
సోమవారం, 05 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఆంధ్రా అప్పుల భారం మోయలేనంత!
* రూ.8.71 లక్షల కోట్లకు చేరిన రుణాలు
* అయినా జీతాలకు నెలనెలా ఎదురుచూపులే
* కాంట్రాక్టర్ల బిలు్లలు భారీగా పాండాంగ్
* కొత్తగా టాండరు్ల వేసే వారేరీ....
శతఘ్ని న్యూస్: ఆాంధ్రప్రదేశ్ ఆరిథిక వయూవసథి పతనాం అాంచుల్్ల ఉాంది. రుణ భారాం ఊబిల్ చిక్కి జగన్ 
ప్రభుత్ాం కొట్్టమిట్్టడుతాంది. పరిస్థితి ఘోరాతిఘోరాంగా ఉాందని గత ఫిబ్రవరిల్ సాక్షాత్్త రాష్ట్ర 
మాంత్రిగా ఉనని పేరిని నాని చెప్పకనే చెప్్పరు. డమాండ్ల సాధనకు పట్్టబట్్టన ఉద్యూగులత మట్్లడుతూ 
“వస్్తనని ఆదాయాం వడ్డీలకే పోత్ాంటే ఇాంకెకకిడ సాంక్షేమాం ‘ అాంటూ ఎదురు ప్రశని వేయడానిని 
మనమిపు్పడు గురు్త చేస్కోవాలి. అపు్పల తిప్పలు తప్పడాం లేదని ముఖయూమాంత్రి ఆరిథిక సలహాదారు 
దువ్్రి కృష్ణ సైతాం మునుపే అాంగీకరిాంచారు. వయూవహారమాంతా ‘అపు్పచేస్ పపు్పకూడులా ఉాంది’ 
అని ఇదివరకే ఒక సీనియర్ ఉననితాధికరి కూడా వాయూఖ్యూనిాంచారు. ప్రభుత్ తీరుతెనునిలన్నిఆరిధిక 
అస్థిరతకు దారి తీశాయని కాంపో్టలర్ అాండ్ అడటర్ జనరల్ (కగ్) నివేదికలు స్పష్టాం చేస్్తనానియి. 
కన్సాం రోడ్ల మరమ్మత్లకైనా ప్రభుత్ాం వద్ద డబ్బులు లేవని ఏపీ ప్రభుత్ మజీ ప్రధాన కరయూదరిశి 
ఐవైఆర్ కృష్్ణరావు ఏనాడో తేలిచి చెప్్పరు. ప్లన పూర్తయ్యూల్గా ఎనిని లక్షల కోట్ల రూప్యల అపు్ప 

లెకకితేలుత్ాంద్ చెప్పలేమని ఒకప్పట్ ఆరిథికమాంత్రి యనమల రామకృష్్ణడు కొాంతకలాం క్రితమే తీవ్ర ఆాంద్ళన వయూక్తపరిచారు. భారత రిజర్్ బయూాంక్ ప్రకటనలు, రాష్ట్ర 
ఆరిథిక స్థితిగత్లపై సరే్లు ఎప్పట్నుాంచో చేదునిజాలను వెల్లడ చేస్్త వస్్తనానియి. వీటనినిాంట్ నేపథయూాంల్, సర్ాం జగనా్మయగా కనిపిస్తాంది!
*అాంధకరాం మధయూ...
విపరీతాంగా పరిగి పోత్నని అపు్పల కుప్పను గమనిసే్త, ఆ మహాభారాం ఇప్పట్కే రూ.8.71 లక్షల కోట్్ల దాట్ాంది. అయినా రాష్ట్ర ఆరిథికనిక్ ఎట్వాంట్ ఢోక లేదని ఎలా 
అాంట్నానిరో సీఎాంకే తెలియాలి! రుణాల సమీకరణలన్ని ఏనాడో అాంచనాలు దాట్పోయాయి. ఉద్యూగులకు బకయిలే బకయిలు!! ఎట్చూస్నా పాండాంగు బిలు్లల 
కోసాం గగ్గోలు. అనేక శాఖల వారిక్ సమయానిక్ జీతాలు రావడాం లేదు. ఉద్యూగ విరమణ చేస్న వారిక్ పిాంఛను్ల సకలాంల్ జమకవడాం లేదు. ఇదివరల్ పనులు చేస్ 
ఉనని గుతే్తదారుల్్ల పలువురిక్ బిలు్లల చెలి్లాంపులాంటూ లేవు. ఇట్వాంటపు్పడు కొత్తగా నిరా్మణ, అభివృది్ద పనులు చేసేాందుకు ఎవరు ముాందుకొసా్తరు? అసలు టాండరు్ల 
దాఖలకైనా చాలా మాంది స్దధిాంగా లేరు, ఇదాంతా అలా ఉాంచి, ‘మేాం దాచుకునని డబ్బునైనా ఇవ్ాండ’ అని కోరుత్నని ఉద్యూగస్థిలకు ఘనత వహాంచిన ప్రభుత్ాం మాండ 
చెయియూ చూపుతాంది. కొనేనిళ్్లగా కరవు భత్ాం బకయిల ఊసేలేదు. ఇాంతట్ దౌరాభాగయూాం ఎదురవుత్ాంటే, పరిశ్రమల సాథిపనకో, విస్తరణకో స్దధిమయ్యూదెవరు? రాష్్రానిక్ 
వచేచివి తకుకివ. ఎకకిడెకకిడక్ తరలివెళ్్లవి ఎకుకివ. ఉప్ధి లేదు. ఆదాయాం రాదు. ఏవిధమైన వృద్ధి కనిపిాంచదు. ఎట్చూసే్త అట్ సమసయూల సాందేహాల చిమ్మచీకట్్ల!
* అన్ని మయమటలే!
జగన్ సరాకిరు చెపి్పాందొకట్, చేస్ాంది మరొకట్. రాష్ట్రాంల్ 2022-23ల్ రూ. 48, 724 కోట్ల రుణాలని వాడుకుాంట్మాంది. కన్ ఆ అాంచనాలన్ని మదట్ ఆరునెలల్్లని 
కట్్టతప్్పయి. అపు్పలు తెచుచికోవడమనని’ కరయూక్రమాం’ ఎాంతకీ ఆగడాం లేదు. ఈ తరహా ఆగడాలు ఇాంక కొనసాగితే, రుణాల మత్తాం ఇదే ఏడాది రూ. లక్ష కోట్లకు 
చేరువైనా ఆశచిరయూపడనకకిరే్లదు. ఇక పాండాంగు బిలు్లల మతా్తలైతే కొాండలా్ల పేరుకుపోత్నానియి. ఆద్ లక్షననిర కోట్ల రూప్యల మేర ఉాండవచుచి. జీతభతాయూలకే దికుకిలేని 
దుస్థితి నెలకొాందని, నెలల్ సగాం రోజులు గడచినా పట్్టాంచుకొనే నాధుడాంటూ లేడని వివిధ శాఖలు, విభాగాల స్బబుాంది నిరస్స్్తనానిరు. మరో తీవ్రాతి తీవ్ర సమసయూ 
అపు్పలపై వడ్డీ చెలి్లాంపుల భారాం. అాంతకుముాందు రూ. పదివేల కోట్్లగా ఉనని అవి 2020- 21 నాట్క్ రెట్్టాంపు అయాయూయి. తాజా సాంవత్సరాంల్ రూ. 22 వేల కోట్లకు 
పరిగిపోయాయి. ఆదాయ, వయూయ తేడాలు పచుచిపరగడాంత- వాట్ని పూడచిట్నిక్ చేస్్తనని రుణాలూ నానాట్కీ పరిగిపోత్నానియి.
*కనుమరుగైన స్థిరత్ాం
తీస్కొనని అపు్పలను ఏాం చేయాలి? ఆదాయకర ఆస్్తల కోసాం వాడుకోవాలి. ప్రగతి పనులకు ఖరుచిపట్్టలి. ఏపీ ప్రభుత్ాం మత్ాం అవసరాలు తీరుచికునేాందుకే 
తహతహలాడుతాంది. ద్ాంత ఆరిథికాంగా స్థిరత్ాం కనుమరుగైాంది. ప్రధానాంగా పట్్టబడ వయూయాం పరిగితేనే, పరిస్థితి బగుపడుత్ాంది. దాదాపు రూ. 31,198 కోట్లను 
ఆ మేర ప్రతిప్దిాంచినా వాస్తవానిక్ చేస్న ఖరుచి తొమి్మది వేల కోట్ల రూప్యలైనా లేదు! ఇదే జగన్ హయాాం నిరా్కాం. కేాంద్ర పథకల అమలుకు ఆ ప్రభుత్ాం ఇచిచిన 
నిధులన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్ాం ఇతర అవసరాలకు వినియోగిాంచుకొాంది. పథకాం లక్షాయూలు నెరవేరకుాండా చేస్ాంది. ఇాంక సరికొత్త పనునిలు వేయాలని, ఎకకిడెకకిడ నుాంచో 
న్తనాంగా రుణాలు తీస్కురావాలన్ దారులు వెదుకుతాంది. అాందుకు ఎనిని తరహాల ప్రయతానిలు సాగిాంచిాంద్ లెకేకిలేదు. అద్ కకుాండా ‘బటన్ నొకకిడు’ పేరిట 
సాంక్షేమాం సాంక్షేమాం అాంటాంది. మరి ప్రజలకు కలిగిాంచాలి్సన ప్రాథమిక సదుప్యాల మటేమిట్? సాంక్షేమనిక్ వయూయాం చేయకూడదని ఎవరూ అనరు. ఆ మత్తాం 
బడెజెట్ కేట్యిాంపుల్్ల మరీ విపరీతాంగా, అడ్డీ అదుపూ లేకుాండా ఉాండకూడదు. ఎడాపడా రుణాలు తీస్కోవడాం, వాట్ని ఎలా తీరాచిలనని ఆల్చనైనా లేకపోవడాం... 
రెాండ్ తపి్పదాలే ! వీట్ వల్లనే సమస్త ఆరిథిక వయూవసథి రాష్ట్రాంల్ పట్్టలు తపి్పాంది.
* కరొ్పరేషన్్ల అదే పనిల్....
మూలధన వయూయాం.. అాంటే అభివృదిధి కోసాం చేస్న ఖరుచి సమచారానిని కేాంద్రానిక్ రాష్ట్రాం వివరిాంచాలి్స ఉాంట్ాంది. ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్లకులు ఆ కన్స బధయూతనైనా 
పట్్టాంచుకోకపోవడాంత, కేాంద్రప్రభుత్ాం గతాంల్ రూ. 5,309 కోట్ల దాక కోత పట్్టాంది. పైగా రాష్ట్రాం తనకు ఉనని పరిమితిక్ మిాంచి నిరుడు అదనాంగా అపు్పలు తెచిచిాంది. 
ఫలితాంగా భారీగా కోత విధిాంచిాంది కేాంద్రాం. ఇదికూడా కొనిని వేల కోట్ల రూప్యలుాంట్ాంది. ప్త రుణాల కాంటే అధికాంగా రూ. 56 వేల కోట్లను జగన్ ప్రభుత్ాం ‘ 
రాబట్్టాంది’. రెాండేళ్ల కలాంల్ ప్రభుత్ాం గాయూరాంటీత కరో్పరేషన్ల దా్రా ఆమేర పాందడాం, అనాంతర పరిస్థిత్లను దురభారాంగా మరిచిాంది. ఇక ఇపు్పడు నెలవారీ వేతనాలు 
చెలి్లాంచాలనాని, పిాంఛను్ల అాందిాంచాలనాని, ప్త రుణాలకు వడ్డీలు జమచేయలనాని, కొత్త అపు్పలు చేయాలి్సాందే! నెలనెలా ప్రభుతా్నిక్ ఇదే పని!! ప్రతీనెలా రూ. ఐదు వేల 
కోట్్ల కొత్తగా రుణరూపేణా తీస్కోక తప్పదాంతే !! అవి సకలాంల్ పుట్టకపోతే, ఉద్యూగులకు జీతాల చెలి్లాంపుల్్ల ఆలసయూాం. అాంటే, ప్రభుతా్నిని నెట్్టక రావాలాంటే అపు్పలు 
తేవాలి్స ఉాంట్ాంది. రుణాల పరిమితి పరాంగా కేాంద్రాం కోతలు విధిాంచిన ప్రతిసారీ ... ఏపీ మాంత్రులు ఢిల్్ల ప్రయాణాం చేయాలి్స వస్తాంది. అకకిడ పద్దలత మట్్లడ.. 
బతిమిలాడ, పనులు చకకిబెట్్టకోవాలి్సన స్థితి. ఇాంత ప్రమదాం చుట్్టముట్్ట ఉనాని, ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ాం ఎాందుకు స్పాందిాంచడాం లేదననిది ఆరిథిక నిపుణుల ప్రశని. ఆదాయ 
సాధన మరాగోలను చూస్కోకుాండా, అపు్పలకోసాం ఎగబడటాం సరికదననిది వారి విమరశి.

తదేకం ఫండేషన్ సహకారంతో అగ్నిప్రమాద బాధితునికి జనసేన అండ
శతఘ్ని న్యూస్: కక్నాడ రూరల్: కరప మాండలాం, వేళాంగి గ్రామాంల్ ఇటీవల అగినిప్రమదాంల్ ఉప్ధి (టైలరిాంగ్ ష్ప్)
కోల్్పయిన కొపి్పశెట్్ట ల్వరాజును ఆదుకోవాలి అనే ఉదే్దశాంత జనసేన ప్రీ్ట పీఏసీ సభుయూలు, కక్నాడ రూరల్ ఇాంచార్జె 
పాంతాం నానాజీ స్చనల మేరకు తదేకాం ఫాండేషన్ వారి సహకరాంత ఏరా్పట్ చేస్న కుట్్ట మిషన్ ను ఆదివారాం 
కక్నాడ గొడరిగుాంటల్ పాంతాం నానాజీ చేత్లమీదుగా కొపి్పశెట్్ట ల్వరాజుకు అాందిాంచడాం జరిగిాంది. అదేవిదాంగా కరప 
మాండలాం సేవాదళ్ సభుయూలు ఆయనక్ షెడ్ నిమిత్తాం 9200 రూప్యలు, మరియు కరప మాండలాం సీనియర్ జనసేన 
నాయకులు బోగిరెడడీ కొాండబబ్ 5800 రూప్యలు సహాయాం అాందిాంచారు. వీరాందరిక్ పాంతాం నానాజీ అభినాందనలు 
తెలిప్రు. ఈ కరయూక్రమాంల్ వేళాంగి గ్రామ అధయూక్షులు ప్రసాద్, తూరాంగి గ్రామ జనసేన నాయకులు శాాండ్, జిలా్ల కరయూదరిశి 
ముసలయయూ, దాసరి శివ, పోస్న రాము, హరిబబ్, మహేష్, రాయుడు, తదితరులు ప్ల్గోనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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బత్తుల దంపత్ల చేత్ల మీదుగా ఘనంగా జనసేన కార్యాలయ ప్రారంభం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరాం మాండలాం, హౌస్ాంగ్ బోర్డీ కలన్, లాలాచెరువు 
నాందు జరిగిన జనసేన జాండా ఆవిషకిరణ మరియు జనసేన ప్రీ్ట కరాయూలయ 
ప్రారాంభోత్సవాం జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, గ్రామపద్దల మధయూన 
రాజానగరాం నియోజకవరగో జనసేన నాయకులు బత్్తల బలరామకృష్ణ, వారి 
సతీమణి శ్రీమతి వెాంకటలక్ష్మి చేత్ల మీదుగా ఘనాంగా జరిగిాంది. అనాంతరాం 
కరయూక్రమనిని ఉదే్దశిాంచి బత్్తల బలరామకృష్ణ మట్్లడుతూ ఈ వైసీపీ ప్రభుత్ాం 
రాక్షసప్లన కొనసాగిస్్త, అనిని రాంగాల్్ల పూరి్తగా విఫలాం కవడాంత, ప్రజలు 
మరు్ప కోరుకుాంట్నానిరని ఈసారి పవన్ కళ్యూణ్ క్ అవకశాం ఇవ్డానిక్ 
స్దధిాంగా ఉనానిరని జనసైనికులు సమైకయూాంగా కష్టపడ గెలుపే లక్షష్ాంగా పోరాడ 
పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమాంత్రి చేయడానిక్ అాందరూ సమిష్్టగా పోరాడాలని, 
సాథినిక వైస్పి నాయకులు గడపగడపకు మన ప్రభుత్ాం పేరిట కేవలాం కొాంతమాంది 
లబిధిదారుల ఇళ్లకే వెళ్్ల వాట్నే బయట ప్రపాంచానిక్ చూపిస్్తనానిరని, వాస్తవానిక్ 
నిజమైన అరుహులకు సాంక్షేమ ఫలాలు అాందడాం లేదని, సహజ వనరులని 
యదేచచిగా పద్ద ఎత్్తన ద్పిడ్ చేస్్తనానిరని. అాందువల్ల ఈ అరాచక ప్రభుతా్నిక్ 
జనసైనికులు చరమగీతాం ప్డ. జనసేన ప్రభుతా్నిని సాథిపిాంచే వరకు కష్టపడాలని 
పిలుపునిచాచిరు. ఈ కరయూక్రమాంల్ సర్పాంచులు గళ్ళ రాంగా, గులి్లాంకల ల్వరాజు, 
మది్దరెడడీ బబ్లు, కళ్ళ చకకిరావు, కళ్ల బలు, స్రపురెడడీ రాజారావు, వేగిశెట్్ట 
రాజు, యర్ాంశెట్్ట శ్రీను, బాంగ సా్టలిన్, బడడీప్ట్ నాగేశ్రరావు, బోయిడ 

వెాంకటేష్, అడాడీల శ్రీను, కురుమళ్ల మహేష్, నాతిప్ాం దొరబబ్, అరిగెల రామకృష్ణ, తట అనిల్ వాస్, ముకకిప్ట్ గ్ప్లాం, ఆనాందాల గ్విాంద్, పాంతాం స్రిబబ్, కనవరాం 
సతీష్, స్రిబబ్, అక్కిరెడడీ వేణు, నల్ల దురాగోప్రసాద్, చిట్్టప్రోలు సతి్తబబ్, అడాడీల దొరబబ్, పిననిమరెడడీ విజయ్, చిక్కిరెడడీ దొరబబ్, రేలాంగి బబూరావు, వీర్రాజు, ఇతర నాయకులు 
జనసైనికులు పద్దఎత్్తన ప్ల్గోనానిరు.

రాయపూడిలో పెత్ందారీ వ్యవస్థ నడుస్ంది: గాదె
స్వాతంతయూ్ం వచ్చి 75 ఏళ్ళు అవుతున్ని రాయపూడిలో నడుస్తునని పెతతుందారీ వయూవస్థ: గాదె 
వంకటేశవారరావు
శతఘ్ని న్యూస్: గుాంటూరు జిలా్ల, త్ళ్్లరు మాండలాం, రాయపూడల్ రోడుడీ ప్రకకిన ఉనని చినని 
బడడీ కోట్్టను అదికరులు కూలచిడాంపై స్పాందిాంచిన జనసేన నాయకులు గాదె వెాంకటేశ్రరావు 
మట్్లడుతూ సా్తాంత్యూ్ాం వచిచి 75 ఏళ్్ళ అవుత్నాని రాయపూడల్ మత్ాం పత్తాందారీ 
వయూవసథి నడుస్తాందని మడపడాడీరు. సదరు విషయాంపై సాంబాందిత అదికరులకు కాంప్్లాంట్ 
ఇచాచిరు. అనతరాం ఆయన మట్్లడుతూ..

*గుాంటూరు జిలా్ల త్ళ్్లరు మాండలాం రాయపూడల్ మలె్లల హరిాంద్రనాధ్ చౌదరి పత్తనాం 
నడుస్తాంది.
*ఇనాఛార్జె పాంచాయితీ సెక్రటరీ పత్తనాం సాగిాంచడాం జరుగుతాంది.
*ఇకకిడ అనేక కొట్్ల, విగ్రహాలు అడడీాంగా ఉాండగా రోడుడీ ప్రకకిన ఉనని చినని బడడీ కోట్్ట 
అడడీమచిచిాందా..?
*జనసేన ప్రీ్ట నుాంచి పాంచాయితీ సెక్రటరీ శ్రీనివాస్ ని హెచచిరిస్్తనాని.
*హరిాంద్రనాధ్ చౌదరి పరి్మషన్ త ఇకకిడ కొట్్ట పట్్టకోవాలా..?
*కొట్్ట కూలచిడాం పై పాంచాయితీ సెక్రెటరీ పై కేస్ పడతాను.
*పాంచాయతీ సెక్రెటరీ కులాల ప్రసా్తవన తెస్్త… దూషణలకు దిగి, రెచచిగొట్టడాం కరెకే్టనా..?
*భయపట్్ట ఇకకిడ వారిని ప్లిాంచాలని హరిాంద్రనాధ్ చూస్్తనానిరు.
జనసేన తరుపున ఈ పరిణామలని, తీవ్రాంగా ఖాండస్్తనానిాం.
*సదరు విషయానిని పాంచాయతీ ఆఫీస్ వారిని కనుకోకివట్నిక్ వెళ్లగా స్బబుాంది ఎవ్రు 
లేకపోవటాంత మాండల ఎాంపీడ్ఓ కు మరియు త్ళ్్లరు ఎస్.హెచ్.ఓ కు కాంప్్లాంట్ ఇవ్టాం 
జరిగిాంది.. ఈ కరయూక్రమాంల్ ఉప్ధయూక్షులు అడప్ మణికయూలరావు, త్రినాద్, త్ళ్్లరు మాండల 
అధయూక్షులు యర్గ్పుల నాగరాజు, మాండల ఉప్ధయూక్షులు బాండ స్న్ల్, నెలూ్లరి రాజేష్, 
అరివేణి శివకృష్ణ, ప్రధానకరయూదరుశిలు బేత్ స్రేాంద్ర, షేక్ హాఫిజ్, కుప్్పలా స్బబురావు 
(భాధిత్డు) మరియు కమిటీ మాంబెర్్స ప్ల్గోనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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బాధయాతాయుతమైన కారయాకరతుగా పార్టీకోసం పనిచేస్తున్నా: జూమ్ సమావేశంలో కేతంరెడ్డి
జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ ఆధవారయూంలో 10వ జూమ్ సమావేశం
పలు దేశాల నండి జూమ్ సమావేశంలో పాల్గొనని ఎన్నిరై జనసేన న్యకులు మరియు వీరమహిళలు.

శతఘ్ని న్యూస్:  జ.ఎస్.పి గ్్లబల్ టీమ్ ఆధ్రయూాంల్ ఆ టీమ్ 
ఫాండర్ స్రేష్ వరికూట్ అధయూక్షతన నెలూ్లరు స్టీ జనసేన 
నాయకులు కేతాంరెడడీ వినోద్ రెడడీ ముఖయూ అతిథిగా ఆదివారాం జూమ్ 
సమవేశాం నిర్హాంచడాం జరిగిాంది. స్రేష్ వరికూట్ టీాంని 
పరిచయాం చేస్్త ప్రపాంచ వాయూప్తాంగా ఉనని ఎనానిరై జనసైనికులు 
అాందరూ సాంఘట్తమై ఒకకి టీమ్ గా అాందరూ కూడా కనెక్్ట 
అవుతూ… మన ఆాంధ్రప్రదేశ్ ల్ ఉనని జనసేన ల్డర్్స త కనెక్్ట 
అవుతూ ఎనానిరై జనసేన నాయకులు మరియు వీరమహళలు 
ప్రశనిలు కవచుచి, ల్కల్ గా పనిచేస్్తనని కరయూకర్తల నుాంచి 
ఇాంపుట్ కవచుచి, తెలుస్కొాంటూ అవి ప్రీ్టక్ ఉపయోగపడేలా 
అనువరి్తస్్త, ఇాంక మనాం ప్రీ్టని ఎాంత బగా ముాందుకు తీస్కు 
వెళ్్ళచచినే దిశగా ముాందుకు వెళ్్తనానిమని చెప్్పరు. ప్రవీణ్ 
జరుగుమలి్ల నెలూ్లరు నుాంచే కవటాం వలన కేతాంరెడడీ వినోద్ రెడడీని 
పరిచయాం చేస్్త వారు చేస్్తనని కరయూక్రమలను సమవేశానిక్ 
వివరిాంచి పరిచయాం చేయడాం జరిగిాంది. ఈ సాందరభాాంగా 
వినోద్ రెడడీ మట్్లడుతూ జనసేన ప్రీ్టని ఎలా ముాందుకు తీస్కు 
వెళ్్తనానిరని వివరిస్్త ప్రీ్టని తలి్లగా భావిస్్త… ఒక కుట్ాంబాం 
ప్రశాాంతాంగా ఉాండాలాంటే తాండ్రి ప్త్ ఎాంత ముఖయూమో అలానే 
రాష్ట్ర భవిషయూత్్త కోసాం సీఎాం పదవి అాంత ముఖయూాం అాందువలన 

పవన్ కళ్యూణ్ ని ఒక తాండ్రిలా భావిస్్తనానినని, అయనను ముఖయూమాంత్రిని చేయాలనే ఆశయాంత ఒక నాయకుడలా కకుాండా బధయూతాయుతమైన కరయూకర్తగా మత్మే ప్రీ్టకోసాం 
పనిచేస్్తనానినని తెలిప్రు. ఒక ఉదాహరణ తీస్కొని చెప్్పలి అాంటే రాజు బగుాంటేనే రాజయూాం బగుాంటది. రాజయూాం బగుాంటేనే ప్రజలు స్భిక్షాంగా ఉాంట్రు. అాందువలన ఒకమాంచి 
లక్షణాలు కలిగిన మహారాజు లాాంట్ వయూక్్త అయిన పవన్ కళ్యూణ్ ని సీఎాం చేసేాంతవరకు నేను కృష్ చేస్్తనే ఉాంట్నని అనానిరు. ఒకొకికకి ప్రాాంతానిక్ వెళ్్ళనపు్పడు ఒకొకికకి గ్రావిటీ 
ఉాంట్ాందని అవి అనిని తెలుస్కొాంటూ ప్రీ్టని, గాజు గా్లస్ గురు్తని ప్రజల్్లక్ ఎలా చేరవేయాలి అని ఆల్చిాంచుకొాంటూ ముాందుకు వెళ్్తనానినని అనానిరు. ఈ సాందరభాాంగా 200 
రోజులుగా ఆయన చేస్్తనని పవననని ప్రజాబట కరయూక్రమనిని ఎనానిరై సభుయూలకు వివరిస్్త, పవన్ కళ్యూణ్ 2019ల్ ఒక మట చెప్్పరు, ఒక పోల్స్ కనిసే్టబ్ల్ కొడుకు పట్్టన 
ప్రీ్టల్ ఒక పోల్స్ కనిసే్టబ్ల్ కొడక్కి ఎమ్మలేయూ ట్కెట్ ఇస్్తనానినని. అది నాకు చాలా తృపి్తని ఇచిచిన ఘట్టాం అని అనానిరు. ఆలా ఆయనిని ఆదరశిాంగా తీస్కొని ఒక ప్రీ్ట నిరా్మణానిక్ 
నేను ఈరోజుక్ కూడా బధయూతాయుత కరయూకర్తగా పనిచేస్్త వెళ్్తనానిను, ప్రజలను కలుస్్త వారిత అనుబాంధానిని పాంచుకుాంటూ, పరయూట్స్్త ఎనోని ఒడదుడుకులను ఎదురొకిాంటూ 
అలుపరుగని పోరాటాం చేస్్తనానినని తెలిప్రు. పవన్ కళ్యూణ్ ని సీఎాంగా చూసేాందుకు ఒక రామసేత్ బ్రిడజెని కట్టట్నిక్ ఉడత ఏవిధాంగా సహాయాం చేస్కొాంటూ వెళ్్లాంద్ అలాగే 
నా వాంత్ ఉడతా భక్్త కరయూాం చేస్కొాంటూ వెళ్్తనానినని అనానిరు. బూత్ లెవెల్ మేనేజ్మాంట్ల్ భాగాంగా యూత్ క్ ట్రైనిాంగ్ ఇస్్తనానిమని తెలిప్రు. పలుదేశాల నుాండ ప్ల్గోనని 
జనసైనికులు ఆడగిన ప్రశనిలకు కేతాంరెడడీ వినోద్ రెడడీ సమధానాలు చెప్పడాం జరిగిాంది. కేతాంరెడడీ వినోద్ రెడడీ చేస్్తనని కరయూక్రమలు అభినాందన్యమని ఎనానిరై జనసైనికులు ఆయనకు 
అభినాందనలు తెలిప్రు. కేతాంరెడడీ వినోద్ రెడడీ ప్రయాణాంల్ “జ.ఎస్.పి గ్్లబల్ టీమ్ – ప్రపాంచ ఎనానిరై కలయిక” తడుగా ఉాంట్దని తెలిప్రు. ఈ సమవేశాంల్ కెనాయూ నుాండ 
ప్రవీణ్ మగసాట్, యూకే నుాండ పద్మజ రామిశెట్్ట, నాగరాజు వడ్రాణాం, అమల చలమలశెట్్ట, వికస్ దేశాది, శ్రీధర్ పివి, జర్మన్ నుాండ స్రేష్ వరికూట్, స్ధాకర్ వరికూట్, రాంగా 
దాసాని, చాందు, స్రిాంధర్ ఆవుల, పద్మజ నగరాం, యూఏఈ నుాండ ఇాంద్రన్ల్ రాజ్ ముపి్పడ, బెలిజెయాం నుాండ ప్రవీణ్ జరుగుమలి్ల, కృష్ణ చైతనయూ, ఆసే్రాలియా నుాండ హేమలత గాదిరెడడీ, 
మురహరి నాయుడు గాజుల, ఫణిరాజ్, సౌత్ కొరియా నుాండ డా.ప్రవీణ్ రాయల్, వాంశీ, సేచిలి్లస్ నుాండ రమేష్ సేపేన, స్ాంగపూర్ నుాండ గుాంటూరు వాంశీ మోహన్, యూఎస్ నుాండ 
శ్రీధర్ పిలా్ల, న్లిశెట్్ట స్రేష్ బబ్ మరియు ఇాండయా నుాండ కొలా్ల హనుమాంతరావు, రతని పిలా్ల తదితరులు ప్ల్గోనానిరు.

58వ డివిజన్ 
జనసేన పారీటీ కారా్యలయ ప్రారంభం

“జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎన్నిరై కలయిక” రూపందంచ్న 
“జనంలోకి జనసేన” కారయూక్రమ గ్డ పత్రిక ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, జనసేన ప్రీ్ట 58వ డవిజన్ అధయూక్షులు 
రెహమన్, ఉప్ధయూక్షులు నరేాంద్ర, స్రేష్, ప్రధాన కరయూదరిశి 
ఉమమహేశ్రరావు, విజయలక్ష్మి, నగర కరయూదరిశి ప్ల రజినిల 
ఆధ్రయూాంల్ జనసేన ప్రీ్ట కరాయూలయ ప్రారాంభాం ముఖయూ అతిథిలుగా 
విచేచిస్న జనసేన ప్రీ్ట విజయవాడ నగర అధయూక్షులు పోతిన వెాంకట 
మహేష్ మరియు రాష్ట్ర కరయూదరిశి అమి్మశెట్్ట వాస్ల చేత్ల మీదుగా 
అతయూాంత ఘనాంగా జరిగిాంది. ప్రీ్ట కరాయూలయ ప్రారాంభాం అనాంతరాం 

“జ.ఎస్.పి గ్్లబల్ టీమ్ – ప్రపాంచ ఎనానిరై కలయిక” టీమ్ సభుయూలు, యూకేకు చెాందిన ఎనానిరై జనసేన నాయకులు జోజి గుబిలి ఆధ్రయూాంల్ జ.ఎస్.పి గ్్లబల్ టీమ్ రూపాందిాంచిన 
“జనాంల్క్ జనసేన” కరయూక్రమ గ్డ పత్రికను జనసేన ప్రీ్ట విజయవాడ నగర అధయూక్షులు పోతిన వెాంకట మహేష్ మరియు రాష్ట్ర కరయూదరిశి అమి్మశెట్్ట వాస్ల చేత్ల మీదుగా 
ఆవిషకిరిాంచడాం జరిగిాంది. ఈ కరయూక్రమాంల్ సెాంట్రల్ నియోజకవరగో జనసేన నాయకులు బలిశెట్్ట వాంశీ కృష్ణత ప్ట్ నగర్ ఉప్ధయూక్షులు కమళ్ళ సమనాధాం, నగర ప్రధాన 
కరయూదరిశి దాకమర్రి నాగేష్, కృష్్ణ పనాని రీజినల్ కోఆరిడీనేటర్ రావి సౌజనయూ పలు డవిజన్ అధయూక్షులు58వ డవిజన్ నాయకులు కరయూకర్తలు, జనసేన ప్రీ్ట నాయకులు, వీరమహళలు 
మరియు జనసైనికులు ప్ల్గోనానిరు.

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

తణుకు జనసేన ఆధ్వర్యంలో ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరం
శతఘ్ని న్యూస్: తణుకు నియోజకవరగోాం: తణుకు మాండలాం, వేలూ్పర్ గ్రామాంల్ గీతా మాందిరాంల్ జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ సేవా స్ఫూరి్తత, తణుకు నియోజకవరగోాం జనసేన 
ప్రీ్ట ఇాంచారిజె విడవాడ రామచాంద్రరావు ఆధ్రయూాంల్ రాజా వలి్ల రాధా రమణి లైన్్స కాంట్ ఆస్పత్రి వారి సహకరాంత ఉచిత కాంట్ పరీక్షా శిబిరాం మరియు దాంత వైధయూ శిబిరాం ఏరా్పట్ 
చేయడాం జరిగిాంది. ఈ వైదయూ శిబిరాంల్ అవసరమైన వారిక్ మాందులు మరియు కళ్ళజోళ్్ళ విడవాడ రామచాంద్ర రావు వారి ఆరిథిక సహాయాంత అాందజేసారు. ఈ కరయూక్రమాంల్ అతి్తలి 
మాండలాం జనసేన ప్రీ్ట అధయూక్షులు దాసాం ప్రసాదు, తణుకు మాండలాం అధయూక్షులు చికకిల వేణు, తణుకు టౌన్ అధయూక్షులు కొమి్మరెడడీ శ్రీనివాస్, ఇరగవరాం మాండలాం అధయూక్షులు ఆకేట్ 
కశి, పాంతాం నానాజీ, జవా్ది ప్రసాదు, మాండప్క వైస్ ప్రెస్డెాంట్ నగేష్, మాండప్క ఎాంపీటీసీ శ్రీనివాస్, రెలు్ల రాయుడు, కేశవ, వేలూ్పర్ గ్రామ జనసైనికులు రమేష్, సా్మి, కృష్ణ, 
కరుణ, క్షోర్, కరయూకర్తలు మరియు అభిమనులు ప్ల్గోనానిరు.

జగన్ చేసిన 100 మోసాల కరపత్రాలు పంపిణీ 
చేసిన కీర్న

శతఘ్ని న్యూస్: రాజాంపేట : వీరపలి్ల మాండలాం, సానిప్య గ్రామాం నాందు ఓ ప్రజలారా 
తెలుస్కోాండ జగన్ చేస్న 100 మోసాలు అనే కరయూక్రమనిని జనసేన ప్రీ్ట రాష్ట్ర అధికర 
ప్రతినిధి కీర్తన ఆధ్రయూాంల్ చేపట్టడాం జరిగిాంది. కరయూక్రమాంల్ భాగాంగా వైసీపీ ప్రభుత్ 
వైఫలాయూలను ఎతి్తచూపుతూ.. వాట్ని కరపత్రాలుగా ముద్ాంచి ప్రజలక్ వివిధ ప్రాాంతాల్్ల 
పాంపిణీ చేస్న సాథినికులు గుగిగోళ్ళ నాగారుజెన, వార్డీ మాంబర్ గుగిగోళ్ళ వెాంకటేష్, నేతి వెాంకటేష్, 
బగడ వెాంకటయయూ, రెడడీ చెర్ల శివ శాంకర్, శ్రీనాథ్, శివ కళ్యూణ్, హరి తదితరులు జనసైనికులు 
ప్ల్గోనానిరు.

పిడుగురాళ్లలో జనసేన పారీటీని మరంత 
బలోపేతం చేసా్ం: కామిశెట్టీ రమేష్

శతఘ్ని న్యూస్: గురజాల: పిడుగురాళ్ళ పట్టణ, మాండల సాథియిల్ జనసేన ప్రీ్టని 
మరిాంతగా విస్తరిసా్తమని.. రానునని రోజులల్ గ్రామసాథియిల్ ప్రీ్టని బలపేతాం చేస్్త.. 
సాథినిక సమసయూలపై పోరాడతామని మాండల అధయూక్షుడు కమిశెట్్ట రమేష్ అనానిరు. 
పిడుగురాళ్ళ పట్టణాంల్ జనసేన ప్రీ్ట న్తన కరాయూలయానిని ప్రారాంభిాంచి.. పూజా 
కరయూక్రమనిని ఘనాంగా నిర్హాంచారు. మాండల అధయూక్షుడు కమిశెట్్ట రమేష్ ..మాండల 
కరయూవరగో సభుయూలు, నాయకులు, వీరమహళలు పూజా కరయూక్రమాంల్ ప్ల్గోనానిరు. 
అాంతరాం జరిగిన మీడయా సమవేశాంల్ మాండల అధయూక్షుడు కమిశెట్్ట రమేష్ 
మట్్లడుతూ.. న్తన కరాయూలయానిని ఏరా్పట్ చేస్కోవడానిక్ సహకరిాంచిన ప్రీ్ట 
నాయకులకు, నియోజకవరగో ఐట్ కోఆరడీనేటర్ మునగ వెాంకట్ కు మరియు ఎన్.ఆర్.ఐ 
టీాం కు కృతజ్ఞతలు తెలిప్రు. ఇకపై మాండలాంల్ ప్రీ్ట ని విస్తరిాంచే కరయూక్రమలు 
చేసా్తమని. ఎకకిడ సమసయూ ఉనాని దానిని పరిసకిరిాంచే విదాంగా పోరాట్లు చేసా్తమనానిరు. 
ప్రీ్ట రూపాందిాంచే ప్రతి కరయూక్రమనిని అనిని గ్రామల్్ల చేసా్తమని అనానిరు. ప్రజా 
సమసయూలపై పోరాటమే లక్షష్ాంగా ఉదయూమలు చేసా్తమనానిరు. నియోజకవరగో ఐటీ 
కోరి్దనేటర్ మునగ వెాంకట్ మట్్లడుతూ. నియోజకవరగో సాథియిల్ ప్రీ్టని మరిాంత 
బలాంగా తయారు చేయాలని అాందుకు మ ఐటీ టీమ్ సపోర్్ట ఉాంట్ాందని అనానిరు. ఈ 
కరయూక్రమాంల్ జిలా్ల ప్రోగ్రాాం కమిటీ సభుయూలు జిలా్ల ప్రోగ్రాాం కమిటీ సభుయూలు దూదేకుల 
సల్ాం, మాండల ప్రధాన కరయూదరుశిలు, గుర్ాం కోటేశ్రరావు, చీదెళ్ళ రాము, షేక్ 
మద్నా, బేతాంచర్ల నాగేశ్రావు, కోస్రి శ్రీకాంత్, వాంశీ, అభి, రత్తయయూ, చారి, గుర్ాం 
అశోక్, వీర మహళలు రమణ, అరుణ, శ్రీలత ప్ల్గోనానిరు.

రైతుల సమస్యలపై పోరాటానికి జనసేన సిద్ం
శతఘ్ని న్యూస్: అవనిగడడీ నియోజకవరగోాం: రైత్లు పాండాంచే ధానాయూనిని కొనుగ్లు 
చేసే విషయాంల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్ాం తేమ పేరుత అడడీగ్లుగా ధరల కోత విధిాంచడాంత 
రైత్లు తీవ్ర ఆాంద్ళనల్ ఉనానిరు. ఈ విషయాంపై కృష్్ణ జిలా్ల, చల్లపలి్ల మాండలాం, 
న్కలవారిప్లెాం గ్రామాంల్ జనసేన నాయకులు రైత్లను కలిస్ ధానయూాం రాశులను 
పరిశీలిాంచడాం జరిగిాంది.. ఈ సాందరబుాంగా చల్లపలి్ల మాండల అధయూక్షులు చోడగాం విమల్ 
కృష్్ణ మట్్లడుతూ ధానయూాం కోనుగ్లు విషయాంల్ రైత్లు తీవ్ర ఆాంద్ళనల్ ఉనానిరు.. 
గత సాంవత్సరాం ధానాయూనిని కోనుగ్లు చేస్న ప్రభుత్ాం ఈ సాంవత్సరాం తేమ శాతాం అనే 
వాంకత రైత్ దగగోర నుాండ ధానయూాం కోనుగ్లు చెయయూకపోవడాం బధాకరమైన విషయాం.. 
రైత్లకు గిట్్టబట్ ధర కలి్పసా్తమని చెపి్పన ప్రభుత్ాం తేమ శాతాం పేరుత ధరల 
కోత విధిాంచడాం, అలాగే రైత్లు ధానయూాం ఆరబోయడాంల్ పరదాల అదె్ద, కూల్లత 
రైత్ల మీద అదనపు భారాం పడుత్ాంది.. దానిక్ తడు ప్రతికూల వాతావరణాం, 
వాయుగుాండాలత రైత్లు తీవ్ర ఆాంద్ళన చెాందుత్నానిరు అని అనానిరు..ఈ సమసయూపై 
జనసేన ప్రీ్ట రైత్లత కలిస్ ఉదయూమనిక్ కూడా స్దధిాంగా ఉనానిాం అని అనానిరు.. 
ఇప్పడకైనా ప్రభుత్ాం వెాంటనే స్పాందిాంచకపోతే రైత్లత ఉదయూమనిని తీవ్రతరాం చేసా్తాం 
అని అనానిరు.. ఈ కరయూక్రమాంల్ న్కల లక్షష్మయయూ, శేఘు, పుల్లయయూ బబ్, నారాయణ, 
న్కల ఉదయ్ భాసకిర్, జనసేన ప్రీ్ట కృష్్ణ జిలా్ల సాంయుక్త కరయూదరిశి ఉసా్మన్ షరీఫ్, 
మాండల ప్రధాన కరయూదరిశి తట మురళ్ కృష్ణ, మాండల ప్రధాన కరయూదరిశి మిరియాల 
జితేాంద్ర, జనసేన ప్రీ్ట అవనిగడడీ ఐటీ కోఆరిడీనేటర్ స్దాని నాందగ్ప్ల్, స్ాంకర 
శివయయూ, న్లకాంఠి రవితేజ, తట శివ సాందేష్, న్లకాంఠి రాంజిత్, కూరేట్ రాఘవ, 
సాథినిక రైత్లు ప్ల్గోనానిరు.

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

గజపతినగరం జనసేన నూతన 
మండలాధ్యక్షులకు ఘన సత్కారం

శతఘ్ని న్యూస్: గజపతినగరాం: విజయనగరాం జిలా్ల జనసేన ప్రీ్టల్ న్తన మాండల 
అధయూక్షులను నియమిాంచడాం జరిగిాంది. ఈ సాందరభాాంగా న్తనాంగా ఎాంపికైన 
గజపతినగరాం మాండల అధయూక్షడు మునకల జగనానిథరావు, గాంట్యూడ మాండల 
అధయూక్షుడు సారిక్ అప్పలరాజు, దతి్తరాజేరు మాండల అధయూక్షుడు చప్్ప అప్్పరావు లను 
ప్రీ్ట సీనియర్ నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు దుసా్సలువాలుత గజపతినగరాంల్ 
సతకిరిాంచారు. ఈ సాందరభాాంగా నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు మట్్లడుతూ 
పదవులు అలాంకరణకోసాం కకుాండా ప్రీ్ట అాందరిన్ కలుపుకొని, ప్రీ్టబల్పేతాం కోసాం 
శ్రమిాంచాలని, జనసేన ప్రీ్ట ల్ అాందరికీ అవకశాలు ఉాంట్యని, ఇతర ప్రీ్టల్్ల 
ఎనోని సాంవత్సరాలు చేసే్త గాని రాని అవకశాలు జనసేన ప్రీ్ట కలి్పస్్తాందని అనానిరు. 
మాండల అధయూక్షులుగా నియమిాంపబడన జగన్, అప్్పరావు, అప్పలరాజు మట్్లడుతూ 
ప్రీ్ట మమీద ఉాంచిన నమ్మకాంత ఇచిచిన ఈ పదవి ఎాంత బధయూతను పాంచిాందని, ఇదే 
ఉతా్సహాంత ప్రీ్ట బల్పేతానిక్ కష్టపడతామనానిరు.

మా స్థలంలో కట్టీన డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్్ల 
మాకే కేటాయంచాలి

శతఘ్ని న్యూస్:  భాంసా: మ సథిలాంల్ 
కట్్టన డబ్ల్ బెడ్ రూమ్ లు ముాందు 
మకే ఇవా్లని భాంసా పట్టణాం జనసేన 
ఆద్రయూాంల్ ఆర్.డ.ఓ అఫీస్ ల్ వినతి 
పత్ాం ఇవ్డాం జరిగిాంది. ఈ సాందరభాాంగా 
ఉమ్మడ ఆదిలాబద్ జిలా్ల జనసేన ప్రీ్ట 
ఉప్ధయూక్షులు స్ాంకెట మహేష్ బబ్ 

మట్్లడుతూ భాంసా పట్టణము, మహగాాం రోడుడీ 118 సరే్ నాంబర్ ల్ గల సథిలమును 
క్సాన్ గలి్ల క్ చెాందిన కొాంత మాంది లబి్ద దారుల నుాండ వారిక్ గతాంల్ కేట్యిాంచిన 
సథిలాం తీస్కొని అదే సథిలాంల్ డబ్ల్ బెడ్ రూమ్ లు కట్్టన తరువాత వారిక్ ఇసా్తమని 
చెపి్ప వారినుాండ సథిలము తీస్కొని ఇప్పట్ వరకూ ఇవ్లేదు. ప్రభుత్ాం ఇపు్పడు సరే్ 
నిర్హాంచి ఇసా్తమని చెప్పడాంత లబి్ద దారులు ఆాంద్ళన చెాందుత్నానిరు. కబట్్ట మ 
సథిలాంల్ కట్్టన డబ్ల్ బెడ్ రూమ్ లు ముాందు మకే ఇవా్లని డమాండ్ చేశారు.

జనసేనతోనే అవినీతిరహిత పాలన సాధ్యం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజాంపేట: 
జనసేనతనే అవిన్తి రహత 
ప్లన సాధయూమని రాజాంపేట 
జనసేన నాయకులు 
అనానిరు. రాజాంపేట జనసేన 
ప్రీ్ట ఇనాచిరిజె మలిశెట్్ట 
వెాంకటరమణ ఆదేశాల 
మేరకు జనసేన ప్రజాబట 
కరయూక్రమాంల్ భాగాంగా 
34వ రోజు రాజాంపేట 

మాండలాంల్ని ఆదివారాం చవనవారిపలె్ల, పాంచాయతీ, కొలా్లవారిపలె్ల పాంచాయతీల్ 
ఇాంట్ాంట్ కరయూక్రమాం చేపట్్టరు. ఈ సాందరభాాంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
చేపట్్టన మేనిఫెస్ట స్దాధిాంతాలను ఇాంట్ాంట్క్ తిరిగి ప్రజలకు వివరిాంచారు. జనసేనను 
ఆదరిాంచడాం వల్ల రాబోయ్ తరాలకు భవిషయూత్్త బగుాంట్ాందని ప్రజలకు వివరిాంచారు. 
జనసేన మేనిఫెస్ట స్దాధిాంతాలకు ఆకరిషిత్లైన అనిని వరాగోల ప్రజలు ప్రీ్టల్క్ వస్్తనానిర 
అనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ తనే రాష్ట్రాంల్ మరు్ప సాధయూమవుత్ాందని ప్రజా సమసయూలపై 
నితయూాం పోరాడుత్నని పవన్ కళ్యూణ్ కు మద్దత్గా రాష్ట్ర ప్రజలాందరూ నిలవాలనానిరు. 
ఈ కరయూక్రమాంల్ జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికస కరయూదరిశి రాట్ల రామయయూ, జనసేన 
నాయకులు మన్నిరు గ్పి, తాళ్లప్క శాంకరయయూ, పోలిశెట్్ట శ్రీనివాస్లు, జనసేన వీర 
మహళలు జడాడీ శిరీష, బాండ లక్ష్మీదేవి, మలే్లశ్రి, జనసేన నాయకులు, కరయూకర్తలు 
అభిమనులు తదితరులు ప్ల్గోనానిరు.

కళ్్యణదుర్ం జనసేన పారీటీ ఆత్మీయ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్:  అనాంతపురాం జిలా్ల, కళ్యూణదురగోాం పట్టణాంల్ జనసేన ప్రీ్ట ఆతీ్మయ 
సమవేశాం నిర్హాంచడాం జరిగిాంది… ఈ సమవేశాంల్ జనసేన ప్రీ్ట బల్పేతాం 
కొరకు ప్రజా సమసయూల పరిష్కిరాం కోసాం ఏ విధాంగా కృష్చేయాల్ న్తనాంగా 
ఎనినికైన మాండల కమిటీ సభుయూలకు అవగాహన కలి్పాంచడాం జరిగిాంది. అలాగే జనసేన 
ప్రీ్ట వాల్ పోస్టరు్ల విడుదల చేస్, గ్రామసాథియిల్క్ జనసేన ప్రీ్ట విధివిధానాలను 
ప్రజలకు తెలియజేసే విధాంగా పోస్టరు్ల గ్రామలల్ అతిక్ాంచడాం జరుగుత్ాంది. 
న్తనాంగా ఎనినికైన కమిటీ సభుయూలు అాందరూ ఎలాాంట్ రాజకీయ కుట్ాంబ నేపథయూాం 
లేని సామనయూ వయూకు్తల నుాంచే నాయకులను తయారు చేయాలనే పవన్ కళ్యూణ్ గారి 
ఆదేశాలు ప్రకరాం న్తన కమిటీ సభుయూలను ఎనునికోవడాం జరిగిాందని అనాంతపురాం 
జిలా్ల జనసేన జాయిాంట్ సెక్రెటరీ బలయూాం రాజేష్ తెలియజేశారు. అదేవిధాంగా జనసేన 
ప్రీ్ట స్దాధిాంతాలు నచిచి పలువురు జనసేన ప్రీ్టల్క్ జాయిన్ అవ్డాం జరిగిాంది. ఈ 
కరయూక్రమాంల్ జనసేన ప్రీ్ట నాయకులు బలయూాం రాజేష్, రమేష్, చాంద్రమౌళ్, జయకృష్ణ, 
ఆాంజనేయులు, కాంత రాజ్, వాంశీ, జాకీర్, జనసేన వీరమహళలు షేక్ తార, మమత, 
త్రివేణి, రాఘవేాంద్ర, రామలిాంగ, ముకకినాని, పవన్ మదలైన జనసైనికులు ప్ల్గోనడాం 
జరిగిాంది.

చప్ప అపా్పరావుకు అభినందన సత్కారం
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరాం: 
జనసేన ప్రీ్ట తరపున 
దతి్తరాజేరు మాండలానిక్ 
మాండలాధయూక్షుడగా చప్ప 
అప్్పరావు ఎాంపికయాయూరు. 
ఈ సాందరభాాంగా వారిని 
జనసేన నాయకులు శాలువత 
సతకిరిాంచి, పూలగుచచిాంత 
అభినాందిాంచి.. శుభాకాంక్షలు 
తెలియజేయడాం జరిగిాంది. 

అనాంతరాం జనసైనికులు అాంతా మీ వెాంటే ఉాంటూ ప్రీ్ట గెలుపు కోసాం అహరినిశలూ 
కష్టపడదాాం అని మట ఇవ్టాం జరిగిాంది. ఈ కరయూక్రమాంల్ జనసేన ప్రీ్ట ఉమ్మడ 
విజయనగరాం జిలా్ల కరయూనిర్హణ కమిటీ సభుయూలు మమిడ దురాగోప్రసాద్, ఆ గ్రామ 
నాయకులు క్కకిర భాసకిరరావు, బోను తిరుపతి, క్రియాశీల సభుయూలు, జనసైనికులు 
కలిస్ అయన క్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడాం జరిగిాంది అనాంతరాం జనసైనికులు 
అాంతా మీ వెాంటే ఉాంటూ ప్రీ్ట గెలుపు కోసాం అహరినిశలు కష్టపడదాాం అని మట 
ఇవ్టాం జరిగిాంది.

గుడిపలి్ల జనసేన మండల సా్థయ కార్యవర్ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: కుప్పాం: గుడపలి్ల మాండల అధయూక్షులు అమీర్ ఆధ్రయూాంల్ ఆదివారాం 
ఉదయాం మాండల పరిధిల్ని ప్రీ్ట కరాయూలయాంల్ మాండల కరయూవరగో సమవేశాం 
ఏరా్పట్ చేయడాం జరిగిాంది. కరయూక్రమాంల్ సమవేశమైన నాయకులు నియోజకవరగోాంల్ 
మాండలాల వారిగా సమీక్ష సమవేశాలు నిర్హాంచి ప్రీ్ట బల్పేతానిక్ ప్రతి ఒకకిరూ 
కృష్ చేయాలని చరిచిాంచడాం జరిగిాంది. ఈ కరయూక్రమాంల్ చితూ్తరు జిలా్ల కరయూదరిశి 
రామమూరి్త సాంయుక్త కరయూదరుశిలు వేణు, రాష్ట్ర మత్సష్కర కరయూదరిశి వామనమూరి్త, 
మాండల కరయూవరగో సభుయూలు హాంసగిరి జాన్, గణేష్, భాసకిర్, మురుగేశ్, నవీన్ రాజేష్, 
ఆనాంద్, జాకీర్, రామచాంద్ర, మూరి్త, కుమరేశ్, మణికాంఠ, పాంచాయితీ కమిటీ సభుయూలు 
మరియు నాయకులు ప్ల్గోనడాం జరిగిాంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నరసాపురం జనసేనలో భారీ చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: నరసాపురాం: జనసేన ప్రీ్ట స్దాధిాంతాలకు, పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాలు.. బమి్మడ నాయకర్ వయూక్్తతా్నిక్ ఆకరిషిత్లై అతయూధిక రాజకీయ 
అనుభవాం ఉనని వయూక్్త శెట్్టబలిజ నాయకుడు, ఎల్ బి చర్ల గ్రామ మజీ 
ఉప్ధయూక్షులు గుబబుల మర్రాజు వారి అనుచరులు దాదాపుగా 50 మాంది 
శెట్్టబలిజ సదరులు వైసీపీ నుాండ నరసాపురాం నియోజకవరగో జనసేన ప్రీ్ట 
ఇాంచారిజె, పీఏసీ సభుయూలు మరియు రాష్ట్ర మత్సష్కర వికస విభాగ ఛైరె్మన్ 
బమి్మడ నాయకర్ ఆధ్రయూాంల్ జనసేన ప్రీ్టల్ చేరారు. ప్రీ్ట ల్ చేరిన 
వారిల్ గుత్్తలు శ్రీనివాస్, దొాంగ వేాంకటపతి, గుబబుల సతయూనారాయణ, కడలి 
శ్రీనివాసరావు, గుత్్తలు నాగ మలే్లశ్ర రావు, గుత్్తలు వెాంకటేశ్ర రావు, 
గుత్్తలు శ్రీకృష్ణ, పీతాని శ్రీను, జకకిాంశెట్్ట మోహన్ ఉనానిరు. ఈ కరయూక్రమాంల్ 

బాందెల రవీాంద్ర, ఆకన చాంద్రశేఖర్, వలవల నాని, ఇాంజేట్ దానాం, బకకి చాంట్, కటకాంశెట్్ట సాంజీవరావు, తట నాని, బళ్ల హనుమాంత్, కడలి పదా్మరావు, చామకూరి స్బ్రమణయూాం, 
మట్ల స్రయూ, కటకాంశెట్్ట సాయి, కటకాంశెట్్ట రామకృష్ణ, కటకాంశెట్్ట శుభాకర్ తదితరులు ప్ల్గోనానిరు.

నరవ గ్రామం లో జనసేన పారీటీ బూత్ కమిటీల 
నియామకం

శతఘ్ని న్యూస్: పాందురి్త: నరవ గ్రామాం,88 వార్డీ, పాందురి్త నియోజకవరగోాం ల్ జనసేన 
ప్రీ్ట నాయకులు గళ్ళ శ్రీనివాస్, వబిబున జనార్దన శ్రీకాంత్ ఆధ్రయూాంల్ 75,76,77,78 
బూత్ లకు కమిటీ నియామకాం చేయడాం జరిగిాంది, గళ్ళ శ్రీనివాస్ మట్్లడుతూ రోజు 
రోజు క్ జనసేన ప్రీ్ట ని అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ని ప్రజలు ఆశీర్దిస్్తనానిరని, దానిని 
మనాం అాందరాం కలిస్కట్్టగా ప్రజలకు భరోసా కలి్పాంచి ఓటర్్స గా మరిచి పవన్ కళ్యూణ్ 
ని ముఖయూమాంత్రి ని చేయడాంల్ కీలకప్త్ పోష్ాంచాలని, గ్రామాంల్ ఏట్వాంట్ సమసయూ 
ఉనని జనసేన ప్రీ్ట వద్దకు తీస్కొని వసే్త సాయ శకు్తల వాట్ని తీరిచి ప్రజలకు భరోసా 
కలి్పదా్దమని మట్్లడడాం జరిగిాంది. శ్రీకాంత్ మట్్లడుతూ తకుకివ టైాంల్ నరవ గ్రామాంల్ 

ఉనని జనసేన ప్రీ్ట సభుయూలు మీట్ాంగ్ రావడానిని అభినాందిస్్తనానిను, ఆదివారాం జరిగిన మీట్ాంగ్ జనసేన ప్రీ్ట అభివృదిధిక్ ఒక ప్రణాళ్క మీరాందరూ కూడా మీ యొకకి అభిప్రాయాలు 
చెప్పడాం వలన మన గ్రామాంల్ ప్రీ్ట అభివృదిధిక్ చాలా ఉపయోగపడుత్ాంది. అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ మనోగతాం ఈరోజు ప్రభుత్ాం అరాచక ప్లన ఆగాలాంటే అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ముఖయూమాంత్రి అవ్డాం మత్మే పరిష్కిరాం అని, ప్రతి బూత్క్ 6గురు సభుయూలను నియమిస్్త వారిక్ 1 పరిశీలకునిని నియమిాంచడాం జరిగిాంది. ఈ విధాంగా 4 బూత్లకు 28మాంది 
సభుయూలను నియమిాంచడాం జరిగిాంది. మిగిలిన సభుయూలను కూడా గురి్తాంచి మిగతా కమిటీలు వేయడాం జరుగుత్ాంది అని, పద్దలు చెపి్పనట్్ల బూత్ కమిటీ మాంబర్్స ప్రాముఖయూత చాలా 
ముఖయూాం కవున బూత్ కమిటీల్ ఉనని సభుయూలాందరూ అభినాందనలు తెలియజేస్కుాంటూ మీరాందరూ జనసేన ప్రీ్ట గెలుపుల్ కీలక ప్త్ పోష్ాంచాలని కోరుకుాంటూ ఈ నరవ గ్రామాం 
మిగతా గ్రామలకు ఆదరశిాంగా ఉాండాలని చెప్పడాం జరిగిాంది. ఈ కరయూక్రమాంల్ ముఖయూ నాయకులు గన్రెడడీ అశోక్ కుమర్, గాంన్రేడడీ చినానిరావు, శ్రీను, బడుడీ నాయుడు, బాండాల రవి 
బబ్, రాడ పాంటరావు, గవర శ్రీను, నరవ సతీష్, నరవ రమేష్, గణేష్, జర్రిపోత్ల నరి్సాంగరావు, గిరి, అచుయూతరావు, పటనిల కోట్, మునస రాజు మరియు జనసైనికులు ప్ల్గోనానిరు.

కా్యన్సర్ బాధితునికి ఆర్కసాయమందించిన పవన్ 
సేన సమితి

శతఘ్ని న్యూస్: ఇచాచిపురాం: ప్యితేరు 
గ్రామనిక్ చెాందిన మదే కేశవ బెహరా 
నోట్ కయూన్సర్ త గత కొాంత కలాంగా 
బధపడుత్నానిరు. వారి పరిస్థితి చూస్ 
ఆ గ్రామనిక్ చెాందిన జనసైనికుల 
సమచారాం మేరకు పవన్ సేన సమితి 

తరపున చెరో 5000 రూప్యలను జనసేన ప్రీ్ట రాష్ట్ర జాయిాంట్ సెక్రటరీతిప్పన 
దురోయూధన రెడడీ సమక్షాంల్ అాందజేయడాం జరిగిాంది. ఈ సాందరబుాంగా పవన్ సేన సభుయూలు 
మట్్లడుతూ ఇలానే ప్రతి ఒకకి గ్రామాంల్ ఉనని సమసయూలు ఆ గ్రామ జనసైనికులు 
సాయాంత తీరుసా్తమని హామీ ఇవ్డాంజరిగిాంది.

గుమమీ అశోక్ చేతిలో మోసపోయన రైతుల పక్షాన 
పోరాడత్ం: బొబ్బేపలి్ల సురేష్

శతఘ్ని న్యూస్: సరే్పలి్ల నియోజకవరగోాం: 
తటపలి్ల గూడ్రు మాండల కేాంద్రాంల్ 
ఆదివారాం సరే్పలి్ల నియోజకవరగో జనసేన 
ప్రీ్ట నాయకులు బబేబుపలి్ల స్రేష్ 
నాయుడు ఆధ్రయూాంల్ డాక్టర్ బి.ఆర్ 
అాంబేదకిర్ విగ్రహానిక్ పూలమలవేస్ 
నివాళ్లరి్పాంచి రాష్ట్ర వయూవసాయ శాఖ 
మాంత్రి ముఖయూ అనుచరుడైన మనుబోలు 
మాండలానిక్ సాంబాంధిాంచిన ధానయూాం 
దళ్రీ గుమ్మ అశోక్ చేతిల్ మోసపోయిన 
రైత్లకు నాయూయాం చేయాలని కోరుతూ 
విన్తనిమైన కరయూక్రమనిక్ శ్రీకరాం 

చుట్్టన సరే్పలి్ల నియోజకవరగో జనసేన ప్రీ్ట. ఈ సాందరబుాంగా బబేబుపలి్ల స్రేష్ నాయుడు 
మట్్లడుతూ రాష్ట్ర వయూవసాయ శాఖ మాంత్రి గారి ముఖయూ అనుచరుడు మనుబోలు మాండలానిక్ 
సాంబాంధిాంచిన వైసీపీ నాయకుడు, వైసీపీ ఉప సర్పాంచ్ ధానయూాం దళ్రి గుమ్మ అశోక్ కౌలు రైత్ల 
దగగోర ధానాయూనిని కొనుగ్లు చేస్ గత ఎనిమిది నెలల నుాంచి రైత్లకు డబ్బులు చెలి్లాంచకుాండా 
పకకి రాష్్రాల్్ల సాంచరిస్్తాంటే ఆయన పైన కఠిన చరయూలు తీస్కోకుాండా మీనమేష్లు వేస్్తనని జిలా్ల 
అధికరులపై తపి్పాంచుకుని తిరుగుత్నని ధానయూాం దళ్రి గుమ్మ అశోక్ పై చరయూలు తీస్కోవాలని 
రాష్ట్ర ప్రభుతా్నిక్ జనసేన ప్రీ్ట తరఫున మేము కోరడమైనది. తటపలి్లగూడ్రు మాండలాంల్ 
ఎవరైనా సరే ధానాయూనిని గుమ్మ అశోక్ ఇచిచి మీకు డబ్బు తిరిగి ఇవ్కుాండా ఉాంటే మీ పేర్లన్నిట్ని 
కూడా జనసేన ప్రీ్టక్ ఇచిచిన ఎడల మీ పక్షాన నిలబడ జనసేన ప్రీ్ట పోరాడుత్ాంది. ద్నిక్ 
ఉదే్దశిాంచి ఆదివారాం ఈ కరయూక్రమనిని తటపలి్ల గూడ్రు మాండలాంల్ నిర్హాంచడాం జరిగిాంది. 
ధానయూాం దళ్రి గుమ్మ అశోక్ సరే్పలి్ల నియోజకవరగోాంతప్ట్ నెలూ్లరు, తిరుపతి జిలా్లలల్ని 
వాందలాది మాంది రైత్లకు రూ.కోట్ల రూప్యల డబ్బులు ఎగనాాం కొట్్ట పకకి రాష్్రాల్్ల దరాజెగా 
సాంచరిస్్తనానిడు. ఆయన చేతిల్ మోసపోయిన పలువురు రైత్లు పోల్స్లకు ఫిరాయూదు చేస్న 
ఇప్పట్వరకు చరయూలు లేవు. ద్నిక్ కరణాం అధికర ప్రీ్ట నాయకుడు, రాష్ట్ర వయూవసాయ శాఖ 
మాంత్రి ముఖయూ అనుచరుడు కవడమే. కబట్్ట జనసేన ప్రీ్ట తరఫున మేము తెలియజేయడాం 
ఏమనగా ధానయూాం దళ్రి గుమ్మ అశోక్ చేతిల్ మోసపోయిన రైత్లు ఎవరైనా ఉాంటే నెలూ్లరు 
నగరాంల్ని జనసేన ప్రీ్ట జిలా్ల కరాయూలయానికైనా, సరే్పలి్ల గ్రామాంల్ ఉనని నియోజకవరగో 
జనసేన ప్రీ్ట కరాయూలయాంల్ నైనా, సాథినిక జనసేన ప్రీ్ట నాయకుల దృష్్టకైనా తీస్కువచిచిన 
ఎడల వారి పక్షాన జనసేన ప్రీ్ట నిలబడుత్ాందని తెలియజేస్్తనానిాం. ఈ కరయూక్రమాంల్ జనసేన 
ప్రీ్ట మాండల అధయూక్షుడు సాంద్ప్, జనసేన ప్రీ్ట నాయకులు రాకేష్, షేక్ రహాం, శ్రీహరి, జడాడీ 
చినని, బట్ట నరస్ాంహ తదితరులు ప్ల్గోనానిరు.

రాయచోట్లో ఘనంగా వికలాంగుల దినోత్సవం
శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిలా్ల, రాయచోట్ వికలాాంగుల దినోత్సవ సాందరభాాంగా రాయచోట్ 
అననిమయయూ జిలా్ల ప్రభుత్ ఉననిత ప్ఠశాల డైట్ ల్ వికలాాంగుల దినోత్సవాం ఘనాంగా 
జరిగిాంది. వికలాాంగులకు అనిని విధాలుగా అాండగా ఉాంట్మని, వారిక్ వివిధ రకల పనషిను్ల 
మరియు ప్రభుత్ ఉద్యూగ అవకశాలు స్యాం ఉప్ధి, సదరాం సరి్టఫికెట్్స, బస్్స ప్స్ల 
విషయాం ల్ గాని వారిక్ అాండగా ఉాంట్మని వికలాాంగులకు భరోసా ఇచాచిరు. మాంద కృష్ణ 
మదిగ ఆకాంశమేరకు స్త్రీ శిశు సాంక్షేమ శాఖల్ విల్నాం అయినట్వాంట్ వికలాాంగుల శాఖను 
ప్రతేయూకాంగా వికలాాంగులకు శాఖను ఏరా్పట్ చేస్న కృష్ అభినాందన్యమని మాందకృష్ణ 
మదిగను వికలాాంగులు కొనియాడారు. ఈ కరయూక్రమాంల్ ముఖయూ అతిథులుగా రాయచోట్ 
గవరనిమాంట్ హాస్్పటల్ డాక్టర్ భాసకిర్ రెడడీ, ఎమ్మరీ్పఎస్ రాష్ట్ర నాయకులు రామాంజనేయులు, 
జనసేన జిలా్ల కోఆరిడీనేటర్ రామ శ్రీనివాస్, విహెచి్పఎస్ రాష్ట్ర అధికర ప్రతినిధి చినని స్బబుయయూ, 
వి హెచ్ పి ఎస్ అననిమయయూ జిలా్ల అధయూక్షులు రెడడీయయూ, బీఎసీ్ప అధికర ప్రతినిధి వెాంకటరమణ 
మరియు వికలాాంగులు పద్ద ఎత్్తన ప్ల్గోని సభను విజయవాంతాం చేయడాం జరిగిాంది.

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


సోమవారం, 05 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గునుకుల కిషోర్ ఆధ్వర్యంలో జనసేన టయం ర్్లీ
శతఘ్ని న్యూస్: నెలూ్లరు జిలా్ల జనసేన ప్రీ్ట ప్రధాన కరయూదరిశి గునుకుల క్షోర్ ఆధ్రయూాంల్ 42వ డవిజన్ అధయూక్షులు కాంతర్ సమక్షాంల్ 50 మాంది ముస్్లాం మైనారిటీలు స్చఛాాందాంగా 
ప్రీ్ట ల్ చేరడానిక్ రావడాంత ట్రాఫిక్ అాంతరాయాం కలుగకుాండా వారిక్ వి ఆర్ సీ గ్ాండో్ల ప్రీ్ట కాండువాలు వేస్ జనసేన ప్రీ్ట చేస్్తనని, చేయబోయ్ కరయూక్రమలను వివరిాంచడాం 
జరిగిాంది తదనాంతరాం రాజాయూాంగ నిరా్మత బబ సాహెబ్ అాంబేదకిర్ గారిక్ పూలమల వేస్ రాయూల్గా జనసేన ప్రీ్ట చేస్్తనని కరయూక్రమలను తెలియజేస్్త పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమాంత్రి 
అయితే పరిప్లన ఎలా ఉాంట్ాంద్, ప్రస్్తత ప్రభుత్ాం అవలాంభిస్్తనని నిరాంకుశ పోకడలను, ధౌరజెనాయూలను ప్రజలకు తెలియజేస్్త వెళ్్ల మహాతా్మగాాంధీ విగ్రహానిక్ పూలమలలు వేస్ 
నివాళ్లరి్పాంచారు. ఈ కరయూక్రమాంల్ జనసేన టీాం పూసల మలే్లశ్రరావు, అలేఖ్, రాజా, కాందర్, అమీన్, మన్ష్, హేమాంత్ మౌనిష్, వర, బన్ని తదితర జన సైనికులు ప్ల్గోనానిరు.

కొణిజేట్ రోశయ్య గొప్ప రాజనీతిజ్ఞుడు: నెరేళ్ల సురేష్
శతఘ్ని న్యూస్: గుాంటూరు: రాష్ట్ర రాజకీయాల్్ల ఎలాాంట్ అవిన్తి మచచిలేని నాయకుడు, తాను చేపట్్టన 
ప్రతీ పదవిక్ వనెని తెచిచిన గొప్ప రాజన్తిజు్ఞడు ఉమ్మడ ఆాంధ్రప్రదేశ్ మజీ ముఖయూమాంత్రి, మజీ తమిళనాడు 
గవరనిర్ దివాంగత కొణిజేట్ రోశయయూ అని గుాంటూరు అరబున్ జనసేన ప్రీ్ట అధయూక్షుడు నేరేళ్ళ స్రేష్ 
అనానిరు. ఆదివారాం నగర ప్రీ్ట కరాయూలయాంల్ జరిగిన కొణిజేట్ రోశయయూ ప్రధమ వరధిాంతి సాందరభాాంగా 
ఆయన చిత్పట్నిక్ పూలమలలు వేస్ ఘననివాళ్లు అరి్పాంచారు. ఈ సాందరభాాంగా నేరేళ్ళ స్రేష్ 
మట్్లడుతూ రాష్ట్ర చరిత్ల్ రోశయయూ అధిరోహాంచిన పదవులు మరే నాయకుడు కూడా పాందలేదనానిరు. 
ఆరయూవైశయూ జాతి కీరి్త ప్రతిష్టలను విశ్వాయూప్తాం చేస్న ఘనత రోశయయూకు మత్మే దకుకిత్ాందని స్రేష్ 
కొనియాడారు. జనసేన ప్రీ్ట రాష్ట్ర కరయూదరిశి, మైనారిటీ నాయకులు నాయబ్ కమల్ మట్్లడుతూ.. 

ఉమ్మడ ఆాంధ్రప్రదేశ్ ఆరిథికమాంత్రిగా పదహారు సారు్ల బడెజెట్ ప్రవేశపట్్టన ఏకైక ఆరిధిక నిపుణుడు రోశయయూ అని అనానిరు. స్తాంత్ సమరయోధుడు యన్ జీ రాంగా ప్రధాన శిష్యూడైన కొణిజేట్ రోశయయూ 
రాజకీయ, వయూక్్తగత జీవితానిని నేట్ రాజకీయ నాయకులు స్ఫూరి్తగా తీస్కుని ముాందుకు సాగాలని నాయబ్ కమల్ అభిలాష్ాంచారు. ఈ కరయూక్రమాంల్ జనసేన ప్రీ్ట జిలా్ల అధికర ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి, 
ఉప్ధయూక్షురాలు బిట్రగుాంట మలి్లక, ఉప్ధయూక్షుడు చిాంతా రాజు, ప్రధాన కరయూదరిశిలు స్రిశెట్్ట ఉదయ్, చామరిధి ఆనాంద్ సాగర్, యడ్ల నాగ మలే్లశ్రరావు, వీరమహళ రాజనాల నాగలక్ష్మి, మహబూబ్ 
బష్, సమిశెట్్ట నవీన్, స్ాంకే శ్రీను, త్రిపుర, బ్డాంప్డు రాజు, పుల్లాంసెట్్ట ఉదయ్, యాట్ల దురగో ప్రసాద్, పులిగడడీ గ్పి, తిరుమల శెట్్ట క్టూ్ట, ఫణి శర్మ తదితరులు ప్ల్గోనానిరు.

ప్రణీత్ రెడిడి పద్దతి మార్చుకో: మలగా రమేష్
శతఘ్ని న్యూస్: ఒాంగ్లు: బలినేని ప్రణీత్ రెడడీ.. న్ పద్దతి మరుచికో, 

ముని్సపల్ సథిలాలు కబజె చేయాలని చూస్్త ఊరుకునే ప్రసకే్త లేదని 
జనసేన నగర అధయూక్షులు, 38వ డవిజన్ కరొ్పరేటర్ మలగా రమేష్ 
హెచచిరిాంచారు. ఆదివారాం మీడయా ముఖాంగా మలగా పలు విషయాలు 
మట్్లడారు. ఒాంగ్లు శాసన సభుయూలు బలినేని శ్రీనివాసరెడడీ తనయుడు 
బలినేని ప్రణీత్ రెడడీ ఆగడాలు తిమీరిపోయాయనానిరు. ఆయన తీరు 
వలన నగర ప్రజలు నానా ఇబబుాందులు పడుత్నానిరనానిరు. ముని్సపల్ 

ఆస్్తలను కూడా వదలాం లేదని ఆరోపిాంచారు. తమ డవిజన్ 38ల్ ది క్లత్ మరచిాంట్ అసస్య్షన్ 
వెాంచరో్లని ముని్సప్లిటీక్ సాంబాంధిాంచిన సథిలానిని ఆయన చెర నుాండ కప్డాలని కోరారు. స్మరు 
1970 వేస్న ఈ వెాంచరో్ల ముని్సప్లటీక్ సాంబాంధిాంచిన సథిలాం సరే్ నాం.118/1 ఎల్. పి నెాంబర్ 
100/78 ల్ ఉాంది. గత 10 రోజుల క్రిాందట ఆ సథిలాం చుట్ట ప్రహరీ గ్డ కట్్టలనే ఉదే్దశయూాంత 
ముని్సపల్ ఇాంజన్రిాంగ్ విభాగాం కొలతలు వేస్, దానిక్ సాంబాంధిాంచి రూ 10 లక్షలు కూడా నిధులు 
మాంజూరు చేశారు. ఈ నేపథయూాంల్ ప్రహరీ గ్డ పనులు కూడా మదలు పట్్టరు. కని గత మూడు 
రోజుల నుాండ ప్రహరీ పనులను నిలిపివేశారు. హఠాత్్తగా ఎాందుకు నిలిపి వేశారో ఎవ్రిక్ తెలియదు. 
అడగినా సక్రమైన సమధానాం వారి వద్ద నుాండ లభిాంచడాం లేదు. ద్ాంత ఆ సథిలానిని ఇలానే ఖ్ళీగా వదిలి 
వేసే్త కబజెకు గురౌతాందని సాథినిక ప్రజలు ఆాంద్ళన వయూక్తాం చేస్్తనానిరు. ఈ క్రమాంల్ పనులను ప్రణీత్ 
రెడడీ ఆపిాంచారని బహరాంగ రహసయూాంగా మరిాందనానిరు. ఆపడాం వెనుక ఓ మస్టర్ ప్్లన్ ఉాందని చరచి 
నడుస్తాంది. మళీ్ల పనులు పున: ప్రారాంభాం కకుాంటే బలినేని ఇాంట్ వద్ద ధరాని చేసా్తమని హెచచిరిాంచారు. 
ఇలానే ఒాంగ్లు నగరాంల్ ముని్సప్లట్క్ సాంబాంధిాంచిన సథిలాలు స్మరు 80క్ పైగానే లే అవుట్్ల 
ఉనానియి. వాట్ల్ కొనినిట్ సాంరక్షణను మత్ాం ముని్సప్లటీ గాలికొదిలేస్ాంది. ఈ క్రమాంల్ ముని్సపల్ 
సథిలాలను దరాజెగా కబజె చేస్్తనానిరు. ఇప్పట్కైనా ముని్సపల్ యాంత్రాాంగాం నిద్ర మత్్త వీడ ముని్సపల్ 
ఆస్్తలను కడాలని కోరారు. అదే విధాంగా 38వ డవిజనల్్ల నిలిచి పోయిన ప్రహరీ గ్డ నిరా్మణ పనులు 
పున:ప్రారాంభిాంచాలని మలగా రమేష్ డమాండ్ చేశారు. లేదాంటే జనసేన పక్షాన ముని్సపల్ అధికరుల 
తీరుపై ఉదయూమ బట పట్్టలి్స వస్్తాందని హెచచిరిాంచారు.

పలు ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాలలో పాల్్నని 
పిత్ని బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడవరాం: 
రాష్ట్ర జనసేన పీఏసీ సభుయూలు 
ముమి్మడవరాం నియోజకవరగోాం 
ఇాంచార్జె పితాని బలకృష్ణ ఆదివారాం 
ముమి్మడవరాంల్ శ్రీదేవి థియ్టర్ 
వారి శ్రీదేవి ట్రేడర్్స న్తన 
ప్రారాంభోత్సవ కరయూక్రమాంల్ 
ప్ల్గోనానిరు, అదేవిదాంగా 

ముమి్మడవరాం బైప్స్ రోడుడీ కశి వారి తూము సెాంటర్ ఫ్ాండ్్స ఫ్యూమిల్ ధాబ 
న్తనాంగా ప్రారాంభోత్సవాంల్ ప్ల్గోనడాం జరిగిాంది. క్రాప చిాంతలపూడ గ్రామనిక్ 
చెాందిన గుర్రాల వారి వివాహ వేడుకల్్ల ప్ల్గోని అనాంతరాం అమలాపురాంనకు చెాందిన 
మట్ల రమణ బబ్ గృహప్రవేశాంల్ ప్ల్గోనానిరు. వీరి వెాంట జిలా్ల ఉప్ధయూక్షులు 
సానబోయిన మలి్లకరుజెన రావు, రాష్ట్ర కరయూదరిశి జకకిాంశెట్్ట బలకృష్ణ, గుద్దట జమి్మ, 
గ్దాశి పుాండరీష్, దూడల సా్మి, శీలాం ప్రసాద్, నాతి నాగేశ్రరావు, కన్నిడ నాని, 
రాయుడు, గ్విాందు, గెదా్దడు పాండు, రవి, నాయకులు మరియు కరయూకర్తలు ప్ల్గోనానిరు.

స్వరీ్య దంగేట్ మంగారావుకు నివాళ్లర్పంచిన పిత్ని
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడవరాం: 
రాష్ట్ర జనసేన ప్రీ్ట పీఏసీ సభుయూలు, 
ముమి్మడవరాం నియోజకవరగో ఇనాచిర్జె 
పితాని బలకృష్ణ కట్రేనికోన మాండలాం 
వేట్లప్లెాం గ్రామాంల్ జనసేన ప్రీ్ట 
నాయకులు స్రీగోయ దాంగేట్ మాంగారావు 
మదట్ సాంవత్సరికాం కరయూక్రమాంల్ 
ప్ల్గోని ఆయన ఫోటక్ అాంజలి 

ఘట్ాంచారు. వీరి వెాంట కట్రేనికోన మాండల అధయూక్షులు మోక బల ప్రసాద్, జిలా్ల ఉప్ధయూక్షులు 
సానబోయిన మలి్లకరుజెన రావు అయినవిలి్ల మాండల అధయూక్షులు గుర్రాల రాాంబబ్, మజీ 
సొసైటీ అధయూక్షులు శీలాం స్రయూనారాయణ, మాండల కరయూదరుశిలు పిలి్ల గ్పి, రాంబల చౌదరి 
బబ్, సాంసాని ప్ాండురాంగ రావు, దూడల సా్మి నాయుడు, నాతి నాగేశ్రరావు, ఓగూరి 
న్తన బబ్, వజ్రపు చిరాంజీవి, పయియూల ప్రసాద్, కడలి సతయూనారాయణ, వీర మహళలు 
ఓగూరి భాగయూశ్రీ, గిడడీ రతనిశ్రీ తదితరులు ప్ల్గోనానిరు.

ఐరాల జనసేన పారీటీ మండల కమిటీ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: పూతలపట్్ట: 
జిలా్ల అధయూక్షులు డాక్టర్ పస్పులేట్ 
హరిప్రసాద్ ఆదేశాలు మేరకు ఐరాల 
మాండల కమిటీ సమవేశాం కవడాం 
జరిగిాంది. ఈ సమవేశాంల్ జనసేన 
పలె్లబట నిర్హాంచి బూత్ కమిటీలను 
ఏరా్పట్ చేస్కోవాలని నిర్ణయిాంచారు. 
ఈనెల 10వ తేద్న పేరయయూ గారి పలె్ల 
పాంచాయతీ ల్ ప్రారాంభిాంచాలని 

నిర్ణయిాంచారు. ఈ కరయూక్రమాంల్ జిలా్ల ప్రధాన కరయూదరిశి త్లస్ ప్రసాద్ కరయూదరిశి ఏపీ శివయయూ, మాండల 
అధయూక్షులు పురుషోత్తాం, ఉప్ధయూక్షులు శీను, ప్రధాన కరయూదరిశి త్లస్ బబ్ కరయూదరుశిలు మహాలక్ష్మి, 
పూర్ణచాంద్ర, వినోద్, భరత్ ప్ల్గోనానిరు.
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