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అస్వస్థతకు గురైన వ్యవసాయ కూలీలను 
పరామర్శించిన గాదె

శతఘ్ని న్యూస్:  గుంటూరు: పొన్నిరు నియోజవర్ుం, పెడకాకని ముండలుం, ఉప్పలపాడు 
గ్రాముంలో పొలుం పనికి వచ్చిన వయూవసాయ కూలీలు పొలములో గళికలు ముందులు చలులుతూ 
ఉనని సుందర్ుంలో ఆ ముందుల ప్రభావుంతో 20 ముంది రైతు కూలిలు అస్వస్థతకు గరయ్యూరు.. 
ఈ విషయుం తెలుసుకునని జనసేన పార్టీ జిల్లు అధయూక్షులు గాదె వుంకటేశ్వరరావు హుటాహుటిన 
వారి గరుుంచ్ పూరితి సమాచారుం ముండల అధయూక్షులు వీరేళలు.వుంకటేశ్వరరావు ను అడిగి తెలుసుకొని 
వుంటనే కొతతిపేటలో ఉనని శ్రావణి హాస్్పటల్ కి వళిలు ఆ ప్రమాదానికి గరైన రైతు కూలీలను, వారి 
కుటుంబ అభ్యూలను కలిస్ వారిని పరామరి్శుంచడుం జరిగిుంది. అల్గే వారి ఆరోగయూుం గరిుంచ్ 
వైదుయూలను సుంప్రదిుంచ్ వారికి పూరితి వైదయూుం అుందిుంచాలని కోరడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో 
జిల్లు నాయకులు అడపా మాణికాయూలరావు, నారదాసు రామచుంద్ర ప్రసాద్, శిఖా బాలు, త్రినాథ్, 
సతీష్, మధు ల్ల్, తుమ్మల నరస్ుంహారావు, పలలుుంపాటి  రమేష్, విననికోట సుబ్రహ్మణయూుం, య్లుం 
రమేష్, సోమిశెటిటీ పాుండు, మహేష్, సూరి, గుంగిశెటిటీ వీరాుంజనేయులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

కిండగట్టు యాత్రను విజయవింతిం చేయిండి:
మూల హరీష్ గౌడ్

శతఘ్ని న్యూస్: రామగుండము: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
కొుండగటటీ య్త్ర కారయూక్రమానిని విజయవుంతుం చేయ్లి్సుందిగా ఉమ్మడి 
కర్ుంనగర్ జిల్లు జనసేన పార్టీ నాయకుడు రామగుండుం నియోజకవర్ుం 
కో-ఆరిడినేటర్ మూల హర్ష్ గౌడ్ కోరారు, ఈ సుందర్ుంగా ఆయన 
మాటాలుడుతూ జనవరి 24 ముంగళవారుం రోజున తెలుంగాణ రాష్టుం ఉమ్మడి 
కర్ుంనగర్ జిల్లులోని కొుండగటటీ శ్రీ ఆుంజనేయ సా్వమి దేవసా్థనుంలో జనసేన 
ఎనినికల ప్రచార రథుం వారహి పూజా కారయూక్రముం నిర్వహిుంచ్, ఆ తరా్వత 
జగిత్యూల జిల్లు లోని ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీ నరస్ుంహ సా్వమి క్షేత్రుంలో దర్శనుం 
చేసుకుుంటారు అని తెలియజేశారు. ఈ యొక్క కారయూక్రమానికి జనసైనికులు, 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి అభిమానులు భార్ సుంఖయూలో పాల్్ని విజయవుంతుం 
చేయవలస్ుందిగా మూల హర్ష్ కోరారు.

యువశక్తి ఆత్మీయ సమ్మీళనిం
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొుండ నియోజకవర్ుం, వీరఘటటీుం ముండలుం, పాలకొుండ జనసేన నాయకులు 
శ్రీకాకుళుం జిల్లు రణస్థలుంలో నిర్వహిుంచ్న జనసేన యువశకితి కారయూక్రమానికి నియోజకవర్ 
పరిధిలోని వివిధ గ్రామాల నుుండి హాజరైన జనసేన పార్టీ కారయూకరతిలు, జనసైనికులను, 
వీరమహిళలను కలిసేుందుకు యువశకితి ఆతీ్మయ సమే్మళనుం కారయూక్రమానికి వీరఘటటీుం ముండలుం, 
చలివుంద్రి గ్రాముంలో శ్రీకారుం చుటాటీరు. ముుందుగా యువత తో సమావశుం ఏరా్పట చేశారు. 
ముఖయూఅతిథిలుగా నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు అలులు సాయిరాుం కుమార్, బి.పి.
నాయుడు పాల్్ని యువతకు దిశ నిరేదేశుం చేశారు. మీరు అుందరూ మీ ఇుంటిలోని తలిలుదుండ్రులను, 
బుంధువులకు జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేసుతినని సేవా కారయూక్రమాలు గరిుంచ్ 
వివరిుంచ్ వారిని కూడా జనసేన పార్టీలోని భాగసా్వమయూుం చేయ్లని కోరారు. జనసేన జాని, జామి 
అనీల్ లు మాటాలుడుతూ యువశకితి కారయూక్రముంలో పాల్్నని మీ అుందరికీ జనసేన పార్టీ తరుపున 
అభినుందిుంచారు. ఇదే ఉత్్సహుంతో మీ గ్రాముంలో జనసేన పార్టీని బలోపేతుం చేయ్లని కోరారు. మత్స.పుుండర్కుం మాటాలుడుతూ జనసేన పార్టీ కోసుం పని చేసే కారయూకరతిలకు, 
జనసైనికులకు, వీరమహిళలకు రక్షణగా మన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారు లీగల్ సెల్ దా్వరా నియోజకవరా్నికి ఒక ల్యర్ ని ఏరా్పట చేశారు. అదేవిధుంగా బూతు సా్థయిలో ఐదు 
నుుండి ఇరవై ఐదు ముంది వరకు ఒక గ్రూపుగా ఏర్పడి రోజుకి ఒక గుంట లేదా వారుం కి ఒక రోజు మీ గ్రాముంలో జనసేన పార్టీ మాయూనిఫెసోటీని, కౌలురైతులను ఆదుకుుంటనని విషయ్నిని, 
క్రియ్శీలక సభయూత్వుం గరుుంచ్ వివరిుంచ్, రాబోయే ఎనినికలోలు జనసేన పార్టీ గాజుగాలుస్ గరుతి కి ఓట వసేవిధుంగా మారు్ప తీసుకురుండి. యువశకితి కోఆరిడినేటర్ పొటూనిరు రమేష్ 
మాటాలుడుతూ ఉతతిరాుంధ్ర వనుకబాటతనుం పోవాలుంటే, యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు దకా్కలుంటే జనసేన పార్టీని గెలిపిుంచాలని కోరారు. ఈ కారయూక్రముంలో కరేణేన సాయి పవన్, 
అనిల్, చలివుంద్రి పుంచాయతీ పరిధిలోని జనసేన పార్టీ క్రియ్శీలక సభ్యూలు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

కుించె అప్పారావు కుట్ింబ సభ్్యలను 
పరామర్శించిన మ్డ గురుదత్ ప్రసాద్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరుం నియోజకవర్ుం, సీత్నగరుం ముండలుం, ఇనుగుంటివారిపేట గ్రామనికి చుందిన వైసీపీ 
సీనియర్ నాయకులు కుుంచ అపా్పరావు అకాల మరణ వారతి జనసేన పార్టీ శ్రేణుల దా్వరా తెలుసుకునని రాజానగరుం 
నియోజకవర్ుం జనసేన పార్టీ ఇుంచార్జ్ & ఐకయూరాజయూసమితి అవారుడి గ్రహీత మేడ గరుదత్ ప్రసాద్, జనసేన పార్టీ 
రాష్ట కారయూదరి్శ గుంటా స్వరూప దేవి వారి కుటుంబానిని పరామరి్శుంచారు. ఈ కారయూక్రముంలో రాజానగరుం ముండలుం 
జనసేన అధయూక్షులు బతితిన వుంకనని దొర, సీత్నగరుం ముండలుం జనసేన పార్టీ కో -కనీ్వనర్ కాత సతయూనారాయణ, 

ముండల ప్రధాన కారయూదరి్శ దుబాయ్ శ్రీను, సీత్నగరుం ముండల నాయకులు అప్పయమ్మ (ప్రసాద్ ), రాయపాటి ప్రసాద్, కోరుకొుండ ముండలుం జనసేన పార్టీ నాయకులు చదువు 
ముక్తిశ్వరరావు, చదువు నాగేశ్వరరావు, ఇనుగుంటివారిపేట జనసైనికులు పాల్్నానిరు.
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గిరజన ఐక్య సింఘాల రలే నిరాహార దీక్షకు మద్దతు తెలిపిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్:  అల్లురిసీత్రామరాజు జిల్లు, పాడేరు సమీకృత గిరిజన 
అభివృదిధి శాఖ(ఐ.టి.డి.ఏ) ఎదుట ప్రజా ఐకయూ సుంఘాలు చేపటిటీన రిలే 
నిరసన 31వ రోజుకి చేరుకుుంది. ఈ సుందర్ుంగా గిరిజనఐకయూ సుంఘాలకు 
మదదేతు తెలిపిన నాయకులు జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జ్ డా. వుంపురు గుంగలయయూ 
మరియు ముండల సా్థయి నాయకులు. ఈ సుందర్ుంగా డా. గుంగలయయూ 
మాటాలుడుతూ గతుంలో ఎననిడూ లేనివిదుంగా ఆశ్రమ పాఠశాలలోలు గిరిజన 
విదాయూరు్థలు మృతుయూవాత పడుతునానిరు. ఈ దుస్్థతికి ప్రభ్త్వుం ప్రధాన 
కారణుం హెల్తి వర్కర్్స వయూవస్థ రదుదే చేయడుం కారణుంగానే ఇటవుంటి 
పరిస్్థతులు వచాచియని గిరిజన ప్రజలు గరితిుంచాలి. అల్గే మాతృభాష విధాయూ 
వాలుంటీరులు తొలగిుంపు చేస్ విదాయూరు్థలని తమ మాతృభాష విదయూకు దూరుం 
చేయటుం. ఈ మధయూ గిరిజన ప్రజల స్్థతిపై స్తతిశుదిదే లేని ప్రాజెక్టీ ఆపిషర్ 
చేసే నిర్వహకుం గిరిజనులోలు ఆగ్రహుం చవిచూసుతినానిరు. గిరిజనాభివృదిదేకి 
తోడ్పకుుండా పని చేసే అధికారులిని వధిుంచడుం వుంటి పనులు చేసుతినాని ప్రాజెక్టీ 

ఆఫీసర్ రోనాుంకి గోపాలకృషణేని ప్రభ్త్్వనికి సరుండర్ చేయ్లని తెలిపారు. ఈ ప్రభ్త్్వనికి ఊడిగుం చేసే ప్రభ్త్వ ప్రజాప్రతినిధులు ఏమై పోయ్రని ప్రజలు గమనిుంచాలని గిరిజన 
వయూతిరేకత ఉనని సమసయూలపై ఎుందుకు దృష్టీ చారిుంచటేలుదని, ఈ అుంశాలపై ఎుందుకు స్పుందిుంచారని నిలదీశారు. గిరిజన ఐకయూ సుంఘాలకు మేము సుంపూరణే మదదేతు ప్రకటిసుతినానిమని 
వారి దీక్షకు సుంఘీభావుం తెలుపుతునానిమని ఇకపై కూడా తోడుుంటామని చపా్పరు. ఈ దీక్ష శిబిరానికి జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జ్ అరకు పారలుముంట్ ఇనాచిర్జ్, డా..వుంపురు గుంగలయయూ, 
కమల్ హాసన్, అశోక్, సుంతోష్, నాగేష్, కిలోలు అశోక్, గిరిజనప్రజా ఐకయూ సుంఘాల నేతలు కూడా రాధ కృషణేప్రభ్ కిలోలు, చలపతి పాుంగి, చ్నానిరావుపాుంగి, సుుందర్రావు లిుంగేటి పలువురు 
నేతలకు సుంగిభావుం తెలిపారు.

చలో కిండగట్టు.. కిండగట్టు యాత్ర పోసటుర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: వరుంగల్: తెలుంగాణ రాష్ట జనసేన ఇుంచారిజ్ నేమురి శుంకర్ గౌడ్ మరియు ఉమ్మడి వరుంగల్ ఇుంచారిజ్ 
సుమన్ ఆకుల ఆదేశాల మేరకు ఉమ్మడి వరుంగల్ జిల్లు జనసేన ఆధ్వరయూుంలో బుధవారుం కొుండగటటీ య్త్ర పోసటీర్ 
ఆవిష్కరణ చేయడుం జరిగిుంది. జనవరి 24న జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కొుండగటటీ య్త్రకు సుంబుందిుంచ్న 
పోసటీర్ ఆవిష్కరణ గ్రేటర్ వరుంగల్ ప్రెస్ కలుబ్ లో నిర్వహిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా ఉమ్మడి జిల్లు నాయకులు మాజీ 
గ్రేటర్ వరుంగల్ అధయూక్షులు బైరి వుంశీ కృషణే చేతులమీదుగా చలో కొుండగటటీ పోసటీర్ ఆవిష్కరిుంచారు, అనుంతరుం ఆయన 
మాటాలుడుతూ.. ఉమ్మడి కర్ుంనగర్ జిల్లులోని కొుండగటటీ అుంజననిను దరి్శుంచ్, ఆలయ సనినిధిలో వరహి వాహనానికి 
పూజ జరిపిుంచాలని పవన్ కళ్యూణ్ గారు నిరణేయిుంచారు, అనుంతరుం తెలుంగాణకు సుంబుందిుంచ్న ముఖయూ నాయకులతో 
సమావశుం నిర్వహిుంచ్ రాబోయే రోజులోలు తెలుంగాణాలో పార్టీ అనుసరిుంచే వ్యూహుం, చేపటటీబోయే కారయూక్రమాల గరిుంచ్ 
చరిచిుంచ్ దిశనిరేదేశుం చేసాతిరు.. కావున ఉమ్మడి జిల్లులో ఉనని 12 నియోజకవరా్ల నాయకులు, కారయూకరతిలు పెదదేసుంఖయూలో 
తరలివచ్చి పవన్ కళ్యూణ్ గారి య్త్రను విజయవుంతుం చేయ్లనీ కోరారు. ఈ కారయూక్రముంలో జిల్లు నాయకులు త్ళలుపెలిలు 
క్ుంతికుమార్, వళ్తిరి నగేష్, శేషాద్రి సుందీప్, జనుని ప్రవీణ్, సాయికిరణ్, రమేష్, అరుణ్, సాయి కృషణే పాల్్నానిరు.

ప్రజా క్షేత్రింలో వైను.. మైను.. సాిండ్ 
అక్రమాలపై ఉద్యమిసాతిిం: నాగుర్ వలి

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ నకరికలులు ముండల క్ుంద్ర 
కారాయూలయుంలో బుధవారుం నిర్వహిుంచ్న పత్రికా 
సమావశుంలో నకరికలులు ముండలుం వైస్ ప్రెస్డుంట్ 
సయయూద్ నాగర్ వలి మాటాలుడుతూ.. జనసేన అధినేత 

శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని చూసుతిుంటే వైస్పి పార్టీ నేతలోలు 
భయుం మొదలుందనానిరు. పార్టీ బలోపేతుం కోసుం 
కషటీపడిన ప్రతి ఒక్కరికి పార్టీలో సముచ్త సా్థనుం 
ఉుంటుందనానిరు. కారయూకరతిలే తమ పార్టీ బలమనానిరు. 

క్షేత్రసా్థయిలో పార్టీ బలోపేతుంపై ప్రత్యూక దృష్టీపెటిటీ, బూత్ లవల్ నుుంచ్ క్డర్ నిరి్మసాతిమని, 
అధికార వైస్పి ఆగడాలను అడుడికుుంటామని, ప్రజా క్షేత్రుంలో వైను.. మైను.. సాుండ్ అక్రమాలపై 
ఉదయూమిసాతిమని నాగర్ వలి అనానిరు. అధికార వైస్పి ప్రభ్త్్వనికి రోజులు దగ్ర పడాడియని, 
జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని చూసుతిుంటే ఆ పార్టీ నేతలోలు భయుం మొదలుందనానిరు. 
జనసేన పార్టీని క్షేత్రసా్థయిలో బలోపేతుం చేయడుంపై ప్రత్యూక దృష్టీ సాధిుంచామని.. అుందులో 
భాగుంగా బూత్ లవల్ నుుంచ్ కాయూడర్ నిరి్మసాతిమనానిరు. సా్థనిక సమసయూలపై ఎక్కడికక్కడ 
పోరాటాలు చేస్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి సూఫూరితితో ఈ దురాహుంకార ప్రభ్త్వ మడలు వుంచాలని 
పిలుపునిచాచిరు. జనవరి 12న శ్రీకాకుళుం జిల్లు రణస్థలుంలో నిర్వహిుంచ్న యువశకితి 
కారయూక్రమానిని విజయవుంతుం చేస్న ప్రతి ఒక్క కారయూకరతికు పేరుపేరునా సయయూద్ నాగర్ వలి 
కృతజ్ఞతలు తెలియజేసారు.

శుద్ధగుింట గ్రామింలో పర్యటించిన డాకటుర్ 
యుగింధర్ పొన్న

శతఘ్ని న్యూస్: గుంగాధర నెల్లురు 
నియోజకవర్ుం, కారే్వటి నగరుం 
ముండలుం, శుదధిగుంట గ్రాముంలో 
జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ 
ఇనాచిర్జ్ డాకటీర్ యుగుంధర్ పొనని 
పరయూటిుంచారు. పరయూటనలో భాగుంగా 

యు. మునిరతనిుం, జి. శకుుంతలమ్మ, జి. కనెనిమ్మ ల ఆరోగయూ పరిస్్థతులను అడిగి 
తెలుసుకునానిరు. ఈ కారయూక్రముంలో డాకటీర్ యుగుంధర్ పొననితో పాటూ ముండల 
ఉపాధయూక్షులు విజయ్, జిల్లు సుంయుకతి కారయూదరి్శ మదవాడ రాఘవ పాల్్నానిరు.

శ్రీ గౌర శింకరుల రథోత్సవింలో ప్ల్గొన్న గింటా 
స్వరూప

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరుం 
నియోజకవర్ుం, కోరుకొుండ 
ముండలుం శ్రీరుంగపటనిుం 
గ్రాముంలో జరిగిన శ్రీ గౌరి 
శుంకరుల రథోత్సవానికి 
జనసేన పార్టీ ఆడపడుచు 
రాష్ట కారయూదరి్శ గుంటా 

స్వరూప దేవి విచేచిసారు. ఈ సుందర్ుంగా ఆమ సా్వమి వారిని దరి్శుంచుకుని 5000 
రూపాయలు విరాళుంగా ఇవ్వడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో కోరుకొుండ ముండల 
జనసేన అధయూక్షులు ముండపాక శ్రీను, రాజానగరుం ముండల అధయూక్షులు బతితిన వుంకనని 
దొర, చదువు నాగేశ్వరరావు, చదువు ముక్తిశ్వరరావు, దేవన కృషణే, కొచచిరలు బాబి, చుంటి 
జుంబుపటనిుం, కొచచిరలు భరత్ కుమార్, శ్రీరుంగపటనిుం గ్రామ జనసేన పార్టీ ప్రస్డుంట్ 
మదాదేల గుంగాధర్, తనీనిరు త్త్జీ గ్రామ వైస్ ప్రెస్డుంట్ అడపా అుంజిబాబు, ముండల 
కారయూదరి్శ కోల్ జాన్ ప్రసాద్, గొలలు కోటి కృషణే, ఎవా్వకుల శ్రీను, కర్రీ శ్రీను, అతికిుంశెటిటీ 
శ్రీను, జాజుల ప్రసాద్, సోము, జాజుల కృషణే జనసేన పార్టీ వీరమహిళలు, గ్రామ 
ఆడపడుచులు గ్రామ పెదదేలు భార్ ఎతుతినని 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

మోసపోయిన బాధితులకు అిండగా యూఏఈ జనసేన
మానవత్ం చాటిన పాపోలు వీరాస్్మి, అపాపారావు బ్రదర్్స
శతఘ్ని న్యూస్: యూఏఈలో ఉద్యూగుం ఇసాతినని చపి్ప ఒకొ్కక్కరి నుుండి 
₹1,50,000 చొపు్పన డబు్లు కటిటీుంచుకొని ఆుంధ్ర నుుండి షారాజ్ వరకు 
తీసుకెళిళి అక్కడ వారిని ఉద్యూగుం ఇపి్పుంచకుుండా మోసుం చేసుతినని వదుంత్లు 
ఎన్ని ఉనానియి. అటవుంటి ఇుంకొక ఉదుంతమే మోసపోయిన ఐదుగరు 
కుర్రాళళి కథ, ఉుంగటూరు గ్రాముంలో నడుపుతునని ట్రసుటీ పాపోలు వీరాసా్వమి, 
అపా్పరావు బ్రదర్్స ఫుండేషన్ దా్వరా తెలుసుకునని యూఏఈ జనసేనకు చుందిన 
పాపోలు వీరాసా్వమి, అపా్పరావు వుంటనే స్పుందిుంచ్ ఐదుగరు కుర్రవాళళిని 
తమ కుంపెనీలో పరి్మనెుంట్ ఉద్యూగాలు ఇపి్పుంచ్ వాళలుకు దారి చూపిుంచారు. 
బాధితులు ఎల్ మోసపోతునానిరో చాల్ వివరుంగా చపా్పరు. బాధితులు పాపలు 
వీరాసా్వమి, అపా్పరావు బ్రదర్్స కు జీవిత్ుంతుం రుణపడి ఉుంటామని కృతజ్ఞతలు 
తెలియజేశారు. ఈ సుందర్ుంగా పాపోలు అపా్పరావు మాటాలుడుతూ గల్ఫూ లో 

ఉద్యూగాలు ఇపి్పసాతిమని చపి్ప డబు్లు వసూలు చేసుతినని మోసాల గరిుంచ్ తెలుసుకొని చాల్ బాధ కలిగిుందని, మా వరకు వచ్చిన అనిని మేము సానుకూలుంగా స్పుందిుంచ్ సహాయుం 
చేయడుం జరుగతుుందని చపా్పరు. ఆుంధ్ర నుుండి యూఏఈ కి ఈ విధుంగా ఉద్యూగాల కోసుం వచ్చి మోసపోయేవారు జాగ్రతతిగా ఉుండాలని చపా్పరు. సాధారణుంగా రాజకీయ్లకు 
దూరుంగా ఉుండే బ్రదర్్స జనసేన యొక్క స్దాధిుంత్లు, అదు్తమైన జీవిత్నిని వదులుకొని ప్రజల కోసమే పాటపడుతునని పవన్ కళ్యూణ్ పోరాటాలు చూస్ యూఏఈ జనసేన దా్వరా జరిగే 
ప్రతి కారయూక్రముంలో పాల్్ుంటనానిరు. ఈ సుందర్ుంగా వారు మాటాలుడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ చేసే పోరాటుంలో త్ము కూడా పాలుపుంచుకుుంటామని, ప్రజలోలు చైతనయూుం తీసుకురావడానికి 
తమవుంతు పాత్ర పోష్సాతిమని తెలిపారు.

ప్ఠశాలల మౌలిక వసతులకై 
బెక్కిం జనార్దన్ డిమాిండ్..

రక్షణ లేని పాఠశాలకు వెళ్తునని చిన్నిరుల కోసం ఇంటికి క్షేమంగా రావాలని ఎదురు 
చూస్తునని తల్లి తండ్రులు..

శతఘ్ని న్యూస్: జగిత్యూల: 
ప్రభ్త్వ పాఠశాలలోలు 
మౌలిక వసతులకై జనసేన 
పార్టీ నియోజక వర్ కో 
ఆరిడినేటర్ బెక్కుం జనారధిన్ 
డిమాుండ్ చేసారు.. 
జగిత్యూల నియోజకవర్ుం కో 
ఆరిడినేటర్ బెక్కుం జనారదేన్ 
అధ్వరయూుంలో హన్మజిపేట 

గ్రామ ప్రభ్త్వపాఠశాలను జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయూకరతిలు సుందరి్శుంచారు. 
ఈ సుందర్ుంగా జనారదేన్ మాటాలుడుతూ ప్రభ్త్వ పాఠశాలలోలు మౌలిక వసతులు 
కొరవడుతునానియి, విదాయూ వయూవస్థను పటిషటీుం చేసాతిమని చపుతునని ప్రభ్త్వుం విషయ్నిని 
ఆచరణలో చూపడుం లేదు అనానిరు. జగిత్యూల నియోజకవర్ుంలోని చాల్ పాఠశాలలోలు 
మూత్ర శాలలు, ముంచ్నీటి సౌకరాయూలు లేక విదాయూరు్థలు ఇబ్ుందులు పడుతునానిరు. 
ప్రభ్త్వుం స్పుందిుంచ్ పాఠశాలలోలు మౌలిక సదుపాయ్లు కలి్పుంచాలని జనసేన 
పార్టీ తరుపున డిమాుండ్ చేసారు. రాష్ట ప్రభ్త్వుం ప్రతిషాటీత్మకుంగా చేపటిటీన మిషన్ 
భగీరథలో భాగుంగా అనిని పాఠశాలలకి నీటి సౌకరయూుం కలి్పుంచాలని ఆదేశాలు ఉనని 
చాల్ పాఠశాలలోలు నీరు రావటేలుదు అని మా దృష్టీకి వచ్చిుంది అనానిరు. దీనిలో భాగుంగా 
జగిత్యూల నియోజక వర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయూకరతిలు హన్మజీపేట గ్రాముంలో 
పాఠశాలను సుందరి్శుంచాము అనానిరు. పాఠశాలలో చాల్ సమసయూలు ఉనానియని 
గరితిుంచాము. అుందులో త్రాగనీటి సమసయూ ప్రధాన సమసయూ మరియు రోడ్ అనుకొనీ 
ఉనని పాఠశాలకి ప్రహార్ గోడ లేదు అని అనానిరు. మూత్ర శాలలు ఉనాని.. నీటి సౌకరయూుం 
లేక అవి అధా్వనుంగా ఉనానియి అని, ప్రభ్త్వుం వుంటనే స్పుందిుంచ్పాఠశాలలో మౌలిక 
వసతులు కలి్పుంచాలని బెక్కుం జనారదేన్ జనసేన పార్టీ తరుపున డిమాుండ్ చేసుతినానిమని 
అనానిరు. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన పార్టీ నాయకుల, కారయూకరతిలు బొలిలు రాము, చ్ుంత్ 
సుధీర్, దరూర్ వుంశీ, గోడిసెల బాలు గౌడ్, బొలిలు లక్షష్మన్, సనిగరపు రాక్ష్, ఎదురుగటలు 
ప్రభాకర్, త్టిపెలిలు అజయ్, దరి గౌతుం తదితరులు పాల్్నానిరు.

వెనుకబాటకు గురైన సమాజాని్న రాజా్యధికారిం 
వైపు నడపడమ్ జనసేనాని లక్షష్ిం

శతఘ్ని న్యూస్: రాజకీయుంగా వనుకబాటకు గరైన సమాజానిని చైతనయూపరిచ్ 
రాజాయూధికారుం వైపు నడపడమే పవన్ కళ్యూణ్ అుంతిమ లక్షష్ుం. ఆదిశగానే కొల్లుపూర్ 
నియోజకవర్ బరిలో ఉుండబోతుుందని కొల్లుపూర్ నియోజక వర్ుం జనసేన పార్టీ కో-
ఆరిడినేటర్ భైరపోగ సాుంబశివుడు అనానిరు. ఈ సుందర్ుంగా ఆయన మాటాలుడుతూ 
కొల్లుపూర్ నియోజక వర్ ప్రజల సమసయూల పైన దృష్టీ సారిుంచ్ గడపగడపకి జనసేన 
పార్టీ స్దాధిుంత్లను పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆలోచనా విధానానిని కొల్లుపూర్ నియోజక 
వర్ుంలో ఉనని ప్రతి గడపగడపకి తీసుకెళ్లు విధుంగా జనసేన కారయూకరతిలు పని చేయ్లని, 
ఆ దిశగా ప్రతి ఒక్క నాయకుడు, కారయూకరతిలు కారయూక్రమాలు నిర్వహిసూతి ముుందుకు 
సాగాలని భైరపోగ సాుంబశివుడు పిలుపునిచాచిరు. అల్గే జనసేన తరఫున ప్రజల 
పక్షాన పోరాడి సమసయూలు పరిషా్కరుం అయేయూ దిశగా ప్రతి ఒక్క అభిమాని, జనసైనికుడు 
ప్రతి గడపకి తిరగాలని ఆ దిశగా పనిచేసూతి ముుందుకు సాగే విధుంగా కారయూక్రముం 
రూపొుందిుంచుకొని కొల్లుపూర్ నియోజకవర్ుంలో రాబోయే రోజులోలు జనసేన జెుండా 
ఎగిరే విధుంగా ముుందుకెళ్లులని, ఈ ప్రభ్త్్వలు చేసుతినని అక్రమాలను, అనాయూయ్లను, 
దాడులను వయూతిరేకిసూతి ప్రజలను ప్రభావితుం చేసూతి మహనీయులు మారా్నిని చూపుతూ 
అధికార దిశగా అడుగలు వయ్లని ప్రతి ఒక్కరిని కోరుతునానిను. ఈ సుందర్ుంలో 
ప్రసుతితుం ఉనని పరిస్్థతులోలు కొల్లుపూర్ నియోజక వర్ ప్రజలకు జనసేన పార్టీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారి అవసరముంతైనా ఉుంది అని, ప్రజలకి పార్టీని దగ్ర చేయడమే మన అుంతిమ 
లక్షష్ుంగా పనిచేయ్లని ఆయన కారయూకరతిలకు పిలుపునిచాచిరు. కొల్లుపూర్ నియోజక 
వర్మే కాకుుండా తెలుంగాణ రాష్ట వాయూపతిుంగా జనసేన పార్టీ బలమైన శకితిగా బలమైన 
ప్రభావుం చూపబోతుుందని ఈ సుందర్ుంగా ఆయన తెలియజేశారు. అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు జనసేన పార్టీని సా్థపిుంచ్ుంది క్వలుం రాజకీయుంగా వనుకబాటకు గరైన 
సమాజానికి ప్రజలను ఏకుం చేసూతి, రాజకీయ్ల వైపు రాజాయూధికారుం దిశగా నడిపిుంచడుం 
కోసమే ఆయన పార్టీని సా్థపిుంచ్ ఆ దిశగా అహరినిశలు కషటీపడుతూ రుండు తెలుగ 
రాషా్రాలోలు దూసుకుపోతునానిరు, అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఎుంతో నిజాయితీ గల 
నాయకుడు, అని అల్ుంటి నాయకుడు ఈ దేశానికి, ఈ రాషా్రాలకి ఎుంతో అవసరమని, 
అల్ుంటి నాయకుడిని కాపాడుకొని అల్ుంటి పార్టీ స్దాధిుంత్లను ముుందుకు తీసుకెళ్తి, 
యువకులకు ఒక సా్థనిక పౌరులుగా, నియోజకవర్ నాయకులుగా, కారయూకరతిలుగా, 
జనసైనికులుగా మన బాధయూత అని ఈ సుందర్ుంగా గరుతి చేశారు. వచేచి ఎనినికలకు 
కొల్లుపూర్ నియోజకవర్ుంలో ఉనని ప్రతి కారయూకరతి ఎనినికల సమరానికి స్దధిుంగా 
ఉుండాలని భైరపోగ సాుంబశివుడు కోరారు. ఈ కారయూక్రముంలో కొల్లుపూర్ ముండల 
నాయకులు తల్లురి మలేలుష్, బతితిని బాలు, రాఘవుందర్, సుల్తిన్ గిరి ప్రసాద్, విజయ్ 
కుమార్, ఆుంజనేయులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అగి్నప్రమాద బాధితునిక్ అిండగా నిలిచిన విడివాడ
శతఘ్ని న్యూస్: తణుకు నియోజకవర్ుం, అతితిలి ముండలుం, ఈడూరు గ్రాముంలో ఇటీవల జరిగిన అగినిప్రమాదుంలో సర్వస్వుం కోలో్పయిన బిుంకుం నాగేశ్వరరావు నరస్ుంహారావు 
కుటుంబానిని తణుకు నియోజకవర్ుం జనసేన పార్టీ ఇుంచార్జ్ విడివాడ రామచుంద్రరావు పరామరి్శుంచ్ తన వుంతు సాయుంగా 2000 రూపాయలు నగదు, రుండు దుప్పటలు, ఒక బియయూుం 
బసాతి అుందజేయడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో అతితిలి ముండలుం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు దాసుం ప్రసాదు, ఈడూరు గ్రాముం శ్రీనివాసరాజు, కృషణే సుబా్రావు, మరియు జనసేన, 
నాయకులు కారయూకరతిలు పాల్్నానిరు.

ప్రజాసమస్యల పరష్్కరమ్ ద్్యయింగా మిందుకు వెళతిం: బైరపోగు సాింబ శివుడు
శతఘ్ని న్యూస్: కొల్లుపూర్ నియోజకవర్ుం, పెుంటలువలిలు ముండలుంలో బుధవారుం జనసేన పార్టీ 
ఆతీ్మయ సమావశుం నిర్వహిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ సమావశానికి కొల్లుపూర్ నియోజకవర్ 
కోఆరిడినేటర్ బైరపోగ సాుంబ శివుడు హాజరై ముండల పరిధిలోని వుంకటేశ్వర సా్వమినీ 
దరి్శుంచుకొని అనుంతరుం కారయూకరతిలకు జనసేన పార్టీ బలోపేతుం పటలు దిశ నిరేదేశుం చేశారు.. 
పెుంటవలిలు ముండలుంలో ప్రజల సమసయూలను పరిష్కరిుంచే దిసగా జనసేన పార్టీ కారయూకరతిలను 
పనిచేస్ కాబోయే ఎనినికలోలు జనసేన పార్టీ కారయూకరతిలు నాయకులు పనిచేస్ పార్టీని ముుందుకు 
తీసుకెళ్లు విధుంగా, ప్రజలకు పార్టీ స్దాధిుంత్లను తెలియజేయ్లని, కారయూకరతిలు పార్టీ యొక్క 
ఉదేదేశానిని, పార్టీ ఆవిర్విుంచ్నప్పటినుుంచ్ పార్టీ ఐడియ్లజీని ముుందుకు తీసుకెళ్ళి ర్తిలో 
అనేక సుందరా్లోలు పెుంటలువలిలు ముండల క్ుంద్రుంలో కారయూక్రమాలు చేయడుం జరిగిుంది. అల్గే 
ప్రజల సమసయూలను పరిష్కరిుంచాలి్సన ప్రభ్త్్వలు ప్రజల సమసయూలను పక్కనపెటిటీ రాజకీయ 
ఎతుతిగడడిలతో, క్వలుం రాజకీయ లబిధి కోసుం పనిచేసూతి ముుందుకు వళ్తినని రాజకీయ వయూవస్థను, 
రాజకీయ పార్టీలను ప్రజల నుుంచ్ దూరుం చేసే విధుంగా ప్రజలకు దగ్రై ప్రజా పాలన, ప్రజలు 

కోరుకునే విధుంగా ఉుండే పార్టీ జనసేన అని పార్టీని ప్రజలలోనికి తీసుకెళ్ళిలని జనసేన పార్టీ కారయూకరతిలతో పెుంటలువలిలు ముండల క్ుంద్రుంలో జరిగిన సమావశుంలో కారయూకరతిలను ఉదేదేశిుంచ్ 
ఈ విధుంగా అనానిరు. ఈ కారయూక్రముంలో రవిత్జ, నాగరాజు, ఎజుజ్ ఆుంజనేయులు రడిడిరవి, రడిడి రమేష్ భూపతి శివ పాల్్నానిరు.

చీపురుపలిలి నియోజకవరగొ 
అభివృద్్ధని తుింగలో తొక్్కన బొత్స 

సత్యనారాయణ: రేగిడి
శతఘ్ని న్యూస్: చీపురుపలిలు నియోజకవర్ుం అభివృదిధిని బొత్స 
సతయూనారాయణ తుుంగలో తొకా్కరని విజయనగరుం జనసేన 
నాయకులు రేగిడి లక్షష్మణరావు ఎదేదేవా చేసారు. ఈ సుందర్ుంగా 
ఆయన మాటాలుడుతూ చీపురుపలిలు నియోజకవర్ుం నుుండి 
మూడుసారులు మినిసటీర్ గా ఎనునికోబడిన బొత్స సతయూనారాయణ 
గారు చీపురుపలిలు నియోజకవర్ుం అభివృదిధి చుందడానికి ఎటవుంటి 
పనులు చేయలేదు. ఇక్కడ ఉననిటవుంటి ప్రజల యొక్క సమసయూలు 
ఆయనకు పటటీవు. త్గనీటి సమసయూ ప్రధాన సమసయూగా చప్పవచుచి 
అపు్పడపు్పడు చటటీుం చూపుల చుటటీుంల్ వచ్చి నియోజకవర్ుంలో 
కనిపిుంచ్, కనిపిుంచ్నటటీగా కారయూకరతిలతో సమావశమై వళిలుపోవడుం 
తప్ప ఇక్కడ ఉననిటవుంటి ఈ నియోజకవర్ సమసయూలను ఏరోజు 
కూడా తన బాధయూతగా వయూవహరిుంచలేదని రేగిడి లక్షష్మణరావు ఎదేదేవా 
చేశారు, విజయనగరుం జిల్లు అుంత్ మీ గప్పట్లు పెటటీకునని 
మీరు కానీ, చ్నని శ్రీను గానీ విజయనగరుం జిల్లుని గాని, 
చీపురుపలిలు నియోజకవరా్నిని గానీ ఏ రకుంగా అభివృదిధి పథుంలో 
ముుందుకు తీసుకెళ్లురో బహిరుంగుంగా చరచికి రావాలని డిమాుండ్ 
చేశారు. మరకముడిదాుం ముండల జడి్పటిస్గా ఏక గ్రీవుంగా 
గెలిచ్ విజయనగరుం జిల్లు పరిషత్ చైర్మన్ గా ఎనునికోబడిన 
చ్నని శ్రీను ఈ రోజు మరకముడిదానేని గాలికి వదిలేసారు. ఎన్ని 
సుంవత్సరాలగా ఎసీ్స సామాజిక వరా్నికి చుందిన స్మశాన వాటిక 
స్థలుం క్టాయిుంచాలని, ఎన్ని వినతి పత్రాలు ఇవ్వడుం జరిగిుంది. 
అయినా దీనిపై స్పుందిుంచక పోవడానికి గల కారణుం ఏమిట్ చ్నని 
శ్రీను గారు సమధానుం చపా్పలి. దళితులు అుంటే అుంత చ్నని చూపా 
మీకు, మా సమసయూకు పరిషా్కరుం చూపిుంచకపోత్ ఖచ్చితుంగా మీకు 
తగిన బుదిధి చపాతినని తెలియజేసుతినానిుం. 2024 ఎలక్షన్లు కచ్చితుంగా 
బొత్స సతయూనారాయణ గారిని ఓడిుంచడానికి అల్గే చ్నని శ్రీను 
గారి యొక్క ఓటమికి మేము పని చేసాతిమని రేగిడి లక్షష్మణరావు 
హెచచిరిుంచారు.
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