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కందుకూరు ప్రమాదం దురదృష్ట కరం
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలోని కందుకూరులో తెలుగుదేశం పార్టీ సభ జరుగుతండగా 
చోటుచేసుకునని తొక్కిసల్టలో ఎనిమిది మంది మృతి చందడం, మరి కందరు ఆసుపత్రి పాలవడం 
చాల్ దురదృషటీకరమని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో ఆవేదన వయూక్ం చేశారు. 
ఏ పార్టీకైనా కారయూకర్లే వెన్నిదన్ని. అటువంటి కారయూకర్లు ఇల్ ప్రమాదం బారినపడి మృతి చందడం 
ఎంతో విచారకరం. ఈ ప్రమాదంలో మృతి చందిన వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రారిధిస్్... వారి 
కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సాన్భూతి తెలియచేసు్నానిన్. ఆసుపత్రి పాలైన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని 
ఆకాంక్షిసు్నానినని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పేర్కినానిరు.

మారుమూల గ్రామాల్లో ప్రజలు సైతం  పవన్ కళ్యూణ్ నాయకత్వాన్ని కోరుకంటునానిరు - బత్తుల
జనం కోసం జనసేన.. మహాపాదయాత్ర 45వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్ం, సీతానగరం మండలం, అచ్చియపాలం గ్రామంలో జరిగిన 
జనం కోసం జనసేన.. మహాపాదయాత్ర 45వ రోజు కారయూక్రమంలో భాగంగా.. జనసేన నాయకులు బత్ల 
బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి గ్రామంలో ప్రతి ఒకకిరినీ ఆపాయూయంగా పలకరిస్్, జనసేన పార్టీ సిదధింతాలన్ 
వివరిస్్.. పాదయాత్ర ఉతాసాహంగా గ్రామంలో పూరి్ అయయూంది. జిల్లాలోన్, నియోజకవర్ంలోన్ శివారు 
గ్రామమైన అచ్చిపాలం ప్రజల సైతం ఈ వైసీపీ పాలనపటలా పూరి్గా విసుగుచంది. జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ నాయకత్వం కోసం, జనసేన ప్రభుత్వం కోసం వారే స్వచ్ందంగా ఎదురు చూసు్నానిమని 
చప్పడం ఈ పాదయాత్రలో హైలైట్. ఈ సందర్ంగా పలువురు వైసీపీక్ చందిన యువకులు జనసేన పార్టీలో 
జాయన్ అయాయూరు, వీరిక్ బత్ల దంపతలు జనసేన కండువా కప్్ప పార్టీలోక్ ఆహా్వనించారు… గ్రామంలో 
జనసేన కాయూలండరులా, కరపత్రాలు పంచుతూ జనసేన పార్టీ విధివిధానాలన్ ప్రజలకు అర్థమయ్యూ రితీలో సాగిన 
ఈ కారయూక్రమం విజయవంతం అయంది. ఈ కారయూక్రమంలో సీతానగరం మండల సీనియర్ నాయకులు, 
జనసైనికులు పాల్్నానిరు..!!

కృష్ణాజిల్లా మత్స్యకార గ్రామాలలో బొమ్మిడి నాయకర్ పర్యటన
మత్స్యకారుల అభివృద్ధికి జనసేన న్రంతర కృషి..
శతఘ్ని న్యూస్: అవనిగడ్డ నియోజకవర్ం మతసా్యకార గ్రామాలలో పరయూటించ్న జనసేన పార్టీ నరసాపురం నియోజకవర్ ఇనాచిర్జ్, పీఏసీ 
సభుయూలు మరియు రాష్ట్ర మతసా్యకార వికాస విభాగ కమిటీ చైర్మన్ బొమి్మడి నాయకర్ కు అవనిగడ్డ నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీనాయకులు, 
కారయూకర్లు, అభిమాన్లు ఘనసా్వగతం పలిక్, భార్ రాయూలీ నిర్వహంచారు. పరయూటనలో భాగంగా నాగాయలంక శ్రీ రామ పాద క్షేత్రం వద్ద 
ఏరా్పటు చేసిన సమావేశంలో బోమి్మడి నాయకర్ మాట్లాడుతూ.. కుల, మత భేద అభిప్రాయం లేకుండా జనసేన పార్టీ అభివృదిధి నియంత్రణ 
కృషి చేయాలని తెలిపారు.. మతసా్యకారులకు జనసేన పార్టీ ఎపు్పడు అండగా ఉంటుందని రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్, 
పశిచిమగోదవరి జిల్లా, నరసాపురంలో నిర్వహంచ్న సభలో మతసా్యకారులకు ఇచ్చిన భరోసాన్ మనందరం చూసామని అనానిరు.. ఈ 

కారయూక్రమంలో అవనిగడ్డ నియోజకవర్ం పార్టీ మండల అధయూక్షులు, జిల్లా పార్టీ ఉపాధయూక్షులు మతి్ వెంకటేశ్వరరావు, గుడివాడ శేషుబాబు, మర్రే మరి గంగయయూ చ్ంత వెంకటేశ్వరరావు, 
రాష్ట్ర మతసా్యకార వికాస విభాగ సభుయూలు వనమాల శ్రీన్, జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయూకర్లు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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తదేకం ఫండేషన్ సౌజన్యంతో శెట్టిబత్తుల ఆధ్వర్యంలో దివ్యంగులకు సైకిళ్ళ పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: అమల్పురం: కాక్నాడ తదేకం ఫండేషన్ సౌజనయూంతో అమల్పురం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ 
ఇనాచిర్జ్ శెటిటీబత్ల రాజబాబు ఆద్వరయూంలో అమల్పురం నియోజకవర్ంలోని జనసేన నాయకులు 16 మంది 
దివాయూంగులన్ గురి్ంచ్ వారిక్ మూడు చక్రాల సైక్లులా పంప్ణీ చేశారు. ఈ సందర్ంగా రాజబాబు మాట్లాడుతూ పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆశయాల స్్పరి్తో తదేకం ఫండేషన్ వారు ఆరిధిక సహాయం చేసి ఈ మూడు చక్రాల సైక్లలాన్ ఏరా్పటు 
చేసినందుకు వారిక్ ధనయూవాదలు తెలియజేసారు. అదేవిధంగా నిజాయతీగా ఎవరికైతే సైక్లులా అవసరమో వారిని గురి్ంచ్ 
లబ్ధిదరులన్ ఎంప్కచేసి వారిక్ సైక్లులా అందచేసే బాదయూతన్ నెరవేరిచిన నియోజకవర్ంలోని జనసేన నాయకులకు 
కూడా ధనయూవాదలు తెలిపారు. అల్గే తదేకం ఫండేషన్ వారు మలివిడతలో మరో 15 ట్రై సైక్లలాన్ ఏరా్పటు చేసా్మని 
హామీ ఇచాచిరని అవి అందుబాటులోక్ వచ్చిన తరా్వత ఇంకా అవసరం ఉనని దివాయూంగులకు పంప్ణీ చేసా్మనానిరు. 
పవన్ కళ్యూణ్ స్్పరి్తో ఇటువంటి కారయూక్రమాలలో భాగసా్వమిని కావడం వయూక్్గతంగా నాకు చాల్ సంతృప్్ని 
కలుగజేసిందని, నేన్ పవన్ కళ్యూణ్ అన్చరుడునని చాల్ గర్వంగా చపు్పకుంట్నని, అధికారం ఉనానిలేకపోయనా 
జనసేన పార్టీ ఆపదలో ఉనని ప్రజల అవసరాలు తీరచిడానిక్ ఎపు్పడూ మందుంటుందనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో రాష్ట్ర 
ప్రోగ్రామ్సా కమిటీ కారయూదరిశి మహాదశ నాగేశ్వరరావు, జిల్లా కమిటీ సందడి శ్రీన్బాబు,చ్కాకిల సతీష్, చ్కకిం భీమడు, 
సీనియర్ నాయకులు స్ద చ్నాని, ఆకుల బుజిజ్, కంక్పాటి వీరబాబు, మోకా బాలయోగి, కుంపటలా రమేష్, చ్కకిం 
సుధా స్రయూమోహన్, మతాయూల మణమ్మ, గంగాభవాని, పొణకల ప్రకాష్, మతా్బత్ల శ్రీన్, లంకే వెంకట్రావు, సతి్ 
శ్రీన్, తూమ రమేష్, వంగా నాయుడు, గొలకోటి వెంకటేష్, ఆకేటి వెంకనని, ఆకేటి శ్రీన్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

బ్లాక్ లెవెల్ స్పోర్టిస్ మీట్ ముగంపు కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీపురం నియోజకవర్ం, బలిజిపేట మండలంలో, కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్బంధ సంస్థ నెహ్రూ యువ కేంద్ర సంస్థ యొకకి ప్రతినిథులు లక్ష్మణ్, గణేష్ ఆధ్వరయూంలో 
నిర్వహంచబడిన బాలాక్ లవెల్ స్్పర్టీస్ మీట్ మగింపు కారయూక్రమానిక్ మఖయూ అతిథిలుగా హాజరైన జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూక్రమాల నిర్వహణ కారయూదరిశి బాబు పాలూరు, ఎంఆర్ ఓ శర్మ, 
ఎస్ ఐ ఆఫ్ పోలీస్ ప్రసనని మరియు మండల అధయూక్షులు బంకురు పోలినాయుడు వాలీబాల్ మరియు కబడ్్డ ఆటలలో గెలుపొందిన యువతీ యువకులకు మొమంటోస్ అందజేసారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో హరిచరణ్, ఆదినారాయణ ఎన్ పీ, పరుచూరి రమణ, పాలూరు వెంకటేష్, ప్రగడ కళ్యూణ్, అచుయూత్ తదితర జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

శంకరం పంచాయతీ 
యువతకు  క్రికెట్ కిట్ పంపిణి 

శతఘ్ని న్యూస్:  మాడుగుల నియోజకవర్ంలో జనసేన 
నాయకులు రాయపురెడి్డ కృష్ణ ఆరి్థక సహాయంతో మాడుగుల 
మండలం, శంకరం పంచాయతీలో వెలగపాడు గ్రామానిక్ 
రాజారెడి్డ చేతల మీదుగా క్రికెట్ క్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 
కారయూక్రమంలో రాజారెడి్డ మాట్లాడుతూ ఇటీవల మాడుగుల 
నియోజకవర్ంలో 2023 జనసేన కాయూలండర్ లన్ గ్రామంలో 
ఉనని కందరు యువకుల ద్వరా ప్రతి ఇంటింటికీ పంప్ణీ 
చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో వెలగపాడు గ్రామ జనసైనికులు 
మరియు శంకరం పంచాయతీ జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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స్పోడ్ పంచిన బత్తుల..
ఉదృతంగా కొనసాగుత్నని జనం కోసం జనసేన, మహా పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్ంలో ఓపకకి కోరుకండ మండలంలో నిడిగటలా గ్రామంలో 
బత్ల వెంకటలక్ష్మి పాదయాత్రలో విస్ృతంగా పరయూటిసు్ండగా… మరోవైపు నియోజకవర్ంలో పూరి్గా 
వెన్కబడిన గ్రామమైన నల్్ండ(సీతానగరం మండలం) గ్రామంలో నాయకులు బత్ల బలరామకృష్ణ 
ఆధ్వరయూంలో జరిగిన మహా పాదయాత్ర లో.. దుర్ర పరిసి్థతలోలా జీవితాలు అన్భవిసు్నని నల్్ండ 
గ్రామంలో పరిసి్థతలు చూసి పూరి్గా చలించ్ పోయన బత్ల బలరామకృష్ణ జనసేన ప్రభుత్వం వసే్నే 
ఈ కష్టీల న్ంచ్ ప్రజలకు విమక్్ లభించ్, మంచ్ భవిషయూత్ ఏర్పడుతందని.. ప్రజలందరూ అభివృదిధి 
చందుతారని.. ఈసారి జనసేన పార్టీక్ అవకాశం ఇచ్చి పవన్ కళ్యూణ్ న్ మఖయూమంత్రి చేయాలని ప్రతి 
ఒకకిరిని అభయూరి్థస్్, ప్రజల కష్టీలు తెలుసుకుంటూ.. రాత్రి 10 గంటల సమయం వరకూ ఉదృతంగా, 
ఉతాసాహంగా నల్్ండ గ్రామ ప్రజల ఆదరాభిమానాలతో మహాపాదయాత్ర విజయవంతంగా మందుకు 

సాగింది.. నల్్ండ గ్రామ ప్రజలు జనసేన పార్టీ పటలా పూరి్ సాన్కూల వైఖరి చూప్స్్.. అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ మరియు బలరామకృష్ణ నాయకత్వం పై నమ్మకంతో ప్రజలు పెద్దఎత్న 
మందుకు రావడం శుభదయకం. ఈ కారయూక్రమంలో మటటీ వెంకనని, దసరి రమేష్, మతాయూల హర్ష్, మహేష్, నాగవరపు సతి్బాబు, అంబేదకిర్, స్రిబాబు, మోహన్, కరాటం 
బంగారం, ప్రగడ శ్రీహరి, ర్ంగలి అభిరామ్ నాయుడు, మతాయూల హర్ష్, చ్క్కిం నాగేంద్ర, నంది శ్రీన్, మూర్్, దస రమేష్ స్రెడి్డ మణికంఠ, సందీప్, ఇతర నాయకులు, జనసైనికులు 
పాల్్నానిరు.

బత్తుల ఆధ్వర్యంలో వైఎస్్సర్్సపీకి చందిన 
100 కుటంబ్లు జనసేనలో చేరిక

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్ంలో జనసేన పార్టీలో వరుస చేరికలతో 
దూసుకుపోతనని జనసేన పార్టీలోక్ గురువారం.. కోరుకండ మండలం, 
బొలలాదు్దపాలం గ్రామానిక్ చందిన… వైసిప్ క్ చందిన 100 కుటుంబాలు 
రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు బత్ల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి 
వెంకటలక్ష్మీ ఆధ్వరయూంలో జనసేన పార్టీలో జాయన్ అయాయూరు.. వారందరికీ 
పార్టీలోక్ సా్వగతం పలుకుతూ జనసేన కండువా వేస్్ ఆహా్వనించారు… 
గ్రామంలో మందుగా తీనా్మర్ డబు్లతో, బాణసంచా పేలుచితూ జనసైనికుల 
కేరింతలతో ఊరేగింపుగా వచ్చి మందు భారతరతని బాబాసాహెబ్ డాకటీర్ బ్.ఆర్ 
అంబేదకిర్ గారి విగ్రహానిక్ పాల్భిషేకం చేసి, పూలమాలలు అరి్పంచ్ జోహారులా 
పలికారు..! వైసిప్ న్ండి జనసేన పార్టీ జాయన్ అయనవారు పలలా వీర్రాజు, 
పుపా్పడ నాగేశ్వరరావు, కురుమళ్ళ స్రిబాబు, బెలలాం నాగు, ప్తాని నాని, 
ప్తాని శ్రీన్, కర్రి ఏసు, కట్టీ శ్రీన్, నక్కి సుబా్రావు, నక్కి అపా్పరావు, నైదని 
రాజు, లక్ష్మి సతయూనారాయణ, కురుమళ్ళ గణేష్, కాన స్రిబాబు, కటుటీ రాజు 
తదితర వైసీపీ పార్టీక్ చందిన 100 కుటుంబాలకు చందిన పలువురు నేతలు, 
కారయూకర్లు.. పూరి్గా అసమర్థ పాలన చేస్్, రాష్ట్ర భవిషయూత్న్ సర్వనాశనం 
చేసిన జగన్ సరాకిర్ తీరుకు పూరి్గా విసుగు చంది, అసహనంతో పార్టీని 
విడాలని నిర్ణయంచుకుని… జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారి 
రాజకీయ ప్రయాణం, ఆయన చేసు్నని పలు సేవా కారయూక్రమాలు, దనధరా్మలు, 
పార్టీ ఆశయాలు నచ్చి… అల్నే రాజానగరం నియోజకవర్ంలో బత్ల 
బలరామకృష్ణ చేసు్నని పలు సేవాకారయూక్రమాలు, రాత్రింబవళ్లా పార్టీని అభివృదిధి 
చేసు్నని తీరుకు మచ్చి జనసేన పార్టీలో జాయన్ అయాయూరు.. ఈ కారయూక్రమంలో 
కట్టీ వెంకననిబాబు, పుపా్పల ప్రసాద్,కడిం బార్వ, ఈప్ రాజు, కట్టీ పోలీస్, 
పులపరి్ పట్టీభి, పులగం వీరబాబు, కటుటీ గంగాధర్, కటుటీ శ్రీన్, కురుమళ్ళ 
సాయ, నియోజకవర్ సీనియర్ నేతలు అడా్డల శ్రీన్, గులిలాంకల లోవరాజు, 
మది్దరెడి్డ బాబులు, వేగిసెట్ రాజు, తోట అనిల్ వాసు, చ్టిటీప్రోలు సతి్బాబు, దొడి్డ 
అప్పలరాజు, దేవన దురా్ప్రసాద్, బొలలాదు్దపాలం గ్రామ పెద్దలు, జనసైనికులు, 
వీరమహళలు పెద్దఎత్న పాల్్నానిరు..!!
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తొలగంచిన పింఛనలాను వెంటనే అమలు చేయాలి: పాలవలస యశస్్వ
అవవాత్తలు, వితంత్వులు, ద్వాయూంగులు పంఛన్లో తొలగంచందుక మనసెలా వచ్చంద్ వైఎస్ జగన్ రెడ్డి గారికి
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రభుత్వం అనర్హత వేటుతో తొలగించ్న అరు్హల ఫంచన్లా వెంటనే అమలు చేయాలని విజయనగరం 
నియోజకవర్ జనసేన రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ డిమాండ్ చేసారు. తొలగించ్న ప్ంఛనలావిషయంపై 
గురువారం విజయనగరం జనసేన ఆద్వరయూంలో జిల్లా కలకటీర్ కారాయూలయం మందు జనసేన పార్టీ నిరసన కారయూక్రమం 
చేపటటీడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా యశసి్వ మాట్లాడుతూ ప్రజలకు ఏ కషటీం వచ్చినా జనసేన పోరాడుతంది అందుకే 

పార్టీని ప్రజలు ఆదరిసు్నానిరు, జగన్ సీఎంగా ప్రజలకు కష్టీలు కనీనిలేలా మిగిల్చిరు ప్ంఛనలాన్ దౌరజ్నయూంగా తొలగించారు, 
జగన్ కలకటీరలాన్ తిట్టీలని కారయూక్రమం మొదలుపెట్టీలి అని చప్పటం దురా్మర్ం, మీరు రాజక్యాలకు ఆనరు్హలు, ప్రజలకు ఏ కషటీం వచ్చినా జనసేన పార్టీ మందుండి పోరాడుతందని 
అందుకే మా పార్టీని ప్రజలు ఆదరిసు్నానిరని యశసి్వ అనానిరు. యువత జనసేన పార్టీని ఆధరించడం సంతోషంగా ఉందనానిరు. జగన్ సీఎం అయనప్పటి న్ంచ్ ప్రజలకు కష్టీలు 
కనీనిలేలా మిగిల్చిరని ఆవేదన వయూక్ం చేశారు. అవ్వతాతల ప్ంఛన్లా, వితంతవుల ప్ంఛన్లా, దివాయూంగులు ప్ంచనలాన్ తొలగించడానిక్ జగన్ కు మనసెల్ ఓప్్పందో అర్థం కావడం 
లేదనానిరు.ప్రభుత్వం ప్ంఛనలాన్ దౌరజ్నయూంగా తొలగించ్ందని ఆగ్రహం వయూక్ం చేశారు. పేదల ప్ంఛన్లా తొలగించ్ నేతలు రాజక్యాలోలా ఎల్ ఉండగలుగుతనానిరని ప్రశినించారు. అంత 
మంది ప్ంఛనలాన్ తొలగించ్ ఏ విధంగా గడపగడపకు వెళ్్నానిరని నిలదీశారు. అరు్హలకు ప్ంఛన్ ఇచేచింత వరకు జనసేన పార్టీ పోరాడుతూనే ఉంటుందని, అవసరమైతే ఉదయూమానిని 
చేపడతామని హెచచిరించారు. నిరసన కారయూక్రమం అనంతరం కలకటీర్ కారాయూలయంలో డిఆర్ఓ గణపతి రావు కు వినత పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ వీర 
మహళ శ్రీమతి మాతా గాయత్రి, జిల్లా సీనియర్ నాయకులు డా.రవికుమార్ మిడతాన, దంతలూరి రామచంద్ర రాజు, మోపాడా అనిల్, మజిజ్ శంకర్, రవిరజు చౌదరి, హుసేసాన్ ఖాన్, 
వాసు, స్రాయూరావు, అప్పలనాయుడు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

చేసిన సేవలే గుర్తింపును ఇస్్తయి: గురాన అయ్యలు
గురాన అయయూలు న్ సత్కరించన అంజనీపుత్ర చరంజీవి యువత
అంజనీపుత్ర చరంజీవి వాకర్్స కలోబ్ క అభినందనలు తెలిపన గురాన, ఆదాడ
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం: ప్రమఖ వాయూపారవేత్, జనసేన పార్టీ యువనేత గురాన అయయూలు జనసేన పార్టీలో చేరిన సందర్ంగా అంజనీపుత్ర చ్రంజీవి ప్రజాసేవా సంఘం మరియు 
బలాడ్ డోనర్సా కలాబ్ అధయూక్షుడు కోయాయూన లక్ష్మణ్ యాదవ్ ఆధ్వరయూంలో మగా ఫ్యూమిలీ అభిమాన్లు, సా్థనిక ఆర్.టి.సి. కాంపెలాక్సా వద్దన్నని జి.ఎస్.అర్. హోటల్ లో గురువారం ఉదయం 
గురాన అయయూలు న్ మరాయూదపూర్వకంగా కలిసి అయయూలున్ సతకిరించారు. అల్గే డిసెంబర్ 23, 24తేదీలోలా వాకర్సా ఇంటరేనిషనల్ 2022 మగింపు ఉతసావాలోలా అంజనీ పుత్ర చ్రంజీవి 
వాకర్సా కలాబ్ కు ప్రతేయూకమైన సేవా అవారు్డలు రావటంతో జనసేన నాయకులు గురాన అయయూలు, ఆదడ మోహనరావు, కలాబ్ అధయూక్షుడు తాయూడ రామకృష్్ణరావు(బాలు), కారయూదరిశి లక్ష్మణ్ 
యాదవ్, ఉపాధయూక్షుడు లోప్ంటి కళ్యూణ్ కు మరియు సభుయూలకు అభినందనలు తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా యువనేత అయయూలు మాట్లాడుతూ అంజనీపుత్ర చ్రంజీవి వాకర్సా కలాబ్ 
సేవలు అభిందనందనీయమని, తకుకివ కాలంలో ఎకుకివ సేవా కారయూక్రమాలు చేసి మంచ్ గురి్ంపు తెచుచికుందని, చేసిన సేవలే గురి్ంపు న్ ఇసా్యని, నడుస్్, నడిప్స్్ ఆరోగయూమే 
మహాభాగయూమ అనే నినాదంతో వాకర్సా కలాబు్లు అనీని సమాజానిక్ స్ఫూరి్దయకమని అనానిరు. కారయూక్రమంలో మక్కి కుమార్, రెయయూ రాజు, గులలాపాటి మోహన్ కుమార్, రాజేష్, పత్రి 
సాయ, ఎంటి రాజేష్,కందివలస సురేష్, ఆనంద్, సాయ పాల్్నానిరు.

కంట్ వైద్య శిబిరంలో బ్గంగా కళ్ళజోళ్ళ పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: తణుకు: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ సేవా స్ఫూరి్తో, తణుకు నియోజకవర్ 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ విడివాడ రామచంద్ర రావు ఆరి్థక సహాయంతో డిసెంబర్ 4వ తార్ఖున ఉచ్త కంటి 
వైదయూ శిబ్రం నిర్వహంచబడినది. ఈ ఉచ్త కంటి వైదయూ శిబ్రంలో అరు్హలైన వారిక్ గురువారం విడివాడ 
రామచంద్ర రావు చేతల మీదుగా సుమారుగా 150 మందిక్ ఉచ్తంగా కళ్ళజోళ్్ళ అందజేయడమైనది. 
ఈ కారయూక్రమంలో తణుకు మండలం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు చ్కాకిల వేణు, వేలూ్పర్ జనసైనికులు 
మండు రమేష్, క్షోర్, కర్రీ సా్వమి, పెనానిడ గణేష్, జవా్వది రాజేష్, గుణ్ణం సురేష్, గుణ్ణం సాయ 
కృష్ణ, విజయ్, మహేష్, గణపతి, మణికంఠ, జవా్వది ప్రసాదు, పంతం నానాజీ, జనసేన నాయకులు, 
కారయూకర్లు పాల్్నానిరు.

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

రా్యలీలో శ్రీ వంగవీటి మోహన రంగా 
విగ్రహ ఆవిష్కరణ

రంగా విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించన మాజీ ఎమ్మెల్యూ వంగవీటి రాధాకృష్ణ
పేద ప్రజల కోసం ప్రాణాలన్ సైతం అరి్పంచన జననేత అన్ కొన్యాడ్న ఆకల రామకృష్ణ
పాల్గొనని పలు పార్టీల నాయకలు, అభిమాన్లు
రాధక ఘన సావాగతం పలికిన యువత
ప్రతీ పేదవాన్ గుండెల్లో కొలువైన ఆరాధయూదైవం రంగనని
జనసంద్ం నడుమ వంగవీటి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించన రంగా తనయుడు రాధాకృష్ణ
పాల్గొనని పలు పార్టీల నాయకలు, అభిమాన్లు, కాపు నేతలు జనంతో కిక్కరిసిపోయిన గ్రామం
పలోకారుడిలతో వంగవీటికి అడుగడుగునా పువువాలతో ఘన సావాగతం పలికిన అభిమాన యువత
శతఘ్ని న్యూస్: డాకటీర్ బ్.ఆర్. అంబేడకిర్ కోనసీమ జిల్లా, ఆత్రేయపురం మండలం పరిధిలోని రాయూలి 
గ్రామంలో ఏరా్పటు చేసిన వంగవీటి మోహన రంగా విగ్రహానిని బుధవారం రాత్రి ఆయన తనయుడు మాజీ 
ఎమ్మలేయూ వంగవీటి రాధాకృష్ణ చేతలు మీదుగా
ఆవిషకిరించారు. వైసీపీ ఎమ్మలీసా తోట త్రిమూరు్లు, టీడ్పీ రాష్ట్ర ఉపాధయూక్షుడు మాజీ ఎమ్మలేయూ బండారు 
సతాయూనందరావు, కాపు ఉదయూమ నేత సీనియర్ రాజకీయ నేత ఆకుల రామకృష్ణ, జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ 
ఇంచారిజ్ బండారు శ్రీనివాస్, బీజేపీ కత్పేట నియోజకవర్ కనీ్వనర్ సల్ది రామకృష్ణ తదితరులతో కలిసి 
ఆయన స్వర్్య మోహన్ రంగా విగ్రహానిని ఆవిషకిరించారు. పలువురు నేతలు రాధకు దుశా్వలన్ కప్్ప 
పూలమాలలతో ఘనంగా సతకిరించారు. ఈ సందర్ంగా సభలో వంగవీటి రాధాకృష్ణ మాట్లాడుతూ 
బడుగు బలహీన వరా్ల ఆశాజోయూతి వంగవీటి మోహన రంగా అనానిరు. అనిని కుల్లన్, అనిని మతాలన్, 
అనిని పార్టీలన్ ఒకే వేదికపైక్ తీసుకచ్చిన ఘనత రంగాకు మాత్రమే దకుకితందనానిరు. రంగా చనిపోయ 
34 ఏళ్ళయనా ఇప్పటికీ అందరి గుండెలోలా ఆయన రూపం కలువై ఉందనానిరు. రంగాతో విడదీయరాని 

అన్బంధం కలిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కాపు ఉదయూమ నేత సభా వేదిక అధయూక్షుడు ఆకుల రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ.. పేద ప్రజల కోసం ప్రాణాలన్ సైతం తృణప్రాయంగా అరి్పంచ్న 
మహా నాయకుడు జననేత వంగవీటి మోహన్ రంగా అని కనియాడారు. బడుగు బలహీన వరా్లకు చందిన ప్రజానీకానిక్ ఇళలా స్థల్లన్ ఇప్్పంచేందుకు ఆనాడు కారి్మకులకు అండగా 
నిలిచ్ ఆమరణ నిరాహార దీక్కు పున్కుని జనం కోసం వంగవీటి తది శా్వస విడిచారనానిరు. ఎమ్మలీసా తోట, మాజీ ఎమ్మలేయూ బండారు, కత్పేట నియోజకవర్ జనసేన, బీజేపీ 
ఇంఛార్జ్లు శ్రీనివాస్, సల్ది మాట్లాడుతూ చరిత్రలో చ్రసా్థయగా నిలిచ్పోయన మంచ్ మనిషి రంగానే అని అనానిరు. ఆయన మన మధయూ లేకపోయన ప్రజలోలా హృదయాలోలా జీవించే 
ఉనానిరనానిరు. నేటి యువత వంగవీటిని ఆదరశింగా తీసుకోవాలని కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో రాచకండ శ్రీనివాస్, మదు్దల సుబా్రావు, బండారు సుబ్రహ్మణయూం(బాబీ), జవా్వది రవి, 
చల్లా ప్రభాకరరావు, మతాయూల బాబ్జ్, నందం వీర వెంకట సతయూనారాయణ, ఆకుల భీమేశ్వరరావు, మతాయూల వీరభద్రరావు, సాధనాల శ్రీనివాస్, తోట సా్వమి, రాచకండ సతీష్, నంబు 
రవికుమార్, అంబటి మణికంఠ, అభిమాన్లు, కాపు నాయకులు, గ్రామ పెద్దలు, గ్రామసు్లు తదితరులు పాల్్నానిరు.

జనసేన నాయకుల ఆద్వర్యంలో విద్్యర్థులకు 
టాబ్ ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: కందరడా 
గ్రామంలో జడ్్పటీసీ హై స్కిల్ 
నందు 8వ తరగతి చదువుతనని 
విదయూరు్థలకు ట్బ్ లన్ హెడ్ 
మాసటీర్ సమక్ంలో హైస్కిల్ 
చైర్మన్ పందుల శ్రీన్, కందరడా 
గ్రామ జనసేన ఎంపీటీసీ ప్ల్లా 
సునీతా, స్రయూనారాయణ, 

కందరడా సర్పంచ్ సైతన భరతి వరప్రసాద్, ఎంపీపీ కనబత్ల కామేశ్వరరావు 
అందించడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా ఎంపీటీసీ ప్ల్లా సునీత, స్రయూనారాయణ 
మాట్లాడుతూ ప్లలాలు చకకిగా చదువుకుని భవిషయూత్లో మంచ్ ఉననితమైన సా్థయలోక్ 
ఉదోయూగలు అందుకోవాలని కోరారు.

స్దిక్ పాష్ ఆధ్వర్యంలో జనసేన కా్యలెండరలా పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్:   కత్గూడెం నియోజకవర్ంలో సాదిక్ పాష్ ఆధ్వరయూంలో ఇంటిక్ 
ఇంటిక్ జనసేనన్ తీసుకెళ్లా భాగంగా జనసేన కాయూలండర్ లు నియోజకవర్ం మొత్ం 
పంచడం జరిగింది.

ఘనంగా కటకంశెట్టి విజయలక్ష్మీ 
పుట్టిన రోజు వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు: జనసేన పార్టీ గుంటూరు నగర ప్రధాన కారయూదరిశిగా భాదయూత 
నిర్వహస్్, గతంలో గుంటూరు నగరంలో జరిగిన మనిసిపల్ ఎనినికలలో 45వ వారు్డ 
న్ండి కార్్పరేటర్ గా పోటీ చేసిన కటకంశెటిటీ విజయలక్ష్మీ పుటిటీన రోజు సందర్ంగా 
గురువారం జిల్లా పార్టీ కారయూలయంలో ఘనంగా సనా్మనించ్, కేక్ కటింగ్ చేయంచ్ 
గౌరవించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ గుంటూరు జిల్లా నాయకులు 
జిల్లా ప్రధానకారయూదరిశి నారదసు రామచంద్ర ప్రసాద్, జిల్లా నాయకులు చట్టీల త్రినాధ్, 
బత్ల కేశవ, తమ్మల నరసింహా, తనీనిరు గంగ రాజు, యడలా రాధిక, కందుల సైదయయూ, 
ఏపూరి పూర్ణ, సతయూనాయయణ పాల్్నానిరు.

అడబాల సత్యనారాయణకు 
శుభాకింక్షలు తెలిపిన బాషా

శతఘ్ని న్యూస్: కాక్నాడ జనసేన పార్టీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా నియమంతలైన సంఘ 
సేవకులు, ఎవరైనా కష్టీలోలా ఉంటే నేన్నానిన్ అని 
మందుకు మందుకచ్చి సహాయం చేసే రిటైర్్డ 
గవరనిమంట్ ఎంపాలాయ్, జనసేన పార్టీ లో ఎన్ని 
సేవా కారయూక్రమాలు చేసి పవన్ కళ్యూణ్ మీద తనకునని 
అభిమానానిని చాటుకునని గొప్ప మనసునని మహారాజు 
అడబాల సతయూనారాయణ కు పుష్పగుచాచిలు అందించ్ 
శుభాకాంక్లు తెలియజేసిన కాక్నాడ సిటీ పవన్ 
కళ్యూణ్ ఫ్యూన్సా వయూవసా్థపక అధయూక్షులు ఎస్ కే వలిలా 
భాష్.

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

పిింఛన్ల తొలగింపుపై ప్రభుత్వ తీరుకు ఆత్మకూరు జనసేన నిరసన రా్యలీ
శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు: సామాజిక పెన్షనలా తొలగింపు నిమిత్ం న్టీసులు జార్ చేసు్నని 
ప్రభుత్వ తీరుకు నిరసనగా, జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపుమేరకు, గురువారం ఆత్మకూరు 
మనిసాపల్ బసాటీండ్ లోని అంబేదకిర్ విగ్రహం న్ండి ఆత్మకూరు మనిసాపల్ ఆఫీస్ వరకు 
ఆత్మకూరు నియోజకవర్ ఇనాచిర్జ్ నలిశెటిటీ శ్రీధర్ ఆధ్వరయూంలో నిరసన రాయూలీ చేయడం 
జరిగింది. తదనంతరం ఆత్మకూరు మనిసాపల్ కమిషనర్ కు వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. 
ఈ సందర్ంగా నియోజకవర్ ఇనాచిర్జ్ శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో సామాజిక ప్ంఛన్లా 
పరిధిలోక్ వచేచి వృదుధిలు, వితంతవులు, దివాయూంగులు, ఒంటరి మహళలకు ప్రతినెల్ ఇచేచి 
ప్ంఛనలాన్ తగి్ంచుకునే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసు్నని కసరత్ పేదలన్ ఇబ్ందుల పాలు 
చేసే విధంగా ఉంది. ప్ంఛన్లా ఎందుకు తొలగించకూడదో చపా్పలంటూ, రాష్ట్ర వాయూప్ంగా 
సుమారు నాలుగు లక్ల మంది లబ్ధిదరులకు న్టీసులన్ ప్రభుత్వం జార్ చేసింది. 
పేదలైన వృదుధిలు, దివాయూంగులు, వితంతవులన్ ఇప్పటివరకు పొందుతనని ప్ంఛనలాకు 
దూరం చేయడం కోసమే ఈ న్టీసులు ఇచాచిరని అర్థం చేసుకోవాలిసా ఉంటుంది. లబ్ధిని 
తొలగించేందుకు చూప్ంచ్న కారణాలు కూడా సహేతకంగా లేవు. ఈ తరహా న్టీసులు 
లబ్ధిదరులన్ వేదనకు గురి చేసు్నానియ. పది.. పదిహేన్ ఏళలాకు మందు న్ంచ్ ప్ంఛన్ 
తీసుకుంటునని దివాయూంగులన్, నాడు ఇచ్చిన దృపత్రాలన్ ఇపు్పడు చూప్ంచమని ఒతి్డి 
చేయడంలో మీ ఉదే్దశం ఏమిటి? వారి వైకలయూం కళ్్ళదురుగా కనిప్సు్నాని లబ్ధిక్ దూరం 
చేసా్మనటం భావయూమేనా? జనసేన పార్టీ తరఫున చేపటిటీన జనవాణి కారయూక్రమంలో 
అనేకమంది దివాయూంగులు తమకు ప్ంఛన్లా అందడం లేదని, ప్ంఛన్లా రాకుండా రాజకీయ 
కారణాలతో అడు్డకుంటునానిరని, వైకల్యూనిని ధ్రువీకరించే సరిటీఫకెటులా మంజూరు ఇబ్ందిగా 
మారిందని వాపోయారు. ప్ంఛనలా రదు్ద న్టీసులపై వాస్వ పరిసి్థతలన్ తెలియజేసు్ంటే 
సరిదిద్దకపోగా “తిటటీండి” అని జిల్లా కలకటీరలాన్ ఆదేశించడం ద్వరా మఖయూమంత్రిగా 
మీ బాధయూతలు మీరు సక్రమంగా నిర్వహంచాననే భావిసు్నానిరా? అవ్వ.. తాత.. అంటూ 

3 వేల పెన్షన్ ఇసా్నని మీరు ఇచ్చిన హామీని ఈ విధంగా అమలు చేసా్రని ఎవరు 
ఊహంచలేకపోయారు. కాలం గడుసు్నని కదీ్ద ప్ంఛనలా సంఖయూ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. 

అరు్హలైన ప్రతి ఒకకిరిక్ ప్ంఛన్ అందేల్ చూడాలి, అంతేగాని పెన్షన్ మొత్ం పెంచుతనానిం కాబటిటీ లబ్ధిదరుల సంఖయూ తగి్ంచుకోవాలి అన్కోవడం సరికాదు. మీ పాలనలోని ఆరి్థక దివాల్ 
కోరుతనానిని కప్్పపుచుచికోవట్నికే పెన్షన్లా తొలగింపు చేపటటీడం ఏమిటి? సామాజిక పెన్షన్ అందుకుంటునని లబ్ధిదరుల సంఖయూన్ తగి్ంచుకోవాలనే ఆలోచనన్ విరమించుకోవాలని 
జనసేన పార్టీ తరఫున ప్రభుతా్వనిని కోరుతనానిమ. ప్ంఛన్లా అందించడంలో మానవతా దృక్పథంతో వయూవహరిసా్రని ఆశిసు్నానిమ. ఈ కారయూక్రమంలో వంశీ, చంద్ర, నాగరాజు, భాన్, 
ఆనంద్, మదన్, అనీల్, తిరుమల, హరిబాబు, దొరబాబు, ప్రసాదు, సందీప్, వెంకటేష్, అశోక్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

ప్రజల ఆశీర్్వదంతో 42వ రోజుకు చేర్కున్న 
పవనన్న ప్రజాబ్ట

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ న్ మఖయూమంత్రి 
చేయాలనని దృఢ సంకల్పంతో, 
ప్రజల ఆశీరా్వదంతో కనసాగుతనని 
పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమం 
42వ రోజుకు చేరుకుంది. పవననని 
ప్రజాబాట కారయూక్రమంలో భాగంగా 
గురువారం ఆత్మకూరు మనిసాపల్ 
పరిధిలోని నాగేంద్రపురం, కంది వీధి 
ప్రాంతాలలో పరయూటించ్ ప్రతి ఇంటిక్ 

జనసేన పార్టీ కరపత్రాలన్ పంచుతూ, జనసేన పార్టీ సిదధింతాలన్ తెలియజేస్్ 
పవననని ప్రజాబాట సాగుతంది. ఈ ప్రాంత ప్రజల ఇబ్ందులన్ తెలుసుకని జనసేన 
పార్టీ తరఫున తన వంత కృషి చేసా్నని ఈ సందర్ంగా ఆత్మకూరు నియోజకవర్ 
ఇనాచిర్జ్ నలిశెటిటీ శ్రీధర్ భరోసా ఇవ్వడం జరిగింది. మనిసాపల్ పరిధిలో అనేక సమసయూలు 
ఉనానియని, మఖయూంగా డ్రైనేజీ సౌకరయూం, వీధి దీపాల వంటి కనీస సౌకరాయూలకు కూడా 
న్చుకోలేక ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్ందులకు గురవుతనానిరని ఈ సందర్ంగా శ్రీధర్ తెలిపారు. 
సకల సౌకరాయూలతో, ఆత్మకూరు మనిసాపాలిటీని ఆదరశి మనిసాపాలిటీగా తీరిచిదిద్దలంటే 
ప్రజలందరూ జనసేన పార్టీక్ ఓటు వేసి పవన్ కళ్యూణ్ గారిని మఖయూమంత్రి చేయాలని 
ఈ సందర్ంగా కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఆత్మకూరు జనసేన పార్టీ నాయకులు వంశీ, 
చంద్ర, నాగరాజు, ఆనంద్, భాన్, మదన్ అనిల్, తిరుమల, హరిబాబు, దొరబాబు, 
ప్రసాద్, సందీప్, వెంకటేష్, అశోక్, హజరత్, తదితరులు పాల్్నానిరు.

శేరిపేట జనసైనికుల ఆతీమియ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: చీపురుపలిలా నియోజకవర్ం, గరివిడి మండలం, శేరిపేట జనసైనికులతో 
ఆతీ్మయ సమావేశం నిర్వహంచడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో జనవరి12న 
జరగబోయ్ యువశక్్ కారయూక్రమం గురించ్, గ్రామంలో ఉనని సమసయూల పై మరియు 
పార్టీ బలోపేతం గురించ్ చరిచించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో గరివిడి మండలం 
అధయూక్షులు పెది్ద వెంకటేష్, జిల్లా కారయూనిరా్వహన కమిటీ సభుయూలు దనానిన య్సు, 
గొలలాబాబు, పైడితలిలా, మరియు శేరిపేట జనసైనికులు మామిడి సురేష్, గోరజాన 
సంతోష్, వాసు, పైడినాయుడు, శ్రీన్,సురేష్, గేద్ద. సంతోష్,ప్లలా గణేష్, ర్ంగలి గణేష్, 
పొటూనిరు. పైడిరాజు, క్ల్రి. రామ్ లక్ష్మణ్, ఏజిజ్పురపు ప్రకాష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఇంట్ంట్కి చేర్వవుత్న్న జనసేన కా్యలెండర్
శతఘ్ని న్యూస్: భద్రాద్రి, కత్గూడెం 
జిల్లా, పాల్వంచ మండలం, గుడిపాడు 
గ్రామంలో జనసేన కారయూకర్ దేవా 
ఆధ్వరయూంలో ప్రజలోలాక్ దూసుకెలు్నని 
జనంలోక్ జనసేన కారయూక్రమంలో 
బాగంగా ఇంటింటిక్ దూసుకుపోతనని 
జనసేన కాయూలండర్, ప్రజలోలా జనసేన 
పార్టీ మందుండేల్.. పార్టీ కోసం 
కషటీపడుతనని జనసేన కారయూకర్లు 
మరియు వచేచి ఎలక్న్లా గటిటీ పోటీ 

ఇసా్మంటునని జనసేన కారయూకర్లు.. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన కారయూకర్లు దేవా 
గౌడ్, ప్రసాద్ గౌడ్, కారయూకర్లు పాల్్నానిరు.

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


శుక్రవారం, 30 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వాలంటీరలోపై వైసీపీ వైఖరిన్ ఖండ్ంచన రెడ్డి అప్పల నాయుడు
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో 
ఏరా్పటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో రెడి్డ అప్పల 
నాయుడు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలో 
ఉనని సచ్వాలయాల వాలంటీరలాకు, సచ్వాలయ 
సిబ్ందిక్ ప్రజాధనంతో జీతాలు ఇసు్నాని.. 
జగన్్మహన్ రెడి్డ గారు రాష్ట్రవాయూప్ంగా ఉననిటువంటి 
సచ్వాలయ సిబ్ందులన్, వాలంటీరలాన్ వైయసాసార్ 
పార్టీ కారయూకర్లుగా పని చేయంచుకునే ఆదేశాలన్ 
చూసు్నానిమని రెడి్డ అప్పల నాయుడు అనానిరు.. నేడు 
ఏలూరులోని వన్ టౌన్, టూ టౌన్ ఉననిటువంటి 79 
సచ్వాలయాలలో దదపు 1400 మంది వాలంటీర్ 
లు పనిచేసు్నానిరు.. ప్రజలన్ ఏదో విధంగా ఒకసారి 
మోసం చేయగలిగాం.. ఈసారి ప్రజలు తిరగబడే 
పరిసి్థతి ఉందని, దీనిక్ మందుగానే మోసాలు 
కుట్రలతో ప్రజలన్ వంచ్ంచాలనే ఆలోచనతో 
బుధవారం కలాసటీర్ క్ సంబంధించ్న వాలంటీర్ 
గృహ సారధులు ఇద్దరు, వాలంటీరులా మగు్రు కలిప్ 

5ఏళ్్ళ పని చేయాలి.. అదేవిధంగా సచ్వాలయాలక్ మగు్రు కనీ్వనరులా, మగు్రు కనీ్వనర్ చప్్పనటుటీగా ఆ సచ్వాలయ పరిధిలో ఉననిటువంటి సచ్వాలయం 15,20 మంది వాలంటీరులా 
ఉనానిరు.. అకకిడ ఉననిటువంటి వాళ్్ళ పనిచేయాలని ఆనాడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం జన్మభూమి కమిటీలన్ పెటిటీ ప్రజలన్ వంచ్ంచ్ందని అనేక రకాల విమరశిలు చేసినటువంటి నేటి 
మఖయూమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడి్డ గారు ఈనాడు వాలంటీరలాన్ పార్టీ కాయూడర్ ని ఒక రథసారథిగా వాడటం మీ ఒకకిడికే చలిలాందని విమరిశించారు.. లేకపోతే వైయసాసార్ పార్టీ ఎమ్మలేయూ 
మేయరులా మీరేమైనా డబు్లు ఇసు్నానిరా..? ప్రజల సొమ్మనే వాళలాకు జీతాలుగా ఇసు్నానిరు.
అదే విధంగా వైయసాసార్ పార్టీక్ మీరు పని చేయాలి.. కారయూకర్గా గతంలో కూడా వాళలా పార్టీ సెక్రటర్ ఈ విధంగానే చపు్పకునానిరు.. వాలంటీరలాతో మనం వైయసాసార్ పార్టీ కారయూకర్లుగా 
పని చేయాలని, వైయసాసార్ ప్రభుతా్వనిని, వైయసాసార్ పార్టీని అధికారంలోక్ తీసుకురావాలని వాలంటీరలా అందరి మీద ఉందని మీ అధయూక్షుడు చప్పడం సిగు్గా లేద మీకు అని ప్రశినించారు.. 
మీటింగ్ లో ఈ సందేశాలన్ పంప్సు్నానిరు. ఇది ఎంత దురా్మర్ం.. వాలంటీరలాన్ కటుటీ బానిసలుగా వాడుకుంటునానిరు.. వాళలాకు ఐదు వేల రూపాయలు శాలర్ కాదు కనీస మినిమం 
వేతనం ఇవా్వలని, టెన్్ ఇంటర్్మడియట్ చదువుకునని ప్లలాలు జీవితాలు 5000 క్ పరిమితం చేసి వాళలాతో వెటిటీ చాక్రిచేయంచుకుంటునానిరని రెడి్డ అప్పలనాయుడు హెచచిరించారు.. 
వాళలాకు రేపు ఏదైనా సమసయూలు వేసే్ మాల్ంటి సంఘాలు గాని, ప్రతిపక్షాలు గాని మినిమం వేతనం ఇవా్వలని జనసేన పార్టీ న్ండి డిమాండ్ చేసు్నానిం.. హకుకిల కోసం సంఘాలు 
పెటుటీకోవాలని, పార్టీని గెలిప్ంచే ఉదే్దశం ఎమ్మలేయూ గారిని స్టిగా ప్రశినిసు్నాని.. మీరు వాళలాక్ జీతాలు మీ పాకెట్ న్ంచ్ ఇసు్నానిరా..? మీ ఆసు్లు ఏమైనా అమి్మ ఇసు్నానిరా ? మీరు 
ఏ రకంగా వాళ్ళని మీ పార్టీక్ పని చేయంచుకుంట్రని ఎదురు ప్రశినించారు.. ఇవాళ ప్రజలన్ మీ పెన్షన్లా పీకేసా్మని, మీ చేయూతన్ ల్గేసా్మని మోసాలకు గురిచేసు్నానిరు.. 
మీకు ఇసు్ననిటువంటి అమ్మ ఒడిని మీరు గనక వైఎస్ఆర్ సీపీక్ సపోర్టీ చేయకపోతే ఆ వాలంటీర్ తోనే బెదిరిసు్నానిరు.. రాష్ట్రంలో ప్రజలన్ మోసం చేసే ప్రక్రియకు పునాది పడిందని, 
ప్రజలందరూ గమనిసు్నానిరు.. నేడు ఒంటరి మహళ గానీ ఎవరైతే చపు్పలు కుటేటీ స్దరులు ఉనానిరో వాళలాకు వచేచి పెన్షన్లా కానీ, ఎవరైతే కళ్కారులు ఉనానిరో వాళలాకు వచేచి పెన్షన్లా, 
నేడు 300 యూనిటులా కరెంట్ సాకు చప్్ప పీకేసు్నానిరు.. లేద 120 గజాల స్థలంలో 1080 చదరపు చదరపు అడుగుల ఇలులా ఉనానియని పీకేసు్నానిరు.. ఒక పకకిన సంక్షేమానిని 
అందిసు్నానిమని చప్్ప మీరు దోచుకునని ప్రక్రియన్ కనసాగిసు్నానిరు.. దీనిక్ సా్థనికంగా ఉననిటువంటి మేయర్ గారు ఎమ్మలేయూ గారు వారి యొకకి బృందం ప్రజలన్ నిటటీనిలువుగా 
మోసం చేసు్నానిరు.. వాలంటీరలాతో మన సమాచారానిని ఆ యొకకి వాలంటీర్ ద్వరా మన వద్ద ఉనని గోపయూంగా ఉనని సమాచారానిని సేకరించ్ వాళలా ప్రజలు మన్భావాలన్ దెబ్తీసే ఒక 
కుట్ర జరుగుతంది.. ప్రజానీకం అంత గమనిసు్నానిరు.. మీ పార్టీ యంత్రాంగాలు ఎంతమందినైనా పోషించుకోండి.. మీ పార్టీ కారయూకర్లని నాయకులని ఎంతమందినైనా పోషించుకోండి..
వాళలాక్ మీ సొంత డబు్లు జీతాలుగా ఇచుచికోండి.. కానీ వాలంటీరలాన్ ఈ యొకకి ఎలక్న్ న్ంచ్ తప్్పంచండి.. జనసేన పార్టీ దీనిని తీవ్రంగా ప్రతిఘటిసు్ంది ప్రశినిసు్ంది.. దీనిమీద 
తిరగబడుతంది.. మళ్్ళ మీరు ఇంటింటిక్ వెళ్్ననిపు్పడు పొరపాటున ప్రజల యొకకి ఆగ్రహానిక్ గురికాక తప్పదని హెచచిరిసు్నానిం.. ఇప్పటికైనా అల్ంటి ఆలోచనలని మాన్కోవాలని, 
విరమించుకోవాలని, ప్రజాసా్వమాయూనిని కాపాడాలని ఏలూరు జనసేన పార్టీ న్ండి డిమాండ్ చేసు్నానిం అనానిరు.. ఈ కారయూక్రమంలో మాజీ డిపూయూటీ మేయర్ శిరిపలిలా శివరామకృష్ణ 
ప్రసాద్, నగర అధయూక్షులు నగిరెడి్డ కాశీ నరేష్, ఉపాధయూక్షులు గుబ్ల నాగేశ్వరరావు, ప్రధాన కారయూదరిశి కావూరి వాణిశ్రీ, ఫ్యూన్సా ప్రెసిడెంట్ దోసపరి్ రాజు, స్షల్ మీడియా కో ఆరి్డనేటర్ 
జనసేన రవి, కారయూదరిశి కందుకూరి ఈశ్వరరావు, నాయకులు నిమ్మల శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్్నానిరు.

గరిజన సంఘ దీక్షకు 
మద్దత్ తెలిపిన ర్జు కళ్్యణ్

శతఘ్ని న్యూస్: అలూలారి సీతారామరాజు జిల్లా, పాడేరు ఐటీడ్ఏ పీవోన్ తక్ణమే ససె్పండ్ 
చేయాలని కోరుతూ గిరిజన సంగం నాయకులు గత కనిని రోజులుగా దీక్ చేసు్నానిరు. 
దీనిక్ కారణం పాడేరు ఐటిడిఏ పీవో మొండివైఖరితో గిరిజన విదయూరు్థలు వరుసగా 
మరణిసు్ననిప్పటికీ ప్.ఓ కనీస స్పందన లేదు, అల్గే గిరిజన విదయూసంస్థలోలా ప్రవేశం 
నిరాకరిస్్ గిరిజన సంక్షేమ మఖయూ కారయూదరిశి జార్ చేసిన సరుకిలర్ రదు్ద చేయాలని 
గిరిజన సంఘం నాయకులు డిమాండ్ చేసు్నానిరు. ఈ విషయంపై ప్రభుత్వం న్ంచ్ 
గానీ, ఐటీడ్ఏ న్ంచ్ గానీ ఎటువంటి స్పందన లేదు. గిరిజన సంఘం చేసు్నని దీక్కు 
గురువారం జనసేన పార్టీ సంపూర్ణ మద్దత తెలపడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన పార్టీ పెదబయలు మండల నాయకులు జాగ్రత్ కళ్యూణ్ మరియు హుకుంపేట 
మండల నాయకులు సిహెచ్ రాజ్ మద్దత తెలపడం జరిగింది.

తొలగంచిన పన్షనలా పై తహశీల్్దర్ కి వినతి పత్ం 
అందజేస్న ర్మ శ్రీనివస్

శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ 
జిల్లా రాజంపేట నియోజకవర్ 
పరిధిలోని టి. సుండుపలిలా 
మండల అధికారులు వారిక్ 
వైసీపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 
పెన్షన్లా రదు్ద చేసిన విషయం 
పటలా భాదితలతో కలిసి 
వినతిపత్రాలు అందజేసు్నని 
జనసేన పార్టీ నాయకులు 
రామ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ 
ఏదో చ్నని చ్నని కారణాలు 

చూప్ న్టీసులు జార్ చేసి తొలగించ్న పెన్షన్లా తిరిగి పునరుది్దంచాలని కోరుతూ 
గౌరవనియులైన టి. సుండుపలిలా మండల అభివృదిధి అధికారి మరియు, తహశీల్్దర్ క్ 
రామ శ్రీనివాస్ వినతి పత్రం అందజేయడం జరిగింది. సుండుపలిలా మండల పరిధిలోని 
అనిని గ్రామాలోలా ఇటీవల ప్రభుత్వం వారు అనిని రకాల పెన్షన్లా సుమారు 200 వరకు 
ఏదో కారణం చేత న్టీస్ ద్వరా తొలగించడం జరిగింది. సదరు తొలగించ్న పెన్షనలా 
పై గ్రామాలోలాని పలలాలు వార్గా పెన్షన్లా దరుల వద్దకు వెళ్్ళ విచారించగా భూమి లేని 
వారిక్, ఇళ్్ళ లేని వారిక్, 4 చక్రాలు వాహనాలు లేని వారిక్, ఆదయపన్ని లేని వారిక్, 
వికల్ంగులు, వృదుధిలు, వితంతవులు, ఒంటరి మహళలు ఇల్ చాల్ రకాలుగా 
పెన్షన్ మీద ఆధారపడి వారి జీవనాదరం కనసాగిసు్నని వారిక్ కూడా పై వాటిలో ఏదో 
కారణం చూప్ రదు్ద చేశారు. కావున దయవుంచ్ విచారణ చేపటిటీ వారిక్ తగు నాయూయం 
చేయవలసిందిగా మనవి చేసారు. ఈ కారయూక్రమం లో జనసేన పార్టీ నాయకులు, 
జనసైనికులు, పెన్షన్లా కోలో్పయ దిగులు పడుతనని భాదితలు, తదితరులు పాల్్నానిరు.

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

పల్లె  పల్లె  ఎగరాలి పవనన్న జెండా 4వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవర్ం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలన్, జనసేన పార్టీ 
సిదధింతాలన్ ప్రజలోలాక్ తీసుకెళ్్ళ కారయూక్రమంలో భాగంగా నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు 
వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ పలలా పలలా ఎగరాలి పవననని జండా అనే కారయూక్రమం ద్వరా ప్రజలతో మమేకమై ప్రజలకు 
జనసేన పార్టీ సిదధింతాలన్ వివరించడం జరుగుతంది. మొదటి విడత కారయూక్రమంలో భాగంగా గురువారం 
నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవర్ం, తెలకపలిలా మండలం, దస్ పలిలా గ్రామం లో పలలా పలలా ఎగరాలి పవననని 
జండా 4వ రోజు నిర్వహంచడం జరిగింది. తెలకిపలిలా టౌన్ లో వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ గడప గడపకు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆశయాలన్, జనసేన పార్టీ సిదధింతాలన్ ప్రజలోలాక్ తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో నాగర్ 
కరూనిల్ నియోజకవర్ మఖయూ నాయకులు గోపాస్ కుర్మనని, గోపాస్ రమేష్, నారమళ్ళ రవీందర్, దేశమోనేని 
రాజేష్, స్రయూ, లింగం నాయక్, ఆంజనేయులు, సిదు్ద, రామ మరియు తెలకిపలిలా జనసైనికులు పాల్్ని 
కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేశారు.

ఎర్ర నేల వీధి కాలనీ సమస్యలపై 
జనసేన వినతిపత్ం

శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం 
జిల్లా, కళ్యూణదుర్ం 
పటటీణంలో ఎర్ర నేల వీధి 
శ్రీకృష్ణ మందిరం న్ంచ్ 
పాత బసాటీండ్ వరకు గల 
రోడు్డ అద్వన సి్థతిలో ఉంది. 
మరిక్ కాలువల నీరు 
రోడు్డ మీదకు ప్రవహస్్, 
చతా్చదరం పేరుకుపోయ 

పరిసర ప్రాంతమంతా అపరిశుభ్ంగా తయారైంది. కాలనీ వాసులు ఈ సమసయూన్ 
జనసేన దృషిటీక్ తీసుకని రాగా.. ఆ కాలనీలో జనసేన నాయకులు పరయూటించ్, 
కాలనీవాసులతో మాట్లాడి కాలువ పకకిన బీలాచ్ంగ్ పౌడర్ చలలాటం జరిగింది.. ఈ 
సందర్ంగా కాలనీవాసులు మాట్లాడుతూ గత 20 సంవతసారాలుగా రోడు్డ లేక 
చాల్ ఇబ్ందులకు గురి అవుతనానిమని, సరైన రోడు్డ, డ్రైనేజీ వయూవస్ లేక పోవడం 
వలన వరా్షకాలంలో వర్షం నీరు పూరి్గా ఇళలాలోలాక్ చేరి ఇబ్ందిక్ గురౌతనానిమని 
కాలనీవాసులు వాసులు తెలిపారు.. జనసేన నాయకులు సంబందిత సమసయూలపై కాలనీ 
వాసులతో సంతకాలు సేకరించ్ మనిసాపల్ ఆఫీస్ క్ వెళ్లా సంబంధిత అధికారులకు ఈ 
సమసయూ పరిషకిరించాలని జనసేన పార్టీ తరఫున వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. సమసయూ 
పరిషకిరించకపోతే కాలనీవాసులతోపాటు మనిసాపల్ ఆఫీస్ దగ్రిక్ వచ్చి జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వరయూంలో ధరాని చేయడానిక్ కూడా సిదధింగా ఉనానిమని తెలియజేయడం జరిగింది. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన జిల్లా కారయూదరిశి లక్ష్మీనరసయయూ సంయుక్ కారయూదరిశి బాలయూం 
రాజేష్ అనంతపురం పటటీణ అధయూక్షులు చలపాడి రమేష్, వంశీ, జాకీర్, మకకినని, దినేష్, 
వినయ్ మొదలైన జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగింది.

టీడీపీ కార్యకరతుల మృతికి స్నుభూతి తెలిపిన 
పులి మలిలాకార్జున ర్వు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి 
ప్రకాశం జిల్లా, కందుకూరు 
నియోజకవర్ం, కందుకూరు 
నడి పటటీణంలో ప్రభుత్వ 
ఏరియా వైదయూశాల ఎదురుగా 
ఉనని ఎనీటీఆర్ విగ్రహం 
ఎదురుగా ఎనీటీఆర్ విగ్రహం 
సాక్షిగా చంద్రబాబు నాయుడు 
సమక్ంలో ఎనిమిది మంది 
నిండు ప్రాణాలు కోలో్పయారు. 

వివరాలోలాక్ వసే్ రాష్్రానిక్ ఇదేమి కర్మ అనే ప్రోగ్రాం చేసు్నని చంద్రబాబు నాయుడు 
డిసెంబర్ 28వ తేదీ కందుకూరు నియోజకవర్ం రోడు్డ షోలో జనాలు ఎకుకివగా 
రావడం తొక్కిసల్ట జరగటం, పకకినే ఉనని కాలవలో పడి, మరియు మోట్ర్ వెహకల్ 
క్ంద పడి తొక్కిసల్ట జరిగి ఎనిమిది మంది నిండు ప్రాణాలన్ కోలో్పయారు. పార్టీలు 
ఏదైనా మన్షుల ప్రాణాలు కోలో్పవడం కందుకూరు చరిత్రలో ఇదే ప్రప్రదమం. 
కందుకూరు నియోజకవర్ం లో ప్రాణాలు కోలో్పయన కుటుంబాలకు గురువారం 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ వారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సాన్భూతిని తెలియజేయడం 
జరిగింది. అల్గే గురువారం ఉదయం రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి పెద్దపూడి విజయ్, 
రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి రాయపాటి అరుణ, ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా అధయూక్షులు షేక్ 
రియాజ్ ఆదేశాన్సారం కందుకూరి నియోజకవర్ ఇనాచిర్జ్ పులి మలిలాకారుజ్న రావు 
కందుకూరు పటటీణానిక్ చేరుకని సభా ప్రాంగణంలో ప్రమాదవశాత్ మరణించ్న వారి 
కుటుంబాల వద్దకు వె,ళ్లా వారి కుటుంబాలకు కందుకూరు నియోజకవర్ జనసైనికుల 
తరఫున, జనసేన పార్టీ తరఫున మరియు నాయకులు తరుపున ప్రగాఢ సాన్భూతిని 
తెలియజేసి మరల ఇల్ంటి సంఘటనలు పునరాతం కాకుండా చూడాలని రాజకీయ 
పార్టీలకు, పోలీసు అధికారులకు తెలియజేయడం జరిగింది. పార్టీలు ఏవైనా ప్రాణాలు 
కోలో్పయన వారి కుటుంబాలకు ఎంత ధన సహాయం చేసినా వారి కుటుంబంలో 
లోటు ఎవరూ తీరచిలేనిది, ఇటువంటి సంఘటనలు మరల్, మరల్ పునరా ఇటువంటి 
సంఘటనలు మరల్ మరల్ పునరావృతం కాకూడదని, ఏ పార్టీలైనా తగు జాగ్రత్లు 
తీసుకని సరైన ప్రాంగణాలోలా సభలు నిర్వహంచాలని తెలియజేస్్ మర్కసారి జనసేన 
పార్టీ తరఫున మృతి చందిన వారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సాన్భూతిని తెలియజేస్్, 
చ్క్తసా పొందుతనని వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆ దేవుని కోరుకుంటునానిన్ అని 
పులి మలిలాకారుజ్న రావు తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఒంగోలు 38వ డివిజన్ 
కార్్పరేటర్ మలగా రమేష్, జిల్లా ప్రధాన కారయూదరిశి రాయన్ రమేష్ మరియు జిల్లా, 
మండల, పటటీణ జనసేన నాయకులు పాల్్నానిరు.

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


శుక్రవారం, 30 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పెన్షన్ లబ్ధిదారులకు నొటీసులిచ్చిన ప్రభుత్వ వైఖరపై పెిందుర్త జనసేన నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్: పెందురి్ నియోజకవర్ం, వేపగుంట, 94వ వారు్డ వైఎస్ఆరిసాప్ 
ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో అనర్హత వేటుతో 4 లక్ల మంది పేద పెన్షన్ దరులకు 
న్టీసులు ఇవ్వడానిని తీవ్రంగా వయూతిరేక్స్్ పెందురి్ జనసేన ఆద్వరయూంలో 
బాధితల తరఫున జోన్ 8 జీవీఎంసీ ఆఫీస్ వద్ద నిరసన చేసి, స్పరె్డంట్ న్ కలిసి 
బాధితల సమసయూలు వివరించ్ లిఖితపూర్వకంగా వెంటనే వీరిక్ జనవరి నెలలో 
పెన్షన్ ఇవా్వలని సా్థనిక నాయకులు వీరమహళ ప్ననిటి పార్వతి ఆధ్వరయూంలో 
వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా మీడియా ప్రతినిధులతో పార్వతి 
మాట్లాడుతూ న్టీసులు తీసుకునని పేద ప్రజలు గత కనిని సంవతసారాల న్ంచ్ 
పెన్షన్లా తీసుకుంటునానిరని, వారు ఆపు్పడు ఏ గృహంలో ఉనానిరో ఇపు్పడు అదే 
గృహంలో ఉనానిరని మరి అల్ంటపు్పడు మీకు పెన్షన్ తొలగించే హకుకి ఎవరు 
ఇచాచిరని, పేద ప్రజలన్ వృదుధిలన్, దివాయూంగులన్ ఈ విధంగా రోడు్డమీదకు 
తీసుకని రావడం ఎంతవరకు సమంజసం అని, సుపరిపాలన చేయమని 
అధికారం ఇసే్ చత్ పాలనతో ప్రజలన్ ఇబ్ంది పెటటీడం వలన మీకు రాబోయ్ 
రోజులోలా ఓటు రూపంలో ప్రజలు బుదిధి చప్పడానిక్ రెడ్గా ఉనానిరని మాట్లాడడం 

జరిగింది, నాయకులు వబ్్న జనార్థన శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ అధికారం రాకమందు రోడలామీద తిరిగి ఈ యొకకి పేద ప్రజలన్ మదు్దలు పెటిటీ నేడు పెన్షన్లా తీసివేసి మొటిటీకాయలు 
వేసు్నానివని, రాజనని పాలన చేసా్నని చప్్ప అధికారంలోక్ వచ్చి ఈనాడు రాక్కపాలన చేసు్నానివని, మా యొకకి పెందురి్ నియోజకవర్ంలో వేల సంఖయూలో ప్రజలకు న్టీసులు 
అందయని వారిక్ వచేచి జనవరి నెలలో పెన్షన్ ఇవ్వలేని ఎడల సా్థనిక ఎమ్మలేయూ అననిపురెడి్డ అదీప్ రాజు బాధయూత వహంచవలసిన అవసరం ఉందని, మా జనసేన పార్టీ ద్వరా బాధిత 
కుటుంబాలందరినీ ఏకం చేసి, జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో మీ యొకకి ఇంటిని మటటీడిసా్మని హెచచిరిసు్నానిమ. సా్థనిక నాయకులు జుత్డ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ పెన్షన్ 250 
రూపాయలు పెంచడం కోసం నేడు మఖయూమంత్రి గారు 4 లక్ల మంది పెన్షనరలాకు న్టీసులు ఇవ్వడానిని తీవ్రంగా వయూతిరేక్సు్నానిమని, మిమ్మలిని ఎవరు పెంచమనానిరు, ఎవరు 
తీయమనానిరు దీనిక్ మీరు బదులు ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉందని, తప్పకుండా రాబోయ్ రోజులోలా ప్రజలు తాలూకు వయూతిరేకత మీకు తెలుసు్ంది అని మాట్లాడడం జరిగింది, నాయకులు 
శేఖర్ మాట్లాడుతూ చ్నని చ్నని కారణాలతో పెన్షన్ దరులకు న్టీసులు ఇవ్వడం వలలా వారు ఆందోళన చందుతనానిరని, బాధిత కుటుంబాలకు జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుందని 
మాట్లాడింది, సా్థనిక యువ నాయకుడు లకీకి గోవింద్ మాట్లాడుతూ 94 వార్్డ లో 240 పేద ప్రజలు న్టీసులు ఇవ్వడానిని తీవ్రంగా వయూతిరేక్సు్నానిమని ఈ మఖయూమంత్రి 4 కోటలాతో 
పుటిటీనరోజు చేసుకోవడానిక్ పేద ప్రజల పెన్షన్ ఆపడం ఎంతవరకు సమంజసం అని, రాబోయ్ రోజులోలా ప్రజలు మీకు బుదిధి చపా్రని మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ యొకకి కారయూక్రమంలో 
సా్థనిక నాయకులు మొటురు చైతనయూ, శేఖర్, ప్రవీణ్, మరియు బాధిత ప్రజలు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

టీడీపీ కార్యకరతుల మృతికి గుడ్లార్ జనసేన 
దిగ్రా్భ్రంతి

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి 
ప్రకాశం జిల్లా, కందుకూరు 
నియోజకవర్ంలో బుధవారం 
జరిగిన తెలుగుదేశం పార్టీ 
జాతీయ అధయూక్షులు నారా 
చంద్రబాబు నాయుడు 
నిర్వహంచ్న సభకు 
తరలివచ్చిన కారయూకర్లలో 8 

మంది మృతయూవాత పడటం, 
పలువురిక్ గాయాలయ 

ఆసుపత్రి పాలవడం పటలా గుడూలారు మండల జనసేన తీవ్ర దిగ్రా్్రంతిక్ గురై తమ 
ప్రగాఢ సాన్భూతి తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా వారు మాట్లాడుతూ ఏ పార్టీకైనా 
కారయూకర్లే వెన్నిదన్ని. దయచేసి పార్టీ ది్వతీయ శ్రేణి నాయకులు సభలకు కారయూకర్లన్ 
తరలించేటపు్పడు గ్రామాల న్ంచ్ తరలించడం దగ్ర న్ంచ్, మళ్్ళ తిరిగి గ్రామాలకు 
చేరుకునే వరకూ సంయమనం పాటించేల్ చరయూలు తీసుకోవాలి. ఏదిఏమైనా ఈ 
ప్రమాదంలో చనిపోయన వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని, క్తగాత్రులు త్వరగా 
కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్్ గుడూలారు మండల జనసేన నాయకులు మూలగిరి శ్రీనివాస్, 
అనిమిశెటిటీ మాధవ రావు, అననింగి చలపతి, ఆల్ శివ, కంఠా హజరత్యయూ, రాజేష్, 
అమోస్, రాంబాబు తదితరులు తమ ప్రగాఢ సాన్భూతి తెలిపారు.

ఆంధ్రా అభివృదిధి – జనసేన తోనే స్ధ్యం 12వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం: జనసేన 
జనజాగృతి యాత్రలో భాగంగా 
ఇంటింటిక్ జనసేన కారయూక్రమం 
రాజానగరం నియోజకవర్ం జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జ్ మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ 
ఆదేశాల మేరకు సీతానగరం 
మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
కరిచరలా విజయ్ శంకర్ అధయూక్తన 
సీతానగరం మండలం, రాపాక 
గ్రామంలో జనసేన పార్టీ గాజు గాలాసు 
& షణు్మఖ వూయూహం కరపత్రలు 
ప్రతి ఇంటిక్ ఇవ్వడం జరిగింది. 
ప్రతి ఊరు, ప్రతి వీధి, ప్రతి ఇళ్లా, 
ప్రతి మనిషి లో మారు్ప రావాలని 
ఈ జన జాగృతి యత్ర మందుకు 
సాగుతంది. ఈ కారయూక్రమంలో 

సీతానగరం మండల కమిటీ ప్రధాన కారయూదరిశి దళ్త నాయకుడు చీడ్పీ నాగేష్ 
రాజానగరం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ వీరామహళ కందికటలా అరుణ కుమారి, 
చ్డిప్ తాతరావు (రెడి్డ) బాలు పెదకండేపూడి నాయకులు తాతపూడి బాలు శ్రీన్ వంశీ 
పండు జనసైనికులు జనసేన పార్టీ సాన్భూతిపరులు పాల్్నానిరు.

ఆంధ్రా అభివృదిధి – జనసేన తోనే స్ధ్యం 12వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్:  నెలూలారు 
జిల్లా, సరే్వపలిలా నియోజకవర్ం, 
మత్కూరు మండలం, కావలి 
హరిజన వాడలో ఆంధ్రా 
అభివృదిధి – జనసేన తోనే సాధయూం 
కారయూక్రమానిని జనసేన పార్టీ నెలూలారు 
జిల్లా కారయూదరిశి, మత్కూరు 
మండల అధయూక్షుడు మన్బోలు 
గణపతి ఆధ్వరయూంలో నిర్వహంచడం 

జరిగింది. ఈ కారయూక్రమం ద్వరా సా్థనికులు గ్రామంలోని కనిని సమసయూలు జనసేన పార్టీ 
దృషిటీక్ తీసుకురావడం జరిగింది. ప్రధానంగా గ్రామానిక్ సమీపంగా ఏపీ జన్కి పవర్ 
పాలాంట్ కారణంగా వాయు కాలుషయూం అధికంగా ఉండడం వలలా అనేక రోగాలకు గురి 
అవుతనానిమ, గ్రామానీని తరలిసా్మని చప్్ప ఇప్పటివరకు దని ఊసే లేదు, పాయూకేజి 
ఇసా్మని హామీ ఇచ్చి మొండి చేయ చూప్ంచారు. అధికారులు దయ చూప్ మాకు 
పాయూకేజి మంజూరు చేయాలని,జనసేన వాళ్్ళ ఈ పాయూకేజీ విషయంలో మాకు మద్దతగా 
నిలవాలని గ్రామసు్లు తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ మీ హకుకిల కోసం 
సంబంధిత అధికారుల దృషిటీక్ తీసుకెళతామని జనసేన నాయకులు తెలియజేసారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు పోలూరు పెంచల నరసింహా, తాండ్ర శ్రీన్, కావలి 
పవన్ కుమార్, తంగా సునీల్, లిఖిత్ తదితరులు పాల్్నానిరు.
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