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ప్రతి పల్లెలో జనసేన బలంగా విస్తరిస్తంది
* సత్తుపల్లిలో జనసేన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభ్్యడు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు
శతఘ్ని న్్యస్:  తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలోలిని ప్రతీ పల్లిలో జనసేన పార్టీ బలంగా విసతురిసతుందని 
జనసేన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభ్్యడు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు గారు స్పషటీం చేశారు. ఉమ్మడి 
ఖమ్మం జిల్లి పర్యటనలో భాగంగా సమవారం సీతారామపురంలో జండా దిమ్్మను ఆవిష్కరించిన 
అనంతరం శ్రీ నాగబాబు గారు మాట్లిడారు. పార్టీ శ్రేణులు రాజ్్యధికారం లక్ష్ంగా పని చెయ్్యలని 
సూచించారు. జన సైనికుల ఉతాసాహం ఎనినికల సమయంలో జనసేనకు ఓట్లి వేయంచే స్థాయలో 
ఉపయోగ పడాలని అనానిరు. గ్రామాలోలి జనసేన విసతురిసతునని తీరు చూసతుంటే జనసేన కోసం పని 
చేయ్లనే ఆకాంక్ అందరిలో పెరుగుతందని చెపా్పరు.ఈ కార్యక్రమంలో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లి 
ఇంఛారిజి శ్రీ రామ్ తాళ్లిరి పాల్గొనానిరు.

* క్రియ్శీలక కార్యకరతుకు ప్రమాద 
బీమా చెక్
ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లి సత్తుపల్లిలో 
రోడుడు ప్రమాదానికి గురైన జనసేన 
క్రియ్శీలక కార్యకరతు శ్రీ ఆళ్ళ నవీన్ 
కి శ్రీ నాగబాబు గారి చేత్ల మీదుగా 
నలభై వేల రూపాయల ప్రమాద బీమా 
చెక్,శ్రీ తాళ్లిరి రామ్ గారి తరఫున రూ.60 వేల చెక్ అందజేశారు. జనసేన తెలంగాణ రాష్ట్ర విదా్యరిథా 
విభాగం ప్రధాన కార్యదరిశి శ్రీ మిరియ్ల రామకృష్ణ అధ్యక్తన సత్తుపల్లిలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో 

జనసేన పొల్ట్ బ్్యరో సభ్్యలు శ్రీ అర్హమ్ ఖాన్ గారు, తెలంగాణ రాష్ట్ర యువజన విభాగం అధ్యక్షులు శ్రీ వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్, విదా్యరిథా విభాగం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీ 
గోకుల రవీందర్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

మద్య నిషేధమా....
మా మేనిఫెసటోలో లేదే!

శతఘ్ని న్్యస్: రాష్ట్ర మంత్రి శ్రీ గుడివాడ అమర్ నాథ్ మద్య నిషేధంపై మాట్లిడుతూ 
అదసలు మా మేనిఫెసటీలో లేదని తేలేచేశారు. 

దీనిపై జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ టీవీట్ చేసిన ఓ కారూటీన్ తెగ వైరల్ 
అవుతంది. ప్రభ్తవీ తీరును ఎండగటేటీల్ ఉనని ఆ వ్యంగ్య చిత్ం ఆలోచింపచేసతుంది.

విద్్యర్థుల మహాదర్నాకు మద్దతు తెలిపిన పంతం నానాజీ
శతఘ్ని న్్యస్: విదా్యరుథాలు ఎదుర్కంట్నని పలు సమస్యలపై 
ప్రభ్తవీం వంటనే స్పందించి వాటిని పరిష్కరించాలని డిమాండ్ 
చేసూతు సమవారం కాకినాడలో విదా్యరుథాలు కదం తొకా్కరు. 
ఎస్ఎఫ్ఐ కాకినాడ జిల్లి కమిటీ ఆధవీర్యంలో విదా్యరంగ సమస్యలను 
పరిష్కరించాలని కోరుతూ మహాధరాని చేపట్టీరు.
ఈ ధరానిలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్్యలు పంతం నానాజీ పాల్గొని 
వారికీ సంపూర్ణ మద్దత్ తెల్పారు. 

విదా్యరుథాలకు పెండింగోలి ఉనని పాఠ్య పుసతుకాలను వంటనే అందించాలని, 
పిలలిల చదువును దూరం చేసే జీవో నంబర్ 117ను రదు్ద చేయ్లని, 
హాసటీల్ విదా్యరుథాలకు మ్స్ చార్జిలను పెంచాలని, ప్రాథమిక, 
ప్రాథమికోననిత పాఠశాలలను హైసూ్కలోలికి మా్యపింగ్ చేయవద్దని, 
పాఠశాలల విలీనానిని తక్ణమే నిలుపుదల చేయ్లని, ప్రభ్తవీ 
జూనియర్ కళ్శాలలో మధా్యహని భోజనానిని పునరుద్ధరించాలని, 
బైజుస్ ఒప్పందం రదు్ద చేయ్లని, దళిత, గిరిజన, బడుగుల పిలలిల 
చదువులకు దూరం చేసే విధానాలను వనకి్క తీసకోవాలని, విదా్య 
దీవన, వసతి దీవన అందరికీ సక్రమంగా అమలు చేయ్లని కోరారు.. 
విదా్యరుథాల యొక్క సమస్యలు మా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారి దృష్టీకి తీసకుని వళ్తుమని తెల్పారు… ఈ కార్యక్రమంలో పోసిన రాము, దాసరి శివ, రామకృష్ణ 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ఏలూర్ నియోజకవర్గ ప్రజల సమస్యలపై జనసేన వినతి పత్ం
శతఘ్ని న్్యస్: ఏలూరు నియోజకవరగొంలో ప్రజలు ఎదుర్కంట్నని 7 రకాల సమస్యల 
పరిష్ట్కరం కోసం సమవారం కల్కటీర్ కి వినతి పత్రానిని అందజేసిన పశిచేమ గోదావరి జిల్లి 
అధికార ప్రతినిధి, జనసేన పార్టీ ఏలూరు నియోజకవరగొ ఇంచారిజి రెడిడు అప్పల నాయుడు..

ఈ సందర్ంగా ఏరా్పట్ చేసిన మీడియ్ సమావేశంలో ఆయన మాట్లిడుతూ
1) ఏలూరు అసంబీలి పరిధిలో ఏడు గ్రామ పంచాయతీలు 2020-2021 సం.లో 
ఏలూరు మునిసాపల్ కార్పరేషన్ లో విలీనమైన సంగతి తెల్సిందే.. సదరు ఏడు గ్రామ 
పంచాయతీ పరిధిలోని ప్రాంతాలలో మునిసాపల్ కార్పరేషన్ వారు ఏ విధమైన అభివృది్ధ 
పనులు చేపటటీలేదు.. ఆయ్ ప్రాంతాలోలి ఇంటి పనుని, నీటి పనుని వగైరాలను మునిసాపల్ 
కార్పరేషన్ వారు వసూలు చేసతునానిరు.. సదరు కల్కటీర్ గారు 5 సం.లు విలీన ప్రాంతాలలో 
పాత పంచాయతీ పనునిల విధానం కొట్టీకునే విధంగా వసలుబాట్ కల్్పంచగలరు.. 
రాయతీలను ఇచిచే ఆ పనుని భారం నుండి ప్రజలను విముకితు చేయ్ల్..
2 ) ఏలూరు మునిసాపల్ కార్పరేషన్ పరిధిలో గోదావరి జల్లు శుధి్ధ చేయబడి త్రాగు 
నీటిగా సరఫరాగా చేయబడుచుననిది.. కానీ విలీన గ్రామ పంచాయతీల పరిధిలో గోదావరి 
కాలువ నుండి రక్షిత త్రాగునీరు ఆ విధంగా సరఫరాకు చేయబడలేదు.. తక్ణమే ఆయ్ 
ప్రాంతాలోలి పైపులైనులి విసతురింపజేసి గోదావరి జల్లు సరఫరాకు శ్రీకారం చుట్టీల్…
3) విలీన గ్రామ పంచాయతీల పరిధిలో ఇంతవరకు జ్తీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ 
పథకం కింద నిధులు మంజూరు కాబడటం వలలి ఆయ్ ప్రాంతాలోలి ప్రజలు ఉపాధి పొంది 
జీవనం స్గించేవారు.. ఏలూరు మునిసాపల్ కార్పరేషన్ లో విలీనం జరిగిన తరువాత 
ఆయ్ ప్రాంతాలోలి ణ్.ఋ.ఏ.ఘ్.శ్ నిధులు విడుదల కావడం లేదు.. కావున ఆయ్ 

ప్రాంతాల ప్రజలు ఉపాధికి తక్ణ ఏరా్పట్లి చేయ్ల్..ఈ సమస్య 10,516 కుట్ంబాలోలిని 18,232 కూలీలకు సంబంధించినది గా గురితుంచి ప్రత్్యననియ ఉపాధి కల్్పంచాల్..
4) ఏలూరు నగర పరిధిలో ఉనని శ్రీ కృష్ణ జూ్యట్ మిలులిను ఏ విధమైన ముందసతు ప్రణాళికలు లేకుండా మూసివేసి 2000 వేల మంది కారి్మకుల ఉపాధి పోగొట్టీరు.. తక్ణమే ఆ జూ్యట్ 
మిలులి య్జమాన్యం పై తగు చర్యలు తీసకొని తెరిపించి ఆ కారి్మకులకు తిరిగి ఉపాధి కల్్పంచి వారి కుట్ంబాలను ఆదుకోవాల్..
5) విలీనమైన గ్రామాలోలి రోడలి పరిసిథాతి అధావీననింగా ఉంది.. డ్రైనేజీ స్నిటర్ సమస్యలు అధికంగా ఉనానియ.. స్థానిక శనివారపు పేట 25 వ డివిజన్ లో దేవాంగుల పేటలో మురుగునీరు 
రోడలిపై ప్రవహంచి దురావీసన, దోమలు, ఈగలు, కలుష్త మంచినీటి కుల్య సరఫరా జరుగుత్ంది.. ప్రజలు అనేక రకాల వా్యధులకు గురవుత్నానిరు..ఈ సమస్యలను తక్ణమే 
పరిష్కరించాల్.. వంకట్పురం పంచాయతీ లోని 5 వ డివిజన్ సయంట్ జ్న్సా సూ్కల్ వనకాల ప్రతి వరాషాకాలంలో మురుగునీరు రోడలిపై ప్రవహంచి సమారు మీటరుననిర లోత్ నీరు 
రోడుడు పై ప్రవహసతుంది.. దాని వలన మురుగు పేరుకుపోయ విపర్తమై దోమ కాట్కు గురై అనేక రోగాల బారిన పడుత్నానిరు..
6) ఏలూరు మునిసాపల్ కార్పరేషన్ పరిధిలో టిడ్్క ఇళ్ళను లబ్్ధదారులకు స్వీధీన పరచడంలో తీవ్ర జ్ప్యం జరుగుతంది..కావున ఆ ఇళ్ళను తక్ణమే లబ్్ధదారులకు స్వీధీన పరిచి 
వారికి నా్యయం చేయ్ల్..
7) ఏలూరు మునిసాపల్ కార్పరేషన్ వారి చెతతు సేకరణకు పనుని విధించి వసూలు చేసతునానిరు.. అల్ విధిసతునని పనునిను రదు్ద చేసి స్మాను్యలపై పడే భారానిని తగిగొంచాల్..

ఈ ఏడు రకాల సమస్యలపై జిల్లి కల్కటీర్ గారికి వినతి పత్రానిని ఇవవీడం జరిగిందని ఆయన తెల్పారు..
ఈ కార్యక్రమంలో నగర అధ్యక్షుడు నగిరెడిడు కాశీ నరేష్, మండల అధ్యక్షుడు వీరంకి పండు, ప్రధాన కార్యదరిశి సరిది రాజేష్,జిల్లి ఉపాధ్యక్షులు ఇళ్్ళ శ్రీనివాస్, జిల్లి సంయుకతు కార్యదరిశి 
ఓబ్ల్శెటిటీ శ్రావణ్, సషల్ మీడియ్ కో ఆరిడునేటర్ జనసేన రవి, ఉపాధ్యక్షులు గుబ్బల నాగేశవీరరావు, జ్యంట్ సక్రటర్ ఎట్ంచి ధరే్మంద్ర, నాయకులు నిమ్మల శ్రీనివాస, పండు 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

జనసేన పార్టో గ్రామ స్థుయి కమిటీ నియామకం
శతఘ్ని న్్యస్: నరస్పురం మండలం, సీతారామపురం నార్తు మరియు సౌత్ పంచాయతీల 
జనసేన పార్టీ గ్రామ స్థాయ కమిటీ నియ్మకం జరిగింది. ఈ కమిటీ లో సీతారామపురం 
సౌత్ గ్రామ అధ్యక్షులుగా ఇంటి మురళి, ఉపాధ్యక్షులుగా పెనుగొండ శ్రీనివాస, మేడిది 
నారాయణమూరితు, గ్రామ యువత అధ్యక్షులుగా వాసూ్కరి బద్రి, సీతారామపురం నార్తు 
అధ్యక్షులుగా గంగిపాముల వంకటరతనిం నాయుడు, ఉపాధ్యక్షులుగా దంగ మూరితు, పులపరితు 
సరేష్, చినిమిల్లి గోపీ, యువత అధ్యక్షులుగా అదబాల మణి లను న్తన కార్యవరగొంగా గ్రామ 
నాయకులు ఎంపిక చేశారు. తదనంతరం జనసేన క్రియ్శీలక సభ్యతవీ కిటలిను పంపిణీ చేశారు. 
ఈ కార్యక్రమానికి నరస్పురం నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇంచారిజి, పీఏసీ సభ్్యలు మరియు 
రాష్ట్ర మతసాష్కార వికాస విభాగ ఛైరె్మన్ బొమి్మడి నాయకర్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొనానిరు. ఈ 
కార్యక్రమంలో ఆకన చంద్రశేఖర్, కోటిపల్లి వంకటేశవీరరావు, కొల్లిటి గోపీకృష్ణ, వాతాడి కనకరాజు, బందెల రవీంద్ర, వలవల నాని, గంట్ కృష్ణ, జక్కం బాబ్జి, తట నాని, దివి 
సత్యం, బందెల ఎలీష్ట, నిపు్పలేటి తారకరామారావు, అందే దరబాబు, బొమి్మడి కృష్ణమూరితు, గణేశని శ్రీరామ్, కొండవీటి పద్మరాజు, రావి దరబాబు, అడబాల బాబు, మందపల్లి రాజు 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

మునుగోడులో నాగబాబుకి ఘన స్వాగతం పలికిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్్యస్: ఖమ్మం పర్యటనకు వళ్తునని నాగబాబు ను మారగొ మధ్యలో గోకుల రవీందర్ రెడిడు ఆధవీర్యంలో స్వీగతం పల్కిన మునుగోడు జనసేన నాయకులు, కార్యకరతులు..

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


మంగళవారం, 02 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పాఠశాలల విలీనం విద్్యర్థులను కష్టోలపాలు చేస్తంది: ద్రం అనిత
శతఘ్ని న్్యస్: రాష్ట్ర ప్రభ్తవీం తీసకునని నిర్ణయం 3,4,5 తరగత్ల విలీనం వలలి విధా్యరుథాలు అదనంగా గదులు 
లేకపోవడంత మూడు, నాలుగు, ఐదు తరగత్లు తరల్ంచడంత చెటలి కింద, వరండా, రేకుల షెడలిలో తరగత్లు 
నిరవీహంచాల్సా వసతుంది. రాష్ట్రవా్యపతుంగా 4108 ఉననిత పాఠశాలలో27 770 తరగతి గదులు నిరి్మంచేందుకు ప్రభ్తవీం 
పాలన అనుమతించిందని చెపుతునాని ఇవి కాకుండా 1186 ప్రాథమికోననిత పాఠశాలలోలి 3300 గదుల అవసరమని 
పేర్కంది. ఈ ల్క్కన 31 వేలకు పైగా గదులు అవసరం అయతే ఇప్పటిదాకా గదుల నిరా్మణం, మౌల్క వసత్లు కల్పన 
లేకపోవడంత విదా్యరుథాలు ఇబ్బంది పాలవుత్నానిరు. గతేడాది 3637 ప్రాథమిక పాఠశాలలోని మూడు నాలుగు ఐదు 
తరగతి లను పావు కిలోమీటరులి దూరంలోని 3,178 ఉననిత పాఠశాలలో కల్పారు. ఈ ఏడాది కిలోమీటర్ దూరంగా 
నిర్ణయంచి 5250 ప్రాథమిక పాఠశాల నుండి తరగత్లను మా్యపింగ్ చేశారు. వీటిలో సమారు 500 పాఠశాలలోలి 
సమస్యలు ఉననిట్టీ ఎమ్్మలే్యలు విననివించారు. కిలోమీటర్ దూరం అని పేర్కనని కొనినిచోటలి ఇంతకంటే ఎకు్కవ దూరం 
ఉనని మా్యపింగ్ చేసేస్రు. సబ్జికుటీ ఉపాధా్యయులు 12 నుండి 16 ఏళలి మధ్య పిలలిలకు బోధించేందుకు శిక్ణ పొంది 
ఉంట్రు. వీరు 10 ఏళలి లోపు పిలలిలకు బోధించాలంటే వారి మనసతుతవీం అరథాం చేసకోవాల్సా ఉంట్ంది. బ్ఈడి చేసినవారు 
ప్రాథమిక తరగత్లకు బోధించేందుకు బ్రిడిజి కోరుసాలు ల్ంటివి పూరితు చేయ్ల్. చాల్మందికి ఈ అర్హత లేదు. ప్రాథమిక 
పాఠశాలలో మూడు నాలుగు ఐదు తరగత్లు తరల్ంచడంత మిగిలే ఒకటి రెండు తరగత్ల విదా్యరుథాల సంఖ్య తగుగొతంది. వీరిలో కొందరు విదా్యరుథాలు ప్రైవేట్ బడులోలి చేరుత్నానిరు. 
ఆయ్ విదా్యలయ్లోలి కేవలం ఐదు నుండి పదిమంది పిలలిలే మిగిల్ వాటి మనుగడ ప్రశానిరథాకం అవుత్ంది. విదా్యరుథాలు కొనినిచోటలి పాఠశాలలకు వళ్లిలంటే చెరువులు దాటి వళ్లిల్సా 
ఉంది పాఠశాలకు పాఠశాలకు మధ్య చెరువులు ఉంటే విలీనం చేయకూడదనని నిబంధనను కొనిని పాఠశాలలో పటిటీంచుకోవడం లేదు. చాల్ చోటలి పిలలిలు సరైన మరుగుదడులి మంచినీరు 
తరగతి గదులోలి విదు్యత్తు లేక ఇబ్బందులు పడుత్నానిరు. ఈ విధంగా ప్రభ్తవీం తీసకునని అనవసరమైన నిర్ణయంత విదా్యరుథాలను ఇబ్బంది పాలు చేసతునానిరని మదనపల్లి, చితూతురు 
జిల్లి ప్రధాన కార్యదరిశి దారం అనిత తెల్యజేస్రు.

ఆధార్ -ఓటర్  ఐడి కార్డు అనుసంధానం 
అవగాహన సదస్సు

శతఘ్ని న్్యస్: మంగళగిరి నియోజకవరగొంలోని మండల పరిషత్ కారా్యలయంలో 
సహాయ ఎల్కోటీరల్ రిజిసే్రాషన్ అధికారి ఓట్ హకు్క కల్గిన ప్రతీ ఒక్కరూ ఓట్ ఐడి 
కి ఆధార్ కార్డు అనుసంధానం చేయవలసినదిగా అవగాహన సదససా నిరవీహంచారు. 
ఈ అవగాహన సదససాకి నియోజకవరగొ స్థాయలోని అనిని పార్టీల ప్రజ్ ప్రతినిధులని 
ఆహావీనిచడం జరిగింది. ఈ అవగాహన సదససాకి జనసేన పార్టీ తరుపున మంగళగిరి 
నియోజకవరగొ ఇంచార్జి చిలలిపల్లి శ్రీనివాసరావు ఆదేశానుస్రం జనసేన పార్టీ సీనియర్ 
నాయకులు చిటటీం అవినాష్ పాల్గొనడం జరిగింది.
ఈ సదససాలో అవినాష్ మాట్లిడుతూ ఓటర్ ఐడి కి ఆధార్ అనుసంధానం చేయడం 
వలన ఏమైనా సైబర్ సకు్యరిటి ప్రాబలిమ్సా మరియు ఎట్వంటి సమస్యలేమైనా వస్తుయ్ 
అని అడగడం జరిగింది.

మార్కాపురం 21 వ బాలెక్ నందు పర్యటంచిన 
ఇమ్మడి కాశీనాధ్

శతఘ్ని న్్యస్: ప్రకాశం జిల్లి, మారా్కపురం పటటీణం 21 వ బాలిక్ నందు ప్రజ్ సమస్యలపై వారి యొక్క స్థానిక పరిసిథాత్ల దృష్టటీష్ వారుడు నందు పర్యటించి కార్యకరతులకు విధి, విధానాలు 
జనసేన పార్టీ మారా్కపురం నియోజకవరగొ ఇంఛార్జి ఇమ్మడి కాశీనాధ్ నిరే్దశించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లి ప్రధాన కార్యదరిశి స్ధిక్, మారా్కపురం పటటీణ అధ్యక్షులు డాకటీర్ ఇమామ్ 
స్హెబ్, పటటీణ 21వ బాలిక్ ఇంఛార్జి పిననిబోయన లక్ష్మీ రాజ్యం, జనసేన నాయకులు పిననిబోయన శ్రీనివాసలు, పిచచేయ్య, పోట్ వంకటేశవీరులి, మటటీం శ్రీను, తిరుపతయ్య, జ్నకి 
రామ్, ఖాజ్వల్, మధు, కళ్్యణ్, శ్రీను మరియు జనసేన కార్యకరతులు, వీర మహళలు పాల్గొనానిరు.

అగ్నా ప్రమాద బాదితులకు అండగా జనసేన పేడాడ ర్మ్్మహన్
శతఘ్ని న్్యస్: ఆమదాలవలస నియోజకవరగొం, పొందూరు మండలం, 
బాణం పంచాయతీ, బాణం గ్రామానికి చెందిన అగత సములు, అగత 
రమణ నివసిసతునని రెండు పూరిలులి అగిని ప్రమాదానికి గురై పూరితుగా 
కాల్పోయ్య. ఈ ప్రమాదంలో వారు పండించుకునని సమారు 5 
లక్ల రూపాయలు విలువైన జీడి పిక్కలు పూరితుగా అగినికి బ్డిద 
అయపోయ్య. అల్గే వ్యవస్య నిమితతుం దాచుకునని రెండు లక్ల 
రూపాయల విలువ గల మోట్ర్ పంపులు మరియు బీరువాలో దాచుకునని 
మూడు త్ల్ల బంగారం, మూడు లక్ల రూపాయలు డబు్బలు అగినికి 
ఆహుతి కావడంత ఆ పేదవారు రోడుడును పడిపోయ్రు. ఈ విషయం 

తెలుసకునని జనసేన పార్టీ నియోజకవరగొ ఇనాచేరిజి పేడాడ రామో్మహన్ రావు హుట్హుటిన ఆ గ్రామానికి బయలుదేరి 
50 కేజీల బ్య్యం మరియు నిత్యవసర సరుకులు మానవతా దృక్పథంత సహాయం చేశారు. 20వ శతాబ్దంలో 
కూడా ఇంకా పూరి గుడిసలోలి ప్రజలు నివసిసతుండడం చూసి ఆగ్రహం వ్యకతుం చేశారు. అధికార పార్టీ చెబుత్నని 
పథకాలు ఏవి కూడా పేద ప్రజలకు అందడం లేదని ధవీజమ్తాతురు. ఆ కుట్ంబానికి ప్రభ్తవీం తరపున రావలసిన 
స్యం వచేచేంతవరకు ఆ కుట్ంబం తరఫున పోరాటం చేస్తునని మాట ఇచాచేరు. ఈ కార్యక్రమంలో పొందూరు 
మండల నాయకులు అసిరి నాయుడు, చిననిం నాయుడు, రమణ, సూర్య, బాబురావు, భాస్కర రావు, సిమి్మ నాయుడు, 
సరేష్, సింహాచలం మరియు పెద్ద సంఖ్యలో గ్రామ జనసైనికులు, గ్రామ ప్రజలు పాల్గొనానిరు.

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

పలు కుటంబాలను పరమరి్శంచిన పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్్యస్: ముమి్మడివరం: జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభ్్యలు 
మరియు ముమి్మడివరం నియోజకవరగొ ఇంచార్జి పితాని బాలకృష్ణ అనారోగ్యంత బాధపడుత్నని 
ముమి్మడివరం మండలం, చెయో్యరు గునేనిపల్లి గ్రామానికి చెందిన జనసేన నాయకులు గోలకోటి 
స్యబాబా ని పరామరిశించారు. మరియు అనారోగ్యంత బాధపడుత్నని ఐ పోలవరం మండలం 
మురమళ్ళ గ్రామానికి చెందిన జనసేన నాయకులు సల్ది రాజ్ తండ్రిని పరమరిశించారు. 
మరియు పితృవియోగంత బాధపడుత్నని ముమి్మడివరం మండలం ఠానేలంక గ్రామానికి చెందిన 
యలమంచిల్ శ్రీనుని పరామరిశించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు స్నబోయన మల్లికారుజినరావు, గోదశి పుండర్ష్, జక్కంశెటిటీ 
పండు, గొలకోటి వంకననిబాబు, మది్దశెటిటీపురుషోతతుం, లంకలపల్లి జమి్మ, దూడల స్వీమి, మాదాల 
శ్రీధర్, కోన సము, వితతునాల అరుజిన్, గంజ్ యేస, వాసంసటిటీ బాబీజి తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ఆధార్ కార్డును ఓటర్ కార్డు తో లింక్ చేసే్త..
దంగ ఓటలెని అరికటటోవచ్చు: పైల లక్ష్మి

శతఘ్ని న్్యస్:  మన్యం జిల్లి పారవీతిపురం కల్కటీర్ కారా్యలయం వద్ద 
17 సంవతసారాలు దాటిన వారికి ఓట్ నమోదు కార్యక్రమం పెట్టీరు.. ఈ 
కార్యక్రమంలో పారవీతిపురం జనసేన పార్టీ తరుపున పారవీతిపురం పైల లక్ష్మి 
మాట్లిడుతూ.. ఇపు్పడు ప్రతీ విషయ్నికి ఆధార్ కారుడు ల్ంకు ఉంది.. ఆధార్ 
కారుడును ఓటర్ కారుడు ల్ంక్ చేయండి.. అపు్పడు దంగ ఓటలిని అరికటటీవచుచే 
అని తెల్యజేస్రు. ఈ మీటింగ్ కి అనిని పార్టీ వాళ్్ళ హాజరయ్్యరు. జనసేన 
పార్టీ తరుపున చెపి్పన విషయం వినని కల్కటీర్ స్నుకూలంగా స్పందిసూతు.. ఈ 
విషయంలో రానునని రోజులోలి తగు చర్యలు తీసకుంట్మని.. తప్పక తగు 
చర్యలు తీసకుంట్మని అనానిరు.

మార్పు దిశగా అడుగులు వేస్్త జనసేన పార్టోలో చేరికలు
శతఘ్ని న్్యస్: కదిరి: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ప్రజ్సమస్యలపై చేసతునని పోరాట్లకు 
ఆకరిషాత్లై సమవారం నలలిచెరువు మండలం, బాలేపల్లి తాండా నుంచి 20 మంది యువకులు 
కదిరి నియోజకవరగొం ఇంచార్జి భైరవప్రస్ద్ ఆధవీర్యంలో జనసేన పార్టీలో చేరడం జరిగింది.
ఈ రాష్ట్ర ప్రభ్తవీం ఉదో్యగులను, నిరుదో్యగులను మోసం చేసూతు తీవ్రమైన ఇబ్బందులకు గురి 
చేసతుంది. ఈ నిరంకుశ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఇపు్పడునని పరిసిథాతిలో రాష్ట్రానిని అభివృది్ధ 
చెయ్యగల్గిన ఏకైక పార్టీ జనసేన పార్టీ అని భావించి.. మారు్ప దిశగా అడుగులు వేసూతు జనసేన 
పార్టీలో చేరికలు జరుగుత్నానియ.
మొదు్ద నిద్ర పోత్నని ఈ ముఖ్యమంత్రి ప్రజ్ సమస్యలు గాల్కి వదిల్ విచచేలవిడిగా అపు్పలు 
చేసూతు రాష్ట్రానిని సరవీనాశనం చేసతునానిడు. ఎనినికలకు ముందు నోటికి వచిచేన హామీలు గుపి్పసూతు 
అధికారంలోకి రాగానే మ్ల్కలు పెడుతూ నాటకాలు ఆడుత్నానిడు.
వారం రోజులోలి సీ.పీ.ఎస్ రదు్ద చేస్తుం అని ఉదో్యగులను, ప్రతి సంవతసారం డి. ఎస్.సి, లక్లోలి 
ఉదో్యగాలు ఇస్తుమని నిరుదో్యగులను, బడికి పంపితే ప్రతి ఒక్కరికీ అమ్మవడి అని విదా్యరుథాలను, 
మద్యపాన నిషేదం, ఇంటింటికీ రేషన్ అని, ప్రతే్యక హోదా పేరుత మేధావులను, పెళిలి కానుకగా 
లక్ రూపాయలు ముసిలింలకు ఇస్తునని, 15000 రూపాయలు రైత్ భరోస్గా ఆసరా కల్్పస్తునని 
ఇల్ ప్రతి ఒక్కరినీ మోసం చేసి అధికారంలోకి వచిచేన జగన్ రెడిడు మీద రాష్ట్ర ప్రజలోలి అసహనం 
మొదలైంది. రాబోయే ఎనినికలోలి ఈ త్గలిక్ ప్రభ్తావీనిని గదె్ద దింపే రోజులు దగగొర పడాడుయని 
భైరవ ప్రస్ద్ తెల్యజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లి కార్యక్రమాల నిరవీహణ కమిటీ సభ్్యలు 
లక్ష్మణ కుట్ల, గాండలిపెంట మండల నాయకులు భూకా్య రవీందర్ నాయక్, ల్యర్ రవి గారు 
పాల్గొనడం జరిగింది.

పవన్ కళ్్యన్ ఆరోగ్య సేవా సమితి సహకారంతో 
5 నెలల చినానారికి ఉచిత ఓపెన్ హార్టో సర్జర్

*2.5 లక్లు కార్పరేట్ హాసి్పటల్ లో అడగగా ?.. ఒక్క రూపాయ లేకుండా 
ఉచితంగా ఓపెన్ హార్టీ సరజిర్ చేయంచిన పవన్ కళ్్యన్ ఆరోగ్యసేవా సమితి పెద్దలు 
మరియు సలజిర్సా
*హా్యండ్ ఫండేషన్ సహకారంత 5 నలల బాబు కి ఉచితంగా ఓపెన్ హార్టీ సరజిర్ 
చేయంచిన పవన్ కళ్్యన్ ఆరోగ్యసేవాసమితి తెలంగాణరాష్ట్ర యువజన విభాగం 
అధ్యక్షులు మరియు నాగర్ కరూనిల్ జిల్లి ప్రధానకార్యదరిశి వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్
*945 వ ఓపెన్ హార్టీ సరజిర్ పవన్ కళ్్యన్ ఆరోగ్యసేవాసమితి ప్రాజక్టీ

శతఘ్ని న్్యస్: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నాగర్ కరూనిల్ జిల్లి, తిమా్మజిపేట మండలం, ఆర్.
సి తాండ గ్రామానికి చెందిన సజ్తరాజు 5 నలల బాబు కి ఓపెన్ హార్టీ సరజిర్ చేయ్లని 
హైదరాబాదోలి ఉండే నిలోఫర్ హాసి్పటల్ లో డాకటీర్సా చెప్పగా.. ఇక్కడ చేయలేమని బయట 
ప్రైవేట్ హాసి్పటల్ లో చేయంచుకోమని చెప్పగా.. బాబు తల్లిదండ్రులు బంజ్రాహల్సా లో 
ఉండే ప్రముఖ కార్పరేట్ హాసి్పటల్ లో చిననిపిలలిల గుండెవైద్యనిపుణులు కి చూపించగా.. 
ఓపెన్ హార్టీ సరజిర్ చేయ్లని తెలంగాణ ప్రభ్తవీ వైద్య సేవా పదకము క్రింద చేస్తుము అని 
దానిత పాట్ 2.5 లక్లు రూపాయలు మీరు చూసకోవాలని.. లేకుంటే ఈ ఆపరేషన్ 
చేయలేమని వైదు్యలు చెప్పగా.. అంతడబు్బలు మాదగగొరలేవని మేము పేదవాళ్ళము అని 
తెలుపగా.. మేము చేయలేమనివైదు్యలు తెల్పారు. ఏమీ చేయలేని సిథాతిలో తిరిగి ఇంటికి 
వళ్్ళక.. తెలంగాణ రాష్ట్రం పవన్ కళ్్యన్ ఆరోగ్య సేవాసమితి సష్యల్ మీడియ్ 
ఇంచార్జి తన వీడియోస్ దావీరా బయట ప్రపంచానికి నిజ్.. నిజ్లు తెల్యపరుసూతు పవన్ 
కళ్్యన్ మ్డికల్ ప్రాజక్టీ కి తన వంత్ పని చేసూతు ఉండే వ్యకితు అతను స్మాజిక బాధ్యత 
కల్గిన పవన్ కళ్్యన్ మ్డికల్ ప్రాజక్టీ బాధ్యత కల్గిన పవన్ కళ్్యన్ మ్డికల్ ప్రాజక్టీ 
వారి పవన్ కళ్్యన్ సలజిర్..
పవన్ కళ్్యన్ ఆరోగ్యసేవాసమితి అనే పేరు మీద ప్రజల అందరి డబు్బలే ప్రభ్తవీ 
వైద్యసేవ పథకాలు అని.. అందరికీ ఆరోగ్యం రాజ్్యంగం కల్్పంచిన ప్రాథమిక హకు్క 
అని వివరిసూతు ఉచిత ఆపరేషన్సా చేపిసతునానిరు. అనే విషయం తన విడియో రూపంలో 
బయట ప్రపంచానికి తెల్సి అది నాగర్ కరూనిల్ జిల్లి పవన్ కళ్్యన్ మ్డికల్ ప్రాజక్టీ 
పారలిమ్ంట్ వరి్కంగ్ కమిటీ మ్ంబర్ శ్రీనివాస్ కి తెల్సి స్థానిక సజ్తరాజు 5 నలల 
బాబు విషయం తెలుసకునని అతను పవన్ కళ్్యన్ మ్డికల్ ప్రాజక్టీ కీ కాల్ చేయడంత 
స్పందించిన వాళ్్ళ నాగర్ కరూనిల్ జిల్లి పవన్ కళ్్యన్ మ్డికల్ ప్రాజక్టీ ప్రధాన కార్యదరిశి 
వంగ వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ త మాట్లిడి విషయం చెప్పడంత దాదాపు 25 రోజులు ఫాలప్ 
చేసి పవన్ కళ్్యన్ మ్డికల్ ప్రాజక్టీ త ప్రతి నిత్యం వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ పేషంట్ యోగ 
క్షేమాలు తెలుసకుంటూ ఉండేవారు హైదరాబాద్ ఫిల్్మ నగర్ అపోలో హాసి్పటల్ లో 
పేషంట్ యోగ క్షేమాలు తెలుసకుంటూ ఉండేవారు. 
హైదరాబాద్ ఫిల్్మ నగర్ అపోలో హాసి్పటల్ లో ఓపెన్ హార్టీ సరజిర్ నాగర్ కరూనిల్ జిల్లి 
తిమా్మజిపేట మండలం ఆర్.సి తాండ గ్రామం కి చెందినసజ్త, రాజుల 5 నలల బాబు 
కి పవన్ కళ్్యన్ మ్డికల్ ప్రాజక్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర యువజన విభాగం అధ్యక్షులు మరియు 
నాగర్ కరూనిల్ జిల్లి ప్రధాన కార్యదరిశి వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ ఓపెన్ హార్టీ సరజిర్ చేయంచడం 
జరిగింది.
అపార అనుభవం కల్గిన చిననిపిలలిల గుండె వైద్య నిపుణులు డాకటీర్ సనీల్ స్వీన్ ఓపెన్ 
హార్టీ సరజిర్ చేసి విజయవంతం చేయడం జరిగినది.
డాకటీర్ సనీల్ స్వీన్ కి వంగలక్ష్మణ్ గౌడ్ మనసూ్పరితుగా హృదయ పూరవీక ధన్యవాదములు 
తెల్యజేసినారు.
ముఖ పరిచయం లేకుండా ఆపరేషన్ చేపించినందుకు పేషంట్ మరియు కుట్ంబీకులు 
వంగ లక్ష్మణ్ గౌడు్క వనక నుంచి “సహాయ సహకారాలు అందించిన పవన్ కళ్్యన్ 
మ్డికల్ ప్రాజక్టీ వారికి పవన్కళ్్యణ్ గారి సలజిర్సా కి హృదయ పూరవీక ధన్యవాదములు 
తెల్యజేశారు.
అల్గే పవన్ కళ్్యన్ మ్డికల్ ప్రాజక్టీ కి పేషంట్ విషయంలో బా్యక్ సపోర్టీ గా నిల్చిన 
పవన్ కళ్్యన్ మ్డికల్ ప్రాజక్టీ తెలంగాణరాష్ట్రం మరియు ఉమ్మడి ఖమ్మంజిల్లి ఇంఛార్జి 
రామ్ తాళ్లిరి అల్గే పవన్ కళ్్యన్ మ్డికల్ ప్రాజక్టీ గౌరవ సలహాదారులు జయకళ్్యణి 
కి పేషంట్ మరియు కుట్ంబీకులు హృదయపూరవీకధన్యవాదములు కృతజ్ఞతలు 
తెల్యజేశారు.
పేషంట్ తరపున పవన్ కళ్్యన్ మ్డికల్ ప్రాజక్టీ తరపున హాండ్సా ఫండేషన్ వారికి 
ప్రతే్యకమైన కృతజ్ఞతలు తెల్యజేస్రు..
పేషంట్ విషయంలో సహాయ సహకారాలు అందించిన అపోలో హాసి్పటల్ 
పి.ఆర్.ఓ సరోజినీకి పవన్ కళ్్యణ్ గారి సలజిర్సా తరపున మనస పూరితుగా హృదయ 
పూరవీకధన్యవాదములు తెల్యజేస్రు..
పేషంట్ తరపున పవన్ కళ్్యన్ మ్డికల్ ప్రాజక్టీ తరపున డాకటీర్ సనీల్ స్వీన్ కి ప్రతే్యకమైన 
కృతజ్ఞతలు, అల్గే సతీష్ కి ప్రతే్యకమైన కృతజ్ఞతలు తెల్యజేస్రు.
తెలంగాణ జీ.వీ ఆరోగ్య మిత్ సతీష్ మరియు అపోలో హాసి్పటల్ ప్రొఫెసర్ సరోజిని కి 
ప్రతే్యక ధన్యవాదాలు తెల్యజేస్రు.
ఈ కార్యక్రమంలో స్మాజిక బాధ్యత కల్గిన పవన్ కళ్్యన్ మ్డికల్ ప్రాజక్టీ వారి పవన్ 
కళ్్యణ్ సలజిర్సా పాల్గొనానిరు.

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

జనంతో జనసేన కార్యక్రమం 2వ రోజు
శతఘ్ని న్్యస్: ఆముదలవలస నియోజకవరగొంలో, జనసేన పార్టీ నాయకులు కొతతుకోట 
నాగేంద్ర, కోరుకొండ మలేలిశవీరరావు, అంపిల్ విక్రమ్ ఆధవీర్యంలో జనంత జనసేన 
కార్యక్రమంలో భాగంగా రెండవ రోజు తిమడం గ్రామాలలో ప్రతి ఇంటింటికి వళిలి జనసేన 
సిదా్ధంతాలను, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ చేసతుననిట్వంటి జనవాణి గురించి 
మరియు రైత్లకి చేసతుననిట్వంటి సహాయం గురించి ప్రజలందరికీ తెల్యజేయడం 
జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయుకులు, కార్యకరతులు మరియు గ్రామ ప్రజలు 
పాల్గొని విజయవంతం చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరినీ పేరు పేరునా జనసేన పార్టీ తరపున 
ధన్యవాదములు తెల్యజేస్రు.

గూడపలిలె గ్రామంలో జనసేన భార్ బహిరంగ సభ

శతఘ్ని న్్యస్: రాజోలు నియోజకవరగొం, మల్కిపురం మండలం, గూడపల్లి గ్రామంలో 
జనసేన నాయకుల భార్ బహరంగసభ ఏరా్పట్ చేసి మండల అధ్యక్షులు మల్లిపూడి 
సతితుబాబు మరియు గ్రామ శాఖ అధ్యక్షులు కొణిదెల శ్రీనివాస్ అధ్యక్తన, పొల్టికల్ 
అఫైర్సా కమిటీ సభ్్యలు, ముమి్మడివరం నియోజకవరగొ ఇనాచేర్జి పితాని బాలకృష్ణ, రాష్ట్ర 
మతసాష్కార విభాగ అధ్యక్షులు నరస్పురం నియోజకవరగొ ఇనాచేర్జి బొమి్మడి నాయకర్ 
సమక్ంలో జనసేన పార్టీ క్రియ్శీలక కిటలి పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.
కార్యక్రమంలో భాగంగా.. అధిక సంఖ్యలో దళిత నాయకులు, అగినికుల క్త్రియ 
నాయకులు, బీసీ స్మాజిక వరాగొనికి చెందిన నాయకులు జనసేన పార్టీలో చేరారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు గుండుబోగుల పెద్దకాపు, రాష్ట్ర జ్యంట్ సక్రెటర్ 
దిరిశాల బాల్జీ, తాడి మోహన్ కుమార్, రాష్ట్ర మతసాష్కార విభాగ కార్యదరిశి పోననిల 
ప్రభ, జిల్లి ఉపాధ్యక్షులు సిరినీడి వంకటేశవీరరావు, ఎంపీపీ మేడిచరలి సత్యవాణి రాము, 
జిల్లికార్యదరిశి గుండా బత్తుల తాతాజీ, పినిశెటిటీ బుజిజి, ఆర్.డి.ఎస్ ప్రస్ద్, రావూరి నాగు, 
పోత్ కాశి, వైస్ ఎంపీపీ సందర శ్రీను, ఇంటిపల్లి ఆనందరాజు, మండల అధ్యక్షులు 
గుబ్బల పణికుమార్, దడడు జయరాం, సర్పంచ్ ల సంఘం అధ్యక్షులు అడబాల తాతకాపు, 
ఎంపీటీసీలు జక్కంపూడి శ్రీదేవి శ్రీనివాస్, దారలి కుమారి లక్ష్మి, పుననిం నాగమణి, రాపాక 
సత్యనారాయణ ఆవుపాటి శివ జో్యతి, ఉండపల్లి అంజి, ముతా్యల స్యరాం, అలూలిరి 
రంగరాజు గొలలిమందల పూర్ణచంద్రరావు, ఎనుముల బాబ్జి, సందర కొండబాబు, 
సందర, బ్రహ్మయ్య, సందర పండు, కృష్ణమూరితు, బాబీ నాయుడు, బోనం భాస్కర్, 
మేడిచరలి ప్రస్ద్, చింతరాజు, చింత ప్రస్ద్, కాట్రేనిపాడు నాగేంద్ర, పోల్శెటిటీ గణేష్, 
బాబ్, మణికంఠ, ప్రస్ద్, శ్రీను, దరబాబు, సరేష్ గ్రామంలోని జనసేన నాయకులు, 
వారుడు మ్ంబరులి, వివిధ గ్రామ శాఖల అధ్యక్షులు జనసేన నాయకులు జనసైనికులు 
పాల్గొనానిరు.

పల్లె పల్లెకు జనసేన – కంగువ గ్రామ సమస్యలపై 
జనసేన వినతి పత్ం

శతఘ్ని న్్యస్: గజపతినగరం నియోజకవరగొం, జనసేన పార్టీ నాయకులు మర్రాపు 
సరేష్ ఆదేశాల మేరకు, సమవారం ఉదయం కల్కటీర్ కారా్యలయంలో గజపతినగరం 
నియోజకవరగొ కంగువ గ్రామంలో పల్లి పల్లికు జనసేన కార్యక్రమంలో భాగంగా.. 
గ్రామంలో ఉనని సమస్యలను గురితుంచి ఆ సమస్యలు పరిష్కరించే దిశగా కల్కటీర్ గారి 
కారా్యలయంలో వినతి పత్ం ఇవవీడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ జిల్లి 
సీనియర్ నాయకులు ఆదాడ మోహన రావు, ల్ల్శెటిటీ రవితేజ, రవికుమార్ మిడతాన, 
గజపతినగరం నాయకులు పెనుమజిజి ఆదినారాయణ, చింత నారాయణరావు పాల్గొనానిరు.

జనంలోకి జనసేన సిద్్దంతాలు
శతఘ్ని న్్యస్: చుట్టీగుంట ప్రాంతము, శాంతి నగర్ లో కొనిని కుట్ంబాలని కలసి 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ మనోగతం అనే పుసతుకంలో ఉనని అమూల్యమైన 
విషయ్లను కొనిని కుట్ంబాలకి తెల్యజేసి వారుమరో పది మందిని ఉతేతుజ పరిచే 
విధంగా వివరించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ క్రియ్శీలక కార్యకరతులు 
ఎస్.క షరిఫిదిన్, ఎస్.క. బాష్ట, లక్ష్మీ శెటిటీ స్య చంద్(నానీ), పమీడీ పవన్, చందు 
శ్రీనివాస రావు, భారగొవ్ రామ్, ఎం.డి రఫీ, బొల్లి కిరణ్, స్ంబశివరావు, సభాష్, శర్మ 
బోలలి పవన్ కళ్్యణ్, క. బాలకృష్ణ, శేషు, పవన్, ఆది, ప్రేమ్ చంద్, మరియు తదితర 
జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

తాళలెపూడి, కొత్తపాల్ం ప్రజల సమస్యలపై 
గళమెతి్తన బొబ్బేపలిలె స్రేష్

శతఘ్ని న్్యస్: సరేవీపల్లి 
నియోజకవరగొం, ముత్తుకూరు 
మండలం, తాళలిపూడి 
కొతతుపాల్ం పరిసర ప్రాంతాలోలి 
జనసేన పార్టీ నాయకులు 
బొబ్్బపల్లి సరేష్ బాబు 
పర్యటించి ఆక్కడ స్థానికులు 
ఎ దు ర ్క ం ట్ న ని ట్ వ ం టి 
ప్రధాన సమస్యలు ఏవైతే 
ఉనానియో పవర్ పాలింట్ 

నుంచి విడుదలయే్య పొలూ్యషన్ త ఎంత ఇబ్బందులు పడుతూ.. ఆ యొక్క వాయూ 
కాలుష్ట్యనిని పీలుచేకోవడం వలలి అనేక అనారోగా్యలకి గురవుతూ ఉంటే.. కనీసం మంచి 
వైదా్యనిని అందించేట్వంటి పరిసిథాతి కూడా లేకపోవడం శోచనీయం. అదే విధంగా ఏదైతే 
ఇలులి లేని పేదలకు పూరితుస్థాయలో ఇంకా ఇలులి నిరి్మంచకపోవడం చాల్ బాధాకరమైన 
విషయం. ఈ సందర్బంగా బొబ్్బపల్లి సరేష్ బాబు మాట్లిడుతూ ప్రభ్తావీనిని మేము 
ఒకటే కోరుత్నానిం ఈ పవర్ పాలింట్ లు పరిసర ప్రాంతాలోలి నివసించే ప్రజలకి 
ఉచితంగా మంచి వైద్యం అందించాలని.. తవీరితగతిన ఇలులి లేని వారికి పూరితుస్థాయలో 
ఇలులి నిరి్మంచి ఇవావీలని కోరుత్నానిం అని తెల్యజేస్రు. ఈ కార్యక్రమంలో గిర్ష్ 
శ్రీహరి రవి ప్రభాకర్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

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

జనసేన పార్టో విజయం
శతఘ్ని న్్యస్: భైంస్: గత 
కొది్ద రోజుల క్రితం భైంస్ 
పటటీణంలోని గ్రంథాలయం 
సమస్యలను పరిష్కరించాలని 
కోరుతూ జనసేన నాయకులు 
వినతి పత్ం సమరి్పంచగా.. 
వంటనే స్పందించి, అపరి 
శుభ్ంగా వునని చెతతు చెదారానిని, 
ఏపుగా పెరిగిన చెటలిను, ట్కటీర్ 
త కీలిన్ చేయంచిన మునిసాపల్ 
అధికారులకు జనసేన పార్టీ 

ఉమ్మడి ఆదిల్బాద్ జిల్లి ఉపాధ్యక్షులు సంకట మహేష్ బాబు, జనసేన యువజన 
సంఘం నాయకులు శేఖర్, గ్రంథాలయ అధికారి, విదా్యరుథాలు దీపక్, శ్రావణ్, రాకేష్, 
స్య కిరణ్ లు ప్రతే్యక ధన్యవాదములు తెల్యచేశారు. భవిష్యత్తులో మరినిని మ్రుగైన 
వసత్ల కోసం జనసేన పార్టీ తరపున ప్రభ్తావీనికి నివేదిక అందజేస్తుం.. వాటిని కూడా 
పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్రు.

సి.జి ర్జశేఖర్ ఆదవార్యంలో 
జనసేన ప్రజా పోర్ట యాత్

శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన ప్రజ్ పోరాట య్త్లో భాగంగా బోయనపల్లి, 
నరస్పురం గ్రామాలలో జనసేన పార్టీ నియోజకవరగొ నాయకుడు సిజి రాజశేఖర్ 
పర్యటన పతితుకొండ నియోజకవరగొం వలు్దరితు మండలం నాయకులు నాయకల్ బాబ్జి, 
మధుసూదన్, ఆగిపోగు నాగరాజ్, ఆధవీర్యంలో జనసేన ప్రజ్ పోరాట య్త్ 
కొనస్గించడం జరిగింది.
ఈ సందర్బంగా జనసేన పార్టీ నియోజకవరగొ నాయకుడు సిజి రాజశేఖర్ 
మాట్లిడుతూ నరస్పురం గ్రామంలో కొనినిచోటలి గత అనేక సంవతసారాల క్రితం 
అరకొర సిసి రోడుడు నిరి్మంచినప్పటికీ డ్రైనేజీ వ్యవసథా అసలే లేదు ఈ గ్రామంలో 
నిరి్మంచలేదు రోడలిపై మురికి నీరు నిల్చిపోత్ననిందున, కాలనీవాసలు మాకు కొతతు 
సిసి రోడుడు నిరి్మంచి డ్రైనేజీ కాలువలు నిరి్మంచే విధంగా ఏరా్పట్ చేయంచండి అని 
ప్రాధేయపడాడురు, ఈ గ్రామంలో కొంతమంది వ్యకుతులు తన గుపె్పటలో పెట్టీకొని 
ప్రజలు ఏమైనా ప్రశినిసేతు వారికి ఇబ్బందులు పెడుత్నానిరని కొంతమంది మా దృష్టీకి 
తీసకు రావడం జరిగింది. వారు చెపి్పందే వేద హకు్క అనే విధంగా ఈ గ్రామంలో 
జరుగుత్ననిందున స్మాన్య ప్రజలు గళం ఎతతులేక సైల్ంట్ గా ఉండిపోత్నానిమని 
మా దృష్టీ తెచాచేరు, ఈ గ్రామంలో ఒక 75 సంవతసారాల ముసల్ అవవీ నాకు పెనషాన్ 
రావడం లేదని ఈ జగనో్మహన్ రెడిడు ప్రభ్తవీం అధికారంలోకి వచిచేన తరావీత 
రెండు సంవతసారాలు వచిచేన తరావీత ఇపు్పడు తీశారని, నాకు దిక్కంటూ ఎవరూ 
లేరు, నాకు పని చేసకునే అంతా శకితు లేదు, నా దగగొర నాకు అననిం పెటేటీ వారు 
కూడా నా అనే వాళ్్ళ ఎవరు లేరని, నాకు ఉండడానికి ఒక ఇలులి వచేచే విధంగా 
మీరనని చూడండి అని చెపుతుంటే బాధనిపించింది, అదేవిధంగా నాకు పెనషాన్ వసేతు 
నేను ఎవరిని అడుకో్కకుండా, నేను ఎల్గో ఒకల్ బ్రతికేస్తునని తెల్యజేశారు, 
ఇల్ ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఒక ఏరియ్లో ఒక సమస్య ఉంది, ఎలక్న్ టం లో 
మీకు ఎపు్పడు అందుబాట్లో ఉంట్మని ఎలక్న్ టంలో చెపి్పన ఎమ్్మలే్య గారు 
మా సమస్యలు ఎందుకు తీరచేడం లేదు. ఎలక్నోలి తప్ప ఇప్పటివరకు ఎసీసా కాలనీలో 
సీసీ రోడులి నిరి్మస్తుమని చెపి్పన ఎమ్్మలే్య గారు ఇంతవరకు పర్యటించలేదని, 
ఆ కాలనీ వాస తెల్యజేశారు. అల్గే మరో గ్రామం బోయనపల్లి గ్రామంలో 
బ్ల్డుంగులోలి సిసి రోడుడు అసలే లేదు మిటటీమీద ఏరియ్లో త్రాగునీటి సమస్య ఉందని 
చెపా్పరు. ఇప్పటికైనా ఈ గ్రామాలలో అభివృది్ధ చేయ్లని జనసేన పార్టీ తరఫున 
డిమాండ్ చేసతునానిం. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు, నాగేశవీరరావు, 
పుల్ శేఖర్, తిరుపాల్, గద్దల రాజు, కాశి ,మాల్క్ భాష, కళ్్యణ్, మది్దలేటి, సధీర్, 
కిరణ్, హరి, మరియు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనానిరు.

కందుల దురే్గష్ పై గ్రజాల బాబు చేసిన 
విమర్శలను ఖండించిన శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్్యస్: తూరు్పగోదావరి జిల్లి, కడియం మండల వై.సీ.పీ నాయకులు గిరజ్ల 
బాబు జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి తూరు్పగోదావరి జిల్లి అధ్యక్షులు కందుల దురేగొష్ పై చేసిన 
విమరశిలను కాతేరు గ్రామానికి చెందిన రాజమండ్రి రూరల్ మండల ప్రధాన కార్యదరిశి 
ఎం. శ్రీనివాస్ ఖండించడం జరిగింది, ఈ కార్యక్రమం లో రూరల్ మండల కార్యదరిశి 
శ్రీమతి జి. రాజేశవీరి, అర్ మణికంఠ, జి.తేజ, జి.స్య తదితరులు పాల్గొనానిరు.

చేబ్రోలు యువతకు క్రికట్ కిటలె అందజేసిన 
పిల్లె శ్రీధర్

శతఘ్ని న్్యస్: పిఠాపురం నియోజవరగొం చేబ్రోలు గ్రామంలో జనసైనికులు మరియు 
యువకుల కోరిక మేరకు డాకటీర్ పిల్లి శ్రీధర్ ఆదివారం స్యంత్ం వారిని కల్సి, 
వారు కోరిన విధంగా వారికి క్రికట్ కిట్లి అందజేయడం జరిగింది. అనంతరం డాకటీర్ 
శ్రీధర్ వాళలిత మాట్లిడుతూ జనసేన పార్టీ బలోపేతం కోసం, నియోజకవరగొ ఓటరలిలో 
ఉతాసాహం నింపే ఏ కార్యక్రమాలు చేయడానికి అయనా వనకాడను అని భరోస్త 
కూడిన ఉతాసాహానిని నింపారు. చేబ్రోలు జనసైనికులు శ్రీధర్ కి ధన్యవాదాలు తెల్పారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో చేబ్రోలుకు చెందిన జనసేన పార్టీ నాయకులు, పెద్దలు మరియు పిల్లి 
శివశంకర్, పిల్లి ముతా్యలరావు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

అవవా స్బబేమ్మకు అండగా జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లి, ధర్మవరం 28 వార్డు లో నివాసం ఉంత్నని 
సబ్బమ్మ వయస 82 సంతసారాలు, కొడుకు కోడలు ఇద్దరు అనారోగ్యంత చనిపోయ్రు. 
కొడుకు కూత్రు ఈ అవవీ దగగొరే ఉంట్ంది. పేరు కసూతురి ఈ పాపకు మైండ్ సరిగాగొ 
లేదని హాసటీల్ నుండి ఇంటికి పంపించేశారు. వీరికి సంత ఇలులి లేదు.. ఇపు్పడు ఉనని 
సథాలం గుళలికి ఇచిచేన సథాలంలో చుటూటీ బండలు వేసకుని ఈమ్, ఈమ్ మనవరాలు 
నివసిసతునానిరు. ఆ ఇళ్లి కూడా వరషాం వసేతు కారుత్ంది.. ఆడపిలలి స్నినానికి ఇబ్బందిగా 
ఉంది.. మమ్మల్ని ఎవరు అదుకొలేదు.. ఏ ప్రభ్తవీము స్యం చేయలేదని చెపి్ప తన 
బాధను జనసేన నాయకులతొ చెపు్పకుంది. సథాలం కోసం ఎనోనిస్రులి సచివాలయం 
చుట్టీ తిరిగి అపె్లి చేసినా.. సచివాలయం సిబ్బంది మరియు వాల్ంటర్సా ముసల్ వారికి 
ఇళ్లి మంజూరు కాదు అని ఏవేవో కారణాలు చెపా్పరని చెపి్పంది..
జనసేన నాయకులు అవవీతొ మాతాలిడుతూ మళ్్ళ ఒకస్రి ఇంటి సథాలం కోసం వైసీపీ 
ప్రభ్తావీనికి అపె్లి చేయంచండి.. ప్రభ్తవీం నుండి ఎటవంటి స్పందన రాకపోతే 
ఇపు్పడునని సథాలంలోనే జనసేన పార్టీ ఆధవీర్యంలో మీకు ఇళ్లి కటిటీస్తు అని హామీ 
ఇచాచేరు.. ప్రసతుతానికి వరాషానికి ఇళ్లి కారకుండా ఉండడానికి పట్టీ ఇవవీడం జరిగింది. 
ఈ కార్యక్రమంలో రాజ్ ప్రకాష్, శ్రీరాములు, సబ్రమణ్యం, అశోక్, వీరనని పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గూగూడు గ్రామ సమస్యలపై గళమెతి్తన జనసేన నాయకులు
ఎమ్మెల్యూ గారూ.. ఆలయ రంగులపై చూపంచే శ్రద్ధ గూగూడు గ్రామ సమసయూలపై పెట్ండి
ఏళ్ళ నాటి ఆచారాలను మార్చడానికి ప్రభుత్వాలకు హక్కెకకెడిది ??
గూగూడు పరాయూటక కంద్ంగా చేస్తామనని హామీ ఏమంది ?
స్వామి వారి పవిత్రతను కాపాడాలని డిమాండ్ చేస్తానని జనసేన నాయకులు వినోదం నారాయణస్వామి, 
గూగూడు స్క రాజు, బాబు

శతఘ్ని న్్యస్: అనంతపురం జిల్లి 
శింగణమల నియోజకవరగొం, నార్పల 
మండలం, నార్పల జనసేన పార్టీ 
మండల కనీవీనర్ గంజికుంట రామకృష్ణ 
అద్యక్తన, మండల నాయకులు 
త్పాకుల భాస్కర్ ఆదవీర్యంలో 
జరిగిన సమావేశంలో సింగనమల 
ఎమ్్మలే్య జొననిలగడడు పదా్మవతిపై 
జనసేన పార్టీ నాయకులు, గూగూడు 
పంచాయతీ జనసేన నాయకులు తీవ్ర 
స్థాయ విమరశిలు చేస్రు. నాయకులు 

స్కే రాజు, నారాయణస్వీమిలు మాట్లిడుతూ మతస్మరస్ధష్లకు ప్రతీకగా వలుగొందుత్నని 
గూగూడు కుళ్లియ స్వీమి ఆలయ రంగుల మారచేడంపై ఎమ్్మలే్య జొననిలగడడు పదా్మవతికి ఉనని 
శ్రద్ద గూగూడు గ్రామ సమస్యలపై పెడితే బాగుంట్ందని, బ్రహో్మతసావాలకు వచేచే భకుతులకు కనీస 
వసత్లు లేక ఇబ్బందులు పడుత్నానిరు. వాటి పరిస్్కరం చేయకుండా ఆలయ రంగులను మారేచే 
పనిలో అధికార యంత్రాంగం నిమగనిమయ్్యరు అని విమరిశించారు. దాదాపు 2. 50 లక్లు ఆలయ 
నిధులు దురివీనియోగం చేయడమే కాకుండా గత 100 సం నుండి వసతునని ఆచారాలను తమ స్వీరథా 
ప్రయోజనాలకై ఇష్టటీరాజ్్యంగ ప్రవరితుసూతు భకితు భావనాలత ఉండాల్సాన ఆలయ ప్రాంగణం లో గొడవలు, 
దూషణలత భయంకర వాతవరణానిని సృష్టీంచి భకుతుల మనోభావాలు దెబ్బ తీయడం ఎంతవరకు 
సబబు అని ప్రశినిచారు. మండల కనీవీనర్ గంజికుంట రామకృష్ణ, త్పాకుల భాస్కరులి మాట్లిడుతూ 
దూరప్రాంతాల నుండి వచిచేన భకుతులకు సరైన వసతి, మహళలకు స్నిన గదులు లేక కళ్్యణ్ కటటీ 
వద్దనే స్త్రీలు పురుషులు ఒకేచోట యబ్బందిపడుత్నానిరు. ఆలయ వసతి గదుల వద్ద ఆపరిశుబ్రత, 
వాటిలో సరైన సౌకరా్యలు కల్్పసేతు కొందరికైనా ఉపయోగపడుతాయ. ఏట్ లక్లోలి ఆదాయం వసతునాని 
వసత్లు కల్పనలో జ్ప్యం ఎందుకని, గ్రామంలో చెతతు ఎక్కడికి అక్కడ పేరుకుపోయ రోడులి దురావీసన 
వసతునానియ. ఎనినికలముందు గూగూడు గ్రామానిని పరా్యటక కేంద్రంగా తీరిచేదిదు్దతామని హామీ ని 
త్ంగలతకే్కస్రాననిరు. అల్గే ఆలయం వరకు రోడ్ విసతురణ పనుల సంగతి ఏంటని ఎనినికల 
సమయంలో హడావిడి తప్ప మల్లి వాటి సంగతే మరిచిపోయ్రని ఎదే్దవాచేశారు. ఇల్ ఎనోని సమస్యలని 
పక్కన పెటిటీ అనవసర కార్యకల్పాలత ప్రజలను వారి మనోభావాలను బ్బ్బతీసూతు మరోస్రి వైసీపీ 
ప్రభ్తవీం రంగుల ప్రభ్తవీం అని నిరూపించారు. మీకు చితతు శుది్ధ ఉంట ఆచారాలు, సంప్రదాయ్లకు 
విలువ యచిచే స్వీమివారి దరశినానికి వచేచే భకుతులకు సరైన సౌకర్రా్యలు కల్్పంచాలని, అల్గే స్థానిక 
ఎమ్్మలే్య గారు కచిచేతంగా భకుతుల మనోభావాలను గౌరవించి మతాలకతీతంగా ఉనని రంగులు వేయంచి 
మత స్మరస్్యనికి ప్రతికగా ఉనని ఈ క్షేత్ం యొక్క పవిత్తను, భకుతులు మనోభావాలకు విలువిసూతు శ్రీ 
కుళ్్ళయ స్వీమి వారిక్షేత్ం యొక్క పవిత్తను కాపాడాలని జనసేన పార్టీ తరఫున ప్రభ్తావీనిని స్థానిక 
ఎమ్్మలే్య గారిని హెచచేరిసతునానిమనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో వినోదం లోకేష్, బాబు, నారాయణస్వీమి 
గూగూడు జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

మైలవరం మండలంలో జనసేన రచచుబండ కార్యక్రమం
శతఘ్ని న్్యస్: పులూలిరు: జనసేనపార్టీ 
మైలవరం మండల అధ్యక్షులు శీలం బ్రహ్మయ్య 
ఆధవీర్యంలో పులూలిరు గ్రామపంచాయతీ లోని 
దాసళలిపాల్ం, బాడవ, కొతతుగూడెం గ్రామాలలో 
రచచేబండ కార్యక్రమాలు నిరవీహంచడం 
జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి జనసేన పార్టీ 
రాష్ట్రఅధికార ప్రతినిధి మరియు మైలవరం 
నియోజకవరగొ ఇనాచేరిజి అక్కల రామో్మహన్ 
రావు(గాంధీ) ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొనానిరు. 
ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లిడుతూ జనసేన 
పార్టీ గ్రామ గ్రామాన బలపడుత్ందని, 
ప్రజలంతా ప్రతా్యమానియ శకితుగా జనసేన పార్టీకి 

ఓట్ వేయ్లని ఎదురుచూసతునానిరని, 2024 ఎనినికలోలి జనసేన గెలుపే లక్ష్ంగా మీరంతా మద్దత్ 
తెల్యజేయ్లని ప్రజలను కోరారు. ఈ రోజులోలి ఏ రాజకీయ నాయకుడు కూడా తన సంత కష్టటీరిజితానిని 
డబు్బను పలు సేవా కార్యక్రమాలు ఉపయోగించటం లేదని, అల్ంటిది పవన్ కళ్్యణ్ కౌలు రైత్లను 
దృష్టీలో ఉంచుకొని, ఆత్మహత్య చేసకునని కౌలు రైత్ కుట్ంబాలకు లక్ రూపాయలు చొపు్పన 30 కోటలి 
రూపాయలత మూడు వేల మంది కౌలు రైత్లు తన సంత డబు్బలు ఇసతునానిరని, ఇల్ంటి నిజ్యతీగల 
నాయకులను ప్రజలు గెల్పించుకోవాలని పిలుపునిచాచేరు.75 ఏళలి సవీతంత్ భారతంలో ఈ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 
కేవలం రెండు కుట్ంబాలకు పరిమితం అయపోయంది అని,అభివృది్ధ అనగారిపోయందని, ప్రజలు 
మారు్ప కోరుకుంట్నానిరు. అందుకు ప్రత్యక్ ఉదాహరణ జనసేనపార్టీ గ్రామస్థాయలో బలపడుత్ందని 
తెల్యజేశారు. ఈ సందర్ంగా గ్రామప్రజలు పలు సమస్యలను గాంధీ దృష్టీకి తీసకురావడం జరిగింది. 
జనసేన పార్టీ మీకు అండగా ఉంట్ందని, సమస్యలపైన పోరాటమే జనసేన ఎజండా అని తెల్యజేశారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేనపార్టీ కృష్ట్ణజిల్లి కార్యదరిశి చింతల లక్ష్మి కుమారి, జనసేనపార్టీ మైలవరం 
మండల ఉపాధ్యక్షులు గుమ్మడి శ్రీనివాసరావు, పడిగెల ఉదయ్ మండల నాయకులు ఈతకొట్టీ నాని, 
ఆనం విజయ్ కుమార్, మల్లిరపు దురాగొప్రస్ద్, పార్టీఆఫీస్ మేనేజర్ దండా రమేష్ బాబాయ్, స్థానిక 
నాయకులు, జనసైనికులు మరియు గ్రామ ప్రజలు పాల్గొనానిరు.

నిత్య వైద్్యనికి సహాయం అందించిన 
కనపరి్త నార్యణ మిత్ బృందం

శతఘ్ని న్్యస్: ప్రకాశం జిల్లిలో, కొండేపి నియోజకవరగొంలో, 
పొననిలూరు మండలంలో వేంపాడు గ్రామానికి చెందిన మది్దరాల హర్ష్ 
మరియు మానస దంపత్ల కూత్రు అయన మది్దరాల నిత్య అనే 18 
నలల చినని పాప హైదరాబాదులో 18-7-22 వ తేదీన మొదటి అంతసతు 
మ్టలి మీద నుండి జ్రి కింద పడిపోయంది. ప్రమాదవశాత్తు మ్దడులోని 
నరాలు దెబ్బ తిననివి. వారు చాల్ పేదవారు. దయచేసి తమ వంత్ ఆరిథాక 
సహాయం అందజేసి, ఆ పాపకు పునరజిన్మ ను ప్రస్దించవలసిందని 
పాప తల్లిదండ్రులు పొననిలూరు మండలం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు 
కనపరితు మనోజ్ కుమార్ ని అడగడం జరిగింది, మనోజ్ కుమార్ 
వంటనే స్పందించి వారి మిత్ బృందానికి సమాచారానిని ఇవవీడం 
జరిగింది. ఇంతకుముందు 30 వేల రూపాయలు కూడా మనోజ్ కుమార్ 
మిత్బృందం పాప తల్లిదండ్రులకు పంపించడం జరిగింది,
పొననిలూరు మండలం చెరుకూరు గ్రామానికి చెందిన కనపరితు నారాయణ 
మిత్బృందం వంటనే స్పందించి 60,000 రూపాయలు సమవారం 
ఉదయం యశోద హాసి్పటల్ కి వళిలి పాప వైద్య ఖరుచేల నిమితతుం 
కోసం పాప తల్లిదండ్రులకు కనపరితు నారాయణ మిత్ బృందం కనపరితు 
నారాయణ (15000), అపా్పరావు (10,000), మోహన్ రావు 
(10,000), మా్యసిటీక్ (10,000), సంతష్ (10,000), నరసింహ 
(5000) సహాయం చేయడం జరిగింది.
ఈ సందర్బంగా పాప వైదా్యనికి దాతలు ముందుకు వచిచే సహాయం 
చేయ్ల్ అని కనపరితు నారాయణ తెల్పారు. నిత్య తల్లిదండ్రులు కనపరితు 
నారాయణ కి కృతజ్ఞతలు తెల్యజేశారు.

జనసైనికులే జనసేన బలం: మేడిశెటటో 
స్ర్యకిరణ్

శతఘ్ని న్్యస్: ప్రతిపాడు నియోజకవరగొం, శంఖవరం మండలం, కతితుపూడి 
గ్రామం య్దవ కమూ్యనిటీ హల్ లో జనసేన జిల్లి ప్రోగ్రామింగ్ కమిటీ 
సభ్్యలు కరణం సబ్రాహ్మణ్యం ఆధవీర్యంలో.. జనసేన పార్టీ శంఖవరం 
మండలం అధ్యకులు గాబు సభాష్ అధ్యక్తన జరిగిన జనసేన 
పార్టీ క్రియ్శీలక సభ్యతవీ కితలి పంపిణీ కార్యక్రమంకు నియోజకవరగొ 
జనసేన నాయకులు మేడిశెటిటీ సూర్యకిరణ్(బాబ్) హాజరయ్్యరు. ఈ 
కార్యక్రమంలో మేడిశెటిటీ సూర్యకిరణ్(బాబ్) ప్రతితుపాడు నియోజకవరగొంలో 
అత్యధికంగా 229 క్రియ్శీలక సభ్యతావీలు చేసిన కరణం సబ్రహ్మణ్యం 
ను అభినందించి, జనసైనికులకు కిటలిను అందించారు..
సభ్యతవీం తీసకునని ప్రతీ ఒక్క జనసైనికునికి జనసేన పార్టీ అండగా 
ఉంట్ందని, నియోజకవరగొంలో జనసేన పార్టీ యొక్క సిదా్ధంతాలు, శ్రీ 
పవన్ కళ్్యన్ గారు చేసతునని కౌలు రైత్ భరోస్ య్త్ గురించి ప్రతీ 
ఒక్కరికి తెల్సేల్ చేయ్లని జనసైనికులకు దిశా నిరే్దశం చేశారు..
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు ఇందన సతితు వీర్రాజు, కతితుపూడి 
గ్రామాధ్యక్షులు పోసిన వంకటేశవీరరావు, సీతంపేట గ్రామ అధ్యక్షుడు 
కొయ్్య మోహన్, మండపం గ్రామ అధ్యక్షులు వేలు్పల ప్రస్ద్, మండల 
కార్యదరిశి కొయ్్య శ్రీను, మండల కార్యదరిశి గుండుబ్ల్లి సత్యనారాయణ, 
మండల ఉపాధ్యక్షుడు కౌలూరి రమేష్, చిన బాబ్, బొజ్జి చినని, జీలకర్ర 
శ్రీను, జయరాజ్, అపా్పరావు, రాము, స్య, ప్రవీణ్ మరియు అధిక 
సంఖ్యలో జనసైనికులు పాల్గొనానిరు..

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పినినాంటపేట గ్రామప్రజలకు జనసేన మా్యనిఫెసటో 
వివరించిన కరిమజి్జ

శతఘ్ని న్్యస్: శ్రీకాకుళం జిల్లి ఎచెచేరలి 
నియోజకవరగొం రణసథాలం మండలం జ.ఆర్.
పురం పంచాయతీ పినినింటిపేట గ్రామంలో 
సమవారం కరిమజిజి మలీలిశవీరావు 
పర్యటించి.. ప్రజలకు జనసేన మా్యనిఫెసటీ 
ను ప్రజలకు వివరించడం జరిగింది. ఎచెచేరలి 
నియోజకవరగొం సీనియర్ నాయకులు 
మరియు ససైటి బా్యంకు మాజీ చైర్మన్ 

కరిమజిజి మలీలిశవీరావు పల్లి పల్లికు అలుపు ఎరుగని ప్రచారం చేసూతు జనసేన మా్యనిఫెసటీ మరియు 
సిదా్దంతాలు ప్రజలోలికి తీసకువళి్ళ.. ప్రజలకు అర్ధమైన ర్త్లోలి వివరిసతునానిరు. పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
గెల్చినట్లి అయతే సంవతసారానికి 5గా్యస్ సిల్ండరలి ఉచితంగా ఇవవీడం జరుగుత్ంది. తెలలిరేషన్ 
కారుడుదారులకు ఇలులి కట్టీకోవడానికి ఇసక ఉచితంగా ఇవవీడం జరుగుత్ంది. వ్యవస్యం చేసిన 
రైత్లకు పెనషాన్ సౌకర్యం కలదు. వృదు్దలకు వృదా్ధశ్రమం నిరి్మంచడం జరుగుత్ంది. పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు ప్రజల పక్షాన నిలబడిన నాయకుడు కాబటిటీ అల్ంటి నాయకుడుని గెలుపించుకోలసిన 
బాధ్యత మనపైన ఉంది. అల్గే ప్రతి పల్లికు ప్రతి గ్రామానికి ప్రతి గడపకి నిత్యం ప్రజల దగగొరకి 
వలలిడం జరుగుత్ంది. మేము ప్రతి గడపకు ప్రతి ఇంటికి ప్రతి ఒక్కరిని కల్సి ప్రజలకు అర్ధమైన 
ర్తిలో జనసేన మేనిఫెసటీ వివరించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి రణసథాలం మండలం 
కృష్ట్ణపురం పంచాయతీ జనసేన పార్టీ యంపిటీసి అభ్యరిథా పోటూనిరు.లక్షు్మనాయుడు, మహాంతి.
రామస్వీమినాయుడు హజరైనారు. పవననని ప్రల్లిబాట ప్రారంభించి 94వ రోజు సదీర్ంగా ప్రజల 
దగగొరకి వళిలి పలు కుట్ంబాలను కల్సి మేనిఫెసటీ గురించి వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. పవననని 
ప్రజ్బాట తాము ప్రారంభించిన ప్రజలనుండి అపూరవీమైన స్పందన లభిసతుందనానిరు. గత ఎనినికల 
సందర్ంగా ఒక్క ఛాన్సా జగన్ కి ఇచాచేం అని ఓటేసిన వారెవరూ ఈస్రి వైసీపీకి ఓట్ వేసేందుకు 
సిద్ధంగా లేరనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో, శివాజి, నాగరాజు, గౌరమ్మ, చంద్రశేఖర్, సీతమ్మ, సరసవీతి, 
వనజ, తదితరులు పాల్గొనానిరు.

గొలలెప్రోలు జనసైనికులతో పిల్లె శ్రీధర్
శతఘ్ని న్్యస్: పిఠాపురం నియోజకవరగొం గొలలిప్రోలు నందు జనసైనికుల ఆహావీనం మేరకు జనసేన 
నాయకులు డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్లి ఆదివారం స్యంత్ం గొలలిప్రోలులో కరణంగారి తటనందు అరవై 
మంది జనసైనికులను కలవడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా డాకటీర్ శ్రీధర్ మాట్లిడుతూ మనందరం 
కల్సి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ సిదా్ధంతాలను వారి ఆశయ్లను ముందుకు తీసకునివళ్ళడానికి 
మనందరం కలసి పనిచేయ్లని మరింత సీ్పడ్ త ముందుకు వళ్లిలని సూచించారు.

స్వర్ణమ్మకు జనసేన తరపున పెన్షన్ అందించిన 
బాలర్జు

శతఘ్ని న్్యస్:  పాణ్యం నియోజకవరగొం, 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి చింత సరేష్ బాబు 
ఆధవీర్యంలో కరూనిల్ మునిసాపల్ కార్పరేషన్ 
పరిధిలోని 19వ వారుడులో పూలే అంబ్ద్కర్ 
కాలనీలో నివసిసతునని పి. సవర్ణమ్మ వయస 
69 సంవతసారాలు ఈమ్కు రెండవ నల కూడా 
జనసేన పార్టీ తరపున జనసేన నాయకులు 
బాలరాజు (బాలు) పెనషాన్ 2500 ఒక రూపాయ 
అందించడం జరిగినది.

క్రిందటి నల ఈమ్ పెనషాన్ విషయ్నిని అధికారుల దృష్టీకి తీసకువళిలినా అధికారులు ఇంకా 
స్పందించకపోవడం బాధాకరం. మేయర్ బ్ వై రామయ్య ఇల్క అయనట్వంటి 19వ 
వారుడులోనే అరు్హలైన ఇల్ంటి నిరుపేదలకు పింఛన్ అందించడం లేదు. ఇక ప్రభ్తవీం 
మిగతా వారికి ఏ విధంగా పెనషాన్ ఇసతునానిరో చెపా్పల్సా ఉంది. మీరు స్పందించని ఎడల 
తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎదురో్కవాల్సా వసతుంది. వంటనే ఇల్ంటి నిరుపేదలకు పెనషాన్ 
అందించాల్సాందిగా జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ 
పార్టీ పెనషాన్ అమలు చేసే వరకు కచిచేతంగా జనసేన పార్టీ ప్రతి నల ఇల్గే ముందుకు 
వసతుంది.

వీరలె వంకయ్య కుటంబానికి 
జనసేన ఆరిథుక స్యం

శతఘ్ని న్్యస్: పిడుగురాళలి మండలం, కోనంకి గ్రామానికి చెందిన, జనసేన 
కార్యకరతు తమి్మశెటిటీ వీరలి వంకయ్య అకాల మరణం చెందటం వలన, పిడుగురాళలి 
మండల జనసేన పార్టీ ఆధవీర్యంలో సమవారం ఆ కుట్ంబానిని పరామరిశించి, 
వారి కుట్ంబ సభ్్యలకు, నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ నాయకులు ద్రోణాదుల 
అంకారావు చేత్ల మీదుగా..10,000 రూపాయలు ఆరిథాక స్యం అందించడం 
జరిగింది, అనంతరం కోనంకి గ్రామ జనసైనికులత.. గ్రామ కమిటీ గురించి 
చరిచేంచడం జరిగింది, ఈ కార్యక్రమంలో.. జనసేన పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు 
కామిశెటిటీ రమేష్, గురజ్ల నియోజకవరగొ ఐటి కోఆరిడునేటర్ మునగా వంకట్, 
జిల్లి కార్యదరిశి అంబటి మల్లి, వరి్కంగ్ కమిటీ సభ్్యలు వేలూ్పరి చైతన్య, కోనంకి 
గ్రామ జనసైనికులు, బలుసపాటి శ్రీనివాసరావు, (దాస) రామాయణం రాము, 
రవి మరియు గ్రామ సభ్్యలు పాల్గొనానిరు.
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ఎస్సు వర్్గకరణ బిలులె కంద్ర ప్రభుతవాం 
పారలెమెంట్లె ప్రవేశపెట్టోలి

శతఘ్ని న్్యస్: జనగామ జిల్లిలోని చౌరస్తు ఆవరణలో ఎసీసా రిజరేవీషనులి 
వర్గొకరణకు చటటీబద్ధత కల్్పంచడంలో తీవ్రమైన నిరలిక్ష్ం వహసతునని కేంద్ర 
ప్రభ్తవీ వైఖరిని నిరసిసూతు జులై మూడున బ్జపి జ్తీయ కార్యవరగొ సమావేశంలో 
ఎమా్మర్్పఎస్ కార్యకరతులపై చేసిన దాడిని ఖండిసూతు ఈ వరాషాకాల పారలిమ్ంట్ 
సమావేశాలోలి ఎసీసా వర్గొకరణ బ్లులి పెటిటీ చటటీబద్ధత కల్్పంచాలని డిమాండ్ చేసూతు 
ఎంఆరి్పఎస్ జనగామ జిల్లి ఇనాచేరిజి ఇనుముల నరసయ్య గారి అధ్యక్తన 
నిరవీహంచిన దీక్కు నేడు వారి దీక్కు మద్దత్గా జనగామ జనసేన పార్టీ 
సంఘీభావం తెలపడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మంద నాగరాజు, కేమిడీ 
జ్ని, గాద వంకటేష్, గంధమలలి అనిల్, బొటలి రాకేష్ నాగరాజు, మంద పవన్ 
కుమార్, మంద వివేక్ మరియు జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

జనసేన పల్లెబాట కార్యక్రమం
శతఘ్ని న్్యస్:  చిననిగంజ్ం 
మండలం జనసేన పార్టీ పల్లిబాట 
కార్యక్రమం పల్లిపాల్ం పంచాయతీ 
బాపయ్య నగర్ లో.. కొతతుపాల్ం 
పంచాయతీ రామచంద్ర నగర్ లో 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరిశి 
పెద్దపూడి విజయకుమార్ మరియు 
పరూచేరు నియోజకవరగొ యువ నాయకులు మన్యం శ్రీకాంత్ ఇంటింటికి తిరిగి 
ప్రచారం చేశారు. కొంతమంది మతసాష్కారులు సమస్యను వివరించగా దాదాపుగా 
ఐదు కుట్ంబాలకు సంబంధించిన వలలు అనిని 30 లక్లు విలువచేసే 
వలలోవారి కాల్పోయ్య దాని గురించి ఎవరు పటిటీంచుకోవటేలిదు.. మా 
సమస్యల అధికారులు దృష్టీకి తీసకళిలి వంటనే రిష్కరించాలని శ్రీకాంత్ ను స్థానిక 
మహళలు కోరారు. సమస్యలు తెల్యజేయగా వాటిని వంటనే పరిష్కరిస్తుమని 
శ్రీకాంత్ వారికి హామీ ఇవవీడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం చిననిగంజ్ం మండల 
అధ్యక్షులు సందు శ్రీనివాసరావు ఆధవీర్యంలో నిరవీహంచారు. ఈ కార్యక్రమానికి 
ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లి కార్యదరిశి చిరంజీవి, జిల్లి ప్రోగ్రాం కమిటీ మ్ంబర్ సతీష్, 
తట అశోక్ చక్రవరితు, గంట వంకటేష్, నోవా, అడుసమల్లి హరిబాబు, కోకిలగడడు 
శీను, వీరమహళ గుననిమనేని విజయశాంతి, జనసేన కార్యకరతులు పాల్గొనానిరు.
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