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ప్రత్యేక హోదా కోసం గతంలో ఎంపీలు రాజీనామా చేశారు కదా.? ఆ 
తెగువ ఇప్పుడందుకు చూపంచడంలేదు.? అని ప్రశ్నిస్తునానిరు జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యేణ్.
కంద్ం మెడలు వంచేస్తుమంటూ ప్రగల్భాలు పలుకుతారు కదా.. 151 
మంది ఎమెమెలేయేలు, 22 మంది ఎంపీలు కలిసి విశాఖ స్టీలు ప్లంటు 
విషయంలో కంద్ం మెడలు ఎందుకు వంచలేకపోతునానిరు.? అని పవన్ 
కళ్యేణ్ నిలదీశారు.
చిత్రమంటంటే, పవన్ కళ్యేణ్ వేసే ప్రశనిలు అధికార వైస్పీకి అర్ం కావు. 
అర్ం అయినా, కాకపోయినా.. అర్ం కానటే్ల వైస్పీ నేతలు నటిస్తురు. 
అల్ నటించడం తపపు వాళ్ళకి ఇంకో మార్ం లేదు. పవన్ కళ్యేణ్ పయేకజీ 
తీస్కునానిడు.. పవన్ కళ్యేణ్ మూడు పెళ్్ళళ్్ళ చేస్కునానిడు.. ఇది తపపు, 
వైస్పీ నేతలకు ఇంకో ‘పఠం’ రానే రాదు.
గ్రేటర్ విశాఖ ఎనినికలో్ల వైస్పీకి, విశాఖ స్టీలు ప్లంటు ప్రైవేటీకరణ 
వయేవహారం గురుతుకొచి్చంది. ‘కంద్ం అమమెయాలనుకుంటే, రాష్ట్ర ప్రభుత్ం 
తరఫున మం కొనుగోలు చేస్తుం..’ అని చెపపున వైస్పీ నాయకులు, కంద్ం 
విశాఖ స్టీలు ప్లంటు అమమెకంపై చరయేలు చేపటిటీనా, రాష్ట్ర ప్రభుత్ం 
తరఫున కొనుగోలు ప్రయతానిలు ప్రారంభం కాలేదు.
సరే, రాష్ట్రానికి ఆ స్తుమత వుందా.? లేదా.? అననిది వేరే చర్చ. 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సినిమా టిక్కెట్ల అంశానిని పవన్ ప్రస్తువించడం కొందరు 
వైస్పీ నేతలకు ‘నేరం’గా కనిపంచింది. తన ఆర్్క మూల్లిని దెబ్బ 

తీసేందుకు వైస్పీ ప్రయత్నిస్తుంటే, ‘ఏం పీకుకెంటారో పీకోకెండి..’ అననిటుటీ సమాధానమివ్డం తపెపుల్ అవుతుంది.? అయిత్ ఇదే సమయంలో 
సినిమాలు తనని ఆర్ధికంగా ఇబ్బంది పెటాటీలని చూస్తునని ఏపీ ప్రభుత్ం కి మళ్్ల మాస్ వార్నింగ్ ఇవ్డం ఓ రేంజ్ లో వైరల్ అవుతుంది.
పవన్ కి ఆర్ధిక మూలం అయియేనటువంటి సినిమాలకు సంబంధించి ఎప్పుడు నుంచో ఏపీ గవరనిమెంట్ కొతతు కొతతు చటాటీలు త్వడం ఒకకె పవన్ 
సినిమాలక కాకుండా టోటల్ టాలీవుడ్ సినిమాలకు దెబ్బ పడేల్ చేసింది. మర్ దీనిపై మాటా్లడుతూ నినని పవన్ కళ్యేణ్ నా ఆర్ధిక మూల్ల మీద 
దెబ్బ కొడిత్ భయపడతా అనుకునానిరా తనతో కనుక పంథానికి పోత్ ఏపీలో ఫ్రీ గా సినిమా నేను చూపస్తు అని సంచలన వాయేఖయేలు చేశారు. దీనితో 
వాళ్్ళ తగ్కపోత్న్ నేను కూడా తగ్ను అని మరోస్ర్ కి్లయర్ కట్ గా చెప్పుస్డు. మర్ ఈ కీలక సమసయే ఎకకెడ ఆగుతుందో చూడాలి.
పదవిలో కూరు్చనానిక ప్రజల తరఫున నిలబడాలనీ, రాష్ట్ర సమసయేలపై కంద్రానిని నిలదీయాలని పవన్ కళ్యేణ్ ప్రశ్నిసేతు, ఆ చేవలేదు గనుక వైస్పీ 
నేతలంతా అడ్డగోలు విమర్శలతో పవన్ కళ్యేణ్ మీద విరుచుకుపడుతునానిరు. పవన్ మీద చేసే విమర్శలో్ల పదో వంతు విమర్శలు, కంద్ంలో 
అధికారంలో వునని బీజేపీ మీద చేసే ధైరయేం వైస్పీకి వుందా.? 
పలించే పదవులు కనని స్మానుయేడి సేవే మినని అనే ఉదేదేశం తో జనసేన ప్రజాసేవ లో మునిగిపొదిదే...కరోనా సమయం లో జనసైనికులు చేసే 
సేవలతో జనసేన పర్టీ మీద ప్రజలో్ల నమమెకం ఏరపుడింది. రాజకీయ పర్టీ అంటే స్్ర్ పూర్త రాజకీయాలు మాత్రమ కాదు సేవ ప్రధాన అజండా 
గా ముందుకు వెళ్తుంది అనే విధంగా దూస్కుపోతునని ఏకైక పర్టీ జనసేన. బలమైన ఆశయాలతో కూడిన రాజకీయాలు, అవినీత్పై రాజీ లేని 
పోరాటం చేసే కారయేకరతులు జనసైనికులు గా ఉనని ఏకైక రాజకీయ పర్టీ ఉందంటే అది జనసేన పర్టీ మాత్రమ.  పదవులు ఆశ్ంచకుండా, డబ్్బ, 
మదయేం ప్రలోభాలకు లంగని జనసైనికులు జనసేన పర్టీ సంతం. అధికారంలో ఉండి కూడా ఇపపుటి వరకు ఏ ఒకకె సంక్షేమ పథకం గానీ, 
ప్దలకు ఉపయోగపడే ఏ కారయేక్రమం గానీ వైస్పీ ఎమమెలేయే లు ఇపపుటివరకు చేసిన దాఖల్లు లేవు.

జనసేన ను ఎదుర్కొలేని....అనారోగ్య వైసీపీ

ఆలమూరు జనసేన గ్రామ కమిటీల నియామకంఆలమూరు జనసేన గ్రామ కమిటీల నియామకం
ముఖయూ అతిథిగా బండారు శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యేస్: తూరుపుగోదావర్ జిల్్ల, ఆలమూరు మండలం ఆలమూరు గ్రామంలో జనసేన పర్టీ గ్రామ కమిటీ నియామకంలో ముఖయే అత్థిగా పల్నని కొతతుప్ట జనసేన పర్టీ 
నియోజకవర్ ఇనా్చర్జి శ్రీ బండారు శ్రీనివాస్. ఈ కారయేక్రమంలో ఆలమూరు మండల నాయకులు స్రప్రెడి్డ సతయే, తాళ్ల డేవిడ్ రాజు, గారపటి త్రిమూరుతులు, సంగీత స్భాష్, సల్ది 
జయ ప్రకాష్, తుల్ రాజు, గ్రామ జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మర్యు జనసైనికులు పల్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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అమరావతి రైతులకు ఘనస్వాగతం పలికిన కలప రవి
శతఘ్ని న్యేస్: అమరావత్ నుంచి పదయాత్రగా త్రుపత్ చేరుకునని 
అమరావత్ రైతులకు ఘనస్్గతం తెలియజేసిన చితూతురు జిల్్ల జనసేన పర్టీ. 
ఈ కారయేక్రమంలో చితూతురు జిల్్ల నాయకులు మర్యు పీలేరు నియోజకవర్ 
నాయకులు కలప రవి పల్నడం జర్గింది. కలప రవి మాటా్లడుతూ జనసేన 
అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ గతంలో అమరావత్కి పూర్తు మదదేతు తెలియజేయడం 
జర్గిందని తెలియజేస్రు.

అమరావతి రైతులకు ఘనస్వాగతం అమరావతి రైతులకు ఘనస్వాగతం 
పలికిన తిరుపతి జనసేనపలికిన తిరుపతి జనసేన

“న్యూయస్థానం టు దేవస్థానం” పాదయాత్రగా తిరుపతికి చేరుకునని అమరావతి రైతులకు 
ఘనస్వాగతం పలికిన జనసేన
శతఘ్ని న్యేస్: అమరావత్ నుంచి పదయాత్రగా త్రుపత్ చేరుకునని అమరావత్ రైతులకు 
ఘనస్్గతం తెలియజేసిన చితూతురు జిల్్ల జనసేన పర్టీ. ఈ కారయేక్రమంలో పది నియోజకవరా్ల 
జనసేన పర్టీ ఇంచార్జి లు, రాష్ట్ర నాయకులు, జిల్్ల నాయకులు, వీరమహిళలు, జనసైనికులు 
తదితరులు పల్ని రైతులకు సంఘీభావం తెలుప్తూ వార్తో పదయాత్రలో మమకమయాయేరు. 
ఈ సందరభాంగా జిల్్ల అధయేక్షుడు శ్రీ పస్ప్లేటి హర్ప్రస్ద్ మాటా్లడుతూ జనసేన పర్టీ అధినేత శ్రీ 
పవన్ కళ్యేణ్ గతంలో మూడు రాజధానులను ముకతుకంఠంతో ఖండించి అదేవిధంగా అమరావత్కి 
పూర్తు మదదేతు తెలియజేయడం జర్గింది, చితూతురు జిల్్ల జనసేన పర్టీ నుంచి వార్కి మా పూర్తు 
మదదేతు తెలియజేస్తు ఈ పదయాత్రలో పల్నడం జర్గిందని తెలియజేశారు.
త్రుపత్ ఇనాఛార్జి కిరణ్ రాయల్ మాటా్లడుతూ శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ ఆదేశాల మరకు గతంలో కూడా 
నెల్్లరు జిల్్లలో మా ఫాఛ్ చైరమెన్ మనోహర్ 13 జిల్్లల జనసేన నాయకులు ఈ పదయాత్రలో 
పల్ని రైతులకు సంఘీభావం తెలియజేయడం జర్గింది అందులో భాగంగా స్మవారం 
త్రుపత్కి పదయాత్రగా వస్తునని రైతులకు భార్గా జనసేన నాయకులు కారయేకరతులు పల్ని 
అమరావత్ రైతు స్దరులకు స్్గతం తెలియజేశామని ప్ర్కెనానిరు.
జనసేన నేతలు మాటా్లడుతూ తమ జనసేనాని శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ పలుప్ మరకు తాము అమరావత్ 
అననిదాతల, సంకలపు స్ధనలో పలు పంచుకుని, వార్ అభీష్టటీలను నెరవేరే్చ దిశగా అండగా 
నిలుస్తుమని అమరావత్ని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజధానిగా ఏరాపుటు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తు.. 
అమరావత్ అననిదాతలు భూములను సైతం తాయేగం చేసి.. తాయేగమూరుతులుగా నిలిచిన.. రైతననిలు 
స్మవారం అమరావత్ నుండి పదయాత్రగా నలభై మూడు రోజులు దాటి.. త్రుపత్ ఆటోనగర్ 
కు చేరుకునానిరు వార్కి మా పూర్తు మదదేతు ఉంటుందని తెలియజేశారు. రాజోలు నియోజకవర్గ కారయూకర్తల సమావేశానికి జనసైనికులకు ఆహ్వానం

శతఘ్ని న్యేస్: తూరుపుగోదావర్ జిల్ల, ది 14.12.2021 మంగళవారం నాడు 
రాజోలు నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు శ్రీ దిర్శాల బాల్జి ఇంటి వదదే జర్గే 
రాజోలు నియోజకవర్ కారయేకరతుల సమావేశానికి ముఖయే అత్ధిగా తూరుపుగోదావర్ 
జిల్్ల జనసేన అధయేక్షులు శ్రీ కందుల దురే్ష్ హాజరుకానునానిరు. వీర్తో పటు 
ఈ సమావేశంలో జిల్్లకు చెందిన పలువురు ఇనాఛార్జి లు మర్యు ఎంపటీసిలు, 
సరపుంచ్ లు హాజరుకానునానిరు. కావున జనసైనికులందరు భార్ సంఖయేలో విచే్చసి 
ఈ కారయేక్రమనిని జయప్రదం చేయవలి్సందిగా జనసేన కాట్రేనిపడు గ్రామ శాఖ 
అధయేక్షులు ఉలిసి సత్తుబాబ్, యూత్ ప్రెసిడంట్ రేకపలి్ల చెననికశవ తెలిపరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ప్రజలకు అండగా నిలిచేది! రేపటి యువ తరానికి ఆదర్శమైన న్యకుడు! ఒక్క జనసేన్నే! 
బండారు శ్రీనివాస్ జనసేన ఇన్చార్జ్!
శతఘ్ని న్యేస్: తూరుపుగోదావర్ జిల్్ల, కొతతుప్ట నియోజకవర్ం జనసేన పర్టీ ఇనా్చర్జి 
బండారు శ్రీనివాస్ మాటా్లడుతూ, రాష్ట్ర ప్రజల కోసం ఏ సమసయే వచి్చనా ప్రజల తరఫున 
పోరాడడానికి జనసేనాని పవన్ కళ్యేణ్ ప్రజల హృదయాలో్ల జనసేనాని ఒక నమమెకమైన 
నాయకుడుగా నిలిచారని, ఒక ఆదర్శవంతమైన పర్పలనా దక్షత ఉనని నాయకుడిగా, రేపటి 
తరాల యువత భవిషయేతుతుకు బంగారు బాటలు వేసే ఆశాదీపంగా అంచలంచెలుగా రాష్ట్ర 
ప్రజల అందర్ హృదయాలలోన్, అనిని వరా్ల, అనిని కుల్ల వార్ హృదయాలలో స్సి్ర 
స్్నానిని పొంది ఉనానిరని, ఏ కషటీం రాకుండా ప్రజలను కాపడగలిగే ఏకైక నాయకుడు, నమమెక 
మైన నాయకుడిగా, ఒక జనసేనాని పవన్ కళ్యేణ్ మాత్రమనని, రేపటి తరాల భవిషయేతుతుకు 
బంగారు బాటలు పడాలంటే కచి్చతంగా జనసేన పర్టీ అధికారంలోకి 2024 కు జనసేనానిని 
ముఖయేమంత్రిగా చేయాలని, ఒకకె అవకాశం జనసేనానికి ఇసేతు, రాష్ట్ర భవిషయేతుతును సరైన మార్ంలో 
నడిపంచి గలరని, అవినీత్ అసమర్ పలన లేకుండా, ఈ రాష్ట్రానికి దశ దిశ మార్చగలరని, 
ప్రముఖ జనసేన నేత కొతతుప్ట నియోజకవర్ ఇంచార్జి బండారు శ్రీనివాస్ ఆశాభావం వయేకతుం 
చేశారు. ప్రజలకు సేవే కాదు, ప్రజలను చైతనయేవంతులుగా చేసి జనసేనాని ఆశయాలను 
ప్రజల హృదయాలలోకి తీస్కువెళ్్లలని జన సైనికులకు ఈ సందరభాంగా బండారు శ్రీనివాస్ 
పలుప్నిచా్చరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

యువతకు ఆదర్శం జనసేన్నే: బండారు శ్రీనివాస్

మాడుగుల నియోజకవర్గంలో జనసేనలో చేరికలుమాడుగుల నియోజకవర్గంలో జనసేనలో చేరికలు

శతఘ్ని న్యేస్: మాడుగుల నియోజకవర్ం, మాడుగుల మండలం ఎల్ శతఘ్ని న్యేస్: మాడుగుల నియోజకవర్ం, మాడుగుల మండలం ఎల్ 
.పొననివోలు గ్రామంలో నియోజకవర్ ఇంచార్్చ వంపూర్ గంగులయయే సమక్షంలో .పొననివోలు గ్రామంలో నియోజకవర్ ఇంచార్్చ వంపూర్ గంగులయయే సమక్షంలో 
ఎల్. పొననివోలు పంచాయితీ నుండి జనసేన అధినేత ఆశయాలకు ఆకర్షితులై ఎల్. పొననివోలు పంచాయితీ నుండి జనసేన అధినేత ఆశయాలకు ఆకర్షితులై 
కమిశెటిటీ ఈశ్రరావు, కమిశెటిటీ గణేష్. పము రాజు, యననింశెటిటీ మహేష్, గోర కమిశెటిటీ ఈశ్రరావు, కమిశెటిటీ గణేష్. పము రాజు, యననింశెటిటీ మహేష్, గోర 
దేవా, మంచిపలి్ల కననియయే దొర, కొసిరెడి్డ ప్రస్ద్, వేంగల అపపులరాజు, మర్శా దేవా, మంచిపలి్ల కననియయే దొర, కొసిరెడి్డ ప్రస్ద్, వేంగల అపపులరాజు, మర్శా 
హర్కృష్ణ, శేనాపత్ కుమార్ లు జనసేన పర్టీలో చేరడం జర్గింది.హర్కృష్ణ, శేనాపత్ కుమార్ లు జనసేన పర్టీలో చేరడం జర్గింది.

జనగామ జిల్లా డిగ్రీ కాలేజీలలో విద్యూరిథా విభాగం జనగామ జిల్లా డిగ్రీ కాలేజీలలో విద్యూరిథా విభాగం 
కమిటీలపై అవగాహన సదస్్సకమిటీలపై అవగాహన సదస్్స

శతఘ్ని న్యేస్: తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంఛార్జి శ్రీ నేముర్ శంకర్ గౌడ్ స్చన మరకు శతఘ్ని న్యేస్: తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంఛార్జి శ్రీ నేముర్ శంకర్ గౌడ్ స్చన మరకు 
రాష్ట్ర విదాయేర్్ విభాగం అధయేక్షులు శ్రీ సంపత్ నాయక్ ఆదేశాలతో జిల్్ల ఇంఛార్జి రాష్ట్ర విదాయేర్్ విభాగం అధయేక్షులు శ్రీ సంపత్ నాయక్ ఆదేశాలతో జిల్్ల ఇంఛార్జి 
శ్రీ ఆకుల స్మన్ కి బలం చేకూరే్చందుకు రాష్ట్ర విదాయేర్్ విభాగం నాయకులు శ్రీ ఆకుల స్మన్ కి బలం చేకూరే్చందుకు రాష్ట్ర విదాయేర్్ విభాగం నాయకులు 
ఆంజనేయులు గౌడ్, గాదె పృథి్ ల అధ్రయేంలో జనగామ జిల్్లలో గల పలు ఆంజనేయులు గౌడ్, గాదె పృథి్ ల అధ్రయేంలో జనగామ జిల్్లలో గల పలు 
డిగ్రీ కాలేజీలలో విదాయేర్్ విభాగం కమిటీల గుర్ని్చ వివర్ంచిన కో ఆర్్డనేటర్ లు డిగ్రీ కాలేజీలలో విదాయేర్్ విభాగం కమిటీల గుర్ని్చ వివర్ంచిన కో ఆర్్డనేటర్ లు 
రాజు కుమార్, రజాక్, ఎకిజికూయేటివ్ మెంబెర్్స ఆన్సర్ షేక్, పవన్ స్యి, ప్రదీప్ రాజు కుమార్, రజాక్, ఎకిజికూయేటివ్ మెంబెర్్స ఆన్సర్ షేక్, పవన్ స్యి, ప్రదీప్ 
తో పటు జనగామ జిల్్ల నాయకులు ప్రశాంత్ పల్నడం జర్గింది.తో పటు జనగామ జిల్్ల నాయకులు ప్రశాంత్ పల్నడం జర్గింది.జనసేన్ని సంఘీభావ దీక్షకు మద్దతుగా పూతలపటుటు జనసేనజనసేన్ని సంఘీభావ దీక్షకు మద్దతుగా పూతలపటుటు జనసేన

శతఘ్ని న్యేస్: జనసేన పర్టీ అధయేక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ విశాఖ ఉకుకె కార్మెకులకు మదదేతుగా శతఘ్ని న్యేస్: జనసేన పర్టీ అధయేక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ విశాఖ ఉకుకె కార్మెకులకు మదదేతుగా 
ఆదివారం మంగళగిర్లో దీక్ష చేస్తునని సందరభాంగా.. చితూతురు జిల్్ల అధయేక్షులు డాకటీర్ శ్రీ ఆదివారం మంగళగిర్లో దీక్ష చేస్తునని సందరభాంగా.. చితూతురు జిల్్ల అధయేక్షులు డాకటీర్ శ్రీ 
పస్ప్లేటి హర్ ప్రస్ద్ ఆదేశాల మరకు ఐరాల మండల కంద్ంలో దీక్ష చేసి సంఘీభావం పస్ప్లేటి హర్ ప్రస్ద్ ఆదేశాల మరకు ఐరాల మండల కంద్ంలో దీక్ష చేసి సంఘీభావం 
తెలపడం జర్గింది. ఈ కారయేక్రమంలో జిల్్ల ప్రధాన కారయేదర్్శ తులసి ప్రస్ద్, పూతలపటుటీ తెలపడం జర్గింది. ఈ కారయేక్రమంలో జిల్్ల ప్రధాన కారయేదర్్శ తులసి ప్రస్ద్, పూతలపటుటీ 
నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు మైల్రు కిశోర్, మటటీపలి్ల మునిరాజు, వినయ్, ముని కృష్ణ, నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు మైల్రు కిశోర్, మటటీపలి్ల మునిరాజు, వినయ్, ముని కృష్ణ, 
దా్రక తదితరులు పల్నానిరు.దా్రక తదితరులు పల్నానిరు.

ఎన్టుటీపీఎస్ కాలుషయూ కోరలోలా నండి కండపలిలా ఖిల్లా ని కాపాడాలని ఎన్టుటీపీఎస్ కాలుషయూ కోరలోలా నండి కండపలిలా ఖిల్లా ని కాపాడాలని 
ప్రభుత్వానిని డిమాండ్ చేసిన జనసేనప్రభుత్వానిని డిమాండ్ చేసిన జనసేన

ప్రభుతవా అధికారుల చేతగాని తనమా???ప్రభుతవా అధికారుల చేతగాని తనమా???
డాకటుర్ న్రలా త్త్రావు థర్మల్ పవర్ సేటుషన్ యాజమానయూ డాకటుర్ న్రలా త్త్రావు థర్మల్ పవర్ సేటుషన్ యాజమానయూ 
నిరలాక్షష్యమా???నిరలాక్షష్యమా???
శతఘ్ని న్యేస్: మైలవరం నియోజకవర్ానికి చెందిన చర్త్ర ప్రఖ్యేత్ గాంచిన శతఘ్ని న్యేస్: మైలవరం నియోజకవర్ానికి చెందిన చర్త్ర ప్రఖ్యేత్ గాంచిన 
కొండపలి్ల ఖిల్్ల పరాయేటక ప్రాంతానికి పెటిటీంది ప్రు, ఇప్పుడు చర్త్రకు కొండపలి్ల ఖిల్్ల పరాయేటక ప్రాంతానికి పెటిటీంది ప్రు, ఇప్పుడు చర్త్రకు 
బూడిద పొరలు కముమెతునానియి. నితయేం విదాయేరు్లు, వాహనదారులు బూడిద బూడిద పొరలు కముమెతునానియి. నితయేం విదాయేరు్లు, వాహనదారులు బూడిద 
కారణంగా చాల్ ఇబ్బందులు పడుతునానిరు. ఖిల్్ల రోడ్ లోని జనజీవనం కారణంగా చాల్ ఇబ్బందులు పడుతునానిరు. ఖిల్్ల రోడ్ లోని జనజీవనం 
అసతువయేసతుం అవుతోంది. వీటనినిటికీ మూలకారణం ఎనీటీటీపీఎస్ నిర్లక్షష్ం… అసతువయేసతుం అవుతోంది. వీటనినిటికీ మూలకారణం ఎనీటీటీపీఎస్ నిర్లక్షష్ం… 
ఒకపకకె బూడిద ఎగిసి పడుతుంటే మరో పకకె బూడిద నీరు నిండా బూడిద ఒకపకకె బూడిద ఎగిసి పడుతుంటే మరో పకకె బూడిద నీరు నిండా బూడిద 
కమమెసి నీటి కాలుషయేంతో ప్రజలు కొటుటీమిటాటీడుతునానిరు… డాకటీర్ ఎనీటీటీపీఎస్ కమమెసి నీటి కాలుషయేంతో ప్రజలు కొటుటీమిటాటీడుతునానిరు… డాకటీర్ ఎనీటీటీపీఎస్ 
యాజమానయేం నిర్లక్షష్ ఫలితంగా స్్నిక ప్రజలు విదాయేరు్లు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచే్చ పరాయేటకులు సైతం తీవ్ర యాజమానయేం నిర్లక్షష్ ఫలితంగా స్్నిక ప్రజలు విదాయేరు్లు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచే్చ పరాయేటకులు సైతం తీవ్ర 
అవస్లు పడుతునని దుసి్త్… కొండపలి్ల ఖిల్్ల రోడ్ లోని బూడిద రవాణా స్్నిక ప్రజలను తీవ్ర అనారోగయేం బార్న అవస్లు పడుతునని దుసి్త్… కొండపలి్ల ఖిల్్ల రోడ్ లోని బూడిద రవాణా స్్నిక ప్రజలను తీవ్ర అనారోగయేం బార్న 
పడ వేస్తుంది.. ఇదే విషయంపై స్్నికులు ఆందోళన బాట పటిటీన వీటీపీఎస్ అధికారులో్ల మాత్రం చలనం లేదు…పడ వేస్తుంది.. ఇదే విషయంపై స్్నికులు ఆందోళన బాట పటిటీన వీటీపీఎస్ అధికారులో్ల మాత్రం చలనం లేదు…
ఓ పకకె బూడిదతో అల్్లడిపోతునని ప్రజలకు మరో పకకె బూడిద నీరు మర్ంత ఇబ్బంది పెడుతోంది. ఖిల్్లకి వెళ్్ల ఓ పకకె బూడిదతో అల్్లడిపోతునని ప్రజలకు మరో పకకె బూడిద నీరు మర్ంత ఇబ్బంది పెడుతోంది. ఖిల్్లకి వెళ్్ల 
మార్ంలో బూడిద నీరు ప్రవహిస్తు చెరువులను తలపస్తుంది. ఈ విషయమై అనేకమారు్ల అధికారుల దృష్టీకి తీస్క్ళ్్లనా మార్ంలో బూడిద నీరు ప్రవహిస్తు చెరువులను తలపస్తుంది. ఈ విషయమై అనేకమారు్ల అధికారుల దృష్టీకి తీస్క్ళ్్లనా 
ప్రయోజనం లేదంటూ స్్నికులు వాపోతునానిరు… బూడిద రవాణా గుర్ంచి తగిన జాగ్రతతు చరయేలు తీస్కోవాలని, ప్రయోజనం లేదంటూ స్్నికులు వాపోతునానిరు… బూడిద రవాణా గుర్ంచి తగిన జాగ్రతతు చరయేలు తీస్కోవాలని, 
కాలుషయే నియంత్రణ పటించాలని ఎనిని స్రు్ల స్్నికులు ఫిరాయేదులు చేసిన తమకమీ పటటీనటు్ల వయేవహర్స్తునానిరు. కాలుషయే నియంత్రణ పటించాలని ఎనిని స్రు్ల స్్నికులు ఫిరాయేదులు చేసిన తమకమీ పటటీనటు్ల వయేవహర్స్తునానిరు. 
బూడిద నీరు రోడ్ల మీదకు రావడంతో పరాయేటకులకు, కళ్శాలకు వెళ్్ళ విదాయేరు్లకు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గుర్ బూడిద నీరు రోడ్ల మీదకు రావడంతో పరాయేటకులకు, కళ్శాలకు వెళ్్ళ విదాయేరు్లకు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గుర్ 
అవుతునానిరు. కనీస జాగ్రతతులు పటించకుండా బూడిద రవాణా ఇతర కారయేకల్పలు స్గిస్తునని డాకటీర్ ఎనీటీటీపీఎస్ అవుతునానిరు. కనీస జాగ్రతతులు పటించకుండా బూడిద రవాణా ఇతర కారయేకల్పలు స్గిస్తునని డాకటీర్ ఎనీటీటీపీఎస్ 
యాజమానయేంపై కనీస చరయేలు తీస్కోవడం గాని, కాలుషయే నివారణకు తగిన ఆదేశాలు ఇవ్డం గానీ ప్రభుత్ యాజమానయేంపై కనీస చరయేలు తీస్కోవడం గాని, కాలుషయే నివారణకు తగిన ఆదేశాలు ఇవ్డం గానీ ప్రభుత్ 
అధికారులు ఆదేశాలు జార్ చేయకపోవడం అనేక అనుమానాలకు తావిస్తుంది. ఇపపుటికైనా అధికారులు సపుందించి అధికారులు ఆదేశాలు జార్ చేయకపోవడం అనేక అనుమానాలకు తావిస్తుంది. ఇపపుటికైనా అధికారులు సపుందించి 
ప్రజల ఆరోగయేం దృష్టటీష్ బూడిద కాలుషయే నివారణ చరయేలు చేపటాటీలని జనసేన పర్టీ కృష్ట్ణ జిల్్ల కారయేదర్్శ లక్ష్మీ ప్రజల ఆరోగయేం దృష్టటీష్ బూడిద కాలుషయే నివారణ చరయేలు చేపటాటీలని జనసేన పర్టీ కృష్ట్ణ జిల్్ల కారయేదర్్శ లక్ష్మీ 
కుమార్ చింతల డిమాండ్ చేయటం జర్గింది.కుమార్ చింతల డిమాండ్ చేయటం జర్గింది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నిజాయతీ చాటుకునని సతయూవేడు జనసైనికులు…!నిజాయతీ చాటుకునని సతయూవేడు జనసైనికులు…!
శతఘ్ని న్యేస్: సతయేవేడు నియోజకవర్ం, సతయేవేడు శతఘ్ని న్యేస్: సతయేవేడు నియోజకవర్ం, సతయేవేడు 
మండలములోని గంగుల కండ్రిగ గ్రామానికి మండలములోని గంగుల కండ్రిగ గ్రామానికి 
చెందిన ఈశ్ర్ తన బిడ్డని ఆస్పత్రికని సమీపంలో చెందిన ఈశ్ర్ తన బిడ్డని ఆస్పత్రికని సమీపంలో 
ఉనని ఉతుకోట కి బస్్సలో ప్రయాణంచిన ఆమె ఉనని ఉతుకోట కి బస్్సలో ప్రయాణంచిన ఆమె 
తన దగ్ర ఉనని నగదు పరస్ని బస్్సలోనే తన దగ్ర ఉనని నగదు పరస్ని బస్్సలోనే 
జారవిడుచుకునానిరు. ఆ పరు్స అదే బస్్సలో జారవిడుచుకునానిరు. ఆ పరు్స అదే బస్్సలో 
ఎకికెన వెలుతురు కండ్రిగ గ్రామానికి చెందిన సమెమెట ఎకికెన వెలుతురు కండ్రిగ గ్రామానికి చెందిన సమెమెట 
శ్వరాజు అనే జనసైనికుడుకి దొరకడంతో సతయేవేడు శ్వరాజు అనే జనసైనికుడుకి దొరకడంతో సతయేవేడు 

నియోజకవర్ం జనసేననాయకులైన శ్రీ హేమ స్ందరంకి తెలుపడం జర్గింది. ఆ నియోజకవర్ం జనసేననాయకులైన శ్రీ హేమ స్ందరంకి తెలుపడం జర్గింది. ఆ 
పరస్ని క్షష్ష్ంగా పర్శీలన చేసి అందులో డా్క్రా సంఘానికి సంబందించిన ఎస్ బి పరస్ని క్షష్ష్ంగా పర్శీలన చేసి అందులో డా్క్రా సంఘానికి సంబందించిన ఎస్ బి 
ఐ బాయేంక్ నెంబరు ఆధారంగా వార్ని గుర్తుంచి వార్కి పోగొటుటీకునని నగదు పరు్సని ఐ బాయేంక్ నెంబరు ఆధారంగా వార్ని గుర్తుంచి వార్కి పోగొటుటీకునని నగదు పరు్సని 
వార్కి త్ర్గి అందజేయడం జర్గింది. అందుకునని ఈశ్ర్ జనసేన నాయకులకి వార్కి త్ర్గి అందజేయడం జర్గింది. అందుకునని ఈశ్ర్ జనసేన నాయకులకి 
ధనయేవాదములు తెలియజేయడం జర్గింది.ధనయేవాదములు తెలియజేయడం జర్గింది.

నరవ గ్రామప్రజలకు ప్రభుత్వాస్పత్రి కోసం జనసేన డిమాండ్నరవ గ్రామప్రజలకు ప్రభుత్వాస్పత్రి కోసం జనసేన డిమాండ్
శతఘ్ని న్యేస్: పెందుర్తు నియోజకవర్ం, 88 వార్్డ, శతఘ్ని న్యేస్: పెందుర్తు నియోజకవర్ం, 88 వార్్డ, 
నరవ గ్రామం మర్యు పర్సర గ్రామాలలో స్మారు నరవ గ్రామం మర్యు పర్సర గ్రామాలలో స్మారు 
40 వేల మంది ప్రజలు నివసిస్తునానిరని, వీర్కి 40 వేల మంది ప్రజలు నివసిస్తునానిరని, వీర్కి 
అందుబాటులో 24/7 ప్రభుత్ హాసపుటల్ లేకపోవడం అందుబాటులో 24/7 ప్రభుత్ హాసపుటల్ లేకపోవడం 
వలన మెరుగైన వైదయేం అందక తీవ్ర ఇబ్బందులకు వలన మెరుగైన వైదయేం అందక తీవ్ర ఇబ్బందులకు 
గురవుతునానిరని GVMC కమిషనర్ Dr. G. లక్ష్మీస్ గురవుతునానిరని GVMC కమిషనర్ Dr. G. లక్ష్మీస్ 
దృష్టీకి స్్నిక జనసేన పర్టీ నాయకులు శ్రీ వబి్బన దృష్టీకి స్్నిక జనసేన పర్టీ నాయకులు శ్రీ వబి్బన 

జనారధిన శ్రీకాంత్, శ్రీ గండ్రేడి్డ అశోక్ కుమార్ మర్యు GVMC ఫ్్లర్ లీడర్ శ్రీ వసంత జనారధిన శ్రీకాంత్, శ్రీ గండ్రేడి్డ అశోక్ కుమార్ మర్యు GVMC ఫ్్లర్ లీడర్ శ్రీ వసంత 
లక్ష్మి గోపకృష్ణ తీస్కొని వెళ్ళడం జర్గింది. స్్నికంగా ప్రైమర్ హెల్తు సంటర్ ఉదయం లక్ష్మి గోపకృష్ణ తీస్కొని వెళ్ళడం జర్గింది. స్్నికంగా ప్రైమర్ హెల్తు సంటర్ ఉదయం 
9 గంటల నుండి స్యంత్రం 4 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉందని, కానీ అకకెడ 9 గంటల నుండి స్యంత్రం 4 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉందని, కానీ అకకెడ 
ఉనని సదుపయాలు ప్రజలకు మెరుగైన వైదయేం అందించడానికి సదుపయాలు లేవని, ఉనని సదుపయాలు ప్రజలకు మెరుగైన వైదయేం అందించడానికి సదుపయాలు లేవని, 
అతయేవసర పర్సి్తులో్ల ముఖయేంగా రాత్రి సమయంలో ప్రజలకు మరుగైన వైదయేం అందక అతయేవసర పర్సి్తులో్ల ముఖయేంగా రాత్రి సమయంలో ప్రజలకు మరుగైన వైదయేం అందక 
తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతునానిరని, 10 పడకల హాసిపుటల్ ఏరాపుటుకు GVMC వారు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతునానిరని, 10 పడకల హాసిపుటల్ ఏరాపుటుకు GVMC వారు 
పెటటీదలిచారు కానీ ప్రస్తుత PHC వదదే మీకు కావలసిన ప్రభుత్ భూమి లేనందున పెటటీదలిచారు కానీ ప్రస్తుత PHC వదదే మీకు కావలసిన ప్రభుత్ భూమి లేనందున 
వెనుకడుగు వేస్తునానిరని, మా యొకకె గ్రామంలో ప్రభుత్ భూమి చాల్ ఎకుకెవగా వెనుకడుగు వేస్తునానిరని, మా యొకకె గ్రామంలో ప్రభుత్ భూమి చాల్ ఎకుకెవగా 
ఉందని, ప్రభుత్ హాసిపుటల్ ఏరాపుటుకు సరైన ప్రభుత్ భూమిని ఎనునికొని 10 పడకల ఉందని, ప్రభుత్ హాసిపుటల్ ఏరాపుటుకు సరైన ప్రభుత్ భూమిని ఎనునికొని 10 పడకల 
ఆస్పత్రి నిరామెణానికి కృష్ చేయాలని తెలియజేయడం జర్గింది. కమిషనర్ బదులిస్తు ఆస్పత్రి నిరామెణానికి కృష్ చేయాలని తెలియజేయడం జర్గింది. కమిషనర్ బదులిస్తు 
తపపుకుండా సంబంధిత అధికారులతో మాటా్లడి మీ ప్రాంతంలో 10 పడకల హాసిపుటల్ తపపుకుండా సంబంధిత అధికారులతో మాటా్లడి మీ ప్రాంతంలో 10 పడకల హాసిపుటల్ 
ఏరాపుటుకు నా వంతు కృష్ చేస్తునని వివరణ ఇవ్డం జర్గింది.ఏరాపుటుకు నా వంతు కృష్ చేస్తునని వివరణ ఇవ్డం జర్గింది.

భవిషయూతు్తలో పార్టు అనసరించాలి్సన వ్యూహ్ల భవిషయూతు్తలో పార్టు అనసరించాలి్సన వ్యూహ్ల 
గురించి చరిచాంచిన రాజోలు జనసేన న్యకులుగురించి చరిచాంచిన రాజోలు జనసేన న్యకులు

శతఘ్ని న్యేస్: రాజోలు శతఘ్ని న్యేస్: రాజోలు 
జనసేన నాయకులు శ్రీ జనసేన నాయకులు శ్రీ 
లింగోలు మహాలక్ష్మి లింగోలు మహాలక్ష్మి 
(చినబ్్బలు) ను కలిసిన (చినబ్్బలు) ను కలిసిన 
రాజోలు జనసేన రాజోలు జనసేన 
నాయకులు. పర్టీ నాయకులు. పర్టీ 
భవితవయేం, భవిషయేతుతులో భవితవయేం, భవిషయేతుతులో 
పర్టీ అనుసర్ంచాలి్సన పర్టీ అనుసర్ంచాలి్సన 
వ్యేహాలు గుర్ంచి వ్యేహాలు గుర్ంచి 

జనసేన నాయకులు చర్్చంచటం జర్గింది. ఈ కారయేక్రమంలో జనసేన జనసేన నాయకులు చర్్చంచటం జర్గింది. ఈ కారయేక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు మలికెప్రం ఎంపప మడిచర్ల సతయే వాణ రాము, గెడ్డం మహాలక్ష్మి నాయకులు మలికెప్రం ఎంపప మడిచర్ల సతయే వాణ రాము, గెడ్డం మహాలక్ష్మి 
ప్రస్ద్, బోనం స్యి, ఉపసరపుంచ్ కటికిరెడి్డ మహేష్ లు పలో్నానిరు.ప్రస్ద్, బోనం స్యి, ఉపసరపుంచ్ కటికిరెడి్డ మహేష్ లు పలో్నానిరు.

అంబటి పై ధవాజమెతి్తన చిట్వాల్ జనసేన న్యకులు అంబటి పై ధవాజమెతి్తన చిట్వాల్ జనసేన న్యకులు 
మాద్స్ నరసింహమాద్స్ నరసింహ

ఏమిటీ? అంబటి రాంబాబు గారు మీరా పవన్ కళ్యూణ్ గారి నిజాయితీ గురించి మాట్లాడేది?ఏమిటీ? అంబటి రాంబాబు గారు మీరా పవన్ కళ్యూణ్ గారి నిజాయితీ గురించి మాట్లాడేది?
పది కోటులా అయిన్, ఇరవై కోటులా అయిన్ ఆయన ప్రభుత్వానికి ట్యూక్్స కడు్తన్నిరు.పది కోటులా అయిన్, ఇరవై కోటులా అయిన్ ఆయన ప్రభుత్వానికి ట్యూక్్స కడు్తన్నిరు.
మరి మీరు రాజుపాలం దగ్గర ఎకరం 60 లక్షల చొప్పున కనని 16 ఎకరాలు కనడానికి మరి మీరు రాజుపాలం దగ్గర ఎకరం 60 లక్షల చొప్పున కనని 16 ఎకరాలు కనడానికి 
ఎక్కడ నండి సంపాదించారు?ఎక్కడ నండి సంపాదించారు?
మీరు చేసే వాయూపారం ఏమిటి?మీరు చేసే వాయూపారం ఏమిటి?
కండమోడు కావార్లో దోచిన సొము్మకి ట్యూక్్స కట్టురా?కండమోడు కావార్లో దోచిన సొము్మకి ట్యూక్్స కట్టురా?
సత్్తనపలిలా పటటుణంలో అక్రమంగా కటటుబెటిటున షాపంగ్ కాంప్లాక్్స గదుల ద్వారా వచిచాన ఆద్యానికి సత్్తనపలిలా పటటుణంలో అక్రమంగా కటటుబెటిటున షాపంగ్ కాంప్లాక్్స గదుల ద్వారా వచిచాన ఆద్యానికి 
ఎంత ట్యూక్్స కట్టురు?ఎంత ట్యూక్్స కట్టురు?
మీ తము్మడు దోచుకెళ్ళంది ఎంత?మీ తము్మడు దోచుకెళ్ళంది ఎంత?
ఇప్పుడు మీ అలులాడుకి దోచిప్డు్తంది ఎంత?ఇప్పుడు మీ అలులాడుకి దోచిప్డు్తంది ఎంత?
మటిటు తవువాకుని దోచుకుంది ఎంత?మటిటు తవువాకుని దోచుకుంది ఎంత?
చేపలు అము్మకోగా వచిచాన ఆద్యం ఎంత?చేపలు అము్మకోగా వచిచాన ఆద్యం ఎంత?
వీటనినింటికి ట్యూక్్స కడు్తన్నిరా?వీటనినింటికి ట్యూక్్స కడు్తన్నిరా?
ఇళ్ళ సథాల్ల కోసం సేకరించిన భూమిలో దోచింది ఎనిని కోటులా?ఇళ్ళ సథాల్ల కోసం సేకరించిన భూమిలో దోచింది ఎనిని కోటులా?
మరి ద్నికి ట్యూక్్స కట్టురా?మరి ద్నికి ట్యూక్్స కట్టురా?
మొనని స్థానిక ఎనినికలోలా ఆశావాహుల నండి వసూలు చేసింది ఎంత?మొనని స్థానిక ఎనినికలోలా ఆశావాహుల నండి వసూలు చేసింది ఎంత?
దీనికెంత ట్యూక్్స కట్టురు?దీనికెంత ట్యూక్్స కట్టురు?

శతఘ్ని న్యేస్: రాష్ట్ర ప్రభుత్ంల్గా కంద్ ప్రభుత్మమీ శతఘ్ని న్యేస్: రాష్ట్ర ప్రభుత్ంల్గా కంద్ ప్రభుత్మమీ 
చిల్లర మల్లరగా చిక్న్ అముమెకోవడం లేదు, మటన్ చిల్లర మల్లరగా చిక్న్ అముమెకోవడం లేదు, మటన్ 
అముమెతాను అని అనడం లేదు. చీప్ గా సినిమా టిక్కెటు్ల బా్లక్ అముమెతాను అని అనడం లేదు. చీప్ గా సినిమా టిక్కెటు్ల బా్లక్ 
లో అముమెకోవడం లేదు. కంద్ ప్రభుతా్నికి అప్పులునాని లో అముమెకోవడం లేదు. కంద్ ప్రభుతా్నికి అప్పులునాని 
మీల్ తుగ్లక్ నిర్ణయాలతో పచి్చ పచి్చ పనునిలేస్తు పచి్చ మీల్ తుగ్లక్ నిర్ణయాలతో పచి్చ పచి్చ పనునిలేస్తు పచి్చ 
పనులు చేయడం లేదు. అయినా రాష్ట్ర సంపద అయిన పనులు చేయడం లేదు. అయినా రాష్ట్ర సంపద అయిన 
విశాఖ ఉకుకె ప్రైవేటు పరమౌతుంటే రాష్ట్ర ప్రభుతా్నికి విశాఖ ఉకుకె ప్రైవేటు పరమౌతుంటే రాష్ట్ర ప్రభుతా్నికి 
భాదయేత లేదా? కవలం మీ నాయకుడికునని కస్ల వల్ల భాదయేత లేదా? కవలం మీ నాయకుడికునని కస్ల వల్ల 
కంద్ంతో పోరాడలేక, పోరాడే పవన్ కళ్యేణ్ వంటి వార్ని కంద్ంతో పోరాడలేక, పోరాడే పవన్ కళ్యేణ్ వంటి వార్ని 

చూసి ఓర్లేక సైకోల్్లగా మీరు ప్రవర్తుస్తు మమమెలిని అంటారా?చూసి ఓర్లేక సైకోల్్లగా మీరు ప్రవర్తుస్తు మమమెలిని అంటారా?
మీభాష, మీ మాటతీరు చూస్తుంటేనే ప్రజలకి విడమర్చి చెపపునవసరం లేదు. సైకోగాళ్్ళవరో మీభాష, మీ మాటతీరు చూస్తుంటేనే ప్రజలకి విడమర్చి చెపపునవసరం లేదు. సైకోగాళ్్ళవరో 
సపుష్ఠమైపోతుంది.సపుష్ఠమైపోతుంది.
ఒకకె ఎమెమెలేయే కూడా పవన్ కళ్యేణ్ కంద్ంతో మాటా్లడిత్ మీరు ఏం చేస్తురు? ఇంటో్ల కూరు్చని ఒకకె ఎమెమెలేయే కూడా పవన్ కళ్యేణ్ కంద్ంతో మాటా్లడిత్ మీరు ఏం చేస్తురు? ఇంటో్ల కూరు్చని 
అష్ట్ఠచమామె ఆడుకుంటారా?అష్ట్ఠచమామె ఆడుకుంటారా?
రాజకీయ అజాఞానం ఎవర్దో ప్రజలకు ఈపటికి అరధిమైపోయింది.రాజకీయ అజాఞానం ఎవర్దో ప్రజలకు ఈపటికి అరధిమైపోయింది.
ఊకదంప్డు ఉపనాయేస్లు మీవి అని ప్రజలకి తెలిసిపోయింది. నోరుందిగదా అని అవాకులు ఊకదంప్డు ఉపనాయేస్లు మీవి అని ప్రజలకి తెలిసిపోయింది. నోరుందిగదా అని అవాకులు 
చెవాకులు ప్లి, ఆనక ఆడవాళ్ళకి భయపడి సకూయేర్టీ పెంచుకుని త్రుగుతునని మీరు కూడా శ్రీ చెవాకులు ప్లి, ఆనక ఆడవాళ్ళకి భయపడి సకూయేర్టీ పెంచుకుని త్రుగుతునని మీరు కూడా శ్రీ 
పవన్ కళ్యేణ్ గుర్ంచి మాటా్లడేవారేనా? అని మాదాస్ నరసింహ అనానిరు.పవన్ కళ్యేణ్ గుర్ంచి మాటా్లడేవారేనా? అని మాదాస్ నరసింహ అనానిరు.

“అంతరాజ్తీయ క్రికెట్ పోటీలకి” ఎంపక అయిన నర్సంపేట “అంతరాజ్తీయ క్రికెట్ పోటీలకి” ఎంపక అయిన నర్సంపేట 
విద్యూరిధిని సన్్మనించి, ఆరిధిక ప్రోత్్సహం అందించిన జనసేనవిద్యూరిధిని సన్్మనించి, ఆరిధిక ప్రోత్్సహం అందించిన జనసేన

శతఘ్ని న్యేస్:  నర్సంప్ట పటటీణంలోని ఆచారయే డిగ్రీ కళ్శాలలో యం.ప.సిఎస్ ఫైనల్ ఇయర్ శతఘ్ని న్యేస్:  నర్సంప్ట పటటీణంలోని ఆచారయే డిగ్రీ కళ్శాలలో యం.ప.సిఎస్ ఫైనల్ ఇయర్ 
చదువుతునని విదాయేర్ధి బాధావత్.నవీన్ (మహాబూబబాద్ జిల్్ల, గూడూరు మండల నివాసి)ఇటీవల చదువుతునని విదాయేర్ధి బాధావత్.నవీన్ (మహాబూబబాద్ జిల్్ల, గూడూరు మండల నివాసి)ఇటీవల 
అంతరాజితీయ క్రిక్ట్ పోటీలకి ఎంపక అయిన విషయం తెలుస్ కొని జన సేన విదాయేర్ధి విభాగం జిల్్ల అంతరాజితీయ క్రిక్ట్ పోటీలకి ఎంపక అయిన విషయం తెలుస్ కొని జన సేన విదాయేర్ధి విభాగం జిల్్ల 
నాయకులు “ఎలబోయిన డేవిడ్ అధ్రయేంలో “అభినందన కారయేక్రమం నిర్హించడం జర్గింది. నాయకులు “ఎలబోయిన డేవిడ్ అధ్రయేంలో “అభినందన కారయేక్రమం నిర్హించడం జర్గింది. 
ఈ కారయేక్రమానికి ముఖయే అత్థిగా జన సేన పర్టీ వరంగల్ జిల్్ల మర్యు నర్సంప్ట నియోజకవర్ ఈ కారయేక్రమానికి ముఖయే అత్థిగా జన సేన పర్టీ వరంగల్ జిల్్ల మర్యు నర్సంప్ట నియోజకవర్ 
నాయకులు మరుగు శ్వ కోటీ యాదవ్ హాజరు అయియే నవీన్ ని అభినందించి, శాలువ, మొమెంటోతో నాయకులు మరుగు శ్వ కోటీ యాదవ్ హాజరు అయియే నవీన్ ని అభినందించి, శాలువ, మొమెంటోతో 
సతకెర్ంచి ప్రోతా్సహకంగా 5,000 రూపయల నగదును జనసేన పర్టీ తరఫున కళ్శాల ప్రిని్సపల్ సతకెర్ంచి ప్రోతా్సహకంగా 5,000 రూపయల నగదును జనసేన పర్టీ తరఫున కళ్శాల ప్రిని్సపల్ 
శ్రీ జీజుల స్గర్ చేతుల మీదుగా అందచేయడం జర్గింది. ఈ సందరభాంగా జనసేన పర్టీ నాయకులు శ్రీ జీజుల స్గర్ చేతుల మీదుగా అందచేయడం జర్గింది. ఈ సందరభాంగా జనసేన పర్టీ నాయకులు 
మరుగు.శ్వ కోటీ యాదవ్ మాటా్లడుతూ.. జన సేన పర్టీ అధినేత “శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్” స్ఫూర్తుతో వివిధ మరుగు.శ్వ కోటీ యాదవ్ మాటా్లడుతూ.. జన సేన పర్టీ అధినేత “శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్” స్ఫూర్తుతో వివిధ 
రంగాలలో విశేష ప్రత్భ కలిగినటువంటి నవ యువతరానిని ప్రోత్సహించాలనే ఉదేదేశంతో ఈ కారయేక్రమం రంగాలలో విశేష ప్రత్భ కలిగినటువంటి నవ యువతరానిని ప్రోత్సహించాలనే ఉదేదేశంతో ఈ కారయేక్రమం 
నిర్హించడం జర్గింది అనానిరు. అల్గే నవీన్ క్రిక్టో్ల ఉననిత శ్ఖరాలకి చేరుకోవాలి అని కోరుతూ, నిర్హించడం జర్గింది అనానిరు. అల్గే నవీన్ క్రిక్టో్ల ఉననిత శ్ఖరాలకి చేరుకోవాలి అని కోరుతూ, 
ప్రత్భ కలిగిన విదాయేరు్లను గుర్తుంచి ప్రోత్సహిస్తునని “ఆచారయే డిగ్రీ కళ్శాల వార్కి” జన సేన పర్టీ తరఫున ప్రత్భ కలిగిన విదాయేరు్లను గుర్తుంచి ప్రోత్సహిస్తునని “ఆచారయే డిగ్రీ కళ్శాల వార్కి” జన సేన పర్టీ తరఫున 
హృదయపూర్క అభినందనలు, ధనయేవాదాలు తెలిపరు. ఈ కారయేక్రమంలో కళ్శాల యాజమానయేం హృదయపూర్క అభినందనలు, ధనయేవాదాలు తెలిపరు. ఈ కారయేక్రమంలో కళ్శాల యాజమానయేం 
టాకుర్.రవీందర్ సింగ్,రాచకట్ల రవి, అధాయేపకులు, విదాయేరు్లు మర్యు జనసేన కారయే వర్ సభుయేలు టాకుర్.రవీందర్ సింగ్,రాచకట్ల రవి, అధాయేపకులు, విదాయేరు్లు మర్యు జనసేన కారయే వర్ సభుయేలు 
వంగ మధు, ఒరు్స రాజేందర్, గంగుల రంజిత్, అజయ్, రాజు తదితరులు పల్నానిరు.వంగ మధు, ఒరు్స రాజేందర్, గంగుల రంజిత్, అజయ్, రాజు తదితరులు పల్నానిరు.

మక్తల్ లో జనసేన విద్యూరిథా మక్తల్ లో జనసేన విద్యూరిథా 
విభాగాలపై అవగాహన సదస్్సవిభాగాలపై అవగాహన సదస్్స

శతఘ్ని న్యేస్:  జనసేన పర్టీ విదాయేర్్ విభాగ కమిటీలో భాగంగా శ్రీ పవన్ శతఘ్ని న్యేస్:  జనసేన పర్టీ విదాయేర్్ విభాగ కమిటీలో భాగంగా శ్రీ పవన్ 
కళ్యేణ్ ఆశయాల కొరకు మకతుల్ కోఆర్్డనేటర్ శ్రీ దండు ఆనంద్ ఆధ్రయేంలో కళ్యేణ్ ఆశయాల కొరకు మకతుల్ కోఆర్్డనేటర్ శ్రీ దండు ఆనంద్ ఆధ్రయేంలో 
మాగన్రులోని కాలేజీ విదాయేరు్లను కలిసి విదాయేర్్ విభాగం కమిటీలో మాగన్రులోని కాలేజీ విదాయేరు్లను కలిసి విదాయేర్్ విభాగం కమిటీలో 
పనిచేయాలని ఆసకితు ఉననివారు ముందుకు రావాలని, జనసేన విదాయేర్్ విభాగం పనిచేయాలని ఆసకితు ఉననివారు ముందుకు రావాలని, జనసేన విదాయేర్్ విభాగం 
ఎల్ పని చేస్తుంది మర్యు జనసేన భావాలు గుర్ంచి విదాయేరు్లతో మాటా్లడి ఎల్ పని చేస్తుంది మర్యు జనసేన భావాలు గుర్ంచి విదాయేరు్లతో మాటా్లడి 
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