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రాజధాని రైతులకు మద్దతుగా నిలిస్తే దాడులు చేస్తేరా?
• బీజేపీ జాతీయ కార్యదర్శి శ్రీ సత్య కుమార్ పై దాడి గర్హనీయం
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని కోసం భూములు ఇచ్చిన రైతులు 1200 రోజులుగా చేస్తున్న దీక్షలకు మద్దతు పలికిన బీజేపీ జాతీయ 
కార్యదర్శి శ్రీ వై.సత్య కుమార్ గార్పై వైసీపీ శ్రేణులు దాడికి పాల్పడటం గర్హనీయమని జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
ఒక ప్రకటనలో ఖండించారు. అధికారంలో ఉన్న వైసీపీ దాదాగిర్ పరాకాషటీకు చేర్ందనే వాసతువం ఈ దాడితో మరోమారు 
తేటతెల్లమయంది. ఈ దాడిని ప్రతి ప్రజాస్వామ్యవాది ఖండించాలి. రాజధాని రైతులకు మద్దతుగా నిలిసేతు దాడులు చేస్తుమని రాష్ట్ర 
పాలకులు సందేశం ఇస్తున్్నరా? ఇదే వైసీపీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్ రెడిడి గార్ విధానం అయతే మేము కచ్చితంగా ప్రజాస్వామ్య 
పద్ధతిలోనే సమాధానం ఇస్తుం. ‘ఆదిన్రాయణ రెడిడి తప్పంచుకున్్నరు’ అని వైసీపీ ఎంపీ ప్రకటంచారు అంటూ శ్రీ సత్య కుమార్ 
గారు చెప్పన మాటలపై పోలీస్లు దరా్యప్తు చేపట్టీలి. రాజధాని ప్ంతంలో వైసీపీ శ్రేణులు చేసిన ఈ దాడి ఘటనను బీజేపీ 
అధిన్యకతవాం తీవ్ంగా పర్గణంచాలి. కంద్ర ప్రభుతవాం సమగ్ర విచారణ చేయాలి. మూడు రాజధానులు అంటూ ప్రజలను 
మభ్యపెడుతున్న వైసీపీ ముఖ్యమంత్రినీ, ఆయన పార్టీనీ ఉతతురాంధ్ర, రాయలసీమ ప్ంతాలో్లని పటటీభద్రులే ఎమ్మెలీసీ ఎని్నకలో్ల 
తిరస్కర్ంచారు. క్షోభపడుతున్న రాజధాని రైతులకు అండగా నిలుస్తున్న రాజకీయ పక్షాలను, సంఘాలను వైసీపీ ముఖ్యమంత్రి, 
ఆయన అనుచరులు వర్గ శత్రువులుగా చూస్తున్్నరు. రాష్ట్ర పాలకులు స్మాన్య ప్రజలపైన్, ప్రశ్నంచ్న వార్పైన్ ఏ విధంగా 
దౌర్జన్్యలు చేస్తున్నదీ, ప్రతిపక్ష న్యకులను వేధిస్తు, వార్పై దాడులకు పాల్పడుతున్నదీ తవారలోనే కంద్ర ప్రభుతవాం దృష్టీకి 
జనసేన పార్టీ తీస్కువెళతుందని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ స్పషటీం చేశారు.

 పవన్ కళ్యాణ్ ని రాజకీయాలకు 
అతీతంగా స్వాగతిద్ద ం

ఉన్నత చదువుల కంద్రం నేషనల్ ఇనిసీటిటూ్యట్ ఆఫ్ టెకా్నలజీ (NIT)లో ఏప్రిల్ 6న జరగనున్న ‘స్ప్రంగ్ స్్ప్ర - 23’ కార్యకమానికి మన 
ప్రియతమ నేత, జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ముఖ్య అతిధిగా హాజరవుతున్న సందరాభాన ఆయనకు రాజకీయాలకు అతీతంగా 
స్వాగతం పలుకుదామని జనసేన పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ బి.మహందర్ రెడిడి ఒక ప్రకటనలో స్చ్ంచారు. నిట్ ప్ంగణంలో ఈ కార్యక్రమం 
ఒక వేడుకలా జరుగుతుంది. ఆ వేడుకకు మనం మర్ంత శోభ చేకూరుచిదాం. జన సైనికులు ఓ విషయం గురుతుంచుకోవలసిందిగా విజ్ఞపతు 
చేస్తున్్నను. ‘స్ప్రంగ్ స్్ప్ర - 23’ రాజకీయేతర కార్యక్రమం. అందువల్ల ఎవరూ జనసేన పతాకాలను ప్రదర్శించ వదు్ద. అదే విధంగా 
రాజకీయ నిన్దాలు చేయవదు్ద. మన ప్రియతమ న్యకుడు ప్రసంగాని్న శ్రద్ధగా ఆలకిదా్దం. క్రమశక్షణతో ఈ కార్యక్రమాని్న జయప్రదం 
చేదా్దం అని మహందర్ రెడిడి కోరారు.

 టి.శివశంకర్ శీఘ్రగతిన కోలుకోవాలి
జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, అంబేద్కర్ భావజాలాని్న సంపూర్ంగా అవగతం చేస్కున్న శ్రీ తమ్మెరెడిడి శవశంకర్ గారు అసవాస్థతకు 
గురయా్యరని తెలిసి కలత చెందానని జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. జనసేన సిదా్ధంతాలను తన 
వాద పటమతో చరాచి వేదికలు, ప్రసంగాల దావారా బలంగా వినిపంచే శ్రీ శవశంకర్ గారు సంపూర్ంగా కోలుకుని ఎప్పటలాగే దైనందిన, 
పార్టీ కార్యక్రమాలలో పాల్గంట్రని విశవాసిస్తున్్నను. ఈ రోజున ఆయనకు జరుగుతున్న ఆపరేషన్ విజయవంతం కావాలని, ఆయనకు 
సంపూర్ ఆయుష్షును ఆ భగవంతుడు ప్రస్దించాలని మనస్రా కోరుకుంటున్్ననని జనసేన్ని పేర్్కన్్నరు.

వచ్చే ఎనినికల్లో  జనసేన పార్టీకి మద్దతుగా నిలవాలి: ల్కం మాధవి
నెలి్లమర్ల, డంకాడ మండలం, గుణుపూరుపేట గ్రామంలోని యాతపేటలో శుక్రవారం నెలి్లమర్ల నియోజకవర్గ జనసేన న్యకురాలు శ్రీమతి లోకం మాధవి గడప గడపకి 
తిర్గి ప్రజల యొక్క సమస్యలను అడిగి తెలుస్కొని, వాట పర్ష్కరానికి కృష్ చేస్తునని భరోస్ కలి్పంచడం జర్గింది. వచేచి ఎని్నకలో్ల జనసేన పార్టీకి మద్దతుగా నిలవాలని 
కోరడం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన న్యకులు మర్యు జనసైనికులు పాల్గనడం జర్గింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ఫిలింనగర్ కు తక్షణమే త్రాగునీరు అిందివ్వాల 
-బత్తు ల డిమిండ్

కుట్ర పూరితంగా ధర్మాని భగనిం చేయడానికి విఫలయతనిం చేసిన వైసిపి గండాలు
సుమారు 4 గంటలపాటు మహాధరని
శంతియుతంగానే ధర్నిను కొనసాగంచిన జనసేన శ్రేణులు
తక్షణమే ఫిలంనగర్ కాలనీకి మంచినీరు మంజూరు చేసాతామని అధికారుల హామి
ధర్నిలో పాల్గొనని సుమారు 200 మంది మహిళలు
శతఘ్్న న్్యస్: రాజానగరం, కోరుకొండ మండల కంద్రమైన కోరుకొండ గ్రామం 
ఫిలింనగర్ లో నివాసముంటున్న ఎసిటీ స్మాజిక వరా్గనికి చెందిన స్మారు 200 మంది 
కూలి పని చేస్కునే జీవనోపాధి కొనస్గిస్తున్న వీర్ కాలనీకి గత రెండు నెలలుగా 
త్రాగునీరు లేక, ముఖ్యంగా ఈ వేసవికాలం కావడంతో త్రాగడానికి మంచ్నీరు లేక 
కటకటలాడుతూ తీవ్ ఇబ్ందులకు గురవుతున్న కాలనీవాస్లు శుక్రవారం కోరుకొండ 

గ్రామ సచ్వాలయం వద్ద సంబంధిత అధికారులను నిలదీయగా వార్ నుంచ్ సరైన సమాధానం రాకపోవడంతో నిరసన కార్యక్రమం నిరవాహంచడం జర్గింది. ఈ 
కార్యక్రమానికి సంఘీభావంగా వార్ పక్షాన పోరాట్నికి జనసేన రాజనగరం నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు బతుతుల బలరామకృష్, శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి, జనసేన 
న్యకులు, జనసైనికులు, వీరమహళలు పెద్ద ఎతుతున పాలో్గని అధికారులను నిలదీస్తు… రోజుకు కవలం ఇంటకి ఒక్క బిందె నీళ్ల వస్తున్్నయని, ఒకో్క రోజు అవి కూడా 
రావట్్లదని, మంచ్నీట కొరతతో ఇబ్ందులు ఎదుర్్కంటున్న కాలని వాస్లకు తక్షణమే నిత్యం వార్కి సర్పడా త్రాగునీరు సరఫరా చేయాలని డిమాండ్ చేయగా… 
సంబంధిత పంచాయతీ సిబ్ంది సరైన సమాధానం చెప్పకపోగా అక్కడకు చేరుకున్న వైసీపీ కార్యకరతులు కుట్రపూర్తంగా కావాలని రెచచిగొటటీ మహళలపై దౌర్జన్్యనికి 
దిగగా, వార్ కౄర చర్యలను నిరసిస్తు స్్థనిక ఫిలింనగర్ మహళలు, బతుతుల దంపతులు కోరుకొండ బస్ స్టీప్ వద్ద మహా ధరా్న నిరవాహంచ్, కాలనీవాస్లకు తక్షణం 
మంచ్నీరు నిత్యం సరఫరా చేయాలని, అలానే ఎసీటీ మహళలపై దౌర్జన్్యనికి దిగిన వైసిప కార్యకరతులను అరెస్టీ చేసి శక్ంచాలని న్్యయబద్ధంగా చేస్తున్న ఈ న్్యయ 
పోరాట్ని్న భగ్నం చేసేందుకు వైసిప న్యకులు మర్క మారు వివిధ కులాలను రెచచిగొటటీ ఈ ధరా్నను భగ్నం చేసేందుకు, వైసిపకి చెందిన కొని్న వరా్గల వార్ని రెచచిగొటటీ 
కుల రాజకీయం చేయడానికి విఫలయత్నం చేయగా… పర్సి్థతిని గమనించ్న బతుతుల బలరామకృష్ జనసెనశ్రేణులకు సర్్ద చెప్ప శాంతియుతంగానే ధరా్న నిరవాహంచాలని 
పలుప్నివవాగా దానికి అనుగుణంగానే స్మారు న్లుగు గంటల పాటు స్గిన ఈ మహాధరా్న కార్యక్రమానికి అధికారులు, వైసిప న్యకులు, సంబంధిత పంచాయతీ 
అధికారులు కోరుకొండ మండలం ఎమామెరోవా, పోలీస్ శాఖ వారు ధరా్న ప్రదేశానికి చేరుకుని తక్షణమే ఫిలింనగర్ కాలనీకి మంచ్నీరు మంజూరు చేస్తుమని, అలానే 
మహళలపై దౌర్జన్్యనికి దిగిన వైసీపీ కార్యకరతులపై తగిన చర్యలు తీస్కుంట్మని హామీ ఇవవాడంతో ఈ నిరసన విరమ్ంచడం జర్గింది. అనంతరం ఫిలింనగర్ వాస్లు 
తమ పక్షాన పోరాడినందుకు బతుతుల బాలరామకృష్ దంపతులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఫిలింనగర్ కు చెందిన స్మారు 200 మంది మహళలు, 
జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు, వీరమహళలు పెద్దఎతుతున పాల్గని విజయవంతం చేశారు.

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

బురాడ పేట శ్రీరామనవమి వేడుకల్లో పాల్గొన్న శ్రీమతి ల్కం మధవి
శతఘ్్న న్్యస్: నెలి్లమర్ల, శ్రీరామనవమ్ పండుగ సందరభాంగా నెలి్లమర్ల 
నియోజకవర్గంలోని చ్న్న బురాడ పేట గ్రామంలో గ్రామ ప్రజల ఆహావానము 
మేరకు రామమందిరంలో జరుగుతున్న పూజకు నెలి్లమర్ల జనసేన న్యకురాలు 
లోకం మాధవి హాజరు కావడం జర్గింది. అక్కడ స్మారు 60 మంది రైతులు 
గత మూడేళ్లగా చెరువుకి గండిపడటంతో ఎంతో నషటీపోయారు అని తెలుస్కొన్న 
మాధవి గత ఆదివారం వార్ని కలసి వార్ పొలాల గండి పూడి్పంచడం 
జర్గింది. ఆ గండి పూడి్పంచడానికి అయన మొతతుం ఖరుచి గురువారం గ్రామ 
పెద్దల సమక్షంలో ఆ రైతాంగానికి అందజేశారు. అలాగే వారు గత 3 ఏళ్లగా 
దాదాప్ 300 ఎకరాలు పైచ్లుకు ఉన్న భూమ్లో నడవడానికి కూడా ఎంతో 
కషటీంగా ఉంటుందని వారు తింటున్న కా్యరేజీలు కానీ, యూర్యా బస్తులు కానీ 
మోయటం ఎంతో కషటీతరంగా ఉందని అదే వరాషుకాలంలో అయతే వార్ బాధ 
వర్న్తీతం అని అక్కడి ప్రజలు మాధవికి తెలపడంతో వార్ రాస్తు నిరామెణానికి 
తమ వంతు సహాయం అందచేస్తుమని మాధవి భరోస్ కలి్పంచారు.

ఆదివాసి సంఘాలతో, గిరిజన నాయకులతో 
బంద్ ల్ పాల్గొన్న చిర్రి బాలరాజు

శతఘ్్న న్్యస్: పోలవరం, అసెంబీ్లలో వాలీమెకి, బోయలను ఎసిటీ జాబితాలో చేరుస్తు ఇప్్పడు 
ఉన్నటువంట వైసీపీ ప్రభుతవాం చేసినటువంట తీరామెన్ని్న వ్యతిరేకిస్తు బుట్టీయగూడం 
మండలంలో ఆదివాసి సంఘాలతో, గిర్జన న్యకులతో రాష్ట్ర వా్యపతుంగా జర్గే బంద్ లో 
చ్ర్రి బాలరాజు పాల్గనడం జర్గింది. ఈ సందరభాంగా ఆయన మాట్్లడుతూ ఈ తీరామెన్ని్న 
వెంటనే ఉపసంహర్ంచుకోకపోతే పెద్ద ఎతుతున గిర్జనులతో ఇక్కడ ఉన్నటువంట ఎమ్మెలే్య 
ఇళ్లను ముటటీడించ్ గిర్జన న్యకున్లు తీస్కునే నిర్యాలకు గిర్జనుల కోసం ఎంతట 
దూరం వెళ్ళడానికైన్ సిద్ధంగా ఉన్్నమని తెలియచేయడనది. 40 లక్షల ఓట్ల కోసం ఇంతట 
దారుణానికి ఒడిగటటీంది అని అయన అన్్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆదివాసి సంఘాలు, ఆదివాసి 
న్యకులు గిర్జన న్యకులు పెద్ద ఎతుతున్న పాల్గన్్నరు.

దసాతావేజులు పోయినవి
అలులు నరసింహర్వు పేరుగల దసాతావేజులు డాకుయూమంట్ నంబర్: 2175/2009, సర్వే నంబర్: 
847/2,847/3,847/4 మచిలపట్టణంలో పరసుపేట నుండి లక్ష్మి టాకీసుకు ప్రయాణిసుతాననిపుడు 
మారగొ మదయూలో పోయినవి. దొరికినచో అందజేయగలరు. 
ఫోన్: 8143143521

చిరుపవన్ సేవాసమితి వాటర్ ట్యంకర్ 
ద్వారా ఉచిత త్రాగునీరు

శతఘ్్న న్్యస్:  రాజోలు, సఖినేటపలి్లపాలం 
గ్రామానికి చెందిన శ్రీ సత్యహాసి్పటల్ 
(లక్కవరం) అధినేత డాకటీర్ కొప్పనీడి 
శ్రీహర్, శ్రీమతి డాకటీర్ సత్యప్రమీల దంపతుల 
కుమారుడు కొప్పనీడి వీరస్శ్రుత్ ప్టటీనరోజు 
సందర్ంగా జనసేనపార్టీ వాటర్ ట్్యంకర్ 
ట్రాకటీర్ డీజల్ మర్యు డ్రైవర్ జీతం ధన 
సహయంతో శుక్రవారం జనసేన పార్టీ చ్రు 
పవన్ సేవాసమ్తి వాటర్ ట్్యంకర్ దావారా 
4 ట్్యంకరు్ల సఖినేటపలి్ల దొడాడివార్ పేట 

గొల్లగూడం మర్యు పాటబళ్ళవార్ గ్రూప్ ప్ంతాలలో త్రాగునీరు లేక ఇబ్ంది పడుతున్న 
జనసేనపార్టీ ఆదవార్యంలో ఉచ్త త్రాగునీరు సరఫరా చేయడం జర్గిందని న్మన న్గభూషణం 
తెలిపారు.

ఘనంగా వేమూరు త్రినాథ్ జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్్న న్్యస్:  గుడివాడ, 
ఘనంగా గుడివాడ నియోజకవర్గ 
జనసేన న్యకులు వేమూరు 
త్రిన్థ్ జనమెదిన వేడుకలు 
నిరవాహంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
ఇంఛార్్జ బూరగడడి శ్రీకాంత్, మజి్జ 
శ్రీనివాసరావు, స్యన రాజేష్, 

కోస్ర్ ఆంజనేయులు, రాజా అజయ్ బాబు, వరప్ల శ్రీనివాసరావు, స్ర్కి హమంత్, మజి్జ 
శ్రీనివాసరావు, శాంతి న్యుడు, బుడమ రాజు, దురా్గరావు, విశ్వాశవారరావు, కందికొండ 
దురా్గరావు, దొర తదితరులు పాల్గన్్నరు.

పౌనూర్ గ్రామంల్ జనసేన ఆధవార్యంల్ 
చలివేంద్ం ఏరాపాటు

శతఘ్్న న్్యస్:  జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ సేవా స్ఫూర్తుతో పౌన్రు గ్రామంలో ఎండా 
కాలంలో పొలాలకు వెళ్్ల రైతులు, మహళలకు, విదా్యరు్థలకు పక్క ఊళ్లకు వెళ్్ల వస్తున్న వార్కి 
దాహం తీరేచిందుకు ఊర్ దగ్గరో్ల చలి వేంద్రం ఏరా్పటుచేయాలని పౌన్రు గ్రామం జనసేన 
న్యకులకు చ్ంటు, రాకష్, శవ, వినయ్, ప్రణయ్ తదితరులు కలిసి చలి వేంద్రం ఏరా్పటు 
చేశారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా ఊర్లోనికి వస్తున్న ప్రతి ఒక్కర్కి చల్లట మ్నరల్ వాటర్ 
ఉచ్తంగా పంపణీ చేస్తున్్నరు. ఈ సందరభాంగా న్యకులు మాట్్లడుతూ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ 
సేవా బాటలో నడుస్తున్నందుకు ఆనందంగా ఉందని, తమ స్్థయకి తగ్గటుటీ చ్న్న చ్న్న సేవా 
కార్యక్రమాలు ఇలానే భవిష్యతుతు లో చేస్తునే ఉంట్ం అన్్నరు.

శ్రీరామనవమి వేడుకలల్ పాల్గొన్న జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్: ప్రకాశం జిలా్ల, ఎర్రగొండపాలం నియోజకవర్గం, ప్ల్లలచెరువు 
గ్రామంనందు శ్రీరామనవమ్ పండుగ పరవాదిన్న శ్రీశ్రీశ్రీ చౌటపలి్ల ప్రసన్్నంజనేయ 
స్వామ్ వార్ దేవస్్థనం వార్షుక తిరుణాళ్ళ సందరభాంగా ప్ల్లలచెరువు గ్రామ జనసైనికులు 
ఏరా్పటు చేసిన ఎలకి్రికల్ ప్రభ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిధిగా జనసేన పార్టీ మారా్కప్రం 
నియోజకవర్గ ఇంఛార్్జ ఇమమెడి కాశీన్ధ్ పాల్గనడం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో 
ప్రకాశం జిలా్ల జనసేన పార్టీ అద్యక్షులు షేక్ ర్యాజ్, జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి 
శ్రీమతి రాయపాట అరుణ, గ్రామ ప్రజలు, జనసేన న్యకులు మర్యు జనసైనికులు 
పాల్గన్్నరు.
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https://www.facebook.com/sataghninews
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పెడన మున్సిపాలిటీలో అవినీతి కంపు: ఎస్ వి బాబు
శతఘ్్న న్్యస్: పెడన, 1985 లో నగర పంచాయతీని మునిసీపాలిటీగా ప్రకటంచారు. మూడు దశాబా్దలకు పైబడి 
పెడన ప్రజలకు ఈ మునిసీపాలిటీ సేవలందిస్తుంది. అనేకమంది మునిసీపల్ చైరమెన్ బాధ్యతలు చేపటటీ తమ పదవికి వనె్న 
తెచాచిరు. కానీ తాజాగా జర్గిన ఎని్నకలో్ల వైయస్సీర్ పార్టీ పై నమమెకంతో ఒక్క వారుడిమ్నహా అని్న వారుడిలను వైసిప 
కౌనిసీలర్లను గెలిపంచారు. అధికార పార్టీ వ్యకుతులు కౌనిసీలరు్లగా ఎంపకైతే పెడనపట్్నని్న మర్ంత అభివృది్ధ చేస్తురని 
ఆశతో ఓటు వేశారు. కానీ వాసతువానికి వైసీపీ పెడన మునిసీపాలిటీలో అధికారం చేపటటీన తరావాత పెడన మునిసీపాలిటీ 
పాలన గాడి తప్పంది. అవినీతిమయమైంది. పెడన మునిసీపాలిటీని వైసీపీ కారా్యలయంలా వాడుకుంటున్్నరు. 
అందుకు నిదరశినం ప్రభుతవా కారా్యలయానికి పార్టీ బా్యనరు్ల కటటీడం. ఈ సంవతసీరం ఆసీల పాట విషయంలో 
హైకోరుటీను ఆశ్రయంచవలసి వచ్చిందంట్ మునిసీపాలిటీ కౌనిసీల్ ఎంత ఏకపక్షంగా వ్యవహర్స్తుందో అర్థమవుతుంది. 
గత సంవతసీరం ఆసీల పాట 22 లక్షల పైచ్లుక ఉంట్, ఈ సంవతసీరం ఆసీల పాట 14 లక్షలక పర్మ్తమైంది. 
అది కూడా ఏకపక్షంగా మంత్రి తమ అనుచరులకు కటటీబెటటీడం మునిసీపల్ కౌనిసీల్ ను తీవ్ంగా అవమానించడమే. 
పెడన పటటీణ ప్రజలు ఎవరైన్ ఆసీలు పాటకు సంబంధించ్న టెండర్ లో పాల్గనుటకు స్లివానీసీ సర్టీఫికెటు్ల సకాలంలో 

మునిసీపల్ అధికారులు జార్ చేయడం లేదనేది ప్రధాన ఆరోపణ. అంతేకాకుండా ఎటువంట టెండర్ పలవకుండా మునిసీపల్ భవన్నికి రంగులు వేయంచ్ స్మారు 7 లక్షల రూపాయల 
బిలు్లలు కౌనిసీలో్ల పెటటీతే, జనసేన పార్టీ కౌనిసీలర్ అభ్యంతరం తెలపడం జర్గింది.

జనసేన పార్్ట 12వ వారుడు కౌని్సలర్ పావనికి అభినందనలు
ఒక ఒక జనసేన పార్టీ కౌనిసీలర్ అయన ఆమ్ ధైర్యం 100 మందికి సమానం. అధికార పార్టీ చేస్తున్న ప్రతి అవినీతిని ఆమ్ ధైర్యంగా ప్రతికటస్తుంది. మొన్న జర్గిన కౌనిసీల్ మీటంగ్్ల 
ఆమ్ చూపంచ్న తెగువ ఆమ్ మాట్్లడిన విధానం పెడన పటటీణ ప్రజలను ఎంతగానో ఆకర్షుంచ్ంది. పవన్ కళ్్యణ్ స్ఫూర్తు, నిజాయతీల ఉండే ధైర్యం ఆమ్లో కనిపంచ్ంది. పావని మీరు 
అలాగే ముందుకు పోవాలి మీకు అండగా జనసేన పార్టీ, మేమందరం ఉంట్మని తెలియజేస్తున్్నం. తాజాగా అధికారం చేపటటీన మునిసీపల్ కౌనిసీల్ పెడన పటటీణానికి ఒరగపెటటీంది 
శూన్యం. ఎలాంట అభివృది్ధకి శ్రీకారం చుటటీలేదు. డ్రైనేజీ వ్యవస్థను ఆధునీకరణలో మాసటీర్ పా్లన్ ను అమలు చేయలేదు. పూర్తుస్్థయ మంచ్నీట సమస్యను తీరచిలేదు. మునిసీపాలిటీ 
పర్ధిలోని రామలక్ష్మీ వీవర్సీ కాలనీ, తోట మూలలో్లని మర్కొని్న కాలనీలు వరషుం వసేతు జలమయం కావలసిందే. వారాలకొదీ్ద నీటలో ఉండవలసిందే. ఈ కాలనీకి సంబంధించ్ ఎటువంట 
దిదు్దబాటు చర్య చేపటటీలేదు. ముఖ్యంగా పాత పైడమ కాలనీకి సంబంధించ్ విదు్యత్ సౌకర్యం కలి్పంచలేదు. జనసేన పార్టీ ఈ సమస్యపై స్పందించగా తూతూ మంత్ంగా కౌనిసీల్ 
తీరామెనం చేసినటు్ల చెపా్పరే గాని ఆ కాలనీకి కరెంట్ లైను్ల ఇప్పటవరకు వేయలేదు. తీసికటుటీ న్గం బొటుటీ అన్నటు్ల తయారైంది పెడన మునిసీపాలిటీ పర్సి్థతి. పను్నలు జాసితు, పనులు 
న్సితు. తక్షణమే మునిసీపల్ కమ్షనర్ స్పందించాలి. ఒక అధికార్గా దిదు్దబాటు చర్యలు చేపట్టీలి. మునిసీపల్ కారా్యలయానికి కటటీన పార్టీ బా్యనర్లను తొలగించాలి. గౌరవ హైకోరుటీ 
ఇచ్చిన ఉతతురువాలను పాటంచాలి. ఆసీల పాటకు సంబంధించ్న టెండరు్న నిష్పక్షపాతంగా నిరవాహంచాలి. లేని పక్షాన జనసేన పార్టీ ప్రజాపక్షమై పెడన మునిసీపాలిటీలో జరుగుతున్న 
అక్రమాలను, అవినీతిని ప్రజలకు తెలియజేస్తుమని పెడన నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు ఎస్ వి బాబు సమ్మెట అన్్నరు.

అన్నద్నం చేసిన జెరిపోతుల 
సనత్ కుమార్

శతఘ్్న న్్యస్: భూపాలపలి్ల జయశంకర్ జిలా్ల, ఫంక్షన్ లో 
మ్గిలిపోయన భోజన్ని్న జనసేన పార్టీ జిలా్ల న్యకులు 
జెర్పోతుల సనత్ కుమార్ పేదవార్కి పంచడం జర్గింది. 
ఫంక్షన్ లో మ్గిపోయన అన్నం, కూరలను ఆకలితో 
ఉన్నవార్కి ఒక స్మారు 200 మందికి అందించడం 
జర్గింది. అంతే కాకుండా బంధు మ్త్రులకు కూడా అందించ్ 
మానవతవాం చాటుకోవడం జర్గింది.

జనసేన పార్టీల్ చేరికలు మరియు క్రికెట్ 
టోర్నమంట్

శతఘ్్న న్్యస్:  నందికొటూ్కరు నియోజకవర్గం, కొతతుపలి్ల మండలం, ముసలిమడుగు 
గ్రామంలో శుక్రవారం జనసేన పార్టీ తరఫున క్రికెట్ టోర్నమ్ంట్ ప్రంభించడం 
జర్గింది . ఈ కార్యక్రమంలో నందికొటూ్కరు నియోజకవర్గం న్యకులు నల్లమల్ల 
రవికుమార్ ట్స్ వేసి క్రికెట్ పోటీలను ప్రంభించారు. అలాగే న్తన జనసైనికులు 
జనసేన పార్టీలో చేరాలని ఆశతో ఉన్న ప్రతి ఒక్కర్ని జనసేన పార్టీ కండువా కప్ప 
పార్టీలోకి ఆహావానించడం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమం నల్లమల రవికుమార్, విష్్ మర్యు 
పెరుమాల ప్రవీణ్ ఆధవార్యంలో జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో నల్లమల్ల రవికుమార్ 
మాట్్లడుతూ యువత భవిష్యతుతు బాగుపడాలంట్ 2024లో జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి 
ఖచ్చితంగా రావాలిసీందే అని తెలిపారు. మర్యు జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి రావడం 
వల్ల రైతు కుటుంబాలు సంతోషమైన జీవితాని్న గడుప్తారని చెప్పడం జర్గింది. 
జనసేన మధు మాట్్లడుతూ యువత జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి ముందుకు రావాలని 
కోరడం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమానికి బి.మధు, మొలక శ్ష్, కాకర్ల కిరణ్, పగడం 
శ్షన్న, కరా్నట మలి్లకారు్జన, ప్రవీణ్ ముసలిమడుగు జనసేన న్యకులు గఫరాసీహెబ్ 
ఇకా్ల్, విష్్, వెంకీ, రాజేష్ ఖన్్న తదితరులు పాల్గనడం జర్గింది.

ఈదర హరిబాబుని కలిసిన జనసేన మండల 
అధ్యక్షులు

శతఘ్్న న్్యస్:  ఒంగ్లులో మాజీ శాసనసభు్యలు 
మర్యు మాజీ జడీ్ప చైరమెన్, జనసేన న్యకులు 
ఈదర హర్బాబుని కొండేప నియోజకవర్గం మండల 
అధ్యక్షులు మరా్యదపూరవాకంగా కలవడం జర్గింది. 
ఈ సందరభాంగా ఈదర హర్బాబు మాట్్లడుతూ 
జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి కృష్ చేయాలని 
దిశానిరే్దశం చేస్తు స్చనలు సలహాలు మండల 
అధ్యక్షులకు ఇవవాడం జర్గింది. రాబోయే ఎని్నకలో్ల 

పవన్ కళ్్యణ్ ని ముఖ్యమంత్రిగా చూడాలని అన్్నరు. ఈదర హర్బాబుని కలిసిన వార్లో 
పొన్నలూరు మండలం అధ్యక్షులు కనపర్తు మనోజ్ కుమార్, సింగరాయకొండ మండల 
అధ్యక్షులు ఐన్బతితున రాజేష్, జరుగుమలి్ల మండల అధ్యక్షులు గూడ శశభూషణ్, గ్ండ్ 
లవెల్ ప్రోగ్రామర్ లేట కశవురావు తదితరులు ఉన్్నరు.

ఆంధ్రాల్నూ మందస్తు ఎని్నకలు వచేచే 
అవకాశం ఉంది.. సయ్యద్ నాగుర్ వలి

శతఘ్్న న్్యస్: సతెతునపలి్ల నియోజకవర్గం, నకర్కలు్ల 
మండల కంద్ర జనసేన కారా్యలయంలో శుక్రవారం 
జర్గిన ప్రెస్ మీట్ లో నకర్కలు్ల మండలం వైస్ 
ప్రెసిడంట్ సయ్యద్ న్గుర్ వలి మాట్్లడుతూ.. 
ఆంధ్రాలో కూడ ముందస్తు ఎని్నకలు వచేచి అవకాశం 
ఉందని, ప్రభుతవాం ఎప్్పడు ఏ నిర్యమైన్ 

తీస్కోవచచిని తెలిపారు. జనసైనికులకు పలు స్చనలు చేస్రు, 175+25 
నియోజకవరా్గలలోను పని చేస్కుంటూ వెళ్్ళపోవాలిసీందే. ఏ నియోజకవర్గంని కూడ 
విడిచ్ పెటటీకూడదు. కార్యకరతులకు న్యకులుగా మారే అవకాశం పని చేస్కుంటూ 
వెళ్ళండి, టకెట్ అదే వస్తుంది. అలాగే మలి్ల చ్వర్లో అంట్ ఇబ్ంది పడతాం, అందుక 
ఇప్పట నుండే కమ్టీలు కూడ వేస్కొండి. గ్రూప్ రాజకీయం ఉండకూడదు, జనసేన 
వాటని సహంచదు. నియోజకవర్గంలో న్యకులు ఎవరో వస్తురని జనసైనికులు 
ఎదురు చూడ కాకుండా, మీరే న్యకులుగా మార్ జనసేన జెండాను ఎగురవేయండి. 
175 స్్థన్లలోను ఒంటర్గానే పోటీ చేసే అవకాశమే అధికం. ఇదే జరగవచుచి కూడ. 
అందువల్ల మీ వ్్యహాలు మీరు వేసి, ఒంటర్ పోరుకు సిద్ధం కండి. పొతుతుల ప్రస్తువన 
వదు్ద, జనసేన ప్రస్తువన ముదు్ద. జనసేనకి ఒక్క అవకాశం అంటూ జనంలోకి వెళ్ళండి. 
మీరు చేసే ప్రతి కార్యక్రమం తెలియజేయండి. ముందస్తు ఎని్నకలు వచేచి అవకాశం ఉంట్, 
వెంటనే బస్ యాత్ మొదలు అవుతుంది. ఈ విషయంలో మీకు భయం అక్కరలేదు. 
దానికి తగ్గ పని మీరు చేస్కొండి, ప్రతి గ్రామంలో కమ్టీలు వెయ్యండి. రాష్ట్రంలో ఉన్న 
ప్రతి పోలింగ్ కంద్రం దగ్గర మన పార్టీ ఏజెంటు్ల పకా్క ఉండాలని న్గుర్ వలి తెలిపారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనంకోసం జనసేన 478వ రోజు
శతఘ్్న న్్యస్: జగ్గంపేట, జనంకోసం జనసేన 477వ రోజు మర్యు 478వ రోజులలో 
భాగంగా మన పార్టీ ఎని్నకల గురుతు అయన గాజు గా్లస్ల పంపణీ కార్యక్రమం జగ్గంపేట 
మండలం కాట్రావులపలి్ల గ్రామంలో జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా 1600 గాజు 
గా్లస్లు పంచడం జర్గింది. నియోజకవర్గం మొతతుంగా 63800 గాజు గా్లస్లు పంపణీ 
చేయడం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమాని్న విజయవంతం చేసిన జగ్గంపేట మండల మహళ్ కమ్టీ 
అధ్యక్షురాలు లంకపలి్ల భవాని, జగ్గంపేట మండల భ్ఛ్ సెల్ అధ్యక్షులు రేచ్పూడి వీరబాబు, 
జగ్గంపేట మండల యువత అధ్యక్షులు మొగిలి గంగాధర్, జగ్గంపేట మండల ఉపాధ్యక్షులు 
తోలాట ఆదిన్రాయణ, జగ్గంపేట మండల ఉపాధ్యక్షులు వరుప్ల వెంకటరాజు, జగ్గంపేట 
మండల ప్రధాన కార్యదర్శి అడపా రాంబాబు, కాట్రావులపలి్ల నుండి గ్రామ అధ్యక్షులు శవుడు 
పాపారావు, కశవరప్ గంగ, పస్ప్లేట వెంకట స్రా్యరావు, బంగారు రామస్వామ్, గంట్ 
దురా్గప్రస్ద్, కందా సతీష్, అడబాల వీరబాబు, ఉలి్ల వీరబాబు, దువవా వీరబాబు, దువవా న్ని, 
స్ంకర వీరబాబు, ఈపూర్ దొరబాబు, తాళ్లప్రెడిడి వంశీ, మాగాప్ శవ, కొతతు చక్రి, యర్రంపాలం 
గ్రామం నుండి బికి్కన కృష్, ర్టెటీ రామకృష్, కాకాడ గ్పకృష్, జగ్గంపేట నుండి లంకపలి్ల 
అజయ్ (బను్న), గ్నేడ నుండి నల్లంశెటటీ చ్టటీబాబు, వల్లప్శెటటీ న్ని మర్యు జనం కోసం 
జనసేన కార్యక్రమంలో భాగంగా కాట్రావులపలి్ల గ్రామంలో ఎంతో ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథ్యం 
అందించ్న తాతపూడి లక్షష్మణరావు కుటుంబ సభు్యలకు, బూసి కుమార్ కుటుంబ సభు్యలకు, 

మునస్ చ్న్్నరావు కుటుంబ సభు్యలకు జగ్గంపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ పాటంశెటటీ శ్రీదేవిస్ర్యచంద్ర హృదయపూరవాక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

పిఠాపురం టౌన్ కమిటీ సమావేశం
శతఘ్్న న్్యస్: పఠాప్రం పటటీణ జనసేన పార్టీ కారా్యలయంలో పఠాప్రం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ 
శ్రీమతి మాకినీడి శ్ష్కుమార్ సమక్షంలో టౌన్ కమ్టీ అధ్యక్షులు బుర్రా స్ర్య ప్రకాష్ రావు, మహళ అధ్యక్షురాలు 
శ్రీమతి కోలా దుర్గ ఆధవార్యంలో పఠాప్రం టౌన్ కమ్టీ సమావేశం జర్గింది. ఈ సమావేశంలో ఇతర పార్టీల 
నుండి జనసేన పార్టీలోకి ఆశావహులను, స్నుభూతి పరులను ఎలా ఆహావానించాలి. వారుడి సమస్యలు, పార్టీని గ్ండ్ 
లవెలో్ల బలోపేతం చేసే దిశగా అన్న అంశాలపై సభు్యలు అందర్ అభిప్యాలను సీవాకర్ంచ్, అందర్ ఆమోదంపై 
పార్టీ బలోపేతానికి కొని్న నిర్యాలు తీస్కోవడం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన న్యకులు, వీరమహళలు 
మర్యు జనసైనికులు పాల్గన్్నరు.

పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయ సాధనకోసం 
ప్రతి ఇంటికి వసాతు: తుమ్మల బాబు

శతఘ్్న న్్యస్: పెదా్దప్రం, 
జనసేన పార్టీ ఆదవార్యంలో 
పెదా్దప్రం పటటీణంలో 
పవన్ రావాలి – పాలన 
మారాలి కార్యక్రమాని్న 
నిరవాహంచారు. జనసేన 
పార్టీ పెదా్దప్రం ఇన్చిర్్జ 

తుమమెల రామస్వామ్ ఆదవార్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిరవాహంచారు. తొలుత పెదా్దప్రం 
మ్యన్ రోడ్ లో విన్యకుని గుడి, దాస్ంజనేయ స్వామ్ మర్యు మర్డమమె తలి్ల గుడి 
సని్నధిలో తుమమెల రామస్వామ్ తన అనుచరులతో కలిసి ప్రతే్యక పూజలు నిరవాహంచారు. 
అనంతరం జనసేన పార్టీ రాబోయే స్రవాత్రిక ఎని్నకలో్ల విజయం స్ధించాలని, 
పెదా్దప్రం నియోజకవర్గం నుంచ్ జనసేన పార్టీ తరుప్న పోటీ చేస్తున్న తనను 
ఆశీరవాదించాలని కోరుతూ మరా్యద పూరవాకంగా ఎని్నకల ప్రచారం నిరవాహంచారు. 
పటటీణంలో ప్రముఖలను తుమమెల రామస్వామ్ ఆదవార్యంలో కలిసి స్రవాత్రిక ఎని్నకలో్ల 
మద్దతు ఇవావాలని ఓటర్లను కోరారు. ఈ సందరభాంగా తుమమెల రామస్వామ్ మాట్్లడుతూ 
పెదా్దప్రం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ అడాడి అని పేర్్కన్్నరు. గతంలో పెదా్దప్రం 
నుంచ్ పఆర్్ప అభ్యర్్థ విజయం స్ధించారని, 2024 ఎని్నకలో్ల జనసేన పార్టీ విజయం 
స్ధిస్తుందని తెలిపారు. గత న్లుగు సంవతసీరాలుగా రాష్ట్రిని్న అని్నంట్ వైఫల్యం 
చెందేలా పాలన జగన్ మోహన్ రెడిడి ప్రభుతావాని ఇంటకి పంపే సమయం ఆసన్నమైందని 
పేర్్కన్్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో పెదా్దప్రం పటటీణం అధ్యక్షులు పొలమరశెటటీ సతితుబాబు, 
మండల అధ్యక్షులు దాస్ శవబాబు, జిలా్ల ఉపాధ్యక్షురాలు స్ంకర కృష్వేణ, తమన్ర 
లక్షష్మణ్ దివాకర్, వంగలపూడి సతీష్, ఒబిలిశెటటీ గణేష్, నున్న భాస్కరరావు, గ్ప్ 
వల్లయ్య, తుమమెల బులి్లయ్య, న్మా సతీష్, పట్టీ జానకీ రామారావు, సరోజ్ వాస్, 
పెంక సత్యవతి, కంచుమర్తు రాజన్న, తోట శవ, చలా్ల వెంకట్ష్, పబి్నీడి ఈశవారరావు, 
కఠార్ శ్రీనివాసరావుతో పాటు నియోజకవర్గం నలుమూలల నుంచ్ పెద్ద ఎతుతున జనసేన 
పార్టీ న్యకులు, కార్యకరతులు, అభిమానులు, వీరమహళలు పాల్గన్్నరు.

మృతిని కుటుంబానికి నషటీపరిహారంగా 50 
లక్షలు చెలిలోంచాలి: శివదత్ బోడపాటి

శతఘ్్న న్్యస్: పాయకరావుపేట నియోజకవర్గం, బంగారమమె పాలం గ్రామానికి చెందిన 
ఉమ్మెడి వెంకట్ష్ అనే వ్యకితు యూగియ సెటీరైల్ ప్రైవేట్ లిమ్టెడ్ కంపెనీలో పనిచేస్తు 
డ్్యటీలో ఉండగా అనుమాన్స్పదంగా మృతి చెందగా దానిని స్ధారణ మరణంగా 
చ్త్రీకర్ంచే పనిలో ఉన్న కంపెనీ యాజమాన్్యని్న నిలదీయడం జర్గింది. మృతిని 
కుటుంబానికి నషటీపర్హారంగా 50 లక్షలు మర్యు కంపెనీలో కుటుంబసభు్యలకు 
ఉదో్యగం తక్షణమే ఇవవావలసిందిగా డిమాండ్ చేయడం జర్గింది, లేనిపక్షంలో 
కంపెనీ వదే్ద ఉద్యమానికి సిద్దమని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి శవదత్ బోడపాట 
హెచచిర్ంచారు.

వినుత కోటను కలిసిన మదనపల్లో జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్: చ్ందేపల్ల గ్రామ 
రహదార్ని ఈసీఎల్ ఫ్్యకటీర్ 
యాజమాన్యం అడడింగా గ్డ 
కటటీడంపై మూడు రోజులు 
ఆమరణ దీక్ష చేసిన శ్రీకాళహసితు 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ వినుత 
కోట్ దీక్షను పోలీస్లు 

బలవంతంగా భగ్నం చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సందరభాంలో వినుత కోటకి అండగా 
మదనపలి్ల నియోజకవర్గం నుంచ్ మీకు ఎప్్పడ్ అండగా ఉంట్ం అంటూ వార్కి 
ఉమమెడి చ్తూతురు జిలా్ల ప్రధాన కార్యదర్శి దారం అనిత, హర్ ప్రస్ద్, గ్పాలకృష్, 
అరుణ, కిరణ్ కుమార్ రెడిడి, వినయ్ కుమార్ రెడిడి, శ్రీనివాస్లు, మర్యు జనసైనికులు 
దైర్యం చెప్పడం జర్గింది.
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