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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మార్చి 3 వరకు జనసేన క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ నమోదు గడువు పొడిగింపు

శతఘ్ని న్యూస్: హైదరబాద్, “జనసేన పార్టీ మూడో విడత క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు ప్రక్రియ రెటటీించిన ఉత్సాహింతో మిందుకు 
సాగుతోింది. ఆింధ్రప్రదేశ్, తెలింగాణా రాష్ట్రాలలో ఈ మహాక్రతువులో పాలు పించుకుింటునని వాలింటీర్లు, జనసైనికులు, వీర 
మహిళల స్ఫూర్తి నిరూపమానిం. వార్కి హృదయపూర్వక అభినిందనలు తెలియజేస్తిన్నిను” అని జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ 
న్దిండలు మనోహర్ తెలిపార్. న్దిండలు మనోహర్ మాట్లుడుతూ “గత కొదిది రోజులుగా సాగుతునని జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభయూత్వ నమోదు ఏపీలోని 175 నియోజకవరాగాలతోపాటు తెలింగాణలోన్ అమిత వేగింతో సాగుతోింది. అనిని ప్ింత్ల నుించి 
సభయూత్విం తీస్కునిందుకు ప్రజలు మిందుకు రావడిం శుభ పర్ణామిం. అయితే సభయూత్వ నమోదు సమయింలో కొనిని సాింకేతిక 
అింశాలు ఇబ్ింది పెటటీనటులు, సభయూత్విం గడువు మర్ కొింత పెించాలని జనసైనికులు, వాలింటీర్లు, వీర మహిళల నుించి లెక్కకు 
మిించి అభయూర్ధనలు జర్పిన పార్టీ కారాయూలయానికి అిందాయి. దీనితో ఆింధ్రప్రదేశ్, తెలింగాణ రాష్ట్రాలోలు సభయూత్వ నమోదు గడువును 
మరో మూడు రోజులు పాటు పెించుతూ నిర్ణయిం తీస్కున్నిిం. ఫిబ్రవర్ 28వ తేదీ సాయింత్ిం 6 గింటలతో మగియాలిసాన 
గడువును మార్చి 3వ తేదీ సాయింత్ిం 7 గింటల వరకు పించుతూ పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ నిర్ణయిం తీస్కున్నిర్. ఆయన 
ఆదేశానిని అనుసర్ించి సభయూత్వ నమోదు గడువు మూడు రోజులపాటు పెించుతున్నిిం. దీనిని వాలింటీర్లు, జనసేన న్యకులు, 
జనసైనికులు, వీర మహిళలు గమనిించాలని కోర్తున్నిను” అని అన్నిర్.

మచిలీపట్నం వేదికగా జనసేన 10వ ఆవిర్భావ సభ
• వారాహి వాహనింలో సభా ప్ింగణానికి పవన్ కళ్యూణ్
• వైసీపీని ఇింటకి పింపిందుకు ప్రజలిని కింకణబదుదిలిని చేసాతిర్
• సభా వేదికకు పొటటీ శ్రీరామలు పర్
• పిింగళి వింకయయూ, నత్జీల స్ఫూర్తిని మిందుకు తీస్కువళ్తిిం
• 34 ఎకరాలోలు సభా ప్ింగణిం
• ఎమ్్మల్సా ఎనినికలోలు వైసీపీని ఓడించాలి. అిందుకు జనసేన శ్రేణులు పని చేయాలి
• మఖయూమింత్రి ఐ పాయూక్ లేకుిండా ఎనినికలకు రావాలి
• మింగళగిర్ పార్టీ కారాయూలయింలో మీడయా సమావేశింలో న్దిండలు మనోహర్

శతఘ్ని న్యూస్: మింగళగిర్, జనసేన పార్టీ 10వ ఆవిరాభావ సభ కృష్ట్ణ జిల్లు, 
మచిల్పటనిింలో నిర్వహిించనుననిటుటీ జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ ఛైర్మన్ న్దిండలు మనోహర్ ప్రకటించార్. భవిషయూత్ ఆింధ్రప్రదేశ్ 
రాజకీయాలోలు మార్పు కోసిం, వైసీపీ ప్రభుత్్వనిని ఇింటకి పింపిందుకు ప్రజలిని 
కింకణబదుదిలిని చేసే వేదిక ఈ ఆవిరాభావ సభ అన్నిర్. సభా వేదికపై రైతుల 
కోసిం ఓ ప్రతేయూక కారయూక్రమిం ఏరాపుటు చేయనుననిటుటీ సపుషటీిం చేశార్. తెలుగు 
ప్రజల కోసిం ప్ణత్యూగిం చేసిన మహానుభావుడు పొటటీ శ్రీరామలు పర్ట సభా 
వేదికను ఏరాపుటు చేసాతిమని, జాతి గర్్వించే మహానుభావుడు పిింగళి వింకయయూ, 
స్వతింత్ సమర సాయుధ పోరాట యోధుడు నత్జీ స్భాష్ చింద్రబోస్ ల 
త్యూగాలను స్మర్ించుకున విధింగా సభ ప్ింగణిం ఉింటుిందని తెలిపార్. 
మార్చి 14వ తేదీన పవన్ కళ్యూణ్ మింగళగిర్ పార్టీ కారాయూలయిం నుించి 
వారాహిలో బయలుదేర్ సభా ప్ింగణానికి చేర్కుింట్రని చెపాపుర్. రాబోయే 
పది రోజులోలు సభ కోసిం యుద్ధప్తిపదికన ఏరాపుటులు చేయనుననిటుటీ తెలిపార్. 
ఎమ్్మల్సా ఎనినికలోలు జనసేన పార్టీ న్యకులు, అభిమానులు, కారయూకరతిలు వైసీపీకి 
వయూతిరేకింగా వయూవహర్ించాలని పవన్ కళ్యూణ్ పిలుపునిచాచిరని తెలిపార్. 
బుధవారిం సాయింత్ిం మింగళగిర్లోని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారాయూలయింలో 
ఉమ్మడ కృష్ట్ణ, గుింటూర్ జిల్లుల న్యకులతో కలసి మీడయా సమావేశిం 
నిర్వహిించార్. ఈ సిందరభాింగా న్దిండలు మనోహర్ మాట్లుడుతూ “ఆింధ్రప్రదేశ్ 
రాజకీయాలోలు సామానుయూడ గళిం వినిపిించే విధింగా, ప్రభుత్్వనిని ప్రశ్నిస్తి, ప్రతి 
ఒక్కర్నీ సమానింగా చూస్తి.. గత 9 సింవతసారాలుగా జనసేన పార్టీ చేస్తినని కృషి ప్రజలిందర్కీ తెలుస్. పవన్ కళ్యూణ్ 9 సింవతసారాల క్రితిం పార్టీని సాథాపిించి ఎనోని ఇబ్ిందులు 
ఎదుర్్కననిపపుటకీ సహనిం కోలోపుకుిండా రాష్ట్ర భవిషయూతుతి కోసిం, భావితరాల కోసిం మిందుకు వళ్తిన్నిర్. జనసైనికులు, వీర మహిళలు, పార్టీ న్యకులు పవన్ కళ్యూణ్ పిలుపు ఇచిచిన 
ప్రతి సిందరభాింలో ప్రతి కారయూక్రమానిని పవిత్ింగా భావిించి మిందుకు తీస్కువళ్తిన్నిర్. ఇపుపుడు పార్టీ 10వ ఆవిరాభావ సభను కనీవినీ ఎర్గని ర్తిలో నిర్వహిించాలని పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశ్ించడిం జర్గిింది. రాష్ట్ర భవిషయూతుతి కోసిం నిర్వహిించే ఈ సభ కోసిం వచేచి జనసైనికులు, వీర మహిళలు, న్యకులకు తగు ర్తిన సౌకరాయూలు కలిపుించమని స్చిించార్. గత 
ఆవిరా్వ సభలో రాష్ట్ర భవిషయూతుతి కోసిం వైసీపీ విమకతి ఆింధ్రప్రదేశ్ కోసిం ప్రభుత్వ వయూతిరేక ఓటు చీలనివ్వమని ఇచిచిన పిలుపు రాష్ట్ర రాజకీయాలోలు చాల్ మార్పులు తెచిచిింది. రేపట 
సభలో జనసేన పార్టీ భవిషయూత్ కారయూచరణ పవన్ కళ్యూణ్ వివర్సాతిర్.

• ఇపపుటిం మాదిర్ కూలేచిిందుకు ఇక్కడ ఇళ్లు లేవు
జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు ఈ నెల 14వ తేదీన జనసేన పార్టీ 10వ ఆవిరాభావ దినోతసావానిని మచిల్పటనిింలో నిర్వహిించబోతున్నిిం. నివర్ తుపాను సమయింలో 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆ ప్ింతింలో పరయూటించి కష్టటీలోలు ఉనని రైతులిని ఆదుకోమని, ఆర్్ధక సాయిం చేయమని కోర్న్ జగన్ రెడడి ప్రభుత్విం సపుిందిించకపోగా, రైతులిని మర్ింత కషటీపెట్టీ విధింగా 
కాలిం గడుపుకుింటూ వచిచిింది. ఆ సిందరభాింలో చాల్ మింది రైతులు పవన్ కళ్యూణ్ ని కలసిన సిందరభాింగా పార్టీ బలోపతిం కోసిం తమ ప్ింతింలో ఓ చక్కని కారయూక్రమిం చేయమని 
కోరార్. ఇపుపుడు సభ కోసిం రైతులు తమవింతు సహకారిం అిందిించేిందుకు మిందుకు వచాచిర్. అదుభాతింగా 34 ఎకరాల సథాల్నిని సభా ప్ింగణానికి అిందిించార్. సభా ప్ింగణిం 
వదది రాష్ట్ర నలుమూలల నుించి వచేచి జనసైనికులు, వీర మహిళలకు ఎల్ింట అసౌకరయూిం కలగకుిండా జాగ్రతతిలు తీస్కుింటూ ఏరాపుటులు చేస్తిన్నిిం. మచిల్పటనిింకి కిలోమీటర్ 
దూరింలో జాతీయ రహదార్పై సభా వేదిక ఉింటుింది. అదృషటీవశాతుతి అక్కడ ఇపపుటిం మాదిర్ ప్రభుత్విం కూలగొటటీడానికి ఇళ్లు లేవు. సభ కోసిం 34 ఎకరాల భూమిని అక్కడ రైతులు 
ఆశీర్వదిించి ఇచాచిర్.

• ఎమ్్మల్సా ఎనినికలపై జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ మాట ఇదీ
మార్చి 14వ తేదీ సాయింత్ిం జరగబోయే ఆవిరాభావ సభకు మింగళగిర్ రాష్ట్ర కారాయూలయిం నుించి పవన్ కళ్యూణ్ వారాహి వాహనింలో బయలుదేర్ కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రెట్టనంచిన ఉత్సాహనంతో మనందుకు సాగుతున్ 
“మహాపాదయాత్ర”

రాబోవు రోజులోలో రాష్ట్రాన్ని గట్టెక్కంచగలిగే గొప్ప నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ మాత్రమే.
సమ సమాజ సాథాపనకు ప్రతీ జనసైన్కుడు వారధిగా న్లవాలి.
ప్రజల కష్టటెలు, ఎదుర్కంటునని సమసయూలపై న్రంతరం, అవిశ్ంతంగా పోరాడుతం.
న్యోజవర్ంలో రికార్డ్ సాథాయిలో జనసేన పార్టె క్రియాశీలక సభయూతవాలు నమోదు.
‘బత్తుల’ నాయకతవాంపై అన్ని వరా్లోలో పెరుగుత్నని నమ్మకం, అభిమానం.
ఆడపడుచులకు బొటుటె పెట్టె కారయూక్రమాన్క విశేష స్పందన.
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరిం “జనింకోసిం జనసేన – మహాపాదయాత్” 
ఆడపడుచులకు బొటుటీ పెట్టీ కారయూక్రమిం రాజానగరిం మిండలిం, సింపత్ నగరిం 
గ్రామింలో జనసేన న్యకురాలు శ్రీమతి బతుతిల వింకటలక్ష్మి న్యకత్వింలో, 
వీరమహిళల నతృత్వింలో ఉదృతింగా కొనసాగిింది. గ్రామింలోని ప్రతి ఇింటకి 
వళ్తూ, ఆడపడుచులకు బొటుటీ పెడుతూ ఈసార్ జనసేన పార్టీకి ఓటు వేసి, 
పవన్ కళ్యూణ్ న్యకత్్వనిని బలపర్చి, రాష్ట్రానిని ఈ రాక్షస అరాచక పాలన 
నుిండ రక్ించాలని అభయూర్థాస్తినని తర్ణింగా ప్రజలే స్వచ్ిందింగా మిందుకు 

వచిచి, మకతికింఠింతో అనిని పార్టీలకు అవకాశిం ఇచాచిిం ఈసార్ మాత్ిం ఖచిచితింగా జనసేన పార్టీకే అవకాశిం ఇచిచి, పవన్ కళ్యూణ్ న్యకత్్వనిని బలపర్సాతిమని మిందుకు 
రావడిం శుభస్చకిం. అనక చోటలు మహిళలు హారతులు పడుతూ, తమ సింపూర్ణ మదదితు తెలియజేస్తి ప్రజల విశేష ఆదరణతో ఈ కారయూక్రమిం మిందుకు కొనసాగిింది. ఈ 
సిందరభాింగా సాథానిక మీడయాతో శ్రీమతి బతుతిల వింకటలక్ష్మి మాట్లుడుతూ వయూవసథాల శ్రేయస్సా కోర్ ఆలోచిించే గొపపు న్యకుడు పవన్ కళ్యూణ్ అని, నియోజకవరగాింలో ఎవర్కి 
ఏ ఆపద వచిచిన్ తమకు తెలియపరచాలని, తమ వింతు సాయిం త్మ చేసాతిమని, పవన్ కళ్యూణ్ క్రియాశీలక సభయూత్్వలు కారయూకరతిల కుటుింబ భద్రతను దృషిటీలో ఉించుకొని, 
మిందుచూపుతో ఆలోచిించి ఈ సభయూత్వ నమోదు ప్రవేశపెటటీడిం జర్గిిందని, నియోజకవరగాింలో ర్కార్డి సాథాయిలో క్రియాశీలక సభయూత్్వలు నమోదు కావడిం చాల్ సింతోషింగా 
ఉిందని, ఇదే ఉత్సాహింతో, ఇదే సీపుడ్ తో కారయూకరతిలు, జనసైనికులు రాబోవు ఎనినికలోలు జనసేన పార్టీ విజయానికి కృషి చేసి, సమాజ సాథాపనకు వారదులుగా నిలవాలని, ఆడపడుచులు 
బొటుటీ పెట్టీ కారయూక్రమానికి ఎింత పెదదిఎతుతిన ఆదరణ లభిించడిం సింతోషింగా ఉిందని, దీనికి సహకర్స్తినని ప్రతి ఒక్కర్కి ఆమ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపార్. ఈ “మహాపాదయాత్” 
కారయూక్రమింలో సింపత నగరిం జనశ్రేణులు, జనసేన న్యకులు, వీరమహిళలు, జనసైనికులు పెదదిఎతుతిన పాల్గాన్నిర్.

సాయింత్ిం 5 గింటలకు అదుభాతమైన సభ నిర్వహిసాతిర్. దార్ పొడవున్ గ్రామాల నుించి వచిచిన ప్రజలను కలుస్కుని వార్ సమసయూలు తెలుస్కుింటూ మిందుకు సాగుత్ర్. ప్రతి 
ఒక్కర్నీ ఉతేతిజపర్చే విధింగా జనసేన పార్టీ కారయూక్రమిం ఉింటుింది. సభలో రైత్ింగానికి ప్రతేయూక సాథానిం ఉింటుింది. రాబోయే రోజులోలు ఎటువింట కారయూక్రమాలు చేయబోతున్నిిం. 
జనసేన పార్టీ ప్రజల కోసిం ఎల్ అింకితభావింతో నిలిచిింది అన అింశాలు ప్రతి ఒక్కర్ అర్ధిం చేస్కోవాలి. ఎమ్్మల్సా ఎనినికలోలు జనసేన పార్టీ పాల్గానడిం లేదు. అిందుకే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గార్ ఎనినికలోలు పాల్గాన జనసైనికులు, వీర మహిళలకు ఒక అభయూర్ధన చేయమన్నిర్. వైసీపీకి వయూతిరేకింగా ఓటు వేయాలని, ఓటర్లుగా ర్జిసటీర్ చేస్కునని వార్ వైసీపీ అభయూర్్ధలకు 
వయూతిరేకింగా ఎనినికలోలు పాల్గాన్లని పార్టీ నుించి కోర్తున్నిిం. రాష్ట్ర అభివృది్ధ కోసిం వైసీపీని ఓడించాలి.

• 100 మిందికి పైగా సలహాదార్లు కాగితిం లేకుిండా ప్రసింగిించలేర్
పెటుటీబడుల పర్ట రెిండు రోజుల సమి్మట్ కోసిం ప్రభుత్విం రూ. 175 కోటలు ప్రజా ధన్నిని ఖర్చి చేసతిింది. పెటుటీబడులు ఆహా్వనిించేిందుకు, ప్రోతసాహిించేిందుకు ప్రభుత్విం మించి 
కారయూక్రమిం చేసేతి తపపుకుిండా జనసేన మదదితు ఇస్తిింది. విశాఖలో జర్గుతునని తింతు కేవలిం ఆ ప్ింత్నిని మసాతిబు చేసి హడావిడ చేస్తి మఖయూమింత్రి త్వరలో విశాఖ తరలి 
రానున్నిరనని ఆిందోళన రేప కారయూక్రమిం. రాష్ట్రానికి రాజధాని ఎక్కడో తెలియదు. పెటుటీబడదార్లకు నమ్మకిం ఎల్ వస్తిింది. ఆహా్వనిించిన అతిధులకు కార్లు ఇచేచిిందుకు ట్కీసా డ్రైవర్లు 
కూడా మిందుకు రాని పర్సిథాతి. ఎిందుకింట్ వైసీపీ ప్రభుత్విం బిలులులు ఇవ్వదని భయిం. ఈ పర్సిథాతులోలు లక్షల కోటులు పెటుటీబడులు వస్తిన్నియని చెబుతున్నిర్. రెిండు లక్షల 12 వేల 
చదరపు అడుగుల భవన్లు విశాఖలో ఖాళీగా ఉన్నియి. మిందు వాటని నిింపి తరా్వత ఇల్ింట సమి్మట్ లు పెటుటీకోిండ. 100 మిందికి పైగా సలహాదార్లిని పెటుటీకున్నిర్. కాగిత్లు 
లేకుిండా ప్రసింగిించలేర్. చుటుటీపక్కల కొింత మిందిని పెటుటీకుని పెటుటీబడులు వస్తిన్నియని సింతకాలు చేస్కున కారయూక్రమిం. ఇది దావోస్ మాదిర్ మభయూపెట్టీ కారయూక్రమిం. ఏపీలో 
పెటుటీబడులు పెట్టీిందుకు ఎవరూ ఆసకితి చూపడిం లేదు.

• దమ్మింట్ 175 నియోజకవరాగాలోలు రోడులు వేయిండ
మఖయూమింత్రి మాటలిని ఎవరూ పటటీించుకున పర్సిథాతులోలు లేర్. దమ్మింట్ ఆయనని 175 నియోజకవరాగాలోలు రోడులు వేయమనిండ. దమ్మింట్ ఐ పాయూక్ లేకుిండా ఎనినికలకు రమ్మనిండ. 
దమ్మింట్ హెల్కాపటీర్ లేకుిండా 175 నియోజకవరాగాలోలు రోడుడి మారాగాన తిరగమనిండ. ఆయన వ్యూహిం అది. జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ వ్యూహిం ఏింటో మార్చి 14వ తేదీన 
పవన్ కళ్యూణ్ వివర్సాతిర్. వైసీపీని ఇింటకి పింపిందుకు ప్రజలు సిద్ధమైపోయారని మఖయూమింత్రికి అర్ధమైపోయిింది. అిందుకే సహనిం కోలోపుయి మాట్లుడుతున్నిర”ని అన్నిర్. ఈ 
కారయూక్రమింలో పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదర్శి బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, కృష్ట్ణ జిల్లు అధయూక్షులు బిండ్రెడడి రామకృష్ణ, విజయవాడ నగర అధయూక్షులు పోతిన మహేష్, కారయూక్రమాల 
నిర్వహణ విభాగిం రాష్ట్ర కనీ్వనర్ కళ్యూణిం శ్వశ్రీనివాస్, చేనత వికాస విభాగిం ఛైర్మన్ చిలలుపలిలు శ్రీనివాస్, పార్టీ న్యకులు అక్కల రామో్మహన్ రావు, అమి్మశెటటీ వాస్, బిండ రామకృష్ణ, 
షేక్ ర్యాజ్, సయయూద్ జిల్నీ, నయూబ్ కమాల్, బేతపూడ విజయ్ శేఖర్, నరెళలు స్రేష్, త్డశెటటీ నరేష్, పులిపాక ప్రకాష్, పీతల మూర్తి యాదవ్ తదితర్లు పాల్గాన్నిర్.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కళాశాల నిర్లక్ష్నం వల్్ల నినండు ప్రాణనం బలి: నేమూరి శనంకర్ గౌడ్
• సాతి్వక్ మరణిం బాధాకరిం
• ఈ ఘటనపై విచారణ చేపటటీ బాధిత కుటుింబానికి న్యూయిం చేయాలి.
శతఘ్ని న్యూస్: రింగారెడడి జిల్లు న్ర్సాింగి శ్రీచైతనయూ కళ్శాలలో ఆత్మహతయూకు పాలపుడన విదాయూర్్ధ ఎన్.సాతి్వక్ పటలు కళ్శాల యాజమానయూిం 
నిరలుక్షష్ింగా వయూవహర్ించిన కారణింగా విిందు ప్ణిం బలవ్వడిం బాధాకరిం, రాత్రి 10గింటల 30నిమిష్టల సమయింలో విదాయూర్థా ఉర్ వేస్కుని 
ఆత్మహతయూకు పాలపుడే పర్సిథాతులు ఎిందుకు వచాచియో చెపాపులిసాన అవసరిం ఉింది. కళ్శాల యాజమానయూిం ఒతితిడ వలలున విదాయూర్్ధ ఆత్మహతయూ 
చేస్కుననిటుటీ సహచర విదాయూర్్ధలు చెపుతిన్నిర్. విదాయూర్్ధ ఆత్మహతయూ చేస్కున్నిడు అని తెలిసి కూడా కళ్శాల యాజమానయూిం కాని, సిబ్ింది కాని 
పటటీించుకోలేదని తెలిసిింది. కనీసిం ఆస్పత్రికి తరలిించే ప్రయతనిిం కూడా చేయకపోవడిం అనుమాన్లకు త్విసతిింది. సహచర విదాయూర్్ధలు 
సాతి్వక ను బయటకు తీస్కొచిచి రోడుడిపై వళ్తినని వాహన్లను సహాయిం అడగి మర్ ఆస్పత్రికి తరలిించాలిసాన పర్సిథాతి ఏమిట? అస్పత్రికి 
తరలిించే లోప సాతి్వక మృతి చెిందడిం శోచనీయిం, సాతి్వక మృతి పటలు తలిలుదిండ్రులకు సింత్పిం తెలుపుతున్నిిం. ఈ ఘటనపై విచారణ 
చేపటటీ బాధిత కుటుింబానికి న్యూయిం చేయాలని ప్రభుత్్వనిని కోర్తున్నిిం. కళ్శాల యాజమానయూిం రూ.50 లక్షలు నషటీ పర్హారిం చెలిలుించి, 
సాతి్వక కుటుింబానిని పూర్తిగా ఆదుకోవాలని తెలింగాణా జనసేన పార్టీ ఇించార్జ్ నమూర్ శింకర్ గౌడ్ అన్నిర్.

మలిశెట్ట వనంకటరమణ సహకారనంతో వరద 
బాధితునికి ఆరిథిక సహాయనం

శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిల్లు, రాజింపట మిండలింలోని రామచింద్రాపురిం 
గ్రామింలో చెయేయూర్ వరద బాధితునికి రాజింపట అసింబ్లు జనసేన పార్టీ ఇించార్జ్ 
మలిశెటటీ వింకటరమణ ఆర్థాక సహకారింతో జనసేన ప్రతినిధులు బుధవారిం చెయేయూర్ 
వరద బాధిత కుటుింబానికి పోషణ కోసిం 20 వేల రూపాయలు, ఇింట నిరా్మణిం 
75 వేలు అిందజేశార్. ఈ సిందరభాింగా 2021 సపెటీింబర్ నెలలో చెయేయూర్కు వరద 
పోటెతతిడింతో అననిమయయూ డాయూమ్ కొటుటీకుపోయిింది. పర్వాహక ప్ింత్లు, అపార ఆసితి, 
ప్ణ నషటీిం వాటలిలుింది. ఇిందులో శ్వారెడడి అన బాధితుడు ఇిండులు, పశువులు, భూమి 
సర్విం కోలోపుయి కటుటీబటటీలతో మిగిల్డు. కొడుకు, కూతుర్తో కలిసి చినని త్త్్కలిక 
పాలుసిటీక్ పటటీల ఇింటలో జీవనిం గడపవాడు. అధికార పార్టీ నతలను, అధికార్లను 
అిందర్ని కలిసిన్ ఎవరూ సహాయిం చేయక పోవడింతో రాజింపట జనసేన ఇించార్జ్ 
మలిశెటటీ వింకటరమణ ననున్నిను అన భరోసా ఇచిచి మానవత్విం చాటుకుని సహాయిం 
అిందిించార్. ఇిందులో భాగింగా కుటుింబ పోషణ కోసిం గతింలో 25 ఇవ్వగా, ఇింట 
నిరా్మణిం కోసిం 75 వేలు బుధవారిం మలిశెటటీ వింకట రమణ రాయల్ ప్రతినిధులు 
అిందజేశార్. గతింలో 20 వేలు మరోసార్ 75 వేలు ఆర్థాక సహాయిం ఇవ్వడింపై బాధిత 
కుటుింబిం హర్ిం చేశార్. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన పార్టీ ల్గల్ సల్ ఉపాధయూక్షుడు 
కతితి స్బ్రాయుడు, జనసేన న్య కులు భాస్కర పింతులు, చెక్ డాయూమ్ వింకటయయూ, 
పోలిశెటటీ శ్రీనివాస్లు, స్బ్యయూ తదితర్లు పాల్గాన్నిర్.

పోలవరనంలో జనసేనలో భారీ చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: పోలవరిం నియోజకవరగాిం బుట్టీయగూడిం మిండలింలో గిర్జన గ్రామిం 
అయిన గాడదబోర్ గ్రామింలో మపె్పు కుటుింబాలు వైకాపా నుిండ మూకుమ్మడగా 
జనసేనపార్టీ పశ్చిమగోదావర్ జిల్లు ప్రధాన కారయూదర్శి కరాటిం సాయి, ఇించార్జ్  చిర్రి 
బాలరాజు, జిల్లు కారయూదర్శి గడడిమణుగు రవికుమార్ , సమక్షింలో జనసేనపార్టీలో చేరడిం 
జర్గిింది. ఈ కారయూక్రమింలో జిల్లు సింయుకతి కారయూదర్శి పాదిం న్గకృష్ణ, మాదేపలిలు 
శ్రీనివాస్, గుిండుబోగుల సతయూన్రాయణ, ఏలేట ఏడుకొిండలు, మనోహర్  తదితర్లు 
పాల్గాన్నిర్.

మహాపాదయాత్రకు మద్దతు తెలిపిన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  అననిమయయూ జిల్లు, 
రాజింపట నియోజకవరగా పర్ధిలోని 
ట.స్ిండుపలిలు మిండల పర్ధిలో 
భాగింపలిలు గ్రామపించాయతీ 
కుపపుగుటటీపలిలులో ఎసీసా వర్గాకరణ 
చటటీబద్ధతకై ఎమా్మర్పుఎస్ మహాదేవ, 
ఎిం.ఎస్.పి న్గరాజ ఆధ్వరయూింలో 

చేపటటీన మహాపాదయాత్కు రాజింపట జనసేన న్యకులు రామ శ్రీనివాస్ జనసేన 
తరపున మదదితు తెలపడిం జర్గిింది. ఈ కారయూక్రమానిని రామ శ్రీనివాస్, అింబేడ్కర్స్టీ 
ఫలిం న్గింద్ర జిండా ఊపి ప్రింభిించడిం జర్గిింది. ఈ కారయూక్రమింలో వివిధ రకాల 
పార్టీల మిండల, జిల్లు, రాష్ట్ర సాథాయి కేడర్ లో పలువుర్ రాజకీయ నతలు, రామింజులు, 
విశ్వన్థన్ న్యక్, మనోహర్, యువకులు, గ్రామస్థాలు, ప్రజలు పాల్గాన్నిర్.

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

పిఠాపురంలో అధికార పార్టెక గట్టె ష్టక్ – దూసుకుపోత్నని మాకనీడి..!
శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ జిల్లు, పిఠాపురిం నియోజవరగాిం గొలలుప్రోలు మిండలింలో 
అతయూధిక ఓటర్లు కలిగిన గ్రామిం దురాగాడ. అల్ింట గ్రామిం నుిండ వైసీపీ రాక్షసత్వ 
రావణపాలన భర్ించలేక జనసేన సిదా్ధింత్లకి ఫిదా అయి దురాగాడ గ్రామిం-3 
నుిండ అధికార పార్టీ ఎింపిటీసిగా ఎనినికైన జ్యూతుల శ్రీనివాస్ ఇటీవల వైసీపికు 
ర్జైన్ చేసార్. పిఠాపురిం జనసేన ఇించార్జ్ మాకీనీడ శేషుకుమార్ వార్ ఇింటకి వళిళి 
న్యకుల సమక్షింలో శాలువా కపిపు, అభినిందిించి సాదరింగా జనసేన పార్టీలోకి 
ఆహా్వనిించార్. ఎింతమింది ల్డర్సా ఉన్నిరననిది కాదు ఇల్ింట చేర్క ఎవర్వలన 
అవుతుిందనదే మఖయూిం అని శ్రీనివాస్ అన్నిర్. పార్టీ కోసిం అహర్నిశలూ జనసేన 
పార్టీ ఇించార్జ్తో కలిసి కసటీపడత్నని హామీ ఇచాచిర్. మాకీనీడ తీయయూనిపలకర్ింపు 
అపారమైన ఆపాయూయత కల్మషిం లేని కలుపుగోలుతనింతో పార్టీ ఆదేశాల మేరకు 
దూస్కుపోతునని ఆమ్ ఆహా్వన్నిని మనినిించి పార్టీలోకి రావడానికి శ్రీనివాస్ 
మనస్ఫూర్తిగా అింగీకర్ించార్. గతింలో వార్డి మాజీ కౌససాలర్సా మాజీ మనిసాపాలిటీ 
చైర్మన్ ఇతరపార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు చేర్క శేషకుమార్ చాకచాకయూమైన పనితనింకు 
నిదరశినింగా, పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలకు మాకీనీడ శేషకుమార్ నడపిించే తీర్కు 
ఆకర్ణీయమై పార్టీ తీరదిిం పుచుచికున్నిర్. భవిషయూతుతిలో మర్నిని చేర్కలుింట్యని, 

పార్టీని మర్ింత బలోపతిం చేసే దిశగా తమ చరయూలు ఉింట్యని, జనసైనుకులు, వీర మహిళలు, న్యకుల సహకారింతో పిఠాపురింలో జనసేన జిండా ఎగురవేసాతిమని ధీమా వయూకతిిం 
చేసార్. శ్రీనివాస్ తో పాటు వార్ అనుచర్లు త్వరలోన పార్టీ కిండువాలు కపుపుకుింట్రన్నిర్. ఈ కారయూక్రమింలో గొలలుప్రోలు మిండల పెసిడింట్ అమరాది వలిలు రామకృష్ణ, వార్డి 
నింబూర్ గొలలుపలిలు గింగ, వలుగుల లక్షష్మణ్, శాఖ స్రేష్ బాబు, గొలలుపలిలు నరసిింహులు, కోల్ న్ని మర్యు జనసైనికులు, న్యకులు పాల్గాన్నిర్.

వైసీపీ ప్రభుత్వ అసమరథిత వల్్ల వాచ్ మెన్ల హత్యలు: ఆళ్ళ హరి
శతఘ్ని న్యూస్: గుింటూర్, శాింతిభద్రతలు కాపాడాలిసాన పోల్స్ వయూవసథాలో వైసీపీ నతల మితిమీర్న జ్కయూిం, గింజాయి హెరాయిన్ వింట మాదకద్రవాయూలను 
నివార్ించటింలో పూర్తి వైఫలయూిం. పర్పాలన గాలికొదిలేసి బటన్ నొకే్క దగగారే నతలు పర్మితిం కావటిం వీటకి తోడు వైసీపీ నతల అసమరథాత కారణింగాన 
మింగళవారిం అర్ధరాత్రి వాచ్ మ్నలు హతయూలు జర్గాయని జనసేన పార్టీ జిల్లు అధికార ప్రతినిధి ఆళళి హర్ విమర్శిించార్. గతింలో ఎననిడూ లేని విధింగా 
దింగల చేతిలో ఇదదిర్ వాచ్ మ్నులు హతయూకు గుర్కావడిం నగరింలో శాింతిభద్రతల లోపానిని తెలియచేస్తిిందన్నిర్. రెిండు హతయూల సింఘటనలు 
తెలియడింతో నగర ప్రజలు ఒక్కసార్గా భయబ్ింతులకు గురయాయూరన్నిర్. నగరింలో ప్రతీ చోట సీసీ కెమ్రాలు పెట్టీమని, నగరింలో క్ిం రేటు 
తగిగాిందని పోల్స్లు హడావుడ చేయటిం మినహా వాసతివ పర్సిథాతులు మాత్ిం వేరేగా ఉన్నియనట్నికి ఈ హతయూలే నిదరశినమని పర్్కన్నిర్. అసాింఘ్క 

సింఘటనలు జర్గినపుపుడు మినహా పోల్స్ గసీతి ఎక్కడా కనిపిించటిం లేదన్నిర్. ఒకవైపు నగర విసీతిర్ణిం పెరగటింతో ప్రజానికానికి తగగా సాథాయిలో పోల్స్ సిబ్ింది లేకపోవటింతో ఇల్ింట 
సింఘటనలు జర్గుతున్నియన్నిర్. మరోవైపు గతింలో ఎపుపుడూ లేని విధింగా పోల్స్ వయూవసథాలో వైసీపీ చోట్ న్యకుడ దగగార నుించి రాష్ట్ర నత వరకు మితిమీర్న జ్కయూింతో పోల్స్లు 
తమ విధిని సక్రమింగా నిర్వహిించలేకపోతున్నిరని ఆవేదన వయూకతిిం చేశార్. ప్రతిపక్షాల గొింతు నొకే్కిందుకు, వార్పై అక్రమ కేస్లు బన్యిించేిందుకు పోల్స్ వయూవసథాని ఉపయోగిించుకుింటూ 
ప్రజల రక్షణను వైసీపీ నతలు గాలికొదిలేసారని దుయయూబట్టీర్. సషల్ మీడయాలో పెటటీన పోస్టీలకు అరెస్టీ లు చేయిించడిం దగగారే పోల్స్ వయూవసథాను వైసీపీ నతలు పర్మితిం చేసారని 
ధ్వజమ్త్తిర్. నగరింలో ప్రమాదకర సాథాయిలో గింజాయి వాడకిం ఎకు్కవైిందని, వీర్కి బ్లుడ్ బాయూచ్ తొడవటింతో రాత్రులు పది దాటతే ప్రజలు బయటకి వచేచి పర్సిథాతులు లేవన్నిర్. అర్ధరాత్రులు 
సైతిం ఎక్కడపడతే అక్కడ మదయూిం దర్కుతుిండటింతో త్గుబోతులు సృషిటీస్తినని వీరింగిం అింత్ఇింత్ కాదన్నిర్. నగర శ్వార్ ప్ింత్లోలు అర్ధరాత్రులు గింజాయి, మదయూిం సేవిించటిం ఆ 
సమయింలో వార్ ఏమి చేస్తిన్నిరో కూడా తెలియని సిథాతిలో ప్ణాలను సైతిం తీస్తిన్నిరని ఆవేదన వయూకతిిం చేశార్. ప్రజలకు పోల్స్ వయూవసథాపై ఉనని నమ్మకానిని పోగొటటీవదదిని, అది సమాజానికి 
మించిది కాదన్నిర్. ప్రజలకి ఏ కషటీిం వచిచిన్ ఎల్ింట ఆపద వచిచిన్ దేవుడ కన్ని మొదట గుర్తికువచేచిది పోల్సేనన్నిర్. అల్ింట పోల్స్లు అధికార పార్టీ నతల సేవలోలు తర్సేతి ప్రజలు 
తమ గోడుని ఎవర్కి చెపుపుకోవాలన్నిర్. ఇపపుటకైన్ పోల్స్లు దింగలపై, బ్లుడ్ బాయూచ్ పై ప్రతేయూక నిఘా పెట్టీలని కోరార్. శ్వార్ ప్ింత్లోలు రాత్రి గసీతిని పెించాలని మనవి చేశార్. నగర 
ప్రజానీకానికి తగగా సాథాయిలో సిబ్ింది నియామకానికై ప్రభుత్్వనికి నివేదికను అిందచేయాలని ఆళళి హర్ పోల్స్ ఉననిత్ధికార్లను విజ్ఞపితి చేశార్.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ముఖయూమంత్రి జగన్ కు
నెల్లోరు జనసేన సవాల్

శతఘ్ని న్యూస్: నెలూలుర్, 175 కాదు ఒక్క నియోజకవరగాింలో అయిన్ 
పరదాలు లేకుిండా ప్రజల మధయూ తిరగగలవా జగన్..? విశ్వసనీయత 
తరా్వత సింగతి గాని ఒకటో త్ర్కు ఉదోయూగస్తిలకు జీత్లిచాచివా 
జగన్..? అింటూ జనసేన జిల్లు ప్రధాన కారయూదర్శి జిల్లు గునుకుల 
కిషోర్ ఆధ్వరయూింలో బుధవారిం గాింధీ బొమ్మ వదది నిరసన చేసార్. ఈ 
సిందరభాింగా వార్ మాట్లుడుతూ...

175 న్యోజకవరా్లోలో ఒక్క న్యోజకవర్ంలో కూడా పరదాలు లేకుండా తిరగలేన్ జగన్ ఈరోజు విశవాసనీయత గురించి మాట్లోడటం విడ్డ్రంగా ఉంది.
దేవున్ దయతో చలలోన్ ఆశీసు్సలతో బిడడ్ జగన్ 175 కు 175 సాధిసాతునన్ సోది చెపా్పరు.
అనంతరం ఊగపోతూ ప్రతిపక్షాల వ్యూహాల అరథాం కాక సవాళ్లో విసిరాడు.
మేము కూడా పార్టె తరపున సవాలు విసురుత్నాని 175 న్యోజకవరా్లలో ఒక్క దాన్లో నైనా పరదాలు సెకూయూరిటీ లేకుండా తిరగ గలవా జగన్.
విశవాసనీయత అంట్ మైకును కొటటెడం బటన్ నొక్కడం కాదు సిపిఐ దతతుపుత్ర.
నమ్మకం సంపాదించు కోవటం అన్ ఎన్నికల ముందు ఎన్ని వాగాదానాలు చేసి న్లబెటుటెకోవడం చేతకాన్ మీరు ఆ మాట అనట్న్క అనరుహులు.
మీ బాబాయ్ హతయూ కేసులో కుటుంబ సభ్యూలకే లేన్ నమ్మకం ప్రజలకు మీ మీరెక్కడ ఉంది.
యువతను జాబ్ కాలండర్ ఇవవాక యువతన్ మోసం చేసిన జగన్, ఉద్యూగసుతులు సిపిఎస్ రదుదా చేసాతునన్ మోసం చేసిన జగన్, ఒకటో తర్కు కాదు పద్ తర్కు కూడా జీతలు ఇవవాలేన్ 
జగన్ మున్్సపల్ ఉద్యూగసుతులు వేతనాలు ఇవవాలేన్ జగన్, ఇబ్ందికర పరిసిథాత్లోలో రైత్లను రుణాలు ఇవవాలేన్ జగన్, ట్రె్ట్ గా పెట్టె పింఛనులో మరియు సంక్షేమ పథకాలు ఎత్తుసుతునని జగన్ 
విశవాసనీయత గురించి మీరే మాట్లోడాలి.
జిల్లోలో ఇప్పట్కే 10 న్యోజకవరా్లోలో సిట్టెంగ్ ఎమ్్మలేయూలు మీకు అడడ్ం తిరగడంతో లేన్పోన్ కేసులతో ఇబ్ంది పెడుత్నని మీరు విశవాసనీయత గురించి మాట్లోడడమే విడ్డ్రం.
పార్టెలో ఉండగా ఏ పన్ చేసినా నేరం కాదు పార్టెన్ వదిలిత్ నేరంగా పరిగణంచబడే జగన్ విశవాసనీయత ఇదే.
175 న్యోజకవరా్ల తరావాత సంగతి మా 10 న్యోజకవరా్లోలో శంతిబంధాలు కొరవై ఎవడు ఎవడిన్ పొడుసాతుడు, ఎవడు ఎక్కడ చంపుతరు అనే బెంబెలెతితు పోత్ంట్ మీ మీద విశవాసనీయత 
ఎల్ ఉంటుంది జగన్.
ప్రతి పార్టెక ఒక ప్రణాళిక ఉంటుంది.దాన్ ప్రకారం ఎక్కడ పోటీ చేయాలో మేట చూసుకుంట్ం అది మీకు అనవసరం.
ఎన్నికల ముందు లేన్పోన్ హామీలతో ప్రజలను ముదాదాడుతూ తిరిగన జగన్ పరదాలు లేకుండా ఒక్క న్యోజకవర్ంలో అయినా ఈరోజు తిరగగలడా అన్ మేము అడుగుత్నానిము.
రాజధాన్,అభివృదిధి ఊసులు గాలిక వదిలిన జగన్ ముందు తమ నేతల విశవాసాన్ని కోలో్పకుండా చూసుకోవాలి్సన పరిసిథాతి ఏర్పడింది.
అక్రమార్జన పదవికాంక్ష ధ్యూయంగా వయూవహరిసుతునని ఈ జగన్్మహన్ రెడిడ్న్ రానునని సారవాత్రిక ఎన్నికలోలో సరైన గుణపాఠం చెపి్ప ప్రజలందరూ ఇంట్క పంపాలన్ కోరారు.
ఈ కారయూక్రమింలో గునుకుల కిషోర్, నెలూలుర్ నగర అధయూక్షులు స్జయ్ బాబు, జనసేన న్యకులు లక్ష్మి, కింథర్, ష్టజహాన్, ప్రశాింత్ గౌడ్, హేమింత్ యాదవ్, ప్రసనని, వర్న్, వింకీ, 
ఖల్ల్, పవన్ కళ్యూణ్, హర్, మౌనీష్, రాజా, ప్రత్ప్, శింకర్ తదితర్లు పాల్గాన్నిర్.

బోదె పూడిక తీయించాలని హెచ్చరించిన రెడిడి  అప్పలనాయుడు
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూర్ నగర పాలక సింసథా 18వ డవిజన్ వింగాయగూడింలో ఉనని పింట బోద పూడకను తొలగిించాలని 
జనసేన ఏలూర్ నియోజకవరగా ఇించార్జ్ రెడడి అపపులన్యుడు ఆధ్వరయూింలో గత నెల 6వ తేదీన ధరాని చేసిన సింగతి విధితమే. 
కృష్ట్ణ కెన్ల్ నుిండ బాపెస్టీ వార్ పట, గొల్లుయగూడిం, వింగాయ గూడిం, స్బ్రహ్మణయూిం కాలనీ మీదుగా పోణింగికి వళ్లు పింట 
బోదను మర్కి బోదగా మారేచిశారని, వైసిపి ప్రభుత్విం వచిచిన తరా్వత పర్శుభ్రత అనది లేకుిండా పోయిింది. మఖయూింగా ఈ 
డవిజనోలు ఈ పింట బోద పూర్తిగా చెతతి వయూరాథాలతో నిిండపోయిింది. ప్రక్కన ఉనని నుయియూ సైతిం పాడైపోయిింది. సాథానిక ఎమ్్మలేయూ 
ఆళలు న్నికి, మేయర్ కి, కమిషనర్ కి, సిబ్ిందికి మీడయా రూపింలో ఈ విషయానిని బహిరగాతిం చేశామని, సాథానిక ఎమ్్మలేయూ, 
మేయర్, డవిజన్ కార్పురేటర్ గాని 18వ డవిజన్ మర్గు కాలువ సమసయూను పెడచెవున పెట్టీర్. ఈ డవిజనోలుని పార్శుధయూ 
సమసయూలు పర్ష్కర్ించని పక్షింలో త్మే స్వచ్ిందింగా మర్గును తొలగిించే కారయూక్రమానికి ఆచరణకు దిగుత్మని అధికార 
పార్టీ నతలను, అధికార్లను హెచచిర్ించడిం జర్గిింది. అయిన్ వార్లో ప్రజా సమసయూలు పర్ష్కర్ించడింలో చితతిశుది్ధ 
లోపిించిిందని, త్వరలోన ఈ సమసయూను పర్ష్కర్సాతిమని నగరపాలక సింసథా కమీషనర్ జిల్లు కలెకటీర్ వివర్ించినటులు జనసేన 
పార్టీకి లేఖ పింపి చేతులు దులుపుకున్నిర్. కానీ 18వ డవిజన్ లో పింటబోదే మర్గు కాలువ సమసయూ పర్ష్ట్కరిం కాలేదు, 

ఈనెల 7వ తేదీలోగా ఈ డవిజనోలు పింట బోదే మర్గు కాలువలో తూడును తొలగిించకపోతే త్మే స్వయింగా మర్గును తొలగిించే కారయూక్రమానికి శ్రీకారిం చుడత్మన్నిర్. ఈ సమసయూకు తక్షణమే 
పర్ష్ట్కరిం చేయాలని జనసేన తరపున డమాిండ్ చేస్తిన్నిిం అని రెడడి అపపులన్యుడు అన్నిర్. మకు్క పిిండ ప్రజల నుిండ పనునిలు వస్లు చేస్తినని నగరపాలక సింసథా అధికార్లు పింట కాలువలోని 
పూడకను తొలగిించక పోవడింతో డవిజనోలు ప్రజలు అన్రోగయూ సమసయూలను ఎదుర్్కింటున్నిరని ఆరోపిించార్. ప్రజల వదది నుిండ జీత్లు తీస్కుింటునని అధికార్లు, గౌరవ వేతనమ తీస్కుింటునని 
మేయర్, ప్రభుత్వ ధనింతో లక్షలోలు జీత్లు తీస్కుింటునని ఎమ్్మలేయూ 18వ డవిజన్ సమసయూలపై మఖిం చాట్యడింపై న్యకులకు డవిజన్ ప్రజల ఆరోగయూింపై ఉనని శ్రద్ధ ఏపాటదో ప్రజలకు అవగత 
మైిందన్నిర్. ఎసీసాలు, ఎసీటీలు ఎకు్కవ సింఖయూలో ఉనని ఈ డవిజన్ సమసయూలపై తక్షణమే సమసయూలకు పర్ష్ట్కరిం చేయాలని జనసేన పార్టీ డమాిండ్ చేస్తిిందన్నిర్.ఈనెల 6వ తేదీ వరకు మీకు గడువు 
ఇస్తిన్నిిం. లేని పక్షింలో 7వ తేదీ నుిండ జనసేన పార్టీ తరఫున ఆ మర్కి కాలువలోని వయూరా్ధలను తొలగిసాతిమని జనసేన పార్టీ నుిండ హెచచిర్స్తిన్నిిం. ఇపపుటకైన్ మీకు చలనిం ఉింట్ బాధయూత ఉింట్ 
ప్రజల ఓటుతో గదదినెకి్కన మీకు నైతిక విలువలు అనవి ఉింట్ ఇపపుటకైన్ సపుిందిించాలని లేనిపక్షింలో ఈ విషయానిని జనసేన పార్టీ సీర్యస్ గా తీస్కుని త్మే తొలగిింపుకు స్వచ్ిందింగా డవిజన్ 
ప్రజలను కలుపుకొని మర్గు తొలగిింపుకు పూనుకుింట్మని జనసేన పార్టీ హెచచిర్ించిింది.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన పారీ్ట ర్ష్ట్ర ప్రోగ్నం కమిటీ పేద విద్్యర్థిలకు 
ఆరిథిక సహాయనం

శతఘ్ని న్యూస్: నెలూలుర్ నగరింలోని సాథానిక పొదలకూర్ రోడుడి బేతల్ విల్ింగణి స్్కల్ 
నిందు జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రోగ్రాిం కమిటీ చైర్మన్ కేకే ఆదేశాల మేరకు పాఠశాల నిందు ఆర్థాక 
ఇబ్ిందులతో విదయూ సాగిస్తినని సింధయూ, స్రవింతి, విదాయూర్థానిలకు చేయూతగా జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
ప్రోగ్రాిం కమిటీ కారయూదర్శి కొట్టీ వింకట్శ్వర్లు ఆధ్వరయూింలో 20 వేల రూపాయల ఆర్థాక సహాయానిని 
ఇదదిర్ విదాయూర్థాలకు అిందజేశార్. ఈ సిందరభాింగా పాఠశాలలో పదవ తరగతి చదువుతునని 
విదాయూర్థాని విదాయూర్థాలకు పర్క్షల కొరకు పర్క్షా సామాగ్రిని అిందజేశార్ తదనింతరిం వార్ 

మాట్లుడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు భవిషయూతుతిలో పద విదాయూర్థాలకు జనసేన పార్టీ అనిని రకాలుగా ఆదుకుింటుిందని తెలియజేశార్. ఈ సిందరభాింగా విదాయూర్థానీ విదాయూర్థాలు 
పవన్ కళ్యూణ్ కు అభినిందనలు తెలియజేశార్. తలిలుదిండ్రులు తమ ఆనిందానిని వయూకతిిం చేశార్. ఈ కారయూక్రమింలో నగర అధయూక్షులు స్జయ్ బాబు, కొట్టీ వింకట్శ్వర్లు, సతయూన్రాయణ, 
రమేష్, ఆదిశేషయయూ, కుమార్ ష్టకీర్, భీమ, స్్కల్ ప్రినిసాపల్, విదాయూర్థాని విదాయూర్థాలు పాల్గాన్నిర్.

మైనినంగ్ ఆగడాలపై తిరగబడ్డ గిరిజననం: జనసేన మరళి
శతఘ్ని న్యూస్: అనింతగిర్ మిండలింలో నిమ్మళపాడు గ్రామింలో 2004 నుిండ మైనిింగ్ జర్పుతూ కొింతకాలిం క్రితిం సాథానికుల 
తిర్గుబాటుతో నిలిపివేసిన కా్వర్ మరల తన రాజకీయ అిండదిండలతో పునఃప్రింభిం చేస్తిన్నిరని తెలిసి సాథానిక గిర్జనులు తన 
సింపదను అన్యూయింగా దోచేస్తి వాళళికి జీవనదారమైన వయూవసాయ భూమలు సైతిం మైనిింగ్ వలన నిసాసారవింతింగా మార్స్తిన్నిరన 
కోపింతో ఒక్కసార్గా సాథానిక గిర్జనులు ఆగ్రహింతో కుింభ రవిబాబుపై వయూతిరేక నిన్దాలతో హోరేతితిించార్.
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