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ప్రశ్నించే గింతుకలను నొక్కేస్తా రా?
* పెడనలో జన సైనికులపై దాడి గర్హనీయం
శతఘ్ని న్యూస్: జగననని ఇళ్ల నిర్మాణంలో చతికిలపడిన ర్ష్ట్ర గృహనిర్మాణ శాఖామంత్రి శ్రీ జోగి రమేష్ 
నియోజకవర్గమైన పెడనలో వై.సి.పి. కారయూకర్తలు గండాలు మాదిరి దౌర్జన్యూలకు పాల్పడుతున్నిరని 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైరమాన్ శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో విమరి్శంచారు. గురువారం ర్త్రి 
జనసేన కారయూకర్తలు మంత్రి వైఫల్యూలను ఎతి్త చూపుతూ ముద్ంచిన పోసటీర్లను అతికిస్తండగా మంత్రి 
అనుచరులు దౌర్జనయూం చేశారు. వారి నుంచి తపి్పంచుకుని పోలీస్ సేటీషన్ లోనికి వెళ్లగా పోలీసలు 
చూస్తండగానే- మంత్రి అనుచరులు వీరంగం వేస్్త నలుగురు జన సైనికులను దుర్మార్గంగా కొట్టీన 
విషయానిని పార్టీ కార్యూలయం దృష్టీకి జిల్్ల న్యకులు తీసకువచాచారు. దాడికి పాల్పడినవాళ్ళు 
పోలీసలు చూస్తండగానే దర్్జగా వెళ్్లపోయారు. పోలీసలు మాత్ం పోసటీరు్ల అతికించిన నలుగురు జన 
సైనికులపైన్, వారి కోసం వెళ్ళున స్థానిక జనసేన న్యకుడు శ్రీ ఎడ్లపల్్ల ర్మ్ సధీర్ మీద కేసలు 
పెట్టీరు. ఈ దాడిని జనసేన తీవ్ంగా ఖండిస్తంది. దాడి విషయం తెలుసకునని జనసేన న్యకులు, 
జన సైనికులు పెడన పోలీస్ సేటీషన్ కు తరల్ ర్వడంతో.. చివరకు దాడి చేసిన వారిపై కూడా కేస 
నమోదు చేయడానికి పోలీస్ అధికారులు అంగీకారం తెల్పారు. మంత్రి అనుచరుల దౌర్జన్యూనిని 
ప్రజాస్వామికవాదులంతా ఖండించాల్. ఇటువంట్ అప్రజాస్వామిక చరయూలను న్యూయబద్ంగా జనసేన 
ఎదుర్కంటుంది. మడ అడవులు ధవాంసం చేసి తీర్నిని కొల్లగొటటీడం నిజం కాదా? ఇసక, మట్టీ దోపిడీ 
మాటేమిట్? ఈ వాస్తవాలను ప్రశనించడంతోపాటు- గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి నియోజక వర్గంలోనే 
‘పేదలందరికీ ఇళ్్ల’ పనులు ముందుకు వెళ్లడం లేదని జనసేన బయటపెట్టీంది. దీనిపై మంత్రి బాధయూతగా 
స్పందించాల్్సంది పోయి ఈ విధమైన దాడులు ఏమిట్? ప్రభుతావానిని, మంత్రులను, ప్రజాప్రతినిధులను 
ప్రశనించే హకు్క పౌరులకు ర్జాయూంగం ప్రస్దించింది. ఆ హకు్కను వై.సి.పి. న్యకులు కాలర్యాలని 
ప్రయతినించడం వారి అహంకార్నికి ప్రతీక. ప్రశనించే గొంతుకలను నొకి్క వేయడానికి ప్రయతినిసే్త 
ప్రజలు తగుర్తిలో వై.సి.పి. ప్రభుతావానికి తగిన సమాధానం చెబుతారని మంత్రి తెలుసకోవాలని శ్రీ 
న్దండ్ల మనోహర్ హెచచారించారు.

22వ తేదీ నుంచి విజయనగరుం జిల్లాలో 
విస్తృత స్థాయి సమావేశాలు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ నియోజకవర్్గల వార్గా విస్తృత స్థాయి సమావేశాలను చేపడుతోంది. ఇందులో భాగంగా ఉమమాడి 
విజయనగరం జిల్్ల సమావేశాలు ఈ నెల 22వ తేదీ నుంచి మొదలవుతాయి. జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ ఛైరమాన్ 
శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ గారు సమీక్షలు నిరవాహిస్్తరు. విజయనగరంలో ఈ సమావేశాలు ఉంట్యి. 22వ తేదీ నుంచి వారం 
రోజులపాటు అసంబ్్ల నియోజకవర్్గలవార్గా ఈ సమావేశాలు చేపటేటీందుకు షెడ్యూల్ సిద్ం చేశారు. పార్టీ ముఖయూ న్యకులు, 
వీర మహిళలు, క్రియాశీలక సభయూతవా నమోదు చేపట్టీన వాలంటీరు్ల, పార్టీ విభాగాల సభుయూలు పాల్గంట్రు. పార్టీ కారయూక్రమాల 
నిరవాహణ, క్షేత్స్థాయిలో సమసయూలపై పోర్టం, జిల్్ల స్థాయిలో దీర్ఘకాల్కంగా ఉనని ప్రజా సమసయూలు, పెండింగ్ ప్రాజెకుటీలు, 
కారయూకర్తల సంక్షేమం తదితర అంశాలపై చరిచాస్్తరు.

పవన్ కళ్యాణ్ కటౌటలాపై వైసీపీ ప్రతాపుం
• సర్వాపల్్ల నియోజకవర్గంలో కలకలం
• మొదట పార్టీ కార్యూలయం వద్ కటౌట్ల చించివేత
• ఇపు్పడు జాతీయ రహదారి పక్కన ఉనని కటౌట్ల తొలగింపు
• ఫిర్యూదు చేసిన్ పట్టీంచుకోని పోలీసలు
శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ వస్తన్నిరంటే భయపడుతునని వైసీపీ ప్రభుతవాం.. 
ఇపు్పడు ఆయన బాయూనరు్ల కటౌట్లకు సైతం వణుకుతోంది. బాయూనరు్ల ఎకు్కవ కనబడితే ముఖయూమంత్రికి 
పా్లసిటీక్ హోరి్డంగుల మీద నిషేధం గురు్తకు వచిచానటుటీ.. సర్వాపల్్ల నియోజకవర్గంలో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
కటౌటు్ల చూసే్త అధికార పార్టీ న్యకులకు అనుమతులు, అడ్డంకులు గురు్తకువస్తన్నియి. ఈ నెల 
8వ తేదీ సర్వాపల్్ల నియోజకవర్గం, వెంకట్చలం మండల కేంద్ంలోని జనసేన పార్టీ కార్యూలయానికి 
సమీపంలో రండు భార్ కటౌలు్ల పార్టీ న్యకుడు శ్రీ బోబ్బేపల్్ల సర్ష్ ఏర్్పటు చేశారు. అదే రోజు మరో 
రండు కటౌటు్ల విక్రమ సింహపురి యూనివరి్శటీ సమీపంలో జాతీయ రహదారి పక్కగా ఏర్్పటు చేశారు. 
10వ తేదీ గురు్తతెల్యని దుండగులు పార్టీ కార్యూలయం వద్ ఏర్్పటు చేసిన కటౌట్ చించివేశారు. 
ఈ వయూవహారంపై శ్రీ బోబ్బేపల్్ల సర్ష్ స్థానిక పోలీస్ సేటీషన్ లో ఫిర్యూదు చేశారు. పోలీసలు విచారణ 
జరుపుతాం అని కూడా చెప్పలేదు. గురువారం జాతీయ రహదారి మీద ఏర్్పటు చేసిన కటౌట్ల మీద 
కూడా కనుని కుట్టీంది. ముగు్గరు వయూకు్తలు ఆ కటౌటు్ల తొలగిస్తండగా.. అటుగా వెళ్్తనని వారు వీడియోలు 
చిత్రించి జనసేన న్కులకు పంపారు. ఈ వయూవహారం మీద జనసేన శ్రేణులు భగు్గమంటున్నియి.
ఇది వైసీపీ శ్రేణుల పనేనని జనసేన న్యకులు ఆరోపిస్తన్నిరు. ఫిర్యూదు చేసే్త పోలీసలు 
స్పందించకపోవడం వలే్ల ఇపు్పడు ఉనని కటౌటు్ల కూడా బహిరంగంగా తొలగించారని మండిపడుతున్నిరు. 
ప్రజాస్వామయూంలో అనిని పార్టీలకు సమాన హకు్కలు ఉంట్యని, పోలీసలు అధికార పార్టీకి తొతు్తల్్లగా 
వయూవహరించర్దని అంటున్నిరు. జిల్్ల అధయూక్షులు శ్రీ మనుక్ంత్ రడి్డ తో కలసి మరోస్రి పోలీసలకు 
ఫిర్యూదు చేస్్తమని.. స్పందన ర్ని పక్షంలో కోరుటీలో ప్రైవేటు కేస దాఖలు చేసి న్యూయ పోర్టం 
చేస్్తమని హెచచారిస్తన్నిరు.
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జగనన్న మోసం.. రాష్టం సర్వ నాశనం
* పరదాల మాటున ముఖం చూపించని ముఖయూమంత్రి
* 98 శాతం అసమర్ ప్రభుతవాం
* అనిని వర్్గలను ఏడిపించిన ఘనత ఈ ముఖయూమంత్రిదే
* రైతులంతా ఆవేదనతో ఉన్నిరు
* వైసీపీ పాలన 30 ఏళ్ళు కాదు... 30 రోజులు కూడా భరించలేని సిథాతిలో ప్రజలు
* అననిమయయూ డాయూం తెగిపోవడంలో వైసీపీ ఇసక మాఫియా పాత్ ఉంది
* ఏ కషటీం వచిచాన్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఉన్నిరు
* రైలేవాకోడ్రు జనసేన పార్టీ కారయూకర్తల ఆతీమాయ సమావేశంలో పీఏసీ చైరమాన్  న్దండ్ల మనోహర్

శతఘ్ని న్యూస్: వైసీపీ ప్రభుతవా పని తీరు 2 శాతం అయితే, 98 శాతం వీరి అసమర్త కనిపిస్తంది. 
ఇళ్ల నిర్మాణం దగ్గర నుంచి, రోడ్ల వరకు వారు చేసేదంతా మోసమేనని, జగననని మోసం దబబేకు 
ర్ష్ట్రం సరవాన్శనం అయియూందని జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ చైరమాన్ శ్రీ న్దండ్ల 
మనోహర్ గారు అన్నిరు. ఉమమాడి కడప జిల్్లలో రండు రోజుల పరయూటనలో భాగంగా శుక్రవారం 
స్యంత్ం రైలేవా కోడ్రు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ న్యకులు, కారయూకర్తలతో శ్రీ మనోహర్ 
గారు ఆతీమాయ సమావేశం నిరవాహించారు. ఈ సమావేశంలో శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ గారు 
మాట్్లడుతూ “సంత జిల్్లలో అనిని సమసయూలను స్నుకూలంగా పరిష్కరించాల్్సన ముఖయూమంత్రి దానికి విరుద్ంగా ప్రవరి్తస్తన్నిరు. కోడ్రు రోడు్డ గురించి జనసేన న్యకులు 
పాదయాత్ చేసే్త కేసలు, బెదిరింపులకు దిగుతున్నిరు. అననిమయయూ ప్రాజెకుటీ బాధితులకు ఇంత వరకు న్యూయం చేయలేకపోయారు. 5 సంట్లలో 3 నెలలో్ల ఇంట్ నిర్మాణం పూరి్త చేసి 
తాళ్లు ఇస్్తమని, పంట రుణాలు మాఫీ చేస్్తమని, ఇసక మేటలు తొలగించుకోవడానికి హెకాటీరుకు రూ.12,500 ఇస్్తనని, డావాక్ రుణాలు రదు్ చేస్్తమని, పది రోజులో్ల యువతకు 
జాబు ఇస్్తమని రకరకాల మాటలు చెపి్ప ప్రాజెకుటీ బాధితులను మోసం చేశారు. ఇప్పట్ వరకు సీఎం చెపి్పన ఏ హామీ పూరి్తస్థాయిలో అమలు కాలేదు. ప్రాజెకుటీ తెగిపోయి సంవత్సరం 
అవుతున్ని ఇంకా గుడార్లో్ల పేదలు నివసిస్తన్నిరు. ఒక్క ఇంట్ నిర్మాణానిని ఇప్పట్ వరకు పూరి్త చేయలేకపోయారు.

* పరదాల న్యకుడు
పేదలు ముఖయూమంత్రిని కలుసకోవాలన్ని, కనీసం చూడాలన్ని వీలుపడని దౌర్భాగయూ పరిసిథాతి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంది. ముఖయూమంత్రి పరయూటనకు వస్తన్నిరని తెల్యగానే బారికేడు్ల, 
పరదాలు కటేటీసి, దుకాణాలనీని మూసి ముఖయూమంత్రి ఆ ప్రాంతంలో పరయూట్స్తన్నిరు. ఎందుకు మీకు ఇంత అభద్త భావన..? ఎనినికల మేనిఫెసటీ 98% పూరి్త చేశామని చెబుతునని మీకు 
ఎందుకు ఇంత భయం..? వరద బాధితులను పర్మరి్శంచడానికి కూడా రోడు్డ ఇరువైపుల్ బారికేడు్ల, పరదాలు కటుటీకోవాల్్సన అవసరం ఏముంది..? స్మానయూ ప్రజల ఆవేదన ఎల్ 
చెపు్పకోవాల్..? ఇల్ంట్ పాలన చేస్తనని మీరు ఇంకా సీఎం కుర్చాని పటుటీకుని వేల్డడానికి రకరకాల మాటలు చెబుతున్నిరు. మరో 30 సంవత్సర్లు కాదు.. కనీసం 30 రోజులు 
కూడా భరించడానికి ప్రజలు సిద్ంగా లేరు. ఇప్పట్కే మీ పాలన మీద ప్రజలో్ల ఏహయూ భావం వచిచాంది. మీరు ఆ కుర్చా నుంచి దిగకపోతే ప్రజలే దింపేసే రోజులు దగ్గరలోనే ఉన్నియి.
* రైతుతో కనీనిరు పెట్టీస్తన్నిరు
టమోట్ ధర పూరి్తగా పతనమైంది. చితూ్తరు పశచామ ప్రాంతంతో పాటు కడపలో అధికంగా పండే టమాట్కు గిటుటీబాటు ధర లేక రైతు విలవిల్్లడుతున్నిడు. ధరల సిథార్కరణకు బడ్్జట్్ల 
రూ.3 వేల కోట్ల నిధిని ఏర్్పటు చేస్్తమని చెపి్పన మాట ఏమైంది..? ఒకవేళ ఆ నిధులు ఉంటే రైతులకు ఉపయోగపడేవి. కషటీకాలంలో రైతులను నిలువున్ ముంచేస్తన్నిరు. మరోపక్క 
ఖర్ఫ్ ధానయూం కొనుగోలు కేంద్రాల విషయంలోన్ రైతులు రోడు్డ ఎకు్కతున్నిరు. సరైన సమయంలో కొనుగోలు కేంద్రాలు తెరవక, తేమ శాతం పేరుతో రైతును నిలువున్ మోసం చేస్్త 
ప్రభుతవాం వయూవహరిస్తనని తీరు వారిని కలవరపెడుతోంది. రైతు భరోస్ కేంద్రాల పేరుతో అతిపెద్ స్్కం చేసి, వాట్ని రైతులకు ఉపయోగం లేకుండా చేశారు. అనిని రంగాలో్లన్ రైతులు 
ప్రభుతవాం అనుసరిస్తనని విధాన్లతో ఇబబేందులు ఎదుర్కంటున్నిరు. రైతు కనీనిట్ వరదతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముంపులో ఉంది.
* ఆర్డరు్ల భారతీ సిమంటుకే
ర్ష్ట్రవాయూప్తంగా జనసేన పార్టీ మూడు రోజుల పాటు చేపట్టీన ‘జగననని ఇళ్్ల పేదలందరికీ కనీనిళ్్ల’ కారయూక్రమంలో విస్తపోయే విషయాలు బయటకు వచాచాయి. జగననని కాలనీలో్ల 
అంతులేని అవినీతి దాగుంది. పేదల ఇంట్ కల నెరవేరచాడంలో ప్రభుతవాం నిర్లక్షష్ం ప్రదరి్శస్తంది. జగననని కాలనీలు అవినీతికి కేంద్రాలుగా మారిపోయాయి. సిమంటు వాడకంలోన్ 
సంత కంపెనీ భారతి సిమంట్ సంసథాకే మొత్తం ఆర్డరు ఇస్తన్నిరు. ముడి సరకు న్ణయూతగా లేదు. పేదల ఇళ్లనీని అతయూంత దారుణంగా కనిపిస్తన్నియి. ర్ష్ట్రవాయూప్తంగా చేపట్టీన ఆడిట్్లన్ 
జగననని ఇళ్లలో డొల్లతనం కనిపించింది. దీనిపై సవివర నివేదికను తయారుచేసి, వాస్తవ పరిసిథాతిని ప్రజల ముందు ఉంచుతాం.
* ప్రాజెకుటీ తెగడానికి వైసీపీ న్యకుల ఇసక కుట్రలే కారణం
అననిమయయూ ప్రాజెకుటీ తెగడం వెనుక వైసీపీ న్యకుల ఇసక దోపిడీ ఉంది. అప్పట్్ల భార్గా వచిచాన వరద నీట్ని అవుట్ ఫ్్ల రూపంలో సకాలంలో బయట్కి పంపలేదు. అనిని గేటు్ల 
ఎత్తకపోవడానికి భార్గా ఇసక కొటుటీకుపోతుంది అని వైసీపీ న్యకులు గేటు్ల ఎత్తనీయకుండా చేశారననిది కూడా నిజమే. అననిమయయూ ప్రాజెకుటీ నిర్వాసితులకు వెనువెంటనే పార్టీ 
ఆధవారయూంలో స్ధయూమైనంత స్యం చేశాం. ఎనోని కుటుంబాలను మానవతవాంతో ఆదుకున్నిం. ఇపు్పడు సంవత్సరమైన్ బాధితులకి జరగని న్యూయం పట్ల జనసేన పార్టీ పోర్డుతుంది. 
వారికి అండగా నిలుస్తంది. అహంకారంతో ఎమమాలేయూలు మాట్్లడితే వారికి చెపా్పల్్సన విధంగానే సమాధానం చెపా్తం. ప్రజాస్వామయూ దేశంలో ఏ ర్జకీయ పార్టీకి అయిన్ కారయూక్రమాలు 
చేసకుని సేవాచ్ఛ ఉంటుంది. జనసేన పార్టీ బాయూనరు్ల చింపి, మీ భయానిని బయట పెటుటీకున్నిరు. జన సైనికులు ఎవరూ మీ బెదిరింపులకు భయపడేవారు కాదు.
* సమష్టీగా పోర్డుదాం
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి రైలేవాకోడ్రు నియోజకవర్గంపై ప్రతేయూక దృష్టీ ఉంది. కచిచాతంగా రైలేవాకోడ్రులో జనసేన జెండా ఎగర్ల్. జన సైనికులందరి 
ఆమోదంతో నియోజకవర్గ ఇన్చారి్జని నియమించుకుందాం. జనసైనికులు అంకితభావం అలవాటు చేసకోవాల్. ప్రతి సమసయూకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ర్వాలని కోరుకునే కంటే ఆ 
సమసయూపై ముందుగా పోర్టం మీర్ మొదలుపెటటీండి. అనిని విషయాలో్లన్ పార్టీ కిందిస్థాయి నేతల దగ్గర నుంచి శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి వరకు అండగా ఉంట్రు. అధికార పార్టీ 
బెదిరింపులకు భయపడాల్్సన అవసరం లేదు. ఏకతాట్ పైకి వచిచా సమష్టీగా పోర్టం చేయండి. ప్రపంచంలో ఏ పార్టీ చేయని విధంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేస్తనని కౌలు రైతు 
భరోస్ యాత్ కానీ, కారయూకర్తలకు బ్మా రక్షణ గాని ఎంతో గొప్పవి. చినని చినని సమసయూల పట్ల ఎకు్కవ ఆలోచించొదు్. వయూకి్తగతంగా వైసీపీ న్యకులు దూష్ంచిన్ సహనంతో వారికి 
సమాధానం చెప్పండి. ఒక ఇంట్ని ఎంత పట్టీషటీంగా జాగ్రత్తగా నిరిమాస్్తమో అదే విధంగా పార్టీని నిరిమాంచాల్. బలం లేని ఇటుకలు ఇంట్ నిర్మాణంలోకి వసే్త ఆ ఇలు్ల ఎంత బలహీనంగా 
మారుతుందో, ఆశయాలు లేకుండా వచిచాన న్యకులు పార్టీకి అల్గే అవుతారు. జనసేన పార్టీ ఒక బలమైన పున్దులతో నిరిమాంచే పార్టీ. అంచెలంచెలుగా అనిని కమిటీలు వేసకొని 
ముందుకు వెళ్్ం. పార్టీ పట్ల చిత్తశుది్తో నిజాయితీతో పని చేసే యువత బలం మనకు మాత్మే సంతం. కచిచాతంగా ఏ సమసయూ వచిచాన్ పార్టీ న్యకుల దృష్టీకి తీసకురండి. మీకు 
మేము అండగా నిలబడతాం” అన్నిరు. ఈ సందరభాంగా పలువురు వైసీపీ, టీడీపీ పార్టీల నుంచి జనసేన పార్టీలో చేర్రు. వారికి శ్రీ మనోహర్ గారు కండువాలు కపి్ప పార్టీలోకి 
స్దరంగా ఆహావానించారు. సమావేశంలో జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, కారయూదరి్శ శ్రీ తాతంశెట్టీ న్గేంద్, పార్టీ నేతలు డాకటీర్ హరిప్రస్ద్, శ్రీ 

మనుక్ంత్ రడి్డ, శ్రీ పందిట్ మలోహోత్రా, శ్రీ ర్ందాస్ చౌదరి, శ్రీమతి ఆకేపాట్ సభాష్ణి, శ్రీమతి కీర్తన, శ్రీమతి వినుత 
కోట, శ్రీమతి వనజ, శ్రీ కళ్యూణం శవ శ్రీనివాస్, శ్రీ ఎం.వెంకటేశవార ర్వు, శ్రీ గంధంశెట్టీ దినకర బాబు, శ్రీ జోగినేని 
మణి, శ్రీ పగడాల వెంకటేష్, శ్రీమతి కారుమంచి సంయుక్త, శ్రీ అంకిశెట్టీ మణి, శ్రీ ఉత్తర్ది శవకుమార్, శ్రీ నగరిపాట్ 
మహేష్ తదితరులు పాల్గన్నిరు.
* బ్మా చెకు్క అందజేత
ఇటీవల రోడు్డ ప్రమాదంలో మృతి చెందిన చితూ్తరుకు చెందిన జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక కారయూకర్త శ్రీ జిల్్లడి వేణు 
కుటుంబ సభుయూలకు రూ.5 లక్షల ప్రమాద బ్మా చెకు్కను శ్రీ మనోహర్ గారు అందజేశారు. వేణు స్ఫ్టీవేర్ ఇంజనీర్ 
గా పని చేస్్త ఇటీవల పూతలపటుటీ వద్ జరిగిన రోడు్డ ప్రమాదంలో మృతి చెందారు. పార్టీ తరఫున క్రియాశీలకంగా 
పనిచేసే వేణుకు పార్టీ తరఫున రూ.5 లక్షల చెకు్కను అతని కుటుంబ సభుయూర్లు శ్రీమతి నీరజ అందుకున్నిరు. ఈ 
సందరభాంగా వారి కుటుంబ పరిసిథాతిని శ్రీ మనోహర్ గారు అడిగి తెలుసకున్నిరు.

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

ప్రధాని మోదీతో జరిగిన 
సమావేశాని్న గౌరవిస్తం

* సమావేశ వివర్లు బహిర్గతం చేయాల్్సన అవసరం లేదు
* పుకార్లకు సమాధానం చెప్పక్కర్్లదు
* ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిషయూత్ కోసమే జనసేన ఆలోచన
* వైసీపీ విముక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం అంతా ఏకం కావాల్
* అననిమయయూ ప్రాజెక్టీ బాధితులకు తీరని అన్యూయం
* నేట్కీ నషటీ పరిహారం లేదు.. పకా్క ఇళ్ల ఊసే లేదు
* సీఎం ఇచిచాన ఏ హామీ అమలు కాలేదు
* క్షేత్ స్థాయి పరిసిథాతులను ప్రజలకు తెల్యజేస్్తం
* సంత జిల్్ల ప్రజలకు న్యూయం చేయని ముఖయూమంత్రి ర్ష్ట్రానికి ఏం చేస్్తరు?
* తిరుపతి విమాన్శ్రయంలో మీడియాతో మాట్్లడిన జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైరమాన్ శ్రీ న్దండ్ల 
మనోహర్

శతఘ్ని న్యూస్: ‘గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నర్ంద్ మోదీ గారితో మా అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారి సమావేశానిని మా జనసేన పార్టీ గౌరవిస్తంది. ఆ సమావేశంలో చరిచాంచిన విషయాలను 
బహిర్గతం చేయాలనే ఆలోచన లేదు. ఈ సమావేశంపై వస్తనని రకరకాల భాష్టయూలకు ఇపు్పడు 
సమాధానం చెపా్పల్్సన అవసరం లేదు’ అని జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ ఛైరమాన్ 
శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ గారు స్పషటీం చేశారు. శ్రీ మోదీ, శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి సమావేశంలో 
అంశాలని చెబుతూ స్మాజిక మాధయూమాలో్ల వస్తనని పుకారు్ల గురించి స్పందించాల్్సన అవసరం 
లేదు అన్నిరు. శుక్రవారం మధాయూహనిం ర్ణిగుంట విమాన్శ్రయంలో శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ 
గారు మీడియాతో మాట్్లడారు. శ్రీ మనోహర్ గారు ఉమమాడి కడప జిల్్ల పరయూటన కోసం 
ర్ణిగుంటకు చేరుకున్నిరు. అననిమయయూ డాయూం జల విలయానికి ఏడాది అయిన నేపథయూంలో 
ఆ ప్రాంతాలలో శనివారం పరయూట్ంచి బాధిత ప్రజలను కలుస్్తరు. ర్ణిగుంటలో మీడియాతో 
శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్రానికి న్యూయం కోసం, బిడ్డల 
భవిషయూతు్త కోసం మాత్మే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆలోచన ఉంటుంది. ర్ష్ట్రం, ర్ష్ట్ర ప్రజల 
మంచి కోసం ఏం చేసే్త బాగుంటుంది అనని కోణంలోనే సమావేశం జరిగింది. పదవుల కోసం 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఎపు్పడు ఆలోచించరు. ప్రజల కోసం వారి భవిషయూతు్త కోసం మాత్మే 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఆలోచించి మాత్మే ఏ మాట అయిన్ మాట్్లడుతారు. వైసీపీ వల్ల 
ర్ష్ట్రానికి జరిగే నషటీం, భవిషయూతు్తలో అనుసరించాల్్సన విషయాలు గురించి చరచా జరిగింది. 
కొనిని అంశాలు ఎనినికల సమయంలో ర్జకీయంగాను చరచాకు వస్్తయి. వాట్కి రకరకాల 

భాష్టయూలు చెపి్ప, అనిని విషయాలు ఇపు్పడు చెపా్పల్్సన అవసరం లేదు. శ్రీ నర్ంద్ మోదీ గారితో జరిగిన సమావేశం విషయంలో సషల్ మీడియాలో వచిచాన ప్రతి అంశానికి సమాధానం 
చెపా్పల్్సన అవసరం లేదు.

* వైసీపీ వల్ల ఎంత నషటీమో వివరిస్్తం
వైసీపీ విముక్త ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కోసం కచిచాతంగా అనిని పక్షాలు కల్సి పోర్డాల్్సన అవసరం ఉంది. ర్ష్ట్రానికి వైసీపీ వల్ల ఎంత నషటీమో ప్రజలకు అరథామయేయూల్ వివరిస్్తం. కచిచాతంగా 
జనసేన పార్టీకి అవకాశం ఇవావాలని కోరుతాం. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి న్యకతవాం ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఎంత అవసరమో తెల్యజెపే్పల్ క్షేత్స్థాయిలో ప్రచారం చేస్్తం. ప్రభుతవా వయూతిర్క 
ఓటు చీలకూడదు అనని దానిపై ఓ ప్రణాళ్క ప్రకారం ఎనినికలో్ల ముందుకు వెళ్్తం.
* న్డు శ్రీ జగన్ రడి్డ ఇచిచాన హామీలు ఏమయాయూయి?
మీకు నేనున్ని.. మూడు నెలలో్ల పకా్క ఇలు్ల కట్టీస్్త. నషటీపోయిన వారందరికీ తగిన పరిహారం ఇపి్పంచే బాధయూతను తీసకుంట్నని అననిమయయూ ప్రాజెకుటీ వరద ముంపు బాధితులకు 
ముఖయూమంత్రి శ్రీ జగన్ రడి్డ ఇచిచాన హామీలు నేట్కీ నీట్ మూటలుగానే మిగిల్యి. సంత జిల్్ల కడపలో ఒక ప్రాజెకుటీ వరద విలయానికి తెగిపోయి, వేల మంది రోడు్డపై పడితే తీరిగా్గ 
ప్రభావిత ప్రాంతాలను చూడడానికి వచిచాన సీఎం అప్పట్్ల ఇచిచాన హామీలనీని మరిచాపోయారు. ప్రతి ఎకర్కు ఇసక మేటలు తొలగించుకోవడానికి రూ. 12,500 ఇస్్తమని చెపా్పరు. ఆ 
హామీ ఏమైపోయింది. లక్షల్ది ఎకర్లో్ల పంట నషటీం ఏర్పడితే, రైతులకు కనీసం న్యూయం జరగలేదు. యువతకు ప్రతేయూక జాబ్ మేళ్ నిరవాహించి ఉదోయూగాలు ఇస్్తమన్నిరు. 44 మంది 
చనిపోయి, వేల్ది మూగజీవాలు కొటుటీకుపోయాయి. పూరి్తస్థాయిలో వారికీ నషటీపరిహారం అందలేదు. ఇప్పట్కీ స్యం కోసం బాధితులు తిరుగుతున్నిరు.
* బాధితుల వేదన అరథాం చేసకోవడం లేదు
శ్రీ శవారడి్డ అనే రైతు తాడేపల్్ల చుట్టీ తిరిగి చివరకు ఆతమాహతాయూ ప్రయతనిం కూడా చేశారు అంటే పరిసిథాతి ఎల్ ఉందో అరథాం అవుతుంది. డావాక్ సంఘాల మహిళలకు రుణమాఫీ కూడా 
జరగలేదు. యువతకు ఉదోయూగాలు లేవు. అననిమయయూ ప్రాజెకుటీ బాధిత ప్రాంతాలో్ల ఇప్పట్కి హృదయ విదారక దృశాయూలు కలచి వేస్తన్నియి. సంత జిల్్ల బాధితులకు న్యూయం చేయలేని 
ముఖయూమంత్రి తీరు ఆక్షేపనీయం. ఈ రండు రోజులో్ల ప్రభావిత గ్రామాలో్ల తిరిగి, కచిచాతంగా క్షేత్స్థాయిలో ఉనని విషయాలను నివేదిక రూపంలో ప్రజల ముందు ఉంచుతాం. అననిమయయూ 
ప్రాజెకుటీ వరద ముంపునకు పూరి్తగా నేలమటటీమైన న్లుగు గ్రామాలో్ల ప్రతి ఇంట్ని పరిశీల్స్్తం. క్షేత్స్థాయిలో బాధితులు పడుతునని వేదనను, ఆక్రందనను ప్రజలకు తెల్యజేస్్తం. 
ప్రభావిత ప్రాంతాలో్ల ఉనని పరిసిథాతిని ఒక నివేదిక రూపంలో జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి అందజేస్్తం. దీనిపై ఆయన మార్గదర్శకాల ప్రకారం జనసేన పార్టీ 
బాధితులకు అండగా ఉంటుంది. అననిమయయూ ప్రాజెకుటీ తెగిపోయిన వెంటనే రండో రోజే జనసేన పార్టీ శ్రేణులు స్పందించాయి. జన సైనికులు ప్రతి ఇంట్కి తిరిగి తక్షణ అవసరం కింద 
బియయూం, ఇతర నితయూవసర్లతో పాటు దుప్పటు్ల, మడికల్ స్యం అందజేశారు. మనిష్ని మనిష్ ఆదుకోవాలనే మానవతవాంతో విలయం జరిగిన వెంటనే జనసేన పార్టీ శ్రేణులు వేగంగా 
స్పందించాయి. అప్పట్్ల అననిమయయూ ప్రాజెకుటీ బాధితులకు ఎంత మేర జనసేన పార్టీ అండగా నిలబడిందో ఇపు్పడు కూడా అదే విధంగా వారికి భుజం కాస్్తం. ముఖయూమంత్రి ఎందుకు 
స్పందించడం లేదో అరథాం కావడం లేదు. వాస్తవ పరిసిథాతులు ఏమిట్ కచిచాతంగా తెలుసకుని బాధితుల పక్షాన పోర్డుతాం. బాధితులకు మూడు నెలలో్ల పకా్క గృహాలు కట్టీస్్తను అని 
చెపి్పన ముఖయూమంత్రి కనీసం ఇప్పట్కీ ఒక గృహం కూడా పూరి్త చేయకపోవడం విచారకరం. బాధితులంతా గుడార్లో్ల బతుకులు వెళళుదీయడం కనిపిస్తంది. వారి అందరితో మాట్్లడి, 
వాస్తవ పరిసిథాతులపై నివేదిక తయారు చేస్్తం.
* పోలీసల ముందే దౌర్జనయూం బాధాకరం
ర్ష్ట్ర మంత్రి శ్రీ జోగి రమేష్ సంత నియోజకవర్గం పెడనలో జనసేన న్యకులు, కారయూకర్తలను అక్రమంగా అరసటీ చేయడమే కాకుండా పోలీస్ సేటీషన్ లోనే వైసీపీ గండాలు దాడికి 
పాల్పడటం అతయూంత హేయం. చట్టీనిని కాపాడాల్్సన పోలీసల ముందే వైసీపీ గండాలు బరి తెగిస్తన్నిరు. కరపత్రాలు, వాల్ పోసటీర్ల దావార్ వైసీపీ న్యకుల దాష్టీకాలను వివరిసే్త 
కేసలు పెటటీడం దారుణం. వయూవసథాలు, చట్టీలను ఎంత మేర ఈ ప్రభుతవాం నిర్వారయూం చేస్తందో పెడన ఘటనతో అర్ం అవుతుంది. జన సైనికులు బెదిరింపులకు భయపడి, కేసలకు 
లంగిపోయే వారు కాదు. మీ అన్యూయాలను, అక్రమాలను నితయూం నిలదీస్్తనే ఉంట్రు. ప్రజాస్వామయూ పంథా లో పోర్టం చేస్్తం” అన్నిరు.
* శ్రీ మనోహర్ కి ఘన స్వాగతం
రండు రోజుల పరయూటన నిమిత్తం తిరుపతి విమాన్శ్రయానికి విచేచాసిన శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ గారికి జనసేన న్యకులు కారయూకర్తలు అపూరవా స్వాగతం పల్కారు. పుష్ప గుచా్ఛలు ఇచిచా, 
శాలువాలు కపి్ప సత్కరించారు. స్వాగతం పల్కిన వారిలో చితూ్తరు జిల్్ల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు డాకటీర్ పి.హరిప్రస్ద్, నెల్్లరు జిల్్ల అధయూక్షులు శ్రీ మనుక్ంత్ రడి్డ, పార్టీ న్యకులు 
శ్రీ కిరణ్ ర్యల్, శ్రీ ర్ందాస్ చౌదరి, శ్రీమతి ఆకేపాట్ సభాష్ణి, శ్రీమతి కీర్తన, శ్రీమతి వినుత కోట, శ్రీమతి వనజ, శ్రీ జె.ర్జారడి్డ, శ్రీ మధుబాబు, శ్రీమతి అనిత దారం, శ్రీ జోగినేని 
మణి, శ్రీ పగడాల వెంకటేష్, శ్రీ ఎమ్.వెంకటేశవార ర్వు, శ్రీ మైఫ్ర్్స మహేష్, శ్రీ పెండాయూల హరి, శ్రీ సజయ్ బాబు, శ్రీ ఉయాయూల ప్రవీణ్ తదితరులు ఉన్నిరు.
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మేక ఈశ్వరయ్య ఆధ్వర్యయంలో జనసైనికుల 
కార్తీక మాస ఆత్మీయ సమేమీళనయం

శతఘ్ని న్యూస్: చింతలపూడి నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ మేక ఈశవారయయూ 
ఆధవారయూంలో శుక్రవారం జనసైనికుల కార్్తక మాస ఆతీమాయ సమేమాళనం నిరవాహించడం 
జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో ఉమమాడి పశచామ గోదావరి జిల్్ల జనసేన పార్టీ అదయూక్షులు 
కొట్కలపూడి గోవిందర్వు, జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర కారయూదరి్శ ఘంటస్ల వెంకటలక్ష్మి, 
తణుకు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ విడివాడ ర్మచంద్ర్వు తదితర జనసేన 
న్యకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గన్నిరు.

కోటవురట్ల ఆధ్వర్యయంలో టయం పిడికిలి పవన్ 
కళ్్యణ్ పోస్టర్ విడుదల

శతఘ్ని న్యూస్: పాయకర్వుపేట నియోజకవర్గం: కోటవురట్ల మండల జనసేన 
పార్టీ న్యకులు బాలేపల్్ల ఏసబాబు, ఉగి్గన ర్ము ఆధవారయూంలో టీం పిడికిల్ 
ప్రతిష్టటీతమాకంగా చేపట్టీన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పోసటీర్ ను శుక్రవారం రిలీజ్ 
చేయడం జరిగింది. ప్రజలు సమాజ హితం కోసం పవన్ కళ్యూణ్ గారికి ఒక్క ఛాన్్స 
ఇవావాలని ఎన్నిళ్ళు అక్రమ అవినీతి పాలన జరిపిన అధికార ప్రతిపక్షాలు తపు్పకునే టం 
వచిచాందని తెల్సే విధంగా ఈ ప్రస్తత పోసటీర్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. పవన్ కళ్యూణ్ 
సీఎం అయేయూంతవరకు అలుపెరగని పోర్టం చేస్్తమని అదేవిధంగా నిరంతరం పార్టీ 
శ్రేయస్స కోసం పనిచేస్తనని టీం పిడికిల్ సభుయూలందరికీ హృదయపూరవాక కృతజ్ఞతలు 
తెలుపుకుంటున్నిం. అదేవిధంగా ర్నునని రోజులో్ల గ్రామస్థాయిలో జనసేన పార్టీని 
ఏ విధంగా ముందుకు తీసకెళ్్లల్ మరియు జనసేన పార్టీ యొక్క సిదా్ంతాలను 
ఆశయాలను ఏ విధంగా ముందుకు తీసకెళ్్లల్ అనే అంశంపై చరిచాంచడం జరిగింది. 
ఎనిని దశాబా్లు గడిచిన అననిదాతల ఆర్తన్దాలకు ముగింపు లేకపోవడం పై 
అసహన్నిని వయూక్తం చేస్్త రైతుకు కావలసింది గిటుటీబాటు ధర కాదు ల్భస్ట్ ధర 
అని తెల్సే విధంగా మరణించిన కౌలురైతులకు రైతు భరోస్ యాత్ చేయడం మరక 
పోసటీరుని రిలీజ్ చేయడం జరిగినది. ఈ కారయూక్రమంలో కోటవురట్ల మండల్నికి చెందిన 
జనసైనికులు మరియు వివిధ గ్రామాలచెందిన జనసైనికులు పాల్గనడం జరిగింది. 
వాళ్లందరికీ జనసేన పార్టీ తరపున న్ ప్రతేయూక ధనయూవాదాలు

తితి్త భూలోకం కుటంబాని్న పరామరి్శంచిన 
డాక్టర్ పిల్లా  శ్రీధర్

అనారోగయూం కారణంగా అకాల మరణానికి చంతిస్తూ తితితూ భూలోకం కుటంబానిని 
పరామర్శంచన డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజకవర్గం, 
కోనపాపపేట గ్రామం నందు అన్రోగయూం 
కారణంగా మరణించిన తితి్త భూలోకం 
కుటుంబానిని ర్ష్ట్ర మత్సష్కార న్యకులు 
కంబాల దాస మరియు మత్సష్కార 
న్యకులు పల్్లట్ బాపనని దొర 
సమక్షంలో పిఠాపురం నియోజకవర్గ 
జనసేన న్యకులు శ్రీ విష్ణు హాసి్పటల్ 
అధినేత డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్్ల (ఎండి జనరల్ 

మడిసిన్) పర్మరి్శంచి కుటుంబానికి మనోధైరయూం నింపడం జరిగింది. అనంతరం 
ఆ కుటుంబ అవసర్ల నిమిత్తం ఒక నెలకు సరిపడా 50 కేజీల బియయూం నితయూవసర 
సరుకులు ఆరిథాక సహాయంగా అందజేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా 
మత్సష్కార న్యకులు కంబాల దాస, మత్సష్కార న్యకులు పలే్లట్ బాపనని దొ, 
పిర్ది అపా్పర్వు, సర్డ గణేష్, పుకు్కల కుమార్, డి శ్రీను, బి స్వామి, సిహెచ్ ర్జు, 
పి మారియా, ఏ సతీష్, మరుగు మానినియయూ, మరుగు సతి్తయయూ, కొవ్వారు అచచాయయూ, 
మరియు జన సైనికులు పాల్గనడం జరిగింది.

నాదండలా  మనోహర్ కు ఆహ్్వనం పలికిన 
శ్రీమతి వినుత కోటా

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహసి్త నియోజక వర్గం: కడప జిల్్ల పరయూటనలో భాగంగా 
శుక్రవారం తిరుపతి విమాన్శ్రయానికి విచేచాసిన జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైరమాన్ న్దండ్ల 
మనోహర్ కు విమాన్శ్రయంలో ఆహావానం పల్కిన శ్రీకాళహసి్త నియోజకవర్గ ఇన్చారి్జ 
శ్రీమతి వినుత కోట్.

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


శనివారం, 19 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కరయంట్ షాక్ తో గాయపడిన కన్నారావుకు ఆర్థిక సహాయయం అయందయంచిన బత్తీల వయంకటలక్ష్మీ
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరం: ర్జానగరం మండలం, కలవచర్ల గ్రామానికి చెందిన పచచాగొడుగుల కన్నిర్వు కు కరంట్ ష్టక్ తో కాల్కి గాయం కాగా… విషయం తెలుసకునని న్ 
సేన కోసం న్ వంతు కమిటీ కో ఆరి్డనేటర్ శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి వారిని పలకరించి, కోలుకునే వరకు తగు జాగ్రత్తలు తీసకోవాలని స్చించి.. వైదయూ ఖరుచాల నిమిత్తం 5,000/- 
వేల రూపాయలు ఆరిథాక సహాయం అందించడం జరిగింది.. కలవచర్ల యూత్ లీడర్ చల్్ల ర్ము, న్యకులు యర్రా పుల్లయయూ, పెనుమాకుల వెంకనని, దొడ్డ న్గనని, అడా్డల అప్పనని, 
దొడ్డ వెంకటర్వు, న్రిపిరడి్డ బుచిచాయయూ, స్ధన్ల సబాబేర్వు, అడా్డల లీల్ భగవాన్, సీనియర్ నేతలు మటటీ వెంకటేశవారర్వు, మది్రడి్డ బాబులు, వేగిశెట్టీ ర్జు, బోయిడి వెంకటేష్, 
తోట అనిల్ వాస.. కలవచర్ల జనశ్రేణులు పాల్గన్నిరు.

ప్రమాదయంలో గాయపడిన వ్యకితీకి 
ఆర్థిక సహాయయం అయందయంచిన బత్తీల వయంకటలక్ష్మీ

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరం నియోజక వర్గం: ర్జానగరం మండలం, కలవచర్ల గ్రామానికి చెందిన 
పిల్్ల దుర్్గప్రస్ద్ కు ప్రమాదంలో కిడీనికి గాయం కాగా.. కలవచర్ల జనశ్రేణుల దావార్ విషయం 
తెలుసకునని ర్జానగరం నియోజకవర్గ జనసేన న్యకుర్లు శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి వారిని 
పలకరించి, కోలుకునే వరకూ తగు జాగ్రత్తలు తీసకోవాలని స్చించి.. జనసేన పార్టీ తరఫున అనిని 
విధాల్ అండగా ఉంట్మని భరోస్ ఇచిచా… వైదయూ ఖరుచాల నిమిత్తం 5,000/- వేల రూపాయలు 
ఆరిథాక సహాయం అందించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో కలవచర్ల యువన్యకులు చల్్ల 
ర్ము, జనసేన నేతలు యర్రా పుల్లయయూ, పెనుమాకుల వెంకనని, దొడ్డ న్గనని, అడా్డల అప్పనని, దొడ్డ 
వెంకటర్వు, న్రిపిరడి్డ బుచిచాయయూ, స్ధన్ల సబాబేర్వు, అడా్డల లీల్ భగవాన్ సీనియర్ నేతలు మటటీ 
వెంకటేశవారర్వు, మది్రడి్డ బాబులు, వేగిశెట్టీ ర్జ, బోయిడి వెంకటేష్, తోట అనిల్ వాస మరియు 
కలవచర్ల జనశ్రేణులు పాల్గన్నిరు.

జనసైనికుని కుటయంబానికి అయండగా నిలచిన 
బత్తీల వయంకటలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరం: సీతానగరం మండలం, ముగ్గళ్ల గ్రామానికి చెందిన 
జనసైనికుడు యెరుబండి కేశవ తండ్రి ధరమార్జు పక్షవాతం వచిచా ర్జమండ్రి 
గవరనిమంట్ హాస్పటల్ నందు ట్రీటమాంట్ తీసకుంటునని విషయం తెలుసకునని.. 
జనసేన న్యకుర్లు శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి పర్మరి్శంచి.. మరుగైన వైదయూం 
అందించాలని వైదుయూలకు స్చించి… ఖరుచాల నిమిత్తం 5,000/-ఆరిథాక సహాయం 
అందించడం జరిగింది.. ఈ కారయూక్రమంలో మట్టీ వెంకటేశవారర్వు, రుద్ం కిషోర్, 
మది్రడి్డ బాబులు, వేగిశెట్టీ ర్జు, బోయిడి వెంకటేష్, తోట అనిల్ వాస ఇతర 
న్యకులు పాల్గన్నిరు.

బూరుగుపూడిలో కార్తీక వనసమారాధనలో 
పాల్గొననా బత్తీల వయంకటలక్ష్మీ

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరం: కోరుకొండ 
మండలం, బూరుగుపూడి గ్రామంలో.. 
దుర్గమమాతల్్ల గుడివద్ కార్్తకవన 
సమార్ధన కారయూక్రమంలో, గ్రామ 
జనశ్రేణుల ఆహావానం మేరకు పాల్గనని 
ర్జానగరం నియోజకవర్గ జనసేన 
న్యకుర్లు శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మీ. 
ఈ కారయూక్రమంలో మది్రడి్డ బాబులు, 
బోయిడి వెంకటేష్, వేగిశెట్టీ ర్జు, 

న్తిపాఒ దొరబాబు, అడా్డల దొరబాబు, దేవన దుర్్గప్రస్ద్, తోట అనిల్ వాస, దొడి్డ 
అప్పలర్జు, బూరుగుపూడి గ్రామ పెద్లు, జనశ్రేణులు పాల్గన్నిరు.

సయంగవరయంలో కార్తీక వనసమారాధనలో పాల్గొననా 
బత్తీల వయంకటలక్ష్మీ

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరం: 
సీతానగరం మండలం, సింగవరం 
గ్రామంలో.. కృష్ణుడి గుడి (కాలనీ) 
వద్ జరిగిన కార్్తకమాసవన 
సమార్ధన కారయూక్రమంలో పాల్గనని 
ర్జానగరం నియోజకవర్గ జనసేన 
న్యకుర్లు శ్రీమతి బతు్తల 
వెంకటలక్ష్మి. కారయూక్రమంలో పాల్గని 
స్థానిక ప్రజలతో మాట్మంతీ… 
అనని వితరణ కారయూక్రమంలో 

సవాయంగా పాల్గని భకు్తలతో మమేకమవుతూ ఆహా్లదంగా ముందుకు స్గిన పలకరింపులు.. 
ఈ కారయూక్రమంలో సీనియర్ నేత మటటీ వెంకటేశవారర్వు, మది్రడి్డ బాబులు, బోయిడి వెంకటేష్, 
వేగిశెట్టీ ర్జు, తోట అనిల్ వాస, కొట్టీ రవేంద్, సంకర శ్రీను, కొత్తపల్్ల దుర్గయయూ, సంకర దుర్గ 
ప్రస్ద్, సంకర పవన్, వాస వీరన్గు, కంట ర్మయయూ, తుమమాల పవన్, మాస్ వీరనని, న్గు, 
అనిల్, చరణ్, కొట్టీ వెంకనని, సంకర శ్రీను, జాజుల పండు, అంగీన ర్ంపండు, గంట ర్ంబాబు 
ఇతర న్యకులు, సింగవరం జనసైనికులు పాల్గన్నిరు.

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

జనసేన నాయకులకు కృతజ్ఞ తలు తెలిపిన పోతవరం గ్రామస్్తలు
మోకాలు శస్త్ర చకిత్సకు సహకరంచన జనసేన నాయకులకు కృతజ్ఞతలు 
తెలిపిన పోతవరం గ్రామస్తూలు
శతఘ్ని న్యూస్: దరి్శ నియోజకవర్గం: జనసేన పార్టీ దరి్శ నియోజకవర్గ 
జనసేన న్యకులు వరికూట్ న్గర్జు ఆధవారయూంలో ఆదితయూ మలీటీ స్పష్టల్టీ 
హాసి్పటల్్స గుంట్రు వారి సహకారంతో దరి్శ నియోజకవర్గం, దరి్శ 
మండలంలోని పోతవరం గ్రామంలో సపెటీంబర్ 2 పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టీనరోజు 
వేడుకలో మగా పవనోత్సవాలలో భాగంగా న్ల్గవ రోజు పోతవరం గ్రామంలో 
మడికల్ కాయూంపు నిరవాహించగా.. ఎనిమిది మందికి మోకాలు శస్త్ర చికిత్స 
అవసరం అయినది. శస్త్ర చికిత్సలో మోకాలు చిప్ప మార్చాల్ అని తెలుపడం 
జరిగింది. విషయం తెలుసకునని వరికూట్ న్గర్జు, ర్మోమాహన్ గుంట్రు 
ఆదితయూ మలీటీ స్పష్టల్టీ హాసి్పటల్ డాకటీర్్స తో మాట్్లడి ఈ మడికల్ కాయూంపులో 
సల్క్టీ అయిన వారికి ఉచితంగా చేయవలసిందిగా డాకటీర్్స ని కోరగా వారు 
ఆమోదించిన్రు. శుక్రవారం వారు గుంట్రు హాసి్పటల్ కి వెళ్్ల నేపథయూంలో 
మాకు ఈ సహాయానిని అందించిన వరికూట్ న్గర్జు కు కృతజ్ఞతలు 

తెలుపుతూ వారి ఊరిలోనే ర్మాలయం దగ్గర చినని మీట్ంగ్ ను ఏర్్పటు చేయడం జరిగినది. ఈ కారయూక్రమానిని దగ్గరుండి నిరవాహించిన ఓబుల్పురం కొండ మరియు అబుబే 
సబుబేకు వరికూట్ న్గర్జు అభినందనలు తెల్యజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో కొంకాల ర్మోమాహన్ మాట్్లడుతూ.. ఆదితయూ హాసి్పటల్ వారితో మేము మాట్్లడి ఉన్నిము అక్కడ 
ఎటువంట్ రూపాయి చెల్్లంచకుండానే మీకు ఉచితంగా ఆపర్షన్ చేస్్తరంట్ తెలుపుతూ ఈ కారయూక్రమానిని గత నెలలో ఈ పోతవరం గ్రామంలోనే మడికల్ కాయూంపును నిరవాహిదా్మని 
తెల్యజేసిన వరికూట్ న్గర్జు గారికి కృతజ్ఞతలు తెల్పారు. ఏపీజీపి రిటర్్డ చీఫ్ మేనేజర్ కొల్్ల హనుమంతర్వు మాట్్లడుతూ.. జనసేన పార్టీలో పవన్ కళ్యూణ్ గారి సిదా్ంతాలు 
అందరూ తెలుసకోవాలని, ర్బోయే రోజులలో పవన్ కళ్యూణ్ గారు ముఖయూమంత్రి అవుతారు అని ఎంతో మందికి మేము ఇల్గే సహాయం చేస్్తమని వారు తెల్యజేయడం జరిగినది. 
ఈ కారయూక్రమంలో రిటర్్డ డిపూయూటీ డి.ఇ.ఓ బదు్ల లక్షష్మయయూ, షేక్ ఇర్షాద్, ఉపు్ప సబుబే, న్గిశెట్టీ అజయ్ మరియు జనసైనికులు గ్రామస్తలు పాల్గనడం జరిగినది.

మయంగళగిర్ జనసేన పార్్టలో భార్ చేర్కలు
జనసేన పార్్టలో చేరన మంగళగిర, పార్క్ రోడ్డు యువత
శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగిరి: గురువారం ర్త్రి జనసేన పార్టీ మంగళగిరి నియోజకవర్గ 
కార్యూలయంలో చిటటీం అవిన్ష్ దావార్ మంగళగిరి పార్్క రోడు్డకి చెందిన యువత 
మంగళగిరి నియోజకవర్గ ఇన్చార్్జ చిల్లపల్్ల శ్రీనివాసర్వు అధయూక్షతన జనసేన పార్టీలో 
చేరడం జరిగింది. ఈ సందరభాంగా చిల్లపల్్ల శ్రీనివాసర్వు పార్టీ కండువా కపి్ప స్దరంగా 
పార్టీలోకి ఆహావానించారు.ఈ సందరభాంగా చిల్లపల్్ల శ్రీనివాసర్వు మాట్్లడుతూ… జనసేన 
పార్టీ సిద్ాంతాలు, ఆశయాలు నచిచా యువత అందరూ దాదాపు 20 మంది పార్టీలో చేరటం 
జరిగిందని, ర్నునని రోజులో్ల నియోజకవర్గంలో పార్టీ బలోపేతానికి కృష్ చేసి పవన్ కళ్యూణ్ 
గారిని ర్నునని ఎనినికలో్ల సీఎం అయేయూవిధంగా మనందరం కల్సికటుటీగా పని చేయాలని 
కోర్రు.దాసరి శ్రవణ్ కుమార్, మీస్ల శ్రీనివాస్, గడ్రి కిషోర్ బాబు, పగిడి లక్షష్మణ్ 
కుమార్, గుంటకాని మహేష్, పగిడి పవన్, వినుకొండ ర్ంబాబు, జంగం గణేష్, లోచర్ల 
స్గర్ బాబు, షేక్ స్యి, న్కబతి్తన కార్్తక్ బాబు, దొండబతు్తల వెంకటేష్, బుర్రి ర్జ 
శేఖర్, న్కతోట్ బాల కృషణు, అద్ంకి శాయూమ్ బాబు, ఉపు్ప యశవాంత్, పంచమరి్త చంద్ 
స్యి కిరణ్, కొమామా నంద గోపాల్ తదితరులు జనసేన పార్టీలో చేరడం జరిగింది.ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర కారయూదరి్శ బ్తపూడి విజయ్ శేఖర్, ఎంట్ఎంసీ నగర 

అధయూక్షులు మునగపాట్ వెంకట మారుతీర్వు, చేనేత విభాగం ర్ష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరి్శ పరవాతం మధు, చేనేత విభాగం ర్ష్ట్ర కారయూదరి్శ జంజనం వెంకట స్ంబశవర్వు (జె ఎస్ ఆర్), 
మంగళగిరి నియోజకవర్గ యూత్ న్యకులు చిటటీం అవిన్ష్, ఎంట్ఎంసీ సంయుక్త కారయూదరు్శలు కొండపాట్రి చంద్శేఖర్, కటటీపోగు సర్ష్, సీనియర్ న్యకులు కొండలర్వు, 
యర్రబాల్ం గ్రామ అధయూక్షులు సందరయయూ, మంగళగిరి నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ సషల్ మీడియా కోఆరి్డనేటర్ నందం మోహన్ ర్వు, మంగళగిరి పటటీణ సషల్ మీడియా 
కోఆరి్డనేటర్ జొన్నిదుల పవన్ కుమార్, మంగళగిరి మండల సషల్ మీడియా కోఆరి్డనేటర్ లేళళు స్యి నందన్ తదితరులు పాల్గన్నిరు.

అయండర్ పాస్ బ్రిడిజి నిర్మీయంచాలని జనసేన విద్్యర్థి 
విభాగయం వినతిపత్యం

శతఘ్ని న్యూస్: కోదాడ నియోజకవర్గం: ఉమమాడి నల్లగొండ జిల్్ల, మునగాల మండలం 
పరిధిలోని ముకుందాపురం గ్రామంలో జాతీయ రహదారిపై తరుచుగా రోడు్డ ప్రమాదాలు 
జరుగుతున్నియి. గత కొంత కాలంగా ఇల్ంట్ రోడు్డ ప్రమాదాలు కారణంగా 50 
మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్యారు. ఇప్పట్కైన్ ఇల్ంట్ ప్రమాదాలు పునర్వృతం 
కాకుండా వెంటనే అండర్ పాస్ బ్రిడి్జ, లేదా ఫుటవార్ బ్రిడి్జ నిరిమాంచాలని నేషనల్ హైవే 
అదారిటీ సంబందిత అధికారికి వినతిపత్ం అందచేసిన జనసేన పార్టీ విదాయూరిథా విభాగం 
ర్ష్ట్ర ఉపాధయూక్షులు గోకుల రవీందర్ రడి్డ. వారు స్నుకూలంగా స్పందించి వెంటనే 
చరయూలు చేపడతాం అని చెప్పడం జరిగింది. లేని యడల ఈ సమసయూని పరిష్కరించే వరకు 
జనసేన పార్టీ పోర్డుతుంది. ఈ కారయూక్రమంలో కోదాడ నియోజకవర్గం న్యకులు 
మల్్లల స్యితేజ, శవాజీ, జనసేన విదాయూరిథా విభాగం గ్రేటర్ హైదర్బాద్ ప్రెసిడ్ంట్ 
పెంటల మహేష్, పొననిం పవన్ తదితరులు పాల్గనడం 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

సమీశాన వాటికకు శయంకుస్థిపన చేసన కార్పొరేటర్ 
దలి్ల గోవియంద్ రడిడి

శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక నియోజవర్గం: గాజువాక నియోజవర్గం 64వ వారు్డ, గంగవరం 
గ్రామం సమాశాన వాట్కకు 14 లక్షలు రూపాయల నిధులతో శుక్రవారం 64వ వారు్డ కార్పర్టర్ 
దల్్లగోవింద్ రడి్డ శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. అనంతరం సమాశాన వాట్క ఆ యొక్క 
పరిసర ప్రాంతాలో్ల పరిశీల్ంచడం జరిగింది. ఇనిని సంవత్సర్ల కాలంలో సమాశాన వాట్క 
అభివృది్ జరుగుతుననిందుకు గంగవరం గ్రామం ప్రజలు సవాచ్ఛంద న్యకులు సవాచ్ఛంద 
సంఘాలు గోవింద్ రడి్డని అభినందించారు. ఈ సందరబేంగా ఆయన మాట్్లడుతూ.. ప్రజా 
సమసయూల పై దృష్టీ స్ధించేవారు ప్రజలో్ల ఉంట్రని ప్రజల శ్రేయస్స కోసం పాటుపడతారని 

ఆయన ఆయన సంతోష్టనిని వయూక్తం చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో విశాఖపటనిం జిల్్ల మాజీ పార్లమంట్ అధికార ప్రతినిధి సిహెచ్ ముసలయయూ, ర్ష్ట్ర మత్సష్ విభాగం కారయూదరి్శ కదిరి సతాయూ, 
పి న్కాలు. కె దాస పి ధనర్జు, దేవుడు, చిరంజీవి, పెంట్ర్వు, న్కర్జు, సమేశ్, శ్రీర్మ్ పాల్గన్నిరు.

జనసేన పార్్టలో చేర్న సీనియర్ మైన్ర్్ట న్యకులు
శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగిరి: జనసేన పార్టీ మంగళగిరి నియోజకవర్గ కార్యూలయంలో మంగళగిరి 
నియోజకవర్గ ఇన్చార్్జ చిల్లపల్్ల శ్రీనివాసర్వు ఆదేశాల మేరకు ఎంట్ఎంసీ ముసి్లం మైన్ర్టీ సల్ 
కోఆరి్డనేటర్ షేక్ సభాని దావార్ జనసేన పార్టీ ఎంట్ఎంసీ నగర అధయూక్షులు మునగపాట్ వెంకట మారుతి 
ర్వు సమక్షంలో మంగళగిరి పటటీణం, 29వ వారు్డ తెలుగు దేశం పార్టీ క్రియాశీలక సభుయూడు షేక్ 
అజీమ్(ఆట్ మకానిక్), 29వ వారు్డకు చెందిన వానపల్్ల ర్ంబాబుకు పార్టీ కండువా కపి్ప, స్దరంగా 
జనసేన పార్టీలోకి ఆహావానించడం జరిగింది.ఈ కారయూక్రమంలో పార్టీ ర్ష్ట్ర కారయూదరి్శ బ్తపూడి విజయ్ 
శేఖర్, చేనేత విభాగం ర్ష్ట్ర కారయూదరి్శ జంజనం వెంకట స్ంబ శవర్వు(జె ఎస్ ఆర్), ఎంట్ఎంసీ 
మైన్ర్టీ సల్ కో ఆరి్డనేటర్ షేక్ సభాని, మంగళగిరి నియోజకవర్గ యూత్ న్యకులు చిటటీం అవిన్ష్, 
మంగళగిరి పటటీణ సషల్ మీడియా కోఆరి్డనేటర్ జొన్నిదుల పవన్ కుమార్, మంగళగిరి మండల 
సషల్ మీడియా కోఆరి్డనేటర్ లేళళు స్యి నందన్, పార్టీ కారయూకర్తలు, తదితరులు పాల్గన్నిరు.

జనసేన ఆధ్వర్ంలో దళిత వాడలోలా  
సహపంకి్త భోజనాలు

కుల వివక్ష లేని సమసమాజ స్థాపనే పవన్ కళ్యూణ్ ధ్యూయం
మనుషులందరలోన్ ప్రవహంచేది ఒకటే రకతూం
కుల మత వర్గ బేధాలు మనుషులు సృష్టంచుకుననివే
పల్నిటి బ్రహ్మనాయుడ్, బాబా స్హెబ్ అంబేదక్ర్ స్పూరతూతో దళిత వాడలోలా జనసేన సహపంకితూ 
భోజనాలు
శతఘ్ని న్యూస్: గుంట్రు: కుల్లను కల్పే ఆలోచన్ విధానం, మతాల ప్రస్్తవన 
లేని ర్జకీయ వయూవసేథా పున్దిగా ఏర్పడ్డ జనసేన పార్టీ సిదా్ంతాలను ప్రజలో్లకి బలంగా 

తీసకువెళ్్లలని, కుల వివక్ష లేని సమసమాజ స్థాపనే ధ్యూయంగా పవన్ కళ్యూణ్ ముందుకు స్గుతున్నిరని జనసేన పార్టీ అరబేన్ అధయూక్షుడు నేర్ళళు సర్ష్ అన్నిరు. జనసేన పార్టీ 
స్నుభూతి పరుడు పుర్ణం కుమార స్వామి నేతృతవాంలో స్థానిక 25 వ డివిజన్ లోని నేతాజీ నగర్, పటటీంశెట్టీ వెంకటేశవారర్వు కాలనీలో జరిగిన సహపంకి్త భోజన కారయూక్రమానికి 
ఆయన ముఖయూఅతిథిగా పాల్గని ప్రసంగించారు. ఈ కారయూక్రమానికి జిల్్ల జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఆళళు హరి అధయూక్షత వహించారు. నేర్ళళు సర్ష్ తన ప్రసంగానిని కొనస్గిస్్త 
మనుష్లందరిలో ప్రవహించేది ఒకే రక్తమని, కుల మత వర్గ భేదాలు మనుష్లు సృష్టీంచుకుననివేనన్నిరు. ప్రజల బలహీనతలను ఆసర్ చేసకుని కులమతాల పేరుతో దశాబా్లుగా 
ర్జకీయ న్యకులు ప్రజల్ని దగా చేస్్తనే ఉన్నిరని ఆవేదన వయూక్తం చేశారు. కొంతమంది ర్జకీయ నేతలు తాము చేసే అవినీతిని, అర్చకాలను, దోపిడీలను ప్రజలు ప్రశనించకుండా 
సమాజంలో కుల వివక్ష పేరుతో ప్రజల మధయూ చిచుచా రగిల్చా ర్జకీయ చల్ కాచుకుంటున్నిరని నెర్ళ్ల సర్ష్ అన్నిరు. ర్ష్ట్ర పార్టీ కారయూదరి్శ వడ్రాణం మార్కండేయ బాబు మాట్్లడుతూ 
సమాజంలో అంటర్నితనం ఉండర్దని, ప్రజలందరూ సమానమేననని పల్నిట్ బ్రహమాన్యుడు, డాకటీర్ బ్ ఆర్ అంబ్ద్కర్ ల స్్పరి్తతో సహపంకి్త భోజన్లు ఏర్్పటు చేయటం దావార్ 
ప్రజలకు జనసేన పార్టీ ఒక మంచి సందేశానిని ఇవవాటం శుభపరిణామమని, ఇదే విధంగా ప్రతీ చోట్ నిరవాహించాలన్నిరు. ప్రజలందరూ తరతమ భేదాలు విడిచి అననిదముమాల్్ల కల్సిమల్సి 
ఉంట్రో అపు్పడే ఒక మంచి సమాజానిని నిరిమాంచడం స్ధయూమవుతుందన్నిరు. జిల్్ల అధికార ప్రతినిధి ఆళళు హరి మాట్్లడుతూ ర్జాయూంగ నిర్మాత అంబ్ద్కర్ ఆశయ స్ధన దిశగా 
జనసేన పయనిస్తందన్నిరు. మనుష్లందరూ సమానమేనని, ఎవరూ ఎకు్కవా కాదు ఎవరూ తకు్కవ కాదని అందుకే తమ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ తాను రల్్ల కుల్నిని సీవాకరిస్తననిటు్ల 
సగరవాంగా ప్రకట్ంచాడన్నిరు. కుల రక్కసిని అంతమొందించేందుకు, ప్రజలో్ల ఉనని అవగాహన్ర్హితాయూనిని పారద్రోలేందుకు సంఘ సంస్కర్తలు, మేధావులు ముందుకుర్వాలని ఆళళు 
హరి కోర్రు. కారయూక్రమంలో కార్పర్టరు్ల యర్రంశెట్టీ పదామావతి, లక్ష్మీ దుర్గ, జిల్్ల కారయూదరి్శ ఉపు్ప వెంకట రత్తయయూ, దళ్త విభాగ నేతలు కొండ్రి కిషోర్, బందల నవీన్, కొనిదేట్ 
కిషోర్, న్యకులు యడ్ల న్గమలే్లశవారర్వు, స్రిశెట్టీ ఉదయ్, చింతా ర్జు, కోల్ అంజి, గోపి, వీర మహిళలు ర్జన్ల న్గలక్ష్మి, కవిత, ఆష్ట, అనస్య, బండారు రవీంద్, 
పుల్లంసట్టీ ఉదయ్, సయయూద్ షరుఫుదీ్న్, దొంత నర్ష్, మిరియాల వెంకట్, సమి ఉదయ్, యాట్ల దుర్గ ప్రస్ద్, బాష్ట, కే.రవి, చెననిం శ్రీకాంత్, ర్మిశెట్టీ శ్రీనివాస్, కోనేట్ ప్రస్ద్, శేష్, 
చిరంజీవి, గిడుతూరి సతయూం, వడ్్డ సబాబేర్వు, లక్ష్మిశెట్టీ న్ని, శెట్టీ శ్రీను, సభాష్ తదితరులు పాల్గన్నిరు.

గొర్ల భానోజి కుటయంబ సభ్్యలను పరామర్్శయంచిన 
పేడాడ రామ్మీహన్ రావు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస 
నియోజకవర్గం: ఇటీవల అకాల 
మరణం చెందిన దన్నినపేట 
యువ న్యకులు గొర్ల భానోజి 
కుటుంబ సభుయూలను కల్సి 
పర్మరి్శంచిన జనసేన పార్టీ 
నియోజకవర్గ ఇంచార్్జ పేడాడ 
ర్మోమాహన్ ర్వు. ర్మోమాహన్ 
తో పాటు జన సైనికులు 
ర్జశేఖర్, మణికంఠ, వంశీ, 
అప్పలన్యుడు, ర్ంబాబు, 
నర్ష్ తదితరులు పాల్గన్నిరు.

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

కార్్క వనసమారాధన కారయాక్రముంలో పాల్గొన్న పుంతుం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ రూరల్: కాకిన్డ టౌన్ పాన్ ష్టప్ యజమానుల సంక్షేమ సంఘము ఆధవారయూంలో కార్్తక వనసమార్ధన కారయూక్రమం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ 
అతిధులుగా జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇంచార్్జ పంతం న్న్జీ హాజరయాయూరు.

ఘనయంగా ద్మలూరు జనసేన పార్్ట గ్రామ 
నూతన కమిట సమావేశయం

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరం: ఇబ్రహీంపటనిం జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు పోల్శెట్టీ తేజ ఆధవారయూంలో దామల్రు జనసేన 
పార్టీ గ్రామ కమిటీని ప్రకట్ంచటం జరిగింది. దాముల్రు గ్రామ అధయూక్షునిగా పంది శ్రీను, ఉపాధయూక్షులుగా గణేష్ 
మరియు నజీర్ ను గ్రామ ప్రధాన కారయూదరి్శగా ర్జేష్ ను ప్రకట్ంచడం జరిగింది. సమారు 22 మంది సభుయూలతో ఈ 
కారయూవర్గం రూపుదిదు్కుంది. ఈ కారయూక్రమానికి అతిథిగా విచేచాసిన ర్ష్ట్రపతి అధికార ప్రతినిధి,మైలవరం నియోజకవర్గ 
ఇన్చార్్జ అక్కల గాంధీ మాట్్లడుతూ కారయూవర్గంలోని సభుయూలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెల్యజేస్్త దామల్రు గ్రామంలో 

జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి మరింత కృష్ చేయాలని తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ జిల్్ల కారయూవర్గ సభుయూలు శ్రీమతి చింతల లక్ష్మి, శ్రీమతి ర్వి సౌజనయూ మరియు జనసేన 
పార్టీ కారయూకర్తలు పాల్గన్నిరు.

అగినాప్రమాద బాదత్రాలికి అయండగా నిలిచిన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జమండ్రి సిటీ: స్థానిక సింహాచలనగర్ లో శుక్రవారం కరంట్ ష్టర్టీ 
సరూ్కష్ట్ కారణంగా ఇలు్ల దగ్మైనది. ఈ విషయం తెల్సిన స్థానిక జనసైనికులు 
ర్ంబాబు మరియు ఖాన్ ఈ విషయానిని జనసేన పార్టీ ర్జమండ్రి సిటీ ఇంచార్్జ అనుశ్రీ 
సతయూన్ర్యణ దృష్టీకి తీసకొచాచారు. తక్షణమే అనుశ్రీ స్పందించి పర్మర్శకు వెళ్్ల 
5000 నగదు బాధితుర్లు అయినటువంట్ కుమారికి అందజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
భాగంగా బాధితుర్ల్కి నగర సంయుక్త కారయూదరి్శ కేల జయలక్ష్మి అను శ్రీ సతయూన్ర్యణ 
చేతుల మీదుగా చీరల పంపిణీ చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో తూరు్పగోదావరి జిల్్ల 
సంయుక్త కారయూదరి్శ గేడం న్గర్జు, ర్జమండ్రి కార్పర్షన్ ఉపాధయూక్షులు గుతు్తల 
సతయూన్ర్యణ, ర్జమండ్రి కార్పర్షన్ ప్రధాన కారయూదరి్శ నల్లంశెట్టీ వీరబాబు, 
ర్జమండ్రి కార్పర్షన్ కారయూదరి్శ అల్్లట్ ర్జు, ర్జమండ్రి కార్పర్షన్ జాయింట్ 
సక్రెటర్ దేవకివాడ చక్రపాణి, జన సైనికులు పర్మరి్శంచారు

త్మమీల మ్హన్ కుమార్ ఆధ్వర్యయంలో 
మీడియా మిత్రులకు సన్మీనయం

శతఘ్ని న్యూస్: కూకట్ పల్్ల: జాతీయ పత్రికా దినోత్సవం సందరభాంగా రమయూ గ్ండ్ 
ప్రెస్ కార్యూలయం వద్ జనసేన పార్టీ న్యకులు తుమమాల మోహన్ కుమార్ వారి 
ఆధవారయూంలో మీడియా మిత్రులకు చిరు సన్మానం చేయడం జరిగినది.

పర్క్షలు వాయిద్ వేయయండి: జనసేన డిమాయండ్
శతఘ్ని న్యూస్:  పాలకొండ: శుక్రవారం పాలకొండ 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ న్యకులు సతి్తబాబు ఆదేశాలు 
మేరకు, అతయూవసర మీడియా సమావేశం పాలకొండ 
జనసేన పార్టీ కార్యూలయంలో నిరవాహించడం జరిగింది.ఈ 
సందరభాంగా గర్భాపు నర్ంద్ మీడియాతో మాట్్లడుతూ..
నవంబర్ 22 నుంచి డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబ్ద్కర్ యూనివరి్సటీ 
పరిధిలో ఉననిటువంట్ కాలేజీలకు న్లుగో సమిసటీర్ 
పర్క్షలు జరగనున్నియి. ప్రస్తతం ఇంటర్ని ష్ప్ కారణంగా 
సిలబస్ ఇంకా పూరి్తకాలేదని విదాయూరుథాలు ఆందోళనకు 

గురవుతునని, యూనివరి్సటీ మొహం చాటయయూడం సరికాదని ఆయన అన్నిరు.అల్గే 
ఈ నెల 19 నుంచి 25 వరకు నేవీ పర్క్షలు ఉన్నియని, అంతేకాకుండా సిలబస్ పూరి్త 
కాకుండా, పర్క్షలు వారం రోజుల ముందు షెడ్యూల్ ఇవవాడం పై ఆయన మండిపడా్డరు. 
అందుకు 15 రోజులపాటు పర్క్షలు వాయిదా వేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

రాయచోటి, రాజయంపేట మధ్య రహద్ర్ విసతీరణ 
చేపట్టయండి: జనసేన డిమాయండ్

రాయచోటి, రాజంపేట మధయూ రహదార విసతూరణ మరయు వీరబలిలా క్రాస్, చెక్ పోస్్ట వద్ద కొతతూ 
రోడలాకు సంబంధంచ మధయూలో ఉనని ప్రమాదం చోటచేస్కునే మలుపు, వంతెన వద్ద ఉండే 
ఇరుకు రోడ్డు విసతూరణ పనులు చేపట్్టలని జనసేన డిమాండ్??

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జంపేట: 
జనసేన పార్టీ న్యకులు 
ర్మ శ్రీనివాస్ మాట్్లడుతూ..
అననిమయయూ జిల్్ల ర్యచోట్ 
ర్జంపేట మధయూ మరియు 
నెల్్లరు, అనంతపురం, 
విజయవాడ, బెంగళూరు మధయూ 
కూడా రవాణా నితయూం రదీ్గ 
వాహన్లు వెళ్ళు రహదారిలో 
వీరబల్్ల క్స్ రోడు్డ కు చెక్ పోస్టీ 

వద్ కొత్త రోడు్డ కు మధయూలో ఉననిటువంట్ వంతెన వద్ మలుపు మరియు ఇరుకుగా 
ఉండడంతో ఎదురదురుగా వచేచా వాహన్లు ప్రమాదానికి గురయేయూ అవకాశాలు 
ఉన్నియి గనుక ప్రమాదం చోటు చేసకునే ప్రాంతా్తనిని అటువంట్ ప్రదేశాలను గురి్తంచి 
అదేవిధంగా నిరంతరం రదీ్గా ఉండే రహదారి ని పరిగణలోకి తీసకుని సంబంధిత 
శాఖ అధికారులు అక్కడ సమసయూను దృష్టీలో పెటుటీకుని తక్షణ నిధులు కింద మంజూరు 
చేసి వంతెన మరియు రోడు్డ విస్తరణ మరమమాతులు చేపట్టీ యుద్ప్రాతిపదికన వెంటనే 
పూరి్త చేయాలని జనసేన పార్టీ తరపున డిమాండ్ చేశారు.
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