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ఇళ్ళు ఎలాగూ నిర్మించరు... 
ఉన్న గుడిసె కూడా పీకేస్తే ఎలా?

•అనపర్తి నియోజకవర్ంలో శ్రీమతి కామాక్షి ఆత్మహతయూ ఘటనకు ప్రభుత్వానిదే బాధయూత
శతఘ్ని న్యూస్: పేదలందరికీ ఇళ్ళు అనేది ప్రచారానికే పరిమితం చేసిన వైసీపీ ప్రభుత్ం 
పేదల గుడిసెలు పీకేయడానికి మాత్ం ఉత్సాహం చూపిస్తందని జనసేన పార్టీ పీఏసీ 
ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో దుయయూబట్టీరు. తమ పార్టీ నేతల రియల్ 
ఎసేటీట్ వ్యూపారాలకు, లే అవుట్ల కోసం అడ్డుగా ఉనానియని పేదల నివ్సాలను ధ్ంసం 
చేయడం దురా్మర్ం. తూరుపుగోదావరి జిల్్ల అనపరి్త నియోజకవర్ం బలభద్రపురంలో 
40 ఏళ్్లగా గుడిసె వేసుకొని నివసిసు్తనని శ్రీమతి కోటిపల్్ల కామాక్షి కుటంబానిని వైసీపీ 
నాయకులు వేధంపులకు గురి చేసి ఆమె ఆత్మహతయూ చేసుకొనేల్ పురిగొల్పున తీరును 
ప్రతీ ప్రజాసా్మయూవ్ది ఖండించాల్. శ్రీమతి కామాక్షి, ఆమె కుమారుడ్ శ్రీ మురళీకృష్ణ 
తమ స్థలం కోసం వైసీపీ నాయకులు వేధంచడం వలే్ల ఆత్మహతయూ చేసుకొంటనానిమని 
సెల్ఫీ వీడియో తీసుకొనాని పోల్సులు సదరు నాయకులపై ఇపపుటి వరకు చరయూలు 
తీసుకోకపోవడం అనుమానాలు కల్గిస్తంది. పోల్సు శాఖపై అధకార పార్టీ ఒతి్తడి ఏ 
సా్థయిలో ఉందో అర్థమవుతంది. ఆసుపత్రిలో చికితసా పందుతునని శ్రీ మురళీకృష్ణకు 
మెరుగైన వైదయూం అందించాల్. పేదలకు ఇళ్ళు కటిటీంచరుగానీ, వైసీపీ వ్ళళు వ్యూపారాల 
కోసం పేదల గుడిసెలు ధ్ంసం చేయడం, కాదంటే కక్ష సాధంచడం ఈ ప్రభుత్ం 
దౌర్జనయూపూరిత ధోరణిని వెల్లడిస్తంది. శ్రీమతి కోటిపల్్ల కామాక్షి ఆత్మహతయూకు ప్రభుత్మే 
బాధయూత వహంచాల్. ఆ కుటంబానికి జనసేన పార్టీ సానుభూతి తెల్యచేస్తంది. వ్రికి 

నాయూయం జరిగే వరకూ అండగా ఉంట్ం.
•కొత్త ఎల్లవరం ఘటనకు బాధ్యుడిపై ఏం చరయులు లేవా?
మహళలపై వేధంపులకు పాలపుడ్తునని వైసీపీ ప్రభుత్ంలో సపుందన లేదు. వేధంచేది వైసీపీ నాయకుడైతే కేసులు పెటేటీందుకూ పోల్సులు సంశయిసు్తనానిరు. అనకాపల్్ల 
జిల్్ల నర్సాపటనిం నియోజకవర్ం కొత్త ఎల్లవరం గ్రామంలో వైసీపీ నేత ఓ మహళను వేధంచి, ఆమె ఎదురు తిరిగినందుకు- ఆమె నివసించే పూరింటిని అధకారుల దా్రా 
ధ్ంసం చేయించిన తీరుని ప్రతి ఒక్కరూ ఖండించాల్. ఆ మహళ తన ఆరేళళు బిడడుత కల్సి గుడిలో తలదాచుకోవలసిన దుసి్థతి ఏరపుడింది. ఈ దురా్మర్ంపై ప్రభుత్ం ఏం 
సమాధానం చెబుతుంది? ఈ ఘటనకు బాధ్యూడిపై ఇంత వరకూ ఎందుకు చరయూలు తీసుకోలేదు? రాష్ట్ర మహళా కమిషన్ ఏం చేస్తంది? బాధతురాల్కి భరోసా ఇవ్్లని 
మా పార్టీ నాయకులకు ఇపపుటికే తెల్యచేశాం అని శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ వివరించారు.

“జల్సా” చిత్ర ప్రదర్శన ద్వారా రూ. కోటి విరాళం సేకరంచి అభిమానం చాటుకున్న జన సైనికులు
* పీఏసీ సభ్యులు శ్రీ నాగబాబు చేతుల మీదుగా శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ కి చెక్ అందజేత
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారి పుటిటీన రోజును పురస్కరించుకొని “జల్సా” చలన చిత్ం ప్రతేయూకంగా ప్రపంచ వ్యూప్తంగా ప్రదరి్శంచటం దా్రా “నా 
సేన కోసం నా వంతు” అనే కారయూక్రమానికి రూ. కోటి విరాళం సేకరించి అభిమానం చాటకునానిరు జన సైనికులు సాయి రాజేష్, ఎస్.కే.ఎన్., సతీష్ భొటటీ, ధరే్మంద్ర. రూ. కోటి చెక్ 
రూపంలో జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు శ్రీ కొణిదల నాగబాబు గారి చేతుల మీదుగా గురువ్రం జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారికి అందజేశారు. “జల్సా” 
చలన చిత్ం ప్రతేయూక ప్రదర్శనలో కీలక భూమిక పోషంచిన వ్రిలో ఉమా నాగేంద్ర, శ్రీధర్ ఉనానిరు. యతింద్ర, జాఞానవర్ష, నవీన్ సహకరించారు.
*అభిమానం ఫోటో కోసం ఆగకుండా రూ.కోటి విరాళం సేకరంచే స్థాయికి ఎదిగంది: శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారి మీద జన సైనికులకు ఉనని అభిమానం ఆయనుని కలవ్ల్, ఆయనత మాట్్లడాల్, ఆయనత ఫోటో దిగాల్ అనే దానికే పరిమితం 
కాకుండా ఏదనాని సాధంచి, పార్టీ ఎదుగుదలకు తదా్రా సమాజ హతం కోసం ఉపయోగపడే కారయూక్రమాలు నిర్హంచి పవన్ కళాయూణ్ గారి మననినలు పందాల్ అనే సా్థయికి ఎదగడం 
అభినందనీయమని జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు శ్రీ కొణిదల నాగబాబు గారు సపుషటీం చేశారు. జనసైనికులు సాయి రాజేష్, ఎస్.కే.ఎన్., సతీష్ భొటటీ, ధరే్మంద్ర జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారి పుటిటీన రోజు సందర్ంగా “జల్సా” చలన చిత్ం ప్రపంచ వ్యూప్తంగా ప్రదరి్శంచాలని పూనుకోవడం, తదా్రా సేకరించిన రూ. కోటి జనసేన పార్టీకి 
విరాళంగా అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారికి అందజేసి ఆయన మననినలు పందడమనేది జనసైనికులకు, వీరమహళలకు స్ఫీరి్తదాయకమని అనానిరు. కేవలం ఫోటో కోసం, మాటల 
కోసం మాత్మే కాకుండా పార్టీకి ఉపయోగపడే పని ఏదనాని చేసి పవన్ కళాయూణ్ గారిని కలవ్ల్ అనే వ్రి సంకలపుం, ఉమా నాగేంద్ర, శ్రీధర్, యతింద్ర, జాఞానవర్ష, నవీన్ అందించిన 
తడాపుట ఫల్ంచాయని అనానిరు. వృతి్తపరంగా వీరంత్ వేరే్రు విభాగాలో్ల పని చేసు్తననిపపుటికీ జనసేన అభివృదిధికి దోహదపడాలనే ఆశయం కోసం వీరందరూ ఒక త్టిపై నడిచారని 
నాగబాబు గారు సపుషటీం చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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దళితులకు అండగా జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస నియోజకవర్ం, బైరిశాస్త్రల పేట గ్రామంలో దాడిలో గాయపడడు దళితులను 
పరామరి్శంచిన జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ ఇనాచార్్జ పేడాడ రామ్్మహన్ రావు. ఇటీవల భూతగాధాలు 
నేపథయూంలో గాజుల కొల్్లవలస అధకార పార్టీ నేత బైరి శాసు్రుల పేటకు చెందిన బండారి మంజు అనే దళిత 
మహళపై కులం పేరుత దూషంచడమే కాకుండా దాడి చేయడంత వ్రిని పరామరి్శంచిన రామ్్మహన్ 
జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటందని ధైరయూం చెపాపురు. అల్గే దాడికి కారణమైన దోషులను వెంటనే శిక్షించి 
బాధతులకు రక్షణ కల్పుంచాలని పోల్సు అధకారులను కోరారు. అల్గే దళితులపై ఎనోని చట్టీలు చేసినపపుటికీ 
అధకార పార్టీ నాయకుల అండదండలత దళితుల మీద దాడ్లకు పాలపుడ్తునానిరని విమరి్శంచారు.

బైక్ యాత్రలో భాగంగా డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్ ను 
మరాయాదపూరవాకంగా కలిసిన దీపక్

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం: వరంగల్ జిల్్లకు చెందిన గండగాని దీపక్ అనే నిసా్ర్థ జన సైనికుడ్, జనసేన 
పార్టీ అధనేత పవన్ కళాయూణ్ ముఖయూమంత్రి అవ్్లని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బైక్ యాత్ మొదలుపెట్టీరు. 
యాత్లో భాగంగా పిఠాపురం నియోజకవరా్నికి చేరుకునని సందర్ంగా పిఠాపురం నియోజకవర్ జనసేన 
నాయకులు శ్రీ విషు్ణ హాసిపుటల్ అధనేత డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్్ల ను మరాయూదపూర్కంగా కలవడం జరిగింది. 
అనంతరం డాకటీర్ శ్రీధర్ మాట్్లడ్తూ.. పార్టీని ప్రజలో్లకి తీసుకెళ్్ల భాగంగా బైక్ యాత్ మొదలుపెటిటీన దీపక్ 
కి అభినందనలు తెలుపుతూ ప్రతి ఒక్కరూ తము్మణి్ణ ఆదర్శంగా తీసుకుని పవన్ కళాయూణ్ సీఎం అయ్యూ వరకు 
ప్రతి జనసైనికుడ్ కనీసం రోజుకి రండ్ కుటంబాల్ని మారచాగల్గితే 2024 లో పవన్ కళాయూణ్ ముఖయూమంత్రి 
అవ్డం ఖాయమని చెపపుడం జరిగింది. డాకటీర్ శ్రీధర్ ఆధ్రయూంలో దీపక్ కి చిరు సనా్మనం చేయడం జరిగింది. 
ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా బిజెపి నాయకులు పిల్్ల ముత్యూలరావు, పి వీరబాబు, పిల్్ల శివ శంకర్ మరియు 
జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగింది.

టీడీపీ నేత పోలీనాటి శేషగిరపై జరగిన 
ద్డిని ఖండించిన పంతం నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్:  తుని నియోజకవర్ం: తుని నియోజకవర్ంలో టీడీపీ నాయకులు 
పోల్నాటి శేషగిరిపై జరిగిన దాడిని తీవ్ంగా ఖండించిన జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు, 
కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్్జ పంతం నానాజీ. తీవ్ంగా గాయపడి అపోలో ఆసుపత్రిలో చికితసా 
పందుతునని శేషగిరి ని పరామరి్శంచిన అనంతరం మీడియాత మాట్్లడ్తూ.. శేషగిరి 
గారిపై ఈ విధంగా దాడి చేయడం చాల్ దారుణమని, దాడి చేసిన వ్డిని, చేయించిన 
వ్డిని కూడా త్రగా పటటీకుని తగిన విచారణ చేసి దీనివెనుక వైసీపీ నాయకులు, గాని, 
మంత్రి అనుచరులు గాని, మంత్రి గాని ఉనాని ఉపేక్షించకుండా శిక్ష వేయాలని తెల్పారు. 
ఈ రాష్ట్రంలో ఉనని ప్రతిపక్షాలు అనిని సంగటితమైతే (మీ వైసీపీ) పార్టీ నాయకుల పరిసి్థతి ఏమిటి అననిది ఆలోచన చేయాలని కోరారు.

పలు కుటుంబాలను పరమర్శంచిన పితాని బాలకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్:  ముమి్మడివరం: రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు మరియు 
ముమి్మడివరం నియోజకవర్ ఇనాచార్్జ పిత్ని బాలకృష్ణ గురువ్రం త్ళళురేవు మండలం, త్ళ్లరేవు గ్రామంలో 
అకాల మృతి చెందిన పంపని కృష్ణమూరి్త కుటంబ సభుయూలను పరామరి్శంచారు మరియు అదే గ్రామానికి 
చెందిన అనారోగయూంత మరణించిన గెదాదాడ లక్షష్మణరావు కుటంబ సభుయూలు పరామరి్శంచారు. వీరి వెంట మండల 
అధయూక్షులు అతి్తల్ బాబూరావు, గడాల నాని, రాష్ట్ర కారయూదరి్శ జెక్కం శెటిటీ బాలకృష్ణ, రాయుడ్ శ్రీనివ్స్, ఉండ్రు 
సతి్త నాయుడ్ మరియు నాయకులు కారయూకర్తలు పాల్్నానిరు.

మూలగుంటపాడు గ్రామ అభివృద్ధిపై దృష్టి  పెటటి ుండి: జనసేన డిముండ్
సంగరాయకండ, మూలగంటపాడు గ్రామపంచాయతీ నీ బ్రష్టు పట్టుస్తినని పంచాయతీ కారయూదర్శి, పట్టుంచుకోని 
సర్ంచ్ డాకటుర్ శివరామిరెడ్డి
శతఘ్ని న్యూస్:  కొండెపి నియోజక వర్ం: మూలగుంటపాడ్ గ్రామపంచాయతీలో సుమారు పది రోజుల 
క్రితం పారిశుధయూం పై కారయూదరి్శ కి ఫోటోలు దా్రా సమసయూలు తెల్యపరచినపపుటికి కూడా నామమాత్ంగానే 
చేసి చేతులు దులుపుకునని పంచాయతీ కారయూదరి్శ నజీర్, మూలుగుంటపాడ్ గ్రామ అభివృదిధి పటటీని గ్రామ 
సరపుంచ్ డాకటీర్ శివరామ రడిడు మూలగుండపాడ్ గ్రామ ప్రజలు డాకటీర్ శివరాంరడిడు ని గ్రామ ప్రజలు అభివృదిధి 
పథంలో నడిపిసా్తరని నమి్మ, అతయూధక మెజార్టీత గెల్పిసే్త మూలగుంటపాడ్ గ్రామమును అపరిశుబ్రానికి 
కేరాఫ్ గా నిల్పిన ఘనత సరపుంచ్ గారిదే అని సా్థనికులు జనసేన పార్టీ వదదా వ్రి ఆవేదన వయూక్తం చేసినారు. 
గతంలో సాగర్ నీరు క్రమం తపపుకుండా రండ్ రోజులకు ఒకసారి వసే్త ఈ వైసిపి ప్రభుత్ం ఉపుపు నీరు 
ఇసు్తనానిరు. అది కూడా ఎపుపుడ్ ఇసా్తరో తెల్యక రోజుల తరబడి ఎదురు చూడాల్సాన పరిసి్థతి వసు్తంది. 

కనీసం డ్రైనేజీలు లేకపోవడం, కరంట స్తంభాలు లేని చోట కరంట స్తంభాలు వేయకపోవటం, పారిశుధయూం కూడా గ్రామంలో లేకపోవడం.. అక్కడక్కడ కొనినిచోట్ల నామమాత్ంగా 
చెత్తను తీసి ఫోటోలు పెటిటీ ప్రజలను మభయూపెటటీడం సరికాదని ప్రజలు ఆగ్రహం వయూక్తం చేసు్తనానిరు. అధకారులు దీనిపై వెంటనే విచారణ చేసి మూలగుంటపాడ్ గ్రామ అభివృదిధిపై దృషటీ 
పెటటీవలెనని.. అదేవిధంగా చూడ చక్కని గ్రామము అనే బోరుడుని తొలగించి అపరిశుభ్ం… డ్రైనేజీలు లేని గ్రామం అనే బోరుడు పెడితే బాగుండ్ను అని మూలగుంటపాడ్ గ్రామ ప్రజలు 
తెల్యజేసు్తనానిరు. దీనిపై వెంటనే సపుందించి గ్రామ పంచాయతీ అధకారి పై చరయూలు చేపటిటీవలెను అని పై అధకారులకు జనసేన పార్టీ నుండి తెల్యజేయడం జరిగింది. లేని పక్షంలో 
ములగుంటపాడ్ గ్రామ పంచాయతీని ముటటీడించి పరిష్్కరం అయ్యూ వరకు కూడా వెనకాడ బోమని జనసేన పార్టీ నుండి హెచచారించడం 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

బైక్ యాత్ర చేస్తున్న జనసైనికుడు దీపక్ ను సత్కరుంచిన శ్రీమతి బత్తుల వుంకటలక్ష్మి
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం: ప్రపంచంలో చాల్మంది దేవుళ్ళు ఉంట్రు…. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు “పవన్ కళాయూణ్ గారు ఒక్కడే దేవుడ్” అనే ప్లకారుడు ప్రదరి్శస్్త…. తెలంగాణకు 
చెందిన జనసైనికుడ్ వరంగల్ నుండి బయలుదేరి ఆంధ్రప్రదేశ్ అంత్ బైక్ పై యాత్ గా పరయూటిస్్త… పవన్ కళాయూణ్ ముఖయూమంత్రి కావ్లని కోరుకుంటనని జనసైనికుడ్ మునుగోళ్ల 
దీపక్ ను దివ్న్ చెరువు హైవే వదదా నా సేన కోసం నా వంతు కమిటీ కోఆరిడునేటర్ శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి కల్సి వ్రి ప్రయాణం విజయవంతం కావ్లని ఆకాంక్షించి.. వ్రి 
ప్రయత్నినికి చిరు సత్్కరం అందజేసి.. కొనిని రకాల పళ్ళు, కొంత నగదు అందజేయడం జరిగింది.. ఈ కారయూక్రమంలో సీనియర్ నేత యర్ంశెటిటీ శ్రీనివ్స్ , మదిదారడిడు బాబులు, బంగా 
సాటీల్న్, బోయిడి వెంకటేష్, అడాడుల దొరబాబు, తట అనిల్ వ్సు ఇతరు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

కార్తీకమాసం వనసమారాధనలో పాల్గొన్న శ్రీమతి బతుతీల వంకటలక్ష్మి
శతఘ్ని న్యూస్: కోరుకొండ మండలం, నరసాపురం గ్రామంలో 
యాదవ సంఘం వ్రు శ్రీకృషు్ణని గుడి వదదా కార్్తక మాసం సందర్ంగా 
తలపెటిటీన అనని సమారాధన కారయూక్రమంలో జనశ్రేణులత కల్సి 
పాల్్నని… రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి. 
బతు్తల వెంకటలక్ష్మి … అనని వితరణ కారయూక్రమం నిమిత్తం ₹5,000/- 
రూపాయల చందాను కమిటీ పెదదాలకు సమరిపుంచడం జరిగింది… 
కారయూక్రమంలో నరసాపురం జనసేన నేతలు మట్టీ నాగేశ్రరావు, 
చదువు శ్రీను, సంగా వెంకట రామకృష్ణ, సంగా సతి్తబాబు, బజ్జపు 
సతయూనారాయణ, ప్రగడ జోగారావు, ప్రగడ దేవి, ఇంటి కృష్ణ, బజ్జపు 
రామకృష్ణ తదితర నాయకులు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

నలలా వరాలమ్మ కు నివాళులు అర్పంచిన 
శ్రీమతి బతుతీల వంకటలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యూస్: సీత్నగరం మండలం, 
మిరి్తపాడ్ గ్రామానికి చెందిన నల్ల 
అబుబులు భారయూ నల్ల వరాలమ్మ ఇటీవల 
స్ర్సు్తలైనారు. గురువ్రం జరిగిన 
వరాలమ్మ పెదదాకారయూంలో వ్రికి 
నివ్ళ్లు అరిపుంచి, కుటంబ సభుయూలను 
పరామరి్శంచిన జనసేన నాయకురాలు 

శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి.. ఈ కారయూక్రమంలో మిరి్తపాడ్ గ్రామం జనసేన నేతలు 
కిల్డి ఎర్యయూ, కొర్మదాసు రాజు, కొనిని చంటి, ఊరుకురి్త రమేష్, సింగంపల్్ల నాని 
తదితర నేతలు పాల్్నానిరు.

కనా్న వీరబాబు కుటుంబ సభ్యాలను 
పరామర్శంచిన శ్రీమతి బతుతీల వంకటలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్ం, ముండేశ్రపురం గ్రామానికి చెందిన 
ప్రముఖ నాయకులు కనాని వీరబాబు నినని రాత్రి హఠాతు్తగా మరణించగా .. విషయం 
తెలుసుకునని రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి 
వీరబాబు కుటంబ సభుయూలను పరామరి్శంచి.. మనోధైరయూం చెపపుడం జరిగింది.. వీరి 
వెంట గ్రామ జనసేనశ్రేణులు పాల్్నానిరు.

వంగలపూడిలో కార్తీకమాసం వనసమారాధనలో 
పాల్గొన్న శ్రీమతి బతుతీల వంకటలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం: 
సీత్నగరం మండలం, 
వంగలపూడి గ్రామం, శిరిడి 
సాయిబాబా ఆశ్రమం నందు 
జరిగిన కార్్తకమాస వన 
సమారాధన కారయూక్రమంలో 
గ్రామసు్తల ఆహా్నం మేరకు 
కారయూక్రమంలో పాల్్నని.. 
రాజానగరం నియోజకవర్ 
జనసేన నాయకురాలు 
శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మీ 
.. ఈ కారయూక్రమంలో మదాదాల 
ఏసుపాదం, కాండ్రేగుల 

పోసిరత్నిజి రావు, పందే భారతీయుడ్, చీకట్ల వీర్రాజు, పులప సతయూనారాయణ, 
కూసుపూడి రామచంద్రరావు, కొత్తపల్్ల వెంకటరావు, ఉండవల్్ల కిషోర్.. తదితర 
నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన నాయకులకు జన్మదిన శుభాకంక్షలు తెలిపిన జనసేన ఎంపీపీ
శతఘ్ని న్యూస్: నరసాపురం నియోజకవర్ జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్్జ బమి్మడి నాయకర్ మరియు జనసేన 
సీనియర్ నాయకులు చాగంటి మురళికృష్ణ 
పుటిటీనరోజు సందర్ంగా శుభాకాంక్షలు 
తెల్యజేసిన మల్కిపురం మండల జనసేన 
ఎంపీపీ మేడిచర్ల వెంకట సతయూవ్ణి రాము. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

పిఠాపురం నియోజకవరగొంలో టీం పిడికిలి పోస్టర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: ఉభయగోదావరి జిల్్లల జనసేన పార్టీ మహళా కోఆరిడునేటర్ చల్్ల లక్ష్మి ఆధ్రయూంలో నియోజకవర్ జనసేన 
నాయకులు మురాలశెటిటీ సునీల్ కుమార్, ఊట ఆదివిషు్ణ సమక్షంలో ఆవిష్కరించిన ఈ పోసటీర్ కారయూక్రమంలో కందరాడ జనసేన 
పార్టీ ఎంపీటీసీ పిల్్ల సునీతస్రయూనారాయణ, గొల్లప్రోలు పటటీణ జనసేన నాయకులు మర్రి దొరబాబు, విరవ జనసేన నాయకులు 
తము్మనబోయిన సుదర్శన్ మరియు నియోజకవర్ జనసేన వీర మహళలు జనసైనికులు పాల్్నానిరు. చల్్ల లక్ష్మీ మాట్్లడ్తూ 
పవన్ కళాయూణ్ సీఎం అయ్యూంతవరకు అలుపెరగని పోరాటం చేసా్తమని వివిధ విభాగాలుగా అందుకు కృష చేసు్తనని ప్రతి ఒక్కరికి 
కృతజఞాతలు తెలుపుతూ టీం పిడికిల్ వ్రిని అభినందించారు. మురాలశెటిటీ సునీల్ కుమార్ సభుయూలను అభినందిస్్త పిఠాపురం 
నియోజకవర్ంలోనే కాకుండా ప్రతి చోట జనసేనకి జనం నీరాజనాలు పలుకుతునానిరని రానుననిది జనసేన ప్రభుత్్నిని తెల్పారు. 
ఊట ఆదివిషు్ణ జనసేన పార్టీకి యువత ఆయువుపటటీ ల్ంటిదైతే సషల్ మీడియా గుండె ల్ంటిదని, టోటల్ మీడియాలో 
ఐడియాలజీ ప్రజలందరికీ చేరువైయ్యూల్ చేసు్తనాని టీం పిడికిల్ వ్రికి అభినందనలు తెల్పారు. ఈ సందర్ంగా టీం పిల్కిల్ 
జిల్్ల విభాగపు మ్టివేటర్ గంజి గోవిందరాజు మాట్్లడ్తూ జనసేన అధనేత పవన్ కళాయూణ్ ఎవరిని పల్లకిలో మ్యడానికి 
కాదు మేముననిది. అధకారం కోసం అంధకారంలో ఉనని జనాలకి వెలుతురు ఇవ్డం కోసం జనసేన ఉననిది. అనని మాటలను 
స్ఫీరి్తగా తీసుకుని వ్టిని ప్రజలో్లకి బలంగా తీసుకువెళ్లడమే లక్షష్ంగా మైలవరపు రాజా నేతృత్ంలో జనసేన పార్టీ అభిమాన 
సషల్ మీడియా గ్రూప్ టీం పిడికిల్ వ్రు తగే్దేలే అంటూ 175 నియోజకవరా్లలో ఆటోలకు అంటించే సిటీక్కర్సా గా పోసటీర్సా 
రిల్జ్ చేయడం జరిగినది అని తెల్పారు. ఇంతకు పూర్ం కూడా వేరువేరు సందరా్లో్ల మూడ్ పోసటీర్సా ను రిల్జ్ చేయడం 
జరిగినది అని

• ఆత్మహతయూ చేసుకునని కౌలు రైతుల కుటంబాలకు అండగా నిలబడిన పవన్ కళాయూణ్ ఉదారతను వివరిస్్త ఒక పోసటీర్.
• టిడిపి దత్తపుత్రుడ్ అంటూ అసతయూ ఆరోపణలు పవన్ కళాయూణ్ పై చేస్్తనని అధకార పక్ష వైఖరిని ఖండిస్్త.. దము్మంటే సిబిఐ 

దత్త పుత్రుడ్ నిబదధిత నిజాయితీ నిరూపించుకోవ్లని సవ్లను చేస్్త వేరొక పోసటీర్.
• ఎనిని దశాబాదాలు గడిచిన అననిదాతల అర్తనాథాలకు ముగింపు లేకపోవడంపై అసహనానిని వయూక్తం చేస్్త రైతుకు కావలసింది 

గిటటీబాట ధర కాదు ల్భసాటి ధర అని తెల్సే విధంగా మరొక పోసటీర్ రిల్జ్ చేయడం జరిగినది. ఇపుపుడ్ ప్రజలు సమాజ హతం కోసం పవన్ కళాయూణ్ కి ఒక్క ఛాన్సా ఇవ్్లని 
ఎనానిళ్ళు అక్రమ అవినీతి పాలన జరిపిన అధకార ప్రతిపక్షాలు తపుపుకునే టం వచిచాందని తెల్సే విధంగా ప్రసు్తత పోసటీర్ రిల్జ్ చేయడం జరిగిందని గంజి గోవిందరాజు తెల్పారు.

చిలకం మధుసూదన్ రెడిడిని సనా్మనించిన 
కొట్్నరు జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: కొటూనిరు జనసేన పార్టీ నాయకులు, జనసైనికులు గురువ్రం రాష్ట్ర 
ప్రధాన కారయూదరి్శ చిలకం మధ్స్దన్ రడిడుని మరాయూద పూర్కంగా కల్సి, ఘనంగా 
సనా్మనం చేయడం జరిగింది.

జనసైనికుడు అశోక్ ని పరామర్శంచిన గెడడిం బుజ్జి
శతఘ్ని న్యూస్: 
పా య క రా వు పే ట 
నియోజకవర్ం యస్.
రాయవరం మండలం దార్లపూడి 
గ్రామంలో జనసైనికుడ్ 
అశోక్ కొనిని రోజుల కిందట 
రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్ంగా 
గాయపడాడురు. విషయం 
తెలుసుకునని పాయకరావుపేట 
జనసేన పార్టీ సీనియర్ 

నాయకులు గెడడుం బుజి్జ అశోక్ ఇంటికి వెళి్ల ఆరోగయూ పరిసి్థతి తెలుసుకునానిరు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జగ్ననిదొర, నల్లల రత్నిజి, రంగనాద్, గణేష్, సతీష్ తదితరులు 
పాల్్నానిరు.

ఏఈ తో డ్రైనేజ్ కాలవ సమసయాలు వివరంచిన 
మలికిపురం జనసేన ఎంపీపీ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు 
నియోజకవర్ం మల్కిపురం 
మండలం డ్రైనేజ్ కాలవల 
ఏఈ త డ్రైనేజ్ కాలవ 
సమసయూలు మల్కిపురం 
జనసేన ఎంపీపీ మేడిచర్ల 
వెంకట సతయూవ్ణి మరియు 
రైతులు వివరించడం 
జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో 

మంగెన నరసింహమూరి్త జిల్్ల వయూవసాయ కమిటీ సభుయూలు గుబబుల రమేష్ మండల 
వయూవసాయ కమిటీ సలహా సభుయూలు నల్్ల శివ, వయూవసాయ అధకారి రాకేష్, మల్కిపురం 
మండలం ఎమా్మరో్ నరసింహ మరియు రైతులు పాల్్నడం 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

మహబూబ్ సుభాని సంబరంలో పాల్గొన్న బతుతీల వంకటలక్ష్మి
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం: ముసి్లం సదరులు సంవతసారానికి ఒకసారి అతయూంత పవిత్ంగా జరుపుకునే…
.”మహబూబ్ సుభాని సంబరం” (గుర్రాల పండ్గ) తీర్థం సీత్నగరం మండలం, ఇనుగంటివ్రిపేట 
గ్రామంలో అతయూంత వైభవంగా జరిగింది.. గ్రామంలోని ముసి్లం సదరుల ఆహా్నం మేరకు సంబరంలో 
పాల్్నని రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి… అక్కడ 
ఉననిటవంటి దరా్ను సందరి్శంచి, సంతషం వయూక్తం చేస్్త…. మతసామరసాయూనికి ప్రతీకగా నిల్చేటటటీ 
కారయూక్రమం ఉందని, అల్్ల ఆశీసుసాలు అందరికీ దకా్కలని కోరుతూ…. ఈ సందర్ంగా వ్రిత 
మమేకమవుతూ ఈ కారయూక్రమానికి ఆహా్నించినందుకు సంతషం వయూక్తం చేస్్త.. ఈ వ్రికి బతు్తల 
వెంకటలక్ష్మి ప్రతేయూక ధనయూవ్దాలు తెల్పారు.. కారయూక్రమంలో సీనియర్ నాయకులు మటటీ వెంకటేశ్రరావు, 
మదిదారడిడు బాబులు, బోయిడి వెంకటేష్్, రఫీ రబాబుని, సుభాని జినాని, ప్రసాద్, మహబూబ్ వల్్ల, భాష్, 
జబాబురా, రంగళి అభిరామ్, నాయుడ్, తట అనిల్ వ్సు, పెంటపాటి శివ, పిండి వివేక్ ఇతరులు పాల్్ని 
పాల్్నానిరు.

అనారోగయాంతో మరణంచిన వయాకితీ కుటుంబానికి బతుతీల 
వంకటలక్ష్మి ఆరథిక సహాయం

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం మండలం, పాలచర్ల గ్రామానికి చెందిన ముతయూం వెంకటేసులు ఇటీవల 
అనారోగయూంత మరణించగా.. విషయం తెలుసుకునని రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన నాయకురాలు 
శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి వ్రి కుటంబ సభుయూలను పరామరి్శంచి, మనోధైరయూం చెపిపు.. వ్రి ఆరి్థక పరిసి్థతి 
దృష్టీష్ 5,000/- రూపాయల ఆరి్థక సహాయం అందించడం జరిగింది…, ఈ కారయూక్రమంలో వ్రి వెంత 
స్రపరడిడు రాజారావు, కొత్తపెళి్ల బుజి్జ, బుదాదాల అరు్జన్, రావిపాటి సాయిబాబు, రాగిపాటి శ్రీను, పిల్్ల సాయి, 
బద్రి లోకేష్, పూసల మురళి, బోయిన భార్వ్, పేకేటి పండ్, తేతినేని వీరబాబు, మదిదారడిడు బాబులు, అడాడుల 
దొరబాబు, బోయిడి వెంకటేష్, ఇతర నాయకులు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

భూపాలపట్నంలో పలువురు బాధితులకి ఆరథిక సహాయం అందంచిన బతుతీల వంకటలక్ష్మీ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజవర్ం(మండలం), 
భూపాలపటనిం గ్రామంలో… రాజానగరం నియోజకవర్ 
జనసేన నాయకులు శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మీ పరయూటించి 
పలువురు బాధతు కుటంబాలను పరామరి్శంచి, కొందరికి 
ఆరి్థక సహాయం అందించారు… వ్రిలో బోయిడి గంగరాజు 
ప్రమాదవశాతు్త గాల్కి గాయం కాగా వ్రిని పరామరి్శంచి, 
వైదయూ ఖరుచా నిమిత్తం 5,000/- రూపాయలు ఆరి్థక సహాయం 
అందించడం జరిగింది.. అదే గ్రామానికి చెందిన తూము 
త్రిమూరు్తలు భారయూ స్రయూకాంతం కు గుండె సంబంధత 
ఆపరేషన్ జరగగా వ్రిని వ్రి గృహం నందు పలకరించి 

వ్రి ఆరి్థక పరిసి్థతిల దృష్టీష్ 5,000 /- రూపాయలు ఆరి్థక సహాయం అందించడం జరిగింది.. మరొక చోట బైక్ ఆకిసాడెంట్ గురై కాలుకు పాయూకచార్ గురైన పంతం నాగేశ్రరావు ను 
పలకరించి ప్రసు్తత పరిసి్థతి పై ఆరా తీసి పలకరించడం జరిగింది.. పై కారయూక్రమాలో్ల సీనియర్ నేత, భూపాలపటనిం సరపుంచ్ బుల్్లంకల లోవరాజు, మదిదారడిడు బాబులు, బోయిడి వెంకటేష్, 
వేగిశెటిటీ రాజు, నాతపాం దొరబాబు, తట అనిల్ వ్సు ఇతర నాయకులు జన సైనికులు పాల్్నానిరు.

అనారోగయాంతో బాధపడుతున్న వయాకితీకి ఆరథిక 
సహాయం అందంచిన బతుతీల వంకటలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం: రాజానగరం మండలం, పాలచర్ల గ్రామంలో దళిత 
సామాజిక వరా్నికి చెందిన వేమగిరి బాబురావు తీవ్మైన అనారోగయూంత (పచచా కామెరు్ల) 
బాధపడ్తుండగా… విషయం తెలుసుకునని రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన 
నాయకురాలు శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి వ్రిని పలకరించి, ఆరోగయూ పరిసి్థతులపై 
ఆరా తీసి… వైదయూ ఖరుచాల నిమిత్తం 10,000/- రూపాయలు ఆరి్థక సహాయం 
అందించడం జరిగింది. వీరి వెంట సీనియర్ నేతలు గంగిశెటిటీ రాజేంద్ర, స్రపరడిడు 
రాజారావు, కొత్తపెళి్ల బుజి్జ, బుదాదాల అరు్జన్, రావిపాటి సాయిబాబు, రాగిపాటి శ్రీను, 
పిల్్ల సాయి, బద్రి లోకేష్్, పూసల మురళి, బోయిన భార్వ్, పేకేటి పండ్, తేతినేని 
వీరబాబు, మదిదారడిడు బాబులు, అడాడుల దొరబాబు, బోయిడ్ వెంకటేష్, ఇతర నాయకులు 
జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

కందుల దుర్గొష్ ను మరాయాదపూరవాకంగా కలిసిన 
మాకినీడి శేషుకుమార

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి: రాజమండ్రిలో.. గురువ్రం ఉమ్మడి తూరుపుగోదావరి జిల్్ల 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు గౌరవనీయులు కందుల దురే్ష్ ను మరాయూదపూర్కంగా కల్సిన 
పిఠాపురం నియోజవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి.. మరియు 
మండల అధయూక్షులు అమరాది వల్్ల, పట్టీ శివ, జనసేన నాయకులుగోపు సురేష్, బుర్రా 
స్రయూ ప్రకాష్, గునని బతు్తల రాంబాబు, నక్క శ్రీను, సా్మిరడిడు అంజిబాబు, పెనిపోతుల 
నాని బాబు, కంద సమరాజు, దేశి రడిడు సతీష్,వినుకొండ శిర్ష, నాయకులు జనసైనికులు 
తదితరులు పాల్్నానిరు.
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గొటలాం యువకులకు వాలీబాల్ కిటు్ట అందంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: మాడ్గుల నియోజకవర్ం, కె కోటపాడ్ మండలం జనసేన నాయకులు 
కుంచా అంజిబాబు ఆరి్థక సహాయంత గొట్్లం గ్రామపంచాయతీలో గల యువకులకు 
వ్ల్బాల్ కిటటీ మజి్జ ఈశ్ర రావు చేతుల మీదుగా ఇవ్డం జరిగింది. ఈ సందరబుంగా 
అంజిబాబు మాట్్లడ్తూ యువత క్రీడలపై ఆసకి్త పెంచుకోవడం దా్రా శర్రానికి 
వ్యూయామంత పాట, ఆరోగయూం, చురుకుదనం వసా్తయి అని క్రీడలను జనసేన ఎపుపుడూ 
ప్రోత్సాహసు్తందని తెల్యజేసారు. ఈ కారయూక్రమానికి గోవిందరావుగోల్డు, రాజు, హర్ష్, 
రాము పైడ్రాజు, గంగునాయుడ్ గబబురిసాంగ్ గణేషు, శ్రీను, స్రయూ మరియు గొట్ల గ్రామ 
జనసైనికులు, కోటపాడ్ మండలం జనసేన నాయకులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

పలు కుటుంబాలను పరామర్శంచి.. వారలో దైరాయాని్న నింపిన బండారు శ్రీనివాస్
ఆలమూరు గ్రామం నందు కుటంబ సభుయూలను కోలో్యిన 
కుటంబాలకు అండగా నిలిచి ఎంతో ధైరాయూనిని ఇచిచిన 
ప్రముఖ జనసేన నేత, కతతిపేట నియోజకవర్ం ఇన్చిర్జ్ 
బండారు శ్రీనివాస్!
కతతిపేట నియోజకవర్ం: కషటుకాలంలో ఉన్నిరని తెలిసేతి ఆగ 
మేగాల మీద వచ్చి గొప్ న్యకుడు మనస్నని మారాజు 
బండారు శ్రీనివాస్ జనసేన కతతిపేట నియోజకవర్ ఇన్చిర్జ్ 
న్యకత్వానికి పలువురు ప్రజలు హర్ం వయూకతిం చ్స్తిన్నిరు.
ఆలమూరు గ్రామంలో కద్దిరోజుల క్రితం సవార్స్తిలై గంధం 

సూరయూన్రాయణ ర్టైర్డి బాయూంక్ ఎంపాలాయ్, మర్యు నరాల చినిని సవార్స్తిలైన కారణంగా వార్ కుటంబాలను 
పరామర్శించారు.
శతఘ్ని న్యూస్: కొత్తపేట నియోజకవర్ం: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్్ల, కొత్తపేట నియోజకవర్ంలోని, 
ఆలమూరు మండలంలోని, ఆలమూరు గ్రామం నందు గురువ్రం జనసేన ప్రముఖ నాయకులు కొత్తపేట 
నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఇనాచారి్జ బండారు శ్రీనివ్స్, ఆలమూరు గ్రామం నందు పరయూటించారు. గత 
కొదిదా రోజుల క్రితం ఆలమూరు గ్రామంలో స్ర్సు్తలైన ఇరు కుటంబాలను కల్సి ఎంత ఓదారుపునిస్్త, 

అండగా మేము ఉంట్మని, అధైరయూఒ చెఒదవదదాని, గత కొదిదా రోజుల క్రితం గంధం స్రయూనారాయణ రిటర్డు ఆంధ్ర బాయూంక్ ఎంపా్లయ్ స్ర్సు్తలైన కారణంగా వ్రి కుటంబ సభుయూలను 
పరామరి్శంచారు. అనంతరం శెటిటీబల్జ కుల్నికి చెందిన నరాల నారాయణ గతంలో స్ర్సు్తలైన వీరి సదరులు కుమార్త నరాల చినిని 17 సంవతసారాల యువతి అనారోగయూ కారణంగా 
కొదిదా రోజుల క్రితం మృతి చెందడంత వ్రి కుటంబానిని కల్సి వ్రి కుటంబ సభుయూలకు ఎంత ఓదారుపునిస్్త, ధైరయూం చెపిపు, కషటీసుఖాలో్ల జనసేన కుటంబం ఎపుపుడూ అండగా 
ఉంటందని భరోసానిస్్త, పలువురు జనసైనికులు కారయూకర్తలత గురువ్రం ఆలమూరు గ్రామం నందు పరయూటించి, పలువురు కషటీసుఖాలను బండారు శ్రీనివ్స్ జనసేన ఇనాచార్్జ 
కొత్తపేట నియోజకవర్ం నేత పంచుకునానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో పలువురు ప్రముఖ జనసేన నేతలు సల్ధ జయప్రకాష్ నారాయణ (జెపి) చల్్ల బాబి, చల్్ల వెంకటేశ్రరావు, సిరిగినీడి 
పట్టీభి, కట్టీ రాజు ఆలమూరు గ్రామం జనసేన అధయూక్షులు, పరమట గణేష్, కోట వరలక్ష్మి కొండేటి హైమాదేవి, ఆలమూరు మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు సురపురడిడు సతయూ, 
జనసైనికులు, కారయూకర్తలు పాల్్నానిరు.

చిరంజీవి ఆశిష్ పుటి్టనరోజు వేడుకలలో పాల్గొన్న డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్
నిస్వార్ధ జనసైనికుడు అలలాం దొరబాబు కుమారుడు పుట్టునరోజు సందర్ంగా స్వాముల 
బిక్షలో పిఠాపురం జనసేన న్యకులు డాకటుర్ పిల్లా శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజకవర్ం, చేబ్రోలు గ్రామం నందు నిసా్ర్థ 
జన సైనికుడ్ జనసేన పార్టీ కోసం అహరినిశలు కృష చేసే వయూకి్త అల్లం దొరబాబు 
కుమారుడ్ అల్లం ఆశిష్ తొమి్మదవ పుటిటీనరోజు వేడ్కలలో భాగంగా ముఖయూ 
అతిథులుగా వచిచానటవంటి పిఠాపురం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు శ్రీ విషు్ణ 
హాసపుటల్ అధనేత డాకటీర్ పిల్్ల శ్రీధర్ చిరంజీవి ఆశిష్ ను ఆశీర్దించడం జరిగింది.. 
అనంతరం అయయూపపు సా్ములు భిక్ష (భోజన) కారయూక్రమంలో పాల్్నడం జరిగింది. 
కారయూక్రమంలో భాగంగా పెదిదాంటి శివ, దము్మ చినని, గాజుల గోవిందు, కంద బుజి్జ, 
మరియు చేబ్రోలు జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగింది.

బొమ్్మడి నాయకర్ జన్మదన వేడుకలలో 
పాల్గొన్న డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్

రాష్ట్ర మతసాష్కార వికాస విభాగం చైర్మన్ జనసేన పార్టీ నరసాపురం 
ఇంచార్్జ బమి్మడి నాయకర్ జన్మదిన వేడ్కలలో పిఠాపురం 
నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు డాకటీర్ పిల్్ల శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్:  పిఠాపురం: జనసేన పార్టీ నరసాపురం ఇంచార్్జ 
మతసాష్కార వికాస విభాగం చైర్మన్ బమి్మడి నాయకర్ కు పుటిటీనరోజు 
శుభాకాంక్షలత పిఠాపురం నియోజకవర్ రాష్ట్ర మతసాష్కార వికాస 
విభాగం సెక్రటర్ కంబాల దాస్ బాబు మరియు జనసేన పార్టీ 
మతసాష్కార నాయకులు పలె్లటి బాపనని దొర, పుకా్కల కుమార్ 
సమక్షంలో పిఠాపురం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ నాయకులు శ్రీ 
విషు్ణ హాసిపుటల్ అధనేత డాకటీర్ పిల్్ల శ్రీధర్ ఆధ్రయూంలో నరసాపురం 
పార్టీ ఆఫీస్ నందు అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన పుటిటీనరోజు 
వేడ్కలలో బమి్మడి నాయకర్ గారిచే కేక్ కట్ చేయించిన పిఠాపురం 
నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్్ల.

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

యాకిసాడంట్ కు గురైన వయాకితీని పరామర్శంచిన పితాని
కార్తిక అనని సమారాధన కారయూక్రమంలో పాల్్నని పిత్ని
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరం: రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు మరియు 
ముమి్మడివరం నియోజకవర్ ఇనాచార్్జ పిత్ని బాలకృష్ణ ముమి్మడివరంలో జరిగిన కాపు చింతలపూడి గ్రామంలో 
కారి్తక అనని సమారాధన కారయూక్రమంలో పాల్్నానిరు మరియు ఐ పోలవరం మండలం, తిల్లగుపపు గ్రామసు్తడ్ 
యాకిసాడెంట్ కు గురై కాకినాడలో అపోలో హాసిపుటల్ నందు చికితసా పందుతునని దంగేటి నాగరాజును 
పరామరి్శంచారు.

ఘనంగా బొమ్్మడి నాయకర్ జన్మదన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: నరసాపురం: నరసాపురం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచారి్జ, పీఏసీ సభుయూలు మరియు రాష్ట్ర మతసాష్కార 
వికాస విభాగ ఛైర్మన్ బమి్మడి నాయకర్ జన్మదిన వేడ్కలలో భాగంగా నరసాపురం జనసేన కారాయూలయంలో జనసైనికులు 
ఏరాపుట చేసిన రక్తదాన శిబిరానిని ప్రారంభించి.. అనంతరం నరసాపురం ప్రభుత్ ఆసుపత్రిలో గరి్ణీ స్త్రీలకు మరియు 
అనారోగయూంత చికితసా పందుతునని వ్రికి పళ్ళు, ఫల్లు అందించారు. తదనంతరం నియోజకవర్ నాయకులు, కారయూకర్తలు, 
జనసైనికులు, వీర మహళలత కల్సి కేక్ కటింగ్ కారయూక్రమంలో పాల్్నానిరు. అనంతరం నియోజకవర్ంలో పలు గ్రామాలో్ల 
కేక్ కటింగ్ కారయూక్రమాలో్ల పాల్్నానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో రాష్ట్ర నాయకులు, జిల్్ల నాయకులు, నియోజకవర్ నాయకులు, 
కారయూకర్తలు, జనసైనికులు, వీర మహళలు అధక సంఖయూలో పాల్్నానిరు.

రోడలా దుసిథితిపై గళమెతితీన వంకటగిర జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: వెంకటగిరి నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూంలో సైదాపురం నుంచి 
డేగలపూడికి వెళ్్ల మార్ం మొత్తం గుంతల మయమై నితయూం ప్రమాదాలు జరుగుతూ 
సా్థనికులు ఇబబుందికరంగా ఉంది అంటూ ఎనినిసారు్ల నిరసనలు తెల్పినా సీఎం నిద్ర 
లేవడం లేదంటూ గుడ్ మారినింగ్ సీఎం.. కొత్త రోడ్్ల వేయాలని నిరసిస్్త జనసేన 
పార్టీ ప్రధాన కారయూదరి్శ గడూరు వెంకటేశ్రు్ల, సైదాపురం మండల ప్రెసిడెంట్ శివ 
ఆధ్రయూంలో జరిగిన నిరసన కారయూక్రమంలో పాల్్ని అనంతరం ఎమా్మరో్కి వినతిపత్ం 
అందజేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్్ల ప్రధాన కారయూదరు్శలు గునుకుల 
కిషోర్, కాపు సంక్షేమ సేన నెల్్లరు జిల్్ల అధయూక్షులు పూసల లక్ష్మీ మలే్లశ్రరావు 
మరియు జనసేన నాయకులు కారయూకర్తలు పెదదా ఎతు్తన పాల్్నానిరు.

జగనన్న కాలనీలపై భహిరంగ చర్చకు సిద్ం: 
నార్పల జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: శింగనమల నియోజకవర్ం: అనంతపురం జిల్్ల, నారపుల మండలంలో 
జనసేన నాయకులు మాట్్లడ్తూ జగననని కాలనీలపై మాట్్లడే అర్హత హకు్క ఒక్క 
జనసేన పార్టీకి మాత్మే ఉంది. గత ప్రభుత్ం ఎనీటీఆర్ గృహ కలపున పథకం కింద సంత 
పార్టీ కారయూకర్తలకు తపపు నిజమైన లబిదా దారులకు చేసింది శూనయూం. ప్రభుత్ సలహాదారుడ్ 
గౌరవ సాంబశివ రడిడు గారికి జనసేన పార్టీ తరుపున ఒకటే అడ్గుతునానిం. శింగనమల 
నియోజక వర్ం అంటే కేవలం బుక్కరాయసముద్రం ఒక్కటేనా? మిగిల్న 5 మండల్ల 
పరిసి్థతి ఏంటి? నారపుల మండలంలో పట్టీలు పంపిణి చేసి దాదాపు 2 సం గడ్స్్తనాని 
నవరత్నిలో్ల ఒక రతనిం (జగననని ఇలు్ల) కనుమరుగై పోయినది. లబిదా దారులు అదదాలు 
చెల్్లంచలేక అవస్థలు పడ్తునానిరు. అపోపు సపోపు చేసుకొని ఇలు్ల నిరి్మంచుకుందామనని 
అధకారులు అనుమతి ఇవ్కుండా కాలయాపన చేసు్తనానిరని వ్పోతునానిరు, అంతే 
కాకా జగననని కాలనీలో్ల ఎక్కడ మౌల్క వసతులు కల్పుంచడంలో అధకారులు, ప్రభుత్ం 
గోరంగా విఫలమైనదని స్షటీంగా కనిపిస్తంది. జనసేన పార్టీ మండల పరిధలోని 
జగననని కాలనీలో్ల సందరి్శంచి మాత్మే ఆరోపణలు చేసు్తనానిము. మా ఆరోపణలను 
ఆధారాలత సహా నిరూపించాడనికి మేము సిదధిం.. మీరు సిదధిమా..? జనసేన అధయూక్షుడ్ 
శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారిని విమరి్శసే్త సమసయూలు పరిసా్కరం కావు, ప్రభుత్ం చిత్త శుదిదాత 
లబిదాదారులకు సాధయూమైనంత తొంగరగా నాణయూతత ఇళళును నిరి్మంచి అందించాలని 
బడ్గుబలహీన వరా్ల తరుపున జనసేన పార్టీ డిమాండ్ చేస్తంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
శివ యాదవ్, నాగేంద్ర, పననితట రామయయూ జనసేన కారయూకర్తలు పాల్్నానిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రైతుల నోట్లా మటి్ట కొటి్టన ప్రభ్తవాం వైసీపీ ప్రభ్తవాం: 
బొలిశెటి్ట శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యూస్:  త్డేపల్్లగడెం రూరల్ మండలం ఉపపురగడెం త్ళ్లపాలెం గ్రామంలో నియోజకవర్ 
జనసేన ఇనాచారి్జ బల్శెటిటీ శ్రీనివ్స్ జనసేన పలె్లపోరు కారయూక్రమం నిర్హంచారు. ఈ సందర్ంగా 
బల్శెటిటీ శ్రీనివ్స్ మాట్్లడ్తూ గ్రామీణ ప్రాంత్లో్ల రైతుల నోటో్ల మటిటీ కొటిటీన ప్రభుత్ం వైసీపీ 
ప్రభుత్ం అని అనానిరు.రైతు పండించిన ధానాయూనినికొనేవ్రు లేకసరైన గిటటీబాట ధరలేక రైతులు 
నానా అవస్థలు పడ్తునని పటిటీంచుకునని నాధ్డే కరువయాయూడని రైతులు వ్పోతునానిరని బల్శెటిటీ 
వెల్లడించారు. పంచాయతీలో్ల నిధ్లు లేక గ్రామాలు విలవలల్డ్తునానిరని రాబోవు ఎనినికలో్ల జనసేన 
పార్టీకి మదదాతు పల్కి పవన్ కళాయూణ్ ని ముఖయూమంత్రి చేసే విధంగా కృష చేయాలని గ్రామసు్తలను 
బల్శెటిటీ శ్రీనివ్స్ కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో త్డేపల్్లగడెం మండల అధయూక్షులు అదప ప్రసాద్, 
సా్థనిక నాయకులు మరపట్ల రమేష్, బాతు ప్రభుదేవ్, ఏల్రి కళాయూణ్, మరపట్ల సునీల్, త్డేపల్్ల 
అజిత్, దాసరి ప్రభాకరరావు మరియు త్డేపల్్లగడెం జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీర 
మహళలు పాల్్నానిరు.

మంగళగిర కార్్పర్షన్ ఎని్నకలకి జనసేన సిద్ం – ఎని్నకలు పెట్్ట సతాతీ ఉంద్..?
ప్రజల తరఫున పోరాడుతునని పార్టు జనసేన పార్టు
ప్రచారాలకే అంకితం అవుతునని వైసపి ప్రభుతవాం
శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగిరి, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ చే ఆమ్దం పందిన మంగళగిరి- త్డేపల్్ల మునిసాపల్ కారొపురేషన్ జనసేన పార్టీ కమిటీ నియామక సమావేశం 
జనసేన పార్టీ మంగళగిరి నియోజకవర్ కారాయూలయంలో మంగళగిరి నియోజకవర్ ఇనాచార్్జ చిల్లపల్్ల శ్రీనివ్సరావు అధయూక్షతన గురువ్రం ఉదయం నిర్హంచడం జరిగింది. జనసేన 
పార్టీ అధష్టీనం ఆమ్దంత ఎంటిఎంసి కమిటీకి అధయూక్షులుగా మారుతీరావుని నియమించి, కమిటీ సభుయూలకు నియామక పత్రాలు అందజేయడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా చిల్లపల్్ల 
శ్రీనివ్సరావు మాట్్లడ్తూ… ముందుగా ఎంటిఎంసి అధయూక్షులు మారుతీరావుకి మరియు న్తనంగా నియమితులైన కమిటీ సభుయూలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెల్యజేశారు. ఏ పార్టీ 
చేయనటవంటి గతంలో అధకారంలో ఉనని పార్టీ గాని, నేడ్ అధకారంలో ఉనని వైసీపీ పార్టీ కానీ చేయనటవంటి కారయూక్రమం ఈరోజున మంగళగిరి- త్డేపల్్ల మునిసాపల్ కారొపురేషన్ కి 
అధయూక్షులు, కారయూదరు్శలుగా 47 మందిత కమిటీ నియమించడం జరిగింది. మారుతీ రావు రాజకీయంగా మంచి అనుభవం కల్గిన వయూకి్త అందరూ సహకరించి ముందుకు నడిపించాలని 
కోరారు. జనసేన పార్టీ దినదిన అభివృదిధి చెందుతూ అధకార పార్టీ వ్రికి గుండెలో్ల భయం నింపుతుంది. ఇదే ఉత్సాహంత మీ మీ ప్రాంత్లో్ల పార్టీ బలోపేత్నికై మరింత కృష చేసి 
2024 లో పవన్ కళాయూణ్ ని ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖయూమంత్రిగా చేసే విధంగా కృష చేయాలని కోరారు. ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఏ సమయంలోనైనా అందుబాటలో ఉంట్ను, క్రమశిక్షణత 
పార్టీలో మీ వంతు బాధయూత వహంచండి ఏ కషటీం వచిచానా మీ వెంట నేనుంట్ను అని కారయూకర్తలందరికీ భరోసా ఇచాచారు. ఈ వైసీపీ ప్రభుత్ం వ్రు మంగళగిరిలో ఏ భయంత అయితే 
మునిసాపల్ కారొపురేషన్ ఎనినికలు పెడతలేదో, ప్రజలకు సమాధానం చెపాపుల్. మేము సిదధిం ఎనినికలకి, అధకారం మీ చేతిలో ఉండి కూడా మునిసిపల్ ఎనినికలు పెడత్నికి ఎందుకంత 
భయం అని ప్రశినించారు. ఈ కారయూక్రమంలో రాష్ట్ర కారయూదరి్శ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్, గుంటూరు జిల్్ల సంయుక్త కారయూదరి్శ బడే కోమల్, ఎంటిఎంసి నగర అధయూక్షులు మునగపాటి వెంకట 
మారుతీ రావు, చేనేత విభాగం రాష్ట్ర కారయూదరి్శ జంజనం వెంకట సాంబశివరావు (జె.ఎస్.ఆర్), ఎంటిఎంసి మైనార్టీ సెల్ కోఆరిడునేటర్ షేక్ సుభాని, మంగళగిరి మండల అధయూక్షులు 
వ్సా శ్రీనివ్సరావు, త్డేపల్్ల మండల అధయూక్షులు సామల నాగేశ్రరావు, మంగళగిరి నియోజకవర్ యూత్ నాయకులు చిటటీం అవినాష్, ఎంటిఎంసి కమిటీ సభుయూలు, మంగళగిరి 
నియోజకవర్ సషల్ మీడియా కోఆరిడునేటరు్ల, మంగళగిరి, త్డేపల్్ల, దుగి్రాల మండల కమిటీ సభుయూలు, చిల్లపల్్ల యూత్ సభుయూలు, పార్టీ కారయూకర్తలు, తదితరులు పాల్్నానిరు.
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జనసేన కారయాకరతీ కుటుంబానికి అండగా నిలచిన గరాభాన
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ నియోజకవర్ం, పార్తీపురం మనయూం జిల్్ల, వీరఘటటీం మండలం, వీరఘటటీం 
గ్రామ కాపురసు్తలు జనసేన కారయూకర్త సండి. సుమన్, అమల కుటంబం ఆరిదాకంగా ఇబబుందులు పదుతునానిరు. 
ఆ విషయం తెలుసుకునని సా్థనిక నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు గరా్న సతి్తబాబు వ్రి ఇంటికి వెళి్ల 
వ్ళ్ల సాధక బాధకాలు తెలుసుకొని వ్రి కుటంబానికి 15000/-రూపాయలు ఆరి్థక సహాయం అందించడం 
జరిగింది. ఈ సందర్ంగా సతి్తబాబు మాట్్లడ్తూ.. జనసేన పార్టీ అంటే మా కుటంబంత సమానం 
మా కుటంబంలో ఎవరికి ఏ విధంగా సమసయూ వచిచానా మేము అంత్ కల్సికటటీగా వ్ళ్లకు అండదండగా 
నిలబెడత్ము అని, పార్టీ బలోపేత్నికి కృష చేసు్తనని జనసేన కారయూకర్తలకు జనసేన పార్టీ ఎపుపుడ్ అండగా 
ఉంటందని ఈ సందర్ంగా మరోసారి తెల్యచేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన కారయూకర్తలు 
సతివ్డ.వెంకటరమణ, గరా్పు.నరేంద్ర, కోడి.వెంకటరమణ, జలు్ల.సముబాబు పాల్్నానిరు.

మామ్డికుదురు జనసేన ఆదవారయాంలో సూపర్ స్్టర్ కృష్ణ మృతికి 
సంతాప సభ

శతఘ్ని న్యూస్: పి. గననివరం: సినీ దిగ్జం, స్పర్ సాటీర్ కృష్ణ మృతి పట్ల విచారం వయూక్తం చేస్్త మామిడికుదురు 
సెంటరో్ల మామిడికుదురు మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడ్ జాలెం శ్రీనివ్స రాజా ఆధ్రయూంలో సంత్ప సమావేశానిని 
నిర్హంచడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో మామిడికుదురు మండల సరపుంచుల సమాఖయూ అధయూక్షుడ్ అడబాల 
త్తకాపు, జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయూకర్తలు పాల్్నానిరు.

వైసిపి అసమరథి పాలనపై ధవాజమెతితీన రోసనూరు సోమశేఖర్
శతఘ్ని న్యూస్: స్ళ్్లరుపేట: ఒక రోడ్డు సరిగా వేయలేని వైసిపి మూడ్ రాజధానులు, అభివృదిధి గురించి మాట్్లడటం నిజంగా హాసాయూసపుదం 
అని స్ళ్్లరుపేట నియోజకవర్ జనసేన యువనేత రోసన్రు సమశేఖర్ అనానిరు, ఆయన మీడియాత మాట్్లడ్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని 
ఏదో సమాధానం చెపపుగలరా అని సా్థనిక వైసీపీ ఎమె్మలేయూ సంజీవయయూను స్టిగా ప్రశినించారు. పైగా రాయూల్లకు సా్థనిక వైసీపీ ఎమె్మలేయూ మరియు 
వైసీపీ నాయకులు చదువుకునే పిల్లల్ని వ్డ్కోవడం దురా్మర్మైన చరయూ అని వైసిపి అసమర్థ పాలనపై ధ్జమెత్్తరు. జనసేన మరియు ఇతర 
ప్రతిపక్ష పార్టీలు సుదీర్ఘ పోరాట్ల తరా్త వచిచాన రోడ్డు మనానిరుపోల్రు రోడ్డు, మరి అల్ంటి స్ళ్్లరుపేట నుంచి మనానిరుపోల్రు మీదుగా 
శ్రీకాళహసి్త వెళ్్ల రోడ్డు విషయంలో ఎంత నాణయూత ప్రమాణాలు పాటించారో ఈ వైసీపీ ప్రభుత్ం విషయంలో దయచేసి ప్రజలందరూ గమనించాల్. 

అదేవిధంగా మీడియా వ్రు కూడా దీనిని ప్రజలో్లకి తీసుకు వెళా్లల్సాన అవసరం ఉందని.. రోడ్డు వేసిన నెల రోజులకే గుంతలు పడాడుయి అంటే మరో సంవతసారంలో ఈ రోడ్డు పరిసి్థతి ఎల్ 
ఉంటందో ప్రజలు ఆలోచించాల్.. ఏ అవినీతికి పాలపుడకుండా ఈ వైసీపీ ఇల్ంటి నాణయూత లేని రోడ్డు వేసుంటదా అని కూడా ఆలోచించాల్సాన అవసరం ప్రజలకు ఎంతైనా ఉంది అని 
జనసేన పార్టీ తరఫున తెల్యజేసారు. అల్గే సమశేఖర్ మాట్్లడ్తూ రాబోయ్ 2024 ఎనినికలో్ల ఈ వైసీపీని చితు్తచితు్తగా ఓడించి ప్రజలు జనసేనను గెల్పించి పవన్ కళాయూణ్ గారిని 
ముఖయూమంత్రి చేయవలసిందిగా ప్రజలను అభయూరి్థంచారు.

మదనపలిలాలో టీం పిడికిలి పోస్టర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపల్్ల నియోజకవర్ం 
నందు టీం పిడికిల్ పోసటీర్ ఆవిష్కరణ 
సందర్ంగా టీం పిడికిల్ వ్రి సేవలకు 

ఉమ్మడి చితూ్తరు జిల్్ల జనసేన పార్టీ 
జిల్్ల ప్రధాన కారయూదరి్శ దారం అనిత, 
జనసేన నాయకులు పురుషోత్తం, శంకర, 
వెంకటేశ్, దారం హరి మరియు రడిడు 
కుమార్ తదితరులు అభినందనలు 
తెలపడం జరిగింది.

ల్యర్ కుంటిమదది జయరాం రెడిడి ఆధవారయాంలో 
“ఇంటింట జనసేన”
శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం 
జిల్్ల జనసేన ఉపాధయూక్షులు 
ల్యర్ కుంటిమదిదా జయరాం రడిడు 
ఆధ్రయూంలో “ఇంటింట్ జనసేన” 
కారయూక్రమం దా్రా అనంతపురం 
నియోజకవర్ంలో కమల్నగర్ భాష్ 
హోటల్ మెకానిక్ నగర్ ప్రాంత్లో్ల 
క్రియాశీలక సభుయూలను కల్సి వ్రి 
ఇంటికి వెళి్ల క్రియాశీలక సభయూత్ 
కిట్ల అందజేస్్త, జనసేన అధయూక్షులు 
పవన్ కళాయూణ్ ఏ ఆశయ సాధన 

కోసమైతే జనసేన పార్టీని సా్థపించారో ఆ ఆశయాలను వివరిస్్త ప్రజలత మమేకమై 
సా్థనిక సమసయూలు తెలుసుకొని జనసేన పార్టీ ఆవశయూకతను తెల్యజేయడమైనది. ఈ 
కారయూక్రమంలో అనంతపురం జిల్్ల జనసేన ఉపాధయూక్షులు ల్యర్ కుంటిమదిదా జయరాం 
రడిడు, భవ్ని నగర్ మంజునాథ్, వెంకట్ద్రి నాయక్, హేమంత్ నాయక్, పురుషోత్తం 
నాయక్ , పోతురాజుల అశోక్, పబిబుశెటిటీ మంజునాథ్, ప్రవీణ్ కుమార్ మరియు జనసేన 
నాయకులు, కారయూకర్తలు పెదదా ఎతు్తన పాల్్నానిరు.

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

అన్నమయయా డిపో మేనేజర్ దనుంజయకు వినతిపత్రం అందజేసిన రామ శ్రీనివాస్
రాయచోట్ తిమ్మసముద్ం మీదుగా పింఛా మర్యు రాయచోట్, స్ండుపలిలా వయా స్నిపాయి, మర్యు తిమ్మసముద్ం మీదుగా పాపననిగార్పలిలా 
బస్్సలను పునరుద్ధరణ చెయాయూలి.
శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిల్్ల, సుండ్పల్్ల మండలం, రాయచోటి నుంచి తిమ్మసముద్రం మీదుగా పింఛా బసుసాలు పునరుదధిరించాలని.. 
తుపాను కారణంగా చిటేటీడ్ వంకమీద గల బ్రిడి్జ కొటటీకపోవడంత బసుసాను నిల్పి వేయడం జరిగింది. బ్రిడి్జ పునరుదధిరించి తిమ్మసముద్రం నుంచి 
బెస్తపల్్ల వరకు పదకొండ్ పలె్లల నివ్సులకు బసుసా సౌకరయూం లేక చాల్ ఇబబుందులకు గురవుతునానిరు. రాత్రిపూట ఆరోగయూ సమసయూ తలపెటిటీన 
కూడా ఎల్ంటి సౌకరయూం లేక ఇబబుందులకు గురవుతునానిరు కనుక సమసయూలను గురి్తంచి పునరుదధిరన చేసి బసుసాల సౌకరయూం కల్పుంచాలని 
కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేనపార్టీ నాయకులు రామ శ్రీనివ్స్, జిల్్ల కారయూవర్ సభుయూడ్ షేక్ రియాజ్, శ్రీనివ్స రాజు, మదన్ కుమార్ 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

మునిసాపల్ కమ్షనర్ కి వినతిపత్రమ్చి్చన పిడుగురాళలా జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: గురజాల, పిడ్గురాళ్ల పటటీణంలోని 4వ వ్ర్డు అంబేద్కర్ కాలనీలో మరియు ప్రజాశకి్త నగర్ నందు 
బజారు మధయూలో ఉననిటవంటి కాల్ల మీద కల్రుటీగాని కనీసం ధోనె కానీ ఏరాపుట చేయకపోవడం వలన ఆ రోడ్్ల 
ది్చక్ర వ్హనం కూడా పోయ్ పరిసి్థతి లేదని, అదేవిధంగా ప్రజాశకి్త నగర్ లోని మొదటి లైన్ లో బోరింగ్ పంపు 
రిపేర్ వచిచా రండ్ సంవతసారాలు అవుతునాని పటిటీంచుకునే నాధ్డ్ లేడని, అంబేద్కర్ కాలనీలోని చరిచా లైన్ లో విదుయూత్ 
స్తంభానిని ఏరాపుట చేయాలని, ఇక్కడ చాల్ ఇబబుందులు ఎదురొ్కంటనానిమని, ఎమా్మరో్ ఆఫీస్ వెనుక బజారు నుంచి 
అంబేద్కర్ కాలనీలోకి కల్సే 50 అడ్గుల సిమెంట్ రోడ్డు వేయలేదని, ఎనినిసారు్ల అధకారుల దృషటీకి, అధకార పార్టీ 
నాయకుల దృషటీకి తీసుకెళి్లనా ప్రయోజనం లేదని సా్థనిక ప్రజలు జనసేన జిల్్ల జాయింట్ సెక్రటర్ దూదేకుల ఖాసీం 
సైదా, మండల అధయూక్షులు కామిశెటిటీ రమేష్ కి తెల్యచేసారు. ఈ సందరబుంగా వ్రు మాట్్లడ్తూ అక్కడ పరిసి్థతిని 
చూసి ఇక్కడ ఉనని సమసయూను వెంటనే పరిష్కరించాలని, కొనిని వేల కోట్లత అభివృదిధి చేశామని చెపుపుకునే ఎమె్మలేయూ కాసు మహేష్ రడిడు పిడ్గురాళ్ల పటటీణంలోని 4వ వ్రుడు కి వచిచా చూసే్త 
మీ అభివృదిదా ఏంటో అరధిమవుతుంది అని, చినని చినని సమసయూలు కూడా తీరచాలేని నిససాహాయ సి్థతిలో ప్రభుత్ం ఉందని అనానిరు, ప్రజలపై నిజంగా చిత్తశుదిధి ఉంటే కనీసం చినని చినని 
సమసయూలు అయినా వెంటనే పరిష్కరించాలని అనానిరు. దీనికి సంబంధంచి మునిసాపల్ కమిషనర్ కి వినతిపత్ం అందించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్్ల జాయింట్ సెక్రెటర్ దూదేకుల 
కాశీం సైదా, మండల అధయూక్షులు కామిశెటిటీ రమేష్, జిల్్ల ప్రోగ్రాం కమిటీ సభుయూలు దూదేకుల సల్ం, మండల ఉపాధయూక్షులు పెదకొల్మి కిరణ్, బయయూవరపు రమేష్, గుర్ం కోటేశ్రావు, 
దూదేకుల కాసిం, నాగుల్ మీరా, సామెల్, సాగర్, బాష్, మీసాల రాజేష్, కామిశెటిటీ అశోక్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

జగనన్న కాలనీలో ఇచి్చన సథిల్లు వివరణ కోరన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజవర్ం జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి పిలుపు మేరకు నియోజకవర్ వ్యూప్తంగా 
పలు మండల కేంద్రాలో్ల జనసేన పార్టీ నాయకుల ఆధ్రయూంలో జగననని కాలనీలో ఇచిచాన స్థల్లు, ఎంత మంది నివ్సం ఏరపురచుకునానిరు, 
ఎంత మంది నివ్సం మధయూ దశలో ఉంది, ప్రజలకు స్థల్లు ఇవ్డానికి ఎనిని ఎకరాలు కొనుగోలు చేశారనని సమాచారం తెలుసు కోవడానికి 
పలు పంచాయతీ, గ్రామ సచివ్లయాలో్ల జనసేన పార్టీ నాయకులు వినతి పత్ం అందజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా చిత్రాడ జనసేన 
పార్టీ ఎంపీటీసీ దూలపల్్ల రతనిం. సచివ్లయ సెక్రెటర్కి జగననని కాలనీ వివరాలు ఇవ్్లని కోరుతూ వినతి పత్ం ఇవ్టం జరిగింది. 
పిఠాపురం మండల రూరల్ నాయకులు గోపు సురేష్ ఆధ్రయూంలో విరవ్డ గ్రామ సచివ్లయంలో జగననని కాలనీలో వివరాలు కోరుతూ 
వినతి పత్ం ఇవ్డం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో చిత్రాడ ఎంపీటీసీ దూలపల్్ల రతనిం, గోపు సురేష్, దేశ రడిడు సతీష్, కంద సమరాజు, 
నాయకులు జనసైనికులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

జగనన్న కాలనీలపై భహిరంగ చర్చకు సిద్ం: జ్. 
ఏర్రి స్వామ్

శతఘ్ని న్యూస్: జగననని 
కాలనీల పై జగన్ ప్రభుత్ం 
పై ఏ పార్టీలకు మాట్్లడే 
అర్హత లేనపుపుడ్ కేంద్ర బిజేపి 
ప్రభుత్ము ఈ రాష్్రానికి 
కేటయించిన పి.ఎం.ఆర్.వై 
పథకం దా్రా 20.05935 
గృహాలను కేట్యించగా 
రాష్ట్రం లో 15,00,000 లక్షల 

పైగా పట్టీల్చిచా జగననని కాలనీగా పెటటీకోవడం తపుపు కాదా?. బుక్కరాయసముద్రం 
మండల కేంద్రంలో 1600 పట్టీల్చిచా వ్టిలో 600 రదుదాచేసి వైసిపి నాయకులు 
బినామీలుగా పెటటీకొని వైసిపి ప్రభుత్ం ఇచిచాన 1600 పట్టీలలో ఎనిని గుణాధ్లు 
కంపీ్లట్ అయినాయి ఎనిని ఇలు్ల కంపీ్లట్ చేసి పేద ప్రజలకు ఇంటి త్ళాలు ఇచాచారు? 
చెపపుండి.. మేము బహరంగ చరచాకు సిదధిం.. మీరు సిదధిమా? బుక్కరాయసముద్రం 
మండలంలో మిగిల్న 34 గ్రామాలలో లబిధిదారులకు అనువు గాని చోట ఇంటి స్థల్లు 
ఇచిచా.. ఒక్క గుణాధ కూడా లేవు అని మా జనసేన నాయకుల పరిశీలనలో తెల్సింది. 
ప్రభుత్ సలహాదారులు గౌరవ సాంబశివ రడిడు గారికి జనసేన పార్టీ తరుపున ఒకటే 
అడ్గుతునానిం. ఆల్రు సాంబశివ్రడిడు గారు మీరు గ్రామాలో్లకి వచిచా పరిశీలన 
చేసే్త లబిధిదారులు మమ్మల్ని చీ కొడత్రో ?.. మిమ్మల్ని చీ కొడత్రో అపుపుడ్ అర్థం 
అవుతుంది. గడపగడప ప్రోగ్రాంలో కొనిని పథకాలు గురించి మాత్మే కాకుండా 
జగననని ఇంటి స్థల్ల పట్టీలు తీసుకునని లబిధిదారులను స్థల్లో్లకి తీసుకువెళి్ల అడిగితే 
వ్లు్ల నివసించడానికి అనువైనా చోట కాదా అని లబిదా దారులను అడిగితే వ్రి ఆవేదన 
బాధలు అర్థం అవుత్యి. ప్రజలకు జరిగిన అనాయూయానిని ప్రతి ఒక్కరికి అడిగే హకు్క 
ఉంటంది. వ్టిలో బాగంగా జనసేన పార్టీ జగననని ఇలు్ల అక్రమాలపై ప్రజల తరఫున 
ప్రశినించడం మా హకు్క. బుక్కరాయసముద్రం మండలంలో జగననని ఇళ్లపై అక్రమాలు 
జరిగాయి అనేది వ్స్తవం దీనిపై బహరంగ చరచాకైన మరోక సారి జగననని కాలనీల 
పరిశీలనకైనా సిదధిం అని మండల కనీ్నర్ జి. ఏర్రి సా్మి నిరసన తెల్పారు.

జనసేన ఆధవారయాంలో జీవీఎంసీ 
సిబ్ందతో ఫోగిగొంగ్

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనిం దక్షిణ, కారొపురేటర్ భీశెటిటీ 
వసంత లక్ష్మీ మరియు గోపీకృష్ణ (జికె) స్చనలు 
ప్రకారం ఎసీసా కాలనీ వెంకటేశ్ర మెటటీ చుటటీపక్కల 
జీవీఎంసీ సిబబుందిత ఫోగి్ంగ్ చేయటం జరిగింది.
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