
శనివారం, 16 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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

గుడ్ మార్నింగ్ సీఎిం సార్... ఈ రోడ్లు చూడిండి
•ఛిద్రమైన రహదారి వీడియో... ప్రత్యేక వయేయంగయే చిత్యం ట్వీట్ చేసిన జనసేన అధయేక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యేణ్
శతఘ్ని న్యేస్: రాష్టయంలో రహదారులు అధ్వీనని సిథితిలో ఉనని విషయమై ముఖయేమయంత్రిని 
మేల్కొలిపే #GoodMorningCMSir అనే డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ లో జనసేన 
అధయేక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ గారు పాల్గొన్నిరు. శుక్రవారయం ఉదయయం 8 గయం.కు శ్రీ పవన్ 
కళ్యేణ్ గారు రావులపాలయం నయంచి అమలాపురయం వెళ్ళే రోడ్డు దుసిథితిని తెలిపే వీడియోన 
ట్వీటర్ లో పోస్టు చేశారు. ఈ వీడియోలో కొత్తపేట దగగొర ఉనని గయంతలు, అకకొడి పరిసిథితి 
తెలుస్తయంది. ఈ వీడియోన పోస్టు చేస్్త #GoodMorningCMSir అని హ్యేష్ ట్యేగ్ 
వేశారు.

•రోడ్డు మీద ప్రయాణయం సరకొస్ ఫీట్
రాష్టయంలో రోడ్డు ప్రయాణయం ఎయంత 
నరకప్రాయయంగా మారియందో 
తెలియచేసేలా ఉనని వయేయంగయే చిత్రానిని 
శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ గారు పోస్టు చేశారు. 
హెలికపటుర్ లో వెళ్్తనని సీఎయం రోడ్డు 
మీద దివీచక్ర వాహన్లపై వెళ్ళే వాళళేన 

వియంతగా చూస్్తయంట్రు. ఒక్కొ గోతిలో నయంచి గాలోలో ఎగిరి అయంత దూరాన మరో గోతిలో ఉనని నీళళేలో పడ్తయంటే వారి వాహన్లు గాలోలో ఉననిట్లో ఆ వయేయంగయే చిత్యం ఉయంది. 
రాష్టయంలో రోడలోపై ప్రయాణిస్్తననివారి పరిసిథితి ఎయంత దుర్భరయంగా ఉయందో ఆ కర్టున్ తెలియచేస్్తయంది.

దారింతా గుింతలమయిం
* మయండపేట నియోజక వరగొయంలో #GoodMorningCMSir కరయేక్రమయంలో శ్రీ న్దయండలో 
మనోహర్
శతఘ్ని న్యేస్: రాష్టయంలో రోడలో దుసిథితిపై జనసేన పార్టు ఆధవీరయేయంలో చేపట్టున డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ 
లో జనసేన పార్టు రాజకీయ వయేవహ్రాల కమిట్ చైర్మన్ శ్రీ న్దయండలో మనోహర్ గారు పాల్గొన్నిరు. 
శుక్రవారయం ఆయన మయండపేట నయంచి క్రుమిలిలో, కపిలేశవీరపురయం వెళ్లో రోడ్డులో #GoodMorn-
ingCMSir కరయేక్రమయంలో పాల్గొని రోడలో దుసిథితిని ప్రతయేక్యంగా పరిశీలియంచారు. అడ్గక్ గొయియే.. 
గజానిక్ గయంత అననిట్లో ఉనని రోడ్డు మీద వాహనదారులు పడ్తనని ఇబ్యందులు పరిశీలియంచి 
సవీయయంగా వాహనదారులతో మాట్లోడారు. ఈ సయందర్భయంగా శ్రీ మనోహర్ గారు గయంతలు 
పరిశీలిస్్తనని సమయయంలోనే పలు వాహన్లు గయంతలోలో పడి ఆగిపోవడయం కనిపియంచియంది. వాట్ని 
సవీయయంగా జనసేన పార్టు న్యకులు వెనక నయంచి తోసి బయటకు తీస్కురావడయం జరిగియంది. 
ఆయంధ్రప్రదేశ్లో ఉనని రోడలో దుసిథితిని సవీయయంగా ప్రభుతవీయం దృష్టుకి తీస్కు వెళ్లోయందుకు చేపట్టున డిజిటల్ 
కయేయంపైన్ ట్యండియంగ్ లో దూస్కు వెళ్తయంది. పెద్ద ఎత్తన యువత #GoodMorningCMSir 
ట్గ్ న వినియోగియంచి రాష్టయంలోని పరిసిథితిని ప్రభుతవీయం దృష్టుకి తీస్కు వెళ్్తన్నిరు. జూలై 15వ త్దీ 

కలాలో రాష్టయంలో ఉనని అనిని రోడలోన బాగ చేస్్తమని చెపిపిన ముఖయేమయంత్రికి క్షేత్స్థియిలో పరిసిథితిని వివరియంచేయందుకు ఈ కరయేక్రమయం ఒక వారధిలా ఉపయోగపడ్తయందని శ్రీ న్దయండలో 
మనోహర్ గారు చెపాపిరు.
* రోడ్డుపై నడవాలయంటే ప్రపయంచ రికరుడు కొట్టులి్సయందే
అతయేయంత అధ్వీననియంగా ఉనని క్రుమిలిలో - జొన్నిడ రోడ్డులో 350 మీటరులో విస్తరియంచి ఉనని భార్ గయంతలన శ్రీ మనోహర్ గారు పరిశీలియంచారు. రోడలో పై కనీసయం నడవలేని పరిసిథితిలో 
వాహన్లు పాడ్ అవుతన్నియని స్థినికులు చెపాపిరు. ఒక గయంత దాట్లయంటే లాయంగ్ జయంప్ లో ప్రపయంచ రికరుడు బద్దలు కొడిత్ గాని నడవలేమని స్థినికులు చెపాపిరు. నితయేయం గోదావరి 
ఒడ్డు నయంచి వెళ్్తనని తమకు రోడలో పరిసిథితి మరియంత భయానకయంగా తయారయియందని స్థినికులు వాపోయారు. డిజిటల్ కయేయంపైన్ దావీరా అయిన్ సరాకొరు మొదు్ద నిద్ర వీడి, వాస్తవ పరిసిథితి 
తెలుస్క్వాలని శ్రీ మనోహర్ గారు క్రారు. ఈ సయందర్యంగా అట్గా వస్్తనని శ్రీ రాజ్ కుమార్ అనే ఆటో డ్రైవర్ తో మాట్లోడారు. రోడలో పరిసిథితి ఎలా ఉయందని అడగగా, గయంతలోలో రోడలోన 
వెతక్కొవాలి్సన పరిసిథితి ఉయందని, ఆటో మొత్తయం పాడయంది అని రాజ్ కుమార్ ఆవేదన వయేక్తయం చేశాడ్. వాహన మిత్ కియంద వస్్తనని డబ్్లు ఆటో బాగ చేస్క్వడానికి కూడా సరి పోవడయం 
లేదని వాపోయాడ్. ఈ సయందర్యంగా స్థినిక న్యకులు రోడలో పరిసిథితిని టేపుతో కొలిచారు. ఒక్కొ గయంత 50 మీటరులో పైగా ఉయండటయం నివెవీరపరచియంది.
* లక్ల ఖరుచు మూన్నిళలో ముచచుటే
కొత్తపేట నియోజకవరగొ పరిధిలోని రావులపాలయం - కకిన్డ రోడ్డు మొత్తయం గోతలతో నియండిపోవడయం శ్రీ మనోహర్ గారి దృష్టులో పడియంది. అడ్గ లోతన ఉనని గయంతల మధయే 
వాహనదారులు పడ్తనని ఇబ్యందులు చూసి వాహనదారులకు జాగ్రత్తలు చెపాపిరు. రోడ్డుకు ఇట్వలే మరమ్మతలు చేశారని, కనీసయం మూడ్ నెలలు కూడా తిరగకుయండానే మళ్లో 
రోడ్డు అతయేయంత కరణయంగా తయారయియందని వాహనదారులు శ్రీ మనోహర్ గారి ఎదుట వాపోయారు. ‘ఇదేమి రాజయేయం ఇదేమి రాజయేయం.. గయంతల రాజయేయం’ అయంటూ జనసేన న్యకులు, 
కరయేకర్తలు భార్గా పడిన గయంతల వద్ద నిరసన తెలిపారు. ఈ కరయేక్రమయంలో జనసేన పార్టు పీఏసీ సభుయేలు శ్రీ పయంతయం న్న్జీ, పార్టు నేతలు శ్రీ వేగళలో లీలాకృష్ణ, శ్రీ శెట్టుబత్తల 
రాజబాబ్,శ్రీ బయండారు శ్రీనివాస్, శ్రీ కళ్యేణయం శివ శ్రీనివాస్, శ్రీ చెరుకూరి రామారావు,శ్రీ సయంగీత స్భాష్ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

#GoodMorningCMSir అని సోషల్ మీడియాను హోరెత్తించిన జనసేన పత్ిం
• ఏపీ రోడలో దుసిథితిని చూపిస్్త 3.55 లక్ల ట్వీట్్స
• 218 మిలియనలో మయందికి చేరువైన ట్వీట్్స
శతఘ్ని న్యేస్: ఆయంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్టయంలో రహదారులు ఎయంత అధ్వీననియంగా ఉన్నియో రాష్ట ముఖయేమయంత్రికి తెలిసేలా 
#GoodMorningCMSir హ్యేష్ ట్యేగ్ తో డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ చేయాలని జనసేన అధయేక్షులు శ్రీ పవన్ కలాయేణ్ 
గారు ఇచిచున పిలుపునకు విశేష సపియందన లభయంచియంది. శుక్రవారయం ఉదయయం 8గయం.కు శ్రీ పవన్ కలాయేణ్ గారు క్నసీమలోని 
కొత్తపేట దగగొర ఉనని ఛిద్రమైన రోడ్డు వీడియోన పోస్టు చేసి #GoodMorningCMSir అని ట్యేగ్ చేశారు. అలాగే 
ప్రత్యేక వయేయంగయే చిత్రానిని ట్వీట్ చేశారు. అపపిట్ నయంచి ఈ హ్యేష్ ట్యేగ్ ట్యండియంగ్ లో నిలిచియంది. ట్వీట్్స మొదలైన తొలి 
రయండ్ గయంటలోలోనే ట్యండియంగోలో 1వ స్థిన్నికి చేరియంది. తొలి రోజు 3.55 లక్ల ట్వీట్్స వచాచుయి. వీట్ దావీరా రాష్టయంలోని 
నలుమూలల నయంచీ గతకులమయమై నరకప్రాయయంగా ఉనని రోడలోన చెపేపి ఫోటోలన, వీడియోలన పోస్టు చేశారు. ఈ 

ట్వీట్్స 218 మిలియనలో మయందికి చేరువైనట్లో గణయంకలు తెలుపుతన్నియి. ఈ కరయేక్రమయంలో జనసేన న్యకులు, వీర మహిళలు, జన సైనికులతోపాట్ యువత భార్గా పాల్గొన్నిరు. 
జనసేన పార్టు రాజకీయ వయేవహ్రాల కమిట్ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దయండలో మనోహర్ గారు శుక్రవారయం ఉదయయం మయండపేట నియోజకవరగొయంలో మయండపేట నయంచి క్రుమిలిలో, కపిలేశవీరపురయం వెళ్ళే 
రోడ్డులోని గోతలన చూపిస్్త ట్వీట్ చేశారు. ఆ తరవాత క్రుమిలిలో – జొన్నిడ రోడ్డునీ, కొత్తపేట నియోజకవరగొయంలోని రావులపాలయం-కకిన్డ ప్రధ్న రోడ్డు దుసిథితినీ తెలుపుతూ 
ట్వీట్్స చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కాళహస్్త జనసేన ఆధ్వర్ింలో డిజిటల్ కా్ింపెయిన్
శతఘ్ని న్యేస్: శ్రీకళహసి్త నియోజకవరగొయం, 
జనసేన పార్టు అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ 
ఆదేశాల మేరకు రాష్ట వాయేప్తయంగా 
శుక్రవారయం అధ్వీనయంగా ఉనని రోడలో 
పరిసిథితిని ఘాడ నిద్రలో ఉనని సీఎయం జగన్ 
రడిడుకి తెలియజేసేలా చేపట్టున డిజిటల్ 
కయంపెయిన్ #GoodMorningCM-
Sir కరయేక్రమయంలో భాగయంగా శుక్రవారయం 

శ్రీకళహసి్త నియోజకవరగొయంలో పలు ప్రాయంతాలోలోని రోడలో పరిసిథితిని పరిశీలియంచిన నియోజకవరగొ 
ఇన్చురిజి శ్రీమతి వినత క్ట్. రోడలో దుసిథితికి సయంభయందియంచిన వీడియోలన చిత్రీకరియంచి #Good-
MorningCMSir అనే హ్ష్ ట్గ్ దావీరా స్మాజిక మాధయేమాలోలో ప్రచురియంచడయం జరిగియంది. 
జూలై 15 న్ట్కలాలో ఒకకొ గయంత కూడా ఉయండదు అని చెపిపిన సీఎయం ఒకకొ గయంత కూడా పుడచుని 
పరిసిథితి రాష్టయంలో నెలకొనియంది. ఇకనైన్ ఘాడ నిద్ర నయండి లేచి రోడలోపై దృష్టు పెట్టులని నిరసన 
చెయయేడయం జరిగియంది. 5-10 కి.మీ ప్రయాణయం చెయాయేలన్ని సీఎయం హెలికపటురోలో వెళ్్త ప్రజలు రోడలో 
వలలో పడ్తనని ఇబ్యందులు ఎలా తెలుస్్తయందని ప్రజలు ఎదే్దవా చేస్్తన్నిరు.
• శ్రీకళహసి్త పటటుణయంలోని ప్రభుతవీ ఆస్పత్రి నయండి స్యి బాబా గడికి వెళ్ళే దారి పరిసిథితి!!
• శ్రీకళహసి్త పటటుణయంలోని తెట్టు నయండి వి.మయ్.పలిలోకి వెళ్ళే దారి దుసిథితి!!
• శ్రీకళహసి్త మయండలయం, ఉరయందూరు హరిజనవాడ వద్ద రోడ్డు దుసిథితి!!
• శ్రీకళహసి్త మయండలయం, జియంగిలిపాళయేయం నయండి శ్రీకళహసి్తకి వచేచు ప్రధ్న రహదారి దుసిథితి!!
• శ్రీకళహసి్త మయండలయం, రాజీవ్ నగర్ కలనీ నయండి శ్రీకళహసి్తకి వచేచు ప్రధ్న రహదారి దుసిథితి!!

వైస్పి రింగులతో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ డిజిటల్ 
కా్ింపెయిన్

శతఘ్ని న్యేస్:  నెల్లోరు సిట్, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ పిలుపుమేరకు నెల్లోరు సిట్ 
నియోజకవరగొయంలో ప్రధ్నమైన వి.ఆర్.సి అయండర్ బ్రిడిజి రోడ్డుని వైసీపీ ప్రభుతవీయం “జగననని రోడ్లో” 
పథకయంలో భాగయంగా అధ్వీననియంగా తయారుచేసియంది. ఆ రోడ్డు వద్ద #ఘూదయంఒరినియంగ్యంశిర్ 
చేపట్టు రోడ్డుకి వైసీపీ రయంగలు అద్దడయం జరిగియంది. ఈ కరయేక్రమయంలో జనసేన న్యకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గొనడయం జరిగియంది.

రాజానగరిం మిండలిం జనసేన నాయకుల 
సమావేశిం

శతఘ్ని న్యేస్: జనసేన పార్టు 
అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ 16వ 
త్దీన మయండపేటలో ఏరాపిట్ 
చేసిన రైత భరోస్ యాత్ 
కరయేక్రమయం క్సయం రాజనగరయం 
మయండలయం నయండి క్ ఆరిడునేట్ 

చేయుటకు రాజానగరయం నియోజకవరగొయం జనసేన పార్టు ఇయంచార్జి మేడ గరుదత్త 
ప్రస్ద్ ఆధవీరయేయంలో పిఠాపురయం నియోజకవరగొయం జనసేన పార్టు ఇయంచార్జి శ్రీమతి 
మాకినీడి శేషుకుమారి, రాజమయండ్రి సిట్ ఇయంచారిజి అనశ్రీ సతయేన్రాయణ ని 
నియమియంచడయం జరిగియంది.
జనసేన పార్టు రాజానగరయం మయండలయం జనసేన న్యకుల సమావేశయంన ఏరాపిట్ 
చేయడయం జరిగియంది, ఈ సమావేశయం నయందు మయండపేటలో జరుగ కౌలు రైత 
భరోస్యాత్లో భాగయంగా ఈ నెల 16 వత్దీన మయండపేటలో జనసేన పార్టు 
అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ విచేచుయుచునని కరయేక్రమయం గరియంచి చరిచుయంచే నిమిత్తము 
సమావేశయం ఏరాపిట్ చేయడయం జరిగియంది. కవున ఈ రైత భరోస్ యాత్ లో 
జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు అయందర్ భార్ స్థియిలో 
పాల్గొని విజయవయంతయం చేయాలని తెలియజేశారు. మయండల జనసేన న్యకులు, 
గ్రామ అధయేక్షులు, గ్రామ ప్రజలు, జనసేన న్యకులు జనసైనికులు వీర మహిళలు 
పాల్గొనడయం జరిగియంది.

అరకు జనసేన ఆధ్వర్ింలో డిజిటల్ 
కా్ింపెయిన్

శతఘ్ని న్యేస్:  అల్లోరి సీతారామరాజు జిలాలో, అరకు నియోజకవరగొయం డ్యంబ్రిగడ 
మయండలయం గసభ పయంచాయతీలో జనసేన పార్టు అధయేక్షులు పవన్ కలాయేణ్ పిలుపు 
మేరకు గడ్ మారినియంగ్ సిఎయం కరయేక్రమయం కొనేనిడీ లక్ష్మణ్ రావు అధవీరయం ల్ 
చేపటడయం జరిగియంది ఈ కరయేక్రమల్ గసభ పయంచాయతీల్ నొగెలి సమీపయం గల 
బిడిజి పడిపోయి స్మారు 4సయంవత్సరాలు ఐనది కవున 78 గ్రామాలకు వాహన 
పాదచారులకు చాలా ఇబ్యందిగా ఉయందని గసభ గ్రామస్థిలు తెలపారు. ఈ 
కరయేక్రమయంలో అరకు పారలోమయంట్ కమిట్ పారలోమయంట్ అధికర ప్రతినిధి మాదాల 
శ్రీరాములు, పారలోమయంట్ ఎగిజికూయేట్వ్ కమిట్ ములలోయంగి శ్రీనివాస రావు, గమ్మడి 
శ్రీరామ్, నియోజకవరగొ న్యకులు సయంతోష్ సియంగ్ డ్యంబ్రిగడ మయండల అధయేక్షులు 
కొనేనిడీ చిన్నిరావు మయండల న్యకులు పవన్ కుమార్, గ్రామస్థిలు పాల్గొన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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విడివాడ రామచింద్రరావు ఆధ్వర్ింలో జనసేన డిజిటల్ 
కా్ింపెయిన్

శతఘ్ని న్యేస్: తణుకు, ఆయంధ్రప్రదేశ్ రోడలో పరిసిథితిపై జనసేన డిజిటల్ కయేయంపెయినోలో 
భాగయంగా తణుకు నియోజకవరగొయం, అతి్తలి మయండలయం, ఊరదళలోపాలయం గ్రామ రోడ్డు పరిసిథితిపై 
జనసేన తణుకు నియోజకవరగొ ఇయంచారిజి, విడివాడ రామచయంద్రరావు, అతి్తలి మయండల 
ప్రెసిడయంట్, దాసయం ప్రస్ద్, అతి్తలి జనసేన న్యకులు, గ్రామ న్యకులు, జనసేన 
సైనికులు, కలిసి నిరసన వయేక్తయం చేశారు.ఈ సయందర్యంగా ఊరదళలోపాలయం గ్రామయంలో 
పూరి్తగా పాడపోయిన్ రోడలోలపై ప్రభుతవీయం ఎట్వయంట్ చరయేలు తీస్క్వడయంలేదు.ఎనినికల 
ముయందు కరుమూరి వెయంకట న్గేశవీరావు ఎనినికల ప్రచారయంలో ఊరదళళేపాలయం గ్రామానిని 
దత్తత తీస్కున్నినని ప్రకటయంచారు. అయన దత్తత తీస్కుని 3సయంవత్సరాలు అయియంది. 
ఎట్వయంట్ ప్రయోజనయం లేదు. ఇపపిట్కైన్ దత్త మయంత్రి మొదు్ద నిద్ర వదిలి గ్రామయంలోని 
రోడలోపై చరయేలు తీస్క్ని రోడ్లో వేయియంచాలని క్రుకుయంట్న్నిమని తెలిపారు.

గుడ్ మార్నింగ్ సీఎిం సార్.. 
రోడలు దుస్థిత పై సాయి శరత్ డిజిటల్ కా్ింపెయిన్

శతఘ్ని న్యేస్: మరమ్మతలకు నోచుక్ని 
గ్రామీణ రహదారుల వలలో నియోజకవరగొయంలో 
ప్రజలు, వాహనదారులు ఎనోని 
ఇబ్యందులకు గరవుతన్నిరు. పాలకులు 
పట్టుయంచుక్కపోవడయంతో రహదారులు 
అధ్వీనయంగా మారి ప్రతయేక్ నరకయం 
చూపిస్్తన్నియి.
నియోజకవరగొయంలోని న్లుగ 
మయండలాలలోన్ ఇదే దుసిథితి నెలకొని 

ఉయందయంటే పాలకుల నిరలోక్ష్యం గరియంచి ప్రత్యేకయంగా చెపపినవసరయం లేదు.
పెదపాడ్ మయండలయం లోని పెదపాడ్ – పెరికీడ్ ఆర్ అయండ్ బి రహదారి, కొకికొరిపాడ్ 
నయండి వటూలోరు, వేయంపాడ్ నయండి భోగాపురయం, వటూలోరు నయండి సత్యంపాడ్ పెదవేగి 
మయండలయంలో విజయరాయి, జానయంపేట రోడ్డు, ఏల్రు మయండలయం లో మాదేపలిలో శ్రీపర్రు 
మీదుగ కైకల్రు వెళ్లో రోడ్డు, చాటపర్రు మీదుగా లయంక గ్రామాలకు వెళ్ళే రోడ్లో ఇలా 
నియోజకవరగొయంలో నలువైపులా అనీని పూరి్తగా ధవీయంసమైపొయాయి.

ఈ పరిసిథితిని ప్రభుతవీయం వారికి ఉనని యయంత్రాయంగయం దావీరా తెలుస్క్లేని.. ఒకవేళ 
తెలుస్కున్ని పట్టుయంచుక్లేని అసమర్ధతతో ఉయంది కబట్టు ఇవాళ మొదు్ద నిద్రపోతనని 
ప్రభుతావీనిని, ముఖయేమయంత్రిని నిద్ర లేపాలనే ఉదే్దశయేయంతో goodmorningCMsir అనే 
నిన్దయంతో జనసేన అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ పిలుపు మేరకు జనసేన తరపున డిజిటల్ 
కయేయంపైన్ నిరవీహిస్్తన్నిమని ఉమ్మడి పశిచుమగోదావరి జిలాలో కరయేదరిశి డా. వడలోపటలో స్యి 
శరత్ అన్నిరు. ప్రజల తరఫున జనసేన పార్టు ప్రజా గళమే తమ గళయంగా ప్రభుతావీనికి 
తెలియచేపేపి దిశగా ఈ కరయేక్రమయం చేపటటుడయం జరుగతోయంది.

నిడదవోలు జనసేన ఆధ్వర్ింలో డిజిటల్ 
కా్ింపెయిన్

శతఘ్ని న్యేస్:  నిడదవోలు, జనసేన 
పార్టు అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ పిలుపు 
మేరకు రోడలో పరిసిథితి పై శుక్రవారయం 
నిడదవోలులో #GoodMorning-
CMSir కరయేక్రమానిని నిరవీహియంచారు. 
ఈ కరయేక్రమయంలో నిడదవోలు మయండల 
అధయేక్షులు పోలిరడిడు వెయంకటరతనియం, టౌన్ 
న్యకులు రయంగా రమేష్, పెయండాయేల 

ఎయంపిట్సి ఇయంద్ర గౌడ్, చినని, బాలు, శివ స్యి, జిలాలో ప్రోగ్రామ్్స కమిట్ సభుయేలు యమన 
కశీ, ఎడలోపలిలో సతి్తబాబ్ మరియు నిడదవోలు న్యకులు జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

మృత్్ కూపాల్లు తలపిస్్తన్న రాష్ట్ర రహదారులు
శతఘ్ని న్యేస్: కదిరి, జనసేన 
పార్టు అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ 
ఆదేశాల ప్రకరయం రాష్టయంలో 
ఉనని రహదారుల పరిసిథితిని 
రాష్ట ప్రజలు పడ్తనని 
ఇబ్యందులన నిద్రావసథిలో 
ఉనని ప్రభుతావీనికి తెలిసేలా 

రాష్ట వాయేప్తయంగా డిజిటల్ మాధయేమాలు దావీరా #GoodMorningCMSir అనే # 
ట్గ్ దావీరా తెలిపే క్రమయంలో మన కదిరి నియోజకవరగొయంలో కదిరి నయంచి రాయచోట్ కి 
వెళ్ళే ప్రధ్న రహదారి మధయేలో ఒక పెద్ద గయంత ఏరపిడి రాకపోకలకు తీవ్రమైన ఇబ్యందులు 
పడ్తన్నిరు. జులై 15 త్దీ లోపు రాష్టయంలో ఒకకొ గయంత కూడా ఉయండకూడదు అనని జగన్ 
రడిడు మాటలకు కూడా విలువలేకుయండా పోయియంది.జన సేన పార్టు అధినేత రాష్ట రహదారుల 
పరిసిథితి గరియంచి మాట్లోడాడో హుట్హుట్న గయంతలన మట్టుతో పూడాచురు.పోనీ ఆ 
పనైన్ సక్రమయంగా చేశారా అయంటే అది కూడా లేదు కుపపి కుపపిలుగా వెయయేడయం వలలో మర్ 
ఇబ్యంది కలుగతోయందని వాహనదారులు, ప్రజలు వాపోతన్నిరు. ఈ క్రమయంలో కదిరి 
జనసేన పార్టు తరపున నిరసన తెలపడయం జరిగియంది. ఈ కరయేక్రమయంలో జిలాలో కరయేనిరవీహణ 
కమిట్ సభుయేలు లక్ష్మణ కుట్ల, ఐట్ వియంగ్ క్ఆరిడునేటర్ పొరకల రాజేయంద్ర, సముశేఖర్, 
స్డగల గణేష్, చయంద్రకయంత్, కరి్తక్, వయంశీ తదితరులు పాల్గొనటయం జరిగియంది.

యుఏఈ జనసేన సహకారింతో వరదబాదిత్లకు 
భోజన ఏరాపాట్లు

శతఘ్ని న్యేస్:  పి.గననివరయం, గోదావరి ఎకుకొవగా పెరగడయం వలన పాశరలోపూడిలయంక 
గ్రామయం ముయంపునకు గరి అయియేయంది. అకకొడ ఉనని ప్రజలు చాలా ఇబ్యందులు 
పడ్తన్నిరు అని తెలుస్కుని యుఏఈ జనసేన ట్మ్ ఎన్నిరై సభుయేలు సహకరయంతో 
అకకొడ ఉనని ప్రజలకు భోజన పాయేకెట్లో ఏరాపిట్ చేయడయం జరిగియంది. ఎకకొడ కషటుయం ఉయంటే 
అకకొడ జనసేన ఉయంట్యంది అని మరొకస్రి నిరుపియంచుకునని యుఏఈ జనసేన ట్మ్. 
ఈ కరయేక్రమయంలో ఎయంపిట్సి చెరుకురి పారవీతి దేవి, సతి్తబాబ్, గ్రామ అధయేక్షులు ఏస్, 
బొరుస్ న్ని, బొరుస్ బాబి, బొలలోయం స్యి, బొరుస్ విరబాబ్ మరియు జనసైనికులు 
పాల్గొనడయం జరిగియంది.

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


శనివారం, 16 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

డిజిటల్ కా్ింపెయిన్ లో పిలలులు సైతిం
శతఘ్ని న్యేస్: ఏల్రు, జనసేన పార్టు గడ్ 
మారినియంగ్ సీఎయం స్ర్ డిజిటల్ కయేయంపెయినోలో 
భాగయంగా ఏల్రులో గయంతల రోడ్డు దగగొర స్కొలుకు 
వెళ్లో దారిలో గయంతలు ఉయండటయంవలలో ఇబ్యందిగా ఉయంది 
రోడ్లో బాగ చేయయండి సీఎయం స్ర్ అయంటూ స్కొల్ 
కి వెళ్లో పిలలోలు గడ్ మారినియంగ్ సీఎయం స్ర్ అయంటూ 
నిరసన తెలియజేశారు.

పెిండ్్ల శ్రీలత ఆధ్వర్ింలో జనసేన డిజిటల్ 
కా్ింపెయిన్

శతఘ్ని న్యేస్:  అనయంతపురయం, జనసేన పార్టు అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ మరియు 
రాజకీయ వయేవహ్రాల కమిట్ చైర్మన్ న్దయండలో మనోహర్ ఆదేశాల మేరకు రాష్టయంలో 
రోడలో అదావీన పరిసిథితలన తెలియజేస్్త గాఢ నిద్రలో ఉనని సీఎయంన నిద్రలేపడానికి 
రాయలసీమ మహిళ్ విభాగయం ప్రాయంతీయ కమిట్ సభుయేరాలు పెయండాయేల శ్రీలత 
ఆధవీరయేయంలో కొనస్గతనని #GoodMorningCMSir డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ 
లో భాగయంగా శుక్రవారయం అనయంతపురయం అర్న్ నియోజకవరగొయంలోని న్రాయణపురయం 
నయంచి నరసన్యిని కుయంట, క్టయంక గ్రామాల దావీరా దాదాపు 10 గ్రామాలకు వేళ్ళే 
రహదారి అదావీన పరిసిథితిని #GoodMorningCMSir డిజిటల్ ప్రోగ్రాయం దావీరా 
తెలియజేయడయం జరిగియంది.

డిజిటల్ కా్ింపెయిన్ లో గాజువాక జనసేన
శతఘ్ని న్యేస్: గాజువాక, జనసేన పార్టు అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ ఆదేశాల మేరకు 
గాజువాక నియోజగవరగొయం జనసేన పార్టు ఇయంచార్జి గౌరవనీయులు క్న తాతరావు 
అధయేక్తన డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ లో భాగయంగా శుక్రవారయం బీసీ రోడ్డు లోనీ రోడలో దుసిథితి 
మీద #ఘూదయంఒరినియంగ్యంశిర్ అనే హ్యేష్ ట్గ్ డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ నిరవీహియంచడయం 
జరిగియంది. ఈ కరయేక్రమయంలో జనసేన పార్టు రాష్ట కరయేదరిశి గడస్ల అపాపిరావు, 
గాజువాక జనసేన పార్టు ముఖయే న్యకులు, వారుడు కరొపిరేటరులో, వారుడు ఇయంచార్జి లు 
గాజువాక జనసైనికులు, వీరామహిళలు అధిక సయంఖయేలో పాల్గొని #ఘూదయంఒరినియంగ్యం 
అనే డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ ని విజయవయంతయం చేయడయం జరిగియంది.

డిజిటల్ కా్ింపెయిన్ లో ఆచింట జనసేన
శతఘ్ని న్యేస్:  ఆచయంట నియోజకవరగొయం, పెనమయంట్ర మయండలయం, మారేటురు పయంచాయతీ 
ఎసి్స పేట మరియు నెగిగొపూడి పయంచాయతీ వనయంపలిలో గ్రామయంలో పెనమయంట్ర 
మయండల జనసేన పార్టు మయండల అధయేక్షులు క్య వెయంకట కర్్తక్ ఆధవీరయేయంలో 
#ఘూదయంఒరినియంగ్యంశిర్ కరయేక్రమయంలో మారేటురు ఎసి్స పేట రోడ్డు దుసిథితిని గాఢ నిద్రలో 
ఉనని మన రాష్ట ముఖయేమయంత్రికి నిరసన తెలిపి వినిపియంచడయం జరిగియంది. ఈ కరయేక్రమయంలో 
జిలాలో సయంయుక్త కరయేదరిశి ముయంతాజ్ బేగయం ఆలీ, జిలాలో కరయేదరిశి చిటూటురి శ్రీనివాస్, 
పట్నిల రవి, వినకొయండ త్జస్, రామాన్యుడ్ జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

తాడిపత్రి జనసేన ఆధ్వర్ింలో డిజిటల్ కా్ింపెయిన్
శతఘ్ని న్యేస్: తాడిపత్రి, జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ ఇచిచున 
పిలపుమేరకు #GoodMorn-
ingCMSir అనే డిజిటల్ 
కయంపేయినియంగ్ ని తాడిపత్రి 
పరిసర ప్రాయంతాలలోని పపుపిరు 
రోడ్డు, ఆటో నగర్ రోడ్డు మరియు 
సజజిలదినేని హైవే రోడ్డుల దుసిథితిని 

ప్రభుతావీనికి తెలిసేలా జనసేన పార్టు స్లోగన్్స తో స్థినిక జనసేన పార్టు న్యకులు కుయందురి్త 
నరసియంహ్ చారి, చిరయంజీవి రాష్ట చిరయంజీవి యువత అధయేక్షుడ్ ఆటో ప్రస్ద్ ఆధవీరయేయం అకకొడి 
రోడ్డు పరిస్్తలని ఫొటోగ్రాఫ్, వీడియోగ్రఫీల దావీరా సష్యల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడ్తూ 
గౌరవ ముఖయేమయంత్రి కనపడేలా ఒక డిజిటల్ ప్రచారానిని ప్రారయంభయంచారు. ఈ కరయేక్రమానిని 
16,17 త్దీలలో కూడా తాడిపత్రి నియోజక వరగొయంలో ఉనని రోడలో దుసిథితిని రాష్టమయంతా 
తెలిసేలా స్యంఘ్క మదయేమల దావీరా ప్రచారయం చేయాలని తెలియజేశారు. ఈ కరయేక్రమయంలో 
ప్రధ్నయంగా జనసేన పార్టు జిలాలో కరయేక్రమాల కమిట్ సభుయేలు మాధినేని గోపాల్, అచుచుకటలో 
అలాపితాఫ్ మరియు జనసైనికులు షేక్ స్ధక్ వలి, షేక్ ఇమామ్ వలి, శివకుమార్ రడిడు 
తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

ఉరవకిండ జనసేన ఆధ్వర్ింలో డిజిటల్ కా్ింపెయిన్
శతఘ్ని న్యేస్: ఉరవకొయండ, జిలాలో కరయేదరిశి గౌతమ్ కుమార్ మాట్లోడ్తూ ఉరవకొయండ 
నియోజకవరగొయంలో రాష్టయంలో ఉనని రోడలో దుసిథితిపై ప్రభుతావీనిని మేలుకొలిపేయందుకు 
శుక్రవారయం అనగా 15 వ త్దీలో #ఘూద్్మరినియంగ్యంసిర్ అనే యాష్ ట్యేగ్ తో డిజిటల్ 
కయేయంపెయిన్ నిరవీహియంచడానికి పార్టు అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ ఆదేశాల మేరకు మన 
ఉరవకొయండ నియోజకవరగొ పరిధిలోని బళ్ళేరి బైపాస్ నయందు, పాత బళ్ళేరి రోడ్డు, 
పోలీస్ సేటుషన్ నయందు మరియు వజ్రకర్రు మయండలయం పయందికుయంట – రాగలపడ్ రోడ్డు 
దుర్ర రోడ్డు దుసి్తతి గరియంచి వివరిస్్త డిజిటల్ కయంపైన్ లో పాల్గొనడయం జరిగియంది. 
ఈ కరయేక్రమయంలో జిలాలో కరయేదరిశి గౌతమ్ కుమార్ ఉరవకొయండ మయండల అధయేక్షులు 
చయంద్రశేఖర, వజ్రకర్రు మయండల అధయేక్లు అచనల కేశవ విడపన్కల్ మయండల 
అధయేక్షులు తలారి గోపాల్ బోయదేవేయంద్ర, మయండల ప్రధ్న కరయేదుశిలు మళ్లో కరుజిన, 
రమేష్, తిలక్ కమిట్ సభుయేలు ప్రియతమ, సము, అనిల్, హరి, నెట్టుకలులో, ఉయండబయండ 
గయంగాధర్, సెక్షావలి మరియు జనసేన కరయేకర్తలు పాల్గొనడయం జరిగియంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గుడ్ మార్నింగ్ స్ఎిం సార్ డిజిటల్ కా్ింపెయినిింగ్ లో 
పిఠాపురిం జనసేన

శతఘ్ని న్యేస్: పిఠాపురయం, జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యేణ్ పిలుపిచిచున రాష్టవాయేప్త కరయేక్రమయం 
#GoodMorningCMSir నిన్దయంతో స్గిన 
డిజిటల్ కయేయంపెయినియంగ్ ప్రోగ్రాయం శుక్రవారయం 
ఉదయయం పిఠాపురయం నియోజకవరగొయంలో 
కయందరాడ గ్రామయం నయందు మొదలై కుమరపురయం, 

నరసియంగపురయం, జల్లోరు, సమరలోక్ట వరకు డిజిటల్ కయేయంపెనియంగ్ చేయడయం అయినది. నియోజకవరగొ 
వాయేప్తయంగా చేసిన ఈ కరయేక్రమయం జనసేన న్యకులు వెన్ని జగదీష్ న్యకతవీయంలో కొనస్గి జిలాలో 
అధికర ప్రతినిధి శ్రీమతి తోలేట్ శిర్ష, ఎయంపిట్సి పిలాలో స్నీత ఆధవీరయేయంలో జరిగినది. ఈ కరయేక్రమయంలో 
వీరమహిళ్ న్యకులు పిలాలో రమయేజ్యేతి, సలాది స్బా్రావు, దళ్త న్యకులు వాకపలిలో స్రయే ప్రకష్, 
విరవాడ ఎయంపిట్సి అభయేరిథి రామిశెట్టు స్రిబాబ్, పిలాలో లోవరాజు, శ్రీన్థ్, బావిశెట్టు రామకృష్ణ, స్ధన్ల 
రాజు, వాసయంశెట్టు రాజు, గయంజి గోవియందరాజు మరియు నియోజకవరగొ, ర్రల్ జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

బోడపాటి శివదత్ ఆధ్వర్ింలో గుడ్ మార్నింగ్ స్ఎిం సార్
శతఘ్ని న్యేస్: పాయకరావు 
పేట, ఏపిలో రహదారుల దుసిథితిపై 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ 
పిలుపు మేరకు గడ్ మారినియంగ్ 
సీఎయం స్ర్ పేరుతో జరుగతనని 
కరయేక్రమయంలో జనసేన పారిటు రాష్ట 
ప్రధ్న కరయేదరిశి బోడపాట్ శివదత్ 
ఆధవీరయేయంలో డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ 
నిరవీహియంచడయం జరిగియంది. ఈ 

కరయేక్రమయంలో జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనడయం జరిగియంది.

అనకాపల్లు జనసేన ఆధ్వర్ింలో గుడ్ మార్నింగ్ స్ఎిం సార్
శతఘ్ని న్యేస్:  అనకపలిలో, 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ 
పిలుపు మేరకు ఆయంధ్రప్రదేశ్ 
రోడలో దుసిథితిపై #Good-
MorningCMSir హ్యేష్ 
ట్గ్ తో గాఢనిద్రలో ఉనని 
సీఎయంని మేల్కొలేపిఎయందుకు 
గడ్ మారినియంగ్ సీఎయం స్ర్ 
కరయేక్రమయంలో భాగయంగా 

అనకపలిలో బి.ఆర్.ట్ కలనీలో గయంతల పడినరోడలో వద్ద అనకపలిలో జనసైనికులు నిరసన తెలియచేయడయం 
జరిగియంది.

గుడ్ మార్నింగ్ స్ఎిం సార్ డిజిటల్ 
కా్ింపెయిన్లు ఏలూరు జనసేన

శతఘ్ని న్యేస్: ఏల్రు, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ పిలుపుమేరకు 
ఏల్రు నియోజకవరగొయం 8వ డివిజనోలోని జనసేన జిలాలో సయంయుక్త 
కరయేదరిశి ఒబిలిశెట్టు శ్రవణ్ కుమార్ గపా్త మరియు జనసేన సైనికుల 
ఆధవీరయేయంలో స్థినిక శ్రీ కృష్ణదేవరాయ ముని్సపల్ హైస్కొల్ రోడ్డు నయందు 
#GoodMorningCMSir నిన్దయంతో నిద్రపోతనని ముఖయేమయంత్రి 
మరియు నియోజకవరగొ ఎమ్మలేయే ఆళలో న్నిని మేల్కొలిపే విధయంగా ధరాని 
కరయేక్రమయం చేపటటుడయం జరిగియంది. ఈ కరయేక్రమయంలో జనసేన న్యకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్గొనడయం జరిగియంది.

సర్్వపల్లు జనసేన ఆధ్వర్ింలో గుడ్ 
మార్నింగ్ స్ఎిం సార్

శతఘ్ని న్యేస్:  సరేవీపలిలో, జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యేణ్ పిలుపు మేరకు ఆయంధ్రప్రదేశ్ రోడలో దుసిథితిపై 
#GoodMorningCMSir హ్యేష్ ట్గ్ తో 
గాఢనిద్రలో ఉనని సీఎయంని మేల్కొలేపిఎయందుకు 
సరేవీపలిలో నియోజకవరగొయం జనసేన పార్టు 
ఆధవీరయేయంలో సరేవీపలిలో నియోజకవరగొయం 
వెయంకట్చలయం మయండలయం కనపురు నయంచి 
ముపపివరపు వెయంకయయేన్యుడ్ ఊరుకు వెళ్ళే 
దారిలో జనసేన పార్టు సరేవీపలిలో నియోజకవరగొయం 

న్యకులు కకి శివ కుమార్ నిరసన తెలియచేయడయం జరిగియంది.

గోరింటలు జనసేన ఆధ్వర్ింలో డిజిటల్ 
కా్ింపెయిన్

శతఘ్ని న్యేస్: గోరయంటలో, జనసేన పార్టు అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ 
మరియు రాజకీయ వయేవహ్రాల కమిట్ చైర్మన్ న్దయండలో మనోహర్ 
ఆదేశాల మేరకు రాష్టయంలో రోడలో అదావీన పరిసిథితలన తెలియజేస్్త గాఢ 
నిద్రలో ఉనని సీఎయంన నిద్రలేపడానికి #GoodMorningCMSir 
డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ పోగ్రాయం లో భాగయంగా శుక్రవారయం గోరయంటలో జనసేన 
పార్టు ఆధవీరయేయంలో బూదిలి దగగొర గల వయంతెన తెగిపోయి సయంవత్సరయం 
పైన కవొస్్తనని దాని మరమ్మతలు చేయలేదు అని ఈ వయంతెన తెగిపోత్ 
ప్రజలు చాలా ఇబ్యందులు ఎదురోకొవాలి్స వస్్తయంది అని కవున ప్రభుతవీయం 
వెయంటనే సపియందియంచి వయంతెన ఏరాపిట్ చెయాలి అని అకకొడ బైఠాయియంచి 
నిరసన తెలిపారు. ఈ కరయేక్రమయంలో జిలాలో కరయేదరిశి స్రేష్, కరయేక్రమల 
జిలాలో కమిట్ సభుయేడ్ పొగతోట వెయంకటేష్, మయండల న్యకులు 
ఎముకలగటటుపలిలో వెయంకటేష్, సయంతోష్, గొలలో అనిల్ కుమార్, న్గేష్, 
మలిలోకరుజిన, తిరుపాల్, బాబర్ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

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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స్ింగరాయకిండలో జనింకోసిం జనసేన
శతఘ్ని న్యేస్: ప్రకశయం జిలాలో, కొయండేపి నియోజకవరగొయం, సియంగరాయకొయండ మయండలయంలో 
జనయంక్సయం జనసేన కరయేక్రమయంలో భాగయంగా శుక్రవారయం న్డ్ పాత సియంగరాయకొయండలోని ఎసీ్స 
కలనీ పరయేట్యంచడయం జరిగినది. ఈ కలనీ ప్రజలు జనసేన న్యకులకు కలనీలో ఉనని పలు 
సమసయేల గరియంచి వివరియంచారు. ముఖయేయంగా మయంచినీట్ సదుపాయయం లేదని అలాగే బోరియంగలు 
ఉన్నియి కనీ ఒకకొట్ కూడా పనిచేయటేలోదు, బోరియంగలు మరమ్మతలు చేసే సిథితి కూడా లేదని, 
డ్రైనేజీ వయేవసథి అదావీనయంగా తయారయియేయందని కలనీవాస్లు తెలిపారు. ముఖయేయంగా ఈ కలనీలో 
వాటర్ పాలోయంట్ ఉయంది కనీ అది రిపేర్ అయి రయండ్ సయంవత్సరాలు అయినపపిట్కీ ఇయంతవరకు 
మరమ్మత్తలకు నోచుక్లేని పరిసిథితి ఉయందని కలనీవాస్లు ఆవేదన వయేక్తయం చేస్్తన్నిరు. తాగడానికి 
నీళ్లో లేక బాగా ఇబ్యందులు ఎదురొకొయంట్న్నిమని ఎసీ్స కలనీ పట్టుయంచుకునే పరిసిథితి కనిపియంచడయం 
లేదని కలనీవాస్లు వాపోతన్నిరు. ఈ కలనీ ప్రజలతో జనసేన పార్టు సియంగరాయకొయండ మయండల 
అధయేక్షులు ఐన్ బతి్తన రాజేష్ మాట్లోడ్తూ, ఎసీ్స కలనీ సమసయేల గరియంచి జనసేన దృష్టుకి 
వచిచుయందని ఎసీ్స కలనీకి మయంచినీట్ వాటర్ పాలోయంట్ మరమ్మత్తలు చేయట్నికి జనసేన పార్టు కృష్ 
చేస్్తయందని, అలాగే బోరియంగలు మరమ్మత్తలు విషయయంపై సయంభయందిత అధికరులు దుష్టు కి తీస్క్ని 
వెళ్్తమని, అలాగే సమసయేలు పరిష్కొరయం కనీ పక్యం లో నిరసన కరయేక్రమయం చేపటటుడానికి కూడా 
వెనకడబోమని కలనీ ప్రజలకు బరోస్ కలిపియంచటయం జరిగియంది. అలాగే ఎసీ్స కలనీకి జనసేన పార్టు 
అయండగా ఉయంట్యందని అన్నిరు. ఈ కరయేక్రమయంలో సియంగరాయకొయండ మయండల అధయేక్షులు అయిన్ 
బతి్తన రాజేష్, మయండల న్యకులు కస్ల శ్రీనివాస్, అనముల శెట్టు కిరణ్ బాబ్, గయంట్పలిలో 
శ్రీనివాస్, సయంకే న్గరాజు, సయయేద్ చాన్ భాష్, పోలిశెట్టు విజయ్ కుమార్, షేక్ మా బాష్, న్మ 
వెయంకటేష్, షేక్ స్లా్తన్ భాష్, షేక్ స్భాని, తగరయం రాజు, చలయంచరలో కరుణ్ కుమార్, పాలకురి్త 
శ్రీన్థ్, సిమోన, మరియు జన సైనికులు పాల్గొన్నిరు.

తా్డ రామకృష్ణారావు(బాలు) కు రక్తదాన శిభి చక్రవర్త పురసాకారిం
*అయంజనీపుత్ చిరయంజీవి బలోడ్ డోనర్్స కలోబ్ వయేవస్థిపకులు, అయంజనీపుత్ చిరయంజీవి వాకర్్స కలోబ్ 
అధయేక్షులు తాయేడ రామకృష్్ణరావు(బాలు) కు “రక్తదాన శిభ చక్రవరి్త పురస్కొరయం”

శతఘ్ని న్యేస్: జిలాలోలో, రక్తదాన శిబిరాలు, 
మొకకొలు న్టడయం, వైదయే శిబిరాలు, వివిధ 
నిరయంతరయం సేవా కరయేక్రమాల నిరవీహియంచినయందుకు 
గాన్ విజయనగరయం స్వీతయంత్యే సమరయోధులు, 
ప్రధమ పారలోమయంట్ సభుయేలు కయందాళ స్బ్రహ్మణయే 
తిలక్ 102 జయయంతి సయందర్భయంగా తిలక్ 
ఫయండేషన్ వారి ఆధవీరయేయంలో..జిలాలో రక్తదాన 
శిబిరాలు నిరవీహ్కులకు 11మయందికి ఈ అవారుడున 
అయందజేశారు.
విజయనగరయం ఆఫీసర్్స కలోబ్ లో తిలక్ ఫయండేషన్ 
వయేవస్థిపకుడ్ శ్రీ కయందాళ అశ్క్ అయందరి 
ఆపు్తలు తిలక్ ఫయండేషన్ అధయేక్షులు శ్రీ 4.శ్ 
రాజు, కరయేక్రమయం ముఖయే అథిదులు పెద్దలు 
నిరాడయంబరులు విజయనగరయం ఇయండియన్ రడ్ 
క్రాస్ ఛైర్మన్ &రిటైర్డు డిపూయేట్ కలకటుర్ కె.ఆర్.డి 

ప్రస్ద్ రావు, ప్రత్యేక అధిదులు గవరనిమయంట్ రక్తనిది, వైదయేఅధికరి డా సతయేశ్రీనవాసరావు సతయే 
విదాయేసయంసథిల డరకటుర్ పెద్దలు డా యయం.శశిభూషన్ రావు, విజయనగరయం రోటర్ కలోబ్ గవరనిర్ డా 
యయం వెయంకటేశవీర రావు చేతలు మీదుగా అవారుడు అయందుక్వడయం జరిగియంది. ఈ అవకశయం కలిపియంచిన 
పెద్దలు శ్రీ 4శ్ రాజుగారికి, తిలక్ ఫయండేషన్ కరయేదరిని కె.స్యి బాబా కు తిలక్ ఫయండేషన్ సయంసథి 
ప్రతినిధిలకు హృదయ పూరవీక ధనయేవాధములు తెలియజేడయం జరిగియంది.

గంతకల్ జనసేన ఆధ్వరయూంలో 
గడ్ మారనింగ్ సిఎం సార్

శతఘ్ని న్యేస్: గయంతకల్, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ పిలుపు మేరకు 
ఆయంధ్రప్రదేశ్ రోడలో దుసిథితిపై #GoodMorningCMSir హ్యేష్ ట్గ్ తో 
గాఢనిద్రలో ఉనని సీఎయంని మేల్కొలేపిఎయందుకు గయంతకల్ నియోజకవరగొయం జనసేన 
పార్టు ఆధవీరయేయంలో గయంతకల్ పటటుణయం కొనకొయండలో గేట్ నయండి అయంకలమ్మ గడి 
రహదారి దుసిథితిని తెలియజేస్్త డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ చేయడయం జరిగియంది. ఈ 
కరయేక్రమయంలో అనయంతపురయం జిలాలో జనసేన పార్టు కరయేదరిశి వాసగిరి మణికయంఠ, 
జిలాలో సయంయుక్త కరయేదరిశి అరికేరి జీవన్ కుమార్, మయండల అధయేక్షుడ్ కురువ 
పురుషోత్తయం, జిలాలో కరయే నిరవీహణ కమిట్ సభుయేలు పవర్ శేఖర్, అమీర్ సహెల్ 
నిస్వీరథి జనసైనికులు జనసేన న్యకులు బోయ స్రేష్, విజయ్ కుమార్, 
బోయ వీరేశ్, ఆర్.సి స్రేష్, రామకృష్ణ, మహేష్, పస్పులేట్ ఓబ్లేస్, అనిల్ 
కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

గాఢ నిద్రలో ఉనని సీఎం ను మేలుకొలుపుదం!: 
పామూరు జనసేన

శతఘ్ని న్యేస్: కనిగిరి 
నియోజకవరగొయం: జనసేన పార్టు 
అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ పిలుపు 
మేరకు గడ్ మారినియంగ్ సీఎయం స్ర్ 
డిజిటల్ కయంపెయిన్ లో భాగయంగా 

కనిగిరి నియోజకవరగొయం లోని పామూరు పటటుణయంలోని ఆర్టుసీ బస్టుయండ్ కి వెళ్ళే 
ప్రధ్న రహదారి గోతలమయమై, వర్యం వసే్త ప్రయాణయం చేయడానికి ఇబ్యందిగా 
ఉనని కూడా ప్రభుతవీయం పట్టుయంచుక్లేదని, ఇపపిట్కైన్ ప్రభుతవీయం మొదు్ద నిద్ర వీడి 
రోడలోని బాగచేసి ప్రమాదాలు అరికట్టులి అని జనసైనికులు ఏదే్దవా చేశారు. ఈ 
కరయేక్రమయంలో జనసేన న్యకులు గతి్త మహిత్, గతి్త అఖిల్, వాస్, మహిళలు 
పాల్గొన్నిరు.

గొడుగవార గూడం రోడుడు వంటనే వేయాలి: 
శివరామకృష్ణ డిమాండ్

శతఘ్ని న్యేస్:  న్జివీడ్ టౌన్: 
గొడ్గవారి గూడయం రోడ్డు వెయంటనే 
వేయాలనీ జనసేన పార్టు ఉమ్మడి 
కృష్్ణజిలాలో అధికర ప్రతినిధి 
శివరామకృష్ణ డిమాయండ్ చేశారు. 
జనసేన పార్టు ఆధవీరయేయంలో రోడలో అదావీనని 
సిథితిపై జరుగతనని #GoodMorn-
ingCMSir. డిజిటల్ కయేయంపెయన్ 
పోగ్రామ్ లో భాగయంగా జనసేన ఉమ్మడి 

కృష్్ణజిలాలో అధికర ప్రతినిధి మర్దు శివ రామ కృష్ణ మాట్లోడ్తూ.. న్జీవీడ్ 
టౌన్ లో గొడ్గవారిగూడయం దగర ఉనని కురివిడి చెరువు పకకొన రోడ్ గత ఆరు 
నెలలోల క్రితయం వచిచున వానలలకి కొట్టుకుపోవటయం జరిగియందన్నిరు. ఈ రోడ్లో 
పరిసిథితలు ఎపుపిడ్ బాగపడ్తయంది అని ప్రజలు వాపోతన్నిరనీ తెలిపారు. 
ఈ రోడ్డు తవీరగా వెయాయేలి అని న్జీవీడ్ నియోజకవరగొ శాసనసభుయేలు ప్రతాప్ 
అపపిరావు గారికి మీడియా ముఖయంగా విజ్ఞపి్త చేస్రు. చెయాయేలని ఎడల ఈ 
రోడ్డు మరమ్మతలు జరగక పోత్ రోడ్డుని దిగ్యంధయం చేసి మరియంతగా పోరాటయం 
చేస్్తమని ప్రభుతావీనికి హెచచురియంచారు. ఈ కరయేక్రమయంలో ఉమ్మడి కృష్్ణజిలాలో 
అధికర ప్రతినిధి మర్దు శివ రామకృష్ణ, న్జీవీడ్ జనసేన న్యకులు 
స్రిశెట్టు శివ, ముమ్మలనేని స్నీల్ కుమార్, ఏనగల చక్రి, ధర్మక మయండలి 
సభుయేరాలు నిటలో ఉమామహేశవీరి, పాత రావిచరలో జనసేన న్యకులు తోట 
బలరాయం, అశ్క్, సిది్ధక్ మరియు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


ఆగిరపల్లు మిండలిం లోని అని్న రోడ్లు వింటనే వేయాల్ 
– జనసేన డిమాిండ్

*జనసేన పార్టు ఆధవీరయేయంలో రోడలో అధ్వీనని సిథితి పై ముడ్ రోజుల పాట్ #Good morning CM Sir
*నిద్రపోతనని ముఖయేమయంత్రికి పాడన రోడలో పరిసిథితి తెలిపి నిద్ర లేపడమే ఈ ప్రోగ్రాయం లక్ష్యం..
శతఘ్ని న్యేస్: న్జివీడ్: ఆగిరిపలిలో మయండలయం లోని అనిని రోడ్లో వెయంటనే వేయాలనీ జనసేన పార్టు ఉమ్మడి 
కృష్్ణజిలాలో అధికర ప్రతినిధి మర్దు. శివరామకృష్ణ డిమాయండ్ చేశారు. శుక్రవారయం ఆగిరిపలిలో రహదారుల 
దుసిథితిని తెలియచేసేయందుకు జనసేన పార్టు ఆధవీరయేయంలో #Good morning CM Sir హ్యేష్ ట్యేగ్ తో 
పలో కర్డు లు పట్టుకొని డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ బాగయంగా ఆగిరిపలిలో పెట్రోల్ బయంక్ వద్ద, చొపపిరపటలో నయండి 
సగగొరు రోడ్డు వద్ద నిరసన నిరవీహియంచారు. రాష్టయంలో రహదారులు కనీస మరమ్మతలు కూడా కలేదనీ 
తెలిపారు. గాఢ నిద్రలో ఉనని ముఖయేమయంత్రి గారిని నిద్ర లేపేయందుకే #Good morning CM Sir 
కరయేక్రమయం అని అన్నిరు. డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ లో పవన్ కళ్యేణ్ గారు సవీయయంగా కొనిని ప్రాయంతాలో 
పాల్గొయంట్రనీ అన్నిరు. ఫోటోలు, వీడియోలు సవీయయంగా డిజిటల్ మీడియాలో అపోలోడ్ చేస్్తరనీ, 
#Good morning CM Sir హ్యేష్ ట్యేగ్ తో రహదారుల దుసిథితి తెలియజేస్్తన్నిమని అన్నిరు. 
న్జివీడ్ నయండి విజయవాడ రోడ్డుని, అలాగే ఆగిరిపలిలో మయండలయంలోని అనిని గ్రామాల అయంతరగొత రోడ్లో 
వెయంటనే వేయాలని క్రారు.రోడ్లో వేయకపోత్ జనసేన ప్రజల తరుపున పోరాడ్తయంది అని అన్నిరు.. ఈ 
కరయేక్రమయంలో జనసేన పార్టు ఆగిరిపలిలో మయండలయం వైస్ ప్రెసిడయంట్ ముకుకొ ఉమ స్యి మహేష్, పవన్, 
స్యి, రాకేష్, ప్రస్ద్, రాయంబాబ్, స్వర్ణ బాబ్, విజయ్, తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

గాఢ నిద్రలో ఉన్న సీఎిం ను 
మేలుకలుపాదాిం!: సా్వత గింగారపు

శతఘ్ని న్యేస్: #GoodMorningCMsir అననిమయయే జిలాలో, 
మదనపలలో నియోజకవరగొ ఇయంచారిజి స్వీతి గయంగారపు ఆధవీరయేయంలో 
శుక్రవారయం నిమ్మనపలలో మయండలయం బయండమీదపలలో రడిడువారి పలలో నయండి 
చిన్తపరి్త తిరుపతి కి పోవుటకు రోడ్డు లేదు పెద్ద ఏరు అడడుము గా ఉయంది 
బ్రిడిజి నిరి్మయంచినటేలోత్ 4 గ్రామములకి రోడ్డు పరిషకొరియంచబడ్న.. జిలాలో 
ప్రధ్న కరయేదరిశి శివరాయం రాష్ట చేనేత ప్రదానకరయేదరిశి అడపా స్రేయంద్ర, 
కరయేదరిశి గజ్జిల రడడుపపి, మయండల అధయేక్షుడ్ గ్రానైట్ బాబ్, జగదీశ్ 
న్యని, మయండల ప్రదన కరయేదరిశి రడడుమ్మ, కరయేదరిశి పదా్మవతి, 
క్లాన్గ వేణి, మజాయేల నవీన్, కురిజాల కుమార్, ప్రధ్న కరయేదరిశి 
న్గరాజు, ప్రధ్న కరయేదరిశి కిరణ్ రడిడు, అరుజిన మరియు నిమ్మనపలలో 
వైస్ ప్రెసిడయంట్ హర్ ఆఫ్రోజ్ ప్రశాయంత్, గణేష్ మరియు జనసైనికులు 
పాల్గొన్నిరు.

రోడ్లు సమస్లపైన గళమెత్తన జనసేన జానీ
శతఘ్ని న్యేస్: ప్రజలకు కవలసిన మౌళ్క సదుపాయాలు కలిపియంచకుయండా 
మాటలు దాటవేస్్త రహదారులు దుసిథితిని పట్టుయంచుక్ని ప్రభుతవీయం 
వైఖరిపై జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ గారు పిలుపు మేరకు శుక్రవారయం 
శుక్రవారయం ఉదయయం మొదట్ రోజు పాలకొయండ నియోజకవరగొయం వీరఘటటుయం 
మయండల న్యుకులు జనసైనికులు పరిసర ప్రాయంతాలులో పరయేట్యంచడయం 
జరిగియంది. ఈ కరయేక్రమానిని ఉదే్దశియంచి జనసేన జానీ మాట్లోడ్తూ 
రోడ్లో సమసయేలపైన గలమతా్తరు. చిదిమి పాలమటటు రహదారులు చాలా 
దారుణయంగా పాడపోయిఉన్నియి ఈ యొకకొ రోడ్లో సమసయేన శ్రీ పవన్ 
కళ్యేణ్ గారు దగగొరకి డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ దావీరా చేరే విధయంగా మరియు 
ఇపుపిడ్ ఉనని వైసిపి ప్రభుతవీయం మరియు గత ప్రభుతవీయం తెలుగదేశయం పార్టు 
చేసిన తపిపిదాలు ప్రజలు చాలా ఇబ్యందులు పడ్తన్నిరు చుట్టు ప్రకకొల 
గ్రామాలకు ఆరోడ్డు పైన వెళ్ళే రావడయం ప్రజలు ఇబ్యందులు పడ్తన్నిరు. 
స్కొల్ పిలలోలు వెలిలో రావడానికి గరి్భణీ స్త్రీలున హ్సిపిటల్ కి తీస్కువెళ్ళేలి 
అయంటే భయయంతో అకకొడికకొడే మధయేలోనే డిలివర్ అయ్యే పరిసి్ధతలు 
ఉన్నియి.అని ఈఅన్యేయానిని జనసేన పార్టు బలయంగా ఎదురొకొయంట్యంది 
అని ఈరోడ్లో సమసయేన ప్రభుతవీయం వెయంటనే సపియందియంచి రోడ్లో నిరా్మణనిని 
పూరి్త చేస్్తరని జనసేన జానీ క్రడమైనది. మయంచిపరిపాలన ప్రజలకు 
రావాలి అయంటే పవన్ కళ్యేణ్ గారిని సీఎయం గా ప్రజలు ఎననిక్వాలి అని 
గాలోజు గాలోస్ గరు్తకి ఓట్ వెయాయేలి అని జనసేన జానీ క్రడమైనది. 

రోడలు దుస్థిత ప్రభుతా్వనికి తెల్జేసెల్.. 
గుడ్ మార్నింగ్ సీఎిం సార్ కా్ింపెయిన్

శతఘ్ని న్యేస్: ఎన్ హెచ్16 మైన్ రహదారికి 
అనకొని ఉనని గ్రామయం రణసథిలయం మయండలయం, జే.అర్ 
పురయం వెయంకటేశవీర కొలనీ. తదావీరా లోపల నయంచి 
కియంద కలనీ, నగరపపిలయం,బయందిపలయం, కొత్తరు, 
ఉపిపివలస, రోడ్ చివరకు వచేచుసరికి ఏడమవైపు పోత్ 
రావాడ మరికొనిని గ్రామాలు కుడి వైపు పోత్ పాతరలోపలిలో 
మరికొనిని గ్రామాలు చేరుక్గలము. అలాయంట్ ముఖయే 
రహదారి రోజుకి చాలా వేళలోలో జనయం తిరిగే రోడ్ ఎనిని 
ప్రభుతావీలు వచిచున పట్టుయంచుక్వటయం లేదు.అడ్గలో 
గయంట — గజనిక్ గొయియే లా ఉనని ఈ రోడ్ క్సయం 
ఎమ్మలేయే లు సరపియంచులు,ఎయంపీట్సీలు, ప్రభుతవీ 

అధికరులు, ప్రజా ప్రతినిధుల దృష్టుకి తీస్కుని వెళ్లోన న్యేయయం జరగని పరిసిథితి, 
దీనికి న్యేయయం తక్ణమే జగరాలని శ్రీకకుళయం జిలాలో, రణసథిలయం మయండలయం, 
జే.అర్ పురయం వెయంకటేశవీర కలనీ వాస్లు, జనసేన న్యకులు కరయేకర్తలు, 
ఇతరులు డిమాయండ్ చేస్రు. రోడలో పరిసి్తతి ఇలానే ఉనని యెడల జనసేన బలయంగా 
దీనికై పోరాటయం చేయట్నికి సిద్ధయంగా ఉన్నిమని తెలియజేయడయం జరిగియంది.

రోడలు దుస్థిత పై మారాకాపురిం జనసేన డిజిటల్ కా్ింపెయిన్
శతఘ్ని న్యేస్: జనసేన పార్టు అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రకశయం జిలాలో మారాకొపురయం 
మయండలయం పెద్ద న్గలవరయం గ్రామయం నయందు రోడలో అధ్వీన పరిసిథితి పై డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ నిరవీహియంచిన 
జనసేన పార్టు మారాకొపురయం నియోజకవరగొ ఇయంఛార్జి ఇమ్మడి కశీన్థ్. ఈ పరయేటనలో భాగయంగా స్థినిక 
ప్రజలు రోడలో సమసయే వలన ప్రజలు ఇబ్యందులు పడ్తనని న్యకులు పట్టుయంచుక్వడయం లేదని తెలిపారు.

గుడ్ మార్నింగ్ సీఎిం సార్ తరుపత జనసేన వినూత్న నిరసన
శతఘ్ని న్యేస్:  తిరుపతి: ఏపిలో 
రహదారుల దుసిథితిపై జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యేణ్ పిలుపు మేరకు గడ్ 
మారినియంగ్ సీఎయం స్ర్ పేరుతో తిరుపతిలో 
జనసైనికులు జిలాలో అధయేక్షులు పస్పులేట్ 
హరిప్రస్ద్, తిరుపతి ఇన్్ర్జి కిరణ్ 
రాయల్, నగర ప్రెసిడయంట్ రాజారడిడు 
అధవీరయేయంలో నిరసన తెలిపారు. రోడలోపై 
ప్రయాణయం చేసే్త నేరుగా ఆస్పత్రికి 
వెళ్లో పరిసిథితి ఉయందయంటూ, చినని పిలలోలు, 
గరి్భణీ స్త్రీలు, వృదు్ధలు న్న్ సమసయేలు 

ఎదురుకొయంట్న్నిరని జనసేన నేతలు మయండిపడాడురు. ఇకనైన్ రోడలో నిరా్మణయం పై దృష్టు పటటుకపోత్ గడ్ 
మారినియంగ్ సీఎయం స్ర్ పోయి గడ్ బాయ్ జగన్ స్ర్ అనే రోజుకు వస్్తయని అన్నిరు. ఈ కరయేక్రమయంలో 
జనసేన న్యకులు , వీర మహిళలు పాల్గొన్నిరు.

శనివారం, 16 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
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శనివారం, 16 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గాఢ నిద్రలో ఉన్న సీఎిం ని తటిటి లేపిందుకే గుడ్ మార్నింగ్ 
సీఎిం సార్: దిందులూరు జనసేన

శతఘ్ని న్యేస్: దయందుల్రు నియోజకవరగొయం: గాఢ నిద్రలో ఉనని ముఖయేమయంత్రి గారిని నిద్రలేపి 
రాష్టయంలో రహదారుల దుసిథితిని, దాని వలలో ప్రజలు ఎదురొకొయంట్నని సమసయేలన వారి కళళేకుకట్టునట్టు 
చూపియంచడానికి శుక్రవారయం దయందుల్రు నియోజకవరగొయం, కూచియంపూడి గ్రామయంలో జనసేన పార్టు 
డిజిటల్ కయేయంపైన్ నిరవీహియంచడయం జరిగియంది.

రోడలు దుస్థిత పై చాట్రాయి జనసేన డిజిటల్ కా్ింపెయిన్
శతఘ్ని న్యేస్:  చాట్రాయి మయండలయం: 
జనసేన పార్టు అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ 
ఆదేశాల మేరకు మరియు ఉమ్మడి 
కృష్్ణజిలాలో అధయేక్షులు బయండ్రెడిడు 
రామకృష్ణ స్చనల మేరకు 
#ఘూదయంఒరినియంగ్యంశిర్ అనే హ్యేష్ 
ట్యేగ్ తో నిద్రపోతనని జగనో్మహన్ 
రడిడు గారిని మరియు ఎమ్మలేయే 
గారిని లేపే కరయేక్రమయంలో భాగయంగా 
శుక్రవారయం చాట్రాయి మయండలయం, 

చనబయండ గ్రామయంలో (చనబయండ – కొరలోమయండ రోడ్డు), సి.గడిపాడ్ గ్రామయంలో (సి.గడిపాడ్ 
– పరవీతాపురయం రోడ్డు), నరసియంహ్రావు పాలయం (నరసియంహ్రావుపాలయం – పిటటువారిగూడయం, 
బూరుగగూడయం) రోడలో దుసిథితిని తెలియజేస్్త నిరసన తెలపటయం జరిగియంది.
ఈ కరయేక్రమయంలో మయండల అధయేక్షులు ఆరలిలో కృష్ణ, ప్రధ్న కరయేదరిశి మొఒడ్రు స్రేష్, కరయేదరిశి 
మిద్ద హర్ష్, దేసిన స్యి, మిద్ద కృష్ణ, షేక్ బాబావలి, మిద్ద వెయంకటేశవీరరావు మరియు జన 
సైనికులు పాల్గొన్నిరు.

మర్రాపు స్ర్ష్ ఆధ్వర్ింలో గుడ్ మార్నింగ్ సీఎిం సార్ 
కా్ింపెయిన్

శతఘ్ని న్యేస్:  జనసేన 
పార్టు అధయేక్షులు పవన్ 
కళ్యేణ్ పిలుపు మేరకు, 
మొదు్దనిద్ర పోతనని వై 
ఎస్ జగన్ ప్రభుతావీనిని 
తట్టు లేపేయందుకు చేపట్టున 
కరయేక్రమయం #Good-
MorningCMSir
ఈ కరయేక్రమయం మూడ్ 

రోజులపాట్ అనగా ఈ నెల 15,16,17 త్దీలలో రాష్టమయంతట్ చేయట్నికి జనసేన పార్టు 
కరయేకర్తలు ఉదయేమిస్్తన్నిరు.
గజపతినగరయం నియోజకవరగొయం సీనియర్ న్యకులు మర్రాపు స్రేష్ ఆధవీరయేయంలో శుక్రవారయం 
ఉదయయం 10.30 గయంటలకు, గజపతినగరయం నయంచి కెయంగవ గ్రామయం వైపు కరయేక్రమయం ప్రారయంభయం 
చేయడయం జరిగియంది. స్థినికయంగా ఉనని రోడలో దుసిథితి పై నిరసన తెలియజేయడయం జరిగియంది. ఈ 
కరయేక్రమయంలో జనసేన పార్టు న్యకులు జిలాలో సీనియర్ న్యకులు అద్దడ్ మోహన్ రావు, 
మిడతాన రవి కుమార్, అడబలా వెయంకటేష్ న్యుడ్, స్రేష్ రడిడు, గజపతినగరయం న్యకులు 
ఆదిన్రాయణ, పయండ్, హర్ష్, శ్రీన, తదితరులు పాల్గొన్నిరు.
• ఆయంధ్రప్రదేశ్ రహదారుల దుసిథితిని తెలియచేసేయందుకు #GoodMorningCMSir హ్యేష్ 
ట్యేగ్ తో డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ చేయడయం జరిగియంది.

డ్. సిందీప్ పించకరలు ఆద్వర్ింలో గుడ్ 
మార్నింగ్ సీఎిం సార్ డిజిటల్ కా్ింపెయిన్

శతఘ్ని న్యేస్:  ఆయంధ్రప్రదేశ్ రోడ్లో దుసిథితి ప్రభుతవీయంకి తెలిసే విదయంగా జనసేన 
అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ పిలుపు మేరకు #GoodMorningCMSir, అనే 
కరయేక్రమనిని జనసేన భీమిలి ఇయంచార్జి డా.సయందీప్ పయంచకరలో స్చనలు మేరకు.. 
జనసేన న్యకుడ్ యడలో గణేష్ యాదవ్ ఆధవీరయేయంలో.. 5వారుడు మధురవాడ 
గణేష్ నగర్ రోడ్డు లో నిరసన తెలియజేస్రు. ఈ సయందర్యంగా డా. సయందీప్ 
పయంచకరలో మాట్లోడ్తూ స్థినిక శాసన సభుయేలు గా వున్ని అవయంతి గారికి ప్రజలు 
బాధలు తెలియడయం లేదు అని ఇదే నియోజకవరగొయం లో రయండ్ స్రులో శాసన 
సభుయేలుగా వున్ని మీరు చేసిన అభవృది్ధ ఏయంటో ఇపుపిడ్ ఇకకొడ వున్ని రోడ్లో 
చూసే్త అర్ధయం అవుతయంది అని అన్నిరు. జనసేన భీమిలి నియోజకవరగొ న్యకుడ్ 
యడలో గణేష్ యాదవ్ మాట్లోడ్తూ ఎనోని ఏళ్లోగా ఈ రోడ్డు ఇదే పరిసిథితి లో 
ఉయంది అని ఎనిని ప్రభుతావీలు మారిన్ ఈ రోడ్డు పరిసిథితి మాత్యం ఇలాగే ఉయంది 
అని, ఇదే రోడ్డు లో అనేక పాఠశాలలు ఉయండటయం వలలో విదాయేరుథిలు ప్రజలు అనేక 
ఇబ్యందులు పడ్తన్నిరు అని తెలియజేస్రు. ఇపుపిడ్కి ఐయిన్ అధికరులు 
ప్రజలు ఇబ్యంధులన దృష్టులో ఉయంచుకొని సమసయేన పరిషకొరిస్్తరని క్రారు. ఈ 
కరయేక్రమయంలో జనసైనికులు వెయంకట స్యి, స్యి వర్మ, దిలీప్, హర్ష్, గణేష్, 
బ్లలోట్ రాజేష్, మన, శాయేమ్, హర్ష్ పాల్గొన్నిరు.

రోడలు దుస్థిత పై గిద్దలూరు జనసేన డిజిటల్ 
కా్ింపెయిన్

శతఘ్ని న్యేస్:  
గి ద ్ద ల్ రు 
ని యో జ క వ ర గొ యం : 
జనసేన పార్టు అధయేక్షులు 
పవన్ కళ్యేణ్ ఆదేశాల 
మేరకు ఆయంధ్రప్రదేశ్ 
లో దవీయంశమైన రోడలో 

పరిసిథితి ఈ ప్రభుతావీనికి తెలిసేలా మరియు నిద్రలో ఉనని ముఖయేమయంత్రి మేల్కొనెల 
పిలుపునిచిచున #GoodMorningCMsir కరయేక్రమయంలో భాగయంగా మొదట్రోజు 
ప్రకశయం జిలాలో, గిద్దల్రు నియోజకవరగొయం, బెస్తవారపేట మయండలయంలో మలాలోపురయం 
మరియు సియంగరపలిలో గ్రామాలోలో గిద్దల్రు నియోజకవరగొయం ఇయంఛారిజి బెలలోయంకొయండ 
స్యిబాబ్ పరయేట్యంచారు.
ఇయంఛారిజి బెలలోయంకొయండ మాట్లోడ్తూ బెస్తవారపేట నయండి మలాలోపురయం రోడ్డు దాదాపు 
9 కిలోమీటరులో ప్రయాణియంచాలి అయందులో కలగొటలో గ్రామయం మీదుగా 7 కిలోమీటరులో 
దూరయం పూరి్తగా పెద్ద, పెద్ద గోతలు వుననివి, 10 సయంవత్సరాల నయండి ప్రభుతవీ 
అధికరులు రోడ్డు పట్టుయంచుకునని పాపాన పోలేదు, మలలోపురయం గ్రామయం వెళ్ళేలి 
అయంటే గరి్భణీ స్త్రీలు, స్కొల్ పిలలోలు, వృదు్ధలు పూరి్తగా ఇబ్యంది పడ్తన్నిరు, 
ఆటోలో పోవాలి అయంటే 500 ర్పాయలు అడ్గ చున్నిరు, ప్రభుతవీము తక్ణయం 
సపియందియంచి రోడ్డు వేయాలని క్రారు మరియు సియంగరపలిలో గ్రామము లో స్కొల్ 
పరిసర ప్రాయంతాలోలో రోడ్డు మీద గోతలోలో వాటర్ నిలిచి వుననిది, ప్రజల క్సయం 
వెయంటనే రోడ్డు వేయాలని జనసేన పార్టు డిమాయండ్ చేస్్తన్నిము, ఈ కరయేక్రమయంలో 
పాల్గొనని జిలాలో న్యకులు లయంక నరసియంహ్ రావు, కలవీ బాల రయంగయయే, 
గజజిలకొయండ న్రాయణ, రాచరలో న్యకులు సిద్దయం వెయంకటేశవీరులో, అర్ధవీడ్ మయండల 
అధయేక్షుడ్ కలగోటలో అలులోరయయే, కయంభయం మయండలయం అధయేక్షులు తాడిశెట్టు ప్రస్ద్ 
బైరా శేష్ద్రి న్యుడ్, శ్రీపతి కృష్ణయయే, కొయంకల రయంగస్వీమి, బెస్తవారపేట 
మయండల న్యకులు ఇళ్ళేరి అనిల్ కుమార్, కువావీరపు దేవరాజు, తోటకురి 
కొయండయయే, చలలోగాలి ప్రవీణ్ కుమార్, దుమ్మని చెననియయే, బోయళళే పవన్ కుమార్, 
రడిడుమోయిన బాబ్, గజజిలకొయండ స్రేష్ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

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

గుడ్ మార్నింగ్ సీఎిం సార్ కా్ింపెయిన్ లో మర్రిపాడ్ 
జనసేన

శతఘ్ని న్యేస్: ఆయంధ్రప్రదేశ్ రోడలో 
దుసిథితిపై #GoodMorning-
CMSir హయేష్ ట్గ్ తో జూలై 15 
నయండి 17 వరకు జనసేన డిజిటల్ 
కయేయంపెయిన్ చేయయండి అని జనసేన 
పార్టు అధయేక్షులు గౌరవనీయులు 
పవన్ కళ్యేణ్ ఇచిచున పిలుపుమేరకు 
మర్రిపాడ్ మయండలయం జనసేన పార్టు 

ఆధవీరయేయంలో గడ్ మారినియంగ్ సి ఎయం స్ర్ కరయేక్రమానిని మర్రిపాడ్ మయండల పరిధిలోని 
అధ్వీనయంగా తయారైన రోడ్డు యొకకొ మరమత్తలు తవీరగా జరిపియంచాలని ప్రభుతావీనిని 
క్రుతూ మర్రిపాడ్ మయండల జనసేన పార్టు తరఫున నిరసన తెలపడయం జరిగియంది.
ఈ కరయేక్రమయంలో మర్రిపాడ్ మయండల జనసేన పార్టు అధయేక్షురాలు ప్రమీలా ఓరుగయంట్ 
ఉపాధయేక్షులు ఇరుపోత ఉదయ్, గయంట్ అయంజి బిలిలోపాట్ మధు, బాలాజీ శయంకర్ ముదు్దల 
కృష్ణ, చిన్ని జనసేన జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

రోడలు దుస్థిత పై కళ్్ణదుర్ిం జనసేన డిజిటల్ 
కా్ింపెయిన్

*ఆయంధ్రప్రదేశ్ రహదారులు అదావీన సిథితిలో ఉనని విషయమై ముఖయేమయంత్రిని మేల్కొలేపి 
#GoodMorningCMSir అనే డిజిటల్ కయేయంపెయిన్
శతఘ్ని న్యేస్: కళ్యేణదురగొయం నియోజకవరగొయం ఐదు కళ్ళే రోడ్డు అదావీన సిథితిలో ఉయండి 
గోతలు ఏరపిడి వాహన్లు రాకపోకులకు అయంతరాయయం ఎయంతగానో రోడ్డు అదావీన 
సిథితిలో ఉయంది… కనీసయం అయంబ్లన్్స వెళలోడానికి కూడా అవకశయం లేదు.. సీఎయం ప్రైవేట్ 
జ్ట్ లలో ప్రయాణిస్్తన్నిరు… స్థినిక ప్రజాప్రతినిధులు లక్లు విలువ చేసే లగజిర్ కరలోలో 
తిరగటయం వలలో వారికి స్మానయే ప్రజలు ఎదురొకొయంట్నని కష్టులు కనిపియంచడయం లేదు… 
అలాగే విటలోయంపలిలో హూలి కళ్ళే రోడలోలో నిరసన కరయేక్రమయం చేపటటుడయం జరిగియంది… ఈ 
కరయేక్రమయంలో జిలాలో కరయేదరిశి లక్ష్మీ నరసయయే జిలాలో సయంయుక్త కరయేదరిశి బాలయేయం రాజేష్, 
కళ్యేణదురగొయం మయండల కనీవీనర్ మొహిది్దన్, ఎర్రి స్వీమి, జనసేన వీర మహిళ షేక్ తార, 
వయంశీ, శ్రీనివాస్, ధనయంజయ, జాకీర్, మొదలైన జనసైనికులు పాల్గొనడయం జరిగియంది..

రోడలు దుస్థిత ప్రభుతా్వనికి తెల్జేసెల్..
గుడ్ మార్నింగ్ సీఎిం సార్ కా్ింపెయిన్

శతఘ్ని న్యేస్:  జనసేన పార్టు అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ పిలుపుమేరకు #Good-
MorningCMSir డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ లో భాగయంగా తూరుపి నియోజకవరగొయం, 7వ 
డివిజన్ లో దయనీయ రోడలో పరిసిథితి పై 7వ డివిజన్ అధయేక్షురాలు శ్రీమతి దోమకొయండ 
మేరి ఆధవీరయేయంలో నిరసన కరయేక్రమయం చేపటటుడయం జరిగియంది. ఈ కరయేక్రమయంలో 7వ డివిజన్ 
కమిట్ సభుయేలు, జనసైనికులు పాల్గొని నిరసన తెలియజేయడయం జరిగియంది.

పెదనిందిపాడ్లో గుడ్ మార్నింగ్ సీఎిం సార్.. 
డిజిటల్ కా్ింపెయిన్
శతఘ్ని న్యేస్: గయంటూరు జిలాలో, 
ప్రతి్తపాడ్ నియోజకవరగొయంలోని 
పెదనయందిపాడ్ మయండలయంలోని 
అబి్నేనిగయంటపాలయం నయండి గోట్టుపాడ్ 
వెళ్ళే రహదారి చాలా అగమయేగోచరయంగా 
వుననిది. ఈ రోడ్డు నయండి వేళ్ళే కరులో, 
బైకులు, మారి వాహన్లు చాలా 
ఇబ్్యందులన ఏదురోకొయంట్న్నిరు 

జనసేన పారిటు రాష్ట అధయేక్షులు క్ణిదల పవన్ కళ్యేణ్ పిలుపు మేరకు శుక్రవారయం హయేష్ 
ట్క్ కరయేక్రమమున నిరవీహియంచిన్రు. ఈ కరయేక్రమయంలో గయంటూరు జిలాలో ప్రధ్న 
కరయేదరిశి ఉపుపి వెయంకట రత్తయయే, జిలాలో కరయేదరిశి డేగల లక్ష్మణ్, గయంటూరు నగరయం 
ఉపాధయేక్షుడ్ చియంతా రేణుకరాజు, జిలాలో ప్రోగ్రామ్ కమిట్ సభుయేలు యడలో వెయంకటేశవీరరావు, 
పెదనయందిపాడ్ మయండలయం అధయేక్షుడ్, క్లాలో గోపి, ప్రతి్తపాడ్ మయండల అధయేక్షుడ్ మొకేకొ 
స్రేష్, వయంగిపురయం యయం పి..ట్.సి. సభుయేలు పాలేట్ స్యంబశివరావు, ప్రతి్తపాడ్ మయండలయం 
ప్రధ్న కరయేదరిశి మేరికినపలిలో స్యంబశివరావు, గయంటూరు మయండల కరయేదరిశి ముళళేపూడి 
వెయంకటేశవీరరావు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

రహదారుల అభివృదిధి మరచిన రాష్ట్ర ప్రభుత్విం: 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యేస్: ఎమి్మగన్రు 
నియోజకవరగొయం: జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యేణ్ ఆదేశాలు మేరకు 
నియోజకవరగొ ఇయంచార్జి రేఖ గౌడ్ 
పిలుపు మేరకు రహదారుల దుసిథితిపై 
నిరసన కరయేక్రమయం చేపట్రు. 
ఈ సయందర్భయంగా మయండల అధికరి 
ప్రతినిధి రాహుల్ స్గర్, రాష్ట చేనేత 

వికస్ రాష్ట కరయేదరిశి రవి ప్రకష్ మాట్లోడ్తూ రహదారుల నిరా్మణయంలో వైసీపీ ప్రభుతవీయం 
పూరి్తగా విఫలమైయందని వారు ఆరోపియంచారు. ఎమి్మగన్రు క్సిగి రహదారి పై నిరసన 
కరయేక్రమయం చేపట్టు రోడలో దుసిథితిపై స్థినికులన అడిగి తెలుస్కున్నిరు. వైసీపీ ప్రభుతవీయం 
అధికరయంలోకి వచిచున న్ట్ నయంచి రహదారుల పరిసిథితి అధ్వీనయంగా మారియందని వృదు్ధలు 
దివాయేయంగలు వాహనదారులు గయంతల మాయమైన రహదారులపై తిరగలేక ఇబ్యందులు 
పడ్తన్నిరని ఆరోగయే సమసయేలన కూడా ఎదురొకొయంట్న్నిరని ఇపపిట్కైన్ ఈ ప్రభుతవీయం 
మేలుకొని ప్రజలు ఎదురొకొయంట్నని కష్టులన గరి్తయంచి రహదారుల మరమ్మతలు వెయంటనే 
చేపట్టులని లేనిపక్యంలో జనసేన పార్టు ఆధవీరయేయంలో పెద్ద ఎత్తన ధరానిలు చేస్్తమని 
హెచచురియంచారు. ఈ కరయేక్రమయంలో జనసేన కరయేకర్తలు వినయ్, షబీ్ర్, రమేష్, రషీద్, 
కజా, నరేష్, గోవియందు, తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

గుడ్ మార్నింగ్ సీఎిం సార్ కా్ింపెయిన్ లో రైలే్వ 
కోడూరు జనసేన

శతఘ్ని న్యేస్:  రైలేవీ 
క్డూరు నియోజకవరగొయంలో 
పటటుణయంలోని దబ్తినని పలు 
రోడలోపై నేడ్ జనసేన పార్టు 
#GoodMorningCM-
Sir అని యాష్ ట్యేగ్ తో 
రోడలో దుసిథితి ప్రభుతావీనికి 
తెలియజేసే కరయేక్రమానిని 
నేడ్ జనసేన పార్టు రాష్ట 
కరయేదరిశి తాతయంశెట్టు న్గేయంద్ర 

ఆధవీరయేయంలో నిరవీహియంచారు.. ఈ సయందర్భయంగా న్గేయంద్ర మాట్లోడ్తూ వైసిపి 
ప్రభుతవీయం వచిచు మూడ్ సయంవత్సరాలైన్ ఒకకొ రోడ్డు వేసిన ఆధ్రాలు లేవని 
ఈ ముఖయేమయంత్రి గాడ నిద్రలో ఉన్నిరు అన్నిరు.. ఈ ముఖయేమయంత్రిని నిద్రలేపే 
విధయంగా రాష్ట స్థియిలో జనసేన పార్టు నిరవీహిస్్తనని డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ లో 
భాగయంగా క్డూరులోని న్లుగ చోటలో గతకుల, గయంతల రోడలో వద్ద జనసేన 
పార్టు కరయేకర్తలు నిరసన వయేక్తయం చేశారని పేరొకొన్నిరు… కరయేక్రమయంలో 
భాగయంగా దినకర్ మాట్లోడ్తూ ప్రజాస్వీమాయేనిని పరిరక్యంచుక్వాలనే బలమైన 
భావజాలయంతో వచిచున పవన్ కళ్యేణ్ గారిని, జనసేన పార్టుని ప్రజలు ఒకకొస్రి 
గెలిపియంచి చూడాలని ఈ సయందర్భయంగా ప్రజలన క్రారు.. ఈ కరయేక్రమయంలో 
పగడాల వెయంకటేశు, వరికూట్ న్గరాజు, కనపరి్త ఈశవీరయయే, బీదయం నవీన్ 
కుమార్, గయండ్ మలిలో ప్రభ, మాదయం స్బ్రహ్మణయేయం తదితరులు పాల్గొన్నిరు..

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

డిజిటల్ కా్ింపెయిన్ లో పాలకిండ జనసేన
శతఘ్ని న్యేస్: పాలకొయండ నియోజకవరగొయంలో జనసేన పార్టు అధయేక్షులు కొణిదల 
పవన్ కళ్యేణ్ పిలుపుమేరకు రాష్టయంలో రోడ్లో పరిసిథితి చాలా దయనీయ పరిసిథితిలో 
ఉయండడయం వలలో జనసేన పార్టు ఆదేశాల మేరకు పాలకొయండ నియోజకవరగొయం గారమా్మ 
కలనీలో #ఘూదయంఒరినియంగ్యంశిర్ కరయేక్రమయం చేపటటుడయం జరిగియంది. ఈ కరయేక్రమయంలో 
పాలకొయండ టౌన్ నయంచి జనసైనికులు, కలనీ మహిళలు పాల్గొని ప్రభుతవీయంపై నిపుపిలు 
చెరగడయం జరిగియంది.

రోడలు దుస్థిత పై విింజమూరు జనసేన డిజిటల్ 
కా్ింపెయిన్

శతఘ్ని న్యేస్: వియంజమూరు: ఆయంధ్రప్రదేశ్ రోడలో దుసిథితిపై ఘూదయంఒరినియంగ్యంశిర్ హయేష్ 
ట్గ్ తో జూలై 15 నయండి 17 వరకు జనసేన డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ చేయయండి అని జనసేన 
పార్టు అధయేక్షులు గౌరవనీయులు శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ ఇచిచున పిలుపుమేరకు వియంజమూరు 
మయండలయం జనసేన పార్టు ఆధవీరయేయంలో గడ్ మారినియంగ్ సీఎయం స్ర్ కరయేక్రమానిని 
వియంజమూరు నేరేడ్ పలిలో రోడ్డు అధ్వీనయంగా తయారైన రోడ్డు యొకకొ మరమత్తలు తవీరగా 
జరిపియంచాలని ప్రభుతావీనిని క్రుతూ వియంజమూరు మయండల జనసేన పార్టు తరఫున నిరసన 
తెలపడయం జరిగియంది. ఈ కరయేక్రమయంలో మర్రిపాడ్ మయండల జనసేన పార్టు ఉపాధయేక్షులు
స్భాని భాయ్ ఉపాధయేక్షులు స్యి త్జ మయండల న్యకులు వెలుగోట్ స్రేష్, విజయ్ 
జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

గుడ్ మార్నింగ్ సీఎిం సార్ కాింపెయిన్ లో 
తాడికిండ జనసేన

*గడ్ మారినియంగ్ సీఎయం స్ర్ డిజిటల్ 
కయంపెయిన్ లో తాడికొయండ మయండల 
జనసైనికులు వీరమహిళలు చురుకుగా 
పాల్గొన్నిరు : గలకవరపు నరేష్
శతఘ్ని న్యేస్: #good morning 
CM sir జనసేన పార్టు అధయేక్షులు పవన్ 
కళ్యేణ్ ఆదేశాలమేరకు.. రోడలో దుసిథితి 
పైన్ గాఢ నిద్రలో వునని ఈ ప్రభుతావీనిని 
నిద్ర లేపడానికి చేపట్టున డిజిటల్ 
కయంపెయిన్ లో భాగయంగా శుక్రవారయం 
ఉదయయం తాడికొయండ మయండలయం కయంత్రు 
గ్రామయంలో డిజిటల్ కయంపెయిన్ 
చేపటటుడయం జరిగియంది. ఈ కరయేక్రమయంలో 
తాడికొయండ మయండల న్యకులు 

గలకవరపు నరేష్, అలలోయం రమేష్, స్యంకర దురగొ దేవి ఇతర జనసైనికులు, వీరమహిళలు 
పాల్గొన్నిరు.

డిజిటల్ కా్ింపెయిన్ లో కోడ్మూరు జనసేన
శతఘ్ని న్యేస్: కర్నిలు జిలాలో, 
క్డ్మూరు నియోజకవరగొయం 
గూడూరు నగర పయంచాయతీ 
( గూ డూ రు - ఎ మి ్మ గ న్ రు 
రోడ్) మయిన్ రోడ్ దుసిథితిని 
వివరిస్్త క్డ్మూరు 
నియోజకవరగొయం జనసేన తరుపున 
నిద్రపోతనని ముఖయేమయంత్రి 
జగన్ ని మేల్కొలపిడయం క్సయం 
పవన్ కళ్యేణ్ ఆదేశాల మేరకు 
#GoodMorningCMSir 

డిజిటల్ కయేయంపెయినియంగ్ కరయేక్రమానిని నిరవీహియంచడయం జరిగియంది.

కారమికుల సమస్కు పరష్కారిం చూపాల్: జనసేన

శతఘ్ని న్యేస్: కరి్మకుల సమసయేకు పరిష్కొరయం చూపాలి: ముని్సపల్ కరి్మకులకు 
జనసేన పార్టు మద్దత

మదనపలలో: ముని్సపల్ కరి్మకుల  సమసయేలు పరిషకొరియంచడయంలో జగనో్మహన్ రడిడు ప్రభుతవీయం 
మొయండి వైఖరి విడన్డి శాశవీత పరిష్కొరయం చూపియంచాలని జనసేన పార్టు ఉమ్మడి చితూ్తరు 
జిలాలో ప్రదాన కరయేదరిశి జయంగాల శివరామ్ రాయల్ క్రారు.  శుక్రవారయం మదనపలలో 
ముని్సపల్ కరాయేలయయం ఎదుట 5 వ రోజు కొనస్గతనని మునిసిపల్ కరి్మకుల సమ్మకు 
జనసేన పార్టు మద్దత ప్రకట్యంచి  నిరసన దీక్లో పాల్గొన్నిరు. ఈ సయందర్భయంగా మాజీ 
జయంగాల శివరామ్ రాయల్ మాట్లోడ్తూ రాష్ట వాయేప్తయంగా ఉననిట్వయంట్ ముని్సపాలిట్, 
కరొపిరేషనలోలో పనిచేసే కరి్మకుల సమసయేకు శాశవీత పరిష్కొరయం చూపాలని క్రారు. 
రాష్ట ప్రభుతవీయం కలయాపన చేస్్త కరి్మకుల సమసయేల పరిషకొరియంచడయంలో నిరలోక్ష్యం 
వహిస్్తయందని, ఒకవైపు చరచులకు పిలుస్్త సమసయేలు మాత్యం పరిషకొరియంచలేక పోతన్నిరని 
విమరిశియంచారు. కరి్మకులకు గతయంలో ఇచిచున హెల్్త అలలోవెన్్స ఆరువేల ర్పాయలు 
జనవరి నయంచి పూరి్తగా నిలిపి వేయడయం జరిగియందని, అదేవిధయంగా పదకొయండవ కొత్త 
పిఆర్్స ప్రకరయం కరి్మకులకు 6000 జీతయం పెయంచవలసి ఉయంటే మూడ్ వేల ర్పాయలు 
పెయంచి మూడ్ వేల ర్పాయల క్త విధియంచడయం జరిగియందన్నిరు. కయంట్రాకుటు కరి్మకులన 
పరి్మనెయంట్ చేస్్తమని ఎనినికల మేనిఫెసటులో పెట్టు ఇయంతవరకు కరి్మకులన పెరి్మనేయంట్ 
చేయలేదని, రాష్ట ప్రభుతవీయం ఇచిచున హ్మీలన నెరవేరాచులని, కరి్మకుల న్యేయమైన 
డిమాయండలోన పరిషకొరియంచి సమ్మన విరమియంప చేసే విధయంగా ప్రభుతవీయం చరయేలు చేపట్టులని 
డిమాయండ్ చేశారు. ఈ కరయేక్రమయంలో జనసేన పార్టు న్యకులు ముని్సపల్  కర్మకులు 
పాల్గొన్నిరు.  

గాఢ నిద్రలో ఉన్న సీఎిం ను మేలుకలుపాదాిం!: రాజోలు జనసేన
శతఘ్ని న్యేస్: రాజ్లు నియోజకవరగొయం, సఖినేట్పలిలో మయండలయం, టెకిశెట్టుపాలయం 
గ్రామయంలో శుక్రవారయం జనసేన పార్టు అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ ఆదేశాలు మేరకు 
#GoodMorningCMSir కరయేక్రమయంలో భాగయంగా టెకిశెట్టుపాలయం జనసేన 
పార్టు తరుపున కయేయంపెయిన్ నిరవీహియంచడయం జరిగియంది. ఈ కరయేక్రమయంలో పాల్గొనని 
రాజ్లు నియోజకవరగొ న్యకులు గెడడుయం మహ్లక్ష్మి ప్రస్ద్,మయండల బాబి న్యుడ్, 
టేకిశేట్టుపాలయం సరపియంచ్ విస్్స దేవిదురగొ తాతయయే న్యుడ్, ఉపసరపియంచ్ కట్కిరడిడు 
మహేష్, గ్రామ శాఖ అధయేక్షులు రావూరి త్జ ముఖేష్, మయండల న్యకులు ముతాయేల 
గణేష్ న్యుడ్ యువజన న్యకులు పోత బాబీ, రేకపలిలో స్వీమి, గిడ్గ వెయంకటేష్ 
తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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సామిర్టి యోజన వలేపార్ సొసైటీ సింసథిలో జరగిన 
అవకతవకలపై జనసేన కారా్లయింలో చర్చ

శతఘ్ని న్యేస్: పాడేరు, స్్మర్టు యోజన వెలేపిర్ 
స్సైట్ సయంసథిలో జరిగినట్వయంట్ అవక తవకలు 
మరియు యాజమాన్యేనికి, సిబ్యందికి మధయే కలిగిన 
అనమాన్లు, అపోహలు, జీతబతాయేలు సయంసథి యొకకొ 
భవిషయేత్ వయంట్ అనేక అయంశాలపై జనసేన పార్టు పాడేరు 

అరకు పారలోమయంట్ ఇయంచార్జి డా. వయంపూరు గయంగలయయే అధయేక్తన జనసేన పార్టు కరాయేలయయంలో 
ఉభయులతో స్ధీరాఘామైన సరచులు జరిపి సమసయే పరిషకొరానికి పలు పరిస్కొరమారగొలు వెతికి ఒక 
అయంగీకరానికి రావడయం జరిగియంది. ఈ కరయేక్రమయంలో సయంసథి ప్రతినిధులు ఇయందుపూడి స్ధ్కర్, రజాక్, 
అయయేపపి, స్థినిక ప్రజా సయంఘాలు, రాజకీయన్యకులు, జేఏసీ నయంచి రాధ్కృష్ణ, ఆనయంద్, జలిలో 
రాజుబాబ్, అమర్, రాజారావు, కృష్్ణరావు, ప్రస్ద్ న్యుడ్, ఏజ్నీ్స పదాకొయండ్ మయండలాల సయంసథి 
ప్రతినిధులు పాల్గొన్నిరు.

కారమికులకు అిండగా జనసేన
శతఘ్ని న్యేస్: గయంటూరు, తమ 
న్యేయమైన డిమాయండలోన పరిషకొరియంచాలి 
అయంటూ గత న్లుగ రోజులుగా పారిశుద్ధష్ 
కరి్మకులు, ఒపపియంద ఉదోయేగల సమ్మకు 
మద్దతగా జనసేన పార్టు పూరి్త స్థియిలో 
మద్దత తెలిపియంది. ఈ సయందర్భయంగా 
శుక్రవారయం జరిగిన నిరసన కరయేక్రమయంలో 
జనసేన పార్టు నగర అధయేక్షుడ్ నెరేళలో స్రేష్ 
పాల్గొన్నిరు. ఈ సయందర్భయంగా స్రేష్ 

మాట్లోడ్తూ కరి్మకుల సమసయేలు పరిష్కొరయం అయ్యేవరకు తాము అయండగా నిలుస్్తమన్నిరు. కరి్మకుల 
సమ్మతో నగరయంలో ఎకకొడ చెత్త అకకొడే ఉయండటయంతో తీవ్ర దురగొయంధయం వస్్తయండటయంతో ప్రజలు నరకయాతన 
పడ్తన్నిరని ఆవేదన వయేక్తయం చేశారు. దీనికి తోడ్ వరా్లు పడటయంతో కలువలో ఉనని మురికి రోడలో 
మీదకి చేరడయంతో ఇళలోలోలో సైతయం ఉయండలేని సిథితిలో ప్రజలు న్న్ ఇబ్యందులు పడ్తన్నిరన్నిరు. వీలైనయంత 
తవీరగా సమసయేన పరిషకొరియంచాలని ప్రభుతావీనిని స్రేష్ క్రారు. కరయేక్రమయంలో రలిలో రాష్ట న్యకులు 
సమి ఉదయ్, అజయ్, విజయ్ జిలాలో అధికర ప్రతినిధి ఆళళే హరి, నగర కమిట్ న్యకులు స్దా 
న్గరాజు, బయండారు రవీయంద్ర, బ్డయంపాడ్ క్ట్, స్గర్, కిటూటు, వీర మహిళలు కటకయంశెట్టు విజయలక్ష్మి, 
అరుణ, కరి్తక్, మహబూబ్ బాష్, జ్ బీ వై న్యుడ్, రమేష్, రాజేష్, తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

ఏమి సాధించారని సమెమి విరమిింపచేశారు?
శతఘ్ని న్యేస్:  గయంటూరు, కరి్మకుల డిమాయండలోన ప్రభుతవీయం 
ఏమి నెరవేరిచుయందని ఉధృతయంగా కొనస్గతనని సమ్మన 
విరమియంపచేస్రని కరి్మక సయంఘాల రాష్ట జేఏసీ న్యకులన 
జనసేన పార్టు అధికర ప్రతినిధి ఆళళే హరి, రలిలో యువజన 
సయంఘ న్యకులు సమి ఉదయ్ ప్రశినియంచారు. ప్రధ్న 
డిమాయండ్లోన సమాన పనికి సమాన వేతనయం , ఉదోయేగ భద్రత 
విషయయంలో ప్రభుతవీయం నయంచి ఎలాయంట్ హ్మీ లభయంచియందో 
సపిషటుయం చేయాలన్నిరు. గతయంలో ఉనని 21 వేయి జీతానేని 
ఇపుపిడూ ఇస్్తమయంట్న్నిరని ఆ మాత్రానికే ఉదయేమానిని 
ఎయందుకు నీరుగారాచురో జేఏసీ న్యకులు కరి్మకులకు 
చెపాపిలన్నిరు. కరి్మకుల సమ్మకు ప్రజల నయంచి పూరి్తస్థియిలో 
మద్దత లభస్్తయందనని సమయయంలో, కరి్మకుల డిమాయండలోన 
నెరవేరాచులయంటూ ప్రభుతవీయంపై తీవ్ర ఒతి్తడి నెలకొనని సయందర్భయంలో 
ప్రభుతవీయం నయంచి ఎలాయంట్ సపిషటుమైన హ్మీ లభయంచకుయండా 
పెద్దఎత్తన జరుగతనని సమ్మకి విరామయం ఎయందుకు ప్రకట్యంచాలి్స 
వచిచుయందని ప్రశినియంచారు. కరి్మకుల అమాయకతావీనిని ఆసరా 

చేస్కుని, వారి శ్రమని దోపిడీ చేసే అధికరయం మయంత్రులకు, ఉదయేమ న్యకులకు లేదన్నిరు. కరి్మకుల 
పక్షాన పోరాడేయందుకు జనసేన ఎపుపిడూ సయంసిద్ధయంగా ఉయంట్యందని ఆళళే హరి అన్నిరు.

డిజిటల్ కా్ింపెయిన్ లో మడకశిర 
జనసేన

శతఘ్ని న్యేస్: మడకశిర, 
జనసేన పార్టు అధయేక్షులు పవన్ 
కళ్యేణ్ మరియు రాజకీయ 
వయేవహ్రాల కమిట్ చైర్మన్ 
న్దయండలో మనోహర్, రాష్ట 
ప్రధ్నకరయేదరిశి చిలకయం 
మధుస్దన్ రడిడు, జిలాలో 
న్యకుల ఆదేశాల మేరకు 
రాష్టయంలో రోడలో అదావీన 

పరిసిథితలన తెలియజేస్్త గాఢ నిద్రలో ఉనని సీఎయంన నిద్రలేపడానికి 
జనసేన పార్టు ఆధవీరయేయంలో కొనస్గతనని #GoodMorningCMSir 
డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ లో భాగయంగా శుక్రవారయం వై.బి.హలిలో పయంచాయతీ 
రోడ్డు. మడకశిర & బెయంగళూరు గల జాతీయ రహదారి అదావీన పరిసిథితిని 
నెలకొయంది ఇకనైన్ రోడలో మరమ్మత్తలు చేపట్టులని #GoodMorn-
ingCMSir డిజిటల్ ప్రోగ్రాయం దావీరా తెలియజేస్్తన్నిమని తెలిపారు. 
ఈ కరయేక్రమయంలో పాల్గొననివారు మయండలయం అధయేక్షుడ్ ట్.ఏ.శివాజీ, 
యశవీయంత్, శ్రీనివాస్లు, ప్రవీణ్ కుమార్ మయండలయం కమిట్ సభుయేలు 
తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

డిజిటల్ కా్ింపెయిన్ లో పడ్డ 
రామ్మిహన్ రావు

శతఘ్ని న్యేస్: ఆమదాలవలస, పవన్ కళ్యేణ్ పిలుపు మేరకు సషల్ 
మీడియా వేదికగా డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ #ఘూదయంఒరియంగ్యంశిర్ 
కరయేక్రమయంలో భాగయంగా ఆమదాలవలస నియోజకవరగొయం ఇయంచార్జి 
పేడాడ రామో్మహన్ రావు సరుబ్జిజిలి మయండలయం, పురుషోత్తపురయం నయంచి 
సరుబ్జిజిలి వయా రొటటువలస వెళ్ళే దారిలో రోడ్లో పరిసిథితి గత ఏడాది 
ఇదే పేలోస్ లో మాట్లోడటయం జరిగియంది. ఏళ్ళే గడిచిన్ రహదారులు మాత్యం 
మారడయం లేదని ఆయన వాపోయారు.

కదిర శ్రీకాింత్ రెడిడి ఆధ్వర్ింలో డిజిటల్ 
కా్ింపెయిన్

శతఘ్ని న్యేస్: తదిపత్రి, 
జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యేణ్ పిలుపు మేరకు 
మన రాష్టయంలో ఉనని రోడలో 
పరిసిథితలన ప్రజలకు 

మరియు ముఖయేమయంత్రికి తెలిసేలా పవన్ కళ్యేణ్ తలపెట్టున #Good-
MorningCMSir కరయేక్రమయంలో భాగయంగా మొదట్రోజున తాడిపత్రి 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టు ఇయంచార్జి కదిరి శ్రీకయంత్ రడిడు ఆధవీరయేయంలో 
తాడిపత్రి పటటుణయంలోని పీరలోమానయేయం మరియు సజజిలదినెని బ్రిడిజి వద్ద 
అధ్వీననియంగా ఉనని రోడలోన పరిశీలియంచి వాట్ ఫోటోలు మరియు 
వీడియోలు పయంపడయం జరిగియంది. ఈ కరయేక్రమయంలో జనసేన కరయేకర్తలు 
కిరణ్, స్నీల్, అయూబ్, రస్ల్, న్గారుజిన, రాహుల్, మణికయంఠ, 
అబ్్దల్, షెక్షా, హేమయంత్, ఆదితయే తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

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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రోడలునీ్న గుింతల మయిం
శతఘ్ని న్యేస్: కొత్తపేట, ఏ రోడ్డు చూసిన్ ఏముననిది గరవీకరణయం అననిట్లోగా రహదారులు 
తయారయాయేయి. అడ్గడ్గన గయంతలు వాహనదారుల నడిడు విరిచే లా కయంకర త్లిన గతకులుతో 
రహదారులు చినకు పడిత్ చాలు కలువలుగా, చిత్తడి భూములుగా మారిపోతన్నియని కొత్తపేట 
నియోజకవరగొ జనసేన ఇయంచార్జి బయండారు శ్రీనివాస్ దుయయేబట్టురు. ఛిద్రమైన రోడలో దుసిథితిని 
ప్రభుతవీయం దృష్టుకి తీస్కువెళ్లోలని జనసేన అధిష్టునయం “గడ్ మారినియంగ్ సీఎయం స్ర్” నిరసనకు 
ఇచిచున పిలుపు మేరకు కొత్తపేట నియోజకవరగొ జనసైనికులు రోడ్డు ఎకకొరు. ఈ క్రమయంలో భాగయంగా 
శుక్రవారయం మయండల కేయంద్రయం ఆలమూరు ఆర్ అయండ్ బి రోడ్డుపై నియోజకవరగొ ఇయంచార్జి బయండారు 
శ్రీనివాస్ నేతృతవీయంలో పెద్దఎత్తన జనశ్రేణులు హ్జరు కగా నిరసన చేపట్టురు. రోడ్డుపై గయంతలు 
ఫోటోలు తీసి సషల్ మీడియాలో గడ్ మారినియంగ్ సీఎయం అయంటూ అపోలోడ్ చేశారు. ఈ సయందర్భయంగా 
బయండారు మాట్లోడ్తూ రాష్టయంలో రోడలో దుసిథితి తెలియజేయడానికి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ 
ఇచిచున పిలుపు మేరకు ఈ నిరసన కరయేక్రమయం చేపట్టుమన్నిరు. దుర్భరమైన రోడలోపై ప్రయాణిస్్తనని 
వారు అనేక ప్రమాదాలకు గరవుతన్నిరని ఆవేదన వయేక్తయంచేశారు. వరా్కలయం కవడయంతో నీట్తో 
నియండి గయంత ఎదో గొయయే, ఎదో తెలియక పరిసిథితి మరిదారుణయంగా ఉయందన్నిరు. ప్రభుతవీయం రోడలోన 
బాగ చేసే వరకు ఈ ఉదయేమయం ఆగదన్నిరు. ఈ కరయేక్రమయంలో జిలాలో ప్రధ్న కరయేదరిశిలు తాళలో 
డేవిడ్ రాజ్, సయంగీత స్భాష్, జనసేన మయండల అధయేక్షుడ్ స్రపురడిడు సతయే, గారపాట్ త్రిమూరు్తలు, 
జనసేన పార్టు సీనియర్ న్యకులు సలాది జయప్రకష్ (జిపి), తోట వెయంకటేశవీరులో, కొత్తపలిలో నగేష్, 
న్గిరడిడు మహేష్, కుడ్పూడి ప్రస్ద్, న్యకులు కరయేకర్తలు పాల్గొన్నిరు.

అదా్వన స్థితలో ముచ్చరలు నుిండి కపెపారలుకు వళ్లు రోడ్డి
శతఘ్ని న్యేస్: పెడన, జనసేన పార్టు 
అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ ఆదేశాల మేరకు 
ఈనెల 15, 16, 17 త్దీలలో ఆయంధ్రప్రదేశ్లో 
రోడలో అధ్వీన పరిసిథితిపై #Good-
MorningCMSir ట్యేగ్ తో డిజిటల్ 
కయేయంపెయినియంగ్ చేయాలననిది పార్టు ఆదేశయం. 
జనసేన పార్టు ఆదేశాల అనసరియంచి 
కృష్్ణజిలాలో, పెడన మయండలయం, ముచచురలో 
గ్రామయం నయండి కొపెపిరలో గ్రామానికి వెళ్లో 
రోడ్డు గయంతల మయయంగా ఉయంది. ముచచురలో 
గ్రామ ప్రజలు ప్రాథమిక ఆరోగయే కేయంద్రానికి, 

సచివాలయానికి ఇదే రోడ్డు నయండి ప్రయాణయం చేయాలి. రాత్రి సమయయంలో వైదయే అవసరాల క్సయం 
వెళ్లోలయంటే నరకప్రాయయంగా ఉయంట్యంది. వృదు్ధలు స్కొల్ పిలలోలు ఈ రోడలోపై ప్రయాణియంచలేక 
అవసథిలు పడ్తన్నిరు. కవున అధికర ప్రభుతవీయం, సయంబయంధిత అధికరులు వెయంటనే సపియందియంచి 
ఈ రోడలోన మరమ్మతలు చేయియంచవలసియందిగా జనసేన పార్టు డిమాయండ్ చేస్్తయంది. నేలకొయండపలిలో 
నయండి ముచచురలోకు వెళ్లో రోడ్డు కేవలయం చెరువుల వరకే రోడ్లో వేయటయం చూస్్తయంటే జ్గి రమేష్ కి 
చేపల చెరువుల మీద ఉనని శ్రద్ధ ముచచురలో గ్రామ ప్రజల మీద లేదు అనిపిస్్తయంది. మయంత్రి జ్గి రమేష్ 
మట్టు దోపిడిపై పెట్టున శ్రద్ధ రోడలోపై పెటటుకపోవడయం దురదృషటుకరయం. ఈ కరయేక్రమయంలో జనసేన పార్టు 
న్యకులు ఎస్ వి బాబ్, బతి్తన హరి రామ్, కూనస్ని న్గబాబ్, పయండమనేని శ్రీనివాస్, మోటేపలిలో 
స్రేష్, మోటేపలిలో దశరథరామయయే, బయండ్రెడిడు రామో్మహన్, ఆతూ్మరి స్యి, మోటేపలిలో శివరామకృష్ణ, 
మోతెపలిలో వెయంకటేశవీరరావు, మోటేపలిలో శ్రీనివాస్, ఊస వెయంకయయే, శీరయం సయంతోష్, కనపరి్త వెయంకనని, 
సమ్మట శివ, రాయేలీ సతయేన్రాయణ, కొపిపినేట్ శివమణి, పాశయం న్గమలేలోశవీరరావు, దాసరి న్ని, 
పినిశెట్టు రాజు పాల్గొనడయం జరిగియంది.

గాఢ నిద్రలో ఉనని సీఎం ను మేలుకొలుపుదం!.. 
రహదరులు ఎంత గొపపుగా వున్నియో చూపిద్దం

శతఘ్ని న్యేస్: బ్కకొరాయసముద్రయం: జనసేన పార్టు అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ 
ఆదేశాల మేరకు జిలాలో అధయేక్షులు ట్ సి వరుణ్ పిలుపు మేరకు.. రోడలో అదావీన 
పరిసిథితలన తెలియజేస్్త సియంగనమల నియోజక వరగొయం జనసేన పార్టు అధవీరయేయంలో 
#GoodMorningCMSir  డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ లో భాగయంగా శుక్రవారయం 
బ్కకొరాయసముద్రయం మయండల కేయంద్రము నయందు ముసలమ్మ కటటు నయండి కలకటురు 
ఆఫీస్ వెళ్ళే దారిలో రోడ్డు అధ్వీన పరిసిథితిని తెలియజేయడయం జరిగియంది. ఈ 
కరయేక్రమయంలో జిలాలో అధికర ప్రతినిధి స్కే మురళ్కృష్ణ, జిలాలో కరయేదరిశి చొపపి 
చయంద్ర, జిలాలో సయుక్త కరయేదరిశి డి. జయమ్మ, బ్కకొరాయసముద్రయం మయండల 
అధయేక్లు జి. ఏర్రిస్వీమి, మయండల న్యకులు రాగే శివ, మునీయంద్రా, పెది్దరాజు, 
కుళళేయపపి, తాహిర్, శ్రీన్థ్, త్రిలోక, తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

వరద ప్రభావిత ప్ంతాలను సందర్శంచిన జనసేన న్యకులు

శతఘ్ని న్యేస్: రాజ్లు నియోజకవరగొయం, సఖినేట్పలిలో మయండలయం, టేకిశెట్టు 
పాలయం గ్రామయంలో వరద ప్రభావిత ప్రాయంతాలన జనసేన న్యకులు 
సయందరిశియంచి వారి అవసరాలన అడిగి తెలుస్కుని వారికి ఎట్వయంట్ ఇబ్యంది 
వచిచున్ మేము ఉన్నిమని భరోస్ని కలిపియంచారు.. ప్రభుతవీయం నయంచి రావలసిన 
సహ్య సహకరాలు అయందుతన్నియా లేదా అని అడిగి తెలుస్కున్నిరు. 
వరద ప్రభావయం ఎకుకొవగా ఉననియందున అయందర్ కూడా పునరవస కేయంద్రాలకు 
వెళ్లోలి్సయందిగా జనసేన న్యకులు బాధితలకు తెలియజేశారు.. అదేవిధయంగా 
అధికరులు బాధితలకు సరైన సమయయంలో ఆహ్రానిని అయందియంచాలని క్రారు.. 
ఈ కరయేక్రమయంలో టేకిశెట్టు పాలయం గ్రామ సరపియంచ్ దేవి దురగొ తాతయయే న్యుడ్, 
మరియు ఉప సరపియంచ్ కట్క రడిడు మహేష్, జనసేన న్యకులు గెడడుయం మహ్లక్ష్మి 
ప్రస్ద్, మయండల బాబి న్యుడ్, గ్రామ శాఖ అధయేక్షుడ్ రావూరి త్జ, మయండల 
కమిట్ మయంబర్ గణేష్ న్యుడ్, మేడిచరలో దురాగొ ప్రస్ద్, గ్రామస్్తలు, జనసేన 
న్యకులు, జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

రోడలు దుసిథితి పై ఎచ్చరలు జనసేన డిజిటల్ కయూంపెయిన్

శతఘ్ని న్యేస్: ఎచచురలో నియోజకవరగొయం: 
జనసేన పార్టు అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ 
పిలుపుమేరకు.. గడ్ మారినియంగ్ సీఎయం స్ర్ 
డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ కరయేక్రమానిని ఎచచురలో 
నియోజకవరగొయం, రణసథిలయం మయండలయంలో 
నిరవీహియంచడయం జరిగియంది. కరయేక్రమయంల్ 

భాగయంగా పైడి భీమవరయం నయంచి మయంట్డ వరకు రోడ్లో చాలా అధ్వీనయంగా 
ఉన్నియని తెలియజేడయం జరిగియంది. ఈ కరయేక్రమానికి జనసేన న్యకులు డి. 
చిరయంజీవ పయంచాయతీ, న్రువ పయంచాయితీ జనసేన కరయేకర్తలు, నరసయయే, 
రాయంబాబ్, ప్రస్దు, శ్రీన పాల్గొన్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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కౌలు రైత్ల సహాయ నిధకి లక్ష రూ. విరాళిం అిందిించిన చికకాిం 
ద్రాక్షరామ భీమేశ్వరరావు

శతఘ్ని న్యేస్: తూరుపిగోదావరి జిలాలో: 
జనసేన పార్టు అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ 
చేపట్టున రైతబరోస్ యాత్లో భాగయంగా 
కౌలు రైతల సహ్య నిధికి తనవయంత 
స్యయంగా లక్ ర్పాయల చెకుకొన 
తూరుపిగోదావరి జిలాలో జనసేన పార్టు విస్తృత 
స్థియి సమావేశయంలో ముఖయేఅతిధి ఉమ్మడి 
ఆయంద్రప్రదేశ్ మాజీ శాసనసభాపతి, జనసేన 

పార్టు పీఏసీ చైర్మన్ న్దయండలో మనోహర్ కి, అమలాపురయం నియోజకవరగొ ఇయంచార్జి శెట్టుబత్తల రాజబాబ్ 
ఆధవీరయేయంలో జిలాలో సయంయుక్త కరయేదరిశి చికకొయం ద్రాక్రామ భీమేశవీరరావు (భీముడ్) అయందజేస్రు.

గుడ్ మార్నింగ్ సీఎిం సార్: చిట్్వల్ జనసేన

శతఘ్ని న్యేస్: చిటేవీలి: జనసేన పార్టు అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ ఆదేశాల 
మేరకు శుక్రవారయం చిటేవీలి జనసేన పార్టు ఆధవీరయేయంలో గడ్ మారినియంగ్ 
సీఎయం స్ర్ పేరుతో డిజిటల్ కయేయంపైన్ జరపడయం జరిగియంది.
ఈ సయందర్యంగా చిటేవీలి జనసేన న్యకులు మాదాస్ నరసియంహ 
మాట్లోడ్తూ.. వైసీపీ ప్రభుతవీయం వచిచున 3 సయంవత్సరాలలో 22,750 
క్ట్లో బడజిట్ లో రోడలో క్సయం ప్రవేశపెట్టున్.. ఎకకొడా రోడ్డు వేసిన పాపాన 
పోలేదు అని ఏదే్దవా చేశారు.
పెట్రోలు మీద ఒక సయంవత్సరానికి సెస్ వస్లు 750 క్ట్లో వస్తయందని.. 
ఈ మూడ్ సయంవత్సరాల సెస్ వస్లు ఏమయియందని, మరియు సెస్ న 
తనఖా పెట్టు తెచిచున అపుపి 6500 క్ట్లో ఏమయియందని నిలదీశారు.
అలాగే క్డూరు చిటేవీలి రోడ్డు దశాబా్దలు అయిన్ ఈ రోడ్డు న పట్టుయంచుకునే 
న్యకులు కరువయాయేరని మాదాస్ నరసియంహ అన్నిరు. కయంచరలో 
స్ధీర్ రడిడు మాట్లోడ్తూ.. గౌరవ ముఖయేమయంత్రి గారు మయంత్రిమయండలి 
సమావేశయంలో మాట్లోడ్తూ జులై నెల 15 వ తార్ఖు న్ట్కి రోడ్లో అనీని 
వేసి ప్రతిపక్షాల నోరు మూపిస్్తన అన్నిరు. మరి ఇదేయంట్ సర్ ఎకకొడ 
ఒక రోడ్డు కూడా వెయయేలేదు.. ఇకనైన్ రోడలోనీని పూరి్త చెయాయేలని జనసేన 
పార్టు తరఫున డిమాయండ్ చేస్్తన్నియం. ఇలాగే రోడ్డు వదిలేసే్త ఇకకొడ ప్రజలే 
మీకు బ్ది్ధ చెబ్తారని స్ధీర్ రడిడు అన్నిరు. ఈ కరయేక్రమయంలో కొనిశెట్టు 
చక్రి, మాదాస్ శివ, పగడాల శివ, మాదినేని హరిబాబ్, కడ్మూరి 
స్బ్రహ్మణయేయం, నీలి మురళ్ కృష్ణ, జనసేన కరయేకర్తలు పాల్గొన్నిరు.

గుడ్ మార్నింగ్ సీఎిం సార్: 
కిందరాడ జనసేన

శతఘ్ని న్యేస్: కయందరడా గ్రామయంలో డా.బి 
ఆర్ అయంబెడకొర్ విగ్రహ్నికి పూలమాల వేసి 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ పిలుపిచిచున 
#GoodMorningCMSir కరయేక్రమానిని 
శుక్రవారయం కయందరాడ గ్రామయంలో సత్తమ్మతలిలో 
గడి వద్ద ఎయంపీట్సీ పిలాలో స్నీత, దినేష్ 
మరియు జనసైనికుల అదవీరయేయంలో 
కరయేక్రమయం నిరవీహియంచడయం జరిగియంది. ఈ 
కరయేక్రమయంలో వీరమహిళ్న్యకులు పిలాలో 
రమయే జ్యేతి , జిలాలో అధికర ప్రతినిధి శ్రీమతి 
తోలేట్ శిర్ష, జనసేన న్యకులు వెన్ని 
జగదీష్, ఎసీ్స న్యకులు వాకపలిలో స్రయే 
ప్రకష్, బ్డగ జయంగఅయం హకుకొ పోరాట 
సమితి న్యకులు మోటూరి మహేష్, 
లోవరాజు పిలాలో, అపాపిరావు పి. ప్రజబయందు 
సెమ్మయంగి శివ, చక్రస్యి, స్రా కృష్ణ 
చైతనయే, శివన్గ, శ్రీన్ధ్ మరియు మయండల 

జనసేన ట్మ్ గోవియందరాజులుగారు, విరవాడ ఎయంపీట్సీ అబయేరి్ధ రమిశెట్టు 
స్రిబాబ్, శ్రీన బొజజి, కుమారపురయం మరియు జల్లోరు జనసైనికులు 
ఈ కరయేక్రమయంలో పాల్గొని విజయవయంతయం చేయటయం జరిగియంది.

గుడ్ మార్నింగ్ సీఎిం సార్… 
డిజిటల్ కా్ింపెయిన్ నిర్వహించిన ఇమమిడి కాశీనాథ్

శతఘ్ని న్యేస్: జనసేన పార్టు అధినేత పవన్ 
కళ్యేణ్ ఆదేశాల మేరకు.. ప్రకశయం జిలాలో 
మారాకొపురయం పటటుణయంలోని రాజయేలక్ష్మి కలనీ 
నయందు రోడలో అధ్వీన పరిసిథితి పై జనసేన పార్టు 
మారాకొపురయం నియోజకవరగొ ఇయంఛార్జి ఇమ్మడి 
కశీన్థ్ డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ నిరవీహియంచడయం 
జరిగియంది. ఈ పరయేటనలో భాగయంగా స్థినిక 
ప్రజలు అనేక సమసయేలన తెలియజేశారు. 
ముని్సపాలిట్ పరిధిలోని ఈ రోడలో సమసయే 

వలన స్థినిక ప్రజలు అనేక ఇబ్యందులకు గరవుతననిట్లో తెలిపారు.

బొల్యశెటిటి శ్రీకాింత్ ఆద్వర్ింలొ గుడ్ మార్నింగ్ సీఎిం సార్.. 
డిజిటల్ కా్ింపెయిన్

శతఘ్ని న్యేస్:  కృష్్ణజిలాలో: #Good-
MorningCMSir.. డిజిటల్ కయేయంపెయన్ 
పోగ్రామ్ లో ఉమ్మడి కృష్్ణజిలాలో ఉపాధయేక్షులు 
బొలియశెట్టు శ్రీకయంత్ మాట్లోడ్తూ.. మైలవరయం 
నియోజకవరగొయం కొయండపలిలో ముని్సపాలిట్ నయండి 
కవుల్రు గ్రామానికి వెళ్లో రహదారిపై ప్రతి 50 
అడ్గలకు పెద్ద పెద్ద గయంటలు, గొయయేలు.. 

కవుల్రు గ్రామ ప్రజలు ఏ అవసరయం వచిచున కొయండపలిలో రావాలి. ఈ రోడ్లో మీద రావాలయంటే నరకయాతన 
పడ్తన్నిరు. వారయంలో రయండ్ మూడ్ స్రులో ఈ గొయయేలో పడి ప్రమాదానికి గరి అవుతన్నిరు. ఈ 
రోడ్లో పరిసిథితలు ఎపుపిడ్ బాగపడ్తయంది అని ప్రజలు వాపోతన్నిరు. ఈ రహదారి సమసయేపై గత 
రయండ్ సయంవత్సరాలుగా జనసేన పార్టు న్యకులు కరయేకర్తలు పోరాడ్తన్నిరు. పట్టుయంచుక్ని రాష్ట 
ప్రభుతవీయం మైలవరయం నియోజకవరగొ ఎమ్మలేయే కృష్ణప్రస్ద్ ఈ రోడ్డు తవీరగా వెయాయేలి అని మైలవరయం 
నియోజకవరగొ శాసనసభుయేలు కృష్ణప్రస్ద్ గారికి మీడియా ముఖయంగా విజ్ఞపి్త చేస్రు. చెయయేని ఎడల ఈ 
రోడ్డు మరమ్మతలు జరగక పోత్ రోడ్డు దిగ్యంధయం చేస్్తయం.. మరియంతగా పోరాటయం చేస్్తమని ప్రభుతావీనిని 
ఉమ్మడి కృష్్ణజిలాలో ఉపాధయేక్షులు బొలియశెట్టు శ్రీకయంత్, హెచచురియంచారు. ఈ కరయేక్రమయంలో కొయండపలిలో 
ముని్సపాలిట్ న్యకులు యర్యంశెట్టు స్యంబశివరావు (న్ని), పారథిస్రథి, స్రేష్, బయండి వయంశీ, జీలని, 
హేమయంత్, రమేష్ పాల్గొన్నిరు.

నిద్రపోత్న్న సీఎిం గారు మెలోకాిండి: పిడ్గురాళలు జనసేన
శతఘ్ని న్యేస్:  ఉమ్మడి గయంటూరు 
జిలాలో: జనసేన పార్టు ఆధవీరయేయంలో 
రాష్టవాయేప్తయంగా రోడలో సమసయేలపై 
నిరవీహియంచబోయ్ డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ 
లో భాగయంగా మొదట్ రోజు శుక్రవారయం 
ఉమ్మడి గయంటూరు జిలాలో, గరజాల 
నియోజకవరగొయం, పిడ్గరాళలో మయండలయం 
నయందు అదావీనయంగా ఉనని రోడలో పరిసిథితలపై 
జనసైనికులు సషల్ మీడియా వేదికగా.. 
ప్రభుతావీనికి కనవిపుపి కలిగేలా.. 
నిరసనగలయం తెలియజేయడయం జరిగియంది, 
ఈ కరయేక్రమయంలో పిడ్గరాళలో మయండల 

అధయేక్షుడ్ కమిశెట్టు రమేష్, జిలాలో సయంయుక్త కరయేదరిశి దూదేకుల కసియం సైదా, ప్రోగ్రాయం కమిట్ సభుయేడ్ 
సలీయం, బయయేవరపు రమేష్, చీదలలో, రామకృష్ణ, శ్రీకయంత్, మదీన్, అశ్క్, రవి పాల్గొన్నిరు.

శనివారం, 16 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


శనివారం, 16 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రోడలు దుస్థిత పై గుింటూరులో జనసేన నిరసన
శతఘ్ని న్యేస్: గయంటూరు: జనసేన పార్టు 
అధయేక్షులు కొణిదల పవన్ కళ్యేణ్ పిలుపుమేరకు 
పార్టు జిలాలో శ్రేణులు శుక్రవారయం గయంటూరు శ్రీనగర్ 
మయిన్ రోడ్ లో నిరసన కరయేక్రమయం చేపట్టురు. 
రోడలోపై ఉనని గోతలు వద్ద న్యకులు ఫలోకట్్స 
పట్టుకొని సీఎయం డౌన్ డౌన్ అయంటూ నిన్దాలు 
చేస్్త రాయేలీ నిరవీహియంచారు.

ఈ సయందర్భయంగా గయంటూరు జిలాలో అధయేక్షులు గాద వెయంకటేశవీరరావు మాట్లోడ్తూ ముఖయేమయంత్రి 
వైయస్ జగనో్మహన్ రడిడు ఇయంట్ నయంచి బయటకు రారని లాపాటుప్ కయంపూయేటర్ తో బటన్ నొకకొట్నికే 
పరిమితమయాయేరని విమరిశియంచారు. రాష్టయంలో నెలకొనని రోడలో దుసిథితిని చూపియంచేయందుకు ఈ 
కరయేక్రమయం చేపట్టుమని అది కూడా రోడలో నిరా్మణయం ఈనెల 15వ త్దీ పూరి్తచేసి 20 లోపు 
ఎగిజిబిషన్ పెడతామని సీఎయం చెపాపిరని తెలిపారు. ఇపుపిడ్ ప్రభుతవీ అధికరులు పెటేటు ఫోటోలు 
చూస్్తరో.. మేము పెటేటు ఫోటోలు చూస్్తరో త్లుచుక్వాలని సీఎయం కి స్చియంచారు. సయంక్షేమయంతో 
పాట్ ప్రజా సమసయేలు పరిషకొరియంచాలని డిమాయండ్ చేశారు. ఈ కరయేక్రమయంలో పార్టు ప్రధ్న 
కరయేదరిశి బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, కరయేదరుశిలు వడాడునయం మారకొయండేయ బాబ్, న్యబ్ 
కమల్, జిలాలో ఉపాధయేక్షులు అడపా మాణికయేలరావు, బిట్రగయంట మలిలోక, జిలాలో ప్రధ్న కరయేదరిశి 
న్రదాస్ రామచయంద్ర ప్రస్ద్, నగర అధయేక్షులు నేరళలో స్రేష్, వీర మహిళలు మరియు కరయేకర్తలు 
పాల్గొన్నిరు.

వరద బాధత్లను ప్రభుత్విం ఆదుకోవాల్: పితాని
శతఘ్ని న్యేస్:  ముమి్మడివరయం: గోదావరి నది వరద ముయంపుకు గరైన లయంక గ్రామాల ప్రజల 
సమసయేలన జనసేన పార్టు రాష్ట రాజకీయ వయేవహ్రాల కమిట్ సభుయేలు మరియు ముమి్మడివరయం 
నియోజకవరగొ ఇయంచార్జి పితాని బాలకృష్ణ అడిగి తెలుస్కున్నిరు. ఈ సయందర్భయంగా పితాని బాలకృష్ణ 
మాట్లోడ్తూ ఇపపిట్ వరకు ప్రభుతవీయం నయండి ఎట్వయంట్ సహ్యక చరయేలు అయందకపోవడయం 
బాధ్కరమని, ముయంపు గ్రామాల ప్రజలన పునరావాస కేయంద్రాలకు తరలియంచేలా కృష్ చేయాలని.. 
అదేవిధయంగా లయంక గ్రామాల ప్రజలకు భోజన సదుపాయాలు ఏరాపిట్ చేసి.. పశువులకు పశుగ్రాసయం 
అయందియంచి.. అదేవిధయంగా మడికల్ కయేయంపులు ఏరాపిట్ చేసి ప్రజలన ఆదుక్వాలని ప్రభుతావీనిని 
డిమాయండ్ చేశారు. వారితో జనసేన న్యకులు స్నబోయిన మలిలోకరుజినరావు, గోదశి పయండర్ష్, 
గోలక్ట్ వెయంకననిబాబ్, స్నబోయిన వీరభద్ర రావు, పోలిశెట్టు కృష్ణ, మాదాల శ్రీధర్, గణేశుల 
శ్రీన, గోలక్ట్ స్యిబాబ్, మలిలోపూడి రాజా, పాయసయం స్యి, కొపిపిశెట్టు బాబీ, బయండారు సతీష్ 
తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

ముఖ్మింత్రి గారూ మూడేళ్ళ మొదు్దనిద్ర 
ఇకనైనా వీడిండి

*గయంత కనపడకూడదనని మీ శాసనయం ఏమైయంది?
*రాష్టయంలో గయంతలోలో రోడ్లో వెతకుకొయంట్నని దుసిథితి
*ఒకకొ చాన్్స ఇచిచున పాపానికి నడవట్నికి రోడ్లో కూడా లేకుయండా చేశారు
*పరిపాలన అయంటే పాయేలస్ లో కూరోచుని పబీజి ఆడటయం కదు
*ఆరు లక్ల క్టలో అపుపిలు చేసి కనీస మౌలిక సదుపాయాలు కూడా 
కలిపియంచలేనయందుకు సిగగొపడయండి
*శ్రీలయంక తరహ్లో ప్రజలు పాయేలస్ నయంచి తరిమికొటేటు రోజులు 
ఎయంతోదూరయంలో లేవు
*గడ్ మారినియంగ్ సీఎయం స్ర్ కరయేక్రమయంలో జనసేన పార్టు అగ్ర నేతలు

శతఘ్ని న్యేస్: గయంటూరు: రాష్టయంలో 
అభవృది్ధ అనే మాట వినపడి మూడేళ్లో 
దాట్యందని, సయంక్షేమయం పేరుతో 
రాష్్రానిని పెన సయంక్షోభయంలోకి నెట్టు 
అయంతా బాగయంది అయంటూ ఆత్మవయంచన 
చేస్కుయంట్నని ముఖయేమయంత్రి 

ఇపపిట్కైన్ మూడేళళే మొదు్దనిద్ర వీడి వాస్తవ ప్రపయంచయంలోకి రావాలని జనసేన 
పార్టు రాష్ట ప్రధ్న కరయేదరిశి బోనబోయిన శ్రీనివాస్ విమరిశియంచారు. పవన్ కలాయేణ్ 
పిలుపు మేరకు రాష్ట వాయేప్తయంగా మూడ్రోజుల పాట్ చేపట్టున గడ్ మారినియంగ్ 
సీఎయం సర్ డిజిటల్ కరయేక్రమానిని శుక్రవారయం డయంకరోడ్డులో జిలాలో అధయేక్షుడ్ గాద 
వెయంకటేశవీరరావు ప్రారయంభయంచారు. ఈ కరయేక్రమానికి ముఖయేఅతిథిగా పాల్గొనని 
బోనబోయిన శ్రీనివాస్ మాట్లోడ్తూ పరిపాలన అయంటే తాడేపలిలో పాయేలస్ లో 
కూరొచుని పబిజి ఆడ్క్వడయం కదన్నిరు. రాష్టయంలో ఎకకొడా గయంత కనపడకూడదు 
అయంటూ గత సయంవత్సరయం ఇచిచున శాసనయం ఎయంతమేరకు అమలుచేస్రని 
ముఖయేమయంత్రిని ప్రశినియంచారు. రాష్టయంలో రోడలో పరిసిథితిని చూసి పకకొ రాష్్రాల వాళ్ళే 
నవువీతన్నిరని ఎదే్దవా చేశారు. గాద వెయంకటేశవీరరావు మాట్లోడ్తూ ప్రజలు 
నీ మాయమాటలు స్నభూతి వచన్లు నమి్మ ఒకకొ చాన్్స ఇచిచునయందుకు 
నడవట్నికి రోడ్లో కూడా లేని దుసిథితికి రాష్్రానిని దిగజారాచురని విమరిశియంచారు. గత 
సయంవత్సరయం రోడలో దుసిథితిపై జనసేన చేపట్టున డిజిటల్ ఉదయేమయంతో రాష్టయంలోని రోడలో 
దుసిథితిని చూసి దేశయం యావత్త నివెవీరపోయియందని దుయయేబట్టురు. ఆయంద్రప్రదేశ్ 
లో రోడ్లో ఇయంత అదావీననియంగా ఉన్నియా అయంటూ ఆశచురయేయం వయేక్తయం చేశారన్నిరు. 
రాష్ట వాయేప్తయంగా జనసైనికులు రోడలో దుసిథితిపై పయంపియంచే ఫొటోలతో ముఖయేమయంత్రి 
ఎగిజిబిషన్ ఏరాపిట్ చేసే్త బాగయంట్యందని ఎదే్దవా చేశారు. పాదయాత్లో 
నేనన్నిన.. నేన విన్నిన అయంటూ పలికిన ప్రగలా్భలు సమసయేల పరిష్కొరయంలో 
ఏమయాయేయన్నిరు. నగర అధయేక్షుడ్ నేరేళళే స్రేష్ మాట్లోడ్తూ రాష్టయంలో రోడ్లో 
నరకనికి నకళ్లోగా మారాయని ఆవేదన వయేక్తయం చేశారు. గయంతలమయమైన 
రోడలోపై ప్రయాణయం చేయాలి అయంటేనే ప్రజలు బయపడ్తన్నిరన్నిరు. రాష్ట 
కరయేదరిశి మైన్రిట్ న్యకులు షేక్ న్యబ్ కమాల్ మాట్లోడ్తూ వైసీపీ 
అధికరయంలోకి వచాచుక ఆరు లక్ల క్టలో అపుపి చేసిన్ ప్రజలకు కనీస మౌలిక 
సదుపాయాలు కలిపియంచలేని సిథితిలో వైసీపీ పరిపాలన చేస్్తయందని ధవీజమతా్తరు. 
నియయంతృతవీఒతో , అరాచక పాలన చేసిన శ్రీలయంక పరిసిథిత్ రాష్టయంలో నెలకొనే 
అవకశయం ఉయందని ఆవేదన వయేక్తయం చేశారు. ఇపపిట్కైన్ ముఖయేమయంత్రి , వైసీపీ 
నేతలు ఒళ్ళే దగగొర పెట్టుకొని పరిపాలన చేయకపోత్ ప్రజలు తరిమికొటేటు రోజులు 
అతి దగగొరలోనే ఉన్నియని న్యబ్ కమాల్ హెచచురియంచారు. కరయేక్రమయంలో రాష్ట 
కరయేదరిశి వడ్రాణయం మారకొయండేయులు, జిలాలో అధికర ప్రతినిధి ఆళళే హరి, జిలాలో 
ఉపాధయేక్షుడ్ మాణికయేలరావు, బిట్రగయంట మలిలోక, ప్రధ్న కరయేదరిశి న్రదాస్ 
ప్రస్ద్, దళ్త న్యకులు కొర్పాట్ న్గేశవీరరావు, నగర ప్రధ్న కరయేదరిశి 
కటకయంశెట్టు విజయలక్ష్మి, వీరమహిళలు హైమ, అరుణ, వరలక్ష్మి, రాధిక, నగర 
న్యకులు కిరణ్, స్గర్, కిషోర్, న్గరాజు, స్దా న్గరాజు, తోట కరి్తక్, 
క్ట్, మహబూబ్ బాష్, రాజేష్, బాలు, ఆకుల ప్రస్ద్ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

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

ఎిం.పి.పి గ్రామానికి రోడ్డి వేయిండి సీఎిం సార్
శతఘ్ని న్యేస్: పారవీతీపురయం మనయేయం జిలాలో, పాలకొయండ నియోజకవరగొయం, వీరఘటటుయం 
మయండలయం. జనసేన పార్టు అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ (GoodMorningCM Sir ) 
#గడ్ మారినియంగ్ సీఎయం స్ర్ పిలుపు మేరకు వీరఘటటుయం పరిధిలో చిదిమి వివిధ గ్రామ 
పయంచాయతీ లన కలుపుతూనని రోడ్లో చాలా అధ్వీననియంగా ఉన్నియి.
ఈ సయందర్యంగా వీరఘటటుయం మయండలయం చిదిమి గ్రామ రహదారి గరియంచి జనసేన పార్టు 
న్యకులు మత్స పుయండర్కయం, జనసేన జాని మాట్లోడ్తూ
రోడ్లో సమసయే ఇపుపిడ్ ఉనని వైసిపి ప్రభుతవీయం మరియు గత ప్రభుతవీయం తెలుగదేశయం 
పార్టు చేసిన తపిపిదాలుకు ప్రజలు చాలా ఇబ్యందులు పడ్తన్నిరు. ఆర్.ట్.సి చార్జిలు 
పెఒచారు.. కనీ రోడ్లో వేయడయం మరిచారు. మన మతిమరుపు సీఎయం జగన్ ని తన 
బాధయేతన గరు్త చేసేయందుకే జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ గారు GoodMorningCM 
Sir కరయేక్రమయం చేపట్టురు.
శ్రీకకుళయం పారవీతీపురయం ప్రధ్న రహదారి నయండి సి.ఎస్.ఆర్. పేట, పాలమిటటు, 
విజయరయంపురయం, వెయంకమపేట, చిదిమి గ్రామాల ప్రజలు ఈ రోడ్డు పై ప్రయాణియంచడానికి 
ప్రజలు చాలా ఇబ్యందులు పడ్తన్నిరు. పాఠశాల విదాయేరుథిలు, కలేజ్ విదాయేరుథిలు, 
రైతలు, సచివాలయయం సిబ్యంది ఉపాదాయేయులు వెలిలో రావడానికి చాలా ఇకకొట్లో 
పడ్తన్నిరు అలాగే గరి్భణీ స్త్రీలు అకకొడికకొడే మధయేలోనే డిలివర్ అయ్యే పరిసి్ధతలు 
ఉన్నియి. అతయేవసర పరిసిథితలోలో ఈ రోడ్డు పై ప్రయాణయం నరకయం అని అన్నిరు. అలాగే 
చిదిమి గ్రామానికి చెయందిన వయేకి్త ఎయంపీపీ గా ఉననిపపిట్కీ తన సవీగ్రామయం చిదిమి కి రోడ్డు 
వేస్క్లేని పరిసిథితి లో పరిపాలన చేస్్తన్నిరు. జగన్ అరాచక పాలనన జనసేన పార్టు 
ప్రశినిస్్తయంది. రాష్టయంలో రోడ్లో సమసయేన ప్రభుతవీయం వెయంటనే సపియందియంచి రోడ్లో నిరా్మణనిని 
పూరి్త చేస్్తరని జనసేనపార్టు న్యకులు డిమాయండ్ చేస్రు. ఈ కరయేక్రమయంలో కరేనిన 
పవన్ స్యి, క్డి వెయంకటరావు న్యుడ్, స్మన్, ప్రణీత్, కలేజ్ విదాయేరుథిలు 
తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

పాఠశాలల విలీనిం ఎసీసీ, ఎసీటి పిలలులను 
విధ్కు దూరిం చేయడమే

శతఘ్ని న్యేస్: మర్రిపాడ్ మయండలయం: జనసేన పార్టు ఆధవీరయేయంలో మయండల కేయంద్రయంలో 
సెయంటర్ లోని ప్రాథమిక పాఠశాల 3,4 తరగతి చదువుతనని పిలలోలన హైస్కొల్ లో 
విలీనయం చేయడయం దావీరా ఎసీ్స ఎసీటు పిలలోలు విధయేకు దూరయం చేయడమే అని మర్రిపాడ్ 
మయండల జనసేన పార్టు అధయేక్షురాలు ప్రమీలా తెలిపారు. ప్రధ్న కరయేదరిశి గయంట్ అయంజి 
మాట్లోడ్తూ.. ఈ సమసయే పరిష్కొరయం క్సయం కృష్ చేసేయందుకు జనసేన పార్టు విదాయేరుథిల 
తలిలో తయండ్రుల తరుపున పోరాడ్తామని తెలియజేడయం జరిగియంది. అనయంతరయం మయండల 
విదాయేధికరి మాలకొయండయయే కి వినతిపత్యం అయందియంచడయం జరిగియంది. ఈ కరయేక్రమయంలో 
మర్రిపాడ్ మయండల జనసేన అధయేక్షురాలు ప్రమీలా మయండల ఉపాధయేక్షులు ఈరుపోత 
ఉదయ్, ప్రధ్న కరయేదరిశి గయంట్ అయంజి, మయండలన్యకులుచిన్నిజనసేనస్థినికులు 
కనెనిమరకల వెయంకటరమణ, మయంచాల పెయంచలయయే విదాయేరిథిని విదాయేరుథిలకు తలిలో తయండ్రుల 
పాల్గొన్నిరు.

వైసీపీ పాలనలో గుింటలలో రోడలును వత్కోకావాల్సీన 
దుస్థిత దాపురించిింది: నల్శెటిటి శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యేస్:  నెల్లోరు జిలాలో: జనసేన్ని పవన్ కళ్యేణ్ ఆదేశాల మేరకు రాష్టవాయేప్తయంగా 
రహదారుల అదావీన పరిసిథితలన తెలియజేస్్త.. గాఢ నిద్రలో మునిగి త్లుతనని 
ముఖయేమయంత్రి గారికి రాష్ట రహదారుల అదావీన సిథితిని తెలియజేసేయందుకు జనసేన పార్టు 
ఆధవీరయేయంలో రాష్టవాయేప్తయంగా నిరవీహిస్్తనని GoodMorningCMSir కరయేక్రమయంలో 
భాగయంగా నెల్లోరు జిలాలో, ఆత్మకూరు నియోజకవరగొ ఇయంచార్జి నలిశెట్టు శ్రీధర్ ఆధవీరయేయంలో 
చేజరలో మయండలయంలోని గ్రామాలన పరయేట్యంచి.. దబ్తినని రహదారులకు సయంబయంధియంచిన 
వివరములు తీస్క్వడయం జరిగియంది. ఈ సయందర్భయంగా నలిశెట్టు శ్రీధర్ మాట్లోడ్తూ 
స్ధ్రణయంగా రోడలోపై ఒకట్ అర గయంటలు సహజమని, కనీ ఈ రాష్ట ప్రభుతవీ 
పాలనలో గయంటలలో రోడలోన వెతక్కొవాలి్సన దుసిథితి దాపురియంచియందని పేరొకొన్నిరు. 
ఈ కరయేక్రమయంలో చేజరలో మయండల జనసేన పార్టు న్యకులు, కరయేకర్తలు పెద్ద ఎత్తన 
పాల్గొనడయం జరిగియంది.

గుడ్ మార్నింగ్ సీఎిం సార్ నిద్ర మేలోకాిండి: పెడన 
జనసేన

శతఘ్ని న్యేస్: పెడన, జనసేన పార్టు అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ ఆదేశాల మేరకు ఈనెల 15,16,17 
త్దీలలో ఆయంధ్రప్రదేశ్లో రోడలో అధ్వీన పరిసిథితిపై #GoodMorningCMSir ట్యేగ్ తో డిజిటల్ 
కయేయంపెనియంగ్ చేయాలననిది పార్టు ఆదేశయం. అడ్గకి ఒక గయంత, గజానిక్ గొయయే అననిట్లోయంది 
ఆయంధ్రప్రదేశ్ రోడలో పరిసిథితి. జనసేన పార్టు గతయంలో ఆయంధ్రప్రదేశ్ రోడలో పరిసిథితిపై డిజిటల్ 
కయేయంపెనియంగ్ చేయడయం జరిగియంది. వైసిపి ప్రభుతవీయం కయంట్ తడ్పు చరయేగా జులై 15, 2022 న్ట్కి 
ఆయంధ్రప్రదేశ్లో రోడలోన మరమ్మతలు చేస్్తయం. ఏ ఒకకొ రోడ్డు మీద గయంతలు లేకుయండా చేస్్తమని 
స్క్షాత్త ముఖయేమయంత్రి ప్రకట్యంచడయం జరిగియంది. కనీ ఏ ఒకకొ రోడ్డుని మరమ్మత్తలు చేయని 
పరిసిథితి. ఎకకొడ వేసిన గొయంగళ్ అకకొడే ఉయంది. మరొకమారు ఆయంధ్రప్రదేశ్ రోడలో పరిసిథితి పై మొదు్ద 
నిద్రపోతనని ఆయంధ్రప్రదేశ్ ముఖయేమయంత్రిని నిద్ర మేల్కొలాపిలనె ఉదే్దశయంతో గడ్ మారినియంగ్ సీఎయం 
స్ర్ అనే హేష్ ట్యేగ్ తో కరయేక్రమయం వేయడయం జరిగియంది. గూడూరు ఎయండిఓ ఆఫీస్ రోడ్ లో రోడలో 
దుసిథితిపై జనసేన పార్టు పెద్దతన కరయేక్రమయం జరిగియంది. గూడూరు మయండలయంలోని తమ్మలపాలయం 
వెళ్లో రోడ్డు పాడపోయిన రోడలో పరిసిథితిని ఆయంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు తెలియజేస్్త ప్రభుతవీయం దృష్టుకి, 
అధికరుల దృష్టుకి తీస్కురావడయం జరిగియంది. మయంత్రి జ్గి రమేష్ మట్టు దోపిడిపై పెట్టున శ్రద్ధ 
రోడలోపై పెటటుకపోవడయం దురదృషటుకరయం. ఈ కరయేక్రమయంలో జనసేన పార్టు న్యకులు ఎస్ వి బాబ్, 
బతి్తన హరి రామ్, కూనస్ని న్గబాబ్, పయండమనేని శ్రీనివాస్, శీరయం సయంతోష్, కనపరి్త వెయంకనని, 
సమ్మట్ శివ, రాయేలీ సతయేన్రాయణ, కొపిపినేట్ శివమణి, పాశయం న్గమలేలోశవీరరావు, గలాలో హర్ష్, 
పోతన గయంగాధర్, దాసరి న్ని, పినిశెట్టు రాజు పాల్గొనడయం జరిగియంది.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గుడ్ మార్నింగ్ సీఎిం సార్ డిజిటల్ 
కా్ింపెయిన్ లో పాలకిండ జనసేన

శతఘ్ని న్యేస్: పాలకొయండ, 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యేణ్ 
గారి పిలుపుమేరకు పాలకొయండ 
నియోజకవరగొయం జనసేన పార్టు 
న్యకులు గరా్భన సతి్తబాబ్ 
న్యకతవీయంలో #Good-
MorningCMSir అనే 
హ్యేష్ ట్గ్ తో శుక్రవారయం, 
జనసేన డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ 
పాలకొయండ నియోజకవరగొయంలో 
నిరవీహియంచడయం జరిగియంది. 
ఈ సయందర్భయంగా జనసేన 

న్యకులు గరా్భపు నరేయంద్ర మాట్లోడ్తూ పాలకొయండ ఏరియా ఆస్పత్రి ప్రధ్న రహదారి 
గయంతలతో చాలా అధ్వీనయంగా ఉయందని, అలాగే గోతల మధయే రోడ్లో వెతక్కొవలసిన 
పరిసిథితి ఈవేళ రాష్టయంలో కనిపిస్్తయందని ఆయన అన్నిరు. ప్రభుతవీయం ఈ సమసయేలపై 
దృష్టు స్రియంచి చరయేలు చేపట్టులని ఆయన డిమాయండ్ చేశారు. ఈ కరయేక్రమయంలో జనసేన 
న్యకులు డయంక శివప్రస్ద్, సతివాడ వెయంకటరమణ, వయండాన స్యి కిరణ్, శేకర్, 
గెయంబాలీ సయంతష్, హరి, యోగేష్, రామకృష్ణ తదితరులు జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

రోడలు సమస్లపై గళమెత్తన కరమజిజి మలీలుశా్వరరావు
శతఘ్ని న్యేస్: శ్రీకకుళయం జిలాలో, ఎచెచురలో నియోజకవరగొయం, లావేరు మయండలయం మటటువలస 
గ్రామయం నయండి బోయంతపేట గ్రామయం వరకు వెళ్ళే రోడ్లో చాలా అధ్వీననియంగా తయారు 
అయియేయంది. ప్రజలకు కవలసిన మౌళ్క సదుపాయాలు కలిపియంచకుయండా మాటలు 
దాటవేస్్త రహదారులు దుసిథితిని పట్టుయంచుక్ని ప్రభుతవీయం వైఖరిపై జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యేణ్ పిలుపు మేరకు శుక్రవారయం ఉదయయం ఎచెచురలో నియోజకవరగొయం న్యకులు 
మరియు ససైట్ బాయేయంకు మాజీ చైర్మన్ కరిమజిజి మలీలోశావీరావు మరియు జనసేన పార్టు 
న్యకులు కృష్్ణపురయం పయంచాయతీ యయంపిట్సి అభయేరిథి పోటూనిరు లక్షు్మన్యుడ్ 
మటటువలస గ్రామయం జనసేన న్యకులు పిటటు వేణు రోడ్లో సమసయేలపైన గళమతా్తరు. 
రోడ్లో సమసయేన పవన్ కళ్యేణ్ గారి దగగొరకి డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ దావీరా చేరే విధయంగా 
మరియు ఇపుపిడ్ ఉనని వైసిపి ప్రభుతవీయం మరియు గత ప్రభుతవీయం తెలుగదేశయం పార్టు చేసిన 
తపిపిదాలు ప్రజలు చాలా ఇబ్యందులు పడ్తన్నిరు.. మాచుట్టు ప్రకకొల గ్రామాలకు 
ఆరోడ్డు పైన ప్రయాణియంచదానికి ప్రజలు ఇబ్యందులు పడ్తన్నిరు. స్కొల్ పిలలోలు 
చాలా ఇకకొట్లో పడ్తన్నిరు. అలాగే గరి్భణీ స్త్రీలు అకకొడికకొడే మధయేలోనే డిలివర్ అయ్యే 
పరిసి్ధతలు ఉన్నియి. ఈ అన్యేయానిని జనసేన పార్టు బలయంగా ఎదురొకొయంట్యంది. ఈ 
రోడ్లో సమసయేన ప్రభుతవీయం వెయంటనే సపియందియంచి రోడ్లో నిరా్మణనిని పూరి్త చేస్్తరని జనసేన 
పార్టు న్యకులు డిమాయండ్ చేస్రు. ఈ కరయేక్రమయంలో గయంగిరడిడు, శాయేమప్రస్ద్, గౌరి 
న్యుడ్, లీలాప్రస్ద్, రమణ, అపపిలన్యుడ్, జగాగొరావు, రామపపిడ్, గోవియందరావు 
లక్ష్మణరావు, సీతారాయం, ఆదిలక్ష్మీ, వరలక్ష్మీ, గౌరమ్మ, వనిత, న్రాయణమ్మ, రాములమ్మ, 
గీత, రాధ, గీతిక, తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

గుడ్ మార్నింగ్ స్ఎిం సార్: జముమి
శతఘ్ని న్యేస్: చీపురుపలిలో నియోజకవరగొయం: ఆయంధ్రప్రదేశ్ రాష్టయంలో ననని రోడలోపై గయంతల 
విషయయంలో జనసేన పార్టు అధయేక్షులు కొణిదల పవన్ కళ్యేణ్ ఆలోచనల మేరకు.. పిఎసి 
చైర్మన్ మనోహర్ నిర్ణయయంతో.. యాష్ ట్గ్ గడ్ మారినియంగ్ సీఎయం స్ర్ పేరిట చేసే 
కరయేక్రమము చూసి అయిన్ సీఎయం జగనో్మహన్ రడిడు గారికొ మత్త వదలరా.. నిదు్దర 
మత్తవదలరా… అని వారి కళ్ళే తెరిపియంచే అదు్భతమైన కరయేక్రమానికి జనసేన పార్టు 
శ్రీకరయం చుట్టుయంది.
చీపురుపలిలో నియోజకవరగొయంలో జనసేన న్యకులు గరివిడి లో జము్మ ఆదిన్రాయణ 
మాట్లోడ్తూ…ఏపీ లో అధ్వీన రోడ్లో. చీపురుపలిలో నియోజకవరగొయం గరివిడి మయండలయం 
గరివిడి నయండి గర్భయం వెళ్ళే రోడ్డు గరివిడి బస్్సటాప్ దగగొర ఉనని రోడ్డు అదావీననియంగా 
చెరువున తలపియంచే పరిసిథితి చూపిస్్త… మీరు అధికరయంలోకి వచిచున్క అభవృది్ధ 
శూనయేయం అని మీ అయంతరాత్మకు కూడా తెలుస్. నిజానిని నిర్భయయంగా ఒపుపికునని వయేకి్త 
గొపపివాడ్ కనీ అబద్దయం కూడా అయంత ఈజీగా అవలీలగా మాట్లోడగలిగే ప్రపయంచయంలో 
ఏకైక వయేకి్త మీరే ఆ విషయయం మీకూ తెలుస్. మర్ ముఖయేయంగా రహదారుల పరిసిథితి మన 
గరియంచి పకకొ రాష్టపు వాళ్ళే మాట్లోడిత్ మీకు హేళన అనిపియంచలేదా.. మీరు బిత్తరచూపులు 
చూస్్తరు. మన మయంత్రివరగొయం కుకకొలు వాగి నట్లో వాగతారు. అలా కకుయండా వాళళే ప్రజల 
ఓటలోతో గెలిచాము.. ప్రజలు రోడలో పై పడ్తనని ఇకకొట్లో చూస్్తన్నిము.. అయందుకు తగగొట్టు 
నడ్చుక్వాలని అభవృది్ధ మారాగొనిని వెతకలి అనని ఆలోచన లేకపోవడయం బాధ్కర 
విషయయం. స్మానయేల నయంచి వస్లు చేస్్తన్ని రోడ్ చెస్ ఏమౌతయంది అని ప్రశినియంచారు. 
ఈ కరయేక్రమయంలో జము్మ ఆదిన్రాయణతో పాట్ సిగా తవిట్ న్యుడ్, స్స్బిలిలో 
రామున్యుడ్ డి. మోహన్ మరియు జనసైనికుల పాల్గొన్నిరు.

సమిశాన వాటిక జిరాయితీ భూమి ఎల్ అయి్ింది? ఎని్న రాజు

శతఘ్ని న్యేస్: రాజాయం 
నియోజకవరగొయం, బ్చిచుయంపేట 
గ్రామయంలో స్మశానవాట్క 
సథిలానిని కబాజి చేయుటకు భూ 
రికరుడులు మారిచున విఆర్ఓ 
ఆనయందరావు. స్మశాన వాట్క 
జిరాయితీ భూమి ఎలా 
అయియేయంది. విఆర్ఓ రికర్డు 
మారాచురు. ప్రజల పోరాట్నికి 
పూరి్త మద్దత. విఆర్ఓ 
న ససెపియండ్ కదు. డిసి్మస్ 
చేయాలని నియోజకవరగొయం 

జనసేన న్యకులు ఎనిని రాజు డిమాయండ్ చేయడయం జరిగియంది. స్మశాన వాట్క జిరాయితి 
భూమి ఎలా అయియేయందో చెపాపిలని అధికరులు న నియోజకవరగొయం జనసేన న్యకులు ఎనిని 
రాజు ప్రశినియంచారు. గ్రామయంలోని స్మశాన వాట్కన గరువారయం స్యయంత్యం పరిశీలియంచారు. 
ఈ సయందర్భయంగా గ్రామస్్తలు స్మశాన వాట్క విషయయం గ్రామానికి వచిచున జనసేన న్యకులకు 
చెపాపిరు. తాతలు తయండ్రులు నయండి ఇదే స్మశాన వాట్క అని, రేట్లో పెరిగాయని అమ్మకయం 
పెట్టురని చెపాపిరు. గ్రామస్్తలు చెపిపిన వివరాలు పై జనసేన న్యకులు రాజు సపియందిస్్త 
ఈ విషయయంలో అయండగా ఉయంట్నని చెపాపిరు. తదుపరి మాట్లోడ్తూ ఈ సథిలయం ప్రభుతవీ 
సథిలయం అన్నిరు. ప్రభుతవీ సథిలయం కబటేటు గత ప్రభుతవీయం స్మశాన వాట్క నిరా్మణయం కు నిధులు 
మయంజూరు చేసియందన్నిరు. ప్రస్్తతయం అది నిరా్మణ దశలో ఉయందన్నిరు. సథిలయం చుటూటు ప్రహర్ 
గోడ కూడ నిరా్మణయం అయియందన్నిరు. ఈ సథిలయం జిరాయితీ అయిత్ స్మశాన వాట్క నిరా్మణయం 
ఎయందుకు అడ్డుక్లేదన్నిరు. ఈ సథిలానిని జిరాయితీ భూమిగా విఆర్ఓ మారాచురన్నిరు. 
ఇలాయంట్ సథిలాలు కు రికరుడులు రాసే అలవాట్ విఆర్ఓ ఆనయందరావుకు ఉయందన్నిరు. గతయంలో 
గడిడు ముడిదాయం గ్రామయంలో ఈ విఆర్ఓ రికర్డు లు మారాచురన్నిరు. ప్రభుతవీయం సథిలయం ఎకకొడ 
ఉనని పసిగట్టు ద్యంగ రికర్డు లు తయారు చెయయేడయం అయనకు అలవాట్ అన్నిరు. ఇలాయంట్ 
అక్రమాలకు ఈ విఆర్ఓ నితయేయం పాలపిడ్తన్నిరని అన్నిరు. ఇతనిపై శాఖ పరమైన ధరాయేపు్త 
పూరి్త స్థియిలో చెయాయేలని డిమాయండ్ చేశారు. ఈ విఆర్ఓ న ససెపియండ్ తో సరిపెటటువద్దని, 
డిసి్మస్ చెయాయేలన్నిరు. ఈ విషయయం పై జనసేన పార్టు పోరాటయం చేస్్తయందని వచేచు సమవారయం 
జిలాలో కలకటుర్ కరాయేలయయంకి వెళ్లో ఫిరాయేదు చేస్్తమన్నిరు. ఈ సయంధర్యంగా పార్టు కరయేకర్తలు 
నమి్మ దురాగొరావు, అపపిలన్యుడ్, గవరయయే, వావిలపలిలో కిరణ్ పలువురు పాల్గొన్నిరు.

గుడ్ మార్నింగ్ సీఎిం సార్.. డిజిటల్ కా్ింపెయిన్ 
లో తా్డ 

రామకృష్ణారావు
శతఘ్ని న్యేస్: విజయనగరయం 
పటటుణయం, కలకటురేట్ కూడలిలో.. 
కలకటురేట్ నయండి కమాక్నగర్ 
కు వెళ్లో రోడ్డు మారగొయంలో 
గడ్ మారినియంగ్ సీఎయం స్ర్.. 
అయంటూ డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ 
నిరవీహియంచడయం జరిగియంది. ఈ 
కరయేక్రమయంలో జనసేన పార్టు 

సీనియర్ న్యకులు తాయేడ రామకృష్్ణరావు(బాలు), అదాడ మోహనరావు, డాకటుర్ ఎస్. 
మురళ్మోహన్, మిడతాన రవికుమార్, కొయాయేన లక్ష్మణ్ యాదవ్, లోపియంట్ కళ్యేణ్, 
చెల్లోరి ముతాయేల న్యుడ్, శివ, స్యి తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గుడ్ మార్నింగ్ సీఎిం సార్.. 
డిజిటల్ కా్ింపెయిన్ లో కృష్ణా జిల్లు జనసేన

శతఘ్ని న్యేస్: కృష్్ణ జిలాలో: రాష్ట 
ఆధిన్యకులు పవన్ కళ్యేణ్ అదేశాలు 
మేరకు.. ఆయంధ్రప్రదేశ్ రోడలోన పట్టుయంచుక్యండి 
సీఎయం సర్ అయంటూ కృష్్ణ జిలాలో అధయేక్షులు 
బయండ్రేడిడు రామ కృష్్ణ మరియు ముదినేపలిలో 
మయండల అధయేక్షులు వీరయంకి వెయంకటేశవీర 
రావు ఆధవీరయేయంలో కైకల్రు నియోజకవరగొయం 
ముదినేపలిలో మయండలయం జనసేన న్యకులు 
#ఘూదయంఒరినియంగ్యంశిర్ అనే హ్యేష్ ట్యేగ్ 
తో డిజిటల్ కయంపెయినోలో భాగయంగా నిరసన 
చేపట్టురు. ఈ కరయేక్రమయంలో భాగయంగా “నిద్ర 

లేవయండి సీఎయం సర్, నిద్ర లేవయండి ఎమ్మలేయే సర్ అయంటూ తమ నిరసన గళయం ఘనయంగా వినిపియంచారు.. 
ముదినేపలిలో మయండల అధయేక్షులు వీరయంకి వెయంకటేశవీర రావు, కృష్్ణ జిలాలో సయంయుక్త కరయేదరిశి వేల్పిరి 
న్న్జీ, మయండల గౌరవ అధయేక్షులు పోకల కృష్్ణ, మయండల న్యకులు మోటేపలిలో హనమా, దుసనపూడి 
బ్రాహ్మజీ, దాసరి న్గ ఆయంజనేయులు, మయండల జనసైనికులు అయంబ్ల భరత్, వడలోని ఆయంజనేయులు, 
స్యిస్ స్దాబత్తల, బోయిన శ్రీనివాస్, పాశయం శ్రీన, మాటలోపూడి మదన్, అన కుమార్, పళలోయం 
న్గరాజు, దాసరి య్స్ పాల్గొన్నిరు..

అరకు జనసేన ఆధ్వర్ింలో గుడ్ మార్నింగ్ సీఎిం సార్.. 
డిజిటల్ కా్ింపెయిన్

శతఘ్ని న్యేస్: అరకు నియోజకవరగొయం, అరకు నియోజకవరగొ కేయంద్రయంలో గల కొత్త బలులోగూడ పయంచాయతీ 
పరిధిలోగల స్కూరు గూడా, కొర్రో గూడా గ్రామాలోలో జనసేన పార్టు రాష్ట కమిట్ పిలుపు మేరకు ఆయా 
గ్రామాలోలో శుక్రవారయం జనసేన పార్టు నియోజకవరగొ సమనవీయ కమిట్ సభుయేలు స్యిబాబా దురియా, 
మయండల అధయేక్షులు అలలోయంగి రామకృష్ణ, కిలో రాజా భరత్ తదితరుల ఆధవీరయేయంలో ఆయా గ్రామ రోడలో 
దుసిథితి పై డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ నిరవీహియంచడయం జరిగినది. ఈ సయందర్భయంగా జనసేన పార్టు న్యకులు 
మాట్లోడ్తూ.. గత నెల ముని్సపల్ అధికరులతో నిరవీహియంచిన సమీక్షా సమావేశయంలో జూలై 15 కలాలో 
రాష్టయంలో ఉనని రోడలో గయంతలు ఉయండవని, రోడలో సమసయే పూరి్తస్థియిలో పరిషకొరిస్్తమని చెపిపిన మీరు 
నేట్ వరకు పూరి్త చేయకపోవడయంతో రాష్టయంలో ఉనని ప్రజలు తీవ్రయంగా ఇబ్యంది పడ్తన్నిరని మీ తీరు 
చాలా విడూడురయంగా ఉయందని.. ఇపపిట్కైన్ జనసేన పిలుపుతో రోడలో దుసిథితి దృష్టు స్రియంచాలని తెలిపారు. 
ఈ కరయేక్రమయంలో జనసేన పార్టు జనసైనికులు వీర మహిళలు రామారావు, రవి, సయంతోష్ తదితరులు 
పాల్గొన్నిరు.

సమస్లపై పోరాటానికి జనసేన ముిందింజలో ఉింట్ింది
శతఘ్ని న్యేస్:  అననిమయయే జిలాలో, నయందల్రు 
మయండలానికి పూరవైభవయం తీస్కొచిచు మళ్ళే 
నయందల్రులో ట్రైన్్స ఆగేలా కృష్ చేసిన బీజేపీ 
న్యకులు సతయే కుమార్ మరియు స్యి లోకేష్ 
లన రాజయంపేట జనసేన పార్టు తరుపున సన్్మనియంచి 
కృతజ్ఞతలు తెలపడయం జరిగియంది. రాజయంపేటలో 
ఉనని అనిని మయండలాలోలో ఉయండే ప్రధ్న సమసయేల 
పై పోరాట్నికి పార్టులకి అతీతయంగా జనసేన పార్టు 
కరయేకర్తలు పోరాడానికి ముయందయంజలో సిద్ధయంగా 
ఉయంట్రని తెలియజేస్రు. ఈ కరయేక్రమానికి 
భారతాల ప్రశాయంత్ పోకిరి మళ్ళే, భారతలా బాలజీ, 
గోపి, కర్్తక్, హరి బాబ్, జా్ఞనీ, పి.కర్్తక్, జి.బాలాజీ, 
ఇతర జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

రామశ్రీనివాస్లు ఆధ్వర్ింలో డిజిటల్ 
కా్ింపెయిన్

శతఘ్ని న్యేస్: రాజయంపేట నియోజకవరగొయం: జనసేన పార్టు అధినేత 
పవన్ కళ్యేణ్ పిలుపు మేరకు..ఆయంధ్రప్రదేశ్ రోడలో దుసిథితిని నిలదీస్్త… 
అననిమయయే జిలాలో, రాజయంపేట నియోజకవరగొయం, స్యండ్పలిలో మరియు పలు 
గ్రామీణ ప్రాయంతాలోలో రహదారుల యొకకొ పరిసిథితి గరియంచి జనసేన పార్టు 
రామశ్రీనివాస్లు ఆధవీరయేయంలో డిజిటల్ కయేయంపెయిన్ నిరవీహియంచడయం 
జరిగియంది. ఈ కరయేక్రమయంలో జనసైనికులు, మహిళలు, స్థినికులు, 
గ్రామస్్తలు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

వనితకు అిండగా ఖమమిిం జనసేన
శతఘ్ని న్యేస్: ఖమ్మయం నివాసి వనిత గత కొయంతకలయంగా ఇబ్యంది 
పడ్తనని సమసయేన చూసి జనసేన పార్టు తరఫున ఖమ్మయం జనసైనికులు 
మైలవరపు మణికయంఠ, హరి, మహేష్, భరత్ కలిసి ఆమ సమసయేన జనసేన 
పార్టు గ్రూపులోలో పెట్టు వనితకు ఆరిథిక సహ్యయం అయందజేశారు. ఆమకు 
ఎలలోపుపిడూ ఫోన్ కి అయందుబాట్లో ఉయంటూ.. ఏ సమసయే వచిచున్ సపోర్టు 
చేస్్తనని మణికయంఠ, హరి, భరత్ లకు వనిత ధనయేవాదాలు తెలియజేస్్త.. 
సహ్యయం చేసిన ప్రతి ఒకకొర్.. రమేష్, కిరణ్, గరవీయ, చయంద్రమోహన్, 
రాజేష్, అశ్క్, వెయంకట స్బా్రావు, వెయంకటేష్, శివరామకృష్ణ, సతీష్, 
జగదీష్, రమేష్, సై కిరణ్, న్గరాజు లకు ధనయేవాదాలు తెలియజేస్రు.

రైలే్వ కోడూరు లో గుడ్ మార్నింగ్ సీఎిం సార్.. 
డిజిటల్ కా్ింపెయిన్

శతఘ్ని న్యేస్: జనసేన పార్టు ఆధవీరయేయంలో ఆయంధ్రప్రదేశ్లోని రాష్ట రోడలో 
దుసిథితి మీద డిజిటల్ కయేయంపెయినియంగ్ 15,16,17 త్దీలలో జరుగతయంది. 
జనసేన పార్టు అధయేక్షులు పవన్ కళ్యేణ్ ఆదేశాలు ఆదేశాల మేరకు 
రాష్టవాయేప్తయంగా ఉననిట్వయంట్ పార్టు కయేడర్ అయంతా కూడా రాష్టయంలోని రోడలో 
దుసిథితి మీద తమ గ్రామాలలో పయంచాయితీలలో హైవే రోడ్డు మీద గయంతలు 
పడడు రోడలో ఫోటోలు తీసి సషల్ మీడిలో పోస్టు చేయడయం జరుగతయంది. ఈ 
డిజిటల్ కయేయంపెనియంగ్ #GoodMorningCMSir అనే హ్యేష్ ట్యేగ్ 
దావీరా సషల్ మీడియాలో పొయందు పరచుడయం జరుగతయంది. జనసేన పార్టు 
దావీరా చేపడ్తనని ఈ కరయేక్రమయం ముఖయే ఉదే్దశయం రాష్టయంలో రోడలోన 
సౌకరయేవయంతయంగా ప్రభుతవీ౦ నిరి్మయంచేలా ఒతి్తడి తీస్కురావడమే.
కరయేక్రమయంలో భాగయంగా శుక్రవారయం.. రైలేవీ క్డూరు టౌన్ పోస్టుఫీస్ 
ఎదురుగా గయంతలు పడడు రోడ్డున మరియు బ్డ్గయంటపలలో రోడ్డున 
స్మారు ఇరవై గ్రామాలన కలిపే ఈ రహదారి నిరా్మణయం గత 
దశాబ్దకలయంగా సౌకరయేవయంతమైన రోడ్డుకు నిరా్మణయం జరిగేలా ఎవరు 
చరయేలు తీస్క్లేదు. ఈ రయండ్ రోడలో దుసిథితి మీద సషల్ మీడియాలో 
అవగాహన కలిగియంచేలా పోరాటయం చేయడయం జరిగియంది. క్డూరు ఎమ్మలేయే 
తక్ణమే రోడలో దుసిథితిని మారేచులా ముయందుకు రావాలని జనసేన పార్టు 
తరపున డిమాయండ్ చేయడయం జరిగియంది.
ఈ కరయేక్రమయంలో జనసేన న్యకులు ఉత్తరాది శివకుమార్, ముతాయేల 
కిశ్కుమార్, మర్రి రడిడుప్రస్ద్, రవికుమార్, గిరిధర్, దశరథ్, మరియు 
బ్డ్గయంటపలలో గ్రామస్్తలు పాల్గొనడయం జరిగియంది.
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