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మత్స్యకారుల అభ్యున్నతికి కట్టు బడి ఉన్నాం
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్రంలో 970కిపైగా కి.మీ. 
సుదీర్ఘమైన తీర్రం ఉన్ని… మన మత్స్యకారులు 
ఉపాధి కోస్రం పొరుగు రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్లిపోవడాన్ని 
అభివృద్ధి అనుకోవాలా? చెరువుల మీద ఆధారపడి 
చేపలు పట్టుకొనే మత్స్యకారుల ఉపాధికి గ్రండి కొట్టులా 
జీవో 217 జారీ చేయడ్రం పురోగమన్రం అనుకోవాలా? 
రాష్ట్రంలో 80 లక్షల మ్రంద్ మత్స్యకారుల జీవన 
స్థితిగతుల మెరుగుదలను విస్మర్రంచిన పాలకులను 
కచిచిత్రంగా ప్రజాక్షేత్్రంలో న్లదీయాల్స్రందే. తీరాన్ని, 
జల స్రంపదను నమ్్మకునని గ్రంగపుత్రుల అభ్యూననితికి 
జనసేన పారీటు కట్టుబడి ఉ్రంద్. రాష్ట్రంలోన్ ప్రతి 
మత్స్యకార కుట్్రంబాన్కీ న్ తరఫున, జనసేన 
పక్షాన ప్రప్రంచ మత్స్యకార ద్నోత్సవ శుభాకా్రంక్షలు 
తెలయచేసుతున్నిన్రంటూ జనసేన పారీటు అధయూక్షులు శ్రీ 

పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. నేటికీ మత్స్యకార గ్రామాలోలి మౌలక వసతులు లేవు. నేను చేస్న పోరాట యాత్ స్రందర్్రంలోను, జనసేన పారీటు ఈ ఏడాద్ 
ఫిబ్రవరలో చేపటిటున ‘మత్స్యకార అభ్యూననితి యాత్’లోన్ మత్స్యకారుల ఈతిబాధలు వెలలిడయాయూయి. సమ్ద్్రంలో వేటకు వెళ్ళి ప్రాణాలు కోలోపోయిన మతయూ్సకారులకు 
రూ.10 లక్షలు ఇస్తుమనే హామీ నేటికీ సక్రమ్రంగా అమలు కావడ్రం లేదు. న్బ్రంధనల పేరుతో ఆ కుట్్రంబాలను ఇబ్్రంద్ పెడుతున్నిరు. జనసేన పారీటు మత్స్యకారుల 
జీవన ప్రమాణాల మెరుగుదలకు న్పుణులతో ప్రణాళ్కలు రూపొ్రంద్సతు్రంద్. మతయూ్సకార గ్రామాలలో తాగునీటి కలపోనపై ప్రత్యూక దృష్టు పెటటుడ్రంతోపాట్ వారకి విదయూ, వైదయూ 
వసతులను సక్రమ్రంగా అ్రంద్్రంచాల్సన అవసరాన్ని పారీటు గురతు్రంచి్రంద్. అదే విధ్రంగా జీవిత, ఆరోగయూ బీమా కలపోన ప్రతి మతయూ్సకార కుట్్రంబాన్కీ ధీమాన్సుతు్రంద్. జనసేన 
పారీటు మతయూ్సకారులకు ఎలలివేళలా అ్రండగా న్లుసుతు్రందన్ జనసేన్న్ సపోషటు్రం చేశారు.

సీఎం జగన్ రెడ్డి లో అసహనం... 
ఆందోళన కనిపిస్తున్నాయి

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన ఎ్రందుకు రౌడీ సేన అయి్రందో మ్ఖయూమ్రంత్రి శ్రీ జగన్ రెడిడి సమాధాన్రం చెపాపోలన్ జనసేన పారీటు పీఏసీ ఛైర్మన్ 
శ్రీ న్ద్రండలి మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో డిమా్రండ్ చేశారు. జగన్ రెడిడి గార ప్రభ్త్్రం రోడుడిన పడేస్న భవన న్రా్మణ కార్మకుల కోస్రం 

డొకాకా సీతమ్మ ఆహార శిబిరాలు ఏరాపోట్ చేస్న్రందుకా? మత్స్యకారులకు ఆయన చేస్న మోస్న్ని గురుతు చేస్న్రందుకా? పేదల ఇళలి పేరట 
చేస్న అవినీతిన్ వెలకి తీస్న్రందుకా? వైసీపీ ప్రభ్త్ అసమరథిత వలలి ఉసురు తీసుకునని కౌలు రైతులకు రూ.లక్ష చొపుపోన ఆరథిక స్య్రం 

చేసుతునని్రందుకా? జగన్ రెడిడిగారకి గుడ్ మారని్రంగ్ చెప్పో రోడలి దుస్థితిన్ తెలప్న్రందుకా? సీఎ్రం స్రంత జిలాలిలో వరద బాధితులను గాలకొద్లేస్న 
వాసతువాన్ని ప్రప్రంచాన్కి చూప్న్రందుకా? ఆడబిడడిలకు రక్షణ లేదన్ గ్రంతెతితున్రందుకా? న్ర్రంతర్రం ప్రజలతో మమేకమవుతూ, వార సమసయూలపై 
పోరాడుతునని జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కలాయూణ్ గారనీ, వీర మహిళలను, జన సైన్కులను, జనసేన పారీటునీ కి్రంచపరుస్తు మ్ఖయూమ్రంత్రి చేసుతునని 
వాయూఖయూలు చూసుతు్రంట్ ఆయనలో పేరుకునని అసహన్రం, ఆ్రందోళన కన్ప్సుతున్నియన్ శ్రీ న్ద్రండలి మనోహర్ పేర్కాన్నిరు.

అక్రమ కేసులపై అధైర్యపడవద్దు
* ప్రకాశం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ల నాయకులతో పిఏసీ సభ్్యలు శ్రీ కొణిదెల 
నాగబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రజా సమసయూల పరష్టకార్రం కోస్రం ధర్మబద్్రంగా పోరాట్రం 
చేసుతునని జన సైన్కులు, వీర మహిళలపై అక్రమ కేసులు పెటిటు భయా్రందోళనలకు 
గుర చేసే ప్రయతని్రం జరుగుతునని నేపథయూ్రంలో మన్రం చేయన్ నేరాన్కి మన 
మీద ఏ విధమైన కేసులు నమోదు చేస్న్ అధైరయూపడవద్న్ జనసేన రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు శ్రీ కొణిదల న్గబాబు గారు సపోషటు్రం చేశారు. 
సమవార్రం హైదరాబాదులో శ్రీ న్గబాబు గారన్ ప్రకాశ్రం జిలాలి, పశిచిమ 
గోదావర జిలాలి న్యకులు కలశారు. ఈ స్రందర్్రంగా శ్రీ న్గబాబు గారు 
మాట్లిడుతూ జనసేన పారీటు క్షేత్స్థియిలో బలపడుతునని విధాన్న్ని చూస్ 
తట్టుకోలేక అధికార వై.సీ.పీ. ప్రభ్త్్రం అక్రమ కేసులతో కారయూకరతులను అణచి 
వేయాలన్ చూసేతు ఊరుకునేద్ లేదన్ చెపాపోరు. ప్రతీ గ్రామ్రంలోన్ పారీటు శ్రేణులు 
అ్రంతా స్రంఘటిత్రంగా పన్ చేయాలన్ స్చి్రంచారు. ప్రకాశ్రం జిలాలి అధయూక్షులు 
శ్రీ షేక్ రయాజ్ పాల్గొన్నిరు.
* రూ. 1.50 లక్షలు, రూ. 50 వేలు చెక్ ల అందజేత
‘న్ సేన కోస్రం-న్ వ్రంతు’ కారయూక్రమ్రంలో భాగ్రంగా ప్రకాశ్రం జిలాలి 
ల్రంగసమ్ద్్రం మ్రండల్రం బలజపాల్రంకు చె్రంద్న ప్రవాస భారతీయుడు శ్రీ 
ఉమ్మడిశెటిటు న్గ్రంద్, శ్రీ అ్రంగున్ర నరస్్రంహారావు, శ్రీ కొణిదల శ్రీన్వాసులు, 
శ్రీ ఉనని్రం వె్రంకట్శ్రులి సమష్టుగా రూ.1.5 లక్షలు విరాళ్రం చెకుకా రూప్రంలో, 
పశిచిమ గోదావర జిలాలి ఏలూరు పటటుణాన్కి చె్రంద్న శ్రీ షేక్ కరీమ్లాలి, శ్రీ 

మణిక్రంఠ మహేష్ సమష్టుగా రూ. 50 వేలు విరాళ్రం చెకుకా రూప్రంలో జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు శ్రీ కొణిదల న్గబాబు గార చేతుల మీదుగా జనసేన పారీటుకి 
అ్రందజేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రాష్టంలో రౌడీలందరికీ బాస్... ముఖ్యమంత్రే
•జగన్ కుటుంబ దుర్మార్గాలను సినిమాగా తీస్తే కె.జి.ఎఫ్.ను ముంచిపోతుంది
•‘కడప జిల్లాలో పాలెగాళ్ళ ర్జ్ుం’ పుసతేకుం చదివితే జగన్ కుటుంబ అర్చకాలు 
అర్థమవుతాయి
•ప్రజలోలా తిరిగే దమ్మాలేక మ్సుగులేసుకొని... పరదాల మాటన 
తిరుగుతన్నారు
•ముంత్రి దాడిశెట్టి ర్జా, ఎమ్మాల్సీ అనుంతబాబు ల్ుంట్ వైసీపీ నేతలపై ఉననా హత్ 
కేసులు గురుతేలేవా?
•జనస్న పార్టి పిఏసి సభ్్లు శ్రీ పుంతుం న్న్జీ, పొలిట్ బ్్రో సభ్్లు శ్రీ 
అర్ుం ఖాన్, ప్రకాశుం జిల్లా అధ్క్షుడు శ్రీ షేక్ రియాజ్
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్రంలో రౌడీయిజాన్ని పె్రంచి పోష్సతు్రంద్ మ్ఖయూమ్రంత్రి శ్రీ 
జగన్ రెడేడినన్, ఆయనే రౌడీల్రందరకీ బాస్ అన్ జనసేన పారీటు న్యకులు 
సపోషటు్రం చేశారు. పచచికామెరులి వచిచినవాడికి లోకమ్రంతా పచచిగా కన్ప్్రంచినట్లి... ఆరథిక నేరాలోలి ఆరత్రన శ్రీ జగన్ రెడిడికి ప్రజల్రంతా నేరసుతులు, రౌడీలాలి కన్ప్సుతున్నిరన్ ఎదే్వా చేశారు. 
మ్రంగ్రంపేట మ్గుగొరాళళి గనుల దగగొర జగన్ రెడిడి తాత రాజారెడిడి ను్రంచి ఇపపోటి జగన్ వరకూ చేస్న, చేసుతునని దురా్మరాగొలను స్న్మాగా తీసేతు కె.జి.ఎఫ్. స్న్మాను మి్రంచిపోతు్రందన్ 
చెపాపోరు. జగన్ కుట్్రంబ్రం చేస్న దోప్డీలు, హతయూలు, దురా్మరాగొలు, రౌడీయిజ్రం, అవినీతిపై స్న్మాగా తీయాలనుకు్రంట్ కనీస్రం పద్ పారుటులు తీయాలన్, పాన్ ఇ్రండియా ఏ్రం ఖర్మ 
పాన్ వరల్డి స్న్మా అవుతు్రందన్ ఎదే్వా చేశారు. సమవార్రం హైదరాబాద్ కే్రంద్ కారాయూలయ్రంలో జనసేన పారీటు పీఏసీ సభ్యూలు శ్రీ ప్రంత్రం న్న్జీ, పొలట్ బ్యూరో సభ్యూలు అర్్రంఖాన్, 
పారీటు ప్రకాశ్రం జిలాలి ఇ్రంఛారజి శ్రీ షేక్ రయాజ్ వీడియా స్రందేశ్రం ఇచాచిరు. ఈ స్రందర్్రంగా శ్రీ షేక్ రయాజ్ మాట్లిడుతూ 32 కేసులోలి ఏ1 మ్దా్యిగా ఉ్రండి 16 నెలలపాట్ చ్రంచల్ 
గూడ జైలులో ఉనని జగన్ రెడిడి... జనసేనను రౌడీసేన అనడ్రం హాసయూసపోద్రంగా ఉ్రంద్. అధికార్రంలోకి వచిచిన ఈ మూడుననిరేళలిలో మత్స్యకారులకు చేస్న అభివృద్ధి చెపపోడాన్కి ఏమీ 
లేకపోవడ్రంతో నరస్పుర్రం వెళ్లి మా పారీటు అధయూక్షులు, పారీటు మీద ఇషటుమొచిచినట్లి నోరు పారేసుకు్రంట్న్నిరు. జగన్ రెడిడి చరత్ చూసేతు టీనేజీ ను్రంచి నేరాలు, ఘోరాలే కన్ప్స్తుయి. 
జగన్ రెడిడి గుర్రంచి, ఆయన తాత, త్రండ్రి గుర్రంచి కడప జిలాలికి చె్రంద్న మానవ హకుకాల ఉదయూమకారులు తయారు చేస్న ‘కడప జిలాలిలో పాలగాళళి రాజయూ్రం’ పుసతుక్రం చద్విత్ వీళ్లి ఎ్రంత 
దురా్మరుగొలో ప్రజలకు అరధిమవుతు్రంద్. వైసీపీలో అ్రందరూ గపపోవాళ్లి, మహానుభావులు అననిట్లి జగన్ రెడిడి మాట్లిడుతున్నిరు.
•హతయూ చేస్ శవాన్ని డోర్ డెలవరీ చేస్్రంద్ వైసీపీ ఎమె్మల్్సయే: షేక్ రయాజ్
మన్ష్న్ చ్రంపేస్ డోర్ డెలవరీ చేస్న ఎమె్మల్్స అన్రంతబాబు, పారీటులో అడుడిగా ఉన్నిడన్ చౌలూర రామకృష్ణ రెడిడిన్ హతయూ చేయి్రంచినట్లి ఆరోపణలు ఎదుర్కా్రంట్నని ఎమె్మల్్స ఇకా్ల్, 
విలేఖరన్ చ్రంప్్రంచిన కేసులో ఉనని మ్రంత్రి దాడిశెటిటు రాజా, గుడడిలు విపుపోకొన్ అసభయూ్రంగా ప్రవరతు్రంచే గోర్రంటలి మాధవ్ ఉననిద్ వైసీపీలోనే. గ్రంట వచిచిపో అనే అవ్రంతి, అనీని చేస్దా్ లేదా 
అన్ బేరాలాడే అ్రంబటి లా్రంటి జాతి రతానిలను పారీటులో పెట్టుకొన్ జగన్ ... జనసేనను రౌడీసేన అనడ్రం స్గుగొచేట్. భవన న్రా్మణ కార్మకుల ఇబ్్రందులు బయటపెటిటున్రందుకా జనసేన 
ఆయనకు రౌడీసేనలా కన్ప్్రంచి్రంద్? జగననని ఇళ్లి పేదల్రందరకీ కనీనిళ్లి పేరుతో వైసీపీ న్యకుల స్కా్రం ను బయటపెటిటున్రందుకా? దీన్కి మ్ఖయూమ్రంత్రి సమాధాన్రం చెపాపోల.
* దమ్్మ, ధైరయూ్రం ఉ్రంట్ పరదాల చాట్న కాదు ప్రజలోలి తిరుగు : ప్రంత్రం న్న్జీ
రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు శ్రీ ప్రంత్రం న్న్జీ మాట్లిడుతూ “మ్ఖయూమ్రంత్రికి ప్రజలోలి ధైరయూ్రంగా తిరగడాన్కే దమ్్మ లేక... మ్సుగులు, డేరాలు వేసుకొన్ తిరుగుతున్నిరు. 
ఆయన పరయూటి్రంచే చోట చుట్టుపకకాల ష్టపులు అన్ని్రంటినీ మూసేయి్రంచి వాయూపారుల కడుపులు కొడుతున్నిరు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు పరయూటనలో ఉ్రంట్ ప్రజలకు అభివాద్రం చేసుకొన్ 
మ్్రందుకు వెళ్తురు. మొనని మోదీ గారు విశాఖ పరయూటనకు వచిచినపుపోడు కూడా ప్రజలకు అభివాద్రం చేసుకు్రంటూ వెళ్లిరు. ఏపీ మ్ఖయూమ్రంత్రి మాత్్రం పరదాల చాట్న దాకొకాన్ 
దాకొకాన్ వెళ్తురు. ద్రంగలు, దోపీడీదారులు, నేరగాళలితో ల్రంకులు ఉన్నియి కాబట్టు ప్రజల మధయూ ధైరయూ్రంగా తిరగలేకపోతున్నిరు. ప్రప్రంచ మత్స్యకార ద్నోత్సవాన్ని పురసకార్రంచుకొన్ 
మత్స్యకారులకు శుభాకా్రంక్షలు చెపాపోల్స్రంద్పోయి నరస్పుర్రం వెళ్లి చెతతువాగుడు వాగుతున్నిరు. మత్స్యకారులు పడుతునని ఇబ్్రందులు తెలుసుకోవడాన్కి మత్స్యకార అభ్యూననితి యాత్ 
చేస్్రంద్ జనసేన పారీటు. వాళలి కష్టటులను వెలుగులోకి తెచిచి్రంద్ జనసేన పారీటు. అధికార్రంలోకి వచిచి మూడుననిరేళ్లి అయిన్ కనీస్రం మత్స్యకార గ్రామాలోలి కనీస మౌలక సదుపాయాలు 
కలపో్రంచలేకపోయారు. తుపాన్ సమయ్రంలో మత్స్యకారుల ఇళ్ళి దబ్ తి్రంట్ వాటిన్ పటిటు్రంచుకొనే ద్కుకా లేదు. వేటకు 3 వేల ల్టరులి డిజీల్ అవసరమైత్... కేవల్రం 300 ల్టరలికు 
మాత్మే తొమి్మద్ రూపాయల చొపుపోన సబి్సడీ ఇచిచి చేతులు దులుపుకు్రంట్న్నిరు. కనీస్రం వలల రపేరలికు ఇస్తుమనని రూ. 2 వేలు హామీకి ద్కుకాలేద”న్ అన్నిరు.
* ఏద్ రౌడీయిజమో మ్ఖయూమ్రంత్రే చెపాపోల : అర్్రంఖాన్
పొలట్ బ్యూరో సభ్యూలు శ్రీ అర్్రం ఖాన్ మాట్లిడుతూ “మ్ఖయూమ్రంత్రి తన పరధి దాటి ప్రవరతుస్తు.. మా పారీటు అ్రంతరగొత సమావేశాలు కూడా న్ర్హి్రంచుకోకు్రండా పోల్సు బలగాల 
స్య్రంతో అడుడికోవడ్రం రౌడీయిజ్రం. గు్రంతలమయ్రంగా మారన రోడలిను మరమ్మతులు చేయకు్రండా ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాటడ్రం రౌడీయిజ్రం. ఇవనీని వద్లేస్ ప్రజా సమసయూల 
పరష్టకారాన్కి పోరాట్రం చేసుతునని జనసేన పారీటున్ పట్టుకొన్ రౌడీసేన అన్ స్రంభోద్్రంచడ్రం ఆయన విజ్ఞతకే వద్లేసుతున్ని్రం. మైన్రీటీల స్రంక్షేమ్రం కోస్రం అనేక వాగాధిన్లను మాయూన్ఫెసటులో 
ప్రకటి్రంచారు. కానీ నేటి వరకు అమలుకు నోచుకోలేదు. వక్ఫ్ భూమ్లు అన్యూక్్రంత్రం అవుతు్రంట్ పటిటు్రంచుకునే న్థుడే లేడు. ఇలా్రంటి సమసయూలను లేవనెతతుడ్రం, మైన్రటీల హకుకాల 
గుర్రంచి మాటలిడడ్రం, ప్రజా సమసయూలపై పోరాట్రం చేయడ్రం రౌడీయిజ్రం అవుతు్రందా అనేద్ మ్ఖయూమ్రంత్రి గారే సమాధాన్రం చెపాపోల”న్ అన్నిరు.

ఆర్ధిక సాయం అందంచందుకు 
వివరాల సేకరణ

శతఘ్ని న్యూస్: • ఇపపోట్రంలో శ్రీ చిలలిపలలి శ్రీన్వాస్ పరయూటన
ఇపపోట్రంలో ఇళలి కూలచివేత ఘటన తరా్త.. ఆ గ్రామ్రంలో పరయూటి్రంచిన జనసేన పారీటు అధయూక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ కూలచివేతకు గురైన ఒకోకా ఇ్రంటికీ పారీటు తరఫున రూ. లక్ష ఆరధిక స్య్రం ప్రకటి్రంచిన 
విషయ్రం తెలస్్రందే. త్రలోనే ఇపపోట్రం బాధితులకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ స్య్రంగా ఈ మొతాతున్ని 
అ్రందచేయనున్నిరు. అ్రందుకు స్రంబ్రంధి్రంచి కసరతుతు మొదలయియూ్రంద్. మ్రంగళగిర న్యోజకవరగొ్రం 
ఇ్రంఛార్జి శ్రీ చిలలిపలలి శ్రీన్వాస్ సమవార్రం ఇపపోట్రం గ్రామ్రంలో పరయూటి్రంచారు. ప్రతి ఇ్రంటికీ తిరుగుతూ 
తాజా పరస్థితులు తెలుసుకోవడ్రంతో పాట్ బాధితుల వివరాలు.. బాయూ్రంకు అకౌ్రంట్ వివరాలు 
సేకరసుతున్నిరు. జనసేన పారీటు అధయూక్షులు ప్రకటి్రంచిన స్య్రం మొతాతున్ని ఆయన స్య్రంగా బాధితులకు 
అ్రందచేసే్రందుకు ఏరాపోట్లి చేసుతుననిట్టు ఈ స్రందర్్రంగా తెలయచేశారు. ఇపపోట్రం ప్రజలకు ఎలా్రంటి 
ఇబ్్రంద్ వచిచిన్ వె్రంటనే తెలయపరాచిలన్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశి్రంచినట్టు సపోషటు్రం చేశారు.

షేక్ ఇసామాయిల్ కుటంబానికి అండగా జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  ఏలూరు జిలాలి, పోలవర్రం మ్రండల్రం, ఎల్.ఎన్.డి పేట గ్రామ్రంలో గత్రంలో హతయూకి గురయినట్టు వ్రంటి న్రుపేద 
కుట్్రంబాన్కి చె్రంద్న షేక్ ఇస్్మయిల్ కుట్్రంబాన్కి జనసేన పారీటు తరపున జనసైన్కులు ప్రగాఢ స్రంతాప్రం తెలుపుతూ ఆరధిక సహాయ్రం 
అ్రంద్్రంచి అలాగ వార కుట్్రంబన్కి జనసేనపారీటు అ్రండగా ఉ్రంట్్రందన్ భరోస్ ఇచాచిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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చేతగాని ప్రభ్త్ుం వైసీపీ ప్రభ్త్ుం.. జనస్న పలెలాపోరులో బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్: తాడేపలలిగూడె్రం: రైతులను, భవన న్రా్మణ కార్మకులను ఆదుకోవడ్రంలో ఈ వైస్ప్ ప్రభ్త్ విఫలమై్రందన్ బొలశెటిటు అన్నిరు. తాడేపలలిగూడె్రం మ్రండల్రం మెటటు 
ఉపపోరగూడె్రంలో సమవార్రం జరగిన జనసేన పలలిపోరు కారయూక్రమ్రంలో ఆయన మాట్లిడుతూ.. ఈ చేతకాన్ వైసీపీ ప్రభ్త్్రం రైతులను భావన న్రా్మణ కార్మకులను ఒక ఓట్ బాయూ్రంకి్రంగ్ 
లాగ చూస్్రందన్నిరు. అధికార్రంలో లేకపోయిన్ జనసేన పారీటు రైతులకు వెనునిద్రండుగా ఉ్రందన్నిరు. రైతులు ప్రండి్రంచిన వరకి గిట్టుబాట్ ధర లేక రైతులు రోడుడిన పడాడిరన్నిరు. 
భవన కార్మకుల గుర్రంచి చెపాపోల్రంట్ కరోన్ ట్రంలో జనసేన తరఫున న్తయూవసర సరుకులు ఇ్రంటి్రంటికి అ్రంద్్రంచమన్నిరు, గత మూడు స్రంవత్సరాలుగా రాష్ట్రంలో భవన న్రా్మణ 
కార్మకుల పరస్థితి అధా్నని్రంగా మార్రందన్నిరు. కరోన్ కాల్రంలో వ్రందలాద్ మ్రంద్ భవన న్రా్మణ కార్మకులు గుర్రంచి కనీస్రం వారకి స్రంక్షేమ బోరుడి ను్రంచి రావాల్సన న్ధులు రాలేదన్ 
వాపోయారు. మూడు స్రంవత్సరాలుగా న్రా్మణ కార్మకుల కెలియిమ్్స  పె్రండి్రంగ్  ఉన్నియన్, ఇసుక అ్రందుబాట్లో లేక కార్మకులకు పన్ లేక భవన న్రా్మణ కార్మకులు తీవ్ర ఇబ్్రందులు 
పడుతున్నిరన్ శ్రీన్వాస్ అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో తాడేపలలిగూడె్రం మ్రండల్రం అడపా ప్రస్ద్, మెటటుఉపపోర గూడె్రం జనసేన న్యకులు చిటికెన వె్రంకట్శ్రరావు, కోలుమాటి గణేష్, 
మానేస్యి, కటటు ప్రండు, చిటికెన మ్రళ్, బోయిన రామ్, మటటు చక్రి, రాజేష్ కుమార్, కాస్న బాలు, కాస్న చ్రందు, కట్టు బాబి, కటటు గణేష్ మరయు తాడేపలలిగూడె్రం జనసేన 
న్యకులు, జనసైన్కులు, వీర మహిళలు పాల్గొన్నిరు.

రౌడీ సేన అనడానినా తీవ్ంగా 
ఖండ్ంచిన బొమ్మిడ్ న్యకర్

శతఘ్ని న్యూస్: నరస్పుర్రం: ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ మ్ఖయూమ్రంత్రి జగన్ జగన్ మోహన్ రెడిడి నరస్పుర్రం 
న్యోజకవరగొ పరయూటనలో జనసేన పారీటు పై ఆయన చేస్న వాయూఖయూలను నరస్పుర్రం న్యోజకవరగొ 
జనసేన పారీటు ఇ్రంచారజి, పీఏసీ సభ్యూలు మరయు రాష్ట మత్స్యకార వికాస విభాగ ఛైరె్మన్ బొమి్మడి 
న్యకర్ తీవ్ర్రంగా ఖ్రండి్రంచారు. ఈ మేరకు న్యకర్ మాట్లిడుతూ రాష్ట్రంలో ఏ మ్ఖయూమ్రంత్రి 
పరయూటనలో లేన్ న్బ్రంధనలు జగన్ పరయూటనలో అమలుచేస్రన్, వాల్రంటీరులి ప్రజలన్ 
భయపెటిటు సభకు తరల్రంచారన్ మ్రండిపడాడిరు. ప్రశినిసేతు కేసులు పెట్టు విష స్రంసకాృతి స్థిన్క 
ఎమె్మలేయూ మ్దున్ర ప్రస్దరాజు తీసుకువచాచిరు అన్ అన్నిరు. అధా్నని్రంగా ఉనని రోడలిను 

పటిటు్రంచుకోకు్రండా మ్ఖయూమ్రంత్రి గారు వెళ్ళి రోడుడి మాత్్రం అపపోటికపుపోడు మరమ్మతుతులు చేస్ వద్లేశారు అన్ అన్నిరు. ప్రతిపక్ష న్యకులను గృహ న్ర్్రంధ్రం చెయయూడ్రం ప్రభ్త్్రం 
యొకకా దురా్మరాగొన్ని తెలయజేసుతు్రంద్ అన్నిరు. కే్రంద్ ప్రభ్త్ న్ధులతో ప్రభ్త్ ఆసుపత్రి న్ర్మ్రంచి తామ్ కటిటు్రంచినట్టు గపపోలు చెపుపోకు్రంట్న్నిరు అన్ అన్నిరు. మత్స్యకారులు 
వేట విరామ్రంలో 10 వేలు భృతి తపపో ఏమీ ఇవ్డ్రం లేదు అన్ పేర్కాన్నిరు. జనసేన పారీటు రౌడీ సేన అన్ మ్ఖయూమ్రంత్రి గారు చేస్న వాయూఖయూలకు వైసీపీ పారీటు లోనే రౌడీలు ఉన్నిరన్, 
బ్తులు తపపో వాళ్ళి మాట్లిడేద్ ఏ్రం ఉ్రండదు అన్ తీవ్రస్థియిలో మ్రండిపడాడిరు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో న్యోజకవరగొ న్యకులు, కౌన్్సలర్ లు, కారయూకరతులు, జనసైన్కులు, వీర మహిళలు 
తద్తరులు పాల్గొన్నిరు.

జగనన్న కాలనీల ద్స్థితిపై జనసేన వినతిపత్ం
శతఘ్ని న్యూస్: ద్రందులూరు: జనసేన పారీటు అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు నవ్రంబర్ 
12,13,14 తారీఖులోలి ద్రందులూరు న్యోజకవరగొ్రంలోన్ జగననని కాలనీలలో చేస్న స్మాజిక తన్ఖీలో 
గురతు్రంచిన జగననని కాలనీల దుస్థితిపై సమవార్రం సపో్రందన కారయూక్రమ్రంలో జనసేన పారీటు రాష్ట కారయూదరశి 
డా.ఘ్రంటస్ల వె్రంకటలక్ష్మి, మత్స్యకార వికాస విభాగ్రం రాష్ట వైస్ చైర్మన్ మోరు వె్రంకట న్గరాజు, 
జిలాలి ఉపాధయూక్షులు ఇళలి శ్రీన్వాస్, జిలాలి కారయూదరశి మ్తాయూల రాజేష్, జిలాలి ప్రోగ్రామి్రంగ్ కమిటీ సభ్యూలు, 
బొడుడి గిరబాబు, ల్రంగారావుగూడె్రం జనసేన న్యకులు పలపే ప్రవీణ్ కుమార్ జనసేన పారీటు తరపున 
వినతిపత్్రం అ్రంద్్రంచడ్రం జరగి్రంద్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఘనంగా క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు న్యోజకవరగొ్రం అరవపాల్రం గ్రామ్రంలో జనసేన న్యకులు 
ఉలశెటిటు లక్షష్మణరావు ఆధ్రయూ్రంలో జనసేన పారీటు రాజోలు మ్రండల అదయూక్షులు స్రశెటిటు 
శ్రీను అదయూక్షతన ఆద్వార్రం ఘన్రంగా క్రియాశీలక సభయూత్ కిటలి ప్రంప్ణీ కారయూక్రమ్రం 
న్ర్హి్రంచడ్రం జరగి్రంద్. ఈ కారయూక్రమ్రంలో రాష్ట స్థియి, జిలాలి స్థియి మరయు 
న్యోజకవరగొ స్థియి జనసేన న్యకులు మరయు జనసైన్కులు, గ్రామ పెద్లు అధిక 
స్రంఖయూలో పాల్గొనడ్రం జరగి్రంద్.

అనంతపురం జనసేన 
ఆత్మీయ సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: అన్రంతపుర్రం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాలను, స్దాధి్రంతాలను ప్రజలోలికి తీసుకెళ్లిల అనని స్రంకలపో్రంతో 
అలాగ సమసయూల పరష్టకారాన్కి వేద్కగా రచచిబ్రండ కారయూక్రమాన్ని 
న్ర్హిస్తు… స్థిన్కులతో సమసయూలు తెలుసుకునని అర్న్ ఇ్రంచార్జి 
మరయు జిలాలి అధయూక్షులు టి.స్.వరుణ్. సమవార్రం నగర్రంలోన్ 
స్థిన్క 2వ డివిజనోలి న్ర్హి్రంచిన రచచిబ్రండ కారయూక్రమాన్కి 
విశేష సపో్రందన లభి్రంచి్రంద్. స్థిన్క ప్రజలు తమ సమసయూలను 
తెలుపుకునే్రందుకు జనసేన న్యకుల వద్కు వచాచిరు. మ్ఖయూ్రంగా 
రేషన్ కారుడిలు ప్్రంఛనలి తొలగి్రంపు, అధిక విదుయూత్ చారీజిలు, మౌలక వసతుల లేమి, ఉపాధి లేక న్రీ్రయూ్రం అవుతునని యువత, ఇ్రంటి వద్కే రేషన్ పై అసహన్రం, రహదారుల మరమ్మతుతు 
డ్రైనేజీల దుస్థితి చెతతు పనుని తద్తర సమసయూలను జనసేన అధయూక్షుల పవన్ కళ్యూణ్ దృష్టుకి ప్రజలు తీసుకొచాచిరు. ఆయన సపో్రంద్స్తు… జనసేన పీడిత బాధిత ప్రజల పక్షాన న్లుసుతు్రందన్నిరు. 
ప్రజా సమసయూల పరష్టకారమే పరమావధిగా రచచిబ్రండ కారయూక్రమాన్ని న్ర్హిసుతున్నిమన్.. అ్రందులో భాగ్రంగా రాబోయే రోజులోలి గ్రీవెన్్స బాకు్సలు ఏరాపోట్ చేస్తుమన్ టి.స్.వరుణ్ 
తెలయజేశారు. స్థిన్క్రంగా మీకు ఎలా్రంటి సమసయూలు ఉనని నేరుగా తనను వచిచి కలవచుచినున్నిరు. మీ వె్రంట తాను ఉ్రండడమే కాకు్రండా సమసయూల పరష్టకారాన్కి అవసరమైత్ పోరుబాట 
పడతానన్ వారకి భరోస్ ఇచాచిరు. ప్రతి జనసైన్కుడు ప్రజలోలి ఉ్రండాలన్ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను, స్దాధి్రంతాలను ప్రజలకు వివర్రంచి క్షేత్స్థియిలో బలోపేత్రం చేయాలన్ 
టి.స్.వరుణ్ ప్లుపున్చాచిరు. అన్రంతర్రం రాష్ట ప్రధాన కారయూదరశి చిలక్రం మధుస్దన్ రెడిడి మాట్లిడుతూ వైస్ప్ న్యకులకు స్రంపాదన తపపో అభివృద్ధి పైన ధాయూస లేదన్నిరు. ఒకకా 
ఛాన్్స అ్రంటూ వైయస్ జగనో్మహన్ రెడిడి ప్రజలని మోస్రం చేశారన్నిరు. మరోస్ర ఆయన మాయలో పడి తపుపో చేయొద్న్ రాజకీయాల పటలి నీతి న్జాయితీ చితతుశుద్ధి అ్రంకితభావ్రం 
కలగిన పవన్ కళ్యూణ్ న్ మ్ఖయూమ్రంత్రిన్ చేసుకోవాల్సన చారత్రాత్మక స్రందరా్న్ని ఏ ఒకకారు వదులుకోవద్న్నిరు. ఈ స్రందర్్రంగా స్థిన్క ప్రజలు, జనసేన కారయూకరతులు అధయూక్షులు టి.స్.
వరుణ్, రాష్ట ప్రధాన కారయూదరశి చిలక్రం మధుస్దన్ రెడిడి లకి గజమాల వేస్ ఘన్రంగా సతకార్రంచారు. అన్రంతర్రం రచచిబ్రండ కారయూక్రమాన్ని విజయవ్రంత్రం అయయూల కృష్చేస్న నగర 
ప్రధాన కారయూదరుశిలు మేదర వె్రంకట్ష్, రామా్రంజనేయులు, వార మిత్ బృ్రందాన్కి అభిన్రందనలు తెలయజేస్న అర్న్ ఇ్రంచార్జి మరయు జిలాలి అధయూక్షులు టి.స్.వరుణ్, నగర అధయూక్షులు 
పొద్ల బాబురావు. ఈ స్రందర్్రంగా 2వ డివిజన్ ఇ్రంచార్జి రామ్రంజిన్ న్యమిసుతుననిట్లి టి.స్.వరుణ్ పేర్కాన్నిరు. అర్న్ ఇ్రంచార్జి మరయు జిలాలి అధయూక్షులు టి.స్.వరుణ్ న్, రాష్ట ప్రధాన 
కారయూదరశి చిలక్రం మధుస్దన్ రెడిడిన్ గజమాలతో సన్్మన్సుతునని న్యకులు, స్థిన్కులు ఈ కారయూక్రమ్రంలో రాష్ట కారయూక్రమాల ప్రధాన కారయూదరశి భవాన్ రవికుమార్, నగర అధయూక్షులు 
పొద్ల బాబురావు, జిలాలి ఉపాధయూక్షులు జయరా్రంరెడిడి, అ్రంకె ఈశ్రయయూ, ప్రా్రంతీయ మహిళ్ కమిటీ సభ్యూలు శ్రీమతి పసుపులేటి పదా్మవతి, జిలాలి ప్రధాన కారయూదరశిలు పతితు చ్రంద్శేఖర్, 
కుమ్మర న్గ్రంద్, జిలాలి కారయూదరుశిలు కిరణ్ కుమార్, జిలాలి స్రంయుకతు కారయూదరశిలు విజయ్ కుమార్, మ్ప్పోర కృష్ణ, నగర ఉపాధయూక్షులు గ్్రంధి ద్వాకర్, జకికారెడిడి ఆద్న్రాయణ, నగర 
ప్రధాన కారయూదరుశిలు ర్లలి భాసకార్, వె్రంకటన్రాయణ, ధరాజ్ భాష్ట, హుసే్సన్, చోట్, నగర కారయూదరశిలు స్రంపత్, అ్రంజి, లాల్ స్్మి, నగర స్రంయుకతు కారయూదరశిలు వె్రంకటరమణ, 
ఆకుల అశోక్, ఆకుల ప్రస్ద్, పవన్ మరయు న్యకులు, జనసైన్కులు మరయు వీరమహిళలు పెద్ ఎతుతున పాల్గొనడ్రం జరగి్రంద్.

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

కెనడా జనసైనికుల ఆతీమియ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: కెనడా, జనసేన కెనడా టీ్రం జనసైన్కులు శన్వార్రం వా్రంకోవర్ లో స్టిలో గల బేర్ క్రీక్ పార్కా లో ఆతీ్మయ సమావేశ్రం న్ర్హి్రంచడ్రం జరగి్రంద్. వా్రంకోవర్ నగర్రంలో 
ఇద్ మొదటి సమావేశ్రం. ఎన్నిరై కమూయూన్టీగా వారు జనసేన బలోపేత్రం చేసే వివిధ అ్రంశాలపై చరచి్రంచడ్రం జరగి్రంద్. కెనడాలో సషల్ మీడియా ప్రచారాలు, డేట్ సేకరణ, ఓటరు 
నమోదు మరయు సమూహ కారయూకలాపాలు వ్రంటి సహాయక కారయూకలాపాలు జరపాలన్ న్ర్ణయి్రంచడ్రం జరగి్రంద్. ఈ సమావేశ్రంలో జనసేన తెన్ల ఐటీ కో-ఆరడినేటర్ జన్ర్న్ గోన, 
బాల గుదేడిటి ఐటీ వాల్రంటీర్, స్రథి, ఉదయ్ కిరణ్ పాల్గొన్నిరు.

జనంలోకి జనసేన సిద్దంతాలు
శతఘ్ని న్యూస్: గు్రంటూరు: 
సమవార్రం జన్రంలోకి 
జనసేన స్దా్్రంతాలు. 
29వ డివిజన్ దరాయూనగర్, 
నగర్రంపాల్రం ఏసీ కాలేజీ 
ఎదురు రోడుడిలో కొన్ని 
కుట్్రంబాలను కలస్ 
పవన్ కళ్యూణ్ మనోగత్రం 

అనే పుసతుక్రంలో ఉనని అమూలయూమైన విషయాలను కొన్ని కుట్్రంబాలకు తెలయజేస్ 
వారు మరో పద్ మ్రంద్న్ ఉత్తుజ పరచే విధ్రంగా వివర్రంచడ్రం జరగి్రంద్. ప్రతి మన్ష్కి 
వెయియూ రూపాయలు ఇచిచి ఓట్ నీ కొ్రంటూ రాజాయూధికార్రం తన చేతిలో తీసుకొన్ ప్రజల 
దగగొర ను్రంచి భారీగా ట్క్్స రూప్రంలో ప్రజల దగగొర ను్రంచి వస్లు చేసుకు్రంట్న్నిరు 
ఇపుపోడునని ప్రభ్త్్రం దీన్కి కారణ్రం ఎవరు ఈస్ర ఓట్ వేసే మ్్రందు ఒకకాస్ర 
ఆలోచి్రంచి ఓట్ వేయవలస్్రంద్గా కోరుచున్నిమ్ ప్రతి ఇ్రంటికి తిరుగుతూ దీన్కి 
కారణ్రం ఎవరు అన్ తెలయజేసేలా వివర్రంచడ్రం జరగినద్. ఈ కారయూక్రమ్రంలో జనసేన 
పారీటు క్రియాశీలక కారయూకరతులు లక్ష్మీశెటిటు స్యిచ్రంద్, పమీడీ పవన్, గోప్శెటిటు రాజశేఖర్, 
చ్రందు శ్రీన్వాసరావు, దలవై రామ్, పసుపులేటి నరస్్రంహారావు, ఓరబ్రండి లన్న్, 
రాకేష్, బొలాలి కిరణ్, స్్రంబశివరావు,క్. బాలకృష్ణ సుభాష్, బోళలి పవన్ కళ్యూణ్, పవన్, 
ఆద్ తద్తర జనసైన్కులు పాల్గొన్నిరు.

రౌడీ సేన అనడానిని తీవ్ంగా ఖండంచిన 
పాలకండ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్:  మనయూ్రం జిలాలి, పాలకొ్రండ 
న్యోజకవరగొ జనసేన పారీటు జనసేన 
జానీ మాట్లిడుతూ ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట 
మ్ఖయూమ్రంత్రి వరుయూలు జగన్ రెడిడి జనసేన 
పారీటున్ ఉదే్శి్రంచి జనసేన రౌడీ సేన 
అన్ అనడ్రం తీవ్ర్రంగా ఖన్డిసుతున్నిమన్, 
ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ లో 3వేల మ్రంద్ కౌలు రైతులు 
మరణి్రంసేతు ఒకకారకి కూడా మీరు ఎలా్రంటి 

ఆరధిక సహకార్రం చెయయూకపోయిన్… రె్రండు చోట్లి ఓడిపోయిన పవన్ కళ్యూణ్ ఒకొకకారకి లక్ష 
రూపాయిల చొపుపోన 30 కోట్లి ప్రంచి ఆ కుట్్రంబాలన్ ఆదుకునని్రందుకా అన్ ప్రశిని్రంచారు. 
మత్స పు్రండరీక్రం మాట్లిడుతూ పేద ప్రజలకి 28 లక్షలు ఇలులి కటిటు ఇస్తుమన్ చెప్పో ఒకకా 
ఇలులి మీరు కటిటు ఇవ్కు్రండా మీరు చేస్న మోస్న్ని పవన్ కళ్యూణ్ గురుతు చేస్న్రందుకా..? అన్ 
ప్రశిని్రంచారు. కరెనిన స్యి పవన్ మాట్లిడుతూ ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ లో ఇసుక దరకక భవన న్రా్మణ 
కార్మకులు పనులు లేక వార కుట్్రంబాలు రోడుడిన పడి వాళ్ళి ఎ్రంత ఆరధిక్రంగా నషటుపోయారో 
గురుతు చేస్ వాళళికి అ్రండగా ఉనని్రందుకా..? అన్ ప్రశిని్రంచారు.

పెదకూరపాడులో 
జనసేన భవిష్యత్తు కారా్యచరణ చర్చలు

శతఘ్ని న్యూస్: పెదకూరపాడు న్యోజకవరగొ న్యకులతో మ్రండల అధయూక్షులతో 
మరయు కారయూకరతులతో పారీటు కారాయూలయ్రంలో సమావేశమైన జిలాలి అధయూక్షులు గాద 
వె్రంకట్శ్రరావు.
పెదకూరపాడు న్యోజకవరగొ్రంలో జరుగుతునని కారయూక్రమాల గుర్రంచి మరయు 
భవిషయూతుతులో పారీటు ఎదుగుదలకు ఎలా్రంటి కారయూక్రమాలు చేయాలో అలాగ 
న్యోజకవరగొ్రంలో అధికార పారీటు న్యకులు చేసుతునని అక్రమాలను మరయు 
అన్యూయాలను అకకాడ ఉనని సమసయూలను అడిగి తెలుసుకున్ భవిషయూతుతులో వాటి 
పరష్టకారాన్కి జనసేన పారీటు ఏ విధమైన కారాయూచరణ చేయాలో చరచి్రంచడ్రం జరగి్రంద్. 
ఈ కారయూక్రమ్రంలో జిలాలి న్యకులు న్రదాసు రామచ్రంద్ ప్రస్ద్, యర్్రంశెటిటు 
రామకృష్ణ, మ్రండల అధయూక్షులు కడియ్రం శివన్గశ్రరావు, మటటు్రం వీరభద్రావు, 
మలలిల వె్రంకటచలపతి, తోట రమాదేవి, శాఖమూర శ్రీన్వాసరావు, శివరీలు, కోమారాల 
రమేష్, చె్రంచయయూ, అదే్పలలి రమేష్, పెమా్మ అతిలేష్, సురేష్ మరయు జనసైన్కులు 
పాల్గొన్నిరు.

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

జొన్నిడ అగ్ని బాధిత కుటంబానికి 
బండారు శ్రీనివాస్ ఆర్థిక సాయం

శతఘ్ని న్యూస్: కొతతుపేట: అ్రంబేదకార్ కోనసీమ జిలాలి, ఆలమూరు మ్రండల్రం, జొన్నిడ గ్రామ్రంలో కు్రంతీదేవి ఆలయ సమీప్రంలో ఆద్వార్రం ఉదయ్రం తెలలివారుజామ్న మోర్రంపుడి 
స్యి ద్రంపతులు న్వస్సుతునని పురగుడిసీ అగిని ప్రమాద్రం గురై న్రాశ్రయులైన విషయ్రం తెలుసుకునని కొతతుపేట న్యోజక వరగొ్రం జనసేన ఇ్రంఛారజి బ్రండారు శ్రీన్వాస్ సపో్రంద్్రంచి విచార్రం 
వయూకతు్రం చేస్తు.. స్రంఘటన సథిలాన్కి చేరుకున్ కుట్్రంబ పరస్థితుల వలలి కటిక పేదరక్రంతో ఉనని బాధితులకు తన వ్రంతుగా ఆరథిక సహాయ్రం 5000/- రూపాయిలు, జొన్నిడ జనసేన 
కారయూకరతులు స్యి ద్రంపతులను పరామరశి్రంచి రైస్ బాయూగ్ లు, న్తాయూవసర సరుకులు అ్రంద్్రంచట్రం జరగి్రంద్. ఈ స్రందర్్రంగా కొతతుపేట న్యోజక వరగొ్రం జనసేన ఇ్రంఛారజి మాట్లిడుతూ 
జనసేన కుట్్రంబ్రం అ్రంతా అ్రండగ ఉ్రంట్్రంద్ అన్, ఆపద సమయాలోలి తన జనసేన కుట్్రంబ్రం తమ స్రంత మనుషులు ఆపదలలో ఉననిట్లి సపో్రంద్్రంచి అవసర్రం అయిన ఏరాపోట్లి 
చేయడాన్కి స్దధి్రం అన్, తాను అధికారులతో మాట్లిడి రావలస్న సహాయ్రం అ్రందేలా చూస్తుమన్ హామీ ఇచాచిరు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో జోననిడ జనసేన పారీటు ప్రెస్డె్రంట్ చి్రంతలప్డి 
శ్రీనువాసు, చెలేలి ప్రేమ్ కుమార్, మహదశా బాబులు, భావన శివ శ్రంకర్, మలేలిశ్రరావు, పామ్ కాటన్ రాజు, జొన్నిడ శ్రీను వాసు, జొన్నిడ రా్రంబాబు, వడెడి మణిక్రంఠ, ఏలూర 
పన్్రంద్, న్గిరెడిడి మహేష్, జనసైన్కులు పాలోగొన్నిరు.

జనసేన బలోపేతం ద్వరా ప్రజాసమస్యలు 
పర్ష్కర్సాతుం: మర్రాపు సురేష్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగర్రం: 
గజపతినగర్రం న్యోజకవరగొ 
జనసేన న్యకులు మర్రాపు 
సురేష్ మాట్లిడుతూ జనసేన 
పారీటు విజయనగర్రం జిలాలిలో 
ఉనని అన్ని న్యోజకవరాగొలు 
విసతుృత స్థియి సమావేశ్రంలో 
భాగ్రంగా గజపతినగర్రం 
న్యోజకవరగొ్రం విసతుృతస్థియి 

సమావేశాలకి విచేచియుచునని పొలటికల్ ఎఫైర్ కమిటీ చైర్మన్ గౌరవనీయులైన 
న్ద్రండలి మనోహర్ కు 22వ త్దీన మధాయూహని్రం 2 గ్రంటలకు విశాఖపటని్రం ఎయిర్ 
పోరుటు దగగొర ను్రంచి పె్రందురతు మీదగా, కొతతువలస, ఎస్.కోట బొడాడిరు జ్రంక్షన్, తాటిప్డి 
మీదగా తామరప్లలి దగగొరునని గ్రీన్ బ్రీజ్ రస్ర్టు కు భారీగా స్్గత్రం పలుకుతూ జన 
శ్రేణులతో చేరుకు్రంట్రన్ తెలయజేస్రు. ఐదు రోజులు పాట్ 22 ను్రంచి 26వ త్దీ 
వరకు ఈ సమావేశాలు జరుగుతాయి. నవ్రంబర్ 23వ త్దీ, బుధవార్రం ఉదయ్రం 10 
గ్రంటలకు గజపతినగర్రం న్యోజకవరాగొన్కి స్రంబ్రంధి్రంచి కారయూకరతులతో న్యకులతో 
వీర మహిళలతో విసతుృతస్థియి సమావేశ్రం ఏరాపోట్ చేసుతున్నిరు.. ఈ సమావేశాన్కి 
న్యోజకవరగొ్రంలో ఉనని ఐదు మ్రండలాల ను్రంచి న్యకులు, కారయూకరతులు వీర 
మహిళలు పాల్గొ్రంట్న్నిరు. ఉమ్మడి విజయనగర్రం జిలాలిలో పారీటు బలోపేత్రం దా్రా 
ప్రజాసమసయూ పరషకారస్తు్రం.. ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వెనుకబడి ప్రా్రంతమైన ఉతతురా్రంధ్రలో 
విజయనగర్రం జిలాలి ఒకటి, జనసేన పారీటున్ స్రంస్థిగత్రంగా బలోపేత్రం చేయడ్రంతో 
పాట్ సమసయూలు పరష్టకారాలతో ప్రజలకు పారీటు స్థిన్క న్యకత్్రం అ్రండగా న్లబడే 
విధ్రంగా పారీటున్ పటిషటు పరచడ్రంపై ఒక కారయూచరణ రూపొ్రంద్్రంచుకు్రంట్్రం. మ్ఖయూ్రంగా 
విజయనగర్రం కి తొమి్మద్ కిలోమీటర్ దూర్రంలో ఉనని గు్రంకుల్రంలో పేదవార కోస్రం 
న్రా్మణ్రం జరగవలస్న ప్రా్రంతాన్ని 13వ తారీఖున పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఆ ప్రా్రంతాన్ని 
పరశీల్రంచడ్రం జరగి్రంద్. ఆ స్రందర్్రంగా అనేకమ్రంద్ యువకులు తో మాట్లిడారు.. 
ఒకటి కాదు రె్రండు కాదు జిలాలిలో పలు సమసయూలపై యువకులు ఆవేదనతో ఆగ్హ్రంతో 
పవన్ కళ్యూణ్ గార మ్్రందు కలత చె్రందారు ఉపాధి కరువై, వలసలు, పేదరక్రం, 
న్రుదోయూగ్రం, అన్రోగయూ్రం, రైతు కడుపు న్్రంపన్ ప్రభ్త్్రం, వయూవస్య్రం, ఈ ప్రా్రంతాన్ని 
పటిటుపీడిసుతున్నియి దీన్కి తోడు ఒకపుపోడు జిలాలికి తలమాన్క్రంగా ఉనని జూట్ పరశ్రమలు 
మూతపడాడియి, తోటపలలి న్రా్స్తులు సమసయూలు, రామతీరథిస్గర్ ప్రాజెకుటు పనులు, 
ఒక అడుగు మ్్రందుకు పడడ్రం లేదు గిరజనులకు ఆసుపత్రికి వెళ్లిల్రంట్ మ్రంచాలతో, 
ఇద్ కొన్ని మచుచికు మాత్మే ఇవనీని న్జాన్కి పరషకార్రంచలేన్ సమసయూలు కావు, ప్రజా 
ప్రతిన్ధులు, ప్రజలకు మ్రంచి చేయాలన్ తల్రంపు లేకపోవడమే, దీన్ పటలి జనసేన పారీటు 
పోరాట్రం చేసుతు్రంద్ క్షేత్స్థియిలో తిరగి సమసయూలు పరషకార్రంచే విధ్రంగా ప్రయతని్రం 
చేసుతు్రంద్. ఈ కారయూక్రమ్రంలో జనసేన పారీటు జిలాలి సీన్యర్ న్యకులు మిడతాన రవి 
కుమార్, గజపతినగర్రం న్యకులు రామ్, హరీష్ న్న్, ప్రండు కలగి, శ్రీను తద్తరులు 
పాల్గొన్నిరు.

మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ కు రథోత్సవ ఆహ్్వనం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగర్రం న్యోజకవరగొ్రం, కోరుకొ్రండ మ్రండల్రం శ్రీర్రంగపటని్రం 
గ్రామ శ్రీ శ్రీ శ్రీ దేవిగౌరీశ్రంకరుల రథోత్సవాలు ద్.26-11-2022, శన్వార్రం 
జరుగనున్నియి. ఈ కారయూక్రమన్కి మ్ఖయూ అతిథిగా రాజానగర్రం న్యోజకవరగొ్రం జనసేన 
పారీటు & ఐకయూరాజయూసమితి అవారుడి గ్హీత మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ ను శ్రీర్రంగపటని్రం 
గ్రామసుతులు ఆహా్న్్రంచడ్రం జరగి్రంద్. ఈ కారయూక్రమ్రంలో కోరుకొ్రండ మ్రండల జనసేన 
అధయూక్షులు మ్రండపాక శ్రీను, సీతానగర్రం మ్రండల జనసేన జనసేన పారీటు అధయూక్షులు 
కరచరలి విజయ్ శ్రంకర్, కోరుకొ్రండ జనసేన పారీటు న్యకులు తెలగ్రంశెటిటు శివ, పోస్ 
బాబు, రచచిపోతుల సురేష్, చదువు న్గు, చదువు మ్కేతుశ్రరావు రాజానగర్రం మ్రండల 
న్యకులు అడబాల హర, మెడిద వీరబాబు, గ్రామ పెద్లు తనకాల శివాజీ, కాళళి 
శివ శ్రీర్రంగపటని్రం జనసేన పారీటు న్యకులు తనీనిరు తతాజీ, జనసేన పారీటు గ్రామ వైస్ 
ప్రెస్డె్రంట్ అడప అ్రంజి బాబు, బొబి్ల సతితుబాబు, దడిడి అపపోలరాజు, శ్రీర్రంగపటని్రం 
జనసేన పారీటు యువత అధయూక్షులు తనకాల అజయ్ కుమార్, జోమ్మల ఫణీ్రంద్ కుమార్ 
తద్తరులు పాల్గొన్నిరు.

కాశీవిశ్్వశ్వరునికి అన్నిభిషేకం నిర్వహంచిన రెడడి 
అప్పల న్యుడు

శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు 
న్యోజకవరగొ్రంలోన్ 5వ డివిజన్, 
శ్రీరామ్ నగర్ కాలనీ లో 
కారీతుకమాస్రం చివర సమవార్రం 
స్రందర్్రంగా శ్రీ సువరచిలా సహిత 

శ్రీ అభయా్రంజనేయ స్్మి వార ఆలయ్రంలో శ్రీకాశీ అననిప్ర్ణ సమేత కాశీవిశే్శ్ర వార 
దేవస్థిన ఆలయ గౌరవ అధయూక్షులు రెడిడి అపపోల న్యుడు మరయు ఆలయ కమిటీ సభ్యూలు వార 
ఆధ్రయూ్రంలో 109 కేజీల అనని్రంతో వేదప్రండితులు ఘన్రంగా అన్నిభీషేకాన్ని న్ర్హి్రంచారు.. 
ఈ స్రందర్్రంగా రెడిడి అపపోల న్యుడు మాట్లిడుతూ ఈ అన్నిభిషేక్రంలో విశేష్రంగా భకుతులు 
తరలవసుతున్నిరు. చాలా బృహతతురమైన విశేషమైన కారయూక్రమ్రం ఈ అన్నిభిషేక్రం.. ఏలూరు 
పరసర ప్రా్రంతాల ప్రజలు భకుతులు స్్మి వారన్ దరశి్రంచుకొన్ తీరథి ప్రస్దాలు సీ్కర్రంచాలన్ 
ఆలయ కమిటీ తరఫున కోరుతున్ని్రం అన్ తెలపారు.

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


మంగళవారం, 22 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వుంగ లక్షణ గౌడ్ ను సన్మానిుంచిన పవన్ కళ్్ణ్ ర్యచూరు టుం
శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్: జనసేన తెల్రంగాణ రాష్ట యూత్ వి్రంగ్ అధయూక్షుడు వ్రంగ లక్షణ గౌడ్ మొటటు మొదటి స్రగా కరా్ణటక రాయచూరుకు వెలలిడ్రం జరగినద్. ఈ స్రందర్్రంగా 
టీ్రం పవన్ కళ్యూణ్ రాయచూరు తరుపున లక్షణ గౌడ్ ను సన్్మన్్రంచారు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో విశాల, హోననిపపో మ్న్, బద్రి తద్తరులు పాల్గొన్నిరు.

జనసేన పార్టీలో బార్ చర్కలు
చిన వాకపల్లిని ఆదర్ంగా తీస్కుననా పెద వాకపల్లి
శతఘ్ని న్యూస్: అలూలిర సీతారామారాజు జిలాలి, జి.మాడుగుల మ్రండల్రం, నురా్మతి 
ప్రంచాయితీ, పెద వాకపలలిలో సమవార్రం జి.మాడుగుల మ్రండల జనసేన పారీటు న్యకుల 
ఆధ్రయూ్రంలో జరగిన జనసేన పారీటు చేరకల సమావేశ్రంలో మ్ఖయూ అతిధిగా పాడేరు జనసేన 
పారీటు, అరకు పారలిమె్రంట్ ఇన్చిర్జి డా.వ్రంప్రు గ్రంగులయయూ హాజరయాయూరు. చిన వాకపలలి 
గ్రామసుతుల్రందరు గత ఏడాద్లో మూకుమ్మడిగా జనసేన పారీటులో చేరడ్రం అ్రందరకీ తెలస్న 
విషయమే. ఆ గ్రామసుతులను ఆదరశి్రంగా తీసుకున్ సమవార్రం పెద వాకపలలి గ్రామసుతుల్రందరు 
జనసేన పారీటులోకి చేరారు. వారన్ స్య్రంగా వ్రంప్రు గ్రంగులయయూ క్రండువాలు కప్పో 
గ్రామసుతుల్రందరనీ స్దర్రంగా పారీటులోకి ఆహా్న్్రంచారు. ఈ సమావేశ్రంలో గ్రామసుతులు, 
మహిళలు మాట్లిడుతూ గత్రంలో పాల్రంచిన ఏ ప్రభ్తా్లు కూడా మాకు సహాయ్రం 

చేయలేదన్, మా ఆత్మగౌరవానీని కేవల్రం రాజకీయలబిధికోసమే ఉపయోగి్రంచుకునని పారీటులు చూసేస్మన్.. ఇపుపోడు పవన్ కళ్యూణ్ స్రధాయూన్ని నమ్్మతున్నిమన్, మన ప్రా్రంత్రంలో 
ఆద్వాసీ హకుకాలు, చట్టులగుర్రంచి తెలస్న నేతగా గ్రంగులయయూను నమ్్మతున్నిమన్.. అ్రందుకే పారీటులోకి చేరుతున్నిమన్ తెలపారు. ఈ సమావేశ్రంలో డా.. వ్రంప్రు గ్రంగులయయూ 
మాట్లిడుతూ మీర్రందరు నేడు జనసేన పారీటు లోకి చేరడ్రం ఎ్రంతో స్రంతోష్్రంచాల్సన విషయ్రం. గత్రంలో ఈ గ్రామ్రంలో ఒక దురదృషటుకర స్రంఘటన జరగి్రందన్, న్యూయ్రం కోస్రం పోరాడిన 
వయూకుతులోలి మేమ్ కూడా ఒకరన్ ఆద్వాసీ ఆత్మగౌరవాన్కి ఈ ప్రభ్తా్లు ఇచేచి గౌరవమ్ ఎలా్రంటిదో మీరు నేను ఈ భారతదేశ్రం మొతతు్రం చూస్్రందన్ తెలపారు. ఈ విషయాన్ని ప్రస్తువి్రంచి 
రాజకీయలబి్న్ ఆశి్రంచడ్రం వ్రంటి నీతిలేన్ పనులు జనసేన పారీటు చెయయూదు.. మీ తరుపున ప్రశిని్రంచడాన్కి న్యూయ్రం జరగలా మా వ్రంతుగా ఎలలివేళలా పోరాడుతమ్ అనగారన వరాగొల 
అభ్యూననితి, ఆత్మగౌరవ్రం ఈ ప్రభ్తా్లకు పటటుదు. మీ అ్రందర ఆశీరా్దాలు ఫల్రంచి చటటుసభలోలి మేమ్ అడుగుపెడిత్ మన అభివృద్ధి మన సమసయూలు, మనహకుకాలు, చట్టులు, మన 
స్రంసకాృతి మన ఆత్మగౌరవాన్కి బ్రంగాకలగ ఎట్వ్రంటి దుశచిరయూలైన ఉపేక్్రంచేద్ లేదన్, మేమ్ మాత్్రం రాజకీయాలకు అతీత్రంగా పోరాడతామన్ తెలపారు. గ్రామస్థియిలో ప్రశిని్రంచే 
తత్్రం వాకపలలి యువత తీసుకోవాలన్.. చటటుసభలోలి మన ఆద్వాసీల వైపు పోరాడే న్యకులకు అ్రండగా ఉ్రండాలన్ గత్రంలో ఎనోని ఆద్వాసీ పోరట్లు చేస్న నేతగా గ్రంగులయయూను 
గురతు్రంచి జనసేన పారీటు స్దాధి్రంతాలు పవన్ కళ్యూణ్ రాజకీయ విలువలు నచిచి జనసేన పారీటు లోకి చేరమన్ కొర్ భానుప్రస్ద్ తన మాతృభాషలో పెద వాకపలలి గ్రామసుతులకు తెలయజేస్రు. 
ఈ సమావేశ్రం అధయూక్షత బాధయూతలు చేపటిటున జి.మాడుగుల మ్రండల న్యకులు మస్డి భీమనని మాట్లిడుతూ.. రానునని ఎన్నికలోలి జనసేనపారీటు ప్రభ్రంజన్రం చూపుతు్రందన్ అ్రందుకు 
న్దరశినమే ఈ రోజు ఏ గ్రామాన్కి అడుగుపెటిటున ప్రజలు నీరాజన్రం పలుకుతున్నిరన్నిరు. మస్డి స్్రంహాచల్రం మాట్లిడుతూ యువత ప్రతయూక్ష రాజకీయాలోలికి రావాల్స్రందేనన్ 
అ్రందుకు అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ యువతకు ద్శాన్రే్శ్రం అనుక్షణ్రం చేస్తునే ఉన్నిరన్నిరు. గౌరవ అధయూక్షులు జిమడుగుల టి.వి రమణ మాట్లిడుతూ ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట రాజకీయాలు 
వేడెకుకాతున్నియన్, ప్రజలు మారుపోకోరుకు్రంట్న్నిరన్ తెలపారు. 2007లో జరగిన న్టి దురదృషటుకర స్రంఘటన తలుచుకున్ మహిళలు అపపోట్లి 11 మ్రంద్ వు్రండేవాళళిమన్, మాలో 
ఇద్రు మహిళలు మానస్క వయూధతో చన్పోయారన్ న్టి విషయాలు వ్రంపురు గ్రంగులయయూగారతో చెపుపోకు్రంట్ కనీనిరు మ్నీనిరౌతు పెద్ఎతుతున గ్రామసుతులు, యువత, మహిళలు జనసేన 
పారీటులో చేర న్టి విషయాలు వినతిపత్్రం రూప్రంలో గ్రంగులయయూకు అ్రంద్్రంచారు. ఈ సమావేశాన్కి జి.మాడుగుల మ్రండల అధయూక్షులుమస్డి భీమనని, కొర్ భానుప్రస్ద్, మస్డి 
స్్రంహాచల్రం, టి.వి రమణ, సమనని, న్గశ్రరావు, స్రబాబు, పాడేరు మ్రండల ఉపాధయూక్షులు సీస్ల భూపాల్, అశోక్ కిలోలి, అశోక్ స్లేబు, స్రంతోష్ మజిజి, తద్తరులు పాల్గొన్నిరు.

రోడుడిప్రమాదంలో మరణంచిన జనసైనికుడ కుటంబానికి ఆర్థిక సహ్యం: గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: సతెతునపలలి న్యోజకవరగొ్రం, నకరకలులి మ్రండల్రం, కు్రంకలగు్రంట గ్రామాన్కి 
చె్రంద్న 25 స్రంవత్సరాల కాట్రంరాజు కుమారుడు కాకరలి వె్రంకట్రావు గత కొ్రంతకాల్రంగా 
రాజుపాల్రం మ్రండల్రం చౌటపాపాయపాల్రంలో న్వాస్రం ఉ్రంటూ పేరేచెరలి కా్రీలో 
టిపపోర్ లారీ డ్రైవర్ గా పన్చేస్తు కుట్్రంబాన్ని పోష్్రంచేవాడు. కాగా ఆద్వార్రం డ్యూటీ 
మ్గి్రంచుకున్ తిరగి ఇ్రంటికి వచుచి సమయ్రంలో రాజుపాల్రం సమీప్రంలో రోడడిప్రమాదాన్కి 
గురై చన్పోవడ్రం జరగి్రంద్. విషయ్రం తెలుసుకునని జనసేనపారీటు జిలాలి అధయూక్షులు గాద 
వె్రంకట్శ్రరావు సమవార్రం ఉదయ్రం సతెతునపలలి ప్రభ్త్ వైదయూశాలలో మారుచిరీ లో 
ఉనని మృతున్ శవాన్ని స్రందరశి్రంచి, వార కుట్్రంబాన్ని పరామరశి్రంచిన అన్రంతర్రం 
అ్రంతయూక్రియల న్మితతు్రం 10,000/- రూపాయలు ఆరథిక సహాయ్రం అ్రంద్్రంచడ్రం జరగి్రంద్. 
వారకి భవిషత్ లో పారీటు అ్రండగా ఉ్రంట్్రంద్ అన్.. ఎట్వ్రంటి సహకార్రం కావాల అన్ని 
పారీటు వారకి అ్రండగా ఉ్రంట్్రంద్ అన్ భరోస్ ఇచాచిరు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో జనసేన పారీటు 
జిలాలి న్యకులు తవిటి భావన్నిరాయణ, న్రదాసు రామచ్రంద్ ప్రస్ద్, యర్్రంశెటిటు 

రామకృష్ణ, స్రగిర శ్రీన్వాసరావు, రాజుపాల్రం మ్రండల పారీటు అధయూక్షులు తోట నరసయయూ, రూరల్ మ్రండల పారీటు అధయూక్షులు న్ద్రండలి న్గశ్రరావు, పారీటు కారాయూలయ ఇ్రంఛారజి స్రగిర 
మణిక్రంఠ, వలలి్రం శ్రీన్వాసరావు, శాఖమూర శ్రీన్వాస్, పేమా్మ అతితులేష్, పోలశెటిటు చె్రంచయయూ, కొమరాల రమేష్, ప్రతితు యాగయయూ, పత్ళలి మలలి, గ్్రంధి సదాశివరావు, అ్రంబటి రామస్యి 
తద్తరులు పాల్గొన్నిరు.

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


మంగళవారం, 22 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మానేపల్్ల వంకటరామకృష్ణ ను పరామర్్శంచిన బత్తుల 
వంకటలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగర్రం: కోరుకొ్రండ మ్రండల్రం, రాఘవపుర్రం గ్రామాన్కి చె్రంద్న జనసేన న్యకులు 
మానేపలలి వె్రంకటరామకృష్ణ త్రండ్రి సరే్శ్రావు ఇటీవల పరమపద్్రంచగా విషయ్రం తెలుసుకునని జనసేన 
న్యకురాలు న్ సేన కోస్రం న్ వ్రంతు కమిటీ కోఆరడినేటర్ శ్రీమతి బతుతుల వె్రంకటలక్ష్మి శ్రీనున్, కుట్్రంబ 
సభ్యూలను పరామరశి్రంచి, ధైరయూ్రం చెపపోడ్రం జరగి్రంద్. వీర వె్రంట సీన్యర్ నేత బద్రెడిడి దర, తోట అన్ల్ వాసు 
పాల్గొన్నిరు.

కార్తుకమాసవన సమారాధన కార్యక్రమంలో 
పాల్గొనని బత్తుల వంకటలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగర్రం మ్రండల్రం, పాతవెలుగుబ్రంధ గ్రామ్రంలో ఆ్రంజనేయస్్మి గుడివద్ 
కారీతుకమాసవన సమారాధన కారయూక్రమ్రంలో పాల్గొనని రాజానగర్రం న్యోజకవరగొ జనసేన న్యకురాలు, 
న్ సేన కోస్రం న్ వ్రంతు కమిటీ కో’ఆరడినేటర్ శ్రీమతి బతుతుల వె్రంకటలక్ష్మి కారయూక్రమ్రంలో సీన్యర్ 
న్యకులు మ్తయూ్రం నరస్్రంహమూరతు, మ్కకాపాటి గోపాల్రం, బొమ్్మల స్యి, న్లలిమ్ను సమనని, 
కేతమలలి త్రిమూరుతులు, ప్రగడ నరస్్రంహ్రం, మ్కుకాపాటి దురాగొరావు, నురుకురతు అపాపోరావు, నునని వేణు, 
స్రండ్రు స్్మి, మ్సమలలి వ్రంశీ, చి్రంతల రా్రంబాబు, పేపకాయల దరబాబు, మ్తయూ్రం బాజీ, సు్రంకర శ్రీను, మ్కుకాపాటి హనుమ్రంతు, నలలిమలలి సమనని, సు్రంకర పోస్యయూ తద్తర 
న్యకులు జనసైన్కులు పాల్గొన్నిరు.

మెడకల్ ఐ కా్యంప్ లో బాగంగా కళ్ళజోళ్ళ పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: తణుకు: నవ్రంబర్ 6వ 
తారీకున జనసేన పారీటు ఆధ్రయూ్రంలో 
బలలిపాడులో జరగిన మెడికల్ ఐ 
కాయూ్రంప్ కారయూక్రమ్రంలో అరు్లైన వారకి 
ఆద్వార్రం అతితుల మ్రండల్రం జనసేన 
పారీటు అధయూక్షులు దాస్రం ప్రస్ద్ 
మరయు బలలిపాడు గ్రామ జనసేన 
పారీటు న్యకుల ఆధ్రయూ్రంలో తణుకు 

న్యోజకవరగొ జనసేన పారీటు ఇ్రంచార్జి విడివాడ రామచ్రంద్ రావు చేతుల మీదుగా 
కళళిజోళ్ళి అ్రందజేయడ్రం జరగి్రంద్.

జనసేనలో చర్న దొడాడి ప్రసాద్
శతఘ్ని న్యూస్: రామచ్రంద్పుర్రం 
పటటుణ్రం, తోటవార వీద్ వాసతువుయూలు 
దడాడి ప్రస్ద్ సేవా కారయూక్రమాలు 
మరయు రకతుదాన శిబిరాల 
కారయూక్రమాలలో మ్్రందు్రంటూ.. 
ఎవరకైన్ ఏ అవసరమైన వె్రంటనే 
వచిచి సపో్రంద్్రంచే వకితు దడాడి దురాగొ 
ప్రస్ద్ కు ఏరుపలలి గ్రామ్రం శ్రీ 

రాజరాజేశ్ర సమేత నీలక్రంఠేశ్ర స్్మి వార ఆలయ ప్రా్రంగణ్రంలో రామచ్రంద్పుర్రం 
న్యోజకవరగొ్రం జనసేన పారీటు ఇ్రంచార్జి పోలశెటిటు చ్రంద్శేఖర్ జనసేన పారీటు క్రండువా 
కప్పో పారీటులోకి ఆహా్న్్రంచడ్రం జరగి్రంద్. మన జనసేన పారీటు ప్రజలలోకి తీసుకున్ వెళ్తు 
జనసేన పారీటు అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార ఆశయాలు స్దా్్రంతాలు ప్రజలలోకి 
బల్రంగా తీసుకున్ వెళ్ళిలన్ పోలశెటిటు చ్రంద్శేఖర్ తెలయజేయడ్రం జరగి్రంద్.

పెదబయలు మండలంలో పర్యటంచిన పవన్ కుమార్
శతఘ్ని న్యూస్:  అరకు న్యోజకవరగొ్రం, అలూలిర సీతారామరాజు జిలాలి, పెదబయలు 
మ్రండల్రం, వనబ్రంగి ప్రంచాయితి తోటల గ్రంద్ గ్రామ్రంలో పరయూటి్రంచిన పెదబయలు 
మ్రండల అధయూక్షులు జాగరపు పవన్ కుమార్ గ్రామసుతులతో కలస్ ఇ్రంటి్రంట్ జనసేన పారీటు 
స్దాధి్రంతాలను వివరస్తు.. ప్రసుతుత రాజకీయ పరణామాలపై ప్రజలోలి చైతనయూ్రం కలగలా 
రాబోయే ఎన్నికలోలి ఆద్వాసీ ప్రజల ఆలోచన జనసేన పారీటు వైపు ఉ్రందన్.. అ్రందుకు 
పవన్ కళ్యూణ్ గారన్ గెలుపుకు కృష్చేస్ భావితరాల భవిషయూత్ కోస్రం మనవ్రంతుగా కృష్ 
చేదా్మన్ గ్రామసుతులు మహిళలతో చెపాపోరు.

శ్రీశ్రీశ్రీ మద్వరాట్ పోత్లూర్ వీరబ్రహమాంద్ర సా్వములవార్ 
55వ నవరాత్రి మహోత్సవాలలో పాల్గొనని అనుశ్రీ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమ్రండ్రి స్టీ, స్థిన్క మెయిన్ రోడుడి వద్ శ్రీశ్రీశ్రీ మద్్రాట్ 
పోతులూర వీరబ్రహే్మ్రంద్ స్్మ్లవార 55వ నవరాత్రి మహోత్సవాల స్రందర్్రంగా 
అఖ్రండ దీపారాధన జరగి్రంద్. ఆలయ కమిటీ సభ్యూలైన మ్కకామల జగదీశ్రరావు 
(స్్మి) ఆహా్న్రం మేరకు మ్ఖయూఅతిథిగా జనసేన పారీటు రాజమ్రండ్రి స్టీ ఇ్రంచార్జి 
అనుశ్రీ సతయూన్రాయణ పాల్గొన్ ఆలయాన్ని స్రందరశి్రంచి భగవ్రంతున్ దరశి్రంచుకున్ 
ఆశీసు్సలు పొ్రందడ్రం జరగి్రంద్. ఈ కారయూక్రమ్రంలో రాజమ్రండ్రి కార్పోరేషన్ ప్రధాన 
కారయూదరశి నలలి్రంశెటిటు వీరబాబు మరయు భకుతులు, ఆలయ కమిటీ సభ్యూలు, స్థిన్కులు 
పాల్గొన్నిరు.

బత్తున వంకననిదొర శ్రీమత్ని పరామర్్శంచిన
మేడ గురుదత్ ప్రసాద్

శతఘ్ని న్యూస్:  రాజానగర్రం 
న్యోజకవరగొ్రం: రాజానగర్రం మ్రండల 
జనసేన పారీటు అధయూక్షులు బతితున వె్రంకననిదర 
శ్రీమతి అన్రోగయూ్రంతో బాధపడుతున్నిరు. 
ఈ విషయ్రం తెలుసుకునని రాజానగర్రం 
న్యోజకవరగొ్రం జనసేన పారీటు ఇ్రంచార్జి & 
ఐకయూరాజయూ సమితి అవారుడి గ్హీత మేడ 
గురుదత్ ప్రస్ద్ వారన్ పరామరశి్రంచి 
మనోధైరాయూన్ని కలపో్రంచారు. ఈ 
కారయూక్రమ్రంలో రాజానగర్రం మ్రండల 
జనసేన పారీటు వైస్ ప్రెస్డె్రంట్ న్గావరుపు 
భాను, యూత్ ప్రెస్డె్రంట్ సు్రంకర బాబిజి, 
కోరుకొ్రండ మ్రండల జనసేన అధయూక్షులు 
మ్రండపాక శ్రీను, సీతానగర్రం మ్రండల 
జనసేన జనసేన పారీటు అధయూక్షులు కరచరలి 

విజయ్ శ్రంకర్, కోరుకొ్రండ జనసేన పారీటు మ్రండల్రం వైస్ ప్రెస్డె్రంట్ మ్కకా రా్రంబాబు 
కోరుకొ్రండ మ్రండల న్యకులు చదువు న్గు, చదువు మ్కేతుశ్రరావు, తెలగ్రంశెటిటు 
శివ, పోస్ బాబు, రచచిపోతుల సురేష్, రాజానగర్రం మ్రండల న్యకులు చలాలి ప్రస్ద్, 
అడబాల హర, మెడిద వీరబాబు, శ్రీర్రంగపటని్రం జనసేన పారీటు న్యకులు తనీనిరు 
తతాజీ, అడపా అ్రంజి బాబు తద్తరులు పాల్గొన్నిరు.

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

గురుకుల పాఠశాలకు, ఐటఐ కు ప్రభుత్వం నిధులు, సథిలం కేటాయించాలని జనసేన నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్: పె్రందురతు న్యోజకవరగొ్రం, నరవ గ్రామ్రం, విశాఖపటని్రం జిలాలిలో 2018 
స్రంవత్సర్రంలో గవరనిమె్రంట్ ఐటిఐ, 2019 స్రంవత్సర్రంలో ప్రభ్త్ బాలురు గురుకుల 
పాఠశాలను నరవ గ్రామ్రం లో ప్రభ్త్్రం మ్రంజూరు చేస్న ఇపపోటివరకు ఎట్వ్రంటి కటటుడాలు 
జరపకు్రండా అద్ బిలడి్రంగులోలిను, మరయు ఇతర ప్రదేశాలోలి ఈ యొకకా విదాయూస్రంసథిలును 
నడపడాన్ని తీవ్ర్రంగా వయూతిరేకిస్తు జనసేన పారీటు న్రసన కారయూక్రమ్రం ఏరాపోట్ చేయడ్రం 
జరగి్రంద్, స్థిన్క న్యకులు జన్రధిన శ్రీకా్రంత్ వబి్న మాట్లిడుతూ ఈ గ్రామ్రంలో రె్రండు 
ప్రభ్త్ విదాయూస్రంసథిలు మ్రంజూరు చేస్నపపోటికి స్థిన్క ప్రజాప్రతిన్ధులు చితతుశుద్ధి లోప్్రంచి, 
అలసత్్రం వహి్రంచడ్రం వలన ఈ రె్రండు విదాయూస్రంసథిలుకు సరైన ప్రభ్త్ బిలడి్రంగులు లేకపోవడ్రం 
వలన, బిలడి్రంగ్ న్రా్మణాన్కి సరైన ప్రభ్త్ సథిలాన్ని చూప్్రంచకపోవడ్రం వలన ఈరోజు రె్రండు 
విదాయూస్రంసథిలు వేరే ప్రదేశాన్కి మారచిడాన్కి ప్రభ్తా్లు చరయూలు తీసుకు్రంట్యన్ ఇద్ ఈ 
గ్రామ అభివృద్ధికి చాలా బాధాకరమైన విషయ్రం అన్, వివరాలోలికి వెళ్తు 2019 ఫిబ్రవర నెలలో 
బాలురు గురుకుల పాఠశాల 480 మ్రంద్ విదాయూరుథిలతో 5 తరగతి ను్రంచి 10 తరగతి వరకు 
కానీ ఇపుపోడు ఇద్ అద్్ బిలడి్రంగ్ లో నెలకు సుమారు 2 లక్షల 50 వేలు అద్్ చెలలి్రంచి విదాయూరుథిలకు 

అరకొర సదుపాయాలతో ఒక ప్రైవేట్ బిలడి్రంగ్ లో ఉ్రండడ్రం వలన ప్రభ్త్్రం 360 మ్రంద్ విదాయూరుథిలుకు మాత్మే అనుమతి ఇవ్డ్రం జరగి్రందన్, దీన్కి ప్ర్్రం 10 ఎకరాల ప్రదేశ్రంలో 
బీసీ వెలేఫ్ర్ ఫ్రండ్్స దా్రా సుమారు 40 లక్షలు గ్రా్రండ్ అయాయూయన్, ఈ యొకకా విదాయూస్రంసథికు సరైన సథిలాన్ని కేట్యి్రంచ్రండి అన్ చెప్పో ఆరడిఓ గారు ఎమా్మరో్ గారకి ఫైల్ ప్రంప్్రంచడ్రం, 
అపపోటి ఎమా్మరో్, స్థిన్క ప్రజాప్రతిన్ధి ఎమె్మలేయూ అలసత్్రం వలన ఇపపోటివరకు బిలడి్రంగ్ న్రా్మణాన్కి ఎట్వ్రంటి చరయూలు తీసుకోలేదన్, రె్రండవద్ 2018 స్రంవత్సర్రంలో 5 ట్రేడలితో 
సుమారు 224 మ్రంద్ విదాయూరుథిలతో స్రంట్రల్ గవరనిమె్రంట్ డిజిటిస్ న్ధులతో లఫ్టు వి్రంగ్ విధాన్రంతో నక్సలజ్రం ప్లలిలకు స్కాల్ ఇ్రండియా దా్రా నైపుణయూ్రం కోస్రం గవరనిమె్రంట్ ఐటిఐ 
మ్రంజూరు చేయడ్రం జరగి్రందన్ , ఈ గ్రామ్రంలో సుమారు 5 ఎకరాల ప్రదేశ్రంలో న్రా్మణ పనులు చేపటటుడాన్కి ప్రయతిని్రంచినపపోటికీ కొన్ని కారణాలవలన ఆ యొకకా న్రా్మణ పనులు 
ఆగిపోవడ్రం వలన ఇపుపోడు ఈ ఐటిఐ క్రంచరపాల్రం లో ప్రభ్త్ ఐటిఐ బిలడి్రంగ్ లో విదాయూరుథిలకు శిక్షణ ఇవ్డ్రం జరుగుతు్రందన్, స్థిన్క ప్రజాప్రతిన్ధులు లోప్రం వలన ఈ యొకకా 
ఐటిఐ హుకు్రంపేట్ మ్రండలాన్కి బద్ల్ చేయడ్రం, మరలా పాడేరు జిలాలికి కూడా బద్ల్ చేయడాన్కి అధికారులు అనుకూల్రంగా ఉన్నిరన్, ఈరోజు ఈ రె్రండు విదాయూస్రంసథిలు కూడా 
నరవ గ్రామ్రం ను్రండి వేరే గ్రామాన్కి బద్ల్ చేయడాన్ని జనసేన పారీటు తీవ్ర్రంగా ఖ్రండిసుతున్నినమ్, దీన్కి మ్ఖయూ కారణ్రం స్థిన్క ప్రజా ప్రతిన్ధిలు కారణమన్ జనసేన పారీటు భావిసుతు్రందన్, 
ఇపపోటికైన్ ఎమె్మలేయూ అదీప రాజు, అనకాపలలి ఎ్రంప్ సతయూవతి, 88 వార్డి కార్పోరేటర్ మలులి మ్తాయూల న్యుడు ఈ రె్రండు విదాయూస్రంసథిలు నరవ గ్రామ్రంలో వెలసేలాగా చొరవ తీసుకోవాలన్ 
జనసేన పారీటు దా్రా కోరుకు్రంట్న్ని్రం, లేన్యెడల ఈ విషయాన్ని కలకటుర్ దృష్టుకి తీసుకున్ వెళ్లి, మా జనసేన పారీటు న్యకులతో చరచి్రంచి ప్రణాళ్క రచి్రంచి ప్రభ్త్్రంపై ఒతితుడి తీసుకున్ 
వచేచిలాగా రాబోయే రోజులోలి కారయూచరణ జరుపుతామన్ చెపపోడ్రం జరగి్రంద్. ఈ యొకకా కారయూక్రమ్రంలో స్థిన్క న్యకులు బొడుడి న్యుడు, చినని, అశోక్, చల్రం, శ్రీను, శాయూమ్, త్జ, 
శివ, జనసైన్కులు మరయు ప్రజలు పాల్గొన్నిరు.

జనసేన నిన్దలతో హోరెత్తున తాడేపల్్లగూడం వనసమారాధన
శతఘ్ని న్యూస్: పశిచిమగోదావర, తాడేపలలిగూడె్రం, జనసేన న్యకులు, పశిచిమగోదావర జిలాలి కాపు యువత అధయూక్షులు, యువ పారశ్రామిక 
వేతతు మరయు టీ్రం సైన్క వయూవస్థిపకులోలి ఒకరైన మారశెటిటు అజయ్ బాబు న్యకత్మ్లో కాపు యువత, కాపున్డు వ్రంటి స్రంసథిలతో 
పాట్ పటటుణ్రంలోన్ కమూయూన్టీ పెద్లు, రాజకీయ న్యకుల అ్రందర సహకార్రంతో.. 20 ఎకరాల తోటలో సభా ప్రా్రంగణ్రం, 150 బసు్సల 
ఏరాపోట్తో వచిచి, పోయే వార కోస్రం ప్రయాణ సౌకరయూ్రం, హాజరైన 30 వేల అశేష ప్రజావహిణిలో 28 వేలకు పైగా కాపు సదరులు, 
సదరీమణులు మరయు 2 వేలకు పైగా వివిధ కుల, మత, వరాగొలకు అతీత్రంగా కలుపుకు పోతూ పెద్నని పాత్ పోష్స్తు జరప్న సమాహార 
సమో్మహన , సమి్మళ్త, ఆతీ్మయ కలయికల వేద్క కాపు వన సమారాధన కారయూక్రమ్రం పశిచిమగోదావర జిలాలి, తాడేపలలిగూడె్రం, వె్రంకట్రామనని 
గూడె్రంలోన్ బ్రండారు న్గనని గార తోటలో అ్రంగర్రంగ వైభవ్రంగా జరగి్రంద్. ఈ వేడుకలో డిప్యూటీ సీఎ్రం కొట్టు సతయూన్రాయణ, ఎక్్స 
ఎమె్మలేయూ ఈల న్న్, ఎక్్స మ్న్్సపల్ ఛైర్మన్ ఈతకోట తాతాజీ, ఎక్్స మ్న్్సపల్ వైస్ చైర్మన్ మారశెటిటు సుబా్రావు, మాకా శ్రీన్వాస్, వడిడి 
రఘురామ్, మారశెటిటు సతీష్ బాబు, మ్రంత్రాల పవన్ కుమార్ మరయు మారశెటిటు అజయ్ బాబు యువసేన సభ్యూలు తద్తరులు పాల్గొన్నిరు. 
ఇ్రందు పాల్గొనని వకతులు అ్రందరూ… సమిష్టుగా కుల్రం పటిషటుతకు ప్రతి ఒకకారు పాట్ పడాలన్, కాపు కార్పోరేషన్ దా్రా ఏవిధ్రంగా లబిధి 
పొ్రందాల, రాజకీయ్రంగా ఏవిధ్రంగా ఒకరకి ఒకరు తోడుగా ఉ్రండాల, చెయియూ, చెయియూ కలుపు, చేజారదు గెలుపు అన్ స్రందేశ మిచిచిన 
వ్రంగవీటి మోహన ర్రంగా స్దాధి్రంతాలను, పేదల అభ్ననితి కోస్రం ఆయన చేస్న బల దాన్లను కొన్ యాడారు. చివరగా కాపు యువత 
అధయూక్షులు, జనసేన ల్డర్ ఆయిన అజయ్ బాబు తన స్రందేశ్రంతో యువతను ఉర్రూత లూగిసుతు రేపు రాబోవు రోజులోలి రాజాయూధికార్రంలో 
కాపులను కూరోచిబెట్టులన్, కాపును సీఎ్రం చేసే ప్రక్రియలో భాగ్రంగా తమ ఎమె్మలేయూలను గెలప్్రంచాలన్ ద్శా న్రే్శ్రం చేస్తు సీఎ్రంగా పవన్ 
కళ్యూణ్ న్ రాజాయూధికార్రంలో కూరోచిబెట్టులన్, జనసేన ఎమె్మలేయూగా ఇకకాడ బొలశెటిటు శ్రీన్వాస్ న్ గెలప్్రంచాలన్ స్రంచలన వాయూఖయూలు చేస్ 

యువత ఆశలను, ఆశయాలను వేద్కపై వేలమ్రంద్ యువత కేర్రంతలు, హర్ష ధా్న్ల మధయూ కు్రండ బద్లు కొడుతూ స్గి్రంచిన ప్రస్రంగ్రంతో 30 వేలమ్రంద్తో కూడిన సభా ప్రా్రంగణ్రం 
క్షణక్షణ్రం చపపోటలితో మారో్మగుతూ ఉతకా్రంఠ భరత్రంగా స్గి్రంద్. అలానే ప్రతి స్రంత్సర్రం కాపుల్రంతా ఐకమతయూ్రంతో ఈ వేడుకను ప్రతిష్టఠాత్మక్రంగా జరుపు కోవాలన్ ఆ్రంక్స్తు చివరగా ఈ 
కారయూక్రమాన్కి సహకర్రంచిన పెద్లకు, స్రంసథిలకు, యువతకు మరయు ప్రతి ఒకకారకీ తన కృతజ్ఞతలను తెలపారు.

యువతకు క్రికెట్ కిట్్స పంపిణ చసిన మాడుగుల 
జనసేన పార్టీ

శతఘ్ని న్యూస్: మాడుగుల: 
ఎ్రం.గదబ్రు యువతకు 
క్రికెట్ కిట్్స ప్రంప్ణి చేస్న 
మాడుగుల జనసేన పారీటు. 
మాడుగుల ప్రంచాయతీలో 
మాడుగుల న్యోజకవరగొ 
యువ న్యకులు 
రాయపురెడిడి కృష్ణ ఆరథిక 
సహాయ్రంతో గ్రండే్రం 

రా్రంబాబు చేతుల మీదుగా మాడుగుల మ్రండల జనసైన్కులకు క్రికెట్ కిట్్స అ్రందజేత. 
యువత విదయూతో పట్ క్రీడలోలి కూడా రాణి్రంచాలన్ మాడుగుల మ్రండల జనసేన పారీటు 
వారు ్రం.గదబ్రు యువతకు క్రికెట్ కిట్్స ను ప్రంప్ణి చేస్రు. ఈ స్రందర్్రంగా వారు 
మాట్లిడుతూ క్రీడలు మానస్క ఉలాలిస్న్కి శరీర ధారుడాయూన్కి దోహద పడుతున్నిరు. 
యువత చెడు వయూసన్లకు బాన్స కాకు్రండా క్రీడలపై నెపుణాయూన్ని స్ధి్రంచి మ్రంచి 
క్రీడాకారులుగా ఎదగాలన్నిరు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో కోన దురాగొ శ్రీన్వాస్, రౌతు ప్రస్ద్, 
కొడా మహేష్, కలప్రెడిడి రాజా, మాల, ఆరలి రాజేష్ మరయు మాడుగుల మ్రండల 
జనసైన్కులు పాల్గొన్నిరు.

గంగాధర నెలూ్లరు నియోజకవరగొంలో జనసేన 
పార్టీ బలోపేతానికి కృషి

శతఘ్ని న్యూస్: గ్రంగాధర నెలూలిరు 
న్యోజకవరగొ్రం: కారే్టినగర్రం 
మ్రండల్రంలో వైస్ప్ అక్రమాలకు 
ఎదుర్డిడి పోరాడుతునని ధీరుడు 
వైసీపీ న్యకుల అక్రమ కేసులకు 
సమాధాన్రంగా హైకోరుటు దా్రా 
సేటు తీసుకున్ గ్రంగాధర నెలూలిరు 
న్యోజకవరగొ్రంలో అడుగుపెటిటున మా 

న్యకుడు మా అనని న్యోజకవరగొ జనసేన ఇ్రంచార్జి డాకటుర్ యుగ్రంధర్ పొనని ను శాలువాతో 
సతకార్రంచి న్యోజకవరగొ న్యకులు స్దర స్్గత్రం పలకారు. ఈ స్రందర్్రంగా ఇ్రంచార్జి డాకటుర్ 
యుగ్రంధర్ పొనని న్యకులతో మాట్లిడుతూ రానునని రోజులోలి ప్రజల పక్షాన జనసేన పారీటు 
కారయూక్రమాలు, పోరాట్లు ఉదృత్రం చేస్ న్యోజకవరగొ్రంలో జనసేన జె్రండా ఎగురవేదా్మన్ ఈ 
స్రందర్్రంగా తెలయజేశారు. పవన్ కళ్యూణ్ న్ మ్ఖయూమ్రంత్రి చేసే్రంత వరకు అవిశ్రా్రంత కృష్తో 
మ్్రందుకు వెళ్లిలన్, న్యోజకవరగొ్రంలో ఎమె్మలేయూగా అఖ్రండ మెజారటీతో గెలచి అస్రంబీలిలో 
ప్రజల గ్రంతును విన్ప్్రంచాల అన్ తెలయజేశారు. న్యోజకవరగొ న్యకుల్రందరూ ఇ్రంచారజి 
యుగ్రంధర్ మాటకు కట్టుబడి న్యోజకవరగొ్రంలోన్ న్యకులు అ్రందరు పారీటు బలోపేతాన్కి 
కృష్ చేస్తుమన్ హామీ ఇచాచిరు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో కారే్టి నగర్రం మ్రండల అధయూక్షులు శోభన్ 
బాబు, టౌన్ ప్రెస్డె్రంట్ రాజేష్, మ్రండల బ్త్ కనీ్నర్ అననిమలై, ప్రధాన కారయూదరశి తద్తరులు 
పాల్గొన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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లక్ష పత్రి పూజ కార్యక్రమంలో పాల్గొనని 
పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: మ్మి్మడివర్రం: సమవార్రం రాష్ట జనసేన పారీటు రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ సభ్యూలు మ్మి్మడివర్రం న్యోజకవరగొ్రం ఇ్రంచార్జి ప్తాన్ బాలకృష్ణ మ్మి్మడివర్రం 
న్యోజకవరగొ్రం తానేల్రంక శెటిటుబలజ స్రంఘీయుల లక్ష పత్రి ప్జ కారయూక్రమ్రంలో 
పాల్గొన్నిరు. మరయు తాళళిరేవు మ్రండల్రం కేశవారపాల్రం గ్రామమ్న్రందు శెటిటుబలజ 
స్రంగీత లక్షపత్రి ప్జ కారయూక్రమ్రంలో పాల్గొన్నిరు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో జనసేన పారీటు 
న్యకులు కారయూకరతులు అభిమానులు పాల్గొన్నిరు.

గ్ర్జనులకు కేటాయించిన సమాశానంపై వైకాపా న్యకుల కనుని
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశ్రం జిలాలి కొ్రండేప్ న్యోజకవరగొ్రం స్్రంగరాయకొ్రండ మ్రండల మేజిసే్రాట్ అయిన గౌరవనీయులు 
ఉష్ట కి మ్రండల జనసేన పారీటు మ్రండల అధయూక్షులు ఐన్ బతితున రాజేష్ విననిప్రం వైస్ప్ న్యకులు గత్రంలో, ప్రసుతుత్రం 
అనేక ఆక్రమణలు చేస్తు ఏక్రంగా అసైనె్మ్రంట్ భూమ్లనే వె్రంచరేస్ పాలిట్లి ఒకొకాకకాటిగా అమ్్మకునేద్ ప్రజల్రంతా 
చూస్తునే ఉన్నిరు. కానీ ఇపుపోడు వైకాపా న్యకులు ఏక్రంగా స్మశాన్లను కూడా వదలడ్రం లేదు. స్్రంగరాయకొ్రండ 
మలలిఖారుజిన్ నగర్ కు చె్రంద్న ఎసీటు యాన్దుల కులాన్కి కేట్యి్రంచిన స్మశాన వాటికను ఆక్రమణకు గుర 
చేస్న్రు. దీన్పై గత్రంలో స్్రంగరాయకొ్రండ తాస్లా్రుగా విధులు న్ర్హి్రంచిన గౌరవనీయులు ఉష్టరాణి 
సమక్ష్రంలో న్డు నేడు ఆక్రమణలకు పాలపోడిన వైకాపా న్యకుడిన్ మ్రందల్రంచడ్రం జరగినద్. అయినపపోటికీ 
ఆ న్యకుడే మృతదేహాన్ని కాలోతు తన్ని గిరజనులను దురా్షలాడుతూ సమాజ్రం స్గుగొతో తలద్్రంచుకునే పరస్థితి 
ఈ వైస్ప్ ప్రభ్త్్రం అధికార్రంలోకి వచిచిన తరా్త స్్రంగరాయకొ్రండలో ఎనోని చూసుతున్ని్రం. మ్రండల మేజిసే్రాట్ 
అయిన తమకు జరగిన విషయ్రం మొతతు్రం తెలస్్రందే. గిరజనుల స్మశాన్న్కి కేట్యి్రంచిన ఆ ప్రభ్త్ భూమిన్ 
న్మమాత్్రంగానే యాన్దులకు అపపోజెపాపోరా లేక శాశ్త పరష్టకారాన్ని చూపారా. మ్రండల జనసేన పారీటు తరఫున 
వైకాపా న్యకులు దౌరజిన్యూన్కి పాలపోడకు్రండా గిరజనులకు శాశ్త పరష్టకార్రం చూపాలన్ వైకాపా ప్రభ్త్్రం 
ఏరపోడిన తరా్త స్మశానవాటికను కూడా వదలకు్రండా ఆక్రమణలకు గురచేసుతునని వైకాపా న్యకులను వయూతిరేకిస్తు 
గిరజనులకు శాశ్త పరష్టకార్రం ఏ విధ్రంగా చూపుతారో తెలయజేయాలన్ జనసేన పారీటు తరఫున కోరుచున్నిమ్. 

ఈ కారయూక్రమ్రంలో జనసేన న్యకులు కాసుల శ్రీన్వాస్, స్రంకే న్గరాజు, అనుమల శెటిటు కిరణ్ బాబు, గ్్రండ్ లవెల్ ప్రోగ్రామర్ కేశవరావు, శీల్రం స్యి, సయయూద్ సుభాన్, న్మా 
మహేష్, వాయిల అన్ల్ మరయు జనసైన్కులు వీర మహిళలు పాల్గొన్నిరు.

కల్లపటటీ గ్రామంలో మన ఇలు్ల – మన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: స్ళ్లిరుపేట న్యోజకవరగొ్రం, 
స్ళ్లిరుపేట మ్రండల్రం ఎస్.హెచ్.ఏ.ఆర్ 
పరసర ప్రా్రంతమైన ధామరాయి ప్రంచాయితీ 
లోన్ కొలలిపట్టు గ్రామ్రంలో సుమారు 300 
కుట్్రంబాలతో జనసేన యువనేత రోసన్రు 
సమశేఖర్ న్యకత్్రంలో స్థిన్క జనసైన్కుల 
ఆధ్రయూ్రంలో మన ఇలులి – మన జనసేన 

కారయూక్రమ్రం న్ర్హి్రంచారు. ఇ్రందులో భాగ్రంగా ప్రతి కుట్్రంబాన్ని కలుస్తు, స్థిన్క 
సమసయూలనీని ప్రజలను నేరుగా అడిగి తెలుసుకు్రంటూ.. పాలనలో మారుపో తీసుకురావాల 
అనని దృకపోథ్రంతో జనసేన పారీటు గాజు గాలిసు గురుతుపై ఓట్లి వేస్ 2024 లో జనసేన పారీటు 
అధయూక్షులు గౌరవనీయులు పవన్ కళ్యూణ్ ను మ్ఖయూమ్రంత్రిన్ చేయవలస్్రంద్గా గ్రామాల 
ప్రజలను కోరడ్రం జరగి్రంద్. ప్రతి కుట్్రంబ్రం కూడా సపో్రంద్స్తు మమ్మలని ఏ ప్రభ్త్్రం 
కూడా పటిటు్రంచుకోవట్లిదు, మమ్మలని ఓటలికు విన్యోగి్రంచుకు్రంట్న్నిరే కానీ మా 
సమసయూలు పరషకార్రంచే న్యకులే లేరు అన్ న్రసన వయూకతుపరచారు. మాకు మ్ఖయూ్రంగా 
దశాబా్లుగా ఉనని రోడుడి సమసయూను మరయు నీటి సమసయూను పరషకార్రంచవలస్్రంద్గా 
జనసేన న్యకుడు సమశేఖర్ కు విననివి్రంచారు. జనసేన ఖచిచిత్రంగా సమసయూలను 
అధికారుల దృష్టుకి తీసుకెళ్లి పరష్టకార ద్శగా అడుగులు వేస్తుమన్, అవసరమైత్ వైసీపీ 
ప్రభ్త్ న్రలిక్షాయూన్ని స్థిన్క వైసీపీ ఎమె్మలేయూ అసమరథితను ఎ్రండగడుతూ 12 గ్రామాలకు 
వెళ్లి రోడుడి కోస్రం బలమైన పోరాట్రం చేస్తు్రం అన్ సమశేఖర్ హామీ ఇచాచిరు. మా 
గ్రామాలకు దశాబా్ల కాల్రంలో అనేక పరాయూయాలు వచిచిన ఏకైక న్యకుడు రోసన్రు 
సమశేఖర్ మాత్మే అన్ జనసైన్కులు ఆన్రందాన్ని వయూకతుపరచారు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో 
ప్రతాప్, మ్న్ రాజ, తిరుపాల్, కిరణ్, మహేష్, కిషోర్, వె్రంకట్ష్, మ్రళ్, గోపాల్, 
చ్రంటి, రవి, అఖిల్, న్గారుజిన, బాలరాజు తద్తరులు పాల్గొన్నిరు. పవన్ అనని రావాల 
పాలన మారాల అ్రంటూ జన సైన్కులు న్న్దాలు చేశారు.

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

ప్రజా సమస్యలను పర్ష్కర్ంచాల్.. 
కలెకటీర్ కు జనసేన వినత్ పత్ం

అదా్నని్రంగా ఉనని రోడలిను న్ర్మ్రంచాలన్ కలకటుర్ కు జనసేన వినతి పత్్రం
శతఘ్ని న్యూస్: రాయచోటి: అననిమయయూ జిలాలి జాయి్రంట్ కలకటుర్ శ్రీమతి 
తమి్మమ్ అన్ శరీ ను సమవార్రం జనసేన పారీటు న్యకులు రామ శ్రీన్వాస్ 
కలస్ పలు ప్రజా సమసయూలను యుదధిప్రాతిపద్కన పరషకార్రంచాలన్ కోరారు. 
ఈ విషయ్రంపై కలకటుర్ స్నుకూల్రంగా సపో్రంద్స్తు.. అలానే ఒక స్ర విజిట్ 

కూడా చేస్తుమ్ అన్ హామీ ఇచాచిరు. ఆమెను జనసేన పారీటు తరపున రామశ్రీన్వాస్ అభిన్రంద్్రంచారు. అననిమయయూ జిలాలి వాయూపతు్రంగా మరయు టి.సు్రండుపలలి మ్రండల పరద్లో ఈ క్రి్రంద 
కనపరచిన రోడులి చాలా అదా్నని్రంగా వున్నియి దీన్ వలన వాహనదారులు అనేక ఇబ్్రందులు పడటమే కాకు్రండా అనేక ప్రమాదాలు కూడా జరుగుచుననివి దీన్ వలన ప్రాణనషటు్రం కూడా 
జరగ అవకాశ్రం కలదు.
1) టి.సు్రండుపలలి ను్రండి రాయవర్రం పోవు రహదారలో బౌరవగటటు సమీపమ్న పెట్రోల్ బ్రంక్ద్ వరా్షన్కి నీళ్ళి న్లచి చెరువులను తలప్సుతున్నియి. ఈ దారగు్రండా ఏ వాహనమ్ 
పోవాలన్ని చాలా ఇబ్్రందులు పడుచున్నిరు.
2) టి.సు్రండుపలలి ను్రండి రాయవర్రం వరకు కూడా రోడుడి చాలావరకు దబ్తిననిద్ రోడులి్రంతా గు్రంతమయ్రం అయిపోయిన్యి దీనవలన వాహనదారులు అనేక ఇబ్్రందులు పడుచున్నిరు.
3) టి.సు్రండుపలలి ను్రండి ఫి్రంచా పోవు దారలో చెరుకువా్రండలిపలలి సమీపాన న్గారపమ్మ గుడివద్ అయయూవారచెరు్కు స్రంబ్రంద్్రంచిన వ్రంతెన దబ్తిన్ రోడుడి ప్రతుగా కొట్టుకొన్పోయి 
రోడుడిపైన గు్రంతలు ఏరపోడి వాహనదారులకు చాలా ఇబ్్రందులు కలుగుచుననిద్ అ్రంత్కాకు్రండా ప్రమాదాలు జరగ అవకాశ్రం కూడా వుననిద్.
4) బెసతుపలలి న్గారపమ్మ గుడి ఆరచిను్రండి ఈడిగపలలి మీదుగా కొతతుపలలి వరకు రోడుడి న్రా్మణ పనులు మదయూలో న్లప్వేయడ్రం వలన రోడుడిపైన వునని క్రంకర రాళ్ళి వలన వాహనదారులు 
ప్రమాదాలకు గురై అనేక ఇబ్్రందులు పడుచున్నిరు.
5) తిమ్మసమ్ద్్రం ను్రండి వయా బెసతుపలలి మీదుగా ఫి్రంచాకు పోవు రహదారలో ఓబులేసు గుటటువద్ చిట్టుడు వ్రంతెనె కొట్టుకొన్పోయినద్ అపుపోడు తాతాకాలక్రంగా మటిటుతోల రోడుడిను 
పునరుదధిర్రంచారు కానీ ఇటీవలన కురస్న వరా్షలకు మటిటుకొట్టుకొన్పోయి దార అదా్నని్రంగా తయారైనద్ దీనవలన చుట్టు ప్రకకాల గ్రామ ప్రజలు రాకపోకలకు అనేక ఇబ్్రందులు 
పడుచున్నిరు.
6) రాయచోటి ను్రండి తిమ్మసమ్ద్మ్, ఫి్రంచా బసు్స సౌకరయూమ్ ఇద్వరలో వు్రండినద్. 3 స్రంవత్సరమ్ల క్రిత్రం వ్రంతెను కొట్టుకొన్పోయిన్రందున సదరు బసు్సను న్లప్వేస్న్రు. 
దీన్ వలన 12 గ్రామాల ప్రజలు బసు్స సౌకరయూమ్ లేక స్కాలుకా వెళ్ళి విదాయూరుథిలు, ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్్రందులు ఎదుర్కా్రంట్న్నిరు. కావున బసు్సను పునరుద్ర్రంచాలన్ కోరుచున్నిమ్.
7) టి.సు్రండుపలలి ప్రంచాయతి అగ్హార్రం ను్రంచి యేటిగడడి రాచపలలి, పెద్ బలజపలలి మీదుగా స్మిసేన్గడడి హరజనవాడ వరకు రోడుడి గు్రంతలు ఏరపోడి వాహనదారులకు ప్రజలు అనేక 
ఇబ్్రందులు పడుచున్నిరు. సదరు రోడుడి ట్రండరులి జరగి ట్రండర్ దకికా్రంచుకొననివారు రోడుడి వేయకు్రండా న్లుపుదల చేస్యున్నిరు.
పైన తెలప్న విధ్రంగా అననిమయయూ జలాలి మొతతు్రం గ్రామీణ ప్రా్రంతాలలో రోడులి చాలా అధా్నని్రంగా వున్నియి దీన్ వలన స్కాలు ప్లలిలు సకాల్రంలో స్కాళళికు వెళళిలేక, పేష్రంట్లి, 
వృదుధిలు, గర్ణీలు సకాల్రంలో హసపోటలుకా పోలేక ఇలా అనేకమ్రంద్ ప్రజలు చాలా ఇబ్్రందులుపడుచున్నిరు. కావున తమరు వె్రంటనే ప్రజల సమసయూలను పరగణలోకి తీసుకొన్ 
యుదధిప్రాతిపద్కన సమసయూలను పరషకార్రంచవలస్నద్గా కోరుచున్నినన్ జనసేన పారీటు న్యకులు అననిమయయూ జిలాలి..కోఆరడినేటర్ రామ శ్రీన్వాస్ కోరారు, ఈ కారయూక్రమ్రంలో రాయచోటి 
అస్రంబీలి న్యోజకవరగొ ఇ్రంఛార్జి షేక్ హసన్ భాష, జిలాలి కారయూక్రమాల సభ్యూడు షేక్ రయాజ్, జిలాలి జనసేన దూదేకుల స్రంగ్రం అధయూక్షుడు మస్తున్, రాయచోటి యువన్యకులు నవీన్ 
రాయల్, మదన్ కుమార్, మైన్రటీ న్యకులు రషీద్ మౌలాన్, జనసైన్కులు అరఫ్, మహ్మద్ కైఫ్, మ్శ్రీఫ్, మహ్మద్ ఫుజేర్ తద్తరులు పాల్గొన్నిరు.

రెవన్్య ర్కారుడిలు తనిఖీ చసిన జనసేన న్యకులు
శతఘ్ని న్యూస్: టకకాల న్యోజకవరగొ్రం, కోటబొమా్మళ్ మ్రండల్రం ఎ్రం.ఆర్.ఓ ఆఫీస్ లో 
జనసేన న్యకులు మేడిబోయిన సుధీర్, అనపాన జన్రథిన్ రెడిడి రెవెన్యూ రకారుడి తన్ఖీ 
చెయయూడ్రం జరగి్రంద్. కొతతుపలలి రెవెన్యూ పరధిలో 1/3 వ్రంతు భూమ్లకు ఎస్.ఎల్.ఆర్ 
రకార్డి్స లేకపోవడ్రం అచాచిరాయూన్కి గురచేస్్రంద్.

కర్నిలు జిల్్లలో ఉపాధి పని చూపడంలో 
అధికారులు విఫలం

శతఘ్ని న్యూస్:  ఆలూరు: కరూనిలు జిలాలిలో పాలకులు 
మారన వలసలు మాత్్రం ఆగడ్రం లేదు. ఉపాధి పన్ 
చూపడ్రంలో అధికారులు విఫలమయాయూరన్ జనసేన 
వీరమహిళ ఎరుకుల పార్తి అన్నిరు. ఉనని ఊరోలి ఉపాధి 
లేకపోవడ్రంతో పొటటు చేతపట్టుకున్ ఇతర పటటుణాలకు 
నగరాలకు తరలపోతున్నిరు. మ్ఖయూ్రంగా ఆదోన్ 

డివిజనోలినే కోస్గి, ఎమి్మగన్రు, మ్రంత్రాలయ్రం, ఆలూరు, హోళగు్రంద, కోడుమూరు 
మ్రండలాల ను్రంచి ఈ ఏడాద్ కూడా వలసలు ప్రార్రంభమయాయూయి. తెల్రంగాణ, 
బె్రంగళ్రు, గు్రంటూరు, మ్్రంబైలకు తరల వలస వెళ్తున్నిరు. కొ్రంతమ్రంద్ వార 
ప్లలిలను కూడా తీసుకున్ వెళ్తున్నిరు. మర కొ్రందరు ప్లలిలను వార బ్రంధువుల వద్ 
ఉ్రంచి వెళ్తున్నిరు. మ్రండలాలోలి స్థిన్క్రంగా పనులు లేకపోవడ్రంతో ఉపాధి కోస్రం దూర 
ప్రా్రంతాలకు పటటుణాలకు వలస వెళ్తున్నిరు. అధికారులు మాత్్రం వలసలు వెళళివదు్ 
గ్రామాలోలి ఉపాధి పనులు కలపోస్తుమన్ చెబుతున్నిరే తపపో ప్రతుస్థియిలో వలసలు 
న్వార్రంచడ్రంలో విఫలమయాయూరన్ ఆవేదన వయూకతుపరచారు. జిలాలి ఉననితాధికారులు 
సపో్రంద్్రంచి గ్రామాలోలిన్ ఉపాధి కలపో్రంచి వలసలు న్వార్రంచాలన్ కరూనిలు జిలాలి ఆలూరు 
న్యోజకవరగొ్రం జనసేన వీరమహిళ ఎరుకుల పార్తి అన్నిరు.

నీలకంఠేశ్వర సా్వమి కుంభాభిషేకంలో పాల్గొనని 
పోల్శెటటీ చంద్రశ్ఖర్

శతఘ్ని న్యూస్: రామచ్రంద్పుర్రం రూరల్, ఏరుపలలి గ్రామ్రంలో 
ప్రస్ద్ధిగా్రంచిన రాజరాజేశ్ర సమేత నీలక్రంఠేశ్ర స్్మి వారకి 
జరగిన కు్రంభాభిషేక్రంలో రామచ్రంద్పుర్రం న్యోజకవరగొ్రం జనసేన 

పారీటు ఇ్రంచార్జి పోలశెటిటు చ్రంద్శేఖర్ పాల్గొన్ స్్మివారన్ దరశి్రంచుకున్ భకుతులకు 
అననిదాన ప్రస్ద కారయూక్రమ్రంలో పాల్గొనడ్రం జరగి్రంద్.

పవన్ కళ్్యణ్ తోనే న్ప్రయాణం: గురాన 
అయ్యలు

ఈ నెల19న పవన్ కళ్యూణ్ ను కలస్న 
గురాన అయయూలు త్రలోనే జనసేనలో 
చేరుతానన్ వెలలిడి
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగర్రం: 
జనసేన అద్నేత పవన్ కళ్యూణ్ తో 
కలస్ ప్రయాణి్రంచే్రందుకు న్ర్ణయ్రం 

తీసుకున్నినన్, త్రలోనే మ్రంచి మ్హూరతు్రం చూస్ జనసేన పారీటులో చేరుతానన్ ప్రమ్ఖ 
వాయూపారవేతతు, స్రంఘసేవకులు, యువనేత గురాన అయయూలు అన్నిరు. సమవార్రం ఉదయ్రం 
అర్.టి.స్. కా్రంపెలిక్్స వద్నునని హోటల్ జి.ఎస్.ఆర్. ఇ్రంటరేనిషనలోలి మీడియా సమావేశాన్ని 
న్ర్హి్రంచారు. ఈ స్రంద్్రంగా ఆయన మాట్లిడుతూ ఈ నెల 19 న హైదరాబాద్ లో పవన్ 
కళ్యూణ్ ను మరాయూద ప్ర్క్రంగా కలశానన్, స్తహాగా మెగా ఫ్యూమిల్కి అభిమాన్నన్, 
గత్రంలో ప్రజారాజయూ్రం పారీటు, యువరాజయూ్రం విభాగ్రంలో పన్చేశానన్, పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆయన ఆలోచన్ విధాన్న్ని మ్్రందును్రండి చూస్న వాడినన్, అ్రందుకే పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాలకోస్రం నడుదా్మన్ న్ర్ణయి్రంచానన్ తెలపారు. ప్రసుతుత రాజకీయ పరస్థితులపై 
ఆయన మాట్లిడుతూ అన్యూయమైన, స్్రథిప్రత రాజకీయ పాలన్వయూవసతును ప్రతుగా 
వయూతిరేకిసుతున్నిమన్ చెబుతూ, జనసేన స్దాధి్రంతాలు, పవన్ కళ్యూణ్ పోరాటస్పోరతు, అ్రందరకీ 
సమన్యూయ్రం, మ్రంచి చేయాలనుకునే పవన్ న్యకత్్రం నచిచి్రందన్, మ్రంచి సుపరపాలన 
ఇచేచి పవన్ కళ్యూణ్ న్యకతా్న్ని అ్రందరూ బలపరచే సమయ్రం ఆసననిమై్రందన్ అన్నిరు. 
గత్రంలో ప్రజారాజయూ్రం పారీటులో పన్చేస్నవారు, వివిధ పారీటులోలి కషటుపడిన్ గురతు్రంపు లేన్వారు 
జనసేన పారీటులో చేర మద్తు ఇవా్లన్ కోరారు. మర్రిచెట్టు కి్రంద ఉన్నిరా, మలలి చెట్టు 
కి్రంద ఉన్నిరా అన్ ఓ పత్రికా విలేకర అడిగిన ప్రశనికు సమాధాన్రం చెబుతూ నేను ఎపుపోడ్ 
న్ ఆలోచన్ ధోరణితో న్ స్రంత న్ర్ణయాలతోనే మ్్రందుకెళ్తునన్, ఏ చెట్టుకి్రంద ఉ్రండే 
వాడిన్కాదన్ సపోషటు్రం చేశారు. జనసేన స్దాధి్రంతాలను ప్రజలోలికి బల్రంగా తీసుకెళ్ళి, జిలాలిలో 
ఉనని ప్రథాన సమసయూలను, స్థిన్క సమసయూలపై అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ దృష్టులో పెటిటు, వాటిపై 
పోరాడుతూ పారీటు బలోపేత్రం ద్శగా మ్్రందుకెళతునన్ తెలపారు.
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