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గొల్లమారమ్మతల్్ల గుడి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో 
డాక్టర్ పిల్్ల శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్:  పిఠాపురం నియోజకవర్ం, ఉప్పాడ కొత్తపల్లి మండలంలో 
ముమ్మిడివరిప్డు గ్రామం నందు న్తనంగా ప్రారంభంచబడుతునని 
గొలలిమారమమితల్లి గుడి ప్రారంభోత్సవ కారయూక్రమంలో కమ్టీ వారి ప్రేమ పూర్వక 
ఆహ్్వనం మేరకు జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్ణు హ్స్పాటల్ అధినేత డాక్టర్ పిల్లి 
శ్రీధర్ ముఖయూ అతిథులుగా ప్ల్్నడం జరీగంది. గొలలిమారమమితల్లి అమమివారిని 
దరి్శంచుకుని అమమివారికి గుడి నిర్మిణం నిమ్త్తం 10116/- రూప్యలు 
అందించడం జరిగంది. అనంతరం గుడి ప్రారంభోత్సవ కారయూక్రమంలో ప్ల్్న 
ముఖయూ అతిథులు జనసేన నాయకులు అయినటువంటి డాక్టర్ పిల్లి శ్రీధర్ 
గారిని గ్రామ పెద్దలు గుడి కమ్టీ సభ్యూలు మరియు జనసైనికులు ఘనంగా 
సత్కరించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా గ్రామ సరపాంచ్ ర్యి 
రమేష్, ముమ్మిడి వంకట్రావు, బండి పెద్దకాపు, బండి సీతయయూ కాపు, ముమ్మిడి 
ర్మ గోవిందు, ముమ్మిడి సీతార్ం, ముమ్మిడి చినానిర్వు, బండి అప్పార్వు, 
మరియు జనసైనికులు ప్ల్్నడం జరిగంది.
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తాడిత పీడిత వర్గాల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలనేదే 
పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయిం

* సమసయూ ఏదైనా ఉంటే మాకు తెల్యపరచండి వంటనే సపాందిస్తం.
* ర్జకీయ ప్రీ్టలు ప్రజాసేవకు వేదికలు మాత్రమే.
* క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదులో ర్జానగరం నియోజకవర్్నిని నంబర్ వన్ 
సథానంలో నిలబెటి్టనందుకు అందరికీ ప్రత్యూక ధనయూవాదాలు.
* జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవ సభను వైస్పి అడుడుకునేందుకు కుట్ర చేస్తంది, 
నియోజకవర్ం నుండి వేల్దిగా తరల్వళ్లి జనసేన సతా్త చూపిదా్దం.
* ర్జానగరం నియోజకవర్ంలో వనరులను దోచుకుతింటునని వైసీపీ 
నాయకులకు ఓటు అడిగే నైతిక హకు్క లేదు.
* స్వతంత్ర సమరయోధుల పోర్ట స్ఫూరి్తని భావితర్లకు అందిస్తనని గొపపా 
మహ్నీయుడు పవన్ కళ్యూణ్.
* ‘జనహితమే మా మతం – మానవత్వం మా కులం’

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరం, “జనంకోసం జనసేన – మహ్ప్దయాత్ర” 88వ రోజు, ఆడపడుచులకు బొటు్ట పెటే్ట కారయూక్రమంలో భాగంగా కోరుకొండ మండలం, ‘కోటి’ గ్రామంలో 
రండవ రోజు ర్జానగరం నియోజకవర్ జనసేన నాయకుర్లు శ్రీమతి బతు్తల వంకటలక్ష్మి, వీరమహిళలు, జనసేనశ్రేణుల ఆధ్వరయూంలో నిరి్వర్మంగా నిర్టంకంగా మహిళల 
విశేష ఆధారణతో ముందుకు కొనసగంది. ఈ సందరభాంగా శ్రీమతి బతు్తల వంకటలక్ష్మి మాట్లిడుతూ మహ్ప్దయాత్రను ఈసథాయిలో ఆదరిస్తనని కోటి గ్రామ ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు, 
నియోజవర్ంలో ఎవరికి ఏ కష్టం వచిచినా తెల్యపరిసే్త వంటనే సపాందించి ఆదుకుంట్మని, ప్రజాసేవ చేయడానికి మాత్రమే ర్జకీయాలోలికి వచ్చిమని, బడుగు బలహీన వర్్ల 
జీవితాలోలి వలుగులు నింపడమే పవన్ కళ్యూణ్ లక్ష్యమని, జనసేన ప్రీ్ట ఆవిర్భావ దినోత్సవానిని అడుడుకునేందుకు వైస్పి శతవిధాల ప్రయతినిస్తందని, నియోజకవర్ం నుండి వేల్దిగా 
తరల్వళ్లి జనసేన సతా్త ఏంటో చూపిదా్దమని, ర్జానగరం నియోజకవర్ంలో క్రియాశీలక సభయూతా్వల నమోదులో ర్ష్టంలో మన నియోజకవర్్నిని మొదటి సథానంలో నిలబెటి్టనందుకు 
జనసేన నాయకులకు, జనసైనికులకు, వీరమహిళలకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతునానినని, ర్జానగరం నియోజకవర్ అభవృదిధిపై చిత్తశుదిధి లేని ఈ ఎమ్మిలేయూకి వచేచి ఎనినికలోలి ప్రజలోలికి 
వళ్లి ఓటులి అడిగే నైతిక హకు్క కోలోపాయారని, అసలు ఏ ముఖం పెటు్టకొని ప్రజలోలి తిరుగుతారని, చెరువులు, కొండలు, గుట్టలు, ఇసక, మటి్ట దోపిడీ లక్ష్యంగా పెటు్టకుని కోటులి 
దండుకుంటునని ఎమ్మిలేయూకి ప్రజల బుదిధి చెపపాడానికి స్దధింగా ఉనానిరని, ఈసరి జనసేన ప్రీ్ట పట్టడానికి ర్జానగరం నియోజకవర్ ప్రజలు స్దధింగా ఉనానిరని తెల్యపరుస్్త ర్నునని 
రోజులు అతయూంత కీలకం కాబటి్ట ప్రతి జనసైనికుడు అప్రమత్తంగా ఉండి ఒకో్క జనసైనికుడు పదిమందిని ప్రభావితం చేసేల్ కష్టపడాలని, కష్టపడడు ప్రతి ఒక్కరికి గురి్తంపు తపపానిసరిగా 
ఉంటుందని, సమ్ష్్టగా అందరూ కష్టపడి ఇక్కడ జనసేన జండా ఎగరవేదా్దమని పిలుపునిస్తనని అని అనానిరు. కోటి గ్రామంలో ఉతా్సహంగా కొనసగన ‘మహ్ప్దయాత్ర’లో జనసేన 
సీనియర్ నాయకులు, వీరమహిళలు, కోటి గ్రామ జనసేన యూత్, గ్రామ పెద్దలు ప్ల్్నానిరు.

ఎిం.ఎల్.సి ఎననికల ప్రచారింల్ 
కోనేటి హరివెింకటరమణ

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీ సతయూసయి జిల్లి, కదిరి, పశ్చిమ ర్యలసీమ నియోజకవర్ గ్రాడుయూయేట్ 
ఎమ్మిల్్స అభయూరిథా కోనేటి హరి వంకట రమణ ఎమ్మిల్్స ఎనినికల ప్రచ్ర నిమ్త్తం కదిరి పట్టణానికి 
వచిచి మొదటి ప్రాధానతయూ ఓటును వయాయూలని కదిరి పట్టణంలో కదిరి నియోజకవర్ం ఇంచ్రీజీ 
భైరవప్రసద్ ని, పట్టణంలో ఉనని ప్రముఖులను, ఉదోయూగస్తలను, డిగ్రీ పూరి్త చేస్న విదాయూరుథాలను 
కల్స్ పశ్చిమ ర్యలసీమ అభయూరిధిగా పోటీ చేస్తనని కోనేటి హరివంకటరమణ (హరి ర్యల్) 
అభయూరిథాంచ్రు. ప్రతిపక్ ప్రీ్టలు ఎనిని కష్్టలు, అవాంతర్లు సృష్్టంచినా మొక్కవోని ధైరయూంతో 
అనీని భరించి సహించి పోటీ చేస్తనని అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ అభమాని కోనేటి హరి వంకట 
రమణకి ఉదోయూగస్తలు, పట్టభద్రులు ఈనల మారిచి 13వ త్దీన ఉదయం 8.00 నుంచి 
సయంత్రం 4.00 గంటల వరకూ జరగబోయే ఎమ్మిల్్స ఎనినికలోలి తమ అమూలయూమైన ఓటును 
15 సీరియల్ నంబర్ ఎదురుగా మొదటి ప్రాధానతయూ (1) ఓటును వేస్ అతయూధిక మ్జారిటీతో 
గెల్పించ్లని కోరుతునానిమని, 2014లో టీడీపీ 2019లో వైసీపీ ఈ రండు ప్రీ్టలు డిగ్రీలు 
పూరి్త చేస్న నిరుదోయూగులకు, ఉదోయూగస్తలకు ఈ రండు ప్రీ్ట చేస్ంది ఏమీ లేదు ఒక్క అవకాశం 
కోనేటి హరివంకటరమణకి కల్పాంచండి అంటూ కదిరి నియోజకవర్ంలో కోరు్ట ఆవరణంలో, 
ఎమామిరో్వ ఆఫీస్, సబ్ రిజిస్రార్ ఆఫీసలో ప్రచ్రం నిర్వహించడం జరిగంది.

ప్రభుత్వ హాసిపిటల్ నిందు త్రాగునీటి సదుపాయిం 
కలపిించాలన జనసేన డిమిండ్

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీ సతయూసయి జిల్లి, కదిరి, ప్రభ్త్వ 
హ్స్పాటల్ నందు అతయూవసర పరిస్థాతులోలి వైదయూం కోసం 
వచేచి రోగులకు నీళ్ళు కూడా అందించలేని దౌర్భాగయూ 
స్థాతిలో ఉనానిరు మన ప్రభ్త్వ హ్స్పాటల్ అధికారులు. 
ర్ష్ట ప్రభ్త్వం, ర్ష్ట ఆరోగయూ శాఖా మంత్రి వరుయూలు 
నిద్రావసథాలో ఉననిటులిగా తెలుస్తంది ప్రతి ఏట్ కోటలిలోలి 
పేదల వైదయూ సేవల కోసం ఖరుచి చేసము, అతయూవసర 
సేవలను ప్రభ్త్వ హ్స్పాటల్ లో ప్రజలకు అందుబాటులోకి 
తెస్తము అని ప్రగల్భాలు పలుకుతునానిరు. కనీసం 
కదిరి పట్టణంలో ఉనని సర్వజన ఆసపత్రిలో వైదయూం 
కోసం వచేచి రోగులకు మంచి నీటి సదుప్యం కూడా 
కల్పాంచ లేకపోతోంది ఈ ప్రభ్త్వం.ఇక సథానిక ఎమ్మిలేయూ 
ఒక డాక్టర్ అయియూ ఉండి కూడా ప్రభ్త్వ హ్సపాటల్ లో 
వైదుయూల నిరలిక్ష్యం, వసతుల కొరత పటలి దృష్్ట సధించలేక 
పోతునానిరు. ప్రభ్త్వం వైదయూం కోసం అతయూవసర 
పరిస్థాతులోలి వచేచి నిరుపేదలకు హ్స్పాటల్ నందు మంచి 

నీటి వసతి కూడా కల్పాంచలేని పరిస్థాతులోలి ఉందా అని సథానిక ప్రజలు సైతం ప్రభ్త్వం, వైదయూ 
అధికారులపై అసహనం వయూక్తం చేస్తనానిరు. నితయూం వందల సంఖయూలో కదిరి ప్రభ్త్వ హ్స్పాటల్ 
కి వైదయూం కోసం వస్తరు వేల రూప్యల డబుబులు చెల్లించి వైదయూం చేపించుకొలేని రోగులు. 
ఇంటింటికీ మంచి నీరు అందిస్తమనానిరు సథానిక ఎమ్మిలేయూ పెడబల్లి వంకటస్దా్దరడిడు గారు 
కనీసం ప్రభ్త్వ కార్యూలయాలకు వచేచి వారికైనా మంచినీటి సౌకరయూం కల్పాంచండి చ్లు. 
ర్జకీయ నాయకులు అధికారంలోకి ర్కముందు ప్రజలకు నోటికి వచిచిన హ్మీలు ఇస్తరు 
గెల్చిన తర్్వత ఆ హ్మీలను పక్కన పెటి్ట వారి స్వల్భం కోసం మాత్రమే పని చేయడం వలలినే 
భారత దేశం ఇపపాటికీ అభవృది్ద చెందుతునని దేశం గానే మ్గల్పోతోంది. దీనికి కారణం 
ప్రజలు కూడా మీ అమూలయూమైన ఓటును నోటుకు అముమికోవడం వలలినే. సత్వరమే అధికారులు 
సపాందించి ప్రభ్త్వ హ్స్పాటల్ నందు త్రాగునీటి సదుప్యం కల్పాంచ్లని కదిరి జనసేన ప్రీ్ట 
తరపున అధికారులను కోరుతునానిమని కదిరి జనసేన ప్రీ్ట, జిల్లి కారయూక్రమాల నిర్వహణ 
కమ్టీ సభ్యూలు లక్ష్మణ కుట్ల డిమాండ్ చేసరు.

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

పల్లో పల్లో ఎగర్ల పవననని జిండా 30వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవర్ం మూడవ విడతగా 
తిమామిజిపేట మండలంలో 30వ రోజుగా పులగరి గ్రామంలో వంగ 
లక్ష్మణ్ గౌడ్ ప్దయాత్ర చేపట్్టరు. కారయూక్రమంలో నాగర్ కరూనిల్ 
నియోజకవర్, మండల, నాయకులు జనసైనికులతో కల్స్ వంగ లక్ష్మణ్ 
గౌడ్ గ్రామంలో పరయూటించ్రు.
గ్రామ ప్రజల సమసయూలు తెల్ప్రు
• గ్రామంలో స్స్ రోడులి లేవు.
• రండు పడకల గదులు ఇస్తమనానిరు. ఇంకా పూరి గుడిసెలోలినే 
ఉంటునానిరు.
• కొత్త వారికి పించన్ అందించడం లేదు. అంటూ లక్ష్మణ్ గౌడ్ కి వారి 
సమసయూలు తెల్యజేశారు.
ఈ కారయూక్రమంలో నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవర్ నాయకులు వంగ 

విజయ్ భాస్కర్ గౌడ్, సతయూం, స్రయూ, వంశీ రడిడు, నవీన్, ఎడలి ప్రసద్, ఆంజనేయులు, పూస శ్వ, ఎడలి ర్కేష్, ఆంజనేయులు, తదితరులు ప్ల్్నానిరు.

బిట్రగుింట మలలోక ఆధ్వరయాింల్ ఘనింగా మహిళ్ దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు అంతర్జీతీయ మహిళ్ దినోత్సవం సందరభాంగా ముందుగా మంగళవారం గుంటూరు జిల్లి జనసేన ప్రీ్ట కార్యూలయంలో జిల్లి అధయూక్షులు గాదె వంకటేశ్వరర్వు 
స్చనల మేరకు జిల్లి ఉప్ధయూక్షుర్లు బిట్రగుంట మల్లిక ఆధ్వరయూంలో మహిళ్ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథులుగా జిల్లి అధయూక్షులు 
గాదె వంకటేశ్వరర్వు, నగర అధయూక్షులు నేరేళలి సరేష్, జిల్లి ఉప్ధయూక్షులు అడప్ మాణికాయూలర్వు, జిల్లి ప్రధాన కారయూదరి్శ నారదాస ర్మచంద్ర ప్రసద్, అధికార ప్రతినిధి ఆళళు హరి 
ప్ల్్నడం జరిగంది. అదేవిధంగా ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లిలో ముఖయూ భూమ్క పోష్స్తనని వీర మహిళలను సనామినించుకోవటం జరిగంది. ఈ సందరభాంగా గాదె మాట్లిడుతూ వీర మహిళల 
అందరికీ ముందుగా అంతర్జీతీయ మహిళ్ దినోత్సవ శుభాకాంక్లు. భవిషయూతు్తలో జనసేన ప్రీ్టలో క్రియాశీలకంగా వీర మహిళలు అందరూ కల్స్కటు్టగా పనిచేయాలని ప్రీ్ట నిరణుయం 
ప్రకారం ఏ కారయూక్రమం తలపెటి్టనా మనమందరం కల్స్కటు్టగా ఉండి విజయం సధించ్లని, అల్గే మన ప్రీ్టలోకి న్తనంగా వీర మహిళలను తీసకువచిచి ప్రీ్టకి అండగా ఉండే విధంగా 
ప్రతి ఒక్కరిని మనము కలుపుకొని వళ్లిలని, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని 2024లో సీఎంగా చూడాలని, వారిని సీఎంగా చేసే దాకా మనము నిద్రపోకుండా అహరినిశలు కష్టపడి ప్రీ్టని 
ముందుకు తీసకువళ్లిలని స్చించ్రు. ఈ కారయూక్రమంలో బోనీ ప్ర్వతి, జిల్లి నాయకులు బడే కోమల్, తులస్ కుమారి, ర్వి ర్మా, బంధనాల జ్యూతి, సమరౌతు అనుర్ధ, ప్కనాటి 
రమాదేవి, నగర కమ్టీ సభ్యూలు జి. మలేలిశ్వరి, ఆస్యా, గడదాస అరుణ, కవిత, కారోపారేటర్ దాసరి లక్ష్మీ దుర్, మండల అదయూక్షులు తాడువాయి లక్ష్మి, ర్జనాల నాగ లక్ష్మి, అనస్య, 
ర్జయూలక్ష్మి, సమలత, కమల, వాసంతి, వరలక్ష్మి, హరి సందరి, ఉదయ్ లక్ష్మి, శ్వ మాణికయూం, అల్లిడి శ్రీదేవి, రతనికుమారి, సజాత తదితరులు ప్ల్్నానిరు.

అగ్నిప్రమద బాధిత కుటింబాలను పర్మరి్శించిన చిర్రి బాలర్జు
శతఘ్ని న్యూస్: పోలవరం నియోజకవర్ం, వేలేరుప్డు మండలంలోని కననియిగుట్ట గ్రామంలో మంగళవారం మధాయూహనిం ష్ర్్ట 
సరూ్కష్యట్ కారణంగా ఇరవై ఒక్క ఇళ్ళు పూరి్తగా కాల్పోయాయి. సమాచ్రం తెలుసకునని పోలవరం జనసేన ఇంఛారిజీ చిర్రి 
బాలర్జు హుట్హుటిన సంఘటన సథాల్నికి చేరుకొని బాధిత కుటుంబాలను పర్మరి్శంచడం జరిగంద్. అదేవిధంగా సథానిక 
రవన్యూ అధికారులు, మండల అధికారులను కల్స్ అగనికి ఆహుతి అయిన కుటుంబాలను ప్రభ్త్వం తక్ణమే ఆదుకోవాలని, 
ప్రస్తతం వారం రోజులు ప్టు వారికి ప్రభ్త్వమే బాధయూత వహించి భోజన సదుప్యాలు కల్పాంచ్లని కోర్రు. బాధిత 
కుటుంబాలను జనసేన తరుపున ఆదుకుంట్మని చెప్పారు. అదేవిధంగా అగనికి ఆహుతి అయి పూరి్తగా కాల్పోవడంతో 
కటు్టబట్టలతో ఉనానిరు. చ్ల్ బాధాకరమైన విషయం అని అనానిరు. జనసేన ఇంఛారిజీ బాలర్జుతో ప్టు వేలేరుప్డు మండల 
అధయూక్షులు గణేశుల ఆదినార్యణ, మండల ప్రధాన కారయూదరు్శలు కొవ్వల క్ంతి కుమార్, దేవిరడిడు సధాకర్, కుడియం భాను, సవలం వంశీతో ప్టు జీలుగుమ్ల్లి మండల అధయూక్షులు 
పసపులేటి ర్ము తదితరులు ప్ల్్నానిరు.

ఆధ్యాత్మికతతోనే భక్తి భావిం – డాక్టర్ కిందుల నాగర్జు
శతఘ్ని న్యూస్:  విశాఖ, ఆధాయూతిమిక భావనతోనే భకి్త భావం 
పెంపందుతుందని దక్షిణ నియోజకవర్ం జనసేన నాయకులు, 32వ 
వారుడు కార్పారేటర్, వాసవి ఇంటరేనిషనల్ వి.201 ఏ గవరనిర్ డాక్టర్ 
కందుల నాగర్జు అనానిరు. శంకరమఠంలో వాసవి కలిబ్ వనిత కె.స్.
జి.ఎఫ్. వైజాగ్ ఫేమీనా ఆధ్వరయూంలో నిర్వహించిన దీపలక్ష్మి పూజ 
మహోత్సవానికి ఆయన ముఖయూ అతిథిగా ప్ల్్నానిరు. ఈ సందరభాంగా 
కందుల నాగర్జు మాట్లిడుతూ శంకరమఠంలో వాసవి కలిబ్ వనిత కె.స్.
జి.ఎఫ్. వైజాగ్ ఫేమీనా ఆధ్వరయూంలో ఎంతో ప్రతిష్్టతమికంగా వైభవోపేతంగా 
నిర్వహించిన ఈ కారయూక్రమంలో తాను ప్ల్్నడం చ్ల్ సంతోషంగా 
ఉందనానిరు. దీపలక్ష్మి పూజా మహోత్సవంలో 600 మహిళలు ప్ల్్ని 
భకి్త శ్రదధిలతో పూజా కారయూక్రమాలు నిర్వహించడం పటలి తన ఆనందానిని 
వయూక్తం చేశారు. ప్రతి ఒక్కరిలో భకి్త భావం మరింతగా పరిడవిళలిందుకు 
ఇటువంటి కారయూక్రమాలు ఎంతగానో దోహదపడుతుందని అనానిరు. ఈ 
కారయూక్రమంలో వాసవి కలిబ్ వనిత కె.స్.జి.ఎఫ్. వైజాగ్ ఫేమీనా ప్రతినిధులు 
బి.సవిత్రి, బి.పదామివతి, సతయూలక్ష్మి, సయి నిరమిల, చక్క చందన, సహితయూ, 
కలిబ్ ప్రెస్డంట్ సభద్ర, సెక్రటరీ గాయత్రి, ట్రెజరర్ స్రయూకుమారి ఇతర 
సభ్యూలు 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 పార్టీ ఆవిర్భావ సభను విజయవంతం 
చేయండి: గుర్న అయయూలు

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం, ఈ నల 14న మచిల్పటనింలో నిర్వహించనునని జనసేన 
ఆవిర్భావ సభ ఏర్పాటులి భారీగా జరుగుతునానియని, ఈ సభలో జనసైనికులు భారీగా ప్ల్్ని 
జయప్రదం చేయాలని విజయనగరం జనసేన నాయకులు గుర్న అయయూలు పిలుపునిచ్చిరు. 
జనసేన ఆవిర్భావ సభ పోస్టర్ ను ప్రీ్ట నాయకులతో కల్స్ మంగళవారం సథానిక 
జీఎస్ఆర్ హోటల్ లో ఆవిష్కరించ్రు. ఈ సందరభాంగా అయయూలు మాట్లిడుతూ భవిషయూత్  
ఆశల వారధి జనసేన ఆవిర్భావ సభ అని పేర్్కనానిరు. ఈ వేదిక నుంచే భవిషయూత్  ర్ష్ట 
ర్జకీయాలకు పవన్  కళ్యూణ్ దిశానిరే్దశం చేస్తరనానిరు. జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవానికి 
జనసైనికులతోప్టు ర్ష్ట క్షేమానిని కాంక్షించే ప్రతిఒక్కరూ ఆహ్్వనితులేననానిరు. ప్రభ్త్వ 
వైఫల్యూలను ప్రశ్నించడమే జనసేన లక్ష్యమనానిరు. ర్బోయే ఎనినికలకు జనసైనికులు ఎల్ 
స్ద్దం కావాలో పవన్ కల్యూణ్ దిశా నిరే్దశం చేస్తరనానిరు. భావితర్లకు ఎల్ంటి భరోస 

కల్పాసే్త మ్రుగైన భవిషయూత్ అందించగలం అనే అంశాలపై జనసేన ప్రీ్ట నుంచి ప్రజలోలికి ఒక బలమైన సందేశం పంపించేల్ ఈ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సభ ఉంటుందని సపాష్టం చేశారు. 
అటు సభకు వచేచివారిని ప్రభ్త్వం ఇబబుందులకు గురిచేసే అవకాశం ఉందని ఆరోపించ్రు. సభకు వళలిడం తమ హకు్క అని ప్రతి జనసేన కారయూకర్త చ్టిచెప్పాలనానిరు. పోల్సలు 
కూడా తమకు సహకరించ్లని విజ్ఞపి్త చేశారు. తమ ప్రీ్టపై విమర్శలు చేస్న ప్రతి ఒక్కరికీ, సందేహ్లు వయూక్తం చేస్నవారికి సభాముఖంగా పవన్ కళ్యూణ్ సమాధానం చెప్్తరనానిరు. 
ఈ కారయూక్రమంలో ప్రీ్ట నాయకులు ఆదాడ మోహన్ ర్వు, ఎల్. రవిత్జ, ఏంటి ర్జేష్, ఎమ్.పవన్ కుమార్, పిడుగు వంకట్రావు, వై.సరేష్, సయి, కె.సరేష్ తదితరులు ప్ల్్నానిరు.

పింటబోదె సమసయాను పరిష్కరిించడానక్ రింగింల్క్ దిగ్న జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు నియోజకవర్ంలోని, 18వ డివిజనోలిని పంట బోదె సమసయూను పరిష్కరించ్ల్్సందిగా జనసేన 
కారయూక్రమంగా గత నల ఫిబ్రవరి 10వ త్దీన నగరప్లక సంసథా అధికారులకు అల్్టమేట్ జారీ చేశామని జనసేన ఏలూరు 
నియోజకవర్ ఇనాచిరిజీ రడిడు అపపాలనాయుడు డిమాండ్ చేశారు. తదుపరి 15 రోజులు దాటినా ఈ సమసయూకు పరిష్్కరం 
లభంచకపోవడంతో నగర ప్లక సంసథా కమ్షనర్ కు, నగర మేయర్ కు, ఏలూరు నియోజకవర్ శాసనసభ్యూలకు 
మీడియా దా్వర్ 18వ డివిజనోలిని పంట బోదె సమసయూను విననివించ్రు. అయినపపాటికీ 18వ డివిజనోలి పంట బోదె 
సమసయూ పరిష్్కరం కాకపోవడంతో ఈనల 7వ త్దీన పంట బోదె సమసయూను తామే స్వయంగా చేస్తమని హెచచిరించడం 
జరిగంది. మంగళవారం పంట బోదెలోని మురుగును జనసైనికులే స్వచ్ందంగా చేపటి్ట, డివిజనోలి ప్రజల ఆరోగాయూనికి 
హ్నికరంగా తయారైన పంట బోదెలోని పూడికను తొలగంచి ప్రజా సమసయూను సత్కరించడానికి మంగళవారం 
జనసైనికులు ఉదయూమ్ంచి, జస్బితో పంట కాలువలోని మురుగును తొలగంచి, 18 డివిజనలిను ప్రజల సమసయూలను 
జనసేన ఏలూరు నియోజకవర్ ఇంచ్ర్జీ రడిడు అపపాలనాయుడు నేతృత్వంలో పంటబోదె సమసయూను పరిష్కరించ్రు. ఈ 
సందరభాంగా డివిజన్ ప్రజలు మాట్లిడుతూ గత 30 సంవత్సర్లుగా సమసయూలను నాయకులు విని, చూస్తం, చేస్తమని 
అంటునానిరు తపపా, తమ సమసయూలకు పరిష్్కరం లభంచలేదని, మంగళవారం జనసేన ప్రీ్ట నియోజకవర్ ఇంచ్ర్జీ 
రడిడు అపపాలనాయుడు నాయకత్వంలో జనసైనికులు పెద్ద ఎతు్తన ప్ల్్ని తమ సమసయూలను పరిష్కరించడం పటలి జనసేన 
ప్రీ్టకి కృతజ్ఞతలు తెల్ప్రు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన ప్రీ్ట జనసేన ప్రీ్ట జిల్లి కారయూదరి్శ కస్్తరి సయి త్జస్్వని, 
నగర అధయూక్షుడు నగరడిడు కాశీ నరేష్, ఉప్ధయూక్షులు గుబబుల నాగేశ్వరర్వు, సందరనీడి ప్రసద్, ప్రధాన కారయూదరి్శ సరిది 
ర్జేష్, కావూరి వాణిశ్రీ, పల్లి విజయ్, అధికార ప్రతినిధి అలులి సయి చరణ్, కోశాధికారి పైడి లక్ష్మణర్వు, కారయూదరి్శ 
కందుకూరి ఈశ్వరర్వు, ఎట్ంచి ధరేమింద్ర, బొత్స మధు, సరళ, సషల్ మీడియా కో ఆరిడునేటర్ చితి్తరి శ్వ, కోల్ శ్వ, 
1 టౌన్ మహిళ ప్రెస్డంట్ కోల్ సజాత, సెక్రటరీ పండు ప్రమీల ర్ణి, 2 టౌన్ మహిళ ప్రెస్డంట్ జొననిలగడడు సజాత, 
సంయుక్త కారయూదరి్శ తుమమిప్ల ఉమాదుర్, నాయకులు రడిడు గౌరీ శంకర్, వీరంకి పండు, ర్పరి్త స్రయూనార్యణ, 

బుధాధి నాగేశ్వరర్వు, జంగం కృప్నందం, త్జ ప్రవీణ్, భూపతి బాబు సథానిక నాయకులు తదితరులు ప్ల్్నానిరు.

అంజనీపుత్ర చిరంజీవి వాకర్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్ంలో అంతర్జా తీయ మహిళా దినోతస్వం
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం, అంజనీపుత్ర చిరంజీవి వాకర్్స కలిబ్ ఆధ్వరయూంలో అంతర్జీతీయ మహిళ్ దినోత్సవానిని పురస్కరించుకొని, 
మంగళవారం అంజనీ పుత్ర చిరంజీవి వాకర్్స కలిబ్ వయూవసథాపకధయూక్షులు, జనసేన ప్రీ్ట నాయకులు తాయూడ ర్మకృష్ణుర్వు(బాలు) జిల్లి వైదయూ 
మరియు ఆరోగయూ శాఖాధికారి శ్రీమతి డాక్టర్ యస్.వి.రమణ కుమారి ని సత్కరించ్రు. ముందుగా కారయూక్రమానికి ముఖయూఅతిథిగా హ్జరైన డిస్్రాక్్ట 
-102 గవరనిర్ మరియు డిస్్రాక్్ట -102 కాయూబినట్ సెక్రెటరీ తాయూడ చిరంజీవి ర్వు, శ్రీ సయి కృష్ణు వాకర్్స కలిబ్ అధయూక్షులు చెలూలిరి శ్రీనివాసర్వు(స్.
హెచ్.రమణ) చేతులమీదుగా ఘనంగా సత్కరించడం జరిగంది. ఈ సందరభాంగా గవరనిర్ కర్రోతు సతయూం మాట్లిడుతూ కరోనా కష్టకాలంలో ఓ 
మహిళగా జిల్లి వైదయూ మరియు ఆరోగయూ శాఖాధికారిగా జిల్లిలో చేస్న సేవలు శాలిఘనీయమని, ప్రపంచంలో మహిళలు అనిని రంగాలోలి పురుష్లతో 
సమానంగా ముందుకెళళుటం మహిళ్ సధికారతకు నిదర్శనమని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన యువ నాయకులు, అంజనీ పుత్ర చిరంజీవి 
వాకర్్స కలిబ్ కారయూదరి్శ కొయాయూన లక్ష్మణ్ యాదవ్, ఉప్ధయూక్షులు లోపింటి కళ్యూణ్ ప్ల్్నానిరు.
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సమసయా పరిష్్కరిం కొరకు జనసేన పోర్డుతింది: వినుత కోటా
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహస్్త మండలం, గోవిందర్వు పల్లి పంచ్యతీలోని, మాదిరిపల్లి గ్రామం మదయూలో ఉనని 
పుర్తన చింతచెటు్టకి గురు్త తెల్యని వయూకు్తలు నిపుపా అంటించడంతో చెటు్ట కుపపాకూల్ ఇళళుపై పడడం వలలి 3, 
4 ఇలులి కూల్పోవడం జరిగంది. గ్రామసథాలు సమాచ్రం ఇచిచిన వంటనే శ్రీకాళహస్్త నియోజకవర్ జనసేన 
ప్రీ్ట ఇనాచిరిజీ శ్రీమతి వినుత కోట్ ఆ గ్రామానికి చేరుకుని ఎమామిరో్వతో ఫోనోలి సమసయూ తెల్యజేస్ రవన్యూ 
అధికారులను పంపి మంటలు ఆరిపాంచ్లని, కూల్న చెటు్టను తొలగంచ్లని కోరడం జరిగంది. సపాందించిన 
ఎమామిరో్వ వంటనే విఆర్ఓ ను పంపడం జరిగంది. విరిగన చెటు్ట కొమమిలకు తొలగంచడం కొరకు గ్రామసథాలకు 
వినుత 5,000 ఆరిథాక సహ్యం చేశారు. గ్రామంలోని స్్కల్ ఉనాని కూడా మూతబడి ఉందని స్్కల్ లేక 
30 మంది పిలలిలు 2 కి.మీ నడిచి వళ్్తననిటు్ట మహిళలు సమసయూను తెల్ప్రు. తపపాక కలెక్టర్ కి స్్కల్ సమసయూ 
తెల్పి పరిష్్కరం కొరకు జనసేన పోర్డుతుందని హ్మీ ఇవ్వడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో శ్రీకాళహస్్త 
మండల అధయూక్షులు దండి ర్ఘవయయూ, నాయకులు శ్రీనివాసలు, రవి కుమార్ రడిడు, బాల్జీ, శ్వ తదితరులు 
ప్ల్్నానిరు.

జనసేనపార్్ట ఆవిర్భావ సభకు మద్దత తెలపిన 
కాపు సింక్షేమ సేన

శతఘ్ని న్యూస్: ప్లకొలులి, మారిచి 14 వ త్దీన మచిల్పట్టణం వేదికగా జరగనునని 
జనసేన ప్రీ్ట 10 వ ఆవిర్భావ సభకు కాపు సంక్షేమ సేన మద్దతు తెల్యజేయడం 
జరిగంది. దీనికి సంబందించి ప్లకొలులిలో మంగళవారం మాజీ ఎం.పి, ఆంధ్రప్రదేష్ 
మాజీ హోం మ్నిస్టర్ మరియు కాపు సంక్షేమ సేన చైరమిన్ చేగొండి హరిర్మ 
జ్గయయూ కాపు సంక్షేమ సేన సభ్యూలందరు జనసేన 10వ ఆవిర్భావ సభకు హ్జరయి 
విజయవంతం చేయాలని ప్రెస్ నోట్ విడుదల చేయడం జరిగంది.

మహిళ్ పారిశుధయా కారిమికులను సత్కరిించిన 
తమమిల మోహన్

శతఘ్ని న్యూస్: కూకట్ పల్లి 
నియోజకవర్ం, జనసేన ప్రీ్ట 
సీనియర్ నాయకులు తుమమిల 
మోహన్ కుమార్ ఆధ్వరయూంలో 

మంగళవారం అంతర్జీతీయ మహిళ్ దినోత్సవం సందరభాముగా కె.పి.హెచ్.బి కాలనీ 
3వ ఫేస్ ప్రిశుధయూ మహిళ్ స్బబుందిని శాలువాలతో సత్కరించి మహిళ్ దినోత్సవ 
శుభాకాంక్లు తెల్యజేయడం జరిగనది. అనంతరం వారికి బిర్యూనీ పంపిణీ చేయడం 
జరిగంది.

ధరమిపురి బ్రహ్మిత్సవాలల్ జనసేన మజ్జిగ వితరణ
శతఘ్ని న్యూస్: ధరమిపురి, శ్రీలక్ష్మీ నృస్ంహస్వమ్ 
బ్రహోమిత్సవాలలో భాగంగా భకు్తలకు జనసేన తరపున 
వినయ్ సంగణభటలి మజిజీగ వితరణ చేయటం జరిగంది. ఈ 
కారయూక్రమంలో అననిపూరణు సేవా సమ్తి అధయూక్షులు నరేందర్ 
సంగణభటలి మరియు కారయూవర్ సభ్యూలు ప్ల్్నానిరు.

భీమలింగేశ్వర స్్వమిన దరి్శించుకునని పింతిం 
నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ 
రూరల్, కరప మండలం, 
గొర్రిపూడి గ్రామం 
మురుకోపోర ప్రాంతంలో 
వలస్న భీమల్ంగేశ్వర 
స్వమ్ ఉత్సవ కారయూక్రమంలో 

ప్ల్్ని స్వమ్ని సథానిక జనసేన నాయకులతో కల్స్ జనసేన ప్రీ్ట పిఏస్ సభ్యూలు, 
కాకినాడ రూరల్ జనసేన ప్రీ్ట ఇంచ్ర్జీ పంతం నానాజీ దరి్శంచుకోవడం జరిగంది. ఈ 
కారయూక్రమంలో కరప మండల నాయకులు, రూరల్ మండల నాయకులు ప్ల్్నానిరు.

శ్రీశ్రీశ్రీ మల్లోరమమి తలలో జాతరల్ పాల్గానని 
ర్మశ్రీనవాస్

శతఘ్ని న్యూస్:  అననిమయయూ జిల్లి, 
ర్యచోటి నియోజకవర్ం, చిననిమండయూం 
మండలం మలూలిరు గ్రామపంచ్యితీలో 
కొత్తపల్లి హరిజనవాడ వాస్తవుయూలు శ్రీశ్రీశ్రీ 
మలూలిరమమి తల్లి జాతర పురస్కరించుకుని 

అమమివారికి మొకు్కలు చెల్ంచుకొనుటకు చ్ందని బండి డపుపా వాయిదాయూలు, కోల్టం 
సంస్కృతిక కారయూక్రమాలతో నిర్వహించిన సందరభాంగా వారి ఆహ్్వనం మేరకు 
అక్కడి సథానికులు, గ్రామసథాలు, మ్త్రులతో కల్స్ జనసేన నాయకులు ర్మ శ్రీనివాస్ 
ప్ల్్నడం జరిగంది.

శ్రీశ్రీశ్రీ గుింటి గింగమమి తలలో బోనాలల్ పాల్గానని 
ర్మ శ్రీనవాస్

శతఘ్ని న్యూస్:  అననిమయయూ జిల్లి, ర్జంపేట నియోజకవర్ పరిధిలోని టి.సండుపల్లి 
మండల పరిధిలో మడితాడ్ గ్రామపంచ్యితీలోని కొండ్రెడిడు గారి పల్లి వాస్తవుయూలు కాపు 
సంక్షేమ సేన జిల్లి ప్రధాన కారయూదరి్శ రడిడుప్రసద్ కుటుంబ సభ్యూలు శ్రీశ్రీశ్రీ గుంటి 
గంగమమి తల్లి వారికి బోనాలు సంతరపాణ సందరభాంగా ఆహ్్వనం మేరకు అమమివారికి 
ప్రత్యూక పూజలు చేస్ అనంతరం విందులో జనసేనప్రీ్ట నాయకులు ర్మ శ్రీనివాస్, 
బీసీ ల్డర్ గంతల చెననికృషణు, ఎమామిరిపాఎస్ ల్డర్ మహ్దేవ, ఎమ్మిస్పా ల్డర్ నాగర్జ, 
జనసైనికులు, సంకర మదన్ కుమార్, సనీల్, యువకులు తదితరులు 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

పెనుమలలో మింగ్రెడిడిన పర్మరి్శించిన డాక్టర్ పిల్లో శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజకవర్ం, ఉప్పాడ కొత్తపల్లి మండలం ఎస్ఈజడ్ నందు పెనుమలలి మంగరడిడు 
గత కొంతకాలంగా అనారోగయూంతో బాధపడుతూ గుండ ఆపరేషన్ చేపించుకొని ఇంటికి వచిచినటువంటి 
మంగరడిడుని పర్మరి్శంచిన పిఠాపురం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్ణు హ్స్పాటల్ అధినేత డాక్టర్ 

పిల్లి శ్రీధర్ వారి యొక్క ఆరోగయూ పరిస్థాతిని అడిగ తెలుసకుని తగన ఆరోగయూపరమైన స్చనలను సలహ్లు 
అందించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా పెనుమలలి స్రయూ ప్రకాష్, ముమ్మిడి గంగ, స్రయూచంద్ర, 
నలలి అరజీబాబు, మత్సష్యకార నాయకులు పలెలిటి బాపన దొర, పలెలిటి నగేష్, జిలకర సతి్తబాబు, బోజజీ గోపికృషణు, 
పల్నిటి మధుబాబు మరియు జనసైనికులు ప్ల్్నడం జరిగంది.

ఘనింగా పెది్ద నవీన్ గౌడ్ పుటి్టనరోజు వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: జనగామ వాస్తవుయూలు ప్రముఖ వాయూప్రవేత్త పెది్ద వంకట నార్యణ గౌడ్ కుమారుడు, పెది్ద నవీన్ గౌడ్ పుటి్టనరోజు 
సందరబుంగా వారి సదరులు వేమళలి అభల్ష్ రడిడు మరియు మ్త్రబృందం పలు ఆనాధ మరియు వృదాధిశ్రమంలో మంగళవారం 
అననిదాన కారయూక్రమం నిర్వహించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో ముఖయూ అతిథిగా జనగామకు చెందిన వేమలలి అభల్ష్ రడిడు, మణిదీప్, 
వినోద్, అశోక్, శశ్, మణిర్జ్ ప్ల్్నానిరు. పుటి్టనరోజు సందరభాంగా వారి అననిదాన కారయూక్రమం జరిపించడం జరిగంది. చినానిరులకు 
అననిదానం పండులిపెనునిలు బిసె్కటులి పంపిణీ చేయడం జరిగంది. చినానిరుల మదయూ అననిదానం చేయడం అల్గే పండులి పంపిణీ కారయూక్రమఒ 
జనగామ జిల్లి కేంద్రంలోని వరధిన్ అనాధ ఆశ్రమంలో అననిదానం చేసరు పండులి పంపిణీ, వేమలలి అభల్ష్ మాట్లిడుతూ చినానిరులకు 
అననిదానం చేయడం చ్ల్ తృపి్తగా ఉందనానిరు. చేరదీస్న ఆశ్రమ నిర్్వహకులకు అభనందనలు తెల్ప్రు. సేవ చేసేందుకు ప్రేరణ 
కల్పాస్తనని పవన్ కళ్యూణ్ హెల్పాంగ్ పీపుల్ సంసథా సభ్యూలను ప్రశంస్ంచ్రు. ఈ కారయూక్రమంలో జ్గు భాస్కర్, ఇటుకల శంకర్, ర్వణ్ 
ర్జ్, రంజిత్, శ్వ, గుజుజీల నాల్న్, రోహిత్, వసీం అక్రమ్, సయి, మను, నాని, ఆలకుంటలి ప్రశాంత్ తదితరులు ప్ల్్నానిరు.

పవన్ కళ్యాణ్ సీఎిం కావాలింటూ పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు జిల్లి, ఫిరంగపురం మండలం, కండ్రిక గ్రామం నుంచి తాటి నవీన్ కుమార్ జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ స్దాధింతాలు నచిచి ఆయన సీఎం కావాలనే ధ్యూయంతో కండ్రిక గ్రామం నుంచి అడిగొపపాల వరకు ప్దయాత్ర చేస్తనని 
తాటి నవీన్ కుమార్ కు ఎస్.డి.నాగూర్ వల్, నకరికలులి మండల జనసేన ప్రీ్ట వైస్ ప్రెస్డంట్ యక్కలదివి గాంధీ, నేమ్ల్ కంటి 
పులలియయూ, జనసైనికులు గుడలిపల్లి గ్రామంలో వారికి స్వగతం పలకడం జరిగంది. పవన్ కళ్యూణ్ సీఎం అయిత్ మా కష్్టలు 
తీరిపోతాయంటూ అతని గుండలోలి నుంచి వచిచిన మాట ఆయన సీఎం అయిత్ నిరుదోయూగులకు ఉదోయూగాలు వస్తయని, రైతులకి 
గటు్టబాటు ధర లభస్తందని ఆ అభమాని అనానిరు. అందుకని ఫిరంగీపురం నుంచి దురి్ మండలం అడిగోపపాల అమమివారి దగ్ర 
దాకా చెపుపాలు లేకుండా ప్దయాత్ర చేస్తనానిరు. ఫిరంగపురం నుంచి అడిగొపపాల అమమివారు గుడి దగ్రికి 110 కిలోమీటరులి 
ప్దయాత్ర చేస్తనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ సీఎం కావాలని నాకంతకంటే ఇంకేమ్ వద్దని ఆయనని సీఎంగా చూడాలని అభమాని 
తాటి నవీన్ కుమార్ అనానిరు.

పొననిల్రు ఎింపీడీవోన ససపిిండ్ చేయాల: 
హుసే్సన్, కనపరితి మనోజ్ కుమర్

శతఘ్ని న్యూస్: కొండేపి, గత 20 
రోజుల నుండి పననిలూరు మండల 
కేంద్రంలో జడీపా సథాల్లు కాప్డాలని 
సమాజికవేత్త షేక్ హుసే్సన్ మరియు 
జనసేన నాయకులు కనపరి్త మనోజ్ 
కుమార్ పోర్టం చేస్తనానిరు. ప్రభ్త్వ 
సథాల్లు ఆక్రమ్ంచి అక్రమ కట్టడాలు 

నిరిమిస్తనానిరని జిల్లి కలెక్టర్ దృష్్టకి తీసకెళలిడం జరిగంది. కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు 
సరే్వ బృందం జడీపా సథాల్లను సరే్వ చేస్ తహశీల్్దర్ ఆధ్వరయూంలో ఫైనల్ రిపోరు్ట 
ఎంపీడీవోకు అందజేయడం జరిగనది. తహస్ల్్దర్ సరే్వ రిపోర్్ట అందజేస్ 20 రోజులు 
పైబడుతుననిపపాటికీ అక్రమ కట్టడానిని ఎంపీడీవో ఎందుకు తొలగంచలేదు. ఎంపీడీవో 
కచిచితంగా సమాధానం చెప్పాల్. మర్కపక్క ప్రభ్త్వ సథాలం ఆక్రమ్ంచి అక్రమ 
కట్టడాలు జరుపుతుండటం చ్ల్ ఆశచిరయూకరంగా ఉంది. ప్రభ్త్వ సథాలంలో అక్రమ 
కట్టడం జరుగుతూ ఉంటే ఎంపీడీవో చూస్్త ఉండటం, ఎటువంటి చరయూలు వారి 
మీద తీసకోకుండా ఉండటం అవినీతి వాట్లో ఎంపీడీవోకు ప్త్ర ఉందని మాకు 
సందేహం కలుగుతుంది. పదేపదే మీడియా దా్వర్ అధికారుల దృష్్టకి తీసకెళ్లిన గానీ 
పటీ్ట పట్టనటు్టగా వయూవహరిస్తనని తీరు ప్రజలందరిని ఆశచిర్యూనిని గురిచేస్తంది. ప్రభ్త్వ 
సథాల్లు ఆక్రమ్ంచిన విషయంలో పననిలూరు మండలంలో వైసీపీ నాయకులు మరియు 
ఎంపీడీవో గారి ప్త్ర ఉంది అని మాకు అనుమానాలు వస్తనానియి, ఇపపాటివరకు అక్రమ 
కట్టడాలను ఎంపీడీవో ఎందుకు నిల్పివేయలేదు? నిరలిక్ష్యంగా వయూవహరిస్తనని ఎంపీడీవో 
ను ససెపాండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తనానిము. అతి తొందరలో కలెక్టర్ ని కల్స్ పూరి్త 
వివర్లను వివరించడం జరుగుతుంది. ప్రభ్త్వ సథాల్లను కాప్డుకోవాల్్సన బాధయూత 
ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. మీడియా మ్త్రులు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయానిని పైఅధికారులు 
దృష్్టకి తీసకెళ్లిలని విననివించుకుంటునానిము. అక్రమ కట్టడాలు జరుపుతునని చోట 
కాకుండా మర్క చోట సరే్వ చేయడం జరిగంది. ప్రభ్త్వ సథాల్లను కాప్డవలస్న 
అధికారులే నిరలిక్ష్యంగా వయూవహరిస్తనని తీరు ప్రజలందరినీ ఆశచిర్యూనికి గురి చేస్తనానియి. 
ఈ విషయానిని అతి తొందరోలి జిల్లి అధయూక్షులు షేక్ రియాజ్ దా్వర్ పవన్ కళ్యూణ్ దృష్్టకి 
తీసకెళలిడం జరుగుతుంది. జిల్లి కలెక్టర్ సపాందించి ప్రభ్త్వ సథాల్లను ఆక్రమ్ంచి అమ్మిన 
వారిపై చరయూలు తీసకుని, అక్రమ కట్టడం నిరిమిస్తనని వారికి సహకరిస్తనని పననిలూరు 
ఎంపీడీవో పి రతనిజ్యూతి, గ్రామపంచ్యతీ కారయూదరి్శ ఇండలి హరినార్యణను ససెపాండ్ 
చేయాలని షేక్ హుసే్సన్ మరియు కనపరి్త మనోజ్ కుమార్ డిమాండ్ చేశారు.

వాలింటీరలోకు, వీర మహిళలకు ధనయావాదాలు 
తెలపిన ప్రమీల్ ఒరుగింటి

శతఘ్ని న్యూస్: ఆతమికూరు, జనసేన 
ప్రీ్ట కారయూక్రమాల నిర్్వహక ర్ష్ట 
కారయూదరి్శ కోట్్ట వంకటేశ్వరులి ఆశీస్సలతో 
ఆతమికూరు నియోజకవర్ంలో సభయూత్వ 
నమోదు కారయూక్రమంలో నాలుగో 
సథానంలో నిల్పిన మర్రిప్డు మండల 
జనసేన ప్రీ్ట నాయకులకు జనసేన 
సభయూత్వ వాలంటీరలికు వీర మహిళలకు 

మర్రిప్డు మండల అధయూక్షుర్లు ప్రమీల్ ఒరుగంటి ధనయూవాదాలు తెల్ప్రు. 
భవిషయూతు్తలో మరినిని కారయూక్రమాలు నిర్వహిస్్త ప్రీ్ట బలోపేతం చేసేందుకు తన వంతు 
కృష్ చేస్తమని అమ్ తెల్ప్రు.

అగ్నిప్రమద బాధిత కుటింబానక్ జనసేన భరోస్
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస నియోజకవర్ం, స్ంగననిప్లెం గ్రామంలో సర్పు 
అపపామమి పూరిళ్లి కాల్పోయి వస్తవులు, సంతగా అంత వయసలో పండించుకునని 
పంట మరియు కూల్పని చేస్ సంప్దించిన నగదు దగ్దమైంది. ఈ విషయం తెలుసకునని 
జనసేన నాయకులు ఎంపీటీసీ స్కో్కలు విక్రమ్, దూబ సంగం నాయుడు, రుద్ర మరియు 
కారయూకర్తలు కాల్పోయిన పూరిళ్లి దగ్రికి వళ్ళు జరిగన విషయం తెలుసకొని అపపామమికి 
ఆరిధిక సయం కొలలి జయర్మ్ మరియు కొత్తగా ఇలులి నిరిమించడానికి జనసేన నాయకులు 
అండగా ఉంట్రని అపపామమి అవ్వకి మాట ఇచిచి కొండంత భరోస ఇచ్చిరు.
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