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దిగివచ్చిన ప్రభుత్వం... సభకు అనుమతిచ్చిన 
పోలీసులు

విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ జనసేన అధినేత విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ జనసేన అధినేత 
పవణ్ కళ్్యణ్ అక్టోబరు 31న విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ పవణ్ కళ్్యణ్ అక్టోబరు 31న విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ 
సమితి సభక్ హాజరై ఉద్యమానికి మద్దతు పలకనున్నారు. సమితి సభక్ హాజరై ఉద్యమానికి మద్దతు పలకనున్నారు. 
ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 9 నే విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 9 నే విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ 
ఆపాలంటూ జనసేన అధినేత పవణ్ కళ్్యణ్ ,కంద్ర హం ఆపాలంటూ జనసేన అధినేత పవణ్ కళ్్యణ్ ,కంద్ర హం 
మంత్రి అమిత్ షాను స్వయంగా కలిసి విజ్ఙాపనపత్ం మంత్రి అమిత్ షాను స్వయంగా కలిసి విజ్ఙాపనపత్ం 
అందించారు. విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణక్ జనసేన పూరితూ అందించారు. విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణక్ జనసేన పూరితూ 
మద్దతు ప్రకటంచంది. ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవం నిన్దంతో, మద్దతు ప్రకటంచంది. ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవం నిన్దంతో, 
32 మంది బలిదాన్లతో ఏర్పాటైన విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ 32 మంది బలిదాన్లతో ఏర్పాటైన విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ 
ప్రైవేటు వ్యక్తూల చేతుల్లోకి వెళలోక్ండా కాపాడుక్వాలిసిన ప్రైవేటు వ్యక్తూల చేతుల్లోకి వెళలోక్ండా కాపాడుక్వాలిసిన 
బాధ్యత ప్రతి ఒకకురిపై ఉంది.బాధ్యత ప్రతి ఒకకురిపై ఉంది.
విశాఖపటనాంల్ జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్్యణ్ విశాఖపటనాంల్ జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్్యణ్ 
బహిరంగ సభ ప్ంగణ వద్ద గందరగోళం పరిసిథితి బహిరంగ సభ ప్ంగణ వద్ద గందరగోళం పరిసిథితి 
నెలకంది. ఈ నెల 31న విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణక్ నెలకంది. ఈ నెల 31న విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణక్ 

వ్యతిరేకంగా స్టోల్ పాలోంట్ ఆర్చ్ వద్ద భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహిచేందుక్ జనసైనిక్లు సిద్ధమయ్్యరు. సభా ప్ంగాణానినా రెడీ చేసతూండగా.. పోలీసలు అడుడుక్న్నారు. వ్యతిరేకంగా స్టోల్ పాలోంట్ ఆర్చ్ వద్ద భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహిచేందుక్ జనసైనిక్లు సిద్ధమయ్్యరు. సభా ప్ంగాణానినా రెడీ చేసతూండగా.. పోలీసలు అడుడుక్న్నారు. 
మరో చోటక్ సభా వేదికను మార్చ్లని ఆదేశంచారు.మరో చోటక్ సభా వేదికను మార్చ్లని ఆదేశంచారు.
బీజేపీ చేసే ప్రతి దాన్నా ఒప్పాక్వటానికి తాము డూడూ బసవననాల౦ కాదని జనసేన పారీటో సేటోట్ జనరల్ సెక్రటరీ శవశంకర్ వా్యఖ్్యనించారు. తమ సిదా్ధంతాలు బీజేపీ చేసే ప్రతి దాన్నా ఒప్పాక్వటానికి తాము డూడూ బసవననాల౦ కాదని జనసేన పారీటో సేటోట్ జనరల్ సెక్రటరీ శవశంకర్ వా్యఖ్్యనించారు. తమ సిదా్ధంతాలు 
తమక్ంటాయి.. వాళలో సిదా్ధంతాలు వాళలోక్౦టాయని పేర్కున్నారు. బీజేపీతో తాము పెటుటోక్ననాది కవలం ఎనినాకల పొతుతూ మాత్మేనని సపాషటోంచేశారు. విశాఖ స్టోల్ తమక్ంటాయి.. వాళలో సిదా్ధంతాలు వాళలోక్౦టాయని పేర్కున్నారు. బీజేపీతో తాము పెటుటోక్ననాది కవలం ఎనినాకల పొతుతూ మాత్మేనని సపాషటోంచేశారు. విశాఖ స్టోల్ 
పాలోంట్ ను ప్రైవేటీకరణ విషయంల్ బీజేపీ వైఖరిని జనసేన తీవ్ంగా వ్యతిరేకిసతూందంటూ ఆయన ఈ వా్యఖ్యలు చేశారు. ఉక్కు పరిరక్షణ పోర్ట కమిటీ పిలుప్ పాలోంట్ ను ప్రైవేటీకరణ విషయంల్ బీజేపీ వైఖరిని జనసేన తీవ్ంగా వ్యతిరేకిసతూందంటూ ఆయన ఈ వా్యఖ్యలు చేశారు. ఉక్కు పరిరక్షణ పోర్ట కమిటీ పిలుప్ 
మేరక్ ఈనెల 31న జనసేన అధినేత పవన్ కల్్యణ్ విశాఖ వసతూననాటులో తెలిపారు.  మధ్్యహనాం 2గంటలక్ కూర్మననాపాలం జంక్షన్లోని దీక్షా శబిర్నినా సందరి్శంచ మేరక్ ఈనెల 31న జనసేన అధినేత పవన్ కల్్యణ్ విశాఖ వసతూననాటులో తెలిపారు.  మధ్్యహనాం 2గంటలక్ కూర్మననాపాలం జంక్షన్లోని దీక్షా శబిర్నినా సందరి్శంచ 
ఉద్యమానికి మద్దతు తెలియజేయస్తూరని వెలలోడంచారు.  అనంతరం జరగనుననా బహిరంగ సభల్ తన సందేశం దా్వర్ ఉద్యమానికి దశ దిశా నిరే్దశం చేస్తూరని ఉద్యమానికి మద్దతు తెలియజేయస్తూరని వెలలోడంచారు.  అనంతరం జరగనుననా బహిరంగ సభల్ తన సందేశం దా్వర్ ఉద్యమానికి దశ దిశా నిరే్దశం చేస్తూరని 
చెపాపారు.చెపాపారు.
అయితే ఈ సభక్ పోలీసవారు అనుమతి ఇవ్వకపోవడంతో శుక్రవారం స్యంత్ం 4 గంటల సమయంల్ జనసేన న్యక్లు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనిక్లు అయితే ఈ సభక్ పోలీసవారు అనుమతి ఇవ్వకపోవడంతో శుక్రవారం స్యంత్ం 4 గంటల సమయంల్ జనసేన న్యక్లు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనిక్లు 
అధిక సంఖ్యల్ కూర్మనపాలం అర్చ్ వద్ద చేరగా జనసేన న్యక్లు మాత్ం అకకుడే సభా నిర్వహించ తీరుతామని సపాషటోం చేశారు. ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వం పోలీసల దా్వర్ అధిక సంఖ్యల్ కూర్మనపాలం అర్చ్ వద్ద చేరగా జనసేన న్యక్లు మాత్ం అకకుడే సభా నిర్వహించ తీరుతామని సపాషటోం చేశారు. ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వం పోలీసల దా్వర్ 
ఎనినా అడడుంక్లు సృషటోంచన్ సభ జరిపి తీరుతామని జనసేన పారీటో ఉతతూర్ంధ్రా ఇంచార్జ్ తమ్మరెడడు శవ శంకర్ అన్నారు. వైస్పీ ప్రభుత్వం ఉక్కు ప్రైవేటీకరణక్ ఎనినా అడడుంక్లు సృషటోంచన్ సభ జరిపి తీరుతామని జనసేన పారీటో ఉతతూర్ంధ్రా ఇంచార్జ్ తమ్మరెడడు శవ శంకర్ అన్నారు. వైస్పీ ప్రభుత్వం ఉక్కు ప్రైవేటీకరణక్ 
అనుక్లమా..? ప్రతికూలమా..? అని ఆయన ప్రశనాంచారు. పవన్ కళ్్యణ్ క్ ఒక రూల్.. ప్రభుతా్వనికి ఒక రూల్ ఉంటుందా అని నిలదీశారు. తీవ్ అనుక్లమా..? ప్రతికూలమా..? అని ఆయన ప్రశనాంచారు. పవన్ కళ్్యణ్ క్ ఒక రూల్.. ప్రభుతా్వనికి ఒక రూల్ ఉంటుందా అని నిలదీశారు. తీవ్ ఉద్రికతూ వాతావరణం ఉద్రికతూ వాతావరణం 
తర్్వత ర్త్రి చవరికి ర్త్రి 7 గంటల సమయంల్ ప్రభుత్వం దిగివచచ్ పోలీస వారు జనసేన్ని సభక్ అనుమతి ఇచాచ్రు.తర్్వత ర్త్రి చవరికి ర్త్రి 7 గంటల సమయంల్ ప్రభుత్వం దిగివచచ్ పోలీస వారు జనసేన్ని సభక్ అనుమతి ఇచాచ్రు.

శ్రీ పునీత్ రాజ్ కుమార్ గారు మృతి ద్రిగా్భవంతి కరవం  

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రముఖ కననిడ కథానాయకుడు శ్రీ పునీత్ 
రాజ్ కుమార్ తుది శ్వాస విడిచారనే వార్త తెలిసి తీవ్ర 
దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యూనని జనసేనపార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. నమ్మశకయూాం కాలేదు. 
శ్రీ పునీత్ ఆత్మకు శ్ాంతి చేకూరాలని ఆ పరమేశవారుణ్ణి 
ప్రార్థిస్్తనానిను. ప్రముఖ నటులు, కననిడ కాంఠీరవ దివాంగత 
శ్రీ రాజ్ కుమార్ కుమారుడిగా ఆయన అడుగుజాడలోలో 
నటప్రయ్ణాం సాగిస్్తనని శ్రీ పునీత్ గుాండెపోటుతో సవార్గస్్తలు 
కావడాం చిత్రపర్శ్రమకు తీరని లోటు. బాలనటుడిగానే కననిడ 
ప్రేక్షకులకు చేరువైన ఆయన ఆ దశలోనే ఎన్ని పురసాకారాలు 
అాందుకొనానిరు. కథానాయకుడిగా ఎన్ని విజయ్లు 
దకికాాంచుకొనానిరు. ఎాంతో భవిషయూత్ ఉనని శ్రీ పునీత్ 
అన్హయూాంగా మృతి చాందటాం సినీ ప్రేక్షలకు బాధాకరాం. శ్రీ 
పునీత్ రాజ్ కుమార్ కుటుాంబానికి నా ప్రగాఢ సానుభూతి 
తెలియచేస్్తనానినని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పేర్కానానిరు.
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నాయకర్ ఆధ్ర్వంలో మెగాబ్రదర్ బర్త్ డే వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: సినీనటుడు, జనసేన పార్టీ నాయకుడు కొణ్దెల నాగాంద్రబాబు 
(నాగబాబు) జన్మదిన వేడుకలను నరసాపురాం జనసేనపార్టీ ఇాంచార్జి బొమ్్మడి 
నాయకర్ ఆధవారయూాంలో జనసేన శ్రేణులు ఘనాంగా నిరవాహాంచారు. శుక్రవారాం 
నరాసాపురాం రాయపేట జనసేనపార్టీ కారాయూలయాంలో నాగాంద్రబాబు బర్్త డే 
కేకును బొమ్్మడి నాయకర్ కట్ చేసి నాగబాబుకు జన్మదిన శుభాకాాంక్షలను 
తెలియజేశ్రు. అనాంతరాం సాథినిక చినకనకదుర్గమ్మ ఆలయాం వద్ద అమ్మవార్కి 
నాగాంద్రబాబు పేరుమీదుగా ప్రత్యూక పూజలు నిరవాహాంచి అననిదాన కారయూక్రమానిని 
ప్రారాంభాంచారు. ఈ సాందర్భాంగా నాయకర్ మాట్లోడుతూ నాగాంద్రబాబు 
బాలయూాం నుాంచి సేవాభావాలు కలిగిన వయూక్తని, మానవీయ కోణాంలో ఆలోచిస్్త 
అపనునిలను ఆదుకోవడాంలో నాగబాబు ముాందువరుసలో ఉాంట్రని, కరోనా 
వాంటి విపతకార పర్సిథితులోలో పాలోసా్మను దానాం చేసి అాందర్కి స్ఫూర్్తగా నిలిచారని 
అనానిరు. చిరాంజీవి, పవన్ కళ్యూణ్ అభమానుల రథసారథి, వారధి నాగాంద్రబాబు 
అని నాయకర్ అనానిరు. పురాతన చినకనకదుర్గమ్మ వార్ ఆశీస్సాలు నాగబాబుకి, 
ఆయన కుటుాంబ సభ్యూలకు ఉాండాలని ఆకాాంక్ాంచారు. ప్రజాప్రతినిధులు 
భారతి స్రేష్, కొపాపాడ కృషణివేణ్, బాందెల రవీాంద్ర, నాయకులు కోటిపలిలో 
వాంకటేశవారరావు, మాదాంశెటిటీ కోటేశవారరావు, వాతాడి కనకరాజు, గాంట్ 
వాంకటకృషణి, దీవి సతయూన్, ఆకుల వాంకటసావామ్, తోట శ్రీధర్, కొపలిలో శ్రీనివాస్, 
జకకాాం బాబ్జి, పొలిశెటిటీ నళిని, అాంబటి అరుణ, కొణ్దెల శ్రీను, వడ్డీ అకేశ్, 
వటిటీప్రోలు సతీష్, పొలిశెటిటీ సాాంబ, యతాాం మహేష్, శ్రీరామ్, పస్పులేటి అభ 
మర్యు నరసాపురాం నియోజకవర్గాంలోని జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, 
వీరమహళలు మర్యు జనసైనికులు మర్యు యువత పాల్్గనానిరు.

మాట నిలబెట్టుకున్న బొలిశెట్టు 
శతఘ్ని న్యూస్: తాడేపలిలోగూడెాం దాండగర్ర పాంచాయతీ 
లిాంగారాయుడుగూడెాం గమాంలో గతాంలో 5కుటుాంబాల ఇలులో 
కాలిపోయిన విషయాం తెలిసిాందే. అయిత్ అపుపాడు ఒకొకాకకా కుటుాంబానికి 
50,000/- అాందజేసా్తమని మాట ఇచారు. ఇచిచిన మాట ప్రకారాం 
ముాందు రాండు కుటుాంబాలకు 1,00,000/- అాందజేయడాం జర్గిాంది. 
శుక్రవారాం బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ మ్ర్య్ల చాంద్రయయూ కుటుాంబానికి 
50,000/- అాందజేసారు.

శనివారం, 30 అక్టో బర్ 2021

గలీలీ ‘లీడర్’ గా మారిన ‘గలీలీ బాయ్’గలీలీ ‘లీడర్’ గా మారిన ‘గలీలీ బాయ్’
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లోరు 30వ డివిజన్ చాంద్రబాబు నగర్ లో కార్పారేషన్ ఎనినికల శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లోరు 30వ డివిజన్ చాంద్రబాబు నగర్ లో కార్పారేషన్ ఎనినికల 
సాందర్భాంగా ప్రచారాంలో భాగాంగా ప్రతి గడప గడపకు జనసేన పార్టీ విధి విధానాలను సాందర్భాంగా ప్రచారాంలో భాగాంగా ప్రతి గడప గడపకు జనసేన పార్టీ విధి విధానాలను 
తీస్కువళ్్త, నిజాయితీని నమ్మాండి ప్రజలారా అవినీతిని నమ్మకాండి అాంటూ షేక్ ర్య్జ్ తీస్కువళ్్త, నిజాయితీని నమ్మాండి ప్రజలారా అవినీతిని నమ్మకాండి అాంటూ షేక్ ర్య్జ్ 
దూస్కుపొతునానిరు.దూస్కుపొతునానిరు.

సభ పారి్కవంగ్ ఏరాపాటలీను జరుగకువండా అడుడుకున్న 
పోలీసులు, వారితో మాట్లీడుతున్న జనసేన 

నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: సీటీల్ పాలోాంట్ కోసాం పవన్ కళ్యూణ్ మహాసభకు పార్కాాంగ్ కోసాం సథిలాం శుభ్ాం శతఘ్ని న్యూస్: సీటీల్ పాలోాంట్ కోసాం పవన్ కళ్యూణ్ మహాసభకు పార్కాాంగ్ కోసాం సథిలాం శుభ్ాం 
చేయుటకు అనుమతి ఇవవాకుాండా అడుడీకొని, శుభ్ాం చేయడానికి వచిచిన JCB వనకికా చేయుటకు అనుమతి ఇవవాకుాండా అడుడీకొని, శుభ్ాం చేయడానికి వచిచిన JCB వనకికా 
పాంపాంచేయగా… పోలీస్ మర్యు పాలోాంట్ య్జమానయూాం తో మాట్లోడుతునని GMC మాజీ పాంపాంచేయగా… పోలీస్ మర్యు పాలోాంట్ య్జమానయూాం తో మాట్లోడుతునని GMC మాజీ 
వైస్ చైర్మన్ కోన చిన అపాపారావు, 87వ వారుడీ కార్పారేటర్ అభయూర్థి కాద శ్రీను, విశ్ఖపటనిాం వైస్ చైర్మన్ కోన చిన అపాపారావు, 87వ వారుడీ కార్పారేటర్ అభయూర్థి కాద శ్రీను, విశ్ఖపటనిాం 
జిలాలో మాజీ అధికార ప్రతినిధి ముసలయయూ, జనసేన వీరమహళ జ్యూతిరడిడీ, పతి్త రమాలక్ష్మీ, జిలాలో మాజీ అధికార ప్రతినిధి ముసలయయూ, జనసేన వీరమహళ జ్యూతిరడిడీ, పతి్త రమాలక్ష్మీ, 
లాంకల మురళిదేవి, జనసైనికులు నామాల అరుజిన్.లాంకల మురళిదేవి, జనసైనికులు నామాల అరుజిన్.

స్టుల్ పాలీవంట్ పరిరక్షణకు జనసైనికుల పాదయాత్రస్టుల్ పాలీవంట్ పరిరక్షణకు జనసైనికుల పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: సీటీల్ పాలోాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వయూతిరేకాంగా ఎస్.కోట నియోజకవర్గ జనసేనపార్టీ శతఘ్ని న్యూస్: సీటీల్ పాలోాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వయూతిరేకాంగా ఎస్.కోట నియోజకవర్గ జనసేనపార్టీ 
నాయకులు, కారయూకర్తలు శుక్రవారాం సిాంహాచలాం వరకు పాదయ్త్ర నిరవాహాంచారు. కొత్తవలస నాయకులు, కారయూకర్తలు శుక్రవారాం సిాంహాచలాం వరకు పాదయ్త్ర నిరవాహాంచారు. కొత్తవలస 
జాంక్షన్ లో పార్టీ నాయకులు వబ్బిన సతి్తబాబు, గొరపలిలో రవికుమార్, వబ్బిన సనాయూసి నాయుడు జాంక్షన్ లో పార్టీ నాయకులు వబ్బిన సతి్తబాబు, గొరపలిలో రవికుమార్, వబ్బిన సనాయూసి నాయుడు 
అాంబేదకార్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి య్త్ర ప్రారాంభాంచారు. ప్రైవేటీకరణకు వయూతిరేకాంగా అాంబేదకార్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి య్త్ర ప్రారాంభాంచారు. ప్రైవేటీకరణకు వయూతిరేకాంగా 
నినాదాలు చేశ్రు. కొత్తవలస, పాందుర్్త, వేపగుాంట మీదుగా సిాంహాచలాం తొలిపావాంచా నినాదాలు చేశ్రు. కొత్తవలస, పాందుర్్త, వేపగుాంట మీదుగా సిాంహాచలాం తొలిపావాంచా 
వరకు పాదయ్త్ర సాగిాంది. మార్గ మధయూలో ప్రజలను కలుస్్త ప్రైవేటీకరణకు వయూతిరేకాంగా వరకు పాదయ్త్ర సాగిాంది. మార్గ మధయూలో ప్రజలను కలుస్్త ప్రైవేటీకరణకు వయూతిరేకాంగా 
ప్రచారాంచేశ్రు. పార్టీ నాయకులు మాట్లోడుతూ సీటీల్ పాలోాంట్ పర్రక్షణకు జనసేనపార్టీ నిబద్ధతతో ప్రచారాంచేశ్రు. పార్టీ నాయకులు మాట్లోడుతూ సీటీల్ పాలోాంట్ పర్రక్షణకు జనసేనపార్టీ నిబద్ధతతో 
కృషి చేస్తాందనానిరు. 31 వ త్దీ ఆదివారాం గాజువాకలో నిరవాహాంచనునని పవన్ కలాయూణ్ సభకు కృషి చేస్తాందనానిరు. 31 వ త్దీ ఆదివారాం గాజువాకలో నిరవాహాంచనునని పవన్ కలాయూణ్ సభకు 
భార్గా ప్రజలు హాజరై ఉకుకా ఉద్యూగులు, బాధితులకు బాసటగా నిలవాలని కోరారు. సభను భార్గా ప్రజలు హాజరై ఉకుకా ఉద్యూగులు, బాధితులకు బాసటగా నిలవాలని కోరారు. సభను 
విజయవాంతాం చేయ్లని కోరారు. కారయూక్రమాంలో పార్టీ పారలోమాంటర్ ఎగిజికూయూటివ్ సభ్యూడు విజయవాంతాం చేయ్లని కోరారు. కారయూక్రమాంలో పార్టీ పారలోమాంటర్ ఎగిజికూయూటివ్ సభ్యూడు 
మలులోవలస శ్రీను, పార్టీ నాయకులు శ్రీనివాస రాజు, చినిని, చాంటి, పవన్, రాజు మార, ముచచికరలో మలులోవలస శ్రీను, పార్టీ నాయకులు శ్రీనివాస రాజు, చినిని, చాంటి, పవన్, రాజు మార, ముచచికరలో 
శ్రీను, నకకా శ్రీను, నకకా ప్రభాకర్ పాల్్గనానిరు.శ్రీను, నకకా శ్రీను, నకకా ప్రభాకర్ పాల్్గనానిరు.

శతఘ్నా న్్యస్ వాటసిప్ నంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews


శనివారం, 30 అక్టో బర్ 2021

మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే స్మాన్య జనసైనుక్డు చేసే కార్యక్రమాలను సైతం 
బాహ్యప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళ్నినా వినిపించడానికి మీ ముందుక్ 
వచచ్ంది శతఘ్నా న్్యస్. కావున మీ అందరూ జనసైనిక్లు చేసే కార్యక్రమాలను మా వాటసిప్ 
నంబర్ క్ పంపించండ. మీరు పంపించే కార్యక్రమాలను మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ 
ల్ ప్రచురించడం జరుగుతుంది.

మా వాటసిప్ నంబర్: 9391115789

“ఛలో గాజువాక” కార్క్రమాని్న విజయవవంతవం చేయవండి
శతఘ్ని న్యూస్: ఈనెల 31వ త్దీన గాజువాకలో జర్గ భార్ బహరాంగ సభలో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పాల్్గని 
విశ్ఖ ఉకుకా పర్రక్షణ సమ్తి ఉదయూమానికి మద్దతుగా నిలువనునానిరు. కావున ఈ కారయూక్రమాంలో 
పర్చిరు నియోజకవర్గ నాయకులు, ప్రజలు వేలాదిగా పాల్్గని ఈ కారయూక్రమానిని జయప్రదాం 
చేయవలసిాందిగా కోరుతునానిను. శుక్రవారాం ఇాంకొలులో సినిమాహల్ సాంటరోలో జర్గిన కారయూక్రమాంలో 
రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదర్శి పదపూడి విజయ్ కుమార్, జిలాలో సాంయుక్త కారయూదర్శి షేక్ ఇాంతియ్జ్, మర్యు 
కారయూకర్తలు నార్శెటిటీ ప్రవీణ్ కుమార్, బాలినేడి హర్బాబు, పులికాం రామకృష్ణిరడిడీ, ముతాయూల గోప, 
బొపపాన సాయికృషణి తదితరులు పాల్్గనానిరు. 

విశాఖ పవన్ కళ్్ణ్ భారీ బహిరవంగ సభను విజయవవంతవం చేయాలని 
జనసేన పిలుపు

శతఘ్ని న్యూస్: ఈ నెల 31 తార్ఖున జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరకు విశ్ఖ ఉకుకా 
పర్రక్షణ సమ్తి సభకు ఛలో వైజాగ్ కు పలుపునివవాడాం జర్గిాంది ఈ విషయము తణుకు నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టీ ఇాంచార్జి విడివాడ రామచాంద్రరావు ఆధవారయూాంలో పత్రికా సమావేశాం నిరవాహాంచడాం జర్గిాంది ఈ 
సమావేశమునకు జనసేనపార్టీ నాయకులు కారయూకర్తలు పాల్్గనానిరు. విశ్ఖ సభను విజయవాంతాం చేయ్లని, 
జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు మర్యు జనసైనికులు అధిక సాంఖయూలో పాల్్గని సభను విజయవాంతాం 
చేయ్లని పలుపునిచాచిరు.

స్టుల్ పాలీవంట్ సభను జయప్రదవం చేయాలని బిసి 
రోడుడు గేట్ వద్ద కరపత్రాల వితరణ మరియు 

మైకులో ప్రచారవం 
శతఘ్ని న్యూస్: ఆర్్మ గోవిాంద్ ఆధవారయూాంలో ఉకుకా పర్రక్షణ సమ్తి 
సభకు మద్దతుగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ విచేచిస్్తనని 
సాందర్భాంగా సీటీల్ పాలోాంట్ బ్సి రోడుడీ గట్ వద్ద ఈరోజు ఉదయాం 
జనరల్ డ్యూటీ కార్్మకులకు పాాంపలోట్ పాంచి, మైక్ దావారా ప్రచారాం 
చేయడాం జర్గిాంది. ఈ సభకు ప్రతి ఒకకార్ పాల్్గని విజయవాంతాం 
చేయ్లని కోరడాం జర్గిాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో ఉకుకా నాయకులు 
సమనని, పతన భాసకార్, జగనానిథ్ రమణగారు, గొాంతి్తన జగదీష్, 
సాడే రామారావు, బాండా చినని అపపారావు, సీతిని శ్రీనివాస్, వీసాం 
శివప్రసాద్, జనసైనికులు జగనానిథ్, శ్రీను, యోగి, ములాంపక కృషణి, 
కోన స్రేష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

31న ఛలో స్టుల్ పాలీవంట్ ని జయప్రదవం చేయవండి 
– జనసేన శ్రేణుల పిలుపు

శతఘ్ని న్యూస్: ఈ నెల 31న విశ్ఖ ఉకుకా ప్రైవేటీకరణకు వయూతిరేకాంగా 
విశ్ఖలో జర్గ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ సాంఘీభావ సభని జయప్రదాం చేయ్లని 
న్జివీడు నియోజకవర్గాం జనసేనపార్టీ నాయకులు మర్దు, శివ 
రామకృషణి పులుపు నిచాచిరు. శుక్రవారాం న్జివీడులో జర్గిన పత్రికా 
విలేకరలో సమావేశాంలో వీరు మాట్లోడుతూ విశ్ఖ ఉకుకా పోరాట్నికి 
అాండగా ఉాండాలని ఉకుకా సమ్తి విజ్ఞప్త చేయగా విశ్ఖ ఉకుకా పర్రక్షణ 
సమ్తి ఆహావానాం మేరకు జనసేనపార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఈ 
నెల 31వ తార్ఖున మధాయూహనిాం 2 గాంటలకు విశ్ఖపటనిాం గాజువాక 
సీటీల్ పాలోాంట్ ప్రాాంగణానికి వళిలో పర్రక్షణ సమ్తి ప్రతినిధులను కలిసి 
వారు నిరవాహాంచబయే కారయూక్రమాంలో పాల్్గాంట్రని తెలియచేసారు. 32 
మాంది ప్రాణ తాయూగాలతో వచిచినటువాంటి విశ్ఖ సీటీల్ పాలోాంట్ ప్రైవేటీకరణ 
చేసా్తాం అాంటే మొటటీమొదటిసార్గా ఢిలీలోలో కేాంద్రాంతో మాట్లోడిన వయూకి్త 
పవన్ కళ్యూణ్ అని ఆయన తెలిపారు. 151 మాంది ఎమ్మలేయూలు, 22 మాంది 
వైసీపీ ఎాంపీలు, 3 మాంది టీడ్పీ ఎాంపీలు, 23 ఎమ్మలేయూలు ఉాండగా వార్ 
వలన ఉపయోగాంలేదని తెలిసి కేవలాం పవన్ కళ్యూణ్ వలనే ఈ సీటీల్ 
పాలోాంట్ ని కాపుడుకోగలాం అని జనసేనపార్టీ తరపున గళాం వినిపాంచాలని 
సీటీల్ పాలోాంట్ పర్రక్షణ సమ్తి వార్ కోర్క మేరకు సీటీల్ పాలోాంట్ ఆవరణలో 
జరుగుతుననిటువాంటి బహరాంగ సభకు రాష్ట్రాం నలుమూలల నుాంచి 
మర్యు న్జివీడు నియోజకవర్గాం నుాంచి వీరమహళలు, జనసైనికులు, 
తరలిరావాలని ఉకుకా భాదితులకు జనసేనపార్టీ తరుపున అాండగా 
ఉాండాలని ఆయన తెలియచేసారు. ఈ సమావేశాంలో న్జివీడు జనసేన 
నాయకులు ఏనుగుల చక్రి, ఎాం స్నీల్ కుమార్, ఇాంటూర్ చాంటి, య్దాల 
వాంకట్, శివకృషణి, చాట్రాయి మాండలాం నాయకులు తుమ్మల జగన్, ఆరలిలో 
కృషణి, వలసపలిలో రామకృషణి, గొడవర్్త రాాంబాబు, అడిమ్లిలో వాస్, వాంశీ 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

ఛలో విశాఖ అవంటూ పోసటుర్ విడుదల చేసిన ఎచ్చిరలీ జనసేన నేతలు

శతఘ్ని న్యూస్: విశ్ఖ ఉకుకా పర్శ్రమ పర్రక్షణ కోసాం జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఈ నెల 31న 
నిరవాహాంచనునని సాంఘీభావ సభకు ఉత్తరాాంధ్ర జిలాలోల నుాంచి పద్ద ఎతు్తన మద్దతు లభస్తాంది. ఉత్తరాాంధ్రను 
మర్ాంత వనుకబాటుకు నెటేటీ సీటీల్ పాలోాంట్ ప్రైవేటీకరణను అడుడీకోవాలిసాన బాధయూత ప్రతి ఒకకార్ మీద ఉాందాంటూ 
జనసేన శ్రేణులు ప్రజలను సమాయత్తాం చేస్్తనానియి. ఛలో విశ్ఖపటనిాం అాంటూ గోడ పత్రికలతో విస్తృతాంగా 
ప్రచారాం చేస్్తనానిరు. శ్రీకాకుళాం జిలాలో, ఎచచిరలో నియోజకవర్గ కేాంద్రాంలో జనసేన నాయకులరాలు శ్రీమతి కాాంతి 
శ్రీ అాందుకు సాంబాంధిాంచిన పోసటీర్ విడుదల చేశ్రు. ఈ కారయూక్రమాంలో పద్ద ఎతు్తన జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.
జిలాలో, ముమ్మడివరాంలో జనసేనపార్టీ సాంయుక్త కారయూదర్శి శ్రీ తాళ్లోని ప్రసాద్ ఆధవారయూాంలో శ్రీ బ్.ఆర్. అాంబేదకార్, 
శ్రీ దామోదరాం సాంజీవయయూలతో పాటు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ చిత్రపట్లకు పాలాభషేకాం నిరవాహాంచారు. ఈ 
కారయూక్రమాంలో రాష్ట్ర రాజకీయ వయూవహారాల కమ్టీ సభ్యూలు శ్రీ పతాని బాలకృషణి పాల్్గనానిరు.

శతఘ్నా న్్యస్ వాటసిప్ నంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews


శనివారం, 30 అక్టో బర్ 2021

మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే స్మాన్య జనసైనుక్డు చేసే కార్యక్రమాలను సైతం 
బాహ్యప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళ్నినా వినిపించడానికి మీ ముందుక్ 
వచచ్ంది శతఘ్నా న్్యస్. కావున మీ అందరూ జనసైనిక్లు చేసే కార్యక్రమాలను మా వాటసిప్ 
నంబర్ క్ పంపించండ. మీరు పంపించే కార్యక్రమాలను మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ 
ల్ ప్రచురించడం జరుగుతుంది.

మా వాటసిప్ నంబర్: 9391115789

ఛలో విశాఖపట్నవం పవన్ కళ్్ణ్ సభ విజయవవంతవం 
కోసవం మామిడికుదురు మవండల జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ఛలో విశ్ఖపటనిాం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ సభ విజయవాంతాం 
కోసాం మామ్డికుదురు మాండలాం జనసేనపార్టీ తరఫున విశ్ఖపటనిాం 
వళ్ళుటకు మామ్డికుదురు అాంబేదకార్ సామాజిక భవనాంలో మాండల 
మీటిాంగ్ ఏరాపాటు చేయడాం జర్గినది. ఈ కారయూక్రమానికి జనసేనపార్టీ 
మాండల అధయూక్షులు అడబాల తాత కాపు అధయూక్షత వహాంచారు. ఈ 
కారయూక్రమాంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు జాలాం శ్రీనివాస రాజు, 
కాంకిపాటి నరసిాంహారావు, పాసరలోపూడి ఉపసరపాాంచ్ తొాందర బుజిజి, 
మటటీ సతి్తబాబు, పనిశెటిటీ శేఖర్, చరుకూర్ సతి్తబాబు, చిట్యూల 
రాాంబాబు, కొము్మల భద్రాం మర్యు జనసేన సైనికులు పాల్్గనానిరు.

పవంచకరలీ సవందీప్ అధ్క్షతన వాలవంటీర్స్ మరియు భద్రతా కమిటీ
శతఘ్ని న్యూస్: అకోటీబర్ 31న విశ్ఖ ఉకుకా పర్రక్షణ సమ్తి వార్ ఆహావానాం మేరకు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ పాల్్గనే విశ్ఖ ఉకుకా పర్రక్షణ సభలో భాగాంగా వాలాంటీర్సా మర్యు భద్రతా 
కమ్టీ శ్రీ పాంచకరలో సాందీప్ అధయూక్షతన సమావేశాం జర్గినది. ఈ సమావేశాంలో 64వ వారుడీ 
కార్పారేటర్ శ్రీ దలిలో గోవిాంద్ రడిడీ, శ్రీ దాసర్ త్రినాథరావు, గుాంటూరు మూర్్త, మజిజి సతాయూరావు, 
అట్టీ అపాపారావు, ఆర్్మ గోవిాంద్, పవన్ పాల్్గనానిరు. అదేవిధాంగా నామ్నేట్ చేసిన 500 మాంది 
వాలాంటీరులో 30.10.21 శనివారాం ఉదయాం 08.30 గాంటలకు సభా వేదిక దగ్గర జర్గ ట్రైనిాంగ్ 
ప్రోగాంకు ఒక పాసపార్టీ సైజ్ ఫోటోతో రావలసిాందిగా మనవి చేసారు.

విజయవవంతవంగా శ్రమదానవం చేసిన మేడిచరలీపాలవం 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేనపార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరకు రోడలో సమసయూ మీద పోరాటాంలో 
భాగాంగా తూరుపాగోదావర్ జిలాలో రాజ్లు నియోజకవర్గాంలో మేడిచరలోపాలాం గమాంలో రోడులో చాలా 
అధావానాంగా ఉాండడాంతో శ్రమదాన కారయూక్రమాంలో భాగాంగా సరపాాంచ్ మేదిచరలో వలీలోశవార్ మర్యు 
మేడిచరలోపాలాం జనసేన ఎాంపటిసి ఆధవారయూాంలో రోడలోకు మరమ్మతు్తలు చేయడాం జర్గిాంది. ఈ 
కారయూక్రమాంలో జనసేన నాయకులు వీరమహళలు మర్యు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

లక్ష మొక్కల అభినవందన సభలో జనసేన పారీటు 
తూరుపాగోదావరిజిల్లీ ఉపాధ్క్షురాలు సువంకర కృష్ణవేణి

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ సిదా్ధాంతాం పరాయూవరణ పర్రక్షణలో 
భాగాంగా జగ్గాంపేట నియోజకవర్గాంలో జనసేన వన రక్షణ దావారా వాంద 
రోజులోలో లక్షణ నిమ్మ మొకకాలు పాంపణీ పూర్తయిన సాందర్భాంగా ఏరాపాటు 
చేసిన అభనాందన సభలో పాల్్గనని జనసేన పార్టీ తూరుపాగోదావర్ జిలాలో 
ఉపాధయూక్షురాలు స్ాంకర కృషణివేణ్.

మాట నిలబెట్టుకున్న బొలిశెట్టు
శతఘ్ని న్యూస్: తాడేపలిలోగూడెాం దాండగర్ర పాంచాయతీ లిాంగారాయుడుగూడెాం 
గమాంలో గతాంలో 5కుటుాంబాల ఇలులో కాలిపోయిన విషయాం తెలిసిాందే. 
అయిత్ అపుపాడు ఒకొకాకకా కుటుాంబానికి 50,000/- అాందజేసా్తమని 
మాట ఇచారు. ఇచిచిన మాట ప్రకారాం ముాందు రాండు కుటుాంబాలకు 
1,00,000/- అాందజేయడాం జర్గిాంది. శుక్రవారాం బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ 
మ్ర్య్ల చాంద్రయయూ కుటుాంబానికి 50,000/- అాందజేసారు..

విశాఖ ఉకు్క సభను విజయవవంత చేయాలి మైలవరవం జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: విశ్ఖ ఉకుకా పర్శ్రమ పర్రక్షణ కోసాం 
జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఈ నెల 31న 
నిరవాహాంచనునని సాంఘీభావ సభను విజయవాంతాం 
చేయ్లని నియోజకవర్గ జనసేనపార్టీ కృష్ణి డిసి్రిక్టీ 
జనరల్ సక్రటర్ చిాంతల లక్ష్మికుమార్ విశ్ఖ సభను 
విజయవాంతాం చేయ్లని, జనసేన నాయకులు, 
వీరమహళలు మర్యు జనసైనికులు అధిక 
సాంఖయూలో పాల్్గని సభను విజయవాంతాం చేయ్లని 
పలుపునిచాచిరు.

శతఘ్నా న్్యస్ వాటసిప్ నంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే స్మాన్య జనసైనుక్డు చేసే కార్యక్రమాలను సైతం బాహ్యప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళ్నినా వినిపించడానికి 
మీ ముందుక్ వచచ్ంది శతఘ్నా న్్యస్. కావున మీ అందరూ జనసైనిక్లు చేసే కార్యక్రమాలను మా వాటసిప్ నంబర్ క్ పంపించండ. మీరు పంపించే కార్యక్రమాలను 

మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ ల్ ప్రచురించడం జరుగుతుంది. మా వాటసిప్ నంబర్: 9391115789

5 లక్షల భీమాతో కార్కరత్లకు  భరోసా
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ తమ పార్టీలో క్రియ్శీల సభయూతవాాం తీస్కునని కారయూకర్తలకు సభయూతవాాంతో పాటు ఆపద సమయాంలో అాండగా ఉాండాలనే సాంకలపాాంతో 5 లక్షలతో 
భీమా సదుపాయ్నిని కలిపాాంచారు. జనసేనాని ప్రవేశపటిటీన ఈ అదు్భతమైన కారయూక్రమానిని సభయూతవా నమోదు చస్కునని ప్రతీ కారయూకర్తకు రాజ్లు వైస్ ఎాంపప ఇాంటిపలిలో 
ఆనాందరాజు 9 రోజులపాటు రాజ్లు నియోజకవర్గ క్రియ్శీల కారయూకర్తలకు సభయూతవా నమోదు కిటలోను అాందిాంచడాం జర్గిాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో భాగాంగా తూరుపాగోదావర్ 
జిలాలో రాజ్లు నియోజకవర్గాం రాజ్లు నియోజకవర్గాం కాట్రేనిపాడు గమములో రాజ్లు మాండల పర్షత్ ఉపాధయూక్షుడిగా(వైస్ ఎాంపీపీ) ఇాంటిపలిలో ఆనాందరాజు నుాండి జనసేన 
పార్టీలో క్రియ్శీలక సభ్యూలుగా చేర్న కారయూకర్తలకు మొదటిరోజు సభయూతవా నమోదు కిటలోను పాంపణ్ చేశ్రు. ఈ యొకకా కిట్ లో సభయూతవా నమోదు కారుడీతో పాటు, 5 లక్షల 
ప్రమాద భీమా పత్రాం, పార్టీ యొకకా 7 సిదా్ధాంతాలతో కూడిన పవన్ కళ్యూణ్ ఫొటో, అధయూక్షుల వార్ మన్గతాం యొకకా వివరాలు, ఒక న్ట్ బుక్ అాందిాంచారు.

మొదటి రోజు కారయూక్రమాంలో భాగాంగా సభయూతవాాం తీస్కుననివార్ ఇాంటిాంటికి 
వళిలో జనసేన ఎాంపటిసి అడబాల శ్రీనివాసరావు చేతుల మీదుగా అాందజేయడాం 
జర్గిాంది. 
రాండవ రోజు కారయూక్రమాంలో భాగాంగా గూడపలిలో, గుబబిలపాలాం గమాంలో జనసేన 
ఎాంపటిసి స్ాందర శ్రీనుబాబు చేతుల మీదుగా సభయూతవా నమోదు కిటలోను ఇాంటిాంటికి 
వళిలో పాంపణీ చేయడాం జర్గిాంది. 
మూడవరోజు కారయూక్రమాంలో భాగాంగా కూనవరాం గమాంలో సభయూతవాాం 
తీస్కుననివార్ ఇాంటిాంటికి వళిలో జనసేన ఎాంపటిసి కుడుపూడి మలేలోశవార్ చేతుల 
మీదుగా అాందజేయడాం జర్గిాంది.
నాల్గవ రోజు కారయూక్రమాంలో భాగాంగా రాజ్లు నియోజకవర్గాం ములికిపలిలో 
గమాంలో జనసేన ఎాంపటిసి శ్రీమతి పుననిాం నాగదుర్గ చేతులమీదుగా సభయూతవాాం 
కిటులో, ఇాంటిాంటికి వళిలో పాంపణీ చేయడాం జర్గిాంది. 

ఐదవ రోజు కారయూక్రమాంలో భాగాంగా రాజ్లు నియోజకవర్గాం చిాంతలపలిలో గమాంలో 
జనసేనపార్టీ తూరుపాగోదావర్ జిలాలో సాంయుక్త కారయూదర్శి గుబబిల రవికిరణ్ చేతుల 
మీదుగా క్రియ్శీలక సభయూతవాాం తీస్కుననివార్కి ఇాంటికెళిలో ఇవవాడాం జర్గిాంది.
ఆరవ రోజు కారయూక్రమాంలో భాగాంగా రాజ్లు నియోజకవర్గాం చిాంతలపలిలో గమాంలో 
పపపాళళు వార్ మరక ఏర్య్లో జనసేనపార్టీ ఎాంపటిసి భైర నాగరాజు మర్యు గెడడీాం 
మహాలక్ష్మిప్రసాద్ చేతుల మీదుగా క్రియ్శీలక సభయూతవాాం తీస్కుననివార్కి ఇాంటికెళిలో 
ఇవవాడాం జర్గిాంది. 
ఏడవ రోజు కారయూక్రమాంలో భాగాంగా తూరుపాగోదావర్ జిలాలో రాజ్లు నియోజకవర్గాం 
చిాంతలపలిలో మయిన్ లో  జనసేనపార్టీ నాయకులు బనాంసాయి చేతుల మీదుగా 
క్రియ్శీలక సభ్యూలుగా చేర్న కారయూకర్తలకు ఏడవరోజు సభయూతవా నమోదు కిటలోను 
క్రియ్శీలక సభయూతవాాం తీస్కుననివార్ ఇాంటికెళిలో ఇవవాడాం జర్గిాంది. 
ఎనిమ్దవ రోజు కారయూక్రమాంలో భాగాంగా తూరుపాగోదావర్ జిలాలో రాజ్లు 
నియోజకవర్గాం పొననిమాండ గమాంలో జనసేనపార్టీ ఎాంపటిసి దారలో కుమార్లక్ష్మి 
చేతుల మీదుగా క్రియ్శీలక సభ్యూలుగా చేర్న కారయూకర్తలకు ఎనిమ్దవరోజు సభయూతవా 
నమోదు కిటలోను క్రియ్శీలక సభయూతవాాం తీస్కుననివార్ ఇాంటికెళిలో ఇవవాడాం జర్గిాంది. 
తొమ్్మదవ రోజు మర్యు ఆఖర్ రోజు చిాంతలపలిలో భాగాంగా రుద్రా వార్ మరక జనసేన క్రియ్శీలక సభ్యూలుగా చేర్న జనసేన కారయూకర్తలకు తొమ్్మదవరోజు సభయూతవా నమోదు 
కిటలోను క్రియ్శీలక సభయూతవాాం తీస్కుననివార్ ఇాంటికెళిలో ఇవవాడాం జర్గిాంది.
తొమ్్మదవరోజు మర్యు ఆఖర్రోజు చిాంతలపలిలో భాగాంగా రుద్రా వార్ మరక జనసేన కారయూకర్తలకు భరోసాగా ఐదు లక్షల ర్పాయల ప్రమాదభీమా రాజ్లు నియోజకవర్గాంలో 
పలు గమాలలో గత తొమ్్మది రోజులుగా రాజ్లు మాండలాం పర్షత్ ఉపాధయూక్షులు ఇాంటిపలిలో ఆనాందరాజు(వైస్ ఎాంపప) ఆధవారయూాంలో జనసేన క్రియ్శీలక సభ్యూలుగా చేర్న 
జనసేన కారయూకర్తలకు రోజుకు ఒక గమాం చొపుపాన ఇాంటిాంటికి వళిలో కిటులో పాంపణీ కారయూక్రమాం జర్గిాంది. ఇపపాటివరకు జనసేన పార్టీలో గెలిచిన ఎాంపటిసిలు, వార్డీ నెాంబరులో, 
సరపాాంచులు, జనసేనపార్టీ జిలాలో సాంయుక్త కారయూదర్శిలు, వాళళు చేతులమీదుగా ఇవవాడాం జర్గిాంది. ఈ సభయూతవా నమోదు కారుడీతో పాటు, ఐదు లక్షల ప్రమాద భీమా పత్రాం, పార్టీ 
యొకకా ఏడు సిదా్ధాంతాంతో కూడిన వివరాలు, పవన్ కళ్యూణ్ ఫోటో, అధయూక్షుల వార్ మన్గతాం పేపర్, కిటులో తో జతపర్చి ఇవవాటాం జర్గిాంది. ఇపపాటివరకు ఈ కారయూక్రమాంలో 
పాల్్గనని మలికిపురాం మాండల పర్షత్ ఉపాధయూక్షులు జనసేన పార్టీ శ్రీమతి మేడిచరలో శ్రీవాణ్(ఎాంపటిసి), అడబాల శ్రీనివాసరావు(కాట్రేనిపాడు ఎాంపటిసి), స్ాందర శ్రీను(గూడపలిలో 

ఎాంపటిసి), శ్రీమతి కుడుపూడి మలేలోశవార్(కూనవరాం ఎాంపటిసి), శ్రీమతి పుననిాం 
నాగదుర్గ(మరకపాలాం ఎాంపటిసి), బైరా నాగరాజు(అాంతరేవాది దేవసాథినాం ఎాంపటిసి), 
శ్రీమతి దారలో కుమార్లక్ష్మి(రాజ్లు ఎాంపటిసి) మర్యు జిలాలో సాంయుక్త కారయూదరుశిలు 
గుబబిల రవికిరణ్, జనసేన నాయకులు బనాం సాయి, గడడీాం మహాలక్ష్మిప్రసాద్, అడడీగళళు 
బాంగార్రాజు, స్దా మోహనరాంగా, రుద్ర స్రయూనారాయణ, పపపాళ శ్రీను, మారలోపూడి 
మధు, పపపాళ లక్షష్మణరావు, కోళలో సతి్తబాబు, ఘనసాల బాలాజీ, ఘనసాల రామరాజు, 
పలివల రమేష్, అదే్దపలిలో గోప, లాంకపలిలో రమేష్, కోళళు వేణు, కోళళు మలిలో, అలులో బాలాజీ, 
కర్నిడ్ సతీష్బిబు, జవావాది రామ సాగర్, కొడవటి కనకారావు, కోరలోపాటి శ్రీనివాసరావు, 
యర్రాం శెటిటీ శ్రీనివాస రావు, అలులో శివకృషణి మూర్్త, అలులో దురా్గాంజనేయులు, అలులో 
మహేాంద్ర,లీల మానస మురళి కృషణి, కిరణ్ సాయి, నాగ వాంకట రామ, హర్దాస్ 
నరసిాంహారావు, ఆాంజనేయ కుమార్, వాంకట స్రయూ నవీన్, బాల హనుమాన్, 
నాగ ప్రసాద్, సతయూనారాయణ మూర్్త, ప్రసాద్, దురా్గరావు, రాాంబాబు, శ్రీనివాస్, 
దురా్గప్రసాద్ అలాగ ప్రతి గమాంలో గమ పద్దలు, పార్టీ నాయకులు, వీరమహళలు 
మర్యు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు. ఆఖర్ ర్జు కారయూక్రమ అనాంతరాం రాజ్లు 
మాండల పర్షత్ ఉపాధయూక్షుడిగా(వైస్ ఎాంపీపీ) ఇాంటిపలిలో ఆనాందరాజు మాట్లోడుతూ 
కారయూక్రమానికి సహకర్ాంచిన ప్రతి ఒకకార్కి పేరు పేరునా ధనయూవాదములు తెలిపారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
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