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జగన్ రెడ్డి పాలనలో 
ప్రతి కుటుంబుం నష్టపోతుంది

•మూడేళ్ల పాలనలో ప్రజలకు ఒరిగింది లేదు
•జనసేన రైతులకు అిండగా నిలబడితే చూసి ఓర్వలేకపోతున్నారు
•ప్రతి ఇింటా మారుపు రావాల్సిన సమయిం ఆసననామింది
•ఈ ప్రభుత్్వనినా గద్దె దిించాల్సిన సమయిం వచ్చింది
•పెదకూరపాడు నియోజకవర్ిం బయ్యవరింలో జనసేన పార్టీ 
పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్ద్ిండ్ల మనోహర్

శతఘ్నా న్్యస్:  జగన్ రెడిడి పాలనలో ప్రతి ప్ింతిం అభివృదిధికి 
దూరిం అవుతిందని, ప్రతి కుటింబిం నషటీపోతిందనీ జనసేన 
పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్ద్ిండ్ల 
మనోహర్ గారు సపుషటీిం చేశారు. రాజకీయ లబ్ధి కోసిం పెట్టీన 
పథకాలు మినహా మూడేళ్ల పాలనలో ప్రజల జీవిత్లో్ల ఎలింట్ 
మారుపు రాలేదన్నారు. ప్రతి ఇింటా మారుపు రావాల్సిన సమయిం 
ఆసననామయ్యిందని తెల్పారు. సోమవారిం, గింటూరు జిల్ల, 
పెదకూరపాడు నియోజకవర్ింలో పర్యట్ించారు. ల్ింగాపురిం, 
కాశిపాడు, బయ్యవరిం గ్రామాలో్ల పార్టీ శ్రేణులు ఏరాపుట 
చేసిన జిండా స్థూపాలను ఆవిష్కరిించారు. ల్ింగాపురింలో డా. 
అింబేడ్కర్, శ్రీ వింగవీట్ రింగా విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి అింజల్ ఘట్ించారు. అనింతరిం జిండా ఆవిష్కరిించారు. తదుపరి కాశిపాడులో నిర్వహించన కార్యక్రమింలో 
పాల్్ని జిండా ఆవిష్కరిించారు. గ్రామస్తులను, రైతులను కలుస్కున్నారు. బయ్యవరింలో పార్టీ శ్రేణులు భార్ రా్యలీ చేపటాటీరు. రెిండు ప్రదేశాలో్ల జిండా ఆవిష్కరిించారు. 
అక్కడ ప్రజలను ఉదేదెశిించ శ్రీ న్ద్ిండ్ల మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ “గత ఏడాది కాలిం నుించ రాష్టింలో రహదారుల దుసిథూతి గరిించ మాటా్లడుతున్నాిం. ముఖ్యమింత్రి 
రూ. 2 వేల కోట్లత రోడు్ల మరమ్మతులు చేయించామని చెపాపురు. ఎక్కడా ఒక్క గింప మట్టీ కూడా రోడుడి మీద వేసిింది లేదు. గింతలు పూడి్చింది లేదు. ముఖ్యమింత్రి 
ప్రకటనను ఛాలింజ్ గా తీస్కుని మరోసారి జనసేన పార్టీ తరఫున కార్యక్రమిం చేయబోతున్నారు. ఈ ప్రభుత్విం అధికారింలోకి వచ్చన తరా్వత 3 వేల మింది రైతులు 
ఆత్మహత్య చేస్కున్నారు. ఒకే గ్రామింలో ముగ్రు రైతులు ఆత్మహత్య చేస్కున్నారని తెల్సి బాధ కల్గింది. రైతుల ఆత్మహత్యలు చూసి తటటీకోలేక శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 

సింత నిధులు రూ. 5 కోట్ల కేటాయించ బాధిత రైతు 
కుటింబాలకు రూ. లక్ష చొపుపున సాయిం చేస్తున్నారు. 
జనసేన పార్టీ చేస్తుననా కార్యక్రమాలు చూసి తటటీకోలేక 
మన న్యకుడి మీద పార్టీ మీద విమర్శలు చేస్తున్నారు.
•ఆ పార్టీ ఓ సర్కస్ కింపెనీ
మొననా పీ్లనర్ ఒక సర్కస్ కింపెనీ వ్యవహారిం మాదిరి 
నిర్వహించారు. రాజకీయ లబ్ధి మినహా ఈ ప్రభుత్విం 
పథకాల వల్ల ఏ ఒక్కరికీ ఒరిగిందేమీ లేదు. ఒక్కరికి 
ఉపాధి అవకాశాలు కల్పుించింది లేదు. మహళల అకింట్ల 
నుించ రూ. 2 వేల కోట్ల కాజేశారు. రైతు భరోసా 
కేింద్రాలు సింత పార్టీ కార్యకరతుల అభివృదిధికి తపపు 
రైతులకు ఉపయోగపడిింది లేదు. వరి నుించ జొననా వరకు 
ఏ రైతుకీ కనీసిం వితతున్లు కూడా పింపిణీ చేసిింది లేదు. 
ఈ ప్రభుత్విం ఎక్కడా నిజాయతీగా పని చేసిింది లేదు. 
మారుపు రావాల్సిన సమయిం ఆసననామింది. ప్రతి కార్యకరతు 
నిజాయతీగా ఉత్సిహింత పని చేయిండి. రాబోయే 
ఏడాది ఎింత కీలకిం. రాష్ట ప్రభుత్్వనినా మార్్చదాదెిం. 
ఈసారి భార్ మెజారిటీత జనసేన విజయిం సాధిించడిం 
ఖాయమ”న్నారు.

•అమరావతిలో ట్రాకటీర్ల సా్వగతిం
అింతకు ముిందు పెదకూరపాడు నియోజకవర్ పర్యటనకు వచ్చన శ్రీ న్ద్ిండ్ల మనోహర్ గారికి అమరావతిలో పార్టీ శ్రేణులు ఘన సా్వగతిం పల్కాయ. ట్రాకటీర్లత 
అననాదాతలు జనసేన తరణాలు కటటీకుని మర్ ఎదురురాగా, బాణాసించా పేలుళ్్ల, పూల వర్ింత జనసైనికులు నియోజకవర్ింలోకి ఆహా్వనిించారు. గ్రామ గ్రామాన 
ఆడపడుచులు జోరు వానలోన్ ఎదురొచ్చ హారతులు పటాటీరు.
•రహదారిపై గోతుల పరిశీలన
పర్యటనలో భాగింగా అమరావతి-ల్ింగాపురిం గ్రామాల మధ్య రహదారి గోతుల మయింగా మారి ఉిండడానినా శ్రీ మనోహర్ గారు గమనిించారు. వాహనిం నుించ దిగ 
రహదారిపై ఉననా భార్ గోతులు పరిశీల్ించారు. రహదారిపై ఎపపుట్ నుించ గోతులు ఉన్నాయని సాథూనికులను ఆరా తీశారు. వాహన్ల రాకపోకలకు గోతుల కారణింగా 
తీవ్ర ఇబ్ిందులు ఎదురవుతున్నాయని సాథూనికులు శ్రీ మనోహర్ గారి దృష్టీకి తీస్కువచా్చరు. కార్యక్రమింలో పార్టీ ప్రధాన కార్యదరి్శ శ్రీ బోనబోయన శ్రీనివాస్ యాదవ్, 
పార్టీ జిల్ల అధ్యక్షులు శ్రీ గాద్ వింకటేశ్వరరావు, రాష్ట కార్యదరు్శలు శ్రీ సయ్యద్ జిలనీ, శ్రీ నయూబ్ కమాల్, శ్రీ వడ్రాణిం మార్కిండేయ బాబు, జిల్ల కార్యవర్ిం సభు్యలు 
పాల్్న్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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సమస్యలపై జనసేన సమరభేరి
•జనవాణి అర్జీల పరిష్్కరిం దిశగా అడుగలు
•కారా్యచరణను సమీక్ించన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్ద్ిండ్ల మనోహర్
శతఘ్నా న్్యస్: జనవాణి – జనసేన భరోసా కార్యక్రమిం దా్వరా శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు గత రెిండు విడతలో్ల సీ్వకరిించన అర్జీల పరిశీలన చేసి, 
వాట్పై లేఖలు రాసే ప్రక్రియ ప్రింభమయ్యింది. సోమవారిం మింగళగరి 
పార్టీ కారా్యలయింలో ప్రజల నుించ వచ్చన సమస్యలు, వాట్ పరిష్్కరాలు 
సింబింధిత కారా్యచరణపై పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ 
శ్రీ న్ద్ిండ్ల మనోహర్ గారు సమీక్ించారు. విశ్ింత ఐఏఎస్ అధికారి, 
పార్టీ న్యకుడు శ్రీ డి.వరప్రసాద్ నేతృత్వింలో వచ్చన అర్జీలను శాఖల 
వార్గా విభజిించ, ఆయా శాఖల ముఖ్య కార్యదరు్శలకు అర్జీదారుల 
సమస్యలను తెల్యజేసాతురు. ఇిందుకోసిం ప్రతే్యక బృిందిం పని చేస్తుింది. 
ప్రతి అర్జీని ఎపపుట్కపుపుడు అనుశీలన చేసి, సమస్యను పరిష్్కరిం దిశగా 
తీస్కువళ్లిందుకు ఈ బృిందిం కృష్ చేస్తుింది. పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు ప్రతి సమస్యను సమీక్ించ, స్వయింగా సింబింధిత శాఖలకు 
లేఖలు రాసాతురు.

వైసీపీ పిచ్చి ప్రేలాపనలు పట్టుంచుకుం
•నిత్యిం ప్రజా క్షేమిం కాింక్ించే న్యకుడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్
•పాలకులకు చతతుశుదిదె ఉింటే ఆత్మహత్య చేస్కుననా రైతు కుటింబాలను ఆదుకోవాల్
•పలనాడు ప్ింతింలోనే కలు రైతు భరోసా యాత్ర
•క్రోస్రులో మీడియాత జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్ద్ిండ్ల మనోహర్

శతఘ్నా న్్యస్: వైసీపీ పిచ్చ ప్రేలపనలు పట్టీించుకునే తీరిక జనసేన పార్టీకి లేదని జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్ద్ిండ్ల మనోహర్ గారు సపుషటీిం చేశారు. కుటింబానినా, సినిమాలను వదిల్ 
365 రోజులు ప్రజా క్షేమిం కోసిం పాటపడుతుననా ఏకైక న్యకుడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారని అన్నారు. 
రాష్ట ప్రజానీకానికి సింత డబు్ వచ్చించ సేవ చేస్తుననా న్యకుడు మా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడేనని 
తెల్పారు. రాబోయే రోజులో్ల పలనాడు ప్ింతింలోనే జనసేన కలు రైతు భరోసా యాత్ర చేపటటీనుననాటటీ 
చెపాపురు. ముఖ్యమింత్రికి, ఆ పార్టీ న్యకులకు ప్రజా సింక్షేమిం పట్ల ఏ మాత్రిం నిజాయతీ, చతతుశుదిదె 
ఉన్నా ఆత్మహత్య చేస్కుననా రైతుల కుటింబాలకు అిండగా నిలవాలని, శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి మాదిరి వారి 

కుటింబాలో్ల పిల్లల చదువులకు అిండగా నిలబడాలని కోరారు. పెదకూరపాడు నియోజకవర్ిం క్రోస్రు మిండల కేింద్ింలో ఏరాపుట చేసిన పార్టీ కారా్యలయానినా ప్రింభిించారు. 
ఈ సిందర్ింగా శ్రీ న్ద్ిండ్ల మనోహర్ గారు మీడియాత మాటా్లడుతూ “రాష్టింలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు లింట్ నిజాయతీపరుడైన న్యకుడు మరొకరు లేరు. మా నిజాయతీయే 
మాకు ధైర్యిం. వైసీపీ న్యకుల చౌకబారు విమర్శలు పట్టీించుకోిం. గతింలో మింత్రి పదవులు కాపాడుకోవడానికి విమర్శలు చేశారు. వారు చేసే విమర్శలో్ల వీసమెతుతు నిజాయతీ లేదు. 
వైసీపీ న్యకుల కల్లబొల్్ల కబురు్ల ఎవరూ పట్టీించుకునే సిథూతిలో లేరు. రాబోయే ఆరు నెలల కాలిం జనసేన పార్టీ నిత్యిం ప్రజలో్ల ఉిండి, ప్రజల పక్షాన పోరాటిం చేసేలగా కార్యక్రమాలు 
నిర్వహించనున్నాిం. ఇపపుట్కే జనవాణి పేరిట అదు్తమన కార్యక్రమానినా గడచన రెిండు వారాలు నిర్వహించాిం. నిననాట్ కార్యక్రమింలో 539 అర్జీలు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి దృష్టీకి 
వచా్చయ. ప్రతి సమస్య పరిష్్కరానికి కృష్ చేస్తున్నాిం. ఆయన మీద విమర్శలు చేసే ముఖ్యమింత్రికి, వైసీపీ న్యకులకు చతతుశుదిదె ఉింటే శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిల జిల్లలో్ల తిరిగ 
ఆత్మహత్య చేస్కుననా రైతుల కుటింబాలకు మీరు హామీ ఇచ్చన రూ. 7 లక్షల పరిహారిం అిందిించాలని డిమాిండ్ చేస్తున్నాిం. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి మాదిరి ఆ రైతుల బ్డడిల చదువులకు 
అిండగా నిలబడాల్. సాథూనికింగా పార్టీ బలోపేతిం దిశగా జనసైనికులు అదు్తింగా పని చేస్తున్నారు. పార్టీ కారా్యలయిం ఏరాపుట చేసి ప్రజల సమస్యలు వినే విధింగా పని చేస్తున్నారు. 
పలనాడు ప్ింతింలో పార్టీ రోజు రోజుకీ బలపడుతింది. రాబోయే రోజులో్ల ఇదే ప్ింతింలో రైతు భరోసా యాత్ర చేపడత్ిం” అన్నారు. ఈ సమావేశింలో పార్టీ ప్రధాన కార్యదరి్శ శ్రీ 
బోనబోయన శ్రీనివాస్ యాదవ్, జిల్ల అధ్యక్షులు శ్రీ గాద్ వింకటేశ్వరరావు, రాష్ట కార్యదరు్శలు శ్రీ సయ్యద్ జిలనీ, శ్రీ నయూబ్ కమాల్, శ్రీ వడ్రాణిం మార్కిండేయబాబు, శ్రీ బేతపూడి 
విజయ్ శేఖర్ తదితరులు పాల్్న్నారు.

పారిశుద్ధ కారిమికులకు అుండగా జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: ఆమదాలవలస, రాష్టింలో పారిశుధ్య కారి్మకుల జీత్లు తగ్ింపు, బకాయల చెల్్లింపులు మరియు వారిపట్ల ఈ ప్రభుత్వ వైఖరిని నిరసిస్తు ఆమదాలవలస 
మునిసిపాల్టీలో కారి్మకులు చేపట్టీన సమె్మకు మదధితుగా దీక్షలో పాల్్ని సింఘీభావిం తెల్పిన ఆమదాలవలస నియోజకవర్ిం జనసేన పార్టీ ఇించారిజీ పేడాడ రామ్్మహన్ 
రావు. ఈ సిందర్ింగా ఆయన మాటా్లడుతూ కరోన్ కషటీకాలింలో కూడా ప్ణాలకు తెగించ విధులను నిర్వరితుించన కారి్మకుల జీతభత్్యల బకాయలు చెల్్లించకపోవడింత 
పాట వారి జీత్లలో కోతలు విధిించటిం అధికార పార్టీ దాష్టీకానికి అదదెిం పడుతుిందని మిండిపడాడిరు. తక్షణమే ప్రభుత్విం వీరి బకాయలు చెల్్లించ జీత్లు పెించ సమె్మను 
విరమిింపచేయాలనీ కోరారు. లేని పక్షింలో కారి్మకుల సమస్యలను అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ దృష్టీకి తీస్కెళ్్ల న్్యయిం జరిగేల చూసాతుమని హామీ ఇచా్చరు.

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

రాములమమికి న్్యయుం జరిగే వరకు జనసేన పార్్ట 
అుండగా ఉుంటుంది

శతఘ్నా న్్యస్: జనవాణి జనసేన బరోసా రెిండవ విడత కార్యక్రమిం విజయవాడలో జరిగన 
సిందర్ింగా శ్రీకాళహసితు నియోజకవర్ిం, ర్ణిగింట మిండలిం త్రక రామారామానగర్ 
గ్రామానికి చెిందిన 87 సింవతసిరాల రాములమ్మ నివసిస్తుననా ఇింట్ని వైసిపి న్యకులు 
కబాజీ చేసి ఇింట్ నుిండి బయటకు తరిమేశారని, ఆర్.డి.ఓ, ఎమా్మరో్వ, పోలీస్ సేటీషన్ కి 
వళ్ళిన్ న్్యయిం జరగలేదని పవన్ కళ్్యణ్ ని ఆశ్రయించారు. జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు నియోజకవర్ ఇన్్చరిజీ శ్రీమతి వినుత కోటా, జిల్ల అధ్యక్షులు డా. 
హరి ప్రసాద్ ఆ గ్రామానికి వళ్్ల జరిగన విషయాలను తెలుస్కోవడిం జరిగింది. 2004 
లో ఇింట్ సథూలిం అపుపుడుననా ప్రభుత్విం ఇసేతు , 2010 లో రాజీవ్ గృహ నిరా్మణ పథకిం 
క్రిింద లోన్ సీ్వకరిించ కడగాలు, ఇింట్ నిరా్మణిం చేస్కున్నారు, కరెింట్ మీటర్ కూడా 
ప్రభుత్విం నుిండి తీస్కున్నారు. బలవింతింగా బుధవారిం న్డు 20-30 మింది వచ్చ 
ఆమెని బయటకి గింటేసి, ఇింట్్ల ఉననా వస్తువులను రోడుడిపై విసిర్యడిం జరిగింది. 
బలవింతింగా పోలీస్ సేటీషన్ లో వాళళిని రాత్రి వరకు ఉించ కబాజీ చేసిన వాళళికి పోలీస్లు 
సహకరిించ కొతతుగా ఇింట్ నిరా్మణిం చేశారని తెల్పారు. సాథూనికులత మాటా్లడి వివరాలు 
తెలుస్కుింటే ఇది ఒక్కరికీ జరిగన అన్్యయిం కాదు ఇలింట్వి దాదాపు 2 వేల మిందికి 
ఈ వైసిపి ప్రభుత్విం వచా్చక గతింలో ఇచ్చన పటాటీలను దొడిడి దారిన వైసిపి కార్యకరతులకు 
కటటీబెట్టీ వైసిపి కారా్యలయింలోనే దొింగ పటాటీలు ఇస్తు, 20 వేలు రూపాయలు తీస్కుని 
కరెింట్ కనెక్షను్ల ఇచ్చ, తదా్వరా ఇింట్ పనునా రసీదులు ఇపిపుస్తు, కబాజీలకు పాలపుడుతున్నారు 
అని సాథూనికులు తెల్యజేశారు. అన్్యయిం జరిగనట్్లతే విచారిించ న్్యయిం చేసాతుమని 
చెపాపుల్సిన అధికారులు, సాథూనిక ఎమె్మలే్య జనవాణి కార్యక్రమింపై అనుచత వా్యఖ్యలు 
చెయ్యడిం వాళళి కుసింసా్కరనికి నిదర్శనిం. ఇదే తరహాలో నియోజకవర్ింలో శ్రీకాళహసితు 
పటటీణింలో కూడా రాజీవ్ నగర్ కాలనీ లో కూడా వేలది ఇింట్ సథూలలు ఎమె్మలే్య కబాజీలు 
చేసి 20 వేల రూపాయలు తీస్కుని ఇింట్ కరెింట్ కనెక్షన్, ఇింట్ పనునా రసీదులు ఇస్తు 
కోటాను కోట్ల పేదల ఇింట్ సథూలలు కబాజీ దా్వరా లబ్ధి పిందుతున్నారు. నియోజకవర్ింలో 
ఇలింట్ సింఘటనలు సవిరింగా రిపోర్టీ తయారు చేసి పవన్ కళ్్యణ్ కి సమరిపుసాతుమని, 
రాములమ్మకి న్్యయిం జరిగే వరకు జనసేన పార్టీ అిండగా ఉింటిందని జిల్ల అధ్యక్షులు 
డా. హరి ప్రసాద్, నియోజకవర్ ఇన్్చరిజీ శ్రీమతి వినుత కోటా తెల్యజేశారు. సాథూనిక 
ఎమె్మలే్య దిగజారుడు మాటలు పవన్ కళ్్యణ్ గారి గరిించ మాటా్లడడిం తగదని, ఎమె్మలే్యకి 
దము్మ, ధైర్యిం ఉింటే బహరింగ చర్చకి రావాలని ఇలింట్ కబాజీలు, దోపిడీల గరిించ 
ఆధారాలత జనసేన నిరూపిస్తుిందని వినుత తెల్యజేశారు. ఈ కార్యక్రమింలో రాష్ట 
కార్యదరి్శ స్భాష్ణి, శ్రీకాళహసితు మిండల అధ్యక్షులు దిండి రాఘవయ్య న్యకులు ముని 
కుమార్, మనోజ్ కుమార్, రవి కుమార్ రెడిడి, జగదీశ్, నితీష్ కుమార్, ఆనింద్, చిందు 
చౌదరి, వింకటరమణ, గర్ష్, ప్రశాింత్ జనసైనికులు పాల్్న్నారు.

వుండ్తెర లైఫ్ ని “లైఫ్” త 
ప్రారుంభుంచ్న కొట్్ట మల్లికార్జున్

పవన్ కళ్్యణ్ మరియు కేింద్ పరా్యటక శాఖ మింత్రి కిషన్ రెడిడి స్ఫూరితుత సినీ 
కళ్, రాజకీయ రింగింలో అరింగ్రేటిం చేసి తనదైన ముద్ వేస్తుననా కరూనాలు జిల్ల 
యువ నటడు, బ్జపి యువ న్యకుడు: కొటటీ మల్్లకారుజీన్

శతఘ్నా న్్యస్: కరూనాలు 
జిల్ల, సాధారణ గ్రామీణ రైతు 
కుటింబింలో పుట్టీనటవింట్ 
కరూనాలు జిల్ల డోన్ మిండలిం 
సీసింగింతల గ్రామానికి చెిందిన 
కొటటీ సోమిరెడిడి మనవడు వీరయ్య, 

లక్ష్మీదేవి దింపతుల కుమారుడు మల్్లకారుజీన చననాతనిం నుించే విద్యత పాట, ఇతర 
రింగాలో్ల రాణిస్తు తన ప్రతే్యకతను చాటకుింటూ అించలించెలుగా ఎదుగతున్నారు. 
పోలీస్ సబ్ జైల్ లో పోలీస్ అధికారిగా విధులు నిర్వరితుించే తన అననా కొటటీ రాజశేఖర్, 
ఇతర మిత్రులు అనినా విధాలుగా అిండగా నిలవడిం వలే్ల ఇదింత్ సాధ్యిం అయిందని 
పేరొ్కన్నారు.తొల్ దళ్త ముఖ్యమింత్రి శ్రీ దామ్దరిం సింజీవయ్య పుట్టీన పెదదె పాడు 
గ్రామిం లో ఆరు నుించ పదవ తరగతి వరకు చదివారు. చననాతనింలోనే స్్కల్ పీపుల్ 
లీడర్ గా అనినా తరగతుల విదా్యరుథూలత కల్సిమెల్సి,మెలుగతూ న్యకత్వ లక్షణాలు 
ఏరపురుచుకున్నారు. అలగే ఇింటర్్మడియట్ సిదాధిరథూ జూనియర్ కాలేజ్ డోన్ లో, శ్రీ 
శింకరాస్ డిగ్రీ కాలేజ్ కరూనాల్ లో సైన్సి డిగ్రీ పటాటీ పిందినపపుట్కీ, గ్రామీణ నేపథ్యింత 
వచ్చన వ్యకితుగా గ్రామీణ సమస్యలను నిరూ్మల్ించాలనే లక్షష్ింత అనింతపురిం శ్రీ కృష్ణ 
దేవరాయ యూనివరిసిటీలో పీజి ఏమ్.ఎ రూరల్ డెవలపె్మింట్ పూరితు చేసి, గ్రూప్సి, 
సివిల్సి ప్రిపేర్ అవుతూ ప్రజలకు సేవ చేయాలనే లక్షష్ింత హైదరాబాద్ ఆర్ సి రెడిడి లో 
గ్రూపు1 మరియు ఎన్ ట్ ఆర్ విదో్యననాతి పథకిం లో మెరుగైన రా్యింకు సింపాదిించ, 
ఢిలీ్ల శ్రీరామ్ ఐఏస్ లో ఉచత సీట సింపాదిించ, సివిల్సి లక్షష్ింగా కోచింగ్ పూరితు 
చేస్కొని రెిండు సారు్ల గ్రూప్సి, ఎస్ ఐ మెయన్సి రాసినపపుట్కీ, కొదిదె మారు్కల 
వ్యవధిలో ఉదో్యగిం కోలోపుయనపపుట్కీ, కృష్, పటటీదలత పవన్ కళ్్యణ్ స్ఫూరితుత 
సినీరింగింలోకి వళ్లడిం జరిగింది. కొనినా సినిమాలో్లన్, మరికొనినా సీరియల్సి లో 
నట్ించ తకు్కవ సమయింలోనే తనకింటూ ప్రతే్యక గరితుింపు సింపాదిించుకున్నారు. 
అలగే ప్రజా సింక్షేమిం కోసిం కృష్ చేయాలనీ, ప్రజల మధ్యలో ఉింటూ, ప్రజా 
సమస్యలను తీరా్చలనే లక్షష్ింత కేింద్ పరా్యటక శాఖ మింత్రి కిషన్ రెడిడి మరియు 
బైరెడిడి రాజశేఖర రెడిడి, బైరెడిడి శబరి, ఇతర రాజకీయ న్యకుల స్ఫూరితుత ప్రజాక్షేత్రింలో 
రాజకీయ ఆరింగ్రేటిం చేయడిం జరిగింది. న్ట్ నుిండి నేట్ వరకు విదా్యరిథూ దశ నుించ 
విదా్యరిథూ న్యకుడిగా ,ఉననాత విదా్య వింతుడుగా, ప్రజా సమస్యల కోసిం ప్రశినాించే 
యువ న్యకుడు గా ప్రజల మధ్య ఉింటూ, ప్రజల సమస్యలు తెలుస్కుని, ఇతర 
బ్జపి న్యకులత కల్సి రాష్టవా్యపతుింగా ప్రజా సమస్యల మీద ధరానాలలో పాల్్ింటూ, 
అిందరి మననానలు పిందుతూ అించెలించెలుగా ఎదుగతూ భవిష్యతుతులో యువతలో 
బలమన యువ న్యకుడుగా ఎదగడిం తపాట సినీ రింగింలో కూడా అతు్యననాత 
సాథూయని అధిరోహసాతురు అని చెపపుడింలో ఎటవింట్ సిందేహిం లేదు. సినీ కళ్ 
రింగింలోన్ మరియు రాజకీయ రింగింలోన్ రాణిస్తు,ఎింత మిందికి స్ఫూరితుగా, 
ఆదర్శింగా ఉింటూ ప్రజా సేవ చేయాలని తన మిత్రులు ,డోన్ బ్జపి న్యకులు, 
ఇతర నేతలు కోరుకోవడిం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరి జీవితింలో కష్టీలు, ఎనినా 
అడడిింకులు ఎదురైన్, ఆత్మవిశా్వసింత, దైర్యింత అడుగలు ముిందుకు వేస్తు మనిష్ 
తలుచుకుింటే జీవితింలో ఏమన్ సాధిించవచ్చని కొటటీ మల్్లకారుజీన్ నిరూపిించారు. 
కొటటీ మల్్లకారుజీన్ మాటా్లడుతూ యువత చననా సమస్యలకే కుింగపోయ, ఆత్మన్్యనత్ 
భావింత, రకరకాల కారణాలత ఆత్మహత్యలు చేస్కుింటన్నారు. కావున యువతీ, 
యువకులు ఇలింట్ యువ న్యకులను, జాతి రత్నాలను ఆదర్శింగా తీస్కొని 
కృష్ చేసేతు భవిష్యతుతులో ఉననాత సాథూయకి ఎదుగత్రు అని పేరొ్కింటూ, ఎింత ఉననాత 
సాథూన్నికి ఎదిగన మనిం వచ్చన మూలలు, మనకు సహకరిించన ప్రతి ఒక్కరికి 
కృతజ్ఞత్భావింత ఉింటూ, ఎింత మిందికి ఆదర్శ ప్యింగా నిలవాలని పేరొ్కనడిం 
జరిగింది.

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

రాష్ట్ర ప్రజల తల రాతలను మార్చి ఏకైక న్యకుడు 
జనసేన్నే: బుండార్ శ్రీనివాస్!

*మిండపేట పటటీణానికి16న కలు రైతు భరోసా యాత్రకు జనసేన్ని వస్తున్నాడు!
*చనిపోయన కలు రైతు కుటింబాలకు అిండగా నేను ఉన్నాననే భరోసా యాత్ర!
*ఆలమూరు గ్రామిం సమావేశింలో ఏరాపుట్లపై కోఆరిడినేటర్లత చరి్చించన జనసేన 
ఇన్్చర్జీ బిండారు శ్రీనివాస్!

శతఘ్నా న్్యస్: అింబేద్కర్ కోనసీమ జిల్ల, కొతతుపేట నియోజకవర్ింలోని, ఆలమూరు 
మిండలిం నిందు సోమవారిం ఆలమూరు గ్రామింలో జనసేన పార్టీ మీట్ింగ్ 
జరిగనది. మిండపేటకు ర్పు 16న జనసేన్ని కలు రైతు భరోసా యాత్ర పర్యటన 
సిందర్ింగా, ఆరోజు ఏరాపుటపై ప్రతే్యక సమావేశింలో, ఈనెల 16వ త్ర్ఖున పలు 
కార్యక్రమాలు కొరకు దిశానిర్దెశిం చేయడానికి.. పలువురు కోఆరిడినేటరు్ల ఇన్్చరుజీలు, 
జిల్ల కార్యదరు్శలత ఆలమూరు గ్రామింలో సమావేశమన బిండారు శ్రీనివాస్.. ఈ నెల 
16న మిండపేట పటటీణింలో జరిగే భార్ బహరింగ సభ కార్యక్రమింనకు తగ స్చనలు, 
సలహాలు చేసి యున్నారు. ఈ కార్యక్రమింలో పాల్్ననా పలువురు ప్రముఖ న్యకులు 
అనపరితు నియోజకవర్ిం ఇన్్చరిజీ మర్రెడిడి శ్రీనివాస్, జగ్ింపేట నియోజకవర్ము ఇన్్చరిజీ 
పాఠింశెట్టీ స్ర్యచింద్, వీర మహళ కోఆరిడినేటర్ కడల్ ఈశ్వరి, కాకిన్డ సిటీ అధ్యక్షులు 
సింగశెట్టీ అశోక్, రాజమిండ్రి సిటీ అధ్యక్షుడు వై శ్రీను, మరియు ఆలమూరు మిండల 
ప్రముఖ న్యకులు జిల్ల ప్రధాన కార్యదరి్శ త్ళ్ల డేవిడ్ రాజు, జిల్ల కార్యదర్శలు 
దొింగ స్బా్రావు, బొక్క ఆదిన్రాయణ, సింగీత స్భాష్ మరియు ఆలమూరు 
మిండల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు స్రపరెడిడి సత్య, రావులపాలిం మిండల జనసేన 
పార్టీ అధ్యక్షులు తట సా్వమి, ఆత్రేయపురిం మిండల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు చేకూరి 
కృష్ణింరాజు, కొతతుపేట మిండల జనసేన పార్టీ వైస్ అధ్యక్షులు చింతపల్్ల సతితుపిండు, 
ప్రముఖ సీనియర్ న్యకులు మహాదశ బాబులు, తుల రాజు, మడికి ఎింపిట్సి 
ఉిండ్రాజపు వింకననా, చొపెపుల్ల ఎింపీటీసీ జాింపోలు న్గేశ్వరరావు, పినపల్ల ఎింపీటీసీ 
పెదిదెరెడిడి పటాటీభి, చెముడు లింక ఎింపీటీసీ తమ్మన భాస్కరరావు, బడుగ వానిలింక 
ఎింపీటీసీ పడాల అమి్మరాజు దింపతులు, సిందిపూడి సరపుించ్ తట భవాని వింకటేశ్వరు్ల 
దింపతులు, మూలసాథూనిం సరపుించ్ లింకే వరప్రసాద్, మూలసాథూనిం ఎింపీటీసీ బావిశెట్టీ 
త్త్జీ, కొనగళ్ల ధనరాజ్ న్యుడు, మూలసాథూనిం ప్రముఖ యువ న్యకులు సలది 
జయప్రకాష్ న్రాయణ (జపి) ప్రముఖ సీనియర్ న్యకులు కొతతుపల్్ల నగేష్, గారపాట్ 
త్రిమూరుతులు, చింతలపూడి శ్రీనివాస్, జొన్నాడ గ్రామ జనసేన అధ్యక్షులు చెల్ల రాజశేఖర్, 
ఆలమూరు గ్రామ జనసేన అధ్యక్షులు కటాటీ రాజు, చల్ల వింకటేశ్వరరావు, న్గరెడిడి 
మహేష్, కోట వరలక్ష్మి, మీడియా ప్రతినిధి బైరిశెట్టీ రాింబాబు. పలువురు జనసైనికులు, 
కార్యకరతులు, న్యకులు, ఈ సమావేశింలో పాల్్న్నారు.

సానబోయిన న్గప్రసాద్ కుటుంబసభ్్యలను 
పరామరి్శుంచ్న పితాని

శతఘ్నా న్్యస్: ముమి్మడివరిం: రాష్ట జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల సభు్యలు.. 
ముమి్మడివరిం నియోజకవర్ ఇించార్జీ పిత్ని బాలకృష్ణ సోమవారిం ముమి్మడివరిం 
నగర పించాయతీ 15వ వారుడిలో ఇటీవల యాకిసిడెింట్ లో మరణిించన జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక సభు్యడు సానబోయన న్గప్రసాద్ (ఐడి 043-05996) కుటింబసభు్యలను 
పరామరి్శించ 5,000/- రూపాయలు ఆరిథూక సహాయిం అిందిించారు. అతనికి 
క్రియాశీలక సభ్యత్విం ఉననాిందున జనసేనపార్టీ నుిండి 5లక్షల ప్రమాదభీమా త్వరగా 
వచే్చల కృష్ చేసాతునని తెల్పారు. వారి కుటింబసభు్యలకు జనసేన పార్టీ ఎల్లపుపుడు 
అిండగా ఉింటిందని తెల్పారు. ఈ కార్యక్రమింలో సానబోయన మల్్లకారుజీనరావు, 
గోదశిపుిండర్ష్, సానబోయన వీరభద్రావు, గర్రాల రాింబాబు, కడల్ కొిండ, మాదాల 
శ్రీధర్, మాదాల మనీష్, గతుతుల రవి, సానబోయన న్న్జీ తదితరులు పాల్్న్నారు.

జనసేన తుని ముండల కమిటీ ప్రమాణ 
సీవీకార కార్యక్రముం

శతఘ్నా న్్యస్:  తూరుపుగోదావరి జిల్ల అధ్యక్షులు కిందుల దుర్్ష్ స్చనల మేరకు, 
తుని మిండల అధ్యక్షులు దేవరపు రమణ ఆధ్వర్యింలో తేటగింట గ్రామింలో జరిగన 
జనసేన పార్టీ తుని మిండల కమిటీ ప్రమాణ సీ్వకార కార్యక్రమానికి పాయకరావుపేట 
నియోజకవరిం జనసేన పార్టీ రాష్ట కార్యదరి్శ శివదత్ బోడపాట్, హాజరవడిం జరిగింది. 
తుని మిండల న్యకులు, కార్యవర్ సభు్యలు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్నడిం జరిగింది.

నీర్పేద కుటుంబానికి అుండగా నిల్చ్న పవన్ సేవాసుంస్థ..
శతఘ్నా న్్యస్: ఇచా్చపురిం మిండలిం, కేదారిపురిం గ్రామనికి చెిందిన కబీర్ రౌలో 
కి కొదిదెరోజుల క్రితిం యాకసిడెింట్్ల తీవ్రింగా గాయపడి నడవలేని సిథూతిలో ఇబ్ింది 
పడుతున్నారు విషయిం తెలుస్కుననా పవన్ సేవాసింసథూ సభు్యలు కేదారిపురిం 
గ్రామానికి వళ్్ల కబీర్ రౌలో కుటింబానికి వైద్య ఖరు్చల నిమితతుిం 5000 రూపాయలు 
ఆరిథూకసాహాయానినా అిందిించటిం జరిగింది. ఈ సహాయ కార్యక్రమింలో జనసేన రాష్ట 
జాయింట్ సెక్రటర్ తిపపున దురో్యధనరెడిడి పితింబర్, చెట్టీ రాజా, పననాగింట్ గణేష్, 
లోకన్థిం, గ్రామ జనసైనికులు మరియు పవన్ సేవాసింసథూ సభు్యలు పాల్్న్నారు.

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

గ్రేటర్ హైదరబాద్ విద్్యరి్థ విభాగుం వీడ్యో 
కాన్ఫరెన్స్ మీటుంగ్

శతఘ్నా న్్యస్: గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జనసేన విదా్యరిథూ విభాగిం కమిటీ ప్రకట్ించన 
నేపథ్యింలో వీడియో కానఫూరెన్సి మీట్ింగ్ నిర్వహించడిం జరిగింది. ఈ మీట్ింగ్ కు 
ముఖ్య అతిధిగా విదా్యరిథూ విభాగిం రాష్ట అధ్యక్షులు సింపత్ న్యక్ హాజరయా్యరు 
మరియు రాష్ట ప్రధాన కార్యదరి్శ రామకృష్ణ మిరియాల,ఉపాధ్యక్షులు రవీిందర్ రెడిడి 
పాల్్ని కమిటీ మెింబెర్సి కి శుభాకాింక్షలు తెలుపుతూ.. జనసేన విదా్యరిథూ విభాగిం 
చేపటటీబోయే కార్యక్రమాలపై దిశా నిర్దెశిం చేశారు. త్వరలోనే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ 
వా్యపతుింగా విదా్యరిథూ కమిటీ లు వేసి విదా్యరిథూ సమస్యలపై పోరాటిం సాగింస్తుిందని 
తెల్యజేశారు.

ఎచచిరలి నియోజకవర్ుంలో జుండా ఆవిష్కరణ 
మహోతస్వ కార్యక్రమములు

శతఘ్నా న్్యస్: ఎచ్చర్ల మిండలింలో.. భగీరథపురిం మరియు ధర్మవరిం గ్రామాలో్ల 
ఆదివారిం జనసేన పార్టీ జిండా ఆవిష్కరణ మహోతసివాలు చేయడిం జరిగింది. ఈ 
కార్యక్రమింలో లవేరు మిండల న్యకులు బొింతు విజయ్ కృష్ణ మాటా్లడుతూ.. 
ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఓట యొక్క గొపపుతన్నినా గరితుించాలని.. గరితుించకుిండా 
ఒక మిందుకో, ఆరోజు ఇచే్చ 500 రూపాయలకు ఆశపడి ఓట్ని దురి్వనియోగిం 
చేసేతు మన కష్టీలు ఏ విధింగా ఉింటాయో ప్రస్తుతిం పరిపాల్స్తుననా ప్రభుత్వమే 
మనిందరికీ ఆదర్శమని.. కాబట్టీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈసారి అలింట్ తపిపుదిం 
చేయకుిండా ఓట యొక్క గొపపుతన్నినా గరితుించ.. మించ వ్యకితుత్విం మరియు 
ప్రజల కష్టీలను దగ్రగా చ విచూసిన వ్యకితు అయన్ పవన్ కళ్్యణ్ గారి యొక్క 
గరుతు గాజు గా్లస్ పై ప్రతి ఒక్కరు ఓట వేసి పవన్ కళ్్యణ్ గారి న్యకత్్వనినా 
రాష్టింలో తీస్కురావలసిన అవసరిం ఉిందని వివరిించారు.

పొల్రెడ్డి వుంకట రత్ుం ఆధవీర్యుంలో జనుంలోకి జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: నిడదవోలు నియోజకవర్ిం, నిడదవోలుమిండలిం, త్డిమళ్ల గ్రామింలో 
మిండల అధ్యక్షులు పల్రెడిడి వింకట రతనాిం ఆధ్వర్యింలో “జనింలోకి జనసేన” అనే 
కార్యక్రమిం చేపటటీడిం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమింలో, నిడదవోలు మిండల జనసేన అధ్యక్షులు 
పోల్రెడిడి వింకటరతనాిం ఆధ్వర్యింలో త్డిమళ్ల సీనియర్ తెలుగదేశిం న్యకులు పూసల 
బాస్కర రావు, జనసెన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆలోచనలు, సిదాధిింత్లు నచ్చ తనవర్ింత 
జనసేన పార్టీలోకి చేరడిం జరిగింది.
ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన పార్టీ రాష్ట కార్యదరి్శ ప్రియ సౌజన్య, జిల్ల సింయుకతుకార్యదరి్శ 
సదా వింకటేష్,పెిండా్యల ఎింపీటీసీ వాకా ఇింద్గౌడ్, నిడదవోలు టౌన్ న్యకులు రింగా 
రమేష్, జిల్ల ప్రోగ్రామ్సి కమిటీ మెింబరు్ల యడ్లపల్్లసతితుబాబు, మూరితు, యామన కాశీ, 
పూర్ణ, త్డిమళ్ల దురా్రావు, నవదురా్, కరుణాకర్ త్డిమళ్ల మరియు నిడదవోలు మిండల 
జనసైనికులు పాల్్న్నారు.

కారిమికుల న్్యయబద్ధమైన డ్మాుండలిను వుంటనే నెరవేరాచిల్
పారిశుధ్య కారి్మకుల సమస్యలపై పోరాటాలలో జనసేన పార్టీ ముిందుింటింది: నగర 
అధ్యక్షుడు నేరెళ్ల

శతఘ్నా న్్యస్: గింటరు, పారిశుధ్య కారి్మకుల అపరిష్కృత సమస్యలను 
పరిష్కరిించాలని అనినా కారి్మక సింఘాలు సోమవారిం నుిండి విధులు బహష్కరిించ 
సమె్మ చేయడిం జరిగింది. న్్యయమన పారిశుదధిష్ కారి్మకుల డిమాిండ్లను, అభ్యరధినలను 
పట్ించుకోని ప్రభుత్వ మొిండి వైఖరిని నిరసిస్తు జనసేనపార్టీ గింటూరు నగర 
అధ్యక్షులు నెర్ళ్ల స్ర్ష్ సమె్మలో పాల్్ని సోమి ఉదయ్ నేతృత్వింలో జరుగన కారి్మక 
సింఘాలకి సింఘీభావిం తెల్యజేసారు. నెర్ళ్ల స్ర్ష్ మాటా్లడుతూ… గింటూరులో 
పారిశుధ్యిం పరిసిథూతి అింతింతమాత్రింగానే ఉింది ఇలింట్ పరిసిథూతులో్ల కారి్మకుల సమె్మ 
ప్రజలను మరిింత ఇబ్ిందులకు గరిచేస్తుింది. కావున జగన్ మ్హన్ రెడిడి కారి్మకుల 
న్్యయబదధిమన డిమాిండ్లను వింటనే నెరవేరా్చల్. ప్రభుత్వ నిర్లక్షష్ వైఖరి వలన గింటూరు 
నగరింలో దాదాపు 1500 పైచలుకు కారి్మక కుటింబాలు ఇబ్ిందులు పడుతున్నారు 
అన్నారు. మరియు ఔట్ సోరిసిింగ్ కారి్మకులకు ఎటవింట్ ప్రభుత్వ పథకాలు రాకుిండా 
ఉిండటానినా తీవ్రింగా ఖిండిస్తున్నాను.
ప్రభుత్విం దిగవచ్చ డిమాిండ్లను నేరవేర్చని పక్షింలో సమె్మను ఉధృతిం చేసాతుమని 
చెపాపురు.
కారి్మకుల డిమాిండు్ల:

1. ఔట్ సోరిసిింగ్ కారి్మకులను క్రమబదీదెకరిించాల్
2. పెిండిింగ్ లో ఉననా వేతన్లను వింటనే హెల్్లించాల్.
3. 6 నెలలుగా పెిండిింగో్ల ఉననా మెడికల్ అలవనుసిలు వింటనే చెల్ించాల్.
4. పనికి తగన గౌరవ వేతనిం చెల్ించాల్.
5. పని భారానినా 8 గిం౹౹లకు తగించాల్.
6. అనినా ప్రభుత్వ పధకాలను ఔట్ సోరిసిింగ్ కారి్మకులకు కూడా వరితుించే విధింగా 

చూడాల్.
7. వారుడి సచవాలయలు మాకు వదుదె.
8. ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన పార్టీ కారొపుర్టరు్ల శ్రీమతి ఎర్ింశెట్టీ పదా్మవతి, దాసరి 

లక్ష్మీ దుర్ మరియు జిల్ల అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ల హారి మరియు నగర కమిటీ సభు్యలు, 
జనసైనికులు, వీరమహళలు పాల్్న్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రాయుడుపాలుం ప్రాుంతుంలో జనసేన క్రియాశీల 
సభ్యతవీ కిటలి పుంపిణీ

శతఘ్నా న్్యస్: కాకిన్డ రూరల్ మిండలిం 
రమణయ్యపేట గ్రామిం రాయుడుపాలిం 
ప్ింతింలో జనసేన పార్టీ రాష్ట సహాయ కార్యదరి్శ 
త్ట్కాయల వీరబాబు ఆధ్వర్యింలో జనసేన పార్టీ 

క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పింపిణీ కార్యక్రమింలో ముఖ్య అతిధులుగా పాల్్ని కిట్ల పింపిణీ చేసిన 
జనసేన పార్టీ పిఏసి సభు్యలు పింతిం న్న్జీ. ఈ కార్యక్రమింలో భాగింగా జనసైనికులు బైక్ రా్యలీత, 
గజమాలలత, పుషపు గచ్చలు, హరతులుత పింతిం న్న్జీకి ఘనసా్వగతిం పల్కారు. అనింతరిం 
న్న్జీగారు త్ట్కాయల వీరబాబు ఏరాపుట చేసిన జగన్ పాలనలో-జనిం కష్టీలు అనే శీరి్కత 
కరపత్రాల పా్యకెట్ ను రిబ్న్ కట్ చేసి, ప్రజలకి, ఇింట్ింట్కి పింపిణీ చేసారు. అదేప్ింతింలో స్మారు 
50మింది మహళలు, పురుషులు న్న్జీ సమక్షింలో జనసేన పార్టీ జాయన్ అయా్యరు. వీరిందరికి పార్టీ 
కిండువాలు వేసి శుభాకాింక్షలు తెల్యచేసారు. వారిందరికీ కిట్ల అిందిించారు. ఈ కార్యక్రమింలో కరెడ్ల 
గోవిింద్, శిరింగ శ్రీను, జగన్, స్నీల్ ముసలయ్య చన్నారావు, బాబీ, అమరాదిరము, బాబీ తదితర 
న్యకులు పాల్్న్నారు.

సి.ఐ.ట.యు ఆధవీర్యుంలో జరిగిన సమ్మికు జనసేన సుంఘీభావుం

శతఘ్నా న్్యస్: ఏలూరు, సి.ఐ.ట్.యు ఆధ్వర్యింలో రాష్ట వా్యపతుింగా మునిసిపల్ ఉదో్యగలు కారి్మకులు 
సోమవారిం ఏలూరులోని మునిసిపల్ ఆఫీస్ వదదె సమె్మను నిర్వహించారు. ఈ సమె్మకు జనసేన పార్టీ 
తరపున పూరితుగా సింఘీభావిం తెల్పిన పశి్చమగోదావరి జిల్ల అధికార ప్రతినిధి, జనసేన పార్టీ ఏలూరు 
నియోజకవర్ ఇించార్జీ రెడిడి అపపుల న్యుడు.

కాింట్రాకుటీ ఔట్ సోరిసిింగ్ సిబ్ిందులిందరిని 
పరి్మనెింట్ చేయాల్.
పిఆరిసి ప్రకారిం కనీస వేతనిం రూ.20 వేలు కరువు 
భవితవ్యిం డిఏ ఇవా్వల్.
4 సింవతసిరాల బకాయలు, చెపుపులు, యూనిఫిం, 
సబు్లు, కొబ్రిన్నె ఇవా్వల్.
సిపిఎస్ విధానిం రదుదె చేయాల్.

ఇింజనీరిింగ్ విభాగిం సిబ్ింది కీ సి్కల్టీ, సెమీ సి్కల్టీ వేతన్లు ఇవా్వల్.
స్్కల్ సీ్వపర్లకు కనీసిం వేతనిం ఇవా్వల్.
ఇింజనీరిింగ్ విభాగ సిబ్ిందిని స్్కల్ సీ్వపర్లను పరి్మనెింట్ చేయాల్.
పనిభారిం తగ్ించాల్. పనిచేయడానికి పనిముట్ల ఇవా్వల్.
జన్భాను బట్టీ సిబ్ింది సింఖ్యను పెించాల్.
అలగే 6 నెలల పెిండిింగ్ హెల్తు అలవనుసిలు బకాయలు చెల్్లించాల్.
కారి్మకుల జీత్లలో మినహాయించన పిఎఫ్, ఈఎసెఫ్ సము్మ ఖాత్లో్ల జమ చేయాల్ అని డిమాిండ్ 
చేయడిం జరిగింది.
ఈ కార్యక్రమింలో నగర అధ్యక్షుడు నగరెడిడి కాశీ నర్ష్, మిండల అధ్యక్షుడు వీరింకి పిండు, ప్రధాన 
కార్యదరి్శ సరిది రాజేష్, అధికార ప్రతినిధి అలు్ల సాయ చరణ్ తదితరులు పాల్్న్నారు.

కదిరి ప్రభ్తవీ హాసిపిటల్స్ సూపరిుంట్ుండ్ కి 
జనసేన వినతిపత్ుం

శతఘ్నా న్్యస్: శ్రీ సత్యసాయ జిల్ల, కదిరి నియోజకవర్ిం జనసేన పార్టీ 
ఇించారిజీ భైరవ ప్రసాద్ ఆదేశాల ప్రకారిం కదిరి ప్రభుత్వ హాసిపుటలో్ల 
ఉననా సమస్యలను పరిష్కరిించాలని కోరుతూ సోమవారిం కదిరి ప్రభుత్వ 
హాసిపుటల్సి స్పరిింటిండ్ డా. హుసేసిన్ ని కల్సి పేద, మధ్యతరగతి 
ప్రజలు వైదు్యల కొరత వల్ల చాల ఇబ్ిందులు పడాల్సిన పరిసిథూతి 
ఏరపుడుతిందని సకాలింలో మీరు సపుిందిించ సమస్యల్నా పరిష్కరిించాలని 
కోరుతూ కదిరి జనసేన పార్టీ తరపున వినతి పత్రిం అిందిించడిం 
జరిగింది. కదిరి హాసిపుటల్ స్పరెడిింట్ డా. హుసేసిన్ సపుిందిస్తు ప్రభుత్వ 
హాసిపుటల్ నిందు మెరుగైన వైద్యిం అిందిసాతుమని వైదు్యల కొరతను 
కూడా రెిండు లేదా మూడు నెలలో పరిష్కరిసాతుమని అత్యవసర సేవలో్ల 
మరిింత పెించుత్మని, మా దృష్టీకి వచ్చన ప్రతి సమస్యను సాధ్యిం 
అయనింత వరకు మేము పరిష్కరిించలేని పక్షింలో పై అధికారులకు 
కూడా విషయిం తెల్పి సమస్యను పరిష్కరిసాతుమని తెల్యజేయడిం 
జరిగింది. ఈ కార్యక్రమింలో జిల్ల కార్యనిర్వహణ కమిటీ సభు్యలు లక్షష్మణ 
కుటాల, ఐటీ విింగ్ కోఆరిడినేటర్ పరకల రాజేింద్, మరియు కదిరి 
నియోజకవర్ జనసైనికులు అనిల్ కుమార్, న్గరాజు,గణేష్, చక్రధర్ 
బాబు, కృష్ణకాింత్, వినయ్ కుమార్, కారితుక్, సోమశేఖర్ తదితరులు 
పాల్్న్నారు.

అత్యదిక క్రియాశీలక సభ్యతావీలు నమోదు చేసిన 
రాము మరియు శివసాయి లకు సన్మిన కార్యక్రముం

శతఘ్నా న్్యస్: పి.గననావరిం నియోజకవర్ిం, మామిడికుదురు 
మిండలింలో అత్యదికింగా జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్్వలు 
నమ్దు చేసిన కొము్మల రాము కి మరియు కొము్మల శివసాయ కి 
మామిడికుదురు మిండల సరపుించ్ల సమాఖ్య అధ్యక్షులు, లూటకుర్రు 
గ్రామ సరపుించ్ ఆడబాల త్తకాపు, జనసేన పార్టీ న్యకులు విల్ల 
స్బా్రావు,లూటకుర్రు జనసేన పార్టీ గ్రామశాఖ అధ్యక్షులు బొింతు 
శేఖర్ చేతుల మీదుగా వీరిరువురికీ సన్్మన కార్యక్రమిం నిర్వహించడిం 
జరిగింది, అనింతరిం జనసెన క్రియాశీలక సభు్యలకు క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
కిట్ లను అిందజేయడిం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన పార్టీ 
మామిడికుదురు మిండల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు జాలిం శ్రీనివాసరాజు, 
కింకిపాట్ నరసిింహారావు,ఎింపీటీసీ చేరుకురి పార్వతీ, సతితుబాబు 
మరియు మిండల కమిటీ సభు్యలు గ్రామకమిటీ అధ్యక్షులు, జనసేన పార్టీ 
న్యకులు, కార్యకరతులు, జనసైనికులు పాల్్న్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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సిుంగరాయకొుండలో జనుం కసుం జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: ప్రకాశిం జిల్ల, కొిండేపి నియోజకవర్ిం, సిింగరాయకొిండలో సమవారిం 
సిింగరాయకొిండ పించాయతీ సెక్రెటర్ని కల్సి సిింగరాయకొిండలో పలు సమస్యలపై చరి్చించడిం 
జరిగనది. పించాయతీ సెక్రటర్ త మిండల అధ్యక్షులు ఐన్ బతితున రాజేష్ మాటా్లడుతూ.. 
సిింగరాయకొిండలో పలు సమస్యలపై పించాయతీ ఆఫీస్ లో పాత సెక్రటర్కి అర్జీలు అిందజేయడిం 
జరిగనది. సిింగరాయకొిండలో బుజుజీల ఎల్లమిందరెడిడి కాలనీలో నీట్ సమస్య, కట్ింగ్ రోడుడి 
నుించ కిందుకూరు వళ్ల రోడుడి లో సీ్రీట్ లైట్ల గరిించ, పెదదె కనుమల్ల పోవు నేషనల్ హైవే దగ్ర 
మురుగ నీట్ నిల్వ గరిించ మరియు అదే ప్రదేశింలో రోడుడి పక్కన లైట్ల వలగకపోవడిం గరిించ, 
అలగే ట్ింక్ రోడో్ల సిమెింట్ రోడుడి కి ఆనుకొని మ్కాళళి లోతు గింటలు ఏరపుడి నవి.. గతింలో 
పించాయతీ వాళ్్ల త్త్్కల్క మరమ్మతులు చేశారు కానీ మరల అవి గింటలు ఏరపుడుతుననావి 
అని సిింగరాయకొిండ పించాయతీ సెక్రెటర్ త జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు ఐన్ బతితున రాజేష్ పలు 
సమస్యల గరిించ వివరిించడిం జరిగనది. గతింలో వీటనినాట్ గరిించ పించాయతీ ఆఫీస్లో అర్జీలు 
ఇవ్వడిం జరిగనది. కావున సపుిందిించ ఈ సమస్యలు పై పరిష్్కరిం చూపుత్రని కోరడిం జరిగింది 
సిింగరాయకొిండ పించాయతీ సెక్రెటర్ శరత్ చింద్ సానుకూలింగా సపుిందిించ ఈ సమస్యలపై 
పరిష్్కరిం కచ్చతింగా చూపుత్నని న్ వింతు కృష్ చేసాతునని ఆయన తెల్పారు. ఈ కార్యక్రమింలో 
సిింగరాయకొిండ మిండల అధ్యక్షులు ఐన్ బతితున రాజేష్, మిండల న్యకులు కాస్ల శ్రీనివాస్, 
అనుముల శెట్టీ కిరణ్ బాబు, పోల్శెట్టీ విజయకుమార్, షేక్ మా భాష, షేక్ మహబూబ్ బాష్, 
పనుగోట్ అశోక్ కుమార్, సయ్యద్ వహీద్, సిహెచ్ ప్రవీణ్ కుమార్, పస్మరితు న్గేశ్వరావు, న్మ 
వింకటేష్, పూసల కొిండయ్య, షేక్ స్భాని, తగరిం రాజు, షేక్ స్లతున్ భాష్, చలించర్ల కరుణ్ 
కుమార్, సిమ్ను, శ్రీను మరియు జనసైనికులు పాల్్న్నారు.

మహిళలు ఉచ్త శిక్షణా తరగతులను సదివీనియోగుం 
చేసుకుండ్: శ్రీమతి పుండా్యల శ్రీలత

శతఘ్నా న్్యస్: 
అనింతపురిం, జనసేన 
పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు 
రాజకీయ వ్యవహారాల 
కమిటీ చైర్మన్ న్ద్ిండ్ల 
మనోహర్ స్చనల 
మేరకు రాయలసీమ 
మహళ్ విభాగిం 
ప్ింతీయ కమిటీ 

సభు్యరాలు శ్రీమతి పెిండా్యల శ్రీలత ఆధ్వర్యింలో మహళ్ సాధికారతవారి ఆరిథూకాభివృదిధి, స్వయిం 
ఉపాధి ఆరిథూక చేయూతను అిందిించాలనే ఉదేదెశింత జనసేన పార్టీ మహళ్ కారా్యలయిం 
అనింతపురిం నిందు మహళలకు ఉచత టైలరిింగ్ శిక్షణ, ఎింబ్రాయడర్ వర్్క, మగ్ిం వర్్క, 
డిజైన్ పెయింట్ింగ్ వర్్క వింట్ శిక్షణా తరగతులు 13-07-2022 వ తేది బుధవారిం 
నుించ ప్రింభిించదల్చాము కావున ఆసకితు ఉననా మహళలు ఈ అవకాశానినా సది్వనియోగిం 
చేస్కోవాల్సిిందిగా కోరుచున్నామని రాయలసీమ మహళ్ విభాగిం ప్ింతీయ కమిటీ సభు్యరాలు 
పెిండా్యల శ్రీలత పిలుపునిచా్చరు.
శిక్షణ పిందాలనుకునే మహళలు ఈ క్రిింది ఫోన్ నెింబరినా సింప్రదిించ మీ వివరాలు నమ్దు 
చేస్కోవాల్సిిందిగా కోరుచున్నామని తెల్పారు. ఫోన్:9988639999 
శిక్షణా తరగతులు: ఉదయిం: 10:00 గింటల నుించ మధా్యహనాిం 2:00 గింటల వరకు.

వైసీపీ అధికార దుర్వినియోగం శ్రుతి మంచిపోతంది: 
దారం అనిత

శతఘ్నా న్్యస్: మదనపల్ల, 
చతూతురు జిల్ల ప్రధాన కార్యదరి్శ 
దారిం అనిత మాటా్లడుతూ.. జగన్ 
రెడిడి గారు ప్రభుత్్వనినా చేపట్టీన 
తరువాత అధికార దురి్వనియోగిం 
శ్రుతి మిించపోతుింది. ప్రజల 
ఇబ్ిందులు పటటీకుిండా కేవలిం తమ 
న్యకుల, కార్యకరతుల సౌకర్యిం 
మాత్రిం చూస్కుింటన్నారు.
శుక్రవారిం జరిగన వైసీపీ పీ్లనర్ 
సమావేశాలకు రికార్డి సాథూయలో 

1812 ఆర్టీసీ బస్సిలను ఉపయోగించారు.ప్రైవేట్ కార్యక్రమాలకు ఆర్టీసీ 
సెకూ్యరిటీ డిపాజిట్ త పాట అద్దె జీఎసీటీ కల్పి వస్లు చేసాతురు. వైసీపీ 
పీ్లనర్కి రాష్టవా్యపతుింగా 1800 కి మిించ బస్సిలు తీస్కుననా వేట్కి డిపాజిట్ 
చెల్్లించలేదని తెలుస్తుింది. అధికారిం తమ దగ్ర ఉిందని ఇషటీమొచ్చనట్ల ప్రజా 
ధన్నినా దురి్వనియోగిం చేస్తున్నారు. నిననా విజయవాడ లో సాయింత్రిం 5.30 
గింటలకు బస్ సాటీిండ్ కిటకిట లడిింది కానీ బస్సిలనీనా వైసీపీ పీ్లనర్కి వళ్లడింత 
ప్రజలు చాల ఇబ్ిందులు పడాడిరు. ముఖ్యమింత్రి గారు మీరు పార్టీ మీట్ింగలు 
పెటటీకొింటే ప్రజలిందుకు ఇబ్ిందులు పడాల్?…రాష్టింలో జరుగతుననా ఈ 
అధికార దురి్వనియోగానినా ప్రజలిందరూ ముకతు కింఠింత ఖిండిించాల్.

వల్లభరావుపేట గ్రామంలో ఇంటంటకి జనసేన సిదా్దంతాలు

శతఘ్నా న్్యస్: శ్రీకాకుళిం జిల్ల, ఎచె్చర్ల నియోజకవర్ిం రణసథూలిం మిండలిం 
వల్లభరావుపేట గ్రామింలో సోమవారిం ఉధయిం 7:00 గింటలకు గ్రామాలో్లకి 
వల్లడిం జరిగింది. జనసేనపార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు 
అలుపు ఎరుగని కార్యదీక్షత ప్రతి గ్రామానినా సిందరి్శించన వ్యకితు జనసేనపార్టీ 
జిల్ల న్యకులు మరియు సోసైట్ బా్యింకు మాజీ చైర్మన్ కరిమజిజీ మలీ్లశా్వరావు 
మరియు రణసథూలిం మిండలిం కృష్్ణపురిం పించాయతీ జనసేనపార్టీ యింపిట్సి 
అభ్యరిథూ పోటూనారు లక్షు్మన్యుడు సోమవారిం వల్లభరావుపేట గ్రామింలో 
ఇింట్ింట్కి వళ్ళి జనసేనపార్టీ సిదాదెింత్లు మరియు మేనిఫెసోటీ గరిించ ప్రజలకు 
వివరిించడిం జరిగింది. గత కోనినా సింవతసిరాల నుిండి కుటింబ పరిపాలన 
జరుగతుింది. రెిండు పార్టీల పరిపాలన చూసారు ఈసారి జనసేన పార్టీకి 
అవకాశిం ఇవ్విండి. జనసేనపార్టీ వచ్చనట్ల అయతే సింవతసిరానికి 5 గా్యస్ 
సిల్ిండర్ల ఉచతింగా ఇవ్వబడును. తెల్లర్షన్ కారుడిదారులకు ఇలు్ల కటటీకోవడానికి 
ఇస్క ఉచతింగా ఇవ్వబడును, రైతులకు పెన్న్ సౌకర్యిం కల్పుించబడును. 
నిరుదో్యగలకు ఎటాలక్ష ఉదో్యగాలు ఇవ్వబడును కనుక ఈసారి జనసేనపార్టీకి 
అవకాశిం కల్పుించాలని మదదెతు కోరడిం జరిగింది. ప్రజలు కూడా ఈసారి 
జనసేనపార్టీని ఓట వేసి పవన్ కళ్్యణ్ ని గలుపిించుకోవాలని ప్రజలు చెపాపురు. 
ఈ కార్యక్రమింలో వల్లభరావుపేట గ్రామ జనసైనులు గడి మహేష్ బాబు, గడి 
స్ర్ష్, గడి గౌరిన్యుడు, బోింతు వాస్, బోింతు రింజిత్, గడి దురా్ప్రసాద్, 
ల్ింగాల కిరణ్ తదితరులు పాల్్న్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
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రామాపురుంలో.. గిరిసేన – జనసేన
*పార్వతీపురిం మన్యిం జిల్ల , పాలకొిండ నియోజకవర్ిం, వీరఘటటీిం మిండలిం, రామాపురిం గరిజన 
గ్రామింలో పర్యట్ించన మతసి పుిండర్కిం
*గరిసేన – జనసేన కార్యక్రమింలో ప్రతిజ్ఞ పునిన గరిజన యువత
శతఘ్నా న్్యస్: గరిసేన – జనసేన కార్యక్రమింలో భాగింగా జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్విం 
వాలింటీర్ మతసి పుిండర్కిం మాటా్లడుతూ.. ఉననాతమన వ్యకుతులు తనే వ్యవసథూలో ఉననాతమన, ఉతతుమమన 
మారుపులు వసాతుయ. ఆ ఉననాతమన వ్యకితు పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఆ ఉననాత మన, ఉతతుమ మన వ్యవసథూ ఏరాపుట 
చేసేది జనసన పార్టీ అని ఉదో్దిించారు. మన జనసేన పరివారిం ఎింత పెదదెదైతే అింత గొపపు విజయాలు 
జనసేన పార్టీ సింతిం అవుత్యని తెల్యజేసారు. గిండె ధైర్యిం అింటే జిమ్ కి వళతు వచే్చది కాదు.. 
సమస్యలో్ల ఉననా ప్రజలకు అిండగా నిలబడి ఆ సమస్య పరిష్కరిసేతు వచే్చ ఆనిందింమే తెల్పారు. పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు ఓట్ల, నోట్ల, అధికార వా్యమ్హింత రాజకీయాలో్లకి రాలేదు, యువశకితుని రాజకీయశకితుగా 
మార్చడానికి వచా్చరని తెల్యజేసారు. సమాజింలో మారుపు రావాలింటే తుపాకులు, కతుతులు పటటీకొని 
యుదధిిం చేయటిం కాదు.

ప్రతి ఒక్కరు ధైర్యింగా నిలబడి 
అభిప్యిం చెపాపులని ఉదాఘాట్ించారు. 
రాజకీయాలో్ల మారుపు తీస్కు రావాలింటే 
బలమన సింకలపు బలిం ఉిండాలని 
తెల్పారు. రాజకీయాలో్ల రాణిించాలింటే 
న్యకులకు కార్యకరతులకు ఓపిక సహనిం 
చాల అవసరమని, అవమాన్లకు 
ఎదురొడిడి నిలబడాలని తెల్పారు. కులిం 
పేరు చెపిపు వ్యకుతులు లభపడాడిరు తపపు. 
కులలు బాగపడలేదని ఆవేదన వ్యకతుిం 

చేశారు. ముిందస్తు ఎనినాకలు ఎపుపుడు జరిగన్ కాబోయే ముఖ్యమింత్రి పవన్ కళ్్యణ్ మాత్రమేనని 
తెల్పారు. పవన్ కళ్్యణ్ గారు బూత్ సాథూయలో జనసేన పార్టీని బలోపేతిం చేసేిందుకు ప్రణాళ్కలు 
రూపిందిించరు. ఇ నెల లో విశాఖపటనాిం వేదిక గా జనవాణి – జనసేన భరోసా కార్యక్రమిం ఉింటిందని 
పాలకొిండ గరిజన నియోజకవర్ఒ (ఎసిటీ) లో ఉననా గరిజనులు సమస్యలు జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారి దృష్టీ కి తీస్కువలే్లఒదుకు మీరు సిదధిిం కావాలని పిలుపునిచా్చరు. ఈ కార్యక్రమింలో గరిజన 
యువత మేము జనసేన పార్టీ కి అిండగా ఉింటామని, రాబోయే ఎనినాకలో్ల మా ప్ింతింలో ని గరిజన 
ప్రజల ఓట్ల జనసేన పార్టీ గాజుగా్లస్ గరుతుకి వేసేవిధింగా మారుపు తీస్కువసాతుమని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఈ 
కార్యక్రమింలో బ్.పి. న్యుడు, కుింబ్రిక ఢిలీ్లశ్వర్, బ్డిక వినోద్, బ్డిక నవనీత్, గమ్మడి స్ధాకర్, 
వావిల్పల్్ల న్గభూషణిం, దిండేల సతీష్, కర్నాన సాయ పవన్, అనునా రామకృష్ణ, కింట మురళ్ తదితర 
జనసైనికులు పాల్్న్నారు.

జనసేన్ని ముఖ్యముంత్రి కావాలని బాబా 
ఆశీసుస్లు తీసుకున్ లక్ష్మీ కుమారి

*గరు పౌర్ణమి ప్రత్యకపూజలు
తుమ్మలపాలిం: 13 వ తేదీ గరు పౌర్ణమి పురస్కరిించుకొని తుమ్మలపాలిం 
గ్రామింలో సోమవారిం ప్రత్యకపూజలు నిర్వహించారు.
సన్తన హైిందవ సింప్రదాయాలను గౌరవిస్తు గ్రామింలో వేించేసియుననా 
సాయబాబా వారికి సేవల నిమితతుిం జనసేన పార్టీ జిల్ల కార్యదరి్శ 
దింపతులు చింతల గణేణ్ కుమార్, లక్ష్మీ కుమారి దింపతులు 30,000 
వేల రూపాయల విలువగల టేకు పల్లకిని బాబా వారికి సమరిపుించారు. 
గడి కమిటీ వారు మరియు చింతల లక్ష్మీ గణేష్ దింపతుల చేతుల మీదుగా 
పల్లకి సేవ ప్రింభోతసివ కార్యక్రమిం జరిగింది. గ్రామస్తులింత్ పిండుగ 

వాత్వరణింలో బాబా సేవలో 
తరిించారు. సాయన్ధుని 
ఆశీస్సిలత జనసేన పార్టీ 
అధికారింలోకి రావాలని,పవన్ 
కళ్్యణ్ ముఖ్యమింత్రి కావాలని 
జనసేన పార్టీ జిల్ల కార్యదరి్శ 
శ్రీమతి లక్ష్మీ కుమారి బాబా 
వారి ఆశీస్సిలు తీస్కున్నారు.

డాక్టర్ లేని అనుంతగిరి హాసిపిటల్: డ్ 
నవీన్ కుమార్

*మధా్యహనాిం ఒింట్గింట అయన్ డాకటీర్సి రాలేని పరిసిథూతి.. జ్వరాలత 
బాధపడుతుననా మిండల కేింద్ ప్రజలు.. జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ 
సమన్వయ కమిటీ సభు్యలు డి నవీన్ కుమార్ ఆరోపణ.

శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పార్టీ 
నియోజకవర్ సమన్వయ 
కమిటీ సభు్యలు డి నవీన్ 
కుమార్ మాటా్లడుతూ.. 
మిండల కేింద్ింలో 1)డాకటీర్ 
అన్ష రావు నిర్లక్షష్ిం వల్ల 
తపుపుడు రిపోరుటీలు 2) బర్తు 
సరిటీఫికెట్ కోసిం పది రోజులు 
తిపుపుతున్నారు 3)గరి్ణీ 
స్త్రీలకు భోజనిం సదుపాయిం 
కలగజేయడిం లేదు కానీ 
నెలకు బ్లు్ల మాత్రము 
టైింకు అిందుతుింది.. అని 
కొింతమింది ప్రజలు జనసేన 
టీింకు తెల్యజేశారు. 

మిండల కేింద్ింలోనే.. ఇల జరిగతే మిగత్ చననా చననా హాసపుటల్ పరిసిథూతి 
ఎల ఉింటిందని ఆయన అన్నారు.. వింటనే అధికారులు సపుిందిించ 
తగన చర్యలు తీస్కోవాల్.. లేని ఎడల న్్యయిం జరిగే వరకూ మిండల 
కేింద్ింలో ధరానా కార్యక్రమానికి సిదధిమవుత్మని ఆయన వ్యకతుిం చేశారు. 
ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన నియోజకవర్ సామాన్య కమిటీ సభు్యలు కొర్రా 
ప్రవీణ్ కుమార్, మిండల అధ్యక్షులు సిహెచ్ మురళ్, మిండల న్యకులు 
రమేష్, మింగళ, వీర మహళ రతనాప్రియ పాల్్న్నారు.

మంగళవారం, 12 జూల ై2022
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