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తెలుగు భాషను వారసత్వ సంపదగా అందిద్దం
శతఘ్ని న్యూస్: కులం, మతం, ప్ంతంతో సంబంధం లేకుండా - తెలుగు వాళ్ం అని చెప్పుకోవడంలో 
భావోద్వేగం... సోదర భావం వెల్లడవుతాయి. ఇందుకు ఆలంబన మన భాషే. అటువంటి అమ్మ భాషను 
అనునితయూం మనం గౌరవంచుకోవాలి అని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో కోరారు. 
భావ తరాలకు వారసతవే సంపదగా తెలుగు భాషను అందిస్తామని మనందరం సంకలిపుంచుకొని తెలుగు 
భాషా దినోత్సవానికి స్ర్థకత చేకూరుద్దం. గ్ంథికంలో ఉనని తెలుగు వచనానిని ప్రజల బాట పటిటీంచి 
వాయూవహారిక భాషకు పటటీం కటిటీన మహనీయులు శ్రీ గిడుగు వెంకట రామమూరితా గారు. ఆయన జయంతిని 
తెలుగు భాషా దినోత్సవంగా నిరవేహంచుకొంటునానిం. ఈ సందర్ంగా తెలుగు ప్రజలందరికీ తెలుగు భాషా 
దినోత్సవ శుభాకంక్షలు. వాయూవహారిక తెలుగు భాష సొబగునీ, వలువనీ గుర్తారిగి ఆ భాషను రచనలో్లకి 
తీసుకువచే్చందుకు శ్రీ గిడుగు వారు ఉదయూమ స్ఫూరితాతో చేసిన కృషి వలే్ల మన భాష వరాజిలు్లతోంది. ఆ 
స్ఫూరితాతోనే తెలుగు భాష పరిరక్షణకు పూనుకోవాలి. వదయూరి్థ దశ నుంచే మన భాషను బాలలకు నేరిపుంచాలి. 
ప్థమిక వదయూ బోధన మాతృభాషలో స్గాలనే కంద్ర ప్రభుతవే వదయూ వధానానిని వస్మరించకూడదు. ఆంధ్ర 
ప్రద్శ్ రాష్టంలో తెలుగు భాషను దూరం చేసే ప్రణాళికలపై భాషాభిమానులు, వదయూవేతతాలు అప్రమతతాం 
కవలి్సన అవసరం ఉంది. వదయూరు్థలకు తెలుగు నేరిపుంచడమే కదు పాలన వయూవహారాలో్ల సైతం తెలుగు 
వాడుక పంచాలి. అనిని వరాగాలవారూ తెలుగు భాష పరిరక్షణకు సననిద్ధమైతేనే శ్రీ గిడుగు వెంకట రామమూరితా 
గారికి నిజమైన నివాళి ఇవవేగలం అని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అనానిరు.

‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కోసం 
కళ్యాణం శ్రీనివాసరావు 3 లక్షల విరాళం
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ప్టిటీనరోజు సందర్ంగా ఆయన 
అభిమానులు మరియు జనసేన పార్టీ కరయూకరతాలు మొదలుపటిటీన ‘నా సేన కోసం నా 
వంతు’ కరయూక్రమం మహా యజ్ంలా మందుకు స్గుతుంది. అనేక మంది ఇపపుటిక 
జనసేన పార్టీకి వరాళ్లు అందజేయగా తాజాగా కళ్యూణం శ్రీనివాసరావు(కెకె) 
మూడు లక్షల రూపాయలను అందించారు. కళ్యూణం శ్రీనివాసరావు – లక్ష 
రూపాయలు, ఆయన సతీమణి శ్రీమతి అనిత – యాభై వేల రూపాయలు, కుమార్తా 
డా. ఐశవేరయూ – యాభైవేల రూపాయలు మరియు బావ మరిది ఎనానిరై పగడాల ప్రదీప్ 
– లక్ష రూపాయలు జనసేన పార్టీ పిఏసి సభుయూలు కొణిదెల నాగబాబుకి అందజేశారు. 
ఈ కరయూక్రమంలో కళ్యూణం శ్రీనివాసరావు కుటుంబ సభుయూలు పాల్గానానిరు.
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“మహా రక్తదాన శిబిరం” అత్ంత విజయవంతం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు గౌరవనీయులు పవన్ కళ్యూణ్ 
జన్మదినం సందర్ంగా… రాజానగరం నియోజకవరగాం, కోరుకొండ మండలం, గాదరాడ 
గ్మంలో నాయకులు బతుతాల బలరామకృష్ణ వారి శ్రీమతి “నా సేన కోసం నా వంతు” 
కోఆరిడినేటర్ శ్రీమతి బతుతాల వెంకటలక్ష్మి ల ఆధవేరయూంలో జరిగిన ” మహా రకతాదన శిబిరం” 

అతయూంత వజయవంతంగా నిరవేహంచడం జరిగింది. ఈ కరయూక్రమానికి జిలా్ల అధయూక్షులు 
కందుల దుర్గాష్, రాజమండ్రి సిటీ కర్పుర్షన్ అధయూక్షులు వై శ్రీను, ప్రతితాపాడు జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జ్ పరుప్లు తమ్మయయూబాబు, జగగాంపేట ఇంచార్జ్ పాఠంశెటిటీ స్రయూచంద్ర, 
రాష్ట జనసేన పార్టీ కరయూదరిశి ప్రియా సౌజనయూ, రాష్ట డాకటీర్ సెల్ కరయూదరిశి నాగ మానస, 
జిలా్ల ఉపాధయూక్షురాలు సుంకర కృష్ణవేణి, ఉమ్మడి తూరుపుగోదవరి జిలా్లలో ఉననిటువంటి 
ఆయా నియోజకవరగా ఇనా్చరిజ్లు, రాష్ట జనసేన నాయకతవేం, జిలా్ల కరయూవరగాం, రాజనగరం 
నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీర మహళలు, వదయూరు్థలు జిలా్ల 
నలుమూలల నుండి పద్ద ఎతుతాన తరలివచి్చ… రకతాదన కరయూక్రమం అనుకునని స్్థయి 
కంటే ఎకుకువ మంది రకతాం ఇచి్చ ఈ కరయూక్రమానిని అతయూంత వజయవంతం చేయడం 
జరిగింది. ఈ కరయూక్రమం వజయవంతం కవడంతో రకతాదన శిబిరం నిరావేహకులు 
బతుతాల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి దంపతులు ఆనందం వయూకతాం చేశారు. రాబోవు 
రోజులో్ల ఇద్ స్ఫూరితాతో, ఇంతకు మించిన హుషారుతో, ఇలాంటి మరినిని కరయూక్రమాలతో 

ప్రజలో్లకి వెళి్ల, జనసేన పార్టీని మరింత ఉధృతంగా క్షేత్రస్్థయిలో బలపరుస్తామని తదవేరా వైసిపి వమకతా ఆంధ్ర ప్రద్శ్ కోసం పోరాడి, జనసేన ప్రభుతవేం స్్థపించి జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ ని మఖయూమంత్రిగా చూడడమే తమ అభిమతమని ఈ సందర్ంగా బలరామకృష్ణ వెంకటలక్ష్మి దంపతులు మీడియాతో మాట్్లడుతూ అనానిరు. ఈ కరయూక్రమం ఈ 
స్్థయిలో వజయవంతం చేయడానికి కృషి చేసిన ప్రతి ఒకకురికి కృతజ్తలు తెలియపరిచారు.
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మాట తప్పను మడమ తిప్పను అని గొప్పలు చెప్్పకున్న ముఖ్మంత్రి 

నేడు ప్రతి విషయంలోను మాట తప్పుతునే ఉన్నాడు: గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: సతెతానపలి్ల నియోజకవరగాం రూరల్ మండలం 
కంకనాలపలి్ల పంచాయతీ పరిధిలోని వావలాలనగరో్ల జరిగిన 
కుంభాభిషేకం కరయూక్రమానికి జనసేనపార్టీ రాష్ట కరయూదరిశి సయయూద్ 
జిలానీ, రాష్ట అధికర ప్రతినిధి రాయపాటి అరుణలతో కలిసి 
సతెతానపలి్ల వచే్చసిన జిలా్ల అధయూక్షులు గాదె వెంకటేశవేరరావు స్్థనిక 
పార్టీ కరాయూలయంలో మీడియాతో మాట్్లడారు. ఈ సందర్ంగా గాదె 
మాట్్లడుతూ… అధికరంలోకి వచి్చన వారం రోజులలోనే సిపిఎస్ 
రదు్దచేస్తానని చెపిపు చేయకపోగా అటువంటి వాగా్దనాలను నమి్మ ఓటు్ల 
వేసి గెలిపించి అనంతరం మోసపోయామని గ్రహంచిన ఉద్యూగసుతాలు 
నేడు తమ హకుకులకోసం నోరుతెరిచి అడిగితే వారిని వేధిసుతానానిరని 
ఆయన అనానిరు. స్్థనిక నియోజకవరాగానికి ప్తినిధయూం వహసుతానని 
అంబటి రాంబాబు సవేయంగా మంత్రి అయియూ ఉండి అభివృది్ధ వషయం 
పటిటీంచుకోకుండా అనవసర వషయాలనినిటిలో తగుదునమా్మ అంటూ 
తలదూరి్చ ప్రచారపిచి్చతో పరితపిసుతానానిరని గాదె అనానిరు. గడప 

గడపకు అంటూ తిరుగుతూ ప్రజలు పశినిసుతాంటే పారిపోతునానిరు అని ఆయన ఎద్్దవా చేశారు. అనంతరం రాష్ట అధికర ప్రతినిధి రాయపాటి అరుణ మాట్్లడుతూ… సతెతానపలి్ల 
ప్ంతంలో రోడు్ల రాష్టప్రభుతవే పనితీరుకు అద్దం పడుతునానియని అనానిరు. స్్థనిక ప్రభుతవే ఆసుపత్రి వయూవహారం వనానినని, పేరుక వందపడకల ఆసుపత్రి తపపు ఎటువంటి సౌకరాయూలు 
లేకపోవడం ఆశ్చరాయూనిని కలిగిసుతాందని అనానిరు. రోగులను స్కునింగులకు, మందులకు బయటకు పంపి డాకటీరు్ల అక్రమారజ్నకు పాలపుడడం చూసుతాంటే ఇకకుడ మంత్రిగారి వలన ప్రజలకు 
కలిగే మేలు ఏంటని సంద్హం కలుగుతోంది అని అనానిరు. అంతేకక ఆరోగయూమంత్రి, అందులోను ఒక మహళ అయిన వడదల రజనీ కూతవేటు దూరంలో ఉండి స్టి గరి్ణీ స్త్రీలు, 
శిశువులు చనిపోతుంటే సపుందించకపోవడం అనాయూయం అని అనానిరు. ఈ కరయూక్రమంలో రాష్ట కరయూదరిశి జిలాని, జిలా్ల ప్రధాన కరయూదరిశి నారదసు రామచంద్ర ప్రస్ద్, జిలా్ల అధికర 
ప్రతినిధి తవటి భావనానిరాయణ, వవధ మండలాల పార్టీ అధయూక్షులు తోట నరసయయూ, నాదెండ్ల నాగేశవేరరావు, శిరిగిరి పవన్ కుమార్, తాడువాయి లక్ష్మీ, పార్టీ కరాయూలయ ఇంఛారిజ్ 
శిరిగిరి మణికంఠ, కౌని్సలర్ రంగిసెటిటీ సుమన్, వీరమహళలు నామా ప్షాపులత, తిరుమలశెటిటీ మల్్లశవేరి, చింతల అరుణ, జనసైనికులు రాట్నిల సోమశేఖర్, సెలవేకుమార్ మోహన్, 
తాడువాయి శ్రీను, సిసింద్రీ, స్ంబ, ఎస్.కె గౌస్, ఎస్.కె ఖాజా, బిట్రగుంట కృషా్ణరావు, చింతల వెంకట్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

దమలచెరువు పంచాయతీ రోడ్లు మరియు డ్రైనేజీ 
దుస్థితిపై జనసేన నిరసన

శతఘ్ని న్యూస్: చంద్రగిరి, చితూతారు జిలా్ల అధయూక్షులు పసుప్లేటి హరిప్రస్ద్ 
ఆద్శాలమేరకు చంద్రగిరి నియోజకవరగాం దమలచెరువు పంచాయతీలో డ్రైనేజీ 
కలువలు మరియు సిమంట్ రోడుడిలిని నిరి్మంచాలని స్్థనిక ప్రజలతో మరియు రాష్ట, 
జిలా్ల, మండల నాయకులతో కలిసి నిరసన తెలియజేయడం జరిగింది. దమలచెరువు 
పంచాయితీ కరయూదరిశి ఢిల్్ల బాబుని కలిసి ర్ప్రజంటేషన్ ఇవవేడం జరిగింది. పంచాయితీ 
కరయూదరిశి సమసయూమీద స్నుకూలంగా సపుందించి తవేరితగతిన పనులు చేస్తామని హామీ 
ఇచా్చరు. చేయని పక్షాన జనసేన పార్టీ రిలే దీక్షకు సిద్ధమని తెలియచేయటం జరిగింది. 
ఈ కరయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట కరయూదరిశి ఆకెపాటి సుభాషిణి, చంద్రగిరి జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జ్ ద్వర మనోహర, చంద్రగిరి జనసేన నాయకులు నాసీర్, జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

జనంకోసం జనసేన 274వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: జగగాంపేట, జగగాంపేట నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెటిటీ 
శ్రీద్వస్రయూచంద్ర చేసుతానని జనంకోసం జనసేన 274వ రోజులో భాగంగా జనసేన 
వనరక్షణ దనిమ్మ మొకకుల పంపిణీ కరయూక్రమం జగగాంపేట మండలం కట్రావులపలి్ల 
గ్మంలో జరిగింది. ఈ కరయూక్రమంలో భాగంగా సోమవారం 300 దనిమ్మ మొకకులు 
పంచడం జరిగింది. ఈ నాటికి మొతతాం 41000 దనిమ్మ మొకకుల పంపిణీ చేయడం 
జరిగింది. ఈ కరయూక్రమానిని వజయవంతం చేసిన తూరుపుగోదవరి జిలా్ల జనసేన 
పార్టీ కరయూదరిశి బుదిర్డిడి శ్రీనివాస్, జగగాంపేట మండల బిసి సెల్ అధయూక్షులు ర్చిపూడి 
వీరబాబు, జగగాంపేట మండల ఉపాధయూక్షులు తోలాటి ఆదినారాయణ, జగగాంపేట మండల 
అధికర ప్రతినిధి పాలిశెటిటీ సతీష్, జగగాంపేట మండల సోషల్ మీడియా సమాచార 
కరయూదరిశి దడి మణికంఠ, కట్రావులపలి్ల నుండి బంగారు రామస్వేమి, నార్ల దిని 
నారాయణ, పసుప్లేటి వెంకట స్రాయూరావు, తోలాటి రాజు, రామకురితా బాలు, గోనేడ 
నుండి నల్లంశెటిటీ చిటిటీబాబు, వల్లభశెటిటీ నాని, బూరుగుపూడి నుండి కోడి గంగాధర్ లకు 
జనంకోసం జనసేన కరయూక్రమంలో భాగంగా 273వ రోజు కట్రావులపలి్ల గ్మంలో 
ఎంతో ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథయూం అందించిన తోలాటి ఆదినారాయణ కుటుంబ 
సభుయూలకు జగగాంపేట నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెటిటీ శ్రీద్వస్రయూచంద్ర 
హృదయపూరవేక కృతజ్తలు 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

పార్వతీప్రం జిల్లులో జనసేన్ని జన్మదిన వారోత్సవాలు
• రకతాదన శిభిరం నిరవేహంచిన జనసైనికులు, వీర మహళలు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ప్టిటీన రోజు సందర్ంగా ప్రపంచ వాయూపతాంగా ఉనని పార్టీ 
శ్రేణులు వారం రోజుల పాటు వవధ కరయూక్రమాలు చేపడుతునానిరు. వారోత్సవాలో్ల భాగంగా పారవేతీప్రం మనయూం 
జిలా్లలో పార్టీ నాయకులు, వీర మహళలు కలసి రకతాదన శిభిరానిని నిరవేహంచారు. జనసైనికులు, వీర మహళలు 
సైతం ఉతా్సహంగా ఈ శిభిరంలో పాల్గాని రకతాదనం చేశారు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ స్ఫూరితాతో తలసేమియా తదితర 
దీర్ఘకలిక వాయూధులతో బాధపడుతునని రోగులకు ఉపయోగపడే వధంగా ఆయన జన్మదినోత్సవాలో్ల భాగంగా 
మొదటి రోజు ఈ శిభిరానిని ఏరాపుటు చేసినటుటీ తెలిపారు. వారోత్సవాలో్ల భాగంగా మటిటీ వనాయక వగ్రహాల 
పంపిణీ, అననిదనం తదతర కరయూక్రమాలు చేపటటీనుననిటుటీ సపుషటీం చేశారు. కరయూక్రమంలో పార్టీ నాయకులు శ్రీ 
చందక అనిల్ కుమార్, శ్రీ ర్డిడి కరుణ, శ్రీ గొరి్ల చంటి, శ్రీ వంగల దలినాయుడు, శ్రీ బంటు శిర్స్, శ్రీ రాజాన 
రాంబాబు, శ్రీ గంగిర్డిడి జగదీష్, శ్రీ నేయుగాప్ల సుర్ష్, శ్రీ మండల శరత్, శ్రీ మానేపలి్ల ప్రవీణ్, శ్రీ వంగలపూడి 
నాని, శ్రీ దురగా, శ్రీమతి లక్ష్మి, శ్రీమతి గోవందమ్మ, శ్రీ ఆగురు మణి తదితరులు పాల్గానానిరు.

జనసేన జనజాగృతి యాత్ర 8వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవరగాం గ్మ గ్మానా తేనిటీ వందు కరయూక్రమం, కోరుకొండ 
మండలంలో కపవరం గ్మంలో 8 రోజు జనజాగృతి యాత్ర ఈ కరయూక్రమానికి ప్రజలా ఆదరణతో 
మందుకు స్గుతుంది రాజానగరం నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ 
ఆధవేరయూంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట కరయూదరిశి గంట్ సవేరూప ద్వ కీలకపాత్ర వహసుతానని ఈ తేనిటీ 
వందు కరయూక్రమంలో తూరుపుగోదవరి జిలా్ల ప్రధాన కరయూదరిశి మైర్డిడి గంగాధర్ సమక్షంలో సీనియర్ 
నాయకులు అడబాల సతయూ నారాయణ, ఆకుల ఆదితయూ నాయుడు, శ్రీరంగం కళ్యూణ్ సోడస్ని శివాజీ 
జాజుల గణేష్, శ్రీరంగం బిందు, మకకు రాంబాబు, చదువు మకతాశవేరరావు, తెలగంశెటిటీ శివ, చికకుల 
నాగ శ్రీను, మాదిర్డిడి అయయూపపు, గేదెల సతితాబాబు, చంటి, జాన్ ప్రస్ద్, అడపాఅంజి, పోసిబాబు, తాతాజీ 
రాజానగరం మండలం అధయూక్షులు బతితాన వెంకనని దొర జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను, 
సిద్ధంతాలను గ్మంలోని ప్రజలకు వవరిస్తా జనసేన పార్టీ గురుతా అయిన గా్లజు గా్లసుతో తేనిటీ ఇవవేడం 
జరిగింది దనికి ప్రజలందరూ సహకరించి. ఈస్రి జనసేన పార్టీని ఆశీరవేదించాలని, జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ కి ఒక అవకశం ఇచి్చ జనసేన ప్రభుతావేనిని స్్థపించాలని, గ్మంలో ప్రతి ఒకకురిని 
అభయూరి్థస్తా జనసేన షణు్మఖ మద్ంచిన కరపత్రం పంచడం జరిగింది. ఈ కరయూక్రమంలో భార్ ఎతుతాన 
వీర మహళలు, నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

“నా సేన కోసం – నా వంతు” కృష్ణా జిల్లు 
ప్రోగ్రామ్్స కమిటీ 70 వేల విరాళం

శతఘ్ని న్యూస్: “నా సేన కోసం – నా వంతు” కరయూక్రమంలో భాగంగా కృషా్ణ జిలా్ల 
ప్రోగ్మ్్స కమిటీ సభుయూలు పార్టీ బలోపేతం కోసం వరాళంగా 70,000/- రూపాయలు 
ఆదివారం పార్టీ అఫిషియల్ డొనేషన్ నంబర్ 7288040505 కి ఫోన్ పే దవేరా 
పంపించటం జరిగింది.
దతల వవరాలు:

జనసేనాని జన్మదిన సందర్ంగా అన్నదనం 
చేస్న తేటగంట జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: తుని, జనసేనాని కొణిదెల పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదినం సందర్ంగా తుని 
నియోజకవరగాం తేటగుంట జనసైనికుల ఆధవేరయూంలో తేటగుంట శ్రీ ఉమామహేశవేర 
స్వేమి ద్వస్్థనంలో అయన పేరు మీద పూజలు చేయించి అనంతరం సుమారు 200 
మందికి అననిదనం చేయడం జరిగింది. ఈ కరయూక్రమంలో నిరవేహంచిన తేటగుంట 
జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

యడవలి్ల సతీష్ -11,000/-
కసర్ల ఫణి వంశీ -10,000/-
ఆరాగానిక్ ప్రస్ద్ -5,000/-
గరికిపాటి ప్రస్ద్ -5,000/-
చందు శ్రీనివాస్ -5,000/-
ప్రమా సతీష్ -5,000/-
జి స్ంబశివరావు -3,369/-
ఎం సుర్ష్ కుమార్ -2,116/-
వంకయలపాటి ప్రవీణ్ కుమార్ 
-3,000/-

పోలిశెటిటీ పవన్ కుమార్ -3,000/-
చెననింశెటిటీ చక్రపాణి -2,000/-
వడిడి చిరంజీవ కుమార్ -3,000/-
కొలపలి్ల గణేష్ కుమార్ -3,000/-
కొడాలి వెంకట్ -3,000/-
సోమరౌతు నాంచారయయూ -3,000/-
అంకని మహేంద్ర -3,000/-
జి ఉమా మహేశవేర రావు -1,000/-

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

ఘనంగా గిడుగు వెంకట రామ్మూర్తి  జయెంతి ఉత్సవాలు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదలవలస, 
ఆంధ్రద్శంలో వాయూవహారిక భాషోదయూమానికి 
మూలప్రుషుడు బహుభాషా శాస్త్రవేతతా, 
చరిత్రకరుడు, సంఘసంసకురతా, హేతువాది 
అయిన గిడుగు వెంకట రామూ్మరితా 
జయంతి సందర్ంగా ఆయన సవేగ్మం 
అయిన శ్రీకకుళం జిలా్ల ఆమదలవలస 
నియోజకవరగాంలోని సరుబుజిజ్లి మండలం 
పరవేతాలపేట గ్మంలో ఆయన వగ్రహానికి 
స్్థనిక జనసేన పార్టీ నాయకులతో కలిసి 
పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు 
అరిపుంచిన నియోజకవరగా ఇంచార్జ్ పేడాడ 
రామో్మహన్ రావు. ఈ సందర్ంగా ఆయన 
మాట్్లడుతూ గిడుగు రామూ్మరితా తెలుగు 

భాషకు మేలు జరగాలననిద్ తపపు వయూకితాగతంగా తనకు పేరు రావాలనని ఆలోచన, పటిటీంప్ ఉండేవ 
కదని అటువంటి మహనీయుడు జయంతి రోజున తెలుగు భాషా దినోత్సవంగా జరుప్కోవడం 
చాలా సంతోషకరం అని అనానిరు. ఈ కరయూక్రమంలో సరుబుజిజ్లి మండల నాయకులు పైడి. 
మరళి మోహన్, దనుంజేయ,రమణ, జనార్ధన,ఈశవేర్, సందీప్, నాగరాజు, తిరుపతి రావు, 
అన్ష్, కోటి, ఫణి తదితరులు పాల్గానానిరు.

రైతుల కష్టాలను పటటాంచుకోని ప్రభుత్వం, ఎనా్నళ్ళంకా 
ఈ నిరంకుశ ధోరణి

శతఘ్ని న్యూస్: చంద్రగిరి నియోజకవరగాం, పనబాకం రైతుల ఆవేదనను ప్రభుతవేం చిననిచూప్ 
చూసుతాండటం చాలా బాధాకరం, వారికి ఇవావేలి్సన కనీస నషటీపరిహారం ఇవవేకుండా వారిని 
బాధిస్తా, చోదయూం చూసుతానని ప్రభుతవేం. ఆదివారం కె.ఎన్.ఆర్ గ్రూప్ ప్రతినిధులతో మాట్్లడి 
వారికి నాయూయం చేకూర్వరకు పనులను తాతాకులికంగా నిలిపివేయాలని, జనసేన నాయకులు 
ప్రజలపక్షాన కోరగా దనికి వారు స్నుకూలంగా సపుందించడం హర్షణీయం అని అలానే, స్్థనిక 
ఎమ్మలేయూ కూడా దీనిపై తవేరతిగతిన సపుందించి వారికి నాయూయం చేకూర్లా చెయాయూలని లేని పక్షాన 
పద్దఎతుతాన ఉదయూమానిని ఉధృతం చేస్తామని, రైతుల కోసం ఎంతవరకైనా పోరాడతామని తెలిపారు. 
ఈ కరయూక్రమంలో రాష్ట కరయూదరిశి శ్రీమతి ఆకపాటి సుభాషిణి, జిలా్ల కరయూదరిశి ద్వర మనోహర, 
వీరమహళ శ్రీమతి ఆశా మరియు జనసేన స్యి తదితరులు పాల్గానానిరు.

జనసేన కారా్లయ ప్రారంభం కోసం సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: ప్టటీపరితా నియోజకవరగాం, పడబలి్ల గ్మంలో సెపటీంబర్ 4వ తేదీన జనసేన పార్టీ 
కరాయూలయం ప్రంభోత్సవం మరియు జనసేన పార్టీ జండా ఆవషకురణ చేసుతానని సందర్ంగా 
ఆదివారం స్యంత్రం నిడిమామిడి పంచాయతీలోని కరయూకరతాలను మరియు పవన్ కళ్యూణ్ 
అభిమానులను జనసేన పార్టీ కొతతాచెరువు మండల అధయూక్షులు పూల శివప్రస్ద్ మరియు 
నాయకులు వెంకటేష్ నాయక్, శాయూమ్ సుందర్, నర్ంద్ర, మరియు తదితర నాయకులు వెళి్ల 
స్్థనిక కరయూకరతాలతో సమావేశం ఏరాపుటు చేసుకొని వారితో చరి్చంచి పార్టీ బలోపేతం దిశగా 
అడుగులు వేయాలని అద్వధంగా కరాయూలయ ప్రంభోత్సవానికి రాష్ట మరియు జిలా్ల నాయకులు 
వచే్చసుతానానిరు అని తెలియపరచి ఈ కరయూక్రమానిని వజయవంతం చేయాలని వారికి స్చించడం 
జరిగింది. ఈ సందర్ంగా గ్మంలో ఉనని పలువురు పద్దలతో మాట్్లడి కరయూకరతాలకు 
అండగా నిలవాలని కోరడం జరిగింది. అద్వధంగా కరయూకరతాలకు ఎటువంటి సమసయూలు వచి్చన 
అండదండలుగా ఉంట్మని అద్వధంగా పై స్్థయి నాయకుల దృషిటీకి తీసుకెళ్తామని భరోస్ 
ఇచి్చ రావడం జరిగింది. ఈ కరయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ కొతతాచెరువు మండల అధయూక్షులు పూల 
శివప్రస్ద్, ప్టటీపరితా మండలం నాయకులు వెంకటేష్ నాయక్, శాయూమ్ సుందర్, నందీష్ రమణ, 
ప్రుషోతతాం, గిరి, కృష్ణ, దడిగుంటి నర్ంద్ర తదితర నాయకులు పాల్గానానిరు.

జనసేన ఆధ్వర్ంలో పేదలకు 
భోజనం పారి్సల్్స పంపిణి

శతఘ్ని న్యూస్: ఆచంట, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 50 వ ప్టిటీనరోజు 
వేడుకలో్ల ఆచంట నియోజకవరగాం జనసేనపార్టీ ఆధవేరయూంలో ఐదురోజుల 
వేడుకలో్ల భాగంగా మొదటి రోజు వల్్లరు గ్మంలో సుమారు 50 మందికి 
భోజనం పారి్సల్్స పంపిణి చేయడం జరిగింది. ఈ కరయూక్రమంలో జనసేనపార్టీ 
ఉమ్మడి పశి్చమ గోదవరి జిలా్ల సెక్రెటర్ చిటూటీరి శ్రీనివాస్ మాట్్లడుతూ 2016 
నుండి ఆచంట నియోజకవరగాంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ప్టిటీనరోజు 
వేడుకలు ఐదు రోజులు నిరవేహంచడం జరుగుతుందని. అందులో భాగంగా 
ఈ సంవత్సరం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 50 వ ప్టిటీనరోజు వేడుకలు 
ఆచంట నియోజకవరగాంలో అతయూంత వైభవంగా నిరవేహంచడం జరుప్తునానిమని 
అనానిరు. ఈ కరయూక్రమానికి మఖయూతిధిగా వచే్చసిన ఉమ్మడి పశి్చమ గోదవరి 
జిలా్ల జాయింట్ సెక్రటర్ రావ హర్ష్ మాట్్లడుతూ జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ 50 వ ప్టిటీనరోజు వేడుకలో్ల యువ జనసైనికుడు రుద్ర కసు మణి తన 
ప్టిటీనరోజు వేడుకలు చేసుకుని పేదలకు భోజనం పారి్సల్్స పంపిణీ చేసిన రుద్ర 
కసు మణిని అభినందించడం జరిగింది. ఈ కరయూక్రమంలో జనసేన సీనియర్ 
నాయుకులు తోట ఆదినారాయణ, వల్్లరు గ్మం జనసేనపార్టీ అధయూక్షులు కడిమి 
ఉమామహేశవేరస్వేమి, వల్్లరు మగాఫ్యూమిల్ అభిమాన నాయుకులు పంపన 
శ్రీను, జనసేన నాయుకులు ఏడిద తేజా వఘ్నిష్, వనోద్, రుద్ర కసు మణి, ఏడిద 
బాలు, కడిమి శ్రీను మొదలగువారు పాల్గానానిరు.

బాలరాజును పరామరి్శంచిన గరా్న సతితిబాబు
శతఘ్ని న్యూస్:  పాలకొండ, ఇటీవల 
జరిగిన కరు ప్రమాదంలో గాయపడిన 
ఎలక్రానిక్ మీడియా సభుయూడు జడుడి 
బాలరాజును ఆయన సవేగృహంలో 
పరామరిశించిన పాలకొండ నియోజకవరగా 
జనసేన పార్టీ నాయకులు గరా్న సతితాబాబు 
మరియు జనసైనికులు. ఈ సందర్ంగా 
ఆయన తవేరితగతిన ఆరోగయూవంతులు 
కవాలని ఆకంక్ంచారు.

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

నరసాప్రం జనసేన ఆతీ్మయ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: నరస్ప్రం మండల జనసేన పార్టీ కరయూకరతాల ఆతీ్మయ సమావేశం 
మరియు మండల కమిటీ నియామకం కరయూక్రమం నిరవేహంచడం జరిగింది. ఈ 
కరయూక్రమానికి నరస్ప్రం నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇంచారిజ్, పిఏసి సభుయూలు 
మరియు రాష్ట మత్స్యకర వకస వభాగ ఛైర్్మన్ బొమి్మడి నాయకర్ మఖయూ అతిథిగా 
పాల్గానానిరు. అనంతరం సమావేశంలో ఆయన మాట్్లడుతూ నియోజకవరగాంలో జనసేన 
పార్టీని ఏ వధంగా మందుకు తీసుకువెళ్్లి మరియు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ప్టిటీనరోజు వేడుకలు ఏ వధంగా నిరవేహంచాలి అనే అంశాల మీద సంద్శం ఇచా్చరు. 
అనంతరం నరస్ప్రం మండల కమిటీ కరయూవరాగానిని ప్రకటించారు. ఈ కరయూక్రమంలో 
ఆకన చంద్రశేఖర్, కోటిపలి్ల వెంకటేశవేరరావు, కొలా్లటి గోపీకృష్ణ, వాతాడి కనకరాజు, 
బందెల రవీంద్ర, జకకుం బాబిజ్, వలవల నాని, గంట్ కృష్ణ, ఆకుల వెంకటస్వేమి, 
ఒడుగు ఏసు, కోపలి్ల శ్రీను, తోట నాని, పమా్మడి కిరణ్, వటిటీప్రోలు సతీష్, సమద్రాల 
సతయూవాణి మరియు నరస్ప్రం నియోజకవరగా నాయకులు, కరయూకరతాలు, జనసైనికులు, 
వీరమహళలు పాల్గానానిరు.

అవినీతి నిరోధకశాఖ అధికారుల నివేదికను 
బహిర్గతం చేయాలి

శతఘ్ని న్యూస్: వజయవాడ 
మని్సపల్ కమిషనర్ సవేపానిలి దినకర్ 

ప్ందకర్ కి సపుందన కరయూక్రమంలో 
కర్పుర్షన్ ఆదయానికి గండి 
కొడుతూ అక్రమ నిరా్మణాలను 
యద్చ్చగా ప్రోత్సహసుతానని వారిపై 
దడులు నిరవేహంచిన అవనీతి 
నిరోధకశాఖ అధికరుల నివేదికను 
బహరగాతం చేయాలని కోరుతూ 
వనతిపత్రం ఇవవేడం జరిగింది. 

జనసేన పార్టీ రాష్ట అధికర ప్రతినిధి వజయవాడ నగర అధయూక్షులు మరియు పశి్చమ 
నియోజకవరగా ఇనా్చరిజ్ పోతిన వెంకట మహేష్ తన కరాయూలయం నుండి వడుదల చేసిన 
వీడియోలో మాట్్లడుతూ వజయవాడ నగరంలో వజయవాడ మని్సపల్ కర్పుర్షన్ 
ఆదయానికి గండి కొడుతూ యద్చ్చగా అక్రమ నిరా్మణాలు జరుగుతునానియని 
వాటిపై అవనీతి నిరోధక శాఖ అధికరులు నిరవేహంచిన దడుల నివేదికను బహరగాతం 
చేయాలని, అవనీతి నిరోధక శాఖ అధికరులు ఎనిని నిరా్మణాలపై దడులు చేశారో, 
డిపార్టీ్మంట్ పరంగా తమరు ఏ చరయూలు తీసుకునానిరో, సంబంధిత అధికరుల మీద 
ఎటువంటి చరయూలు తీసుకునానిరో తమరు నగర ప్రజలకు తెలియజేయాలని, సంబంధిత 
అధికరులు ఏమి జరగనటుటీ ఎవరి పని వాళు్ల చేసుకుంటునానిరు ఆరోపణలు ఉనని 
వయూకుతాలపై కనీసం శాఖ పరమైన చరయూలు తీసుకోలేదంటే అవనీతిని ప్రభుతవేం పంచి 
పోషిసుతాంద అని అనుమానం ప్రజలకు కలుగుతుందని వజయవాడ మని్సపల్ 
కర్పుర్షన్ అధికరులకు ఏసీబీ వారి నివేదికను బహరగాతం చేయాలని. క్షేత్రస్్థయిలో 
సచివాలయ సిబ్ంది అక్రమ నిరా్మణాలను గురితాంచడం లేద లేక గురితాంచి అధికర పార్టీ 
నాయకులకు అధికరులకు సమాచారం తెలియజేసి వాట్లు పంచుకుంటునానిరని అనే 
అనుమానం ప్రజలో్ల తీవ్ంగా కలుగుతుందని. ఏసీబీ దడులు జరుగుతునని సమయంలో 
కూడా ఒక బిలిడింగ్ యజమాని అధికర పార్టీ నాయకులు చేసిన ఆరోపణలు నగరంలో 
సంచలనం సృషిటీంచాయని అయినా అధికరుల మౌనం ద్నికి సంకతమో అర్థం కవడం 
లేదని వజయవాడ నగరంలో అక్రమ నిరా్మణాలు పై ఆరోపణల కవలం ఒకకు వయూకితా 
పైనే చేసుతానానిరంటే చాలా ఆశ్చరాయూనికి గురిచేసుతాందని అకకుడ ఉండే బిలిడింగ్ ఇన్్సపెకటీర్ 
కర్పుర్టర్ సచివాలయ సిబ్ంది పై ఎందుకు ఆరోపణలు రాలేద్ ఇదంతా కవాలని 
ఏసీబీ దడులను పకకుదరి పటిటీంచాలని అక్రమ నిరా్మణాలపై ప్రజల దృషిటీని మరిచాలని 
తదవేరా తమ జేబులు నింప్కోవాలనే ప్రయతనింలో భాగంగానే కొంతమంది వయూకుతాలు 
ఇటువంటి కుట్రలు చేసుతానానిరని అనుమానం మాకు కలుగుతుందని దీనిపై కూడా మా 
సంద్హాలను నివృతితా చేయాలి్సందిగా కోరుతునానిమని అనానిరు.

జనసేన పార్టా ఆధ్వర్ంలో తెలుగ భాష్ దినోత్సవం
శతఘ్ని న్యూస్: వజయనగరం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ప్టిటీనరోజు వారోత్సవాలో్ల 
భాగంగా తెలుగు భాషా దినోత్సవానిని సోమవారం ఉదయం కమాక్ నగర్, లక్ష్మి గణపతి 
ఆలయంలో జనసేన పార్టీ మరియు వజయనగరం జిలా్ల చిరంజీవ యువత అధయూక్షులు 
తాయూడ రామకృషా్ణరావు(బాలు) ఆధవేరయూంలో నిరవేహంచారు. ఈ సందర్ంగా తెలుగు 
భాష కోసం నితయూం పాటుపడే సీనియర్ జరనిలిస్టీ ఎలిశెటిటీ సుర్ష్ కుమార్ కు, తెలుగు 
భాషా సేవాసంఘం అధయూక్షులు ఆర్.బి. రామానాయుడుకు, ప్రమఖ సంఘసేవకులు, 
నడకసంఘం ఉదయూమకరులు డాకటీర్ ఎ. ఎస్. ప్రశకశరావు మాస్టీరుకు మఖయూఅతిధిగా 
హాజరైన ప్రమఖ సంఘసేవకులు, వాకర్్స ఇంటర్నిషనల్ డిసి్రాక్టీ-102 డిప్యూటీ గవరనిర్ 
ఆరికతోట తిరుపతి రావు చేతులు మీదుగా సతకురించారు. ఈ సందర్ంగా తిరుపతి రావు 
మాట్్లడుతూ ద్శభాషలందు తెలుగులెస్స అని, అమ్మలాంటి ఖమ్మనైన తెలుగును ప్రతీ 
తెలుగువాడు కపాడాలని, అమ్మక అమ్మ భాష నేరిపున నిఖారు్స తెలుగువాడు, వయూవహారిక 
భాషోధయూమ పితామహుడు గిడుగు రామూ్మరితా జయంతి వేడుకను తెలుగు భాషా 
దినోత్సవంగా జరుప్కోవడం మన అదృషటీమని, ఇటువంటి గొపపుదినోత్సవానిని పవన్ 
కళ్యూణ్ ప్టిటీనరోజు వారోత్సవాలను ప్రసకురించుకొని చేయటం మంచి పరిణామమని 
కొనియాడారు. ఈ కరయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, చిరంజీవ యువత 
ప్రతినిధులు డాకటీర్ ఎస్. మరళీమోహన్, పిడుగు సతీష్, బూరి్ల వాసు, అంజనీప్త్ర 
చిరంజీవ ప్రజాసేవాసంఘం అధయూక్షులు కొయాయూన లక్ష్మణ్ యాదవ్,కరయూదరిశి, జనసేన 
యువనాయకుడు లోపింటి కళ్యూణ్, జనసేన నాయకులు శీరకుమార్, పత్రి స్యి 
కుమార్ పాల్గానానిరు.

విద్రుథిలకు ఎప్్పడూ జనసేన అండగా 
ఉంటంది: జనసేన ఎంపీటీసీ విక్రమ్

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదలవలస, 
ప్రభుతవేం(డిపో మేనేజర్) పిల్లలకు అదనంగా 
బస్ కవాలి ఆమదలవలస నియోజకవరగాం, 
ఉపిపునవలస గ్మంలో స్టీడంట్్స ఇబ్ంది, 
మఖయూంగా ఆడపిల్లలు నిలో్చడానికి 
కూడా చోటు లేక చాలా ఇబ్ందులు పడి 
సోమవారం ధరాని చేశారు. పాలకొండ నుంచి 
శ్రీకకుళ్నికి బస్ లేక వదయూరు్థలు ఇబ్ంది 
పడుతునానిరు. ఈ వషయం తెలుసుకునని 
జనసేన ఎంపీటీసీ అంపిలి వక్రమ్ మరియు 

జనసేన నాయకులు మలే్లష్ వదయూరు్థలకు అండగా నిలిచారు. ఈ సమసయూ ప్రతి న్ల జరుగుతుంది 
ఒక ర్ండు రోజులు ప్రభుతవేం దృషిటీ పటిటీనటుటీగా పటిటీ మళీ్ యదవధిగా వదయూరు్థలు ఇబ్ంది 
పడుతునానిరు. ఈస్రి దీనిపై డిపో అధికరులు దృషిటీ పటుటీ అదనంగా బస్ వేసి వదయూరు్థలకు 
నాయూయం చెయాయూలని వదయూరు్థలు తరుప్న మేమ కోరుకుంటునానిమని 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

తెలుగ భాష్ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన 
జనసేన జాని

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ, జనసేన 
జానీ మాట్్లడుతూ ఆధునిక భాషా 
వజా్న సరవేసవేం గిడుగు తెలుగు 
భాషా దినోత్సవం సందర్ంగా, తొలి 
తెలుగు ఆధునిక భాషా వేతతా గిడుగు 
వెంకట రామమూరితా పంతులు జయంతి 
సందర్ంగా… జనసేన పార్టీ వీరఘటటీం 
మండల జనసేన జానీ తెలుగు భాషా 
దినోత్సవ శుభాకంక్షలు తెలిపారు. 

శ్రీకకుళం జిలా్ల వాసిగా వయూవహారిక భాషా ఉదయూమానికి ఊరూరా సభలు, సమావేశాలు 
జరిపించి ప్రజలో్ల చైతనయూం తీసుకువచి్చన గిడుగు వెంకట్ రామూరితా కృషి ఫలితంగానే 
తెలుగు భాషకు గ్ంథికం నుంచి సరళత లభించిందనానిరు. ఆయనొక ఆధునిక భాషా 
వజా్న సరవేసవేమని చెపాపురు. ఆధునిక కలంలో మనం చదువుతునని అంశాలనీని 
వయూవహారిక భాషలో ఉండటం వెనుక ఆయన చేసిన అవరామ కృషి కనిపిసుతాందని చెపాపురు. 
వయూవహారిక భాష కోసమే కక సవర భాష కోసం ఆయన చేసిన సవర భాషోదయూమం, 
అనితరస్ధయూమని జనసేన జాని అనానిరు. ఆ మహనీయుని స్మరించుకుంటూ బొడ్లపాడు 
ప్ధమిక పాఠశాలలో వదయూరు్థలకు శుభాకంక్షలు తెలియజేశారు.

జనసేనాని జన్మదిన వేడ్కలు ఘనంగా జరపాలని 
పిలుప్నిచిచిన పితాని

శతఘ్ని న్యూస్: మమి్మడివరం, జనసేన పార్టీ కరాయూలయంలో పార్టీ పిఎసి సబుయూలు పితాని 
బాలకృష్ణ అధయూక్షతన నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో 
సెపటీంబరు ర్ండవ తార్ఖున జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిరవేహంచేందుకు కరయూకరతాలు 
సమాయతతాం కవాలని బాలకృష్ణ పిలుప్నిచా్చరు. మన ఆరాదయూదైవం ప్రియతమ 
నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ ప్టిటీనరోజున అననిదనం, వస్తాదనం, రకతాదనం తో పాటు 
వవధ కరయూక్రమాలు గ్మగ్మాన నిరవేహంచాలని ఆయన  కరయూకరతాలను సమాయతతాం 
చేస్రు. అలాగే ఇటీవల జనసేన పార్టీ కొరకు సవేచ్ంద వరాళ్లు అందించే 
కరయూక్రమంలో బాగంగా నాసేన కోసం నావంతు కరయూక్రమానిని రాష్ట పిఎసి సభుయూలు 
కొణెదల నాగబాబు ప్రంభించారు. కులమతాలకు అతీతంగా ప్రతీక్షణం ప్రజాశ్రేయసు్స 
కొరకు నిలబడి ప్రజలపక్షాన పోరాడుతునని జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాలకు అనుగుణంగా ప్రతీ కరయూకరతా పార్టీని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు నా సేన 
నావంతు కరయూక్రమంలో అందరూ భాగస్వేమలై 7288040505 అనే యుపీఇ ఐడి కి 
వరాళ్లు అందచేసి పార్టీని బలోపేతం చేయాలని పవన్ కళ్యూణ్ కి అండగా నిలబడాలని 
పితాని బాలకృష్ణ తెలియచేస్రు.

జనసేనాని జన్మదిన వారోత్సవాలోలు భాగంగా 
మూడవ రోజు మెగా వైద్ శిబిరం

శతఘ్ని న్యూస్: గజపతినగరం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదిన వారోత్సవాలో్ల 
భాగంగా మూడవ రోజు మగా వైదయూ శిబిరం మగా వైదయూ శిబిరం మరుపలి్ల గ్మంలో 
ఏరాపుటు చేయడం జరిగింది. పీజిస్టీర్ హాసిపుటల్ వారి ఆధవేరయూంలో జనరల్ ఫిజీషియన్ 
ఆరో్థపటిక్ వైదుయూలచే వైదయూ శిబిరం ఏరాపుటు చేయడం జరిగింది, ఉచితంగా షుగర్, బిపి 
పర్క్షలు, మందులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా జనసేన నాయకులు 
మర్రాప్ సుర్ష్ మాట్్లడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ ఏ ఆశయంతో అయితే రాజకీయ 
పార్టీని ఏరాపుటు చేశారో, ప్రజలకి సేవ చేయాలని ఆలోచనతో ఆయన ఆలోచనలకు 
అనుగుణంగా ప్రజాసేవ కరయూక్రమాలు నితయూం చేసుతానానిమ. గ్మీణ ప్ంతంలో సరైన 
వైదయూ సదుపాయం లేక మధయూతరగతి కుటుంబాలు సమసయూలపై నితయూం బాధపడుతూ 
ఉంట్రు, అలాంటి వారికోసం ఈ మగా వైదయూ శిబిరానిని ఏరాపుటు చేయడం జరిగిందని 
తెలిపారు. ఈ కరయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ జిలా్ల సీనియర్ నాయకులు రవకుమార్ 
మిడతన, గజపతినగరం నాయకులు, మహేష్, సతయూనారాయణ, హర్ష్, అనిల్, పండు, 
శ్రీను, సుర్ష్ ర్డిడి జనసేన కరయూకరతాలు పాల్గానానిరు.

జనసేన ఆధ్వర్ంలో వినాయక మటటా విగ్రహాల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: కూకటపులి్ల నియోజకవరగాం కెపీహెచి్ కలనీ రమయూ గ్ండ్్స వద్ద జనసేన 
నాయకులు తుమ్మల మోహన్ కుమార్ ఆధవేరయూంలో వనాయక చవతి సందర్ంగా 
జనసేన సిద్ధంతాలల్ ఒకటైనటువంటి పరాయూవరణ పరిరక్షణలో భాగంగా మటిటీ 
వనాయకుల వగ్రహాలను ఉచితంగా పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఈ కరయూక్రమంలో 
చైతనయూ, నగేష్, వెంకటేష్ మరియు జనసేన నాయకులు పాల్గానడం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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పవన్ కళ్్ణ్ ప్టటానరోజు వేడ్కలు అత్ంత వైభవంగా 
నిర్వహించాలని పిలుప్నిచిచిన కదిరి జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: కదిరి, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ప్టిటీనరోజు వేడుకలను ఘనంగా నిరవేహంచడం 
కోసం సినిమా ఆర్టీ డైర్కటీర్ స్హ సుర్ష్ కదిరి నియోజకవరాగానికి సంబంధించిన ఆరు మండలాల 
నాయకులకు, కరయూకరతాలకు, మగాఅభిమానులకు సెపటీంబర్ 1వ తేదీన తనకలు్ల మండలంలో 
జరిగే పవన్ కళ్యూణ్ ప్టిటీన రోజు వేడుకలు, సేవా కరయూక్రమాల గురించి, స్ంసృతిక స్ంప్రదయ 
నృతాయూల గురించి వవరిస్తా మనం అంతా కలిసిమలసి పవన్ కళ్యూణ్ ప్టిటీనరోజు వేడుకలు అతయూంత 
వైభవంగా నిరవేహంచుకుందం అంటూ తలుప్ల మండలం, ఎన్.పి కుంట మండలం, గాండ్లపంట 
మండలం నాయకులకు, కరయూకరతాలకు మగా అభిమానులకు పిలుప్నిచా్చరు. ఈ క్రమంలో ప్రపంచ 
ప్రఖాయూతి గాంచిన తిమ్మమాంబ ఆలయానిని సందరి్చంచి ఆమ చరిత్రను తెలుసుకునానిరు. జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ప్టిటీనరోజు వేడుకలు జరుగు స్థలం కన్వేన్షన్ హాలు ఎదురుగా, కొకకుంటి క్రాస్, 
తనకలు్ల మండలం, కదిరి నియోజకవరగాం, శ్రీ సతయూ స్యి జిలా్ల తేదీ: 01.09.22 (గురువారం) ఆరు 
మండలాల అభిమానులు,నాయకులు, కరయూకరతాలు మధాయూహనిం 2.00 గంటల లోప్ సభా ప్ంగణానికి 
చేరుకోవాలని ప్రతిఒకకురికీ ఈ వేడుకలకు పేరు పేరునా ఆహావేనం తెలుప్కుంటునానిమని తెలిపారు. ఈ 
కరయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ ఎంపిటిసి అమర్ కరితాకయ, కెవ రమణ, భూకయూ రవీందర్ నాయక్, మేకల 
చెరువు చౌదరి, అననిం జయ వర్ధన్, మండల నాయకులు, కనీవేనరు్ల, సీనియర్ నాయకులు, కరయూకరతాలు, 
మగాఅభిమానులు పాల్గానానిరు.

జనసేన రకతిదన కార్క్రమాని్న విజయవంతం చేద్దం
శతఘ్ని న్యూస్: గంగాధర న్ల్్లరు, జనసేన పార్టీ గంగాధర న్ల్్లరు నియోజకవరగాంలో 30 వ 
తేది మంగళవారం ఉదయం 9 గంటల నుండి కర్వేటి నగరం మండల కంద్రం, ధర్మరాజుల గుడి 
ప్ంగణంలో పవన్ కళ్యూణ్ 51 వ ప్టిటీనరోజు సందర్ంగా జనసేన రకతాదన కరయూక్రమం నిరవేహంచడం 
జరుగుతుందని నియోజకవరగాం ఇంచారిజ్ డా.యుగంధర్ పొనని మండల కంద్రంలో నిరవేహంచిన వలేకరుల 
సమావేశంలో తెలిపారు. ఇండియన్ ర్డ్ క్రాస్ సంస్థ ఆధవేరయూంలో ఈ కరయూక్రమం జరుగుతుందని ఆరు 
మండలాల అధయూక్షులు, ఉపాధయూక్షులు, ప్రధాన కరయూదరుశిలు, కరయూదరుశిలు, సంయుకతా కరయూదరుశిలు, 
జనసైనికులు, వీర మహళలకు పిలుప్ నిచా్చరు. ఈ బృహతతార కరయూక్రమానిని వజయవంతం చేయాలని 
ఈ సందర్ంగా కోరారు. నువవేచే్చ రకతాం వేర్కరికి జీవతం, ఒకరిదనం మర్కరి ప్ణం అవుతుందని 
తెలిపారు. నువువే దనం చేసే రకతాం, జీవన్మరణ సమసయూకు పరిషాకురం చూప్తుందని తెలియజేస్రు. 
చెపిపురాని ప్రమాదనికి రకతాదనం సమాధానం అవుతుందని, ఆసరా కోలోపుతునని కుటుంబాలకి 
రకతాదనానిని చేసి అండగా నిలబడదమని ఉద్్దించారు. రకతాదనం చేయండి, ప్ణ దతలుకండని 
పిలుప్ నిచా్చరు. ఈ కరయూక్రమంలో మండల అధయూక్షులు శోభన్ బాబు, గౌరవ అధయూక్షులు భాను చంద్ర 
ర్డిడి, జిలా్ల సంయుకతా కరయూదరుశిలు రాఘవ రాఘవ వెంకటేష్, వెంకటేష్, టౌన్ సీనియర్ నాయకులు 
రూప శేఖర్, చంద్ర ఉపాధయూక్షులు వజయ్, సుర్ష్ ర్డిడి, ప్రధాన కరయూదరిశి సోమ, సతీష్, కరయూదరుశిలు 
యుగంధర్, జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

జనంలోకి జనసేన స్ద్దంతాలు
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, చుటుటీగుంట ప్ంతమ, ఏటి. అగ్రహారంలో 
24వ వారుడి కొనిని కుటుంబాలని కలసి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
మనోగతం అనే ప్సతాకంలో ఉనని అమూలయూమైన వషయాలను కొనిని 
కుటుంబాలకి తెలియజేసి వారు మరో పది మందిని ఉతేతాజ పరిచే వధంగా 
వవరించడం జరిగింది. మరి మఖయూమంత్రి జగనో్మహన్ ర్డిడి ఇంటింటికి 
తన కరయూకరతాలని, తన ఎమ్మలేయూలను ఇంటింటికి పంపించి ఒక ఒకకు 
ఛాన్్స అని మదు్దలు పటుటీకుంటూ రోడుడి మీద తిరిగి రాషా్రానిని అప్పులు 
ప్ంతంగా సరవేనాశనం చేశారు. ఇవనీని ప్రజలో్ల ప్రభుతవే పనితీరు 
బాలేదు అని చెపిపు జనసైనికులు ఇంటింటికి తిరుగుతూ వవరించడం 
జరిగినది. ఈ కరయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక కరయూకరతాలు 
లక్ష్మీశెటిటీ స్యిచంద్ (నానీ), చందు శ్రీనివాసరావు, డి.భారగావ్ రామ్, 
పసుప్లేటి నరసింహారావు, తాడికొండ శ్రీనివాసరావు, డి.రామ, ఆళ్ల 
కసులు, రామ, రాకష్, సుభాష్, దురాగా ప్రస్ద్, వెంకట గోపి, లక్ష్మి 
నారాయణ, సోమిశెటిటీ వెంకటేష్, ఋషి, నికిత్, ప్రేమ్ చంద్ మరియు 
తదితర జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

పవన్ కళ్్ణ్ జన్మదిన వేడ్కలలో భాగంగా 
మొక్కల పంపిణీ చేస్న సర్్వపలిలు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: సర్వేపలి్ల నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ నాయకులు 
బొబ్్పలి్ల సుర్ష్ నాయుడు ఆధవేరయూంలో జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ జన్మదిన వేడుకలలో భాగంగా ర్ండవ రోజు మతుతాకూరు 
మండలంలోని తాళ్లపూడి హరిజనవాడలో జనసేన పార్టీ నాయకులు 
పరాయూవరణ పరిరక్షణ కరయూక్రమానిని నిరవేహంచారు. పరాయూవరణ పరిరక్షణ 
కరయూక్రమంలో భాగంగా మొకకుల పంపిణీ చేయడం జరిగింది. బొబ్్పలి్ల 
సుర్ష్ నాయుడు మాట్్లడుతూ మతుతాకూరు మండలం అంటే ఒకవైప్ 
పవర్ పా్లంటు్ల, మరో వైప్ ఆయిల్ కంపనీల దవేరా వెలువడిన పొల్యూషన్ 
తో కలుషయూం నిండిపోయాయి ఉంటుంది. నిండిపోయిన కలుషయూంతో 
ప్రజలు తీవ్ ఇబ్ందులు పడుతునానిరు. వాయు కలుషయూంతో ప్రజలు 
తవేరలో అలా్లడిపోయేటువంటి పరిసి్థతి న్లకొననిది. ప్రభుతవే యంత్ంగం, 
అధికర పార్టీ నాయకులు కలుషయూంతో ఇబ్ందులు పడే గ్మాలకు 
వైదయూం గాని మరి ఏ ఇతర ఇతర సదుపాయాలు కలిపుంచినటువంటి 
పరిసి్థతులు లేవు. దయచేసి ప్రభుతవే అధికరులను ప్రభుతావేనిని జనసేన 
పార్టీ నుంచి ఒకటే డిమాండ్ చేసుతానానిం ప్రజలు ఇకకుడ పొల్యూషన్ వల్ల 
అనారోగాయూల పాలయేయూ పరిసి్థతులు కనిపిసుతానానియి. ప్రజలకు సరైన 
వైదయూనిని అందించాలని డిమాండ్ చేసుతానానిం. పొల్యూషన్ నుంచి ప్రజలను 
కపాడాలని కోరుతునానిమని అనానిరు. ఈ కరయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
నాయకులు షేక్ రహీమ్, మతుతాకూరు, మనుబోలు మండలాల అధయూక్షులు 
గణపతి, శ్రీహరి, వీరబాబు, వెంకయయూ, శేషార్డిడి, రమేష్ రహమాన్, 
తదితరులు పాల్గానానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
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రహదరికి శాశ్వత మరమ్మతులు చేయాలని 
జనసేన డిమాండ్

శతఘ్ని న్యూస్: గుంతకల్, #GoodMorningCmSir అంటూ అనంతప్రం జిలా్ల, గుంతకల్ 
నియోజకవరగాం, గుతితా మండలం, బ్తాపలి్ల వెళ్్ల రహదరి దుసి్థతిని తెలియజేస్తా గుతితా జనసేన 
పార్టీ ఆధవేరయూంలో సోమవారం నిరసన వయూకతాం చేయడం జరిగింది. అడుగున గుంతలమయం 
స్మానుయూల ప్రయాణం నరకప్యం అని అనంతప్రం జిలా్ల జనసేన పార్టీ కరయూదరిశి వాసగిరి 
మణికంఠ తెలిపారు. గుతితా మండలంలోని బ్తాపలి్ల, యంగననిపలి్ల, ఊటకళు్, గ్మాలకు వెళ్్ల 
రహదరి గోతులు పడి శిథిలావస్థకు చేరుకుంది రాత్రిళు్ల గ్మాలో్ల ప్రమాదలు జరిగినప్పుడు 
అనారోగయూం బారిన పడినప్పుడు హుట్హుటిన పటటీణానికి చేరాలంటే ఆంబులెన్్స రావడానికి 
సుమారు గంట సమయం పడుతుందని గ్మసుతాలు ఆవేదన వయూకతాం చేసుతానానిరు, నిననిగాక మొనని 
రోడుడి శిథిలావస్థకు చేరుకునని ఈ రహదరిలో నితయూం ప్రయాణికులు ఎదుర్కుంటునని ఇబ్ందులు 
చూసి ఆటో డ్రైవర్ల సపుందించి ఒకొకుకకురూ 2 వేల చొప్పున చందలు వేసుకొని గుంతలు పూడా్చరు 
అంటే ప్రజా ప్రతినిధులు నిర్లక్ష్యం అర్థమవుతుంది. చాలాస్రు్ల అధికరులు, ప్రజా ప్రతినిధులు 
వననివంచుకునాని పటిటీంచుకోలేదని స్్థనికులు చెబుతునానిరు. ప్రభుతవేం వాహనమిత్ర పేరుతో 
ఇసుతానని 10 వేలు ఆటో మరమ్మతులు కూడా చాలడం లేదు. మా గ్మానికి సరైన రహదరి నిరి్మసేతా 
చాలు అని ఆటో డ్రైవరు్ల మాతో మొర పటుటీకుంటునానిరు, పట్రోలు డీజిల్ పై సెస్ పేరుతో వందల 
కోటు్ల ప్రభుతవేం దండుకోవడం కదు, ఇలా శిథిలావస్థకు వచి్చన రోడు్ల బాగు పై కూడా కసతా దృషిటీ 
స్రించాలని ఇపపుటికైనా గాఢనిద్రలో ఉనని మఖయూమంత్రి, గౌరవ శాసనసభుయూలు నిద్రలేచి జనసేన 
పార్టీ లేవన్తితాన సమసయూని హుందగా సీవేకరించి ఈ రహదరికి శాశవేత మరమ్మతులు చేయాలని 
జనసేన నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ కరయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ గుతితా మండల అధయూక్షుడు 
చినని వెంకటేశులు, గుతితా పటటీణాధయూక్షుడు పాటిల్ సుర్ష్, జిలా్ల కరయూనిరావేహక కమిటీ సభుయూడు పవర్ 
శేఖర్, జనసేన నాయకులు సుబ్యయూ, నంద, వెంకటపతి నాయుడు, ఆటో రామచంద్ర, ఓబిలేసు, 
గద్దల కరితాక్, జయరాజ్, అనిల్ కుమార్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

పవన్ కళ్్ణ్ జన్మదిన వేడ్కలపై మదనపల్లు 
జనసేన సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలె్ల, సెపటీంబర్ 2 వ తేదీ జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదిన 
వేడుకలకు డబు్ వృధాచేయకుండా ప్రజలకి పనికి వచే్చ వధంగా, ప్రజలు మచే్చ వధంగా ప్రజల 
ఆశీరావేదలు పవన్ కళ్యూణ్ కు ఉండే వధంగా ఉండాలని సోమవారం కమ్మవీధిలో ఉనని జనసేన 
పార్టీ కరాయూలయంలో మదనపలె్ల నియోజకవరగా స్్థయి సమావేశం ఏరాపుటు చేసిన రాయలసీమ 
కో కనివేనర్ గంగారప్ రామదసుచౌదరి. సెపటీంబర్ 2వ తేదీ నీరు గొటిటీ పలె్లలో మార్కుట్ యార్డి 
సమీపంలో అననిదన కరయూక్రమఒ, ఆపదలో సరవేం కోలోపుయిన వారికి ఆరి్థక చేయూత మరియు 
రకతా దన కరయూక్రమం ఇలా ఇంక కొనిని మంచి పనులు చేసి ద్వుని ఆశీసు్సలతో పవన్ కళ్యూణ్ 
మఖయూమంత్రి కవాలని సీటీమ్ రోడ్ బరా్మ వీధి జుంక్షనో్ల ఉనని శివాలయంలో పూజలు చెయాయూలని 
కరయూక్రమం కరయూకరతాలకి దశ దిశ నిర్్ధశం చేయడం జరిగింది. ఈ కరయూక్రమంలో ఉమ్మడి చితూతార్ 
జిలా్ల ప్రధాన కరయూదరిశి జంగాల శివరాం, జిలా్ల ల్గల్ సెల్ అమరనారాయణ, రాష్ట చేనేత ప్రధాన 
కరయూదరిశి అడపా సుర్ంద్ర, జిలా్ల జాయింట్ కరయూదరిశి సనాఉలా్ల, టౌన్ ప్రెసిడంట్ శకితా, మండల 
ప్రెసిడంట్ గ్నైట్ బాబు, నిమ్మనపలె్ల మండల ప్రెసిడంట్ ప్రదీప్ సింగ్, రామసమధ్రం మండల 
ప్రెసిడంట్ చంద్రశేఖర్, ఐటి జగదీష్, ఐటి లక్ష్మీ నారాయణ, లక్ష్మీపతి క్రాంతి బంగారం జనార్దన్, 
మహళ్ ప్రధాన కరయూదరిశి ర్ద్దమ్మ, టైగర్ పద్మవతి ఇంక పద్ద ఎతుతాన జనసేన కరయూకరతాల 
పాల్గానానిరు.

ఎనా్నరై యూకె జనసేన ఆధ్వర్ంలో 
జనసేనాని జన్మదిన వేడ్కలు

శతఘ్ని న్యూస్: యూకె, సెపటీంబర్ 2వ తేదీన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
జన్మదినానిని ప్రసకురించుకుని ఎనానిరై యూకె జనసేన ఆధవేరయూంలో జనసేనాని 
జన్మదిన వేడుకలు శుక్రవారం ట్రీటి సెంటరో్లని థియేటరో్ల స్యంతం 5 
గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు నిరవేహంచనునానిరని తెలిపారు. ఈ 
కరయూక్రమంలో భాగంగా పవన్ కళ్యూణ్ సినిమా పాటల వీడియోలు, సినిమా 
సనినివేశాలు మరియు జనసైనికుల సందెసల వీడియోలను ప్రదరిశించనునానిరని 
తెలిపారు. ఈ కరయూక్రమ టికెట్ లను 5 పండు్లగా నిర్ణయించడం జరిగింది. 
అయితే ఈ కరయూక్రమం దవేరా వచే మొతాతానిని జనసేన పార్టీకి వరాళంగా 
పంపించనునానిరని తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా యూకలోని జనసైనికులందరు 
కరయూక్రమానిని వజయవంతం చేయాలని తెలిపారు. కరయూక్రమ వవరాలకోసం ఈ 
క్రింది నంబర్లను సంప్రదించాలని తెలిపారు.
చందు సిద్దం: +44 7940303794
నాగ నామన: +44 7459759615.
కరయూక్రమం జరుగు స్థలం:
ట్రీటి సెంటర్, 44 హై సీ్రాట్,
మొదటి అంతసు్థ, థియేటర్, హౌనొ్సలొ,
లండన్ టిడబు్ల్య3 1 ఈఎస్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఘనంగా 
రేపాక నాగేశ్వరరావు 

జన్మదిన వేడ్కలు
శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక, జనసేన నాయకులు 
ర్పాక నాగేశవేరరావు జన్మదిన వేడుకలు స్్థనికి 
ఈటర్్స ర్స్టీర్ంట్ లో ఘనమగా నిరవేహంచారు. 
ఆదివారం ఆయన జన్మదిన సందర్ంగా 
ర్స్టీర్ంటో్ల పనిచేసే వరి మదయూ కక్ కట్ చేసి 
50 మందికి వందు ఏరాపుటు జన్మదిన వేడుకలు 
ఘనంగా జరుప్కోవడం జరిగింది.

ప్రభుత్వ ఉద్్గలను మోసం చేస్న జగన్ రెడ్డి 
– ద్మకండ అశోక్

శతఘ్ని న్యూస్: వజయవాడ, ఆంధ్రప్రద్శ్ లోని 
ప్రభుతవే ఉద్యూగుల ఓట్ల కోసం ప్రతిపక్షంలో ఉననిప్పుడు 
సిపిఎస్ రదు్ద చేసి ఓపిఎస్ ఓల్డి పన్షన్ సీకుమ్ అమలు 
చేస్తానని, వైఎస్్ససారి్సపి అధికరంలోకి వచి్చన వారం 
రోజులో్లనే సిపిఎస్ రదు్ద చేస్తానని వారి నమి్మంచి ఓటు్ల 
వేయించుకొని అధికరంలోకి వచి్చన జగన్ ర్డిడి గారు, 
వైసీపీ అధికరంలోకి వచి్చ మూడు సంవత్సరాలు 
గడుసుతానాని ఇపపుటికీ సిపిఎస్ రదు్ద చేయలేదు. సిపిఎస్ 
రదు్ద చేయాలని ఓపిఎస్ ఓల్డి పన్షన్ సీకుమ్ అమలు 
చేయాలని డిమాండ్ చేస్తా సెపటీంబర్ 1వ తార్కు సీఎం 

జగన్ ఇంటిని మటటీడిస్తామని పిలుప్నిచి్చన ఉద్యూగ సంఘాల వారిని వారి ఉదయూమానిని 
అణచివేయడానికి, ఉద్యూగులపై బండోవర్ కసులు పడతామని బెదిరించడం, వారితో 
బలవంతప్ సంతకలు తీసుకోవడం, వారి సొంత వాహనాలు స్వేధీనం చేసుకోవడం, 
ఉద్యూగులను ఎకికుంచుకుంటే మీ మీద కసులు పడతామని ట్కీ్స డ్రైవర్లని,ఆటోడ్రైవర్ల ని 
బెదిరించట్నిని తీవ్ంగా ఖండిసుతానానిను. ఈ ప్రజాస్వేమయూంలో తమ హకుకులకు భంగం 
కలిగినప్పుడు ప్రశినించే హకుకు, ఉదయూమం చేసే హకుకు ప్రతి పరుడికి ఈ రాజాయూంగం 
కలిపుంచింది. ఓట్ల కోసం అబద్ధప్ హామీలు ఇచి్చన జగన్ ర్డిడి ప్రభుతావేనిని ప్రభుతవే 
ఉద్యూగులు కూలి్చవేయడం ఖాయం, జనసేన పార్టీ అధికరంలోకి వచి్చన వెంటనే 
సిపిఎస్ రదు్ద చేసి ఓపిఎస్ అమలు చేస్తానని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
హామీ ఇవవేడం జరిగింది. ప్రభుతవే ఉద్యూగులకు జనసేన పార్టీ అండగా నిలబడుతుంది 
అని జనసేన నాయకులు ద్మకొండ అశోక్ తెలియజేశారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పల్లు పల్లుకు పవనన్న ప్రజాబాట 102వరోజు
శతఘ్ని న్యూస్:  శ్రీకకుళం 
జిలా్ల ఎచె్చర్ల నియోజకవరగాం 
లావేరు మండలం బుడుమూరు 
పంచాయతీ కోతతాగూడం గ్మం 
సోమవారం ఎచె్చర్ల నియోజకవరగాం 
సీనియర్ నాయకులు మరియు 
సోసైటి బాయూంకు మాజీ చైర్మన్ 
కరిమజిజ్ మల్్లశవేరావు, పలె్ల పలె్లకు 
అలుప్ ఎరుగని ప్రచారం చేస్తా 
జనసేన మాయూనిఫెసోటీ మరియు 

సిద్దంతాలు ప్రజలో్లకి తీసుకువెలుతునానిరు. ప్రజలకు అర్ధమైన ర్తులో్ల వవరిసుతానానిరు. జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ గెలిచినటు్ల అయితే సంవత్సరానికి 5 గాయూస్ సిలిండర్ల ఉచితంగా ఇవవేడం జరుగుతోంది. 
తెల్లర్షన్ కరుడిదరులకు ఇలు్ల కటుటీకోవడానికి ఇసుక ఉచితంగా ఇవవేడం జరుగుతుంది. వయూవస్యం చేసిన 
రైతులకు పన్షన్ సౌకరయూం కొరకు కలేదు. వృదు్దలకు వృద్ధశ్రమం నిరి్మంచడం జరుగుతుంది. పవన్ కళ్యూణ్ 
ప్రజలు పక్షాన నిలబడిన నాయకుడు కబటిటీ అలాంటి నాయకుడుని గెలుపించుకోలసిన బాధయూత మనపైన 
ఉంది. అలాగే ప్రతి పలె్లకు ప్రతి గ్మానికి ప్రతి గడపకి నితయూం ప్రజల దగగారకి వెల్లడం జరుగుతుంది. మేమ 
ప్రతి గడపకి ప్రతి ఇంటికి ప్రతి ఒకకురిని కలిసి ప్రజలకు అర్ధమైన ర్తిలో జనసేన మాయూనిఫెసోటీ వవరించడం 
జరిగింది. ఈ కరయూక్రమంలో రణస్థలం మండలం కృషా్ణప్రం పంచాయతీ జనసేనపార్టీ యంపిటీసి అభయూరి్థ 
పోటూనిరు లక్షు్మనాయుడు పాల్గానడం జరిగింది. పవననని ప్రజాబాటకు ప్రజల నుండి అపూరవేమైన సపుందన 
లభిసోతాందనానిరు. గత ఎనినికల సందర్ంగా ఒకకు ఛాన్్స జగన్ కి ఇచా్చమని ఓటేసిన వార్వరూ ఈస్రి 
వైసీపీకి ఓటు వేసేందుకు సిద్ధంగా లేరనానిరు. ఈ కరయూక్రమంలో మంగమ్మ, మలే్లష్, సుగుణ తదితరులు 
పాల్గానానిరు.

కతతి వైద్ కళ్శాలల నతతినడక
*నిధులే్లక మందుకు స్గని భవనాల నిరా్మణం
*కొనిని చోట్ల శంకుస్్థపనతోనే సరి
*ఎపపుటికి పూరతావుతాయో ఎవరూ చెపపులేని సి్థతి
*కంద్ర స్యం అరి్ధసుతానని రాష్ట సరాకురు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆంధ్రప్రద్శ్  మఖయూమంత్రి వైఎస్  జగన్  మోహన్  ర్డిడి ఢిల్్ల వెళి్లనప్పుడలా్ల రాష్టంలో నిరా్మణంలో 
ఉనని కొతతా వైదయూ కళ్శాలల కోసం బీజేపీ సరాకురు ఆరి్థక సహాయం అడగడం ఆనవాయితీగా మారిపోయింది. 
కంద్రం నుంచి వచే్చ సొమ్మను ఈ కలేజీలకు ఎంత ఖరు్చచేసుతానానిరోగాని జిలా్లకో వైదయూ కళ్శాల ఉండాలనే 
లక్ష్యం కనుచూప్ మేర కనిపించడం లేదు. రాష్టంలో కొతతాగా 14 బోధనా వైదయూ కళ్శాలల నిరా్మణానికి 15 
న్లల క్రితం అంటే 2021 మే 31న మఖయూమంత్రి జగన్  అమరావతి నుంచి ‘వరు్చవల్ ’గా శంకుస్్థపన చేశారు. 
ఇంకమంది రాష్టంలో మొతతాం వైదయూ కళ్శాలల సంఖయూ 27కు పరగబోతోందని జనమంతా సంతోషించారు. 
ఈ స్మూహక శంకుస్్థపన కరయూక్రమం మగిసేనాటికి రాష్టంలో మడికల్  కలేజీల పరిసి్థతి ఏమిటో ఈ 
సందర్ంగా గురుతాచేసుకుందం. ఏడాది మూడు న్లల క్రితం ఏపీలో 11 వైదయూ కళ్శాలలు పనిచేసుతానానియి. 
ప్రసుతాత అల్్లరి సీతారామరాజు జిలా్ల పరిధిలోని పాడేరు, వైఎస్్సర్  కడప జిలా్లలోని ప్లివెందులలో వైదయూ 
కళ్శాలల భవనాల నిరా్మణం అపపుటిక జరుగుతోంది. 14 కలేజీల శంకుస్్థపన కరయూక్రమం సందర్ంగా 
మఖయూమంత్రి ప్రసంగిస్తా, ‘‘ రాష్ట ప్రభుతవేం నిరి్మంచే 16 కొతతా బోధనా వైదయూ కళ్శాలలో్ల 14 కలేజీలకు 
శంకుస్్థపన చేశాం. పాడేరు, ప్లివెందులలో భవనాల నిరా్మణం ఇది వరక మొదలైంది. ఈ కొతతా మడికల్  
కలేజీలు ఏరాపుటు చేసే అనిని చోట్్ల నరి్సంగ్  కలేజీలు కూడా నిరి్మస్తాం,’’ అని హామీ ఇచా్చరు. రాష్టంలో 
వైదయూ, ఆరోగయూ సేవలకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు పంచడానికి ఒకస్రి ఇనిని వైదయూ కళ్శాలల 
నిరా్మణం చేపట్టీమని కూడా ప్రభుతవేం ఈ సందర్ంగా ఒక ప్రకటన చేసింది. అంతా బాగానే ఉంది. 
ఒకస్రి 14 ప్రభుతవే వైదయూ కళ్శాలల నిరా్మణం చేపటటీడం రాష్ట చరిత్రలో కొతతా రికరుడి. కని ఈ నిరా్మణమే 
అతయూంత న్మ్మదిగా స్గడం ప్రజలకు ఆంద్ళన కలిగిసోతాంది.
*అనిని వసతులతో అంటూ ఊరింప్
ఇప్పుడు ఉతతారాంధ్ర నుంచి మొదలు బెడితే–పాడేరు, అనకపలి్ల, రాజమండ్రి, పాలకొలు్ల, అమలాప్రం, 
ఏల్రు, మచిల్పటనిం, మారాకుప్రం, పిడుగురాళ్ల, మదనపలె్ల, ప్లివెందుల, పనుకొండ, ఆద్ని, నందయూలలో 
కొతతా మడికల్  కలేజీల నిరా్మణం ఏడాది కనాని మంద్ ప్రంభించారు. ఈ వైదయూ కళ్శాలలు, ఆదివాసీ 
ప్ంతాలో్ల స్పర్  సెపుషాలిటీ ఆసపుత్రులు నిరి్మంచడానికి జగన్  సరాకురు మొతతాం 885 ఎకరాల భూమిని 
సేకరించింది. ఈ కలేజీలో్ల వజయనగరం, అనకపలి్ల, రాజమండ్రి, ఏల్రు, మచిల్పటనిం కళ్శాలలకు 
150 చొప్పున సీటు్ల కట్యించారు. మిగిలిన వైదయూ కళ్శాలలకు వంద చొప్పున సీటు్ల కట్యించారు. 
ఈ అనిని కొతతా వైదయూ కళ్శాలలో్ల ఎమర్జ్నీ్స, కయూజువాల్టీ, డయాగనిసిటీక్్స, ఐసీయూలు, పది అతయూంత ఆధునిక 
ఆపర్షన్  థియేటర్్స  ఉంట్యని కూడా ప్రభుతవేం ప్రకటించింది. ఇదంతా బాగానే ఉందిగాని అసలు 
నిరా్మణమే నతతానడక నడవడం అర్ధంకని వషయంగా మారింది. ప్రజారోగాయూనికి పద్ద పీట వేసుతానానిమని సీఎం 
జగన్  ఓపకకు చెబుతుండగా–ప్రజల వైదయూ పరిరక్షణకు ప్నాది వంటి వైదయూకళ్శాలల ఏరాపుటులో వపర్త 
జాపయూం జరగడం జగన్  సరాకురు ఉదసీన వైఖరికి అద్దంపడుతోంది. ఆదివాసీ ప్ంతాలైన సీతంపేట, 
పారవేతీప్రం, రంపచోడవరం, బుట్టీయిగూడం, డోరానిలలో స్పర్  సెపుషాలిటీ ఆసపుత్రుల నిరా్మణం కూడా 
శరవేగంతో పూరితాచేస్తామని ఏడాది క్రితం ప్రకటించినా ఆశించిన మేరకు ప్రోగతి లేదు.
*మారాకుప్రంలో నేల చదున్ పూరితా కలేదు
రాష్ట వైదయూ, ఆరోగయూశాఖా మంత్రి వడదల రజని ఆగసుటీ 25న ఢిల్్లలో కంద్ర ఆరోగయూ శాఖా మంత్రి మను్సఖ్  
మండావయాను కలుసుకుని, కొతతా మడికల్  కలేజీల నిరా్మణానికి కంద్ర ప్రభుతవే సహాయం అరి్ధంచారు. 
సీఎం జగన్  కూడా ప్రధాని నర్ంద్రమోదీని కలుసుకుననిప్పుడు వైదయూ కళ్శాలల ఏరాపుటుకు కంద్రం నుంచి 
నిధులు సమకూరా్చలని కోరారు. ఈ కళ్శాలల నిరా్మణాల పనుల తాజా పరిసి్థతిని గమనిసేతా అసలు 
కలేజీలు రాబోయే ఎనినికల నాటికి (2024 మే) అయినా ప్రంభమౌతాయా? అనే అనుమానం వసోతాంది. 
2019 మే న్లాఖరులో అధికరంలోకి వచి్చన ఆరు న్లలక కొతతా వైదయూ కళ్శాలల ఏరాపుటు గురించి జగన్  
సరాకురు ప్రకటన చేసింది. 16 కొతతా మడికల్  కలేజీలను మూడేళ్లలో పూరితాచేసి ప్రంభిస్తామని జగన్  హామీ 
ఇచా్చరు. రాష్ట ఆరి్థకసి్థతిగతులు అంచనా వేయకుండానే బాయూంకులు ఈ నిరా్మణాలకు రుణాలు ఇస్తాయనే 
ధీమాతో కొతతా కలేజీలు కటటీడానికి టండరు్ల పిలిచారు. భవనాల నిరా్మణానికి డిజైన్ల రూపకలపున, ఇతర 
పనులు వేగంగా పూరితాచేశారు. కలేజీల భవనాల నిరా్మణం ప్రెరైవేటు కంపనీలకు అపపుగించారు. పని 
మొదలుపట్టీరు. కని బాయూంకుల నుంచి రుణాలు అందలేదు. దంతో శంకుస్్థపనలతోనే అనేక చోట్ల 
నిరా్మణం పనులు ఆగిపోయాయి. ఉమ్మడి ప్రకశం జిలా్ల మారాకుప్రంలో నిరి్మంచ తలపటిటీన వైదయూ కళ్శాలే 
దీనికి చకకుటి ఉదహరణ. మారాకుప్రం మండలం రాయవరంలో 50 ఎకరాల భూమిని మడికల్  కలేజీకి 
కట్యించి, నిరా్మణ వయూయం రూ. 475 కోట్లని అంచనా వేశారు. కని, నిరా్మణ పనులకు ప్రభుతవేం నుంచి 
అసలు నిధులే రాకపోవడంతో ఇకకుడ నేల చదును కరయూక్రమం కూడా జరగకపోవడం వశేషం. ప్రసుతాతం ఈ 
స్థలంలో గుంటలు, వర్షం నీళ్్ల దరశినమిసుతానానియి.

* ఆరు చోటే్ల చెప్పుకోదగగా స్్థయిలో స్గుతునని పనులు
బాయూంకులు, ఇతర మారాగాల నుంచి నిధులు తగిననిని సమకూరకపోవడంతో మందు అనుకునని 16 
కలేజీలకు బదులు కవలం ఆరు వైదయూ కళ్శాలల భవనాల నిరా్మణమే మందుకు స్గుతోంది. మఖయూమంత్రి 
అసెంబీ్ల స్్థనమైన ఒకకు ప్లివెందులలో మాత్రమే పనులు కసతా వేగంగా స్గుతునానియి. వజయనగరం, 
రాజమహేంద్రవరం, ఏల్రు, మచిల్పటనిం, నందయూల కలేజీలపై మాత్రమే ప్రభుతవేం దృషిటీపటిటీ నిరా్మణాలు 
పూరితాకవడానికి ద్హదం చేసోతాంది. ప్లివెందులలో 52 ఎకరాలో్ల రూ.500 కోట్ల అంచనా నిరా్మణ 
వయూయంతో 2021 జూన్  మాసంలో కలేజీ భవనాల నిరా్మణం ప్రంభించారు. 2023 డిసెంబర్  నాటికి 
నిరా్మణం పనులు పూరితా చేయడానికి వీలుగా ప్రభుతవేం నిరా్మణ సంస్థతో ఒపపుందం చేసుకుంది. డా.బీఆర్ .
అంబ్డకుర్  కోనసీమ జిలా్ల కంద్రం అమలాప్రం మడికల్  కలేజీకి రూ.475 కోట్ల అంచనా వయూయం, 
62.68 ఎకరాల భూమితో కిందటేడాది నిరా్మణ పనులకు శంకుస్్థపన చేశారు. నేల చదును చేసే పనులు 
కూడా నిధుల కొరతతో ఆగిపోయి ఉనానియి. ఉతతారాంధ్రలో భాగమైన అనకపలి్ల వైదయూ కళ్శాలకు ఇంక 
భూమి కట్యింప్ కూడా జరగలేదు. స్్థనిక వయూవస్య పరిశోధనా కంద్రానికి సంబంధించిన భూమిని 
ఈ కలేజీకి ఇవావేలని ప్రభుతవేం ప్రతిపాదించింది. స్్థనికులు ఈ ప్రతిపాదనను వయూతిర్కించడంతో ఆ పని 
ఆగిపోయింది. ఫలితంగా నర్్సపటనిం సమీపంలోని భూమలను ఈ కలేజీకి కట్యించడానికి అధికరులు 
పరిశీలిసుతానానిరు.
*శంకుస్్థపనతోనే ఆగిన బాపట్ల భవనాలు
పశి్చమ గోదవరి జిలా్ల పాలకొలు్ల మండలం దగుగాల్రులో నిరి్మంచాలని భావంచిన వైదయూ కళ్శాల 
నిరా్మణానికి రూ.472 కోటు్ల కట్యించామని ప్రకటించారు. సేకరించిన భూమిలో ఎలాంటి పనులు 
చేపటటీలేదు. ఇపపుటికీ ఈ నేల పచి్చక బీడుగానే కనిపిసోతాంది. రూ.505 కోట్ల అంచనా వయూయంతో కిందటేడాది 
శంకుస్్థపన చేసిన బాపట్ల మడికల్  కలేజీ నిరా్మణం అంతటితోనే ఆగి ఉంది. గోడలు ఎకకుడా పైకి లేవనే 
లేదు. వజయనగరం వైదయూ కళ్శాలకు ఇటీవల నాబార్డి  రూ.500 కోటు్ల ఇవవేడానికి మందుకు రావడంతో 
నిరా్మణ పనులు ఇప్పుడిప్పుడే మొదలయాయూయి. మొదట మంజూరైన రూ.240 కోటు్ల నిధుల రూపంలో 
వడుదల కకపోవడం ఈ కలేజీకి శాపమైంది. కృషా్ణజిలా్ల మచిల్పటనింలో ఎకుకువ భాగం కంద్ర ప్రభుతవే 
నిధులతో నిరా్మణం మొదలుపటిటీన వైదయూ కళ్శాల భవనాలు వచే్చ ఏడాదికైనా పూరతాయేయూలా లేవు. ఈ 
లెకకున వచే్చ ఏడాది నుంచి ఇకకుడ బోధనా తరగతులు నిరవేహంచడం కుదిర్పని కదు. శ్రీసతయూస్యి జిలా్ల 
పనుకొండ కలేజీకి రూ.475 కోట్లతో భవనాల నిరా్మణం పూరితాచేయాలని అంచనావేశారు. కట్యించిన 
భూమి చదును పని కూడా పూరితాకలేదు. నందయూల మడికల్  కలేజీ నిరా్మణం ఇంక ప్నాది దశలోనే ఉంది. 
51 ఎకరాలో్ల రూ.475 కోట్లతో నిరి్మంచతలపటిటీన ఈ కలేజీకి భూమల కట్యింప్ వవాదం ఇటీవల 
పరిషాకురమైంది. దీంతో పనులు జులై 22న ప్రంభించారు.
*రాజమహేంద్రవరంలో వచే్చ ఏడాది క్లసులు అనుమానమే
వచే్చ ఏడాది నుంచి ఎంబీబీఎస్  క్లసులు ప్రంభమౌతాయని ప్రభుతవేం ప్రకటించిన రాజమహేంద్రవరం 
కలేజీలో ఒకట్ండు భవనాల నిరా్మణమే వేగం ప్ంజుకుంది. ఇతర వభాగాల భవనాల నిరా్మణం పని 
ఇంక పూరితా కలేదు. కరూనిలు జిలా్ల ఆద్ని మడికల్  కలేజీ నిరా్మణం అసలు మొదలు కలేదు. ఆద్ని–
ఎమి్మగన్రు రహదరిలో 58.44 ఎకరాల వసీతార్ణంలో నిరి్మంచతలపటిటీన కలేజీ పూరితా కవడానికి అంచనా 
వయూయం రూ.475 కోటు్ల. కవలం కలేజీ వసీతార్ణం, అంచనా వయూయం వంటి వవరాలు తెలిపే ర్ండు బోరుడిలు 
మాత్రమే కనిపిసుతానానియి. అననిమయయూ జిలా్ల మదనపలె్ల సమీపంలోని ఆరోగయూవరంలో నిరి్మచతలపటిటీన వైదయూ 
కళ్శాలకు సంబంధించి నేల చదును చేసే పనులు మాత్రమే స్గుతుండగా, నిధులు లేక ఇతర నిరా్మణాలు 
నతతానడక నడుసుతానానియి. కలేజీ పూరితా కవడానికి ఇంక మూడు సంవత్సరాల సమయం పడుతుందని 
చెబుతునానిరు.
*పలానిడు కలేజీ పిల్లరు్ల లేచాయి
పలానిడు జిలా్ల పిడుగురాళ్ల మండలం బ్రాహ్మణపలె్ల సమీపంలో ఏరాపుటు చేసుతానని వైదయూ కళ్శాల భవనాలు 
కూడా ప్నాది స్్థయిలోనే ఉనానియి. రూ.500 కోట్లతో నిరి్మసుతానని ఈ కలేజీలో ఆసపుత్రి, కొనిని బా్లకుల 
నిరా్మణాలు వవధ దశలో్ల ఉనానియి. అల్్లరి సీతారామ రాజు జిలా్ల పాడేరులో 2000 అకోటీబర్  2న 
శంకుస్్థపన జరిగిన వైదయూ కళ్శాల నిరా్మణం కూడా కుంటి నడక నడుసోతాంది. రూ.350 కోట్ల అంచనా 
వయూయంతో మొదలైన ఈ వైదయూ కళ్శాల భవనాల నిరా్మణం మిగిలిన కలేజీలతో పోలి్చతే కసతా మరుగు. 
పది నుంచి 15 శాతం పనులు ఇపపుటికి పూరతాయాయూయి. ఇక ఏల్రు మడికల్  కలేజీలో కూడా నిరా్మణం 
పనులు మల్లగా స్గుతునానియి. పనులు మొదలై ర్ండేళు్ల దటుతునాని నిరా్మణం ఓ మోసతారుగా కూడా 
స్గడం లేదు. ఇకపోతే, ఈ 16 కలేజీలో్లన్ నిరా్మణం తవేరగా పూరతావుతుందనుకుంటునని ఐదు కలేజీలో్ల 
(వజయనగరం, రాజమహేంద్రవరం, ఏల్రు, మచిల్పటనిం, నందయూల) 2023–2024 వదయూ సంవత్సరం 
నుంచి అడి్మషను్ల మొదలుపటటీడానికి అనుమతి ఇవావేలని నేషనల్  మడికల్  కౌని్సల్ కు ఏపీ సరాకురు లేఖ 
కూడా రాసింది. బోధనా సౌకరాయూలు సరిగాలేని ఈ కళ్శాలలో్ల కంద్ర బృందల తనిఖీ తరావేత అడి్మషన్లకు 
అనుమతి లభించేదీ లేనిదీ తేలి్చచెపపుడం కషటీం. సకలంలో సొమ్మ చేతికి రాక కంట్రాకటీరు్ల నిరా్మణం జాపయూం 
చేసుతానానిరు. ఈ నేపథయూంలో ఇవ ఎపపుటికి పూరతాయి ప్రజలకు అందుబాటులోకి వస్తాయో చెపపులేని పరిసి్థతి.

మటటా వినాయక విగ్రహాలను పంపిణీ చేస్న 
బిక్కవోలు జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్:  అనపరితా, వనాయక చవతి సందర్ంగా బికకువోలు మండలం కొంకుదురు 
స్వరం, మల్్లరు గ్మ జనసైనికుల ఆధవేరయూంలో పరాయూవరణ పరిరక్షణ కోసం 
ఇంటింటికి మటిటీవనాయక ప్రతిమలు పంపిణీ కరయూక్రమం జరిగింది ఈ కరయూక్రమంలో 
అనపరితా నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ సమనవేయ కరతా రావడ నాగు, మండల అధయూక్షులు 
ఇందల వీరబాబు, అనపరితా మండల అధయూక్షులు ఎన్.ఆర్.కె ప్రస్ద్ ర్డిడి సోమేశవేరం, 
జనసేన నాయకులు నాగేంద్ర కొంకుదురు స్వరం జనసైనికులు రాంబాబు, వీరాచక్రం 
వాసు, పదపూడి మండల నాయకులు రవ, సతీష్ మండల కమిటీసభుయూడు కర్రి శ్రీను, 
కోర్ల బ్రహ్మనని, ప్రధాన కరయూదరిశి మమి్మడి వీరరాఘవ, మల్్లరు గ్మశాఖ అధయూక్షులు 
నరసింహరాజు పాల్గానానిరు.
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