
శనివారం, 24 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అరెస్టు లతో జర్నలిస్టు లను కటటుడి 
చేయాలని చూస్తు న్్నరా?

•సీనియర్ జరనిలిస్ట్ శ్రీ కొల్లు అంకబాబు అరెస్ట్... ఆయన కోసం నిలిచిన శ్రీ వంశీకృష్ణ, శ్రీ కృష్ణంజనేయుల్ తదితరులపై కేస్ల్... ప్రభుత్వ నిరంకుశ ధోరణికి నిదర్శనం
•గౌరవ న్యూయమూరుతులను కించపరచిన వారిని మాత్ం అరెస్ట్ చేయరు

శతఘ్ని న్యూస్: పాత్రికేయులు సమాచారం సేకరిస్తారు, ఆ సమాచారాన్ని వారాతా కథనాలుగా 
ప్రజలకు చేరవేస్తారు. వరతామాన విషయాలను అందిస్తా ప్రజాపక్ం వహిస్తారు. వృత్తా న్బద్ధతతో 
పన్ చేసే పాత్రికేయులను అరెస్టులు చేసి, కేస్లు నమోదు చేసి కటటుడి చేయాలన్ వైసీపీ ప్రభుత్ం 
భావిస్తాననిట్లుగా ఉందన్ జనసేన పార్టు అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో వాయూఖ్యూన్ంచారు. 
సీన్యర్ జరనిలిస్టు శ్రీ కొలులు అంకబాబును అరెస్టు చేయడం ప్రభుత్ న్రంకుశ ధోరణిన్ 
వెలలుడిసతాంది. ఆయన్ని అరెస్టు చేయడంలో స్ప్ం కోరుటు మార్గదర్శకాలను అనుసరించలేదు. 
గననివరం విమానాశ్రయంలో బంగారం స్మగలుంగ్ కు సంబంధంచిన సమాచారాన్ని పాత్రికేయులు 
ఉండే వాట్సాప్ గ్రూపులో పోస్టు చేశారంటూ శ్రీ అంకబాబును అరెస్టు చేసి కుట్రపూరిత నేరం 
కంద సెక్నులు నమోదు చేయడం చూస్తాంటే ప్రభుత్ం ఉలికకిపడుతోంది అన్పిసతాంది. సహచర 
జరనిలిస్టు అరెస్టును ఖండిస్తా న్రసన తెలిపిన జరనిలిస్టు సంఘ నాయకులు శ్రీ మారెళలు వంశీకృష్ణ, 
శ్రీ కృష్ణంజనేయులు తదితరులపై కేస్లు నమోదు చేసి పోలీస్ సేటుషన్ కు తరలించడాన్ని 
ఖండిస్తానానిం. రాష్టంలో జరుగుతునని పరిణామాలను, ప్రభుత్ వైఫల్యూలను తన చర్చల ద్్రా 
ప్రజలకు వెలలుడించే శ్రీ వంశీకృష్ణ ల్ంటి పాత్రికేయుల విధానాలు పాలకులకు రుచించడం 
లేదనే మాట విన్పిసతాంది. ఇల్ంటి అరెస్టులతో అదుపు చేయాలన్ చూస్తానానిరు. స్మాజిక 
మాధయూమాలోలు వయూకతాత్ హననం చేస్తా, అభయూంతరకరమైన పోస్టులు చేసే అధకార పక్ంవారిపై 
సీఐడీ ఎందుకు స్ందించదు. స్మానుయూలు, మహిళలు, ప్రత్పక్ పార్టుల వారిపై వైసీపీ వాళ్ళు 

చేసే సైబర్ బులీలుయంగ్, ట్రోలింగ్ హదుదులు ద్ట్తునాని.. ఈ ద్డిపై ఫిరాయూదులు చేసినా పోలీస్లు పటిటుంచుకోరు. స్మానుయూలే కాదు గౌరవ హైకోరుటు, స్ప్ం కోరుటు 
నాయూయమూరుతాలను, వారి కుట్ంబ సభుయూలను సైతం వైసీపీ కారయూకరతాలు, వారి ద్్రా లబ్్ధ పందే వయూకుతాలు ఎంతగా కంచపరిచారో ఎవరూ మరచిపోలేదు. హైకోరుటు జోకయూం 
చేస్కొన్ ఆ విధమైన పోస్టులు చేసిన వారిన్ అరెస్టు చేయమన్ చెపి్నా పోలీస్ శాఖ మీనమేషలు లెకకించింది. తూతూమంత్ంగా కొందరిన్ అరెస్టు చేసి మరాయూదలు 
చేశారు. ఇప్టికీ కొందరిన్ అరెస్టు కూడా చేయలేదు. గౌరవ నాయూయమూరుతాలను కంచపరిసేతా స్ందించలేన్ సీఐడీ- సీన్యర్ పాత్రికేయుడు శ్రీ అంకబాబు షేర్ చేసిన 
సమాచారాన్క ఎందుకు ఇంత తీవ్ంగా వయూవహరిసతాంది? ఆయన ఇచి్చన సమాచారం ప్రభుత్్న్ని ఉలికపాట్కు గురి చేసిందంటే వాసతావాలు ఏవో ద్గ ఉనానియ 
అన్పిసతాంది. దీన్పై పాత్రికేయ సంఘాలు ప్రజాస్్మయూ పద్ధత్లో స్ందించాలి. వాక్ స్తంత్రాన్ని పరిరక్ంచాలి అన్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ కోరారు.

జిల్లాలో వైకాపా చేసిన అభివృద్ధిపై 
శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలి: చిత్తూరు జనసేన డిమరండ్

హెలికాపట్ర్ సీఎంకు వినతి ఇవా్వలంటే మేమూ హెలికాపట్రులు కొన్లేమో
సీఎం వస్తు ఆ ప్ంతంలో ఇక స్కూల్్స కి సెలవే
పవన్ బర్తు డే నుంచి ఫ్లుక్్సల్ బందు చేశారు. కాలుత్ ఫ్లుక్్సలే పాటంచాలన్నిరు. కానీ జగన్ సభలో మొతతుం పాలుస్ట్క్ ఫ్లుక్్సలే
తిరుమలకు రానునని సీఎం ఈసారి వినతిపత్ం తీస్కోకుంటే అడ్డుకుంటం

శతఘ్ని న్యూస్: చితూతారు, త్రుపత్, జిల్లులో 13 మంది 
వైకాపా ఎమ్్మలేయూలు ఉండి కూడా కుప్ంకు విచే్చసిన 
సీఎం జగన్్మహన్ రెడిడిక వారి న్యోజకవరా్గలలోన్ 
సమసయూలు చెపు్కోలేన్ దుసిథిత్ ద్పురించిందన్, జనసేన 
పార్టుగా ప్రజా సమసయూలపై వినత్పత్రాన్ని సీఎం జగన్ కు 
అందిద్దుమన్ హెలికాపటురోలు త్రిగే సీఎం జనసేన పార్టుక 
భయపడి తపి్ంచుకు త్రుగుతునానిడన్, మీడియా 
ద్్రా అధకారులు మా వినత్పత్రాన్ని సీ్కరించటం 
సిగు్గచేటన్, ఈస్రి త్రుమల బ్రహ్్మతసావాలకు 
రెండు రోజులోలు విచే్చస్తానని సీఎం జగన్ తమ వినత్ 
పత్రాన్ని సీ్కరించకుంటే ముఖయూమంత్రిన్ అడుడికోవడం 
ఖ్యమన్ జనసేన పార్టు చితూతారు జిల్లు అధయూక్షుడు 
డాకటుర్ పస్పులేటి హరిప్రస్ద్, త్రుపత్ అసెంబ్లు 

ఇంచార్జ్ కరణ్ రాయల్, డాకటుర్ పనాని యుగంధర్, డాకటుర్ వెంకటరమణ, దినేష్, త్రుపత్ పటటుణ అధయూక్షులు రాజారెడిడి, రాష్ట కారయూదరి్శ ఆకేపాటి స్భాషిణి, జిల్లు కారయూదరి్శ కీరతాన, 
జిల్లు నాయకులు ఆనంద్, బాటస్రి మరియు వీరమహిళలు నవయూ, విజయరెడిడిలు హెచ్చరించారు. జిల్లులో టమేట్, మామిడి రైతులు జ్యూస్ ఫ్యూకటుర్ యాజమానాయూల సిండికేట్ వలలు 
చికుకికొన్ అల్లుడుతునానిరనానిరు. ఫీజు ర్ఎంబరెసా్మంట్ రాలేదన్ ప్రశనించినందుకు విద్యూరుథిలను అరెస్టు చేయడం, సతయూవేడు న్యోజకవర్గం శ్రీసిటీలో యువతకు ఉద్యూగాలు కలి్స్తామన్ 
మండిచేయ చూపించారనానిరన్, హంద్రీనీవా ప్రాజెకుటు పూరితాచేయలేన్ పరిసిథితన్, కుప్ంలో గ్రానైట్ దంద్ కొనస్గుతుందన్, ఇల్ంటి ఎన్ని సమసయూలపై 13 న్యోజకవరా్గలకు 
సంబంధంచి శ్్తపత్ంను వెంటనే విడుదల చేయాలన్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ హెలికాపటురోలు త్రిగే సీఎంకు వినత్పత్ం సమరి్ంచాలంటే త్ము హెలికాపటుర్ కొనాలేమోనన్ ఎదేదువా 
చేశారు. స్కిటరుకి పెట్రోల్ పట్టుకోలేన్ సిథిత్లో జనం ఉంటే హెలికాపటుర్ లో త్రిగ సీఎంను ఎల్ కలవగలరన్ విమరి్శంచారు. మంత్రి రోజా నగరి అభివృది్ధపై సవాల్ విసిరి, తపి్ంచుకు 
త్రుగుతోందన్, ఈస్రైనా రోజా త్రుపత్లో బహిరంగ చర్చ ఏరా్ట్ చేసేతా త్ము సిద్ధంగా ఉనానిమన్, రోజా మూడు సంవతసారాలోలు ఆమ్ ఆస్తాలు, ఇనకిమ్ ట్క్సా వివరాలు సంబంధత 
ఎన్ని వాటిన్ బయట పెడత్మనానిరు. సీఎం జగన్ వసేతా ఆ జిల్లు మతతాం పాఠశాలలకు సెలవు ఇవా్లిసాందేనన్ ఎందుకంటే బడి బస్సాలను సభలకు తరలించడం పరిపాటి అయయూందన్ 
ఇల్ పిలలుల చదువులకు కూడా ముఖయూమంత్రి అనాయూయం చేస్తానానిడన్ ఆవేదన వయూకతాం చేశారు.
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అగ్నిప్రమాద బాధితులకు నిత్యావసరాలు అందంచిన పాయకరావుపేట జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: పాయకరావు పేట, నకకిపలిలు మండలం చిననితీనారలు గ్రామంలో అగని ప్రమాదం సంభవించి ఇళ్ళు కాలిపోవడంతో, జనసేన పార్టు రాష్ట కారయూదరి్శ శవదత్ బోడపాటి 
ఆ ప్రాంత్న్ని సందరి్శంచి బాధత కుట్ంబాలకు 50 కేజీల బ్యయూం, న్త్యూవసర సరుకులు మరియు ఆరి్ధక సహాయాన్ని అందించడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా బోడపాటి శవదత్ 
మాట్లుడుతూ గతంలో కూడా ఇదే ప్రాంతంలో అగని ప్రమాదం జరిగనపు్డు స్థిన్క ఎమ్్మలేయూ తక్ణమే జగన్ ప్రభుత్ం ఇళ్ళు న్రి్మస్తాంది అన్ అబద్ధపు వాగాదునాలు చేశారు, ఇల్ 
ఎంతకాలం ప్రజలను మోసం చేస్తారు? ఇప్టికైనా తక్ణమే స్ందించి బాధతులకు నషటుపరిహారం చెలిలుంచి గృహ న్రా్మణం చేపటటుక పోతే తీవ్ స్థియ ఉదయూమాన్ని చేపడత్మన్ 
హెచ్చరించారు. ఈ కారయూక్రమంలో పికకి మహేష్, ప్రసనని కుమార్, ఆనంద్, త్త్జీ, రాజేష్, మైలపలిలు గర్ష్, జగ్గ, బడే శ్రీను, చిటిటుబాబు, గోపి, అల్లుడ రమణ, గణేష్, రాజు బంగారి, 
అన్ల్, కోస్రు రాజు, పండు, పి సతీష్, ఎల్ దుర్గ, పి స్్మి, కురంద్స్ అప్లరాజు, మరియు నకకిపలిలు మండల, ఎస్ రాయవరం మండల జనసేన కారయూకరతాలు పాల్్గనానిరు.

ఆత్మకూరులో పవననని ప్రజాబాట 13వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు, రోజుకు స్మారు 4500 మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలు స్గస్తానని ఆత్మకూరు మున్సాపల్ బస్టుండులో, ప్రయాణికులకు బస్ షెలటురు మరియు వసతుల 
కల్న ప్రభుత్్న్క, నాయకులకు పటటుద్? జనసేనాన్ పవన్ కళ్యూణ్ న్ ముఖయూమంత్రిన్ చేయాలనని దృఢ సంకల్ంతో, ఆత్మకూరు న్యోజకవర్గ ఇనా్చరిజ్ నలిశెటిటు శ్రీధర్ ఆధ్రయూంలో 
జరుగుతునని పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమం శుక్రవారం 13వ రోజుకు చేరుకుంది. ఈ సందర్ంగా న్యోజకవర్గ ఇనా్చర్జ్ నలిశెటిటు శ్రీధర్ మాట్లుడుతూ, ఆత్మకూరు మున్సాపల్ బస్టుండ్ 
లో ప్రత్న్తయూం స్మారు 120 రెగుయూలర్ బస్ సర్్స్లతో, రమారమి 4500 మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలు స్గస్తాంట్రు. ప్రస్తాతం వీరందరూ న్లువ నీడలేక ఎండక, వానక, 
గాలిక తీవ్ ఇబ్ందులకు గురవుతునానిరు. ఇంతటి ప్రధానమైన ఈ మున్సాపల్ బస్టుండులో గతంలో ఉనని ప్రయాణికుల వసత్ ప్రాంగణాన్ని, సంవతసార కాలం క్రితం కూలి్చవేయడం 
జరిగంది. కూలి్చవేసిన సథిలంలో అధునాతన సౌకరాయూలతో మరొక ప్రయాణికుల ప్రాంగణాన్ని న్రి్మస్తామన్ ప్రభుత్ పెదదులు సెలవు ఇచి్చన విషయం మనకు అందరికీ తెలిసినదే. 
అధునాతన వసతులతో ప్రయాణికుల వసత్ ప్రాంగణాన్ని న్రి్మంచడమే కాకుండా, ఆత్మకూరు మున్సాపాలిటీన్ ఆదర్శ మున్సాపాలిటీగా తీరి్చదిద్దులంటే ప్రజలందరూ జనసేన పార్టుక 
ఓట్ వేయాలన్ శ్రీధర్ పేరొకినానిరు. 13వ రోజు పవననని ప్రజాబాట సందర్ంగా, మున్సాపాలిటీ పరిధలోన్ బ్సీ కాలనీ మరియు పేరారెడిడిపలిలులో పరయూటించి అకకిడ ప్రజల ఇబ్ందులను 
తెలుస్కొన్, సమసయూల పరిషకిరాన్క తమ వంతు కృషి చేస్తామన్ అకకిడి ప్రజలకు భరోస్ ఇవ్డం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో న్యోజకవర్గ జనసేన నాయకులు వంశీ, చంద్ర, 
త్రుమల, పవన్, హజరత్, నాగరాజు, అన్ల్ తదితరులు పాల్్గనడం జరిగంది.

జనరంకోసరం జనసేన 
మహా పాదయాత్ 30వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం న్యోజకవర్గం, సీత్నగరం మండలం, ముగు్గల గ్రామంలో ప్రజల ఆశీరా్దంతో ‘జనంకోసం 
జనసేన’ ‘మహా పాదయాత్’ 30వ రోజు విజయవంతంగా ముందుకు స్గంది. జనసేన నాయకులు ‘నా సేన కోసం నా 
వంతు’ కమిటీ ఉమ్మడి తూరు్గోద్వరి జిల్లు కోఆరిడినేటర్ బతుతాల వెంకటలక్ష్మి, జనసేన శ్రేణులు సంయుకతాంగా జనసేన పార్టు 
విధ విధానాల ముద్ంచిన కరపత్రాలు పంచుతూ, న్స్్ర్ధపరుడు, నీత్, న్జాయతీక న్లువుటదదుంల్ ఉండే ప్రజానాయకుడు 
పవన్ కళ్యూణ్ క ఈస్రి అవకాశం ఇవా్లన్, చాపకంద నీరుల్ రాష్టం నలుమూలల్ ప్రజాదరణతో రోజురోజుకీ 
బలపడుతునని జనసేన పార్టున్, రాష్టంలో రాజకీయ ప్రత్యూమానియ శకతాగా ఎదగడాన్క ప్రజలు సహకరించాలన్. జనసేన 
ప్రభుత్ం వసేతా ప్రజలకు జరిగే మేలును, సమాజంలో వచే్చ మారు్ను వివరిస్తా, గ్రామంలో ప్రజల ఆదరణతో పాదయాత్ 
ముందుకు స్గంది. జనసేన మహా పాదయాత్లో మటటు వేంకటేశ్రరావు, ముత్యూల హర్ష్, రుద్రం కషోర్, రుద్రం నాగు, 
నేదురి పోసి, దులం పండు, నేదుర్ విఘ్నిష్, ఇంటి దురా్గప్రస్ద్, రుద్రం స్రయూగణేష్, నేదూరి సతీష్, రుద్రం గణేష్, ప్రగడ 
బులిలు, బోడపాటి కరుణాకర్, రుద్రం వెంకటేష్, తనీనిరు స్రయూ గణేష్, రావూరి దురా్గ ప్రస్ద్, రుద్రం నగేష్, నగా రామదురా్గ, 
తుమ్మలపలిలు శ్రీన్వాస్, పోతుల స్బ్రహ్మణయూం, గ్రామ పెదదులు, మండల నాయకులు, వీర మహిళలు మరియు జనసైన్కులు 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

సామర్లకోట మునిసిపల్ కమిషనర్ కి వినతిపత్రమిచిచిన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: పెద్దుపురం, స్మరలుకోట టౌన్ 
జనసేనపార్టు ఆధ్రయూంలో పటటుణంలో ప్రజలు 
ఎదురొకింట్నని శాన్టేషన్ సమసయూలపై శుక్రవారం 
పెద్దుపురం న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టుట్ ఇంచార్జ్ 
తుమ్మల రామస్్మి బాబు, ఉమ్మడి తూరు్గోద్వరి 
జిల్లు ఉపాధయూక్షురాలు శ్రీమత్ స్ంకర కృష్ణవేణి 
శ్రీన్వాస్, స్మరలుకోట టౌన్ జనసేన అధయూక్షులు 
సరోజావాస్, జిల్లు కారయూదరు్శలు పిట్టు 
జానకరామారావు, కంచుమరితా రాజనని, స్మరలుకోట 
మున్సాపల్ కమిషనర్ న్ కలిసి స్మరలుకోట పటటుణ 

ప్రజలు ఎదురొకింట్నని మలేరియా, డంగ్యూ మరియు వీధులోలు పేరుకునని అపరిశుభ్రత, కలుషిత త్రాగునీరు, పందుల 
సె్్ర విహారం తదితర అంశాలపై రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్డం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమాన్క పెద్దుపురం న్యోజకవర్గ 
జనసేన నాయకులు, కారయూకరతాలు, వీర మహిళలు, జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

వాణి ట్రాన్సిపోర్ట్ అధినేత ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కు యాభై వేల విరాళం
శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం, జనసేన అధనేత పిలుపుమేరకు పార్టున్ బలోపేతం చేసేందుకు 
జనసేన పార్టు ప్రత్షటుత్మంగా ప్రారంభించిన ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కారయూక్రమంలో భాగంగా 
అనంతపురాన్క చెందిన ప్రముఖ వాయూపారవేతతా వాణి ట్రాన్సాపోర్టు అధనేత గర్ష్ రూపాయలు యాభై 
వేల(50,000/-) రూపాయల చెకుకిను అనంతపురం జిల్లు జనసేన పార్టు అధయూక్షులు టిసి వరూణ్ 
క, రాష్ట కారయూ న్ర్హణ ప్రధాన కారయూదరి్శ భవానీ రవికుమార్ క, జిల్లు నాయకులు గల్లు హర్షక 
అందించడం జరిగంది. ఎంతో గొప్ మనస్తో మీరు చేసిన ఈ విరాళం ఎంతో మందిక ఆదర్శం 
అన్, జనసేన పార్టు తరుపున, అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ తరుపున, జనసైన్కుల తరపున గర్ష్ 
ధనయూవాద్లు తెలిపారు.

జుతితిగ నాగరాజుని మరాయాదపూర్వకంగా కలిసిన
 చినకాపవరం జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉండి న్యోజకవర్గం, ఇటీవల జనసేన పార్టులో చేరినట్వంటి మహేదేవపటనిం గ్రామాన్క చెందిన శెటిటుబలిజ 
బ్సీ స్మాజికవరా్గన్క చెందిన ప్రముఖ నాయకులు జుత్తాగ నాగరాజున్ చినకాపవరం జనసేన మరాయూదపూర్కంగా 
కలసి జనసేన పార్టులోక స్దర స్్గతం పలుకుతూ… ఉండి న్యోజకవర్గంలో జనసేన పార్టున్ బలోపేతం చేసే 
విధంగా సేవలు అందించాలన్ కోరడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో ఆకవీడు జనసేన పార్టు మండల కమిటీ అదయూక్షులు 
కోటికలపూడి త్త్జీ, ఉపాదయూక్షులు అల్లుడి శవంనారాయణ(బాబ్జ్), అడపా ఏస్బాబు (చినకాపవరం వారుడి సభుయూడు) 
మరియు చెననింశెటిటు ధనస్రేష్ లు పాల్్గనడం జరిగంది.

రాజమహంద్రవరం సిటీ జనసేన ఆధ్వరయాంలో 
‘నా సేన కోసం నా వంతు’

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమహేంద్రవరం 
సిటీ, జనసేన అధనేత పిలుపుమేరకు 
పార్టున్ బలోపేతం చేసేందుకు 
జనసేన పార్టు ప్రత్షటుత్మంగా 
ప్రారంభించిన ‘నా సేన కోసం నా 
వంతు’ కారయూక్రమంలో భాగంగా 
శుక్రవారం రాజమండ్రి ఏవి 
అపా్రావు రోడుడిలో రామాలయం 
దగ్గర జనసేన పార్టు తూరు్గోద్వరి 
జిల్లు పోగ్రామ్ కమిటీ సభుయూలు 
పనానిడ శ్రీన్వాసరావు ఆధ్రయూంలో 
‘నా సేన కోసం నా వంతు’ 
కారయూక్రమం న్ర్హించడం 

జరిగంది. ఈ కారయూక్రమాన్ని ముఖయూ అత్థిగా రాజమహేంద్రవరం సిటీ జనసేన పార్టు 
ఇంచార్జ్ అనుశ్రీ సతయూనారాయణ చేతుల మీదగా ప్రారంభించడం జరిగంది. ఆయన 
చేతుల మీదుగా పనానిడ శ్రీను ఫ్ండ్ సరికిల్ క జనసేన క్రియాశీల సభయూత్ం కట్లు 
అందజేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో ప్రజల నుండి విశ్షణ స్ందన వచి్చంది 
అందరూ వచి్చ స్చ్ందంగా విరాళ్లు అందజేశారు ఇట్వంటి కారయూక్రమం చేసిన 
పనానిడ శ్రీనున్ అనుశ్రీ అభినందించారు. ఈ కారయూక్రమంలో రాజమహేంద్రవరం 
మున్సాపల్ కారొ్రేషన్ ఉపాధయూక్షులు గుతుతాల సతయూనారాయణ(బులిలు), మున్సాపల్ 
కారొ్రేషన్ ప్రధాన కారయూదరు్శలు నలలుంశెటిటు వీరబాబు, పైడి రాజు రాజమహేంద్రవరం 
మున్సాపల్ కారొ్రేషన్ కారయూదరు్శలు అల్లుటీ రాజు, గుణం శాయూమ్ స్ందర్, వినని 
వాస్ రాజమహేంద్రవరం మున్సాపల్ కారొ్రేషన్ సంయుకతా కారయూదరు్శలు దేవికవాడ 
ఫణీ, పటూలురి శ్రీన్వాసరావు, వేణుగోపాల్, రాజమహేంద్రవరం జనసేన పార్టు స్థిన్క 
నాయకులు సంజీవి, వికటుర్ వాస్, రాంబాబు, ఏ.డి ప్రస్ద్, కోటి, అజయ్, జనసేన 
పార్టు సీన్యర్ నాయకులు గజజ్రపు స్రిబాబు, కట్రి శ్రీను ఎం బద్, వేణు, నాన్, 
స్థిన్కులు పాల్్గన్ ఈ కారయూక్రమం విజయవంతం చేయడం జరిగంది.

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

వినతిపత్రం ఇసాతిమంటే అనుమతించరు సమసయాలు 
ప్రసాతివిసేతి అక్రమ కేసులు

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలెలు, ప్రభుత్ం  ఏర్డిన నాటి నుండి పరిషకిరాన్క న్చుకోన్ సమసయూలు 
ముఖయూమంత్రి జగన్్మహన్ రెడిడి దృషిటుక తీస్కెళలుడాన్క జిల్లు అధకారుల అనుమత్ కోరితే 
ఇవ్కపోవడం దురదృషటుకరమన్ జనసేన పార్టు రాయలసీమ కో కనీ్నర్  గంగారపు రామద్స్ 
చౌదరి పేరొకినానిరు. శుక్రవారం తన కారాయూలయంలో ఏరా్ట్ చేసిన విలేఖరుల సమావేశంలో 
ప్రభుత్ం తీరుపై విమర్శలు గుపి్ంచారు. కుప్ం పరయూటనకు వస్తానని ముఖయూమంత్రి జగన్్మహన్ 
రెడిడి దృషిటుక జిల్లులో నెలకొనని సమసయూలు జనసేన పార్టు తరఫున తీస్కెళ్లులన్  జనసేన పార్టు ఉమ్మడి 
చితూతారు జిల్లు అధయూక్షులు డాకటుర్ పస్పులేటి హరిప్రస్ద్ నేతృత్ంలో అధకారుల అనుమత్ 
కోరితే ఇవ్కపోవడం దురదృషటుకరం అనానిరు.  ముఖయూంగా ఆయా న్యోజకవరా్గలలో అభివృది్ధ 
మదగంచిందనానిరు.   మదనపలెలు న్యోజకవర్గంలో ఎమ్్మలేయూ పన్తీరుపై విమర్శలు చేశారు. 
మదనపలెలు ట్రాఫిక్ సమసయూ పరిషకిరంలో ఎమ్్మలేయూ నవాజ్ బాష విఫలమయాయూరన్, మదనపలెలు 
జిల్లు కేంద్రంపై ఎట్వంటి పోరాటం చేయకుండా రాయచోటిక అప్గంచాడన్ ఎదేదువా చేశారు. 
ఉమ్మడి చితూతారు జిల్లు ప్రద్న కారయూదరి్శ జంగాల శవరాం రాయల్ మాట్లుడుతూ మదనపలెలు 
ద్హారితాన్ తీర్చడాన్క ఏరా్ట్ చేసిన గుటటుకందపలిలు, చిపి్లి సమ్మర్ సటురేజ్ ట్యూంకులు  పూరితా 
చేయడాన్క ప్రభుత్ం ఆసకతా చూపడం లేదనానిరు.  మరోవైపు భూగర్ డ్రైనేజి వయూవసథి ఏరా్ట్ 
చేయకుండా ఇచి్చన మాట తపా్రన్ ఎదేదువా చేశారు. ఈ సమావేశంలో చేనేత విభాగం రాష్ట 
ప్రధాన కారయూదరి్శ అడపా స్రేంద్ర, ఐటి విభాగం అధయూక్షులు జగదీష్, రూరల్ అధయూక్షులు గ్రానైట్ 
బాబు, పటటుణ కారయూదరి్శరెడడిమ్మ, జిల్లు కారయూదరి్శ సనావుల్లు, రూరల్ మండలం కారయూదరి్శ గండికోట 
లోకేష్, నవీన్, శంకర్, శ్రీన్వాస్లు, బాబ్, లక్ష్మీపత్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

రోడ్ల మరమ్మతుతిలు చేపటట్ని తరుణంలో నిరసన ఉద్రికతిం చేసాతిం
శతఘ్ని న్యూస్: అల్లురు సీత్రామరాజు జిల్లు, 
పాడేరు న్యోజకవర్గం, పాడేరు మండలం, 
ఇరాడపలిలు పంచాయతీ, ఎస్.బొడపుట్టు 
గ్రామంలో పాడేరు మండల అధయూక్షులు నంద్లి 
మురళీకృష్ణ ఆధ్రయూంలో సందరి్శంచి గ్రామంలో 
పలు సమసయూల గురించి గ్రామస్తాలతో 
మాట్లుడడం జరిగంది. అల్గే గ్రామస్తాలు, 
గెమ్మలి జగపత్ బాబు మాట్లుడుతూ గతంలో 

అధకారంలో ఉననిట్వంటి తెలుగుదేశం పార్టు ఎక్సా ఎమ్్మలేయూ గడిడి ఈశ్రిక వినత్పత్ం ఇవ్డం 
జరిగంది. ప్రభుత్ం పటిటుంచుకోలేదన్ అల్గే ఇపు్డు అధకారంలో ఉనని వైసీపీ ప్రభుత్ం కొటటుగలిలు 
భాగయూలక్ష్మిక కూడా వినత్పత్ం ఇవ్డం జరిగంది. ప్రభుత్్లు మారిన మా గ్రామాన్ని పటిటుంచుకోన్ 
అధకారులు లేరు, కాబటిటు సమసయూల కోసం పోరాడుతునని జనసేన పార్టున్ ఆశ్రయంచడం జరిగంది. 
అల్గే జనసేన పార్టు మండల అధయూక్షులు నంద్లి మురళీకృష్ణ మాట్లుడుతూ… గతంలో 
అధకారంలో ఉనని టీడీపీ ప్రభుత్ం, అల్గే ఇపు్డు అధకారంలో ఉనని వైసీపీ ప్రభుత్ంక మీకు 
ఓటలు కోసం అధకారం కోసం మాత్మే గ్రామాలోలు పరయూటించి ఓట్లు అడిగన మీకు ప్రజలు సమసయూలు 
కోసం ఎందుకన్ పరిషకిరించడంలో విఫలం చెందుతునానిరు. ఇకకిడ సందరి్శసేతా గ్రామంలో ఉననిట్టు 
వంటి రోడలు మరమ్మతుతాల, వలలు గరి్ణీ స్త్రీల, ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతునానిరు అల్గే మేము 
ప్రభుత్్న్ని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తానానిం మీరు తక్ణమే గ్రామస్తాలకు రోడలు మరమ్మతుతాలు చేపటటున్ 
మరుక్ణం మేము ఐటిడిఏ న్రసన కారయూక్రమం చేపటిటు న్రసన ఉద్కతాం చేస్తామన్ జనసేన పార్టు 
మండల అధయూక్షులు నంద్లి మురళీకృష్ణ తెలిపారు. అల్గే గ్రామస్తాలకు అండగా ఉంట్మన్ 
భరోస్ ఇవ్డం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో పాడేరు మండల అధయూక్షులు నంద్లి మురళికృష్ణ, 
జనసైన్కులు, గెమ్్మలి రాజు, జగపత్, మతయూరాజు, స్రేష్, అల్గే గ్రామస్తాలు, కొండబాబు 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

మండల అధయాక్షుల ఆధ్వరయాంలో త్డికండ మండల 
కారయావర్గ సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: త్డికొండ మండల అధయూక్షులు 
గులకవరపు నరేష్ ఆధ్రయూంలో మండల కమిటీ 
సభుయూల సమావేశం ఏరా్ట్ చేయడం జరిగంది. 
ఈ సమావేశంలో పార్టున్ బలోపేతం చేయడాన్క 
చేయవలసిన కారయూక్రమలపై చరి్చంచడం 

జరిగంది. అల్గే గ్రామాలలో జనసైన్కులు ఎదురొకింట్నని సమసయూలపై చరి్చంచి వారిక 
అండగా ఉండే విషయంపై తీరా్మనం చేయడం జరిగంది. అల్గే పార్టులో యువత, మహిళల 
భగస్్మయూం ఇంకా పెరగాలన్ సభుయూలకు స్చించారు. న్తనంగా న్యమించిన కారయూవర్గ 
సభుయూలక న్యామకపత్రాలు అందించారు. గ్రామాలలో పార్టు కారయూక్రమాల బాధయూత కమిటీ 
సభుయూలు తీస్కోవాలి అన్ తెలియచేస్రు. ఈ కారయూక్రమంలో ఉపాధయూక్లు బ్ వెంకటరావు, ఆర్ 
వీరేంద్ర మరియు ఇతర కమిటీ సభుయూలు పాల్్గనానిరు.

సోడసాని గంగారావుకు మన్ధైరాయానినిచిచిన 
బతుతిల బలరామకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం 
మండలం, ముకకినాడ గ్రామ 
వాసతావుయూలు సడస్న్ గంగారావు 
గుండ సంబంధత వాయూధతో 
బాధపడుతూ రాజమండ్రి 
హాస్టలోలు చికతసా తీస్కుంట్నని 
విషయం తెలుస్కునని 
రాజానగరం న్యోజకవర్గ 
జనసేన నాయకులు బతుతాల 
బలరామకృష్ణ వారిన్ పలకరించి, 
త్రగా కోలుకుంట్రన్ ధైరయూం 

చెపి్, వైదయూం అందిస్తానని డాకటుర్ తో మాట్లుడి, మ్రుగైన వైదయూం అందించి, త్రగా 
ఆరోగయూం మ్రుగుపడేల్ చేయాలన్ స్చించారు. ఈ కారయూక్రమంలో సీన్యర్ 
నాయకులు కవల శ్రీరామ్(ముకకినాడ) కమిడి శ్రీరాం, కొపి్రెడిడి రాజా, మోటిపలిలు 
మణికంఠ పాల్్గనానిరు.

మూడేళ్లలో ఒక్క కోటి రూపాయలైనా అమ్మవారి 
ఆలయ ఖాత్కు మళ్ళంచారా..?: పోతిన మహష్

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టు 
విజయవాడ నగర అధయూక్షులు, 
రాష్ట అధకార ప్రత్న్ధ మరియు 
పశ్చమ న్యోజకవర్గ ఇనా్చరిజ్ 
పోత్న వెంకట మహేష్ 
శుక్రవారం తన కారాయూలయం 
నుంచి విడుదల చేసిన వీడియోలో 
మాట్లుడుతూ అమ్మవారి దసరా 

ఉతసావాలోలు స్మానయూ భకుతాలక పెదదుపీట వేస్తామన్ ప్రకటనలు చేస్తా విఐపిలకు 
ఎర్ర త్వాచీ పరుస్తానానిరన్, లిఫ్టు సౌకరయూం వీఐపీలకు మాత్మే వేయంచడం 
సమంజసం కాదన్, లిఫ్టు సౌకరయూం వృదు్ధలకు మహిళలకు దివాయూంగులకు 
కలి్ంచాలన్, వివిధ శాఖలకు చెందిన 7500 సిబ్ందిక కోటి రూపాయలతో 
భోజనం వసత్ ఏరా్ట్ చేస్తా, అమ్మవారి భకుతాలకు 20 లక్లతో స్ంబార్ అననిం 
దద్దుజనమాన్, అమ్మవారి భకుతాలక సిబ్ందిక ఒకే రకమైన భోజనం ఏరా్ట్లు 
చేయాలన్, అమ్మవారి భకుతాలకు ఏరా్ట్ చేసే స్ంబారననిమే వివిధ శాఖలకు 
చెందిన సిబ్ంది కూడా ఏరా్ట్ చేయొచు్చ కద్అన్,భకుతాల పైన ఎందుకు ఇంత 
వివక్ చూపిస్తానానిరో మంత్రిగారు సమాధానం చెపా్లన్, దూర ప్రాంత్ల నుంచి 
వచే్చ భకుతాలకు భోజన సదుపాయం కూడా ఏరా్ట్ చేయలేక పోతునానిరా అన్, 
అమ్మవారిక ద్తలు ఎంతోమంది అననిద్నం న్మితతాం ఫిక్సా డిపాజిట్లు చేశారన్, 
భకుతాలకు అననిద్నం ఏరా్ట్ చేయడంలో అధకార యంత్రాంగం పూరితాగా 
విఫలమైనట్టు కన్పిస్తాందన్, టండరులు పిలవకుండా కోటి రూపాయల భోజనం 
కాంట్రాకుటులు పశ్చమ, సెంట్రల్ ఎమ్్మలేయూల అనుచరులకు కటటుబెటిటున మాట 
వాసతావం కాద్ అన్, దసరా ఉతసావాలను రాష్ట పండుగ అంట్నానిరు కనీసం కోటి 
రూపాయలు న్ధులైన మంజ్రు చేశారా అన్,ముఖయూమంత్రి జగన్్మహన్ రెడిడి 
అమ్మవారి ఆలయ అభివృది్ధ కోసం 70 కోటలు రూపాయలు న్ధులు మంజ్రు 
చేశామనానిరు మూడేళలులో ఒకకి కోటి రూపాయలైనా అమ్మవారి ఆలయ ఖ్త్కు 
మళిళుంచారా సమాధానం చెపా్లన్, శాఖల మధయూ సమన్యం లోపించిందన్, 
ఈవోన్ కంద కూరో్చబెటిటు ఉతసావాల కోసం సమీక్ చేశారంటేనే లోపం స్షటుంగా 
అరథిం అవుతుందన్, దసరా ఉతసావాలకు వచే్చ భకుతాలకు ఎట్వంటి అసౌకరాయూలు 
కలగకుండా ప్రభుత్ం అధకారులు తగు చరయూలు తీస్కోవాలన్, మంత్రి కొట్టు 
సతయూనారాయణక ఒకటే విజ్ఞపితా చేస్తానానిమన్ జనసేన పార్టు నాయకుల కోసం 
ఒక విఐపి స్లుట్ ఒక గంట కేట్యంచాలన్ టికెట్లు కొనుకొకిన్ దర్శనం 
చేస్కుంట్మన్ మా అభయూరథినను పరిగణలోక తీస్కోవాలన్ అనానిరు.

దక్షిణ నియోజకవర్గ నాయకులు జికె ఆధ్వరయాంలో 
శ్రీకనకదుర్గ ఆలయానికి స్ట్యిన్్లస్ స్ట్ల్ రైలింగ్

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనిం, దక్ణ 
న్యోజకవర్గం, 33వ వారుడి ఎం.జి.ఎం 
హైస్కిల్ వదదునునని శ్రీ కనకదుర్గ ఆలయాన్క 
సెటుయనెలుస్ సీటుల్ రైలింగ్ మరియు గేటలును జికె 
ఫండేషన్ చైర్మన్, జనసేన పార్టు దక్ణ 

న్యోజకవర్గ నాయకులు గోపికృష్ణ (జికె) స్మారు లక్ (1,00,000/-) రూపాయల 
సంత న్ధుల వయూయంతో ఈ న్రా్మణ పనులను చేయంచడం జరిగంది. జనసేన పార్టు 
ఫ్లుర్ లీడర్, స్థిన్క 33వ వారుడి కారొ్రేటర్ భీశెటిటు వసంత లక్ష్మి ముఖయూ అత్థిగా పాల్్గన్ 
శ్రీ కనకదుర్గ అమ్మవారిక విశషటు పూజలు న్ర్హించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో వీర 
మహిళలు, జనసైన్కులు మరియు భకుతాలు అధక సంఖయూలో పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పేరిని నాని, మంత్రి రోజా లకు సవాల్ విసిరిన 
మాకినీడి శేషుకుమారి
శతఘ్ని న్యూస్: కాకనాడ జిల్లు, 
పిఠాపురం న్యోజకవర్గము జనసేన 
పార్టు ఇంచారిజ్ మాకనీడి శ్షుకుమారి 
తన సందేశంలో, మాజీ మంత్రి పేరిని 
నాన్, మంత్రి రోజమ్మ పై చాల్ 
ఘాట్గా మాట్లుడుతూ, వారిదదురిన్ 
స్థియ దిగజారి మాట్లుడవదదున్, 

గొప్ బాధయూతలు వెలగబెడుతునని తమరు ప్రజలకు జవాబుద్ర్గా ఉండాలన్, సభయూత 
సంస్కిరంతోపాట్ ఉననిత విలువలు పాటిస్తా అసెంబ్లులో ప్రజా ప్రత్న్ధులుగా గౌరవ 
మరాయూదలు పాటించాలన్, ఎంతో హంద్గా వయూవహరించాలన్, చేతనైతే ప్రభుత్ం 
పరిపాలనలో లోపాలను సరిదిదుదుకుంటూ, గొప్ పరిపాలన అందించాలన్, అంతేగాన్, 
గొప్ మానవత్ విలువలు కలిగన పవన్ కళ్యూణ్ ల్ంటి గొప్ స్థియగల నాయకుడను 
విమరి్శంచే అర్హత మీకు ఎకకిడిదన్! మీల్ంటి వారిక నా స్థియ చాలన్, రండి ఎకకిడైనా 
డిబేట్లు కూరు్చన్ మాట్లుడద్ం! దము్మ ధైరయూం ఉంటే నా చాలెంజ్ న్ సీ్కరించాలన్ 
మాకనీడి శ్షు కుమారి చాల్ ఘాట్గా సవాల్ విసిరారు. మీ ముఖయూమంత్రి జగన్్మహన్ 
రెడిడి ల్గా సంతతలిలున్, సంత చెలిలున్, కుట్ంబ సభుయూలకు నాయూయం చేయలేన్ వారు మీ 
ముఖయూమంత్రి అన్, తన రాజకీయ అవసరాలకు అయనవారిన్ వాడుకున్ వదిలేసే మన్షి 
జగన్్మహన్ రెడిడి మాత్మే అన్, మీ ముఖయూమంత్రి ల్గా, అల్ంటి వయూకతా పవన్ కళ్యూణ్ 
కాదన్ తెలుస్కోవాలన్, అనని చిరంజీవిన్ ఏనాడు మోసం చేయన్ గొప్మన్షిగా, 
అనని ఆశయాలను న్లబెటటుడం కోసం మరో అరుజ్నుడిగా పద్మవూయూహంలో న్లబడి 
ఒంటరిగా పోరాడుతూ, ప్రజల హృదయాలను, అందరి స్మాజికవరా్గల ప్రజల మనస్ 
గెలుచుకుంటూ విజయం వైపు తుఫ్ను వేగంతో పయన్స్తానని జనసేనాన్ పవన్ కళ్యూణ్ 
వారి జగనానిథ రథచక్రాలను చూసి, మీకు గుండలోలు రైళ్లు పరిగెతేతా రోజు దగ్గరలో ఉననిదన్, 
ఈ సందర్ంగా తెలియజేస్తానానినన్, ప్రజాప్రత్న్ధులుగా ఎంతో జాగ్రతతాతో మాట్లుడి, 
ఎదుట ఉనని పార్టుల ప్రత్పక్ సభుయూలతో మరాయూద ఇచి్చపుచు్చకోవాలన్, పిఠాపురం 
న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టు ఇనా్చర్జ్ మాకనీడి శ్షు కుమారి తన సందేశం ద్్రా మాజీ 
మంత్రి పేరిని నాన్వారిక, మంత్రి రోజాలకు తెలియజేశారు.

గంగులయయా ఆధ్వరయాంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: అల్లురి సీత్రామరాజు జిల్లు, పాడేరు, జి.మాడుగుల మండలం నురా్మత్ 
పంచాయతీ మదిదువీధ గ్రామస్తాలు పాడేరు, అరకు పారలుమ్ంట్ ఇనా్చర్జ్ డా.గంగులయయూ 
చేతుల మీదుగా కండువాలు కపు్కున్ జనసేన పార్టులో చేరారు. వంతల బలరామ్, గోలోలురి 
అరుజ్న్, వంతల త్రినాద్, గోలోలురి బాబూరావు, గొలలురి అరుజ్న్, కోడా స్రేష్ శుక్రవారం పార్టు 
జిల్లు కారాయూలయంలో జనసేన లక్షయూలు, ఆశయాలు, సిద్్ధంత్లు నచి్చ మేము పార్టులోక 
చేరమన్ మా ల్ంటి అభిమానులు, జనసైన్కులు మారుమూల గ్రామాలోలు చాల్మంది 
ఉనానిరన్, స్తహాగా మేము పవన్ కళ్యూణ్ అభిమానులమన్ తెలిపారు. డా.గంగులయయూ 
మాట్లుడుతూ ఇవాళ పాడేరు న్యోజకవర్గంలో ప్రజలు స్చ్ందంగా జనసేన పార్టుక 
సపోర్టు చేస్తానానిరు కారణం నీత్, న్జాయత్తో కూడిన రాజకీయాలే లక్ష్ంగా వస్తానని 
జనసేనపార్టుక రోజు రోజుక ఆదరణ పెరుగుతుందనడాన్క జనసేనపార్టులో ఈ చేరికలే 
ప్రధాన కారణమన్ అనానిరు. ఈ విధంగా గరిజన ప్రాంతంలో కూడా మారు్ మదలైందన్ 
త్రలోనే అన్ని మండల్లలో విసతాృత సమావేశాలు, పార్టుబలోపేత న్ర్ణయాలు ప్రజలతో 
మమేకమౌతూ క్షేత్ స్థియలో పార్టు ప్రణాళిక అమలు చేస్తామన్ పార్టులో ఈ చేరికలకు 
ప్రధానంగా కృషి చేసిన, తలేలు త్రిమూరుతాలు, శవప్రస్ద్ లకు ప్రతేయూక అభినందనలు 
తెలుపుతునానిమన్ పాడేరు, అరకు పారలుమ్ంట్ జనసేన పార్టు ఇనా్చర్జ్ డా.గంగులయయూ 
తెలిపారు.

సేవే లక్ష్ంగా పవన్ స్ఫూరితితో రాజకీయాలో్లకి వచాచి: 
వైస్ ఎంపీపీ ఆనందరాజు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు, స్మానుయూలను సైతం 
రాజకీయాలోలు బడుగులకు సేవ చేస్కునే అవకాశం 
కలి్ంచిన ఏకైక పార్టు జనసేన పార్టుయే. అదే కోవకు 
చెందిన ఒక స్మానయూ పేద కుట్ంబం నుంచి 
రాజకీయాలోలు ఎంపీటీసీ స్థియ నుంచి మండల ప్రజా 

పరిషత్ ఉపాధయూక్షున్గా గ్రామ, 
మండల ప్రజల నాయకుల 
ప్రోత్సాహంతో ప్రజాసేవలో 
నేను సైతం అన్ ముందుకు 
స్గుతునని రాజోలు మండల 
ప్రజా పరిషత్ ఉపాధయూక్షులు 
ఇంటిపలిలు ఆనందరాజు 

తన పదవి కాలం ప్రధమ సంవతసార పూరితా చేస్కునని సందర్ంగా వారితో జరిపిన 
ముఖ్ముఖి చర్చలో వారి రాజకీయ సేవా ప్రస్థినం వారి మాటలోలునే తెలుస్కుంద్ం.. 
ఆనందరాజు అనే నేను నేటితో మండల ప్రజా పరిషత్ ఉపాధయూక్షున్గా పూరితా చేస్కోవడం 
ఆనందంగా ఉననిది. ఈ నా విజయాన్క కారణం అయన చింతలపలిలు గ్రామ ప్రజలకు, 
పురజనులకు మనస్ఫూరితాగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ నేను ఎంపీటీసీ గా గెలిచి, మండల 
ఉపాధయూక్షున్గా ప్రమాణ సీ్కారం చేసిన నాటి నుంచి నేటి వరకు నా పరిధలోన్ సమసయూలే 
కాకుండా మండల, న్యోజకవర్గం సమసయూలను అధకారులకు తెలియజేస్తా, అతయూవసర 
సమయాలోలు నా తోటి జనసైన్కులతో కలిసి పలు సేవా కారయూక్రమాలు చేస్తా, పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాలను, సిద్్ధంత్లను ప్రజలోలుక తీస్కెళ్తా ప్రజల సహకారంతో పార్టు పటిషటుతకు నా 
వంతు ప్రయతనిం చేస్తానానిను. అల్గే ప్రజా సమసయూల పటలు మండల సర్సభ సమావేశంలో 
ప్రశనిస్తా, ప్రజల ఆదరణ పందుతూ ముందుకెళ్తా ఇప్టివరకు మండలం న్ధులు తెచి్చ 
సిమ్ంట్ రోడులు మరియు ప్రజలు ఇబ్ంది పడకుండా త్గునీటి సమసయూ కోసం గ్రామాలోలు 
హాయూండ్ పంపులు వేయడం, అరు్హలైన దివాయూంగులకు డాకటురలుతో మాట్లుడి వాళలుకు పెన్షన్ 
ఇపి్ంచడం జరిగంది. అదేవిధంగా పలు సందరా్లోలు డా.బ్.ఆర్ అంబేదకిర్ కోనసీమ 
జిల్లు కలెకటుర్ ను కలిసి వారి దృషిటుక కొన్ని సమసయూలు తీస్కెళలుడం మరియు హైదరాబాద్ 
వెళిలు జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ను కలిసి కొన్ని సమసయూలపై వివరించడం జరిగంది. 
అదే విధంగా క్రియాశీల సభయూత్ంలో గతంలో 2021 లో 150 సభయూత్్లు మరియు 
2022లో 208 సభయూత్్లు చేయంచడం జరిగంది. నాకు ప్రతయూక్ంగా, పరోక్ంగా 
సహకారం అందిస్తానని గ్రామ, మండల, న్యోజకవర్గ ప్రజలకు, జనసైన్కులకు 
అల్గే నాకు ఈ స్థినం కలి్ంచిన జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ కు, నా విజయాన్క 
శ్రమించిన పార్టులకు అతీతంగా నాతోటి నాయకులకు, మిత్రులకు, శ్రేయోభిల్షులకు, 
జనసేన కారయూకరతాలకు, పార్టు అనుబంధ శ్రేణులకు, మీడియా ప్రత్న్ధులకు పేరుపేరునా 
కృతజ్ఞతలు మరియు అభినందనలు తెలియజేస్కుంట్నానిను.

ప్రభుత్వ మదయాం దుకాణం కంచికచర్ల జనసేన 
వినతిపత్రం

శతఘ్ని న్యూస్: ఎనీటుఆర్ జిల్లు నందిగామ 
న్యోజకవర్గం, కంచికచరలు ఎమా్మరో్ 
కారాయూలయం నందు మండల జనసేన పార్టు 
అధయూక్షులు నాయన్ సతీష్ ఆధ్రయూంలో 
వినత్పత్ం అందజేసిన జనసైన్కులు. 
జుజ్జ్రు రోడుడిలో గుడి, బడి, కళ్శాల 

ఉనని ప్రాంతంలో ప్రభుత్ మదయూం దుకాణం నడపటం వలలు ప్రజలు పలు ఇబ్ందులు 
ఎదురొకింట్నానిరన్ తెలిపిన జనసైన్కులు. స్కిలు, కళ్శాలలకీ విద్యూరిథినీ విద్యూరుథిలు 
వెళ్లులంటే ఇబ్ందులు పడుతునానిరన్, మదయూం దుకాణం సమీపంలో ఉనని నాగేంద్ర 
స్్మి పుటటుక వెళ్లు మహిళలు సైతం పలు ఇబ్ందులు ఎదురొకింట్నానిరన్, ప్రభుత్ 
అధకారులు మదయూం దుకాణంపై దృషిటు స్రించి వేరే ప్రాంత్న్క తరలించాలన్. జనసేన 
పార్టు మండల అధయూక్షులు నాయన్ సతీష్ కోరడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లు 
ప్రోగ్రాం కమిటీ మ్ంబర్ తోట ఓంకార్, మండలం ప్రధాన కారయూదరి్శ పురమ ప్రస్ద్, 
దేవిరెడిడి అజయ్ బాబు కంచికచరలు పటటుణ జనసేన నాయకులు పెదిదునేడి హరిబాబు, 
పుపా్ల వేణుగోపాల్, జర్రిపోతుల చంటి బాబు, కటకం నవీన్, కుర్రా నాన్, మణికంఠ 
మరియు జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

కోడుమూరులో “నా సేన కోసం నా వంతు”
శతఘ్ని న్యూస్: కరూనిలు జిల్లు, 
కోడుమూరు న్యోజకవర్గం, 
జనసేన పార్టుక అండగా తమ 
వంతు బాధయూతగా విరాళ్లు 
అందించే కారయూక్రమమే “నా 
సేన కోసం నా వంతు”. ఈ 
కారయూక్రమంలో భాగంగా గ్డూరు 
నగర పంచాయతీ నందు కరూనిలు 

జిల్లు ముఖయూ నేత, పాణయూం న్యోజకవర్గ ఇనా్చర్జ్ చింత్ స్రేష్ బాబు ఆదేశాల మేరకు 
ఆకెపోగు రాంబాబు ఆధ్రయూంలో శుక్రవారం గ్డూరు నగర పంచాయతీలో ఈ 
కారయూక్రమం చేయడం జరిగంది. ప్రజలకు అండగా ఉండే జనసేన కోసం అభిమానులు 
జనసైన్కులు వీర మహిళలు ప్రజలు స్చ్ందంగా, ఈ కారయూక్రమంలో భాగస్్మయూం 
అయాయూరు, జనసేన పార్టు బలోపేతం కోసం విరాళ్లు అందించారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
కోడుమూరు న్యోజకవర్గ నాయకులు ఆకెపోగు రాంబాబు, పైగేరి చినని ఎలలుప్, పస్ల 
గజేంద్ర, ఈరపోగు రాజు, కరూనిలు జిల్లు జనసైన్కుడు శావాల నరసప్, నందికొటూకిరు 
న్యోజకవర్గ నాయకులు జనసేన రాము, జనసైన్కులు పాల్్గనడం జరిగంది.

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


శనివారం, 24 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

సమసయాలనిని పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేసిన 
పంగనూరు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పుంగన్రు, చితూతారు 
జిల్లు జనసేన పార్టు అధయూక్షులు 
డా.పస్పులేటి హరిప్రస్ద్ 
ఆదేశాల ప్రకారం పుంగన్రులో 
జిల్లు కారయూదరి్శ పగడాల రమణ 
అధ్రయూంలో మీడియా సమావేశం 
ఏరా్ట్ చేసి జిల్లు సమసయూలను 
పత్రికాముఖంగా సీఎం జగన్్మహన్ 

రెడిడిక వివరించడం జరిగనది. అదేవిధంగా సమసయూలు అన్ని పరిషకిరించాలన్ డిమాండ్ 
చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో మండల అధయూక్షులు విరుపషి, మండల నాయకులు 
హరి నాయక్, మురళి, ఎం.సీన, బాల్జీ నాయక్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

గ్రిసేన జనసేన – జనం వద్దకు జనసేన 4వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: పార్తీపురం మనయూం జిల్లు 
పాలకొండ న్యోజకవర్గం, వీరఘటటుం 
మండలం, ఇలులుస్పురం గరిజన గ్రామంలో 
నాల్గవ రోజు పరయూటించిన వీరఘటటుం 
మండలం జనసేన పార్టు నాయకులు. 
గరిసేన జనసేన – జనం వదదుకు జనసేన 
నాల్గవవ రోజు కారయూక్రమంలో భాగంగా 
జనసేన పార్టు క్రియాశీలక సభుయూడు మతసా 
పుండర్కం మాట్లుడుతూ… ఉననితమైన 
వయూకుతాలతోనే వయూవసథిలో ఉననితమైన, 
ఉతతామమైన మారు్లు వస్తాయ. ఆ 
ఉననితమైన వయూకతా పవన్ కళ్యూణ్ ఆ 

ఉతతామమైన వయూవసథి ఏరా్ట్ చేసేది జనసన పార్టు అన్ ఉద్్దించారు. మన జనసేన 
కుట్ంబం ఎంత పెదదుదైతే అంత గొప్ విజయాలు జనసేన పార్టు సంతం అవుత్యన్ 
తెలియజేస్రు. జనసేన జానీ మాట్లుడుతూ… పవన్ కళ్యూణ్ ఓట్లు, న్ట్లు, అధకార 
వాయూమోహంతో రాజకీయాలోలుక రాలేదు, యువశకతాన్ రాజకీయశకతాగా మార్చడాన్క 
వచా్చరన్ తెలియజేస్రు. సమాజంలో మారు్ రావాలంటే తుపాకులు, కతుతాలు 
పట్టుకొన్ యుద్ధం చేయటం కాదు. ప్రత్ ఒకకిరు ధైరయూంగా న్లబడి అభిప్రాయం చెపా్లన్ 
ఉద్ఘాటించారు. రాజకీయాలోలు మారు్ తీస్కు రావాలంటే బలమైన సంకల్ బలం 
ఉండాలన్, ఆ సంకల్ంతో పన్చేస్తాంది పవన్ కళ్యూణ్ అన్ తెలిపారు. కరే్ణన స్య పవన్ 
మాట్లుడుతూ రాజకీయాలోలు రాణించాలంటే నాయకులకు కారయూకరతాలకు ఓపిక సహనం 
చాల్ అవసరమన్, అవమానాలకు ఎదురొడిడి న్లబడాలన్ తెలిపారు. కులం పేరు చెపి్ 
వయూకుతాలు ల్భపడాడిరు తప్. కుల్లు బాగుపడలేదన్ ఆవేదన వయూకతాం చేశారు. జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ న్ ముఖయూమంత్రిన్ చేయాలంటే బూతు స్థియలో జనసేన పార్టున్ 
బలోపేతం చేయాలన్ కోరారు. ఇలులుస్పురం గరిజన యువత మేము జనసేన పార్టుక 
అండగా ఉంట్ందన్ చెపా్రు. జరాజపు రాజు మాట్లుడుతూ రాబోయే ఎన్నికలోలు మీ 
ప్రాంతంలోన్ గరిజన ప్రజల ఓట్లు జనసేన పార్టు గాజుగాలుస్ గురుతాక వేసేవిధంగా మారు్ 
తీస్కురావాలి అన్ తెలియజేస్రు. ఈ కారయూక్రమంలో క్రియాశీలక సభుయూలు వావిలపలిలు 
నాగభూషన్, కోడి వెంకటరావు నాయుడు, దండేల సతీష్, ప్రజలు, జనసైన్కులు 
పాల్్గనానిరు.

అక్రమ మైనింగ్ పై చరయాలకు జనసేన డిమాండ్

శతఘ్ని న్యూస్: గురజాల, ద్చేపలిలు మండలం ద్చేపలిలు నగర పంచాయతీ పరిధలో ఉనని 
మైన్ంగ్ & జియాలజి శాఖ్ కారాయూలయంలో న్యోజకవర్గ వాయూపతాంగా జరుగుతునని 
అక్రమ మైన్ంగ్ పై వెంటనే చరయూలు తీస్కోవాలన్ జనసేన జిల్లు కారయూదరి్శ అంబటి 
మలిలు అధయూక్తన మ్మరాండంను మైన్ంగ్ ఏడీఈ క అందించారు. ఈ సందర్ంగా 
జిల్లు కారయూదరి్శ అంబటి మలిలు మాట్లుడుతూ వే బ్ల్సా లేకుండా స్ననిపురాయ అక్రమంగా 
తరలిస్తానని వారిపై కఠిన చరయూలు తీస్కోవాలన్ కోరారు. లీజు ద్రులు అందరు కూడా 
వెంటనే మైన్ంగ్ జరిగే ప్రాంతంలో ఫెన్సాంగ్ ఏరా్ట్ చేయాలన్, పశువులు చిననిపిలలులు 
అట్వైపు వెళళుకుండా కాపల్ద్రులను న్యమింప చేసేల్ ఆదేశాలు ఇవా్లన్, 
నడికుడిలో జరుగుతునని అక్రమ మైన్ంగ్ వెంటనే న్లిపి వేసేల్ చరయూలు తీస్కోవాలన్ 
మైన్ంగ్ అధకారులను కోరడం జరిగంది. మండల అధయూక్షులు దురా్గరావు మాట్లుడుతూ 
స్కిల్ జోన్ ప్రాంతంలో మైన్ంగ్ వాహనాల విద్యూరుథిలకు ఇబ్ందులకు గురవుతునానిరన్, 
అధక లోడింగ్ తో వాహనాలను నడుపుతునానిరన్, వీటిపై వెంటనే చరయూలు తీస్కోవాలన్ 
డిమాండ్ చేశారు. పిడుగురాళలు మండల జనసేన అధయూక్షులు కామిశెటిటు రమేష్ మాట్లుడుతూ 
మైన్ంగ్ లీజు ద్రులు అందరూ ప్రజల ప్రాణాలను పణంగా పెటిటు అక్రమ సంపాదనకు 
తెర తీస్తానానిరన్ ఆయన దుయయూబట్టురు. గత ప్రభుత్ంలో మైన్ంగ్ జరిగందంటూ పెడ 
బొబ్లు పెటిటున వైసీపీ నాయకులు నేడు అదే విధానాన్ని కొనస్గస్తానానిరన్ ఆయన 
ప్రశనించారు. ఈ కారయూక్రమంలో సర్ంచ్ కచ్చంశెటిటు లక్ష్మీనారాయణ, జిల్లు ప్రోగ్రాం 
కమిటీ మ్ంబర్ వేలు్లు చైతనయూ, పిడుగురాళలు మండల ఉపాధయూక్షులు బయయూవరం 
రమేష్, ద్చేపలిలు మండల ప్రధాన కారయూదరు్శలు కోట మధు, పాముల కషోర్, బొజజ్ 
ఆదినారాయణ, ఆవుల రమేష్, మండల కారయూదరి్శ గురజాల నరసింహారావు, బండి 
నాగేశ్రరావు, బావిరెడిడి శ్రీకాంత్, జనసేన నాయకులు నలలుబోతుల శ్రీను, అంబటి స్య, 
బ్సీ నాయకులు బలిజేపలిలు స్ంబశవరావు, తదితర కారయూకరతాలు పాల్్గనానిరు.

అమరావతి రైతుల మహా పాదయాత్రకి మద్ధతు 
తెలిపిన పెడన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పెడన, అమరావత్ 
రాజధాన్ రైతులు చేస్తానని దీక్ 1000 
రోజులు అయన సందర్ంగా “అమరావత్ 
నుండి అరసవలిలు పాదయాత్ 2.0” ను 
అమరావత్ నుండి అరసవలిలు వరకు రైతులు 
పాదయాత్ మదలు పెటటుడం జరిగంది. 
ఈ పాదయాత్ మతతాం 60 రోజులలో 

పూరితా కానుంది. ఈ పాదయాత్ శుక్రవారం పెడన న్యోజకవర్గం చేరుకోవడంతో 
పెడన జనసేన నాయకులు రాజధాన్ రైతులకు ఘనస్్గతం పలిక వారిక మద్ధతుగా 
పాదయాత్లో పాల్్గనడం జరిగంది. ఈ పాదయాత్లో రైతులకు జనసేన శ్రేణులకు 
పెడన జనసేన మజిజ్గ పాయూకెటలును పంచడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో పెడన జనసేన 
నాయకులు ఎస్ వి బాబు, పెడన జనసేన నాయకులు మరియు జనసైన్కులు భార్ 
ఎతుతాన పాల్్గనానిరు.

ఐటిడిఏ పిఓ ఆధ్వరయాంలో ఎనినికల విధివిధానాలపై 
అఖిలపక్ సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ, ఎన్నికల 
విధానాలపై సీతంపేట ఐటిడిఏ పిఓ ఎలక్రికల్ 
రిజిసే్రిషన్ అధకారిన్ డా.బ్. నవయూ ఆధ్రయూంలో 
వాటర్ నెంబర్ తో ఆధార్ మరియు మబైల్ 

నెంబర్ తో అనుసంధానం పోలింగ్ కేంద్రాల రేషనలైజేషన్ విషయమై అఖిలపక్ 
రాజకీయ సమావేశం న్ర్హించారు. ఈ సమావేశంలో పాలకొండ న్యోజకవర్గం 
జనసేన పార్టు నాయకులు గరా్న సత్తాబాబు మాట్లుడుతూ… ఓటరు యొకకి ప్రమేయం 
లేకుండా ఓట్ను తొలగంచకుండా తగు న్భందనలు న్యమించాలన్. ఓట్ హకుకి 
అర్హత ఉననివాళ్లు తప్న్సరిగా సది్న్యోగం చేస్కునే విధంగా గ్రామాలోలు మరియు 
పటటుణంలో నేటి తరాన్క తెలిసేల్ మాధయూమాల ద్్రా సందేశం చేరవేయాలన్ ఈ 
సందర్ంగా తెలియచేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో 4 మండల్ల జనసేన నాయకులు 
మరియు జనసైనుకులు, వివిధ రాజకీయ ప్రత్న్ధులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అగ్నిప్రమాద బాధిత కుటంబానికి చిలకలూరిపేట జనసేన భరోసా
బంత రామయయూ కుటంబానికి పది వేల రూపాయల నిత్యూవసర వస్తువుల్, సరుకుల్ అందజేస్న 
చిలకలూరిపేట జనస్న.
శతఘ్ని న్యూస్: చిలకల్రిపేట మండలం 
వేల్రు గ్రామం, మాదిగపలిలు, పెదదుబడి సెంటర్ 
వదదు బొంత రామయయూ కుట్ంబం గత 20 
సంవతసారాల నుంచి న్వాసం ఉంట్నానిరు. 
రామయయూకు భారయూ స్భాషిన్ వారి కుమారెతాలు 
అపర్ణ, స్పని, కుమారుడు విజయ్ కుమార్ 
ఉనానిరు. 21వ త్ర్కు అర్ధరాత్రి 12:30 
గంటలకు వారు న్వాసం ఉంట్నని గృహం 
కరెంట్ షర్టు సరూకిష్ట్ వలలు అగనిప్రమాద్న్క గురయంది. ఈ అగని ప్రమాదంలో రామయయూ కుట్ంబం 
గృహంలో ఉననిట్వంటి న్తయూవసర వస్తావులు, సరుకులు, దుస్తాలు, ఎలకా్రిన్క్ వస్తావులు తదితర స్మాగ్రి 
మతతాం అగనిప్రమాదంలో అగనిక ఆహత్ అవడం జరిగంది. ఈ అగని ప్రమాద విషయం తెలుస్కునని 
ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లు జనసేన పార్టు కారయూదరి్శ తోట రాజా రమేష్, చిలకల్రిపేట మండల అధయూక్షుడు 
పఠాన్ ఖ్దర్ భాష, పటటుణ నాయకులు మునీర్ హసన్, పోలుకుల్రి సీటుల్ అంజి, లీల్ కషోర్ లు వెంటనే 
మానవత్ దృక్థంతో బొంత రామయయూ కుట్ంబ సభుయూలకు 10,000 వేల రూపాయల న్త్యూవసర 
వస్తావులు, న్త్యూవసర సరుకులు రామయయూ కుట్ంబాన్క జనసేన పార్టు తరఫునుంచి అందజేశారు. ఈ 
సందర్ంగా తోట రాజా రమేష్ మాట్లుడుతూ రామయయూ గృహం ఈ కరెంట్ షర్టు సరూకిష్ట్ వలలు అగనిక 
ఆహత్ అవటం చాల్ బాధాకరం అన్ అనానిరు. వీరిక భవిషయూతుతాలో ఏ సహాయం కావాలనాని జనసేన 
పార్టు ముందుంట్ందన్ రాజా రమేష్ తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఎడలుపాడు మండల ఉపాధయూక్షులు మలలు 
కోటి, పగడాల వెంకటేశ్రులు, అచు్చ కోల అరుణ్, రామారావు, ప్రభాకర్, స్ంబయయూ, వేల్రు గ్రామ 
జనసేన పార్టు నాయకులు వంజా రాజేష్, బొల్లుపలిలు నరేంద్ర, చౌట్పలిలు ఆశీరా్దం, చౌట్పలిలు చినని 
ఆశీరా్దం, నాయకులు, కారయూకరతాలు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

టి.సుండుపలి్ల మండల అధికారులకు వినతిపత్రాలు 
అందజేసిన రామ శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిల్లు, రాజంపేట న్యోజకవర్గ 
పరిధలోన్ టి.స్ండుపలిలు మండల కేంద్రంలో టి.స్ండుపలిలు మేజర్ 
గ్రామపంచాయతీ పరిధలోన్ బస్టుండ్ సమీపంలో గానీ, నాలుగు 
రోడలు కూడలి నందు, ప్రజలు, విద్యూరుథిలు, వృదు్ధలు, ప్రయాణికులు, 
వాయూపారస్తాలు, తోపుడుబండులు వారు ఎకుకివ మంది ప్రజలు, పీలేరు, 
రాయచోటి, స్న్పాయ, వీరబలిలు, రాజంపేట, రాయవరం,పింఛ, 
త్రుపత్ మదలగు ఊరలుకు ఎకుకివ మంది ప్రయాణం స్గస్తా… 
బస్సాలు సరైన సమయాన్క రాకపోవడం వలన ప్రజలు వారి 

జీవన్పాధ కొరకు, వాయూపారం కొరకు చదువుల కొరకు, వైదయూం కొరకు, ఇతర ప్రాంత్ల నుండి వచి్చ 
పోయే వారిక కనీసం మరుగుదొడులు (పబ్లుక్ ట్యలెట్సా) లేక ఆడవారు, మరియు మగవారు, పిలలులు, 
యువకులు, వృదు్ధలు, చాల్ ఇబ్ంది పడుతునానిరు. నాగరికత పెరిగేకొదీదు కనీస అవసరాలు లేన్ టి. 
స్ండుపలిలు ప్రజలకు అతయూంత ప్రాధానయూత గల సౌకరయూం లేకపోవడం గమన్ంచిన జనసేనపార్టు నాయకులు 
రామ శ్రీన్వాస్ ప్రజా సమసయూలు తక్ణమే పరిగణనలోక తీస్కున్ ప్రజలకు అనుకులంగా ఉండే విదంగా 
పరిశీలించి వీలైనంత త్రగా మరుగుదొడులు న్రి్మంచి ప్రజా అవసరాలు దృషిటులో పెట్టుకున్ మరుగుదొడులు 
సౌకరాయూలు కలి్ంచాలన్ అధకారులకు వినత్పత్రాలు అందజేయడం జరిగంది.

అవినీతి నాయకులను బలంగా ఎదుర్కంటం: బాబు పాలూరు
శతఘ్ని న్యూస్:  లచ్చయయూపేట షుగర్ 
ఫ్యూకటుర్, ఈ ఫ్యూకటుర్ గురించి తెలియన్ వారు 
తెలుస్కోన్ వారు ఉండరు ఎందుకంటే ఈ 
ఫ్యూకటుర్ వలలు చెరుకు రైతులకు రావాలిసాన 
బకాయలు రాక రైతులు ఎంత ఇబ్ంది 
పడాడిరో అందరిక తెలుస్ అల్గే రైతులు 
కోసం జనసేన పార్టు ఎంత పోరాటం చేసింద్ 
కూడా అందరిక తెలుస్. ఆనాడు జనసేన 
పార్టు రాష్ట ప్రచార కారయూదరి్శ బాబు పాల్రు 
మరియు సీత్నగరం మండల నాయకులు 
అల్గే బొబ్్లి న్యోజకవర్గం, పార్తీపురం 
న్యోజకవర్గం, కురుపాం న్యోజకవర్గ 
జనసైన్కులు అంత్ కలిపి చొరవ తీస్కొన్ 
రైతులకు నాయూయం జరిగేల్ పోరాటం చేసేతా, 

అక్రమ అరెస్టులు చేసి ఆరోజు ద్ద్పు 4 పోలీస్ సేటుషన్సా త్పి్ంచారు, కానీ ఆయనను మరియు ఆయన 
తండ్రిన్ ఈ చేతకాన్ ప్రభుత్ం, రైతులను న్లువునా ముంచేసిన దగాకోరు ప్రభుత్ం అక్రమ కేస్లు 
బనాయంచి, కోరుటుల చుటూటు త్పు్తుంది. ఇదెకకిడి ప్రజాస్్మయూం? రైతులకు నాయూయం చెయయూమన్ కోరితే 
ఇల్ కేస్లు పెటిటు కోరుటుల చుటూటు త్ప్డం ఎంత వరకు నాయూయం? మీరు ఇల్ ఎన్ని కేస్లు పెటిటు కోరుటుల 
చుటూటు త్పి్న మేము మాత్ం ప్రజా సమసయూల గురించి పోరాడుతూనే ఉంట్ము. పార్టు అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఇచి్చన స్టుండ్ ఒకకిటే ఎకకిడ సమసయూ ఉంద్, ఎకకిడ రైతు కనీనిరు పెడుతునానిడో అకకిడ జనసేన 
పార్టు ఉండి వారిక నాయూయం చేసేద్కా పోరాడాలి అన్ మాకు స్చించారు, మేము మా అధయూక్షుల వారి 
మాటను తూచా తప్కుండా పాటిస్తాం, మీల్ంటి అవినీత్ నాయకులు ఏమి చేస్కునాని మేం బలంగా 
ఎదురొకింట్ం అన్ బాబు పాల్రు పేరొకినానిరు.

గ్రిజన కుటంబాలను సందరి్శంచిన 
సర్్వపలి్ల జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: సరే్పలిలు న్యోజకవర్గం జనసేన పార్టు నాయకులు 
బొబే్పలిలు స్రేష్ నాయుడు శుక్రవారం ముతుతాకూరు మండలంలోన్ 
ఆద్ల నగర్ క ఆనుకొన్ ఉనని పది గరిజన కుట్ంబాలను సందరి్శంచడం 
జరిగంది. బొబే్పలిలు స్రేష్ నాయుడు మాట్లుడుతూ పది గరిజన 
కుట్ంబాలోలు న్వసిస్తాననిట్వంటి గరిజనులక కనీసం రేషన్ కారుడిలు 
కూడా లేన్ పరిసిథిత్. ప్రభుత్ం రేషన్ కారుడిలు వారిక వాలంటీర్ ద్్రా 
అందించేంతవరకు ప్రత్ నెల కూడా బ్యయూం ఇస్తామన్ చెపి్ హామీ 
ఇవ్డం జరిగంది. అందులో భాగంగా ఈ నెల కూడా వాళలుక బ్యయూం 
అందించడం జరిగంది. అయతే స్తంత్ం వచి్చ 75 సంవతసారాలు పూరితా 
చేస్కునని ఇంకా రేషన్ కారుడి లేన్ కుట్ంబాలు ఎన్ని ఉనానియ. ఇలులు లేన్ 
కనీసం కట్టుకోవడాన్క బటటులు కూడా లేన్ కుట్ంబాలు ఈ రాష్టంలో 
ఎన్ని ఉనానియ. మరి ఇట్వంటి పేద గరిజనులన్ గురితాంచి ప్రభుత్ం 
ఆదుకోవాలన్ మేము తెలియజేస్తానానిం. త్రితగత్న 10 గరిజన 
కుట్ంబాలక రేషన్ కారుడిలు అందించి వారిన్ ఆదుకుంట్రన్ ప్రభుత్్న్క 
సవినయంగా తెలియజేస్తానానిమన్ తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో షేక్ 
రహం, పవన్, శ్రీహరి, సందీప్, తదితరులు పాల్్గనానిరు.

గుంటూరులో జనంలోకి జనసేన 
సిద్దంత్లు

శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, ఆర్.
ఆగ్రహారం 24వ డివిజన్లు కొన్ని 
కుట్ంబాలన్ కలసి పవన్ కళ్యూణ్ 
గురించి కొన్ని కుట్ంబాలక 

తెలియపరిచడం జరిగంది. మరి ముఖయూ మంత్రి జగన్్మహన్ రెడిడి ఒకే 
ఒకకి ఛాన్సా ఇవ్ండన్ ప్రజల దగ్గరక వెళిలు ప్రజలోలు లేన్పోన్ పథకాలనీని 
ఇస్తానన్ మాయమాటలు చెపా్రు. అవీ అనీని ప్రజలోలు ప్రభుత్ పన్తీరు 
బాలేదు అన్బలంగా వివరించడం చెపి్ రాష్రిన్క ఐటీ హబు్లు, 
పరిశ్రమలు వసేతా పిలలులక ఉద్యూగ అవకాశాలు వస్తాయన్, ఇవి రాక ఎంతో 
మంది పిలలులు మన ఆంధ్ర రాష్రిన్ని వదిలిపెటిటు ఇతర రాష్రిలకు తరలి 
వెళ్తానానిరన్, పన్చేస్కునే వారిక పనులు లేక ఇతర రాష్రిలకు తరలి 
వెళ్తానానిరన్ జనసైన్కులు ఇంటింటిక త్రుగుతూ వివరించడం జరిగనది. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టు క్రియాశీలక కారయూకరతాలు చందు శ్రీన్వాస 
రావు, డి.భార్గవ్ రామ్, త్డికొండ శ్రీన్వాసరావు, పెరిగ శెటిటు ఆరెకి. 
నాయుడు, బాలకృష్ణ, పటటుంశెటిటు రఘు, ఆల్ కాస్లు, షేక్ రఫీ, రాకేష్, 
స్భాష్ వెంకట్, ప్రేమ్ చంద్, స్య రాఘవేంద్ర, దినేష్, పవన్, లక్ష్మిశెటిటు 
స్య చంద్ (నానీ) మరియు తదితర జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

ఓటర్ల సమసయాలను ఐటీడీఏ పీఓ కి 
విననివించిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ న్యోజకవర్గం, శుక్రవారం పాలకొండ 
న్యోజకవర్గ పరిధలో నాలుగు మండల్లకు సంబంధంచి ఓటరులు 
పడుతునని ఇబ్ందులను ఐటీడీఏ పీఓ డా.బ్ నవయూ దృషిటుక నాలుగు 
మండల్ల జనసేన పార్టు నాయకులు తీస్కెళలుడం జరిగంది. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పవననని పాలనతోనే పేదల సంక్షేమం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట, జనసేన పార్టు 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి అయ 
పాలన స్గసేతానే రాష్టంలోన్ పేదల సంక్షేమం 
స్ధయూమవుతుందన్ రాజంపేట జనసేన 
పార్టు నాయకులు అనానిరు. రాజంపేట 
జనసేన పార్టు అసెంబ్లు ఇంచార్జ్ మలిశెటిటు 
వెంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు పోలిశెటిటు 
శ్రీన్వాస్లు ఆధ్రయూంలో ఇంటింటిక జనసేన 
కారయూక్రమంలో భాగంగా 31వ రోజు రాజంపేట 
న్యోజకవర్గం మందరం పంచాయతీలోన్ 

కుప్వారిపలెలు, సీత్రాంపురం, ఇండ్రోపలెలు, మందరం కొతతాపలెలు,మందరం, గొలలుపలెలు, రాచపలిలు 
గ్రామాలలో ఇంటింటిక వెళిలు పవన్ కళ్యూణ్ రూపందించిన మేన్ఫెసటు కరపత్రాలు అందచేసి పెరిగన 
న్త్యూవసర ధరలు విదుయూత్ చార్జ్లు పేదలపై ఎంత భారంగా మారాయ అనే అంశంపై ప్రజలకు 
అవగాహన కలి్ంచారు. ఈ కారయూక్రమాన్క ముఖయూఅత్థిగా జనసేన రాష్ట చేనేత వికాస కారయూదరి్శ 
పాటల రామయయూ పాల్్గనానిరు. ఈసందర్ంగా ఆయన మాట్లుడుతూ… రానునని ఎన్నికలోలు 
వైకాపా ప్రభుత్్న్క తగన గుణపాఠం చెపా్లనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టు జనసేన 
వీర మహిళలు పోలిశెటిటు రజిత, జడాడి శర్ష, రేవత్, బండి లక్ష్మీదేవి, పావన్, తులసి, మరియు 
జనసేన నాయకులు భాసకిర్ పంతులు, మన్నిరు గోపి, త్ళలుపాక శంకరయయూ, వీరయయూ ఆచారి, 
కషోర్ జనసేన పార్టు నాయకులు, కారయూకరతాలు జనసేన వీరమహిళలు అభిమానులు పాల్్గనానిరు.

రాజానగరంలో జన జాగృతి యాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం న్యోజవర్గం, 
రాజానగరం మండలం 15 వ రోజు 
జనసేన జన జాగృత్ యాత్ తేనేటి 
విందు కారయూక్రమం కలవచరలు గ్రామంలో 
రాజానగరం న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టు 
ఇంచార్జ్ మేడ గురుదతతా ఆదేశాల మేరకు 
ఉమ్మడి తూరు్గోద్వరి జిల్లు జనసేన పార్టు 
కారయూదరి్శ మైరెడిడి గంగాధర్ ఆధ్రయూంలో 
చాల్ ఘనంగా న్ర్హించడం జరిగంది. 

జన జాగృత్ యాత్లో భాగంగా కలవచరలు జనసేన పార్టు యువ నాయకులు రాజానగరం మండలం సషల్ 
మీడియా ఇంచార్జ్ చల్లు ప్రస్ద్ వాళళు తండ్రి చల్లు బాపిరాజు రాజు కలిసి నా సేన కోసం నా వంతు కు 
5000₹ చెకుకిన్ ఉమ్మడి తూరు్గోద్వరి జిల్లు కారయూదరి్శ మైరెడిడి గంగాధర్ క జనసైన్కుల సమక్ంలో 
ఇవ్డం జరిగంది. రాజానగరం జనసేన పార్టు ఇంచార్జ్ మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ ఆరిథిక సహాయంతో 
కలవచరలు కబడీడి టీంక జెరిసా అందించిన ఉమ్మడి తూరు్గోద్వరి జిల్లు కారయూదరి్శ మైరెడిడి గంగాధర్. ఈ 
కారయూక్రమంలో చల్లు రాము, అడాడిల భగవాన్, పిల్లు స్బ్రహ్మణయూం, చల్లు వీరనని, జగదీష్, కొల్లురి సతీష్, 
సబు్ గణేష్, రాజానగరం మండలం జనసేన పార్టు కారయూదరి్శ నలలుమిలిలు విషు్ణ చక్రం, రమేష్, వీరబాబు, 
చల్లు వీరబాబు, చదువు ముకేతాశ్రరావు, తనీనిరు త్త్జీ, అరుబోలు బాలు, అడపా అంజిబాబు, కోల్ 
ప్రస్ద్ జనసైన్కులు మరియు కలవచరలు గ్రామ పెదదులు, కలవచరలు జనసేన పార్టు నాయకులు, వీర మహిళలు 
మరియు జనసైన్కులు పెదదు ఎతుతాన పాల్్గనానిరు.

పరాయావరణ పరిరక్ణ కరకు యువత నడుం బిగ్ంచాలని 
పిలుపనిచిచిన డా. వడ్లపట్ల సాయి శరత్

శతఘ్ని న్యూస్: పరాయూవరణాన్ని పరిరక్ంచే అభివృది్ధ 
ప్రస్థినం గురించి వివరిస్తా అందులో భాగంగా ప్రపంచ 
ప్రసిది్ధ గాంచిన మంచినీటి కొలేలురు సరస్సా కాలకూట 
విషంగా మారిన పరిణామం గురించి యువతక 
విశదీకరించి, ఏట్ 17 వేల టనునిల వయూరాథిలు కోలేలురులో 
కలుస్తానానియన్, కాలుషయూ న్వారణకు, పరాయూవరణ 
పరిరక్ణ కొరకు యువత నడుం బ్గంచాలన్ ఆ దిశగా 
తమ విషయ పరిజా్ఞనాన్ని విన్యోగంచి తరుణోపాయాలు 
కనుగొనాలన్ జనసేన ఉమ్మడి పశ్చమగోద్వరి జిల్లు 
కారయూదరి్శ డా. వడలుపటలు స్య శరత్ కోరడం జరిగంది.

విదుయాత్ ప్రమాదం బాధితునికి భరోసా ఇచిచిన పాలూరు బాబు
శతఘ్ని న్యూస్: బొబ్్లి, బొబ్్లి కేంద్రంలో 132/33కేవీ సబ్ సేటుషన్ లో జరిగన ప్రమాదంలో వాడాడ 
గ్రామాన్క చెందిన వయూకతా జనారదున్ తీవ్ంగా గాయపడి ప్రాణాపాయ సిథిత్లో ఉనానిరన్ విషయం తెలుస్కునని 
జనసేన పార్టు రాష్ట ప్రచార కారయూదరి్శ బాబు పాల్రు మరియు జనసేన టీం ప్రమాద సథిల్న్క చేరుకొన్ 
ప్రమాదం ఎల్ జరిగంది, ఎందువలలు జరిగంది అన్ విషయం తెలుస్కోవడం జరిగంది, అల్గే కారి్మకులు 
అంత్ కలిసి ప్రమాదం జరగడాన్క మూల కారణం అయన ఆఏఈపై కేస్ పెటటుడాన్క ముందుకు వసేతా 

బొబ్్లి సీఐ న్రాకరించడం వెనుక ఉనని రహసయూం 
ఏంటి అన్ ప్రశనించారు. అల్గే ఈ సమసయూపై 
పోలీస్ సేటుషన్ క వెళిలు మాట్లుడడం జరుగుతుందన్ 
గాయపడిన కారి్మకున్క అన్ని రకాలుగా జనసేన పార్టు 
అండగా ఉంట్ందన్ నాయూయం జరిగే వరకు అండగా 
ఉంట్మన్ పేరొకినానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

న్రవేరిన పాత రావిచర్ల ప్రజల 27 
సంవతసిరాల కల

పాత రావిచరలు, రావిచెరలు మధయూ సరిహదుదు, పెదదు చెరువు పంపకాల్ గ్రామ పెదదుల 
సమక్ంలో ఏకాబ్రిప్యం
సోమవారం జిల్లు కలెకట్ర్ ప్రసనని వంకటేష్ కి స్ందనలో మరీదు శివ రామకృష్ణ 
ఇచిచిన పిరాయూదుతో కదిలిన అధికారుల్
శతఘ్ని న్యూస్: న్జివీడు రూరల్, 
పాత రావిచరలు మరియు రావిచెరలు 
రెవిన్యూ సరిహదుదు వివాదమై, 
ఏల్రు కలెకటుర్ ప్రసనని వెంకటేష్ 
క న్జివీడు ఆరిడివో ఆఫీస్ వదదు 
గత సమవారం జరిగన స్ందన 
కారయూక్రమం న్ర్హించగా 
అందులో ఉమ్మడి కృష్ణజిల్లు 
జనసేన అధకార ప్రత్న్ధ మర్దు 
శవరామకృష్ణ స్ందన కారయూక్రమం 
ఆరి్చపెటటుగా శుక్రవారం రెండు 
గ్రామాల సర్ంచలును మరియు రెండు గ్రామాల పెదదులను పిలిపించి, 27 సంవతసారాలుగా 
వేచి చూస్తానని సమసయూ పరిషకిరం చేయడం జరిగంది. రెండు గ్రామాల మధయూ సరిహదుదు 
ఏరా్ట్, పెదదు చెరువు వాట్లు అనీని కూడా ఇరు గ్రామాల పెదదుల సమక్ంలో ఏకగ్రీవ 
అభిప్రాయాలకు వచి్చ రాతపూర్కంగా మిన్సట్సా బుక్ లో రాస్కొన్ రెండు గ్రామాలు 
సర్ంచులు మరియు పెదదులు సంతకాలు కూడా చేయడం జరిగంది. అల్గే పరస్ర 
అంగీకారం వచి్చన ఈ సమసయూపై రెండు గ్రామాల పాలకవర్గం తీరా్మనాలు చేసి రెండు 
రోజులోలు అందచేయవలసిందిగా అధకారులు సర్ంచ్ లన్ కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
పిటిషన్ ద్రుడు మరియు జనసేన పార్టు ఉమ్మడి కృష్ణ జిల్లు అధకార ప్రత్న్ధ 
మరిదు శవరామకృష్ణ, రావిచెరలు సర్ంచ్ కాపా శ్రీన్వాసరావు, పాత రావిచరలు మాజీ 
సర్ంచ్ బసవరాజు, నగేష్ బాబు, మాజీ ఎంపీటీసీ సభుయూలు ల్వు ప్రస్ద్, వెన్కళళు 
స్ంబయయూ, వైఎస్సార్సాపీ నాయకులు ల్వు నాగు, పాత రావిచరలు ఉపసర్ంచ్ బెజవాడ 
సతయూనారాయణ, దంత్ల నెహ్రూ, జనసేన పార్టు నాయకులు కోననింగుంట రాంబాబు, 
తోట బలరాం, కస్తారి అశోక్, టీడీపీ నాయకులు మర్దు హరిబాబు, కోనతం స్ంబయయూ, 
తోట సీత్రామరాజు, కడియాల బాబు, బెజవాడ నాగేశ్రావు, ఈఓపిఆరిడి సరశ్తీ, 
సరే్యర్ రవీంద్ర, గ్రామ సెక్రెటర్లు శాయూమ్, స్నంద తదితరులు పాల్్గనానిరు.

దుర్్గష్ ను విమరి్శంచే సాథాయి వైస్పీ నాయకులకు ఉంద..?
తూరు్ గోదావరి జిల్లు సంయుకతు కారయూదరి్శ గెడడుం న్గరాజు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధయూక్షుడిన్ తూరు్గోద్వరి జిల్లు 
అధయూక్షులు దురే్గష్ ను విమరి్శంచే స్థియ వైసీపీ నాయకులకు 
ఉంద్ అన్ తూరు్గోద్వరి జిల్లు సంయుకతా కారయూదరి్శ 
గెడడిం నాగరాజు ఎదేదువ చేశారు. ఈ సందర్ంగా నాగరాజు 
మాట్లుడుతూ మీ వయూకతా గత వాయూపారాలను, ఆసితాపాస్తాలను, 
వాయూపారాలను కాపాడుకోవడాన్క, అభివృదిదు చేస్కోవడాన్క, 
రాజకీయం అడుపెట్టుకుంటూ… సంత పరపత్న్ సమాజంలో 
పెంచుకోవడాన్క పాకుల్డే నాయకులను, నాయకులన్ 

చెపు్కునే దుసిథిత్ వైసీపీది. వైసీపీ నాయకులుగా చెపు్కునే వారిది. వారుడిలో కారొ్రేటర్ గా 
గెలవలేన్వారు మా జిల్లు అధయూక్షులు కందుల దురే్గష్ ను విమర్శలు చేయటం చాల్ హస్స్దంగా 
ఉందనానిరు ఎక్సా ఎమ్్మలిసా గా ఆయన ఎన్ని అభివృది్ధ కారయూక్రమలు ఆయన హయాంలో జరిగందన్. 
తూరు్గోద్వరిలో జనసేన పార్టు బలంగా ఉంది అంటే అందులో దురే్గష్ పాత్ చాల్ కీలకం అన్ 
నాగరాజు తెలిపారు. మా జనసేన అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ అన్నిటికీ దూరమై కేవలం ప్రజా శ్రేయస్సా 
కోరుతూ.. స్మానయూ ప్రజలకు చేరువగా ఉండాలన్, స్మానుయూడి సమసయూలు దూరం చేయాలన్, 
స్మానుయూడి ఆవేదన దూరం చేసే ఆయుధం త్ను కావాలన్, అన్నిటికీ దూరంగా, ప్రజలకోసం 
క్షేత్ంలో కృషి చేస్తానని శ్రమజీవి మా పవన్ కళ్యూణ్. వైసీపీ నాయకులు మాటలడడడిపుడు ఒకస్రి 
మీ వైపు చూస్కోండి. ప్రభుత్్న్ని అడుడిపెట్టుకున్ సంత ఆస్తాల విలువ గణనీయంగా పెంచుకునే 
ప్రయత్నిలు కాసతా మానుకున్ ప్రజా శ్రేయస్సాకోసం ఇకనైనా ప్రయత్నిసేతా బాగుంట్ంది.
మా జిల్లు అధయూక్షులు దురే్గష్ అడిగన పోలవరం ప్రాజెకుటు విషయంలో శ్్తపత్ం రిలీజ్ చేసే దము్మ 
ఉందన్ నాగరాజు ప్రశనించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ వాయూపతాంగా ఆత్మహతయూలు చేస్కునని మూడు వేల 
మంది కౌలు రైతులకు అండగా జనసేనాన్ కౌలు రైతులను ఆదుకోవడాన్క ఎవ్రూ చేయలేన్ 
సహాయం రైతుల కొరకు ఎంతో మేలు చేసే విధంగా అయన ఒక కుట్ంబాన్క లక్ రూపాయలు 
చొపు్న మూడువేల మందిక 30 కోట్లు రూపాయలు రైతులకు ఆరిథిక సహాయంగా ఆదుకుంట్నని 
మహ్ననితుడు పవన్ కల్యూణ్ అన్ అల్గే అన్ని వరా్గలకు, రైతులకు, కారి్మకులకు, స్మానుయూలకు 
ప్రత్ పౌరుడిక సేవ చెయయూడం కోసం అన్నిటిన్ వదిలేసి కేవలం ప్రజా సేవకోసమే జనసేనాన్గా 
వచా్చడు మా పవన్ కళ్యూణ్ అన్ గురుతాపెట్టుకోండి. మాటను మాట్లుడేటపు్డు ఆచితూచి 
మాట్లుడండి అన్ నాగరాజు హితవు పలికారు.

ఆనారోగయాంతో బాధపడుతునని పండుకి ఫిజియోథెరపీ 
చేయించిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: అమల్పురం, ఈనెల 16 వ 
త్ర్ఖున త్ండవపలిలు గ్రామంలో ఆనారోగయూంతో 
బాధపడుతునని పండు కుట్ంబాన్క ఆరిథికస్యం 
చేసినపు్డు అతన్క జనసేన పార్టు తరపున 15 
రోజులు ఫిజియోథెరపీ చేస్తామన్ తెలియజేసిన 

జనసేన పార్టు డాకటుర్ సెల్ రాష్ట కారయూదరి్శ శ్రీమత్ కొపు్ల నాగ మానస. అందులో భాగంగా 
లింగోలు పండు పిలుపు మేరకు మదటి రోజు వైదయూం అందజేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు మరియు జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.
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