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నవ రత్నాలపై నవ సందేహాలు!
శతఘ్ని న్యూస్:  ఎన్నికల సమయంలో హామీ ఇచ్చిన నవరత్నిలను ఘనంగా అమలు 
చేశామన్ వైసీపీ పాలకులు చెప్పుకంటూ ప్రజలను మభయూపెడుతునని తీరుపై జనసేన 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రశనిలు సంధంచారు. ప్రభుత్ం చెప్పు నవరత్నిల 
అమలు తీరుపై ‘నవ సందేహాలు’ లేవనెత్తారు. శుక్రవారం ఉదయం ఇందుకు 
సంబంధంచ్న ప్రశనిలను నవ సందేహాలు పోస్టర్ ద్్రా వివరంచారు. ఈ పోస్టర్ ను శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు ట్్ట్ చేశారు.
మొదటి రతనిం – రైతు భరోసా
64 లక్షల మందికి మేలు అన్ చెప్పు..50 లక్షల మందికే భరోసా ఇవ్డం న్జం కాద్?
మూడేళ్లలో 3 వేల మంది కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూ చేసుకంటే కేవలం 700 మందికే 
ఆరథిక సాయాన్ని పరమితం చేయలేద్?
రండో రతనిం – అమ్మ ఒడి
అమ్మ ఒడి 43 లక్షల మందికి మాత్రమే ఇచ్చి.. 83 లక్షల మందికి ఇచాచిమన్ ఎందుకు 
అబద్ధప్ ప్రచారం చేసుతాన్నిరు?
మూడో రతనిం - పెన్షను్ల
పెన్షనర్ల జాబిత్ను కుదించ్ 5 లక్షల మందిన్ తొలగంచ్న మాట వాసతావం కాద్?

న్లుగో రతనిం – సంపూర్ణ మదయూపాన న్షేధం
మదయూం ఆద్యం 2018-19లో రూ.14 వేల కోట్్ల... 2021-22లో రూ.22 
వేల కోట్్ల – ఇదేన్ మదయూ న్షేధం? ఈ ఆద్యం చూప్ంచే రూ.8 వేల కోట్్ల 
బండు్ల అమ్మలేద్?
అయిదో రతనిం – జల యజ్ం
పోలవరం ప్రాజెకు్టను ‘యుద్ద ప్రాతిపదిక’న ఎప్పుడు పూరతా చేసాతారో చెబుత్రా?
ఆరో రతనిం – ఆరోగయూశ్రీ
ఆరోగయూశ్రీ పథకం నుంచ్ ఆసుపత్రులు ఎందుకు పక్కకు తప్పుకంట్న్నియి? 
సి.ఎమ్.ఆర్.ఎఫ్. నుంచ్ వైదయూం ఖరుచిలు ఎందుకు చెల్లంచడం లేదు?
ఏడో రతనిం – ఫీజు రీయింబర్స్ మంట్
రీయింబర్స్ మంట్ చేయకపోవడం వలే్ల విద్యూరుథిలకు హాల్ టికెట్స్ ఆప్సుతానని 
మాట న్జం కాద్? పీజీ విద్యూరుథిలకు ఫీజు చెల్లంప్లు ఎందుకు న్లప్వేశారు?
ఎన్మిదో రతనిం – ప్దలందరకీ ఇళ్్ల
చెరువులో్ల, గుట్టలో్ల సథిలాలు ఇచ్చిన మాట న్జమే కద్? ఇంటి న్రా్మణాన్కి రాష్ట్ర 
ప్రభుత్ న్ధులు ఎందుకు మంజూరు చేయలేదు?
తొమి్మదో రతనిం – ఆసరా
పొదుప్ సంఘాల సంఖయూను ఏటేటా లక్షల కద్్ద ఎందుకు తగగిసుతాన్నిరు? అభయ 
హసతాం న్ధులు రూ.2 వేల కోట్్ల ఎట్పోయాయి?

గాదె సమక్ంలో 
జనసేనలో చేరికలు

*నగరంలో మరన్ని చేరకలు ఉంటాయి
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు: గుంటూరు కార్పురేషన్ 
20వ వార్డ్ సంపత్ నగర్ వాసులు జిలా్ల అధయూక్షులు 
గాదె వంకటేశ్రరావు సమక్షంలో జనసేన 
పారీ్టలో జాయిన్ అయాయూరు. వీరకి జిలా్ల అధయూక్షులు 
పారీ్ట కండువాలను కప్పు సాదరంగా పారీ్టలోకి 
ఆహా్న్ంచ్..పారీ్ట బలోప్తమే లక్షష్ంగా.. అందరూ 
కలసి పన్చేయలన్నిరు.
కలసాన్ బలకృష్ణ ఆధ్రయూంలో పారీ్టలో చేరన 

గురజాల హరబబు, లంగశెటి్ట సాయి, ఈగ సాంబమూరతా, అంబటి వంకట్రావు, ఎస్ కె ఆజాద్, తుమ్మలచెరువు ఉదయ్ చంద్ర, ఎస్ కె సాదిక్ బబు, సింగల్ శెటి్ట హర 
సతయూన్రాయణ, ఆకుల సాంబశివరావు పారీ్ట లో జాయిన్ అవ్డం జరగంది. వీరంత్ పారీ్ట లో చేరడం పారీ్ట బలోప్తం అవుతుందనడాన్కి న్దర్శనమన్ చెపాపురు.
ఈ కారయూక్రమంలో జిలా్ల ఉపాధయూక్షులు అడపా మాణికాయూలరావు, జిలా్ల జనరల్ సెక్రెటరీ న్గద్సు రామచంద్ర ప్రసాద్, ద్సర వంకటేశ్రావు పాల్గిన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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రండి.. మీ సమస్యల పరిష్కారానికై 
జనసేనాని సిద్ంగా ఉనానారు: అనురాధ

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి తూరుపు గోద్వర జిలా్ల, మండప్ట న్యోజక వరగింలో, రాయవరం 
మండలంలో పలు సమసయూలతో కష్్టలో్ల ఉననివారకి, ప్రజలకు, జనసైన్కులకు తెలయజేయునది 
ఏమనగా కష్్టలతో పలు ప్రజా సమసయూలతో పరష్్కరం దొరకక, బధపడుతుననిట్్ల ఎవరైన్ 
ఉంటే, ఆ సమసయూలను పరష్్కరం చూప్ంచే గొపపు న్యకుడుగా జనసేన్న్ మీకోసం సిద్ధంగా 
ఉన్నిరన్, ఈనెల జూలై 10 వ త్రీకు ఆదివారం విజయవాడ మాకినేన్ బసవ ప్ననియయూ 
ఆడిటోరయం నందు బంజ్ సర్కల్ దగగిరలో ఈ జనవాణి కారయూక్రమం జరుగుచుననిది. ఎవరైన్ 
ఆ పలు ప్రజా సమసయూలపై అరీజీలను జనసేన్న్కి స్యంగా అందించగలరన్ కోరుచున్నిమన్ 
మండప్ట న్యోజకవరగిo రాయవరం మండలం చెల్్లరు గ్రామ ఎంపీట్సీ-1 గొల్లపల్ల అనురాధ 
ప్లుప్న్చాచిరు. కష్్టలో్ల ఉనని వార కోసం ఒక మంచ్ కారయూక్రమాన్ని జనసేన్న్ ప్రవేశపెట్టడం 
పలు ప్రజల సమసయూల కరకు అధకారం లేకపోయిన్.. మీ వనుక కండంత అండగా నేనున్నినన్ 
భరోసాన్వ్డం.. ఎంతో హర్షంచదగగి విషయమన్ ఈ సందర్ంగా అనురాధ.. జనసేన్న్ 
సేవలను.. వారు ప్రజల పట్ల చూప్తునని మానవత్్న్కి, అంకితభావాన్కి కన్యాడారు.

కరగాణపేట గ్రామంలో పర్యటంచిన కంతిశ్రీ
శతఘ్ని న్యూస్: ఎచెచిర్ల న్యోజకవరగిం, లావేరు మండలంలో.. పెంట పంచాయతీ 
కరగాణప్ట గ్రామంలో ఎచెచిర్ల న్యోజకవరగి జనసేన న్యకులు కాంతిశ్రీ 
పరయూటించారు.. పరయూటనలో భాగంగా జనసేన పారీ్ట కుట్ంబ సభుయూలు ఇట్వలే 
ప్రమాదంలో గాయాలపైన దుక్క రాజారావు న్ పరామర్శంచ్.. అలాగే ఆ గ్రామ 
ప్రజల సమసయూలను తెలుసుకోవడం జరగంది. ముఖయూంగా గ్రామ ప్రజలు త్రాగునీరు 
సమసయూ అధకంగా ఉందన్.. గ్రామంలో వీధులు లైట్్ల లేక అంధకారంలో 
ఉంట్న్నిం అన్, ఇంకా రోడుడ్ కాలువలు పరసిథితి పూరతాగా లేవన్ వారు ఆవేదన 
వయూకతాంచేశారు. జనసేన పారీ్ట తరుప్న వార సమసయూను ఉననిత్ధకారులు దృష్్టకి 
తీసుకెళ్్ల సమసయూలను పూరతాగా పరష్కరంచే విధంగా కృష్ చేసాతాం అన్ కాంతిశ్రీ 
తెలయజేసారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసైన్కులు దురాగిరడిడ్, దురాగిరావు, సూరయూన్రాయణ, సతయూ రవిబబు, శివ, అనంత, వాసు, సురేష్, బురా నరస్ంగరావు, కె. రమణ, సూరయూన్రాయణ, 
పొలరాజు మరయు గ్రామ ప్రజలు పాల్గిన్నిరు.

గరాభాన సమక్ంలో జనసైనికుడికి మందుల ఖరుచుల నిమిత్ం ఆరి్క సాయం
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకండ న్యోజకవరగిం: వీరఘట్టం బీసీ కాలనీలో న్వాసముంట్నని 
జనసైన్కుడు మధుకి గత కన్ని రోజులుగా అన్రోగయూంతో బధపడుతున్నిడు.. విషయాన్ని 
తెలుసుకునని జనసైన్కులు న్యోజకవరగి జనసేన పారీ్ట న్యకులు గరా్న సతితాబబు 
చొరవతో కంతమంది న్యోజకవరగి జనసైన్కులు మందుల ఖరుచిల న్మితతాం ఆర్ధక 
సహాయాన్ని సతితాబబు సమక్షంలో అందచేయడం జరగంది. ఈ సందర్ంగా సహాయం చేసిన 
జనసైన్కులు ఆరంగ హర ప్రసాద్, గొర్ల మన్మధ రావు, సంతోష్ కుమార్, విశ్న్థ్ (ఎస్ 
వి ఆర్), కలా్ల రవీంద్ర, కంబర శివ, పొటూనిరు గౌరీ శంకర్, సాంబ, బొద్్ధన ఏసులకు 
సతితాబబు ప్రుప్రున్ హృదయపూర్క కృతజ్తలు తెలయచేయడం జరగంది.

చెకకాభజన చేయడంలో రోజాను మించిన వారు లేరు: ఎస్ వి బాబు
విజయమ్మ ఎందుకు రాజీనామా చేసందో చెప్పు రోజా
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన న్యోజకవరగిం జనసేన పారీ్ట న్యకులు ఎస్ వి బబు మాటా్లడుతూ.. ముందు విజయమ్మ మీ పారీ్టకి 
రాజీన్మా ఎందుకు చేసిందో చెప్పు రోజా.. జబర్దస్తా షోలో కామడీ చేసే రోజా శుక్రవారం పీ్లనరీలో చేసిన ప్రసంగం చేతకాన్ వాడి 
వంటలా కంచెం వరైట్గా ఉంది. చెక్కభజన చేయడంలో రోజాను మించ్న వారు లేరు అన్ న్రూప్ంచుకుంది.
జగననని న్మస్మరణతో అసలు త్ను చెపాపులనుకునే విషయం మరచిపోయింది. విజయమ్మ గార రాజీన్మాను కప్పుప్చుచికోవడాన్కి 
సీరయస్ సిన్మా మధయూ వచేచి కామడీ బిట్లగా ఉంది. తల్లకి, చెల్లకి న్యూయం చేయలేన్ వయూకితా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలను ఉద్దరసాతాడంటూ 
రోజా చేసిన వుకదంప్డు ప్రసంగం గాడిద మోసిన బూడిద బరువు లాగా ఉంది. వైసిప్ ప్రభుత్ం వచ్చిన మూడేళ్లలో మహిళల 
మీద అనేక అత్యూచారాలు జరగాయి. దిశ లేన్ దిశా చట్టం ఎ ఆడబిడడ్ మాన మరాయూదలను కాపాడలేదు. దిశా చట్టం అసంపూర్ణ 
చట్టం. 22 మంది ఎంపీలు గెలచామన్ గర్ంగా చెప్పుకుంట్నని రోజా దిశా చటా్టన్ని పార్లమంటో్ల ఎందుకు ఆమోదింప చేసుకోలేకపోయారో చెపపుగలవా?
మీ పారీ్ట అధకారంలోకి వసేతా సంపూర్ణ మదయూపాన న్షేధం చేసాతానన్నిరు. మీ పారీ్ట వచ్చి మూడు సంవతస్రాలయింది దశలవారీగా మదయూం అమ్మకాలను ఎలా పెంచాలో ఆలోచ్సుతాన్నిరే 
తపపు, మదయూపాన న్షేధాన్ని ఎందుకు గాల వదిలేసార్ చెపపుగలవా రోజా?
సోన్యాగాంధీన్ గడగడలాడించాడు అన్ చెప్పుకుంట్నని మీ అనని కేంద్రం నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి రావలసిన విభజన హామీలను ఎందుకు నెరవేరుచికోలేక పోతున్నిడు?
22 మంది ఎంపీలను ఇసేతా ఆకాశాన్ని, భూమిన్ ఒకటి చేసాతాననని మీ అనని ఈరోజు ప్రత్యూక హోద్ గురంచ్ కేంద్రాన్ని ఎందుకు ప్రశినించలేకపోతున్నిడు?
అవినీతికి పాయూంట్ చొకా్క ఇసేతా ఎలా ఉంటాడో తెలుసా రోజక్క, మీ అనని జగననని ఉంటాడు. పవన్ కళ్యూణ్ గార గురంచ్ మాటా్లడే నైతిక హకు్క కూడా నీకు లేదు. నీతి, న్జాయితీకి 
న్లువతుతా రూపం పవన్ కళ్యూణ్. తన కష్్టరజీత్న్ని 30 కోట్ల రూపాయలను కౌలు రైతులకు ఆరథిక సహాయం చేసిన మానవత్ మూరతా పవన్ కళ్యూణ్. పవన్ కళ్యూణ్ గారతో మీరు 
పోలుచికోవాలంటే వంద జన్మలు ఎత్తాల. మీరు రాజకీయాన్ని వాయూపారం చేశారు. మీరు పంచభూత్లను దోచుకుంట్నని దోప్డీ దొంగలు.
విలాసవంతమైన తన జీవిత్న్ని ప్రాణంగా పెటి్ట నీతివంతమైన రాజకీయాలను చేయాలన్ పవన్ కళ్యూణ్ రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేశారు. సమయం పట్్టచుచి. ఆలసయూం కావచుచి. 
సాంప్రద్య, వారసత్ రాజకీయాలకు భిననింగా మారుపు కోసం ప్రయతినిసుతానని పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయం సిది్ధంచ్న రోజున. ఇలాంటి రోజాలు రాజకీయ సన్యూసం తీసుకోవాలస్ందేనన్ 
ఎస్ వి బబు అన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన ఆధ్వర్యంలో స్టడీ హబ్..
• గరజన ప్రాంత న్రుదోయూగులకు అండగా..
శతఘ్ని న్యూస్: గరజన ప్రాంత్లో్ల పోట్ పరీక్షలకు సననిద్దమయ్యూ న్రుదోయూగు యువత కోసం 
జనసేన పారీ్ట ఆధ్రయూంలో ఉమ్మడి విశాఖ జిలా్ల, పాడేరులో స్టడీ హబ్ ఏరాపుట్ చేశారు. 
కోచ్ంగులకు వళ్లందుకు, స్టడీ మట్రయల్స్ కనుకు్కనే సోథిమత లేన్ వారకి ఉపయుకతాంగా 
ఉండేందుకు ద్న్ని ఏరాపుట్ చేశారు. ఈ స్టడీ హబ్ ను పారీ్ట అరకు పార్లమంట్ ఇంఛార్జీ శ్రీ 
వంపూర గంగులయయూ ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆయన మాటా్లడుతూ.. న్రుదోయూగులకు 
ఈ స్టడీ హబ్ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంట్ందన్, ప్రతి న్రుదోయూగ ఈ అవకాశాన్ని 
సది్న్యోగం చేసుకోవలన్ కోరారు.

వృద్్శ్రమంలో అననాద్న కర్యక్రమం 
నిర్వహంచిన దుర్ంకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూజిలా్ల, రాయచోటి, కడప 
రహద్ర టోల్ పా్లజా దగగిర ఉనని బండపల్ల గ్రామ 
పరధలో ప్రేమాలయం (వృద్్ధశ్రమం)లో ఉంట్నని 
98 మంది వృదు్ధలకు రాజంప్ట న్యోజకవరగి 
పరధలోన్ వీరబల్ల మండలం, త్టిగుంట 
గ్రామపంచాయతీ మటి్లన్గన్వారపల్ల కి చెందిన 
బీసీ లీడర్ దుర్ంకృష్ణ మొదటి కుమారుడు ప్రథమ 
వర్ధంతి సందర్ంగా.. వార కుట్ంబ సభుయూలు తో 
కలసి అననిద్న కారయూక్రమం న్ర్హించారు. ఆయన 
ఆహా్నం మేరకు ఈ కారయూక్రమంలో వృద్్ధశ్రమం 
సిబ్ంది, కోరడ్నేటర్ ఏవీ సుబ్యయూ, మేనేజర్ 
దేవనంద, బీసీ లీడర్ ఎం.రమణయయూ తో కలసి 
పాల్గినడం జరగంది…!

షేక్ మహబూబ్ మసా్న్ ఆధ్వర్యంలో 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్:  ఆత్మకూరు 
న్యోజకవరగిం: అనంతసాగరం 
మండలం జనసేన పారీ్ట మండల 
అధయూక్షులు షేక్ మహబూబ్ 
మసాతాన్ ఆధ్రయూంలో జనసేన పారీ్ట 
క్రియాశీలక సభయూత్ం చేసుకునని 
కారయూకరతాలకు క్రియాశీలక సభయూత్ 

కిట్్ల పంప్ణీ చేయడం జరగంది. ఆత్మకూరు న్యోజకవరగింలో అన్ని మండలాలు కన్ని అనంత 
సాగరం మండలంలో సుమారు వందకు పైచ్లుకు జనసేన పారీ్ట క్రియాశీలక సభయూత్ం చేయడం 
జరగంది. గత నెల 10, 11,12, త్ద్న జరపవలసిన క్రియాశీలక సభయూత్ం కిట్్ల పంప్ణీ కన్ని 
కారణాల వల్ల ఆలసయూమైనది. ఈ సందర్ంగా మండల అధయూక్షులు మాటా్లడుతూ.. దేశంలోనే ఏ 
పారీ్ట చేయన్ విధంగా జనసేన పారీ్ట క్రియాశీలక సభయూత్ం కలగ ఉనని వయూకితాకి ఐదు లక్షల ప్రమాద 
బీమా పాలసీ ప్రవేశ పెట్టడం వలన ప్రమాదవశాతుతా.. ఆ వయూకితాచన్పోత్ ఆ కుట్ంబ సభుయూలకు 
ఆదుకోవడాన్కి మా అధయూక్షులు గౌరవయులైన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ మంచ్ ఆలోచనతో చేయడం 
జరగంది. ఈ కారయూక్రమంలో మండల ప్రధాన కారయూదర్శ షేక్ సైఫ్యూల్ల, అనంతసాగర్ మండలం 
జనసేన పారీ్ట న్యకులు షేక్ జావేద్, పటాన్ ఖాదర్ బష్, కారయూదర్శ ఎం. పెంచలయయూ, సంయుకతా 
కారయూదర్శ షేక్ ఖాజా మసాతాన్, క్రియాశీల సభయూత్ం తీసుకునని జనసైన్కులు పాల్గినడం జరగంది.

చినానారులను విద్యకు దూరం చేస్్ననా పాఠశాలల 
విలీనం: ఎస్ వి బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రాథమిక పాఠశాలను జడీపు సూ్కలో్ల 
విలీనం చేయడం ద్్రా 3,4,5 తరగతుల విద్యూరుథిలు 
తీవ్ర అసౌకరాయూన్కి గురవుత్రు. విద్యూరుథిలను బడికి 
దూరం చేయటం అంటే విదయూకు దూరం చేయడమేనన్ 
పెడన న్యోజకవరగిం జనసేన పారీ్ట న్యకులు ఎస్ వి 
బబు అన్నిరు.

సంత గ్రామాలో్ల పాఠశాలలను జిలా్ల పరషత్ పాఠశాలలో విలీనం చేయడం వలన 
ఇట్ విద్యూరుథిలు, అట్ విద్యూరుథిల తల్లదండ్రులు తీవ్ర ఆందోళన గురవుతున్నిరు. 
ప్రభుత్ పాఠశాలలో చదివే న్రుప్దలు తమ ప్ల్లలను దూరప్రాంత్లకు 
పంప్ంచాలంటే రవాణా ఖరుచిలు అదనప్ భారంగా మారనున్నియి. అంత్కాకుండా 
కూల పన్ చేసుకునే తమకు ప్ల్లలను సూ్కలుకు వదిల తీసుకురావడం సమసయూగా 
మారుతుందన్ వాపోతున్నిరు.
పెడన న్యోజకవరగిం లోన్ అనేక గ్రామాలో్ల పాఠశాలను, ఉననిత పాఠశాలలో 
విలీనం చేయటం వల్ల గ్రామీణ ప్రాంత విద్యూరుథిలు ఇబ్ందులకు గురవుతున్నిరు.
పెడనలోన్ రామలక్ష్మి వీవర్స్ కాలనీలో ఉనని పాఠశాలను జిలా్ల పరషత్ ఉననిత 
పాఠశాలలో విలీనం చేయటాన్ కాలనీవాసులు తీవ్రంగా వయూతిరేకిసుతాన్నిరు. 
గతంలో ఇదే కాలనీలో ఉనని ప్రాథమిక ఆరోగయూ కేంద్రాన్ని వేరేచోటకి మారచిడం 
జరగంది. ఇప్పుడు కాలనీలో ఉనని సూ్కలు కూడా మారచిడం సరకాదు అన్ 
కాలనీవాసులు అంట్న్నిరు.
విదయూను దూరం చేసే పాఠశాల విలీన విధాన్న్ని ప్రభుత్ం వంటనే స్సితా పలకాల. 
లేన్యెడల విద్యూరుథిల భవిషయూతుతాను దృష్్టలో పెట్్టకన్ జనసేన పారీ్ట పెద్ద ఎతుతాన 
ఉదయూమం చేసుతాందన్ ఎస్ వి బబు తెలయజేసారు.

ఎచెచుర్ల మండలంలో ధర్మవరం, భగీరథపురం, 
కంగరం గ్రామాలో్ల పర్యటన

శతఘ్ని న్యూస్: ఎచెచిర్ల, ధర్మవరం, 
ఆదివారం చేపట్టబోయ్ జెండా 
ఆవిష్కరణ మరయు బహిరంగసభ 
కోసం దిశాన్రే్దశం చేశారు. 
గ్రామాలో్ల ఉనని జనసైన్కుల ఇళ్లను 
సందర్శంచారు.
భగీరథప్రం గ్రామాలో్ల ఉనని 

వృదు్ధలను, గ్రామసుతాలను కలసి జనసేన యొక్క ప్రాముఖయూతను మరయు ప్రసుతాత 
పరసిథితులో్ల జనసేన ఎందుకు అవసరమో తెలయజేశారు. అలాగే ఆదివారం 
జెండా ఆవిష్కరణ కోసం సాథిన్క యువతకు దిశాన్రే్దశం చేశారు.
కంగరం సాథిన్క మహిళ్ రైతు కూలీలను కలశారు. వారు పడుతునని కష్్టలు 
ఈ ప్రభుత్ంలో రైతులకు చేసుతానని అన్యూయాలను తెలయజేశారు. పవన్ కళ్యూణ్ 
3000 మంది కౌలు రైతులను ఏ విధంగా ఆదుకుంట్న్నిరో వివరంచ్ జనసేనకు 
రాబోయ్ ఎలక్షన్ లో మీరందరూ మద్దతుగా ఉండాలన్ కోరడం జరగంది. అలాగే 
కంగరం గ్రామపంచాయతీ రంగన్ధప్రం ఆ గ్రామం మొతతాం జనసేనకు 
మద్దతుగా ఉన్నిరన్ తెలుసుకన్ ఆ గ్రామంలో ఉనని ప్రతి ఇంటిన్ సందర్శంచడం 
జరగంది. ఈ కారయూక్రమంలో ఎచచిర్ల న్యోజకవరగి జనసేన పారీ్ట న్యకులు 
అరుజీన్ భూపతి మరయు ఎచెచిర్ల మండల న్యకులు తమి్మనేన్ శ్రీన్వాస్, 
దన్నిన సంతోష్ హేమ సుందర్ మరయు ఆయా గ్రామ జనసైన్కులు తదితరులు 
పాల్గిన్నిరు.

జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్:  భద్రాద్రి కతతాగూడం 
జిలా్ల: ఇంటింటికి జనసేన సిద్్ధంత్లు 
తెలయజేసూతా వచేచి ఎలక్షన్్ల పవన్ కళ్యూణ్ 
గారన్ గెలప్ంచుకోవడాన్కి పోరాడుత్ం 
మరయు భద్రాద్రి కతతాగూడం జిలా్ల, పాల్ంచ 
మండలంలో జనసేన జెండా ఎగరవేయడం 
ఖాయం అంట్నని జనసేన కారయూకరతాలు 
మరయు జనసేన వీర మహిళలు. ఈ 
కారయూక్రమంలో భాగంగా జనసేన క్రియాశీలక 
సభయూత్ం తీసుకునని కారయూకరతాలకు క్రియాశీలక 
సభయూత్ కిట్్ల అందజేయడం జరగంది. ఈ 

కారయూక్రమంలో కారయూకరతాలు దేవా గౌడ్, సాయి కుమార్ గౌడ్, కండా సాయి, ఎం. 
ప్రసాద్ గౌడ్ ప్రసాద్, సాయి వంశీ ఈ కారయూకరతాలు పాల్గిన్నిరు. ఈ కారయూక్రమం 
విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరకీ జనసేన పారీ్ట మీకు తోడు ఉంట్ందన్ 
పాల్ంచ జనసేన తరప్న తెలయచేయడం జరగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్రభుత్వం పంచిన ఆరి్టసి ధరలపై నిరసన 
కరా్యచరణపై జనసేన చరచు

శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ సిట్, రాష్ట్ర వాయూపతాంగా వైసీపీ ప్రభుత్ం పెంచ్న ఆర్టసి ధరలపై 
జిలా్ల పారీ్ట ఇచ్చిన ప్లుప్ మేరకు న్రసన కారాయూచరణపై జనసేన పారీ్ట కాకిన్డ సిట్ 
కారాయూలయములో ప్ఏసి సభుయూలు, కాకిన్డ సిట్ ఇంచార్జీ ముత్తా శశిధర్ మరయు సిట్ 
ప్రెసిడంట్ లతో కలసి రూరల్, సిట్ న్యకులతో చరచిసుతానని ప్ఏసి సభుయూలు, కాకిన్డ 
రూరల్ ఇంచార్జీ పంతం న్న్జీ.

కుమ్మరి వీధులో్ల పర్యటంచిన శ్రీమతి కంతిశ్రీ
శతఘ్ని న్యూస్: ఎచెచిర్ల న్యోజకవరగిం, లావేరు మండలం, లావేరు పంచాయతీలో 
జనసేనపారీ్ట ఎచెచిర్ల న్యోజకవరగి న్యకురాలు కాంతిశ్రీ కుమ్మర కళ్కారుల వీధులో్ల 
పరయూటించ్ వారు సమసయూలు తెలుసుకోవటం జరగంది. అలాగే కుమ్మర వృతితా కళ్కారులు 
మాటా్లడుతూ గతంలో న్యకులు ఎలక్షన్ ముందు వచ్చి మా వీధులో్ల, రోడుడ్ కాలువ 
వీధ ద్పాల కాలువ పూడికలు, సమసయూలు పరష్కరసాతామన్ చెప్పు, మూడు సంవతస్రాలు 
ద్టిందన్ ఇపపుటి చేయలేదన్ తెలపారు. మా కుల వృతితా మాతోనే అంతరంచ్ పోతుందన్ 
ఆవేదన వయూకతాపరచారు. ఇప్పుడు మార్కట్ లో ప్ంగాణీ, మాగాణి, సిమంట్ తో తయారైన 
వసుతావులు ప్రజలు అధకంగా వాడుతున్నిరన్ తెలపారు. ఇప్పుడు ఈ వృతితాలో ఆద్యం 
రాక పూట గడవటాన్కి ఇబ్ంది పడుతున్నిమన్, మా ప్లు్లలు కూడా ఉదోయూగాలు లేక 
న్రుదోయూగుల ఖాళీగా ఉంట్న్నిరన్ వార బధను తెలయజేసారు. ఈ సందర్ంగా కాంతిశ్రీ 
మాటా్లడుతూ మీ యొక్క సమసయూలు అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ దృష్్టకి తీసుకెళ్్ల, మీకు న్తన 
సాంకేతిక పరజా్న పరకరాలు చూప్ంచే విధంగా, పవన్ కళ్యూణ్ అంతరంచ్పోతునని 
కళను వలకితీసి ప్రోతస్హించే విధంగా చేసాతారన్, తెలప్ వచేచి ఎన్నికలో్ల జనసేనపారీ్టకి 
ఒక్క అవకాశం ఇవ్మన్ ఆమ కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో లావేరు న్యకులు దొర 
రాజారమేష్, బరానిల దురాగిరావు, కోలారాజేశ్, గొర్ల సూరయూన్రాయణ కమూ్మరు 
శ్రీను, చ్న్ని, కంపెళ్ళ పవన్, అవిన్స్, పవన్ మరయు గ్రామ జనసైన్కులు, ప్రజలు 
పాల్గిన్నిరు.

కండాపు వంకట్ రమణ నాయుడుతో 
గరాభాన మరా్యదపూర్వక భేటీ

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకండ న్యోజకవరగి 
జనసేన న్యుకులు గరా్న సతితాబబు 
శుక్రవారం వీరఘట్టం మండలం సీన్యర్ 
న్యుకులు పారీ్టలతో సంబంధం లేకుండా 
ఎవ్రకి ఎలాంటి సమసయూ ఉన్ని గానీ నేను 
ఉన్నిను అనే మంచ్ న్యుకులు మాజీ 
జడీపుట్సీ లీడర్ కండాప్ వంకట్ రమణ 
న్యుడు న్ కలవడం జరగంది. జనసేన 
పారీ్ట అధష్్టనం ప్లుప్ మేరుకు సీన్యర్ 

న్యుకులనీ.. ప్రజారాజయూం లీడర్స్ నీ కలవమన్ చెపపుడంతో.. మరాయూద పూర్కంగా 
కలవడం జరగంది. ఈ యొక్క కారయూక్రమంలో వీరఘట్టం మండల న్యుకులు జనసేన 
జానీ, పాలకండ పట్టణ న్యుకులు గొర్రిల మన్మధ, వండాన్ సాయికిరణ్, సతీవాడ 
వంకట్ రమణ, డంక శివ, గర్ప్ నరేంద్ర, భాను పాలుగిన్నిరు.

వైఎస్ఆరిసిపికి ఘోరపరాభవం తప్పదు: 
జనసేన జానీ

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకండ న్యోజకవరగిం, 
జనసేన జానీ మాటా్లడుతూ.. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభుత్ం సీఎం జగన్ మోహన్ రడిడ్ గారకి 
సూటి ప్రశని న్డు నేడు కారయూక్రమంతో 
మీరు చేసుతానని పబి్లసిట్ క్షేత్రసాథియిలో 
సౌకరాయూలు కలపుంచడంలో చాలా 
విఫలమయాయూరు. ప్రభుత్ పాఠశాలల 
విలీనంతో విద్యూరుథిలు తీవ్ర ఇబ్ందులు 
పడుతున్నిరు.. సూ్కల్ కి వళ్ళ ప్ల్లలు న్న్ 
ఇబ్ందులు అవసథిలు పడుతున్నిరు.. 
సరైన వసతులు సదుపాయాలు 
కలపుంచకుండా చేయడం వల్ల ప్ల్లలతో 
పాట్ ఉపాధాయూయులు కూడా చాలా 
సమసయూలు ఎదుర్్కంట్న్నిరు. ముఖయూంగా 
గ్రామ సాథియిలో ప్రాథమిక పాఠశాలలో 
విలీనం వల్ల చ్నని ప్ల్లలు వార యొక్క 
సూ్కల్ తల్లదండ్రులకూ దూరం పెరగడం 

వల్ల.. సరైన రవాణా వయూవసథి లేకపోవడం వల్ల గ్రామ సాథియిలో ప్రాథమిక విద్యూరుథిలు 
అయోమయాన్కి గురవుతున్నిరు. మీ ప్రభుత్ం అధకారంలోకి వచ్చినపపుటి నుంచ్ 
మీరు చేసుతానని ప్రతి కారయూక్రమం కూడా ప్రజల ఆలోచనలకు విరుద్ధంగానే పన్చేసుతాన్నిరు. 
జిలా్ల విభజనలు విషయంలో గానీ పాఠశాల వీలున్మా మారపుడి విషయంలో గానీ మీరు 
తీసుకునని న్ర్ణయాలు చాలా తప్పుద్ధం.. ఇపపుటికైన్ మీ ఆలోచన విధానం మారకపోత్ 
రాబోయ్ ఎలక్షన్స్ లో వైఎస్ఆరస్ప్ కి ఘోరపరాభవం తపపుదు.. అన్ జనసేన జానీ సలహా 
ఇవ్డం జరగంది.

వైసీపీ ప్రభుత్వం చినానారులకు విద్యను దూరం 
చేస్ంది: మతసి పుండరీకం

*పాఠశాలల విలీనం వదు్ద – యధావిధగా కనసాగంచడం ముదు్ద
*తక్షణమే 117 జి ఓ న్ రదు్ద చేయాల

శతఘ్ని న్యూస్: పార్తీప్రం మనయూం జిలా్ల, 
పాలకండ న్యోజకవరగిo, వీరఘట్టం 
మండలం, వీరఘట్టం జనసేన పారీ్ట 
ఆధ్రయూంలో జనసేన పారీ్ట క్రియాశీలక 
సభయూత్ం వాలంట్ర్ మతస్ ప్ండరీకం 
మాటా్లడుతూ.. చ్న్నిరులకు విదయూను 
దూరం చేసుతానని వైసీపీ ప్రభుత్ం.. 
పాఠశాలల విలీనం వదు్ద – యధావిధగా 
కనసాగంచడం ముదు్ద.. తక్షణమే 117 
జి ఓ న్ రదు్ద చేయాల.. కన్ని గ్రామలో్ల 

పాఠశాలలు శత్బ్దలుగా, కన్ని దశాబ్దలుగా కనసాగుతునని పాఠశాలలను ఎతితావేయాలన్ 
చూడడం అమానుషం అన్ మతస్ ప్ండరీకం అన్నిరు.
ప్రాథమిక పాఠశాలను జడీపు సూ్కలో్ల విలీనం చేయడం ద్్రా 3,4,5 తరగతులు, ప్రాథమికోననిత 
పాఠశాల 6,7,8 విద్యూరుథిలు తీవ్ర అసౌకరాయూన్కి గురవుత్రు. విద్యూరుథిలను బడికి దూరం 
చేయటం అంటే విదయూకు దూరం చేయడమే.
సంత గ్రామాలో్ల పాఠశాలలను మూడు కిలోమీటరు్ల దూరంలో ఉనని జిలా్ల పరషత్ పాఠశాలలో 
విలీనం చేయడం వలన ఇట్ విద్యూరుథిలు, అట్ విద్యూరుథిల తల్లదండ్రులు తీవ్ర ఆందోళన 
గురవుతున్నిరు. ప్రభుత్ పాఠశాలలో చదివే న్రుప్దలు తమ ప్ల్లలను దూరప్రాంత్లకు 
పంప్ంచాలంటే రవాణా ఖరుచిలు అదనప్ భారంగా మారనున్నియి. అంత్కాకుండా దినసర 
కూల పన్ చేసుకునే తల్లదండ్రులకు ప్ల్లలను సూ్కలుకు తీసుకురావడం, తీసుకువళ్లడం సమసయూగా 
మారుతుందన్ ప్ండరీకం అన్నిరు.
పాలకండ న్యోజకవరగిoతో పాట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మొతతాం వివిధ గ్రామంలోన్ ప్రాథమిక, 
ప్రాథమికోననిత పాఠశాలను జిలా్ల పరషత్ ఉననిత పాఠశాలలో విలీనం చేయటాన్ గ్రామీణ 
ప్రాంత్లో్లన్ విద్యూరుథిల తల్లదండ్రులు తీవ్రంగా వయూతిరేకిసుతాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్ంకి చీమ కుటి్టనట్్ట 
కూడా లేదన్ ఎదే్దవా చేసారు.
విదయూను దూరం చేసే ఇ పాఠశాల విలీన విధాన్న్ని ప్రభుత్ం వంటనే స్సితా పలకాల. లేన్యెడల 
విద్యూరుథిల భవిషయూతుతాను దృష్్టలో పెట్్టకన్ జనసేన పారీ్ట పెద్ద ఎతుతాన ఉదయూమం చేసుతాందన్ మతస్ 
ప్ండరీకం అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో క్రియాశీలక సభయూత్ం సభుయూలు వాన కైలాష్, మంతిన్ 
వాయూగ్రీష్ రావు, కంట్ గణేష్ లు పాల్గిన్నిరు.

విజయరామాపురం గ్రామంలో పేడాడ 
రామ్్మహన్ పరా్యటన

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమద్లవలస న్యోజకవరగిం, సరుబుజిజీల మండలం, 
విజయరామాప్రం గ్రామంలో, రైతులతో మరయు జనసైన్కులతో న్యోజకవరగి 
ఇంచార్జీ ప్డాడ రామో్మహన్ రావు కలసి గ్రామంలో ప్రసుతాతం సమసయూలపై మరయు 
జనసేన పారీ్ట బలోప్తం కరకు మాటా్లడడం జరగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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విగ్రహం ధ్వంసం చేసిన దుండగులపై కఠిన 
చర్యలు తీస్కోవాలి

శతఘ్ని న్యూస్: ఇచాఛాప్రం ఇనేనిసుప్ట గ్రామంలో ఏరాపుట్ చేసినట్ వంటి మనయూం 
వీరుడు అల్్లర సీత్రామరాజు విగ్రహాన్ని గురువారం రాత్రి గురుతా తెలయన్ వయూకుతాలు 
ధ్ంసం చేశారు. ఈ ఘటనపై ఇచాఛాప్రం న్యోజకవరగి జనసేన సమన్య కరతా ద్సర 
రాజు ఘటన జరగన ప్రదేశాన్ని పరయూవేక్ంచ్ స్తంత్ర సమరయోధుడు అయిన అల్్లర 
సీత్రామరాజు విగ్రహం ధ్ంసం ఘటన చాలా దురదృష్టకరమన్ ఆంధ్రప్రదేశ్్ల కది్ద 
రోజుల క్రితం దేవత్ మూరుతాల విగ్రహాల ధ్ంసం జరగనప్డు ఆ దోషులను పట్్టకన్ 
కఠిన చరయూలు తీసుకోవడంలో ప్రభుత్ం న్ర్లక్షష్ం చేయడం వలన నేడు దేశ న్యకుల 
విగ్రహాలు ధ్ంసం చేయడాన్కి దుండగులు పూనుకున్నిరన్ ఇలాంటి ఘటనలను 
తీవ్రంగా ఖండిసూతా, అల్్లర విగ్రహం ధ్ంసం చేసిన దుండగులను వంటనే పట్్టకన్ 
కఠినచరయూలు తీసుకోవాలన్ జనసేన పారీ్ట తరప్న డిమాండ్ చేశారు. ఘటన్ సథిలన్ 
పరయూవేక్ంచ్న వారలో జనసేన రాష్ట్ర జాయింట్ సెక్రటరీ తిపపున దురోయూధన రడిడ్, రోకళ్ళ 
భాస్కర్, మురళ్, హర, రామకృష్ణ తదితరులు ఉన్నిరు.

“ఆశ కంటే ఆశయం గొప్పది”
శతఘ్ని న్యూస్: మన మూలాలను ఎప్డూ మరచిపోకూడదు. జీవిసుతానని కద్్ద ఎట్వైప్ వళ్తాన్నిమననిది 
ముఖయూం. ఈ ప్రయాణం ఎక్కడ నుంచ్ మొదలెటా్టమో గురుతాంచుకోవడం ఇంకా ముఖయూం. అప్పుడే ముందు 
మనం అనుకునని ద్రలోనే వళ్తాన్నిమా? ఎక్కడైన్ పక్కద్ర పటా్టమా అననిది తెలుసుతాంది. ఎప్పుడూ 
ఇవి మన మనసులో ఉంటే, ఏ పరధాయూనం లోన్ఎప్పుడైన్ పక్కద్ర పటి్టన్ వంటనే సరచేసుకోవచుచి. 
ఒకో్కసార సగం జీవిత ప్రయాణం బగానే చేసి తరా్తైన్ ద్ర తపపువచుచి. అందుకే అప్రమతతాత అనుక్షణం 
అవసరం. ఒకవేళ చ్వర వరకు అనుకునని మారగింలోనే జీవిత ప్రయాణం జరుగుతున్ని, ద్ర పొడవున్ 
ఎదురైన అనుభవాలెన్ని ఉంటాయి. వాటిన్ అర్ధం చేసుకోవటం కూడా అంత్ అవసరం. ఆ అనుభవాలో్ల 
అనీని ఇప్పుడేమీ పన్కిరాకపోవచుచి. కానీ, అందులో కనె్నిన్ పన్కచ్చిన్ మంచ్దేగా… కాకపోత్, 
అనుకునని లక్షయూన్ని చేరుకున్ని, ఏదో కారణం చేత జీవితం కన్ని మలుప్లు తిరగ ఉండవచుచి. ఈ 
ఊహించన్ మలుప్లే ఏవో కతతా పాఠాలు నేరపువుంటాయి..ఆ అనుభవాలని మరోసార గురుతాచేసుకోవడం 
వల్ల, మధురానుభూతులేని కాదు ఈ ప్రయాణంలో ఎదురైన కష్్టలీని, గాయాలీని గురుతాచేసుకోనే అవకాశం 
ఉంది. అప్పుడుపడడ్ ఘర్షణను గురుతాచేసుకుననిట్్ల అవుతుంది. ద్న్ ద్్రా నేరుచికునని జా్న్న్ని 
గురుతాచేసుకుననిట్లవుతుంది. ఒకన్టి మటి్టగొడల ఇలు్ల నుచ్ డాబ వరకూ, పలక నుంచ్ లాయూప్ టాప్ ద్కా, 
న్టకాల నుంచ్ సిన్మాల వరకు, కాలకి చెప్పులే్లకుండా వళ్్లన సూ్కల్ రోజులునించ్ ఆఫీస్ కి షూతో 
వళ్్లన రోజువరకూ వచ్చిన ఈ ప్రయాణం ఎంతో సుద్ర్మైనది. ఇవి నేరపున పాఠాలు చాలా ఎకు్కవే ఎన్ని 
ఆవిష్కరణల ప్రయాణం వనక ఎంతో ఆరాటం ఉంట్ంది. పోరాటం ఉంట్ంది. ఈ ప్రయాణంలో ఎంత 
చెమట చ్ందించామో, ఎంత రకతాం ధారపోసామో, ఎన్ని త్యూగాలు చేశామో తెలుసుకోవద్్ద? అందుకే 
ఇప్పుడునని పరసిథిత్ సమసతాం అన్ అనుకోకుండా, గత చరత్రను కూడా చూడాల. అందరం కలలు కనే 
అధు్తమైన భవిషయూతుతా త్ల్కు మూలాలెన్ని ఆ గతంలో న్క్పతామై ఉంటాయి. అలాగే..పవన్ కళ్యూణ్ 
జనసేన పారీ్టకి ఇన్ని లక్షల మంది మద్దతుగా న్లబడాడ్రంటే మూల కారణం ఆయన వయూకితాత్ం, ఆయన 
ప్రయాణంలో న్రే్దశించుకునని లక్షయూలే కారణం. ఈ కారణంగానే మనం చేయలేన్ పన్న్ ఆయన చేసుతాన్నిరన్ 
ఆయన ద్్రానే సమన్యూయం లభిసుతాందన్ నమి్మ ఆయన్ని ముఖయూమంత్రిగా చూడాలనుకున్నిం. ఇదే మన 
ఆశయం. అందర మూల సిద్్ధంతం ఇదే కద్! మర మన ఆశయం బలమైనదే అయిత్ మధయూలో రకరకాల 
ఆశల వల్ల మన ఆశయం బలహీనపడుతుంది కద్!! ఆశయం పక్కద్ర పడుతుంది. అందుకే ఆశ కంటే 
ఆశయం గొపపుదై ఉండాల అంటారు.

గోపాలకృష్ణ,
రాజేంద్రనగర్ న్యోజకవరగిం.

రాజోలు జనసేన ఎంపిటసి ద్ర్ల కుమారి లక్ష్మీ 
జనసైనికుడికి ఆరిథిక సహాయం

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు, బటే్టలంక గ్రామాన్కి చెందిన బోనం రాజేష్ అనే జనసైన్కుడు 
ప్రమాదవశాతుతా చెట్్టపై నుంచ్ జార పడి తీవ్రగాయాల పాలయాయూడు. ప్రసుతాతం కాకిన్డలో 
చ్కితస్ పొందుతున్నిడు. ఆరథికంగా వనుకబడిన కుట్ంబం కావడంతో అతన్కి అండగా 
న్లబడాలనే ఉదే్దశంతో జనసేనపారీ్ట రాజోలు జనసేన ఎంపీట్సీ ద్ర్ల కుమార లక్ష్మి 
వైదయూ ఖరుచిల న్మితతాం 15 వేల రూపాయల ఆరథిక సాయాన్ని అందించడం జరగంది. 
ఈ మొత్తాన్ని రాజోలు జనసేన పారీ్ట పెద్దలు రాష్ట్ర జాయింట్ సెక్రెటరీ దిరశాల బలాజీ, 
రాజోలు మండల అధయూక్షులు సూరశెటి్ట శ్రీను, మల్కప్రం ఎంపీపీ సతయూవాణి చేతుల 
మీదుగా అతన్ కుట్ంబన్కి అందజేయడం జరగంది. ఈ కారయూక్రమంలో రాజోలు 
జనసేన న్యకులు, కారయూకరతాలు, వీర మహిళలు పాలుపంచుకున్నిరు.

ఇంటంటకి జనంలోకి జనసేన
ఇంటంటకి కరపత్రాలు అందజేస్తునని జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజంప్ట, సిద్ధవటం ఇంటింటికి జనంలోకి జనసేన పారీ్ట కారయూక్రమంలో 
భాగంగా రాజంప్ట జనసేన పారీ్ట ఇన్చిరజీ మలశెటి్ట వంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు 
జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కారయూదర్శ రాటాల రామయయూ ఆధ్రయూంలో సిద్ధవటం మండలం 
లోన్ మాధవరం-1 గ్రామ పంచాయతీలో్ల పార్తీప్రం, రామకృష్్ణప్రం గ్రామాలో్ల 
పరయూటించడం జరగంది. ఈ సందర్ంగా రామయయూ మాటా్లడుతూ… ఇంటింటికి 
జనసేన కారయూక్రమంలో భాగంగా 15 వ రోజు గ్రామాలో్ల పరయూటించ్ ప్రజల సమసయూలను 
తెలుసుకన్ జనసేన పారీ్ట సిద్్ధంత్లను మేన్ఫెసో్టలో పొందుపరచ్న హామీలను ప్రజలకు 
క్షేత్రసాథియిలో తెలయాలనే ఉదే్దశంతో ఇంటింటికి వళ్్ల వివరంచడం జరగందన్నిరు. 
ఈ కారయూక్రమాన్కి ప్రజల నుంచ్ విశష సపుందన రావడం అభినందనీయమన్నిరు. 
రాబోయ్ 2024 ఎన్నికలో్ల పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి కావడం ఖాయమన్ ఆయన 
హితవు పలకారు. ఈ కారయూక్రమంలో రాజంప్ట జనసేన యువ న్యకుడు పోలశెటి్ట 
శ్రీన్వాసులు, చంగల్ రాయుడు, జనసేన వీర మహిళలు తదితరులు పాల్గిన్నిరు.

రాజోలు జనసేన ఆధ్వర్యంలో వాటర్ ట్యంకర్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు, జనసేనపారీ్ట చ్రుపవన్ సేవాసమితి ఆద్రయూంలో ఏరపుట్చేసిన 
వాటర్ టాయూంకర్ ద్్రా శుక్రవారం అంతరే్దికర గ్రామం(ద్ర కోడప)లో నీరు అందక 
ఇబ్ందిపడుతునని వారకి శుక్రవారం ప్టి్టనరోజు జరుప్కుంట్నని బటే్టలంకకు చెందిన 
బోనం రంగా(ట్రాక్టర్ డిజల్) ఖరుచిలతో జనసైన్కుల ద్్రా త్రాగునీరు అందించడం 
జరగందన్ జనసేన న్యకులు న్మన న్గభూషణం తెలపారు.
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