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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గన్నవరం నియోజకవర్గ  సర్ంచులు, 
ఎంపీటీసీలతో సమావేశమైన 

నాగంద్రబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి: పి గననివరం నియోజకవర్గ పరిధిలో జనసేన పార్టీ 
తరఫున గెలుపందిన సర్ంచులు మరియు ఎంపీటీసీలతో రాజమండ్రి షెలటీన్ 
హోటలోలో సమావేశమైన జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు కొణిదెల నాగంద్రబాబు. ఈ 
సందర్ంగా నాగంద్రబాబు జనసేన పార్టీని మరింత బలోపేతం చేయడానికి ఏవిదంగా 
మందుకువెళ్లోలి, పార్టీ భవిషయూత్ కారాయూచరణ నిమిత్ం దిశానిర్దేశం చేశారు.

సీసీ రోడ్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన.. 
పాల్గొన్న జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: అమలాపురం: అమలాపురం పురపాలక సంఘం 9వ 
వారుడులో గడప గడపకు కారయూక్రమంలో భాగంగా సిసి రోడ్ కు శంకుస్థాపన 
జరిగంది. 5లక్షల రూపాయల ప్రభ్త్వ నిధులతో నిరి్మంచే సిసి రోడ్ కు 
పురపాలక చైర్ పర్సన్ రెడ్డు సతయూ నాగంద్రమణి, 9వార్డు జనసేన కౌని్సలర్ 
గొలకొటి విజయలక్ష్మి శంకుస్థాపన చేస్రు. ఈ కారయూక్రమంలో కౌని్సలరులో 
మటటీ పరి్ నాగంద్రరావు, దొమ్్మటి రామ, గొవా్వల రాజేష్ సంస్ని చంద్ర 
శేఖర్, కట్టీజు సనానియి దాసు, బొర్రా వెంకటేశ్వరావు, గండ్ దేవి హారిక, 
తికాకా సతయూ లక్ష్మి, కో. ఆప్షన్ సభ్యూలు వంకాయలకాశీ, రెడ్డు సతయూనారాయణ, 
గొలకొటి వాసు, తికాకా ప్రస్ద్, కమిషనర్ వి. అయయూప్ నాయుడు, డ్.ఇ 
అప్లరాజు, ఏ.ఇ హేమంత్, ఏ.ఇ భాసకార్ తదితరులు పోల్్గనానిరు.

గన్్నరుపుట్టు గ్రామంలో జనసేన పార్టు గ్రామ దర్శిని
గ్రామ దర్శిని కార్యక్రమంలో భాగంగా గన్్నరుపుట్టు  గ్రామంలో జనసేన నాయకుల పర్యటన
శతఘ్ని న్యూస్:  అల్లోరి సీతారామరాజు జిలాలో, జి.మాడుగుల మండలం, కె.కోడపలిలో 
పంచాయితీ, గన్నిరుపుట్టీ గ్రామంలో జనసేన పార్టీ అరకు పారలోమంట్ ఇంచారిజి డాకటీర్ 
వంపూరు గంగులయయూ ఆదేశాల మ్రకు, జి.మాడుగుల మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు 
మస్డ్ భీమనని ఆధ్వరయూంలో జనసేన పార్టీ గ్రామ దరిశిని కారయూక్రమంలో భాగంగా.. 
గన్నిరుపుట్టీ గ్రామంలో జి.మాడుగుల మండల నాయకులు పరయూటించడం జరిగనది. 
కారయూక్రమంలో ప్రధానంగా గ్రామ సమసయూలు పార్టీ తరఫున అడ్గ తెలుసుకోవడం 
జరిగనది. సీసీ రోడ్, డ్రైన్జి సిసటీమ్ సరిగా లేదని గ్రామసు్లు జనసేన నాయకుల దృష్టీకి 

తీసుకురావడం జరిగనది. ఈ సందర్ంగా గ్రామసు్లు మాట్లోడుతూ మా పంచాయితీ పరిదిలో సుమారు 30 గ్రామాలకు సంబంధించిన తాబేలిగుమి్మ అన్ పంట కాల్వను మరమ్మత్్ 
చేసే్ మ్మ పంటలు పండ్ంచుకోవడానికి వీలుకలుగుత్ంది ఈ సమసయూలపై అధికారుల దృష్టీకి తెలియపరచి, రైత్లకు మ్లుచేసేలా పంట కాలువల పనులు చేయించాలని ప్రసు్త 
ప్రభ్త్వంలో నితాయూవసర సరుకుల ధరలు రోజు, రోజుకీ ఆకాశాననింట్త్నానియని, ర్షన్ లో పపు్, న్నె ఏమీకూడా ఇవ్వడం లేదని, బయత షాపులోలో కొనుగోలు ధరలు స్మానుయూలకు 
అందుబాట్లో లేవని ఆవేదన వయూక్ం చేశారు. ఈ సందర్ంగా మండల అధయూక్షులు మాట్లోడుతూ త్వరలోన్ ఈ నిరంకుశ ప్రభ్తా్వనికి ప్రజలు బుదిధి చెపా్రని, మాట తప్డం మడమ 
తిప్డం జగన్్మహన్ రెడ్డు గారికి పరిపాటి అని ప్రజాపాలకులుగా పూరి్గా వైఫలయూం చెందారని, తండ్రి వైస్్సర్ కి తగ్గ తనయుడు కాలేకపోయారని, బహుశా విదాయూరిథా దశ నుంచే నిరలోక్షష్యపు, 
న్రస్వభావం కలిగన వయూకి్ అని, ప్రజలు కేవలం వైస్్సర్ రాజశేఖర్ రెడ్డు గారిని నమి్మ మాత్రమ్ ఓట్ వేశారని లేకుంటే న్రసు్లకు ఓట్ వేసేంత అజాఞానులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కారని 
తెలిపారు. యూత్ అధయూక్షుడు షేక్ మస్్న్ మాట్లోడుతూ ఇప్టికైనా మ్లుకొని ఈ వైసీపీ ప్రభ్తా్వనిని చిత్్గా ఓడ్ంచకపోతే ప్రజాపాలన కుంట్పడ్, నిరుద్యూగ సమసయూలు ఎకుకావయ్యూ 
మపు్ పంచివుందని తెలిపారు. జనసేన గ్రామ దరిశిని కారయూక్రమంలో మండల నాయకులు జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షుడు స్గెని ఈశ్వరావు, యూత్ అధయూక్షులు మస్్న్, కారయూనిరా్వక 
కారయూదరిశి మస్డ్ సింహాచలం, కొర్ర భానుప్రస్ద్ తదితర జనసైనికులు గ్రామసు్లు పాల్్గనానిరు.

గన్్నరుపుట్టు గ్రామంలో జనసేన పార్టు 
గ్రామ దర్శిని

గ్రామ దర్శిని కార్యక్రమంలో భాగంగా గన్్నరుపుట్టు  గ్రామంలో జనసేన 
నాయకుల పర్యటన
శతఘ్ని న్యూస్:  అల్లోరి సీతారామరాజు జిలాలో, జి.మాడుగుల మండలం, 
కె.కోడపలిలో పంచాయితీ, గన్నిరుపుట్టీ గ్రామంలో జనసేన పార్టీ అరకు 
పారలోమంట్ ఇంచారిజి డాకటీర్ వంపూరు గంగులయయూ ఆదేశాల మ్రకు, 
జి.మాడుగుల మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు మస్డ్ భీమనని 
ఆధ్వరయూంలో జనసేన పార్టీ గ్రామ దరిశిని కారయూక్రమంలో భాగంగా.. 
గన్నిరుపుట్టీ గ్రామంలో జి.మాడుగుల మండల నాయకులు పరయూటించడం 

జరిగనది. కారయూక్రమంలో ప్రధానంగా గ్రామ సమసయూలు పార్టీ తరఫున అడ్గ తెలుసుకోవడం జరిగనది. సీసీ రోడ్, డ్రైన్జి సిసటీమ్ సరిగా లేదని గ్రామసు్లు జనసేన నాయకుల దృష్టీకి 
తీసుకురావడం జరిగనది. ఈ సందర్ంగా గ్రామసు్లు మాట్లోడుతూ మా పంచాయితీ పరిదిలో సుమారు 30 గ్రామాలకు సంబంధించిన తాబేలిగుమి్మ అన్ పంట కాల్వను మరమ్మత్్ 
చేసే్ మ్మ పంటలు పండ్ంచుకోవడానికి వీలుకలుగుత్ంది ఈ సమసయూలపై అధికారుల దృష్టీకి తెలియపరచి, రైత్లకు మ్లుచేసేలా పంట కాలువల పనులు చేయించాలని ప్రసు్త 
ప్రభ్త్వంలో నితాయూవసర సరుకుల ధరలు రోజు, రోజుకీ ఆకాశాననింట్త్నానియని, ర్షన్ లో పపు్, న్నె ఏమీకూడా ఇవ్వడం లేదని, బయత షాపులోలో కొనుగోలు ధరలు స్మానుయూలకు 
అందుబాట్లో లేవని ఆవేదన వయూక్ం చేశారు. ఈ సందర్ంగా మండల అధయూక్షులు మాట్లోడుతూ త్వరలోన్ ఈ నిరంకుశ ప్రభ్తా్వనికి ప్రజలు బుదిధి చెపా్రని, మాట తప్డం మడమ 
తిప్డం జగన్్మహన్ రెడ్డు గారికి పరిపాటి అని ప్రజాపాలకులుగా పూరి్గా వైఫలయూం చెందారని, తండ్రి వైస్్సర్ కి తగ్గ తనయుడు కాలేకపోయారని, బహుశా విదాయూరిథా దశ నుంచే నిరలోక్షష్యపు, 
న్రస్వభావం కలిగన వయూకి్ అని, ప్రజలు కేవలం వైస్్సర్ రాజశేఖర్ రెడ్డు గారిని నమి్మ మాత్రమ్ ఓట్ వేశారని లేకుంటే న్రసు్లకు ఓట్ వేసేంత అజాఞానులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కారని 
తెలిపారు. యూత్ అధయూక్షుడు షేక్ మస్్న్ మాట్లోడుతూ ఇప్టికైనా మ్లుకొని ఈ వైసీపీ ప్రభ్తా్వనిని చిత్్గా ఓడ్ంచకపోతే ప్రజాపాలన కుంట్పడ్, నిరుద్యూగ సమసయూలు ఎకుకావయ్యూ 
మపు్ పంచివుందని తెలిపారు. జనసేన గ్రామ దరిశిని కారయూక్రమంలో మండల నాయకులు జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షుడు స్గెని ఈశ్వరావు, యూత్ అధయూక్షులు మస్్న్, కారయూనిరా్వక 
కారయూదరిశి మస్డ్ సింహాచలం, కొర్ర భానుప్రస్ద్ తదితర జనసైనికులు గ్రామసు్లు పాల్్గనానిరు.
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నాదండ్ల మనోహర్ పర్యటన విజయవంతం చెయ్యండి!: కంతిశ్రీ
శతఘ్ని న్యూస్: ఎచెచెరలో: జనసేన రాష్ట్ర పీఏసీ చైర్మన్  నాదెండలో మన్హర్  శ్రీకాకుళం జిలాలో పరయూటనలో భాగంగా నాదెండలో అధయూక్షతన 4 రోజుల పాట్ నిర్వహంచనునని నియోజకవర్గ 
సమీక్షల న్పధయూంలో ఎచెచెరలో నియోజకవర్గ నాయకులు కాంతిశ్రీ గురువారం ఎచెచెరలో నియోజకవర్గం నాలుగు మండలాల మఖయూ నాయకులతో సమావేశం ఏరా్ట్ చేసి.. సమీక్షల 
కారాయూచరణ నిమిత్ం దిశానిర్దేశం చేశారు.

తాళవలస గ్రామంలో 34వ రోజు జనంతో జనసేన
జనంతో జనసేన కారయూక్రమంతో జనంలోకి దూసుకెళ్తునని ఆమదాలవలస జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ నాయకులు కొత్కోట నాగంద్ర, కోరుకొండ 
మలేలోశ్వరరావు, అంపిలి విక్రమ్(ఎంపీటీసీ) మరియు కారయూకర్లు ఆధ్వరయూంలో, జనసేన అధయూక్షులు కొణిదెల 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆశీసు్సలతో జనంతో జనసేన 34వ రోజు కారయూక్రమంలో భాగంగా గురువారం ఆమదాలవలస 
మండలం, తాళవలస గ్రామంలో ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్లో ప్రజా సమసయూలు తెలుసుకుంటూ.. జనసేన పార్టీ 
సిదాధింతాలను తెలియజేయడం జరిగంది.. భవిషయూత్్లో వచేచె ఎనినికలోలో జనసేన పార్టీని ఆదరించి, గాజు గాలోస్ 
గురు్కి ఓట్ వేసి, జనసేన పార్టీని గెలిపించవలసిందిగా ప్రతి ఒకకారిని పేరుపేరునా రికె్వస్టీ చేయడం జరిగంది. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు జయరాం, కిరణ్, కోమల్, మహేష్, పృధ్్వ, రుద్ర దీప్, అనిల్, 
మోహన్, ప్రదీప్, జనసేన కారయూకర్లు మరియు గ్రామ ప్రజలు పాల్్గని విజయవంతం చేసినందుకు ప్రతి ఒకకారినీ 
పేరు పేరునా జనసేన తరఫున ధనయూవాదామలు తెలియజేశారు.

టీమ్ పిడికిలి పోసటుర్స్ ప్రచారంలో  
వీరఘటటుం జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ: మనయూం జిలాలో, పాలకొండ నియోజకవర్గం, వీరఘటటీం 
మండలంలో జనసేన పార్టీ టీమ్ పిడ్కిలి పోసటీర్్స ప్రచారంలో బాగంగా పాలకొండ 
జనసేన పార్టీ నాయకులు, వీరహమహళలు, జనసైనికులు జనసేన పార్టీ టీమ్ పిడ్కిలి 
పోసటీర్్స సిటీకకార్్స ను ఆటోలకు అంటించడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా జనసేన జానీ 
మాట్లోడుతూ రాష్ట్ర భవిషయూత్్ కోసం ఇక ఏ విషయంలో ఏ పార్టీ దగ్గర కూడా జనసేన 
పార్టీ తగ్గ ప్రసకే్ లేదు అని జనసేన జానీ చెప్డం జరిగంది. జనసేన పార్టీ వీరమహళ, 
కర్రీ కళ్యూణి మాట్లోడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైస్్సర్్సపీ అధికారంలోకి వచిచెన తరువాత 
మహళలుకు ఎలాంటి రక్షణ లేకుండా పోయింది అని జనసేన పార్టీలో మహళలలను 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు వీరామహళలుగా గురి్ంచారు అని అలాంటి నాయకులు కచిచెతంగా 
అసంబ్లోలో ఉండాలి అని అనానిరు. జరాజపు రాజు మాట్లోడుతూ చదువుకునాని 
విదాయూరుథాలకి ఎలాంటి న్టిఫికేషన్ లేక విదాయూరుథాల ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నిరుద్యూగులుగా 
ఉండ్పోత్నానిరు అని అనానిరు. ప్రెవేట్ ఉద్యూగాలు కోసం పకకా రాషా్రాలకు వెళ్ళవలిసిన 
పరిసిథాతి వచిచెంది అని అనానిరు. రఘుమండల గణేష్ మాట్లోడుతూ.. 2024 లో జనసేన 
పార్టీకి యువత, రైత్లు ప్రతి ఒకకారు అండగాఉండాలి అని, పవన్ కళ్యూణ్ గారిని సీఎం 
చెయాయూలి అని కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో వీరఘటటీం మండలం జనసేన క్రీయాశీలక 
సభ్యూలు హెచ్ జయశకర్, బి సందీప్, బి సతీష్, దురా్గప్రస్ద్ పాల్్గనానిరు.

అరకు – లకేపుట్టు గ్రామంలో ఇంటంటకి 
జనసేన మాటలు, జనసేన సిద్ధంతాలు

జనసేన పార్టీ నాయకులకు ఘనస్వాగతం పలికిన గిరిజనులు
సుమారు 100 మంది గిరిజనులకి బటటీలు పంపిణి చేసిన జనసేన బృందం
ఇంటంటా జనసేన మాటలు, జనసేన సిదా్ధంతాలు
లకే పుట్టీ గ్రామంలో డ్రైనేజ్ సమసయూ పరిష్కారం చేయాలి
లకే పుట్టీ గ్రామంలో పరయూటంచిన జనసేన పార్టీ నాయకులు మాజీ ఎంపిటసి స్యిబాబా 
దురియా. జిల్లా కారయూ నిరవాహణ కమిటీ సభ్యూడు పాలటీ సింగ్ ప్రశంత్. జాగరపు పవన్ 
కుమార్
శతఘ్ని న్యూస్: అరకు నియోజకవర్గం: 
అల్లోరి సీతారామరాజు జిలాలో, 
అరకు నియోజకవర్గం పెదబయలు 
మండలమ, అడుగుల పుట్టీ 
పంచాయితీ పరిధిలోని లకే పుట్టీ 
గ్రామంలో గురువారమ జనసేన మాజీ 
(ఏంపిటిసి) స్యిబాబా దూరియా, 
పలాటీసింగ్ ప్రశాంత్, జాగరపు 
పవన్ కుమార్ ఆధ్వరంలో ఆయా 
గ్రామాలలో పరయూటించి గ్రామసు్లతో 
సమావేశమై జనసేన మాటలు, జనసేన 
సిదాధింతాలు ఇంటింటికి తీసుకెళ్లోరు. ఈ సందర్ంగా గ్రామాలోలో నెలకొనని డ్రైన్జ్ 
సమసయూను పరిశీలించి, డ్రైన్జ్ సమసయూను తక్షణమ్ పరిషాకారం చేయాలని గ్రామసు్లతో 
ప్రభ్తా్వనికి వయూతిర్కంగా నినాదాలతో నిరసన తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ 
మాజీ ఎంపీటీసీ స్యిబాబా మాట్లోడుతూ గరిజనుల కోసం కోట్లోది రూపాయలు ఖరుచె 
పెడుత్నానిమని చెపు్కొన్ ఈ ప్రభ్త్వం మారుమూల ప్ంతమైన లకే పుట్టీ (పిటిజి) 
గ్రామాలలో కనీస మౌలిక సదుపాయాలు లేక ప్రజలు ఇబ్ందులు పడుత్నానిరని, 
ప్రభ్త్వం ఇప్టికైనా కళ్్ళ తెరవాలని ప్రభ్త్వంపై ధ్వజమతా్రు. తక్షణమ్ ప్రభ్త్వం 
స్ందించి డ్రైన్జీ, రోడలో సదుపాయాలతో జగననని ఇలులో కాలనీలను నిరి్మంచి ఇవా్వలని 
ఈ సందర్ంగా ప్రభ్తా్వనిని డ్మాండ్ చేశారు. కారయూక్రమంలో మందుగా పరయూటించిన 
జనసేన నాయకులకు గ్రామసు్లు ఘన స్్వగతం పలికారు. అనంతరం సుమారు 
వందమంది గరిజనులకు జనసేన పార్టీ నాయకులుమాజీ ఎంపిటిసి స్యిబాబా దురియా 
ఆధ్వరయూంలో బటటీలు (వస్్రాలు) పంపిణీ చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసైనికులు 
పెదబయలు మండలం నుంచి కామరాజు, నాగరాజు, హుకుంపేట మండలం నుంచి 
చుంచు రాజు బాబు, పాడేరు మండలం నాయకులు నంద్లి మరళీ, గ్రామ ప్రజలు 
అధిక సంఖయూలో పాల్్గనానిరు.
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వీరమహిళ కుట్ంబానికి జనసేన 
నాయకుల పరామరశి

శతఘ్ని న్యూస్: వైజాగ్ ఈస్టీ: విశాఖ తూరు్ నియోజకవర్గం, 20వ వార్డు లో వీరమహళను కోలో్యిన 
తలిలోని జనసేన నాయకులు అంజి బాబు పరామరిశించి.. వారి కుట్ంబానికి ధైరాయూనిని నింపి, జనసేన 
పార్టీ ఎలలోపు్డు మీకు అండగా ఉంట్ందని తెలియజేశారు. అంజి బాబుతో పాటూ 20వ వారుడు ఇనాచెర్జి 
స్రణీదేవి, నాయకులు రాఘవరావు, వీరమహళలు, తూరు్ నియోజకవర్గం నాయకులు, జనసైనికులు 
వారి కుట్ంబానికి సంఘీభావం తెలియజేశారు.

చెరుకూరు గ్రామంలో సమాశానాని్న పర్శీలించిన బొబ్బేపలి్ల సురేష్
శతఘ్ని న్యూస్: సర్్వపలిలో: తోటపలిలోగూడూరు మండలం, చినని చెరుకూరు గ్రామంలో ఉనని స్మశానానిని గురువారం జనసేన పార్టీ 
నాయకులతో కలిసి సర్్వపలిలో నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బొబే్పలిలో సుర్ష్ నాయుడు పరిశీలించారు. ఈ సందర్ంగా 
బొబే్పలిలో సుర్ష్ నాయుడు మాట్లోడుతూ రాష్ట్ర వయూవస్య శాఖ మంత్రి గారిని సర్్వపలిలో నియోజకవర్గ ప్రజలు రెండుస్రులో 
ఎమ్మలేయూగా గెలిపించారు. కానీ ఇప్టివరకు సర్్వపలిలో నియోజకవర్గంలో కనీసం సరైన స్మశానాలు లేకపోవడం, కొనిని చోటలో 
స్మశానాలకు వెళలోందుకు దారులు లేకపోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. చినని చెరుకూరు గ్రామం నెల్లోరు నగరానికి ఆనుకొని 
ఉనని స్మశానానికి కనీసం సథాలం కూడా లేకపోవడం దారుణం. బారెడ సథాలంలో ఒక శవం మీది ఇంకొక శవం పూడుచెకోవాలి్సన 
పరిసిథాతి ఇకకాడ నెలకొంది. జనసేన పార్టీ నుంచి రాష్ట్ర ప్రభ్తా్వనిని ఒకటే కోరుత్నానిం ఇటీవల రెండు ఎకరాల సథాలానిని చెరువులో 
కేట్యించామని చెపి్ చెపు్నానిరు. అయితే ఆ కేట్యించిన సథాలానికి సంబంధించిన రోడుడు పూరి్స్థాయిలో త్వరితగతిన నిరి్మంచి 
పూరి్ చేసి ఇవా్వలి. మీరు అలా చేయలని పక్షంలో స్మశానం నిరి్మంచి ఇచేచెంతవరకు జనసేన పోరాడుత్ందని తెలియజేస్రు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ మండల అధయూక్షుడు 
సందీప్, రహం, శ్రీహరి, రహమాన్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

వైసీపీ న్తల ధనదహానికి యువత భవిష్యత్ 
నిర్వీర్యమైపోతంది: ఆళ్ళ హర్

రాష్్రానిని స్మగిలాంగంధ్రప్రదేశ్ గ మారాచారు
తమ దోపిడీని ప్రశనించకుండా యువతను మత్తుకు బానిసను చేశరు
అధికారమిచిచాంది దోచుకోవటానికే అననిట్లాగ పాలన
రాష్ట్రమంతటా వైసీపీ నేతల రూపంలో వీరప్పన్ లు
దాష్టీకాలను ప్రశనిసేతు దాడులు, ఆగడాలను అడుడుకుంటే వేధింపులు
ఆరు కోటలా ఆంధ్రుల ఉసురుతో వైసీపీ భూస్థాపితం అవుత్ంది
గంటూరు జిల్లా అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి

శతఘ్ని న్యూస్: 
గుంటూరు: వైసీపీ ఎపు్డైతే 
అధికారానిని చేపటిటీంద్ ఆ 
క్షణం నుంచి రాష్ట్రంలో 
రాబంధుల రాజయూం 
నడుసు్ందని, చివరికి 
వైసీపీ న్తల ధనదాహానికి 
యువత భవిషయూత్్ సైతం 
నిర్్వరయూమైపోత్ందని జిలాలో 
జనసేన పార్టీ అధికార 
ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి ఆవేదన 

వయూక్ం చేశారు. బుధవారం ఆయన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లోడారు. దేశం 
మొత్ంలో అతయూధికంగా మాధకద్రవాయూలు ఆంద్రప్రదేశ్ లోన్ పట్టీపడాడుయని స్మగలోంగ్ ఆఫ్ 
ఇండ్యా నివేదిక ఇవ్వటం పటలో ఆయన ఆంద్ళన వయూక్ం చేశారు. ఒకకా ఏడాదిలోన్ 
18,627 కిలోల మత్్పదారాధిలను అధికారికంగాన్ పట్టీకుంటే అనధికారికంగా 
ఇంకెనిని వేల కిలోలు తరలిసు్నానిరో తలుచుకుంటేన్ భయం వేసు్ందనానిరు. గంజాయి, 
హెరాయిన్ లాంటి మత్్ పదారాధిలకు అడాడుగా రాషా్రానిని మారాచెరనానిరు. చినని చినని బడ్డు 
కొటలోలోన్, మాల్్స లోన్ వకకాపడ్ పాకెట్ దొరికినంత సులువుగా గంజాయి పట్లోలు 
దొరుకుత్నానియనానిరు. కొనిని కాలేజీలు మాదకద్రవాయూలకు నిలయంగా మారినా కాలేజీ 
యాజమానాయూలు కానీ పోలీసులు కానీ పటిటీంచుకోవటం లేదని విమరిశించారు. మత్్కు 
అలవాట్ పడడువారు విచక్షణా జాఞానానిని కోలో్తారని అక్షణంలో తామ్మి చేసు్నానిమో 
తెలియని సిథాతిలో హతయూలు, అతాయూచారాలకు పాల్డుత్నానిరని ఆంద్ళన వయూక్ం చేశారు. 
మరోవైపు తమ ద్పిడీని ప్రశనించకుండా ఉండేందుకు వైసీపీ న్తలే కాలేజీ విదాయూరుథాలను, 
యువతను మత్్కు బానిసలాలో మారాచెరని ధ్వజమతా్రు. కాదేదీ కవితకనర్ం అననిట్లో 
వైసీపీ న్తల ద్పిడీకి పంచభూతాలు చాలటం లేదని విమరిశించారు. తమిళనాడులో ఒకకా 
ఎర్ర చందనం మాత్రమ్ వీరప్న్ ద్చుకున్వాడని కానీ ఆంద్రప్రదేశ్ లో సహజవనరులైన 
ఇసుక, మటిటీ, ఎర్ర చందనంతో పాటూ అక్రమ మదయూం, భూమలు ద్చుకోవట్నికి 
వైసీపీ న్తలే ఒకోకా వీరప్న్ అవతారం ఎత్్త్నానిరని దుయయూబట్టీరు. ప్రజలు అధికారం 
ఇచిచెంది ద్చుకువట్నికే అననిట్లో వైసీపీ న్తలు పాలిసు్నానిరని విమరిశించారు. తమ 
దాష్టీకాలను ప్రశనించిన వారిపై దాడులకు సైతం తెగబడుత్నానిరని, గతంలో ఎననిడూ 
లేనివిధంగా రాష్ట్రంలో ఒక భయానక వాతావరణం నెలకొందని ఆంద్ళన వయూక్ం 
చేశారు. ఒకకా చాన్్స అంటే నమి్మ మోసపోయామని బాధపడని వర్గం లేదని, ఆరు కోటలో 
ఆంధ్రుల ఉసురు తగలి వైసీపీ ప్రభ్త్వం త్వరలోన్ భూస్థాపితం అవుత్ందని ఆళ్ళ హరి 
అనానిరు.

గిర్జన ప్ంతంలో పండిసుతున్న పంటలకు 
గిట్టుబాట్ ధర కలి్పంచాలి: బంగారు ర్మదసు

శతఘ్ని న్యూస్: అల్లోరి సీతారామరాజు 
జిలాలో అరకు నియోజకవర్గం లో కించుమండ 
బుధవారమ వారపు సంతలో జనసేన పార్టీ 
నాయకులు బంగారు రామదాసు పరయూటించడం 
జరిగంది. ఏజెనీ్స గరిజన ప్ంతంలో రైత్లు 
పండ్సు్నని పంట కొనుగోలు ఏ విధంగా 
జరుగుత్ంది సరైన గట్టీబాట్ ధరకు వసు్ందా 
లేదా అని రైత్లను అడ్గ తెలుసుకునని బంగారు 

రామదాసు రైత్లతో మాట్లోడ్తే రైత్లు సరైన గట్ బాట్ ధరా లేదు దళ్రులు కొనటం 
వలలో నషటీపోత్నానిమని జనసేన పార్టీ నాయకుల కు రైత్లు తెలియపరచడం జరిగంది. ఈ 
సందర్ంగా జనసేన పార్టీ అరకు నియోజకవర్గం నాయకులు బంగారు రామదాసు మాట్లోడుతూ 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అల్లోరి సీతారామరాజు జిలాలో గరిజన ప్ంతంలో పండ్సు్ననిట్వంటి 
ప్రతి రైత్ యొకకా పంటకు గట్టీబాట్ ధర కలి్ంచాలని పెట్టీబడ్ పెటిటీన అసలు సొమ్మ 
కూడా రాని పరిసిథాతి ఉందని గరిజనులు తెలియపరుసు్నానిరని అలాగ పంటకు గట్టీబాట్ ధర 
లేకపోవడం వలలో గరిజన ప్ంతంలో ఉననిట్వంటి గరిజనులలో పుటిటీన యువత గంజాయి 
స్గుకు గంజాయిని విక్రయించటం గాని మదయూపానానిని విక్రయించడం గాని చేసు్నానిరని ఆరిథాక 
పరిసిథాత్లు బాలేక ఇట్వంటి చెడు అలవాటలోకు పాలవుత్నానిరని తెలియపరచడం జరిగంది. 
కావున గరిజన ప్ంతంలో పండ్సు్ననిట్వంటి పంటకు గట్టీబాట్ ధర కలి్స్్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభ్త్వమ తక్షణమ్ స్ందిస్్ జిసిసి దా్వరా గాని రైత్ భరోస్ కేంద్రం దా్వరా గాని కొనుగోలు 
చేయాలని పండ్ంచిన పంటకు గట్టీబాట్ ధర కలి్ంచాలని జనసేన పార్టీ నాయకులు మరియు 
కారయూకర్లు డ్మాండ్ చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో పాల్్గననివారు డుంబ్రి గుడ మడలం 
జన సైనికులు, బూరజిమతాయూల నాయుడు, అభి, పురంధర్ తదితరులు పాల్్గనడం జరిగంది.

కంబాల వార్ వివాహ మహోతస్వంలో పాల్గొన్న 
మేడ గురుదత్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం: సీతానగరం 
మండలం, సింగవరం కాలనీలో కంబాల 
వారి వివాహ మహోత్సవంలో రాజానగరం 
నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి 
& ఐకయూరాజయూసమితి అవారుడు గ్రహత 
మ్డ గురుదత్ ప్రస్ద్ పాల్్గనానిరు. 
ఈ కారయూక్రమంలో రాజానగరం 
నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ విరమహళ 
బెలలోపు విజయ, సీతానగరం మండల 
అధయూక్షులు కరిచరలో విజయ్ శంకర్, 
సీతానగరం మండల జనసేన పార్టీ కో-
కనీ్వనర్ కాత సతయూనారాయణ, చిడ్పి 
నాగష్, అప్యమ్మ (ప్రస్ద్), కందికటలో 
అరుణ కుమారి, జనసేన పార్టీ సీనియర్ 
నాయకులు చదువు మకే్శ్వరరావు, 
తనీనిరు తతాజీ, చలాలో ప్రస్ద్, చేకూరి 
చక్రం, కంబాల నాగంద్ర, ఎళ్ళ మణి, 

కనుమూరి వరప్రస్ద్, భాను, బెజవాడ స్యి, స్రిబాబు, మని, రాజు కుమార్, మళలో కృష్ణ, 
గణేష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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


శుక్రవారం, 09 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ర్మచంద్ర యాదవ్ ఇంటపై దడిని ఖండించిన కిరణ్ ర్యల్
శతఘ్ని న్యూస్: పుంగన్రులో ప్రజా సమసయూలపై పోరాడుత్నని పారిశ్రామిక వేత్ రామచంద్ర యాదవ్ ఇంటిపై 
ఆదివారం జరిగన దాడ్ని జనసేన తరుఫున జనసేన పార్టీ తిరుపతి ఇంచార్జి కిరణ్ రాయల్ తీవ్ంగా ఖండ్ంచడం 
జరిగంది. ఈ ఘటన న్పథయూంలో కిరణ్ రాయల్ రామచంద్ర యాదవ్ ఇంటికి వెళ్్ళ ఆయనను పరామరిశించారు. 
ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లోడుతూ.. రామచంద్ర యాదవ్ కు అనిని విధాలా జనసేన పార్టీ మదదేత్ ఉంట్ందని 
తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఇంచార్జి కిరణ్ రాయల్ వెంట రాజారెడ్డు, జిలాలో ప్రధాన కారయూదరిశి రాజేష్ యాదవ్, 
ఆర్గనైజింగ్ సక్రటర్ చైతనయూ రాయల్, పుంగన్రు టౌన్ ప్రసిడంట్ నర్ష్ రాయల్, ఉపాధయూక్షుడు నంద ప్రస్ద్ 
మరియు కుప్ం జనసైనికులు ఉనానిరు.

అంబ్ద్కర్ విగ్రహం ఏర్్పట్ చేసే వరకు ఉద్యమం 
ఆగదు.. ప్రజా సంఘాల జేఏసీ హెచ్చర్క

శతఘ్ని న్యూస్: రాయచోటి: అననిమయయూ జిలాలో కేంద్రం రాయచోటిలో తాసిలాదేర్ కారాయూలయం 
ఆవరణలో అంబేదకార్ విగ్రహానిని ఏరా్ట్ చేసే వరకు ఉదయూమానిని కొనస్గస్్మని అననిమయయూ 
జిలాలో ప్రజాసంఘాల జేఏసీ నాయకులు హెచచెరించారు. అంబేదకార్ విగ్రహానిని తొలగంచిన 
స్థానంలోన్ తిరిగ ఏరా్ట్ చేయాలని అననిమయయూ జిలాలో ప్రజా సంఘాల జేఏసీ ఆధ్వరయూంలో 
గురువారం ఉదయం నుండ్ నిరాహార దీక్షలు మొదలుపెట్టీరు. అంబేదకార్ 66వ వరధింతి 
సందర్ంగా రాయచోటి తాసిలాదేర్ కారాయూలయం ఆవరణంలో ఏరా్టైన అంబేదకార్ విగ్రహానిని 
రాత్రికి రాత్రే అపహరించారని దీనిపై రాయచోటి పోలీసులకు ఫిరాయూదు చేసినప్టికీ అంబేదకార్ 
విగ్రహానిని ఎవరు మాయం చేశారో ఇంతవరకు పోలీసులు కనిపెటటీలేకపోయారని, రాయచోటి 
పటటీణ వాయూప్ంగా దాదాపుగా 100 సీసీ కెమరాలు ఉననిప్టికీ పటటీణ నడ్బొడుడులో ఉనని 
అంబేదకార్ విగ్రహానిని అపహరించిన వారి ఆచూకీ సీసీ కెమరాలలో లేదని పోలీసులు చెప్డం 

హాస్యూస్దంగా ఉందని జేఏసీ నాయకులు దుయయూబట్టీరు. పటటీణ నడ్బొడ్డులో అంబేదకార్ విగ్రహం ఉంటే దళ్త బడుగు బలహన వరా్గలు చైతనయూవంత్లై వారి హకుకాలను గురించి 
నిలదీస్్రని భయపడుత్నని వార్ ఈ దురా్మరా్గనికి వడ్గట్టీరని అనానిరు. రాయచోటి పటటీణ కేంద్రం చుటూటీ వందల ఎకరాలు అనాయూక్ంతం అవ్వడానికి సహకరిసు్నని ఈ ప్రభ్త్వ 
పాలకులు అధికారులు, భారత రాజాయూంగ నిరా్మత జాతీయ నాయకుడు అయిన డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేదకార్ విగ్రహం కోసం అర సంట్ కూడా లేని జాగా ఇవ్వడానికి ఇషటీపడడం లేదని 
అనానిరు. రాయచోటి కోరుటీ ఎదురుగా ఉనని అరసంట్ జాగాలో అంబేదకార్ విగ్రహం ఏరా్ట్ చేసినప్టికీ ఎవరికీ ఎలాంటి నషటీం జరగదని వారనానిరు. కుల వయూవక్ష కు ఇంతకు 
మించిన ఆధారాలు ఇంకేం కావాలని వారు అనానిరు. అనంతరం నిరాహార దీక్ష శబిరానిని ఉదేదేశంచి జనసేన పార్టీ కోఆరిడున్టర్ రామ శ్రీనివాస్ మాట్లోడుతూ. అంబెడకార్ విగ్రహానిని 
దొంగలించన వారిని పట్టీకుని శక్ంచాలి.. అదేవిధంగా తొలగంచిన స్్నంలోన్ తిరిగ ప్రతిష్టీంచాలని జనసేన పార్టీ తరపున డ్మాండ్ చేసిన రామ శ్రీనివాస్ ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు రియాజ్, వశవులాలో, శంకర్ జనసైనికులు మశరహ్మద్, రాజు, ఇరాఫాన్, రామంజి, పఠాన్ పాల్్గనానిరు.

కొప్పర్జు బ్రహమాయ్యకు నివాళులర్్పంచిన చిల్లపలి్ల 
శ్రీనివాసర్వు

శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగరి మండలం, పెదవడలోపూడ్, కొత్పాలంకి చెందిన గ్రామ పెదదే 
కొప్రాజు బ్రహ్మయయూ అనారోగయూ కారణంతో మరణించడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా 
గురువారం ఉదయం కొత్పాలంలోని బ్రహ్మయయూ స్వగృహానికి వెళ్లో, బ్రహ్మయయూ 
భౌతికాయానికి పూలమాలవేసి నివాళ్లరి్ంచి, జనసేన పార్టీ తరఫున వారి కుట్ంబ 
సభ్యూలకు ప్రగాఢ స్నుభూతి తెలియజేసిన మంగళగరి నియోజకవర్గ ఇనాచెర్జి చిలలోపలిలో 
శ్రీనివాసరావు.

జాడుపూడి జనసేన ఆధవీర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం
శతఘ్ని న్యూస్:  ఇచాచెపురం: జాడుపూడ్ జనసైనికుల ఆధ్వరయూంలో గురువారం జెమ్్స 
హాసి్టల్ వారి సహకారంతో ఉచిత వైదయూ శబిరం నిర్వహంచడం జరిగంది. ఈ 
కారయూక్రమంలో సుమారు 200 మందికి ఉచిత మందులు అందించడం జరిగంది. ఈ 
కారయూక్రమానికి మఖయూ అతిథులుగా రాష్ట్ర జాయింట్ సక్రటర్ తిప్న దురోయూధన రెడ్డు, 
లోళ్ళ రాజేష్, ఆబోత్ కూరా్మ రావు, కోరాలోం రవి, శాంత రావు, హర్ష్, గ్రామ పెదదేలు 
మరియు జాడుపూడ్ యువత హర్ష్, రమ్ష్, నవీన్, దీనబంద్, మణి, రుష్ పాల్్గనానిరు.

ఆర్దిక ఇబబేందులో్ల ఉన్న కుట్ంబానికి జనసేన అండ
శతఘ్ని న్యూస్: నిడదవోలు 
నియోజకవర్గం, నిడదవోలు 
మండలం కాటకోటేశ్వరం 
గ్రామంలో గత కొంతకాలంగా 
అనారోగయూంతో కారణంగా బాద 
పడుత్నని ఒక కుట్ంబానికి 
జనసేన పార్టీ ఉజిజిన కిరణ్ 
ఆరిథాక సహాయంతో నితాయూవసర 
సరుకులు, కొంత నగదు 

అందజేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో కస్్రి వెంకట సుబా్రావు, ఉపు్ల్రి 
వాసు, ఉలిలో రమ్ష్, కొపి్శెటిటీ సతి్పండు, కట్రేడ్డు మంగరాజు, కొయయూల సుబు్, మరియు 
కాటకోటేశ్వరం గ్రామ జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

దివా్యస్తం పుసతుకని్న హర్ ప్రస్ద్ కు అందించిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: 
విజయనగరంలో జనసేన 
పార్టీని గ్రామ స్థాయిలో 
బలోపేతం చెయయూడం కోసం 
జనసేన పార్టీ నాయకులు 
విసినిగరి శ్రీనివాసరావు ఎంతో 
కృష్ చేసు్నానిరు. ఇటీవల 
జనసేన పార్టీ నిర్వహంచిన 

జగననని ఇలులో పేదలందరికి కనీనిళ్లో కారయూక్రమంలో భాగంగా విజయనగరం జిలాలో 
గుంకాలంలో దాదాపు 12,000 జగననని ఇలులో నిరి్మంచి ఇస్్నని హామీ ఇచిచెన జగన్ 
రెడ్డు.. తీరా అధికారంలోకి వచిచె దాదాపుగా 4 సంవత్సరాలు అవుత్నాని.. న్టికీ కూడా 
జగననని ఇళ్్ళ మొదలు పెటిటీ పూరి్ చెయయూలేకపోయారు. అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 
31 లక్షల మందికి జగననని ఇలులో ఇస్్ను అని మాటిచిచె.. న్టికీ వారు చెబుత్నని లకకాల 
ప్రకారం 1 లక్ష 60 వేల ఇలులో నిరి్మంచి ఇవ్వడం జరిగంది. కానీ నిజానికి జగననని 
ఇలులో నిరుపేదలు ఎవ్వరికి అందలేదు. ఈ విషయంపై ర్పాక నాగశ్వరరావు ఈ పేద్డ్కి 
ఇలులో మీద, వైసీపీ పార్టీ అవినీతిని తన 4వ పుస్కం దివాయూస్తం పుస్కం దా్వరా విడుదల 
చేస్రు. ఇదే విషయానీని జనసేన పార్టీ మీడ్యా విభాగం హెడ్ హరి ప్రస్ద్ కు చెపి్, 
దివాయూస్తం పుస్కానిని అందించడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా హరి ప్రస్ద్ ఈ రాష్ట్ర నలు 
మూలలకు దివాయూస్తం పుస్కాలు చేర్లాచూస్్ననానిరు.
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