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బీసీలు ఐక్యంగా ఉయంటే 
రాష్ట్ర భవిష్త్ శాసయంచేది వారే

* రాజకీయ చైతన్యంతో... ఒకరిని ప్రాధేయపడే పరిస్థితి మార్యండి
*కులానికో పదవి... రూ. 75 వేల జీతయం ఇచ్్ నోరు మూయిస్తున్నారు
* కులయంలో కయంతమయంది చయంచాలు... కుల ప్రయోజన్లను తాకట్టు  
పెడుతున్నారు
* బీసీలోలో  ఐక్త లోపిస్తు కయంతమయంది వ్కుతుల సమూహానికి లయంగాలి
* తూరుపు కాపుల సమస్ల పరిష్కారానికి జనస్న అయండగా ఉయంట్యంది
* ముఖ్మయంత్రి అజ్ఞా నయంతో మాట్లో డుతున్నారు
* మయంగళగిరిలో తూరుపు కాపు సయంక్షేమ సయంఘయం సమావేశయంలో జనస్న 
అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్
శతఘ్ని న్యూస్: కులాలను వాడుకొని నాయకులు ఎదుగుతునానిరు తప్ప... కులాలు 
మాత్రం వెనకబడిపోతునానియని, ప్రతి కులరంలోన్ ఈ సమసయూ ఉరందని జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు స్పషటీరం చేశారు. సరంఖ్యూ బలరం లేని కులాలు ఎరంత 
ఐకయూతగా ఉరంటాయో... సరంఖ్యూ బలరం ఉనని కులాలు కూడా అరంతే ఐకయూతతో ఉరంటే 
భవిషయూతుతులో రాష్టరం వారి చేతిలో ఉరంటరందని అనానిరు. బీసీ కులాలకు ఒకొక్క దానికి 
ఒక్్క కార్్పరేషన్ పెట్టీ కులానిక్ పదవి, రూ. 75 వేలు జీతరం పడేసేతు కులరం మొతతురం 
మారు మాటాలాడకురండా ఉరంటరందనని భావన మారాలని, హకు్కల క్సరం దేహీ అనే 
పరిస్థితి నురంచి హకు్కలు సాధరంచుకునే పరిస్థితికి బీసీలు ఎదగాలని మనస్ఫూరితుగా 
క్రుకురంటనానినని అనానిరు. శనివారరం మరంగళగిరి పార్టీ కారాయూలయరంలో తూరు్ప కాపు 
సరంక్షేమ సరంఘరం నాయకులతో సమావేశమయ్యూరు. ఈ సరందర్రంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు మాటాలాడుతూ “కులరం, మతరం, ప్రంతాలను ఉదేదేశరంచి మాటాలాడాలరంటే ఏ రాజకీయ 
పార్టీకైనా కొద్దేగా ఇబ్రంద్కరమైన పరిస్థితి. ఒక మాట అట ఇట మాటాలాడితే ఇరంకొకరిని 
బాధపెట్టీనటటీ అయిపోతురంద్. చిననినాట్ నురంచి మానవతావానిని ఇషటీపడాడాను, కులానిని వేరే 
క్ణరం నురంచి చూసాతును. రాజకీయ్లోలా ఉననిపు్పడు ఏ నాయకుడికైనా కులరం, మతరం, 
ప్రంతరం అనే విషయ్లు భయపడకురండా మాటాలాడాల్సిన అవసరరం ఉరంద్. నేను ఓట 
బాయూరంకు రాజకీయ్లు చేయను కాబట్టీ సామాజిక రుగ్మతలను సోషల్ డాకటీర్ మాద్రి 
చూసాతును.
* వైసీపీ నాయకులు ఏరం చేశారు?
ఉతతురారంధ్రలో అతయూధక జనాభా ఉనని సామాజిక వరాగాలోలా తూరు్ప కాపు ఒకట్. ఉతతురారంధ్ర 
వలస కూలీలోలా ఎకు్కవ మరంద్ వాళ్లా ఉరంటారు. ఒక ఎరం.పి., ఒక మరంత్రి, ఐదుగురు 
ఎమ్్మలేయూలు ఆ సామాజిక వరగారం నురంచి చటటీ సభలోలా ప్తినిధయూరం వహిస్తునానిరు. 
ఆరంధ్రప్రదేశ్ రాష్టరంలో దాదాపు 46 లక్షల మరంద్ సరంఖ్యూబలరం ఉరండి కూడా సమసయూలు 
తీర్రండి అని ప్ధేయపడటరం బాధాకరరం.
* అపీ్పల్ చేయగలను
ఉమ్మడి రాష్టరంలో బీసీ జాబితాలో ఉనని 26 కులాలను తెలరంగాణలో తీసేశారు. తీసేస్న 

రరండు నెలలకు తూరు్ప కాపులు నా దగగారకు వచ్్రు. మాకు అనాయూయరం జరిగిరందని 
చెపా్పరు. ప్రతేయూక పరిస్థితుల నేపథయూరంలో తెలరంగాణలో తీసేశారు. అధకారరం చేతిలో 
ఉరంటే ఎరంతో కొరంత చేయగలరం. అద్ లేనపు్పడు కేవలరం అపీ్పల్ మాత్మే చేయగలను. 
వైసీపీ నాయకులకు మీరు మదదేతు పల్కారు. లేకపోతే అరంత మ్జారిటీ వచే్ద్ కాదు. 
తూరు్ప కాపులు ఒక బలమైన ఓట శాతరం వేశారు. వీరు తెలరంగాణలో 26 కులాలను 
బీసీలోలా ఉరంచమని కూడా చెప్పలేదు. ఉతతురారంధ్రలో తూరు్ప కాపులకు ఓబీసీ రిజరేవాషన్ 
అమలు చేయడరం లేదు. లరంచరం ఇసేతు తప్ప ఓబీసీ సరిటీఫికేట్ రాని పరిస్థితి ఉరంద్. ఈ 
పరిస్థితి మారాలరంటే... బీసీ కులాల నురంచి నాయకతవారం పెరగాల్. అలా కాకురండా 
కొరంతమరంద్కే పటటీరం కడతారం అరంటే....ఇరంకా ఇబ్రంద్కర పరిస్థితులు భవిషయూతుతులో 
ఎదురవుతాయి. ఇలారంట్ పరిస్థితి రాకురండా ఉరండాలని క్రుకురంటనానిను. దేశ భావన, 
రాష్ట భావన పెటటీక్కపోయినా కనీసరం కుల భావన అయినా పెటటీక్రండి. అలా అయినా 
కులరం వృద్ధిలోకి వస్తురంద్. కులరంలోని వయూకుతులు బాగుపడతారు. ప్రతి కులరంలో కొరందరు 
ఉరంటారు.. కానీషీరారం గారి భాషలో చెపా్పలరంటే చెరంచ్లు. సవాలాభరం క్సరం కుల 
ప్రయోజనాలను పణరంగా పెడతారు. 2024 ఎనినికల తరువాత ఇలారంట్ మీట్రంగ్సి మళ్లా 
జరగకూడదు. ఎలారంట్ మీట్రంగ్సి జరగాలరంటే ఫలానా శ్రీ కురిట్ సతయూరం నాయుడు అనే 
రరంగసథిల కళ్కారుడికి ఫలానా అవారుడా ఇవావాల్ అనే చరి్రంచుకునే స్థితిలో మీట్రంగ్సి 
జరగాల్. అలారంట్ పరిస్థితులోలా తూరు్పకాపులను చూడాల్. వాళలా మాటలు వినకపోతే 
బెద్రిసాతురు. కేస్లు పెడతారు. చరంపేసాతుమని అరంటారు. ఇపు్పడు పోరాడకపోతే 
జీవితారంతరం వాళలా మోచేతి నీళ్లా తాగుతూ బతకాల్సిన పరిస్థితి దాపురిస్తురంద్. కల్స్ 
కటటీగా ఒక నిర్ణయరం తీస్క్రండి. కుల ప్రయోజనాలను కాపాడే నాయకులను మరందుకు 
నిలబెటటీరండి. వాళలాకు డబ్్ లేకపోయినా ఫరావాలేదు. సమసయూలపై నిలబడే సతాతు ఉరండే 
నాయకులను నిలబెటటీరండి. మీరు నాయకతవారం పెరంచుక్కపోతే కొద్దేమరంద్ వయూకుతుల 
సమూహానికి లరంగాల్సి ఉరంటరంద్.
* శ్రీ బొతసి పరిస్థితే అలా ఉరంటే మీ పరిస్థితి ఏరంట్?
రాష్టరంలో ఒక మరంత్రితో పాట ఐదుగురు ఎమ్్మలేయూలు తూరు్పకాపుల తరఫున ప్తినిధయూరం 
వహిస్తునానిరు. ఏ ఒక్కరు కూడా మీ సమసయూను పరిష్కరిరంచే పరిస్థితి లేదు. మరంత్రి అయిన 
బొతసి సతయూనారాయణ గారు కూడా మీ సమసయూలను అధనాయకతావానికి చెప్పడరం తప్ప 
చేసేద్ ఏమీ లేదు. ఆయన పరిస్థితే అలా ఉరంటే ఇక మీ పరిస్థితి ఏరంటో అరధిరం చేస్క్రండి. 
వచే్ సారవాత్రిక ఎనినికలోలా ప్రభుతవా వయూతిరేక ఓట చీలకురండా చూస్క్రండి. మీ సమసయూల 
పరిష్్కరానికి జనసేన నిలబడుతురందని మనస్ఫూరితుగా నమ్్మతే జనసేన పార్టీకి ఓట 
వేయరండి. తెలరంగాణలో పరయూట్రంచినపు్పడు బీసీ జాబితా నురంచి తొలగిరంచిన 26 కులాల 
గురిరంచి ప్రభుతవారం దృష్టీకి తీస్కువెళ్తును.
* ఆయన క్డి కతితు డ్రామా ఆడుతురంటే..
నేను శ్రీకాకుళరంలో పరయూట్రంచలేదని, ఉదాధినరం సమసయూ గురిరంచి తెలీదు అననిటలా 
మఖయూమరంత్రి అజాఞానరంతో మాటాలాడుతునానిరు. ఆయన క్డి కతితు డ్రామాలు ఆడుతుననిపు్పడు 
నేను ఉదాధినరంలో తిరుగుతునానిను. ఆయనకు తెల్యకపోతే తెలుస్కొని మాటాలాడాల్. 
ఉదాధినరం సమసయూను పరిష్కరిరంచడానికి చితతుశుద్ధితో కృష్ చేశాను. ఆయనకు నిజరంగా కిడ్ని 
బాధతుల పటలా ప్రేమ ఉరంటే... ఇచి్న అనిని హామీలను నెరవేరా్ల్. నేను వాళలాలా తేనే 
పూస్న కతితుని కాదు. తియయూని అబదాధిలు చెపి్ప మ్మ్మల్ని మోసరం చేయను. ఒక్క స్నిమాను 
ఆపడానికి వాళ్లా యరంత్రంగానిని అరంతా ఉపయోగిరంచినపు్పడు.. తూరు్ప కాపులకు 
ఓబీసీ సరిటీఫికేట్ ఇవవాడానికి మనరం ఎరందుకు యరంత్గానిని వాడకూడదు.. అధకారానిని 
వాళ్లా దురివానియోగరం చేసేతు... మేమ సద్వానియోగరం చేసాతురం. తూరు్ప కాపుల సమసయూల 
పరిష్్కరానికి అరండగా నిలబడతారం. వాళలా హకు్కల క్సరం దేహీ అనే పరిస్థితి నురంచి 
సాధరంచుకునే స్థితికి తీస్కెళ్తుమ”ని హామీ ఇచ్్రు.

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


ఆదివారం, 27 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జగనననా ఇళ్లో .. వైసీపీ నేతలకు కాస్ల పయంట
* పేదలను బెద్రిరంచి లాక్్కవాలని చూస్తునానిరు
* కుటరంబ ఆస్తులు పెరంచుక్వడమే వైసీపీ ఉతతురారంధ్ర నాయకుల లక్షష్రం
* మతసిష్కారులను పూరితుగా విస్మరిరంచిన ప్రభుతవారం
* జనసైనికులు ధైరయూరంగా పోరాడాల్
* బొబి్ల్ నియోజకవరగా సమీక్ష సమావేశరంలో జనసేన పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదరండలా మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: ‘జగననని ఇళలా పేరుతో వైసీపీ నాయకులు రియల్ ఎసేటీట్ వాయూపారరం చేశారు.. 
పేదోడికి కనీసరం సరంత ఇలులా లేకురండా చేశారు. చ్లా తకు్కవ మొతతురంలో రైతులు వదదే 
నురంచి భూమలు కొనుగోలు చేస్ ఎకు్కవ మొతతురంలో ప్రభుతవారం నురంచి పరిహారరం జేబ్లో 
వేస్కునానిరు.. ఇదరంతా ప్రణాళిక ప్రకారరం జరిగిన దోపిడ్’ అని జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ 
శ్రీ నాదరండలా మనోహర్ గారు అనానిరు. ఉమ్మడి విజయనగరరం జిలాలా పార్టీ సమీక్ష సమావేశాలోలా 
భాగరంగా శుక్రవారరం ఉదయరం బొబి్ల్ నియోజకవరగారం సమీక్ష సమావేశరం నిరవాహిరంచ్రు. 
నియోజకవరగారంలోని సమసయూలను పార్టీ పరిస్థితులను జనసైనికులను అడిగి తెలుస్కునానిరు. 
ఈ సరందర్రంగా శ్రీ నాదరండలా మనోహర్ గారు మాటాలాడుతూ “జగననని ఇళలా క్సరం ఇచే్ పటాటీ 
ఎరందుకు పని చేస్తురందో.. దాని మీద ఏమీ ఉరందో కూడా అరధిరం కాని పరిస్థితి ఉరంద్. ఇచి్న 
భూమ్ని కూడా పేదల దగగార నురంచి బెద్రిరంపులు చేస్ లాక్్కవాలని చూస్తునానిరు. కుటరంబ 
ఆస్తులు పెరంచుక్వడరం క్సరం ఉతతురారంధ్ర నాయకులు రాజకీయరంగా పని చేయడరంతోనే 
సరిపోయిరంద్. ఇక్కడి ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు, బిడడాల భవిషయూతుతు గురిరంచి ఆలోచన లేదు. ఉతతురారంధ్ర ప్రజలకు నాయూయరం చేయలేని ఈ ప్రభుతవారం తన చరయూను సమరిధిరంచుక్వడానికి 
మాత్రం మరందురంటరంద్. ఉతతురారంధ్రకు ఏరం చేశారని ప్రశనిసేతు.. వారిపై బూతులతో తిట్టీరంచడరం అలవాట చేస్కునానిరు. ఉతతురారంధ్ర ప్రజల అభుయూననితి మీద వైసీపీ నాయకులకు దృష్టీ 
ఉరందా? సరంత రాష్ట అభివృద్ధి క్సరం కనీసరం పరిశ్రమలు ఉపాధ కూడా చూపలేకపోయ్రు. ఈ ప్రభుతవారం వచ్్క ఉతతురారంధ్ర ప్రంతరం మరిరంత వెనకు్క వెళిలాపోయిరంద్.
* వేట విరామ భతయూరం కూడా నాయూయరంగా ఇవవాడరం లేదు
మతసిష్కారులు వేటకు వెళ్ళని సమయరంలో ప్రభుతవారం నాయూయబదధిరంగా అరంద్రంచే వేట విరామ భతయూరం కూడా చ్లా మరంద్కి అరందడరం లేదు. దానికి రకరకాల కారణాలు చెపి్ప ఆపేస్తునానిరు. 
రాష్టరంలో వేటకు వెళ్లా మతసిష్కారులు 1.91 లక్షల మరంద్ ఉరంటే కేవలరం వేట విరామ భతయూరం మాత్రం 90 వేల మరంద్కే వసోతురంద్. ఈ విషయరంలోన్ మతసిష్కారులకు వైసీపీ ప్రభుతవారం 
నాయూయరం చేయడరం లేదు. మతసిష్కార భరోసా పేరుతో ఇస్తునని డబ్్లు కూడా అరుహులకు అరందడరం లేదు. ఈ అరంశాల మీద జనసేన పార్టీ పూరితు చితతుశుద్ధితో పోరాడుతురంద్. గుజరాత్ 
రాష్టరంలో ప్రతి 25 కిలోమీటరలాకు ఒక చినని ఫిష్రంగ్ హార్ర్ లేదా జెట్టీలు ఉరంటాయి. 975 కిలోమీటరలా తీర ప్రంతరం ఉనని ఆరంధ్రప్రదేశ్లా మాత్రం జెట్టీలు, చినని చినని ఫిష్రంగ్ హార్రలా 
ఊసే లేదు. మతసిష్కారులకు ఉపాధ చూపిరంచకురంటే వారు వలసలు వెళ్ళక ఎలా ఉరంటారు..? వారి కుటరంబాలు ఎలా గడుసాతుయి..? రూ.600 క్టలాతో ఉతతురారంధ్ర ప్రంతరంలో స్పర్ 
స్్పష్ల్టీ ఆస్పత్రి నిరి్మసాతుమని చెపా్పరు.. ఇప్పట్ వరకు ఒక్క ఇటక వేయలేదు. ఉతతురారంధ్రలో కీలకమైన 34 గ్రామాలను ఒడిశా తీస్క్వాలని చూసోతురంద్. దీనిపై ఆరంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభుతవారం ఏరం చరయూలు తీస్కురందో ఉతతురారంధ్ర ప్రజలకు వివరిరంచ్ల్.
* కావాలని సమసయూలు సృష్టీసాతురు జాగ్రతతు..!
ప్రజాసావామయూ పరిరక్షణ క్సరం జనసైనికులు కటటీబడి ఉరండాల్. జన సైనికుల ఐకయూత రాజకీయ శత్రువులను భయపెటాటీల్. మనలో మనకి విభేదాలకు రకరకాల ప్రయతానిలు జరుగుతాయి. 
వాట్ని ఆలోచనతో ధైరయూరంగా ఎదురో్కవాల్. జన సైనికులు ఒకరికొకరు సమాచ్రరం ఇచు్కుని మరందుకు సాగాల్. ప్రజా ఉదయూమాలలో ధైరయూరంతో మరందుకు సాగరండి. భవిషయూతుతులో 
విజయనగరరంలో గొప్ప మారు్ప తీస్కువదాదేరం. ఉపనాయూసాల వలలా, సోషల్ మీడియ్లో ప్రసరంగాల వలలా నాయకులు అయిపోదామరంటే కుదరదు. క్షేత్సాథియిలో పద్మరంద్ జనసైనికుల్ని 
కలుపుకొని ప్రజా సమసయూల మీద పోరాడడరంలోనే నాయకతవారం ఉరంటరంద్. ఈ పోరాటరంలో మీకు ఎదురయ్యూ ఏ సమసయూకైనా జనసేన పార్టీ అరండగా నిలుస్తురంద్” అనానిరు. ఈ 
సమావేశరంలో పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు శ్రీమతాతు శశధర్, పార్టీ నేతలు శ్రీ గిరడా అప్పలసావామ్, శ్రీ వరంపూరు గరంగులయయూ, శ్రీ బాబ్ పాలూరి, శ్రీమతి ఎ.దురాగా ప్రశారంతి, శ్రీ బోడపాట్ శవదత్ 
తద్తరులు పాలగానానిరు.
* జనసేన పార్టీలో చేరికలు
ఇరంటర్్మడియట్ బోరుడా ర్జనల్ జాయిరంట్ డైరకటీర్ గా పనిచేస్ ఇటీవల రిటైర్ అయిన ఆమదాలవలసకు చెరంద్న శ్రీ పాత్రుని పాపారావు జనసేన పార్టీలో చేరారు. శ్రీ నాదరండలా మనోహర్ 
గారు ఆయనకు పార్టీ కరండువా వేస్ ఆహావానిరంచ్రు. పార్టీ క్సరం తపనతో క్షేత్ సాథియిలో పని చేయ్లని స్చిరంచ్రు. ఆయనతోపాట శ్రీకాకుళరంకు చెరంద్న శ్రీ పొద్లాపు సావామ్ 
నాయుడు జనసేన పార్టీ స్దాధిరంతాలకు ఆకరిషీతులై పార్టీలో చేరారు. శ్రీకాకుళరం జిలాలాకు చెరంద్న పార్టీ నాయకుడు శ్రీ పెడాడ రామో్మహన్ ఈ కారయూక్రమరంలో పాలగానానిరు.

పవన్ కళ్్ణ్ తో మేము సైతయం అయంట్ననా ఎన్.అర్.ఐ. జన సైనికులు
* పిఏసీ సభుయూలు శ్రీ నాగబాబ్ సమక్షరంలో రూ. 17 లక్షల 

చెక్ జనసేన పార్టీకి అరందజేస్న శ్రీ శరభయయూ
శతఘ్ని న్యూస్: ఇప్పటరం గ్రామరంలో ఇళలా కూల్్వేతకు గురైన 
కుటరంబాలకు ఒకొ్కక్కరికి రూ. 1 లక్ష చొపు్పన ఆరిథిక 

సహాయరం అరందజేసతునని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారికి చేయూతగా మేమ సైతరం అరంటూ యూ.ఎస్.ఏ. 
నురండి ఎన్.అర్.ఐ. జన సైనికులు రూ. 17 లక్షలు జనసేన 
పార్టీకి విరాళరంగా అరందజేశారు. శనివారరం హైదరాబాదులోని 
జనసేన పార్టీ కేరంద్ర కారాయూలయరంలో జనసేన రాజకీయ 
వయూవహారాల కమ్టీ సభుయూలు శ్రీ కొణిదల నాగబాబ్ గారు, పార్టీ 
నాయకులు శ్రీ ఉదయ్ శ్రీనివాస్ గారు సమక్షరంలో శ్రీ శరభయయూ 

గారు చేతుల మీదుగా రూ. 17 లక్షలు చెక్ రూపరంలో జనసేన 
పార్టీకి అరందజేశారు. యూ.ఎస్.ఏ.లో నివాసరం ఉరంటనని ఎన్.
ఆర్.ఐ. శ్రీ సావామ్ అనిశెట్టీ ఆధవారయూరంలో శ్రీ శరభయయూ పొలకరం, 
కిరణ్, సాయి రాజ్, రాజేష్, నాగు కూనసాని నేతృతవారంలో 

విరాళరం నిధులు సేకరిరంచినటలా చెపా్పరు. ఈ సరందర్రంగా శ్రీ నాగబాబ్ గారు మాటాలాడుతూ.. జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 3 వేల మరంద్కి పైగా ఆత్మహతయూకు పాల్పడిన 
కౌలు రైతుల కుటరంబాలకు రూ. 1 లక్ష చొపు్పన ఆరిథిక సహాయరం అరందజేస్తు వారి పిలలాల విదయూ, భవిషయూతుతు అవసరాలకు కూడా చేయూతనిస్తునానిరని స్పషటీరం చేశారు. అదేవిధరంగా 
గతరంలో క్విడ్ మహమా్మరి విలయ తారండవరం చేస్తునని తరుణరంలో కేరంద్ర ప్రభుతవా సహాయ నిధకి రూ. 1 క్ట్, తెలుగు రాష్ట ప్రభుతావాలకు రూ. 50 లక్షలు చొపు్పన ఆరిథిక సహాయరం 
అరందజేశారని, మ్ల్టర్ వెలేఫూర్ ఫరండ్ క్సరం రూ. 1 క్ట్, వరద బాధతులను ఆదుకునేరందుకు రాష్ట ప్రభుతావాలకు క్టలా రూపాయలు ఆరిథిక సహాయరం చేశారని పేర్్కనానిరు. విదాయూరుథిలు, 
వృదుదేలు, ద్వాయూరంగులు.. ఇలా ఎరంతోమరంద్కి లెక్క కటటీలేననిని సహాయ సహకారాలు చేస్తునానిరని చెపా్పరు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేస్తునని సేవా కారయూక్రమాలకు ఆకరిషీతులై ప్రవాస 
భారతీయులు అడపా దడపా తమ వరంతు చేయూతను అరంద్రంచడరం అభినరందనీయమని., మీరిచే్ ప్రతీ పైసా జనసేన పార్టీ దావారా ప్రజా సరంక్షేమానికి వినియోగిరంచబడుతురందని 
భరోసానిచ్్రు.
• “నా సేన క్సరం-నా వరంతు”కు ఎన్.ఆర్.ఐ. రూ. 1 లక్ష చెక్ అరందజేత
“నా సేన క్సరం-నా వరంతు” కారయూక్రమరంలో భాగరంగా చికాగోలో నివాసరం ఉరంటనని ప్రవాస భారతీయుడు శ్రీ జీ. నాగరాజు రూ. 1 లక్ష జనసేన పార్టీకి విరాళరంగా అరందజేశారు. శ్రీ 
నాగరాజు గారి తల్లా గారు శ్రీమతి రామలక్షష్మమ్మ, శ్రీమతి లావణయూ, కుమారతు నాగకృతిక చేతుల మీదుగా జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల కమ్టీ సభుయూలు శ్రీ కొణిదల నాగబాబ్ గారు 
సమక్షరంలో చెక్ రూపరంలో జనసేన పార్టీకి అరందజేశారు. ఈ సరందర్రంగా శ్రీ నాగబాబ్ గారు నాగరాజు గారి కుటరంబానిని ప్రతేయూకరంగా అభినరంద్రంచ్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వితండం... బూతుల పంచంగమే వైసీపీకి తెలుసు
* సరంక్షేమ పథకాలు క్షేత్సాథియిలో అరుహులకు అరందడరం లేదు
* ఈ మఖయూమరంత్రి తీరు పటలా ప్రజలోలా ఏవగిరంపు మొదలైరంద్
* ఉపాధ లేక, వలసలతో యువత అలాలాడుతునానిరు
* వైసీపీ విమకతు ఆరంధ్రప్రదేశ్ క్సరం ప్రతి ఒక్కరూ పోరాడాల్సిన అవసరరం 
ఉరంద్
* ఉతతురారంధ్ర సహజ వనరులను దోచేస్తునానిరు
* విజయనగరరంలో విలేకరుల సమావేశరంలో మాటాలాడిన జనసేన పార్టీ 
పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదరండలా మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్:  ‘వితరండ వాదన.. అవగాహన లేమ్ తప్ప ఈ మఖయూమరంత్రికి 
ఏమ్ తెలీదు. బటనులా నొక్కడమే తనకు తెల్స్న విదయూగా, సరంక్షేమరం పేరుతో 
మొతతురం వయూవసథిలను నిర్వారయూరం చేస్తు మఖయూమరంత్రి చేస్తునని పాలన పటలా ప్రజలోలా 
ఏవగిరంపు మొదలైరంద’ని జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదరండలా మనోహర్ 
గారు అనానిరు. ఉమ్మడి విజయనగరరం జిలాలా నియోజకవరాగాల సమీక్షల 
క్సరం వచి్న ఆయన శనివారరం ఉదయరం మీడియ్తో మాటాలాడారు. ఈ 

సరందర్రంగా శ్రీ నాదరండలా మనోహర్ గారు మాటాలాడుతూ “ప్రకటనల పేరుతో, సరంక్షేమరం చేస్తునానిమని ప్రజల్ని మోసరం చేస్తునానిరు. అరందుతునని సరంక్షేమరం కూడా నికరరంగా అరందడరం 
లేదు. సరంక్షేమ పథకాలకు ఒక ద్శా దశ లేదు. పిరంఛనులా మరంజూరు, రేషన్ కారుడాలు ఇవవాడరం వరంట్వి క్షేత్సాథియిలో అమలు జరగడరం లేదు. బటనులా నొకు్కతూ అదు్తరం చేస్తునానిను 
అరంటనని ఈ మఖయూమరంత్రి ఆగిపోయిన పిరంఛనులా, రేషన్ కారుడాల విషయరంలో ఏరం సమాధానరం చెబ్తారు..? జగననని ఇళలాలో అరంతులేని అవినీతి జరిగిరంద్. దీనిపై జనసేన పార్టీ చేపట్టీన 
సోషల్ ఆడిట్ లో విస్తుపోయ్ నిజాలు బయటకు వచ్్యి. కచి్తరంగా దానిని ప్రజల మరందుపెడతారం.
* బెద్రిరంపులే లక్షష్రం
ఇటీవల శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు పరయూట్రంచిన గురంకలారంలోని జగననని కాలనీలో లబిధిదారులను ఇలులా కటటీక్వాలని సతాయిస్తునానిరు. ఇలులా నిరి్మరంచుక్కపోతే పటాటీలు లాకు్కరంటామని 
బెద్రిస్తునానిరు. కనీసరం ఎలారంట్ మౌల్క సదుపాయ్లు కల్్పరంచకురండా ఇలులా కటటీక్వాల్ అరంటే పేదలు ఎలా కటటీకురంటారు..? రోజువార్ కూలీలు ఇపు్పడు అర్జరంటగా అపు్పలు చేస్ 
ఇలులా కటటీకురంటే వారి పరిస్థితి ఏమ్ట్..? ఈ ప్రభుతవారం ప్రజలను బెద్రిరంపులకు గురిచేస్ పాలన సాగిరంచ్లని భావిసోతురంద్. క్షేత్సాథియిలో జనసైనికులు జగననని ఇళలాలో జరుగుతునని 
అవినీతిపై పోరాడుతునానిరు. ఆ ఇళలాలో అవినీతిని ప్రజలకు తెల్యచెపాతురం.
* ఒకే కుటరంబరం వనరులు దోచుకురంటోరంద్
విజయనగరరం జిలాలాలో ఒకే కుటరంబరం ఇక్కడ ఉనని అపార సహజ వనరులను దోచుకురంటోరంద్. ఇష్టీనుసారరం మైనిరంగ్ చేస్తు, అక్రమ ఇస్క తవవాకాలు జరుపుతూ విజయనగరరం 
జిలాలాను కొలలాగొడుతునానిరు. జాతికి చెరందాల్సిన సహజ వనరులను జేబ్లో వేస్కురంటనానిరు. మతసిష్కార గ్రామాలోలా గ్రామాలకు గ్రామాలు ఖ్ళ్ అవుతునానియి. వలసలు నిరోధరంచే 
ఆలోచన ఈ ప్రభుతావానికి లేదు. జెటీటీలు, చినని ఫిష్రంగ్ హార్రులా నిరి్మసేతు మతసిష్కారులకు ఎరంతో ఉపయోగరం. అలారంట్ద్ ఈ ప్రభుతవారం పట్టీరంచుక్వడరం లేదు. ప్రభుతవారం ఇస్తునని 
మతసిష్కార భరోసా సైతరం అరుహులకు అరందడరం లేదు. మతసిష్కారుల సమసయూలను పూరితుగా ఈ ప్రభుతవారం గాల్కి వద్లేస్రంద్.
* ప్జెకుటీలను పట్టీరంచుక్లేదు
ఉతతురారంధ్ర జిలాలాలకు సరంబరంధరంచిన మైనర్ ఇరిగేషన్ ప్జెకుటీలు చ్లా కీలకరం. వాట్కి చ్లా చినని మొతతురంలో డబ్్ ఖరు్పెట్టీనా అవి పూరితు అయ్యూవి. వాట్ మీద ఈ ప్రభుతవారం కనీస 
దృష్టీ పెటటీలేదు. అడిగితే కేస్లు పెడుతునానిరు.. బెద్రిస్తునానిరు. విజయనగరరం జిలాలాలో భయరంకరమైన వాతావరణరం ఉరంద్. చిననిచినని ఔట్ సోరిసిరంగ్ ఉదోయూగాలు సైతరం ఎవరో కొరందరు 
ఫోన్ చేసేతు ఇచే్ విధరంగా తయ్రయ్యూయి. ఇక్కడ యువతలో నిస్పృహ, ఆరందోళన స్పషటీరంగా కనిపిస్తునానియి. తాడిపూడి రిజరావాయర్ పరాయూటకరం మీద స్మారు 300 మరంద్ బతికే 
అవకాశరం ఉరంద్. దానిని పూరితుగా నిలుపుదల చేశారు. ఎక్కడో కృష్్ణ నద్లో పడవ ప్రమాదరం జరిగితే ఇక్కడ పరాయూటకరం నిల్పివేయడరం దారుణరం. వయూవసథిలో ఎక్కడైనా పొరపాట జరిగితే 
దానిని సరిద్దేదే ప్రయతనిరం ఈ మఖయూమరంత్రి చేయరు. ఆ పొరపాటను మరిరంత పెదదేద్ చేస్ ఎదుట్వారిపై వయూకితుగత విమర్శలకు ద్గడరం మాత్మే ఈ మఖయూమరంత్రికి తెలుస్. కొరండలు, 
గుటటీల్ని ఇప్పట్కే మ్రంగేశారు. చెరువులను సైతరం ఆక్రమ్స్తునానిరు. వాళలా వాయూపారాలకు, వాళలా మాల్సి పారి్కరంగ్ క్సరం విజయనగరరంలో చెరువును ఆక్రమ్రంచిన ఘటన నా దృష్టీకి 
తీస్కువచ్్రు. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే విజయనగరరం జిలాలా పూరితు ఊబిలో కూరుకుపోతురంద్.
* ప్రతి సమసయూ బయటకు తీసేలా వాటాసిప్ గ్రూప్
జనసేన పార్టీ ప్రతి ప్రజా సమసయూను బయటపెటాటీలని భావిసోతురంద్. ప్రజా సమసయూలపై పోరాటరం క్సరం పట్షటీమైన ప్రణాళిక రూపొరంద్సాతురం. ప్రతి నియోజకవరగారం పరిధలో ఒక ప్రతేయూకమైన 
వాటాసిప్ గ్రూప్ ను ప్రరంభిరంచి నియోజకవరగారంలోని కీలకమైన సమసయూలు గురితురంచేలా కారాయూచరణ తయ్రు చేసాతురం. బిడడాల భవిషయూతుతు క్సరం అరంకితభావరంతో పనిచేసే జనసేన 
నాయకతావానిని తయ్రు చేయడమే మరందునని లక్షష్రం. జనసైనికులు ప్రజా పోరాటాలోలా ఎక్కడా భయపడాల్సిన అవసరరం లేదు. పార్టీ నాయూయ విభాగరం అరండగా నిలబడుతురంద్. ఎనినికల 
పొతుతులు, ఎనినికల వ్యూహాల గురిరంచి పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు నిర్ణయరం తీస్కురంటారు. వైసీపీ విమకతు ఆరంధ్ర ప్రదేశ్ క్సరం ప్రతి ఒక్కరు పోరాడాల్సిన అవసరరం 
కనిపిసోతురంద్. జనసేన పార్టీకి పదవులు కనాని రాష్ట భవిషయూతుతు మఖయూరం” అనానిరు. సమావేశరంలో పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ మతాతు శశధర్, పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్రీమతి పాలవలస 
యశస్వాని, జనసేన నాయకులు శ్రీ వరంపూరు గరంగులయయూ, శ్రీమతి ఎ.దురాగా ప్రశారంతి, శ్రీ బోడపాట్ శవదత్,శ్రీ గిరడా అప్పలసావామ్,శ్రీమతి లోకరం మాధవి, శ్రీ ఆదాడ మోహన్ రావు,శ్రీ 
వబి్న సతయూనారాయణ పాలగానానిరు.
* అరంబేద్కర్ చూపిన బాటలో జనసేన ప్రయ్ణరం
రాజాయూరంగ ద్నోతసివానిని పురస్కరిరంచుకొని జనసేన పార్టీ ఆధవారయూరంలో రాజాయూరంగ నిరా్మత డాకటీర్ బాబాసాహెబ్ అరంబేద్కర్ చిత్పటానికి శ్రీ మనోహర్ గారు శనివారరం పూలమాలలు 
వేస్ నివాళ్లు అరి్పరంచ్రు. మహనీయుడు అరంబేద్కర్ చూపిన బాటలో, ఆయన సాధన క్సరం జనసేన పార్టీ చితతుశుద్ధితో పనిచేస్తురందని ఈ సరందర్రంగా శ్రీ మనోహర్ గారు అనానిరు. 
జనసేన పార్టీ నాయకులు అరంబేద్కర్ చిత్పటానికి ఘనరంగా నివాళ్లరి్పరంచి మహనీయుడి సేవలను స్మరిరంచ్రు.

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

పాలకండ జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొరండ నియోజకవరగారం: వీరఘటటీరం, పాలకొరండ, సీతరంపేట 
మరండలాల నురంచి జనసేన పార్టీలోకి పాలవలస యశస్వాని ఆధవారయూరంలో జనసేన పార్టీ 
పీఏసీ చైర్మన్ నాదరండలా మనోహర్ ఆధవారయూరంలో కొరంతమరంద్ పార్టీలో చేరడరం జరిగిరంద్. 
గతరంలో పి ఆర్ పి జిలాలా మహిళ్ క్ఆరిడానేటర్ కర్రీ కళ్యూణి, కిమ్డి స్రేష్, పొటూనిరు 
శరంకర్, సవర స్రంహాద్రి, సవర గణేష్, సవర రాజేష్, జడుడా రాజేష్ తద్తరులు పార్టీ 
కరండువాలు కపు్పకునానిరు. ఈ కారయూక్రమరంలో పాలగానని నియోజకవరగా నాయకులు 
జనసేన జానీ, పోరడిడా ప్రశారంత్, పొటూనిరు రమేష్, జామ్ అనిల్ పాలగానానిరు.

నాదెండ్ల మనోహర్ ను కలిసిన రాజెం నియోజకవర్ెం 
నాయకులు యు.పి.రాజు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజారం: విజయనగరరం జిలాలా పరయూటనకు విచే్స్న జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల 
కమ్టీ చైర్మన్ నాదరండలా మనోహర్ ని మరాయూదపూరవాకరంగా రాజారం నియోజకవరగారం నాయకులు ఉరాలాపు 
పోలరాజు కల్శారు. నియోజకవరగారం లోని పలు సమసయూలు మనోహర్ కి వివరిరంచడరం జరిగిరంద్. 
ఆయన సానుకూలరంగా స్పరంద్స్తు తవారలో జరగబోయ్ శ్రీకాకుళరం జిలాలా పరయూటనలో భాగరంగా రాజారం 
నియోజకవరగారం ప్రతేయూకరంగా వసాతుమని అనానిరు. యు.పి.రాజుతో పాట నాయకులు సామరంతుల 
రమేష్, కుమారి, నాగరాజు, హరిబాబ్ మరియు మరండల నాయకులు, వీర మహిళలు కారయూకరతులు 
పాలగానానిరు.

పార్టీ గెలుపు కోసెం కృషి చేయాలి.. గరాభానను 
ఆదేశెంచిన నాదెండ్ల

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొరండ: జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ నాదరండలా మనోహర్ ను, పాలకొరండ 
నియోజకవరగారం జనసేన పార్టీ నాయకులు గరా్న సతితుబాబ్ మరాయూదపూరవాకరంగా కలవడరం 
జరిగిరంద్. ఈ సదర్రంగా నాదరండలా మనోహర్ సతితుబాబ్తో మాటాలాడుతూ.. పార్టీ గెలుపు ద్శగా 
కసరతుతు చేయ్లని, అరందుకు పాలకొరండ నియోజకవరగారంలో పార్టీని సరంస్దధిరం చెయయూమని ఆయన 
ఆదేశరంచ్రు. గరా్న సతితుబాబ్ పాలకొరండ నియోజకవరగారంలో వునని ప్రధానమైన సమసయూలు, ఆ 
ప్రంత వాస్ల యొక్క సమసయూలు పీఏసీ చైర్మన్ నాదరండలా మనోహర్ దృష్టీకి తీస్కువెళలాడరం జరిగిరంద్. 
ఆయనతోపాట పాలకొరండ నియోజకవరగారం జనసైనికులు పాలగానానిరు.

నాదెండ్లను కలిసిన టెక్కలి జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: టెక్కల్: పీఏసీ చైర్మన్ 
నాదరండలా మనోహర్ ను టెక్కల్ 
నియోజకవరగారం జనసేన నాయకులు 
స్ధీర్ మ్డిబోయిన, పల్లా క్టేశవార 
రావు, పూర్ణ చరంద్ర, రారం ప్రసాద్, 
చరందు, ప్రసాద్, పవన్, ఎల్. ప్రసాద్, 
శ్రీను, పవన్ కళ్యూణ్, షణ్్మఖ, జనారదేన్ 

గౌరవప్రదరంగా కలవడరం జరిగిరంద్. ఈ సరందర్రంగా టెక్కల్ నియోజకవరగారంలో ఉనని 
సమసయూలపై మనోహర్ కు వినతి పత్నిని అరందజేస్, పార్టీ బలోపేతరం క్సరం వారు 
చేస్తునని పార్టీ కారయూక్రమాల గురిరంచి వివరిరంచి, నాదరండలాను సనా్మనిరంచ్రు.

జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్ెంలో 73వ భారత 
రాజ్ెంగ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: అమలాపురరం:డా బి.ఆర్.అరంబేద్కర్ క్నసీమ జిలాలా అమలాపురరం 
నియోజకవరగారం జనసేన పార్టీ ఇరంచ్ర్్జ శెట్టీ బతుతుల రాజబాబ్ అధవారయూరంలో 73వ 
రాజాయూరంగ ద్నోతసివ వేడుకలు ఘనరంగా నిరవాహిరంచ్రు. జనసేన పార్టీ తరుపున 
దేశప్రజలరందరికీ నాయూయరం, సేవాచ్ఛ, సమానతవారం, సౌభ్రాతృతావాలను అరంద్స్తు డా బి.ఆర్. 
అరంబేద్కర్ చే రూపొరంద్రంచబడి, 1949 నవరంబర్ 26న ఆమోద్రంచబడిన సరందర్రంగా 
దేశ ప్రజలరందరికీ భారత రాజాయూరంగ ద్నోతసివ శుభాకారంక్షలు తెల్యజేస్తు జనసేన పార్టీ 
నాయకులు, కారయూకరతులు జన సైనికులు అరంబేద్కర్ చిత్ పటానికి నివాళ్లు అరి్పరంచ్రు.

జనసేన బలోపేతెం కోసెం కృషి చేయెండి:
 వెంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్

పోతిరెడిడి పలిలో జనసైనికులతో సమావేశమైన వయంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్
జనస్న బలోపేతయంపై దిశానిర్దేశయం
శతఘ్ని న్యూస్:నాగర్ కరూనిల్ జిలాలా, తిమ్మజిపెట్ మరండలరం, పోతిరడిడాపల్లా గ్రామరం 
(వరంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ సవాగ్రామరం) జనసైనికులతో సమావేశమైన వరంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్.. 
గ్రామరంలోని జనసైనికులకు పార్టీని గ్రామరంలో సరంసాథిగతరంగా పూరితుసాథియిలో బలోపేతరం 
చేయ్లని వారికి ద్శానిరేదేశరం చేయడరం జరిగిరంద్. ఈ కారయూక్రమరంలో వరంగ విజయ్ 
భాస్కర్ గౌడ్, సైదుల్, ప్రసాద్, శ్రవణ్ కుమార్ రడిడా, అలాతుఫ్, రామకృష్ణ, రాచుర్ శవ, 
బాలకృష్ణ, అబా్ అరంజి, శవ, రాకేష్, రామలు, మరంగ శ్రీకారంత్, కతేతు మలేలాష్, గొలలా 
పరశరామలు, రాచురి నరేష్, సాద్క్ పాష, దనేని రమేష్ తద్తరులు పాలగానానిరు.
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ఎయంపీపీ సత్వాణికి అస్వసథిత.. పరామరి్శయంచ్న శయంకర్ గౌడ్
*అసవాసథితకు గురైన ఎరంపీపీ సతయూవాణి.. కిమ్సి ఆస్పత్రిలో చేరిక
*సతయూవాణి ఆరోగయూ పరిస్థితి గురిరంచి వైదుయూలను అడిగి తెలుస్కునని శరంకర్ గౌడ్
*సతయూవాణి ఆరోగయూరం బాగుపడాల్ అని రాషటీరంలో వివిధ ప్రంతాలోలా ప్రతేయూక పూజలు
శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్: మల్కిపురరం జనసేన ఎరంపీపీ మేడిచరలా సతయూవాణి మరండల పరిషత్ 
కారాయూలయరంలో మరండల మీట్రంగ్ లో మాటాలాడుతూ అకసా్మతుతుగా అసవాసథితకు గురైయ్యూరు. 
రాజోలు మరియు రాజమరండ్రి హాస్్పటల్ కి తీస్కుని వెళలాగా అక్కడ ఉనని హాస్్పటల్ స్బరంద్ 
వాణి పరిస్థితి విషమరంగా ఉరండడరంతో హైదరాబాద్ కిమ్సి కి తీస్కుని వెళ్ళమని స్చిరంచ్రు. 
మ్రుగైన వైదయూరం క్సరం స్కిరంద్రాబాద్ లోని కిమ్సి ఆస్పత్రిలో చేరి్పరంచడరం జరిగిరంద్. శనివారరం 
అనిని పర్క్షలు జరిపి.. ఆద్వారరం ఉదయరం ఆపరేషన్ చేయనునానిరు. విషయరం తెలుస్కొనని 
తెలరంగాణ ఇరంచ్ర్్జ శరంకర్ గౌడ్, జనసేన తెలరంగాణ వీరమహిళ్ విభాగరం చైర్మన్ కావయూ 
మద్రాజ్, వైస్ చైర్మన్ రతని పిలలా, ఎగి్జకూయూట్వ్ మ్రంబర్సి అరుణ, స్జాత, వెరంకట్ లక్ష్మి హాస్్పటల్ 

కి వచి్ సతయూవాణి ఆరోగయూ పరిస్థితి వైదుయూలను అడిగి తెలుస్కునానిరు. వీర మహిళ్ విభాగరం నురండి కూడా ఒక బృరందరం కిమ్సి కి రావడరం జరిగిరంద్. రాజోలు నురండి కూడా నాయకులు 
హాస్్పటల్ కి వెళి్ళ హైదరాబాద్ లో అరందుబాటలో ఉనానిరు. సతయూవాణి ఆరోగయూరం బాగుపడాల్ అని రాషటీరంలో వివిధ ప్రంతాలోలా ప్రతేయూక పూజలు నిరవాహిరంచ్రు.

హెంద్రీనీవా నీటిని మార్చి వరకు విడుదల 
చేయాలి.. ఆలూరు జనసేన రాస్తారోకో

శతఘ్ని న్యూస్: ఆలూరు: మారి్ వరకు హరంద్రీనీవా నీట్ని విడుదల చేయ్లని 
నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు తేరేనికల్ వెరంకప్ప ప్రభుతావానిని డిమారండ్ 
చేశారు. ఈ మేరకు శుక్రవారరం దేవనకొరండ-కరూనిలు రహదారిలో రాసాతురోక్ 
నిరవాహిరంచ్రు. ఈ సరందర్రంగా తెరేనికల్ వెరంకప్ప మాటాలాడుతూ.. ఆలూరు 
నియోజకవరగారం భవిషయూతుతు రిజరావాయరలాతోనే మడిపడిఉరందని.. సమీప భవిషయూతుతులో 
ఆలూరు నియోజకవరగా రైతరంగానిని ఒక తాట్పైకి తీస్కొచి్ ఐకయూత చేస్ మరందుకు 
తీస్కెళ్తురం అని తెల్యజేస్తు ఎమ్్మలేయూ, రాష్ట కారి్మకశాఖ మరంత్రి జయరారం 
గడప గడప కారయూక్రమరంలో మారి్ వరకు హరంద్రీనీవా నీరు వస్తురందని పరంటలు 
వేస్క్రండని చెప్పడరంతో రైతులు వేలాద్ ఎకరాలోలా వేరుస్నగ మరియు మ్రప 
పరంటలు సాగు చేశారనానిరు. హరంద్రీనీవా అధకారులు మాత్రం డిస్రంబర్ వరకు 
మాత్మే నీట్ పరంపిణీ ఉరంటరందని ప్రకటన ఇవవాడరంతో రైతులకు కరంట్మీద 
కునుకు లేకురండా ఉరందనానిరు. అనరంతరరం రాయూలీగా వెళిలా తహసీలాదేర్ కారాయూలయ 

ఆవరణలో ఆరందోళన చేపట్టీ ఇనా్రి్జ తహసీలాదేర్ స్దర్శనరంకు వినతిపత్రం అరందజేశారు. ఈ కారయూక్రమరంలో జనసేన నాయకులు మకూ్ల్, బడేసాబ్, సరోజ, ఆరంథోని, నరందు, 
రామలక్షష్మనని, నాగరాజు, రైతులు, మహిళలు మరియు జనసైనికులు పెదదే సరంఖయూలో పాలగానానిరు.
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ప్రజా సమస్యలపై వినతిపత్ం సీవీకరణకు కూడా జంకుతున్న 
మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు: చెన్్నరెడ్డి మనుక్ంత్

శతఘ్ని న్యూస్: నెలూలారు కార్్పరేషనోలాని సాథినిక సమసయూల పై నెలూలారు జిలాలా జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు చెనానిరడిడా మనుక్రంత్ ఆధవారయూరంలో పార్టీ శ్రేణ్లతో కలస్ మనిసిపల్ 
కమీషనర్ కి వినతిపత్రం ఇవవాటానికి నెలూలారు మనిసిపల్ ఆఫీస్కు చేరుకునని వారిని బార్ 
సరంఖయూలో పోలీస్లు లోపల్కి రానివవాకురండా ఆరంక్షలు విధరంచ్రు. తదుపరి కారయూకరతులను 
రానివవాకురండా నాయకులను మాత్రం పరిమ్తి సరంఖయూలో లోనికి అనుమతిరంచ్రు. లోనికి 
వెళ్లాటప్పట్కి శనివారరం ఉదయరం నురంచి మూడు సారులా ఆపాయిరంటె్మరంట్ ర్షెడ్యూల్ చేస్ 
కూడా మనిసిపల్ కమీషనర్ హరిత అరందుబాటలోకి రాలేదు. ఈ సరందర్రంగా జిలాలా 
అధయూక్షులు చెనానిరడిడా మనుక్రంత్ మరియు నగర అధయూక్షులు దుగిగాశెట్టీ స్జయ్ మాటాలాడుతూ.. 
నెలూలారు మనిసిపల్ కారో్పరేషన్ పరిధలో మేమ పరయూట్స్తుననిపుడు అనేక సమసయూలు ప్రజలు 
మా దృష్టీకి తీస్కొని వచ్్రు. రోడలాదుస్థితి, దోమల సమసయూ, డ్రైనేజి కాలువలు పూడికలు 
తీయకపోవడరం, కుక్కలు, పరందుల స్్వారవిహారరం, చెతతు సేకరిరంచటరంలో జాపయూరం మొదలగు 
సమసయూలు మఖయూరంగా 1. నెలూలారు నగరరంలో ఇటీవల పడిన వరషీరం కారణరంగా రోడులా అనిని 
జలమయరం అయిపోయ్యి. మనిసిపల్ పరిధలో రోడులా వేస్మరల అరండర్ గ్రండ్ వాటర్ 
పైపులైన్సి త్వివా ఆ రోడలానిని అసథివయూసథిరం అయిపోయ్యి. 2. నెలూలారు నగరరంలో పనునిలు 
వస్లు చేస్కునే ఇలులాతప్ప, ఏ పాయిరంటోలా చెతతును కిలాయర్ చేయరండరం లేదు, వాట్ వలలా 
దురావాసన, దోమలు ఎకు్కవుగా అయిపోయినాయి. వాట్ని పట్టీరంచుక్వడరంలేదు. 3. అరంతే 

కాకురండ రోడలాలోలా పగలు, రాత్రుళ్లా వీధ కుక్కలు, పరందులు వలన ప్రజలు మరియు వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్రంద్ పడుతునానిరు. 4. మరుగు ఏర్పడటరం వలన దోమలు వాయూపితు చెరంద్ 
విషజవారాలు ప్రబలుతునానియి. ఈ విషజవారాలు ప్రబలకురండా మరందు జాగ్రతతులు కూడా ప్రజలకు తెల్యచేయ్ల్సిన అవసరరం ఉరంద్ అని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమరంలో జిలాలా అధయూక్షులు 
చెనానిరడిడా మనుక్రంత్ తో పాట నగర అధయూక్షులు దుగిగాశెట్టీ స్జయ్ బాబ్, జిలాలా ప్రధాన కారయూదరి్శ గునుకుల కిషోర్, జిలాలా కారయూదరి్శ షేక్ ఆల్య్ మరియు నగర నాయకులు గుతుతు 
శ్రీకారంత్, కరంతర్, అకి్కశెట్టీ శ్రీధర్, ద్నేష్ తద్తరులు పాలగానానిరు.

తణుకు జనసేన ఆధ్వర్ెంలో 
భారత రాజ్ెంగ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: తణ్కు: తణ్కు పటటీణరం, హౌస్రంగ్ బోర్డా కాలనీలో 73వ భారత రాజాయూరంగ 
ద్నోతసివరం సరందర్రంగా ఎమా్మర్్పఎస్ నాయకులు మరియు దళిత సరంఘ నాయకులు 
సాథినిక అరంబేద్కర్ భవనరంలో ఏరా్పట చేస్న కారయూక్రమరంలో తణ్కు నియోజకవరగా జనసేన 
పార్టీ ఇరంచ్ర్్జ విడివాడ రామచరంద్రరావు మఖయూ అతిథిగా పాలగాని ప్రపరంచరంలోనే అతిపెదదే 
ప్రజాసావామ్క దేశానిని నడిపిస్తునని రాజాయూరంగరం అరందుకే మన రాజాయూరంగ గొప్పతనానిని గురుతు 
చేస్క్వడానికి కేరంద్ర ప్రభుతవారం నవరంబర్ 26 రాజాయూరంగ ద్నోతసివరంగా ప్రకట్రంచిరందని 
రామచరంద్రరావు అనానిరు. ఈ కారయూక్రమరంలో తణ్కు టౌన్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కొమ్్మరడిడా శ్రీనివాస్, తణ్కు మరండలరం అధయూక్షులు చికా్కల వేణ్, ఇరగవరరం మరండలరం అధయూక్షులు 
ఆకేట్ కాశ, తణ్కు నియోజకవరగా అధకార ప్రతినిధ పరంతరం నానాజీ, జవావాద్ ప్రసాదు, ఎమా్మర్్పఎస్ నాయకులు చెటేటీ స్జనారావ్, ద్దేదే మధుబాబ్, చదలవాడ నాని, కారుమరంచి మ్త్ 
మరియు దళిత సరంఘ నాయకులు పాలగానానిరు.

జనసేనలో చేర్న కౌముది విద్్సెంస్థల అధినేత 
పాత్రుని పాపారావు, పొదిలాపు స్్వమినాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస: 
ప్రమఖ విదాయూవేతతు మరియు 
కౌమద్ విదాయూసరంసథిల అధనేత 
పాత్రుని పాపారావు మరియు 
ప్రమఖ వాయూపారవేతతు పొద్లాపు 
సావామ్నాయుడు ఆమదాలవలస 
నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ 
ఇనా్ర్్జ పేడాడ రామో్మహన్ 
రావు సమక్షరంలో పార్టీ రాజకీయ 
వయూవహారాల కమ్టీ చైర్మన్ 

నాదరండలా మనోహర్ కరండువా కపి్ప పార్టీలోనికి ఆహావానిరంచ్రు. ఈ సరందర్రంగా పాత్రుని 
పాపారావు జనసేన పార్టీ స్దాధిరంతాలు, అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ భావజాలరం తనకి స్ఫూరితుని 
కల్గిరంచ్యనానిరు. ఈ కారయూక్రమరంలో జనసేన నాయకులు పైడి మరళి మోహన్, 
మరపాక రాజశేఖర్ పాలగానానిరు.

జనసేన పార్టీని బలోపేతెం చేయడానికి చరచిలు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆచరంట: శుక్రవారరం పిఎస్ సభుయూలు పితాని బాలకృష్ణ, సేటీట్ కారయూదరి్శ 
బోణరం చినని బాబ్, ఆచరంట నియోజకవరగారం మరండల ప్రెస్డరంట్ బాలాజీ, పోడ్రు 
మరండల ప్రెస్డరంట్ పితాని వెరంకటేష్, పోడ్రు ఎరంపీటీసీ మానేపల్లా శ్రీధర్, ర్జినల్ 
క్ఆరిడానేటర్సి మహిళ్ విభాగరం కాటనిరం విశాల్, కడల్ ఈశవారి మరియు జనసేన 
పార్టీ మఖయూ నాయకులు, జనసేన పార్టీ పిఎస్ సభుయూలు చేగొరండి స్రయూ ప్రకాష్ ని 
మరాయూదపూరవాకరంగా కల్స్ పార్టీ బలోపేతరం చేయడానికి చరి్రంచుక్వడరం జరిగిరంద్. ఈ 
సరందర్రంలో వచి్న మఖయూ నాయకుల అరందరికీ చేగొరండి స్రయూ ప్రకాష్, బోనరం చినని 
బాబ్ చేతుల మీదగా వారిని శాలువా కపి్ప సత్కరిరంచ్రు.

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

రాయపాటి అరుణతో జె.ఎస్.పి గ్లో బల్ టీమ్ జూమ్ సమావేశయం

జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ ఆధవీర్యంలో 9వ జూమ్ సమావేశం
పలు దేశాల నుండ్ జూమ్ సమావేశంలో పాల్గొన్న ఎన్్నరై జనసేన న్యకులు మరియు వీరమహిళలు.
శతఘ్ని న్యూస్: జె.ఎస్.పి గోలాబల్ టీమ్ ఆధవారయూరంలో ఆ టీమ్ ఫరండర్ స్రేష్ వరికూట్ ఆధవారయూరంలో జె.ఎస్.పి గోలాబల్ టీమ్ సభుయూరాలు మరియు ఎనానిరై వీరమహిళ పద్మజ రామ్శెట్టీ 
అధయూక్షతన, మఖయూ అతిథిగా జనసేనపార్టీ రాష్ట అధకార ప్రతినిధ రాయపాట్ అరుణతో శనివారరం జూమ్ సమావేశరం నిరవాహిరంచడరం జరిగిరంద్. తమ తమ దేశాల నురండి ఒకొ్కక్కరిగా సేవలు 
అరంద్రంచడరం కరంటే అరందరూ సరంఘట్తమై ప్రపరంచ వాయూపతురంగా అనిని టీరంలు కల్స్ ఒక్క టీరంగా వెళ్్ళల్ అనే మఖయూలక్షష్రంతో ఏర్పడినటవరంట్ “జె.ఎస్.పి గోలాబల్ టీరం” నురండి వివిధ దేశాలకు 
చెరంద్న ఎనానిరై జనసేన నాయకులు ఈ సమావేశరంలో పాలగానడరం జరిగిరంద్. రాయపాట్ అరుణ మాటాలాడుతూ వారి రాజకీయరం ప్రయ్ణరం ఎలా సాగుతురందో వివరిరంచడరం జరిగిరంద్. నాకు 
రాజకీయరం తెల్స్రందే పవన్ కళ్యూణ్ వలేలా అని చెపా్పల్. వారి మీద ఉనని అభిమానానిని రాజకీయ అభిమానరంగా మారు్కునానినని అద్ 2014 నురంచి సైకిల్ వేస్కొని ఇరంట్, ఇరంట్కి తిరిగి ఓటలా 
అడగడరం జరిగిరందని తెల్పారు. 2019 నురండి 2020 సరంవతసిరాలలో సోషల్ మీడియ్లో వర్్క చేయడరంవలన, రాష్ట వాయూపతురంగా జరుగుతునని సమసయూలు చూస్ ఇలారంట్ పరిపాలనలో మనరం 
బ్రతుకుతునానిమా అని, రాజకీయ్లలో మారు్పలు తీస్కురావాల్ గ్రండ్ లెవెల్ లో వర్్క చెయ్యూల్ అని ఆలోచన వచి్ జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ ని గూగుల్ లో వెతుకొ్కని ఆఫీస్ కి వెళిలా సభయూతవారం 
తీస్కొనానినని అనానిరు. ఒక సాధారణ మధయూతరగతి గృహణిగా ఉనని నేను, నేడు జనసేనపార్టీ అధకార ప్రతినిధగా ఉరండడరం అనేద్ పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయ్లే నాకు ఇనిసిపిరేషన్ అని అనానిరు. 
అలానే నాలాగా మాటాలాడే వాళ్్ళ, పని చెయయూగల్గిన ప్రతి మహిళ్ కూడా రాజకీయరంలోకి వచి్ మన వయూవసథిని బాగు చేసేలా పని చెయ్యూలని వివరిరంచ్రు. మరియు ఎనానిరై జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు అడిగిన ప్రశనిలకు ఓపికతో సమాధానాలు ఇవవాటరం జరిగిరంద్. మరందు మరందు ఏ విధరంగా మీ సేవలు జనసేన పార్టీకి అరంద్రంచ్లని అనుకొరంటనానిరని అడిగిన ప్రశనికు 
సమాధానరంగా నేను పార్టీకి ఏవిధరంగా ఉపయోగపడాల్ అనేద్ నాకు కిలాయర్ విజన్ ఉరంద్, దాని ప్రకారరం ఒక మహిళగా ఎనిని ఒడిదుడుకులు వచి్నా నా పని చేస్కొరంటూ వెళ్తునానిను. 
జనసేనకి, జనసేన కారయూకరతులకి ఇబ్రంద్ కలుగుతురంద్ అనుకొరంటే ఎదుట్ వారు ఎరంతట్ వారయినా ఎద్రిసాతునని అనానిరు. స్రేష్ వరికూట్ మాటాలాడుతూ ఒక పబిలాక్ మీడియ్లో డిబేట్సి 
కి వెళి్ళనపు్పడు ప్రతి వాళ్్ళ వచి్ రాళ్లా వేస్తురంటే, ఒక ఫ్రంట్ లైన్ ఫైటర్ లాగా జనసేన తరుపున కూర్్ని ఎక్కడ ఎరంత తగాగాల్, ఎక్కడ రైజ్ అవావాలని మరియు ఇద్ కరకాటీ కాదా అని ఫిలటీర్ 
చేస్కొరంటూ చ్లా బాయూలన్సిడ్ గా మాటాలాడడరం జరిగిరంద్. ఈ విధరంగా పోరాడుతునని మ్మ్మల్ని చూస్తురంటే మాకు చ్లా సరంతోషరంగా ఉరందని రాయపాట్ అరుణని అభినరంద్రంచ్రు. జనసేన 
పార్టీని గ్రండ్ లెవెలోలా సాట్రంగ్ అవావాల్ అరంటే మీ ఆలోచన ఏమరంటారు ప్రశనికు పవన్ కళ్యూణ్ ఒక్కరి వలేలా జనసేన గ్రాఫ్ పెరుగుతురందనే ఆలోచన మారు్కొని ప్రతి ఒక్కరు మరందుకు వచి్ 
పార్టీకి పని చెయ్యూల్. నియోజకవరగా వార్గా పదవులు తీస్కొనని వారు ఆ పదవి బాధయూతలు తెలుస్కొని ఆ ఏరియ్లో మనరం ఏమ్ చేసేతు బలపడుతురందని తెలుస్కొని గ్రండ్ లెవెలోలా ఇరంకా 
కృష్ చెయ్యూల్ వాళ్్ళ 100% చేస్తునానిమ అనుకొరంటే అద్ సరిపోదు 1000% చెయ్యూల్ అనుకొని చేస్కొరంటూ పోవాలని అనానిరు. పార్టీని పవన్ కళ్యూణ్ మాత్మే భుజాల మీద మోస్తునానిరు, 
ఇపు్పడునని పరిస్థితులోలా మనమరందరరం ఆయన వెరంటే నిలబడి ఈ పరిస్థితిని అధగమ్రంచ్ల్. మన అరందరికి 2024 పవన్ కళ్యూణ్ సీఎరం అయితే బాగురంటరందనని ఆలోచన ఉరంద్, అద్ కేవలరం 
ఆలోచనతోనే ఆగిపోకురండా మనరం మరిరంత ప్రభావితరంగా పనిచేయ్ల్ అనానిరు. మీలాగా ప్రజలలోకి వచి్ ప్రజా సమసయూలు మీద మాటాలాడాల్ అరంటే భయపడతారు అలారంటీ వారికి మీరు ఇచే్ 
సరందేశరం ఏమ్ట్ ప్రశనికు సమాధానరంగా మనరం మాటాలాడితే ఫామ్లీని ఎదో చేసాతురని భయపడుతూ పొతే రాబోయ్ రోజులోలా మనగురిరంచి పట్టీరంచుకొనే నాధుడు లేదా నాయకుడు ఎవరు లేకురండా 
పోతారు. కేవలరం ఒక్క బానిసతవారం మాత్మే మ్గులుతురంద్. ఈరోజు మాటలకే భయపడి ఆగిపోతే మరందు మరందు సమాజరంలో రౌడ్యిజరం పెరిగిపోతురంద్. అవనీని తటటీక్గలమా..? 
అరందుకే మొక్కలోనే తుడిపేయలేనిద్ మాను అయ్యూక తీస్యయూగలమా అని అరందరూ ఆలోచిరంచుక్వాలని అనానిరు. ఇపు్పడు ప్రస్తుతరం డబ్్లు ఇసేతునే ఓట వేస్తునానిరు, లేదరంటే వెయయూటరం 
లేదు ఇద్ ఎలా ఎదురో్కబోతునానిరు ప్రశనికు సమాధానరంగా పవన్ కళ్యూణ్ సీఎరం అవావాలనే వాయూమోహరంతో రాజకీయరంలోకి రాలేదు. వయూవసథి పాడవుతురంద్, దానిని బాగుచేయడానికి సీఎరం క్సరం 
తిరుగుతునానిరు. అద్ ప్రజలు ఆలోచిరంచుక్వాల్ ఇపు్పడు పలెలాటూరలాలో డబ్్ తీస్కునని వారు తప్పకురండా ఓట వెయయూటానికి వస్తునానిరు. వారు డబ్్లు తీస్కునానిరు గనుక వారికే వేస్తు 
పోతునానిరు. చదువుకొనని యువత వాళ్ళని గైడ్ చేస్, ప్రజలోలా మారు్ప తీస్కొని వచి్ ఓట అనేద్ కరక్టీ గ ఉపయోగిరంచేలాగా మోట్వేట్ చెయ్యూల్, అపు్పడే మనకు మరంచి వయూవసథి అనేద్ వస్తురంద్. 
అద్ ప్రజలు గ్రహిరంచ్లని చెపా్పరు. ఎవరో ఇస్తునానిరని మనరం ఇవవాటానికి, ఆ ఆలోచన కూడా లేదు. ఆలా ఇసేతు సమాజరంలో మారు్ప అనేద్ రాదని గ్రహిరంచ్లని అనానిరు. ఈ సమావేశరంలో 
జర్మనీ నురండి స్రేష్ వరికూట్, చరందు, ఆసేట్ల్య్ నురండి నాగ కొమ్్మనీడి, హేమలత గాద్రడిడా, చరణ్ దామ్శెట్టీ, దుబాయ్ నురండి ఇరంద్రనీల్ మపి్పడి, యూకె నురండి నాగరాజు వడ్రాణరం, 
హిమవల్లా చల్కొరండ, కళ్యూణ్ చక్రవరితు మ్టటీ, బాల స్బ్రహ్మణయూరం నల్లా, జోజి గుబిల్, చరంద్ర కొరండేపూడి, పద్మజ రామ్శెట్టీ, అమ్రికా నురండి కళ్యూణి పతితు, స్రంగపూర్ నురండి చోడసాని ప్రసాద్, 
పవన్ కుమార్ మర్రి, సౌత్ కొరియ్ నురండి నాగ వరంశీకృష్ణ తిరుమలశెట్టీ, డా.నవీన్ కుమార్, న్యూజిలారండ్ నురండి సాయిరారం తోట, సీవాడన్ నురండి రాజా తమ్్మశెట్టీ, శ్రీహరషీ వాసా, బెల్్జయరం 
నురండి ప్రవీణ్ జాగురుమ్ల్లా, కెనాయూ నురండి ప్రవీణ్ మొగసాట్ మరియు అమల చలమలశెట్టీ తద్తరులు పాలగానానిరు.

ఇెంటిెంటికి జనసేన మాటలు జనసేన సిద్్ధెంతాలు
శతఘ్ని న్యూస్: అరకు నియోజకవరగా 
కేరంద్రరం పరిధలో గల పెదదేల 
బ్డు పరంచ్యితీ గరంజాయిగూడ 
గ్రామరంలో జనసేన పార్టీ మాజీ 
ఎరంపీటీసీ సాయిబాబా దురియ 
అలలారంగి రామకృష్ణ, కిలో రాజభారత్, 
ప్రభాకర్ రావు ఆధవారయూరంలో 
శనివారరం సాయరంత్రం ఆయ్ 
గ్రామాలోలా పరయూట్రంచి గ్రామ ప్రజలతో 
సమావేశమయ్యూరు. అనరంతరరం ఈ 
సరందర్రంగా జనసేన పార్టీ మాజీ 

ఎరంపిట్స్ సాయిబాబా మాటాలాడుతూ జనసేన మాటలు, జనసేన స్దాధిరంతాలు గిరిజనులను కులాపతురంగా వివరిరంచ్రు. రాష్టరంలో 
జగన్ రడిడా ప్రభుతవారం ప్రజా వయూతిరేక విధానాలను అవలరంబిస్తురందని తెల్పారు. కావున రానునని రోజులోలా జనసేన పార్టీని మీరు 
ప్రతి ఒక్కరు ఆదరిరంచ్లని, 2024 సరంవతసిరమలో గౌరవనీయులు పవన్ కళ్యూణ్ ని మఖయూమరంత్రి చేసేరందుకు ప్రతి ఒక్కరు 
కృష్ చేయ్లని ఈ సరందర్రంగా తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమరంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు రాజ్ భరత్, ప్రభాకర్ రావు, కృష్ణ, 
అధక సరంఖయూలో గ్రామస్తులు పాలగానానిరు.

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


ఆదివారం, 27 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

విజయవాడ నగరెంలో నేర సెంస్కృతి మరల జడలు విపుపుతెంది: పోతిన మహేష్
శతఘ్ని న్యూస్:  విజయవాడ నగరరంలో నేర సరంస్కృతి మరల జడలు విపు్పతురందని, దీని మూలాలు 
దేవినేని అవినాష్ దొడిడా నురంచే ప్రరంభమయ్యూయ అనిపిస్తురందని దేవినేని అవినాష్ వరగారం రౌడ్ ఇజరం 
గురండాయిజరం చూస్తు పోలీస్ శాఖ ఎరందుకు ఊరుకురంటరందని, అవినాష్ వరగారం రౌడ్యిజరంకు పోలీస్ 
శాఖ కళలారం వేయలని శనివారరం జనసేన పార్టీ పశ్మ నియోజకవరగారం కారాయూలయరంలో ఏరా్పట చేస్న 
విలేకరుల సమావేశరంలో నగర అధయూక్షులు రాష్ట అధకార ప్రతినిధ మరియు పశ్మ నియోజకవరగా 
ఇనా్రి్జ పోతిన వెరంకట మహేష్ డిమారండ్ చేశారు. నగరరంలో తోట సరందీప్ గ్రూపు తగాదాల మూలాలు, 
చెనునిపాట్ గారంధీ కరంట్ని పొడిచి వేయడరం, కారు గుద్దేరంచి స్రేష్ అనే వయూకితుని మరడార్ చేయడరం, వరంగవీట్ 
రాధాకృష్ణ గారి పై రకీ్క నిరవాహిరంచడరం నేడు అమాయక మహిళల్ని బాలాకె్మయిల్రంగ్ చేస్తు సాయి అనే 
మహిళ వయూభిచ్రరం చేయిరంచడరం, అదేవిధరంగా మగవారిని బాలాక్ మ్యిల్ చేస్తు డబ్్లు గురంజడరం 
ఇవనీని దేవినేని అవినాష్ అనుచరులు చేస్తునని దురా్మరాగాలే నాని, వీట్ని కటటీడి చేయ్ల్సిన బాధయూత పోలీస్ 
శాఖపై ఉరందని లేని పక్షరంలో నగరరంలో శారంతిభద్రతలు పూరితుగా దబ్తిరంటాయని, ప్రశారంతరంగా ఉనని 
విజయవాడ నగరరంలో మరల రౌడ్యిజరం గురండాయిజరం హెచ్ రిలే ప్రమాదరం స్పషటీరంగా కనబడుతురందని 

అధకారానిని అడడారం పెటటీకొని ఇలారంట్ అరాచకాలు చేసేతు ప్రజలు చూస్తు ఊరుక్రని వీట్పై నగర ప్రజలకు సమాధానరం చెపు్పక్వాల్సిన బాధయూత దేవినేని అవినాష్ పై ఉరందనానిరు. 
అరాచకాలే కాకురండా కబా్జల వయూవహారరం కూడా మ్తిమీరిపోతురందని,కార్్పరేటర్ అరవ సతయూరం కృష్ణలరంక లో నిరి్మరంచిన రిటైనిరంగ్ వాల్ వదదే తొలగిరంచిన ఇళలాలో లబిధిదారులు జాబితాలో 
అనేకతవకలు చేశారని అరందులో భాగరంగా కేటాయిరంచిన 187 ఇళలాలో 50 నురండి 60 ఇళ్ళను అవకతవకలు చేస్ మరో ఇదదేరు కార్్పరేటరలాతో కల్స్ సతయూరం కొటేటీస్న మాట నిజరం 
కాదా అని, డిపూయూటీ మేయర్ బెలలారం దురగా ఇరిగేషన్ సథిలాలను కబా్జ చేస్ మూడు ష్పులతో కూడిన కారంపెలాక్సి కట్టీ ఒక్్క ష్పు దగగార ఐదు లక్షల అడావానుసి నెలకు 20వేల అదదే వస్లు 
చేస్తుననిరని, ఇప్పట్కే రరండు ష్పులు అదదేకిచ్్రని మ్గిల్న ఒక్క ష్పుకు ఐదు లక్షలు అడావానుసి ఇచే్ వారిని చూస్కురంటనానిరని, కార్్పరేటర్ కాపు కార్్పరేషన్ చైర్మన్.అడపా 
శేషు స్నిమా హాల్సి దగగార బాలాక్ ట్కెటలా అమ్మకునే చరిత్ మరి్పోయ్రని, పవన్ కళ్యూణ్ గారి పై అనవసర విమర్శలు చేస్తు కలెక్షన్ కాలక్షేపరం చేస్తునని అడపా శేషు నేడు విజయవాడ 
తూరు్ప నియోజకవరగారంలో జరుగుతునని అరాచకాలపై అవినీతి కారయూక్రమాలు పై స్పరంద్రంచడరం లేదని వారు స్పరంద్రంచడరం లేదరంటే కబా్జలకు, అరాచకాలకు, మహిళలను బలవరంతరంగా 
వయూభిచ్రరం క్పరంలోకి లాగుతునని అరంశాలపై వారు మదదేతు ఇస్తునానిరా అని ప్రశనిరంచ్రు. అదేవిధరంగా దేవినేని అవినాష్ వరగారం బెలలారంపల్లా శ్రీనివాస్ తో కల్స్ ఎనమలకుదురులో 
విజయవాడ పశ్మ నియోజకవరగారం కొతతుగుళలా వెరంకటేశవార సావామ్కి చెరంద్న 85 చెటలా విలువైన సథిలానిని కబా్జ చేసే ప్రయతనిరం వాసతువరం కాదా అని ప్రశనిరంచ్రు. ఎనిని అరంశాలపై 
దేవినేని అవినాష్ విజయవాడ నగర ప్రజలకు సమాధానరం చెపా్పలని ఇకనురంచి అయినా వారి తీరు మారు్క్కపోతే వారి రాజకీయ భవిషయూతుతు శూనయూరం కాక తప్పదని హెచ్రిరంచ్రు. 
ఈ సమావేశరంలో నగర అధకార ప్రతినిధ సాటీల్న్ శరంకర్, నగర కమ్టీ ప్రధాన కారయూదరి్శ మోబినా, కారయూదరు్శలు బొటటీ సాయి, సబిరంకర్ నరేష్ 53 వ డివిజన్ అధయూక్షులు పొటూనిరి 
శ్రీనివాసరావు, పుల్చేరి రమేష్, బావిశెట్టీ శ్రీనివాస్, నోచరలా పవన్ కళ్యూణ్, మరుపిలలా చినానిరావు, చొకా్కర నగేష్, సోమీ మహేష్ లు పాలగానానిరు.

రాజ్ెంగ దినోత్సవ వేడుకలు చేసేెందుకు సీఎెం జగన్ అనరుహులు: 
పోతిన మహేష్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ వెస్టీ: రాజాయూరంగ ఆవిరా్వ ద్నోతసివరం 
సరందర్రంగా జనసేన పార్టీ పశ్మ నియోజకవరగా కారాయూలయరంలో డాకటీర్ 
బి.ఆర్ అరంబేద్కర్ చిత్పటానికి పూలమాలలు వేస్ ఘనరంగా నివాళ్లు 
అరి్పరంచిన జనసేన పార్టీ విజయవాడ నగర అధయూక్షులు రాష్ట అధకార 
ప్రతినిధ మరియు పశ్మ నియోజకవరగారం ఇరంచ్ర్్జ పోతిన వెరంకట మహేష్ 
మరియు నాయకులు. అనరంతరరం మహేష్ మాటాలాడుతూ రాజాయూరంగ ఆవిరా్వ 
ద్నోతసివరం రోజున సీఎరం జగనో్మహన్ రడిడా గారు సామాజిక మోసరం 
చేస్తు.. సామాజిక నాయూయమరంటూ పచి్ అబదాధిలు మాటాలాడుతునానిరని, 
రాజాయూరంగ ద్నో తసివ వేడుకలు చేసేరందుకు సీఎరం జగన్ అనారుహులని, జగన్ 
గారి పాలనలో ప్రజాసావామయూరం ప్రమాదరంలో పడిరందని, పాలనలో దోపిడ్ 

విధవారంసరం కక్ష సాధరంపు చరయూలకు పాల్పడుతూ రాజాయూరంగానిని ఉలలారంఘ్స్తు చటాటీల్ని ధక్కరిస్తునానిరని, రాజాయూరంగ ద్నోతసివరం అరంటే పథకాలు పేరులా చదవడమాని, ప్రశనిసేతు అక్రమ కేస్లు 
బనాయిరంచడరం మహిళలపై అఘాయితాయూలు పెరుగుతునని చరయూలు తీస్క్కపోవడరం యువతకు ఉదోయూగ ఉపాధ అవకాశాలు కల్్పరంచలేకపోవడరం ఇదేనా జగన్ గారు మీ పాలనలో 
సాధరంచినద్ అని, డాకటీర్ బి.ఆర్ అరంబేద్కర్ గారి పై నిజరంగా తమరికి గౌరవరం ఉరంటే విదేశీ విదాయూ పథకానికి డాకటీర్ బి.ఆర్ అరంబేద్కర్ గారి పేరుని తొలగిరంచి వారా?క్నసీమ జిలాలాకు 
అరంబేద్కర్ గారి పేరును పెటేటీ సమయరంలో ఘరషీణలకు దారి తీశాయి కానీ ఎనీటీఆర్ యూనివరిసిటీ పేరును తొలగిరంచి వైయసాసిర్ యూనివరిసిటీ గా పేరు మారి్నపు్పడు ఎటవరంట్ 
ఆరందోళన జరగలేదు అరంటే దళిత వరాగాలను బహుజనులను బలహీన వరాగాల మధయూ స్రంట్మ్రంట్ రేకెతితురంచి రాజకీయ లబిధి పొరందడమేనా తమరు అరంబేద్కర్ గారికి ఇచే్ నివాళి అని, 
బీసీ ఎసీసి ఎసీటీ మస్లారంలను ఏ మారుస్తు వారిని కేవలరం నామ్నేటెడ్ పదవులకే పరిమ్తరం చేస్తు ఓట బాయూరంకుగా వాడుకురంటూ మోసరం చేస్తునానిరని జగన్ మోహన్ రడిడా గారు చేస్తునని 
మోసానిని బీసీ ఎసీసి ఎసీటీ మస్లారంలు ఇప్పట్కే గ్రహిరంచ్రని రాబోయ్ ఎనినికలోలా తప్పక వైస్పికి బ్ద్ధి చెపాతురని, డాకటీర్ బి.ఆర్ అరంబేద్కర్ గారు నేడు జీవిరంచి ఉరంటే వారి రాస్న రాజాయూరంగరం 
దావారా సీ.ఎరం జగన్ లారంట్ క్రిమ్నల్సి అధకారరంలోకి వచి్ నరందుకు తీవ్రరంగా విచ్రిరంచే వారనానిరు. ఈ కారయూక్రమరంలో నగర అధకార ప్రతినిధ సాటీల్న్ శరంకర్, నగర కమ్టీ ప్రధాన 
కారయూదరి్శ మోబినా, కారయూదరు్శలు బొటటీ సాయి, సబిరంకర్ నరేష్, 53వ డివిజన్ అధయూక్షులు పొటూనిరి శ్రీనివాసరావు, పుల్చేరి. రమేష్, బావిశెట్టీ శ్రీనివాస్, నోచరలా పవన్ కళ్యూణ్, మరుపిలలా 
చినానిరావు, చొకా్కర నగేష్, సోమీ మహేష్ లు పాలగానానిరు.

జనసేనానికి ఒక్క అవకాశెం ఇవ్వెండి: బెండారు శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్: డాకటీర్ బి.ఆర్ అరంబేద్కర్ క్నసీమ జిలాలా, కొతతుపేట నియోజకవరగారం జనసేన పార్టీ ఇనా్రి్జ బరండారు శ్రీనివాస్ శనివారరం 
మాటాలాడుతూ, రాష్ట ప్రజల శ్రేయస్సి కొరకు నిలబడే పార్టీ, ఒక్క జనసేన పార్టీ అని, జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ వారు అరందరూ వారని, వారు ఏ 
కొరందరిక్ కాదని, అనిని కులాలకు సమనాయూయరంతో అరందరినీ మరందుకు నడిపిరంచే గొప్ప మనస్తో, రాష్టరం బాగురండాల్, రాష్ట ప్రజలు, ఎవరు 
కష్టీలోలాకి, పేదరికరంలోకి వెళ్ళకూడదని, రాష్టరంలో ఎక్కడ అవినీతి అనేద్ జరగకురండా రాష్ట్నిని కాపాడాలని, నీతి నిజాయితీలతో, కరంకణ 
బ్దుధిడై నిలబడి పోరాడుతూ, ఎనోని ఆటపోటలాను ఎదుర్్కని, ఎనోని అవమానాలను భరిస్తు, రాష్ట ప్రజల భవిషయూతుతు మఖయూమని, తాను నమ్్మన 
నీతి క్సరం, రాష్ట ప్రజల చేయి విడవని నాయకుడికి ఈ రాష్ట ప్రజలు రేపట్ రోజులోలా మఖయూమరంత్రిగా ఒక్క అవకాశరం ఇవావాలని, ప్రజలరందరికీ 
దీవెనలతో, ఒక్కసారి రాబోయ్ రోజులకు, రాష్ట ప్రజల భవిషయూతుతుకు, యువత భవిషయూతుతుకు బరంగారు బాటలు వేసే గొప్ప నాయకుడు జనసేనాని 
పవన్ కళ్యూణ్ మఖయూమరంత్రి కావాలని క్రుకురంటూ, కషటీరం తెల్స్న నాయకుడు, పేదవారిపటలా జాల్ దయ, కరుణ కల్గిన మానవతావాద్గా, 
అరందరిపై కరుణ చూపిరంచే కరుణామయుడుగా, ఈ రాష్ట ప్రజల అరందరి దీవెనలు పవన్ కళ్యూణ్ వారికి నిరండుగా మ్ఒడుగా ఉరండాలని 
మనస్్పరితుగా క్రుకురంటూ ఉనానిను. రాష్ట ప్రజలారా! కొతతుపేట నియోజకవరగా ప్రజలారా! జనసేన పార్టీకి ఒక్క అవకాశరం ఇచి్ చూడరండి! 
ప్రజల నమ్మకానిని వమ్మ చేయని నాయకుడిగా! అవినీతిని అరంతమొరంద్రంచే గొప్ప సైనికుడిగా! రాష్ట ప్రజలకు చరిత్లో నిలబడి పోయ్ గొప్ప 
పరిపాలనాదక్షుడిగా నిలబడతారని ఈ సరందర్రంగా పవన్ కళ్యూణ్ కి రాష్ట ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరూ ఆశీస్సిలు, దీవెనలు ఇవావాలని క్రుకురంటూ 
ఉనానిను. కొతతుపేట నియోజకవరగారంలో జనసేన పార్టీకి ఇనా్రి్జగా నిలబడి నా వరంతుగా, జనసైనికులతో, కారయూకరతులతో నిరరంతరరం కృష్ చేస్తు, జనసేనాని లారంట్ గొప్ప నాయకుడి 
క్సరం నీతిగా నిలబడడానికి, వారి అడుగులో అడుగు కలుపుతూ, కొతతుపేట నియోజకవరగా నా అక్క చెలెలామ్మలు, అననిదమ్మలు, ప్రజలరందరికీ సహకారరంతో ఏ మచ్ లేకురండా మరందుకు 
సాగుతానని హామీ ఇచు్చునానిను. నాయూయరం వైపు నిలబడమని, ధర్మరం వైపు నడిపిరంచే నాయకుడి జనసేనానికి అరండగా ప్రతి ఒక్కరూ తోడుగా కల్స్ రావాలని క్రుకురంటూ ఉనానిను.

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


ఆదివారం, 27 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గొల్లపేట గ్రామెంలో 30వ రోజు జనెంతో జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస నియోజకవరగారం(మరండలరం) గొలలాపేట గ్రామరంలో జనరంతో జనసేన కారయూక్రమరం 
జనసేన నాయకులు కొతతుక్ట నాగేరంద్ర, క్రుకొరండ మలేలాశవారావు, ఎరంపిట్స్ విక్రమ్ ఆధవారయూరంలో గడప గడపకి 
వెళిలా సమసయూలు తెలుస్కొని మన పార్టీ స్దాధిరంతాలు తెలపడరం జరిగిరంద్. రోడులా సమసయూ, కాలువలు లేకపోవడరం 
ఇరంట్ మరందు మరికి నీరు నిలవావురండడరం వలన పిలలాలు అనారోగాయూకి గురవవాడరం జరుగుతురందని తెల్పారు. ఈ 
కారయూక్రమరంలో మహేష్, రుద్ర, మోహన్, క్మల్, హర్ష్ మోహన్, ప్రదీప్, వినోద్ తద్తరులు మరియు గ్రామ 
ప్రజలు పాలగానానిరు.

సఖి క్లబ్ సభ్్ల ఆధ్వర్ెంలో స్మాజిక కార్క్రమెం
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురరం ప్రభుతవా ఆస్పత్రిలో సఖి కలాబ్ సభుయూల ఆధవారయూరంలో జరిగిన సామాజిక 
కారయూక్రమరంలో మఖయూ అతిథిగా పిఠాపురరం జనసేన పార్టీ ఇరంఛారి్జ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి 
పాలగానానిరు. లయన్సి సఖి కలాబ్ సభుయూల సహాయక దృక్పథానిని ఆమ్ కొనియ్డారు. లయన్సి సఖి కలాబ్ 
ఆధవారయూరంలో జరిగిన ఈ కారయూక్రమరంలో ఆస్పత్రిలో పేషెరంటలాకు ఆహారరం పరంచ్రు. ఈ సరందర్రంగా 
ఆమ్ మాటాలాడుతూ ఈ మహోననిత కారయూక్రమరంలో పాలగానడరం చ్లా ఆనరందకరరం, తను కూడా సఖి కలాబ్ 
లో భాగసావామయూరం కావడరం నాకు ఆనరందదాయకరం, పిఠాపురరం నియోజవరగారంలో సఖి కలాబ్ దావారా ఎనోని 
కారయూక్రమాలు చేస్నరందుకు కలాబ్ సభుయూలకు నా హృదయపూరవాక కృతజఞాతలు తెల్యజేస్కురంటనానిను. 
ఇలారంట్ కారయూక్రమాలు మరినిని చేస్ సమాజానికి సఖి కలాబ్ దావారా మహిళలు సేవ చేయ్లని చెపా్పరు. 
ఈ కారయూక్రమరంలో సఖి ప్రెస్డరంట్ అరుణ కుమారి, సభుయూలు నాగలక్ష్మి, అమా్మజీ, రమణి, జిలాలా జనసేన 
నాయకులు మొగల్ అపా్పరావు, చీకటలా శాయూమ్ కుమార్, బ్ర్రా స్రయూప్రకాష్, మేళరం రామకృష్ణ, కస్రడిడా 
నాగేశవారరావు, కొనమరంచిల్ దురాగాప్రసాద్ తద్తరులు పాలగానానిరు.

గ్రామ గ్రామానికి జనసేన మేనిఫెస్టీ, సిద్్ధెంతాల పర్చయ కార్క్రమెం
శతఘ్ని న్యూస్: చీరాల: పస్పులేట్ సాయి మరియు చీరాల నియోజకవరగా జనసేన యువత అధవారయూరంలో 
గ్రామ గ్రామానికి జనసేన మేనిఫెసోటీ మరియు స్దాధిరంతాల పరిచయ కారయూక్రమరంలో భాగరంగా శనివారరం 
రావ్రిపేట కొతతుకాలవ నరందు ఉనని ఆరంజనేయ సావామ్ విగ్రహరం దగగార నురండి మొదలైన పరయూటన 
వినాయకపురరం మీదుగా మోటపల్లా రోడ్ మీదుగా పులలారివారి పాలెరం పరంచ్యతీ పరిధలోని రామ 
చరంద్రపురరం గ్రామరంలో పరయూట్రంచడరం జరిగినద్. సాథినికరంగా ఉనని జనసేన కారయూకరతు రారంబాబ్ 
సహకారరంతో జెరండాలతో బైక్ రాయూలీ గా గ్రామరంలో ఉనని అనిని వీధులలో తిరుగుతూ సాథినిక పరిస్థితులను 
అవగాహన చేస్క్వడరం జరిగినద్. అక్కడ గమనిరంచిన పరిస్థితులను ఆధారరంగా చేస్కుని గ్రామరంలో 
ఉనని కాపు పెదదేలతో పస్పులేట్ సాయి మాటాలాడుతూ రాబోయ్ రరండు వారాలలో గ్రామరంలో దాదాపుగా 
ఉనని 300 కుటరంబాలకు ఇరంట్రంట్కి తిరుగుతూ జనసేన పార్టీ మేనిఫెసోటీ స్దాధిరంతలను తెల్యపరిచే 

కారయూక్రమరం సాథినిక జనసైనికుడు రారంబాబ్ ఆధవారయూరంలో చేసాతుమని చెప్పడరం జరిగిరంద్. ఈ కారయూక్రమరంలో చీరాల నియోజకవరగా జనసైనికులు కర్ణ, కిరణ్ తేజ్, దోగుపర్తు లల్త్ కుమార్, 
గౌరబతితున త్రివిక్రమ్, గోగిన స్మరంత్, బీరక ధనుష్, పిరంజల గణేష్, రామచరంద్రపురరం జనసైనికులు శ్రీనివాస్, రాజు, చినని, శవాజీ మరియు గ్రామ కాపు పెదదేలు పాలగానానిరు.పరూ్రు 
నియోజకవరగారం నురంచి ఈ కారయూక్రమరంలో పాలగాని సహకారరం అరంద్రంచినటవరంట్ జనసేన పార్టీ చిననిగరంజరం మరండల ప్రధాన కారయూదరి్శ హరి నాయుడు కి మరియు తోట అశ్క్ చక్రవరితు 
కి ప్రతేయూక కృతజఞాతలు.

పలు కుటెంబాలను పరామర్్శెంచిన 
మాకినీడి శేషుకుమార్

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురరం : గొలలాప్రోలు మరండలరం, చేబ్రోలు గ్రామరంలో జనసేన కుటరంబ 
సభుయూలు ఇటీవల పలువురు సవారగాస్తులు కాగా విషయ్నిని తెలుస్కుని మృతి చెరంద్న 
వారికి నివాళ్లరి్పరంచి, వారి కుటరంబ సభుయూలను పరామరి్శరంచిన శ్రీమతి మాకినీడి 
శేషుకుమారి వాట్ వివరాలు ఇలా ఉనానియి.. చేబ్రోలు గ్రామరంలో తమ్మలపూడి రతనిరం, 
పోస్న చరంద్రిక, దేవినేడి మహేష్ ఆ గ్రామరంలో వారి ఇరంట్కి వెళిలా, వారి చిత్పటాల 
మరందు మౌనరం పాట్రంచి, వారి పవిత్మైన ఆత్మ శారంతి చేకూరాలని వారి కుటరంబ 
సభుయూలలో మానస్క ధైరాయూనిని నిరంపారు. ఈ కారయూక్రమరంలో చేబ్రోలు జనసేన నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు పాలగానానిరు.

పలు కుటెంబాలను పరామర్్శెంచిన పితాని 
బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: 
మమ్్మడివరరం: రాష్ట 
జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వయూవహారాల కమ్టీ 
సభుయూలు మమ్్మడివరరం 
నియోజకవరగా ఇనా్ర్్జ 

పితాని బాలకృష్ణ మమ్్మడివరరం మరండలరం గేదలరంక గ్రామరంలో కరంట్ ఆపరేషన్ 
చేయిరంచుకునని మాజీ ఎరంపీటీసీ కడల్ నాగేశవారరావును పరామరి్శరంచ్రు. మరియు 
అదే గ్రామానికి చెరంద్న ఇటీవల అనారోగయూరంతో మరణిరంచిన గుదదేట్ స్రందరమ్మ వారి 
కుటరంబ సభుయూలు పరామరి్శరంచ్రు. మరియు అగ్రహారరం గ్రామానికి చెరంద్న ఇటీవల 
అనారోగయూరంతో మరణిరంచిన కాకి భైరవమూరితు కుటరంబ సభుయూలను పరామరి్శరంచ్రు. 
ఈ కారయూక్రమరంలో వీరి వెరంట జిలాలా ఉపాధయూక్షులు సానబోయిన మల్లాకారు్జన రావు, రాష్ట 
కారయూదరి్శ జక్కరం శెట్టీ బాలకృష్ణ, గుదదేట విజయ్, బొరంతు వీరబాబ్, బొరంతు సతితుబాబ్, 
కడల్ నాగేశవారరావు మరియు నాయకులు, కారయూకరతులు పాలగానానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వృదు్ధలకు అెండగా డాకటీర్ పిలా్ల శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురరం నియోజకవరగారం చిత్డ గ్రామరం నరందు ఏ 
ఆధారరం లేక మరంచ్లకే పరిమ్తమైన చెలూలారి వీరభద్రరావు, సతయూవతి 
అను వృదుధిలను వారు పడుతుననిటవరంట్ ఇబ్రందులను చూస్న సాథినిక 
జనసైనికులు పిఠాపురరం నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు శ్రీ విషు్ణ 
హాస్్పటల్ అధనేత డాకటీర్ పిలాలా శ్రీధర్ కు చెప్పడరం జరిగిరంద్. విషయరం 
తెలుస్కునని డాకటీర్ శ్రీధర్ వృదుధిలను పరామరి్శరంచి వారి కుటరంబ 
అవసరాల నిమ్తతురం కొరంతమేర ఆరిథిక సహాయరం చేయడరం జరిగిరంద్. ఈ 

కారయూక్రమరంలో భాగరంగా మతసిష్కార నాయకులు పలేలాట్ బాపనదొర, వీరమరడిడా అమర్, వేలు్పల చక్రధర్, పలానిట్ మధు, బ్దాదేల సతితుబాబ్, పి కుమార్, దుడుడా రారంబాబ్, క్ట్పల్లా గోపి, 
బావిశెట్టీ నరంద్బాబ్, క్ట్పల్లా కాశ, బసవ గోపి, నాగరం మధు, నాగళ్ళ జాన్, పెరంట వెరంకటేష్, నరంద్ మణికరంఠ, స్గటపు నారాయణరావు మరియు జనసైనికులు పాలగానడరం.

స్ెంపేట తహశీలాదార్ కు జనసేన వినతి
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళరం జిలాలా, ఇచ్్పురరం, మహారాజశ్రీ సోరంపేట తహశీలాదేర్ రమేష్ ద్వయూసమఖమనకు శ్రీకాకుళరం జిలాలా 
సోరంపేట మరండలరం బారువ గ్రామరంనకు చెరంద్న నిరుపేద జగననని కాలనీ లబిధిదారులు మరియు ఇచ్్పురరం నియోజకవరగారం 
ఇనా్ర్ దాసరి రాజు నమస్కరిరంచి వ్రాయు విననిపమలు. విషయరం: బారువ పేట సమద్రరం ఒడుడాన ఇస్క ద్బ్లపై పేదలకు 
ఇచి్న జగననని కాలనీ సథిలాలు నివాస యోగయూరం కానరందున వేరే చోట మారు్ట గూరి్.
అయ్యూ!
మేమ అనగా జగననని కాలనీ లబిదేదారులరం మ్మ్మలను అరిధిరంచినద్ ఏమనగా, మాకు ఇళలా సథిలాలు మరంజూరు చేస్ సరంవతసిరరం 
పైనే అయిరంద్ శ్రీకాకుళరం జిలాలా, సోరంపేట మరండలరం, బారువ గ్రామరంను ప్రభుతవారం వారు రరండు కలాసటీరులాగా విభజిరంచి ఇళలా 
సథిలాలు ఇచ్్రు. బారువ-1 కు చెరంద్న లబిధిదారులకు పెదదేమ్మ క్వెల పక్కన, బారువ-2 కు చెరంద్న లబిధిదారులకు బీచోలా 
ఇస్క ద్బ్లు వదదే కేటాయిరంచ్రు. బారువ బీచోలా ఇస్క దబ్లు పై ఇచి్న సథిలాలు ఏమాత్రం నివసయోగయూరం కాదు. 
ఎరందుకనగా..
1.బారువ సమద్ర తీరరం తలచూ తుఫానులా వచే్ ప్రంతరం. ఇప్పట్కే ఫైల్న్, హుదూద్, తితిలా తుఫానలాను చవిచూసామ.

బీచోలా ఇస్క ద్బ్లు నిరరంతరరం క్తకు గురి అవుతునానియి. ఆ ద్బ్ల మీదే జగననని ఇళలా సథిలాల కేటాయిరంచ్రు.
స్రంట్రల్ గవరనిమ్రంట్ స్.ఆర్.జడ్ నిబరంధనల ప్రకారరం సమద్ర తీరానికి 500 మీటరలా తరావాత శాశవాత నివాస సథిలాలు ఇవావాల్ కానీ ఇపు్పడు పేదలకు ఇచి్న ఇళలా సథిలాలు 500 మీటరలా 
లోపే ఉనానియి.
పేదలైన మేమ ప్రభుతవారం ఇచి్న నిధులతో ఇస్క ద్బ్లపై వయూయ ప్రయ్సలతో నిరా్మణాలు చేస్క్లేమ. ఒక్క పునాద్ వేయడానికే స్మారు 3 నురంచి 4 లక్షలు అవుతురందని అరంచనా.
బారువఇస్క ద్బ్లపై ప్రభుతవారం వారు ఎనిని క్టలా వెచి్రంచినా, సమద్రరం తీరరం పక్కనే కాబట్టీ ఒక్క తుఫానుతో నేలమటటీమగును. ప్రభుతవారం వయూయరం కూడా వృధా అగును.
కాబట్టీ పేదలైన మేమ నివసయోగయూరం కానీ ఇస్క ద్బ్లపై ప్రభుతవారం వారు ఇచి్న ఇళలా సథిలాలపై వయూయ ప్రయ్సలతో ఇలులా నిరా్మణరం చేస్క్లేమ. నివాసయోగయూమైన వేరేచోట ఇళలా 
సథిలాలు కేటాయిరంచి పేదలకు నాయూయరం చేసాతురని మ్మ్మల్ని ఈ వినతిపత్మ మూలరంగా వేడుకొరంటనానిమ. ఈ కారయూక్రమరంలో బైపల్లా ఈశవారరావు జాయిరంట్ స్క్రెటరి మరియు జనసేన 
ఇచ్్పురరం నాయకులు భాస్కర్, దురంగ భాస్కర్, డొక్కర ఈశవార్, శైలజా, రవి, దునని శ్రీను తదతరులు పాలగానానిరు.

పార్టీ బలోపేతెం దిశగా ఉమ్మడి ఖమ్మెం జిలా్ల 
జనసేన అడుగులు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి ఖమ్మరం జిలాలా జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మరియు 
దమ్మపేట మరండల జనసేన వారుడా మ్రంబర్ య్రలాగడడా శ్రీనివాసరావుతో సమావేశమైన 
ఉమ్మడి ఖమ్మరం జిలాలా యువజన విభాగరం స్క్రటర్ గరికే రారంబాబ్, ఉమ్మడి ఖమ్మరం 
జిలాలా విదాయూరిథి విభాగరం కారయూనిరావాక సభుయూలు గొలలా వీరభద్రరం, మలకలపల్లా మరండల 
అధయూక్షుడు తాట్కొరండ ప్రవీణ్, మరండల కారయూదరి్శ బొక్క వెరంకటేశవారులా తద్తరులు. ఈ 
సమావేశరంలో జనసేన పార్టీ బలోపేతరంపై చరి్రంచడరం జరిగిరంద్. జిలాలా నాయకులు 
య్రలాగడడా శ్రీనివాసరావు మాటాలాడుతూ ఉమ్మడి ఖమ్మరం జిలాలా, భద్రాద్రి కొతతుగూడరం జిలాలా 
వాయూపతురంగా రానునని రోజులోలా అనిని నియోజకవరాగాలోలా పార్టీ నాయకులు కారయూకరతులతో 
మఖమఖి నిరవాహిరంచి పార్టీ బలోపేతరంపై చరి్రంచి.. కారయూకరతులకు భరోసా ఇవవాడరం 
జరుగుతురంద్. అలాగే తెలరంగాణ రాష్టరంలో రాబోవు సారవాత్రిక ఎనినికలలో అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ తీస్కునే నిర్ణయ్నికి అనుగుణరంగా జిలాలాలోని సీనియర్ నాయకులు 
మరియు పార్టీ అనుబరంధ కమ్టీలు విదాయూరిథి యువజన, వీరమహిళ్ విభాగరం కమ్టీ 
నాయకులు అరందరూ కల్స్కటటీగా పనిచేసీ, పవన్ కళ్యూణ్ గారి భావజాలానిని, పార్టీ 
స్దాధిరంతాలను జనసైనికులు ప్రజలోలాకి తీస్కెళ్లాలని తెల్యజేసాతునని, అలాగే మలకలపల్లా 
మరండలరంలో నాయకులు, కారయూకరతులు కల్స్కటటీగా పార్టీ నిరా్మణరంలో అలుపెరగని కృష్ 
చేస్తునానిరని ప్రశరంస్రంచడరం జరిగిరంద్. జనసేన కారయూకరతులు, నాయకులు ఐకయూమతయూరంతో 
కల్స్ పోరాడి పార్టీని గ్రామసాథియిలో మరిరంత మరందుకు తీస్కెళ్లాలని స్చిరంచడరం 
జరిగిరంద్. తెలరంగాణ రాష్ట ఇరంచ్ర్్జ నేమూరి శరంకర్ గౌడ్, ఉమ్మడి ఖమ్మరం జిలాలా 
జనసేన పార్టీ ఇరంచ్ర్్జ శ్రీ రామ్ తాలూరి ఆదేశాలు, స్చనల మేరకు పార్టీని ప్రజలోలాకి 
తీస్కువెళలాడానికి మరిరంత కృష్ చేసాతునని తెల్యజేస్నారు.

రామ శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్ెంలో రాజ్ెంగ దినోత్సవ 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: 
అ న ని మ య యూ జి లా లా , 
రాయచోట్ పటటీణ 
కేరంద్రరంలో 73వ భారత 
రాజాయూరంగ ద్నోతసివరం 

సరందర్రంగా శనివారరం.. ప్రజా సరంఘాలు మరియు వివిధ మాధయూమాల నేతలతో కల్స్ 
డా.బి.ఆర్.అరంబేద్కర్ కు జనసేన క్ఆరిడానేటర్ రామ శ్రీనివాస్ ఘనరంగా నివాళ్లు 
అరి్పరంచి.. అరంబేద్కర్ సేవలను ఆదర్శరంగా తీస్కుని, జాఞాపకాలను మానవ హకు్కల 
క్సరం పోరాటలతో రాజాయూరంగ ఫలాలు అనిని వరాగాల వారికి అరందాలనే రాజాయూరంగ 
స్ఫూరితుని రాజకీయ్లకు అతీతరంగా అమలుపరిచే రోజు రావాలని, ప్రజలోలా రాజాయూరంగరం 
పటలా అవగాహన రావాలని ఆకారంక్షిస్తు.. ప్రజలరందరికీ భారత రాజాయూరంగ ద్నోతసివ 
శుభాకారంక్షలు తెల్యజేసారు.

కోయ గోపాలకృష్ణ కుటెంబసభ్్లకు 
జనసైనికుల ప్రగాఢ స్నుభూతి

శతఘ్ని న్యూస్: 
పెరుమలలాపురరం గ్రామానికి 
చెరంద్న క్రియ్శీలక కారయూకరతు 
క్య గోపాలకృష్ణ నాట్ 
ప్రజారాజయూరం పార్టీలో చురుగాగా 
పనిచేస్ నేట్ జనసేన 
పార్టీని పట్షటీపరిచేరందుకు 
చివరి వరకు శ్రమ్రంచ్రు. 
ఇటీవల రోడుడా ప్రమాదరం 
వలన మృతి చెరందారు. వారి 

కుటరంబసభుయూలకు అరండగా జనసేన పార్టీ ఎలలాపు్పడ్ వురంటరంద్ అని తొరండరంగి 
మరండల అధయూక్షులు నాయుడు వారి కుటరంబసభుయూలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెల్పారు. 
రాష్ట మతసిష్కార కారయూదరి్శ చొకా్క కాశీ, తుని ఐట్ కనీవానర్ మణిబాబ్, తొరండరంగి 
మరండల కమ్టీ సభుయూలు మరియు సాథినిక జనసైనికులు నివాళ్లరి్పరంచ్రు.

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


ఆదివారం, 27 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శ్రీ శ్రీదేవిగౌర్శెంకరుల రథోత్సవాలకు ముఖ్ అతిథిగా హాజరైన మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరరం నియోజకవరగారం: క్రుకొరండ మరండలరం, శ్రీరరంగపటనిరం గ్రామ శ్రీ శ్రీదేవిగౌర్శరంకరుల 
రథోతసివాలకు మఖయూ అతిథిగా హాజరైన రాజానగరరం నియోజకవరగారం జనసేన పార్టీ , ఐకయూరాజయూసమ్తి అవారుడా గ్రహీత 
మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ ని ఘనరంగా సావాగతిరంచి శాలువ తో సత్కరిరంచిన శ్రీరరంగపటనిరం గ్రామస్తులు జనసైనికులు. ఈ 
కారయూక్రమరం లో క్రుకొరండ మరండల జనసేన అధయూక్షులు మరండపాక శ్రీను, సీతానగరరం మరండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
కరిచరలా విజయ్ శరంకర్, క్రుకొరండ క్-కనీవానర్ మక్క రారంబాబ్, సీతానగరరం క్ -కనీవానర్ కాత సతయూనారాయణ, 
పినిశెట్టీ సాయి ప్రసాద్, దేవన కృష్ణ, మధురుపూడి గ్రామ జనసేన కమ్టీ ప్రెస్డరంట్ ఆకుల మతాయూలరావు, చీడ్పీ 
నాగేష్, క్రుకొరండ మరండల కారయూదరి్శ క్లా జాన్ ప్రసాద్, క్రుకొరండ జనసేన పార్టీ నాయకులు తెలగరంశెట్టీ శవ, 
మేడిద వీరబాబ్, గ్రామ పెదదేలు తనకాల శవాజీ, కాళ్ళ శవ, శ్రీరరంగపటనిరం జనసేన పార్టీ నాయకులు తనీనిరు తాతాజీ, 
బొబి్ల్ సతితుబాబ్, శ్రీరరంగపటనిరం జనసేన పార్టీ యువత అధయూక్షులు తనకాల అజయ్ కుమార్, జాజుల కృష్ణ, గొలలా క్ట్ 
కృష్ణ, స్రయూ య్దవ్ జగత్, బొడేడాట్ వీర దురగా, పిలలా ఆనరంద్, కొనాల కుమార్, కనుబ్ద్దే అజయ్ కుమార్, దరంటటీ అనిల్, 

దరంటటీ పరండు, స్రిశెట్టీ స్రేష్, తనకాల ప్రవీణ్, జోమ్మల ఫణీరంద్ర కుమార్, జాజుల ప్రసాద్, మతాయూల ప్రసాద్, బిశెట్టీ శ్రీను, మతాయూల కల్్క, బతుతుల హరి, నారిపిరడిడా రాజు, బసమ్మ, 
బతుతుల దురాగా తద్తరులు పాలగానానిరు.

జనసేన కార్దర్్శ కవల శ్రీరామ్ ను పరామర్్శెంచిన మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరరం: మకి్కనాడ గ్రామానికి చెరంద్న రాజానగరరం మరండల జనసేన కారయూదరి్శ కవల శ్రీరామ్ చిననిమ్మ కవల చక్రరం 
కొనిని రోజుల క్రితరం కాలరం చేసారు అనని విషయరం తెలుస్కునని రాజానగరరం నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇరంచ్ర్్జ, ఐకయూరాజయూసమ్తి 
అవారుడా గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ కవల శ్రీరామ్ వారి కుటరంబ సభుయూలను పరామరి్శరంచి, కుటరంబ సభుయూలకు మనోధైరయూరం 
కల్్పరంచ్రు. ఈ కారయూక్రమరం లో రాజానగరరం మరండల జనసేన పార్టీ క్-కనీవానర్ నగవరుపు భానుశరంకర్, రాజానగరరం మరండల 
జనసేన పార్టీ యూత్ ప్రెస్డరంట్ పుచ్రలా సాయి, పలాలా హేమరంత్, చలాలా ప్రసాద్, జనసైనికులు, మకి్కనాడ జనశ్రేణ్లు కారయూక్రమరంలో 
పాలగానానిరు.

మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ ఆధ్వర్ెంలో రాజ్ెంగ దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరరం నియోజకవరగారం జనసేన పార్టీ ఇరంచ్ర్్జ మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ ఆధవారయూరంలో క్రుకొరండ 
మరండలరం, కనుపూర్ గ్రామ హరిజన వాడలో రాజాయూరంగ ద్నోతసివ వేడుకలు ఘనరంగా నిరవాహిరంచడరం జరిగిరంద్. రాజాయూరంగ 
ఫలాలు అనిని వరాగాల వారికి అరందాలనే రాజాయూరంగ స్ఫూరితుని రాజకీయ్లకు అతీతరంగా అమలుపరిచే రోజు రావాలని, 
ప్రజలోలా రాజాయూరంగరం పటలా అవగాహన రావాలని ఆకారంక్షిస్తు భారత రాజాయూరంగ ద్నోతసివానిని జనసైనికులు జరిపారు. ఈ 
కారయూక్రమరంలో క్రుకొరండ మరండల జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయూకరతులు గ్రామస్తులు పాలగానానిరు.

జనసేన జన జగృతి యాత్ర.. ఇెంటిెంటికీ గాజు 
గా్లసు మర్యు షణు్మఖ వ్్హెం

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరరం: 
క్రుకొరండ మరండలరం, రాజవరరం 
గ్రామరంలో జనసేన జన జాగృతి 
య్త్లో భాగరంగా ఇరంట్రంట్కి 
జనసేన గాజు గాలాస్ మరియు 
షణ్్మఖ వ్యూహరం కరపత్లు 
జనసేన పార్టీ ప్రజలోలాకి తీస్కెళ్లా 
విధరంగా ప్రతి ఇరంట్కి వెళిలా జనసేన 
స్దాధిరంతాలను వివరిరంచిన 
రాజానగరరం నియోజకవరగారం 

జనసేన పార్టీ ఇరంచ్ర్్జ, ఐకయూరాజయూసమ్తి అవారుడా మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ ఆధవారయూరంలో 
28రోజులు పాట జరుగుతునని ఈ జనసేన జనజాగృతి య్త్ కు విశేష స్పరందన 
లభిస్తురంద్. పవన్ కళ్యూణ్ ని మఖయూమరంత్రిని చేయడమే తన లక్షష్రంగా పెటటీకునని మేడ 
గురుదతతు ప్రసాద్ అహరినిశలు జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి కారయూకరతుల సహకారరంతో 
మరందుకు దూస్కెళ్తునానిరు. ఇక్కడ ప్రతి ఇరంట్కి తిరిగిన గురుదత్ ప్రజల సమసయూలను 
అధయూయనరం చేస్ పరిష్్కరరం ద్శగా పోరాడుతామని భరోసా కల్్పరంచ్రు. ఈ 
సరందర్రంగా మేడ గురుదత్ మాటాలాడుతూ వైసీపీ ప్రభుతవారంలో సీఎరం జగన్ రడిడా నిరరంకుశ 
విధానాలతో విస్గి వేసారిపోయిన ప్రజలరంతా పవన్ కళ్యూణ్ వైపు చూస్తునానిరని, 
పవనననిని మఖయూమరంత్రిగా చేస్కురంటేనే జీవన ప్రమాణాలు మ్రుగవుతాయనే 
నమ్మకరంతో ఉనానిరని, ఆ విషయరం ఈ ప్రంతరంలో ఇరంట్రంట్కీ తిరుగుతురంటే స్పషటీరంగా 
తెలుసోతురందని అనానిరు. రానునని ఎనినికలోలా రాజానగరరం నియోజకవరగారంలో జనసేన పార్టీ 
జెరండా రపరపలాడడరం ఖ్యమని అనానిరు.

రణస్థలెం గ్రామెంలో భారత రాజ్ెంగ దినోత్సవ 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: రణసథిలరం గ్రామరంలో 
అరంబేద్కర్ విగ్రహ 3వ వారషీక్తసివరం 
మరియు రాజాయూరంగ ద్నోతసివరం సరందర్రంగా 
శనివారరం ఉదయరం అరంబేద్కర్ విగ్రహానికి 
పూలమాలలు వేస్ ఆ మహనీయుడు 
రాజాయూరంగరం దావారా ఈ దేశానికి చేస్న 
మేలును గురుతు చేస్క్వడరం జరిగిరంద్. 
సాయరంత్రం ఆర్.ఎన్.ఎరం అరంబేద్కర్ యూత్ 
ఆధవారయూరంలో కేక్ కట్ చెయయూటరం జరిగిరంద్. 

ఈ కారయూక్రమరం సాథినికుల సమక్షరంలో ఎరంతో ఘనరంగా జరుపుక్వటరం జరిగిరంద్.

పోలిశెటిటీ కోటేశ్వరరావు కుటెంబానికి 
జనసైనికుల ఆర్్థక సహాయెం

శతఘ్ని న్యూస్:  గురంటూరు: ఫిరరంగిపురరం మరండలరం నుదురుపాడు గ్రామరంలో గల 
జనసైనికులతో మీట్రంగ్ ఏరా్పట చేయడరం జరిగినద్. అరందులో భాగరంగా జనసేన పార్టీ 
క్సరం ఎరంతగానో శ్రమ్రంచిన పోల్శెట్టీ క్టేశవారరావు మరణిరంచిన విషయరం తెలుస్కొని 
వారి కుటరంబమను పరామరి్శరంచడరం జరిగిరంద్. వారికి పార్టీ తోడుగా ఉరంటరంద్ 
అనడానికి నిదర్శనరంగా తడవరితు కేశవరావు 10000 రూపాయలు ఆరిథిక సహాయరం 
అరంద్రంచడరం జరిగినద్. మరియు తవారలో నుదురుపాడు గ్రామరంలో జనసేన ద్మ్్మను 
ఏరా్పట చేయడరం జరుగుతుననిద్ అని గ్రామస్థిలు తెల్యజేసారు. ఈ కారయూక్రమరం లో 
జిలాలా కారయూదరు్శలులు తడవరితు కేశవ, బరందనాధరం జోయూతి, పూర్ణ, మరండలరం కారయూదరి్శ 
అనిత, సతయూ, నుదురుపాడు మరియు కరండ్రిక జనసైనికులు పాలగానానిరు.

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


ఆదివారం, 27 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఆకా్వ రైతల నిరసన కార్క్రమానిని విజయవెంతెం చేయెండి
శతఘ్ని న్యూస్: మమ్్మడివరరం: జనసేన పార్టీ రాష్ట రాజకీయ వయూవహారాల కమ్టీ సభుయూలు మరియు మమ్్మడివరరం నియోజకవరగారం ఇరంచ్ర్్జ పితాని 
బాలకృష్ణ ఆకావా రైతులను తక్షణమే ఆదుక్వాలని ప్రభుతావానిని డిమారండ్ చేస్తు జనసేన పార్టీ ఆధవారయూరంలో 30.11.2022 బ్ధవారరం ఉదయరం 
10.00 గరంటలకు అమలాపురరం గడియ్ర సతురంభరం స్రంటర్ నురండి కలెకటీర్ ఆఫీస్ వరకు పాదయ్త్గా వెళిలా కలెకటీర్ కి వినతిపత్రం ఇచే్ కారయూక్రమానిని 

విజయవరంతరం చేయవలస్రంద్గా పితాని బాలకృష్ణ మమ్్మడివరరం జనసేన కారాయూలయరం వదదే జరిగిన సమావేశరంలో క్రారు. ఈ కారయూక్రమానికి 
అమలాపురరం పారలామ్రంట్ పరిధలోని 7నియోజకవరాగాల జనసేన పార్టీశ్రేణ్లు, జనసేన పార్టీనాయకులు, కారయూకరతులు, వీరమహిళలు మరియు ఆకావా 
రైతులు అరందరూ పాలగాని విజయవరంతరం చేయవలస్రంద్గా క్రారు.ఈ కారయూక్రమరంలో సానబోయిన మల్లాఖ్రు్జనరావు, గోదాశ పురండర్ష్, జక్కరంశెట్టీ 
పరండు, దూడల సావామ్, మాదాల శ్రీధర్ తద్తరులు పాలగానానిరు.

శనివారెం సిరగెం పెంచాయతీలో పర్టన
శతఘ్ని న్యూస్: అరకు నియోజవరగారం: అరకు నియోజకవరగా కేరంద్రరం పరిధలో గల స్రిగరం పరంచ్యతీ హెడ్ కావారటీర్ లో జనసేన పార్టీ మాజీ 
ఎరంపిట్ సాయిబాబా దురియ్. అలలారంగి.రామకృష్ణ తద్తరుల ఆధవారయూరంలో సాయరంత్రం నాలుగు గరంటల సమయరంలో ఆయ్ గ్రామాలలో 
పరయూట్రంచనుననిటలా తెల్పారు. ఈ సరందర్రంగా వారు మాటాలాడుతూ జనసేన మాటలు జనసేన స్దాధిరంతాలు గడప గడపకు తీస్కెళ్్ళ 
భాగరంగాన్ మరియు క్షేత్సాథియిలో జనసేన పార్టీ నిరా్మణానిని బలోపేతరం చేసే ప్రయతనిరంగా ఆ యొక్క గ్రామాలలో పరయూట్రంచనుననిటలా 
తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమరంలో మరండల జనసేన పార్టీ నాయకులు, వీర మహిళలు, జన సైనికులు సకాలరంలో హాజరు కాగలరని తెల్పారు.

కళ్్ణదుర్ెం మెండల కమిటీల ఏరాపుట, డెంపిెంగ్ యార్డ్ 
భూముల పర్శీలన

శతఘ్ని న్యూస్: అనరంతపురరం జిలాలా కళ్యూణదురగారం పటటీణరం లో జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాలు 
ప్రకారరం, ఏటీపీ జిలాలా అధయూక్షులు ట్స్ వరుణ్ స్చన మేరకు కళ్యూణదురగారం మరండల కమ్టీలు ఏరా్పట 
గురిరంచి చరి్రంచడరం జరిగిరంద్. అనిని మరండలాల ఫైనల్ ల్స్టీ రడ్ చేస్ జిలాలా అధయూక్షులకు అరందజేయడరం 
జరుగుతురంద్. అలాగే కళ్యూణదురగారం పటటీణరంలో మద్గలులా రోడుడా బైపాస్ నరందు ఆరంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవారం, 
కళ్యూణదురగారం పురపాలక సరంఘరం ఏరా్పట చేస్న డరంపిరంగ్ య్ర్డా వలలా పక్కన ఉనని వయూవసాయ భూమలకు 

పరంట నషటీరం జరిగే విధరంగా ఉరంద్ అని రైతులు వయూతిరేకిరంచ్రు. ఈ సమసయూ పరిష్్కరానికి జనసేన పార్టీ మదదేతు మాకు కావాలని రైతులు తెల్యజేయడరం జరిగిరంద్. అరందువలన ఆ 
డరంపిరంగ్ య్ర్డా భూమలను పరిశీల్రంచడరం జరిగిరంద్. డరంపిరంగ్ య్ర్డా మారా్లని రైతులు హైక్రుటీని ఆశ్రయిరంచ్రు. హైక్రుటీలో పిట్షన్ దాఖలు చేస్న సరందర్రంగా క్రుటీ తీరు్ప 
క్సరం ఎదురుచూస్తు ఉనానిరు. క్రుటీ తీరు్ప రైతులకు అనుకూలరంగా వచి్నా కూడా డరంపిరంగ్ య్ర్డా ను మార్కపోతే జనసేన పార్టీ ఆధవారయూరంలో పెదదే ఎతుతున ఆరందోళన చేపడతామని 
రైతులకు తెల్యజేయడరం జరిగిరంద్. ఈ కారయూక్రమరంలో అనరంతపురరం జిలాలా సరంయుకతు కారయూదరి్శ బాలయూరం రాజేష్, కళ్యూణదురగారం పటటీణ అధయూక్షులు చ్లపాడి రమేష్, జనసేన వీర మహిళ 
షేక్ తార, జనసేన నాయకులు మక్కనాని, జాకీర్, కురందురి్ప మరంజునాథ్, హరషీ, మహేష్ మొదలైన జనసైనికులు పాలగానడరం జరిగిరంద్.

నిజెం కాలేజ్ లో 
జనసేన విద్్ర్్థ విభాగెం శ్రేణుల సమావేశెం

శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్: ఉసా్మనియ్ యూనివరిసిటీ తరువాత అతయూరంత 
ప్రతిష్టీత్మకమైన నిజారం కాలేజ్ లో జనసేన విదాయూరిథి విభాగానిని బలోపేతరం చేయడానికి 
శనివారరం నిజారం కాలేజ్ జనసేన విదాయూరిథి విభాగ శ్రేణ్లతో సమావేశరం నిరవాహిరంచడరం 
జరిగిరంద్. ఈ సమావేశానికి జనసేన విదాయూరిథి విభాగరం రాష్ట ప్రధాన కారయూదరి్శ 
రామకృష్ణ మ్రియ్ల హాజరై విదాయూరిథి సమసయూలపై పోరాడటానికి జనసేన విదాయూరిథి 
విభాగరం ఆవశయూకతని వివరిరంచ్రు. జనసేన విదాయూరిథి విభాగరం బలోపేతరం చేయడానికి 
తీస్క్వాల్సిన చరయూలు గురిరంచి వివరిరంచ్రు. తవారలోనే నిజారం కాలేజ్ కమ్టీలను 
కూడా ప్రకట్రంచడరం కూడా జరుగుతురంద్ అని ప్రకట్రంచ్రు. ఈ సమావేశరంలో విదాయూరిథి 
విభాగరం రాష్ట కారయూదరి్శ మొకారల కృష్ణ, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధయూక్షుడు మహేష్ పెరంటల, 
ఓయూ ప్రెస్డరంట్ వినోద్, ఓయూ కమ్టీ సభుయూలు పొననిరం పవన్, నిజారం కళ్శాల 
విదాయూరిథి నాయకులు మోతిలాల్, సాయి రాజ్, లవన్, మహేష్, సరందీప్, వెరంకటేష్, రాకేష్ 
తద్తరులు పాలగానానిరు.

ఉమ్మడి నల్ెండ జనసేన 
ఆధ్వర్ెంలో భారత రాజ్ెంగ 

దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి నలగారండ, భారత రాజాయూరంగ 
ద్నోతసివ సరందర్రంగా జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి నలగారండ 
జిలాలా నాయకులు లటలాపల్లా పూర్ణ చరందర్ రావు దామరచరలా 
మరండల కేరంద్రరంలో రాజాయూరంగ నిరా్మత డాకటీర్ బిఆర్ 
అరంబేడ్కర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేస్ భారత జాతికి 
వారు చేస్న సేవలను స్మరిరంచుక్వడరం జరిగిరంద్. ఈ 
కారయూక్రమరంలో జన సైనికులు సరంజయ్ గౌడ్, మౌలానా, 
గోపి నాయుడు పాలగానానిరు.

జనసేన పార్టీ కారా్లయెంలో 73వ భారత 
రాజ్ెంగ దినోత్సవవేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్:  రాజమరండ్రి: 
73వ భారత రాజాయూరంగ 
ద్నోతసివవేడుకలు సాథినిక 
రా జ మ హే రం ద్ర వ ర రం 
దానవాయి పేట జనసేన 
పార్టీ కారాయూలయరంలో 
ఘనరంగా నిరవాహిరంచ్రు. 
జనసేన పార్టీ తరుపున 
దేశ ప్రజలరందరికీ 

నాయూయరం, సేవాచ్ఛ, సమానతవారం, సౌభ్రాతృతావాలను అరంద్స్తు డాకటీర్ బి.ఆర్.అరంబేద్కర్ 
చే రూపొరంద్రంచబడి, 1949 నవరంబర్ 26న ఆమోద్రంచబడిన సరందర్రంగా దేశ 
ప్రజలరందరికీ భారత రాజాయూరంగ ద్నోతసివ శుభాకారంక్షలు. జనసేన పార్టీ నాయకులు డాకటీర్ 
బి.ఆర్. అరంబేద్కర్ చిత్ పటానికి నివాళ్లు అరి్పరంచ్రు. నివాళ్లు అరి్పరంచినవారిలో 
తూ.గో.జిలాలా సరంయుకతు కారయూదరి్శ గెడడారం నాగరాజు, రాజమరండ్రి కర్్పరేషన్ ఉపాధయూక్షులు 
గుతుతుల సతయూనారాయణ, ప్రధాన కారయూదరు్శలు పైడిరాజు, నలలారంశెట్టీ వీరబాబ్, నగర 
సరంయుకతు కారయూదరి్శ కురరం అపా్పరావు, జన సైనికులు బాసరమణి దురగాప్రసాద్, కురంద్ 
రామ, నరంగినశ్రీను, తూటటీ హేమ దురగా లు నివాళ్లరి్పరంచ్రు.
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గుెంటూరు జనసేన ఆద్వర్ెంలో ఘనెంగా భారత రాజ్ెంగ దినోత్సవెం
రాష్టరంలో రాజారడిడా రాజాయూరంగానిని అమలుచేస్తునని వైసీపీ ప్రభుతవారం
వైసీపీ పాలనలో సామానుయూలకు దక్కని సేవాచ్ఛ, సావాతరంత్యూలు
అరంభేడ్కర్ ఆశయ్లకు అడుగడుగునా తూటలా పొడుస్తునని వైసీపీ నేతలు
వైసీపీ అరాచక పాలనకు ప్రజలు ఘోర్ కటాటీల్సిన సమయరం ఆసననిమైరంద్
జిలాలా జనసేన అధకార ప్రతినిధ ఆళ్ళ హరి
శతఘ్ని న్యూస్: గురంటూరు: ప్రతీ మనిష్కి వయూకితుగత సేవాచ్ఛ, రక్షణ విసతుృతమైన ఆరిధిక, 
సామాజిక హకు్కలను కల్్పస్తు డాకటీర్ బీ.ఆర్ అరంబేద్కర్ సారధయూరంలో ఎరంతోమరంద్ 
మేధావుల మేధోమధనరం నురంచి క్టాలాద్మరంద్ ప్రజల ఆకారంక్షలకు అనుగుణరంగా 
భారత రాజాయూరంగరం రచిరంచబడిరందని అయితే ప్రస్తుత వైసీపీ ప్రభుతవారం పాలనలో 
రాష్టరంలో డాకటీర్ బీ.ఆర్ అరంబేద్కర్ రాజాయూరంగరం కాకురండా రాజారడిడా రాజాయూరంగానిని 
అమలుచేస్తు రాష్ట ప్రజల సేవాచ్ఛను హరిస్తునానిరని జిలాలా జనసేన పార్టీ అధకార 
ప్రతినిధ ఆళ్ళ హరి అనానిరు. శనివారరం రాజాయూరంగరం ద్నోతసివరం సరందర్రంగా 
సరంగడిగురంటలోని అరంబేద్కర్ విగ్రహానికి జనసేన పార్టీ ఆధవారయూరంలో పూలమాలలు 
వేస్ ఘననివాళ్లు అరి్పరంచ్రు. ఈ సరందర్రంగా ఆళ్ళ హరి మాటాలాడుతూ 
షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగలతో పాటూ వెనుకబడిన తరగతుల ప్రజల 
అభుయూననితి క్సరం తన జీవిత పరయూరంతరం శ్రమ్రంచిన అరంభేడ్కర్ ఆశయ్లను ఈ 
వైసీపీ ప్రభుతవారం ఛిద్రరం చేస్తురందని ఆవేదన వయూకతురం చేశారు. దళితులకు, బీసీలకు, 
మస్లారం మైనారిటీలకు రాజాయూరంగరం కల్్పరంచిన అనిని హకు్కలను వైసీపీ ప్రభుతవారం కాలరాస్ వారి జీవితాలను చినానిభిననిరం చేస్రందని దుయయూబటాటీరు. రాజాయూరంగరం అరంటే దేశానికి, ప్రజలకి, 
ప్రభుతావానికి కరదీపిక లారంట్దని అలారంట్ రాజాయూరంగానిని అడుగడుగునా ఉలలారంగిస్తు రాష్టరంలో అరాచక పాలన చేస్తునని వైసీపీ ప్రభుతావానికి ఘోర్ కటాటీల్సిన సమయరం ఆసననిమైరందనానిరు. 
కులమతాలకతీతరంగా ప్రతీఒక్కరి సరంక్షేమమే లక్షష్రంగా సమగ్ర రాష్ట్భివృదేధి దేయూయరంగా డాకటీర్ బీ ఆర్ అరంభేడ్కర్ ఆశయ్నిని పుణికిపుచు్కొని మరందుకు సాగుతునని జనసేన పార్టీ 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ కు ప్రతీఒక్కరూ అరండగా నిలవాలని ఆళ్ళ హరి క్రారు. ఈ కారయూక్రమరంలో కారయూక్రమరంలో గిడుతూరి సతయూరం, క్నేట్ ప్రసాద్, క్లా అరంజి, దొరంత నరేష్, శెట్టీ 
శ్రీను, పురాణరం కుమార సావామ్, ఇలాలా శేషు, దాసరి రామ, హర్ష్, వడడా స్బా్రావు తద్తరులు పాలగానానిరు.

జనసేన విద్్ర్్థ విభాగెం ఆధ్వర్ెంలో రాజ్ెంగ దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్: రాజాయూరంగ ద్నోతసివానిని పురస్కరిరంచుకుని రాజాయూరంగ నిరా్మత బాబా సాహెబ్ అరంబేద్కర్ 
కి నివాళ్లు అరి్పరంచిన జనసేన విదాయూరిథి విభాగరం. ఈ కారయూక్రమరంలో జనసేన విదాయూరిథి విభాగరం రాష్ట ప్రధాన కారయూదరి్శ 
రామకృష్ణ మ్రియ్ల, రాష్ట స్క్రెటర్ మొకరాల కృష్ణ, గ్రేటర్ అధయూక్షులు మహేష్ పెరంటల, ఓయూ ప్రెస్డరంట్ వినోద్, 
ఓయూ కమ్టీ సభుయూలు పొననిరం పవన్, నిజారం కళ్శాల విదాయూరిథి నాయకులు మోతిలాల్, సాయి రాజ్, లవన్, మహేష్, 
సరందీప్, వెరంకటేష్, రాకేష్ తద్తరులు పాలగానానిరు.

ఒక్క చాన్్స ఇవ్వెండి కార్క్రమానికి శ్రీకారెం చుటిటీన సయ్ద్ నాగుర్ వలి
శతఘ్ని న్యూస్: గురంటూరు: రాష్ట అభివృద్ధికై జనసేనకు ఒక్క చ్న్సి ఇవవారండి కారయూక్రమానికి శ్రీ కారరం చుట్టీన జనసేన పార్టీ నకరికలులా మరండలరం వైస్ ప్రెస్డరంట్ 
సయయూద్ నాగుర్ వల్. ఉమ్మడి గురంటూరు జిలాలా జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి కృష్ చేస్తు, పార్టీని అధకారరం వైపు అడుగులు వేయిరంచడానికి జనసేన అధనేత 
పవన్ కళ్యూణ్ వెరంటే ఉరండి, అద్ష్టీనరం ఆదేశాలు మేరకు ప్రజల పక్షాన అరండగా నిల్చి ప్రతీ సమసయూ మీద స్పరంద్రంచి నకరికలులా మరండలరం పార్టీ తరుపున 
చురుకైన పాత్ పోష్స్తునని సతెతునపల్లా నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ నకరికలులా మరండలరం వైస్ ప్రెస్డరంట్ సయయూద్ నాగుర్ వల్. ఈ కారయూక్రమానికి శ్రీకారరం 
చుడతామని రాష్ట అభివృద్ధి కై జనసేనకు ఒక్క చ్న్సి ఇవవామని అడిగారు. మీడియ్ తో తదుపరి కారాయూచరణ గురిరంచి మాటాలాడుతూ ఇరంట్రంటా జనసేన పార్టీ 
కి ఒక్క చ్న్సి కారయూక్రమరం నకరికలులా మరండలరం లో ప్రతీ గడప గడపకు వెళి్ళ పార్టీ స్దాధిరంతాలు ఆశయ్లు హామీ లతో కూడుకునని మాయూనిఫెసోటీ కరపత్లను 
పరంచి, పార్టీ ఆశయ్లను ప్రజలకు వివరిసాతుమని పవన్ కళ్యూణ్ ని మఖయూమరంత్రి చేయడమే తమ ధేయూయమని, పవన్ కళ్యూణ్ అప్పగిరంచిన బాధయూత ను సక్రమరంగా 
నిరవారితుసాతునని చెపా్పరు. జన సైనికులు నాయకులు వీర మహిళలతో ఈ కారయూక్రమరం విజయవరంతరం చేయ్లని క్రారు. నకరికలులా మరండలరంలో ప్రతి అక్క 

చెలెలామ్మ ఇపు్పడు ఉనని ప్రభుతవారం చేసే మోసాలు అనిని తెలుస్కురంటనానిరు. ఈసారి పవన్ కళ్యూణ్ ని చూసాతుమని ప్రజలు చెపుతునానిరు అని ఆయన అనానిరు.
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