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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శ్రీజగన్ రెడ్డి ఎలాంటివాడో నాడు శాసనసభ 
సాక్షిగా చెప్పాందే ఉత్తరాంధ్ర సీనియర్ మాంత్రులు!
* అప్పుడు అవినీతిపరుడు ఇప్పుడెలా నాయకుడవుతాడు..?
* దశాబ్దాల పాటు పదవుల్లో ఉండి ఉత్తరంధ్రకు చేసందేమిటి..?
* శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ జనవాణి కారయాక్రమం అడుడుకుంటామని చెపపుడం అవివేకం
* రష్ట్రానికి ఒక్క ఐటీ పరిశ్రమ తీసుకురవడం మంత్రికి చేతకాదు
* మూడు రజధానులపై వైసీపీవి దంగ నాటకాలు
* విశాఖ భూ కుంభకోణాలపై సట్ రిపోర్ట్ బయట పెటిట్ గర్జనలు చేసుకోండి
* శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పరయాటనను సమష్ట్గా విజయవంతం చేదదాం
* జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలో మనోహర్
శతఘ్ని న్యాస్: ఉమ్మడి రష్టంల్ శాసనసభ వేదికగా నేను సీపుకర్ గా ఉనని సమయంల్నే జగన్ రెడిడు 
అవినీతిని తూర్పురబటిట్న ఉత్తరంధ్ర సీనియర్ నాయకులు, మంత్రులు శ్రీ బొత్స సతయానారయణ, 
శ్రీ ధర్మన ప్రసాదరవులు ఇప్పుడు అందుకు భిననింగా పదవులను కాపాడుకోవడం కోసం అదే 
వయాకి్తని పొగడటం విడ్డురమని జనసేన పార్ట్ రజకీయ వయావహారల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలో 
మనోహర్ గారు అనానిరు. ఈ ముఖయామంత్రి ఏ విధంగా ఆల్చిసా్తడు.. తన సంతం కోసం 
ఎలా మాటాలోడతాడు.. సామానుయాడిని ఎందుకు పటిట్ంచుకోడనే విషయాలపై ల్తుగా మాటాలోడిన 
ఇదదారు నేతలు ఇప్పుడు వింతగా మాటాలోడుతునానిరని చెపాపురు. గురువారం ఆయన హైదరబ్ద్ 
ల్ని జనసేన పార్ట్ కంద్ర కారయాలయం నుంచి వీడియో సందేశం ఇచ్చారు. ఈ సందర్ంగా 
శ్రీ నాదండలో మనోహర్ గారు మాటాలోడుతూ ‘‘ముందుగా చెప్పునటులోగా జనవాణి కారయాక్రమానిని 
ఉత్తరంధ్ర పరిధిల్ విశాఖల్ నిర్వహిసు్తనానిం. దీనిని వాయిద వేసుకోవాలని, ఆపాలని వైసీపీ 
నాయకులు మాటాలోడుతునానిరు. జనవాణి కారయాక్రమం గురించి వారికి అంతగా తెలిస ఉండదు. 
వందల కిల్మీటరలో నుంచి వచిచా జనవాణి కారయాక్రమంల్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలిస తమ సమసయాలను చెప్పుకోవడానికి మహిళలు, దివాయాంగులు, పేదలు వసు్తనానిరు. ఆయనకు తమ 
సమసయాను చెబితే ఈ ప్రభుత్వం మొదుదా నిద్ర నుంచి బయటకు వసు్తందని భావిసు్తనానిరు. అలాంటి గొపపు కారయాక్రమానిని అడుడుకోవాలని, ఆపాలని కోరడం వివేకం కాదు. దీనిని మంత్రులు, 
ప్రజాప్రతినిధులు గురి్తంచ్లి. ప్రభుత్వం పరిష్కరించని ఎనోని సమసయాలు మా దృష్ట్కి వసు్తనానియి. దనిని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్వయంగా విని, వాటిని పరిష్కరించేందుకు ఆయా 
శాఖలకు లేఖలు రసు్తనానిరు. ఇదో గొపపు ప్రజా కారయాక్రమం.
* పదవులు పొంది.. ఉత్తరంధ్ర కు చేసందేమిటి..?
ఉత్తరంధ్ర నుంచి ప్రాతినిధయాం వహిసు్తనని నేతలు, కీలక శాఖలను నిర్వరి్తంచ్రు. ప్రభుత్వంల్ కీలక పదవులు పొందరు. అయినా ఈ నేతలకు ప్రజల అభుయాననితి, ప్రాంత అభివృదిధి గురు్త 
లేదు. ఇనిని పదువులు అనుభవించి ఏం ప్రయోజనం..? ఇక్కడి ఉదదానం ప్రాంత కిడ్ని రోగుల సమసయాను అంతర్జతీయంగా తీసుకెళ్లో, ఎందరో నిప్ణులను తీసుకొచిచా, ప్రజలకు ఆరోగయా 
భరోసా నింప్న నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాత్రమే. రష్టంల్నే 40 శాతం మంది మత్స్యకారులు ఉత్తరంధ్రల్ నివససా్తరు. వారికి సరైన బతుకు భరోసా లేక వేరే ప్రాంతాలకు 
వెళ్లో వలస కూలీలుగా జీవిస్్త, ఇతర రష్ట్రాల్లో వేటకు వెళ్లో ఎనోని బ్ధలను అనుభవిసు్తనానిరు.
* గిరిజన యూనివరిశిటీ ఏదీ.. వలసలకు అడుడుకట్ట్ది..
రష్ట విభజన తర్వత ఉత్తరంధ్రకు వచిచాన గిరిజన యూనివరిశిటీ ఏమయింది..? ర్.834 కోటలోతో యూనివరిశిటీ నిర్మణంపై నోరు మెదపరు ఎందుకు..? గత ప్రభుత్వం ర్.10 కోటలో 
ఖరుచా చేస ప్రహర్ నిరి్మంచినా, ఇపపుటి వరకు దని కోసం నిధులు తీసుకురలేకపోయారు. సుమారు 25 లక్షల ఎకరలకు సాగునీరు అందించి, ఉత్తరంధ్ర ప్రాంతానిని ససయాశాయామలం 
చేసే ఉత్తరంధ్ర సుజల-స్రవంతి ప్రాజెకుట్కు ముచచాటగా మూడోసారి జగన్ శంకుసాథాపన చేశారు. ఆ ప్రాజెకుట్కు ఇపపుటి వరకు అతీగతీ లేదు. సాగునీటి రంగ కటాయింప్లు ఉత్తరంధ్రకు 
లేవు.
* వైసీపీకి చిత్తశుదిధి లేదు
మూడు రజధానుల మీద వైసీపీ నాయకతా్వనికి చిత్తశుదిధి ఉంట్ స్వయంగా ముఖయామంత్రి శాసనసభ వేదికగా ప్రవేశపెటిట్న తీర్మనాలు, చటాట్లు ఎందుకు ఉపసంహరించుకునానిరో 
ప్రజలకు సమాధానం చెపాపులి. ప్రాంతాల మధయా విబేధాలు సృష్ట్ంచి, ప్రజల మధయా విదే్వష్టలు రగిలిచా దనిల్ చలి కాచుకోవాలనేది వైసీపీ ప్రభుత్వ పనానిగం. గతంల్న్ పచచాటి 
అమలాప్రంల్న్ ఇదే పదధితిల్ విధ్వసం చేయాలని చూశారు. అక్కడి ప్రజలు దీనిని గమనించ్రు. ఇప్పుడు ఉత్తరంధ్ర ప్రజలు కూడా దీనిపై చైతనయావంతులు కావాలి. ఎనోని పోరటాల 
వేదిక ఉత్తరంధ్ర. ఎందరో గొపపు నాయకులను అందించిన నేల. అలాంటి నాయకుల స్ఫూరి్తని ప్రజలు అందిప్చుచాకొని వైసీపీ కుటిల పనానిగాలను తిప్పుకొటాట్లి. అక్కడ భూములు, 
ప్రకృతి ప్రసాదించిన సహజ ఆసు్తలపై కనేనిస మాత్రమే వీరు కొత్తరగం అందుకుంటునానిరు తపపు మరేమీ కాదని గురు్తంచుకోవాలి. ఈ ప్రభుతా్వనికి నిజంగా చిత్తశుదిధి ఉంట్.. గత 
ప్రభుత్వం విశాఖ భూముల కుంభకోణంపై ఏరపుటు చేసన సట్ రిపోరుట్ను బయటపెటాట్లి. మీల్ మీరే గొడవలు పడి.. సామానుయాలకు సైతం విశాఖల్ జరిగిన భూ కుంభకోణాల 
గురించి చెబుతునానిరు.
* అమరనాథ్ గారు.. జనసేన మీద ప్రెస్ మీటులో పెటట్డానికా మీకు మంత్రి పదవి?
చినని వయసుల్నే మంత్రి పదవి పొందిన ఉత్తరంధ్ర మంత్రి శ్రీ గుడివాడ అమరనిథ్ మొదట తన శాఖ పనితీరు మీద దృష్ట్ పెటాట్లి. రోజువార్ ప్రెస్ మీటులో పెటిట్ జనసేన పార్ట్ని తిటట్డానికి 
మాత్రమే మీకు పదవి ఇచ్చార..? కీలకమైన ఐటీ శాఖ మంత్రిగా ఉనని అమరనిథ్ అనవసర విమరశిలు చేయడం పదధితి కాదు. రష్ట్రానికి పరిశ్రమలు తీసుకురవడం మీద దృష్ట్ నిలపాలి. 
గతంల్ ఏపీఐఐసీ పరిశ్రమల కోసం రైతుల నుంచి తీసుకునని భూములను నేడు హౌసంగ్ ప్రాజెకుట్ల కోసం అము్మతామని, ర్.400 కోటలో ర్పాయలు సేకరిసా్తమని చెబుతుంట్ 
ఎందుకు మీరు సపుందించరు..?
*ఐటీ టవరలోనీని ఖాళీ.. ఇదీ మీ ప్రొగ్రెస్ రిపోర్ట్
మధురవాడల్ని మిలీనియం టవర్ - ఎ ప్రాంగణంల్ 2 లక్షల చదరప్ అడుగులు నిరి్మసే్త, కవలం లక్ష చదరప్ అడుగులే ఉపయోగిసు్తనానిరు. అలాగే మిలీనియం ‘టవర్ బీ’ల్ 1.13 
లక్షల చదరప్ అడుగులు నిరి్మసే్త, ఒక్క చదరప్ అడుగు ఉపయోగించుకోవడానికీ ఐటీ కంపెనీలు రలేదు. కాకినాడల్న్ 15 వేల చదరప్ అడుగుల విసీ్తర్ంతో ఇంకూయాబేషన్ సంటర్ 
ఏరపుటు చేసనా ఫలితం లేదు. అంతా ఖాళీగా ఉంది. తిరుపతిల్ ఐటీ టవర్ 50 వేల చదరప్ అడుగులతో ఏరపుటు చేసనా అక్కడకు ఎవర్ రలేదు. అచుయాతాప్రంల్ 5,500 చదరప్ 
అడుగులతో ఏరపుటు చేసన భవనం ఖాళీగా ఉంది. బొబిబిలిల్ 27 వేల చదరప్ అడుగులతో భవన నిర్మణం జరిగితే, అక్కడా ఒక్క ఐటీ పరిశ్రమా ఇపపుటికీ రలేదు. ఖాళీగా ఉందని 
ఆ బిలిడుంగ్ ను వాడుకొంటామని రెవెన్యా శాఖ అడగలేద? శ్రీకాకుళంల్ 2,500 వేల చదరప్ అడుగులతో నిరి్మంచిన భవనానిని ఎవరికీ కటాయించలేదు. అకోట్బరు 1వ తేదీ నుంచి 
విశాఖకు ఇనోఫూసస్ వసు్తందని ప్రచ్రలు చేశారు.. ఈ రోజు అకోట్బరు 13. ఇనోఫూసస్ రలేదు. వేయి మంది ఉదోయాగులతో ఇనోఫూసస్ ప్రారంభిసా్తరని మంత్రి చెపాపురు. అందుల్ ఏదీ కొత్త 
ఉదోయాగం కాదు. ఉత్తరంధ్ర ప్రాంతం నుంచి పనిచేసు్తనని ఉదోయాగుల కోసం ఇనోఫూసన్ అక్కడ తాతా్కలిక కారయాలయం ప్రారంభించ్లి అనుకుంట్.. దనికి కూడా ప్రభుత్వం తగిన విధంగా 
సపుందింకపోతే, వారు దనిని ప్రారంభించలేదు. ఇదీ మీ ప్రొగ్రెస్ రిపోరుట్ గుడివాడ అమరనిథ్ గారు. వీటిపై ముందు మీరు దృష్ట్ నిలపండి.
* క్షేత్రసాథాయికి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
ప్రజల సమసయాలను, వారి వేదనలు వినడానికి జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు క్షేత్రసాథాయికి వసు్తనానిరు. ఆయన ఉత్తరంధ్ర సమసయాల మీద ప్రతేయాక దృష్ట్ నిలుప్తారు. 
సామానుయాల కోసం ఆయన నిలబడతారు. ఇక్కడి సమసయాలను ప్రభుత్వం దృష్ట్కి తీసుకెళ్లోలా, ప్రజలకు అండగా మాటాలోడతారు. మీ పార్ట్ కారయాక్రమాలను మీరు చేసుకోండి.. జనసేన పార్ట్ 
కారయాక్రమాలను మేం చేసుకుంటాం. రెచచాగొట్ట్లా మాటాలోడటం ఎవరికీ మంచిది కాదు. సామానుయాడికి అండగా నిలబడి... మీ భూదందలు, దౌర్జనాయాలు మేం ప్రజలకు వివరిసా్తం. ప్రజల 
తరఫున పోరటం చేసా్తం.. 15వ తేదీన వైసీపీ గర్జన చేయబోయే ముందు... సట్ రిపోరుట్ బహిర్గతం చేయాలని ముఖయామంత్రిని వైసీపీ ప్రజాప్రతినిధులు కోరలి’’ అనానిరు.
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ఉత్తరాంధ్ర జనసేన నాయకుల సమావేశాం
శతఘ్ని న్యాస్: విశాఖపటనిం, జనసేన పార్ట్ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఉత్తరంధ్ర పరయాటన ఈ నెల 15, 16, 17 తేదీలల్ ఖరరైన సంగతి తెలిసందే. దనిల్ భాగంగా కారయాక్రమ 
నిర్వహణ గురించి ఉత్తరంధ్ర జనసేన ముఖయా నాయకుల సమావేశం గురువారం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన పార్ట్ రష్ట కారయాదరుశిలు మరియు ఉంతరంధ్ర 
నియోజకవర్గల జనసేన పార్ట్ ఇంచ్రు్జలు, జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

రజాం నియోజకవర్ాంలో జనసేన నాయకులు ఎనిని రజు ఆధ్వర్ాంలో పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాకుళం జిలాలో, రజాం నియోజకవర్గం, జనసేన పార్ట్ 
నాయకులు ఎనిని రజు ఆధ్వరయాంల్ రోడులో వెయయాండి ప్రజలు ప్రాణాలు 
కాపాడండి అనే నినాదంతో ఉంగరడ మెటట్ నుండి రజాం వరకు పాదయాత్ర 
చేపటట్డం జరిగింది. ఈ పాదయాత్ర ముఖయా ఉదేదాశం రజాం నియోజవర్గంల్ 
ప్రధాన సమసయా అయిన రజాం- పాలకొండ ప్రధాన రహదరి చ్లా 
గుంతలతో ప్రయాణం చేయడానికి అతయాంత భయంకరమైన పరిసథాతిల్ ఉననిది. 
దీనికి తక్షణ చరయాలుగా గుంతలు పూడిచా, రవాణా సౌకరయాలు వీలుగా ఉండే 
విధంగా రహదరి మరమ్మతులు చేస రజాం నియోజకవర్గ ప్రజల ప్రాణాలు 
కాపాడండి అంటూ జనసేన పార్ట్ నాయకులు ఎనిని రజు ఈ పాదయాత్రల్ 
తెలిపారు. పాదయాత్ర పొడుగునా గుంతల వదదా నినాదలు చేస్్త పాదయాత్ర 
ముందుకు సాగించ్రు. ఉంగరల మెటట్ వదదా ప్రారంభించి రజాం అంబేద్కర్ 
కూడలి వరకు పాదయాత్ర చేయడం జరిగింది. ఈ పాదయాత్ర ఉంగరల మెటట్ 
నుండి రజాం వరకు 16 కిల్మీటరలో రోడుడును వెంటనే మరమ్మతులు చేయాలని 
ఈ పాదయాత్ర సందర్ంగా తెలియపరిచ్రు. ఈ పాదయాత్రల్ నాలుగు 
మండలాల జనసైనికులు, వీరమహిళలు రజాం నియోజకవర్గ ప్రజలు భార్ 
ఎతు్తన పాల్్గనడం జరిగింది.

పవన్ కళ్యాణ్ కు స్వాగతం పలికందుకు భారీ ఏర్పాట్లలో బత్తుల 

జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ విశాఖపటనిం పరయాటన విజయవంతం చేయాలని ప్లుప్
200 కారలోతో భార్ కానా్వయ్ తో వెళ్లో అఖండ సా్వగతం * రజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతు్తల 
బలరమకృష్
శతఘ్ని న్యాస్: రజానగరం, ఈ నెల 15 వ తేదీన ఉత్తరంధ్ర మూడు రోజుల పరయాటనకు విచేచాసు్తనని జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యాణ్ కి ఘన సా్వగతం పలికందుకు రజానగరం నియోజవర్గం నుండి 200 కారలోతో జనసేన నాయకులు, 
జనసైనికులు, వీరమహిళలతో అందర్ జనసేన టీ షర్ట్ లతో జనసేన కార్ సట్క్కరలోతో అతయాంత భార్ కానా్వయ్ గా 
వెళ్లో అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కి ఘన సా్వగతం పలికందుకు భార్ ఏరపుటులో చేసు్తనానిరు. అలాగే భోజనం వసతితో పాటు 
దరిపొడవునా హోరిడుంగ్ లతో, ఫ్లోకీ్సలతో, జనసేన జెండాలతో, విశాఖపటనిం మొత్తం జనసేన మయం అయేయాలా 
జనసేన సతా్త రష్ట్రానికి తెలిసేలా అనిని ఏరపుటులో ఘనంగా చేసు్తనానిరు. కారలో కానా్వయ్ శనివారం ఉదయం ఏడు 
గంటలకు, కోరుకొండ గ్రామం నుండి కానా్వయిగా బయలుదేరి వెళ్ళనుంది. అక్కడే టీషరుట్లు, కార్ సట్క్కరులో, జనసేన 
జెండాలు, ఉదయం అలాపుహారం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే ఎయిరోపుర్ట్ వదదా 200 పలోకారుడులతో అధినేతకు ఘన 
సా్వగతం పలకడానికి ఏరపుటులో చేసు్తనానిరు. ప్రతిష్టట్త్మకంగా జరిగే ఈ భార్ కానా్వయ్ ని అందర్ విజయవంతం 

చేయాలని రజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతు్తల బలరమకృష్ ప్లుప్నివ్వడం జరిగింది.

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


శుక్రవారం, 14 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రెల్లి కాలనీలో మౌళిక సదుపాయాలు ఏరపాటు చేయాలని జనసేన నిరసన
శతఘ్ని న్యాస్: పెందురి్త నియోజకవర్గం, 88వ వార్డు, నరవ గ్రామం, పెందురి్త నియోజకవర్గం, రెలిలో కాలనీల్ ప్రజలకు 
మౌళ్క సదుపాయాలు వీధిలైటులో లేకపోవడం, డ్రైనేజీ కీలోనింగ్ చేయకపోవడం వలన సుమారు 50 కుటుంబ్లు తీవ్ర 
ఇబబింది గురవుతునానిరని సచివాలయం అడి్మన్ కి వినతపత్రం ఇవ్వడంతో పాటు కాలనీ ప్రజలతో జనసేన పార్ట్ నిరసన 
కారయాక్రమం ఏరపుటు చేయడం జరిగింది. సాథానిక నాయకులు గళ్ళ శ్రీనివాసరవు మాటాలోడుతూ గొపపులు చెప్పుకునే ఈ 
ప్రభుత్వం రెలిలో కులసు్తలకు మౌళ్క సదుపాయాలు ఏరపుటు చేయడం లేదని, అధికారులకు ఎనినిసారులో వినతిపత్రాలు 
ఇచిచానా ఫలితం శూనయామని, అధికారులు సమాధానం చెబుతూ మా కింద వర్కర్్స లేరు కీలోన్ చేయడానికి, వీధిలైటులో 
వేదదామంట్ నిధులు లేవు అని సమాధానం చెబుతునానిరని, అధికారులు ఇలా మాటాలోడితే ప్రజలు ఇంకెవరికి చెప్పుకోవాలని 
ఇలాంటి ప్రభుతా్వలు మనకు అవసరమా అని మాటాలోడారు. సాథానిక నాయకులు వబిబిన జనారదాన శ్రీకాంత్ మాటాలోడుతూ 
ఈ కాలనీల్ సుమారు 50 కుటుంబ్లు కొనిని దశాబ్దాల కాలం నుండి నివససు్తనానిరని, కనీసం వీధిలైటులో ఏరపుటు, 
మురికి నీటిని కీలోన్ చేయలేని ఈ ప్రభుతా్వలు ఎందుకని, కాలనీ ప్రజలు గత కొనిని సంవత్సరల నుంచి సచివాలయ 
అధికారులకు సమసయా కోసం మొరపెటుట్కునని ప్రజలకు కాళ్లో చెప్పులు అరిగాయి గాని సమసయాకు పరిష్ట్కరం మాత్రం 
చూపడం లేదని, ఈ రెలిలో కాలనీ ప్రజలతో ఓటులో వేయించుకొని గెలిచిన పెందురి్త నియోజకవర్గం ఎమె్మలేయా అననింరెడిడు 
అదీప్ రజు గారు, కార్పురేటర్ మొలిలో ముతాయాలనాయుడు వీధిలైటులో ఏరపుటు చేయలేని వారికి మీకు పదవులు ఎందుకని 
మీరు మీ పదవులకు రజీనామా చేస ప్రజల వైప్ నిలబడాలని జనసేన పార్ట్ ద్వర డిమాండ్ చేసు్తనానిం, మీడియా 
ప్రతినిధులు కూడా ఈ యొక్క రెలిలో కాలనీ సమసయాను ప్రభుత్వ దిష్ట్కి తీసుకొని వెళ్లో వారి సమసయా పరిష్ట్కరనికి మీ వంతు 
కృష్ చేయాలని కోరడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ రడ్ పెంటారవు, శ్రీను, కాలనీ ప్రజలు, మహిళలు పాల్్గనానిరు.

జనాంకోసాం జనసేన 319వ రోజు
శతఘ్ని న్యాస్: జగ్గంపేట, జనంకోసం జనసేన 319వ రోజుల్ భాగంగా జనసేన వనరక్షణ 
మొక్కల పంప్ణీ కారయాక్రమం జగ్గంపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్ట్ ఇంచ్ర్్జ పాటంశెటిట్ 
శ్రీదేవిస్రయాచంద్ర ఆధ్వరయాంల్ గోకవరం మండలం వెదురుపాక గ్రామంల్ మరియు 
బ్వాజీపేట గ్రామంల్ జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ భాగంగా గురువారం 900 మొక్కలు 
పంచడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమానిని విజయవంతం చేసన జగ్గంపేట మండల అదయాక్షులు 
మరిశే రమకృష్, జగ్గంపేట మండల బిస సల్ అధయాక్షులు రేచిపూడి వీరబ్బు, గండేపలిలో 
మండల ఉపాధయాక్షులు యరమళ్ళ రజు, గోకవరం మండల సంయుక్త కారయాదరిశి కండెలిలో 
పండు (జాను), గండేపలిలో మండల సంయుక్త కారయాదరిశి కారుకొండ విజయ్ కుమార్, 
వెదురుపాక గ్రామం నుండి కామిశెటిట్ సతయాప్రసాద్, వెంట్రపాటి శ్రీను, జాగరప్ సతీష్, 
జాగారప్ దుర్గప్రసాద్, ప్లిలో సుబ్రమణయాం, కొపాపుక శివరమకృష్, కాసని వీరబ్బు, ప్రమళ్ళ 
పాపారవు, రెడిడు అపాపురవు, శీలం రమ్ తేజ, ఉలిలో పవన్, ఉలిలో సాయి, బ్వాజీ పేట గ్రామం 
నుండి, కొపాపుక లక్షష్మణ, తారప్రెడిడు స్రి, తారప్రెడిడు శివగణేశ్, బ్సంశెటిట్ గంగరజు, 
గోనేడ నుండి నలలోంశెటిట్ చిటిట్బ్బు, వలలోభశెటిట్ నాని, బూరుగుపూడి నుండి కోడి గంగాధర్ లకు 
జగ్గంపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్ట్ ఇంచ్ర్్జ పాటంశెటిట్ శ్రీదేవిస్రయాచంద్ర కృతజ్ఞతలు 
తెలిపారు. జనంకోసం జనసేన కారయాక్రమంల్ భాగంగా అచుయాతాప్రం గ్రామంల్ ఎంతో 
ప్రేమానురగాలతో ఆతిథయాం అందించిన బొదదాప్ చంద్రరవు కుటుంబ సభుయాలకు సభుయాలకు 

జగ్గంపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్ట్ ఇంచ్ర్్జ పాటంశెటిట్ శ్రీదేవిస్రయాచంద్ర హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

వాంతెన పునరుద్ధరాంచాలని మామిడికుదురు 
జనసేన నిరసన

శతఘ్ని న్యాస్: ప్.గననివరం నియోజకవర్గం మామిడికుదురు మండలం వాడ్రేవుపలిలో 
నుండి వెళ్లో ప్రధాన డ్రైనేజీపై పాశరలోపూడిలంక నుండి లూటుకుర్రు వెళ్లో మార్గమధయాల్ 
వంతెన పూరి్తగా ధ్వంసమైనది దీనిపై అనేకసారులో అధికారులకు విననివించినా ప్రయోజనం 
లేదు. ఇటీవల కురిసన భార్ వరషాలకు పూరి్తగా ధ్వంసం అయి రకపోకలకు ఇబబింది 
కలుగుతోంది. దీనితో మామిడికుదురు మండలం జనసేన పార్ట్ తరప్న నిరసన 
కారయాక్రమం చేపటట్డం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ మండల సరపుంచులో సమైకయా అధయాక్షులు 
అడబ్ల తాతకాప్, సాథానిక ఎంపీటీసీ చెరుకూరి సతి్తబ్బు, కొము్మల జంగమయయా, 
గ్రామశాఖ అదయాక్షుడు తెలగరెడిడు బులిలో నాగేశ్వరరవు, మటాట్ సతి్తబ్బు, తు౦డ్రి బుజి్జ, 
మండల కారయాదరిశి కాట్రేనిపాడు నాగేంద్ర, మండల ప్రధాన కారయాదరిశి బతు్తల శేఖర్, 
ఇంజే రవి, మేడిద బ్లాజీ తదితరులు పాల్్గనానిరు. ఈ సందర్ంగా ప్రజా సమసయాలపై 
పోరటంల్ పాల్్గనని వారందరికీ మామిడికుదురు జనసేన పార్ట్ మండల అధయాక్షులు 
జాలె౦ శ్రీనివాసరజా(జె.ఎస్.ఆర్) ధనయావాదలు తెలిపారు.

బాంగారు పతకాం సాధాంచిన పూజని 
అభినాందాంచిన గెడ్ాం బుజ్జి

శతఘ్ని న్యాస్: పాయకరవుపేట, జనసేన పార్ట్ వీరమహిళ అరుణ కుమారె్త పూజ 
సేట్ట్ బ్కి్సంగ్ 75 కజీల విభాగంల్ బంగారు పతకం సాధించిన సందర్ంగా 
పాయకరవుపేట నియోజకవర్గ జనసేనపార్ట్ సీనియర్ గెడడుం బుజి్జ పూజని దుశాశిలువాతో 
సత్కరించి అభినందించ్రు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలోడుతూ మరినిని విజయాలు 
సాధించి జీవితంల్ అతుయాననిత సాథాయికి చేరుకోవాలని ఆకాంక్షిసు్తనానినని తెలిపారు.

గ్రామ సభకు ముఖ్ అతిధగా శ్రీమతి మేడిచరలి 
సత్వాణి

శతఘ్ని న్యాస్:  రజోలు, తూరుపుపాలెం గ్రామ 
పంచ్యితీ వదదా సరపుంచ్ గులిలోంక మురళ్ వెంకట 
సతయానారయణ వారి అధయాక్షతన జాతీయ గ్రామీణ 
ఉపాధి హామీ పథకం గ్రామసభ జరిగినది. ఈ 
గ్రామ సభకు ముఖయా అతిధిగా శ్రీమతి మేడిచరలో 
సతయావాణి మలికిప్రం జనసేన పార్ట్ ఎంపీపీ 
హాజరవడం జరిగింది.

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

ముాంపు ప్ాంత ప్రజలకు అాండగా నిల్చిన అనాంతపురాం జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: అనంతప్రం, గత కొనిని రోజులుగా కురుసు్తనని వరషానికి అనంతప్రం నియోజకవర్గంల్ 
సోమనాథ్ నగర్, హనుమాన్ కాలనీ, శాంతినగర్, వివేకానంద నగర్, సప్ఐ కాలనీ, యువజన కాలనీ, నెహ్రూ 
పూర్ మెన్ కాలనీ, రంగసా్వమి నగర్, ఎరుకుల వారి వీధి, రజక కాలనీ నీట మునగడం జరిగింది. అధిక వరషాలకు 
ముంప్నకు గురైన రంగసా్వమి నగర్, రజకుల నగర్ ప్రాంతాల్లో జనసేన పార్ట్ జిలాలో అధయాక్షులు మరియు 
అనంతప్రం అరబిన్ జనసేన పర్ట్ ఇంచ్ర్్జ టి.స.వరుణ్, కారయాక్రమాల కారయానిర్వహణ కమిటీ సభుయాలు భవాని 
రవికుమార్, నగర అధయాక్షులు పొదిలి బ్బురవు, జిలాలో ఉపాధయాక్షులు జయరం రెడిడు, అంకయా ఈశ్వరయయా, జిలాలో 
లీగల్ సల్ అధయాక్షులు మురళీకృష్ పరయాటించ్రు. ముంప్ ప్రాంతాల్లో పరయాటించి బ్ధితుల సాధకబ్ధలు అడిగి 

తెలుసుకొని బ్ధితులకు భోజనము మరియు వాటర్ పాయాకెటులో పంప్ణీ చేశారు. ఈ సందర్ంగా జిలాలో అధయాక్షులు మరియు అనంతప్రం అరబిన్ జనసేన పర్ట్ ఇంచ్ర్్జ టి.స.వరుణ్ 
మాటాలోడుతూ కష్టట్లల్ ఉనని ప్రజలకు కనీనిళ్లో తుడిచే పార్ట్ జనసేన పార్ట్, అధికార యంత్రాంగం ఉదసీనత, నిరలోక్ష్యం కారణంగా అక్రమాలు నగరంల్ పెరిగిపోయాయని ఆరోప్ంచ్రు. 
ప్రజల కష్టట్ల్లో ఉననిప్పుడు జనసేన పార్ట్ జనసైనికులు నాయకులు పాలు పంచుకుంటారని తెలిపారు. ప్రజా సంక్షేమమే తమకు ముఖయామని పేర్్కనానిరు. ఈ కారయాక్రమంల్ నగర 
ఉపాధయాక్షులు జికి్కరెడిడు ఆదినారయణ, గ్ంధి దివాకర్, నగర ప్రధాన కారయాదరుశిలు మేదర వెంకట్ష్, రోళ్ళ భాస్కర్, దరజ్ భాష, నగర కారయాదరుశిలు విశ్వనాథ్, మురళ్, లాల్ సా్వమి, 
సంపత్, జిలాలో సహాయ కారయాదరిశిలు విజయ్ కుమార్, ముపూపురి కృష్, నగర సంయుక్త కారయాదరిశిలు రమణ, ఆకుల అశోక్, పవన్ కుమార్ కారయానిర్వహణ కారయాక్రమాల కమిటీ సభుయాలు 
పామురయి వెంకట్ష్ మరియు నాయకులు పవనిజం రజు, శ్రీనివాస్, వెంకట్ష్, నజీమ్, సద్ధి, హర్ష్, నాగరజు తదితరులు పెదదా ఎతు్తన పాల్్గనడం జరిగింది.

అగ్నిప్రమాద కుటుాంబానికి బాసటగా పర్చూరు 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: ఉమ్మడి ప్రకాశం జిలాలో, ఇంకొలులో మండలం, పూసపాడు గ్రామంల్ ఇటీవల జరిగిన అగినిప్రమాదంల్ 
కుపాపుల శ్రీనివాసరవు గృహం, ష్టప్, ఇంటి సామాగ్రి పూరి్తగా కాలిపోయాయి, వారు పూరి్తగా నిరశ్రయులయాయారు. 
వారి జీవితం, వాయాపారం, ప్నరభివృదిధి అవ్వడానికి సహాయంగా, మేము ఉంటాం మీకు తోడుగా అంటూ పర్చారు 
నియోజకవర్గం జనసేన యువనాయకులు మనెనిం శ్రీకాంత్ వారితో ఫోన్ ల్ మాటాలోడి వారికి అండగా మేము 
అందరం ఉంటాం అంటూ పదివేల ర్పాయలు అందజేయడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ ప్రకాశం జిలాలో 
జనసేన సీనియర్ నాయకులు కొండపలిలో వెంకట్శ్వరరవు, నాగులుపపులపాడు మండలం జనసేన నాయకులు 
బూస సుబ్బిరవు, ఇంకొలులో మండలం జనసేన పార్ట్ అధయాక్షులు నారిశెటిట్ ప్రవీణ్ కుమార్, ఉపాధయాక్షులు రమకృష్, 
ప్రధాన కారయాదరిశి కుపాపుల మహేష్, దవులూరి పవన్, చిరంజీవి, వసంత్ తదితరులు పాల్్గనడం జరిగింది.

అగ్నికుల క్షత్రియులకు అాండగా ఉాంటామని హామీ 
ఇచిచూన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: రజోలు, అంతరే్వది పలిలోపాలెం గ్రామంల్ నది తీరం వెంబడి 
గ్రామాల్లోని ఇళ్్ళ గోదవరి నదిల్ కలిపోతునానియి అని అక్కడ నివససు్తనని అగినికుల 
క్షత్రియులు గ్రామాలను వదిలి వేరే గ్రామాలకు తరలి వెళ్లో పోవలసన పరిసథాతి ఏరపుడిందని 
వారు ఆవేదన చెందుతూ మా గ్రామాలను మా గృహాలను ఈ గోదవరి కోత నుండి 
కాపాడే విధంగా రక్షణ గోడలు నిరి్మంచ్లని కోరరు. దనికి జనసేన పార్ట్ సఖినేటిపలిలో 
మండల అధయాక్షులు గుబబిల పణి కుమార్ ఆధ్వరయాంల్ జనసేన నాయకులు పరయాటించి 
బ్ధితులతో మాటాలోడి ఆ ప్రదేశానిని పరిశీలించి అధికారులపై ప్రభుత్వంపై ఒతి్తడి 
తీసుకొచిచా రక్షణ గోడ నిర్మణానికి మీకు తోడుగా ఉంటామని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన పార్ట్ రష్ట మత్స్యకార విభాగ కారయాదరిశి పొనానిల ప్రభ, జిలాలో 
కారయాదరిశి గుండాబతు్తల తాతాజీ, నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు డాకట్ర్ రపాక 
రమేష్ బ్బు, గొలలోమందల పూర్ భాస్కరరవు, మలి్కప్రం మండల అధయాక్షులు మలిలోపూడి 
సతి్తబ్బు, ఉండపలిలో అంజి, ఎంపీటీసీ బైర నాగరజు, మాలే కాళ్దసు, సాధనాల 
విజయ్, అననింనీడి రజేష్, ఓగూరి మనోహర్, దంగేటి బ్బి, జిలెలోలలో నరసంహారవు, 
బెలలోంకొండ ప్త్రయయా, చింతా రజు, ఎనుముల నారయణ ప్రసాద్, చింతా సా్వమి, 
దుర్గప్రసాద్, గ్రామ పెదదాలు అధిక సంఖయాల్ ఆగినికుల క్షత్రియులు పాల్్గనానిరు.

జనసేనానికి ఘనసా్వగతాం పలకాలని 
పిలుపునిచిచూన గెడ్ాం బుజ్జి మరయు 

బోడపాటి శివదత్
శతఘ్ని న్యాస్: పాయకరవుపేట, జనసేన పార్ట్ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఉత్తరంధ్ర 
పరయాటన ఈ నెల 15, 16, 17 తేదీలల్ ఖరరైన సంగతి తెలిసందే. అందుల్ 
భాగంగా 15 వ తేదీన ఉదయం 10.30 కి వైజాగ్ విమానాశ్రయం వదదా జనసేనానికి 
ఘనసా్వగతం పలకడానికి పాయకరవుపేట నియోజకవర్గం నుంచి సుమారు 5000 
మంది జనసైనికులు హాజరవా్వలని నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు గెడడుం బుజి్జ 
నిర్యించడం జరిగింది. ముఖయాంగా ఈ పరయాటనను వైఎసా్సర్్సపీ పార్ట్ ఎలాగైనా 
అడుడుకోవాలని ప్రయతినిసు్తంది కనుక, ఎనిని అడడుంకులు వచిచానా 15 వ తేదీన ఉదయం 10 
గంటలకి వైజాగ్ విమానాశ్రయానికి పెదదాఎతు్తన చేరుకోవలసనదిగా కోరి ప్రారిథాసు్తనానిను. 
మన సతా్త ఏంటో ప్రతయారుథాలకు చూప్ంచ్లని జనసేన పార్ట్ రష్ట కారయాదరిశి బోడపాటి 
శివదత్ తెలిపారు.

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

ప్రజగ్రహాంతో కాలగర్ాంలో కల్సిపోనునని వైసీపీ
శతఘ్ని న్యాస్: వైసీపీ మూడననిరేళ్లోగా సాగిసు్తనని అరచక, అవినీతి పాలనతో ప్రజలు 
విసగివేసారిపోయి ఉనానిరని, ప్రజల గుండెల్లో నుంచి పెలులోబికుతునని ఆగ్హంతో 
వైసీపీ ప్రభుత్వం కాలగర్ంల్ కలిసపోనుందని జిలాలో జనసేన పార్ట్ అధయాక్షుడు గాద 
వెంకట్శ్వరరవు అనానిరు. మూడు రజధానుల పేరిట రష్ట ప్రజల మధయా కుల, మత, 
ప్రాంతీయ భేదలు సృష్ట్ంచి రజకీయ లబిదా పొందలని చూసు్తనని వైసీపీ నేతల మాటలిని 
ప్రజలు పటిట్ంచుకోవదదాని ప్లుప్నిచ్చారు. గురువారం జిలాలో పార్ట్ కారయాలయంల్ 
జరిగిన విలేకరుల సమావేశంల్ ఆయన మాటాలోడారు. వైసీపీ ఉత్తరంధ్రల్ తలపెటిట్న 
గర్జన నేపధయాంల్ పవన్ కళ్యాణ్ సంధించిన ప్రశనిల్లో ఒక్క ప్రశనికు కూడా సమాధానం 
చెపెపు మగాడు వైసీపీల్ ఒక్కడు కూడా లేడా అని ప్రశినించ్రు. తమ అసమరథాతను 
కప్పు ప్చుచాకునేందుక పవన్ కళ్యాణ్ పై వయాకి్తగత విమరశిలు చేసు్తనానిరని మండిపడాడురు. 
రష్టంల్ మంత్రులు తమ శాఖ ఏమిటో తెలియని దుసథాతిల్ ఉనానిరని ఎదేదావా చేశారు. 
పవన్ కళ్యాణ్ ని అకారణంగా తిట్ట్ శాఖను మాత్రం జగన్ రెడిడు అందరికి అపపుచెపాపురని, 

ఈ శాఖను మాత్రం సక్రమంగా నిర్వహిస్్త తమ రజకీయ సమాధిని తామే కటుట్కుంటునానిరనానిరు. ప్రసు్తత మంత్రులుగా ఉనని రోజా, రజని, అమరనిధ్ రెడిడు, సీపుకర్ తమి్మనేని 
సీతారం, మాజీ మంత్రులైన అవంతి శ్రీనివాస్, కొడాలి నాని, వెలలోంపలిలో శ్రీనివాస్ లాంటి ఎంతోమంది వైసీపీ నేతలు మొదటోలో సైకిల్ తొకి్కన వాళ్లోనని, వీళ్్ళ అంతా చంద్రబ్బు 
సంకల్ పెరిగిన నిజమైన దత్తప్త్రులని ధ్వజమెతా్తరు. పాడిందే పాట పాసపళలో దసా అననిటులో ఇంకెనానిళ్లో పాయాకజీ అని మొరుగుతారని వైసీపీ నేతలపై గాద ఆగ్హం వయాక్తం చేశారు. 
మైనారిటీ నాయకులు షేక్ నాయబ్ కమాల్ మాటాలోడుతూ జనసేన పేరు వినాని పవన్ కళ్యాణ్ ని తలుచుకునాని వైసీపీ నేతలకు ఫ్యానుట్లు తడిచిపోతునానియనానిరు. పరిపాలన గాలికి 
వదిలేస ప్రజల మధయా విదే్వష్టల మంటలు రజేస అందుల్ రజకీయ చలి కాచుకోవాలని చూసు్తనని వైసీపీ నేతల కుట్రలను జనసేన తిప్పుకొడుతుందనానిరు. ఉత్తరంధ్ర ప్రజలు ఎంతో 
తెలివిగలవారని , మంచివారని వైసీపీ నేతల ఉచుచాల్ వాళ్్ళ పడరనానిరు. మంత్రులు ఎంత రెచచాకొటిట్నా ప్రజల నుంచి ఎలాంటి సపుందన లేకపోవడంతో మంత్రులకు ప్చెచాకి్క ఏదిపడితే 
అది మాటాలోడుతునానిరని విమరిశించ్రు. ముసలోంలను నిలువెలాలో మోసం చేసన జగన్ కి రనునని ఎనినికల్లో ముసలోంల దబబి ఎలా ఉంటదో రుచి చూప్సా్తమని నాయబ్ కమాల్ అనానిరు. 
సమావేశంల్ జిలాలో అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళహరి, ఉపాధక్షుయాలు అడపా మాణికాయాలరవు, ఇసాలోం బేగ్, బిట్రగుంట మలిలోక, ప్రధాన కారయాదరిశి నారదసు ప్రసాద్, దసరి వెంకట్శ్వరరవు, 
కొర్రపాటి నాగేశ్వరరవు, రవి తదితరులు పాల్్గనానిరు.

కోనాడ లక్షష్మణరవు కుటుాంబ సభ్్లను ఓదారచూన డాక్టర్ శ్రీధర్ పిల్లి
శతఘ్ని న్యాస్: ప్ఠాప్రం నియోజవర్గ జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ హాసపుటల్ అధినేత డాకట్ర్ శ్రీధర్ ప్లాలో ఉపాపుడ కొత్తపలిలో 
మండలం అమీనాబ్ద్ గ్రామం నందు కోనాడ లక్షష్మణరవు అకాల మరణానికి చింతిస్్త, వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని 
కోరుతూ, కుటుంబ సభుయాలను పరమరిశించి ప్రగాడ సంతాపం తెలిప్, వారి కుటుంబ అవసరల నిమిత్తం 50 కజీల బియయాం 
మరియు కొంత నగదును ఆరిథాక సహాయంగా అందించడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ భాగంగా మత్స్యకార నాయకులు 
పలివెలలో బ్పనని దర, వంకా కొండబ్బు, జాన్సన్, రవి, సహెచ్ పూరి జగనానిథ్, తితి్త హరిబ్బు, దోను సాల్మను, వెంకట్రావు, 
గణపల రమేష్, చొకా్క చినని, గాదవరజు, గాద శ్రీను, ఎస్ శ్రీనివాస్, మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

రోడ్లి వేయాండి ప్రజల ప్ణాలు కాపాడాండి
శతఘ్ని న్యాస్: పాలకొండ జనసేన పార్ట్ ఆధ్వరయాంల్ 
గురువారం రోడులో వేయండి ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడండి 
అనే నినాదంతో పాలకొండ నుంచి ఉంగరడా మెటట్ 
వరకు పాదయాత్రను మొదలుపెటాట్రు. అక్కడినుండి 
రజాం నియోజకవర్గ జనసేన పార్ట్ నాయకులు ఎనిని 
రజు ఆధ్వరయాంల్ జరుగుతునని మహా పాదయాత్రకు 
సంఘీభావంగా పాలకొండ నుండి జనసేన పార్ట్ 
నాయకులు పాలకొండ నుంచి పాదయాత్రగా బయలుదేరి 
మహా పాదయాత్రల్ కలిస పాదయాత్ర కొనసాగించ్రు. 
మార్గమధయాల్ రోడుడు గుంతలు ఎకు్కవగా ఉండడం వలలో ఒక 
ఆటో బోలా్త బోలా్త పడటం చూస రక్షణ చరయాలు తీసుకోవడం 
జరిగింది. గత వారం రోజులు వయావధిల్ చ్లామంది ఈ 

రోడుడు పాలిటపడి క్షతగాత్రులయాయారు. మార్గమధయాంల్ కనబడుతునని ప్రతి ఒక్కరికి రష్ట 
ప్రభుత్వం తీరును ఎండ కటిట్ తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ పాదయాత్రల్ పాలకొండ 
జనసేన పార్ట్ నుండి ప్రశాంత్ పొరెడిడు, పొటూనిర్ రమేష్ కడగల హరికృష్ వాసు శంకర్ 
అఖిల్ అపపునని తదితర జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

గర్న సతి్తబాబు ఆధ్వర్ాంలో పల్లి పల్లికు 
జనసేన 5వ రోజు

శతఘ్ని న్యాస్: పాలకొండ మండలం విప్ రజిపేట గ్రామంల్ జనసేన పార్ట్ పాలకొండ 
నియోజకవర్గ నాయకులు గర్న సతి్తబ్బు మరియు కురంగి నాగేశ్వరరవు (రిటైర్డు 
ఎసబిఐ మేనేజర్) పలెలో పలెలోకు జనసేన కారయాక్రమంల్ భాగంగా జనసేన పార్ట్ సదధింతాలు 
మరియు మేనిఫేసోట్ అక్కడి ప్రజలకు వివరించడం జరిగింది. మేనిఫ్సోట్ల్ మహిళలకు 
సంవత్సరనికి 6 ఉచిత గాయాస్ సలిండరులో వంటి అంశాలను వివరించ్రు. జనసేన 
ప్రభుత్వం సాథాప్ంచిన తర్వత వయావసాయసాగు సాయం పథకం కింద రైతుకి ఎకరనికి 
8000 ర్పాయలు అలానే జనసేన అధికారంల్కి వసే్త రైతుకు 5000 ర్పాయలు 
పెనషాన్ ఇసు్తందని ఆయన అనానిరు. రైతుల కోసం కోల్డు సోట్రేజీలు, వృదధిశ్రమాలును 
ప్రభుత్వమే నడుప్తుందని సతి్తబ్బు అనానిరు. మరియు పలు అంశాలను వివరించ్రు. 
అలానే గ్రామంల్ పలు సమసయాలను తెలుసుకొని అధికార, ప్రతిపక్ష పార్ట్ వైఫలాయాలని 
ప్రజలకు తెలియచేస్్త వచేచా ఎనినికల్లో జనసేన పార్ట్కి ప్రతి ఒక్కరు సపోర్ట్ చేయాలని 
మీ అమూలయామైన ఓటును గాజు గాలోస్ గురు్తపై వేస జనసేన పార్ట్ని అధికారంల్కి 
తీసుకురవాలని జనసేన పార్ట్తోనే వెనుకబడిన ఆంధ్రరష్టం అభివృదిధిల్కి వసు్తందని 
రేపటి ప్లలోల భవిషయాతు్త దృష్ట్ల్ పెటుట్కొని పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి నాయకుడిని మనం 
గెలిప్ంచుకోవాలని ఈ సందర్ంగా తెలియచేశారు. ఈ కారయాక్రమంల్ మిడతాన 
ప్రసాద్, గర్ప్ నరేంద్ర, ఎం.యోగేష్, ఎస్.స్రయాకిరణ్, నారయణరవు, నరసంహ, 
గణేష్, నాయకులు జనసైనికులు 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

తదేకాం ఫాండేషన్ సేవా కార్క్రమాలలో పాల్్నని పాంతాం నానాజీ
200 మంది మహిళలి ఆర్థికంగా అభివృదిధి చండందుకు శిక్షణ
జిల్లెళ్ళ ప్రసాద్ అమ్మాయి చదువు నిమిత్ం 70,000 రూపాయల ఆర్ధికసాయం
గర్కిన అపాపారావుకి తదేకం ఫండషన్ వార్ సహకారంతో ట్రై సైకిల్
శతఘ్ని న్యాస్: కాకినాడ ర్రల్, జనసేన పార్ట్ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ స్చనమేరకు 
మహిళల ఆరిథాక అభివృదిధి కోసం తదేకం ఫండేషన్ కృష్ చేయడం జరుగుతుందని రజకీయ 
వయావహారల కమిటీ సభుయాలు, కాకినాడ ర్రల్ ఇంచ్ర్్జ పంతం నానాజీ పేర్్కనానిరు. 
అందుల్ భాగంగా గురువారం సంతనప్రి కాలనీల్ జనసేన పార్ట్ ఆధ్వరయాంల్ మహా 
అవతార్ బ్బ్జీ తదేకం ఫండేషన్ సహకారంతో మత్స్యకార మహిళలకు టైలరింగ్ శిక్షణ 
కంద్రానిని ఏరపుటు చేయడం జరిగింది అనానిరు. తదేకం ఫండేషన్ ఆధ్వరయాంల్ పలు సేవా 
కారయాక్రమాలు చేపటాట్మని స్రయారవు పేటల్ 200 మంది మహిళలు ఆరిథాకంగా అభివృదిధి 
చెండేందుకు శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. స్రయారవు పేట వాస్తవుయాలు గరికిన అపాపురవుకి 
తదేకం ఫండేషన్ వారి సహకారంతో ట్రై సైకిల్ ఇవ్వడం, అదేవిధగా నానాజీ కోరిక 
మేరకు కరప గ్రామ నివాస జిలెలోళ్ళ ప్రసాద్ అమా్మయి చదువు నిమిత్తం (ఇంటర్్మడియట్) 
సుమారు 70000 ర్పాయలు చెకు్క ఇచిచా సహకారం అందించ్రు. ఈ కారయాక్రమంల్ 
తదేకం ఫండేషన్ సభుయాలు రజబ్బు, సంగిశెటిట్ అశోక్, మండల అధయాక్షులు కరెడలో గోవింద్ 
రజు, జనసేన జిలాలో ప్రధాన కారయాదరిశి సరంగు శ్రీనివాసరవు, న్కల నారయణరవు, 
ఎంపీటీసీ ఓసుపలిలో రజేశ్వరి రము, కారయాదరిశి ముసలయయా, నలలోం శ్రీరములు, ఈశ్వర్, 
సతీష్, వెంకట్, చినానిరవు, సుబ్రహ్మణయాం, సంతోష్, అదదాంకి వీరబ్బు, శరత్, మణికంఠ, 
మహేష్, రజారవు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

నీటమునిగ్న జగననని కాలనీని సాందర్శాంచిన డాక్టర్ శ్రీధర్ పిల్లి
శతఘ్ని న్యాస్: ప్ఠాప్రం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ హాసపుటల్ అధినేత డాకట్ర్ శ్రీధర్ ప్లాలో గొలలోప్రోలు 
పటనిం నందు కొత్తగా ఇచిచానటువంటి జగననని కాలనీని సందరిశించడం జరిగింది. అనంతరం మీడియాతో మాటాలోడుతూ 
ఈ కాలనీని ఆనుకుని ఉనని శుదధిగడడు కాలువ మీదుగా ఉననిటువంటి రహదరి నీటమునిగి రకపోకలు నిలిచిపోయే 
పరిసథాతుల్లో ఉండి చిననిప్లలోలు సైతం వాగుల్ కొటుట్కుపోయే పరిసథాతి ఉందని, ప్రభుత్వం తక్షణమే బ్రిడి్జ నిరి్మంచి శాశ్వత 
పరిష్ట్కరం చూప్ంచ్లని జనసేన పార్ట్ తరప్న డాకట్ర్ శ్రీధర్ ప్లాలో కోరడం జరిగింది. ఇటువంటి వరదలు వరద వలలో 
విషజ్వరలు ప్రభావం, పాముకాటుకు గురయేయా పరిసథాతి ఉంటుందని చెపపుడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ ప్రభుత్వం 
పేదవాడికి ఇలులో ఇచ్చాము అనుకుంట్, ఏదో ఇచ్చామని చెప్పుకోవడానికి తప్పుతే దనికి సరైన రోడ్్స కాని పవర్ కాని 
కనీసం కాలనికి వెళ్లో రోడ్ కుడా వేయలేని పరిసథాతిల్ ఈ వైఎసా్సర్ ప్రభుత్వం ఉందని పేదవాడిపటలో ఈ నిరలోక్షవైఖరి 

వీడాలని ఈ ప్రభుతా్వనిని డిమాండ్ చేసు్తనానిమని అనానిరు. ఈ కారయాక్రమంల్ భాగంగా బిజెప్ ప్ఠాప్రం మండల అధయాక్షులు ప్లాలో ముతాయాలరవు, ఉలవల సతీష్, సహెచ్ శివ, ప్ గణేష్, 
ఎస్ స్వర్ప్, బతి్తన వీరబ్బు, వి సతయానారయణ, వాకపలిలో స్రయా ప్రకాష్, మాసా పెదదాపత్రయ, బొండాడ జయరజు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

జ్ల్లి ఆసుపత్రిలో జరుగుతునని నిరలిక్షష్య వైఖరపై 
గళాం విపిపాన అనకాపల్లి జనసేన నిరసన

శతఘ్ని న్యాస్: అనకాపలిలో జిలాలోగా ఏరపుడిన నాటి నుండి నేటి వరకు 200 పడకల 
ఆసుపత్రిగా సామరధి్యం పెంచుకునాని అదే సబబిందితో సేవలు అందిసు్తండడంతో 
రోగులు తీవ్ర ఇబబిందులకు గురవుతునానిరు. సీటీ సా్కన్ పనిచేయకపోవడం, లాయాబ్ టెస్ట్ 
లు నిర్వహించకపోవడం, ఈసీజి మెష్న్ పనిచేయకపోవడం, రోగులకు తగ్గ డాకట్రులో 
అందుబ్టుల్ లేకపోవడం, సరిపడా సబబింది లేకపోవడం, ఎనిని సారులో స్పరిండెంట్ 
కి వినతి పత్రం ఇచిచానా నిరలోక్ష్యంతో వారి నుండి సపుందన లేకపోవడం. అనకాపలిలో 
టీం జనసేన నిరసన తెలియజెసంది. ఈ కారయాక్రమంల్ అనకాపలిలో టీం జనసైనికులు 
శ్రీరందస్ గోవింద్, తాడి రమకృష్, మలలో శ్రీను, బరినికాన రము, ద్లం గోప్, 
అప్పుకొండ గణేష్, గంగుపాం జగదీశ్, కొరిబిలిలో ప్రశాంత్, సురబీ హర్ష్, బుదిరెడిడు 
వెంకట్, కోటిని స్రిబ్బు, పీజే, గలాలో వినోద్, గొలలోవిలిలో రజు, పెదదాడ సాయి, కరెటలో 
లక్షష్మణ్, దివాకర్ కొండిమిలిలో, మలలో వంశీ, మోహన్ మొహరం, వరహల రజు, మూరి్త, 
జెర్రిపోతుల కిషోర్ మరియు టీం జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

దేవి కుటుాంబానిని పరమర్శాంచిన రమ శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యాస్: అననిమయయా జిలాలో రజంపేట నియోజకవర్గ పరిధిల్ని టి. సుండుపలిలో 
మండల పరిధిల్ పెదదాహరిజనవాడ భాపనపలిలోల్ నివాసముంటునని బ్లనగాళ్ళ 
నాగయయా, ఓబులమ్మల కుమారె్త టి.సుండుపలిలో జిలాలో పరిషత్ హైస్్కల్ ల్ 7 వ తరగతి 
చదువుతునని దేవి ష్గర్ వాయాధి బ్రిన పడి ఆసుపత్రిల్ చికిత్స పొందుతూ మృతి 
చెందిన విషయం తెలుసుకునని జనసేనపార్ట్ నాయకులు రమ శ్రీనివాస్ అక్కడికి వెళ్లో 
భౌతికకాయానిని సందరిశించి వారి తలిలోదండ్రులను ఓదరిచా వారి కుటుంబ సభుయాలకు 
ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా రమ శ్రీనివాస్ మాటాలోడుతూ… ప్లలోల 
పటలో తలిలోదండ్రులు తమ తమ బ్ధయాతలు గురు్త చేస్్త ఆరోగయా విషయంల్ ముందసు్త 
జాగ్త్తలు తీసుకోవాలి, అలానే సమాజంల్ ప్రతి ఒక్క తలిలోదండ్రులు ప్లలోలు పటలో 
బ్ధయాతగా ఉండాలి మరియు చదువుకునే విదయారుథాలు పటలో విదయావంతులు కూడా వారికి 
ఆహారం, ఆరోగయాం పటలో అలవాటులో కూడా ముందసు్త జాగ్త్తలు చరయాలు తీసుకోవాలని 
మంచి అలవాటులో నేరేపుందుకు స్్కలుకు సంబంధించిన ఉపాదయాయులు కూడా వారికి 
ఆరోగాయానికి సంబంధించిన వివరలు ఎపపుటికప్పుడు ప్లలోలకు వివిధ మాధయామాల్లో 
తెలియపరచాలి్సన అవసరం ఎంతైనా ఉందని రమ శ్రీనివాస్ పేర్్కనానిరు. ఈ 
కారయాక్రమంల్ సాథానికులు, గ్రామసు్తలు, ఉపాదయాయులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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


శుక్రవారం, 14 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసైనికుని కుటుాంబానికి అాండగా నిల్చిన జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: చింతలపూడి, ఇటీవల దురదృషట్వశాతు్త గుండె పోటుతో మృతి చెందిన 
ధర్మజిగూడెం గ్రామం జనసైనికుడు పామరి్త నాగరజు కుటుంబ్నికి భరోసాగా 
ఉండేందుకు ఉమ్మడి పశిచామ గోదవరి జిలాలో అధికార ప్రతినిధి రెడిడు అపపులనాయుడు, 
జిలాలో ప్రధాన కారయాదరిశి కరటం సాయి, నియోజకవర్గ ఇనాచారి్జ మేకా ఈశ్వరయయాల 
చేతుల మీదుగా లింగపాలెం మండలం జనసేన పార్ట్ తరప్న ది08/10/2022 వ 
తేదీన 45700/- ర్పాయలు ఆరిథాక సాయం అందించడం జరిగినది. ఆరిథాక సాయం 
అందించుటకు తోడాపుటు అందించిన వారు.
కరటం సాయి గారు (జిలాలో ప్రధాన కారయాదరిశి) – 15000/-
మేకా ఈశ్వరయయా (నియోజకవర్గ ఇనాచారి్జ) -10000/-
తూము విజయ్ కుమార్ (జిలాలో సంయుక్త కారయాదరిశి) – 2000/-
పూజారి సురేష్ – 2500/-
పంది మహేష్ బ్బు – 2000/-
చలాలో నాగబ్బు – 2000/-
మోదుగు అంజిబ్బు (ఆశననిగూడెం) – 2000/-
గోల్్కండ సతయానారయణ – 1000/-
మేసపలిలో వెంకట ముతయాం – 1000/-
ఉప్పు బ్లాజీ – 1000/-
పలిలోపాము చినరజు – 1000/-
పంది ప్రసాద్ – 700/-
ప్ంజాల నరేంద్ర – 500/-
పొదిల మహేష్ – 500/-
బంటు సామూయాల్ – 500/-
మునికొండ వంశీ గోప్ – 500/-

పఠాన్ వలీ – 500/-
పూజారి సతీష్ – 500/-
రంభ కిషోర్ – 500/-
కొనకళ్ళ కోటి – 500/-
వేమూరి సాయి – 500/-
కోట సతయా – 500/-
ప్పాపుల రంగారవు – 500/-
మొత్తం కలిప్ 45700/- ఆరిథాక సాయం అందించిన దతలు అందరికీ లింగపాలెం 
మండలం జనసేన పార్ట్ తరప్న హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసు్తనానిమని 
తెలిపారు.

దొమేమేటి రమణ కుమార్ ని పరమర్శాంచిన పితాని
శతఘ్ని న్యాస్: ముమి్మడివరం జనసేన పార్ట్ రష్ట రజకీయ వయావహారల కమిటీ సభుయాలు మరియు 
ముమి్మడివరం నియోజకవర్గ జనసేన పార్ట్ ఇంచ్ర్్జ ప్తాని బ్లకృష్ ఇటీవల రోడుడు ప్రమాదంల్ 
గాయపడిన దమే్మటి రమణ కుమార్ ని పరమరిశించడం జరిగింది. వీరి వెంట జిలాలో ఉపాధయాక్షులు 
సానబోయిన మలిలోకారు్జనరవు రష్ట ప్రధాన కారయాదరిశి జక్కంశెటిట్ బ్లకృష్, ముమి్మడివరం పటట్ణ 
అధయాక్షులు కడలి వెంకట్శ్వరరవు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

శివాజీ యువసేన చేపటి్టన నిరసన కార్క్రమానికి 
మద్దతుగా తగరపు శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యాస్: ఉమ్మడి కర్ంనగర్ జిలాలో హుసానిబ్ద్ నియోజకవర్గ కంద్రంల్ని సాథానిక 
పటట్ణంల్ ఛత్రపతి శివాజీ విగ్హం ఏరపుటుకు అనుమతి ఇవ్వకపోవడంతో సాథానిక 
ముని్సపల్ కారయాలయం ఎదుట చేపటిట్న ఆందోళన కారయాక్రమానికి జనసేనపార్ట్ మదదాతు 
ఇవా్వలని కోరగా హుసానిబ్ద్ నియోజకవర్గ నాయకులు తగరప్ శ్రీనివాస్ పాల్్గని 
మదదాతుగా నిలిచి నిరసన తెలియజేయడం జరిగింది.

జనసేనాని పర్టన విజయవాంతాం చేయాలని 
పిలుపునిచిచూన కుాంచా అాంజ్

శతఘ్ని న్యాస్:   మాడుగుల నియోజకవర్గం, ఈనెల 15వ 
తార్ఖున విశాఖపటనిం వసు్తనని రష్ట జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యాణ్ పరయాటన ను ఉత్తరంధ్ర జనసైనికులు అంతా 
తరలివచిచా సా్వగతం పలకాలని, క. కోటపాడు మండల 
జనసేన నాయకుల్ కుంచ్ అంజి గురువారం మధాయాహనిం 
సాథానిక విలేఖరలోకు తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా అంజి 
మాటాలోడుతూ, అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కు ఘన సా్వగతం 
పలికందుకు అందర్ తరలి రవాలని కోరరు. అలాగే 
16వ తేదీన జనవాణి కారయాక్రమం ఉంటుందని, జనసైనికులు 
ఎటువంటి సమసయాలు ఉనాని ఆయన ఎదుట తెలియపరచ్లి 
అనానిరు. అలాగే మూడవ రోజు అయిన 17వ తార్ఖున 
జనసేన కారయాకర్తల సమావేశం ఉంటుందని, అందర్ 

భార్గా తరలిరవాలని, అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మూడు రోజుల పరయాటన విజయవంతం 
చేయాలని జనసేన మండల నాయకులు కుంచ్ అంజి చెపాపురు.

జనవాణిని విజయవాంతాం చేయలని పిలుపునిచిచూన 
బాంగారు రమదాసు

శతఘ్ని న్యాస్: అలూలోరి సీతారమరజు 
జిలాలో, అరకు నియోజకవర్గం ప్రజలకు 
నా యొక్క నమసా్కరములు ఆంధ్రప్రదేశ్ 
రష్టం జనసేన పార్ట్ అధయాక్షులు కొణిదల 
పవన్ కళ్యాణ్ విశాఖపటనిం ల్ 15, 
16, 17 తేదీలల్ పార్ట్ అధయాక్షులు 
పరయాటన చేస్్త 15వ తేదీన జనసేన పార్ట్ 
నాయకులు ఉమ్మడి విశాఖపటనిం జిలాలో 

నాయకులకు కారయాకర్తలకు అభిమానులకు ముఖయామైన నాయకుల సమావేశం జరుగును. 
16వ తేదీన విశాఖపటనిం పోర్ట్ కళ్వాణీ ఆడిటోరియం దగ్గర గౌరవనీయులైన జనసేన 
పార్ట్ అధయాక్షులు వారు జనవాణి కారయాక్రమము చేపడతారు. ఉదయం 9 గంటలకు 
ప్రారంభించబడుతుందని కారయాక్రమంల్ అరకు నియోజకవర్గంల్ ఏ సమసయా ఉనాని 
జనసేన పార్ట్ నాయకులు ద్వర కానీ మీ వయాకి్తగత సమసయా ఉనని ఆంధ్రప్రదేశ్ రష్ట 
ప్రభుత్వం చేసు్తననిటువంటి సమసయా ద్వర మీకు పరిష్ట్కరం కాని ఎడల జనసేన పార్ట్ 
అధయాక్షులు వారికి మీరు స్వయంగా వచిచా అర్్జ అందించవచచాని అలాగే మన ప్రాంతం 
మన యొక్క చుటుట్పక్కల సమసయా ఉనని మీరు వినతిపాత్రంతో అర్్జ పత్రము పటుట్కొని 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర స్వయంగా అందించవచుచా ప్రతి ఒక్కర్ గమనించి 
ఇప్పుడుననిటువంటి వైసీపీ ప్రభుత్వము చేసు్తననిటువంటి కొనిని ఇబబిందులు అంట్ మీ 
వయాకి్తగత సమసయాల కొరకు అధయాక్షులు వారికి మీరు తెలియపరచవచుచా అలాగే అరకు 
నియోజకవర్గంల్ ఉననిటువంటి సమసయా కొరకు ముందు వచిచా మేము వినతిపత్రం అర్్జ 
అందిసా్తం అనని సహోదరులు సంఘ కారయాకర్తలు సంఘప్ వాళ్లో ఎవరైనా సహోదరులు 
నా బంధుమిత్రులు ఎవరైనా కావచుచా విశాఖపటనింల్ రవాలని కోరుచునానిము 16వ 
తేదీ సాయంత్రం శ్రీకాకుళం ఉమ్మడి జిలాలో జన సైనికులకు వీరమహిళలకు శ్రీకాకుళం 
వారికి మీటింగ్ ఏరపుటు సమీకరణ ఉంటుంది 17వ తేదీన విజయనగరం జిలాలో జనసేన 
పార్ట్ నాయకులు కారయాకర్తలు అభిమానులకు దిశానిరదాశ సమీకరణ ఏరపుటు చేసా్తరు 
కావున జన సైనికులకు వీర మహిళ్లకు నా హృదయపూర్వక అరకు నియోజకవర్గంల్ 
ఉనని వారికి ఆహా్వనము ప్రతి ఒక్కర్ ఆహా్వనితులే మీ యొక్క సమసయా కొరకు అరకు 
నియోజకవర్గ ప్రజల యొక్క సమసయా కొరకు జనసేన పార్ట్ అధయాక్షులు గౌరవమైన పవన్ 
కళ్యాణ్ దృష్ట్ మేర తీసుకెళ్లో ప్రయతనిం. ఈ కారయాక్రమంల్ అధిక సంఖయాల్ పాల్్గని 
విజయవంతం చేయాలని అరకు నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బంగారు రమదసు 
ప్లుప్నిచ్చారు.

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


శుక్రవారం, 14 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

హైడ్రో పవర్ ప్జెక్్ట నిరమేాంచే ముాంపు గ్రామాలను 
సాందర్శాంచిన పాడేరు జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్:   అలూలోరి సీతారమరజు జిలాలో, పాడేరు నియోజకవర్గం, చింతపలిలో గొందిపాకలు పంచ్యితీ ఎర్రవరం 
సమగిరి, గొడుగుమామిడి, ఎరనిపలిలో గ్రామాలను పాడేరు నియోజకవర్గ జనసేనపార్ట్ ఇనాచార్్జ డా.వంప్రు గంగులయయా 
ఆదేశాల మేరకు జనసేనపార్ట్ నాయకులు పరయాటించ్రు. ఈ పరయాటనల్ ఆ ప్రాంతంల్ కంద్ర, రష్ట ప్రభుతా్వలు 
సంయుక్తంగా నిరి్మంచదలుచుకునని హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్ వలన ముంప్నకు గురయేయా గ్రామాలు సుమారుగా 32. గత 
కొనిని నెలలుగా ఆ ప్రాంత ప్రజలు ఆందోళనలు చేస్్త ఈ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్ నిరి్మసే్త మా ప్రాంతంల్ మా బ్రతుకుతెరువు 
పోతుంది మా భూములు, తోటలు, పంటపొలాలు ముంప్కి గురవుతునానియి, అనిని కోల్పుయి శాశ్వతతంగా మా గిరిజన 
ప్రజలు నిరశ్రయులవుతారు. మాకు ఎటువంటి ఆధారం లేదు మా సమసయాలపై కలెకట్ర్ కి వినతిపత్రాలు ఇచ్చాము, ఈ 
ప్రాంత ప్రజలందరు భయాందోళనలకు గురవుతునానిరని ఆ ప్రాంత గిరిజనులు తెలిపారు. చింతపలిలో మండల జనసేనపార్ట్ 
నాయకులు వంతల బుజి్జబ్బు, బద్రీనాద్, సా్వమి, మాటాలోడుతూ ఈ నెల 15, 16, 17,తేదీలల్ జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ ఉత్తరంధ్రల్ పరయాటన చేయనునానిరు మర్ ముఖయాంగా 16వ తేదీన ఉత్తరంధ్ర ప్రజాసమసయాల కోసం జనవాణి 
కారయాక్రమం చేపటట్నునానిరని అక్కడ మన నియోజవర్గ ప్రధాన సమసయాలల్ ఒకటైన ఈ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్ సమసయా 
ఒకటని ఈ అంశానిని అధినేత దగ్గర తీసుకెళ్లో పరిష్కరించేందుకు తమవంతు కృష్ చేసా్తమని అందుకు బ్ధిత గ్రామప్రజలు 
మీ సమసయాను చెప్పుకోవడానికి మాతో పాటుగా విశాఖపటట్ణం రవాలని ధైరయాంగా మన సమసయాను ఎదుర్్కనే ప్రయతనిం 
చేదదామని ప్రజలకు తెలిపారు. అలాగే జి.మాడుగుల మండల అధయాక్షులు మసాడి భీమనని మాటాలోడుతూ మన ప్రాంతం 
భౌగోళ్కంగా విశిషట్మైన వాతావరణం గలదని ఇక్కడునని అనేక రకాలైన ఖనిజ సంపదను దోచుకోవడానికి అనేక బహుళ 

కంపెనీలు ప్రభుత్వ అండతో ప్రయతనిం చేసు్తనానియని మీ పోరటానికి జనసేన పార్ట్ తరప్న మా సహకారం ఎలలోప్పుడ్ ఉంటుందని మీరు జనవాణి కారయాక్రమానికి హాజరై ఈ హైడ్రో 
పవర్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మణం కలిగే సమసయాలు నేరుగా అధినేత జనసేన పార్ట్ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ కి స్వయంగా చెప్పుకునే అరుదైన అవకాశం వచిచాందని మీరు తపపుకుండా రవాలని 
తెలిపారు. ఈ పరయాటనల్ చింతపలిలో మండల నాయకులు వంతల బుజి్జబ్బు, బద్రీనాద్, సా్వమి, జి.మాడుగుల మండల అధయాక్షులు మాసాడి భీమనని, పాడేరు నియోజకవర్గ జనసేనపార్ట్ 
ఐటి విభాగం అధయాక్షులు సాలేబు అశోక్ పాల్్గనానిరు.

గ్రజన బాలుని కుటుాంబానికి మనోధైర్నినిచిచూన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: సతయావేడు నియోజకవర్గం, కె.వి.బి ప్రం మండలం దిగువ ప్తూ్తరు గిరిజన 
బ్లుడు రెండు రోజుల క్రితం పాము కాటు వలన మరణించడం జరిగింది. జనసేన పార్ట్ జిలాలో 
కారయాదరిశి కొపపుల లావణయాకుమార్, మండల అధయాక్షుడు థామస్, బి.ఎన్ కండ్రిగ అధయాక్షుడు బ్ష్ట 
గురువారం బ్లుడి కుటుంబ సభుయాలను కలస జనసేన పార్ట్ ద్వర 10 వేలు ఆరిథాక సాయం 
చేయడం జరిగింది. లావణయాకుమార్ మాటాలోడుతూ అంబులెను్స రకపోతే బ్లుడు మృతదేహానిని 
తన తండ్రి స్్కటరు మీద 9 కిల్మీటరులో తీసుకువెళ్లోన సంఘటన ప్రతిఒక్కరిని కలచివేసందని, 
దీనిమీద జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్రభుతా్వనిని ప్రశినించడం జరిగిందని, విదయా, వైదయాం 

ప్రభుతా్వలు ప్రజలకు ఉచితంగా ఇవా్వలని కానీ జగన్ రెడిడు ప్రభుత్వంల్ డబుబికి కొనుకు్కనే పరిసథాతి ఏరపుడిందనానిరు. అనంతరం గిరిజన కాలనీని సందరిశించి వీధి లైట్ లు గ్రామానికి 
రహదరి, పకా్క గృహాలు మంజూరు చేసేవరకు ప్రభుత్వంతో పోరడుతామని తెలియజేసారు. ఈ కారయాక్రమంల్ నాయకులు చైతనయా, శాంసన్, దయ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

పాలకాండ జనసేన నాయకుల సమావేశాం
శతఘ్ని న్యాస్:  పాలకొండ, గిరిసేన జనసేన – జనం వదదాకు జనసేన 24వ రోజు సందర్ంగా ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం జిలాలో పాలకొండ 
నియోజకవర్గం, వీరఘటట్ం మండలం జనసేన పార్ట్ నాయకులు సమావేశం అయాయారు. ముందుగా జనసేన జానీ మాటాలోడుతూ ఈ నెల 15, 
16, 17 వ తేదీలల్ జనసేన పార్ట్ అధయాక్షులు వారు పవన్ కళ్యాణ్ ఉత్తరంధ్ర పరయాటన సందర్ంగా, 15వ తేదీన విశాఖపటనిం విమానాశ్రయం 
నుంచి ఆయన బస చేసే హోటల్ వరకు భార్ రయాలీతో ఘనసా్వగతం పలికందుకు జనసైనికులు, క్రియాశీలక సభుయాలు, వీరమహిళలు, 
తపపునిసరిగా రవాలని కోరరు. కావున ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం జిలాలో నుంచి భార్ ఎతు్తన జనసందోహంగా విశాఖకు వెళ్లో అధినాయుకుడికి 
సా్వగతం పలకాలని జిలాలో, రష్ట నాయకులు నిర్యించ్రు. జనసైనికులు తపపుకుండా పాల్్గనాలని తెలిపారు. మత్స ప్ండర్కం మాటాలోడుతూ 
16 వ తేది జనవాణి జనసేన కారయాక్రమంల్ ప్రజా సమసయాలు, ప్రజలనుంచి వచేచా వినతులు సీ్వకరిసా్తరు. అదేరోజు పాలకొండ నియోజకవర్గం 
సమసయాలతో కూడిన వినతిపత్రం ఇచేచాందుకు ప్రతి ఒక్కరు రవాలని కోరరు. 16 వ తేదిన జనవాణి జనసేన అనంతరం సాయంత్రం 
6గంటలకు ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం జిలాలో జనసేన నాయకులు, కారయాకర్తలతో సమావేశం నిర్వహిసా్తరు. పవన్ కళ్యాణ్ పరయాటన విజయవంతం చేయాలని కోరరు. ఈ సమావేశంల్ క్రియాశీలక సభుయాలు 
కరే్న సాయి పవన్, దతి్త గోపాలకృష్, సండి సుమన్, జరజప్ రజు, ద్స ప్రణీత్, బొమా్మలి వినోద్ నాయకులు పాల్్గనానిరు.

పెడన నియోజకవర్ాంలో జనసేన పార్్ట 2024 గెలుపే నా లక్షష్యాం: ఎస్.వి.బాబు
శతఘ్ని న్యాస్: పెడన, జోగి రమేష్ చెంచ్లు, పెడన వైసీపీ పేటీఎం బ్యాచ్ ననుని వయాకి్తగతంగా టారె్గట్ చేస్్త గతంల్ అనేకసారులో మానసకంగా తీవ్రమైన ఒతి్తడికి గురి 
చేయడం జరిగింది. గతంల్ నా ఫోటోలను మారిఫూంగ్ చేస్్త నా పైన, నా వయాకి్తగత జీవితంపై అసభయాకర పోసుట్లు పెటిట్న విషయం తెలిసందే. తరువాత పోలీస్ వయావసథాను 
అడడుంపెటుట్కుని స.ఐ గారితో ననుని అరెసుట్ చేసా్తనంటూ బెదిరించడం జరిగింది. సాక్షాతు్త జోగి రమేష్ ఆఫీస్ నుండి మంత్రి అనుచరులు రత్రి సమయాల్లో నాకు ఫోన్ 
చేస్్త బండ బూతులు తిటిట్న విషయం విధితమే.
పై విషయాలు ఇప్పుడు ప్రసా్తవించుటకు కారణం
గత మూడు రోజులుగా వైసప్ పేటియం కారి్మకులు నాపై పనిగటుట్కుని లేనిపోని ఆరోపణలు చేసు్తనని విషయానిని పాత్రికయ మిత్రులకు, పెడన ప్రజలకు, మా 
జనసైనికులకు తెలియపరచవలసన బ్ధయాత నాకుంది. గత మూడు రోజులుగా వారు పెడుతునని పోసుట్లను చూసు్తంట్ నేనంట్ పెడన వైసప్ పేటియం బ్యాచ్ ఎంత 
భయపడుతునానిర్ అరథామవుతుంది. కొనిని ప్రతేయాక కారణాల వలలో పెడన నియోజకవర్గంల్ నా రజకీయ ప్రసాథానం ప్రారంభమైంది. సమయం వచిచానప్పుడు సవివరంగా 

వివరిసా్తను. జనసేన పార్ట్ సదధింతాలు నచిచా, జనసేనని, మా నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ మీద అపారమైన విశా్వసంతో కళ్యాణ్ తో కలిస పయనిసు్తనానిం. నా లక్ష్యం ఒకట్ నీతివంతమైన ప్రజా పాలన. 
నీతివంతమైన పాలన ప్రజలకు అందలంట్ సామానుయాడు తన సమసయాను ధైరయాంగా చెపపుగలగాలి. నా లక్ష్యసాధనకు జనసేన సరైన పార్ట్ అని నా మనసు కనిప్ంచింది. జనసేన పార్ట్ల్ నేను ఒక 
సామానయా కారయాకర్తని, ఒక జనసైనికుడిని, అంతకుమించి నాకు ఎలాంటి పదవి అవసరం లేదు. ముఖయాంగా పెడన నియోజవర్గ జనసేన పార్ట్ ఇనాచారి్జగా ఎవరిని నియమించలేదు. పార్ట్ ఎవరిని నియమిసే్త 
వారిని గౌరవిస్్త, వారితో కలిస నా శకి్తకి మించి పనిచేయడానికి నేను సంసదధిం.
పెడన నియోజకవర్గంల్ జనసేన పార్ట్ 2024 గెలుపే నా లక్ష్యం
ప్రసు్తతం ఎలాంటి పదవి లేకుండా, భవిషయాతు్తల్ ఎలాంటి పదవి ఆశించకుండా ప్రజా సమసయాలపై, పెడన వైసీపీ నాయకులు చేసు్తనని అవినీతిపై పోరడుతునానిను… పోరడుతూనే ఉంటాను. ఏ పార్ట్ 
అధికారంల్ ఉంట్ ఆ పార్ట్ల్ అంటకాగే అంటులో ఎదవలు మీరు. మీకు నా వయాకి్తతా్వని కించపరిచే నైతిక హకు్క ఉంద? అని పాత్రికయ మిత్రుల సమక్షంల్ అడుగుతునానిను. ప్రశనికు ప్రతి ప్రశని 
సమాధానం కాదు. మీకు దము్మ, ధైరయాం ఉంట్ సమాధానం చెపపుండి. లేకుంట్ ఎవరు అధికారంల్ ఉంట్ వారికి భజన చేసుకుంటూ మీ బ్నిస బతుకులను కొనసాగించండి  అని పెడన జనసేన 
నాయకులు ఎస్.వి.బ్బు అనానిరు.
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