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పేరు మార్చి సాధించేది ఏమిటి?
* వివాదాలు సృష్ట ించాలని ప్ర భుత్ిం ప్ర యత్నిస్త ింది
శతఘ్ని న్యూస్: ఎన్ఠీఆర్ వైదయూ విశ్వవిద్యూలయం పేరులో మారుపు చేయడం ద్్వరా ఏమి 
సాధంచాలనుకంటున్నిరో రాష్ట్ర పాలకులు సహేతుకమైన వివరణ ఇవ్్వలని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో కోరారు. ఎన్ఠీఆర్ బదులుగా వైఎసాసార్ అని పెడితే విశ్వ విద్యూలయంలోన్, 
రాష్ట్రంలోన్ వైదయూ వసతులు మెరుగైపోతాయా? రాష్ట్రంలో వైదయూ వసతులు ప్రమాణాలకు తగ్గ విధంగా లేవు 
అనేది వ్స్తవం. ఏ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోన్ తగిననిని పడకలు లేవు... సిబ్ంది అందుబాటులో లేరు. ఔషధాలు 
ఉండవు. కోవిడ్ సమయంలో మాసుకులు అడిగినందుకే డా.సుధాకర్ గారిని వేధంచడంతో.. మానసిక వయూధకి 
లోనై మరణంచిన విషయానిని రాష్ట్ర ప్రజలు ఇంకా మరచిపోలేదు. మెరుగుపరచాల్సాన మౌల్క వసతులను 
వదిల్పెట్టీ విశ్వ విద్యూలయం పేరు మార్చడంలో అర్ం లేదు. ప్రజల దృష్టీని పకకుదోవ పట్టీంచేందుకో... కత్త 
వివ్ద్లు సృష్టీంచేందుకో వైసీపీ ప్రభుత్వం చేసిన ప్రయతనింలా ఉంది. పాలకులు మారినప్పుడలాలా పేరులా 
మారు్చకుంటూ వెళ్్త ప్రజలకు ఒరిగేదేమీ ఉండదు. పేరులా మారా్చల్ అనుకనని పక్ంలో విశాఖలోని కింగ్ జార్జ్ 
ఆసుపత్రి పేరు మార్చవచ్్చ కద్. ఆ పేరు ఇంకా బ్రిట్ష్ వ్సనలతో ఉంది. సా్వతంత్యూ అమృతోతసావ్లు 
చేసుకున్నిం కాబట్టీ విశాఖ కేజీహెచ్ పేరు మారి్చ వైదయూ ప్రముఖులలో ఒకరి పేరు పెటటీండి.

* ఈ పాలకులకు శ్్ర  యల్లా ప్ర గడ సుబ్బారావు పేరు తెలుసా?
ప్రపంచ ప్రఖ్యూత వైదయూ శాస్త్రజ్ఞులోలా ఒకరైన దివంగత యలాలాప్రగడ సుబా్రావు గారి పేరయిన్ ఈ పాలకులకు 
తెలుసా? వైదయూ విశ్వ విద్యూలయానికి ఆ రంగంలోని ప్రముఖుల పేరు పెట్టీలనే చిత్తశుదిధితో కూడిన ఆలోచన 
ఉండి ఉంటే యలాలాప్రగడ సుబా్రావు గారి పేరును పరిగణంచేవ్రు. బోద కాలు, టైఫాయిడ్ లాంట్ రోగాలకు మందులు కనుగొని ప్రపంచానికి అందించిన గొపపు 
శాస్త్రవేత్త, మన తెలుగు వ్రైన యలాలాప్రగడ సుబా్రావు గారి పేరుని కన్సం ఒకకు సంస్కైన్ ఈ పాలకులు పెట్టీరా? ఇంట్లావ్ళలా పేరులా ప్రజల ఆసు్తలకు పెటేటీ ముందు - 
ప్రజల కోసం జీవితాలను ధారపోసిన మహన్యుల గురించి పాలకులు తెలుసుకోవ్ల్ అని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అన్నిరు.

గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకులను 
వెసైీపీ ప్రభుత్ిం వేధించడిం తగదు

•గ్్ర మ రెవెన్యూ సహాయకులను వెై సీపీ ప్ర భుత్ిం వేధించడిం తగదు
శతఘ్ని న్యూస్: క్షేత్ సా్యిలో రెవెన్యూ శాఖ విధులోలాన్, రైతులకు సంబంధంచిన వయూవహారాలోలాను పాలుపంచ్కనే గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకుల 
(వి.ఆర్.ఎ.) పటలా వైసీపీ ప్రభుత్వం అనుసరిసు్తనని విధానం ఉదోయూగులను మానసిక ఒత్్తళలాకు గురి చేస్తందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో ఆందోళన వయూక్తం చేశారు. గౌరవ వేతనం పేరుతో రూ.10,500 పందే వీఆర్ఏల నుంచి 

గతంలో ఇచి్చన డిఏలను రికవర్ చేయడం భావయూం కాదు. ధరలు పెరిగిపోయిన తరుణంలో గౌరవ వేతనం పెంచకపోగా న్లుగేళలాన్ట్ 
డిఏలను వెనకికు తీసుకోవడం ఏమిట్? 2018 నుంచి పందిన డీఏ మొతా్తలను వెనకికు తీసుకోవడం చిరుదోయూగులకు 
వేదన కల్గిస్తంది. విధలేని పరిసి్తులోలానే వీఆర్ఏలు రోడ్డు మీదకు వచా్చరు. వీఆర్ఏలకు గౌరవ వేతనం 

పెంచ్తామని హామీ ఇచి్చన వైసీపీ అధనేత ఇప్పుడ్ ఎందుకు మౌనంగా ఉంటున్నిరో సమాధానం చెపాపుల్. గౌరవ 
వేతనం పెంచకపోగా 2018 నుంచి ఇచి్చన డీఏను సైతం వెనకికు తీసుకోవడం కచి్చతంగా వీఆర్ఎలను వేధంచడమే 
అవుతుంది. 27 వేల మంది ఉనని వీఆర్ఏలలో ఎకుకువ మందికి సాంకేత్కపరమైన నైప్ణాయూలు ఉన్నియి. తమ జాబ్ చార్టీ 
తోపాటు రెవెన్యూ శాఖకు సంబంధంచిన కలారికల్ విధులలోన్ పాలుపంచ్కంటున్నిరు. 24 గంటలూ విధులోలా ఉండే 

ఉదోయూగులు వీఆర్ఏలు అని ప్రభుత్వం చెబుతోందని, గౌరవ వేతనం మాత్ం కుటుంబ పోషణకు చాలడం లేదని ఆవేదన వయూక్తం 
చేసు్తన్నిరు. రూ.26 వేలు గౌరవ వేతనం ఇవ్్వలనే డిమాండ్ తోపాటు న్మిన్ వీఆర్ఏల సమసయూలపై ప్రభుత్వం సానుకూలంగా 
సపుందించాలని శ్రీ న్దండలా మనోహర్ కోరారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఉచిత అంబులెన్స్ సేవలు 
అందంచడానికి సర్ం సిద్ం

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ సేవ్ స్ఫూరి్తతో రాజానగరం 
నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు బతు్తల బలరామకృష్ణ ఆధ్వరయూంలో రాజానగరంలోని మూడ్ మండలాల 
ప్రజలకు అతయూవసర సేవల నిమిత్తం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా రూపందినుసాతునని కారయూక్రమానికి మూడ్ 
అంబులెన్సా సర్్వసులా ప్రజలకు ఉచితంగా అంబులెన్సా సేవలు అందించడానికి సర్వం సిదధిం.

జనంకోసం జనసేన 297వ రోజు
వనరక్షణలో భాగంగా 900 దానిమ్మ మొక్కల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: జనంకోసం జనసేన 297వ రోజ్లో భాగంగా జగ్గంపేట 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెట్టీ శ్రీదేవిస్రయూచంద్ర 
ఆధ్వరయూంలో జనసేన వనరక్ణ మొకకుల పంపిణీ కారయూక్రమం గోకవరం 
మండలం గోకవరం గ్రామంలో జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా 
బుధవ్రం 900 మొకకులు పంచడం జరిగింది. ఇపపుట్ వరకు నియోజకవర్గం 
మొత్తంగా 67545 మొకకులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమానిని 
విజయవంతం చేసిన తూరుపుగోద్వరి జిలాలా జనసేన పార్టీ సంయుక్త 
కారయూదరిశి దోసపాట్ సుబా్రావు, గోకవరం మండల అధయూక్షులు ఉంగరాల 
మణరతనిం, గోకవరం మండల ప్రధాన కారయూదరిశి చలలాపల్లా శ్రీ కనక 
దురా్గప్రసాద్, గోకవరం పటటీణ అధయూక్షులు పదిలం మురళి, ప్రగడ ప్రభ, 
గవిన్ దురా్గప్రసాద్, ఉంగరాల శివ్జి, తమటప్ కననిబాబు, మహిపాల 
పాండ్, తోట కృష్ణ, కోమట్ సాయి దురా్గప్రసాద్, నేతల నరంద్ర, మిల్లామి 
విజయ్ కుమార్, తోట దీపక్, సామంతుల సంజయ్, రవ్డ అనిల్, ఏనుగు 
స్రయూప్రకాష్, చీరల దురా్గప్రసాద్, న్గరప్ సునిల్, పెదపాట్ చంద్రశేఖర్, 
పెదపాట్ విజయ్, పచి్చతాల కృష్ణ చక్రధర్, న్రెం తరుణ్, రామిశెట్టీ మణ, 
ఏనుగు కృష్ణ, మీసాల దురా్గప్రసాద్, చాగంట్ శివ, జవ్్వది సురష్, ఏనుగు 
లోవరాజ్, రాసంశెట్టీ సాయి, గటుటీ సుబు్, ప్రగడ బాలగంగాధర్ త్లక్, 
తలారి వీరబాబు, చికాకుల రవీంద్రకమార్, అమర్త సాయి కృష్ణ, అచ్యూతాప్రం 

నుండి సమరాతీ రాధాకృష్ణ, గోనేడ నుండి నలలాంశెట్టీ చిట్టీబాబు, వలలాభశెట్టీ న్ని, బూరుగుపూడి నుండి కోడి గంగాధర్ లకు మరియు జనం కోసం జనసేన కారయూక్రమంలో 
భాగంగా గోకవరం గ్రామంలో ఎంతో ప్రేమానురాగాలతో ఆత్థయూం అందించిన సింగవరప్ హారికృష్ణ కుటుంబ సభుయూలకు, మండే వెంకటేష్ కుటుంబ సభుయూలకు జగ్గంపేట 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెట్టీ శ్రీదేవిస్రయూచంద్ర హృదయపూర్వక కృతజఞుతలు తెల్పారు.

మహాపాదయాత్ర కు సింఘీభావిం తెలిపిన కృత్్త వెనుని జనసై నికులు
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన, అమరావత్ రైతుల మహాపాదయాత్ ఈ నెల 23 వ తేదీన 
9 గంటలకు పెడన నియోజకవర్గంలో ప్రవేశంచనుననిది కావున జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు అమరావత్ రైతులకు మద్దతుగా పెడన 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ నుండి మనం కూడా అడ్గులో అడ్గు కలుప్తూ 
కదంతొకుకుద్ం. మన పార్టీ తరఫున అమరావత్ రైతులకు సంఘీభావం ప్రకట్ద్్దం. 
బుధవ్రం కృత్్తవెనుని మండలం జనసేన పార్టీ న్యకులు, జనసైనికులు 
సమావేశమయియూ, 23 జరగబోయే అమరావత్ రైతుల మహా పాదయాత్కు జన 
సమీకరణ చేయనున్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో పెడన జనసేన న్యకులు ఎస్ వి 
బాబు, కృష్్ణ జిలాలా సంయుక్త కారయూదరిశి కూనసాని న్గబాబు, కృత్్తవెనుని మండల 

అధయూక్షులు త్రుమణ రామాంజనేయులు, న్గమలేలాశ్వరరావు, కపిపునేట్ నరష్, సురష్, కాజా మణకంఠ, పినినింట్ రాంబాబు, ప్పాపుల స్రయూన్రాయణ, చీటలా నవీన్ కృష్ణ, 
ముదినేట్ రామకృష్ణ, పినిశెట్టీ రాజ్, పసుప్లేట్ రాజేష్ మరియు జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

మంత్రి రోజాపై నిప్పులు చెరిగిన జనసేన వీరమహిళలు
రోజా విమర్శలకు ప్రతి విమర్శలుగా జనసేన వీరమహిళల కంటర్
శతఘ్ని న్యూస్: త్రుపత్, జండా, అజండా, గెలుపోటముల గురించి పరాయూటక 
శాఖ్మంత్రి రోజా జనసేన పార్టీని ట్రె్గట్ చేసుకుని మాట్లాడిన విమరశిలకు ప్రత్ 
విమరశిలుగా… జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరిశి ఆకేపాట్ సుభాష్ని, జిలాలా కారయూదరిశి 
కీర్తన, పటటీణ కారయూదరిశి లక్ష్మి , దివయూ తదితరులు నిప్పులు చెరిగారు. బుధవ్రం 
మీడియా ముందు వీర మహిళలు మాట్లాడ్తూ.. చంద్రగిరి నియోజకవర్గం 
తలకోన, బాకరపేట ప్ంతాలను పరాయూటక శాఖ మంత్రిగా డెవలప్ చేయాల్సాంది 
పోయి జగననని చేసు్తనని తప్పులను, ప్రభుత్వ పనితీరు పటలా, తమ జనసేన్ని 
ప్రశినిసే్త తగుదునమా్మ అని జనసేనను విమరిశించడం పటలా ఆగ్రహం వయూక్తం చేశారు. 

దము్మంటే ఈ గురువ్రం ఉదయం 11 గంటలకు నగిరిలోని రోజా ఇంట్కి రావడానికి జనసేన సిదధింగా ఉందని, రోజా సిదధిమా అని, ఇంట్ దగ్గర ఉండాలని, సవ్ల్ విసిరారు. 
గతంలో పలుసారులా ఎమె్మలేయూగా ఓడిపోయిన రోజా గెలుపోవటం గురించి మాట్లాడడం సిగు్గచేటన్నిరు. ట్డిపిలో ఉండి, వైఎసాసార్ ని బూతులు మాట్లాడిందని, నేడ్ అదే వైయసాసార్ 
వ్రసుడ్ జగన్ చెంత చేరి వైసీపీకి భజన చేసు్తననిదని విమరశిలు చేశారు. 2024లో జనసేన పార్టీ ప్రభుత్వ రానుననిదని హెచ్చరించారు, చేతనైతే నినని మా న్యకులు జగనో్మహన్ రెడిడు 
సతీ సమేతంగా శ్రీవ్రికి పటుటీ వసా్రాలు సమరిపుంచగలరా అని అడిగిన ద్నికి సమాధానం చెపాపులని డిమాండ్ చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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గురువారం, 22 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

చిరంజీవి ప్రణవికి ఆర్్కసాయం చేసిన జనసేన 
ఎంపిటిసి పోలిశెటిటి దేవి శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యూస్: అంబేదకుర్ కోనసీమ జిలాలా, అమలాప్రం కల్వకలను వీధకి చెందిన జకకుంపూడి ప్రసాద్ కుమారె్త 
చిరంజీవి ప్రణవి ప్టుటీకతోనే మూగ, వినికిడి సమసయూతో బాధ పడ్తోంది. చిరంజీవి ప్రణవికి వైదయూం నిమిత్తం 
అమలాప్రం రూరల్ జనుపలెలా ఎంపిట్సి పోల్శెట్టీ దేవి శ్రీనివ్స్ (చినిని) 10వేల రూపాయలు ఆరిధిక సాయం 
అందించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనుపలెలా జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

పలువుర్ని పరామర్్శంచిన పంతం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ రూరల్, కరప మండలం గొడెడుట్ పాలెం గ్రామానికి చెందిన 
చోడబతు్తల మణకంఠ కాకిన్డ ఫండేషన్ ఆసుపత్రిలో ఎపండిసైటీస్ ఆపరషన్ 
చేయించ్కునని వ్రిని బుధవ్రం జనసేన పార్టీ పిఏసి సభుయూలు, కాకిన్డ రూరల్ 
ఇంచార్జ్ పంతం న్న్జీ ఆసుపత్రిలో పరామరిశించి మనోధైరాయూనినివ్వడం జరిగింది. 
అనంతరం కరప మండలం, గురజనపల్లా వ్స్తవుయూలు జనసేన పార్టీ మండల న్యకులు 
సుందర సత్్తబాబు తండ్రి అకాల మరణ వ్ర్త విని గురజనపల్లాకి చేరుకని సత్్తబాబుని 
పరామరిశించి, వ్రి కుటుంబ సభుయూలకు తన ప్రగాఢ సానుభూత్ని తెల్యచేయడం 
జరిగింది.

ఘనంగా జనసైనికుని వాయాపార ప్రారంభం
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజానగరం 
నియోజకవర్గం, సీతానగరం 
మండలం సీతానగరం బసుసా సాటీండ్ 
దగ్గర ఆరకు టీ సాటీల్ జనసైనికుడ్ 
మానుకండ రామకృష్ణ ష్ప్ 
ప్రంభోతసావం కారయూక్రమంలో రిబ్న్ 
కట్ంగ్ చేసిన జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 

కారయూదరిశి శ్రీమత్ గంట్ స్వరూప దేవి, ఉమ్మడి తూరుపుగోద్వరి జిలాలా కారయూదరిశి మైరెడిడు 
గంగాధర్, సీతానగరం మండలం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కారిచరలా విజయశంకర్, 
వీరమహిళ కందికటలా అరుణకుమారి, వైస్ పెసిడెంట్ కేతా సతయూన్రాయణ, దుబాయ్ 
శ్రీను, అపపుయమ్మ, పీతల పాపారావు ఈతకోట గంగాధర, తన్నిరు తాతజీ, చదువు 
ముకే్తశ్వరరావు జనసైనికులు ఈ కారయూక్రమంలో పాల్్గనడం జరిగింది.

జివిఎంసి ఎదురుగా జనసేన ఆధ్రయాంలో 
నిరుద్యాగ దీక్ష

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనిం, బాల్ 
గౌర్ న్యుడ్ అధ్వరయూంలో జనసేన 
పార్టీ తరుప్న జివిఎంసి ఎదురుగా 
నిరుదోయూగ దీక్ నిర్వహించడం 
జరిగింది. ఈ సందర్ంగా జనసేన 

న్యకులు మాట్లాడ్తూ ఈ కారయూక్రమానికి నిరుదోయూగుల నుండి మంచి సపుందన 
వచి్చందని, పార్టీ రోజ్ రోజ్కి బలపడ్తుందని, దీనిని మరింత బలోపేతం చేయడానికి 
మా వంతు కృష్ చేసు్తన్నిమని తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

ప్రమాదంలో గాయపడిన కళాకారులను 
పరామర్్శంచిన కందుల దుర్గేష్

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీరంగపటనిం గ్రామ కళ్కారులకు జరిగిన ప్రమాదంలో గాయపడిన 
వ్రిని బుధవ్రం తూరుపుగోద్వరి జిలాలా జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కందులు దుర్గష్ సాయి 
హాసిపుటల్ లో చికితసా పందుతునని వ్రిని పరామరిశించి వ్రికి మంచి వైదయూం అందించాలని 
డాకటీరలాను కోరడం జరిగింది. అనంతరం వ్రి కుటుంబ సభుయూలతో మాట్లాడి వ్రికి ధైరయూం 
చెపపుడం జరిగింది.

కర్ం ధర్మ ని పరామర్్శంచిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, 
సీతానగరం మండలం జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు కారిచరలా విజయ్ శంకర్ 
ఆధ్వరయూంలో సీతానగరం ఒక ప్రైవేట్ 
హాసిపుటల్ లో చికితసా పందుతునని కర్ణం 
ధర్మని జనసేన న్యకులు పరామరిశించడం 
జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
రాష్ట్ర కారయూదరిశి శ్రీమత్ గంట్ స్వరూప దేవి, 
ఉమ్మడి తూరుపుగోద్వరి జిలాలా కారయూదరిశి మైరెడిడు గంగాధర్, కందికటలా అరుణ కుమారి, 
కతా సతయూన్రాయణ, దుబాయ్ శ్రీను, అపపుయమ్మ(ప్రసాద్), తన్నిరు తాతాజీ, చదువు 
ముకే్తశ్వరరావు పాల్్గనడం జరిగింది.

పేర్ని నాని దష్టిబొమ్మ దహనం చేసిన కోవూరు 
జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్:  నెలూలారు జిలాలా, కోవూరు, జనసేనపార్టీ 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ మీద పిచి్చకూతలు కూసిన 
పేరిని న్ని దిష్టీ బొమ్మని ఊరగించి దిష్టీ బొమ్మ 
దహనం చేసిన కారయూక్రమం కోవూరు నియోజకవర్గం, 
కడవలూరు మండలం, న్ర్్త రాజ్పాలెం సంటరోలా 
జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో మాట్లాడ్తూ… మా 

అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ప్రశనిలకు సమాధాన్లు చెపపులేక అనవసర కారు కూతలు కూసే్త చూస్్త 
ఊరుకోమని, ప్రజలలో జనసేనపార్టీకి, పవన్ కళ్యూణ్ కి ఆదరణ పెరగడం వలన కడ్ప్ మంటతో 
నోట్కచి్చనటుటీ మాట్లాడడం సభయూత అనిపించ్కోదు అని మీడియా ముఖంగా చెపపుడం జరిగింది. 
ఈ కారయూక్రమంలో డా.ద్డి అజయ్ మరియు జిలాలా ఉపాధయూక్షులు బది్దపూడి సుదీర్, బుచి్చమండల 
ప్రధాన కారయూదరిశి ఇబ్రహీమ్, బాలాజీ, సున్ల్, వెంకటేశ్వరులా మరియు జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

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


గురువారం, 22 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పాతకోట గ్రామ సచివాలయానిని సందర్్శంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: అరకు, జనసేన పార్టీ అరకు పారలామెంట్ ఇంచార్జ్ డాకటీర్ వంపూరి గంగులయయూ 
హుకుంపేట మండలం పాతకోట గ్రామ సచివ్లయానిని సందరిశించారు. ఈ సందర్ంగా ప్రజలకు 
అందిసు్తనని సేవలను సచివ్లయ సిబ్ందిని అడిగి తెలుసుకున్నిరు. ప్రజలకు నితయూం అందుబాటులో 
ఉండాలని సిబ్ందికి స్చించారు. తరా్వత ఉపపు గ్రామంలో జనసేన పార్టీ సమన్వయ కమిటీ 
సభుయూలు సురకత్్త రాంబాబు సతీమణకి ఆరోగయూం బాగాలేని కారణంగా పరామరిశించడం జరిగింది. 
ఈ కారయూక్రమంలో మండల జనసైకులు కోటేశ్వరరావు పడాల్, న్గరాజ్ బూడిద, అశోక్, శోభన్ 
దుడ్డు మరియు పోసల గరువు జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

బుచ్చయయాగార్ పలెలె నివాసికి ఆర్్కసాయమందంచిన 
పత్తి చంద్రశేఖర్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్టటీపరి్త, బుకకుపటనిం 
మండల జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయూదరిశి 
పత్్త చంద్రశేఖర్ బుచ్చయయూగారి పలెలా 
నివ్సి అయిన ఆంజనేయులుకి 
రూపాయలు 20000/- ఆరి్క సహాయం 
అందజేయడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా 
బుకకుపటనిం మండల జనసేన పార్టీ ప్రధాన 
కారయూదరిశి పత్్త చంద్రశేఖర్ మాట్లాడ్తూ… 

స్వతహాగా జానపద కళ్కారుడ్ అయిన ఆంజనేయులు కరోన్ కాలంలో ఉపాధ అవకాశాలు లేక 
చదువుకోవడానికి డబు్ లేక ఇబ్ంది పడ్తుంటే యువత చదువుకని ప్రోభివృదిధి సాధంచాలని, 
అంతే కాన్ ఆరిధిక ఇబ్ందితో త్రోగమనం వైప్ వెళ్ళకూడదని, న్ మనసు చల్ంచి న్ వంతు 
సాయంగా రూపాయలు 20000/- ప్రకట్ంచడం జరిగింది. ఇచి్చన మాట ప్రకారం బుధవ్రం 
రూపాయలు 20000/- చెకుకును అందజేయడం జరిగినది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

అచ్చపువలస గ్రామంలో 
గిర్సేన జనసేన – జనం వద్దకు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీప్రం మనయూం జిలాలా, 
పాలకండ నియోజకవర్గఒ, వీరఘటటీం మండలం. 
గిరిసేన జనసేన – జనం వద్దకు జనసేన రెండవ రోజ్ 
కారయూక్రమంలో భాగంగా బుధవ్రం అచ్చప్వలస 
గిరిజన గ్రామంలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభుయూలు మతసా ప్ండర్కం, జనసేన జాని, కర్ణన 
సాయి పవన్, దూసి ప్రణీత్ పరయూట్ంచడం జరిగింది. 
జనవ్ణ – జనసేన భరోసా కారయూక్రమం ద్్వరా 
ప్రజల సమసయూలను పవన్ కళ్యూణ్ తెలుసుకునే విధానం, సమసయూల పటలా సపుందిసు్తనని పదధిత్ ఆంధ్ర 
రాష్ట్ర ప్రజలను మంత్ముగుధిలను చేసు్తంది ప్రజలకు జనసేన బరోసాగా నిలుస్తంది అని మతసా 
ప్ండర్కం అన్నిరు. ఇప్పుడ్ ఉనని ముఖయూమంత్రి గెల్చే వరకు ముదు్దలు పెట్టీ గెల్చాక పనునిలతో 
గుదే్దసి బసుసా ఛార్జ్లు, నితాయూవసర వసు్తవుల ధరలు పెంచేసి మూడేళలా పాలనలో మాలాంట్ వ్రికి 
ముచె్చమటలు పట్టీసు్తన్నిడఅని గిరిజన ప్రజలు అంటు, తమ ప్రధాన సమసయూలు వివరించారు. 
అనంతరం జనసేన జాని మాట్లాడ్తూ ప్రజల కోసం పోరాడ్తు, ప్రజల పక్షాన నిలబడిన 
న్యకుడ్ పవన్ కళ్యూణ్ అటువంట్ వయూకి్తని ముఖయూమంత్రిని చేద్్దం అని అన్నిరు. ఒక వయూకి్తలో 
ఉండే నిజాయితీ, నిసా్వర్ం, నిబదధిత, సమాజసేవ పటలా అంకిత భావం వలలా కోట్లాదిమంది వయూకు్తలు 
ఆ వయూకి్తని ఆరాధసా్తరు. అలాంట్ వయూకి్తత్వం ఉనని మహోననిత మానవతామూరి్త పవన్ కళ్యూణ్. 
అందుకే ఆత్మహతయూ చేసుకునని మూడ్ వేలమంది కౌలురైతుల కుటుంబాలకు లక్ రూపాయలు 
చెప్పున ముపె్పు కోటలా రూపాయలు తన సంత డబు్ని పంచ్తున్నిరు ఈరోజ్ కోట్లాదిమంది 
అతనికి అండగా నిలబడతున్నిరని తెల్పారు. రాబోయే ఎనినికలోలా కులమతాలకు అతీతంగా అనిని 
వరా్గల ప్రజలు పవన్ కళ్యూణ్ కి మద్దతు పలకడం ఖ్యం – జనసేన విజయకేతనం తథయూం అని 
కర్ణన సాయి పవన్, దూసి ప్రణీత్ ఆశాభావం వయూక్తం చేశారు. గిరిసేన జనసేన – జనం వద్దకు 
జనసేన కారయూక్రమంలో క్రియాశీలక సభుయూలు బి.పి.న్యుడ్, వ్విలపల్లా న్గభూషన్, కంటు 
మురళి తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

నా సేన కోసం నా వంతు కారయాక్రమం చేపటిటిన 
ఎమ్్మగనూరు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ఎమి్మగన్రు, జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు 
ఎమి్మగన్రు నియోజకవర్గంలో న్ సేన కోసం న్ వంతు కారయూక్రమానికి శ్రీకారం 
చ్ట్టీరు. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా ఎమి్మగన్రు మండలం కందన్త్, 
కడివేళ్ళలో పరయూట్ంచి పార్టీకి డోనేషన్ కారయూక్రమం పై అవగాహన కల్పుంచారు. 
ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ న్యకులు రాహుల్ సాగర్, కర్ణం రవి లు 
మాట్లాడ్తూ క్రౌడ్ ఫండింగ్ లాంట్ కారయూక్రమానికి శ్రీకారం చ్టటీడం కేవలం ఒక 
జనసేన పార్టీకే సాధయూమని క్రౌడ్ ఫండింగ్ లాంట్ కారయూక్రమంలో ప్రజల్ని కూడా 
భాగసా్వమయూం చేస్్త రాబోయే రోజ్లోలా జనసేన పార్టీ చేపటేటీ సేవ్ కారయూక్రమాలు 
అయితేనేమి రాజకీయ కారయూక్రమాలు అయితేనేమి ఈప్రతేయూక కారయూక్రమంలో 
ప్రజల్ని కూడా భాగసా్వమయూం చేయడమే ఈ కారయూక్రమం యొకకు ముఖయూ ఉదే్దశమని 
తెల్పారు. రాబోయే రోజ్లోలా న్ సేన న్ కోసం వంతు న్ కారయూక్రమానిని ప్రత్ 
గ్రామ గ్రామానికి తీసుకుపోయే విధంగా కృష్ చేసా్తమని వ్రు తెల్పారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ న్యకులు రమేష్, రాముడ్, మది్దలేట్, నరంద్ర, 
ధర్మ, రాజ్, విష్్ణ, కేశవ, రామకృష్ణ, శివ తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

తనుకువాడ మర్యు సలపాక గ్రామాలోలె 
పరయాటించిన పోలిశెటిటి చంద్రశేఖర్

శతఘ్ని న్యూస్: రామచంద్రప్రం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పోల్శెట్టీ 
చంద్రశేఖర్ మరియు కాజ్లూరు మండల అధయూక్షులు బోండా వెంకనని ఆధ్వరయూంలో 
గొలలాపాలెం ధనమ్మతల్లా అమ్మవ్రిని దరిశించ్కని తనుకువ్డ గ్రామంలో 
పరయూట్ంచడం జరిగింది. ఈ పరయూటనలో తనుకువ్డ గ్రామంలో జనసేన పార్టీలో 
జనసేన పార్టీ సిదధింతాలు నచి్చ పలువురు జనసేనలో చేరడం జరిగింది. అనంతరం 
సలపాక గ్రామంలో ఇంట్ంట్కి పరయూట్ంచడం జరిగింది. జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు సిద్్దంతాలు రామచంద్రప్రం నియోజకవర్గం జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జ్ గ్రామ ప్రజలకు తెల్యజేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో 
రామచంద్రప్రం నియోజకవర్గం జనసేన న్యకులు జనసైనికులు పాల్్గనడం 
జరిగింది.

అననిసమారాధనలో పాల్గేనని రెడిడి అప్పల 
నాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు 
నియోజకవర్గం దక్షిణప్ 
వీధలోని 15 వ డివిజన్ 
జ.పి.కాలన్లో జరిగిన 
విన్యక చవిత్ 
సందర్ంగా బుధవ్రం 
జరిగిన అననిసమారాధన 
కారయూక్రమంలో పశి్చమ 
గోద్వరి జిలాలా అధకార 
ప్రత్నిధ ఏలూరు 

నియోజకవర్గ ఇంచారిజ్ రెడిడు అపపుల న్యుడ్ పల్్గనడం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఆత్మకూరులో పవననని ప్రజాబాట 11వ రోజు
రైతంగానిని పుష్కర కాలంగా వేధిస్తునని చుక్కలు భూముల సమసయూకు శాశ్వత పరిష్్కరం కనుగొనాలంటే జనసేన పార్టీకి ఓటేసి గెలిపించండి
శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు, జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమంత్రి చేయాలనే దృడసంకలపుంతో ఆత్మకూరు నియోజకవర్గంలో చేపట్టీన పవననని ప్రజాబాట ప్రజల 
ఆశీరా్వదంతో 11వ రోజ్కు చేరుకుంది. ఈ సందర్ంగా ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ ఇన్్చరిజ్ నల్శెట్టీ శ్రీధర్ మాట్లాడ్తూ ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ వ్యూప్తంగా రైతాంగానిని ప్షకురకాలంగా 
వేధసు్తనని చ్కకుల భూముల సమసయూ గురించి మనకందరికీ తెల్సినదే. రాష్ట్ర విభజనకు పూర్వము మొదలైన ఈ సమసయూను తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతుల అర్జ్లతో సంబంధం లేకుండా 
ప్రభుత్వం వద్దనునని ఆధారాలను ఆధారం చేసుకుని పరిషకురించడం జరిగింది. అదే పదధిత్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గుంటూరు మరియు కరూనిలు జిలాలాలోలా కూడా పరిషకురించడం 
జరిగింది. కాన్ నెలూలారు జిలాలాలో అందుకు విరుదధింగా రైతాంగానిని వేదనకు గురి చేసు్తన్నిరు. కేవలం రైతాంగం మాత్మే కాకుండా ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ నివ్స ప్ంతాలైన 
వెంకట్రావుపల్లా, నెలూలారు పాలెం, నరాసాప్రం, ముసా్తప్రం తదితర నివ్స ప్ంతాలోలా గృహ సంబంధంచిన అంశాలోలా కూడా చ్కకుల భూముల సమసయూ ముడిపడి ఉంది. చ్కకుల 
భూముల సమసయూను, రైతులను ఎటువంట్ ఇబ్ందులకు గురి చేయకుండా సుమోట్గా శాశ్వత పరిష్కురం కనుగొన్లంటే జనసేన పార్టీకి ఓటెయాయూల్ అని నియోజకవర్గ ఇన్్చర్జ్ 
నల్శెట్టీ శ్రీధర్ తెల్పారు. 11వ రోజ్ పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమం సందర్ంగా మునిసాపల్ పరిధలోని తూరుపు వీధ మరియు టెంకాయతోప్ ప్ంతాలలో బుధవ్రం పరయూట్ంచి 
అకకుడ సా్నిక ప్రజల ఇబ్ందులను తెలుసుకని వ్ట్ పరిష్కురానికి తమ వంతు కృష్ చేసా్తమని ఈ సందర్ంగా భరోసా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
న్యకులు సురంద్ర, వంశీ, చంద్ర, పవన్, చైతనయూ, శ్రీహరి, ఏడ్కండలు, న్గరాజ్, అనిల్, హాజరత్, భాను, ఆనంద్ తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

పితాని ఆధ్రయాంలో జనసేనలో చేర్కలు
అయినాపురం గ్రామంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరం, జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ 
సభుయూలు మరియు ముమి్మడివరం నియోజవర్గం ఇంచార్జ్ పితాని బాలకృష్ణ 
ముమి్మడివరం మండలం, అయిన్ప్రం గ్రామంలో ‘న్ సేన న్కోసం న్ వంతు’ 
కారయూక్రమంలో భాగంగా అయిన్ప్రం గ్రామంలో వైయసాసార్ పార్టీ నుండి ట్డిపి 
నుండి జనసేన పార్టీ కండ్వ్లు కప్పుకుని పార్టీలో చేరడం జరిగింది. వ్రికి 
పితాని బాలకృష్ణ జనసేన పార్టీ కండ్వ్లు కపిపు పార్టీలోకి ఆహా్వనించడం 
జరిగింది. మటటీ వెంకటేశ్వరావు అల్యాస్ చిరంజీవి నుండి మెలలాం బాలాజీ 
పార్టీ పెదపూడి వెంకటేశ్వరరావు, వంగలపూడి ప్రసాదు, మూర్త జాన్, రాయుడ్ 
ముతాయూలు, గుతు్తల సాయిరాం, పెదపూడి న్గారుజ్న, బొకకు శ్రీను సుమారుగా 
50 మంది జనసేన పార్టీలో చేరడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ 

సీనియర్ న్యకులు గుద్దట్ జమీ, ముమి్మడివరం మండల అధయూక్షులు గొలలాకోట్ వెంకటేశ్వరరావు రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ సహాయ కారయూదరిశి జకకుంశెట్టీ పండ్, ఎలలామెల్లా లోకేష్, విత్తన్ల 
సంట్న్త్ న్గేశ్వరావు, ఎలమంచిల్ బాలరాజ్, రాయపరెడిడు బాబి, న్కల దుర్గబాబు, సంసాని పాండ్రంగ బలలా కుమార్ మటటీపరి్త శంకర్ పార్టీ శ్రీను జగతా సతయూ, మటటీ సింధు, 
వ్కపల్లా బాలు, కోడి రామకృష్ణ మరియు న్యకులు కారయూకర్తలు పాల్్గన్నిరు.
ఉప్పూడి గ్రామంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు మరియు 
ముమి్మడివరం నియోజవర్గం ఇంచార్జ్ పితాని బాలకృష్ణ కాట్రేనికోన మండలం ఉపూపుడి 
గ్రామంలో న్ సేన న్కోసం న్ వంతు కారయూక్రమంలో భాగంగా ఉపూపుడి గ్రామంలో 
గ్రామంలో వైయసాసార్ పార్టీ నుండి ట్డిపి నుండి జనసేన పార్టీలోకి చేరడం జరిగింది. 
వ్రికి పితాని బాలకృష్ణ జనసేన పార్టీ కండ్వ్లు కపిపు పార్టీలోకి ఆహా్వనించడం 
జరిగింది. మాగాప్ రామకృష్ణ పోల్శెట్టీ హనుమంత్ మాగాప్ గోపాలకృష్ణ పోల్శెట్టీ 
న్గబాబు ఆచంట ఏసుద్సు బొబి్ల్ పాపారావు పరమట వెంకటేశ్వరరావు, పడమట 
పండ్, వెలుగటలా స్రిబాబు, మటటీపరి్త వెంకటేశ్వరరావు, గోడ తాతారావు, కపిపుశెట్టీ 
సతయూన్రాయణ, కంకి శ్రీకాంత్, వెయయూల రామకృష్ణ, చెల్లా వెంకటేశ్వరరావు సుమారు 
50 మంది జనసేన పార్టీలో చేరడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో సీనియర్ న్యకులు 
గుద్దట జమి, ఉపూపుడి సరపుంచ్ రంబాల రమేష్, రంబాల చౌదరి బాబు, బొబి్ల్ 
రాంబాబు, పోల్శెట్టీ న్గబాబు, రంబాల శీను, పోల్శెట్టీ శ్రీరామ్, మాగాప్ మలేలాశ్వరరావు, 
మాద్పూర్ సతయూన్రాయణ, సంసాని పాండ్రంగ, పిల్లా గోపి, గిడిడు రతనిశ్రీ, నేత్కండ న్గేశ్వరరావు మరియు న్యకులు కారయూకర్తలు, అభిమానులు పాల్్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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నితాయావసర సరుకుల పంపిణీ అవకతవకలపై 
జనసేన నిరసన

శతఘ్ని న్యూస్: పెందురి్త నియోజకవర్గం, 
88 వ వ్ర్డు, నరవ గ్రామంలో నితాయూవసర 
సరుకుల పంపిణీలో ప్రత్నెల సుమారు 
100 కుటుంబాలకు రషన్ ఇవ్వకుండా పేద 
ప్రజలను ఇబ్ంది పెడ్తునని ప్రభుత్వంపై 
జనసేన పార్టీ గ్రామ ప్రజలతో నిరసన 
కారయూక్రమం ఏరాపుటు చేయడం జరిగింది. 
ఈ కారయూక్రమంలో సా్నిక న్యకులు గళ్ళ 
శ్రీనివ్స మాట్లాడ్తూ ఇంట్ంట్కి రషన్ 
అని చెపిపు వీధవీధకి ఇస్్త ప్రజలను ఇబ్ంది 
పెడ్తునని ఈ వైఎస్ఆరిసాపి ప్రభుత్వం నరవ 

గ్రామంలో ప్రత్నెల విడతలవ్ర్గా రెండ్ కలాసటీరులా అనగా సుమారు 100 కుటుంబాలకు 
నితాయూవసర సరుకులు పంపిణీ చేయకుండా ప్రజలను ఇబ్ంది పెడ్తున్నిరని, అధకారులు 
గాన్ ప్రజాప్రత్నిధులు గాని వ్లంటర్ వయూవస్ గాని ప్రజలు అవసరాలును తీర్చడం 
లేదని, దీంట్లా కంతమంది వ్రి చేత్వ్టం చూపించి ప్రజలు ఇబ్ంది పడ్తున్నిరని 
ప్రభుత్వంపై ధ్వజమెతా్తరు. వబి్న జన్ర్దన శ్రీకాంత్ మాట్లాడ్తూ యధా రాజా తథా ప్రజా 
అననిటులాగా ముఖయూమంత్రి ఎలాగైతే ప్రజలను ఇబ్ంది పెడ్తున్నిరు సా్నిక అధకారులు 
కూడా నితయూవసర సరుకులను ప్రత్నెల ప్ంతాలవ్ర్గా విడగొట్టీ విడతలవ్ర్గా 
సరఫరా చేయకుండా ప్రజలను ఇబ్ంది పెడ్తున్నిరని, ఈ యొకకు సమసయూను విఆరో్వ, 
ఆరై, సివిల్ సపె్లా వ్రికి పలుదపాలుగా ఈ సమసయూను వ్రి దృష్టీకి తీసుకువెళలాన్ నిమ్మకు 
నిరెత్్తనటులాగా ఉన్నిరని, సా్నిక ప్రజాప్రత్నిధులు ఎమె్మలేయూ, కార్పురటర్ లు కూడా ప్రజా 
సమసయూలపై దృష్టీ పెట్టీలని, ఈ యొకకు సమసయూను అధకారులు దృష్టీ తీసుకుని వెళిలా ప్రజలకు 
మేలు చేసి విధముగా సహకరించాలని మీడియా ప్రత్నిధులు కోరడం జరిగింది. సా్నిక 
మహిళలు మాట్లాడ్తూ రషన్ బియయూం మీద ఆధారపడిన జీవనం సాగిస్్త ఉంట్ం, 
ప్రత్ నెల ఇచే్చ మా రషన్ బియయూం ఏ పందికకుకు త్న్నిది అని, ప్రజల్ని ఈ విధంగా 
ఇబ్ంది పెటటీడం మీకు తగున్ అని చెపిపు ప్రభుతా్వనిని ప్రశినించారు, ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన న్యకులు గవర రాజ్, గవర శ్రీను, రాడి పెంట్రావు, రాడి తేజ, జనసైనికులు 
మరియు ప్రజలు పాల్్గన్నిరు.

విజయనగరం జనసేన ఆధ్రయాంలో గురజాడకు 
ఘననివాళి

నవయుగ వైతళికుడు గురజాడ
జనసేన నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం, జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో పార్టీ న్యకులు ఆద్డ 
మోహనరావు, తాయూడ రామకృష్్ణరావు(బాలు) గురజాడ అపాపురావు వ్రి గృహములో ఉనని 
మహాకవి గురజాడ అపాపురావు విగ్రహానికి 160వ జయంత్ సందర్ంగా పూలమాలలు 
వేసి నివ్ళులు అరిపుంచడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా జనసేన న్యకులు అద్డ 
మోహనరావు మాట్లాడ్తూ ప్రపంచానికే స్ఫూరి్త ప్రద్త మహాకవి గురజాడ అపాపురావు 
నవయుగ వైతాళికుడ్ అని అన్నిరు. గురజాడ 150 వ జయంతోతసావ్ల సందర్ంగా 
ఆన్ట్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో గురజాడ గృహానిని మూయూజియంగా చేసా్తమని, 
గురజాడ ఓపెన్ ఆడిట్రియానిని అభివృదిధి చేసా్తమని అందుకోసం సుమారు 100 
కోటులా కేట్యించడం జరిగిందని ఆద్డ గురు్త చేశారు. ఆ వెంటనే 2014లో ఎనినికలోలా 
అధకారంలోకి వచి్చన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో గురజాడ జయంతులకి, 
వరధింతుల సందర్ంగా చేసిన కారయూక్రమాలోలా మూయూజియంను, ఆడిట్రియంను మా 
ప్రభుత్వ హయాంలో పూరి్త చేసా్తమని చెపిపు ప్రకటనలకే పరిమితం చేసారని ఆద్డ విమరశి 
చేశారు. అపపుట్ ప్రత్పక్ంలో ఉనని నేడ్ అధకారంలో ఉనని వైఎసాసార్ పార్టీ ప్రజాప్రత్నిధులు 
ప్రత్పక్ంలో ఉననిప్పుడ్ గగో్గలు పెట్టీరన్నిరు. నేడ్ వైసీపీ అధకారంలోకి వచి్చ 
మూడ్న్నిరళులా పూరి్తకావసు్తన్ని వీళు్ళ కూడా పట్టీంచ్కోకపోవడం చాలా బాధాకరం అని 
అన్నిరు. ప్రభుతా్వలు మారిపోతున్ని గురజాడకి తీవ్రమైన అవమానం జరుగుతుననిదని 
ఆవేదన వయూక్తంచేశారు. ఇటువంట్ మహానుభావుల పేరులాను జయంతులకు, వరధింతులకే 
స్మరిసు్తన్నిరని, తరువ్త విస్మరిసు్తన్నిరని ఆరోపించారు. పటటీణంలో ప్రధాన కూడళలాకు, 
ప్రభుత్వ భవన్లకు ఇటువంట్ మహానుభావుల పేరలాను పెట్టీలని జనసేన పార్టీ తరుప్న 
డిమాండ్ చేసు్తననిటులా ఆద్డ తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు పిడ్గు 
సతీష్, దంతులూరి రామచంద్ర రాజ్, కయాయూన లక్ష్మణ్ యాదవ్, పత్రీ సాయి, కుమార్ 
పాల్్గన్నిరు.

పాలకండ జనసేన ఆధ్రయాంలో 
‘నా సేన కోసం నా వంతు’

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకండ నియోజకవర్గం, జనసేన అధనేత పిలుప్మేరకు పార్టీని 
బలోపేతం చేసేందుకు జనసేన పార్టీ ప్రత్ష్టీత్మంగా ప్రంభించిన ‘న్ సేన కోసం న్ 
వంతు’ కారయూక్రమంలో భాగంగా బుధవ్రం పాలకండలో నిర్వహించడం జరిగింది. 
ఈ సందర్ంగా వ్రు మాట్లాడ్తూ జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు 
అండగా ఉంటున్నిరు వ్రికి అండగా మా బాధయూతగా పాలకండ జనసేన పార్టీ నుంచి 
జనసైనికులు తమ వంతు విరాళ్లను పార్టీ ఫోన్ పే నెంబర్ 7288040505కు 
పంపించడం జరిగింది. ఇదేవిధంగా పాలకండ జనసేన పార్టీ నుండి పార్టీకి ఏ సేవ 
కావ్లన్ని మేము ముందు ఉంట్మని తెల్యజేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో 
పాలకండ జనసైనికులు, సీతంపేట జనసైనికులు, భామిని జనసైనికులు మరియు 
వీరఘటటీం జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

భూమ్క శివాంజలిని సత్కర్ంచిన జనసేన శ్రేణులు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆచంట నియోజకవర్గం, వలూలారు గ్రామం వలూలారుతోటలో న్ట్ 
ఈడబూలాయూఎస్ విభాగంలో 575 మారుకులు సాధంచిన చిరంజీవి న్రిన భూమిక 
శివ్ంజల్ని అభినందించిన జనసేనపార్టీ శ్రేణులు మరియు వలూలారుతోట గ్రామ 
ప్రజలు. ఈ కారయూక్రమంలో మొదటగా జనసేనపార్టీ పిఏసి సభుయూలు మరియు ఆచంట 
నియోజకవర్గం ఇంచార్జ్ చేగొండి స్రప్రకాష్ భూమిక శివ్ంజల్కి ప్షపు గుచ్చము 
ఇచి్చ కేక్ కట్ంగ్ చేయించి అభినందించడం జరిగింది. జనసేన సీనియర్ న్యుకులు 
తోట తాతాజీ ఆధ్వరయూంలో ఘనంగా సతకురించడం జరిగింది. గ్రామ ప్రజలు, పెద్దలు 
చిన్నిరి శివ్ంజల్ని దీవించి, మరినిని ఉననిత శిఖరాలు అధరోహించాలని, శుభాకాంక్లు 
తెల్యజేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేనపార్టీ ఉమ్మడి పశి్చమగోద్వరి 
జిలాలా సక్రెటర్ చిటూటీరి శ్రీనివ్స్ మరియు జనసేన న్యుకులు, కారయూకర్తలు, గ్రామ 
పెద్దలు, న్రిన రాము, ఏడిద స్రయూన్రాయణ, న్రిన వెంకట రామారావు, కడిమి 
ఉమామహేశ్వరసా్వమి, దివి శ్రీనివ్స్, నంబూరి విజయ్, జడ్డు ఫణంద్ర, బండి 
శాయూంప్రసాద్, గెద్్దడ ప్రసాద్, ఏడిద వెంకట్రాజ్, ఏడిద శ్రీనివ్స్, బెలలాంకండ ప్రసాద్, 
కావల్ శ్రీనివ్స్, ఆకుల సుబా్రావు, విజయ్, డేగల సత్్తకండ, పితాని లక్ష్మణ్, 
తోట సాయిబాబా, ఏడిద బాలు, ఏడిద తేజవిగేనిష్, చేగొండి చినిని మొదలగువ్రు 
పాల్్గని చిరంజీవి భూమిక శివ్ంజల్ని, తల్లాదండ్రులు శ్రీనివ్సరావు దంపతులును 
అభినందించడం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జన సమీకరణలో జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన, ఈనెల 23వ తేదీన 
అమరావత్ రైతుల మహా పాదయాత్ 
పెడన నియోజకవర్గంలో అడ్గుపెటటీనునని 
తరుణంలో ఆ పాదయాత్కు సంఘీభావం 
తెల్యజేయవలసిందిగా రైతుల మద్దతును 

కూడగడ్తునని జనసేన పార్టీ న్యకులు. బుధవ్రం గూడూరు మండలంలోని అనేక గ్రామాలోలా 
పరయూట్స్్త ప్రజల మద్దతులను కూడబెడ్తున్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా గూడూరు మండలం 
జకకుంచెరలా గ్రామంలో ప్రజలను కల్సి మద్దతు కోరడమైనది. న్గారం మరియు ముకోకులు గ్రామంలో 
ప్రజల మద్దతు కోరడమైనది. ఈ కారయూక్రమంలో పెడన జనసేన న్యకులు ఎస్ వి బాబు, గూడూరు 
మండల కారయూదరిశి శ్రీరాం సంతోష్, చీరలలా నవీన్ కుమార్, ఓగు్గ సాయి, ముది్దనేట్ రామకృష్ణ, సమె్మట 
గణపత్ కోలపల్లా చంద్రశేఖర్, మట్టీ పూర్ణచంద్రరావు, సమె్మట చంద్రశేఖర్, పాశం న్గమలేలాశ్వరరావు, 
పినిశెట్టీ రాజ్, పసుప్లేట్ రాజేష్ మరియు గ్రామసు్లు పెద్ద ఎతు్తన పాల్్గన్నిరు.

మందకృష్ మాదగకి వినత్పత్ం అందంచిన జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: మదిర, ముదిగొండ మండల 
జనసేన అధయూక్షులు జొననిలగడడు కుటుంబరావుతో 
పాటు బోనకల్ మండల జనసేన అధయూక్షులు 
తాళ్లారు డేవిడ్ మాట్లాడ్తూ మధర 
నియోజకవర్గంలో అనిని మండలాలకు దళిత 

బంధును అమలు చేయాలని ఎమా్మర్పుఎస్ వయూవసా్పక అధయూక్షులు మందకృష్ణ మాదిగకి వినత్పత్ం 
అందించడం జరిగింది. ఈ సమసయూను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టీకి తీసుకువెళిలా మిగిల్న న్లుగు మండలాలకు 
బోనకల్ మధర ఎరుపాలెం ముదిగొండ మండలాలోలా అనిని గ్రామాలోలా దళిత బందు అమలుపరిచేలా 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టీకి తీసుకెళిలా దళితులకు న్యూయం చేసే విధంగా తమరును జనసేన పార్టీ మధర 
నియోజకవర్గం నుంచి కోరుకుంటున్నిమని తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

ఓటరు నమోదు అధికార్తో జనసేన సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్:  శృంగవరప్కోట 
నియోజకవర్గ రాజకీయ పార్టీ 
న్యకులతో ఓటరు నమోదు అధకారి 
మరియు ప్రతేయూక ఉప కలెకటీర్ బి. పద్్మవత్ 
సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ 
సమావేశంలో బి.పద్్మవత్ మాట్లాడ్తూ, 
ఓటరు కార్డు కు ఆధార్ అనుసంధానం 
తపపునిసరిగా చేయుంచ్కోవ్లని, దీనిపై 
ఆవ్గాహన కల్పుంచే బాధయూత ప్రత్ ఒకకురు 

తీసుకోవ్లని చెపాపురు. రాబోయే ఎనినికలకు పోల్ంగ్ బూతులు గత ఎనినికలోలా నిర్వహించిన పోల్ంగ్ బూత్ 
సేటీషనలా భవన్లు శిథిలావస్కు చేరడంతో కనిని పోల్ంగ్ బూతులు మారుపులు చేయడం జరిగిందని వీట్పై 
పలు సందేహాలు ఉననిచో అభిప్యాలు, సలహాలు, స్చనలు అనిని పార్టీ న్యకులు అందించవచ్చని 
తెలుప్తూ ఫారం 6, 7, 8, అంటే ఓటరుగా నమోదు, తొలగింప్, సవరణ, బదిలీ వివిధ అంశాలపై 
ఆవ్హన కల్పుస్్త, మీరుకూడా ఎనినికలకు సంబంధంచి ప్రత్ ఒకకురిని ఓటరుగా నమోదు చేసే బాధయూత 
వహిస్్త, సహకరించాలని తెల్యజేసారు. ఓటు అనే ఆయుధానిని ప్రత్ ఒకకురి ఉపయోగించ్కునేలా 
తమ సిబ్ంది నిరంతరం కృష్ చేసా్తమని. ఈ అవకాశానిని యువత మరియు జిలాలాలో నియోజకవర్గ 
పరిధలో ఓటు హకుకులేని ప్రత్ ఒకకురు సది్వనియోగం చేసుకోవ్లని మీడియా ముఖంగా సందేశానిని 
ఇచా్చరు. ఈ సమావేశంలో జనసేన న్యకులు తమ అభిప్యాలను తెల్యజేసారు.

మడికి శివారు మళాళావానితోట గ్రామంలో పలువుర్ని 
పరామర్్శంచిన బండారు

శతఘ్ని న్యూస్: డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేదకుర్ కోనసీమ జిలాలా, 
కత్తపేట నియోజకవర్గం ఇంచార్జ్ ప్రముఖ జనసేన పార్టీ 
రథసారధ బండారు శ్రీనివ్స్ బుధవ్రం ఆలమూరు 
మండలంలో మళ్్ళవ్నితోట గ్రామం నందు ఈ సందర్ంగా 
పలువురు ఆన్రోగయూ కారణాల వలలా విశ్ంత్ తీసుకుంటునని 
పలువురుని పరామరిశించి ఉన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో మొదట్గా 
పరామరిశించిన వ్రిలో గత కది్దరోజ్ల నుండి కిడీని బాధ 
కారణంగా విశ్ంత్ తీసుకుంటునని ముషీని ప్రభావత్ని మరియు 
యాన్మాదల సత్్తబాబుని పరామరశి చేసి, మళ్్ళవ్నితోట 

గ్రామం వచి్చ వ్రి ఇంట్ యందు కల్సి వ్రి కషటీసుఖ్లను అడిగి తెలుసుకున్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో 
ప్రముఖ నేత బండారు శ్రీనివ్స్ వెంట, ఆలమూరు మండల కత్తపల్లా నగేష్, పంపన సురష్, చెలులాబోయిన 
మణకంట, వ్సంశెట్టీ శ్రీనివ్స్, పంపన స్రిబాబు, స్రంపూడి న్గరాజ్, టేకు మోడీ శంకరం, రెడిడు 
శ్రీనివ్స్, యనమదల వీరబాబు, అనుస్రి ప్రసాద్, కపిపు శెట్టీ దురా్గరావు, షేక్ లాల్ భాష, కంప శెట్టీ 
వెంకనని, ద్సరి దురా్గప్రసాద్, కపిపుశెట్టీ దురా్గరావు తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

ముఖయామంత్రి వాయాఖయాలను ఖండించిన 
పుటటిపర్తి జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ప్టటీపరి్త, 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అప్పును 

8 లక్ల కోటులా చేసిన మన 
ముఖయూమంత్రి జగన్ రెడిడు 
రాష్ట్ర ఆరి్క పరిసి్తుల 
గురించి అసంబ్లాలో 
మాట్లాడ్తూ రాష్్రానికి 
ఆరి్కంగా ఎటువంట్ ఇబ్ంది 
లేదని తెల్యజేశారు. ఈ 

ముఖయూమంత్రి వ్యూఖయూలను ఖండిస్్త ప్టటీపరి్త నియోజకవర్గం కత్తచెరువు 
జనసేన పార్టీ మండల అధయూక్షులు పూల శివప్రసాద్ మాట్లాడ్తూ రాష్ట్ర 
ప్రభుత్వం కన్సం ప్రభుత్వ ఉదోయూగులకు జీతాలు సరైన సమయానికి 
ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నిరు, వృద్ధిపయూ పెన్షనులా కూడా వ్రం, 10 
రోజ్ల తరా్వతనే అందుతున్నియి, పారిశుదధి కారి్మకులకు నెలలకదీ్ద 
జీతాలు ఇవ్వకుండా ఇబ్ంది పెడ్తున్నిరు, రాష్ట్రంలో కాంట్రాకటీరలాకు 
బిలులాలు ఇవ్వకుండా ఇబ్ంది పెడ్తున్నిరు తద్్వరా ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టీ 
టెండరలాకు కాంట్రాకటీరులా ఎవరు కూడా సుముఖత చూపించడం లేదు. 
రాష్్రానిని అప్పుల ఊబిలో పడేసి కన్సం వడీడు కటటీలేని సి్త్కి తీసుకెళ్లారు. 
త్వరలో ఎలక్నోలా వసా్తయని ఇప్పుడ్ ప్రజలను మీ మాటలతో మభయూ 
పెటటీడం సమంజసం కాదు. ప్రత్ సామానుయూడ్ గమనిస్్తనే ఉన్నిరు. 
ప్రజలు వచే్చ 2024 సార్వత్రిక ఎనినికలోలా తపపుకుండా మీ ప్రభుతా్వనిని 
ఇంట్కి పంపి బుదిధి చెబుతారని జనసేన పార్టీ తరఫున హెచ్చరిసు్తన్నిము 
అని తెల్యపరిచారు.

కామ్రెడిడి సతీష్ కుటంబానిని 
పరామర్్శంచిన కందుల దుర్గేష్

శతఘ్ని న్యూస్:రాజమండ్రి రూరల్ నియోజకవర్గంలో పట్టీలంక 
గ్రామంలో కామిరెడిడు జానకిరామయయూ సతీమణ మరియు కామిరెడిడు సతీష్ 
10వ వ్ర్డు మెంబర్ న్నమ్మ ఇటీవల అన్రోగయూంతో మృత్ చెందడంతో 
వ్రి కుటుంబానిని పరామరిశించిన జనసేన పార్టీ జిలాలా అధయూక్షులు కందుల 
దుర్గష్.

దర్్శ రామాలయంలో 
‘నా సేన కోసం నా వంతు’

శతఘ్ని న్యూస్: దరిశి, జనసేన అధనేత పిలుప్మేరకు పార్టీని బలోపేతం 
చేసేందుకు జనసేన పార్టీ ప్రత్ష్టీత్మంగా ప్రంభించిన ‘న్ సేన కోసం 
న్ వంతు’ కారయూక్రమంలో సా్నిక రామాలయంలో జనసైనికులు గోగు 
శ్రీను, రమేష్ ల ఆధ్వరయూంలో ‘న్ సేన కోసం న్ వంతు’ కారయూక్రమానిని 
దరిశి నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు, ప్రకాశం జిలాలా జనసేన పార్టీ 
లీగల్ సల్ కారయూదరిశి వరికూట్ న్గరాజ్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ 
కారయూక్రమంలో పాల్్గనని జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు తమ 
వంతు విరాళ్లను జనసేన పార్టీ, 7288040505, 7288040505@
upi నెంబర్ కి ఫోన్ పే, గూగుల్ పే, పే ట్యం ద్్వరా పంపించడం 
జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో మరింత మందిని భాగసా్వమయూం చేయాలని 
ప్రకాశం జిలాలా జనసేన పార్టీ లీగల్ సల్ కారయూదరిశి వరికూట్ న్గరాజ్ 
పిలుప్నిచా్చరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


రాజోలులో జనసేన పార్టి క్రియాశీలక సభయాత్ కిటలె పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు, జనసేన పార్టీ 
రాజోలు మండల అధయూక్షులు స్రిశెట్టీ 
శ్రీనివ్స్ అధయూక్తన గ్రామ శాఖ అధయూక్షులు 
కాటని రాజ్, ఎంపీటీసీ ద్రలా కుమారి 
లక్ష్మి చినబాబు ఆధ్వరయూంలో జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ప్రత్ష్టీత్మకంగా 
తీసుకునని క్రియాశీలక సభయూత్వ కిటులా 
పంపిణీ కారయూక్రమంలో పాల్్గనని జనసేన 
పార్టీ రాష్ట్ర జాయింట్ సక్రెటర్ లు దిరిసాల 
బాలాజీ, తాడి మోహన్ కుమార్, వైస్ 
ఎంపీపీ ఇంట్పల్లా ఆనంద్ రాజ్, జిలాలా 
కారయూదరిశి గుండాబతు్తల తాతాజీ, సంయుక్త కారయూదరిశి గుబ్ల రవి కిరణ్, మండల అధయూక్షులు గుబ్ల ఫణ కుమార్, మల్లాపూడి 
సత్్తబాబు, జాలెం శ్రీనివ్స్ రాజ్, దొడడు జయరాం, నియోజకవర్గ న్యకులు పినిశెట్టీ బుజిజ్, గెడడుం మహాలక్ష్మి ప్రసాద్, 
డా.రాపాక రమేష్ బాబు, ఏళలామిల్లా ఆనంద్ రాజ్, గొలలామందల పూర్ణ భాసకురరావు, ఉండపల్లా అంజి, క్రియాశీలక వ్లంటీరులా 
కోళలా బాబి, గురుజ్ భీమారాజ్, సరపుంచ్ అడబాల శ్రీనివ్స్, ఎంపీటీసీలు అడబాల శ్రీనివ్స్, కూడిప్డి మలీలాశ్వరి గణేశ్, 
ప్న్నిం న్గదుర్గ శ్రీనివ్స్, అవుపాట్ శివజోయూత్ సుబ్రమణయూం, సాదన్ల విజయ్, గిడ్గు రాంబాబు, పిపపుళ్ళ లక్ష్మణరావు, 
ఉల్శెట్టీ లక్ష్మణరావు, ఉల్శెట్టీ అననిపూర్ణ, బడ్గు శ్రీను, వడలామూడి చినిని, బోనం స్రిబాబు, వ్ర్డు మెంబర్ సాధన్ల సతయూవత్ 
వెంకనని బాబు, రకపల్లా శ్రీను, చింతా ప్రసాద్, ఉలలాంపరి్త దరశినం, మేడిది శ్రీను రమేష్, బుజిజ్, సుధా మోహన్ రంగ, పంచద్ర 
చినబాబు, రకపల్లా దొరబాబు, కిరణ్, బాబ్, మణ, రాజ్, సరపుంచ్ లు, ఎంపీటీసీలు, వ్ర్డు మెంబరులా, రాజోలు మండలంలోని 
వివిధ గ్రామల శాఖ అదయూక్షులు, మండల కమిటీ సభుయూలు, గ్రామ కమిటీ సభుయూలు గ్రామ పెద్దలు జనసేన న్యకులు, వీర 
మహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

కృష్ంరాజుకు ఘననివాళులు 
అర్్పంచిన జనసేన కౌనిస్లరులె

శతఘ్ని న్యూస్: అంబేదకుర్ 
కోనసీమ జిలాలా, అమలాప్రం, 
సిన్ నటుడ్, కేంద్ర మాజీ మంత్రి 

యు వి కృష్ణంరాజ్ సంతాప సభ 
అమలాప్రం గడియార స్తంభం 
సంటరోలా ఉనని ప్రపాలక వేదికపై 
జరిపారు. ప్రపాలక వైస్ చైర్మన్ 
రుద్రరాజ్ వెంకట రాజ్ (న్ని రాజ్) 
ఆధ్వరయూంలో ఈ సంతాప సంతాప 
సభ జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో 
ప్రపాలక ప్రత్పక్ జనసేన నేత 
యేడిద వెంకటసుబ్రహ్మణయూం, 
కౌనిసాలరులా పిండి అమరావత్, గండి 
దేవి హారిక, గొలకోట్ విజయలక్ష్మి, 

న్యకులుగండి సా్వమి, గొలకోట్ వ్సు, త్కాకు ప్రసాద్, తదితరులు 
పాల్్గన్నిరు.

పల్లె కండబాబు కుటంబానిని 
పరామర్్శంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకండ 
నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ 
న్యకులు గరా్న సత్్తబాబు, 
మరియు నియోజకవర్గ న్యకులు 
కూరంగి న్గేశ్వరరావు కల్సి మాజీ 
మునిసాపల్ చైర్మన్ పలాలా కండబాబు 
కుటుంబానిని పరామరిశించారు. ఈ 

సందర్ంగా కండబాబు మాతృమూరి్త అయిన “పలాలా స్రమ్మ” చిత్ పట్నికి 
పూలమాలలు వేసి నివ్ళులరిపుంచారు.

నిజాయితీగా ఒక్క రూపాయి డబుబులు 
కానీ మదయాం కానీ పంచకుండా ఎలక్షనలెలో 

పోటీచేయగల దము్మందా..?
శతఘ్ని న్యూస్:కందుకూరు, 175 నియోజకవరా్గలోలా 
డబు్ మదయూం పంచకుండా జనసేనతో పోటీపడి 
గెల్చే దము్మనని మగాళులా గాని ఆడవ్రు గాని న్ 
వైసీపీలో ఎవరైన్ ఉన్నిరా రోజాకి సవ్ల్ జనసేన 
పార్టీ ప్రకాశం జిలాలా సంయుక్త కారయూదరిశి దొరసా్వమి 
న్యుడ్ టూరిస్టీ శాఖ మంత్రి ఆరకు రోజాకి పత్రికా 
ముఖంగా తెల్యజేయడమేమనగా మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ 

రాజకీయాలోలాకి రావడం ఆంధ్రప్రదేశ్ కు పట్టీన అత్పెద్ద దరిద్రమని మీకు 
తెల్యదు మీరు రాజకీయ న్యకురాలు కాకముందే ఒక ఆడద్నిగా ప్ట్టీరని 
తెలుసుకోండి మీరు మీ రాజకీయ భవిషయూతు్త ఎవరికి తెల్యదనుకని ఒక 
నిజాయితీగా ఉనని పవన్ కళ్యూణ్ మీద మీ ఇషటీం వచి్చనటుటీ మైకుల ముందు 
మాట్లాడితే జనసైనికులుగా ఉననిటువంట్ మేము పది రెటులా సమాధానం 
ఇవ్వగలము మీరు ట్డిపిలో ఉండి రాజశేఖర్ రెడిడుని త్ట్టీన విషయం మీ 
వ్యిద్ల న్యకుడ్ జగనో్మహన్ రెడిడు మరిచిపోయి మీకు ఎమె్మలేయూ ట్కెట్ 
ఇచి్చ మంత్రి పదవి ఇచి్చ ఉండవచ్్చ అందుకని నోట్కి వచి్చనటుటీ మా 
న్యకుడిని మీరు త్డితే మీకంటే పది రెటులా త్టటీగల సతా్త మాకు ఉందని 
తెలుసుకోండి మీరు వైసీపీ పార్టీలో పోష్సు్తననిటువంట్ మీ పాత్ మీకు గొపపుగా 
ఉందేమో కాన్ ఆడ జాత్కి అసహయూం అనిపించే విధంగా ఉందని గమనించాల్ 
దము్మంటే సింగిల్ గా రండి అని సింగిల్ గా పోటీ చేయమని ఏదో సవ్లు 
చేసు్తన్నిరు మేము కూడా మీకు ఒక సవ్లు విసురుతున్నిను మీలో ఇప్పుడ్ 
ఉనని ప్రత్ ఎమె్మలేయూ ఆఖరికి మీతో సహా పకకు పార్టీల కాళ్ళ క్రింద బానిసలుగా 
బ్రత్కి పదవులు తెచ్్చకునని వ్ర అని తెలుసుకోండి అది తెలుసుకోకుండా 
అసభయూకరంగా మాట్లాడితే మీకంటే అసభయూకరంగా మాట్లాడటం అందరికీ 
తెలుసు అని మీరు గమనించాల్ అలాగే మీకు ఇంకో సవ్ల్ విసురుతున్నిను మీ 
151 మంది ఎమె్మలేయూలు లేద్ మీరు అనిని 175 నియోజకవరా్గలోలా మీరు నిలబటేటీ 
ఎమె్మలేయూలు, దము్మంటే నిజాయితీగా ఒకకు రూపాయి డబు్లు కాన్ మదయూం కాన్ 
పంచకుండా ఎలక్నలాలో పోటీ చేసే మగతనం ఉంటే రమ్మని చెపపుండి డబు్ 
మదయూంతోట్ బత్కే మీలాంట్ పిచి్చ కుకకులకి తన కషటీం సంపాదించిన డబు్ను 
పదిమందికి పంచిపెటేటీ మా న్యకుడ్ గురించి పిచి్చపిచి్చగా మాట్లాడితే వచే్చ 
ఎనినికలోలా ప్రజలు మీకు చెప్పులతో సమాధానం చెబుతారు అని తెలుసుకోండి 
ఆడవ్రిగా ప్ట్టీనందుకు కనిని నియమిబంధనలు పెటుటీకని నోరు అదుప్లో 
పెటుటీకుని ఆడవ్రిగా ప్రవరి్తంచండి అని ఆరకు రోజాకి ఈ పత్రిక ముఖంగా 
తెల్యజేసు్తన్నినని ప్రకాశం జిలాలా జనసేన పార్టీ సంయుక్త కారయూదరిశి డేగల 
దొరసా్వమి న్యుడ్ అన్నిరు.

చెల్లెరు గ్రామ ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన జనసేన ఎంపీటీసీ
శతఘ్ని న్యూస్: మండపేట, చెలూలారు ఎంపీటీసీ-1 గొలలాపల్లా అన్రాధ మాట్లాడ్తూ 97 ఓటలా 
మెజార్టీతో ననుని ప్రజలు గెల్పించి నేట్కి ఒక సంవతసారం అయియూంది. మనందరి అభిమాన 
న్యకుడ్ మండపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ వేగుళ్ళ లీలాకృష్ణ ఆశీసుసాలతో 
చెలూలారు చరిత్లో మునుపెననిడూ లేని విధంగా అతయూధక మెజారిటీతో జనసేన పార్టీ ఎంపీటీసీను 
గెల్పించి భాదయూతలు అపపుగించిన చెలూలారు ఓటరులకు మర్కసారి హృదయపూర్వక కృతజఞుతలు 
తెల్యజేసు్తన్నిను. నేను న్మినేషన్ వేసిన దగ్గర నుండి న్ వెననింటే ఉండి న్ గెలుప్కు 
అహరినిశలు శ్రమించి న్కు సహకరించి తన శకి్తకి మించి పోరాడిన న్ తము్మడ్ కీరి్త శేష్లు 
బండి రాముకి, న్యకులు, కారయూకర్తలు, వీరమహిళలకు మరియు బంధుమిత్రులు అందరికీ 
మర్కకుసారి న్ కృతజఞుతలు, ధనయూవ్దములు తెల్యజేసు్తన్నిను. ఈ సంవతసారకాలంలో 

ఎంతో బాధయూతగా పనిచేస్్త ప్రజల అవసరాలు తీర్చడానికి ఎనోని సమసయూలు అధకారుల దృష్టీకి తీసుకువెళుతూ, మండల 
పరిషత్ సమావేశాలలో ప్రజల సమసయూలు సభ దృష్టీకి తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది, గ్రామ సమసయూలపై వినత్ పత్రాలు ఇచి్చ 
ప్రజా అవసరాలు తీర్చడానికి న్ వంతు కృష్ చేయడం జరిగింది. కాన్ చాలా సమసయూలు పరిషకురించవలసి ఉంది, రాబోవు 
కాలంలో మన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశీసుసాలతో మండపేట నియోజకవర్గ ఇంచారిజ్ వేగుళ్ళ లీలాకృష్ణ ఆధ్వరయూంలో వ్రి 
అడ్గు జాడలలో అవిన్త్కి పాలపుడకుండా, ప్రలోభాలకు ల్ంగకుండా, ప్రజలు ఇచి్చన ఈ పదవిని పదవిలా కాకుండా 
మరింత బాధయూతగా భావించి ప్రజా అవసరాలు తీర్చడానికి శకి్త వంచన లేకుండా పనిచేసా్తనని మీ అందరికీ మర్కకుసారి 
ధనయూవ్దములు తెల్యజేస్్త… రాబోయే ఎనినికలోలా జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమంత్రిగా మరియు లీలాకృష్ణని 
మండపేట నియోజకవర్గం ఎమె్మలేయూగా చూడాలని కోరుకుంటున్నినని తెల్పారు.

పవన్ కళాయాణ్ ని విమర్్శసేతి బాగుండదని 
హెచ్చర్ంచిన షేక్ మహబూబ్ మసాతిన్

శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ న్యకులు మరియు అనంత సాగరం 
మండలం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు షేక్ మహబూబ్ మసా్తన్ పత్రికా విలేఖరుతో మాట్లాడ్తూ గత 

ఆదివ్రం మంగళగిరి జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ లీగల్ సల్ సమావేశం నిర్వహించారు వ్రు 
ప్రసంగిస్్త ప్రభుత్వ వైఫలాయూల మీద వ్రు చేసు్తనని తపిపుద్లను అలాగే వ్రి పరిపాలన వైఫలయూం వలలా వ్ళలాకు రాబోవు ఎనినికలోలా 
ఇనిని సీటలాకే ప్రజలు మిమ్మల్ని పరిమితం చేసా్తరని అలాగే కనిని అంశాల మీద మాట్లాడడం జరిగింది ఎప్పుడ్ పవన్ కళ్యూణ్ 
ప్రభుత్వ వైఫలాయూల మీద మాట్లాడిన వెంటనే కందరు వైసిపి మాజీ మంత్రులు, మనం ముదు్దగా పిలుచ్కనే, పేద పాలేరు గాడ్, 
గుళ్ళ దగ్గర కబ్రి చిపపులు వెరుకనే వ్ళు్ళ పేరిని న్ని, వెలంపల్లా, శ్రీనివ్స్ మరియు తాజా జబర్దస్్త రోజా మేము కుకకుతో 
విశా్వసంలో కూడా పోటీ పడతామని చెప్పుకునే వ్రు అదే పనిగా పవన్ కళ్యూణ్ ప్రసంగం ఆదివ్రం అయిపోయినపపుట్ 
నుంచీ ఒకరి తరా్వత ఒకరు పోటీపడి మరి పవన్ కళ్యూణ్ ని వయూకి్తగత దూషణలు చేస్్త ఉన్నిరు మీరు ఆయనను వయూకి్తగతంగా 
దూష్ంచే అంతట్ అర్హత మీకు ఉంద్ లేద్ అని మిమ్మల్ని మీర అద్దం ముందర నిలబడ్కని ప్రశినించ్కని ఆ తరువ్త మా 
పవన్ కళ్యూణ్ ని విమరిశించాలని కోరుకుంటున్నిం పవన్ కళ్యూణ్ ఎప్పుడూ ప్రజా సమసయూల మీద పోరాటం, ప్రశినించే వ్రు ఒక 
మాజీ వెలులాల్ మాజీమంత్రి మాట్లాడ్తూ చిరంజీవిని పవన్ కళ్యూణ్ వెనునిపోటు పడిచారు అన్నిరు, ఏ విధంగా వెనునిపోటు 
పడిచారో మీరు చెపాపులని కోరుకుంటున్నిం. అపపుట్లా ప్రజారాజయూం మన చిరంజీవి పెట్టీన పార్టీలో ఎంతోమంది మీలాంట్ 
వ్ళలాకి ఆయన రాజకీయ భవిషయూతు్త ఇవ్వడం జరిగింది. దేనికి పనికిరాని వ్ళు్ళ చాలామంది పనికచే్చ వ్ళు్ళ చాలామంది 
పేదలకి బ్సీలకు ఎసీసా ఎసీటీలకు ఎంతమంది ఆయన ట్కెకుటులా ఇచా్చడ్ అలాగే పనికిరాని వ్ళు్ళ మీలాంట్ వ్ళ్ళకి కందరికి 
పదవులు ఆయన ప్ణయూమా అని చెపిపు మీరు ఇప్పుడ్ అనుభవిసు్తన్నిరు మీకు రాజకీయ భవిషయూతు్త కూడా చాలామందికి 
ఇవ్వడం జరిగింది కులం కారుడు వ్డ్కని ఎంతవరకు పైకి రావ్లనే మీ ఆలోచనలు తపపు కుల, మతాలకతీతంగా పార్టీలు 
నడవ్లని చెపిపు పవన్ కళ్యూణ్ కోరిక ఆయనకు మీకు నకకుకు న్గలోకానికి ఉననింత తేడా ఉంది దయచేసి విధానపరంగానే 
ఏదైన్ సబెజ్కుటీ మాట్లాడాలే తపపు వయూకి్తగత దూషణ తగవని మేము వయూకి్తగత దూషణలు చేయగలమని కాన్ మా అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ సంసాకురం నేరిపుంచారు కాబట్టీ క్రమశిక్ణగా మేము ఉన్నిమని తెల్యజేసు్తన్నిం జనసేన అంటే బడ్గు 
బలహీన వరా్గల వ్ళ్ళ కోసం మన అంబేదకుర్ ఎంత కృష్ చేశారో ఆయన స్ఫూరి్తతో అలాగే తెగింప్లో మన ప్ణాలైన్ 
అరిపుంచి సా్వతంత్ం తీసుకురావ్లని చెపిపు ప్ణాలు అరిపుంచిన పోరాట యోధులు భగత్ సింగ్ ఇలాంట్ వ్ళ్ళ స్ఫూరి్తతో 
మా పవన్ కళ్యూణ్ ఎనోని ఏళలా ముందే కామన్ మాయూన్ ప్రొటెక్న్ ఫోర్సా ఏరాపుటు చేశారు ఆయన అలా అపపుట్నుంచి సేవ్గుణం 
కల్గిన వ్రు ఏదో మారుపు తీసుకురావ్లనే నిరంతరం తపించే వయూకి్త ఆయనను మీరు విమరిశించే సా్యి కల్గిన వ్రు కాదని 
తెల్యజేసు్తన్నిం. అలా మారుపు కోసం వచి్చన మా చిరంజీవి ఆశయాలను గెల్చిన కందరు ఎమె్మలేయూలు మానసికంగా ఒత్్తడి 
తెచి్చ పార్టీ విలీనం చేసే విధంగా చేశార తపపు మారుపు కోసమే ఆయన చూశాడ్ ఎప్పుడ్ సీటులా అము్మకోలా ఈరోజ్ పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆయన వెనునిపోటు పడిచారు అంటున్నిరు ఆయన ఆశయాలు మారుపుని తీసుకురావ్లని ఇపపుట్కీ పవన్ కళ్యూణ్ 
జనసేన పార్టీని సా్పించి మారుపు కోసం కృష్ చేస్్త జీరో బడెజ్ట్ పాల్ట్క్సా చేసు్తన్నిరు మీలాగా కోటులా, కోటులా గుమ్మరించి 
జన్ల్ని, డబు్లు, మదయూం, ఉచిత పథకాలు అమలు చేసి, పప్పులు బెలాలాలుగా కని ఓటులా వేయించ్కని అధకారం తెచ్్చకని 
అధకారం తెచ్్చకున్నికన్ని ప్రజలకు ఏమన్ని ఉపయోగపడే పనులు చేసు్తన్నిరా అంటే అది కూడా చేయడం లేదు మీరు మా 
పవన్ కళ్యూణ్ ని విమరిశిసే్త మేము కూడా మీ న్యకుడ్ జగన్ రెడిడు, మీ జీవిత చరిత్ బయటపెడతామని, హెచ్చరిసు్తన్ని, 
అనినిట్కన్ని మించి మీ న్యకులు,మీ కారయూకర్తలు మీ ద్ంట్లా సరపుంచ్లుగా గెల్చిన వ్ళ్లా ఎంతోమంది మాకు వదు్దరా 
ఈ పరిపాలన మేమెందుకురా ఓటేసిన్ము అని చెపిపు చెప్పుతో కటుటీకునని వీడియోలు చాలానే ఉన్నియి. బహిర్గతంగానే 
కటుటీకునని వ్ళు్ళ ఉండారు. కందరు మాకు వదు్ద అని రాజీన్మాలు చేసిన వ్ళు్ళ ఉన్నిరు. జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ని విమరిశిసే్త బాగుండదని చెప్్తన్నిమని అనంత సాగరం మండలం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు షేక్ మహబూబ్ మసా్తన్ అన్నిరు.
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