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గుడిసేటి అమర్నాథ్ వల్ల ఈ ర్ష్ట్రా నికి, వారి కుటుంబానికి 
ఏమీ ఉపయోగుం

నోరు అదుపులో పెట్టుకో లేకుంటే, కాపులే నిన్ను జగదుంబ సుంటర్ లో 
గుడ్డలుడతీసి మరీ కొడతారు..
అమర్నుథ్ ఇక అమర్నుథ్ యాత్రే..
నిపుపులు చెరిగిన జనసేన పారీటు కిరణ్ ర్యల్ 
శతఘ్ను న్యూస్: తిరుపతి: తమ జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ పై గుడివాడ 
(గుడిసేటి) అమర్నుథరెడి్డ చేసిన అన్చిత వాయూఖయూలక ఆగ్రహుం వయూక్ుం చేస్్, 

జనసేన పారీటు నేతలు తిరుపతి అసుంబ్లీ ఇనాచార్జ్ కిరణ్ ర్యల్, పటటుణ అధయూక్షుడు ర్జారెడి్డ, అడ్వకేట్ ముకకు సతయూవుంతులు సుమన్ బాబు సపుుందుంచారు.. స్థానిక ప్రెస్ 
కలీబ్లీ ఆదవారుం మీడియాతో వీరు మాట్లీడుతూ.. కాపుల ఓటలీతో గెలిచిన అమర్నుథ్ న్ ఈస్రి కాపుల ఇళలీలోని కకకులు కూడా అన్ మతిుంచవని హెచచారిుంచారు.. 
కాపు జాతికి నాయూయుం చేసే దశగా ప్రజల శ్రేయసుసున్ కోరి తమ పవన్ కళ్యూణ్ పోర్డుతుుంటే ఈ ఐటీ శాఖ ముంత్రిగా ఒకకు కుంపెనీని కూడా ర్ష్ట్రానికి తీసుకర్కపోగా 
వైజాగ్ లో 600 ఎకర్లన్ భూకబాజ్ చేసిన ఘనత అమర్నుథ్ దే అని అనానురు.. ఇలుంటి పనికిమాలిన ముంత్రిని వైజాగ్ జగదుంబ సుంటర్లీ జనుం చేతే గుడ్డలూడదీసి 
కూర్చాబెటటుడుం ఖాయమనానురు, తమ జనసేన పారీటు జనుంలో న్ుంచి పుటిటుుందని , కానీ వైకాపా దుంగలు, డెకాఈట్సు, పోరుంబ్కలు, కబాజ్దరులతో అవినీతిపరులతో 
కలిసి దోచుకోవడానికి వైసిపి వెలసిుందని దుయయూ బట్టురు.. ఈ విలేకరుల సమావేశుంలో జనసేన పారీటు నాయకలు మనోజ్, గలలీ ఆదకేశవులు, పురుషోత్ుం తదతరులు 
పాల్గొనానురు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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న్యాయపోరాటంలో విజయం సాధంచిన బలరాముడు
దళిత కుటంబానికి 7 లక్షల వరకు ఆర్ధికసాయమందేలా పోరాటం చేసిన బలరామకృష్ణుడు
అరధిరాత్రి సమయంలో ఆర్ధికసాయమందేలా పోరాటం
న్యూయపోరాటంలో దేనికైన్ సిదధిమని నిరూపంచిన బత్తుల
బలరామునికి కృతజ్ఞతలు తెలిపన బాధిత కుటంబ సభ్యూలు
శతఘ్ను న్యూస్: ర్జానగరుం నియోజకవరగొుం, కోరుకొుండ ముండలుం, కోటికేశవరుం గ్రాముంలో 
ఇటీవలే బతు్ల బలర్మకృష్ణ ఆధ్వరయూుంలో జనసేన పారీటులో చేరిన దళిత యువకడు బూల 
ర్ుంబాబు కాుంట్రాకటుర్ దగగొర కూలిపని చేసుకుంటూ జీవనోపాధి కొనస్గిసు్ుండగా వుంతెన 
నిర్మాణుంలో కాుంట్రాకటుర్ సరైన ప్రమాణాలు పాటిుంచకుండా నిరలీక్ష్య వైఖరితో పని చేయుంచడుంతో 
నిర్మాణుంలో ఉనసు వుంతెన వద్ద లోతులో ఉనను గోతుల దగగొర నీళ్లీ తీసు్ుండగా పైన్ుండి మటిటు బెళలీలు 
విరిగిపడి దురదృషటువశాతు్ ర్ుంబాబు మృతి చెుందగా ఆ యువకడికి కట్ుంబానికి కాుంట్రాకటుర్ 
న్ుండి గానీ, అధికారి పారీటు గానీ, అధికారులు కానీ ఎట్వుంటి నాయూయుం చేయపోగా, కనీసుం బాధిత 
కట్ుంబానిను పలకరిుంచలేదు. గవరనుముంట్ హాసపుటల్ నుందు పోస్టు మారటుుం సమయుంలో కూడా 
బాధితుడి కట్ుంబానికి కాుంట్రాకటుర్ న్ుండి ఎట్వుంటి హామీ లభుంచలేదు. విషయుం జనసేనశ్రేణుల 
ద్వర్ సమాచారుం తెలుసుకనను ర్జానగరుం నియోజకవరగొ జనసేన నాయకలు బతు్ల బలర్మకృష్ణ హుట్హుటిన గవరనుముంట్ హాసిపుటల్ చేరుకని దళిత కట్ుంబానికి నాయూయుం 
చేయాలని అధికారులన్ నిలదీయగా వారి న్ుండి సరైన సమాధానుం ర్కపోవడుంతో అకకుడే గవరనుముంట్ హాసిపుటల్ ఎదురుగా ఉనను ర్డు్డపై మహా ధర్నుతో నాయూయపోర్ట్నికి 
దగారు. విషయుం తెలుసుకనను చుట్టుపకకుల జనసేనశ్రేణులు కూడా తోడవడుంతో పరిసిథాతులు ఉద్రిక్ుంగా మారడుంతో వుందలద పోలీసులు రుంగ ప్రవేశుం చేసి, పలుదఫాలు చరచాలు 
జరిపినపపుటికీ సరైన నాయూయుం జరగ లేదనను భావనతో ధర్నున్ బాధిత కట్ుంబాలతో కలిసి మరిుంత ఉదృతుం చేశారు. మూడు గుంటల ధర్ను అనుంతరుం మరిుంత ముంద పోలీసులు 
ఆ ప్రదేశానికి చేరుకని ధర్ను చేసు్నను బతు్ల బలర్మకృష్ణ, ఇతర జనసేన నాయకలన్, బాధిత కట్ుంబానిను అరెస్టు చేసి జిలలీలోని వివిధ పోలీస్ సేటుషనలీక తరలిుంచారు. బతు్ల 
బలర్మకృష్ణ,కొుంతముంద జనసేన నాయకలిను ర్జానగరుం పోలీస్ సేటుషన్ క తరలిుంచగా చుట్టు పకకుల గ్రామాలోలీ సమాచారుం తెలుసుకనను జనసేన నేతలు, జనసైనికలు పోలీస్ 
సేటుషన్ను ముటటుడిుంచి ర్డు్డపై ధర్నుక దగగా పరిసిథాతులు ఉద్రిక్ుంగా మారడుంతో పోలీసు ఉననుత అధికారులు ర్జానగరుం పోలీస్ సేటుషన్ చేరుకని బలర్మకృష్ణ, బాధిత కట్ుంబాలతో 
పలుదఫాలు చరిచాుంచి కాుంట్రాకటుర్ తో మాట్లీడి, బాధిత కట్ుంబానికి ఆరిథాక సహాయుం ప్రకటిుంచడుంతో వివాదుం కొుంతమేర సదు్దమణిగిుంద. అనుంతరుం ర్జముండ్రి గవరనుముంట్ 
హాసిపుటల్ చేరుకనను బతు్ల బలర్మకృష్ణ బాధిత కట్ుంబానికి తక్ణమే 5,00000/- లక్ల రూపాయలు, ఇతర ఖరుచా నిమిత్ుం లక్ రూపాయలు, ఇళలీ సథాలుం, ఇద్దరి చినను పిలలీల 
చదువుకి కావలసిన సౌకర్యూలు ప్రభుత్వ అధికారులు ఏర్పుట్ చేస్్మనడుంతో వివాదుం సదు్దమణిగిుంద. అనుంతరుం ర్త్రి 12 గుంటల సమయుంలో ఆ సొముమాని బాధితుడి కట్ుంబానికి 
అుందజేయడుంతో జనసేన పారీటు పక్షాన పోర్డి నాయూయుం చేసిన బతు్ల బలర్మకృష్ణక దళిత కట్ుంబానికి చెుందన పలువురు వయూక్లు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అనుంతరుం బతు్ల 
బలర్మకృష్ణ ఈ మహాధర్ను అనుంతరుం పోలీసు నిర్ుంధ సమయుంలో సహకరిుంచిన జనసేన నాయకలక, జనశ్రేణులక, వీరమహిళలక ప్రతేయూక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. బలర్మకృష్ణ 
ఈ విధుంగా పోర్టుం చేయకపోతే తమక ఏ విధుంగాన్ నాయూయుం జరిగేద కాదని దళిత కట్ుంబానికి చెుందన పలువురు సభుయూలు బతు్ల బలర్మకృష్ణక ప్రతేయూక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 
ఉదయుం న్ుంచి అర్ధర్త్రి 12 గుంటల వరక జరిగిన ఈ నాయూయపోర్టుంలో జనసేన నాయకలు, జనసైనికలు సమిష్టుగా పనిచేయడుంతో ఈ కారయూక్రముం విజయవుంతుం అయయూ దళిత 
బాధిత కట్ుంబానికి నాయూయుం జరిగిుంద.

మానవత్వం చాటిన జనసేన యువత
శతఘ్ను న్యూస్:  ఇచాచాపురుం ముండలుం ముచచాుంద్ర పుంచాయతీ బనీనుగానిపేట గ్రామానికి చెుందన 
గుడియా అరుజ్న్ స్హు గత ఐదు సుంవతసుర్లు కిుందట ఎలకి్రాకల్ ష్టక్ వలలీ అతని కాలు పోయుంద. 
తన్ ఉుండట్నికి ఇలులీ కూడా లేక చాల కషటు కాలుంలో ఉనానురు. తనకి భారయూతో పాట్ ఇద్దరు పిలలీలు 
కూడా ఉనానురు. ఇలులీ కట్టుకోవడానికి డబు్లు లేక ఒక రేక ఇుంట్లీ ఉుంట్నానురని తెలుసుకొని 
తిపపున దుర్యూధన రెడి్డ కమలయపుట్టుగా జనసేన యువతకి తెలియజేయగా వాళ్ళు ముంచి మనసుతో 
సపుుందుంచి తనని ఇలులీ కట్టుకోమని ఆదవారుం 8000 రూపాయలు ఆరిథాక స్యుం చేయటుం జరిగిుంద. 
ఇచాచాపురుం నియోజకవరగొుం ఇనాచారిజ్ దసరి ర్జు మరియు ర్ష్ట్ర జాయుంట్ సక్రటరీ తిపపున దుర్యూధన 
రెడి్డ చేతుల మీదుగా అుందుంచటుం జరిగిుంద. ఈ కారయూక్రముంలో కమలయపుటిటుగా జనసైనికలు, 
ముచచాుంద్ర ఎుంపిటిసి అభయూరిథా శుంకర్ రెడి్డ, కేదరిపురుం యూత్ లీడర్ పవర్ ర్జా, న్కర్జు, మోహన్, ర్ము తదతరులు పాల్గొనానురు.

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

మహాపాదయాత్రకు చీపురుపల్లి గ్రామంలో జననీరాజనం
వైయసా్సర్్సప ప్రభ్త్ం ప్రజలకు ఇచేచేది గోరంత.. లాకుకునేది కండంత… బత్తుల
నియోజకవర్ంలో ఎవర్కి ఏ కష్ం వచిచేన్ అండగా ఉంటం..
ఈ నియోజకవర్ంలో ఉనని ప్రతి పల్లెలో సగర్ంగా జనసేన జండా ఎగరవేసాతుం
నియోజకవర్ంలో సహజ వనరుల దోపడీపై త్రలో పోరాటనికి త్రలో కారాయూచరణ ప్రకటిసాతుం
ఎనినికలు ఎప్పుడు వచిచేన్ పూర్తుసాథాయిలో ఎదుర్కువడానికి సిదధింగా ఉన్నిం
జనం కోసం జనసేన.. మహాపాదయాత్ర 69వ ర్జు
శతఘ్ను న్యూస్:  జనుం కోసుం జనసేన.. మహాపాదయాత్ర లో భాగుంగా.. సీతానగరుం ముండలుం, 
చీపురుపలిలీ గ్రాముంలో.. ర్జానగరుం నియోజకవరగొ జనసేన నాయకర్లు శ్రీమతి బతు్ల వెుంకటలక్ష్మికి 
అపూర్వ స్్వగతుం లభుంచిుంద.. మహిళలు హారతులు పడుతూ, బాణసుంచా కాలుచాతూ.. జనసైనికల 
కేరిుంతల మధయూ పాదయాత్ర ఉతాసుహుంగా కొనస్గిుంద.. గ్రాముంలో ప్రజలతో మమేకమవుతూ, ప్రతి 
ఒకకురినీ ఈస్రి జనసేన పారీటుకి ఓట్ వేసి, పవన్ కళ్యూణ్ గారికి ఒక అవకాశుం ఇచిచా, ఆశీర్వదుంచాలని 
బతు్ల వెుంకటలక్ష్మి అభయూరిథాుంచడుం జరిగిుంద.. ఈ సుందర్ుంగా బతు్ల వెుంకటలక్ష్మి మాట్లీడుతూ.. నియోజకవరగొుంలో ఎవరికి ఏ కషటుుం వచిచానా ముుందుుండి ఆదుకుంట్మని, 
నియోజకవర్గొనిను యదేచచాగా దోచుకుంట్నను వైసీపీ నాయకల తీరున్ ఎుండగటటుడానికి త్వరలో కార్యూచరణ ప్రకటిస్్మని, ఎనినుకలు ఎపుపుడు వచిచానా ఈ నియోజకవరగొుంలో జనసేన 
పారీటుదే విజయమని, మూడు ర్జులోలీ ప్రారుంభమయ్యూ క్రియాశీలక సభయూతా్వలు నమోదుక జనసైనికలు సిద్ధుంగా ఉుండాలని పిలుపునిచాచారు.. నాయకలు, జనసైనికల సహకారుంతో 
పాదయాత్ర ముుందుక కొనస్గిుంద.. ఈ కారయూక్రముంలో కోన వాసు, కె ఆనుంద్, సిహెచ్ అభ, జి నవీన్, కే. ప్రస్ద్, బి, ఉదయ్, కె ర్జకమార్, ఎస్ తన్ష్, జి.అశోక్, టి రవితేజ, ఏ 
ప్రస్ద్, వై అనిల్ కమార్, జి సుబ్రహమాణయూుం, కె మునను, సీహెచ్ అబు్, డి నాగర్జు, బి య్సు, బి నరేష్, యు దలీప్, డి ర్కేశ్, బి ర్ుంచరణ్, సిహెచ్, ప్రశాుంత్, జి. వెుంకనను, మరియు 
ముండల సీనియర్ నేతలు నాగరపు సతి్బాబు, మద్దల య్సుపాదుం, బుండి సతయూ ప్రస్ద్, పి వరప్రస్ద్, గెడ్డుం కృష్ణయయూ చౌదరి, రుద్రుం నాగు, తనీనురు సురేష్, తనీనురు ర్జేుంద్ర, తనీనురు 
సీతార్ుం, తనీనురు సైపోసి, తనీనురు అచుయూత్, తనీనురు చైతనయూ, సైతిన్ వినయ్, బ్బి్రెడి్డ స్రిబాబు, దసరి రమేష్, ఎర్ర మణికుంఠ, ర్పాక మణి, బి డీపీ నాయుడు, మిరి్పాడు ప్రస్ద్, 
ఎస్ కె రబా్నీ, ఇతర జనసేన నాయకలు, జనసైనికలు, వీరమహిళలు పెద్దఎతు్న పాల్గొనానురు.

సూర్య మల్టీ స్పెషాల్టీ ప్రారంభోత్సవంలో 
పాల్గొన్న పితాని

ముమ్మిడివరం నియోజకవర్ంలో పతాని సుడిగాలి పరయూటన
పరయూటనలో భాగంగా పలుకారయూక్రమంలో పాల్్ని, పలువుర్ని పరామర్్శంచిన పతాని
శతఘ్ను న్యూస్: ముమిమాడివరుం: ర్ష్ట్ర జనసేన పారీటు ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ 
సభుయూలు మరియు ముమిమాడివరుం నియోజకవరగొుం ఇుంచార్జ్ పితాని బాలకృష్ణ తాళళురేవు 
ముండలుం బైపాస్ ర్డు్డలో గల స్రయూ మలీటు సపుష్టలిటీ హాసిపుటల్ ప్రారుంబ్తసువ 
కారయూక్రముంలో పాల్గొనానురు. అనుంతరుం ఐ పోలవరుం ముండలుం, ఐ పోలవరుంలో శ్రీ శ్రీ 
శ్రీ సత్మమా తలిలీ అమమావారి సుంబరుం మహోతసువుంలో పాల్గొనానురు. అదేవిధుంగా ముంగా 
పాలుంలో శ్రీ శ్రీ శ్రీ భాగిర్మమా అమమావారి న్తన ఆలయుం విగ్రహ ప్రతిషటు మహాతసువుంలో 
పాల్గొనానురు. అనుంతరుం కాట్రేనికోన ముండలుం, కుంద కపపు గ్రాముంలో న్కల దురగొ 
బాబు గృహప్రవేశుం వేడుకలోలీ పాల్గొనానురు. నడవ పెళిలీ గ్రామానికి చెుందన అనార్గయూుంతో 
బాధపడుతునను సఒస్ని ర్ుంబాబు న్ పర్మరి్శుంచారు. మరియు అదే గ్రామానికి 
చెుందన కుంటి ఆపరేషన్ చేసుకనను మటటుపరి్ సతయూనార్యణన్ పర్మరి్శుంచారు. 
వీరి వెుంట జిలలీ ఉపాధయూక్షులు అధయూక్షులు స్నబ్యన మలిలీకారుజ్న ర్వు, సుంస్ని 
పాుండురుంగార్వు, మటటుపరి్ శుంకర్, భీమాల స్రి నాయుడు, పిలిలీ గోపి మరియు 
నాయకలు, కారయూకర్లు పాల్గొనానురు.

పాటంశెట్టీ చిన రాఘవయ్యపారుకుపై పాలకులకు, 
అధికారులకు ఎందుకంత నిరలిక్ష్ం

శతఘ్ను న్యూస్:  గుుంటూరు పటటుణానిను ఆర్గయూ 
నగర్ గా మారేచాుందుక పారుకులన్ అభవృద్ధ 
చేసు్నానుముంటూ చెబుతునను నగరపాలక 
సుంసథా కమీషనర్ కీరి్ చేకూరికి రెుండు 
దశాబా్దలుగా పాలకల నిరలీక్షాయూనికి గురై 
అస్ుంఘ్క కారయూకలపాలక నిలయుంగా 
మారిన శ్రీనివాసర్వు తోటలోని పాటుంశెటిటు 
చిన ర్ఘవయయూ పారుకు కనపడకపోవటుం 
శోచనీయమని జనసేన పారీటు జిలలీ అధికార 
ప్రతినిధి ఆళళు హరి ఆవేదన వయూక్ుం చేశారు. 

ఆర్గయూ నగర్ లో శ్రీనివాసర్వుతోటక స్థానుంలేద అని, ఇకకుడి ప్రజలు ఏుం పాపుం 
చేశారని కమీషనర్ ని ప్రశనుుంచారు. దదపు నలభై వేలముంద నివసిుంచే ఈ ప్రాుంతుంపై 
నాయకలక, అధికారులక ఎుందుక చిననుచూపో అర్ధుం కావటుం లేదని ఆవేదన వయూక్ుం 
చేశారు. ఆదవారుం ర్ఘవయయూ పారుకుని జనసేన పారీటు నాయకలు పరిశీలిుంచారు. పారుకు 
మొత్ుం పిచిచా మొకకులతో, గడి్డతో పెరిగిపోయుందని, బెుంచీలు, ఆట వసు్వులు పూరి్గా 
పాడైపోయాయ అనానురు. ఇకకుడి మహిళలు నడక కోసుం, వాయూయాముం చేయడుం కోసుం 
దూర ప్రాుంతాలక వెళళువలసి వసు్ుందనానురు. ప్రజలక మానసిక ఉలలీస్నిను, ఆహాలీదనిను, 
ఆర్గాయూనిను అుందుంచాలనను బాధయూతన్ పాలకలు, అధికారులు ఎపుపుడో గాలికివదలేస్రని 
దుయయూబట్టురు. ఈ పారుకులో మదయూుం, గుంజాయ వుంటి మాదకద్రవాయూలు సేవిసు్నానురనానురు. 
ఈ నేపధయూుంలో చుట్టుపకకుల ప్రజలు ఎపుపుడేమి జరుగుతుుందో అనను భయాుందోళనక 
గురవుతునానుమని స్థానికలు మొతు్కుంట్నాను వారి మొర వినేవారే లేరని ఆవేదన వయూక్ుం 
చేశారు. పారుకు అభవృద్ధ పై పలుమారులీ సుంబుంధిత అధికారులన్, స్థానిక నేతలన్ కలిసినా 
ఎలుంటి ఉపయోగుం లేదని విమరి్శుంచారు. స్థానిక ఎమమాలేయూ, కార్పురేటర్ లక ఈ పారుకు 
దుసిథాతి గురిుంచి తెలిసినా నిమమాకనీరెతి్నట్లీ వయూవహరిసు్నానురని ధ్వజమతా్రు. కమీషనర్ 
కీరి్ చేకూరి అనాను ప్రతేయూక శ్రద్ధ తీసుకొని పారుకుని అభవృద్ధ చేయాలని కోర్రు. వాకిుంగ్ 
ట్రాక్ నిరిమాుంచి వాయూయామ పరికర్లన్ ఏర్పుట్ చేయాలని, పిలలీలు ఆడుకోవట్నికి ఆట 
వసు్వులన్ కూడా ఏర్పుట్ చేయాలని కోర్రు లేనిపక్ుంలో స్థానిక ప్రజలిను కలుపుకొని 
ఆుందోళన చేపట్టులిసు వసు్ుందని ఆళళు హరి హెచచారిుంచారు. పారుకుని పరిశీలిుంచిన వారిలో 
డివిజన్ అధయూక్షుడు సయయూద్ షరుఫుదీ్దన్, వడె్డ సుబా్ర్వు, సయయూద్ రఫీ, పరిసపోగు రమేష్, 
యాకోబు, స్య, సలుం తదతరులునానురు.

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


సోమవారం, 06 ఫిబ్రవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ సంకురాత్రికి అభినందనలు తెలిపిన 
డాక్టర్ పిల్లా  శ్రీధర్

శతఘ్ను న్యూస్:  పిఠాపురుం: సుంకర్త్రి ఫుండేషన్ అధినేత శ్రీ కిరణ్ కుంటి హాసిపుటల్ 
ద్వర్ అనేకముందకి కుంటి చూపున్ అుందస్్, ఉచిత సేవలు అుందుంచిన మన డాకటుర్ 
చుంద్రశేఖర్ సుంకర్త్రికి పదమాశ్రీ అవారు్డ వచిచాన సుందర్ుంగా పిఠాపురుం నియోజకవరగొ 
జనసేన నాయకలు శ్రీ విష్్ణ హాసిపుటల్ అధినేత డాకటుర్ పిలలీ శ్రీధర్ పదమాశ్రీ అవారు్డ గ్రహీత 
డాకటుర్ చుంద్రశేఖర్ సుంకర్త్రికి అభనుందనలు తెలపడుం జరిగిుంద. అనుంతరుం డాకటుర్ 
పిలలీ శ్రీధర్ మాట్లీడుతూ పదమాశ్రీ అవారు్డకే వన్ను తెచిచాన డాకటుర్ చుంద్రశేఖర్ సుంకర్త్రి 
గారికి అభనుందనలు తెలుపుతూ సుంక్ుంతి ఫుండేషన్ ద్వర్ అనేక సేవలు అుందస్్ 

శ్రీ కిరణ్ కుంటి హాసిపుటల్ ద్వర్ అనేక వేల ముంద ప్రజలక కుంటి చూపు నుందస్్ వేల 
కట్ుంబాలక వెలుగునిచిచానట్వుంటి డాకటుర్ చుంద్రశేఖర్ సుంకర్త్రి గారికి ఈ అవారు్డ 
ర్వడుం ఆుంధ్ర ర్ష్ట్రానికి భారతదేశానికి కూడా గర్వకారణుం అని డాకటుర్ పిలలీ శ్రీధర్ 
అనానురు. ఈ కారయూక్రముంలో భాగుంగా ర్ష్ట్ర మతాసుకార నాయకలు కుంబాల దసు, బొజజ్ 

గోపికృష్ణ, స్మినేడి అపపునను, మతసుష్యకార నాయకలు పలేలీటి బాపన దర, పలనుటి మధు, కుంద చక్రబాబు, కారిపిరెడి్డ వెుంకటేష్ మరియు జనసైనికలు పాల్గొనడుం జరిగిుంద.

సభ్యత్వ నమోదు వేగవంతం చేయాల్
శతఘ్ను న్యూస్: గుుంటూరు: జనసేన పారీటు సిద్దుంతాలన్ ప్రజలోలీకి విస్ృతుంగా ప్రచారుం చేసి 
సభయూత్వ నమోదున్ వేగవుంతుం చేయాలని ఆ పారీటు గుుంటూరు నగర అధయూక్షుడు నేరెళలీ సురేష్ 
పేర్కునానురు. ఆదవారుం స్థానిక 32వ డివిజన్ బ్రాడీపేటలోని జనసేన డివిజన్ కార్యూలయుంలో 
జనసేన నగర సుంయుక్ కారయూదరి్శ కొత్ కోటి ప్రస్ద్ ఆధ్వరయూుంలో జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్వ 
నమోదున్ విజయవుంతుం చేసేుందుక జనసైనికలతో సమావేశుం జరిగిుంద. ఈ సుంధర్ుంగా 
ప్రస్ద్ మాట్లీడుతూ ప్రజా వయూతిరేక విధానాలు అవలుంబిస్్నను వైకాపా ప్రభుత్వుం పై ప్రజలోలీ 

విశా్వసుం సననుగిలిలీుందనానురు. వైసీపీ అర్చక పాలనలో నితాయూవసర ధరలు విపరీతుంగా పెరిగి 
స్మాన్యూలు బ్రతకలేని దుర్ర పరిసి్తులు న్లకొనానుయని ఎదే్దవా చేశారు. ఈ క్రముంలో ప్రజా 
సమసయూలపై అనేక పోర్ట్లు చేస్్నను జనసేనాని పవన కళ్యూణ్ నాయకతా్వనిను బలపరిచేల 
ప్రజలు తమవుంతు సహకారుం అుందుంచాలని పిలుపు నిచాచారు. డివిజన్ లో చేపటటుబ్య్ 

సభయూత్వ నమోదు లో స్థానికలు పాల్గొని తమ సహకార్ననుుందుంచాలని పిలుపునిచాచారు. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన ఐటీ సభుయూలు సునీల్ అఖిల్, 32వ డివిజన్ అధయూక్షుడు చుందు శీన్వాసుర్వు, 
ప్రధాన కారయూదరి్శ పాశుం మధు, పాశుం నాగారుజ్న, అరవిుంద్ జైన్, జుజజ్రపు ర్జు, నలలీబ్యన అనిత, గబి్ల సునీత, అనాల ఉదయ్, బ్డ్డపాటి ప్రస్ద్ తదతరులు పాల్గొనానురు.

గంటూరు జనసేనలో భారీ చేరికలు
శతఘ్ను న్యూస్:  గుుంటూరు నగరుంలోని స్థానిక 25వ వారు్డ డివిజన్ న్ుండి నగర 
అధయూక్షులు నేరెళలీ సురేష్ మరియు 25వ డివిజన్ అధయూక్షుడు సుంజీవ్ ఆధ్వరయూుంలో జనసేన 
పారీటుని మరియు పవన్ కళ్యూణ్ నాయకతా్వనిను బలపరచడానికి పెద్ద సుంఖయూలో యువకలు 
జనసేన పారీటులో చేర్రు. పారీటులో చేరినా్వరిని వారికి స్దరుంగా పారీటు కుండువా కపిపు 
పారీటులోకి ఆహా్వనిుంచారు. ఈ కారయూక్రముంలో జిలలీ అధికార ప్రతినిధి అలహరి, నగర 
ఉపాధయూక్షులు చిుంతా ర్జు, నగర ప్రధాన కారయూదరి్శ యడలీ నాగమలేలీశ్వరర్వు, నగర 
కారయూదరు్శలు మిరియాల వెుంకట్, బుండారు రవీుంద్ర, షేక్ బాష్ట, కొత్కోట ప్రస్ద్, 
పారీటు విధేయులు పమిడి పవన్, జనసైనికలు పాల్గొనానురు.

జనసేన ఆధ్వర్యంలో పరా్యవరణ పరిరక్ణ కోసం 
మొకకులు నాటే కార్యక్రమం

శతఘ్ను న్యూస్: వైజాగ్ వెస్టు: 
జనసేన పారీటు విశాఖ పశచామ 
నియోజకవరగొుం జనసైనికడు 
పవన్ ఆనుంద్ ఆధ్వరయూుంలో 
పర్యూవరణ పరిరక్ణ కోసుం 
ఆదవారుం గోపాలపటనుుం 

92వ వారు్డలో వెుంకట్పురుం, స్య నగర్, వెుంకట్ద్రి గారె్డన్సు, ఎసీసు బ్సీ కాలనీ, 
పదమానాభ నగర్ మరియు అజుంతా పార్కు కాలనీ ప్రాుంతాలోలీ మొకకులు నాటే కారయూక్రముం 
చేపట్టురు. ఈ కారయూక్రముంలో జనసైనికలు, వీరమహిళలు పెద్ద ఎతు్న పాల్గొని 
కారయూక్రమానిను జయప్రదుం చేశారు.

సంకర శ్రీ మహాలక్ష్మిని సతకురించిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ను న్యూస్:  కాకినాడ 
సిటీ: జనసేన పారీటు ర్ష్ట్ర 
పీఏసీ సభుయూలు మరియు 
కాకినాడ సిటీ ఇనాచార్జ్ 
ముతా్ శశధర్ ఆదేశాల 
మేరక సుుంకర సురేష్ 
ఆధ్వరయూుంలో జనవరి 
26 గణతుంత్ర దనోతసువ 
సుందర్ుంగా ఢిలీలీలో 

జరిగిన వేడుకలోలీ ఎన్.ఎస్.ఎస్ పెరేడ్ కాయూుంపెయన్ లీడ్ గా కాకినాడక చెుందన 
సుుంకర శ్రీ మహాలక్ష్మి బెస్టు కాయూుంపెయన్ గర్లీ అవారు్డ గెలుపుందడుం జరిగిుంద. ఈ 
అవారు్డని ప్రెసిడెుంట్ ద్రౌపతి గారిచే తీసుకోవడుం జరిగిుంద. ఈ సుందర్ుంగా సుుంకర 
శ్రీ మహాలక్ష్మిని సతకురిుంచి, అభనుందనలు తెలియజేయడుం జరిగిుంద. కాకినాడకి 
చెుందన మహిళ ఇల బెస్టు కాయూుంపెయన్ గర్లీ గా అవారు్డ స్ధిుంచడుం యావత్ కాకినాడ 
ప్రజలుందరికీ గర్వుం కారణుం అని తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన పారీటు 
ఉమమాడి తూరుపుగోదవరి జిలలీ ప్రధాన కారయూదరి్శ తలటుం సతయూ, చీకటలీ వాసు, ఫణుంద్ర 
నాయుడు, హైమా, మనోహర్లీల్ గుపా్, అవులూరి సురేష్ మరియు జనసైనికలు, 
వీరమహిళలు ఈ కారయూక్రముంలో పాల్గొనడుం జరిగిుంద.

శ్రీ లక్ష్మి నారాయణ కళ్్యణోత్సవంలో పాల్గొన్న 
పంతం నానాజీ

శతఘ్ను న్యూస్:  కాకినాడ రూరల్ నియోజకవరగొుం, కరప ముండలుం, గొర్రిపూడిలో 
పెద్దపుుంత ర్మాలయుం వద్ద జరిగిన శ్రీ లక్ష్మి నార్యణ కళ్యూణోతసువుంలో జనసేన 
పారీటు పీఏసీ సభుయూలు, కాకినాడ రూరల్ ఇుంచార్జ్ పుంతుం నానాజీ పాల్గొని, స్్వమి వారికి 
పూజా కారయూక్రమాలు నిర్వహిుంచి, తీర్ధ ప్రస్దలు సీ్వకరిుంచారు.

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

నొ మై కాని్సటిట్యూఎన్్స: గుడిమలలెం గ్రామంలో వినుత కోట పరయూటన
శతఘ్ను న్యూస్: శ్రీకాళహసి్ నియోజకవరగొుం, ఏరేపుడు ముండలుం, గుడిమలలీుం గ్రాముంలో ఆదవారుం 
నొ మై కానిసుటిటూయూఎనీసు కారయూక్రముంలో భాగుంగా శ్రీకాళహసి్ నియోజకవరగొుం జనసేన పారీటు ఇుంఛారిజ్ 
శ్రీమతి విన్త కోట్ పరయూటిుంచి ఇుంటిుంటికీ వెళిలీ ప్రజల సమసయూలు తెలుసుకోవడుం జరిగిుంద. 
గ్రాముంలోని మహిళలు ప్రేమగా విన్త క ఆహా్వనుం పలికారు. పరయూటనలో గ్రాముంలోని సి.సి 
ర్డులీ, డ్రైనేజీ కాలువల శుభ్రత, నితాయూవసర వసు్వుల ధరలు పెుంపు, విదుయూత్ ధరల పెుంపు 
మొదలగు సమసయూలన్ గ్రామసుథాలు తెలిపారు. ఈ ప్రభుత్వుం వచాచాక ప్రజలక జరిగిన మేలు 
గోరుంత అయతే ప్రజల న్ుండి దోచుకననుద కొుండుంత అని తెలిపారు. ర్న్నను ఎనినుకలోలీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారికి ఒకకు అవకాశుం ఇచిచా చూస్్మని గ్రామసుథాలు, ముఖయూుంగా మహిళలు తెలిపారు. ఈ 
కారయూక్రముంలో ఏరేపుడు ముండల అధయూక్షులు కిరణ్ కమార్, శ్రీకాళహసి్ ముండల అధయూక్షులు దుండి 
ర్ఘవయయూ, నాయకలు లోక, వినోద్ కమార్, నితీష్ కమార్, చుందు చౌదరి, భాన్, వుంశీ, 
చుంద్ర, వెుంకటరమణ, బాలజీ, ఈశ్వర్, గాుంధీ, జనసైనికలు మనోజ్, రవి, ర్చపాళుం వుంశీ, 
జగదీష్, అయయూపపు, కళ్యూణ్ ర్యుడు, భీమేస్, మురుగ, లోకేష్, ర్జా తదతరులు పాల్గొనానురు.

క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కారా్యచరణపై విస్తృత స్థా యి సమావేశం
శతఘ్ను న్యూస్: న్లిలీమరలీ నియోజకవరగొుంలో జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు ప్రక్రియ 
ఫిబ్రవరి 10వ తేదీ న్ుంచి 28వ తేదీ వరక జరగన్నను నేపథయూుంలో ఆ పారీటు ముండల అధయూక్షులు 
మరియు సీనియర్ నాయకలు సమీక్ సమావేశుం పూసపాటిరేగ ముండల కేుంద్రుంలో 
నిర్వహిుంచారు. ఈ సమీక్లో భాగుంగా పుంచాయతీకి కనీసుం ఒక సభయూత్వ నమోదు వాలుంటీరు 
ఉుండేటట్లీ నియోజకవర్గొనికి వుంద ముందకి తగగొకుండా జనసైనికలక అవకాశుం కలిపుుంచాలని 
నిర్ణయుం తీసుకనానురు. సభయూత్వ నమోదు మూడవ విడత సభయూత్వ నమోదు ప్రక్రియ క్షేత్ర స్థాయకి 
మరిుంత చేరువయ్యూల తీసుకెళలీబ్తునానుమని ముండల అధయూక్షులు, సీనియర్ నాయకలు 
సమావేశుంలో వెళలీడిుంచారు. ఈ కారయూక్రముంలో న్లిలీమరలీ, డెుంకాడ, భోగాపురుం పూసపాటిరేగ 
ముండల అధయూక్షులు పతివాడ అచెచానానుయుడు, పతివాడ కృష్ణవేణి, వుందనాల రమణ, జలపారి 
అపపుడుదర(శవ), మతసుష్యకార విభాగ కారయూదరి్శ కారి అపపులర్జు, సీనియర్ నాయకలు బూరెలీ 
విజయశుంకర్, బలభద్రుని జానకీర్మ్, ర్ుంగలి కృష్ణ, అనిల్, బొమమాలట గురుమూరి్, పిసిని 
నాగర్జు, ఇలలీ అపాపుర్వు, దుకకు అపపులర్జు, కె.వి.ఎస్ ర్మర్జు, అదపాక చరణ్, అలలీడ 
జగదీష్, పనానుడ శాయూమ్, మహుంతి గౌరీశుంకర్, గొరెలీ రమణ, పిసిని కమార్, చుందక దవాకర్ 
తదతర జనసైనికలు పాల్గొనానురు.

ఆంధ్రా అభివృద్ధి  – జనసేనతోనే స్ధ్యం
శతఘ్ను న్యూస్: సరే్వపలిలీ నియోజకవరగొుం, ముతు్కూరు ముండలుం, గురవయయూ స్ల గ్రాముంలో ఆుంధ్రా అభవృద్ధ – జనసేన 
తోనే స్ధయూుం 27వ ర్జు కారయూక్రమానిను జనసేన పారీటు న్లూలీరు జిలలీ కారయూదరి్శ, ముతు్కూరు ముండల అధయూక్షుడు మన్బ్లు 
గణపతి ఆధ్వరయూుంలో నిర్వహిుంచడుం జరిగిుంద. కారయూక్రముంలో భాగుంగా ముతు్కూరు ముండలుంలోని గురవయయూ స్ల 
గ్రాముంలో జనసేన పారీటు నాయకలు ఇుంటిుంటికీ కరపత్రాలు పుంచుతూ కారయూక్రముంలో కొనస్గగా, జనసేన నాయకలు 
మన్బ్లు గణపతి మాట్లీడుతూ ర్ష్ట్రుంలో మూడో ప్రతాయూమానుయుంకి అవకాశుం ఇసే్నే ర్ష్ట్రాభవృద్ధ జరుగుతుుందని, ఆ 
రెుండు పారీటుల పరిపాలనలో ర్ష్ట్రుం అపుపుల ఊబిలో చికకుకుందని, అభవృద్ధకి నోచుకోలేదని, జనసేన పారీటు అధికారుంలోకి 
వసే్ రైతులక లభస్టి ధర కలిపుసు్ుందని,యువతకి ఉపాధి అవకాశాలు, గ్రామ అభవృద్ధ జరుగుతుుందని ర్బ్వు స్ధారణ 
ఎనినుకలలో జనసేన పారీటు గురు్ గాజుగాలీసుక ఓట్ వేసి జనసేన పారీటుకి అధికారుం ఇవ్వుండి అుంటూ తెలియజేస్రు. ఈ 

కారయూక్రముంలో సి.హెచ్ కసుమూరు కడివేటి పవన్, పేడురు హరి, ధన్ుంజయ్, నీళలీ విష్్ణ, కతి్ భాన్ ప్రకాష్, వలిపి వెుంకట రమణ, తాుండ్ర శ్రీన్ తదతరులు పాల్గొనానురు.

ఉంగుటూరు జనసేన ఐటీ వింగ్ సమావేశం
శతఘ్ను న్యూస్:  ఉుంగుటూరు నియోజకవరగొుం, ఉుంగుటూరు ముండలుం, ర్చురు గ్రాముం న్ుండి సుమారు 54 
ముంద తెలుగుదేశుం మరియు వైఎస్సుర్ సీపీ పారీటుల న్ుండి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, పారీటు 
సిద్ధుంతాలు నచిచా ఉుంగుటూరు నియోజకవరగొ జనసేన ఇుంచార్జ్ పతసుమటలీ ధరమార్జు అధ్వరయూుంలో జనసేన పారీటులో 
చేరడుం జరిగిుంద. అనుంతరుం ఉుంగుటూరు నియోజవరగొుం ఇుంచార్జ్ పతసుమటలీ ధరమార్జు అధయూక్తన ఐటీ విుంగ్ 
సభుయూల ఆతీమాయ సమావేశుం ఏర్పుట్ చేయడుం జరిగిుంద. ఈ కారయూక్రముంలో ర్చూరు గ్రామ నాయకలు కొముమా 
వీర్రాజు, అడవికొలన్ గ్రాముం ఎుంపీటీసీ నిమమాల దరబాబు, ఉుంగుటూరు నియోజవరగొ ఐటీ విుంగ్ కోఆరి్డనేటర్ 
అయతుం దుర్గొప్రస్ద్, నియోజకవరగొ జనసేన నాయకలు మైలవరపు సురేుందర్, తానేటి జోగేశ్వరర్వు, తోట 
పవన్ నియోజకవరగొ ఐటీ విుంగ్ సభుయూలు, జన సైనికలు తదతరులు పాల్గొనానురు.

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

సమస్యలే లేని నగరంలా నెల్లిరు నగరాని్న చేస్తా: మనుక్ంత్ రెడ్డి
శతఘ్ను న్యూస్: న్లూలీరు: జనసేన పారీటు ప్రతిష్టటుతమాకుంగా చేపటిటున 
జనసేన పారీటు గడప గడప కారయూక్రమానిను పారీటు అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరక స్థానిక మూడవ డివిజన్ మైపాడు ర్డు్డ 
వేణుగోపాల్ నగర న్ుండి న్లూలీరు జిలలీ అధయూక్షుడు న్లూలీరు నగర 
నియోజకవరగొ ఇనాచారిజ్ చెనానురెడి్డ మన్క్ుంత్ రెడి్డ ఆధ్వరయూుంలో 28 
డివిజనలీలో ఒకేస్రి ప్రారుంభుంచడుం జరిగిుంద. స్థానిక బాలజీ 
నగర్ మయన్ ర్డు్డలో పారీటు ర్ష్ట్ర కారయూనిర్్వహక కారయూదరి్శ 
కొటేటువెుంకటేశ్వరులీ ఆధయూరయూుంలో ఆతీమాయ సమావేశుం జరిగిుంద, 
మన్క్ుంత్ రెడి్డ అధయూరయూుంలో స్థానిక యువత పెద్దయెతు్నను 
పారీటులో చేరి ర్బ్య్ ర్జులోలీ నగర నియోజకవరగొుం న్ుండి 
జనసేన అభయూరిథాగా మన్క్ుంత్ రెడి్డని అఖుండ విజయుంతో 
గేలిపిుంచుకుంట్మని తెలియజేస్రు, చెనానురెడి్డ మన్క్ుంత్ 
రెడి్డ మాట్లీడుతూ గడిచిన మూడుననుర సుంవతసుర్లు కాలుంలో 
వైసీపీ పాలనలో స్మాన్యూల జీవితాలు బతుక భారమై పోయుంద 
నితయూవసర సరుకలు కరెుంట్ చారీజ్లు అమాుంతుం పెుంచేసి ర్డులీ 
దుసిథాతి దరుణమైన పరిసిథాతిలో ఉుండగా జగనోమాహన్ రెడి్డ పాలన 

ర్క్స పాలనన్ తలపిసు్ుంద, ఉదోయూగసు్లు జీతాలు సమయానికి అుందుంచలేక యువతక ఉపాధి కలిపుుంచలేకపోతునానురు న్లూలీరు జిలలీలో దౌరజ్నాయూలు దడులు పెటటురేగిపోయ ఒక 
క్రైమ్ కాయూపిటల్ తయారైపోతుుంద వైసీపీ ప్రభుత్వ పాలన ప్రజల ఆర్గాయూనికి హానికరుం అనను చుందన వయూవహరిసు్ుంద ఎపుపుడు ఎపుపుడు ఈ ప్రభుత్వుం గద్్ద దగుతుుంద అని ప్రజలు 
వేచి చూసు్నానురు ర్బ్య్ కాలుంలో పరపాట్న వైసీపీ ప్రభుత్వ అధికారుంలోకి వసే్ ర్ష్ట్రుం న్ుండి అనేక ప్రాుంతాలక వలసలు వెళిలీపోయ్ భావన ప్రజలోలీ ఏరపుడుతుుంద. కోట్లీద 
రూపాయలు సుంపాదన విదేశాలోలీ సొుంత వాయూపార్లన్ వదలి సొుంత ఊరికి పుటిటున గడ్డకి ఏదైనా మేలు చేయాలనను తపనతో ఈస్రి అధిష్టటునుం ఆదేశాలతో నగర ఎమమాలేయూగా పోటీ 
చేస్్న్ నగర ప్రజలు అవకాశుం ఇచిచా ఎమమాలేయూగా గెలిపిుంచుకుంటే ఎమమాలేయూ పదవికి గౌరవుం తీసుకొచేచా విధుంగా మరియు హుుంద తనుంగా వయూవహరిుంచి ప్రజా సమసయూలపై పోర్టుం 
కాకుండా సమసయూలే లేని నగరుంగా తీరిచాదదు్దతాన్, ప్రతి్ ఒకకురు ఆలోచిుంచి గాజు గాలీసు పై ఓటేసి ఎమమాలేయూగా గెలిపిుంచాలని ప్రారిథాసు్నానున్. నగర పారీటు అధయూక్షులు దుగిగొశెటిటు సుజయ్ 
బాబు మాట్లీడుతూ పారీటు అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆదేశాల మేరక న్లూలీరు నగరుంలోని మూడో డివిజన్ న్ుండి జనసేన పారీటు గడప గడప ప్రారుంభుంచడుం జరిగిుంద. వైసిపి 
ప్రభుతా్వనికి కుంచుకోటల ఉుండే న్లూలీరూ నగరుంలో ర్బ్య్ ఎనినుకలోలీ జనసేన జుండా అఖుండ విజయుంతో ఎగరడుం ఖాయుం, వైసీపీ పారీటులో జిలలీలో న్ుండి ఇపపుటికే ఇద్దరు 
ఎమమాలేయూలు వలసలు వెళిలీపోయారు ర్బ్య్ ర్జులోలీ మరి కొుంతముంద పారీటు ఫిర్యుంచేుందుక సిద్ధుంగా ఉనానురు. అలుంటి న్లూలీరు నగర నియోజకవరగొుం న్ుండి జనసేన అభయూరిథాగా 
పోటీ చేసు్నను మన్క్ుంత్ విజయుం ఖాయమని ఘుంట్పథుంగా తెలియజేసు్నానుుం. ఈ కారయూక్రముం లో జిలలీ అధయూక్షులు చెనానురెడి్డ మన్క్ుంత్ మరియు నగర అధయూక్షులు దుగిగొశెటిటు 
సుజయ్ బాబు, ర్ష్ట్ర కారయూదరి్శ భవాని రవికమార్, ర్ష్ట్ర కారయూనిర్వహణ కారయూదరి్శ కొటేటు వెుంకటేశ్వరులీ, జిలలీ మహిళ్ కనీ్వనర్ కోల విజయలక్ష్మి జిలలీ ఉపాధయూక్షులు తీగల చుంద్ర శేఖర్, 
బద్దపూడి సుధీర్, జిలలీ ప్రధాన కారయూదరుసులు మునా్వర్, గూడూరు వెుంకటేశ్వరులీ జిలలీ అధికార ప్రతినిధులు కరుంపూడి కృష్ణరెడి్డ, కలువాయ సుధీర్ జిలలీ కారయూదరుసులు షేక్ అలియా, 
హరి రెడి్డ కోవూరు నాయకలూ చపిపుడి శ్రీనివాసులు సరే్వపలిలీ నాయకలూ సురేష్, కావలి నాయకలూ సిదు్ద తదతరులు పాల్గొనానురు.

క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కారా్యచరణపై 
జనసేన సమావేశం

శతఘ్ను న్యూస్: కళ్యూణదురగొుం: భారతదేశుంలోనే ఏ ర్జకీయ పారీటు కారయూకర్ల సుంక్షేముం 
కోసుం తీసుకర్ని బ్మా పధకానిను జనసేన పారీటు అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ తీసుకొని 
వచాచారు.. కారయూకర్లక భర్స్గా నిలబడినట్వుంటి ఏకైక ర్జకీయ పారీటు జనసేన పారీటు 
కారయూకర్ల సుంక్షేముం కోసుం క్రియాశీలక సభయూత్వుం ఇన్సురెన్సు పాలసీ తీసుకొని వచిచాుంద.. 
500 రూపాయలు చెలిలీుంచి సభయూత్వుం తీసుకనను సభుయూలక అన్కోని సుంఘటనల 
వలలీ ప్రమాదలక గురి అయతే హాసిపుటల్ ఖరుచాల నిమిత్ుం 50 వేల రూపాయలు 
ప్రమాదవశాతు్ మరణిుంచిన ఎడల 5 లక్లు వారి కట్ుంబ సభుయూలక అుందజేయడుం 
జరుగుతుుంద.. జనసేన పారీటుకి కారయూకర్లే బలుం.. వారే పారీటు సుంపద.. జనసైనికల 
కట్ుంబాలక భర్స్ కలిపుుంచేల, ప్రమాదవశాతు్ గాయపడిన వారిని ఆదుకనేుందుక 
ప్రతిష్టటుతమాకుంగా తీసుకొచిచాన జనసేన పారీటు మూడవ విడత క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు 
కారయూక్రముం ఫిబ్రవరి 10 న్ుండి 28 వరక జనరగన్ననుద… ఈ నేపథయూుంలో పారీటు 
నాయకలు సమీక్ సమావేశుం నిర్వహిుంచారు. సమావేసుంలో భాగుంగా కళ్యూణదురగొుం 
నియోజకవరగొుంలోని జనసేన నాయకలు సమావేశమై క్రియాశీలక సభయూత్వుం వాలుంటరు 
లిసుటు తయారుచేసి జిలలీ అధయూక్షులు టి.సి వరుణ్ గారికి అుందజేయడుం జరుగుతుుంద… 
కళ్యూణదురగొుం నియోజకవరగొుంలోని ఇపపుటివరక నమోదైన వారి సభయూతా్వనిను రెన్యూవల్ 
చేయుంచుకోవాలి, సభయూత్వుం తీసుకొని వారు కొత్గా సభయూత్వుం తీసుకోవాలి విజ్ఞపి్ 
చేసు్నానురు. ఇపపుటివరక ప్రమాదుంలో గాయపడిన 169 సభుయూలక 60,90,781 
రూపాయలు, ప్రమాదవశాతు్ మరణిుంచిన వారి కట్ుంబాలక 96 ముంద సభుయూలక 
4 కోటలీ, 80 లక్ల  రూపాయలు వారి కట్ుంబ సభుయూలక అుందజేయడుం జరిగిుంద… 
మొత్ుం 5,40,90,781 రూపాయలు జనసేన పారీటు కారయూకర్లక జనసేన పారీటు అధినేత 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అుందజేస్రు. ఈ కారయూక్రముంలో అనుంతపురుం జిలలీ కారయూదరి్శ 
లక్ష్మీనరసయయూ. సుంయుక్ కారయూదరి్శ బాలయూుం ర్జేష్, జనసేన నాయకలు వుంశీకృష్ణ, 
జాకీర్, సయయూద్ కుంబదూరు ముండలుం ప్రధాన కారయూదరి్శ వెుంకటేశులు, సురేష్ మొదలైన 
జనసైనికలు పాల్గొనడుం జరిగిుంద.

సూర్య మల్టీ స్పెషాల్టీ ప్రారంబోత్సవంలో 
పాల్గొన్న పంతం నానాజీ

శతఘ్ను న్యూస్: తాళలీరేవు బై పాస్ 
ర్డు్డలో స్రయూ మలీటు సపుష్టలిటీ హాసిపుటల్ 
ప్రారుంబ్తసువ కారయూక్రముం ఘనుంగా జరిగిుంద. 
ఈ కారయూక్రమానికి మర్యూదపూర్వక ఆహా్వనుం 
మేరక ముఖయూ అతిధులుగా పుంతుం నానాజీ 

హాజరయాయూరు.

యాక్సడంట్ క గరైన యువకుడ్క అండగా 
నిల్చిన జనసైనికులు

శతఘ్ను న్యూస్:  వైజాగ్ 
వెస్టు: పాత గోపాలపటనుుంలో 
నివసిసు్నను 17 
సుంవతసుర్ల ర్ుంబాబు 
క అన్కోని ప్రమాదుంలో 
వెన్నుముక ద్బ్ తినడుం 
జరిగిుంద. వారి తలిలీ 
తుండ్రులు ప్రమాదుం 
జరిగిన వెుంటనే కె.జి.హెచ్ 
కి తీసుకవెళ్లీరు. వైదుయూల 
సలహామేరక ఒక ప్రైవేట్ 
హాసిపుటల్ కి తీసుకవెళలీగా 
అకకుడ డబు్లు ఎకకువగా 

తీసుకొని సరిగాగొ పటిటుుంచుకోలేదు. విషయానిను జనసైనికలు మని, నవీన్ లు జనసేన 
నరేుంద్ర ద్రుసిటుకి తేవడుం జరిగిుంద. విషయుం తెలుసుకనను వెుంటనే ఆయన జనసేన 
డాకటుర్ సల్ చైరమాన్ మరియు సురక్ హాసిపుటల్ ఎుం.డి బొడే్డపలిలీ రఘుతో మాట్లీడి ఆ 
యువకడికి ఆపరేషన్ లేకుండా ట్రీటమాుంట్ చేయుంచడుం జరిగిుంద. డిశాచార్జ్ ఆనుంతరుం 
జనసైనికలు అుందరు వెళిలీ ర్ుంబాబు ఆర్గయూుం ఎల ఉుందో తెలుసుకొని, న్లకి సరిపడా 
కిర్ణా సరుకలు ఆ కట్ుంబానికి ఇవ్వడుం జరిగిుంద. ర్ుంబాబు తలిలీ మాట్లీడుతూ 
మా అబా్యకి జనసేన వారు అుందరు అుండగా నిలబడి ఆపరేషన్ చేయుంచారు, 
మీ అుందరికి రుణపడి ఉుంట్ుం అని చెపాపురు. కష్టటులోలీ ఉనను వారికి ఎపుపుడు జనసేన 
అుండగా ఉుంట్ుంద అని జనసైనికలు ఆ కట్ుంబానికి తెలియజేస్్ బొడే్డపలిలీ రఘుకి, 
సుంగుం నరేుంద్రకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్రు.

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


సోమవారం, 06 ఫిబ్రవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మొగల్్రు గ్రామ పంచాయితీలో బొమ్మిడి నాయకర్ పాదయాత్ర
శతఘ్ను న్యూస్: జనుంలోకి జనసేన కారయూక్రముంలో భాగుంగా నరస్పురుం నియోజకవరగొుం, మొగలూ్రు 
ముండలుం, మొగలూ్రు గ్రామ పుంచాయతీ, పాలకమమా చెరువు దగగొర నరస్పురుం నియోజకవరగొ 
జనసేన ఇుంచారిజ్, పీఏసీ సభుయూలు మరియు ర్ష్ట్ర మతసుష్యకార వికాస విభాగ ఛైరెమాన్ బొమిమాడి నాయకర్ 
పాదయాత్ర చేపట్టురు. పాదయాత్రలో భాగుంగా గ్రాముంలోని సమసయూలన్ తెలుసుకనను నాయకర్ 
మాట్లీడుతూ డ్రైనేజీ వయూవసథా లేనుందున ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్ుందులు పడుతునానురు, అలగే త్రాగునీటి 
సమసయూతో ఇబ్ుందులు పడుతునానురు మరియు సరైన ర్డులీ లేకపోవడుంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్ుందులు 
పడుతునానురని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రముంలో కొలలీటి గోపీకృష్ణ, ఆకన చుంద్రశేఖర్, వాతాడి కనకర్జు, 
వలవల నాని, బుంద్ల రవీుంద్ర, గుబ్ల మార్రాజు, అయతుం చినిను, ఉపుపులూరి ర్ుంబాబు, ఆముదలపలిలీ 
ర్ుంబాబు, దూద బాబు, బొకాకు చుంటి, లకకు బాబి, కొపాపుడి నాగర్జు, బుంద్ల ఎలీష్ట, గుడపాటి 
శ్రీకాుంత్, నలిలీ నాగర్జు, కొలలీబతు్ల మహేష్, యాకోబు, ముకకు గిరి, పిపపుళళు ర్మకృష్ణ, అుందే 
రుంగబాబు, కొుండేటి తాతాజీ, గజజ్రపు మురళి వెుంకట ఫణి మరియు నియోజకవరగొ నాయకలు, 
కారయూకర్లు, జనసైనికలు, వీరమహిళలు, పాలకమమా చెరువు ప్రజలు అధిక సుంఖయూలో పాల్గొనానురు.

ఆనూరు గ్రామంలో జనంలోక జనసేన
శతఘ్ను న్యూస్: తుని నియోజకవరగొుం: పైడికొుండ, ఆన్రు గ్రాముంలో జిలలీ జాయుంట్ 
సక్రటరీ పలివెల లోవర్జు, తుండుంగి ముండల అధయూక్షులు బెుండపూడి నాయుడు 
ముండల ప్రధాన కారయూదరి్శ గటటుుం నాగబాబు, ముండల జాయుంట్ సక్రటరీ గాలిుంకి 
ర్జేష్, బిరుసు ఈశ్వరర్వు మరియు గ్రామ జనసైనికలు ఆధ్వరయూుంలో నిర్వహిుంచిన 
జనుంలోకి జనసేన ద్వర్ ప్రభుత్వ వైఫలయూలన్ ప్రజలక వివరిస్్ ర్బ్వు ఎనినుకలోలీ 
జనసేన పారీటుకి ఒక అవకాశుం ఇవా్వలని, జనసేన పారీటు సిద్ధుంతాలన్ వివరిస్్ 
జనుంలోకి జనసేన కారయూక్రముం ఘనుంగా స్గిుంద. ఈ కారయూక్రముంలో పైడికొుండ 
అన్రు జనసైనికలు నరేషే నాగేశ్వర్వు, నరేశ్ పోలర్జు, పననుగుంటి బద్రి, పృద్వ, 
మణికుంఠ, బాలజీ, ర్జు, నాని, అనిల్, న్కర్జు, స్గర్, సుకేశ్, శ్రీన్, వాసు, 
మనేశ్వరర్వు కోటనుందూరు ముండల ప్రెసిడెుంట్ పి శ్రీనివాస్, తుని ముండల ప్రెసిడెుంట్ 
దరకొుండ వెుంకటరమణ, తూరుపుగోదవరి జిలలీ కారయూదరి్శలు వుంగలపూడి నాగేుంద్ర, 
నలలీల ర్మకృష్ణ, తుని ఐటి కోఆరి్డనేటర్ బుస్ల మణిబాబు, జనసేన ర్ష్ట్ర మతసుష్యకార 
కమిటీ సభుయూలు చొకాకు కాశీ విశ్వనాథ్, తుండుంగి ముండల అధికార ప్రతినిధి పెదరెడలీ 
దుర్గొప్రస్ద్, ముండలఉపాధయూక్షులు కుండవలిలీ గణేష్, నాగుం ప్రస్ద్, ముండల ప్రధాన 
కారయూదరి్శ వీరబాబు, ముండల సుంయుక్ కారయూదరి్శ ర్జు, తుని నియోజకవరగొ సీనియర్ 
నాయకలు చోడిశెటిటు గణేష్, బ్నుం చిననుబాబు, మారువాడ పుంతులు(నాగేశ్వరర్వు), 
అదేపలిలీ బాలజీ, కర్రి, ప్రస్ద్, సీతార్మర్జు, శృుంగవృక్ గ్రామ అధయూక్షులు చక్రవరి్, 
రవికుంపాడు గ్రామ అధయూక్షులు కోటి, బెుండపూడి గ్రామ అధయూక్షులు శవదురగొ మరియు 
ఇతర గ్రామ కారయూవరగొ సభుయూలు, నియోజవరగొ జనసైనికలు అధిక సుంఖయూలో పాల్గొనానురు.

యువశకతాతోనే జగనాసర పాలన అంతం: నేరేళ్ళ 
సరేష్

శతఘ్ను న్యూస్: గుుంటూరు: ర్ష్ట్ర ముఖయూముంత్రిగా జగన్ రెడి్డ ఎపుపుడైతే ప్రమాణసీ్వకారుం 
చేశార్ ఆ క్ణుం న్ుంచి ర్ష్ట్ర ప్రజల జీవితాలు త్రిశుంఖు స్వరగొుంగా మార్యని, 
చైతనయూుం కలిగిన యువత ద్వర్నే ఈ జగణాసుర పాలన అుంతమవుతుుందని జనసేన 
పారీటు గుుంటూరు అర్న్ అధయూక్షుడు నేరేళళు సురేష్ అనానురు. ఆదవారుం నగర పారీటు 
కార్యూలయుంలో నలలీచెరువు ప్రాుంతుం న్ుంచి పెద్దఎతు్న యువకలు జనసేనలో చేర్రు. 
ఈ సుందర్ుంగా నేరేళళు సురేష్ మాట్లీడుతూ మూడుననురేళ్లీగా ర్ష్ట్రుంలో కొనస్గుతునను 
వైసీపీ అర్చక పాలనపై ప్రజలోలీ తీవ్ర వయూతిరేకత న్లకొుందనానురు. అధికారుంలోకి 
ర్కముుందు అనిను వర్గొల ప్రజలక అలవికాని హామీలిచిచా ఇపుపుడు ప్రశనుుంచిన వారిపై 
అక్రమ కేసులు బనాయసు్నానురని ధ్వజమతా్రు. వాయూపారులు, ఉదోయూగులు, పేద, 
మధయూతరగతి ప్రజలు ఎవరూ కూడా ఈ ప్రభుత్వుంలో సుఖుంగా లేరని విమరి్శుంచారు. 
ర్ష్ట్ర ప్రజల జీవితాలోలీ వెలుగులు నిుంపాలి అుంటే అద ఒకకు పవన్ కళ్యూణ్ తోనే 
స్ధయూమనానురు. జనసేన పారీటు సిద్దుంతాలు, పవన్ కళ్యూణ్ నిజాయతీ, నిబద్ధత పటలీ ప్రజలు 
ఆకరిషేతులు అవుతునానురనానురు. పవన్ కళ్యూణ్ క ఒక అవకాశుం ఇవా్వలనను నిర్ణయానికి 
ప్రజలు వచాచారని, ర్బ్య్ ర్జులోలీ మరినిను చేరికలు ఉుంట్యని నేరేళళు సురేష్ 
అనానురు. ఈ సుందర్ుంగా 19 వ డివిజన్ కి సుంభుందుంచిన పానకాల లక్ష్మణ్, పానకాల 
శుంకర్, శ్రీనివాస్ తదతరులక నేరేళళు సురేష్ కుండువా కపిపు పారీటులోకి ఆహా్వనిుంచారు. 
కారయూక్రముంలో జిలలీ అధికార ప్రతినిధి ఆళళు హరి, నగర ప్రధాన కారయూదరి్శ చిుంతా ర్జు, 
కారయూదరి్శలు బుండారు రవీుంద్ర, నాగేుంద్ర సిుంగ్, పులలీుంసటిటు ఉదయ్ , రెలిలీ నాయకడు 
స్మి ఉదయ్, 20 వ డీవిజన్ అధయూక్షుడు బాలకృష్ణ, వీరమహిళ మాధవి తదతరులు 
పాల్గొనానురు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

క్రి యాశీలక సభ్యత్వ నమోదు పోస్ట ర్ ను ఆవిష్కరించిన డా. వింపూరు గింగులయ్య
శతఘ్ను న్యూస్: అలూలీరిసీతార్మర్జు జిలలీ, చిుంతపలిలీ ముండలుం తాజుంగి 
గ్రాముంలో ఆదవారుం జనసైనికల భద్రత కొరక అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆలోచన విధానుం మేరక జనసేన పారీటు క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు 
పోసటుర్ న్ పాడేరు అరక పారలీముంట్ ఇనాచార్జ్ డా. వుంపూరు గుంగులయయూ 
ఆవిషకురిుంచారు. చిుంతపలిలీ, జి. మాడుగుల, పాడేరు ముండలల నాయకలు, 
తాజుంగి గ్రామ యువత సహాయుంతో జనసైనికడు వి.శేఖర్ ఆధ్వరయూుంలో 
జరిగిన ఈ సమావేశానికి ముఖయూ అతిధిగా డా. గుంగులయయూ పాల్గొనానురు. ఈ 
సుందర్ుంగా ఆయన మాట్లీడుతూ గిరిజన ప్రజానీకానికి ఉదే్దశుంచి మనుం 
శ్రమజీవులుం, నితయూుం ఉరుకల పరుగుల జీవనుంలో అన్కోకుండా ఏదైనా 
ఉపద్రవుం సుంభవిుంచినపుపుడు మన కట్ుంబాలక, మన ఆర్గయూ భద్రత 
సహాయానికి ఎుంతో ఉపయోగుంగా ఉుంట్ుందని పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఆలోచన 
చేసి జనసైనికలు, వీరమహిళల క్షేమారథాుం ఈ క్రియాశీలక సభయూత్వుం అనే 
విధానుం స్చిుంచారు. మీక అుందరికి ఇపపుటికే తెలిసి ఉుంట్ుంద సుమారు 
ర్ష్ట్రుంలో ప్రమాదవశాతు్ మరణిుంచిన 96ముంద కారయూకర్లక ప్రమాద 

భీమాగా 4 కోటలీ, 80 లక్ల రూపాయలు అుందుంచారు. ప్రమాదవశాతు్ గాయపడిన 169 ముందకి జనసైనికలక 60,90,781 రూపాయలు అుందుంచారు. 265ముందకి మొత్ుంగా 
5,40,90,781 రూపాయలు అుందుంచడమైనద. ఈ విధమైన ఆలోచన అవినీతితో కూరుకపోయ్ ఏ ర్జకీయాపారీటు దేశుంలో ఎకకుడా, ఏర్పుట్ చేసినట్టు చరిత్రలోనే లేదు. ఒక తర్నికి 
ముంచి భవిషయూత్ ఇవా్వలని అవినీతి, బుంధుప్రీతి, కట్ుంబ ర్జకీయ నియుంత వారసతా్వనిను బలుంగా వయూతిరేకిుంచి, ఎదరిుంచి నిలబడ్డ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆశయాలన్ ప్రతి అభమాని, 
ప్రతి జనసైనికడు, ప్రతి వీరమహిళ పలలీలోలీ విస్ృతుంగా ప్రచారుం చేయాలని, ర్న్నను ఎనినుకలోలీ జనసేన గెలుపే లక్ష్యుంగా పని చేయాలని తెలిపారు. ఈ సమావేశుంలో చిుంతపలిలీ తాజుంగి 
యువత వి.శేఖర్, టి.లోవర్జు, టి.బాబుజి, టి.గణపతి, ఏ. గోవిుంద్, కె. వుంశీ, ఎస్.గౌతమ్, కె. హేమ, ఏ. విజయ్, ఎ. నానజీ, టి.కిషోర్, జి.మాడుగుల ముండల అధయూక్షులు, మస్డి 
భీమనను, యూత్ ఉపాధయూక్షులు, మస్్న్, మాతే ఖుష్, పాడేరు నాయకలు సతయూనార్యణ మజిజ్, అశోక్ కిలోలీ, సుంతోష్ మజిజ్ తదతర జనసైనికలు పాల్గొనానురు.

చిత్తారు జిలాలి వీరమహిళ్ కారా్యలయ ప్రారంభోత్సవం
శతఘ్ను న్యూస్: ర్యలసీమ వీరమహిళ్ విభాగుం డా.వనజ 
ఆధ్వరయూుంలో తిరుపతిలో ఆదవారుం చితూ్రు జిలలీ వీరమహిళ్ 
కార్యూలయ ప్రారుంభోతసువము అుంగరుంగ వైభవుంగా జరిగిుంద. 
కారయూక్రమానిను జిలలీ అధయూక్షులు డా. పసుపులేటి హరిప్రస్ద్ 
జోయూతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారుంబిుంచగా.. తిరుపతి ఇుంచార్జ్ కిరణ్ 
ర్యల్, పటటుణ అధయూక్షుడు ర్జారెడి్డ, ఆకేపాటి సుభాష్ని, 
జయ రెడి్డ, విజయ రెడి్డ, గుంగాధర న్లూలీరు జనసేన పారీటు 
ఇుంచార్జ్ యుగుంధర్ పననులు పూజ చేసి ప్రారుంభుంచారు. ఈ 

కారయూక్రమానికి వీరమహిళలు, జనసైనికలు, సేటుట్, జిలలీ, పటటుణ కమిటీలు హాజరవడుం జరిగిుంద.

రామిశెట్టీ శ్రీనుకు బొర్రా వంకట అపాపెరావు 
ఆరిథికస్యం

శతఘ్ను న్యూస్: 
ఆదవారుం నకరికలులీ 
ముండలుంలో జనసేన 
పారీటు నాయకలు 
బొర్రా వెుంకట 
అపాపుర్వు చలలీగుుండలీ 
గ్రాముంలో సీనియర్ 
నాయకలు అయన 
స్గి కోటేశ్వర్వుతో 

ఆతీమాయ సమావేశుం జరిగిుంద. అనుంతరుం ర్మిశెటిటు శ్రీన్ అనే వయూకి్కి యాకిసుడెుంట్ 
అయయూ కాలు చెయయూ ఫాయూకచార్ అయనుందువలన అతనిను పర్మరి్శుంచి తన వుంతు 
సహాయముగా 5000 రూపాయలు ఆరిథాక స్యుం చేయడుం జరిగిుంద. ఈ కారయూక్రముంలో 
స్గి కోటేశ్వరర్వు, ముండల అధయూక్షులు తాడువాయ లక్ష్మి, ఉపాధయూక్షులు షేక్ రఫీ, 
సహాయ కారయూదరి్శ మురళి, ర్జుపాలుం ముండల అధయూక్షులు నరసుయయూ, సత్నపలిలీ 
రూరల్ అధయూక్షులు నాగేశ్వర్వు, గాద్ స్ుంబశవర్వు, బాలజీ, నవీన్, రమేష్, గాద్ 
కోటేశ్వరర్వు, జనసైనికలు కారయూకర్లు నాయకలు పాల్గొనడుం జరిగిుంద. ఆ తర్్వత 
చాగలులీ గ్రాముంలో గ్రామ కమిటీని కలిసి నేన్ మీక అుండగా ఉనానున్ అని అపాపుర్వు 
భర్స్ ఇవ్వడుం జరిగిుంద. ఆ గ్రాముంలో మరికొుందరు సీనియర్ నాయకలు, పట్న్ 
స్న్ మస్్న్, ప్రధాన కారయూదరి్శ షేక్ మీర్వలి, సహాయ కారయూదరి్శ సతీకల ఏడుకొుండలు, 
గ్రామ కమిటీ వీర మహిళలు, నాయకలు, జనసైనికలు పాల్గొనడుం జరిగిుంద.

గడ్వాడ అమరా్నథ్ వా్యఖ్యలను ఖండ్ంచిన 
వబ్బిన శ్రీకాంత్

శతఘ్ను న్యూస్: పెుందురి్ నియోజకవరగొుం, 
88 వార్్డ, నరవ గ్రాముంలో జనసేన పారీటు 
వబి్న జనార్దన శ్రీకాుంత్, ముంత్రివరుయూలు 
గుడివాడ గుర్నుథ్ ర్వు మాటలన్ 
తీవ్రుంగా ఖుండిుంచుండి జరిగిుంద, ఒక 
కాపు కలుంలో పుటటుడుం వలలీ ముంత్రి 
స్థానుం వచిచాుందని మరిచాపోయ, కాపుల 
కోసుం కటిటున కళ్యూణ ముండపుం 
ప్రారుంభోతసువుంలో ఆ సుందర్ుంగా 
జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిపై 
పిచిచా ప్రాలపన చేయడుం జరిగిుందని, 
గుడివాడ అమర్నుథ్ కాపు కలుంలో 

పుటటుడుం కాపులు చేసుకనను దౌర్్గయూుం, గుడివాడ గురునాథర్వు పుటటుడుం వారి 
కట్ుంబుం చేసుకనను దౌర్్గయూుం, ఇలుంటి వయూక్లు ఈ భూమీమాద పుటటుడుం మనుం 
చేసుకనను దౌర్్గయూుం. ఇట్వుంటి వయూక్లు ఒక కాపు కలుంలోనే కాదు మరి ఏ 
కలుంలోన్ పుటటుడానికి అర్హత లేదని, పవన్ కళ్యూణ్ గారిపై మాట్లీడకపోతే ఈ ముంత్రి 
పదవి పోతాదేమో అని భయుంతో మాట్లీడడుం జరుగుతుుంద, నీ చరిత్ర తీసుకుంటే 
తెలుగుదేశుం కార్పురేటర్ అయయూ పారీటులు మారిచా, ఈర్జు వైఎస్ఆరిసుపి పారీటులో ఒక 
బానిస లగా న్వు్వ జీవనుం స్గిసు్నానువు అద మరిచాపోకూడదని, ఒక కాపు ముంత్రి 
మాట్లీడుతుననుపుపుడు పకకున్నను స్థానిక ఎమమాలేయూ వేలమా కలనికి చెుందన అదీప్ ర్జు 
నీ మాటలు చూసి హేళన చేసేలగా ఉనానుయ, తపపుకుండా పెుందురి్ నియోజకవరగొుంలో 
ఉనను కాపులతో పాట్ మిగిలిన కలలక సుంబుంధిుంచిన వయూక్లు కూడా నీ యొకకు 
మాటలన్ పరిగణన తీసుకొని ర్బ్య్ ర్జులోలీ వైఎస్ఆరిసుపికి గటిటు బుద్ధ చెపా్రని, 
ప్రజలక ఎట్వుంటి మౌలిక వసతులు వుంటశాల, విదుయూత్, నీరు సదుపాయుం, ప్రహరీ, 
పారికుుంగ్ ఏర్పుట్ చేయకుండా హడావుడిగా కాపు కళ్యూణ ముండపానిను ప్రారుంభోతసువుం 
చేసి, ఆసుందర్ుంగా జనసేన పారీటు అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారిపై చెత్ ప్రలపన చేసిన 
ముంత్రివరయూలు మాటలున్ తీవ్రుంగా ఖుండిసు్నానుుం. నీలుంటి వయూకి్ని పుటిటుుంచినుందుక 
భగవుంతుడు సిగుగొపడుతూ భవిషయూతు్లో ప్రజల ద్వర్ మీయొకకు గతిని సిథాతిని తపపుక 
మారుస్్రని హెచచారిుంచడుం జరిగిుంద.

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

ప్రజా సమస్యలపై జనసేన పోరుబాట 36వ రోజు పాదయాత్ర
శతఘ్ను న్యూస్: ఏలూరు: ప్రజా సమసయూలపై జనసేన పోరుబాట 36వ ర్జు పాదయాత్రలో భాగుంగా ఆదవారుం 
మధాయూహనుుం ఏలూరు నగరపాలక సుంసథా 18వ డివిజన్ వుంగాయగూడెుం లోని అుంబేదకుర్ బొమమా దగగొర న్ుండి 
గొలలీయగూడుం మీదుగా జనసేన పోరుబాట కారయూక్రమానిను ఏలూరు నియోజకవరగొ ఇనాచార్జ్ అపపులనాయుడు 
నిర్వహిుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా గడప గడపక వెళిలీ ప్రజలు ఎదుర్కుుంట్నను సమసయూలన్ అడిగి తెలుసుకనానురు. 
కాలనీలో అనేక కట్ుంబాలు తమక పెనషేన్ తీసివేస్రని, కరెుంట్ చారీజ్లు అధికుంగా వసు్నానుయని, నీటి సమసయూ 
తీవ్రుంగా ఉుందని, త్రాగునీరు కూడా కొన్కకుని తాగాలిసున పరిసిథాతి ఏరపుడిుందని పలువురు మహిళలు జనసేన 
ఇుంచారిజ్ రెడి్డ అపపుల నాయుడు దృష్టుకి తీసుకొచాచారు. డివిజన్ పరిధిలో గొలలీయగూడెుం కాలనీ ఆక్రమణలతో 
నిుండిపోయాయని, ర్డులీ డ్రైనేజీ సమసయూలతో అనేక ఇబ్ుందులు పడుతునానుమని, నగరపాలక సుంసథాక కొత్ 

పన్ను కడుతునను ఎకకుడ చూసినా చెత్ దర్శనమిస్్ుందని, పారిశుద్ధష్య వాహనాలు రెుండు ర్జులక ఒకస్రి దర్శనమిసు్నానుయని డ్రైనేజీలలో మురుగు తలగిుంచకపోవడుంతో 
మురుగుపారక దుర్్వసన వెదజలులీతోుందని, డ్రైనేజీలో రస్యనాలు వెదజలలీకపోవడుంతో విపరీతుంగా పెరిగి కుంటి మీద కన్క లేకుండా వసు్నానుయని 18వ డివిజన్ ప్రజలు తమ 
సమసయూలన్ రెడి్డ అపపుల నాయుడు తెలియపరిచారు. దీనిపై జనసేన ఏలూరు నియోజకవరగొ ఇనాచార్జ్ సపుుందస్్ నగరపాలక సుంసథా అధికారులు, సపుుందుంచి డివిజన్ లో ఎదుర్కుుంట్నను 
సమసయూలుపరిషకురిుంచాలని, లేనిపక్ుంలో జనసేన పారీటు కార్యూచరణ రూపుందుంచి డివిజన్ ప్రజల సమసయూలు పరిష్టకుర్నికి పోర్టుం చేస్్మని అనానురు. ఈ కారయూక్రముంలో మాజీ 
డిపూయూటీ మేయర్ సిరిపలిలీ శవర్మకృష్ణ ప్రస్ద్, నగర అధయూక్షుడు నగి రెడి్డ కాశ నరేష్, ప్రధాన కారయూదరి్శ సరిద ర్జేష్, అధికార ప్రతినిధి అలులీ స్య చరణ్, కారయూదరి్శలు బొతసు మధు, 
కుందుకూరి ఈశ్వరర్వు, కర్మా సరళ, ఎట్ుంచి ధరేమాుంద్ర, ఫాయూన్సు ప్రెసిడెుంట్ దోసపరి్ ర్జు, సుంయుక్ కారయూదరి్శలు వలూలీరి రమేష్, బుద్ధనాగేశ్వరర్వు, కీరి్ కృష్ణ నాయుడు, సురేష్, 
కోశాధికారి పైడి లక్ష్మణర్వు స్షల్ మీడియా కో ఆరి్డనేటర్ చిత్రి శవ, కోల శవ, నాయకలు నిమమాల శ్రీనివాసర్వు, బ్ుండా ర్ము నాయుడు, వీరుంకి పుండు, రెడి్డ గౌరీ శుంకర్, 
1 టౌన్ మహిళ్ సుంయుక్ కారయూదరి్శ ప్రమీల ర్ణి, మహిళ కారయూదరి్శ దుర్గొ బి, స్థానిక నాయకలు దసరి బాబి బొమిమాడి సనాయూసిర్వు, బెలలీుం పైడిర్జు, భూపతి ప్రస్ద్, స్ుంబాబు, 
దుర్గొర్వు, లహర్, ర్జు, స్యర్ుం సిుంగ్, వినోద్ జనసేన పారీటు నాయకలు కారయూకర్లు విరమహిళలు పాల్గొనానురు.

కరాటే చంపియన్ షిప్ పోటీలకు ముఖ్య 
అతిథులుగా హాజరైన మేరుగ శివకోట్ యాదవ్

కరాటే గురువు రచచే శ్రీను బాబు కు జనసేన పార్్ తరఫున ఘనంగా సన్మినం
ఒక వయూకితు యొకకు క్రమశిక్షణకు, ఆతమివిశ్్సానిని ఏకాగ్రతను, ప్రతికూల పర్సిథాత్లను 
తట్కునే సామరాథాయానిని మెరుగుపర్చేందుకు కరాటే ఎంతో ఉపయోగపడుత్ంది
స్్య రక్షణ కోసమే కాకుండా కరాటే ఒక వయూకితుని ఉననిత సాథాయికి చేరచేడానికి ఎంతో 
తోడపుడుత్ంది
సినిమా హీర్ మర్యు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జీవితంలో కరాటే ఎంతో ప్రభావానిని 
చూపంచి సినిమాలోలె గొపపు నటడిగా పేరు, ప్రఖ్యూతలను తెచిచేపెటి్, గొపపు న్యకుడిగా 
ఎదగడానికి దోహదపడింది
నేటితరం పలలెలు మొబైల్ ఫోనలెకు, యువకులు డ్రగ్్స కి అలవాట పడకుండా వార్ దృష్్ని 
కరాటే విదయూ వైప్ మళిళిసేతు వివిధ రంగాలోలె రాణంచి మంచి భవిషయూత్తును కలిగి ఉంటరు
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభ్త్ం ప్రతి మండలాలోలె విద్యూర్థా, యువత శ్ర్రక-మానసిక సామరథాయాం 
ఎదుగుదల కోసం కరాటే శిక్షణ కంద్రాలను ఏరాపుట చేయాలి
కరాటే విదయూ అభివృదిధికి జనసేన పార్్ తమ వంత్ కృష్ చేసుతుంది
శతఘ్ను న్యూస్: నరసుుంపేట పటటుణుంలోని పదమాశాలి గారె్డన్సు లో ఆదవారుం షీట్కాన్ 
జపాన్ కర్టే డు ఇుండియా హుంబు సుంసథా వారు నిర్వహిుంచిన జాతీయ స్థాయ కర్టే 
ఛాుంపియన్ ష్ప్ 2003 పోటీలలో జనసేన నియోజవరగొ నాయకలు మేరుగు శవకోటి 
యాదవ్ ముఖయూ అతిధులుగా పాల్గొని, కర్టే రుంగుంలో నరసుుంపేట ప్రాుంతుంలో దదపు 
35 సుంవతసుర్ల న్ుంచి ఎుంతోముంద యువకలన్ ప్రోతసుహిుంచి జాతీయస్థాయలో 
కర్టే ఛాుంపియన్ లుగా నిలిపిన సీనియర్ గురువు రచచా శ్రీన్ బాబు విశేష సేవలక 
గురి్ుంపుగా జనసేన పారీటు తరఫున అభనుందస్్ శాలువా, మమొుంట్తో సనామానిుంచడుం 
జరిగిుంద. అలగే ఇటీవల జిలలీస్థాయ కర్టే పోటీలోలీ విజేతలుగా నిలిచిన క్రీడాకారులన్ 
అభనుందుంచి, సరిటుఫికెటలీన్ అుందజేశారు. ఈ కారయూక్రముంలో కర్టే ట్రైనర్ రచచా. 
భవానిచుంద్, జనసేన నాయకలు ఎల బ్యన డేవిడ్, కొలువుల కారీ్క్, అలగే 
నరసుుంపేట పటటుణానికి చెుందన వివిధ ప్రముఖులు, ర్జకీయ నేతలు, విదయూవేత్లు, 
అతిరథ కర్టే యోధులు, కర్టే క్రీడాకారులు- వారి తలిలీదుండ్రులు తదతరులు 
పాల్గొనానురు.

అగ్ని ప్రమాద భాదితులకు అవండగా పాలకవండ జనసేన

శతఘ్ను న్యూస్: పాలకొుండ 
నియోజకవరగొుం, గతవారుం 
సీతుంపేట ముండలుం మలలీమమా 
గూడలో జరిగిన అగినుప్రమాదుంలో 
నాలుగు కట్ుంబాలకి ఆధారుం 
లేకుండా పోయుంద. ఆ 
కట్ుంబ్కలు, స్థానిక గ్రామసు్ల 
ద్వర్ విషయుం తెలుసుకనను 
జనసైనికలు విష్టయూనిను పాలకొుండ 
నియోజకవరగొుం జనసేన 

నాయకలక చెపపుగా, వెుంటనే ఏ విధమైన సహాయ సహకార్లు అుందుంచడానికి 
అయనా మేము సిద్ధుం అని చెబుతూ.. బాదత కట్ుంబాలక భర్స్గా నిలుస్్ 
జనసేన తరుపున ప్రతి కట్ుంబానికి 2000/- నగదు, 25 కేజీల బియయూుం, నితాయూవసర 
సరుకలు వసు్వులు, కూరగాయలు ఇవ్వడుం జరిగిుంద. ఆ కట్ుంబుంలో ఉనను ఒక పుండు 
ముసలవ్వక ఇపపుటివరక ఏ విధమైన పెనషేన్ అుందవ్వకపోవడుం చాల బాధాకరుంగా 
ఉుందని బాధన్ వయూక్ుం చేశారు. ఆ కట్ుంబాలక జనసేన పారీటు తరుపున బర్స్ 
ఇవ్వడుంతో పాట్గా, ప్రభుత్వ పరుంగా ర్వలసిన ప్రతి ప్రతిఫలనిను అుందుంచే విధుంగా 
ప్రభుత్వుంపై ఒతి్డి తీసుకర్వడానికి అన్క్ణుం మీ వెుంట మేము ఉుంట్మని, మీక 
ఒక తోడు ఒక నీడ దరికే వరక జనసేన పారీటు మీక అుండగా దుండగా ఉుంట్ుందని ఈ 
సుందర్ుంగా వారికి భర్స్ ఇవ్వడుం జరిగిుంద. ఈ కారయూక్రముంలో సీతుంపేట జనసేన 
పారీటు నాయకలు పాలకొుండ నియోజకవరగొ జనసేన వీరమహిళలు, నాయకలు, 
జనసైనికలు పాల్గొనడుం జరిగిుంద.

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


సోమవారం, 06 ఫిబ్రవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

బండ్ దంపతులను పరామరి్శంచిన డాకటీర్ పిలాలి శ్రీధర్
శతఘ్ను న్యూస్: పిఠాపురుం నియోజకవరగొుం, దుంతమూరు గ్రామానికి చెుందనట్వుంటి ఉమమాడి తూరుపుగోదవరి 
జిలలీల జనసేన కారయూదరి్శ బుండి ఏసుబాబు వారి సతీమణి బుండి కమారి ఇటీవల బైక్ యాకిసుడెుంట్ కారణుంగా 
గాయాలయ మడికవర్ హాసిపుటల్ లో చికితసు పుందుతునానురు, విషయుం తెలుసుకొనను బుండి ఏసుబాబు శ్రీమతి 
కమారి లన్ పిఠాపురుం నియోజకవరగొ జనసేన నాయకలు శ్రీ విష్్ణ హాసపుటల్ అధినేత డాకటుర్ పిలలీ శ్రీధర్ 
పర్మరి్శుంచి, సుంబుంధిత డాకటుర్ తో సుంప్రదుంచి, తగిన సలహాలన్ స్చనలన్ అుందుంచడుం జరిగిుంద. ఈ 
కారయూక్రముంలో భాగుంగా ర్ష్ట్ర మతసుష్యకార నాయకలు కుంబాల దసు, బొజజ్ గోపికృష్ణ, స్మినేడి అపపునను, 
మతసుష్యకార నాయకలు పలేలీటి బాపన దరగారు, పలనుటి మధు, కుంద చక్రబాబు, కారిపిరెడి్డ వెుంకటేష్ మరియు 
జనసైనికలు పాల్గొనడుం జరిగిుంద.

ఉపాధి కూల్ల మృతిక పేడాడ రామోమోహన్ రావు 
ప్రగాఢ స్నుభూతి

శతఘ్ను న్యూస్: ఆమదలవలస 
నియోజకవరగొుం, ముండాద 
గ్రాముంలో ఆదవారుం 3 గుంటల 
సమయుంలో కూలీలు ఉపాధి హామీ 
పనికోసుం వెళ్తుుండగా అట్గా 
వసు్నను ఇసుక లరీ డ్రైవర్ నిరలీక్ష్యుం 

కారణుంగా గురువుందల పాపమమా, అుంబటి సతె్మమా, కరమాల లక్ష్మి, అమలపురుం 
గౌరమమా, నలుగురు పైకి దూసుక ర్వడుంతో వారు అకకుడికకకుడే మరణిుంచడుం 
జరిగిుంద. వారిని పోసుటుమారటుుం కి రిమ్సు హాసిపుటల్ తరలిుంచారు. విషయుం తెలుసునను 
ఆమదలవలస నియోజకవరగొుం ఇుంచార్జ్ పేడాడ ర్మోమాహన్ ర్వు ఆ కట్ుంబ 
సభుయూలక ప్రగాఢ స్న్భూతి తెలిపారు.

ఇంట్ంట్క జనసేన కార్యక్రమాని్న ప్రారంభంచిన 
యు.పి.రాజు

శతఘ్ను న్యూస్:  ర్జాుం నియోజకవరగొుం, 
జనసేన పారీటు నాయకలు ఉర్లీపు 
పోలర్జు (యు.పి.ర్జు) ఆధ్వరయూుంలో 
ఇుంటిుంటికి జనసేన కారయూక్రముం 
ఆదవారుం ప్రారుంభుంచారు. మొదటి 
ర్జు కారయూక్రముంలో భాగుంగా రేగిడి 
ఆమదలవలస ముండలుం సుంకిలి 
గ్రాముంలో పరయూటిుంచడుం జరిగిుంద. ఈ 

సుందర్ుంగా నియోజకవరగొుం నాయకలు యు.పి.ర్జు ఇుంటి ఇుంటికి వెళిలీ ప్రజలు ముంచి 
బాగోగులు తెలుసుకనానురు. అనుంతరుం పారీటు మేనిఫేస్టు, సిద్దుంతాలు వివరిుంచారు. 
ర్బ్య్ ఎనినుకలోలీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి ఒకకు అవకాశుం ఇవా్వలని కోర్రు. ఈ 
కారయూక్రముంలో బలస్. శాయూమ్, రెడి్డ.బాలకృష్ణ, రమణ, ఈశ్వర్, హరిబాబు, నాగర్జు 
మరియు గ్రామ జనసైనికలు తదతరులు పాల్గొనానురు.

గర్రాల పోటీ విజేతకు 
జనసేన తరఫున బహుమతి ప్రాధానం

శతఘ్ను న్యూస్: మాడుగుల: ఎమ్ కోడూరు గ్రాముంలో శ్రీ మోదకొుండమమా వారి తీరథా 
మహోతసువాల సుందర్ుంగా నిర్వహిుంచిన గుర్రాల పోటీలోలీ మొదటి బహుమతి విజేతక 
11,000 ర్యపురెడి్డ కృష్ణ జనసేన పారీటు తరఫున ఇవ్వడుం జరిగిుంద.

పలు కుటంబాలను పరామరి్శంచిన మేడ
శతఘ్ను న్యూస్: ర్జానగరుం 
నియోజకవరగొుం, కోరుకొుండ 
ముండలుం, కోటి గ్రాముంలో 
ర్జానగరుం నియోజకవరగొుం 
జనసేన పారీటు ఇుంచార్జ్ & 
ఐకయూర్జయూ సమితి అవారు్డ 
గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ 
పరయూటిుంచారు. పరయూటనలో 

భాగుంగా ప్రజల సమసయూలన్ తెలుసుకని, పలు కట్ుంబాలన్ పర్మరి్శుంచారు. 
ఈ కారయూక్రముంలో కోరుకొుండ ముండలుం జనసేన పారీటు అధయూక్షులు ముండపాక శ్రీన్, 
జనసేన పారీటు నాయకలు దేవన కృష్ణ, కోరుకొుండ ముండలుం జనసేన గౌరవ అధయూక్షులు 
చదువు నాగేశ్వరర్వు, ముకే్శ్వరర్వు, చదువు నాగేుంద్ర, పోకల అుంజి బాబు, గణశాల 
సురేష్, నేరలీ ర్ుంప్రస్ద్, కసిరెడి్డ సతీష్ కమార్, కొకల ఆుంజనేయులు తదతరులు పెద్ద 
ఎతు్న పాల్గొనానురు.

జనసేనానిపై అమరా్నథ్ వా్యఖ్యలను ఖండ్ంచిన 
గవర సోమశేఖర్ రావు

శతఘ్ను న్యూస్:  గాజువాక: పెుందురి్ నియోజకవరగొుంలో 
కాపు స్మాజిక భవనానికి మౌలిక వసతులు 
కలిపుుంచుకుండా ప్రారుంభుంచి, తాము అధికారుంలోకి 
వచిచా చేసిన అభవృద్ధ ఏమిట్ ప్రజలక చెపుపుకోలేక 
ర్ష్ట్ర ఐటీ శాఖ ముంత్రి శ్రీ గుడివాడ అమర్నుథ్ గారు 
తన యొకకు అసమర్ధతన్ కపిపుపుచుచాకోవడుం కోసుం 

శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పై అన్చిత వాయూఖయూలు చేశారని గాజువాక నియోజకవరగొుం జనసేన 
సీనియర్ నాయకలు మరియు జీవీఎుంసీ 85వ వార్్డ ఇుంచార్జ్ గవర స్మశేఖర్ ర్వు 
ఎదే్దవా చేశారు. ఈ సుందర్ుంగా ఆయన మాట్లీడుతూ ముఖయూముంత్రి మపుపుకోసుం ఇషటుుం 
వచిచానట్టు మాట్లీడడుం తగదని, అధికారుంలో ఉుండి కాపు కల రిజరే్వషన్ కోసుం కానీ, 
కాపు కార్పురేషన్ క నిధులు తేలేక, ఐటీ శాఖ ముంత్రిగా ఉుండి ర్ష్ట్రానికి ఒక పరిశ్రమ 
కూడా తేలేక తన అసమరథాతన్, అవగాహన ర్హితాయూనిను కపిపు పుచుచాకోవడుం కోసుం 
పవన్ కళ్యూణ్ పై అన్చిత వాయూఖయూలు చేయడానిను తీవ్రుంగా ఖుండిుంచారు. మీలుంటి 
నాయకలు కాపు కలుంలో పుటటుడుం మా దురదృషటుుం అని మీ అసమర్ధతన్ చూసి మీ 
తాత తుండ్రులు బ్రతికి ఉుంటే మీ వయూవహార శైలికి బాధపడేవారని అనానురు. శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ పై చేసిన వాయూఖయూలు ఉపసుంహరిుంచుకోకపోతే మీరు ఎకకుడ పోటీ చేసిన కాపులు 
అుందరూ ఏకమై మీక ఇుంటికి పుంపిుంచే ర్జు దగగొర్లీనే ఉుందని, ఇట్వుంటి వాయూఖయూలు 
చేసే్ భవిషయూతు్లో తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కువాలిసు ఉుంట్ుందని స్మశేఖర్ ర్వు 
హెచచారిుంచారు.
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