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మహాపాదయాత్రకు విశేష ఆదరణ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్ం, రాజానగరం మండలం ముక్కినాడ గ్రామంలో ఉదృతంగా 
జరుగుతునని”జనంకోసం జనసేన – మహాపాదయాత్ర” కారయూక్రమంలో భాగంగా ఆడపడుచులకు బొట్టు 
పెట్టు కారయూక్రమానిక్ ప్రజలలో విశేష ఆదరణ లభిస్తంది. జనసేన పార్టు నాయకులు బతు్తల బలరామకృష్ణ, 
శ్రీమతి బతు్తల వంకటలక్ష్మి దంపతుల ఆధ్వరయూంలో జరిగిన ఈ పాదయాత్రలో ముందుగా గ్రామంలో 
ఉనని బాబు జగజ్జీవన్ విగ్రహానిక్ పూలమాల వేసి పాదయాత్రని ప్రారంభించారు. ప్రతీ ఇంటికీ తిరుగుతూ 
ఆడపడుచులకు అందరికీ బొట్టు పెటిటు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను మరియు జనసేన 
పార్టు సిద్ధంతాలను ప్రతి ఇంటికీ వివరిస్్త పవన్ రావాలి పాలన మారాలి అనే నినాదంతో ఈసారి 
పవన్ కళ్యూణ్ క్ ఒకకి అవకాశం ఇచ్చి ఆయనిని ముఖయూమంత్రిని చేయాలనీ కోరడం జరిగింది. వీరి 
ప్రచారానిక్ ప్రజలలో మంచ్ స్ందన వస్తంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు, గ్రామ ప్రజలు పాల్్నానిరు.

ఇఫ్తార్ విిందులో పాల్గొన్న ముత్తా శశిధర్
శతఘ్ని న్యూస్: కాక్నాడ సిటి, 
జనసేన పార్టు ఇంచార్జీ & పి.ఏ.సి 
సభ్యూలు ముతా్త శశిధర్ ముసి్లం 
సోదరులకు రంజాన్ మాస 
శుభాకాంక్షలు తెలియచేసారు. 
రంజాన్ పండుగ పురసకిరించుకుని 
ముసి్లం నాయకుడు డాకటుర్ బాబు 
ఇంట జరిగిన కారయూక్రమంలో విందుక్ 
ముఖయూ అతిధిగా పాల్్ని వారితో 
కలిసి ఇఫ్్తర్ ని స్్వకరించారు. 
ఈ సందర్ంగా ముతా్త శశిధర్ 
ముసి్లం సోదర కుట్ంబాలతో కలిసి 

పండుగని జరుపుకుంటూ వారిక్ తమ పార్టు నాయకులు పవన్ కళ్యూణ్ పండుగ శుభాకాంక్షలను 
తెలియచేసారు. ముతా్త శశిధర్ మాట్్లడుతూ ముస్్లంలకు అతి పవిత్ర మాసం రంజాన్ అని, పండుగకు 
ఓనెల ముందు నుంచే ముసి్లంలు అతి పవిత్రంగా ఉపవాస దీక్షను పాటిస్్త దన ధరామాలు చేసా్తరు 
అనానిరు. దివయూ ఖురాన్  గ్రంథం దివి నుంచ్ భ్విక్ ఈ మాసంలోనే వచ్చింది అని ఈ నెలలో ఉపవాస 
దీక్ష ద్వరా శర్రానిని శుషకింపజేయడం ద్వరా ఆతమా ప్రక్షాళన అవుతుందని తద్వరా కామ, క్రోధ, 
లోభ, మోహ, మద, మత్సరాయూలు అదుపులో ఉంట్యి అని నమమాకమని అనానిరు. ముసి్లం సోదర 
సోదర్మణులకు తాను, తమ పార్టు అనినివిధాల తోడు ఉంట్మని తెలియచేసారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన పార్టు కాక్నాడ సిటి అధయూక్షుడు సంగిశెటిటు అశోక్, ఉపాధయూక్షుడు అడబాల సతయూనానిరాయణ, 
సిటి ట్రెజరర్ & మాజ్ కార్్రేటర్ రాయూలి రాంబాబు, షేక్ మొహిదిదిన్, అహమాద్, ఎస్.కె బషీర్ జానీ, 
జాఫర్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

బత్తుల బలరామకృష్ణని ఘనంగా సన్మానించిన 
గాయత్రీ బ్రాహమాణ సంఘం

శతఘ్ని న్యూస్: కోరుకండ శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ గాయత్రి న్తన పాలకవర్ అధయూక్షునిగా కత్తపలి్ల 
భాసకిరరామ్ గురువారం సాయంత్రం బాధయూతలు స్్వకరించారు. ఈ సందర్ంగా జరిగిన సభకు 
బతు్తల బలరామకృష్ణ హాజరయాయూరు. న్తనంగా ఎంపికైన భాసకిరరామ్ ను వారి కారయూవరా్నిని 
బలరామకృష్ణ అభినందించారు. అనంతరం ఆయన మాట్్లడుతూ, అణగారిన వరా్లో్ల 
బ్రాహమాణ కుల వృతి్త ఉందని, వారు ఎవరికీ చెపు్కోలేని పరిసిథితి ఉననిప్టికీ ఆరి్ధకంగా ఎంతో 
ఇబ్ందులు ఎదురకింట్నానిరని, బ్రాహమాణుల సంక్షేమం కోసం రాజకీయాలకతీతంగా తన 
శక్్త వంచన లేకుండా బ్రాహమాణ సమాఖయూకు సహకారం అందిసా్తనని వల్లడంచారు. ఉననితమైన 
సామాజికవర్ంగా గురి్తంపు ఉననిప్టికీ బ్రాహమాణ సంఘం పేదరికంలో ఉండ ఎన్ని కష్టులు 
అందిస్తనానిరని తెలియజేశారు. ఈ సందర్ంగా బలరామకృష్ణని గాయత్రీ బ్రాహమాణ సంఘం 
ఆధ్వరయూంలో శాలువాలు కపి్, పూలదండలు వేసి వేద మంత్రోచాఛారణతో సతకిరించారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, బ్రాహమాణ సమాఖయూ నాయకులు పాల్్నానిరు.

ఆరింజ్  రీరిలీజ్ ను విజయవింతిం 
చేయిండి: గురాన అయ్యలు

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం, 
తెలుగువారి ఖ్యూతి ప్రపంచ నలుదిశలా 
చాటిచెపి్, ఆసాకిర్  అవారుడు సంతం 
చేసకునని ‘ఆర్ ఆర్ ఆర్ ’ చ్త్ర 
కథానాయకుడు, మెగా పవర్ సాటుర్  
రామ్ చరణ్  జనమాదిన్త్సవ వేడుకలో్ల 
భాగంగా ఈనెల 25, 26 తేదీలో్ల కా్లసిక్  
ప్రేమ కథా చ్త్రం ఆరంజ్ ని ర్రిలీజ్  
చేస్తనానిరని జనసేన నాయకులు గురాన 
అయయూలు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. 
ఆరంజ్  ర్రిలీజ్ ని ఉమమాడ విజయనగరం 
జిలా్లలోని పలు థియేటర్లలో 

ప్రదరి్శంచడం జరుగుతుందనానిరు. ఆరంజ్  ర్రిలీజ్ ను జనసేన పార్టు 
శ్రేణులు, మెగా అభిమానులు విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచాచిరు. 
ఆరంజ్  ర్రిలీజ్  ద్వరా వచేచి ప్రతీ రూపాయిని జనసేన పార్టుక్ విరాళంగా 
ఇసా్తమని చ్త్ర నిరామాత నాగబాబు ప్రకటించారనానిరు. ఈ ప్రకటనతో 
జనసేన పార్టు శ్రేణులు, మెగా అభిమానులు ఖుషీ అవుతునానిరనానిరు. 
అలాగే ఈనెల 27వ తేదీన రామ్ చరణ్  పుటిటున ర్జు వేడుకలను ఘనంగా 
నిర్వహిసా్తమనానిరు. ఆర్జు పలు సేవా కారయూక్రమాలు నిర్వహించాలని 
పార్టు శ్రేణులకు, మెగా అభిమానులకు పిలుపునిచాచిరు.
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పలు కుటంబాలకు మనోధైరాయానినిచిచిన లోకం మాధవి
శతఘ్ని న్యూస్: నెలి్లమర్ల నియోజకవర్ం, పూసపాటిరేగ మండలం, 
చ్ంతపలి్ల పంచాయతీలో జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి లోకం 
మాధవి చనిపోయిన ముత్స్యకారుల కుట్ంబానిని పరామరి్శంచారు. ఈ 
సందర్ంగా మాధవి మాట్్లడుతూ నెలి్లమర్ల నియోజకవర్ంలో ఉనని 
మత్స్యకార గ్రామలు చాలా దుర్ర పరిసిథితితులో్ల ఈర్జు ఉనానియి 
అని, ఈ పరిసిథితులక్ కారణం ప్రభ్తా్వల వైఫలయూమే అని ఎనినికలక్ 
ముందు ముత్స్యకార ఓట్ల కోసం జపం చేసి అధికారంలోక్ వచాచిక 
వారిని పటిటుంచుకోవట్్లదని మండపడాడురు. గత కనానిళ్ళుగా నెలి్లమర్ల 
నియోజకవర్ంలోని ముత్స్యకార గ్రామాల ప్రజలు వారి కుట్ంబాలని 
విడచ్పెటిటు వారి జ్వనాదికోసం ఎంతో దూరం వలసలు వళళువలి్సన 
పరిసిథితి కనిపిస్తందని, అదే ఈర్జు చ్ంతపలి్ల పంచాయతీలో ఇదదిరు 
మత్స్యకారుల చావుక్ కారణమైందని వారిలో ఒకరు గుజరాత్ మరకరు 
కరా్ణటకలో ప్రాణాలు విడచ్పెటటుడం ఎంతో విచారకరంగా ఉందని 
తెలిపారు. ఇనిని వలసలు కనసాగుతునని ఎంతో మంది ప్రాణాలు విడచ్ 
పెడుతునని ప్రభ్త్వం వారి గోడుని పెడచెవిన పెడుతుందని, ఉత్తరాంధ్ర 
నుండ ఎంతో మంది ఎన్ని ఎలు్లగా కాబినెట్ లో మంత్రులుగా ఉనని, 
ముత్స్యకార కుట్ంబాల పరిసిథితిలో్ల ఏ మారు్ రాలేదు అని ఇది అందరు 
ఆలోచ్ంచాలి అని మాధవి ప్రజలని కోరారు. వలసలని అరికట్టులి అంట్ 
ఈ ప్రాంతంలో జటిటునిరామాణం మరియు ఫిషంగ్ హార్ర్ర్ నిరమానించ్ ఉపాధి 
అవకాశాలు కలి్ంచాలని అపు్డే ఈ వలసలని అరికటటువచుచి అని 

తెలిపారు. సముద్ంలో వివిధ పరిశ్రమల నుండ వస్తనని రాసాయనాలని నేరుగా సముద్ంలోక్ వదలడం ద్వరా ముత్స్యసంపద దెబ్ తింటంది అని దని వలన తమకు జ్వన్పాధి 
కరువైందని ముత్స్యకారులు వాపోయారు. ఈ ప్రభ్తా్వలు మత్స్యకారులని ఒక ఓట్ బాయూంకుగానే చూస్తనానియని, జనసేన పార్టు ఒకకిట్ వారి పట్ల, వారి హకుకిల పట్ల ఎంతో చ్త్తశుది్ధతో 
ఉందని తెలిపారు. ఉత్తరాంధ్ర నుండ మత్స్యకార మంత్రిగా ఉనని సిదిరి అప్లరాజు వారి సమసయూలపై స్ందించకపోవటం, జటిటునిరామాణం పైన ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలక్ హామీ ఇవ్వకపోవడం 
ఎంతో సిగు్చేటని తెలిపారు. చనిపోయిన ముత్స్యకారుల కుట్ంబానిక్ ఆరి్ధకసహాయం అందజేసి వారిక్ 
అండగా ఉంట్మని లోకం మాధవి భర్సా కలి్ంచారు. అదే పంచాయతీలో ఇలు్ల దగ్ధం అయిన 
కుట్ంబానిని మాధవి లోకం పరామరి్శంచ్, వారి కుట్ంబానిక్ ఆరి్ధకసహాయం చేసి వారిక్ అండగా 
ఉంట్మని భర్సా ఇచాచిరు. మాధవి మాట్్లడుతూ పూరిగుడసెలు దగ్ధం అవ్వడం నియోజకవర్ంలో 
సాధారణంగా మారిపోయిందని వారిని కనీసం పలకరించట్నిక్, వారి ఆసిథి నషటుం తెలుసకోవట్నిక్ 
ఏ ప్రభ్త్వ అధికారి ఇప్టివరకు వీరి దగ్రక్ వచ్చిన దఖలాలు లేవని, వారిక్ ప్రభ్త్వం వారు పకాకి 
ఇలు్ల ఇప్టివరకు నిరిమాంచకపోవడం చాలా బాధకరమని, ఇలు్ల కట్టుకునే వారు బిలు్లల పెట్టుకుంట్ 
వారిక్ మంజూరు చేయట్్లదని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్నానిరు.

పూసపాటిరేగ మండలం, కొవావాడ గ్రామం లో జరుగుతునని పనికాహార పధకం లో భాగంగా 
పనిచేస్తునని మహిళల దగ్గరకి వెళ్లి, ప్రస్తుత ప్రభుతవా వైఫల్యూలు, నియోజకవర్గంలో కంటున 
పడిన అభివృద్ధి ని వారికి తెలియజేసి వచేచే ఎనినికలోలి జనసేన కి మద్దతు తెలపాలని కోరడం 
జరిగంద్ - శ్రీమతి లోకం మాధవి.

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


శనివారం, 25 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

హార్బర్ పేట ప్ింత్న్్న తదేకిం ఫిండేషన్ 
ప్రతిన్ధులతో కలిసి సిందరి్శించిన పింతిం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాక్నాడ రూరల్ మండలం, హార్ర్ పేటలో నివాసం ఉండే ప్రాంతం 
తుఫ్ను్ల, వరదలు వచ్చినపు్డు, సముద్ంలోని నీరు వచ్చి ఇళ్్ల మునిగి అనేక రకాలుగా 
నషటుపోతునానిమని, నీరు రాకుండా గట్టు నిరిమాంచాలని సాథినిక మత్స్యకార పెదదిలు జనసేన 
పార్టు పిఏసి సభ్యూలు, కాక్నాడ రూరల్ ఇంచార్జీ పంతం నానాజ్ని కోరడం జరిగింది. 
దనిక్ అయన స్ందించ్ తదేకం ఫండేషన్ వారిక్ తెలియచేయగా అప్రాంతానిని 
నానాజ్తో కలిసి తదేకం ఫండేషన్ ప్రతినిధులు సందరి్శంచడం జరిగింది.

పాడేరు మిండలిం పించాయితీల నాయకులకు డా.గింగులయ్య దిశాన్ర్దేశిం
శతఘ్ని న్యూస్: అల్్లరి స్తారామరాజు జిలా్ల, పాడేరు శుక్రవారం 
జనసేనపార్టు కారాయూలయంలో జరిగిన సమావేశంలో అరకు పార్లమెంట్ 
జనసేనపార్టు ఇనాఛార్జీ డా.గంగులయయూ పాడేరు మండలంలో గల వివిధ 
పంచాయితీల నాయకులకు దిశానిరేదిశం చేశారు. ఈ సందర్ంగా 
గంగులయయూ మాట్్లడుతూ జనసేనపార్టుక్ ర్జు ర్జుక్ ఆదరణ 
పెరుగుతునని కూడా ఇంకా మారుమూల పల్్లలో్ల ఉనని జనసైనికులకు 
స్షటుమైన ఎనినికల సమాయత్త సందేశం చేరేలా క్షేత్రసాథియిలో పరయూటన 
చెయాయూలి్సన అవసరం ఉంది అందులో భాగంగా 10 మంది సభ్యూలతో 
కూడన ఒక కమిటీ నియమించ్ వారిక్ మండలంలో గలా 26 
పంచాయతీలకు పార్టు బలోపేతం కోసం ఇనాఛార్జీస్ గా నియమించాలని 
తీరామానించడం జరిగింది. అవసరం అనుకునని చోట అందరు కలిసి 
కట్టుగా పని చెయాయూలి్సవుంది అందుకు తగిన ర్తిగా కారయూచరణతో 
ముందుకెళ్్లలని డా.గంగులయయూ తెలియజేస్తనానిమనానిరు. అదేవిధంగా 
మండలంలో గలా అనిని పంచాయతీలను పూరి్తగా క్షేత్రసాథియిలో పరయూటన పూరి్త చేసిన తరా్వత మండల కమిటీలో మరికంత మంది జనసైనికులక్ ప్రాధానయూత కలి్స్్త వారిక్ 
సముచ్తమైన సాథినం ఇచేచిందుకు తద్వరా పార్టు బలోపేతానిక్ కృష చేసేలా నిర్ణయిస్్త అరకు పార్లమెంట్ జనసేనపార్టు ఇనాఛార్జీ డా.గంగులయయూ 10 మందితో కూడన పంచాయితి 
ఇనాచిర్జీ లతో వచేచినెల 7 తేదీన జనసేనపార్టు మండల కమిటీ పున: నియామకం చేసేలా తీరామానించడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో పాడేరు మండల అధయూక్షులు నందోలి మురళి కృష్ణ, 
అధికార ప్రతినిధి బొంకుల దివయూలత, దుర్లత, ప్రధాన కారయూదరి్శ చ్ననిబా్యి, మాదేల నాగేశ్వరరావు, పవనిజం సరేష్, సోమరాజు, మత్స్యబాబు ఐటి ఇనాచిర్జీ సాలేబు అశోక్, చందు 
తదితర జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

చిిందాడగరువు ఎింపిటిసి దింపతులను 
అభినిందిించిన కిందుల దుర్గొష్

శతఘ్ని న్యూస్: డాకటుర్ బి.ఆర్ అంబేదకిర్ 
కోనస్మ జిలా్ల కల్కటుర్ చ్ందడగరువు 
ఎంపిటిసి మోటూరి కనకదుర్ 
వంకట్శ్వరరావు దంపతులకు జిలా్ల 
ఉత్తమ సేవా అవారుడు ఇచ్చిన సందర్ంగా 
ఉమమాడ తూరు్గోదవరి జిలా్లల జనసేన 
పార్టు అధయూక్షులు కందుల దురే్ష్ మోటూరి 
వంకట్శ్వరరావుకు స్్వట్ తినిపించ్ ఇంకా 
జనసేన పార్టులో ముందు ముందు ఎన్ని 
సేవా కారయూక్రమాలు చేయాలని మనస్ఫూరి్తగా 
కోరుకుంట్నానిను అని అభినందించారు.

ఘనింగా కళావతి జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ, జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆశయ సాధన కోసం, సిద్ధంతాల కోసం 
బలంగా పనిచేస్తనని రాష్ట్ర కాపు సంక్షేమ శాఖ మహిళ్ 
అధయూక్షురాలు మరియు విశాఖ జనసేన పార్టు లీగల్ సెల్ 
జనరల్ సెక్రటర్ అయిన కరణం న్కరతని కళ్వతి 
జనమాదిన జనమాదిన పురసకిరించుకని సబ్వరంలో 
ఉనని తాసపలి్ల ఫండేషన్ వారి ఆధ్వరయూంలో గో 
సంరక్షణ కంద్ంలో గోవులకు పశుగ్రాసం నిమిత్తం 
5116/- రూపాయలు ఇచ్చి గోవులతో కాసేపు 
గడపడం జరిగింది. దీనిక్ సహకరించ్న ఎస్ కోట 

కాపు సంక్షేమ శాఖ మహిళ్ అధయూక్షురాలు సౌబిండ వంకటలక్ష్మి, ఫండేషన్ అధయూక్షులు 
శంకర్ నాయుడు, అఖిల్ లకు కళ్వతి ధనయూవాదలు తెలపడం జరిగింది. జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి అయితే తప్ రాష్ట్రం బాగుపడదని బలంగా నమేమా 
వారందరికీ మరింత బలంగా పనిచేసే సామరథి్యం చ్త్తశుది్ధ, నిజాయితీ ఇమమాని పవన్ 
కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి అయేయూవరకు ఇదేవిధంగా పనిచేసా్తమని ఈ సందర్ంగా చెప్డం 
జరిగింది. అలాగే తాసపలి్ల ఫండేషన్ ఆధ్వరయూంలో సింహాద్రి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో 
జరిగిన బ్లడ్ డొనేషన్ కాయూంపుకు అట్ండ్ అయియూ రక్తదతలను, విదయూరుథిలను ఉదేదిశించ్ 
సమాజం పట్ల తమ బాధయూత గురించ్ చెపి్ వారిని ప్రోత్సహించడం జరిగింది. అకకిడ 
నిరా్వహకులు కళ్వతిక్ జనమాదిన శుభాకాంక్షలు చెబుతూ శాలువా కపి్ కకు కట్ 
చేయడం జరిగింది.

ముసి్లింలను కింటికి రప్పలా కాపాడుకుింటిం
శతఘ్ని న్యూస్: గుంట్రు, 
జనసేన పార్టు మూల 
సిదదింతాలో్లనే కులాలను 
కలిపే ప్రణాళిక, 
మతరహిత రాజకీయ 
ప్రసా్తవన ఉందని, ముసి్లం 
సమాజానిని కంటిక్ రప్లా 
కా పా డు కు ం ట్ మ ం టూ 

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ చేసిన వాయూఖయూల పట్ల ముసి్లం సమాజం జనసేన వంట 
నడచేందుకు సమాయత్తం అవుతుందని జిలా్ల జనసేన పార్టు అధికార ప్రతినిధి ఆళళు 
హరి అనానిరు. పార్టు 22 వ అధయూక్షుడు సయయూద్ షరుఫూదీదిన్ ఆధ్వరయూంలో శుక్రవారం 
శ్రీనివాసరావుతోటలోని పీర్లచావిడ సెంట్లర్ పవన్ భయాయూ మీతోనే మేము గోడప్రతులను 
ఆయన ఆవిషకిరించారు. ఈ సందర్ంగా ఆళళు హరి మాట్్లడుతూ సా్వతంత్రయూం 
వచ్చినప్టినుంచ్ రాజకీయ నేతలు ప్రజలను కులాల వారిగా మతాల వారిగా విడగొటిటు 
వారిమధయూ కులమత కుంపట్్ల రాజేసి తమ రాజకీయ చలి కాచుకునానిరని ఆవేదన వయూక్తం 
చేశారు. ఈ క్రమంలో పవన్ కళ్యూణ్ కులాలను కలిపే విధంగా మతరహిత రాజకీయ 
వయూవసథి సాథిపనే లక్ష్యంగా కృష చేయటం పట్ల యావత్ ప్రజానీకం హర్ం వయూక్తం చేయటం 
ఎంతో ముదవహం అనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ ఇచ్చిన భర్సా మేరకు ముసి్లంల భద్తకు 
, సంక్షేమానిక్ ఎవరు హాని తలపెటిటునా ఎంతటి వారినైనా సహించేది లేదనానిరు. వసధైక 
కుట్ంబాలకు నిలయమైన భారతదేశంలో ప్రజలందరూ అననిదముమాలా్ల కలిసండాలని 
జనసేన ఆకాంక్షిస్తందనానిరు. ఇక వైస్పీ ప్రభ్త్వం ముసి్లంలకు ఇచ్చిన హామీలో్ల ఒకకిటి 
కూడా నెరవేరచికపోవటం వారిని నమిమాంచ్ దగా చేయటమేనని ఆగ్రహం వయూక్తం చేశారు. 
ఇనానిళ్్ల తమను ఓట్ బాయూంకుగా మాత్రమే చూస్తనని రాజకీయ పార్టుల తీరుపై ముసి్లం 
సమాజం తీవ్ర అగ్రహావేశంతో ఉందని అదే క్రమంలో పవన్ కళ్యూణ్ ఉననితాశయాల 
మీద నీతినిజాయితీ, నిబద్ధత పట్ల నమమాకంతో ఏకపక్షంగా జనసేనకు మదదితు 
తెలుపుతుండటం రాష్్రానిక్ శుభపరిణామమనానిరు. ముసి్లంల జ్వన ప్రమాణాలపై 
పవన్ కళ్యూణ్ సమగ్ర నివేదిక తెపి్ంచుకుంట్నానిరనానిరు. ముసి్లం మైనారిటీలు అనిని 
విధాలా అభివృది్ధ సాధించేలా పవన్ కళ్యూణ్ ప్రతేయూక ప్రణాళికలు రూపందిస్తననిట్్ల 
ఆళళు హరి తెలిపారు. ముసి్లంలకు పవిత్రమైన రంజాన్ మాసం ప్రారంభం సందర్ంగా 
ముసి్లం సోదరులకు ఈ సందర్ంగా ఆళళు హరి శుభాకాంక్షలు అందచేశారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో నగర కారయూదరి్శలు మెహబూబ్ బాష్, బండారు రవీంద్, ఏడవ డవిజన్ 
అధయూక్షుడు రజాక్, సయయూద్ రఫీ, మొహమమాద్ యూసఫ్, షేక్ నాగూర్, మదర్, నాగూర్ 
బాబు, రామిశెటిటు శ్రీనివాసరావు, శెటిటు శ్రీను, రాష్ట్ర రలి్ల నాయకులు సోమి ఉదయ్, బలా్లల 
హేమంత్, బద్రిశెటిటు కుమారసా్వమి, భలే ప్రభాకరరావు, అలా గోవింద్, నండూరి సా్వమి 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

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

వైనాట్ 175 అనేది ఫెమిలియర్ జోక్: కిరణ్ రాయల్
శతఘ్ని న్యూస్:  తిరుపతి, జగన్ ను కాదని పట్టుభద్రులు ప్రతిపక్షానిక్ ఓట్శారని, దంగ ఓట్్ల 
వేయించడం కూడా వైస్పీ నాయకులకు చేతకాలేదని ఎదేదివా చేశారు. 6వ కా్లస్ చదివినవారితో 
పటటుభద్రులు ఓట్్ల వేయించారని శుక్రవారం మీడయా ముఖంగా తిరుపతి ఇంచార్జీ క్రణ్ రాయల్, 
పటటుణ అధయూక్షులు రాజారడడు, మన్జ్ మునుసా్వమి, క్షోర్ లు ఆర్పించారు. జనసేన కూడా 
ప్రభ్తా్వనిక్ వయూతిరేకంగా ఓట్ వేసిందని, ప్రభ్త్వ వయూతిరేక ఓట్ అడుడుకుంట్ వైస్పీ నాయకులు 
ఇంట్ల నుండ బయటకు రాలేరని హెచచిరించారు. స్ఎం జగన్ కు దముమాంట్ పులివందులలో 
గెలవాలనీ, ప్రజలు మారు్ కోరుకుంట్నానిరని, తసామాత్ జాగ్రత్త అంటూ వారు హెచచిరించారు. 
పవన్ కళ్యూణ్ ప్రజలకు ఏం కావాలో తెలుసకుని వారిక్ అండగా నిలబడుతునానిరని జనసేన 
కచ్ఛాతంగా వైస్పీని గదెది దించుతుందని, పిల్లలకు పాఠాలు చెపే్ది 16 నెలలు జైలులో ఉనని సిఎం 
జగన్మాహన్ రడడు ఆ అంటూ ఎదేదివా చేశారు. వచేచి సాధారణ ఎనినికలో్ల జగన్మాహన్ రడడుని గదెది 
దించడం ఖ్యమని క్రణ్ జోసయూం చెపా్రు. ఎనినికలు ఎపు్డు వచ్చినా జనసేన సిద్ధంగా ఉందని 
వైస్పీ పాలనను వదదిని జనం తీరు్ ఇచాచిరనని విషయానిని మరవవదదిని గురు్తచేశారు. వైకాపా 
సంత పార్టు ఎమెమాలేయూలే మారు్ కోరి వైకాపా నేతలను ఓడంచారని వై నాట్ 175 జగన్మాహన్ 
రడడు అంటూ సంత పార్టు ఎమెమాలేయూలతోనే ఓట్ వేయించుకోలేని జగన్మాహన్ రడడుక్ 2024లో ఓట్్ల 
ఏలా వేసా్తరని ఒక పోసటుర్ ను జనసేన నేతలు విడుదల చేశారు.

జనసేనను ఆదరిించిండి: మలిశెటిటి 
వింకటరమణ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట, కుల మతాలకు 
అతీతమైన పార్టు జనసేన పార్టు అని 
రాజంపేట అసెంబ్్ల జనసేన పార్టు ఇంచార్జీ 
మలిశెటిటు వంకటరమణ పేరకినానిరు. 
శుక్రవారం ఒంటిమిటటు మండల పరిధి 
మండపంపలి్ల పంచాయతీ అమమావారి 
పల్్ల, పలు గ్రామాలో్ల 73వ ర్జు పవననని 
ప్రజా బాట కారయూక్రమం నిర్వహించారు. 
ప్రజలతో మాట్్లడ సమసయూలను 
అడగి తెలుసకునానిరు. జనసేన పార్టు 

రూపందించ్న మేనిఫెసోటు కరపత్రాలను ఇంటింటిక్ పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్ంగా 
మలిశెటిటు వంకటరమణ మాట్్లడుతూ పేద బడుగు, బలహీన, మధయూతరగతి కుట్ంబాల 
సంక్షేమమే ధ్యూయంగా జనసేన పార్టు కృష చేస్తందనానిరు. వైసిపి అరాచక పాలనను 
ప్రజలు దృషటులో పెట్టుకని రానునని 2024 ఎనినికలో్ల జనసేనను ఆదరించాలనానిరు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కారయూదరి్శ రాట్ల రామయయూ, జనసేన వీర 
మహిళలు తదితరులు పాల్్నానిరు.

చిరుపవన్ సేవాసమితి వాటర్ ట్యింకర్ 
దావారా ఉచిత త్రాగునీరు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు, జనసేనపార్టు చ్రుపవన్ 
సేవాసమితి వాటర్ ట్యూంకర్ ద్వరా శుక్రవారం 
సఖీనేటిపలి్ల దడాడువారిపేట ప్రాంతంలో త్రాగునీరు 
లేక ఇబ్ంది పడుతునని ప్రజలకు జనసేనపార్టు 
ఆద్వరయూంలో ఉచ్త త్రాగునీరు సరఫరా చేయడం 

జరిగిందని నామన నాగభూషణం తెలిపారు.

గిరిజనులకు ద్రోహిం చేస్తాన్న 
వైసీపీ జగన్ రడిడి- చిర్రి బాలరాజు

శతఘ్ని న్యూస్:  పోలవరం నియోజకవర్ం, ఎసిటు కోయ 
రిజర్వడ్ నియోజకవర్ం ఈర్జు గిరిజనులు ఆరి్ధకంగాను 
అభివృది్ధలో గానీ ఇంకా వనుకబడే ఉనానిరు. ఇంతకు ముందు 
ఉనని ప్రభ్తా్వలు వేరే వరా్ల వాళళును తీసకువచ్చి ఎసిటులలో 
కలపడం వల్ల ఉదోయూగాల పరంగా గానీ రిజరే్వషన్ పరంగా గానీ 
అసలు కోయ వారు అణగారిపోయారు. గిరిజనుల సంసకిృతిని 
పాటించుకుంట్ ఇంకా అటవీ ప్రాంతాలలో నివసిస్్త ఏ 
పాపం పుణయూం తెలియని గిరిజన జాతిని ఈ విధంగా అసెంబ్్లలో 

తీరామానాలు చేస్తనట్వంటి ఈ వైస్పీ ప్రభ్త్వం జగన్ రడడుక్ సరికాదు అని గిరిజనులను 
ఇంత అనాయూయం చెస్తనట్వంటి వారు శిక్ష అనుభవిసా్తరని జనసేన పార్టు పోలవరం 
ఇంఛారిజీ చ్ర్రి బాలరాజు ఆవేదన వయూక్తం చేశారు. అలాగే పోలవరం నియోజకవర్ 
ఎమెమాలేయూ తెల్లం బాలరాజు అసెంబ్్లలో గిరిజనులను నాశనం చేసే తీరామానాలు చేస్తనని 
గిరిజనుడు అయియూ న్రుమెదపకపోవడం సిగు్ చేట్ అని, ఇలాంటి వారిక్ గిరిజనులు 
రానునని ర్జులలో తప్కుండా బుదిది చెపా్తరని ఆయన ఎదేదివా చేశారు.

తీనా్మర్ మల్లన్నకు మదదేతుగా 
హుస్్నబాద్ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: హుసానిబాద్, 
ప్రముఖ జరనిలిసటు, 
ప్రశినించే గొంతుక తీనామార్ 
మల్లనని అక్రమ అరసటును 
ఖండస్్త హుసానిబాద్ 
ని యో జ క వ ర ్ ం లో 
అఖిలపక్షం ఏరా్ట్ 
చేసినట్వంటి నిరసన 

కారయూక్రమంలో నియోజకవర్ జనసేన పార్టు పాల్్ని మదదితు తెలపడం జరిగింది. 
నియోజకవర్ కోఆరిడునేటర్ తగరపు శ్రీనివాస్ మాట్్లడుతూ తీనామార్ మల్లననిని బేషరతుగా 
విడుదల చేయాలని లేకుంట్ జనసేన పార్టు ఆధ్వరయూంలో పెదది ఎతు్తన నిరసన కారయూక్రమాలు 
చేపడతామని తెలపడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో మండల నాయకులు మల్్లల 
సంతోష్ మోర శ్రీకాంత్, గుండా సాయి చంద్, మాయూకల రాజు తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఎస్సైను ఎిందుకు ట్రానసై్ఫర్ చేస్రో 
ఉప ముఖ్యమింత్రి సమాధానిం చెపా్పలి: 

డా.యుగింధర్ పొన్న
శతఘ్ని న్యూస్: గంగాధర 
నెల్్లరు, వదురుకుప్ 
మండలం తిపి్నాయుడు 
పలి్ల గ్రామపంచాయతీ 
తిపి్నాయుడు పలి్ల సదువుల 
సంఘమిత్ర భబితను 
తొలగించాలని నియోజకవర్ం 
ఇంచారిజీ డ.యుగంధర్ 

పనని డమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్ంగా పత్రికా ప్రతినిధులతో మాట్్లడుతూ తండ్రి 
ఎంపిటిసి, తన కుమార్త విదయూనభయూసిస్్త సంఘమిత్ర ఉదోయూగం ఎలా చేస్తందని 
ప్రశినించారు. వారంలోపు ఉదోయూగం నుంచ్ తొలగించకపోతే జనసేన ఆధ్వరయూంలో 
ధరాని నిర్వహిసా్తనని తెలిపారు. వదురుకుప్ మండలంలో మంచ్ ఎసె్్సను ఎందుకు 
ట్రాన్స్ఫర్ చేసార్ ఉప ముఖయూమంత్రి సమాధానం చెపా్లని ఈ సందర్ంగా ఆగ్రహం 
వయూక్తం చేశారు. వదురుకుప్ం మండలానిక్ ఎసె్్సని వంటనే నియమించాలని డమాండ్ 
చేసారు. అధికారుల చేత పని చేయించలేని అసమరుథిడు ఉప ముఖయూమంత్రి నారాయణ 
సా్వమి అని, చట్టునిక సంకెళ్ళు వేస్తనని సా్వమి నిరంకుశతా్వనిని ఖండస్తనానిని ఏదేదివా 
చేసారు. కారు పెటిటు నగరం మండల కంద్ం నుండ పచ్చికాపల్లం, వదురుకుప్ం, 
మొరవ, దేవళంపేట మీదుగా నిర్వహించే పాదయాత్రను విజయవంతం చేదదిమని 
జనసేన నాయకులకు, జనసైనికులకు, వీరమహిళలకు, పౌర సంఘాలకు, ప్రజా 
సంఘాలకు, అంబేదకిర్ యువజన సంఘాలకు, అభివృది్ధని కోరుకునే ప్రతీ ఒకకిరిక్ 
పిలుపు నిచాచిరు. తద్వరా ర్డుడు ప్రమాదలను అరికడదమని, నియోజకవర్ ప్రజలకు 
అండగా నిలబడుదమని తెలియజేసారు. పవన్ కళ్యూణ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్రానిక్ భవిషయూతు్త 
అని, ఒకకిసారి అవకాశం ఇసే్త జనరంజక పాలన అందిసా్తమని ఈ సందర్ంగా పవన్ 
కళ్యూణ్ అందిస్తనని సేవలను కనియాడారు. ఈ కారయూక్రమంలో వదురుకుప్ం మండల 
ఉపాధయూక్షులు సతీష్, జిలా్ల సంయుక్త కారయూదరు్శలు కోలార్ వంకట్ష్, రాఘవ, మండల 
స్నియర్ నాయకులు యాతిశ్వర్ రడడు, మండల కారయూదరు్శలు శరత్, రాజు, జనసైనికులు 
ఉనానిరు.

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

ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరిించడింలో 
అధికార పారీటి విఫలిం: రడిడి అప్పలనాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: ఏల్రు, డంపింగ్ యార్డు లో తగలబడుతునని చెత్త కారణంగా సాథినిక ప్రజలు 
అనార్గాయూనిక్ గురవుతునానిరని జనసేన పార్టు ఏల్రు నియోజకవర్ ఇంచారిజీ రడడు అప్లనాయుడు 
తెలిపారు. సాథినిక ఏల్రు నియోజకవర్ జనసేన పార్టు కారాయూలయంలో శుక్రవారం విలేకరుల 
సమావేశానిని నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో రడడు అప్లనాయుడు మాట్్లడుతూ ప్రతి ర్జూ ఏల్రు 
నగరంలోని శానిటర్ సిబ్ంది సేకరించ్న చెత్తను ముని్సపల్ అధికారులు సేంద్రియ ఎరువులుగా 
మారాచిలి్సనది పోయి డంపింగ్ యారుడు లో తగలబెటటుడం దరుణమనానిరు. దని కారణంగా వలువడే 
పగ ఆ చుట్టుపకకిల ఉనని 13, 14 డవిజన్లలో వాయూపి్త  చెంది అకకిడ ప్రజలు వివిధ ర్గాల బారిన 
పడటంతో పాట్ శా్వసకోశ సమసయూలు ఎదురకింట్నానిరనానిరు. ఆ ప్రాంతంలో నివసిస్తనని వేలాది 
మంది ప్రజల అస్వసథిత అధికార పార్టు ప్రజాప్రతినిధులు పటిటుంచుకోవడం లేదనానిరు. ప్రజా సమసయూలు 
పరిషకిరించడంలో అధికార పార్టు ప్రజాప్రతినిధులు విఫలమయాయూరనానిరు. ప్రజాసమసయూలు పటటుని 
వైఎసా్సర్ స్పీ నేతలు కనీసం సాథినిక ప్రజల ఆర్గయూం కోసమైనా స్ందించాలనానిరు. మాజ్ వైదయూ 
ఆర్గయూ శాఖ మంత్రి, సాథినిక ఎమెమాలేయూ ఆళ్ల కాళీకృష్ణ శ్రీనివాస్ (ఆళ్ల నాని)క్ ఏమాత్రం మానవత్వం 

ఉనాని నగరపాలక సంసథి పరిధిలో ఉనని డంపింగ్ యారుడు వదదికు వచ్చి పరిశీలించ్ ప్రజల బాధలు తెలుసకోవాలని స్చ్ంచారు.  జనసేన పార్టు అధికారంలోక్ వచ్చిన వంటనే డంపింగ్ 
యార్డు సమసయూ తేలుసా్తమని రడడు అప్లనాయుడు హామీ ఇచాచిరు. ఈ సమావేశంలో పశిచిమగోదవరి జిలా్ల సంయుక్త కారయూదరి్శ ఓబిలిశెటిటు శ్రావణ్ గుపా్త, నగర ఉపాధయూక్షులు గుబ్ల 
నాగేశ్వరరావు, ప్రధాన కారయూదరి్శ సరిది రాజేష్, అధికార ప్రతినిధి అలు్ల సాయి చరణ్, కారయూదరి్శ కందుకూరి ఈశ్వరరావు, బొత్స మధు, బండా రాము నాయుడు తదితరులు పాల్్నానిరు.

డాకటిర్ కిందుల నాగరాజు ఆధవార్యింలో పవనన్న 
ప్రజాబాట 2వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ దక్షిణ 
నియోజకవర్ం, గురువారం 
సాయంత్రం 35వ వారుడు పలు 
ప్రాంతాలలో జనసేన నాయకులు, 
32వ వారుడు కార్రేటర్ డాకటుర్ 
కందుల నాగరాజు పలు 
ప్రాంతాలు పవననని ప్రజబాట 
కనసాగించారు. ఈ సందర్ంగా 
ప్రతి ఇంటిక్ వళి్ల ప్రజా సమసయూలను 
అడగి తెలుసకునానిరు. పవన్ 

కళ్యూణ్ అధికారంలోక్ వసే్త ప్రజలకు జరిగే మంచ్ని వివరించారు. అనంతరం డాకటుర్ 
కందుల నాగరాజు మాట్్లడుతూ ప్రజా వయూతిరేక విధానాలు అవలంబిస్తనని ప్రభ్త్వం 
పై ప్రజలు ఆగ్రహంగా ఉనానిరని చెపా్రు. వైస్పీ ప్రభ్త్వం అధికారంలోక్ వచ్చిన 
నాలుగేళ్లలో ప్రజలకు చేసిందేమో లేదని తెలిపారు. అట్ ప్రజలతో పాట్ ఇట్ 
ఉదోయూగస్తలు కూడా ప్రభ్త్వ విధానాలపై మండపడుతునానిరని పేరకినానిరు. పెరిగిన 
నితాయూవసర ధరలతో ప్రజలు అవసథిలు పడుతుంట్ ప్రభ్త్వం పటిటుంచుకోవడంలేదని 
ఆర్పించారు. ప్రజా సమసయూలపై పవన్ కళ్యూణ్ అలుపెరగని పోరాటం చేస్తనానిరని 
చెపా్రు. ఆయన ఆదేశాలతో, స్చనలతో తాము కూడా ప్రజాక్షేత్రంలోక్ వచాచిమని 
చెపా్రు. జనసేన అధికారంలోక్ వసే్త రాష్ట్ర అభివృది్ధ సాధయూమని చెపా్రు. ప్రజలు 
కూడా జనసేన వననింట్ ఉనానిరని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
కోమలి, మంగ, రఘు, ప్రసాద్, అడపా సతి్తబాబు, గణేష్, నగేష్, నవీన్, తెలుగు అరుజీన్, 
జానక్, ఝానీ్స, దుర్, కుమరి, అలేఖయూ, రాజి, వంకతి కందుల బద్రీనాథ్ తదితరులు 
పాల్్నానిరు.

శ్రీశ్రీశ్రీ పటటిభి రామచింద్రస్వామి వారి నూతన 
ఆలయ పునః ప్రతిషటి మహోతసైవింలో పాల్గొన్న 

తణుకు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:   తణుకు 
నియోజకవర్ం, తణుకు మండలం 
కమరవరం గ్రామంలో శ్రీశ్రీశ్రీ పట్టుభి 
రామచంద్సా్వమి వారి న్తన 
ఆలయ విగ్రహ, శిఖర పునః ప్రతిషటు 
మహోత్సవ కారయూక్రమంలో తణుకు 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టు ఇంచార్జీ 
విడవాడ రామచంద్రావు మరియు 
తణుకు మండల అధయూక్షులు చ్కాకిల 
వేణు, తణుకు టౌన్ ప్రధాన కారయూదరి్శ 
పంతం నానాజ్, జవా్వది ప్రసాదు 
మరియు కమర్వరం జనసేన పార్టు 
నాయకులు మాదిరడడు సరేష్, పండు, 
ఎం సబా్రావు(ఎంపిటిసి) తెలగారడడు 

లక్ష్మి, డ శీను కారయూకర్తలు అభిమానులు పాల్్నానిరు.

మినుము రైతులకు లక్ష రూపాయల 
నషటిపరిహారిం అిందిించాలి: సిందు పవన్

శతఘ్ని న్యూస్: గుడవాడ నియోజకవర్ం, 
రూరల్ మండలంలో, మోటూరు 
గ్రామంలో అకాల వరా్లకు సమారు 
70 ఎకరాలో్లని మినుము పంట పూరి్తగా 
నాశనం అయిపోయిందని తెలుసకుని 
జనసేన నేత సందు పవన్ ఆధ్వరయూంలో 
అకకిడక్ వళి్ల రైతులను పరామరి్శంచారు. 
ఈ సందర్ంగా నాయకులతో రైతులు 

మాట్్లడుతూ… ఎకరానిక్ సమారుగా లక్ష రూపాయల వరకు పెట్టుబడ పెట్టురని. చేతిక్ 
వచ్చిన పంట వర్ం కారణంగా పూరి్తగా పాడైపోయిందని. ఇకకిడునని వారంతా కౌవులు 
రైతు వయూవసాయ కుట్ంబ్కులని. ప్రభ్త్వం మమమాలిని ఆదుకోకపోతే ఆతమాహతయూలే మాకు 
దికకిని. కనీసం మమమాలిని ఏ నాయకుడు పరామరి్శంచలేదని జనసేన నేతలకు రైతులు 
ఆవేదన వయూక్తం చేశారు. జనసేన నాయకులు మాట్్లడుతూ… రైతులకు నషటుపరిహారం 
క్ంద ఎకరానిక్ లక్ష రూపాయలు అందేంతవరకు నాయూయ పోరాటం చేసా్తమని. జనసేన 
పార్టు రైతులకు ఎపు్డు అండగా నిలబడుతుందని ధైరయూం చెపా్రు. ఈ కారయూక్రమంలో 
కృష్్ణజిలా్ల కారయూదరి్శ పేరిని జగన్, కృష్్ణ జిలా్ల నాయకులు గంట్ చైతనయూ మండల 
పార్టు నాయకులు శనకాకియలు, మలే్లశ్వరి, కప్రి్త విమల కుమారి మరియు సాథినిక 
నాయకులు, వీరమహిళలు, జనసైనికులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

కొతతాపాలిం నరవ వళ్్ల రహదారిపై ఎగువ ప్ింతిం 
నుిండి నీరు రాకుిండా తగు చర్యలు తీస్కోవాలన్ 

జనసేన డిమాిండ్
శతఘ్ని న్యూస్:   విశాఖ పశిచిమ 
మరియు పెందురి్త నియోజకవర్ 
89, 88 వ వారుడుల సరిహదుది 
ప్రాంతమైన కత్తపాల్ం నుండ 
నరవ గ్రామాక్ వళ్్ల రహదరి చరిచి 
వదది కదిదిపాటి వరా్నిక్ ఎగువ 
ప్రాంతం నుండ నీరు రహదరిపై 

వచ్చి నిలవ ఉండడం వలన వాహనదరులకు పాదచారులకు తీవ్ర ఇబ్ందులకు గురై 
యాక్్సడంట్్ల కూడా జరుగుతునానియని జనసేన పార్టు సభ్యూలు ఆవేదన వయూక్తం చేశారు, 
సాథినిక నాయకులు మాట్్లడుతూ పెదదిపెదది వరా్లు తుఫ్ను పడుతుననిపు్డు మాత్రమే 
మేగాద్రిగడడు రిజరా్వయర్ మరియు ఎగువ ప్రాంతం నుండ నీరు వచేచిదని కానీ ఇపు్డు 
చుటూటు ఉనని లేఔట్ లో నిరామాణాలు చేపటటుడం, లేఔట్ రహదరులను నీరు వళ్్ల ప్రవాహ 
మారా్నిక్ అడడుంగా వేయడం వలన కదిదిపాటి వరా్లు కూడా ర్డుడుమీద నీరు వచ్చి నిల్వ 
ఉండపోతుందని పలుమారు్ల అధికారులకు జనసేన పార్టు ద్వరా అభయూరిథించ్న సమసయూ 
పరిష్కిరానిక్ మార్ం చూపడం లేదని, దీనివలన రహదరిని ఉపయోగించే సమారు 
30 గ్రామాల ప్రజలు వాహనదరులు పాదచారులు ఇబ్ంది గురై యాక్్సడంట్్ల కూడా 
జరుగుతునానియని, నీరు నిలవడం వల్ల ర్డుడు మార్ం కూడా తీవ్రంగా పాడైపోయిందని, 
నీరు నిలవడం వలన చుటూటు నివసిస్తనని ప్రజలకు కూడా ఆర్గయూమైన సమసయూలు 
వస్తనానియని దయచేసి అధికారులు, సాథినిక పాలక నాయకులు వంటనే స్ందించ్ నీరు 
నిల్వచేరకుండా తగు చరయూలు చేపట్టులని జనసేన పార్టు ద్వరా కావడం జరిగింది. ఈ 
కారయూక్రమంలో సాథినిక జనసైనికులు వబి్న జనారథిన శ్రీకాంత్, జోగ వంకట్ష్, నాగం 
ప్రశాంత్, చామరి్త జయదీప్, చ్డపలి్ల ప్రశాంత్ మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

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

పోలేరమ్మ తలి్ల, అింకమ్మ తలి్ల జాతరలో పాల్గొన్న గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, గురువారం జరిగిన కర్పడు పోలేరమమా తలి్ల, అంకమమా తలి్ల, 
ఉగాది సందర్ంగా తిరునాళళు మహోత్సవ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టు ఆధ్వరయూంలో భార్ 
లైటింగ్ విదుయూత్ ప్రభను మరియు సాంసకిృతిక కారయూక్రమాలు ఏరా్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టు జిలా్ల అధయూక్షులు ముఖయూ అతిధిగా గాదె వంకట్శ్వరరావు పాల్్నానిరు. 
ఈ సందర్ంగా గాదె మాట్్లడుతూ… ఈ గ్రామంలో ఉనని పెదదిలకు, బయట నుంచ్ వచ్చిన 
మన బంధువులకు ఈ కారయూక్రమానిని ఇంత గొప్గా నిర్వహిస్తనని కమిటీ సభ్యూలకు అందరిక్ 
పేరు పేరున ధనయూవాదలు తెలుపుతునానినని, ఇలాంటి భార్ లైటింగ్ ప్రభను మన పార్టు కుట్ంబ 
సభ్యూల ఆధ్వరయూంలో వరుసగా 2 వ సంవత్సరం నిర్వహించడం చాలా సంతోషకరమని అధికార 
ప్రభ్త్వం వారు పోలీసలను ముందు పెటిటు చాలా అరాచకాలు చేస్తనానిరు. మేము అనిని పరిమాషను్ల 
అధికారికంగా తీసికునాని మా వాళళుని పోలీస్ వారు వచ్చి ఇబ్నుదిలకు గురిచేస్తనానిరు. ఊరులో 
ప్రతి ఒకకిరు సంతోషంగా జరుపుకునే పండగను ఇలా ఇబ్నుదిలకు గురి చేయటం చాలా దురామార్ం, 

నేను ఒకకిట్ చెపు్తనాని మీరు అందరూ రేపు వచేచి ఎనినికలో్ల జనసేనపార్టుక్ వేసి ఓట్ వేసి ఈ చేతకాని ప్రభ్తా్వనిని గదెది దించాలి అని కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలా్ల నాయకులు అడపా 
మాణికాయూలరావు, నారదస ప్రసాద్, కశవ, శిఖ్ బాలు, సిరిగిరి శ్రీను, చట్రాల త్రినాద్, రాడ్ల శ్రీను, నెల్్లరు రాజేష్, గోపిశెటిటు సాయి, కందుల సైదయయూ, మాసాబతు్తని శ్రీనివాసరావు, 
పోతంశెటిటు శ్రీనివాసరావు, చ్ంతా పెదది భద్యయూ, దగు్పాటి శ్రీనివాసరావు, గోపి దేశి సాంబశివరావు, శిరిగిరి సోమయయూ, మొకరల హరి బాలకృష్ణ, యదదినపూడ రమేష్, కర్పాడు గ్రామ 
జనసేన పార్టు నాయకులు వీర మహిళలు, కారయూకర్తలు అభిమానులు పాల్్నానిరు.

శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి ఆలయ శింకుస్థాపనలో 
పాల్గొన్న పిత్న్

శతఘ్ని న్యూస్: ముమిమాడవరం, రాష్ట్ర జనసేన పార్టు 
రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు ముమిమాడవరం 
నియోజకవర్ ఇనాచిర్జీ పితాని బాలకృష్ణ తాళళురేవు 
మండలం, సంకరపాల్ం గ్రామంలో శ్రీ అయయూప్ 
సా్వమి ఆలయ శంకుసాథిపనలో పాల్్నానిరు. ఈ 
కారయూక్రమంలో వంట రాష్ట్ర కారయూదరి్శ జకకింశెటిటు 

బాలకృష్ణ, మండల అధయూక్షులు అతి్తలి బాబురావు సంకర చంద్ం, కపి్శెటిటు బుజిజీ, 
పితాని రాజు మరియు నాయకులు కారయూకర్తలు పాల్్నానిరు.

చికితసై పొిందుతున్న జింగాలపలి్ల గ్రామ ప్రజలకు 
మనోధైరా్యన్్నచిచిన అతికారి దినేష్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట నియోజవర్ం, సిద్ధవటం 
మండలం, జంగాల పలి్లక్ చెందిన గ్రామ ప్రజలు 
ఇటీవల ఉపాధి పని కోసం ఆటలో వళ్తునని 
సందర్ంలో అక్రమంగా ఇసకను తరలిస్తనని 
లార్ ఆటను ఢీకటటుడంతో ఆటలో ప్రయాణిస్తనని 
14 మంది ప్రయాణికులకు గాయాలు కావడం, 
అందులో ఇదదిరు ప్రయాణికులకు యాక్్సడంట్ 
లో పూరి్తగా కాళ్్ల తీసేయడం జరిగింది. ఈ 
సంఘటన తెలుసకునని రాజంపేట జనసేన 

పార్టు యువ నాయకుడు అతికారి దినేష్ ఆస్త్రిలో చ్క్త్స పందుతునని జంగాలపలి్ల గ్రామ 
ప్రజలను పరామరి్శంచ్ వారిక్ వైదయూ ఖరుచిల కరకు జనసేన పార్టు తరఫున దినేష్ 60,000/- 
రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం అందించడం జరిగింది. ఈ అక్రమ ఇసక రవాణా చేస్తనని వారిని 
కఠినంగా శిక్షించాలని, అంతే కాకుండా ప్రమాదంలో గాయపడడు జంగాలపలి్ల ప్రజలను ప్రభ్త్వం 
ఆదుకోవాలని లేని పక్షంలో బాధితుల అండగా పోరాటం చేసేందుకు జనసేన పార్టు సిద్ధంగా 
ఉంట్ందని తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టు మండల ఇనాచిరిజీ కట్టు రాజేష్, 
జనసేన నాయకులు పండ్ర రంజిత్, కోనేటి హరి, వంకట రమణ తదితరులు పాల్్నానిరు.

శ్రీసోమలమ్మ తలి్ల జాతర మహోతసైవింలో 
పాల్గొన్న గురుదత్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం 
నియోజకవర్ం, రాజానగరం 
మండలం, చక్రద్వరబంధం 
గ్రామానిక్ చెందిన శ్రీసోమలమమా 
తలి్ల ఆలయ కమిటీ వారి పిలుపు 
మేరకు అమమా వారి జాతర 
మహోత్సవంలో పాల్్ని, 
అమమావారిని దరి్శంచుకునని 
రాజానగరం నియోజకవర్ం 
జనసేన పార్టు ఇంచార్జీ & 

ఐకయూరాజయూ సమితి అవారుడు గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్. ఈ కారయూక్రమం ఉమమాడ 
తూరు్గోదవరి జిలా్ల జనసేన పార్టు ప్రధాన కారయూదరి్శ మైరడడు గంగాధర్, రాజానగరం 
మండల జనసేన పార్టు అధయూక్షులు బతి్తన వంకనని దర, ప్రగడ బాలాజ్, నాగ వరపు 
భానుశంకర్, గోవింద్, కామిరడడు పెదదికాపు, చలా్ల ప్రసాద్ అయాయూల విష్్ణ, హేమంత్ 
తదితరులు పెదది ఎతు్తన పాల్్నానిరు.

విదా్యరుధులకు జనసేన గా్లస్ల పింపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్:  విజయనగరం జిలా్ల, 
గజపతినగరం నియోజకవర్ం, దతి్త రాజేరు, 
ఎస్.బూరిజీ వలస గ్రామం, ఎలిమెంటర్ 
స్కిల్ 30 మంది విదయూరుథిలకు రాగి జావ 
తీసకనుటకు పిల్లలు ఇంటిక్ వళి్ల రావడం 
చూసి వాళ్ల ఇబ్ందులు గ్రహించ్ జనసేన పార్టు 
మండల అధయూక్షులు చప్ అపా్రావు స్కిల్ 
మాసటుర్ తో మాట్్లడ గా్లసలు పంపిణీ చేయడం 

జరిగినది. ఈ కారయూక్రమంలో కారయూ నిర్వహణ కమిటీ మామిడ దురా్ప్రసాద్ మరియు 
జనసేన నాయకులు మరడ దురా్రావు, బను తిరపతి, క్కకిర భాసకిరరావు స్కిల్ 
టీచర్్స పాల్్నడం జరిగినది.
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