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ఆనం రంనారయణ రెడ్డి 
ప్రాణ రక్షణ బాధ్యత డీజీపీ తీసుకోవాలి

•శాసనసభ్యులే ప్రాణ హానితో భయపడే పరిస్థితులు వచ్చాయి
శతఘ్ని న్యుస్: వెంకటగిరి ఎమ్మెలేయు, మాజీ మెంత్రి శ్రీ ఆనెం రెంనారయణ రెడ్డి 
గారు తనకు ప్రాణ హాని ఉెందని ఆెందోళన చెందటెం చూస్తెంటే రష్టెంలో ప్రతీకార 
రజకీయాలు పరకాష్టకు చేరయనిపిస్తెందని జనసేన పార్్ట అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యుణ్ ఒక ప్రకటనలో వ్యుఖ్యునిెంచ్రు. ప్రజా జీవితెంలో సదీర్ఘ అనుభవెం, 
హెందా అయిన రజకీయ నాయకుడ్గా పేరునని శ్రీ ఆనెం రెంనారయణ రెడ్డి 
గారే ఆెందోళన చెందుతునానిరు అెంటే మిగిలిన ప్రజా ప్రతినిధుల పరిస్థితి ఏమిటి? 
శాసనసభ్యులే ప్రాణ హానితో భయపడే పరిస్థితులు వచ్చాయి. మెం నెల్లూరులో 
ఉననిప్పటి నుెంచి ఆనెం కుటెంబెంతో పరిచయెం ఉెంది. ప్రభ్త్వ వయువహార శైలి 
గురిెంచీ, తన నియోజకవర్ెంలో అభివృదిధి కారయుక్రమాలు చేపట్టకపోవడెం గురిెంచీ 
శ్రీ రెంనారయణ రెడ్డి గారు తన అభిప్రాయాలు వలలూడ్ెంచడమ నేరెం అని ప్రభ్త్వ 
పెద్దలు భావిెంచినటలూనానిరు. ఆయనకు కేటాయిెంచిన రక్షణ స్బ్ెందిని సైతెం 
తగి్ెంచ్రు. ఈ పరిణామాలను పరిగణనలోకి తీసకొని శ్రీ రెంనారయణ రెడ్డి 

గారి ప్రాణ రక్షణ బాధయుతను రష్ట డీజీపీ తీసకోవ్లి. ఆయనకు తగిన రక్షణ ఏర్పట చేయాలి. ఈ విషయెంలో రష్ట డీజీపీ బాధయుత తీసకోకపోతే కేెంద్ర హోమ్ శాఖకు 
లేఖ రస్ రష్టెంలో నెలకొనని పరిస్థితిని తెలియపరుస్్తను. అధికార పార్్టలో ఉనని ఎమ్మెలేయులు ప్రాణ భయెంతో ఉనానిరు. అలాగే సే్వచ్ఛగా మాటాలూడుకొనే పరిస్థితి కూడా 
లేదు. సెంత ఎమ్మెలేయులపైనే నిఘాలు, ఫోన్ సెంభాషణలు దెంగ చ్టగా వినడెం పాలకుల అభద్రతా భావ్నిని తెలుపుతోెంది. అధికార పార్్ట ఎమ్మెలేయు శ్రీ కోటెంరెడ్డి 
శ్రీధర్ రెడ్డి గారు నేరుగా సీఎెం, ఆయన కారయులయెంపై ఫోన్ టాయుపిెంగ్ ఆరోపణలు చేసే్త బాధయుత కలిగిన డీజీపీ, హోమ్ శాఖ మెంత్రి ఎెందుకు మాటాలూడటెం లేదు? శ్రీ 
రెంనారయణ రెడ్డి గారు చేస్న ప్రాణ హాని ప్రకటన, శ్రీ శ్రీధర్ రెడ్డిగారు చేస్న ఫోన్ టాయుపిెంగ్ వ్యుఖయుల గురిెంచి రష్ట ప్రభ్త్వెం ప్రజలకు వివరణ ఇవ్్వలి అని శ్రీ పవన్ 
కళ్యుణ్ డ్మాెండ్ చేశారు.

త్వరలో మరిన్ని చేరికలు.. భవిష్యత్ జనసేన పార్టీదే: గాదె
శతఘ్ని న్యుస్:  గుెంటూరు: ఉమమెడ్ గుెంటూరు జిలాలూ అధయుక్షులు గాదె 
వెంకటేశ్వరవు ఆధ్వరయుెంలో గుెంటూరు పట్టణ కేవీపీ కాలనీ 21వ వ్ర్డి కి 
చెందిన షబ్్ర్, వెంశీ, బనీని, ఇమ్రాన్, శాస్త్రి, పవన్ హరి, ఆలీ, మస్్తన్, భవ్ని, 
రెహామెన్ తదితరులు పార్్టలో చేరడెం జరిగిెంది.. పార్్టలో చేరినవ్రిని జనసేన 
కెండువ్లతో గాదె ఆహా్వనిెంచి, ఈ సెందర్ెంగా ఆయన మాటాలూడుతూ జిలాలూ 
వ్యుప్తెంగా త్వరలో పార్్టలో మరినిని చేరికలు ఉెండబోతునానియి, భవిషయుత్ 
జనసేన పార్్టదే అనానిరు. ఈ కారయుక్రమెంలో జిలాలూ ఉపాధయుక్షులు అడపా 
మాణికాయులరవు, జిలాలూ ప్రధాన కారయుదరిశి నారదాస రమచెంద్ర ప్రస్ద్, శిఖ్ 
బాలు, జిలాలూ సెంయుక్త కారయుదరిశి చటా్టల త్రినాధ్, కొర్రపాటి నాగేశ్వరవు, 
నాయకులు, కారయుకర్తలు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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పల్లె పల్లె ఎగరాలి పవననని జెండా 19వ రోజు
• మెంగనుర్ గ్రామెంలో వెంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యుస్: నాగర్ కర్నిల్, పల్లూ పల్లూ ఎగరలి పవననని జెండా రెెండవ విడత 
కారయుక్రమెంలో భాగెంగా బిజినపలిలూ మెండలెం, మెంగనుర్ గ్రామెంలో వెంగ 
లక్షష్మణ్ గౌడ్ గురువ్రెం పాదయాత్ర చేపటా్టరు. కారయుక్రమెంలో భాగెంగా జనసేన 
నాయకులు, జనసైనికులతో కలిస్ పాదయాత్రగా గ్రామెంలోని ప్రజల సమసయులు 
తెలుసకుెంటూ, పార్్ట స్దాధిెంతాలను ప్రజలకు వివరిస్్త, కారయుక్రమానిని మెందుకు 
స్గిెంచ్రు. ఈ కారయుక్రమెంలో నాగర్ కర్నిల్ నియోజకవర్ నాయకులు గోపాస్ 
కురమెనని, హారి నాయక్, బోట్క రమష్, బోనాస్ శివ, నరేష్, స్రయు, రజు నాయక్, 
వెంశీ రెడ్డి, బాలకృష్ణ, చెంద్ర శేఖర్, మహేష్, ఆరిఫ్, తదితరులు పాల్్నానిరు.

• గౌరరెం గ్రామెంలో వెంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పాదయాత్ర
గురువ్రెం స్యెంత్రెం బిజినపలిలూ మెండలెం, గౌరరెం గ్రామెంలో వెంగ లక్షష్మణ్ 
గౌడ్ పాదయాత్ర చేపటా్టరు. కారయుక్రమెంలో జనసేన నాయకులతో, జనసైనికులతో 
కలిస్ పాదయాత్రగా గ్రామెంలో పరయుటిెంచ్రు. గ్రామెంలోని ప్రజల సమసయులు 
తెలుసకుెంటూ, పార్్ట స్దాధిెంతాలను ప్రజలకు వివరిస్్త, కారయుక్రమానిని మెందుకు 
స్గిెంచ్రు. ఈ కారయుక్రమెంలో నాగర్ కర్నిల్ నియోజకవర్ నాయకులు హారి 

నాయక్, బోట్క రమష్, బోనాస్ శివ, స్రయు, లిెంగెం నాయక్, వెంశీ రెడ్డి, బాలకృష్ణ తదితరులు పాల్్నానిరు.

షేక్ రియాజ్ ను కలిసిన కనపరితి మనోజ్ కుమార్
శతఘ్ని న్యుస్:  కొెండెపి: ప్రకాశెం జిలాలూ జనసేన పార్్ట అధయుక్షులు షేక్ రియాజ్ ను పొననిల్రు మెండలెం అధయుక్షులు కనపరి్త 
మనోజ్ కుమార్ గురువ్రెం మరయుదపూర్వకెంగా కలవడెం జరిగిెంది. ఈ సెందర్ెంగా షేక్ రియాజ్ మాటాలూడుతూ పొననిల్రు 
మెండలెంలో కనపరి్త మనోజ్ కుమార్ ప్రజా సమసయుల మీద అలుపెరగని పోరటెం చేస్తనానిడు, నితయుెం ప్రజలకు అెందుబాటలో 
ఉెంటూ, రోజు రోజుకీ పొననిల్రు మెండలెంలో జనసేన ప్రజాదరణ పొెందటెం ఆనెందకరెం. వైస్పి అరచకానిని ఎెండగడుతూ, 
ప్రజలకు చేరువవుతూ, మెండలెంలో ఉనని సమసయులు ఎప్పటికపు్పడు మా దృష్్టకి తీసకువస్్త, ఉననితమైన చదువు చదివి, ఆ 
చదువుకునని జాఞానానిని ప్రజలకు పెంచుతూ ఉెండటెం, ప్రజా సమసయుల మీద నితయుెం పోరడుతునని వయుకి్త అని షేక్ రియాజ్ మనోజ్ 
కుమార్ ని అభినెందిెంచ్రు. వైసీపీ ప్రభ్త్వెంలో దగాపడడి మోసపోయిన ఎసీసీ, ఎసీ్టలకు అెండగా జనసేన పార్్ట ఉెంటెంది, ఎసీసీ 
ఎసీ్టలకు మద్దతుగా ఫిబ్రవరి 4, శనివ్రెం పొననిల్రు మెండలెం, అగ్రహారెం సెంటరోలూ అెంబేద్కర్ విగ్రహెం వద్ద ఎసీసీ ఎసీ్టలకు 

అెండగా ఉెంటూ వ్రి తరఫున పోరటెం చేయడెం జరుగుతుెంది, ఈ కారయుక్రమెంలో ప్రతి ఒక్కర్ పాల్్ని, విజయవెంతెం చేయాలని కనపరి్త మనోజ్ కుమార్ తెలియజేశారు.

ఉప ముఖ్యమెంత్రి అనవసర వ్్యఖ్యలు మానుకోవ్లి: డాకటీర్ యుగెంధర్
శతఘ్ని న్యుస్:    గెంగాధర్ నెల్లూరు నియోజకవర్ెం, వతుకుప్ప మెండలెం, 
మారేపలిలూ పెంచ్యతీలోని మారేపలిలూ గ్రామెంలో ఆనెందాచ్రి కుటెంబానిని 
జనసేన ఇనాచారిజి డాక్టర్ యుగెంధర్ పొనని సెందరిశిెంచి. ఈ సెందర్ెంగా 
డాక్టర్ యుగెంధర్ మాటాలూడుతూ ఉపమఖయుమెంత్రి అనవసర విషయాలు 
మాటాలూడడెం మానుకోవ్లని హితవు పలికారు. గ్రామీణ అభివృదిధి పటలూ శ్రద్ద 
చూపాలని, గ్రామీణ రోడలూ వేయడెంపై చొరవ చూపాలని అగ్రహెం వయుక్తెం 
చేశారు. స్్వమి నోటి దురుస మానుకోవ్లని, ప్రతిదీ ప్రజలు చూస్తనానిరు.. 
స్్వమికి ఇదే చివరి ఎనినికలని, నారయణస్్వమి అసెంబ్లూ అభయురిథిగా వేస్్ట 
అని, ఇక చ్లు, ప్రజలు కూడా విస్గి వేస్రి పోయారని, బెందు ప్రీతితో 
నియోజకవర్ెం అభివృదిధి చెందలేదని అగ్రహెం వయుక్తెం చేశారు. దళితులకు 
నాయయుెం జరగలేదని, వేరొకరికి అవకాశెం ఇవ్్వలని డ్మాెండ్ చేస్రు. 
బాధాతప్త హృదయులకు అెండగా జనసేన అెండగా ఉెంటెందని తెలిపారు. 
కష్్టలు ఎక్కడ ఉెంటెందో జనసేన అక్కడుెంటెందని తెలిపారు. మారేపలిలూ 
గ్రామ నివ్స్ ఆనెందాచ్రి ఇటీవల బైక్ ఆకిసీడెెంట్ లో కాలుకి బలమైన 
దెబ్ తగిలి బెడుడికే పరిమితమై ఉెండగా అెండగా జనసేన నిలబడ్ మారేపలిలూ 

వ్స్ చెంతకు జనసేన చేరి నితయువసర సరుకులు బియయుమ పెంపిణీ చేశారు. ఈ కారయుక్రమెంలో మెండల అధయుక్షులు పురుషోత్తెం, ఉపాధయుక్షులు సతీష్, ప్రధాన కారయుదరిశి మని, జిలాలూ 
సెంయుక్త కారయుదరిశి కోలార్ వెంకటేష్, సీనియర్ నాయకులు యతీశ్వర్ రెడ్డి, కారే్వటి నగరెం మెండల ఉపాధయుక్షులు విజయ్, ప్రధాన కారయుదరిశి నరేష్, జనసేన నాయకులు భాస్కర్, 
అజయ్, శివ, చెంద్రబాబు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రాముల వ్రి విగ్రహ ప్రతిషటీ కార్యక్రమెంలో 
పాల్గొనని డాకటీర్ పిల్లె శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యుస్: పిఠాపురెం నియోజకవర్ెం, గోకివ్డ గ్రామెం నెందు శ్రీ రమల వ్రి గుడ్ని 
పునరినిరమెణెం చేస్ విగ్రహ ప్రతిష్టకు మఖయు అతిథులుగా ఆహా్వనానిని మనినిెంచి విచేచాస్న పిఠాపురెం 
నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాస్్పటల్ అధినేత డాక్టర్ పిలాలూ శ్రీధర్ విగ్రహ ప్రతిష్ట 
అనెంతరెం స్్వమివ్రి అననిసెంతర్పణ కారయుక్రమెంలో పాల్్ని, స్్వమివ్రికి అననిసెంతర్పణ 
కారయుక్రమెం నిమిత్తెం 2116/- ర్పాయలు విరళెంగా అెందిెంచడెం జరిగిెంది. ఈ కారయుక్రమెంలో 
భాగెంగా అధిక సెంఖయులో గోకివ్డ జనసైనికులు, గ్రామ భకు్తలు మరియు ప్రజలు పాల్్నడెం 
జరిగిెంది.

హర్షవరిథిత మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీస్ 
ను ప్రారెంభెంచిన ఇమ్మడి కాశీనాథ్

శతఘ్ని న్యుస్: ప్రకాశెం జిలాలూ, మార్కపురెం పట్టణెం, నెహ్రూ బజార్ పాెండురెంగస్్వమి గుడ్ 
వద్ద హర్షవరిథిత మలీ్ట & స్పర్ స్పష్లిటీస్ ప్రారెంభోతసీవ కారయుక్రమెం ఘనెంగా జరిగిెంది. ఈ 
కారయుక్రమానికి మరయుదపూర్వక ఆహా్వనెం మరకు మఖయు అతిథిగా జనసేన పార్్ట మార్కపురెం 
నియోజకవర్ ఇెంఛార్జి ఇమమెడ్ కాశీనాథ్ విచేచాస్, హాస్్పటల్ ను ప్రారెంభిెంచ్రు.

మలిలెపూడి వీరస్్వమి భౌతికకాయాన్ని సెందరి్శెంచి 
పుషాపెెంజలి ఘటెంచిన పెంతెం నానాజీ

శతఘ్ని న్యుస్: కాకినాడ వ్స్తవుయులు 
మలిలూపూడ్ బాబు తెండ్రి మలిలూపూడ్ వీరస్్వమి 
నేడు స్వర్స్తలయాయురు. వ్రి నివ్స గృహానికి 
వళిళి వ్రి భౌతికకాయానిని సెందరిశిెంచి 
పుష్్పెంజలి ఘటిెంచి నివ్ళులు అరి్పెంచిన 
జనసేన పార్్ట పీఏసీ సభ్యులు, కాకినాడ 
ర్రల్ ఇెంచ్ర్జి పెంతెం నానాజీ.

చిరుపవన్ సేవ్సమితి ఉచిత మెంచి నీట సరఫరా
శతఘ్ని న్యుస్: రజోలు: జనసేన 
పార్్ట, చిరుపవన్ సేవ్సమితి 
ఆద్వరయుెంలో ఏర్పటచేస్న వ్టర్ 
టాయుెంకర్ దా్వర గురువ్రెం 
అెంతరే్వది శ్రీ లక్ష్మీ నరశిెంహస్్వమి 
కళ్యుణోతసీవ్ల సెందర్ెంగా 
అెంతరే్వది తీర్దెంలో పలు 

సత్రమలకు 3వ రోజు ఉచిత త్రాగునీరు సరఫర చేయడెం జరిగిెంది.

శ్రీ శ్రీ బోడిలిెంగేశ్వరస్్వమి తీరథి మహోత్సవెంలో 
పాల్గొనని గెంగులయ్య

శతఘ్ని న్యుస్:  అల్లూరి సీతారమ రజు జిలాలూ, పాడేరు, గూడెెం కొత్త వీధి మెండలెం, 
పెదవలస గ్రామెంలో ఇలవేలు్ప శ్రీ శ్రీ బోడ్లిెంగేశ్వర స్్వమి తీర్ద మహోతసీవ్నికి జనసేన 
అరకు పాడేరు పారలూమ్ెంట్ ఇెంచ్ర్జి వెంపూర్ గెంగులయయు మఖయుఅతిగా హాజరై, పూజా 
కారయుక్రమాలు నిర్వహిెంచ్రు. ఈ కారయుక్రమెంలో చిెంతపలిలూ మెండలెం నాయకులు 
వెంతల బుజిజిబాబు, కిమడు క్రిష్ణమూరి్త, స్్వమి, అశోక్, శేఖర్, జనసైనికులు తదితరులు 
పాల్్నానిరు.

మన ఊరిలో జనవ్ణి కార్యక్రమాన్ని 
ప్రారెంభెంచిన లోకెం మాధవి

శతఘ్ని న్యుస్: నెలిలూమరలూ నియోజకవర్ెం పూసపాటిరేగ మెండలెం చిెంతపలిలూ గ్రామెంలో 
పార్్ట బలోపేతెం మరియు ప్రజా సమసయుల పోరటానికై మన ఊరిలో జనవ్ణి 
కారయుక్రమానిని జనసేన నాయకురలు లోకెం మాధవి ప్రారెంభిెంచ్రు. గడప గడపకు 
పరయుటిెంచిన మాధవి చిెంతపలిలూ గ్రామసథిలు ఎదురొ్కెంటనని సమసయులు, ప్రస్తత ప్రభ్త్వెం 
వ్రికి చేస్న అనాయుయెం పై తీవ్ర స్థియి లో మెండ్పడాడిరు. మృతసీ్యకారులు, కలులూగీత 
కారిమెకులు, రోజు కూలి చేసకుెంటూ జీవనోపాధి స్గిస్తనని వ్రి బాధలు వర్ణనాతీతెం.ఆ 
ప్రాెంతెం లో అభివృదిధి ఎక్కడ వేస్న గెంగళి అక్కడ్ లానే తయారయియుెంది. గ్రామెం 
లోని పారిశుధయుెం ఏ మాత్రెం పరిశుభ్రమగా లేదు. ఇప్పటికీ తాగినీటి సమసయు ఊరిని 
వెంటాడుతూనే ఉెంది. 40 ఏళలూనుెండ్ ఎనినిప్రభ్తా్వలు వస్తనాని తమ ప్రాెంతెం అభివృదిధి 
ఏ మాత్రెం మెందుకు పోలేదు అని గ్రామస్తలు వ్పోయారు. వైస్సీర్సీపీ ప్రెస్డెెంటలూ, 
వ్ర్డి మ్ెంబరులూ తమకి నిధులు విడుదల అవ్వటేలూదు అని మొరపెట్టకునానిరు. చిెంతపలిలూ 
జటి్ట నిరమెణెం చేపటా్టలని, లేకపోతే ఈవలసలు ఇలానే కొనస్గుతూ ఉెంటాయని 
మృతసీ్యకార కుటెంబాలు ఆవేదన చెందాయి. చిెంతపలిలూకి చెందిన 25 కుటెంబాల ఇళుళి 
దగధిెం అయి 4 ఏళులూ గడుస్తనాని ఈ రోజుకీ వ్రికి నిధులు మెంజూరు అవ్వకపోవడెం 
ఈ ప్రభ్త్వ నియెంత పాలనకి అద్దెం పడుతుెంది అని లోకెం మాధవి ధ్వజమ్తా్తరు. 
మానస ట్రస్్ట కి సెంబెంధిెంచిన భూమి పై తమ నివ్స్లిని ఖ్ళీ చేయమెంటనానిరు అని, 
కనీసెం నోటీసలు కూడా ఇవ్వకుెండా తమ ఇళలూ కూలిచావేతకి అధికారులు యతినిెంచ్రు 
అని అక్కడ నివస్స్తనని వ్రు తెలియజేస్రు. సమసయులు ఆనిని క్షుణ్ణెంగా వినని మాధవి 
బాధితుల తరపున తమ పోరటెం చేస్్తెం అని భరోస్ కలి్పెంచ్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ప్రజా సమస్యలపై జనసేన పోరుబాట 33వ రోజు పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యుస్: ఏల్రు నియోజకవర్నిని అట్టడుగు స్థియికి తీసకువళిలూ సమసయుల నిలయెంగా మారిచా 
వేశారని రెడ్డి అప్పలనాయుడు స్థినిక ఎమ్మెలేయు ఆళళినానిపై మెండ్పడాడిరు. 33వ రోజు పాదయాత్రలో 
భాగెంగా గురువ్రెం 6వ డ్విజన్ లోని శివ కామాక్షి కాలనీ, ఆళళినాని కాలనీలో ఆయన పరయుటిస్్త 
ప్రజలు పడుతునని సమసయులు తెలుసకునానిరు. ఈ సెందర్ెంగా రెడ్డి అప్పల నాయుడు మాటాలూడుతూ 
గతెంలో మమ సర్పెంచిగా, ఎెంపీపీగా ఉననిపు్పడు రోడలూను వేయడెం జరిగిెందని తరువ్త రోడులూ గాని 
డ్రైనేజీలు గాని వేస్న దాఖలాలు లేవని అనానిరు. 200 ర్పాయల దగ్ర నుెండ్ మాకు పెన్షనులూ వచేచాదని 
కానీ ఈ వైసీపీ ప్రభ్త్వెం వచిచాన తర్వత మా పెన్షనలూను తొలగిెంచ్రు. ఎనినిస్రులూ అపె్లూ చేస్న 200 
యూనిటలూ వెంక చపి్ప మా పెన్షనలూను పీకి వేస్తనానిరని, ఇెంకొక ఆవిడ నా భర్తకు పెన్షన్ వచేచాది. భర్త 
చనిపోయి నాలుగు సెంవతసీరలయిెంది కానీ ఈ రోజుకు నాకు పెన్షనులూ రలేదని నాకు ఏ ఆధారెం లేదని 
ఆవేదన వయుక్తెం చేశారు. ఏ డ్విజన్ లో చూస్న డ్రైనేజీ సరఫర లేదు. మెంచినీటి సదుపాయెం లేదు. 
ఏ నాయకుడ్ని అడగాలో తెలియదు. ఎవరి దగ్రికి వళ్ళిలో తెలియదు. మొననినే ఎెంఆరిసీ కాలనీలో 
చూసే్త ఒకాయన చనిపోతే తెంగెళళిమూడ్ సమెశానానికి తీసకువళ్లూరు. అక్కడ వ్ళులూ 10,000 డ్మాెండ్ 
చేశారు. తరువ్త 6000 ర్పాయలు కి బేరమాడారు. అెంటే కారొ్పరేషన్ 5000 నిర్ణయిెంచిెంది కదా 
మీరు ఆరు వేల ర్పాయలు చలిలూెంచడానికి ఏెంటని అడుగుతునానిరు. ఇలా అయితే మమ సెంస్్కరలు 
చేయనివ్వమ అెంటనానిరు. ఏల్రుని అట్టడుగు కి తోస్ వేశారు. సమసయుల మయెంలో పడేశారు. 
వృధుధిలు, వికలాెంగులు,వితెంతువుల పెన్షనలూను కూడా పీకి వేస్తనానిరని ఇలా ఐతే వ్ళులూ ఎలా బతుకుతారని 
ప్రశినిెంచ్రు?. ఏల్రు నియోజకవర్ెంలోని ఎమ్మెలేయు పెళిలూ సెంబరలు మనిగితేలుతునానిరని మెండ్ 
పడాడిరు. వైసీపీ అధిష్్టనెం మిమమెలిని గడపగడపకు మన ప్రభ్త్వమని తిరిగమని పెంపితే మా ఎమ్మెలేయు 
ఆళళినాని గారు పెళిలూ పెందిళులూ ఏర్పట చేసకొని మనిగితేలుతునానిరని విమరిశిెంచ్రు.ప్రజలు బాధలోలూ 
ఉెంటే మీరు ఈ విధెంగా సెంబరలు చేసకోవడెం సబబేనా అని ప్రశినిెంచ్రు?. ఆళలూ నాని కాలనీలో సరైన 

వసతులు లేవు. ఏల్రు ప్రజలు చబుతూనే ఉనానిరు ఆళళినాని గారు మా డ్విజన్ కు వసే్త చొకా్క పట్టకొని నిలదీస్్తమని. ఇప్పటికైనా మీరు బుదిధి తెచుచాకుని స్థినిక ఎమ్మెలేయుగా ఉెండ్ 
మీరు గాని మీ యొక్క ప్రభ్త్వెం గానీ ప్రజల బాధలు తెలుసకుని వ్టికి పరిష్్కరెం చూపే విధెంగా ఉెండాలని ఏల్రు జనసేన పార్్ట నుెండ్ డ్మాెండ్ చేస్తనానిమని అనానిరు. ఈ 
కారయుక్రమెంలో జనసేన పార్్ట జిలాలూ లీగల్ సల్ అధయుక్షులు నిమమెలజోయుతి కుమార్, పశిచామగోదావరి జిలాలూ కారయుదరిశి కస్్తరి స్యి తేజస్్వని, నగర అధయుక్షుడు నగి రెడ్డి కాశి నరేష్, 
ఉపాధయుక్షులు సెందరనీడ్ ప్రస్ద్, ప్రధాన కారయుదరిశి సరిది రజేష్, ఫ్యున్సీ ప్రెస్డెెంట్ దోసపరి్త రజు, అధికార ప్రతినిధి అలులూ స్యి చరణ్, కారయుదరిశి కెందుకూరి ఈశ్వరరవు, ఎట్ెంచి 
ధరేమెెంద్ర, సరళ, బొతసీ మధు, సషల్ మీడ్యా కో ఆరిడినేటర్ జనసేన రవి, చిత్తరి శివ, కోలా శివ నాయకులు వీరెంకి పెండు, రెడ్డి గౌర్ శెంకర్, బోెండా రమ నాయుడు, నిమమెల 
శ్రీనివ్సరవు, గుబ్ల నాగేశ్వరరవు, వేమల బాలు, గెడడిెం చైతనయు, బొదాధిపు గోవిెందు, బలరెం, చీమల గోపి, మజిజి శ్రీనివ్సరవు, సరేష్ వీరమహిళలు కోలా సజాత, తుమమెపాల 
ఉమాదుర్, పెండు ప్రియారని, దుర్ బి తదితరులు పాల్్నానిరు.

వీరననిబాబు సెంబరెంలో పాల్గొనని జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యుస్: పి.గననివరెం 
నియోజకవర్ెం, యర్రెంశెటి్ట వ్రి 
పాల్ెంలో జరుగుతునని వీరననిబాబు 
సెంబరెం కారయుక్రమెంలో ఉమమెడ్ తూరు్ప 

గోదావరి జిలాలూ జనసేన అధయుక్షులు కెందుల దురే్ష్, జిలాలూ ఉపాధయుక్షులు శిరిగినిడ్ 
వెంకటేశ్వరవు, అమలాపురెం పారలూమ్ెంటర్ నియోజకవర్ ఇెంచ్రిజి డెంఋ శేఖర్, 
అమలాపురెం నియోజక వర్ెం నాయకులు లిెంగోలు పెండు, డాక్టర్ సల్ రష్ట కారయుదరిశి 
శ్రీమతి కొపు్పల నాగ మానస, యర్రెంశెటి్ట వ్రి పాల్ెం గ్రామ సర్పెంచ్ యర్రెంశెటి్ట 
తాతాలు మరియు పార్్ట నాయకులు, కారయుకర్తలు అధిక సెంఖయులో పాల్్నానిరు.

పవన్ సీఎెం అయితే నైతిక విలువలతో కూడిన పాలన
శతఘ్ని న్యుస్:  రజెంపేట, 
జనసేన పార్్ట అధినేత పవన్ 
కళ్యుణ్ ఆెంధ్రప్రదేశ్ రష్్రానికి 
మఖయుమెంత్రి అయితేనే నైతిక 
విలువలతో కూడ్న పాలన 
ఉెంటెందని రజెంపేట 
జనసేన పార్్ట జనసేన 
నాయకులు తాళలూపాక 
శెంకరయయు అనానిరు. 
రజెంపేట జనసేన పార్్ట 
అసెంబ్లూ ఇెంచ్ర్జి మలిశెటి్ట 
వెంకటరమణ ఆదేశాల 
మరకు పవననని ప్రజా బాట 

కారయుక్రమెంలో భాగెంగా 57వ రోజు గురువ్రెం రజెంపేట మెండలెం కూచివ్రిపల్లూ 
పెంచ్యతీలోని పలు గ్రామాలలో జనసేన నాయకులు పవననని ప్రజా బాట కారయుక్రమానిని 
నిర్వహిెంచ్రు. ఈ కారయుక్రమానికి మఖయుఅతిథిగా జనసేన రష్ట చేనేత వికాస కారయుదరిశి 
రటాల రమయయు హాజరయాయురు. ఈ సెందర్ెంగా ప్రతి ఇెంటికి వళిలూ జనసేన పార్్ట 
ర్పొెందిెంచిన స్దాధిెంతాలు, ఆశయాలు హామీలతో కూడుకునని కరపత్రాలను పెంపిణీ 
చేశారు. ఈ సెందర్ెంగా జనసేన నాయకులు తాళలూపాక శెంకరయయు మాటాలూడుతూ. 
జనసేన పార్్ట వయువస్థిపకులు పవన్ కళ్యుణ్ రష్్రానికి మఖయుమెంత్రి అయితేనే నైతిక 
విలువలతో కూడ్న పాలన కొనస్గుతుెందనానిరు. రష్ట అభివృదిధికై జనసేన పార్్టకి ఒక్క 
అవకాశెం ఇవ్్వలని వ్రు విజఞాపి్త చేశారు. ఈ కారయుక్రమెంలో పోలిశెటి్ట శ్రీనివ్సలు. 
జనసేన వీరమహిళలు జడాడి శిర్ష, మాధవి, జనసేన కారయుకర్తలు, అభిమానులు, 
మహిళలు పాల్్నానిరు.

ఘనెంగా దాసరి లక్ష్మీ, రొక్ెం ఝానీ్సల జన్మదిన 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యుస్: గుెంటూరు: జనసేన 
పార్్ట జిలాలూ పార్్ట కారయులయెంలో జిలాలూ 
అధయుక్షులు గాదె వెంకటేశ్వరరవు 
ఆధ్వరయుెంలో కారో్పరేటర్ శ్రీమతి దాసరి 
లక్ష్మీ మరియు వీరమహిళ రొక్కెం 

ఝానీసీ పుటి్టనరోజు సెందర్ెంగా వ్రిని సనామెనిెంచి కేక్ కట్ చేయడెం జరిగిెంది. ఈ 
కారయుక్రమెంలో జిలాలూ నాయకులు, వీరమహిళలు పాల్్నడెం జరిగిెంది.

పలువురిన్ పరామరి్శెంచిన పెంతెం నానాజీ
శతఘ్ని న్యుస్: కాకినాడ ర్రల్, కాకినాడ స్టీ, కరప, ప్రాెంతాలలో ఇటీవల 
మరణిెంచిన, మరియు అనారోగయుెంతో ఉననివ్రిని, ప్రమాదాలోలూ గాయపడ్న వ్రిని వివిధ 
కారణాలవలలూ చెందమామ ఆసపత్రి, గవరనిమ్ెంట్ ఆసపత్రి, మ్డ్కవర్ ఆసపత్రిలలో 
ఉనని జనసేన నాయకులు, జనసైనికులను, వ్రి కుటెంసభ్యులను జనసేన పీఏసీ 
సభ్యులు, కాకినాడ ర్రల్ ఇెంచ్ర్జి పెంతెం నానాజీ పరమరిశిెంచ్రు.

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

నిరుపేద కుటుంబానికి జనసేన తోడ్పాట
శతఘ్ని న్యుస్: శ్రీకాళహస్్త నియోజకవర్ెం, రేణిగుెంట పట్టణెంలోని పదామెనగర్ కి చెందిన నిరుపేద కుటెంబానికి చెందిన మరఠీ శీను ఇటీవల గుెండె జబు్తో మరణిెంచడెం 
జరిగిెంది. గర్వతి అయిన అతని భారయు శ్రీమతి మరఠీ మీనాను గురువ్రెం నియోజకవర్ నియోజకవర్ జనసేన ఇనాచారిజి శ్రీమతి వినుత కోటా వ్రి ఇెంటికి వళిలూ పరమరిశిెంచి, 2 
నెలలకి సరిపడా బియయుెం, నితాయువసర వస్తవులు మరియు కూరగాయలు ఇవ్వడెం జరిగిెంది. భవిషయుతు్తలో ఏ అవసరెం ఉనని జనసేన అెండగా ఉెంటెందని బరోస్ ఇవ్వడెం జరిగిెంది. 
ఈ కారయుక్రమెంలో నాయకులు బాలాజీ, భాగయులక్ష్మి, తాయుగరజులు, రజా రయల్, జోయుతి కుమార్, నాథమని, గాెంధీ తదితరులు పాల్్నానిరు.

పాలనలో వై.సి.పి పూరితిగా వైఫల్యెం చెందిెంది: సెంగిస్టటీ అశోక్
శతఘ్ని న్యుస్: కాకినాడ స్టిలో జనసేన పార్్ట మా ప్రాెంతెం – మా సచివ్లయెం – మన జనసేన అనే నినాదెంతో 

పార్్ట అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ ఆలోచనలకు అనుగుణెంగా, మతా్త శశిథర్ స్చనలతో, పార్్ట అధయుక్షులు సెంగిసటి్ట 
అశోక్ నేత్రుత్వెంలో గురువ్రెం స్యెంత్రెం 38ఏ వ వ్రుడి సచివ్లయెం పరిధిలో మమిమెడ్ కోటేశ్వరరవు 

ఆధ్వరయుెంలో కారయుక్రమెం నిర్వహిెంచ్రు. ఈ సెందర్ెంగా సచివ్లయ పరిధి ప్రాెంత ప్రజలు తమ సమసయులు 
చపు్పకునానిరు. తమకు రేషన్ కారుడిల సరుకులు సమయానికి అెందటేలూదని కొెంతమెంది, రేషన్ కారుడిలు తమకు 
లేవని దీనితో కొనిని ప్రభ్త్వ పధకాలను తామ పొెందలేకపోతునానిమనానిరు. మఖయుెంగా తమకి కొమరిగిరిలో ఇళళి 
సథిలాలు ఇవ్వడెంపై తీవ్ర అసెంతృపి్త వలిబుచ్చారు. ఈ విషయమై సెంగిసటి్ట అశోక్ స్పెందిస్్త తమ నాయకుడు 
మతా్త శశిధర్ గారు కొమరిగిరి ప్రాెంతానిని పరిశీలనకు వళ్ళిరనీ అక్కడ కనీస సదుపాయాలను కూడా అభివృదిధి 
చేయడెం లేదని ఆెందోళన చేస్రని వ్రికి గురు్తచేస్రు. పేదల సెంక్షేమెం వదిలేస్, కుటిల రజకీయాలు చేయడమ 

ఈ వై.స్.పి పార్్టకి వచచాని, పాలనలో ఈ ప్రభ్త్వెం పూరి్తగా వైఫలయుెం చెందిెందనానిరు. తక్షణమ అరుహులైన పేదలకు రేషన్ కారుడిలు మెంజూరు చేయాలని జనసేన పార్్ట తరపున డ్మెండ్ 
చేస్తనానిమని తెలిపారు. ఇవేకాక చ్లా సమసయులు ఎదురొ్కెంటనానిరని వీరి సమసయులపై జనసేన పార్్ట తరపున మతా్త శశిధర్ గారి నాయకత్వెంలో పోరడతామని స్పష్టెం చేస్రు. ఈ 
కారయుక్రమెంలో కాకినాడ స్టి జనసేన పార్్ట అధయుక్షుయుడు సెంగిసటి్ట అశోక్, స్టీ ఆర్నైజిెంగ్ సక్రటర్ మడుడి విజయ్ కుమార్, వీరమహిళలు భవ్నీ, సతయువేణి, రఘవ, రణి, అనెంతలక్ష్మి, 
మెంగాయమమె మరియు జనసైనికులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

200వ రోజుకు చేరుకునని పవననని అననిెంబెండి 
కార్యక్రమెం

200 రోజుల నండి పేదల ఆకలి తీరుస్తునని జనసేన నాయకుడు సిద్దు
కారయూక్రమంలో ముఖయూ అతిధిగా పాల్గొనని జిల్లా ప్రధాన కారయూదర్శి మున్వర్ భాష
సిద్దు సేవలు అభినదనీయం
పేదవార్ ఆకలి తీర్చడమే నా లక్ష్ం సిద్దు

శతఘ్ని న్యుస్: 
ఆతమెకూరు: డొకా్క 
సీతమమె స్ఫూరి్తతో, 
పవన్ కళ్యుణ్ 
ఆశయెంతో జనసేన 
నాయకుడు స్దు్ద 
ప్రారెంభిెంచిన పవన్ 
అనని అననిెం బెండ్ 
దా్వర 200వ రోజు 

కావలి స్థినిక ఏరియా హాస్్పటల్ నెందు వెందమెందికి పైగా పేదలకు భోజనెం 
అెందిెంచ్రు. ఈ కారయుక్రమెంలో మణుక్ెంత్ మాటాలూడుతూ 200రోజుల నుెండ్ 
పవననని అననిెంబెండ్ దా్వర స్దు్ద పేదల ఆకలి తీరచాడెం గప్ప విషయమని, పార్్ట కోసెం 
కస్టపడ్ పని చేసే వ్ళలూని అధిష్్టనెం ఖచిచాతెంగా గురి్తస్తెందని పవన్ కళ్యుణ్ అభిమానిగా 
స్దు్ద ఎనోని కారయుక్రమాలు చేస్తనానిడని పార్్ట బలోపేతెం కోసెం చ్లా బలెంగా పని 
చేస్తనానిడని తెలిపారు. స్దు్ద మాటాలూడుతూ చుట్ట ప్రక్కల ప్రాెంతాల నుెండ్ ఎెంతోమెంది 
పేదలు వైదయుెం కోసెం కావలి ఏరియా హాస్్పటల్ వద్దకు వస్్తరని వీళలూెంతా ఆకలితో 
కడుపు మాడుచాకుని ఇెంటికి వళలూడెం తాను గమనిెంచ్నని, వీళలూెందరి కడుపు నిెంపడమ 
లక్ష్యెంగా తమ అధినాయకుడు పవన్ కళ్యుణ్ ఆశయానిని నెరవేరచాలని సెంకల్పెంతో 
ఈ కారయుక్రమానిని చేపట్టడెం జరిగిెందని, రష్ట ప్రభ్త్వెం పేదలకు ఉచితెంగా భోజనెం 
అెందిెంచే వరకూ ఈ కారయుక్రమానిని కొనస్గిెంచి పేద ప్రజల ఆకలి తీరుస్్తనని 
తెలిపారు. ఈ కారయుక్రమెంలో జనసేన సీనియర్ నాయకులు తోట శేషయయు, ఆతమెకూరు 
జనసేన నాయకులు చినాని, ఆతమెకూరు బాబ్, సరేెంద్ర నాయుడు, తోట స్యి, చినాని, 
జోష్, చేవూరు స్యి, కర్మ్, మోహిద్, వ్హిద్, హర్ష్, నవీన్, బ్రహమెయయు, కార్్తక్, 
మనోహర్, కమల్ పాల్్నానిరు.

అెంగన్ వ్డీ కెంద్రాన్ని పరిశీలిెంచిన బొబ్బేపలిలె సురేష్
శతఘ్ని న్యుస్: సరే్వపలిలూ 
నియోజకవర్ెంలోని మనుబోలు 
మెండలెం, గోవిెందరజుపురెం 
గ్రామెంలోని అెంగన్ వ్డీ 
కేెంద్రానిని సరే్వపలిలూ నియోజకవర్ 
జనసేన పార్్ట నాయకులు 
బొబే్పలిలూ సరేష్ నాయుడు 
పరిశీలిెంచ్రు. ఈ సెందర్ెంగా 
బొబే్పలిలూ సరేష్ నాయుడు 
మాటాలూడుతూ రష్ట వయువస్య 
శాఖ మెంత్రి గారు ప్రాతినిధయుెం 

వహిస్తనని సెంత నియోజక వర్మైన సరే్వపలిలూ నియోజకవర్ెంలో నాడు నేడు పథకానికి 
సెంబెంధిెంచిన నిధులు ఎటపోతునానియి. ఎెందుకని గోవిెందరజుపురెంలోని అెంగన్ 
వ్డీ కేెంద్రెం చుట్టపక్కల కెంపచటలూ, మళలూపోదలతో నిెండ్పోయి ఉెంటే, నాడు నేడు 
పధకెం కిెంద పారిశుదధి్య పనులు చేయిెంచి శుభ్రెం చేయాలిసీన బాధయుత మీపై లేదా అనిని 
మెం ప్రశినిస్తనానిెం. చినని చినని పిలలూలు అెంగన్ వ్డ్ స్్కల్ కి వళిలూ అక్కడ ఆడుకునే 
పరిస్థితి లేకుెండా చేశారు. చిననిపిలలూలు తిరిగే ప్రదేశెం ఇెంత దారుణెంగా ఉెంటే ఎెందుకని 
రష్ట వయువస్య శాఖ మెంత్రి గారు పటి్టెంచుకోవడెం లేదు. మరి గడపగడపకు మన 
ప్రభ్త్వ కారయుక్రమెంలో తిరిగేటపు్పడు ఇవనీని కూడా ఆయనకి కనిపిెంచలేదా. లేదెంటే 
ఆ పార్్టకి సెంబెంధిెంచినటవెంటి నాయకులు ఆయన దృష్్టకి తీసకు వళలూలేదా. సరే్వపలిలూ 
నియోజకవర్ెంలో మమ అనిని ఏకగ్రీవమని చపు్పకుెంటనానిరు. మరి ఏకగ్రీవమైనపు్పడు 
ఎెందుకని అభివృదిధి చేయలేదు. నాడు నేడు పథకానికి సెంబెంధిెంచి ర్.కోటలూ ర్పాయల 
నిధులు ఎవరు దోచుకొని దాచుకుెంటనానిరు. నాడు నేడు పథకెం నిధులు ఎవరి ఖజానాలోకి 
వళు్తనానియి. 20 రోజుల లోపల అెంగన్ వ్డీ కేెంద్రెం పరిసర ప్రాెంతమెంతాట ఉనని పిచిచా 
మొక్కలు, మళలూపొదలు కిలూన్ చేస్ శుభ్రపరచ్లని మమ డ్మాెండ్ చేస్తనానిెం. అలా చేయని 
పక్షెంలో 20 రోజుల తర్వత జనసేన పార్్ట ఆధ్వరయుెంలో తామ కీలూన్ చేస్ అభివృదిధి చేస్్తెం. 
మీకు రెెండు స్రులూ సరే్వపలిలూ నియోజకవర్ ప్రజలు ఎమ్మెలేయుగా రెెండు స్రులూ గెలిపిెంచ్రని, 
కానీ మీరు మాత్రెం ప్రతినితయుెం పేపరలూలో సే్టటమెెంటలూ ఇస్్త, కాకమమె కథలు చబుతునానిరే తప్ప 
పల్లూలిని అభివృదిధి చేయడెం లేదు. ఇప్పటికైనా ప్రజల సెంక్షేమెంపై, గ్రామాల అభివృదిధిపై దృష్్ట 
పెటా్టలని జనసేన పార్్ట నుెంచి కోరుతునానిెం. ఈ కారయుక్రమెంలో, సధాకర్ సబ్రమణయుెం, 
రహెం భాయ్, అక్ర్, చినని, శ్రీహరి, రహమాన్, తదితరులు పాల్్నానిరు.

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


శుక్రవారం, 03 ఫిబ్రవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

సమస్యలతో ప్రజలు సతమతమవుతెంటే పటటీెంచుకోన్ 
ఏకగ్రీవ వైసిపి కారొపెరేషన్

శతఘ్ని న్యుస్: నెల్లూరు: జనసేన కారయుకర్తల ఆతీమెయ పలకరిెంపులో భాగెంగా జిలాలూ ప్రధాన కారయుదరిశి 
గునుకుల కిషోర్ 21 డ్విజన్ జనసేన కారయుకర్త శరవణ ఆధ్వరయుెంలో వ్రి ఇెంటి చుట్టపక్కల వ్రిని జనసేన 
పార్్టకి మద్దతు తెలపాలిసీెందిగా కోరుకునానిరు. ఈ సెందర్ెంగా వ్రు మాటాలూడుతూ.. ప్రజాస్్వమాయునికి తూటలూ 
పొడుస్్త గెలిచిన వై.స్.పీ కారొ్పరేటరులూ ప్రజలకు అెందుబాటలో లేరు. అనేక డ్విజనులతో డ్రైనేజీ సమసయులతో 
ఇబ్ెంది పడుతూ సీజనల్ వ్యుధులు ప్రబలి అనారోగాయునికి గురి అవుతునని ప్రజలను పటి్టెంచుకునే నాధుడే 
లేరు, కారొ్పరేటరులూ అెందుబాటలో ఉెండరు. ఫోన్ టాయుపిెంగ్ చేస్ మీ నాయకులు ఏమి అనుకుెంటనానిరో అని 
తెలుసకోవటెం కాదు, జగన్ పరదాలు తీస్ మీ ప్రభ్త్వెం గురిెంచి ప్రజలు ఎెం అనుకుెంటనానిరో కనుకో్కెండ్. 
కోటలూ ర్పాయలు ఖరుచాపెటి్ట గెలిచిన కారొ్పరేటరులూ సెంపాదిెంచుకోవడమ ధ్యుయెంగా ఉనానిరు. సపరిపాలనే 
ధ్యుయెంగా రష్ట అభివృదిధి లక్ష్యెంగా అడుగులు వేస్తనని పవన్ కళ్యుణ్ కి ఈస్రి అవకాశెం ఇవ్్వలిసీెందిగా 

కోరుతూ డోర్ ట డోర్ కాయుెంపెయిన్ చేశారు. గాజు గాలూస్ కి ఓట వేయిెంచడమ మఖయు లక్ష్యెంగా ఆరు రోజులుగా స్గుతునని ఈ కారయుక్రమెంలో గునుకుల కిషోర్ తో పాట శరవణ, 
సమెంత్ కుమార్, నయెం, హసని, సతీష్, స్యి, వెంకీ, తులస్ రమ్, ప్రశాెంత్ గౌడ్, కెంథర్, హేమచెంద్ర యాదవ్, ప్రసనని, మౌనేష్, ప్రతాప్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

రాక్షస పాలనపై సమరాన్కి సమాయతతిెం కావ్లి: నేరేళ్ళ సురేష్
శతఘ్ని న్యుస్: గుెంటూరు: రష్ట ప్రజల జీవితాలను చినానిభిననిెం చేస్్త మఖయుమెంత్రి జగన్ రెడ్డి నేతృత్వెంలో 
వైసీపీ ప్రభ్త్వెం కొనస్గిస్తనని రక్షస పాలనపై ప్రజల పక్షాన సమరనికి సమాయత్తెం కావ్లిసీన సమయెం 
ఆసననిమైెందని జనసేన పార్్ట గుెంటూరు అర్న్ అధయుక్షుడు నేరేళళి సరేష్ అనానిరు. గురువ్రెం పార్్ట కారయులయెంలో 
జరిగిన క్రియాశీలక సభ్యుత్వ నమోదు అవగాహనా సదససీకి ఆయన మఖయుఅతిథిగా పాల్్ని ప్రసెంగిెంచ్రు. ఈ 
కారయుక్రమానికి నగర కారయుదరిశి పామల్రి కోటేశ్వరరవు అధయుక్షత వహిెంచ్రు. నేరేళళి సరేష్ తన ప్రసెంగానిని 
కొనస్గిస్్త గత సెంవతసీరెం చేస్న క్రియాశీలక సభయుత్వ నమోదు కనాని ఈ సెంవతసీరెం అతయుధికెంగా చేయాలని 
నాయకులను కోరరు. ప్రస్తతెం జనసేనకు ప్రజలోలూ విపర్తమైన ఆదరణ లభిస్తెందనానిరు. పవన్ కళ్యుణ్ 
నాయకత్వెం పటలూ, ఆయన నిజాయితీ నిబదధిత పటలూ ప్రజలోలూ నమమెకెం ఏర్పడ్ెందనానిరు. ప్రధానెంగా వైసీపీకి వనునిదనునిగా నిలిచిన దళితులకు, మస్లూెం మైనారిటీలకు జగన్ రెడ్డి చేస్న 
ద్రోహెం గతెంలో ఏ మఖయుమెంత్రి చేయలేదని దుయయుబటా్టరు. పేద బడుగు బలహన వర్ల ప్రజలకు పవన్ కళ్యుణ్ ఒక ఆశాదీపెంలా కనిపిస్తనానిరని, వ్రెంతా జనసేన వెంట 
నడ్చేెందుకు స్ధధిెంగా ఉెండారనానిరు. మరో మఖయుఅతిథిగా పాల్్నని జిలాలూ అధికార ప్రతినిధి ఆళళి హరి మాటాలూడుతూ క్రియాశీలక సభయుత్వ నమోదులో రష్టెంలోనే గుెంటూరు నగరెం 
ప్రధమ స్థియిలో నిలిచేలా ప్రతీఒక్కర్ కృష్ చేయాలని కోరరు. జనసేన పార్్టలో చేరేెందుకు అనిని వర్ల ప్రజలు, మహిళలు, యువకులు, తటసథిలు ఎెంతో ఆసకి్తతో ఉనానిరనానిరు. 
జనసేన పార్్టలో క్రియాశీలక సభయుత్వ నమోదుకు ఐదు వెందల ర్పాయలు చలిలూెంచ్లిసీ ఉెంటెందని, దీనిదా్వర ఐదు లక్షల ప్రమాద భీమా చేయబడుతుెందనానిరు. ఈ నెల పది నుెంచి 
మొదలయ్యు సభయుత్వ నమోదు కారయుక్రమానిని నేరేళళి సరేష్ ఆధ్వరయుెంలో విజయవెంతెం చేయటానికి ప్రతీఒక్కర్ కృష్ చేయాలని కోరరు కారయుక్రమెంలో నగర ప్రధాన కారయుదరిశిలు 
కొెండూరి కిషోర్ కుమార్, యడలూ నాగమలేలూశ్వరరవు, ప్రధాన కారయుదరుసీలు ఆనెంద్ స్గర్, స్రిశెటి్ట ఉదయ్ నగర కమిటీ సభ్యులు, వీరమహిళలు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

పెంచాయతీ కార్యదరి్శన్ కలసిన జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యుస్: ప్రకాశెం జిలాలూ, 
కొెండేపి నియోజకవర్ెం, 
స్ెంగరయకొెండ మెండలెం, 
మలగుెంట పాడు గ్రామ 
పెంచ్యితీలో సమారు ఆరు 
నెలల క్రితెం జనసేన పార్్ట 
పరయుటిెంచి ప్రజలు డ్రైనేజీలు 

లేక పడుతునని ఇబ్ెందులు మూలగుెంటపాడు గ్రామపెంచ్యతీ కారయుదరిశికి వినతి 
పత్రెం ఇవ్వడెం జరిగినది. కానీ నేటికీ ఒక్క డ్రైనేజీ కూడా నిరిమెెంచకపోవడెం ఈ వైసీపీ 
ప్రభ్త్వ నిరలూక్షాయునికి నిదరశినెం. ఈ విషయెం గురిెంచి గురువ్రెం మూలగుెంటపాడు 
గ్రామపెంచ్యతీ కారయుదరిశి నజీర్ ను, జనసేన పార్్ట మెండల అధయుక్షులు ఐనా 
బతి్తన రజేష్ వివరణ అడుగగా విదాయునగర్ నాలుగు, ఐదు, లైన్ లకు న్తన డ్రైనేజ్ 
నిరిమెెంచటానికి తీరమెనెం చేయడెం జరిగిెందని, సదరు కాెంట్రాక్టర్ కు ఇచిచానామని 
త్వరలోనే పనులు మొదలు పెడతామని మూలగుెంట గ్రామపెంచ్యతీ కారయుదరిశి 
నజీర్ చప్పడెం జరిగినది. కానీ ప్రజలు పదే పదే మూలగుెంట పాడు గ్రామపెంచ్యతీ 
నుెండ్ చేస్్తమ అని చప్పడమ తప్ప, చేస్న పాపన పోలేదని ప్రజలు ఆగ్రహెం వయుక్తెం 
చేస్తనానిరు. ఇకనైనా ప్రజలకు చపే్ప సమాధానెం హేతుబదధిెంగా ఉెండాలని ప్రజలు 
కోరుకుెంటననిరని తెలియజేస్రు. ఈ కారయుక్రమెంలో స్ెంగరయకొెండ మెండల 
జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

గ్రామపెంచాయితీల సమాచారెం కోసెం 
దరఖాసుతి చేసిన రామ శ్రీన్వ్స్

శతఘ్ని న్యుస్: టి.సెండుపలిలూ మెండలెంలోని 
గ్రామపెంచ్యితీల సమాచ్రెం కోసెం అననిమయయు 
జిలాలూ పెంచ్యితీ అధికారిని శ్రీమతి ఎెం ధనలక్ష్మి 
కి దరఖ్స్తను జనసేన పార్్ట నాయకులు రమ 
శ్రీనివ్స్ అెందజేస్రు. దరఖ్స్తలో సెండుపలిలూ 
మెండలెంలో గ్రామపెంచ్యితీలు ఎనిని, అవి ఏవేవి 
వ్టి ప్రధాన కేెంద్రాలు పేరులూ మరియు వ్టి జనాభా, 
కొత్తగా ఎనినికలు జరిగిన గ్రామపెంచ్యితీలు ఎనిని 

అవి ఏవేవి. హైకోరు్ట ఉత్తరు్వల ప్రకారెంగా ఎనినికలు జరిగిన పెంచ్యితీలు ఏవేవి, 
ఎనిని, హైకోరు్టకు సమరి్పెంచిన సమాచ్రెం కాపీలు ఇవ్వవలస్నదిగా కోరుతునానిమని 
తెలియజేస్రు. ఏ కారణెం చేత హైకోరు్ట ఉత్తరు్వల దా్వర ఎనినికలు జరగకుెండా 
నిలిపివేయబడ్నవి అెందుకు గల కారణాలు.. ఇవ్్వలని డ్.పి.ఓని రమ శ్రీనివ్స్ 
కోరరు.

ఆశయ సెంసథి వ్యవస్థిపకులు రెడిడి రమణకు 
చిరు సనా్మనెం

శతఘ్ని న్యుస్:   చీపురుపలిలూ: కొెండ శెంభెం గ్రామెంలో యువకుడు జనసేన నాయుకుడు 
గరేలూ చిననిెం నాయుడు ఆధ్వరయుెంలో ప్రజా సేవకుడు, ఆశయ సెంసథి వయువస్థిపకులు రెడ్డి 
రమణ కు చిరు సనామెనెం జరిగిెంది. ఈయన సేవలను గురి్తెంచి యువశకి్త కారయుక్రమెంలో 
గౌరవనీయులు పవన్ కళ్యుణ్ లక్ష ర్పాయల చ్కను అెందిెంచిన విజయెం తెలిస్నదే. 
ఇదే గ్రామానికి చెందిన కళ్కారులు స్.హెచ్ దుర్రవు, నారయణమమె, శాెంతమమెలకు 
కూడా ఈ సెందర్ెంగా సనామెనెం చేయడెం జరిగిెంది.

కెండేలు ఔదారికి న్వ్ళులు అరిపెెంచిన పెంతెం 
నానాజీ

శతఘ్ని న్యుస్:   కాకినాడ 
ర్రల్ మెండలెం, 2వ 
డ్విజన్ జనసైనికులు, 
కొెండేలుపేట వ్స్తవుయులు 
కొెండేలు ఔదారి ఇటీవల 
మరణిెంచ్రు.. గురువ్రెం 
వ్రి కుటెంబ సభ్యులను 

జనసేన పార్్ట పీఏసీ సభ్యులు, కాకినాడ ర్రల్ ఇెంచ్ర్జి పెంతెం నానాజీ పరమరిశిెంచి, 
ఆయన చిత్రపటానికి నివ్ళులు అరి్పెంచ్రు.
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