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చనిపోయిన బిడ్డను తరలించిందుకు 
అింబులెన్స్ అడిగితే ఇవ్వని పాషాణ ప్రభుత్విం

• ఆసుపత్రులు మెరుగుపరచరుగానీ రాజధానిగా అభివృద్ధి చేసేస్తారట
• బిడ్డ మృతదేహంతో 120 కి.మీ. మోటార్ సైకిల్ మీద వెళ్ళిన ఆ గిరిజన దంపతులకు 
వైసీపీ సీఎం క్షమాపణలు చెప్పాలి
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనిం కె.జి.హెచ్.లో మృతి చెంద్న నవజాత శిశువును స్వస్థలానికి 
చేర్చందుకు అంబులెన్స్ ఇవ్వకుండా ఇబ్ంద్పెట్టడంతో- ఆ బిడ్డ తలిలితండ్రులు 120 కి.మీ. 
చిననిప్టి ద్్వచక్ర వాహనం మీద మృతదేహానిని తీసుకువెళలిడం తీవ్ర ఆవేదన కలిగించిందని 
జనసేన ప్ర్్ట అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నిరు. ప్డేరు ప్ంతం 
మంచిగిపుట్్ట మండలం కుమడ గ్రామానికి చెంద్న శ్రీమతి మహేశ్వరి, శ్రీ కండబాబు 
దంపతులు పుట్్టడు శోకానిని ద్గమంగుకని ఆ శిశువు మృతదేహానిని తీసుకువెళ్లిరు. ఆ 
దంపతుల వేదన వినని ఎవరికైన్ గుండె కరుగుతుంద్. ప్షాణ ప్రభుత్వంలో మాత్ం 
సపాందన ఉండదు. కేజీహెచ్ లో గిరిజనులకు స్యపడేందుకు ఎసీ్ట సెల్ ఉన్ని, 
ఆసుపత్రిలో ఉననితాధికారులు ఉన్ని పటి్టంచుకోకపోవడం అమానవీయం. ఆసపాత్రుల 
నిర్వహణ, ప్రజారోగయూంపై ప్లకులు ఎంత శ్రదధి చూపుతున్నిరో అర్థం చేసుకోవచు్చ. బిడ్డ 
మృతదేహంతో 120కి.మీ. మోటార్ సైకిల్ మీద వెళ్ళిన ఆ గిరిజన దంపతులకు వైసీపీ 
సీఎం క్షమాపణలు చెప్పాలి. ఈ తరహా ఘటన మన రాష్టంలో మొదటిద్ కాదు. కద్ది నెలల 
కిందటే తిరుపతి రుయా ఆసుపత్రి నుంచి బిడ్డ మృతదేహానిని తరలించేందుకు ఓ తండ్రిపడ్డ 
ఆవేదనను రాష్ట ప్రజలు మరచిపోలేదు. మచిలీపటనిం సమద్ర తీరంలో ఓ బాలుడు చనిపోతే 

ఆ బిడ్డ మృతదేహానిని బంధువులు బైక్ మీద తీసుకువెళ్లిరు. ఆసుపత్రులోలి ఉనని మహాప్రస్్థనం వాహన్ల పథకం ఏమంద్? మహాప్రస్్థనం వాహన్లే కాదు, అంబులెనుస్ల నిర్వహణ 
కూడా సక్రమంగా ఉండటం లేదు. బంజి సరికొలోలి అంబులెనుస్లు నిలబటి్ట డ్రోన్ విజువల్స్ తీసి జండా ఊపితే ప్రయోజనం ఉండదు. వైదయూ ఆరోగయూ శాఖకు రూ.14 వేల కోటలి బడెజెట్ 
ఇచ్్చమని చెబితే సరిపోదు. ప్రజలకు సేవలు అందాలి. ఆసుపత్రులోలి కనీస సదుప్యాలు కలిపాంచలేని ప్లకులు తమ చేతగానితన్నిని కపిపాపుచు్చకనందుకే- విశాఖలో రాజధాని 
అభివృద్ధి చేస్తాం.. అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ చేస్తామని మాయ మాటలతో ప్రజలను మోసం చేసుతాన్నిరని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ దుయయూబటా్టరు.

జనసేన క్రియాశీలక సభ్యునికి 
ప్రమాద భీమా అందజేత

శతఘ్ని న్యూస్: అమలా 
పురం: అమలాపురానికి 
చెంద్న జనసైనికుడు 
తోట కిరణ్ ఇటీవల 
ప్రమాదానికి గురై చికితస్ 
చేయంచుకున్నిరు. తోట 
కిరణ్ జనసేన ప్ర్్ట 
క్రియాశీలక సభయూత్వం 

తీసుకుననిందున అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాలమేరకు, ఆయన పంపించిన 28 
వేల రూప్యలు చెకుకొను అమలాపురం నియోజకవర్గ ఇంచ్ర్జె శెటి్టబతుతాల రాజబాబు 
ఆధ్వరయూంలో కిరణ్ కుట్ంబ సభుయూలకి అందచేస్రు. ఈ సందర్ంగా రాజబాబు 
మాటాలిడుతూ ప్ర్్ట కారయూకరతాలకు ప్రమాదం సంభవించినపుపాడు వారి కుట్ంబాలకు 
భరోస్గా అండగా ఉండే కారయూక్రమం క్రియాశీలక సభయూత్వ ప్రమాద భీమా పథకం 
అని ఇద్ కేవలం జనసేన ప్ర్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ జనసైనికులు పటలి, కారయూకరతాల 
పటలి ప్రేమతో వారి కుట్ంబాలకు భరోస్గా ఏరాపాట్ చేసిన పథకం అని అందులో 
భాగంగాన తోట కిరణ్ కుట్ంబానికి చెకుకొ ఇవ్వడం జరిగిందని రాజబాబు అన్నిరు. 
ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలి కారయూదరిశి చికాకొల సతీష్ జనసేన ప్ర్్ట న్యకులు ఆకుల బుజిజె, 
సుధా చిన్ని, కుంపటలి వెంకట రమేష్, తూమ రమేష్, సతితా శ్రీనివాస్, వలవల చినని, 
పొనకల ప్రకాష్, న్కల వెంకటరమణ, తద్తరులు ప్ల్్గన్నిరు.

ఆపత్కాలంలో కారయుకర్తలకు అండగా 
నిలిచందుకే క్రియాశీలక సభయుత్ం

• నిబదదితగల జన సైనికులిని కోలోపావడం బాధాకరం
• పొన్నిరులో జనసైనికుడి కుట్ంబానిని పరామరిశించిన శ్రీ న్దండలి మనోహర్
• రూ. 5 లక్షల చెకుకొ అందచేత
శతఘ్ని న్యూస్: కష్టంలో ఉనని జన 
సైనికుడి కుట్ంబానికి ప్ర్్ట అండగా 
ఉంట్ందనని ధైరయూం నింపడమే 
క్రియాశీలక సభయూత్వం లక్షష్యమని 
జనసేన ప్ర్్ట రాజకీయ వయూవహారాల 
కమటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలి మనోహర్ 
గారు సపాష్టం చేశారు. అనుకోని 
పరిసి్థతులోలి జనసేన కుట్ంబ సభుయూడిని 
కోలోపాయనపుపాడు ప్ర్్ట నుంచి ఒక 
భరోస్ ఆ కుట్ంబాలకు అందచేయడం 
గరి్వంచదగిన అంశమన్నిరు. 
గుంటూరు జిలాలి, పొన్నిరుకు చెంద్న 
జనసేన ప్ర్్ట క్రియాశీలక సభుయూడు 
శ్రీ వలలింశెటి్ట స్య భరత్ ఇటీవల 
జరిగిన రోడు్డ ప్రమాదంతో ప్ణాలు 
కోలోపాయారు. గుంటూరు జిలాలి 
పరయూటనలో భాగంగా గురువారం 
పొన్నిరులోని శ్రీ స్యభరత్ కుట్ంబ 
సభుయూలను శ్రీ మనోహర్ గారు పరామరిశించ్రు. అతని తలిలిదండ్రులు శ్రీమతి సూరయూకుమారి, 
శ్రీ వలలింశెటి్ట శ్రీధర్ లను ఓదారా్చరు. రూ.5 లక్షల బీమా చెకుకొ అందచేశారు. జనసేన ప్ర్్ట 
తరఫున ఆ కుట్ంబానికి అనిని రకాలుగా అండగా ఉంటామని భరోస్ ఇచ్్చరు. అనంతరం 
శ్రీ న్దండలి మనోహర్ గారు మీడియాతో మాటాలిడుతూ “ప్ర్్ట కోసం తపించిన జనసైనికుడి 
ప్ణాలు కోలోపావడం ఎంతో బాధించే అంశం. ఆ కుట్ంబానికి అండగా ఉంటామనని భరోస్ 
ఇవా్వలనని ఉదేదిశంతో ఈ రోజు జిలాలి న్యకత్వం మొతతాం కద్లి వచ్్చం. కుట్ంబ సభుయూడిని 
కోలోపాయనపుపాడు వారికి మేమన్నిమనని ధైరయూం ఇవ్వడమే మా ఉదేదిశం. మూడో విడత క్రియాశీలక 
సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమానిని రాష్ట వాయూపతాంగా ఒక ఉదయూమంగా చేపడుతున్నిం. ఈ నెల 28వ 
తేదీ వరకు చేపట్టనునని ఈ కారయూక్రమంలో జనసైనికులంతా భాగస్్వమలు కావాలి” అన్నిరు. 
కారయూక్రమంలో ప్ర్్ట ప్రధాన కారయూదరిశి శ్రీ బోనబోయన శ్రీనివాస్ యాదవ్, జిలాలి అధయూక్షులు శ్రీ 
గాద వెంకటేశ్వరరావు, ప్ర్్ట న్యకులు శ్రీ చిలలిపలిలి శ్రీనివాసరావు, శ్రీ అమ్మశెటి్ట వాసు, శ్రీ 
సయయూద్ జిలానీ, శ్రీ విజయ్ శేఖర్, శ్రీ బండారు రవికాంత్, శ్రీమతి ప్ర్వతిన్యుడు తద్తరులు 
ప్ల్్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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స్ందంచే మనస్తత్ం 
లేనప్్డు ఎన్ని సీట్లు వచ్చి 

ఉపయోగం ఏమిటి?
• వైసీపీ ప్లకులు చేతి వృతుతాలవారి జీవితాలకు భరోస్ లేకుండా చేశారు
• స్వర్ణకారులు ఇకకొటలిలో ఉన్నిరు
• విశ్వబ్రాహ్మణులు, స్వర్ణకారుల సమసయూలపై శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ కి అవగాహన ఉంద్
• జనసేన ప్రభుత్వంలో స్వర్ణకారుల కోసం ప్రతేయూక ప్లసీ తీసుకస్తాం
• తెన్లిలో స్వర్ణకారుల సంఘం న్యకులతో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలి 
మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: ప్లకులోలి సపాంద్ంచే మనసతాత్వం లేనపుపాడు ఎనిని సీట్లి తెచు్చకున్ని 
ప్రజలకు ఒరిగేదేమీ లేదని జనసేన ప్ర్్ట రాజకీయ వయూవహారాల కమటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలి 
మనోహర్ గారు సపాష్టం చేశారు. ప్రభుతా్వలు కతతాగా వాయూప్రాలు.. ఉప్ధి అవకాశాలు 
సృష్టంచకపోయన్ ఉననివాటిని ప్రోతస్హంచే విధంగా చరయూలు తీసుకోవాలన్నిరు. వైసీపీ 
ప్రభుతా్వనికి ఆ అవగాహన లేదని సపాష్టం చేశారు. పెన్షనులి, సంక్షేమ పథకాల విషయంలో 

చేతి వృతుతాలను కులాల వార్గా విడగొటి్ట పేదలకు లబిధి అందకుండా అన్యూయం చేశారు అన్నిరు. హసతా కళ్కారుల జీవితాలకు భరోస్ లేకుండా చేసింద్ వైసీపీ ప్లకులే అని చెప్పారు. 
వైసీపీ ప్రభుత్వం స్వర్ణకారుల సంక్షేమానిని పూరితాగా విస్మరించిందన్నిరు. జనసేన ప్రభుత్వం ఏరపాడిన తరా్వత స్వర్ణకారుల కోసం చకకొటి ప్లసీలు రూపొంద్స్తామని తెలిప్రు. అందుకు 
సంబంధించిన జీవో కాపీలు స్వయంగా తీసుకువచి్చ స్వర్ణకారులకు అందచేస్తానని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి తరఫున మాటిసుతాన్ని అని వెలలిడించ్రు. గురువారం తెన్లి షరాఫ్ బజార్ 
లో స్వర్ణకారుల ఆధ్వరయూంలో ఏరాపాట్ చేసిన జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమంలో ప్ల్్గన్నిరు. ప్రతి దుకాణానికి తిరిగి స్వర్ణకారులు ఎదుర్కొంట్నని సమసయూలు అడిగి 
తెలుసుకున్నిరు. అనంతరం పలువురు శ్రీ మనోహర్ గారి చేతుల మీదుగా ప్ర్్ట క్రియాశీలక సభయూత్వం సీ్వకరించ్రు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ న్దండలి మనోహర్ గారు మాటాలిడుతూ 
“చేతి వృతుతాల మీద ఆధారపడి జీవించేందుకు మందుకు వచి్చన యువతకు ప్రభుతా్వలు అండగా నిలబడాలి. స్వర్ణకారుల సమసయూల మీద ఈ ప్రభుత్వం నుంచి సపాందన కరవయయూంద్. 
స్వర్ణకారులకు చేయూత ఇవ్వడం లేదు. రుణాలు ఇవ్వడం లేదు. రాష్ట వాయూపతా పరయూటనల సందర్ంలో విశ్వబ్రాహ్మణులు, స్వర్ణకార సంఘాలు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని కలసినపుపాడు తామ 
ఎదుర్కొంట్నని సమసయూల గురించి వెలలిడించ్రు. విశ్వబ్రాహ్మణులు, స్వర్ణకారుల ఇకకొటలిపై అవగాహన వచి్చంద్. ప్రసుతాత పరిసి్థతులోలి స్వర్ణకారులు తమ బిడ్డలిని ఈ వృతితాలోకి ద్ంచేందుకు 
ఆలోచించే పరిసి్థతులు రావడం దురదృష్టకరం.
* స్వర్ణకారులకు ప్రతేయూక పెన్షన్ తీసుకువస్తాం
ప్రభుత్వంలో ఉనని వారు స్వర్ణకారులకు 200 యూనిటలి కరంట్ ఉచితంగా ఇస్తామని హామీ ఇచ్్చరు. జనసేన ప్రభుత్వంలో స్వర్ణకారులను నిలబటే్ట విధంగా ప్లసీలు తీసుకువచి్చ 
ఆదుకుంటాం. మంచి మారుపా తీసుకువస్తాం. చేతి వృతుతాలకు ఇచే్చ పెన్షనలి విషయంలో కూడా కనిని కులాలకే వరితాంప చేసుతాన్నిరు. అందులోన్ 40 శాతం మంద్కే ఇసుతాన్నిరు. 
కంటిచూపు కోలోపావడం లాంటి ఆరోగయూ సమసయూలు ఎకుకొవగా ఎదుర్కొనద్ స్వర్ణకారులే. వారి ఆరోగాయూనికి బీమా ఉండాలి. అలాంటి వారికి ప్రతేయూక పెన్షనులి ఎందుకు ఇవ్వరు? జనసేన 
ప్రభుత్వంలో స్వర్ణకారుల కోసం ప్రతేయూక పెన్షన్ ప్లసీ తీసుకువస్తాం. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారితో మాటాలిడి అందరికీ ఉపయోగపడే ప్లసీలు తీసుకువస్తాం. ప్లకులు మాట ఇచే్చటపుపాడు 
అందులో నిజాయతీ ఉండాలి. విలవలతో కూడిన రాజకీయాలు చేయడం అంటే ప్రతి ఒకకొరి సమసయూ పరిషాకొరానికి కృష చేయడం. స్వర్ణకారుల సమసయూల పరిషాకొరానికి నిలబడుతాం. 
మన ప్ంతంలో అభివృద్ధి జరగడం లేదు. అమరావతి ఆగిపోయంద్. కలలు కనకుండా మనలిని న్శనం చేశారు. భవిషయూతుతా లేకుండా చేశారు. జనసేనతోన అభివృద్ధి స్ధయూం. తెన్లికి 
పూర్వ వైభవం తెచే్చలా పని చేస్తా. సమసయూల పరిషాకొరానికి కృష చేస్తాను. జనసేన ప్ర్్ట క్రియాశీలక సభయూత్వం అదు్తమన కారయూక్రమం. ప్రతి ఒకకొరు ఈ కారయూక్రమంలో భాగస్్వమలు 
కావాలి” అన్నిరు. కారయూక్రమంలో స్వర్ణకారుల సంఘం న్యకులు శ్రీ గుంటమకకొల కాశీ, శ్రీ చ్పల ఆద్న్రాయణ, జనసేన ప్ర్్ట న్యకులు శ్రీ బండారు రవికాంత్, శ్రీ ఇస్్మయల్ 
బేగ్, శ్రీ పసుపులేటి మరళీకృష్ణ, శ్రీ జాకీర్ హుసేస్న్, శ్రీ వేమలూరి వెంకట స్యకృష్ణ తద్తరులు ప్ల్్గన్నిరు.

జనసేన సభ్యత్వం 
ఒక కుటవంబానికి అవండ..!

జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ క్రియాశీలక సభుయూనికి ఆరి్థక చేయూత..
ప్రమాద బాధితునికి 500000/- లక్షల రూప్యల చెక్ అందజేసిన జిలాలి అధయూక్షులు 
కటికలపూడి గోవింద్ రావు, తాడేపలిలిగూడెం నియోజకవర్గం ఇంచ్ర్జె బొలిశెటి్ట శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్:  తాడేపలిలిగూడెం: జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ కారయూకరతాల కోసం 
ప్రతిషా్టత్మకంగా అమలులోనికి తీసుకు వచి్చన ప్ర్్ట క్రియాశీలక సభయూత్వం తీసుకునని ప్రతి 
ఒకకొరికి ఆపతాకొలంలో అండగా నిలవాలనని సంకలపాం బాధిత కుట్ంబానికి బాసటగా 
నిలుసతాందని జనసేన జిలాలి అధయూక్షులు అన్నిరు. తాడేపలిలిగూడెం నియోజకవర్గం పెంటప్డు 
మండలం జటలిప్లెం గ్రామానికి చెంద్న జనసేన క్రియాశీలక సభుయూడు ఎర్రోజు శ్రీను 
ప్రమాదానికి గురయాయూడు. విషయం తెలుసుకునని ప్ర్్ట అధిషా్టనం అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశాల మేరకు రూ 500000/- లక్షలు విలువ చేసే చెక్ ను బుధవారం వారి గృహానికి 
వెళ్లి కటికలపూడి గోవిందరావ్ మరియు బొలిశెటి్ట శ్రీనివాస్ చేతుల మీదుగా కుట్ంబ 
సభుయూలకు అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలిడుతూ.. జనసేన క్రియాశీలక 
సభయూత్వం ఎంతో ప్ధానయూత సంతరించుకని ఉందన్నిరు. క్రియాశీలక సభయూత్వం 
తీసుకునని ప్రతి ఒకకొరికి కష్టకాలంలో ప్ర్్ట అండగా నిలుసుతాందన్నిరు. బొలిశెటి్ట శ్రీనివాస్ 
మాటాలిడుతూ తాడేపలిలిగూడెంలో ప్రతి జనసైనికుడికి జనసేన ప్ర్్ట అండగా వెననింటూ 
నిలుసుతాందని చెప్పారు, క్రియాశీలక సభయూత్వం ఫిబ్రవరి 10 నుంచి కతతాగా మరియు 
రనుయూవల్ చేసుకోదలచినవారు ఎవరైన్ ఉంటే జనసేన వాలంటీర్ దగ్గర చేసుకోవాలిస్ంద్గా 
ప్రజలను కోరారు, ఈ సభయూత్వం ఒక కుట్ంబానికి అండగా ఉంట్ందని వివరించ్రు. 
బాధిత కుట్ంబ సభుయూలు మాటాలిడుతూ, ఆపతాకొలంలో తమకు అండగా నిలిచిన జనసేన 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి, జిలాలి అధయూక్షులు గోవిందరావు గారికి మరియు శ్రీనివాస్ 
గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతుననిట్లి పేర్కొన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో పెంటప్డు మండలం 
అధయూక్షులు పులాలి బాబి మరియు జటలిప్లెం గ్రామం జనసేన న్యకులు పెనుబోతుల 

సమలమ్మ, బాలాజీ, కూరళలి శ్రీను, కసిరడి్డ మధులత, వరతానపలిలి కాశి, అడప్ ప్రస్ద్ మరియు తాడేపలిలిగూడెం జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు, వీరమహళలు ప్ల్్గన్నిరు.

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

వంగాయగూడం పంట కాలువలోని పూడికను తొలగంచండి – రెడిడి అప్పల నాయుడు డిమాండ్
శతఘ్ని న్యూస్:  ఏలూరు నియోజకవర్గం 18వ డివిజన్ వంగాయగూడెంలో ఉనని 
పంట బోద లోని పూడికను తొలగించ్లని ఏలూరు జనసేన ప్ర్్ట ఇన్్చరిజె రడి్డ 
అపపాలన్యుడు డిమాండ్ చేశారు.. ఆ ఏరియాను పరిశీలించిన ఆయన వెంటన 
పూడికలను తొలగించ్లని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్ంగా రడి్డ అపపాలన్యుడు 
మాటాలిడుతూ కృష్ణ కెన్ల్ నుండి బాపిసు్ట వారి పేట, గొలాలియగూడెం, వంగాయ గూడెం, 
సుబ్రహ్మణయూం కాలనీ మీదుగా పోణంగికి వెళ్లి పంట బోదను మరికి బోద మార్చశారు. 
వైసిపి ప్రభుత్వం వచి్చన తరా్వత పరిశుభ్రత అనద్ మూలన పడా్డయ. ఈ పంట బోద 
పూరితాగా చెతతా వయూరా్థలతో నిండిపోయంద్. ప్రకకొన ఉనని నుయయూ సైతం ప్డైపోయంద్. 
స్్థనిక ఎమె్మలేయూ ఆళలి న్ని గారికి, మేయర్ గారికి కతతాగా వచి్చన కమషనర్ గారికి 
సిబ్ంద్కి మీడియా రూపంలో ఈ విషయానిని తెలియజేసుతాన్నిం. ఈ సమసయూకు 
తక్షణమే పరిషాకొరం చేయాలని డిమాండ్ చేసుతాన్నిం అని అన్నిరు. మీరు పనునిలు 
వసూలు చేసుతాన్నిరు. కాలువలోని పూడికను తొలగించలేరా ? పరిసర ప్ంతాలోలికి 
వాసన రాకుండా చేయండి. మేమ మీ దగ్గర నుండి వాటాలు అడగడం లేదని ప్రజా 
సమసయూను పరిషాకొరం చేయమని మాత్మే డిమాండ్ చేసుతాన్నిం. మీ అధికారానిని మాకు 

ఇవ్వమని అడగడం లేదు. ఏదైతే సమసయూ ఉన్నియో ఆ సమసయూను పరిషాకొరం చేయమని మాత్మే అడుగుతున్నిం. ప్రజల వదది నుండి జీతాలు తీసుకుంట్నని అధికారులు, గౌరవ 
వేతనమ తీసుకుంట్నని మేయర్ గారు, ప్రభుత్వ ధనంతో లక్షలోలి జీతాలు తీసుకుంట్నని ఎమె్మలేయూ గారు మూడు దఫాలుగా ఏలూరు నియోజకవరా్గనికి ఎమె్మలేయూగా ఉండి ఏం చేశారని 
ప్రశినించ్రు. ఈ ఏరియాలో ఎసీస్లు, ఎసీ్టలు ఎకుకొవ సంఖయూలో ఉన్నిరు. వాళళిందరూ పేదవాళ్లి. పేదవాళలింటే మీకు లెకకొ లేదా..? ఎసీస్ స్మాజిక వరా్గలు నివాసం ఉండే ఏరియా 
ఇద్. వీళ్ళి మరికి రూపంలోన ఉండాలా..? దోమల మధయూన బతకాలా..? అని ప్రశినించ్రు. తక్షణమే ఈ సమసయూకు పరిషాకొరం చేయాలని ఫిబ్రవరి 20వ తేదీ వరకు మీకు గడువు 
ఇసుతాన్నిం. లేని పక్షంలో 21వ తేదీ నుండి జనసేన ప్ర్్ట తరఫున ఆ మరికి కాలువలోని వయూరాధిలను తొలగిస్తామని జనసేన ప్ర్్ట నుండి హెచ్చరిసుతాన్నిం. ఇపపాటికైన్ మీకు చలనం 
ఉంటే బాధయూత ఉంటే ప్రజల ఓట్తో గదదినెకికొన మీరు కనీసం ప్రజల పక్షాన ఎపుపాడైన్ నిలబడా్డరా ? మీకు నైతిక విలువలు అనవి ఉన్నియా ? ఇపపాటికైన్ సపాంద్ంచ్లని లేనిపక్షంలో 
ఈ విషయానిని పూరితా సీరియస్ గా మేమ తీసుకుంటామని జనసేన ప్ర్్ట నుండి నిర్వహస్తామని అదేవిధంగా ఏలూరులోన కాకుండా రాష్టంలో ఎకకొడైన్ ఏ ఒకకొ సమసయూ ఉనని గాని 
జనసేన ప్ర్్ట పోరాటం చేసేతాన అద్ ఆ సమసయూకు పరిషాకొరం అవుతుందని ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేసే ఏకైక ప్ర్్ట జనసేన ప్ర్్ట అని ఈ సందర్ంగా తెలియజేసుతాన్నిం. ఎమె్మలేయూ ఆళళి 
న్ని గారు, మేయర్ న్రజెహాన్ గారు, కమషనర్ గారు ఈ డివిజనోలిని కార్పారటర్ మీరందరూ కూడా సపాంద్ంచి ఈ కారయూక్రమానిని పరిషాకొరం చేయాలని జనసేన ప్ర్్ట నుండి డిమాండ్ 
చేసుతాన్నిమని అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో నగర అధయూక్షులు నగిరడి్డ కాశీ నరష్, ఉప్ధయూక్షులు గుబ్ల న్గేశ్వరరావు, ప్రధాన కారయూదరిశి సరిద్ రాజేష్, పలిలి విజయ్, అధికార ప్రతినిధి 
అలులి స్య చరణ్, కోశాధికారి పైడి లక్షష్మణరావు కారయూదరిశి కందుకూరి ఈశ్వరరావు, బుధాధి న్గేశ్వరరావు, న్యకులు వీరంకి పండు, బోండా రామ న్యుడు, తేజ, బి.సన్యూసిరావు, 
బాబి, ప్రస్ద్ తద్తరులు ప్ల్్గన్నిరు.

క్రియాశీలక సభయుత్ నమోదు కారయుక్రమంలో 
భాగస్్ములవ్ండి.. షేక్ హసన్ భాష
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమంలో అందరూ 
భాగస్్వమలు కావాలని రాయచోటి అసంబీలి ఇంచ్ర్జె షేక్ హసన్ భాష పిలుపుఇచ్్చరు. 
అననిమయయూ జిలాలి కేంద్రం, రాయచోటి జనసేన కారాయూలయంలో ఏరాపాట్ చేసిన మీడియా 
సమావేశంలో షేక్ హసన్ భాష మాటాలిడుతూ.. జనసేన ప్ర్్ట కారయూకరతాలు కోసం 
తలపెటి్టన సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమంలో అందరూ భాగస్్వమలు కావాలన్నిరు. 
యావత్ భారత్ దేశంలో ఏ రాజకీయ ప్ర్్టలు చేయనట్వంటి కారయూక్రమం కేవలం 
జనసేన మాత్మే చేసుతాంద్. ఈ సదావకాశానిని అందరూ సద్్వనియోగం చేసుకోవాలని 
కోరారు. అలాన జనసేన న్యకులు రామ శ్రీనివాస్ మాటాలిడుతూ.. ప్ర్్ట కోసం పని 
చేసే జనసైనికులకు భరోస్ ఇసూతా వారి కుట్ంబాలకు అండగా నిలబడి, దేశ చరిత్లో 
ఏ రాజకీయ ప్ర్్ట చెయయూని పని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మూడోవ విడత క్రియాశీలక 
సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమం ఫిబ్రవరి 10వతేదీన మొదలై ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ వరకు 
కనస్గుతుననిద్ కావున జనసైనికులు, యువకులు, ప్ర్్ట స్నుభూతి పరులు, 
అభిమానులు, మదదితుదారులు, మీకు అనుకూలమన పట్టణ, మండల, గ్రామాల, 
ఆయా ప్ంతాలోలి క్రియాశీలక వాలంటీరులను సంప్రద్ంచి మనకునని సమయంలో 
సద్్వనియోగం చేసుకుంటారని పిలుపునిచ్్చరు. ఒకోకొ సభయూత్వ రుసుమ ఫోన్ పే, 
గూగుల్ పే దా్వరా 500 రూ చెలించ్లి, ప్రమాద భీమా 24 గంటలోలి జనసేనప్ర్్ట నుంచి 
50,000 రూ అంద్స్తారు. అలాన ప్రమాదవశాతుతా మరణిసేతా భీమా 5,లక్షల రూప్యలు 
జనసేనప్ర్్ట అందజేసుతాంద్. అలాన ప్ర్్ట పదవులోలి అవకాశం ఉంట్ందని తెలిప్రు. 
ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలి కారయూక్రమాల సభుయూడు షేక్ రియాజ్, సిబాయూల న్యకులు 
చిన్నిరి జయరామ్, ఖాసిమ్, శమీర్, వెంకటేష్, హరిబాబు తద్తరులు ప్ల్్గన్నిరు.

5 లక్షల భీమా ప్రతి కారయుకర్తకు ధీమా.. 
శివాజి మిరియాల

శతఘ్ని న్యూస్: సతుతాపలిలి: సతుతాపలిలి నియోజకవర్గంలో అడసరలిప్డు గ్రామంలో ఉమ్మడి 
ఖమ్మం జిలాలి యువజన విభాగ న్యకులు శివాజి మరియాల ఆధ్వరయూంలో జనసేన ప్ర్్ట 
క్రియాశీలకు సభయూత్వపు కారయూక్రమం విజయవంతం చేయటం జరిగింద్. ఈ కారయూక్రమంలో 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు కారయూకరతాల కోసం రూపొంద్చిన క్రియాశీల సభయూత్వం ప్మఖయూతను 
గురించి వివరించ్రు.  అదేవిధంగా గతంలో జనసేన సభయూత్వం తీసుకుననివారు మరలా 
రనుయూవల్ చేయంచుకోవాలని, కతతాగా సభయూత్వం తీసుకోవాలనుకునవారికి ఇదోక మంచి 
అవకాశం అని అన్నిరు. జనసేన ప్ర్్ట ఇపపాటివరకు ప్రమాదవశాతుతా మరణించిన 96 
మంద్ కారయూకరతాలకు ప్రమాద భీమా కింద 4 కోటలి, 80 లక్షల రూప్యలు అంద్ంచ్రు. 
ప్రమాదవశాతుతా గాయపడిన 169 మంద్కి జనసైనికులకు 60 లక్షల, 90 వేల 781 
రూప్యలు అంద్ంచ్రు. మొతతాం 5కోటలి, 40లక్షల 90వేల 781 రూప్యలు 
అందజేసిన విషయం గురుతాచేశారు. కేవలం 500 రూప్యల సభయూత్వ రుసుమతో 
ప్రమాదంలో మరణిసేతా 5లక్షల రూప్యల ప్రమాద భీమా, మరియు గాయపడితే 50 
వేల రూప్యలు అంద్ంచే ఏకైక ప్ర్్ట జనసేన ప్ర్్ట అన్నిరు. జనసేన కారయూకరతాలకు 
ప్రమాదం జరిగితే వారి కుట్ంబానికి అండగా ఉండేందుకు ఎంతో ఖరు్చచేసి జనసేన 
ప్ర్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఇన్స్రన్స్ కంపెనీ కి పెదది మొతతాంలో డబు్లు 
చెలిలిసుతాన్నిరని, ఈ సందర్ంగా వారికి ప్రతేయూక కృతజ్ఞతలు తెలిప్రు. ఈ కారయూక్రమంలో  
సతుతాపలిలి నియోజకవర్గం విదాయూరి్థ విభాగ న్యకులు తాళ్లిరు వెంకట కౌశిక్, అనిల్ 
సూరిశెటి్ట, వేంసూర్ మండలం అధయూక్షులు ఇసస్ంపలిలి చక్రధర్ మఖయూ న్యకులు శివ 
నరంద్ర, దండు కరుణ, గోపిరాజు, వీర కృష్ణ, రాఘవులు, చెననికేశవులు, వెంకటకృష్ణ 
తద్తరులు ప్ల్్గన్నిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పేపకాయల రాము కుటంబానిని పరామరి్శంచిన 
డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజకవర్గం, పిఠాపురం పటనిం నందు ఐదో వార్్డ లో గల పేపకాయ విష్్ణమూరితా 
సతీమణి రామ గత కద్దికాలంగా అన్రోగయూంతో బాధపడుతూ ఉండడంతో స్్థనిక జనసైనికులు ఆ కుట్ంబ 
యొకకొ పరిసి్థతిని పిఠాపురం నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు శ్రీ విష్్ణ హాసిపాటల్ అధినత డాక్టర్ పిలాలి శ్రీధర్ 
దృష్టకి తీసుకెళలిడం జరిగింద్, విషయం తెలుసుకునని జనసేన న్యకులు డాక్టర్ పిలాలి శ్రీధర్ వెంటన సపాంద్ంచి 
పేపకాల రామ కుట్ంబానిని పరామరిశించి వారి కుట్ంబాల నిమతతాం కంతమేర ఆరి్థక సహాయం చేయడం 
జరిగింద్. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా బొజజె కుమార్, తోటకూర మధు, పలానిటి మధు, పిటా్ట చినని, గరగా బాబీ, 
బలలింకండ రవి, గంజి సురష్ బొజజె సునిల్, మరియు జన సైనికులు ప్ల్్గనడం జరిగింద్.

కరెడలా సతి్తబాబును పరామరి్శంచిన డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజకవర్గం, గొలలిప్రోలు పటనిం 17వ వారు్డ కరణం గారి తోటలో 
జనసైనికుడు కరడలి సతితాబాబు గత కంతకాలంగా వెనుని నొపిపాతో బాధపడుతుననిరు. విషయం 
తెలుసుకునని పిఠాపురం నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు శ్రీ విష్్ణ హాసిపాటల్ అధినత డాక్టర్ పిలాలి 
శ్రీధర్ పరామరిశించి వారి యొకకొ ఆరోగయూ పరిసి్థతిని అడిగి తెలుసుకుని, వారి రిపోరు్టలు పరిశీలించి 
మెరుగైన వైదయూం కోసం వాయూధికి సంబంధించిన డాక్టర్ గారితో మాటాలిడి వైదయూ అందేలా చూస్తానని 
చెపపాడం జరిగింద్. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా న్రిపిరడి్డ ఏసు, వేగిశెటి్ట తాతారావు, ఉలవశెటి్ట శ్రీను, 
బి ప్రతితాప్డు ఎక్స్. ఉపసరపాంచ్ బొజజె బులిలి రాజు, సడిశెటి్ట లచి్చబాబు, పడాల గంగ, న్రిపిరడి్డ గంగ, 
మరియు జన సైనికులు ప్ల్్గనడం జరిగింద్.

నెల్లారు రూరల్ అభివృద్ధి ప్రశ్నిర్దకం..!: 
గునుకుల కిషోర్

శతఘ్ని న్యూస్: నెలూలిరు: 
నెలూలిరు రూరల్ అభివృద్ధి 
ప్రశానిరదికం… జిలాలిలో 
వైసీపీ న్యకులు వర్గ 
పోరుతో జిలాలిలో స్ధించిన 
అభివృద్ధి శూనయూం.. అంటూ 
జనసేన ప్రధాన కారయూదరిశి 
గునుకుల కిషోర్ జనసేన 
కారయూకరతాల ఆతీ్మయ 
పలకరింపులో భాగంగా 

బుధవారం రండవ డివిజనోలి కారయూకరతాలు బాలు, వినోద్ మళీలి, శ్రీకాంత్ ఇళలికు వెళ్లి వారి 
కుట్ంబ సభుయూల మదదితు కోరుతూ ఇరుగు పొరుగు వారిని జనసేన ప్ర్్టని ఈస్రి 
గెలిపించ్లిస్ంద్గా కోరారు. జనసేన క్రియాశీలక సభుయూల సభయూత్వం యొకకొ ఆవశయూకతను 
తెలియజేసి వారికి సభయూత్వ నమోదు చేశారు. ఈ సందర్ంగా వారు మాటాలిడుతూ..
నెలూలిరు రూరల్ లో అనక అభివృద్ధి కారయూక్రమాలకు శంకుస్్థపన చేశారు కానీ వాటిని 
ఎవరు పూరితా చేయాలో అరదిం కావటేలిదు.నియోజకవర్గం వైసీపీ న్యకుల వర్గపోరుతో 
అభివృద్ధి కుంట్పడింద్. గతంలో పని చేసిన కాంట్రాక్టరలికు డబు్లు ఎవరిని అడిగి 
తీసుకోవాలి, ఎట్ వెళ్తా ఏమవుతుందని అయోమయ పరిసి్థతిలో ఉన్నిరు. కార్పారటరులి 
కాంట్రాక్టరులి ఎవరికి మదదితు ఇసేతా ఏమవుతుందో ఎపుపాడు ఎకకొడ డబు్లు ఆగుతాయో 
అని అలాలిడుతున్నిరు.పదవులకై ప్కులాడే వారికి కాక ప్రజల సమసయూల పై పోరాడే 
న్యకులను ఎనునికోవాలి అని అన్నిరు. ప్రజలను పటి్టంచుకున న్థుడే లేదు, ప్త 
కతతా వైసీపీ న్యకులు కారయూకరతాలు ఆధిపతయూ పోరుతోన నెలూలిరు రూరల్ నియోజకవర్గం 
అలాలిడుతుందని తెలిప్రు. వీరికి మూడో ప్రతాయూమానియంగా ఎదుగుతునని జనసేన ప్ర్్టకి 
ఓట్ వేసి ప్రజలు సరైన గుణప్ఠం చెప్పాలని రానునని రోజులోలి ప్రజా ప్రభుతా్వనికి 
జనసేన ప్ర్్టకి అవకాశం ఇచి్చ గెలిపించ్లిస్ంద్గా కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
ప్రధాన కారయూదరిశి గునుకుల కిషోర్ తో ప్ట్ బాలు, శ్రీకాంత్, మళీలి, వినోద్, శ్రీకాంత్, 
ప్రశాంతి గౌడ్, అమీన్, ప్రసనని తద్తరులు ప్ల్్గన్నిరు.

జనసేన ఆధ్రయుంలో జనంలోకి జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: నెలూలిరు: జనసేన ప్ర్్ట ప్రతిషా్టత్మకంగా చేపటి్టన జనసేన ప్ర్్ట 
జనంలోకి జనసేన కారయూక్రమంలో భాగంగా నడు నెలూలిరు నగరంలోని మూడో 
డివిజనోలి అనక ప్ంతాలోలి జిలాలి అధయూక్షుడు మనుక్ంత్ రడి్డ పరయూటించ్రు. ఈ 
సందర్ంగా మనుక్ంత్ రడి్డ మాటాలిడుతూ.. మాజీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ తన 
నియోజకవర్గంలో కనీసం స్వచ్ఛమన తాగునీటిని కుడా ప్రజలకు అంద్ంచలేని పరిసి్థతి 
లో వున్నిరని, గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కారయూక్రమంలో ప్రతి ఇంటి మందు ఎదో 
చుట్టం చూపుగా వచి్చ వెళ్తాన్నిరు తపపా ప్రజా సమసయూలపై తెలుసుకున పరిసి్థతిలో 
లేరని తెలియజేస్రు. డివిజన్ లో పరయూటిసుతానని తమ దృష్టకి అనకమంద్ వృదుధిలు 
తమకు అకారణంగా పెన్షనులి తొలగించ్రంటూ ఆవేదన వయూకతాం చేసుతాన్నిరని తెలిప్రు. 
రాబోయే రోజులోలి జనసేన ప్ర్్ట కచి్చతంగా అధికారంలోకి వసుతాందని, నెలూలిరు నగర 
నియోజకవర్గంలో జనసేన ప్ర్్ట విజయం స్ధిసుతాందని ఆయన తెలియజేస్రు. ఈ 
కారయూక్రమంలో నగర ప్ర్్ట అధయూక్షులు దుగి్గశెటి్ట సుజయ్ బాబు, రాష్ట కారయూనిరా్వహక 
కటే్ట వెంకటేశ్వరులి జిలాలి అధికార ప్రతినిధి కారంపూడి కృష్ణ రడి్డ జిలాలి కారయూదరిశి షేక్ 
అలియా, గుడి హరి రడి్డ, నగర ప్రధాన కారయూదరిశి వరకుమార్ నగర కారయూదరిశి అకికొశెటి్ట 
శ్రీధర్, మూడవ డివిజన్ ఇంచ్రిజె శ్రీకాంత్ నగర డివిజన్ ఇంచ్రుజెలు సులాతాన్, వినయ్ 
నగర మహళ్ న్యకులు స్విత్రి తద్తరులు ప్ల్్గన్నిరు.
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విజయనగర సామ్రాజయూ ప్నర్నిర్మాణం జనసేనాన్ తోనే సాధయూం: వాసగిర్ మణికంఠ
శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం: శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారి జయంతి వేడుకల సందర్ంగా గుంతకల్ బలిజ సంఘీయుల 
ఆధ్వరయూంలో జరిగిన పలు సేవ కారయూక్రమాలోలి ప్ల్్గనని వాసగిరి మణికంఠ మాటాలిడుతూ.. ప్రపంచ చరిత్లో వజ్రవైడూరాయూలను 
నడి బజారోలి పోసి వాయూప్రం చేయంచిన మహారాజు, ప్రజలను కననిబిడ్డల కంటే ఎకుకొవగా చూసుకునని ఏకైక రాజు, ఆయన 
రాజయూప్లన రామడి ప్లనలా మరిపించిన ఆంధ్రభోజుడు, కవిస్ర్వభౌమడు అయనట్వంటి కృష్ణదేవరాయలవారి 
చరిత్న్ ఈ కాలం న్టి ప్లకులు విస్మరిసుతానని తీరును అవమానంగా భావిసూతా.. సుమారు ఆయన పరిప్లన కనస్గించి 
500 సంవతస్రాలు అవుతున్ని ఇపపాటికీ ఆయన హయాంలో అభివృద్ధి చేసిన అనక నీటి కుంటలు, చెరువులు మరియు 
దేవాలయాలు ఇపపాటికీ చెకుకొచెదరకుండా ఉండడం ఆయన గొపపా పరిప్లన దారశినికతకు నిదరశినం. అలాంటి మహారాజు 
జయంతి వేడుకలను ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహంచ్లి, అలాగే భావితరాలకు ఆయన చరిత్ను తెలియజేసే విధంగా 
ప్ఠాయూంశాలోలి చేరా్చలి అని ప్రధానంగా డిమాండ్ చేసూతా మఖయూంగా 30% ఓట్ బాయూంకు కలిగిన బలిజ, కాపు, తెలగ, 
ఒంటరి కులాలను రాజకీయ ప్ర్్టలు కేవలం ఓట్ బాయూంకు గాన చూడకుండా, రాజకీయంగా చట్టసభలోలి తగిన ప్ధానయూత 
కలిపాంచ్లి, అలాగే అనక సంవతస్రాలుగా రిజర్వషన్ కోసం పోరాటం చేసుతాన్ని మాకు రిజర్వషన్ కలిపాంచ్లి, లేకపోతే 
రాబోయే రోజులోలి ఈ ప్ధానయూతలనీని కలిపాస్తామనని నిస్్వర్థ న్యకుడు, అననిం పెటే్ట రైతనని కుట్ంబం కనీనిరు తుడవాలని 
ఆత్మహతయూ చేసుకునని 3000 వేల కౌలు రైతు కుట్ంబాలను ఆదుకోవడానికి ఒకకొకకొ కుట్ంబానికి లక్ష రూప్యలు చొపుపాన 
ఇసూతా “కౌలురైతు భరోస్ యాత్” చేసూతా, నితయూం ప్రజా సమసయూల పరిషాకొరానికై అలుపెరగని పోరాటాలు చేసుతానని పవన్ 
కళ్యూణ్ న్యకతా్వనిని బలపరచడానికి అందరమూ సంఘటితమ అనిని కులాలను, మతాలను కలుపుకుంటూ అధికారానిని 
స్ధించి ఈ ప్లకులకు తగిన శాసితా చెప్పాలిస్ వసుతాందని హెచ్చరించ్రు.

క్రియాశీల సభ్యత్వ నమోదు 
అవగాహనా కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస నియోజకవర్గం, బూరజెమండలంలోని నకుకొపురం పంచ్యతీ పనుకుపరతా 
గ్రామంలో బుధవారం నియోజకవర్గం జనసేన ఇంచ్ర్జె పేడాడ రామో్మహన్ రావు ఆ గ్రామంలో ఉనని 
న్యకులకు, కారయూకరతాలకు, పెదదిలకు జనసైనికులకు జనసేన ప్ర్్ట ప్రతిషా్టత్మకంగా చేపటి్టన క్రియాశీల 
సభయూత్వ నమోదు గురించి వివరించి చెపపాడం జరిగింద్. ఈ కారయూక్రమంలో బూరజె న్యకులు మజిజె 
రాంబాబు, తోట అపపాలరాజు, అనంత్ తద్తరులు ప్ల్్గన్నిరు.

జనసేన “మహా సంకల్ప యాత్ర”
శతఘ్ని న్యూస్: అమలాపురం నియోజకవర్గం: జనసేన ప్ర్్ట యొకకొ మాయూనిఫెస్టని, 
అధయూక్షులు పవన్ కలాయూణ్ మనోగతానిని నియోజకవర్గ ప్రజలకు తెలియచేసూతా, 
ప్ర్్ట యొకకొ క్రియాశీలక సభయూతా్వనిని మరింత మందుకు తీసుకెళ్లి విధంగా ప్రతి 
గ్రామంలో ఇంటి ఇంటికి వెళ్ళి పవన్ కళ్యూణ్ గారికి ఒకకొ అవకాశం ఇవ్వమని 
ప్రచ్రం చేసే కారయూక్రమానిని బుధవారం జనసేన ప్ర్్ట న్యకులు లింగోలు 
పండు ఆధ్వరయూంలో అమలాపురం జనసేన ప్ంగణం వదది (నలాలి శ్రీధర్ ఇంటి 
వదది) ప్రంభించడం జరిగింద్. ఈ కారయూక్రమంలో నలాలి శ్రీధర్, మాజీ మనిస్పల్ 
చైర్మన్ యాళలి సతీష్, ఇసుకపటలి రఘుబాబు, అయతబతుతాల ఉమామహేశ్వర రావు, 
కంచిపలిలి అబు్లు, పడాల న్న్జీ, వాకపలిలి వేంకటేశ్వర రావు, తికాకొ సరస్వతి, 
పోలిశెటి్ట చినిని, ఆకుల సూరయూన్రాయణ మూరితా, బట్్ట పండు, ఆర్.డి.యస్. 
ప్రస్ద్, హనుమాన్ బుజిజె, వానపలిలి దేవి, కరాటపు వాణి, కర్రి లక్ష్మి దుర్గ మరియు న్యకులు, కారయూకరతాలు ప్ల్్గన్నిరు.

తూమాటి చిన్నపనాయుడుకు నా్యయం చేయండి.. 
కనపర్తి మనోజ్ కుమార్

శతఘ్ని న్యూస్:  ప్రకాశం జిలాలి, కండపి నియోజకవర్గం: తూమాటి చిననిపన్యుడు గారికి న్యూయం చేయండి అని పొననిలూరు 
మండలం జనసేన ప్ర్్ట అధయూక్షులు కనపరితా మనోజ్ కుమార్ అధికారులకు విజ్ఞపితా చేశారు. ఎ సందర్ంగా మనోజ్ కుమార్ మాటాలిడుతూ.. 
పొననిలూరు మండలం, పెదవెంకననిప్లెం గ్రామానికి చెంద్న తూమాటి చిననిపపా న్యుడు పెద వెంకననిప్లెం గ్రామంలో అభివృద్ధి 
కారయూక్రమాలు చేసి, సిమెంట్ రోడులి వేయంచడం జరిగింద్. ఈ అభివృద్ధి కారయూక్రమాలకు సంబంధించి పంచ్యతీ బిలులిలు ఇపపాటివరకు 
ఇవ్వలేదు, అధికారులు చుటూ్ట తిరిగిన్ వారు పట్టనట్్టగా నిరలిక్షష్యంగా వయూవహరిసుతాన్నిరు, ఇపపాటివరకు గ్రామంలో ఎల్ఈడి బలు్లు, 
శానిటైజరులి ఇవ్వకుండాన బిలులిలు పెట్్టకోవడం జరిగింద్, ప్త బిలులిలు పకకొనపెటి్ట కతతా బిలులిలు తెచు్చకోవడం జరిగింద్. అధికారులను 

అడిగితే పంచ్యతీలో నిధులు లేవని సమాధానం చెబుతున్నిరు, గత ఐదు సంవతస్రాల నుంచి పంచ్యతీలో నిధులు లేవని సమాధానం చెబుతూ వసుతాన్నిరు. దయచేసి ఇపపాటికైన్ అధికారులు 
చిననిపపా న్యుడుకి న్యూయం చేయాలని జనసేన ప్ర్్ట నుండి విజ్ఞపితా చేశారు.

ఆపదలో ఉన్న వార్కి అండగా 
ఉంటం: వాసు గౌడ్

శతఘ్ని న్యూస్: భూప్లపలిలి జిలాలికు హెంద్న జనసేన న్యకుడు రాజేష్ తండ్రికి రండు 
కిడ్నిస్ ఫెయల్ అయయూ చ్వుతో పోరాటం చేసుతాన్నిరు. విషయం తెలుసుకునని జనసేన ప్ర్్ట 
భూప్లపలిలి జిలాలి న్యకులు వాసు గౌడ్ రాజేష్ కుతుంబానికి 10,000 రూప్యల ఆరిధిక 
సహాయం చేస్రు. ఈ సందర్ంగా వాసు గౌడ్ మాటాలిడుతూ.. మా అధినత పవన్ కళ్యూణ్ గారి 
అడుగుజాడలోలి నడుసూతా, ఆపదలో ఉనని మా జనసైనికులకైన్, స్మానయూ ప్రజలకైన్ అండగా 
ఉంటామని, మా ప్ర్్ట పెదదిలనుండి సహాయం అందుతుందని వాసు గౌడ్ తెలియజేస్రు. ఈ 
కారయూక్రమంలో రాజశేఖర్, అభి, సుమన్, సుధాకర్, పంజా, తద్తర జనసైనికులు ప్ల్్గన్నిరు.

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

రష్ హాస్్పటల్ అధినేత డాక్టర్. స్పాయి సుబ్రమణయుంకు 
జనసేన పార్్ట ఆహా్నం

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహసితా: రష్ హాసిపాటల్ అధినత, 2009 ఎనినికలోలి శ్రీకాళహసితా నియోజకవర్గం 
తరఫున ప్రజారాజయూం ప్ర్్ట ఎమె్మలేయూ అభయూరి్థగా పోటీ చేసిన డాక్టర్. సిప్య సుబ్రమణయూం ను శ్రీకాళహసితా 
నియోజకవర్గ జనసేన ప్ర్్ట ఇంఛారిజె శ్రీమతి వినుత కోటా గురువరం తిరుపతిలోని తన కారాయూలయంలో 
కలిసి జనసేన ప్ర్్టలోకి ఆహా్వనించడం జరిగింద్. సిప్య సుబ్రమణయూం బుధవారం తెలుగు దేశం 

ప్ర్్ట కి రాజీన్మా చేశారు. టీడ్పీ రాష్ట కారయూనిర్వహణ కారయూదరిశిగా బాధయూతలు నిర్వహంచి నిననిటి 
రోజు ప్ర్్టలో తగిన ప్ధానయూత లభించలేదని, ప్రజారాజయూం ప్ర్్ట ప్రస్్థనం నుండి ఆయనిని ఆదరించిన 
అనుచరులకు, నమ్మ వెంట నడిచిన వారికి న్యూయం చెయయూలేక పోయానని అసంతృపితాతో రాజీన్మా 
చేశానని తెలిప్రు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలిడుతూ ఏమ ఆశించకుండా తనని గురితాంచి, 

గౌరవించి తగిన ప్ధానయూత ఇచి్చన ఏకైక వయూకితా మెగాస్్టర్ చిరంజీవి గారు మాత్మే అని తెలిప్రు. తన సంపూర్ణ మదదితు జనసేన ప్ర్్టకి ఉంట్ందని, 30 సం.లు గా వినుత గారి 
కుట్ంబంతో అనుభందం ఉననిందున వినుత గారికి పూరితా మదదితు, ఆశీసుస్లు ఉంట్ందని తెలిప్రు. అనంతరం ఆయన కుట్ంబ సభుయూలను వినుత గారికి పరిచయం చేశారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో శ్రీకాళహసితా మండల అధయూక్షులు దండి రాఘవయయూ ప్ల్్గన్నిరు.

అగని ప్రమాద బాధితులకు జనసేన అండ
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గంపేట నియోజకవర్గం, గోకవరం మండలం, కతతాపలిలి గ్రామానికి చెంద్న గోపిశెటి్ట భూలక్ష్మి తాటాకు ఇలులి అగిని ప్రమాదవశాతుతా 
కాలిపోవడం జరిగింద్. స్్థనికుల దా్వరా విషయం తెలుసుకనని గోకవరం మండలం జనసేన మహళ్ కనీ్వనర్ చలాలి రాజయూలక్ష్మి జనసైనికులతో 
కలిసి భాద్తులను పలకరించి, చిరు స్యం అంద్ంచడం జరిగింద్.

ఆంధ్రా అభివృద్ధి – జనసేనతోనే స్ధయుం 32వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: సర్వపలిలి నియోజకవర్గం, 
మతుతాకూరు మండలం, రాయప్డు 
గ్రామంలో ఆంధ్రా అభివృద్ధి – జనసేన 
తోన స్ధయూం 32వ రోజు కారయూక్రమానిని 
జనసేన ప్ర్్ట నెలూలిరు జిలాలి కారయూదరిశి, 
మతుతాకూరు మండల అధయూక్షుడు మనుబోలు 
గణపతి ఆధ్వరయూంలో నిర్వహంచడం 

జరిగింద్. కారయూక్రమంలో భాగంగా మండలంలోని రాయప్డు గ్రామంలో జనసేన ప్ర్్ట 
న్యకులు ఇంటింటికీ కరపత్రాలు పంచుతూ కారయూక్రమంలో కనస్గగా, జనసేన 
న్యకులు మనుబోలు గణపతి మాటాలిడుతూ..  జనసేన ప్ర్్ట అధికారంలోకి వసేతా ప్రతి 
పేదవాడి ఇంటి కల నెరవేర్చ బాధయూత జనసేన ప్ర్్టదని, రైతులకు లాభస్టి ధర కలపాన 
జనసేన సంకలపాం. రాబోవు స్ధారణ ఎనినికలలో జనసేన ప్ర్్ట గురుతా “గాజుగాలిసు” 
కు ఓట్ వేసి జనసేన ప్ర్్టని గెలిపించి పవన్ కళ్యూణ్ ని సీఎం ని చేసుకుందాం అని 
తెలియజేస్రు. ఈ కారయూక్రమంలో తాండ్ర శ్రీను, వెంకయయూ ప్ల్్గన్నిరు.

నరస్ంహమూరి్త కుటంబానిని పరామరి్శంచిన 
రాయపురెడిడి

శతఘ్ని న్యూస్: కే కోటప్డు 
మండలంలో ఆనందపురం గ్రామంలో 
ఇటీవలే నరసింహ మూరితా శ్రీమతి 
డెలివర్ అయన తరా్వత స్వర్గసు్థలు 
కాగా, బాధలో ఉనని వారి కుట్ంబానిని 
పరామరిశించి జరగబోయే కారాయూనికి 
తన వంతుగా జనసేన ప్ర్్ట తరఫున 
ఒక 5000/- రుప్యులను చెక్ 

రూపంలో కె.కోటప్డు మండల జనసైనకులు ఆధ్వరయూంలో మండలం న్యుకులు 
కుంచ్ అంజిబాబు చేతులు మీదుగా మాడుగుల నియోజకవర్గం జనసేన న్యుకులు 
రాయపురడి్డ కృష్ణ అందచేశారు. ఆపద అంటే జనసేన ప్ర్్ట తపపాక మందుంట్ంద్ అని 
వారి కుట్ంబానికి ఈ సందర్ంగా బరోస్ ఇచ్్చరు.
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