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పురపాలక సంఘం సమావేశంలో దాడి 
అధికార పక్ం దౌర్జన్యానికి పరాకాష్ట

తెనాలి పురపాలక సంఘం సమావేశంలో ఈ రోజు చోటు చేసుకున్న భౌతిక దాడి ఘటన అప్రజాస్వామికమని జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో ఖండించారు. పటటీణంలో సమస్యలను పరిష్కరించడం, అభివృద్ధి 
కార్యక్రమాలపై విలువైన చర్చలు చేయాలిసిన కౌనిసిల్ సమావేశాని్న అధికార పక్ం తమ దౌర్జనా్యనికి వేద్కగా మారు్చకంద్. 20వ వారుడు 
కౌనిసిలర్ శ్రీ దేసు యుగంధర్ పై వైసీపీ పక్ం దాడి చేయడాని్న జనసేన పార్టీ తీవ్ంగా ఖండిసు్తంద్. ప్రజా సమస్యలను ప్రస్్తవిసే్త వైసీపీ 
దౌర్జన్యం చేస్తంద్. తెనాలి పటటీణ ప్రజలు ప్రశాంత జీవన విధానాని్న కోరుకుంటారు. అధికార బలం ఉందని కౌనిసిల్ సమావేశంలోనే 
ప్రతిపక్షానికి చంద్నవారిపై దాడులకు తెగబడితే ప్రజలు హరి్షంచరు. కచ్్చతంగా ప్రజాస్వామ్య పదధితిలోనే సమాధానం ఇస్్తరని శ్రీ నాదండ్ల 
మనోహర్ హెచ్చరించారు.

పుణయాక్షేత్ం గ్రామంలో టీడీపీకి ఎదురుదెబ్బ
టీడీపీ కీలక నేతలు వారి అనుచరులు జనసేనలో చేరిక
రాజానగరం నియోజకవర్ంలో తిరుగులేని రాజకీయ శక్తిగా అవతరించిన జనసేన పార్టీ

రాజానగరం, రాజానగరం మండలం, పుణ్యక్షేత్ం గ్రామంలో టీడీపీ పార్టీ నండి బలమైన 
రాజకీయ నేపధ్యం ఉన్న కీలక నేతలు వారు అనచరులు, వివిధ కుటంబాలకు చందిన 
మహిళలు సుమారు 100 మంది జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు, సిద్ధంతాలు 
అలానే రాజానగరం నియోజకవర్ంలో బత్తుల బలరామకృష్ణ అననిత్యం చేసుతున్న పలు 
సేవా కార్యక్రమాలు, జనసేన పార్టీని క్షేత్స్థాయిలో బలపరుసుతున్న వారి సమరథావంతమైన 
నాయకతావానికి ఆకరిషిత్లై రాజానగరం జనసేన నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి 

వంకటలక్ష్మి సమక్ంలో జనసేన పార్టీలో చేరడం జరిగంది. వారందరికీ బత్తుల దంపత్లు జనసేన కండువాలు వేసి పార్టీలోకి స్దరంగా ఆహ్వానించారు. అనంతరం బత్తుల బలరామకృష్ణ 
మాట్లాడుతూ పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయం కోసం అందరూ సమిష్టీగా కృష్చేదదామని, పార్టీలో చేరిన వారికి, పార్టీ కోసం వారు కషటీపడే విధానం, వారి స్మర్ధ్ం మేరకు తగన గురితుంపు, గౌరవం 
ఉంటందని, నియోజకవర్ంలో ఎవరికి ఏ కషటీం వచ్చినా కులాలు, మతాలు, వరా్లకు అతీతంగా తాన మందండి ఆదకుంట్మని దనికి తనన సంప్రదించాలని అనా్నరు. టీడీపీ 
నండి జనసేనలో చేరిన వారిలో నర్రావుల రమణ, నర్రావుల లోవరాజు వీరి అనచరగణం, వివిధ కుటంబాలకు చందిన మహిళలు జనసేన పార్టీలో చేరారు. ఈ కార్యక్రమంలో మదిదారెడిడి 
బాబులు, సర్ంచ్ అభ్యరిథా రేలంగ భాస్కర్ గౌడ్, జనసేన ఎంపీటిసి అభ్యరిథా వంక సతితుబాబు, తెలలామేకల శ్రీన, రేలంగ శివమణి మరియు జిలాలా సంయుకతు కార్యదరిశి మెడిశెటిటీ శివరాం, ఉమ్మడి 
తూరు్గోదవరి జిలాలా ఎమ్మరి్ఎస్ మాజీ అధ్యక్షులు కొతతుపల్లా రఘు, శ్రీకృషపట్నం సర్ంచ్ కిమిడి శ్రీరాం, వేగశెటిటీ రాజు, రఘునాదపురం వీర్రాజు, బాబూరావు, మన్యం శ్రీన, తోట అనిల్ వాసు 
ఇతర నేతలు మరియు పుణ్యక్షేత్ం జనసేన యువత పెదదాఎత్తున పాల్్నా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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వీరపురెడ్డి మంగతాయారుని 
పరామర్శంచిన డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్

శతఘ్్న న్్యస్: పిఠాపురం నియోజకవర్ం, విరవాడ గ్రామానికి చంద్నటువంటి మన జనసైనికుడు వీరపురెడిడు 
హర్ష్ తలి్ల వీరపురెడిడు మంగతాయారు గత కంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ, ఆకిసిజన్ కానసింట్రేట్ 
తో చ్కితసి పందుతున్నటువంటి మంగతాయారుని పిఠాపురం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు మరియు 
శ్రీ విష్ణు హాస్పిటల్ అధినేత డాకటీర్ పిల్్ల శ్రీధర్ పరామరి్శంచ్ వారి యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితిని క్షుణణుంగా అడిగి 
తెలుసుకుని తగిన సలహాలు సూచనలను అంద్ంచడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో జవావాదుల గోవింద్, 
కూరాకుల వీరబాబు, రామిశెటిటీ సూరిబాబు, ద్బిడి కృషణు, అమరాధి రాము, కమ్మనీడి నరేష్, గటటీం భీమరాజు, 

రామిశెటిటీ శివరామదాసు, దాసం పటాటీభి, గోన శ్రీను, పల్్నటి మధుబాబు, బిజెపి నాయకులు పిల్్ల ముతా్యలరావు మరియు జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగింద్.

పార్్టలో పెద్దలను విభేదాలోలాకి ల్గొద్్ద: 
మాకినీడ్ శేషుకుమార

నా మీద బురద జల్లితే పర్లిదు కానీ పార్టీ క్ంచపరిసేతి ఊరుకునేది లేదు
ఈ పళంగా ఎలక్షన్ పెడితే భార్ మెజార్టీతో గెలుపు ఖాయం

శతఘ్్న న్్యస్: పిఠాపురం, ఈ 
పళంగా ఎలక్న్ పెడితే పిఠాపురం 
నియోజకవర్ంలో జనసేన విజయం 
ఖాయమని పిఠాపురం నియోజకవర్ 
ఇనా్చర్్జ మాకినీడి శేష్ కుమారి అనా్నరు. 
నియోజకవర్ంలో ప్రతి ఒక్కరితోన్ వారి 
వారి కుటుంబ సభ్్యలతో కలిస్పోతున్న 
విధానం నియోజకవర్ంలో జనసేన పార్టీ, 
నేను అభివృద్ధి అవుతున్న విషయంపై 
జీరిణుంచుకోలేని కందరు ఒక పత్రికలో 
తనకు సంబంధం లేకుండా వాళ్ల వాళ్ల 
ఊహాగానాలను, లేదా కంతమంద్ 
వద్ద సొము్మ తీసుకుని కావాలని జనసేన 
పార్టీని, నను్న కించపరచాలని వాళ్లతో ఆ 
పత్రికలో రాయిసు్తనా్నరు. పార్టీ పెద్దలతో 
నాకు కావాలని విభేదాలు పెడుతునా్నరు. 

జనసేన పార్టీ ఇనా్చరి్జగా బాధ్యతలు తీసుకున్నపపిటి నుండి నేటి వరకు నియోజకవర్ంలో అని్న 
గ్రామాలలో ప్రతి ఒక్కరితో ఎంతగా కలిస్పోయానో నియోజకవర్ంలో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసని 
శేష్కుమారి అనా్నరు. నియోజకవర్ంలో నా వంతు ప్రజలకు సహాయం చేసూ్త ఉంటుండగా నా 
భర్త డాకటీర్ మాకినీడి వీరప్రస్ద్ ఆయన కూడా ఎందరికో వైద్యం అంద్సూ్త, ఖాళీ సమయంలో 
ఆయన కూడా నియోజకవర్ం అంతా పర్యటిసూ్త ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకుంటునా్నరు. 
పార్టీలో పెద్దలను కించపరిసే్త ఊరుకునేద్ లేదు. ఇపపిటివరకు నియోజకవర్ంలో జనసేన పార్టీ 
అభివృద్ధి కోసమే కషటీపడాడును కానీ నా గురించ్ కాదు. మా పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్, రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్, ఉమ్మడి తూరుపిగోదావరి జిల్్లల జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షులు కందుల దురే్ష్, పిఎస్ సభ్్యలు పంతం నానాజీ ఇల్ మా పార్టీలో పెద్దలు ఎవరిని 
కూడా ఇటువంటి వివాదాలో్లకి ల్గవదు్ద. కందరి తపుపిడు రాతలతో నను్న సంప్రద్ంచకుండా 
నా మీద రాస్న తపుపిడు వార్తలపై ఆ భగవంతుడే చూసుకుంటాడు అని పిఠాపురం నియోజకవర్ 
జనసేన ఇంచార్్జ మాకినీడి శేష్కుమారి అనా్నరు.

ప్రతి ఒక్కరూ పార్్ట కోసం బలంగా పనిచేయాలి: 
పేడాడ రామ్మోహన్

శతఘ్్న న్్యస్: ఆమదాలవలస నియోజకవర్ం, బూర్జ మండలం, బూర్జ గ్రామంలో జనసేన 
పార్టీ నాయకులను, కార్యకర్తలను ఆమదాలవలస నియోజకవర్ ఇంచార్్జ పేడాడ రామ్్మహన్ 
రావు కలవడం జరిగింద్. ఈ సందర్ంగా పేడాడ రామ్్మహన్ రావు ప్రతి ఒక్కరూ పార్టీ కోసం 
బలంగా పనిచేయాలని చపపిడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో బూర్జ మండలం నాయకులు 
మజి్జ రాంబాబు, తోట అపపిలరాజు, మన్మధరావు, మణికంఠ, శివాజీ, స్యికిరణ్ తద్తరులు 
పాల్్నా్నరు.

జనసేన జండా ఆవిష్కరణకు ఆహ్వానం పలికిన 
సయ్యద్ నాగుర్ వలి

శతఘ్్న న్్యస్:  సతె్తనపలి్ల నియోజకవర్ం: ఏప్రిల్ 2వ 
తేదీ ఆద్వారం స్యంత్ం 6 గంటలకు నకరికలు్ల 
మండలం చాగలు్ల గ్రామంలో జనసేన పార్టీ జెండా 
ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం ఘనంగా నిరవాహంచడం 
జరుగుతున్నద్ కావున ఈ కార్యక్రమానికి సతె్తనపలి్ల 
నియోజకవర్ం నుండి ప్రతి ఒక్క జనసైనికులు, 

వీరమహళలు, నాయకులు, జిల్్ల కమిటీ సభ్్యలు, మండల, గ్రామ కమిటీ సభ్్యలు అందరూ 
ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై జయప్రదం చేయవలస్ంద్గా కోరుచునా్నమని నకరికలు్ల మండలం 
వైస్ ప్రెస్డంట్ సయ్యద్ నాగుర్ వలి తెలిపారు.

విదా్యరుధులకు పా్యడ్లా, సే్కల్, పెనునులు పంపిణీ 
చేసిన బందెల రవికుమార్

శతఘ్్న న్్యస్: పల్్నడు జిల్్ల, గురజాల 
నియోజకవర్ం, చర్లగుడిపాడు గ్రామలో గల జిల్్ల 
పరిషత్ హైసూ్కలులో జనసేన పార్టీ కార్యకర్త బందల 
రవికుమార్ పదవ తరగతి పర్క్లు జరుగనున్న 
నేపద్యంల్ విదా్యరుధిలకు పా్యడు్ల, సే్కల్ పెను్నలు 

ఇచ్్చ పర్క్లు బాగా రాయాలని ఆకాంక్ంచ్ వారిని ప్రోతసిహంచడం జరిగింద్. ఈ 
సందర్ంగా విదా్యరుధిలు బందల రవికుమార్ కు ధన్యవాదములు తెలియజేస్రు.

చిరుపవన్ సేవాసమితి వాటర్ ట్యంకర్ దావారా 
ఉచిత త్రాగునీరు

శతఘ్్న న్్యస్:  రాజోలు, పాలగుమి్మ 
జనసేనపార్టీ యువనాయకులు 
నామన చంటినాయుడు ట్రాకటీర్ డీజల్ 
మరియు డ్రైవర్ జీతం ధన సహయంతో 
శనివారం జనసేన పార్టీ చ్రు పవన్ 
సేవాసమితి వాటర్ టా్యంకర్ దావారా 2 
టా్యంకరు్ల అంతరేవాద్ ఏటిగటుటీ మరియు 
అంతరేవాద్కర దారకోడప ప్ంతాలలో 
త్రాగునీరు లేక ఇబ్ంద్ పడుతున్న 
జనసేనపార్టీ ఆదవార్యంలో ఉచ్త 

త్రాగునీరు సరఫరా చేయడం జరిగిందని నామన నాగభూషణం తెలిపారు.

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

నడ్పలిలా రాము కుటంబానికి జనసేన అండగా 
ఉంటంది: కంద్ల ద్ర్గేష్

శతఘ్్న న్్యస్: తుని నియోజకవర్ం, శృంగవృక్ం గ్రామంలో న్కాలమ్మ జాతరలో మృతి 
చంద్న నడిపలి్ల రాము కుటుంబాని్న జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి తూరుపిగోదావరి జిల్్ల అధ్యక్షులు 
కందుల దురే్ష్ వారి కుటుంబాని్న పరామరి్శంచ్ జాతరలో జరిగిన సంఘటన వివరాలు 
తెలుసుకుని తమ కుటుంబానికి జనసేన పార్టీ అండదండగా ఉంటుందని ఆ కుటుంబానికి 
హామీ ఇచా్చరు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్్ల కార్యదరి్శ వంగలపూడి నాగంద్ర, తుని మండల 
అధ్యక్షులు ధారకండ వంకట రమణ, కోటనందూరు మండల అధ్యక్షులు పెదపాత్రుని 
శ్రీనివాస్, తండంగి మండల ఉపాధ్యక్షులు కండవిలి్ల గణేష్, తండంగి మండల అధికార 
ప్రతినిధి పెద్రెడ్ల దురా్ప్రస్ద్ తండంగి గ్రామ అధ్యక్షులు ఎలుగుబంటి నాగు నియోజకవర్ 

సీనియర్ నాయకులు చోడిశెటిటీ గణేష్, తేనే నాగ శేష్ ,రాజశేష్ అంకారెడిడు, ఇండుగుబిలి్ల శ్రీను, ప్రవీణ్, గెడడుమూరి సురేష్, జనసేన శివశంకర్, నల్లమటిటీ రాము, కనా్న జనసేన, నాగూర్, 
ఇళ్ళ శివనా్నరాయణ, ఆనంద్, మొగ్ తేజ తద్తర జనసైనికులు పాల్్ని సంతాపం ప్రకటించారు.

ఓటమి భయంతోనే ప్రతిపక్షాలపై 
వైసీపీ నేతల దాడ్లు: ఆళ్ళ హర

శతఘ్్న న్్యస్: గుంటూరు, వైసీపీ నేతలకు ఓటమి 
కళ్ళముందు కదల్డుతుండటంతో ద్కు్కతోచని స్థితిలో 
అసహనం, నిరాశా నిసపిృహలకు గురై ప్రతిపక్ నేతలపై 
దాడులకు ద్గుతునా్నరని జిల్్ల జనసేన పార్టీ అధికార 
ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి విమరి్శంచారు. ప్రతిపక్ నేతలపై 
వైసీపీ నేతలు చేస్న దాడులను ఆయన శనివారం తీవ్ంగా 
ఖండించారు. రాష్టంలో ప్రధానంగా గుంటూరు జిల్్లలో 

వైసీపీ అరాచకాలు పరాకాషటీకు చేరాయని మండిపడాడురు. తమ దాష్టీకాలను ప్రశి్నంచ్న 
వారిపై వైసీపీ నేతలు భౌతిక దాడులకు సైతం తెగబడుతునా్నరని ఇల్ంటి దాడులు 
ప్రజాస్వామ్య వ్యవసథికు గొడడులిపెటుటీ అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట భవిష్యత్ ని 
దృష్టీలో పెటుటీకని రాజధాని కోసం తన భూములి్న ఇచ్్చన రైతుల పట్ల వైసీపీ ప్రభ్తవాం 
అధికారంలోకి వచ్్చన క్ణం నించ్ ప్రవరిసు్తన్న తీరు అత్యంత గర్హనీయం అనా్నరు. దేశ 
చరిత్లోనే సువరాణుక్రాలతో లిఖంచదగ్ అమరావతి రైతుల ఉద్యమం 1200 రోజులకు 
చేరుకున్న నేపధ్యంలో రైతులకు మద్దతుగా నిలిచ్న బీజేపీ రాష్ట నాయకులు సత్యకుమార్ 
పై వైసీపీ నేతలు దాడి చేయటం పిరికిపంద చర్య అనా్నరు. మరోపక్క తెనాలి పురపాలక 
సంఘం సమావేశంలో 20 వ వారుడు కౌనిసిలర్ దేసు యుగంధర్ పై వైసీపీ కార్పిరేటరు్ల 
మూకుమ్మడిగా దాడి చేయటం దురా్మర్మనా్నరు. ప్రజాధనం వృధా అయ్్యవిధంగా ఉన్న 
ఏక టండర్ విధానాని్న వ్యతిరేకించటమే ఆ కార్పిరేటర్ చేస్న తపాపి అని ప్రశి్నంచారు. 
ప్రజా సమస్యలి్న పరిష్కరించమనా్న, ప్రజాధనాని్న దోచుకోవద్దనా్న వైసీపీ నేతలు 
తటుటీకోలేకపోతునా్నరని దుయ్యబటాటీరు. తమ దాష్టీకాలను ప్రశి్నసు్తన్న వారిపై దాడులకు, 
దౌర్జనా్యలకు పాలపిడుతునా్నరని ధవాజమెతా్తరు. ఉన్న కద్్దపాటి సమయంలోనైనా 
ప్రజలకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు చేపడితే బాగుంటుందని లేని పక్ంలో వైసీపీ 
నేతలు చరిత్హీనులుగా మిగిలిపోతారని హతవు పలికారు. రానున్న రోజులో్ల పవన్ 
కళ్్యణ్ నాయకతవాంలో జనసేన పార్టీ ప్రజా ప్రభ్తావాని్న స్థిపిసు్తందని ఇపుపిడు వైసీపీ 
నేతలు చేసు్తన్న ప్రతీ దాడికి ప్రజాస్వామ్య పదధితిలోనే వడీడుతో సహా తిరిగి చలి్లస్్తమని ఆళ్ళ 
హరి వైసీపీ నేతలి్న హెచ్చరించారు.

పెదా్దపురంలో ఊపంద్కునను జనసేన ప్రచారం
శతఘ్్న న్్యస్:  పెదా్దపురం పటటీణంలో నియోజకవర్ జనసేన ఇనా్చరి్జ తుమ్మల 
రామస్వామి (బాబు) ఆధవార్యంలో జనసేన పార్టీ 2024 ఎని్నకల ప్రచారాని్న పార్టీ 
అధిష్టీనం సూచనల మేరకు ప్రంభించడం జరిగింద్. దీనిలో భాగంగా శనివారం 
పటటీణాధ్యక్షులు పలమరశెటిటీ సతి్తబాబు, జనసేన నాయకులు ఆధవార్యంలో తుమ్మల 
రామస్వామి పటటీణంలో ప్రతీ ఇంటికి వళ్్ళ జనసేన స్దాధింతాలను, అల్గ పవన్ 
రావాలి – పాలన మారాలి అనే నినాదంతో ప్రతీ వారిని కలవడం జరిగింద్. దీనిలో 
భాగంగా స్థినిక కబాడి వీధిలో ప్రచారం నిరవాహంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు ఓబిలిశెటిటీ గణేష్, కత్త లచ్చబాబు, చ్టికెల నారాయణమూరి్త, వంగలపూడి 
సతీష్, సుంకర సతి్తబాబు, పలువురు జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు, వీరమహళలు 
పాల్్నా్నరు. అనంతరం పెదా్దపురం మండలం, తాటిపరి్తలో జనసేన నాయకులు 
గోపు వల్లయ్య ఆధవార్యంలో విఘ్్నశవారస్వామి ఆలయం వద్ద నిరవాహంచ్న జనసేన – 
జనబాట కార్యక్రమంలో నియోజకవర్ జనసేన ఇనా్చరి్జ తుమ్మల రామస్వామి (బాబు) 
పాల్్నా్నరు.

శ్రీకాకుళం నుంచి ఆమదాలవలస రోడలా 
మరమమోత్తు కోసం జనసేన నిరసన దీక్ష

శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాకుళం నుంచ్ ఆమదాలవలస రోడ్ల మరమ్మతు్త కోసం జనసేన 
నిరసన దీక్ నిరవాహంచడం జరిగింద్. ఈ సందర్ంగా శ్రీకాకుళం నియోజకవర్ జనసేన 
నాయకులు ఉదయ్ శంకర్ మాటా్లడుతూ ఏళ్ళతరబడి రాజకీయలో ఉద్దనపండితులుగా 
ఉన్న వైస్సిర్సిపీ నాయుకులకి ఈ రహదారిలో ప్రయాణించడానికి ప్రజలు ఎంత ఆవేదన 
పడుతునా్నరో అనేద్ కనపడటంలేదా? ఇంకా ఎనా్నళ్్ళ ఏప్రిల్ ఫూల్ చేస్్తరు? రెండు 
నియోజకవరా్లకు ప్రధాన రహదారి, నిత్యం రాకపోకలతో రదీ్ద, సుదూర ప్ంతాలకు 
వళ్్ళ వాళ్ళకి అందుబాటులో ప్రధాన రైలేవా సేటీషన్, నిత్యము వా్యపార రాకపోకలు, వైద్యం 
కోసం జెమ్సి హాస్పిటల్ ఇల్ ఎనో్న వాటితో నిరంతరం రదీ్దగా ఉండే రహదారి. పాలకులు 
మారుతునా్న రోడ్ దుస్థితి మారదు, ప్రతి వారం ఏకిసిడంట్, ఏడాద్కి 20 పైన మరణాలు 
సంభవించ్నా నిమ్మకు నీరెతి్తనటు్ల వ్యవహరిసు్తన్న అధికారులు మరియు ప్రభ్తవాం. రాష్ట 
ప్రజా శ్రేయసుసి కోసం ప్రజా పక్ంలో జనసేన అధినేత రోడ్ల సమస్య గురు్త చేయడం 
జరిగింద్. అపపిటి నుంచీ నాయకులు అధికారులు టండర్ టండర్ అని వివరణలు 
ఇవవాటం తపపి ఫలితం శూన్యం. రోడ్ ప్రమాదంలో క్తగాత్రులు మీరు మీ కుటుంబ 
సభ్్యలు అయితే అపుపిడూ సపింద్స్్తరా అని ఉదయ్ శంకర్ ప్రశి్నంచారు. బమి్మడి స్దూధి 
మాటా్లడుతూ శ్రీకాకుళం ఆమదాలవలస ప్రధాన రహదారి సమస్య పరిష్్కరం పేరుతో 
4ఏళ్్లగా ఇరు నియోజకవర్ ప్రజలను ఏప్రిల్ ఫూల్ చేయడం మానుకోవాలని హతవు 
పలికారు శ్రీకాకుళం జనసేన నాయకులు జనసేన అధ్యక్షుల సూఫూరి్తతో గతంలో కూడా 
ఇదే ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్ల పరిస్థితిపై ప్రభ్తవా అధికారులు & ప్రభ్తావానికి చూపించడం 
జరిగింద్. సమస్యపై పవన్ కళ్్యణ్ గళం ఎతి్తన ప్రతిస్ర్ నేటి ప్రభ్తవాం తుతు మంత్ంగా 
చర్యలు తీసుకుంటున్నటుటీ సషల్ మీడియా ప్రచారాలు, కందరు వైసీపీ నాయకులు 
ప్రెస్ మీట్ తపపి నేటికీ ఏక్కడ ఎల్ంటి కారా్యచరణ లేదు. ముఖ్యంగా ఇద్దరు మంత్రులు 
& ఒక సీపికర్ ఉన్న శ్రీకాకుళం జిల్్లలో రెండు నియోజకవరా్లకు ఇద్దరు సీనియర్ 
మంత్రులు ప్తినిధ్యం వహసు్తన్న ప్రధాన రహదారి అయిన శ్రీకాకుళం ఆమదాలవలస 
ప్రధాన రహదారి ఇపపిటికి దయనీయ స్థితిలో ఉంద్. 4ఏళ్్లగా ఎనో్న ఏకిసిడంటు్ల, ఎందరో 
మృతు్య ఒడిలోకి చేరినా ఈ నాయకులు ప్రజా సమయాలను కనీసం పటిటీంచుకోవడం 
లేదు. శ్రీకాకుళం ఆమదాలవలస ప్రధాన రహదారిలో ప్రముఖ హాస్పిటల్ అయిన జెమ్సి, 
ఎనో్న విదా్యసంసథిలు, కరా్మగారాలు దారి ఇంతటి దయనీయ స్థితిలో ఉండడం చాల్ 
బాధాకరం. ఇపపిటికైనా ఓటు్ల వేస్ గెలిపించ్న ప్రజల కనీ్నరు తుడవాలి అని శ్రీకాకుళం 
జనసేన నాయకులు బమి్మడి స్దు్ద కోరుతునా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో నియోజవర్ 
నాయకులు కామేష్, మధు, జాడ స్యి, తేజ, తిరణుధ, సతీష్, సంతోష్, రాంబాబు, రాజు, 
కర్ల్లయ, పాల్ పాలకండ నియోజకవర్ జనసేన జానీ పాల్్నా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నరసాపురం పట్టణంలో బొమిమోడ్ 
నాయకర్ పాదయాత్ర

శతఘ్్న న్్యస్: నరస్పురం: జనంలోకి జనసేన కార్యక్రమంలో భాగంగా 
18వ రోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా నరస్పురం నియోజకవర్ జనసేన 
పార్టీ ఇంచారి్జ, పీఏసీ సభ్్యలు మరియు రాష్ట మతసి్యకార వికాస విభాగ 
ఛైరె్మన్ బొమి్మడి నాయకర్ నరస్పురం పటటీణం 1వ వారుడులో ఇంటింటికీ 
తిరిగి జనసేన పార్టీ స్దాధింతాలు తెలియజేస్ అక్కడి ప్రజలు ఎదుర్్కంటున్న 
సమస్యలను తెలుసుకుని వారికి జనసేన పార్టీ తరపున భరోస్ ఇచా్చరు. 
ఈ సందర్ంగా నాయకర్ మాటా్లడుతూ ఈ గ్రామంలో ముఖ్యంగా 
మంచ్నీటి సమస్యతో ఇబ్ందులు పడుతునా్నరని ఆ గ్రామ ప్రజలు 
తెలిపారని నాయకర్ తెలియజేస్రు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
జిల్్ల నాయకులు చనమళ్ల చంద్రశేఖర్, రాజోలు నియోజకవర్ నాయకులు 
బొంతు రాజేశవార రావు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయా్యరు. నరస్పురం 
పటటీణ అధ్యక్షులు కోటిపలి్ల వంకటేశవారరావు, మాదంశెటిటీ కోటేశవారరావు, 
ఆకన చంద్రశేఖర్, కల్్లటి గోపికృషణు, వలవల నాని, వాతాడి కనకరాజు, 

బందల రవీంద్ర, కపాపిడి కృషణువేణి, తోట అరుణ, బొమి్మడి సూర్య కుమారి, అంబటి అరుణ, గణేశ్న శ్రీరామ్, కూనపరెడిడు రామకృషణు, పిల్్ల శ్రీహరి, పోలిశెటిటీ స్ంబ కెళ్్ళ సతి్తబాబు, 
మీస్ల స్ంహాద్రి, సంపత్ కుమార్, కారత్ త్రిమూరు్తలు, ఏసు మరియు నియోజకవర్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, జనసైనికులు, వీరమహళలు అధిక సంఖ్యలో పాల్్నా్నరు.

చిలలార రాజకీయాలు మాని ప్రజా సమస్యలపై దృష్్ట 
పెట్టండ్: బొబ్బేపలిలా సుర్ష్

శతఘ్్న న్్యస్: సరేవాపలి్ల, వంకటాచలం 
మండలం సరేవాపలి్ల గ్రామంలో జనసేన పార్టీ 
అభిమానులు సరేవాపలి్ల నియోజకవర్ జనసేన 
పార్టీ నాయకులు బొబ్్పలి్ల సురేష్ నాయుడు 
జన్మద్న పురస్కరించుకని శుక్రవారం రాత్రి 
ఏరాపిటు చేస్న భార్ కటౌట్ ని కందరు వైసీపీ 
నాయకులు కావాలని వారి చంచాల చేత చ్ంచ్ 
వేయించడంపై జనసేన పార్టీ నాయకులతో 
కలిస్ శనివారం బొబ్్పలి్ల సురేష్ నాయుడు 
ఘాటుగా విమరి్శంచారు. ఈ సందర్ంగా 

బొబ్్పలి్ల సురేష్ నాయుడు మాటా్లడుతూ సరేవాపలి్ల నియోజకవర్ంలో జనసేన పార్టీ 
బలపడుతుందన్న భయంతో నిరంకుశ రౌడీ పాలన చేసు్తన్న దుషటీ శకు్తలు అనేక 
విధాలుగా ఇబ్ందులు పెడుతూ వసు్తనా్నరు. అందులో భాగంగా గతంలో మూడుస్రు్ల 
జనసేన పార్టీ ఫ్్లకీసిలను చ్ంచేయడం జరిగింద్. అదేవిధంగా మారి్చ 31వ తార్కు 
సరేవాపలి్ల గ్రామంలో కటిటీన భార్ కటౌట్ ని ఆద్వారం ఉదయానే్న చూసేసరికి చ్ంచ్ 
వేయబడింద్. కటౌట్ లకి భయపడేటువంటి పరిస్థితులో్ల ఉన్న గలి్ల నాయకులు చ్ల్లర 
రాజకీయాలు మానుకని ప్రజా సమస్యలపైన దృష్టీ పెటటీండి. అదేవిధంగా రాబోయ్ 
2024 ఎని్నకలో్ల నిరంకుశ పాలన చేసే రౌడీ గూండాలకు ఓటు దావారా ప్రజలే బుద్ధి 
చబుతారు. జనసేన పార్టీ కటౌట్ ని చ్ంచ్ వేస్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని 
వంకటాచల మండలం స్ఐ గంగాధర్ కి కంపె్్లంట్ ఇవవాడం జరిగింద్. వారు తవారలోనే 
దానిపై విచారణ జరిపి కారకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చపిపి హామీ ఇచా్చరు. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు పిని్నశెటిటీ మలి్లకారు్జన్, శ్రీహరి, 
రహీమ్, అక్ర్, చ్న్న, రహమాన్ తద్తరులు పాల్్నా్నరు.

జనసేన పార్్ట ఎపుపుడూ నా్యయం కోసం 
పోరాటం చేసుతుంది: శివదత్ బోడపాటి

శతఘ్్న న్్యస్: పాయకరావుపేట, 
బంగారమ్మ పాలం గ్రామానికి చంద్న 
ఉమి్మడి వంకటేష్ అనే వ్యకి్త యూగియ 
స్టీరైల్ ప్రైవేట్ లిమిటడ్ కంపెనీలో పనిచేసూ్త 
డూ్యటీలో ఉండగా అనుమానాసపిదంగా 
మృతి చందగా జనసేన పార్టీ రాష్ట 
కార్యదరి్శ శివదత్ బోడపాటి పరిస్థితిని 
అరథిం చేసుకునేల్ వివరించ్న తరువాత, 
యూగియా కంపెనీ యాజమాన్యం 
జరగబోయ్ తీవ్తను గురి్తంచ్ కుటుంబంలో 
ఒకరికి ఉదో్యగం, తక్ణ నగదు సహాయం 
8.50 లక్లు మరియు 25 నుంచ్ 35 
లక్ల వరకు ఎంపా్లయ్ బెనిఫిట్సి అంద్ంచే 
విధంగా ఒక డిఎస్పి, నలుగురు స్ఐలు 
మరియు కందరి అస్్సిల సమక్ంలో 
అంగీకరించడం జరిగిందని జనసేన పార్టీ 

రాష్ట కార్యదరి్శ శివదత్ బోడపాటి తెలిపారు.

బొబబేర మ్హన అపపులనాయుడ్కి ఘననివాళులు
శతఘ్్న న్్యస్: 
విశాఖపట్నం, అనకాపలి్ల 
నియోజకవర్ం, కోడూరు 
గ్రామ జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక మెంబర్ 
కీ.శే బొబ్రి మ్హన 
అపపిలనాయుడు ఇటీవల 
రోడుడు ప్రమాదంలో 

అకస్్మతు్తగా సవార్సు్తలైనందున వారి మిత్మండలి, గ్రామ ప్రజలు ఆధవార్యంలో తాసుబలి్ల 
ఫండేషన్ సౌజన్యంతో ఏరాపిటుచేస్న బ్లడ్ డొనేషన్ కా్యంప్ ఏరాపిటు చేయడం జరిగింద్. 
ఈ కార్యక్రమంలో పాల్్ని రక్తదాతలకు పెందురి్త నాయకులు వబి్న జనార్దన శ్రీకాంత్ 
చేతుల మీదుగా సరిటీఫికెట్సి, మొక్కలు ఇవవాడం జరిగింద్. ఈ సందర్ంగా శ్రీకాంత్ 
మాటా్లడుతూ అతి చ్న్న వయసులోనే ప్రమాదవశాతు్త మరణించ్న బొబ్ర మ్హన్ 
పేరు మీద వారి మిత్మండలి, గ్రామ ప్రజల ఆధవార్యంలో సుమారు 100 మంద్ రక్తం 
దానం చేయడం హరి్షంచవలస్న విషయం అని, వారి కుటుంబానికి ఆ భగవంతుడు 
మనోధైర్యం ఇవావాలని, వారి పవిత్ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని నివాళ్లరిపించడం 
జరిగింద్. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో కుటుంబ సభ్్యలు మరిస్ నరిసింగ్, బల్రెడిడు ప్రస్ద్, 
శంకర్ నాయుడు, గోపి, గవరా శ్రీను, రాడి పెంటారావు, మరియు స్థినిక జనసేన పార్టీ 
నాయకులు, ప్రజలు, మహళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్్నా్నరు.

జనసైనికుడ్ కుటంబానికి అండగా రాచమడ్గు 
చంద్, సుందర్ ల ఆరథిక సహ్యం

శతఘ్్న న్్యస్: నందా్యల, 
చాపిరేవుల గ్రామానికి చంద్న 
జనసేన క్రియశీలక కార్యకర్త 
సుబ్రహ్మణ్యం లివర్ సంబంధిత 
వా్యధితో 15 రోజుల క్రితం 
మరణించడం జరిగింద్. 
శనివారం జనసేన జిల్్ల 
నాయకులు రాచమడుగు చందు, 

సుందర్ లు వారి కుటుంబానికి 12000/- రూపాయల ఆరిథిక సహాయం అంద్ంచ్. 
వారి కుటుంబానికి జనసేన పార్టీ తరఫున అండగా ఉంటామని భరోస్ ఇచా్చరు. ఈ 
కార్యక్రమంలో నందా్యల, చాపిరేవుల, నందమూరి నగర్ జనసైనికులు పాల్్నా్నరు.

కోలోపుయిన జీవనాధారానిను తిరగి కలిపుంచాలని 
జనసేన డ్మాండ్

శతఘ్్న న్్యస్: మైలవరం, వీటీపిఎస్ బూడిద 
చరువు విషయంలో వీటీపిఎస్ అధికారులు 
మరియు అధికార పార్టీ వాళ్ళ ధనదాహనికి 
స్థినిక ల్ర్ ఓనర్సి అండ్ డ్రైవర్సి అసస్య్షన్ 
వారికి జరుగుతున్న అనా్యయాని్న రాష్ట బీజేపీతో 

కలిస్ సంబంధిత అధికారులను ప్రశి్నసూ్త వారు కోలోపియిన జీవన ఆధారాని్న తిరిగి 
వారికి కలిపించాలని జనసేన పార్టీ డిమాండ్ చేయడం జరిగింద్. సపింద్ంచక పోతే 
భవిష్యతు్తలో వారు చేసే పోరాటాలకు మా మద్దతు ఉంటుంద్ అని భరోస్ ఇవవాడం 
జరిగింద్.

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


ఆదివారం, 02 ఏప్రిల్ 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

“అమరావతి మహ్ ఉద్యమం” 
1200వ రోజు సభలో పాల్గేనను గాదె

శతఘ్్న న్్యస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలో రైతులు చేసు్తన్న “అమరావతి మహా ఉద్యమం” 1200వ 
రోజు సందర్ంగా ఏరాపిటు చేస్న సభలో జనసేన పార్టీ జిల్్ల అధ్యక్షులు గాద వంకటేశవారరావు పాల్్నడం 
జరిగింద్.

ఎమ్మోల్్య నవాజ్ బాషపై రాందాస్ చౌదర ఫైర్
నాలుగేళలి నీ పనితీరు ఇదేనా…?
చేసిన అభివృదిధి చెపుపుకోలేని ఎమెమెలేయూ
శతఘ్్న న్్యస్: మదనపల్ల జిల్్ల వద్లేశావు, రైలేవా లైన్ అడిగ దైర్యం లేదు, 
హంద్రీనీవా నీరు సమ్మర్ సటీరేజ్ టా్యంకులకు నింపలేవు, ట్రాఫిక్ స్గ్నల్సి 
ఏరాపిటు చేయలేని ఎమె్మలే్య నవాజ్ బాష అంటూ జనసేన పార్టీ రాయలసీమ 
కో కనీవానర్  గంగారపు రామదాస్ చౌదరి తీవ్ స్్దయిలో దవాజమెతా్తరు.  
జనసేన పార్టీ కారా్యలయంలో ఏరాపిటు చేస్న విలేఖరుల సమావేశంలో 
ఎమె్మలే్య నవాజ్ బాష్ నాలుగళ్ల పనితీరుపై రామదాస్ చౌదరి తీవ్ స్్దయిలో 
మండిపడాడురు. చేస్న అభివృద్ధిని కనీసం చపుపికోలేని పరిస్థితులో్ల వైస్పి పార్టీ 
నాయకులు ఉనా్నరని అనా్నరు. ఈ సమావేశంలో గంగారపు రామదాస్ 
చౌదరితో పాటు జనసేన పార్టీ నాయకులు జంగాల శివరామ్ రాయల్, చేనేత రాష్ట ప్రదాన కార్యదరి్శ అడపా సురేంద్ర, ఐటి విభాగం జగదీష్, గ్రానైట్ బాబు, శంకర్, గోపాలకృషణు, 
కుమార్, రాధిక, లత, కిరణ్ కుమార్ రెడిడు, నాగరాజు, భరత్, ప్రస్ద్, బంగారం, లక్ష్మీ నారాయణ పాల్్నా్నరు. ఈ సందర్ంగా రామదాస్ చౌదరి మాటా్లడుతూ విలేఖరుల సమావేశంలో 
మాటా్లడటం తపపి చేస్న అభివృద్ధి ఏమిటని సూటిగా ప్రశి్నంచారు. అభివృద్ధిపై మాటా్లడలేని ఎమె్మలే్య అంటూ ఘాటుగా వా్యఖ్యలు చేశారు.

డొకా్క సీతమమో చలివంద్ం ప్రారంభంచిన 
సోమరౌత్ అనూరాధ

శతఘ్్న న్్యస్: బాపట్ల జిల్్ల, 
వేమూరు నియోకజవర్ం, కత్త 
చ్లుమూరు లంకా గ్రామంలో 
డొకా్క సీతమ్మ చలివేంద్రం 
ప్రంభించడం జరిగింద్. 
ప్రంభోతసివ అనంతరం 

మజి్జగ మైరియు సీవాట్సి పంచడం జరిగింద్. జనసేన పార్టీ స్దాధింతాలను ప్రజాలోకి 
తీసుకవళ్లడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా బాపట్ల జిల్్ల కార్యదరి్శ 
సమరౌతు అన్రాధ పాల్్నడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్ర్మంల్ సమరౌతు బ్రహ్మం, 
కమె్మల శ్రీనివాసరావ్ (కార్యదరి్శ), బోడియ్య (కార్యదరి్శ) చలమయ్య మండల 
ప్రెస్డంట్, పెసర్లంక రత్తయ్య – ప్రెస్డంట్, ఎంపిటిస్ వలివేటి సుబ్రమణ్యం, ఎంపిటిస్ 
గాజుల నగష్, ఈమని మణికంఠ, ఎంపిటిస్ బొదు్దల అన్ష, బొదు్దల నాగరాజు, 
రామాంజనేయులు, దూలిపూడి నవీన్, అమి్మరాజు, స్యిశర్మ, పాలవల బాస్కర్, 
కార్యకర్తలు, వీరమహళలు తద్తరులు పాల్్నా్నరు.

జనసేన ముసిలాం మైనార్్ట ఆధవార్యంలో 
చలివంద్ం

శతఘ్్న న్్యస్: కోనసీమ జిల్్ల, అమల్పురం, 
మొల్ల ముస్తఫా మస్్జద్ ఎదురుగా మెయిన్ రోడుడు 
అమల్పురం జనసేన ముస్్లం మైనార్టీ ఆధవార్యంలో 
జానీ భాష చలివేంద్రం ప్రంభించారు. ఈ 

కార్యక్రమంలో కోనసీమ ముస్్లం వలేఫూర్ అసస్య్షన్ అధ్యక్షులు మహమ్మద్ బష్ర్ 
ముస్్లం, జనసైనికులు షేక్ కర్ముల్్ల బాబా, మహమ్మద్ షఫీ భాష్ మరియు ముస్్లం 
సదరులు పాల్్నా్నరు.

నూతన జర్సీ డైర్ని ప్రారంభంచిన ఇమమోడ్ 
కాశీనాధ్

శతఘ్్న న్్యస్:  ప్రకాశం జిల్్ల, 
మారా్కపురం పటటీణం స్థినిక 
శ్రీనివాస థియ్టర్ వద్ద జనసేన 
పార్టీ మారా్కపురం నియోజకవర్ 
ఇంఛార్్జ ఇమ్మడి కాశీనాధ్ న్తన 

జెర్సి డైర్ని ప్రంభించడం జరిగింద్. అనంతరం ఇమ్మడి కాశీనాధ్ మాట్లడుతూ 
వా్యపారం బాగా అభివృద్ధి చందాలని కోరుకుంటునా్ననని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్్నా్నరు.

ఆమదాలవలస జనసేన ఆధవార్యంలో ఉచిత 
మ్గా వైద్య శిబిరం

శతఘ్్న న్్యస్: ఆమదాలవలస నియోజకవర్ం, ఆమదాలవలస మండలం, సైలడా 
పంచాయతీ పరిద్లో జనసేన పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తల ఆధవార్యంలో మెడికవర్ 
హాస్పిటల్ వారి సహకారంతో ఉచ్త మెగా వైద్య శిబిరం ఏరాపిటు చేయడం జరిగింద్. 
ఈ మెగా ఉచ్త వైద్య శిబిరానికి ముఖ్యఅతిథిగా జనసేన పార్టీ నాయకులు కోరుకండ 
మలే్లశవార రావు విచే్చస్ కార్యక్రమాని్న ప్రంభించారు. మరియుఈ కార్యక్రమంలో 
భాగంగా 186 మంద్కి ఉచ్తంగా వైద్య పర్క్లు నిరవాహంచ్ వారికి ఉచ్తంగా మందులు 
పంపిణీ చేయడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు 
పాల్్నీ విజయవంతం చేస్నందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరుపేరునా హృదయపూరవాక 
ధన్యవాదములు తెలిపారు.

జనసేన జనజాగృతి యాత్ర 51వ రోజు
శతఘ్్న న్్యస్: 
రాజానగరం, జనసేన 
జనజాగృతి యాత్ 51వ 
రోజులో భాగంగా మన 
పార్టీ ఎని్నకల గురు్త 
అయిన గాజు గా్లసుల 
పంపిణీ కార్యక్రమం 

కోరుకండ మండలం గుము్మలూరు గ్రామంలో 2వ రోజు హరిజన పేటలో శనివారం 
కార్యక్రమంలో భాగంగా 300 గాజు గా్లసులు పంచడం జరిగింద్. నేటి వరకు 
నియోజకవర్ం మొత్తంగా 47,700 వేల గాజు గా్లసులు పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింద్. 
రాజానగరం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ & ఐక్యరాజ్యసమితి అవారుడు గ్రహీత 
మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ ఆదేశాల మేరకు మండల అధ్యక్షులు మండపాక శ్రీను అధ్యక్తన 
ద్గివాజయంగా ముందుకు స్గుతూ రాజానగరం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ జెండా 
ఎగరేసే విధంగా ముందుకు స్గిపోతుంద్. గ్రామ గ్రామాన ప్రతి ఇంటింకి వళ్్ల జనసేన 
పార్టీ షణ్్మఖ వ్్యహం కరపత్రాలు ప్రజలకు అంద్సూ్త జనసేన పార్టీని, అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆశయాలను ప్రజలో్లకి బలంగా తీసుకెళ్ళడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో 
కోరుకండ మండల జనసేన పార్టీ కో-కనీవానర్ ముక్క రాంబాబు, కోరుకండ మండలం 
జనసేన ప్రధాన కార్యదరి్శ వీరపురాజు పోస్బాబు, రాచపోతుల సురేష్, తనీ్నరు తాతాజీ, 
బాబు వీరమహళలు పెద్ద ఎతు్తన పాల్్నా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ప్రజా ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రాధాన్యత ల్ని బడ్జెట్: రెడ్డి అపపులనాయుడ్
శతఘ్్న న్్యస్: ఏలూరు, నగరపాలక సంసథి ఇటీవల నిరవాహంచ్న బడ్జట్ సమావేశంలో వేల కోట్ల రూపాయల బడ్జట్ కానీ ఎక్కడ 
బడ్జట్ కు, ప్రజా ఆరోగ్య సంరక్ణకు ప్ధాన్యత ఇవవాలేదని ఏలూరు నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇనా్చరి్జ రెడిడు అపపిలనాయుడు 
ఆరోపించారు. శనివారం జనసేన పార్టీ కారా్యలయంలో మీడియా సమావేశంలో మాటా్లడారు. బడ్జట్ సమావేశంలో 
చరి్చంచడానికి ప్రతిపక్ కార్పిరేటరు్ల గాని మాటా్లడకుండా పాలకమండలికి భజన బృందంగా మారారని అనా్నరు. బడ్జట్ పై 
మాటా్లడడానికి ఎమె్మల్సి షేక్ స్బి్జకి అవకాశం ఇవవాకుండా ఆయనను అగౌరవపరిచారని విమరి్శంచారు. అవగాహన కలిగిన 
ఎమె్మల్సికి కూడా బడ్జట్ పై మాటా్లడడానికి, అవగాహన లేని కార్పిరేటరు్ల, డిపూ్యటీ మేయరు్ల ఆయనను అనుమతించకపోవడం 

దారుణం అనా్నరు. 7 వేల కోట్ల రూపాయల బడ్జట్్ల ఆరోగా్యనికి, పారిశుదాధి్యనికి ప్ధాన్యతనివవాక పోవడంతో రోడ్లపై చత్త పేరుకుపోయి, డ్రైనేజీలలో మురుగు పేరుకుపోయి ఈగలు, 
దోమలు నగర ప్రజలకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేసు్తనా్నయని ఆరోపించారు. నగరంలో పారిశుధ్యం, విదు్యత్, తాగునీటి సరఫరాకు వందలు వచ్్చంచారని, ఎక్కడ ప్రజలకు మౌళ్క 
సదుపాయాలు సక్రమంగా అమలు జరిగిన జాడలేదనా్నరు. పరిపాలన చేతకాని వారు నగరపాలక సంసథిలో ప్రజా ప్రతినిధులుగా ఉనా్నరని, వారందరూ పాలకవర్ సమావేశానికి భజన 
పాటలుగా మారారని అనా్నరు. ప్రజా సమస్యలు, ప్రజల కష్టీలు పరిష్కరించడంలో వారు విఫలమయా్యరనా్నరు. ఇపపిటికైనా ప్రజల నుండి పను్నల రూపంలో వసూలు చేసు్తన్న నగర 
పాలకులు, నగరపాలక సంసథి అధికారులు, స్థినిక ఎమె్మలే్య ఆళ్ల నాని, నగరపాలక సంసథి మేయర్ షేక్ న్ర్జహాన్ ప్రజలకు జవాబు దారిగా ఉండి, ప్రజా సమస్యల పరిష్కరించకపోతే 
జనసేన పార్టీ తరఫున పెద్ద ఎతు్తన ఉద్యమం చేపడతామని హెచ్చరించారు. అదేవిధంగా పాలకమండలి సమావేశంలో చర్చకు అనుమతించకుండా అవమానించ్న షేక్ స్బీ్జకి క్మాపణ 
చపాపిలని జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేశారు.

సరవాపాడ్ మృత్లకు సాయం చేయాలి
శతఘ్్న న్్యస్: పారవాతీపురం మన్యం జిల్్ల, కమరాడ మండలం, సరవాపాడు గ్రామంలో 
శుక్రవారం ఇంటి గోడ కూలి మృతి చంద్న, గాయపడిన వారి కుటుంబాలకు 
ఆరిధికంగా స్యం చేయాలని కోరుతూ శనివారం జనసేన, స్పిఎం, టిడిపి తద్తర 
పార్టీ నాయకులు జిల్్ల ఆసుపత్రి, ఐటిడిఏ కారా్యలయం వద్ద మృతదేహాలతో ఆందోళన 
కార్యక్రమాని్న చేపటాటీరు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ నాయకులు, చ్నకేర్్జల సరపించ్ 
హమరిక గంగాధర్, వంగల దాలి నాయుడు, స్పిఎం నాయకులు కలి్ల స్ంబమూరి్త, 
తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు తోయక జగదీశవారి, శేఖర్ పాత్రుడు, గులిపలి్ల 
సుదర్శనరావు, దేవకోట వంకటనాయుడు, కోలక ధరా్మరావు, బలరాం నాగశవార రావు మారడాన తిరుపతి నాయుడు, మెరిశర్ల స్ంహాచలం, పడాల హరి ప్రస్ద్, వపపింగి రాఘవేంద్ర, 
బతీ్తల శ్రీను, పాలక న్కరాజు, నంద్వాడ కృషణుబాబు, చ్నకేర్్జల మాజీ సరపించ్ నంద్గాన ప్రస్ద్ తద్తరులు జిల్్ల ఆసపిత్రి వద్ద ఆందోళన కార్యక్రమాని్న చేపటాటీరు. అనంతరం పోస్టీ 
మారటీం నిరవాహంచ్న మృతదేహాలను ఐటిడిఏ కారా్యలయం వద్దకు రా్యల్గా తీసుకువళ్్ల ఐటిడిఏ కారా్యలయం వద్ద మృతదేహాలతో ధరా్న కార్యక్రమాని్న చేపటాటీరు. ఈ సందర్ంగా వారు 
మాటా్లడుతూ ఇటీవల కమరాడ మండలంలో అంటివలస ఆట్ ప్రమాదంలో మృతి చంద్న మృతుల కుటుంబాలకు కూడా ప్రభ్తవాం నయా పైస్ కూడా చలి్లంచలేదనా్నరు. గిరిజనులు 
ప్రమాదభారిన పడి మృతు్యవాత పడటంతో ఆయా కుటుంబాలు వీధిపాలవుతునా్నయనా్నరు. సంబంధిత పాలకులకు, అధికారులకు కంచం కూడా పటటీడం లేదనా్నరు. పాలకులు, 
అధికారులు కనీసం పటిటీంచుకోకపోవడంతో ఆయా కుటుంబాలు ఇంటి పెద్ద ద్కు్కను కోలోపియి ఇబ్ందులు పడుతునా్నయనా్నరు. సరవాపాడు గ్రామంలో ఇంటి గోడ కూలి మృతి 
చంద్న శంకర్రావు, మాణిక్యమల కుటుంబాలతోపాటు గాయపడిన వారి కుటుంబాలకు ఎకసిగ్రేష్యా చలి్లంచాలని కోరారు. ఈ సందర్ంగా వారు ఐటిడిఎ ప్జెకుటీ అధికారి స్.విష్ణు 
శరణ్ ను కలస్ ఆయా కుటుంబాలకు ఆరిథికంగా స్యం చేయాలని కోరారు. దీనికి ఐటీడీఏ పీవో నిధులు లేవంటూ తేలి్చ చపపిడంతో వారు వనుతిరిగారు. మృతదేహాని్న తీసుకెళ్్లందుకు 
సహాయ సహకారాలు అంద్ంచాలని కోరడంతో చ్వరికి ప్రభ్తావాసుపత్రిలో ఉన్న అంబులన్సి అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా వారు మాటా్లడుతూ ఐటిడిఎ ఉన్న గిరిజనులకు ఏమాత్ం 
ప్రయోజనం లేదనా్నరు. గిరిజనులను ఆదుకోవటంలో ఐటీడీఏ విఫలం అయు్యందని గ్రామానికి చంద్న పలువురు గిరిజనులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

నా్యయం కోసం సింగరాయకండ సిఐని కలిసిన 
జనసేన నాయకులు
శతఘ్్న న్్యస్: ప్రకాశం 
జిల్్ల, కండపి నియోజకవర్ం, 
స్ంగరాయకండ మండలం, 
స్ంగరాయకండ పంచాయితీలో 
అవినీతి జరిగిందని స్ంగరాయకండ 

మండలం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు ఐనాబతి్తన రాజేష్ గతవారంలో జిల్్ల కలకటీర్ కి సపిందన 
కార్యక్రమంలో ఆధారాలతో సహా అర్్జ రూపంలో ఇవవాడం జరిగింద్. ఆ మరుసటి రోజు 
స్ంగరాయకండ వైసీపీ నాయకులు అయినటువంటి ఎస్్క గౌస్ బాష్ మరియు ఎస్్క 
నౌష్ద్ లు రాజేష్ కి ఫోన్ చేస్ అసభ్యకరంగా దురా్షల్డి, అదేవిధంగా తన ఇంటి 
మీదకు మరియు తన ష్పు వద్దకు దాదాపు 30 నుంచ్ 35 మంద్ అనుచరులను తీసుకని 
వళ్్ల ఇష్టీనుస్రంగా వ్యవహరించడం జరిగింద్. నీ అంతు చూస్్తం, నిను్న వద్లిపెటటీం, 
అంటూ రౌడీలు గూండాలు ల్గా చలరేగిపోయారు. ఈ సంఘటనలను ఆడియో రికారుడు 
మరియు వీడియో రికారుడులను కూడా సేకరించడం జరిగింద్, ప్ణహాని ఉంద్ అని చపిపి 
ఆధారాలతో సహా స్ంగరాయకండ ఎస్్సికి ఫిరా్యదు చేయడం జరిగింద్. ఇపపిటివరకు ఎస్్సి 
నుండి ఎటువంటి సపిందన రాలేదు. శనివారం పైస్థియి అధికార అయినటువంటి స్ఐని కలిస్ 
ఫిరా్యదు చేయడం జరిగింద్. స్ఐ పరిశీలించ్ విచారించ్ నా్యయం చేస్్తనని హామీ ఇచా్చరు. 
ఇక్కడ కూడా నా్యయం జరగకపోతే పైస్థియి అధికారులైన డిఎస్పి మరియు ఎస్పిల వద్దకు 
నా్యయం కోసం వళ్్తము అని జనసేన నాయకులు తెలియజేశారు. స్ఐని కలిస్న వారిలో 
స్ంగరాయకండ మండల అధ్యక్షులు ఐనాబతి్తన రాజేష్, పన్నలూరు మండలం అధ్యక్షులు 
కనపరి్త మనోజ్ కుమార్, కాసుల శ్రీనివాస్, సయ్యద్ చాన్ బాష్, సంకె నాగరాజు, కేశవరావు 
తద్తరులు ఉనా్నరు.

శ్రీ సత్య పోలమాంబ అమమోవారని దర్శంచుకునను 
డా.కంద్ల నాగరాజు

శతఘ్్న న్్యస్: దక్ణ నియోజకవర్ం పరిధి 
36వ వారుడులో శ్రీ సత్య పోలమాంబ అమ్మవారు 
దరి్శంచుకుని అన్నసంతరపిణ కార్యక్రమంలో 
డాకటీర్ కందుల నాగరాజు పాల్్నడం జరిగింద్. 
ఈ కార్యక్రమంలో లలిత, ఇంటి శ్రీను, తెలుగు 
అరు్జన్, రామకృషణు, శ్రీను తద్తరులు పాల్్నా్నరు.

దస్తివేజులు పోయినవి
అలులి నరసింహరావు పేరుగల దస్తివేజులు డాకుయూమెంట్ నంబర్: 2175/2009, సర్వే 
నంబర్: 847/2,847/3,847/4 మచిల్పటటీణంలో పరసుపేట నుండి లక్ష్మి టాకీసుకు 
ప్రయాణిసుతిననిపుడు మార్ మదయూలో పోయినవి. దొరిక్నచో అందజేయగలరు. 
ఫోన్: 8143143521

శైల్ష్ కుటంబానికి జనసేన భరోసా
శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ నిరవాహంచ్న జనవాణి కార్యక్రమంలో 
వచ్్చన అర్్జలో భాగంగా నలూ్లరు నగరంలోని జాకీర్ హుసేసిన్ నగరో్లని షైక్ శైలేష్ అనే బాలుడు 
ప్రమాదవశాతు్త తలకి దబ్ తగిలి మానిస్కస్థితిని కోలోపితే వారికి ప్రభ్తవాం నుంచ్ ఎటువంటి 
సహాయము రావటంలేదని పలుమారు్ల అధికారులు చుటూటీ తిరిగినా ఎవరూ పటిటీంచుకోవడం 
లేదని, రోజూ ఆట్ తోలితే కానీ జీవనం స్గించలేని పరిస్థితిలో పిల్లవాడి తండ్రి తిరుపతిలో 
నిరవాహంచ్న జనవాణి కార్యక్రమంలో పవన్ కళ్్యణ్ కి అర్్జ పెటుటీకునా్నరు. పవన్ కళ్్యణ్ 
అరి్జకి సపింద్ంచ్ నలూ్లరు జిల్్ల జనసేన అధ్యక్షులు చనా్నరెడిడు మనుక్ంత్ కి నగర అధ్యక్షులు 
దుగి్శెటిటీ సుజయ్ బాబుకి తెలియచేస్రు. వంటనే నగర అధ్యక్షులు దుగి్శెటిటీ సుజయ్ బాబు 
వారి ఇంటికి వళ్్ళ పిల్లవాడి పరిస్థితిని చూస్ డాకటీర్ తో మాటా్లడి వారి వైదా్యనికి ఆయ్్య ఖరు్చని 
మరియు పిల్లవాడి పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకునా్నరు. వారి వివరాలను వంటనే పార్టీ అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ కి తెలియచేస్్తం అని, వీరికి జనసేన పార్టీ తరుపున సహాయక చర్యలు అందేల్ 
చేస్్తం అని వారి కుటుంబానికి భరోస్ ఇచా్చరు. ఈ కార్యక్రమంలో నగర అధ్యక్షులు దుగి్శెటిటీ 
సుజయ్ బాబు, రాష్ట కార్యనిరవాహాక కార్యదరి్శ కటేటీ వంకటేశవారు్ల, జిల్్ల కార్యదరి్శ షేక్ అలియా, 
నగర కార్యదరి్శ అకి్కశెటిటీ శ్రీధర్, నగార డివిజన్ ఇనా్చరు్జలు సుల్్తన్ బాష్, రేవంత్ తద్తరులు 
పాల్్నా్నరు.
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