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సబ్ ప్లా న్ అమలులో 
వసైీపీ వఖైరి మోసపూరితం

•నిధులు దారి మళ్లించి బుకాయిస్తున్నారు
•రెల్్ల సమితి న్యకులతో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దిండ్ల మనోహర్
శతఘ్నా న్యూస్: ఎసీసీ, ఎసీటీ సబ్ ప్్లన్ అమలులో వైసీపీ ప్రభుత్వ వైఖరి 
కచిచితింగా మోసపూరితమేనని జనసేన ప్ర్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ 
ఛైర్మన్ శ్రీ న్దిండ్ల మనోహర్ గారు స్పషటీిం చేశారు. నిధులు దారి మళ్లించిింది 
చాలక అడ్డగోలుగా బుకాయిసతుిందన్నారు. కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు జార్ 
చేసేిందుకు కూడా లేనిపోని నిబింధనలు పెట్టీ ఈ ప్రభుత్విం ఇబ్ిందులకు 
గురి చేసతుిందని తెల్ప్రు. ఆదివారిం ఉదయిం గుింటూరు నగర అధయూక్షులు 
శ్రీ నేరెళ్ల స్రేష్ ఆధ్వరయూింలో రాష్ట్ర రెల్్ల సమితి ప్రతినిధులు శ్రీ మనోహర్ గారిని 
కల్శారు. ఈ సిందర్ింగా రెల్్ల సమితి న్యకులు తమ వర్ిం సమసయూలు 
చెప్్పకొన్నారు. ఏళ్ల తరబడి పోరాటిం చేస్తున్నా తమకు ఉద్యూగ భద్రత 
దక్కలేదని, సమాన పనికి సమాన వేతనిం అమలు కావడిం లేదని, సబ్ ప్్లన్ 
నిధులు తమకు చేరడిం లేదని చెప్్పరు. కుల ధ్రువీకరణ పత్ిం కోసిం వెళ్తు 
మైగ్రేషన్ సరిటీఫికెట్ కావాలని అడుగుతున్నారని ఆవేదన వయూకతుిం చేశారు. రెల్్ల 
కారి్మకుల సమసయూలు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి దృష్టీకి తీస్కువెళ్తుమని, త్వరలో 
ఆయనతో ఓ ప్రత్యూక సమావేశిం మింగళగిరి కారాయూలయింలో ఏరా్పటు 
చేస్తుమని ఈ సిందర్ింగా శ్రీ మనోహర్ గారు హామీ ఇచాచిరు.

•సమసయూలు చెప్్పకొననా కృష్ణ బల్జ సింఘిం న్యకులు
ఆింధ్రప్రదేశ్ కృష్ణ బల్జ సింఘిం న్యకులు శ్రీ మనోహర్ గారిని తెన్ల్లో కల్సి తమ సమసయూలు విననావిించారు. తమ వర్ిం బలింగా ఉననా చోట రాజకీయ ప్రాధానయూత లభించే ఏరా్పటు 
చేయాలని, అతయూింత వెనుకబడిన కులమైన తమను బీసీ-డి నుించి బీసీ-ఏకి మారేచిిందుకు కృష్ చేయాలని కోరారు. కృష్ణ బల్జల సమసయూలు ప్ర్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారితో 
చరిచిస్తునని ఈ సిందర్ింగా శ్రీ మనోహర్ గారు హామీ ఇచాచిరు.

శ్రీ వట్టి వసంతకుమార్ మద్దతు 
మరచిపోలేనిది

శతఘ్నా న్యూస్: మాజీ మింత్రి శ్రీ వట్టీ వసింతకుమార్ గారు తుది శా్వస విడిచారని తెల్సి దిగ్్రింతికి 
లోనయాయూనింటూ జనసేన ప్ర్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. 
వారి ఆత్మకు శాింతి కలగాలని భగవింతుణ్్ణ ప్రారిథిస్తున్నాను. పింజా స్యిధరమ్ త్జ్ దా్వరా శ్రీ 
వసింతకుమార్ గారితో బింధుత్విం కూడా ఉింది. పోరాట యాత్ సిందర్ింలో ఆయనతో భేటీ 
అయాయూను. ఆ తరవాత పలు సిందరా్లో్ల చరిచిస్తు ఉిండేవాణ్్ణ. ఎింతో ప్రోత్సీహకరింగా స్నుకూల 
దృక్పథింతో మాట్్లడేవారు. రాజకీయింగా న్ ప్రోగతిని ఆకాింక్ించారు. జనసేన ప్ర్టీకి విరాళిం 
ఇచిచిన మొదట్ న్యకుడు ఆయన. శ్రీ వసింతకుమార్ గారు అిందిించిన మద్దతు మరచిపోలేనిది. 
వారి కుటుింబానికి న్ తరఫున, జనసేన పక్షాన ప్రగాఢ స్నుభూతి తెల్యచేస్తున్నానని శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ పేర్్కన్నారు.

శ్రీ వట్టి వసంతకుమార్ ఆత్మకు శంతి చేకూరాలి
శతఘ్నా న్యూస్: ఉమ్మడి ఆింధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రింలో మింత్రిగా బాధయూతలు నిర్వరితుించిన శ్రీ వట్టీ వసింతకుమార్ గారు కనునామూశారని తెల్సి 
చిింతిించానని జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దిండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో సింత్పిం వయూకతుిం చేశారు. ఆయన 
ఆత్మకు శాింతి చేకూరాలని భగవింతుణ్్ణ ప్రారిథిస్తున్నాను. వయూకితుగతింగా న్కు మించి మిత్రుడు. శ్రీ వసింత్ గమీణాభవృదిధి, పరయూటక 
శాఖల మింత్రిగా ఉననాప్్పడు పలు పథకాలు అమలుపై చరిచిించే వాళ్ిం. అస్వసథితతో ఉననా ఆయన కోలుకుింట్రనుకున్నాను. శ్రీ 
వసింతకుమార్ కుటుింబ సభుయూలకు న్ ప్రగాఢ స్నుభూతి తెల్యచేస్తున్నానని శ్రీ న్దిండ్ల మనోహర్ పేర్్కన్నారు.

సాయిన్ పలిలి గ్రామంలో వంగ 
లక్ష్మణ్ గౌడ్ పాదయాత్ర

శతఘ్నా న్యూస్: న్గర్ కర్నాల్, పల్్ల పల్్ల ఎగరాల్ పవనననా జిండా రెిండవ విడత కారయూక్రమింలో భాగింగా 
బిజినపల్్ల మిండలిం, స్యిన్ పల్్ల గమింలో వింగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ ఆదివారిం ప్దయాత్ చేపట్టీరు. ఈ 
కారయూక్రమింలో జనసేన న్యకులు, జనసైనికులతో కల్సి, ప్దయాత్గా గమింలో పరయూట్ించారు. 
గమింలోని ప్రజల సమసయూలు తెలుస్కుింటూ, ప్ర్టీ సిదాధిింత్లను ప్రజలకు వివరిస్తు, కారయూక్రమానినా 
మిందుకు స్గిించారు.. గమింలోని ప్రజలు జనసేన ప్ర్టీకి మదు్దతుగా నిల్చి, వింగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ ను 
ఆశీర్వదిించారు. ఈ కారయూక్రమింలో న్గర్ కర్నాల్ నియోజకవర్ న్యకులు శివ, రాకేష్, రాజు న్యక్, 
వింశీ రెడి్డ, స్రయూ, ల్ింగిం న్యక్, పవన్, తదితరులు ప్ల్్న్నారు.
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జనసేన జండా ఆవిష్కరంచి మెగా ఉచిత మెడికల్ 
క్యంపు ప్రారంభంచిన డాకటిర్ పిల్లి దీపిక శ్రీధర్

శతఘ్నా న్యూస్: పిఠాప్రిం, జనసేన న్యకులు డాకటీర్ పిల్్ల దీపిక శ్రీధర్ రాష్ట్ర మతసీ్యకార 
న్యకులు కింబాల దాస్ సమక్ింలో జనసేన జిండా ఆవిష్కరణ చేసి అనింతరిం మెగా 
ఉచిత మెడికల్ కాయూింప్ ప్రారింభించడిం జరిగిింది. అనింతరిం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ను మఖయూమింత్రి చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రజలు సిదధిింగా ఉన్నారని 2024 ఎనినాకలలో వైయస్సీర్ 
కాింగ్రెస్ ప్ర్టీని ప్రజలు బింగాళ్ఖాతింలో కల్పేస్తురని పిఠాప్రిం నియోజకవర్ిం జనసేన 
న్యకులు డాకటీర్ పిల్్ల శ్రీధర్, డాకటీర్ పిల్్ల దీపికలు తెల్యజేశారు. పిఠాప్రిం మిండలిం 
బి.పతితుప్డు గమింలో పిఠాప్రిం నియోజకవర్ిం జనసేన న్యకులు డాకటీర్ పిల్్ల శ్రీధర్ డాకటీర్ 
పిల్్ల దీపిక పరయూట్ించారు మిందుగా బి. పతితుప్డు గమస్తులు జనసేన న్యకులతో కల్సి 
రాష్ట్ర జనసేన ప్ర్టీ మతసీ్యకార విభాగిం న్యకుడు కింబాల దాస్ చేతుల మీదుగా జనసేన 
జిండాను ఆవిష్కరిించారు అనింతరిం డాకటీర్ పిల్్ల శ్రీధర్ డాకటీర్ పిల్్ల దీపిక గమింలో పరయూట్స్తు 
జనసేన ప్ర్టీకి మద్దతు తెల్యజేయాలని ప్రజల్నా కోరారు అనింతరిం డాకటీర్ పిల్్ల శ్రీధర్, డాకటీర్ 
పిల్్ల దీపిక నేతృత్వింలో ఏరా్పటుచేసిన ఉచిత వైదయూ శిబిరానినా ప్రారింభించారు. ఈ సిందర్ింగా 
డాకటీర్ పిల్్ల శ్రీధర్ డాకటీర్ పిల్్ల దీపిక రోగులను పరిశీల్ించి ఉచితింగా మిందులు అిందజేశారు. 

ఈ సిందర్ింగా డాకటీర్ పిల్్ల శ్రీధర్ మీడియాతో మాట్్లడారు. కాగా స్మారు 1000. మిందికి ఈ ఉచిత వైదయూ శిబిరింలో వైదయూ పర్క్లు నిర్వహించి మిందులు అిందజేశారు. ఈ 
కారయూక్రమింలో గరగ సత్యూనిందిం, దుడు్డ రాింబాబు, బొజ్జ గోప్లకృష్ణ, బొజ్జ బుల్్లరాజు, పేరినాడి చక్రన్రాయణ, స్న్ మరిడియా, చోడిశెట్టీ లచచిననా, బొజ్జ అయయూరాజు, ఊట 
రాింబాబు, పెనుబోతుల శివ, బొజ్జ శివ, ఊట శీను, పల్నాట్ మధు, ఇింట్ వీరబాబు, గొల్లపల్్ల శివ, మైలపల్్ల రాజు, పిల్్ల శివశింకర్ తదితరులు ప్ల్్న్నారు.

రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకోసం జనసేనకు అవకశం ఇవ్ండి: గునుకుల కిషోర్
శతఘ్నా న్యూస్: నెల్్లరు: ఎనినాకలు దగ్ర పడేసరికి 
శింకుస్థిపనలు ఊపిందుకున్నాయి.. అింటూ జనసేన 
ప్ర్టీ జిల్్ల ప్రధాన కారయూదరిశి గునుకుల కిషోర్ 
ఆధ్వరయూింలో మినీ బైప్స్ జ్యూతిరావులే బొమ్మ వద్ద నుించి 
బాల్జీ నగర్ మెయిన్ రోడు్డ మీదగా సింక్ింతి సింటర్ 
వరకు ప్దయాత్ నిర్వహించారు. ఈ సిందర్ింగా 
గునుకుల కిషోర్ మాట్్లడుతూ.. గత ప్రభుత్వింలో 
చేసిన కాింట్రాకుటీల త్ల్కు బకాయిలు చెల్్లించక రాష్ట్ర 
ప్రభుత్విం కాింట్రాకుటీలు అింటేనే భయపడే పరిసిథితులో్ల 
దేని నుించి నిధులు మళ్లించి వైసిపి న్యకులకు కొతతు 
కాింట్రాకుటీలు కటటీబెడుతున్నారు. రాష్ట్ర ప్రయోజన్ల 
కోసిం పవన్ కళ్యూణ్ నిర్ణయిం ఏదైన్ ఒకస్రి 
జనసేనకు అవకాశిం ఇవ్విండి. రాష్ట్ర ప్రజల కోసిం ఆచి 
తూచి అడుగులు వేస్తుననా మా న్యకుడు పవన్ కళ్యూణ్ 
గారికి ఈ స్రి ఒక అవకాశిం ఇచిచి గాజు గా్లస్ కి ఓటు 
వేయిండి. ఉదయిం లేచిన వద్ద నుించి ప్రతిపక్షాలపై 
నోరు ప్రేస్కుని అడ్డగోలుగా మాట్్లడడిం తపి్పసేతు 
వైసిపి ప్రభుత్విం స్ధిించిింది ఏమీ లేదు. రాష్ట్రింలో 
శింకుస్థిపనలు ఊపిందుకున్నాయి, ఎనినాకలు దగ్ర 

పడటింతో కనీసిం జీత్లు కూడా ఇవ్వలేని ప్రభుత్విం కొతతు కారయూక్రమాలు శింకుస్థిపన చేపడుతుింది. గత ప్రభుత్విం లో చేసిన కాింట్రాక్టీ త్ల్కు మొతతుమే చెల్్లించలేక, రాష్ట్ర ప్రభుత్విం 
తరఫున కాింట్రాకుటీ చేయాలింటే భయపడే పరిసిథితుల లో ఏ నిధులను మళ్లించి వైసీపీ న్యకుల కు కాింట్రాకుటీలు కటటీబెట్టీరు చెప్్పల్సీన పరిసిథితి ఉింది. వేల కోట్ల ర్ప్యల ప్రజాధనిం 
గవెల్, ఇస్క, అక్రమ లేఔట్ ర్పింలో న్యకులు కోట్లకు పడగల్తుతుతున్నారు. విదయూ వైదయూ రింగాలు పూరితుగా ప్రభుత్వ ఆధీనింలో చేస్కొని మెరుగైన విదయూ వైదయూిం పూరితుగా అిందజేసే 
విధింగా చరయూలు చేపట్టీల్, ఎవరి ఆసరాతో చేపటటీడిం సరికాదు. గత రెిండు రోజులుగా జనసేన కారయూకరతులు ఇళ్లకు వెళ్ల వారి కుటుింబ సభుయూలు,ఇరుగుపొరుగు వారు బింధుమిత్రులని 
సింప్రదిించి ఈ స్రి జనసేన ప్ర్టీ కి ఓటు వేసే విధింగా మద్దతు కోరడిం జరుగుతుింది. కోట్్లదిమింది అభమానులు ఉననా పవన్ కళ్యూణ్ గారి జనసేన ప్ర్టీ ఓటును బూతు దాకా 
తీస్కెళ్్ విధింగా అధినేత నిర్ణయిం ఏదైన్ కూడా దానిని అనుసరిస్తుిం అని తెల్ప్రు. ఈ కారయూక్రమింలో గునుకుల కిషోర్ తో నిర్మల, ప్రశాింత్ గౌడ్, అమీన్, హేమింత్ యాదవ్, చిననా 
రాజా, వయర్షన్, తరుణ్, మౌనిష్, ప్రసననా, ప్రత్ప్, బాలు, మల్్ల, విజయ్, తదిరులు ప్ల్్న్నారు.

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

ఘనంగా జనసేన జండా స్థూపానిని ప్రారంభంచిన అనుశ్రీ
శతఘ్నా న్యూస్: రాజమిండ్రి సిటీ, స్థినిక 46 వారు్డలో సింయుకతు కారయూదరిశి పొటూనారు శ్రీనివాస్ (ఠాగూర్) 
ఆధ్వరయూింలో జనసేన స్థిపిం ప్రారింభోతసీవ కారయూక్రమానికి మఖయూఅతిథిగా జనసేన ప్ర్టీ నగర ఇించారి్జ 
అనుశ్రీ సతయూన్రాయణ ప్ల్్న్నారు. మిందుగా అక్కడుననా డాకటీర్ బి.ఆర్ అింబేద్కర్ విగ్రహానికి 
అనుశ్రీ పూలమాలవేసి నివాళులు అరి్పించడిం జరిగిింది. ఈ సిందర్ింగా హాజరైన ఆయనకు ప్రజలు 
మింగళహారతులు, తీన్్మర్ వాయిదాయూలతో స్్వగతిం పల్కారు. ప్రజల ఇబ్ిందులు తెలుస్కుింటూ వార్్డ 
ను సిందరిశిించారు. అనింతరిం జనసేన స్థిపిం ఆవిష్కరిించారు. ఆయన మీడియాతో మాట్్లడుతూ 
రోజు రోజుకి జనసేన ప్ర్టీకి ప్రజాదరణ పెరుగుతుిందని, పవన్కళ్యూణ్ ఆశయిం మేరకు అధికారప్ర్టీ 
వయూతిరేక ఓటు్ల చీలకుిండా తమప్ర్టీ నిర్ణయిం ఉింటుిందన్నారు. తమ ప్ర్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్, 
న్దిండ్ల మనోహర్, జిల్్ల అధయూక్షులు కిందుల దురే్ష్ మచచిలేని న్యకులని వారి ఆధ్వరయూింలో జనసేన 
ప్ర్టీ నగర ఇించారి్జగా బాధయూతలు నిర్వరితుించడిం ఆనిందింగా ఉిందన్నారు. వైస్సీర్సీపీ మింత్రులిందర్ 
బూతు మింత్రులని పవన్ కళ్యూణ్ కు ప్రజలో్ల వస్తుననా ఆదరణను చూసి తటుటీకోలేక వయూకితుగత విషయాలను 
ప్రస్తువిస్తున్నారన్నారు. కాప్లు విందశాతిం పవన్ కళ్యూణ్ కు మద్దతు ఇసేతు ఎప్్పడో మఖయూమింత్రి 

అయ్యూవారన్నారు. రాబోయ్ ఎనినాకలో్ల అధికార ప్ర్టీ కి 10 లేదా 20 సీటు్ల మాత్మే గెలుచుకుింటుిందన్నారు. ఈ కారయూక్రమింలో జిల్్ల జాయిింట్ సక్రెటర్ వై వి డి ప్రస్ద్, జిల్్ల 
కారయూనిరా్వహక కారయూదరిశి పొన్నాడ శ్రీను, రాష్ట్ర చిరింజీవి యువత కారయూదరిశి ఏడిద బాబి, ఉప్ధయూక్షులు గుతుతుల సతయూన్రాయణ, ప్రధాన కారయూదరుశిలు పైడిరాజు నల్లింశెట్టీ వీరబాబు 
అల్లింగి న్గేశ్వరరావు, కారయూదరుశిలు అల్్లట్ రాజు, గుణ్ణిం శాయూింస్ిందర్, విననా వాస్ సింయుకతు కారయూదరుశిలు దేవకివాడ చక్రప్ణ్ అల్వేలు మింగత్యారు జనసేన యువన్యకులు 
బయయూప్నీడి స్రయూ జనసైనికులు నరిసీపూడి రాింబాబు మించాల స్నీల్ వెింకటేష్ ఏడి ప్రస్ద్ లోవరాజు కుపి్పల్ రాఘవ 39 వార్్డ దురా్ప్రస్ద్ మరియు ఠాగూర్ మిత్బృిందిం 
మించాల స్నీల్ మిత్ బృిందిం మరియు బయయూప్నీడి స్రయూ మిత్ బృిందిం దురా్ ప్రస్ద్ మిత్బృిందిం మరియు వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు ఈ కారయూక్రమింలో ప్ల్్ని 
విజయవింతిం చేశారు.

డాకటిర్ చంద్రశేఖర్ ని సత్కరంచిన జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్నా న్యూస్: కాకిన్డ, అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశాల మేరకు ఆదివారిం సింక్ింతి ఫిండేషన్ 
అధినేత శ్రీ కిరణ్ కింట్ ఆస్పత్రి వయూవస్థిపకులు 
డాకటీర్ చింద్రశేఖర్ కి పద్మశ్రీ ప్రస్్కరిం 
అిందుకుననాిందుకుగాను మరాయూదపూర్వకింగా 
కల్సి సత్కరిించడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో 
జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు 
ప్ల్్నడిం జరిగిింది.

సత్తెనపలిలి జనసేన కరా్యలయంలో 
అంజనాదేవి పుట్టినరోజు వేడుకలు

శతఘ్నా న్యూస్: 
సతెతునపల్్ల నియోజకవర్ 
జనసేన కారాయూలయింలో 
కొణ్దల చిరింజీవి, 
కొణ్దల పవన్ కళ్యూణ్, 
న్గబాబు ల్ింట్ 
మగు్రు ఆణ్మత్యూలకి 
జన్మనిచిచిన మాతృమూరితు 
అింజన్దేవి ప్ట్టీనరోజు 
సిందర్ింగా.. సతెతునపల్్ల 
నియోజకవర్ిం జనసేన 
ప్ర్టీ ఆఫీస్ లో పూల 

కొటుటీ బాజీ చేతుల మీదుగా కేక్ కట్ చేసి ప్ట్టీనరోజు శుభాకాింక్లు తెల్యజేసి, 
ఇల్ింట్ ప్ట్టీనరోజులు ఎనోనా జరుప్కోవాలని, నిిండు న్రేళు్ల ఆయురారోగాయూలతో 
ఉిండాలని, జనసేన న్యకులు, వీరమహళలు, ఆ దేవుని ప్రారిథిించడిం జరిగిింది. ఆ తల్్ల 
చల్లని దీవెనలతో మా జనసేన ప్ర్టీ అధిన్యకుడు కొణ్దల పవన్ కళ్యూణ్ 2024లో 
సీఎిం కావాలని మనస్రా కోరుకోవడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో జిల్్ల సింయుకతు 
కారయూదరిశి సిరిగిరి శ్రీనివాసరావు, దమా్మలప్డు ఎింపీటీసీ సిరిగిరి రామారావు, వల్్లిం 
శ్రీనివాసరావు, ఆదిన్రాయణ, తిరుమల శెట్టీ గోపి, స్రిం శెట్టీ సతీష్, చల్ల గరుడ, 
బుర్రి సైదయయూ, దురా్రావు, త్ల వెింకటేష్ తదితరులు ప్ల్్న్నారు.

పలుకుటంబాలను పరామర్శంచిన పితాని
శతఘ్నా న్యూస్: మమి్మడివరిం: 
రాష్ట్ర జనసేన ప్ర్టీ రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు 
మరియు మమి్మడివరిం 
నియోజకవర్ ఇన్చిర్్జ పిత్ని 
బాలకృష్ణ మమి్మడివరిం 
మమి్మడివరిం టౌన్ 3వ వారు్డలో 

చిింతలమేరకు గమింలో అన్రోగయూింతో మరణ్ించిన రెడి్డ రాఘవమ్మ కుటుింబ 
సభుయూలను పరామరిశిించారు. అనింతరిం మమి్మడివరిం మిండలిం బూరెలింక గమింలో 
హార్టీ ఎట్క్ తో మరణ్ించిన కేబుల్ మధు వారి కుటుింబ సభుయూలను పరామరిశిించారు. 
మరియు వడు్డగూడిం గమింలో యాకిసీడింట్ లో మరణ్ించిన రాయుడు దురా్ప్రస్ద్ 
వారి కుటుింబ సభుయూలను పరామరిశిించారు. మీరు వెింట కడల్ వెింకటేశ్వరరావు 
వితతున్లు అరు్జన కడల్ రామకృష్ణ మరియు న్యకులు కారయూకరతులు ప్ల్్న్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనంలోకి జనసేన.. పాత నవరసపురంలో బొమ్్మడి నాయకర్ పాదయాత్ర
శతఘ్నా న్యూస్: నరస్ప్రిం: జనింలోకి జనసేన 4వ రోజు కారయూక్రమింలో భాగింగా నరస్ప్రిం నియోజకవర్ిం, 
ప్త నవరసప్రిం గమింలో ప్దయాత్గా ప్రతీ గడపకు వెళ్ల వారికి జనసేన ప్ర్టీ సిదాధిింత్లు తెల్యజేసి, 
వారు పడుతుననా ఇబ్ిందులు, సమసయూలు తెలుస్కుని వారికి జనసేన ప్ర్టీ తరప్న నరస్ప్రిం నియోజకవర్ 
జనసేన ప్ర్టీ ఇించారి్జ, ఫాఛ్ సభుయూలు మరియు రాష్ట్ర మతసీ్యకార వికాస విభాగ ఛైరె్మన్ శ్రీ బొమ్మడి న్యకర్ 
భరోస్ ఇచాచిరు. ఆ గమింలో మఖయూింగా త్రాగునీట్ సమసయూతో ఇబ్ిందులు పడుతున్నారు అల్గే అది లోతటుటీ 
ప్రాింతిం అవ్వడిం వల్ల వరదలు వచిచినప్్పడు గమిం మొతతుిం మనిగిపోయి ఇబ్ిందులు పడుతున్నారు. అల్గే 
డ్రైనేజీ వయూవసథి సరిగా్ లేదు మరియు ఇళ్ సథిల్ల భూమలు చెరువులుగా ఉననా భూమలను కేట్యిించారు దాని వల్ల 
ఇలు్ల కటుటీకోడానికి ఇబ్ింది అని ఆ గమ ప్రజలు తెల్ప్రు అని న్యకర్ గారు తెల్యజేశారు. ఈ కారయూక్రమింలో 
జక్కిం బాబి్జ, కోట్పల్్ల వెింకటేశ్వరరావు, వలవల న్ని, వాత్డి కనకరాజు, బిందల రవీింద్ర, కొల్్లట్ గోపీకృష్ణ, 
గుబ్ల మార్రజు, అయితిం చినినా, లకు్క బాబి, అడా్డల సతయూన్రాయణ, ఆదిమూలిం వెింకటేశ్వరరావు, అడా్డల బాబి, 
దేవరప్ బాబి, ఆదిమూలిం రాజేష్, ఆదిమూలిం వెింకట నరేింద్ర, తిరుమాని బాలకృష్ణ, కారాడి స్రేష్, తిరుమాని 
పూర్ణ చింద్రరావు, న్రిన వెింకటేష్ అల్గే నియోజకవర్ న్యకులు, కారయూకరతులు, జనసైనికులు, వీరమహళలు 
మరియు ప్త నవరసప్రిం గమ ప్రజలు అధిక సింఖయూలో ప్ల్్న్నారు.

పీపుల్స్ వాయిస్ ఆఫ్ జనసేన ఆద్ర్యంలో 
అంజనా దేవి జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్నా న్యూస్: వైజాగ్ 
వెస్టీ: ఏ నోమ నోచి 
కన్నావో.. ఏ పూజ చేసి 
మొకా్కవో తెలీదు కానీ, 
త్రిమూరుతులు ల్ింట్ 
మగు్రు బిడ్డలకు 
జన్మనిచిచి.. రాష్ట్రానినా, 
రాష్ట్ర ప్రజల జీవిత్లను 

బాధయూతగా తీస్కుని సమాజమే ఇలు్లగా బ్రతుకుతూ, నితయూిం ప్రజల కోసిం పని చేసే 
బిడ్డల్నా సమాజానికి అిందచేసిన మాతృమూరితు అింజనమ్మ జన్మదినిం సిందర్ింగా వెస్టీ 
వైజాగ్ లోని బింగారు తల్్ల వృదాధిశ్రమింలో వృదు్దలకు “పీప్ల్సీ వాయిస్ ఆఫ్ జనసేన” 
టీిం దా్వరా స్యింకాలిం భోజనిం ఏరా్పటు చేయడిం జరిగిింది.

గుమడం పంచాయతీలో 
జనసేన నాయకుల పర్యటన

శతఘ్నా న్యూస్: ప్రధానింగా డ్రైనేజీ సమసయూ, మించి నీట్ సమసయూ, సి. సి రోడ్ సమసయూ, 
ఇింట్బిలు్లలు సమసయూ, అర్హతవుననావారికి ఇలు్ల ఇవ్వకపోవటిం మొదలైన సమసయూలను 
వివరిించారు. ఈ సమసయూలపై జనసేన ఎచెచిర్ల టీిం పరిస్్కర దిశగా పోరాటిం చేస్తుిందని 
మీడియా సమక్మలో చెప్పడమ జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమమలో జనసేన టీిం భూపతి 
అరు్జన్, ధన్నానచిరింజీవి, బొింతువిజయకృష్ణ, స్వా్వదరామారావు, రాింబాబు, స్యి, 
చిన్నా, చలపతిరావు, పైడిరాజు, రమేష్. కాలనీ ప్రజలు ప్ల్్న్నారు.

శశిధర్ అధ్యక్తన జనసేన కకినాడ సిటీ 
నియోజకవర్గ 21వ డివిజన్ కమ్టీ సమావేశం

శతఘ్నా న్యూస్: కాకిన్డ సిటీ: జనసేన ప్ర్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ న్యకత్వింలో 
కాకిన్డ సిటీ ఇన్ ఛార్్జ మరియు రాష్ట్ర పీఏసీ సభుయూలు శశిధర్ అధయూక్తన ఆదివారిం 
ఉదయిం 10.00 గింటలకు జనసేన ప్ర్టీ కాకిన్డ సిటీ నియోజకవర్ పరిధిలోని 
21 వ డివిజన్ కమిటీ సమావేశిం జరిగిింది. సమావేశింలో హాజరు అయిన కారయూవర్ 
సభుయూలిందరు తమ డివిజన్ కి సింబింధిించిన సమసయూలు అనినా వివరింగా తెల్యజేస్రు. 
అల్గే గతింలో మత్తు శశిథర్ కుటుింబ సభుయూల వల్ల పొిందిన ఉపయోగాలు కాకిన్డ 
సిటీ అభవృదిధికోసిం ఏరా్పటు చేసనప్రు్కలు, రహదారులు గురుతు చేస్కున్నారు. 
ఈసిందర్ింగా మత్తు శశిథర్ మాట్్లడుతూ డివిజన్ పరిధి లోని ప్రతి ఒక్కరిని కలసి 
మన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, సిదా్దింత్లు వారు చేసే సేవా కారయూక్రమాలు, 
క్రియాశీలసభయూత్విం తీస్కోవడిం వల్ల ఉపయోగాలు తెల్యజేయాలని అల్గే తరచుగా 
వారు్డ పరిధిలో పరయూట్స్తు సమసయూలు తెలుస్కొని వాట్ని అధికారుల దృష్టీ కి తీస్కొని 
వెళ్ల పరిష్ట్కరిం దిశగా చరయూలు తీస్కోవాల్ అని స్చిించారు.ఈ సమావేశింలో సిటీ 
కమిటీ ఉప్ధయూక్షులు అడబాల సతయూన్రాయణ, 21వ డివిజన్ అధయూక్షులు మిండప్క 
దురా్ప్రస్దు మరియు మిగత్ కారయూవర్ సభుయూలు పిల్్ల తులసి, దురా్ సిింగ్, గ్రింధి 
న్ని, గుర్రాల సతీష్, మణీశ్వర రావు, వర్మ, మసి్లిం సదరులు రెహమాన్, కరిమల్్ల, 
ప్ల్్న్నారు.
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చేనేత కళాకరుడికి కుటంబానికి అండగా జనసేన
శతఘ్నా న్యూస్: మింగళగిరి నియోజకవర్ జనసేన కారాయూలయింలో రాష్ట్ర 
చేనేత వికాస విభాగిం చైర్మన్ మరియు మింగళగిరి ఇించార్్జ చిల్లపల్్ల 
శ్రీనివాసరావు మరియు రత్నాల చెరువు జనసైనికుల సౌజనయూింతో 
మింగళగిరి, రత్నాల చెరువు 6వ లైన్ లో నివసిస్తుననా చేనేత కళ్కారుడు 
వల్్లిం వీరవెింకట సతయూన్రాయణ, సతయూవతి దింపతులకు జీవనోప్ధి 
కోసిం తోప్డు బిండి(ట్రాలీ రిక్షా)ని అిందిించడిం జరిగిింది. ఈ 
సిందర్ింగా చిల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు మాట్్లడుతూ రత్నాల చెరువు చెిందిన 
చేనేత కళ్కారుడు సతయూన్రాయణ గారికి జీవనోప్ధి కోసిం తోప్డు 
బిండిని ఈరోజు జనసేన కారాయూలయింలో అిందిించడిం జరిగిిందని, 
ఆింధ్ర రాష్ట్రింలో చేనేత కళ్కారుల పరిసిథితి ఎల్ ఉిందింటే అన్రోగయూిం 
వసేతు సరైన ఆరోగయూ బీమా లేదు, సరైన పిింఛన్, అల్గే ప్రమాదాస్తు చేనేత 
కారి్మకులు చనిపోత్ ప్రభుత్విం నుించి వచేచి భరోస్ కూడా రావటే్లదు, 
ఇప్్పడుననా రాష్ట్ర ప్రభుత్విం చేనేత కళ్కారులను ఓట్ బాయూింక్ గా 
చూస్తున్నారు. కారి్మకులకు అిందిించే పథకాలు వారికి అిందిించే విధింగా 
ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్విం వారు చరయూలు తీస్కోవటే్లదని, ఇప్పట్కైన్ ఈ రాష్ట్ర 

ప్రభుత్విం వారు చేనేత కళ్కారులకి ఆరోగయూ భీమా, సరైన పిింఛన్, పని చేయలేని సిథితిలో జీవనోప్ధి కోసిం ఆసరా వింట్ మౌల్క సదుప్యాలు కల్్పించాలని జనసేన ప్ర్టీ తరఫున 
డిమాిండ్ చేశారు. అల్గే రాబోయ్ రోజులో్ల జనసేన ప్ర్టీ అధికారింలోకి వస్తుింది. చేనేత కళ్కారులకు అిండగా పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఎల్లప్్పడు ఉింట్రని తెల్యజేశారు. తదనింతరిం 
సతయూన్రాయణ చిల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావుతో మాట్్లడుతూ న్ పరిసిథితి మీ దృష్టీకి వచిచిన వెింటనే న్ జీవనోప్ధి కోసిం స్యిం చేయటిం న్కు చాల్ ఆనిందింగా ఉిందని, న్కు స్యిం 
చేసిన వారిందరికీ పేరుపేరున్ న్ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెల్యజేస్తున్నానని అన్నారు. ఈ కారయూక్రమింలో ఎింట్ఎింసీ అధయూక్షులు మనగప్ట్ వెింకట మారుతీరావు, గుింటూరు 
జిల్్ల కారయూదరిశి రావి రామ, గుింటూరు జిల్్ల సింయుకతు కారయూదరిశి బడే కోమల్, చేనేత విభాగిం రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి పర్వతిం మధు, చేనేత విభాగిం రాష్ట్ర కారయూదరిశి జింజనిం వెింకట 
స్ింబశివరావు, మింగళగిరి మిండల అధయూక్షులు వాస్ శ్రీనివాసరావు, సీనియర్ న్యకులు న్రాయణ, బడే స్ింబశివరావు, ఎింట్ఎింసీకారయూదరిశి కామేష్, మింగళగిరి నియోజకవర్ 
సషల్ మీడియా కోఆరి్డనేటర్ నిందిం మోహన్ రావు, మింగళగిరి పటటీణ సషల్ మీడియా కోఆరి్డనేటర్ జొన్నాదుల పవన్ కుమార్, చల్లపల్్ల యూత్ సభుయూలు మేకల చింద్రశేఖర్, రత్నాల 
చెరువు జనసైనికులు సీత్రాిం, శివ, దురా్రావు, దురా్ప్రస్ద్, గోపి, ప్రస్ద్, పవన్, ప్ర్టీ కారయూకరతులు తదితరులు ప్ల్్న్నారు.

పెచేచేట్ సత్యనారాయణ కుటంబానికి జనసేన అండ
శతఘ్నా న్యూస్: ఆచింట మిండలిం, వేమవరిం గమపించాయతీ పరిధిలో ఉననా కింస్ల వారి చెరువు గటుటీ 
దగ్ర నివాసిం ఉింటుననా పెచేచిట్ సతయూన్రాయణ త్టకిలు్ల శనివారిం తెల్లవారుజామన ఎలకి్రాకల్ ష్టర్టీ 
సకూయూరిటీ కారణింగా మింటలు చెలరేగి పూరితుగా దగధిమైపోయిింది. స్మాను్ల ఏవి తీస్కోలేని విధింగా మొతతుిం 
కాల్పోయాయి. విషయిం తెలుస్కుననా జనసేన న్యకులు, ఆచింట నియోజకవర్ ఇన్చిర్్జ చేగొిండి ప్రకాష్ 
బియయూిం, కూరగాయలు, వింట స్మాను్ల, బటటీలు, దుప్పటు్ల జనసేన తరఫున సతయూన్రాయణ కుటుింబానికి 
అిందజేయడిం జరిగిింది. ఈ సిందర్ింగా ఆచింట మిండల అధయూక్షులు జవా్వది బాల్జీ శ్రీనివాస్ 
మాట్్లడుతూ తక్ణమే ప్రభుత్విం పేచేచిట్ సతయూన్రాయణ కుటుింబానినా ఆదుకోవాలని, ఇలు్ల సథిలిం మరియు 
ఇలు్ల కటుటీకోవడానికి ఆరిథిక సహాయిం అిందిించాలని డిమాిండ్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమింలో, జిల్్ల కారయూదరిశి, 
చిటూటీరి శ్రీనివాస్, ఆచింట టౌన్ ప్రెసిడింట్ నింబూరు విజయ్, మిండల న్యకులు సల్ది పెది్దరాజు, 
కోడేరు గమ అధయూక్షులు కుింపట్ల రమేష్, వల్్లరు గమ అధయూక్షులు కమిడి ఉమామహేశ్వర్, పెనుమించిల్ 

న్యకులు న్ర్జన లక్ష్మణరావు, చామన అింజిబాబు, వేమవరిం న్యకులు గుతుతుల శేఖర్, దింగ సతయూన్రాయణ, మది్దనీడి న్గరాజు, గుతుతుల రవి, కుడుపూడి స్యిరాిం, ఆచింట 
న్యకులు కడల్ శ్రీను, నిమ్మను వీర్ శేఖర్, పీత్ని లక్ష్మణ్, దూది నరసిింహ, గుిండా బతుతుల తులసి ప్రస్ద్, మరియు కారయూకరతులు న్యకులు ప్ల్్న్నారు.

కండమోడు గ్రామంలో పర్యట్ంచిన బొర్రా 
అపాపారావు

శతఘ్నా న్యూస్: రాజుప్ల్ిం 
మిండలిం, కొిండమోడు 
గమిం, వీరమ్మ చాలనీలో 
జనసేన న్యకులు బొర్రా 
అప్్పరావు ఏకిసీడింట్ కు గురైన 
మల్్లకారు్జనకి 10000/- 

ర్ప్యలు ఆరిథికస్యిం చేయడిం జరిగిింది. అదేవిధింగా గమింలో అన్రోగయూింతో 
బాధపడుతుననా అనింతరవమ్మ కు 5000/- ఆరిధిక స్యిం అిందిించడిం జరిగిిందీ. 
ఈ పరయూటనలో రాజుప్ల్ిం మిండలిం అధయూక్షుడు తోట రసయయూ, ఉప్ధయూక్షుడు 
హనుమింతరావు, మిండల కారయూదరిశి తమి్మశెట్టీ మహేష్, మిండల కారయూ దరిశి కింభింప్ట్ 
ప్రస్ద్ రావు, గమ అధయూక్షుడు శ్రీను, బష్ట, మైన్ర్టీ న్యకులు జానీ మరియు గమ 
జనసైనికులు ప్ల్్నటిం జరిగిింది.

లోవకత్తెరులో జనసేన జనబాట
శతఘ్నా న్యూస్: తుని 
నియోజకవర్ిం, తుని 
మిండలిం, లోవకొతూతురు 
గమింలో తుని మిండల 
అధయూక్షులు ధారకొిండ 
వెింకట రమణ, 
లోవకొతూతురు జనసేన 
వీరమహళ దీన్ మిండల 
కారయూదరిశి దూలిం చిననా 

ఆధ్వరయూింలో జనసేన గమబాట దా్వరా జనింలోకి జనసేన కారయూక్రమిం నిర్వహించటిం 
జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో తుని నియోజకవర్ిం జనసేన న్యకులు జనసైనికులు 
ప్ల్్ని ప్రతీ ఇింట్కి కరపత్రాలు పించి రాబోయ్ స్ర్వత్రిక ఎనినాకలో్ల గాజు గా్లస్ 
గురుతుపై ఓటు వేసి జనసేన ప్ర్టీని గెల్పిించి పవన్ కళ్యూణ్ ని మఖయూమింత్రిని చేసి మన 
భవితరాల భవిషయూతుతుని మన రాష్ట్ర భవిషయూతుతుని కాప్డుకోవాలని జనసైనికులు కోరటిం 
జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో ఉమ్మడి తూరు్పగోదావరి జిల్్ల జాయిింట్ సక్రటర్ పల్వెల 
లోవరాజు, రాష్ట్ర మతసీకార సభుయూలు చొకా్క కాశీ, కోటనిందూరు మిండల అధయూక్షులు 
పెదప్త్రుని శ్రీనివాస్, అింకారెడి్డ రాజశేషు, తుని న్యకులు త్నే న్గశేషు, తుని 
టౌన్ న్యకులు ఉప్పలప్ట్ సీత్రాింరాజు, అదే్దపల్్ల బాల్జీ, మకు్కరప్ శివగారు, 
తిండింగి మిండల ప్రధాన కారయూదరిశి గటటీిం న్గబాబు, తుని మిండల కారయూదరిశి నల్్లల 
దురా్ప్రస్ద్, బొప్పన రాింబాబు, తుని నియోజకవర్ిం సీనియర్ న్యకులు బోనిం 
చినబాబు, తుని మిండల ఉప్ధయూక్షులు నిమ్మల లోవస్రిబాబు, తుని మిండల ప్రధాన 
కారయూదరిశి లట్టీల్ న్గేశ్వరారావు, తుని మిండల కారయూదరిశి అభ, రేకవాణ్ప్ల్ిం గమ 
అధయూక్షులు శ్రీనివాస్, మర్రి వీరబాబు, శివ, నరిశే న్గేశ్వరావు, ధనరాజ్, వీరబాబు, 
న్ని, తోట ప్రస్ద్ మరియు తుని నియోజకవర్ిం జనసైనికులు కారయూకరతులు ప్ల్్ని ఈ 
కారయూక్రమిం విజయవింతిం చెయయూటిం జరిగిింది.

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

సబ్ పాలిన్ నిధులు దుర్నియోగంపై అవగాహనా సదస్స్లో 
పాల్్గనని పంతం నానాజీ

శతఘ్నా న్యూస్: కాకిన్డ ర్రల్, జనసేన ప్ర్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఎసిసీ, ఎసీటీ సబ్ ప్్లన్ పై రాష్ట్ర 
స్థియి సదస్సీలో అనేకమింది ఎసిసీ, ఎసిటీ పెద్దలు, మేధావులతో సమావేశిం అయియూ వారికి జరుగుతుననా 
అన్యూయింపై వివరాలతో మాట్్లడడిం జరిగిింది. దానికి అనుగుణింగా ఆదివారిం కాకిన్డ ర్రల్ 
మిండలిం కొవ్్వరు గమింలో మిండల జనసేన ప్ర్టీ అధయూక్షులు కరెడ్ల గోవిింద్ అధయూక్తన ఎసిసీ, ఎసిటీ 
సదరులు, మహళలు యువతతో జరిగిన సమావేశానికి మఖయూ అతిధులుగా ప్ల్్ని ఎసిసీ, ఎసిటీ సబ్ ప్్లన్ 
నిధులు ఈ వైసీపీ ప్రభుత్విం దురి్వనియోగిం చేసతుింది అని, మీ అభవృదిధికి కేట్యిించిన నిధులు వేరే వాట్కీ 
మళ్ించి మీకు అన్యూయిం చేస్తున్నారని, యువత వీట్పై పూరితు అవగాహన కల్్పించుకుని అిందరికి వివరాలు 
తెల్యచేయాలనీ, వైసీపీ ప్రభుత్విం స్మారు 21500/- కోట్ల ర్ప్యల ప్రజాధనిం దురి్వనియోగిం 
చేసిిందని జనసేన ప్ర్టీ పిఏసి సభుయూలు, కాకిన్డ ర్రల్ ఇించార్్జ పింతిం న్న్జీ తెల్ప్రు. అనింతరిం 
కాకిన్డ ర్రల్ మిండలిం పిండూరు గమింలో ఎసిసీ పేటలో జనసేన ప్ర్టీ గమ కమిటీ అధయూక్షులు 
గరగ శ్రీనివాస్ ఆధ్వరయూింలో సమావేశిం నిర్వహించి వారికి ఎసిసీ, ఎసిటీ సబ్ ప్్లన్ నిధులు వివరాలు వారికి 
తెల్యచేసి, వారినుిండి సమసయూలు తెలుస్కోవడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన న్యకులు, 
వీరమహళలు, జనసైనికులు మరియు గమస్థిలు ప్ల్్న్నారు.

ఆరథూక ఇబ్ందులోలి ఉనని పేద కుటంబానికి బండి రామకృష్ణ చేయూత
శతఘ్నా న్యూస్: మచిలీపటనాిం: జనసేన ప్ర్టీ ఇించార్్జ బిండి రామకృష్ణ మాట్్లడుతూ మచిలీపటనాిం కార్్పరేషన్ 
పరిధిలోని కొతతుపేటకు చెిందిన చెనునా నరేింద్రబాబు చకె్కర వాయూధి కారణింగా కిడ్నాలు పనితీరు మిందగిించడిం 
వలన డయాలసిస్ తో వైదయూిం అిందిించవలసివస్తుిందని చిననా వయస్లోనే ఇటువింట్ అన్రోగయూ పరిసిథితి రావడిం 
అతయూింత బాధాకరమని అన్నారు. నరేింద్రబాబు వడ్ింగి పని చేస్తు కుటుింబానినా పోష్ించుకునేవాడని చకె్కర 
వాయూధి కారణింగా పనిచేయలేని పరిసిథితి ఏర్పడిిందని బాధితునికి భారయూ ఇద్దరు కుమారెతులు ఉన్నారని తెల్ప్రు. 
ఉననాదాింట్్ల హాయిగా బ్రతుకుతుననా కుటుింబింలో నరేింద్రబాబు అన్రోగయూిం కారణిం చేత కుటుింబ ఆరిథిక 
పరిసిథితి దబ్తిననాదని న్ వింతు స్యింగా 5000 ర్ప్యలు నగదు, చలమలశెట్టీ బాల్జీ(ఎన్ ఆర్ఐ) 
5,000 వేల ర్ప్యల విలువైన నిత్యూవసర సరుకులు మరియు ప్రతినెల ఇింట్ అద్దను బాల్జీ ఇస్తున్నారని 
స్వచ్ింద సింసథిలు మానవత్వాదులు నరేింద్రబాబు కుటుింబానికి తమ వింతు స్యిం అిందిించి ఆదుకోవాలని 

బిండి రామకృష్ణ పిలుప్నిచాచిరు. బాధిత కుటుింబ సభుయూలు మాట్్లడుతూ ఆరిథిక ఇబ్ిందులో్ల ఉననా తమకు అిండగా ఉననా మచిలీపటనాిం జనసేన ప్ర్టీ ఇించార్్జ బిండి రామకృష్ణ కి 
మరియు ఎన్నారై చలమలశెట్టీ బాల్జీకి జనసేన ప్ర్టీ కుటుింబ సభుయూలకు కృతజ్ఞతలు తెల్ప్రు.

కతతెకోడూరు బీచ్ రోడుడు దుసిథూతిపై జనసేన 
నిరసన

శతఘ్నా న్యూస్: సరే్వపల్్ల నియోజకవర్ిం, 
తోటపల్్లగూడూరు మిండలింలో అధా్వననాింగా 
ఉననా కొతతుకోడూరు బీచ్ రోడు్డ దుసిథితిపై 
సరే్వపల్్ల నియోజకవర్ జనసేన న్యకులు 
బొబే్పల్్ల స్రేష్ న్యుడు ఆదివారిం 
జనసేన న్యకులతో కల్సి నిరసన 
తెల్యజేశారు. ఈ సిందర్ింగా బొబే్పల్్ల 
స్రేష్ న్యుడు మాట్్లడుతూ సరే్వపల్్ల 

నియోజకవర్ింలో రెిండుస్రు్ల ప్రజల చేత ఓటు్ల వేస్కొని గెల్చి ఐదు సింవతసీరాలు ప్రతిపక్ింలో 
ఉిండి, మూడుననార సింవతసీరిం నుించి అధికారపక్ింలో ఉింటూ ప్రస్తుతిం రాష్ట్ర వయూవస్య 
శాఖ మింత్రి అయిన తరా్వత కూడా అసతువయూసతుింగా ఉననా రోడ్లనీనా పట్టీించుకోకపోగా, సరే్వపల్్ల 
నియోజకవర్ింలో ఆహా్లదకరమైన వాత్వరణానినా అిందిించే కొతతుకోడూరు బీచ్ కి వెళ్్లటువింట్ 
రోడు్డ అసతువయూసతుింగా ఉింటే ఆ రోడు్డపై ఉననా గుింటలని పూడాచిలనే ఆలోచన కూడా లేకపోవడిం 
దారుణిం. అదే విధింగా పరయూటక శాఖకు సింబింధిించిన కొతతు కోడూరు బీచ్ ని కనీస వసతులు 
కూడా లేక అక్కడికి వచేచి పరాయూటకులు ఎింతో ఇబ్ిందులు పడుతుింటే, పరయూటక శాఖ మింత్రి 
రోజా గారు డైమిండ్ రాణ్గా చల్మణ్ అవుతూ సేటీజీలపై డాయూన్సీ వేస్కునే దానికి సమయిం 
కేట్యిస్తుింది. కానీ వేల్దిగా వచేచి కొతతుకోడూరు బీచ్ ని పరయూటక శాఖలో భాగింగా ఎిందుకు 
అభవృదిధి చేయలేదు..? ఎిందుకు కనీస వసతులు కూడా ఏరా్పటు చేయలేదని మేమ జనసేన ప్ర్టీ 
నుించి డిమాిండ్ చేస్తున్నాిం. ఇకనైన్ డైమిండ్ రాణ్ రోజా మా అధినేత గురిించి విమరిశిించడిం 
మానేసి ఆమెకి ఇచిచినటువింట్ బాధయూతలను ఆమెకి ఇచిచినటువింట్ శాఖ మీద దృష్టీ పెటటీలేని 
గౌరవపదింగా మీడియా పూర్వకింగా డైమిండ్ రాణ్కి తెల్యజేస్తున్నాిం అని అన్నారు. ఈ 
కారయూక్రమింలో షేక్ రహిం, శ్రీహరి, అక్ర్, చిననా, రహమాన్ తదితరులు ప్ల్్న్నారు.

 ఏలూరు నియోజకవర్గ జనసేన కర్యకరతెల 
సర్సభ్య సమావేశం

శతఘ్నా న్యూస్:  ఏల్రు నియోజకవర్ 
జనసేన ప్ర్టీ కారయూకరతుల సర్వసభయూ సమావేశిం 
నిర్వహించి రాబోయ్ ఎనినాకలో్ల జనసేన 
కారయూకరతులు అనినా విధాల సిదధిింగా ఉిండాలని 
రెడి్డ అప్పల న్యుడు పిలుప్నిచాచిరు. నగర 
అధయూక్షులు ఈ సమావేశానికి అధయూక్తన వహించి 

డివిజన్ కమిటీ పూరితుస్థియిలో ఉిండాలని స్చిించారు. జనసేన ప్ర్టీ న్యకులు రాఘవయయూ 
చౌదరి మాట్్లడుతూ జనసేన ప్ర్టీలో చేసే ప్దయాత్ కేవలిం ప్ింపె్లట్లను పించడమే కాకుిండా 
ఆయా డివిజనో్ల సమసయూలు ఏమైన్ ఉింటే సేకరణ చేయాలని కారయూకరతులకు ఆదేశిించారు. మాజీ 
డిపూయూటీ మేయర్ శిరిపల్్ల శివరామకృష్ణ ప్రస్ద్ మాట్్లడుతూ ఓటర్ నమోదు కారయూక్రమానినా 
నిర్వహించి యువతరానినా ఓటు హకు్క కల్్పించే దిశగా పనిచేయాలని వెల్లడిించారు. రెడి్డ 
అప్పలన్యుడు మాట్్లడుతూ జనసేన ప్ర్టీ కోసిం కషటీపడే ప్రతి కారయూకరతుకి సరైన గురితుింప్ 
ఇస్తుమని, రాబోయ్ ఎనినాకలో్ల ఏల్రు నియోజకవర్ింలో జనసేన ప్ర్టీ జిండా ఎగరవేస్తుమని 
ధీమా వయూకతుిం చేసి కారయూకరతులను ఉత్తుజపరిచారు. ఒక్క జన సైనికుడు తన డివిజనో్ల బూతు స్థియి 
కమిటీని పతిషటీింగా తయారుచేసి జనసేన విజయానికి ద్హదపడుతుిందని తెల్యజేశారు. 
జనసేన ప్ర్టీ చేపట్టీన ప్రజా సమసయూలపై జనసేన పోరుబాటు అనే కారయూక్రమిం ప్రజల నుిండి 
విశిషటీమైన స్పిందన రావడిం ఎింతో ఆనిందకరమని ఈ పోరాట యాత్ కేవలిం ప్ర్టీ ప్రచారిం 
కోసమే కాకుిండా ప్రతి డివిజనో్ల ఉననా సమసయూలను తెలుస్కుని ఆ సమసయూలకు పరిష్ట్కరిం జరిగే 
విధింగా పనిచేశామ. ప్రతి డివిజనో్ల మేజర్ సమసయూను తీస్కుని కల్కటీర్ గారికి వినతిపత్ిం 
సమరి్పించడిం అల్గే మనిసీపల్ కమిషనర్ గారికి వినతి పత్ిం అిందిించడిం వింట్వి 
కారయూక్రమాలు నిర్వహించామ.. ఏల్రు నియోజకవర్ిం లో మనిసీపల్ కార్్పరేషన్ లో చేసిన 
తీరా్మనిం స్మశాన వాట్కలపై ఐదు వేల ర్ప్యలు పనునా విధిించడిం దానిపై చేసిన పోరాటిం 
అల్గే జీవో నెింబర్ ఒకట్ గురిించి అఖిలపక్ింతో చేసిన పోరాట్లు చేస్ిం. జనసేన ప్ర్టీ 
చేసిన ప్రతి పోరాటిం అధికార ప్రభుత్వింలో చలనిం కల్్పించి ఏల్రు నియోజవర్ింలో ఉననా 
సమసయూలను పరిష్కరిించేల్గా చేస్మని కారయూకరతులకు రెడి్డ అప్పలన్యుడు తెల్యజేశారు. 
అనింతరిం ప్ర్టీని బలోపేతిం చేసేిందుకు మహళ్ కమిటీనీ ఏరా్పటు చేశామని తెల్పి, టౌన్ 
మహాళ్ కమిటీ ప్రెసిడింట్ కోల్ స్జాత, సక్రటర్గా జి.పద్మ, వైస్ ప్రెసిడింట్ అనస్య, 
జాయిింట్ సక్రటర్ ప్రమీల రాణ్, ట్రెజరర్ ప్రియా రాణ్, కారయూదరిశి దురా్ బి..2 టౌన్ మహళ 
కమిటీ ప్రెసిడింట్ జొననాలగడ్డ స్జాత, వైస్ ప్రెసిడింట్ హేమలత, సక్రటర్ తుమ్మప్ల ఉమాదుర్, 
జాయిింట్ సక్రటర్ ప్రియాింకగా ప్రకట్ించారు.. ఈ కారయూక్రమింలో నియోజకవర్ న్యకులు, 
డివిజన్ న్యకులు, జనసైనికులు, కారయూకరతులు, వీరమహళలు తదితరులు ప్ల్్న్నారు.

మధిర జనసేన ఆధ్ర్యంలో కణిదెల అంజనాదేవి 
పుట్టినరోజు వేడుకలు

శతఘ్నా న్యూస్: కొణ్దల అింజన్దేవి ప్ట్టీనరోజు సిందర్ింగా 
బోనకల్ వృధాశ్రమింలో జనసేన ఆధ్వరయూింలో మధిర నియోజకవర్ 
న్యకులు మొక్కలు న్ట్రు. ఈ సిందర్ింగా జనసేన మధిర 
నియోజకవర్ న్యకులు త్ళ్్లరు డేవిడ్ మాట్్లడుతూ.. 
మా తల్్ల అింజనదేవి గారు వారు నిిండు న్రేళు్ల ఆయుషు 
ఆరోగాయూలతోఉిండాలని ఆ దేవుని ప్రారిథిస్తున్నాిం, అింజనదేవి గారు 
జన్మనిచిచిన చిరింజీవి గారు, న్గబాబు గారు, పవన్కళ్యూణ్ గారు 
ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రాలో్లనే కాకుిండా దేశింలోని ప్రజలిందర్ 
గరి్వించే విధింగా చిరింజీవి గారు బ్లడ్ బాయూింక్ పెట్టీ ఎింతోమింది 

ప్రాణాలు కాప్డుతూ.. కరోన్ సమయింలో దేశిం విలవిలల్డుతుననా సమయింలో నేను ఉన్నా మీకు 
అని చెపి్ప మానవసేవే మాధవ సేవ అనే దృక్పధింతో, తెలుగు రాష్ట్రాలో్ల వారి సింత డబు్తో ఆకీసీజన్ 

ప్్లింట్ లు పెట్టీ, ఎింతో మింది ప్రాణాలు కాప్డారు. అదే విధింగా న్గబాబు గారు ఎనోనా సేవ కారయూక్రమాలు 
చేస్తు ఎింతో మిందిని ఆదుకున్నారు. అదేవిధింగా జనసేన ప్ర్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్ర్టీ ని 
స్థిపిించి దేశిం గరి్వించే విధింగా సమసయూలపై పోరాడుతూ, ప్రజలకు అిండగా వుింటూ మాకు ఆదరశిింగా నిలుస్తు 
ఉన్నారు, వారి కుటుింబానికి దేవుడి ఆశీస్సీలు ఎల్లప్్పడూ ఉిండాల,ని అదేవిధింగా తల్్ల అింజనదేవి దేవి గారికి 
మధిర నియోజకవర్ జనసేన ప్ర్టీ తరప్న జన్మదిన శుభాకాింక్లు తెల్యజేస్రు, ఈ కారయూక్రమింలో సింగప్ 
నరేింద్ర, అద్దింకి సింతోష్, కుమార్, షైక్ జానీప్ష్ట తదితరులు ప్ల్్న్నారు.

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

దయనేడు గ్రామంలో జనసేన శ్రమదానం
శతఘ్నా న్యూస్: శ్రీకాళహసితు నియోజకవర్ిం, తటటీింబేడు మిండలిం దయనేడు గమానికి బస్సీ 
సౌకరయూిం లేదని గమస్థిలు జనసేన ప్ర్టీ దృష్టీకి శ్రీకాళహసితు నియోజకవర్ ఇన్చిరి్జ శ్రీమతి వినుత 
కోట్ నో మై కానిసీటిటూయూఎనీసీ కారయూక్రమింలో భాగింగా పరయూట్ించినప్్పడు తెల్ప్రు.
ఆ గమానికి వెళ్్ దారి గుింతలమయిం అయినిందున బస్ రాకపోకలకు నిల్పివేయడిం జరిగిింది. 
అధికారుల దృష్టీకి జనసేన ప్ర్టీ తీస్కుని వెళ్న్ జిల్్ల కల్కటీర్, మిండల అధికారులు స్పిందిించక 
పోవడింతో జనసేన ప్ర్టీ న్యకులు, జనసైనికులు నియోజకవర్ ఇింఛారి్జ వినుత కోట్ ఆధ్వరయూింలో 
ఆదివారిం శ్రమదానిం చేసి కలవకుింట నుిండి దయనేడుకు వెళ్్ల 2 కి.మీ మేర రోడు్డలో ఉననా 
గుింతలను పూడిచి బాగుచేయడిం జరిగిింది. రోడు్డకు ఇరువైప్ల్ అడు్డగా ఉననా చెట్లను తలగిించడిం 
జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో తటటీింబేడు మిండల అధయూక్షులు కొప్్పల గోపి, శ్రీకాళహసితు మిండల 
అధయూక్షులు దిండి రాఘవయయూ, శ్రీకాళహసితు పటటీణ అధయూక్షుడు భవాని శింకర్, న్యకులు రవి కుమార్ 
రెడి్డ, నితీష్ కుమార్, గణేష్, గాింధీ, బాల్జీ, కాటేశ్, వెింకటరమణ, గిర్ష్ తదితరులు ప్ల్్న్నారు.

ది మారా్కపురం ఎనామ్ల్ సేటిట్ ఆపరేటర్స్, వర్కర్స్ యూనియన్ సమావేశంలో పాల్్గనని ఇమ్మడి కశీనాథ్
శతఘ్నా న్యూస్: మారా్కప్రిం పటటీణింలోని అతిపెద్ద పలకల ఇిండసీ్రా ది మారా్కప్రిం ఎన్మిల్ సేటీట్ ఆపరేటర్సీ 
మరియు వర్కర్సీ యూనియన్ యొక్క మఖయూ సమావేశిం ఆదివారిం 11 గింటలకు జనసేన ప్ర్టీ మారా్కప్రిం 
నియోజకవర్ కారాయూలయిం నిందు జరిగినది. ఈ సమావేశింలో కారయూవర్ సభుయూలు రాబోయ్ సమె్మ గురిించి 
త్మ ఎదుర్్కింటుననా వివిధ సమసయూలను యూనియన్ అధయూక్షులు అయిన జనసేన ప్ర్టీ మారా్కప్రిం 
నియోజకవర్ ఇింఛార్్జ ఇమ్మడి కాశీన్థ్ దృష్టీకి తీస్కొని వచాచిరు. ఇమ్మడి కాశీన్థ్ యూనియన్ వారికి తగు 
స్చనలు సలహాలు ఇస్తు ఇిండసీ్రా మీద ప్రతయూక్ింగా మరియు పరోక్ింగా వేల్ది మింది కుటుింబాలు ఆధారపడి 
ఉననాిందున ఎన్మిల్ ఫాయూకటీర్ల యాజమాన్యూనినా సమె్మ గడువులోప్ చరచిలకు ఆహా్వనిించవలసినదిగా కారయూవర్ 
సభుయూలను ఆదేశిించారు. ఈ సమావేశిం దాదాప్ మూడు గింటల సమయిం కొనస్గిింది.

ఆంధ్రా అభవృదిధి – జనసేనతోనే సాధ్యం 23వ రోజు
శతఘ్నా న్యూస్: సరే్వపల్్ల నియోజకవర్ిం, మతుతుకూరు 
మిండలిం, పిడత్పోల్రు పించాయతీ, సీత్రెడి్డ 
తోటలు గమింలో ఆింధ్రా అభవృదిధి – జనసేన తోనే 
స్ధయూిం 23వ రోజు కారయూక్రమానినా జనసేన ప్ర్టీ నెల్్లరు 
జిల్్ల కారయూదరిశి, మతుతుకూరు మిండల అధయూక్షుడు 
మనుబోలు గణపతి ఆధ్వరయూింలో నిర్వహించడిం 
జరిగిింది. కారయూక్రమింలో భాగింగా మతుతుకూరు 
మిండలింలోని సీత్రెడి్డ తోటలు గమింలో జనసేన 

న్యకులు కరపత్రాలు పించుతూ, జనసేన ప్ర్టీ అధికారింలోకి వసేతు రాష్ట్రాభవృదిధికి ఏవిధింగా 
కృష్ చేస్తుిందని తెల్యజేసి, రాబోవు స్ధారణ ఎనినాకలలో జనసేన ప్ర్టీ గురుతు అయిన 
“గాజుగా్లస్” కు ఓటు వేసి జనసేన ప్ర్టీకి అధికారిం ఇవ్విండి అింటూ ఇింట్ింట్కి ప్రచార 
కారయూక్రమిం చేయడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో గమింలోని ఒక వయోవృదధి కుటుింబ 
సభుయూలు మాట్్లడుతూ మేమ గత ఎనినాకలలో టీడ్పీకి మద్దతుగా ఉన్నామని న్కు పిింఛన్ 
రాకుిండా నిల్పివేస్రని, న్ కొడుకు ఇలు్ల కటుటీకుింటే ఇింట్ బిలు్లలు కూడా ఇవ్వలేదని వారి 
బాధనను జనసేన న్యకులు మిందు వయూకతుపరిచారు. ఈ కారయూక్రమిం జనసేన ప్ర్టీ నెల్్లరు 
జిల్్ల కారయూదరిశి, మతుతుకూరు మిండల అధయూక్షుడు మనుబోలు గణపతి గారి ఆధ్వరయూింలో 
జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన న్యకులు కాళహసితు గిరిధర్, త్ిండ్ శ్రీను, మనుబోలు 
మాధవ్ కృష్ణ, ఎస్.కె సిందాని తదితరులు ప్ల్్న్నారు.

చేనేత కర్మకునికి నితా్యవసర సరుకులు అందజేసిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్యూస్: సిదధివటిం: రోడు్డ ప్రమాదింలో గాయాలప్లై 
మించిం పట్టీన శ్రీరామదాస్ బాలయాన్దికి రాజింపేట 
జనసేన ప్రిటీ అసింబీ్ల ఇించార్్జ మల్శెట్టీ వెింకటరమణ 
సహకారింతో రాజింపేట జనసేన న్యకులు ఆదివారిం 
నిత్యూవసర సరుకులు అిందజేశారు. ఈ మేరకు వివరాలు 
ఇల్ ఉన్నాయి. సిదధివటిం మిండలిం ఉప్పరపల్్ల గమానికి 
చెిందిన బాలయాన్ది తన కుమారుడుతో కలసి ది్వచక్ర 

వాహనింలో మాధవరిం వెళుతుిండగా అదుప్తపి్ప ది్వచక్ర వాహనిం బోల్తు పడడింతో బాలయయూ 
న్దికి కాలు విరిగి తీవ్ర గాయాలయాయూయి. బాలయాన్ది చేనేత కారి్మకుడు కావడింతో పనులు 
చేయలేక మించానికే పరిమితమయాయూరన్నారు. సమాచారిం తెలుస్కుననా రాజింపేట జనసేన 
న్యకులు బాలయాన్దిని పరామరిశిించి, అతని కుటుింబానికి బియయూమ నిత్యూవసర సరుకులు 
అింద జేశారు. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కారయూదరిశి రాట్ల రామయయూ, 
భాస్కర్ పింతులు, వెింకటయయూ, త్ళ్లప్క శింకరయయూ, వీరాచారి, జనసేన యువన్యకులు 
పోల్శెట్టీ శ్రీనివాస్లు ప్ల్్న్నారు.

పార్టి లైన్ ప్రకరమే ప్రతి కర్యకరతె పని చేయాలి: గాదె
శతఘ్నా న్యూస్: గురజాల: 
ఆదివారిం పిడుగురాళ్ల మిండల 
జనసేనప్ర్టీ అధయూక్షుడు కామిశెట్టీ 
రమేష్, జిల్్ల సింయుకతు కారయూదరిశి 
కాసిిం సైదా ఆధ్వరయూింలో 
పిడుగురాళ్ల పటటీణింలో 
వేించేసి ఉననా శ్రీ స్వతసీల్ 
సమేత ప్రసననాింజనేయ స్్వమి 

వారి కళ్యూణిం మరియు రధోతసీవ కారయూక్రమింలో జిల్్ల అధయూక్షులు గాద వెింకటేశ్వరరావు 
మరియు గురజాల నియోజకవర్ న్యకులు ప్ల్్నడిం జరిగిింది. మిందుగా ప్ర్టీ ఆఫీస్ 
నిందు గాద వెింకటేశ్వరరావు చేతుల మీదగా పిడుగురాళ్ల మిండల జనసేనప్ర్టీ కాయూలిండర్ 
ఆవిష్కరణ చేయడిం జరిగిింది. తదనింతరిం ప్రసననాింజనేయ స్్వమి ఆలయింలో ప్రత్యూక పూజ 
కారయూక్రమింలో ప్ల్్న్నారు. తదనింతరిం ప్ర్టీ కోసిం క్రమశిక్ణతో పని చేస్తుననాటువింట్ 
మిండల ఉప్ధయూక్షుడు బయయూవరప్ రమేష్ కి దుశాశిలువతో సత్కరిించడిం జరిగిింది. ఈ 
కారయూక్రమింలో గాద వెింకటేశ్వరరావు కారయూకరతులను ఉదే్దశిించి మాట్్లడుతూ గురజాల 
నియోజకవర్ కారయూకరతులు అిందర్ ప్ర్టీ అభవృధిధికోసిం పని చేయాలని సషల్ మీడియాలో 
న్లుగు పోస్టీలు పెడితోనో, నలుగురిలో మిందు వరుసలో నిించుింటేనో న్యకులు 
కారని, అిందర్ గ్ిండ్ ల్వలో్ల పనిచేయాలని పని చేసేవారిని కచిచితింగా ప్ర్టీ గురితుస్తుిందని 
అన్నారు. దానికి నిదరశినమే ఇప్్పడు ఉననా కమిటీలు అని, ఎప్పట్నుిండో ప్ర్టీ కి చేస్తుననా 
సేవలకు గాను వారికి గురితుింప్ లభించిిందని తెల్యచేశారు. ప్రతి ఒక్కరు మీ ప్రాింత్లో్ల ఉననా 
సమసయూ లను వెల్కితీయడింలో దృష్టీ స్రిించి ప్ర్టీ అభవృదిధికి ద్హదపడాలని స్చిించారు. 
కారయూకరతులిందర్ ప్ర్టీ విధాన్ల ప్రకారిం ప్రోట్కాల్ పద్దతిలో నడుచుకోవాలని అల్ కాదని 
ఎవరైన్ సింత విధాన్లతో పని చేయాలని చూసేతు వారిని సహించేది లేదని అన్నారు. ఈ 
కారయూక్రమింలో జిల్్ల కారయూదరుశిలు, న్లుగు మిండల్ల అధయూక్షులు, మిండల కమిటీ సభుయూలు, 
ప్రోగిం కమిటీ సభుయూలు, వీరమహళలు, కారయూకరతులు ప్ల్్న్నారు.

జియో 5జి నెట్ర్్క పనులు నిలుపుదల చేయాలి.. జనసేన డిమాండ్..!
శతఘ్నా న్యూస్: ప్రకాశిం 
జిల్్ల, కొిండేపి నియోజకవర్ిం, 
సిింగరాయకొిండలో మినీ 
బైప్స్ నిందు జియో 
5జి అిండర్ కేబుల్ వర్్క 
జరుగుతుిందని, దీనివలన 
మించినీట్ పైప్లు మరియు 
సిసి రోడు్ల దబ్తినే అవకాశిం 

ఉిందని స్థినిక ప్రజలు జనసేన ప్ర్టీ దృష్టీకి తెల్యపరచిన్రు. దీనిపై స్పిందిించిన జనసేన 
మిండల అధయూక్షులు ఐన్బతితున రాజేష్ సింబింధిత గమపించాయతీ కారయూదరిశిని వివరణ 
అడగగా జియో5జి నెట్వర్్క పనులు వలన ఏమైన్ నషటీిం వాట్లే్ల అవకాశిం ఉిందని వాట్ని 
పూరితుగా వారే మరమతుతుల చేపట్టీ యధావిధిగా ఇవా్వలని, అదేవిధింగా దీనికి కొింత అమౌింట్ 
డిప్జిట్ చేసి డిడి దా్వరా ఇవ్వమని చెపి్పన్మని సిింగరాయకొిండ కారయూదరిశి వివరణ ఇచిచిన్రు. 
అయినప్పట్కీ కాింట్రాకటీర్ డిప్జిట్ చేయలేదు, అనుమతులు పొిందని కారణింగా ప్రస్తుతిం 
పనులను నిలుప్ధల చేసి, అనుమతులు పొిందిన తరా్వత పనులు చేస్కోవాల్సీిందిగా జనసేన 
ప్ర్టీ నుిండి విజ్ఞపితు చేయడిం జరిగినది. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన ప్ర్టీ న్యకులు మరియు 
సిింగరాయకొిండ 10వ వారు్డ మెింబర్ ఓలేట్ రవిశింకర్ రెడి్డ, 3వ వారు్డ మెింబర్ కోట్, 2వ 
వార్్డ మెింబర్ విజయ్ కుమార్, సనెనా బోయిన వీరయయూ, ఇరుకుమారి శ్రీకాింత్, కారని స్రేష్, 
మేకల అింకారావు, మరియు స్థినిక ప్రజలు ప్ల్్న్నారు.

పవన్ కళా్యణ్ ముఖ్యమంత్రి అవా్లని అజీ్మర్ దరా్గలో ప్రత్్యక ప్రారధినలు
శతఘ్నా న్యూస్:  ఆత్మకూరు: భారత్ దేశింలో ప్రసిదిధి గాించిన 
రాజస్థిన్ లో ఉననా శ్రీశ్రీశ్రీ సయయూద్ హజరత్ ఖా్వజా మొయినుదీ్దన్ 
గరిబ్ నవాజ్ అజీ్మర్ దరా్ 811 ఉరుస్ (గింధిం) సిందర్ింగా 
ఆదివారిం అనింత స్గరిం మిండల జనసేన అధయూక్షులు షేక్ 
మహబూబ్ మస్తున్ కుటుింబ సభుయూలతో కల్సి సిందరిశిించి 
ప్రత్యూక ఫాత్హా (పూజ) చేసి ఆింధ్రరాష్ట్రిం అభవృదిధి చెిందాలని, 

ఆింధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు బాగుిండాలని. 2024 ఎలక్న్ లో జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ మఖయూ మింత్రి 
అవా్వలని దరా్ వద్ద ప్రత్యూక దువ్వ (ప్రార్దనలు) చేయడిం జరగిింది. ఈ కారయూక్రమాలో కుటుింబ సభుయూలతో 
ప్టు జనసేన మిండల సింయుకతు కారయూదరిశి షేక్ ఖాజా మస్తున్ ప్ల్్నడిం జరిగిింది.
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