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తెప్పల సత్తీయమ్మ కుటుంబాన్ని 
పరామర్శుంచి, ఆరథిక సహాయుం

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజకవర్ం, ఉప్పాడ కొత్తపల్లి మండలం, 
ఉప్పాడ అమీనాబాద్ నందు తెపపాల సత్్తయమ్మ అకాల మరణానికి 
చంతిస్్త పిఠాపురం నియోజకవర్ం జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్ణు 
హాస్పాటల్ అధినేత డాక్టర్ పిల్లి శ్రీధర్ వారి కుటంబానిని పరామరి్శంచ, 
మనోధారాయూనిని అందంచడం జరిగంద. అనంతరం వారి యొక్క కుటంబ 
అవసరాల నిమిత్తం బియయూం బస్్త మరియు ఆరిథిక సహాయం అందంచడం 
జరిగంద. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర మత్స్కార నాయకులు కంబాల 
దాసు, మత్స్కార నాయకులు పల్లిటి బాపన దొర, వంకా కొండబాబు, 
బంతుల వంకటరావు, పల్నిటి మధుబాబు, బోజ్జ గోపికృషణు, రాజు 
మరియు జనసైనికులు ప్ల్్నడం జరిగంద.
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గెలుపే లక్ష్ంగా ఉదయూమంలా మందుకు సాగనునని 
జనం కోసం జనసేన మహాపాదయాత్ర

ఆడపడుచులకు బొట్టు పెట్టు”… ఈసారి జనసేన పార్టుకి అవకాశం ఇవావాలని…. శ్రీమతి బత్తుల వంకటలక్ష్మి నేతృతవాంలో విజ్ఞప్తు చేయనునని వీరమహిళలు..
సమసమాజ సాథాపన లక్ష్ం కోసం అడుగులో అడుగు వేయనునని జనసైనికులు..
ప్రజా మనసులు గెలుపందడానికి ఎనినికల ప్రణాళిక సరవాం సిద్ం..

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం: ప్రజా వయూతిరేక విధానాలు అవలంబిసు్తనని అధికార ప్ర్్ట 
ప్రజాప్రతినిధుల అవినీతి, అక్రమాలపై రాజీల్ని పోరాటం చేస్్త.. క్షేత్రస్థియిలో జనసేన 
ప్ర్్ట అభివృదధి కోసం ఓ ఉదయూమకారుడిల్, ఓ స్వచ్ంద సేవకుడిల్ అలుపెరుగని పోరాటం 
చేస్్త…. రాజానగరం నియోజకవర్ంలో జనసేన ప్ర్్ట గ్రాఫ్ ఆకాశమంత ఎతు్త పెంచన 
ప్రజానాయకులు బతు్తల బలరామకృషణు మరియు శ్రీమతి బతు్తల వంకటలక్ష్మి శనివారం 
నండి జనశ్రేణులతో సంయుక్తంగా పూరి్తస్థియి ఎనినికల ప్రచారానికి స్దధిం కాననానిరు.. 
శుక్రవారం గాదరాడ గ్రామంలో ఓం శివశకి్త పీఠం నందు ఎనినికల ప్రచారం మరియు 
రాననని ఎనినికలోలి జనసేన ప్ర్్ట ఘన విజయం కోసం ప్రత్యూక పూజలు నిర్వహంచ, 
ఈ న్తన కారయూక్రమం ల్ంఛనంగా ప్రారంభించారు.. రాజానగరం మండలం, 
కొండగంటూరు గ్రామంలో.. 25వ త్దీన శనివారం మధాయూహనిం 3.00 గంటల నండి 

“జనం కోసం జనసేన” “మహాప్దయాత్ర” భాగంగా మరొక అంశానిని చేరుచుతూ.. ప్రత్ ఆడపడుచుకు “బట్ట పెడుతూ” “ఈస్రి జనసేన ప్ర్్టకి అవకాశం ఇవా్వలని” అభయూరిథిస్్త… 
ప్రతి ఇంటికి జనసేన ప్ర్్ట డోర్ స్్టక్కర్, ఒక కీచైన్, ఒక పొకెట్ బాయూడ్్జ, ఒక కరపత్రం ఇచచు.. వచేచు స్ర్వత్రిక ఎనినికలోలి జనసేన ప్ర్్టకి ఒక అవకాశం ఇచచు, అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ న 
ముఖయూమంత్రిని చేయాలని విజ్ఞపి్త చేస్్త.. శ్రీకారం చుట్టననని ఈ మహా ఎనినికల సంగ్రామంలో జనసేన ప్ర్్ట ఘనవిజయం స్ధించాలనే లక్ష్ంగా ముందుకు స్గతునని ఈ ఎనినికల 
ప్రచారంలో.. రాజానగరం నియోజకవర్ంలోని సీనియర్ జనసేన నేతలు, జనసైనికులు, వీరమహళలు తపపానిసరిగా ప్ల్్ని విజయవంతం చేయాలని విజ్ఞపి్తచేస్్త.. ఈ రాక్స, 
అరాచక ప్లన పై గళమెతు్తదాం.. ప్రజా సమసయూలపై జనసేన పోరుబాట కొనస్గదా్దం.. సమైకయూంగా పోరాడి, విజయబావుటా ఎగరవేస్ నియోజకవర్ంలో జనసేన జండా సగర్వంగా 
ఎగరేదా్దం.. రండి తరల్రండి.. ఛలో కొండగంటూరు అంటూ పిలుపునిచాచురు.

ముమ్మిడివరం నియోజకవరం్లో పితాని సుడిగాలి పర్యటన
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరం: జనసేన ప్ర్్ట రాష్ట్ర రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు మరియు ముమి్మడివరం నియోజకవర్ం ఇంచార్్జ పిత్ని బాలకృషణు శుక్రవారం త్ళ్ళరేవు 
మండలం, జారి్జపేట గ్రామంలో శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి విగ్రహప్రతిష్ట కారయూక్రమంలో ప్ల్్నానిరు.. అనంతరం ముమి్మడివరం నగరపంచాయిత్, క్రాపచంతలపూడి గ్రామంలో గొవా్వల 
శ్రీన కుమార్్త వివాహ వేడుకలో ప్ల్్నానిరు. ఐ.పోలవరం మండలం, పశువులలింక గ్రామంలో దంగేటి వంకట ర్డిడి కుమార్్త వివాహ వేడుకలోలి ప్ల్్నానిరు.. అదేవిధంగా ఇటీవల బైక్ 
ఆకిస్డంట్ లో గాయపడిన జనసేన ప్ర్్ట జిల్లి సంయుక్త కారయూదరి్శ త్ళ్లిరి ప్రస్ద్ న పరామరి్శంచారు.. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు జక్కంశెటి్ట బాలకృషణు, మాదాల శ్రీధర్, 
మాదాల మనీష్, కర్నిడి నాని, గెదా్దడ పండు, రాయుడు గోవింద్, దవులూరు శ్రీనివాస్, పెంకి ఏడుకొండలు, కడల్ శ్రీనివాస్, గతు్తల స్రయూనారాయణ, స్రాగం రాజు, మేడిశెటి్ట గరి, 
పంచగటలి, సతయూనారాయణ, చోడి శ్రీ రామ్్మరి్త, అబిబిర్డిడి సుందరం, అననింనీడి గరునాథం తదతరులు ప్ల్్నానిరు.
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శ్రీకాళహస్తి పట్ట ణం, గంధీ వీధిలో జనసేన పర్యటన
శతఘ్ని న్యూస్:  శ్రీకాళహస్్త: క్రియాశీల సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమంలో భాగంగా శుక్రవారం శ్రీకాళహస్్త నియోజకవర్ ఇనాచురి్జ శ్రీమతి వినత కోటా శ్రీకాళహస్్త పట్టణంలో గాంధీ 
వీధి నందు ఇంటింటికీ పరయూటించ, క్రియాశీల సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమం గరించ వివరించడం జరిగంద. అల్నే ప్రజల సమసయూలు అడిగ తెలుసుకోవడం జరిగంద. ప్రధానంగా 
డ్రైనేజీ కాలువలు శుభ్ం చెయయూడం ల్దని, ప్రిశుధయూం సమసయూలతో సతమతం అవుతుననిట్ట, సీ్రీట్ లైటలి సరిగా పని చెయయూడం ల్దని, నిత్యూవసర ధరలు పెరగడం వలన స్మానయూలు 
ఇబబిందులు పడుతుననిట్ట తెల్ప్రు. ఈ కారయూక్రమంలో శ్రీకాళహస్్త మండల అధయూక్షులు దండి రాఘవయయూ, నాయకులు పుషపా, జనసైనికులు భాన, పెంచలయయూ, గర్రప్పా, శ్రీనివాసులు, 
కుమార్, తదతరులు ప్ల్్నానిరు.

కడియాల వార వివాహాన్కి ప్రత్యేక ఆహావాన్తులుగా హాజరైన 
బుండారు శ్రీన్వాస్

శతఘ్ని న్యూస్: డాక్టర్ బి.ఆర్ 
అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లి, కొత్తపేట 
నియోజకవర్ంలోని ఆలమ్రు 
మండలం నందు ఆలమ్రు గ్రామంలో 
గరువారం కడియాల వీర వంకట 
సతయూనారాయణ( శ్రీన) విజయ రతనిం 

దంపతుల ఇంట అంగరంగ వైభవంగా జరిగన పెళ్లి వేడుకకు ప్రత్యూక ఆహా్వనితులుగా 
కొత్తపేట నియోజకవర్ం జనసేన రథస్రధి, జనసేన ఇనాచుర్్జ బండారు శ్రీనివాస్ 
జనసేన ప్రముఖ నాయకులు ఆలమ్రు గ్రామంలో కడియాల వారి ప్రత్యూక ఆహా్వనం 
మేరకు ముఖయూ అతిథులుగా విచేచుస్ న్తన వధూవరులన దీవించ ఉనానిరు. వీరి రాక 
సందర్ంగా పలువురు బీసీ ప్రముఖలు, నాయకులు జనసేన నేతలు, పలువురు ప్ర్్ట 
ప్రముఖ నాయకులు, జనసైనికులు, కారయూకర్తలు వారికి ఆత్్మయ స్్వగతం పల్కి ఎంతో 
మరాయూదపూర్వకంగా ఈ సందర్ంగా సమావేశమయాయూరు. కడియాల వారి న్తన 
వధూవరుల స్యికృషణు- భ్వనేశ్వరి జంటన దీవించ ఆశీసుస్లు అందజేశారు.. ఈ 
కారయూక్రమంలో ఆలమ్రు మండల ప్రముఖ నాయకులు జిల్లి ప్రధాన కారయూదరి్శ త్ళలి 
డేవిడ్ రాజు, మ్లస్థినం ప్రముఖ నాయకులు సల్ద జయప్రకాష్ నారాయణ జపి, 
ఆలమ్రు జనసేన అధయూక్షులు కటా్ట రాజు, స్రిగనీడి పటా్టభి, చల్లి వంకటేశ్వరరావు, 
చల్లి బాబి, దాస్ మోహన్, ఆలమ్రు మండల సీనియర్ నాయకులు కొత్తపళ్లి నగేష్, 
కోట వరలక్ష్మి, పడమట గణేష్, తదతరులు ప్ల్్నానిరు.

ఆంధ్రా అభివృద్ధి – జనసేనతోనే సాధ్ం 36వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: సరే్వపల్లి 
నియోజకవర్ం, ముతు్తకూరు 
మండలం, దమ్మయయూ ప్లం 
గ్రామంలో ఆంధ్రా అభివృదధి – 
జనసేన తోనే స్ధయూం 36వ రోజు 
కారయూక్రమానిని జనసేన ప్ర్్ట నెలూలిరు 
జిల్లి కారయూదరి్శ, ముతు్తకూరు 
మండల అధయూక్షుడు మనబోలు 

గణపతి ఆధ్వరయూంలో నిర్వహంచడం జరిగంద. కారయూక్రమంలో భాగంగా ముతు్తకూరు 
మండలంలోని, దమ్మయయూ ప్లం గ్రామంలో జనసేన నాయకులు ఇంటింటికీ చేరి 
కరపత్రాలు పంచారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన నాయకులు మనబోలు గణపతి 
మాటాలిడుతూ.. టీడ్పీ హయాంలో, ఇపుపాడు వైసీపీ అధికారంలో మన సరే్వపల్లి 
నియోజకవర్ం నంచ వయూవస్య శాఖ మంత్రులుగా బాధయూతలు నిర్వరి్తంచనా కూడా 
నియోజకవర్ అభివృదధికి నోచుకోల్దు. వయూవస్య శాఖ నిర్వరి్తస్్త ఆ శాఖకి నాయూయం 
చేయల్కపోయారు. కానీ రైత్ రాజు అంటారు, కానీ ఈ ప్రభ్త్వంలో ఇనిని ఆత్మహతయూలు 
ఎల్ జరిగాయి? చనిపోయిన కౌలు రైతులకు ఏం నాయూయం చేయల్కపోయారు, కానీ 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారు స్నిమా రంగంలో సంప్దంచన తన కష్్టరి్జత్నిని 
3000 మంద చనిపోయిన కౌలు రైతు కుటంబాలన ఇంటికి లక్ రూప్యలు చొపుపాన 
ఇచచు ఆదుకునానిరు. రైతులకు నాయూయం చేసే ఇల్ంటి నాయకుడిని వదులుకునానిమంటే 
వయూవస్య రంగం ఎపపాయికి అభివృదధి చెందదు. జనసేన ప్ర్్ట అధికారంలోకి వసే్త 
ల్భస్టిగా వయూవస్య రంగం మెరుగైన ప్రిశ్రామిక విధానానిని అమలు చేసు్తందని 
తెల్యజేస్రు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన ప్ర్్ట నెలూలిరు జిల్లి కారయూదరి్శ, ముతు్తకూరు 
మండల అధయూక్షుడు మనబోలు గణపతి తో ప్టూ త్ండ్ర శ్రీన, సత్ష్ గౌడ్ ప్ల్్నానిరు.

లచ్చయ్పేట గ్రామంలో క్రియాశీలక సభ్త్వ 
నమోదు కార్క్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: ఆముదాలవలస నియోజకవర్ం, లచచుయయూపేట గ్రామంలో జనసేన 
ఎంపీటీసీ స్కో్కలు విక్రమ్ ఆధ్వరయూంలో క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమానిని 
నిర్వహంచారు. కారయూక్రమంలో భాగంగా స్కో్కలు విక్రమ్ క్రియాశీలక సభయూత్వ 
నమోదు వలన కల్గే ప్రయోజనాలన ప్రతి ఒక్క యువకుడికి వివరించడం జరిగంద. 
క్రియాశీలక సభయూత్వం ప్రతి యువకుడు వినియోగంచకోవాలని, ప్రమాదం జరిగనపుడు 
మనకి ఒక పెద్ద కొడుకుగా అధినేత కళ్యూణ్ అండగా ఉంటారని వివరించడం జరిగంద. 
కారయూక్రమంలో పలువురు సభయూత్వం త్సుకోవడం జరిగంద. ఈ కారయూక్రమంలోఅనే్వష్, 
మహేష్, గరిబాబు, ఉపేంద్ర, పవన్, గణేష్ మరియు గ్రామ యువకులు ప్ల్్నానిరు.

వనపర్తిలోని ప్రభుత్వ ఎస్సీ కళాశాల హాస్టల్ ను 
సందర్్శంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: వనపరి్త: జనసేన 
ప్ర్్ట వనపరి్త కోఆరిడినేటర్ ముకుంద 
నాయుడు ఆదేశాల మేరకు 
పట్టణంలోని పీరలిగట్ట సమీపంలో 
ఉనని ప్రభ్త్వ ఎసీస్ కళ్శాల 
వసతి గృహనిని సందరి్శంచ వారి 
సమసయూలన అక్కడి పరిస్థితులన 
జనసేన ప్ర్్ట వనపరి్త జిల్లి నాయకులు 
తెలుసుకునానిరు. పట్టణంలోని ఎసీస్ 

ప్రభ్త్వ కళశాల హాస్టల్ నందు గరువారం రోజున భోజనంలో గాజుల పెంకులు 
రావడంతో విదాయూరుథిలు ఆందోళనకు గరి చెందారనీ, అదేవిధంగా నిరంతరం అననింలో 
పురుగలు రావడం, నాస్రకంగా వుండటం అటి్ట విషయానిని జనసేన ప్ర్్ట నాయకత్వం 
తెలుసుకొని ఆ మేరకు వసతి గృహం దగ్రికి వళ్లి వార్డిన్ విదాయూవతి గారితో మాటాలిడడం 
జరిగందని తెల్ప్రు. ప్రభ్త్వ హాస్టల్స్ వుండే విదాయూరుథిలకు ఎల్ంటి సమస్యూ ల్కుండా 
వసతి కల్పాంచాల్స్న భాధయూత అక్కడి స్బబింద జాగ్రత్త పడాల్స్న అవసరం వుందని, 
ఎల్ంటి ఇబబిందులకు త్వు ల్కుండా విదాయూరిథినలకు భోజన సౌకరయూం అందంచాలనీ 
ప్రభ్త్వ హాస్టల్స్ లోనైన ఎక్కడైనా సరే విదాయూరుథిలు సమసయూ వినపడిత్ వంటెనే ప్రభ్త్వ 
అధికారులు సందరి్శస్్త సమసయూలు ల్కుండా చూడాలని కోరారు. అక్కడి హాస్టల్ వార్డిన్ 
సపాందస్్త భోజన వంట చేసే సమయంలో పొరప్టన అల్ జరిగందనీ, ఆ అమా్మయికి 
హాస్పాటల్ లో కూడా చూపించామని ఎల్ంటి సమస్యూ ల్దని పేరొ్కనానిరు. ఇల్ంటి 
తపిపాదాలు జరగకుండా వారు కూడా హామీ ఇవ్వడం జరిగందనీ గాజు పేంకు వచచున 
అమా్మయి ఆరోగయూ పరిస్థితిని కూడా కనకో్కవడం జరిగంద. ఆమెకు ఎల్ంటి ఇబబింద 
ల్దని తెల్యజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో వనపరి్త జనసేన ప్ర్్ట జిల్లి నాయకులు ఉత్్తజ్, 
సురేష్ యాదవ్, హేమవరధిన్, నితిన్, కారి్తక్ తదతరులు ప్ల్్నానిరు.

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

జనసేన తరఫున పేదలకు అండగా నిలబడతా.. గునుకుల కిషోర్
శతఘ్ని న్యూస్: నెలూలిరు: బుచచుర్డిడిప్లం 4 వారుడి ఖాదర్ నగర్ నందు 2022 డిసంబర్ 23 న గత 25 
సంవతస్రాలుగా నివాసం ఉంటనని షేక్ ఖాదర్ మస్్తన్ ఇంటి ముందు డ్రైనేజీ కాలువల తవ్వకాలలో 
కాంట్రాక్టర్ నిరలిక్ష్ంతో ఒక అడుగ ముందుకు తవ్వడం వలలి ఇంటి గోడ కూల్ రేకులు పగల్ ఇలులి 
నేలకొరిగంద. రోజువారి కూలీ చేసుకునే మాకు మలీలి తిరిగ కట్టకునే స్థిమత ల్దు. అధికారుల నిరలిక్ష్ం వలలి 
జరిగన ఈ ప్రమాదానికి నష్టపరిహారం ఇపిపాంచాలంటూ మునిస్పల్ చైర్ పరస్న్, ఎమా్మరో్వ న ఎనినిస్రులి 
అడిగనా కూడా ల్భం ల్కుండా పోయింద. కనీసం నోటీసులు ఇవ్వకుండా ఇటవంటి చరయూలకు ప్లపాడిన 
అధికారులపై చరయూలు త్సుకోవాలని తమకు వంటనే నష్టపరిహారం చెల్లించాలంటే బాధితులు డిమాండ్ 
చేసు్తనానిరు. స్థినిక జనసేన కారయూకర్తల అభయూరుథిల మేరకు జనసేన ప్ర్్ట జిల్లి కారయూదరి్శ గనకుల కిషోర్ 
అక్కడికి చేరుకుని లీగల్ టీం దా్వరా పరిశీల్ంచ బాధితులకు అండగా నిలబడత్మని, ప్రభ్త్వం వంటనే 
చరయూలు త్సుకుని రోజువారి కూలీలు చేసుకునే ఈ పేదలకు అండగా నిలబడాల్. ల్కుంటే జనసేన ప్ర్్ట 
తరఫున బాధితులకు నష్టపరిహారం అందే వరకు కూడా వారికి అండగా నిలబడత్మని తెల్యజేశారు. 

ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన ప్ర్్ట కారయూకర్త ప్రధాన కారయూదరి్శ గనకుల కిషోర్ తో ప్ట కాశిఫ్, ష్మీర్, వంకట స్యి, ఋషిబాల్జీ, కంథర్, అమీన్, ప్రశాంత్ గౌడ్, ష్జహన్ 
తదతరులు ప్ల్్నానిరు.

విజయవంతంగా 70వ రోజుకు చేరుకున్న 
పవనన్న ప్రజాబాట

శతఘ్ని న్యూస్: ఒంటిమిట్ట: జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ న ముఖయూమంత్రి చేయాలనని దృఢ సంకలపాంతో 
ప్రజల ఆశీరా్వదంతో కొనస్గతునని పవననని ప్రజా బాట 
కారయూక్రమం విజయవంతంగా శుక్రవారం నాటికి 70 రోజులు 
పూరి్త చేసుకుంద. రాజంపేట జనసేన ప్ర్్ట ఇంచార్్జ మల్శెటి్ట 
వంకటరమణ ఆదేశాల మీదకు జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస 
కారయూదరి్శ రాటాల రామయయూ ఆధ్వరయూంలో ఒంటిమిట్ట మండల 
పరిధిలోని మండపం పలలి గేట గ్రామంలో పవననని ప్రజా బాట 

కారయూక్రమం కొనస్గంచారు. అక్కడ ప్రజల ఇబబిందులన తెలుసుకుని జనసేన ప్ర్్ట 
తరఫున తన వంతు కృషి చేస్్తనని రాటాలరామయయూ ఈ సందర్ంగా తెల్యజేశారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన వీరమహళలు, తదతరులు ప్ల్్నానిరు.

మన్ంలో మైనింగ్ కోసమే కుంభ రవిబాబుకు 
ఎమ్మెల్సీ పదవి.. మురళి

శతఘ్ని న్యూస్: ఏజనీస్లోని మైనింగ్ కోసమే 
వైస్పి అధిష్్టనం కుంభ రవిబాబుకు ఎమె్మలీస్ 
పదవి కట్టబెడుతుననిద అని అనంతగరి 
జనసేన ప్ర్్ట మండల అధయూక్షులు మురళ్ 
విమరి్శంచారు. ఎసీ్ట చైర్మన్ రవి బాబుకు 
గవరనిర్ కోట ఎమె్మలీస్గా వైస్పి ప్రకటించన 
నేపథయూంలో ఆయన మాటాలిడుతూ మైనింగ్ 
ఏజంటా్ ఉననిందుకే గంటూరు ప్రాంత్నికి 
చెందన రవిబాబుకు ఎసీ్ట కమిషన్ చైర్మన్ 

ఎమె్మలీస్ పదవులన కట్టబెడుతూ ఉనానిరు. వాస్తవానికి ఉమ్మడి ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో 
అనేకమంద వైసీపీ నేతలు ఉననిపపాటికీ కేవలం మైనింగ్ కోసమే రవిబాబు సైతం 
అరకులోయ అనంతగరి మండల నిమ్మలప్డు ప్రాంత్లలోని గరిజనలకు డబుబి 
ఎర చూపి, వారి వంట తిపుపాకుంటారని అల్గే కొనిని ప్రాంత్లలోన్ భూములన 
కబా్జ చేశారని మురళ్ ఆరోపించారు. ఏజనీస్లో అనారోగయూంతో గరిజనల మరణాలు 
మరియు ఇతర సమసయూలపై ఎనానిడు దృషి్ట పెట్టని రవిబాబుకు గరిజనలకు చెందని 
పదవులు ఇవ్వడం వనక మైనింగ్ మాఫీయ ఉందనానిరు. రవిబాబు ల్ంటి వయూకు్తలతో 
స్థినిక గరిజనలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన తెల్ప్రు.

జనసేన మహా సంకల్పయాత్ర 5వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: అమల్పురం 
నియోజకవర్ంలో కామన గరువు 
పంచాయత్లో బాలయోగ కాలనీ 
9,10 వారుడిలలో ఇంటింటికి 
కరపత్రాల పంపిణీ జరిగంద. 
అల్గే కొంతమంద కారయూకర్తలకు 
నియోజకవర్ం నాయకులు ల్ంగోలు 
పండు క్రియాశీలక సభయూత్్వల 

కోసం వివరించ నమోదు చేయడం జరిగంద. అల్గే దీర్ఘ కాళ్క సమసయూలైన డ్రైనేజీ వయూవసథి, 
రోడలి సమసయూలపై, మరియు స్థినికంగా ఎనోని సమసయూలు స్థినిక మహళలు తెల్యజేశారు. 
ఈ ఆ సమసయూల పరిస్్కరానికి జనసేన ప్ర్్ట కృషి చేసు్తందని, తెల్య చెపపాటం జరిగంద. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన ప్ర్్ట నియోజకవర్ నాయకులు కారయూక్రమంలో డాక్టర్ సల్ రాష్ట్ర 
కారయూదరి్శ శ్రీమతి కొపుపాల నాగ మానస, చేనేత విభాగం రాష్ట్ర కారయూదరి్శ బట్ట పండు, మునిస్పల్ 
కౌనిస్లర్ పడాల నానాజీ, నాయకులు నల్లి వంకటేశ్వరావు, వాకపల్లి వంకటేశ్వరావు, 
నిమ్మకాయల రాజేష్, అల్లిడ రవి, స్ధనాల మురళ్, నల్లి చనని, నందుల సతి్తబాబు, గొలకొటి 
చనని, మామిడిపల్లి సుబాబిరావు, రాజా, ప్లూర్ స్్వమి నాయుడు, జనసైనికులు, కారయూకర్తలు, 
వీరమహళలు అధిక సంఖయూలో ప్ల్్నానిరు.

పూడికలు తొలగంచాలి.. జనసేన వినతి పత్రం
శతఘ్ని న్యూస్: కలువాయి 
గ్రామంలో సైడ్ కాలువ 
పూరి్తగా మురికితో 
వయూరాధిలతో నిండిపోయింద. 
ఆ కాలువలో తక్ణమే 
పూడికలు త్యించమని 
జనసేన ప్ర్్ట తరఫున 
సంబందత అధికారులకు 

వినతి పత్రం అందంచడం జరిగనద. ఈ మేరకు జనసేన నాయకులు మాటాలిడుతూ కాలువ 
పూడికలు త్యక పోవడంతో మురుగ నీరు నిల్చపోయి దుర్ంధం ఎకు్కవ వస్్తంద. 
చెత్త ఎకు్కవ నిలువ చేయడం దా్వరా దురా్వసన భరించల్క స్థినికులు త్వ్ర ఇబబింద 
పడుతునానిరు. చననిపిలలిల అయిత్ విష జ్వరాల ప్లవుతునానిరు. కావున దయవుంచ 
మీరు తక్ణమే కాలువ పూడికలు త్యించమని జనసేన ప్ర్్ట తరఫున అభయూరిథిసు్తనానిం. 
పలుచోటలి వీధిలైటలి వలగటేలిదు ఈ సమసయూలపై జనసేన ప్ర్్ట తరఫున ఈ సమసయూలన 
సంబంధిత అధికారులకు తెల్యజేయడం జరిగంద. ఈ సమసయూలపీ అధికారులు 
సపాందస్్త ఒక ర్ండు మ్డు రోజులోలి చేయిస్్తనని హామీ ఇచాచురు. ఈ కారయూక్రమంలో 
వయూకు్తలు కలువాయి మండల అధయూక్షుడు పెరంకొండ మనోహర్, ఉప్ధయూక్షులు ఏటూరి 
హరి, గణేష్, టి వంకటేశ్వరులి, ప్రధాన కారయూదరు్శలు, షేక్ మహమ్మద్ భాష, రవిచంద్ర, 
శ్రీన, గోవరధిన్, కారయూదరి్శలు, కదరి హరి, వంశి, కృషణు, షేక్ కాజా మురళ్, విష్ణు సంయుక్త 
కారయూదరి్శలు, సురేష్, ప్రస్ద్, హరి, నారాయణ, ప్రస్ద్ తదతరులు ప్ల్్నానిరు.

క్రియాశీలక సభ్త్వ నమోదు కార్క్రమాని్న వేగవంతం 
చేయండి

శతఘ్ని న్యూస్: పోలవరం 
నియోజకవర్ం, కొయయూలగూడం 
మండలంలోని అచుయూత్పురం 
గ్రామంలోని పోలవరం 
నియోజకవర్ జనసేన ప్ర్్ట ఇంచార్్జ 

చర్రి బాలరాజు మరియు మండల అధయూక్షులు తోట రవి ఆధ్వరయూంలో గ్రామ కమిటీ సభ్యూలతో 
క్రియాశీలక సభయూత్్వలు వేగవంతం చేయాలని సమావేశం ఏరాపాట చెయయూడం జరిగంద. ఈ 
సమావేశానిని ఉదే్దశించ మునపటి కనాని మరింత వేగవంతం చేయాలని స్చంచడం జరిగంద.

డి.ఎల్.పి.ఓను మర్్దపూర్వకంగా కలిసిన జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్:  ప్రకాశం జిల్లి, కొండేపి 
నియోజకవర్ం, స్ంగరాయకొండ 
గ్రామపంచాయత్కి వచచున డి.ఎల్.పి.ఓ న జనసేన 
ప్ర్్ట మండల అధయూక్షులు ఐనాబతి్తన రాజేష్ మరియు 
మండల జనసేన నాయకులు మరాయూదపూర్వకంగా 
శుక్రవారం కలవడం జరిగనద. అనంతరం 

స్ంగరాయకొండ గ్రామ ప్రజలు ఎదురొ్కంటనని సమసయూలన వివరించడం జరిగంద. ప్రజా 
సమసయూలపై గతంలో జనసేన ప్ర్్ట సుమారు 6 నెలల క్రితం అర్్జ రూపంలో ఇచచునపపాటికీ కూడా 
స్ంగరాయకొండ గ్రామపంచాయత్ కారయూదరి్శ శరత్ బాబు పరిష్కరించల్దు . స్ంగరాయకొండ 
గ్రామపంచాయిత్ నందు కనమలకు పోవు రోడుడి నందు మురికినీటి సమసయూ, వీధిలైటలి సమసయూ, 
కందుకూరు నండి ఎం.ఆర్.ఓ ఆఫీస్ మీదుగా గరుకుల ప్ఠశాల వరకు వీధిలైటలి వయయూమని, 
కందుకూరు రోడుడి 5వ లైన్ లో విద లైటలి సమసయూ, మరియు మురికి నీటి డ్రైనేజీ సమసయూలన వంటనే 
పరిష్కరించాలని డి.ఎల్.పి.ఓ దృషి్టకి త్సుకుని వళలిడం జరిగనద. అదేవిధంగా స్ంగరాయకొండ 
గ్రామపంచాయత్లో త్రా్మనం లు ల్కుండా జరుగతుననిట వంటి అవినీతిని డి.ఎల్.పి.ఓ కు 
వివరించడం జరిగనద. అంతరం స్ంగరాయకొండ గ్రామపంచాయత్లో కనీసం రికారుడిలు 
కూడా ల్వని పై అధికారులకు తెల్యపరిచ దీనిపై చట్ట పరమైన చరయూలు త్సుకుంటామని డి.ఎల్.
పి.ఓ జనసేన ప్ర్్ట మండల అధయూక్షులు రాజేష్ కు హామీ ఇవ్వడం జరిగనద. స్ంగరాయకొండ 
గ్రామపంచాయత్లో జరుగతుననిటవంటి అవినీత్ అక్రమాలకు బాధుయూలైన స్ంగరాయకొండ 
గ్రామపంచాయత్ కారయూదరి్శని వంటనే ససపాండ్ చేయవలనని జనసేన ప్ర్్ట నండి డిమాండ్ 
చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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