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ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరంద్ర మోదీకి 
కృతజ్ఞతలు

* రాజనీతిజ్ఞుడు శ్రీ రాాంనాథ్ కోవాంద్
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్రపతిగా పదవీ వరమణ చేయనునని గౌరవనీయులు శ్రీ రాాంనాథ్ కోవాంద్ గారి వీడ్కోలు సాందర్ాంగా 
ఈ నెల 22న ఢిల్లీలో ఏరాపాటు చేసిన కారయూక్రమానికి తనను ఆహ్వానిాంచిన గౌరవ ప్రధాన మాంత్రి శ్రీ నరాంద్ర మోదీ గారికి, 
కాంద్ర హోమ్ మరియు సహకార శాఖామాత్యూలు శ్రీ అమిత్ షా గారికి జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక 
ప్రకటనలో హృదయపూరవాక కృతజఞుతలు తెలిపారు. తపపానిసరిగా హ్జరుకావాలిసిన ఈ చారిత్రాత్మక సభకు ఆరోగయూ 
కారణాల దృషాటీయా వెళలీలేకపోత్ననిాందుకు చిాంతిస్తునానిను. నిషకోళాంకుడైన శ్రీ రాాంనాథ్ కోవాంద్ గారు తన అయిదేళలీ 
పదవీకాలాంలో ఎటువాంటి పొరపొచాచాలకు తావు లేకుాండా రాష్ట్రపతిగా బాధయూతలు నిరవారితుాంచడాం ఆయనలోని 
రాజనీతిజఞుతకు నిదర్శనాం. ఆయన తన సేవలను అజరామరాంగా నిరవారితుాంచాలని, ఆ భగవాంత్డు ఆయనకు 
సాంపూర్ణ ఆరోగయూ ఆనాందాలను ప్రసాదాంచాలని మనస్ఫూరితుగా కోరుకుాంటునానినని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ తెలిపారు.

నూతన రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ముకి శుభాకంక్షలు
శతఘ్ని న్యూస్: భారత రాష్ట్రపతిగా ఎనినికైన గౌరవనీయులు శ్రీమతి ద్రౌపద మురు్మ 
గారికి హృదయపూరవాక శుభాకాాంక్షలు తెలుపుత్నానినాంటూ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన వడుదల చేశారు. ఉపాధాయూయ వృతితుతో జీవతానిని 
ప్రారాంభాంచి నగర పాంచాయతీ కౌనిసిలర్ నుాంచి రాష్ట్రపతి సాథాయి వరకూ సాగిన 
శ్రీమతి మురు్మ గారి రాజకీయ ప్రసాథానాం ఆదర్శనీయాం. బడుగు, బలహీన, అణగారిన 
వరాగాల వారికి ఆమె చేసిన సేవలు బహుదా ప్రశాంసనీయాం. శాసనసభ్యూరాలిగా, ఒడిశా 
రాష్ట్ర మాంత్రిగా, జార్ాండ్ రాష్ట్ర గవరనిర్ గా ఆమె నిరవారితుాంచిన పదవులు, అనుభవాం 
రాష్ట్రపతిగా రాణాంచడానికి ఆమెకు ఆలాంబనగా నిలుసాతుయని భావస్తునానిను. 
సరోవాతకోృషటీమైన భారత రాష్ట్రపతి పదవకి ఆమె మరిాంత వనెని తేవాలని, సమభావాంతో 
చకకోటి పాలన అాందాంచాలని నా తరఫున, జనసేన పార్టీ తరఫున మనస్ఫూరితుగా 
ఆకాాంక్షిస్తునానినని శ్రీ  పవన్ కళ్యూణ్ అనానిరు.

రండు కుటంబాలకు ఆర్ధికసాయమందించిన శ్రీమతి కంతిశ్రీ
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళాం జిల్లీ, ఎచ్చారలీ నియోజకవరగాాం, జి సిగడాం మాండలాం నిదా్దాం పాంచాయతీ సరపాాంచ్ మీసాల రవకుమార్ పిలుపు మేరకు ఆ గ్రామానికి వెళ్లీ 
గురువారాం రాండు కుటుాంబాలను పరామరి్శాంచి ఆరిథాక సహ్యాం చేసిన ఎచ్చారలీ నియోజకవరగా జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి కాాంతిశ్రీ. నిదా్ధాం గ్రామ పాంచాయతీ పరిధిలో 
జన సైనికులు అయిన చౌదరి రమణ కుమారుడు గణేష్ కి ఏకిసిడాంట్ అయిన వషయాం తెలుస్కుని కాాంతిశ్రీ గ్రామానికి వెళ్ళి ఆరి్ధక సహ్యాం అాందాంచారు. అల్గే కర్రి 
గొల్లీరాజ్ పెరాలిసిస్ తో బాధపడుత్నానిరు ఈ వషయాం తెలుస్కుని కాాంతిశ్రీ గ్రామానికి వెళ్ళి ఆరి్ధక సహ్యాం అాందాంచారు. ఈ కారయూక్రమాంలో ఏరనిన శ్రీరామ్్మరితు బాలి 
నారాయణ రావు, ఏరనిన గోవాందరావు మాసటీర్, దురాగారావు, కాకరలీ బాబాజీ గ్రామ ప్రజలు పాల్గానానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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రామాయపట్ం పోర్టు నిరాముణంలో వైసీపీ ప్రభుత్వ చిత్తశుదిధిపై అన్్ అనుమానాలే
•10 శాతాం భూసేకరణ కూడా పూరితు కాలేదు
•పోరుటీ నిరా్మణానికి ప్రభ్తవాాం దగగార నిధులు లేవు
•నిధుల లభయూత కూడా తేలచాకుాండా పోరుటీ నిరా్మణాం ఎల్ మొదలుపెడతారు?
•కాంద్రమే నిరి్మసాతుమాంటే శ్రీ జగన్ రడిడి ప్రభ్తవాాం ఎాందుకు నాన్ మేజర్ ప్రాజెకుటీగా నోటిఫై చేసిాంద?
•కడప స్టీల్ పాలీాంట్ ఎాం.ఒ.యు.ను గోపయూాంగా ఉాంచిన మాట నిజాం కాదా?
•వైస్పీ ప్రభ్తవాాం ప్రజలకు సమాధానాం చ్పాపాలి

శతఘ్ని న్యూస్: రామాయపటనిాం పోరుటీ నిరా్మణాం జరిగి నెల్లీరు, ప్రకాశాం 
జిల్లీలోలీ చకకోటి మౌలిక సదుపాయాలు అభవృద్ద చ్ాందుతాయాంటే జనసేన 
పార్టీ సావాగతిస్తుాంద. కానీ ఈ ప్రాజెకుటీ నిరా్మణాం వషయాంలో వైస్పీ ప్రభ్తవా 
వయూవహ్ర శైలి, ముాందుకు వెళ్తునని తీరుపై అనేక అనుమానాలు ఉనానియని 
జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహ్రాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదాండలీ మనోహర్ 
ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ పోరుటీ దావారా ఊహాంచని వధాంగా పెటుటీబడులు 
వచేచాసాతుయని, యువతకు వేలలోలీ ఉపాధి లభస్తుాందని ముఖయూమాంత్రి శ్రీ 
జగన్ రడిడి నినని శాంకుసాథాపన సాందర్ాంగా పదేపదే చ్పుపాకొచాచారు. అయినా 
సాందేహ్లే. ఎాందుకాంటే ముఖయూమాంత్రి శ్రీ జగన్ రడిడి గారి గురిాంచి, ఆయన 
చితతుశుద్ద రాష్ట్ర ప్రజలాందరికీ తెలుస్ కదా. వాసతువాంగా పోరుటీ నిరా్మణాం కోసాం 
2020 మారిచాలో రాష్ట్ర కాయూబినెట్ ఆమోదాం తెలిపిాంద. 2021 ఫిబ్రవరిలో 
పనులు ప్రారాంభమవుతాయని, 2023 సాంవతసిరానికి కల్లీ ఫేజ్-1 పనులు 
పూరతువుతాయని సవాయాంగా ముఖయూమాంత్రిగార ప్రకటిాంచారు. రామాయపటనిాం 
పోరుటీ నిరా్మణాం కోసాం 3,634 ఎకరాలు అవసరమైతే ప్రభ్తవాాం 3,093 
ఎకరాలు సేకరిాంచాలిసి ఉాంద. మాకునని సమాచారాం ప్రకారాం- ఫేజ్ 1 పనుల 
కోసాం స్మారు 850 ఎకరాలు అవసరాం. అయితే ఈ ప్రభ్తవాాం భూసేకరణ 
చేసిాంద ఇపపాటి వరకు కవలాం 255 ఎకరాలే. అాంటే 10 శాతాం భూసేకరణ 
కూడా ఈ ప్రభ్తవాాం పూరితు చేయలేదు.

•నాన్ మేజర్ పోరుటీగా ఎాందుకు నోటిఫై చేశారు ?
ఆాంధ్రప్రదేశ్ పునరివాభజన చటటీాం 2014 ప్రకారాం దుగరాజపటనిాంలో కాంద్ర ప్రభ్తవామే ఓడరపు నిరి్మస్తుాందని హ్మీ ఇచిచాాంద. గత ప్రభ్తవా కాలాంలోనే కాంద్ర మాంత్రి శ్రీ 
నితిన్ గడకోర్ గారు కూడా మన రాష్ట్రాంలో పరయూటిాంచినపుపాడు 3 వేల ఎకరాలు సేకరిాంచి ఇవవాాండి సాగరమాల ప్రాజెకుటీలో భాగాంగా మేమే పోరుటీ నిరి్మసాతుమని చ్పాపారు. దీనికి 
సాంబాంధిాంచి ప్రభ్తావానికి లేఖలు కూడా రాశారు. తరువాత కాలాంలో వైస్పీ అధికారాంలోకి వచిచాాంద. వైస్పీ ప్రభ్తవా కోరిక మేరకు దుగరాజపటనిాం, రామాయపటనిాం 
రాండిాంటిలో ఏదో ఒకటి ఎాంచుకోవాలని చ్పిపా కాంద్ర ప్రభ్తవామే పోరుటీ నిరి్మస్తుాందని చ్పాపారు. కాంద్ర ప్రభ్తవాాం ఒక వైపు మేమే నిరి్మసాతుమని సపాషటీాంగా చ్బుత్ాంటే జగన్ 
ప్రభ్తవాాం ఎాందుకు రామాయపటనిాం పోరుటీను నాన్ మేజర్ పోరుటీగా నోటిఫై చేసిాంద? దానిని మేజర్ పోరుటీగా నోటిఫై చేస్ాంటే వభజన చటటీాంలో ఉనని హ్మీ మేరకు కాంద్ర 
ప్రభ్తవామే ప్రతి పైసా ఖరుచా చేసి పోరుటీను నిరి్మాంచే బాధయూత తీస్కునేద కదా?

•రూ.వెయియూ కోటులీ ఏమయాయూయి?
రామాయపటనిాం ఓడ రవుతో సహ్ మౌలిక సదుపాయాల కోసాం ఏషియన్ ఇన్ఫూరాసట్రకచార్ ఇనెవాసటీ్మాంట్ బాయూాంక్ 3 బిలియన్ డాలరులీ అాంటే రూ. 24 వేల కోటులీ రుణాం 
ఇచేచాాందుకు అాంగీకరిాంచిాందని ప్రభ్తవాాం గొపపాగా ప్రకటిాంచుకుాంద. పోరుటీ నిరా్మణాం తవారితగతిన పూరితు చేయాలని ఏపీ మారిటైమ్ బోరుడిను సాథాపిాంచి, నిరా్మణ బాధయూతలు 
దానికి అపపాగిాంచారు. పోరుటీ నిరా్మణానికి రూ. 2079 కోటులీ అవసరాం కాగా, అాందులో ప్రభ్తవాాం పెట్టీలిసిన వాట్ రూ. 1450 కోటులీ. ఈ నిధులు ప్రభ్తవాాం వద్ద 
లేకపోవడాంతో ఆ మొతాతునిని లోనులీ దావారా సమీకరిాంచే బాధయూత కూడా ఏపీ మారిటైమ్ బోరుడి తీస్కోవాలని ప్రభ్తవాాం జీవో ఇచిచాాంద. గాంగవరాం పోరుటీలో ప్రభ్తవాాం వాట్ 
అము్మకోవడాంతో రూ.650 కోటులీ వచాచాయి. అల్గే మతసియాకారులకు తొమి్మద ఫిషిాంగ్ హ్ర్బరలీ నిరా్మణాం కోసాం రూ.350 కోటులీ సమీకరిాంచారు. మొతతుాం ఈ రూ.వెయియూ 
కోటులీ నిధులు ఏమయాయూయి? ఎటుపోయాయి? ఆ నిధులు ఈ పోరుటీ నిరా్మణ పనులకు వెచిచాాంచి ఉాంటే కనీసాం లోనులీ కోసాం బాయూాంకుల చుటుటీ తిరిగే పనైనా తగేగాద.

•అవగాహన ఒపపాాందానిని ఎాందుకు ప్రసాతువాంచలేదు?
కడప స్టీల్ పాలీాంట్ కి సాంబాంధిాంచిన వైఎస్ఆర్ స్టీల్ కార్పారషన్ లిమిటెడ్ తో ఉనని ఎమ్.ఓ.యు.ని ముఖయూమాంత్రి ఎాందుకు గోపయూాంగా ఉాంచారు. ఈ పాలీాంట్ కి రామాయపటనిాం 
పోరుటీలో ప్రతేయూకాంగా ఒక బెరుతు కట్యిాంచేల్ ఆ అవగాహన ఒపపాాందాంలో ఉాంద. 2020లో అవగాహన ఒపపాాందాం చేస్కుాంద. ఆ అవగాహన ఒపపాాందాం ప్రకారాం 
రామాయపటనిాం పోరుటీలో నిరి్మాంచిన నాలుగు బెరుతుల దావారా 25 మిలియన్ టనునిల ఎగుమతి సామరథాయాాం ఉటుాంద. ఈ నాలుగిాంటిలో ఒక బెరుతునే కడప స్టీల్ పాలీాంట్ కి 
సాంబాంధిాంచిన వైఎస్ఆర్ స్టీల్ కార్పారషన్ లిమిటెడ్ కు కట్యిసాతురు. ఈ అవగాహన ఒపపాాందానికి నాలుగేళలీ కాలపరిమితి ఉాంద. 2020లో చేస్కునని ఈ అవగాహన 
ఒపపాాందాం మరో రాండేళలీలో ముగుస్తునాని ఇపపాటికీ ఈ రాండు ప్రాజెకుటీలు ఇాంకా మొదలు కాలేదు.

•వీటికి సమాధానాం చ్పపాాండి
రాండుసారులీ శాంకుసాథాపన చేసిన రామాయపటనిాం పోరుటీకు ఇపపాటి వరకు- ప్రాజెకుటీకు అవసరమైన నిధుల లభయూత ఒపపాాంద చరచా ఒక కొలికికో రాలేదు. ఇాందుకు సాంబాంధిాంచిన 
ఫైనానిషియల్ కోలీజర్ లేకుాండా ప్రాజెకుటీ ఎల్ మొదలుపెడతారు? ఎవరిని మభయూపెటేటీాందుకు ఈ హడావడి చేశారు? గాంగవరాం పోరుటీలో ప్రభ్తవా వాట్ వక్రయిాంచినపుపాడు 
వచిచాన రూ.వెయియూ కోటులీ ఎటుపోయాయి? కడప స్టీల్ పాలీాంట్, ఏపీ మారిటైమ్ బోరుడి మధయూ జరిగిన అవగాహన ఒపపాాందాం గురిాంచి ముఖయూమాంత్రి ఎాందుకు ప్రసాతువాంచలేదు? 
వభజన చటటీాం హ్మీ ప్రకారాం కాంద్ర ప్రభ్తవాాం మేము నిరి్మసాతుమని చ్బుత్నాని... రామాయపటనిాం పోరుటీను ఎాందుకు నాన్ మేజర్ పోరుటీగా నోటిఫై చేశారు? వర్కో ఫ్రమ్ 
హోమ్ చేసే ఆయన కొతతుగా హోమ్ టూ వర్కో అని చ్పాపారు. సాథానికులకు ఉదోయూగాలు ఇస్తునానిమని చ్పాపారు. మీ ప్రభ్తవాాం వచాచాక సాథానిక యువతకు ఏయే పరిశ్రమలో 
ఎాందరికి ఉదోయూగాలిపిపాాంచారో చ్పపాగలరా? ఎనినికలకు ముాందు రామాయపటనిాం పోరుటీకు శాంకుసాథాపన చేశారని చ్బుత్నని ఈ ముఖయూమాంత్రి ఇపుపాడు ఎల్ాంటి ఫైనానిషియల్ 
కోలీజర్ లేకుాండా శాంకుసాథాపన చేయడాం వెనుక ఆాంతరయూాం ఏమిటి? రామయపటనిాం పోరుటీ నిరా్మణాం వెనక ఇనిని సాందేహ్లు ఉనానియి. వైస్పీ ప్రభ్తవాాం ప్రజలకు సమాధానాం 
చ్పిపా, అనుమానాలు తీరాచాలని శ్రీ నాదాండలీ మనోహర్ డిమాాండ్ చేశారు.

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

ఘనంగా జర్గిన కడప జిల్లా చిరంజీవి యువత ఆత్ముయ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: కడప చినని చౌక్ బైపాస్ రోడ్ లో ఉనని ఆదతయూ రసిడనిసి ఫాంక్షన్ 
హ్ల్ నాందు ఉమ్మడి కడప జిల్లీ చిరాంజీవ యువత న్తన కారయూవరగా సమావేశాం 
నిరవాహాంచారు.
జిల్లీ అధయూక్షులు శ్రీ పాండ్రా రాంజిత్ కుమార్ గారి ఆధవారయూాంలో జరిగిన ఈ కారయూక్రమాంలో 
రాష్ట్ర చిరాంజీవ యువత అధికార ప్రతినిధి శ్రీ తాతాంశెటిటీ నాగేాంద్ర గారు మరియు 
కడప జిల్లీ జనసేన నాయకులు ప్రముఖ ఎన్.అర్.ఐ మాంగారపు నరసిాంహ ముఖయూ 
అతిథులుగా పాలోగాని చిరాంజీవ యువత కమిటీలో న్తనాంగా ఎనినికైన కారయూవరగా 
సభ్యూలకు నియామక పత్రాలు అాందజేసి వారి చేత ప్రమాణ స్వాకారాం చేయిాంచారు.
ఆగస్టీ, సపెటీాంబర్, నెలలలో జరిగే శ్రీ చిరాంజీవ, శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారలీ పుటిటీన రోజ్ 
వేడుకలపై చేపట్టీలిసిన సేవా కారయూక్రమాల గురిాంచి చరిచాాంచారు
ఆగస్టీ 17వ తేదీన కడపలో జరిగే మెగాసాటీర్ డాన్సి పోటీలను వజయవాంతాం చేయాలని 

అననిదాన, రకతుదాన, మొకకోలు నాటే, కారయూక్రమాలు చేయలని పిలుపునిచాచారు.
అదేవధాంగా కడప జిల్లీ వాయూపతుాంగా జనసేన పార్టీ బలోపేతాం కోసాం కృషి చేయాలని దశానిర్దశాం చేశారు.
ఈ కారయూక్రమాంలో అాంజి, జయరాజ్, మాదాస్ నరసిాంహ, రామారావు, షర్ఫ్, మహేష్, నవీన్,జయరాాం, గుగీగాళళి వెాంకటేష్, బాలు నాయక్, కుమార్ నాయక్, స్ధీర్ 
నాయక్, కృష్ణ, భరత్, పగడాల మణ, ఈశవార్ రడిడి, ఖాల్ల్ భాష, గోవర్ధన్ ఆచారి, అలలీాం స్రయూనారాయణ, పవన్ కుమార్, తరుణ్, పెద్దరాాం, రాహుల్, మెహన్, 
జిల్నిబాష, చ్నాని రాంగయయూ, మధు, మౌల్ల్, మనయూాం చినాని, తదతరులు పాల్గానానిరు.

రైతంగానికి అండగా చంద్రగిర్ జనసేన
జిల్లీ కలెకటీర్ ని రైత్లతో కలిసి వనతిపత్ాం సమరిపాాంచిన దేవర మనోహర
శతఘ్ని న్యూస్: చాంద్రగిరి నియోజకవరగాాంలో ఎన్.హెచ్ 140 వలలీ నషటీపోత్నని పనపాకాం 
సాథానికులకు మరియు రైత్లకు నాయూయమైన నషటీపరిహ్రాం అాందాంచి వారికి పునరావాసాం 
కలిపాాంచాలని తిరుపతి జిల్లీ కలెకటీర్ కి రైత్లతో కలిసి వెళ్ళి వారు పడుత్నని ఇబ్బాందులను తెలిపి, 
వనతిపత్ాం సమరిపాాంచారు. ఈ క్రమాంలో కలెకటీరుకి తెలుపుతూ, సాథానిక ఎన్.హెచ్ -140, నాయుడు 
పేట నుాంచి చితూతుర్ వైపు వెళ్తునని ప్రధాన రహదారిలో పనపాకాం పాంచాయతీలోని ఇరివశెటిటీపలెలీ 
వాసతువుయూలు దాదాపు 20 మాందకి పైగా ఇాండులీ కటుటీకోవడానికి తీస్కునని పాలీట్సి మరియు వవధ 
రకాల అహరోరతు్పత్తులు పాండిాంచుకుాంటునని భూములు కోలోపాత్నానిరని, వీరిలో కవలాం ముగుగారికి 
మాత్మే బలవాంతగా అదకూడా నామమాత్ మైన నషటీ పరిహ్రాం చ్లిలీాంచారు మిగిలిన 17 మాంద 
రైత్లకి ఎటువాంటి నషటీ పరిహ్రాం చ్లిలీాంచలేదాంటూ వాపోయారు. బుధవారాం నాడు ఎన్.హెచ్.ఏ.ఐ 
దౌరయూజనయూాంగా పనులు ప్రారాంభాంచటాంతో, ఇద ఎాంతవరకు నాయూయాం అని రైత్లు ప్రశనిాంచగా 
అధికారులు తిరగపడడాంతో సాథానికాంగా ఉనని ప్రజా ప్రతినిధులు కూడా చరయూలు తీస్కోకపోవడాంతో 
వారు జనసేనపార్టీ నియోజకవరగా నాయకులు దేవర మనోహరని కలిసి వారి బాధలను, పడుత్నని 
ఇబ్బాందులను తెలపగా. జనసేన ప్రజల పక్షాన నిలబడి బాధిత్లకి నాయూయాం జరిగే వధాంగా కిాంద 
కనపరిచాన డిమాాండులీ పరిశీలిాంచి నాయూయాం చేయాలని ఈరోజ్ జిల్లీ కలెకటీర్ ని కలిసి వనతిపత్ాం 
సమరిపాాంచారు. ఈ కారయూక్రమాంలో నియోజకవరగా నాయకులు శ్రీ దేవర మనోహర, రాష్ట్ర కారయూదరి్శ 
శ్రీమతి ఆకపాటి స్భాషిణ, సాంజీవ హరి, వాకా మురళ్ తదతరులు పాల్గాని రైత్లకు అాండగా 
నిలవడాం జరిగిాంద.

• ఎన్.హెచ్.ఏ.ఐ వారు కాంద్ర భూసేకరణ చటటీాం ప్రకారాం ద రైట్ టు ఫెయిర్ కాాంపనేసిషన్ 
అాండ్ ట్రానసి్పరనిసి ఇన్ ల్ాండ్ ఎకివాజిషన్, రిహబిలిటేషన్ అాండ్ రసటిలె్మాంట్ చటటీాం 2003 ప్రకారాం 
నషటీ
• పరిహ్రానిని లెకికోాంచి నషటీ పరిహ్రాం చ్లిలీాంచాలి.
• ప్రభ్తవా అధికారులు నషటీ పోత్నని సాథానికుల ఇలులీ భూములను ర్-సరవా చేసి ఎటువాంటి 
పక్షపాతాం

• లేకుాండా ప్రస్తుత మారకోట్ ఆధారాంగా నషటీ పరిహ్రాం చ్లిలీాంచాలి .
• ఇాండులీ కోలోపాత్నని బాధిత్లకు బిలిడిాంగ్ వలువ మరియు భూమి వలువ ప్రస్తుత మారకోట్ ప్రకారాం అాంచనా వేసి ర్-సరవా చేసి నాయూయపరాంగా చటటీాం ప్రకారాం నషటీ పరిహ్రాం 

అాందాంచాలి.
• వయూవసాయ సాగు భూములకు ఆ భూముల ప్రస్తుత మారకోట్ వలువ ఆధారాంగా ర్-సరవా చేసి మరియు
• ఆ భూములలో ఉనని చ్టులీ, పాంటలు మరియు ఏ ఇతర అనినిాంటిని కలిపి నషటీ పరిహ్రాం చ్లిలీాంచాలి.
• వీరాందరికి తక్షణమే వాళ్ళి ఇాంతకు మునుపుల్గా జీవాంచే వధాంగా రోడుడికి దగగార ఉనని ప్రదేశాలలో
• అనువైన భూములలో వారికి పునరావాసాం కలిపాాంచాలి.
• అనే 5 ముఖయూ డిమాాండలీను నెరవేరాచాలని కోరడాం జరిగిాంద.

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

వరద ముంపు గ్రామాలలో పశు గ్రాసాని్ పంపిణి చేసిన 
పితని

వరద ముాంపు గ్రామాలలో 4వ రోజ్ 
పరయూటనలో పితాని బాలకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: కోనస్మ జిల్లీ, 
ముమి్మడివరాం నియోజవరగాాం: 
ముమి్మడివరాం మాండలాం సల్ద 
వారి పాలెాం పొడితిపపావలసలతిపపా 

శేరులాంక, కమిని గ్రామాంలో గోదావరి వరద ఉదృతికి గురైన గ్రామాలలో రాష్ట్ర జనసేన 
పార్టీ పి.ఏ.సి సభ్యూలు మమి్మడివరాం నియోజవరగాాం ఇాంచార్జ్ పితాని బాలకృష్ణ పరయూటిాంచి 
పాడి రైత్లకు పశు గ్రాసానిని అాందాంచి మ్గజీవుల ఆకలి తీరచాడాం జరిగిాంద.. అల్గే 
గ్రామాలోలీ ఇళలీ వద్దకెళ్లీ వారి ఇబ్బాందులను అడిగి తెలుస్కుని వారికి జనసేన పార్టీ అాండగా 
ఉాంటుాందని తెలియజేసారు.

వరదముంపు ప్ంతలలో 4వ రోజు జనసేన సహాయక 
పర్యటన

వరద బాధితులు 1500 మందికి 
భోజనం ప్యూకెట్్స అందించిన 
అమలాపురం జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: అమల్పురాం 
నియోజకవరగాాం: జనసేన పార్టీ 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పిలుపు 

మేరకు అమల్పురాం నియోజకవరగాాం, అలలీవరాం మాండలాంలోని బెాండమ్రలీాంక పాంచాయతీ 
రబ్బనపలిలీ గ్రామాం పూరితుగా వరద ముాంపులో ఉాండటాంతో జనసేన పార్టీ ముఖయూ నాయకుల 
ఆరి్ధక సహ్యాంతో ఆ గ్రామాంలో పరయూటిాంచి వారికి స్మారుగా 1500 మాందకి భోజనాలు 
అాందాంచడాం జరిగిాంద.. ఈ కారయూక్రమాంలో ఆ గ్రామ సరపాాంచ్ శ్రీమతి స్తా రతనిాం, 
అమల్పురాం రూరల్ మాండల అధయూక్షులు లిాంగొలు పాండు, ఎక్సి. మునిసిపల్ చైర్మన్ యాళలీ 
సతీష్, అయితా బత్తుల ఉమా మహేశవార రావు, రాష్ట్ర చేనేత వభాగాం ప్రధాన కారయూదరి్శ 
బటుటీ పాండు, డాకటీర్సి సల్ కారయూదరి్శ మానస, ఆర్.డి.ఎస్ ప్రసాద్, కడియాం సాందీప్ మాండల 
నాయకులు పోలిశెటిటీ బాబులు, ఉాండ్రు భగవాన్ దాస్, బిాందాస్, లెజెాండ్, రవ వర్మ, గాంధాం 
శ్రీను, పోలిశెటిటీ దురాగా ప్రసాద్, నల్లీ వేాంకటేశవారరావు, సతితు బాబు, ఆకుల సతీష్, ఎర్ాంశెటిటీ 
నాగేాంద్ర, నిమ్మకాయల రాజేష్, నల్లీ బుజిజ్, చినని, బటుటీ జైరాాం, నిమ్మకాయల దురాగా ప్రసాద్, 
నల్లీ బ్రహ్్మజీ దురాగారావు, మాచి రడిడి నాగేశవారావు వీర మహళలు తికాకో సరసవాతి, కరాటాం 
వాణ, కర్రీ లక్ష్మి దురగా, వానిపలిలీ దురాగా దేవ మరియు గ్రామాంలోని జనసైనికులు, నాయకులు 
భార్ ఎత్తున పాల్గాని సహ్య సహకార కారయూక్రమానిని వజయవాంతాం చేశారు.

వరద ముంపు ప్ంతలలో శెట్టుబత్్తల 
రాజబాబు సహాయక పర్యటన

శతఘ్ని న్యూస్: కోనస్మ జిల్లీ: కోనస్మ అలలీవరాం మాండలాంలో వరద 
ముాంపునకు గురైన అలలీవరాం లోని బుడాంపేట, బోడసకుర్రు గ్రామాలల్ జనసేన 
పార్టీ అమల్పురాం నియోజకవరగా ఇాంచార్జ్ శెటిటీబత్తుల రాజబాబు పరయూటిాంచి 
వరద బాధిత్లకు ఆహ్ర పాంపిణీ చేశారు. గోడి తిపపాశవారు గోపాయి లాంక 
రైత్లకు గడిడి పాంపిణ చేసారు. ఈ కారయూక్రమాంలో రాష్ట్ర కారయూక్రమాల నిరవాహణ 
కారయూదరి్శ మహదశ నాగేశవారరావు, జిల్లీ ప్రధాన కారయూదరి్శ సాందాడి శ్రీనుబాబు, 
కారయూదరి్శ చికాకోల సతీష్, సాంయుకతు కారయూదరి్శ చికకోాం భీముడు, అలలీవరాం మాండల 
ఉప సరపాాంచ్ కాంకిపాటి వీరబాబు, కాంకిపాటిస్బ్బనని, మొయిలసోమరాజ్, 
చికకోాం స్రయూమోహన్, గాండి సావామి, కుాంపటలీ వెాంకట రమేష్, ముతాతుబత్తుల 
శ్రీను, కాంకిపాటి నాగనని, చవల వెాంకటేశవారరావు, చికిలే చిటిటీబాబు తదతరులు 
పాల్గానానిరు.

టేకిశేట్టుపాలం లంక వరద బాధిత్లకు బిరా్యన్ 
పా్యకెట్ ల పంపిణి

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు నియోజకవరగాాం సఖినేటిపలిలీ మాండలాం టేకిశేటిటీపాలెాం 
గ్రామాంలో మాజీ ఎాంపీపీ లిాంగోలు మహ్లక్ష్మి (చిననిబు్బలు), సరపాాంచ్ వసాసి 
తాతలు నాయుడు ఆధవారయూాంలో వరద ప్రాాంతాలోలీ జనసేన నాయకులు పరయూటిాంచి 
వారి సమసయూలు తెలుస్కొని వారికి కావాలిసిన ఆహ్రాం రటైరడ్ కెనరా బాయూాంకు 
మేనేజర్ గొలలీమాందల పూర్ణ భాసకోరరావు సమకూరిచాన బిరాయూనీ పాయూకెట్ లను 
జనసేన నాయకులు పాంపిణీ చేశారు. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన రాష్ట్ర సాంయుకతు 
కారయూదరు్శలు దర్సాల బాల్జీ, తాడి మోహన్ కుమార్, జిల్లీ సాంయుకతు కారయూదరి్శ 
గుబ్బల రవ కిరణ్, ఎాంపీపీ మేడిచరలీ సతయూ వాణ రాము, పినిసటిటీ బుజిజ్,రావూరి 
నాగు, మాండల అధయూక్షులు గుబ్బల ఫణ కుమార్, స్రిశెటిటీ శ్రీనివాస్, మళ్లీపూడి 
సతితుబాబు ఎాంపీటీస్లు దారలీ లక్ష్మి కుమార్, జకకోాంపూడి శ్రీదేవీ శ్రీనివాస్, ఉాండపలిలీ 
అాంజి, అడబాల శ్రీనివాస్, అల్లీరి రాంగరాజ్, వైస్ సరపాాంచ్ కటికిరడిడి మహేష్, 
గ్రామ శాఖ అదయూక్షులు కాటాం రాజ్, రావూరి తేజ, దొరబాబు, మాండల కమిటీ 
సభ్యూలు ముతాయూల గణేష్ నాయుడు, బోనాం భాసకోర్, ఆకుల వాస్, మేడిచరలీ 
ప్రసాద్, వేాంకనని, శ్రీను, రాము, స్రష్, సతీష్, జకకోాంపూడి పాపాలు, జనసేన 
నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

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

జనంలోకి జనసేన 7వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: మాడుగుల నియోజకవరగాాం, జనాంలోకి జనసేన 7వ రోజ్ కారయూక్రమాంలో 
భాగాంగా నియోజకవరగా యువనాయకులు రాయపురడిడి కృష్ణ గురువారాం శాంకరాం 
పాంచాయతీ, శాంకరాం గ్రామాంలో ప్రతి గడపకు తిరిగి మన జనసేన పార్టీ గురుతు అయిన 
గాజ్ గాలీస్ ఇచిచా ప్రజలకు జనసేన పార్టీ సిదా్ధాంతాలు మరియు ప్రభ్తవా వైఫల్యూలను 
ప్రజలకి వవరిాంచి జనసేన పార్టీ వాళళిాందరికీ అాండగా ఉాంటుాందని చ్పపాడాం జరిగిాంద.
ప్రధాన సమసయూ
1. చొకాకోకుల దేముడమ్మ – 63
2. రాయపురడిడి సోాంబాబు – 63
ఈ ఇద్దరు వయూకుతులకు వైఎసాసిర్సిపీ ప్రభ్తవాాం వచిచానపపాటినుాండి పెనషిన్ రాలేదని, తమకు 
పెనషిన్ వచేచాల్గా చూడమని వారి సమసయూను చ్పుపాకునానిరు. సాంబాంధిత అధికారులతో 
మాట్లీడి కచిచాతాంగా వారి సమసయూను పరిషకోరిసాతునని హ్మీ ఇవవాడాం జరిగిాంద.

పలువుర్ కుటంబాలను పరమర్్శంచిన పితని 
బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: కోనస్మ జిల్లీ, ముమి్మడివరాం నియోజకవరగాాం: ఐ పోలవరాం, 
తాళలీరవు మాండల్లోలీ పలువురి కుటుాంబాలను జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర పి.ఏ.సి సభయూలు 
నియోజకవరగా ఇనాచారిజ్ పితాని బాలకృష్ణ పరామరి్శాంచారు.
ఐ పోలవరాంలో ఇటీవల మరణాంచిన దాంగుడుబియయూాం సతయూవతి, కుటుాంబ సభ్యూలను, 
కుమారులు నాగేశవారరావు, రామారావు, నారాయణరావు లను, పెదమడి గ్రామాంలో 
ఇటీవల మరణాంచిన గుబ్బల సాాంబమ్రితు, వారి కుటుాంబ సభ్యూలను, జి వేమవరాం 
గ్రామాంలో హ్ర్టీ అట్క్ తో మరణాంచిన కోళలీ బాబాలు, కుటుాంబసభ్యూలను, వారి 
సోదరుడు వీరభద్రరావు (భద్రాం)గారలీను పరామరి్శాంచి ఓదారాచారు, అల్గే తాళలీరవు 
మాండలాం రాజనని పాలెాం గ్రామాంలో ఇటీవల మరణాంచిన జనసేన వారి కుటుాంబ 
సభ్యూలను పరామరి్శాంచి ఓదారిచా వారికి జనసేనపార్టీ అాండగా ఉటుాందని అనానిరు. ఈ 
కారయూక్రమాంలో సానబోయిన మలిలీకారుజ్న రావు, గోదశ పుాండర్ష్, జకకోాంశెటిటీ పాండు, 
మద్దశెటిటీ పురుషోతతుాం, గోలకోటి వెాంకననిబాబు, సాన బోయిన వీరభద్రరావు, దూడల 
సావామి, లాంకలపలిలీ జమి్మ, మాదాల శ్రీధర్, నాతి నాగేశవారరావు, గాంగ బత్తుల రాాంబాబు, 
సలద రాజా, రాయపు రడిడి ఆనాంద్, ఇాండుగుల రామకృష్ణ, ఉాండ్రు సతితుబాబుతదతరులు 
ఉనానిరు.

జనసేన ఆద్వర్యంలో వరదబాధిత్లకు 
బిరా్యన్ పంపిణి

శతఘ్ని న్యూస్:  పాలకొలులీ నియోజకవరగాాం, యలమాంచిలి మాండలాం, ఏనుగువాని లాంక 
గ్రామాంలో గ్రామ సరపాాంచ్ ఈదా ప్రమీల మరియు వారుడి మెాంబరులీ వలియా బేగాం మరియు 
జనసైనికుల ఆధవారయూాంలో వరదబాధిత్లకు బిరాయూనీ పాంపిణ కారయూక్రమాం జరిగిాంద. ఈ 
కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిదులుగా జనసేన పార్టీ జాయిాంట్ సక్రటర్ ఉననిమటలీ ప్రేమ్ 
కుమార్ పాల్గానానిరు. ఈ సాందర్బాంగా ఆయన మాట్లీడుతూ.. జనసేన అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ పిలుపు మేరకు వరదబాదత్లకు సహ్య సహకారాలు అాందాంచడానికి 
జనసైనికులు ముాందుకు సాగుత్నానిరని దానిలో భాగాంగానే వవధ ప్రాాంతాలలో భోజన 
పేకెటలీ పాంపిణీ ఏరాపాటు చేస్తునానిరని, ప్రభ్తవాాం వరదబాదత్లను ప్రాాంతాలను బటిటీ, 
పార్టీలను బటిటీ కాకుాండా మానవతవాాంతో సపాాందాంచి అాందరి దగగార పనునిలు వస్లు 
చేస్తుననిటేటీ.. అాందరిని సమాన దృషిటీతో చూస్తు పాలన సాగిాంచాలని కోరారు. ఈ 
సాందర్బాంగా ఈదా స్వర్ణ రాజ్ మాట్లీడుతూ ప్రభ్తవాాం ప్రజల గోడును పటిటీాంచుకోవడాం 
లేదని, ఇబ్బాందులకు గురి చేస్తుాందని ఇల్ాంటి ధోరణ మానుకోవాలని హేచచారిాంచారు 
ఈ కారయూక్రమాంలో ఏనుగువానిలాంక గ్రామ అధయూక్షులు ఇనుకొాండ రమేష్, పెనుమదాం 
ఎాంపీటీస్ మానేపలిలీ శ్రీడర్, పోడూరు మాండల అధయూక్షులు పీతాని వెాంకి, వీరమహళలు 
రియా మైగాపుల పద్మజ, జనసైనికులు చవాకుల స్రష్, ఇనుకొాండ సాయి,
కొసననిపూడి సాయి, వేమన స్నీల్, ఇనుకొాండ రవ, భావశెటిటీ మలిలీ, తాడి సతీష్, బావుశెటిటీ 
చాంటి, వనకొాండ వాంశీ, భావశెటిటీ గాంగాదర్, ఇనుకొాండ నాగరాజ్, ఇనుకొాండ దురాగా 
ప్రసాద్, పిపపాలలీ మణకాంఠ, కూసాంపూడి సాయి, సిద్దరడిడి మణకాంఠ, సిద్దరడిడి దురాగాప్రసాద్, 
వేమన నవీన్, సిద్దరడిడి రాజేష్, పిపపాలలీ హనుమ, సిదఫూరడిడి రాాంబాబు, ఇాంటి శవ, ఇాంటి 
ప్రసాద్, ఇాంటి నాగబాబు,జనసైనికులు తదతరులు పాల్గానానిరు.

వరదను సైతం లేక్కచేయకుండా చిర్పవన్ 
సేవాసమితి ఆద్వర్యంలో మంచి న్ట్ సరఫరా

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ చిరుపవన్ సేవాసమితి ఆదవారయూాంలో ఏరపాటు చేసిన 
వాటర్ ట్యూాంకర్ దావారా గురువారాం వరదప్రాాంతాం సఖీనేటిపలిలీలాంకలో నీరు అాందక 
ఇబ్బాందపడుత్నని వారికి వరదను సైతాం లేకకోచేయకుాండా కూనవరాం నకు చేాందన బోనాం 
దురగాప్రసాద్ మరియు బటేటీలాంకకు చేాందన అచాంట రమేష్ (ట్రాకటీర్ డిజల్ ) ఖరుచాలతో 
సఖీనేటిపలిలీలాంక జనసైనికుల దావారా వరద బాధిత్లకు త్రాగునీరు అాందాంచడాం 
జరిగిాందని జనసేన నాయకులు నామన నాగభూషణాం తెలిపారు.

జనసేనాని త్వరగా కోలుకోవాలని శ్రీ 
లక్ష్మీనరసింహసా్వమి వార్కి పూజలు నిర్వహంచిన 

జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్, జనసేన పార్టీ ప్రోగ్రామ్సి 
కమిటీ చైర్మన్ కళ్యూణాం శ్రీనివాస్ 
(కెకె) మరియు కొాంత మాంద వయూకితుగత 
సిబ్బాంద వష జవారానికి గురయాయూరు.. 
అాందరూ తొాందరగా కోలుకోవాలని 
అాంతరవాద శ్రీ లక్ష్మీనరసిాంహసావామి 
వారి ఆలయాంలో ప్రతేయూక పూజలు 

నిరవాహాంచడాం జరిగిాంద.. ఈ కారయూక్రమాంలో ఉమ్మడి తూరుపాగోదావరి జిల్లీ జనసేన 
ప్రోగ్రాాం కమిటీ మెాంబర్ ముచచారలీ వెాంకటేష్, చిరాంజీవ యువత వజయవాడ సక్రెటర్ 
గుాండుబోగుల నాగు నాయుడు, అాంతరవాద పలలీవపాలెాం గ్రామ శాఖ అధయూక్షులు ఇలిలీాంగి 
దురగా ప్రసాద్, అడడిగళలీ నాగవెాంకట బాంగార్రాజ్, గుాండుబొగుల సాయి నరసిాంహ, 
మారళళి కిషోర్ మరియు జన సైనికులు పాల్గానానిరు.

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

రోడుడుని త్వరగా పునర్దధిర్ంచాలని జనసేన వినతిపత్ం
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొాండ నియోజకవరగాాం, పాలకొాండ మాండలాం బాస్రు గ్రామ 
రహదారికి ఆనుకొని ఉనని జాంపరకోట గెడడి నీటి ప్రవాహాం వలలీ రోడుడి బాగా దబ్బతిని 
రోడుడి కృాంగిపోవడానికి సిద్ధాంగా ఉాంద, ఇదే రహదారిపై స్మారు 8 నుాంచి 10 గ్రామాల 
ప్రజలు రోజూ ప్రయాణస్తు ఉాంట్రు, అనేక మాంద వదాయూరుథాలు కళ్శాలలకు వెళ్తు వస్తు 
ఉాంట్రు, ప్రమాదపు అాంచులోలీ ఉాండే ఈ రోడుడిను పటిటీాంచుకునే నాధుడే లేక గురువారాం 
పాలకొాండ జనసేన పార్టీ నాయకులు చొరవతో రహదారులు మరియు భవన శాఖ వారికి 
వనతిపత్ాం ఇవవాడాం జరిగిాంద. ఆ రోడుడికి ప్రహర్ గోడ నిరి్మాంచి వేగవాంతాంగా ఎటువాంటి 
ప్రమాదాం జరగక ముాందే దాని నిరా్మణాం చేపట్టీలని జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాాండ్ 
చేయడాం జరిగిాంద. అదే వధాంగా బాస్రు పదా్మపురాం గ్రామాల మధయూ ఉనని రహదారి 
చాల్ అధావానాంగా ఉాండడాం వలలీ మధయూకాలాంలో ఒక మ్గ జీవ (ఆవు) చనిపోవడాం 
కూడా జరిగిాంద. ఈ వషయాంపై సాథానిక రహదారులు మరియు భవనాల శాఖ డిఈ 
సానుకూలాంగా సపాాందస్తు తవారితాంగా దీనిని కలెకటీర్ దృషిటీలో పెటిటీ ఈ సమసయూను సకాలాంలో 
పూరితు చేసాతుమని హ్మీ ఇవవాడాం జరిగిాంద. ఈ కారయూక్రమాంలో పాలకొాండ జనసేన పార్టీ 
నాయకులు వారాడ శ్రీను మతసియా పుాండర్కాం, పోరడిడి ప్రశాాంత్, జనసేన జానీ, పొటూనిరు 
రమేష్, జామి అనిల్ తదతరులు పాల్గానానిరు.

అప్పనరాముని లంక వరద బాధిత్లకు బిరా్యన్ 
పా్యకెట్ ల పంపిణి
శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు 
నియోజకవరగాాం, సఖినేటిపలిలీ 
మాండలాం అపపానరాముని లాంక 
గ్రామాంలో వరద ప్రాాంతాలోలీ 
జనసేన నాయకులు పరయూటిాంచి 
వారి సమసయూలు తెలుస్కొని 

వారికి కావాలిసిన ఆహ్రాం రటైరడ్ కెనరా బాయూాంకు మేనేజర్ గొలలీమాందల పూర్ణ 
భాసకోరరావు సమకూరిచాన బిరాయూనీ పాయూకెట్ లను జనసేన నాయకులు పాంపిణీ చేశారు. 
ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన రాష్ట్ర సాంయుకతు కారయూదరు్శలు దర్సాల బాల్జీ, తాడి మోహన్ 
కుమార్, జిల్లీ సాంయుకతు కారయూదరి్శ గుబ్బల రవ కిరణ్, ఎాంపీపీ మేడిచరలీ సతయూవాణ 
రాము,రావూరి నాగు, మాండల అధయూక్షులు గుబ్బల ఫణ కుమార్ ఎాంపీటీస్లు జకకోాంపూడి 
శ్రీదేవీ శ్రీనివాస్, ఉాండపలిలీ అాంజి, వసా తాతలు నాయుడు, వైస్ సరపాాంచ్ కటికిరడిడి 
మహేష్, గ్రామ శాఖ అదయూక్షులు గుబ్బల స్రయూనారాయణ, రావూరి తేజ, ఉపాధయూక్షులు 
నలిలీ జయరాజ్, మాండల కమిటీ సభ్యూలు ముతాయూల గణేష్ నాయుడు, సాదనాల వజయ, 
కొనపలిలీ రాజ్, అననిాంనీడి రాజేష్, ఆకుల వాస్, మేడిచరలీ ప్రసాద్, వేాంకనని, శ్రీను, రాము, 
స్రష్, సతీష్, జకకోాంపూడి పాపాలు, జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

ఒకతరం మంచిది అయితే అందులో నుంచి వచేచే 
నాయకుడు దేశ దిశను మారచేగలుగుతడు

శతఘ్ని న్యూస్: *ఎనినికలోలీ ఏ పార్టీ మాయూన్ పోస్టీ చూసినా వరషిాం కురిసినటుటీ హ్మీలు అనినిటికి 
డబు్బ ఎకకోడ నుాంచి వస్తుాంద. ఆ డబు్బ ఎకకోడ నుాంచి తెగలరు అనే ఆలోచన ఒకకోసారి 
అయినా చేశారా??
*దేశాంలో ఉనని వనరులను ఉపయోగిాంచి వనరులను సృషిటీసాతును, వదేశీ ఎగుమత్లు 
పెాంచుతాను, నదులు అనుసాంధానాం చేసాతును , కొతతు ప్రాజెకుటీలు నిరా్మణాం చ్పాపాడతాను, 
వదాయూ ప్రమాణాలలో 2 వతరగతి నుాంచే డిజిటల్ వదయూను తీస్కొసాతును, వయూవసాయాం లో 
శాస్త్ర సాాంకతిక పరిజాఞునాం తీస్కువసాతును, పేపర్ లేని పెనుని పటటీని వయూవసథాను తీస్కువసాతును, 
పోల్స్ తపుపాడు కస్లను, పెాండిాంగ్ లో పేరుకు పోయి ఉనని కస్లను వెాంటనే పరిషకోరిసాతును, 
సముద్రాల దావారా ప్రపాంచ వరతుక వాణజయూాం నడుపుతాను అని, జపాన్, చైనా, సిాంగపూర్ లకు 
దీటుగా షిపిపాాంగ్ పోరుటీలను దేశాం అాంతా ఏరాపాటు చేసాతును అని.. ఇల్ ఎనోని కొనిని వేల 
హ్మీలు ఉనానియి.
*కాదు… కాదు..చ్లిలీకి రాండు వేలు, అకకోకు 3 వేలు, అననికు4 వేలు, అమ్మకి 10 వేలు, 
నాననికు 20 వేలు, ఇల్ దకుకోమాలిన పథకాలు పెటిటీ సాంపద అాంతా ఫలహ్రాం ల్ పాంచి 
పెటిటీ, అపుపాలు కుపపాలుగా పెాంచి, సరైన వైదయూాం, వదయూ, రోడులీ లేక, వరదలు, త్పానులు, 
అమాయకుల మీద తపుపాడు కస్లు, నేరాం చేసిన వాడికి పోల్స్లు సల్ాం చేస్తు, ముాందు 
చూపు లేని పాలన, అభవృద్ధ లేకుాండా అపుపాలు మిగిలిచా , తమకు అయిన వారికి కాాంట్రాకుటీలు 
దానిలో కమిషనులీ ఇల్ చేసేతు వాడే ఈ రాషాట్రనికి మాంత్రో, స్ఎాం కావచుచా.
*ఓక తరాం మారుపా కోరుకుని నీతి నిజాయితీగా పార్టీ ఇచిచాన హ్మీలు దేశ భవషయూత్తు కు 
ఉపయోగ పడతాయా లేదా ఒకకో టి గమనిాంచి రూపాయి లాంచాం లేకుాండా ఆలోచిాంచి ఓటు 
వేయాండి. అపుపాడు మనలో ఒకడు నాయకుడు పుడతాడు దేశానిని మారుసాతుడు.
*వైదయూాం కోసాం తెలియని వాడు వైదయూ శాఖ మాంత్రి, నదులు కోసాం తెలియని వాడు నీటి 
పారుదల శాఖ మాంత్రి ఇల్ కనీసాం శాఖ ను వాడికి అవగాహన ఉాండకుాండా ఆయన మాంత్రి 
అవవాడాం కనీసాం చినని అటెాండర్ ఉదోయూగానికి వాంద టెస్టీలు కానీ ఒక శాఖను నడిపే మాంత్రికి 
3 నెలలు పాటు అయినా శక్షణా తరగత్లు ఉాండవు.
*సామానుయూలకు ఈదేశాంలో నాయూయాం జరగాలి ప్రపాంచ దేశాలకు భారత దేశాం ఒక 
ఆదర్శాంగా నిలవాలి అాంటే నోటు లేని ఓటును చూడాలి. ఉచితాను ఉచితాలు తో దేశ 
సాంపదను ఫలహ్రాం చేస్తునని నాయకులుకు పాడే కట్టీలి. హ్మీలు కనాని అభవృద్ధ చూడాండి.
*మీ పిలలీలకు చ్పపాాండి నువువా పోల్సో, ఇాంజినీరో, డాకటీర్ కాదు అవావాలిసిాంద. ఓటుకు నోటు 
తీస్కోకుాండా నిజాయితీగా గల ఓటరుగా మారు అని ఒక తరాం మారుపా తో అయినా దేశాం 
బాగుాంటుాందని ఆశస్తునానిని కోటిపలిలీ అయయూపపా.. తెలియజేసారు.

జనసేనాని త్వరగా కోలుకోవాలని బాబా కు పూజలు 
నిర్వహంచిన పెనుగండ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పెనుగొాండ: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆరోగయూాం క్షేమాంగా 
ఉాండాలని.. తవారగా కోలుకొని.. ప్రజా సమసయూలపై నిరాంతరము పోరాటాం చేయాలని.. 
ప్రజలకు మరినిని సేవలు అాందాంచాలని గురువారాం పెనుగొాండ గ్రామాంలోని షిరిడి 
సాయి బాబా మాందరాంలో ప్రతేయూక అభషేకాం, గోత్నామాలతో అషోటీతతుర పూజా 
కారయూక్రమాం పూజా కారయూక్రమాం మాండల అధయూక్షులు కాంబాల బాబులు ఆధవారయూాంలో 
నిరవాహాంచడాం జరిగిాంద. ఈ కారయూక్రమాంలో కాంబాల తరుణ్ సాయి, ఎాంపీటీస్ అభయూరిథాని 
మేకల చాంద్రకుమారి, వీర మహళ కొతతు కోటేశవారి, గుాండు బోగులు నవీన్ (బనీని), 
మేకల సతయూ, సాంగినీటి మణకాంఠ, పపుపా సోమేశవార రావు, వేపూరి మణకాంట, శాయూమల 
సాయి, కాంబాల సతయూనారాయణ, ఆకుల నరష్ కాంబాల పూర్ణ వెాంకట బాలసావామి, 
యోగేాంద్ర (చినని) తదతర జన సైనికులు అధిక సాంఖయూలో పాల్గానానిరు.

జనసేనాని త్వరగా కోలుకోవాలని కోట దుర్గ అమమువార్కి 
పూజలు జర్పించిన పాలకండ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొాండ 
నియోజకవరగాాం: జనసేన పార్టీ 
అధినేత కొణదల పవన్ కళ్యూణ్ 
అసవాసథాత (జవారాం) నుాండి 
తవారగా కోలుకోవాలని, ఆయన 
ఆరోగయూాం మెరుగుపడాలని 
పాలకొాండ నియోజకవరగాాం 
జనసేన పార్టీ ఆధవారయూాంలో 
పాలకొాండ ఇలవేలుపా శ్రీశ్రీశ్రీ కోట 
దురగా అమ్మవారి ఆశీస్సిలను 
పవన్ కళ్యూణ్ కు ఉాండాలని 

ఆయన పేరుతో ప్రతేయూక పూజలు చేయడాం జరిగిాంద. ఈ కారయూక్రమాంలోపాలకొాండ 
నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు, పోరడిడి ప్రశాాంత్, మతసియా పుాండర్కాం, జనసేన జానీ, 
జామి అనిల్, జనసైనికులు చరణ్ అనిల్, అభ, బొడలీపాడు వీర మహళలు పాల్గానానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేనాని పిలుపే మాకు రామబాణం: కలవచరలా 
హెల్పంగ్ హాండ్స్ యూత్ జనసైనికులు!

జనసేనాని పిలుపే! మాకు రామబాణాం! వరద బాధిత్లకు మేము సైతాం! కలవచరలీ హెలిపాాంగ్ హ్ాండ్సి 
యూత్ జనసైనికులు!
ఆలమ్రు మాండలాం బడుగు వాణ లాంక గ్రామాం గోదావరి వరద బాధిత్లకు ఆహ్రము 4000 
పులిహ్ర పొట్లీలు పాంపిణీ చేసిన కలవచరలీ హెలిపాాంగ్ హ్ాండ్సి యూత్ జనసైనికులు! జనసేన ఇనాచార్జ్ 
బాండారు శ్రీనివాస్, కలవచరలీ యూత్ సభ్యూలకు అభనాందనలు!

శతఘ్ని న్యూస్: డాకటీర్ బి.ఆర్ అాంబేదకోర్ 
కోనస్మ జిల్లీ, కొతతుపేట నియోజకవరగాాం, 
ఆలమ్రు మాండలాంలోని, బడుగువాని 
లాంకలో గత వారాం రోజ్ల నుాంచి 
వరదలు గురిాంచి అనేక ఇబ్బాందులు 
పడుత్నని వారి కోసాం, గోదావరి వరదల 
వలలీ ఆకలి బాధలను దగమిాంగు కుాంటునని 
వరద బాధిత్లకు, మేమునానిమని, 
జనసేనాని పిలుపుపై నాలుగు వేల 
పులిహ్ర పాయూకెటులీ, వాటర్ పాయూకెటలీను, 
ఈరోజ్ బడుగు వానిలాంక గ్రామాంలో 
ప్రతి ఇాంటిాంటికి తిరిగి సరఫరా చేసి 

తమ మానవతావానిని చాటుకునని కలవచరలీ జనసేన హెలిపాాంగ్ హ్ాండ్సి యూత్ సభ్యూలు! ఈల్ాంటి గొపపా 
కారయూక్రమాం చేస్తునని నాందులకు వారిని, కలవచరలీ గ్రామస్తులతో పాటు, బడుగువాణ లాంక గ్రామాంలో 
ఉనని ప్రతి ఇాంటిాంటికి చ్ాందన ప్రతి ఒకకోరూ, కలవచరలీ జనసేన పార్టీ హెలిపాాంగ్ హ్ాండ్సి యూత్ సభ్యూలకు 
కృతజఞుతలు అభనాందనలు తెలియజేశారు. ఇల్ాంటి సహృదయము, మానవతవాము ప్రతి ఒకకోరిలోన్ 
ఉాండాలని, సాటివారికి కషటీాం, ఆపద వసేతు, మేమునానిమనే భరోసానివావాలని, ప్రతి ఒకకోరిలోని ధైరయూాం 
నిాంపాలని, ఈ సాందర్ాంగా ఈ కారయూక్రమానిని చేపటిటీన కలవచరలీ గ్రామ జనసేన హెలిపాాంగ్ హ్ాండ్సి యూత్ 
సభ్యూలను ఆలమ్రు మాండల ప్రజలు దీవస్తు ఆశీరవాదాంచారు. ఇటువాంటి కారయూక్రమాం చేయడాం మా 
జన సైనికులుగా, కలవచరలీ జనసేన యూత్ వారిని, అదేవధాంగా కొతతుపేట నియోజకవరగాాంలో నాలుగు 
మాండల్లోలీ వరద బాధిత్లకు సేవలు అాందస్తునని మా జన సైనికులకు,మా కారయూకరతులకు కూడా ఎాంతో 
రుణపడి ఉాంట్నని, మా జన సైనికులాంతా, జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ వారి అడుగుజాడలోలీ నడుస్తు, 
వారి ఆశయాలను ముాందుకు తీస్కు వెళలీడాం అద నా అదృషటీాంగా భావస్తునానినని, నా జన సైనికులు 
చేసే సాయాం ఎపపాటికీ మరిచాపోలేనని, ఈ సాందర్ాంగా బాండారు శ్రీనివాస్ సాంతోషాం వయూకతుాం చేశారు. నా 
జన సైనికులు ఎపుపాడూ బాగుాండాలని కోరుకుాంటునానినని తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమాంలో పడాల 
అమి్మరాజ్, శ్రీ రాములు, వడేడి నాగేాంద్ర శ్రీనివాస్, వడేడి రామాాంజనేయులు, గానుగుల సాయిరాాం, 
దాసరి హర్ష్, దాసరి తేజ, గానుగుల జగదీష్, పెద్దరడిడి రమేష్ తేజ, వడేడి వకాస్, చీకటలీ సజజ్న రాజ్, 
బాండారు శీను, జోల మణకాంఠ, కొటుటీ జానకి రామయయూ గాంగవరపు ప్రసాద్, గవర పు మణకాంఠ, చినని 
టలీ పులలీయయూ నాయుడు, వడేడి సతయూనారాయణ (బాబి) గొలలీపలిలీ మణకాంఠ, స్రాంద్ర, (సతయూవతి), సిాంగన 
రవ,(పెనికరు), కొటుటీ శవరాజ్, వడేడి వెాంకటేశవారులీ, (బుదు్ధడు), చిననిటి సతీష్, గానుగుల అరుజ్నరావు, 
వాడ వెలలీ స్ధీర్ కుమార్, బాండారు సాయిరాాం, ఈ కారయూక్రమాంలో జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలా పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశాం జిల్లీ, పొదలి పటటీణాం 
మ్డవ వారుడి కాటువారిపాలెాం నాందు 
జనసేనపార్టీ నాయకులు సోము వెాంకట్రావు 
మరియు జనసేన పొదలి మాండలాం అధయూక్షులు 
పెరిసోముల శ్రీనివాస్లు ఆధవారయూాంలో 
జనసేనపార్టీ క్రియాశీలక సభయూతవా కిటలీ పాంపిణీ 
కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథిగా వచేచాసిన 
జనసేనపార్టీ మారాకోపురాం నియోజకవరగా 

ఇాంఛార్జ్ ఇమ్మడి కాశీనాధ్. ఈ కారయూక్రమానికి జనసేన నాయకులు, కారయూకరతులు, వీర మహళలు 
జోరు వరాషినికి లెకకోచేకుాండా ఎాంతో ఉతాసిహాంగా పాల్గానానిరు. ఈ కారయూక్రమాంలో జిల్లీ ప్రధాన 
కారయూదరి్శ సాదక్, మారాకోపురాం పటటీణ అధయూక్షులు డాకటీర్ ఇమామ్ సాహెబ్, మారాకోపురాం మాండల 
అధయూక్షులు తాటి రమేష్, ల్గల్ సల్ జాయిాంట్ సక్రటర్ శైలజ, క్రియాశీలక సభయూతవా వాలాంటీరులీ, 
జనసేన నాయకులు, కారయూకరతులు, వీర మహళలు పాల్గానానిరు.

వరద బాధిత్లకు 5వరోజు భోజనాలు పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: పి.గననివరాం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పిలుపు 
మేరకు పి.గననివరాం మాండలాం, యర్ాంశెటిటీవారిపాలెాం జనసేనపార్టీ 
తరుపున చేస్తునని సేవా కారయూక్రమాలోలీ భాగాంగా 5వ రోజ్ జనసేన 
నాయకుల ఆరిథాక సహ్యాంతో జనసైనికులు ఆధవారయూాంలో బూరుగులాంక 
వరద ప్రభావత ప్రాాంతాలలో పరయూటిాంచి భోజనాం పాయూకెట్సి పాంపిణీ 
చేయడాం జరిగిాంద.

తళ్లార్ డేవిడ్, ఎసే్క జాన్ బాషా సమక్షంలో 
ప్రతే్యక పూజలు

శతఘ్ని న్యూస్: మధిర 
నియోజకవరగాాం, జనసేన 
పార్టీ అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు వైరల్ ఫీవర్ 
తో బాధపడుత్నానిరు. 
పవన్ కళ్యూణ్ తవారగా 
కోలుకోవాలని మధిర 

నియోజకవరగాాం బోనకల్ మాండలాం కాంద్రాంలో సాయిబాబా టెాంపుల్ లో 
పవన్ కళ్యూణ్ కి ప్రతేయూక పూజలు జరిపిాంచడాం జరిగిాంద. సాయిబాబా 
అదేవధాంగా అాందరి దేవుళ్ళి ఆశీస్సిలు ఆశీస్సిలు ఉాండాలని 
కోరుకుాంటునానిమని తెలిపారు.

రాపాక రమేష్ బాబు ఆధ్వర్యంలో ఆహార పొట్లాల 
పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు, సఖినేటిపలిలీ మాండలాం, సఖినేటిపలిలీ గ్రామాంలో 
వరద ప్రాాంతాలోలీ జనసేన నాయకులు పరయూటిాంచి వారి సమసయూలు 
తెలుస్కొని వారికి కావాలిసిన ఆహ్రాం జనసేన నాయకులు, చిాంతలమోరి 
సరపాాంచ్ డాకటీర్ రాపాక రమేష్ బాబు, చిాంతలమోరి గ్రామశాఖ సభ్యూలు 
సమకూరిచాన ఆహ్రాం పాయూకెట్ లను ల్కుపేట, గీతా మాందరాం, ఆాంబోత్ 
గుడి ఎదురు గ్రూప్ లలో జనసేన నాయకులు పాంపిణీ చేశారు ఈ 
కారయూక్రమాంలో జనసేన రాష్ట్ర సాంయుకతు కారయూదరు్శలు దరిసాల బాల్జీ, 
తాడి మోహన్ కుమార్, జిల్లీ సాంయుకతు కారయూదరి్శ గుబ్బల రవ కిరణ్, 
ఎాంపీపీ మేడిచరలీ సతయూ వాణ రాము, అల్లీరి రాంగరాజ్, గొలలీమాందల 
పూర్ణ భాసకోరరావు, రావూరి నాగు, మాండల అధయూక్షులు గుబ్బల ఫణ 
కుమార్, మళ్లీపూడి సతితుబాబు, ఎాంపీటీస్లు అవులపాటి శవజోయూతి, 
ఉాండపలిలీ అాంజి, వసా తాతలు నాయుడు, నామన నాగభూషణాం, చిాంతల 
మోరి గ్రామశాఖ అదయూక్షులు ఓగురి మనోహర్, రావూరి తేజ, మాండల 
కమిటీ సభ్యూలు గునీసటిటీ రామ్ జీ, ముతాయూల గణేష్ నాయుడు, చిాంతా 
రాాంబాబు, రపూరి వాస్, కుస్మ నాని, ఉపాధయూక్షులు తెనేనిటి రమేష్, దొడడి 
గణేష్, వార్డి మెాంబర్ లు దొడడి చినని, దొడడి రాాంబాబు, సతయూనారాయణ, 
మాంగళాంపలిలీ గదా, అననిాంనీడి రాజేష్, ఆకుల వాస్, మేడిచరలీ ప్రసాద్, 
వేాంకనని, శ్రీను, రాము, స్రష్, సతీష్, వీరమహళలు తాడి లలితా, రావ 
అాంజనాదేవ, జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

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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గ్రామ సాధియిలో జనసేన బలోపేతం
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళాం జిల్లీ ఎచ్చారలీ 
నియోజకవరగాాం ల్వేరు మాండలాం 
గోవాందపురాం పాంచాయతీ నుకల్పు పేట 
గ్రామాం ఎచ్చారలీ నియోజకవరగాాం జనసేన పార్టీ 
నాయకులు మరియు సోసైటి బాయూాంకు మాజీ 
చైర్మన్ కరిమజిజ్ మల్లీశావారావు ఆధవారయూాంలో 
ఇాంటిాంటికి కారయూక్రమాం వెళళిడాం జరిగిాంద.
ఈ సాందర్ాంగా కరిమజిజ్ మల్లీశావారావు 
గ్రామసాథాయిలో పార్టీ బలోపేతానికి కృషి 
చేయాలని కోరారు. అల్గే గ్రామాలోలీ 

వయూవహరిాంచాలిసిన తీరును ఆయన వవరిాంచారు. మరియు గ్రామాలోలీ పార్టీ యొకకో మేనిఫెసోటీ, 
మరియు పార్టీ సిదా్ధాంతాలను ప్రజలోలీకి తీస్కువెళ్లీలని స్చిాంచారు. అాందుకు తవారలోనే మాండల్ల 
వారిగా గ్రామ పరయూటనకు శ్రీకారాం చుడతామని ఆయన అనానిరు. అాందేవధాంగా గ్రామ సా్ధయిలో 
ఇాంటిాంటికి వెళ్లీ ప్రతి ఒకకోరిని కలవడాం జరిగిాంద.
ఈ కారయూక్రమాంలో రణసథాలాం మాండలాం కృషా్ణపురాం పాంచాయతీ జనసేనపార్టీ నాయకులు 
యాంపిటిసి అభయూరిథా పోటూనిరు లక్షు్మనాయుడు, మాండల జనసేన నాయకులు పునానిన పాలెాం 
గ్రామ రామసోమునాయుడు పాల్గానానిరు. పవననని ప్రజాబాట ప్రారాంభాంచి 87వరోజ్ స్దీర్ాంగా 
ప్రజల దగగారకి వెళ్లీ పలు కుటుాంబాలను కలిసి మేనిఫెసోటీ గురిాంచి వవరిాంచడాం జరిగిాంద. పవననని 
ప్రజాబాట తాము ప్రారాంభాంచిన ప్రజలనుాండి అపూరవామైన సపాాందన లభసోతుాందనానిరు. గత ఎనినికల 
సాందర్ాంగా ఒకకో ఛాన్సి జగన్ కి ఇచాచాాం అని ఓటేసిన వారవరూ ఈసారి వైస్పీకి ఓటు వేసేాందుకు 
సిద్ధాంగా లేరనానిరు ఈ కారయూక్రమాంలో సోమినాయుడు, అపాపారావు, గౌరి నాయుడు, తిరుపతిరావు, 
గాంగాధర్, గ్రామాం పెద్దలు మహళలు తదతరులు పాల్గానానిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రతే్యక పూజలు 
నిర్వహంచిన సింగరాయకండ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశాం జిల్లీ, కొాండేపి నియోజకవరగాాం, జనసేన పార్టీ అధినేత కొణదల పవన్ 
కళ్యూణ్ కి వైరల్ ఫీవర్ కి గురయాయూరని, అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆరోగయూ పరిసిథాతి బాగాఅవావాలని 
మరల తిరిగి మామ్లుగా ప్రజలోలీకి రావాలని కోరుకుాంటూ, ప్రకాశాం జిల్లీ, కొాండేపి 
నియోజకవరగాాం, సిాంగరాయకొాండ మాండల అధయూక్షులు ఐనా బతితున రాజేష్ వారి సతీమణ ల 
ఆధవారయూాంలో సిాంగరాయకొాండ నుాండి బిట్రగుాంట పోవు నేషనల్ హైవే పకకోనే వెలసి ఉనని సవాయాంభ్ 
కాలభైరవ సావామి గుడిలో గురువారాం నాడు పవన్ కళ్యూణ్ తవారగా కోలుకోవాలని, ప్రతేయూక పూజలు 
నిరవాహాంచారు. ముఖయూమైన వషయాం ఏమిటాంటే గతాంలో పరయూటనలో భాగాంగా మరగా మధయూాంలో 
పవన్ కళ్యూణ్ ఈ సవాయాంభ్ కాలభైరవ సావామి వారిని దరి్శాంచుకునానిరు. ఈ కారయూక్రమాంలో 
సిాంగరాయకొాండ మాండల అధయూక్షులు అయినా బతితున రాజేష్ వారి సతీమణ, జరుగుమలిలీ మాండల 
అధయూక్షులు శశ భూషణ్, వీరమహళ రజిని, మాండల నాయకులు, కాస్ల శ్రీనివాస్, అనుములశెటిటీ 
కిరణ్ బాబు, గుాంటుపలిలీ శ్రీనివాస్, సాంక నాగరాజ్, పొనుగోటి అశోక్, శీలాం సాయి, పోలిశెటిటీ 
వజయకుమార్, షేక్ మా బాషా, షేక్ స్ల్తున్ భాషా, వాయిల చినని, తగరాం రాజ్ మరియు 
జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

జనసేన చొరవతొ కదిలన స్్కల్ యంత్రాగం
శతఘ్ని న్యూస్:  సతయూసాయి జిల్లీ, పెనుకొాండ నియోజకవరగాాం, ర్ద్దఒ 
మాండలాం, నెల్లీరు గ్రామాంలో.. ప్రాథమిక పాఠశాల నాందు, నీటి 
సాంపు అపరిశుభ్ాంగా వుాండటాం గమనిాంచి జనసేన నాయకులు ఈ 
వషయానిని ప్రధానోపాధాయూయుల ను ప్రశనిాంచగా.. కనీసాం తాగునీరు 
కూడా లేవు అని సమాధానాం చ్పిపానారు, ఇల్ాంటి అపరిశుభ్ 
సాంపు నీరు, చేత్లు కడుకోవట్నికి మాత్మే ఉపయోగిసాతుము అని 
సమాధానాం ఇచాచారు, ఇల్ాంటి నీటి వలన పిలలీలకు జబు్బలు వసేతు 
పరిసిథాతి ఏాంటి అని జనసేన నాయకులు మాండి పడాడిరు. వెాంటనే మీరు 

సపాాందాంచి సాంపు శుభ్పరచాలి లేదా మా సాంత డబు్బలతో బాగుచేయిసాతుము అని రాండు రోజ్లు 
గడువు ఇవవాటాం జరిగిాంద. ఎనోని నెలల నుాండి ఎాందరు చ్పిపానా పటిటీాంచుకోని యాజమానయూాం, 
జనసైనికుల మాటకు సపాాందాంచి వెాంటనే స్కోల్ ఆవరణ అాంతా శుభ్ాం చేయిాంచి నీళళి సాంపు 
సరిచేయిాంచటాం జరిగిాంద. ఈ కారయూక్రమాంలో మాండల స్నియర్ నాయకులు స్బ్రమణయూాం, జ్బెర్, 
హరి, వనోద్, రామాంజి కారయూకరతులు పాల్గానటాం జరిగిాంద.

లోవరాజు కుటంబానికి భరోసా
శతఘ్ని న్యూస్: పరాయూవరణానికి హ్ని చ్స్తునని ఎవవారిని వదలేద లేదని, 
నాయూయపోరాటాం ఎటిటీ పరిసిథాత్లోలీన్ వదలేద లేదని పవన్ కళ్యూణ్ స్పారితుతో 
పోరాటాంలో ముాందుకి వెళ్తుమని మాకవరాం గ్రామాంలో జరుగుత్నని అక్రమ 
మైనిాంగ్ తవవాకాలపై ఫిరాయూదు చేసిన లోవరాజ్కి కాంపెనీ నుాంచి వస్తునని ఒతితుడికి 
అనకాపలిలీ జనసైనికులు లోవరాజ్ ఇాంటి వద్దకు వెళ్లీ వారి కుటుాంబానికి భరోసా 
ఇవవాడాం జరిగిాంద.

బై జూస్ కు ఎంపికైన విద్యూర్థిని సనామానించిన రాయచోటి 
జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: రాయచోటి అసాంబ్లీ నియోజకవరగాాం జనసేన ఇాంచార్జ్ షైక్ 
హసన్ భాషా ఆదేశాలతో పార్టీ కారాయూలయ సక్రెటర్ షైక్ రియాజ్ నేతృతవాాంలో 
బైజూస్ కు ఎాంపికైన వదాయూరిథా పగడాల రడిడి శేఖర్ ను జనసేన పార్టీ నాయకులు 
రామశ్రీనివాస్లు సమక్షాంలో పి. రడిడి శేఖర్ ను సలవా, పూలమాలతో సతకోరిాంచి 
అభనాందస్తు స్వాట్ తినిపిాంచి ఘనాంగా సనా్మనిాంచారు.
ఆయన మాట్లీడుతూ రాయచోటి సాయి కళ్శాలలో తలిలీదాండ్రుల కషాటీనిని 
దృషిటీలో పెటుటీకుని ఆనాందాంచే వదాంగా ఉననిత సాథాయి కి ఎదగాలని పటుటీదలను 
గౌరవస్తు ఇటువాంటి వదాయూరిథాని స్పారితుతో మాధయూమాలను ఆదర్శాంగా 
తీస్కుని ప్రోతసిహస్తు వదాయూరుథాలు అాందరూ ఉననిత చదువులు చుదువుకుని 
వదాయూరాంగాంలో ప్రతిఒకకోరూ పోటీతతవాాంతో ఉననిత సాథాయి చదువులతో ప్రతి 
ఒక వదాయూరిథానులు, వదాయూరుథాలు రాణాంచాలని పేరుకోనానిరు. ఈ కారయూక్రమాంలో 
జనసేన పార్టీ నాయకులు రామశ్రీనివాస్లు, షైక్ రియాజ్, మైనార్టీ నాయకులు 
మౌల్నా రసిద్ అహ్మద్, మదన్ కుమార్ జనసైనికులు, ఖాసిమ్, సబ్ర్, నిజాాం, 
అఫసిర్ తదతరులు అభనాందనలు తెలుపుతూ పాల్గానానిరు.

చిలకప్లం – పెద్దకొత్తపల్లి రోడ్డు పునరుద్ధర్ంచాలని 
జనసేన డిమండ్

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళాం జిల్లీ, ల్వేరు, 
ఎచ్చారలీ, పొాందూరు మాండల్లకు ఎాంతో 
కీలకమైన చిలకపాలెాం – పెద్దకొతతుపలిలీ 
రోడుడిపై ప్రయాణ కషాటీలు ఇాంకా ఎనానిళ్లీ 
భరిాంచాలని అని జనసేన పార్టీకి చ్ాందన 

ల్వేరు మాండల నాయకులు పెద్దకొతతుపలిలీ పాంచాయతీ కి చ్ాందన కాకరలీ 
బాబాజీ మరియు ఆయా గ్రామాల ప్రజలు ప్రశనిస్తునానిరు. నితయూ నరకాం, ఒళ్ళి 
హూనాం అనని చాందాంగా తమ పరిసిథాతి ఉాందని ఈరోజ్ తెలియజేసారు. మ్డు 
మాండల్లకు చ్ాందన స్మారు 12 గ్రామాల ప్రజలు ఈ రహదారిపై రాకపోకలు 
సాగిస్తుాండగా… రోడుడి పొడవునా గోత్లతో రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బాందులు 
పడుత్నానిరు. వరాషిలు పడే సమయాంలో గోత్లోలీ నీరు నిలిచి వాహనదారులు, 
ప్రయాణకులు పడే కషాటీలు చాల్ దారుణాంగా ఉనానియని తెలియజేశారు. అల్గే 

వదాయూరుథాలకు రవాణా 
సౌకరాయూలు రోడులీ గుాంతలు 
మయాంగా ఉాండడాం వలలీ 
బస్సిలు కూడా రావటాం 
లేదని తెలియజేశారు. 
ఇపుపాడైనా కళ్ళి తెరిచి ఈ 
రోడులీ వేయాలని కోరారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


బందుకు సంపూర్ణ మద్దత్

శతఘ్ని న్యూస్: ఏటూరునాగారాం జనసేన పార్టీ మాండల 
కొాండగురలీ వెాంకీ (సాయి) జనసేన పార్టీ యూత్ ల్డర్ 
ఇాంచార్జ్ మాట్లీడుతూ ఏటూరునాగారాం బస్సి డిపో 
35సాంతసిరాల ఏజెనీసి ప్రాాంత వాస్ల కల అని జనసేన 
నాయకులు అనానిరు. ఈరోజ్ ఏటూరునాగారాంలో 

బస్సి డిపో వలన ఆర్టీస్కి అనినివధాలుగా ఆదాయాం కూడా వస్తుాందని అనానిరు. ములుగు జిల్లీకు గుాండ కాయల్ాంటి 
మాండలాం ఏటూరునాగారాం అని ఏటూరునాగారాంలో చుటూటీ పకకోల మాండల్లు అయిన మాంగపేట, గోవాందరావు 
పేట, తాడావాయి, కనానియిగూడాం, వాజీడు, వెాంకట్పురాం మాండల్లకు కాంద్రబిాందువుగా మధయూలో ఉననిదని 
అనానిరు. ఇకకోడ బస్సి డిపో పునరినిరా్మణాం వలన ఆదవాస్ దళ్త బహుజన వరాగాలవారికి బస్సి సౌకరయూాంతో పాటు 
రోడులీ రాకపోకలు మెరుగుపడి ప్రభ్తావాదాయాం పెరుగుత్ాందని అనానిరు. అల్కాకుాండా ఇతరరాషాట్రల రాకపోకల 
వలన బిజినెస్ లు కానీ ఇతర సాంబాంధాలు మెరుగుపడి అభవృద్ధ అయేయూ అవకాశాం ఉాంటుాందని జనసేన నాయకులు 
అనానిరు. ఇపపాటికైనా తెరాస నాయకులు వాళళి నాయకులతో ఒపిపాాంచి బస్సి డిపో పునరినిరా్మణాం చేయిాంచేల్ 
మరియు జెడిపాచైర్మన్ తో ఒపిపాాంచి బస్సి డిపో పునరినిరా్మణాం అయేయూల్ తెరాస నాయకులు ప్రయతనిాం చ్యాయూలని 
జనసేన నాయకులు అనానిరు. ఏటూరునాగారాం బస్సి డిపో పునరినిరా్మణాం అయేయూాంత వరకు బస్సి డిపో గురిాంచి 
ఎవవారు పోరాడిన ఉమ్మడి ఏటూరునాగారాం మాండలాం జనసేన పార్టీ నాయకులు అనానిరు. గురువారాం అఖిలపక్షాం 
నాయకులు బస్సి డిపో సాధనసమితి ఇచిచాన బాందుకు సాంపూర్ణ మద్దత్ ఇస్తునానిమని జనసేన నాయకులు పవన్, 
సాంతోష్, వనయ్ అనానిరు.

లైబ్రరీలో వసత్లు మెర్గుపరచాల: 
సంకెట మహేష్ బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: భైాంసా 
పటటీణాంలోని లైబ్రర్ 
చ దు వు కో వ డా ని కి 
కాకుాండా ఉపయోగాం 
లేకుాండా తయారైాంద. 
గత కొనిని 

సాంవతసిరాలుగా కొనసాగుత్నాని అకకోడ వసత్లు లేకపోవడాం చాల్ 
దురదృషటీకరాం వెాంటనే మాంచినీటి సౌకరయూాం, ఉరుస్తునని బిలిడిాంగ్ రిపేర్, 
కాలని మధయూలో ఉనని గ్ాంథాలయానికి రోడుడి సౌకరయూాం అససిలు బాగా 
లేదు, ముఖయూాంగా మహళలు చదువుకోవడానికి వచిచానపుపాడు బాత్రూమ్ 
సౌకరయూాం లేకపోవడాంతో చాల్ ఇబ్బాంద పడుత్నానిరు. తెలాంగాణలో 
కోచిాంగ్ సాంటరులీ పుటటీగొడుగుల్లీ పెరిగి డబు్బలు దాండుకుాంటునానిరు. 
నిరుదోయూగులు కానిసేటీబుల్, ఎస్ ఐ, తదతర కోచిాంగ్ ల కోసాం పేద 
మధయూ తరగతి కుటుాంబాల పిలలీలకు చాల్ ఉపయోగపడే ఈ లైబ్రర్లో 
పుసతుకాలు పాంపిణీ మరియు బిసి సటీడీ సరికోల్ ఏరాపాటు చేయాలని జనసేన 
పార్టీ ఉమ్మడి ఆదల్బాద్ జిల్లీ ఉపాధయూక్షులు స్ాంకెట మహేష్ బాబు 
డిమాాండ్ చేశారు.

రాని పథకలను వచిచేనటటుగా ప్రచారం 
చేస్తన్ వైఎస్ఆర్స్పి నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: కైకల్రు 
నియోజకవరగాాం, కైకల్రు 
మాండలాంలోని, నతతు గులలీపాడు 
గ్రామాంలో వచిత్మైన సాంఘటన 
చోటు చేస్కుాంద రాజావారి 
చేపల చ్రువు సినిమాలోని లేని 
చేపల చ్రువుకు తవవాడానికి 

అనిని డిపారటీ్మాంటులీ పరిమిషన్ ఇచిచానటులీ ఆ చ్రువు ని ఎవరో కిడానిప్ చేశారని 
తమ చ్రువు ఎకకోడుాందో వెతికి పెట్టీలని.. పోల్స్ సేటీషనోలీ ఫిరాయూదు చేసిన 
స్ను మన కైకల్రు నియోజకవరగాాం నతతు గులలీపాడు గ్రామాంలో కనిపిాంచిాంద. 
వవరాలోలీకి వెళ్తే గడపగడపకు వైఎస్ఆర్ కారయూక్రమాం నిరవాహాంచారు దానిలో 
భాగాంగా ప్రతి ఇాంటికి తిరిగి కరపత్రాలు పాంచి వారికి ప్రభ్తవా నుాండి ఏమేమి 
పథకాలు వచాచాయో వాటిని కూడా చేసి ఒక కరపత్ాం రూపాంలో వారికి 
అాందజేశారు. అధికార పార్టీ నాయకులకు వెళ్లీపోయిన తరావాత కరపత్రాలు 
చదువుకుననివారికి కళ్ళి తిరిగే నిజాలు వారికి కనిపిాంచాయి వారికి ఇళలీ సథాలాం 
రాకుాండానే వచిచానటులీగా వారికి రాని ఇాంటి సథాలాంలో ఇలులీ నిరి్మాంచుకోవడానికి 
ప్రభ్తవాాం నుాండి లోను పొాందనటులీగా వారు ఇచిచాన పత్ాంలో ఉాంద స్మారుగా 
ఇదే వధాంగా గ్రామాంలో 41 మాందకి ఇదే వధాంగా వచాచాయి వారు ప్రభ్తవాాం 
నుాండి మాకు రావలసిన పథకాలు రాకుాండా ఎవరో మధయూలో దళ్రులు మాకు 
రావలసిన సాంక్షేమ పథకాలు డబు్బను ఎవరు జేబులోకి వెళ్లీయో వచారణ 
చేయాలని తమ ఇటిటీ సథాలాం ఎకకోడుాందో చూపిాంచాలని ఇాంటి సథాలాం ఇవవాకుాండానే 
డబు్బలు ఎవరికి ఇచాచారు వచారణ చేయాలని తమకు రాష్ట్ర ముఖయూమాంత్రి జగన్ 
రడిడి గారు సాథానిక ఎమె్మలేయూ తముకు నాయూయాం చేయాలనిగ్రామానికి చ్ాందన మొరు 
సతయూవతి వనమాల అనురాధ గోవాంద రమణ అనే వయూకుతులు వీడియో రూపాంలో 
వారి బాధను సోషల్ మీడియా దావారా వారి బాధను తెలియజేశారు.

సిపిఐ నారాయణ వా్యఖ్యలకు నిరసన 
తెలపిన రామ్ చరణ్ యువత

శతఘ్ని న్యూస్: కదరి: మెగాసాటీర్ అననియయూ చిరాంజీవ పై వమర్శలు చేసిన సిపిఐ 
నారాయణ వాఖయూలకు వయూతిరకాంగా కదరి రామ్ చరణ్ యువత ఆదవారయూాంలో 
నిరసన కారయూక్రమాం చేపటిటీ.. తాను చేసిన వాయూఖయూలను వెనకికో తీస్కునేాంతవరకు 
మా అభమానులు ప్రతి చోట్ అతనికి నిరసన తెలుపు తూనే ఉాంట్ాం అని కదరి 
టౌన్ పోల్స్ సేటీషన్ లో సి.ఐమధుస్దన్ గకి అఖిల భారత చిరాంజీవ యువత, 
రాష్ట్ర చిరాంజీవ యువత, రామ్ చరణ్ యువత తరపున కదరి మెగా ఫ్యూన్సి 
ఫిరాయూదు చ్యయూడాం జరిగిాంద. ఈ కారయూక్రమాంలో కదరి నియోజక వరగాాం మెగా 
సాటీర్ చిరాంజీవ, రామ్ చరణ్, పవన్ కళ్యూణ్ అభమానులు పాల్గానానిరు.

బుర్గుల రాజుకు మనోధైరా్యని్చిచేన సంకెట మహేష్ బాబు
శతఘ్ని న్యూస్: నిర్మల్ జిల్లీ, వకల్ాంగుల 
సాంఘాం అధయూక్షుడు బురుగుల రాజ్కు పితృ 
వయోగాం. కుటుాంబానిని పరామరి్శాంచిన 
జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి ఆదల్బాద్ జిల్లీ 
ఉపాధయూక్షులు స్ాంకెట మహేష్ బాబు 
భైాంసా మాండల స్ాంకిలీ గ్రామానికి చ్ాందన 
మారుతి(76) ఈ మధయూ కాలాంలో అనారోగయూాం 
కారణాంగా చనిపోయారు. వారి కుటుాంబానికి 

ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. రాజ్ కుటుాంబాం మనోదైరయూాం కోలోపాకుాండా దైరయూాం ఇచిచా అాండగా నిలుసాతుమని 
అనిని వషయాలోలీ పార్టీ తరపున సహ్య సహకారాలు అాందసాతుమని తెలియజేయడాం జరిగిాంద. ఈ కారయూక్రమాంలో 
పరమేష్, బోజా రడిడి, భ్మనని లు పాల్గానానిరు.

మెగాఫ్్యమిలీ జోలకసే్త తటత్సా్తం: యడలా గణేష్ యాదవ్
శతఘ్ని న్యూస్:  ప్రముఖ సినీనటులు, మాజీ రాజయూసభ సభ్యూలు మెగాసాటీర్ చిరాంజీవ పై స్పీఐ నారాయణ 
చేసిన అనుచిత వాయూఖయూలకు నిరసనగా వశాఖ జిల్లీ చిరాంజీవ యువత అధికార ప్రతినిధి, జనసేన పార్టీ 
భీమిలి నియోజకవరగా నాయకుడు యడలీ గణేష్ యాదవ్ మీడియా సమావేశాం నిరవాహాంచి నారాయణ 
వాఖయూలపై ఖాండిాంచారు. యడలీ గణేష్ యాదవ్ మాట్లీడుతూ మా ఆరాధాయూదైవాం, మా అభమానుల 
సేవలకు మారగాదరి్శ, మథర్ తెరిసా తరువాత సేవలకు ప్రతిరూపమైన చిరాంజీవ పై నారాయణ గారు చేసిన 
వాయూఖయూలకు జిల్లీ చిరాంజీవ యువత తరుపున ఖాండిస్తునానిమని, రాషాట్రాంలో మేము బతిక ఉనానిాం అని 
పబిలీసిటీ కోసాం నారాయణ ల్ాంటి వాళ్లీ చిరాంజీవ గారు పవన్ కళ్యూణ్ గారలీ పేరులీ ప్రసాతువాంచుకొని పబిలీసిటీ 
తెచుచాకుాంటూనానిరు సిపిఐ నారాయణ ఒళ్ళి దగగార పెటుటీకొని మాట్లీడాలి అని మాండిపడాడిరు. సినీ ఇాండస్ట్రకి 
పెద్దదకుకోగా సినీ కారి్మకులను, అభమానులను,కళ్కారులను, తను మాధయూమాల్దావారా చలిాంచి ఎాంతో లెకకోలేనిమాందకి 
ఆరి్ధకాంగా ఆదుకునే ఆపదా్ాంధువుడని, ప్రపాంచానిక ఆదర్శమైన, ఇటువాంటి మహనీయునిని అనట్నికి మాటలేల్ వచాచాయిని 
నీల్దీశారు. చిరాంజీవ పై చేసిన వాయూఖయూలను వెనకికో తీస్కోకపోతే నారాయణ పై అఖిలభారత చిరాంజీవ యువత,రాష్ట్ర చిరాంజీవ 
యువత ఆదేశాల మేరకు దీనిపై మరిాంత ఉదయూమిసాతుమని హెచచారిాంచారు. రాష్ట్రాంలో రకతుదానాం, నేత్ధానాంతో పాటు కరోనా 
వలయతాాండవాం చేస్తునని సమయాంలో ఆకీసిజన్ సిలాండరులీ ప్రజలకు అాందాంచి ప్రాణదాతగా నిలిచి, మాకు అభమానులకు 
స్ఫూరితు ప్రధాతగా ఉనని మా దైవాం చిరాంజీవ ని నారాయణ అనడానిని తీవ్రాంగా ఖాండిస్తునానిమని, మా మెగాఫ్యూమిల్ హీరోల 
ఆశయాలను ప్రజలోలీకి తీస్కెళ్లీటమే మా ధేయమని, నారాయణ, చిరాంజీవ గారికి,అభమానులకు క్షమాపణ చ్పాపాలని, 
చిరాంజీవగారు పై చేసిన వాఖయూలను వెనకికో తీస్కోవాలని డిమాాండ్ చేసారు. ఇకపై మా మెగాఫ్యూమిల్ జోలికొసేతు తాటతీసాతుమని 
వారిరిరువురు హెచచారిాంచారు. కారయూక్రమాం లో దల్ప్, హర్ష్, బలివాడ సాయి కృష్ణ వెాంటక సాయి, సాయి వర్మ 
శాయూమ్ తదతరులు అభమానులు పాల్గానానిరు.

జనసేనని త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రతే్యక ప్ర్థనలు : పోలశెట్టు తేజ
శతఘ్ని న్యూస్:  మైలవరాం, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఇటీవల 
జవారాంతో తీవ్ర అసవాసథాతకి గురైన సాంగతి తెలిసినదే. ఆయన తవారగా 
కోలుకోవాలని మరల ఆయురారోగాయూలతో తిరిగి ప్రజా సమసయూల పటలీ తన 
గొాంత్ను వనిపిాంచి మునుపటి ల్గా రైత్ భరోసా యాత్ కారయూక్రమాంలో 
పాల్గాని రైత్లకు మరియు సామానయూ ప్రజలకు అాండగా నిలవాలని 
ఆకాాంక్షిస్తు త్మ్మలపాలెాం గ్రామ అభయాాంజనేయసావామి దేవసాథానాంలో 
జనసేన పార్టీ ఇబ్రహీాంపటనిాం అధయూక్షులు మరియు త్మ్మలపాలెాం ఎాంపీటీస్ 
సభ్యూలు పోలిశెటిటీ తేజ ప్రతేయూక ప్రారథానలు నిరవాహాంచారు. ఈ కారయూక్రమాంలో 

జనసేన పార్టీ కారయూవరగా సభ్యూలు తిరుమలశెటిటీ పవన్, మోహన్, ప్రతాప్ తదతరులు పాల్గానానిరు.

సిపిఐ నారాయణ పై కేస నమోదు చేసిన రాష్ట్ర చిరంజీవి యువత
శతఘ్ని న్యూస్: హాందూపురాం: సి.పి.ఐ నారాయణ మెగాసాటీర్ 
చిరాంజీవ, పవన్ కళ్యూణ్ పై చేసిన అనుచిత వాయూఖయూలు చేసిన 
సాందర్ాంగా వెాంటనే చరయూలు తీస్కోవాలని హాందూపురాం టు 
టౌన్ కు న్తనాంగా వచిచాన సిఐ వెాంకటేశవారులు కి పిరాయూదు 
పత్రానిని రాష్ట్ర చిరాంజీవ యువత ఆదవారయూాంలో నిమ్మకాయల రాము 
అాందజేయడాం జరిగిాంద.
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