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సామాన్యుడి గళం వినిపంచడమే 
జనవాణి లక్ష్ం

* ఉభయ గోదావరి జిల్లాల నుంచి 497 అర్జీలు వచ్చాయి
* రేపటి నుంచి అర్జీల పరిష్కార ప్రక్రియ ప్రారుంభమవుతుంది
* భీమవరుం మీడియా సమావేశుంలో పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండలా మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: సామానయూ ప్రజలు పడుతనని ఇబ్ుందులన ముఖయూముంత్రి పటి్టుంచుకోకపోవడుంతో 
జనసేన పార్్ట “జనవాణి -జనసేన భరోసా” కారయూక్రముం చేపటి్టుందని పార్్ట రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండలా మనోహర్ గారు పేర్కానానిరు. సామానయూడు గళుం వినిపుంచేల్ 
రాష్ట్ర వాయూప్ుంగా ఈ కారయూక్రమానిని రూపకల్పన చేశామని తెలిపారు. ఈ రోజు నిర్వహుంచిన 
జనవాణి కారయూక్రముంలో భాగుంగా ఉభయ గోదావరి జిల్లాల నుంచి 497 అర్జీలు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు సీ్వకరిుంచ్రని తెలిపారు. ఆదివారుం భీమవరుంలో జనవాణి - జనసేన భరోసా 
కారయూక్రముం నిర్వహుంచ్రు. ఉదయుం 10గుం. నుంచి శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు అర్జీదారుల నుంచి 
వినతలు సీ్వకరిుంచ్రు. ఈ కారయూక్రముంలో పార్్ట పఏసీ సభ్యూలు శ్రీ కొణిదల నాగబాబు గారు 
పాల్గొనానిరు. అర్జీల సీ్వకరణ అనుంతరుం మీడియా సమావేశుం నిర్వహుంచ్రు. ఈ సుందర్ుంగా 
శ్రీ నాదుండలా మనోహర్ గారు మాట్లాడుతూ “జనవాణి కారయూక్రమానికి సామానయూ ప్రజల నుంచి 
అదు్తమైన స్పుందన వచిచాుంది. విజయవాడలో జరిగిన రుండు విడతలోలా దాదాపు 1000 అర్జీలు 
రావడుం జరిగిుంది. ఈ రోజు భీమవరుంలో 497 అర్జీలు వచ్చాయి. పుంచ్యతీ రాజ్, ఆరోగయూ, 
వయూవసాయ, రోడులా భవనాలు, గృహ నిరా్మణ శాఖల నుంచి ఎక్కావ అర్జీలు వచ్చాయి. ముఖయూుంగా 
భీమవరుం పట్టణుంలో నెలకొనని సాథానిక సమసయూలు, డుంప్ యార్డ్ గురిుంచి సాథానిక ప్రజలు అర్జీలు 
ఇచ్చారు. ఈ రోజు తీసుక్నని అర్జీల పరిష్కార ప్రక్రియ రేపటి నుంచి మొదలవుతుంది. వచిచాన 
అర్జీలన సుంబుంధిత ప్రభ్త్వ శాఖాధిపతలక్ పుంపసా్ము. వాటితో పాటు జనసేన పార్్ట 

తరఫున లెటర్స్ రాసా్ము. వారుం రోజుల తరువాత అర్జీకి సుంబుంధిుంచిన అప్ డేట్ న సుంబుంధిత వయూకి్కి మెయిల్, వాటస్ప్ దా్వరా అుందిసా్ము. వాతావరణుం పరిస్థాతలు 
అనకూలిుంచకపోయినా ఏజెన్స్ ప్రాుంతాల నుంచి సైతుం చ్ల్ ముంది తరలివచిచా అర్జీలు ఇచ్చారు. వారి నమ్మకానిని జనసేన పార్్ట తప్పక నిలబెటు్టక్ుంటుుంది. వైసీపీ 
నాయక్ల అరాచకాలన ప్రశ్నిసే్ అక్రమ కేసులు పెటి్ట వేధిసు్నానిరు. వాటిపై కూడా పటీషనలా వచ్చాయి. దీనిపై శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు స్పుందిసా్రు. జనవాణి కారయూక్రముం 
విజయవుంతుం అవ్వడానికి పార్్ట నాయక్లు, జనసైనిక్లు, వీరమహళలు చ్ల్ కష్టపడాడ్రు. వారుందరికీ పార్్ట తరఫున ధనయూవాదాలు తెలియజేసు్నానిన” అనానిరు. ఈ 
కారయూక్రముంలో పీఏసీ సభ్యూలు శ్రీ చేగుండి సూరయూ ప్రకాశ్, శ్రీ కనకరాజు సూరి, శ్రీ ముతా్ శశ్ధర్, విశ్ుంత ఐఏఎస్ అధికారి, జనసేన నాయక్లు శ్రీ డి.వరప్రసాద్, 
పశ్చామగోదావరి జిల్లా అధయూక్షులు శ్రీ కొటికలపూడి గోవిుందరావు, తూరు్ప గోదావరి జిల్లా అధయూక్షులు శ్రీ కుందుల దురేగొష్, పార్్ట కోశాధికారి శ్రీ ఎ.వి.రతనిుం, లీగల్ సెల్ 
ఛైర్మన్ శ్రీ ఇవన సాుంబశ్వ ప్రతాప్, కారయూక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ రాష్ట్ర ఛైర్మన్ శ్రీ కళ్యూణుం శ్వ శ్రీనివాస్, పార్్ట మతస్్యకార వికాస విభాగుం ఛైర్మన్ శ్రీ బొమి్మడి నాయకర్, 
పార్్ట నేతలు శ్రీ రడిడ్ అప్పలనాయుడు, శ్రీ విడివాడ రామచుంద్రరావు, శ్రీమతి ఘుంటశాల వుంకటలక్ష్మి, శ్రీ మేకా ఈశ్వరయయూ, శ్రీ చిర్రి బాలరాజు, శ్రీ కరాటుం సాయి, శ్రీ 
చననిమలలా చుంద్రశేఖర్, శ్రీ ఇళ్ళ శ్రీనివాస్, శ్రీ యిర్రిుంకి సూరాయూరావు, శ్రీ బనిని వాసు, శ్రీ ధర్మరాజు, శ్రీ మలీనిడి బాబీ, శ్రీమతి కాటనిుం విశాలి, శ్రీమతి కడలి ఈశ్వరి తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

ప్రజాసమసయులపై పాలకుల మేలుకొలుపే ధ్యుయం
ప్రజా సమసయూల మూలలోలాకి వళ్లా వాటికొక పరిష్కార మారగొుం చూపుంచి పాలక్లన నిద్రలేపేుందుకే జనసేన పార్్ట ఆధ్వరయూుంలో 
“జనవాణి - జనసేన భరోసా” కారయూక్రముం మొదలుందని జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు పేర్కానానిరు. ఆదివారుం 
భీమవరుంలోని ఆనుంద ఇన్ కళ్యూణ ముండపుంలో జనవాణి - జనసేన భరోసా కారయూక్రమానిని ప్రారుంభుంచ్రు. అనుంతరుం శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు మాట్లాడుతూ... “ గత ఎనినికల సమయుంలో భీమవరుం డుంపుంగ్ యారుడ్ సమసయూ నా దృష్్టకి వచిచాుంది. దానిపై 
అప్పట్లానే క్షేత్రసాథాయి పరయూటన చేస్, సమసయూన పరిశీలిుంచ్న. సమసయూన పాలక్ల దృష్్టకి తీసుక్వళ్లాుం. అప్పట్లా హడావుడి 
చేస్న పాలక్లు తరా్వత దానిని పూరి్గా మరిచాపోయారు. తరువాత వచిచాన ప్రభ్త్వుం దానిని పటి్టుంచుకోలేదు. ఎనోని ఆరోగయూ 
సమసయూలక్, అుంటు వాయూధులక్ కారణుం అవుతనని డుంపుంగ్ యారుడ్ సమసయూ అల్గే ఉుండిపోయిుంది. దాని పకకానే ఉుంటునని 
పేదల బతక్ల వతలు మాత్రుం మారలేదు. ఇల్ుంటి సమసయూలన పూరి్సాథాయిలో పరిషకారిుంచేుందుక్ ఒక వారధిగా జనవాణి 
కారయూక్రముం ఉపయోగపడాలి అనేది నా లక్్యుం. ఎప్పటికపు్పడు ఈ సమసయూలన అధికార యుంత్ుంగుం దృష్్టకి తీసుకెళలాుందుక్ 
విశ్ుంత ఐఏఎస్ అధికారి, జనసేన పార్్ట నాయక్లు శ్రీ వరప్రసాద్ గారి ఆధ్వరయూుంలో బృుందుం నిరుంతరుం పనిచేసు్ుంది. ప్రజా 
సమసయూలపై జనసేన పార్్ట అలుపెరగక్ుండా పనిచేసు్ుంది అని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చెపా్పరు.

*మనయూుం వీరుడికి మనసుస్మాుంజలి
పశ్చామగోదావరి జిల్లా భీమవరుంలో ఇటీవల ప్రధానముంత్రి చేతల మీదుగా ఆవిషకాృతమైన విపలావ వీరుడు అల్లారి సీతారామరాజు 
30 అడుగుల కాుంసయూ విగ్రహానికి జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు నివాళులరి్పుంచ్రు. జనవాణి – జనసేన భరోసా 
కారయూక్రముం కోసుం భీమవరుం వచిచాన ఆయన తొలుత అల్లారి విగ్రహుం వద్ద పూలమాల ఉుంచి విపలావ వుందనాలు అరి్పుంచ్రు. 
ఈ సుందర్ుంగా అల్లారి సీతారామరాజు సాుంసకాృతిక, విజాఞాన కేుంద్రుం నాయక్లు శ్రీ గాదిరాజు సుబ్రాజు, ఉుండి ఎమె్మలేయూ శ్రీ 
ముంతెన రామరాజు, ఆుంధ్రప్రదేశ్, తెలుంగాణ క్త్రియ సేవాపరిషత్ ప్రతినిధులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి శాలువా కప్ప, అల్లారి 
జాఞాపకన అుందజేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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వైసీపీ మరోసారి అధికారంలోకి వస్తే రాష్ట్రానిని రక్ంచడం ఎవరి తరం కాదు
* వైసీపీ పాలన ఎమరజీన్స్ కుంటే దారుణుంగా ఉుంది
* అకకాచెలెలామ్మల పసుపుక్ుంక్మలు తడిచేసు్నని అనని
* సుంపూర్ణ మదయూ నిషేధుం అని చెప్ప మదయూుం ఆదాయానిని పెుంచుక్ుంటునానిరు
* దరాజీగా మదయూుం మాఫియా నడుస్ుంది
* కలీ్ మదయూుం దబ్క్ ఐదువేల మరణాలు
* గడపగడపలో సుంపూర్ణ మదయూ నిషేధుం ఏమైుందని ఆడపడుచులు నిలదీయాలి
* విదాయూ వయూవసథాన అస్వయూస్ుం చేస్న ప్రభ్త్వుం
* ప్రపుంచ బాయూుంక్ అపు్పల కోసమే ..అుందులోభాగమే సూకాల్స్ మూత, ఉపాధాయూయుల తొలగిుంపు
* క్త్రియ సామాజిక వరాగొనిని ప్రభ్త్వుం అవమానిుంచిుంది
* భీమవరుంలో జనవాణి - జనసేన భరోసా కారయూక్రముం అనుంతరుం మీడియాతో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్

శతఘ్ని న్యూస్:  ‘అనని వసు్నానిడు... అకకాచెలెలామ్మల బతక్లోలా వలుగులు నిుంపుతాడు.. పూరి్గా మదయూనిషేధుం 
చేసా్డని మాయ మాటలు చెప్ప మభయూపెటి్ట వైసీపీ నాయకత్వుం మహళలిని మోసుం చేస్ుంద’ని జనసేన 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు వాయూఖాయూనిుంచ్రు. మదయూుం రకకాస్ రాష్ట్రుం నుంచి దూరుంగా పారిపోతుందని 
ఆశతో అననిక్ నమ్మకుంగా ఓటులా వేశారు... అనని వచ్చాడు. ఏమైుంది.. మదయూనిషేధుం చేసా్నని చెప్పన అనేని కలీ్ మదయూుం అము్మతనానిడనానిరు.. ప్రభ్త్వ మదయూుం దుకాణాలు 
తెరిచి మర్ మదయూుం సరఫరా చేయడమే అనని చేస్న ఘన కారయూమని చెపా్పరు. మదయూుం, ఇసుక.. అనినిట్లా దోచేసూ్ ప్రశ్నిుంచిన వాళ్ళన వేధిుంచి కేసులు పెడుతనానిరు అనానిరు. 
ఎమరజీన్స్ని మిుంచిన పరిస్థాతలు రాష్ట్రుంలో ఉనానియని చెపా్పరు. వైసీపీ మరోసారి అధికారుంలోకి వసే్ రాష్్రానిని ఎవరూ రక్ుంచలేరు అనానిరు. జనసేన పార్్ట ఆధ్వరయూుంలో 
చేపటి్టన జనవాణి, జనసేన భరోసా కారయూక్రముం ఆదివారుం భీమవరుంలో నిర్వహుంచ్రు. ప్రజల నుంచి వచిచాన వినతలన సీ్వకరిుంచిన అనుంతరుం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మాట్లాడుతూ “ రాష్ట్రుంలో కలీ్ మదయూుం తాగి గత మూడేళలాలో సుమారు 5000 ముంది వరక్ మృతి 
చెుంది ఉుంట్రని అనధికారిక లెకకాలు చెబుతనానియి. ప్రతిరోజు రాష్ట్రుంలో ఎకకాడో దగగొర కలీ్ మదయూుం బారిన పడి ఎుందరో మృతయూవాత పడుతనానిరు. ఇుంటికి అుండగా 
నిలవాలిస్న క్టుుంబ పెద్ద కలీ్ మదయూుం బారినపడి మృతయూవాత పడుతనానిరు. ఎనోని క్టుుంబాలు రోడుడ్ మీదకొసు్నానియి. అకాకా చెలెలామ్మల పసుపు, క్ుంక్మలు తడిచి 
పెటే్టల్ పాలన చేసు్నని అనని గురిుంచి మీరే ఆలోచిుంచ్లి. నడుుం బిగిుంచ్లిస్ుంది మీరే. ఆడపడుచులు ముుందుక్ వచిచా ఈ ప్రభ్త్వ దాష్్టకాల మీద కదుం తొకికాతే తప్ప 
మారు్ప రాదు. కొత్ మదయూుం విధానుం మరోసారి తీసుకొచిచాన ప్రభ్త్వుం ఈసారి బారలా విధానుంలో సమూల మారు్పలు చేస్ుంది. అర్ధరాత్రి వరక్ బారులా తెరుచుక్నేుందుక్ 
అనమతలు ఇవ్వడమే కాక్ుండా, దిగువ సాథాయి వైసీపీ నేతలన ప్రోతస్హుంచేుందుక్ మారు్పలు, చేరు్పలు చేపటి్టుంది. మదయూ నిషేధుం పూరి్గా అమలు పరుసా్మని చెప్పన 
వయూకి్ గత మూడేళలాలో రూ. 25 వేల కోటలా ఆదాయానిని మదయూుం మీద అరిజీుంచ్డు. మరో రుండేళలాలో రూ.30 వేల కోటలా ఆదాయుం రాబట్టడమే లక్్యుంగా ప్రభ్త్వుం పని 
చేస్ుంది. రూ.100 ఉనని కా్వర్టర్ మదయూుం ధరలు రుండిుంతలపైగా పెుంచేశారు. డిజిటల్ చెలిలాుంపులు చేయాలని కేుంద్రుం ప్రోతస్హసు్ుంటే రాష్ట్ర ప్రభ్త్వుం మాత్రుం విచిత్రుంగా 
మదయూుం మీద డిజిటల్ చెలిలాుంపులక్ నో చెబుతోుంది. అుంటే మదయూుం మీద వచేచా ఆదాయుం ఎవరి జేబులోకి వళు్ుంది.. ఎటు వళు్ుంది అనని లెకకా ఉుండకూడదు అనే ఆుంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభ్త్వుం డిజిటల్ చెలిలాుంపులు వద్దని చెబుతోుంది. దీని వనక భార్ క్ుంభకోణుం ఉుంది.

* ప్రతి లీటరు మదాయూనికి రూ.5 కప్పుం
మరోపకకా గ్రామాలోలా సైతుం బెల్్ట ష్పులు విపర్తుంగా పెరిగిపోయాయి. రాష్ట్రుంలో 70 రకాల నకిలీ మదయూుం బ్ుండులా ఉననిటులా అుంచనా. ఆదాన్ డిస్్టలర్స్ పేరుతో కలీ్ మదయూుం 
అము్మతనని ప్రభ్త్వుం ఆ కుంపెన్ ఎవరిదో బయట పెట్్టలి. మాక్ వచిచాన సమాచ్రుం మేరక్ వైసీపీ నేతల బినామీలు కొుందరి పేరులా బయటికి వసు్నానియి. రాష్ట్రుంలో 
ప్రతి లీటరు మదయూుం అమ్మకాలపై రూ. 5 కప్పుం హైదరాబాదులో కట్్టలిస్న పరిస్థాతి నెలకొుంది. ఈ కప్పుం డబు్లు ఎవరి జేబులోకి వళు్నానియి? కప్పుం తీసుకొని కలీ్ 
మదయూుం తయారు చేసు్నని కుంపెన్లన నియుంత్రిుంచే బాధయూత ప్రభ్తా్వనిది కాదా? అన్ని తెలిసే నియుంత్రిుంచడుం లేదుంటే తపు్ప ఎకకాడ జరుగుతుంది? అసలు ఇుంతగా పేదల 
జీవితాలపై ఆటల్డుతనని వయూకి్ని ఆడపడుచులు ఎల్ నమా్మరు? అననిగా ఎుందుక్ భావిుంచ్రు? అడడ్గోలుగా మదయూుం అము్మతూ మన బతక్లన ప్రభ్త్వమే చిధ్రుం 
చేస్ుంది. ఈసారి ప్రతి ఇుంటి నుంచి అమ్మ, అకకా, చెలెలాలు నడుుం బిగిుంచ్లిస్న సమయుం వచిచాుంది. ఒకకాసారి ఆలోచిుంచుండి. అనని పాలన ఎుంత దారుణుంగా ఉుందో మీకే 
అరథాుం అవుతుంది.
* రాష్ట్రుంలో విదాయూ రుంగుం దిగజారిపోతోుంది
విదాయూ రుంగుం మీద దాదాపు రూ.55 వేల కోటులా ఖరుచా చేశామని చెబుతనని ప్రభ్త్వుం దాని లెకకాలు బయటక్ తీయాలి. నాడు - నేడు, అమ్మ ఒడి అుంటూ రకరకాల పేరులా 
పెటి్ట లెకకాలు చెపే్ప ప్రభ్త్వుం విదాయూరుథాల ఉతీ్ర్ణతలో ఎుందుక్ వనక బడిుంది. వరల్డ్ విజన్ సుంసథా దేశుంలో విదాయూ రుంగుం అభవృది్ధ మీద కృష్ చేసు్నని రాష్్రాలోలా ఆుంధ్రప్రదేశ్ 
పేరు ఎకకాడా లేదు. డిగ్రీ చదివి ఉదోయూగుం తెచుచాకోని యువత రాష్ట్రుంలో ఎక్కావవుతనానిరు. గత మూడేళలాలో 36 ఉదోయూగాలు ఇచిచాన గప్ప ప్రభ్త్వుం ఇది. యువత 
నిరుదోయూగితలో రాజసాథాన్, బీహార్ సరసన ఆుంధ్రప్రదేశ్ నిలిచిుందుంటే పరిస్థాతి ఎుంత దారుణుంగా ఉుందో అరథాుం చేసుకోవచుచా. విదాయూ రుంగుంలో జీవో నెుంబర్ 117 తీసుకొచిచా 
విదాయూ వయూవసథాన పూరి్గా అయోమయుంలో పడేసారు. విలీనాల పేరుతో పాఠశాలల విదాయూరుథాలక్ యాతన మిగిల్చారు. సూకాల్ ఎడుయూకేషన్ ఆరు రకాలుగా విభజిసూ్ 
తీసుకొచిచాన జీవోలో పూరి్గా విదాయూవయూవసథాన తికమక పరిచ్రు. అుంతరాజీతీయ ప్రమాణాల ప్రకారుం ప్రతి 25 ముంది విదాయూరుథాలక్ ఒక టీచర్ ఉుండాలి. అయితే ప్రసు్తుం 
విలీనాల పేరుతో విదాయూరుంగుం అస్వయూస్ుం కావడుంతో ఇరుక్ తరగతలోలా చదువుకోవాలిస్న పరిస్థాతి ఏర్పడిుంది. టీచరలా సుంఖయూన ఒక క్ట్ర ప్రకారుం... ముఖయూుంగా ప్రపుంచ 
బాయూుంక్ నుంచి తీసుక్నని అపు్ప నిబుంధనల మేరక్ “సాల్్ట” పాలసీని అమలు చేసు్నానిరు. దీనిలో భాగుంగానే ప్రపుంచ బాయూుంక్ చెప్పనటులాగా టీచరలా సుంఖయూన తగిగొుంచ్రు. 
మరోపకకా ఎయిడెడ్ సూకాల్స్ వయూవసథాన పూరి్గా నిర్్వరయూుం చేశారు. ఈ ప్రభ్త్వుం తీసుకొచిచాన ఏ పాలసీ కూడా సరిగా లేదు. ఆడపలలాలక్ కన్సుం సూకాళలాలో మరుగుదొడులా 
కూడా లేని పరిస్థాతి ఉుందుంటే ఎటు వళు్నానిమో గురి్ుంచుండి. అన్నిచ్చాడు.. మామయయూ వచ్చాడు అని మీరు పలిపుంచుకోకుండి. మేుం మిమ్మలిని ఆపాయూయుంగా పలిచిన రోజు 
అపు్పడు మీరు విజయుం సాధిుంచినటులా లెకకా. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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* చిత్శుది్ధ ఉుంటే భోపాల్ న సూఫూరి్గా తీసుకోుండి
జనవాణి కారయూక్రముంలో ఎనోని సమసయూలు నా దృష్్టకి వచ్చాయి. గతుంలో నేన 
పరిశీలిుంచిన భీమవరుం డుంపుంగ్ యారుడ్ సమసయూతో పాటు వివిధ పట్టణాలు, 
గ్రామాలోలా డుంపుంగ్ యారుడ్ల సమసయూలు నా దృష్్టకి వచ్చాయి. చెరువులు, 
క్ుంటలు ఇతర ప్రాుంతాలోలా చెత్న ఇష్్టనసారుం డుంపుంగ్ చేయడుంతో తాగున్రు 
కలుష్తమవుతోుంది. గోదావరి జిల్లాలో కూడా మూత్రపుండాల వాయూధులు 
ఎక్కావవుతనానియి. డుంపుంగ్ యార్డ్ సమసయూన అతయూుంత చ్కచకయూుంగా పరిషకారిుంచిన 
భోపాల్ నగరానిని సూఫూరి్గా తీసుకోుండి. మీలో చిత్శుది్ధ ఉుంటే ప్రతి జిల్లాలోన్ 
డుంపుంగ్ యారుడ్ల సమసయూలన తీరచాుండి. తుందుర్రు ఆకా్వ ఫ్యూక్టర్ కాలుషయూుం మీద 
కూడా నా దృష్్టకి సమసయూన తీసుక్వచ్చారు. అవిన్తి, దోపడీ విషయాలతోపాటు 
వుంతెనలు, రోడలా సమసయూలు నా దృష్్టకి వచ్చాయి. ఆడపడుచుల స్వయుం సహాయక 
సుంఘాల సమసయూలు తెలుసుక్నానిన. రాష్ట్రుంలో మౌలిక వసతలు కలి్పుంచడానికి 
మీక్ ఎుందుక్ మనసు రాదు. మీ జేబులో డబు్లు రూపాయి తీయడానికి మీక్ 
ఎల్గూ మనసు ఒప్పదు. కన్సుం ప్రజాధనుం నుంచి అయినా ఖరుచా పెట్టుండి.

* యువతన గుంజాయి మత్లో ఉుంచుతనానిరు
ఆుంధ్రప్రదేశ్ దేనిలో మొదటి సాథానుంలో ఉనాని లేక్నాని గుంజాయి సాగు, రవాణాలో మాత్రుం మొదటి సాథానుంలో ఉుంది. యువతలో చైతనయూుం వసే్ తమక్ ఎకకాడ ఇబ్ుంది 
అవుతుంది అనని భయుంతో యువతరానిని గుంజాయి మత్లో ఉుంచ్లని ఈ ప్రభ్త్వుం ఆలోచిసు్ననిటులా కనిపస్ుంది. ప్రతి ఒకకారూ వాడేుం చేశాడు వీడేుం చేశాడు అని 
లెకకాలు వేయక్ుండా.. మీ రాష్్రానికి మీరేుం చేయదలుచుక్నానిరో ముుందు నిర్ణయిుంచుకోుండి. వైసీపీ మరోసారి అధికారుంలోకి వసే్ ఆుంధ్రప్రదేశ్ న రక్ుంచడుం ఎవరి 
తరుం కాదు. ఏమైనా అడిగితే బూతలతో ముంత్రులు రచిచాపోతనానిరు. మేుం కూడా లోకల్ మాస్. ఇకకాడ బడులోలా చదువుక్ననివాళ్ళమే. మీరు బూతలు తిడితే అుంతకనాని 
దారుణుంగా బదులు ఇవ్వగలుం జాగ్రత్.
* వైసీపీ దురా్మరాగొలన ప్రశ్నిదా్దుం
నోరు ఎతి్తే కేసు.. ప్రభ్తా్వనిని ప్రశ్నిసే్ నాన్ బెయిలబుల్ అరసు్టలు.. బలుంగా మాట్లాడితే బూతలు... నిరసనక్ దిగితే దాడులు.. ఇదేమిటని అడిగితే హతయూలు అననిటులా 
వైసీపీ అరాచక పాలన సాగుతోుంది. ప్రసు్త పాలన ఎమరజీన్స్ కాలుం నాటి పాలన కుంటే దారుణుంగా ఉుంది. ఇుంతటి నియుంతృత్వుం ఎకకాడ ఎపు్పడు చూడలేదు. దళ్తల 
మీద సైతుం ఎసీస్, ఎసీ్ట కేసులు పెటే్ట సాథాయికి వయూవసథాలన దిగజారుసు్నానిరు. రాజకీయుంగా విభేదిుంచే వారి స్నిమాలన నియుంత్రిుంచేుందుక్ వయూవసథాలు పనిచేసా్యి తప్ప 
ప్రజా సమసయూల పరిష్కారుం కోసుం రాష్ట్రుంలో వయూవసథాలు పనిచేయక్ుండా చేశారు. తపు్ప మనలో ఉుంది. కళలా ఎదుటే ఇుంత జరుగుతనాని గుంతెత్క్ుండా ఉుంటే కచిచాతుంగా 
మనక్ మనమే ద్రోహుం చేసుక్ననిటులా. ప్రతిదానికి భయపడి కూరుచాుంటే పనలు జరగవు. ఎుంతో కొుంత వయూకి్గతుంగా నష్టపోయినా, ఈ దురా్మరాగొలన గటి్టగా ప్రశ్నిదా్దుం 
బలుంగా పోరాడుదాుం.
* ఒక వయూకి్ పలలాకి మోయడానికి సుంత క్ల్లన తిడుతనానిరు
నేన క్ల్ల ఐకయూత మీద బలుంగా మాట్లాడే వయూకి్ని. మన రాష్ట్రుంలో ఆుంధ్ర భావన పూరి్గా పోతే, బలుంగా ఉుండే క్ల భావన కూడా చ్ల్ విచిత్రుంగా అనిపసు్ుంది. తమ 
సుంత క్ల్నిని తిడుతూ, వేరే వయూకి్ ప్రాపకుం కోసుం పాక్ల్డుతనానిరు. ఒకకాడి కోసుం తమ సుంత క్ల్లన కూడా తిడుతనానిరు. బీసీలక్ అది చేసాుం.. ఇది చేసామని 
చెబుతనని వైసీపీ నాయకత్వుం.. తెలుంగాణలో గురి్ుంపునక్ నోచుకోని 18 బీసీ క్ల్ల పరిస్థాతి మీద ఎుందుక్ మాట్లాడరు. పకకానే ఉనని రాష్ట్రుం ముఖయూముంత్రితో ఇల్ుంటి 
విషయాలు ఎుందుక్ మాట్లాడరు.? మాట వినని దళ్త నేతలన వేధిసు్నానిరు. ఎుందుక్ పనికిరాని నిధులు లేని బీసీ కార్్పరేషనలా పెటి్ట ఊదరగడుతనానిరు. పోన్ సుంత 
సామాజిక వరగొమైన వారిని ఐనా వదులుతనానిరా అుంటే అదీ లేదు. జేసీ దివాకర్ రడిడ్, ప్రభాకర్ రడిడ్, మా పార్్ట నేత మధుసూదన్ రడిడ్ వుంటి వారిని కూడా వేధిుంపులక్ 
గురి చేయడుం వీరికి అలవాటయిుంది. నాయక్డు అుంటే అనిని క్ల్లన కలుపుకొని వళలావాడు. కొనిని క్ల్లన వరగొ శత్రువులుగా ప్రకటిుంచేవాడు కాదు. ఈయన 
చేస్న పనలక్ సషల్ మీడియాలో ఆయన క్ల్నిని కొుందరు తిడుతనానిరు. అయితే రడిడ్ సామాజిక వరగొుంలో ఎుందరో మహానభావులు, అదు్తమైన వయూక్్లు మనక్ 
కనిపసా్రు.
* శ్రీ రఘురామకృష్ణుం రాజుకి జరిగిన అవమానుం క్త్రియ వరాగొనికి జరిగిన అవమానమే
27 ఏళలా మనయూుం వీరుడు అల్లారి సీతారామరాజు బ్రిటిష్ వారి దాష్్టకలు, దారుణాలపై బలుంగా పోరాడారు. అప్పట్లా పేరు గురిుంచో, చరిత్ర గురిుంచో ఆలోచిుంచి ఆయన 
పోరాటుం చేయలేదు. అల్ుంటి గప్ప వయూకి్ విగ్రహ నిరా్మణానికి ఆ సామాజిక వరాగొనికి చెుందిన నాయక్లే ఎుందుక్ ముుందుక్ రావాలి..? ఇుంతటి గప్ప సూఫూరి్ప్రదాత 
విగ్రహుం ప్రభ్త్వమే పెట్్టచుచా కదా..! జనసేన ప్రభ్త్వుం వసే్ కచిచాతుంగా జాతీయ నాయక్ల విగ్రహాలన భావితరాలక్ సూఫూరి్వుంతుంగా ఉుండేల్ పెడతాుం. అల్లారి 
ల్ుంటి విశ్వనరుడు జనసేనక్ సూఫూరి్ ప్రదాత. భీమవరుంలో అల్లారి విగ్రహ ఆవిషకారణక్ సాథానిక నియోజకవరగొ ఎుంపీని సైతుం రాక్ుండా వైసీపీ అడుడ్క్నే పరిస్థాతిలో 
నేన రావడుం సరికాదు అనే భావనలో రాలేదు. శ్రీ రఘురామకృష్ణుంరాజు మాపై గత ఎనినికలోలా పోటీ చేశారు. మాక్ ఆయనక్ ఎల్ుంటి బుంధుత్వుం లేకపోయినా, ఒక 
పారలామెుంటు సభ్యూడుకి జరిగిన అవమానానిని సాటి మనిష్గా అరథాుం చేసుకొనానిన. ఆయనకి జరిగిన అవమానుం క్త్రియ సమాజానికి జరిగిన అవమానమే.
* అనని భ్రమ నుంచి బయటక్ రుండి
వచేచా ఎనినికలు ఎపు్పడు వచిచానా బలుంగా ఎదుర్కానేుందుక్ స్ద్ధుంగా ఉనానిుం. జనసేన పుటి్టనప్పటి నుంచి జన క్షేత్రుంలోనే తిరుగుతనానిుం. గత ఎనినికలోలా అననిన నమా్మరు... 
అదో భ్రమ అని తేలిుంది. రోడలామీద తిరిగిన వయూకి్ ఎుంతో ముంచి చేసా్డని అనక్నానిరు. రాగానే 30 లక్ల ముంది భవన నిరా్మణ కారి్మక్ల జీవితాలన రోడుడ్న పడేశాడు. 
సహజ సుంపదలన దోచుక్నే మారాగొలన ఎుంచుక్నానిడు. ఒకకాసారి రాష్ట్రుంలోని ప్రజలుంతా ఆలోచిుంచ్లి. అనని వసే్ అదు్తాలు జరుగుతాయని భావిుంచిన వారు సైతుం 
కళు్ళ తెరవాలిస్న సమయుం వచిచాుంది. కచిచాతుంగా మేము ప్రజా పోరాట్లు చేసా్ుం. ప్రజలక్ అదు్త పరిపాలన అుందిుంచగల పటిష్టమైన ప్రణాళ్క జనసేన వద్ద ఉుంది” 
అని పవన్ కళ్యూణ్ గారు పేర్కానానిరు.
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మేమేం చేశం నేరం...?
*జనవాణి కారయూక్రముంలో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ దృష్్టకి దివాయూుంగుల వతలు
*వారి వద్దకే నేరుగా వళ్లా సమసయూలు తెలుసుక్నని జనసేనాని
*ప్రభ్త్వుం నుంచి తమక్ సాయుం అుందడుం లేదని ఆవేదన
శతఘ్ని న్యూస్: దివాయూుంగుల వతలు.. దీనగాథలు జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని 
కదిలిుంచ్యి. ఎుంతోదూరుం నుంచి.. ఎనోని వయూయప్రయాసలకోరిచా వచిచాన వారు తమ సమసయూలన 
జనసేనాని దృష్్టకి తెచిచా, వాటికి ఓ పరిష్కార మారగొుం చూపాలని దీనుంగా వేడుక్ుంటునానిరు. 
ప్రభ్త్వుం నుంచి తమక్ ఎటువుంటి ప్రోతాస్హుం లేదని, సమసయూలు చెపు్పక్నాని స్పుందన లేదని, 
తమన మనషులుగా కూడా గురి్ుంచడుం లేదుంటూ దివాయూుంగులు వాపోతనానిరు. జనసేన పార్్ట 
ఆధ్వరయూుంలో ఆదివారుం భీమవరుంలో నిర్వహుంచిన జనవాణి – జనసేన భరోసా కారయూక్రమానికి 

దివాయూుంగులు అధిక సుంఖయూలో వచిచా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి తమ సమసయూలన చెపు్పక్నానిరు. వేదికపైకి రాలేని పరిస్థాతలోలా ఉనని దివాయూుంగుల వద్దక్ నేరుగా శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారే వళ్లా వారి సమసయూలన వినానిరు.
*సరాకారుక్ వినిపుంచని జగదీశ్వరి దీనగాధ
ఉమ్మడి పశ్చామగోదావరి జిల్లా, ఏల్రుక్ చెుందిన క్మ్మర జగదీశ్వరికి 1999వ సుంవతస్రుంలో సుంత మేనమామతో వివాహుం జరిపుంచ్రు. మేనరికుం కావడుంతో 
ముగుగొరు పలలాల్ దివాయూుంగులుగా పుట్్టరు. దీుంతో జగదీశ్వరిని భర్ వదిలేస్ వళ్లాపోయాడు. నాయూయపరుంగాన్ వీరికి తెగదుంపులు అయాయూయి. అయితే ఈ ప్రభ్త్వుం 
వచిచాన తరా్వత జగదీశ్వరి పలలాలక్ రావాలిస్న పుంఛనలా, అుందాలిస్న సుంక్షేమ పథకాలు ఆపేశారు. ఇదేమిటని అడిగితే న్ భర్ ఆదాయపుపనని కడుతనానిడు కాబటి్ట న్క్ 
ఏవీ రావు అని చెబుతనానిరని బాధితరాలు జగదీశ్వరి తన ముగుగొరు పలలాలతో కలిస్ జనవాణిలో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ముుందు బోరున విలపుంచ్రు. ఎనినిసారులా ప్రభ్త్వ 
అధికారులన కలిస్నా, కన్స స్పుందన లేదని వాపోయారు.
*నడిరోడుడ్పై నానా తుంట్లు
ఏల్రు నుంచి వచిచాన మరో దివాయూుంగుడు శ్రీ భాసకార్ ప్రభ్త్వుం ఇసు్నని ఎలకి్రాకల్ ట్రై సైకిళలా తీరున శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ముుందు ఉుంచ్రు. ఈ ప్రభ్త్వుం వచిచాన 
తరా్వత దివాయూుంగులక్ వికల్ుంగుల సుంక్షేమ శాఖ నుంచి అుందిుంచే ట్రై సైకిళులా మోట్రువి ఇవ్వడుం నిలిపేశారు. కేవలుం ఎలకి్రాకల్ వాహనాలు మాత్రమే ఇసు్నానిరు. ఖరుచా 
తక్కావ కావడుంతో వాటికే ప్రాధానయూుం ఇసు్నానిరు. ఇవి బరువు ఎక్కావ ఉనాని, ఎత్ ప్రదేశాలోలాన్ ముుందుక్ నడవని పరిస్థాతి ఉుంది. దీుంతో నడిరోడుడ్పైన దివాయూుంగులు 
నరకయాతన పడుతనానిరు. అల్గే దివాయూుంగులక్ ఎుంత మేర వైకలయూుం ఉుందనే దానిపై పుంఛన విధానుం ఆధారపడి ఉుండాలని, 100 శాతుం ఉనని వారికి ఒకల్, 
కొది్దగా వైకలయూుం ఉనని వారికి మరోల్ పుంఛన విధానుం అమలు చేయాలని శ్రీ భాసకార్ కోరారు. ఈ సమసయూలన ప్రభ్త్వుం దృష్్టకి తీసుకెళ్లాలని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని 
వేడుక్నానిరు.
*పెళ్లాకానక కోలాజ్ అుంటునానిరు...
అతి్లి నుంచి వచిచాన దివాయూుంగ జుంట ఈ ప్రభ్త్వుం పెళ్లాకానకన ఎల్ నిర్్వరయూుం చేస్ుందో, తమక్ ఎల్ అనాయూయుం చేస్ుందో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి చెపు్పక్నానిరు. 
అతి్లికి చెుందిన శ్రీ పుంతాడి జనారథానరావు, శ్రీమతి లక్ష్మి దురగొ వివాహ ఇనోఫూ ససైటీ దా్వరా పెళ్లా చేసుక్నానిరు. వీరికి ఒక బాబు. వివాహ సమయుంలో అధికారులు 
మీక్ పెళ్లాకానక కిుంద ప్రభ్త్వుం నుంచి రూ.1.50 లక్లు వసా్యని చెపా్పరని, ఇప్పటి వరక్ ఆ సము్మలు అుందలేదని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి దృష్్టకి తీసుకొచ్చారు. 
చ్ల్సారులా ప్రభ్త్వ కారాయూలయాల వుంట తిరిగినా ఫలితుం లేదని వాపోయారు. ఇటీవల వళ్లా గటి్టగా అడిగితే... పెళ్లాకానక సైట్ కోలాజ్ అయిుందని, తాము ఏమీ చేయలేమని 
చ్వుకబురు చలలాగా చెపా్పరని దివాయూుంగ జుంట ఆవేదన వయూక్ుం చేస్ుంది. డబు్లు వసా్యని ఆశగా ఎదురుచూసే్ చివరక్ ఇల్ చెపా్పరుంటూ కన్నిరుమున్నిరయాయూరు. 
తమక్ నాయూయుం చేయాలని, పథకుం ఉననిపు్పడు దరఖాసు్ చేసుక్నని వారికి అయినా సము్మలు అుందేల్ చూడాలుంటూ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి అర్జీ సమరి్పుంచ్రు.

రైతుభరోసా యాత్రకి తదేకం ఫండేషన్ 
విరాళం

శతఘ్ని న్యూస్: భీమవరుం జనసేన పార్్ట జనవాణి కారయూక్రముంలో ముఖయూ అతిధులుగా 
పాల్గొని ఉభయగోదావరి ప్రజల నుండి వినతలు సీ్వకరిుంచిన జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ జనసేన పార్్ట స్దా్ధుంతాలు నచిచా, అయన ఆత్మహతయూ చేసుక్నని కౌలు 
రైతల క్టుుంబాలకి చేసు్నని సహాయానికి తమవుంత సహాయుంగా చెక్కాన ఆదివారుం 
భీమవరుం జనవాణి కారయూక్రముంలో పాల్గొనని జనసేన పార్్ట పఏస్ సభ్యూలు, కాకినాడ 
రూరల్ ఇుంచ్ర్జీ పుంతుం నానాజీతో కలిస్ జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ కి 
అుందిుంచిన తదేకుం ఫుండేషన్ ప్రతినిధులు శ్రీమతి మాదవి, శ్రీమతి సుధ.
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ఆత్మకూరు జనస్న ఆధ్వరయుంలో మూడవరోజు డిజిటల్ 
కాయుంపెయిన్

శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లారు జిల్లా, ఆత్మకూరు 
నియోజకవరగొుం, జనసేనపార్్ట అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరక్ నెల్లారు జిల్లా, 
ఆత్మకూరు నియోజకవరగొుం డి.స్.పలిలా నుండి 
బుంటపలిలా వళు్ళ రోడుడ్ మారగొుంలో రోడలా అధా్వన 
పరిస్థాతి పై డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ నిర్వహుంచిన 
జనసేనపార్్ట ఆత్మకూర్ నియోజకవరగొ ఇుంఛార్జీ 

నలిశెటి్ట శ్రీధర్, ఉపాధయూక్షులు డబు్కోటు్ట నాగరాజు ఈ పరయూటనలో భాగుంగా సాథానిక ప్రజలు, 
సున్ల్, పసుపులేటి హజరత్, యశ్వుంత్ క్మార్, హర్, మర్రిపాడు ముండల ప్రధాన కారయూదరిశి 
సున్ల్ యాదవ్, సుంగుం ముండల అధయూక్షులు రాకేష్ యాదవ్, మదన్ తదితరులు పాల్గొనానిరు. 
వాహనదారులు ప్రసు్త వరాషాకాల సమయుంలో ఎక్కావగా ప్రమాదాలక్ గురి అవుతననిటులా, దీనిపై 
ప్రభ్త్వుం స్పుందిుంచడుం లేదని తెలిపారు.

పుట్టపరితే జనస్న ఆధ్వరయుంలో మూడవరోజు డిజిటల్ 
కాయుంపెయిన్

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీ సతయూసాయి జిల్లా 
పుట్టపరి్లో జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరక్ రోడలా 
దుస్థాతి గురిుంచి మొదలు పెటి్టన డిజిటల్ 
కాయూుంపెయిన్ కారయూక్రముంలో భాగుంగా 
మూడవ రోజు పుట్టపరి్ పరిధిలోని 
బుకకాపటనిుం ముండలుం కొత్కోట 

రవన్యూ లోని నారిస్ుంపలిలా తాుండా మరియు నారిశిుంపలిలా గ్రాముం ఈ రుండు గ్రామాలక్ సుంబుంధిుంచిన 
రహదారుల సమసయూ గురిుంచి ఈ రోజు జనసేన పార్్ట తరుపున #GoodMorningCMSir 
కారయూక్రముం భాగుంగా పాల్గొనడుం జరిగిుంది.. ఈ గ్రామానికి రోడుడ్ సమసయూ గురిుంచి మాట్లాడడుం 
కోసుం వళ్ ఆ ఊరి ప్రజలు ఇకకాడ మరి కొనిని సమసయూలన కూడా జనసేన పార్్టకి వలలాడిుంచ్రు..మర్ 
ముఖయూుంగా ఇకకాడ మొబైల్ నెట్వర్కా లేకపోవడుం వలన ఎవరికైనా అతయూవసర విషయానిని బయటి 
వారికి చెపా్పలి అనాని కాన్ అుంబులెన్స్ లక్ కాల్ చెయాయూలి అనాని సరే ఊరి చివరికి వళ్లా గుట్్ట లేక 
చెట్్ట ఎకికా మర్ చెయాయూలిస్న దుస్థాతి నెలకొుంది అని గ్రామ ప్రజలు వాపోయారు.. ఈ ప్రాుంతాలక్ 
రాత్రి పూట వళ్ళడానికి దారులు కూడా సరిగాగొ లేకపోవడుం మరో పెద్ద సమసయూ. దారి మధయూలో ఉనని 
కల్వరు్ట కూడా పోయిన సుంవతస్రుం వచిచాన వరదల కారణుంగా విరిగిపోవడుం జరిగిుంది. తరువాత 
ఎమె్మలేయూ డుదు్దక్ుంట శ్రీదర్ రడిడ్ వచిచా ఈ గ్రామానికి మూడు నెలలోలా వుంతెనన నిరి్ముంచి రాకపోకల 
సమసయూన పరిషకారిసా్న అని చెపా్పరు, సుంవతస్రుం దాటిన రోడుడ్ సమసయూన పరిషకారిుంచ లేదు.. 
దీనికి తాతాకాలిక పరిష్కారుం కొరక్ గ్రామ ప్రజలు మటి్ట వేసుకొని చినని దారిని వేస్ దాని మీదనే 
గ్రామాలక్ వళు్నానిరు, అది కూడా కేవలుం ది్వచక్ర వాహనాలు,లేదా ఆట్లు వళ్ళడానికి మాత్రమే 
ఉుంది. ఎమరజీన్స్ టుం లో అుంబులెన్స్ కూడా వళ్ళడానికి దారి లేదు. దీనివలలా గ్రామ ప్రజలు దాదాపు 
అయిదు కిలోమీటరులా రావాలిస్ వసు్ుంది.. ఈ వైఎస్ఆర్ ప్రభ్త్వుం అధికారుంలోకి వచిచా దాదాపు 
మూడు సుంవతస్రాలు అవుతనాని ఈ గ్రామానికి రహదారులు ఇుంకా బాగు చేయకపోవడుంతో 
వృదు్దలు, మహళలు, విదాయూరుథాలు మరియు రోజు కూలీలు అనేక ఇబ్ుందులక్ గురవతనానిరు… 
కాబటి్ట ఇప్పటికైనా ఈ రాష్ట్ర ప్రభ్త్వము నిద్ర లేచి వుంటనే రోడుడ్ పనలు పూరి్ చెయాయూలి అని 
పుట్టపరి్ జనసేన పార్్ట తరుపున కోరారు. ఈ కారయూక్రముంలో ఉమ్మడి అనుంతపురుం జిల్లా ప్రధాన 
కారయూదరిశి అబు్దల్ అబు, డాక్టర్ పలలాపు తిరుపతేుంద్ర, బోయ వుంశీ,సాయి ప్రభ, మేకల పవన్ 
కళ్యూణ్, నాగరాజు, అభ, చిగిచరలా గణేష్, హరి, నారిస్ుంపలిలా గణేష్, మురళ్, పవన్, శ్వ, వుంకటేష్ 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ఇంటి ఇంటికి జనస్నాని భావజాలం
శతఘ్ని న్యూస్: గుుంటూరు: 
ఇుంటి ఇుంటికి జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి భావజాలుం 
తెలియచేయాలి అనే ఉదే్దశుంతో.. 
జనసేన పార్్ట నాయక్ల 
సహకారుంతో గుుంటూరు 
చుటు్టగుుంట ప్రాుంతము, 
శ్వరామ నగర్ 15వ లన లో 

కొనిని క్టుుంబాలని కలస్ పవన్ కళ్యూణ్ గారి మనోగతుం అనే పుస్కుంలో ఉనని అమూలయూమైన 
విషయాలన కొనిని క్టుుంబాలకి తెలియజేస్.. వారుమరో పది ముంది న్ ఉతే్జ పరిచే విధుంగా 
వివరిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన పార్్ట క్రియాశీలక కారయూకర్లు పమిడి పవన్, 
లక్ష్మీ శెటి్ట సాయి చుంద్ (నాన్), దళవాయి రాము, ప. ఫణి క్మార్ శర్మ, చుందు శ్రీనివాస రావు, 
టి. శ్రీనివాస రావు, ఎుం డి. రఫీ, ముంత్రి లోకేష్, బొల్లా కిరణ్, వి. మహేష్, హమీద్ , రాము 
మరియు తదితర జనసైనిక్లు పాల్గొనానిరు.

రోడ్ల దుస్థితి పై గళమెతితేన పేడాడ రామ్్మహన్ రావు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస: జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు 
మేరక్ సషల్ మీడియా వేదికగా డిజిటల్ కాయూుంపైన్ #GoodMorningCM-
Sir కారయూక్రముంలో బాగుంగా ఆమదాలవలస నియోజకవరగొుం ఇుంచ్ర్జీ పేడాడ.
రామో్మహన్ రావు మాట్లాడుతూ.. ఆమదాలవలస మునిస్పాలిటి బొడేడ్పలిలాపేట 
నుండి పూజారిపేట రోజూ సీ్పకర్ తమి్మనేని సీతారాుం గారు ప్రయాణిుంచే 
రహదారి.. రోడులా పరిస్థాతి గత ఏడాది ఇదే పేలాస్ లో మాట్లాడటుం జరిగిుంది. ఏళు్ళ 
గడిచినా రహదారులు మాత్రుం మారడుం లేదని ఆయన వాపోయారు.

రోడ్లన్ బాగుచేయించండి – ప్రమాదాలన్ 
అరికట్టండి

శతఘ్ని న్యూస్: దరిశి, 
జనసేన పార్్ట రోడలా దుస్థాతిని 
ప్రభ్త్వ దృష్్టకి తీసుక్వచేచా 
#GoodMorningCM-
Sir కారయూక్రముంలో భాగుంగా 
ఆదివారుం ఉదయుం జనసేన 
పార్్ట క్రిచేడు ముండల కమిటీ 

అధయూక్షులు మాదా వుంకట శేషయయూ ఆధ్వరయూుంలో ఆవులముంద నుండి నాయుడుపాలెుం 
వరక్ వునని రోడుడ్ దుస్థాతిని దరిశి నియోజకవరగొ జనసేన పార్్ట ఇుంచ్రిజీ బొటుక్ రమేష్ 
బాబు, జనసైనిక్లు మరియు ప్రజలు పాల్గొని ప్రభ్త్వ దృష్్టకి తీసుక్వచ్చారు. ఈ 
సుందర్ుంగా బొటుక్ రమేష్ బాబు మాట్లాడుతూ జనసేన పార్్ట ఆవిరా్వుం నుంచి 
ప్రజాసమసయూలన ప్రభ్త్వుం దృష్్టకి తీసుక్వచేచా ప్రయతనిుం చేసూ్నే వుననిదని, ప్రజల 
పక్షాన పోరాడుతూనే ఉననిదని, ప్రభ్త్వుంపై ఒతి్డి తీసుక్ వసూ్నే వుననిదని తెలిపారు. 
ఉదా్దన కిడీని బాధితల సమసయూ దగగొర నుండి, భవన నిరా్మణ కారి్మక్ల సమసయూ నుండి, 
అమరావతి రాజధాని రైతల అగచ్టలా దగగొర నుండి, మహళ్ హక్కాలు కాపాడడుం 
దగగొర నుండి, విదాయూరుథాల సమసయూల దగగొరనుండి, ఉదోయూగుల స్పఎఫ్ సమసయూ దగగొర 
నుండి, ఆత్మహతయూ చేసుక్ననికౌలు రైతల క్టుుంబాలన ఆదుక్నే దగగొరనుండి, 
నేటి రోడలా దుస్థాతివరక్ ఎనోని సమసయూలన ప్రభ్త్వుం దృష్్టకి తీసుక్వచిచానా ప్రభ్త్వ 
స్పుందన కరువైుందని అనానిరు. అధికారుం లేకపోయినా, అక్రమారజీన లేకపోయినా, 
తమ కష్్టరిజీతుంతో జనసేన పార్్ట అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ – వారి సూఫూరి్తో జనసైనిక్లు 
ప్రజలక్ అుండగా నిలబడుతనానిరని, భవన నిరా్మణ కారి్మక్ల ఆకలి తీరచాడుం కోసుం 
నాడు స్వర్గొయ డొకకాసీతమ్మ పేరిట అననిదాన కారయూక్రముం చేశారని, నేడు కౌలు రైతల 
క్టుుంబాలక్ ఆరిథాక సహాయుంతో ఆసరాగా ఉుంటునానిరని, అధికార యుంత్ుంగుం, 
ప్రభ్త్వ సుంపద వునాని ఈ ప్రభ్త్వము ఏమీ చేయలేకపోతననిదని, అభవృది్ధ 
క్ుంటుపడిుందని, ప్రజలు చ్ల్ ఇబ్ుందులు పడుతనానిరని అనానిరు. సుంక్షేమ 
పథకాలక్ ఎవ్వరూ వయూతిరేకుంకాదని, కాన్ ప్రభ్త్వుం కేవలుం సుంక్షేమ పథకాలకె కాక 
అభవృది్ధకి కూడా పెద్ద పీట వేయాలని, రుండిుంటిని బాలన్స్ చేసుక్ుంటూ పరిపాలన 
చేయాలన్ అనానిరు. సుంక్షేమ పథకాల పేరుతో ప్రజల అకౌుంట్ లో బటన్ దా్వరా 
డబు్ వేసు్నానిమని చెప్పడుం బాధయూతారాహతయూమని, ప్రజలక్ పని కలి్పుంచడుం దా్వరా 
వారిలో ఉనని సామరా్ద్యనిని వలుగులోనికి తీసుక్ రావాలిస్న అవసరముుందనానిరు. 
తదా్వరా ప్రభ్త్వ ఖజానాక్ ఆదాయుం, అభవృది్ధ కారయూక్రమాలక్ వినియోగుం 
చేయవచుచాననానిరు. చకకాటి రహదారులా దా్వరా పెట్రోల్ ఆదా చేయవచచాని, పెట్రోల్ 
ధరలన నియుంత్రిుంచవచచాని, తదా్వరా అనిని రకాల వసు్వులు మరియు సేవల ధరలన 
తగిగొుంచవచచాని, ప్రమాదాలు కూడా నివారిుంచవచచాని, కనక ప్రభ్త్వుం ఇకనైనా ఈ 
విషయాలపై మేల్కాని, రోడలాన బాగుచేయిుంచ్లని ప్రభ్తా్వనిని డిమాుండ్ చేశారు. 
ఈ కారయూక్రముంలో ముుండలామూరు ముండల కమిటీ అధయూక్షులు తోట రామారావు, 
దరిశి నగర పుంచ్యితి అధయూక్షులు చ్తిరాశ్ కొుండయయూ, దొనకొుండ ముండల కమిటీ 
అధయూక్షులుగుుండాల నాగేుంద్ర ప్రసాద్, దరిశి ముండల కమిటీ ప్రధాన కారయూదరిశి 
మారాబత్ని వుంకటయయూ, క్రిచేడు ముండల కమిటీ ప్రధాన కారయూదరిశి పోలెబోయిన 
వుంకట్రావు, దొనకొుండ ముండలకమిటీ ప్రధాన కారయూదరిశి మీనిగ నాగూర్ బాబులతో 
బాటు నియోజకవరగొ ఐటి కోరిడ్నేటర్ ఉలిలా బ్రహ్మయయూ, జిల్లా ప్రోగ్రాుం కమిటీ సభ్యూలు 
పసుపులేటి చిరుంజీవి, పుపా్పల రుద్రా, జనసైనిక్లు, గ్రామ ప్రజలు పెద్ద ఎత్న 
పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నిద్ర లేవండి సీఎం సార్: రూప మరిశెటి్ట
శతఘ్ని న్యూస్: ఆుంధ్రప్రదేశ్ రహదారుల దుస్థాతిని 
తెలియచేసేుందుక్ #GoodMorningCMSir, 
#AnantapuramuUrbanRoads హాయూష్ ట్యూగ్ తో 
డిజిటల్ కాయూుంపెయినిుంగ్ అనుంతపురుం అర్న్: జనసేన 
పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరక్ మరియు 
నాదుండలా మనోహర్ సూచనల మేరక్.. 
మొదు్దనిద్ర పోతనని వైఎస్ జగన్ ప్రభ్తా్వనిని తటి్ట 
లేపేుందుక్ చేపటి్టన కారయూక్రముం #GoodMorning-
CMSir కారయూక్రముంలో భాగుంగా అనుంతపురుం అర్న్ 
నియోజకవరగొుం తపోవనుం సరికాల్ శాుంతి నగర్ నుండి ఆర్్టసీ 

బసా్టుండ్ కి వళలా రహదారి ని ప్రదరిశిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ రహదారి చ్ల్ అద్వనుంగా 
ఉుంది.

అవనిగడ్డ జనస్న ఆధ్వరయుంలో డిజిటల్ కాయుంపెయిన్
శతఘ్ని న్యూస్: అవనిగడడ్ నియోజకవరగొుంలోని అవనిగడడ్ నుండి కోడూరు వళు్ళ ప్రధాన 
రహదారిలో ఆదివారుం #గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం సర్ కారయూక్రముం నిర్వహుంచ్రు. ఈ 
కారయూక్రముంలో ఉమ్మడి కృష్ణ జిల్లా అధికార ప్రతీనిధిరాయపుది వేణు, కోడూరు ముండల 
అధయూక్షులు గుంగయయూ, అవనిగడడ్ అధయూక్షులు శేషుబాబు, ఉమ్మడి కృష్ణ జిల్లా కారయూదరిశిలు 
గాజుల శుంకర్ రావు, సున్త, సుంయుక్ కారయూదరిశి ఉసా్మన్ షర్ఫ్, ఎుంపీటీసీ సభ్యూలు 
భాన, వసుం,త్ నియోజకవరగొ నాయక్లు, జనసైనిక్లు, పాల్గొనానిరు.

వరద బాధితులన్ ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి: 
లీలాకృష్ణ

*వరద ముుంపు ప్రాుంతాలలో పరయూటిుంచిన లీల్కృష్ణ
*తమ గోడున వినిపుంచిన నిరా్వస్తలు..
*బాధితలన ప్రభ్త్వుం ఆదుకోవాలి..
శతఘ్ని న్యూస్: కపళశ్వరపురుం: కపళశ్వరపురుం 
ముండలుం కేదారలాుంక, దానుంమర్రి తదితర ముుంపు 
ప్రాుంతాలోలా ఆదివారుం ముండపేట నియోజకవరగొ 
జనసేనపార్్ట ఇుంచ్ర్జీ వేగుళ్ళ లీల్కృష్ణ 
పరయూటిుంచ్రు. పుంటలు నష్టపోవడుంతో కన్నిరు 
మున్నిరైన రైతలు తమ గోడున ఆయనక్ 
వినిపుంచ్రు. ఈ సుందర్ుంగా ఆయన మాట్లాడుతూ 

గత పది రోజులుగా లుంకలన్ని వరద ముుంపులోనే ఉనానియనానిరు. అధికారులు గాన్, 
అధికార పార్్ట నాయక్లు గాన్ ఎవరూ కూడా ముుంపు ప్రాుంతాలలో బిక్కా బిక్కాముంటూ 
గడుపుతనని బాదితల వైపు కనెనితి్ చూడకపోవడుం చ్ల్ దారుణమని తెలిపారు. ముుంపు 
ప్రాుంతాలోలా కన్సుం నితాయూవసర వసు్వులు కూడా అుందచేయలేని నిసస్హాయతలో ఉనని 
ప్రభ్త్వ తీరుపై దుయయూబట్్టరు. వరదల కారణుంగా నష్టపోయిన రైతలక్ ప్రభ్త్వమే 
పూరి్ సహాయుం చేయాలని ఆయన డిమాుండ్ చేసారు.

కదిరి శ్రీకాంత్ రెడి్డ ఆధ్వరయుంలో జనస్న 
డిజిటల్ కాయుంపెయిన్

శతఘ్ని న్యూస్: తాడిపత్రి, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరక్ మన రాష్ట్రుంలో 
ఉనని రోడలా పరిస్థాతలన ప్రజలక్ మరియు ముఖయూముంత్రికి తెలిసేల్ జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ తలపెటి్టన #ఘూదుంఒరినిుంగ్ుంశ్ర్ కారయూక్రముంలో భాగుంగా మూడవ 
రోజున తాడిపత్రి నియోజకవరగొ జనసేన పార్్ట ఇుంచ్ర్జీ కదిరి శ్రీకాుంత్ రడిడ్ ఆధ్వరయూుంలో 
నియోజకవరగొుంలోని తాడిపత్రి ముండలుంలోని తేరననిపలిలా నుంచి టి తిమా్మపురుం వళ్ళ 
మారగొుంలో అధా్వననిుంగా ఉనని రోడలాన అల్గే బుగగొ నుంచి నిటూ్టరు వరక్ దారుణుంగా 
ఉనని రోడలాన పరిశీలిుంచి వాటి ఫోట్లు మరియు వీడియోలు పుంపడుం జరిగిుంది. ఈ 
కారయూక్రముంలో జనసేన కారయూకర్లు కిరణ్, అయూబ్, రసూల్, నాగారుజీన, రాహుల్, 
మణికుంఠ, మహేష్, మధు, కృష్ణ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

అరిజిలి్ల ముత్యులమ్మ కుటంబానికి పెందురితే జనస్న 
భరోసా

శతఘ్ని న్యూస్: అనకాపలిలా జిల్లా, 
పెుందురి్ నియోజకవరగొుం, పరవాడ 
ముండలుం ముతాయూలమ్మపాలెుం గ్రామ 
పుంచ్యితీలో 2017 సుంవతస్ర 

నుండి జనసేనపార్్ట కారాయూలయుం ఏరా్పటు చేసుకోవడానికి అరిజీలిలా ముతాయూలమ్మ ఇుంటిని 
ఇవ్వడుం జరిగిుంది. ఇటీవల కాలుంలో అరిజీలిలా ముతాయూలమ్మ స్వరగొసుథాలు అయాయూరని 
చెప్పడానికి చిుంతిసు్నానిము. జనసేనపార్్ట తరుపున ఆమెక్ ఘన నివాళ్ అరి్పసు్నానిము. 
భవిషయూత్లో ఆమె క్టుుంబ సభ్యూల(క్మారుడు అరిజీలిలా మురళ్)క్ జనసేనపార్్ట అుండగా 
ఉుంటుుందని భరోసా ఇసూ్, ముతాయూలమ్మ పాలెుం గ్రామ పుంచ్యితీ జనసేనపార్్ట 
తరుపున 6 వేల రూపాయలు ఆరిథాక సహాయుం చేయడుం జరిగిుంది. ఈ కారాయూలయుంలో 
జనసేనపార్్ట నాయక్లు అరిజీలిలా అప్పలరాజు, బొుంది ముతాయూలు, సమ్ముంగి అపా్పరావు, 
చిుంతకాయల ముతాయూలు, సమ్ముంగీ లోవరాజు, అరిజీలిలా ఎర్రయయూ, చిుంతకాయల లక్ణరావు, 
బొుంది చిన ముతాయూలు, అరిజీలిలా అప్పలరాజు పాల్గొనానిరు.

ముంపు ప్ంత్లో్ల పులిహోర పొట్్లలు పంపణీ 
చేస్న జనస్న

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిల్లా, ప గననివరుం నియోజకవరగొుం, జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరక్ ప.గననివరుం ముండలుంలోని యర్రుంశెటి్టవారిపాలెుం 
ప్రాుంత పరిధిలో లుంక గ్రామాలక్ వరద నేపధయూుంలో చుటు్టముటి్టన వరద న్టితో 
బిక్కాబిక్కాముంటూ జీవనుం సాగిసు్నానిరు. ప్రజలక్ గుపె్పడు మెతక్లు కరువయాయూయి. 
బాధిత ప్రజలక్ సకాలుంలో ఆహార పొట్లాలన పుంపణీ చేయడుంలో అధికారులు పూరి్గా 
విఫలుం అయాయూరనే ఆవేదన ప్రజల నుండి వయూక్మవుతుంది. ఈ విపత్న చూస్ జనసేనాని 
పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరక్ యర్రుంశెటి్టవారిపాలెుం గ్రామ జనసేన నాయక్డు పెది్దరడిడ్ 
సీతారామ్ సహాయుంతో సర్పుంచ్ మరియు జనసైనిక్లు ఆధ్వరయూుంలో బూరుగులుంక 
ముుంపు ప్రాుంతాలోలా పులిహోర పొట్లాలు పుంపణీ చేయడుం జరిగిుంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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3వ రోజు డిజిటల్ కాయుంపెయిన్ లో 
విజయనగరం జనస్న

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరుం: అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూన్ పలువు మేరక్ గాడనిద్రలో 
ఉనని వైసీపీ ముఖయూముంత్రి గారికి శుభోదయుం పలుక్తూ #GoodMorning-
CMSir కారయూక్రముంలో భాగుంగా చివరి రోజు ఆదివారుం శ్రీమతి పాలవలస యశస్్వ 
ఆధ్వరయూుంలో నిరసన తెలుపుతూ.. ఇప్పటికైనా విజయనగరుం రోడుడ్లు దుస్థాతి చూస్ 
ప్రజలకి ఇబ్ుంది లేక్ుండా బాగు చెయాయూలి అని కోరడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో 
పెద్దఎత్న విజయనగరుం నియోజిక కారయూకర్లు పాల్గొని నిరసన తెలియడుం జరిగిుంది. 
ఈ సుందర్ుంగా రోడుడ్ లో వళుతనని సామానయూ ప్రజలు సా్వతుంత్రుంగా పాల్గొని పార్్టని 
అధయూక్షులు వారిని సపోర్్ట చెయయూడుం జరిగిుంది.

రోడ్ల దుస్థితి పై కుందురితే జనస్న డిజిటల్ కాయుంపెయిన్
శతఘ్ని న్యూస్: 3వ రోజు #GoodMorningCMSir డిజిటల్ కాయూుంపైనిుంగ్ లో 
భాగుంగా ఆుంధ్రప్రదేశ్లా గాని.. అనుంతపురుం జిల్లాలో గాని ఇల్ుంటి అదా్వన స్థాతిలో ఉనని 
రహదారి మర్కటి ఉుండదు అని తెలీజేసూ్ బెస్రపలిలా నుంచి జుంబుగుుంపల గ్రామాల 
మధయూ ఉనని రహదారి ప్రదరిశిుంచడుం జరిగిుంది.
అనుంతపురుం జిల్లా, కళ్యూణదురగొుం నియోజకవరగొుం, క్ుందురి్ ముండలుంలోని బెస్రపలిలా 
నుంచి జుంబుగుుంపల గ్రామాల మధయూ ఉనని రహదారి 20 సుంవతస్రాలుగా గుుంతలు 
ఏర్పడి, ఇల్ కల్వరు్ట తెగిపోయి ఒక చెరువు ల్గా తయారు అయిుంది. ఇకకాడ సాథానిక 
వాహనదారులు చ్ల్ ఇబ్ుందులు పడుతూ ఉనానిరు. ఎమె్మలేయూ గారికీ, ప్రజా ప్రతినిధులక్ 
ఎనినిసారులా గ్రామసు్లు తెలిపనా పటి్టుంచుకోవడుం లేదు అని వాహనదారులు వాపోయారు. 
ఈ కారయూక్రముంలో జిల్లా కారయూదరిశి లక్ష్మీనరసయయూ, సుంయుక్ కారయూదరిశి బాలయూుం రాజేష్, 
ముండల అధయూక్షులు జయకృష్ణ, జనసేన వీర మహళ షేక్ తార, జనసేన పార్్ట నాయక్లు, 
కారయూకర్లు పాల్గొనడుం జరిగిుంది.

జలమురు జనస్న ఆధ్వరయుంలో డిజిటల్ కాయుంపెయిన్
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాక్ళుం జిల్లా, నరసననిపేట 
నియోజకవరగొుంలో జనసేన అధినేత పవన్ 
కల్యూణ్ ఆదేశాలు మేరక్ రోడుడ్ గుంతలుగా 
ఉుండటుంతో #GoodMorningCM-
Sir కారయూక్రముంలో జలమురు ముండలుం, 
అుందువరుం పుంచ్యతీలో సుమారు 10 
గ్రామాలు గుుంతలతో ఉుండడుంతో జలమురు 

జనసేన నాయక్లు రహదారికి వళ్లా డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ చేపట్్టరు. ఈ కారయూముుంలో 
జలమురు జనసేన నాయక్లు నడుపురి తిరుపతిరావు, నరసననిపేట నియోజకవరగొుం 
సీనియర్ నాయక్లు, బోడెుం జితేుంద్ర, జనసైన్క్లు జయప్రదుం చేసారు.

నిద్ర లేవండి సీఎంసార్: కంచికచర్ల జనస్న
శతఘ్ని న్యూస్: కుంచికచరలా: జనసేన పార్్ట అధినేత కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాలు 
మేరక్.. కృష్ణ జిల్లా అధయూక్షుడు బుండ్రేడిడ్ రామకృష్ణ సూచనల మేరక్ ఆదివారుం 
కుంచికచరలా ముండలుం పరిధిలో వరుసగా 3వ రోజు రోడలా #GoodMorningCMSir 
డిజిటల్ కుంపైన్ మోగుల్రు గ్రాముంలో కుంచికచరలా ముండల జనసేన పార్్ట అధ్వరుంలో 
నిర్వహుంచడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో కుంచికచరలా జనసైనిక్లు మరియు ముండల 
నాయక్లు పాలుగనానిర్రు. కుంచికచరలా ముండల ప్రధాన కారయూదరిశి దేవిరడిడ్ అజయ్ బాబు 
మాట్లాడుతూ.. ముండల పరిధిలో 16 గ్రాముంలో ఎకకాడ చూస్నా దబ్తినని రోడులా.. పడిన 
గుుంతలు నిుండా న్ళు్ళ చేరి చెరువులన తలపసు్నానియి అని అదే విధుంగా జగన్ రడిడ్ గారికి 
ఉచిత పథకాలు మీద. మరియు వలలా నానని సమాధి. పుంచ్యితీ రాజ్ లక్ రుంగులు 
వేయటుం మీద ఉనని శ్రద్ధ రాష్ట్ర అభవృది్ధ మీద లేదు అని మాట్లాడారు. ఈ కారయూక్రముంలో 
జిల్లా పోగ్రమిుంగ్ కమిటీ సభ్యూలు తోట ఓుంకార్ విరామహల చిట్టుం నాగలక్ష్మి ముండల 
సుంయుక్ కారయూదరిశిలు క్సునరి నరస్ుంహారావు కొట్్టరి దేవేుంద్ర, అల్గే ముండల 
నాయక్లు పేదినేడి హరిబాబు, వనపరి్, పదా్మరావు, పుపా్పల వేణుగోపాల్, క్రా నాని, 
కుంచేటి. సాయిబాబా, రాజు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

పతితేకొండ జనస్న ఆధ్వరయుంలో జనస్న డిజిటల్ కాయుంపెయిన్
శతఘ్ని న్యూస్: పతి్కొుండ 
నియోజకవరగొుం, వలు్దరి్ 
ముండలుంలో మూడవ రోజు 
# G o o d M o r i n g C M -
Sir ప్రోగ్రాుం వలు్దరి్ ముండలుం 
నాయక్లు బాబిజీ, పరమేష్, రడిడ్ 
పోగు నాగరాజ్, బడోలలా ఆదనని 
ఆధ్వరయూుంలో జనసేన డిజిటల్ 

కాయూుంపెయిన్ జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రమానిని ఉదే్దశ్ుంచి జనసేన పార్్ట నియోజకవరగొ 
నాయక్లు స్జి రాజశేఖర్ మాట్లాడుతూ… జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
మరియు రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ చైర్మన్ నాదుండలా మనోహర్ ల ఆదేశాల మేరక్ 
రాష్ట్రుంలో రోడలా అదా్వన పరిస్థాతలన తెలియజేసూ్, గాఢ నిద్రలో ఉనని సీఎుంన 
నిద్రలేపడానికి జనసేన పార్్ట ఆధ్వరయూుంలో #GoodMoringCMSir డిజిటల్ 
కాయూుంపెయిన్ లో భాగుంగా, ఆదివారుం వలు్దరి్ ముండలుం వలు్దరి్ రామళలాకోట పులలాగుమి్మ 
కలగటలా ఉయాయూలవాడ మీదుగా నన్నిరు వళలా రోడుడ్ మరుమతలు వుంటనే చేపట్్టలని, 
#GoodMoringCMSir డిజిటల్ ప్రోగ్రాుం దా్వరా తెలియజేయడుం జరిగిుంది. అల్గే 
గత సుంవతస్రుం రోడులా గురిుంచి #JSPAPROADS అనే డిజిటల్ కాయూుంప్ చేయడుం 
జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముం దా్వరా రాష్ట్రుంలో గాడమైన నిద్రలో ఉనని జగనో్మహన్ రడిడ్ని 
నిద్ర లేపడుం వలలా ఆుంధ్రప్రదేశ్ రోడలాగురిుంచి సీఎుం జగన్ రడిడ్ మాట్లాడుతూ, ఆుంధ్రప్రదేశ్లా 
ఉనని రోడలాన్ని 2022లో జూన్ లోపల బాగు చేసా్మని చెప్ప, ఇప్పటికి కూడా రోడలాక్ 
మరమ్మత్లు అనేక చోటలా చేపట్టక్ పోవడుం, చ్ల్ బాధాకరమైన విషయుం, మన 
రాష్ట్రుంలో అనేకసారులా బసుస్ చ్ర్జీలు పెుంచిన జగన్ మోహన్ రడిడ్ రోడలా గురిుంచి ఎుందుక్ 
పట్టడుం లేదు, ఇప్పటికైన నిద్రపోతనని సీఎుంని మరోసారి నిద్ర లేపుతూ… రాష్ట్రుంలో 
ఉనని అనిని రోడలాక్ మరమ్మతలు వుంటనే చేపట్్టలని జనసేన పార్్ట తరఫున డిమాుండ్ 
చేసు్నానిుం అని తెలియజేశారు, ఈ కారయూక్రముంలో వలు్దరి్ ముండలుం నాయక్లు బాబిజీ, 
నాగరాజ్, పులలాగుమి్మ పరమేష్ కలగటలా ఆది, గద్దల రాజు, నాగేశ్వరరావు, చిరుంజీవి, 
నరస్ుంహుడు, భాసకార్ మరియు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కోన త్త్రావు ఆధ్వరయుంలో ఆధ్వరయుంలో జనస్న 
డిజిటల్ కాయుంపెయిన్

శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక, ఆుంధ్రప్రదేశ్ 
లో ఉనని రోడలా దుస్థాతి పై జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశానసారుం #Good-
MorningCMSir డిజిటల్ కాయూుంపైనిుంగ్ 
లో భాగుంగా 3వ రోజు గాజువాక ఇుంచ్ర్జీ 

కోన తాతారావు ఆధ్వరయూుంలో 79వ వార్డ్ అగనుంపూడి, గలలావానిపాలెుం, ష్రిడీసాయి నగర్ ఆరిచా వద్ద 
జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో నియోజకవరగొుం నాయక్లు, జనసైనిక్లు, వీరమహళలు అధిక సుంఖయూలో 
పాల్గొనానిరు.

డిజిటల్ కాయుంపెయిన్ లో మంత్రాలయం జనస్న
శతఘ్ని న్యూస్: ముంత్లయుం 
నియోజకవరగొుం జనసెన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరక్ గుడ్ మారినిుంగ్ 
సీఎుం డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ కారయూక్రముంలో 
పొుంత నరస్ుంహులు ఆధ్వరయూుంలో కోస్గి 
ముండలుం లోని కోస్గి నుండి చిుంతక్ుంట, 
పలెలాపాడు మీదుగా ఎమి్మగన్రు వళలా 
రహదారి గత కొనిని సుంవతస్రాలుగా 

అదా్వన పరిస్థాతలోలా ఉుంది. జగన్ ప్రభ్త్వుం ఏరా్పటు చేస్ మూడేళలాయిన సాథానిక ఎమె్మలేయూ అయినా, 
నాయక్లన ఇుంతవరక్ పటి్టుంచుక్నని దాఖల్లు లేవు.అల్గే కోస్గి నుండి డి.బెలగల్ మీదుగా 
ఎమి్మగన్రు వళలా రోడుడ్ కూడా అదా్వన పరిస్థాతలోలా ఉనానియి. ఇవే కాక్ుండా కౌతాళ ముండలుం, 
పెద్దకడబూరు ముండలుం, ముంత్లయ ముండలుంలోని వివిధ గ్రామాలక్ వళలా ప్రధాన రహదారులు 
అన్ని కూడా అదా్వన పరిస్థాతలోలా ఉనానియని ముంత్లయుం జనసేన తాల్కా నాయక్లు పొుంత 
నరస్ుంహులు పేర్కానానిరు. ఈ కారయూక్రముంలో నాగరాజు, రజాబ్, హనముంత, దొడిడ్ వుంకటేష్, 
దేవయయూ, శశ్, వీరాుంజని, వీరారడిడ్ జనసైనిక్లు పాల్గొనానిరు.

సమసయులు పట్టని ముఖయుమంత్రిని మేల్కొలే్పందుకే గుడ్ మారినింగ్

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరుం, జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశానసారుం, జనసేనపార్్ట 
మైలవరుం ముండల అధయూక్షుడు శీలుం బ్రహ్మయయూ ఆధ్వరయూుంలో “గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం సార్” ప్రోగ్రాుంలో 
భాగుంగా మైలవరుం నుండి వల్వడుం, చుంద్రాల, వదురుబిడెుం వళలా రోడుడ్ మారగొుంలో గల గుుంతలన, 
అస్వయూస్ుంగా ఉనని రోడలా దుస్థాతిని వివరిసూ్ నిరసన కారయూక్రముం చేపట్టడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రమానికి 
ముఖయూఅతిథిగా హాజరైన జనసేనపార్్ట రాష్ట్రఅధికారప్రతినిధి, మైలవరుం నియోజకవరగొ ఇనాచార్జీ అకకాల 
రామో్మహన్ రావు(గాుంధీ)మాట్లాడుతూ రాష్ట్రవాయూప్ుంగా అదా్వనుంగా ఉనని రోడలా దుస్థాతి వివరిసూ్ 
“గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం సార్” అనే ప్రోగ్రాుం ఏరా్పటు చేయడుం జరిగిుందని, ఇుందులో భాగుంగానే 
మైలవరుం, వల్వడుం గ్రాముంలో గల రోడులా అదా్వననిుంగా ఉనానియని, ప్రమాదకరమైన గుుంతలన 
సైతుం తట్టడు మటి్ట వేయలేదని, గుుంతల వలలా అనేక ముంది ప్రాణాలు కోలో్పతనానిరని, కాన్ ఈ రాష్ట్ర 
ముఖయూముంత్రి గాఢ నిద్రలో ఉనానిరని ఆయన మేల్కాలే్పుందుకే ఈ కారయూక్రముం చేపట్టడుం జరిగిుందని 
పేర్కానానిరు. వుంటనే రోడలాన మరమ్మత చేయాలని డిమాుండ్ చేశారు. ఈ సుందర్ుంగా గుుంతలో 
పడుకొని నిరసన వయూక్ుం చేశారు. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన వీరమహళ దోసపాటి శశ్కళ, మైలవరుం 
ముండల కమిటీ నాయక్లు పడిగల ఉదయ్, చుంద్రాల మురళీకృష్ణ, ఈతకొటు్ట నాని, ఆక్తోట 
ఈశ్వర్, మల్లారపు దురాగొప్రసాద్, ఆనుం విజయ్ క్మార్, రమేష్ బాబాయ్, తాళలా శ్వకృష్ణ, మాదాసు 
సుబా్రావు, ఉయూయూరు నాగరాజు, చలలా నాగరాజు, పౌల్ రాజు మరియు జనసైనిక్లు వేమిరడిడ్ 
వుంశీ కృష్్ణరడిడ్, మర్రి కొుండలరావు, ఎడలా హరషా, పడగల నాగరాజు, గుర్రుం వుంకటేశ్వరరావు, శీలుం 
చుందు, ఎడలా రామకృష్ణ, తోముండ్రు నవీన్, పసుపులేటి దురాగొప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

మామిడికుదురు జనస్న ఆధ్వరయుంలో 
డిజిటల్ కాయుంపెయిన్

శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్రుంలో రోడలా దుస్థాతి పై జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరక్ #GoodMorningCMSir డిజిటల్ 
కాయూుంపైనిుంగ్ లో భాగుంగా 3వ రోజు ఆదివారుం మామిడిక్దురు, 
కొమరాడ, ఈదరాడ, మగటపలిలా, గోగననిమఠుం, మగటపలిలా – చెనానిడుం 
మెయిన్ రోడలా దుస్థాతి పై మగటపలిలా గ్రామ జనసేన పార్్ట ఆధ్వరయూుంలో 
నిరసన తెలియజేయడుం జరిగిుంది.

రోడ్ల దుస్థితిపై బెల్లంకొండ సాయిబాబు 
నిరసన

శతఘ్ని న్యూస్:  ప్రకాశుం, కొమరోలు ముండలుంలో గిద్దల్రు జనసేన 
పార్్ట ఇనాచారిజీ బెలలాుంకొుండ సాయిబాబు పరయూటిుంచ్రు. ఈ సుందర్ుంగా 
కొమరోలు ముండలుంలోని సురవారి పలిలా రోడుడ్ మరియు నరస్ుంహుని 
పలిలా రోడుడ్ దుస్థాతి పరిశీలిుంచి తీవ్ర ఆగ్రహుం వయూక్ుం చేశారు. గత మూడు 
రోజులుగా గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం సార్ కారయూక్రముంలో భాగుంగా పార్్ట 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరక్ నియోజకవరగొుంలోని పలు 
రోడలాన నియోజకవరగొ నాయక్లు, కారయూకర్లతో కలిస్ పరిశీలిసూ్ 
యాచవరుం రోడుడ్, పెద్ద కుందుకూరు, శుంకరాపురుం రోడుడ్, జనసేన 
ఇుంచ్ర్జీ బెలలాుంకొుండ సాయి బాబా పరిశీలిుంచడుం జరిగిుంది. అనుంతరుం 
ప్రభ్తా్వనిని ఈ రోడులా త్వరగా మరమ్మత్లు చేయాలని జనసేన పార్్ట 
తరపున డిమాుండ్ చేయడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన జిల్లా 
నాయక్లు, ముండల నాయక్లు, జనసేన జిల్లా జాయిుంట్ సెక్రటర్ 
సురేష్ జనసేన కారయూకర్లు, గ్రామసు్లు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

వదిదిరాలలో ఘనంగా కేతంరెడి్డ వినోద్ రెడి్డ 
జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: జమ్మలమడుగు, వది్దరాలలో జనసైనిక్లు కేతుంరడిడ్ 
వినోద్ రడిడ్ పుటి్టనరోజు సుంబరాలు జరుపుక్నానిరు. దేవుని ఆశీసుస్లతో 
న్రేళులా ఉుండాలని దేవుని కోరుకొని తన పుటి్టనరోజు సుందర్ుంగా కేక్ 
కటిుంగ్ జనసైనిక్లతో చేయడుం జరిగిుంది. కేక్ కటిుంగ్ హాజరైన వయూక్్లు 
గురు సురేష్, ప్రమోద్, అజయ్, మలిలాకారుజీన వుంటి జనసైనిక్లతో ఈ 
కారయూక్రముం జరిగినది.

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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అధికారులు మేల్కొని రెండు రోడ్లన్ త్వరగా పూరితే చేయాలని 
జనస్న డిమాండ్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, ఏపీ ప్రభ్త్వుం నిరలాక్్యుం 
కారణుంగా రాష్ట్ర వాయూప్ుంగా రహదారుల అదా్వన పరిస్థాతి 
వలలా ప్రజలు పడుతనని అనేక ఇబ్ుందులు, ప్రమాదాలు 
రాష్ట్ర ప్రభ్త్వుం మొదు్దనిద్ర వీడి సమసయూలు గురి్ుంచే 
విధుంగా జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ తలపెటి్టన 
సషల్ మీడియా ఉదయూముం #GoodMorning-
CMSir కారయూక్రముంలో భాగుంగా విజయవాడ పశ్చామ 

నియోజకవరగొుంలో ప్రధాన రహదారులలో ఒకటన ఎర్రకట్ట కిుంద విుంచిపేట నుంచి చిటి్టనగర్, 
పాల ఫ్యూక్టర్, కే.ఎల్ నగర్ తదితర ప్రాుంతాలక్ రాకపోకల సాగిుంచే ప్రధానమైన ఎర్రకట్ట కిుంద 
రోడుడ్ సుమారు 5-6 నెలలుగా మూస్వేయడుం వలన ప్రజలు అనేక ఇబ్ుందులు పడుతనానిరు. 
గతుంలో కే.టి రోడుడ్ నుందు ఆర్్టసీ బసుస్ల రాకపోకలక్ ఇబ్ుంది అయినపు్పడు ఈ రోడుడ్ నుందు 
బసుస్లు రాకపోకలు నిర్వహుంచేవారు, ఇపు్పడు ఈ రుండు రోడలాన మూస్ వేయడుంలో ప్రసు్త 
వైసీపీ నాయక్ల నిరలాక్్యుం, అసమరథాత కనిపసు్నానియి. ఇప్పటికైనా సాథానిక నాయక్లు, అధికారులు 
మేల్కాని ఈ రుండు రోడలాన త్వరగా పూరి్ చేయాలని జనసేన పార్్ట తరఫున జనసేన పార్్ట ధారి్మక 
ముండలి సభ్యూలు నరుంశెటి్ట కూరా్మ రావు, జనసేన పార్్ట 48వ ప్రధాన కారయూదరిశి తమి్మన చక్రవరి్ 
తదితరులు కోరారు.

పెన్కొండ మండల జనస్న ఆధ్వరయుంలో జనస్న 
డిజిటల్ కాయుంపెయిన్

శతఘ్ని న్యూస్: పెనకొుండ, జనసేన పార్్ట 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గాఢ నిద్రలో ఉనని 
ముఖయూముంత్రి వై.ఎస్ జగనో్మహన్ రడిడ్ని 
నిద్రలేపాలని రాష్ట్ర వాయూప్ుంగా చేపటి్టన 
#GoodMorningCMSir అనే డిజిటల్ 
కాయూుంపెయిన్ కారయూక్రముంలో భాగుంగా రాష్ట్ర 

ప్రధాన కారయూదరిశి చిలకుం మధుసూదన్ రడిడ్, ఉమ్మడి అనుంతపురుం జిల్లా అధయూక్షులు టిస్ వరుణ్ 
ఆదేశాల మేరక్ ఆదివారుం, పెనకొుండ నియోజకవరగొ కేుంద్రుంలో నియోజకవరగొుం నాయక్లు 
క్మార్ పెనకొుండ ముండల అధయూక్షులు మహేష్ ఆధ్వరయూుంలో పెనకొుండ నుండి మడకశ్ర ప్రధాన 
రహదారి మరియు పెనకొుండ నుండి పావగడ ప్రధాన రహదారి మరియు పెనకొుండ డిగ్రీ కాలేజీ, 
కోనాపురుం, కొుండాపురుం మరియు ముంగాపురుం వేళు్ళ రోడుడ్ ఇల్ ముండల వాయూప్ుంగా ఉనని 
దారుణుంగా దబ్తినని రోడలాలో చేపలు పడుతూ నిరసన కారయూక్రముం చేపట్టడుం జరిగిుంది అల్గే 
నాయక్లు క్మార్, మహేష్, రాజేష్, సురేష్, హర్నాయక్ మాట్లాడుతూ సాథానిక ఎమె్మలేయూ మాజీ 
ముంత్రి శుంకరనానిరాయణ రోడులా భవనాలు శాఖ ముంత్రిగా రుండు సుంవతస్రాలు ఉుండి రుండు 
సెుంటిమీటరులా కూడా రోడుడ్ వేయలేదు ఇది మీక్ స్గుగొగా లేదా మాట మాటక్ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారిని విమరశిలు చేయడుం తపా్ప ఏమి చేత కాదా దము్ముంటే మేము ఈ రోజు మేము విస్రిన 
సవాల్ సీ్వకరిుంచి రోడలా బాగు చేయుండి లేదుంటే శెటి్టపలిలాలో జరిగిన మీ సనా్మన కారయూక్రముం ప్రతి 
గ్రాముంలో జరుగుతుందని హ్చాచ్చరిుంచ్రు. ఈ కారయూక్రముంలో ఉపాధయూక్షులు ముంజునాథ్, సురేష్ 
ప్రధాన కారయూదరుశిలు వుంకటేష్, సయయూద్ బాబా, వీరమహళ లక్ష్మి, 3వార్డ్ కౌనిస్లర్ అభయూరిథా తిమ్మప్ప 
కారయూదరుశిలు ఆట్ నారాయణ, అజయ్, విజయ్, నాయక్లు ప్రదీప్, అుంజి(బద్రి) ప్రసాద్, శీన 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

డిజిటల్ కాయుంపెయిన్ లో నూజివీడు జనస్న
శతఘ్ని న్యూస్: న్జివీడు నియోజకవరగొుం, చ్ట్రాయి ముండలుం, జనసేన పార్్ట అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరక్ మరియు ఉమ్మడి కృష్్ణజిల్లా అధయూక్షులు బుండ్రెడిడ్ రామకృష్ణ సూచనల 
మేరక్ #GoodMorningCMSir అనే హాయూష్ ట్యూగ్ తో నిద్రపోతనని జగనో్మహన్ రడిడ్ని మరియు 
ఎమె్మలేయూ ని లేపే కారయూక్రముంలో భాగుంగా ఆదివారుం చ్ట్రాయి ముండలుం తమ్మగూడెుం గ్రాముంలో 
(తమ్మగూడెుం – చిత్పూరు రోడుడ్), గుడిపాడు గ్రాముంలో( గుడిపాడు – మరలాపాలెుం రోడుడ్), 
మరలాపాలెుం గ్రాముంలో గ్రాముంలో మరలాపాలెుం – సమవారుంపోలవరుం గ్రాముంలో ( పోలవరుం – 
వలగలపలిలా),రోడలా దుస్థాతిని తెలియజేసూ్ నిరసన తెలపటుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో ముండల 
అధయూక్షులు ఆరలిలా కృష్ణ, ముండల ఉపాధయూక్షులు తమ్మలపలిలా పాపారావు, చలలాపలిలా నవీన్ సురేష్, 
నాగరాజు మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొనానిరు.

సాగరంలో గుడ్ మారినింగ్ సీఎం సార్ కారయూక్రమం
శతఘ్ని న్యూస్: అనుంత సాగరుంలో ఆత్మకూర్ నియోజకవరగొ ఇుంచ్ర్జీ నలిశెటి్ట 
శ్రీధర్ ఆదేశాలతో రోడులా మరమ్మతలు చేయాలని గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం సర్ 
పోగ్రామ్ ని జనసేన పార్్ట ఆత్మకూర్ నియోజకవరగొ ఉపాధయూక్షులు రవి ఉదయగిరి 
సమశ్ల పడమటి కుంభుం పాడు గ్రామాలోలా నిరసన కారయూక్రముం నిర్వహుంచ్రు. 
ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన నాయక్లు, కారయూకర్లు పాల్గొని రోడలాని బాగు 
చేయాలని కోరారు.

రొద్ం మండల జనసేన ఆధ్వరయూంలో జనసేన డిజిటల్ 
కాయూంపెయిన్

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీ సతయూసాయి 
జిల్లా, పెనకొుండ నియోజకవరగొుం, 
ర్ద్దుం ముండలుం జనసేన 
పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
మరియు రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ చైర్మన్ నాదుండలా మనోహర్ 
ఆదేశాల మేరక్ రాష్ట్రుంలో 
రోడలా అదా్వన పరిస్థాతలన 

తెలియజేసూ్ గాఢ నిద్రలో ఉనని సీఎుంన నిద్రలేపడానికి #ఘూదుంఒరినిుంగ్ుంశ్ర్ 
డిజిటల్ కాయూుంపెయినోలా భాగుంగా ఆదివారుం మూడవ రోజు శ్రీ సతయూసాయి జిల్లా, 
పెనకొుండ నియోజకవరగొుం ర్ద్దుం ముండలుంలో ముండల అధయూక్షులు ఆధ్వరయూుంలో 
ర్ద్దుం ముండల వాయూప్ుంగా ఉనని చెరుకూరు, నల్లారు, చోలే మరి, ఉప్పరపలిలా 
అనేక గ్రామాలోలా రోడులా దుస్థాతి ఇల్ అధా్వననిుంగా ఉనానియి అని అకకాడ ప్రజలు 
రాక పోకలకి చ్ల్ ఇబ్ుందులు పడుతనానిరు ఇప్పటికి అయిన ఈ ప్రభ్త్వుం 
స్పుందిుంచి వుంటనే ప్రతి గ్రామానికి రోడుడ్ వేయాలని జనసేన నాయక్లు రోడుడ్పై 
కూర్చాని నిరసన తెలిపారు. ఈ కారయూక్రముంలో ముండల అధయూక్షుడు ముండల 
కమిటీ సభ్యూలు ముండల నాయక్లు కారయూకర్లు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ధర్మవరంలో గుడ్ మారినింగ్ సీఎం సార్ డిజిటల్ కాయూంపెయిన్

శతఘ్ని న్యూస్:  ఉమ్మడి అనుంతపురుం జిల్లా: 
#Goodmorningcmsir కారయూక్రముంలో 
భాగుంగా ఉమ్మడి అనుంతపురుం జిల్లా, ధర్మవరుం 
పట్టణుం, 28 వార్డ్ రోడుడ్ దుస్థాతిని తెలియజేసూ్.. 
వైస్ప అధికారుంలోకి వచిచా మూడేళులా అవుతనానిసా 
ఇప్పటి వరక్ ఎటవుంటి అభవృది్ధ పనలు 
చెయయూలేదని వార్డ్ ప్రజలు వాపోతనానిరు.

రోడ్ల దుస్థితి పై స్ంగనమల జనసేన నిరసన

శతఘ్ని న్యూస్: స్ుంగనమల: జనసేన అధినేత ప వన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల 
మేరక్.. ఆదివారుం రోడలా దుస్థాతి పై డిజిటల్ ప్రచ్రుంలో భాగుంగా స్ుంగనమల 
నియోజకవరగొ పరిధిలోని నార్పల ముండలుంలోని గుుంతల రోడలాపై మరియు 
స్ుంగనమల నియోజకవరగొ పరిధిలోని బుకకారాయసముద్రుం ముండలుంలోని 
గుుంతల రోడలా పై జనసేన పార్్ట నిరసన.. జనసేన నిరసన కారయూక్రముం 
నిర్వహుంచిన జనసేన నాయక్లు, జనసైనిక్లు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


రోడ్ల దుస్థితి పై వినూతని నిరసన తెలిపన విన్త కోట్

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధినేత ప వన్ 
కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరక్.. ఆదివారుం 
శ్రీకాళహస్్ నియోజకవరగొుంలో రోడలా దుస్థాతి 
పై డిజిటల్ ప్రచ్రుంలో భాగుంగా శ్రీకాళహస్్ 
నియోజకవరగొుంలో గాజులుమణయూుం నుండి 
రేణిగుుంటకి వచేచా హైవే రోడుడ్లో గత 
సుంవతస్రుం వరదలోలా దబ్ తినని రోడుడ్ పరిస్థాతి 
పై సీఎుం జగన్ రడిడ్ గారి వేషుంలో నిద్రలో ఉనని 

జగన్ గారిని మేల్కాలిపే ర్తిలో విన్తనిుంగా నిరసన కారయూక్రముం నిర్వహుంచిన నియోజకవరగొ జనసేన 
పార్్ట ఇనాచారిజీ శ్రీమతి వినత కోట్ మరియు నాయక్లు, జనసైనిక్లు.

రోడు్ల దుస్థితి పై జనస్న డిజిటల్ 
కాయుంపెయిన్ దా్వరా పోరాటం

శతఘ్ని న్యూస్: అనకాపలిలా జిల్లా, మాడుగుల నియోజకవరగొుం, మాడుగుల 
ముండలుం ఘాటీరోడ్ జుంక్న్ నుంచి మాడుగుల వళలా రహదారి దుస్థాతి. 
జనసేన పార్్ట అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరక్ మాడుగుల 
నియోజకవరగొుం మాడుగుల ముండల జనసేన పార్్ట ఆధ్వరయూుంలో గుడ్ 
మారినిుంగ్ సీఎుం సార్ హాయూస్ ట్యూగ్ తో ముఖయూముంత్రి కి తెలిసేల్ ఆధ్వనుంగా 
ఉనని ఘాటీరోడ్ జుంక్న్ నుంచి మాడుగుల వళలా రహదారి గుుంతల రోడులా 
వద్ద డిజిటల్ కాయూుంపైన్ నిరసన కారయూక్రముం నిర్వహుంచడుం జరిగిుంది. 
ఈ సుందర్ుంగా మాడుగుల ముండల జనసైనిక్లు మాట్లాడుతూ వైస్ప 
అధికారుంలోకి వచిచా మూడు సుంవతస్రాలు అవుతనాని ఈ రోజుకి రోడులా 
పరిస్థాతి అధా్వనుంగా ఉనని పటి్టుంచుకోక్ుండా గాఢ నిద్రలో ఉనని సీఎుం 
నిద్ర వీడి ప్రజల సము్మన పథకాలు పేరిట దురి్వనియోగుం చెయయూక్ుండా 
ఇకనైనా అభవృది్ధ చేయయూలని జనసేన పార్్ట నుండి డిమాుండ్ చేసు్నానిుం 
అని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రముంలో గుండెుం రాుంబాబు, రౌత ప్రసాద్, 
కలిపరడిడ్ రాజా(కె.ఆర్), దయా యాదవ్, అభ, దాసరి అచుయూతరావ్, 
గుమా్మల అప్పలనాయుడు, దొర నాగేష్, పాము నాగరాజు, పలిలా శ్వ, 
యేసు రాజు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

3వ రోజు డిజిటల్ కాయుంపెయిన్ లో 
ముతుతేకూరు జనస్న

శతఘ్ని న్యూస్: సరే్వపలిలా 
నియోజకవరగొుం, ముత్కూరు 
ముండలుం: కావాలి హరిజన 
వాడ, బోడిసామి కుండ్రిగ 
కాలన్ ప్రాుంతాలోలా రోడుడ్ 
పరిస్థాతిపై జనసేన పార్్ట 
నిరే్దశ్ుంచిన డిజిటల్ 

కాయూుంపెయిన్ నిర్వహుంచడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన 
ముత్కూరు ముండల అధయూక్షుడు మనబోలు గణపతి, ఉపాధయూక్షుడు 
ప.ఎన్.ప , ప్రధాన కారయూదరిశిలు తాుండ్ర శ్రీన, స్.హెచ్ కసుమురు, 
నాగవేటి రమేష్, కారయూదరిశిలు గోళ్ళ రాకేష్, మనబోలు మాధవ్, చిరమన 
ప్రదీప్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

కైకలూరు జనస్న ఆధ్వరయుంలో గుడ్ 
మారినింగ్ సీఎం సార్

శతఘ్ని న్యూస్: కైకల్రు, 
జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ మరియు నాదుండలా 
మనోహర్ ల పలుపు మేరక్, 
3 వరోజు మొదు్దనిద్ర పోతనని 
వై ఎస్ జగన్ రడిడ్ ప్రభ్తా్వనిని 
తటి్ట లేపేుందుక్ కైకల్రు 
నియోజకవరగొుం కలిదిుండి 
ముండలుం, పడమటిపాలెుం 

నుంచి లోడిదలుంక గ్రాముం మీదగా, మలలాుంపూడి వళ్ళ రోడుడ్ పూరి్గా 
గుుంతలు పడి నడవడానికి వీలు లేక్ుండా పాడైపోయిుంది. ఈ రోడుడ్ 
దుస్థాతిని తెలియచేసేుందుక్ #GoodMorningCMSir హాయూష్ ట్యూగ్ 
తో జనసేన పార్్ట జెుండాలతో డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ చేయడుం జరిగిుంది. 
ఈ కారయూక్రముంలో కోరుకొలులా సర్పుంచ్ రాష్ట్ర సుంయుక్ కారయూదరిశి బటు్ట 
లీల్ కనకదురగొ, కైకల్రు నియోజకవరగొ జనసేన నాయక్లు వలవల 
రవితేజ, అమజాల శ్రీరామ్ సాయి, ఏర్రిుంకి శ్రీరామకృష్ణ, కలిదిుండి 
ముండల జనసేన పార్్ట సుంయుక్ కారయూదరిశి విననికోట సుధాకర్ గుంట్ 
సమయయూ మరియు కైకల్రు నియోజకవరగొుం జనసైనిక్లు పాల్గొనానిరు.

సీఎం సారూ.. ప్రమాదకర రోడ్లపై ప్రయాణమెలా..?: 
రాజంపేట జనస్న

శతఘ్ని న్యూస్: రాజుంపేట: రాష్ట్రుం అభవృది్ధ 
పథుంలో ముుందుుందని పదేపదే చెబుతనని 
ముఖయూముంత్రి వైయస్ జగనో్మహన్ రడిడ్కి 
రోడులా అధా్వనుంగా తయారైన గోతలతో 
దరశినమిసు్ుంటే కనపడలేదని రాజుంపేట 
జనసేన నాయక్లు ప్రశ్నిుంచ్రు. 
రాజుంపేట జనసేన పార్్ట ఇుంచ్ర్జీ మలిశెటి్ట 
వుంకటరమణ ఆదేశాల మేరక్, రాష్ట్ర 

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరక్, ఆదివారుం గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం డిజిటల్ కాయూుంపెన్ 
నిర్వహుంచ్రు. ఈ సుందర్ుంగా అగ్రహారుం, కొత్ బోయినపలిలా తదితర ప్రాుంతాలోలా దబ్ తినని రోడలా వద్ద 
పేలాకారుడ్లు చేత బటి్ట మారోడులా బాగు చేయుండి సీఎుం గారూ.. అుంటూ వినాదాలు చేశారు. దారుణుంగా 
దబ్తినని రోడలా మూలుంగా సాథానిక్లు పడుతనని ఇబ్ుందులన ఆరాతీశారు. రోడులా అుంతా గుుంతల 
మయుం కావడుంతో ప్రజలు రోడుడ్ ప్రయాణుం చేయడానికి భయాుందోళన చెుందుతనానిరనానిరు. గరి్ణీ 
స్త్రీలు ఈరోడలా మారాగొన ప్రయాణుం చేసే్ హాస్్పటల్ క్ వళలాకముుందే డెలివర్ అవుతారనానిరు. ఇప్పటికైనా 
ప్రభ్త్వుం తక్ణమే స్పుందిుంచి రహదారులు మరమ్మతలుచేస్ ప్రజల ప్రాణాలన కాపాడాలని వారు 
విజఞాప్ చేశారు. లేనిపక్ుంలో నిరసనలు మరిుంత ఉద్ధృతుం చేసా్మని హెచచారిుంచ్రు.ఈ కారయూ క్రముంలో 
రాజుంపేట జనసేన నేతలు పోలిశెటి్ట శ్రీనివాసులు, కతి్ సుబా్రాయుడు, బాసకార్ పుంతలు, తాళ్ళపాక 
శుంకరయయూ, మనోహర్, కిషోర్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ప్రభుత్వము నిద్ర లేచి రోడు్డ పన్లు చేపట్్టలి: గొరె్ల గోవిందరావు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరక్ హాయూస్ 
ట్యూగ్ గుడ్ మారినిుంగ్ సార్ డిజిటల్ 
కాయూుంపైన్ రాజాుం నియోజకవరగొుం 
నాయక్లు ఉరాలాపు.పోలరాజు 
(యు.ప.రాజు) నాయకత్వుంలో 
సుంతకవిటి ముండలుంలో జనసేన 
సీనియర్ నాయక్లు గరలా 
గోవిుందరావు నిర్వహుంచ్రు. ఈ 
సుందర్ుంగా గరలా గోవిుందరావు 

మాట్లాడుతూ సుంతకవిటి నుంచి పొుందూరు రోడుడ్ మరియు స్రిపురుం నుంచి గోకర్ణపలిలా వళలా రోడుడ్ అుంతా 
గుుంతలమయుం అయాయూయి అని వాహనదారులు ప్రయాణిక్లు చ్ల్ నరక యాతన పడుతనానిరని.. 
వైసీపీ అధికారుంలోకి వచిచా మూడు సుంతస్రాలు అయినా రోడులా వేయలేని దుస్థాతిలో ఉుండటుం దారుణుం 
అని.. ఇకనైనా తొుందరగా రోడులా పనలు చేపట్్టలని కోరారు. ఈ కారయూక్రముం లో నాయక్లు జనసైనిక్లు, 
గ్రామ పెద్దలు పాల్గొనానిరు.

సోమవారం, 18 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


సోమవారం, 18 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కందుకూరు జనస్న ఆధ్వరయుంలో జనస్న డిజిటల్ 
కాయుంపెయిన్

• కుందుకూరు కేసరగుుంట కాలన్ వళులా దారి పరిస్థాతి అధా్వనుం.
• గుడూలారు నుండి రాజుపాలెుం వళలా రోడుడ్ పరిస్థాతి అధా్వనుం.
• గుడూలారు ముండలుం పాజరలా గ్రాముం పరిస్థాతి అధా్వనుం.
• కరేడు నుంచి పెద్ద పట్టపాలెుం రోడుడ్ పరిస్థాతి అధా్వనుం.
• చ్గలులా నుంచి చ్కిచెరలా వళలా రోడుడ్ పరిస్థాతి అధా్వనుం.

శతఘ్ని న్యూస్: కుందుకూరు, జనసేన 
పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల 
మేరక్, రాష్ట్రవాయూప్ుంగా ఉనని రోడలా 
పరిస్థాతి విషయుంలో గాఢ నిద్రలో 
ఉనని సీఎుం జగన్ రడిడ్కి తెలియజేసేల్ 
చేయబడిన డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ 
#GoodMorningCMSir ఈ 
కారయూక్రముంలో భాగుంగా ప్రకాశుం 
జిల్లా, కుందుకూరు నియోజకవరగొుం పలు 
గ్రామాలోలా ముండలుంలో రోడలా పరిస్థాతి 
పరిశీలిుంచిన కుందుకూరు నియోజవరగొ 
ఇుంచ్ర్జీ పులి మలిలాకారుజీన రావు 

రోడలా దుస్థాతికి సుంబుంధిుంచి ఫోట్లు చిత్రికిుంచి #GoodMorningCMSir అనే హష్ ట్గ్ 
దా్వరా సామాజిక మదయూమాలోలా ప్రచురిుంచడుం జరిగినది. జుల 15 నాటికల్లా ఒకకా గుుంత కూడ 
ఉుండదని చెప్పన సీఎుం జగన్ ఒక గుుంత కూడా పూడచాని పరిస్థాతి రాష్ట్రుంలో నెలకొననిది, ఇకనైనా 
గాఢ నిద్ర నుండి లేచి రోడలాపై దృష్్ట పెట్్టలని జనసేన నాయక్లు నిరసన చేయడుం జరిగినది. ఈ 
కారయూక్రముంలో కుందుకూరు నియోజకవరగొుం ఇుంచ్ర్జీ పులి మలిలాకారుజీన రావు, కుందుకూరు ముండల 
అధయూక్షులు మదన్ గోకరాజు, గుడూలారు ముండల అధయూక్షుడు రాజేష్ గుడూలారు ముండల ఉపాధయూక్షులు 
చలపతి ఉలవపాడు ముండల ఫ్యూన్స్ అధయూక్షులు బాలచుందర్ నాయుడు, పుంది వుంశీ, కొనికి 
స్ద్దయయూ, సాయి, నటరాజ్, యశ్వుంత్, చుందు, మహేుంద్ర, కొటే్ట రాజేష్ మరియు జనసైనిక్లు 
పాల్గొనానిరు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్ల దుస్థితిపై జనస్న వినూతని నిరసన
• చివరిరోజైన, ఆదివారుం భార్ జనసైనిక్లతో విన్తని నిరసన
• నిద్రపోయిన ముఖయూముంత్రి, సాథానిక ఎమె్మలేయూ పుష్పశ్రీవాణి గారూలు లేవాలని కూరుపాుం 

నియోజకవరగొ జనసేన నాయుక్లు జనసైనిక్లు పలుపునిచ్చారు.

శతఘ్ని న్యూస్: మనయూుం పార్వతీపురుం జిల్లా, కూరపాుం నియోజకవరగొుం పేదమేరిుంగి జుంక్న్ 
లో ఆదివారుం జనసేన డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ నిర్వహుంచ్రు. ఈ కారయూక్రముంలో పాలకొుండ 
నియోజకవరగొ జనసేన జాన్ పాల్గొనానిరు. డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ దా్వరా రోడలాపై ఉనని పాడైపోయిన 
గుుంతలన ఫోట్లు తీస్ సషల్ మీడియా దా్వరా ప్రతీ జనసైనిక్లు ఈ నెల 15,16,17 తేదీలోలా 
#ఘూదుంఒరినిుంగ్ుంశ్ర్ అని పోసు్టలు పెట్్టలని పవన్ కళ్యూణ్ ఇచిచాన పలుపుతో చివరిరోజైన 
ఆదివారుం జనసేన డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ నిర్వహుంచ్రు. ఈ సుందర్ుంగా పాలకొుండ నియోజకవరగొ 
జనసేన జాన్ మాట్లాడుతూ ఇచిచాన మాట ప్రకారుం రోడలాపై గుుంతలు పూడిచా ప్రజలక్ ఇబ్ుంది 
లేక్ుండా చేయాలని, ఇకనైనా నిదు్దరపోయినా ముఖయూముంత్రి, రాష్ట్రుంలో శాసనసభ్యూలు మేల్కాని 
ప్రజలపక్షాన ఉుండి నాయూయుం చేయాలని, లేదుంటే త్వరలో రోబోయే ప్రభ్త్వుం జనసేన అని, రోడులా 
గుుంతలు పూడచాడుంతో పాటు, ప్రజలక్ గప్ప పాలన అుందిుంచే బాధయూత జనసేన తీసుక్ుంటుుందని 
హెచచారిుంచ్రు. ప్రజలుకి ముంచి పరిపాలన రావాలి అుంటే పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూముంత్రి కచిచాతుంగా 
అవా్వలి అని ఆుంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకోరుక్ుంటునానిరని జనసేన జాన్ చెప్పడుం జరిగిుంది. ఈ 
కారయూక్రముంలో కుండ్రిక మలేలాష్, నేరేడుపలిలా వుంశీ, వాన ఉపేుంద్ర, గారా గౌర్ శుంకర్, కిల్లాడ ఆనుంత్, 
పెుంట గౌర్శుంకర్, శ్వ, కూరపాుం నియోజకవరగొ జనసేన నాయుక్లు జనసైనిక్లు పాల్గొనానిరు.

రోడ్ల దుస్థితిపై గళమెతితేన జనస్న నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాక్ళుం జిల్లా, 
ఎచెచారలా నియోజకవరగొుం, ల్వేరు 
ముండలుం వుంకట్పురుం గ్రాముం 
వయ గుంగాధరపురుం మీదుగా 
పైడాయవలస గ్రాముం మరియు 
కోత్క్ుంకాుం గ్రాముం వరక్ 
వలిలా రోడులా చ్ల్ అధా్వననిుంగా 
తయారు అయియూుంది. ప్రజలక్ 
కావలస్న మౌళ్క సదుపాయాలు 

కలి్పుంచక్ుండా మాటలు దాటవేసు్ రహదారులు దుస్థాతిని పటి్టుంచుకోని ప్రభ్త్వుం 
వైఖరిపై జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరక్ శుక్రవారుం ఎచెచారలా 
నియోజకవరగొుం నాయక్లు మరియు ససైటి బాయూుంక్ మాజీ చైర్మన్ కరిమజిజీ 
మలీలాశా్వరావు రోడులా సమసయూలపైన గలమెతా్రు. రోడులా సమసయూన పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు దగగొరకి చేరే విధుంగా మరియు ఇపు్పడు ఉనని వైస్ప ప్రభ్త్వుం మరియు 
గత ప్రభ్త్వుం తెలుగుదేశుం పార్్ట చేస్న తప్పదాలు ప్రజలు చ్ల్ ఇబ్ుందులు 
పడుతనానిరు మాచుటు్ట ప్రకకాల 25 గ్రామాలక్ ఆరోడుడ్ పైన వలిలా రావడానికి 
ప్రజలు ఇబ్ుందులు పడుతనానిరు. సూకాల్ పలలాలు వలిలా రావడానికి చ్ల్ ఇకకాటులా 
పడుతనానిరు. అల్గే గరి్ణీ స్త్రీలు అకకాడికకాడే మధయూలోనే డిలివర్ అయేయూ పరిస్్ధతలు 
ఉనానియి. వైదయూుం, విదయూ, రోడులా సౌకరాయూలు ప్రజలక్ అుందేవిధుంగా ఉుండాలని కాని 
ప్రజలక్ ఈ అనాయూయుం జరిగితే జనసేన పార్్ట బలుంగా ఎదుర్కాుంటుుంది. పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆదేశాలు మేరక్ డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ దా్వరా #GoodMorning-
CMSir కారయూక్రముంలో కృష్్ణపురుం పుంచ్యతీ జనసేనపార్్ట యుంపటీస్ అభయూరిథా 
పోటూనిరు. లక్షు్మనాయుడు, కోత్క్ుంకాుం పుంచ్యతీ జనసేనపార్్ట నాయక్లు 
యుంపటిస్ అభయూరిథా వడిడ్పలిలా శ్రీనవాసరావు, గోవిుందపురుం పుంచ్యతీ జనసేనపార్్ట 
నాయక్లు యుంపటిస్ అభయూరిథా అదపాక అప్పలరాజు, ప్రజలక్ నాయయూుం జరిగే 
వరక్ సమసయూన పరిసకారుం జరిగే వరక్ పోరాటుం సాగిసా్ుం. ఈరోడులా సమసయూన 
ప్రభ్త్వుం వుంటనే స్పుందిుంచి రోడులా నిరా్మణానిని పూరి్ చేసా్రని జనసేనపార్్ట 
నాయక్లు డిమాుండ్ చేసారు. ఈ కారయూక్రముంలో గౌరి నాయుడు, శ్వరాుం, శ్రీన, 
భూపతి, నాగేశ్వరరావు, అప్పలనాయుడు, గణపతి, శ్వాజి, రఘురామ్, రమణ, 
త్రినాథ్, ముంగమ్మ, సావిత్రి, నారాయణమ్మ, రాములమ్మ, విజయ్, తవుడమ్మ, 
నాగమ్మ, సతయూవతి, తదితరులు పాల్గొనానిరు.

గుడ్ మారినింగ్ సీఎం సార్: తంబాలపలి్ల జనస్న
శతఘ్ని న్యూస్: పెద్దతిప్పసముద్రుం: 
జనసేన పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశానసారుం 
పెద్దతిప్పసముద్రుంలో, #Good-
MorningCMSir కారయూక్రముంలో రోడలా 
దుస్థాతిని తెలియ జేసూ్.. ప్రభ్తా్వని నిద్ర 
లేపుతూ.. నిరసన తెలపదుం జరిగిుంది. 
#GoodMorningCMSir తుంబాలపలిలా 
ముండలుం, కోసువారి పలిలా గ్రాముం, బాల్ 
రడిడ్ గారి పలిలా గ్రాముం రుండు గ్రామాలు ఒకకా 
ముండలుం ముఖయూమైన రహదారి దుస్థాతి లో 
ఉుందని వివరిసూ్ జనసేన పార్్ట నాయక్లు 
#GoodMorningCMSir డిజిటల్ 
కాయూుంపైన్ నిర్వహుంచడుం జరిగిుంది. ఈ 
కారయూక్రముంలో ముండలము ఉపాధయూక్షుడు 

మురళ్, నరేుంద్ర, రాజారడిడ్, పటిఎమ్ ముండల అధయూక్షుడు శుంకర్, ఎక్స్ ఎుంపీటీసీ 
సూరి, కారయూదరిశి కారయూుం ప్రసాద్, ఎుం నాగరాజు, శ్రీనాధ్ పాల్గొనానిరు.

రోడ్ల సమసయులపై గళమెతితేన
 హందూపురం జనస్న

శతఘ్ని న్యూస్: హుందూపురుం 
నియోజకవరగొుం పరిగి రోడుడ్ 
మోతకాపలిలా క్రాస్ నితయూుం 
హుందూపురుం మడకశ్ర 
ప్రధాన రహదారి నుండి 
వుందల్ది వాహనాలు 
ప్రయాణుం చేసూ్ ఉుంట్యి. 
మలుపు వద్ద రోడుడ్ 
అధా్వననిుంగా తయారై తరచూ 
ప్రమాదాలు జరుగుతనని 

పటి్టుంచుక్నే నాదుడే లేదు. ఇకనైనా అధికారులు ప్రజాప్రతినిధుల పటి్టుంచుక్ని 
త్వరితిగతిన మరమ్మతలు చేయాలని జనసేన పార్్ట తరపున విఙఞాప్ చేసు్నానిమని 
తెలిపారు.

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

రోడ్ల దుస్థితి పై పెన్గంచిప్రోలు జనస్న నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్: పెనగుంచిప్రోలు: జనసేనాని అధయూక్షులు పవన్ కల్యూణ్  పలుపు మేరక్ 
పార్్ట కారయూకర్లు రోడలా దుస్థాతిపై పెనగుంచిప్రోలులో విన్తని ర్తిలో నిరసన కారయూక్రమానిని 
ఆదివారుం చేపట్్టరు. ప్రధానుంగా పెనగుంచిప్రోలు లోనే బైపాస్ రోడుడ్ మరియు రేగులగడడ్ 
వళు్ళ దారి ముచితాల నుంచి మధుర వళు్ళ దారిలో నిరసన వయూక్ుం చేయడుం జరిగిుంది. 
కారయూక్రముంలో భాగుంగా రోడులా బాగు చేయాలని కోరుతూ పెనగుంచిప్రోలు పరిధిలోని 
పలు గ్రామాలుక్ వళలా రోడుడ్ వద్ద నిరసన కారయూక్రమానిని కొనసాగిుంచ్రు. గుడ్ మారినిుంగ్  
స్ఎుం సార్  అుంటూ పలాకారుడ్లు ప్రదరిశిుంచి నినాదాలు చేశారు. ఈ సుందర్ుంగా పార్్ట 
నాయక్లు మాట్లాడుతూ పెనగుంచిప్రోలు నుంచి ఏ మారగొుం వళ్లానా రోడుడ్ మరమ్మతలక్ 
గురవడుంతో ప్రజలు, రైతలు, కూలీలు, తీవ్ర ఇబ్ుందుల పాలవుతనానిరని తెలిపారు. ఈ 
కారయూక్రముంలో జనసేన పార్్ట పెనగుంచిప్రోలు ముండలుం అధయూక్షుడు తనికిపాటి శ్వ, 
ఉపాధయూక్షులు తన్నిరు గోపీనాథ్, ఎలముందల నరస్ుంహారావు (వైఎన్ఆర్ మాసా్టరు), 
వినయ్, చర్ సాయి, గోపీచుందు, నాగబాబు నవీన్మరియు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

రోడ్ల విషయంపై పెదది ఎతుతేన ఉదయుమం చేపడత్ం
శతఘ్ని న్యూస్: డుుంబ్రిగుడ 
ముండలుం, గసభ పుంచ్యితీ, 
అడ్రగూడ గ్రాముంలో జనసేన 
పార్్ట అరక్ పారలామెుంట్ 
వరికాుంగ్ కమిటీ సభ్యూలు కొనెడి 
లక్ష్మణ రావు సుందరిశిుంచి 
వివిధ సమసయూల గురిుంచి అడిగి 
తెలుసుకోవడుం జరిగిుంది. 
గ్రామసుథాలతో ప్రధాన సమసయూన 

చెప్పమని అడిగితే సీసీ రోడ్ లేక చ్ల్ అవసథాలు పడుతనానిమని నాయక్లక్ ఎుంత 
విననిపుంచుక్నని పటి్టుంచుకోలేదని వాపోయారు. గ్రామసుథాలు స్వయుంగా మటి్ట రోడుడ్ 
నిరి్ముంచుక్నానిరని తెలియజేసారు. ఈ కారయూక్రముంలో జనసైనిక్లు పవన్ క్మార్, 
సుంతోష్ స్ుంగ్, తదితరులు పాల్గొనానిరు. సమసయూని వుంటనే అధికారులు దృష్్టకి 
తీసుక్వళ్్మని హామీ ఇచ్చాచ్చరు. అనుంతరుం గసభ పుంచ్యితీ నాయక్లు, 
వీరమహళలతో చరిచాుంచి ఎకకాడ రోడుడ్ సమసయూ ఉనని తన దృష్్టకి తీసుక్ రావాలని 
ప్రాధేయపడాడ్రు. గిరిజనలు ఎుంతో కష్టుంతో కూడిన జీవన విధానుం జీవిసు్నానిరని 
బాధపడాడ్రు. రాననని రోజులోలా అనిని ముండల్ల నాయక్లని కలిస్ రోడలా విషయుంపై 
పెద్ద ఎత్న ఉదయూముం చేపడతామని సూచిుంచ్రు.

సీఎం గారు…రహదారులో్ల గుంతలు 
కనపడలేదా..?: రామశ్రీనివాసులు

శతఘ్ని న్యూస్:  అననిమయయూ జిల్లా: 
ముఖయూముంత్రి గారు రహదారులోలా 
బావులన తలపసు్నని గుుంతలు 
మీక్ కనబడలేదా..? వాహనదారుల 
నరకయాతన ఇుంకెనానిళులా పడాలి 
అని జనసేన పార్్ట నాయక్లు 
రామశ్రీనివాసులు అనానిరు. జనసేన 
పార్్ట అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు 

మేరక్ ఆుంధ్రప్రదేశ్ రోడలా దుస్థాతిని నిలదీసూ్ అననిమయయూ జిల్లా, రాజుంపేట నియోజకవరగొ 
పరిధిలో సుుండుపలిలా ప్రాుంతాలోలా జనసేన పార్్ట ఆధ్వరయూుంలో రహదారులోలా బావులన 
తలపసు్నని గుుంతల వద్ద పలాకారుడ్లు చేతబటి్ట నిరసన వయూక్ుం చేశారు. ఈ సుందర్ుంగా ఆయన 
మాట్లాడుతూ రాష్ట్రవాయూప్ుంగా రహదారుల దుస్థాతి అదా్వనుంగా ఉుందనానిరు. సుుండుపలిలా, 
పలు గ్రామీణ ప్రాుంతాలోలా రహదారుల యొకకా పరిస్థాతి మరిుంత అదా్వనుంగా ఉుందనానిరు. 
గతుంలో క్రిస్న తఫ్నలక్ ఇటీవల క్రుసు్నని వరాషాలక్ చ్ల్ చోటలా రోడలాన్ని గుుంతల 
మయుంగా మారడమే కాక్ుండా కోతలక్ గురి కావడుంతో వాహనదారులు ఆ రోడలాలో 
ప్రయాణిుంచ్లుంటే ఇబ్ుందులు తప్పడుం లేదనానిరు. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన పార్్ట 
నాయక్లు రామ శ్రీనివాసులు, జనసైనిక్లు, మహళలు, గ్రామసు్లు, సాథానిక ప్రజలు 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

త్డిపత్రి జనస్న ఆధ్వరయుంలో గుడ్ 
మారినింగ్ సీఎం సార్

శతఘ్ని న్యూస్: అనుంతపురుం జిల్లా, 
తాడిపత్రి, జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు 
కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ దేశాల 
మేరక్ #GoodMorning-
CMSir డిజిటల్ కాుంపెయిన్ లో 
భాగుంగా చేపటి్టన 15/08/2022 
నుంచి1 7/07/2022 వరక్ 
వరుసగా మూడు రోజుల పాటు ఈ 

కారయూక్రమానిని అనుంతపురుం జిల్లా, తాడిపత్రి నియోజకవరగొుంలో జనసేన పార్్ట నాయక్లు 
క్ుందురి్ నరస్ుంహాచ్రి మరియు రాష్ట్రచిరుంజీవి యువత పట్టణ అధయూక్షుడు ఆట్ ప్రసాద్ 
ఆధ్వరయూుంలో పెద్ద ఎత్న చేపట్టడుం జరిగిుంది. ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని రోడలా నిరా్మణుం 
అనేది పూరి్గా మన ప్రభ్త్వుం విస్మరిుంచి కేవలుం ఓటుబాయూుంక్ కోసుం మాత్రమే రాష్్రానిని 
గులలా చేసే సుంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశ పెట్టడుం, అుందుకోసుం పూరి్గా ఆరిథాక వయూవసథాన క్దేలు 
చేసు్నానిరు, 6100 కి.మి. రోడలా నిరా్మణుం కోసుం ₹2000 కోటలా రూపాయలన అపు్ప చేస్ 
రోడులా వేయక్ుండా ఆ నిధులన దారి మళ్లాుంచ్రని జనసేన పార్్ట నాయక్లు క్ుందురి్ 
నరస్ుంహాచ్రి విమరిశిుంచ్రు. ఇుందులో జనసేనపార్్ట జిల్లా కారయూక్రమాల కమిటీ సభ్యూలు 
అచుకాటలా అల్ఫ్ఫూ, మాధునేన గోపాల్, జనసైనిక్లు షేక్ ఇమామ్ వలి, షేక్ సాధక్ వలి, 
శ్వక్మార్ రడిడ్, పెది్దరాజు, విజయ్, శ్వ, సాయి, పవన్ కళ్యూణ్, అమీర్, అుంజి, మాలిక్, 
హుసేస్న్, సము, భరత్, మసాథాన్, అక్రమ్, ధన శేఖర్, అనిల్, హుసేస్న్ తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

రోడ్ల సమసయులపై గళమెతితేన చంద్రగిరి జనస్న
శతఘ్ని న్యూస్: చుంద్రగిరి, రాష్టుంలో 
రోడలా దుస్థాతిపై జనసేన పార్్ట అదయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఇచి్న పలుపుమేరక్ 
#Go o dMo r n i ng CMSi r 
డిజిటల్ కాయూుంపైన్ లో భాగుంగా 
3వ రోజు చుంద్రగిరి నియోజకవరగొుం 
యర్రావారిపాళుం ముండలుం, కమళ్ళ 
గ్రాముం, బడగనపలిలాలో పాడైపోయిన 

రోడులా ఫోట్లు తీస్ సషల్ మీడియా దా్వర నిరసన వయూక్ుంచేస్న చితూ్రు జిల్లా కారయూదరిశి 
కలప రవి మరియు జనసేన నాయక్లు గురు, సుభ్రమణయూుం, శేఖర్ రాయల్, శ్వ 
రాయల్, సాయ్ రాయల్ చితేష్ రాయల్, యుగుంధర్ రాయల్, గౌతమ్ రాయల్ మరియు 
ముండల అదయూక్షులు మురళ్ మిగిలిన నాయక్లు పాల్గొనానిరు.

వైసీపీ పాలనలో అభివృదిధికి చోటలేదు
శతఘ్ని న్యూస్: మూడేళ్ళ 
అధికారుంలో మూడు 
కిలోమీటరలా రోడుడ్ కూడా 
వేయలేని స్థాతిలో వైసీపీ 
పాలన కొనసాగుతోుందని, 
అభవృది్ధ అనే పదమే వైసీపీ 
పరిపాలనా డిక్నర్లో లేదని 
జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర కారయూదరిశి 
వడ్రాణుం మారకాుండేయబాబు 
అనానిరు. గుడ్ మారినిుంగ్ 
సీఎుం సార్ కారయూక్రముంలో 

భాగుంగా మూడో రోజు బాల్జీ నగర్ లో దబ్తినని రోడలాన ఆయన పరిశీలిుంచ్రు. ఈ 
సుందర్ుంగా మారకాుండేయ బాబు మాట్లాడుతూ అపు్పలోలా అగ్రసాథానుంలోన్ అభవృది్ధలో 
పాతాళుంలోన్ రాష్్రానిని నిలబెటి్టన ఘనత జగన్ రడిడ్కే చెలిలాుందనానిరు. నగర అధయూక్షుడు 
నేరేళ్ళ సురేష్ మాట్లాడుతూ గతకలమయుంగా మారిన రోడలాపై ప్రయాణిసు్నని వారికి 
వననిపూస దబ్తిుంటుుందని ఆవేదన వయూక్ుం చేశారు. తరచూ ప్రమాదాల బారిన పడటుంతో 
తీవ్ర గాయాల పాలు అవుతనానిరనానిరు . రోడలాన ఎల్గూ వేయటుం చేతకాదు కన్సుం 
రోడలా మధయూలో ఏర్పడడ్ గుుంతలననాని పూడాచాలని కోరారు. వైసీపీ నేతలు చేస్న ఆరు లక్ల 
కోటలాలో అభవృది్ధ కోసుం ఒకకా రూపాయి కూడా ఖరుచా చేయలేదని, మరి అుంతడబు్ 
ఏమైుందో ప్రజలక్ చెపా్పలిస్న బాధయూత వైసీపీ నాయక్లపై ఉుందనానిరు. కారయూక్రముంలో 
కార్్పరేటర్ దాసరి లక్ష్మీ దురగొ, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి, దళ్త నాయక్లు 
కొర్రపాటి నాగేశ్వరరావు, నగర ఉపాడక్షుయూలు చిుంతా రాజు, ప్రధాన కారయూదరిశిలు యడలా 
మలిలా, విజయలక్ష్మి, ఉపేుంద్ర, కారయూదరుస్లు సూదా నాగరాజు, బుండారు రవీుంద్ర, తోట 
కారి్క్, అరుణ, పులలాుంశెటి్ట ఉదయ్, మిద్ద నాగరాజు, కిటూ్ట, మెహబూబ్ బాష్, నాగేుంద్ర 
స్ుంగ్, జెబీవై నాయుడు, శీలుం మోహన్, ష్రుఫూదీ్దన్, వడెడ్ సుబా్రావు తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

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

జమ్మలమడుగు జనస్న ఆధ్వరయుంలో గుడ్ 
మారినింగ్ సీఎం సార్
శతఘ్ని న్యూస్: జమ్మలమడుగు 
నియోజకవరగొుం వది్దరాల గ్రాముంలో 
జనసైనిక్లు ఆదివారుం మన పవన్ 
కళ్యూణ్ పలుపు మేరక్ గుడ్ మారినిుంగ్ 
సీఎుం సార్ అని కారయూక్రమానిని చేపట్్టరు. 
అల్గే వది్దరాల గ్రాముంలో రోడులా 
దృశాయూలన్ని మన అధయూక్షులు వారి దృష్్టకి 
తీసుక్వళ్లారు అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
పలుపు కోరక్ ఈ కారయూక్రమానిని వజ్రాల 
జనసైనిక్లు అుందరూ కలిస్ అుండగా 

నిలబడి ఈ పోరాటుం చేశారు. ఈ కారయూక్రముంలో జనసైనిక్లు గురు సురేష్ అమరానిథ్ 
అక్య్ హరి ప్రమోద్ సురేష్ క్ళ్యి రమేష్ జనసైనిక్లు అుందరూ వది్దరాలలో ఉనని 
రోడలాన దృశాయూలు తీస్ పెట్టడుం జరిగినది.

సీత్నగరంలో రోడ్ల దుస్థితి పై జనస్న 
నాయకుల నిరసన

శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీపురుం 
నియోజకవరగొుం, సీతానగరుం 
ముండల కేుంద్రుంలో రోడలా దుస్థాతి 
దయన్యుంగా ఉనానియని సాథానిక 
జనసేన నాయక్లు అనానిరు. ఈ 
కారయూక్రముంలో నాయక్లు అలులా 
రమేష్ మాట్లాడుతూ గ్రామస్వరాజయూుం 
అుంటే ప్రజలకి మౌలిక వసతలు 
కలిపుంచ్లి. కాన్ ఈ ప్రభ్త్వుంలో 
రోడులా ఎుంత దారుణాతిదారుణుంగా 
ఉనని అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు 
గాని కళలాక్ కనపడనటు్టగా 

చూసు్నానిరు తప్ప.. బాగుచేయాలి అనే ఆలోచన లేననిటు్ట కనపడుతుంది. కేుంద్రప్రభ్త్వుం 
రోడలా నిరా్మణుంకి ఇచిచాన నిధులేమైనటు్ట?. వేస్న రోడ్స్ లెకకా చూపాలి అని ప్రభ్తా్వనిని 
ప్రశ్నిుంచ్రు. అపు్పలు చేస్ నవరతానిల పేరుతో పుంచేపద్ధతి తో ఓటుబాయూుంకిుంగ్ మీద ఉనని 
శ్రద్ద మౌలిక వనరుల మీద లేదని విమరిశిుంచ్రు. తపు్పడు లెకకాలు చూపటుం, ప్రజలని 
భయపెట్టటుం, అక్రమ కేసులు పెట్టడుం తప్ప అభవృదే్ద సూనయూుం అని చురకలుంటిుంచ్రు. 
గాుంధీ వాదానిని అలవరుచాక్నని నిజమైన గ్రామస్వరాజయూుం జనసేనానితో సాధయూుం అని 
రాబోయే రోజులోలా నెరవేరి తీరుతుంది అని హరషాుం వయూక్ుం చేసారు. ఈ కారయూక్ముంలో 
జనసేన నాయక్లు అలులా రమేష్, సుంతోష్, వాసు, శుంకర్, జైశుంకర్, వుంకటరమణ, జై 
ప్రకాష్, భాసకార్, వీరమహళ నాగమణి మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొనానిరు.

రోడ్ల దుస్థితిపై గళమెతితేన పాలకొండ జనస్న
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొుండ: 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
పలుపు మేరక్ పాలకొుండ 
నియోజకవరగొుం జనసేన 
పార్్ట నాయక్లు ఆదివారుం 
పాలకొుండ చెక్ పోస్్ట సెుంటర్ 
లో రోడులా దయనియా పరిస్థాతిలో 
ఉుండడుం వలలా ప్రజలు 
వాహనదారులు చ్ల్ అవసథాలు 
పడుతనానిరు అని #Good-

MorningCMSir హాయూష్ ట్గ్ తో పాలకొుండ జనసేన పార్్ట నాయుక్లు అలులా 
సాయిరాుం, గరలా మన్మధరావు, పోరడిడ్ ప్రశాుంత్, పొటూనిరు రమేష్, బోరా వాసు, జామి 
అనిల్, అప్పనని, ఈశ్వర్, లోకేష్ ఉమా ధనుంజయ మరియు జనాసైనిక్ల డిజిటల్ 
కాయూుంపెయిన్ లో పాల్గొనానిరు.

రోడ్ల సమసయులపై గళమెతితేన జనస్న
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్రవాయూప్ుంగా గుుంతల మయమైన రహదారుల సమసయూలపై జనసేన 
పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పలుపుమేరక్ రాష్ట్రవాయూప్ుంగా జనసేన పార్్ట కారయూకర్లు 
నాయక్లు గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం సార్ అని రాష్ట్ర ముఖయూముంత్రి జగనో్మహన్ రడిడ్కి తెలిసే 
విధుంగా రాష్ట్రవాయూప్ుంగా డిజిటల్ కారయూక్రమానిని చేపటి్టుంది. గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం సార్ 
అనే హేష్ ట్యూగ్ తో రాష్ట్ర వాయూప్ుంగా దబ్తినని రోడలాపై ఫోట్లు తీస్ సషల్ మీడియాలలో 
వాటిని జనసేన పార్్ట నాయక్లు కారయూకర్లు పోస్్ట చేసు్నానిరు. అుందులో భాగుంగా 
జనసేన పార్్ట నాయక్లు భాసకార్ ఆదేశాల మేరక్ ఆదివారుం అవుక్ ముండలుం 
రామాపురుం గ్రాముంలో అవుక్ మరియు కొలిమిగుుండలా ముండల్ల నాయక్లు అజిత్ 
రడిడ్ జనార్ధన్ పెద్దయయూ పృథి్వ క్మార్ ప్రతాప్ ఓబులేసు తదితరుల ఆధ్వరయూుంలో గుుంతల 
మయమైన రామాపురుం రోడుడ్ పైన నిరసన తెలియజేశారు. ఈ సుందర్ుంగా వారు 
మాట్లాడుతూ ముఖయూముంత్రి జగనో్మహన్ రడిడ్ రాష్ట్రవాయూప్ుంగా ఉనని రోడలాన జూల 15 
నాటికి ఎటువుంటి గుుంతలు లేక్ుండా చేసా్నని చెపా్పరు కాన్ ఎకకాడ కూడా కారయూరూపుం 
దాలిచానటు్ట అనిపుంచడుం లేదని రాష్ట్రవాయూప్ుంగా ఎకకాడ చూస్నా రోడులా గుుంతల మయమై 
బైక్ పై వళలా వాహనదారులక్ ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఇబ్ుందులు పడుతనానిరని ఇకనైనా 
ప్రభ్త్వుం కళులా తెరిచి అసుంపూరి్గా మిగిలిపోయిన రోడలాన పూరి్ చేయాలని లేని పక్ుంలో 
రాష్ట్రవాయూప్ుంగా ఉనని రోడలాపై జనసేన పార్్ట నాయక్లు కారయూకర్లు ఎకకాడికకకాడ రోడలాపై 
బయట్యిుంచి నిరసన తెలియజేసా్మని చెపా్పరు. ప్రధాన రహదారులక్ రోడులా వేసూ్ 
పలెలాలోలా గ్రామాలక్ వళలా రహదారులు అదా్వనుంగా అల్గే ఉనానియని వాటిని అసలు 
ప్రభ్త్వుం పటి్టుంచుకోవడుంలేదని పలెలాలక్ కూడా పూరి్సాథాయిలో రహదారులు వేయాలని 
అనానిరు. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన పార్్ట కారయూకర్లు బాబా ఫక్రుదీ్దన్ కార్్క్ సుందీప్ 
ప్రవీణ్ చెననియయూ చినని తదితరులు పాల్గొనానిరు.

శ్రీమతి కాంతిశ్రీ ఆధ్వరయుంలో గుడ్ మారినింగ్ సీఎం సార్
శతఘ్ని న్యూస్: ఎచెచారలా నియోజకవరగొ ఎచెచారలా ముండలుం చిలకపాలెుం నుండి బేరుపేట 
అకికావలస పెద్ద కొత్పలిలా వళలా ప్రధాన రోడుడ్ ఎన్.ఏ.స్.ఎల్ కుంపెన్ ప్రకకా నుండి వళలా 
ప్రధానరహదారిపై గుుంతలు చూడాలనే విధుంగా నిద్రావసథాలో ఉనని సీఎుంని మేల్కాలిపే 
విధుంగా దిష్్టబొమ్మన చూపసూ్ నిరసన #GoodMorningCMSir అనే కారయూక్రముం. 
ఎచెచారలా నియోజకవరగొ నాయక్రాలు శ్రీమతి కాుంతిశ్రీ ఆదివారుం చేపట్టడుం జరిగిుంది.

రోడ్ల దుస్థితిపై యు.ప.రాజు ఆధ్వరయుంలో నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్: ఆముదాలవలస: జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరక్.. 
రాజాుం నియోజకవరగొుం నాయక్లు యు.ప.రాజు నాయకత్వుంలో రేగిడి, ఆమదాలవలస 
ముండలుం, ఉుంగరాడ మెట్ట జుంక్న్ వద్ద గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం సార్ హాయూస్ ట్యూగ్ తో 
ముఖయూముంత్రి కి తెలిసేల్ ఆధ్వనుంగా ఉనని రాజాుం-పాలకొుండ గుుంతల రోడులా వద్ద 
డిజిటల్ కాయూుంపైన్ నిరసన కారయూక్రముం నిర్వహుంచడుం జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా రేగిడి 
ఆమదాలవలస ముండల నాయక్లు రడిడ్ బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ వైస్ప అధికారుంలోకి 
వచిచా మూడు సుంవతస్రాలు అవుతనాని ఈ రోజు కి రోడులా పరిస్థాతి అధా్వనుంగా ఉనని 
పటి్టుంచుకోక్ుండా గాఢ నిద్రలో ఉనని సీఎుం నిద్ర వీడి.. ప్రజల సము్మన పథకాలు 
పేరిట దురి్వనియోగుం చేయయూక్నని ఇకనైనా అభవృది్ధ చేయయూలని జనసేన పార్్ట నుండి 
డిమాుండ్ చేసారు. ఈ నిరసన కారయూక్రముంలో బలసా.శాయూమ్, పురిలా. అప్పలనాయుడు, 
పాపరావు, బుజిజీ, శ్రీనివాసరావు, గౌరిశుంకర్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనవాణిలో జనస్నాని దృష్్టకి దివాయుంగుల సమసయులు
శతఘ్ని న్యూస్: భీమవరుం, జనసేన అధినేత ప్రజల సమసయూలన తెలుసుక్నేుందుక్ తలపెటి్టన జనసేన 
జనవాణి కారయూక్రముంలో ఏల్రుక్ చెుందిన ఆల భాసకార్ దివాయూుంగుల సమసయూలన జనసేన పార్్ట అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ కి తెలియజేయడుం జరిగిుంది.

గుడ్ మారినింగ్ సీఎం సార్ డిజిటల్ కాయుంపెయిన్ లో కదిరి 
జనస్న

శతఘ్ని న్యూస్: కదిరి, 
జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల 
మేరక్ రాష్ట్రుంలో ఉనని 
రహదారుల దుస్థాతిని 
#GoodMorning-
CMSir అనే హేష్ ట్గ్ 
తో డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ 

కారయూక్రముంలో భాగుంగా కదిరి నియోజకవరగొుం గాుండలాపెుంట ముండలుంలోని కదిరి నుంచి అననిమయయూ 
జిల్లాక్ వళలా ప్రధాన రహదారిపై పలాకారుడ్లతో నిరసన తెలపడుం జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా కదిరి 
ఇుంచ్ర్జీ భైరవ ప్రసాద్ మాట్లాడుత ఇప్పటికే ఈ రోడలాపై చ్ల్ ముంది ప్రమాదానికి గురయాయూరు గౌరవ 
ముఖయూముంత్రి తమ ముంత్రిముండలి సమావేశుంలో మాట్లాడుతూ జుల నెల 15 వ తార్ఖు నాటికి రోడులా 
మొత్ుం ఒకకా గుుంత కూడా లేక్ుండా రోడులా వేస్ ప్రతిపక్షాల నోరు మూయిసా్న అని ప్రగల్్లు పలికారు. 
రాష్ట్రుంలో ఎకకాడ చూస్నా రోడులా కనాని గుుంతలే ఎక్కావగా ఉనానియి అయాయూ… వై ఎస్ జగన్ రడిడ్ ఒకకాసారి 
నిద్రలేచి ఇది చూస్ రోడుడ్ మరమ్మతలనా పూరి్ చేయాలని జనసేన పార్్ట తరఫున డిమాుండ్ చేసు్నానిుం. 
ఇల్గే రోడుడ్ వదిలేసే్ ఇకకాడి ప్రజలే మీక్ బుది్ధ చెబుతారని జనసేన పార్్ట ఇుంచ్ర్జీ పేర్కానానిరు. ఈ 
కారయూక్రముంలో గాుండలాపెఒట ముండల కన్్వనర్ భ్కేకా. రవీుంద్ర నాయక్ జిల్లా కారయూక్రమాల నిర్వహణ 
కమిటీ సభ్యూలు కూటల లక్ష్మణ, ఐటి విుంగ్ కో ఆరిడ్నేటర్ పొరకల రాజేుంద్ర ప్రసాద్, హర్ష్ వాలీ్మకి, 
హరి ప్రసాద్, బాల్జీ, వుంశీ, హర్ష్, నాగారుజీన, భాసకార్, రాము, గణేష్, నరస్ుంహులు, తదితరులు 
పాల్గొనడుం జరిగిుంది.

గాఢ నిద్రలో ఉనని సీఎం మొదుదినిద్ర వీడాలి: 
అనంతసాగరం జనస్న

శతఘ్ని న్యూస్:  అనుంతసాగరుం: 
గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం సార్ ప్రోగ్రాుం 
న అనుంతసాగరుం ముండలుంలోని 
మినగలు, ముత్కూరు నుంచి పాత 
దేవరపలిలా దగగొర వరక్ రోడులా చ్ల్ 
అధా్వన దుస్థాతి ఉనానియని గాఢ 
నిద్ర ఉనని రాష్ట్ర సీఎుం జగన్ రడిడ్ 
గారిని నిద్ర లేపుతూ #Good-
MorningCMSir హాష్ ట్గ్ తో 
డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ నిర్వహుంచిన 
ముండల జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు షేక్ 

మహబూబ్ మసా్న్ మాట్లాడుతూ.. రోడలామీద ప్రయాణిసు్ననిపు్పడు గోతలు ఉుండడుం సహజుం కాన్.. 
మన రాష్ట్రుంలో గోతలు మధయూ ఉనని రోడులా వతకోకావాలిస్న పరిస్థాతి ఏర్పడిుందని నిద్ర మత్లో ఉనని సీఎుం 
గారు ఇప్పటికైనా నిద్ర మేల్కాని రాష్ట్రుంలో ఉనని రోడలాన మౌలిక వసతలు ఏరా్పటు చేయాలని జనసేన 
పార్్ట డిమాుండ్ చేసూ్ ఈ కారయూక్రముంలో మొహమ్మద్ రఫీ, సుభాన్, రసూల్, రఫీ జన సైనిక్లు మరియు 
కారయూకర్లు పాల్గొనడుం జరిగిుంది.

ఇమ్మడి కాశీనాథ్ ఆధ్వరయుంలో గుడ్ 
మారినింగ్ సీఎం సార్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశుం జిల్లా, మారాకాపురుం, జనసేనపార్్ట అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరక్ ప్రకాశుం జిల్లా మారాకాపురుం పట్టణుం నుండి 
ఎసే్టట్ వళు్ళ రోడుడ్ మరియు రాయవరుం గ్రాముం బుండారు నారాయణ 
కాలన్ నుందు రోడలా అధా్వన పరిస్థాతి పై డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ నిర్వహుంచిన 
జనసేనపార్్ట మారాకాపురుం నియోజకవరగొ ఇుంఛార్జీ ఇమ్మడి కాశీనాథ్. ఈ 
పరయూటనలో భాగుంగా సాథానిక ప్రజలు, వాహనదారులు ప్రసు్త వరాషాకాల 
సమయుంలో ఎక్కావగా ప్రమాదాలక్ గురి అవుతననిటులా, దీనిపై ప్రభ్త్వుం 
స్పుందిుంచడుం లేదని తెలిపారు.

నిద్ర లేవండి సీఎంసార్..
శతఘ్ని న్యూస్:  #GoodMorningCMSir కారయూక్రముంలో భాగుంగా 
రోడలా పరిస్థాతి ప్రభ్తా్వనికి తెలిసేటులా డిజిటల్ కాుంపెయిన్ లో పాల్గొనని 
సుబూ్, గురివిగారి వాసు, తిపా్పయపలిలా ప్రశాుంత్, ముంక్ వుంకటేష్, 
మసా్న్ రాయల్, సాయి, ప్రకాష్, అలీ, ఉపేుంద్ర, అనిల్. సరా్దర్ బాలు, 
గణేష్..

డిజిటల్ కాయుంపెయిన్ లో దేవరపలి్ల జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: దేవరపలిలా ముండలుం, గోపాలపురుం నియోజకవరగొుం: 
ఆుంధ్రప్రదేశ్ లోని రోడుడ్ దుస్థాతిపై #GoodMorningCMSir హాయూష్ 
ట్యూగ్ తో జనసేన పార్్ట నాయక్డు పవన్ కళ్యూణ్ చేపటి్టన డిజిటల్ 
కాయూుంపైన్ లోని భాగుంగా గోపాలపురుం నియోజకవరగొుం దేవరపలిలా 
ముండలుంలోని లక్ష్మీపురుం, పలలాుంటలా, క్రుకూరు రోడుడ్ నిరా్మణానికి ఆ 
గ్రామల జనసైనిక్లు తమ నిరసన తెలియచేశారు. ఉనని రోడుడ్లో కా్వర్ 
ల్ర్లు తిరగడుం వలలా చ్ల్ దారుణుంగా రోడుడ్ తయాయూరయియూుందని.. 
ఆ రోడుడ్లో ప్రయానుం నరకప్రాయుంగా మారిుందని, వరాషాకాలుం వసే్ 
మా బాధ వర్ణనాతీతుం అని ఆ గ్రామాల జనసైనిక్లు వివరిుంచ్రు. 
గోపాలపురుం నియోజకవరగొ వైసీపీ ఎమె్మలేయూ తల్రి వుంకట్రావు చేసు్నని 
గడప గడప కారయూక్రముం ఈ రోడుడ్ నుండి వచిచా మొదలు పెట్టవలస్ుందిగా 
జనసైనిక్లు డిమాుండ్ చేశారు.

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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గుడ్ మారినింగ్ సీఎం సార్ డిజిటల్ కాయుంపెయిన్ లో 
పెండాయుల శ్రీలత

శతఘ్ని న్యూస్: అనుంతపురుం, జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరక్ రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటీ చైర్మన్ నాదుండలా మనోహర్ ఆదేశాల మేరక్ అనుంతపురుం అర్న్ నియోజకవరగొుం 
లక్ష్మి నగర్, శ్రీనగర్ కాలన్లలో రోడలా అధా్వనని స్థాతిపై జనసేన పార్్ట రాయలసీమ మహళ్ విభాగుం 
ప్రాుంతీయ కమిటీ సభ్యూరాలు పెుండాయూల శ్రీలత గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం సార్ పేరుతో డిజిటల్ 
కాయూుంపెయిన్ నిర్వహుంచ్రు. ఈ సుందర్ుంగా ఆమె మాట్లాడుతూ అరకొర పథకాలకే పరిమితమై 
అభవృది్ధని జగన్ ప్రభ్త్వుం మరిచాపోయిుందని ఎదే్దవా చేశారు. నగరుంలో సైడ్ కాలువలు సరిగా లేక 
మురుగున్రు గుుంతలు ఉనని రోడలాలో చేరి నగర ప్రజలు అనారోగాయూలక్ గురవుతనానిరని ప్రభ్త్వుం 
ఎల్గో గత మూడు సుంవతస్రాలు మొదు్ద నిద్రలో ఉుందని ఇప్పటికైనా నిద్రలేచి రోడులా, కాలువలు 
పూరి్ చేయాలని తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రముంలో మహళ్ కమిటీ సభ్యూరాలు పసుపులేటి 
పదా్మవతి, జిల్లా కారయూదరిశి కాశెటి్ట సుంజీవ రాయుడు, నగర ప్రధాన కారయూదరిశి పెుండాయూల చక్రపాణి, 
వీరమహలలు కాశెటి్ట సావిత్రి, గుమ్మడిసాని శ్ల్్ప, నాయక్లు కొుండిశెటి్ట ప్రవీణ్ క్మార్, మురళ్, 
సాయిక్మార్, రామయయూ, హరికృష్ణ, బద్రి తదితరులు పాల్గొనడుం జరిగిుంది.

అదా్వనంగా ఉనని రహదారులపై అరకు జనస్న డిజిటల్ కాయుంపెన్
శతఘ్ని న్యూస్: అరక్ నియోజకవరగొుం: మూడవ రోజు 
గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం సార్ రాష్ట్ర వాయూప్ుంగా కారయూక్రముంలో 
భాగుంగా జనసేన పార్్ట పలుపుమేరక్ అల్లారి 
సీతారామరాజు జిల్లా, అరక్ నియోజకవరగొుం కేుంద్రుం 
పరిధిలో గల మాడగడ పుంచ్యితీలో జనసేన పార్్ట 
నియోజకవరగొ సమన్వయ కమిటీ సభ్యూలు ముండల అధయూక్ 
కారయూదరుశిలు సాయిబాబా దురియా అలలాుంగి రామకృష్ణ, 
గతన్ లక్ష్మణ్ రావు, కిలో రాజా భరత్ మరియు గ్రామసు్ల 
సహకారుంతో మూడో రోజు కారయూక్రముంలో భాగుంగా 
పుంచ్యతీ సమీపుంలో ఉనని కల్వరు్ట లేని రోడలా గుుంతలన 
పరిశీలిుంచడుం జరిగినది. ఈ సుందర్ుంగా సాయిబాబా 
దురియా మాట్లాడుతూ తక్ణమే ఈ గ్రాముంలో కల్వర్్ట 
నిరి్ముంచ్లని.. వుందల్ది ముంది వాహనచోదక్లు 
రాకపోకలు జరుగుతుందని ఒకపకకా రోడలాలో న్రు 
మరోపకకా రోడలా గుుంతలు వలలా రాకపోకలు ప్రజలు 
తీవ్రుంగా ఇబ్ుంది పడుతనానిరని తెలిపారు. ఇప్పటికైనా 
ప్రభ్త్వుం కళు్ళ తెరవాలని సమసయూ పరిష్కారుం చేయాలని 
ఈ సుందర్ుంగా జనసేన పార్్ట ప్రభ్తా్వనికి డిమాుండ్ 
చేశారు. ఈ సమసయూన సుంబుంధిత జిల్లా కలెక్టర్ దృష్్టకి 

తీసుకెళ్్ళనటులా తెలిపారు. ఈ కారయూక్రముంలో జనసైనిక్లు, గ్రామసు్లు పాల్గొనానిరు.

రైతు భరోసా యాత్రలో భోజన సదుపాయం ఏరా్పట చేస్న 
ఎన్.ఆర్.ఐ

శతఘ్ని న్యూస్: ముండపేట: శనివారుం 
ముండపేటలో జరిగిన జనసేన పార్్ట 
కౌలు రైత భరోసా యాత్ర కారయూక్రముంలో 
సుమారు పదివేల ముందికి ఎన్.ఆర్.ఐ 
సా్వమి అని శెటి్ట భోజనుం ఏరా్పటు 
చెయడుం జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా 
జనసేన పార్్ట తరపున ఎన్.ఆర్.ఐ సా్వమి 
అని శెటి్ట కి హృదయపూర్వక కృతజఞాతలు 
తెలియజేడుం జరిగిుంది.

3వ రోజు డిజిటల్ కాయూంపెయిన్ లో నందలూరు 
జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: నుందల్రు: 
#GoodMorningCM-
Sir కారయూక్రముంలో భాగుంగా 
వైఎసాస్ర్ కడప జిల్లా, 
నుందల్రు ముండల రోడలా 

పరిస్థాతి ప్రభ్తా్వనికి తెలిసేటులా డిజిటల్ కాుంపెయిన్ లో నుందల్రు జనసేన 
యువ నాయక్లు పాల్గొనానిరు.

జనసేన డిజిటల్ కాయూంపెయిన్ లో బనగానపల్్ల జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: బనగానపలెలా నియోజకవరగొుం: రాష్ట్రుంలోని రహదారుల 
దుస్థాతిపై జనసేన పార్్ట అధినాయక్డు పవన్ కళ్యూణ్ ఇచిచాన పలుపుమేరక్ 
రాష్ట్రవాయూప్ుంగా జనసేన పార్్ట శ్రేణులు చేసు్నని డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ లో భాగుంగా 
మూడవరోజు బనగానపలెలా నియోజకవరగొుంలో జనసేన పార్్ట నాయక్లు భాసకార్ 
ఆధ్వరయూుంలో నిర్వహుంచడుం జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా భాసకార్ మాట్లాడుతూ 
డిజిటల్ కాయూుంపెనోలా భాగుంగా మూడవరోజు ఆదివారుం పాతపాడు నుండి 
జోలపురుం వళు్ళ రహదారిపై నిరసన తెలపడుం జరిగిుందని.. వైస్ప ప్రభ్త్వుం 
నవరతానిలని ఇసు్నానిమని చెప్ప గుుంతలు మయమైన రోడలాపై ప్రయాణిక్లు 
కిుంద పడి ఆకాశుంలోని చుకకాలు చూసేల్ చేసు్నానిరని.. రాష్ట్రుంలోని అదా్వన 
స్థాతిలో ఉనని రోడలాపై కూడా ప్రభ్త్వుం దృష్్ట పెట్్టలని జనసేన పార్్ట ఆధ్వరయూుంలో 
నిరసన చేయడుం జరుగుతుందని అనానిరు. రాష్ట్రుంలో అధా్వనుం ఉనని రోడలాపై 
జనసేన పార్్ట చేపటి్టన గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం సార్ డిజిటల్ కారయూక్రమానికి రికార్డ్ 
సాథాయిలో స్పుందన వసు్ుందని రాష్ట్ర వాయూప్ుంగా ప్రజలలో చరచా నడుసు్ుందని 
అనానిరు. ఈ కారయూక్రముంలో కాస్ుం షేక్షావలి, నాగరాజు, సుధాకర్, కళ్యూణ్, 
రామో్మహన్, తదితరులు పాల్గొనానిరు.

బండ్ల వీధి వరకు రక్షణ గోడ కల్పంచాలని జనసేన 
డిమాండ్

శతఘ్ని న్యూస్:ఉమ్మడి కడప జిల్లా ఓబులవారిపలిలా ముండలుం వై.కోట గ్రాముం 
నలలాుంశెటి్ట వీధిలోగల రోడుడ్ అల్గే బ్రిడిజీ దగగొర నుంచి బుండలా వీధి వరక్ రక్ణ 
గోడ కలి్పుంచ్లి. వరాషాకాలుం వసే్ చెరువు నుండి ఆ న్రు మొత్ుం నలలాుంశెటి్ట వీధి 
లోని కొనిని ఇలులా మీద నుంచి బుండలా వాళ్ళ ఇళలా మీదుగా న్రు ప్రవాహుం ఉుంది 
దాదాపు 150 క్టుుంబాలు భయభ్ుంతలక్ గురవుతనానిరు. ఇదే రోడోలా మా 
గ్రాముంలోని దేవుని ఊరేగిుంపులు కూడా జరుగుతూనే ఉుంటుుంది మా తాతలు 
ముతా్తల కాలుం నాటి నుంచి ఈరోజు చేసా్ుం, రేపు చేసా్మని మాటలు 
చెబుతూనే వసు్నానిరు కాన్ ఎల్ుంటి అభవృది్ధ చెుందడుం లేదు. దయచేస్ మా 
సాథానిక ఎమె్మలేయూ కోరమటలా శ్రీనివాసులు గురి్ుంచి కన్సుం ఈ సుంవతస్రమైనా ఈ 
కష్్టల నుంచి గట్టకికాసా్రని కోరుక్ుంటూ జనసేన పార్్ట తరఫునుంచి డిమాుండ్ 
చేసు్నానిుం. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన నాయక్లు కొుండేటి మనోజ్ క్మార్, 
నలలాుంశెటి్ట నరస్ుంహ, బాబు, గణేష్, మహేష్, కొుండేటి భాసకార్, క్మార్, సురేష్, 
పెుంచలయయూ, రూతేష్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


సీఎం గారు మీరు మీ బృందం మొదుది నిద్రన్ వీడoడి
శతఘ్ని న్యూస్: మనయూుం జిల్లా, పాలకొుండ 
నియోజకవరగొుం జనసేన జాన్ పుుండరికుం 
బృుందుం మూడవ రోజు పరియటనలో 
భాగుంగా జనసేన జాన్ మాట్లాడుతూ 
ఆుంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖయూముంత్రి 
అధికారుంలోకి వచిచా మూడు సుంతస్రాలు 
దాటినా ఆుంధ్రప్రదేశ్ రోడలా విషయుంలో 
కన్సుం ఏ ఒకకా ముంత్రి గాన్ యమ్ 
యల్ ఏ గాన్.. యమ్ యల్ స్ గాన్ 
పటి్టుంచుకోకపోతే జనసేనాని పలుపు 

మేరక్ రాష్ట్ర జనసైనిక్లు రోడులా మీదక్ వచిచా ఆుంధ్రప్రదేశ్ ముఖయూముంత్రి మొదు్ద నిద్రన్ లేపే కారయూక్రముం 
GoodMorningCMSir చేపట్టదుం జరిగిుంది. రహదారులు గోతలు, గయయూలు ఈ నెల 15 కళలా రోడులా 
పూరి్చేసా్మని జగన్ మోహన్ రడిడ్ చెపా్పరు.. కాన్ ఇప్పటికి పూరి్ కాకపోవడుం వలలాన ఆుంధ్రప్రదేశ్ రోడలా 
దుస్థాతిని చుసే్ వాహనాలు నడపడానికి గాన్.. గరి్ణీ స్త్రీలు హాస్్పటల్ కి ప్రయాణిుంచడుం అుంటే ప్రాణాలుతో 
చెలగాటమే అవు్వతుంది అని.. ఈ వైఖరిపై జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరక్ మూడవ రోజు 
జనసేన జాన్ బృుందుం వీరఘట్టుం ముండలుం చిట్టపూడివలస గ్రాముంలో పరయూటిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ 
కారయూక్రమానిని ఉదే్దశ్ుంచి జనసేన జాన్ ఈ సమసయూలపైన ప్రభ్త్వుం కి వివరిుంచడుం జరిగిుంది. ఈల్ుంటి 
సమసయూలపై ప్రజలే పాలక్లుని న్ల్దియాయూలి అుందుక్ జనసేన ఎపు్పడు అుండగా ఉుంటుుంది అని జనసేన 
జాన్ చెప్పడుం జరిగిుంది. ఈ సమసయూన పవన్ కళ్యూణ్ దగగొరకి డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ లో పుంపుంచడుం 
జరుగుతుంది ఇపు్పడు ఆుంధ్రప్రదేశ్ కి పవన్ కళ్యూణ్ నాయకత్వుం కోసుం ప్రజలు కోరుక్ుంటునానిరని 
ఈ సుందర్ుంగా జనసేన జాన్ వివరిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ యొకకా కారయూక్రముంలో వీరఘట్టుం ముండల 
జనసేన నాయుక్లు పుుండరికుం, వుంకట్ నాయుడు, సాయిపవ,న్ సుమన్, ప్రణీత్, కార్్క్ తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

రోడ్ల దుస్థితిపై సరాకొరు మొదుదినిద్ర 
వీడాలి: నార్పల జనస్న

శతఘ్ని న్యూస్: 
అనుంతపురుం జిల్లా, 
శ్ుంగణమల నియోజకవరగొుం, 
నార్పలముండలుం: ఆుంధ్రప్రదేశ్ 
రోడలా పరిస్థాతి పై నిద్రపోతనని 
ముఖయూముంత్రి మేల్కాలిపే 
కారయూక్రముంలో భాగుంగా 3 
వరోజు నార్పల ముండలుం, 

నార్పల గ్రాముంలోని బేల్్దరి కాలన్ల జనసైనిక్లు వినోదుం లోకేష్, భరత్, 
శరత్ లతో కలస్ సుందరిశిుంచడుం జరిగిుంది. అదా్వననిుంగా మురుగున్రు మొత్ుం 
రోడలాపై ప్రవహసూ్ నితయూుం కాలని వాసులు దోమలు, పుందులు, పాముల బెడదతో 
చిననిపలలాలు బయటికి పుంపాలుంటే మురుగున్టి గుుంటలోలా పడిపోతారనే 
భయుం భయుంగా ప్రతిరోజు బతక్తనానిమని.. అధికారులు, నాయక్లు 
వచిచా వళలాడమే కాన్ సమసయూ పరిషకారుం కాలేదుంటూ కాలన్ వాసులు ఆగ్రహుం 
వయూక్ుంచేశారు. జనసేన పార్్ట తరఫున మీరైనా నా ఈ సమసయూన పరిషకారిుంచేల్ 
చొరవ తీసుకోవాలని కాలన్వాసులు కోరగా.. కచిచాతుంగా ఈ సమసయూన 
పరిషకారిుంచకపోతే పెద్ద సాథాయిలో ఉదయూముం చేస్ ఈ సమసయూక్ పరిష్కారుం 
చూపుతామని కాలన్ వాసులక్ హామీ ఇవ్వడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో 
కారయూదరిశి చుంద్ర, నార్పల ముండల కన్్వనర్ గుంజిక్ుంట రామకృష్ణ బేల్్దరి, 
కాలన్ జనసైనిక్లు లోకేష్, భరత్, శరత్ మరియు కాలన్ వాసులు పాల్గొనడుం 
జరిగిుంది.

అదా్వనంగా ఉనని రహదారులపై జనస్న డిజిటల్ కాయుంపెన్
శతఘ్ని న్యూస్: స్ద్ధవటుం: రాష్ట్ర జనసేన పార్్ట అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు 
మేరక్.. రాష్ట్రుంలో రోడలా అధా్వన పరిస్థాతలు తెలియజేసూ్.. గాఢనిద్రలో ఉనని 
సీఎుంన నిద్ర లేపడానికి రాజుంపేట జనసేన పార్్ట ఇనాచార్జీ మలిశెటి్ట వుంకట 
రమణ ఆదేశాల మేరక్.. స్ద్ధవటుం జనసేన యువ నాయక్డు పసుపులేటి 
కళ్యూణ్ ఆధ్వరయూుంలో నిర్వహసూ్.. కొనసాగుతనని గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం 
సార్ డిజిటల్ కాయూుంపెన్ మూడోరోజులో భాగుంగా జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస 
కారయూదరిశి రాట్ల రామయయూ ఆధ్వరయూుంలో ఆదివారుం ముండలుంలోని స్ద్ధవటుం 
నుండి యస్.రాజుంపేట, నితయూపూజ కాలన్, జోయూతిగ్రామాల గుుంటలవద్ద 
పలాకారుడ్లు పటు్టకొని గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం మారోడులా బాగుచేయుండి అుంటూ, 
డిజిటల్ ప్రోగ్రాుం దా్వరా కారయూకర్లతో కలిస్ నిరసన వయూక్ుం చేశారు. ఈ 
సుందర్ుంగా జనసేన యువ నాయక్లు పసుపులేటి కళ్యూణ్ మాట్లాడుతూ 
ఏపీలో రహదారులు మృతయూ దా్వరాలన తలపసు్నానియనానిరు. రోడులా అుంతా 
గుుంతల మయుం కావడుంతో ప్రజలు రోడుడ్ ప్రయాణుం చేయడానికి భయాుందోళన 
చెుందుతనానిరు. ఇప్పటికైనా ప్రభ్త్వుం తక్ణమే స్పుందిుంచి రహదారులన 
మరమ్మతలు చేస్ ప్రజల ప్రాణాలన కాపాడాలని ఆయన విజఞాప్ చేశారు. 
లేనిపక్ుంలో నిరసనలు మరిుంత ఉదృతుం చేసా్మని ఆయన హెచచారిుంచ్రు. 
ఈకారయూక్రముంలో ఆవులరాజా, పాలకొుండరాయుడు, అలలాుంశ్వ, అతికారి బాబు, 
కొటే్టరాజేష్, జనసేన వీర మహళలు పాల్గొనానిరు.

జనస్న డిజిటల్ కాయుంపెయిన్ లో 
నలిశెటి్ట శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు: 
రోడులా బాగుచెయయూుండి 
అుంటూ 3వరోజు 
ఆదివారుం #Good-
M o r n i n g C M S i r 
డిజిటల్ కాయూుంపెయినిుంగ్ 
ల్ భాగుంగా ఆత్మకూరు 

నియోజకవరగొ ఇుంచ్ర్జీ నలిశెటి్ట శ్రీధర్ ఆధ్వరయూుంలో ముండలుంలోని డిస్పలిలా, 
పేగళలాపాడు గ్రాముంలో గుుంతలుగా ఉనని రోడుడ్లో జనసేన నాయక్లు 
నిలబడి  #GoodMorningCMSir అనే ఫలాకారుడ్లు పటు్టకొని 
నిరసన వయూక్ుం చేశారు. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన పార్్ట నియోజవరగొ 
ఉప ఇుంచ్ర్జీ డబు్కొటు్ట నాగరాజ్ యాదవ్, ముండల ప్రధాన కారయూదరిశి 
సున్ల్ యాదవ్, హజరత్, సున్ల్ రడిడ్ మరియు జనసేన నాయక్లు 
పాల్గొనానిరు.

కాశీబుగ్గ లో డిజిటల్ కాయుంపెయిన్
శతఘ్ని న్యూస్: ఆుంద్రప్రదేశ్ రాష్ట్రుంలో రోడలా దుస్థాతిపై జనసేన పార్్ట 
అధినేత పవన్ కల్యూణ్ పలుపు మేరక్ (గుడ్  మారినిుంగ్  సీఎుం సార్ ) 
డిజిటల్  కాయూుంపెయిన్ లో భాగుంగా.. పల్స-కాశీబుగగొ మెయిన్ 
రోడుడ్ల దుస్థాతి ని ప్రదరిశిుంచదుం జరిగిుంది.
కాశీబుగగొ నుండి కోసుంగిపురుం వళ్ళ మెయిన్ రోడ్ లో యమహా 
షో రూమ్ దగగొర రోడ్ పై న్ళులా నిలువ వుుండి పాదచ్రులక్ చ్ల్ 
ఇబ్ుందిగా ఉుంది. దగగొరలో చైతనయూ సూకాల్ కూడా వుుంది.

రోడ్ల దుస్థితిపై తిరుపతి జనస్న వినూతని నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్:  తిరుపతి: జనసేన 
పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల 
మేరక్. మూడవ రోజు తిరుపతి 
నగరుంలో అననిమయయూ సరికాల్ వద్ద 
ప్రజలు రోడులా మీద వాహనాలు నడపలేక 
ఒకొకాకకా రోజు ఒకోకా పార్్ట ఊడిపోతనని 
పరిస్థాతలలో, నెలకి నాలుగు సారులా 
రిపేరు చేయిుంచుకోవడుం చ్ల్ కష్టుం 

అని మోట్ర్ సైకిళు్ళ పాత సామానలాక్ అమ్మడుం జరుగుతుంది అనే విన్నితనిర్తిలో జనసేన 
తిరుపతి నగర అధయూక్షుడు రాజారడిడ్, మరియు రాష్ట్ర, జిల్లా నాయక్లు రాజేష్ యాదవ్, సుభాష్ని, 
వనజ, మధుబాబు, కీర్న, సతయూవుంతడు, పారుథా, హేమ క్మార్, రాజేష్, మనోజ్, కిషోర్ 
తదితరులతో కలిస్ ఇప్పటికైనా ఈ ప్రభ్త్వుం కళులా తెరవాలని అదా్వనుంగా ఉనని రోడలాన బాగు 
చేయాలని నిరసన తెలియజేశారు..
ఈ కారయూక్రముంలో: జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర మరియు జిల్లా నాయక్లు, జనసైనిక్లు, వీర మహళలు 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

సోమవారం, 18 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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సోమవారం, 18 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రోడ్ల దుస్థితి పై జనస్న పోరాటం
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొుండ నియోజకవరగొుం: జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరక్ 
పాలకొుండ నియోజకవరగొుం గరా్న సతి్బాబు ఆధ్వరయూుంలో గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం సార్ హాయూస్ 
ట్యూగ్ తో ముఖయూముంత్రి కి తెలిసేల్ ఆధ్వనుంగా ఉనని పాలకొుండ-రాజాుం మరియు లుుంబూరు-
పాలకొుండ గుుంతల రోడులా వద్ద డిజిటల్ కాయూుంపైన్ నిరసన కారయూక్రముం నిర్వహుంచడుం జరిగిుంది. ఈ 
సుందర్ుంగా సతి్బాబు మాట్లాడుతూ వైస్ప అధికారుంలోకి వచిచా మూడు సుంవతస్రాలు అవుతనాని 
నెతి కీ రోడులా పరిస్థాతి అధా్వనుంగా ఉనాని పటి్టుంచుకోక్ుండా గాఢ నిద్రలో ఉనని సీఎుం నిద్ర వీడి 
ప్రజల సము్మన పథకాలు పేరిట దురి్వనియోగుం చెయయూక్ుండా ఇకనైనా అభవృది్ధ చేయాయూలని 
జనసేన పార్్ట నుండి డిమాుండ్ చేయడుం జరిగిుంది.

రైతు భరోసా యాత్రకు వెనని జగదీష్ లక్ విరాళం
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజముండ్రి: జనసేన 
పార్్ట అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలక్ 
తోడుగా ఉుండాలని, ఆయన తలపెటి్టన 
మహాయజఞాుంలో తాముకూడా ఊడతాభకి్తో 
కౌలు రైతలక్ అుండగా పఠాపురుం 
నియోజకవరగొ జనసేన నాయక్లు వనని 
జగదీష్ జనసేనడి సదరులు మరియు 

జనసేన పార్్ట పీఏసీ సభ్యూలు కొణిదల నాగబాబు క్ లక్ రూపాయలు చెక్కాన ముండపేట 
జనసేన కౌలు రైత భరోసా యాత్ర అనుంతరుం రాజముండ్రిలో అుందిుంచడుం జరిగిుంది.

3వ రోజు డిజిటల్ కాయుంపెయిన్ లో కంచికచర్ల జనస్న
శతఘ్ని న్యూస్: కుంచికచరలా: జనసేన పార్్ట అధినేత కొణిదల 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాలు మేరక్.. కృష్ణ జిల్లా అధయూక్షుడు బుండ్రేది 
రామకృష్ణ సూచనలు మేరక్.. ఆదివారుం కుంచికచరలా ముండలుం 
పరిధిలో 3వ రోజు రోడులా డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ బతినపడు 
గ్రాముంలో కుంచికచరలా ముండల జనసేన పార్్ట అధ్వరుంలో 
జరిగిుంది. #GoodMorningCMSir కారయూక్రముంలో 
కుంచికచరలా జనసైనిక్లు మరియు ముండల నాయక్లు 
పాల్గొనానిరు. ఈ సుందర్ుంగా కుంచికచరలా ముండల ప్రధాన 
కారయూదరిశి దేవిరడిడ్ అజయ్ బాబు మాట్లాడుతూ.. ముండల 
పరిధిలో 16 గ్రాముంలో ఎకకాడ చూస్నా దబ్తినని రోడులా పడిన 

గుుంతలు నిుండా న్ళు్ళ చేరి చెరువులన తలపసు్నానియని.. అదే విధుంగా జగన్ రడిడ్ గారికి ఉచిత 
పథకాల మీద.. మరియు వలలా నానని సమాధి.. పుంచ్యితీ రాజ్ లక్ రుంగులు వేయటుం మీద 
ఉనని శ్రద్ధ.. రాష్ట్ర అభవృది్ధ మీద లేదు అని మాట్లాడారు. ఈ కారయూక్రముంలో ముండల సుంయుక్ 
కారయూదరిశిలు క్సునరి నరస్ుంహారావు కొట్్టరి దేవేుంద్ర, అల్గే ముండల నాయక్లు పేదినేడి 
హరిబాబు, వనపరి్, పదా్మరావు పుపా్పల వేణుగోపాల్ క్రా నాని తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ప్రభుత్వం మొదుదినిద్ర వదిలి రోడు్ల వేయాలి: వజ్రకరూరు 
జనస్న

శతఘ్ని న్యూస్:  ఆదివారుం జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ పలుపు మేరక్.. రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ చైర్మన్ 
నాదుండలా మనోహర్ ఆదేశాల మేరక్.. రాష్ట్రుంలో రోడలా దుస్థాతి 
ఎల్ ఉుందో తెలిపేుందుక్.. నిద్రపోతనని సీఎుం జగన్ మోహన్ 
రడిడ్ గారిని మరియు ఈ వైసీప ప్రజా ప్రతినిధులన మేల్కాలిప 
వారి బాధయూతలన గురు్ చేసూ్.. వజ్రకరూరు ముండల అధయూక్షుడు 
కేశవ్ అచచానాల అద్వరయూుంలో #Goodmorningcmsir 

కారయూక్రముం నిర్వహుంచడుం జరిగిుంది. కారయూక్రమములో ముండల కమిటీ సభ్యూలు రవి, మోహన్, 
కేశవ మరియు గ్రామయువత నగేష్, వన్నిర్వలి, బుండయయూ, ఉరుక్ుంద పాల్గొనానిరు.

ప్రభుత్వము నిద్ర లేచి వెంటనే రోడు్డ పన్లు పూరితే 
చెయాయులి: పుట్టపరితే జనస్న

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీ సతయూసాయి జిల్లా, పుట్టపరి్లో జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరక్.. రోడలా దుస్థాతి గురిుంచి మొదలు పెటి్టన డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ 
కారయూక్రముంలో భాగుంగా మూడవ రోజు పుట్టపరి్ పరిధిలోని బుకకాపటనిుం ముండలుం 
కొత్కోట రవన్యూ లోని నారిస్ుంపలిలా తాుండా మరియు నారిశిుంపలిలా గ్రాముం ఈ రుండు 
గ్రామాలక్ సుంబుంధిుంచిన రహదారుల సమసయూ గురిుంచి ఆదివారుం జనసేన పార్్ట 
తరుపున #GoodMorningCMSir కారయూక్రముంలో భాగుంగా పాల్గొనడుం 
జరిగిుంది.. ఈ గ్రామానికి రోడుడ్ సమసయూ గురిుంచి మాట్లాడడుం కోసుం వళ్ ఆ ఊరి 
ప్రజలు ఇకకాడ మరి కొనిని సమసయూలన కూడా జనసేన పార్్టకి వలలాడిుంచ్రు.. 
మర్ ముఖయూుంగా ఇకకాడ మొబైల్ నెట్వర్కా లేకపోవడుం వలన ఎవరికైనా అతయూవసర 
విషయానిని బయటి వారికి చెపా్పలి అనాని.. అుంబులెన్స్ లక్ కాల్ చెయాయూలి అనాని 
సరే.. ఊరి చివరికి వళ్లా గుట్్ట లేక చెట్్ట ఎకికా మర్ చెయాయూలిస్న దుస్థాతి నెలకొుంది 
అని గ్రామ ప్రజలు వాపోయారు.. ఈ ప్రాుంతాలక్ రాత్రి పూట వళ్ళడానికి దారులు 
కూడా సరిగాగొ లేకపోవడుం మరో పెద్ద సమసయూ. దారి మధయూలో ఉనని కల్వరు్ట కూడా 
పోయిన సుంవతస్రుం వచిచాన వరదల కారణుంగా విరిగిపోవడుం జరిగిుంది. తరువాత 
ఎమె్మలేయూ డుదు్దక్ుంట శ్రీదర్ రడిడ్ వచిచా ఈ గ్రామానికి మూడు నెలలోలా వుంతెనన 
నిరి్ముంచి రాకపోకల సమసయూన పరిషకారిసా్న అని చెపా్పరు, సుంవతస్రుం దాటినా 
రోడుడ్ సమసయూన పరిషకారిుంచ లేదు.. దీనికి తాతాకాలిక పరిష్కారుం కొరక్ గ్రామ 
ప్రజలు మటి్ట వేసుకొని చినని దారిని వేస్ దాని మీదనే గ్రామాలక్ వళు్నానిరు. 
అది కూడా కేవలుం ది్వచక్ర వాహనాలు, లేదా ఆట్లు వళ్ళడానికి మాత్రమే ఉుంది. 
ఎమరజీన్స్ టుం లో అుంబులెన్స్ కూడా వళ్ళడానికి దారి లేదు. దీనివలలా గ్రామ ప్రజలు 
దాదాపు అయిదు కిలోమీటరులా రావాలిస్ వసు్ుంది..
ఈ వైఎస్ఆర్ ప్రభ్త్వుం అధికారుంలోకి వచిచా దాదాపు మూడు సుంవతస్రాలు 
అవుతనాని ఈ గ్రామానికి రహదారులు ఇుంకా బాగు చేయకపోవడుంతో 
వృదు్దలు, మహళలు, విదాయూరుథాలు మరియు రోజు కూలీలు అనేక ఇబ్ుందులక్ 
గురవతనానిరు…
కాబటి్ట ఇప్పటికైనా ఈ రాష్ట్ర ప్రభ్త్వము నిద్ర లేచి వుంటనే రోడుడ్ పనలు పూరి్ 
చెయాయూలి అని పుట్టపరి్ జనసేన పార్్ట తరుపున కోరారు…
ఈ కారయూక్రముంలో ఉమ్మడి అనుంతపురుం జిల్లా ప్రధాన కారయూదరిశి అబు్దల్ అబు, 
డాక్టర్ పలలాపు తిరుపతేుంద్ర, బోయ వుంశీ, సాయి ప్రభ, మేకల పవన్ కళ్యూణ్, 
నాగరాజు, అభ, చిగిచరలా గణేష్, హరి, నారిస్ుంపలిలా గణేష్, మురళ్, పవన్, శ్వ, 
వుంకటేష్, తదితరులు పాల్గొనానిరు.

నిద్ర లేవండి సీఎం సార్.. నిద్ర లేవండి 
ఎమె్మలేయు సార్: ముదినేపలి్ల జనస్న

శతఘ్ని న్యూస్:  రాష్ట్ర 
ఆధినాయక్లు పవన్ 
కళ్యూణ్ అదేశాలు మేరక్ 
ఆుంధ్రప్రదేశ్ రోడలాన 
పటి్టుంచుకోుండి సీఎుం 
సర్ అుంటూ కృష్్ణ జిల్లా 
అధయూక్షులు బుండ్రేడిడ్ రామ 

కృష్్ణ మరియు ముదినేపలిలా ముండల అధయూక్షులు వీరుంకి వుంకటేశ్వర రావు 
ఆధ్వరయూుంలో కైకల్రు నియోజకవరగొుం, ముదినేపలిలా ముండల జనసేన నాయక్లు 
#GoodMorningCMSir అనే హాయూష్ ట్యూగ్ తో డిజిటల్ కాుంపెయినోలా భాగుంగా 
నిరసన చేపట్్టరు. ఈ కారయూక్రముంలో భాగుంగా “నిద్ర లేవుండి సీఎుంసార్ , నిద్ర 
లేవుండి ఎమె్మలేయూ సార్” అుంటూ.. తమ నిరసన గళుం ఘనుంగా వినిపుంచ్రు.. 
ఈ కారయూక్రముంల్ ముదినేపలిలా ముండల అధయూక్షులు వీరుంకి వుంకటేశ్వర రావు, 
కృష్్ణ జిల్లా సుంయుక్ కారయూదరిశి వేల్్పరి నానాజీ, ముండల గౌరవ అధయూక్షులు 
పోకల కృష్్ణ, ముండల నాయక్లు, దుసనపూడి బ్హ్మజీ, ముండల కారయూవరగొ 
సభ్యూలు భూపాల నాని, చిుంతా మురళ్, వడలాని ఆుంజనేయులు, నాగడేస్ గణేష్ 
బాబు, ముండల జనసైనిక్లు అుంబుల భరత్, పట్టపు గణేష్, అబు్దల్ నజీర్ 
సాయిస్ సుదాబత్ల, బోయిన శ్రీనివాస్, మాటలాపూడి మదన్, అన క్మార్, 
పళలాుం నాగరాజు, పాల్గొనానిరు..

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 మారినింగ్ సీఎం సార్.. రోడ్ల అభివృదిధి ఎకకొడ: 
స్దధివటం జనస్న

శతఘ్ని న్యూస్: స్ద్ధవటుం: కడప జిల్లా, 
రాజుంపేట నియోజకవరగొుం, స్ద్ధవటుం 
ముండల హెడ్ కా్వర్టర్స్ లో ఆదివారుం 
జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
పలుపుమేరక్ గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం 
సార్ రోడలా గుుంతలపై జనసైనిక్లు 

ఆగ్రహుం వయూక్ుం చేశారు. ఈ సుందర్ుంగా ప్రజలు పడుతనని కష్్టలు అధిక ఇసుక 
వాహనాలు వలలా దబ్తినని రోడలా పై జనసైనిక్లు పరయూటిుంచ్రు. రోడలా అభవృది్ధ చేసా్మని 
చెప్పన రాష్ట్ర గౌరవ ముఖయూముంత్రి ఇుంతవరక్ రోడలా అభవృది్ధ చేయలేదని కేవలుం మాటలు 
తప్ప రాష్ట్రుంలో అభవృది్ధ లేదని 108 వాహనుం వళ్లాలనాని కూడా రోడలా గుంతలతో 
అవసథాలు పడుతనానిరని జనసైనిక్లు ముండిపడాడ్రు. ఈ సుందర్ుంగా జనసేన రాష్ట్ర 
కారయూదరిశి రామయయూ మాట్లాడుతూ గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం సార్ రోడలా గుుంతలతో స్ద్ధవటుం 
ముండలుంలో రోడలా అభవృది్ధ చెుందగా ప్రజలు అష్టకష్్టలు పడుతనానిరు. స్ద్ధవటుం 
ప్రధాన రహదారి ఎకకాడ చూస్నా గుుంతల మయుం తప్ప ఇుంకొకటి లేదని.. అధిక 
ఇసుక వాహనాల వలలా రోడుడ్ పూరి్గా దబ్తినానియని.. ఓ మహళ జనసైనిక్లు దృష్్టకి 
తీసుకెళ్లాుంది. ఇసుక వాహనుం వలలా మా ప్రాణాలు అరచేతిలో పెటు్టకొని భయబ్ుంతలక్ 
గురవుతనానిమని.. రోడులా అధిక గుుంతలు ఉనానియని జనసైనిక్లు దృష్్టకి తెలియజేశారు. 
స్ద్ధవటుం ముండలుం జనసేన ఇుంచ్రిజీ కొటే్ట రాజేష్ మాట్లాడుతూ.. ముఖయూముంత్రి 
తాడేపలిలా నివాసుంలో ఉుంటూ.. హెలికాప్టరోలా వళుతూ దళ్తలు అష్టకష్్టలు పడుతూ 
ఉుంటే కేవలుం ఇసుక, లికకార్ నుందు పేద ప్రజల రక్ుం పుండి సము్మ చేసుక్ుంటునానిరని.. 
స్ద్ధవటుం ముండలుంలో ఎకకాడ చూస్నా గుుంతల మయుం తప్ప ప్రధాన రహదారి రోడుడ్ 
వడలు్ప చెయయూలేదని.. ఇకనైనా రోడులా అభవృది్ధ చేయాలని ఆయన అనానిరు. స్ద్ధవటుం 
గ్రామపుంచ్యతీ 11వ వార్డ్ మెుంబర్ పసుపులేటి కళ్యూణ్ ఆధ్వరయూుంలో జరిగిన ఈ 
కారయూక్రముంలో స్ద్ధవటుం ముండలుం జనసేన ఇుంచ్రిజీ కొటే్ట రాజేష్, జనసేన చేనేత 
విభాగుం రాష్ట్ర కారయూదరిశి రాట్ల రామయయూ, స్ద్ధవటుం గ్రామపుంచ్యతీ 12వ వార్డ్ 
మెుంబర్ ఆవుల నాగరాజ, మోడెమ్ నాగరాజ, నవీన్ క్మార్, అలలాుం శ్వ, అతికారి 
బాలు, గురు ప్రసాద్, అయయూవారయాయూ, గుర్రయయూ, తాళలాపాక శుంకరయయూ, పోలిశెటి్ట 
శ్రీనివాసులు జనసేన వీర మహళలు తదితర జనసైనిక్లు గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం 
ప్రోగ్రాుంలో పాల్గొనానిరు.

జోరువానలో రోడ్ల దుస్థితిపై జనస్న వినూతని నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరుం: డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ దా్వరా రోడలాపై ఉనని పాడైపోయిన 
గుుంతలన ఫోట్లు తీస్ సషల్ మీడియా దా్వరా ప్రతీ జనసైనిక్లు జూల 15,16,17 
తేదీలోలా #ఘూదుంఒరినిుంగ్ుంశ్ర్ అని పోసు్టలు పెట్్టలని పవన్ కళ్యూణ్ ఇచిచాన 
పలుపుతో చివరిరోజైన ఆదివారుం ఉదయుం కలెక్టరేట్ కూడలిలో ఉనని కామాక్ నగర్, 
అయయూననిపేట జుంక్న్ వద్ద భార్ గోతల వద్ద జనసేన పార్్ట సీనియర్ నాయక్లు, జనసేన 
సాుంసకాృతిక విభాగుం ప్రతినిధి అదాడ మోహనరావు, విజయనగరుం జిల్లా చిరుంజీవి 
యువత అధయూక్షులు, జనసేన పార్్ట సీనియర్ నాయక్లు తాయూడ రామకృష్్ణరావు (బాలు) 
ఆధ్వరయూుంలో జోరువానలో రోడలా దుస్థాతి పై విన్తనిుంగా న్టితో నిుండిన గుుంతలోలా కాగితపు 
పడవులు వేస్, గేల్ుం వేస్ చేపలు పడుతూ నిరసన తెలిపారు.
ఈ సుందర్ుంగా నాయక్లు అదాడ మోహనరావు మాట్లాడుతూ ఇచిచాన మాట ప్రకారుం 
రోడలాపై గుుంతలు పూడిచా ప్రజలక్ ఇబ్ుంది లేక్ుండా చేయాలని, ఇకనైనా నిదు్దరపోయినా 
ముఖయూముంత్రి, రాష్ట్రుంలో శాసనసభ్యూలు మేల్కాని ప్రజలపక్షాన ఉుండి నాయూయుం చేయాలని, 
లేదుంటే త్వరలో రోబోయే ప్రభ్త్వుం జనసేన అని, రోడులా గుుంతలు పూడచాడుంతో పాటు, 
ప్రజలక్ గప్ప పాలన అుందిుంచే బాధయూత జనసేన తీసుక్ుంటుుందని హెచచారిుంచ్రు.
కారయూక్రముంలో జిల్లా చిరుంజీవి యువత ప్రతినిధులు, జనసేన పార్్ట యువనాయక్లు 
డాక్టర్ ఎస్. మురళీమోహన్, కొయాయూన లక్ష్మణ్ యాదవ్, చెల్లారి ముతాయూల నాయుడు, 
లోపుంటి కళ్యూణ్, రయియూ రాజు, అుంబటి రవికిషోర్, గులలాపాటి మోహన్ క్మార్, 
అలలాబోయిన శ్వ గణేష్ కృష్ణ, సీర క్మార్, జి.రాజేష్, లెుంక నాగారుజీన, పార్వతీశుం, 
సాయి, గాడి బుంగార్రాజు, చినాని, శ్వ పాల్గొనానిరు.

ఏళ్ళ తరబడి రోడు్డలేక అవసథిలు పడుతునని 
పెందూరు గ్రామవాసులు

శతఘ్ని న్యూస్:  కృష్్ణజిల్లా, పెడన నియోజకవరగొుం, బుంటుమిలిలా ముండలుం, పెుందూరు 
గ్రాముంలో కొనిని సుంవతస్రాల నుండి రోడుడ్ సౌకరయూుం లేక గ్రామసు్లు అవసథాలు 
పడుతనానిరు. పెుందూరు గ్రాముం నుండి దళ్తవాడికి వళలా రోడుడ్ అస్వయూస్ుంగా బురద 
మయుంగా ఉుంది.
గత ప్రభ్త్వుంలో కోటి 70 లక్లు గ్రాుంట్ ఈ రోడుడ్కి శాుంక్న్ అయిుందని కాన్ రోడుడ్ 
మాత్రుం వేయలేదని గ్రామ ప్రజలు చెపు్నానిరు. వైస్ప ప్రభ్త్వుం కోటి యాభై లక్లు 
గ్రాుండ్ ముంజూర అయిుందని కాన్ రోడుడ్ మాత్రుం వేయలేదని గ్రామసు్లు ఆవేదన వయూక్ుం 
చేసు్నానిరు.
రోడులా ప్రయాణానికి అనకూలుంగా లేని కారణుంగా విదాయూరుథాలు, వృదు్ధలు మహళలు తీవ్ర 
ఇబ్ుందులక్ గురవుతనానిరు.
వైస్ప ప్రభ్త్వుం, సుంబుంధిత అధికారులు వుంటనే స్పుందిుంచి రోడలాన వేయిుంచవలస్ుందిగా 
జనసేన పార్్ట తరపున డిమాుండ్ చేయడుం జరిగిుంది.
ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన పార్్ట నాయక్లు ఎస్ వి బాబు, బుంటుమిలిలా ముండల అధయూక్షులు 
రాయూలీ సతయూనారాయణ, ఉపాధయూక్షుడు దాసరి నాుంచ్రయయూ, గట్రు రవి కిరణ్, జనాయూవుల 
నాగబాబు, అరజీ ఉమా శుంకర్, యలవరి్ ఆుంజనేయులు, పుపా్పల సూరయూనారాయణ, 
పుపా్పల ఏసు, శీరుం సుంతోష్, ముది్దనేని రామకృష్ణ, చిటికెనేని రవితేజ, ఊస వుంకయయూ, 
దాసరి నాని, పనిశెటి్ట రాజు మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొనానిరు.

డిజిటల్ కాయుంపెయిన్ లో పార్వతీపురం జనస్న
శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీపురుం 
నియోజకవరగొుం, ముండలుంలో గల 
అతిపెద్ద పుంచ్యతీ అయిన నరిస్పురుం-
వుంకటరాయుడు పేట రోడ్ పరిస్థాతి 
దయన్యుంగా ఉుండి రాకపోకలక్ 
ఇబ్ుందికరుంగా ఉుందని వాపోయారు. 
కారయూక్రముంల్ భాగుంగా నియోజకవరగొ 
నాయక్లు విశే్వశ్వరరావు మాట్లాడుతూ.. 
జూల 15 నాటికి రోడలాపై గుుంతలు ఉుండవు 
అనని ఓ సీఎుం సారూ..! మీ మాట తప్పని 
తనుం మీ మడమ తిప్పని తనుం ఏమైుంది 

అని చమతకారిుంచ్రు. అపు్పలు చేస్ నవరతానిలు పుంచి ఓట్ బాయూుంక్ రాజకీయుం మాని ప్రజలక్ 
కావాలిస్న మౌలిక సదుపాయాలు మీద దృష్్టపెట్్టలని పలుపునిసూ్.. కేుంద్ర ప్రభ్త్వఒ రోడలాకని 
ముంజూరు చేస్న నిధులు ఎుంత ??? మీరు వేస్న రోడ్స్ ఎనిని ??? అని ప్రశ్ుంచ్రు.. రాష్ట్రములో 
దాదాపుగా ఇదే దయన్యమైన పరిస్థాతి రోడలామీద ఉుంది. ప్రజలు ఇల్ుంటి రోడలా మీద ప్రయాణుం 
చేస్ ప్రాణాలు కోలో్పతుంటే మీకెుందుక్ పడుతుంది లెుండి సారూ.. మీరు ఎపుడనాని రోడ్ మీదక్ 
జనాలోలాకి వసే్నే కదా ??.. రోడుడ్లే వేయటుం చేతకాని ముఖయూముంత్రి జిల్లాకొక ఎయిరో్పర్్ట 
కడతామనటుం హాసాయూస్పదమని.. ఇప్పటికనాని ప్రభ్త్వుం రోడలాని బాగుచేయాలని, కొత్వాటి 
నిరా్మణుం చేయాలి అని కోరారు. నిజమైన గ్రామ స్వరాజయూుం గాుంధీ వాదానిని అలవరుచాక్నని 
జనసేనాని వలెనే సాధయూుం అని క్ుండలు బద్దలు కొటి్టనటు్ట చెప్పటుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో 
పార్వతీపురుం జనసేన నాయక్లు ఆగూరు శ్రీన, ఖాతా విశే్వశ్వర రావు, కర్రి మణికుంఠ మరియు 
నరిస్పురుం జనసైనిక్లు రాజు, రవి, దురగొ, కేశవ్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

గుడ్ మారినింగ్ సీఎం సార్.. 3వ రోజు 
కాయుంపెయిన్ లో పాలకొండ జనస్న

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొుండ: జనసేన అధినేత 
కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ పలుపుమేరక్ పాలకొుండ 
నియోజకవరగొుం జనసేన పార్్ట నాయక్లు 
ఆదివారుం #GoodMorningCMSir 
హాయూష్ ట్గ్ తో లుుంబూరు గరుగుబిలిలా రోడలా న 
ప్రదరిశిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ ర్డులా దయనియ 
పరిస్థాతిలో ఉుండడుం వలలా ప్రజలు వాహనదారులు 
చ్ల్ అవసథాలు పడుతనానిరని తెలియజేసారు 

ఈ కారయూక్రముంలో పాలకొుండ జనసేన పార్్ట నాయుక్లు అలులా సాయిరాుం, పోరడిడ్ ప్రశాుంత్, 
పొటూనిరు రమేష్, జామి అనిల్, లోకేష్, ఉమా, ధనుంజయ, మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొనానిరు.

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

ప్రభుత్వం మొదుది నిద్ర వీడకపోతే.. జనం కోసం 
జనస్న ప్రజా ఉదయుమం చేపడుతుంది

శతఘ్ని న్యూస్: బుకకారాయసముద్రుం: 
జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశాల మేరక్.. జిల్లా అధయూక్షులు 
టి స్ వరుణ్ పలుపు మేరక్ రోడలా 
అదా్వన పరిస్థాతలన తెలియజేసూ్ .. 
స్ుంగనమల నియోజక వరగొుం జనసేన 
పార్్ట అధ్వరయూుంలో #GoodMorn-
ingCMsir కారయూక్రముం గత మూడు 
రోజులుగా డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ 
భాగుంగా బుకకారాయసముద్రుం 

ముండలుం, రేక్లక్ుంట నుండి స్ద్ధరాుంపురుం రోడుడ్ అధా్వన పరిస్థాతిలో రోడులా ఉనానియి, 
ఇదే గుుంతలోలా పడి అనేక ప్రమాదాలు జరుగుతనానియి.. ఇప్పటికైనా వైసీపీ ప్రభ్త్వుం 
మేలుకొని రోడులా మరమ్మతలు చేయాలని లేని పక్ుంలో ప్రజా ఉదయూముం చేపడతామని 
జనసేన పార్్ట తరుపున డిమాుండ్ చేయడుంజరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో జిల్లా అధికార 
ప్రతినిధి సాకే మురళీకృష్ణ, జిల్లా కారయూదరిశి చొప్ప చుంద్ర, బుకకారాయసముద్రుం ముండల 
అధయూక్లు జి. ఏర్రిసా్వమి, ముండల నాయక్లు మున్ుంద్రా, సుమన్, పెది్దరాజు, 
క్ళ్ళయప్ప, శ్రీనాథ్, విశ్వనాథ్, అశ్క్, రవి తదితరులు పాల్గొనానిరు.

మూడవ రోజు డిజిటల్ కాయుంపెయిన్ లో స్ంగనమల 
జనస్న

శతఘ్ని న్యూస్:  అనుంతపురుం జిల్లా: జనసేన 
పార్్ట అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయ సాధనలో 
భాగుంగా జనసేన పార్్ట జిల్లా అధయూక్షులు 
టి స్ వరుణ్ ఆదేశాల మేరక్ #Good-
morningcmsir డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ 

కారయూక్రముంలో భాగుంగా అనుంతపురుం జిల్లా, స్ుంగనమల నియోజకవరగొుం, స్ుంగనమల 
ముండలుం, లోల్రు క్రాస్ నుండి మదిరే పలెలాక్ వళు్ళ రోడుడ్ అడుగు కో గుుంత.. గజానికి 
గోయియూ మాదిరిగా ఉుంది. గతక్లోలా గుుంతలోలా రోడుడ్న వతకోకావాలిస్ వస్ుంది. కావున 
ఈ రోడుడ్ వుంటనే మరమ్మత్లు చేపట్టవలస్ుందిగా జనసేన పార్్ట తరఫున హెచచారిుంచి.. 
లేనిపక్ుంలో స్ుంగనమల నియోజకవరగొుం జనసేన పార్్ట ఆధ్వరయూుంలో ఉదయూమిసా్మని 
తెలియజేయడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో జిల్లా సుంయుక్ కారయూదరుశిలు బొమ్మన 
పురుషోత్మ రడిడ్, దేవరకొుండ జయమ్మ, నాయక్లు బుందల సాయి శుంకర్, ప్రవీణ్, 
సాయి చుంద్ర, ప్రతాపు బాల్జీ ఓబులేసు న్క్ పెడతాన క్ళ్్ళయి, రమేష్, రాముంజి 
నాయక్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

హెలికాప్టరో్ల తిరిగే ముఖయుమంత్రికి రోడ్ల దుస్థితి 
ఎలా తెలుసుతేంది

శతఘ్ని న్యూస్: గుుంటూరు, 
మూడేళ్ళ పాలనపై ప్రజలోలా 
నెలకొనని తీవ్ర వయూతిరేకత దృష్్ట్య 
పకకా పకకా ఉనని ప్రదేశాలక్ సైతుం 
రాష్ట్ర ముఖయూముంత్రి హెలికాప్టర్ లోనే 
ప్రయాణిసు్నానిరని, ఈ నేపధయూుంలో 
ముఖయూముంత్రికి అడుగుకో గుుంత, 

గజానికో గోయి ఏర్పడడ్ రహదారుల దుస్థాతి ఎల్ తెలుసు్ుంది అుంటూ జనసేన పార్్ట జిల్లా 
అధయూక్షుడు గాద వుంకటేశ్వరరావు ఎదే్దవా చేశారు. గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం సార్ కారయూక్రముంలో 
భాగుంగా మూడోరోజు ఇసాకాన్ టుంపుల్ ప్రధాన రహదారిలో రోడలాన పరిశీలిుంచ్రు. 
అదా్వననిుంగా ఉనని రోడలాన ఫోట్లు తీస్ అప్పటికపు్పడు టి్వట్టరోలా పోస్్ట చేసారు. ఈ సుందర్ుంగా 
గాద వుంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ జూల 15 కల్లా దబ్తినని రోడలాన మరమ్మతలు చేస్ వాటి 
ఫొట్లతో ఎగిజీబిషన్ పెట్్టలని సీఎుం అధికారులన శాస్ుంచ్రని, అయితే 15 తరువాత రాష్ట్ర 
వాయూప్ుంగా గుుంతలమయమైన రోడలాన జనసేన తీస్న ఫొట్లతో ఎగిజీబిషన్ ఏరా్పటు చేసే్ ప్రజలక్ 
మరినిని వాస్వాలు తెలుసా్యనానిరు. ఎకకాడనాని అతివేగుంగా వళ్ ప్రమాదాలు జరుగుతాయని, 
రాష్ట్రుంలో మాత్రుం పాడైపోయిన రోడలాపై ప్రయాణిసే్నే ప్రమాదాలక్ గురవుతనానిరని 
విమరిశిుంచ్రు. మహళ్ కో ఆరిడ్నేటర్ పార్వతీ నాయుడు మాట్లాడుతూ ఉుంటే తాడేపలిలా పాయూలెస్ 
లో కూర్చాని పబీజీ ఆడుకోవడుం, ఎకకాడికనాని వళ్్ళలి అుంటే హెలికాప్టర్ లో తిరగటుం మాత్రమే 
తెలిస్న ముఖయూముంత్రికి ప్రజల కష్్టలు పటి్టుంచుక్నే తీరిక లేదని దుయయూబట్్టరు. ఇుంటినుంచి 
బయటికి వళ్లాన వాళు్ళ ఎల్ుంటి దబ్లు తగలక్ుండా తిరిగి ఇుంటికి వచ్చారు అుంటే ఆ రోజుక్ 
గుండుం గడిచినటేలా అని భావిుంచేల్ వైసీపీ పాలన సాగుతుందని దుయయూబట్్టరు. కారయూక్రముంలో 
జిల్లా అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి, రాష్ట్ర దళ్త నాయక్లు కొర్రపాటి నాగేశ్వరరావు, ప్రధాన 
కారయూదరిశి నారదాసు ప్రసాద్, నగర కారయూదరుస్లు భూషయయూ లక్ష్మీశెటి్ట నాని, దాసరి వుంజటేశ్వరులా, 
ఫణీుంద్ర శర్మ, రవి, కిరణ్, జడ సురేష్, లెనిన్, బాలు శ్ఖా, షరుఫూదీ్దన్, సుబా్రావు, లోకేష్ 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

రోడ్ల దుస్థితిపై గళమెతితేన ఇమ్మడి కాశీనాథ్
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశుం జిల్లా: 
జనసేన పార్్ట అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరక్.. 
ప్రకాశుం జిల్లా, మారాకాపురుం 
పట్టణుంలోని కొుండేపలిలా గ్రాముం 
నుంచి ఆర్్టసీ బసా్టుండ్ వళు్ళ 
మారగొుంలో బ్రిడ్జీ అధా్వన పరిస్థాతి 

పై జనసేన పార్్ట మారాకాపురుం నియోజకవరగొ ఇుంఛార్జీ ఇమ్మడి కాశీనాథ్ డిజిటల్ 
కాయూుంపెయిన్ నిర్వహుంచడుం జరిగిుంది.

కారి్మకుల సమసయుకు పరిష్టకొరం చూపాలి: జనస్న
శతఘ్ని న్యూస్: మునిస్పల్ కారి్మక్ల  సమసయూలు పరిషకారిుంచడుంలో జగనో్మహన్ రడిడ్ ప్రభ్త్వుం 
మొుండి వైఖరి విడనాడి శాశ్వత పరిష్కారుం చూపుంచ్లని జనసేన పార్్ట ఉమ్మడి చితూ్రు 
జిల్లా ప్రదాన కారయూదరిశి జుంగాల శ్వరామ్ రాయల్ కోరారు.  శుక్రవారుం మదనపలెలా మునిస్పల్ 
కారాయూలయుం ఎదుట 5 వ రోజు కొనసాగుతనని మునిస్పల్ కారి్మక్ల సమ్మక్ జనసేన పార్్ట 
మద్దత ప్రకటిుంచి  నిరసన దీక్లో పాల్గొనానిరు. ఈ సుందర్ుంగా మాజీ జుంగాల శ్వరామ్ రాయల్ 
మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వాయూప్ుంగా ఉననిటువుంటి మునిస్పాలిటీ, కార్్పరేషనలాలో పనిచేసే కారి్మక్ల 
సమసయూక్ శాశ్వత పరిష్కారుం చూపాలని కోరారు. రాష్ట్ర ప్రభ్త్వుం కాలయాపన చేసూ్ కారి్మక్ల 
సమసయూల పరిషకారిుంచడుంలో నిరలాక్్యుం వహసు్ుందని, ఒకవైపు చరచాలక్ పలుసూ్ సమసయూలు 
మాత్రుం పరిషకారిుంచలేక పోతనానిరని విమరిశిుంచ్రు. కారి్మక్లక్ గతుంలో ఇచిచాన హెల్్ 
అలలావన్స్ ఆరువేల రూపాయలు జనవరి నుంచి పూరి్గా నిలిప వేయడుం జరిగిుందని, అదేవిధుంగా 
పదకొుండవ కొత్ పఆర్స్ ప్రకారుం కారి్మక్లక్ 6000 జీతుం పెుంచవలస్ ఉుంటే మూడు వేల 
రూపాయలు పెుంచి మూడు వేల రూపాయల కోత విధిుంచడుం జరిగిుందనానిరు. కాుంట్రాక్్ట 
కారి్మక్లన పరి్మనెుంట్ చేసా్మని ఎనినికల మేనిఫెస్టలో పెటి్ట ఇుంతవరక్ కారి్మక్లన పెరి్మనేుంట్ 
చేయలేదని, రాష్ట్ర ప్రభ్త్వుం ఇచిచాన హామీలన నెరవేరాచాలని, కారి్మక్ల నాయూయమైన డిమాుండలాన 
పరిషకారిుంచి సమె్మన విరమిుంప చేసే విధుంగా ప్రభ్త్వుం చరయూలు చేపట్్టలని డిమాుండ్ చేశారు. 
ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన పార్్ట నాయక్లు మునిస్పల్  కార్మక్లు పాల్గొనానిరు.  

ఉపాదాయుయుల సమసయులపై జనస్నానికి అర్జి
శతఘ్ని న్యూస్: భీమవరుం జనవాణీ 
కారయూక్రముంలో భాగుంగా ఆదివారుం 
రాజమహేుంద్రవరుం కుందుకూరి 
వీరేశలిుంగుం పాఠశాల ఉపాదాయూయుల వారి 
సమసయూలపై రాజమహేుంద్రవరుం మునిస్పల్ 
కారో్పరేషన్ అధయూక్షులు వై.శ్రీనవాస్ దా్వరా 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ క్ అర్జీ 
ఇవ్వడుం జరిగిుంది.

రోడ్ల పరిస్థితిపై సరాకొరు మొదుదినిద్ర వీడాలి: పాలవలస యశస్్వ
*జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరక్.. మొదు్దనిద్ర పోతనని వై ఎస్ 
జగన్ ప్రభ్తా్వనిని తటి్ట లేపేుందుక్ చేపటి్టన కారయూక్రముం #GoodMorningCMSir
*ఈ కారయూక్రముం మూడు రోజులపాటు జుల 15,16,17 తేదీలలో రాష్్రామఒతట్ 
చేయట్నికి జనసేన పార్్ట కారయూకర్లు ఉదయూమిసు్నానిరు.
*ఆుంధ్రప్రదేశ్ రహదారుల దుస్థాతిని తెలియచేసేుందుక్ #GoodMorningCMSir 
హాయూష్ ట్యూగ్ తో డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ చేయడుం జరిగిుంది.
శతఘ్ని న్యూస్: దతి్రాజేరు ముండలుం:ఆదివారుం ఉదయుం శ్రీమతి పాలవలస యశస్్వ, 
రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి ఆదేశాలమేరక్.. గజపతినగరుం నియోజకవరగొుం, దతి్రాజేరు 
ముండలుంల్ కారయూక్రముం గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం సార్ ప్రారుంభుం చేయడుం జరిగిుంది. 
కారయూక్రముంలో భాగుంగా సాథానికుంగా ఉనని రోడలా దుస్థాతి పై నిరసన తెలియజేయడుం 
జరిగిుంది.  కారయూక్రముంలో గజపతినగరుం నియోజకవరగొుం నాయక్లు మామిడి 
దురాగొప్రసాద్, చరణ్, అపా్పరావు సారికి మురళ్, స్ుంహాద్రి ప్రవీణ్, బొబా్ది సూరయూ, 
సలపు సుంత, పలిలా సతయూనారాయణ, బుడి పైడి నాయుడు రామచుంద్రరావు పట్్ట పోలి 
నాయుడుజిల్లా నాయక్లు రవిరాజ్ చౌదరి, ప్రసాద్, నియోజకవరగొుం జనసైనిక్లు 
పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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డిజిటల్ కాయుంపెయిన్ లో మూడవ రోజు వీరఘట్టం జనస్న
శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీపురుం మనయూుం జిల్లా, 
పాలకొుండ నియోజకవరగొుం, వీరఘట్టుం ముండలుంలో 
జనసేన పార్్ట క్రియాశీలక సభయూత్వ వాలుంటీర్ మతస్.
పుుండర్కుం మాట్లాడుతూ రోడలా దుస్థాతి తెలుపుతూ 
ఆదివారుం డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ కాయూుంపెయిన్ 
నిర్వహసు్నానిుం అని తెలియజేసారు. *ప్రతి రోడలా మీద 
గుుంతలు సే్టట్ హైవే కావచుచా, జిల్లా కేుంద్ర కి కలిపే 
దారులు కావచుచా, పలెలాల కనెక్టవిటీ రోడులా కావచుచా, 
మన వీధి ముుందుుండే రోడులా కూడా గోతలు మయుం. 
ఎకకాడ చూస్నా గోతలు ఇది ఒక గోతలఆుంధ్రప్రదేశ్ 
ల్గా తయారయిుంది. గత సుంవతస్రుం జనసేన 
పార్్ట చేపటి్టన #JSPForAp_Roads డిజిటల్ 

కాయూుంపెన్ దా్వరా రాష్ట్ర లో రహదారుల పరిస్థాతి తెలియజేశాము. నాడు జగనో్మహన్ రడిడ్ అనానిరు 2022 
జూల 15 కి రాష్ట్రుంలో రోడలా అనిని మరమ్మతలు చేస్ ప్రతిపక్షాల నోళులా ముయిసా్ుం ఫోట్లు అపోలాడ్ 
చేసా్ుం అని సవాల్ విస్రారు మరి నేడు మాటతపా్పరు – మడమ తిపా్పరు.
మీ సవాలున గురు్ చేసు్నానిము సీఎుం సార్.. ఎకకాడెకకాడ గుుంతలు ఉనానియో తెలుపుతూ #Good-
morningCMSir అనే హష్ ట్గ్ తో డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ జనసేన పార్్ట అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ 
పలుపునిచ్చారు. దీనిలో భాగుంగా చివరి రోజు ఆదివారుం కలిుంగపటనిుం – పార్వతీపురుం ప్రధాన 
రహదారి లో వీరఘట్టుం ముండల కేుంద్ర నుండి వివిధ గిరిజన ప్రాుంతాలక్ వలులా రహదారి చిట్టపుడివలస, 
కకితాడా, దసుముంతపురుం, నరిస్పురుం, పెదూ్దరు, సవర గోపాలపురుం, జియయూమవలస ముండలుం 
వరక్ రోడుడ్ పరిశీలిుంచిన జనసేన పార్్ట నాయక్లు మతస్ పుుండర్కుం, జనసేన జాని, కోడి వుంకటరావు 
నాయుడు పరిశీలిుంచ్రు. ప్రతి మీటరు మీటరక్ గోతలు ఉనానియి, ప్రజల బతక్ భారమైపోతుంది 
ఈ గుుంతల వలలా యాకిస్డెుంటులా అవుతనానియి ప్రజల ఆరోగయూ పరిస్థాతి పాడవుతుంది, ప్రాణాలు పోతనాని 
కాన్ సీఎుం జగనో్మహన్ రడిడ్ మాత్రుం గాఢ నిద్రలో ఉుంటూ పాలన చేసు్నానిరు. కాబటి్ట ఇప్పటికైనా జగన్ 
మోహన్ రడిడ్ గారు నిద్రలేచి రాష్ట్రుంలో గోతలు పూడిచా రోడలాన బాగుచేయాలని కోరుక్ుంటునానిుం. సెస్ ల 
రూపుంలో, పెట్రోల్ డీజిల్ మీద పననిల రూపుంలో వాటి మీద అపు్పలు తెచిచా కోటలా రూపాయలు వసూలు 
చేసు్నానిరు కాని రహదారులు మరమ్మతలు చేయడుం లేదు ఎుందుక్ అని ప్రశ్నిుంచ్రు. రాజనని రాజయూుం 
అుంటు ప్రజలన మోసుం చేయడుం నాయూయమా అని మతస్ పుుండర్కుం అనానిరు.
రాష్ట్రుంలో ఎకకాడ రోడులా బాగా చేస్ుంది దాఖల్లు కనిపుంచడుం లేదు.
పకకా రాష్్రాల వాళులా కూడా రోడలా పరిస్థాతి చూస్ ట్రానోస్పోరే్టషన్ కి మన రాష్్రానికి రావటేలాదు. మౌలిక 
వసతలు మన రాష్ట్రుం లో లేవుంటూ హేళన చేసు్నానిరు అని మతస్ పుుండర్కుం అనానిరు.
జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరక్ రోడలా దుస్థాతి వివరిసూ్ మీ చుటూ్ట పకకాల ప్రాుంతుంలో, పరిసరాలోలా 
ఎకకాడ గోతలు కనిపుంచినా ఫోట్ తీస్ ఈ కాుంపెయిన్ లో #GoodmorningCMSir హాయూస్ ట్యూగ్ 
దా్వరా రాష్ట్ర ప్రభ్త్వుం కి తెలిసేల్ చేస్న జనసైనిక్లక్ పేరు పేరున హృదయ పూర్వక ధనయూవాదాలు 
తెలియజెసారు. జగనో్మహన్ రడిడ్ గారు పెద్దపెద్ద వాగా్దనాలు చేసా్రు కాన్ ఆ కలల నుంచి గాఢనిద్ర 
నుంచి మేల్కాని వుంటనే రోడులా బాగు చేయాలని జనసేన పార్్ట తరఫున డిమాుండ్ చేసు్నానిుం అని జనసేన 
జాని, కరేనిన సాయి పవన్ అనానిరు. ఈ కారయూక్రముంలో సుమన్, ప్రణీత్, అనని రామకృష్ణ, వావిలిపలిలా 
నాగభూషణ, దుండేల్ సతీష్, బి.ప.నాయుడు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

జనస్నాని స్దాధింత్లన్ క్షేత్రసాథియిలోకి తీసుకెళదిం: 
టీ.సీ.వరుణ్

శతఘ్ని న్యూస్: అనుంతపురము అర్న్: 
అనుంతపురుం నగరుంలోని సాథానిక జనసేన 
పార్్ట కారాయూలయుంలో 41వ డివిజన్ నుండి 
వైఎస్ఆరిస్ప నాయక్లు జనసేన పార్్ట నగర 
కారయూదరిశి శ్రీమతి.సువర్ణమ్మ, నగర అధయూక్షులు 
పొదిలి బాబురావు, జిల్లా ప్రధాన కారయూదరిశి 
క్మ్మర నాగేుంద్ర ఆధ్వరయూుంలో పెద్ద ఎత్న 

జనసేన పార్్టలోకి అర్న్ ఇుంచ్ర్జీ & జిల్లా అధయూక్షులు టీ.స్.వరుణ్ సమక్ుంలో కుండువా వేస్ జనసేన 
పార్్టలోకి సాదరుంగా ఆహా్వనిుంచ్రు. ఈ సుందర్ుంగా అర్న్ ఇుంచ్ర్జీ జిల్లా అధయూక్షులు టి.స్.వరుణ్ 
మాట్లాడుతూ జనసేన పార్్టలో యువతక్ అతయూధిక ప్రాధానయూత ఉుంటుుంది అని జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ గారి స్దా్ధుంతాలన క్షేత్రసాథాయిలోకి తీసుకెళలాడుంతో పాటు.. వైసీపీ ప్రభ్త్వుం అవలుంభసు్నని 
ప్రజావయూతిరేక విధానాలన ఎుండగట్్టలని జనసేన జిల్లా అధయూక్షులు టి.స్.వరుణ్ పలుపునిచ్చారు. అల్గే 
జనశకి్ నగర్ కాలన్ వాసులక్ ఇలులా పట్్టలపై సాథానికుంగా ఉనని సమసయూలు… ఎదురవుతనని ఇబ్ుందులు.. 
యువతక్ ఉపాధి అవకాశాలు లేక పడుతనని కష్్టలు.. తదితర వాటి గురిుంచి టి.స్.వరుణ్ వారితో 
చరిచాుంచ్రు. ఉజ్వల భవిషయూత్ ఉనని యువత వైస్ప ప్రభ్త్వుంలో నిర్్వరయూుం అయిపోతోుందని.. ప్రభ్త్వ 
నోటిఫికేషనలా, పరిశ్రమల సాథాపన లేకపోవడుంతో ఉదోయూగ ఉపాధి అవకాశాలు కనమరుగైనయని అని 
ఆవేదన వయూక్ుం చేశారు. యువతక్ ఉజ్వలమైన భవిషయూత్ కలి్పుంచ్లుంటే అది ఎుంతో చిత్శుది్ధ కలిగిన 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ తోనే సాధయూుం అవుతుందని… అల్ుంటి పవన్ కళ్యూణ్ గారికి యువత 
అుంతా బాసటగా నిలవాలని సూచిుంచ్రు. అల్గే జనసేన కారయూకర్లు సాథానిక సమసయూలపై స్పుందిసూ్… 
వాటి పరిష్కారానికి కృష్ చేయాలనానిరు. మీక్ అనిని విధాలుగా తాన అుండగా ఉుండటుంతో పాటు.. 
ఎలలావేళల్ అుందుబాటులో ఉుంట్ననానిరు. అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారి మారగొుంలో పయనిుంచి.. పననిల 
బాదుడుతో ప్రజలన అష్టకష్్టలు పెడుతనని వైసీపీ ప్రభ్తా్వనికి గుణపాఠుం చెపా్పలని పలుపునిచ్చారు. 
అల్గే జాయిన్ అయినవారు మహేష్, నాగప్ప, వుంకటరాముడు, వుంకటేష్ మహేష్, లక్ష్మీనారాయణ, 
శేష్ద్రి, విశ్వనాథ్, గోవర్ధన్, సాయి, శరా్మస్, సమశేఖర్, రాజా, గోపాల్, శేష్ద్రి గిరి, రాజు, రాము, 
గణేష్, సున్ల్, సాయి నవీన్, బుంగారు, మారప్ప పార్్టలోకి చేరడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో నగర్ 
కమిటీ సభ్యూలు మరియు నాయక్లు పాల్గొనడుం జరిగిుంది.

గుర్రాల లక్ష్మీ కి సహాయమందించిన జనస్న
శతఘ్ని న్యూస్: 
పా ల కొ ుం డ 
నియోజకవరగొుం పరిధిలో 
గల కొుండవీదిలో 
నివాసుం ఉుంటునని 
గుర్రాల ఆనుందరావు 
ఇటీవల కాలుంలో 
మరణిుంచడుం జరిగిుంది. 

ఆయన మరణానుంతరుం భర్న కోలో్పయి పలలాలుతో నిసస్హాయ స్థాతిలో 
ఉనని గుర్రాల లక్ష్మీ పరిస్థాతి తెలుసుక్నని పాలకొుండ పట్టణ జనసేన 
నాయుక్లు గరలా మన్మధరావు ఎన్.అర్.ఐ జనసైనిక్లు కడ్రోతి సుంతోష్ 
క్మారాగొరికి చెప్పడుం జరిగిుంది. ఆయన వుంటనే సానకూలుంగా 
స్పుందిుంచి మన్మధరావు ని మరియు జనసైనిక్లని గుర్రాల లక్ష్మీ 
ఇుంటికి ఒక రైస్ బాయూగ్ తో పాటుగా ఒక నెలక్ సరిపడే నితయూ వసు్వులు 
అుందజేయడుం జరిగిుంది. గరలా మన్మధరావు మాట్లాడుతూ ఆమెక్ ఎపు్పడు 
ఎల్ుంటి సహాయుం కావాలిస్వచిచానాసరే పలలాల పుస్కాలకి సుంబుందిుంచిన 
బుక్స్ అవసరమైనపు్పడు తప్పక్ుండా నాక్ తెలియపరచుండి అని 
గరలా మన్మధురావు చెప్పడుం జరిగిుంది. మేము తప్పక్ుండా స్పుందిుంచి 
సహాయానిని అుందజేసా్మని తెలియచేయడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో 
పాలకొుండ టౌన్ జనసైనిక్లు రామకృష్ణ, శ్వణ్, సాగర్, శుంకర్, 
బాబా, శ్వ శుంకర్, శుంకర్ పాల్గొనానిరు.

రెండవ రోజు డిజిటల్ కాయుంపెయిన్ లో 
పాలకొండ జనస్న

శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూన్ పలుపుమేరక్.. 
పాలకొుండ నియోజకవరగొుం జనసేన 
పార్్ట నాయక్లు తుంపట్పలిలా లోరోడులా 
దయనియ పరిస్థాతిలో ఉుండడుం వలలా 
సూకాల్ పలలాలు అవసథాలు పడుతనానిరు.. 
మరియు పాలకొుండ నియోజవరగొుంలో 

అధా్వనుంగా ఉననిటువుంటి రోడులా పరిస్థాతిని ఈ కారయూక్రముం దా్వరా 
#GoodMorningCMSir హాయూష్ ట్గ్ తో శనివారుం జనసేన 
డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ నిర్వహుంచడుం జరిగిుంది.

రోడ్ల పరిస్థితిపై సరాకొరు మొదుదినిద్ర వీడాలి: 
రాట్ల రామయయు

శతఘ్ని న్యూస్: స్ద్ధవటుం: గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం సార్ అుంటూ 
జనసైనిక్లు డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ ల్ భాగుంగా అదా్వనుంగా ఉనని 
రోడలాన మరమ్మతలు చేయాలని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
పలుపుమేరక్.. రాజుంపేట జనసేన పార్్ట ఇనాచార్జీ మలిశెటి్ట వుంకటరమణ 
ఆదేశాల మేరక్.. స్ద్ధవటుం ముండలుంలోని పలు గ్రామాలోలా రోడలా పరిస్థాతి 
అధా్వన సాథాయికి దిగజారి మరమ్మతలక్ నోచుకోక్ుండా అడుగడుగుకి ఓ 
గుుంట గజానికి ఓగయియూ అననిటులాగా స్ద్ధవటుంలో రోడలా పరిస్థాతి ఉననిదని 
నిరసన తెలుపుతూ.. శనివారుం జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కారయూదరిశి 
రాట్ల రామయయూ జనసైనిక్ల ఆధ్వరయూుంలో పలాకారుడ్లన పటు్టక్ని 
ప్రదరశినన నిర్వహుంచడుం జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా రాట్ల రామయయూ 
మాట్లాడుతూ.. వైసీపీ ప్రభ్త్వుం ఏర్పడి మూడు సుంవతస్రాలనా కన్సుం 
రోడలాక్ మరమ్మతలు లేక్ుండా జాపయూుం చేసు్నానిరనానిరు. ముఖయూముంత్రి 
జగన్ రడిడ్ లేనిపోని హామీలన ఇసూ్.. ప్రజలన మభయూపెట్టడుం స్గుగొచేటని 
విమరిశిుంచ్రు. ఏపీ రాష్ట్ర ప్రభ్త్వుం రోడలా పరిస్థాతిపై సరాకారు మొదు్దనిద్ర 
వీడి నిద్ర మేలోకావాలి ఉదే్దశుంతో గుడ్ మారినిుంగ్ సీఎుం సార్ అని హోష్ 
ట్గ్ తో ఈ విన్తని కారయూక్రమానికి శ్రీకారుం చుట్టడుం జరిగిుందనానిరు.ఈ 
కారయూక్రముంలో జనసేన యువ నాయక్లు పసుపులేటి కళ్యూణ్, పోలిశెటి్ట 
శ్రీనివాసులు, చెుంగల్రాయుడు, తాళ్ళపాక శుంకరయయూ, జనసేన వీర 
మహళలు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

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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సా్వతి గంగారపు ఆధ్వరయుంలో డిజిటల్ కాయుంపెయిన్
శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిల్లా మదనపలెలా 
నియోజకవరగొ ఇుంచ్రిజీ సా్వతి గుంగారపు ఆధ్వరయూుంలో 
ఆదివారుం #GoodMorningCMsir డిజిటల్ 
కాయూుంపెయిన్ లో మదనపలెలా టౌన్ పెుంచుపాడు 
రోడుడ్ గుుంతలు ప్రదరిశిుంచడుం జరిగిుంది.. మరియు 
నిమ్మనపలెలా ముండలుం బుండమీదపలెలా రడిడ్వారి పలెలా 
నుండి చిన్పరి్ తిరుపతి కి పోవుటక్ రోడుడ్ లేదు.. 
పెద్ద ఏరు అడడ్ముగా ఉుంది బ్రిడిజీ నిరి్ముంచినటేలాతే 
4 గ్రామములకి రోడుడ్ పరిషకారిుంచబడున.. ఈ 
కాయూుంపెయిన్ దా్వరా ఇకకాడ రోడుడ్ నిరి్ముంచమని 
కోరడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో జిల్లా ప్రధాన 
కారయూదరిశి శ్వరాుం, రాష్ట్ర చేనేత ప్రదన కారయూదరిశి 
అడపా సురేుంద్ర, జిల్లా కారయూదరిశి గజెజీల రడడ్ప్ప, 
ముండల అధయూక్షుడు గ్రానైట్ బాబు, జగదీశ్, 
నాయని నవీన్ క్మార్, ముండల ప్రదనకారయూదరిశి 
రద్దమ్మ, పదా్మవతి కొలనగవేని, మజాయూల నవీన్, 
క్రిజుల క్మార్, ప్రధాన కారయూదరిశి నాగరాజు 
ప్రధాన కారయూదరిశి కిరణ్ రడిడ్ అరుజీన పాల్గొనానిరు.

రోడ్ల దుస్థితిపై మూడవ రోజు గళమెతితేన బిల్లమడ జనస్న
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొుండ నియోజకవరగొుం, భామిని ముండలుం, బిలలామడ గ్రాముంలో రోడలా సమసయూలపైన 
మూడవ రోజు గళమెతి్న బిలలామడ జనసేన యువత జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆుంధ్రప్రదేశ్ రోడలా దుస్థాతి పై చేపటి్టన డిజిటల్ కాయూుంప్ #GoodMorningCMSir లో పాల్గొనని బిలులామడ 
జనసేన యువత.. ముఖయూముంత్రి గారు ఆుంధ్రప్రదేశ్ రహదారులు గోతలు గుము్మలు ఈ నెల 15 కి రోడులా 
పూరి్చేసా్మని జగన్ మోహన్ రడిడ్ చెపా్పరు కాన్ ఇప్పటికి పూరి్ కాకపోవడుం వలలాన ఆుంధ్రప్రదేశ్ రోడలా 
పరిస్థాతిని మన రాష్ట్ర ముఖయూముంత్రి గారి కి మరో సారి గురు్ చేయటుం కోసుం ఈ కారయూక్రముం ప్రారుంభుం 
చేయడుం జరిగిుంది..
భామిని ముండలుం, బిలులామడ గ్రాముంలో బతి్లి – కొతూ్రు ప్రధాన రహదారి గోతలతో గత కొనిని 
ఏళులాగా అస్వయూస్ుంగా తయారైుంది.. ఈ రహదారి ఒరిసాస్ రాష్ట్రుంనికి సరిహదు్ద కావటుం వలన రాకపోకలు 
జరుగుతూుంట్యి. ఎనిని ప్రభ్తా్వలు మారినా ఈ ప్రధాన రహదారికి రూపురేఖలు మారలేదు. ఈ ప్రధాన 
రహదారిలో ప్రతి రోజూ విదాయూరుథాలు, రోజు కూలీలు ప్రతిరోజు ప్రయాణుం చేసూ్ ఉుంట్రని.. ఈ రహదారిని 
ఇప్పటికైనా మేలుకొని ఈ ప్రభ్త్వుం సరిచేయాలని జనసేన పార్్ట దా్వరా కోరడుం జరిగిుంది.. రాబోయే రోజులోలా 
ఎల్ుంటి ప్రమాదాలక్ అవకాశుం లేక్ుండా చూడాలని తేలియజేయటుం జరిగిుంది.. ఈ కారయూక్రముంలో 
మహేష్, నాగేశ్వరరావు, కోటి, కిరణ్ మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొనానిరు.

గాఢ నిద్రలో ఉనని సీఎం మొదు్నిద్ర వీడాల: 
కటికం అంకారావు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆుంధ్రప్రదేశ్ రహదారుల దుస్థాతిని తెలియచేసేుందుక్ జనసేన 
పార్్ట మరో కారయూక్రమానికి శ్రీకారుం చూడుతూ.. #GoodMorning-
CMSir హాయూష్ ట్యూగ్ తో డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ నిర్వహసు్నానిమని జనసేన 
పార్్ట జిల్లా కారయూదరిశి కటికుం అుంకారావు తెలిపారు. ఈ సుందర్ుంగా ఆయన 
మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రుంలో రహదారులు కన్స మరమ్మతలు కూడా లేవని 
గాఢ నిద్రలో ఉనని ముఖయూముంత్రి గారిని నిద్ర లేపేుందుకే #GoodMorn-
ingCMSir కారయూక్రముం చేపటి్టనటు్ట ఆయన అనానిరు. ఫోట్లు, వీడియోలు 
స్వయుంగా డిజిటల్ మీడియాలో అపోలాడ్ చేసు్ననిటు్ట ఆయన తెలిపారు. అుందులో 
భాగుంగా దాచేపలిలా నుండి గురజాలకి వచేచా ప్రధాన రహదారిలోని గుుంతలన 
డిజిటల్ మీడియాలో అపోలాడ్ చేయడుం జరిగిుందని ఆయన అనానిరు. గ్రామాలు, 
ముండల్లోలా రహదారుల దుస్థాతిని మరోసారి ప్రభ్త్వుం దృష్్టకి తీసుక్వళ్్మని 
ఆయన అనానిరు. రోడుడ్ మరమ్మత్ల కోసుం అని చెప్ప ఎక్కావ వడీడ్లక్ నిధులు 
తెచిచా ఆ సము్మలు మళ్లాుంచేసు్నానిరని ఆయన వాపోయారు. 2022 జుల 
నాటికీ రాష్ట్ర వాయూప్ుంగా రోడుడ్లన మరమ్మత్లు చేసా్మని చెప్పన ముఖయూముంత్రి 
మాట తపా్పరని ఆయన ఏదే్దవా చేశారు. ఇప్పటికైనా ప్రభ్త్వుం మొదు్ద నిద్ర 
విడి రోడలా మరమ్మత్లు యుద్ధప్రాతిపదికన వేయాలని డిమాుండ్ చేశారు. ఈ 
కారయూక్రముంలో ప్రోగ్రాుం కమిటీ మెుంబెర్ పసుమరి్ మణి, నాయక్లు ప్రసాద్, 
వుంకటనారాయణ, అజీస్, నాగేుంద్రబాబు, మధు, కోటేశ్వరావు,తదితర 
కారయూకర్లు పాల్గొనానిరు…!

రోడ్ల దుస్థితిపై గళమెతితిన మదనపల్ల జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్రుంలో రోడలా దుస్థాతిపై 
మరోసారి జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఇచిచాన పలుపు మేరక్ 
రుండవ రోజు #GoodMorn-
ingCMSir డిజిటల్ కాయూుంపెయిన్ 
లోని భాగుంగా 2వ రోజు మదనపలిలా 

నియోజకవరగొుంలోని అమ్మ చెరువు మిట్టలోని కాలన్లో పాడైపోయిన, గుంతలు 
ఉనని రోడులా ఫోట్లు తీస్ సషల్ మీడియా దా్వరా చితూ్రు జిల్లా ప్రధాన 
కారయూదరిశి దారుం అనిత, మదనపలిలా నియోజవరగొ జనసేన పార్్ట నాయక్లు 
దారుం హరిప్రసాద్, శ్రీనివాసులు, రమణారడిడ్, భాగయూరాజా, చెర్రీ, లక్ష్మి పతి, 
పురుషోత్ుం, శ్వ, మోహన, శుంకర తదితరులు నిరసన వయూక్ుం చేశారు.
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