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ప్రజల కష్టాన్ని సాక్షికి దారబోస్తునని జగన్ రెడ్డి.. 
జీవో నెం 12 పై జనసేన న్రసన

జీవో నంబర్ 12 పై ధ్వజమెత్తిన జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదర్శి బోనబోయిన శ్రీనివాస్
జిల్లా అధయూక్షుడు గాదె వంకటేశ్వరరావు
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు: ప్రజా ధనానికి ధర్మకర్తలా వయూవహరుంచాల్సిన పాలకులే ప్రజాధనానిని భక్షిస్్తనానిరని, పథకాల ప్రకటనల పేరుతో కోట్లాది రూపాయల 
ప్రజాధనానిని ముఖయూముంత్రి మానసపుత్రిక సాక్షి పత్రికకు ధారబోస్్తనానిరని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరశి బోనబోయిన శ్రీనివాస్ ధ్వజమెత్్తరు. రాష్ట్ర వాయూప్తుంగా 
స్మారు మూడు లక్షలకు పైగా ఉనని వాలేుంటీరలాకు పథకాల పటలా అవగాహన కల్్పుంచుందుకు సాక్షి పత్రిక మాత్రమే కొనుగోలు చసేలా ప్రతీ నెలా రుండు వుందలు విడుదల 
చస్్త ఇచ్చిన జీఓ నెుంబర్ 12 ని రదుదు చయాల్ అుంటూ జనసేన పార్టీ గరువారుం లాడ్జీ సుంటర్లా పెదదుఎత్్తన నిరసన కారయూక్రముం చపటటీుంది. జిలాలా అధయూక్షుడు గాదె 
వుంకటేశ్వరరావు ఆధ్వరయూుంలో జరగిన ఈ నిరసన కారయూక్రముంలో పెదదుఎత్్తన పార్టీ శ్రేణులు పాల్గొని ప్రభుత్్వనికి వయూతిరేకుంగా నినాదాలు చశారు.

రహదారుల నిుండా గోత్లు – సాక్షికేమో నిధులు
రాజుల సొము్మ రాళలాపాలు – ఆుంధ్రుల సొము్మ సాక్షి పాలు
పథకాలు గోరుంత – ప్రచారుం కొుండుంత – సాక్షికే డబ్ుంత్
అుంటూ పలా కారుడులు ప్రదరశిస్్త నినాదాలు చశారు.

ఈ సుందర్ుంగా బోనబోయిన మాట్లాడుతూ ప్రజలు పనునిల రూపేణా కటేటీ డబ్్లను ప్రజా సుంక్షేమానికి, రాష్ట్రాభివృదిధికి వినియోగిుంచాల్ కానీ ముఖయూముంత్రి మాత్రుం 
తన సొుంత మీడియా సుంస్థలకు ఆ ధనానిని మల్లాుంచటుం ప్రజాద్రోహమని దుయయూబట్టీరు. మూడేళ్ళుగా వాలుంటీరులా ప్రభుత్వ పథకాల పటలా అవగాహన లేకుుండానే విధులు 
నిర్వహిస్్తనానిరా అని ప్రశనిుంచారు. ఇనానిళ్లా వాలుంటీరలాను అడడుుం పెట్టీకొని రాజకీయ రాక్షస క్రీడకు పాల్పడాడురని ఇపు్పడు అదే వాలుంటీరలాను పావులుగా ఉపయోగిుంచుకొని 
ప్రజాధనానిని సొుంత మీడియాకు దోచ్పెడుడుత్నానిరని ఆగ్రహుం వయూక్తుం చశారు. రాష్ట్ర సుంపదను ఎలా దోచుకోవాలో, ఎనిని రకాలుగా దోచుకోవాలో అనే విషయుంలో 
ముఖయూముంత్రి నుుంచ్ కిుందిసా్థయి వైసీపీ నేతల వరకు పీ హెచ్ డ్ చసారని బోనబోయిన శ్రీనివాస్ అనానిరు. వైసీపీ ప్రభుత్వుం అధికారుంలోకి వచాచిక ప్రకటనల రూపుంలో 
ఒక్క సాక్షి పేపర్ కే స్మారు 380 కోటలా ప్రజాధనానిని దోచ్పెటటీుందని.. జిలాలా జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు గాదె వుంకటేశ్వరరావు ఆగ్రహుం వయూక్తుం చశారు. మటటీ రూపుంలో, 
మదయూుం రూపుంలో, ఇస్కలో దోచుకుుంట్నని వేల కోట్లా దిగముంగత్నాని కూడా వైసీపీ నేతలకు ఆకల్ తీరటుం లేదనానిరు. ఎనిని లక్షల కోట్లా దోచుకుుంటే వైసీపీ నేతలు 
ధనదాహుం తీరుత్ుందో అరధిుం కావటుం లేదనానిరు. ఒక పథకానిని నాలుగైదు విడతలుగా ఇవ్వటుం, అలా ఇచ్చిన ప్రతీసార సాక్షికి ప్రకటనల పేరుతో కోట్లా తగలేయటుం 
పరపాటగా మారుందనానిరు. కర్నా లాుంట విపత్కర సమయుంలో ప్రపుంచుం మొత్తుం నషటీపోయినా ఒక్క సాక్షి సుంస్థ మాత్రుం కోట్లా వనకేస్కుుందని, 2021 సుంవతసిరుంలో 
అక్షరాలా వుంద కోట్లా సాక్షిలో ధారబోశారని విమరశిుంచారు. అసలు ప్రభుత్్వనికి సుంభుందిుంచ్న సమాచారానిని, పథకాల అమలును సమాచారశాఖ ఇచ్చిన మేరకు అనిని 
మీడియా సుంస్థలు ప్రముఖుంగా ప్రచురసా్తయని కానీ ఆ వుంకతో సాక్షి పత్రికకు కోట్లా కటటీబెటటీడుం అతయూుంత బాధయూత్రాహితయూమని ముండిపడాడురు. సాక్షి పత్రికలో రాసే 
అబదధిపు రాతల్ని, జరగని, చయని అభివృదిధిని వాలుంటీరులా గోలాబల్ ప్రచారుంతో ప్రజలను మాయ చసేలా జరగే కుట్రలను జనసేన ఎటటీపరస్్థత్లోలాన్ సహిుంచదని అనానిరు. 
ఇప్పటకైనా ప్రజాధనుం దుర్వనియోగుం అయ్యూలా విడుదల చస్న జీవో నెుంబర్ 12 ను వుంటనే నిల్పివేయాలని లేనిపక్షుంలో జనసేన పెదదుఎత్్తన ప్రజల భాగసా్వమయూుంతో 
పోరాటుం చస్్తుందని గాదె వుంకటేశ్వరరావు ప్రభుత్్వనిని హెచచిరుంచారు. ఈ కారయూక్రముంలో కార్్పరేటర్ లక్ష్మీ దురగొ, జిలాలా అధికార ప్రతినిధులు ఆళళు హర, తవిట 
భవనానిరాయణ, ఉపాదక్షుయూలు అడపా మాణికాయూలరావు, ఇసా్మయిల్ భేగ్, బిట్రగుంట మల్లాక, ప్రధాన కారయూదరుసిలు నారదాస్ ప్రసాద్, ఉపు్ప రత్తయయూ, త్ళ్లార అపా్పరావు, 
స్బా్రావు, ముండల అధయూక్షులు గుంధుం స్రేష్ , చుందు శ్రీరాములు, వీరేళలా వుంకటేశ్వరరావు, నరసయయూ, నగర కారయూదరుసిలు చ్ుంత్ రాజు, వీరేళలా స్బా్రావు, కటకుంశెటటీ 
విజయలక్ష్మి, యడలా రాధిక, ఉపేుంద్ర, ఉదయ్, తనీనిరు గుంగరాజు అరుణ, పదా్మవతి, వరలక్ష్మి, అనస్య, కొర్రపాట నాగేశ్వరరావు, కిటూటీ, పుల్గడడు గోపి తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.
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జనసేన ఆధ్వర్ెంలో శ్రమదానెం
శతఘ్ని న్యూస్: తణుకు: జువ్వలపాలుం నుుంచ్ పడాల వరకు పాడైన ర్డలాగోత్లు 
పూడేచి శ్రమదానుం కారయూక్రముం.. పాలూర బలుస్లురావు (బూరయయూ) 
ఆధ్వరయూుంలో మొదలు పెటటీడుం జరగిుంది. ఈ కారయూక్రమానికి త్డేపల్లాగూడుం 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇుంచార్జీ బొల్శెటటీ శ్రీనివాస్ ముఖయూఅతిథిగా 
పాల్గొనానిరు. ఈ సుందర్ుంగా బొల్శెటటీ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ముఖయూముంత్రి 
నిద్రావయూవసధిలో ఉుండడుం వలలా ప్రజలు గోత్లలో పడి ప్రాణాలు పోగొట్టీకోవడుం 
జరుగత్ుందని బ్ధవారుం అతి్తల్కి సుంబుంధిుంచ్న యువకుడు గోత్లో పడి 
ప్రాణాలు పోగొట్టీకోవడుం చాలా భాదని కల్గిుంచ్ుందని ఆయన అనానిరు. 
గరువారుం, శుక్రవారుం జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూుంలో గోత్లు పూడేచి కారయూక్రముం 
చపడుత్ుందని చెపా్పరు. ఈ ప్రభుత్వుం జులై 15 వ తేదీలోగా రాష్ట్రుంలో ర్డులా 
అనిని బాగచసా్తమని చెపి్ప మొదుదు నిద్రపోత్ుందని చెపా్పరు. త్డేపల్లాగూడుంలో 
స్వచచిుంద సుంస్థలు ర్డులా వేసే స్్థతికి ఈ ప్రభుత్వ పరపాలన ఉుందని ఆయన 
విమరశిుంచారు. ఈ కారయూక్రముంలో త్డేపల్లాగూడుం నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ 
నాయకులు అడబాల నారాయణ మూర్త, వర్తనపల్లా కాశీ, కస్రడిడు మధులత, 

యుంట్రపాట రాజు, పులాలా బాబీ, అడపా ప్రసాద్, గుండమోగల స్రేష్, మదాదుల మణి కుమార్, కొనకళలా హారనాథ్, మైలవరపు రాజుంద్రప్రసాదాగొ, సోమా శుంకర్ యాదవ్, పెనుబోత్ల 
సోమలమ్మ, నీలపాల దినేష్, చాపల రమేష్, అడబాల మురళి, గటటీుం నాని, మదాస్ ఇుందు, పాలూర సుందీప్, పెనుబోత్ల బాలాజీ, రాయపురడిడు మారుతి, బొరుస్ ప్రభు, ములగాల 
శవ, దా్వరాబుందుం స్రేష్, బయనపాలేపు ముకేశ్, నుందాయూల స్దుదు, యవరని సోమశుంకర్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.
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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

వివాహాన్కి 10వేలు రూ.లు జనసేన ఆర్ధిక సాయెం
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశుం జిలాలా జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు షేక్ రయాజ్ స్చన మేరకు ఒుంగోలు 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఐటీ టీుం కోఆరడునేటర్ వీరాుంజనేయులు ముత్యూల సహకారుంతో 
వివాహానికి 10వేలు రూపాయలు వీర మహిళలు చత్లు మీదగా అుందజయడుం చయడుం 
జరగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో ఒుంగోలు నగర జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయూదరశి పలలా ప్రమీల, 
ఒుంగోలు నగర జనసేన పార్టీ కారయూదరశి గోవిుంద్ కోమల్, ఒుంగోలు నగర జనసేన పార్టీ 
సుంయుక్త కారయూదరశి ఆకుపాట ఉష, వీర మహిళ స్ుంకర కళ్యూణి, జనసేన నాయకులు బి. 
కోట, నవీన్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

మడ్డివలస కాలువ సాగునీరు విడ్దల కోసెం 
గళమెత్తున వడ్డిపిల్లి శ్రీనువాసరావు

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళుం జిలాలా, ఎచెచిరలా నియోజకవరగొుం, లావేరు మరయు జి.స్గడాుం 
ముండలుంలోగల చుటూటీ ప్రక్కల గ్రామాల ప్రజలు మడుడువలస గ్రాముం వరకు కాలువ దా్వరా 
నీరు 5నుుండి6సుంవతసిరాలవరకు నీరు వచచి దాఖలా లేదు. వైస్పి వచ్చి నీరు ఇచచి ఆలోచనలో 
లేదు. ఇటేవల జిలాలా కలకటీర్ ఆఫీస్లో స్పుందనలో కుంపె్లాుంట్ ఇవ్వడుం జరగిుంది. కలకటీర్ దగగొరకి 
రైత్లు వళళుడుం జరగిుంది. రైత్లు మడుడువలస కాలువ దా్వరా నీరు రాలేదని కలకటీర్ ను అడగడుం 
జరగిుంది. కలకటీర్ కూడా సానుకూలుంగా స్పుందిుంచారు. కలకటీర్ ఏ.ఈని, డి.ఈని, జె.ఈని, 
దేవరవలస గ్రాముం మరయు గర్రలపాలేుం వరకు పరయూవేక్షణ కోసుం రావడుం జరగిుంది.. ఈ.ఓ 
స్పుందిుంచ్ మీరు ఎుంపీడ్ఓ ని కలవుండి అని డి ఓ చెప్పడుం జరగిుంది. భూమ పని చస్కుుంటే నీరు ఇవ్వడానికి స్దధిుంగా ఉనానిము అనానిరు. ఇటేవల ఎుంపీడ్ఓ ని కలవడానికి వళత్మని 
శ్రీనువాసరావు చెపా్పరు. ఈ విజయుం జనసేన విజయమని ప్రజలు చెపా్పరు. ఈ కారయూక్రముంలో గోవిుందపురుం పుంచాయతీ జనసేన పార్టీ యుంపిటీస్ అభయూర్థ అదపాక అప్పలరాజు, 
కృష్టణాపురుం పుంచాయతీ జనసేన పార్టీ యుంపిటీస్ అభయూర్థ పోటూనిరు లక్షు్మనాయుడు, సాధినిక రైత్లు ఆల్్త సతయూనారయణ, స్వ్వల రాుంబాబ్, ఈశరలా ప్రకాషరావు, లేవగానే తవుడు, 
బీరకటలా వుంకటరమణ, ఈశరలా శ్రీనువాసరావు, తదితరులు పాల్గొనానిరు.

జనెంలోకి జనసేన సిదాధిెంతాలు కార్క్రమెం – 24వ రోజు
జనుంలోకి జనసేన స్దాధిుంత్లు.. గ్రామ గ్రామాన ఇుంటుంటకి జనసేన
కరపత్రాలను అుందజస్న జనసేన రాష్ట్ర చనేత వికాస కారయూదరశి రాట్ల రామయయూ
శతఘ్ని న్యూస్: స్దధివటుం: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 2024 లో ముఖయూముంత్రి కావాలని జనసేన 
స్దాధిుంత్లను ప్రజలోలాకి తీస్కు వళ్లాలని ఉదేదుశుంతో ఇుంటుంట తిరగి ప్రచారుం చస్్తనానిరు. రాజుంపేట జనసేన 
పార్టీ ఇుంచార్జీ మల్శెటటీ వుంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు జనసేన రాష్ట్ర చనేత వికాస కారయూదరశి రాట్ల రామయయూ 
ఆధ్వరయూుంలో ఇుంటుంటకి జనసేన కారయూక్రముంలో భాగుంగా 24వ ర్జు ఎస్ రాజుంపేట పుంచాయతీలోని 
పలు గ్రామాలలో పరయూటుంచ్ ప్రతి ఇుంటకి వళిలా సమసయూలను అడిగి తెలుస్కునానిరు. అనుంతరుం జనసేన పార్టీ 
విధివిధానాలు పార్టీ స్దాధిుంత్లు మేనిఫెసోటీ రూపుందిుంచ్న అుంశాలను సామానయూ ప్రజలకు వివరుంచారు. ఈ 
సుందర్ుంగా రామయయూ మాట్లాడుతూ, ప్రజా వయూతిరేక విధానాలను అవలుంబిస్్తనని వైయసాసిర్ ప్రభుత్్వనికి రానునని 
ర్జులోలా ప్రజలు బ్దిధి చెపా్పలనానిరు. సమసయూలు శాశ్వతుంగా తొలగిపోవాలుంటే ముఖయూముంత్రిగా పవన్ కళ్యూణ్ 
రావాలని చెపా్పరు. వచచిఎనినికలోలా ప్రజలుంత్ జనసేన పార్టీకి మదదుత్గా నిలవాలని ఆయన విజ్ఞపి్త చశారు. ఈ 
కారయూక్రముంలో రాజుంపేట జనసేన యువ నాయకులు పాల్గొనానిరు.

సీతాయిలెంక కాలనీలో జనసేన పర్టన
శతఘ్ని న్యూస్: కృష్టణాజిలాలా, అవనిగడడు నియోజకవరగొుం, అవనిగడడులోని 
సీత్యిలుంక కాలనీలో జనసేన పార్టీ అవనిగడడు ముండల అధయూక్షులు 
గడివాక శేషుబాబ్ ఆధ్వరయూుంలో జనసేన నాయకులు పరయూటుంచారు. 
కాలనీలో అుంతరగొత రహదారులు, డ్రైనేజీ సమసయూలు పరశీల్ుంచారు. జనసేన 
నాయకులకు కాలనీ వాస్లు తమ సమసయూలు చెపు్పకుని గొలులామనానిరు. 
కాలనీ ఏర్పడి పదమూడేళ్లా అయితే ఇప్పట వరకూ తమకు ఎలాుంట మౌల్క 
సౌకరాయూలు కల్్పుంచలేదని తెల్పారు. అుంతరగొత రహదారులు అధా్వనుంగా 
ఉనానియని, డ్రైనేజీ లేక ఇళలా చుటూటీ మురుగ నీరు నిల్చ్ దురా్వసన 
ప్రబల్ుందని తీవ్ర ఆవేదన వయూక్తపరచారు. ఇళలా చుటూటీ నిల్చ్ ఉనని నీటలో 
నితయూుం పాములు, జలగలు, తేళ్లా, ముండ్రగప్పలు సుంచరస్్తనానియని 
తెల్పారు. ప్రమాదకర స్్థతిలో గతయూుంతరుం లేక సరైన ర్డులా డ్రైనేజీలు లేక 
త్ము తీవ్ర ఇబ్ుందులు పడుతూ ఈ కాలనీలో జీవిస్్తనానిమని మహిళలు 
తీవ్ర ఆవేదన వయూక్తపరచారు. తమ ఓటలా కోసుం నితయూుం వచచి నాయకులు ఓట్లా 
వేయిుంచుకొని మళ్లా కనిపిుంచడుం లేదనానిరు. వారుడు సభుయూలు మొదలుకొని 
సర్పుంచ్, ఎమె్మలేయూ వరకూ తమ సమసయూలు ఏ ఒక్కరూ పటటీుంచుకోవడుం 
లేదనానిరు. సీత్యిలుంకలో ర్డలా కోసుం అనేకసారులా అధికారులకు మొరపెట్టీకునాని, పాలకులకు చుటూటీ తిరగినా ఏ ఒక్కరూ తమ కాలనీ వుంక చూడలేదనానిరు. ఎనినికల సమయుంలోనే 
తమ ఓట్లా గర్్తసా్తయని, గెల్చ్న తరా్వత ఏ ఒక్కరూ తమ వుంక చూడటేలాదని, తమ సమసయూలు పరష్ట్కరుం చయటేలాని తీవ్ర ఆవేదన వయూక్తపరచారు. వచచి ఎనినికలోలా ఏ పార్టీ నాయకులు 
కూడా తమ కాలనీకి రావదదుని మహిళలు స్పషటీుం చశారు. తమ సమసయూలు వినే వారని, తమ సమసయూలు పరష్కరుంచ వారని సా్వగతిుంచ్ ఓట్లా వేస్కుుంట్మని ప్రకటుంచారు. ఇుంత 
అధా్వనుంగా, దీనుంగా త్ము జీవిస్్తనాని తమ ఓట్లా వేయిుంచుకునని ఏ ఒక్కరూ తమ గరుంచ్ పటటీుంచుకోలేదని వాపోయారు. కాలనీకి రేషన్ ఇవా్వల్సిన ఆటో కేవలుం రుండు సారులా వచ్చి 
మళ్లా కనిపిుంచలేదనానిరు. ప్రతి నెల ఈ మురుగలో డిపో వదదుకు వళిలా బియయూుం తెచుచికుుంట్నానిమని తెల్పారు.
జనసేన ముండల అధయూక్షులు గడివాక శేషుబాబ్ మాట్లాడుతూ సీత్యిలుంక ఏర్పడి 13 ఏళ్లా గడుస్్తనాని ఇప్పటవరకు మారన రుండు ప్రభుత్్వలు ఏ ఒక్కరు కూడా ఈ కాలనీలో 
సౌకరాయూలు కల్్పుంచకపోవడుం తీవ్ర విచారకరమనానిరు. కాలనీ మొత్తుం మురుగ నీటతో, వర్షపు నీటతో నిుండిపోయినా చుక్క మురుగనీరు కూడా బయటకు వళ్లా పరస్్థతి లేకుుండా 
ఉుందని తెల్పారు. కాలనీవాస్లు మోడల్ సౌకరాయూలు లేక తీవ్ర దురవస్థ ఎదుర్్కుంట్నానిరని తెల్పారు. ప్రతి ఇుంట ముుందు ఉనని మురుగ నీటని వుంటనే బయటకు తోడిచ్చి బీలాచ్ుంగ్ 
చల్లాుంచాలని డిమాుండ్ చశారు. ఈ ప్రభుత్వుం చయకపోతే జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూుంలో త్మే ఒక తేదీ నిరణాయిుంచ్ ర్డుడు నిర్మసా్తమని స్పషటీుం చశారు.

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

టి గోకులపాడ్లో జనసేన ప్రజా పోరాట యాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: పతి్తకొుండ 
నియోజకవరగొుం, క్రిషణాగిర ముండలుం, 
టీ గోగలపాడు గ్రాముంలో ముండల 
నాయకులు నాగేశ్వరరావు, 
తిరుపాల్, ఖలీల్ ఆధ్వరయూుంలో 
పరయూటుంచారు. అనుంతరుం జనసేన 
పార్టీ, నియోజకవరగొ నాయకులు, 
స్జి రాజశేఖర్, మాట్లాడుతూ టీ 
గోగలపాడు గ్రాముంలో డ్రైనేజీ 

వయూవస్థ అదా్వనుంగా ఉుంది, మేము ప్రజలతో మాట్లాడుత్ననిపు్పడు ప్రజలు మాకు తెలుపుత్నని 
విషయాలు ఏమటుంటే, ఈ డ్రైనేజీ వయూవస్థ బాగా లేక పోవడుం, వలలా, కొనినిచోటలా స్స్ ర్డులా, లేక 
మురకి నీరు నుుండి ర్డలాపై నిల్చ్న దృశాయూలు చూశాను, మురకి నీరు ర్డలాపై నిలచడుం వలలా గ్రామ 
ప్రజలకు డుంగూయూ మలేరయా వుంట విశ్వజరాలు వస్్తనానియని, బీలాచ్ుంగ్ పౌడర్ కూడా, మా 
గ్రాముంలో సరగా చలలాడుం లేదని, కొనినిచోటలా డ్రైనేజీ కాలువలు ఉననిప్పటకీ ఆ డ్రైనేజీ కాలువలు 
కూడా నిుండిపోయినా పటటీుంచుకోని అధికారులు, అలాగే త్రాగే నీటలో పురుగలు వస్్తనానియని 
కొుంతముంది వయూక్తుం చశారు, ఇప్పటకైనా మీరు మా సమసయూలను, మీ పార్టీ తరఫున అధికారులపై 
ఒతి్తడి పెుంచ్, మాకు ముంచ్ సౌకరాయూలు కల్్పుంచాలని, గ్రామస్్తల కోరారని తెల్పారు, గ్రాముం 
మొత్తుం పరయూటుంచ్న తరా్వత, గ్రామ సచ్వాలయానికి వళిలా, గ్రామస్్తలు చెపి్పన సమసయూలపై 
పుంచాయతీ సక్రెటర్ తో మాట్లాడడుం జరగిుంది, పై అధికారులైనా ఎుంపీడ్వో గారకి ఫోన్ దా్వరా 
సమసయూలు వివరుంచడుం జరగిుంది, వుంటనే పరష్కరుంచాలని లేదుంటే జనసేన పార్టీ తరపున ఏుం 
చయాలో నేను చస్ చూపిసా్తమని చెపా్పరు, ఈ కారయూక్రముంలో పాల్గొనని జనసేన పార్టీ నాయకులు 
సౌకత్, నరస్ుంహుడు, రాముడు, షేక్షావల్, శ్రీకాుంత్, చుంద్ర, మరయు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

కడల్ ఈశ్వర్ కుటెంబాన్ని పరమర్్శెంచిన పితాన్, 
కెందుల

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ 
ఉభయగోదావర జిలాలాల 
ప్రాుంతీయ మహిళ్ కో-
ఆరడునేటర్ శ్రీమతి కడల్ ఈశ్వర 
తుండ్రి ఇటీవల స్వరగొస్్తలైనారు.. 
గరువారుం అయినవిల్లా ముండలుం 
శానపల్లాలుంకలో వార కుట్ుంబానిని 
జనసేన పార్టీ తూరు్పగోదావర జిలాలా 
అధయూక్షులు కుందుల దురేగొష్ మరయు 

జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర రాజకీయ వయూవహారాల కమటీ సభుయూలు మరయు ముమ్మడివరుం నియోజకవరగొ 
ఇుంచార్జీ పిత్ని బాలకృషణా కల్స్ సుంత్పుం వయూక్తుం చసారు.. వారతో జనసేన నాయకులు 
సానబోయిన మల్లాకారుజీనరావు, గోదశ పుుండర్ష్, దూడల సా్వమ, మాదాల శ్రీధర్ తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

ఉపాధ్్యులపై బొత్స వా్ఖ్లను ఖెండ్ెంచిన 
చిత్తురు జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: విదాయూశాఖ ముంత్రి బొతసి సతయూనారాయణ ఉపాధాయూయులపై దురుదేదుశుంతో చస్్తనని 
అనుచ్త వాయూఖయూలను తీవ్రుంగా ఖుండిస్్తనానిుం. ఎనినికల ముుందు ప్రభుత్వ ఉదోయూగలకు చతకాని 
హామీలు ఇచ్చి, నెరవేరచిలేక ప్రభుత్వ ఉదోయూగలను మరయు ముఖయూుంగా ఉపాధాయూయులను తమ 
చెపు్ప చత్లోలా పెట్టీకోవాలని దురుదేదుశుంతో.. అవినీతి యాప్ రూపుందిుంచ్ 14400 కాల్ 
సుంటర్ పెటటీ భయభ్ుంత్లకు గర చస్్తనానిరు.
రాజకీయ నాయకులు అవినీతి చసే్త ఏ కాల్ సుంటరు్క ఫోన్ చయాల్?
ప్రభుత్వ స్్కలలాకు బ్క్సి సపె్లా చయలేక, ప్రభుత్వుం హామీ ఇచ్చిన కిట్లా ఏవైతే ఉనానియో 
వాటనినిటని సమకూరచిలేక, ప్రతి జిలాలాలో డ్ఈఓల దా్వరా హెడా్మసటీరలాకు వీడియో కాల్ చయిుంచ్ 
ఎవరైనా అడిగితే బ్కు్కలనీని సపె్లా చస్నాుం, కిటలానీని ఇచ్చినామని చెపా్పల్ లేకపోతే మీ మీద 
చరయూలు తీస్కుుంట్మని బెదిరస్్తనానిరు. ఈ విషయాలు ఉపాధాయూయులు బయటబెడత్రని 
దురుదేదుశుంతో ర్జూ ఉపాధాయూయుల పైన అనుచ్త వాయూఖయూలు చస్్త.. ఉపాధాయూయుల్ని ప్రజలోలా 
చులకన చసే దురుదేదుశుంతో ప్రకటనలు చస్్త పబ్ుం గడుపుకుుంట్నానిరు. దీనిని జనసేన 
తరపున జనసేన పార్టీ చ్తూ్తరు జిలాలా ప్రధాన కారయూదరశి దారుం అనిత , జనసేన నాయకులు 
దారుం హరప్రసాద్, రడిడు, గిడుడు, సాబ్, ప్రసనని, మురళి తీవ్రుంగా ఖుండిుంచారు.

వరద బాధితులకు న్తా్వసర సరుకుల 
పెంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: సఖినేటపల్లా 
ముండలుం అప్పనరామునిలుంక 
గ్రాముంలో వరద ప్రాుంత్లోలా 
ప్రజలకు పి.ఎస్.ఎన్ సేవా 
ఫుండేషన్, రాజోలు జనసేన 

పార్టీ ఆధ్వరయూుంలో నితయూవసర సరుకులు, కాయగూరలు, ఐదు కేజీల బియయూుం పుంపిణీ 
చశారు. ఈ కారయూక్రముంలో ఫుండేషన్ అధయూక్షులు పట్నిల మురళి, ఎమా్మర్్పఎస్ 
ఎస్ రాష్ట్ర అధయూక్షులు బ్ుంగ సుంజయ్, బ్ుంగ దత్్త జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర సుంయుక్త 
కారయూదరశి దిరశాల బాలాజీ, రాష్ట్ర మతసి్యకార విభాగ కారయూదరశి పననిల ప్రభ 
ఎుంపీపీ మేడిచరలా సతయూవాణి రాము డాకటీర్ రాపాక రమేష్ బాబ్ ముండల అధయూక్షులు 
గబ్ల పణి కుమార్, రావూర నాగ, ఉుండపల్లా అుంజి, త్తయయూ నాయుడు, 
రావూర తేజ, ముండల బాబి నాయుడు, కుస్మ నాని, పోల్శెటటీ గణేష్, గ్రామ 
శాఖ అధయూక్షులు గబ్ల స్రయూనారాయణ, నల్లా జయరాజు, స్దాధిుంతి శ్రీను, లుంక 
ముత్యూలరావు త్రిమోతి, నాని, రాుంబాబ్, పవన్ స్భాష్, బ్ుంగ కిషోర్ ఫుండేషన్ 
సభుయూలు, జనసేన నాయకులు జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

నర్సెంపేట జనసేన ముఖ్ నేతల ఆత్మీయ 
సమావేశెం

శతఘ్ని న్యూస్: నరసిుంపేట నియోజకవరగొుం, వరుంగల్: గరువారుం జనసేన 
పార్టీ బలోపేతుం లక్ష్యుంగా నరసిుంపేట నియోజకవరగొ నాయకుడు మేరుగ. 
శవ కోటీ యాదవ్ అధ్వరయూుంలో నరసిుంపేట పటటీణుంలో జనసేన ముఖయూ నేతల 
ఆతీ్మయ సమావేశుం నిర్వహిుంచడుం జరగిుంది.
ఈ సమావేశుంలో నియోజకవరగొ నాయకుడు మేరుగ శవ కోటీ యాదవ్ 
మాట్లాడుతూ జన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గార స్ఫూర్తతో పార్టీ ఆవిరా్వఒ 
నుుంచ్ నియోజకవరగొఒలో ఎన్ని సామాజిక, ప్రజా సేవ కారయూక్రమాల 
దా్వరా ప్రజా సమసయూలపై స్పుందిస్్త సమష్టీగా పార్టీని ప్రజలోలాకి తీస్కవళిలా 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గార దృష్టీని నరసిుంపేట నియోజకవరగొఒ వైపు మరల్చి 
ప్రశుంసలు అుందుకోవడుం సుంతోషనీయుం. మరయు ఇది నియోజకవరగొ జన 
సైనికులుందర సమష్టీ విజయుం అనానిరు. ఇదే స్ఫూర్తతో ముుందుకు వళ్తూ 
ప్రజాసుంక్షేముం లక్ష్యుంగా నియోజకవరగొుంలో జనసేన పార్టీ బలోపేతుం కోసుం 
మరుంత బలుంగా కృష్ చయాలని పిలుపునిచాచిరు. అలాగే సామానుయూల 
కోసుం పుటటీన పార్టీ జనసేన అని, ప్రతి జన సైనికుడు నాయకత్వ లక్షణాలు 
అలవరుకుుంట్ గొప్ప నాయకులుగా ఎదగాల్ అని కోరారు.
ఈ సమావేశుంలో జనసేన ముఖయూ నేతలు వుంగా మధు, ఒరుసి. రాజుందర్, 
రాపోలు స్రేష్, గుంగల రుంజిత్, ఎలబోయిన డేవిడ్ రాజ్, తడక శ్రావన్, 
కొలువుల కార్్తక్, గాుండలా అరున్ మరయు క్రియాశీలక సభుయూలు రాసమలలా 
పవన్ కళ్యూణ్, అుందే రుంజిత్, కొమ్మ బిరాన్, చ్దురాల మాధవశుంకర్, షేక్ 
పాష్ట, మాదారపు కృషణా, గదదుల కిరణ్ తదితరులు పాల్గొని పార్టీ బలోపేతుం 
పైన వార అభిప్రాయాలను వలుబ్చాచిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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చిరు పవన్ సేవాసమిత్ మెంచి నీటి సరఫరా
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ 
చ్రుపవన్ సేవాసమతి ఆద్వరయూుంలో 
ఏర్పట్చస్న వాటర్ ట్యూుంకర్ 
దా్వరా గరువారుం రామేశ్వరుం 
కాల్వరేవుసేుంటర్ చరచిపేట లో నీరు 
అుందక ఇబ్ుందిపడుత్నని వారకి 
రామేశ్వరుం నకు చెుందిన క్రీ”శే” 

బోరుస్ సతయూనారాయణ జా్ఞపకారదుుం వార కుమారులు బోరుస్ శ్రీనివాస్ (ట్రాకటీర్ 
డ్జల్) ఖరుచిలతో రామేశ్వరుం జనసైనికుల దా్వరా త్రాగనీరు అుందిుంచడుం జరగిుంది. 
ఈ కరయూక్రముంలో సఖీనేటపల్లాముండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు గబ్ల ఫణికుమార్, 
రామేశ్వరుం గ్రామ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు బోనుం రాజు తదుతరులు పాలోగొనానిరని 
నామన నాగభూషణుం తెల్పారు.

వడ్డితోనే రైతుల పెంట రుణాలను 
రెను్వల్ చేయాల్!

శతఘ్ని న్యూస్: ఆదిలాబాద్: బాయూుంక్ వారు రైత్ల క్రాప్ లోన్ వడ్డు మాత్రమే తీస్కొని 
రనుయూవల్ చయాలని డిమాుండ్ చయడుం జరగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా జనసేన పార్టీ 
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిలాలా ఉపాధయూక్షులు స్ుంకెట మహేష్ బాబ్, ఆల్ ఇుండియా ఎసీసి, 
ఎసీటీ సుంఘుం డివిజన్ అధయూక్షులు సట్్వజి సుంగే, బిస్ వలేఫూర్ అసోస్య్షన్ అధయూక్షులు 
దుండలా శ్రీనివాస్, ఎస్ ఎఫ్ ఐ జిలాలా నాయకులు నవీన్ మాట్లాడుతూ.. ప్రతి సుంవతసిరుం 
క్రాప్ లోన్ వడ్డు చెల్లాసే్త రనుయూవల్ చసేవారు. కాని ఇపు్పడు బాయూుంక్ అధికారులు ఇుంటకి 
వచ్చి మర మొత్తుం డబ్్లు వడ్డు తో సహా కట్టీల్ అని ఇబ్ుంది పెడుత్నానిరు. అసలే 
గత మూడు సుంవతసిరాలుగా విపత్కర పరస్్థత్లోలా రైత్లు అనేక ఇబ్ుందులోలా వునానిరు. 
దీనికి తోడు అకాల వర్షుంతో పుంటలు పుండక చాలా అవస్థలు పడుత్నానిరు. బాయూుంక్ 
అధికారుల ఒతి్తడి వలలా అవమానానికి గరై మానస్కుంగా క్షోభ పడి ఆత్మహతయూలు 
చస్కుుంట్నానిరు. ముఖయూుంగా దళ్రులు రైత్లను పక్క దార పటటీుంచ్ లావాదేవీలకు 
బానిసై రైత్లను మోసుం చయడానిని తీవ్రుంగా వయూతిరేకిస్్తనానిుం. వుంటనే ప్రభుత్వుం లీడ్ 
బాయూుంక్ ఆఫీసర్సి చొరవ తీస్కుని రైత్ల దగగొర నుుండి వడ్డు మాత్రమే తీస్కొని రనుయూవల్ 
చయాలని డిమాుండ్ చస్్తనానిుం. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన యువజన నాయకులు 
గుంగలావార్ సాయి ప్రసాద్, బబూలా, రైత్లు శ్రీకాుంత్, ఉపేుంద్ర తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ఏస్బాబు కుటెంబాన్కి జనసేన అెండ
శతఘ్ని న్యూస్: యూ కొత్తపల్లా ముండలుం, కోనపాపపేట గ్రామానికి చెుందిన జనసైనికుడు 
మరయు మతసి్యకార సోదరుడు యజజీల ఏస్బాబ్ అకాల మరణుం చెుందడుంతో.. వార 
కుట్ుంబానిని పరామరశిుంచ్.. వారకి ఏ ఆపద వచ్చినా త్ము అుండగా ఉుంట్మని హామీ 
ఇస్్త తమకు తోచ్నుంతలో వారకి 2 బసా్తల బియయూుంతో ఒక నెలకు నితయూవసరాలను 
ఇస్్త 2వేల రూపాయలను ఆర్థక సహాయుంగా మతసి్యకార నాయకులు రాష్ట్ర కారయూదరశి 
కుంబాల దాస్ నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు వనాని జగదీష్, మరయు కొత్తపల్లా 
ముండల జనసేన నాయకులు పలేలాట బాపనని దొర అుందజసారు.
ఈ సమయుంలో జనసేన కుట్ుంబానిని పరామరశిుంచుందుకు నాయకులు యర్రుంశెటటీ 
బాబీజీ, బతి్తన శవ, తిరుంసటటీ ఇసాసిక్, పిల్లా అననివరుం పెనుపోత్ల చక్రి, త్టకాయల 
చుంద్ర రావు, బి సా్వమ, పి కుమార్, స్.హెచ్ గుంగ, వై కొుండబాబ్, పి. అపా్పరావు, 
మరయు సా్థనిక జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

ప్రకృత్న్ ప్రేమిెంచెండ్.. పరా్వరణన్ని రక్షిెంచెండ్: 
రామశ్రీన్వాస్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రపుంచ ప్రకృతి 
పరాయూవరణ పరరక్షణ దిన్తసివుం 
సుందర్ుంగా..
అననిమయయూజిలాలా, రాజుంపేట 
నియోజకవరగొ పరధిలోని ట. స్ుండుపల్లా 
ముండలుం కస్్తరబా గరుకుల బాల్కల 
పాఠశాల నుందు మొక్కలు నాటే 
కారయూక్రముం.

జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూుంలో రామశ్రీనివాస్ కస్్తరబా గరుకుల బాల్కల పాఠశాల 
నుందు 20 మొక్కలు, మాధుర స్్కల్ నుందు 30 మొక్కలు నాట్రు ఈ సుందర్ుంగా 
రామశ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ ప్రకృతిని ప్రేముంచుండి పరాయూవరణనిని రక్షిుంచుండి అుంటూ.. 
భావితరాల భవిషయూత్్త కోసుం కాపాడుకోవాల్సిన బాధయూత ఈ సమాజుంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ 
వుంత్ కృష్ చయాల్సిన అవసరుం ఎుంతైనా ఉుంది అని పేర్్కనానిరు. ఈ కారయూక్రముంలో ఏ 
ఓ. మురళ్ధర్, పాఠశాల హెచ్ ఎుం కుస్మా, పిఈటఏ ర్హిణి, శవకుమార, ముండల 
ఎఫ్ పి ఓ, సీఈఓ రమణయయూ, ఆర్ వీరణగయయూ, ఆుంజనేయులు నాయుడు, పాఠశాల 
స్బ్ుంది, తదితరులు పాల్గొనానిరు.

పలు కుటెంబాలను పరామర్్శెంచిన పితాన్ 
బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: ముమ్మడివరుం నియోజకవరగొుం 
పరధిలోని వివిధ గ్రామాలోలా మృతి చెుందిన 
ఆయా కుట్ుంబాలను జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
రాజకీయ వయూవహారాల కమటీ సభుయూలు 
మరయు ముమ్మడివరుం నియోజకవరగొ 
ఇుంచార్జీ పిత్ని బాలకృషణా పరామరశిుంచారు.

కొతతు బారులి తెరవడమే మద్పాన న్షేదమా?
శతఘ్ని న్యూస్: నెలూలారు స్టీ నియోజకవరగొుంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు కేతుంరడిడు 
విన్ద్ రడిడు ఆధ్వరయూుంలో జరుగత్నని పవననని ప్రజాబాట 73వ ర్జున మూలాపేటలోని 
మల్లాఖారుజీనపురుం ప్రాుంతుంలో జరగిుంది. ఇక్కడ ప్రతి ఇుంటకి తిరగిన కేతుంరడిడు ప్రజల 
సమసయూలను విని అుండగా ఉుంటూ పరష్ట్కరుం దిశగా పోరాడత్మని భర్సా కల్్పుంచారు. 
ఈ సుందర్ుంగా కేతుంరడిడు విన్ద్ రడిడు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రుంలో మదయూనిషేదుం చసా్తముంటూ, 
మాట తప్పుం మడమ తిప్పుం అుంటూ హామీ ఇచ్చి అధికారుంలోకి వచ్చిన సీఎుం జగన్ 
రడిడు మదయూనిషేదుం అనే మాట మారచి మదయూనియుంత్రణ అని అనానిరని, తరా్వత ఆ మాట 
కూడా మారచి, మడమ కూడా తిపి్ప విచచిలవిడిగా ప్రభుత్వ మదయూుం దుకాణాలతో పాట్ 
ఎలైట్ దుకాణాలు తెరచారని దుయయూబట్టీరు. ఇపు్పడు కాలపరమతి తీరపోయిన బారలాను 
మూసేస్ మదయూనియుంత్రణ చయకుుండా న్తనుంగా 840 బారలాకు అనుమత్ల్వ్వడుం 
చూస్్తుంటే జగన్ రడిడుది అసలు విలువలతో కూడిన రాజకీయమేనా అని ప్రశనిుంచారు. 
ఒక్క నెలూలారు నగరుంలోనే 35 బారలాకు అనుమత్ల్చాచిరని, ప్రభుత్వ మదయూుం దుకాణాలు, 
ఎలైట్ ష్టపులతో పాట్ ఇపు్పడు బారలాను కల్పి చూసే్త నెలూలారు నగరుంలో వీధికో 
మదయూుం దుకాణుం ఏరా్పట్ చస్న ఘనత వైసీపీ ప్రభుత్్వనికే దకు్కత్ుందనానిరు. నెలూలారు 
స్టీలో న్తనుంగా ఏరా్పటయ్యూ బారలాకు సుంబుంధిుంచ్ ఎమె్మలేయూ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ 
ఇప్పటకే స్ుండికేట్ ను ఏరా్పట్ చస్ వారవదదు కమీషనులా తీస్కుని వార చతే డిపాజిట్ 
చయిస్్తనానిరని ఆర్పిుంచారు. ప్రజలు అమాయకులేమీ కాదని, మదయూుం విషయుంలో 
వైసీపీ ప్రభుత్వుం ఎలా మోసుం చస్ుందో గమనిస్్త ఉనానిరని, ఎనినికలు ఎపు్పడు వచ్చినా 
ఖచ్చితుంగా వైసీపీకి బ్దిధి చెపే్పుందుకు ప్రజలు స్దధిుంగా ఉనానిరని కేతుంరడిడు విన్ద్ 
రడిడు తెల్యజశారు. ఈ కారయూక్రముంలో సా్థనిక జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయూకర్తలు 
పాల్గొనానిరు.
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