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పోలీసులకు అందాల్సిన భత్యాలు... 
రుణాలను ఎందుకు నిల్పి వేసుతున్నారు?

•పోలీసు భద్రత పేరిట జీతం నంచి మినహాయంచిన మొత్తాలు ఏం చేశారు? 
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్టంలో పాలక పక్ం పోలీసు వయూవస్థన తమ రాజకీయ 
అవసరాలకు, కక్ సాధంపులకు వాడుకోవడం మీద చూపంచిన శ్రద్ధ పోలీస్ 
సిబ్ంది ఇబ్ందులన తీర్చడం మీద చూపడం లేదని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో విమరి్శంచారు. పోలీసులకు వీకీలీ ఆఫ్ ఇచా్చం 
అని ప్రసంగాలోలీ చెపుపుకోవడం తపపు వాసతావంలో అమలు కావడం లేదు. 
పోలీసులకు అందాల్సిన ప్రయాణ భతయూం (టి.ఎ) 14 నెలల నంచి బకాయ 
పెట్టీరు. విధ నిర్వహణలో ప్రయాణాలు ఎకుకువగా ఉండే పోలీసులకు సంబంధత 
మొత్తాలన ఇవ్వకుండా నిల్ప వేసేతా ఏ విధంగా పని చేయగలరు? సివిల్, 
ఏఆర్, స్పుషల్ పోలీసు సిబ్ంది నెలల తరబడి పేరుకుపోయన బకాయలతో 
ఆందోళన చెందుతున్నిరు. తమ జీతం నంచి భద్రత పేరుతో కంత మొత్తానిని 
మినహాయంచుకంటున్నిరని, ఆ మొత్తానిని ఇంటి నిరామాణ సమయంలోనో, మరో 
అతయూవసర సందర్ంలోనో రుణంగా తీసుకోవచ్చని... ఇందుకోసం దరఖాసుతా 
చేసేతా పెండింగ్ లో ఉంచడమో, తిరసకురించడమో చేసుతాన్నిరని సిబ్ంది ఆవేదన 
చెందుతున్నిరు. దిగువ సా్థయ సిబ్ందికి భద్రత రుణాలు, సరండర్ మొత్తాలు 
ఇవ్వడానికి వసుతానని ఆటంకాలు ఏమిటో అర్థం కావడం లేదు. అసలు పోలీసు 
భద్రత కోసం జీత్ల నంచి మినహాయంచిన మొత్తాలు భద్రంగా ఉన్నియా? 
జమయన ఆ మొత్తానిని ఏమి చేశారో పాలకులు వివరణ ఇవా్వల్. తమ సమసయూల గురించి అడిగిన చిరుదోయూగులన వేధంచడం దా్వరా సిబ్ందికి ఏ విధమైన సందేశం 
ఇవా్వలనకంటున్నిరో చెపాపుల్. నందాయూలలో శ్రీ సురంద్ర అనే కానిసేటీబుల్ న హతయూ చేసేతా.. ఆ కేసులోని నిందితులోలీ ఒకరిని ఇపపుటికీ అరసుటీ చేయలేకపోయారు. ఇలంటి 
ఘటనలు సిబ్ందిలో ఆతమాస్్్థరాయూనిని దెబ్ తీసాతాయ. ఉననిత్ధకారులు సైతం సిబ్ంది సంక్షేమానిని దృష్టీలో ఉంచుకని వారికి రావాల్సిన టిఏలు, సరండర్ మొత్తాలు 
సకాలంలో అందేల చూడాలని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ కోరారు.

జనసేనలో చేరిన శ్రీ జుత్తు గ న్గరాజు
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట శెటిటీబల్జ గౌడ సంఘం మాజీ కారయూదరి్శ శ్రీ జుతుతాగ 
న్గరాజు గారు జనసేన పార్టీలో చేరారు. మంగళవారం ఉదయం 
హైదరాబాద్ లో పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైరమాన్ శ్రీ న్దెండలీ 
మనోహర్ గారి సమక్ంలో ఈ చేరిక జరిగింది. శ్రీ మనోహర్ గారు పార్టీ 
కండువా వేసి శ్రీ న్గరాజు గారిని పార్టీలోకి ఆహా్వనించారు. పశ్్చమగోదావరి 
జిలలీ ఉండి నియోజకవరాగానికి చెందిన శ్రీ న్గరాజు గారు గతంలో ఉండి 
వయూవసాయ మారకుట్ కమిటీ ఇంచార్జ్ ఛైరమాన్ గా, మహాదేవపటటీణం గ్రామ 
ఉప సరపుంచ్ గా, టీడీపీ జిలలీ కారయూదరి్శగా పని చేశారు. ఈ సందర్ంగా 
శ్రీ న్గరాజు గారు మాట్లీడుతూ “వయూవసాయంలో వచి్చన నష్టీలు, అపుపుల 
బాధతో ఆతమాహతయూలు చేసుకునని కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు భరోసా ఇసుతానని విధానం ననని ఆకరి్షంచింది. జనసేన పార్టీ ప్రజల పక్ం 
వహిస్తా కారయూక్రమాలు చేసుతాన్నిరు” అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో పార్టీ ప.ఏ.సి. 
సభ్యూలు శ్రీ కనకరాజు స్రి గారు, పశ్్చమగోదావరి జిలలీ పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ 

కటికలపూడి గోవిందరావు గారు, పార్టీ నేతలు శ్రీ చెననిమళ్ళ చంద్ర శేఖర్ గారు, శ్రీ పతసిమటలీ ధరమారాజు గారు, శ్రీ బండి రమేష్ గారు పాల్గాన్నిరు.
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ప్రజాక్షేమమే పరమావధిగా భావించే పవన్ కళ్యాణ్ కి  సింఘీభావింగా నిలవిండి 
– బత్తుల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి బత్తుల వింకటలక్ష్మి

‘జనంకోసం జనసేన’ ‘మహా పాదయాత్ర’ 29వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, ‘జనం కోసం 
జనసేన’ ‘మహా పాదయాత్ర’ 29వ రోజులో 
భాగంగా రాజానగరం నియోజకవరగాం, 
సీత్నగరం మండలం, సీత్నగరం 
గ్రామంలో ప్రజల ఆశీరా్వదంతో మందుకు 
సాగింది. రాజానగరం జనసేన న్యకులు 
బతుతాల బలరామకృష్ణ, ‘న్ సేన కోసం న్ 
వంతు’ కమిటీ ఉమమాడి తూరుపుగోదావరి 
జిలలీ కోఆరిడినేటర్ బతుతాల వంకటలక్ష్మి, 
జనసేన శ్రేణులు సంయుకతాంగా జనసేన 
పార్టీ విధ విధాన్ల మద్ంచిన కరపత్రాలు 
పంచుతూ, నిసా్వర్ధపరుడు, నీతి, నిజాయతీకి 
నిలువుటద్ంల ఉండే ప్రజాన్యకుడు పవన్ 
కళ్యూణ్ కి ఈసారి అవకాశం ఇవా్వలని, 
చాప కింద నీరుల రాష్టం నలుమూలల 
ప్రజాదరణతో రోజురోజుకీ బలపడుతునని 
జనసేన పార్టీని, రాష్టంలో రాజకీయ 
ప్రత్యూమానియ శకితాగా ఎదగడానికి ప్రజలు 
సహకరించాలని, జనసేన ప్రభ్త్వం వసేతా 
ప్రజలకు జరిగే మేలున, సమాజంలో వచే్చ 
మారుపున వివరిస్తా, గ్రామంలో ప్రజల 

ఆదరణతో ఈ పాదయాత్ర మందుకు సాగింది. జనసేన మహా పాదయాత్రలో మటటీ వేంకటేశ్వర రావు, గోకాడ స్రయూవతి, వేణు, బైలపూడి శ్రీన, మేడవరితా స్రిబాబు, 
చికకుం న్గేంద్ర, పండి వివేక్, మత్యూల మహేష్, ఆకుల సుబు్, మత్యూల హర్ష్ మరియు మండల న్యకులు, కారయూకరతాలు పాల్గాన్నిరు.

సీఎం సతీసమేతంగా శ్రీవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమరిపిస్తతారా? లేదా?
భారయూను తిరుమలకు ఎందుకు తీసుకురావడం లేదో ప్రజలకు సమాధానం చెపాపాలి
ఆసుతుల కోసం తలిలి, చెలిలినే గంటేసిన ఘనత ముఖయూమంత్రిది
బాబాయిది గొడ్డలి పోటో… గండె పోటో చెపపాండి
వెనునిపోటుకు బ్ండ్ అంబాసిడర్ వైసీపీ అధినాయకుడు
పేర్ని నాని బూటులి నాకడం వలలి… ముఖయూమంత్రికి పాలిష్ ఖరుచులు తగ్గాయ్
రోజా ఎక్కడ నుంచి పోటీ చేసుతుందో ఆమెకే తెలియదు
తిరుపతి మీడియా సమావేశంలో తిరుపతి నియోజకవరగా జనసేన ఇంచార్జి కిరణ్ రాయల్
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీవారి బ్రహ్మాతసివాలకు ఈసారైన్ మఖయూమంత్రి శ్రీ జగన్ రడిడి సతీసమేతంగా 
వచి్చ సా్వమివారికి పటుటీ వసా్రాలు సమరిపుసాతారా? లేదా ఎపపుటిలగే చెంచాలన వంటపెటుటీకని వచి్చ 
కారయూక్రమానిని మమ అనిపసాతారా? అననిదానిపై త్డేపల్లీ కాపల కుకకు పేరిని న్ని అయన్... జిలలీ 
మంత్రి రోజా అయన్ రాష్ట ప్రజలకు సమాధానం చెపాపులని జనసేన పార్టీ తిరుపతి నియోజకవరగా 
ఇంఛారిజ్ శ్రీ కిరణ్ రాయల్ డిమాండ్ చేశారు. ఎంతో మంది మఖయూమంత్రులు సతీసమేతంగా 
వచి్చ శ్రీవారికి పటుటీ వసా్రాలు సమరిపుంచారని... ఈ మఖయూమంత్రి  తన భారయూ భారతీరడిడిని ఎందుకు 
తీసుకురావడం లేదని ప్రజలు ప్రశ్నిసుతాన్నిరని అన్నిరు. ఆమె రానంటుందా? లేదా మఖయూమంత్రి 
గారు రానివ్వడం లేదా? అనే దానిపై ప్రజలకు అనమాన్లు ఉన్నియన్నిరు. పటుటీ వసా్రాలలో జగన్ 
గారు మెరిసిపోతూ... భారతీ రడిడి గారితో కల్సి వసేతా ప్రజలు చూడాలనకుంటున్నిరని అన్నిరు. మంగళవారం తిరుపతి ప్రెస్ కలీబ్ లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ 
సందర్ంగా శ్రీ కిరణ్ రాయల్ మాట్లీడుతూ “కనని తల్లీనే పార్టీ నంచి గంటేసిన ఘనత ఈ మఖయూమంత్రిది. జగన్ రడిడి చంచల్ గూడ జైలోలీ ఉంటే జగననని విడిచిన బాణానిని అంటూ 
ఊరూరా తిరిగిన చెల్లీని ఆసితా విషయంలో వననిపోటు పొడిచాడు. పదవి కోసం సంత బాబాయని ఏం చేశారో తెలుసు. ఆయనది గొడడిల్ పోటో...గుండె పోటో చెపాపుల్. వననిపోటుకు 
బ్ండ్ అంబాసిడర్ వైసీపీ అధన్యకుడు. అలంటి పార్టీలో ఉనని న్ని, రోజా లంటివాళ్్ళ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని గురించి మాట్లీడడం విడ్డిరం.
* నిద్రలేని రాత్రులు గడపడం ఖాయం
త్డేపల్లీ కాపల కుకకు, మాజీ మంత్రి పేరిని న్ని బూటులీ బాగా న్కుత్డు. అందుకే మఖయూమంత్రి జగన్ రడిడికి బూటు పాల్ష్ ఖరు్చ తగిగాందని బయట ట్క్ ఉంది. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారిపై ఎంత మొరిగిన్ మళ్లీ ఆ కుకకుకి మంత్రి పదవి రాదు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిపై ఇషటీమొచి్చనటులీ మాట్లీడుతున్నిరు. మేమ బూతులు తిటటీడం మొదలుపెడితే సంత భారయూలతో 
కూడా కాపురాలు చేసుకోలేరు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని ఈ కాపల కుకకు వీకండ్ పొల్టీషన్ అన్నిడు. వీళ్లీ అధకారంలోకి వచి్చ మూడుననిరళ్లీ అవుతుంది. ఒకకుటంటే ఒకకు పరిశ్రమ 
తెచా్చరా? ఒకకుడికి ఉదోయూగం కల్పుంచారా? కనీసం 100 అడుగుల రోడులీ వేశారా? కాపల కుకకు ఇషటీమొచి్చనటులీ మాట్లీడితే ... కుకకున కటినటులీ కడత్ం. యాత్ర గురించి శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు చాల సపుషటీంగా చెపాపురు. ఆయన రోడులీ మీదకు వసేతా లక్లది మంది ప్రజలు రోడెడికుకుత్రు. అందుకు తగగా ఏరాపుటులీ పకాకుగా చేయాల్. వాటనినింటిని దృష్టీలో పెటుటీకని శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు యాత్రన త్త్కుల్కంగా వాయదా వేశారు. మేమ ఒకటే చెబుతున్నిం. యాత్రగానీ మొదలైతే వైసీపీ న్యకులు నిద్రలేని రాత్రులు గడపడం ఖాయం.
* పరాయూటక శాఖ మంత్రి అంటే విదేశాలోలీ పరయూటించడం కాదు
పరాయూటక శాఖ మంత్రి అయన రోజా గారు సినిమాలోలీ నటించేటపుపుడు విదేశాలోలీ పరయూటించారు. ఇపపుడు రాజకీయాలోలీ కూడా విదేశాలోలీనే పరయూటిసుతాన్నిరు. పరాయూటక శాఖ మంత్రి 
అంటే.. మీరు విదేశాలోలీ పరయూటించడం అనకుంటున్నిరు. జనసేన పార్టీకి సింగిల్ గా పోటీ చేసే దమమాందా? 175 సీటలీలో అభయూరు్ధలన నిలబెటటీగలరా? అని ఆమె అడుగుతున్నిరు. 
ఆమెకే సీటు లేక విదేశాలోలీ తిరుగుతున్నిరు. వచే్చ సార్వత్రిక ఎనినికలోలీ ఆమె ఎకకుడ నంచి పోటీ చేసాతారో చెపపుగలరా? ఆమె పోటీ చేసే సీటు చిరిగిపోయంది. ఆమెకు నిజంగా చితతాశుది్ధ 
ఉంటే నగరి నియోజకవరగా సమీక్ సమావేశం ఎందుకు పెటటీడం లేదు. సమావేశం నిర్వహిసేతా ఆమెతోపాటు ఇద్రు గన్ మెనలీ, ఒక మాయూకప్ మేన్, ఒక అసిస్టీంట్ తపపు ఎవరూ రారు 
అనని కాలీరిటీ ఆమెకు ఉంది. అందుకే ఆమె సమీక్ సమావేశం నిర్వహించడం లేదు. మా వైసీపీ న్యకుడు సింహం.. సింగిల్ గా వసాతాడు అంటున్నిరు... మీ న్యకుడిని కనని పెద్ 
సింహం వైఎస్ఆర్ గారు 2004లో ఎందుకు సింగిల్ గా పోటీ చేయలేదు? టీఆర్ఎస్, వామపక్షాలతో ఎందుకు పొతుతాలు పెటుటీకున్నిరు? ప్రజలకు సమాధానం చెపపుండి. ప్రజలకు 
మంచి చేయడం మఖయూంగానీ సింగిల్ గా వచా్చమా? కల్సి కటుటీగా వచా్చమా ? అననిది మఖయూం కాదు” అన్నిరు. ఈ సమావేశంలో పార్టీ తిరుపతి నగర అధయూక్షుడు శ్రీ జె. రాజారడిడి 
పాల్గాన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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రాజోలు జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ సిదా్ధంత్లు, 
ఆశయాలు, ఆయన చేసే సేవా కారయూక్రమాలు, కులలన కల్పే ఆలోచన 
విధానం, మత్ల ప్రసాతావన లేని రాజకీయాలకు ఆకరి్షతులై ప్రజలకు సేవ 
చేయాలనే ఉదే్శంతో రాజోలు నియోజకవరగాం నండి రాజోలు గ్రామానికి 
చెందిన ఎసిసి దళిత సామాజికవరాగానికి చెందిన గొలలీమందల పూర్ణచంద్రరావు 
కనరా బాయూంక్ మేనేజర్ గా పనిచేస్తా వాలంటర్ రిటైరమాంట్ తీసుకుని జనసేన 
పార్టీ జిలలీ అధయూక్షులు కందులు దురగాష్, జనసేన పార్టీ రాష్ట జనరల్ స్క్రటర్ 
శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వనీ సమక్ంలో జనసేనలో పార్టీలో చేరడం జరిగింది. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట సంయుకతా కారయూదరి్శ దిరిశాల బాలజీ, 
రాష్ట మతసి్యకార విభాగ కారయూదరి్శ పొననిల ప్రభ, జిలలీ కారయూదరి్శ గుండా బతుతాల 
త్త్జీ, మండల అధయూక్షులు గుబ్ల పణి కుమార్, మల్లీపూడి సతితాబాబు, దొడడి 

జయరాం, పనిశెటిటీ బుజిజ్, ఎలలీమెల్లీ ఆనందరాజు, ఎంపీటీసీ ఉండపల్లీ అంజి, ఉల్శెటిటీ లక్ష్మణ్, పపపుల లక్ష్మణ్, ఆర్ శ్రీన, వంకనని బాబు, వి చినిని, గడడిం తిలక్ పాల్గాన్నిరు. మరియు 
ఆయనతో పాటు వైసీపీ, టీడీపీ పార్టీల నండి 30 మంది దళిత న్యకులు పార్టీలో చేరడం జరిగింది.

జనసేన పార్టీపై ప్రజల్లో పెరుగుతున్న ప్రజాదరణను చూసి ఓర్వలేకపోతున్్నరు
మీడియా సమావేశంలో కందుల దురగాష్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రిలో జరిగిన పత్రికా సమావేశంలో ఉమమాడి తూరుపుగోదావరి 
జిలలీ అధయూక్షులు కందుల దురగాష్ మాట్లీడుతూ జనసేన పార్టీ రాష్ట అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ పై..వైసాసిర్సిపీ మంత్రులు, ఎమెమాలేయూలు చేసుతానని వాయూఖయూలన ఖండిస్తా 151 సీటులీ 
గల్చిన మీరు జనసేన పార్టీపై ప్రజలోలీ పెరుగుతునని ప్రజాదరణన చూసి ఓర్వలేక తమ 
అకకుసు వళలీగకకుకుండా మందు ప్రజల కోసం చేయవలసిన అభివృది్ధ పనలపై దృష్టీ 
సారించాలని, మఖయూంగా పదే పదే పవన్ కళ్యూణ్ పై విమర్శలు చేసే పేరిని న్ని, రోజా 
తదితరులన జగన్ రడిడి బానిసత్వం వీడి వాసతావాలు మాట్లీడాలని హితవు పల్కారు. ఈ 
సమావేశంలో రాష్ట సా్థయ, జిలలీ సా్థయ న్యకులు పాల్గాన్నిరు.

అనుచిత వ్యాఖయాలను తీవ్ింగా ఖిండిించిన పితాని
శతఘ్ని న్యూస్: అంబేదకుర్ కోనసీమ 
జిలలీ, మమిమాడివరం, జనసేన అధనేత 
పవన్ కళ్యూణ్ పై పేరిని, డ్రామా ఆరిటీస్టీ 
రోజా అనచిత వాయూఖయూలన తీవ్ంగా 
ఖండించిన పత్ని. మా అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ న విమరి్శంచే సా్థయ 
నీది కాదు. పచి్చ పటిటీ మఖయూమంత్రి 
జగనోమాహన్ రడిడి ఇచి్చన స్కురిప్టీ చదివి 
పేరినిన్ని, రోజా అయన భజన చేస్తా 
నోటికచి్చనటులీ మాట్లీడుతున్నిడు.. 

పవన్ కళ్యూణ్ తన కష్టీరిజ్త్నిని కష్టీలలో ఉనని మృతి చెందిన కౌలురైతు కుటుంబాలకు 
పంచిపెడుతున్నిరు. జగనోమాహన్ రడిడిల దోచుకుని దాచుకోవడంలేదు. ప్రభ్త్వ పతనం 
ఖాయమనే అర్థమయ భయంతోనే పచి్చపచి్చగా మాట్లీడుతున్నిడు. మంచి ట్రీటమాంట్ 
చేయంచుకుంటే మంచిది. మీ వాయూఖయూలకు త్వరలోనే ప్రజలు తగిన గుణపాఠం చెబుత్రు 
జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ పై అనచిత వాయూఖయూలు చేయటం హేయమైన చరయూ 
పేరిని న్ని తీరు మారు్చకోకపోతే ఉరుకునేదిలేదని మమిమాడివరం నియోజకవరగా జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జ్ పత్ని బాలకృష్ణ హెచ్చరించారు.

వరికూటి నాగరాజు ఆధ్వరయాింలో 
“నా సేన కోసిం – నా వింత్”

శతఘ్ని న్యూస్:  పొదిల్, జనసేన అధనేత పలుపుమేరకు పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు 
జనసేన పార్టీ ప్రతిష్టీతమాంగా ప్రారంభించిన ‘న్ సేన కోసం న్ వంతు’ కారయూక్రమంలో 
పొదిల్ బీ.సీ కాలనీలోని జనసైనికుల సమక్ంలో “న్ సేన కోసం – న్ వంతు” 
కారయూక్రమానిని ప్రకాశం జిలలీ జనసేన పార్టీ లీగల్ స్ల్ కారయూదరి్శ వరికూటి న్గరాజు 
ఆధ్వరయూంలో నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గాన్నిరు.

పితాని ఆధ్వరయాింలో ‘నా సేన కోసిం నా వింత్’
శతఘ్ని న్యూస్: మమిమాడివరం, రాష్ట పీఏసీ సభ్యూలు మరియు మమిమాడివరం 
నియోజకవరగా ఇన్్చరిజ్ పత్ని బాలకృష్ణ త్ళలీరవు మండలం చొలలీంగి, చొలలీంగి పేట, జీ 
వేమవరం, పటవల గ్రామాలోలీ న్ సేన కోసం న్ వంతు కారయూక్రమంలో పాల్గాన్నిరు వీరి 
వంట జిలలీ ఉపాధయూక్షులు సానబోయన మల్లీకారుజ్నరావు, గుద్టి జమిమా, ఉభయగోదావరి 
జిలలీల ర్జనల్ కోఆరిడినేటర్ మత్యూల జయలక్ష్మి, మండల అధయూక్షులు అతితాల బాబురావు, 
గోదశ్ పుండర్ష్, జీ వేమవరం ప్రెసిడెంట్ పుణయూమంతుల స్రిబాబు, ఇళ్ళ వీరా, దూడల 
సా్వమి, కమమా జి సుబ్రమణయూం, సుంకర చంద్రరావు, టేకుమూడి త్రిమూరుతాలు, చికకుం 
రామచంద్రరావు, రాయపరడిడి బాబి, కనకాల పెద్బాబు, కమనబోయన ప్రసాద్, కంది 
దురాగాప్రసాద్, గండి అనిల్, గిడిడి రతనిశ్రీ, కడికలపూడి ప్రసాద్, పాటి శ్రీన, దొమేమాటి 
ప్రసాద్, రవి, న్తి న్గేశ్వరరావు మరియు తదితర న్యకులు పాల్గాన్నిరు.

ప్రమాదానికి గురైన జనసైనికునికి 
మనోధైరాయానినిచిచిన బోడపాటి శివదత్

శతఘ్ని న్యూస్: పాయకరావుపేట, ప్రమాదానికి గురై బాధలో ఉనని గొటిటీవాడ 
జనసైనికుడు త్త్జీని కల్సి మనోధైరాయూనిని నింపడమే కాకుండా ఆరి్థక సహాయానిని 
అందించిన జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయూదరి్శ శ్వదత్ బొడపాటి. ఈ కారయూక్రమంలో రామ, 
బండి రాజు, బంగారి రాజు, అలలీడ రమణ, పకికు సా్వమి మరియు కోటవురటలీ మండల 
జనసైనికులు పాల్గాన్నిరు.

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

వల్ింపల్్పై వరుచుకుపడ్డ జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, పశ్్చమ నియోజకవరగా కారాయూలయంలో జనసేన పార్టీ విజయవాడ 
అధకార ప్రతినిధ మదా్న శంకర్ రావు (సాటీల్న్ శంకర్) నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో 
మాట్లీడుతూ టిడ్కు ఇళ్ళ కోసం నగరంలో అనేకమంది మహిళలు అపుపులు చేసి పాతికవేల నంచి 
లక్ రూపాయల వరకు గత ప్రభ్త్వంలో చెల్లీసేతా వారికి మీరు వచి్చ ఇలులీ ఇవ్వకుండా అనేక 
ఇబ్ందులు గురిచేసుతాన్నిరని గతంలో జకకుంపూడిలో కటిటీనటువంటి ఇలులీన ఏం చేయాలని మీరు 
అనకుంటున్నిరో చెపాపులని, ఆ ఇలులీ అనిని మీ వైసీపీ కారయూకరతాలకు ఇవా్వలనకుంటున్నిరా..?? 
అని ఇపపుటికే అవి శ్థిలవస్థకు చేరుకున్నియని దీనికి ఈ ప్రజలకు సమాధానం చెపాపులని 
వైఎసాసిరిసిప అధకారంలోకి రాకమందు ప్రజలకు అనేక వాగా్న్లు చేసి ఉన్నిరని ఆ వాగా్న్లనీని 
తీర్చనందుకు మీరు ప్రజలకు సమాధానం చెపాపులని, అధకారంలోకి రాగానే కేంద్ర మెడలు ఉంచి 
ప్రతేయూక హ్దా తీసుకువసాతానని చెపపున మీ జగనోమాహన్ రడిడి కేంద్రం వద్ మోకరిల్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ 
పరువు తీసాడని. అలగే అధకారంలోకి రాగానే మీ జగనోమాహన్ రడిడి సంపూర్ణ మదయూపానం 
నిషేధసాతామన్నిరు. మదయూం నిషేధంచకపోగా మీ జగనోమాహన్ రడిడి సంత బ్ండలీతో మదాయూనిని ఏరులై 
పారిచి సామానయూ మధయూతరగతి కుటుంబాలన విచిఛిననిం చేస్తా ఉన్నిరని. సంపూర్ణ మదయూపానం 
నిషేధం అంటే ఇదేన్..?? అని మీరు అధకారంలో రాకమందు బాదుడే బాదుడని స్లీగంచి ఇచి్చన 
మీ జగనోమాహన్ రడిడి రాష్టంలో నిత్యూవసర ధరలు అనినింటిని పెంచి వీరబాదుడే బాదుడే స్లీగన్ 
ఎతుతాకునేల చేశారని . పవన్ కళ్యూణ్ బసుసి యాత్ర ఆపలేదని కంచెం కాల వయూవధ ప్రకటించారని, 
రాబోయే రోజులోలీ పవన్ కళ్యూణ్ బసుసి యాత్ర దా్వరా మీలంటి అవినీతిపరులు పరిగతితాసాతారని, 
రాబోయే రోజులోలీ ప్రజలు మీకు సరైన బుది్ధ చెపాతారని పశ్్చమ నియోజకవరగాంలో నీ అవినీతి బటటీ 
బయలు చేసి వేలలీంపల్లీ శ్రీనివాసిని మాజీని చేసిన ఘనత మా పోతిన మహేష్ ది అని పశ్్చమలో 
మహేష్ ఎదుగుదలన చూసి ఓర్వలేక పనికిమాల్న నలుగురు వయూకుతాలన కోవర్టీ లు చేసి జనసేన 
పార్టీలో చీలకలు తేవాలని చూసుతాన్నిరని ఆ కోవర్టీ లకు సరిగాగా బుది్ధ చెపేపు రోజు దగగారలోనే అన్నిరు. 
వలలీంపల్లీ శ్రీనివాస్ విలువలు గురించి మాట్లీడితే హాసాయూసపుదంగా ఉందని తన స్వలభం కోసం 
పార్టీలు మార నీలంటి వయూకితా కూడా విలువలు గురించి మాట్లీడితే ప్రజలు నవు్వకుంటున్నిరని, గత 
మూడేళలీలో ఎమెమాలేయూ ఉండి కూడా నియోజకవరగాంలో ఒకకు అభివృది్ధ కారయూక్రమం కూడా చేయలేదని, 
నోటికి వచి్చనటుటీ పవన్ కళ్యూణ్ గురించి మాట్లీడితే చూస్తా ఊరుకోబోమని మీకు తగిన ర్తిలో 
బుది్ధ చెబుత్మని హెచ్చరించారు. అనంతరం నమన్ కార్తాక్ మాట్లీడుతూ మంత్రిగా మూడు 
సంవతసిరాలు చేసిన వలంపల్లీ శ్రీనివాస్ వాళ్ళ ఇంటిదగగార రోడుడి వేయంచుకోవడానికి న్లుగు 
రోజులు పటిటీంది కానీ విజయవాడపశ్్చమ నియోజకవరగాంలో గుంటలు పడిన రోడులీ పూడి్చ కతతా 
రోడులీ వేయలేకపోయారు కండ ప్రాంతంలో మెటులీ పాడైపోతే నేటికీ కతతా మెటులీ కటటీలేకపోయారని, 
పశ్్చమ నియోజకవరగాంలో యువతకి ఉపాధ అవకాశాలు కూడా కల్పుంచలేకపోయారని మంత్రిగా 
మూడు మూడు సంవతసిరాలోలీ ప్రజా సమసయూలన ఈన్డు పటిటీంచుకోలేదని కానీ విజయవాడ సిటీ 
అధయూక్షులు పోతిన వంకట మహేష్ ప్రజా సమసయూలపై అననితయూం పోరాటం చేస్తా ప్రజల పక్షాన 
నిల్చారని, మీ రాజకీయ లబి్ధ కోసం 2009 నంచి 2014 వరకు మీరు అనేక పార్టీలు మారారు 
మీరా విలువల గురించి మాట్లీడేది వేలలీంపల్లీ శ్రీనివాస్… మీకు ఇదే చెపుతాన్ని ఇంకకసారి మా 
పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గురించి కానీ మా విజయవాడ అధయూక్షులు పోతిన వంకట మహేష్ 
గురించి గానీ ఇంకకకుసారి తపుపుగా మాట్లీడితే మిమమాల్ని రోడుడి మీద కూడా నడవనివ్వమని మీ 
ఇంటి ఎదుట ధరాని చేసాతామని హెచ్చరించారు. ఈ సమావేశంలో విజయవాడ నగర ఉపాధయూక్షులు 
స్మన్థం, సంయుకతా కారయూదరి్శ గనీ రామ, జనసేన న్యకులు బైపు రామకృష్ణ, మలకల 
హనమాన్ తదితరులు పాల్గాన్నిరు.

చిరు పవన్ సేవ్సమితి ఆధ్వరయాింలో వ్టర్ టయాింకర్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు, జనసేన పార్టీ, 
చిరు పవన్ సేవా సమితి ఆధ్వరయూంలో 
ఏరాపుటుచేసిన వాటర్ ట్యూంకర్ 
దా్వరా మంగళవారం అంతర్వదికర 
గ్రామం(దారి కోడప)లో నీరు అందక 
ఇబ్ందిపడుతునని వారికి పాలగుమిమా 
గ్రామానికి చెని్న జనసైనికుడు న్మన 
చంటిన్యుడు పుటిటీనరోజు సందర్ంగా 
వారు ట్రాకటీర్ డిజల్ మరియు డ్రైవర్ 
ఖరు్చల నిమితతాం రూపాయలు 1000/- 
ఇవ్వగా జనసైనికుల దా్వరా త్రాగునీరు 
అందించడం జరిగింది అని జనసేన 
న్యకులు న్మన న్గభూషణం 
తెల్పారు.

ప్రమాదానికి గురైన జనసైనికునికి 
మనోధైరాయానినిచిచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: పాడేరు, 
జి.మాడుగుల మండలం 
నరామాతిలో ప్రమాదానికి గురైన 
జనసైనికుడు కంచం మోహన్ 
ని పాడేరు ఆసపుత్రిలో చేరిపుంచిన 
విషయం తెలుచుకునని జనసేన 
పార్టీ పాడేరు, అరకు పారలీమెంట్ 
ఇన్్చర్జ్ డా.వంపురు గంగులయయూ 
ఆసపుత్రికి చేరుకుని మోహన్ ని 
వారి కుటుంబానికి పరామరి్శంచి 

ఎటువంటి చికిత్సిపరమైన అవసరాలు ఉనని మీకు సహాయంగా ఉంట్మని 
బరోసానిచా్చరు. జనసైనికులు అశోక్ సాలేబు, శ్వశంకర్, కిలోలీ అశోక్ ప్రమాద 
సంఘటన పూరా్వపరాలు అడిగి తెలుసుకుని మీకు అండగా ఉంట్మని తెల్పారు.

చినానిరికి ఆరిధికసాయమిందించిన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: అంబేదకుర్ కోనసీమ జిలలీ, అమలపురం పటటీణం కల్వకలన 
వీధలో నివాసమంటునని జకకుంపూడి ప్రసాద్ కుమారతా జకకుంపూడి ప్రణవి 
పుటుటీకతోనే చెవిటి, మూగ వాయూధతో బాధపడుతుండడంతో ఆ పాపకి వైదయూం 
నిమితతాం జనపల్లీ, నలలీమిల్లీ, జనసైనికులు రూపాయలు 5,000/- సమకూర్చగా 
జనసేన పార్టీ న్యకులు నలలీ శ్రీధర్, అమలపురం రూరల్ మండల 
అధయూక్షులు ల్ంగోలు పండు, డి.ఎస్.ఎన్ కుమార్ నలలీ వంకటేశ్వరావు, అలలీడ 
రవి, నిమమాకాయల రాజేష్ కల్సి 12,000 మొతతాం 17,000 వేల రూపాయలు 
తండ్రి ప్రసాద్ కి అందజేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో ఏ.వేమవరపాపుడు 
ఉపసరపుంచ్ వాకపల్లీ వంకటేశ్వరావు, జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్గాన్నిరు.

ఆలమూరు గ్రామింలో పలువురిని 
పరామరి్శించిన బిండారు

శతఘ్ని న్యూస్: డాకటీర్ బి.ఆర్ 
అంబేదకుర్ కోనసీమ జిలలీ, కతతాపేట 
నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ 
బండారు శ్రీనివాస్ మంగళవారం 
ఆలమూరు మండలంలో ఆలమూరు 
గ్రామం నందు ఈ సందర్ంగా 
పలువురు ఆన్రోగయూ కారణాల 
వలలీ విశ్ంతి తీసుకుంటునని 
పలువురుని పరామరి్శంచి ఉన్నిరు. 
ఈ కారయూక్రమంలో మొదటిగా 
పరామరి్శంచిన వారిలో గత 
కది్రోజుల క్రితం మోచేతికి ఫ్యూక్చర్ 
అయన కారణంగా విశ్ంతి 

తీసుకుంటునని కర్రి సతయూన్రాయణన పరామర్శ చేసి, కర్రి సతయూన్రాయణ 
రిటైర్డి ఏఎస్ఐ వారిని ఆలమూరు గ్రామం వళి్ళ వారి ఇంటి యందు కల్సి వారి 
కషటీసుఖాలన అడిగి తెలుసుకున్నిరు. అనంతరం డెంగూయూ జ్వరంతో బాధపడుతూ 
గత కది్రోజుల నంచి కంచెం రికవర్ అయన ఆలమూరు గ్రామ జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షుడు రాజున పరామరి్శంచి, కషటీ సుఖాలన అడిగి తెలుసుకున్నిరు. 
అదేవిధంగా ఆలమూరు గ్రామానికి చెందిన ది్వభాషం ప్రకాష్ న, గత కది్రోజుల 
క్రితం కంత అన్రోగయూం చెందిన కారణంగా ఆపరషన్ చేయంచుకునని ప్రకాష్ కల్సి 
కషటీసుఖాలన అడిగి తెలుసుకున్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో ప్రమఖ నేత బండారు 
శ్రీనివాస్ వంట, ఆలమూరు మండల అధయూక్షులు స్రపపు రడిడి సతయూ, కతతాపల్లీ 
నగేష్, సలది జయప్రకాశ్ న్రాయణ (జె ప) చలలీ బాబి, చలలీ వంకటేశ్వరావు, 
సిరిగినీడి పట్టీభి, జిలలీ జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయూదరి్శ త్ళలీ డేవిడ్ రాజ్, వీర 
మహిళలు కండేటి హేమ దేవి, కోట వరలక్ష్మి తదితరులు పాల్గాన్నిరు.

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

పవన్ కళ్యాణ్ గురిించి మాట్డే 
అర్హత మీ వైసీపీకి లేదు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట, ఆదివారం మంగళగిరి జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో 
కారాయూలయంలో అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ లీగల్ స్ల్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో అధయూక్షులు వారు ప్రసంగిస్తా ప్రభ్త్వ వైఫలయూల మీద వారు చేసుతానని 
తపపుదాలన అలగే వారి పరిపాలన వైఫలయూం వలలీ వాళలీకు రాబోవు ఎనినికలోలీ ఇనిని సీటలీకే 
ప్రజలు మిమమాల్ని పరిమితం చేసాతారని అలగే కనిని అంశాల మీద మాట్లీడడం జరిగింది 
ఎపుపుడు పవన్ కళ్యూణ్ ప్రభ్త్వ వైఫలయూల మీద మాట్లీడిన వంటనే కందరు దుషటీశకుతాలు 
మేమ కుకకుతో విశా్వసంలో కూడా పోటీ పడత్మని చెపుపుకునే వారు అదే పనిగా పవన్ 
కళ్యూణ్ ప్రసంగం ఆదివారం అయపోయనపపుటి నంచీ ఒకరి తరా్వత ఒకరు పోటీపడి 
మరి పవన్ కళ్యూణ్ పై వయూకితాగత దూషణలు చేస్తా ఉన్నిరు. మీరు ఆయనన వయూకితాగతంగా 
దూష్ంచే అంతటి అర్హత ఉందా లేదా అని మిమమాల్ని మీర అద్ం మందర నిలబడుకని 
ప్రశ్నించుకని ఆ తరువాత మా పవన్ కళ్యూణ్ ని విమరి్శంచాలని కోరుకుంటున్నిం. 
పవన్ కళ్యూణ్ ఎపుపుడ్ ప్రజా సమసయూల మీద పోరాటం, ప్రశ్నించే వారు… ఒక మాజీ 
మంత్రి మాట్లీడుతూ చిరంజీవిని పవన్ కళ్యూణ్ వననిపోటు పొడిచారు అన్నిరు. ఏ 
విధంగా వననిపోటు పొడిచారో మీరు చెపాపులని కోరుకుంటున్నిం అపపుటోలీ ప్రజారాజయూం 
మన చిరంజీవి పెటిటీన పార్టీలో ఎంతోమంది మీలంటి వాళలీకి ఆయన రాజకీయ 
భవిషయూతుతా ఇవ్వడం జరిగింది. దేనికి పనికిరాని వాళ్్ళ చాలమంది పనికచే్చ వాళ్్ళ 
చాలమంది పేదలకి బీసీలకు ఎసీసి ఎసీటీలకు ఎంతమంది ఆయన ఇచా్చడు అలగే 
పనికిరాని వాళ్్ళ మీలంటి వాళ్ళకి కందరికి పదవులు ఆయన పుణయూమా అని చెపపు మీరు 
ఇపుపుడు అనభవిసుతాన్నిరు మీకు రాజకీయ భవిషయూతుతా కూడా చాలమందికి ఇవ్వడం 
జరిగింది కులం కారుడి వాడుకని ఎంతవరకు పైకి రావాలనే మీ ఆలోచనలు తపపు కుల, 
మత్లకతీతంగా పార్టీలు నడవాలని చెపపు పవన్ కళ్యూణ్ కోరిక ఆయనకు మీకు నకకుకు 
న్గలోకానికి ఉననింత తేడా ఉంది దయచేసి విధానపరంగానే ఏదైన్ సబెజ్కుటీ సబెజ్కుటీ 
మాట్లీడాలే తపపు వయూకితాగత దూషణ తగవని మేమ వయూకితాగత దూషణలు చేయగలమని 
కానీ మా అధన్యకుడు పవన్ కళ్యూణ్ సంసాకురం నేరిపుంచారు కాబటిటీ క్రమశ్క్ణగా 
మేమ ఉన్నిమని తెల్యజేసుతాన్నిం. జనసేన అంటే బడుగు బలహీన వరాగాల వాళ్ళ 
కోసం మన అంబేదకుర్ ఎంత కృష్ చేశారో ఆయన స్ఫూరితాతో అలగే తెగింపులో మన 
ప్రాణాలైన్ అరిపుంచి సా్వతంత్రం తీసుకురావాలని చెపపు ప్రాణాలు అరిపుంచిన పోరాట 
యోధులు భగత్ సింగ్ ఇలంటి వాళ్ళ స్ఫూరితాతో మా పవన్ కళ్యూణ్ ఎనోని ఏళలీ మందే 
సీఎం పఎఫ్ ఏరాపుటు చేశారు కామన్ మాయూన్ ప్రొటక్న్ ఫోర్సి ఆయన అల అపపుటినంచి 
సేవాగుణం కల్గిన వారు ఏదో మారుపు తీసుకురావాలనే నిరంతరం తపంచే వయూకితా 
ఆయనన మీరు విమరి్శంచే సా్థయ కల్గిన వారు కాదని తెల్యజేసుతాన్నిం, అల మారుపు 
కోసం వచి్చన మా చిరంజీవి ఆశయాలన గల్చిన కందరు ఎమెమాలేయూలు ప్రెససిర్ పెటిటీ 
మానసికంగా ఆయనకు ఒతితాడి తెచి్చ పార్టీ విలీనం చేసే విధంగా చేశార తపపు మారుపు 
కోసమే ఆయన చూశాడు ఎపుపుడు సీటులీ అమమాకోల ఈరోజు పవన్ కళ్యూణ్ ఆయన 
వననిపోటు పొడిచారు అంటున్నిరు. ఆయన ఆశయాలు మారుపుని తీసుకురావాలని 
ఇపపుటికీ పవన్ కళ్యూణ్ జనసేన పార్టీని సా్థపంచి మారుపు కోసం కృష్ చేస్తా జీరో బడెజ్ట్ 
పాల్టిక్సి చేసుతాన్నిరు మీలగా కోటులీ, కోటులీ గుమమారించి జన్ల్ని పపుపులు బెలలీలుగా 
కని ఓటులీ వేయంచుకని అధకారం తెచు్చకని అధకారం తెచు్చకున్నికన్ని ప్రజలకు 
ఏమన్ని ఉపయోగపడే పనలు చేసుతాన్నిరా అంటే అది కూడా చేయడం లేదు మీరు మా 
పవన్ కళ్యూణ్ ని విమరి్శసుతాన్నిరు అంటే ఇది హాసాయూసపుదంగా ఉంది అనినిటికన్ని మించి 
మీ న్యకులు,మీ కారయూకరతాలు మీ దాంటోలీ సరపుంచులుగా గల్చిన వాళ్లీ ఎంతోమంది 
మాకు వదు్రా ఈ పరిపాలన మేమెందుకురా ఓటు వేశామని చెపపు చెపుపులతో కటుటీకునని 
వీడియోలు చాలనే ఉన్నియ. బహిరగాతంగానే కటుటీకునని వాళ్్ళ ఉన్నిరు. అది మీరు 
గ్రహించాల్ అంటే మన పరిపాలన అంత బంగారంగా ఉందని, ఎంత బంగారంగా 
ఉందో మీ దృష్టీకి వదిలేసుతాన్నిం. ఇంకకసారి పవన్ కళ్యూణ్ ని విమరి్శసేతా బాగుండదని 
గంట్పదంగా చెపుతాన్నిం ఈ వాయూఖయూలన తీవ్ంగా ఖండిసుతాన్నిం ఈ కారయూక్రమంలో 
పాల్గానని వారు గురివిగారి వాసు జనసేన ఉమమాడి కడప జిలలీ ప్రోగ్రామ్ కమిటీ 
సభ్యూలు రమణ, ఈశ్వర్, తిపాపుయపల్లీ ప్రశాంత్, సాయ, హర్ష్, మంకు వంకటేష్, 
ఉల్లీ ఉపేంద్ర, నరహరి, ఎద్ల నరసింహా, గణేష్, శ్రీన, సుబు్ కంతమంది జనసేన 
సైనికులు పాల్గాన్నిరు.

వీఆర్ఏల అరెస్ట్ అప్రజాసా్వమయాిం
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన, బ్రిటిష్ కాలం నండి రవన్యూ వయూవస్థలో పనిచేసుతానని అపపుటి గ్రామ 
నౌకరులు ఇపపుటి వీఆరో్వలు. జిలలీ కలెకటీర్ సా్థయ నండి దిగువ సా్థయ ఏ అధకారం 
వచి్చన్ గ్రామంలో సాదరంగా సా్వగతం పల్కే విఆర్ఏలె. వీఆర్ఏల కనీస వేతనం 18 
వేలకు పెంచి వారి న్యూయమైన డిమాండలీన తీరా్చలని పెడన నియోజకవరగా జనసేన 
న్యకులు ఎస్ వి బాబు తెల్పారు.

నిరుపేద మహిళకు మనోధైరాయానినిచిచిన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: అనపరితా నియోజకవరగాం, 
పెదపూడి మండలం పెదపూడిలో నిరుపేద 
కుటుంబం ఇపపుటికే మగుగారు ఆడపలలీలు 
జనమానిచి్చ మరొక ఆడపలలీకు జనమానిచి్చ 
ఆరి్థకంగా ఎంతో ఇబ్ందులు పడుతునని 
నిరుపేద మహిళ విషయం తెలుసుకునని 
జనసైనికులు డబు్లు, బియయూమ 

నిత్యూవసర సరుకులు, దుపపుటులీ వారికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో పెదపూడి 
జనసైనికులు రాపరితా సాంబశ్వ, కలుసు సింహాచలం, న్యుడు శ్రీన, రుద్రాక్ల రమేష్, 
త్ళలీ సా్వమి, కాకి సతయూన్రాయణ, పొనగంటి శ్రీన, గోప వీరబాబు, మంచిశెటిటీ శ్రీన 
జనసైనికులు పాల్గాన్నిరు.

గిరిసేన జనసేన 
జనిం వద్దకు జనసేన మొదటి రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీపురం మనయూం జిలలీ, పాలకండ నియోజకవరగాం, వీరఘటటీం 
మండలం సవర గోపాలపురం, సవర గూడ గిరిజన గ్రామాలో మంగళవారం 
గిరిసేన జనసేన – జనం వద్కు జనసేన కారయూక్రమనిని ప్రారంభించారు. గిరిజన 
నియోజకవరగామయన పాలకండలో అనేక మారుమూల గిరిజన ప్రాంత్లోలీ పరయూటించి 
జనసేన పార్టీ బలోపేతం చేసేందుకు మొదటి దశగా వందరోజుల కారయూక్రమానికి వీరఘటటీం 
మండలం జనసేన పార్టీ న్యకులు శ్రీకారం చుట్టీరు. గిరిజన ప్రాంత్లోలీ – గుడిస్ 
గుడిస్కు జనసేన పార్టీ మాయూనిఫెస్టీ మరియు సిదా్ంత్లు గిరిజన ప్రజలకు అర్ధమయేయూ 
ర్తిలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యూలు మతసి పుండర్కం, జనసేన జాని, కర్ణన సాయ 
పవన్ వివరించారు. గిరిసేన – జనసేన జనం వద్కు జనసేన కారయూక్రమంలో భాగంగా 
మతసి పుండర్కం మాట్లీడుతూ… సంవతసిరానికి ఐదు నండి ఎనిమిది గాయూస్ సిల్ండరలీ 
ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుందని, తెలలీరషన్ కారుడిదారులకు ఇలులీ కటుటీకోవడానికి ఇసుక 
ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుందని, వయూవసాయం చేసిన రైతులకు ఐదు వేల రూపాయలు 
పెన్షన్ సౌకరయూం జనసేన పార్టీ కల్పుసుతాంది అన్నిరు. జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ప్రజల పక్షాన నిలబడిన న్యకుడు. అలంటి న్యకుడుని మఖయూమంత్రిని చేయాల్సిన 
బాధయూత మన అందరిపైన ఉంది అని మతసి పుండర్కం పలుపునిచా్చరు. జనసేన జాని 
మాట్లీడుతూ మేమ ప్రతి ఇంటికి వళిలీ ప్రతి ఒకకురిని కల్సి మఖయూంగా మహిళలకు 
అర్ధమైన ర్తిలో జనసేన పార్టీ మేనిఫెస్టీ వివరించడం జరిగింది. గిరిజన ప్రజల దగగారకి 
వళిలీ పలు కుటుంబాలన కల్సి జనసేన పార్టీ సిదా్ధత్లు గురించి వివరంగా చెపపుడం 
జరిగింది. గిరిసేన – జనసేన కారయూక్రమం దా్వరా ప్రజల నండి అపూర్వమైన సపుందన 
లభిస్తాందన్నిరు.

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

గిడుగు జయ జోయాతి పుటిట్నరోజు సిందర్ింగా 
మానసిక వకలింగులకు నితాయావసరాల పింపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు మండలం, 
మెరకపాలెం జనసేన గ్రామ అధయూక్షులు 
గిడుగు సతయూ బ్రహామాజీ సతీమణి గిడుగు 
జయ జోయూతి పుటిటీనరోజు సందర్ంగా 
రాజోలులో గల వివేకానంద విజాఞాన మనో 
వికాస కేంద్రంలో మానసిక వికలంగులకు 
నిత్యూవసరాలు పంపణీ చేయడం జరిగింది. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు 
పంచదార చినబాబు, గిడుగు శేఖర్, 

జనసేన ఎన్నిరై గిడుగు రాంబాబు పాల్గాన్నిరు. ఈ సందర్ంగా బ్రహామాజీకి కృతజఞాతలు 
తెల్యజేసుకుంటూ జోయూతికి శుభాకాంక్లు తెల్యజేశారు.

ఆడబిడ్డలకు అిండగా జనసేన బొల్శెటిట్ హెల్్పింగ్ 
హయాిండ్స్

శతఘ్ని న్యూస్: త్డేపల్లీగూడెం, 
ఇటీవల ఒక తండ్రి పలలీలన 
బాధపెడుతూ ఒక వీడియో 
స్షల్ మీడియాలో వైరల్ 
అయన విషయం తెల్సిందే, 
అయతే పోలీసు మరియు 
అంగన్్వడి సహకారంతో 
వారిని హాసటీల్ లో చేరిపుంచడం 
జరిగింది. త్డేపల్లీగూడెం 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ బొల్శెటిటీ 

శ్రీనివాస్ ఆదేశాల మేరకు త్డేపల్లీగూడెం జనసేన మండల అధయూక్షులు బాబి పులలీ, 
రూరల్ అధయూక్షులు అడపా ప్రసాద్, జనసేన పశ్్చమగోదావరి జిలలీ ర్జినల్ కోఆరిడినేటర్ 
మధులత కసిరడిడిల సహకారంతో ఆ పలలీలకు అండగా బొల్శెటిటీ హెల్పుంగ్ హాయూండ్సి 
దా్వరా కావలసిన దుసుతాలు, స్కులు బాయూగులు, ఇల వారికి అవసరమైన సామాగ్రిని 
అందజేయడం జరిగిది. ఈ సందర్ంగా పలలీలు క్షేమంగా మరియు సంతోషంగా 
ఉన్నిరని తెల్యజేయడం జరిగింది.

ఇపు్పడు ఉనని ఎమ్మెలేయాలతో పోటీ చేసే 
దమ్మె ఉిందా?

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకండ నియోజకవరగాం, 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
లయర్సి మీటింగోలీ వైఎ్సార్సిపీకి 2024లో 
40 నంచి 60 మధయూలో సీటులీ వసాతాయ అని 
చెపపుగానే త్డేపల్లీ పాయూలెస్ వణికినటులీంది. 

జనసేన పార్టీ నంచి మేమ ఒకటి అడుగుతున్నిం. మీరు మా అధయూక్షునిని 175 సా్థన్లోలీ 
పోటీ చేసాతారా అని అడిగారు. మిమమాల్ని మేమ అడుగుతున్నిం 175 సా్థన్లోలీ ఇపుపుడు ఉనని 
ఎమెమాలేయూలు పోటీ చేసాతారని చెపేపు దమమా మీకు ఉందా. అదే పేరినిన్ని చిరంజీవి పై కపట 
ప్రేమ చూపసుతాన్నిరు 2009లో చిరంజీవి పార్టీ పెటిటీనపుపుడు నవు్వ ఎందుకు ప్రజారాజయూం 
పార్టీకి సపోర్టీ చేయలేదని, పాలేరు రాజకీయాలు చేసుతాంది నవు్వ మా అధయూక్షుల్ని అనే 
సా్థయ నీది కాదు అని గురుతా పెటుటీకో. మంత్రి రోజా నీ జబర్స్తా డ్రామాలు జనసేన పార్టీ 
మందు వయయూకు నవు్వల పాలు అయపోత్వ్, మందు నీ నియోజకవరగాంలో రండు 
గ్రూపులు ఉన్నియ వాటినీ మందు చూసుకో, మంత్రివరగా విసతారణ నవంబరోలీ ఉంది కాబటిటీ 
ఈ పేరిని న్ని వలలీంపల్లీ వచి్చ మా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ని తిడితే మళ్లీ మంత్రి పదవి 
చాన్సి వసుతాంది అనే భ్రమలో ఉననిటుటీన్నిరు. 2024 లో మీకు ప్రజలు బుది్ధ చెపేపు కాలం 
దగగార పడిందని పాలకండ జనసేన పార్టీ నండి మేమ హెచ్చరిసుతాన్నిమని పాలకండ 
జనసేన పార్టీ న్యకులు ప్రశాంత్ పోరడిడి, రమేష్ పొటూనిరు, దినేష్ తెల్పారు.

వదాయారుథులు చదువులో్ పోటీ పడి, మించి 
భవషయాత్తు ఎనునికోవ్ల్

కౌని్సలర్ గొలకొటి విజయలక్ష్మి
శతఘ్ని న్యూస్: అమలపురం ఏల్మ్ 
ఐటిఐలో 2020-21, 2021-22 బాయూచ్ లో 
విజయం సాధంచిన విదాయూరు్థలకు సరిటీఫికట్ 
ప్రధానోతసివ వేడుకలు జరిగాయ. వేడుకలోలీ 
విదాయూరు్థలకు సరిటీఫికటులీ అందచేశారు. 

ప్రినిసిపాల్ మరియు కరసాపుండంట్ జివివి సతయూన్రాయణ అధయూక్తన జరిగిన సభలో 
9వ వార్డి జనసేన కౌనిసిలర్ గొలకటి విజయలక్ష్మి మాట్లీడుతూ విదాయూరు్థలు చదువులోలీ 
పోటీ పడి మంచి భవిషయూత్ ఎననికోవాల్ అన్నిరు. పలలీలు తల్లీదండ్రుల మాటలు విని, 
ఉపాధాయూలు చెపపున పాఠాలు విన్ల్ అని తెల్పారు. వారుడి కౌనిసిలర్ విజయలక్ష్మి – వాసు 
దంపతులన ఘనంగా సతకురించారు. ఈ కారయూక్రమంలో గొలకోటి వాసు, ప్రినిసిపాల్ 
జివివి సతయూన్రాయణ, బి.కారితాకేయ, వీరష్ కుమార్, ఎన్.రాజు, ఏ. గోవిందరావు, ఆర్ 
సురష్, మరళి, బి. జానీసి, ఎమ్. సతయూన్రాయణ పాల్గాన్నిరు.

కుింటిమద్ద జయరాిం రెడి్డ ఆధ్వరయాింలో 
“ఇింటిింట జనసేన”

శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం 
నియోజకవరగాంలో అనంతపురం 
జిలలీ జనసేన ఉపాధయూక్షులు లయర్ 
కుంటిమది్ జయరాం రడిడి ఆధ్వరయూంలో 
“ఇంటింట్ జనసేన” కారయూక్రమం 
దా్వరా శ్రీనివాస నగర్, ఫస్టీ రోడ్, 
స్కండ్ రోడుడి, ఫోర్తా రోడ్, పాపంపేట 
ప్రాంత్లోలీ తిరిగి క్రియాశీలక 
సభ్యూలన కల్సి “న్ సేన కోసం న్ 

వంతు” కారయూక్రమ ఆవశయూకతన తెల్యజేయడం జరిగింది. క్రియాశీలక సభ్యూలన 
కల్సి వారి ఇంటికి వళిలీ క్రియాశీలక సభయూత్వ కిటులీ అందజేస్తా, జనసేన అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఏ ఆశయ సాధన కోసమైతే జనసేన పార్టీని సా్థపంచారో… ఆ ఆశయాలన 
వివరిస్తా ప్రజలతో మమేకమై సా్థనిక సమసయూలు తెలుసుకని జనసేన పార్టీ ఆవశయూకతన 
తెల్యజేయడమైనది. ఈ కారయూక్రమంలో అనంతపురం జిలలీ జనసేన ఉపాధయూక్షులు 
లయర్ కుంటిమది్ జయరాం రడిడి, మెరుగు శ్రీనివాస్, భవాని నగర్ మంజున్థ్, 
హితేంద్ర చౌదరి, ప్రవీణ్ కుమార్, అమరానిథ్ రాయల్, వంకట్ద్ న్యక్ మరియు 
జనసేన న్యకులు కారయూకరతాలు పెద్ ఎతుతాన పాల్గాన్నిరు.

సాథునిక సమసయాలపై ఎన్.టి.టి.పి.ఎస్ సిఈ ని కల్సి 
వనతిపత్ిం అిందచేసిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరం, కండపల్లీ 
మనిసిపాల్టీ మరియు ఇబ్రహీంపటనిం 
మండల పరిసరప్రాంత్ల కాలుషయూ 
సమసయూలు మరియు తీసుకోవాల్సిన 
జాగ్రతతాలపై, సా్థనిక యువతకు ఉదోయూగ 
అవకాశాల కలపునపై డా.ఎనీటీటీపీఎస్ 
బాధయూతన గురుతాచేస్తా మనిసిపాల్టీ 
మరియు మండలనికి రావాల్సిన సిఎసాసిర్ 
గ్రాంట్సి విడుదల కరకు, తుమమాలపాలెంలో 
కాలువపై నిరిమాంచాల్సిన వంతెన కరకు, 

బూడిద అక్రమ రవాణాని అరికట్టీలని, మతసి్యకారులకు చేప పలలీల పంపణీ, గ్రామాలోలీ 
విధగా మొకకుల పెంపకం మరియు వైదయూ శ్బిరాలు నిర్వహించాలని జనసేన పార్టీ 
మైలవరం నియోజకవరగాం ఇంచార్జ్ అకకుల గాంధీ ఆధ్వరయూంలో డా.ఎనీటీటీపీఎస్ సిఈ 
అశోక్ కుమార్ రడిడిని కల్సి వినతిపత్రం అందజేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన పార్టీ జిలలీ కారయూదరి్శ శ్రీమతి చింతల లక్ష్మీ, ఇబ్రహీంపటనిం మండల అధయూక్షులు 
మరియు ఎంపీటీసీ పోల్శెటిటీ తేజ, యర్ంశెటిటీ న్ని, యతిరాజుల ప్రవీణ్, సామల 
సుజాత, సామల శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గాన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఆతమెకూరులో పవననని ప్రజాబాట 10వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆతమాకూరు నియోజకవరగాం, 
పారిశ్మికంగా ప్రగతి బాటన నడవాలన్ని, 
ఇకకుడి యువతకు ఉదోయూగ, ఉపాధ అవకాశాలు 
మెరుగుపడాలన్ని, జనసేన పార్టీకి ఓటేసి 
గల్పంచాల్. జనసేన్ని పవన్ కళ్యూణ్ ని 
మఖయూమంత్రి చేయాలనని దృఢ సంకలపుంతో 
ఆతమాకూరు నియోజకవరగాంలో చేపటిటీన పవననని 
ప్రజాబాట కారయూక్రమం మంగళవారం 10వ 
రోజుకు చేరుకుంది. ఈ సందర్ంగా ఆతమాకూరు 
నియోజకవరగా ఇన్్చర్జ్ నల్శెటిటీ శ్రీధర్ మాట్లీడుతూ 
సా్వతంత్రం వచి్చ 75 సంవతసిరమలు 
అయనపపుటికీ ఆతమాకూరు నియోజకవరగాంలో 

పారిశ్మిక ప్రగతి దాదాపు శూనయూమే అని, ఆతమాకూరు సమీపంలోని న్రంపేట పారిశ్మిక వాడలో 
ఎంతో అటటీహాసంగా, ఆరా్టంగా ప్రారంభోతసివం చేసిన స్ంచర్ పె్లీవుడ్ కరామాగారమ మఖయూమంత్రి 
సంత జిలలీకి తరల్ంచడం ఎంతో శోచనీయమన్నిరు. ఈ కరామాగారం ఏరపుడితే ఉదోయూగ, ఉపాధ 
అవకాశాలు లభిసాతాయని ఆశపడిన ఈ ప్రాంత యువతకు ఇది శరాఘాతం అన్నిరు. జనసేన పార్టీ 
ప్రభ్త్వం ఏరపుడిన వంటనే ఆతమాకూరు పారిశ్మిక అభివృది్ధకి ప్రణాళికలు రూపొందించి వేలకోటలీ 
రూపాయల పెటుటీబడులు తీసుకువసాతామని ఈ సందర్ంగా తెల్యజేశారు. పవననని ప్రజా బాట 
సందర్ంగా సా్థనిక ప్రజల ఇబ్ందులన తెలుసుకని వాటి పరిష్కురానికి తమ వంతు కృష్ చేసాతామని ఈ 
సందర్ంగా భరోసా ఇవ్వడం జరిగింది. జనసేన ప్రభ్త్వం ఏరపుడిన వంటనే ఆతమాకూరు మనిసిపాల్టీలో 
ఆహాలీదకరమైన పారుకులు నిరిమాసాతామని, నిరామాణం మధయూలో ఆగిపోయన మినీ సేటీడియంన వంటనే పూరితా 
చేసాతామని, సకల సౌకరాయూలతో ఆతమాకూరు మనిసిపాల్టీని ఆదర్శ మనిసిపాల్టీగా తీరి్చదిదు్త్మని 
ఈ సందర్ంగా తెల్యజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ న్యకులు వంశీ, చంద్ర, ధనష్, 
సుధాకర్, పవన్, మసాతాన్ వల్, దినేష్, శ్రీహరి, అనిల్, భాన, శీన, రాజేష్, న్గేంద్రబాబు, శ్రీకాంత్, 
ప్రవీణ్, హజరత్ పాల్గాన్నిరు.

అమరావతి రైత్ల మహ పాదయాత్కి మదధిత్ తెల్పిన 
రేపల్్ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: రపలెలీ, అమరావతి 
రైతుల మహా పాదయాత్రకి జనసేన 
పార్టీ పూరితా సా్థయ మద్తులో 
భాగంగా రపలెలీ నియోజకవరగాంలో 
మంగళవరం చివరిరోజు కావున 
అమరావతి రైతులకు జనసేన పార్టీ 

తరుపున జిలలీ కారయూదరి్శ మతితా భాసకురరావు సారథయూంలో అందుబాటులో ఉనని జనసైనికులు రైతులకు 
ఘనంగా సా్వగతం పల్కి వారి మహా పాదయాత్రకి మద్తు తెల్ప వారితో పాటు రపలెలీ అంకమమా చెటుటీ 
దగగార నండి పెనమూడి వారధ వరకు పాదయాత్ర చేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జిలలీ సంయుకతా 
కారయూదరి్శ చందోలు ప్రసాద్, పాటు నగరం, చెరుకుపలెలీ, రపలెలీ, నిజాంపటనిం మండలం జనసైనికులు 
పాల్గాన్నిరు.

పేరిని నానీ మాటలను తీవ్ింగా ఖిండిించిన జనసేన నాయకులు ఖాసీిం సైదా
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ గురించి పేరిని న్ని మీడియా మఖంగా మాట్లీడుతూ 
ప్రజారాజయూం పార్టీకి పవన్ కళ్యూణ్ ద్రోహం చేశాడని అదేవిధంగా చిరంజీవిని తకుకువగా చూపస్తా మాట్లీడారని 
పవన్ కళ్యూణ్ మాట్లీన వక్రీకరించి మాట్లీడడం చూసాతా ఉంటే మంత్రి పదవి పోయనతరువాత పేరిని న్నికి మతి 
బ్రమించినటుటీ ఉందని అందుకే తపుపుడు మాటలు మాట్లీడుతున్నిడని గుంటూరు జిలలీ జనసేన సంయుకతా కారయూదరి్శ 
ఖాసీం సైదా అన్నిరు. మీరు ఎనిని అబదా్లు చెపపున మెగా అభిమానలు అందరూ ఒకకుటే అని అందరం 2024లో 
జనసేన పార్టీ గలుపుకు కృష్చేసాతామని చిరంజీవి ఆశయాలన కనసాగించడానిక పవన్ కళ్యూణ్ జనసేనపార్టీ 
సా్థపంచారని మీరు ఎనిని కుట్రలు పనినిన్ 2024లో జనసేన ప్రభ్త్వం ఏరాపుటు చేసి తీరుత్మని మీకు ఓటమి 
భయం పటుటీకునే ఇల తపుపుడు ప్రచారాలు చేసుతాన్నిరని అసలు మీ పరిపాలనలో ఏ ఒకకురూ సుఖంగా లేరని 
సంక్షేమ పథకాల పేరుతో రాష్్రానిని అపుపుల పాలు చేసుతాన్నిరని, అమలు చేసే ప్రతి పథకం లోకూడా సవాలక్ 
షరతులు పెడుతున్నిరని,రాబోయే ఎనినికలోలీ తగిన బుది్ధ చెపపుడానికి ప్రజలందరూ ఎదురుచూసుతాన్నిరని, మరొక 
సారి పవన్ కళ్యూణ్ పై వయూకితాగత విమర్శలు చేసేతా ఊరుకునే ప్రసకేతా లేదని హెచ్చరించారు.

అింగనా్వడి కింద్రాల అలసత్వింపై జనసేన 
వనతిపత్ిం

శతఘ్ని న్యూస్: పెనకండ, 
గోరంటలీ మండలం అంగన్్వడి 
కేంద్రాల అలసత్వంపై త్సిల్ర్ 
కు వినతిపత్రం అందించి 
ప్రభ్త్వ, అధకార న్యకుల 

పైన ఫైర్ అయన జనసేన న్యకులు గోరంటలీ మండలం అంగన్్వడీ 
కేంద్రంలో బాల్ంతలకు, గర్వతులకు చిననిపలలీలకు కాలంచెల్లీన 
గుడులీ, పాలు పంపణీ చేసుతానని వారిపై కఠినమైన చరయూలు తీసుకోవాలని 
జనసేన పార్టీ తరఫున ఎమామారో్వకి వినతిపత్రం అందించడం జరిగింది. 
తదనంతరం న్యకులు మాట్లీడుతూ గత కది్ రోజులుగా గోరంటలీ 
మండలంలో వివిధ అంగన్్వడీ కేంద్రాలలో చెడిపోయన గుడులీ పంపణీ 
చేసుతానని కూడా ప్రభ్త్వ అధకారులు గానీ ప్రభ్త్వ పెద్లు గానీ 
పటిటీంచుకోవడం చాల దురామారగామైన చరయూ అలగే శ్శు సంక్షేమ శాఖ 
మంత్రి సంత జిలలీలో ఇల జరగడంవాటిని పటిటీంచుకోవడం కానీ 
ఆ కాంట్రాకటీర్సి పైన చరయూ తీసుకోవడం గానీ ఇంత వరకు జరగలేదు 
అంటే అధకారులు గానీ ప్రభ్త్వం గానీ గర్వతులు, పలలీల పటలీ ఎంత 
నిరలీక్్యంగా ఉన్నిరో అర్థమవుతుందని తెల్యజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
జిలలీ కారయూదరి్శ సురష్, సంయుకతా కారయూదరి్శ వంకటేష్, నియోజకవరగా 
న్యకులు అనిల్ కుమార్, మండల న్యకులు సంతోష్, పెనకండ 
నియోజకవరగా ఐటి కో ఆరిడినేటర్ యోగనంద రడిడి, న్యకులు రాఘవ, 
బాబర్, బాబా, న్గేష్, బాలు, శంకర, పులేరు, అనిల్, గౌతమ్ ఇతర 
న్యకులు జనసైనికులు పాల్గాన్నిరు.

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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