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ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రపధాన నిలిచిన నాడే ... 
శ్రీ పొట్టి  శ్రీరాములుకు నిజమైన నివాళి

శతఘ్ని న్యూస్: సంకల్ం బలంగా ఉననిప్్డు... లక్ష్ం ప్రజా ప్రయోజనం 
అయినప్్డు... నీ వంట ఒక్కడూ లేకున్ని... ఒక్కడూ రాకున్ని విజయం 
సిద్ధంచటం తధయూమని శ్రీ అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారు నిరూపంచి 
చూపారని జనసేన పార్టి అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో 
తెలిపారు. తెలుగు మాట్లాడేవారంతా తెలుగుతలిలా నీడలో ఒక రాష్టంగా 
కలిసిమెలిసి జీవించాలని తపంచి తపంచి తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆవిరాభావానికి కారకుడైన ఆ అమరజీవి వర్ంతి సందరభాంగా 
న్ పక్షాన జనసేన శ్రేణుల పక్షాన ముకుళిత హస్తాలతో నీరాజన్లు 
అర్్స్తాన్నిను. తాయూగనిరతి మూర్తాభవించిన శ్రీ శ్రీరాములు గారు పాతికేళలా 
ప్రాయంలోనే భారయూ, కుమారుడ్ని కోలో్యి సంఘజీవిగా మార్పోయి 
తన జీవితానిని దేశం కోసం అర్్ంచుకోవడం ఆయనలోని తాయూగశీలతను 
ఈ ప్రపంచానికి చాటుతంద. సబర్మతి ఆశ్రమంలో గాంధీజీ శిష్యూనిగా 
సేవలందస్తానని సమయంలో “శ్రీరాములు వంట్ వారు మరో పదమంద 
న్పక్కన ఉంటే ఈ దేశానికి స్వతంత్రానిని ఇంకా ముందే తీస్కొచ్చేవాడ్ని” 
అని మహాత్మడు వాయూఖ్యూనించడం శ్రీ శ్రీరాములులోని దీక్షాదక్తలు ఏ 
పాట్వో అవగతమవుతాయి. శ్రీ శ్రీరాములు గార్కి నిరాహారదీక్లు కొత్తామీ 
కావు. మద్రాస్ ఉమ్మడ్ రాష్టంలోని అనిని ఆలయాలోలాకి హర్జనులకు ప్రవేశం 
కలి్ంచాలని ఆయన కఠోర దీక్ చ్సి ఉన్నిరు. దేశానికి స్్వతంత్యూం వచిచేన్ 
తెలుగువాడ్కి ఒక జాతిగా గుర్తాంప్ లేక మద్రాసీలు అని పలుప్ను సహంచలేక ఒక్కడుగా నిరాహార దీక్ను ప్రారంభంచి 58 రోజుల పాటు కఠోరంగా దీక్ను కొనస్గంచి 
చివర్కి ప్రాణాలు అర్్ంచారు. ఐదు పదుల వయస్సు నిండకుండానే తెలుగువార్ కోసం తాను వలుగుదవ్వగా మారారు. ఇంతట్ తాయూగ నిరతితో ఏర్డ్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ను 
రక్ంచుకునే అవకాశం విజుఞులైన ప్రజల చ్తిలో ఉంద. ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్వతోముఖ్భవృద్ధతో వలుగందుతూ అగ్రపధాన పయనించినప్్డే అమరజీవి శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు 
గార్కి నిజమైన నివాళి అని జనసేన్ని అన్నిరు.

ఉక్కు మనిషి స్ఫూర్తితో ముందుక్ సాగుతా
శతఘ్ని న్యూస్: మాట తప్ని... మడమ తిప్ని మహానేత శ్రీ సరాదార్ వలలాభాయ్ పటేల్. ఆయన వర్ంతి సందరభాంగా ఆ 
మహానుభావునికి నివాళులు అర్్స్తాన్నినని జనసేన పార్టి అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆయన 
ధృడచితతాం కారణంగానే సంపూర్ణ భారత్ ఆవిష్కృతం అయిందని చెప్డం అతిశయోకితా కాదు. సతయూం..ధర్మం.. ఆడ్న మాట 
తప్కపోవడం ఆయన న్యకతా్వనిని ద్వగుణీకృతం చ్శాయి. నిజాం రాజయూంతోపాటు 555 సంస్్న్లు ఇండ్యన్ 
యూనియన్లా సమ్్మళితమవడానికి శ్రీ పటేల్ ఉకు్క సంకల్మే మూలం. స్ధారణ గ్రామీణ నేపథయూం నుంచి వచిచేన శ్రీ పటేల్ 
లండన్ లో న్యూయవాద విదయూను అభయూసించి తిరుగులేని న్యూయవాదగా పేరుగాంచారు. అంతట్తో ఆగక దేశ స్్వతంత్యూమే 
ధ్యూయంగా ఉదయూమ కాలంలో వీరోచిత పోరాటం చ్శారు. స్వతంత్ భారతావనికి హోమ్ మంత్రిగా, ఉపప్రధానిగా ఆయన 
అందంచిన సేవలు నిరూపమానమైనవి. ముఖయూంగా నిజాం రాజయూంపై ఆయన సైనిక చరయూ చ్పటటికపోయినటలాయిత్ ఎంతో 
మంద అమాయకులు రజాకారలా దాష్టికాలకు బలైపోవడమే కాక సంపూర్ణ భారతదేశ ఆవిరాభావం మర్ంత ఆలసయూమై ఉండేద. 
చటటి సభలలోగాని, చటటి సభలకు ప్రాతినిధయూం వహంచ్ ప్రతినిధులు “ఇచిచేన మాట” ను తప్కూడదని శ్రీ పటేల్ విశ్వసించడం 
ఆయనకు చటటి సభల పటలా ఉనని గౌరవానిని తెలియచ్స్తాంద. సంస్్న్లను భారతదేశంలో విలీనం చ్స్తానని సందరభాంలో 

రాజభరణం చెలిలాంచడానికి అంగీకర్ంచి దానిని కొన్నిళలాపాటు కొనస్గంచి ఆ తరువాత రదుదా చ్యడానికి ఉపక్రమ్ంచినప్్డు ఆ ప్రతిపాదనను తీవ్ంగా వయూతిరేకించి శ్రీ పటేల్ తనలోని 
సతయూనిషటిను ప్రదర్్శంచారు. చటటిసభలో ఇచిచేన మాటను ఎనిని కషటినష్టిలు ఎదురైన్ అమలు చ్యాలనని శ్రీ పటేల్ రాజనీతిని కొనియాడవలసిందే. ఉకు్క మనిషిగా పేరుగాంచిన సరాదార్ 
శ్రీ వలలాభాయ్ పటేల్ స్ఫూర్తాగా న్ రాజకీయ ప్రయాణం కొనస్గస్తానని మనస్ఫూర్తాగా తెలియచ్స్తా ఆయనకు ప్రణామాలు అర్్స్తాన్నినని జనసేన్ని పేర్్కన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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పట్టాదారు పాసుపుస్తకాల మీద ముఖయూమంత్రి ఫోటో ఎందుకు?
•ప్రభుత్వ చరయూలతో రైతలోలా అనుమాన్లు... ఆందోళన
•ప్రణాళికాబదదాంగా ప్రభుత్వం రైతలకు నషటిం చ్సతాంద
•కౌలు రైతల హకు్కలను వైసీపీ కాలరాసతాంద
•తపానుతో నషటిం వాట్లిలాన్ ప్రభుత్వం నుంచి స్ందన లేదు
•18న సతెతానపలిలాలో రైత భరోస్ యాత్ సభ
•తెన్లిలో మీడ్యా సమావేశంలో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ 
న్దండలా మన్హర్
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీ జగన్ రెడ్డి ముఖయూమంత్రి అయాయూక కొతతా చటటిం 
తీస్కువచిచే కౌలు రైతలకు భరోస్ లేకుండా చ్శారని జనసేన 
పార్టి రాజకీయ వయూవహారాల కమ్టీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మన్హర్ 
గారు స్షటిం చ్శారు. వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏడాదకో పాలసీ తెచిచే 
ప్రణాళికాబదదాంగా రైతలకు నషటిం చ్సతాందన్నిరు. కొతతా చటటింతో 
కౌలు రైతలకు ఎలంట్ హకు్కలు లేకుండా చ్శారన్నిరు. వైసీపీ 
ప్రభుత్వం వచిచేన తరా్వత రైతల బాధలు వర్ణణాతీతంగా ఉన్నియని తెలిపారు. ప్రభుత్వం ఆదుకోని పర్సి్తలోలా ఆత్మహతయూకు పాల్డ్న కౌలు రైతలకు జనసేన పార్టి అండగా 
నిలుసతాందన్నిరు. కౌలు రైత కుటుంబాలకు బాసటగా నిలిచ్ కారయూక్రమం చ్పట్టినటుటి తెలిపారు. ఈ నెల 18వ త్దీన కౌలు రైత భరోస్ యాత్ చ్పట్టి స్మారు 300 మంద కౌలు రైత 
కుటుంబాలకు రూ. లక్ చొప్్న ఆర్్ధక స్యానిని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు అందంచనుననిటుటి చెపా్రు. బాధయూతగల ప్రతిపక్ పార్టిగా రైతాంగానికి జనసేన పార్టి అండగా నిలుస్తాందని 
ఏ ఒక్క రైత అధైరయూ పడవదదాని ధైరయూం నింపారు. గురువారం స్యంత్ం తెన్లిలో మీడ్యాతో మాట్లాడారు. సతెతానపలిలాలో నిర్వహంచ్ కౌలు రైత భరోస్ యాత్ పోసటిర్ ను జిలలా 
న్యకులతో కలసి విడుదల చ్శారు. ఈ సందరభాంగా శ్రీ న్దండలా మన్హర్ గారు మాట్లాడుతూ “వైసీపీ ప్రభుత్వం వచాచేక కౌలు రైతల కష్టిలు పెర్గపోయాయి. వార్కి రావాలిసున 
సబ్సుడీలు రావడం లేదు. ఆపద సమయంలో ప్రభుత్వం నుంచి స్ందన లేదు. పండ్ంచిన పంటకు కనీసం మదదాత ధర ఇచ్చే ప్రయతనిం కూడా ప్రభుత్వం చ్యడం లేదు. శ్రీ జగన్ రెడ్డి 
ముఖయూమంత్రి అయాయూక గతంలో ఉనని కౌలుదారు చటటిం స్్నంలో కొతతా చటటిం తీస్కువచిచే రైతలిని నిలువున్ ముంచారు. గతంలో గ్రామ సభలో తీరా్మనం చ్సేతా కౌలు రైతకి ప్రభుత్వం 
నుంచి వచ్చే అనిని సబ్సుడీలు అందేవి. వితతానం నుంచి బాయూంకు రుణాల వరకు అనీని వచ్చేవి. ఆ చట్టిలు మారేచేసి కౌలు రైతకు ఈ ప్రభుత్వం ఎలంట్ హకు్క లేకుండా చ్సింద. ప్రభుత్వం 
నుంచి ఎటువంట్ స్యం అందకుండా చ్సింద.
•రైత ఫోటో చిననిద.. సీఎం ఫోటో పెదదాదా
మరోవైప్ రైతల సంత పొలలకు ముఖయూమంత్రి ఫోటో వేస్కుని పాస్ ప్సతాకాలు ఇస్తాన్నిరు. భూమ్ రైతద ఫోటో సీఎంద. భూమ్ గల రైత ఫోటో చిననిద వేసి సీఎం ఫోటో పెదదాద 
వేశారు. అద ప్రభుత్వ ఆసితా కాదు.. సీఎం ఆసితా కాదు రైతలకు వార్ తాతల దగ్గర నుంచి వచిచేన ఆసితా. ఇద రైతలిని అవమానించడమే. చాల మంద రైతలు ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చే పాస్ 
ప్సతాకాల మీద అనుమాన్లు వయూకతాం చ్స్తాన్నిరు. ఆందోళన చెందుతన్నిరు. అసలు ముఖయూమంత్రికి, ప్రభుతా్వనికి ఏం హకు్క ఉందని ప్రశినిస్తాన్రు. కాలువలకు, రోడలాకు మరమ్మతలు 
చ్యలేరుగాని ప్రచార ఆరాభాట్లు మాత్ం బాగానే చ్స్తారు. ఇలంట్ చరయూలు విరమ్ంచుకోవడం మంచిద.
•సీఎం సంత నియోజకవరా్గనికే భరోస్ లేదు
శ్రీ జగన్ రెడ్డి ముఖయూమంత్రి అయాయూక రాష్ట వాయూపతాంగా 3 వేల మంద కౌలు రైతలు ఆత్మహతయూకు పాల్డాడిరు. ఆత్మహతయూకు పాల్డ్న ఆ కుటుంబాలకు బాసటగా నిలిచ్ందుకు శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు అందర్కంటే ముందుగా స్ందంచి రూ. 5 కోటులా విరాళం ఇచాచేరు. ఆయన స్ఫూర్తాతో ప్రపంచవాయూపతాంగా ఉనని ఆయన అభమానులు, పార్టి శ్రేణులు దాతలుగా 
నిలబడాడిరు. పార్టితో కలసి నడ్చారు. కౌలు రైత భరోస్ యాత్ మొదలు పెట్టి ఇప్ట్ వరకు ఆరు జిలలాలోలా పూర్తా చ్శాం. ఆశచేరయూకరమైన విషయం ముఖయూమంత్రి సంత నియోజకవర్గం 
ప్లివందులలో 46 మంద బలవన్మరణానికి పాల్డాడిరు. ఇద చాల బాధాకరమైన విషయం. న్యకత్వం వహంచాలిసున తీరు ఇద కాదు. రాష్్రానికి ముఖయూమంత్రి అంటే సంత 
నియోజకవర్గంలో ప్రజలకు భరోస్ ఉంటుంద. ఆ పర్సి్తి ఈ సీఎం గార్ దగ్గర ఎక్కడా కనబడలేదు.
•అననిపూర్ణగా పేరునని గుంటూరు జిలలాలోన్ రైతలు చితికిపోయారు
ఉమ్మడ్ గుంటూరు జిలలాలో ఆత్మహతయూకు పాల్డ్న కౌలు రైత కుటుంబాలోలా భరోస్ నింపేందుకు ఈ నెల 18వ త్దీన సతెతానపలిలా నియోజకవర్గంలో సభ నిర్వహంచనున్నిం. 
అననిపూర్ణగా పేరుగాంచిన గుంటూరు జిలలాలో రైతాంగం చితికిపోయింద. మూడు నెలలుగా జనసేన పార్టి కారాయూలయం నుంచి కౌలు రైతల ఆత్మహతయూలపై కసరతతా నిర్వహంచాం. 
రైత స్వరాజయూ వేదక అనే ఎనీజీవోతో కలసి క్షేత్ స్్యిలో పర్శీలన జర్ప, ఎఫ్ఐఆర్ కాపీలు, పోస్టిమారటిం కాపీలతో సహా సేకర్ంచాం. జిలలావాయూపతాంగా మాకు వచిచేన లెక్క 281 మంద 
కౌలు రైతలు అప్్ల పాలై ఆత్మహతయూలు చ్స్కున్నిరు. ఇద చాల బాధాకరం. అననిపూర్ణ లంట్ జిలలాలో ఇద ఊహంచని పర్సి్తి. గతంలో గుంటూరు జిలలా రైతలు దేశ వాయూపతాంగా 
ఆదర్శంగా నిలిచి ఎంతో పేరు సంపాదంచారు. ఆ పర్సి్తి నుంచి ఇలంట్ పర్సి్తికి దగజార్పోవడం బాధ కలిగంచింద. ముఖయూంగా పలనిడు ప్రాంతంలో ఈ ఆత్మహతయూలు ఎకు్కవగా 
ఉన్నియి. మ్ర్చే, పతితా రైతలు ప్రభుత్వం నుంచి ఎలంట్ భరోస్ లేని పర్సి్తలోలా భవిషయూతతా మీద ఆందోళనతో ఆత్మహతయూకు పాల్డాడిరు. తెన్లి నియోజకవర్గం నుంచి ఆరుగురు 
ప్రాణాలు తీస్కున్నిరు. జిలలా వాయూపతాంగా రోజుకి మరో న్లుగు చొప్్న వినతిపత్రాలు పార్టి దృషిటికి వస్తాన్నియి. రాజకీయాలకు అతీతంగా చ్పడుతనని ఈ కారయూక్రమానికి ప్రతి జనసేన 
కారయూకరతా, జిలలా రైతాంగం మదదాతగా నిలిచి విజయవంతం చ్యాలని కోరుతన్నిం.
•తపాను నషటిం అంచన్కు రేప్ తెన్లిలో క్షేత్ స్్యి పరయూటన
తపాను కారణంగా తెన్లి, కొలిలాపర మండలలోలా పంట నషటిం వాట్లిలాంద. ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్ట్ వరకు ఎలంట్ స్ందన లేదు. మొదట్ నుంచి చెబుతూనే ఉన్నిం రాష్టంలో 
అతి పెదదా స్్కం రైత భరోస్ కేంద్రాలే. రూ. 6300 కోటులా ఖరుచే చ్సి భవన్లు నిర్్మంచామని కాకి లెక్కలు చెపా్రు. ఆ మొతతాం ఏదో రైతల కోసం ఉపయోగంచి ఉంటే బాగుండేద. 
ప్రభుత్వం ప్రణాళికాబదదాంగా రైతలకు నషటిం చ్సతాంద. రోజుకో కొతతా పాలసీ తెస్తా ఇబ్ంద పెడుతోంద. తెన్లి, కొలిలాపర మండలలోలా ఇప్ట్ వరకు 900 కి్వంట్ళులా మాత్మే కొనుగోలు 
చ్శారు. 7 లక్ల 75 వేల కి్వంట్ళలాకు 900 కి్వంట్ళులా మాత్మే కొన్నిరు. అద కూడా ఎన్ని ఆంక్ల నడుమ. ముందుగా బస్తాలు లేవన్నిరు. తరా్వత త్మ అన్నిరు. ఇప్్డు కనీస 
మదదాత ధర గుర్ంచి మాట్లాడడం లేదు. దళ్రులు రూ. 1250కి కొనుగోలు చ్సి దానిని రైత భరోస్ కేంద్రాలోలా రాయించుకుంటున్నిరు. ఒకో్క ప్రాంతంలో బస్తాకు రూ. 50-రూ. 100 
వరకు రైతల దగ్గర వస్లు చ్స్తాన్నిరు. ఆ మొతతాం ఎవర్ కోసం? శుక్రవారం తెన్లి, కొలిలాపర మండలలోలా క్షేత్ స్్యిలో పరయూట్ంచి రైతల సమసయూలు తెలుస్కుంట్ం. క్షేత్ స్్యి 
అధయూయనం తరా్వత సతెతానపలిలా సభలో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు రైత సమసయూల మీద ప్రసంగస్తారు.

•ప్రభుత్వం దగ రావాలి
రైత సమసయూలపై ప్రభుత్వం దగరావాలి. ఇచిచేన హామీ 
మేరకు ప్రతి గంజా కొనుగోలు చ్యాలి. త్మ శాతం, 
రంగుతో సంబంధం లేకుండా కొనే ఏరా్టు చ్యాలి. 
రైతాంగానిని పార్టిలు, కులల వార్గా విభజించి 
చూడొదుదా. కొంత మందకే అవకాశం కలి్ంచడం 
అన్యూయం. ప్రతి రైతని ఆదుకోవాలి.. నిలబడాలి.. 
ఇచిచేన హామీ మేరకు డబు్ వార్ అకౌంటలాలో వేయాలి. 
గత ఏడాద 8 నెలలు గడచిన్ డబు్లు ఇవ్వలేదు. 
ఇప్ట్కీ వర్ రైతలకు రూ. 320 కోటులా బకాయిలు 
ఉన్నిరు. ఈస్ర్ ప్రత్యూక పర్సి్తల నేపధయూంలో 
వారం రోజులోలా రైతలకు ఖ్తాలోలా డబు్ పడే ఏరా్టు 
చ్యాలి. ఏ ఒక్క రైత అధైరయూ పడవదుదా. జనసేన 
అండగా ఉంటుంద” అన్నిరు. ఈ సమావేశంలో పార్టి 

నేతలు శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, శ్రీ గాద వంకటేశ్వరరావు, శ్రీ కళ్యూణం శివశ్రీనివాస్, శ్రీ నయూబ్ కమాల్, శ్రీ అమ్్మశెట్టి వాస్, శ్రీ విజయ్ శేఖర్, శ్రీ బండారు రవికాంత్, శ్రీ 
నేరెళలా స్రేష్, శ్రీ ఇస్్మయిల్ బేగ్, శ్రీ ఆళలా హర్ తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

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

జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ పోస్టర్ ఆవిష్కరణలో భాగంగా రాజమండ్రి సిటీలో పోస్టర్ ఆవిష్కరంచిన అనుశ్రీ
నియోజకవర్గాల వారీగా “జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎన్నిరై కలయిక” జనంలోకి జనసేన పోసటారలో పంపిణీ కారయూక్రమం
శతఘ్ని న్యూస్:  ఉమ్మడ్ తూరు్గోదావర్ జిలలా, రాజమండ్రి సిటీ, “జె.ఎస్.ప గోలాబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎన్నిరై కలయిక” జనసేన పార్టి 
సింబల్ గాజు గాలాస్ను మర్యు జనసేన అధినేత చ్స్తాననిటువంట్ కారయూక్రమాలను ప్రజలలోనికి బలంగా తీస్కెళ్ళందుకు రూపొందంచిన 
జనంలోకి జనసేన కారయూక్రమంలో భాగంగా పైలట్ ప్రాజెక్టి గా జనసేన సింబల్ గాజు గాలాస్తో కూడ్న 15000 పోసటిరలాను ప్రచుర్ంచి కొనిని 
నియోజకవరా్గలకు పంపణీ చ్యడానికి కారాయూచరణ సిద్ధం చ్యడం జర్గంద. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా నియోజకవరా్గల ఇంచారుజీల 
చ్తల మీదుగా పోసటిరలాను ఆవిష్కర్ంచ్ కారయూక్రమంలో భాగంగా గురువారం జనసేన పార్టి రాజమండ్రి సిటీ ఇంచార్జీ అనుశ్రీ సతయూన్రాయణ 
వార్ ఆఫీస్లో “జె.ఎస్.ప గోలాబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎన్నిరై కలయిక” రూపొందంచిన 3 రకాల పోసటిరలాను ఆవిష్కర్ంచడం జర్గంద. 
అనంతరం అనుశ్రీ సతయూన్రాయణ శతఘ్ని న్యూస్ వయూవస్్పకులు న్యుడు నిమ్మకాయలతో భేట్ అయియూ జనసేనను బలోపేతం చ్సేందుకు 
మర్యు శతఘ్ న్యూస్ ను ప్రజలకు మర్ంత చ్రువ చ్సేందుకు పలు అంశాలపై చర్చేంచడం జర్గంద. ఈ సందరభాంగా “జె.ఎస్.ప గోలాబల్ 
టీమ్ – ప్రపంచ ఎన్నిరై కలయిక” జనసేనను బలోపేతం చ్సేందుకు మర్యు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ చ్స్తానని కారయూక్రమాలను 
ప్రజలకి చ్రువ చ్సేందుకు చ్స్తానని కారయూక్రమాల గుర్ంచి అనుశ్రీకి వివర్ంచడం జర్గంద. ఈ సందరభాంగా అనుశ్రీ సతయూన్రాయణ “జె.ఎస్.
ప గోలాబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎన్నిరై కలయిక” మర్యు శతఘ్ని న్యూస్ పార్టికి చ్స్తానని సేవలను కొనియాడడం జర్గంద. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన పార్టి జిలలా జాయింట్ సెక్రెటర్ గెడడిం న్గరాజు, ప్రధాన కారయూదరు్శలు నలలాంశెట్టి వీరబాబు, పైడ్రాజు, కారయూదరు్శలు అలలాట్ రాజు, 
గుణ్ణం శాయూంస్ందర్, జనసేన పార్టి యువ న్యకులు బయయూప్నీడ్ స్రయూ, మొండ్రేట్ ప్రస్ద్, వికటిర్ వాస్ నర్సుపూడ్ రాంబాబు, శతఘ్ని 
న్యూస్ వయూవస్్పకులు న్యుడు నిమ్మకాయల  పాల్్గనడం జర్గంద.

జనసేన పార్్ట కంద్ర కారాయాలయంలో 2023 
నూతన సంవత్సర డైర్ ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగర్: జనసేన 
పార్టి కేంద్ర కారాయూలయంలో పఎసి 
ఛైర్మన్ న్దండలా మన్హర్, ప్రముఖ స్టిక్ 
మారె్కట్ ఎనలిస్టి నిఫీటి మాసటిర్ మూర్తా 
న్యుడు 2023వ న్తన సంవతసుర 
డైర్ని అవిష్కర్ంచారు. ఈ సందరభాంగా 
పఎసి ఛైర్మన్ న్దండలా మన్హర్ మూర్తా 
న్యుడు ని మీరు రెండు తెలుగు 
రాష్్రాలు గర్్వంచదగ్గ అర్్కవేతతాగాను, 
స్టిక్ మారె్కట్ ఎనలిస్టి గా ఎంతో 
ప్రాచురయూం పొందారని, మీరు ఇలగే 
దేశం గర్్వంచదగ్గ అర్్కవేతతాగాను, స్టిక్ 

మారె్కట్ లో ఇంకా ఎన్ని విజయాలు స్ధించాలని ప్రశంసించారు.

పైడమ్మ తల్లోని దర్శంచుకున్న పెడన జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: పెడన: 
పైడమ్మ తలిలా ఉతసువాలను 
ప్రస్కర్ంచుకొని పెడన 
పటనింలో ఉనని పైడమ్మ 
అమ్మవార్ని గురువారం 
జనసేన పార్టి న్యకులు 
ఎస్ వి బాబు, బతితాన హర్ 
రామ్ అమ్మవార్ ఆశీస్సులు 

తీస్కున్నిరు. 16వ శతాబదాం కాలం న్ట్ నుండ్ పైడమ్మ అమ్మవార్ని భకుతాలు 
ఎంతో భకితాశ్రద్ధలతో పూజిస్తాంట్రు. ప్రాతనమైన ఆలయాలోలా పైడమ్మ అమ్మవారు 
ఆలయం ఒకట్. అమ్మవార్ని భకితాశ్రద్ధలతో పూజిసేతా కోర్న కోర్కలు నెరవేర్చేదదాని, తమ 
పాడ్పంటలను రక్స్తాందని భకుతాల విశా్వసం. పెడన నియోజకవర్గ ప్రజలపై పైడమ్మ 
అమ్మవార్ కృపాకట్క్షాలు మెండుగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరు స్ఖ సంతోష్లతో 
జీవించాలని మనస్్ర్తాగా అమ్మవార్ని ప్రార్్స్తా.. శీరం సంతోష్, భీమవరప్ 
పరమేశ్వరరావు, కనపర్తా వంకనని , దాసర్ న్ని, పనిశెట్టి రాజు, పేర్ని శంకర్, స్యి 
మర్యు జనసైనికులు పైడమ్మ అమ్మవార్ని దర్్శంచుకున్నిరు.

పొట్్ట శ్రీరాములుకు నివాళులర్పంచిన జనసేన 
పార్్ట నెల్లోరు రూరల్

శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లారు సిటీ, ఆత్మకూరు బస్టిండ్ సర్్కల్ నందు గల అమరజీవి శ్రీ పొట్టి 
శ్రీరాములు వర్ధంతి సందరభాంగా జనసేన పార్టి తరఫున నివాళులర్్ంచడం జర్గంద. 
ఈ సందరభాంగా వారు మాట్లాడుతూ.. తెలుగువార్కి ప్రత్యూక రాష్టం కావాలంటూ 
పోరాడ్ ప్రాణ తాయూగం చ్సిన అమరజీవి శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు వర్ధంతి సందరభాంగా ఆ 
మహాప్రుష్ని స్మర్స్తా జనసేన పార్టి తరఫున వార్కి నివాళులు అర్్స్తాన్నిం.వారు 
న్డు చ్సిన తాయూగానికి ప్రతిఫలమే తెలుగు వార్ ఘన కీర్తా. వార్ స్ఫూర్తా కొంతైన్ 
ఉంటే గత ప్రభుతా్వలకి ఉండ్ ఉంటే రాష్ట విభజన పూరతాయి దాదాప్ 8 సంవతసురాలు 
గడుస్తాన్ని రాష్ట ఏరా్టు వాదంలో ఎంత పక్పాత వైఖర్ నడ్చిందో రాష్్రానికి ఏ విధంగా 
అన్యూయం జర్గందో తెలిసికూడా రాష్ట అభవృద్ధలో విఫలమయ్యూవారు కాదు. ఇప్ట్కి 
మూడు రాజధానులు అంటూ రచచే చ్సిన వైసీపీ ప్రభుత్వం మూడు సంవతసురాలైన్ ఏ 
ఒక్క ప్రాంతానిని కూడా అభవృద్ధకి కృషి చ్యలేదు. రానుననిద జనసేన ప్రభుత్వమే, 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గార్ ఆధ్వరయూంలో రాష్్రానిని అభవృద్ధ పధంలో నడుప్తాం అని 
తెలిపారు. అనంతరం వార్ వర్ధంతిని ప్రస్కర్ంచుకుని ప్రపంచ ఆరయూవైశయూ మహా సంఘం 
తరఫున జరుగుతనని అననిదాన కారయూక్రమంలో వాణిజయూ విభాగ జిలలా అధయూక్షుడు కొండా 
ప్రవీణ్ శంకర్ మర్యూ సభుయూలతో పాల్్గనడం జర్గంద. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
ప్రధాన కారయూదర్్శ గునుకుల కిషోర్, ప్రశాంత్ గౌడ్, అమీన్, ష్జహాన్, ఇంతియాజ్ 
తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

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

జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ పోస్టర్ ఆవిష్కరణలో భాగంగా జగ్ంపేటలో ఆవిష్కరంచిన పాటంశెట్్ట
నియోజకవర్గాల వారీగా “జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎన్నిరై 
కలయిక” జనంలోకి జనసేన పోసటారలో పంపిణీ కారయూక్రమం
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడ్ తూరు్గోదావర్ జిలలా, జగ్గంపేట, “జె.ఎస్.ప 
గోలాబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎన్నిరై కలయిక” జనసేన పార్టి సింబల్ గాజు 
గాలాస్ను మర్యు జనసేన అధినేత చ్స్తాననిటువంట్ కారయూక్రమాలను 
ప్రజలలోనికి బలంగా తీస్కెళ్ళందుకు రూపొందంచిన జనంలోకి 
జనసేన కారయూక్రమంలో భాగంగా పైలట్ ప్రాజెక్టి గా జనసేన సింబల్ గాజు 
గాలాస్తో కూడ్న 15000 పోసటిరలాను ప్రచుర్ంచి కొనిని నియోజకవరా్గలకు 
పంపణీ చ్యడానికి కారాయూచరణ సిద్ధం చ్యడం జర్గంద. ఈ 
కారయూక్రమంలో భాగంగా నియోజకవరా్గల ఇంచారుజీల చ్తల మీదుగా 
పోసటిరలాను ఆవిష్కర్ంచ్ కారయూక్రమంలో భాగంగా గురువారం జనసేన 
పార్టి జగ్గంపేట ఇంచార్జీ పాటంశెట్టి స్రయూచంద్ర జగ్గంపేటలో “జె.
ఎస్.ప గోలాబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎన్నిరై కలయిక” రూపొందంచిన 
3 రకాల పోసటిరలాను ఆవిష్కర్ంచడం జర్గంద. ఈ కారయూక్రమంలో 
జగ్గంపేట జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు, మర్యు శతఘ్ని న్యూస్ 
వయూవస్్పకులు న్యుడు నిమ్మకాయల పాల్్గనడం జర్గంద.

ఉకుకు మనిషికి డాకటిర్ పిల్లా  దీపిక శ్రీధర్ ఘన నివాళులు
శతఘ్ని న్యూస్: పఠాప్రం: ఉకు్క మనిషి, మాజీ ఉప ప్రధాని దేశ తొలి హోంమంత్రి సరాదార్ వలలాభాయ్ పటేల్ వర్ధంతి 
సందరభాంగా ఆయన చిత్ పట్నికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్్ంచిన పఠాప్రం నియోజకవర్గం జనసేన న్యకులు శ్రీ 
విష్్ణ హాసి్టల్ అధినేత డాకటిర్ పలలా దీపక శ్రీధర్. దేశానిని ఏకం చ్సిన ఘనత సరాదార్ వలలాభాయ్ పటేల్ కే దకు్కతంద. సరాదార్ 
వలలా బాయ్ పటేల్ దేశ స్్వతంత్యూ్ం కోసం ఉకు్క సంకల్ంతో పోరాటం చ్సి ఉకు్క మనిషిగా చర్త్లో నిలిపోయారు.  దేశం 
కోసం ఆయన చ్సిన సేవలు చిరస్మరణీయం. చినని చినని రాజాయూలుగా ఉనని దేశానిని తన సమర్తతో, శకితాయుకుతాలతో ఏకం 
చ్సి అఖండ భారత నిరా్మణం చ్సిన ఘనత సరాదార్  వలలాభాయ్  పటేల్  కే దకు్కతంద. దేశ స్్వతంత్యూ్ం కోసం ఉదయూమ స్్ర్తాతో 
ఉకు్క మనిషిగా నిలిచారు. చినని చినని రాజాయూలుగా ఉనని దేశానిని సమర్తతో, శకితాయుకుతాలతో ఏకం చ్సి అఖండ భారత 
నిరా్మణం సరాదార్  వలలాభాయ్  పటేల్  వలేలా స్ధయూమైనద. ఆ మహనీయుడ్ వర్ధంతి సందరభాంగా స్మర్ంచుకుంటూ ఘన నివాళులు 
అర్్ంచిన డాకటిర్ పలలా దీపక శ్రీధర్. అనంతరం డాకటిర్ పలలా శ్రీధర్ మీడ్యాతో మాట్లాడుతూ భారతదేశంలో స్వతంత్ం 
కోసం పోరాటం చ్సిన సమరయోధుడు సరాదార్ వలలాభాయ్ పటేల్, స్్వతంత్ం వచాచేక భారతదేశంలో వచిచేన అతి పెదదా సవాల్ 
భారతదేశం అనేక చినని చినని రాజాయూలుగా విడ్పోయ్ పర్సి్తి వసేతా అలంట్ పర్సి్తలోలా ఈ బాధయూతలను సరాదార్ వలలాభాయ్ 
పటేల్ తీస్కున్నిరు 500 సంస్్న్లుగా ఉనని ఈ భారతదేశం సమైకయూ భారతదేశంలో విలీనం చ్యడానికి ఆయన చ్సిన శ్రమ వర్్ణంచలేనిద, అదేవిధంగా చాలవరకు అనినింట్ని 
విలీనం చ్శారు కానీ మూడు సంస్్న్లను మాత్ం విలీనం చ్యడానికి వయూతిరేకించాయి అందులో ఒకట్ కాశీ్మర్, జొనని గడడి, అదేవిధంగా అప్ట్ సమైఖ్యూంధ్రలో నిజాం సంస్్నం 
వేరేగా ఉండేద ఈ నిజాం సంస్్న్నికి అధిపతలుగా ఉనని నిజాం నవాబులు భారతదేశంలో విలీన్నికి వయూతిరేకించారు. అటువంట్ పర్సి్తలోలా వారంతా కూడా పాకిస్తాన్లా కలవడానికి 
శ్రద్ధ చూపంచారు. భారతదేశంలో హాట్ లంట్ హైదరాబాద్, అంటే నిజాం సంస్్నం పాకిస్్న్లా కలిసేతా చాల ఇబ్ందులోలా పడే పర్సి్తి ఉంటుందని గ్రహంచిన సరాదార్ వలలాభాయ్ 
పటేల్ వంటనే సైనికుల ధళ్నిని అంతట్ని తీస్కుని వచిచే బై ఫోరుసు భారతదేశంలో విలీనం చ్శారు. లేని పక్షాన ఈరోజు అనేక ఇబ్ందులు భారతదేశంలో కలిగ ఉండేవి. అదేవిధంగా 
ఈరోజు మనం చూస్తా ఉంటే సరాదార్ వలలాభాయ్ పటేల్ నిరంకుశ పాలన నుంచి భారతదేశానిని ఎల కాపాడారో.. అదేవిధంగా ఈరోజు మన నవయువ సరాదార్ వలలాభాయ్ పటేలలాంట్ 
మన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారు కూడా ఎక్కడైత్ నిరంకుశ పర్పాలన ఉందో అట్లాంట్ వైయస్సుర్సుప పర్పాలన నుంచి కూడా రాబోయ్ ఎలక్న్లా మన పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
కాపాడతారని, రాబోయ్వి మంచి రోజులని, జనసేన రోజులని జనం కోసం జనం స్వతంత్ంగా బయటకు వచిచే తిర్గే రోజులు వస్తాయని డాకటిర్ పలలా దీపక శ్రీధర్ తెలియజేస్రు.

గాయపడిన వయాక్తిక్ ఆరథిక సాయం అందజేసిన 
పిట్్ట బాలు

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం: 
గజపతినగరం నియోజకవర్గం, 
గంట్యూడ మండలంలో 
కొండ తామరపలిలా గ్రామంలో 
చర్చే గోడకూలిన ఘటనలో 
ఇటీవల మర్రి న్రాయణ 
రావు గాయాలు పాలయాయూరు. 

ఆ ఘటనను దృషిటిలో పెటుటికొని, ఆయువకుడ్ని పరామర్్శంచి, గంట్యూడ మండలం 
జనసేన పార్టి నుంచి ఐదువేల రూపాయలు ఆర్్కసహాయానిని పార్టి యువన్యకుడు 
పట్టి బాలు ఆధ్వరయూంలో గంట్యూడ జనసేన మండల అధయూక్లు స్రాధి అప్లరాజు, 
జనసేన న్యకుడు లకి్కడాం సర్ంచ్ వాసిరెడ్డి పవన్ చ్తలమీదుగా అందంచారు. 
పవన్ కళ్యూణ్ స్్ర్తాతో మరెన్ని సేవా కారయూక్రమాలను చ్పడతామని యువన్యకులు 
పట్టి బాలు తెలిపారు. కారయూక్రమంలో జనసేన యువన్యకులు అడపా రాంబాబు, 
జి.గౌర్న్యుడు, కృష్ణ పాల్్గన్నిరు.

రోడ్డు ప్రమాద బాధితులకు గుడివాక శేషుబాబు 
పరామర్శ

శతఘ్ని న్యూస్: అవనిగడడి : న్గాయలంక మండలం, 
దండ్ గ్రామానికి చెందన వయూవస్య కూలీలు వర్ 
కోతలు పనుల నిమ్తతాం కోడూరు మండలం ఉలిలాపాలెం 
గ్రామానికి ఆటోలో వళుతాండగా మాచవరం గ్రామం 

వదదా ఆగ ఉనని ఆటో ను ర్యయూ పలలా తీస్కు వళ్ళ వాయూన్ ఢీకొటటిడంతో రోడుడి ప్రమాదం 
చోటుచ్స్కుంద. ఈ ప్రమాద బాధితలను అవనిగడడి మండల జనసేన పార్టి అధయూక్షులు 
గుడ్వాక శేష్బాబు అవనిగడడి ఏర్యా ఆస్త్రిలో పరామర్్శంచడం జర్గంద.

తెలుగుజాతి గుండెలోలో 
పొట్్ట శ్రీరాములుది శాశ్వత సాథినం: నెరేళలో సురేష్

శతఘ్ని న్యూస్: 
గుంటూరు: మద్రాస్ 
ప్రెసిడెన్సు లో 
ఆంధ్రులకు ఎదురైన 
అ వ మా న్ ల ను , 
అవహేళనలను కళ్లారా 
చూసి చలించిపోయిన 
పొట్టి శ్రీరాములు న్ 

తెలుగు ప్రజలకు ప్రత్యూక రాష్టం కావాలి అంటూ ఆమరణ నిరాహారదీక్ చ్పట్టి తన 
తద శా్వస వరకు పోరాడ్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట నిరా్మత, స్వతంత్ సమరయోధుడు పొట్టి 
శ్రీరాములు తెలుగుప్రజల హృదయాలోలా శాశ్వత స్్న్నిని పొందారని గుంటూరు అర్న్ 
జనసేన పార్టి అధయూక్షుడు నెరేళలా స్రేష్ అన్నిరు. గురువారం పొట్టి శ్రీరాములు 70 వ 
వర్ధంతి సందరభాంగా హందూ కాలేజీ కూడలిలోని ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు 
వేసి ఘననివాళులు అర్్ంచారు. ఈ సందరభాంగా నెరేళలా స్రేష్ మాట్లాడుతూ తెలుగు 
ప్రజల కోసం తన ప్రాణానిని ఫణంగా పెట్టిన అసమాన అస్ధారణ తాయూగశీలి పొట్టి 
శ్రీరాములు అని అన్నిరు. ఆశయాలను, ఆకాంక్లను వలెలావేయటం వరకే పర్మ్తమైన 
న్యకులనని నేట్ కాలంలో వాట్ని అక్రాల ఆచర్ంచిన ఆదర్శప్రాయుడు పొట్టి 
శ్రీరాములు అని కొనియాడారు. తాను ప్ట్టింద వైశయూ కులంలో అయిన్ దళితల, 
నిమని కులల హకు్కల కోసం తదకంట్ పోరాడ్న గప్ స్మాజిక సంస్కరతా పొట్టి 
శ్రీరాములన్నిరు. తొలుత గుంటూరు నగర జనసేన పార్టి కారాయూలయంలో పొట్టి 
శ్రీరాములు చిత్పట్నికి పూలమాలలు వేసి ఘననివాళులు అర్్ంచారు. కారయూక్రమంలో 
జిలలా జనసేన పార్టి అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హర్, నగర న్యకులు బుడంపాడు కోటీ, 
త్రిప్ర, వీర మహళలు కవిత, ఆష్, స్మ్రాజయూం, మెహబూబ్ బాష్, రాధాకృష్ణ, శర్మ, 
ప్లలాంసెట్టి ఉదయ్, సింగ్, స్బా్రావు, శేష్, నవీన్ బందల, దుర్గ ప్రస్ద్, దలవాయు 
భార్గవ్, తోటకూర విజయ్ తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

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

అశ్రునయన్లతో పలువురికి ఘన నివాళులరి్పంచిన శ్రీమతి బత్్తల
శతఘ్ని న్యూస్: సీతానగరం మండలంలో పలు గ్రామాలకు చెందన కొంతమంద 
ఇటీవల కాలంలో స్వర్గస్తాలు కాగా.. వార్కి శ్రదా్ధంజలి ఘట్ంచి ఘన నివాళులు 
అర్్స్తా.. వార్ కుటుంబ సభుయూలకు మన్ధైరయూం చెప్న రాజానగరం నియోజకవర్గ 
జనసేన న్యకురాలు శ్రీమతి బతతాల వంకటలక్ష్మి.. వార్లో ముందుగా..
*సీతానగరం గ్రామానికి చెందన చాకూర్ అనస్య అన్రోగయూంతో నిరాయూణం 
చెందగా.. వార్ కుటుంబ సభుయూలను పరామర్్శంచి, ఆమెకు ఘన నివాళులు 
అర్్ంచడం జర్గంద..
*సీతానగరం మండలం, సింగవరం గ్రామానికి చెందన ప్లిదండ్ రాముడు 
అన్రోగయూంతో మృతి చెందగా వార్ కుటుంబ సభుయూలను పరామర్్శంచి… వార్ 
ఆర్్క పర్సి్తలు దృష్టిష్ 5,000/- రూపాయలు ఆర్్క సహాయం అందంచడం 
జర్గంద.
*వంగలపూడ్ గ్రామానికి చెందన కవుల్ర్ వంకట్రావు భారయూ స్రయూవతి వైకుంఠ 
ప్రాపతా పొందగా వార్ కుటుంబ సభుయూలను పరామర్్శంచ్ ఆమెకు శ్రదా్ధంజలి 
ఘట్ంచడం జర్గంద..
*రాపాక ఎంపీటీసీ అభయూర్్ కరణం భద్ర సదర్ ఇటీవల కాలంలో పరమపదంచగా… 

భద్ర ను, ఇతర కుటుంబ సభుయూలను పరామర్్శంచి ధైరయూం చెప్డం జర్గంద..
*సీతానగరం మండలం, రాపాక గ్రామంలో భార్శెట్టి వంకటరమణ గార్ కుమారుడు పోలియోతో బాధపడుతూ.. కొదదా రోజుల క్రితం మృతి చెందాడు వార్ కుటుంబ సభుయూలను 
పరామర్్శంచి, మన్ధైరయూం చెప్డం జర్గంద..
*ఇనుగంట్ వార్ పేట గ్రామ వాసతావుయూలు పెందుర్తా సతయూం గారు ఇటీవల స్వర్గస్తాలు కాగ… వార్ కుటుంబ సభుయూలను పరామర్్శంచి, సతయూం గార్కి అశ్రునయన్లతో నివాళులు 
అర్్ంచడం జర్గంద..
*ఇనుగంట్ వార్ పేట గ్రామంలో… గాదరాడ శ్రీను ఇటీవల అన్రోగయూంతో మృతి చెందగా… వార్ కుటుంబ సభుయూలకు మన్ధైరయూం చెప్, నివాళులర్్ంచడం జర్గంద..
*శ్రీ స్యి సేవా సమ్తి చార్టబుల్ ట్రస్టి చైర్మన్ సతయూం రామకృష్ణ (ఇనుగంట్వార్పేట) ఇటీవల కాలంలో స్వర్గస్తాలు కాగా.. వార్కి ఘనంగా నివాళులర్్ంచి, కుటుంబ సభుయూలకు 
మన్ధైరయూం చెప్డం జర్గంద..
*ఇనుగంట్ వార్ పేట వాసతావుయూలు మేడ్శెట్టి శ్రీను తండ్రి మేడ్శెట్టి స్రాయూరావు ఇటీవల స్వర్గస్తాలు కాగా వార్కి శ్రదా్ధంజలి ఘట్ంచి కుటుంబ సభుయూలకు మన్ధైరయూం చెప్డం జర్గంద..
ఈ కారయూక్రమాలోలా మట్టి వంకటేశ్వరరావు, మదాదాల ఏస్పాదం, ప్రశాంత్ చౌదర్, చీకటలా వీర్రాజు, న్గవరప్ సతితాబాబు, చిక్కం న్గేంద్ర, పండ్ వివేక్, బండ్ సతయూ ప్రస్ద్, కొండేట్ 
సతయూన్రాయణ, అనిల్, చిక్కం న్గేంద్ర, పండ్ వివేక్, దారలా వీరబ్రహ్మం, కుంచె లక్ష్మణరావు, దులలా అనిల్ షేక్ భాష్, పెంటపాట్ శివ గాదరాడ శ్రీను, తోట అనిల్ వాస్ ఇతర 
న్యకులు, జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

పలువురక్ ఘన నివాళులర్పంచిన పంతం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ రూరల్ మండలం తిమా్మప్రం, రాయుడుపాలెం గ్రామాలకు 
చెందన పెంకే మహాలక్ష్మి, కర్రీ స్బా్రావు, గలలాపలిలా గంగశంకర్ లు ఇటీవల కాలంలో 
స్వర్గస్తాలు కాగా.. వార్కి శ్రదా్ధంజలి ఘట్ంచి ఘన నివాళులు అర్్స్తా.. వార్ కుటుంబ 
సభుయూలకు మన్ధైరయూం చెప్న జనసేన పార్టి పీఏసీ సభుయూలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇంచార్జీ 
పంతం న్న్జీ.

జనసేన జనజాగృతి యాత్ర 30వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం 
నియోజకవర్గం జనసేన 
పార్టి ఇంచార్జీ మేడ గురుదత్ 
ప్రస్ద్ ఆదేశాల మేరకు 
జనసేన జనజాగృతి యాత్లో 
భాగంగా ఇంట్ంట్కి జనసేన 
కారయూక్రమంలో భాగంగా 
సీతానగరం మండల 

జనసేన పార్టి అధయూక్షులు కర్చరలా విజయ్ శంకర్ అధయూక్తన సీతానగరం మండలం, 
న్గంపలిలా గ్రామంలో జనసేన పార్టి గాజు గాలాస్ & షణు్మఖ వ్యూహం కరపత్రాలు 
ప్రతి ఇంట్కి అందంచడం జర్గంద. ప్రతి ఊరు, ప్రతి వీధి, ప్రతి ఇలులా, ప్రతి మనిషి లో 
మారు్ రావాలని ఈ జన జాగృతి యాత్ ముందుకు స్గుతంద. ఈ కారయూక్రమంలో 
రాజానగరం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టి వీరమహళ కందకటలా అరుణ కుమార్, 
సీతానగరం మండలం ప్రధాన కారయూదర్్శ & దళిత న్యకులు చిడ్ప న్గేష్మ, 
న్గంపలిలా గ్రామ జనసేన పార్టి న్యకులు గాజుమోగా్గల, పెదదా నవీన్, చినని నవీన్, 
నరేంద్ర జనసైనికులు, జనసేన పార్టి స్నుభూతిపరులు పాల్్గన్నిరు.

పొట్్ట శ్రీరాములు త్యాగం మరువలేనిది: దుగ్్శెట్్ట 
సుజయ్ బాబు
శతఘ్ని న్యూస్: 
నెల్లారు: ఆంధ్రుల 
ప్రత్యూక రాష్టం కోసం 
తన జీవితానిని తాయూగం 
చ్సిన వయూకితా అమరజీవి 
పోట్టి శ్రీరాయులు అని 
నెల్లారు నగర అధయూక్షుడు 
దుగ్గశెట్టి స్జయ్ బాబు 

కొనియాడారు. గురువారం పోట్ శ్రీరాముల వర్ంతి సందరభాంగా ఆత్మకూరు బస్టిండ్ 
వదదా ఆయన జనసేన నేతలతో కలిసి దుగ్గశెట్టి స్జయ్ బాబు శ్రీరాముల విగ్రహానికి 
పూల మాలలు వేసి నివాళులర్్ంచారు. ఈ సందర్ంగా నగర అధయూక్షుడు దుగ్గశెట్టి 
స్జయ్ బాబు మాట్లాడుతూ. ఆంధ్ర రాష్ట అవతరణ కోసం ప్రాణాలు తాయూగం చ్సిన 
పొట్టి శ్రీరాములు ఆశయాలను నేట్ యువత నెరవేరాచేలని కోరారు. తెలుగువార్ 
న్యూయమైన హకు్క కోసం ఆత్మబలిదానం చ్సిన మహనీయుడు పొట్టి శ్రీరాములు అని 
తెలిపారు. దళితలకు ఆలయప్రవేశం, అస్ృశయూత నివారణ మొదలైన వాట్ కోసం 
కూడా అహంస్యుత పోరాటం చ్స్రన్నిరు. నేడు వైసీపీ ఆరయూవైశుయూలను చిననిచూప్ 
చూస్తాందని మండ్పడాడిరు. పొట్టి శ్రీరాములును ఆరాధించ్ అర్హత ఆ పార్టికి లేదని 
మండ్పడాడిరు. జిలలా అధికార ప్రతినిధి కరంపూడ్ కృష్ణరెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ఆంధ్రుల 
చిరకాల స్వపనిమైన ప్రత్యూక రాష్్రానిని స్ధించ్ందుకు పొట్టి శ్రీరాములు ప్రాణతాయూగానికి 
పూనుకుని, అమరజీవి అయాయూడని కొనియాడారు. 1952 అకోటిబర్  10 నుంచి 58 
రోజులపాటు చెనె్నిలో పొట్టి శ్రీరాములు ఆమరణ నిరాహార దీక్ చ్పట్టిరని గురుతాచ్శారు. 
డ్సెంబర్  15న ఆయన ఆంధ్రరాష్టం కోసం అస్వులు బాసి అమరజీవి అయాయూరని 
ఆవేదన వయూకతాం చ్శారు. జనసేన పార్టి పొట్టి శ్రీరాములు ఆశయ స్ధన కోసం 
పనిచ్స్తాందని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో నగర అధయూక్షులు దుగ్గశెట్టి స్జయ్ బాబుతో 
పాటు, జిలలా అధికార ప్రతినిధి కరంపూడ్ కృష్ణరెడ్డి, జిలలా కారయూదర్్శ షేక్ అలియా, నగర 
ప్రధాన కారయూదర్్శ వరకుమార్, నగర కారయూదర్్శలు షేక్ స్యిబాబా, అకి్కశెట్టి శ్రీధర్, 
కొలులా కళ్యూణ్, నగర ఇన్చేరు్గలు స్రేష్, రేవంత్, స్లతాన్ బాష్, రమణ తదతరులు 
పాల్్గన్నిరు.

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

బోనకల్ జనసేన ఆధ్వరయాంలో వృద్ధాశ్రమంలో 
ఫ్రూట్్స పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: మధిర: బోనకల్ జనసేన పార్టి మండల న్యకులు లకి్క శెట్టి స్యికుమార్ 
ఆధ్వరయూంలో బోనకల్ వృదా్ధశ్రమంలో ఫ్రూట్సు పంపణీ జర్గంద. ఈ సందరభాంగా తాళ్లారు 
డేవిడ్ తో పాటు లకీ్క శెట్టి స్యికుమార్ మాట్లాడుతూ.. మానవసేవే మాధవ సేవ అని 
మా అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఏదైత్ సిదా్ధంతాలు మాకు నేర్్ంచారో అదేవిధంగా 
ప్రజా సమసయూల పైన పోరాడుతూ సమసయూ ఎక్కడుందో అక్కడే మనం ఉండాలని ప్రతినితయూం 
ప్రజా సమసయూలపై పోరాడాలని మధిర నియోజకవర్గంలో జనసైనికులు గ్రామ గ్రామాన 
పవన్ కళ్యూణ్ గార్ సిదా్ధంతాల ప్రకారంగా సేవా కారయూక్రమాలు చ్యడం జరుగుతంద. 
అదేవిధంగా రాబోయ్ రోజులోలా మరెన్ని సేవాకారయూక్రమాలు చ్స్కుంటూ పవన్ కళ్యూణ్ 

గార్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా ముందుకెళ్తామని, రాబోయ్ రోజులోలా గ్రామ గ్రామాన పార్టి కారయూక్రమాలు నిర్వహంచి పార్టి బలోపేతం కావడానికి మధిర నియోజకవర్గ జనసైనికులు 
అందరు సిద్ధంగా ఉన్నిరని, 2024లో జనసేన పార్టి అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్ని సీఎంగా చూడటమే మా ధ్యూయమని, మధిర నియోజకవరా్గనిని జనసేన అడాడిగా మారుస్తామని, 
మధిర గడడిమీద జనసేన జెండాను ఎగరేస్తామని ఈ సందరభాంగా తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో మధిర నియోజకవర్గ న్యకులు తాళ్లార్ డేవిడ్, నరసింశెట్టి నరేష్ మండల 
న్యకులు పవన్, అదదాంకి సంతోష్ కుమార్, మచచే మన్జ్, మోదుగు తరుణ్, మోదుగు చంట్, దురా్గప్రస్ద్, తరుణ్ తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

2023 వ నూతన సంవత్సర జనసేన 
కాయాలండర్ ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యూస్: మాడుగుల: గత కొనిని సంవతసురాలుగా మాడుగుల నియోజకవర్గంలో 
జనసైనికులు అందరూ కలిప పవన్ కళ్యూణ్ చిత్పటంతో కాయూలెండరులా జనసైనికులు 
పంచ్వారు. ఈ సంవతసురం మాడుగుల నియోజకవర్గం జనసేన న్యకులు 
రాయప్రెడ్డి కృష్ణ జనసేన కాయూలెండర్ ను కె కోటపాడు మండల హెడ్ కా్వరటిర్ లో 
సీనియర్ న్యకులు కుంచా అంజిబాబు ఆధ్వరయూంలో కె కోటపాడు మండల 
జనసైనికులు సమక్ంలో ఆవిష్కరణ చ్యడం జర్గంద. ఈ కారయూక్రమంలో ఆయన 
మాట్లాడుతూ వచ్చే ఎనినికలోలా పవన్ కళ్యూణ్ విజయం తధయూమని ఈ కాయూలెండర్ ప్రతి 
జన సైనికుల కుటుంబాలోలాకి వళలా విధంగా అతి త్వరలోనే కాయూలెండర్ డ్రైవ్ పేరుతో 
ప్రతి పంచాయతీలు కూడా ఈ కాయూలెండరులా పంచ్ విధంగా కారయూక్రమం చ్పడతానని 

తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో కె కోటపాడు మండల జనసైనికులు మజిజీ ఈశ్వరరావు ,రాజు, గణేష్, శ్రీను, స్రయూ, మూర్తా, వరహాల రాజు, ముతాయూలన్యుడు, రఫీ, గబ్ర్ సింగ్ 
,ఉమా మహేష్, తాత న్యుడు, గౌతం, న్గూరు, న్యుడు , కోట్, పైడ్రాజు, సమేశు, గంగాధర్, లోకేష్ , శివాజీ, గంగ న్యుడు తదతరులు పాల్్గన్నిరు. 

పేరసోముల శ్రీనివాసులుకు ఇమ్మడి కాశీనాథ్ 
పరామర్శ 

శతఘ్ని న్యూస్: మారా్కప్రం: 
ప్రకాశం జిలలా, పొదలి నందు 
ఇటీవల ప్రమాదవశాతతా రోడుడి 
ప్రమాదంలో గాయపడ్న జనసేన 
పార్టి పొదలి మండల అధయూక్షులు 
పేర్సముల శ్రీనివాస్లును 

గురువారం జనసేన పార్టి మారా్కప్రం నియోజకవర్గ ఇంఛార్జీ ఇమ్మడ్ కాశీన్థ్ 
పరామర్్శంచారు. వార్ వంట ఈ కారయూక్రమంలో జిలలా కారయూదర్్శ సయయూద్ స్ధిక్, లీగల్ 
సెల్ జాయింట్ సెక్రటర్ ఐనగంట్ శైలజ, పొదలి జనసేన యువ న్యకులు న్గారుజీన, 
మటటిం శ్రీనివాస్లు, బెలలాంకొండ రామకృష్ణ మర్యు జనసేన కారయూకరతాలు పాల్్గన్నిరు.

అమరజీవి పొట్్ట శ్రీ రాములుకు పాలకండ 
జనసేన 

ఘననివాళులు 
శతఘ్ని న్యూస్: మనయూం జిలలా, 
పాలకొండ నియోజకవర్గం, 
బొడలాపాడు గ్రామంలో పొట్టి 
శ్రీరాములు 70వ వర్ధంతి 
సందర్ంగా పాలకొండ 

జనసేన ఆధ్వరయూంలో ఆయనకు ఘననివాళులు అర్్ంచడం జర్గంద. ఈ సందర్ంగా 
జనసేన జానీ మాట్లాడతూ తెలుగు ప్రజల ప్రత్యూక రాష్ట స్ధన కోసం పొట్టి. శ్రీరాములు 
గారు ఆంధ్ర రాష్ట స్ధన కొరకు ఆమరణ నిరాహారదీక్ చ్సి ప్రాణాలర్్ంచిన 
మహాప్రుష్డు అలంట్ గప్ మనిషి, అమరజీవి తాయూగం చిరస్మరణీయం. పొట్టి శ్రీ 
రాములు గారు 70వ వర్ధంతి సందర్ంగా వీరఘటటిం మండలం బొడలాపాడు గ్రామంలో 
శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు గార్ చిత్పట్నికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్్ంచడం 
జర్గంద. అలనే భారతదేశ తొలి హోమంత్రి సరాదార్ వలలాభాయ్ పటేల్ గార్ వర్ధంతి 
సందర్ంగా భారతదేశ స్వతంత్ం కోసం ఉకు్క సంకల్ంతో పోరాటం చ్సి ఉకు్క 
మనిషిగా చర్త్లో నిలిచిపోయారు. ఆయన భారతదేశ ప్రజలు కోసం నిజాయితీగా ఎన్ని 
గప్ నిర్ణయాలు తీస్కున్నిరు అని జనసేన జానీ తెలియజేస్రు. ఈ కారయూక్రమంలో 
బొడలాపాడు గ్రామ ప్రజలు చిన్ని, పెదదా ప్రజలు అందరూ పాల్్గని ఘన ఘననివాళులు 
అర్్ంచడం జర్గంద.

మానవత్వం చాటుకున్న జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గయయూపేట 
నియోజకవర్గం, పెనుగంచిప్రోలు 
గ్రామంలో కొలువై ఉనని శ్రీ గోపయయూ 
సమేత శ్రీ లక్ష్మీ తిరుపతమ్మ 
అమ్మవార్ని దర్్శంచుకొని వళుతనని 
భారాయూ భరతాలు బైక్ యాకిసుడెంట్ కు 
గురై ప్రక్కనే ఉనని ముళలా పొదలోలా 
పడ్పోగా.. అటుగా వళుతనని 
జనసేన పార్టి ఉమ్మడ్ కృష్ణ జిలలా 

ఉపాధయూక్షులు బోలియశెట్టి శ్రీకాంత్ మర్యు ఉమ్మడ్ కృష్్ణజిలలా జనసేన పార్టి ప్రధాన 
కారయూదర్్శ బాడ్శ మురళీకృష్ణ తక్ణమే 108 కాల్ చ్సి ముళలా పొదలోలా నుంచి వార్ 
ఇరువుర్ని పాదాచారుల సహాయంతో 108 వాహనం ఎకి్కంచి చికితసు నిమ్తతాం ప్రభుత్వ 
ఆస్పత్రి కి తరలించడం జర్గంద.

మానవత్వం చాటుకున్న భైరపురం జనసైనికులు
శతఘ్ని న్యూస్:  హైదరాబాద్ కి చెందన కుటుంబం గత కొంతకాలంగా ఇబ్ందులోలా 
ఉందనని విషయం తెలుస్కునని విజయనగరం జిలలా, మెరకముడ్దాం, మండలం 
భైరప్రం గ్రామ జనసైనికులు, జనసైనికుడు అగురు విన్ద్ కుమార్, అతని సేనిహతలు 
వంటనే హైదరాబాద్ వళిలా ఇబ్ందులోలా ఉనని కుటుంబానికి ఆరువేల రూపాయల ఆర్్క 
సహాయం, పళు్ళ అందజేసి పరామర్్శంచడం జర్గంద. భవిషయూతతాలో వార్ కుటుంబానికి 
జనసేన పార్టి తరుప్న అండగా ఉంట్మని ఈ సందర్ంగా బరోస్ ఇవ్వడం జర్గంద.

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

పొట్్ట శ్రీరాములు విగ్రహానిక్ నివాళులు అర్పంచిన 
అనుశ్రీ సతయానారాయణ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి సిట్, అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు వర్ధంతి సందరభాంగా స్్నిక డీలక్సు సెంటరోలా ఉనని పొట్టి శ్రీరాములు 
విగ్రహానికి రాజమహేంద్రవరం జనసేన పార్టి ఇంచార్జీ అనుశ్రీ సతయూన్రాయణ పూలమాలవేసి నివాళులు అర్్ంచడం జర్గంద. 
ఈ కారయూక్రమంలో అనుశ్రీతో పాటు నివాళులర్్ంచిన వార్లో తూరు్ గోదావర్ జిలలా సంయుకతా కారయూదర్్శ గెడడిం న్గరాజు , 

ప్రధాన కారయూదరు్శలు వంకట పైడ్రాజు, నలలాంశెట్టి వీరబాబు, కారయూదరు్శలు గుణ్ణం శాయూంస్ందర్, అలలాట్ రాజు, వినని వాస్, 
జనసేన పార్టి యువ న్యకులు బయయూప్నీడ్ స్రయూ మర్యు వికటిర్ వాస్, నరసుపూడ్ రాంబాబు, తూటటి హేమ దురా్గ, జెలలా సతీష్ 
పాల్్గనడం జర్గంద.

అనుశ్రీ సతయానారాయణ 
ముఖయా అతిథిగా ఓటు అవగాహనా సదసు్స

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి సిట్, స్్నిక వీట్ కాలేజ్ వదదా జనసేన ఆధ్వరయూంలో ఓటు అవగాహన్ మర్యు నమోదు 
సదస్సు కారయూక్రమం నిర్వహంచడం జర్గంద. జనసేన పార్టి యువ న్యకులు బయయూప్ నీడ్ స్రయూ ఆహా్వనం 
మేరకు జనసేన పార్టి రాజమండ్రి సిటీ ఇన్చేర్జీ అనుశ్రీ సతయూన్రాయణ ముఖయూఅతిథిగా పాల్్గన్నిరు. ఈ సందరభాంగా 
ఆయన మాట్లాడుతూ ఓటు హకు్క అనేద చాల విలువైనద ఓటు హకు్క ప్రతి ఒక్కరూ వినియోగంచుకోవాలని 
విదాయూరు్లకి స్చించారు. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా అధిక సంఖయూలో యువకులకి అనుశ్రీ చ్తల మీదుగా 
కండువా వేసి పార్టిలోకి ఆహా్వనించడం జర్గంద. ఈ కారయూక్రమంలో జిలలా జాయింట్ సెక్రెటర్ గెడడిం న్గరాజు, 
ప్రధాన కారయూదర్్శ పైడ్రాజు, నలలాంశెట్టి వీరబాబు , కారయూదరు్శలు అలలాట్ రాజు, వినని వాస్, గుణ్ణం శాయూంస్ందర్, 
కార్్రేషన్ జాయింట్ సెక్రెటర్ దేవకివాడ్ చక్రపాణి, రాష్ట చిరంజీవి యువత కారయూదర్్శ ఏడ్ద బాబ్, మర్యు 
పలలాంట్ సంజీవ్, వికటిర్ వాస్, మొండ్రేట్ ప్రస్ద్, మంచాల స్నీల్, నర్సుపూడ్ రాంబాబు, హేమ దుర్గ మర్యు 
స్రయూ వార్ మ్త్బృందం పాల్్గనడం జర్గంద.

అమరజీవిక్ నివాళి అర్పంచిన మైలవరం జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరం: అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు వర్ధంతి సందరభాంగా జనసేన 
పార్టి మైలవరం మండల అధయూక్షులు శీలం బ్రహ్మయయూ ఆధ్వరయూంలో న్జివీడు రోడ్ 
లో గల పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్్ంచడం 
జర్గంద. ఈ సందరభాంగా బ్రహ్మయయూ మాట్లాడుతూ ఆంధ్రరాష్ట అవతరణకు కారణమైన 
కారణజను్మడు, అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారు అని, అటువంట్ తాయూగదనుల జీవితానిని 
నేట్ యువతరం ఆదర్శంగా తీస్కోవాలని, అప్్డే ప్రశినించ్ తత్వం పెరుగుతందని 
తెలియజేశారు. స్్వతంత్ సమరయోధులను, పొట్టి శ్రీరాములు లంట్ తాయూగధనులను 
కేవలం పేరలాకే పర్మ్తం కాకుండా వార్ ఆశయాలను నేట్ రాజకీయ న్యకులు 
నెరవేరేచే విధంగా ప్రయతనిం చ్యాలని కోరారు. జనసేన పార్టి అధికారం చ్పట్టిన 
వంటనే సంక్షేమ పథకాలకు తాయూగదనుల, స్్వతంత్ సమరయోధులు పేరలాను పెటటిడమే 
కాకుండా వార్ ఆశయ స్ధనకు పాటుపడుతందని తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన పార్టి మండల న్యకులు ఆనం విజయ్ కుమార్, చిట్టిమాద వంకటకృష్ణ, 
జనసైనికులు తోట మాధవరావు, గుర్ం వంకటేశ్వరరావు, ప్చచేకాయల తిరుపతిరావు, 
కస్తాల రవికుమార్, కస్తాల పూర్ణచంద్రరావు, రవిత్జ తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

అదిరందయాయా జగన్ రెడిడు.. ప్రజా సమసయాలు గాల్క్ – 
డైవర్్ట రాజకీయాలు జనాలోలోక్: గుడ్లోరు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: గుడూలారు: జనసేన 
అధినేత పవన్ కలయూణ్ ఆశయాలు 
మేరకు గుడూలారు మండల 
జనసేన ప్రజాక్షేత్ంలో పరయూట్స్తా 
ప్రజాసమసయూలు పటలా అవగాహన 
తెచుచేకుంటుననిద. ఈ నేపథయూంలోనే 
మాండౌస్ తఫాన్ కారణంగా 
వరుసగా కురుస్తానని వరాషాల 

కారణంగా మండల కేంద్రము నుంచి 2 కి.మీ దూరం లో ఉనని ఎం.ఎస్.ఆర్ కాలనీలో 
పరయూట్ంచి కాలనీవాస్ల సమసయూలు తెలుస్కోవడమైనద. అవసరం మేరకు విదుయూత్ 
సతాంభాలు లేకపోవడం, రోడులా సర్గా లేకపోవడం వలలా చిననిపాట్ వరాషాలకే ఇళు్ళ మడుగులు 
అవుతన్నియని ఈ పరయూటనలో స్్ధనికులు వాపోయారు. అంత్కాకుండా రాత్రి వేళలోలా 
సరైన విదుయూత్ సౌకరయూం లేక చీకటోలా ప్రుగు ప్ట్రా వలలా ఇబ్ందులు ఎదురో్కవాలిసున 
పర్సి్తి. ఈ ప్రాంతంలో నివసించ్ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా బడుగు, బలహీన వరా్గలకు 
చెందన వారే, రెకా్కడ్త్ గానీ డొక్క ఆడని పర్సి్తి. ఈ సి్తిలో పలలాలు చదువుకోవడానికి 
3 కి.మీ నడ్చి రావలసిన పర్సి్తి, బస్ సౌకరయూం లేదు. ఇలంట్ చినని చినని మౌలిక 
సదుపాయాలు కూడా తీరచేలేని ఈ వైకాపా ప్రభుతా్వనిని ఇంకా కొనస్గాల లేదా 
ఇంట్కీ స్గనంపాల అని ప్రజలు నిర్ణయించుకోవాలి. సమసయూలు ఇబ్డ్ముబ్డ్గా 
ఉంటే ముఖయూమంత్రి గారేమో వచ్చే ఎనినికలోలా 175 కి 175 సీటులా ఎందుకు రావ్ 
అంటున్నిరు. అధికార పార్టి నేతలు, రాజకీయ న్యకులు ఎనినికలప్్డు మాత్మే 
కనపడతారు, సమసయూలు పర్ష్్కరం కోసం కానరారు అని జనసైనికులతో ప్రజలు 
తీవ్ అసంతృపతా వయూకతాం చ్స్తాన్నిరు. స్్వతంత్యూం వచిచే 75 ఏళు్ళ గడ్చిన్ సమసయూలు 
పర్ష్్కరం కాకపోవడంతో నిజాయితీపరుడు, మంచి మనస్ ఉనని పవన్ కలయూణ్ గార్ 
న్యకత్వంలో జనసేన ప్రభుత్వం ఏరా్టు ఆవశయూకతను ప్రజలు గురెతార్గేల చైతనయూ 
పోరాటం చ్యాలని గుడూలారు మండల జనసేన నిర్ణయించింద.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పొట్్ట శ్రీరాములుకు పిడ్గురాళలో జనసేన 
ఘననివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్:  గురజాల: ఆంధ్రరాష్ట అవతరణకు అస్వులు బాసిన 
సంగోదాదారకుడు, ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవం కాపాడే ప్రయతనింలో తన ప్రాణాలను 
అర్్ంచిన వయూకితా, బాష్ప్రయుకతా రాష్్రాలకు ఆదుయూడు, అమరజీవి శ్రీ పొట్టి 
శ్రీరాములు వర్ంతి సందరభాంగా.. గురువారం పడుగురాళలా జనసేన పార్టి 
ఆధ్వరయూంలో జానపాడురోడుడి ల్ని శ్రీ వాసవి కనయూకా పరమేశ్వర్ అమ్మవార్ 
దేవస్్నం ఆవరణలో మండల ప్రధాన కారయూదర్్శ చీదళలా రామకృష్ణ ఆధ్వరయూంలో.. 
జనసేన న్యకులు అమరజీవి శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి పూలదండలు వేసి 
ఘనంగా నివాళులు అర్్ంచారు, ఈ సందరభాంగా న్యకులు మాట్లాడుతూ.. 
ఆన్డు ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవం కోసం తెలుగు వార్ అందర్ని ఏకం చ్యట్నికి 

కులమతాలకతీతంగా తన ప్రాణాల సైతం తృణప్రాయంగా భావించి, అసలు బార్న అమరుడు శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు గారని, గాంధీ గార్ బాటలో సతయూం, అహంస, హర్జన్దదారణ, అనే 
అంశాలను ఆయుధాలుగా భావించి, జీవితాంతం అమలుపర్చిన గప్ వయూకితాని కొనియాడారు, ఆయన ఏ ఉదేదాశంతో అయిత్ భాష్ ప్రయుకతా రాష్్రాలకు ఆదయూం పోసిన వయూకితాని, ఆంధ్ర 
రాష్టం అవతర్ంచడానికి ఆయన ప్రాణం సైతం తాయూగం చ్సి తెలుగు వారందర్ గుండెలోలా అమరజీవిగా నిలిచిపోయారని కొనియాడారు, ఈ కారయూక్రమంలో పడుగురాళలా మండలం 
జనసేన పార్టి అధయూక్షులు కామ్శెట్టి రమేష్, జిలలా సంయుకతా కారయూదర్్శ దూదేకుల కాసిం సైదా, జిలలా ప్రోగ్రాం కమ్టీ సభుయూలు దూదేకుల సలీం, పడుగురాళలా మండల ఉపాధయూక్షులు 
పెడకొలిమ్ కిరణ్ కుమార్, మండల కారయూదర్్శ షేక్ గఫూర్, గుర్ం అశోక్, కాశి, కొమ్మ అశోక్, కొతతా శ్రీనివాసరావు, రాజారెడ్డి, బ్జెప పటటిణ అధయూక్షుడు ఉమామహేశ్వరరావు, మొదలగు 
వారు పాల్్గన్నిరు.

జనసేన నాయకులను అభినందించిన 
పిడ్గురాళలో సాథినికులు

శతఘ్ని న్యూస్: పడుగురాళలా పటనింలోని న్లుగో వార్డి అంబేద్కర్ కాలనీ నందు కలవటులా నిర్్మంచాలని, 
బోర్ంగ్ పంప్ ర్పేర్ చ్యించాలని జనసేన పార్టి ఆధ్వరయూంలో నవంబర్ 18న మునిసుపల్ అధికారులకు 
వినతి పత్ం ఇవ్వడం జర్గందని, మా విజఞుపతాని సీ్వకర్ంచి ఆ సమసయూను పూర్తాచ్సిన మునిసుపల్ అధికారులకు, 
సహకర్ంచిన జనసేన న్యకులకు జనసైనికులకు జనసేన పార్టి జిలలా జాయింట్ సెక్రెటర్ కాసిం సైదా 
కృతజఞుతలు తెలియజేశారు. ప్రజా సమసయూలను గుర్తాంచి వాట్ని అధికారులు దృషిటికి తీస్కెళిలాన జనసేన 
న్యకులను స్్నికులు అభనందంచారు.

నెలలు గడ్సుతినా్న పూరతి కానీ రోడ్డు నిరా్మణం : 
పోట్్నరు లక్ష్మనాయుడ్

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిలలా, ఎచెచేరలా నియోజకవర్గం, లవేరు మండలం స్రయూన్రాయణ ప్రం 
నుండ్ వయా నడుపూర్పేట, రౌతపేట గ్రామం వరకు ప్రభుత్వం రోడుడి అమలు చ్సి నలలాపకా్క వేయడం 
జర్గ 11నెలలు గడ్చిన్ ఇంతవరకు ఆరోడుడి పూర్తాచ్సి బాగుచ్సిన దాఖల కనిపంచలేదు. ఆరోడుడి పై 
రాకపొకలకు ప్రజలు చాల ఇబ్ందులు పడుతన్నిరు. ప్రజలకు ఇబ్ందులు లేకుండా ప్రభుత్వం కళు్ళ 
తెర్చి ఇప్ట్కైన్ స్ందంచి రోడుడి పనులు వేగవంతం చ్స్తారని రౌతపేట జనసేన పార్టి న్యకులు 
డ్మాండ్ చ్శారు.

ప్రజా సమసయాలపై నితయాం పోరాడ్తూ ప్రజలకు అండగా ఉండే పార్్ట జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: కొండప నియోజకవర్గం: ఎదురువార్పాలెం గ్రామానికి రహదార్ని నిర్్మంచినందుకు జనసేన 
పార్టికి, అధికారులకు ఎదురువార్పాలెం గ్రామ ప్రజలు ధనయూవాదాలు తెలిపారు. ఈ సందరభాంగా పొననిల్రు 
మండలం జనసేన పార్టి అధయూక్షులు కనపర్తా మన్జ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ప్రకాశం జిలలా కొండేప నియోజకవర్గంలో 
పొననిల్రు మండలంలో చెనినిపాడు పంచాయతీలో ఎదురువార్పాలెం గ్రామంలో కొనిని రోజుల క్రితం పరయూట్ంచి 

ఆ గ్రామ సమసయూలు తెలుస్కోవడం జర్గంద, ఈ గ్రామం ఏర్డ్ దాదాప్ 30 సంవతసురాలు దాట్ంద, ఆ 
గ్రామంలో 100 కుటుంబాలు వారు దాదాప్ 500 నుండ్ 700 వరకు ప్రజలు ఇక్కడ నివసిస్తాన్నిరు, వారంతా 
మమ్మలిని ఎవరూ పట్టించుకోవడంలేదని ఆవేదన వయూకతాం చ్శారు, ఎనినికల సమయంలో మాత్మే న్యకులకు 
మేము గురుతాకు వస్తాన్నిము తరా్వత మమ్మలిని పట్టించుకునే వారు లేరని వార్ సమసయూలను విననివించుకున్నిరు. 
మా ఊర్లో మంచినీట్ సదుపాయం లేదు, మంచినీట్ సదుపాయం కోసం వాటర్ ట్యూంక్ ని నిర్్మస్తామని డ్రైనేజ్ 
కాలువలు నిర్్మస్తామని, అంగన్్వడ్ స్్కల్ ని కూడా నిర్్మస్తామని, 1వ తరగతి నుండ్ 5 తరగతల వరకు ఉనని 
ఎలిమెంటర్ స్్కల్ కి చుటూటి ప్రహర్ గోడను నిర్్మస్తామని, గ్రామంలో సిసి రోడులా వేస్తామని, ఇలులా లేనివార్కి ఇలులా 

కూడా కట్టిస్తామని హామీలిచిచే, చెనినిపాడు నుండ్ ఎదురువార్పాలంనకు రావడానికి మూడు కిలోమీటరలా మేర ఉనని ప్రధాన రహదార్ని నిర్్మస్తామని చెప్ ఈరోజు న్యకులు మొహం 
చాటేస్తాన్నిరు అని ఆ గ్రామ ప్రజలంతా జనసేన న్యకులు పరయూట్ంచినప్్డు వార్తో చెబుతూ ఆవేదన వయూకతాం చ్శారు. వరాషాకాలంలో అయిత్ ఈ రహదార్లో రావాలంటే ప్రాణాలను 
అరచ్తిలో పెటుటికొని రావాలిసున పర్సి్తి నెలకొంద. మా ఊర్ని అభవృద్ధ పరచాలంటే జనసేన దా్వరా మాత్మే అభవృద్ధ స్ధయూం అవుతందని ప్రజలు అంటున్నిరు. మా ఊరు ఏర్డ్ 
30 సంవతసురాలు దాట్ంద ఇప్ట్వరకు సరైన రోడులా లేవు, మంచినీట్ సదుపాయాలు లేవు, కనీసం వీధి లైటులా లేవు, వరాషాకాలం వసేతా ఊరు దాట్ బయటకు రావాలంటే చాల కషటింగా 
మారుతంద, ఇలంట్ అంధకారమైన పర్సి్తలోలా ఈ గ్రామంలో ప్రజలు నివసిస్తాంటే అధికారులు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు. కాంగ్రెస్ హయాంలో 
తరా్వత ట్డ్ప హయాంలో తరా్వత వైస్సుర్సుపీ న్యకులు కూడా ఈ గ్రామంలో పరయూట్ంచి మీ గ్రామానికి సంబంధించి అనిని అభవృద్ధ పనులు మేము చ్సి పెడతామని నమ్మబలికి 
ఓటులా వేయించుకొని సీటులా గెలిచిన తరా్వత మొహం చాటేస్తాన్నిరు, మమ్మలిని గుర్తాంచి మా గ్రామానిని అభవృద్ధ చ్యండ్ అని జనసేన న్యకులు కనపర్తా మన్జ్ కుమార్ తో ఆ 
గ్రామ ప్రజలు ఆవేదనతో తెలియజేశారు, ఈ ఎదురువార్పాలెం గ్రామానిని అధికారులు మర్యు ప్రజాప్రతినిధులు పట్టించుకుని అభవృద్ధ చెయాయూలని జనసేన న్యకులు డ్మాండ్ 
చ్సి ఆ గ్రామ సమసయూలు మొతాతానిని అధికారుల దృషిటికి తీస్కెళలాడం జర్గంద, అధికారులు వంటనే స్ందంచి ఖచిచేతంగా ఎదురువార్పాలెం గ్రామానిని అభవృద్ధ చ్స్తామని జనసేన 
పార్టి న్యకులకు హామీ ఇవ్వడం జర్గంద, అధికారులు చెప్నటుటిగానే ఈరోజు ఆ గ్రామంలో ఉనని ప్రధాన రహదార్ని నిర్్మంచి, అదే విధంగా వాటర్ ట్యూంక్ ని కూడా నిర్్మంచడం 
జర్గంద, జనసేన పార్టి ప్రజా సమసయూల మీద నితయూం పోరాటం చ్స్తా ఉంద, ప్రజలకు అండగా ఉంద అని ఆ గ్రామ ప్రజలందరూ ఆనందానిని వయూకతాపర్చారు, అధికారులకు మర్యు 
జనసేన పార్టి న్యకులకు ఆ గ్రామ ప్రజలందరూ ధనయూవాదాలు తెలియజేశారు, అదేవిధంగా జనసేన పార్టి న్యకులు అధికారులకు ధనయూవాదాలు తెలియజేశారు.
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