
బుధవారం, 08 ఫిబ్రవరి 2023
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అప్పుల రాజా…అందుకో అభినందనలు!

శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ట్విటటీర్ లో చేసిన ఓ పోస్టీ వాస్తవ పరిసిథితికి అద్దం పడుతదంది. దానికి జోడదంచిన వయూదంగయూ చిత్దం అతికినట్టీ 
సరిపోయదంది. ఇదంతకీ ట్విట్ సబ్జెక్టీ అప్పుల ఆదంధ్ర. అప్పులత ఆదంధ్ర పేరు మారుమోగిస్్తననిదందుక్ ముఖయూమదంత్రికి నా ప్రత్యూక శుభాకదంక్షలు అదంటూ చేసిన ట్విట్ వైరల్ 
అయదంది. కీపిట్ అప్ అదంటూ వేసిన చురక నషాళ్నికి అదంట్తదందనడదంలో సదందేహదం లేదు.

‘అప్పు రత్న’ సీఎంగా ఉన్నంత కాలం అభివృద్ధి అనే మాట మరచిపోవచ్చు
•ఉద్యూగులక్ జీతాలు, పెన్షనర్లక్ పిదంఛన్్ల ఇవవిక్దండా ఇబ్దందుల పాలేజెస్్తనానిరు
•రోజుకి రూ.205.759 కోట్్ల అప్పు తీస్కొచిచి ఏదం చేస్్తనానిరు?
•రోజుకి రూ.65 కోట్్ల వడ్డీ చెల్్లస్్తనానిరు
•రుణాలు, రాబడులు, వయూయదంపై కగ్ లెక్కలు బహిర్గతదం చేయాల్

శతఘ్ని న్యూస్: ఆదంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుతవిదం ప్రస్్తత ఆరిథిక 
సదంవత్సరదంలో సగట్న రోజుకి రూ.205.759 కోట్్ల అప్పు 
తీస్కొస్్తనని మాట వాస్తవదం. ఈ లెక్క కూడా బహిరదంగ 
మార్్కట్ రుణదం మాత్మే. కర్పురేషన్ల దావిరా తెస్్తనని అప్పులు, 
ప్రభుతవి గ్యూర్దంట్త వచేచి అప్పులు కూడా కల్పి లెక్కవేసే్త ఆ 
మొత్తదం రూ.500 కోట్్ల దాట్పోయనా ఆశచిరయూపోనక్కరే్లదని 
జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల కమిట్ ఛైర్మన్ నాదదండ్ల 
మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో వాయూఖ్యూనిదంచారు. ప్రతి రోజు 
వదందల కోట్్ల అప్పులు చేస్్తనానిరు, వదందల కోట్్ల రాబడులు 
చూపిస్్తనానిరు… అయనా రాష్ట్ర ప్రభుతవి ఉద్యూగులక్ 
జీతాలు, రిటైర్డీ ఉద్యూగులక్ పెన్షన్్ల ఇవవిక్దండా ఇబ్దందుల 
పాలేజెస్్తనానిరు. ఈ ప్రభుతవిదం వచాచిక ఇపపుట్ వరకూ ఏ 
నెలలోన్ ఒకటో త్దీన జీతదం అదందుకోలేకపోయారు. 
ఉద్యూగులక్, రిటైర్డీ ఉద్యూగులక్ జీతాలు, పెన్షన్్ల సకలదంలో 
అదందకపోవడదంత ఆరిథిక ఇబ్దందులు ఎదుర్్కదంట్నానిరు. 
ముఖయూమదంత్రి గ్రు ఉద్యూగుల విషయదంలో ఒకట్ గ్రహిదంచాల్. 
అదందరూ మీ విధదంగ్ సదంపన్నిలు కరు. వివిధ ఖ్తాలు, 
కదంపెనీలు తెరిచి వేల కోట్్ల సదంపాదిదంచుకోలేదు. నెల జీతదం 

మీద ఆధారపడే బతక్తారు. మీ ప్రభుతవి ఆరిథిక నిరావికదం వల్ల ఉద్యూగుల నెల బడ్జెట్ తలకిదందులవుతదంది. పెన్షనరు్ల సైతదం ఆరోగయూపరమైన ఖరుచిలక్ అప్పులు చేస్్తనానిరు. 
పోలీస్లక్ జీతాలే కదు ట్.ఏ., సర్దండర్ లీవులు కూడా బకయ పెట్టీరు. భార్గ్ చేస్్తనని అప్పులు, రాబడులన్ ఈ ప్రభుతవిదం ఏదం చేస్తదంది? ఆ మొతా్తలన్ ఎట్ 
మళ్్లస్్తనానిరు? కనీసదం అభివృదిధి, మౌల్క వసతల కలపున ఉదందా అదంటే అదీ లేదు. అప్పు రతనిగ్ మారిపోయన శ్రీ జగన్ ర్డడీ పాలనలో అభివృదిధి అనే మాట మరచిపోవచుచి. 
ఏ ప్రభుతవి పని చేసినా బిలు్లలు ఇవవికపోవడదంత కదంట్రాకటీరు్ల కనీసదం టదండర్ కూడా వేయడదం లేదు. రోడు్ల పన్లు చేయరు, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టీలు ఆగిపోయాయ, రైతలక్ 
పెట్టీబడ రాయతీ ఇవవిరు, విదాయూరుథిల ఫీజు ర్ ఎదంబర్్స్మదంట్ సక్రమదంగ్ అమలు కదు. అభివృదిధి పన్లు లేవు, సదంక్షేమ కరయూక్రమాలు అమలు కవు. మరి రోజుకి వదందల 
కోట్్ల అప్పు, కోట్ల సదంత రాబడ రాష్ట్ర ఆరిథిక శాఖ లెక్కలో్ల కనిపిస్తదంది. ఈ మొతా్తలు ఎట్ మళ్్లతనానియ. రోజుకి రూ.65 కోట్్ల వడ్డీ కడుతనని రాష్ట్రదం ఏదైనా ఉదందీ 
అదంటే అది మన ఏపీ మాత్మే కవచుచి. రాష్ట్ర ప్రభుతవిదం ఆరిథిక వయూవహారాలపై కగ్ ఇచిచిన నివేదికన్ బహిర్గతదం చేయాలని నాదదండ్ల మనోహర్ డమాదండ్ చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కారా్యచరణపై అత్యవసర 
సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్:  తాడేపల్్లగూడ్దం 
నియోజకవర్గదం జనసేన ఆఫీస్ లో 
జనసేన నాయక్లు, వీరమహిళలు 
మరియు కరయూకర్తలత జనసేన ఇదంచార్జె 
బొల్శెట్టీ శ్రీనివాస్ అతయూవసర సమావేశదం 
ఏరాపుట్ చేసారు. ఈ సమావేశదంలో 
బొల్శెట్టీ శ్రీనివాస్ మాట్్లడుతూ జనసేన 

క్రియాశీలక సభయూతవి నమోదు కరయూక్రమదం మూడో విడతలో భాగదంగ్ ఫిబ్రవరి 10వ త్దీన మొదలై 28 
వరక్ జరుగునని నాయక్లకి, కరయూకర్తలకి వివరిదంచారు. ఈ సభయూతవినిని ప్రతి ఇదంట్కి తీస్క్వెళ్ళి సభయూతవిదం 
గురిదంచి వివరిదంచి, ఈ సభయూతవిదం తీస్కొనేలా కృషి చేయాలనానిరు. 2వ విడతలో ప్రజలు తీస్క్నని జనసేన 
సభయూతవిదం తాడేపల్్లగూడ్దం నియోజకవర్గదంలో దురదృషటీశాస్్త జరిగిన ప్రమాదాలో్ల ఆరుగురు వరక్ ఐదు 
లక్షలు, మరియు యాబైవేలు చొప్పున జనసేన పార్టీ వారి క్ట్దంబ సభుయూలక్ అదందజేసిదంది అనానిరు. 
ఈ కరయూక్రమదంలో తాడేపల్్లగూడ్దం నియోజకవర్గ జనసేన నాయక్లు మరియు జనసైనిక్లు, జనసేన 
వీరమహిళలు పాల్్గనానిరు.

అణగారిన వర్గా ల అభ్యున్నతే జనసేన ధ్యుయం: బత్తుల
నియోజకవర్ంలో చాప కంద నీరులా అనిని వర్్ల వారిని విశేషంగా ఆకరిషిస్తునని బత్తుల నాయకత్ం
వైసిపి అసమర్థ, అర్చక పాలన వల్ల, మారుపు కోరుకంటునని ప్రజలు
అభివృద్ధిని గాలిక వద్లేసి నియోజకవర్ంలో వనరులను దోచుకంటునని వైసీపీ నాయకత్ంపై ర్జానగరం నియోజకవర్ ప్రజలో్ల తీవ్ర వయూతిరేకత.
దళితవాడలో్ల రోజురోజుకీ జనసేన పెరుగుత్నని ఆదరణ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరదం: జనదంకోసదం జనసేన – మహాపాదయాత్ 71వ రోజులో భాగదంగ్ కోరుకొదండ మదండల కదంద్దం, స్బ్్రావు పేట (ఎస్్స కలనీ)లో రాజానగరదం నియోజకవర్గ జనసేన 
నాయక్రాలు శ్రీమతి బత్తల వెదంకటలక్ష్మి పరయూట్దంచి, సాథినిక ప్రజలత మమేకమవుతూ గ్జుగ్్లస్ గురు్తపై ఓట్ వేసి, జనసేన పార్టీకి ఒక అవకశదం ఇచిచి పవన్ కళ్యూణ్ ని ఆశీరవిదిదంచాలని 
అభయూరిథిదంచారు. ఈ సదందర్దంగ్ బత్తల వెదంకటలక్ష్మి మాట్్లడుతూ నియోజకవర్గదంలో వనరులన్ ద్చుక్దంట్నని సాథినిక వైస్పీ నాయకతవిదంపై ప్రజలు తీవ్ర అసహనదంత ఉనానిరని, ప్రజలో్ల మారుపు 
సపుషటీదంగ్ కనబడుతదందని, ఎనినికలు ఎప్పుడు వచిచినా జనసేన పార్టీ డదంకపదదంగ్ విజయదం మోగిస్్తదందని, బడుగు బలహీన వరా్గల అభుయూననితి కోసమే జనసేన పార్టీ ఉద్విదంచిదందని సామాన్యూలక్ 
రాజాయూధికరదం కోసదం, సమనాయూయదం కోసదం పోరాటదం చేస్్తనని వయూకి్త పవన్ కళ్యూణ్ గ్రని.. అట్వదంట్ వయూకి్త ముఖయూమదంత్రి అయత్నే రాష్ట్రదంలోని అనిని వరా్గల ప్రజలక్ సమనాయూయదం జరుగుతదందని, 
తదావిరా రాష్ట్రదం అభివృదిధి చెదందుతదందని ఈ సదందర్దంగ్ అనానిరు. ఈ మహాపాదయాత్లో సాథినిక మదండల స్నియర్ నాయక్లు, జనసైనిక్లు, వీరమహిళలు, సాథినిక ప్రజలు పాల్్గనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

తోలం గోవందరాజుని పరామర్శంచిన 
డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాప్రదం 
నియోజకవర్గదం, కొమరగిరి పదంచాయతీ, 
వెదంకటరాయప్రానికి చెదందిన తలేదం 
గోవిదందరాజు కొదంతకలదం కిదందట 
కర్దంట్ షాక్ క్ గురికవడదంత తన ర్దండు 
కళ్్ల 90% అదంగవైకలాయూనికి గురివడదం 
జరిగిదంది. అయత్ వారి క్ట్దంబ ఆరిథిక 
పరిసిథితి ఇబ్దందిగ్ ఉదండడదంత సాథినిక 
జనసైనిక్లు, పిఠాప్రదం నియోజవర్గదం 
జనసేన నాయక్లు జనసేన నాయక్లు 
డాకటీర్ పిలా్ల శ్రీధర్ న్ కల్సి వారి 

పరిసిథితిని వివరిదంచడదం జరిగిదంది. ఈ విషయదంపై డాకటీర్ పిలా్ల శ్రీధర్ సపుదందిదంచి, వారి 
యొక్క క్ట్దంబ్నిని పరామరి్శదంచి, జరిగిన యాకి్సడ్దంట్ గురిదంచి, వారు పడుతనని 
ఇబ్దందులు గురిదంచి అడగి తెలుస్కోవడదం జరిగిదంది. అనదంతరదం డాకటీర్ పిలా్ల శ్రీధర్ 
మాట్్లడుతూ.. గత ర్దండు సదంవత్సరాలుగ్ 90% అదంగవైకలయూదం ఉదండ ర్దండుసారు్ల 
కలెకటీరేటో్ల గ్రీవెన్్స లో కదంపె్్లదంట్ పెట్టీక్నాని గ్ని తలేదం గోవిదందరాజు గ్రికి నాయూయదం 
జరగలేదని, ఈ వైస్పీ ప్రభుతవిదం వికలాదంగులన్ కూడా గవరనిమదంట్ ఆఫీస్ చుటూటీ 
తిప్పుకోవడదం తపపు 90% అదంగవైకలయూదం సరిటీఫికెట్ ఉనాని కూడా వికలాదంగు పెన్షన్ 
ఇవవికపోవడదం దురదృషటీకరమని, ఈ వైస్పీ ప్రభుతవిదం ఇపపుట్కైనా కళ్ళి తెరిచి ఒక 
నెలలోప్ ఈ బ్ధిత వికలాదంగ క్ట్దంబ్నికి నాయూయదం చేయాలని, పెన్షన్ మదంజూరు 
చేయాలని ఈ వైస్పీ ప్రభుతావినిని కోరుతననిట్్ల తెల్పారు. లేదదంటే జనసేన పార్టీ వైప్ 
న్దంచి బ్ధిత క్ట్దంబ్నికి నాయూయదం జరిగే వరకూ ఎదంత దూరమైనా వెళ్్తమని జనసేన 
నాయక్డు డాకటీర్ పిలా్ల శ్రీధర్ అనానిరు. ఈ కరయూక్రమదంలో భాగదంగ్ కదంద చక్రబ్బు, 
పలానిట్ మధు, వెదంకటరాయప్రదం జనసైనిక్లు పాల్్గనడదం జరిగిదంది.

ప్రజా సమస్యలపై జనసేన పోరుబాట 38వ రోజు పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు: చాలీచాలని కూల్త డొక్కడడని కరి్మక్ల ఆవేదన. అరుహులైనా సదంక్షేమానికి దూరమైన పేదల 
ఆక్రదందన.. ఉద్యూగ్లు రాక జీవితాల్ని కోలోపుతనానిమని వేదనక్ గురవుతనని యువత.. ఇలా పలు వరా్గల సమసయూల్ని 
సావధానదంగ్ ఆలకిస్్త.. భవిషయూత్తలో అదందరికీ నాయూయదం చేసా్తమని ధైరాయూనినిస్్త.. ప్రజల అడుగులో అడుగులేస్్త ప్రజా 
సమసయూలపై జనసేన పోరుబ్ట కరయూక్రమానిని మదంగళవారదం 12వ డవిజన్ లో గడయార స్తదంభదం న్దండ నగర అధయూక్షులు నగిర్డడీ 
కశీ నరేష్ ఆధవిరయూదంలో జననీరాజనాల నడుమ ప్రారదంభిదంచిన పశ్చిమ గోదావరి జిలా్ల అధికర ఏలూరు నియోజకవర్గ ఇదంచారిజె 
ర్డడీ అపపుల నాయుడు ఈ పోరుబ్టన్ చైతనయూ యాత్గ్ మల్చారు. ఏలూరు నగర వీధులో్ల ఆదయూదంతదం అపపులనాయుడుక్ 
అపూరవి సావిగతదం లభిదంచిదంది.. అభిమాన్లు పలుచోట్ల పెద్ ఎత్తన పూల వర్షదం క్రిపిదంచారు. గజమాలత సత్కరిదంచారు. 
విదాయూరుథిల కరిదంతలు పోరుబ్టక్ మరిదంత ఉతా్సహానిని నిదంపాయ. ఈ సదందర్దంగ్ ర్డడీ అపపుల నాయుడు మాట్్లడుతూ 
12వ డవిజనో్ల పాదయాత్ నిరవిహిదంచడదం జరిగిదంది. ఇక్కడ చూసే్త వాయూపారస్్తలదంతా ఈ ప్రభుతవిదం వచిచిన తరావిత ట్క్్స ల 

రూపదంలో వాయూపారస్్తల్ని వేధిస్్తనానిరు, బిజినెస్ లు లేవు, కొన్గోలు శకి్త పడపోయదంది, ఉపాధి దొరిక అవకశదం లేదు, ట్క్్స లు కటటీలేక ఉపాధి కూడా మూత పడపోయాయని వాయూపారస్్తలు ఆవేదన 
వయూక్తదం చేస్్తనానిరు. వైస్పీ ప్రభుతవిదంలో రాష్ట్రదం అదంతా అప్పులమయదంగ్ తయారయదంది. ఈ విధదంగ్ ఉదంటే రేప్ వచేచి తరానికి భవిషయూత్త లేక్దండా పోతదంది. జగనో్మహన్ ర్డడీ ప్రభుతవిదం పై ప్రజలదంతా 
తీవ్ర ఆవేదనత ఉనానిరు. ఈ డవిజన్ లోని కొనిని ఏరియాలో శానిటర్ పనిచేయడదం లేదు . ఏలూరు ముని్సపల్ అధికరులు ఏ విధమైన చరయూలు తీస్కోకపోవడదం చాలా బ్ధాకరదం. దీనికి యజమానిగ్ 
ఉనని సాథినిక ఎమ్మలేయూ ఆళళినాని ఉనని సమసయూలన్ పరిషా్కరదం చేయక్దండా సదంత ప్రయోజనదం కోసదం పనిచేస్్తనానిరు. ఏలూరు నియోజకవర్గ ప్రజలు కొనిని దఫాలుగ్ వారిని ఎన్నికొని చాలా పెద్ 
తప్పు చేశానని ఆవేదన వయూక్తదం చేశారు. సమసయూలు పట్టీదంచుక్నే పరిసిథితిలో లేడని ఆళళినాని నీ విమరి్శదంచారు.ఈయన ఎలక్షన్ ముదందు మాత్మే వసా్తరు. తరావిత వచేచి పరిసిథితిలో లేడని ఆవేదన వయూక్తదం 
చేశారు. ఏలూరులో ఎనినికలు ఎప్పుడు వసా్తయో అని ఈ ప్రభుతావినిని ఇదంట్కి పదంప్దామని ఆలోచనతనే ప్రజలదంతా ఎదురుచూస్్తనానిరని, ఇపపుట్కైనా ముని్సపల్ అధికరులు, మేయర్,3 సారు్ల 
శాసనసభుయూడగ్ గెలుపదందిన ఆళళినాని అదందరికీ యజమానిగ్ ఉదండాలని ఏలూరులో ఉనని సమసయూలు తవిరితగతిన పరిషా్కరదం చేయాలని దీనిపై దృషిటీ పెట్టీలని ఏలూరు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ 
న్దండ తీవ్రదంగ్ డమాదండ్ చేస్్తనానిమని అనానిరు. ఈ కరయూక్రమదంలో మాజీ డపూయూట్ సిరిపల్్ల శ్వరామకృష్ణ ప్రసాద్, పశ్చిమగోదావరి జిలా్ల ఉపాధయూక్షులు ఇళ్ల శ్రీనివాస్, ఉపాధయూక్షులు స్దందరనీడ ప్రసాద్, 
గుబ్ల నాగేశవిరరావు, ప్రధాన కరయూదరి్శ సరిది రాజేష్, కరయూదరు్శలు కదందుకూరి ఈశవిరరావు, క.సరళ, ఎట్దంచి ధరే్మదంద్, బుద్ నాగేశవిరావు, బుదిర్డడీ బలరాదం, కూనిశెట్టీ మురళ్, పవన్, గొడవరి్త 
నవీన్ కోశాధికరి పైడ లక్ష్మణరావు, ఫాయూన్్స ప్రెసిడ్దంట్ ద్సపరి్త రాజు, సషల్ మీడయా కో ఆరిడీనేటర్ చితి్తరి శ్వ, కోలా శ్వ 1 టౌన్ మహిళ్ కరయూదరి్శ దుర్గ బి, సదంయుక్త కరయూదరి్శ కె.ప్రమీల రాణి, 
ప్రియా రాణి నాయక్లు మేక సాయ, దుర్గ, పన్నిరు రాము, గెడడీదం చైతనయూ, నాగేశవిరరావు, జనసేన అభిమాన్లు, కరయూకర్తలు పాల్్గనానిరు.

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


బుధవారం, 08 ఫిబ్రవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రాజంపేటలో వజయవంతంగా 60వ రోజు 
పవనన్న ప్రజాబాట..

శతఘ్ని న్యూస్: రాజదంపేట: పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమదంత్రి చేయాలనని దృఢ సదంకలపుదంత, 
ప్రజల ఆశీరావిదదంత రాజదంపేట జనసేన పార్టీ అసదంబ్్ల ఇదంచార్జె మల్శెట్టీ వెదంకటరమణ 
ఆదేశాలత కొనసాగుతనని పవననని ప్రజా బ్ట కరయూక్రమదం విజయవదంతదంగ్ 60 రోజులు 
పూరి్త చేస్క్దంది. ఈ కరయూక్రమదంలో భాగదంగ్ మదంగళవారదం రాజదంపేట మదండలదంలోని 
బోయనపలె్ల, ఎర్రబలె్ల, లక్ష్మీప్రదం, సిదు్లపలె్ల గ్రామాలలో పరయూట్దంచి ప్రతి ఇదంట్కి వెళ్్ల 
ప్రజల సమసయూలన్ అడగి తెలుస్క్నానిరు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ రూపదందిదంచిన 
మేనిఫెసటీ కరపత్రాలన్ప్రజలక్ అదందజేశారు. ఈ సదందర్దంగ్ జనసేన నాయక్డు 
తాళ్లపాక శదంకరయయూ మాట్్లడుతూ.. ప్రజా వయూతిరేకత విధానాలన్ అవలదంబిస్్తనని వైస్పీ 
ప్రభుతావినికి రాన్నని రోజులో్ల ప్రజలు బుదిధి చెపాపులనానిరు. ప్రజల సమసయూలు శాశవితదంగ్ 
తొలగిపోవాలదంటే ముఖయూమదంత్రిగ్ పవన్ కళ్యూణ్ రావాలని ఆయన అనానిరు. వచేచి 2024 
సదంవత్సర ఎనినికలో్ల ప్రజలదంతా జనసేన పార్టీకి మద్తగ్ నిలవాలని ఆయన విజ్ఞపి్త 
చేశారు. ఈ కరయూక్రమదంలో జనసేన వీరమహిళలు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

వైసీపీ ప్రభుత్వంలో రైతుల పరస్థితి చాల్ దీనంగా తయారయంద్- బతుతుల
రైత్ సంక్షేమం ఏద్..??
మద్దత్ ధర పెంచాలి…
ధానయూం తరలింపుక వారిక కావలసిన గోనెసంచెలు వంటనే అందుబాటులో ఉంచాలి… మరినిని రోజులు 
ధానయూం కొనుగోలు చేయాలి..
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరదం: కోరుకొదండ మదండలదం, కోరుకొదండలో రైత ప్రభుతవిదంగ్ డప్పు కొట్టీక్నే 
వైస్పీ ప్రభుతవిదం రైతల సదంక్షేమానికి తూట్్ల పడుస్్తదందని రాజానగరదం నియోజకవర్గ జనసేన నాయక్లు 
బత్తల బలరామకృష్ణ అనానిరు. కోరుకొదండ, కపవరదం గ్రామ తదితర చుట్టీప్రక్కల గ్రామాలో్లని రైతలత 
సాథినిక ఎమా్మరోవి ఆఫీస్ వద్క్ రైతల సమసయూలు వివరిదంచడానికి బత్తల బలరామకృష్ణ వచాచిరు, రైతలు 
పదండదంచిన ధానయూదం వెదంటనే కొన్గోలు చేయాలని, ధానయూదం తరల్దంప్ వారికి కవాల్్సన గోనెసదంచులు 
నెల రోజుల న్దంచి రైత భరోసా కదంద్రాల వద్ దొరకడదం లేదని, గోనెసదంచెలన్ తక్షణమే రైత భరోసా 
కదంద్రాల వద్ అదందుబ్ట్లో ఉదంచాలని, కనీసదం మద్త ధర కల్పుదంచి, రైతలు ఖ్తాలో్ల ధానయూదం డబు్లు 
వెదంటనే జమ అయ్యూలా చూడాలని.. అలానే ఫిబ్రవరి 14త ధానయూదం కొన్గోలు గడువు ముగుస్్తదండడదంత 

రైతలు తీవ్ర ఆదంద్ళన ఉనానిరని ఈ సమయానిని మరిదంత పెదంచాలని.. ఒకొ్కక్క బసా్త మిలు్ల వద్క్ తరల్దంప్క్ స్మారు 200 రూపాయలు ఖరుచి అవుతదందని తెలుప్తూ.. ఇది రైతల 
న్దండ వస్లు చేయడదం అతయూదంత దురదృషటీకరమైన పేర్్కదంటూ.. ఈ పరిసిథితలు ఇలాగే కొనసాగిత్ తవిరలో నియోజకవర్గ సాథియలో భార్ ధరానిక్ దిగి ప్రభుతవిదం కళ్్ల తెరిపిసా్తమని 
హెచచిరిదంచారు.. ఈ సదందర్దంగ్ ఎమా్మరోవి మాట్్లడుతూ రైతలు కవలసిన గోనె సదంచులు రైత భరోసా కదంద్రాల వద్ ఏరాపుట్ చేసా్తమని, ధానయూదం తరల్దంప్క్, రైతలు ఖ్తాలో్ల 
ధానయూదం డబు్లు జమ అయ్యూలా చూసి, సహకరిసా్తనని హామీ ఇవవిడదంత వివాదదం సదు్మణిగిదంది.. అనదంతరదం ఎమా్మరోవి ఆఫీస్ బయట సాథినిక మీడయాత బత్తల బలరామకృష్ణ 
మాట్్లడుతూ.. కనీస మద్త ధర అదంశదంలో అట్ తెలదంగ్ణ ప్రభుతవిదం కదంద్దంపై ఒతి్తడ తెస్్తదందని ఇట్ ఏపీ ప్రభుతవిదం కనీసదం మద్త ధర అదంశదంలో నోరు మదపడదం లేదని 
ఆరోపిదంచారు. రాష్ట్ర హక్్కల్ని వదులుకొని సదంత ప్రయోజనదం కోసదం వైస్పీ పాక్లాడుతదందని దుయయూబట్టీరు.. దీదంత దిక్్క తచని పరిసిథితిలో రైతలు క్దేలు అవుతనానిరని ఆవేదన 
వయూక్తదం చేశారు. ధానయూదం తరల్దంప్క్ కనీసదం గోనె సదంచులు కూడా ఏరాపుట్ చేయలేని దీనసిథితిలో ఈ వైస్పీ ప్రభుతవిదం ఉదందని, ధానయూదం తరల్దంప్క్ ఒకో్క బసా్తక్ 200 రూపాయలు 
రైతక్ ఖరచివడదం అతయూదంత దురదృషటీకరమైన పరిసిథితి అని తెలుప్తూ.. ఇట్వల క్రిసిన వరా్షలక్ ఎనిని ఎకరాలో్ల పదంట నషటీదం సదంభవిదంచిదందనే అదంచనాలు కూడా జిలా్ల యదంత్రాదంగదం 
సిదధిదం చేయలేకపోయదందని దుయయూబట్టీరు.. తక్షణదం ప్రభుతవిదం సపుదందిదంచి కనీస మద్త ధర పెదంచేలా కదంద్దంపై ఒతి్తడ పెదంచేదందుక్ ప్రయతనిదం చేయాలని డమాదండ్ చేశారు.. మద్త 
ధర తదితర అదంశాలపై రైతలక్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్, జనసేన పార్టీ అదండగ్ ఉదంట్దందని సపుషటీదం చేస్్త.. ధానయూదం బకయలు సాధయూమైనదంత తవిరగ్ రైతలక్ అదందే 
విధదంగ్ చరయూలు చేపట్టీలని. ప్రభుతవి పెద్లు మిల్లర్లక్ తల్గి్గ రైతాదంగదం తలదిదంచుక్నేలా చేస్్తనానిరని, అధికరులు, మిల్లరు్ల దదందాలో ప్రభుతవిదం ప్రేక్షక పాత్ పోషిదంచడదం రైతలక్ 
నమ్మకద్రోహదం చేసినట్టీ కదా అని తీవ్రసాథియలో వైస్పీ సరా్కరుపై బత్తల బలరామకృష్ణ ధవిజమతా్తరు. ఈ కరయూక్రమదంలో కోరుకొదండ మదండలదం న్దంచి రైతలు, జనసేన నాయక్లు, 
జనసైనిక్లు పాల్్గనానిరు.

కాకినాడ రేచరలా పేటలో ముత్తు శశిధర్ పర్యటన

శతఘ్ని న్యూస్: కకినాడ సిట్: జనసేన పార్టీ కకినాడ సిట్ ఇదంచార్జె మరియు పి.ఏ.సి 
సభుయూలు ముతా్త శశ్ధర్ మదంగళవారదం కకినాడ రేచర్ల పేట ప్రాదంతదంలో పరయూట్స్్త ప్రజలత 
ముచచిట్స్్త వారి బ్గోగులు, సమసయూలన్ తెలుస్కోడదం జరిగిదంది. ఈ పరయూటనలో వారు 
ఆ ప్రాదంతదంలో కొత్తగ్ కట్టీన ఆదంజనేయ సావిమి గుడని దరి్శదంచుక్నానిరు. ఈ సదందర్దంగ్ 
సావిమివారి శ్లాపునిని మలచిన శ్లుపులని సత్కరిదంచారు. ఈ సదందర్దంగ్ ముతా్త శశ్ధర్ 
మాట్్లడుతూ.. ఈ వై.సి.పి ప్రభుతవిదం అరాచక పాలన సాగిస్తదందని, సాక్షయూతూ్త తిరుమల 
తిరుపతి దేవసాథిన కరయూ నిరావిహణని వాయూపార సదంసథిగ్ చేస్తదందని, చరుచిలో్ల పాసటీర్లక్ భతాయూనిని 
ఇస్్తనానిమని గొపపులు చెప్పుక్దంటూ పేరుక్ కొదంతమదందికి అదందిస్తదందని, ఇక ముసి్లదం 
ఇమాదంలక్ కూడా సహాయాలన్, పధకలన్ నిర్లక్షష్దం చేస్్త కిదందన్నని ప్రజలనే కక్దండా.. 
పైన ఉనని ఆ భగవదంతడని కూడా నిలువునా మోసదం చేస్తదందని విమరి్శదంచారు. కనీ జనసేన 
పార్టీ చూస్్త ఊరుకోదనీ ఈ వై.సి.పి ప్రభుతవిదం చేసే ప్రజా వయూతిరేక పాలనని ప్రశ్నిదంచి 
ఎదండగటటీడదంలో ఎలాదంట్ సదంకోచదం లేదని అనానిరు. ప్రజల మనోభావాలన్ పరిగణలోకి 
తీస్క్ని హరి్షదంచే ర్తిలో మసలుక్ని ప్రభుతావినిని నడపలేని ఈ వై.సి.పి ప్రభుతావినిని ఇదంట్కి 
పదంపే రోజు తవిరలోనే ఉదందని ఎదే్వా చేసారు.

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

అఖిల కరా్నటక పవర్ స్్టర్ పవన్ 
కళ్్యణ్ జనసేన టం కేలండర్ 

ఆవష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: నెలూ్లరు జిలా్లలో అఖిల కరానిటక పవర్ సాటీర్ పవన్ కళ్యూణ్ 
జనసేన ట్దం కలదండర్ లన్ జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కరయూ నిరవిహణ కరయూదరి్శ కోటటీ 
వెదంకటేశవిరు్ల ఆవిష్కరిదంచారు. ఈ కరయూక్రమదంలో పస్ప్లేట్ హరి, కలువాయ 
మదండల అధయూక్షులు వెదంకటపతి, మదండల ఉపాధయూక్షులు నరేష్, ప్వావిడ ప్రవళ్్లక, 
ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ నాయక్లు మహబూబ్ మసా్తన్, మర్రిపాడు మదండల 
జనసేన అధయూక్షురాలు ప్రమీలా ఒరుగదంట్, జానీ చినాని జనసేన పాల్్గనానిరు.

అగ్్న ప్రమాద బాధిత కుటంబానికి అండగా 
జనసేన

అగ్ని ప్రమాదంలో పూరిలు్ల దగధిం
3లక్షల వరక ఆసితు నష్ం
కటుంబానిక అండగా జనసేన నాయకలు, స్్థనిక ఎంపీటీసీ సికోకోలు విక్రమ్
శతఘ్ని న్యూస్: ఆముదాలవలస నియోజకవర్గదం, సిదంగననిపాలెదం గ్రామదంలో 
జరిగిన అగిని ప్రమాదదంలో కొల్ల ల్దంగదం నాయుడు పూరిలు్ల దగధిదం అయదంది. ఈ 
ప్రమాదదంలో దాదాప్గ్ 3లక్షల ఆసి్త నషటీదం జరిగిదంది. విషయదం తెలుస్క్నని 
జనసేన నాయక్లు కొల్ల జయరాదం మరియు సాథినిక ఎదంపీట్స్ సికో్కలు 
విక్రమ్ సదంఘటనా సథిలానికి చేరుకొని, బ్ధితలక్ అదండగ్ మరియు 
ఆరిధికదంగ్ జనసేన ఉదంట్దందని భరోసా ఇచిచి, ప్రభుతవి అధికరులు కూడా 
తక్షణ సాయదం చెయాయూల్ అని జనసేన తరఫున డమాదండ్ చేయడదం జరిగిదంది.. 
ఈ కరయూక్రమదంలో జనసేన నాయక్లు కిలా్లన నరేష్, తలగ్ప్ మౌళ్, రుద్ 
దీప్, సాయ, కిరణ్ గ్రామ జనసేన నాయక్లు మరియు ప్రజలు పాల్్గనానిరు.

కూకట్ పల్లా నియోజకవర్గ జనసేన నాయకుల భేట

శతఘ్ని న్యూస్: కూకట్ పల్్ల నియోజకవర్గ జనసేన కరయూనిరావిహక్లు నడగడడీ 
నాగేదంద్బ్బు ఆధవిరయూదంలో కూకట్ పల్్ల నియోజకవర్గదం జనసేన పార్టీ నాయక్లు 
మదంగళవారదం జనసేన పార్టీ తెలదంగ్ణ రాష్ట్ర ఇదంచార్జె నేమూరి శదంకర్ గౌడ్ ని 
కలవడదం జరిగిదంది. తెలదంగ్ణ రాష్ట్రదంలో జనసేన పార్టీ పోట్ చేయట్నికి సిదధిమైన 
తరుణదంలో ఈ భేట్ ప్రాముఖయూతన్ సదంతరిదంచుక్దంది. కూకట్ పల్్ల నియోజకవర్గదం 
పార్టీ బలోపేతానికి వివిధ రకమైన కరాయూచరణన్ సిదధిదం చేయడదం జరిగిదంది. జనసేన 
పార్టీ నాయక్ల భేట్లత నియోజకవర్గదంలోని జనసేన పార్టీ కయూడర్ ని ఆకిటీవ్ చేయడదం 
జరుగుతదంది. రాన్నని రోజులో్ల కూకట్ పల్్లలో జనసేన పార్టీ పోట్ చేసే్త, కూకట్ పల్్ల 
నియోజకవర్గ రాజకీయ ముఖచిత్దం మారే అవకశదం ఎదంతగ్నో కనిపిస్్తదంది. 
ఈ భేట్లో జనసేన పరయూవేక్షక్లు దామోదర్, కెపిహెచి్ డవిజన్ అధయూక్షులు కొలా్ల 
శదంకర్, ఫత్నగర్ డవిజన్ అధయూక్షులు వెదంకటేశవిరావు, కూకటపుల్్ల డవిజన్ అధయూక్షులు 
మహేష్, అలా్లపూర్ డవిజన్ అధయూక్షులు పోల్శెట్టీ స్రేదంద్, మూసాపేట్ డవిజన్ 
జనరల్ సక్రెటర్ పదండుగ స్రయూ, జనసేన నాయక్లు పస్ప్లేట్ ప్రసాద్ పాల్్గనడదం 
జరిగిదంది.

గణేష్ కుటంబానికి జనసేన నాయకుల 
పరామర్శ

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకక్ళదం జిలా్ల, ఎచెచిర్ల నియోజకవర్గదం, లావేరు మదండలదం, 
లావేరు గ్రామదంలో జనసైనిక్లు సవలపరప్ గణేష్ తదండ్రి, నవీరి రమేష్ మావయయూ 
సవలపరప్ రాముడు కొనిని రోజుల క్రితదం సవిర్గస్్తలైనారు. సమవారదం లావేరు 
పదంచాయతీ జనసేన నాయక్లు వారి క్ట్దంబసభుయూలన్ పరామరి్శదంచి, వారి 
ఆత్మక్ భగవదంతడు శాదంతిని ప్రసాధిదంచాలని కోరుతూ, వారి క్ట్దంబ్నికి 
సాన్భూతి తెల్యపరుస్్త కొదంత వస్్తవుల రూపేణా సహాయదం చేశారు. ఈ 
కరయూక్రమదంలో గురిజా శ్రీన్, రాజా రమేష్, కొమూ్మరు శ్రీనివాసరావు, రేగ్న 
మూరి్త, చినిని, రేగ్న ప్రేమ్ క్మార్ (పదండు), నిడగదంట్ల జయదంత్, సవలపరప్ 
వేణు, ప్రకష్ తద్తరులు పాల్్గనానిరు.

క్రియాశీలక సభు్యనికి ఇన్సూరెన్సూ చెక్ అంద్ంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: నరసరావుపేట 
నియోజకవర్గదం, కకని 
గ్రామానికి చెదందిన జనసేన 
కరయూకర్త అడపాల మహేష్ 
క్ ఇట్వల అన్కోని 
పరిసిథితలో్ల ఫైర్ యాకి్సడ్దంట్ 
జరిగిదంది. ఈ విషయదం 
తెలుస్కొనని జిలా్ల అధయూక్షులు 
గ్ద వెదంకటేశవిరరావు 
పూరి్త సమాచారానిని కదంద్ 
కరాయూలయానికి పదంపగ్, 

క్రియాశీల సభయూతవిదం కల్గి ఉనని జనసైనిక్డు మహేష్ క్ తక్షణదం ఆరిధిక సహాయదంగ్ రాష్ట్ర 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 50 వేల రూపాయల చెక్్కని జిలా్ల అధయూక్షులు వారికి పదంపిదంచడదం 
జరిగిదంది. మదంగళవారదం ప్రమాదానికి గురైన అడపాల మహేష్ ఇదంట్కి జనసేన రాష్ట్ర 
నాయక్లు, జిలా్ల నాయక్లు వెళ్్ల వారి క్ట్దంబ సభుయూలన్ పరామరి్శదంచి, వారికి పార్టీ 
అనిని వేళలా అదండగ్ ఉదంట్దందని భరోసా కల్పుదంచారు. క్ట్దంబ సభుయూల సమక్షదంలో వారికి 
చెక్్కన్ అదందజేయడదం జరిగిదంది. ఈ కరయూక్రమదంలో రాష్ట్ర నాయక్లు జిలాని, కమాల్, 
మార్కదండేయ బ్బు, బదండారు రవి కదంత్, జిలా్ల నాయక్లు అడపా మాణికయూలరావు, 
నారదాస్ రామచదంద్ ప్రసాద్, అదే్పల్్ల ఆనదంద్, బ్ల్లదంకొదండ ఈశవిర్, మదండల అధయూక్షులు 
గోవిదంద్, సాదంబశ్వరావు నరసరావుపేట నియోజకవర్గ నాయక్లు మరియు కరయూకర్తలు 
పాల్్గనడదం జరిగిదంది.

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

గుడలానార్వ గ్రామం, గుడలానార్వ త్ండాలో వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ పాదయాత్ర
పలె్ల పలె్ల ఎగరాల్ పవననని జెదండా 24వ రోజు కరయూక్రమదం
శతఘ్ని న్యూస్: నాగర్ కరూనిల్, పలె్ల పలె్ల ఎగరాల్ పవననని జెదండా ర్దండవ విడత కరయూక్రమదంలో 
భాగదంగ్ బిజినపల్్ల మదండలదం, గుడ్లనారావి గ్రామదంలో, గుడ్లనారవి తాదండాలో వదంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ 
మదంగళవారదం పాదయాత్ చేపట్టీరు.. కరయూక్రమదంలో జనసేన నాయక్లత, జనసైనిక్లత కల్సి 
పాదయాత్గ్ గ్రామదంలో పరయూట్దంచారు.. గ్రామాలో్లని ప్రజల సమసయూలు తెలుస్క్దంటూ, పార్టీ 
సిదాధిదంతాలన్ ప్రజలక్ వివరిస్్త, కరయూక్రమానిని ముదందుక్ సాగిదంచారు. గుడ్లనారావి గ్రామదంలో 
ప్రధాన సమసయూలు తెలదంగ్ణ రాష్ట్రదం అవిరి్దంచిన గత 8 సదంవత్సరాల న్దంచి ఏ హక్్కల కొసమైత్ 
రాష్ట్రదం సాధిదంచుక్నానిమో, ఆ హక్్కలు లేక్దండా పోయాయ.. నీళ్ళి, నిధులు నియమాకలత 
సాధిదంచుక్నని మన రాష్ట్రదం అభివృదిధి అనే ముస్గు వేస్కొని తిరుగుతదంది తపపు వాట్ని 
నెరవేరచిడదంలో ప్రభుతవిదం పూరి్తగ్ విఫలదం అయదంది.. బదంగ్రు తెలదంగ్ణ చేసా్తదం, ప్రతి ఇదంటో్ల 
పిదంఛన్్ల అని చెపాపురు, ఇప్పుడు ఇదంటో్ల ఒకరికి పిదంచన్ వసే్త మర్కరికి రావటే్లదు.. యువతన్ 
ఉద్యూగ్ల పేరుత మభయూ పెట్టీ ఎనినికల సమయదంలో ఓట్్ల వేయదంచుకొని, ఇప్పుడు యువతక్ 
అదందుబ్ట్లో ప్రతి గ్రామదంలో 15 న్దంచి 20 బ్ల్టీ షాప్లు పెట్టీ యువతన్ మధయూదంలో ఉదంచి వాళళి పబ్దం గడుప్తనానిరు.. ఓట్్ల వేయదంచుక్నే రాజకీయ నాయక్లలో మారుపు 
వస్్తదంది కనీ, మా గ్రామాల అభివృధి కోసదం, మా భవిషయూత్త కోసదం ఎదంత మదందికి ఒటే్లసిన ఎట్వదంట్ మారుపు లేదు.. రైత్ రాజు అదంట్రు, మాక్ ఏమీ అవసరదం లేదు.. మేము పదండదంచే 
పదంటక్ మద్త ధర కల్పుదంచదండ చాలు..! అదంటూ గ్రామస్థిలు వారి సమసయూలు లక్ష్మణ్ గౌడ్ క్ తెల్యజేశారు. గుడ్లనారావి తాదండాలో ప్రధాన సమసయూలు స్స్ రోడు్ల లేవు.. ఇళ్ల మధయూ 
మొరిలు ఏరులై పారుతనానియ, మురికి నీళ్ళి ఇళ్ల మధయూ ఆగిపోతనానియ.. వాట్ వల్ల చినని పిల్లలు అనారోగ్యూనికి గురవుతనానిరు… పాలక్లక్ ఎనిని సారు్ల చెపిపునా పట్టీదంచుకోవడదం 
లేదు.. అదంటూ తాదండాలోని ప్రజలు వారి సమసయూలు తెలుప్క్నానిరు.. ఈ కరయూక్రమదంలో నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవర్గ నాయక్లు గోపాస్ క్ర్మనని, హారి నాయక్, స్రయూ, వదంశీ ర్డడీ, 
రాజు నాయక్, బోనాస్ శ్వయయూ, బ్లకృష్ణ, తమే్మడ పవన్, ఎజుజె ఆదంజనేయులు, మురళ్, నరేష్, శదంకర్, శ్రీకదంత్, మలే్లష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

ఎసీసూ ఎసీ్ట సబ్ పాలాన్ పై జనసేన చరాచు వేద్క
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ పశ్చిమ నియోజకవర్గదం, పారిశ్రామిక ప్రాదంతదం, మలా్కప్రదం అదంబేడ్కర్ 
విగ్రహదం వద్ విశాఖ పశ్చిమ నియోజకవర్గదం జనసేన పార్టీ యువ నాయక్డు ముపిపున 
ధరే్మదంద్ ఆధవిరయూదంలో ఎస్్స, ఎస్టీ సబ్ – పా్లన్ పై చరాచి వేదిక నిరవిహిదంచటదం జరిగిదంది… ఈ 
కరయూక్రమానికి విశాఖ జనసేన పార్టీ నాయక్రాలు యజ్ఞశ్రీ, నాయక్లు దేవన్ రాజు, సవిరూప్, 
గిర్ష్ విచేచిసి ప్రస్్తత ప్రభుతవిదం యొక్క వైఫలాయూలు మరియు జనసేన పార్టీ అధికరదంలోకి 
వేసే్త ఏ విధదంగ్ దళ్తలక్ అదండగ్ నిలుస్్తదంది తెల్యజేసి వారిచే ఫాదం పే్లట్ ఆవిష్కరణ 
చేయటదం జరిగిదంది. ఈ కరయూక్రమానిని దళ్త నాయక్లు, జనసేన నాయక్లు, వీరమహిళలు, 
జనసైనిక్లు అదికసదంకయూలో హాజరై విజయవదంతదం చేశారు.

కోల్ జాన్ ప్రస్ద్ ను పరామర్శంచిన  
మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరదం నియోజకవర్గదం, కోరుకొదండ మదండలదం, శ్రీరదంగపటనిదం 
గ్రామనికి చెదందిన కోరుకొదండ మదండలదం కమిట్ ప్రధాన కరయూదరి్శ కోలా జాన్ 
ప్రసాద్(కళ్యూణ్) అరధిరాత్రి అసవిసథిక్ గురైయాయూరు. అసవిసథిక్ గురైన ప్రసాద్ న్ 
రాజమహేదంద్వరదం ప్రభుతవి ఆస్పత్రికి తరల్దంచారు. వైదయూదం తీస్క్దంట్నని జనసేన 
నాయక్డని రాజానగరదం నియోజకవర్గదం జనసేన పార్టీ ఇదంచార్జె & ఐకయూరాజయూసమితి 
అవారుడీ గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ కల్సి ఆరోగయూ పరిసిథితి గురిదంచి అడగి తెలుస్క్ని 
మనోధైరాయూనిని కల్పుదంచారు. ఈ కరయూక్రమదంలో జనసేన రాష్ట్ర కరయూదరి్శ శ్రీమతి గదంట్ 
సవిరూప దేవి, రాజానగరదం నియోజకవర్గదం జనసేన పార్టీ ఐ.ట్ కో- ఆరిడీనేటర్ వెదంటపాట్ 
రామకృష్ణ, ప్ణయూక్షేత్దం జనసేన పార్టీ నాయక్లు యర్రదంశెట్టీ గణేష్(నాగు), చలా్ల దురా్గ 
ప్రసాద్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

అంగనా్వడి టచరలాకు జనసేన మద్దతు..  
శివరామ ప్రస్ద్

అదంగనావిడ్ సమసయూలు తీరాచిలని ప్రభుతవిదంపై వారు చేస్్తనని 
ఆదంద్ళనక్, డమాదండ్లక్, చీరాల నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ 
మద్త తెల్యజేస్్తదందని ఉమ్మడ ప్రకశదం జిలా్ల, జనసేన 
కరయూదరి్శ గూడూరు శ్వరామ ప్రసాద్ తెల్పారు. ఈ సదందర్దంగ్ 
ఆయన మాట్్లడుతూ అదంగనావిడ్లక్ కనీస వేతనదం 25వేల 
రూపాయలు ఇవావిలని, పెదండదంగ్ సమసయూలు పరిష్కరిదంచాలని 
వారు చేస్్తనని ఆదంద్ళనక్ జనసేన పార్టీ పూరి్త మద్త 
తెల్యజేస్్తదంది. గత కొనిని సదంవత్సరాలుగ్ అదంగనావిడ్లన్ ప్రభుతవిదంలోని అనిని రకల సేవలక్ 
వారిని వినియోగిదంచుక్దంటూ వారిని ప్రభుతవి ఉద్యూగులుగ్ గురి్తదంచకపోవడదం శోచనీయమని ఈ 
చరయూలన్ జనసేన పార్టీ తీవ్రదంగ్ ఖదండస్్తదందని వారు చేస్్తనని నాయూయమైన కోర్్కలన్ ప్రభుతవిదం 
వెదంటనే తీరాచిలని లేనిపక్షదంలో వారి ఆదంద్ళనక్ జనసేన కూడా భాగసావిమయూదం అవుతదందని, 
ఈ విషయానిని ఉమ్మడ ప్రకశదం జిలా్ల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు షేక్ రియాజ్ గ్రి దృషిటీకికూడా 
తీస్క్వెళ్్లమని, జనసేన పార్టీ కూడా వారి ఆదంద్ళనలో భాగసావిములు అవుతామని, చీరాల 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ తెల్యజేస్క్దంట్దందని, జనసేన తరఫున శ్వరామ ప్రసాద్ 
తెల్యజేసారు.

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

నక్కా వారి పాలెంలో బొమ్మిడి నాయకర్ పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: నరసాప్రదం: జనదంలోకి జనసేన 9వ రోజు కరయూక్రమదంలో భాగదంగ్ నరసాప్రదం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇదంచారిజె, పీఏస్ సభుయూలు మరియు రాష్ట్ర మత్సష్కర వికస 
విభాగ ఛైర్్మన్ బొమి్మడ నాయకర్ నరసాప్రదం నియోజకవర్గదం, మొగలూ్తరు మదండలదం, మొగలూ్తరు పదంచాయతీ, నక్క వారి పాలెదంలో ఇదంట్దంట్కీ తిరిగి జనసేన సిదాధిదంతాలు తెల్యజేసి 
అక్కడ ప్రజలు పడుతనని ఇబ్దందులు తెలుస్క్ని, వారికి జనసేన తరప్న భరోసా ఇవవిడదం జరిగిదంది. ఈ సదందర్దంగ్ ఆయన మాట్్లడుతూ ఆ గ్రామాలలో డ్రైనేజీ వయూవసథి లేక చాలా 
ఇబ్దందులు పడుతనానిరు, అలాగే సరైన రోడు్ల త్రాగునీరు సమసయూ ఎక్్కవగ్ ఉదంది, ఇళ్ల సథిలాలు చాలామదందికి అరహుత ఉనని ఇవవిలేదు ప్రజలు అవసథిలు పడుతనానిరు అని నాయకర్ 
తెల్యజేశారు. ఈ కరయూక్రమదంలో కొలా్లట్ గోపీకృష్ణ, కోట్పల్్ల వెదంకటేశవిరరావు, ఇదంజేట్ దానదం, వలవల నాని, బదందల రవీదంద్, గుబ్ల మార్రాజు, నిప్పులేట్ తారకరామారావు, 
దూది బ్బు, బొక్క చదంట్, ఉప్పులూరి రాదంబ్బు, లక్్క బ్బి, దాసరి కృషా్ణజి, గూడపాట్ శ్రీకదంత్, ప్లపరి్త స్రయూనారాయణ, ఒడుగు ఏస్, గజజెరప్ మురళ్ వెదంకట ఫణి, గుడాల్ 
ఏడుకొదండలు, చిదంతపల్్ల రామాదంజనేయులు, అదందే కొదండ, కడల్ త్రిమూరు్తలు, నల్్ల రతనిరాజు, గురుజు తాతాజీ, వాట్ల దురా్గరాజు, మోక ఏడుకొదండలు, పిడకల వెదంకటరతనిదం, సిర్ర 
ఏస్, ఏలుబదండ సాయ బ్బు, అదందే జగదీష్, నియోజకవర్గ నాయక్లు, కరయూకర్తలు, జనసైనిక్లు, వీరమహిళలు మరియు నక్కవారి పాలెదం ప్రజలు అధిక సదంఖయూలో పాల్్గనానిరు.

ఎని్నకల ముందు గురుతుకొచిచున రోడ్డు 
ఎని్నకల తరా్వత గురుతు లదా?

శతఘ్ని న్యూస్: మున్గోడు నియోజకవర్గ పరిధిలోని నారాయణప్రదం 
మదండలదం న్దండ వాయలపల్్ల రోడుడీ దుసిథితిపై మున్గోడు జనసేన 
నియోజకవర్గ కో ఆరిడీనెటర్ గోక్ల రవీదందర్ ర్డడీ ఆదవిరయూదంలో మదంగళవారదం 
నిరసనరాయూలీ చేపట్టీరు. ఈ సదందర్దంగ్ రవీదందర్ ర్డడీ మాట్్లడుతూ ఎనినికల 
ముదందు గురు్తకొచిచిన రోడుడీ ఎనినికల తరావిత గురు్త లేదా అని ప్రశ్నిస్్త.. రోడుడీ 
నిరా్మణదం పూరి్త అయ్యూదంతవరక్ జనసేన పార్టీ పోరాటదం కొనసాగుతదందని 
హెచచిరిదంచారు.

ఆంధ్రా అభివృద్ధి – జనసేనతోనే స్ధ్యం 
కార్యక్రమం 28వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: సరేవిపల్్ల: ఆదంధ్రా అభివృదిధి జనసేనతనే సాధయూదం కరయూక్రమదంలో 
భాగదంగ్ ముత్తకూరు మదండలదంలోని, వలూ్లరు హరిజన వాడ గ్రామదంలో 
జనసేన నాయక్లు ఇదంట్దంట్కీ కరపత్రాలు పదంచారు. జనసేన నాయక్లు 
మన్బోలు గణపతి మాట్్లడుతూ రాష్ట్రదంలో మూడో ప్రతాయూమానియదంగ్ జనసేన 
పార్టీ ఉదంది. రాబోవు ఎనినికలలో స్ఎదం అభయూరిథిగ్ పవన్ కళ్యూణ్ పోట్ చేస్్తనానిడు. 
ఈసారి పవన్ కళ్యూణ్ ని స్ఎదం ని చేస్క్దంటేనే రాషా్రాభివృదిధి జరుగు తదందని, 
రాబోవు సాధారణ ఎనినికలలో జనసేన పార్టీ గురు్త అయన “గ్జుగ్్లస్” క్ 
ఓట్ వేసి జనసేన పార్టీకి అధికరదం ఇవవిదండ అదంటూ తెల్యజేసారు. ఈ 
కరయూక్రమదం జనసేన పార్టీ నెలూ్లరు జిలా్ల కరయూదరి్శ, ముత్తకూరు మదండల 
అధయూక్షుడు మన్బోలు గణపతి ఆధవిరయూదంలో జరిగిదంది. ఈ కరయూక్రమదంలో 
తాదండ్ర శ్రీన్, అనినిమేట్ వెదంకయయూ పాల్్గనానిరు.

గుడ్లారు జనసేన ఆధ్వర్యంలో జనంలోకి జనసేన
కృష్ణాపురంలో జనసైనికల పరయూటన
జనంలోక జనసేన 2వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: గుడూ్లరు: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కలాయూణ్ ఆశయాలక్ అన్గుణదంగ్ కదందుకూరు 
నియోజకవర్గ ఇనాచిరిజె ప్ల్ మల్్లకరుజెన ఆదేశాలు మేరక్ గుడూ్లరు మదండల జనసైనిక్లు జనదంలోకి 
జనసేన ర్దండవ రోజు కరయూక్రమదంలో భాగదంగ్ మదండలదంలోని నాయుడు పాలెదం పదంచాయతీ, కృషా్ణప్రదం 
గ్రామ ఎస్్స కలనీలో పరయూట్దంచడదం జరిగిదంది. ఈ సదందర్దంగ్ జనసైనిక్లు మట్్లడుతూ ఏ గ్రామాలో్ల, 
పలె్లలో్ల, కలనీలో్ల ఎక్కడ చూసినా ఎక్కడ వేసిన గొదంగళ్ అక్కడే అననిట్్లగ్ సమసయూలు ఇబ్డముబ్డగ్ 
ఉనానియ. డ్రైనేజ్ సమసయూలు, పేదలక్ పిదంచన్్ల, తాగు నీట్ సదుపాయాలైన బ్వులు బోరు్ల మరమ్మతలక్ 
గురయత్ వాట్ని బ్గు చేయలేకపోవడదం వదంట్ చిననిచినని మౌల్క సదుపాయాలు కూడా తీరచిలేని ఈ 
వైకపా ప్రభుతవి ముఖయూమదంత్రి గ్రేమో బటన్ మాత్దం నొక్్కతారు. మరి ఆ బటన్ నొకి్కన నిధులు అరుహులైన 
పేదలక్ సదంక్షేమ ఫలాలుగ్ ఎదందుక్ అదందడదం లేదని ప్రశ్నిదంచారు. ఇన్గదంట్ కోటమ్మ భర్త కోటయయూ 
(లేట్) కోటయయూ క్ గత ప్రభుతవిదం న్దంచి పిదంఛన్ ఇవవిడదం జరుగుతదంది. కోటయయూ చనిపోవడదంత అపపుట్కి 
వైసిపి ప్రభుతవిదం అధికరదంలో ఉదంది. కోటయయూ భారయూ కోటమ్మకి వృదాధిపయూ పిదంఛన్ లేదా వితదంతవు పిదంఛన్ 
ఇవవిక్దండా భర్త కోటయయూ పేరు మీద ఉనని ఆరు ఎకరాల పలానిని సాక్గ్ చూపిస్్త పిదంఛన్ ఇవవిడదం 
లేదు. సదంక్షేమ పథకలు ఇస్్తనానిమని బటన్ నొక్కడదం దావిరా అరుహులైన వారికి పథకలు ఎలా అదందుతాయ. 
పార్టీ చూడదం.. మతదం చూడదం.. క్లదం చూడదం.. అని చెపిపు ప్రజలన్ మభయూ పెట్టీరు. వాలదంటర్ వయూవసథి 
నిర్లక్షష్దంగ్ వయూవహరిస్్తదంది. ఇదంక బొక్క రాగమ్మ భర్త బొక్క మాలకొదండయయూ మరియు మదండలదంలోని 
మిటటీపాలెదంలో రామిశెట్టీ దయ గ్ర్లక్ వస్్తననిట్వదంట్ ఫిదంచన్ మధయూదంతరదంగ్ ఆపివేశారని, అరుహులు 
అయుయూదండ పథకలు అదందడదం లేదని వాలదంట్ర్ వయూవసథి సజీవాలయ వయూవసథి అవినీతికి పాలపుడుతనానిరే కనీ 
ప్రజా సమసయూలు పట్టీదంచుకోవడదం లేదని ప్రభుతవి పనితీరుపై మదండపడాడీరు. రాన్నని ఎనినికలో్ల బటన్ ర్డడీ 
గ్రికి బ్గ్ గుణపాఠదం చెబుతామని గుడూ్లరు మదండల జనసేన నాయక్డు అననిదంగి చలపతి వద్ గ్రామ 
ప్రజలు వాపోయారు. చలపతి గ్రు మాట్్లడుతూ ప్రజా సమసయూల పరిషా్కరదం కోసదం రాష్ట్ర ముఖయూమదంత్రి 
గ్రు చేపట్టీన వాలదంట్ర్ మరియు సచివాలయ వయూవసథిలు లదంచాలక్ పాలపుడుతనానిరు. ముఖయూమదంత్రి గ్రు 
అవినీతికి పాలపుడడీ వారికి తగిన శ్క్ష విధిసా్తదం అని చెబుతదంటే నవువి వస్్తదంది. గడపగడపక్ తిరుగుతూ 
ప్రభుతవి సదంక్షేమ పథకల గురిదంచి వివరిస్్తననిట్వదంట్ సాథినిక ఎమ్మలేయూ గ్రికి మరియు నాయక్లక్ 
అధికరులక్ ఇట్వదంట్ సమసయూలు కనపడలేదా రాజకీయ లబిధి కోసదం అరుహులు కని వారికి సదంక్షేమ 
పథకలు అదందినప్పుడు అరుహులుగ్ ఉనని వారికి ఎదందుక్ ఇవవిటదం లేదు సాక్లు ఎదందుక్ చెబుతనానిరు. 
అదేవిధదంగ్ మదండలదంలోని శ్వాలయదం ఎస్్స ఎస్టీ కలనీలో దాసరి ఏడుకొదండలు ప్రమాదదంలో కలు 
పోయ వికలాదంగుడు అయ మూడు సదంవత్సరములు గడచిన పిదంఛన్ రాకపోని పక్షదంలో జనసేన పోరాటదం 
చేసి పత్రికల ప్రకటనల దావిరా అతనికి తవిరలో పిదంఛన్ వస్్తదందని అధికరులు చెపపుడదం జరిగిదంది. ప్రజలు 
ముఖయూమదంత్రి గ్రు చేస్్తననిట్వదంట్ మోసానిని గమనిస్్తనే ఉనానిరు. తవిరలోనే రాబోయ్ ఎనినికలో్ల ఈ 
ప్రభుతవి పతనానిని కన్లారా చూసా్తరని హెచచిరిదంచారు. రాన్నని ఎనినికలో్ల మనదం ప్ల్ మల్్లకరుజెన గ్రిని 
గెల్పిదంచుక్ని, తదావిరా ఎలాదంట్ రాజకీయ మచచిలు లేని, నిజాయతీ పరుడు, నితయూదం ప్రజాక్షేమదం కోసదం 
పరితపిదంచే పవన్ కలాయూణ్ గ్రిని ముఖయూమదంత్రి గ్ చేస్కోవాల్్సన ఆవశయూకత ఎదంతైనా ఉదందని ఆశాభావదం 
వయూక్తదంచేశారు. ఈ కరయూక్రమదంలో జనసైనిక్లు మూలగిరి శ్రీనివాస్, అనిమిశెట్టీ మాధవ రావు, అననిదంగి 
చలపతి, అమోస్, రాదంబ్బు ఉలవపాడు మదండలదం న్దంచి ప్రతాప్ మరియు సాథినిక యువత శాయూమ్, కృష్ణ 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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

శివరాత్రి ఉతసూవాలకు గంగులయ్యకు ఆహ్్వనం
శతఘ్ని న్యూస్: అలూ్లరిస్తారామరాజు జిలా్ల, పాడేరు జనసేనపార్టీ కరాయూలయదంలో 
పాడేరు, అరక్ పార్లమదంట్ జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జె డా. వదంపూరు గదంగులయయూన్ 
బొడడీప్ట్టీ గ్రామస్్తలు మరాయూదపూరవికదంగ్ కల్సారు. ఈ సదందర్దంగ్ డా. గదంగులయయూ 
మాట్్లడుతూ.. ప్రభుతవి వైఫలయూదం గిరిజన్లపై తీవ్ర ప్రభావదం చూప్తదంది, ఎదంత ఉననిత 
చదువులు చదువుక్నాని గిరిజన యువతకి సరైన ఉపాధి లేదు, వారికి ఉపాధి అవకశాలు 
కల్పుదంచే జీవో నెదం3 పై మీనమేషాలు లెక్కబ్డుతదంది ఈ ప్రభుతవిదం. రైతలు పదండదంచే 
పదంటలక్ గిట్టీబ్ట్ ధర లేదు, సరైన రవాణా సదుపాయదం లేదు, ఇపపుట్కి డోల్ మోతల 
దుసిథితి చూస్్తదంటే మనస్ కల్చివేస్్తదంది. గిరిజన హక్్కలు, చట్టీలక్ తిలోదకలు ఇచిచి 
తమపని తాము గుట్టీగ్ చేస్్తనని ప్రభుతవిదం తీరు పూరి్తగ్ ఆక్షేపనియదం. గిరిజన భాష 
లదంటే ప్రభుతావినికి చినని చూప్ ఉదందని అదందుక గిరిజన భాష ప్రాతిప్రదికన ఏరాపుటైన 
భాష వాలదంటర్ ఉపాధాయూయులపై అణచివేత, వివిధ శాఖల ఉద్యూగుల నోరు నొక్్కతనని 
ప్రభుతవిదం. ఆశ్రమ పాఠశాల విదాయూరుథిల ఆరోగయూ వయూవసథి కోసదం ఎదంత మాట్్లడనా తక్్కవే 
అవుతదంది. ఆరోగయూకరయూకర్తలన్ తొలగిదంచేసి గిరిజన విదాయూరుథిల మరణాలక్ ప్రతయూక్ష 
కరణదం ప్రభుతవి విధానమే. ఇదంక అభివృదిధి మాట ఎరుగని గిరిజన పలె్లలు అనేకదం 
ఉనానియ. గ్రామాభివృదిధి క్దంట్పడదంది. గ్రామ పదంచాయతీ అభివృదిధి మాట దేవుడ్రుగు, 
సరపుదంచ్ లు ప్రజలక్ సమాధానదం చెప్పుకోలేని దుసిథితి ఎస్.ట్ సబ్ పా్లన్ నిధులు దారి 
మళ్ళిదంది. ఈ సారి గిరిజన్లు చైతనయూవదంతమైన ఆలోచన చేయకపోత్ భవిషయూత్ 
తరాలపై ఆ ప్రభావదం తీవ్రదంగ్ ఉదంట్దంది. ఒక్కటని కదు అనేక రదంగ్లో్ల ప్రభుతవి 
వైఫలయూదం సపుషటీదంగ్ కనిపిస్్తదంది. ఇకనైనా గిరిజన హక్్కలపై సపుషటీత ఉనని జనసేనపార్టీకి 
ఒక అవకశదం ఇవావిలని, రాబోయ్ ఎనినికలో్ల కచిచితదంగ్ గెలుపే లక్షష్దంగ్ ఉనానిమని, 
మాక్ అనిని వరా్గల ప్రజల న్దంచి సదంపూర్ణ మద్త ఉదందని తెల్పారు. బొడడీప్ట్టీ గ్రామ 
పెద్లు మాట్్లడుతూ మేము కూడా ఖచిచితదంగ్ మారుపు దిశగ్ ఆలోచన చేస్్తనానిమని, 
జనసేన పార్టీ గ్రామసాథియ పరయూటనలో మా వదంతగ్ కృషి చేస్్తనానిమని, మా గ్రామదంలో 
జరిగే శ్వరాత్రి ఉత్సవాలక్ మీరు ప్రధాన అతిధిగ్ హాజరుకవాలని, మీ రాక కోసదం 
మా గ్రామప్రజాలదందరు ఎదురుచూస్్తదంట్మని అనానిరు. ఈ సదందర్దంగ్ తపపుక్దండా 
వసా్తనని డా. గదంగులయయూ సమ్మతదం తెల్పారు.

ధాన్యం కొనుగోలు సమస్యలు పరష్కరంచాల్
: గురాన అయ్యలు

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరదం: ధానయూదం కొన్గోలు విషయదంలో ప్రభుతవిదం వయూవహరిస్్తనని 
తీరుత రైతలు ఇబ్దందులు పడుతనానిరని జనసేన నాయక్డు గురాన అయయూలు 
ఆరోపిదంచారు. ఈ మేరక్ మదంగళవారదం ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు.. ధానయూదం 
కొన్గోలు సమసయూలు పరిష్కరిదంచాలని డమాదండ్ చేశారు. రైత భరోసా కదంద్రాలో్ల ధానయూదం 
కొన్గోళ్్ల సక్రమదంగ్ జరగడదం లేదనానిరు. పదండదంచిన పదంటన్ అము్మకోలేక రైతలు 
నరకదం అన్భవిస్్తనానిరనానిరు. లక్షయూలు పూర్తయాయూయని, ట్రక్్క షీట్్ల ఇవవిక్దండా 
రైతలన్ ప్రభుతవిదం ఇబ్దందులక్ గురిచేస్తదందని తెల్పారు. సదంక్దంతి పదండగ న్దంచి 
సక్రమదంగ్ ధానయూదం కొన్గోలు చేయకపోవడదంత రైతలు రాత్రీ,పగలూ కలా్లలో్ల కపలా 
కస్కోవాల్్సన దుసిథితి నెలకొదందనానిరు. ఈ పరిసిథితలో్ల రైతలక్ పెట్టీబడ ఖరుచిలూ 
వచేచి ఆసా్కరదం లేదని ఆదంద్ళన వయూక్తదం చేశారు. ధానయూదం రైతల ఉస్రు ప్రభుతావినికి 
తగులుతదందనానిరు. ప్రభుతవిదం ఇచిచిన విత్తనదంతనే సాగు చేశారని, ఇప్పుడు ధానయూదం 
కొన్గోలుక్ రైత భరోసా కదంద్రాల చుటూటీ తిప్పుతనానిరని ఆరోపిదంచారు. రైత 
భరోసా కదంద్దం సిబ్దంది కలా్లలో్లనే ధానయూదం తూకదం వేసి మిల్లర్ల వద్క్ చేరచిడదంతపాట్ 
21 రోజులో్ల రైతల ఖ్తాలో్ల నగదు వేసా్తరని ముఖయూమదంత్రి చెపాపురని.. క్షేత్సాథియలో 
ఇదందుక్ భిననిదంగ్ జరుగుతదందనానిరు. మిల్లరు్ల రైతలక్ సహకరిదంచలేదనానిరు. 
ధానయూదం కొన్గోలుక్ గడువు పెటటీడదం దారుణమనానిరు. రైతల పక్షన జనసేన పోరాటదం 
చేస్్తదందని, సమసయూన్ కలెకటీర్ దృషిటీకి తీస్క్వెళ్్తమని చెపాపురు.

క్రియాశీలక సభు్యని కుటంబానికి 
5 లక్ల ఇన్సూరెన్సూ చెక్ అందజేత

శతఘ్ని న్యూస్: విన్కొదండ నియోజకవర్గదం, నర్సనాయని పాకలు గ్రామదంలో నివసిస్్తనని 
జనసేన క్రియాశీలక కరయూకర్త చదలవాడ చినని శ్రీన్ రోడుడీ ప్రమాదదంలో చనిపోవడదం 
జరిగిదంది. ఈ విషయదం తెలుస్క్నని జిలా్ల అధయూక్షులు గ్ద వెదంకటేశవిరరావు విన్కొదండ 
నియోజకవర్గదం జిలా్ల నాయక్లు నిస్శదంకర శ్రీనివాస్ న్ అడగి పూరి్త సమాచారదం 
తీస్క్ని జనసేన పార్టీ కదంద్ కరాయూలయానికి పదంపడదం జరిగిదంది. అనదంతరదం క్రియాశీల 
సభయూతవిదం కల్గి ఉనని జనసైనిక్డు చినని శ్రీన్ క్ట్దంబ్నికి జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ 5 లక్షల రూపాయలు చెక్్కని జిలా్ల అధయూక్షులు గ్ద వెదంకటేశవిరరావు క్ 
పదంపిదంచి వారికి అదందజేయవలసినదిగ్ స్చిదంచారు..మదంగళవారదం చదలవాడ చినని 
శీన్ వారి ఇదంట్కి రాష్ట్ర నాయక్లు, జిలా్ల నాయక్లత కలసి వెళ్లడదం జరిగిదంది. పార్టీ 
తరప్న చదలవాడ చినని శ్రీన్ భారయూ చదలవాడ పారవితికి వారి క్ట్దంబ సభుయూలక్ 
మనోధైరయూదం తెల్పి వారికి ఎల్లవేళలా పార్టీ అదండగ్ ఉదంట్దందని తెల్యజేసి పవన్ 
కళ్యూణ్ గ్రు పదంపిన చెక్్కని చదలవాడ పారవితికి అదందజేయడదం జరిగిదంది. ఈ 
కరయూక్రమదంలో రాష్ట్ర నాయక్లు జిలాని, నాయుబ్ కమాల్, వడ్రాన మార్కదండేయులు, 
బదండారు రవి కదంత్, జిలా్ల నాయక్లు అడపా మాణికయూలరావు, నారదాస్ రామచదంద్ 
ప్రసాద్, పారవితీ నాయుడు, మదండల అధయూక్షులు సాల్మన్ రాజ్, హన్మాన్ నాయక్, 
అడపాల అనీల్, వెదంకట నరసయయూ, వేముల వెదంకటేశవిరరావు, వీరమహిళలు శ్వ 
పారవితి, ఉష, జానకి, స్నీత, మాధవి, నియోజకవర్గ నాయక్లు పూలరాజు, ఎర్రదం శెట్టీ 
వెదంకటేశవిరరావు, అదంకరావు, నాని, నెలూ్లరి రాజేష్, శ్వావిది చిరదంజీవి, గదంగరాజు, రవి 
మరియు జనసైనిక్లు పాల్్గనానిరు.

రైతుల సమస్యలను నెరవేరచుకపోతే, రైతుల 
పక్షాన పోరాడత్మన్న జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: పారవితీప్రదం మనయూదం జిలా్ల పాలకొదండ నియోజకవర్గదం, వీరఘటటీదం 
మదండలదంలోని రైతల న్ కలసి సమసయూలు అడగి తెలుస్క్నానిరు. రైతల పక్షన జనసేన 
నిలుస్్తదందని జనసేన పార్టీ నాయక్లు మత్స ప్దండర్కదం, బి.పి.నాయుడు, జనసేన 
జాని లు అనానిరు. రాష్ట్ర ప్రభుతావినికి కొనిని డమాదండ్ లు చేశారు. ప్రభుతవిదం తక్షణమే 
రైతల దగ్గర న్దండ దానయూదం కొన్గోలు చెయాయూల్. వైస్పీ ప్రభుతవిదం దళ్ర్ వయూవసథిన్ 
ప్రోత్సహిస్్తననిది. మిలర్ల త క్మ్మకైన వైసా్సర్్సపీ నాయక్లు రైతలన్ ఇబ్దందులక్ 
గురి చేస్్తనానిరు. వైసా్సర్్సపీ నాయక్ల అదండదదండలత 81 కజీల బదులుగ్ 84 కజీలు 
తీస్క్దంట్నని మిలర్లపై తక్షణమే చరయూలు తీస్కోవాల్. రైతలక్ ట్రక్ స్ట్్ల ఇవవిటదం లో 
వైస్పీ నాయక్లుదే పైచేయగ్ ఉదంది. అగ్రికలచిర్ అధికరులు నామమాత్దంగ్ ఉనానిరు. 
ఇపపుట్ వరక్ ప్రభుతవిదం తీస్క్నని ధానాయూనికి తక్షణమే డబు్లు చెల్్లదంచాల్. మిగులు 
ధానయూదం కొన్గోలు చేసి రైతలన్ ఆదుకోవాలని కోరారు. రైతల పక్షన నిర్లక్షష్ వైఖరిని 
చూపిస్్తనని ఈ వైస్పీ ప్రభుతావినిని గద్ దిదంచాలని రైతలన్ కోరారు. వారదం రోజులో్ల 
రైతల సమసయూలన్ నెరవేరచికపోత్, రైతల పక్షన జనసేన కరయూక్రమదం చేపడతామని 
అనానిరు. రైతననిల గొదంత, గోడు మీడయా దావిరా వినిపిసా్తమని తెల్పారు. ఈ 
కరయూక్రమదంలో ప్రమోద్, వావిలపల్్ల నాగభూషన్, రైతలు పాల్్గనానిరు.

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

ప్రజల అందర ఆశీస్సూలతో పవనన్న ప్రభుత్వం 
స్థిపిస్తురు: యు.పి.రాజు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజాదం నియోజకవర్గదం జనసేన పార్టీ నాయక్లు ఉరా్లప్ పోలరాజు 
(యు.పి.రాజు) ఆధవిరయూదంలో ర్దండువ రోజు ఇదంట్ఇదంట్కి జనసేన పార్టీ కరయూక్రమదం రేగిడ 
ఆమదాలవలస మదండలదం అదంబకదండ గ్రామదంలో చేపట్టీరు. ప్రతి ఇదంట్కీ వెళ్ళిన యు.పి.
రాజు ప్రజల సమసయూలన్ అధయూయనదం చేసి జనసేన పార్టీ తరుప్న అదండగ్ నిలబడతామని 
భరోసా కల్పుదంచారు. ప్రజలు అదందరు ఈసారి పవన్ కళ్యూణ్ కి అవకశదం కల్పుదంచాలని 
కోరారు. ఈ కరయూక్రమదంలో నాగరాజు, మణికదంఠ, అపపులనాయుడు, సాయ, లక్షమ్ 
నాయుడు, తదితరులు పాల్్గనానిరు.

అట్టహసంగా జనసేన యువ కెరటాలు సభ
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్్లమర్ల నియోజకవర్గదం, 
భోగ్ప్రదంలో లోకదం మాధవి ఆధవిరయూదంలో 
నిరవిహిదంచిన యువ కెరట్లు సభ యువతత 
అటటీహసదంగ్ కొనసాగిదంది, ఈ కరయూక్రమదంలో 
నాలుగు మదండలాలకి సదంబదంధిదంచిన యువతీ 
యువక్లు పెద్ ఎత్తలో పాల్్గనానిరు, 
యువతని ఉదే్శ్దంచి మాధవి మాట్్లడుతూ ప్రతి 
ఒక్క జనసైనిక్డూ జనసేన పార్టీ అధికరదంలోకి 
రావడానికి కృషి చేయాలని అనానిరు. ఈ 
వైఎస్ఆరి్సపి పాలన పోయ జనసేన పాలన 
రావాలని ప్రతి ఒక్కరికి స్చిదంచారు. జగనో్మహన్ ర్డడీ పాలన వల్ల ఆదంధ్రప్రదేశ్ 25 సదంవత్సరాలు 
వెన్కబడదందని, చదువుక్నని వారికి ఉద్యూగ్లు లేవని, రాష్ట్రదంలోకి ఒక పరిశ్రమ కూడా 
తీస్క్ని రాలేదని అదంత్కక్దండా ఉనని పరిశ్రమల్ని మళ్ళి వెనక పదంపిదంచేలాగ్ చేశారని, ఒక్క 
జాబ్ నోట్ఫికషన్ కూడా ఇవవిలేదని, పిల్లలు చదువుకోవడానికి సరైన వసతలు లేవని, వస్్తనని 
ఒకటో ర్దండో పరిశ్రమలు కూడా సరైన వసతలు లేవని, రాహితలు లేవని చెపాపురు. ఇట్వదంట్ 
పాలన పోవాలదంటే జనసేన పార్టీని గెల్పిదంచాలని లోకదం మాధవి స్చిదంచారు. తమ ముఖయూ 
ఉదే్శదం ఈ చెత్త పాలన ని పాలద్రోల్, మదంచి పాలన ని తీస్కని రావాల్ అని పేర్్కనానిరు, యువత 
నే భవిషయూత్త రాజకీయాలలో ముఖయూ పాత్ పోషిదంచాల్ అని పిలుప్నిచాచిరు, పరిశ్రమలలో 
మనమే ఎదందుక్ భాగదం కకూడదు అని మనమే ఎదందుక్ పరిశ్రమలు సాథిపిదంచకూడదు అని 
మాధవి చెపాపురు. వలస అనేది వారసతవిదంగ్ మారిదంది అని ఇది గత పాలక్ల అశ్రదధినే అని 
మాధవి గ్రు పేర్్కనానిరు. తన్ పవన్ కళ్యూణ్ గ్రిత మాట్్లడనప్పుడు అయన ఎప్పుడు 
కరయూకర్తల సదంక్షేమదం కోసమే తపన పడేవారు అని అదందులో భాగదంగ్నే జనసేన క్రియా శీలక 
సభయూతవిదం దావిరా జనసైనిక్లకి 5 లక్షల భీమా అదందజేస్్తనానిరని మాధవి తెల్యజేసారు, ప్రతి 
ఒక్కరూ సేనాని కిదంద సైనిక్లులా పనిచెయాయూలని, కృషి చేయాలని 2024లో వార్ వన్ సైడ్ 
అయపోవాల్ అని, అదందుక్ కవాల్్సన కృషి ప్రతి ఒక్కరు బ్ధయూతగ్ తీస్కని కషటీపడాల్ అని 
తెల్యజేసారు, కరయూక్రమదంలో వివిధ మదండలాలకి చెదందిన విదాయూరిథి విదాయూరిథినిలు మరియు 
నిరుద్యూగ యువత సభలో ప్రభుతవిదం చేస్్తనని అనాయూయదంపై దుమ్మతి్త పోశారు.

సంవతసూరాలు గడ్స్తునా్న పేదలకు అందని హౌస్ 
ఫర్ ఆల్ ఇళ్ళు: గునుకుల కిషోర్

శతఘ్ని న్యూస్: నెలూ్లరు రూరల్ 18 డవిజన్ జనసేన కరయూకర్తల ఆతీ్మయ పలకరిదంప్లో 
భాగదంగ్ జనసేన పార్టీ ప్రధాన కరయూదరి్శ గున్క్ల కిషోర్ హరనాధప్రదం జనసేన 
కరయూకర్త వర్షన్ క్ట్దంబ సభుయూలు మద్తన్ తీస్కొని ఆ ప్రాదంతదంలో జనసేన పార్టీ 
ప్రచారదం నిరవిహిదంచడదం జరిగిదంది. సరేవిపల్్ల కలవ కటటీ పై అరుహులైన పేదలక్ అదందరికీ 
ఇలు్ల ఇసా్తమని చెపిపు ప్రభుతవిదం ఇపపుట్కీ అదందిదంచలేదు, కొదంతమదందికి అసలు నమోదు 
కూడా జరగలేదని సాథినిక్లు తెల్పారు. ఈ సదందర్దంగ్ వారు మాట్్లడుతూ.. గత 
ప్రభుతవి హయాదం లోనే పూర్తయన ఇలు్ల కూడా ఇదంక పేదలక్ అదందివవిక్దండా జాపయూదం 
చేస్్తదంది వైస్పీ ప్రభుతవిదం. కొదంతమదంది అరుహులైన పేదలక్ ఇలు్ల నమోదు చేస్కోలేదు. 
మరి కొదంతమదందికి నమోదు చేస్క్ని నాలుగు సదంవత్సరాలు అవుతనని ఇపపుట్కీ సదంత 
ఇదంట్ కల నెరవేరలేదు. వాయదాలు వేస్క్దంటూ పోతనని ఈ వైస్పీ ప్రభుతవిదం ఎనినికలు 
త్దీ అనౌన్్స చేసే్త తపపు పేదలక్ ఇలు్ల ఇచేచిటట్్ల లేదనిపిస్్తదంది అని తెల్పారు. ఈ 
కరయూక్రమదంలో జనసేన జిలా్ల ప్రధాన కరయూదరి్శ గున్క్ల కిషోర్ త వర్షన్, పవన్, మణి, 
ప్రశాదంత్ గౌడ్, కదంథర్, ప్రసనని, శరవణ, షాజహన్, తదితరులు పాల్్గనానిరు.

ఉంగుటూరు జనసేనలో భారీ చేరకలు
శతఘ్ని న్యూస్: ఉదంగుటూరు నియోజకవర్గదం, నిడమర్రు గ్రామదం న్దండ ఉదంగుటూరు 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇదంచార్జె పత్సమట్ల ధర్మరాజు సమక్షదంలో ట్డపి మరియు 
వైస్పీ పార్టీల న్దండ పలువురు జనసేన పార్టీ సిదాధిదంతాలు, పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాల 
నచిచి కనానిజి స్రిబ్బు, దేవిర్డడీ స్బ్్రావు, కనానిజి నాగబ్బు, చల్లదంశెట్టీ స్రేష్, 
బొచుచి గణేష్, కూచిపూడ హన్మదంతరావు, ర్డడీ పోతరాజు, గొర్ల లచచినని, శ్వాల 
త్రిమూరు్తలు, తట్టీబోలు ఏస్, పాదండ్రదంగి సిదంహాచలదం, చెల్లదంశెట్టీ గదంగ్ధర రావు వారి 
అన్చరులు జనసేన పార్టీ తీరథిదం ప్చుచికోవడదం జరిగిదంది. ఈ కరయూక్రమదంలో జనసేన 
పార్టీ జిలా్ల సదంయుక్త కరయూదరి్శ గదంగుమోలు చినని రత్తయయూ, జనసేన పార్టీ నిడమర్రు 
మదండల అధయూక్షులు నిమ్మల దొరబ్బు, ఉదంగుటూరు నియోజవర్గ ఐట్ విదంగ్ కోఆరిడీనేటర్ 
అయతదం దురా్గప్రసాద్, నియోజకవర్గ జనసేన నాయక్లు వదంగ్ రఘు, చిదంతలపాట్ 
బ్సి రాజు, బ్త మురళ్, తట పవన్, తానేట్ జోగేశవిరరావు, నిడమర్రు గ్రామ కమిట్ 
సభుయూలు జన సైనిక్లు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

నిమ్మల దొరబాబుకు అభినందన సత్్కరం

శతఘ్ని న్యూస్: ఉదంగుటూరు నియోజకవర్గదం, నిడమర్రు గ్రామదంలో జనసేన నిడమర్రు 
మదండల అధయూక్షునిగ్ ఎదంపికైన నిమ్మల దొరబ్బున్ అభినదందిస్్త ఉదంగుటూరు 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇదంచార్జె, లక్ష్మీనారాయణ ఫదండేషన్ చైర్మన్ పత్సమట్ల 
ధర్మరాజు ఘనదంగ్ సతా్కరదం చేసారు, వారిత పాట్ జిలా్ల సదంయుక్త కరయూదరి్శ 
గదంగుమోలు చినని రత్తయయూ, ఉదంగుటూరు నియోజవర్గ ఐట్ విదంగ్ కోఆరిడీనేటర్ అయతదం 
దురా్గప్రసాద్, ఉదంగుటూరు నియోజకవర్గ జనసేన నాయక్లు వదంగ్ రఘు, చిదంతలపాట్ 
బ్సి రాజు, బ్త మురళ్, తట పవన్ రావు, తానేట్ జోగేశవిరరావు, నిడమర్రు గ్రామ 
కమిట్ సభుయూలు, జనసైనిక్లు తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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క్రియశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యచరణ సమీక్ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: కకినాడ రూరల్: జనసేన పార్టీ ని అధికరదం లోకి తీస్క్రావడమే ప్రధాన లక్షష్దంగ్ జనసేన 
పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాలత మూడవ విడత పార్టీ క్రియశ్లక సభయూతవి నమోదు, గ్రామ సాథియలో పార్టీ 
బలోపేతానికి జన సేన నాయక్లు, జనసైనిక్లు అడుగులు వేస్్తనానిరని, కకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గదం లో 
పవన్ కళ్యూణ్ పోట్ చేసే్త నేన్ ఆయనకి జనరల్ ఏజెదంట్ గ్ పనిచేసి, గెల్పిసా్తనని తెల్పిన జనసేన పిఏసి సభుయూలు 
కకినాడ రూరల్ ఇదంఛారిజె పదంతదం నానాజీ. పదంతదం నానాజీ ఆధవిరయూదంలో విదుయూత్ నగర్ శ్రీ చల్ల జగనానిథ శాస్త్రి 
కళ్యూణ మదందిరదంలో జనసేన నాయక్లు కరయూకర్తలత క్రియశీలక సభయూతవి నమోదు కరయూచరణ సమీక్ష సమావేశదం 
నిరవిహిదంచారు. మదండల సాథియ న్తన కరయూవరా్గనిని, రూరల్ పరిధిలో గల 7 డవిజన్లక్ చెదందిన సిట్ కరయూవర్గసభుయూలత 
నానాజీ ప్రమాణ 
స్వికరదం చేయదంచారు 

ముదందుగ్ వివిధ ప్రమాదాలో్ల అశువులు బ్సిన జనసేన కరయూకర్తల్ని స్మరిస్్త మౌనదం 
పాట్దంచారు. అనదంతరదం పదంతదం నానాజీ మాట్్లడుతూ గత ర్దండు మూడు రోజులుగ్ రాష్ట్రదం 
లో పరిసిథితలు, వై.సి.పి శాసనసభుయూలు వయూవహరిస్్తనని తీరు చూసే్త ఏ సమయదంలోనైన ఎనినికలు 
వచేచిలా పరిసిథితలు ఉనానియని అనానిరు. ఎప్డు ఎనినికలు వచిచినా జన సేన నాయక్లు, 
కరయూకర్తలు సిద్దంగ్ ఉదండాలని పిలుప్ నిచాచిరు. నియోజవర్గ సాథియలో పార్టీ బలోపేతానికి ప్రతి 
ఒక్కరూ కృషి చేయాలని, ఏదైనా సమసయూలు ఉదంటే తమ దృషిటీకి తీస్క్రావాలని స్చిదంచారు. 
ప్రజల సమసయూలపై నితయూదం పోరాడాలని నాయక్లు క్ దిశానిరే్శదం చేశారు. ఈ కరయూక్రమదంలో 
నియోజక వర్గ మదండల అధయూక్షులు, రాష్ట్ర నాయక్లు, జిలా్ల నాయక్లు, గ్రామ కమిట్ అధయూక్షులు, 
జనసైనిక్లు, వీరమహిళలు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

క్రియాశీలక సభు్యడ్ శ్రీనివాసరావుకు 
భీమా చెకు్కని అందజేస్న గాదె

శతఘ్ని న్యూస్: సతె్తనపల్్ల 
నియోజకవర్గదం, నగిరికలు్ల 
మదండలదం, క్దంకలగుదంట 
గ్రామదంలో జనసేన క్రియాశీలక 
సభుయూలు ఆశా శ్రీనివాసరావు పాము 
కట్క్ గురైనాడు. విషయదం 
తెలుస్కొనని జిలా్ల అధయూక్షులు 
గ్ద వెదంకటేశవిరరావు పూరి్త 
సమాచారానిని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
కరాయూలయానికి పదంపిదంచడదం 
జరిగిదంది. అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ పాము కట్క్ గురైన 
శ్రీనివాసరావు జనసేన క్రియాశీలక 
సభయూతవిదం తీస్క్ననిదందున అతనికి 

హాసిపుటల్ వైదయూ ఖరుచిలక్ 50 వేల రూపాయలన్ చెక్్కన్ జిలా్ల అధయూక్షులు గ్ద వెదంకటేశవిరరావుక్ 
పదంపిదంచడదం జరిగిదంది. మదంగళవారదం ఆశా శ్రీనివాసరావు ఇదంట్కి రాష్ట్ర నాయక్లు, జిలా్ల నాయక్లు 
వెళ్్ల వారికి అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పదంపిదంచిన చెక్్కని అదందజేయడదం జరిగిదంది.. ఈ కరయూక్రమదంలో 
జిలాని, నాయబ్ కమాల్, వడ్రాణ మార్కదండేయులు, బదండారు రవి కదంత్, జిలా్ల నాయక్లు అడపా 
మాణికయూలరావు, నారదాస్ రామచదంద్ ప్రసాదు, పారవితీ నాయుడు, మదండల అధయూక్షులు, గ్రామ 
అధయూక్షులు మరియు నియోజకవర్గ నాయక్లు, కరయూకర్తలు పాల్్గనానిరు.

మూడో వడత సభ్యత్్వల గురంచి మండల స్థియ చరచులు
శతఘ్ని న్యూస్:  మదంగళవారదం రాజుపాలెదం మదండల జనసేన పార్టీ కరాయూలయదంలో గ్రామ కమిట్ల 
గురిదంచి, బూత్ కమిట్ల గురిదంచి చరిచిదంచడదం జరిగిదంది. అలాగే ఈనెల 10వ త్దీ న్దండ జరగవలసిన 

మూడో విడత సభయూతావిల 
గురిదంచి మదండల సాథియలో 
చరిచిదంచడదం జరిగినది. అలాగే 
రాజుపాలెదం తిరుణాల గురిదంచి 
కూడా చరిచిదంచడదం జరిగిదంది. 
ఈ కరయూక్రమదంలో రాజుపాలెదం 
మదండల ప్రెసిడ్దంట్ తట నరసయయూ 
మదండల బత్తల హన్మదంతరావు 
గ్రదంధి సదాశ్వరావు, గలభ 
నాగేశవిరరావు, రాజుపాలెదం 
గ్రామ అధయూక్షులు నారప్శెట్టీ 
కోటేశవిరరావు, మొక్కపాడు 
గ్రామ అధయూక్షులు పోకల శ్రీనివాస్, 
కరయూదరి్శ కదంభదంపాట్ వర 
ప్రసాద్, కరయూదరి్శ తమి్మశెట్టీ 
మహేష్, కొదండమోడు గ్రామ 
అధయూక్షుడు దూదేక్ల శ్రీన్ భాషా, 
కరయూదరి్శ రుస్దం వెదంకటేశవిరు్ల, 
తట మణికదంఠ, పెమా్మ రమేష్, 
పోశదం శ్రీనివాసరావు మరియు జన 
సైనిక్లు పాల్్గనడదం జరిగిదంది.

కాకినాడ స్టి జనసేన నగర స్థియ 
వసతుృత సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: 
కకినాడ సిట్ జనసేన 
పార్టీ ఆధవిరయూదంలో 
మ దం గ ళ వా ర దం 
సాయదంత్దం నగర 
సాథియ విస్తృత 
సమావేశదం జరిగినది. 

ఈ సమావేశదంలో రాబోయ్ 10వ త్దీన్దండ్ మొదలుకబోతనని క్రియాశీల 
సభయూతవి-2023 నమోదు కరయూక్రమ నిరావిహణా ఏరాపుట్లపైన మరియు వై.సి.పి 
ప్రభుతవి వైఫలాయూలమీద చరిచిదంచడదం జరిగినది. ఈ కరయూక్రమానికి కకినాడ సిట్ 
ఇదంచార్జె మరియు పి.ఏ.సి సభుయూలు ముతా్త శశ్ధర్ ముఖయూ అతిధిగ్ పాల్్గని 
పార్టీ శ్రేణులక్ దిశానిరే్శదం చేసారు. ముతా్త శశ్ధర్ జనసేన శ్రేణులన్ 
ఉదే్శ్దంచి మాట్్లడుతూ ప్రజల సదంక్షేయూమదం దృషిటీలో పెట్టీక్ని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గ్రు పార్టీని సాథిపిదంచడదం జరిగిదందని, దానికి అన్గుణదంగ్ తమ సిదాధిదంతాలు, 
మేనిఫెసటీ రూపదందిదంచడదం జరిగిదందని తెల్పారు. పార్టీ సిదాధిదంతాలన్ ప్రజలక్ 
చేరవేయడదంలో క్రియాశీలక సభుయూల పాత్ చాలా కీలకమైనదని, అలాగే 
అలాదంట్ సభుయూల భద్త కూడా పార్టీకి చాలా ముఖయూమని పవన్ కళ్యూణ్ గ్రు 
ప్రమాద భీమాని సభయూతవిదంత ల్దంక్ చేయడదం జరిగిదందనానిరు. ఇదందుకోసదం 
ఆయన తన సదంపాదనలోదంచి కోట్్లది రూపాయలన్ వెచిచిదంచడదం దీనికి 
ఉదాహరణ అని కొనియాడారు. ఇపపుట్వరక్ దురదృషటీవశాతూ్త ప్రమాదదంలో 
గ్యపడన మరియు మరణిదంచిన స్మారు వదందలాది మదంది క్రియాశీల 
సభుయూల క్ట్దంబ్లక్ కోట్్లది రూపాయలు భీమా మొత్తదం అదందడదంత వారి 
క్ట్దంబ్లు చినానిభిననిదం కక్దండా కపాడుకోడదం జరిగిదందని తెల్యచేసారు. 
శశ్ధర్ మాట్్లడుతూ నేడు ఈ వై.సి.పి ప్రభుతవిదం పాలన వల్ల ప్రజలు దారుణదంగ్ 
మోసపోతనానిరనీ, ఇళళి పట్టీలు ఇస్్తనానిదం అని చెపిపు నగరానికి దూరదంగ్న్ 
కొనిని, కొనిని ఎక్కడ ఉననియో లే-అవుట్ కూడా చూపెటటీక్దండా కయతాలన్ 
ఇచిచి మసిపూసి మారేడుకయ లాగ మభయూపెడుతనానిరని, అమ్మవొడ, పిదంచన్ 
పధకలలోని అరుహులన్ వివిధ రకల తప్పుడు కరణాలత అనరుహులుగ్ చేసి 
సహాయానిని నిలుప్దల చేస్్తనానిరని, ఇలాదంట్ మర్నోని ప్రజాకదంటక పాలనా 
విధానాలన్ ప్రజలదందరికీ చెపిపు, ప్రభుతావినిని ఎదండగడుతూ పోరాట్లు 
చేయాలని, తదావిరా ప్రజల అభిమానానిని చూరగొని రాబోయ్ ఎనినికలలో 
జనసేన పార్టీ అధికరదంలోకి వచేచిలా కృషి చేయాలనానిరు. ఈ కరయూక్రమదంలో 
సిట్ అధయూక్షుయూడు సదంగిసట్టీ అశోక్, రాష్ట్ర సముయూక్త కరయూదరి్శ వాశ్ర్డడీ శ్వ, జిలా్ల 
ప్రధాన కరయూదరి్శ తలాటదం సతయూ, జిలా్ల కరయూదరి్శ అట్ల సతయూనానిరాయణ, జిలా్ల 
సముయూక్త కరయూదరి్శ బడే క్రిష్ణ, సిట్ వైస్ ప్రెసిడ్దంట్ ఓలేట్ రాము, మాజీ కరోపురేటర్ 
రాయూల్ రాదంబ్బు, వీరమహిళలు, జనసైనిక్లు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

మునిసూపల్ కమిషనర్ కి వనతి పత్రం 
అంద్ంచిన హుసేసూన్ ఖాన్
శతఘ్ని న్యూస్:విజయనగరదం: ప్రతి పాఠశాల 
వద్ స్పుడ్ బ్రేకర్్స ఏరాపుట్ చేయాల్. జనసేన 
పార్టీ నాయక్లు హుసే్సన్ ఖ్న్ విజయనగరదం 
నియోజకవర్గదం పాఠశాలల వద్ స్పుడ్ బ్రేకర్్స లేని 
కరణదంగ్ విదాయూరుథిలు తరచూ యాకి్సడ్దంట్లక్ 
గురవుతనానిరు. ఈ విషయానిని గమనిదంచిన 

జనసేన పార్టీ యువ నాయక్లు హుసే్సన్ ఖ్న్ వెదంటనే సపుదందిదంచి ముని్సపల్ 
కమిషనర్ కి వినతి పత్దం అదందిదంచి పాఠశాలల వద్ స్పుడ్ బ్రేకర్్స యొక్క 
ఆవశయూకతన్ వివరిదంచి వెదంటనే స్పుడ్ బ్రేకర్్స ఏరాపుట్ చేయాలని తెల్యజేయడదం 
జరిగిదంది.
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