
శుక్రవారం, 26 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురసాకారాలకు ఎేంపికైన 
తెలుగు కవులకు అభినేందనలు

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి జిల్లాకు చెందిన తెలుగు ఉపాధ్యూయులు శ్రీ పళ్లాపట్టు నాగరాజు, 
సిరిసిలలాకు చెందిన శ్రీ పతితిపాక మోహన్ లు కెంద్ర సాహితయూ అకాడమీ పురసాకారాలకు ఎెంపిక 
కావడెం సెంతోషదాయకెం అని జనసేన పార్టు అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో 
తెలిపారు. వారిరువురికీ నా తరఫున, జనసేన పార్టు పక్షాన హృదయపూర్వక అభినెందనలు. 
యువ విభాగెంలో పురసాకారానికి ఎెంపికైన శ్రీ పళ్లాపట్టు నాగరాజు రాసిన ‘యాలై పూడ్సెంది’లో 
ఆయన రాసిన కవితలోలా ఒకటి చదివాను. నేటి యువత చైతనాయూనిని, ప్రశనిెంచే తత్్వనిని ఆ 
అక్షరాలు చూపాయి. బాల సాహితయూ విభాగెంలో పురసాకారెం పెందిన శ్రీ పతితిపాక మోహన్ 
కవిత్ సెంకలనెం ‘బాలల త్త్ బాపూజీ’లో జాతిపిత గురిెంచి భావి పౌరులకు అర్థమయ్యూల్ 
చప్పడెం అభినెందిెంచదగ్గ ప్రయతనిెం. తెలుగు భాషను తెలుగు వారికి దూరెం చేసే ప్రణాళ్కలు 
అమలు చేస్తినానిరు. అమ్మ భాషను కాపాడుకెంటూ భావి తరాలకు వారసత్వ సెంపదగా 
అెందిెంచాలి్సన అవసరెం మనెందరిపై ఉెంది. శ్రీ నాగరాజు, శ్రీ మోహన్ ల్ెంటి కవులు చేస్తినని 
ప్రయత్నిలకు పురసాకారాలు దకకాడెం ముదావహెం. ఈ స్ఫూరితితో నవ కవులు, రచయితల నుెంచి 
మరినిని ఉతతిమ రచనలు రావాలని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఆకాెంక్ెంచారు.

పిఏసి సభ్్యలు నాగబాబు చేతుల మీదుగా 
‘మహారక్త దాన శిబిరేం’ ప్రచార కరపత్ేం విడుదల

శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్, 
మెగాబ్రదర్, జనసేన పార్టు రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటి సభ్యూలు 
నాగబాబు చేతుల మీదుగా ‘మహారకతి 
దాన శబిరెం’ ప్రచార కరపత్ెం 
విడుదల చేయడెం జరిగెంది. జనసేన 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదినానిని 
పురసకారిెంచుకుని ఈ నెల 29న 
రాజానగరెం నియోజకవర్గెం, 
గాదరాడ గ్రామెంలో నాయకులు 
బతుతిల బలరామకృష్ణ శ్రీమతి 
వెంకటలక్ష్మి దెంపతుల ఆధ్వరయూెంలో 

జరిగే “మహా రకతిదాన శబిరెం” సెంబెంధెంచిన కరపత్రానిని హైదరాబాద్ జనసేన కెంద్ర కారాయూలయెంలో, పిఏసి సభ్యూలు, మెగా బ్రదర్ నాగబాబు ఆవిషకారిెంచి జనసేన 
పార్టు తరఫున జరిగే, ఈ మెంచి కారయూక్రమానిని అెందరూ విజయవెంతెం చేయాలని పిలుపునిచాచారు. ఈ ముఖయూ కారయూక్రమెంలో ‘టీ టెం’ అధనేత, జనసేన నాయకులు 
తెంగెళలా ఉదయ్ శ్రీనివాస్ ముఖయూఅతిథిగా పాల్్గనానిరు. ఈ సెందర్ెంగా రాజానగరెం జనసేన నాయకులు బతుతిల బలరామకృష్ణ మాట్లాడుతూ “మహా రకతిదాన శబిరెం” 
ను చాల్ నిర్వహిస్తినానిమని, నియోజకవర్గ నలుమూలల నుెండ అెందరిని ఆహా్వనిస్తినానిమని, భార్ సెంఖయూలో జనసైనికులు పాల్్గని విజయవెంతెం చేయనునానిరని 
తెలిపారు. రాష్ట్రసా్థయి జనసేన నాయకులను, జిల్లాసా్థయి జనసేన నాయకులను, జిల్లాలో అనిని నియోజకవరా్గల ఇెంచారుజులను, వీరమహిళలను మరియు జనసైనికులను 
ఆహా్వనిెంచడెం జరిగెంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని 
వినిపంచడానికి మీ మందుకు వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ నంబర్ కు 
పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు ఛానల్ ల్ ప్రచురించడం జరుగుతంది.
మా వాట్సప్ నంబర్: 94401 76789
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ప్రజా సమస్యలపై జనసేన పోరుబాట 22వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు, వాయూపారస్తిలు అనేక 
రకాల ఇబ్ెందులు గురవుతునానిరని ఇకకాడునాని 
వాయూపారస్తిలు వాయూపారెం చాల్ దీనసి్థతిలో 
ఉనానియని ప్రభ్త్వెం వారిని పటిటుెంచుకోవట్లాదు 
అని సా్థనిక వాయూపారస్తిలు జనసేన పార్టు ఇెంచార్జు 
రెడడి అప్పలనాయుడు ముెందు ఆవేదన వయూకతిెం 
చేశారు. న్యూఫిష్ మారెకాట్లా నిరా్మణెం చేసిన 
దుకాణాలోలా మధయూలో సరైన దారి లేక ఇబ్ెందులు 
పడుతునానిరని అల్గే వాయూపారస్తిలు బయట 
నుెంచి వచిచా ఇకకాడ ఉనని వాయూపారస్తిలకు వాయూపారానిని సజావుగా సాగనీయకుెండా చేస్తినానిరని చాల్ 
ఇబ్ెందులకి గురవుతునానిమని చపి్ప తెలియజేస్తినానిరు. వాయూపారస్తిల కష్టులు తీరచాట్లాదు గానీ ఆశీల 
రూపెంలో వాళ్ళు జేబులు గులలా చేస్తినానిరని చపి్ప అప్పలనాయుడు ఈ సెందర్ెంగా తెలియజేశారు. 
సరైన మౌళ్క సదుపాయాలు కలి్పెంచకుెండా ప్రతిరోజు ఆశీల రూపెంలో ముని్సపల్ కార్్పరేషన్ వారు 
వేల వేల్ది రూపాయలు వస్లు చేస్తినానిరని వాళళుకి ఇబ్ెందులు ఉనానియని తెలియజేసిన కూడా 
పటిటుెంచుకోకపోవడెం శోచనీయమని అప్పలనాయుడు తెలియజేశారు. ఇకనైనా ఏలూరు నగర ముని్సపాలిటీ మేయర్ మరియు ఆళలా నాని ఈ సమసయూలపై స్పెందిెంచాలని జనసేన పార్టు 
నుెంచి డమాెండ్ చేస్తినానిమని హెచచారిెంచారు. అనెంతరెం జనసేన పార్టు సిదా్ధెంత్లు, పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు నచిచా రెడడి అప్పల నాయుడు చేస్తినని సేవా కారయూక్రమాలకు ఆకరిషితులై 
స్మారు 30 మెంది ఇతర పార్టుల నుెండ కారయూకరతిలు రెడడి అప్పల నాయుడు చేతుల మీదుగా జనసేన పార్టు కెండువా కపు్పకునానిరు. ఈ కారయూక్రమెంలో నగర అధయూక్షుడు నగరెడడి కాశీ 
నరేష్, మెండల అధయూక్షుడు వీరెంకి పెండు, ప్రధ్న కారయూదరిశి సరిది రాజేష్, ఫ్యూన్్స ప్రెసిడెంట్ దోసపరితి రాజు, సోషల్ మీడయా కో ఆరిడినేటర్ జనసేన రవి, జాయిెంట్ సెక్రటర్ ఎట్ెంచి 
ధరే్మెంద్ర, కారయూవర్గ సభ్యూలు బెండా రాము, కారయూనిర్వహక కారయూదరిశి గొడవరితి నవీన్, ఉపాధయూక్షులు స్ెందరనీడ ప్రసాద్, బొత్స మధు, నాయకులు బుధ్్ధ నాగేశ్వరరావు, పస్పులేటి 
దినేష్, అలులా సాయి చరణ్, నిమ్మల శ్రీనివాస్, బొదాదాపు గోవిెందు, కెందుకూరి ఈశ్వరరావు, వీర మహిళలు కావూరి వాణి, సరళ, ఉమా దురా్గ, స్జాత తదితరులు పాల్్గనానిరు.

ఆగష్టు 27 నేండి సెపటుేంబర్ 2 వరకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పుట్టునరోజు వారోత్సవాలు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరెం, జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదిన వారోత్సవాలను 
జనసేనపార్టు మరియు విజయనగరెం జిల్లా చిరెంజీవి యువత సెంయుకతి ఆధ్వరయూెంలో ఆగష్టు 
27 నుెండ సెపటుెంబర్ 2వ తేదీ వరకు నిర్వహిస్తిననిట్లా పార్టు సీనియర్ నాయకులు అదాడ 
మోహనరావు మరియు జిల్లా చిరెంజీవి యువత అధయూక్షులు, జనసేన పార్టు సీనియర్ నాయకులు 
త్యూడ రామకృష్్ణరావు(బాలు) తెలిపారు. దీనికి సెంబెంధెంచి గురువారెం ఉదయెం సా్థనిక బాల్జీ 
జెంక్షన్ వదదానునని అెంబేదకార్ సామాజిక భవనెంలో మీడయా సమావేశానిని ఏరా్పట్ చేశారు. ఈ 
సెందర్ెంగా జనసేన పార్టు సీనియర్ నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు మాట్లాడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాలను, పార్టు సిదా్ధెంత్లను ప్రజలోలాకి తీస్కెళలాటమే కాకుెండా పార్టు బలోపేతెం చేసేదిశగా 
ఈ వారోత్సవాల కారయూక్రమాలు, ప్రజలతో మమేకమైన కారయూక్రమాలగా రూపెందిెంచామని 
అనానిరు. కారయూక్రమెంలో ముెందుగా గష్టు 27 న స్వచ్ఛ భారత్ మరియు పారిశుధయూ కారయూక్రమెం, 

28 న పరాయూవరణ పరిరక్షణలో భాగెంగా మటిటువినాయక ప్రతిమలు పెంపిణీ, 29 న తెలుగుభాష్ 
దినోత్సవెం కూడా ఉెండటెంతో తెలుగుభాష కోసెం కృషిచేసిన కెందరు మహనీయులకు సత్కారెం, 
30న జనసైనికులకు వీరమహిళలకు నాయకత్వెంపై శక్షణా శబిరెం, ఆగష్టు 31న వినాయక 

మెండపెం వదదా ప్రతేయూక పూజలు మరియు సర్వమత ప్రార్ధనలు, సెపటుెంబర్ 1 న పార్టు విధవిధ్నాలు, అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ చేపడుతునని సెంక్షేమ కారయూక్రమాలతో కూడయునని 
కరపత్రాలు పటటుణెంలో మరియు గ్రామాలోలా పెంపిణీ, సెపటుెంబర్2 శుక్రవారెం, పవన్ కళ్యూణ్ పుటిటునరోజునాడు, ఇెండయన్ రెడ్ క్రాస్ బలాడ్ బాయూెంక్ లో(కతతి బిలిడిెంగ్)మెగా రకతిదానెం 
నిర్వహిెంచి, జన్మదిన వేడుకలతో ముగసాతిమని ఆదాడ తెలిపారు. మరో నాయకులు త్యూడ రామకృష్్ణరావు(బాలు) మాట్లాడుతూ జిల్లాలో పవన్ కళ్యూణ్ పుటిటునరోజు వారోత్సవాలను 
నేటికి పది సెంవత్సరాలుపైగా నిర్వహిస్తినానిమని, ఈసెంవత్సరెం వేడుకలు మాత్ెం పార్టు బలోపేతెం దిశగా చేయటెం సెంతృపితిగా ఉెందని తెలిపారు. ఈ వారోత్సవ కారయూక్రమాలోలా 
మెగాఫ్యూమిలీ అభిమానులు, ఝానీ్స వీరమహిళలు, జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు హాజరయియూ విజయవెంతెం చేయాలని కోరారు. ఈ సమావేశెంలో జనసేన పార్టు సీనియర్ 
నాయకులు అెంజనీపుత్ మరియు జిల్లా చిరెంజీవి యువత ప్రతినిధులు డాకటుర్ ఎస్. మురళీమోహన్, చిరెంజీవి యువత ప్రతినిధ, అెంజనీపుత్ చిరెంజీవి ప్రజాసేవాసెంఘెం అధయూక్షులు 
కయాయూన లక్షష్మణ్ యాదవ్,కారయూదరిశి, జనసేన యువనాయకుడు లోపిెంటి కళ్యూణ్, పత్రి సాయి పాల్్గనానిరు.

జనసైనికుని కుటేంబానిని పరామర్శేంచిన 
మేడ గురుదత్త ప్రసాద్

శతఘ్ని న్యూస్:  రాజానగరెం నియోజకవర్గెం, రాజానగరెం మెండలెం శ్రీకృష్ణపటనిెం 
గ్రామెం మన జనసైనికుడు మాచినేడ సతీష్ తలిలా మాచినేడ లక్ష్మీ స్వర్గస్తిలైన కారణెంగా 
పదదాకర్మకు హాజరైన రాజనగరెం నియోజకవర్గ ఇనాచార్జు మేడ గురుదత్ ప్రసాద్. ఈ 

కారయూక్రమెంలో రాజానగరెం మెండల అధయూక్షులు బతితిన వెంకనని దొర రాజానగరెం 
మెండలెం కారయూవర్గెం గ్రామ నాయకులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ని సీఎేం చేయడమే మన లక్ష్ేం కావాలి
జనసేన క్రియాశీలక సభ్యూలతో శ్రీ కుెంటిమదిదా జయరామ్ రెడడి
శతఘ్ని న్యూస్: • నితయూెం ప్రజా సమసయూల పరిష్కారెం కోసెం పరితపిస్తినని జనసేన పార్టు అధనేత శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ ను ముఖయూమెంత్రిని చేయడమే ప్రతి క్రియాశీలక సభ్యూడ లక్షష్ెం కావాలని పార్టు అనెంతపురెం 
జిల్లా ఉపాధయూక్షులు శ్రీ కుెంటిమదిదా జయరాెంరెడడి పిలుపునిచాచారు. అనెంతపురెం అర్న్ నియోజకవర్గెం 
పరిధలోని అరవిెందనగర్, అశోక్ నగర్, హరిహర నగర్, కవూ్వరు నగర్ కాలనీలోలా పార్టు క్రియాశీలక 
సభయూత్వెం తీస్కునని కారయూకరతిలకు బీమా పత్రాలు అెందచేశారు. ఈ సెందర్ెంగా ఆయా కాలనీలోలా 
ప్రజలకు జనసేన సిదా్ధెంత్లు, షణ్్మఖవూయూహెంతో కూడన కరపత్రాలు పెంచారు. ఈ సెందరా్ెం 
శ్రీ జయరాెంరెడడి మాట్లాడుతూ.. ప్రత కారయూకరతి ప్రజలోలా మమేకమై పార్టు ఆవశయూకతను చాల్లని 
తెలియచేశారు. కారయూక్రమెంలో పార్టు లీగల్ సెల్ జిల్లా అధయూక్షులు శ్రీ మురళీకృష్ణ, వీర మహిళలు శ్రీమతి 
రమాదేవి, శ్రీమతి పద్మ, శ్రీ భవాని నగర్ మెంజునాథ్, శ్రీ ప్రవీణ్ కుమార్, శ్రీ వెంకట్ద్రి నాయక్ 
మరియు జనసేన నాయకులు, కారయూకరతిలు పాల్్గనానిరు.

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

విజయవాడ నగర ముని్సపల్ కమిషనర్ ని డిమేండ్ చేసిన పోతిన మహేష్
అక్రమ నిర్మాణాలు ప్రోత్సహిస్తునని అధికార పార్టీ నాయకులపై మరియు అధికారులపై కేస్లు నమోదు 
చేయాలి.
రింగ్ గా ఏర్పడి నగరంల్ అక్రమ నిర్మాణాలపై యదేచ్ఛగా దోచుకుంటునానిరు.
42వ డివిజన్లో నినని జరిగిన ఘటన అవినీతి ఏ సాథాయిల్ జరుగుతందో అరథామవుతంది.
మేయర్ భరతు మరియు ఏజంట్ ల పేరులో ప్రసాతువన వచ్చంది.
దీనిపై విజవాడ మని్సపల్ కమిషనర్ కి కంప్లోంటులో పట్టీలి.
జనసేన పార్టీ విజయవాడ నగర అధయూక్షులు ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి మరియు పశ్్చమ నియోజకవర్గ ఇనా్చర్జ్ 
పోతిన వెంకట మహేష్
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, నగర అధయూక్షులు రాష్ట్ర అధకార ప్రతినిధ మరియు పశచామ నియోజకవర్గ ఇనాచార్జు 
పోతిన వెంకట మహేష్ తన కారాయూలయెం నుెంచి విడుదల చేసిన వీడయోలో మాట్లాడుతూ విజయవాడ నగరెంలో 
కార్్పరేషన్ ఖజానాకి గెండ కడుతూ అక్రమ నిరా్మణాలను యదేచచాగా ప్రోత్సహిస్తినని అధకార పార్టు నాయకులపై 
మరియు అధకారులపై కస్లు నమోదు చేయాలని విజయవాడ నగర ముని్సపల్ కమిషనర్ ని డమాెండ్ చేసిన 
జనసేన పార్టు విజయవాడ నగర అధయూక్షులు రాష్ట్ర అధకార ప్రతినిధ మరియు పశచామ నియోజకవర్గెం ఇనాచారిజు 
పోతిన వెంకట మహేష్. ఏసీబీ వారి దాడులు జరిగన తరా్వత వారి దగ్గర ఉనని సమాచారెం ఆధ్రెంగా తప్పక 
కస్లు నమోదు చేయాలని రిెంగుగా ఏర్పడ కార్్పరేషన్ కు గెండ కడుతూ అక్రమ వస్ళలాకు పాల్పడుతునని వారిపై కఠినెంగా వయూవహరిెంచాలని నినని 42 డవిజనోలా జరిగన ఘటనలో 
బిలిడిెంగ్ యజమాని బహిరెంగెంగానే సా్థనిక కార్్పరేటర్ మేయర్ భరతి వారి పీఏ రజిని పేరలాను ప్రసాతివిెంచారని, అధకారులు ఉెండగానే అెంత్ బహిరెంగెంగా పేరులా ప్రసాతివిస్తినానిరు 
అెంట్ అవినీతి ఏ సా్థయిలో ఉెందో అర్థెం చేస్కోవచుచా అని, చడడి గాయూెంగ్ ల్గా విఎెంసి లో కూడా ఒక గాయూెంగ్ తయారైెందని, రెెండు నెలల కిెందట హ్యూమన్ రైట్్స పేరుత అక్రమ 
నిరా్మణాలు చేయిెంచిన వారిపై కస్లు నమోదు చేశారని ఇెందులో ప్రతేయూకెంగా భవన యజమానులు పిలిపిెంచే కెంప్లాెంట్ లు పటిటుెంచారని అదేవిధెంగా నేను కూడా విజయవాడ 
నగరెంలో జరుగుతునని అక్రమ నిరా్మణాలపై విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ వారు ప్రతేయూక దృషిటు సారిెంచి వీరిపై కస్లు నమోదు చేసి నగర అభివృది్ధకి దోహదపడలని అభయూరి్థస్తినానిమని 
చిననిచినని చేపల మీద కాకుెండా తిమిెంగల్లపై ప్రతేయూక దృషిటు విజయవాడ నగరెం ముని్సపల్ కమిషనర్ దృషిటు సారిెంచాలని గతెంలో జనసేన పార్టు విజయవాడ తరఫున అక్రమ 
నిరా్మణాలపై అవినీతి నిరోధశాఖకు మరియు విజిలెన్్స వారికి కెంప్లాెంట్ పట్టుమని, పశచామ నియోజకవర్గ ఎమె్మలేయూ వలలాెంపలిలా శ్రీనివాస్ కెండపలిలా బుజిజు ఆెంజనేయ రెడడి కాజా ఒకరిెంగుగా 
ఏర్పడాడిరని మర్క రిెంగుగా మేయర్ భరతి మర్క ప్రైవేట్ బిలిడిెంగ్ కాెంట్రాకటుర్ ఉనానిరనానిరు. తెందరోలా అక్రమ నిరా్మణాలపై చరయూలు తీస్కోకపోతే కార్్పరేషన్ ముటటుడ తేదీ ప్రకటిసాతిమని 
తెలియజేశారు.

మహాయజ్ేంలో పాల్గొనని 
శ్రీమతి మకినీడి శేష్కుమర

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ జిల్లా, పిఠాపురెం పటటుణెంలో 3వ రోజు శ్రీ శవసాయి దతతి 
బ్రాహ్మణ కాలనీలో శ్రీపాద శ్రీనివాస సాయి ఆధ్వరయూెంలో జరిగన సవితృకాఠక యజాఞానికి 
పిఠాపురెం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టు ఇెంచారిజు శ్రీమతి మాకినీడ శేష్కుమారి 
పాల్్గనానిరు. ఈ సెందర్ెంగా త్రేత్ యుగెంలో శ్రీ భరదా్వజ్ మహరిషి వారిచే 
పిఠాపురెంలో నిర్వహిెంచబడన యజఞాెం పురాణాల ప్రకారెం తెలుస్తిెంది. శ్రీపాద శ్రీవలలాభ 
సా్వమి వారి ఆజఞాతో పిఠాపురెంలో ఆగస్టు 23 నుెంచి 27వ తేదీ వరకు ఐదు రోజుల 
పాట్ సవితృకాఠక యజఞాెం జరుగుతునానియి. శ్రీపాద వలలాభ్డు ఆశీస్్సలతో యజఞాెంలో 
పాల్్గనడెం చాల్ ఆనెందెంగా ఉెంది. అల్గే జనసేన పార్టు అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆ 
శ్రీపాద వలలాభ్డు ఆశీస్్సలతో ఈ రాష్్రానికి సీఎెం అవా్వలని ప్రజలు స్ఖశాెంతులతో 
ఉెండాలని సా్వమివారి ఆశీస్్సలు ఉెండాలని వేడుకునానిరు. ఈ కారయూక్రమెంలో జిల్లా 
కారయూదరిశి మొగలి అపా్పరావు, జనసేన నాయకులు పుణయూ మెంతుల మూరితి, మాజీ 
ముని్సపల్ కౌని్సలర్ వేణ్ నారాయణరావు, మేళెం బాబి, నెయియూకాపుల స్రేష్, కసిరెడడి 
నాగేశ్వరరావు, పబి్నీడ దురా్గప్రసాద్, నామ శ్రీకాెంత్, నాయకులు తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

జనసేనపార్టు చిరుపవన్ సేవాసమితి ఆద్వర్యేంలో 
వాటర్ ట్యేంకర్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు, జనసేనపార్టు చిరుపవన్ 
సేవాసమితి ఆద్వరయూెంలో ఏరా్పట్ చేసిన వాటర్ ట్యూెంకర్ 
దా్వరా గురువారెం అెంతరే్వదికర గ్రామెం(దారి కోడప)
లో నీరు అెందక ఇబ్ెందిపడుతునని వారికి సఖీనేటిపలిలా 
గ్రామానికి చనిదాన నారిని కిషోర్ పుటిటునరోజు సెందర్ెంగా 

వారు ట్రాకటుర్ డజల్ మరియు డ్రైవర్ నిమితతిెం రూపాయలు 1000/- ఖరుచాలతో 
జనసైనికుల దా్వరా త్రాగునీరు అెందిెంచడెం జరిగెందని జనసేన నాయకులు నామన 
నాగభూషణెం 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

జనేంకోసేం జనసేన 270వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గెంపేట, జనెంకోసెం జనసేన 270వ రోజులో భాగెంగా జగ్గెంపేట నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టు ఇెంచార్జు పాటెంశెటిటు శ్రీదేవిస్రయూచెంద్ర ఆధ్వరయూెంలో “జనసేన వనరక్షణ” లో భాగెంగా 
దానిమ్మ మొకకాల పెంపిణీ కారయూక్రమెం జగ్గెంపేట మెండలెం జగ్గెంపేట గ్రామెంలో జరిగెంది. 
జనసేన కారయూక్రమెంలో భాగెంగా 1000 మొకకాలు పెంచడెం జరిగెంది. మొతతిెం 37800 దానిమ్మ 
మొకకాల పెంపిణీ జరిగెంది. ఈ కారయూక్రమానిని విజయవెంతెం చేసిన తూరు్పగోదావరి జిల్లా జనసేన 
పార్టు కారయూదరిశి బుదిరెడడి శ్రీనివాస్, జగ్గెంపేట మెండల అధయూక్షులు మరిశే రామకృష్ణ, జగ్గెంపేట 
మెండల మహిళ్ కమిటీ అధయూక్షురాలు లెంకపలిలా భవాని, జగ్గెంపేట మెండల టలర్్స సెల్ అధయూక్షులు 
కిల్ని శవాజీ, జగ్గెంపేట మెండల బిసి సెల్ అధయూక్షులు రేచిపూడ వీరబాబు, జగ్గెంపేట మెండల 
ఎసి్స సెల్ అధయూక్షులు బీడీల రాజబాబు, జగ్గెంపేట మెండల యువత అధయూక్షులు మొగలి గెంగాధర్, 
జగ్గెంపేట మెండల ఉపాధయూక్షులు తోల్టి ఆదినారాయణ, జగ్గెంపేట మెండల ఉపాధయూక్షులు 
వరుపుల వెంకటరాజు, జగ్గెంపేట మెండల అధకార ప్రతినిధ పాలిశెటిటు సతీష్, జగ్గెంపేట మెండల 
ప్రధ్న కారయూదరిశి ముమ్మన వేణ్గోపాల్, జగ్గెంపేట మెండల కారయూదరిశి కర్రి గాెంధీ, జగ్గెంపేట 
మెండల కారయూదరిశి చీదిరి శవ దుర్గ, జగ్గెంపేట మెండల కారయూదరిశి తుమ్మల ఫణీెంద్ర, రామవరెం 
ఎెంపిటిసి దొడడి శ్రీను, జగ్గెంపేట పటటుణ అధయూక్షులు గవర స్ధ్కర్, తోరోతు శ్రీరామ్, స్రపురెడడి 
నరేష్, జట్లా వీరభద్ర, చినిని సతీష్, రాయి సాయి, యర్రా సాయి, పవిడశెటిటు సాయిచెంద్ర (బుజిజు), 
బుదిరెడడి వెంశీ, పరిమళళు వెంకనని, జనపాల ప్రసాద్, ఓళళు అరుజున్, జె.కతూతిరు నుెండ గ్రామ 
అధయూక్షులు గుెంటముకకాల మధు, మర్రిపాక నుెండ పాటెంశెటిటు శ్రీనివాస్, రాజపూడ నుెండ కోట 
సతితిబాబు, మామిడాడ నుెండ గ్రామ అధయూక్షులు దెయాయూల భద్ర, గోవిెందపురెం నుెండ తుమ్మల 
సా్వమి మనోజ్, గోనేడ నుెండ నలలాెంశెటిటు చిటిటుబాబు, వలలాభశెటిటు నాని, బూరుగుపూడ నుెండ కోడ 
గెంగాధర్ లకు మరియు జనెంకోసెం జనసేన కారయూక్రమెంలో భాగెంగా 269వ రోజు జగ్గెంపేట 
గ్రామెంలో ఎెంతో ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథయూెం అెందిెంచిన గవర స్ధ్కర్ కుట్ెంబ సభ్యూలకు 
హృదయపూర్వక కృతజఞాతలు.

శశి పయేంట్్స షాప్ నూతన ప్రారేంభోత్సవేంలో 
పాల్గొనని మకినీడి శేష్కుమర

శతఘ్ని న్యూస్: తూరు్పగోదావరి 
జిల్లా, పిఠాపురెం పటటుణెంలో 
మిరపకాయలు వీధలో ఉదయెం 
10 గెంటలకు శశ పయిెంట్్స 
ష్ప్ న్తన ప్రారెంభోత్సవానికి 
ముఖయూఅతిథిగా పిఠాపురెం 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టు 
ఇెంచారిజు శ్రీమతి మాకినీడ 
శేష్కుమారి చేతుల మీదుగా 
రిబ్న్ కట్ చేసి ష్పు 
ప్రారెంభిెంచడెం జరిగెంది. 
ఈ సెందర్ెంగా శేష్కుమారి 
మాట్లాడుతూ… జనసైనికులు 

కమి్మరెడడి శ్రీనివాస్, షేక్ రెంజన్ ఆహా్వనెం మేరకు ఇకకాడకు రావడెం ఆడపడుచులు అననిదము్మలతో 
కలిసి ష్ప్ ఓపనిెంగ్ చేయడెం ఆనెందెంగా ఉెందని, వీరి వాయూపారెం విజయవెంతెంగా అభివృది్ధ 
జరగాలని మనస్ఫూరితిగా ఆ దేవుని కోరుకుెంటూ శుభాకాెంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమెంలో 
జిల్లా కారయూదరిశి మొగలి అపా్పరావు, జనసేన నాయకులు పుణయూమెంతుల మూరితి, మాజీ ముని్సపల్ 
కౌని్సలర్ వేణ్ నారాయణరావు, కమి్మరెడడి శ్రీనివాస్, షేక్ రెంజన్, మేళెం బాబి, నెయియూకాపుల 
స్రేష్, కసిరెడడి నాగేశ్వర రావు, పబి్నీడ దురా్గప్రసాద్, నామ శ్రీకాెంత్, చినానిరి అెంజి, కమి్మరెడడి 
అనిల్, కరణెం కెపి, చాగెంటి శవాజీ, జువ్వల ఏస్బాబు, కె. శవ, వీరమహిళలు సీత, కాెంతెం, 
దేవి, జోయూతి, జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

నా కేంఠేంలో ప్రాణేం ఉననిేంతవరకు జనసేన 
కుటేంబానికి విధేయుడనై ఉేంట: ఎస్.వి.బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: పడన, అక్రమ అరెస్టులను చేసిన నాకు అెండగా నిలిచిన జనసేన 
పార్టు నాయకులకు మరియు జనసైనికులకు నా హృదయపూర్వక కృతజఞాతలు. 
ఆెంధ్రప్రదేశ్ ముఖయూమెంత్రి పడన పటటుణానికి వచిచాన విషయెం విధతమే. బటన్ 
నొకికా నేతనని నేసతిెం లబి్ధదారులకు సహాయెం అెందిెంచే కారయూక్రమెం నిర్వహిెంచడెం 
జరిగెంది. పడన నియోజకవర్గెంలోని చేనేత పరిశ్రమ సెంక్షోభెంలో ఉెంది. 
కారి్మకులు పని లేక ఆరి్థక ఇబ్ెందులు గురవుతునానిరు. చేనేత కారి్మకుల సమసయూలపై 
నేను వినతిపత్ెం ఇవ్వడానికి ప్రయతినిెంచగా వైసిపి పార్టు పోలీస్ల సహకారెంతో 
అక్రమ అరెస్టు చేసి మధ్యూహనిెం 3 గెంటలకు నిర్ెంధెంచటెం జరిగెంది. ఈ 
విషయానిని తెలుస్కునని జనసేన పార్టు నాయకులు, జనసైనికులు పదదా ఎతుతిన 
వచిచా నాకు సెంఘీభావెం తెలియజేసి, పోలీస్ల అక్రమ అరెస్టులు ఖెండెంచడెం 
జరిగెంది. ఎవరికీ తెలియని సముద్ర తీర ప్రాెంతెంలో ననుని నిర్ెంధెంచారు. మన 
జన సైనికులు జనసేన పార్టు నాయకులు ఎెంతో శాఖసఖయూెంగా వయూవహరిెంచి నేను 
ఉనని ప్రదేశానిని ట్రేస్ అవుట్ చేసి, ఉదయెం 9 గెంటల నుెండ సాయెంత్ెం మూడు 
గెంటల వరకు ఎల్ెంటి సౌకరాయూలు లేని ఆ ప్రదేశెంలో (కనీసెం కూరోచావడానికి 
కూడా వసతులు లేని) నా కోసెం నిర్క్ెంచిన నా జనసేన కుట్ెంబ సభ్యూలకు 
పాదాభివెందనాలు చేస్తినానిెం. చేతులెతితి నమసకారిస్తినానినని, నా కెంఠెంలో 
ప్రాణెం ఉననిెంతవరకు జనసేన పార్టుకి మీ అెందరికీ విధేయుడనై ఉెంట్నని ప్రతిజఞా 
చేస్తినానినని పడన జనసేన నాయకులు ఎస్.వి.బాబు అనానిరు.

గరాభాన సతి్తబాబుని మరా్యదపూర్వకేంగా 
కలిసిన సీతేంపేట జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకెండ, నియోజకవర్గ జనసేన పార్టు నాయకులు గరా్న 
సతితిబాబుని సీతెంపేట మెండల జనసైనికులు పాలకెండ జనసేన పార్టు 
కారాయూలయెంలో కలవడెం జరిగెంది. మరియు మెండలెంలో వివిధ సమసయూల మీద 
చరిచాెంచడెం జరిగెంది. ఈ సెందర్ెంగా పార్టునీ ప్రజలోలాకి బలెంగా తీస్కెళ్లాలని 
ఆయన స్చిెంచారు. మరియు సీతెంపేట మెండలెంలో జనసైనుకులు 
అనుసరిెంచాలి్సన తీరును గరా్న సతితిబాబు వివరిెంచారు. ఈ కారయూక్రమెంలో 
సీతెంపేట మెండల నాయకులు శ్రీకాెంత్, విశ్వనాథ్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

శ్రీశ్రీశ్రీ మరడి మహాలక్ష్మిని దర్శేంచుకునని 
బోడపాట్ శివదత్

శతఘ్ని న్యూస్:  అనకాపలిలా జిల్లా, యస్. 
రాయవరెం మెండలెం, వమ్మవరెం 
గ్రామెంలో వలిసిన శ్రీశ్రీశ్రీ మరిడ మహాలక్ష్మి 
అమ్మవారి జాతర మహోత్సవములో 
పాల్్గనై అమ్మవారి దరశినెం చేస్కునని 
జనసేన పార్టు రాష్టు కారయూదరిశి మరియు 
పాయకరావు పేట జనసేన పార్టు ఇెంచార్జు 
బడపాటి శవదత్. ఈ కారయూక్రమెంలో 
జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గనడెం జరిగెంది.

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


శుక్రవారం, 26 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

తెలేంగాణ ఉననిత విదా్యమేండలికి వినతిపత్ేం 
అేందజేసిన జనసేన విదా్యరథి విభాగేం

శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్, జనసేన విదాయూరి్థ విభాగెం రాష్ట్ర అధయూక్షులు సెంపత్ నాయక్ 
ఆధ్వరయూెంలో ఇెంజినీరిెంగ్ కాలేజీలలో ప్రభ్త్వ నియమ నిబెంధనలతో మెరిట్ ప్రకారెం 
భర్తి చేయాలి్సన 30% మేనేజె్మెంట్ సీటలాని, ఆవిధెంగా కాకుెండా ప్రయివేట్ ఇెంజినీరిెంగ్ 
కాలేజ్ లు ఒకోకా సీట్ను 10 లక్షలకి 15 లక్షలకి డోనేషనలా పేరుతో అము్మకుెంట్నానియి. 
30% ఉెండే ఈ సీటలాని రాష్ట్రవాయూపతిెంగా మరియు హైదరాబాద్ కెంద్రెంగా ఉనని ఒక 30 
ఇెంజినీరిెంగ్ కాలేజ్ లు దాదాపు వేల కోటలా వాయూపారెం చేస్తినానిరెంట్ విదాయూసెంస్థలని 
ఎెంత సా్థయిలో వాయూపార కెంద్రాలుగా మారాచారో మనెం అర్ధెం చేస్కోవచుచా. కావున 
ఈ 30% ఉనని మాయూనేజె్మెంట్ సీటలాని ఆఫీషల్ వబ్ సైట్ దా్వరానే పూరితి పారదరశికెంగా 
భర్తి చేయాలని ఉననిత విదాయూ మెండలి చైర్మన్ ప్రో. లిెంబాద్రి గారి దృషిటుకి తీస్కెళలాడెం 
జరిగెంది వారు దీనిపై సానుకూలెంగా స్పెందిెంచి రెెండు మూడు రోజులలో స్పషటుమైన 
ఆదేశాలు జార్ చేసాతిమని హామీ ఇచాచారు. ఒకవేళ ఈ విషయెంపై జాపయూెం చేస్తి 
ఇల్ెంటి వాటికి పాల్పడుతునని కాలేజీలపై చరయూలు తీస్కోని పక్షెంలో జనసేన విదాయూరి్థ 
విభాగెం తీవ్రసా్థయిలో పోరాడుతుెందని తెలియజేయజేశారు. ఈ కారయూక్రమెంలో రాష్ట్ర 
ప్రధ్న కారయూదరిశి రామకృష్ణ మిరియాల, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ విదాయూరి్థ విభాగెం అధయూక్షులు 
మహేష్ పెంటల, ప్రధ్న కారయూదరుశిలు తోరెం స్రయూ, దార ప్రణీత, ఉపాధయూక్షులు 
వేణ్గోపాల్, హైదరాబాద్ కమిటీ సభ్యూలు మొర్రె దురా్గ, అమరానిథ్, కృష్్ణ బిరదర్, 
జనసైనికుడు ఆరని గౌతమ్ పాల్్గనానిరు.

మహాపాదయాత్కు శ్రీకారేం చుట్టున బేండారు
శతఘ్ని న్యూస్: అెంబేదకార్ కోనసీమ జిల్లా, కతతిపేట నియోజకవర్గెంలోని, ఆలమూరు 
మెండలెంలోని, ఆలమూరు టౌన్ హాల్ నెందు రాత్రి 8 గెంటలకు ప్రారెంభమై, రాత్రి 
11 గెంటల వరకు జనసేన పార్టు సమావేశెం కనసాగెంది. ఈ సమావేశెంలో ప్రముఖ 
నాయకులు, జనసైనికులు, జిల్లా కారయూదరుశిలు, కారయూకరతిలతో, కతతిపేట నియోజకవర్గెం 
ఇనాచారిజు బెండారు శ్రీనివాస్ అధయూక్షతన ఘనెంగా ఈ సమావేశెం నిర్వహిెంచారు. ఈ 
సెందర్ెంగా ఆలమూరు మెండలెంలోని 18 గ్రామాలలోని, గ్రామ జనసేన పార్టు 
అధయూక్షులకు పూలమాలలతో సనా్మనెం చేసి, వివిధ బాధయూతలు అప్పచబుతూ, జనసేనానికి 
అనుక్షణెం అెండగా ఉెండాలని, ప్రతి ఒకకారిని పార్టులోకి ఆహా్వనెం పలుకుతూ, 
చేరుచాకుెంటూ ముెందుకు సాగాలని, జనసేనాని ఆశయాలు నచిచా, మెచిచాన వారిని, 
కెంటికి రెప్పల్ కాపాడుకుెంటూ, అనిని వరా్గల వారిని ఆదరిస్తి, జనసేనాని అెందరూ 
వాడని నిరూపిస్తి విజయెం వైపు నడపిెంచాలని, ముెందుకు సాగాలని 18 గ్రామాల, 
గ్రామ కమిటీల అధయూక్షులకు, సభ్యూలకు, కారయూకరతిలకు స్చనలు తెలియజేశారు. 
అనెంతరెం బెండారు శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ పుటిటునరోజు 
సెపటుెంబర్ రెెండవ త్ర్ఖు సెందర్ెంగా, వారికి సెంపూర్ణ ఆయురారోగాయూలు ఆ వాడపలిలా 
వెంకట్శ్వర సా్వమి కలుగచేయాలని, నా స్వగృహెం వాడపాలెెం ట్ వాడపలిలా వెంకనని 
సనినిధకి పాదయాత్ను, జనసైనికులు, కారయూకరతిలు, వీరమహిళలతో కలిసి, ఆ రోజు 
ఉదయెం 5 గెంటలకు కాలినడకతో బయలుదేరి, వెంకనని సనినిధ వాడపలిలాకి చేరుకుని 
పూజలు చేస్తి, జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ వారు సెంపూర్ణ ఆయురారోగాయూలతో, ఎనినికలనే 
యుద్ధభూమికి వీరుడుగా సమరశన్ెంతో సమాయతతిెం కావాలని ఆకాెంక్స్తి, అకోటుబర్ 
నెలలో విజయదశమి సెందర్ెంగా వారు చేసే బస్్స యాత్ కూడా నిరాట్ఒకెంగా 
విజయవెంతెం కావాలని, జనసేనానికి ఆ కలియుగ దైవెం శ్రీ వెంకట్శ్వరుడు తోడై, నీడై, 
గెలుపు ముెందుకు, కాబయ్ రేపటి ముఖయూమెంత్రిగా తీస్కురావాలని కోరుకుెంట్నానిను. 
ఒకకాసారి ముఖయూమెంత్రిగా మా నాయకుడని చూడాలని, నీతికి నిజాయితీకి నిలబడడి పవన్ 
కళ్యూణ్ ల్ెంటి గొప్ప నాయకుడు ఈ రాష్్రానిని ముఖయూమెంత్రిగా పరిపాలిసేతి, నాయూయెం 
ధర్మెం తప్పక గెలుస్తిెందని, పేదవాడ ఆకలి బాధలు తీరుత్యని, కచిచాతెంగా గెలవాలని, 
బెండారు శ్రీనివాస్ కోరుతునానినని తెలియజేశారు. సెపటుెంబర్ 2న జనసేనాని పుటిటునరోజు 
సెందర్ెంగా ఈ నా పాదయాత్ కారయూక్రమమును విజయవెంతెంగా నిర్వహిెంచతలపటిటు 
ఉనానినని, మీ అెందరి సహకారెం కావాలని కోరుతునానినని, ప్రతి ఒకకారూ ఈ 
కారయూక్రమెంలో నా వెంట నడచి, మీకు మేమునానిమని నాకు మదదాతును తెలియజేయాలని, 
మనమెంత్ నిజాయితీకి నిలబడడి జనసేనానికి ఎపు్పడు తోడుగా ఉెంట్మని సెందేశెం 
ఇదాదామని, ప్రతి ఒకకారూ రావాలని, నా వెంట పాదయాత్లో కదెం తకుకాతూ ముెందుకు 
సాగాలని కోరుచునానినని తెలియజేశారు.

పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమేంత్రి కావాలని ప్రత్్యక 
పూజలు

శతఘ్ని న్యూస్: 
సరే్వపలిలా, జనసేన పార్టు 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ముఖయూమెంత్రి కావాలని 
సరే్వపలిలా నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టు నాయకులు 
బొబే్పలిలా స్రేష్ నాయుడు 
ఆధ్వరయూెంలో ప్రసిది్ధ 
పుణయూక్షేత్మైన గొలగమూడ 
భగవాన్ శ్రీ వెంకయయూ 

సా్వమి ఆశ్రమెంలో ప్రతేయూక పూజలు. వెంకయయూ సా్వమి 40వ ఆరాధన ఉత్సవాలోలా 
భాగెంగా చివరి రోజు వెంకయయూ సా్వమి ఆశ్రమెం వదదా బుధవారెం రాత్రి రాబయ్ ఎనినికలోలా 
జనసేన పార్టు రాష్ట్రెంలో అధకారెంలోకి రావాలని 101 టెంకాయలు పగలగొటిటున జనసేన 
నాయకులు సీఎెం జగనో్మహన్ రెడడి అవలెంబిస్తినని ప్రజా వయూతిరేక విధ్నాలు, వైసిపి 
రాక్షస పాలన నుెండ రాష్ట్ర ప్రజలను కాపాడాలని, ప్రజలెందరూ స్ఖసెంతోష్లతో అషటు 
ఐశ్వరాయూలతో ఉెండాలని, ప్రజలెందరిపై సా్వమి వారి ఆశీస్్సలు ఉెండాలని వెంకయయూ 
సా్వమి సనినిధలో సరే్వపలిలా నియోజకవర్గ జనసేన పార్టు నాయకులు బొబే్పలిలా స్రేష్ 
నాయుడు వేడుకునానిరు. ఈ కారయూక్రమెంలో జనసేన పార్టు సీనియర్ నాయకులు పోలెంరెడడి 
ఇెంద్రారెడడి, షేక్ రహెం, కాకి శవకుమార్, ఆసోతిటి రవికుమార్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

చిేంతామణి జనసేన ఆర్మీ ఆధ్వర్యేంలో మహా 
రక్తదాన శిబిరేం

శతఘ్ని న్యూస్: కరా్ణటక రాష్ట్రెంలోని చికకాబల్లాపూర్ జిల్లాలోని చిెంత్మణి పటటుణెంలో 
జనసేన ఆర్్మ ఆధ్వరయూెంలో ముెందుగా పవన్ కళ్యూణ్ పుటిటునరోజు వేడుకలు సా్థనిక 
వినాయక రెంగ మెందిరెంలో ఘనెంగా నిర్వహిెంచడెం జరిగెంది. ఈ కారయూక్రమానిని 
సా్థనిక లయన్్స కలాబ్ మరియు జనసేన ఆర్్మ ట్రస్టు ఆధ్వరయూెంలో ఘనెంగా నిర్వహిెంచడెం 
జరిగెంది. అెందులో భాగెంగా 51 కజీల కక్ కట్ చేసి యువకులు రకతిదాన శబిరానిని 
నిర్వహిెంచి దాదాపు 200 యూనిటలా రకాతినిని జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ పేరు 
మీద రకతిదానెం నిర్వహిెంచడెం జరిగెంది. ఈ కారయూక్రమెం బెంగళూరు పటటుణెంలోని 
ఎన్.వి.జె మెడకల్ కాలేజ్ వారి శాఖ సహాయ సహకారాలు అెందిెంచడెం జరిగెంది. 
అెందులో భాగెంగా మెడకల్ కాలేజ్ వారు పేదలకు ఉచిత జాఞానేెంద్రియాల మెడకల్ 
కాయూెంపు నిర్వహిెంచి కావలసిన చికిత్స, మెందులు ఉచితెంగా అెందజేయడెం అయిెంది. 
ఈ కారయూక్రమానికి ఆెంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రెం నుెంచి చితూతిరు జిల్లా జనసేన ప్రధ్న కారయూదరిశి 
శ్రీమతి దారెం అనిత మరియు చిెంత్మణి సా్థనిక జెడఎస్ ఎమె్మలేయూ కృష్్ణరెడడి, మదనపలిలా 
జనసేన సీనియర్ నాయకులు దారెం హరిప్రసాద్, తులసి శ్రీనివాస్ హాజరై చిెంత్మణి 
జనసేన ఆర్్మ నిరా్వహకులను అభినెందిెంచడెం జరిగెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో పటటుణెంలోని 
సా్థనిక యువత మరియు లైన్్స కలాబ్ గవరనిర్ మరియు పటటుణ ప్రముఖులు పాల్్గనానిరు. 
ఈ కారయూక్రమానికి చిెంత్మణి జనసేన ఆర్్మ ట్రస్టు గౌరవాధయూక్షులు గణి, అధయూక్షులు ఆర్.
ఆర్ రెడడి, ఉపాధయూక్షులు గడుడి బాయ్, కారయూదరుశిలు ష్బుదీదాన్, రెడడి ట్రెజరర్్స ప్రసనని 
కుమార్, ప్రవీణ్ ట్రస్టు సభ్యూలు శవ కుమార్, నరసిెంహమూరితి, మురళ్, స్నీల్ తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

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

నక్త్ హెల్ప్ ఫేండేషన్ వార ఆరథిక సహాకారేంతో 
దుపప్ట్ల పేంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు, నక్షత్ హెల్్ప ఫెండేషన్ వారి ఆరి్థక సహాకారెంతో జనసేన 
నాయకులు పెంచదార చినబాబు, స్దా మోహన్ ఆధ్వరయూెంలో పదల్డ గ్రామెంలో 
దుప్పట్లా పెంపిణి కారయూక్రమెం చయయూటెం జరిగెంది. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిధలుగా 
పదల్డ సర్పెంచ్ కడలి సతితిపెండు, ఎెంపీటీసీ శరిగనిడ వెంకట్శ్వరరావు, వార్డి మెెంబర్ 
కల్లాబతుతిల సతీష్ మరియు త్టిపాక జనసేన ఎెంపీటీసీ అభయూరి్థ పచచాటిటు అరుజున్, సల్ది 
దొరబాబు, మేడచరలా రామకృష్ణ మరియు సెంఘ సేవ నాయకులు పాల్్గనానిరు.

వావేం గ్రామేంలో 11వ రోజు జనేంతో జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  ఆముదాలవలస నియోజకవర్గెం 11వ రోజు జనెంతో జనసేన 
కారయూక్రమెం వావెం గ్రామెంలో మెండుటెండలో ప్రజల దీవనలతో జరిగెంది. జనసేన 
నాయకులు కతతికోట నాగేెంద్ర, కోరుకెండ. మలేలాశ్వరావు, సికోకాలు విక్రమ్(ఎెంపీటీసీ) 
ఆధ్వరయూెంలో ఆముదాలవలస నియోజకవర్గెం వావెం గ్రామెంలో ప్రజల సమసయూలపై 
మరియు పార్టు సిదా్ధెంత్లను మరియు జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ అతను చేసిన 
సేవాకారయూక్రమాలు ప్రజలోలాకి తీస్కని వళ్లా వావెం గ్రామెంలో సమసయూలు(ముఖయూెంగా 
కాలువలు సమసయూ) గురితిెంచడెం జరిగెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో సెంతోష్, శ్రీను, రమేష్, 
మోహన్, జగదీశ్, ప్రసాద్, జైరాెం మరియు గ్రామ యువత పాల్్గనానిరు.

మహా రక్తదాన శిబిరేం – విస్తతృతేంగా ఆహా్వన 
కరపత్రాల పేంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరెం, జనసేన అధనాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ పుటిటునరోజు(సెపటుెంబర్ 
2) మహోత్సవానిని పురసకారిెంచుకుని ఈనెల 29న రాజానగరెం నియోజకవర్గెం, 
కోరుకెండ మెండలెం, గాదరాడ గ్రామెంలో జనసేన నాయకులు బతుతిల బలరామకృష్ణ 
ఆధ్వరయూెంలో, జిల్లాసా్థయిలో జనసేన పార్టు తరఫున అతయూెంత ప్రతిష్టుత్మకెంగా భార్గా 
జరిగే ‘మహా రకతిదాన శబిరాని’కి నియోజవర్గెం నలుమూలల్ అనిని గ్రామాల జనసేన 
శ్రేణ్లకు ఆహా్వనెం పలుకుతూ కారయూక్రమానిని చరిత్లో మిగలిపోయ్ విధెంగా 
విజయవెంతెం చేయాలని, రకతిదాన శబిరెం ఆహా్వన కరపత్రాలు పెంపిణీ చేసిన 
రాజనగరెం నియోజకవర్గెం జనసేన శ్రేణ్లు. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూఅతిథిగా జిల్లా 
అధయూక్షులు కెందులు దురే్గష్ తో పాట్ జిల్లాలో ఉనని ఆయా నియోజకవర్గ ఇనాచారిజులు, జిల్లా 
కారయూవర్గెం, నాయకులు, జనసేన శ్రేణ్లు, విదాయూరు్థలు పదదా ఎతుతిన తరలిరానునానిరు.

సేవలో పవన్ కళ్్యణ్ మకు స్ఫూర్త
జనసేన లక్ష్ం కూడా సేవే
ప్రజలకు పలలోకి మోయడమే మా భాదయూత
జనసేన ఇంచారిజ్ డా యుగంధర్ పొనని
శతఘ్ని న్యూస్: గెంగాధర నెలూలారు 
నియోజకవర్గెం ప్రమాదెంలో గాయపడన 
ఎస్ ఆర్ పురెం మెండలెం, ఎగువ 
ముదిదా కుప్పెం గ్రామ జనసైనికుణి్ణ 
రుయా ఆస్పత్రిలో గెంగాధర నెలూలారు 
నియోజకవర్గెం జనసేన ఇెంచారిజు డా 
యుగెంధర్ పనని పరామరిశిెంచారు. యోగక్షేమాలు అడగ తెలుస్కునానిరు. ఈ 
సెందర్ెంగా డా యుగెంధర్ పనని మాట్లాడుతూ సేవలో పవన్ కళ్యూణ్ మాకు 
స్ఫూరితి అని, జనసేన లక్షష్ెం కూడా సేవే అని పవన్ కళ్యూణ్ సేవలను కనియాడారు. 
ప్రజలకు పలలాకి మోయడమే మా భాదయూత ని కూడా తెలిపారు. ప్రజా సేవలో జనసేన 
అనినిెంటిలో ముెందుెంట్ెందని తెలిపారు. కులెం, మతెం, భాష, ప్రాెంతెం బేదాభిప్రాయెం 
లేకుెండా నిరుపేదలకు అెండగా నిలబడుతుెందని తెలియజేసారు. ఆపదలో ఉననివారిని 
ఆదుకోవడమే జనసేన నైజమని తెలిపారు. అధకారులు జెెండా ఎగరేసేతి అది ఆనవాయితీ, 
ప్రజలు జెెండా ఎగరేసేతి అది పెండగ, ప్రజలే జెెండా ఎగరేసే రోజు రావాలి, జనసేనతోనే 
అది సాధయూెం అని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమెం లో జనసేన సీనియర్ నాయకులు రమాదేవి, 
ఎస్ ఆర్ పురెం మెండల ఉపాధయూక్షులు స్ధ్కర్, చెంద్ర, కారయూదరిశి జాఫర్, జిల్లా సెంయుకతి 
కారయూదరిశి రాఘవ, జనసైనికులు ఖాదర్ పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మలగా రమేష్ కి జనమీదిన శుభాకాేంక్లు తెలిపిన సురేష్
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశెం జిల్లా, ఒెంగోలు నగరెంలో మొటటు మొదటి 
సారిగా జనసేన పార్టు తరఫున 38వ డవిజన్ కార్్పరేటర్ గా 
గెలిచి, ప్రకాశెం జిల్లాలో జనసేనకు విజయానిని అెందిెంచిన ఏకైక 
వయూకితి మలగా రమేష్. జన సైనికులకు ఒక దారిని, ధైరాయూనిని నిెంపిన 
నాయకుడు. ప్రకాశెం జిల్లా ప్రజానీకానిని మరియు అధకార పార్టు బడా 
నాయకులు సైతెం తన వైపు చూసేల్ చేస్కునని ఏకైక వయూకితి మలగా 
రమేష్ కి వారి జన్మ దిన సెందర్ెంగా హృదయ పూర్వక జన్మదిన 
శుభాకాెంక్షలు. మీరు ఇల్ెంటి జన్మదిన వేడుకలను మీ జీవిత 

కాలెంలో మరెనోని జరుపు కోవాలని మనసారా ఆ దేవుణి్ణ కోరుకుెంట్నానినని జనసేన జిల్లా జాయిెంట్ 
సెక్రటర్ స్రేష్ తెలిపారు.

ఆసియాలోనే అతిపద్ద నూలుమిలు్ల తెరవడానికి ప్రభ్త్వేంపై 
ఒతి్తడి త్వాలని జనసేనానిని కోరన గుేంతకల్ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతిలో జరిగన జనవాణి కారయూక్రమెంలో అనెంత జిల్లా జనసేన పార్టు అధయూక్షులు టి.సి 
వరుణ్, జిల్లా కారయూదరిశి వాసగరి మణికెంఠ స్చనలు మరియు సహకారెంతో జనసేన అధనేత పవన్ 
కళ్యూణ్ ను కలిసి గుెంతకల్ సి్పనినిెంగ్ మిల్ ను ఓపన్ చేయాలి లేదా ఉపాధ అవకాశాల కరకు గారె్మెంట్ 
హబ్ గా (ప్రత్యూమానియ పరిశ్రమ) అయినా ఏరా్పటయ్యూల్ ప్రభ్త్వెంపై ఒతితిడ తేవాలని గుెంతకల్ పటటుణ 
అధయూక్షుడు బెండ శేఖర్, జిల్లా కారయూనిరా్వహణ కమిటీ సభ్యూడు ఎస్.కృష్ణ, వెంకట్ష్ విననివిెంచారు. ఈ 
సెందర్ెంగా పవన్ కళ్యూణ్ తో గుెంతకల్ నాయకులు మాట్లాడుతూ గతెంలో జనసేన పార్టు ఆధ్వరయూెంలో 
సి్పనినిెంగ్ మిలులా పునఃప్రారెంభెం చేయాలని పోరాట్లు చేసాెం, మీరు కూడా మాకు మదదాతుగా ప్రతయూక్షెంగా 
సి్పనినిెంగ్ మిల్ దగ్గర పబిలాక్ మీటిెంగ్ ని ఏరా్పట్ చేసి ప్రభ్త్్వనిని ప్రశనిెంచారు. అప్పట్లా మీ పోరాటెం 
వలలా ప్రభ్త్వెంలో కాసతి కదలిక వచిచానా కదిదా రోజులకి గత పాలకులు, ప్రస్తిత పాలకులు సి్పనినిెంగ్ 
మిల్ అెంశెం మరిచాపోయి గాడనిద్రలోకి వళ్లారు. మరల్ మీ గళెం వినిపిెంచి నాయూయెం చేయాలని మనవి 
చేశారు. మూతపడడి న్లు మిలులాలో కోట్లా విలువ చేసే సామాగ్రి ఉెంది వీటికి కాపల్గా 9 మెంది వాచ్ 
మెన్ లు నిరెంతరెం విధులు నిర్వహిస్తినానిరు. వారికి కనిని సెంవత్సరాలుగా జీత్లు చలిలాెంచడెం లేదు. 
వారి జీవనెం ఎల్ సాగెంచాలో తెలియక మనసాతిపెం చెందుతునానిరు. ఇటీవల ఇదదారు వాచ్ మెన్ లు 
అనారోగయూెం బారిన పడ మృతి చెందారు. కనీసెం మృతి చెందిన వాచ్మనలా కుట్ెంబాలకు కూడా వేతనాలు 
చలిలాెంచక పోవడెం దారుణమనానిరు. ఈ మిలులాకు లికి్వడేట్ర్ గా జాయిెంట్ కలెకటుర్ ఉనానిరు. ఆయన 
స్పెందిెంచి వేతనాలు చలిలాెంచి ఆదుకునేల్ చూడాలని, అల్గే గత 30 సెంవత్సరాలుగా గుెంతకల్ 
పటటుణెంలో ఆఫ్ కోపరేటివ్ సి్పనినిెంగ్ మిల్ మూతపడడెం దా్వరా అప్పట్లా దాదాపుగా 3,000 మెంది 
జీవన ఉపాధ కోలో్పయారు. కెంతమెంది జీవన ఉపాధ కోసెం ఇతర రాష్్రాలకు వలసలు పోయారు. 
ఇపు్పడు గుెంతకల్ పటటుణెంలో జీవనెం సాగెంచాలెంట్ ఎల్ెంటి ఉపాధ అవకాశాలు లేవు చదువుకనని 
యువతీ, యువకులు పదదా ఎతుతిన మహానగరాలకు వలసలు పోతునానిరు. ఇపు్పడు గుెంతకల్ పటటుణెం 
అభివృది్ధ చెందాలెంట్ ప్రతయూక్షెంగా మరియు పరోక్షెంగా కనిని వేల మెందికి జీవన ఉపాధ కలిగెంచే 
సి్పనినిెంగ్ మిలులాను పునఃప్రారెంభిెంచాలి లేదా ప్రత్యూమానియ పరిశ్రమను అయినా ఏరా్పట్ చేయాలని, 
గతెంలో మా తరఫున గటిటుగా నిలబడాడిరు మీకు మా కృతజఞాతలు, ఇెంకకసారి మా తరఫున ప్రభ్త్వెంపై 
పదదా ఎతుతిన ఒతితిడ తెచిచా శాశ్వత పరిష్కారెం చూపాలని న్లు మిలులా కు చెందిన స్థలెం అమ్మకెం 
విషయెంలో హౌసిెంగ్ బరుడి అధకారులు, మిలులా అధకారుల మధయూ వివాదెం చోట్ చేస్కునని పరిసి్థతుల 
విషయాలు మరియు గత కోరుటు ఆరడిర్ లు అనినియు డాకుయూమెెంట్ రూపెంలో జనసేనానికి అెందజేశారు. 
ఈ విషయెంపై పవన్ కళ్యూణ్ స్పెందిస్తి త్వరలో వీటనినిటినీ మర్కకాసారి పరిశీలిెంచి ఆెంధ్ర సి్పనినిెంగ్ 
మిలులా పునః ప్రారెంభిెంచడానికి ప్రభ్త్వెంపై ఒతితిడ తెచేచాల్ జనసేన పార్టు పదదాఎతుతిన పోరాటెం చేస్తిెందని 
హామీ ఇచాచారు.

మైనారటీలకు ఏ హామీ నెరవేరాచారని 
ప్రశినిేంచిన షేక్ సుభాని

శతఘ్ని న్యూస్: ఉదయగరి, వైసీపీలో ఉెండే 
ముసిలాెం మైనారిటీ ఎమె్మలేయూలను స్టిగా 
ప్రశనిెంచిన విెంజమూరు మెండల జనసేన 
పార్టు ఉపాధయూక్షులు షేక్ స్భాని పత్రికా 
విలేకరులతో మాట్లాడుతూ… అెంజాద్ బాష్, 
హఫీజ్ ఖాన్, ఇక్ల్ అహమద్, మహమ్మద్ 
ముసతిఫ్ మాట్లాడతే 95శాతెం హామీలు జగన్ 
రెడడి నెరవేరాచాడు అెంట్నానిరు. ఆెంధ్రప్రదేశ్ 

మైనారిటీ ఎమె్మలేయూలుగా పదవులు అనుభవిస్తినని మీరే చప్పెండ. దూల్హన్ 
పధకెం, విదేశీ విదయూ, ఏ.పిఎస్ఎెంఎఫి్స సబి్సడీ రుణాలు, హాజ్ యాత్కు 
ఆరి్థక సాయెం, వకక్ఫూ ఆస్తిల పరిరక్షణ, ఈమమ్ మౌజనలాకు గౌరవ 
వేతనెం, ఇమమ్ మౌజన్ లకు ఇళలా స్థల్లు ఇసాలామిక్ బాయూెంక్, మసీద్ 
ల మరమ్మతుతిల కోసెం ఆరి్థక సాయెం, మైనారిటీ మహిళలకు సికాల్ 
డవలప్మెంట్ శక్షణ కెంద్రాలు, వీటిలో ఏ హామీ నెరవేరాచారో ఎపు్పడు 
నెరవేరాచారో తెలియాచేయాలి లేదా తక్షణమే మీ పదవులకు రాజీనామా 
చేయాలని ఆెంధ్రప్రదేశ్ ముసిలాెం మైనారిటీల అెందరి తరుపున జనసేన 
పార్టు తెలియచేస్తినానినని స్భాని అనానిరు.

జనసేనాని దతృష్టుకి మడకశిర సమస్యలు
శతఘ్ని న్యూస్:  తిరుపతిలో జరిగన జనసేన జనవాణి కారయూక్రమెంలో 
భాగెంగా, మడకశర నియోజకవర్గెంలోని పలు సమసయూలను ఉమ్మడ 
జిల్లాల సెంయుకతి కారయూదరిశి ఆనెంద్ ఖృష్ణ జనసేన అధనేత అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ దృషిటుకి తీస్కువళళుడెం జరిగెంది.

ముచిచాేంద్ర గ్రామేంలో ఉచిత మెగా వైద్య 
శిబిరేం

శతఘ్ని న్యూస్: ఇచాచాపురెం, జనసేన పార్టు అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ 
పిలుపు మేరకు ప్రతి ఒకకారు ఆరోగయూెంగా ఉెండాలని ఇచాచాపురెం 
నియోజకవర్గెంలో ఇచాచాపురెం ముచిచాెంద్రలో గురువారెం కీ.శే శ్రీ తిప్పన 
భాగయూరెడడి జాఞాపకార్థెం మెడీకవర్ హాసి్పటల్్స వారి సౌజనయూెంతో ఇచాచాపురెం 
మెండలెం ముచిచాెంద్ర గ్రామెంలో ఉచిత మెగా వైదయూ శబిరెం ఏరా్పట్ 
చేయడెం జరిగెంది. డాకటుర్్స సరోజన, కల్పన సహకారెంతో జనసేన 
పార్టు రాష్ట్ర జాయిెంట్ సెక్రెటర్ తిప్పన దురోయూధన రెడడి చేతుల మీదుగా 
కారయూక్రమెం జరిగెంది. వైదయూ సిబిరానికి వచిచాన వారికి బీపీ ష్గర్ ఈసిజి 
పర్క్షలు చేశారు. స్మారు 200 మెందికి పైగా ఉచితెంగా మెందులు 
పెంపిణి చేసారు. ఈ కారయూక్రమెంలో కుట్ెంబ సభ్యూలు తిప్పన చెందు, 
న్కయయూ, ఆనెంద్, హేమ, తులసి, బాపనమ్మ, ముచిచాెంద్ర గ్రామ పదదాలు 
మరియు యువకులు పాల్్గనానిరు.

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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గోవధపై జనసేనానికి ఆకుల ఉమేష్ వినతి
శతఘ్ని న్యూస్: హిెందూపురెం, పటటుణ పరిధలో 
ప్రతిరోజు వెందల సెంఖయూలో గోవులను వధెంచి 
మాెంసానిని బెంగళూరు మరియు వివిధ ప్రాెంత్లకు 
ఎగుమతి చేస్తినాని ఇకకాడ అధకారులు కానీ, ప్రజా 
ప్రతినిధులు కానీ, అధకార పార్టు నాయకులు కానీ, 
ఏమీ పటటునట్లా వయూవహరిస్తినానిరు. గోవులను వధెంచే 
పరిసర ప్రాెంత్లు మొతతిెం రకతిెంతో, ఎముకలతో 
దురా్వసన వదజలులాతునాని పటిటుెంచుకనే నాథుడే లేడు. 
ఈ విషయానిని జనసేన పార్టు హిెందూపురెం మెండల 
అధయూక్షుడు చక్రవరితి జనసేన పార్టు అధనేత పవన్ 
కళ్యూణ్ దృషిటుకి హిెందూపురెం ఇెంచార్జు ఆకుల ఉమేష్ 

ఆధ్వరయూెంలో పవన్ కళ్యూణ్ కి వివరిెంచడెం జరిగెంది. ఈ విషయెంపై పవన్ కళ్యూణ్ స్పెందిెంచి 
అధకారులతో మాట్లాడ సమసయూ పరిష్కారానికి కృషి చేసాతినని హామీ ఇచాచారు.

ముఖ్యమేంత్రి పర్యటన ఉేంటే ప్రైవేట స్కాళ్లకు 
సెలవులేంట్?

స్కూలు బస్్సల్లో జనం తరలింపుకే సెలవులు
ఇది అధికారుల అతయూత్్సహమా? అధికార పార్టీ అదేశాలా?
అధికారుల నిరలోక్ష్మే సభల్ మహిళ మృతికి కారణం
జనాల తరలింపుపై మంత్రి జోగి వివరణ ఇవావాలి
మృతి చందిన మహిళ కుటుంబానికి రూ. 25 లక్ల పరిహారం ఇవావాలి
గోపాలమిత్రలను సభకు పలిచ అరెస్టీలు చేయడమేంటి?
జనసైనికుల మందస్తు అరెస్టీలిని ఖండిస్తునానిం.
శతఘ్ని న్యూస్: పడన, ముఖయూమెంత్రి వర్కా ఫ్రమ్ హోమ్ లో ఉెంట్నే 
ప్రజలు స్ఖెంగా ఉననిట్టునానిరు. ఎనినికల ముెందు పాదయాత్లు 

చేసి ముదుదాలు పటిటు ముఖయూమెంత్రి వరుయూలు జగన్ రెడడి గెలిచాక ప్రజల కష్టులు పటిటుెంచుకోవడెం 
మానేశారని బాధయూత గల ప్రతిపక్షెంగా బాధయూత గురుతి చేశాెం. జనసేన విమరశిలకు త్డేపలిలా 
పాయూలెస్ లో కూరుచాని నొకికా ముఖయూమెంత్రి.. ఇపు్పడు అదే బటనులా నొకకా నెపెంతో భార్ భద్రత మధయూ 
బయటికి వస్తినానిరు. బటన్ రెడడి పరయూటనలతో ప్రజల పరిసి్థతి పాఠెం మీద నుెంచి పయియూలో పడన 
చెందెంగా తయారయియూెంది, ముఖయూమెంత్రి పరయూటనలతో విదాయూరు్థల భవిషయూతుతి నాశనెం చేస్తినానిరు. 
సీఎెం పరయూటనలు ఉనని జిల్లా మొతతిెం స్కాళలాకు సెలవులు ఇచిచాన ఘనత జగన్ రెడడిక దకికాెంది. 
సభలకు స్వచ్ఛెందెంగా జనెం రాక. జనానిని తరలిెంచేెందుకు ప్రైవేట్ స్కాళలాకు సైతెం సెలవులు 
ఇవ్వడెం ఏెంటి? ముఖయూమెంత్రి బయటకి వసేతి పిలలాలు స్కాళలాకు వళలా కూడదా? ఓ వైపు ఇష్టురాజయూమైన 
విదాయూవిధ్నాలతో విదాయూరు్థలను, వారి తలిలాదెండ్రులను ముపు్పతిప్పలు పడుతునానిరు. ఇపు్పడు 
సీఎెం టూరులా అెంటూ సెలవులు ఇచేచాస్తినానిరు. ఈ వయూవహారెంపై గౌరవ విదాయూశాఖ మెంత్రి బొత్స 
సతితిబాబు స్పెందిెంచాలని జనసేన పార్టు తరఫున డమాెండ్ చేస్తినానిెం. అల్గే ముఖయూమెంత్రి మెపు్ప 
కోసెం పరిమితికి మిెంచి జన సమీకరణ చేపటిటు ఓ మహిళ మృతికి కారణెం అయిన వారిపై చరయూలు 
తీస్కోవాలి. మెంత్రి జోగ రమేష్ ఈ దురదృషటుకర ఘటనకు బాధయూత వహిెంచాలి. వృద్ధ మహిళ 
ఊపిరిసలపక సొమ్మసిలిలా పడపోతే అెంత పదదా సభలో అతయూవసర వైదయూెం చేసే దికుకాలేదా? ఆెంబులెన్్స 
ఎెందుకు అెందుబాట్లో లేదు? ఊపిరి సలపని పరిసి్థతులోలా మృతి చెందిన మహిళ శ్రీమతి సమె్మట 
రతనిమాణికయూమ్మ కుట్ెంబానికి ప్రభ్త్వెం నుెంచి రూ.25 లక్షల పరిహారెం, కుట్ెంబెంలో ఒకరికి 
ప్రభ్త్వ ఉదోయూగెం ఇవా్వలని డమాెండ్ చేస్తినానిెం.
• సమసయూలు చపు్పకునే వీలు లేదా?
పాదయాత్లో నోటికి వచిచాన హామీలనీని ఇచేచాశారు. గోపాలమిత్లను ప్రభ్త్వ ఉదోయూగులుగా 
గురితిసాతిమనానిరు. మూడేళలా పాలన గడచినా మీ హామీని నిలబట్టుకోలేదనని విషయానిని గురుతి 
చేసేెందుకు ప్రయతినిసేతి.. వారిని అరెస్టు చేసి సేటుషనలా చుటూటు తిపా్పరు. ప్రజలెవరూ మీకు సమసయూలు 
చపు్పకోరాదా? సమసయూలు పరిషకారిెంచే మనస్ ఈ ముఖయూమెంత్రికి లేదు. ఇప్పటిక మీ ప్రభ్త్్వనిని 
అనిని వరా్గల ప్రజలు చీ కడుతునానిరు. ముఖయూమెంత్రి పరయూటిెంచే ప్రాెంత్లోలా ప్రతిపక్ష పార్టు 
కారయూకరతిలు, నాయకుల సే్వచ్ఛను హరిసాతిరా? మీ దృషిటులో ప్రతిపక్ష నాయకులు, కారయూకరతిలు 
మనుష్లు కాదా? ప్రజా సమసయూల మీద ముఖయూమెంత్రి గారికి వినతిపత్ెం ఇసేతి తపు్ప.. ముఖయూమెంత్రి 
గారి పరయూటన సెందర్ెంగా రోడుడి మీదకు వసేతి తపు్ప. చివరికి ఇెంట్లా ఉనాని తపే్ప అనని చెందెంగా 
మర్ నిరెంకుశెంగా ప్రవరితిస్తినానిరు. పడన నియోజకవర్గెంలో జనసైనికులిని అకారణెంగా అరెస్టు 
చేసి సేటుషన్ కి తరలిెంచడానిని తీవ్రెంగా ఖెండస్తినానిెం. వైసీపీ నాయకులు ప్రజా తిరుగుబాట్ను 
ఎదురోకావడానికి సిద్ధెంగా ఉెండాలని హెచచారిస్తినానిమని పడన జనసేన నాయకులు యడలాపలిలా రాెం 
స్ధీర్ అనానిరు.

శ్రీశ్రీశ్రీ మరడమమీ అమమీవారని దర్శేంచుకునని 
గెడ్ేం బుజ్జి

శతఘ్ని న్యూస్: పాయకరావుపేట నియోజకవర్గెం కోటవురటలాలో శ్రీశ్రీశ్రీ మరిడమ్మ 
అమ్మవారి జాతర సెందర్ెంగా ఆ గ్రామ జనసైనికుల ఆహా్వనెం మేరకు జనసేన 
పార్టు సీనియర్ నాయకులు గెడడిెం బుజిజు అమ్మవారిని దరిశిెంచుకోవడెం జరిగెంది. 
ఈ కారయూక్రమెంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.
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ఘనేంగా వేంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ జనమీదిన 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: మదిర, బనకల్ మెండల కమిటీ ఆధ్వరయూెంలో వృదా్ధశ్రమెంలో 
తెలెంగాణ రాష్ట్ర యువజన అధయూక్షులు వెంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ ఘనెంగా జన్మదిన 
వేడుకలు. ఈ సెందర్ెంగా బనకల్ మెండలెం జనసేన పార్టు మెండల అధయూక్షులు 
త్ళూలారి డేవిడ్ మీడయాతో మాట్లాడుతూ యెంగ్ డైనమిక్ లీడర్ యూత్ కి 
ఆదరశిెంగా నిలుస్తిననిట్వెంటి మా అభిమాన నాయకులు తెలెంగాణ రాష్ట్రెంలో 
ప్రజల సమసయూల మీద పోరాడుతు పార్టు బలోపేతెం గురిెంచి అహరినిశలు 
కషటుపడుతూ జనసేన పార్టు యువజన విభాగానిని ముెందుకు తీస్కెళూతి యువతకు 
ఆదరశిెంగా నిలుస్తినానిరని ఏ పార్టు చేయని విధెంగా ఏ రాజకీయ నాయకుడు 
చేయని విధెంగా ఈరోజు తెలెంగాణ రాష్ట్రెంలో జనసేన పార్టు యువజన విభాగానిని 
వివిధ రాజకీయ పార్టులకు వివిధ రాజకీయ నాయకులకు ఒక దము్మనని జనసేన 
పార్టు యువజన విభాగానిని చూపిస్తి యువతకి ఆదరశిెంగా నిలుస్తినానిరని వారి 
నాయకత్వెంలో మదిర నియోజకవర్గెం జనసైనికులు పార్టు బలవెంతెం గురిెంచి 
అహరినిశలు కషటుపడట్నికి సిద్ధెంగా ఉనానిరని ఈ సెందర్ెంగా తెలియజేశారు. 
ఈ కారయూక్రమెంలో సోషల్ మీడయా నాయకులు, సజజునపు భరత్, మెండల్ 
నాయకులు, ఎసేకా జానీ, పాష్, నరసెంశెటిటు నరేష్ ,మోదుగు, పవన్, తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.
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