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దేనికి గర్జ నలు..?
జగన్పైతీవ్రస్థాయిలోవిరుచుకుపడిన

జనసేనాని..ప్రశ్నలతోదాడి!
• ట్విట్టర్ వేదికగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలకుల తీరును ప్రశ్నంచిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
• రాష్ట్ర ప్రభుతవి వైఫల్యాలపై సూట్ ప్రశ్నలు
శతఘ్్న న్యాస్: ఉత్తరాంధ్ర నుంచి వలసలు ఆపలేకపోయినందుకా..? విశాఖపట్నంలోని రుషికండను 
అడ్డగోలుగా ధవింసం చేసినందుకా ఈ పాలకుల గర్జనలు అంటూ జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ ట్విట్టర్ వేదికగా వైసీపీ ప్రభుత్విధినేతల్్న ప్రశ్నంచారు. ‘‘దేనికి గర్జన..?’’ అంటూ సోమవారం 
ఉదయం వరుస ట్విట్లలతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పాలకుల తప్పిదాలను ఒకకొకకొట్గా ఎత్్త చూపారు. 
ప్రభుతవి వైఫల్యాలను, విస్మరంచిన హామీలను వెల్లడంచారు. పాలకుల పోకడలను శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
ట్విట్టర్ దావిరా ప్రజల మందు ఉంచారు. ట్విట్టర్ లో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ సంధించిన ప్రశా్నస్త్రాలు ఇల్ 
ఉన్్నయి..
‘‘విశాఖపట్నంలో ఋషికండను అడ్డగోలుగా ధవింసం చేసి మీ కోసం భవనం నిర్మంచుకంటున్నందుకా? 
దసపల్్ల భూమలను మీ సని్నహితులకు ధారాదత్తం చేసేల్ ఆదేశాలు ఇచిచినందుకా?
ఉత్తరాంధ్ర నుంచి వలసలు ఆపలేకపోయినందుకా? మత్స్యకారులకు సంత తీరంలో వేటకు అవకాశం 
లేక గోవా, గుజరాత్, చెన్్న వెళ్్లపోతున్నందుకా? మూడు రాజధానులతో రాష్ట్రాని్న ఇంకా అధోగత్ 
పాలు చేయాటానికా? ప్రత్పక్ంలో ఉన్నప్పిడు అసంబ్్లలో చెప్పినదానికి భిన్నంగా చేస్్తన్నందుకా?
73, 74 రాజయాంగ సవరణల దావిరా స్తథానిక సంసథాలకు కల్పించిన పూర్తస్తథాయి అధికారాలను రాష్ట్ర 
ప్రభుతవిం హరస్్తన్నందుకా..? స్తథానిక సంసథాలకు రావాల్్సన 14, 15 ఆరథాక సంఘం నిధులను దూరం 
చేసినందుకా..? వికంద్రీకరణ అంటే ఒక హైకోరు్ట, కని్న ప్రభుతవి కారాయాలయాలను మూడు నగరాలో్ల 

నలకల్పితే రాష్ట్రం అభివృదిధి జరగిపోతుంది అని నమ్్మస్్తన్నందుకా..?
• విదాయారుథాలు... రైత్ంగం సమసయాలపై...
రోడు్ల వేయనందుకా? చెత్త మీద కూడా పను్న వసూలు చేస్్తన్నందుకా? సీపీఎస్ మీద మాట మారచినందుకా? ఉద్యాగులకు పీఆర్్స ఇవవినందుకా? పోలీస్లకు టీఏ, డీఏలు 
ఇవవినందుకా? భర్్త చేస్త్తమన్న 2.5 లక్ల ఉద్యాగాలు ఇవవినందుకా? పోలీస్ రక్రూట్మంట్ చేయనందుకా? డీఎసీ్స ఊస్ వదిలేసినందుకా? సూకొల్్స, ప్రభుతవి భవన్ల 
నుంచి ఆలయ విదుయాత్ అలంకరణ వరకూ పార్్ట రంగులు వేస్కంటున్నందుకా? హైకోరు్టతో చీవాటు్ల త్న్నందుకా? ప్రజాస్తవిమాయాని్న కులస్తవిమయాంగా మార్చిసినందుకా?
పాలన వైఫల్యాలు దాచుకనేందుకు కుల్ల మధయా చిచుచి ర్ప్నందుకా? కౌలు రైతులకు మండ చేయి చూప్ంచినందుకా? వయావస్తయ రంగాని్న వదిలేసి, స్తగు మోటార్లకు 
మీటరు్ల పెడుతున్నందుకా?
ఫీజు ర్ ఎంబర్స్మంట్ చేయనందుకా? విదేశీ విదాయా సీకొమకి పేరు మారచి.. నిధులు ఇవవినందుకా..? ప్రభుతవి పాఠశాలలు మూసేస్్తన్నందుకా? విదాయారుథాలకు పాఠాలు 
చెపాపిల్్సన టీచర్లతో మరుగు దొడ్ల ఫోటోలు తీయిస్్తన్నందుకా? మదయాం ష్టప్ల దగ్గర డ్యాటీలు వేసినందుకా?
• గంజాయిలో నంబర్ వన్... ‘మదయా నిషేధం’ అదుభుతం
విదుయాత్ ఛార్్జలు భార్గా పెంచేసినందుకా? ప్రజలు కోరన మీదటే ఛార్్జలు పెంచామని చెప్పికన్నందుకా? అందమైన అరకు పేరును కాస్త్త గంజాయికి కరాఫ్ అడ్రస్ గా 
మార్చిసినందుకా? గంజాయి కస్లో్ల రాష్ట్రాని్న ఒకటో స్తథానంలో నిల్ప్నందుకా? కాలుషయాకారక పరశ్రమలు బంగాళ్ఖాతంలో కల్పేస్త్తనని చెప్పి మదుదులుపెట్్ట... ఇప్పిడు 
ఆ పరశ్రమలకు రబ్బను్ల కట్ చేస్్తన్నందుకా? శేష్టచలం అడవులో్ల ఎర్రచందనం నరకసి అక్రమ రవాణా చేస్్తన్నందుకా? మడ అడవులు ధవింసం చేసేస్్తన్నందుకా?
గ్రామ పంచాయతీల నిధులు మళ్్లంచేసినందుకా? మా పంచాయతీ నిధులు మాకు ఇవవిండ అని అడగిన సరపించులను అరస్్టలు చేస్్తన్నందుకా? వయావసథాలను నిర్విరయాం 
చేస్్తన్నందుకా? ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులను కోరు్టల చుటూ్ట త్ప్పితున్నందుకా? పోలవరం ప్రాజెకు్ట నిరా్మణం పూర్త చేయలేకపోయినందుకా? నిరావిసితులను 
గాల్కదిలేసినందుకా? కక్ స్తధింప్ రాజకీయాలతో తప్పిడు కస్లు పెట్్టస్్తన్నందుకా? పోలీస్ వయావసథా చేతులు కటే్టసినందుకా? ఇస్కను అడ్డగోలు ద్చుకంటున్నందుకా? 
ఈ ద్ప్డీ కోసమే సపిషల్ పాలసీ చేస్కున్నందుకా? మట్్ట కూడా త్నేస్్తన్నందుకా?
151 మంది ఎమ్్మలేయాలు, 22మంది లోక్ సభ సభుయాలు, 9మంది రాజయాసభ సభుయాల బలంతో రాష్ట్రాని్న అభివృదిధి బాటలో నడప్ంచాల్్సంది కాస్త్త అప్పిల బాట పట్్టంచినందుకా? 
‘సంపూర్ణ మదయా నిషేధం’ అదుభుతంగా అమలు చేస్్తన్నందుకా? ‘మదయా నిషేధం’ దావిరా ఏటా రూ.22 వేల కోటు్ల సంపాదిస్్తన్నందుకా? ‘మదయా నిషేధ’ ఆదాయం హామీగా 
రూ.8 వేల కోటు్ల అప్పి తెచిచినందుకా?’’ దేనికి గర్జనలు అంటూ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ వైసీపీ ప్రభుతవి పాలన వైఫల్యాలను వరుసగా ట్విట్టర్ లో ఎండగటా్టరు.
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ప్రజలస్వచ్ఛందభాగస్్వమ్ఛంజనసేనకుకఛండఛంతబలఛం
* ‘న్ సేన కోసం.. న్ వంతు..’ సమీక్ సమావేశంలో శ్రీ కణిదెల న్గబాబు గారు
శతఘ్్న న్యాస్: జనసేన పార్్ట పట్ష్టత కోసం ప్రజలు సవిచ్ఛదంగా భాగస్తవిమయాం అవుతూ, పార్్ట చేపడుతున్న 
ప్రతీ కారయాక్రమాని్న విజయవంతం చేస్్తన్న విధానం పార్్టకి కండంత బలంగా రూప్దిదుదుకుంటోందని జనసేన 
రాజకీయ వయావహారాల కమ్టీ సభుయాలు శ్రీ కణిదెల న్గబాబు సపిష్టం చేశారు. జనసేన కంద్ర కారాయాలయంలో 
పార్్ట ఉపాధయాక్షులు శ్రీ బంగున్రు మహందర్ రడ్డ అధయాక్తన జరగిన ‘న్ సేన కోసం.. న్ వంతు..’ కమ్టీ 
సమీక్ సమావేశంలో శ్రీ న్గబాబు మాటా్లడారు. న్ సేన కోసం.. న్ వంతు.. కారయాక్రమం కోసం పార్్ట 
నియమ్ంచిన కమ్టీ సభుయాలు క్షేత్రస్తథాయిలో పని చేసూ్త కారయాక్రమం విజయవంతం చేస్్తన్న ప్రతీ ఒకకొరనీ 
పేరు పేరున్ అభినందించారు. మను్మందు ఈ కారయాక్రమం నిరవిహణకు అవసరమైన సూచనలు సీవికరసూ్త, 
కమ్టీ బాధయాతలను విస్తరంచే అంశాలను గురంచి చరచించారు. జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ కి తెలుగు 

రాష్ట్రాలతో పాటు దేశ, విదేశాల నుంచి లభిసో్తన్న మదదుతు వెల కట్టలేనిదని కనియాడారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్్ట కోశాధికార శ్రీ ఎ.వి. రత్నం, పోల్ట్ బ్యారో సభుయాలు శ్రీ 
అర్ం ఖాన్, పార్్ట న్యకులు శ్రీ త్ళ్్లర రామ్, శ్రీ తంగెళ్ళ ఉదయ్ శ్రీనివాస్, శ్రీ జిల్నీ, శ్రీ ట్.సి.వరుణ్, శ్రీమత్ రాయపాట్ అరుణ, శ్రీమత్ రుకి్మణీ కోట, శ్రీ మలీ్నడ బాబ్, శ్రీ త్పపిల 
రమణా రడ్డ, శ్రీ గిరడా అపపిలస్తవిమ్ తదితరులు పాల్్గన్్నరు.
* రాజానగరం నుంచి రూ. 3.12 లక్ల విరాళం
శ్రీ బతు్తల బలరామకృష్ణ, శ్రీమత్ బతు్తల వెంకట లక్ష్మీలు రాజానగరం నియోజకవర్గం నుంచి సమషి్టగా సేకరంచిన రూ. 3.12 లక్ల విరాళం డ. డ. రూపంలో జనసేన రాజకీయ 
వయావహారాల కమ్టీ సభుయాలు శ్రీ కణిదెల న్గబాబు చేతుల మీదుగా జనసేన పార్్టకి విరాళంగా అందజేశారు.
* అనంతప్రం నుంచి రూ. 2 లక్ల విరాళం
అనంతప్రం జిల్్ల జనసేన పార్్ట ప్రధాన కారయాదరశి శ్రీ పత్్త చంద్ర శేఖర్ రూ.లక్, శ్రీ మంజున్థ గౌడ్ రూ. లక్ డ.డ . రూపంలో జనసేన రాజకీయ వయావహారాల కమ్టీ సభుయాలు శ్రీ 
కణిదెల న్గబాబు చేతుల మీదుగా జనసేన పార్్టకి విరాళంగా అందజేశారు.
* రాజంపేట నుంచి రూ. 2 లక్ల విరాళం
రాజంపేట నియోజకవర్గం నుంచి రూ. 2 లక్లు డ.డ.రూపంలో జనసేన రాజకీయ వయావహారాల కమ్టీ సభుయాలు శ్రీ కణిదెల న్గబాబు చేతుల మీదుగా జనసేన పార్్టకి విరాళంగా 
అందజేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో ప్.రజిత, ప్.శ్రీనివాస్, భాసకొర్ పంతులు, రడ్డ రాణి, హమంత్, శవ, చెంగల్ రాయుడు తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

రైతుసమస్లపైకలెక్టరుకువినతిపత్రమిచ్చిన
శ్రీమతికఛంతిశ్రీ

శతఘ్్న న్యాస్:  ఎచెచిర్ల నియోజకవర్గం, ల్వేరు మండలం, ల్వేరు గ్రామపంచాయతీ 
నుంచి రైతులు మరయు ఎచెచిర్ల నియోజకవర్గ జనసేన న్యకురాలు శ్రీమత్ కాంత్శ్రీ కలెక్టర్ 
ఆఫీస్కు వెళ్్ళ వినతపత్రం ఇవవిడం జరగింది. గత 10 రోజులుగా కురుస్్తన్న వర్ం కారణంగా 
మకకొజొన్న మరయు ప్రత్ ఇతర పంటలు పూర్తగా న్శనం అయిపోయాయని మకకొజొన్న 
ఎకరానికి పాత్క నుంచి 30 వేల రూపాయలు పెటు్టబడ అవవిగా పెటు్టబడ డబు్బలు కూడా 
వచేచి పరసిథాత్ లేదని రైతులు వివరంచారు  . ఈ విషయంపై తగు చరయాలు తీస్కుంటామని 
శ్రీకాకుళం జిల్్ల కలెక్టర్ రైతులకు చెపపిడం జరగింది. ఎచెచిర్ల నియోజకవర్గం జనసేన పార్్ట 
న్యకురాలు కాంత్శ్రీ మాటా్లడుతూ రైతులకు మేలు జరగేల్ చూడాలని కలెక్టర్ కి చెపపిడం 
జరగిందని దీనికి కలెక్టర్ స్తనుకూలంగా సపిందించారని తెల్పారు.

15వ తేదీ నుంచి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
విశాఖ పరయాటన

* 16న ఉత్తరాంధ్ర జిల్్లల జనవాణి కారయాక్రమం
శతఘ్్న న్యాస్: జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఈ నల 15వ తేదీ నుంచి మూడు రోజులపాటు 
ఉత్తరాంధ్ర జిల్్లల పార్్ట కారయాక్రమాలలో పాల్్గంటారు. ఈ పరయాటనలో ఉత్తరాంధ్ర జిల్్లలకు చెందిన 
న్యకులతో, పార్్ట వాలంటీర్లతో సమావేశమవుతున్్నరు. 16వ తేదీన విశాఖపట్నంలో ఉత్తరాంధ్ర 
జిల్్లలకు సంబంధించిన జనవాణి కారయాక్రమాని్న నిరవిహిస్త్తరు. ఆయా జిల్్లల నుంచి ప్రజా సమసయాలపై 
వచేచి వినతులను శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ సీవికరస్త్తరు. 15, 16, 17 తేదీలో్ల ఉమ్మడ విశాఖపట్నం, విజయనగరం, 
శ్రీకాకుళం జిల్్లల న్యకులతో సమావేశమవుత్రు. ఈ సమావేశాలో్ల పార్్ట న్యకులకు, శ్రేణులకు 
దిశానిర్దుశం చేస్త్తరు.

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

దేవికకుటఛంబాని్నపరామర్శఛంచ్న
పఛంతఛంనానాజీ

శతఘ్్న న్యాస్: కాకిన్డ జిల్్ల కాండ్రేగుల కూరాడ మధయా రహదారలో ఇటీవల 
ప్రేమోన్్మది.. దేవిక అనే అమా్మయిని హతయా చేయడాని్న తీవ్ంగా ఖండంచి, 
నేడు గంగవరం గ్రామంలో ఉన్న దేవిక తల్్లదండ్రులను కల్సి తన ప్రగాఢ 
స్తనుభూత్ని తెల్యచేసిన జనసేన పార్్ట ప్ఏసి సభుయాలు మరయు కాకిన్డ 
రూరల్ ఇంచార్్జ పంతం న్న్జీ. ఈ కారయాక్రమంలో సీనియర్ న్యకులు 
వెలుబంట్ల సూరబాబు, జిల్్ల ప్రధాన కారయాదరశి శరంగు శ్రీనివాస్ తదితరులు 
పాల్్గన్్నరు.

జనసేనఆధ్వర్ఛంలోదసపల్లభూములపరరక్షణకరకైమహాధరా్న
శతఘ్్న న్యాస్: విశాఖపట్నం నగరంలో గల విలువైన దసపల్ల భూమలు అన్యాక్ంతం అయ్యావిధంగా వైసీపీ ప్రభుతవిం చేస్్తన్న చరయాలకు వయాత్ర్కంగా జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వదదు 
జనసేన పార్్ట – విశాఖపట్నం ఆధవిరయాంలో మహాధరా్న నిరవిహించడమైంది. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన న్యకులు మాటా్లడుతూ వైసిప్ ప్రభుతవి పెదదులు ఈ భూమలను చేజికికొంచుకనుట 
కరకు చేస్్తన్న చరయాలను ఎండగటా్టరు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరశి తమ్్మరడ్డ శవశంకర్, పీఏసీ సభుయాలు మరయు గాజువాక నియోజకవర్గ జనసేన పార్్ట 
ఇంచార్్జ కోన త్త్రావు, జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర కారయాదరశి గడస్తల అపాపిరావు, జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర కారయాదరశి శవదత్, నియోజకవర్గ ఇన్చిరు్జలు ప్విఎస్ఎన్ రాజు, శ్రీమత్ పస్ప్లేట్ 
ఉష్ట కిరణ్, సందీప్ పంచకర్ల, పీల రామకృష్ణ, మగి శ్రీనివాసరావు, జీవీఎంసీ కార్పిర్టరు్ల దల్్ల గోవింద రడ్డ, పీతల మూర్త యాదవ్, జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర క్రౌడ్ ఫండంగ్ మ్ంబర్ 
త్పపిల రమణారడ్డ, గాజువాక నియోజకవర్గం జనసేన పార్్ట సీనియర్ న్యకులు మరయు జీవీఎంసీ వార్్డ ఇన్చిర్జలు కర్ణం కనకారావు, గవర సోమశేఖర్ రావు, కాద శ్రీను, కోన 
చిన అపాపిరావు, ఆర్్మ గోవింద్, మమ్మను మరళ్, సండ్రాన భాసకొర్, వీరమహిళలు శ్రీమత్ కర్ణం కళ్వత్, శ్రీమత్ రామలక్ష్మి, శ్రీమత్ మరళ్ దేవి, శ్రీమత్ జ్యాత్ రడ్డ, శ్రీమత్ ష్టల్ని, 
శ్రీమత్ సనీ్న లక్ష్మీ, జనసేన న్యకులు గుంటూరు మూర్త, మజి్జ వినోద్, విందులు వెంకటరమణ, గలకోట్ సోమన్న, రామారావు, బంగారు రాజు, మలె్లపూలు మరళ్, మసలయయా, 
సతయాన్రాయణ, ప్ వసంత, మేడశెట్్ట విజయ్, కిల్డ న్యుడు, రవీంద్ర, వీరబాబు జనసైనికులు, వీరమహిళలు మరయు వివిధ వరా్గల ప్రజలు అధిక సంఖయాలో పాల్్గన్్నరు.

జనఛంకోసఛంజనసేన316వరోజు
వనరక్ణలో భాగంగా 700 మకకొల పంప్ణీ

శతఘ్్న న్యాస్: జగ్గంపేట, జనంకోసం జనసేన 316వ రోజులో భాగంగా 
జనసేన వనరక్ణ మకకొల పంప్ణీ కారయాక్రమం జగ్గంపేట నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్్ట ఇంచార్్జ పాటంశెట్్ట శ్రీదేవిసూరయాచంద్ర ఆధవిరయాంలో గోకవరం 
మండలం, కత్తపల్్ల గ్రామంలో జరగింది. ఈ కారయాక్రమంలో భాగంగా 
సోమవారం 700 మకకొలు పంచడం జరగింది. నేట్ వరకు నియోజకవర్గం 
మత్తంగా 77595 మకకొలు పంప్ణీ చేయడం జరగింది. ఈ కారయాక్రమాని్న 
విజయవంతం చేసిన గండేపల్్ల మండల సంయుక్త కారయాదరశి కారుకండ 
విజయ్ కుమార్, కత్తపల్్ల నుండ గ్రామ అధయాక్షులు సోల్ అంజిబాబు, 
ప్వవిల శ్రీదేవి, వేమల దేవి, వేమల రమణ మూర్త, మాదారప్ ధర్్మంద్ర, 
మాదారప్ విక్రమ్, వనుం నర్ష్, గౌతు జయశంకర్, న్యుడు ఈశవిర్, 
గోపీసట్్ట వీరబాబు, ప్వవిల రాజు, గాదం సూర, ప్వవిల హిమవీర్, వనం 
ప్రదీప్, మాదారప్ బాల స్బ్రహ్మణయాం, వేమల స్ర్ష్, గాదం సూరయా 
శవ, దిండ వెంకటేశవిరరావు, కామరాజుపేట నుండ జాజుల అశోక్, 
గోనేడ నుండ నల్లంశెట్్ట చిట్్టబాబు, వల్లభశెట్్ట న్ని, బ్రుగుపూడ నుండ 
కోడ గంగాధర్ లకు జగ్గంపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్్ట ఇంచార్్జ 
పాటంశెట్్ట శ్రీదేవిసూరయాచంద్ర కృతజ్ఞతలు తెల్యజేస్తరు. జనంకోసం 
జనసేన కారయాక్రమంలో భాగంగా సోమవారం కత్తపల్్ల గ్రామంలో ఎంతో 
ప్రేమానురాగాలతో ఆత్థయాం అందించిన ప్వవిల శ్రీదేవి కుటుంబ సభుయాలకు 
హృదయపూరవిక జగ్గంపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్్ట ఇంచార్్జ పాటంశెట్్ట 
శ్రీదేవిసూరయాచంద్ర కృతజ్ఞతలు తెల్యజేస్తరు.
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మునిపల్్లగ్రామఛంలో10వవిడతజనఛంలోకిజనసేన
శతఘ్్న న్యాస్: నిడదవోలు నియోజకవర్గం, నిడదవోలు మండలం, మనిపల్్ల గ్రామంలో 10వ విడత జనంలోకి జనసేన కారయాక్రమాని్న నిడదవోలు మండల అధయాక్షులు పోల్రడ్డ 
వెంకటరత్నం ఆధవిరయాంలో మదలు పెట్టడం జరగింది. ఈ కారయాక్రమానికి మఖయా అత్థిగా విజయనగరం జనసేన పార్్ట ఇంఛార్జ మకాకొ శ్రీనివాస్ హజరవడం జరగింది. ఈ కారయాక్రమంలో 
జనసేన పెండాయాల ఎంపీటీసీ ఇంద్ర గౌడ్, ప్రోగ్రామ్్స కమ్టీ సభుయాలు సత్్తబాబు, మూర్త, పూర్ణ మేడ, కసూ్తర వెంకట స్బా్బరావు, దిదేదు రాజు స్తవరం జనసేన న్యకులు న్ర్్న త్తజీ 
మరయు మండల న్యకులు, నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు మరయు మనిపల్్ల గ్రామ జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు కారయాకర్తలు పాల్్గన్్నరు.

దేవికకుటఛంబాని్నపరామర్శఛంచ్నపోల్శెట్్టచఛంద్రశేఖర్
శతఘ్్న న్యాస్: రామచంద్రప్రం నియోజకవర్గం, కె గంగవరం మండలం, గంగవరం గ్రామానికి 
చెందిన కాదా దేవిక ప్రేమోన్్మది గుబ్బల వెంకట సూరయాన్రాయణ చేత్లో హతయా కావడం బాధాకరం. 
వార కుటుంబ సభుయాలను రామచంద్రప్రం నియోజకవర్గం జనసేన పార్్ట ఇంచార్్జ పోల్శెట్్ట చంద్రశేఖర్ 
పరామరశించడం జరగింది. ఇల్ంట్ నేరాలు చేస్్తన్న నేరస్్తలకు ప్రభుతవిం కఠిన శక్లు అమలు 
చేయవలసిందిగా, దిశా చటా్టలు ఏరపిడన్ సర్ ఇటువంట్ నేరస్థాలకు శక్లు పూర్తస్తథాయిలో అమలు 
కావడం లేదని మరల్ ఇటువంట్ సంఘటనలు ప్నరావృతం కాకుండా కఠిన శక్లు అమలు చేయాలని 
పోల్శెట్్ట చంద్రశేఖర్ కోరడం జరగింది. జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర వీర మహిళలు, జిల్్ల కారయాదరుశిలు, మండల 
అధయాక్షులు, ఎంపీటీసీలు, కౌని్సలరు్ల, తదితర జనసైనికులు సోమవారం వార కుటుంబ సభుయాలను కల్సి 
పరామరశించడం జరగింది.

కుప్ఛంలో‘నాసేనకోసఛంనావఛంతు’
శతఘ్్న న్యాస్: కుపపిం నియోజకవర్గం, జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయ  
స్తధనలో భాగంగా, చితూ్తరు జిల్్ల అధయాక్షులు డా. పస్ప్లేట్ హరప్రస్తద్ సూచనలతో, 
కుపపిం నియోజకవర్గ ఇన్చిర్్జ డా. మదిదునేని వెంకటరమణ పరయావేక్ణలో శనివారం 
ఉదయం 9:30 గంటల నుండ మధాయాహ్నం 2 గంటల వరకు శాంత్ప్రం పరసర 
ప్రాంత్లలో న్ సేన కోసం న్ వంతు కారయాక్రమాని్న కుపపిం నియోజకవర్గం జనసేన 
న్యకులు నిరవిహించడం జరగింది. ఈ కారయాక్రమంలో, చితూ్తరు జిల్్ల జనసేన పార్్ట 
సంయుక్త కారయాదరశి వేణు, నియోజకవర్గ సమనవియకర్త అరుణ్, మండల కారయావర్గ 
సభుయాలు శ్రీకాంత్, హర, సంపత్, ఎ చంద్రశేఖర్ మరయు జనసైనికులు పాల్్గనడం 
జరగింది. ఈ సందరభుంగా కారయాక్రమంలో పాల్్గన్న ప్రత్ ఒకకొరకి పేరు పేరున్ 
ధనయావాదాలు తెలుప్తున్్నమని తెల్పారు.

గిరసేనజనసేన–జనఛంవద్దకుజనసేన
21వరోజు

శతఘ్్న న్యాస్: పాలకండ, పారవితీప్రం మనయాం జిల్్ల, పాలకండ నియోజకవర్గఒ, 
వీరఘట్టం మండలం 21వ రోజు గిరసేన జనసేన – జనం వదదుకు జనసేన 
కారయాక్రమంలో భాగంగా వీరఘట్టం మండల కంద్రంతో పాటు వివిధ పంచాయతీలలో 
ఉన్న ప్రభుతవిం కారాయాలయలు సందరశించిన జనసైనికులు. ఈ సందరభుంగా మత్స 
ప్ండర్కం మాటా్లడుతూ వీరఘట్టం మండలంలోని ప్రభుతవిం కారాయాలయాలు 
శథిల్వసథాకు చేరుకున్్నయి. అకకొడ పనిచేస్్తన్న ఉద్యాగులు బికుకొబికుకొమంటూ 
విధులు నిరవిహిస్్తన్్నరు. మండల కంద్రంలో ఐ.సి.డ.ఎస్, విదుయాత్ ఉప కంద్ర, 
వయావస్తయ శాఖ కారాయాలయం, తుడ, చిట్టప్డ వలసలో పశువైదయా శాలల ప్న్దులు 
బ్టలు వారాయి. ఆర్.ట్.సి బస్ స్త్టప్ లేక ప్రయాణీకులు రోడ్ ప్రకకొన వేచి ఉండవలసి 
వస్్తంది. ప్రభుతవిం డగ్రీ కళ్శాల తరగత్ గదులు లేక జూనియర్ కళ్శాలలో 
నిరవిహిస్్తన్్నరు. డగ్రీ కళ్శాలకు పకకొ భవనం నిరా్మణం చేపటా్టలని జనసేన పార్్ట 
తరుప్న కోరుతున్్నమని అన్్నరు. జనసేన జాని మాటా్లడుతూ చాల్ గ్రామలలో 
స్మశానవాట్కలకు రహాదారులు లేవు, మండల కంద్రానికి వివిధ పనులు నిమ్త్తం 
వచుచి ప్రజలు స్లబ్ కంపె్లక్ లేక ఇబ్బందులు పడుతున్్నరు. ఆర్.ట్.సి బస్ కంపె్లక్ 
నిరా్మణం చేపటా్టలని, మండల కంద్రంలో చేపట్్టన రోడ్ విస్తరణ పనులు తవిరతగత్న 
పూర్త చేయాలని కోరారు. మండల పరధిలోని గ్రామీణ రహదారులు బాగుచేయాలని 
కోరారు. కురుపాం నియోజకవర్గ జనసేన పార్్ట న్యకుడు త్డేల శ్రీరాం న్యుడు 
మాటా్లడుతూ ప్రభుతవిం కారాయాలయాలు వరా్లకు శా్లబు్ల పెచుచిలు ఊడుతున్్నయి, వర్ం 
నీరు గోడలదావిరా నీరు చిమ్మతున్్నయి, కారాయాలయాలలోకి వర్ం నీరు చేరుతుంది. 
ప్రభుతవిం కారాయాలయాల నిరా్మణం లో అధికారులు పరవివేక్ణ సరగా్గ లేకపోవడంతో 
ప్రభుతవిం కారాయాలయాలు కాలం చెల్లక మందే భవన్లు శథిల్వసథాకు చేరుకున్్నయి. 
ప్రజాధనం వృధా చేస్్తన్్నరని విమరశించారు. రాబోయ్ ఎని్నకలో్ల జనసేన పార్్టని 
అధికారంలోకి తీస్కురావాలని ప్రత్ జనసైనికుడు ఆకుంటదీక్తో గ్రామ స్తథాయిలో 
పార్్టని బలోపేతం చేయాలని కోరారు. ఈ కారయాక్రమంలో కర్్ణన స్తయి పవన్, 
శంకర్రావులు పాల్్గన్్నరు.
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ఎన్.కత్తపల్్లగ్రామఛంలోజనఛంలోకిజనసేన
శతఘ్్న న్యాస్: అమల్ప్రం, జనంలోకి జనసేన కారయాక్రమం సోమవారం ఉపపిలగుప్తం మండలం, 
గాడవిల్్ల, ఎన్.కత్తపల్్ల, చల్లపల్్ల గ్రామాలలో నిరవిహించడం జరగింది. జనంలోకి జనసేన 
కారయాక్రమంలో భాగంగా అమల్ప్రం పార్లమ్ంట్ న్యకులు డ.ఎం.ఆర్ శేఖర్ స్తథానిక సమసయాలు 
ప్రజలను అడగి తెలుస్కున్్నరు. జనసేన పార్్ట రానున్న రోజులలో అధికారంలోకి రాబోతుందని 
మీ యొకకొ సమసయాలు తీరుత్యని మీరందరు జనసేన పార్్టకి మదదుతు ఇవావిలని కోరారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు, క్రియాశీలక న్యకులు, ఎంప్ట్సిలు, 
సరపించులు, వీర మహిళలు, అగి్నకుల క్త్రియ న్యకులు మరయు జనసైనికులు అధికసంఖయాలో 
పాల్్గన్్నరు.

జివిఎఛంసికమిషనర్రాజబాబునికల్సినజనసేననాయకులు
శతఘ్్న న్యాస్: పెందుర్త, జివిఎంసి కమ్షనర్ రాజబాబుని కల్సి పెందుర్త నియోజకవర్గంలోని చిన్నమసిడవాడ కూడల్ 
నుండ శారదా పీఠం వెళ్్ల ప్రధాన రహదార విస్తరణలో అధికార అలసతవిం మరయు దురవినియోగం జరుగుతుందని 
దానిపై తగు విచారణ జరప్ తగిన చరయాలు తీస్కోవాలని కోరడం జరగింది. మరయు 95, 96, 97 వ వారు్డలలో 
అండర్ గ్ండ్ డ్రైనేజీ పనులు అసంపూర్తగా వదిలేయడం వల్ల ప్రజలు రోజువార జీవితంలో తీవ్మైన ఇకకొట్లకు 
గురవుతున్్నరు అన్న విషయాని్న కమ్షనర్ దృషి్టకి తీస్కువెళ్లడం జరగినది. అంతేకాక తవిరతగత్న అండర్ గ్ండ్ 
డ్రైనేజీ పనులు పూర్త చేసేందుకు తగిన చరయాలు తీస్కోవాలని గౌరవ కమ్షనర్ అభయారథాంచి, వినత్పత్రం అందజేశారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరశి మరయు పెందుర్త నియోజకవర్గ సమనవియకర్త తమ్్మరడ్డ శవ 
శంకర్ మరయు డాక్టర్ సల్ చైర్మన్ బడే్డపల్్ల రఘు, కార్పిర్టర్ దల్్ల గోవింద్ రడ్డ, పెందుర్త నియోజకవర్గ న్యకులు 
శాన్పత్ సోమశేఖర్ పాల్్గన్్నరు.

ఆమరణనిరాహారదీక్షచేపట్్టననల్శెట్్టశ్రీధర్
శతఘ్్న న్యాస్: ఆత్మకూరు నియోజకవర్గం, స్మారు రండు నలల క్రితం ఏ.ఎస్.
పేట మండలం, పెదదు అబ్్బప్రం గ్రామంలో న్లుగు సంవత్సరాల వయస్గల 96 
మామ్డ చెట్లను నరకి వేయడం జరగింది. అంతేకాక రండు వయావస్తయ బోర్లను 
ధవింసం చేయడం జరగింది. ఈ అమానుష చరయాను ఖండసూ్త ఆత్మకూరు జనసేన 
పార్్ట ఆధవిరయాంలో స్తథానిక బి.ఎస్.ఆర్ సంటరో్ల రాస్త్తరోకో నిరవిహించడం జరగింది. 
రాస్త్తరోకో సమయంలో స్తథానిక పోలీస్ అధికారులు వచిచి, వారం రోజుల లోపల 
నిందితులను అరస్్ట చేస్త్తమని హామీ ఇవవిడం జరగింది. ఇదే విషయాని్న త్రుపత్లో 
జరగిన జనసేన పార్్టకి సంబంధించిన జనవాణి కారయాక్రమంలో జనసేన అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ కి తెల్యజేయడం జరగింది. అధయాక్షుల వారు వెంటనే తీవ్ంగా సపిందించి 
ఈ విషయాని్న రాష్ట్ర డ.జి.ప్కి రాతపూరవికంగా తెల్యజేసి బాధితులకు న్యాయం 
చేయాలని, నిందితులను శక్ంచాలని కోరడం జరగింది. ఈ సంఘటన జరగి రండు 
నలలు గడుస్్తన్నపపిట్కీ నేట్ వరకు పోలీస్ అధికారులు ఎవరని అరస్్ట చేయడం 
జరగలేదు. ఈ నిర్లక్షయానికి నిరసనగా ప్రజాస్తవిమయా పదధిత్లో ఆత్మకూరు జనసేన పార్్ట 
కారాయాలయంలో బాధితులతో మరయు జనసైనికులతో కల్సి ఆమరణ నిరాహార దీక్కు 
సోమవారం నుండ కూరోచివడం జరగింది. ఈ సందరభుంగా నియోజకవర్గ ఇన్చిర్్జ 
నల్శెట్్ట శ్రీధర్ మాటా్లడుతూ నిందితులను అరస్్ట చేసే వరకు ఈ నిరాహార దీక్ను 
కనస్తగిస్త్తనని పేర్కొన్్నరు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన న్యకులు స్ర్ంద్ర, వంశీ, 
చంద్ర, త్రుమల, పవన్, న్గరాజు, భాను వేణు, అనిల్, హజరత్ మరయు బాధిత 
రైతులు ఇమ్్మడశెట్్ట వెంకయయా, ఊస వెంకట్రావు తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

రేషన్కరుడులోగురు్తతెల్యనివ్కి్తని
తొల్గిఛంచాలనిఅధికరులకివిజ్ఞప్్త!!

పట్్టంచుకోని అధికారులు.
సమసయా పరష్టకొరం దిశగా తీస్కువెళ్్లన 
జనసేన న్యకులు గరాభున సత్్తబాబు
శతఘ్్న న్యాస్: పాలకండ మండలం 
గరుగుబిల్్ల గ్రామానికి చెందిన ఎఫ్.
ప్.ష్టప్ నంబర్:56 బమ్మల్ ర్యమ్మ 
వైఫ్ ఆఫ్ లేటు బమ్మల్ పాపారావు ర్షన్ 
కారు్డ యందు కోటబమ్మళ్ ప్రాంత్నికి 
చెందిన గవర్నమ్ంట్ ఉద్యాగరాలు ఈ 

కారు్డలో అధికారుల తప్పిదం వల్ల యాడ్ అవవిడం జరగింది. మూడు సంవత్సరాల నుండ 
తొలగించండ మాకు గవర్నమ్ంట్ కి సంబంధించిన ర్షన్ దగ్గర నుండ ఉచిత పథకాల 
వరకు ఏ ఒకకొటీ అందటే్లదని మండల అధికారులు దగ్గర నుండ జిల్్ల కలెక్టర్ దగ్గరకు 
మరయు ప్రస్్తత మనయాం పారవితీప్రం జిల్్ల కలెక్టర్ వరకు మరపెటు్టకని ర్షన్ కారు్డలో 
యాడ్ అయిన వయాకి్తని తొలగించండ అంటూ వినత్పత్రాలు ఇవవిడం జరగింది. అయిన్ 
ఏ అధికారులు పట్్టంచుకోలేదు. ఈ సమసయా స్తథానిక పాలకండ నియోజకవర్గ జనసేన 
పార్్ట న్యకులు గరాభున సత్్తబాబు దృషి్టకి తీస్కువెళ్లడం జరగింది. ఆయన వెంటనే 
సపిందించి మండల అధికారులు ఎంప్డవో డంక త్రిన్ధరావుని కల్సి విషయాని్న 
తెల్యచేసూ్త వినత్పత్రం ఇవవిడం జరగింది. ఆయన వెంటనే సపిందించి తొలగిస్త్తమని 
హామీ ఇవవిడం జరగింది.

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

స్ఛందనలోకలెక్టరుకువినతిపత్రమిచ్చిన
జనసేననాయకులు

శతఘ్్న న్యాస్: విజయవాడ, రాజరాజేశవిర పేట ఇళ్ల పటా్టల సమసయాపై కలెక్టర్ 
ఢిలీ్ల రావుని సపిందన ప్రభుతవి కారయాక్రమంలో కల్సి వినత్పత్రం సమరపించిన 
జనసేన పార్్ట నగర అధయాక్షులు పోత్న వెంకట మహష్, ఆర్ఆర్ పేట ఇళ్ళ 
పటా్టల బాధిత సంఘం అధయాక్షులు జాఫర్ స్తదిక్, 56 వ డవిజన్ జనసేన పార్్ట 
అధయాక్షులు ప్ల్్ల వంశీ మరయు జనసేన పార్్ట న్యకురాలు షేక్ ష్టహీన. 
ఈ సందరభుంగా కలెక్టర్ తో మహష్ మరయు జాఫర్ స్తదిక్ మాటా్లడుతూ 
ఆర్ఆర్ పేట వాస్లపై రైలేవి అధికారులు తీవ్మైన ఒత్్తడ చేస్్తన్్నరని, రైలేవి 

శాఖకు ప్రత్యామా్నయ సథాలం కటాయిసే్త ఈ సమసయాకు శాశవిత పరష్టకొరం లభిస్్తందని, అందుకు కలెక్టర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్విని్న సంప్రదించి ప్రతేయాకంగా ఈ సమసయాపై దృషి్ట స్తరంచి న్యాయం 
చేయవలసిందిగా కోరడం జరగింది.

మైలవరఛంమఛండలఛంలోజనసేనపార్్ట
రచచిబఛండకర్క్రమఛం

శతఘ్్న న్యాస్: మైలవరం, జనసేనపార్్ట మైలవరం మండల అధయాక్షులు 
శీలం బ్రహ్మయయా ఆధవిరయాంలో పోరాటనగర్, వెదురుబిడం, చంద్రాల 
గ్రామపంచాయతీలో రచచిబండ కారయాక్రమాలు నిరవిహించడం జరగింది. 
ఈ కారయాక్రమానికి జనసేనపార్్ట రాష్ట్రఅధికార ప్రత్నిధి మరయు మైలవరం 
నియోజకవర్గ ఇన్చిర్జ అకకొల రామో్మహన్ రావు(గాంధీ) మఖయాఅత్థిగా 
పాల్్గన్్నరు. ఈ సందరభుంగా ఆయన మాటా్లడుతూ జనసేనపార్్ట గ్రామ 
గ్రామాన బలపడుతుందని, ప్రజలంత్ ప్రత్యామా్నయ శకి్తగా జనసేన పార్్టకి 
ఓటు వేయాలని ఎదురుచూస్్తన్్నరని, 2024 ఎని్నకలో్ల జనసేన గెలుపే 

లక్్యంగా మీరంత్ మదదుతు తెల్యజేయాలని ప్రజలను కోరారు. ఈ రోజులో్ల ఏ రాజకీయ న్యకుడు కూడా తన సంత కష్ట్టర్జత్ని్న డబు్బను పలు సేవా కారయాక్రమాలు ఉపయోగించటం 
లేదని, అల్ంట్ది పవన్ కళ్యాణ్ కౌలు రైతులను దృషి్టలో ఉంచుకని, ఆత్మహతయా చేస్కున్న కౌలు రైతు కుటుంబాలకు లక్ రూపాయలు చొప్పిన 30 కోట్ల రూపాయలతో మూడు వేల 
మంది కౌలు రైతులు తన సంత డబు్బలు ఇస్్తన్్నరని, ఇల్ంట్ నిజాయితీగల న్యకులను ప్రజలు గెల్ప్ంచుకోవాలని ప్లుప్నిచాచిరు. 75 ఏళ్ల సవితంత్ర భారతంలో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ 
కవలం రండు కుటుంబాలకు పరమ్తం అయిపోయిందని, అభివృదిధి అణగారపోయిందని, ప్రజలు మారుపి కోరుకుంటున్్నరు. అందుకు ప్రతయాక్ ఉదాహరణ జనసేనపార్్ట గ్రామస్తథాయిలో 
బలపడుతుందని తెల్యజేశారు. ఈ సందరభుంగా గ్రామప్రజలు పలు సమసయాలను గాంధీ దృషి్టకి తీస్కురావడం జరగింది. జనసేనపార్్ట మీకు అండగా ఉంటుందని, సమసయాలపైన 
పోరాటమే జనసేన ఎజెండా అని తెల్యజేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేనపార్్ట కృష్ట్ణజిల్్ల ప్రోగ్రాంకమ్టీ మ్ంబర్ ప్రమా సతీష్ కుమార్, మండల ఉపాధయాక్షులు పడగెల ఉదయ్, 
మండల ప్రధానకారయాదరుశిలు పొన్్నరు విజయ్, చంద్రాల మరళీకృష్ణ, భూకయా చిరంజీవి, మండల కారయాదరశి ఆకుతోట ఈశవిర్, స్తథానిక న్యకులు పౌల్ రాజ్, గుణదల న్గయయా 
మరయు జనసైనికులు, గ్రామప్రజలు పాల్్గన్్నరు.

కెల్లజయలక్ష్మిఆధ్వర్ఛంలోఅన్నదానకర్క్రమఛం
శతఘ్్న న్యాస్: రాజమండ్రి, శ్రీమత్ డకాకొ సీతమ్మ సూఫూర్తతో పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలతో 
ప్రత్ శనివారం, రాజమండ్రి ప్షకొరాలర్వు వదదు పేదలకు అన్నదానం చేస్్తన్నటువంట్ 
జనసేన టౌన్ సక్రటర్ కెల్ల జయలక్ష్మి ఈ శనివారం కూడా అన్నదాన కారయాక్రమం 
నిరవిహించడం జరగింది. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన న్యకులు మరయు జనసైనికులు 
పాల్్గన్్నరు.

అమ్మానాన్నవృదాధాశ్రమఛంలోపఛండ్్లమరయు
బిస్కెట్లపఛంప్ణీ

శతఘ్్న న్యాస్: మైలవరం, గాడ్ 
ఫాదర్ చిత్రం ఘనవిజయం 
స్తధించిన సందరభుంగా 
ఇబ్రహీంపట్నం మండలం, 
కతనకండ గ్రామంలోని 
అమా్మన్న్న వృదాధిశ్రమంలో 

పండు్ల మరయు బిసకొటు్ల పంప్ణీ చేయడం జరగింది. జిల్్ల మ్గా ఫాయాన్్స కోఆర్డనేట్ంగ్ 
నంబర్ అయిన్ శ్రీ కోటేశవిరరావు ఆధవిరయాంలో జరగిన ఈ కారయాక్రమానికి తేజ పోల్శెట్్ట 
అత్థిగా పాల్్గనడం జరగింది. ఈ కారయాక్రమంలో జిల్్ల మ్గా ఫాయాన్్స అసోసియ్షన్ 
న్తన సంవత్సర కాయాలెండర్ కూడా విడుదల చేయడం జరగింది. 

పారశుదధా్ఛం,డ్రైనేజీసమస్పైస్ఛందనలోఫిరా్దు
చేసినజనసేన

శతఘ్్న న్యాస్: నందిగామ, మండలంలోని పేరకలపాడు గ్రామంలో పారశుదధి్యం, డ్రైనేజీ 
సమసయాపై స్తథానిక తహసిల్దుర్ కారాయాలయంలో సోమవారం సపిందన కారయాక్రమంలో 
ఈవోపీఆర్డ శ్రీనివాసరావు, తహసిల్దుర్ వి రాజకుమారలకు జనసేన పార్్ట మండల 
అధయాక్షుడు న్యిని సతీష్ ఆధవిరయాంలో ఆ పార్్ట కారయాకర్తలు ఫిరాయాదు చేశారు. గ్రామంలో 
పారశుధయాం అస్తవయాస్తంగా ఉందని, గ్రామంలో డ్రైనేజీ సదుపాయం లేక వర్ప్నీరు 
కాలవలో చేర రోడ్లపై నిల్చిపోతూ దుర్గంధం వెదజలు్లతుందని తెల్పారు. పలుమారు్ల 
గ్రామపంచాయతీ సక్రటర్ దావిరా విన్నవించుకున్నపపిట్కీ త్త్కొల్కంగా పనులు 
చేస్్తన్్నరు తపపి శాశవిత పరష్టకొరం చూప్ంచడం లేదని అన్్నరు. మఖయాంగా ఎసీ్స 
కాలనీ, బ్సీ కాలనీ ప్రాంత్లలో సమసయా ఎకుకొవగా ఉందని కని్న పరాయాయాలు 
కాలువలలో ఉన్న మంచినీట్ పైపె్్లన్ కారణంగా మంచినీళ్్ల సరఫరా సమయంలో 
మరకి నీరు సరఫరా అవుతున్్నయని వాపోయారు. మనుమందు సమసయా జఠలమై 
అంటువాదులు సోక అవకాశం ఉంది కావున ప్రజా సంక్షేమం కోసం పేరకలపాడు 
గ్రామంలో డ్రైనేజీ వయావసథాను మ్రుగుపరచి పారశుదధి్య పనులు వెంటనే చేపట్టవలసిందిగా 
కంచికచర్ల జనసేన పార్్ట తరఫున కోరుతున్నటు్ల సతీష్ తెల్పారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
మండల ప్రధాన కారయాదరశి పెరుమాళ్ళ స్ర్ష్, జర్రిపోతుల చంట్బాబు, ప్పాపిల 
వేణుగోపాల్, మండల కారయాదరశి కటారు దేవేంద్ర, కంభంపాట్ త్రుమలరావు, కుర్రా 
న్ని, కటకం నవీన్ తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

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

3స్రు్లశాసనసభ్్డిగాఎని్నకైనఆళ్ళనానిచేసినఅభివృద్ధాఏఛంట్?
శతఘ్్న న్యాస్: ఏలూరు,గత 3 సంవత్సరాల కాలంలో ఏలూరు నియోజకవర్గంలో మీరు 

చేసిన అభివృదిధి శూనయాం. ఒక ప్రకకొన వరా్లతో రోడు్ల జలమయం అవుతుంటే మరో ప్రకకొన 
శధిల్వసథాలో ఉన్న రహదారులను చూస్్తంటే వాహనదారులు అనేక రకాల ఇబ్బందులకు 
గురవుతున్్నరు. ఇవనీ్న తెల్సి కూడా కళ్్ళ ఉండ గుడ్డ వాడల్గా ఏలూరు శాసనసభుయాలు 
ఆళ్ళన్ని పరపాలన స్తగిస్్తన్్నరు. డపూయాటీ సీఎంగా ఉన్న మీరు ఏలూరులో ఎనో్న 
పరశ్రమలు రాబటా్టల్్సంది పోయి ఉన్న ఒకకొ జూట్ మ్లు్లను కూడా మూత పడేల్ 
చేశారు. మీకు ఓటు వేసినందుకు ఏలూరు ప్రజలు సిగు్గతో తలదించుకుంటున్్నరు. 
ఫిల్ హౌస్ పేటలో శనివారం న్డు రహదారుల నిమ్త్తం ఆంద్ళన చేసిన అనంతరమే 
హుటాహుట్న కంట్ తుడుప్ చరయాగా త్త్కొల్క మరమ్మతు్తల పని చేశారు. రాత్రి కురసిన 
వరా్నికి మరల్ యధావిధంగా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న రోడు్ల తయారయాయాయి. 526 కోట్ల 
రూపాయల పెట్్ట ఏలూరు నియోజకవర్గంలో మ్డకల్ కాలేజీ పెట్్ట కట్్టస్త్తమని 30 ఎకరాల 
భూసేకరణ చేస్్తన్్నమని శంకుస్తథాపనలు చేసి పాత బస్త్టండ్ డఎమ్ఎచ్ ఆఫీస్ వదదు ఉన్న 
ప్రభుతవి ఒక ఎకరం భూమ్లో హాసిపిటల్ నిరా్మణం చేయించడం దానికి అట్టహాసంగా 
నిరా్మణం చేయిస్్తన్్నమని గొపపిలు చెప్పికోవడానికి సమీక్ సమావేశం నిరవిహించడం 

మీకు మాత్రమే చెల్్లందని రడ్డ అపపిల న్యుడు మండపడా్డరు. ఏలూరులో అనేక ప్రాంత్లో్ల గోతులు దరశినమ్స్్తన్్నయి. రోడు్డను కూడా మరమ్మతు్త చేయలేని పరసిథాత్లో ఉన్్నరని 
ఎదేదువా చేశారు. వెంటనే ఈ రోడ్లకు మరమ్మతులు చేయించాలని జనసేన పార్్ట నుండ డమాండ్ చేస్్తన్్నం. ఆంధ్రప్రదేశ్ కు శాశవిత రాజధానిగా అమరావత్ని ఉంచాలని అకకొడ 
ఉన్న రైతులు అనేక రకాల పోరాటాలు చేస్్తంటే వాళ్ళ మధయాలో చిచుచి పెట్టడానికి మీ పార్్టకి సంబంధించిన కంతమంది అమరావత్ రైతుల ఉదయామాని్న చెడగొట్టడానికి ఉత్తరాంధ్ర 
ప్రజలను రచచిగొటే్ట ప్రక్రియగా దొంగ జేఏసీ ఏరాపిటు చేయడం సరైన విధానం కాదని మీకు నిజంగా దమ్మ ఉంటే 3 రాజధానులపై చిత్తశుదిధి ఉంటే అసంబ్్లని రదుదు చేసి ప్రజా క్షేత్రంలో 
అమరావత్ని రఫరండంగా చూప్ంచి ఎని్నకలకు వెళ్్ళ దమ్మ మీకు ఉందా అని అపపిల న్యుడు సవాల్ విసిరారు. రాష్ట్రంలో ఏ మంత్రికైన్ పదవి పోకుండా ఉండాలంటే పవన్ కళ్యాణ్ 
ని త్ట్టడమే పనిగా పెటు్టకున్న మంత్రి రోజా పవన్ కళ్యాణ్ పై అనుచిత వాయాఖయాలు చేయడం ఏలూరు జనసేన పార్్ట నుండ తీవ్ంగా ఖండస్్తన్్నం. ఇకనైన్ రోజా మీ నోరు అదుప్లో 
పెటు్టకోపోతే భవిషయాతు్తలో అనేక ఇబ్బందులకు గురవుత్రని రడ్డ అపపిల న్యుడు హెచచిరంచారు. ఈ కారయాక్రమంలో నగర అధయాక్షుడు నగిరడ్డ కాశీ నర్ష్, ప్రధాన కారయాదరశి సరది 
రాజేష్, అధికార ప్రత్నిధి అలు్ల స్తయి చరణ్, సోషల్ మీడయా కో ఆర్డనేటర్ జనసేన రవి తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

మునగాలగ్రామఛంలోమహాఅన్నదానకర్క్రమఛంలోపాల్గొన్న
మేడగురుదత్ప్రస్ద్

శతఘ్్న న్యాస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకండ మండలం, మనగాల గ్రామంలో మహాఅన్నదాన 
కారయాక్రమానికి విచేచిసిన రాజానగరం నియోజకవర్గం జనసేన పార్్ట ఇంచార్్జ మరయు ఐకయారాజయాసమ్త్ అవారు్డ 
గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రస్తద్ కు అదే గ్రామానికి చెందిన శవ “చిరు సత్కొరం” చేయడం జరగింది. ఈ 
కారయాక్రమంలో కోరుకండ మండల జనసేన పార్్ట అధయాక్షులు మండపాక శ్రీను, రాజానగరం మండల జనసేన పార్్ట 
అధయాక్షులు బత్్తన వెంకన్నదొర, కోరుకండ మండల జనసేన పార్్ట వైస్ ప్రెసిడంట్ మకకొ రాంబాబు, కోరుకండ 
మండల న్యకులు చదువు మక్తశవిరరావు, కోరుకండ మండల కమ్టీ మ్ంబెర్ రాయపాట్ హర, తెలగంశెట్్ట 
శవ, తనీ్నరు త్త్జీ, గేదెల సత్్తబాబు, స్తధనల వీరబాబు తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

బాధితులకుజనసేననాయకులఆరథాకస్యఛం
శతఘ్్న న్యాస్: ప్ర కాశం జిల్్ల, ద రశి మండ లం, పెదదు ఉయాయాల వాడ గ్రామంలో ఇటీవ ల  
ప్డుగుపాటుకు గురై మృత్ చెందిన న్గేండ్ల రానమ్మ కుటుంబ స భుయాల ను సోమ వారం 
ద రశి నియోజ క వ ర్గ జ న సేన న్య కులు ప రామ రశించారు. ప్ర కాశం జిల్్ల జ న సేన 
పార్్ట ప్రోగ్రామ్ క మ్టీ స భుయాలు ప స్ప్లేట్ చిరంజీవి, ఐటీ విభాగం కోఆర్డనేట ర్ ఉల్్ల 
బ్ర హ్మ యయా , ద రశి ప ట్ట ణ పార్్ట అధయా క్షులు చాత రాసి కండ యయా , నియోజ క వ ర్గ న్య కులు 
ప్పాపిల పాపారావు, కండారు వెంక టేష్ , పస్ప్లేట్ ఆంజ నేయులు, అంకిరడ్డ, బాల్జీ, 
ప్.కిర ణ్ , సిహెచ్ స్తయితేజ, జి.చందు సోమ వారం గ్రామానికి వెళ్్ళ బాధిత కుటుంబ 
స భుయాల కు త మ ప్ర గాఢ స్తనుభూత్ తెల్పారు. అనంత రం రూపాయలు 15000/- 
ఆరథాక స్తయం అంద జేశారు. బాధితులకు అండ గా ఉంటామని భ రోస్త క ల్పించారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో జనసేన న్యకులు మరయు జనసైనికులు పాల్్గన్్నరు.

పలువురనిపరామర్శఛంచ్నప్తాని
శతఘ్్న న్యాస్: మమ్్మడవరం, జనసేనపార్్ట రాజకీయ వయావహారాల కమ్టీ సభుయాలు 
మరయు మమ్్మడవరం నియోజకవర్గ ఇంచార్్జ ప్త్ని బాలకృష్ణ అయిన్ప్రం 
పంచాయతీ మ్ట్లంక గ్రామంలో ప్రమాదవశాతు్త గాయపడన ఎల్లమ్ల్్ల లోకష్ మరయు 
కత్తలంక గ్రామంలో అన్రోగయాంతో బాధపడ హాసపిటల్ నుండ డశాచిర్్జ అయి 
ఇంట్దగ్గర బెడ్ రస్్ట తీస్కుంటున్న పోల్శెట్్ట వెంకన్నలను పరామరశించారు. వారతో 
జనసేన న్యకులు స్తనబోయిన మల్్లకారు్జనరావు, గోదశ ప్ండర్ష్, జకకొంశెట్్ట 
పండు, దూడల స్తవిమ్, కడల్ కండ, గేదెల సవిరూప్ కుమార్, వంగ విజయ సీత్రాం 
తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

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

వైసీపీనేతలేప్రజలపాల్టకలయముళ్్ల
పర్యూటక శాఖామంత్రి అంటే ర్ష్ట్రాన్ని వదిలిపెట్టి ప్రజాధనంతో ప్రపంచం మొత్ం తిరగటం కాదు
వైసీపీకి అధికారం జనసేన పెట్టిన భిక్ష
నాడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని జనసేన ప్రశనించబటేటి ప్రజలు అధికార మార్పు కోర్కునానిర్
ఆర్నిళ్లకోసారి కూడా త్డేపలి్ల ప్యూలస్ దాటన్ జగన్ ర్డేడే అసలైన కుంభకర్ణుడు
పూటకో మడమ, గడియకో మాట మడమ తిపపుందేవరో ప్రజలకు తెలుసు
అసంబ్్ల సాక్షిగా ర్జధాన్గా అమర్వతిన్ వైసీపీ నేతలు ఒప్పుకోలేదా?
అధికారంలోకి ర్గానే మూడు ర్జధానుల పేరిట ర్క్షస క్రీడలు మొదలు పెట్టింది ఎవర్?
జనసేన అభివృదిధి వికంద్రీకరణ కోర్కుంటే వైసీపీ నేతలు అవినీతిన్, అర్చకత్వాన్ని, దోపడీన్ వికంద్రీకరణ చేశార్.
ఉత్్తి్ ర్జీనామా డ్రామాలు చూసి ప్రజలు నవ్వాకుంటునానిర్.
పవన్ కళ్యూణ్ అడిగిన విధానపరమైన ప్రశనిలకు సమాధానం చెపపులేక కువిమర్శలు చేసే్ సహంచేది లేదు

పవన్ కళ్యూణ్ సీరియస్ ర్జకీయాలు చేయకపోతే మీకు కలలో కూడా ఆయన నామస్మరణ ఎందుకు?
సంత న్యోజకవర్ంలో గడప గడపకు వెళ్్ల ధైరయూం లేన్ మంత్రి రోజా కూడా పవన్ కళ్యూణ్ పై విమర్శలు చేయడం విడ్డేరం
వైసీపీ నేతల అధికారమదం దిగే రోజులు ఎంతోదూరంలో లేవ్
జనసేన ప్ర్టి జిల్్ల అధికార ప్రతిన్ధి ఆళ్ళ హరి.
శతఘ్్న న్యాస్:   గుంటూరు, తమ అవినీత్ , అరాచక, ద్ప్డీ పాలనతో రాష్ట్రాని్న అంధకారాంధ్రప్రదేశ్ గా మారాచిరని, ప్రజా కంటక పాలనతో వైసీపీ నేతలే ప్రజల పాల్ట కాలయమళ్్లగా 
మారారని జిల్్ల జనసేన పార్్ట అధికార ప్రత్నిధి ఆళ్ళ హర అన్్నరు. పవన్ కళ్యాణ్ పార్్ట టైమ్ రాజకీయాలు చేసూ్త కుంభకరు్ణడుల్ వయావహరస్్తన్్నరని మంత్రి రోజా చేసిన వాయాఖయాలపై ఆయన 
సోమవారం తీవ్ ఆగ్రహాని్న వయాక్తం చేశారు. పరాయాటక శాఖామంత్రి అంటే ప్రజాధనంతో ప్రపంచం మత్తం పరయాట్ంచడం కాదని ఎదేదువా చేశారు. ప్రజా సమసయాలపై ఎపపిట్కప్పిడు సపిందిసూ్త, ప్రజాధన్ని్న 
ద్చుకుంటున్న అవినీత్ నేతలను నిలదీస్్తన్న జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కుంభకరు్ణడు కాదని, అందినకాడకి ద్చుకని జన్నికి భయపడ త్డేపల్్ల పాయాలస్ లో పడుకని, ఆర్నళ్లకోస్తర బాయారకడ్ల 
మధయా భయం భయంగా త్రగే జగన్ రడే్డ అసలైన కుంభకరు్ణడని విమరశించారు. గడయకో మాట, పూటకో మడమ త్ప్పితుంది ఎవరో ప్రజలకు తెలుసన్్నరు. ప్రజాస్తవిమయా దేవాలయమైన అసంబ్్ల 
స్తక్గా అమరావత్ని రాజధానిగా వైసీపీ నేతలు ఒప్పికోలేదా అని ప్రశ్నంచారు. జగన్ రడ్డ సంత ఇళ్్ల రాజధాని అమరావత్లోనే కటు్టకున్్నడని వైసీపీ నేతలందరూ కూయా కటు్టకని మర్ ప్రజల్్న మోసం 
చేసింది నిజం కాదా అని నిలదీశారు. దేవుడ మందు అబదాదులు ఆడటానికి తెగించిన వాళ్ళకి రాష్ట్ర ప్రజల మందు అబదాదులు ఆడటంలో వింతేమందన్్నరు. అధికారంలోకి రాగానే వైసీపీ నేతలు మూడు 
రాజధానుల పేరట కాలకూట విషపూరత రాజకీయాలకు తెరతీస్తరని దుయయాబటా్టరు. విశాఖపట్నం రాజధాని అయితే అభివృదిధి చెందేది ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు కాదని, వైసీపీ న్యకులని అన్్నరు. అభివృదిధి 
వికంద్రీకరణను జనసేన కోరుకుందని, వైసీపీ నేతలు మాత్రం అవినీత్ని, అరాచకాలను, ద్ప్డీని వికంద్రీకరణ చేస్తరని దుయయాబటా్టరు. మదట్నుంచి రాజధాని రైతులకు అండగా నిల్చింది పవన్ 
కళ్యాణ్ మాత్రమేనన్్నరు. మపె్పిమూడు వేల ఎకరాలు ఎల్ంట్ గాయారంటీ లేకుండా ఇస్్తన్్నరు ఒకవేళ ప్రభుతవిం మారతే రైతుల పరసిథాత్ ఏమ్టంటూ రైతుల పక్షన ధైరయాంగా, నిజాయితీగా నిలబడ 
ప్రశ్నంచింది కూడా పవన్ కళ్యాణ్ ఒకకొడేనన్్నరు. ఉత్తరాంధ్ర వైసీపీ నేతల రాజీన్మా డ్రామాలు చూసి ప్రజలు నవువికుంటున్్నరన్్నరు. ప్రాంత్ల మధయా చిచుచి పెటే్టందుకు పైశాచిక రాజకీయాలు 
చేస్్తన్న వైసీపీ నేతల్్న ప్రజలు తరమ్కటే్ట రోజు ఎంతో దూరంలో లేదని ధవిజమ్త్్తరు. పవన్ కళ్యాణ్ లేవనత్్తన విధానపరమైన అంశాలకు సమాధానం చెపపికుండా నోట్కచిచినటు్లగా మాటా్లడతే 
ఎంతట్వారనైన్ చూసూ్త ఊరుకోమని ఆళ్ళ హర హెచచిరంచారు.
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