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జె.పి.నడ్డా కి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
శతఘ్ని న్యూస్: భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధయూక్షులు శ్రీ జె.పి.నడ్డా గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన 
శుభాకాంక్షలు అాంటూ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. విశాల 
భారతావనిని పరిపాలిస్తునని జాతీయ రాజకీయ పక్షానికి నేతృత్వాం వహిస్తున్నిరాంటే మీ శకితుయుక్తులు, రాజకీయ 
పటిమ, దీక్షాదక్షతలు ఎాంతటివో అవగతమవుతాంది. మూడు పదుల ప్రాయాంలోనే చటటీసభక్ ఎనినిక కవడాం 
మీలోని రాజకీయ జిజాఞాసక్ నిదర్శనాం. న్యూయవాదిగా, మాంత్రిగా, రాజకీయవేతతుగా మీరు సాధాంచిన విజయాలు 
నేటి తరానికి ఆదర్శప్రాయాం. మీ కీరితు ప్రతిషటీలు అజరామరాంగా వెలుగాందాలని, మీక్ స్సాంపననిమైన ఆరోగయూాం, 
దీరాఘాయుష్షును ఆ భగవాంతడు ప్రసాదిాంచాలని మనస్ఫూరితుగా కోరుక్ాంటున్నినని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పేర్కొన్నిరు.

జనసేన పల్లెపోరు.. రోడ్లె, డ్రైనేజీల సమస్యలపై గళమెత్తిన బొలిశెట్టి

సీపీ అధికారంలోకి వచ్చి 3 సం.రాలు దాటినా రోడ్లు, డ్రైనేజీల వయూవస్థ అస్తవయూస్తం.. జనసేన పల్లుపోరులో బొలిశెటిటి
శతఘ్ని న్యూస్: వైతాడేపలిలిగూడాం: ఆాంధ్రప్రదేశ్ లో అతయూధక ప్రాాంతాలోలి రోడులి మరియు డ్రైనేజీ లు అసతువయూసతుాంగా తయారయాయూయని, వైసీపీ ప్రభుత్వాం పటిటీాంచుకోవడమే మానేసాందని 
బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ అన్నిరు. తాడేపలిలిగూడాం నియోజకవర్ాం, పాంటపాడు మాండలాం, ముదున్రు ముక్తుపురాం గ్రామాంలో శుక్రవారాం జరిగిన జనసేన పల్లిపోరులో శ్రీనివాస్ మాట్లిడుతూ.. 
ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ లోనే కక్ాండ్ మన గ్రామాలలో మరియు పటటీణాలోలి ఒక మీటర్ కి ఒక గాంట ఉాందని, అదే కక్ాండ్ డ్రైనేజీ వయూవస్థ లేక మురుగనీరు గమా్మలోలికి పారుతాందని, ఆ 
మురుగనీటి వలలి ఇాంట్లి విష జ్వరాలు వాయూపిస్తున్నియని శ్రీనివాస్ అన్నిరు. ఇకనైన్ వైసీపీ ప్రభుత్వాం మొదుదునిద్ర నుాంచి లేచి ప్రజల కోసాం పనిచేయాలని కోరారు. ఈ కరయూక్రమాంలో 
జనసేన పాంటపాడు మాండలాం అధయూక్షులు, న్యక్లు తాడేపలిలిగూడాం నియోజకవర్ాం జనసేన న్యక్లు, జనసైనిక్లు మరియు వీర మహిళలు పాల్్న్నిరు.

నదుల చట్టినికి తూట్లె పొడ్స్తి యథేచ్ఛగా ఇసుక తవ్వాకాలు: గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: గాంటూరు: ప్రకృతి సద్ాంగా ప్రవహిాంచే కృష్ణనది ప్రవాహానికి నషటీాం కలిగేలా వాందల మీటరలి పొడవున్ కొలిలిపోరలో అక్రమ ఇస్క తవ్వకలు జరుగతన్నియని.. 
పూరితు అధకర పార్టీ న్యక్ల కనుసననిలోలినే ఇదాంతా జరుగతాందని జిలాలి అధయూక్షుడు గాదె వెాంకటేశ్వరరావు అన్నిరు. తెన్లి నియోజకవర్ాం కొలిలిపోర మాండలాంలో యథేచ్ఛగా 
అక్రమ ఇస్క తవ్వకలు జరువుతన్నిరని.. దీని వలన సహజ సద్ాంగా ప్రవహిాంచే నది ప్రవాహానికి నషటీాం కలుగతాందని… రానునని రోజలోలి లాంక గ్రామాలక్ పను ప్రమాదాంగా 
మారుతాందని హెచ్చరిాంచారు.. సా్వతాంత్యూాం వచి్చన తరువాత నుాండి 2019 వరక్ ఇకకొడ ఎటువాంటి ఇస్క తవ్వకలు చేపటటీలేదన్నిరు.. జగన్్మహన్ రెడిడా ముఖయూమాంత్రి అయాయూక 
అన్హయూాంగా ఆయన చూపు ఈ ప్రాాంతపై పడిాందని.. పదదు పదదు బులోడాజర్స్ త ఇస్క తవ్వకలు జరుపుతన్నిరని అన్నిరు.. నది చట్టీల ప్రకరాం ఎటువాంటి యాంత్రాలత నదిలో 
ఇస్క తవ్వకలు జరపకూడదని చెపుతుాంటే… చట్టీలను కూడ్ ఖాతరు చేయక్ాండ్ ఇష్టీ రాజాయూాంగా నది గర్ాంలో తవ్వకలు చేస్తునని అధకరులు మొదుదు నిద్ర పోతన్నిరని అన్నిరు..

పెత్తనం అధికార పార్టి నాయకులదే- అధికారులు నామ మాత్రమేనా..
కొలిలిపొర అక్రమ ఇస్క తవ్వకలలో అధకరులు న్మ మాత్మేనని.. అధకర పార్టీ న్యక్లు చెపి్పాందే అకకొడ జరుగతాందని గాదె అన్నిరు… నది పోరులో జరుగతనని 
ఇస్క తవ్వకలపై సాంబాంధత అధకరులను సాంప్రదిసేతు అన్హయూమైన సమాధాన్లు చెప్పరాని.. కొాంత మాంది అధకరులు సమాధానాం చెప్పడ్నికి నిరాకరిాంచారని అన్నిరు.. మైన్స్ 
డిపారెటీ్మాంట్.. అటవీ శాఖ ఇరిగేషన్ ఏ.డి లను సమాచారాం అడిగితే చెప్పలేదన్నిరు.
ప్రకటనలో ఇసుక టన్ని 425 – రాయూంపు లో 625 రూ..
ముఖయూమాంత్రి జగన్ అటటీహాసాంగా న్ణయూమైన ఇస్క టనుని 425 కే ఇస్తున్నిమని గప్పలు చెపుతున్నిరని.. వాసతువ పరిస్థతలు చూస్తుాంటే ఇస్క రాయూాంపు లో 625 రూ వస్లు చేస్తున్నిరని.. 
200 ఎక్కొవ ఎాందుకని అడిగేతే మాక్తెలియదు అాంటూ అకకొడ పని చేస్తునని వారు సమాధానాం చెపా్పరని అన్నిరు… ఈ విధానాంగా చూసేతు అనిని విధాలుగా నషటీాం కలుగతనని 
అధకరులక్ మాత్ాం చీమ క్టిటీనటుటీ కూడ్ లేదన్నిరు.. ఇదే విదాంగా కొనసాగితే జనసేన పార్టీ నుాండి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబుయూనల్ క్ కూడ్ వెళ్తుమని.. నదులను కపాడుకోవాలిస్న బాధయూత 
మనాందరిపై ఉాందని అన్నిరు.. ఈ కరయూక్రమాంలో సేటీట్ కరయూదరి్శ బాండ్రు రవికాంత్, జిలాలి న్యక్లు ఇసా్మయిల్ బేగ్, అడపా మాణికయూలరావు, న్రదాస్ రామచాంద్ర ప్రసాద్, 
సోమరౌత అనురాధ, మతితు భాసకొర్, మేకల రామయయూ, అపా్పరావు, స్రయూ, కృష్ణ మోహన, మాండల అధయూక్షులు పస్పులేటి శ్రీను, ఎర్రు వెాంకయయూ, వాస శ్రీనివాస్, వెాంకటేశ్వరరావు, 
చిాంత శివ, నేరెడలి న్ని, గాంగరాజు, పతెలలి మలిలి, న్యక్లు, కరయూకరతులు పాల్్న్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ప్రాణం పోయేవరకు పవన్ కళ్్యణ్ తోనే ఉంట్: కిరణ్ రాయల్
అనినిటికీ తెగిాంచిన వాడిత యుద్ాం చేయడాం చాలా ప్రమాదకరాం
రోజాను ముాందు పట్టీ వైసపి నేతలు కొాందరు న్టకలు ఆడుతన్నిరు..
న్ అక్రమ అరెస్టీ లో పాల్్నని పోలీస్లు తప్పని సరిగా ఉద్యూగాలు పోగటుటీక్ాంట్రు..
నగరి సీఐ ననుని మానసకాంగా వేధాంచారు..
పదినెలలు తరువాత వచే్చది మా ప్రభుత్వమే..
మా ప్రభుత్వాం వచా్చక న్ ఇాంటికి వచి్చన పోలీస్లిని వదిలి పటటీను..
న్యూయసా్థన్లు లేక్ాంటే పోలీస్లే శిక్షలేసాతురు..
రాబోయేది జనసేనపార్టీనే..
అక్రమ అరెస్టీలు చేసన అధకరులక్ సనిమా చూపిసాతు..
ప్రాణాం పోయేవరక్ పవన్ తనే ఉాంట్..
జనసేన నేత కిరణ్ రాయల్ వెలలిడి..

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి: తిరుమల టు నగిరి కేాంద్రాంగా ట్రె్ట్ చేస్కొని అభాం శుభాం తెలియని తనను అక్రమ అరెస్టీలు చేస తన పరువు ప్రతిషటీలను దిగజారి్చన పోలీస్ల అధకరులను 
హెచ్చరిస్తు.. రానుననిది తమ జనసేన ప్రభుత్వమేనని ఒకొకొకకొరికి నరకనిని చూపిసాతునని ప్రెస్ కలిబ్ లో శుక్రవారాం జనసేన పార్టీ అసాంబ్లి ఇన్్చర్జ్ కిరణ్ రాయల్ వెలలిడిాంచారు..
జనసేన నేతలు జిలాలి ఇన్్చరిజ్ డ్కటీర్ పస్పులేటి హరిప్రసాద్ నగర అధయూక్షుడు రాజారెడిడా, అడ్వకేట్ ముక్కొ సతితువాంతడు, ఆకేపాటి స్భాషిని, బాబ్జ్, కీరతున, స్మన్ బాబు, కిషోర్, ఆది 
కేశవులు, రమేష్ తదితరులత కలిస కిరణ్ మాట్లిడుతూ గత అకోటీబర్ 18వ తేదీ నగిరి ప్రాాంత కౌనిస్లర్ సాంధాయూరాణి ఉదేదుశపూర్వకాంగా మాంత్రి రోజా, టిటిడి ఈవో ధరా్మరెడిడా లపై తాను 
దురా్షలాడ్నని నగిరి పోలీస్ సేటీషన్ లో కేస్ పటిటీాందని.. ఈ కేస్ను సాక్గా తీస్క్ని తన పై 25వ తేదీ నుాంచి రెకీకొ నిర్వహిస్తు.. నవాంబర్ 10వ తేదీ నుాంచి పాలిన్ చేస న్ ఇాంట్లి 
11వ తేదీ సాయాంత్ాం తనను అరెస్టీ చేయడాం ఓ క్ట్ర అని కిరణ్ అభివరి్ణాంచారు. తనను అరెస్టీ చేయడ్నికి బలమైన కరణాం లేకపోవడాంత తనక్ ఫోన్ చేస 41 ఏ న్టిస్ పై సాంతకాం 
పట్టీలని పోలీస్లు కోరగా ఇాంటికి రమ్మని తాను తెలిపానని, హుట్హుటిన వారు పోలీస్ బలగాలత తనను ఓ ఉగ్రవాదిని అరెస్టీ చేసనటులి.. తిరుపతి నగరాం చుటూటీ తిపి్ప చివరికి 
నగిరి పోలీస్ సేటీషన్ కి తీస్క్ళ్లిరని తెలియజేశారు. ఇది ఒక కోణాం అయితే మరో కోణాంలో వైసీపీలోకి తనను చేరాలని ఒతితుడి తీస్కొచా్చరని, తాను ససేమీరా రానని హెచ్చరిాంచారని 
.. తనను బాలిక్ మెయిల్ చేసన వైకపా విధాన్నిని వెలలిడిాంచారు. తన ప్రాణాం పోయేవరక్ పవన్ తనే ఉాంట్నని ఆశాభావాం వయూకతుాం చేశారు .. తన రెాండు కొతతు ఐ ఫోనులి కోరుటీలో సబ్్మట్ 
చేయక్ాండ్… ఎతతుక్ళ్లిన పోలీస్లే తన ఫోన్ ఈ.ఎాం.ఐలను ఫైన్న్స్ కాంపనీ వారికి (2,40,000 విలువచేసే రెాండు ఐఫోనలి) ఇన్స్టాల్్మాంటలిను చెలిలిాంచాలని డిమాాండ్ చేశారు. కిరణ్ 
ను ఓ ఉగ్రవాదిలా క్రియేట్ చేస.. హైదరాబాద్, బాంగళూర్ లలో తిరుగతననిటులి వెతికి వెతికి… నగిరి, తిరుతతుణీ బైపాస్ లో పటిటీనటులి.. సని పకికొలో అరెస్టీ చేసనటులి… ఐపీసీ బదులు 
వైసపి పీలినర్ కోరుటీను ఫాలో అవుతన్నిరని డ్. హరిప్రసాద్ దుయయూబట్టీరు.. కిరణ్ ఐఫోనలి లలో డట్లాంతా యూటూయూబ్ లో ఓపన్ గా ఉన్నియని , వాటిని రికరుడా చేస్కోవచు్చ కదా 
అని ఐఫోనలిను దాంగిలిాంచటాం దేనికని వారు ప్రశినిాంచారు.

నాగబాబుతో నంద్్యల జనసేన నాయకుల మరా్యదపూరవాక భేటీ
శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్: గరువారాం జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిట్ సభుయూలు కొణిదెల న్గబాబును నాందాయూల 
జనసేన న్యక్లు చాందు, స్ాందర్ మరాయూదపూర్వకాంగా కలవడాం జరిగిాంది. ఈ సాందర్ాంగా గ్రామసా్థయిలో, వారుడా సా్థయిలో 
జనసేన పార్టీని ఏ విధాంగా బలోపేతాం చేస్తున్నిాం, ఏ విధాంగా చేయాలనుక్ాంటున్నిాం, సమసయూల మీద ఎలా పోరాడుతన్నిాం, 
ఏలా పోరాడ్లనుక్ాంటున్నిాం ప్రతి విషయాం న్గబాబుత చరి్చాంచడాం జరిగిాంది. ఆయన ఎాంత ఓపికత ప్రతి విషయాం విని 
ఏ విధాంగా ముాందుక్ పోవాలో దిశా నిర్దుశాం చేయడాం జరిగిాంది. నాందాయూల జనసేన పార్టీ తరఫున కొణిదెల న్గబాబుక్ ప్రతేయూక 
ధనయూవాదాలు తెలియజేయదాం జరిగిాంది. ఈ కరయూక్రమానికి జనసైనిక్లు ఫక్రుదీదున్, ఫారూఖ్, ఫ్రానిస్స్ స్ాంకనని హాజరయాయూరు.

ఆత్మకూరులో పవనన్న ప్రజాబాట 31వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్:  ఆత్మకూరు: పవన్ కళ్యూణ్ ను ముఖయూమాంత్రి చేయాలనని దృఢ సాంకల్పాంత, ప్రజల ఆశీరా్వదాంత 
కొనసాగతనని పవననని ప్రజాబాట కరయూక్రమాం, 31వ రోజుక్ చేరుక్ాంది. పవననని ప్రజాబాట కరయూక్రమాంలో భాగాంగా 
శుక్రవారాం ఆత్మకూరు మునిస్పల్ పరిధలోని శివాలయాం వీధ, ఏ.స.ఎస్.ఆర్. నగర్ ప్రాాంతాలలో పరయూటిాంచి అకకొడి ప్రజల 
ఇబ్ాందులను తెలుస్కొని జనసేన పార్టీ తరఫున తన వాంత కృషి చేసాతునని ఈ సాందర్ాంగా ఆత్మకూరు నియోజకవర్ ఇన్్చర్జ్ 
నలిశెటిటీ శ్రీధర్ భరోసా ఇవ్వడాం జరిగిాంది. మునిస్పల్ పరిధలో అనేక సమసయూలు ఉన్నియని, ముఖయూాంగా డ్రైనేజీ సౌకరయూాం, 
వీధ దీపాల వాంటి కనీస సౌకరాయూలక్ కూడ్ న్చుకోలేక ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్ాందులక్ గరవుతన్నిరని ఈ సాందర్ాంగా శ్రీధర్ 
తెలిపారు. సకల సౌకరాయూలత, ఆత్మకూరు మునిస్పాలిట్ని ఆదర్శ మునిస్పాలిట్గా తీరి్చదిదాదులాంటే ప్రజలాందరూ జనసేన 

పార్టీకి ఓటు వేస పవన్ కళ్యూణ్ గారిని ముఖయూమాంత్రి చేయాలని ఈ సాందర్ాంగా కోరారు. ఈ కరయూక్రమాంలో ఆత్మకూరు జనసేన న్యక్లు న్గరాజు, భాను, పవన్, అనిల్, హరిబాబు, 
హజరత్, తదితరులు పాల్్న్నిరు.

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 సమస్యలు గాలికి వదిలితే ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు గంగలో కలుపుత్రు: మాకినీడి
ప్రజా సమసయూలు గాలికి వదిలితే ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు గంగలో కలుపుత్రు.. జనసేనకు ఒక్క చాన్్స కారయూక్రమంలో మాకినీడి ఎదేదేవా..!!
రాష్ట్ర అభివృదిధికై.. జనసేనకు ఒక్క చాన్్స ఇవవాండి కారయూక్రమం 6వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురాం: ఏ బ్డ్డా.. ఇది జగన్ అడ్డా అననిటులిగా సాగతనని వై.స.పి పాలనక్ ప్రజలు చమరగీతాం 
పాడే రోజులు దగ్ర పడ్డాయని మేము ఈ ఐదు రోజులు జనసేనక్ ఒకకొ చాన్స్ కరయూక్రమాంలో స్పషటీాంగా ఈ విషయనిని 
గమనిాంచామని పార్టీ పిలుపు మేరక్ పటటీణాంలో సా్థనిక యాన్ధుల కలనిలో తలపటిటీన కరయూక్రమాంలో పిఠాపురాం జనసేన 
పార్టీ ఇాంఛారిజ్ శ్రీమతి మాకినీడి శేష్క్మారి మీడియాత మాట్లిడుతూ అన్నిరు. ఇాంక ఆమె మాట్లిడుతూ ప్రజలు వెలులివెతితున 
సమసయూలత ఆవేదన చెాందుతన్నిరని, ఇకకొడ ఈ కలని వాస్లు వీధ లైటులి లేక చాంటి పిలలిలత చీకట్లి గడుపుతాంటే, 
వారుడా కౌనిస్లర్ పటిటీాంచుకోలేదని అధకరులు ఏ న్యక్డు పట్టీాంచుకోకపోవడాంత కలని వాస్లే చాందాలేస్క్ని 
రెాండు స్థాంబాలు కొనుక్కొాంటే వాటిని వేయడ్నికి కూడ్ ఏ అధకరి రాకపోవడాం అాంటే పాలన ఏ సా్యిలో ఉాంద్ అర్థాం 
చేస్కోవాలని, ఇాంత ఇబ్ాంది పడుతాంటే ఓటులి వేయిాంచుక్నని కౌనిస్లర్ నిద్ర పోతన్నిడ్ అని మాండిపడ్డారు. ఇరవై కోటులి 
పటటీణ అభివృది్ ప్రకటిాంచారు అవి ఇలాాంటి పనులక్ ఉపయోగిాంచక్ాండ్ ఏ గాలికి మళ్ళాంచారో సమాదానాం చెపా్పలని, 
కలనిలో అడుగ పడితే డ్రైనేజి, పరిసరాలు కాంపుకొడుతన్నియని, కొలలిగటేటీ పనులు ఆపి ఇలా కాంపు కొటేటీ ప్రాాంతాలు బాగ 
చేయడ్నికి మనస్రాని న్యక్లక్ తాందరలో సాగనాంపుతారని జనసేన పార్టీ అధకరాంలోకి వసేతు ఈ కలనీ కాంచుకోట 
చేసాతుమన్నిరు. కలనీ వాస్లను ఆపాయూయాంగా పలకరిస్తు మీ సమసయూలు పరిష్కొరాం అయేయూ వరక్ జనసేన పోరాడుతాందని 
హామీ ఇచా్చరు. ఈ కరయూక్రమాంలో గలలిప్రోలు మాండల ప్రెసడాంట్ అమరాది వలిలి రామకృష్ణ, బుర్రా స్రయూప్రకష్, మేళాం బాబ్, 

కసరెడిడా న్గేశ్వరరావు, పబ్్నీడి దురా్ప్రసాద్, కాంద సోమరాజు, వినయ్, స్బ్రహ్మణయూాం, న్మ సాయిబాబు, అాంజిబాబు, సాంహాద్రి, రాజు, కృష్ణ, శ్రీనివాస్, రాజేాంద్ర, జనసైనిక్లు, 
న్యక్లు, తదితరులు పాల్్న్నిరు.

నిడదవోలు జనసేన ఆధవార్యంలో పవనన్న ప్రజాబాట
శతఘ్ని న్యూస్: నిడదవోలు: ఉాండ్రాజవరాం మాండలాం, మోరతు గ్రామాంలో శుక్రవారాం పవననని ప్రజాబాట కరయూక్రమాం జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కరయూదరి్శ శ్రీమతి ముతాయూల ప్రియా సౌజనయూ 
మరియు ఉాండ్రాజవరాం మాండలాం అధయూక్షులు పేరుమలలి బాలాజీ ఆధ్వరయూాంలో జరిగిాంది. ఈ కరయూక్రమాంలో జిలాలి కరయూవర్ సభుయూలు సాదా వెాంకటేష్, ఎాంపీట్సీ కకరలి కరుణ, మరియు 
ఇాంద్ర గౌడ్, మాండల ప్రధాన కరయూదరి్శ వినయ్, మాండల కరయూదరి్శ స్బు్, నిడదవోలు టౌన్ న్యక్లు రాంగా రమేష్, పాందలపర్రు గ్రామ అధయూక్షులు కర్రి విన్ద్ క్మార్, నిడదవోలు 
మాండల జనసేన న్యక్లు, ముఖయూాంగా పదదు ఎతతున పాల్్నని మోరతు గ్రామ జనసైనిక్లక్ పేరుపేరున్ హృదయపూర్వక నమసాకొరాలు తెలియజేసారు.

జనసైనికుడి స్థలం కబాజాయత్నం.. కాపాడిన ఎని్న రాజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఎచ్చరలి నియోజకవర్ాం, జి. 
సగడాం మాండలాం, నిదదుాం గ్రామపాంచాయతీ 
పరిధలో గల జనసైనిక్డు మీసాల అననిాం 
న్యుడుక్ చెాందిన స్థలానిని వైసపి వారు 
రెవెన్యూ డిపారెటీ్మాంట్ వారిని, పోలీస్ వారిని 
అడడాాం పటుటీకొని ఆక్రమిాంచడ్నికి ప్రయతనిాం 
చేశారు, ఈ విషయాం తన దృషిటీకి తీస్క్వచి్చన 

జనసైనిక్లత కలిస రాజాాం నియోజవర్ జనసేన న్యక్లు ఎనిని రాజు అకకొడికి 
వెళ్లి స్థలానిని కబాజ్ కక్ాండ్ వైసపి వారిని నియాంత్రిాంచడాం జరిగిాంది. అనాంతరాం 
బాధత క్టుాంబనిని ఎనిని రాజు పరామర్శ చేస వారిలో ధైరాయూనిని చెపి్ప జనసేన పార్టీ మీ 
క్టుాంభానికి అాండగా ఉాంటుాందని హామీ ఇచా్చరు.

ప్రాణవ్యువు ఇచ్చే వృక్షాల ఆయువు తీసిన 
మహానేతలు

శతఘ్ని న్యూస్: పడన: పడనలో 
వైసపి న్యక్లు చివరక్ మనిషికి 
ప్రాణవాయువును, నీడనిచే్చ వృక్షాలను 
కూడ్ వదలడాం లేదు. పడన 
పటనిాంలోని బొడుడా న్గయయూ జూనియర్ 
కళ్శాలలో ఉనని మహా వృక్షాలను 
కూల్చడాం దురా్మర్ాం. ముఖయూమాంత్రి 

జగన్ రెడిడా జన్మదిన్నిని పురసకొరిాంచుకొని క్రీడ్ సాంబరాలు అాంటూ లేనిపోని ఆరా్ట్లక్ 
పచ్చని చెటులి బలైపోయాయి. క్రీడలు సా్వగతిాంచదగ్వే, కనీ పచ్చల చెటలిను అాందుక్ 
బలిదానాం చేయటాం ఎాంత మాత్ాం సహిాంచరాని నేరాం. మటిటీని ద్స్క్ాంటున్నిరు, 
భూములు ఆక్రమిాంచుక్ాంటున్నిరు. అయిన్ మీ దాహాం తీరలేదననిటుటీ చివరక్ చెటలిను 
కూడ్ నరికి అము్మక్ాంటున్నిరు. కలేజీలో వృక్షాలను కూల్చడ్నిని జనసేన పార్టీ తీవ్రాంగా 
తపు్పపడుతాంది. ఈ దుశ్చరయూక్ పాల్పడిన వయూక్తులను కఠినాంగా శిక్ాంచాలి. ఈ దురా్మర్పు 
చరయూను ప్రకృతి ప్రేమిక్లు ప్రతి ఒకకొరూ ఖాండిాంచాలి.అటవీ శాఖ అధకరులు తక్షణమే 
స్పాందిాంచి, చెటలిను కూలి్చన వయూక్తులను కఠినాంగా శిక్ాంచాలని పడన నియోజకవర్ాం జనసేన 
న్యక్లు ఎస్ వి బాబు డిమాండ్ చేసారు.

వడ్డాది బ్రిడిజా నిర్మంచాలని జనసేన ఆధవార్యంలో 
నిరాహార దీక్ష.. దలిలె గోవంద్ రెడిడా సంఘీభావం

శతఘ్ని న్యూస్: చోడవరాం నియోజవర్ాంలో వడ్డాది నిరా్మణ పనులు చేపట్టీలని జనసేన 
ఆధ్వరయూాంలో 48 గాంటల నిరాహార దీక్ష చేపటిటీన పి.వి.ఎస్.ఎన్ రాజు క్ సాంపూర్ణ 
మదదుతగా సాంఘీభావాం తెలియజేసన కర్్పర్టర్ దలిలి గోవిాంద్ రెడిడా. ఈ కరయూక్రమాంలో 
చోడి పిలిలి ముసలయయూ, కదిరి సతయూ, పార్టీ సీనియర్ న్యక్లు కరణాం కనకరావు, 
భార్వ, జనసైనిక్లు, వీరమహిళలు అధక సాంఖయూలో పాల్్న్నిరు.

శానంపూడిలో అక్రమ మైనింగ్ ను అడ్డాకున్న 
జనసేన, ఎమ్్మర్పీఎస్ నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: కొాండేపి నియోజకవర్ాం: 
సాంగరాయకొాండ మాండలాంలో శానాంపూడి 
గ్రామములోని పద్ దరవు దగ్ర వైసీపీ ప్రభుత్వ 
అధకరుల అాండదాండలత అక్రమ మైనిాంగ్ 
జరుగతాండగా సాంగరాయకొాండ జనసేన 
పార్టీ మాండల అధయూక్షుడు ఐన్బతితున రాజేష్ 

అధ్వరయూాంలో విజిల్న్స్ అధకరులుకి కాంప్లిాంట్ ఇవ్వగా వెాంటనే స్పాందిాంచిన విజిల్న్స్ 
అధకరులు సీజ్ చేస వాళ్ళని పోలీస్ సేటీషన్ కి తరలిాంచడాం జరిగిాంది. ఈ కరయూక్రమాంలో 
గ్ాండ్ ల్వెల్ ప్రోగ్రామర్ కేశవరావు, ఎాం. ఆర్. పి.ఎస్ న్యక్లు కోటి మరియు 
జనసైనిక్లు పాల్్న్నిరు.

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

తోట త్రిమూరుతిలు భూ కబాజా వ్యవహారంపై జనసేన నా్యయ పోరాటం
డిసాంబర్ నెల 4న పల్లిపాలాంలో జనసేన యుద్ భేర్..
భూ కబాజ్పై మాంత్రి చెలలిబోయిన వేణు నేటికి స్పాందిాంచకపోవడాం దురా్మర్ాం..
మాండపేట ఇాంచార్జ్ వేగళ్ళ లీలాకృష్ణ..
శతఘ్ని న్యూస్: మాండపేట: గత పదిహేను రోజులుగా కజులూరు మాండలాం, పలిలిపాల్ాం గ్రామాంలో ఎమె్మలీస్ తట త్రిమూరుతులు కబాజ్ చేసన 
ప్రభుత్వ లాయూాండ్ సీలిాంగ్ భూమిపై చేసన ఆరోపణలపై నేటికీ మేము కటుటీబడి ఉన్నిమని మాండపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇాంచార్జ్ వేగళ్ళ 
లీలాకృష్ణ పేర్కొన్నిరు. ఈ సాందర్ాంగా శుక్రవారాం హైదరాబాద్ జనసేన పార్టీ కరాయూలయాంలో ఏరా్పటు చేసన మీడియా సమావేశాంలో ఆయన 
మాట్లిడుతూ గతాంలో ఆయన మీడియా సమావేశాం పటిటీ ఒక సాంటు భూమి ప్రభుతా్వనిది ఉాంటే వదిలేసాతుమని చెపా్పరన్నిరు. కనీ ఆర్ డివో గారు 

పలిలిపాల్ాం గ్రామాంలో 35.94 ఎకరాలు భూమి ప్రభుతా్వనికి చెాందిన భూమిగా ధ్రువీకరిాంచారని చెపా్పరు. త్రిమూరుతులు ఈరోజు వరక్ దీనిపై సమాధానాం చెప్పకపోగా.. ప్రభుతా్వనికి 
చెాందిన భూమిని ఆక్రమిాంచుకొని, డిసస బాయూాంక్లో కోట్లిది రూపాయలు లోనులి తీస్కొన్నిరని ఆరోపిాంచారు. ప్రభుత్వాం మీ అధీనాంలో ఉాంది కదా, ఏ పార్టీ అధకరాంలో ఉాంటే ఆ 
పార్టీలో చేరుతారని విమరి్శాంచారు. ఈ నెల 4వ తేదీన తట త్రిమూరుతులు భూ కబాజ్పై న్యూయపరమైన పోరాటాం చేసాతుమని, పల్లిపాలాం గ్రామాం నుాంచే యుద్ భేరి మోగిసాతుమని ఆయన 
స్పషటీాం చేశారు. జనసేన పార్టీలో అరుహులైన పేదలక్ ఆ భూములు పాంచే వరక్ పోరాటాం చేస్తుాందని తెలిపారు. పార్టీ హై కమాాండ్ పూరితుగా మాక్ మదదుతగా ఉాందని అన్నిరు. మీరు ఆ 
భూములు పేదలక్ తిరిగి ఇసాతుమాంటే స్వయాంగా మా పార్టీ పదదులు వసాతురు దానికి మీరు సద్మేన్ అని ప్రశినిాంచారు. పేద ప్రజలు భూములను ఆక్రమిాంచుకొని గత 17 ఏళ్ళ నుాండి 
నేటి వరక్ ఏదైతే అనుభవిస్తున్నివో, బాయూాంక్ లోన్స్ త అనిని తిరిగి ప్రభుతా్వనికి చెలిలిాంచాలని డిమాాండ్ చేశారు. తట త్రిమూరుతులుపై ఆరోపణలు చేయడ్నికి కోకొలలిలుగా ఉన్నియని 
విమరి్శాంచారు. మర్క ఆరోపణ చేస్తు కకిన్డ రామనయాయూ పేటలో 212 సర్్వ నెాంబరులో 5 ఎకరాల భూమిని ముతతు మాణికయూాం అనే పేరు మీదునని భూమిని ప్రభుత్వాం గతాంలో 
లాయూాండ్ అకి్వజర్స్ చేసేతు దానిని ఈ ప్రభుత్వాంలో పదదులత క్మ్మక్్కొ ఆ భూమిని అక్రమిాంచడ్నికి కోరుటీలో తపు్పడు పిటిషనులి వేస్తున్నిరని అన్నిరు. దానిపై కోరుటీలో న్యూయపరమైన 
పోరాటాం చేయడ్నికి మా అధష్టీనాం నుాంచి పూరితు అనుమతి లభిాంచిాందని దానికి మేము సదదుమవుతన్నిమని స్పషటీాం చేశారు. రామచాంద్రపురాం నియోజకవర్ాం మాంత్రివరుయూలు 
చెలలిబోయిన వేణు, గోపాలకృష్ణ మరియు పిలిలి స్భాష్ చాంద్రబోస్ గారిని డిమాాండ్ చేస్తు నియోజకవర్ాంలో 35.94 ఎకరాలు ప్రభుత్వ భూమిని త్రిమూరుతులు అక్రమిాంచుక్ాంటే మీరు 
ఈరోజు వరక్ దానిపై ఎాందుక్ చరయూలు తీస్కోవడాం లేదు అని లీలాకృష్ణ ప్రశినిాంచారు. దీనిపై నేటికీ స్పాందిాంచకపోవడాం దురా్మర్మని అన్నిరు. రాబోయే మూడు రోజులోలి దీనిపై మీరు 
చరయూలు తీస్కోకపోతే దీనికి పూరితు బాధయూత వహిాంచి సా్థనిక ప్రజలక్ సమాధానాం చెపా్పలిస్ ఉాంటుాందని పేర్కొన్నిరు. ఈ నెల 4వ తేదీన పల్లిపాలాం గ్రామానికి వెళ్తున్నిమని అకకొడ 
జరిగిన తపు్పలు అనిని రాష్ట్ర ప్రజలు తెలియజేస, త్రిమూరుతులను ద్షిగా ప్రజా కోరుటీలో నిలబటటీడ్నికి సద్ాంగా ఉన్నిమని తెలియజేస్తు.. 4వ తేదీ నుాంచి మా యుద్ాం మొదలవుతాందని 
లీలాకృష్ణ స్పషటీాం చేశారు.

గోపాల కృష్ణను సత్కరంచిన పంతం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కకిన్డరూరల్: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ కి బుల్లిట్ ప్రూఫ్ 
కరు ఏరా్పటు చేస్తునని ఎన్నిరై ట్ాం సభుయూలు గడపాటి గోపాల కృష్ణ కకిన్డ విచే్చస 
మరాయూద పూర్వకాంగా కకిన్డ లో పీఏసీ సభుయూలు, కకిన్డ రూరల్ ఇాంచార్జ్ పాంతాం 
న్న్జీని కలవడాం జరిగిాంది. ఈ సాందర్ాంగా న్న్జీ ఎన్నిరై ట్ాం పార్టీ అభివృది్కి 
వారు చేస్తునని కృషిని అభినాందిస్తు గోపాల కృష్ణని దుశా్శలువత సతాకొరాం చేస, శ్రీ 
వెాంకటేశ్వర సా్వమి చిత్పట్నిని చిరుకనుకగా అాందిాంచడాం జరిగినది.

పంచాయితీరాజ్ అధికారులకు ధన్యవ్ద్లు 
తెలిపిన పొన్నలూరు జనసేన పార్టి నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: కొాండేపి: పొననిలూరు 
నుాండి విప్పగాంట పదవెాంకననిపాల్ాం 
రహదారి మరమ్మతతులు అధకరులు 
ప్రారాంభిాంచారు. రహదారికి రెాండు 
వైపులా చెటలిను తలగిాంచారు. ఇట్వల 
కలాంలో ప్రకశాం జిలాలిలో, కొాండేపి 

నియోజకవర్ాంలో, పొననిలూరు మాండలాం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కనపరితు మన్జ్ 
క్మార్ ఆధ్వరయూాంలో పొననిలూరు నుాండి ఇప్పగాంట, పదదు వెాంకననిపాల్ాం రహదారిని 
మరమ్మతతులు చేయమని పాంచాయితీరాజ్ అధకరులక్ వినతిపత్ాం ఇవ్వడాం 
జరిగిాంది. అధకరులు వెాంటనే స్పాందిాంచి ఈ రహదారికి ఇరువైపులా ఉనని చెటలిను 
ప్రస్తుతాం తలగిాంచడాం జరుగతాంది. ప్రజలు ప్రాణానికి హాని కలిగిాంచే ఈ ప్రధాన 
రహదారిని మరమ్మతతులు చేస్తుననిాందుక్ చాలా సాంతషాంగా ఉాంది. జనసేన పార్టీ 
నుాండి అదేవిధాంగా పదవెాంకననిపాల్ాం మరియు ఇప్పగాంట ప్రజలాందరి తరఫునుాండి 
అధకరులక్ ధనయూవాదాలు తెలియజేస్తున్నిము. అదేవిధాంగా అతి తాందరలో 
వేగవాంతాంగా ఈ రహదారి మధయూలో ఉనని గాంతలను కూడ్ పూడి్చ మరమ్మతతులు 
చేయవలసాందిగా అధకరులను కోరుక్ాంటున్నిము. 

మౌలిక సదుపాయాలు లేక 
ఇబ్ందులు పడ్తున్న గిరజనులు

శతఘ్ని న్యూస్: అరక్: కొసొమకేాంద గ్రామాం, గసభ పాంచాయతీ, డుాంబ్రిగడ 
మాండలాం. స్వతాంత్ాం వచి్చ 75 సాంవతస్రాలు గడిచిన ప్రజలు మౌలిక సదుపాయాలు 
లేక న్న్ ఇబ్ాందులు పడుతన్నిరు. ప్రభుతా్వలు మారుతన్ని గ్రామ ప్రజల సమసయూలు 
మాత్ాం పటిటీాంచుక్నే న్ధుడు లేడు. త్రాగట్నికి మాంచి నీటి సదుపాయాం లేదు, 
పిలలిల చదువులకి అాంగన్్వడీ కేాంద్రాం లేదు, వైదయూ సదుపాయాం లేదు. రహదారి నుాంచి 
2 కిలోమీటరులి కొాండలు ఎకికొ రావాలిస్ వస్తుాంది అని ఆ గ్రామ ప్రజలు కాంట తడి 
పడుతన్నిరు. విషయాం తెలుస్క్ని అరక్వాయూలీ జనసేన పార్టీ బృాందాం కొనేనిడి లక్ష్మణ్ 
రావు, కొనేనిడి చిన్నిరావు, పరాధాని స్ర్ష్, పాాంగి పవన్ క్మార్, ముతెతుాం ప్రసాద్, 
అలలిాంగి రామకృష్ణ, సాంతష్ క్మార్ సాంగ్, ములలిాంగి శ్రీనివాస్ రెడిడా తదితరులు ఆ 
గ్రామానికి సాందరి్శాంచి సమసయూలను ప్రభుత్వ దృషిటీకి తీస్క్వెళ్తుాం అని హామీ ఇచా్చరు.

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

అటటిడ్గు వరాగాలవ్రని రాజా్యధికారంలో భాగస్వామ్యం చ్యాలన్నదే జనసేనాని ధ్్యయం: గాదె
అణగారిన వరాగాలకు ఆశాదీపంలా పవన్ కళ్యూణ్
రాజాయూధికారంలో అటటిడ్గు వరాగాలవారిన్ భాగస్వామయూం చేయాలననిదే పవన్ కళ్యూణ్ దేయూయం
ఓటు బయూంకు రాజకీయాలకు సవాస్్త పలుకుదాం
అణగారిన వరాగాల అభుయూననితే లక్ష్ంగా జనసేన మందుకు స్గుతంది
రెలిలు సంఘ ఆత్మీయ సదసు్సలో జిలాలు జనసేన పార్టి అధయూక్షుడ్ గాదె వంకటేశవారరావు, రాష్ట్ర కారయూదరిశి వడ్రాణం 
మార్కండేయ బబు, నగర అధయూక్షుడ్ నెరేళలు సురేష్
శతఘ్ని న్యూస్: గాంటూరు: అటటీడుగ వరా్లను రాజాయూధకరాంలో భాగసా్వముయూలిని చేయాలని అపు్పడే ఆ వర్ 
ప్రజల జీవితాలు మెరుగపడతాయనని జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ అణగారిన వరా్ల ప్రజలక్ ఆశాదీపాంలా 
కనిపిస్తున్నిడని జిలాలి జనసేన పార్టీ జిలాలి అధయూక్షుడు గాదె వెాంకటేశ్వరరావు అన్నిరు. రెలిలి క్లస్తులను అసాంబ్లిలోకి 
ఆహా్వనిస్తున్నిను అాంటూ ప్రకటిాంచిన పవన్ కళ్యూణ్ క్ కృతజఞాతలు తెలియచేస్తు రాష్ట్ర రెలిలి యువత న్యక్డు 

సోమి ఉదయ్ ఆధ్వరయూాంలో సా్థనిక కొాండ్ వెాంకటప్పయయూ కలనీలో పవన్ కళ్యూణ్ చిత్పట్నికి పాలాభిషేకాం చేశారు. తలుత చుటుటీగాంట దగ్ర నుాంచి భార్ బైక్ రాయూలీ నిర్వహిాంచారు. 
ఈ సాందర్ాంగా జరిగిన కరయూక్రమానికి జిలాలి అధకర ప్రతినిధ ఆళ్ళ హరి అధయూక్షత వహిాంచారు. ఈ కరయూక్రమానికి విశిషటీ అతిథిగా పాల్్నని రాష్ట్ర కరయూదరి్శ వడ్రాణాం మారకొాండేయ 
బాబు మాట్లిడుతూ తాను రెలిలి క్లానిని సీ్వకరిస్తుననిటులి ప్రకటిాంచిన పవన్ కళ్యూణ్ ను రాష్ట్ర వాయూపతుాంగా ఉనని ప్రతీ రెలిలి క్లస్్థడు గాండలోలి పటుటీక్న్నిరన్నిరు. ఇన్నిళ్లి రాజకీయ పార్టీలు 
క్లాలను విడదీస్తు ఓటు బాయూాంక్ రాజకీయాలత అణగారిన వరా్ల ప్రజలక్ తీరని అన్యూయాం చేశాయని ఆవేదన వయూకతుాం చేశారు. క్లాలను కలిపే దిశగా ముాందుక్ సాగతనని 
పవన్ కళ్యూణ్ ను అనిని వరా్ల ప్రజలు సా్వగతిస్తున్నిరని మారకొాండేయ బాబు అన్నిరు. నగర అధయూక్షుడు నేర్ళ్ళ స్ర్ష్ మాట్లిడుతూ అణగారిన వర్ ప్రజలోలి తాము కూడ్ అధకరాంలో 
భాగసా్వమయూాం అవా్వలనని ఆలోచనే రాక్ాండ్ ఇన్నిళూలి అనిని రాజకీయ పార్టీలు క్ట్రపూరితాంగా వయూవహిాంచాయని విమరి్శాంచారు. సమాజాంలో రెలిలి క్లస్తులు చేసే విధులు ఎాంత 
అమూలయూమైనవని వారు భగవాంతడు రూపాంలో ఉనని మనుష్లుగా ప్రతీఒకకొరూ చూడ్లన్నిరు. రాష్ట్ర కరి్మక సాంఘ న్యక్లు సోమి శాంకరరావు మాట్లిడుతూ తమక్ అతయూాంత 
గౌరవానిని ఇస్తునని పవన్ కళ్యూణ్ క్ తాము ఋణపడి ఉాంట్మన్నిరు. దశాబాదుల కలాంగా అణగారిన వరా్లక్ జరుగతనని అన్యూయానిని, వారు ఎదురుక్ాంటునని సమసయూలను 
జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ పరిషకొరిసాతురనని నమ్మకాం తమక్ ఉాందని శాంకరరావు అన్నిరు. వీర మహిళ పాకన్టి రమాదేవి మాట్లిడుతూ వైసీపీ ప్రభుత్వాం చేస్తునని అరాచకలను, 
దాష్టీకలను కలదనిని ఎాంత ధైరయూాంగా ముాందుక్ వచి్చన దళ్తలను, రెలిలి క్లస్్థలను ప్రతేయూకాంగా అభినాందిస్తున్నిమన్నిరు. తమ పార్టీలో దళ్తలక్, ముసలిాం మైన్రిట్లక్, బ్సీలక్ 
అగ్రపీఠాం అాంటూ చెపు్పక్నే వైసీపీ ప్రభుత్వాం వారిని గతాంలో ఏ ప్రభుత్వమూ చేయనాంత ద్రోహాం చేసాందని విమరి్శాంచారు. అనాంతరాం పవన్ కళ్యూణ్ చిత్పట్నికి పాలాభిషేకాం 
చేశారు. కరయూక్రమాంలో జిలాలి నగర న్యక్లు అడపా మాణికయూలరావు, న్రదాస్ ప్రసాద్, బాండ్రు రవీాంద్ర, బుడాంపాడు కోటి, మెహబూబ్ బాష్, చెన్ని శ్రీకాంత్, ముతాయూల 
వెాంకటేశ్వరులి, దాంత నర్ష్, మధు న్యక్, సోమి శ్రీను, షరుఫూదీదున్, త్రిపుర, స్ాంకే శ్రీనివాస్, అజయ్, న్గారుజ్న, కోలా అాంజి, భూషణాం, భూషయయూ, దాసరి వెాంకటేశ్వరులి, పులలిాంసటిటీ 
ఉదయ్, పులిగడడా గోపి, నవీన్ బాందెల, కోనేటి ప్రసాద్, వడడా స్బా్రావు, పురాణాం క్మార్, ఇలాలి శేష్, మధులాల్, మిరియాల వెాంకట్, అజయ్ తదితరులు పాల్్న్నిరు.

పవనన్న ప్రజాబాట.. ప్రజలోలెకి దూసుకెళ్తిన్న రాజంపేట జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: రాజాంపేట: రాజాంపేట అసాంబ్లి ఇన్్చర్జ్ మలిశెటిటీ వెాంకటరమణ ఆదేశాల మేరక్ పవననని ప్రజా బాట కరయూక్రమాం 
33వ రోజు తాళలిపాక పాంచాయతీలో నిర్వహిాంచడాం జరిగిాంది. కరయూక్రమాంలో భాగాంగా జనసేన అదినేత పవన్ కళ్యూణ్ సదా్ాంతాలను 
ఆశయాలను ప్రజలోలికి తీస్క్ళలిడాం జరిగిాంది. ఈ కరయూక్రమాంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర చేనేత వికస కరయూదరి్శ రాట్ల రామయయూ, జనసేన 
న్యక్లు భాసకొర్ పాంతలు, శాంకరయయూ, పోలిశెటిటీ శ్రీనివాస్లు, జనసేన వీర మహిళలు జడ్డా శిర్ష, బాండి లక్ష్మీదేవి, మలేలిశ్వరి, 
జనసేన న్యక్లు, కరయూకరతులు, అభిమానులు వీర మహిళలు పాల్్నడాం జరిగినది. ఈ కరయూక్రమాంలో జనసేన న్యక్డుపోలిశెటిటీ 
శ్రీనివాసన్, భాసకొర్ పాంతలు, తాళలిపాక శాంకరయయూ, జాంగాల శిర్ష, బాండి లక్ష్మీదేవి, స్గణ, పావని, జన సైనిక్లు వీర మహిళలు 
మరియు పాల్్న్నిరు.

ఓటమి బయంతోనేనా ఉపాధ్్యయులను ఎని్నకల 
వధుల నుంచి తపిపీంచింది: మ్ద్ల శ్రీరాములు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆరక్ నియోజకవర్ాం: జనసేన పార్టీ ఆరక్ పారలిమెాంట్ అధకర 
ప్రతినిధ మాదాల శ్రీరాములు మాట్లిడుతూ 
ఉపాధాయూయులక్ ఎనినికల విధుల నుాంచి 
తపి్పాంచగలర్మో గాని వారిని మీ ప్రభుత్వ హయాం 
లో పటిటీన ఇబ్ాందులు మరి్చపోరు. విదయూని బోధాంచే 
వారిని మదయూాం ష్ప్ ల ముాందు పటిటీన విషయాం 
మరి్చపోతారా?, రాష్ట్ర ముఖయూమాంత్రి ఇచి్చన హామీ 
సీపీఎస్ రదుదు అమలు చేయాలని అడిగినపు్పడు 

మీరు పటిటీన ఇబ్ాందులు మరి్చపోతారా?. నేడు మీరు వయూవహరిస్తునని తీరు రాష్ట్ర ప్రజలు 
ఎలా మరి్చపోతారు. సీపీఎస్ గరిాంచి ఉదయూమాం చేస్తున్నిరని అనేక బోధనేతర బాధయూతలు 
అప్పగిాంచి, ఐదేళలికొకసారి చేసే ఎనినికల నుాంచి వారిని తపి్పాంచి మిరు ఎనినికల 
ఓటమి నుాంచి బయట పడ్లని అనుక్ాంటున్నిరా. ప్రభుత్వ ఉద్యూగలక్ మీరు చేసన 
అన్యూయాం గరిాంచి వారుగాని వారి క్టుాంబ సభుయూలు గాని మరి్చపోయే అవకశమే 
లేదు. మీరు మడమ తిపా్పరనే ఏకమొతతుాంలో ఎపు్పడూ లేనివిధాంగా ఉద్యూగలాంతా 
మీక్ ఓటేలిసేతు వారికి మీరు మీ ప్రభుత్వాం అాంత అన్యూయాం చేసాతురా?, మీరు ఒకకొ ఛాన్స్ 
అని అడిగి అనిని వరా్ల వారిని ఇాంత మోసాం చేసాతురా?. మీక్ ఉద్యూగలు తగిన బుది్ 
చెపాతురని శ్రీరాములు డిమాాండ్ చేస్తు ప్రభుతా్వనిని హెచ్చరిాంచడ్ాం జరిగిాంది.

కీరతిన ను సత్కరంచిన ఉమ్మడి కడప జిల్లె జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి: ఒక సాధారణ 
గృహిణి జనసేన అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ స్్పరితుత ప్రజా జీవితాంలోకి 
వచి్చ శుక్రవారాం జనసేన పార్టీ రాషటీ 
అధకర ప్రతినిధగా నియమితలై 
జనసేన పార్టీ గళ్నిని బలాంగా 
వినిపిస్తునని కీరతున జేఎసీ్ప ని ఈ 

సాందర్ాంగా ఉమ్మడి కడప జిలాలి స్ాండుపల్లి మాండలానికి చెాందిన జనసేన వీరమహిళ 
రెడిడా రాణి, జనసైనిక్లు న్గారుజ్న గగి్ళలి, స్ాండుపల్లి రాజ, మనెనివరాం హరి, సలీాం 
కలిస కీరతున ను శాలువా త సతకొరిాంచారు.

మ్సు్కలు కుట్టిన మహిళలకు బకాయిలు 
చెలిలెంచని ఏపీ సరా్కర్: ద్రం అనిత

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలిలి: కోవిడ్ సమయాంలో 
మాస్కొలు క్టిటీన మహిళలక్ మూడేళ్లిగా 
బకయిలు చెలిలిాంచని ఏపీ సరాకొర్.. ఈసమసయూ పై 
జనసేన చితూతురు జిలాలి ప్రధాన కరయూదరి్శ దారాం 
అనిత మాట్లిడుతూ.. కరోన్ వైరస్ విజృాంభిాంచగా 
మాస్కొలు లేనిదే బయటక్ వచే్చ పరిస్థతి 
లేదు. అలాాంటి పరిస్థతలోలి ప్రజలక్ మాస్కొలు 
ధరిాంచేాందుక్ ప్రభుత్వాం చరయూలు చేపటిటీాంది. 
ఇాందులో భాగాంగా మదనపలిలి మాండల పరిధలోని 

ఐదు మహిళ్ సాంఘాలక్ మాస్కొలు క్టేటీ బాధయూతను అప్పగిాంచిాంది. తమక్ ఉపాధ 
దకికొాందనని సాంతషాంలో మహిళలాంతా యుద్ ప్రాతిపదికన పటుటీబడి పటిటీ మాస్కొలు 
క్టేటీ పని చేపట్టీరు. ఒకోకొ మాస్కొ మూడు రూపాయలత కొాంట్మని డిఆరిడాఏ తరఫున 
వీరికి అవకశాం కలి్పాంచారు. మహిళలు సొాంతాంగా వసా్రానిని తీస్కొచి్చ మాస్కొలు 
క్టిటీ అప్పగిాంచారు. మదనపలిలి మాండలాంలో దాదాపు 3,40,000 మాస్కొలక్ పైగా 
తయారుచేస మహిళలు అప్పగిాంచారు. వీటిని పటటీణ. గ్రామీణ ప్రాాంతాలలో ప్రజలక్ 
పాంపిణీ చేశారు. వీటికి సాంబాంధాంచి బకయిలు మాత్ాం నేటికీ వారికి అాందలేదు, 
అాందుకోసాం అప్పటి ఉమ్మడి చితూతురు జిలాలి పరిధలోని మదనపలిలి డివిజన్ లోని 
అనిని మాండలాలోలి దాదాపు 80 మాందికి పైగా మహిళలు పనిచేశారు. గతేతుదారులు 
పటిటీన పటుటీబడి రాకపోగా వీరి వదదు పనిచేసన మహిళ్ దర్జ్లక్ కూలి చెలిలిాంచేాందుక్ 
అపు్పలు చేయాలిస్ వచి్చాంది. పలువురికి అరకొర చెలిలిాంచగా మిగిలినవారు ఘరషుణక్ 
దిగతన్నిరు.. దీాంత మహిళ్ సాంఘాలోలి రుణాలు తీస్కొని చెలిలిాంచాలిస్న పరిస్థతి 
ఏర్పడిాంది. మదనపల్లి కక్ాండ్ ఉమ్మడి చితూతురు జిలాలిలోని క్ప్పాం వీకోటలో 
పలు మహిళ్ సాంఘాలోలిని దర్జ్లక్ ఇాంతవరక్ బకయిలు అాందలేదు మదనపలిలి 
మాండలాంలోని 30 లక్షల వరక్ దుకయిలు చెలిలిాంచాలిస్ ఉాంది కరోన్ పని సమయాంలో 
పనిచేసనాందుక్ మూడేళ్లిగా అధకరుల చుటూటీ ప్రదక్ణాలు చేయడాం తప్ప తమక్ 
మిగిలిాంది ఏమీ లేదని మహిళలు ఆవేదన వయూకతుాం చేస్తున్నిరు. ఇప్పటికైన్ స్పాందిాంచి 
ప్రభుత్వాం మహిళలక్ ఇవా్వలిస్న పటుటీబడిని చెలిలిాంచాలని జనసేన పార్టీ తరపున దారాం 
అనిత డిమాాండ్ చేసారు.
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