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సైనిక వీరుల త్యాగఫలం 
కార్గిల్ విజయం

శతఘ్ని న్యూస్:  భారత సైనిక వీరుల త్యూగఫలం కార్గిల్ విజయ్ దివస్ అని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో శ్లాఘ్ంచారు. 1999 జులై 26 భారత సైనికులు శత్రుమూకలను 

తర్మికొట్టీ కార్గిల్ కొండలపై మువ్వన్నిల 
పత్కానిని ఎగురవేసిన చార్త్రాత్మక 
శుభదినం. భారత సైనికుల ధైరయూ 
సాహసాలు, వీరోచిత పోరాటాలు 
చూసి ప్రపంచం అచ్చెరువందిన 
రోజు. అయితే ఈ విజయ 
సాధనలో 527 మంది సైనికులు 

వీర మరణం పందడం గుండెలను 
పండేసే వాస్తవం. 

ఈ పోరాటంలో 
ప్రా ణా ల ను 
అర్్పంచిన భారత సైనికులకు శిరస్సు వంచి వందనం 
చేస్్తన్నిను. వార్ ధీరత్్వనికి జోహారులా 
అర్్పస్్తన్నిను. భారత సైనిక పాటవానిని, 
సైనికుల పోరాటపట్మను 
తకుకువగా అంచన్ వేసిన 
పాకిసాథాన్ దురుబుదిధితో, కుట్ల 

నీతితో మన సర్హదుదులు దాట్ంది. తన పారామిలటర్ దళ్లను వేరా్పటువాదుల రూపంలో కార్గిల్ ప్రాంత్నికి పంప 
స్మారుగా 200 కిలోమీటరలా విస్్తర్ంలోని భారత భూభాగానిని ఆక్రమించుకునని దురా్మరగిపు వేళ మన సేనలు చేసిన 
పోరాటం చిరస్మరణీయం. శత్రువులను తర్మివేయడానికి భారత సైనికులు చూపన తెగువ, పోరాటం గుర్ంచి ప్రతి 
ఒకకురం తెలుస్కోవాలి. ప్రతికూల పర్సిథాతులు, ప్రతికూల వాత్వరణంలో శత్రువులకు ఎదురెళ్లాతే ప్రాణాలు పోవడం 
ఖాయమని తెలిసిన్.. దేశం కోసం, కోటాలాది మంది ప్రజల భద్రత కోసం శత్రు మూకలతో పోరాడి మన దేశ భూభాగానిని 
రక్ంచిన వార్ త్యూగం ఎంత కీర్్తంచిన్, మరెంత పగిడిన్ తకుకువే. ఈ విజయ భేర్లో నినదించిన ప్రతి సైనికునికి, 
వార్ కుటుంబాలకు భరత జాతి సర్వదా రుణపడి ఉంటుంది. అమరుల త్యూగాలను స్మర్ంచుకుంటూనే ఉంటుంది అని 
జనసేన్ని పేర్కున్నిరు.

జనసేన నేతల అరెస్టులు.. 
నిర్ంధాలతో అట్టుడికిన తూరుపుగోదావర్ జిల్లా

• స్ఎం పరయూటన సందర్ంగా హౌస్ అరెస్టీలు
• వినతిపత్ం ఇచేచెందుకు ప్రయతినించిన పలువుర్ అరెస్టీ
• రాజమండ్రిలో నిరసనకు దిగిన జిల్లా అధయూక్షులు శ్రీ కందుల దుర్గిష్
శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పార్టీ నేతల అరెస్టీలు, గృహ నిర్ంధాలతో ఉమ్మడి తూరు్ప గోదావర్ జిల్లా అటుటీడికింది. వరద ముంపు ప్రాంత్లోలా ముఖయూమంత్రి పరయూటన 
సందర్ంగా పార్టీ నేతలు బాధితులకు రూ. 10 వేల పర్హారం ఇవా్వలని, పంట నషటీపోయిన రైతులకు రూ. 25 వేల తక్షణ ఆర్ధిక సాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్్త 
వినతి పత్ం అందచేయాలని నిర్యించారు. వినతిపత్ం ఇవ్వకుండా జనసేన నేతలను అడ్డుకునేందుకు సోమవారం సాయంత్ం నుంచే పోలీస్లు రంగంలోకి దిగారు. 
పార్టీ జిల్లా అధయూక్షులు శ్రీ కందుల దుర్గిష్, పీఏస్ సభ్యూలు శ్రీ పంతం న్న్జీ, శ్రీ పత్ని బాలకృష్లతో పాటు అనిని నియోజకవరాగిల ఇంఛారుజులు, రాష్ట్ర, జిల్లా కారయూవరగి 

సభ్యూలకు నోటీస్లు పంపారు. ముఖయూమంత్రి పరయూటనలో వినతిపత్ం 
ఇచేచెందుకు అనుమతి లేదని, మంగళవారం ఎవ్వరూ ఇంట్ నుంచి 
బయటకు రాకూడదననిది ఆ నోటీస్ల సారాంశం. అంతేకాదు వీర్ని ఇళలా 
వదేదు పోలీస్లు గృహ నిర్ంధం చేశ్రు.
ఉమ్మడి తూరు్ప గోదావర్ జిల్లాలో జనసేన న్యకుల గృహ నిర్ంధాలను 
వయూతిర్కిస్్త రాజమండ్రిలో శ్రీ కందుల దుర్గిష్ న్యకత్వంలో పార్టీ 
న్యకులు నిరసనకు దిగారు. వరద బాధితులకు రూ. 10 వేలు, రైతులకు 
రూ. 25 వేల తక్షణ ఆర్ధిక సాయం ఇవా్వలని డిమాండ్ చేస్్త పలాకారుడులు 
ప్రదర్్శంచారు. ముఖయూమంత్రికి వినతిపత్ం ఇచేచెందుకు ప్రయతినించిన 
వీర మహిళ్ న్యకులు శ్రీమతి గంటా స్వరూప, శ్రీమతి ప్రియా 
సౌజనయూ తదితరులను పోలీస్లు అడ్డుకున్నిరు. అమల్పురం ఇంఛార్జు 
శ్రీ శెట్టీబతు్తల రాజబాబు సహా పలువురు న్యకులను పోలీస్లు అరెస్టీ 
చేసి సేటీషన్ కి తరలించారు. జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
పేరు చ్బితే ముఖయూమంత్రి శ్రీ జగన్ రెడిడుకి వెనునిలో వణుకు పుడ్తోందని 
ఈ సందర్ంగా పీఏస్ సభ్యూలు శ్రీ పంతం న్న్జీ అన్నిరు. వినతిపత్ం 
ఇసా్తమంటే ఎందుకు అంత ఉలికికుపాటని ప్రశినించారు.

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


బుధవారం, 27 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కడప గడపలో జనసేన బలం చూపిదా్దం
* ఉననిత లక్షష్ంతో కౌలు రైతు భరోసా యాత్
* గత మూడేళలాలో కడపలో 132 మంది కౌలు రైతుల ఆత్మహతయూలు
* అకోటీబరు నుంచి శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ యాత్తో మారు్ప మొదలు కాబోతోంది
* న్యకుడి బాటలో అంత్ ముందుకు వెళ్దుం
* ఉమ్మడి కడప జిల్లా న్యకులతో జనసేన పార్టీ పీఏస్ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: ‘నీతి, నిజాయతీలనే నము్మకునని పార్టీ జనసేన. వయూవసాయం కోసం చేసిన 
అపు్పల భారంతో బలవన్మరణానికి పాల్పడిన కౌలు రైతుల కుటుంబాలను ఆదుకునేందుకు 
మానవత్ దృక్పథంతో ముందుకు వెళ్్తన్నిం. ఆత్మహతయూ చేస్కునని రైతు కుటుంబాలకు 
రూ.లక్ష ఆర్థాక సాయం చేయడమే కాకుండా భవిషయూతు్తలోన్ అండగా నిలుసా్తమని భరోసా 
కలి్పస్్తన్నిమ’ని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ 
గారు స్పషటీం చేశ్రు. ఉమ్మడి కడప జిల్లాలో గత మూడేళలా కాలంలో 132 మంది కౌలు 
రైతులు ఆత్మహతయూలకు పాల్పడాడురనీ, వార్కి మనం అండగా ఉండాలిసున అవసరం ఉందనీ 
తెలిపారు. బెదిర్ంపులు వచిచెన్, కేస్లు పెట్టీన్ కౌలు రైతు భరోసా యాత్ ఉమ్మడి కడప 
జిల్లాలో జరుగుతుంది అన్నిరు. దీనికి జనసేన శ్రేణులనీని ఒకకుటై రైతులకు మేమున్నిమని 
అభయం ఇవా్వలిసున అవసరం ఉందని స్పషటీం చేశ్రు. హైదరాబాద్ లోని జనసేన 
పార్టీ కేంద్ర కారాయూలయంలో మంగళవారం ఉమ్మడి కడప జిల్లా నుంచి వచిచెన జనసేన 
న్యకులు, జన సైనికులతో శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు సమావేశమయాయూరు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ మనోహర్ గారు మాటాలాడ్తూ ‘‘జనసేన పార్టీకి కడప జిల్లాలో బలంగా పనిచేసే 
జన సైనికులున్నిరు. ఎనోని ఒతి్తళ్లా ఉండే ప్రాంతంలో ఓ గొప్ప ఆశయం కోసం మనం పనిచేస్్తన్నిమనని విషయానిని గురు్తంచుకోవాలి. జనసైనికులకు ఏ కషటీమొచిచెన్ పార్టీ కచిచెతంగా 
అండగా నిలుస్్తంది. గత మూడేళలాలో స్ఎం సంత జిల్లాలో 132 మంది కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూకు పాల్పడటం సాధారణ విషయం కాదు. సంత నియోజకవరగిం పులివెందులలోన్ 
గత మూడేళలాలో అనేక మంది బలవన్మరణానికి పాల్పడాడురు. వార్కి తగిన సాయం అందించాలిసున అవసరం ఉంది. కేవలం పార్టీ నుంచి సాయం చేయడమే కాదు.. ప్రభ్త్వం నుంచి 
సదరు కౌలు రైతులకు న్యూయంగా రావలిసున రూ.7 లక్షలు వచేచె వరకు జన సైనికులు పోరాడాలిసున అవసరం ఉంది. రైతు కుటుంబాలకు ఏ కషటీం వచిచెన్ మేమున్నిమని భరోసా 
నింపాలి.
* రాష్ట్ర రాజకీయ చర్త్లో ఓ అద్త యాత్ మొదలు కాబోతోంది
దసరా నుంచి రాష్ట్ర రాజకీయాలోలా కనివినీ ఎరుగని మారు్పలు ఉంటాయి. జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేపటటీబోయే యాత్ రాష్ట్ర రాజకీయాలను మలుపు తిప్పబోతోంది. ఈ 
యాత్ దా్వరా కష్టీలోలా ఉనని పేదలకు మర్ంత దగగిరవుదాం. 2014 నుంచి రాజకీయాలోలా వెనకడ్గు లేకుండా, గొప్ప పటుటీదలను చూపుతూ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు జనసేన పార్టీ అనే 
ఓ గొప్ప వేదికను అందించారు. ప్రజా సమసయూల పర్ష్కురమే లక్షష్ంగా దీనిని మర్ంత బలపరాచెలిసున అవసరం ప్రతి జన సైనికుడిపై ఉంది. ప్రజా వయూతిర్క విధాన్లతో ముందుకెళ్్తనని 
శ్రీ జగన్ రెడిడుని ఓడించడమే లక్షష్ంగా కంకణం కటుటీకొని పని చేయాలి. ఈ పోరాటంలో అరెస్టీలు, కేస్లు, బెదింర్ంపులు, దాడ్లు ఉంటాయి. వాటనినింట్నీ దాటుకొని పోరాటం 
చేయాలి. కడప జిల్లాలో జనసేన ఎంత బలంగా ఉందో కౌలు రైతు భరోసా యాత్ దా్వరా చాట్ చ్బుదాం. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఏ నిర్యం తీస్కున్ని ఒకట్కి పదిసారులా ఆలోచిసా్తరు. 
కచిచెతంగా అది రాష్ట్ర ప్రజలకు మేలు చేసేది అయితేనే ఆయన దానిని ఆమోదిసా్తరు. న్యకుణ్్ ప్రతి జన సైనికుడ్ అనుసర్ంచాలి. మన న్యకుడ్ చూపన దార్లో నడవాలి’’ అన్నిరు. 
పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదర్్శ శ్రీ త్తంశెట్టీ న్గంద్ర ఈ సమావేశంలో పాల్గిన్నిరు.

కోనసీమలో సిఎం పరయాటనకు జనసేన నిరసన సెగ
శతఘ్ని న్యూస్: కోనస్మజిల్లా: ప. గననివరం నియోజక వరగింలో ముఖయూమంత్రి వై ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడిడు పరయూట్ంచారు.
రాజానగరం శ్సన సభ్యూలు జకకుంపూడి రాజా వాహన్నిని అడ్డుకునని జనసేన వీర మహిళలు.
వీర మహిళలను అదుపులోకి తీస్కునని పోలీస్లు.
గంట్పెదపూడి వదదు నిరసన తెలిపన జనసేన వీరమహిళలు.
రాజానగరం ఎమ్్మలేయూ జకకుంపూడి రాజా వాహన్నిని అడ్డుకునని వీరమహిళలు.
సి ఎమ్. డౌన్ డౌన్ అని నిన్దాలు చేసారు.
వీరమహిళలపై విరుచుకుపడటీ శ్సన సభ్యూలు రాజా.
జనసేన వీరమహిళలను అదుపులోకి తీస్కునని పోలీస్లు.

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

ముఖయామంత్రి పరయాటన వరద బాధితులోలా భరోసా నింపలేదు
* డ్రామా కంపెనీ వయూవహారంల్ వైస్పీ హడావిడి
* ఎంపక చేసిన వార్తోనే స్ఎం మాటామంతి
* వినతి పత్రాలు కూడా తీస్కోలేని సిథాతిలో ఉన్నిరు
* వినతి పత్ం ఇసా్తమంటే జనసేన నేతలను హౌస్ అరెస్టీలు చేశ్రు
* బాధిత కుటుంబాలకు రూ.10 వేలు తక్షణసాయం అందించాలి

శతఘ్ని న్యూస్: గోదావర్ వరద ప్రభావిత ప్రాంత్లోలా ముఖయూమంత్రి గారు జర్పన పరయూటన బాధితులోలా కనీస భరోసా నింపలేక 
పోయిందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో విమర్్శంచారు. ఏదో 

డ్రామా కంపెనీ కారయూక్రమం జర్గినటులా అనిపంచింది. వైస్పీ సానుభూతిపరులను కొంతమందిని ఎంపక చేసి వాళలాకు 
ఐ.డి. కారుడులు ఇచిచె ముఖయూమంత్రి ముందు నిలబెటాటీరు. ప్రభ్త్వ సాయం అదు్తం, చాల్ గొప్పగా ఆదుకున్నిరని 

వాళలాతో చ్ప్పంచడానికి వైస్పీ నేతలు, అధికారులు పడడు తిప్పలు అనీనిఇనీని కావు. క్షేత్సాథాయిలో ప్రభ్త్వ పని 
తీరు తెలుస్కోవాలంటే నిజమైన బాధితులు ఇదదుర్ని పలుపంచుకొని మాటాలాడిన్ చాలు.. ముఖయూమంత్రికే 

పర్సిథాతి అరధిమవుతుంది.

* విపక్షాలపై విమర్శలకే వరద పరామర్శ
గోదావర్ వరదల వలలా ఆరు జిల్లాలు... 54 మండల్లోలా తీవ్ర నషటీం వాట్లిలాంది. సామానుయూలు, రైతులు 
తీవ్రంగా నషటీపోయారు. వరద ప్రాంత్లోలా చినని పలలాలు పాలు లేక యాతన అనుభవించారు. 
వేల ఎకరాలోలా ఉదాయూన పంటలు తీవ్రంగా దబబు తిన్నియి. వారం రోజులుగా పశుగ్రాసం లేక 
పశువులు ఆకలితో అలమట్సే్త... ప్రభ్త్వం చేసిన సహాయం చూసి నోరు లేని పశువులు 
కూడా ఆనందిసా్తయని ముఖయూమంత్రి గారు మాటాలాడం చాల్ హాసాయూస్పదం. క్షేత్సాథాయిలో 
వేల్ది కుటుంబాలు ఇబబుందులు పడ్తుంటే జిల్లా అధికార యంత్రాంగం ఏమైపోయింది? 

ఎంతమందికి ఆర్థాక సాయం అందించింది? ఎనిని కుటుంబాలను ఆదుకుంది? ఈ విషయాలను 
గుర్ంచి ప్రసా్తవించకుండా ముఖయూమంత్రి గారు ఇతరులను విమర్్శంచడమే పనిగా పెటుటీకున్నిరు. ముఖయూమంత్రి 

సాథాయి వయూకి్త పరయూట్ంచినపు్పడ్ బాధితులకు సాయం అందింది అనే భావన ఎకకుడా కలగలేదు.
* సాయం చేసే్త నిరబుందిసా్తరా?
వరద బాధితుల కష్టీలు, ప్రభ్త్వం అందిస్్తనని సాయంపై ఉమ్మడి తూరు్పగోదావర్ జిల్లా జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు శ్రీ కందుల దుర్గిష్ న్యకత్వంలో జిల్లా న్యకులు అంత్ ముఖయూమంత్రి గార్ని కలిసి వినతిపత్ం 

అందించాలని ప్రయతినిసే్త వాళలాను బలవంతంగా హౌస్ అరెస్టీలు చేశ్రు. వరద బాధిత కుటుంబాలకు రూ. 10 వేలు తక్షణ సాయం అందేల్ చూడాలని ఒక వైస్పీ ప్రజా ప్రతినిధిని 
మా పార్టీ వీర మహిళలు కోర్తే... వార్ని అవమానించేల్ మాటాలాడటం బాధాకరం. ఈ పోకడలను ఖండిస్్తన్నిం. పరుగు రాష్్రాలోలా వరద బాధితులకు రూ. 10 వేలు తక్షణ పర్హారం 
అందిస్్తంటే ఇకకుడ మాత్ం రూ 2 వేలు ఇవ్వడం దురా్మరగిం. ఇతర రాష్్రాల కంటే మన రాష్ట్రంలో ఎకుకువ నషటీం జర్గింది. వేల్ది ఇళ్లా, లక్షల్ది ఎకరాలు నీట మునిగాయి. వరద 
బాధితులతో పునరావాస కేంద్రాలు నిండిపోయాయి. వరద బాధితులకు అండగా ఉండి, మీకు తోచిన సాయం మీరు అందించాలని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్ 
పలుపు మేరకు మా న్యకులు క్షేత్సాథాయిలో పరయూట్ంచి బాధితులకు కనీస అవసరాలు తీరుస్్తంటే వాళలాను నిర్ందించడం సిగుగిచేటు. కష్టీలోలా ఉనని ప్రజలకు అండగా ఉండాలని 
జనసేన పార్టీ ప్రయతినిస్్తంది తప్ప ఏన్డ్ ఓటలా కోసం సా్వరధి రాజకీయాలకు పాల్పడదు.
* ముఖయూమంత్రి వసా్తరు.. వెళ్్తరు అనని భావన ప్రజలోలా ఉంది
వరద నషటీంపై ఇతర రాష్్రాలోలా అధికారులు ప్రాథమిక అంచన్ వేసి కేంద్రానికి నివేదిక సమర్్పంచి తక్షణ సాయం కోరుతుంటే... మన రాష్ట్రంలో మాత్ం ఇంకా ప్రమాద హెచచెర్కలు 
ఉన్నియి అందుకే వరద నషటీంపై ప్రాథమిక అంచన్ వేయలేదని ముఖయూమంత్రి మాటాలాడటం సిగుగిచేటు. గతంలో ఎననిడూ ఇల్ జరగలేదు. వరదలు రాగానే రెవెన్యూ అధికారులు నషటీంపై 
ప్రాథమిక అంచన్ వేసి, ఆ నివేదికను కేంద్రానికి పంపంచాలి. కేంద్రం నుంచి ప్రతేయూక బృందం రాష్ట్రంలో పరయూట్ంచి నషటీంపై అంచన్ వేసి అందుకు అనుగుణంగా కేంద్రం నుంచి నిధులు 
విడ్దల అయేయూవి. కానీ ఈ ప్రభ్త్వం తూతూ మంత్ంగా పనిచేసో్తంది. ముఖయూమంత్రి ఇల్నే పనిచేసా్తడ్. వరదలు వచిచెన వారానికి వసా్తడ్... వెళ్్తడ్ అనే భావన ప్రజలోలా ఉంది. 
ప్రతిపక్షాల నుంచి వినతిపత్ం కూడా తీస్కోలేని దుసిథాతిలో ఈ ప్రభ్త్వం ఉంది. ఒక రాజకీయ పార్టీగా క్షేత్సాథాయి పర్సిథాతిని ముఖయూమంత్రి దృష్టీకి తీస్కెళ్్తం. వరద బాధితులకు తక్షణ 
సాయం కింద రూ. 10 వేలు అందేల్ ప్రభ్త్వంపై ఒతి్తడి తీస్కొసా్తం అని శ్రీ న్దండలా మనోహర్ పేర్కున్నిరు.

మైలవరం జనసేన ఆధ్వరయాంలో పాదయాత్ర

శతఘ్ని న్యూస్:  మైలవరం,జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఆరోగయూం మ్రుగు పడాలని, త్వర్తగతిన కోలుకొని ప్రజలమధయూకు రావాలని ఆకాంక్స్్త ఉమ్మడి కృష్జిల్లా కారయూదర్్శ 
శ్రీమతి లక్ష్మీ కుమార్. చింతల ఆద్వరయూంలో తుమ్మలపాలం దేవాలయాలోలా పూజాది కారయూక్రమాలు నిర్వహించి తదనంతరం, ఇబ్రహంపటనిం నుండి విజయవాడ దురగిమ్మ తలిలా ఆలయానికి 
జనసేన న్యకులు, వీరమహిళలు పాదయాత్ చేయడం జర్గింది… ఈ కారయూక్రమంలో జనసేనపార్టీ మైలవరం నియోజకవరగిం ఇంచార్జు శ్రీ అకకుల రామో్మహనరావు, విజయవాడ నగర 
అధయూక్షులు,రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి,పశిచెమ నియోజకవరగి ఇంచార్జు శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్, కృష్జిల్లా ప్రధానకారయూదర్్శ శ్రీ పండమనేని శ్రీనివాస్, ప్రోగ్రామ్సు కోఆర్డునేట్ంగ్ మ్ంబర్ శ్రీ 
గర్కిపాట్ ప్రసాద్, కృష్ పెన్ని ర్జనల్ కో ఆర్డునేటర్ శ్రీమతి. మలలాపు విజయలకి్మ, తుమ్మలపాలం గ్రామ అధయూక్షులు శ్రీ తిరుమలశెట్టీ పవన్, ఇబ్రహంపటనిం అదయూక్షులు శ్రీ పోలిశెట్టీ తేజ, 
విజయవాడ నగర కారయూదర్్శ శ్రీమతి రజని, గొలలాపూడి మండల అధయూక్షులు శ్రీ కోల్ రాజు, గొలలాపూడి జనసేనపార్టీ MPTC అభయూర్థా ధార్్మకమండలి సభ్యూరాలు శ్రీమతి కాంతకుమార్, 
కొండపలిలా మునిసిపాలిటీ కౌనిసులర్ అభయూర్ధి శ్రీమతి స్జాత, శ్రీమతి న్గలకి్మ, కాన్రున్యకులు శ్రీ తిరుమలశెట్టీ స్ధీర్, ప్రవీణ్, న్గబాబు, మూర్్త, ధరా్మరావు,వెంకటసా్వమి, హర్, 
స్ర్ష్, బాల, న్యకులు, వీరమహిళలు, జనసైనికులు పెదదుతు్తన పాల్గిని కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేయడం జర్గింది.
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ఆపదలో ఉన్న ప్రజలకు జనసేన ఎప్పుడూ 
అండగా ఉంట్ంది: ఇమ్మడి కాశీనాధ్

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి తూరు్పగోదావర్ జిల్లా కూనవరం మండలం గ్రామ 
ప్రాంత్లలో ఇటీవల కాలంలో వరదల వలన నషటీపోయిన వరద బాధితులకు 
నిత్యూవసర సరుకులను అందజేసిన జనసేనపార్టీ మారాకుపురం నియోజకవరగి 
ఇంఛార్జు ఇమ్మడి కాశీన్ధ్. ఈ సంధర్ంగా ఇమ్మడి కాశీన్ధ్ మాటాలాడ్తూ 
ఆపదలో ఉనని ప్రజలకు మా జనసేనపార్టీ ఎలలాపు్పడూ అండగా ఉంటుందని మీడియా 
ముఖంగా తెలియజేశ్రు. అల్గ ఈ కారయూక్రమానికి సహకర్ంచి మేము ఉన్నిము 
అంటూ ముందుకు వచిచె కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేసిన జనసైనికులకు 
అభినందనలు తెలిపారు.

భీమిలి నియోజకవరగి జనసేన 
బారీ బహిరంగ సభ

శతఘ్ని న్యూస్:  భీమిలి నియోజకవరగిం, ఆనందపురం మండలం, గొటుటీపలిలా గ్రామంలో నిర్వహించిన 
బహిరంగ సభలో ముఖయూఅతిథిగా పాల్గిని సాథానిక న్లుగు గ్రామాల న్యకులతో, మహిళలతో గ్రామ 
సమసయూలపై చర్చెంచి వార్ తరుపున పోరాడ్త్మని బరోసా కలి్పంచడం జర్గింది. ప్రజలందర్కీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గార్ సిదాదుంత్లపై అవగాహన కలి్పంచడం జర్గింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ భీమిలి 
నియోజకవరగి న్యకులు సందీప్ పంచకరలా, వీర మహిళలు, జనసైనికులు బార్ సంఖయూలో పాల్గిన్నిరు.
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పిత్ని బాలకృష్ణ ను హౌస్ అరెస్టు చేసిన పోలీస్లు
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరం: వరద బాధితులకు రూ.10వేలు చొపు్పన ఆర్థాక సాయం 
ఇవా్వలని కోరుతూ ముఖయూమంత్రికి జనసేన పక్షాన విజాఞాపన పత్ం ఇవ్వడానికి వెళ్్తనని 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు మర్యు ముమి్మడివరం 
నియోజకవరగి ఇంచార్జు పత్ని బాలకృష్ హౌస్ అరెస్టీ చేసిన పోలీస్లు.

పంతం నానాజీని గృహ నిర్ందం చేసిన పోలీస్ 
అధికారులు

శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ రూరల్: ప్రజాసమసయూలపై 
వినతిపత్ం ఇవ్వడానికి, ప్రభ్త్వఒ 
వరదబాధితులకు 2000 రూపాయలు సహాయం 
మొకుకుబడిగా ఉననిది అని.. దానిని 10000 
రూపాయలు చేయాలని కోరుతూ స్ఎం ని కలిసి 
విననివించే కారయూక్రమానికి వెళ్ళవదదుని జనసేన పార్టీ 
పీఏస్ సభ్యూలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇంచార్జు పంతం 

న్న్జీ ని కాకిన్డ గొడర్గుంటలో గృహ నిర్ందం చేసిన పోలీస్ అధికారులు.

చేనేతల అభివృద్్ద జనసేన లక్ష్ం: చలలాపలిలా శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్: ఎమి్మగన్రు: చేనేతల అభివృదేదు జనసేన పార్టీ ప్రధాన లక్షష్మని రాష్ట్ర చేనేత 
వికాస్ చైర్మన్ చలలాపలిలా శ్రీనివాస్ అన్నిరు. ఎమి్మగన్రు నియోజకవరగిం పరయూటనలో భాగంగా 
చేనేత కుటుంబాలను పరామర్్శంచిన నియోజకవరగి ఇంచార్జు ర్ఖ గౌడ్ అధయూక్షతన సాథానిక 
పార్టీ కారాయూలయం నందు ఏరా్పటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాటాలాడ్తూ.. 
చేనేతల ఎంతో గుర్్తంపు ఉనని ఎమి్మగన్రు నియోజకవరగింలో చేనేతల మనుగడ ప్రశనిగా 
మారడం చాల్ బాధాకరం. మాచాని, సోమప్ప ల్ంట్ మహనీయులు పుట్టీన ఎమి్మగన్ర్ 
నియోజకవరగింలో చేనేతలకు గుర్్తంపు లేకపోవడం.. సరైన ధర ఇవ్వకపోవడం రాష్ట్ర ప్రభ్త్వ 
వైఫలయూం అని విమర్్శంచారు. పేరుకు మాత్మే చేనేతలకి అండగా ఉంటామని ప్రభ్త్్వలు 
ఉతుత హామీలు ఇస్్త పథకాలు ప్రకట్స్్తన్నిరని.. అరుహులైన చేనేతలకి సర్గా అందడం లేదని.. 
ఇప్పట్కైన్ రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం మేల్కుని అరుహులైన చేనేతలకు పథకాలు అందే విధంగా గిటుటీ బాటు 
ధరలు అందే విధంగా చరయూలు తీస్కోవాలని లేనిపక్షంలో చేనేతలకు అండగా జనసేన పార్టీ 
పోరాడ్తుందని హెచచెర్ంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో రాష్ట్ర చేనేత వికాస్ ప్రధాన కారయూదర్్శ 
స్ర్ంద్ర రాష్ట్ర చేనేత వికాస రాష్ట్ర కారయూదర్్శ కాసా రవి ప్రకాష్, వెంకటేష్ శ్యూమ్ తదితరులు 
పాల్గిన్నిరు.

చిత్రావతి నీరు కలుషితం కాకుండా తగు చరయాలు చేపటటుండి: ప్టటుపర్తి జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీ సతయూసాయి జిల్లా కేంద్రం, పుటటీపర్్తలోని డ్రైనేజీకి సంబంధించిన నీరు దాదాపు 18-22 
లక్షల లీటరలా నీరు పూర్్తగా చిత్రావతి నది మర్యు బుకకుపటనిం చ్రువు.. ఏదైతే బుకకుపటనిం, కొత్తచ్రువు, 
పుటటీపర్్తకి మధయూలో ఉనని చ్రువు. ఈ మూడ్ మండల్లకు మంచి నీట్ సౌకరాయూనికి కేంద్ర బిందువు అయిన 
చ్రువులోకి ఈ డ్రైనేజీ నీరు పూర్్తగా ఇందులోకి కలవడం జరుగుతుంది. దాదాపుగా ఎనిమిది న్లల నుంచి 
పూర్్తగా పుటటీపర్్తలో ఏదైతే డ్రైనేజీ వయూవసథా ఉందో ప్రతి ఒకకు బిందువు బుకకుపటనిం చ్రువులోకే కలిసి మొత్తం 
చ్రువు అంత్ కలుష్తం అవుతుంది. దీని వలలా ఈ చ్రువులో ఉనని రోగాలు వాయూపంచిన చేపలను ప్రజలు తినడం 
వలన చర్మ రోగాలు మర్యు ప్రాణాంత కరమైన కాయూనసుర్ అనే వాయూధి కూడా వాయూప్త చ్ందుతుంది. ఇది వరకే 
కాయూనసుర్ వాయూధితో చాల్మంది చనిపోవడం చూస్్తనే ఉన్నిం, ఆ తరువాత ఈ మధయూనే విషజ్వరాలు ఎకుకువ 
అవుతున్నియి కాబట్టీ దీనిని దృష్టీలో పెటుటీకొని తక్షణమే ఈ పుటటీపర్్తకి చ్ందిన డ్రైనేజీ నీరు చ్రువులోకి కానీ, 
చిత్రావతి నదిలో కలవకుండా చ్రువు మర్యు చిత్రావతి నీరు కలుష్తం కాకుండా చరయూలు తీస్కోవాలి అని 
పుటటీపర్్త జనసేన పార్టీ తరుపున సతయూసాయి జిల్లా కలకటీర్ కి మర్యు పుటటీపర్్త మునిసిపల్ కమిషనర్ కి వినతి 

పత్ం అందజేసి చరయూలు తీస్కోవాలని కోరారు.
ఈ కారయూక్రమంలో ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా ప్రధాన కారయూదర్్శ అబుదుల్ అబు, డాకటీర్ పలలాపు తిరుపతేంద్ర, పుటటీపర్్త మండల అధయూక్షుడ్ బోయ పెదదునని, వెంకటేష్ న్యక్, ఆర్.కే.స్ 
మారుతి, స్ర్ రాయల్, మనపు్పరం చంద్ర, శ్యూమ్ రాయల్, బోయ వంశీ, మేకల పవన్ కళ్యూణ్, అంజి, చిగిచ్రలా గణేష్, న్రాయణ సా్వమి, శ్రీనివాస్, రామంజి, శివ, వేణు, పునకాంత్, 
సాయి ప్రభ తదితరులు పాల్గిన్నిరు.

జక్ంపూడి వాయాకయాలను ఖండిస్తి 
జనసేన ప్రెస్ మీట్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి: రాజానగరం శ్సనసభ్యూడ్ జకకుంపూడి రాజా 
మంగళవారం జనసేన వీరమహిళల మీద చేసిన అనుచిత వాయూకయూలను ఖండిస్్త.. ప్రెస్ 
మీట్ ఏరా్పటు చేసిన జనసేన జిల్లా అధయూక్షులు కందుల దుర్గిష్ మర్యు రాజమండ్రి 
అరబున్ ఇంచార్జు అతి్త సతయూన్రాయణ, సిటీ ఇంచార్జు వై శ్రీను మర్యు ఇతర జనసేన 
న్యకులు.

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

రెడిడిగూడం మండలంలో జనసేన రచ్చబండ
శతఘ్ని న్యూస్: రెడిడుగూడెం మండల అధయూక్షుడ్ చాపలమడ్గు కాంత్రావు ఆధ్వరయూంలో రెడిడుగూడెం 
మండలంలోని రుద్రవరం, కుదప, కూనపరాజు పర్వ, మదుదులపర్వ గ్రామాలలో జనసేన రచచెబండ 
కారయూక్రమం నిర్వహించడం జర్గింది. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి, 
నియోజకవరగి ఇంచార్జు అకకుల రామో్మహనరావు(గాంధీ) మర్యు ఉమ్మడి కృష్్జిల్లా కారయూవరగి 
సభ్యూలు చింతల లక్ష్మీ, మైలవారం మండల అధయూక్షుడ్ శీలం బ్రహ్మయయూ ముఖయూ అతిధులుగా 
పాల్గిన్నిరు. అకకుల గాంధీ ఈ కారయూక్రమంలో ఆయా గ్రామాల ప్రజలతో మాటాలాడి అకకుడ 
ఉనని సమసయూలను తెలుస్కుని రాబోయే రోజులోలా ఆ సమసయూలని పర్ష్కుర దిశగా ముందుకు 
తీస్కువెళ్్తమని అకకుడ ప్రజలకు హామీ ఇచాచెరు. ఎకుకువగా గ్రామాలోలా ప్రజలు నీట్ సమసయూ, రోడలా 

సమసయూ, డ్రయినేజీ సమసయూ, మర్యు ప్రభ్త్వ పథకాలు అందడం లేదని, పెన్షలు ఎతి్తవేశ్రని చ్ప్ప అకకుడ ప్రజలు బాధపడ్తూ చ్పా్పరు. ఈ కారయూక్రమంలో మండల ఉపాధయూక్షుడ్ 
బిలిలాపోగు చంట్, మండల కమిటీ సభ్యూలు ప.రమేష్, రుద్రవరం నుండి యం.రమేష్, కుదప గ్రామంనుండి మణ్కంఠ, కూనపరాజుపర్వ నుండి శేషగిర్, సాంబశివరావు, మదుదులపర్వ 
నుండి యం.రమేష్, గఫార్, రాజశేఖర్, అశోక్, జాఫర్, ప్రసనని, కార్్తక్ మర్యు కారయూకర్తలు పాల్గిన్నిరు.

సేవ్ ధర్మవరం కారయాక్రమం – 15 వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ధర్మవరం నియోజకవరగిం జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో సేవ్ ధర్మవరం 15 వ రోజు కారయూక్రమంలో బాగంగా.. 26 వ వార్డు పారథాసారథి నగర్ లో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన 
కారయూదర్్శ ఛిలకం మధుస్ధన్ రెడిడు పరయూట్ంచి ప్రజల కష్టీలను తెలుస్కొని తప్పకుండా జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి వచాచెక ప్రతి ఒకకుర్కి న్యూయం చేసా్తమని హామీ ఇవ్వడం జర్గింది.

పవనన్న చేనేత బాట-చీరాల నియోజకవరగిం 32వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశ్లతో, రాష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగ చైర్మన్ చిలలాపలిలా 
శ్రీనివాసరావు స్చనలతో పవననని చేనేత బాట-చీరాల నియోజకవరగిం 32వ రోజు మంగళవారం 
పరయూటన వేటపాలం మండలం, దేశ్యిపేట పంచాయతీ పర్ధిలో రామా నగర్ కాలనీలో కర్ కిరణ్ తేజ్ 
అధ్వరయూంలో పూర్్త అయియూంది. ఈ కారయూక్రమంలో యువ న్యకులు వరం బూడిద (చేనేతపుర్), తోట 
చక్రి (కడవకుదురు- పరూచెరు నియోజకవరగిం) పాల్గిన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా చాల్మంది 
చేనేతలకు సంత గృహాలు లేక అదదు గృహాలోలా ఉంటూ ఇబబుంది పడ్తున్నిరని అదేవిదంగా వయో 
వృదుదులకు ప్రభ్త్వ పెన్షనులా రావడం లేదు అని గుర్్తంచడం జర్గింది. వీట్ పర్ష్కురం కోరకు నియోజకవరగి 
స్నియర్ న్యకుల సహకారంతో సంబంధించిన అధికారులతో మాటాలాడి ఈ చేనేత కార్్మకులందర్కీ నివాస గృహాలు, పెన్షనులా అందే విధంగా ప్రయతనిం చేసా్తమని చ్ప్పడం జర్గింది.

జక్ంపూడి వీర మహిళలకు క్మాపణ చెపాపులి: 
ఎస్ వి బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం 
నియోజకవరగి రాజావార్ 
అహంకారానికి హదుదు 
లేకుండా పోయింది. 
వరద బాధితుల సహాయం 
పదివేలకు పెంచాలని 
జనసేన వీర మహిళలు 
డిమాండ్ చేయడం జర్గింది. 

తనొక మహారాజుల్ ఫీల్ అవుతునని జకకుంపూడి రాజా మహిళలపై అసహన వయూక్తం 
చేస్్త, మహిళలను కించపర్చే విధంగా మాటాలాడటం రాజా చేతకానితన్నికి నిదర్శనం.

గతంలో ఇతగాడ్ కాపు కార్్పర్షన్ చైర్మన్ వెలగబెట్టీ కాపులకు చేసింది ఏమీ లేదు. పైసా 
నిధులు కూడా కార్్పర్షన్ తీస్కురాని అసమరథాపు చైర్మన్ గా చర్త్లో నిలిచిపోత్డ్.
మహిళలపై నోరు పార్స్కోవడం తప్ప నియోజకవరగింలో చేసిన అభివృదిధి స్న్ని.
సదర్ రాజావారు నియోజకవరగింలో ఇళలా సథాల్లోలా భార్గా అక్రమాలకు పాల్పడాడుడ్ అనేది 
నియోజకవరగింలో ఫుల్ టాక్.
రాజావార్ గెలిసిన తరా్వత రాజానగరం ప్రజలను గాలి వదిలేసాడ్.
అధికార మదంతో కనుని, మినుని కనకుండా గాలి మాటలు మాటాలాడ్తునని జకకుంపూడి 
రాజాకు రాబోయే ఎనినికలోలా పరాభవం తప్పదు.
వరద బాధితుల కష్టీలను తెలియజేయాలని ఉదేదుశంతో శ్ంతియుతంగా నిరసన 
తెలియజేస్్తనని జనసేన వీర మహిళపై రెచిచెపోయిన రాజా వెంటనే క్షమాపణ చ్పా్పలని 
జనసేన పార్టీ తరపున పెడన నియొజికవరగ జనసేన న్యకులు ఎస్ వి బాబు డిమాండ్ 
చేసారు.

పంతం నానాజి ఆధ్వరయాంలో జనసేన నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ రూరల్, రాష్ట్రంలో 
న్లకొని ఉనని రహదారుల దుసిథాతిపై 
పట్టీంచుకోకుండా మొదుదు నిద్ర పోతునని స్ఎం 
జగనో్మహన్ రెడిడుని మేలుకొలిపే ప్రయతనిం 
లో భాగంగా మా ప్రియతమ న్యకులు 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 

#GoodMorningCMSir అనే పలుపును ఇవ్వడం జర్గింది. అందులో భాగంగానే 
కాకిన్డ రూరల్ ప్రాంతం తూరంగి బ్రిడిజు దగగిర చాల్ దారుణంగా రోడ్డు పాడైపోయి 
ప్రయాణ్కులు చాల్ ఇబబుందులు పడ్తున్నిరు. కురుస్్తనని వరా్షలకు ఆ గోతులు 
చ్రువులుగా మార్పోవడం వలన వాహన దారులు మర్ంత ఇబబుందులు పడ్తున్ని 
కూడా ప్రజాప్రతినిధులు పట్టీంచుకోవడం లేదని, ఈ విషయం అధికారులకి, సాథానిక 
ప్రజాప్రతినిధులకి తెలియచేయాలనే ఉదేదుశంతోనే తూరంగి జనసైనికులతో కలిసి 
సోమవారం ఈ నిరసన కారయూక్రమం చేపటటీడం జర్గిందని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
సాథానిక జనసేన న్యకులు, మండల న్యకులు, జిల్లా న్యకులు పాల్గిన్నిరు.

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

యువత్ మేలుకో కారయాక్రమంతో దద్దర్లిలాన దగదర్తి
భారీగా హాజరైన దగదర్తి మండల యువత
శతఘ్ని న్యూస్: దగదర్్త: యువత్ మేలుకో కారయూక్రమంలో సిదుదు మాటాలాడ్తూ ప్రతి యువకుడ్ 
తన హకుకుల కోసం ప్రశినించు, పోరాడ్, సాధించే అనే నిన్దంతో అంబేదకుర్ వ్రాసిన భారత 
రాజాయూంగానిని అనుసర్స్్త పోరాటం చేదాదుమని తెలిపారు.
కబడ్గు బలహన వరాగిల యువతని కేవలం ఓటు బాయూంక్ రాజకీయంగా తమ వెంట 
తిపు్పకుంటున్నిరు తపా్ప వాళలాకి ఉపాధి కానీ న్యకులుగా ఎదగడానికి అవకాశం ఇవ్వలేదని 
తెలిపారు,ఈ మూడ్ సంవతసురాలలో కావలి నియోజకవరగింలో ఒకకు యువకుడికైన్ ఉపాధి 
చూపంచారా,ప్రతి సంవతసురం కాయూలండర్ విడ్దల చేసా్తం అని చ్ప్ప యువకులిని పచిచె మోసం 
చేసారని తెలిపారు.
ఈ కారయూక్రమంలో న్యకులు విజయ్, మనోజ్, చంట్, పవన్ 
కర్మ్, చిన్ని, కేశవులు, రాబోర్టీ, వంశీ, గణేష్, బాల్జీ, ఆదర్సు, 
ప్రసాద్, మనోహర్, కార్్తక్, భార్గా జనసేన న్యకులు, 
కారయూకర్తలు పాల్గిన్నిరు.

రామకుపపుం మండల ఆదర్శ పాఠశాలలో 
ఉపాధాయాయుల నియామకం

శతఘ్ని న్యూస్: చితూ్తరు జిల్లా, కుప్పం నియోజకవరగిం, రామకుప్పం మండల ఆదర్శ పాఠశ్లలోని 
485 విదాయూరుథాలకు గాను ఒకకు ఉపాధాయూయుడ్ కూడా లేని కారణంగా మర్యు త్రాగుటకు, 
వాడ్కకు నీట్ సదుపాయం లేని కారణంగా 1) నిబంధనల ప్రకారం కనీసం 13 మందినయిన్ 
నియమించాలని… 2) త్రాగుటకు, వాడ్టకు నీట్ సదుపాయం కలి్పంచాలనే డిమాండలాతో 
రామకుప్పం మండల ఆదర్శ పాఠశ్ల యందు జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో సోమవారం జర్పన 
నిరవధిక నిరసన కారయూక్రమానికి ఫలితంగా 13 మంది ఉపాధాయూయులను యుదధిప్రాతిపదికన 
నియమించి, నీట్ సదుపాయానిని కలి్పంచిన యం.ఈ.ఓ మహబూబ్ బాష్ మర్యు డి.ఈ.ఓ 
పురుషోత్తం లకు కుప్పం జనసేన కృతజఞాతలు తెలియజేయడం జర్గింది. ఈ కారయూక్రమంలో పాల్గిని 
విజయవంతం చేసిన జనసేన న్యకులు రామమూర్్త, వేణు, వామనమూర్్త, వినోద్ కుమార్, 
చంద్రు, హర్ష్, శ్రీకాంత్, కె.నవీన్, పవన్, అంజిప్రసాద్, భాసకుర్, సోము శేఖర్ న్యక్, అజిత్, 
మోహన్, ఆర్.నవీన్, హర్ష్, స్ర్ష్, ఈశ్వర్, ముననిప్ప, గిర్, స్ధాకర్ న్యక్, నవీన్ న్యక్, 
అరుణ్, హర్, సంపత్, అమీర్, గణేష్, శ్ంత్రామ్, హంసాగిర్, కిషోర్, కుప్పం ప్రజావేదిక సభ్యూలు 
మునిరాజు, శివశంకర్, బాస్ న్యకులు బాలచంద్ర బాబు, నవీన్, గోవిందప్ప, బాలు, విక్రమ్, 
చలపతి, దేవరాజు, ప్రకాష్, రవీంద్ర, గోవిందప్ప, రమేష్, కిరణ్, మహేష్, ఇందుకు సహకర్ంచిన 
రామకుప్పం ఎస్.ఐ ఉమామహేశ్వర్ రెడిడు, ప.సి అనుబు మర్యు మీడియా ప్రతినిధులందర్కీ ప్రతేయూక 
కృతజఞాతలు మర్యు ధనయూవాదాలు తెలియజేస్్తన్నిమని తెలిపారు.

బొలిశెట్టు సతయానారాయణకు జన్మదిన శుభాకాంక్లు
శతఘ్ని న్యూస్: నితయూం ప్రజా సమసయూలపై 
పోరాడ్తూ జనసేన పార్టీ గొంతును రాష్ట్ర 
ప్రజలకు వినిపస్్త ప్రజలకు అండగా 
నిలుస్్తనని విదాయూవంతులు, రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ 
ప్రధాన కారయూదర్్శ మర్యు పరాయూవరణ వేత్త 
బొలిశెట్టీ సతయూన్రాయణకి జనసేన పార్టీ, 
అరకు పారలామ్ంట్ వర్కుంగ్ కమిటీ సభ్యూలు 
కొనేనిడి లక్షష్మణరావు తరపున మర్యు అరకు 

నియోజకవరగి జనసైనికుల తరపున హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం 
జర్గింది.

ప్రజల సమసయాలపై పోరాటానికి జనసేన సిద్దం
శతఘ్ని న్యూస్: చితూ్తరు జిల్లా అధయూక్షులు స్చనల మేరకు జూమ్ సమావేశంలో 
చ్ప్పన విధంగా సాథానికంగా నియోజకవరగిం ప్రజల సమసయూలను తెలుస్కొనేందుకు 
క్షేత్ సాథాయిలో పరయూట్ంచగా ప్రజలు వార్ సమసయూలను తెలియజేస్్తన్నిరు. జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ప్రతిష్టీత్మకంగా చేపట్టీన జనవాణ్ కారయూక్రమంలో 
ఈ సమసయూలను అందచేయబడ్తుంది. ముఖయూంగా జిల్లాలో గనుల సమసయూలు, 
ఉదోయూగస్్తల సమసయూలు, రైతులకు ల్భసాట్ ధర, విదాయూరుథాలకు వెలేఫేర్ హాసటీల్సు, 
ఫీజు ర్యంబరెసుష్మంట్, జాబ్ కాయూలండర్, విదేశీ విదయూ, న్తన విదాయూ విధానంలో 
విదాయూ సంసథాలకు జరుగుతునని లోపాలు, నగర్ కార్్మకుల సమసయూలు, తిరుపతిలో 
తోపుడ్బండలా సమసయూ తుడా ఫండ్సు దార్ మళ్లాంపులు, వాహనదారుల సమసయూల 
గుర్ంచి, నీట్ పారుదల సమసయూలు గుర్ంచి పార్టీ కోసం కషటీపడ్తూ ప్రజల 
సమసయూలను గుర్్తంచి వార్కి అండగా ఉనని జనసేన కారయూకర్తల మీద జరుగుతునని 
అన్యూయాల గుర్ంచి.. వైదయూ విధానంలో లోపాలు, ఇస్క మాఫియాలో రాజకీయ 
న్యకుల ప్రజల వదదు నుంచి వస్లు చేస్్తనని మామూలు గుర్ంచి #Good-
MorningCMSir కారయూక్రమానిని జిల్లాలో చకకుగా నిర్వహించిన ప్రతి ఒకకుర్నీ 
అభినందించి.. ఈ కారయూక్రమంలో సమసయూలకు రోడ్లా మరమ్మతు్తలను ప్రభ్త్వం 
చేపటటీడం జనసేన విజయంగా ప్రజలు తెలియజేస్్తన్నిరు.

స్్ల్  పిలలా లకు పలకలు, పాయాడ్స్, బాకుస్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: పశిచెమ గోదావర్ జిల్లా: ఉండి నియోజకవరగిం, ఆకివీడ్ మండలం, 
చినకాపవరం 1వ వారుడులో ఉనని ఎలిమ్ంట ర్ స్కుల్ లో పలలా లకు పలకలు, పాయూడ్సు 
మర్యు బాకుసులు స్వచ్ందంగా పలలాలకు ఇవ్వడం జర్గింది.. ఈ కారయూక్రమంలో 
1వ వారుడు సభ్యూడ్ అడపా ఏస్బాబు, కోడూర్ స్భ్రమణయూం, చ్ననింశెట్టీ ధనస్ర్ష్, 
కాశిలంక కిరణ్, యర్ంశెట్టీ బాబ్జు, అరవ లక్షష్మణ్, పెదిదురెడిడు జాన్ పీటర్, బండిరెడిడు 
శరత్ తదితరులు పాల్గిన్నిరు.

జనసేనాని త్వరగా కోలుకోవాలని తిరుమలకు 
పాదయాత్ర చేపట్టున పీలేరు జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ అన్రోగయూం నుంచి త్వరగా 
కోలుకుని సంపూర్ ఆరోగయూవంతుడై, శకి్తవంతుడ్గా పార్టీలో చురుగాగిపాల్గిన్లి 
అని కోరుకుంటూ పీలేరు జనసైనికులు పీలేరు నుండీ తిరుపతి అలిపర్ మ్టులా వరకు 
పాదయాత్ చేయడం జర్గింది ఈ కారయూక్రమంలో చరణ్ జనసేన బాటసార్, పవర్ 
శివ, పవన్ కుమార్, మహేష్, సందీప్, రవి ప్రకాష్, హుసేసున్, మోజేష్, ఇతరులు 
పాల్గిన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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సీఎం జగన్ రెడిడి.. వీర మహిళలపై 
పోలీస్లతో దౌర్జనయాం..

శతఘ్ని న్యూస్: వినతిపత్ం తీస్కోడానికి కూడా భయపడ్తునని స్ఎం జగన్ రెడిడు.. వీర 
మహిళలపై పోలీస్లతో దౌరజునయూం..
వరద బాధితులకు తక్షణ సాయం కింద రూ.10 వేల ఆర్థాక సాయం చేయాలని జనసేన 
పార్టీ తరుపున విజాఞాపన పత్ం ఇవ్వడానికి వెళ్్ళన వీరమహిళలను అడ్డుకునని పోలీస్లు.

పైల్ లక్ష్మీ ఆధ్వరయాంలో 
రైతు భరోసా యాత్ర పలాకార్డిస్ ప్రదర్శన

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ రాష్ట్రవాయూప్తంగా చేపట్టీన కౌలు రైతుల 
కోసం రైతు భరోసా యాత్ గుర్ంచి సాథానిక పార్వతీపురం మండలంలో ఎంపీటీస్ 
అభయూర్థాని పైల్ లక్ష్మీ ఆధ్వరయూంలో సాథానికంగా న్టులా వేసే కూలీల దగగిరునించి రైతులు వరకు 
అధయూక్షులు వారు చేసే ఆర్థాక సహాయ గుర్ంచి వార్ కుటుంబానికి అండగా ఉంటాననని 
హామీలు గుర్ంచి పలాకార్డుస్ పటుటీకొని తెలియపరచడమైనది. ఈ కారయూక్రమంలో నరసుపురం 
వీర మహిళ అగురు మణ్. జనసైనికులు చ్ందకానీల్ రెడిడు కరుణ వంగల రావి న్యుడ్ 
పైల్ శీను అగురు శ్రీను న్యియూగాపు స్ర్ష్ న్ని మర్యు కొంతమంది సాథానికులు 
పాల్గిన్నిరు.

శెట్టుబతుతిల రాజబాబుని అరెస్టు చేసిన పోలీస్లు
శతఘ్ని న్యూస్: వరద బాధితులకు స్ఎం 
జగనో్మహన్ రెడిడు కంట్తుడ్పు చరయూగా 
ప్రకట్ంచిన 2 వేలు కాకుండా 10 
వేలు ఇవా్వలనే డిమాండ్ తో స్ఏం కు 
ర్ప్రజంటేషన్ ఇవ్వడానికి గంట్ పెదపూడి 
వెళ్్తనని అమల్పురం నియోజకవరగి ఇంఛార్జు 
శెట్టీబతు్తల రాజబాబుని, జిల్లా సంయుక్త 
కారయూదర్్శ చికకుం భీముడ్, న్యకులు ఆకుల 
బుజిజు, గోలకోట్ వెంకటేష్ ను పోలీస్లు అరెస్టీ 
చేసారు.

రాజోలు జనసేన ఆధ్వరయాంలో వాటర్ టాయాంకర్
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజోలు, జనసేనపార్టీ 
చిరుపవన్ సేవాసమితి ఆద్వరయూంలో 
ఏర్పటుచేసిన వాటర్ టాయూంకర్ దా్వరా 
మంగళవారం అంతర్్వదికర దిండకోడప 
లో నీరు అందక ఇబబుందిపడ్తునని వార్కి 
మేడిచరలాపాలంనకు చ్ందిన మంగెన వాస్ 
పేళ్్ళరోజు సందరబుంగా వారు ట్రాకటీర్ డీజల్ 
ఖరుచెలకు ఆర్ధికసహకారమందించగా 

జనసైనికుల దా్వరా త్రాగునీరు అందించడం జర్గిందని జనసేన న్యకులు న్మన 
న్గభూషణం తెలిపారు.

జనసేన కార్పురేటర్ దలిలా గోవింద్ రెడిడి
జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్:   గాజువాక నియోజకవరగిం యువ న్యుకులు, పేదల పెనినిధి 64వ 
వారుడు జనసేన పార్టీ కార్్పర్టర్ దలిలా గోవింద్ రెడిడు జన్మదిన సందరబుంగా అయన 
ఆఫీస్లో హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన రాష్ట్ర డాకటీర్ సెల్ 
చైర్మన్ బొడేడుపలిలా రఘు, జనసేన పార్టీ న్యుకులు ములకలపలిలా వంశీ పాల్గిన్నిరు. ఈ 
సందరబుంగా దలిలా గోవింద్ రెడిడు 64వారుడు అభివృదిధి పదదుంలో దుస్కుపోతుందని, నితయూం 
ప్రజల మధయూలో అండగా నిలిచే ప్రజా న్యుకుడని అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
పార్టీ న్యుకులు సలివిడి దినేష్ కుమార్, పటానిల అరుజున్, పరమేష్, ప్రవీణ్ మర్యు 
జనసైనుకులు పాల్గిన్నిరు.

ప్రజా సమసయాల పర్ష్్రానికై 
పాలవలస యశసి్వ పాదయాత్ర

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశ్ల మేరకు 
రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదర్్శ మర్యు విజయనగరం ఇంఛార్జు శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ 
చేపట్టీన నేను న్ నియోజకవరగి ప్రజలు కారయూక్రమంలో భాగంగా విజయనగరం 32వ 
డివిజన్ ప్రజా సమసయూల పర్ష్కురానికై పాదయాత్ చేపటాటీరు. ఈ కారయూక్రమానికి 32వ 
డివిజన్ న్యకులు వాస్ మర్యు శ్రీకాంత్ నియోజకవరగిం న్యకులు వీర మహిళలు, 
న్యకులు, జనసైనికులు అందరూ విచేచెసి విజయవంతం చేసారు.

ముతతింశెట్టు కి వారుడి సమసయాలపై వినతిపత్రం 
అందించిన గణేష్ యాదవ్

శతఘ్ని న్యూస్: భీమిలి 
నియోజకవరగిం 5&7 వారుడులో 
అనేక సమసయూలతో ప్రజలు 
ఇబబుందిలు పడ్తున్నిరు అల్లార్ 
స్త్రామరాజు నగర్, గణేష్ నగర్ 
ప్రాంత ప్రజలు ముఖయూంగా ఇకకుడ 
డ్రైనేజీ సమసయూ, ఒకకుపు్పడ్ ఈ 
ప్రాతం లో గెడడులు ఉండేవి ఇపు్పడ్ 

అవి లేకుండా కనుమరుగు ఆయాయూయి కారణం భూ కబాజులు. గెడడులు ఆక్రమించి పెదదు పెదదు 
ఇలులా కట్టీ గెడడులు మాయం చేస్్తన్నిరు, భూ కబాజు దారులకు జీవీఎంస్ అధికారులు మర్యు 
ఎలకి్రాకల్ డిపారెటీష్మంట్ అధికారులు పూర్్తగా సహకర్స్్తన్నిరు అని.. అదేవిదంగా రోడ్లా 
కూడా ఆదా్వనంగా ఉండటం వలలా అనేక మంది వాహన్దరులు విదయూరుథాలు పెదదు వారు 
పడిపోతున్నిరు, అదేవిదంగా అనిని కాలనీలకి అతి పెదదు సమసయూ పందులు సమసయూ. 24 
గంటలు ప్రజల మధయూలో నివసిస్్తననియి అధికారులు ఎనిని సారులా మోర పెటుటీకునని తూ తూ 
మంత్ంగా వచిచె వెళ్లాపోవడమే కానీ పందులు సమసయూ మాత్ం ఇకకుడ ప్రజలకు తీరడం 
లేదు అని చినని పలలాలు పై కూడా పందులు దాడి చేసిన సంఘటన్లు ఎనోని ఉన్నియి 
గుడి.. బడి అని తేడా లేదు ఏకకుడ అయిన్ పందులు సమసయూయే, ఈ పందులు వలలా 
మలేర్యా డెంగూయూ వంట్ విషజ్వరాలు వసా్తయి అని ఇకకుడ పందులు పెంపకదారులకు 
చ్ప్పన పెదదు చినని అని తేడా లేకుండా ప్రజలు పై తిరగపడ్తున్నిరు, చుటుటీపకకుల ప్రాంత 
ప్రజలు అందర్కి అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఒకకు పార్కు, కల్యూణమండపం కూడా 
ఏరా్పటు చ్యాయూలి అని యడలా గణేష్ యాదవ్ కోరారు అదేవిదంగా 5వారుడు పర్ధిలో 
ఉనని గాంధీ నగర్ ప్రజలకు వరా్షలు వసే్త నరకమే అని ఎనోని ఏళ్లాగా అకకుడ నివాసం 
ఉంటునని అకకుడ ప్రజలకు కనీస మౌలిక వసతులు లేక అనేక ఇబబుందిలు పడ్తున్నిరు. 
రోడ్డు లేదు కాలువలు లేవు వర్షం వసే్త ప్రతి ఇంట్లోకి మోకాలులోతు నీరు. అధికారులు 
వచిచె చూసి వెళలాడమే తప్ప అకకుడ సమసయూ పర్ష్కురం అయితే జరగడం లేదు దయచేసి 
పెదదు మనస్ చేస్కొని మీరు ఈ సమసయూల మీద స్పందించి తక్షణమే పర్షకుర్ంచే దిశగా 
చరయూలు తీస్కోవాలి అని యడలా గణేష్ యాదవ్ కోరారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కారయాకరతిని పరామర్్శంచిన కదిర్ శ్రీకాంత్ రెడిడి
శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం జిల్లా, త్డిపత్రి మండలం, బుగగి గ్రామానికి చ్ందిన 
జనసేన కారయూకర్త రమేష్ గత వారం ఫాయూకటీర్లో పని చేస్్త ప్రమాదానికి గురవడం 
జర్గింది. విషయం తెలుస్కొనని త్డిపత్రి నియోజకవరగి జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు కదిర్ 
శ్రీకాంత్ రెడిడు కారయూకర్తలతో కలిసి బుగగి గ్రామంలోని వార్ ఇంట్కి వెళ్్ళ పరామర్్శంచి, 
యోగక్షేమాలు తెలుస్కొని వార్ కుటుంబానికి ఏ విధమైన సహయమైన ఎలలాపుడూ 
అందుబాటులో ఉంటానని తెలియజేశ్రు.

ప్రజాధనాని్న దోచుకువటంలో 
పీ హెచ్ డీ చేసిన వైసీపీ నేతలు

ఇప్పటికే ప్రకటనల పేరుతో కోట్ల రూపాయల దుబారా చేస్తినని ప్రభుత్ం
రాష్టంలో ఎక్కడా లేని విధంగా హోర్్డంగుల పేరుతో ప్రజాధనానిని దోచుకునే యతనిం
అసలే అరకొరగా ఉనని కార్్పరేషన్ ఆదాయానికి గండికొట్టేలా కొంతమంది కార్్పరేటర్ల 
యతనిం
క్షేత్రస్థాయిలో కొంతమంది కార్్పరేటర్ల తీరుతో 
బంబేలెత్తిత్నని ప్రజలు
కార్్పరేటర్ల ధనదాహానికి అంతేలేదా?
ఇలాగైతే నగరాభివృదిధి, నగర స్ందరీకరణ ఎలా స్ధయూం
అనధికార హోర్్డంగులపై, వార్కి సహకర్స్తినని అధికారులపై 
కమీషనర్ ఇప్పటికైనా చరయూలు తీస్కోవాలి
జిలా్ల జనసేన పారీటే అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హర్

శతఘ్ని న్యూస్: మాటతప్పను, మడమ తిప్పను అంటూ 
మాయమాటలు చ్ప్ప, అలవికాని హామీలిచిచె అధికారంలోకి రావటంలోన్, అధికారంలోకి వచాచెక 
పర్పాలనను గాలికొదిలేసి ప్రజాధన్నిని దోచుకోవటంలోన్ వైస్పీ నేతలు పీ హెచ్ డీ చేశ్రని జిల్లా 
జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హర్ విమర్్శంచారు. మంగళవారం ఆయన మీడియాతో మాటాలాడారు. 
నగరంలో అనధికార ప్రకటనల హోర్డుంగులను తొలగించాలి అంటూ కొంతమంది కార్్పర్టరులా సాథానిక 
శ్సనసభ్యూలను, సంభందిత అధికారులను కోరటంపై ఆయన స్పందించారు. ఈ సందర్ంగా ఆళ్ళ 
హర్ మాటాలాడ్తూ నగరంలో అనధికార హోర్డుంగులను తొలగించమంటూ కొంతమంది కార్్పర్టరులా 
చేసిన వినతి పటలా తమకు ఎల్ంట్ అభయూంతరం లేదని, దీనికి సంభందించి అక్రమాలకు పాల్పడ్తునని 
ప్రకటనల ఏజెనీసులపై, వార్కి సహకర్స్్తనని అధికారులపై కఠిన చరయూలు తీస్కోవాలిసునదిగా కూడా జనసేన 
కోరుతుందన్నిరు. అయితే ఈ క్రమంలో
ప్రభ్త్వం చేపడ్తునని పధకాలను ప్రచారం చేసేందుకు నగరంలో ఉనని ప్రతీ డివిజన్ కార్్పర్టర్ కు 
పది హోర్డుంగులు కేటాయించాలని వారు కోరడానిని మాత్ం త్ము తీవ్రంగా వయూతిర్కిస్్తన్నిమన్నిరు. 
నగరంలో ఉనని 57 మంది కార్్పర్టరలాకు 570 హోర్డుంగులు కేటాయిసే్త కార్్పర్షన్ కి రావాలిసున 
ఆదాయానికి భార్గా గండిపడే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వయూక్తం చేశ్రు. మరోవైపు భారణా కోడికి 
చారాన్ మసాల్ అననిటులా పథకాల లబిదు ఏమో కానీ ప్రకటనల పేరుతో కోటలా రూపాయల ప్రజాధన్నిని 
ప్రభ్త్వం దుర్్వనియోగం చేస్్తందని ధ్వజమ్త్్తరు. ఇక ప్రకటనల పేరుతో సంత మీడియాకి ఎనిని 
కోటలా ప్రజాధన్నిని కుమ్మర్ంచారో ఇప్పట్కీ లకకులేదని దుయయూబటాటీరు. అది చాలదు అననిటులా రాష్ట్రంలో 
ఎకకుడాలేని విధంగా ఇపు్పడ్ నగరపాలక సంసథాకు ఆదాయం వచేచె హోర్డుంగులపై కొంతమంది కార్్పర్టరలా 
కనునిపడిందని విమర్్శంచారు. మొదట ప్రకటనల పేరుతో హోర్డుంగులు తీస్కొని ఆ తరువాత వాట్ని 
వాయూపార, వేడ్కల ప్రకటనలకు కేటాయించరనని గాయూరంటీ ఏముందని ప్రశినించారు. ఇప్పట్కే క్షేత్సాథాయిలో 
కొంతమంది కార్్పర్టరలా ధనదాహానికి అంతే లేకుండా పోతుందని మండిపడాడురు. త్ము కోటులా ఖరుచె పెట్టీ 
గెలిచింది ప్రజలకు సేవ చేయటానికి కాదని కొందరు వాయూఖాయూనించటం శోచనీయం అన్నిరు. ఇంట్ముందు 
ఇస్క కనిపసే్త చాలు రాబందుల్లా వాలంటీరులా, వారుడు సెక్రటర్లు వాలుతున్నిరని విమర్్శంచారు. అనిని 
అనుమతులతో కటటీడాలు జరుపుతున్నిమని యజమానులు మొతు్తకుంటున్ని సాథానిక కార్్పర్టర్ కు 
లోకల్ టాక్సు కటాటీలిసుందేనంటూ వార్ దగగిర నుంచి వేల్ది రూపాయలు వస్లు చేస్్తన్నిరని ఆగ్రహం 
వయూక్తం చేశ్రు. ఇల్ంట్ అక్రమ వస్ళలా వాటాలోలా తేడా వచిచె ఈ మధయూ ఇదదుర్ కార్్పర్టరలా నడ్మ 
వివాదం కూడా జర్గిందనని విషయం ప్రజలందర్కీ తెలిసిందేనన్నిరు. ఈ క్రమంలో అసలే అరకొరగా 
ఉనని కార్్పర్షన్ ఆదాయానికి గండికొటేటీ ప్రమాదానిని గుర్్తంచి అక్రమ హోర్డుంగుల నిర్వహణపై కమీషనర్ 
ప్రతేయూక దృష్టీ పెటాటీలని కోరారు. నగరంలో ఉనని ప్రతీ హోర్డుంగుకు జియో టాయూగ్, బార్ కోడ్ కేటాయిసే్త 
అనధికార హోర్డుంగులను అర్కట్టీ కార్్పర్షన్ కు భార్ ఆదాయానిని సమకూరచెవచచెని దానిదా్వరా నగర 
అభివృదిధి, స్ందర్కరణ చేపటటీవచచెని అన్నిరు. ప్రతీ కార్్పర్టర్ కు పది హోర్డుంగులను కేటాయించటానిని 
మాత్ం జనసేన పూర్్తగా వయూతిర్కిసో్తందని ఆళ్ళ హర్ అన్నిరు.

సైనికులకు యావత్ భారతద్శం సదా ఋణపడి 
ఉంట్ంది: ఆళ్ళ హర్
శతఘ్ని న్యూస్: దేశ సర్హదుదులోలా కంట 
కునుకు తియయూకుండా భారతదేశంలోని 
న్ట ముపె్్ప కోటలా ప్రజానీకానిని 
కంట్కిరెప్పల్ కాపాడ్తునని సైనికులకు 
యావత్ భారతదేశం సదా ఋణపడి 
ఉంటుందని జనసేన పార్టీ జిల్లా అధికార 
ప్రతినిధి ఆళ్ళ హర్ అన్నిరు.
కార్గిల్ విజయ్ దివస్ సందర్ంగా 
సోమవారం శ్రీనివాసరావుతోటలోని 
రామన్మక్షేత్ం వదదు నునని భారతమాత 
విగ్రహానికి ఆయన పూలమాలలు వేసి 

విజయోతసువ వేడ్కలు నిర్వహించారు. భరతమాత కి జై దేశం కోసం అమరులైన వీరులకు 
జోహారులా అంటూ నిన్దాలు చేశ్రు. ఈ సందర్ంగా ఆళ్ళహర్ మాటాలాడ్తూ భారతదేశ 
భూభాగానిని అక్రమించుకోవాలని చూసిన పాకిసా్తన్ ముషకురులను మన సైనికులు వీరోచితంగా 
ఎదుర్కుని మన భూభాగానిని విడిచిపెటేటీవరకు తర్మితర్మి కొటాటీరన్నిరు. ఈ యుదధింలో 
ఎంతోమంది సైనికులు తమ అవయవాలు తెగిపడ్తున్ని దేశం కోసం తమ తుదిశ్్వస వరకు 
పోరాడ్తూ స్మారు 527 మంది సైనికులు వీరమరణం పందారని , స్మారు 1500 
మందికి తీవ్రగాయాలయాయూయని అన్నిరు. దేశ రక్షణలో సైనికులు చేసిన ప్రాణ త్యూగానిని ప్రతీ 
భారతీయుడ్ సదా స్మర్ంచుకుంటున్నిరన్నిరు. ప్రతీఒకకురూ పలలాలకు సైనికుల త్యూగాలిని 
తెలియచేస్్త వార్లో దేశభకి్త పెంపందల్ కృష్ చేయాలని ఆళ్ళ హర్ కోరారు. దళ్త న్యకులు 
కొర్పాట్ న్గశ్వరరావు మాటాలాడ్తూ సైనికుల త్యూగాలను, పరాక్రమానిని దేశప్రజలు నితయూం 
స్మర్ంచుకుంటూ ఉంటారన్నిరు. కారయూక్రమంలో కోనేట్ ప్రసాద్, పార్టీ నగర కారయూదరుసులు 
బండారు రవీంద్ర, షేక్ మ్హబూబ్ బాష్, షరుఫేదీదున్, దాసర్ రాము, వడెడు స్బాబురావు , గోపశెట్టీ 
రాజశేఖర్, నండూర్ సా్వమి, మిర్యాల వెంకట్ , ర్పలలా కోటేశ్వరరావు , రవి తదితరులు 
పాల్గిన్నిరు.

ప్రకృతి ప్రేముకులు బోలిశెట్టు ప్ట్టునరోజు 
సందర్ంగా మొక్లు నాట్న జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకృతి,పుస్తక ప్రేమికులు, 
పరాయూవరణ ప్రధాత, ఎంతోమందికి ఆదర్
శప్రాయులు,మారగిదర్్శ,స్నియర్ రాజకీయ 
న్యకులు జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన 

కారయూదర్్శ, గౌరవనీయులు శ్రీ బోలిశెట్టీ సతయూన్రాయణ గార్ పుట్టీనరోజు సందరబుంగా, వార్ 
పుట్టీనరోజు కానుకగా జనసేన పార్టీ స్నియర్ న్యకులు ఆదాడ మోహనరావు, త్యూడ 
రామకృష్్రావు(బాలు) డాకటీర్ ఎస్. మురళీమోహన్, కంటోన్్మంట్, అంబేదకుర్ కోలనీలో 
మంగళవారం ఉదయం మూడ్ మొకకులు న్టారు.
అనంతరం విశ్ఖపటనిం, ఉత్తరాంధ్రా జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో బోలిశెట్టీ సతయూన్రాయణ 
గార్కి పుట్టీనరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

వీరమహిళలకు జక్ంపూడి క్మాపణ చెపాపులి: దినకర్ బాబు
శతఘ్ని న్యూస్: కోనస్మ జిల్లాలో ముఖయూమంత్రి జగనో్మహన్ 
రెడిడు పరయూటన సందర్ంగా శ్ంతియుతంగా వినతి పత్రానిని ఇచేచె 
సందరా్నిని రసాభాస చేసిన ప్రభ్త్వం మర్యు పోలీస్లు
జనసేన పార్టీ తూరు్పగోదావర్ జిల్లా అధయూక్షులు కందుల దుర్గిష్ 
ను వీర మహిళలను నిరబుంధించటం, అడ్డుకోవడం విచారకరమైన 
సంఘటనగా రైలే్వ కోడూరు జనసేన పార్టీ న్యకులు గంధంశెట్టీ 
దినకర్ బాబు ఆరోపంచారు. ప్రభ్త్వం నషటీపర్హారానిని సజావుగా 

పంపణీ చేయకుండా న్మమాత్పు నషటీపర్హారానిని అందించడం విచారకరమని.. ఈ 
విషయంపైన ప్రభ్త్్వనికి నిరసన తెలియజేయడం ప్రజాసా్వమయూంలో ప్రజల హకుకుగా 
వర్్ంచారు. ఇప్పట్కైన్ వైస్పీ ప్రభ్త్వం వరద బాధితులను సరైన ర్తిలో ఆదుకోవాలని 
ప్రజల ఆందోళన కారయూక్రమానిని అరథాం చేస్కుని ప్రవర్్తంచాలన్నిరు. ఆందోళనలలో 
వీరమహిళలపై అనుచిత వాయూఖయూలు చేసిన ఎమ్్మలేయూ జకకుంపూడి క్షమాపణ చ్పా్పలని 
డిమాండ్ చేశ్రు. భవిషయూతు్తలో ప్రజా శ్ంతియుత నిరసనలను అడ్డుకుంటే ప్రజల 
నిరసనగలం తీవ్రతరం అవుతుందని వైస్పీ ప్రభ్త్్వనిని హెచచెర్ంచారు.
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