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ప్రభుత్వ పథకాలు అందడం లేదని చెబితే 
కేసులు పెడతారా?

•పూతలపట్టు జన సైనికులపై అక్రమ కేసులు ఉపసంహరంచుకోవాలి
శతఘ్ని న్యూస్: గడప గడపకు కారయూక్రమంలో తమకు రావాలిసిన సంక్షేమ పథకాలు రావడం లేదనని 
విషయానిని శాసన సభ్యూలకు విననివించుకునని వార మీద అక్రమ కేసులు నమోదు చేయడం భావయూం 
కాదని జనసేన పార్టు రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో 
హితవు పలికారు. చిత్తూరు జిల్్ల, పూతలపట్టు నియోజకవర్ం, వేపనపలి్ల గ్రామంలో గడప గడపకు 
కారయూక్రమంలో స్థానిక శాసన సభ్యూలు శ్రీ ఎం.ఎస్.బాబు దృష్టుకి తమకు సంక్షేమ పథకాలు అందటం 
లేదని చెబితే కేసులుపెట్టు వేధంచడం అప్రజాస్వామికం. జనసేన పార్టు కుట్ంబానికి చెందిన ఐనా 
జశవాంత్ ఇంట్కి ఎమ్్మలేయూ వెళ్్ల ప్రభ్తవా పథకాల గురంచి ఆరా తీసేతూ సంక్షేమ పథకాలు అందడం 
లేదని చెపాపారనని అక్కసుతో 16 ఏళ్ళ ఆ యువకుడిని పోలీస్ సేటుషన్ కి తీసుకువెళ్్ల అరెసుటు చేయడానిని 
ఖండిసుతూనానిం. జశవాంత్ కుట్ంబానికి మద్దతుగా వెళ్్లన మా పార్టు నాయకుల మీద అక్రమంగా ఎస్సి, ఎస్టు 
కేసులు మోపడం వైస్పీ ప్రభ్తవాం వైఖర ఎల్ ఉందో తెలియచేసుతూంది. గడప గడపకు కారయూక్రమంలో 
ప్రశనించిన వారపై ఎమ్్మలేయూ అనుచరులు బెదిరంపులకు దిగడం, జనసేన పార్టు మద్దతుదారులకు 
వైస్పీ పథకాలు అందవని శాసన సభ్యూడే బాహాటంగా చెపపాడం అధకార పార్టు దాష్టుకాలకు అద్ం 
పడుతునానియి. పూతలపట్టు నియోజకవరా్నికి చెందిన జనసేన పార్టు నాయకుల మీద పెట్టున అక్రమ 

కేసులు వెంటనే ఉపసంహరంచుకోవాలని జనసేన పార్టు తరఫున డిమాండ్ చేసుతూనానిం. అక్రమ కేసులో అరెసుటు అయిన పార్టు నాయకులకు జనసేన పార్టు లీగల్ సెల్ అనిని 
విధాల్ అండగా ఉంట్ంది. ఏ ఒక్కరూ అధైరయూ పడవద్దని శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ భరోస్ ఇచ్చారు.

ఓఎన్జీసీపై పోరాడి గెలిచిన 
వంకటపతి రాజా కృషి అభినందన్యం

* జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూడు కొణిదల నాగబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: చమురు, సహజ వాయువుల సంసథాలైన గెయిల్, ఓఎన్జీస్ సంసథాలపై 
గత రెండేళ్్లగా నాయూయ పోరాటం చేసి గెలిచిన రాజోలు నియోజకవర్ంకు చెందిన 
జనసైనికుడు వెంకటపతి రాజా కృష్ అభినందన్యమని జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ సభ్యూడు కొణిదల నాగబాబు ప్రకట్ంచ్రు. కోనస్మ జిల్్లలో జల, భూ 
కాలుష్యూనికి ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గాయూస్ కార్పారేషన్ లిమిటెడ్(ఓఎన్జీస్) కారణంగా 
భావించి రూ. 22.72 కోట్ల జరమానా విధస్తూ చెన్నిలోని జాతీయ హరత ట్రిబుయూనల్ 
(ఎన్జీటీ) ఉతతూరువాలు జార్ చేసింది. గెయిల్, ఓఎన్జీస్ సంసథాల కారణంగా, కోనస్మలో 
జరుగుతునని అనేవాషణల ఫలితంగా జల కాలుషయూం ఏరపాడుతోందని వెంకటపతి రాజా 
2020లో ఆధారాలతో సహా “నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబుయూనల్”లో ఫిరాయూదు చేస్రు. పరాయూవరణ 
ఉల్లంఘనకు పాలపాడ్డ గెయిల్, ఓఎన్జీస్ సంసథాలపై చరయూలు తీసుకోవాలని కోరుత్ 
ఎన్జీటీ ఏపీ కాలుషయూ నియంత్రణ మండలిని ఆదేశంచింది. ఓఎన్జీస్కి రూ.22.72 కోట్ల  
జరమానా విధంచింది. జనసేన సిదా్ంతాలలోని ప్రధానమైన పరాయూవరణ పరరక్షణ 
కోసం పోరాడి గెలిచిన వెంకటపతి రాజా జనసేన శ్రేణులకు ఆదర్ంగా నిలిచ్రని నాగబాబు అభినందించ్రు.

పాలించే ప్రభుతా్వలు పేదరికానిని గాలికి వదిలేసినా.. 
గాలించి ఆరిథిక సహాయం అందించిన జనసేన..!!

శతఘ్ని న్యూస్:  పిఠాపురం మండలం 
గోవిందరాజపురం గ్రామంలో ఆరథాకంగా 
ఇబ్ందులో్ల ఉనని కుట్ంబానికి 
భరోస్గా బాలింతరాలు భవాని కి 
పిఠాపురం నియోజకవర్ జనసేన 
నాయకులు, జనసైనికులు అందరూ 
కలిసి 9500/- రూపాయలు 75 

కే.జి ల బియయూం బస్తూలను పిఠాపురం నియోజకవర్ జనసేన పార్టు ఇనాచార్జీ 
శ్రీమతి మాకిన్డి శేషుకుమార ఆధవారయూంలో.. ఆ కుట్ంబానికి అందజేయడం 
జరగంది.. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు గోపు సురేష్, పుణయూవంతుల 
మూరతూ, గొల్లప్రోలు మండల ప్రెసిడంట్ అమరాది వలి్ల, మాజీ కౌనిసిలర్ కర్రీ 
కాశీ విశవానాథ్, మేళం బాబి, కంద సోమరాజు, నామ శ్రీకాంత్, తేజ, సింహాద్రి, 
బి శ్రీనివాస్, సి.హెచ్ అపపాలరాజు, బి.ఆనంద్, గ్రామసుతూలు, జనసైనికులు, 
నాయకులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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పూతలపట్టులో జనసేన కార్యకర్తలపై అక్రమ కేసులు

• బాధతులకు మద్దతుగా రోడ్డకి్కన జనసేన నాయకులు
• అక్రమ కేసులు ఎతితూవేయాలంటూ నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్: వైస్పీ గడప గడప కారయూక్రమంలో పూతలపట్టు నియోజకవర్ం ఎమ్్మలేయూ శ్రీ ఎం.ఎస్. బాబును ప్రశనించ్రనని అక్కసు స్థానిక జనసేన నాయకులు, 
యువకుల మీద అక్రమంగా ఎస్సి, ఎస్టు అట్రాసిటీ తో పాట్ 307 సెక్షన్ల కింది కేసులు బనాయించ్రంటూ చిత్తూరు జిల్్ల జనసేన నాయకులు రోడ్డకా్కరు. అధకార పార్టు 
శాసనసభ్యూడే సంక్షేమ పథకాలు అందుతునానియా అంటూ ఆరా తీసి, అందడం లేదు అని చెపిపానందుకు 16 ఏళ్ల యువకుడిని పోలీస్ సేటుషన్ కి తీసుకువెళ్లడం, అదేంటని 
ప్రశనించడానికి వెళ్్లన స్థానిక జనసేన నాయకుల మీద అక్రమంగా కేసులు పెటటుడం పట్ల అసంతృపితూ వయూకతూం చేశారు. జనసేన నాయకుల మీద పెట్టున అక్రమ కేసులు 
వెంటనే ఎతితూవేయాలని నినదించ్రు. నియోజకవర్ం మొతాతూనిని భయభ్ంతులకు గుర చేసి, ప్రజలు గొంతు బలవంతంగా నొకే్కందుకే అక్రమంగా జనసేన నాయకులిని 
అరెసుటు చేశారని ఆరోపించ్రు. అక్రమ కేసులు ఉపసంహరంచుకోకుంటే పోరాటానిని మరంత ఉదృతం చేస్తూమని హెచచారంచ్రు. పార్టు రాష్ట్ర కారయూదర్ శ్రీమతి ఆకెపాట్ 
సుభాష్ణి, పార్టు నాయకులు శ్రీ మనోహర్ దేవరా, జిల్్ల కారయూవర్ం సభ్యూలతో పాట్ పెద్ద సంఖయూలో జనసైనికులు ఈ ఆందోళనలో పాల్్నానిరు.

జనసైనికులకు అండగా చిత్తూరు జిల్్ల జనసేన
అరెస్టు అయిన పూతలపట్టు మండల కారయూదరు్లు పురుషోతతూం, మున్ంద్రా, యువరాజ్ మరయు 5 మంది జనసైనికుల వెంట చిత్తూరు జిల్్ల జనసేన పార్టు అండగా 
ఉంట్ందని మరయు వార కోసం ఎంతకైనా పోరాడతామని తెలియజేయడము జరగనది.

పొన్నిరు సమస్యలను పరిష్కరించాలని జనసేనకు ఫిరా్యదు
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు జిల్్ల, పొన్నిరు నియోజకవర్ సమసయూలను పరష్కరంచ్లని పొన్నిరు పటటుణ యువ 
నాయకుడు యుననిం నాయుడు గుంటూరు పార్టు ఆఫీసులో గాద వెంకటేశవారావుని మరాయూదపూరవాకంగా కలిసి 
పొన్నిరు టౌన్ లో సమసయూలు వివరంచిన యననిం నాయుడు యూత్ పొన్నిరు పటటుణంలో రోజురోజుకు ట్రాఫిక్ 
అంతరాయంతోపాట్ జి.బి.సి రోడు్డ వెడలుపా చేయాలని ఆయన జనసేన జిల్్ల అధయూక్షునికి వివరంచ్రు. సమసయూను 
ప్రభ్తవాం దృష్టుకి తీసుకువెళ్్ల పరష్కరంచే దిశగా చరయూలు గైకొనాలని ఆయన వివరంచ్రు. నాయుడుతోపాట్ 
జనసేన కారయూకరతూలు పాల్్నానిరు.

జనసేనలో చేరిన కంచర్ల ప్రకాశరావు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టు మంగళగర నియోజకవర్ 
కారాయూలయంలో శుక్రవారం నియోజకవర్ ఇనాచార్జీ చిల్లపలి్ల 
శ్రీనివాసరావు సమక్షంలో మంగళగర పటటుణ తెలుగుదేశం 
పార్టు స్నియర్ నాయకులు మాజీ తెలుగుదేశం పటటుణ ప్రధాన 
కారయూదర్ అల్గే మంగళగర పటటుణ మునిసిపల్ కో ఆప్షన్ 
సభ్యూలుగా పనిచేసినట్వంట్ కంచర్ల ప్రకాశరావు జనసేన 
పార్టులో చేరడం జరగంది.
ఈ సందర్ంగా శ్రీనివాసరావు పార్టు కండువా కపిపా వారని 
స్దరంగా జనసేన పార్టులోకి ఆహావానించడం జరగంది.
తదనంతరం మీడియాతో చిల్లపలి్ల శ్రీనివాసరావు మాటా్లడుత్ 
తెలుగుదేశం పార్టు స్నియర్ నాయకులు కంచర్ల ప్రకాశరావు గారు 
జనసేన పార్టులో చేరడం సంతోషమని.. రానునని రోజులో్ల పార్టు 
బలోపేతానికి వార అనుభవానిని ఉపయోగంచుకుంటామని.. 
అల్గే కలిసికట్టుగా నియోజకవర్ంలో పార్టు గెలుపు కోసం 
కృష్ చేయాలని కోరారు.
తదనంతరం కంచర్ల ప్రకాశరావు మాటా్లడుత్ పార్టు అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార బావజాలం మరయు పార్టు సిదా్ంతాలు 
నచిచా జనసేన పార్టులో చేరానని.. అల్గే పార్టు ఆదేశాల మేరకు 
అనుగుణంగా పనిచేస్తూనని జనసేన పార్టు గెలుపు కోసం తన వంతుగా అందరతో కలిసి కృష్ చేస్తూనని తెలిపారు.
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టు రాష్ట్ర కారయూదర్ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్, మంగళగర – తాడేపలి్ల జనసేన పార్టు కోఆర్డనేటర్ వెంకట మారుతీ రావు, జనసేన పార్టు రాష్ట్ర చేనేత వికాస 
విభాగం కారయూదర్ జంజనం స్ంబశవరావు, జనసేన పార్టు గుంటూరు జిల్్ల సంయుకతూ కారయూదర్ బడే కోమలి, జనసేన పార్టు మంగళగర పటటుణ అధయూక్షులు షేక్ కైరుల్్ల, జనసేన పార్టు 
మంగళగర మండల అధయూక్షులు వాస్ శ్రీనివాసరావు, తాడేపలి్ల మండల అధయూక్షులు స్మల నాగేశవారరావు, దుగ్రాల మండల అధయూక్షులు పసుపులేట్ శ్రీనివాసరావు, మంగళగర-
తాడేపలి్ల జనసేన పార్టు ముసి్లం మైనార్టు సెల్ కోఆర్డనేటర్ షేక్ సుభాని, మంగళగర పటటుణ జనసేన పార్టు సోషల్ మీడియా కోఆర్డనేటర్ నందం మోహన్ రావు, మంగళగర మండల 
జనసేన పార్టు సోషల్ మీడియా కోఆర్డనేటర్ లేళ్ళ స్యి నందన్, తాడేపలి్ల పటటుణ జనసేన పార్టు సోషల్ మీడియా కోఆర్డనేటర్ జొనానిదుల పవన్ కుమార్, చిల్లపలి్ల యూత్ అధయూక్షులు 
మేకల స్యి, స్నియర్ నాయకులు నారాయణ తదితరులు పాల్్నానిరు.

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

ఆరిథిక ఇబ్ందులలో ఉనని పలు కుట్ంబాలకు జనసేన అండ
శతఘ్ని న్యూస్: ఇచ్ఛాపురం నియోజకవర్ం, కవిట్ మండలం, వరక పంచ్యితీ సనాయూసిపుట్టుగ గ్రామంలో నరుతూ తులసిరావు గత 
కొనిని రోజుల నుంచి కిడ్ని వాయూధతో బాధ పడుతునానిరు. అతనికి 10 డయాలసిస్ లు అయినా కూడా ప్రభ్తవా నుండి ఎట్వంట్ 
పెన్షన్ కూడా రావటే్లదు. అతని ఆరథాక పరసిథాతి బాగులేదని తెలుసుకునని జనసైనికులు కొంత అర్క సహాయం చేయడానికి ముందుకు 
వచ్చారు. అందులో భాగంగా శుక్రవారం ఇచ్ఛాపురం నియోజక వర్ జనసేన పార్టు సమవాయకరతూ కరతూ దాసర రాజు చేతులు మీదగా 
5000 రూపాయలు అతనికి అందించ్రు.

అదే గ్రామానికి చెందిన నరుతూ భీమయయూ పొటటు కూట్ కోసం బిల్యికి వెళ్తూ అక్కడ కొది్ద రోజులు కిందట ప్రమాదం జరగ కాళ్్ళ 
విరగపోవడం జరగంది. అతని ఆరథాక పరసిథాతి అంతంత మాత్రమే అని తెలిసి అతనికి కూడా 5000 రూ ఆరథాక సహాయం చేయడం 
జరగంది. ఈ కారయూక్రమంలో కంచిలి జెడ్పాటీస్ అభయూరథా డొక్కర ఈశవార్ రావు, ఇచ్ఛాపురం మునిసిపాలిటీ 9,10 వారు్డల ఇంఛారజీలు 
సంతోష్ మహరానా, రోకళ్ళ భాస్కర్ రావు, మన్మధ, రామకృష్ణ మరయు గ్రామ జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

ఏలూరు నియోజకవర్ంలో అవిన్తి తారాస్థియికి చేరింది: రెడిడి అప్పల నాయుడు
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు నియోజకవర్ంలో అవిన్తి తారాస్థాయికి చేరందని పశచామ గోదావర జిల్్ల అధకార ప్రతినిధ, ఏలూరు నియోజకవర్ జనసేన పార్టు ఇంచ్ర్జీ రెడి్డ అపపాల 
నాయుడు తెలిపారు..

ఈ సందర్ంగా ఏరాపాట్ చేసిన మీడియా సమావేశంలో మాటా్లడుత్ ఏలూరు నగరపాలక 
సంసథా పూరతూగా అవిన్తి మయంగా మారంది.. గవరనిమ్ంట్ వారు ఇసుతూనని బి ఫారంలో ఇళ్్ళ 
కట్టుకోవాలంటే ప్రజాప్రతినిధులు లక్షా రూపాయలు డిమాండ్ చేసుతూనానిరు.. స్థానికంగా ఉండే 
ప్రజాప్రతినిధులు సచివాలయ సిబ్ంది అలిటుమేట్ జార్ చేసి లక్షా రూపాయలు వరకు వస్లు 
చేసుతూనానిరు..శాన్టర పూరతూగా శూనయూం.. ఎకు్కవగా అవిన్తి జరుగుతుంది.. ఎంపా్లయీస్ దగ్ర 2 
లక్షల నుండి 3 లక్షలు దాకా వస్లు చేసుతూనానిరు.. అవిన్తి తారాస్థాయికి చేరంది.. ఏలూరు హెడ్ 
కావారటుర్సి లో డిపూయూటీ స్ఎంగా చేసిన ఆళ్ళనాని గారు సమసయూల మీద సపాందించడమే మానేశారు.. 
ఇతను అవిన్తి న్ ప్రోతసిహిసుతూనానిరు.. ప్రజా సమసయూలను గాలికొదిలేశారు..ఆ వైపుగా ప్రయాణం 
లో ఈరోజున కారోపారేటరు్ల జరుగుతునని అవిన్తి లో సరైన పంపకాలు జరగడం లేదని నిజానిజాలు 
తెలుసుతూనానియి.. నిననినే ఎసిబి రైడ్ జరగంది.. పూరతూగా అనిని డిపారెటు్మంట్ మీద జరగాలి.. పాయూనల్ 
కమిటీ నిర్ణయాలు చేసి వాయిదా వేసి మళ్్ల ఆమోదం చెబుతునానిరు.. వైస్పీ పార్టు కారోపారేటరు్ల 
అందరూ చేయాలిసిన పని బహిరంగంగా ఏలూరుకు ఎంత ఆదాయం వసుతూంది..ఏ ఏ విభాగాల 

నుండి ఎంతెంత వసుతూంది.. రోడు్ల డ్రైనేజీలకు, శాన్టర్లకు ఎంత ఖరుచా పెడుతునానిరు.. ఏలూరు పూరతూ స్థాయి బడజీట్ ఎంత అనేది నగర ప్రజలకు తెలియపరాచాలి.. వచేచా నిధులను 
ఏం చేసుతూనానిరో తెలియదు.. బ్్లచింగ్ జలే్ల పరసిథాతి లేదు.. చ్ల్ చోట్ల లైట్్ల వెలగడం లేదు.. అల్ంటపుపాడు ఏలూరుకు వచేచా కోటా్లది రూపాయలు ఏమవుతునానియి.. ఇంట్ పనుని 
మారాచాలంటే వేల రూపాయలు, పంపు కనక్షన్ కావాలంటే 50,60 వేలు అడుగుతునానిరు.. కొంతమంది కారోపారేటరు్ల కూడా డబు్లు వస్లు చేసుతూనానిరు.. దీని మీద కూడా ఎంకె్వార్ 
వేయాలి.. మొననినే కొనిని సమసయూల మీద కలెకటుర్ గారకి వినతి పత్రానిని అందజేశాం.. అపుపాడు కలెకటుర్ గారు రెవెన్యూ కీ అపుపాలు ఎకు్కవగా ఉనానియి అనానిరు.. రెవెన్యూ వసుతూంది దంగ 
బుకు్కలు దంగ లెక్కలు చెపిపా గవరనిమ్ంట్ కు చేరకుండా చేసుతూనానిరు.. ఇవన్ని క్షుణ్ణంగా పరశీలించ్లి.. మేయర్ గారు 2 వ స్ర ఎనునికోబడా్డరు.. దాని మీద దృష్టు స్రంచ్లి.. ఇక్కడ 
జరుగుతునని అవిన్తిని నివారంచ్లి.. కాన్ మేయర్ గారు,కారోపారేటరు్ల కూడా అవిన్తి లో భాగస్వాములు ఐతే అది స్ధయూం కాదు.. కన్సం మునిసిపల్ కార్పారేషన్ యొక్క పరపాలన 
ఏవిధంగా ఉండాలో తెలియని వారు నాయకులుగా ఉననిపుపాడు ఈ అవిన్తి ఇంకా పెచుచారేగపోతుంది..ఓ వైపున అధకారులు, ఓ వైపున ప్రజా ప్రతినిధులు, ఎనినికైన నాయకులు ప్రజలను 
పట్టు పీడిసుతూనానిరు.. ప్రజలకు ఎట్వంట్ రాయితీలు రాకుండా చేసుతూనానిరు..1 రూ.కీ 10 రూ. ముకు్కపిండి వస్లు చేసుతూనానిరు కాన్ ఆ రూపాయికి 10 పైసలు కూడా అభివృది్ అనేది 
ప్రజలకు అందడం లేదు..కన్స మౌలిక వసతులు, రోడు్డ నిరా్మణం, డ్రైనేజీ కీ్లన్ చేసే విషయం.. ఈనల 8 వ తేదీ నుండి ఆళ్ళనాని గారు గడప గడపకు పాదయాత్ర అంట్నానిరు..ఏ 
మొహం పెట్టుకొని వెళ్తూరు అని ప్రశనిసుతూనానిను.. ఏలూరు నియోజకవర్ం లో చ్ల్ దారుణమైన పరసిథాతి చ్ల్ దారుణంగా అవిన్తి చేసిన ఘనత ఇపుపాడునని నాయకులు, అధకారులు 
చ్ల్ నిర్లక్షష్ంగా వయూవహరసుతూనానిరు.. కలెకటుర్ గారకి ప్రతి ఒక్క రకారు్డలను పరశీలించ్లిసిన అవసరం చ్ల్ ఉంది..ఈ విషయాలను ఏలూరు నగర ప్రజలకు తెలియజేయాలని రెడి్డ 
అపపాల నాయుడు కోరారు.

జోరువాన స్క్షిగా..
 వైస్సార్సాపీ నుంచి జనసేన పార్టు లోకి భార్ చేరికలు..

శతఘ్ని న్యూస్: స్తానగరం మండలం, రఘుదేవపురం గ్రామానికి చెందిన… సుమారు 
100 మంది వైస్సిర్సిపీ నుంచి… రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు 
బతుతూల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి దంపతుల సమక్షంలో.. జనసేన పార్టులో 
చేరడం జరగంది.
ఈ జాయినింగ్సి కారయూక్రమం స్నియర్ నాయకులు మటాటు వెంకటేశవారరావు, ముతాయూల 
హర్ష్, బంగారం, తోట స్రయూ మణికంఠ, ప్రగడ శ్రీహర, గట్టు సతయూనారాయణమూరతూ 
వార కృష్తో.. రఘుదేవపురం గ్రామానికి చెందిన దాసర కోటేశవారరావు, స్ంబేలు 
రామచంద్ం, అడా్డల వెంకనని, రామచంద్ం, శెట్టు సిద్రామకృష్ణ, అడా్డల అంజి, 
అడ్డగర్ల వెంకటరావు తదితరులు సుమారు 100 మంది జనసేన లో చేరడం జరగంది.

జనంతో జనసేన కార్యక్రమం 4వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస నియోజకవర్ంలో, జనసేన పార్టు నాయకులు 
కొతతూకోట నాగేంద్, కోరుకొండ మలే్లశవారరావు, అంపిలి విక్రమ్(ఎంపీటీస్) 
ఆధవారయూంలో జనంతో జనసేన కారయూక్రమంలో భాగంగా నాలుగవ రోజు కంట్లము 
గ్రామంలో ప్రతి ఇంట్ంట్కి వెళ్్ల జనసేన సిదా్ంతాలను మరయు రాష్్రానికి రాజధాని 
లేదు, రాష్ట్రంలో జాబులు కలిపాంచలేకపోవడం వల్ల రోజురోజుకీ నిరుదోయూగులు 
పెరగపోతునానిరు యువత అందరకి జాబులు రావాలి, మన రాష్ట్రం అభివృది్ 
చెందాలి అంటే భవిషయూతుతూలో వచేచా ఎనినికలో్ల జనసేన పార్టుని ఆదరంచి గాజు గా్లస్ 
గురుతూకి ఓట్ వేసి జనసేన పార్టుని గెలిపించవలసిందిగా ప్రతి ఒక్కరని పేరుపేరునా 
రకెవాస్టు చేయడం జరగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టు నాయకులు ధూబా 
సంఘం నాయుడు, సేపన రమేశ్, కొతతూకోట శ్రీను, అనిల్ మరయు జనసేన 

కారయూకరతూలు, గ్రామ ప్రజలు పాల్్ని విజయవంతం చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరన్ పేరు పేరునా ధనయూవాదాములు తెలియజేయడం జరగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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రామ్ మెడికల్& జనరల్ షాపును ప్రారంభించిన బండారు శ్రీనివాస్
అనిని రంగాలో్ల యువత ముందుండాలి!.. పలువురకి దార చూపించ్లి!.. అదే జనసేనాని 
ఆశయం.. బండారు శ్రీనివాస్ పిలుపు!
శతఘ్ని న్యూస్: డాకటుర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కోనస్మ జిల్్ల, కొతతూపేట నియోజకవర్ం, ఆలమూరు 
మండలంలోని, ఆలమూరు టౌన్ నందు రాజుగార దివాణం దగ్ర, స్థానిక ఎమా్మరోవా వార 
కారాయూలయం సెంటర్ మ్యిన్ రోడు్డ కు అతి సమీపంలో, మ్యిన్ రోడ్ పై ఉనని ష్పింగ్ కాంపె్లక్సి 
లో రామ్ మ్డికల్ అండ్ జనరల్ ష్పును శుక్రవారం కొతతూపేట నియోజకవర్ ఇనాచారజీ, జనసేన 
పార్టు రథస్రథి బండారు శ్రీనివాస్ ముఖయూఅతిథిగా పాల్్ని పలువురు జనసైనికులు, కారయూకరతూలతో 
ఆలమూరులో ఘనంగా ష్పును ప్రారంభించి.. ష్పు యాజమానాయూనికి ఆశీసుసిలు అందజేశారు. 
ఈ ష్పు యజమాని కొండేట్ రాంబాబుకు చెందినది. ప్రముఖ జనసేన వీర మహిళ, ప్రముఖ 
కారయూకరతూ కొండేట్ హేమాదేవి భరతూ వార తము్మడు రాంబాబు, జనసేన పార్టు ఆలమూరు వీర 
మహిళ హేమా దేవి మరది కె రాంబాబు చేత ఈ ష్పును జన సైనికులు, కారయూకరతూలు పలువురు 
ఆహావానం మేరకు వచిచా అంగరంగ వైభవంగా ష్పును ప్రారంభించి ఉనానిరు. ఈ ష్పు ప్రారంభ 
కారయూక్రమంలో జనసేన జిల్్ల ప్రధాన కారయూదర్ తాళ్ల డేవిడ్ రాజు, మహాదశబాబులు, చింతపలి్ల 
సతితూపండు, పడాల అమి్మరాజు, చల్్ల బాబి, సిరగన్డి పటాటుభి, చల్్ల వెంకటేశవారరావు, కోట వరలక్ష్మి స్రపు రెడి్డ సతయూ, నాగరెడి్డ మహేష్, కటాటురాజు, పెటాటు రంగనాథ్, కొండేట్ 
హేమాదేవి, పలువురు ప్రముఖులు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

మాధవ్ బాబా రాసలీలపై సీఎం గారు వివరణ ఇవా్వలి: ఎస్ వి బాబు
శతఘ్ని న్యూస్: 25 మంది ఎంపీలను మన పార్టు గెలుచుకుంటే కేంద్ మ్డలు వంచి ప్రతేయూక హోదా స్ధస్తూను ఆ రోజు జగన్ రెడి్డ 
ప్రకట్ంచ్రు. ఈరోజు వైసిపి పార్టు ఎంపీ బటటులూడదీసుకుని న్యూడ్ వీడియోలతో అడ్డంగా బుక్ అయిపోయారు.
గతంలో అవంతి, అంబట్ రాసలీల ఆడియో రకారు్డలు బయటకు వచిచానపుపాడు ఇదే విధంగా ఆ వాయిస్ నాది కాదు అని 
బుకాయించడం జరగంది. ఫోరెన్సి ల్యూబ్ పంపించి నిజాలు బయట పెడతామని చెపిపా, పరువు పోతుందని మిననికుండటం జరగంది.
ఇపుపాడు గోరంట్ల కూడా అదే బాటలో ఆ వీడియోను మార్ఫంగ్ చేశారని ఫోరెనిసి ల్యూబ్ కి పంపిసేతూ నిజా నిజాలు బయటపడతాయని 
బుకాయించడం జరుగుతుంది.

గోరంట్ల మాధవ్ గురువారం ప్రెస్ మీతో్ల మాటా్లడుత్ తన జిమ్ చేసుతూనని ఫోటో ఒకట్ చూపించడం జరగంది. ఆ వీడియోలో మాధవ్ యొక్క వెనుక భాగానిని చూపిసుతూనానిరు. కాన్ సోషల్ 
మీడియాలో వైరల్ అవుతునని వీడియోలు ఒక మహిళతో మాధవ్ న్యూడ్ గా వీడియో కాల్ మాటా్లడుతుననిట్టు ఉంది. నిజానిని నిగు్ తేలచావలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
గురువారం ప్రెస్ మీట్ లో మాటా్లడుతునని గోరంట్ల మాధవ్ ముఖంలో కాన్ఫరెన్సి లేదు. తపుపాచేసి బుక్కఇసుతూననిట్్ల సపాషటుంగా అరథామవుతుంది.
ముఖయూమంత్రి గారు తక్షణమే సపాందించి జరగన సంఘటనకు సంబంధంచిన వాసతూవాలను ప్రజలకు వివరంచ్లి. మీ పార్టు ఎంపీ మీద వచిచాన ఆరోపణ ఆష్మాషీ ఆరోపణ కాదు. 
(ఒకవేళ ఎంపీ న్యూడ్ గా ఒక మహిళతో వీడియో మాటా్లడటం సభయూ సమాజం తలదించుకునే విషయం అవుతుంది). గోరంట్ల మాధవ్ మీద గతంలో కూడా అనేక ఆరోపణలు 
ఉనానియి. మహిళలను మోసగంచ్రని, ఒక మహిళపై హతాయూచ్రం కేసులో ముదా్దయి కూడా. నిజానికి గోరంట్ల మాధవ్ విషయంలో వైసిపి పార్టు చరయూలు తీసుకుంట్ందా లేదా మాధవ్ 
కి ప్రమోషన్ ఇచిచా మంత్రి పదవిసుతూందా? వేచి చూడవలసిన విషయం, ఎందుకంటే అంబట్ విషయంలో ఇదే జరగంది. ఆడవాళ్ళతో అశీ్లలతగా మాటా్లడి అడ్డంగా దరకిపోయిన గాని 
మంత్రి పదవి ఇచిచా గౌరవించ్రు. ప్రతిపక్ష నాయకుడు పై దుమి్మకి వెళ్్ళన జోగ రమేష్ కి కూడా మంత్రి పదవి ఇచిచా రుణం తీరుచాకునానిరు.
ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా ఒక్కస్ర ఆలోచించ్లి. ఎల్ంట్ వయూకుతూలకు మన ఓట్ వేశాం. వారు చేసుతూననిది ఏమిట్? ఇల్ంట్ వయూకుతూల వల్ల మన రాష్్రానికి తదావారా ఈ సమాజానికి 
ఎల్ంట్ మేలు జరుగుతుందో ఆలోచించవలసిన సమయం ఆసననిమైందని పెడన నియోజకవర్ం జనసేన పార్టు నాయకులు ఎస్ వి బాబు అనానిరు.

భవిష్యత్ రాజకీయాలో్ల యువత చురుకైన పాత్ర 
పోషించాలి: వంపురు గంగులయ్య

శతఘ్ని న్యూస్: జి.మాడుగుల మండలం, బోయితేలి పంచ్యితీ, పెదగరువు గ్రామ 
యువతతో జనసేన పార్టు పాడేరు అరకు పార్లమ్ంట్ ఇనాచార్జీ డా. వంపురు గంగులయయూ 
గ్రామస్థాయి పరయూటనలో భాగంగా పెదగరువు గ్రామయువతతో మాటా్లడుత్ భవిషయూత్ 
రాజకీయాలో్ల యువత చురుకైన పాత్ర పోష్ంచ్లని, భవిషయూత్ తరాలకు కనువిపుపా 
కలిగంచి భరోస్నిచేచా రాజకీయాలు కేవలం యువతతోనే స్ధయూమని.. నానాట్కి 
తీవ్రమైన అసిథారతకు గురౌతునని ఆదివాస్ స్మాజిక, ఆర్క, రాజకీయ అధకారాలు 
విజాఞానవంతులైన యువత తమచేతులో్లకి తీసుకోవాలని.. లేదంటే ఈ ప్రపంచంలో 
చూసుతూండగానే తమ మనుగడ, అసితూతవాం కోలోపాయిన ఆదివాస్ తెగలు ఎనోని కాలగర్ంలో 
కలిసిపోతాయని.. ప్రసుతూతం పరసిథాతులు మరయు కుహనా రాజకీయ శకుతూలు గరజనుల 
అభివృది్ పేరునా జరపే విధవాంసమే ఎకు్కవ. మీరు ప్రతి రోజు చూసుతూనని, వింట్నని 
నిజాలే! ప్రతి ఒక గరజన యువతి, యువకులు చైతనయూవంతమైన రాజకీయాలో్లకి 
రావాలని.. మారుపాకోరకు శ్రమించే నాయకులని ఆదరంచ్లని హితవు పలికారు.

ఆర్.డి.ఓ ను కలసి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం ఆర్్డఓ గా గురువారం న్తన భాదయూతలు చేపట్టున 
శ్రీమతి ఎం.వి. స్రయూకళ ను జనసేన పార్టు నేతలు ఆదాడ మోహనరావు, తాయూడ 
రామకృష్్ణరావు(బాలు), డాకటుర్ ఎస్. మురళ్మోహన్ మరయు చెలూ్లర ముతాయూల 
నాయుడు మరాయూద పూరవాకంగా కలసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

ప్రజా సమస్యలను కలెకటుర్ 
దృషిటు తీసుకెళ్ళిన 

ఇంటిపలి్ల ఆనంద్ రాజు
శతఘ్ని న్యూస్: అంబేద్కర్ కోనస్మ జిల్్ల, 
రాజోలు మండలంలో శుక్రవారం కలెకటుర్ 
పరయూట్ంచగా.. పరయూటనలో భాగంగా పలు 
ప్రజా సమసయూలను జనసేన పార్టు వైస్ ఎంపీపీ 
ఇంట్పలి్ల ఆనంద్ రాజు కలెకటుర్ దృష్టుకి తీసుకెళ్్ళ 
వివరంచడం జరగంది.

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

గంధం ఆనంద్ ఆధ్వర్యంలో 
సంపత్ నాయక్ జన్మదిన వేడుకలు

*ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్్ల, మధర నియోజకవర్ం విదాయూరథా విభాగ 
ఎగజీకూయూట్వ్ మ్ంబర్ గంధం ఆనంద్ ఆధవారయూంలో తెలంగాణ 
జనసేన పార్టు విదాయూరథా విభాగం రాష్ట్ర అధయూక్షులు డా. సంపత్ 
నాయక్ జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: తెలంగాణ జనసేన పార్టు విదాయూరథా విభాగం రాష్ట్ర 
అధయూక్షులు డా. సంపత్ నాయక్ జన్మదిన వేడుకలు సందర్ంగా 
ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్్ల జనసేన పార్టు విదాయూరథా విభాగ ఎగజీకూయూట్వ్ 
మ్ంబర్ గంధం ఆనంద్ ఆధవారయూంలో విదాయూరుథాలతో కలిసి కేక్ 
కట్ చేశారు. డా.సంపత్ నాయక్ జన్మదిన వేడుకలు సందర్ంగా 
ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్్ల విదాయూరథా విభాగ ఎగజీకూయూట్వ్ మ్ంబర్ 

గంధం ఆనంద్ మాటా్లడుత్.. ఉస్్మనియా యూనివరసిటీ ముదు్దబిడ్డ యంగ్ అండ్ డైనమిక్ 
లీడర్.. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విదాయూరథా విభాగంలో దము్మ ధైరయూం ఉనని నాయకుడు.. విదాయూరుథాల పట్ల 
ఏ సమసయూ ఉనాని కూడా ప్రభ్తవాంపై ఎదురు తిరుగుత్ పోరాడే నాయకుడు.. తెలంగాణ జనసేన 
పార్టు విదాయూరథా విభాగం రాష్ట్ర అధయూక్షులు డా. సంపత్ నాయక్ అననియయూ గారకి హృదయపూరవాక 
జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఆడ బిడ్డలకు అనాయూయం జరగతే అండగా 
నిలబడుత్.. ఇల్నే జనసేన పార్టు విదాయూరథా విభాగం తరుపున విదాయూరుథాల సమసయూల పట్ల 
పోరాడుత్.. పరష్్కరం కోసం ఎంతో కృష్ చేస్తూ.. తెలంగాణలో అనేక సమసయూల పైన ప్రశనించే 
గొంతుకతో పోరాడుత్.. ఉనని నాయకులు మీల్ంట్ దము్మ ఉనని నాయకుడిని నేను అసెంబ్్ల 
స్థాయికి ఎదుగుతారు అని.. అసెంబ్్లలో మిమ్మలిని చూడాలని కోరుకుంట్నానిను అననియాయూ అని 
తెలియజేస్రు. .. ఈ కారయూక్రమంలో మ్డికల్ విదాయూరుథాలు పలె్ల భరత్ చందన్, వేలూటుర కుమార్, 
బండే బోయిన శవ ప్రస్ద్, కటెటుల శవ ప్రస్ద్ యాదవ్, మహేందర్ తదితరుల పాల్్నానిరు.

ఘనంగా మలిశెటిటు వంకటరమణ జన్మదిన వేడుకలు
ఉపపారపలె్లలో రాజంపేట జనసేన ఇంచ్ర్జీ మలిశెట్టు వెంకటరమణ జన్మదిన వేడుకలు
కేక్ కట్ చేసిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట మండలంలోని 
ఉపపారపలె్ల గ్రామంలో శుక్రవారం ఉదయం 
రాజంపేట జనసేన పార్టు ఇనాచార్జీ మలిశెట్టు 
వెంకటరమణ పుట్టునరోజు సందర్ంగా జనసేన 
రాష్ట్ర చేనేత వికాస కారయూదర్ రాటాల రామయయూ 
ఆధవారయూంలో కేక్ కట్ చేసి జన్మదిన వేడుకలను 
జనసైనికులు ఘనంగా జరుపుకునానిరు. 
ఈ సందర్ంగా రామయయూ మాటా్లడుత్.. 
మలిశెట్టు వెంకటరమణ ఇల్ంట్ మరనిని 
జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకోవాలని.. ఆయన 
ఆయురారోగాయూలతో ఉండాలని.. రాజకీయాలో్ల 
అంచెలంచెలుగా ఎదిగ మంచి పదవులను 
పొందాలని ఆకాంక్ంచ్రు. అనంతరం 
మహిళలకు చీరలు పంపిణీ చేశారు.
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన యువనాయకులు పోలిశెట్టు శ్రీనివాసులు, చంగల్ రాయుడు, 
సుబ్రహ్మణయూం, కిషోర్ జనసేన వీరమహిళలు జనసైనికులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

దామలచెరువులో ప్రతి వీధిలో రోడు్ల, డ్రైనేజీలు నిరి్మంచాలి: 
జనసేన డిమండ్

శతఘ్ని న్యూస్: చంద్గర నియోజకవర్ం, 
పాకాల మండలం, దామలచెరువు పంచ్యతీ, 
మౌల్లిపేట వీధ. ఎంతో మంది ప్రజా ప్రతినిధులు 
మారుతునానిరు, ప్రభ్తావాలు మారుతునానిరు 
కాన్ దామలచెరువు తలరాత మారటం లేదు 
దామలచెరువు పంచ్యతీ పాకాల మండలం 

లోనే 2 వ అతిపెద్ద పంచ్యతీ, సంవతసిరానికి 3 నలలు మామిడి వాయూపారానికి పెట్టుంది పేరు, 
మండల్నికి రెవిన్యూ జనరేట్ అవుతోంది కూడా ఎకు్కవగా దామలచెరువు నుండి, ఇవవాన్ని పేరుకే 
గాన్ అభివృది్ మాత్రం శునయూము, దామలచెరువులో పూరతూగా సిమ్ంట్ రోడు్డ, డ్రైనేజీ కాలువ 
ఉనని వీధ ఒక్కట్ లేదు, చంద్గర నియోజకవర్ గౌరవ శాసన సభ్యూలు చెవిరెడి్డ భాస్కర్ రెడి్డ 
2 దఫాలుగా ఇక్కడ అధకారంలో ఉనానిరు, 2019 ఎనినికల సందర్ంగా దామలచెరువు లోని 
ప్రతి వీధలో సిమ్ంట్ రోడు్డ నిర్మస్తూం అని మాట్చ్చారు కాన్ చేసింది లేదు, డ్రైనేజీ కాలువలు 
లేవు కాన్, డ్రైనేజీ పనునిలు మాత్రం వేస్తూరు, ఉనని కాలువలు అన్ని శుభ్ంగా ఉనానియా అంటే.. 
అవి లేవు. దీని వలన పసిపిల్లలు అనారోగయూం బారన పడి ఇబ్ంది పడే పరసిథాతి ఓట్ల సమయంలో 
ఉండే అక్కర, శ్రద్ ప్రజల పైన, ప్రజా సమసయూల పైన అధకారం వచ్చాక మీకు ఎందుకుండదు, 
ఇంట్ నుండి వచేచా వయూరథాము ఇంట్ వెనుక గుంతలు తీసుకుని నిలవా చేసే పరసిథాతి. దామలచెరువు 
లోని ప్రతి వీధలో రోడు్డలు నిర్మంచ్లి, డ్రైనేజీ కాలువలు వెయాయూలి, ఉనని కాలువలు క్రమం 
తపపాకుండ సుబ్రపరచ్లని జనసేన పార్టు తరపున కోరుకుంట్నానిం. అతి తవారలో దీని పైన 
సంబంధత అధకారుల దృష్టుకి తీసుకెళ్్ల సమసయూ పరష్్కరానికి కృష్ చేస్తూం.

ఆదిలక్ష్మి వివాహానికి చిలకం మధుసూధన్ రెడిడి 
ఆరిథిక స హాయం

శతఘ్ని న్యూస్: ధర్మవరం 
పటటుణంలోని 39 వ వారు్డ రామ్ 
నగర్ కు చెందిన సింగేట్ ఆదిలక్ష్మి 
కి చిననితనంలోనే తలి్లతండ్రులు, తన 
అనని బాబూ ముగు్రు చనిపోవడంతో 
అపపాట్నుంచి ఆమ్ను వార 
బంధువులు సింగేట్ బేబ్, సింగేట్ 

సరసవాతిలు పెంచుకుంటూ వచ్చారు. అయితే ఈనల ఆమ్కు పెళ్్ళ కూడా 
నిశచాయించయించడం జరగంది. ఈ విషయం సేవ్ ధర్మవరం కారయూక్రమంలో 
రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదర్ చిలకం మధుస్ధన్ రెడి్డ పరయూట్సుతూననిపుపాడు తెలుసుకొని 
శుక్రవారం వారకి పెళ్్ల ఖరుచాలకు గాను 5 వేల రూపాయలను ఆరథాక సహాయం 
చేయడం జరగంది.

రాజాం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టు 
కారా్యలయం ప్రారంభం

శతఘ్ని న్యూస్: రాజాం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టు నాయకులు ఉరా్లపు 
పోలరాజు (యు.పి.రాజు) ఆధవారయూంలో రాజాం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టు 
కారాయూలయం బొబి్లి రోడ్ సిర కల్యూణమండపం పక్కన జనసైనికుల సమక్షంలో 
ప్రతేక పూజలతో కారాయూలయం ప్రారంభించ్రు.. ఈ సందర్ంగా యు.పి.రాజు 
మాటా్లడుత్ నియోజకవర్ంలో ప్రజలకు ఎట్వంట్ సమసయూలు ఉనాని జనసేన 
పార్టు కారాయూలయంకి విచేచాసి సమసయూలు తెలియజేసిన యెడల సమసయూలను 
పరష్కరంచేందుకు కృష్ చేస్తూం అని.. అల్నే పార్టు బలోపేతం దిశగా పనిచేస్తూ 
రాబోయే ఎనినికలో్ల పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఎంపిక చేసిన అభయూరథాన్ గెలిపించి రాజాం 
నియోజకవర్ం బహుమతిగా పవన్ కళ్యూణ్ గారకి ఇస్తూమని.. అల్గే ప్రతి కారయూకరతూ 
పార్టు బలోపేతం కోసం కృష్ చేయాలన్ కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో నాయకులు 
గొరె్ల గోవిందరావు, రెడి్డ బాలకృష్ణ, నమి్మ దురా్రావు, లక్షుమనాయుడు, జగదీశ్, 
జయకృష్ణ, సింహాచలం రామకృష్ణ, అనుదీప్, ఈశవార్ మరయు జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు పెద్ద ఎతుతూన పాల్్నానిరు.

వైసీపీలో నేరసుథిలు, రేపిసుటులకే అధికార 
పదవులు: జనసేన జాన్

శతఘ్ని న్యూస్:  పాలకొండ 
నియోజకవర్ జనసేన జాన్ 
మాటా్లడుత్.. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
లో అదికారంలో ఉనని వైస్పీ 
ప్రభ్తవాంలో నేరసుథాలు, 
రేపిసుటులకే అధకార పదవులు 
కటటుబెట్టుతునానిరని జనసేన 
జాన్ ఎద్దవా చేస్రు. ఒకపుపాడు 
వైస్పీ ఎమ్్మలేయూ లు అవంతి 
శ్రీనివాస్, అంబట్ రాంబాబు.. 
ఇపుపాడు వైస్పీ ఎంపీ గోరంట్ల 

మాధవ్ రాస్లీలల తీరు ఎంత దారుణంగా ఉననిది అంటే.. యావత్ మహిళ్ 
లోకం సిగు్ పడే విధంగా.. తల దించుకునే విధంగా ఉనానియని జనసేన జాన్ వైస్పీ 
గవరనిమ్ంట్ లో ఉననిట్వంట్ ఇల్ంట్ వారపై ఎందుకు చరయూలు తీసుకోవడం 
లేదని ముఖయూమంత్రిని ప్రశనించడం జరగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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హందూపురం పటటుణ అధ్యక్షుడుగా కొల్లకుంట 
చంద్రశేఖర్ నియామకం

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్్ల, జనసేన పార్టు 
పటటుణ అధయూక్షుల నియామకానికి జనసేన పార్టు అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆమోదం తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా జనసేన పార్టు 
హిందూపురం పటటుణ అధయూక్షుడుగా బోయ స్మాజిక వరా్నికి 
చెందిన కొల్లకుంట చంద్శేఖర్ నియమించడం జరగంది.. 
ఈ సందర్ంగా హిందూపురం నియోజకవర్ ఇంచ్ర్జీ ఆకుల 
ఉమేష్ మాటా్లడుత్.. నాపై ఎంతో నమ్మకంతో హిందూపురం 
పటటుణ అధయూక్షుడు నియమిచినందకు జనసేన పార్టు అధయూక్షుడు శ్రీ 

పవన్ కళ్యూణ్ గారకి, రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదర్ చిలకం మధుస్దన్ రెడి్డ గారకి, జిల్్ల 
అధయూక్షుడు ట్.సి వరుణ్ గారకి, హిందూపురం నియోజకవర్ ఇంచ్ర్జీ ఆకుల ఉమేష్ 
గారకి ప్రతేయూక ధనయూవాదాలు తెలుపుత్ తనపై ఉంచిన నమ్మకానిని వము్మచేయకుండా 
హిందూపురం పటటుణంలో జనసేన పార్టు అభివృది్ కి కృష్చేస్తూనని, ప్రజా సమసయూలపై 
పోరాటం కొనస్గస్తూమని ఈ సందర్ంగా కొల్లకుంట శేఖర్ తెలిపారు.

దళ్తులకు మద్దతుగా జనసేన పోరాటం
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిల్్లలో ఉనని దళ్త నాయకులు అందరూ మరో రెండు రోజులో్ల 
పొననిలూరు పోలీస్ సేటుషన్ దగ్ర నాయూయం కోసం పోరాటం చేయడం జరుగుతుంది.

ప్రకాశం జిల్్లలో, కొండేపి 
నియోజకవర్ంలో, పొననిలూరు 
మండలంలో 12-07-2022 వ తేదీన 
సుంకిరెడి్డపాలెం గ్రామానికి చెందిన 
నల్లపు మహేంద్ (ఎస్సి మాల) మరయు 
వార కుట్ంబ సభ్యూలను పక్కనే ఉనని 

ముండ్లమూరవారపాలెం గ్రామానికి చెందిన ఏడుగురు అగ్ర కులసుతూలు(చౌదర) కొట్టు 
మరయు తిట్టు 25 లక్షల విలువ చేసే భూమిని ఆక్రమించుకోవడం జరగంది. నాయూయం 
కోసం పొననిలూరు ఎస్.ఐ ని మరయు దర్ డి.ఎస్.పి ని కలవడం జరగంది, శుక్రవారం 
స్యంత్రం కొండేపి స్.ఐ ని కూడా కలవడం జరుగుతుంది. శనివారం ఉదయం ఎస్.పి 
ని కూడా కలవడం జరుగుతుంది. 1977 నుండి నేట్ వరకు ఆ భూమికి సంబంధంచిన 
రకారు్డలు మొతతూం నల్లపు మహేంద్ కుట్ంబ సభ్యూల పేరు మీదే ఉంది, ఈ రెండు 
రోజులో్ల ముండ్లమూరవారపాలెం గ్రామానికి చెందిన అగ్రకులసుతూలపైన కేసు పెటటుకపోతే, 
ఎస్సిలకు నాయూయం జరగకపోతే పై స్థాయికి కూడా వెళ్లడానికి సిద్ంగా ఉనానిమని 
పొననిలూరు మండలం జనసేన పార్టు అధయూక్షులు కనపరతూ మనోజ్ కుమార్ తెలియజేస్రు.

మడకశిర పటటుణ అధ్యక్షుడిగా 
తిరకనని గారి యశ్వంత్

శతఘ్ని న్యూస్: మడకశర, జనసేన పార్టు పటటుణాధయూకుల 
నియామక ప్రక్రియకు సంబంధంచిన కసరతుతూ 
ప్రారంభమయియూంది. గురువారం ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్్లకి 
సంబంధంచి పది పటటుణాలకు అధయూక్షుల నియామకానికి పార్టు 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆమోదం తెలిపడం జరగంది.

SRI TV MEDIA NETWORKS LLP, Hyderabad, Ph,:  +91 9440176789, info@shataghninews.com  www.shataghninews.com

ఎంపీ గోరంట్ల వంటనే రాజీనామా చేయాలి: 
ఆకుల ఉమేష్

శతఘ్ని న్యూస్: హిందూపురం పార్లమ్ంట్ 
సభ్యూడు గోరంట్ల మాధవ్ చరయూల కారణంగా 
హిందూపురం పేరు మసకబారుతుంది. 10 లక్షల 
పైచిలుకు జనాభాకు ప్రాతినిధయూం వహిసుతూనని ఒక 
పార్లమ్ంట్ సభ్యూడు సభయూ సమాజంకు ఏమి 

సమాధానం చెపాతూరని, అల్గే అతని తపుపాలను ఎతితూ చూపే మీడియాను అసభయూంగా 
మాటా్లడటం ఎంతవరకు సబబు అని ఈ సందర్ంగా ప్రశనిస్తూ.. గోరంట్ల మాధవ్ 
గారు హిందూపురం పార్లమ్ంట్ ప్రజాన్కానికి తక్షణం క్షమాపణ చెపిపా పార్లమ్ంట్ 
సభయూతావానికి రాజీనామా చేయాలని హిందూపురం నియోజకవర్ జనసేన పార్టు తరుపున 
ఆకుల ఉమేష్ డిమాండ్ చేస్రు.

దేవాలయాల ఫిక్సాడ్ డిపాజిట్లన్ వైసీపీ ప్రభుత్వం వదలే్లదు : కేతంరెడిడి వినోద్ రెడిడి
శతఘ్ని న్యూస్: నలూ్లరు సిటీ నియోజకవర్ంలో జనసేన పార్టు నాయకులు 
కేతంరెడి్డ వినోద్ రెడి్డ ఆధవారయూంలో జరుగుతునని పవననని ప్రజాబాట నిరవారామంగా 
80వ రోజున 40వ డివిజన్ స్థానిక మూల్పేటలోని శవాలయం ప్రాంతంలో 
జరగంది. ఇక్కడ ప్రతి ఇంట్కి తిరగన కేతంరెడి్డ ప్రజల సమసయూలను విని అండగా 
ఉంటూ పరష్్కరం దిశగా పోరాడతామని భరోస్ కలిపాంచ్రు. ఈ సందర్ంగా 
కేతంరెడి్డ వినోద్ రెడి్డ మాటా్లడుత్ మూల్పేటలో నలూ్లరు నగరానికి 
ఎంతో ముఖయూమైన, ఎంతో ప్రసిది్ చెందిన శవాలయం, వేణుగోపాలస్వామి 
ఆలయం, ధర్మరాజస్వామి ఆలయం వంట్ దేవాలయాలు ఉనానియనానిరు. 
ఈ దేవాలయాలకు సంబంధంచిన ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్ల వడ్్డలతో వివిధ రకాల 
కైంకరాయూలు, ఉతసివాలు జరపే ఆనవాయితీ ఉందనానిరు. కాన్ ఈ వైస్పీ 
ప్రభ్తవాం దేవాలయాలకు సంబంధంచిన ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్లను తీసేసి ఆ నిధులను 
దార మళ్్లంచిందని ఆరోపించ్రు. దేవునికి సంబంధంచి ఏదైనా కైంకరాయూలు 
జరపాలంటే ఇపుపాడు ప్రభ్తవాం మీద, దాతల మీద ఆధారపడాలిసిన పరసిథాతులు 

ఏరాపాడా్డయని ఆవేదన వెలిబుచ్చారు. ఈ ప్రాంతంలో బ్రాహ్మణులు ఎకు్కవుగా నివసిసుతూనానిరని, వార కోసం గతంలో ఉండిన బ్రాహ్మణ కార్పారేషన్ ను వైస్పీ ప్రభ్తవాం నిర్వారయూం 
చేసిందని వాపోయారని, అందర సమసయూలను అధయూయనం చేశామని, ప్రజలందర ఆశీసుసిలతో కాబోయే ముఖయూమంత్రి పవన్ కళ్యూణ్ గారే అని, పవననని ప్రభ్తవాంలో ప్రతి సమసయూ 
తీరుస్తూమని కేతంరెడి్డ వినోద్ రెడి్డ తెలియజేస్రు. ఈ కారయూక్రమంలో స్థానిక జనసేన పార్టు నాయకులు, కారయూకరతూలు పాల్్నానిరు.
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