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ప్రజా సమస్యలపై సర్కారు 
నుంచి కనీస స్ుందన కరవు

*సంక్షేమ పథకాలపై వైసీపీ వాళ్ళది గోబెల్స్ ప్రచారం
*ఆపద వచ్చినప్పుడు వారికి అండగా నిలిచే ఏకైక పార్టీ జనసేన
*కార్యకర్తల క్షేమానిని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ కోరుకంటారు
*నీలాద్రిరావుపేటలో క్రియాశీలక సభ్్యడి కటంబానిని 
పరామరి్శంచ్ రూ.5 లక్షల చెకకు అందించ్న శ్రీ నాదండ్ల 
మనోహర్
శతఘ్ని న్్యస్:  అభివృదిధిని పూరి్తగా పకకున పెట్టీన వైసీపీ 
ప్రభ్త్ం సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్్తనానిమని గోబెల్స్ 
ప్రచారం చేస్కంటందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల 
కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు వా్యఖ్్యనించారు. ఈ 
ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రానిని పూరి్తగా అంధకారంలోకి నెట్టీశారనానిరు. 
ప్రజా సమస్యలపై ప్రభ్త్ం నంచ్ కనీస సపుందన కరవయ్యందని 
చెపాపురు. రాష్ట్ర రాజకీయాలో్లనే కాదు.. దేశ రాజకీయాలో్ల కూడా 
కార్యకర్తల సంక్షేమం గురించ్ ఆలోచ్ంచే ఏకైక పార్టీ జనసేన అని 
తెలిపారు. కార్యకర్తలన సంత కటంబ సభ్్యలుగా భావంచే 
ఏకైక నాయకడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారని అనానిరు. ఆపదలో 
ఉనని కటంబాలలో భరోసా నింపేందుక బాధ్యతగా పార్టీ 
నాయకలంతా కలసి వచ్చి వారికి పార్టీ తరఫున రూ. 5 లక్షల 
సాయం చేస్్తననిటటీ తెలిపారు. తూరుపు గోదావరి జిలా్ల, జగ్ంపేట నియోజకవర్ం, నీలాద్రిరావుపేటక చెందిన జనసేన పార్టీ క్రియాశీల సభ్్యడు శ్రీ ఆచంట్ సూరిబాబు 
ఇటీవల జరిగిన రోడుడు ప్రమాదంలో మృతి చెందారు. బుధవారం జిలా్ల పర్యటనక వచ్చిన శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు శ్రీ సూరిబాబు ఇంట్కి వెళ్్ల ఆయన కటంబానిని 
పరామరి్శంచారు. భార్య శ్రీమతి సూర్యకమారి, పిల్లలన ఓదారాచిరు. జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్్యలక ఇచేచి రూ. 5 లక్షల బీమా చెకకున ఆమెక అందచేశారు. 
కటంబ పరిసిథితులపై ఆరా తీసి ఎలాంట్ కషటీం వచ్చినా పార్టీ తరఫున అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచాచిరు. అనంతరం శ్రీ మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ”ప్రమాదవశాతు్త 
రోడుడు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్్యలు శ్రీ సూరిబాబు కటంబానిని ఆదుకోవడానికి పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మమ్మలిని ఇకకుడికి 
పంపారు. శ్రీ సూరిబాబు చ్నని వయస్లోని మృతి చెందడం బాధాకరం. ఆ బిడడులక మంచ్ భవష్యతు్త ఉండాలి. వారికి వదా్యవకాశాలు కలిపుంచేందుక కూడా మా సాథినిక 
నాయకలు సహకరిసా్తరు” అనానిరు.
నీలాద్రిరావుపేట వచ్చిన శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారికి దారిపొడుగునా ఆ గ్రామ ప్రజలు సమస్యలు చెప్పుకనానిరు. ఇళ్లక వెళ్లందుక కనీసం దారి లేని పరిసిథితులన 
పరిశీలించారు. అనంతరం శ్రీ మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ.. “నీలాద్రిరావుపేటలో పరిసిథితులు దారుణంగా ఉనానియ. కనీస మౌలిక వసతులు కలిపుంచడంలో ఈ 
ప్రభ్త్ం వఫలమయ్యంది. చ్నని వంతెన కావాలని ప్రజలు అడుగుతుంట్ పట్టీంచుకనే వారు లేరు” అనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ పీఏసీ సభ్్యలు శ్రీ పంతం నానాజీ, 
పార్టీ నాయకలు శ్రీ పాటంశెట్టీ సూర్యచంద్ర, శ్రీ మేడా గురుదత్ ప్రసాద్, శ్రీ బండారు శ్రీనివాస్, శ్రీ తుమ్మల రామసా్మి, శ్రీ మర్రెడిడు శ్రీనివాస్, శ్రీ వరుప్ల తమ్మయ్యబాబు, 
శ్రీ వై.శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

అడుగడుగునా సమస్యలు తిష్ట వేస్తే ప్రజాప్రతినిధులు చోద్యుం చూస్తేనానారు
* తుని మునిస్పాలిటీయో.. పంచాయతీయో అరధిం కావడం లేదు
* క్రియాశీలక సభ్యత్మే ప్రతి కార్యకర్తక భద్రత, భరోసా
* తునిలో క్రియాశ్రీలక సభ్్యడి కటంబానికి రూ. 5 లక్షల చెకకు అందచేసిన శ్రీ నాదండ్ల 
మనోహర్
శతఘ్ని న్్యస్: తుని పటటీణ ప్రజలక ఇది మునిస్పాలిటీయో పంచాయతీయో అరధిం కాని 
పరిసిథితి నెలకందని జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు సపుషటీం చేశారు. 
పటటీణంలో సమస్యలు తిషటీ వేసే్త ప్రజా ప్రతినిధులు చోద్యం చూస్్తనానిరనానిరు. కనీసం డంపింగ్ 
యారుడు సమస్యక ఏళ్ల తరబడి పరిష్టకురం చూపలేకపోయారని తెలిపారు. అడుగడుగునా రోడు్ల, 
మురుగు కాల్ల సమస్యలు ఉనాని పట్టీంచుకనే నాథుడు కరవయా్యడనానిరు. తుని పటటీణం, 20వ 
వారుడు ఇస్కలపేటక చెందిన జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్్యడు శ్రీ వాసంశెట్టీ రాజు ఇటీవల 
సముద్ర సానినానికి వెళ్్ల ప్రమాదవశాతు్త మృతి చెందారు. బుధవారం శ్రీ రాజు తలి్లదండ్రులు 
శ్రీమతి అపపులనరస, శ్రీ లచచిననిలన శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు పరామరి్శంచారు. పార్టీ కోసం 
అహరినిశలు పని చేసే కార్యకర్త అకాల మరణం చెంది దూరం కావడం పట్ల వచారం వ్యక్తం 
చేశారు. ఆ కటంబానిని ఓదారిచి పార్టీ క్రియాశీల సభ్్యలక ఇచేచి రూ. 5 లక్షల బీమా చెకకున 
శ్రీ రాజు తలి్లకి అందచేశారు. ఎలాంట్ సమస్య వచ్చినా పార్టీ తరఫున ఆదుకంటామని భరోసా 
ఇచాచిరు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ... పార్టీతో ప్రయాణం చేసే ప్రతి 

కార్యకర్తక భద్రత – భరోసా కలిపుంచేందుకే శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు క్రియాశీలక సభ్యతా్నిని తీస్కవచాచిరు. దురదృషటీవశాతు్త మృతి చెందిన క్రియాశీలక సభ్్యల కటంబాలక ఆరిధిక 
సాయంతో పాట వారి బిడడుల భవష్యతు్తక అండగా నిలిచే వధంగా కార్యచరణ రూపొందించారు. అంకితభావంతో సమాజం, ప్రజలక ఉపయోగపడే ఏకైక పార్టీ జనసేన” అనానిరు. ఈ 
కార్యక్రమంలో పార్టీ పీఏసీ సభ్్యలు శ్రీ పంతం నానాజీ, పార్టీ నాయకలు శ్రీ శెట్టీబతు్తల రాజబాబు, శ్రీ బండారు శ్రీనివాస్, శ్రీ గెడడుం బుజిజి, శ్రీ బోడపాట్ శివదత్, శ్రీ సంగిసెట్టీ అశోక్, శ్రీ 
వాసిరెడిడు శివప్రసాద్, శ్రీ చొడిసెట్టీ గణేష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ముండపేట నియోజకవర్గ కార్యకరతేల 
విసతేతృత స్థాయి సమావేశుం..

*ముఖ్య అధితిగా జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్..
శతఘ్ని న్్యస్: మండపేట:- ఉమ్మడి తూరుపుగోదావరి జిలా్ల మండపేటలో జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
చేపటటీబోయే కౌలు రైతు భరోసా యాత్రక సంబంధించన ఏరాపుట్లపై రేప్ అనగా గురువారం సాయంత్రం 4గంటలక 
బాబు & బాబు కనె్న్షన్ హాలు నందు వస్తృత సాథియ సమావేశం ఏరాపుట చేశారు. ఈ సమావేశంలో ముఖ్య అధితిగా 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ పాల్్ంటారు. కావున ఈ సమావేశంలో నియోజకవర్ క్రియాశీలక 
సభ్్యలు, జనసైనికలు, అభిమానలు, వీరమహిళలు అందరూ తపపుక హాజరు కావాలిస్ందిగా వేగుళ్ల లీలా కృష్ణ 
తెలియజేసారు.

గాఢ నిద్రలో ఉననా సీఎుంన మేల్కాలుపుతుం ర్ష్ట్ర 
రోడ్ల పరిస్థాతి దారుణుంగా ఉుంది

శతఘ్ని న్్యస్: నెల్్లరు, జనసేన పార్టీ #GoodMorningCMSir హష్ టా్యగ్ తో ఈ 
నెల 15, 16, 17 తార్కలో జరగననని డిజిటల్ కా్యంపెయన్ గురించ్ జనసేన పార్టీ జిలా్ల 
కారా్యలయంలో ప్రెస్ మీట్ నిర్హించడ్మ జరిగింది. ఈ సందర్ంగా అధ్యక్షులు చెనానిరెడిడు 
మనక్ంత్ మాటా్లడుతూ…

• రాష్ట్రంలో రోడ్ల పరిసిథితి దారుణంగా ఉందని బడ్జిట్ల అదనంగా 43% కేటాయంప్ కోరి రోడ్లన పరుసా్తమని ప్రగలాబాలు పలికిన జగన్ ప్రభ్త్ం వాట్ని బాగుపరిచ్ంది లేదు.
• రాష్ట్రంలో అనిని రకాల రోడ్ల పరిసిథితి దారుణంగా ఉంది గత సంవతస్రంలో సెపెటీంబర్ రెండో తార్క నంచ్ రెండు మూడు రోజులు నిర్హించ్న డిజిటల్ కార్యక్రమం దేశంలో నెంబర్ 

వన్ గా నమోదయంది.
• ఆ తరా్త మొకకుబడిగా అకకుడకకుడ రోడ్లన మట్టీ, రబిబాష్ తో పూడిచి ప్రభ్త్ం చేతులు దులుప్కంది.
• రాష్ట్రంలో సెస్ రూపంలో 715 కోట్ల, దానిని అడడుం పెటటీకని ఆరు వేల కోట్ల అదనంగా రుణం పొంది సామాన్యల ప్రజాధనానిని వృధా చేస్్తనానిరు.
• గతంలో నిరి్మంచ్న రోడు్ల తాల్క బకాయలు ఇంకా చెలి్లంచకపోవడంతో కాంట్రాకటీరు్ల కూడా రోడు్ల వేయడానికి ముందుక రావడంలేదు.
• రాష్ట్రంలో 32 వేల కిలోమీటర్ల రోడు్ల ఉండగా ఎనిమిది వేల కిలోమీటరు్ల రోడుడు వేసా్తమని 2వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయంచ్ ఈ నెల 10 లోప్ అని రోడ్స్ మరమ్మతు్త చేసా్తము అని 

ఛాలంజ్ చేసిన సీఎం కి వాస్తవాలు కళ్లముందు కనపడే గుంతల ఫొటస్ డిజిటల్ కా్యంపెయన్ దా్రా పోస్టీ చేసా్తము .
• దారుణంగా ఉనని రోడ్ల వల్ల సామాన్య ప్రజలు ప్రమాదాలక గురై ఆనారోగ్య పాలవుతునానిరు.
• మంజూరైన ప్రజాధనంతో రాష్ట్ర రోడ్లనీని మెరుగుపరిచ్ ఈ నెల 15 తార్క లోపల ఫోటలు పెడతాం అనని రాష్ట్ర ప్రభ్త్ం ప్రస్్తతం మిననికంది.
• ప్రజా సమస్యలిని తుంగలోకి తొకికు నిద్రిస్్తనని రాష్ట్ర ప్రభ్తా్నిని నిద్ర లేప్తూ ఈ నెల 15, 16, 17 తార్క లో రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ నాయకలు కార్యకర్తలు మహిళలు #Good-

MorningCMSir
• అనే కా్యపటీన్ తో డిజిటల్ కా్యంపెయన్ నిర్హించ్ ప్రభ్తా్నికి అసమ్మతి తెలియజేసా్తము.
• జిలా్లలోని అనీని నియోజకవరా్ల నాయకలు మరియు జిలా్ల కమిటీ సభ్్యలతో తమ తమ గ్రామాలలో, మండలాలలో, నియోజకవరా్లో్ల రహదారులపై గుంతలు కనిపించే వధంగా 

ఫోటలతో డిజిటల్ కా్యంపెయన్ సమరథివంతంగా నిర్హించ్ గతంలో మాదిరిగానే జిలా్లని ప్రథమ సాథినంలో నిలపాలని తెలిపారు.
• రోడు్ల ఇపపుట్కీ అధా్న పరిసిథితులో ఉనానియ.
• ఈ కార్యక్రమంలో జిలా్ల అధ్యక్షుడు చెనానిరెడిడు మనక్ంత్ రెడిడుతో ప్రధాన జిలా్ల ప్రధాన కార్యదరి్శ గునకల కిషోర్, అధికార ప్రతినిధి స్జయ్ బాబు, రాష్ట్ర కార్యదరి్శ కట్టీ వెంకట్శ్రు్ల, 

అధికార ప్రతినిధి స్ధీర్ ఉపాధ్యక్షుడు బదిదిపూడి స్దీర్ జిలా్ల కార్యదరి్శ రాజేష్, ఎసీ్ స్బబాయ్య, రాష్ట్ర మహిళ్ నాయకరాలు వజయలక్ష్మి జిలా్ల కార్యదరి్శ పస్ప్లేట్ స్కన్య మరియు 
ఇతర ముఖ్య నాయకలు మరియు కార్యకర్తలు పాల్్నానిరు.

పారిశుధ్య కారిమికులకు అుండగా మైలవరుం జనస్
శతఘ్ని న్్యస్:  మైలవరం, రాష్ట్రవా్యప్తంగా పారిశుధ్య 
కారి్మకలు చేపట్టీన సమె్మ మూడో రోజుకి చేరింది. 
అందులో భాగంగా మైలవరం నియోజకవర్ం, 
కండపలి్ల మునిస్పాలిటీ పారిశుద్య కారి్మకలు ఈరోజు 
మునిస్పల్ కారా్యలయం ముందు ధరాని కార్యక్రమానిని 
చేపటాటీరు. వారు చేపట్టీన ధరాని కార్యక్రమానికి 
జనసేన పార్టీ మైలవరం నియోజకవర్ం ఇంచార్జి 
అకకుల రామో్మహన్ రావు (గాంధీ) పాల్్ని జనసేన 
పార్టీ తరప్న మదదితు ప్రకట్ంచారు. గాంధీ 
మాటా్లడుతూ కరోనా వంట్ కి్లషటీ పరిసిథితులో్ల జనం 
అంత ఇళ్లకే పరిమితమైనప్పుడు వీధులు శుభ్ం 
చేసూ్త పారిశుధ్య కారి్మకలు చేసిన తా్యగానిని ఆరోజు 
మనం పూలదండలతో సతకురించ్, కాళ్ళకి దండాలు 
పెట్టీ ఈరోజు వారి సమస్యలన గాలికి వదిలేయడం 

ఎంతవరక సమంజసం అని ప్రశినిసూ్త, భవష్యతు్తలో వారికి జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటందని, వారికి రావాలిస్న జీతాలు, అలవేన్స్ వారికి ఇచ్చి ఉద్్యగ భద్రత 
కలిపుంచాలని జనసేన పార్టీ తరప్న రాష్ట్ర ప్రభ్తా్నిని డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. రాబోవు రోజులో్ల పారిశుదధి కారి్మలక అండగా ఉంటూ వారితో కలిసి పోరాటం చేసి 
వారి నా్యయపరమైన డిమాండు్ల సాధించే దిశగా వారికి తోడుగా ఉంటామని వారికి భరోసా ఇవ్డం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకలు యర్ంశెట్టీ నాని, 
నాగబాబు, యతిరాజుల ప్రవీణ్, రామిశెట్టీ ప్రవీణ్, యర్ంశెట్టీ సాయ, అరిగే కళ్్యణ్, సామల స్జాత, సిరిప్రం స్రేష్, రామాంజనేయులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS


గురువారం, 14 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కారిమికుల కనీనాళ్్ల ర్ష్ట్రానికి శ్రేయసకారుం కాదు: గాదె
*కారి్మకల పొటటీకడితే వైసీపీ నేతలక ప్టటీగతులుండవు
*వైసీపీ మా్యనిఫెస్టీలో ఇచ్చిన హామీనే నెరవేరచిమంటనానిం
*అసెంబీ్ల సాక్షిగా సాక్ష్యతు్త సీఎం, మంత్రులు చెపిపున మాటలు కూడా నీట్మూటలుగా మిగిలాయ
*రాష్ట్రంలో ఎకకుడి చెత్త అకకుడే ఉంది వషజ్రాలు ప్రభలితే పరిసిథితి ఏమిట్?
*సమస్య పరిష్టకురం అయే్యవరక కారి్మకల పక్షన జనసేన పోరాడుతుంది
*జిలా్ల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు గాద వెంకట్శ్రరావు, నగర అధ్యక్షుడు నెరేళ్ల స్రేష్

శతఘ్ని న్్యస్: రకా్తనిని చెమటగా మారిచి 
ప్రతినిధ్యం కషటీపడుతూ కరోనా లాంట్ 
వపతకుర పరిసిథితులో్లన్ ప్రాణాలన 
ఫణంగా పెట్టీ వధులు నిర్రి్తంచే కారి్మకల 
కనీనిళ్్ల రాష్ట్రానికి ఏ మాత్రం శ్రేయస్స్ 
కాదని.. జిలా్ల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు గాద 
వెంకట్శ్రరావు అనానిరు. మునిస్పల్ 
యూనియన్ వరకుర్స్ ఐకాసా ఆధ్ర్యంలో 
జరుగుతునని మూడవ రోజు సమె్మలో 
జిలా్ల జనసేన పార్టీ నేతలు పాల్్ని 
మదదితు పలికారు. ఈ సందర్ంగా గాద 
వెంకట్శ్రరావు మాటా్లడుతూ కారి్మకలు 
అడుగుతుననివ గంతెమ్మ కోరెకులు 
కాదని.. ఎండనకా, వాననకా తాము 
చేస్్తనని కష్టటీనికి ప్రతిఫలమేననానిరు. 

సలహాదారుల పేరిట ఎందుక పనికిరాని ఎంతోమందికి కూరోచిబెట్టీ మేప్తూ కోటా్లది ప్రజాధనానిని 
వృధా చేస్్తనని ముఖ్యమంత్రికి కష్టటీనేని నము్మకనని కారి్మకలక జీతాలు ఇవ్టానికి మాత్రం చేతులు 
రావడంలేదని దుయ్యబటాటీరు. సమె్మ చేస్్తనని వారిని వైసీపీ నేతలు బెదిరిస్్తనానిరని ఇది మంచ్పధధితి 
కాదని, కారి్మకలక ఏదనాని జరిగితే సహించేది లేదని గాద వెంకట్శ్రరావు హెచచిరించారు. నగర 
అధ్యక్షుడు నెరేళ్ల స్రేష్ మాటా్లడుతూ కోడి కూయకముందే సూరు్యడు రాకముందే వధులో్ల చేరి 
రోడ్లపై పేరుకనని చెతా్త చేదారానిని, మాలమూత్రాలన తొలగించే పారిశుదధి్య కారి్మకల పొటటీకడితే 
వైసీపీ నేతలు ప్టటీగతులుండవని వమరి్శంచారు. కారి్మకల సంక్షేమం కోసం అసెంబీ్ల సాక్షిగా 
ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన హామీలు సైతం నీట్మూటలుగా మిగిలటం సిగు్చేటనానిరు. ఒకవైప్ ఎకకుడి 
చెత్త అకకుడే ఉందని మరోవైప్ వరా్షలు పడుతుండటంతో పారిశుధ్యం క్షీణీస్్తందని ఆంద్ళన 
వ్యక్తం చేశారు. సమస్య పరిష్టకురం అయే్యవరక కారి్మకల పక్షన జనసేన పోరాడుతుందని నెరేళ్ల 
స్రేష్ అనానిరు. రాష్ట్ర ఐకాసా నాయకలు స్మి శంకరరావు, రెలి్ల యువజన నేత స్మి ఉదయ్, 
జనసేన పార్టీ జిలా్ల అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి, కార్పురేటరు్ల యర్ంశెట్టీ పదా్మవతి, దాసరి లక్ష్మీ 
దుర్, జిలా్ల ఉపాధ్యక్షుడు అడపా మాణికా్యలరావు, ప్రధాన కార్యదరి్శ నారదాస్ ప్రసాద్, నగర 
ఉపాడక్షు్యలు చ్ంతా రాజు, నగర ప్రధాన కార్యదరి్శలు వజయలక్ష్మి, స్ధా నాగరాజు, బండారు 
రవీంద్ర, యడ్ల మలి్ల, బుడంపాడు కోట్, మలే్లశ్రి, ఆసియా, మాధవ, యడ్ల రాధిక, నవీన్, జే బీ వై 
నాయుడు, శేషు, స్ంకే శ్రీనివాసరావు , త్రిప్ర , ప్లిగడడు గోపి , శీలం మోహన్ , సతీష్ తదితరులు 
పాల్్నానిరు.

కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రన విజయవుంతుం 
చేయాలని కోరుతూ సమావేశుం ఏర్్టు

శతఘ్ని న్్యస్: అమలాప్రం పార్లమెంటర్ నియోజకవర్ ఇంచారిజి డి.ఎం.ఆర్ 
శేఖర్ ఆధ్ర్యంలో 16 వ తేదీన మండపేటలో జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ చేపటటీబోయే కౌలు రైతు భరోసా యాత్రన వజయవంతం చేయాలని 
కోరుతూ సమావేశం ఏరాపుట చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
పార్టీ నాయకలు ఇస్క పట్ల రఘుబాబు, అయతాబతు్తల ఉమామహేశ్రరావు, 
ఉండ్రు భగవాన్ దాస్, నలా్ల శ్రీధర్, యాళ్ళ నాగ సతీష్, లింగోలు పండు, ఆర్.
డి.ఏస్ ప్రసాద్, రాష్ట్ర కార్యవర్ సభ్్యలు శ్రీమతి కప్పుల నాగ మానస, బటటీ పండు, 
తికకు సరస్తి, మునిసిపల్ కౌనిలర్స్ ఏడిద శ్రీన, పడాల నానాజీ, అమలాప్రం 
అసెంబీ్ల నియోజకవర్ నాయకలు, కార్యకర్తలు, అభిమానలు అధిక సంఖ్యలో 
పాల్్నానిరు.

ఛలో ముండపేట
శతఘ్ని న్్యస్: ఉమ్మడి తూరుపుగోదావరి జిలా్ల కౌలు రైతులు భరోసా యాత్రలో 
భాగంగా జులై 16వ తేదీ శనివారం మండపేటక వస్్తనని జనసేనపార్టీ అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్.. మధా్యహనిం 2గంటలక భార్ బహిరంగ సభ..
వేదిక: శుభమస్్త కళ్్యణ మండపం ప్రకకున, గల్లప్ంత రోడుడు, మండపేట

ఇమమిడి కాశీనాథ్ ఆధ్వర్యుంలో డిజిటల్ 
కా్యుంపెయిన్ పై సమావేశుం

శతఘ్ని న్్యస్: ప్రకాశం జిలా్ల, జనసేనపార్టీ మారాకుప్రం నియోజకవర్ 
కారా్యలయం నందు ఈ నెల 15,16,17 తేదీలో్ల #GoodMorningCMSir 
హ్యష్ టాగ్ తో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రహదారుల దుసిథితిని తెలుప్తూ జనసేనపార్టీ 
డిజిటల్ కా్యంపెయన్ కార్యక్రమం తమ నియోజకవర్ంలో చేయు దిశగా 
జనసేనపార్టీ మారాకుప్రం నియోజకవర్ ఇంఛార్జి ఇమ్మడి కాశీనాథ్ జనసేనపార్టీ 
జిలా్ల కార్యదరు్శలు, మారాకుప్రం నియోజకవర్ మండలాల అధ్యక్షులు, 
కార్యకర్తలతో సమావేశం ఏరాపుట చేయడమైనది.

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

చేస్న స్వలే గురితేుంపున తెస్తేయి: ఎుం.వి. నేతజీ స్బ్బారెడిడి

*వాకర్స్ ఇంటరేనిషనల్ ప్రెసిడ్ంట్ ఎం.వ. నేతాజీ స్బాబారెడిడు
*తోషనివాలా 93వ జయంతిని నిర్హించ్న అంజనీప్త్ర చ్రంజీవ వాకర్స్ క్లబ్
*జండా ఊపి నడక పోటీలన ప్రారంభించ్న ఇంటరేనిషనల్ ప్రెసిడ్ంట్
శతఘ్ని న్్యస్: వజయనగరం: అంజనీప్త్ర చ్రంజీవ వాకర్స్ క్లబ్ ఆధ్ర్యంలో వాకర్స్ 
క్లబ్ ఉద్యమకారులు, పాస్టీ ఇంటరేనిషనల్ అధ్యక్షులు కీరి్తశేషులు జ.ఎల్. తోషినివాలా 
93వ జయంతి వేడుకలన బుధవారం ఉదయం సాథినిక అయా్యననిపేట జంక్షన్ వదది 
నిర్హించారు.
ఈ వేడుకలలో్ల భాగంగా ముందుగా ముఖ్యఅతిధిగా వచేచిసిన వాకర్స్ ఇంటరేనిషనల్ 
ప్రెసిడ్ంట్ ఎం.వ. నేతాజీ స్బాబారెడిడు చేతులు మీదుగా తోషినివాలా చ్త్రపటానికి 
పూలమాల వేసి నివాళ్లు అరిపుంచారు. అనంతరం ఇంటరేనిషనల్ ప్రెసిడ్ంట్ నడక 
పోటీలన ప్రారంభించారు.
ఈ సందరబాంగా ఇంటరేనిషనల్ ప్రెసిడ్ంట్ నేతాజీ స్బాబారెడిడు మాటా్లడుతూ సమాజంలో 
చేసిన సేవలు వృధా పోవని, సేవలు గురి్తంప్న ఇస్్తందని, వాకర్స్ క్లబుబాలు సమాజానికి 
సూఫూరి్తగా ఉంటాయనడంలో అతిశయోకి్త కాదని,నడక సభ్్యలు తమ నడకతో ఆరోగ్యం 
కాపాడు కంటూ సమాజానికి సూఫూరి్తగా నిలుస్్తనానియనానిరు.
తోషినివాలా క్రమశిక్షణక మారుపేరని, వాకర్స్ క్లబబాలు అభివృదిధి చెందడానికి,క్లబుబాలు 
పెరగడానికి కృషిచేసిన మహనీయుడు తోషినివాలా అని, ఆయనని ప్రతీ ఒకకురూ 
ఆదర్శముగా తీస్కోవాలనానిరు.
అనంతరం నడకపోటీలో్ల గెలుపొందిన వజేతలక వచ్చిన అతిధులచే బహుమతులు 
ప్రధానోతస్వం చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో వశిషటీ అతిధులుగా డిసి్రాక్టీ-102 గవరనిర్ పి.జి. గుపా్త, కా్యబినెట్ 
కార్యదరి్శ సంజీవరావు, ఛైరపురస్న్,42వ డివజన్ కార్పురేటర్ శ్రీమతి పినినింట్ కళ్వతి, 
పాస్టీ డిసి్రాక్టీ గవరనిర్ డాకటీర్ ఎ.ఎస్. ప్రకాశరావు,ఆర్.సి.-3, జి. కృష్ణంరాజు, వాకర్స్ 
పెదదిలు నాలుగెసస్ల రాజు, ఎలక్టీ గవరనిర్ కె.సత్యం, తోషినివాలా వాకర్స్ క్లబ్ అధ్యక్షులు 
ఈ. వజయకమార్,అంజనీప్త్ర చ్రంజీవ వాకర్స్ క్లబ్ పెదదిలు అదాడ మోహనరావు, 
డాకటీర్ ఎస్. మురళీమోహన్, కయా్యన లక్షష్మణ్ యాదవ్, లోపింట్ కళ్్యణ్, రాము, 
సాయ తదితరులు పాల్్నానిరు.

విదు్యత్ ఘాతనికి మరణుంచిన బ్లుడి కుటుుంబ్నికి 
జనస్న ఆరిథాక స్యుం

శతఘ్ని న్్యస్: కైకల్రు నియోజకవర్ం, ముదినేపలి్ల మండలం, గురజ గ్రామంలో 
ఇటీవల వదు్యత్ ఘాతానికి గురై మరణించ్న 12 సంవతస్రాలు బాలుడి తలి్ల తండ్రులన 
పరామరి్శంచ్ పదివేల రూపాయల ఆరిథిక సాయంతో పాట మీ కటంబానికి ప్రభ్త్ం 
వారి నండి రావలసిన నషటీపరిహారానీని పొందడంలో కూడా మేము అండగా నిలబడి 
మా వంతు సాయం మేము చేసా్తమని.. ముదినేపలి్ల మండలం జనసేన నాయకలు ఆ 
కటంబానికి భరోసా ఇవ్దం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షులు వీరంకి 
వెంకట్శ్ర రావు, కృష్ట్ణ జిలా్ల సంయుక్త కార్యదరి్శ వేల్పురి నానాజీ, మండల గౌరవ 
అధ్యక్షులు పోకల కృష్ట్ణ, మోట్పలి్ల హనమ ప్రసాద్, బాసిమ్ శెట్టీ కిషోర్, మండల ఉప 
అధ్యక్షులు వర్రే హనమాన్ ప్రసాద్, ఎర్ంశెట్టీ శివప్రసాద్, మండల కార్యవర్ సభ్్యలు, 
జనసైనికలు పాల్్నానిరు.

పారిశుధ్ధ్య కారిమికుల ధర్నాకు జనస్న 
సుంఘీభావుం

శతఘ్ని న్్యస్:  రాజమహేంద్రవరం: ఆంధ్రప్రధేశ్ మునిస్పల్ వరకుర్స్ యూనియన్ 
ఆధ్ర్యంలో రాజమహేంద్రవరం నగరపాలక సంసధిక చెందిన వందలాది మంది 
పారిశుధధి్య కారి్మకలు బుధవారం రాజమండ్రి నగరపాలక సంసధి కారా్యలయం 
ఎదురుగా భార్ ధరాని కార్యక్రమం నిర్హించటం జరిగింది. పారిశుధధి్య కారి్మకలక 
సంఘీభావంగా రాజమండ్రి మునిస్పల్ కార్పురెషన్ జనసేన అధ్యక్షులు వై.శ్రీనివాస్ 
ఆద్ర్యంలో జన సైనికలు మదదితు పలికారు. ఈ సందర్ంగా వై.శ్రీనివాస్ మాటా్లడుతూ 
మునిస్పల్ కారి్మకలు చేస్్తనని నిరసనలన జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
ధృషిటీకి తీస్కవెళతామని, పారిశుధధి్య కారి్మకలు గత రెండుననిర ఏళ్ళగా కోవడ్ 
పరిసిధితులో్ల కూడా వారి ప్రాణాలన ఫణంగా పెట్టీ నగరానిని శుభ్పరుస్్తనానిరని 
అలాంట్ వారిని ప్రభ్త్ం ఈ వధంగా రోడు్లపై ధరానిలు చేసే సాధియకి తీస్క 
రావటం ప్రభ్త్ం చేతకాని పరిపాలనక నిదర్శనమని, ప్రభ్త్ం కారి్మకల 
కటంబాలక ఎలాంట్ భధ్రత కలిపుంచలేదని, వారు అడుగుతునని నా్యయపరమైన 
కోరికలు ప్రభ్త్ం తక్షణం అమలుచేయాలని, అయదు నెలల హెల్్త ఎలవెన్స్ లు 
వెంటనే ఇవా్లని, అవున్ స్సిస్ంగ్ కారి్మకలక ఉధ్్యగ భధ్రత కలిపుసూ్త పరి్మనెంట్ 
చేయాలని, పారిశుధధి్య కారి్మకల వషయంలో స్ప్ం కోర్టీ తీరుపున అమలుచేయాలని, 
అలాగే వారి కరిన కనీస డిమాండ్స్ ప్రభ్త్ం వెంటనే అమలుచేయాలని 
వై.శ్రీనివాస్ ప్రభ్తా్నికి తెలిపారు. జనసేన పార్టీ పారిశుధధి్య కారి్మకలు చేస్్తనని 
ధరానిక పూరి్త మధధితుగా ఎప్పుడు ఉంటందనీ, ప్రభ్త్ం వెంటనే సపుందించకపోతే 
రాజమహేంద్రవరంలో పారిశుధధి్య కారి్మకలక అండగా వారితోపాట రోడ్లపై 
నిరసనక దిగుతామని ప్రభ్తా్నిని వై.శ్రీనివాస్ హెచచిరించారు. తమక మధధితుగా 
జనసేన పార్టీ నిలిచ్నందుక పారిశుధధి్య కారి్మకలు కృతజజితలు తెలియజేసారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో తూరుపుగోదావరి జిలా్ల కార్యదరి్శ తేజోమూరు్తల నరసింహమూరి్త, 
నగర ఉపాధ్యక్షులు దాసరి గురునాధం, నగర ప్రధాన కార్యదరి్శ షెక్ భాష్ట లిమ్రా, 
నగర కార్యదర్శలు కపపుల ప్రకాష్, కే.వీ చలపతిరావు, యందం ఇందిర, అలా్లట్ రాజు, 
జనసేన నాయకలు పెండ్యం చంధ్రశేఖర్, దురా్, శ్రీన, జనసేన కార్యకర్తలు, వీర 
మహిళలు భార్ సంఖ్యలో పాల్్నానిరు.

క్రియాశీలక సభ్్యని కుటుుంబ్నికి 5 లక్షల రూపాయల 
చెకుకాన అుందజేస్న నాదెుండ్ల మనోహర్

శతఘ్ని న్్యస్: జగ్ంపేట నియోజకవర్ం, గండేపలి్ల మండలం, నీలాద్రిరావుపేట 
గ్రామంలో మూడు నెలల క్రితం మన జనసేన క్రియాశీలక సభ్్యడు ఆచంట 
సూరిబాబు రోడుడు ప్రమాదంలో చనిపోవడం వల్ల మన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
సంతకంతో కూడుకనని 5 లక్షల రూపాయల చెకకున పీఏసీ చైర్మన్ నాదండ్ల 
మనోహర్ సూరిబాబు కటంబ సభ్్యలక అందజేయడం జరిగింది. ఈ 
కార్యక్రమంలో సమయం తకకువ ఉండడం వల్ల అందరికీ ఫోన్ చేయలేకపోయనా 
ఒకకు మెసేజ్ తో వరా్షనిని సైతం లకకుచేయకండా అందరూ ఎంతో అభిమానంగా 
వచ్చి కార్యక్రమానిని వజయవంతం చేసిన మన జగ్ంపేట నియోజకవర్ జనసేన 
పార్టీ నాయకలు మరియు జనసైనికలు అందరికీ జగ్ంపేట జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జి పాటంశెట్టీ సూర్యచంద్ర పేరుపేరునా హృదయపూర్క అభినందనలు 
మరియు కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడం 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

నాదెుండ్ల మనోహర్ పర్యటనన
 విజయవుంతుం చేయుండి: పితని

శతఘ్ని న్్యస్: ముమి్మడివరం: 
కదిదిరోజుల క్రితం యాకిస్డ్ంట్ 
లో మృతి చెందిన జనసేన పార్టీ 
సీనియర్ నాయకలు మరియు 
క్రియాశీలక సభ్్యలు కీరి్తశేషులు 
దంగేట్ మంగారావు కటంబ 
సభ్్యలన ఓదారిచి వారికి జనసేన 
పార్టీ 5 లక్షల రూపాయలు భీమా 
చెకకున అందించేందుక జనసేన 
పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల 
కమిటీ చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ 
14-07-2022 గురువారం 
కాట్రేనికోన మండలం వేట్లపాలం 
వస్్తనని సందర్ంగా.. అధిక 
సంఖ్యలో జనసేన పార్టీ శ్రేణులు 

పాల్్నవలసిందిగా ముమి్మడివరం జనసేన పార్టీ కారా్యలయం వదది జరిగిన 
సమావేశంలో పితాని బాలకృష్ణ కోరారు. అదేవధంగా రైతు భరోసా యాత్ర సందర్ంగా 
జరగబోయే బహిరంగ సభక 16-07-2022 శనివారం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ వస్్తనని సందర్ంగా ఈ కార్యక్రమానికి జిలా్ల నాయకలు, కార్యకర్తలు, 
వీర మహిళలు, అభిమానలు పాల్్ని వజయవంతం చేయాలని పిలుప్నిచాచిరు. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకలుసానబోయన మలి్లకారుజినరావు, గుదదిట్ జమి్మ, 
గోదశి పండర్ష్, జకకుంశెట్టీ పండు, సానబోయన వీరభద్రరావు, మండల అధ్యక్షులు 
అతి్తలి బాబూరావు, గోలకోట్ వెంకననిబాబు, మోకా బలప్రసాద్, కడలి కండ, మదిదిశెట్టీ 
ప్రుషోత్తం,మరియు న్కల దుర్,ఆకాశము కనని,మాదాల శ్రీధర్ పోలిశెట్టీ కమార్, 
గణేశుల శ్రీన, బండారు వెంకననిబాబు, రంబాల శంకర్, కర్ దుర్ ప్రసాద్, పాయసం 
సాయ తదితరులు పాల్్నానిరు.

శ్రీ సౌమ్యనాథ స్్వమి బ్రహ్మిత్సవాలకు ఉచిత ఆటో 
సర్్వస్ ఏర్్టు చేస్న జనసైనికులు

*శ్రీ సౌమ్యనాథ సా్మి:-బ్రహ్్మతస్వాలు
శతఘ్ని న్్యస్: బుధవారం ఉమ్మడి కడప జిలా్ల, నందల్రులో అంగరంగ వైభవంగా 
జరగబోతునని శ్రీ సౌమ్యనాథ సమేత శ్రీదేవ, భూదేవ ల కళ్్యణంక ఉమ్మడి కడప జిలా్ల 
నంచే కాకండా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నలుమూలల నంచ్ వచేచి భక్తలక నందల్రు 
జనసైనికల ఆధ్ర్యంలో ఉచ్త ఆట సర్్స్ ఏరాపుట చేయడం జరిగింది.
బుధవారం దాదాప్ 15 ట్రిప్పులు ఉచ్తంగా ఆటొల దా్రా శ్రీ సౌమ్యనాథ సా్మి 
ఆలయంక భక్తలన చేరాచిరు. నందల్రు జనసైనికలు కలిపుస్్తనని ఈ సౌకర్యంన 
ప్రతి ఒకకురు సది్నియోగం చేస్కోవలసిందిగా కోరుకంటనానిరు. ఈ కార్యక్రమమున 
నందల్రు జనసైనికలుమరియు జనసేన పార్టీ కవైట్ సభ్్యలు సహకారముతో 
టంకాయ కట్టీ పూజ చేసి ప్రారంభించారు. 

లుంక గ్రామాల ప్రజలు అప్రమతతేుంగా ఉుండాలి
• జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి – బండారు శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్్యస్: అంబేదకుర్ కోనసీమ జిలా్ల, కత్తపేట 
నియోజవర్ం రెండు వారాలుగా కరుస్్తనని వరా్షల 
కారణంగా గోదావరి ఉధృతి పెరిగి పలు లంక 
గ్రామాలు నీటమునిగాయ కనక లంకవాస్లు 
వరదల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని, పశువులు, 
పంటలు రక్షణ కోసం ఒంటరిగా వెళ్్ల ప్రమాదాలు 
బారిన పడకండా జాగ్రత్తలు పాట్ంచాలని, అధికార 
యంత్రాంగం లంకవాస్లక నిత్యవసర వస్్తవులు, 
బియ్యం వెంటనే అందించాలని, వైద్య శిబిరాలని 
అందుబాటలో ఉంచాలని,ఆలమూరు మండలం 
బడుగువానిలంక, మడికి, మూలసాథిన అగ్రహారం 

తదితర లంక గ్రామాలు ప్రజలు వరదల కారణంగా ఇబబాందులక గురవుతునానిరని 
మరియు కత్తపేట మండలం వానపలి్ల నారాయణలంక, సత్తమ్మలంక, మందపలి్లలంక, 
ఆత్రేయప్రం మండలం లంక ప్రజలన, రావులపాలం మండలం ఊబలంక లంక 
ప్రజలన అవసరమైతే ప్నరావాస కేంద్రాలక తరలించాలని గోదావరి తగు్ముఖం 
పట్టీదాకా లంక గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని బండారు శ్రీనివాస్ కోరడం 
జరిగింది.

భార్స్థాయిలో సభన విజయవుంతుం చేయాలని 
పిలుపునిచిచిన పోలిశెట్్ట చుంద్రశేఖర్

శతఘ్ని న్్యస్: రామచంద్రప్రం, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఈ నెల 16 
వ తేదీన మండపేటలో ఏరాపుటచేసిన రైతు భరోసా యాత్ర కార్యక్రమం మండపేట టౌన్ 
నండి కో ఆరిడునేట్ చేయుటక రామచంద్రప్రం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి 
పోలిశెట్టీ చంద్రశేఖర్ తూరుపుగోదావరి జిలా్ల జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదరి్శ శ్రీమతి 
బోడపాట్ రాజేశ్రి లన నియమించడం జరిగింది. బుధవారం మండపేట నియోజకవర్ం 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి వేగుళ్ల లీలాకృష్ణ ఏరాపుట చేసిన జనసేన నాయకల సమావేశంలో 
రామచంద్రప్రం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి పోలిశెట్టీ చంద్రశేఖర్ జనసేన 
నాయకలు, జనసైనికలతో సమావేశమయ్య మాటా్లడుతూ పవన్ కళ్్యణ్ బహిరంగ 
సభన ప్రజలందరకి తెలియజేయాలని భార్సాథియలో ఈ సభన వజయవంతం చేయాలని 
జనసేన నాయకలక, జనసైనికలక తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో 
జిలా్ల కార్యదరి్శ బుంగ రాజు, కాజుల్రు మండల అధ్యక్షులు బోండా వెంకనని, తదితర 
మండపేట టౌన్ జనసేన నాయకలు జనసైనికలు పాల్్నడం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అన్ ఎయిడెడ్ స్బబాుందికి ఉద్్యగ భద్రత కలి్ుంచాలి: 
వై. శ్రీనివాస్

*పాలకమండలి నిర్లక్ష్యంతో రోడుడున పడడు 
ఉద్్యగులు
*వేలకోట్ల ఆస్్తలు ఉనాని అభివృదిధికి నోచుకోని 
వదా్య సంసథిలు
*జనసేన పార్టీ రాజమహేంద్రవరం మునిస్పల్ 
కార్పురేషన్ అధ్యక్షులు వై. శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్్యస్: రాజమహేంద్రవరం : ఎస్.కె.వ.ట్ పాఠశాల నందు పనిచేస్్తనని అన్ ఎయడ్డ్ 
సిబబాందికి ఉద్్యగ భద్రత కలిపుంచకపోతే ఉద్యమం చేసా్తమని జనసేన పార్టీ రాజమహేంద్రవరం 
మునిస్పల్ కార్పురేషన్ అధ్యక్షులు వై. శ్రీనివాస్ తెలిపారు. వధులనండి తొలగించబడిన సూకుల్ సిబబాంది 
తెలుప్తునని నిరసనక జనసేన పార్టీ తరప్న వై. శ్రీనివాస్ మదదితు ప్రకట్ంచారు. ఈ సంధర్ంగా ఆయన 
మాటా్లడుతూ సమాజ సేవక తన యవదాసి్తని అంకిత మిచ్చిన సంఘసంసకుర్త కందుకూరి వీరేశలింగం 
సాథిపించ్న వ.ట్ మరియు ఎస్.కె.వ.ట్ హైసూకుల్ నందు గత 30 సంవతస్రాలుగా అంకితభావంతో 
పనిచేసిన అన్ ఎయడ్డ్ సిబబాంది ఉద్్యగాలు తొలగించడం అనా్యయం అనానిరు. హితకారిణి సమాజం 
పరిధిలోని వదా్యసంసథిలనినిట్ని ప్రభ్త్ంలో వలీనం చేసే ప్రతిపాదనలో భాగంగా ఎయడ్డ్ మరియు 
అన్ ఎయడ్డ్ సిబబాందిని కలుప్కని ఆస్్తలతో సహా ప్రభ్త్ పరం చేసే్త ఇనేనిళ్్లగా సంసథిలో పనిచేసిన 
వారికి నా్యయం జరుగుతుందనే భావంతోనే ఈ ప్రతిపాదన సిబబాంది వ్యతిరేకించలేదని తెలిపారు. అయతే 
దీనికి వరుదధింగా కాలేజీలో పనిచేసే అన్ ఎయడ్డ్ సిబబాందిని గురి్తంచ్ సూకుల్ సిబబాందిని వస్మరించడం 
తగదనానిరు. ఆస్్తలతో సహా ప్రభ్త్ పరం చేయడానికి సిదదిమైన వదా్యసంసథిలలోని అన్ ఎయడ్డ్ 
సిబబాందితో సహా ప్రభ్తా్నికి అపపుగించే ప్రతిపాదనలు ఉననిపపుట్కీ హితకారిణి సమాజం చైర్మన్ మరియు 
సహాయ కమిషనర్ ప్రభ్తా్నికి సరైన సమాచారం ఇవ్డంలో నిర్లక్ష్యం వహించారని మండిపడాడురు. 
వేలకోట్ల వలువ చేసే ఆస్్తలు ఉండి కూడా అభివృదిధి చేతకాదంటూ ప్రభ్త్ంలో వలీనానికి ఎందుక 
సిదధిపడాడురో సాథినిక అధికార పక్ష నాయకలకే తెలియాలనానిరు. సంఘసంసకురణ కోసం, వదా్యవా్యపి్త కోసం 
కందుకూరు వీరేశలింగం తన యావదాసి్తని దానం చేసే్త కనీసం ఆ వదా్య సంసథిల పట్ల సాథినిక నాయకలు 
పట్టీంచుకోకపోవడం బాధాకరమనానిరు. తరగతి గదులు కూడా సరిగా లేని కనిని ప్రైవేట్ వదా్యసంసథిలు 
రకరకాలుగా కోరుస్లతో సంపదన సృషిటీంచుకంట్ అనిని వసతులతో భవన సముదాయాలు ఉననిపపుట్కీ 
వదా్యసంసథిలన జీతాలు కూడా ఇవ్లేని దీన సిథితికి తీస్కవచాచిరనానిరు. నిధులు సమకూరచిలేక ఫిక్స్ 
డిపాజిట్లన రదుదిచేసి సూకుల్ సిబబాందికి గత కనిని నెలలుగా బకాయ ఉనని జీతాలు చెలి్లసా్తమని హామీ 
ఇవ్డం పాలకమండలి చేతకానితనానికి నిదర్శనం అనానిరు. ఆస్్తల పరిరక్షణ, కళ్శాలల అభివృదిధికి 
కృషి చేసా్తమని గపపులు చెపిపున పాలకమండలి సభ్్యలు ప్రమాణం సీ్కారం చేసి ఆరు నెలలైనా చేసిందేమీ 
లేదనానిరు. రాజమహేంద్రవరం చరిత్ర ఉననింతకాలం యుగప్రుషుడు కందుకూరి వీరేశలింగం 
చరిత్ర ఉంటందని అటవంట్ మహానభావుడు ఆశయానికి తూట్ల పొడిచే ప్రయతనిం జరుగుతుందని 
ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వధుల నండి తొలగించ్న అన్ ఎయడ్డ్ సిబబాందిని వధులో్లకి తీస్కోవాలని 
హితకారిణి సమాజం సహాయ కమీషనర్ ని కోరామని ఆమె సానకూలంగా సపుందించారని తెలిపారు. 
కందుకూరి వదా్యసంసథిలన ప్రభ్త్ం పరం చేసే పక్షంలో ఖచ్చితంగా అందులో పని చేస్్తనని అన్ 
ఎయడ్డ్ సిబబాందికి ఉద్్యగ భద్రత కలిపుంచాలని లేనిపక్షంలో జనసేన పార్టీ ఉద్యమానిని చేపడుతుందని 
ఈ సందర్ంగా ఆయన హెచచిరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర లీగల్ సెల్ వైస్ చైర్మన్ 
ఏ.వ.ఎన్.ఎస్ రామచంద్రరావు, పార్టీ జిలా్ల కార్యదరి్శ జామి సత్యనారాయణ, నగర కార్యదరి్శ షేక్ భాష్ట 
లిమ్రా పాల్్నానిరు.

డా॥ విశ్వక్్సన్ కు శుభాకాుంక్షలు తెలిపిన పాలకుండ జనస్న 
నాయకులు

శతఘ్ని న్్యస్: ఎచెచిర్ల, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్య నిరా్హణ వైస్ ప్రెసిడ్ంట్ , ఎచెచిర్ల నియోజకవర్ 
జనసేన పార్టీ యువనాయకలు డా॥ వశ్కేస్న్ ప్ట్టీనరోజు సందర్ంగా పాలకండ నియోజకవర్ం నండి 
పోరెడిడు ప్రశాంత్ మతస్ ప్ండరికం, పొటూనిరు రమేష్, జామి అనిల్ వశ్కేస్న్ న మరా్యదపూర్కంగా 
కలిసి పండ్ల బొకేతో ప్ట్టీన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య 
అతిధులుగా వచేచిసిన భీమిలి నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంఛార్జి డా॥ పంచకర్ల సందీప్ క పండ్ల 
బొకేతో సా్గతం పలకడం జరిగింది. అదే వధంగా శ్రీకాకళం జిలా్ల నాయకలు ఎచెచిర్ల నియోజకవర్ 
నాయకరాలు శ్రీమతి కాంతిశ్రీ, పాతపటనిం నియోజకవర్ ఇంనాచిర్జి గేదల చైతన్య, ప్రసాద్, ఉదయ్ ఎనిని 
రాజు తో కలసి వశ్కేస్న్ ప్ట్టీనరోజు కేక్ కట్ంగ్ కార్యక్రమంలో పాల్్నడం జరిగింది.

డా॥ విశ్వక్్సన్ కు జనమిదిన శుభాకాుంక్షలు
శతఘ్ని న్్యస్: నరసాపేట నియోజకవర్ం: ఆపా్యయతక మారు 
పేరు, నిసా్రథి సికోకులు జనసేన పార్టీ నాయకలు, చ్రంజీవ 
యువత అధ్యక్షులు మరియు జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రోగ్రాం కమిటీ 
కో ఆరిడునేటర్ డా॥ వశ్కేస్న్ క నడుపూరి తిరుపతి & గుణశ్రీ & 
ఉదయ్ సాటీర్ లు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసూ్త.. మీరు 
ఇలాంట్ ప్ట్టీనరోజులు మరెనోని ఘనంగా జరుప్కోవాలని, 
భవష్యతు్తలో అతు్యననితమైన సాథినాలో్ల ఉండాలని, ఎల్లప్పుడూ 
ఆయురారోగా్యలతో, స్ఖ సంతోష్టలతో ఆనందంగా నవు్తూ 
ఉండాలని ఆ భగవంతుని మనసూపురి్తగా కోరుకంటనానినని 
తెలియజేసారు.

పెదయాదర సర్ుంచ్ ఆధ్వర్యుంలో కుంప్్యటర్ 
దాతకు చిరు సతకారుం

శతఘ్ని న్్యస్: కృష్ట్ణజిలా్ల, మచ్లీపటనిం సాథినిక పెదయాదర 
పంచాయతీలో గవరనిమెంట్ పాఠశాల నందు గతంలో పాఠశాలక నాడు 
నేడు ప్రోగ్రామ్ కింద అర్హత పొందడానికి వీలైనంత మంది వదా్యరుథిల 
శాతం లేనందునగత రెండు దఫాలుగా పాఠశాలక అవసరమైన మౌలిక 
సదుపాయాల రూపకలపునక నోచుకోక ఇబబాందులు పడుతునని దృష్టటీ్య 
ఈ వషయానిని హెడ్ మాసటీర్ దా్రా వని పాఠశాలలో ఒక కంపూ్యటర్ 
మరియు ఆట వస్్తవులు ఇతరత్రా సామాగ్రి అవసరతన గురి్తంచ్ 
వాట్ని సమకూరిచిన దాత ముళ్లపూడి స్బాబారావుని బుధవారం జరిగిన 
పేరెంట్స్ అస్సియేషన్ మీట్ంగ్ దా్రా సూకుల్ హెడా్మసటీర్ మరియు 
పేరెంట్స్ కమిటీ చైర్మన్ అలాగే గ్రామ సరపుంచ్ గలా్ల తిమోతి ఆధ్ర్యంలో 
స్బాబారావుని సగర్ంగా సతకురించడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా 
కంపూ్యటర్ దాత స్బాబారావు మాటా్లడుతూ వదా్యరుథిలు వద్యన జా్ఞనం 
సంపాదించుకనే దిశగా నేరుచికనే వధంగా అలవరుచికోవాలని అలనాట్ 
సా్తంత్ర సమరయోధులు కూడా ఒకప్పుడు గవరనిమెంట్ సూకుల్ దా్రా 
వద్యన అభ్యసించడం వల్ల మనక సూఫూరి్త ప్రదాతగా ఉనానిరని అనానిరు 
అలాగే గ్రామ సరపుంచ్ గలా్ల తిమోతి మాటా్లడుతూ వదా్యరుథిల సంఖ్యన 
బట్టీ నాడు-నేడు ప్రోగ్రాం కండక్టీ చేయడం తగదని, రెండు గ్రామాలక 
కలిపి ఉనని ఈ సూకులు అందరికీ ఉపయోగకరమని అలాగే ఈ సూకులు 
ఆవశ్యకతన గురి్తంచ్ ప్రభ్త్ం వెంటనే నాడు-నేడు కింద జతపరిచ్ 
తదనగుణంగా ఆధునీకరణ న వెంటనే చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. 
తదనంతరం పాఠశాల ఉపాధా్యయులు మరియు తలి్లదండ్రులు కలిసి 
సరపుంచ్ ని సతకురించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వదా్యరుథిలు మరియు వారి 
తలి్లదండ్రులు పాల్్నానిరు.

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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జెడ్.పి.హెచ్ స్కాల్ న సుందరి్శుంచి.. విదా్యరు్ధల సమస్యలు 
తెలుస్కననా దాసరి ర్జు

శతఘ్ని న్్యస్: ఇచాఛాప్రం కవట్ 
మండలం కవట్ మేజర్ పంచాయతీ లో 
ఉనని జడ్ . పి .హెచ్ ఒరియా మీడియం 
సూకుల్ లో వదా్యరుధిలు పడుతునని 
ఇబబాందిని సాథినికంగా ఉంటనని జనసేన 
రాష్ట్ర మతస్్యకార వకాస వభాగ కార్యదరి్శ 
నాగుల హరి బెహరా దృషిటీకి సాథినికలు 
తీస్కరావడంతో, ఆ వషయానిని హరి 

బెహరా ఇచాఛాప్రం నియోజక వర్ సమన్య కర్త దాసరి రాజుతో సంప్రదించడంతో ఆయన 
బుధవారం కవట్ లోని ఒరియా సూకుల్ న సందరి్శంచడం జరిగింది. అకకుడ పరిసిథితి చూసి దాసరి 
రాజు మాటా్లడుతూ.. రెండు గదులో్ల దాదాప్గా 6,7,8,9,10 తరగతులక చెందిన వదా్యరుథిలన 
ఉంచ్ బోధిస్్తనానిరు. పిల్లల భవష్యత్ క ఎంతో అవసరం అయన వద్యన రెండు గదులో్ల దాదాప్ 71 
మంది పిల్లలన పెట్టీ బోధిసే్త వాళ్లక ఏం అరథిం అవుతుంది. నాడు నేడు కింద ప్రభ్త్ పాఠశాలలు 
మొత్తం రూప్ రేఖలు మారాచిం అని చెప్పుకనే అంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్త్ం.. ఇకకుడ ఒరియా మీడియం 
చదువుకనే పిల్లల భవష్యత్ పై ఎందుక ఇంత నిర్లక్ష్యం. పాత భవనం ఉననిప్డు స్మారు 150 
మందికి పైగా వదా్యరుథిలు ఉండేవారు అని, ఆ భవనం శిథిలావసథిక చేరడంతో పకకునే ఉనని ప్రైమర్ 
సూకుల్ భవనంలో కేవలం రెండే గదులో్ల తరగతులు బోధించడంతో చాలామంది వదా్యరుథిలు ప్రైవేట్ 
సూకుల్స్ క తరలి వెళ్్లరు. కనీసం ఉపాధా్యయులు కూడా లేరు. కేవలం నలుగురు ఉపాధా్యయులతో 
ఐదు తరగతులక చెందిన వదా్యరుథిలక బోధన జరుగుతుంది. వెంటనే పాత భవనంన నాడు నేడు 
కార్యక్రమం కింద బాగుచేసి, ఉపాధా్యయులన నియమించాలి అని జనసేన పార్టీ తరప్న డిమాండ్ 
చేస్్తనానిం అని అనానిరు. పాఠశాలన సందరి్శంచ్న వారిలో రాష్ట్ర మతస్్యకార వకాస వభాగ 
కార్యదరి్శ నాగుల హరి బెహరా, ఇచాఛాప్రం మునిస్పాలిటీ 10 వ వారుడు ఇంఛారిజి రోకళ్ళ భాసకుర్, 
కస్ంప్రం సరపుంచ్ అభ్యరిథి అంగ స్రేష్, మరియు జనసైనికలు దుగాన దివాకర్, రామకృష్ణ, 
శా్యమ్, ధనంజయ, అరుణ్ బెహార, రాజా తదితరులు పాల్్నానిరు.

పదివేల రూపాయల ఆరిథాక స్యముందిుంచిన ముదినేపలి్ల జనస్న
శతఘ్ని న్్యస్: కైకల్రు, ఇటీవల గురజ గ్రామంలో వదు్యత్ ఘాతానికి గురై మరణించ్న 12 
సంవతస్రాల గర్ల నాగ దురా్రావు బాలుడి తలి్ల తండ్రులన పరామరి్శంచ్ పదివేల(10,000/-) 
రూపాయల ఆరిథిక సాయంతో పాట కటంబానికి ప్రభ్త్ం వారి నండి రావలసిన నషటీపరిహారానీని 
పొందడంలో కూడా మేము అండగా నిలబడి మా వంతు సాయం మేము చేసా్తమని ఆ కటంబానికి 
భరోసా ఇచ్చిన ముదినేపలి్ల మండల జనసేన నాయకలు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకలు 
మరియు జనసైనికలు పాల్్నడం జరిగింది.

జనస్నాని ఆశయ స్దా్ధుంతలకు తోడుగా ఉుందామని 
పిలుపునిచిచిన ముండేల బ్బీ నాయుడు

శతఘ్ని న్్యస్: రాజోలు నియోజకవర్ం మలికిప్రం మండలం మలికిప్రం నంచ్ వశే్శ్రప్రం 
వేళ్ళ ప్రధాన రహదారి గుంత గుంతలుగా ఉనానియని జనసేన తరఫున గళ్నిని వనిపించ్ వీడియో 
రూపంలో పోస్టీ చేయడం జరిగింది. దానికి సపుందించ్న అధికారులు బుధవారం రోడుడు మరమతు్త 
పనలు మొదలుపెటటీడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా సపుందించ్ రోడుడు మరమ్మతు్త పనలు 
మొదలుపెట్టీన అధికారులు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్్తనానినని… అదేవధంగా దీనికి 
శాశ్త పరిష్టకురం కూడా త్రలోనే తీస్కసా్తరని ఆశిస్్తనానినని, ఇది జనసేన వజయం అని ఒక 
జనసైనికడిగా గర్ంగా చెబుతునానినని ప్రతి ఒకకు జనసైనికడు మీ గళ్నిని బలంగా వనిపించండి 
జనసేనాని ఆశయ సిదాధింతాలక తోడుగా మన వంతు కృషి చేదాదిమని ఈ సందర్ంగా మండేల 
బాబీ నాయుడు పిలుప్నివ్డం జరిగింది.

కడం ప్రాజెక్ట్ క్షేమం కోరుతూ పూజలు నిర్వహంచిన 
సంకెట మహేష్ బాబు

శతఘ్ని న్్యస్: నిర్మల్ జిలా్ల కడ్ం ప్రాజక్టీ కూలిపోకండా వరణుడు 
కరుణించాలని కోరుతూ జనసేన పార్టీ ఆధ్ర్యంలో భంసాలో ఆంజనేయసా్మి 
గుడిలో జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిలా్ల ఉపాధ్యక్షులు స్ంకెట మహేష్ 
బాబు పూజలు నిర్హించారు. ఈ సందర్ంగా వారు మాటా్లడుతూ గత మూడు 
రోజులుగా ఎడతెరపి లేని వర్షం పడుతుంది.. దానికి నిర్మల్ జిలా్ల కడ్ం ప్రాజకటీ 
ప్రమాదప్ అంచున చేరుకంది. గత పది సంవతస్రాలుగా ఎప్పుడు లేని వధంగా 
భార్ వర్షం పడటంతో వరద నీరు ప్రాజక్టీ లోకి చేరిన లక్షల కూ్యసెకకుల వరద 
నీట్ని దిగువ ప్రాంతానికి గేట్ల దా్రా ఎతి్తవేశారు. దీని వల్ల దిగువన వునని 
దాదాప్ 25 గ్రామాలు పూరి్త సాథియలో మునిగిపోయే ప్రమాదం వుంది. ఆ 
గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరుకంటనానిం ఆ కటంబాలు 
ఇపపుట్కే వ్యవసాయం మీద నము్మకని, గోరు్ల, బరు్ల,కోళ్్ల ఇంట్ సామగ్రినీ 
వదిలేసి కటటీ బటటీలతో ఊరు్ల కాళీ చేసి వెళ్ళ పరిసిథితి దాప్రించ్ంది. అధికారులు 
జిలా్ల కలకటీర్, మంత్రి, ఇంజనీరు్ల అకకుడి నంచ్ వెళ్్లపోయారు. ప్రాజక్టీ పరిసిథితి 
వషమంగా మారింది. దానిని ఆ భగవంతుడే కాపాడాలని కోరుతూ వరనడు 
కరునించాలని, వరద ఉదృతి తగా్లని పూజలు నిర్హించడం జరిగింది. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసైనికలు నిఖిల్, దేవ్, మహేష్, పవన్, గంగాధర్, అభి, 
రోహిత్, తదితరులు పాల్్నానిరు.

కవిటి ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ ను సందర్శంచి.. 
సమసయూలు తెలుసకునని దాసర రాజు

శతఘ్ని న్్యస్: ఇచాఛాప్రం, కవట్ మండలంలో గల ప్రభ్త్ హాసిపుటల్ లో 
ఉనని సమస్యలన సామాన్యలు గురి్తంచ్ జనసైనికలు దృషిటీకి తీస్కవచాచిరు. 
జనసైనికలు ఆ సమస్యన ఇచాఛాప్రం నియోజక వర్ జనసేన సమన్య కర్త 
దాసరి రాజు దృషిటీకి తీస్కెళ్లడంతో ఆయన బుధవారం ఇచాఛాప్రం కవట్ సి హెచ్ 
సి హాసిపుటల్ న సందరి్శంచ్.. అకకుడ ఉనని సమస్యలు అడిగి తెలుస్కనానిరు. 
వవరాల ప్రకారం హసిపుటల్ ఆవరణంలో సానిటైజేషన్ సరిగా లేదు. డ్రైనేజీ సమస్య 
ఎకకువ గా ఉండటం వల్ల, డయాలసిస్ చేసిన తరా్త వ్యరాధిలు, టాయలట్స్ 
నండి వెలువడే వ్యరాధిలు, మురికినీరు అంతా ఏకమై హాసిపుటల్ బయట 
అవరణంలోకి వచ్చి చేరి, నిల్ ఉంటంది. దీని వల్ల అకకుడ ద్మలు, ఈగలు 
చేరుతునానియ. ఇంకా ఇకకుడ ముఖ్యంగా గైనకాలిజిస్టీ లేకపోవడం ప్రధానమైన 
సమస్య. ఆలా్రాసౌండ్ సాకునింగ్ ఉనాని సరే గైనకాలిజిస్టీ లేనందున గరి్ణీ స్త్రీలు 
దూరప్రాంతాలక వెళ్్ల ప్రైవేట్ హాసిపుటల్స్ పై ఆధారపడవలిస్ వస్్తంది. సాటీఫ్ నర్స్ 
కరత ఉంది. దాసరి రాజు మాటా్లడుతూ.. ఇకకుడ ముఖ్యంగా ఉనని టీ.బి సెంటర్ 
స్ంపేట తరలించారని నా దృషిటీకి వచ్చింది. కవట్ చుటటీ ప్రకకుల ప్రాంతాలో్ల 
టీ.బి పేషెంట్ల అధికంగా ఉనని నేపధ్యంలో టీ.బి సెంటర్ స్ంపేట తరలించడం 
ఎంతవరక సమంజసమని, ఈ సమస్యలన పరిషకురించాలిస్ందిగా జనసేన 
పార్టీ తరుప్న డిమాండ్ చేస్్తనానిం అని, ముఖ్యంగా ఇకకుడ డ్రైనేజీ సమస్యన 
వారం రోజులో్ల పరిషకురించకపోతే జనసేన పార్టీ తరప్న ధరాని చేపడతాం అని 
అనానిరు. హాసిపుటల్ న సందరి్శంచ్న వారిలో రాష్ట్ర మతస్్యకార వకాస వభాగ 
కార్యదరి్శ నాగుల హరి బెహరా, ఇచాఛాప్రం మునిస్పాలిటీ 10వ వారుడు ఇంఛారిజి 
రోకళ్ల భాసకుర్, కస్ంప్రం సరపుంచ్ అభ్యరిథి అంగ స్రేష్, బెజిజిప్టటీగ ఎంపీటీసీ 
అభ్యరిథి గుల్ల కర్మరావు, జనసైనికలు దుగాన దివాకర్, బడగల రామక్రిష్ణ, 
ధనంజయం శా్యమ్, రాజా తదితరులు పాల్్నానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS


వరద బ్ధితులన పర్మరి్శుంచిన చిర్రి బ్లర్జు
శతఘ్ని న్్యస్: వేలేరుపాడు 
మండలంలో బుధవారం పోలవరం 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి చ్ర్రి బాలరాజు 
వరద బాధితులన పరామరి్శంచటం 
జరిగింది. ఈ పర్యటనలో భాగంగా, 
భాదితులక కలిపుంచ్న వసతి 
గృహాలు అయన కసూ్తరి భ సూకుల్, 
ఆశ్రమ పాఠశాలలో బాధితులన 

పరామరి్శంచ్ వారి సమస్యలన తెలుస్కోవడం జరిగింది. ఏ బాధితుడిని కదిలించ్నా ముఖ్యంగా మాక 
పోలవరం పూరి్త పా్యకేజి ఇచ్చి, పూరి్త మౌలిక వసతులు కలిపుంచ్ మమ్మలిని ప్నరావామునక తరలించ 
వలసిందిగా కోరుతునానిరు. ప్రతి సంవతస్రం వరదలు వసా్తయ అని తెలిసి అధికారులు వరద ముంచుక 
వచేచి వరక చోద్యం చూసూ్త వునానిరు. మరియు అధికార పార్టీ ఎమె్మలే్య కూడా వచాచిరే కానీ వరద 
బాధితులక నితా్యవసర సరుకలు కానీ, కేజీ బియ్యం కానీ ఇవ్లేదు. అలాగే ప్రస్్తతం ఉనని ప్నరావాస 
కేంద్రాలలో వదు్యత్, సౌకరా్యలు లేని చోట్ల మరియు భోజన సౌకరా్యలు సరిగా లేని చోట్ల అట్టీ వషయానిని 
అకకుడి అధికారులక తెలియజసి చర్యలు తీస్కోవాలని అధికారులన కోరడం జరిగింది. తదుపరి 
గోదావరిలో మునిగిన గ్రామాలన, ఇళ్లన పరిశీలించారు. 45 కాంటూర్ లేవల్ లో ఉననిటవంట్, 
గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాలైన పేరంటపలి్ల, ట్కపలి్ల, కాకిసిన్రు, ట్కూర్, తూరుపు మెటటీ తదితర 
గ్రామాలతో పాట పాత పూచ్రాల, మదిది గట్ల, తాటకరుగము్మ కాలనీ, స్దదిగుంప్, శేఖరపలి్ల, 
గ్రామాలన కూడా 41.15 కాంటూర్ పరిధిలోకి తీస్కవచ్చి, పూరి్తగా నిరా్సితులక పరిహారం ఇచ్చి 
తరలించాలని జనసేన పార్టీ తరప్న డిమాంద్ చేయటం జరుగుతుంది. ప్రతి వరద బాధిత కటంబలకి 
తారబాల్, నితా్యవసర సరుకలు, ప్రతి వరద బాధిత కటంబానికి నషటీ పరిహారం 10 వేల రూపాయలు 
చెలి్లంచాలని జనసేన డిమాంద్ చేస్్తంది. ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షుడు గణేషుల ఆదినారాయణ, 
మేచ్నేని సంజయ్, దేవరెడిడు స్ధాకర్, పోడియం తులసి, బదుధిల శివ రామ్, గడిదేశి చంట్, వంశీ, భాన, 
శ్రీన, మెహన్, కళ్్యణ్, సాయ, త్రిమూరి్త, రమేష్, నవీన్, వెంకట్ష్, పండు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో 
పాల్్నానిరు.

ప్రజలు అప్రమతతేుంగా ఉుండాలని 
స్చిుంచిన శివారెడిడి

*రాష్ట్ర వా్యప్తంగా ఎడతెరిపి లేకండా కరుస్్తనని వరా్షలక ప్రజలు 
అప్రమత్తంగా ఉండాలని రాష్ట్ర ప్రభ్త్ం సహయక చర్యలు 
కనసాగించాలి అని కోరిన ఉమ్మడి కర్ంనగర్ జిలా్ల జనసేన పార్టీ 
యువజన వభాగం ప్రధాన కార్యదరి్శ
శతఘ్ని న్్యస్: రాష్ట్రంలో కరుస్్తనని 
భార్ వరా్షలక వాగులు, వంకలు 
పొంగి పొరు్లతునానియ అనేక గ్రామాలు 
నీట మునిగి ఉనానియ పెదది ఎతు్తన 
ఆసి్త నషటీం, కనిని చోట్ల ప్రాణ నషటీం 
వాట్లి్లందని తెలుస్్తంది మరో రెండు, 
మూడు రోజులపాట భార్గా వరా్షలు 
పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ 
హెచచిరించ్ంది కావున రాష్ట్ర ప్రభ్త్ం 
వెంటనే సహాయక చర్యలు తీస్కోవాలని, 
ఆసి్త నషటీం వాట్లి్లన కటంబాలన 
ఆదుకోవాలి అని కరక అలాగే, ప్రజలు 
పాత పడిన ఇంట్లో పాత గోడల వదది ఉండకదడు అని స్రక్షిత 
ప్రాంతాలక చేరుకోవాలి అని, అత్యవసర పరిసిథితి ఉంట్ తపపు బయటక 
వెళ్లకూడదు అని వజ్ఞపి్త చేసారు, ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వా్యప్తంగా 
ఉమ్మడి కర్ంనగర్ జిలా్ల లో భార్గా వర్షపాతం నమోదంది. చాలా చోట్ల 
వాగులు పొంగి రాకపోకలు నిలిచ్పోయాయ, ప్రజలు ఇబబాంది పడుతునని 
సమయంలో ఉమ్మడి కర్ంనగర్ జిలా్ల యువజన వభాగం నాయకలు 
సహాయక చర్యలలో వవధ శాఖల అధికారులక ప్రజలక సహకరించాలి 
అని కోరారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అని సూచ్ంచారు.

నోడగలపేట గ్రాముంలో ఇుంట్ుంట్కి 
జనస్న మేనిఫెస్్ట

శతఘ్ని న్్యస్: శ్రీకాకళం జిలా్ల, ఎచెచిర్ల నియోజకవర్ం, రణసథిలం 
మండలం, నోడగలపేట గ్రామంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆదేశాలు మేరక మరియు అడుగుజాడలో్ల నడుస్్తనని నియోజకవర్ంలో 
స్డిగాలి పర్యటన చేస్్తనని ఎచెచిర్ల నియోజకవర్ం నాయకలు మరియు 
స్సైట్ బా్యంక మాజీ చైర్మన్ కరిమజిజి మలీ్లశా్రావు మరియు జనసేన 
పార్టీ యంపిటీసి అభ్యరిథి పోటూనిరు లక్షు్మనాయుడు బుధవారం ఉదయం 
నోడగలపేట గ్రామంలో పర్యట్ంచ్.. ప్రతి ఇంట్కి వెళ్్ళ యువతకి, 
మహిళలుక జనసేనపార్టీ సిదాదింతాలు మరియు మేనిఫెస్టీ గురించ్ 
ప్రజలక వవరించడం జరిగింది. పవననని ప్రజాబాట ప్రచార కార్యక్రమానిని 
ప్రారంభించ్ నేట్కి 82వరోజు స్దీర్ంగా ప్రజల దగ్రకి వెళ్్ళ పలు 
కటంబాలన కలిసి మేనిఫెస్టీన వవరిసూ్త వజయవంతంగా ముందుక 
సాగడం జరిగింది. ఈసందర్ంగా గ్రామ ప్రజలతో జనసేనపార్టీ 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారు చేపట్టీన రైతుభరోసా యాత్రలో భాగంగా 
3000మందికి చనిపోయన కౌలు రైతుల కటంబాలన నేరుగా 
పరామరి్శంచ్ ఒకోకు కటంబానికి లక్ష రూపాయలు వరాళం అందిస్్తనని 
నాయకడిని కాపాడుకోవాలిస్న అవసరం ఉందని ఆయన అనానిరు. 
అలాగే పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమంత్రి కావాలని అనానిరు. వృదుధిలతో 
మాటా్లడుతూ సామాన్య ప్రజలు నా్యయం జరగాలంట్ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలని అనానిరు. జనసేనపార్టీ గెలిసే్త మహిళలుక 
5గా్యస్ సిలిండర్ల ఉచ్తంగా ఇవ్బడున. తెల్లరేషన్ కారుడు కలిగిన వారికి 
ఇస్కన ఉచ్తంగా ఇవ్డం జరుగుతుంది. రేషన్ బదులు 2500/-
నండి 3500 వరక నగదన ఎకౌంటలో జమచేయబడున.. ప్రతి ఏటా 
లక్ష ఉద్్యగాలు ఇవ్బడున, పవననని ప్రజాబాట తాము ప్రారంభించ్న 
ప్రజలనండి అపూర్మైన సపుందన లభిస్్తందనానిరు. గత ఎనినికల 
సందర్ంగా ఒకకు ఛాన్స్ జగన్ కి ఇచాచిం అని ఓట్సిన వారెవరూ 
ఈసారి వైసీపీకి ఓట వేసేందుక సిదధింగా లేరనానిరు.ఈ కార్యక్రమంలో 
నోడగలపేట గ్రామ పెదదిలు మహిళలు మరియు జనసైనక ప్రసాద్, 
స్రేష్, కృష్ట్ణ, గణేష్, శివాజి తదితరులు పాల్్నానిరు.

వరద ముుంపు ప్ుంతలో్ల పర్యట్ుంచిన జనస్న నాయకులు
శతఘ్ని న్్యస్: రాజోలు నియోజకవర్ం, సఖినేట్పలి్ల మండలం, ట్కిశేట్టీపాలం గ్రామం వరద ముంప్ 
ప్రాంతానిని జనసేన నాయకలు వైస్ ప్రెసిడ్ంట్ కట్కిరెడిడు మహేష్, ట్కిశేట్టీపాలం గ్రామశాఖ అధ్యక్షులు 
రావూరి తేజ, ముఖేష్ తదితరులు పరిశీలించ్.. బోట్ల ఫెర్రీ పాయంట్ వదది అధికారులని సహయకచర్యలు 
గురించ్ అడిగి తెలుస్కని తగిన సూచనలు ఇవ్డం జరిగింది.

గురువారం, 14 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
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గురు పౌర్ణమి శుభాకాుంక్షలు: జనస్న జానీ
శతఘ్ని న్్యస్: పాలకండ నియోజకవర్ జనసేన జానీ 
మాటా్లడుతూ.. బుధవారం గురు పౌర్ణమి సందరబాంగా 
శుభాకాంక్షలు తెలుప్తూ.. ప్టటీగానే అమ్మ అని పిలుప్ 
నెరిపిన అమ్మ ఒక గురువు.. నడక నేరిపున నానని ఒకకు 
గురువు.. తప్పులు చేసే్త సరిదిదిదినటవంట్ సేనిహితులు ఒక 
గురువు.. నాలాంట్ యువత కి ఎంతోమంది నాయుకలుకి 
ఈ రోజు వైసాస్ర్స్పీ లో ఉననిటవంట్ ఎంతోమంది 
ఎంపీలక రాజకీయ అవకాశం ఇచ్చినటవంట్ గపపు 
చరిత్ర కలిగిన కణిదల చ్రంజీవ గారికి.. అలాగే ప్రతి 
ఒకకు యువత ఆడుతూ పాడుతూ ఉండే యువకలలో 
సామాజిక బాధ్యతలు నేరుపుతూ రాజకీయ భవష్యత్ 

ఇస్్తనని శ్రీ కణిదల పవన్ కళ్్యణ్ గారికి.. దేశ సా్తంత్రం కోసం ప్రాణాలరిపుంచ్న 
వారు.. భారతదేశం ఏరపుడిన తరా్త రాజా్యంగం రచ్ంచ్న డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేదకుర్ 
గారు గురువునే.. డాకటీర్స్, లాయర్స్, పాత్రికేయులు ఇలా ప్రతి ఒకకురు గురువులే.. ఎనిని 
కష్టటీలు ఉనాని, ఎంతట్ బాధలో ఉనాని ఓడిపోతునని ప్రతీసారి మనస్ని దృఢంగా చేసూ్త.. 
మనోధైర్యం ఇసూ్త మనలిని సరికత్తగా నడిపిస్్తనని నా దవం కూడా ఒక గురువునే.. దవ 
దీవెనలు ఉండాలి అని మనసారా కోరుకంటనని గురువులు అందరికి జనసేన జానీ 
నమసాకురాలు తెలియజేసారు.

కలెక్టర్ ఆఫీస్న వుంటనే మరమమితుతేలు చేయాలని డిమాుండ్ 
చేస్న ఆలేట్ నరుందర్ గౌడ్

శతఘ్ని న్్యస్:  వరంగల్ జిలా్ల, తూ తూ మంత్రంగా 
కలకటీర్ ఆఫీస్ కట్టీ ఐదు ఆరు నెలలు గడవక ముందే 
గత ఐదు రోజులుగా కరుస్్తనని వర్షం ధాట్కి కలకటీర్ 
ఆఫీస్ జలమయం అయంది. జనగామ జిలా్ల ఎప్పుడు 
నాయకలక చ్నని చూపే, నాణ్యత లేని కటటీడాలన 
ఇకనైనా మానకోవాలని, అంతేకాకండా ద్పిడి 
నాయకల వల్ల డబుబా వృధా అయ్యంది. జనగామ జిలా్ల 
కలకటీర్ ఆఫీస్న వెంటనే మరమ్మతు్తలు చేయాలని 
జనసేన పార్టీ వరంగల్ జిలా్ల యువజన అధ్యక్షుడు ఆలేట్ 
నరేందర్ గౌడ్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో 

మంద నాగరాజు, కేమిది, జాని, బొట్ల, రాకేష్ క్ంతి, వెంకట్ష్, పవన్ కమార్, వజయ్, 
కె.నాగరాజు తదితరులు పాల్్నానిరు.

పెుండా్యల శ్రీలత ఆధ్వర్యుంలో ఘనుంగా మహిళలకు ఉచిత 
శిక్షణా తరగతులు ప్రుంభోత్సవుం

శతఘ్ని న్్యస్: అనంతప్రం, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయసాధన 
కోసం రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ సూచనల మేరక 
రాయలసీమ మహిళ్ వభాగం ప్రాంతీయ కమిటీ సభ్్యరాలు పెండా్యల శ్రీలత ఆధ్ర్యంలో 
జనసేన పార్టీ మహిళ్ కారా్యలయం అనంతప్రం నందు మహిళ్ సాధికారత వారి 
ఆరిథిక అభివృదిధి, స్యంఉపాధి ఆరిథిక చేయూతలో భాగంగా మహిళలక ఉచ్త 
టైలరింగ్ శిక్షణ, ఎంబ్రాయడర్ వర్కు, మగ్ం వర్కు, డిజైన్ పెయంట్ంగ్ వర్కు వంట్ శిక్షణ 
తరగతులన ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్ంగా పెండా్యల శ్రీలత మాటా్లడుతూ 
జనసేన పార్టీ నిరంతరం పేద, బడుగు, బలహీన వరా్ల ప్రజల అభివృదిధి కోసం కృషి 
చేస్్తందని అందులో భాగంగా ఈరోజు మహిళలక ఉచ్త శిక్షణ తరగతులు ప్రారంభించ్ 
వారి ఆరిథిక అభివృదిధి కృషి చేస్్తనానిమని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాయలసీమ 
మహిళ్ వభాగం ప్రాంతీయ కమిటీ సభ్్యరాలు పస్ప్లేట్ పదా్మవతి, అనంతప్రం 
జిలా్ల కార్యదరి్శ కాశెట్టీ సంజీవ రాయుడు, నగర ప్రధాన కార్యదరు్శలు పెండా్యల 
చక్రపాణి, ర్ల్ల భాసకుర్, కాశెట్టీ సావత్రి, నగర కార్యదరి్శ జకికురెడిడు పదా్మవతి, నాయకలు 

కండిసెటీటీ ప్రవీణ్ కమార్, గురు 
ప్రసాద్, బండి శేఖర్, సాయ కమార్ 
వీర మహిళలు శ్రీదేవ, గుమ్మడిసాని 
శిలాపు, బండి సంధ్య, స్బబామ్మ, 
అనంతమ్మ, వరలక్ష్మి, సరస్తమ్మ, 
శిక్షణ పొందు మహిళలు తదితరులు 
పాల్్నడం జరిగింది.

కిడ్నా వా్యధితో బ్ధపడుతుననా వ్యకితే కి అుండగా 
బొబ్బాపలి్ల స్రష్

శతఘ్ని న్్యస్: సరే్పలి్ల 
నియోజకవర్ం లోని మనబోలు 
మండలం, గోవందరాజుప్రం 
గ్రామంకి చెందిన కంట్ ప్రభాకర్ 
కి రెండు కిడ్నిలు పాడై గత ఆరు 
నెలల నంచ్ ఆరిథిక ఇబబాందులు 
పడుతునానిరు.. ఆ వషయం 

తెలిసిన వెంటనే బుధవారం వారిని సరే్పలి్ల నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకలు 
బొబేబాపలి్ల స్రేష్ నాయుడు కలసి వారి సిథితిగతులు అడిగి తెలుస్కోవడంతో పాట 
జనసేన అండగా ఉండి మాక చేతనైనంత వరక ఆరిథిక సహాయం అందించడానికి 
అండగా ఉంటామని చెపిపు హామీ ఇవ్డం జరిగింది. ఈ సందరబాంగా స్రేష్ నాయుడు 
మాతా్లడుతూ.. కిడ్ని వా్యధితో బాధపడుతూ ప్రభ్త్ం నంచ్ సహకారం ఏమి అందక.. 
కనీసం రేషన్ కారుడు కానీ ఆధార్ కారుడు కానీ లేకపోవడం చాలా బాధాకరమైన వషయం. 
ఈ వషయానిని కనీసం అలాంట్ వ్యవసథి కూడా పట్టీంచుకోకపోవడానికి కారణం ఎమిటని 
ప్రశినించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో మనబోలు మండల అధ్యక్షులు పెనబాక ప్రసాద్, సాథినికలు 
స్ధాకర్, రవకమార్ శ్రీహరి సందీప్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

చిలకుం మధుస్దన్ రెడిడి కి గురుపౌర్ణమి 
శుభాకాుంక్షలు తెలిపిన 

శ్రీనివాస్లు
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదరి్శ & 
పీఏసీ సభ్్యలు & ధర్మవరం నియోజకవర్ ఇంచార్జి 
చ్లకం మధుసూదన్ రెడిడుని ఆయన నివాసంలో ప్రకాశం 
జిలా్ల ప్రోగ్రామ్ కమిటీ మెంబర్ వీరిశెట్టీ శ్రీనివాస్లు 
మరా్యద పూర్కంగా కలిసి గురుపౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు 
తెలియచేయడం జరిగింది.

జనసైనికులు లేవనెతితేన రోడుడి సమస్యకు స్ుందిుంచి 
పరిషకారిుంచిన అధికారులు

శతఘ్ని న్్యస్:  జనసేన యలమంచ్లి నియోజకవర్ం వీరమహిళ మోటూరు శ్రీవేణి 
ఆధ్ర్యంలో ” రోడుడు వేశారు అంచులు పూడచిడం మరిచిపోయారా?” అని జనసేన 
శ్రేణులతో కలసి నిరసన కార్యక్రమం చేపటాటీరు. అదేవధంగా రోడు్ల భవనాలు అధికారులు 
దృషిటీకి కూడా సమస్యన తీస్కవెళ్్ళరు. దాని ఫలితంగా నేడు మడుతూరు జంక్షన్ నండి 
బెర్్మ (అంచులు) పనలు జరుగుతునానియ అనానిరు. దీనికి ఆమె ఆనందం వ్యక్తం చేసూ్త 
నేట్తో వాహాన చోదకలక కష్టటీలు తీరుతాయ అనానిరు. ఎటవంట్ ప్రజా సమస్యలు న 
అయనా సరే అధికారులు దృషిటీకి తీస్కవెళ్్ల పరిష్టకురం చేయడానికి జనసేన పార్టీ తమ 
వంతు ప్రయతనిం చేస్్తంది అని ఆమె ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.     
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