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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మాడుగుల నియోజకవర్గం, మాడుగుల మగండలగంలోని డి.గొట్టివాడ కి శగంకరగం పగంచాయితీ కొత్తవలస గ్రామానికి మధ్య ఉన్నటువగంట్ ఉరకగెడ్డ 
బ్రిడిజి కూలిపోయి కనీస రహదారి లేకగండా ఉన్నటువగంట్ పరిస్థితి. ఎగంతో మగంది అధికార పార్టి నాయకలు ప్రజాప్రతినిధులు వచ్చిన వాళ్ళు ఇచ్చిన 
హామీలు గాలిలో మాటలుగానే మిగిలాయి ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కగంటున్న కొత్తవలస గ్రామా జనసైనికలు ఎలా అయినా అధికారగం లేకపోయినా 
కనీసగం నడుచుకని వెళళుడానికి వీలుగండేలా సగంత ఖర్చిలతో మట్టిరోడు్డకి పడిన పెద్ద పెద్ద గుగంతలను గ్రావెల్ మరియు రాళ్లతో పూడిచి నడవడానికి 
వీలుగండేలా ఏర్పర్చికోవాలని నిర్ణయిగంచుకని మగండలగంలో గల మిగతా జనసైనికలగందరికి వారి కష్టిలను వారి గ్రామగం యొక్క రోడు్డ సమస్యలను 
సోషల్ మీడియా దావారా తెలియపరిచార్. ఈ విషయగం తెలుసుకన్న మాడుగుల మగండల జనసైనికలగందర్ వెగంటనే ఆ రోడు్డ మరమత్్తలు చేయడానికి 
ఆ గ్రామ జనసైనికలక మరియు ఆ గ్రామా ప్రజలక భరోసా ఇఛ్చి దగ్ర్గండి జనసైనికలగందర్ పెద్ద పెద్ద రాళ్లను సైతగం లెక్కచేయకగండా దారి 
నిరామాణానికి వారి వగంత్ కృషి చేశార్. అధికార పార్టి అధికారగం ఉగండి కూడా ఏమిచేయకగండా చూసు్తగంటే జనసేన పార్టి మాత్గం వెనువెగంటనే 
ఆ గ్రామ ప్రజలక రాకపోకలకోసగం దారిని ఏరా్పటు చేసార్ ఇది చూస్న పలువుర్ గ్రామసు్తలు మాడుగుల మగండల జనసైనికలక కృతజ్ఞతలు 
తెలియచేస్ 2024లో జనసేన పార్టి అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ని ఎలా అయినా కృషి చేస్ ముఖ్యమగంత్రిగా గెలిపిసా్తమని హామీ ఇచాచిర్. ఈ 
కార్యక్రమగంలో జనపరెడి్డ రాజు కొత్తవలస గ్రామ జనసైనికలతో పాటు మాడుగుల జనసేన పార్టి టౌన్ అధ్యక్షులు రాబ్బా మహేష్, యన్నగంశెట్టి 
సీతారాగం, దయా యాదవ్, హరిబ్ల, ఇల్లపు రమేష్, బలరాగం, కలిపిరెడి్డ రాజా, తలారి రమేష్, సుగంకరి జగన్ తదితర జనసేన పార్టి నాయకలు 
పాలో్నా్నర్.

ఎక్కడ సమస్య ఉందో అక్కడ ఆ సమస్య పరిష్కరించడానికి 
జనసేన పార్టీ ఉంటంది: మాడుగుల జనసేన

అమలాపురం జనసేన పార్టీ కార్యూలయానికి 1000 గజాల స్థలం: యాళ్ళ సతీష్అమలాపురం జనసేన పార్టీ కార్యూలయానికి 1000 గజాల స్థలం: యాళ్ళ సతీష్
శతఘ్్న న్్యస్: అమలాపురగం జనసేన పార్టి నాయకలు ఉత్తరాగంధ్ర పర్యటనలో భాగగంగా పార్టి కారా్యలయాని్న సగందరి్శగంచడగం జరిగిగంది. పార్టి కారా్యలయగం చూస్ అమలాపురగం శతఘ్్న న్్యస్: అమలాపురగం జనసేన పార్టి నాయకలు ఉత్తరాగంధ్ర పర్యటనలో భాగగంగా పార్టి కారా్యలయాని్న సగందరి్శగంచడగం జరిగిగంది. పార్టి కారా్యలయగం చూస్ అమలాపురగం 
నాయకలు దేవాలయగంలా ఉగందని అభివరి్ణగంచడగంతో, ఇటువగంట్ దేవాలయగంలాగంట్ జనసేన పార్టి కారా్యలయగం నిరిమాగంచడానికి 1000 గజాల సథిలాని్న ఉచ్తగంగా ఇసా్తనని మునిసిపల్ నాయకలు దేవాలయగంలా ఉగందని అభివరి్ణగంచడగంతో, ఇటువగంట్ దేవాలయగంలాగంట్ జనసేన పార్టి కారా్యలయగం నిరిమాగంచడానికి 1000 గజాల సథిలాని్న ఉచ్తగంగా ఇసా్తనని మునిసిపల్ 
మాజీ చైరమాన్ జనసేన పార్టి నాయకలు యాళళు సతీష్ తెలిపార్.మాజీ చైరమాన్ జనసేన పార్టి నాయకలు యాళళు సతీష్ తెలిపార్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్్న న్్యస్: జి.మాడుగుల 
మగండలగం మార్మూల బోయితెలి 
పగంచాయితీ మది్దగర్వు గ్రామగంలో 
జరిగిన జనసేన రైత్ సభలో ముఖ్య 
అతిధిగా హాజరైన అరక పార్లమగంట్ 
ఇనాచిరిజి డాకటిర్ శ్రీ వగంపూర్ 
గగంగులయ్య ప్రసగంగిస్్త గిరిజన 
రైత్లు పగండిసు్తన్న పగంటలక, 
సేకరిసు్తన్న అటవీ ఉత్పత్్తలక 
సరైన గిటుటిబ్టు దరలేక రైత్లు 
అలా్లడిపోత్నా్నర్ గత్యగంతరగం లేక 
ఇవాళ చటటి వ్యతిరేక పగంట సాగు 
చేపడుత్నా్నర్. ప్రభుతావాలు G.C.C 
ని ఆరిథిక పరిపుషిటితగం చేస్ తదావారా 

గిటుటిబ్టు ధర కలి్పస్్త గిరిజన రైతాగంగాని్న ఆదుకోవాలని జనసేన పార్టి డిమాగండ్ 
చేసు్తగంది. జనసేన ఎప్పట్కి రైత్ పక్షాన ఉగంటుగంది, పోరాడుత్గంది. గత ప్రభుతావాలు, 
ప్రసు్తత ప్రభుతవాగం నిర్లక్ష్గం కారణగంగానే మార్మూల పలె్లలో్ల రవాణా, సదుపాయాలు 
కొరవడిగంది రైత్లక గిటుటిబ్టు ధర కలి్పగంచే విషయగంలో జనసేన రాజీ లేని పోరాటగం 
చేసు్తగందని అవసరమైతే చలో ITDA ముటటిడి, నియోజకవర్గం ప్రధాన కగంద్రమైన 
పాడేర్లో బహిరగంగ సభ నిరవాహిసా్తగం, ప్రతి ఆదివాసీ రైత్లను కలుపుకగంటు భవిష్యత్ 
కారా్యచరణ ప్రణాళిక పై రైత్లక కారో్యనుమాఖులు చేస్్త పోరాటగం ఉధృతగం చేసా్తమని 
ప్రభుతావాని్న తీవ్గంగా హెచచిరిగంచార్. ప్రజలక భరోసా కలిగిస్్త శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ప్రజలను 
తపు్పదోవ పట్టిగంచే పాలన వ్యవసథి కోసగం ఎప్పట్కి ప్రజలక హెచచిరిస్్తనే ఉగంటార్. ఆ 
వాస్తవాని్న ప్రజలు గ్రహిగంచాలని భవిష్యత్ తరాలక భద్రత, భవిష్యత్ ఇవావాలిసిన బ్ధ్యత 
మనపై ఉగందని ఈ విషయాలపై ప్రజలు తమక తాముగా చైతన్యవగంత్లు కావాలని 
డా. గగంగులయ్య చెపా్పర్. అమాయక ఆదివాసీ రైత్లపై అక్రమ కసులు పెటటికూడదని 
అలా చేసే్త ప్రజాగ్రహానికి గురి కావాలిసి ఉగంటుగందని. ప్రభుతావాలు కళ్ళు తెరిచ్ ఇప్పట్కైనా 
వాస్తవ నిజాలు తెలుసుకని గిరిజన రైతాగంగాని్న ఆదుకోవాలిసిన బ్ధ్యత ఉగందని పాలకలు 
ఎప్పట్కి ప్రజా, రైత్ క్షేమాని్న విసమారిగంచారాదని హితవు పలికార్. జనసేన ఎప్పట్కి 
ప్రజలతోనే ఉగంటుగంది. ప్రశ్నగంచడగం మా మొదట్ బ్ధ్యతగా సీవాకరిసా్తగం..ప్రభుతవాపాలన 
సక్రమగంగా జరిగే వరక ఆగదు ఈ పోరాటగం అగంటూ డా. గగంగులయ్య జనసేన పార్టి 
అరక ఇనాచిరిజి ప్రజలనుదే్దశగంచ్ ఆద్యగంతగం ఆదివాసీలను ఆలోచ్గంపచేసార్. ఈ సభలో 
ముఖ్య అతిధిగా డాకటిర్.వగంపూర్ గగంగులయ్య, అరక పార్లమగంట్ ఇనాచిరిజి.జి మాడుగుల 
మగండల నాయకలు మసాడి భీమన్న, మగండల అధ్యక్షులు, క బి.మురళి, మగండల ప్రధాన 
కార్యదరి్శ బి.మురళి, గౌరవ అధ్యక్షులు ట్.వి రమణ గౌరవ ఉపాధ్యక్షులు ఎగం.పి. గగంగరాజు, 
ఈశవారరావు, ఉపాధ్యక్షులు రమేష్, పవన్ కళ్్యణ్, పాడేర్ మగండల అధ్యక్షులు నగందోలి 
మురళీకృష్ణ, ప్రచార కార్యదరి్శ వెగంకటేష్, సాలేబు అశోక్, అనిల్ కమార్, రామ్, లక్ష్మణ్, 
వగంతల ఈశవారనాయుడు తదితర జనసైనికలు పాల్్నా్నర్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గిట్టీబాట్ధర కల్పంచి గిరిజన రైతంగానిని 
ఆదుకోవాలని జనసేన డిమండ్

కుట్ంబ పెద్దను కోల్్పయిన పెదపల్ల జనసైనికుడు, కుట్ంబ పెద్దను కోల్్పయిన పెదపల్ల జనసైనికుడు, 
ముద్దన ర్ంబాబుకు అండగా నిలచిన బండారు శ్రీనివాస్!ముద్దన ర్ంబాబుకు అండగా నిలచిన బండారు శ్రీనివాస్!
శతఘ్్న న్్యస్: తూర్్పగోదావరి జిలా్ల, కొత్తపేట నియోజకవర్గం జనసేన శతఘ్్న న్్యస్: తూర్్పగోదావరి జిలా్ల, కొత్తపేట నియోజకవర్గం జనసేన 
పార్టి ఇనాచిరిజి బగండార్ శ్రీనివాస్ ఈరోజు ఆలమూర్ మగండలగంలోని పెద పార్టి ఇనాచిరిజి బగండార్ శ్రీనివాస్ ఈరోజు ఆలమూర్ మగండలగంలోని పెద 
పళళు గ్రామానికి చెగందిన ముద్దన రాగంబ్బు వారి తలి్ల ఇటీవలే సవార్సు్తలైన పళళు గ్రామానికి చెగందిన ముద్దన రాగంబ్బు వారి తలి్ల ఇటీవలే సవార్సు్తలైన 
కారణగంగా వారికి, వారి కటుగంబ్నికి అగండగా నిలిచ్న బగండార్ శ్రీనివాస్. కారణగంగా వారికి, వారి కటుగంబ్నికి అగండగా నిలిచ్న బగండార్ శ్రీనివాస్. 
పెదపల్ల జనసేన పార్టికి మగంచ్ యాకిటివ్ మగంబర్ గా పలు సేవాకార్యక్రమాలో్ల పెదపల్ల జనసేన పార్టికి మగంచ్ యాకిటివ్ మగంబర్ గా పలు సేవాకార్యక్రమాలో్ల 
జనసైనికలుతో పాలు పగంచుకగంటూ, పెదపల్లలో జనసేనపార్టిని ముగందుక జనసైనికలుతో పాలు పగంచుకగంటూ, పెదపల్లలో జనసేనపార్టిని ముగందుక 
నడిపిసు్తన్న తన ముఖ్య అనుచర్డు, కార్యకర్త అయిన ముద్దన రాగంబ్బును, నడిపిసు్తన్న తన ముఖ్య అనుచర్డు, కార్యకర్త అయిన ముద్దన రాగంబ్బును, 
ఎగంత ధైర్యగంతో ఉగండాలని, బగండార్ శ్రీనివాస్ ఓదారాచిర్. ఒక నాయకడిగా ఎగంత ధైర్యగంతో ఉగండాలని, బగండార్ శ్రీనివాస్ ఓదారాచిర్. ఒక నాయకడిగా 
తన కార్యకర్తలను, జనసైనికలను, కగంట్కి రెప్పలా కాపాడుకగంటూ, పార్టిని తన కార్యకర్తలను, జనసైనికలను, కగంట్కి రెప్పలా కాపాడుకగంటూ, పార్టిని 
నియోజకవర్గంలో ఎగంతో బలోపేతమైన సాథియికి తీసుకెళిళున ప్రముఖ జనసేన నియోజకవర్గంలో ఎగంతో బలోపేతమైన సాథియికి తీసుకెళిళున ప్రముఖ జనసేన 
నేతగా బగండార్ శ్రీనివాస్ అగందరి మన్ననలను పగందుత్నా్నరని, కార్యకర్తలు నేతగా బగండార్ శ్రీనివాస్ అగందరి మన్ననలను పగందుత్నా్నరని, కార్యకర్తలు 
కష్టిలో్ల ఉన్నపు్పడు అగండగా నిలబడే వాడే నిజమైన నాయకడు! అతడే కష్టిలో్ల ఉన్నపు్పడు అగండగా నిలబడే వాడే నిజమైన నాయకడు! అతడే 
బగండార్ శ్రీనివాస్ అని పలువుర్ గ్రామ ప్రజలు ఈ సగందర్గంగా హర్గం బగండార్ శ్రీనివాస్ అని పలువుర్ గ్రామ ప్రజలు ఈ సగందర్గంగా హర్గం 
వ్యక్తగం చేశార్. ఈ కార్యక్రమగంలో పాల్్న్న ముఖ్య అనుచర్లు రాష్ట్ర ఎసీసి వ్యక్తగం చేశార్. ఈ కార్యక్రమగంలో పాల్్న్న ముఖ్య అనుచర్లు రాష్ట్ర ఎసీసి 
సెల్ జనసేన పార్టి ముఖ్య నాయకలు, జిలా్ల జనసేన జాయిగంట్ సెక్రెటర్ సెల్ జనసేన పార్టి ముఖ్య నాయకలు, జిలా్ల జనసేన జాయిగంట్ సెక్రెటర్ 
తాళ్ల డేవిడ్ రాజు, పినపల్ల సర్పగంచ్, జిలా్ల కార్యదరి్శ సగంగీత సుభాష్, ప్రముఖ తాళ్ల డేవిడ్ రాజు, పినపల్ల సర్పగంచ్, జిలా్ల కార్యదరి్శ సగంగీత సుభాష్, ప్రముఖ 
జనసేన సీనియర్ నాయకలు గారపాట్ త్రిమూర్్తలు, సీనియర్ నాయకలు జనసేన సీనియర్ నాయకలు గారపాట్ త్రిమూర్్తలు, సీనియర్ నాయకలు 
ధనరాజ్ నాయుడు, ఆలమూర్ మగండల జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు సురపురెడి్డ ధనరాజ్ నాయుడు, ఆలమూర్ మగండల జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు సురపురెడి్డ 
సత్య, ప్రముఖ బీసీ జనసేన నాయకలు దేసాబత్్తల సత్యనారాయణ, బైర్ సత్య, ప్రముఖ బీసీ జనసేన నాయకలు దేసాబత్్తల సత్యనారాయణ, బైర్ 
శెట్టి రాగంబ్బు, పలువుర్ జనసేన నాయకలు, జనసైనికలు, కార్యకర్తలు శెట్టి రాగంబ్బు, పలువుర్ జనసేన నాయకలు, జనసైనికలు, కార్యకర్తలు 
పాల్్నా్నర్.పాల్్నా్నర్.

అపు్పకి ఎక్కడికెళ్్ళలా అని కాకుండా అభివృద్ధి అపు్పకి ఎక్కడికెళ్్ళలా అని కాకుండా అభివృద్ధి 
మీద దృష్టీ పెట్టీల: కీర్తనమీద దృష్టీ పెట్టీల: కీర్తన

శతఘ్్న న్్యస్: చ్తూ్తర్ జిలా్ల జనసేన పార్టి జాయిగంట్ సెక్రటరి కీర్తన శతఘ్్న న్్యస్: చ్తూ్తర్ జిలా్ల జనసేన పార్టి జాయిగంట్ సెక్రటరి కీర్తన 
మాటా్లడుతూ… రాష్ట్ర అభివృదిధి మీద పెటాటిలిసిన దృషిటి, అపు్పలు ఎక్కడ మాటా్లడుతూ… రాష్ట్ర అభివృదిధి మీద పెటాటిలిసిన దృషిటి, అపు్పలు ఎక్కడ 
పుడతాయి అనే దాని పైన పెటాటిర్.పాలకలు ప్రజా సమస్యల పైన పోరాడకగండా పుడతాయి అనే దాని పైన పెటాటిర్.పాలకలు ప్రజా సమస్యల పైన పోరాడకగండా 
వ్యకి్తగత దూషణలలోనే కాలయాపన చేస్్త ఉనా్నర్. మీ విలువైన సమయాని్న వ్యకి్తగత దూషణలలోనే కాలయాపన చేస్్త ఉనా్నర్. మీ విలువైన సమయాని్న 
రాష్ట్ర అభివృదిధి మీద పెట్టి ఉగంటే ఈ రోజు మనగం అపు్ప అడుక్కనే స్థితిలో ఉగండే రాష్ట్ర అభివృదిధి మీద పెట్టి ఉగంటే ఈ రోజు మనగం అపు్ప అడుక్కనే స్థితిలో ఉగండే 
వాళళుగం కాదని. ప్రభుతవా ఆసుథిలను అమిమా ఉదో్యగులక జీతాలను ఇదా్దమని వాళళుగం కాదని. ప్రభుతవా ఆసుథిలను అమిమా ఉదో్యగులక జీతాలను ఇదా్దమని 
ఆలోచ్సు్తనా్నరే తప్ప కగంపెనీలు రాష్్రానికి ఎలా తీసుకరావాలని కాని యువతక ఆలోచ్సు్తనా్నరే తప్ప కగంపెనీలు రాష్్రానికి ఎలా తీసుకరావాలని కాని యువతక 
ఉపాధి కలి్పగంచాలని కాని అససిలు ఆలోచ్గంచడగం లేదు. కవలగం ఒక వరా్ని్న ఉపాధి కలి్పగంచాలని కాని అససిలు ఆలోచ్గంచడగం లేదు. కవలగం ఒక వరా్ని్న 
ఓటు బ్గంకలా చేసుకోవడనికి సగంక్షేమ పధకాల మీద శ్రదధి పెడుత్నా్నరే తప్ప ఓటు బ్గంకలా చేసుకోవడనికి సగంక్షేమ పధకాల మీద శ్రదధి పెడుత్నా్నరే తప్ప 
ఆదాయ వనర్లి్న సమకూరాచిలనే అగంశాల గురిగంచ్ అససిలు ఆలోచ్గంచటే్లదని ఆదాయ వనర్లి్న సమకూరాచిలనే అగంశాల గురిగంచ్ అససిలు ఆలోచ్గంచటే్లదని 
ధవాజమతా్తర్.ధవాజమతా్తర్.

కాట్రావులపల్లల్ జనంకోసం జనసేన 17వ రోజుకాట్రావులపల్లల్ జనంకోసం జనసేన 17వ రోజు
శతఘ్్న న్్యస్: జగ్గంపేట నియోజకవర్గం, జనగంకోసగం జనసేన 17వ రోజు శతఘ్్న న్్యస్: జగ్గంపేట నియోజకవర్గం, జనగంకోసగం జనసేన 17వ రోజు 
జగ్గంపేట మగండలగం కాట్రావులపలి్ల గ్రామగంలో జరిగిగంది. ఈ కార్యక్రమగంలో జగ్గంపేట మగండలగం కాట్రావులపలి్ల గ్రామగంలో జరిగిగంది. ఈ కార్యక్రమగంలో 
భాగగంగా కాట్రావులపలి్ల గ్రామగంలో ఇగంట్గంట్కి వెళి్ల వారి సమస్యలు తెలుసుకని భాగగంగా కాట్రావులపలి్ల గ్రామగంలో ఇగంట్గంట్కి వెళి్ల వారి సమస్యలు తెలుసుకని 
భరోసా కలి్పగంచ్న జగ్గంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టి ఇనాచిర్జి శ్రీ పాటగంశెట్టి భరోసా కలి్పగంచ్న జగ్గంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టి ఇనాచిర్జి శ్రీ పాటగంశెట్టి 
శ్రీదేవి స్ర్యచగంద్ర. ఈ కార్యక్రమగంలో పెద్దఎత్్తన జనసైనికలు పాల్్నా్నర్.శ్రీదేవి స్ర్యచగంద్ర. ఈ కార్యక్రమగంలో పెద్దఎత్్తన జనసైనికలు పాల్్నా్నర్.

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

గ్రామస్్థలు మరియు బాటసారులు కూరోచోవడానికి సిమంట్ గ్రామస్్థలు మరియు బాటసారులు కూరోచోవడానికి సిమంట్ 
బంచిలను ఏర్్పట్ చేసిన పి.గననివరం జనసేనబంచిలను ఏర్్పట్ చేసిన పి.గననివరం జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: పి.గన్నవరగం శతఘ్్న న్్యస్: పి.గన్నవరగం 
నియోజకవర్గం, బెల్లగంపూడి నియోజకవర్గం, బెల్లగంపూడి 
గ్రామగంలో కొని్న అనువైన గ్రామగంలో కొని్న అనువైన 
ప్రదేశాలో్ల బ్టసార్లు ప్రదేశాలో్ల బ్టసార్లు 
మరియు గ్రామసుథిలు మరియు గ్రామసుథిలు 
కూరోచివడానికి జనసేన పార్టి కూరోచివడానికి జనసేన పార్టి 
స్గంగపూర్ ఎనా్నరై మిత్రులు స్గంగపూర్ ఎనా్నరై మిత్రులు 
పిగండి స్రిబ్బు, పోతిరెడి్డ పిగండి స్రిబ్బు, పోతిరెడి్డ 
సురేష్, సతి్తబ్బు, శేఖర్, సురేష్, సతి్తబ్బు, శేఖర్, 
సతీష్, శ్రీనివాసు, నాగరాజు సతీష్, శ్రీనివాసు, నాగరాజు 
సహకారగంతో నాలుగు స్మగంట్  సహకారగంతో నాలుగు స్మగంట్  
బెగంచీలను ఏరా్పటుచేశార్ బెగంచీలను ఏరా్పటుచేశార్ 
మరియు బెల్లగంపూడి మరియు బెల్లగంపూడి 
గ్రామానికి చెగందిన కీ౹౹ శే౹౹ గ్రామానికి చెగందిన కీ౹౹ శే౹౹ 
నుదుర్మాట్ వెగంకట సత్య నుదుర్మాట్ వెగంకట సత్య 

ప్రసాద్ గారి జా్ఞపకారధిగం వారి కమార్డు హర్ష్ గుప్త ఒక బెగంచ్ని ఏరా్పటు చేశార్. ప్రసాద్ గారి జా్ఞపకారధిగం వారి కమార్డు హర్ష్ గుప్త ఒక బెగంచ్ని ఏరా్పటు చేశార్. 
ఈ కార్యక్రమగంలో ఆదిమూలగం వెగంకటేశవారరావు, తాడాల నాగేశవారరావు, మాసేరావు ఈ కార్యక్రమగంలో ఆదిమూలగం వెగంకటేశవారరావు, తాడాల నాగేశవారరావు, మాసేరావు 
మరియు జనసైనికలు తదితర్లు పాల్్నా్నర్.మరియు జనసైనికలు తదితర్లు పాల్్నా్నర్.

చిన్నిరి శస్త్ర చికిత్సకు ఆరి్థక సాయం చేసిన లంగపాలం చిన్నిరి శస్త్ర చికిత్సకు ఆరి్థక సాయం చేసిన లంగపాలం 
జనసైనికులుజనసైనికులు

శతఘ్్న న్్యస్:  చ్గంతలపూడి నియోజకవర్గం, లిగంగపాలెగం మగండలగం ధరామాజిగూడగం గ్రామగంలో శతఘ్్న న్్యస్:  చ్గంతలపూడి నియోజకవర్గం, లిగంగపాలెగం మగండలగం ధరామాజిగూడగం గ్రామగంలో 
6 సగంవతసిరాల చ్నా్నరి మోతే వైష్ణవి అనారోగ్య కారణగంగా… హాస్్పటలో్ల చ్కితసి పగందుత్న్న 6 సగంవతసిరాల చ్నా్నరి మోతే వైష్ణవి అనారోగ్య కారణగంగా… హాస్్పటలో్ల చ్కితసి పగందుత్న్న 
చ్నా్నరికి లిగంగపాలెగం మగండలగం జనసేన పార్టి తరపున జనసేన పార్టి నియోజకవర్ ఇనాచిర్జి చ్నా్నరికి లిగంగపాలెగం మగండలగం జనసేన పార్టి తరపున జనసేన పార్టి నియోజకవర్ ఇనాచిర్జి 
శ్రీ మేకా ఈశవారయ్య చేత్ల మీదుగా 7000/- రూపాయలను వైష్ణవి కటుగంబ సభు్యలక శ్రీ మేకా ఈశవారయ్య చేత్ల మీదుగా 7000/- రూపాయలను వైష్ణవి కటుగంబ సభు్యలక 
అగందజేస్న లిగంగపాలెగం మగండలగం జనసైనికలు.అగందజేస్న లిగంగపాలెగం మగండలగం జనసైనికలు.

ప్రభుతవానికి సినిమ టికెట్్ల, మదయూం రేట్్ల మీద ఉనని ఆసకి్త రైతుల ప్రభుతవానికి సినిమ టికెట్్ల, మదయూం రేట్్ల మీద ఉనని ఆసకి్త రైతుల 
మీద లేదు: బాబు పాలూరుమీద లేదు: బాబు పాలూరు
శతఘ్్న న్్యస్: విజయనగరగం జిలా్ల, శతఘ్్న న్్యస్: విజయనగరగం జిలా్ల, 
పారవాతిపురగం నియోజకవర్గం సీతానగరగం పారవాతిపురగం నియోజకవర్గం సీతానగరగం 
మగండలగంలో గల లచచియ్యపేట షుగర్ మగండలగంలో గల లచచియ్యపేట షుగర్ 
ఫ్్యకటిర్ యాజమాన్యగం దాదాపు ఐదు ఫ్్యకటిర్ యాజమాన్యగం దాదాపు ఐదు 
సగంవతసిరాల నుగంచ్ రైత్లక సకాలగంలో సగంవతసిరాల నుగంచ్ రైత్లక సకాలగంలో 
బకాయిలు చెలి్లగంచకపోవడగం వల్ల రైత్లు బకాయిలు చెలి్లగంచకపోవడగం వల్ల రైత్లు 
తీవ్ ఆరిథిక ఇబబాగందులు ఎదురో్కవలస్ తీవ్ ఆరిథిక ఇబబాగందులు ఎదురో్కవలస్ 

వచ్చిగంది.. చ్వరక చెర్క రైత్లు సహనగం కోలో్పయి ఫ్్యకటిర్ వద్ద నిరసన రూపగంలో తమ గోడును వచ్చిగంది.. చ్వరక చెర్క రైత్లు సహనగం కోలో్పయి ఫ్్యకటిర్ వద్ద నిరసన రూపగంలో తమ గోడును 
ప్రభుతావానికి యాజమానా్యనికి విన్నవిగంచుకగందామని ఆగందోళనక దిగితే, ఫ్్యకటిర్ యాజమాన్యగం, ప్రభుతావానికి యాజమానా్యనికి విన్నవిగంచుకగందామని ఆగందోళనక దిగితే, ఫ్్యకటిర్ యాజమాన్యగం, 
ప్రభుతవాగం, పోలీస్ శాఖ ముగు్రూ కలిస్ రైత్లను అక్రమగంగా అరెసుటి చేస్ వారిపై అక్రమ కసులు పెటటిడగం ప్రభుతవాగం, పోలీస్ శాఖ ముగు్రూ కలిస్ రైత్లను అక్రమగంగా అరెసుటి చేస్ వారిపై అక్రమ కసులు పెటటిడగం 
జరిగిగంది. చ్వరక రైత్లపై లాఠీఛారిజి చేయడగం రైత్లు తీవ్ గాయాలు పాలవవాడగం జరిగిగంది. వెగంటనే జరిగిగంది. చ్వరక రైత్లపై లాఠీఛారిజి చేయడగం రైత్లు తీవ్ గాయాలు పాలవవాడగం జరిగిగంది. వెగంటనే 
జనసేన పార్టి ఆ విషయగం తెలుసుకొని రైత్లక పూరి్త మద్దత్ ఇవవాడగం జరిగిగంది. తర్వాత రెగండు రోజుల జనసేన పార్టి ఆ విషయగం తెలుసుకొని రైత్లక పూరి్త మద్దత్ ఇవవాడగం జరిగిగంది. తర్వాత రెగండు రోజుల 
వ్యవధిలో జనసేన పార్టి రాష్ట్ర ప్రచార కార్యదరి్శ శ్రీ బ్బు పాలూర్ ఆధవార్యగంలో జనసైనికలు అగంతా వ్యవధిలో జనసేన పార్టి రాష్ట్ర ప్రచార కార్యదరి్శ శ్రీ బ్బు పాలూర్ ఆధవార్యగంలో జనసైనికలు అగంతా 
కలిస్ తీవ్ సాథియిలో నిరసన తెలియజేయడగం జరిగిగంది. వెగంటనే ప్రభుతవాగం దిగివచ్చి శ్రీ బొతసి సతి్తబ్బు కలిస్ తీవ్ సాథియిలో నిరసన తెలియజేయడగం జరిగిగంది. వెగంటనే ప్రభుతవాగం దిగివచ్చి శ్రీ బొతసి సతి్తబ్బు 
పదిరోజులో్ల రైత్లు బకాయిలు చెలి్లసా్తమని హామీ ఇవవాడగం జరిగిగంది. అయితే రోజులు గడుసు్తనా్న పదిరోజులో్ల రైత్లు బకాయిలు చెలి్లసా్తమని హామీ ఇవవాడగం జరిగిగంది. అయితే రోజులు గడుసు్తనా్న 
రైత్లక నా్యయగం జరగకపోగా నిన్న రాత్రి సాలూర్ మక్కవ సీతానగరగం మొదలైన మగండలాలో్ల గల రైత్లక నా్యయగం జరగకపోగా నిన్న రాత్రి సాలూర్ మక్కవ సీతానగరగం మొదలైన మగండలాలో్ల గల 
రైత్లక గ్రామానికి 5 మగందికి చొపు్పన దాదాపు పది సెక్న్ల కిగంద రైత్లపై కసులు పెట్టి వారికి నోటీసులు రైత్లక గ్రామానికి 5 మగందికి చొపు్పన దాదాపు పది సెక్న్ల కిగంద రైత్లపై కసులు పెట్టి వారికి నోటీసులు 
ఇవవాడగం జరిగిగంది. దగంతో కగంగార్పడ్డ రైత్లు ఉదయానే్న రాష్ట్ర ప్రచార కార్యదరి్శ శ్రీ బ్బు పాలూర్కి ఇవవాడగం జరిగిగంది. దగంతో కగంగార్పడ్డ రైత్లు ఉదయానే్న రాష్ట్ర ప్రచార కార్యదరి్శ శ్రీ బ్బు పాలూర్కి 
ఫోన్ చేయడగం జరిగిన విషయగం చెప్పడగం జరిగిగంది. వెగంటనే బ్బు స్పగందిగంచ్ మీక మేము అగండగా ఫోన్ చేయడగం జరిగిన విషయగం చెప్పడగం జరిగిగంది. వెగంటనే బ్బు స్పగందిగంచ్ మీక మేము అగండగా 
ఉగంటామని చెపి్ప బొబిబాలి రూరల్ స్ఐ ఆఫీస్ వద్దక వెళిళు రైత్లను కలిస్ మాటా్లడార్. తరావాత ప్రెస్ మీట్ ఉగంటామని చెపి్ప బొబిబాలి రూరల్ స్ఐ ఆఫీస్ వద్దక వెళిళు రైత్లను కలిస్ మాటా్లడార్. తరావాత ప్రెస్ మీట్ 
పెట్టి రైత్ల ఆవేదనను మీడియా ముగందు చెప్పమని రైత్లక అవకాశగం ఇచ్చిన తరావాత మీడియాతో పెట్టి రైత్ల ఆవేదనను మీడియా ముగందు చెప్పమని రైత్లక అవకాశగం ఇచ్చిన తరావాత మీడియాతో 
కూడా బ్బు పాలూర్ మాటా్లడగం జరిగిగంది. బ్బు పాలూర్ మాటా్లడుతూ ఆరోజు శ్రీ బొతసి సతి్తబ్బు కూడా బ్బు పాలూర్ మాటా్లడగం జరిగిగంది. బ్బు పాలూర్ మాటా్లడుతూ ఆరోజు శ్రీ బొతసి సతి్తబ్బు 
నిరసన చేస్గంది రైత్లు కాదు జనసేన రైత్ సగంఘాలు డబుబాలు ఇచ్చి తెచుచికన్న వాళ్ళు అని చెపి్ప అనా్నర్ నిరసన చేస్గంది రైత్లు కాదు జనసేన రైత్ సగంఘాలు డబుబాలు ఇచ్చి తెచుచికన్న వాళ్ళు అని చెపి్ప అనా్నర్ 
మరి ఈ రోజు రైత్లపైన ఏ విధగంగా కసులు పెడతార్ అని మీడియా ముఖగంగా నిలదశార్. మీక మరి ఈ రోజు రైత్లపైన ఏ విధగంగా కసులు పెడతార్ అని మీడియా ముఖగంగా నిలదశార్. మీక 
మీ ప్రభుతావానికి స్నిమా ట్కెటు్ల రేటు్ల గురిగంచ్ మద్యగం రేటు్ల గురిగంచ్ ఉన్న ఆసకి్త రైత్ల పట్ల ఎగందుక మీ ప్రభుతావానికి స్నిమా ట్కెటు్ల రేటు్ల గురిగంచ్ మద్యగం రేటు్ల గురిగంచ్ ఉన్న ఆసకి్త రైత్ల పట్ల ఎగందుక 
ఉగండటే్లదు అని దవాజమతా్తర్. అలాగే రైత్లక మేము ఎప్పట్కీ అగండగా ఉగంటాగం. వాళళుకి నా్యయగం జరిగే ఉగండటే్లదు అని దవాజమతా్తర్. అలాగే రైత్లక మేము ఎప్పట్కీ అగండగా ఉగంటాగం. వాళళుకి నా్యయగం జరిగే 
వరక మేము పోరాడుతూనే ఉగంటాగం. వెగంటనే రైత్లక నా్యయగం చేయకపోతే జనసేన పార్టి నిరసనను వరక మేము పోరాడుతూనే ఉగంటాగం. వెగంటనే రైత్లక నా్యయగం చేయకపోతే జనసేన పార్టి నిరసనను 
ఇగంకా తీవ్తరగం చేసు్తగంది అని ప్రభుతావాని్న హెచచిరిగంచార్.ఇగంకా తీవ్తరగం చేసు్తగంది అని ప్రభుతావాని్న హెచచిరిగంచార్.

జనసైనికుడికి మనోధైర్యూనినిచిచోన జనసేన NRI సేవా సమితిజనసైనికుడికి మనోధైర్యూనినిచిచోన జనసేన NRI సేవా సమితి
శతఘ్్న న్్యస్: చ్తూ్తర్ జిలా్ల పీలేర్ శతఘ్్న న్్యస్: చ్తూ్తర్ జిలా్ల పీలేర్ 
క చెగందిన జన సైనికడు యస్.మసా్తన్ క చెగందిన జన సైనికడు యస్.మసా్తన్ 
బ్ష్కి రోడు్డ ప్రమాదగంలో అతని కాలు బ్ష్కి రోడు్డ ప్రమాదగంలో అతని కాలు 
తీస్వేయడగంతో ఆరిథిక ఇబబాగందులో్ల ఉన్న తీస్వేయడగంతో ఆరిథిక ఇబబాగందులో్ల ఉన్న 
అతనికి యస్.మసా్తన్ బ్ష్కి జనసేన అతనికి యస్.మసా్తన్ బ్ష్కి జనసేన 
NRI సేవా సమితి దావారా చ్తూ్తర్ జిలా్ల NRI సేవా సమితి దావారా చ్తూ్తర్ జిలా్ల 
జనసేన కార్యదరి్శ కలప రవి మరియు జనసేన కార్యదరి్శ కలప రవి మరియు 
జనసేన ఎనా్నరై సేవాసమితి అధ్యక్షులు జనసేన ఎనా్నరై సేవాసమితి అధ్యక్షులు 
రామచగంద్ర నాయక్ చేయూతతో రామచగంద్ర నాయక్ చేయూతతో 
రూపాయలు 25000 ఆరిథిక సహాయగం రూపాయలు 25000 ఆరిథిక సహాయగం 
అగందజేశార్. జనసైనికలక ఎలాగంట్ అగందజేశార్. జనసైనికలక ఎలాగంట్ 
కషటిగం వచ్చినా జనసేన పార్టి తోడుగా కషటిగం వచ్చినా జనసేన పార్టి తోడుగా 

ఉగంటుగందని మసా్తన్ కటుగంబ్నికి ధైరా్యని్న నిగంపార్. ఈ కార్యక్రమగంలో ముఖ్యఅతిథిగా దామోదర్ ఉగంటుగందని మసా్తన్ కటుగంబ్నికి ధైరా్యని్న నిగంపార్. ఈ కార్యక్రమగంలో ముఖ్యఅతిథిగా దామోదర్ 
నాయుడు పాల్్నగా పీలేర్ జనసేన పార్టి మగండల ప్రధాన కార్యదరి్శ పవన్, నాయకలు చరణ్, నాయుడు పాల్్నగా పీలేర్ జనసేన పార్టి మగండల ప్రధాన కార్యదరి్శ పవన్, నాయకలు చరణ్, 
రాకష్, మహేష్, గజేగంద్ర, ధనశేఖర్, దిలీప్ కమార్, పవన్, మోహన్, శవ, మునా్న గౌష్, కశవ, రాకష్, మహేష్, గజేగంద్ర, ధనశేఖర్, దిలీప్ కమార్, పవన్, మోహన్, శవ, మునా్న గౌష్, కశవ, 
షపీ , అఖిల్ మరియు జనసైనికలు పాల్్నా్నర్.షపీ , అఖిల్ మరియు జనసైనికలు పాల్్నా్నర్.

ఉద్యూగులను మోసం చేసిన ప్రభుతవాం: జయర్మిరెడిడిఉద్యూగులను మోసం చేసిన ప్రభుతవాం: జయర్మిరెడిడి
శతఘ్్న న్్యస్: అనగంతపురగం, ప్రభుతవా శతఘ్్న న్్యస్: అనగంతపురగం, ప్రభుతవా 
ఉదో్యగులి్న, కాగంట్రాక్టి ఒప్పగందఉదో్యగులి్న ఉదో్యగులి్న, కాగంట్రాక్టి ఒప్పగందఉదో్యగులి్న 
వైసీపీ ప్రభుతవాగం నిలువునా వైసీపీ ప్రభుతవాగం నిలువునా 
ముగంచేస్గందని.. సీపీఎస్ అగంటే ఏగంటో ముగంచేస్గందని.. సీపీఎస్ అగంటే ఏగంటో 
ముఖ్యమగంత్రి కాకముగందు తెలియదని ముఖ్యమగంత్రి కాకముగందు తెలియదని 
పేర్కనడగం హాసా్యస్పదమని జనసేన జిలా్ల పేర్కనడగం హాసా్యస్పదమని జనసేన జిలా్ల 
ఉపాధ్యక్షులు లాయర్ జయరామిరెడి్డ ఉపాధ్యక్షులు లాయర్ జయరామిరెడి్డ 

విమరి్శగంచార్. గతగంలో చగంద్రబ్బు నాయుడు విధివిధానాలకి, ఇపు్పడు జగనోమాహన్ విమరి్శగంచార్. గతగంలో చగంద్రబ్బు నాయుడు విధివిధానాలకి, ఇపు్పడు జగనోమాహన్ 
రెడి్డ విధి విధానాలకి తేడా ఏమి కనబడడగం లేదనా్నర్. ప్రభుతవా ఉదో్యగుల పట్ల ఇద్దరూ రెడి్డ విధి విధానాలకి తేడా ఏమి కనబడడగం లేదనా్నర్. ప్రభుతవా ఉదో్యగుల పట్ల ఇద్దరూ 
ఒక విధగంగా నడుచుకగంటునా్నరని హామీలు ఇవవాడగం, మోసగం చేయడగం ఈ రెగండు ఒక విధగంగా నడుచుకగంటునా్నరని హామీలు ఇవవాడగం, మోసగం చేయడగం ఈ రెగండు 
పార్టిల విధానమని స్పషటిగం అయిగంది అనా్నర్. ప్రభుతావాని్న నడిపిగంచే ఉదో్యగులక పార్టిల విధానమని స్పషటిగం అయిగంది అనా్నర్. ప్రభుతావాని్న నడిపిగంచే ఉదో్యగులక 
జీతభతా్యలు ఇచేచిగందుక ఆలోచ్సు్తన్న ముఖ్యమగంత్రి ప్రభుతవా సలహాదార్లక మాత్గం జీతభతా్యలు ఇచేచిగందుక ఆలోచ్సు్తన్న ముఖ్యమగంత్రి ప్రభుతవా సలహాదార్లక మాత్గం 
అప్పనగంగా లక్లక లక్లు దారపోయటాని్న ప్రజలు గమనిసు్తనా్నరనా్నర్.అప్పనగంగా లక్లక లక్లు దారపోయటాని్న ప్రజలు గమనిసు్తనా్నరనా్నర్.

అనంతసాగరం చెరువును పరిశీలంచిన జనసేన న్యకులుఅనంతసాగరం చెరువును పరిశీలంచిన జనసేన న్యకులు
శతఘ్్న న్్యస్: ఆతమాకూర్ నియోజకవర్గం, శతఘ్్న న్్యస్: ఆతమాకూర్ నియోజకవర్గం, 
అనగంతసాగరగం మగండలగంలోని అనగంతసాగరగం మగండలగంలోని 
గోవిగందగంపలి్ల, మగంగుపలి్ల, పాతాళపలి్ల, గోవిగందగంపలి్ల, మగంగుపలి్ల, పాతాళపలి్ల, 
ముసా్తపురగం, కామిరెడి్డపాడు, చ్లకలమర్రి, ముసా్తపురగం, కామిరెడి్డపాడు, చ్లకలమర్రి, 
గౌరవరగం గ్రామాలక చెగందిన పగంటపలాల గౌరవరగం గ్రామాలక చెగందిన పగంటపలాల 
ముగంపునక కారణగంగా సాథినిక రైతాగంగగం ముగంపునక కారణగంగా సాథినిక రైతాగంగగం 
భావిసు్తన్న, అనగంతసాగరగం చెర్వు భావిసు్తన్న, అనగంతసాగరగం చెర్వు 
యొక్క ప్రధాన అలుగును, సాథినిక యొక్క ప్రధాన అలుగును, సాథినిక 
జనసేన నాయకలతో కలస్ ఆతమాకూర్ జనసేన నాయకలతో కలస్ ఆతమాకూర్ 
నియోజకవర్ ఇనాచిర్జి, నలిశెట్టి శ్రీధర్ పరిశీలిగంచార్. ఈ కార్యక్రమగంలో జనసేన పార్టి నియోజకవర్ ఇనాచిర్జి, నలిశెట్టి శ్రీధర్ పరిశీలిగంచార్. ఈ కార్యక్రమగంలో జనసేన పార్టి 
నియోజకవర్ నాయకలు శ్రీనివాస్ భరత్, రవి ఉదయగిరి, నాగరాజు యాదవ్, అనిల్ నియోజకవర్ నాయకలు శ్రీనివాస్ భరత్, రవి ఉదయగిరి, నాగరాజు యాదవ్, అనిల్ 
రాయల్, కృష్ణ మూరి్త యాదవ్ పాల్్నా్నర్.రాయల్, కృష్ణ మూరి్త యాదవ్ పాల్్నా్నర్.

జనసైనికులచే భకు్తలకు టీ మరియు పాలు పంపిణిజనసైనికులచే భకు్తలకు టీ మరియు పాలు పంపిణి
శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖపట్నగం 36 వార్్డ పూర్ణ మారె్కట్ లో శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖపట్నగం 36 వార్్డ పూర్ణ మారె్కట్ లో శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి 
అమమావారి జాతర మహోతసివగంలో భాగగంగా గుడి వద్ద లైనులో ఉన్న భక్తలక 36వ అమమావారి జాతర మహోతసివగంలో భాగగంగా గుడి వద్ద లైనులో ఉన్న భక్తలక 36వ 
వార్్డ జనసైనికల ఆధవార్యగంలో జనసేన ఆధవార్యగంలో జనసైనికలచే దర్శనానికి వచ్చిన వార్్డ జనసైనికల ఆధవార్యగంలో జనసేన ఆధవార్యగంలో జనసైనికలచే దర్శనానికి వచ్చిన 
భక్తలక టీ మరియు పాలు పగంపిణి చెయ్యటగం జరిగిగంది. ఈ కార్యక్రమగంలో జనసేన భక్తలక టీ మరియు పాలు పగంపిణి చెయ్యటగం జరిగిగంది. ఈ కార్యక్రమగంలో జనసేన 
నాయకలు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికలు పాల్్నా్నర్.నాయకలు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికలు పాల్్నా్నర్.
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