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ఆముదాలవలస వేదికగా జనసేన పోరుబాట
• ఎన్నికల హామీలు అమలు చేయాలంటూ ర్యాలీ
శతఘ్ని న్యాస్: ఎన్నికల హామీలు నెరవేర్చకంటే ర్జకీయ సన్యాసం చేస్తాననని సభాపతి ఎక్కడ అంటూ జనసేన పార్టీ 
ప్రధాన కారయాదర్శి శ్రీ బొలిశెట్టీ సతయాన్ర్యణ న్లదీశారు. శ్రీ తమ్మినేన్ సీతార్ం చేసిన వాగ్దాన్లను గురుతా చేశారు. 
ఆదివారం ఆముదాలవలసలో జనసేన పార్టీ న్యకలు శ్రీ పేడాడ ర్మ్మిహన్ ఆధ్వరయాంలో భార్ ర్యాలీ న్ర్వహంచారు. 
వైసీపీ ప్రభుత్వం ఇచ్్చన ఎన్నికల హామీలు వంటనే అమలు చేయాలన్ డిమండ్ చేస్తా న్ర్వహంచ్న ఈ ర్యాలీలో వందలాది 
మంది జనసైన్కలు, పార్టీ న్యకలు పాల్గొన్నిరు. గత ఎన్నికల సమయంలో ఆముదాలవలసలో మూతపడిన చక్్కర 
కర్మిగ్రం తెర్పిస్తానన్ హామీ ఇచా్చరు. మూడేళ్లు గడచ్న్ ఇచ్్చన హామీ నెరవేర్చలేకపోయారన్ పార్టీ న్యోజకవరగొ 
న్యకలు శ్రీ పేడాడ ర్మ్మిహన్ మండిపడాడారు. వైసీపీ తీరుతో ర్ష్టం అంధకారంలోకి వళ్లుపోతోందన్ అన్నిరు. ఈ 
కారయాక్రమంలో పార్టీ న్యకలు, వీర మహళలు, జనసైన్కలు పెదదా సంఖయాలో పాల్గొన్నిరు.
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జనసేన పార్టీలోకి భార్ చేరికలతో తిరుగులేని నేతగా 
నిలిచిన బండారు శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన్న్ ఆశయాలు నచ్్చ, భార్గ్ చేర్న ఆత్రేయపురం 
మండలం ర్జవరం గ్రామం గౌడ్ స్మజిక వరగొంవారు, కాపు 
స్మజికవర్గొన్కి చందిన గ్రామస్తాలు ప్రముఖ జనసేన న్యకలు 
బెజవాడ సతీష్ ఆధ్వరయాంలో బండారు శ్రీన్వాస్ న్యోజకవరగొ ఇన్్చర్జ్ 
సమక్ంలో ఆదివారం జనసేన పార్టీలోకి భార్గ్ చేర్ ఉన్నిరు.
డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిలాలు, కొతతాపేట న్యోజకవరగొంలోన్, 
ఆత్రేయపురం మండలంలోన్, ర్జవరం గ్రామం నందు ఆదివారం 
ప్రముఖ సీన్యర్ న్యకలు బెజవాడ సతీష్ ఆధ్వరయాంలో ర్జవరం 
గ్రామన్కి చందిన ట్డిపి పార్టీ న్యకలు, గౌడ స్మజిక వర్గొన్కి 
చందిన కోట వంకనని బాబు, మర్యు కాపు స్మజిక వర్గొన్కి 
చందిన తూటీ గోవందు వార్ అనుచరులతో భార్గ్ ఆదివారం ర్త్రి 9 
గంటలక జనసేన పార్టీలోకి, కొతతాపేట న్యోజకవరగొం ఇన్్చర్జ్ జనసేన 
ప్రముఖ న్యకలు బండారు శ్రీన్వాస్ సమక్ంలో చేర్కలు జర్గ్యి. 

ఈ కారయాక్రమం ఆత్రేయపురం మండలం జనసేన పార్టీ మండల అధయాక్షులు చేకూర్ కృష్ంర్జు న్యకత్వంలో, ప్రముఖ సీన్యర్ న్యకలు బెజవాడ సతీష్ ఆధ్వరయాంలో 
జనసేన పార్టీలోకి భార్గ్ చేర్న్రు. ఆత్రేయపురం మండలం నుంచ్ వశేషంగ్ గత కొదిదా రోజుల నుంచ్ భార్గ్ చేర్కలు జరుగుతండడం చూసి, జనసేన పార్టీ న్యకలు 
బండారు శ్రీన్వాస్ ఎంతో సంతోషం వయాకతాం చేయడం జర్గంది. జనసేన్న్ లాంట్ గొప్ప న్యకడు ఈ ర్ష్ట్రాన్కి అవసరమన్, రేపట్ ర్బోయే రోజులోలు ఈ ర్ష్ట్రాన్ని 
కాపాడగలిగే గొప్పన్యకడుగ్, న్జాయితీపరుడైన జనసేన్న్ మత్రమేనన్, ఈ ర్ష్ట్రాన్కి దశ దిశా చూపించగలరన్, ప్రజలు నముమితూ, జనసేన్న్ ఆశయాల పటలు 
ఆకర్షితలై, ప్రజలోలు మరు్ప మొదలైందన్, ఈ మధయాకాలంలో ఈ భార్ చేర్కలే దీన్కి న్దరశినమన్, బండారు శ్రీన్వాస్ ఈ సందర్ంగ్ తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
జిలాలు ప్రధాన, కారయాదర్శిలు తాళలు డేవడ్ ర్జ్, బొక్క ఆదిన్ర్యణ, దంగ స్బాబార్వు మర్యు ఆత్రేయపురం మండల పలువురు ప్రముఖ న్యకలు, ర్వులపాలం 
మండల జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు తోట స్్వమ్ మర్యు కొతతా పేట న్యోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ప్రముఖ న్యకలు, జనసైన్కలు, కారయాకరతాలు పాల్గొన్నిరు.

ప్రజా సమస్యలపై జనసేన పోరుబాట 18వ రోజు పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యాస్: ఏలూరు న్యోజకవరగొం 14వ డివజన్ లోన్ గణేష్ 
కాలనీ, పుపా్పల స్రయా న్ర్యణ కాలనీ, స్యి నగర్ కాలనీ, 
శివ నగర్ కాలనీలో ఏలూరు జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ రెడిడా అప్పల 
న్యుడు పాదయాత్ర న్ర్వహంచారు. ఈ సందర్ంగ్ రెడిడా 
అప్పల న్యుడు మట్లుడుతూ డివజన్ లో డ్రైనేజీ వయావస్థ లేదు.. 
మంచ్నీట్ కొరత తీవ్ంగ్ ఉంది. మౌళ్క వసతలు కలి్పంచడంలో 
వైసీపీ ప్రభుత్వం పూర్తాగ్ వఫలమందన్ తీవ్ స్్థయిలో 
ధ్వజమెతాతారు. 3 స్రులు శాసనసభుయాడిగ్ ఎన్నికైన ఆళ్ళన్న్ కానీ 
అధికార పార్టీ న్యకలు కానీ మేయర్ కానీ పట్టీంచుకోకపోవడం 
సిగుగొ చేటన్ అన్నిరు. వృదుధులక పెనషినులు పంపిణీ చేయడంలోను 
వఫలమయాయారు. ర్ష్టంలో జగన్ మ్హన్ రెడిడా పర్పాలన పూర్తా 
అసంతృపితా ఇస్తాందన్ రెడిడా అప్పల న్యుడు ఎద్దావా చేశారు. 
వాలంటర్ వయావస్థ అసతావయాసతాంగ్ తయారంది. ఆన్డు ప్రత్యాక 
హోదా తెస్తానన్ చపి్ప ర్ష్ట ప్రజలను నమ్మించ్ అధికారంలోకి 
వచ్్చన తరువాత ఈరోజు వరక ప్రత్యాక హోదా ఊసే ఎతతాడం 
లేదన్ ప్రభుతా్వన్ని వమర్శించారు.. అలాగే న్రుద్యాగులక, 
చదువుకనని చదువుక సరన పన్ దరక్క ఉపాధి లేక ఆంధ్ర 
ర్ష్టం దాట్ పర్యి ర్ష్టీన్కి వళ్్ళలిసిన పర్సి్థతి ఏర్పడింది. 
ఏలూరు న్యోజకవరగొం లో సరన పర్శ్రమలు లేదు.. ఉనని ఒకే 
ఒక జ్యాట్ మ్లులును మూతపడేలా చేసి 4 వేల కటంబాలు 
రోడుడాన పడేలాగ్ చేశారన్ రెడిడా అప్పల న్యుడు మండిపడాడారు. 
పన్కి ఆహార పథకం వంట్ ప్రభుత్వ పధకాలక గ్రామలు 
వలీనం అవడం వలన ఉపాధి కోలో్పయిన కూలీలు. అలాగే పాత 
బకాయిలు చలిలుంచాలన్ రెడిడా అప్పల న్యుడు హెచ్చర్ంచారు. ఈ 
అంశంపై రేపు ఉదయం 11 గంటలక ఏలూరు కలకటీర్ న్ కలిసి 
ర్ప్రజంటేషన్ (వనతి పత్రం) ఇవ్వడం జరుగుతందన్ ఆయన 
అన్నిరు. ఈ కారయాక్రమంలో నగర అధయాక్షుడు నగరెడిడా కాశీ నరేష్, 
మండల అధయాక్షుడు వీరంకి పండు, ప్రధాన కారయాదర్శి సర్ది ర్జేష్, 
జిలాలు సంయుకతా కారయాదర్శి ఓబిలిశెట్టీ శ్రావణ్, సోషల్ మీడియా కో 
ఆర్డానేటర్ జనసేన రవ, అధికార ప్రతిన్ధి కూన్శెట్టీ మురళ్, అలులు 
స్యి చరణ్, కారయాన్ర్వహక కారయాదర్శి గొడవర్తా నవీన్, కోశాధికార్ 

పైడి లక్ష్మణర్వు, న్యకలు బోండా ర్ము న్యుడు, పస్పులేట్ దినేష్, త్జ ప్రవీణ్, స్్థన్క న్యకలు టవట్ ర్జు, దిండి కోట్, దిండి రమేష్, కోట్, దిండి దుర్గొర్వు, 
నకి్కన కృష్,బాడంగ ర్మర్వు, గణేష్, బేపాల రమేష్, శ్రీను, స్యి, ర్ము, వంకట్రావు, ఎమ్.ర్జు, ధన కోట్, తూట్క భద్రర్వు, తూట్క సన్యాసిర్వు, మ్ర్తా పాట్ 
కిరణ్, మ్ర్తా పాట్ మవుళ్్ళ, తాతార్వు, స్ననిపు స్ధాకర్, మెటటీ పైడిర్జు, ఉపా్పడ శ్రీను, నలలు గణేష్, దువ్వ ర్ములప్పడు, అలాలుడ వనోద్ కమర్, గొట్టీపు ప్రభాకర్, 
అప్పల కొన్కి ర్జశేఖర్, సతితాబాబు, మలాలు యేస్, కింజర్పు చందూ, నలలు లోవర్జు మర్యు వీర మహళలు సరళ, స్జాత తదితరులు పాల్గొన్నిరు.
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రామాపురంలో జనసేన జండా ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యాస్: చ్తూతారు, ర్మపురం గుడిపాల మండల అధయాక్షుడు హేమద్రి న్యుడు 
ఆధ్వరయాంలో జనసేన పార్టీ జండా ఆవష్కరణ కారయాక్రమం జర్గంది. ఈ కారయాక్రమన్కి 
ముఖయా అతిథిగ్ వచే్చసిన జనసేన పార్టీ పిఏసి సభుయాలు, చ్తూతారు జిలాలు అధయాక్షులు 
డా.పస్పులేట్ హర్ ప్రస్ద్. ఈ కారయాక్రమంలో ర్ష్ట కారయాదర్శి శ్రీమతి ఆకేపాట్ స్భాషిణి, 
ఐటీ వంగ్ వభాగం సభుయాలు వుయాయాల శ్రీన్వాస్, జిలాలు కమ్టీ సభుయాలు ఆనంద్, చంద్రగర్ 
జనసేన న్యకలు ద్వర మనోహర్, జి.డి.నేలూలురు జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ యుగంధర్ 
పొనని, యశ్వంత్, బాటస్ర్, జిలాలు ఐటీ వంగ్ వభాగం సభుయాలు పృధ్్వ ర్యల్, జనసేన 
న్యకలు శ్రీమతి రమద్వ, మండల కమ్టీ సభుయాలు, వీర మహళలు జనసేన 
న్యకలు, ర్మపురం జనసైన్కలు పృథి్వ, బాబు యాదవ్, రమేష్, మెలలుల శివ 
తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

నెలిలిమరలిలో జనసేన కార్యకర్తల 
ఆత్మీయ సమావేశం

శతఘ్ని న్యాస్: వజయనగరం జిలాలు, నెలిలుమరలు న్యోజకవరగొంలో 
ఆదివారం జనసేన కారయాకరతాల ఆతీమియ సమవేశం ఘనంగ్ జర్గంది. 
ఈ కారయాక్రమంలో ముఖయాఅతిథిగ్ ర్ష్ట ప్రచార కారయాదర్శి బాబు 
పాలూరు, ర్ష్ట మతసి్యకార వభాగ కారయాదర్శి అప్పలర్జు కర్రీ 
మర్యు మ్ర్కిల్ స్ఫ్టీవేర్ అధినేత ప్రస్ద్ లోకం పాల్గొన్నిరు. 
ఈ కారయాక్రమంలో న్యోజకవరగొ కారయాకరతాలు, జనసేన న్యకలు 
మర్యు జనసైన్కలు పాల్గొన్నిరు.

కాకినాడ జనసేన ఆధ్వర్యంలో ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్
శతఘ్ని న్యాస్: కాకిన్డ సిట్లో సిట్ ఇంచార్జ్ మర్యు పి.ఏ.సి సభుయాడు ముతాతా శశిధర్ 
ఆధ్వరయాంలో ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతసివ్ పురస్కర్ంచుకన్ 7వ డివజనోలు పి.చ్ట్టీ శేఖర్ 
ఆధ్వరయాంలో డా.అంబేడ్కర్ వగ్రహాన్కి పూలదండలు వేసి వారు మన ద్శ స్్వతంత్రయాన్కి 
చేసిన సేవలన్ గురుతాచేస్కంటూ న్వాళ్లు అర్్పంచారు. ఈ సందర్ంగ్ శశిధర్ 
మట్లుడుతూ ఈనెల మండపేటలో పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన తీర్మినంక అనుగుణంగ్ దివంగత 
స్్వతంత్రయాయోధులను, జాతీయ న్యకలను కల, మత, వర్గొలక అతీతంగ్ సమిర్ంచ్ వార్ 
వగ్రహాలక న్వాళ్లు అర్్పంచే కారయాక్రమం కాకిన్డ నగరంలో ఘనంగ్ వారోతసివాలుగ్ 
జరుపుకంటననిందుక చాలా సంతోషంగ్ ఉందన్నిరు. ఈ ప్రయతనిం యువతక 
మరగొదరశిం కావాలన్, జాతి కోసం వార్ సేవలను పునసమిర్ంచుకంటూ భావతర్లక వార్ 
ఆదర్శిలను తెలియపరచాలిసిన ధరమిం మన అందర్మీదా ఉందన్నిరు. ఈన్డు మన భారత 
జాతి పట్షటీంగ్ ఉందంటే దాన్కి కారణం డా. బాబాస్హేబ్ అంబేడ్కర్ దూరదృషిటీ అన్, 
ఆయన కీర్తా ప్రపంచ ద్శాలు కొన్యాడుతన్నియన్ అన్నిరు. ఈ కారయాక్రమంలో వీర మహళ 
న్యకర్ళ్్ళ, ఆప్ంత ప్రజలు, జనసైన్కలు మర్యు వదాయారుధులు పాల్గొన్నిరు.

జనసేన పార్టీ కోవూరు నియోజకవర్గ సమీక్ష సమావేశం

• తిమ్ంగలాలు వంట్ పది మంది ప్రతిన్ధులతో ఎదురొడిడా న్లబడిన జిలాలు అధయాక్షులు మనుక్ంత్ మక ఆదరశిం అంటూ జనసైన్కలు.
• ఏ కారయాకరతాక ఇబబాంది వచ్్చన్ అండగ్ న్లబడతాం, భయపడాలిసిన అవసరం లేదు స్వయంగ్ నేనే వచ్్చ వార్ సమసయాలు పర్ష్ట్కర్న్కై పోర్డుతా… న్ వనకాల పవన్ కళ్యాణ్ 

అనే శకితా ఉంది అంటూ మదదాతగ్ న్లబడడా జిలాలు అధయాక్షుడు చన్నిరెడిడా మణిక్ంతి భరోస్.
శతఘ్ని న్యాస్: కోవూరు న్యోజకవరగొంలో న్యోజకవరగొపు న్యకడు చపి్పడి శ్రీన్వాసరెడిడా ఆధ్వరయాంలో జనసేన సమీక్ సమవేశం జర్గంది. ఈ సందర్ంగ్ కోవూరు 
న్యోజకవరగొంలోన్ ఐదు మండలాల నుంచ్ మండల కమ్టీ అధయాక్షులు కమ్టీ సభుయాలతో ముఖాముఖి చర్్చంచారు. ర్నునని రోజులోలు మండల కమ్టీ సభుయాలందరూ ప్రతీ పలలుకి 
జనసేన పార్టీ సిదాధుంతాలు తీస్క్ళ్లు వధంగ్ చరయాలు తీస్కోవాలన్ జిలాలు అధయాక్షులు తెలిపారు. ఈ సందర్ంగ్ పలు మండలాలోలున్ సమసయాలను వారు జనసేన పార్టీ తరఫున ప్రజలక 
ప్రజల సమసయాలపై న్లబడాలిసిన వధివధాన్లను వవర్ంచారు. ఈ సమవేశంలో జిలాలు అధయాక్షులు మర్యు న్యోజకవరగొ న్యకలతో పాట జిలాలు న్యకలు కిషోర్ గునుకల, 
దుగగొశెట్టీ స్జయ్ బాబు, స్ధ్ర్ బి, స్ధ్ర్ క్, శివ కృష్, మున్వర్, పవన్ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన కార్యకర్త చెన్నూరి కుటంబానినూ పరామరి్శంచిన జిల్లి నాయకులు
శతఘ్ని న్యాస్: గుంటూరు జిలాలు కాకమను మండలం కొలిలుమరలు గ్రామన్కి చందిన జనసేన కారయాకరతా చన్నిర్ మ్హన 
దురగొ గత 16 వ తార్ఖున గుండెపోటతో మరణించారు.
ఆదివారం జిలాలు జనసేన పార్టీ అధయాక్షుడు గ్దె వంకటేశ్వరర్వు, జిలాలు ప్రధాన కారయాదర్శి ప్రస్దర్వు, ప్రధాన జాయింట్ 
సెక్రెటర్ తిన్థ్, ప్రధాన కారయాదర్శి తాళ్లుర్ అపా్పర్వు, మండల అధయాక్షుడు న్గశెట్టీ స్బాబార్వు, కొలిమరలు అధయాక్షుడు 
వాస్, పార్టీ కారయాకరతా శివ, కోటేశ్వరర్వు కొలిలుమరలు గ్రామములోన్ చన్నిర్ మ్హన దురగొ న్వాస్న్కి వళ్లు మ్హన దురగొ 
చ్త్రపట్న్కి పూలమలలు వేసి న్వాళ్లర్్పంచారు. మ్హన దురగొ కటంబ సభుయాలను పర్మర్శించ్ మనోధార్యాన్ని 
న్ంపారు. అనంతరం జిలాలు అధయాక్షుడు గ్దె మట్లుడుతూ కాకమను మండలం లో జనసేన పార్టీ జండా ఎగురవేసి పార్టీ 
కోసం అహర్నిశలు శ్రమ్ంచ్న చన్నిర్ మ్హన దురగొ హఠాత్ మరణం పార్టీకి తీరన్ లోటన్ ఆయన అన్నిరు. చన్నిర్ 
మ్హన దురగొ పార్టీకి చేసిన సేవలను కొన్యాడారు. కారయాక్రమంలో గ్రామ జనసేన కారయాకరతాలు పాల్గొన్నిరు.

విరవాడ గ్రామంలో జనసేన ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం
శతఘ్ని న్యాస్: పిఠాపురం న్యోజకవరగొం వరవాడ గ్రామంలో జనసేన న్యకల, జనసైన్కల అభయార్థన మేరక ఇటీవల కాలంలో జనసేన పార్టీలో చేర్న వష్్ హాసి్పటల్సి అధినేత 
డాకటీర్ పిలాలు శ్రీధర్ ఉచ్త మెగ్ మెడికల్ కాయాంప్ జిలాలు పర్షత్ ఉననిత పాఠశాల నందు న్ర్వహంచడం జర్గంది. ఈ ఉచ్త వైదయా శిబిరం నందు జనరల్ మెడిసిన్ అయిన బీపీ, స్గర్, 
వైరల్ పిలువర్, ఆరో్థ మెడికల్ వభాగంలో ఎముకల, కీళలు నొపు్పలక చ్లడా్రన్ సమసయాలక గైన్క్ వభాగంలో స్త్రీ ప్రస్తి మర్యు సమసయాలక సె్పషలిస్టీ లచే ప్రత్యాక వభాగ్లతో స్మరు 
వయియా మంది ప్రజానీకాన్కి ట్రీటమింట్ అందించడం జర్గంది. ఈ సందర్ంగ్ డాకటీర్ పిలాలు శ్రీధర్ మట్లుడుతూ మరుతనని జీవన సరళ్లో సగట పౌరుడికి నేట్ పర్సి్థతలలో వైదయాం 
న్తయా అవసరం అవుతంది అన్, ఆర్్థక పర్సి్థతల లేమ్తో ఉతతామ వైదాయాన్కి దూరమౌతనని గ్రామీణ ప్రజానీకాన్కి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సేవా స్ఫూర్తాతో తమ శకితామేర పిఠాపురం 
న్యోజక వరగొంలో వైదయా సేవలు ఉచ్తంగ్ అందిస్తామన్ చపా్పరు. ఈ కారయాక్రమన్కి ముఖయా అతిథులుగ్ ఉభయ గోదావర్ జిలాలుల జనసేన మహళ్ కొహార్దానేటర్ చలాలు లక్షి, ఉమమిడి 
తూరు్ప గోదావర్ జిలాలుల జనసేన అధికార ప్రతిన్ధి తోలేట్ శిర్ష, న్యోజకవరగొ జనసేన న్యకలు వన్ని జగదీష్, తెలగం శెట్టీ వంకటేశ్వరర్వు మర్యు కందర్డ జనసేన ఎంపిట్సి 
పిలాలు స్నీత, జనసేన వీరమహళ పిలాలు రమయాజ్యాతి, పిఠాపురం రూరల్ మర్యు టౌన్ జనసేన పార్టీ న్యకలు బాలిపలిలు అన్ల్, పలానిట్ మధు, బుర్ర స్రయాప్రకాష్ ర్వు, వేలు్పల 
చక్రధరర్వు, రూరల్ నుండి పిలాలు వంకట దినేష్, బొజజ్ శ్రీను, ర్సంశెట్టీ స్ర్బాబు, వాకపలిలు స్రయా ప్రకాష్, అడపా శివర్మకృష్, గంజి గోవందర్జు, వరవ సతయాన్ర్యణ, 
వరవాడ గ్రామం నుండి అధిక సంఖయాలో జనసేన పార్టీకి చందిన న్యకలు జనసేన పాల్గొన్నిరు. ఈ ఉచ్త మెగ్ కాయాంపు ఈవంట్ ను ఇంత ఘనంగ్ ఏర్్పట చేసిన వరవాడ 
జనసైన్కలక ప్రత్యాక ధనయావాదములు. ఈ మెగ్ కాయాంప్ సక్స్ క అమ్తమన సేవలందించ్న మెడికల్ ర్ప్రజంటేటీవ్సి, సహాయ సహకార్లు అందించ్న ఆరో్థపెడిక్ డా మొగలి కాశి 
వశ్వన్థం, డా ఉషశ్రీ, డా అనుష్ కమర్, డా ర్జీవ్, డా క్ స్బ్రమణయాం, డా క్ స్్వమ్ లక పిలాలు శ్రీధర్ ప్రత్యాక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

రాజోలు జనసేన పార్టీ గెలుపే లక్షష్ంగా 
పనిచేదా్దం: బలలి రాము

శతఘ్ని న్యాస్: ర్జ్లు, బలలు 
ర్ము ఆద్వరయాంలో ర్జ్లు 
న్యోజకవరగొంలో జనసేన పార్టీ 
బలోపేతం కోసం పలు గ్రామలక 
వళ్లు అక్కడి ప్రజలను, జనసైన్కలను 
కలిసి గెలుపే లక్్యంగ్ పనచేదాదాం 
అన్ న్యోజవరగొంలో జనసేన పార్టీ 
మదదాతదారులు అందర్కీ అండగ్ 

ఉంట్ము అన్ చప్పడం జర్గంది. ఎక్కడ మనం బలహీనంగ్ ఉన్నిమ్ గుర్తాంచ్ అక్కడి 
ప్రజలను ప్రభావతం చేయడాన్కి ర్జ్లు జనసేన టక్ టీమ్ సభుయాలు అందరూ ఎవర్ గ్రామలోలు 
వారు పన్చేయాలి అన్ అన్నిరు. ప్రతి ఒక్క ఓట పార్టీకి బలం మర్యు చాలా ముఖయాం అన్ 
చపా్పరు. చన్నిడం గ్రామంలో ఎసీసి స్మజికవరగొం నుంచ్ బడుగు శ్రీను, వీరమహళ బడుగు 
వనజ పార్టీ గెలుపు కోసం కృషి చేస్తామన్ చప్పడం జర్గంది. పాలగుమ్మి అనే గ్రామంలో ఇప్పట్ 
వరక ఎవరు ర్లేదు అండి మీరు వచా్చరు చాలా సంతోషం, దైరయాం కలిగంచ్ందన్ అక్కడి 
జనసైన్కలు చప్పడం జర్గంది. 50 ఓటలు ఉంటే ఎవరు మ ఊరు ర్ర్ అండి అన్ వారు 
ప్రశినించారు. ప్రతి ఒక్కరూ పార్టీలో ముఖయామన్ బలలు ర్ము అన్నిరు. ఆంధ్రప్రద్శ్ ర్ష్టంలో 
పూర్తాగ్ ఎసీసి స్మజికవరగొం ఉనని ఏకైక గ్రామం మన ర్జ్లు న్యోజకవరగొం ర్జ్లు 
మండలంలో ఉంది అన్ ఎంత మందికి తెలుస్… ? అవును ఇది న్జం ర్జ్లు మండలంలో 
చన్నిడం గ్రామం, గణంకాలు చబుతన్నియి, జనసేన పార్టీ న్యకలు బలలు ర్ము ఆ గ్రామం 
లో జనసైన్కలు, వీర మహళ శ్రీమతి బడుగు వనజ శ్రీను ల ఆహా్వనం మేరక చన్నిడం 
గ్రామం సందర్శించడం జర్గంది. న్లుగు ఓటలుతో మొదలైన ఓటలు 104 ఓటలు గత ఎన్నికలోలు 
జనసేన పార్టీకి వచా్చయి. ఇలాంట్ గ్రామలను కూడా గుర్తాంచ్ అక్కడి జనసైన్కలక, వీర 
మహళలక తగన గుర్తాంపు ఇసేతా పార్టీ బలోపేతం కోసం కృషి చేయడాన్కి, చ్నని చ్నని గ్రామలోలు 
కూడా ర్జకీయంగ్ చైతనయాం తీస్క ర్వడం కోసం తమ వంత సహాయ సహకార్లు 
అందిస్తామన్ అక్కడి వీర మహళ శ్రీమతి బడుగు వనజ శ్రీను మర్యు తదితరులు అన్నిరు. 
ఈ సందరబాంగ్ ర్జ్లు న్యోజకవరగొం జనసేన న్యకలు బలలు ర్ము మట్లుడుతూ… ప్రతి 
ఒక్క వీరమహళలో ర్జకీయ చైతనయాం ర్వాలి అన్ అద్ మన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయం 
దాన్కోసం ర్జ్లు టక్ టీమ్ సభుయాల నుంచ్ ప్రతి ఒక్కర్కీ అండగ్ ఉండటము కచ్్చతంగ్ 
జరుగుతంది అన్ ఆయన భరోస్ ఇచా్చరు.

మేకపోతుల మాధవ కుటంబానికి జనసేన 
ఆరిథిక సహాయం

శతఘ్ని న్యాస్: గుడ్లురు మండలంలో 
జనసేన పార్టీ కారయాకరతాల సమవేశంలో 
కరోన్ కషటీ కాలంలో క్ణికావేశంలో 
కష్టటీలు తటటీకోలేక ఆతమిహతయా 
చేస్కననిటవంట్ మేకపోతల మధవ 
కటంబాన్కి జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంలో 
కందుకూరు న్యోజకవరగొ జనసేన 

పార్టీ ఇంచార్జ్ పులి మలిలుకారుజ్న్ ర్వు 25000 రూపాయల ఆర్్థక సహాయం అందించ్ వార్ 
కటంబాన్కి భరోస్ కలి్పంచారు.

రోడలి సమస్యల పరిష్్కరానికి అడుగులు వేయాలి: 
లక్షష్మణ కుటాల

శతఘ్ని న్యాస్:  దిర్, ఎమెమిలేయాగ్రూ… సింహకోట 
ప్ంతంలో శ్రీమద్ కదిర్ లక్ష్మీ నరసింహ స్్వమ్ 
ఉతతార గోపురం ఎదురుగ్ మలుపులో రోడుడా మొతతాం 
గుంతలుగ్ ఏర్పడి స్్వమ్వార్ దరశినం కోసం వచే్చ 

భకతాలక మర్యు న్తయాం 100 సంఖయాలో ఈ రహదార్ గుండా కదిర్ నుంచ్ హందూపురం 
మర్యు కర్్టక వళలుడాన్కి ఇద్ ప్రధాన రహదార్ కావడం వలలు రోడుడా మధయాలో పెదదా గుంతలు 
ఏర్పడడం వలలు ర్కపోకలక చాలా తీవ్మన ఇబబాంది కలుగుతంది మ్మమిలిని నమ్మి కదిర్ 
పటటీణన్ని అభివృదిధు చేస్తారన్ ప్రజలు మ్మమిలిని గెలిపిసేతా మీరు ప్రజా సమసయాల పైన దృషిటీ 
పెటటీకండా మొదుదా న్ద్రపోతన్నిరు. మీక ప్రజలు పడుతనని ఇబబాందులు గురుతాక ర్వా…? 
ఏదైన్ ప్రమదం జర్గనపు్పడు మత్రమే హడావడి చేస్తార్. శ్రీమతి కదిర్ లక్ష్మీ నరసింహస్్వమ్ 
బ్రహోమితసివాలక వేసిన రోడుడా కేవలం 5 నెలలోలు గుంతలమయమంది. ఒక హందూపురం క్స్ 
అయిత్నేమ్ ఆ సింహ కోట దగగొర అయిత్నేమ్ టీటీడీ కళ్యాణ మండపం దగగొర అయిత్నేమ్ 
ఇలా రోడుడా మొతతాం గుంతల మయమంది. ఇప్పట్కైన్ మీరు ప్రజాప్రతిన్ధిగ్ ప్రజలు పడుతనని 
సమసయాలను గుర్తాంచ్ వాట్ పర్ష్ట్కరం వైపుగ్ అడుగులు వేస్తారన్ కదిర్ జనసేన పార్టీ తరఫున 
మేము మ్మమిలిని కోరుకంటన్నిమన్ ఉమమిడి అనంతపురం జిలాలు జనసేన పార్టీ కారయాక్రమల 
న్ర్వహణ కమ్టీ సభుయాలు లక్ష్మణ కట్ల తెలిపారు.

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

వరద బాధితులకు దుప్పటలి పంచిన జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: 
రంపచోడవరం, గోదావర్ 
వరదలక సర్వం కోలో్పయి 
ఇబబాందుల పడుతనని 
వ.ఆర్.పురం మండలం 
లోన్ ప్రజలక జనసేన 
పార్టీ తరఫున గుంటూరుక 
చందిన చరుకూర్ 
స్రేష్ కమర్ న్గ 
భవాన్ ల ఆధ్వరయాంలో 
ధరమితాళ్ళగూడెం, వ.ఆర్.
పురం మర్యు చొక్కనపెలిలు 

గ్రామలోలు దుప్పటలు పంపిణీ చేయడం జర్గంది. ఈ సందర్ంగ్ న్గ భవాన్ మట్లుడుతూ 
ప్రజలక మంచ్ చేయాలన్ పార్టీ పెట్టీన పవన్ కళ్యాణ్ స్ఫూర్తాతో మ వంతగ్ సహాయం 
చేస్తాన్నిమన్ అన్నిరు. ఈ కారయాక్రమంలో మండల అధయాక్షుడు ములకాల స్యికృష్ మర్యు 
వ.ఆర్.పురం జనసైన్కలు పాల్గొన్నిరు.

కొత్తకోటలో 55 అడుగుల జనసేన జండా ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యాస్: చ్తూతారు, కొతతాకోటలో గుడిపాల మండల ఉపాధయాక్షుడు రూప్ కమర్ ఆధ్వరయాంలో 
55 అడుగుల జనసేన పార్టీ జండా ఆవష్కరణ కారయాక్రమం జర్గంది. ఈ కారయాక్రమన్కి ముఖయా 
అతిథిగ్ వచే్చసిన జనసేన పార్టీ పిఏసి సభుయాలు, చ్తూతారు జిలాలు అధయాక్షులు డా.పస్పులేట్ హర్ 
ప్రస్ద్. ఈ కారయాక్రమంలో ర్ష్ట కారయాదర్శి శ్రీమతి ఆకేపాట్ స్భాషిణి, ఐటీ వంగ్ వభాగం 
సభుయాలు వుయాయాల శ్రీన్వాస్, జిలాలు కమ్టీ సభుయాలు ఆనంద్, చంద్రగర్ జనసేన న్యకలు ద్వర 
మనోహర్, జి.డి.నేలూలురు జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ యుగంధర్ పొనని, యశ్వంత్, బాటస్ర్, జిలాలు 
ఐటీ వంగ్ వభాగం సభుయాలు పృధ్్వ ర్యల్, జనసేన న్యకలు శ్రీమతి రమద్వ, మండల 
కమ్టీ సభుయాలు, వీర మహళలు జనసేన న్యకలు, కొతతాకోట జనసైన్కలు జగదీష్, తరుణ్ 
తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

నాగరాజు మోతుకూరు అధ్యక్షతన మండల కమిటి 
సమావేశం

శతఘ్ని న్యాస్:  పలమనేరు 
న్యోజకవరగొం రూరల్ 
మండల అధయాక్షుడు న్గర్జు 
మ్తకూరు అధయాక్తన 
రూరల్ మండల కమ్టీ 
సభుయాలను కలిసి ర్నునునని 
ఎన్నికలలో పార్టీ గెలుపుకోసం 
మర్యు రూరల్ మండలంలో 
పార్టీ బలోపేతం కోసం 
పార్టీన్ ఏవధంగ్ ముందుక 

తీస్క్ళ్లులన్ దిశా న్రేదాశం చేశారు. మండల పర్ధిలో ఉనని 10 పంచాయితీలలో ఉనని సీన్యర్ 
న్యకలును కలుపుకన్ మర్యు మెగ్ అభిమనులను మనం ఓటరులుగ్ మరు్చకోవాలన్ 
స్చ్ంచారు. అలాగే ఇంకో రెండు వార్లోలు పంచాయితీ కమ్టీలు ఏర్్పట చేస్తామన్ తెలియ 
చేశారు మర్యు వచే్చ ఆదివారం నుండి ప్రతి గ్రామన్కి వళ్లు అక్కడునని జనసైన్కలను కలుపుకన్ 
ప్రజా సమసయాలపై పోర్డుతూ అలాగే జనసేన సిదాధుంతాలను ప్రజలక చేరువ చసే వధంగ్ న్తయాం 
ప్రజలక అందుబాటలో ఉంట్మన్ పేరొ్కన్నిరు. ఈ కారయాక్రమన్కి ర్లేనటవంట్ కమ్టీ 
సభుయాలు ఇకపై చేపటటీపోయే కారయాక్రమలక తపు్పకండా హాజరు కావాలన్ కోరుకంటన్నినన్ 
తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమంలో మండల న్యకలు మహేష్, లవకమర్, వసంత్, అజిత్, 
జ్యాతిబోస్, ర్జు, అజయ్, హర్ష్, హేమద్రి, స్రయా, లవన్, అయయాప్ప, స్ధాకర్, వశ్వన్థ్ 
తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

పవనననూ చేనేతబాట 37వ రోజు
శతఘ్ని న్యాస్: చీర్ల, జనసేన 
పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
ఆద్శాలతో, ర్ష్ట చేనేత 
వకాస వభాగ చైరమిన్ చ్లలుపలిలు 
శ్రీన్వాసర్వు స్చనలతో 
“పవననని చేనేత బాట-చీర్ల 
న్యోజకవరగొం” 37వ రోజు 

పరయాటన ఆదివారం వేటపాలం మండలం, ద్శాయి పేట పంచాయతీ పర్ధిలో ర్మ 
నగర్ కాలనీలో కర్ కిరణ్ త్జ్ అధ్వరయాంలో జిలాలు ఇన్్చర్జ్ గూడ్రు శివర్ం ప్రస్ద్ 
సహకారంతో జర్గంది. ఈ కారయాక్రమంలో పృథ్్వ శ్రీహర్, పస్పులేట్ స్యి, కర్ం స్యి 
పలలుపోలు, శ్రీను పాల్గొన్నిరు.

పోలిరెడ్డి వంకటరతనూం ఆధ్వర్యంలో జనంలోకి 
– జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: న్డదవోలు 
న్యోజకవరగొం న్డదవోలు 
మండలం, స్ర్పురం గ్రామంలో 
జనసేనపార్టీ న్డదవోలు మండల 

అధయాక్షులు పోలిరెడిడా వంకటరతనిం ఆధ్వరయాంలో జనంలోకి – జనసేన కారయాక్రమం 
న్ర్వహంచడం జర్గంది. ముఖయా అతిథిగ్ ఉంగుటూరు న్యోజకవరగొ జనసేనపార్టీ 
కనీ్వనర్ పి.ధరమిర్జు హాజరవడం జర్గంది. ఈ కారయాక్రమంలో ఉభయగోదావర్ 
జిలాలుల కో-ఆర్డానేటర్ శ్రీమతి మధులత, పెండాయాల ఎంపీటీసీ ఇంద్రా గౌడ్, 
న్ర్ని ర్మకృష్, న్ర్ని తాతాజీ, బెళలుపుకొండ పుష్పవతి, జిలాలు ప్రోగ్రాం కమ్టీ 
సతితాబాబు, మూర్తా, యమన కాశీ, అలాగే కారయాక్రమం వజయవంతంగ్ ముందుక 
తీస్కవళ్లున స్ర్పురం జనసేన న్యకలు వదిదారెడిడా శివ గణపతి ర్జు, 
గుంటపలిలు శ్రీను, పువ్వల స్బాబార్వు, ముతాయాల పోసి, గొలలుకోట్ ర్ధాకృష్, కోలా 
చంద్రం, కార్ంకి శ్రీను, దారబంధం ఉమ మర్యు స్ర్పురం జనసైన్కలు 
న్యోజకవరగొ న్యకలు, వవధ గ్రామల జనసైన్కలు పాల్గొన్నిరు.

పలమనేరు జనసేన ఆధ్వర్యంలో భగత్ సంగ్ 
స్టీడంట్ వింగ్ ఏరా్పట

శతఘ్ని న్యాస్: పలమనేరు న్యోజకవరగొం పర్ధిలో ఉనని వవధ కళ్శాలల 
వదాయారు్థలు పలమనేరు న్యోజకవరగొం సీన్యర్ న్యకలు సందీప్ ర్యల్ 
ఆధ్వరయాంలో జనసేన పార్టీపై మక్కవతో మర్యు పవన్ కళ్యాణ్ సిదాధుంతాలక 
ఆకర్షితలై జనసేన పార్టీ వభాగ్లలో భాగమన భగత్ సింగ్ స్టీడెంట్ వంగ్ 
ను స్్థపించడం జర్గంది. ఈ కారయాక్రమంలో స్టీడెంట్సి ను ఉద్దాశిస్తా తరుణ్ 
మర్యు స్రజ్ లు మట్లుడుతూ స్టీడెంట్సి క ఎటవంట్ సమసయాలు ఉన్ని 
ముందుండి మేము పర్ష్కర్స్తామన్ తెలియచేశారు. అలాగే స్టీడెంట్సి తరుపున 
వసంత్ కమర్ అను జనసైన్కడు స్టీడెంట్సి తరుపున అధయాక్త వహంచడం 
జర్గంది. ఈ కారయాక్రమంలో పలమనేరు న్యోజకవరగొం సీన్యర్ న్యకలు 
సందీప్ ర్యల్, పలమనేరు రూరల్ మండలం అధయాక్షులు న్గర్జు మ్తకూరు, 
న్యోజకవరగొ సీన్యర్ న్యకలు జిలేలుడు అరుణ్ ర్యల్, ర్జశేఖర్, 
శ్రీన్వాస్లు, వసంత్ కమర్, గంగవరం మండలం సీన్యర్ న్యకలు 
వనోద్, అస్లుమ్, స్రజ్, పాకాల ప్రదీప్ కమర్, హ్యామన్ రట్సి మన్ర్టీ సెల్ 
అధయాక్షులు షేక్ అకబార్, తరుణ్, శివర్జ్, ప్రవీణ్, వంకటేష్, భానుప్రస్ద్, స్బుబా, 
కార్తాక్, పవన్, శ్రీన, స్బీర్, అలీం, యాకూబ్, షనని, మదు, శక్్లున్ మర్యు ఆధిల్ 
తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

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

రాజోలు జనసేన ఆధ్వర్యంలో వాటర్ టా్యంకర్
శతఘ్ని న్యాస్: ర్జ్లు, జనసేనపార్టీ చ్రుపవన్ సేవాసమ్తి ఆద్వరయాంలో ఏర్పటచేసిన 
వాటర్ ట్యాంకర్ దా్వర్ ఆదివారం ర్మర్జులంకలో నీరు అందక ఇబబాందిపడుతనని 
వార్కి బటేటీలంక గ్రామన్కి చేందిన క్రీ.శే.బండారు చ్న వంకటస్్వమ్ (పెదదాకాపు) 
జా్ఞపకారదాం వార్ కమరులు బండారు వజయకమర్ ట్రాకటీర్ డిజల్ ఖరు్చలక 
ఆర్ధుకస్యమందించగ్ ర్మర్జులంక జనసైన్కల దా్వర్ త్రగునీరు అందించడం 
జర్గందన్ జనసేన న్యకలు న్మన న్గభూషణం తెలిపారు.

‘బీపి, షుగర్’ పర్క్షలు నిర్వహంచిన 
“అంజనీపుత్ర చిరంజీవి వాకర్్స కలిబ్”

శతఘ్ని న్యాస్: వజయనగరం, అంజనీపుత్ర చ్రంజీవ వాకర్సి కలుబ్ ఆధ్వరయాంలో 
ఆదివారం ఉదయం, 42వ డివజన్ పర్ధిలో అయయాననిపేట, ఎసీసి కాలనీలో, వాసవ 
డయోగోనిసిటీక్ సెంటర్ సౌజనయాంతో బీపి, ష్గర్ పర్క్లను న్ర్వహంచారు. ఈ 
సందర్ంగ్ అంజనీపుత్ర చ్రంజీవ వాకర్సి కలుబ్ అధయాక్షులు మర్యు జనసేన న్యకలు 
తాయాడ ర్మకృష్ట్ర్వు (బాలు) మట్లుడుతూ నెలవార్ చేసే సేవాకారయాక్రమలోలు 
భాగంగ్ కారయాక్రమన్ని న్ర్వహంచామన్, ప్రజలోలు ఆరోగయాంపై అవగ్హన, జాగ్రతతాలను 
కలి్పంచడమే లక్్యంగ్ వాకర్సి కలుబ్సి పన్చేస్తాయన్ అన్నిరు. స్మరు వందమంది 
పర్క్లు చేస్కనని ఈ శిబిరంలో వాసవ డయోగోనిసిటీక్ సెంటర్ డాకటీర్ హేమస్ందర్, 
టకీనిషియన్ అభిషేక్ సేవలందించారు.కారయాక్రమంలో వాకర్సి కలుబ్ బోర్డా ఆఫ్ డైరెకటీర్ 
డాకటీర్ ఎస్. మురళీమ్హన్, కలుబ్ ఎగజ్కూయాట్వ్ సభుయాలు, జనసేన న్యకలు కర్రోత 
ఆనంద్, శివమణి పాల్గొన్నిరు.

గిరిజన గ్రామాలోలి పర్యటించిన జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: పార్వతీపురం మనయాం జిలాలు, పాలకొండ న్యోజకవరగొం, వీరఘటటీం 
మండలం మండలం, ములలంక, గ్దెలలంక, పెదూదారు గర్జన గ్రామలోలు ఆదివారం 
జనసేన పార్టీ న్యకలు పరయాట్ంచారు. గర్జన ప్ంతాలోలు పలలు పలలుక – గూడ గూడక 
జనసేన పార్టీ మయాన్ఫెసోటీ మర్యు సిదాదాంతాలు ప్రజలక అరధుమయేయా వధంగ్ జనసేన 
పార్టీ క్రియాశీలక సభయాత్వ వాలంటీర్ మతసి పుండర్కం వవర్స్తాన్నిరు. గర్సేన – జనసేన 
కారయాక్రమంలో భాగంగ్ మతసి పుండర్కం మట్లుడుతూ… సంవతసిర్న్కి ఐదు నుండి 
ఎన్మ్ది గ్యాస్ సిలిండరలు ఉచ్తంగ్ ఇవ్వడం జరుగుతందన్, తెలలురేషన్ కారుడాదారులక 
ఇలులు కటటీకోవడాన్కి ఇస్క ఉచ్తంగ్ ఇవ్వడం జరుగుతందన్, వయావస్యం చేస్తానని 
రతలక ఐదు వేల రూపాయలు పెనషిన్ సౌకరయాం జనసేన పార్టీ కలి్పస్తాందన్నిరు. 
జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గ్రు ప్రజల పక్షాన న్లబడిన న్యకడు. 
అలాంట్ న్యకడున్ ముఖయామంత్రి న్ చేయాలిసిన బాధయాత మన అందర్పైన ఉంది అన్ 
మతసి పుండర్కం పిలుపున్చా్చరు. మేము ప్రతి ఇంట్ ఇంట్కి వళ్లు ప్రతి ఒక్కర్న్ కలిసి 
ముఖయాంగ్ మహళలక అరధుమన ర్తిలో జనసేన పార్టీ మేన్ఫెసోటీ వవర్ంచడం జర్గందన్ 
తెలిపారు. గత న్లుగు వార్లుగ్ గర్జన ప్రజల దగగొరకి వళ్లు పలు కటంబాలను కలిసి 
జనసేన పార్టీ సిదాధుంతాలు గుర్ంచ్ వవరంగ్ చప్పడం జర్గంది. గర్సేన – జనసేన 
కారయాక్రమం దా్వర్ ప్రజలునుండి అపూర్వమన స్పందన లభిసోతాందన్నిరు. గర్జన 
ప్ంతాలోలున్ ప్రజలు గత ఎన్నికల సందర్ంగ్ ఒక్క ఛాన్సి జగన్ కి ఇచా్చమన్ ఓటేసిన 
పాపాన్కి న్తాయావసర ధరలు ఆకాశాన్ని అంట్యన్, రేషన్ బియయాం మత్రం ఇస్తాన్నిరు 
ఇంకేమ్ ఇవ్వడం లేదన్, గర్జన ప్ంతాలోలు పండించే పంటలక గటటీబాట ధరలు 
లేవన్ అలాగే స్్థన్కంగ్ పనులు లేక స్దూర ప్ంతలక వలసలు వళ్లుపోతననిము అన్ 
గర్జన మహళలు జనసైన్కలక చపా్పరు. వీట్కి మతసి పుండర్కం సమధానం ఇస్తా 
జనసేన పార్టీ మేన్ఫెసోటీలో గర్జన ప్ంతాలోలున్ ఆహార పంటలక, గర్జన ఉత్పతలు 
తయారు చేసేందుక స్్థన్కంగ్ ఉంటూ ఉద్యాగ, ఉపాధి కల్పన కలి్పస్తాందన్ అన్నిరు. 
ర్బోయే ఎన్నికలోలు గ్జుగ్లుస్ గురుతా కి మీ అమూలయామన ఓటను వేసి జనసేన పార్టీ 
గెలిపించాలన్ గర్జన మహళలను కోర్రు. గర్సేన – జనసేన కారయాక్రమంలో జనసేన 
పార్టీ క్రియాశీలక సభుయాలు కరేనిన స్యి పవన్, కోడి వంకటర్వు న్యుడు, బి.పి.
న్యుడు, అనుని ర్మకృష్, వావలిపలిలు న్గభూషణ, దండేల సతీష్ పాల్గొన్నిరు.

జనసేన నిరసనకు రోడులి నిరిమీంచిన ప్రభుత్వం
శతఘ్ని న్యాస్: చంద్రగర్ న్యోజకవరగొం, 
పాకాల మండలం, దామలచరువు 
పంచాయతీ, కటటీకిందపలిలు ఎదురుగ్ 
పీలేరు నుండి చ్తూతారు జాతీయ రహదార్ 
గుంతలమయం అయియా, దాదాపు 
కిలోమీటర్ మేరక అధా్వనని సి్థతికి 
చేర్ంది. ఈ రహదార్ గుండా ఎనోని వల 
మంది ప్రతి రోజు ప్రయాణిస్తారు. ఎంతో 
మంది ప్రమదవశాతూతా పడి ఇబబాందులు 
కూడా పడాడారు. జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపు మేరక, చ్తూతారు 
జిలాలు జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పస్పులేట్ 
హర్ప్రస్ద్ ఆద్శాల మేరక ఈ రోడుడా 
గుర్ంచ్ గుడ్ మర్నింగ్ సి ఎం స్ర్ అనే 
కారయాక్రమన్ని జ్లై 17 న న్ర్వహంచ్ 
న్రసన చేయడం జర్గంది. ప్రభుత్వం 
స్పందించ్ రోడుడాన్ న్ర్మించారు. అద్ 
రోజున దామలచరువు నుండి పాకాల 
రోడుడా గుర్ంచ్ న్రసన తెలియచేస్తాంటే 
వైసీపీ న్యకలు కొంత మంది వచ్్చ 
దుర్ష్టలాడి కారుతో తొకి్కంచేస్తాం, మీ 

న్యకడు మీ పార్టీ వలలు ఏమ్ ఉపయోగం అన్ హేళన చేస్రు. దాన్కి బదులుగ్ ఆ 
రోజే వాళ్ళ చంప చలులుమన్పించేలా జనసేన న్యకలు బదులు ఇవ్వడం జర్గంది. 
ఆ హేళన చేసినటవంట్, అధికార మదంతో కొటటీకంటనని వార్కి ఇద్ సమధానం, 
ఇద్ ఉదాహరణ. న్జమే పవన్ కళ్యాణ్ వంట ప్రజలు 2019 నడవకపోయిన్, ఉనని 
ఒక్క ఎమెమిలేయా కమమిక్కయియాన్, పవన్ కళ్యాణ్ రెండు చోటలు ఓడిపోయిన్, అధికారంలో 
లేకపోయిన్, 150 మంది ఎమెమిలేయాలు ఉనని మీ వైసీపీ ప్రభుతా్వన్ని ముచ్చమటలు 
పట్టీస్తా, మీక కర్్చల కింద ప్రకంపణలు సృషిటీస్తా, మ్మమిలిని పరుగులు పెట్టీస్తాన్నిడు, 
న్ద్రలో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ న్ తలుచుకొన్ బయపడేటటీ చేస్తాన్నిరు. ఇది ముమమిట్కీ 
జనసేన వజయమే. ఈ సందర్ంగ్ ఆ రోజు ఈ కారయాక్రమన్కి సహకర్ంచ్నటవంట్ 
జనసేన న్యకలు, చ్తూతారు జిలాలు కారయాదర్శి మనోహర్ ద్వర, ర్ష్ట కారయాదర్శి ఆక్పాట్ 
స్భాషిణి, చ్తూతారు జిలాలు ప్రధాన కారయాదర్శి ప్రస్ద్ జనసేన, యువర్జ్ పగడాల, ఆశా, 
వాస్ ర్యల్, రమేష్, హర్, రవ, మహమమిద్ ఇమ్రాన్, ఆసిఫ్, అహమిద్ లక మరొకస్ర్ 
ధనయావాదాలు తెలుపుతన్నినన్ చ్తూతారు జిలాలు కారయాదర్శి ఎం. న్సీర్ అన్నిరు.

నిహారిక నాయుడుని 
మరా్యదపూర్వకంగా కలిసన 

శ్రవణ్ కుమార్
శతఘ్ని న్యాస్: హైదరబాద్, జనసేన పార్టీ ఉప్పల్ 
న్యోజకవరగొ జనసేన వీరమహళ ఇంఛార్జ్ 
నీహార్క న్యుడును మర్యాదపూర్వకంగ్ కలిసిన 
మ్యాపూర్ జనసైన్కలు శ్రవణ్ కమర్ (జి.ఎస్.
క్).

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

రాష్ట్ర చిరంజీవి యువత సమావేశం
శతఘ్ని న్యాస్: తాడిపత్రి పటటీణంలో ర్ష్ట 
చ్రంజీవ యువత కారయావరగొం అధయాక్షుడు 
ఆటో ప్రస్ద్, ఉపాధయాక్షుడు కందుర్తా 
నరసింహా చార్ ఆధ్వరయాంలో ఏర్్పట 
చేసిన సమవేశంలో ఆగస్టీ 22న చ్రంజీవ 
పుట్టీనరోజు వేడుకలను ఘనంగ్ ఆగస్టీ 

16 వ త్దీ నుంచ్ ఆగస్టీ 22 వ త్దీ వరక వారం రోజుల పాట సేవాకారయాక్రమలు 
న్ర్వహణ కోసం కారయావరగొ సభుయాలు అందరూ కలిసి చర్్చంచడం జర్గంది. మొక్కల 
పంపిణీ, మొక్కలు న్టడం, అననిదానం మొదలైన కారయాక్రమలను న్ర్వహంచాలన్ 
న్ర్యించారు. ఈ కారయాక్రమంలో చ్రంజీవ అభిమనులు స్ధక్ వలి, అలాతాఫ్, గోపాల్, 
శివకమర్ రెడిడా, పవన్ కళ్యాణ్, అఖిల్,స్యి, అమీర్, రబాబానీ, గైబుస్బ్, షక్షా వలి 
మొదలైన వారు పాల్గొన్నిరు.

జనంతో జనసేన కార్యక్రమం.. మొదటి రోజు
శతఘ్ని న్యాస్: ఆమదాలవలస న్యోజకవరగొంలో, జనసేన పార్టీ న్యకలు కొతతాకోట 
న్గేంద్ర, కోరుకొండ మలేలుశ్వరర్వు, అంపిలి వక్రమ్(ఎం.పీ.టీ.సీ) ఆధ్వరయాంలో జనంతో 
జనసేన కారయాక్రమంలో భాగంగ్ మొదట్రోజు గర్జన గ్రామలైన బూరజ్ మండలం, 
బొమ్మిక, గోపిద్వ పేట గ్రామలలోప్రతి ఇంట్ంట్కి వళ్లు జనసేన సిదాధుంతాలను, పవన్ 
కళ్యాణ్ చేసే సేవా కారయాక్రమల గుర్ంచ్ మర్యు వచే్చ ఎన్నికలోలు జనసేన పార్టీన్ 
ఆదర్ంచ్, గ్జు గ్లుస్ గురుతాకి ఓట వేసి జనసేన పార్టీన్ గెలిపించవలసిందిగ్ ప్రతి ఒక్కర్న్ 
పేరుపేరున్ ర్క్్వస్టీ చేయడం జర్గంది, ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ న్యకలు 
తలగ్పు మౌళ్, ధూబా సంఘం న్యుడు, సేపన రమేశ్, కిలాలున నరేష్, ప్రస్ద్, బుజిజ్, 
జనసేన కారయాకరతాలు మర్యు గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్ వజయవంతం చేసినందుక ప్రతి 
ఒక్కర్నీ పేరు పేరున్ ధనయావాదాములు తెలియజేస్రు.

కాపులపై జగన్ రెడ్డిది కపట ప్రేమ: నిమమీకాయల రాము
శతఘ్ని న్యాస్: అనంతపురం, కాపుల సంక్షేమం కోసం ఏట్ రూ.2 వేలు 
కోటలు కేట్యిస్తామన్ చపి్పన ముఖయామంత్రి కాకి లక్కలను పక్కన పెట్టీ, 
గత మూడేళలులో కాపులక ఖరు్చ చేసిన న్ధులపై శే్వతపత్రం వడుదల 
చేయాలి.. వవధ పథకాలక ఇచ్్చన న్ధులనీని కాపుల కోట్లో చూపిస్తా 
మ్సం చేయడం మనుకొన్, కాపులక ఈ ప్రభుత్వం చేసిన అసలైన లబిధున్ 
చూపించాలన్నిరు. ఈబీసీ కోట్లో కాపులకి ఉనని ర్జరే్వషన్ తొలగంచ్ 

కాపు జాతికి ద్రోహం చేసింది సీఎం జగన్ రెడిడా. ముఖయామంత్రి కాపులక లబిధు చేశారంటే నమేమి 
పర్సి్థతి లేదు. కాపు మంత్రులను కేవలం మ పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ న్ తిట్టీంచడాన్కి 
మత్రమే ఉపయోగస్తాన్నిరు. వార్కి మరే పనీ ఉండదు. అధికారం అసలే ఉండదు. ఈబీసీ 
ర్జరే్వషనలులోన్ ఈ ప్రభుత్వం కాపులక అన్యాయం చేసింది. ఈబీసీ ర్జరే్వషనలులో కాపులక 
ప్రత్యాకంగ్ ఇచ్్చన 5 శాతం కోట్ను కూడా తీసేసి.. కాపులక ఏద్ అదు్తం చేశామన్ ఈ 
ముఖయామంత్రి చప్పడం సిగుగొచేట. సీఎం మటలను ఎవరూ నమేమి పర్సి్థతి లేదు. వవధ పథకాల 
దా్వర్ కాపులక అందిన ప్రతిఫలాన్ని సైతం కాపుల సంక్షేమం కోట్లో పెటటీడం ఈ ప్రభుత్వం 
ఆడుతనని న్టకంలో భాగం. కాపులను ప్రతిస్ర్ అవమన్స్తా… కాపు స్మజికవరగొ 
నేతలతోనే బూతలు తిట్టీస్తానని ఈ ముఖయామంత్రి తీరును కాపు సోదరులు గమన్స్తాన్నిరు. ఏవేవో 
లక్కలు చపి్ప, కాపులక ఏద్ద్ చేస్తాన్నిం అన్ మభయాపెట్టీలన్ చూస్తానని ఈ ప్రభుత్వ తీరును ప్రతి 
ఒక్కరూ ఎండగట్టీలిసిన అవసరం ఉంది. బటన్ నొకి్కత్ అదు్తాలు జర్గపోతాయన్ భావస్తానని 
ఈ ముఖయామంత్రి కాపు కారొ్పరేషన్ ను పూర్తాగ్ న్ర్్వరయాం చేశారు. మ్మమిలిని అధికారంలో 
కూరో్చబెట్టీన కాపులే మ్మమిలిని భూస్్థపితం చేసే రోజు దగగొరోలునే ఉందన్ న్మమికాయల ర్ము.

ప్రజా పోరాట యాత్రలో రామళలికోటలో 
పర్యటించిన సజి రాజశేఖర్

శతఘ్ని న్యాస్: పతితాకొండ న్యోజకవరగొం 
వలుదార్తా మండల న్యకలు న్యికల్ బాబిజ్, 
ఆగపోగు న్గ ర్జ్ ఆధ్వరయాంలో ర్మళలుకోట 
గ్రామంలో పరయాట్ంచడం జర్గంది. జనసేన 
పార్టీ న్యోజకవరగొ న్యకడు సీజి ర్జశేఖర్ 
మట్లుడుతూ ర్మళలుకోట గ్రామంలో 
స్మనుయాలక ఇళ్ళపట్టీలు ఇవ్వడం లేదన్… ఉనని 
వార్కే జగన్ కాలనీలో ఇళ్ళపట్టీలు ఇస్తాన్నిరన్, 
కనీసం స్థలం ఉండి ఇలులు కటటీకంట్మంటే 
కూడా గ్రామస్తాలక ఇలులు ఇవ్వకపోవడం చాలా 

దుర్మిరగొమన ఆలోచన. కలం చూడం, మతం చూడం, పార్టీ చూడం అన్ చపు్పకనే ఈ 
వైఎస్ఆర్సిపి న్యకలక న్రుపేదలో కన్పించడం లేదా అలాగే ర్మలకోట గ్రామంలో 
వంకటేశ్వర స్్వమ్ ద్వస్్థనం ముందర డ్రైనేజీ గుంతలు ఉండడంవలలు గుంతలో పడి 
అనేకమంది పిలలులు, అలాగే డ్రైవంగ్ చేసే ప్రయాణికలు గునతాలో పడి తీవ్మన అవస్థలు 
పడుతన్నిరన్ మ దృషిటీకి తీస్కర్వడం జర్గంది. ఇప్పట్కైన్ జగన్ ప్రభుత్వం ఈ 
వైఎస్ఆర్సిపి న్యకలు స్మనుయాలక అండదండగ్ ఉండాలిసింది పోయి ఉనని వార్కే 
అన్ని అందిస్తాన్నిరు. జగననని పోవాలి పవన్ అనని ర్వాలి అన్ స్మనయా ప్రజలు 
కోరుకంటన్నిరు. ఈ ప్రభుత్వం ఈ రెండు సంవతసిర్లలో దిగపోవడం సతయామన్, 
ర్బోయేది జనసేన ప్రభుమన్ జనసేన ప్రభుత్వం అధికారం లేక వచ్్చన వంటనే 
ప్రతి స్మనుయాన్కి పన్చేసే బాధయాత మేము చూస్కంట్మన్ తెలియజేశారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో పాల్గొనని జనసేన పార్టీ న్యకలు బి పులి శేఖర్, గదదాల ర్జు, స్ధ్ర్, 
మధుస్దన్, న్గేశ్వరర్వు, తిరుపాల్, మలిక్ భాష్ట, ఎం కాశి, కళ్యాణ్ మదిదా కిరణ్ 
హర్ బంగ్రు బాబు మర్యు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

అనారోగ్యంతో బాధపడుతుననూ వ్యకి్తకి జనసేన 
ఆరిధికసాయం

శతఘ్ని న్యాస్: న్జివీడు 
న్యోజకవరగొం, చాట్రాయి మండలం 
చ్ననింపేట గ్రామంలో కందుకూర్ 
శివ అనే వయాకితా అన్రోగయాంతో 
బాధపడుతన్నిరన్ తెలుస్కొన్ 
న్యోజకవరగొ న్యకలు మండల 

కమ్టీ న్యకలతో ఆయనను ఆయన కటంబాన్ని పర్మర్శించ్ 5 వేల రూపాయలు 
ఆర్్థక స్యం చేయడం జర్గంది. ఈ కారయాక్రమంలో చాట్రాయి మండల అధయాక్షులు 
ఆరెలిలు కృష్, మండల ఉపాధయాక్షులు తమమిలపలిలు పాపార్వు, మండల సంయుకతా కారయాదర్శి 
చలలుపలిలు శేఖర్, నవీన్, అఖిల్, సతీష్, ర్జమౌళ్ పాల్గొన్నిరు.

పల్లి పల్లికు జనసేన సమంట్ బంచీలు
శతఘ్ని న్యాస్: మర్రిపాడు మండల జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంలో పలలు పలలుక జనసేన 
సిమెంట్ బెంచీలు కారయాక్రమంలో భాగంగ్ ఆదివారం మర్రిపాడు మండల పర్ధిలోన్ 
సెంటరోలు సిమెంట్ బెంచ్ ఏర్్పట చేయడం జర్గంది. ఈ కారయాక్రమన్కి ముఖయా 
అతిథులుగ్ వచే్చసిన మండల అధయాక్షుర్లు శ్రీమతి ప్రమీల ఓరుగంట్ ఉపాధయాక్షులు 
ఈరుపోత ఉదయ్ చేతల మీదుగ్ ప్రంభించడం జర్గంది. అనంతరం మండల 
అధయాక్షుర్లు ప్రమీలా ఓరుగంట్ మట్లుడుతూ… భవషయాతతాలో జనసేన పార్టీ బలోపేతం 
కోసం మండల పర్ధిలోన్ జనసైన్కలు అందరం కలిసికటటీగ్ కృషి చేయాలన్ 
కోర్రు. మండల ఉపాధయాక్షులు మట్లుడుతూ… ఈ బెంచీలక సహకర్ంచ్న జనసేన 
న్యకలు బాలాజీ న్యుడుకి మర్రిపాడు మండల జనసేనపార్టీ తరుపున ధనయావాదాలు 
తెలియచేస్తాన్నిము అన్ అన్నిరు. ఈ కారయాక్రమంలో మర్రిపాడు మండల న్యకలు 
చ్న్ని జనసేన, కనెనిమరకల తిరుపతయయా, ప్రకాష్, న్యబ్, ఏడుకొండలు, శ్రీను, 
ఓరుగంట్ పదమి, యలకచరలు బుజజ్మమి స్్థన్కలు పాల్గొన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పోతిన రామారావు చారిటబుల్ ట్రస్టీ ఆధ్వర్యంలో 
విరాళాలు అందజేత

శతఘ్ని న్యాస్: పోతిన ర్మర్వు చార్టబుల్ ట్రస్టీ ఆధ్వరయాంలో ట్రసీటీ మర్యు జనసేన పార్టీ వజయవాడ 
నగర అధయాక్షులు ర్ష్ట అధికార ప్రతిన్ధి మర్యు పశి్చమ న్యోజకవరగొ ఇన్్చర్జ్ పోతిన మహేష్ చేతల 
మీదుగ్ బేవర. వంకట లక్ష్మి పిలలులక స్్కల్ ఫీజులు న్మ్తతాం రూ.7500లు, నందకమర్ స్్కల్ 
పిలలులక ఫీజుల న్మ్తతాం రూ.7500లు, ఎస్. పైడి ర్జు వైదయా ఖరు్చల న్మ్తతాం రూ.4000లు ఆర్్థక 
స్యం అందజేశారు.

అనకాపలిలి జనసేన పార్టీలోకి భార్గా చేరికలు
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్  ఆశయ సిదాధుంతాలకి ఆకర్షితలై అనకాపలిలు మండలం 
గొలగ్ం పంచాయతీకి చందిన అధికార వైసీపీ పార్టీ ముఖయా న్యకలు, కారయాకరతాలు వార్ కటంబ 
సభుయాలు 70మంది జనసేన పార్టీలోకి చేర్రు. వీర్కి జనసేన ర్ష్ట అధికార ప్రతిన్ధి, న్యోజకవరగొం 
ఇంచార్జ్ పరుచూర్ భాస్కరర్వు కండువాలు కపి్ప పార్టీలోకి ఆహా్వన్ంచారు. త్వరలో తమ పంచాయతీలో 
సభ ఏర్్పట చేసి భార్ సంఖయాలో యువత, వార్ అనుచరులను పార్టీలోకి చేరుస్తాం అన్ వారు అన్నిరు. 
ఈ కారయాక్రమంలో పంచాయతీ జనసైన్కలు పాల్గొన్నిరు.

షేక్ చాంద్ భాష్, షేక్ అబు్దల్ జలీల్ లకు ఘన సనామీనం
శతఘ్ని న్యాస్: ఇస్లుంపేట, మ్న్ర్ మసీద్ వదదా, ఓల్డా ట్రాకటీర్ స్్క్రప్ మర్చంట్ వలేఫూర్ అసోసియేషన్ ఎన్నికలోలు 
గెలుపొందిన అధయాక్షులు షేక్ చాంద్ భాష్టకి, కారయాదర్శి షేక్ అబుదాల్ జలీల్ కి జనసేన పార్టీ వజయవాడ నగర 
అధయాక్షులు ర్ష్ట అధికార ప్రతిన్ధి మర్యు పశి్చమ న్యోజకవరగొం ఇన్ఛార్జ్ పోతిన వంకట మహేష్ శుభాకాంక్లు 
తెలియజేశారు. అనంతరం పూల మలలు, శాలువాతో సత్కర్ంచారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ న్యకలు 
స్టీలిన్ శంకర్, పొటూనిరు. శ్రీన్వాసర్వు, కొరగంజి. వంకటరమణ, నరేష్, ర్మన్యుడు, మహేష్ తదితరులు 
పాల్గొన్నిరు

వైయసా్సర్ కాపు నేస్తం వైయసా్సర్ కాపు 
మాయా నేస్తం

శతఘ్ని న్యాస్: గుంటూరు జిలాలు, సతెతానపలిలు 
న్యోజకవరగొం వైయస్సిర్ కాపు నేసతాం 
వైయస్సిర్ కాపు మయా నేసతాం వైయస్సిర్ 
కాపు డ్రామ నేసతాం… ప్రభుత్వ అధికార్క 
సభలో మయమటలతో అంక్ల గ్రడీ, కాపు 
కారొ్పరేషన్ డబుబాలు ఇవ్వకండా కాపులక 

శాశ్వత ఉపాధి కలి్పంచకండా… అందర్కీ ఇస్తానని సంక్షేమ పథకాలను 
కాపులక ఇస్తా…కాపు కలాన్ని ఉదధుర్ంచేశానంటూ… “మయల 
ఫకీర్ ” సిబీఇ దతతాపుత్రుడు మయ మటలు. కాపు నేసతాం సభలో పవన్ 
కళ్యాణ్ పైన వమరశిలు చేయడం జర్గంది. తెలంగ్ణలో ఒక రెడలు సభలో 
రెడలున్ తపు్పగ్ మట్లుడారన్ ర్ష్ట మంత్రి అన్ చూడకండా తర్మ్ తర్మ్ 
కొట్టీరు. కాపు సభలో పవన్ కళ్యాణ్ న్ వమర్శిసేతా కాపు కల సంఘ 
న్యకలార్, కాపు కల సభుయాలార్ మీరందరూ ఎందుక మౌనంగ్ 
భర్స్తాన్నిరు? భయమ…. మీక సిగుగొ, పౌరుషం, రోషం, చీము, నెతతారు 
లేవా? అన్ మ మ్త్రుడు అడుగుతన్నిడు? పవన్ కళ్యాణ్ ఒక కలాన్కి, 
మతాన్కి సంబంధించ్న వయాకితా కాదు. ర్ష్ట భావతర్ల భవషయాతతా 
కోసం తన వలాసవంతమన జీవతాన్ని వదిలేస్కన్, తన సంత 
న్ధులను వచ్్చంచ్ వపతతాల సమయంలో కావచు్చ. ప్రజలక సమసయాలు 
వచ్్చనపు్పడు కావచు్చ తన వంత సహాయంగ్ ఆదుకంటన్నిడు. ఎనోని 
కషటీనష్టటీలక ఓరు్చకొన్ మన అందర్ భవషయాతతా కోసం తపన పడుతనని 
అభినవ గ్ంధ్. కాపు నేసతాం దా్వర్ సంవతసిర్న్కి 15000/- డబుబాలు 
ఇస్తాన్నిరు.. నెలక 1250 /- అవుతంది రోజుక 41 రూపాయల 60 
పైసలు అవుతంది. న్తాయావసర సరుకలు రేటలు అన్ని పెర్గపోయిన్యి, 
మదయాం, ఇస్క, సిమెంట్, సీటీల్, పెట్రోలు, డీజల్, గ్యాస్, వదుయాత్ చార్జ్లు, 
బస్ చార్జ్లు, గృహ పనుని చతతా పనుని ప్రభుతా్వన్కి ఆదాయం వచే్చ ప్రతి 
చోట రేటలు పెంచ్ పనునిలు వేశారు. 15000/- డబుబాన్ మీరు ద్న్కి 
ఖరు్చ పెటటీకంట్రో పెటటీకోండి?… ఎక్కడ పెటటీకంట్రో మీరే 
త్లు్చకోండి? పండగ చేస్కోండి…. కాపులంతా అభివృదిధు చందిపోండి? 
మన జగననని 15000/- ఇస్తా కాపు కలాన్ని ఉదధుర్ంచేసిన్డు? కాపు 
కారొ్పరేషన్ కి సంవతసిర్న్కి 2000 కోటలు చొపు్పన ఐద్ండలుక 10,000 
కోటలు ఇస్తాను అన్ ఎన్నికల ముందు చపా్పరు. అందర్కీ ఇస్తానని సంక్షేమ 
పథకాలు కాపులక ఇస్తాన్నిరు….. ఇప్పట్కే కాపు కలస్తాలందర్కీ 
32వేల కోటలు ఇచా్చరు అంట కదా? కాపులార్ ఇది న్జమేన్? అంటే 
ఇంక కాపు కారొ్పరేషన్ కి డబుబాలు ఇవ్వడు…. అంత్గ్ అనండి అంటూ 
అనుపాలం జనసేన గ్రామ అధయాక్షులు తోట లక్ష్మిన్ర్యణ అన్నిరు.
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