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వైసీపీ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులను వవంచవంచవంది
• అధికారంలోకి రావడానికి ఒక మాట... వచ్చాక మరో మాట
• లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు మండుటండలో రోడ్లపైకి వచ్చారు
• వైసీపీ నాయకుల ఆస్తులు 3 రెట్్ల పెరిగితే ఉద్యోగుల జీతాలు 30 శాతం తగ్గాయి

అధికారంలోకి వచ్చాన వారం రోజులో్ల సీపీఎస్ విధానం రద్దు చేసతుం... ఏ ప్రభుత్ం చేయని విధంగ్ జీతాలు పెంచుతామని హామీ ఇచ్చాన వైసీపీ ఇప్పుడు 
మాట తపపుందని జనసేన పార్టీ అధయోక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్ ఒక ప్రకటనలో విమరి్శంచ్రు. ఆనాడు ఉద్యోగులకు హామీ ఇచ్చాన నాయకులు ఈనాడు మాట 
మారచాడం సబబు కాద్. అధికారంలోకి రావడానికి ఒక మాట, అధికారంలోకి వచ్చాకా మరో మాట మాట్్లడటం మోసపూరిత చరయోగ్నే జనసేన భావిసతుంది. 
పెరుగుతున్న ధరలకు అనుగుణంగ్ జీతాలు పెరగ్లి, కానీ అంద్కు విరుదదుంగ్ జీతాలు తగిగాంచడం ఉద్యోగులను వంచనకు గురి చేయడమే. మండుటండలో 
నిలబడి లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు నిరసన తెలపడం చ్లా బాధ కలిగించ్ంది. ప్రభుత్ం ఇచ్చాన మాట నిలబెట్టీకోవాలని డిమాండ్ చేసిన పాపానికి వందల 
మందిని అరెస్టీలు చేయడం, లాఠీ చ్ర్జ్ చేయడం ద్రదృషటీకరం. ప్రతి ఉద్యోగీ ప.ఆర్.సి. ద్్రా జీతం పెరుగుతుందని భావిసతురు. అంద్కు అనుగుణంగ్ 
పల్లల చద్వుల ఖరుచా, ఇతర ఖరుచాలకు ఒక బడ్జ్ట్ వేస్కుంట్రు. ఒక ప్రభుత్ ఉద్యోగి కొడుకుగ్ ఉద్యోగుల బాధలు తెలుస్. ఈ రోజున వైసీపీ నాయకుల 
ఆద్యం మూడు రెట్్ల పెరిగితే, ఉద్యోగుల జీతాలు 30 శాతం తగ్గాయి. అధికారంలోకి వచేచాంద్కు సిపఎస్ రద్దు చేసతుం, జీతాలు పెంచుతాము అనా్నరు. 
ఇప్పుడు అడిగితే అప్పుడు తగిన అవగ్హన లేకుండా చెపాపుం అని అంట్నా్నరు. ఇది కచ్చాతంగ్ ఉద్యోగులను మోసప్చచాడమే.

• ఉద్యోగులను చరచాల పేరుతో అవమానించ్రు
వివిధ శా్లబులుగ్ ఉన్న హెచ్ఆర్ఏను రెండు శా్లబులకు కుదించడం వలే్ల ఒకొకొకకొరికీ రూ.5 వేలు నుంచ్ రూ. 8 వేలు వరకు జీతం తగిగాందని ఉద్యోగులు 
చెబుతునా్నరు. దీనిపై ఉద్యోగులు పలుసరు్ల విన్నవించుకునా్నరు. సంబంధిత మంత్రులు కానీ, అధికారులు కానీ పటటీంచుకోకపోవడం, చరచాలకు పలిచ్ 
అర్ధరాత్రి వరకు వెయిట్ చేయించడం, అవమానించేలా మాట్్లడటం వలే్ల ఈ రోజు లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు రోడు్ల మీదకు వచ్చారు. ఉద్యోగులను చరచాల 
పేరుతో పలిచ్ అవమానించ్రు. ఉద్యోగుల నిరసనకు కారణం ముమామాటకి ప్రభుత్ నిర్లక్షష్యమే. ఒక ప్రభుత్ ఉద్యోగి కుమారుడిగ్ ఉద్యోగుల కష్టీలు 
నాకు బాగ్ తెలుస్. దీని గురించ్ ముందే సపుందిద్దుమని అనుకునా్నను కానీ, ప్రభుత్ంతో చరచాలు జరిపన ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు వేరే రాజకీయ 
పార్టీలను భాగస్మయోం చేయదలుచుకోలేదని 
చెపపుడంతో ఒక అడుగు వెనకికొ తగ్గాను. 
ఉద్యోగులు అడిగినప్పుడు మాత్ం కచ్చాతంగ్ 
మదదుతు ఇవా్లని మా పార్టీ నాయకులకు కూడా 
చెపాపును. జనసేన నాయకులకు, శ్రేణులకు, జన 
సైనికులకు కూడా చెబుతునా్నం... ఉద్యోగులకు 
మదదుతుగ్ ఉండాలని.

• స్హృద్భావ వాతావరణంలో చరచాలు జరగ్లి
వైసీపీ నాయకులు ఇచ్చాన మాట నిలబెట్టీకోవాలి. 
ఉద్యోగులు, ఎన్.జి.ఓ.లు, ఉపాధాయోయులు, 
గెజిటడ్ అధికారులు తమ డిమాండ్ల కోసం సమ్మాకు 
సన్నద్ధం అవుతునా్నరు. ఉద్యోగుల సమసయోలు 
పరిషకొరించే దిశగ్ ప్రభుత్ం స్హృద్భావ 
వాతావరణంలో చరచాలు చేపట్టీలి. ఉద్యోగులను 
అవమానించేలా, రెచెచాగొట్టీలా మాట్్లడకూడద్. 
వారి నాయోయపరమైన డిమాండు్ల నెరవేరాచాలి. 
ఉద్యోగుల నిరసనకు జనసేన పార్టీ పూరితు మదదుతు 
ఇస్తుందని జనసేనాని సపుషటీం చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ఆత్మహతయో చేసుకున్న నేతన్న కుటవంబాన్్న ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి జనసేన డిమవండ్
శతఘ్్న న్యోస్: పెడన, జనసేన పార్టీ అధయోక్షులు పవన్ 
కళ్యోణ్ ఆదేశాలతో కృష్ణాజిలా్ల, పెడన నియోజకవరగాం, 
పెడన పటటీణంలోని 17వ వారుడులో సమూహిక 
ఆతమాహతయోకు పాలపుడిన చేనేత కారిమాకుడు కాసిన 
పదమానాభం కుట్ంబాని్న పరామరి్శంచ్, ఆరిథిక సహాయం 
అందించ్న జనసేన పార్టీ చేనేత వికాస విభాగం చైరమాన్ 
చ్ల్లపలి్ల శ్రీనివాసరావు మరియు బండి రామకృషణా(ఆర్.
కె) మచ్లీపట్నం ఇంచ్ర్జ్, ఎస్ వి బాబు సమ్మాట జనసేన 
నాయకులు, వరుద్ రమాదేవి, కూనసని నాగబాబు, 
మటటీ నాగపావని, భవాని, రామ్ స్ధీర్, విఘ్్నస్రరావు, 

పంచకర్ల స్రేష్, ఒడుగు రాజు, చంద్రమౌళి, తిరుమని రామాంజనేయులు, రాయోలీ సతయోనారాయణ, దండపాట చక్రధర్, పాశం నాగమలే్లశ్రరావు, ప్లే్లట ద్రాగారావు, 
నవీన్ కృషణా, జనుయోవుల నాగబాబు, వెంకయయో మరియు పెదదు ఎతుతున జనసైనికులు, వీరమహిళలు పాల్గానా్నరు. ఈ సందరభాంగ్ చ్ల్లపలి్ల శ్రీనివాస్ రావు మాట్్లడుతూ వైసీపీ 
ప్రభుత్ం చేనేత పరిశ్రమను పూరితుగ్ విసమారించడం వల్ల చేనేత కారిమాకులు ఆతమాహతయోలకు పాలపుడుతునా్నరు అని అనా్నరు. తరువాత ఎస్ వి బాబు సమ్మాట మాట్్లడుతూ 
నేతన్న నేసతుం ద్్రా నేతన్నలను దగ్ చేస్తునా్నరని, గతంలో ట్రిప్టీ ఫండ్, యన్నం (న్లు) సబ్సిడీ క్ంద ఒకకొ కారిమాకుడికి ఏడాదికి స్మారు 60 వేలు వచేచావి, కానీ 
వైసీపీ ప్రభుత్ం ఇరవై నాలుగు వేలు ఇచ్చా చేతులు ద్లుప్కుంట్నా్నరు. అంతేకాక చేనేత పరిశ్రమకు ఆయువు పట్టీ అయిన సహకార సంఘాలు నిర్్రయోం అయ్యోయి. 
కారిమాకులకు పని కలిపుంచే సిథితిలో లేవు. కృష్ణా జిలా్లలో 15 కోట్ల విలువగల వస్త్ర నిల్లు సంఘాల దగగార ఉండటంవల్ల, కారిమాకులకు మజూరి వేతనాలు చెలి్లంచలేక 
ఆరిథిక ఇబ్ంద్లతో సతమతమవుతునా్నయి. ప్రభుత్ం ఆలోచన విధానం మారాలి. క్షేత్సథియిలో చేనేత సమసయోలు పరిషకొరించే మారాగాలను అనే్షంచ్లి. ముఖయోంగ్ 
ఆతమాహతయో చేస్కున్న కుట్ంబానికి తక్షణ సహాయం కింద 25 వేల రూపాయలు నగద్, కుట్ంబంలో ఒకరికి ప్రభుత్ ఉద్యోగం ఇవా్లని జనసేన పార్టీ డిమాండ్ 
చేస్తుంది అని ఎస్ వి బాబు అనా్నరు.

యాతపేట గ్రామవంలో “మన ఊరు – మన సేన”
శతఘ్్న న్యోస్: ఎచెచార్ల నియోజకవరగాం, రణసథిలం మండలం, వి ఎన్ ప్రం దగగార య్తపేట గ్రామంలో “మన 
ఊరు – మన సేన” కారయోక్రమంలో భాగంగ్ నియోజకవరగా నాయకులు శ్రీమతి కాంతిశ్రీ గ్రామ పరయోటన చేసి జండా 
ఆవిషకొరణ చేయడం జరిగింది. ఈ కారయోక్రమంలో భాగంగ్ ప్రతి ఇంటకి వెళి్ల పార్టీ సిద్్ధంతాలు వివరిస్తు కాయోలండర్ 
ఇవ్డం జరిగింది. అలాగే అనంతరం గ్రామంలో 30 కుట్ంబాలు కాంతిశ్రీ అధయోక్షతన పార్టీ కండువా ప్చుచా కోవడం 
జరిగింది. ఈ కారయోక్రమంలో ఆ గ్రామ జనసేన నాయకులు నాగ్రాజు, సతీష్, రాంబాబు, అలాగే రణసథిలం మండల 
నాయకులు లక్ష్మినాయుడు, శంకర్, సంతోష్, కోట రాముడు, లావేరు మండల నాయకులు కాకర్ల బాబాజీ, సతయో, నాని 
అలాగే జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.

ప్రమదవంలో గాయపడిన జనసైన్కున్ కుటవంబాన్కి 
మనోధైర్యోన్్నచచిన అనకాపలిలి జనసేన

శతఘ్్న న్యోస్: అనకాపలి్ల 
నియోజకవరగాం, పరవాడ పాలం 
గ్రామంలో జనసేన పార్టీ ఆధ్రయోంలో 
ఇటీవలే ప్రమాదంలో గ్యపడిన 
జనసైనికుడు బరి్నకాల గోవింద్ 
కుట్ంబ సభుయోలకు మరియు నిరుపేద 
కుట్ంబం అయిన పరవాడ చ్న్నయయో 
కుట్ంబ సభుయోలకు. ఒక నెలకు 
సరిపడా బ్యయోం మరియు కిరాణా 
సరుకులు అందచేశారు. ఇటీవలే కొంత 
నగద్ కూడా జనసైనికులు అందచేసి 
ఉనా్నరు. ఈ కారయోక్రమంలో జనసేన 
పార్టీ అధయోక్షుడు గొంతిని ఈశ్రరావు, 
జనరల్ సెక్రటర్ గుర్రాల సతాయోరావు, 

ఉపాధయోక్షులు కడిమి శ్రీను, పరవాడ సమేశ్, సెక్రటర్ పడాల నరిసింగ్ రావు, మడక గోవింద్, 
ట్రెజరర్ స్రిసెటటీ రాము, ఆరగానైజింగ్ సెక్రటర్ పడాల గణేష్, రెడిడు స్రేశ్, పలా్ల రాజశేఖర్, 
పబ్్లసిటీ సెక్రటర్ గుండుభాల ఉమ, అధికార ప్రతినిథి పరవాడ పవన్ సందీప్, ఇంకా జనసైనికులు 
గొంతిని అపాపురావు, సమిరెడిడు అపాపురావు, పందిరి రమణ పడాల సయిబాబు, గుండమల్ల శ్రీను, 
కలగ గంగ్దర్, మడక రాజు, మామిడి రాజు, మడక శ్రీను, డోపాపు శివ, కరగని సంతోష్, పకుకొరితు 
సని్న, సేనపతి హరి, ప్రకుకొరితు కరుణ, గొంతిని జగదీశ్, డోపపు ప్రకాష్, డోపపు శివాజీ, సరిపలి్ల నాగ 
గణేష్, పరవాడ కృప, పంధిరి తేజ, పందిరి నాని, పందిరి తేజ, దముమా లోవరాజు, గుండుబాల 
శ్రీను మరియు జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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న్డదవోలు న్యోజకవర్గ జిల్లి కారయోవర్గవం ఆధ్రయోవంలో మవండల 
స్థాయి కమిటీ న్యామక కారయోక్రమవం

శతఘ్్న న్యోస్: నిడదవోలు నియోజకవరగా జిలా్ల కారయోవరగాం 
ఆధ్రయోంలో మండల సథియి కమిటీ నియ్మక కారయోక్రమం 
నిడదవోలు మండలం తిమామారాజుపాలం గ్రామంలో 
పద్మావతి తిరుచ్న్రు ఫంక్షన్ హాల్ నంద్ జరిగింది. 
ఈ కారయోక్రమంలో జనసేన పార్టీ జిలా్ల కారయోదరి్శ తులా 
చ్నబాబు సహాయ కారయోదరు్శలు ఉలుస్ సౌజనయో, పాలా 
వీరాస్మి, కాకర్ల నాని, సద్ వెంకట్ష్, నిడదవోలు 
మండల అధయోక్షులు పోలిరెడిడు. వెంకటరత్నం ఉండ్రాజవరం 
మండల అధయోక్షులు వీరమళ్ళ బాలాజీ పాల్గానా్నరు.

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుతా్నికి పవన్ కళ్యోణ్ సినిమా టకెట్ల మీద ఉన్న ధాయోస
పవన్ కళ్యోణ్ 3 పెళి్ళళ్్ళ మీద ఉన్న ఆసకితుప్రజా సమసయోల మీద లేకపోవటం 
ముద్దులు మీద ముద్దులు పెటీటీ గద్దునెకికొన పెదదు సరు.. 
 
ఒకడు కయోసినోలు పెటటీ కయోబరి డాయోనుసిలు వేసతుడు..
ఒకడు ఫోన్ లో రాసలీలలు సగిసతుడు..
ఒకడు నోరు తెరిసేతు సంసకొృతం ..
 
విద్యోరుథిలను తీరిచా దిదేదు ఉపాధాయోయులను రోడ్ మీద మంద్ ష్ప్ ల దగగార 
పెటటీనప్పుడే ప్రభుతా్నికి తగిన బుదిదు చెపపు ఉంట్ ఈరోజు నడి రోడుడు మీద 
ఇలా ఆంద్ళన చేస్తు వారి నిరసన తెలియ చేసే కరమా తపేపుది.. 
 
ఇని్న లక్షల మంది ఉపాధాయోయులు, మహిళ్ ఉపాధాయోయులు పోలీస్ల కి 
ప్రభుతా్నికి మాయ చేసి రాష్ట్ర నలుమూలల నుండి వచ్చా వారి  గళ్ని్న 
వినిపంచ్రు..

రైతులకు ఎరువుల కొరతపై పెనుగవండ మవండల 
జనసేన పార్టీ వినతిపత్వం

శతఘ్్న న్యోస్: పశిచామగోద్వరి, 
పెనుగొండ మండల జనసేన పార్టీ 
ఆధ్రయోంలో, మండల అధయోక్షులు కంబాల 
బాబులు నేతృత్ంలో రైతులకు ఎరువుల 
కొరత వెంటనే తీరాచాలని డిమాండ్ 
చేస్తు పెనుగొండ మండలం వయోవసయ 
అధికారికి మరియు మండల రెవెన్యో 
అధికారికి వినతిపత్ం ఇవ్డం జరిగింది. 
ఈ సందరభాంగ్ కంబాల బాబులు 
మాట్్లడుతూ… రైతులకు ఎరువుల 

కొరత తీరచాకపోతే, రైతుల పక్షాన నిలబడి పోరాటం చేసతుమని తెలియజేసరు. ఈ కారయోక్రమంలో జిలా్ల 
ఉపాధయోక్షులు వెంగళద్స్ ద్నయయో, పెనుగొండ పటటీణ అధయోక్షులు యర్ంశెటటీ బాబురావు, రామన్నపాలం 
ఎంపీటీసీ మొఖమాట్ల కృషణాకాంత్, వడలి గ్రామ అధయోక్షులు బొర్రా నాగేంద్ర, వీరమహిళ మేకల చంద్రకుమారి, 
ద్ర్లంక మారుతీ, బళ్ళ మాధవ్, సనబోయిన మోహన్, తోట సతీష్, కొండవీట శ్రీనివాసరావు, బొరుస్ 
సరే్శ్రరావు, ఏడిద కుమార్ స్మి, పోలనాట మలి్లకారుజ్నరావు, మారిశెటటీ భారగావ్, అంద్ల అయయోపపు, 
బని్న, బాలస్మి, తోట స్రేంద్ర తదితరులు పాల్గానా్నరు.

ప్రమదవశాత్తూ గాయపడిన వయోకితూ కుటవంబాన్కి 
మనోధైర్యోన్్నచచిన జనసేన

శతఘ్్న న్యోస్: టకకొలి, అది ఆంద్ర వీధికి చెందిన దేవాది గోపాల్ రావు ఇటీవల కాలంలో గ్రానైట్ కా్ర్లో 
గ్యపడి ఇంటకే పరిమితమై ఇదదురు ఆడపల్లలతో ఇబ్ంది పడుతున్న తరుణంలో టకకొలి జనసేనపార్టీ 
తరుప్న 25 కేజీల బ్యయోం, నితాయోవసర సరుకులు మరియు వైదయోం కోసం చ్రు ఆరిథిక సహాయం అందజేయడం 
జరిగింది. ఈ కారయోక్రమంలో జనసేనపార్టీ నాయకులు కూరకుల య్దవ్ మ్టటీ అవినాష్, ఎంపీటీసీ అభయోరిథి 
స్నీల్ పస్ప్రెడిడు సమేశ్, తోట శాయోం, కిర్రి చ్రంజీవి, కిర్రి శ్రీను, ద్సరి సంతోష్, దండాసి డిలే్లశ్రరావు, 
ఉరాజ్న జాన్, దండాసి కారితుక్ పాల్గానా్నరు. మంచ్ సమాజం కోసం జనసేనపార్టీ అండగ్ ఉంట్ందని ఈ 
సందరభాంగ్ తెలియజేసరు.

ఏకైక ర్జదాన్ అమర్వతి :
 సువంకర కృష్ణవేణి 

శతఘ్్న న్యోస్:  కాకినాడ ముతాతుక్లబ్ లో  జరిగిన “అమరావతి పరిరక్షణ 
సమితి అధయోక్షతన జరిగిన అఖిలపక్ష రండ్ ట్బుల్ సమావేశంలో పాల్గాన్న  
తూరుపుగోద్వరి జిలా్లజనసేన పార్టీ ఉపాధయోక్షురాలు స్ంకర కృషణావేణి .
ఈ కారయోక్రమంలో స్ంకర కృషణావేణి మాట్్లడుతూ ఏకైక రాజద్ని మన 
అమరావతి అని తెలిపారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జీడిగుప్ప క్రీడాకారులకు క్రికెట్ కిట్ అవందివంచన జనసేన

శతఘ్్న న్యోస్:  వి.ఆర్.ప్రం మండలంలోని జీడి గుపపు గ్రామంలో జనసేన 
పార్టీ మండల నాయకులు శ్రీనివాస్ రెడిడు ఆధ్రయోంలో జీడిగుపపు క్రీడాకారులకు 
క్కెట్ కిట్ అందించడం జరిగింది. ఈ కారయోక్రమంలో పొష రెడిడు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.

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

బయయోనగూడవం జనసేన గ్రామకమిటీ న్యామకవం
శతఘ్్న న్యోస్: పోలవరం నియోజకవరగాం కొయయోలగూడ్ం మండలంలోని 
బయయోనగూడ్ం గ్రామంలో జనసేన అధయోక్షులు పవన్ కళ్యోణ్, జిలా్ల అదయోక్షులు 
చ్నబాబు మరియు చ్ర్రి బాలరాజు ఆదేశాల మేరకు గ్రామకమిటీని ఏరాపుట్ చేయటం 
జరిగింది. మన మండల అధయోక్షులు తోట రవి ఆధ్రయోంలో గ్రామ కమిటీ అధయోక్షుడిగ్ 
నులకాని శ్రీను ని, ఉపాధయోక్షుడిగ్ లింగ్ల నవీన్, ప్రధాన కారయోదరి్శగ్ నరాల శ్రీను 
లను ప్రకటంచడం జరిగింది. ఈ కారయోక్రమంలో జిలా్ల సంయుకతు కారయోదరి్శ మద్దు తేజ 
విశ్నాథ్, రావులపాడు ఎంపీటీసీ హరిబాబు, మండల నాయకులు అపపున ప్రసద్ 
అల్లం సతితురాజు ద్కారప్ మధు, గ్రామ నాయకులు వెంకట్ డాకటీర్, పారేపలి్ల కగన్, 
సింహాద్రి వెంకన్న బాబు, కోరుకొండ రామరాజు జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.

గృహప్రవేశ వేడుకలోలి శ్రీ నేమూరి శవంకర్ గౌడ్
శతఘ్్న న్యోస్: తెలంగ్ణ రాష్ట్ర వీర మహిళ్ విభాగం ఉపాధయోక్షురాలు శ్రీమతి నీహారిక 
నాయుడు న్తన గృహ ప్రవేశ వేడుకలో్ల పాల్గాన్న జనసేన పార్టీ తెలంగ్ణ సేటీట్ ఇంఛారిజ్ 
శ్రీ నెమురి శంకర్ గౌడ్  , జనసేన పార్టీ జిహెచ్ఎంసి కమిటీ సెక్రెటర్ నందగిరి సతీష్ కుమార్ . 
ఈ కారయోక్రమంలో జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.

శ్రీ లక్ష్మీగణపతి, శ్రీ వవంకటేశ్రస్్మి మరియు శ్రీ అభయ 

ఆవంజనేయస్్మి వారలి విగ్రహ ప్రతిషటీ మహోత్సవవంలో ర్జానగరవం జనసేన

శతఘ్్న న్యోస్: రాజానగరం, 
కలవచర్ల గ్రామంలోని న్తనంగ్ 
నిరిమాంచబడిన శ్రీ లక్ష్మీగణపతి, శ్రీ 
వెంకట్శ్రస్మి మరియు శ్రీ 
అభయ ఆంజనేయస్మి వార్ల 
విగ్రహ ప్రతిషటీ మహోతసివానికి 
విచేచాసిన రాజానగరం నియోజకవరగాం 
జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్జ్ మేడ గురుదత్ 
ప్రసద్, రాజానగరం మండల 

కనీ్నర్ బతితున వెంకన్న దర, కోరుకొండ మండల కనీ్నర్ మండపాక శ్రీను, సీనియర్ నాయకులు 
విష్ణా, కలవచర్ల జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు కారయోకరతులు ఈ కారయోక్రమం పాల్గానా్నరు.

చేనేత కళాకారుడి కుటవంబాన్కి జనసేన ఆరిధిక స్యవం
శతఘ్్న న్యోస్: పెడన పటటీణం 17వ 
వారుడులో అప్పుల బాధతో ఆతమాహతయో 
చేస్కుని మృతిచెందిన చేనేత కళ్కారుడు 
కాశం పదమానాభం – నాగ లీలావతి, 
దంపతులు మరియు వారి కుమారుడు రాజా 
నాగేంద్రం కుట్ంబాని్న జనసేన పార్టీ చేనేత 
వికాస విభాగం ఛైరెమాన్ చ్ల్లపలి్ల శ్రీనివాస్ 
మరియు పెడన జనసేన నాయకులు 
యడ్లపలి్ల రామ్ స్ధీర్ పరామరి్శంచ్రు. 
తక్షణ సహాయం కింద రామ్ స్ధీర్ 

25,000/- రూపాయల ఆరిథిక సహాయ్ని్న జనసేన పార్టీ చేనేత వికాస విభాగం 
ఛైరెమాన్ చ్ల్లపలి్ల శ్రీనివాస్ చేతుల మీద్గ్ మృతుల కుట్ంబానికి అందచేశారు. మరియు 
మచ్లీపట్నం నియోజకవరగాం ఇనాచారిజ్ బండి రామకృషణా(ఆర్.కె) 10,000/- రూపాయల 
ఆరిథిక సహాయం అందచేశారు. బాధిత కుట్ంబానికి జనసేన పార్టీ అనీ్న విధాలా అండగ్ 
ఉంట్ందని భరోస ఇచ్చారు.. ఈ కారయోక్రమంలో పెడన జనసేన నాయకులు, కారయోకరతులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.

కెసిఆర్ బహిరవంగ క్షమపణ చెపా్పలి: జనసేన పార్టీ డిమవండ్
శతఘ్్న న్యోస్: నిరమాల్, భారత రాజాయోంగ్ని్న 
మారాచాలని అనాలోచ్త వాయోఖయోలు చేసిన ముఖయోమంత్రి 
కెసిఆర్ బహిరంగ క్షమాపణ చెపాపులని కొరుతు నిరమాల్ 
జిలా్ల, భంస పటటీణంలోని బాబా సహెబ్ అంబేదకొర్ 
విగ్రహం దగగార జనసేన నాయకులు ఫ్లకారుడుల 
ప్రదర్శన చేసి, అఖిల పక్షం ఆధ్రయోంలో కెసిఆర్ 
దిషటీ బొమమా దహనం చేయటం జరిగింది, తద్పరి 
రాయోలిగ్ బయలుదేరి రాజస్ మండల అధికారికి 
వినతిపత్ం ఇవ్డం జరిగింది. ఈ సందరభాంగ్ జన 
సేన పార్టీ ఉమమాడి ఆదిలాబాద్ జిలా్ల ఉపాధయోక్షులు 
స్ంకెట మహేష్ బాబు మాట్్లడుతూ రాజాయోంగ్ని్న 
మారచాడం కాద్ కెసిఆర్ నినే్న మరెచాసతుం. ముంద్ నీ 

అవినీతి ఎమ్మాలేయో మంత్రులను నీ కుట్ంబ సభుయోలను పదవుల నుండి మారుచా, లేదంట్ వాళ్ళని 
రోడుడు మీద తిరగ నివ్కుండ నిరభాందించ్ అఖిలపక్షం సతాతు చూపసతుం. మీరు చేసిన అనాలోచ్త 
వాయోఖయోలు ప్రజలు గమనిస్తునా్నరు. భవిషయోత్ లో తెరాస పార్టీని గెలవనివ్కుండ దళిత బహుజన 
బడుగు బలహీన వరాగాలు ఐకయోంగ్ ఉండి సమాజిక తెలంగ్ణ సధన కోసం ముంద్కు సగుతాం 
అని తెలిపారు.

ఉద్యోగులపై అమనుషవంగా ప్రవరితూసుతూన్న ప్రభుత్్ల తీరున్ 
ఖవండివంచన పోలవరవం జనసేన

శతఘ్్న న్యోస్: పోలవరం, అధికారంలోకి వచ్చాన వారంలోపే సీపీఎస్  రద్దు చేసతునని 
అవగ్హనలేకుండా ప్రకటన చేసమని చెపపుడం ఎనో్న సంవతసిరాలు కషటీపడి పీజీలు, డిగ్రీలు, 
పీహెచ్ డీలు, డీఎస్ సీలు, ఐపీయస్ లు చేసి సంపాదించ్న మేధావి వయోవసథి ఇలా…. రెండు 
మూడేళ్ళ టంపరర్ సలహాద్రుల కోరలో్ల నలిగిపోవడం నిజంగ్ ద్రుణం మేధావి ఉద్యోగి 
భాధలకు పరయోవసనం ఈ ప్రభుత్ం మునుముంద్ కళ్్ళరా చూడబోతుంది ఉద్యోగుల 
నాయోయమైన చటటీపరమైన పోరాట్నికి పూరితు మదదుతుగ్ పోలవరం జనసేనపార్టీ ప్రకటంచ్ంది. 
ఇంచ్రిజ్ చ్ర్రి బాలరాజు, జిలా్ల ప్రధాన కారయోధరి్శ కరాటం సయి, జిలా్ల కారయోధరి్శ గడడుమణుగు 
రవికుమార్ , జిలా్ల జాయింట్  సెక్రటర్ పాదం నాగకృషణా మద్దు తేజ, తుటటీ రామచంద్రం 
మరియు జనసేన పోలవరం నాయకులు కారయోవరగాం ప్రభుతా్ల తీరుని ఖండించడం జరిగింది. 
అలాగే ఉద్యోగులకు పోలవరం జనసేనపార్టీ సంపూరణా మదదుతు ప్రకటస్తునా్నమని భవిషయోతుతులో 
ఉద్యోగులు ఏదైనా కారయోక్రమం తలపెడితే సంఘీభావంగ్ మేమునా్నమని హామీ ఇస్తునా్నమని 
తెలియజేసరు.

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

అమ్మఒడికి 13,000 వేల కోట్లు విడుదల చేయాలి: జనసేనఅమ్మఒడికి 13,000 వేల కోట్లు విడుదల చేయాలి: జనసేన
శతఘ్్న న్యోస్: విజయవాడ, నేట బాలలే రేపట పౌరులు శతఘ్్న న్యోస్: విజయవాడ, నేట బాలలే రేపట పౌరులు 
అనా్నరు, కానీ నేట బాలల భవిషయోతుతు రేపటకి అగమయోగోచరంగ్ అనా్నరు, కానీ నేట బాలల భవిషయోతుతు రేపటకి అగమయోగోచరంగ్ 
మారనుంది. ఆంధ్రరాష్ట్రంలో చద్వుకుంట్న్న విద్యోరుథిలకు మారనుంది. ఆంధ్రరాష్ట్రంలో చద్వుకుంట్న్న విద్యోరుథిలకు 
అమమా ఒడి ద్్రా ఏట్ 15 వేల రూపాయలు ఇసతుమని వైసిప అమమా ఒడి ద్్రా ఏట్ 15 వేల రూపాయలు ఇసతుమని వైసిప 
ఎని్నకలో్ల హామీ ఇచ్చా అధికారంలోకి రాగ్నే ఒక కుట్ంబంలో ఎని్నకలో్ల హామీ ఇచ్చా అధికారంలోకి రాగ్నే ఒక కుట్ంబంలో 
ఒకకొరికే అమమాఒడి అన్న నిబంధనని తీస్కువచ్చాంది. రాష్ట్రంలో ఒకకొరికే అమమాఒడి అన్న నిబంధనని తీస్కువచ్చాంది. రాష్ట్రంలో 
54లక్షల మంది విద్యోరుథిలు చద్వుతుండగ్ ఈ నిబంధన 54లక్షల మంది విద్యోరుథిలు చద్వుతుండగ్ ఈ నిబంధన 
ద్్రా ద్ద్ప్ 12 లక్షల మంది విద్యోరుథిలు అమమాఒడికి ద్్రా ద్ద్ప్ 12 లక్షల మంది విద్యోరుథిలు అమమాఒడికి 
దూరమయ్యోరు. రెండవ సంవతసిరం జనవరి నెల వచేచాసరికి దూరమయ్యోరు. రెండవ సంవతసిరం జనవరి నెల వచేచాసరికి 
75 శాతం హాజరు ఉన్నవారికే అమమాఒడి అని ఆంక్షలు విధించ్ 75 శాతం హాజరు ఉన్నవారికే అమమాఒడి అని ఆంక్షలు విధించ్ 

బయోమ్ట్రిక్ విధానాని్న తీస్కొనివచ్చాంది. ద్ంతో రెండవ సంవతసిరం అమమాఒడిని తీస్కునే బయోమ్ట్రిక్ విధానాని్న తీస్కొనివచ్చాంది. ద్ంతో రెండవ సంవతసిరం అమమాఒడిని తీస్కునే 
విద్యోరుథిల సంఖయో లక్షలో్ల తగిగాపోయింది. ఇది చ్లద్ అన్నట్టీ ఏకంగ్ ఒక సంవతసిరం విద్యోరుథిల సంఖయో లక్షలో్ల తగిగాపోయింది. ఇది చ్లద్ అన్నట్టీ ఏకంగ్ ఒక సంవతసిరం 
అమమాడిని విద్యోరుథిలకు ఎగొగాట్టీ ప్రయత్నం చేస్తుంది. ప్రతి సంవతసిరం జనవరి నెలలో వేయ్లిసిన అమమాడిని విద్యోరుథిలకు ఎగొగాట్టీ ప్రయత్నం చేస్తుంది. ప్రతి సంవతసిరం జనవరి నెలలో వేయ్లిసిన 
అమమాఒడిని ఈ ఏడాది జూన్ నెలలో వేసతుము అనడంపై అమమాఒడిని పొందే విద్యోరుథిలు అమమాఒడిని ఈ ఏడాది జూన్ నెలలో వేసతుము అనడంపై అమమాఒడిని పొందే విద్యోరుథిలు 
తలి్లదండ్రులలో ఆంద్ళనలు మొదలయ్యోయి. కేవలం అమమాఒడితోనే చద్వుకునే లక్షలమంది తలి్లదండ్రులలో ఆంద్ళనలు మొదలయ్యోయి. కేవలం అమమాఒడితోనే చద్వుకునే లక్షలమంది 
విద్యోరుథిలు పాఠశాలకు దూరమయ్యో పరిసిథితి కనిపస్తుంది. అధికారంలో ఉన్న అయిదేళ్్ల విద్యోరుథిలు పాఠశాలకు దూరమయ్యో పరిసిథితి కనిపస్తుంది. అధికారంలో ఉన్న అయిదేళ్్ల 
అమమాఒడికి ప్రతి ఏట్ 6500 కోట్్ల విడుదల చేసతుమని ఈ ఏడాది ఇది ఒకకొ రూపాయి కూడా అమమాఒడికి ప్రతి ఏట్ 6500 కోట్్ల విడుదల చేసతుమని ఈ ఏడాది ఇది ఒకకొ రూపాయి కూడా 
విడుదల చేయకపోవడంలో విద్యోరుథిలను జగన్ మావయయో మోసం చేశాడని చెపాపులి. ప్రభుత్ం విడుదల చేయకపోవడంలో విద్యోరుథిలను జగన్ మావయయో మోసం చేశాడని చెపాపులి. ప్రభుత్ం 
విద్యోరుథిలకు జూన్ నెలలో అమమాఒడికి విడుదలచేసే 6,500 కోట్ల రూపాయలతో పాట్ గత విద్యోరుథిలకు జూన్ నెలలో అమమాఒడికి విడుదలచేసే 6,500 కోట్ల రూపాయలతో పాట్ గత 
సంవతసిరం ఎగొగాటటీన అమమాఒడి డబు్లతో కలిప 13 వేల కోట్్ల విడుదల చేయ్లని జనసేన సంవతసిరం ఎగొగాటటీన అమమాఒడి డబు్లతో కలిప 13 వేల కోట్్ల విడుదల చేయ్లని జనసేన 
నాయకులు బొపపున శాయోమ్ సన్ డిమాండ్ చేశారు. జూన్ నెలలో ప్రతి తలి్ల అకంట్్ల 30 వేల నాయకులు బొపపున శాయోమ్ సన్ డిమాండ్ చేశారు. జూన్ నెలలో ప్రతి తలి్ల అకంట్్ల 30 వేల 
రూపాయలు అమమాఒడి డబు్లు వేయ్లని లేకపోతే రాష్ట్రంలో విద్యోరుథిలు, తలి్లదండ్రులు జగన్ రూపాయలు అమమాఒడి డబు్లు వేయ్లని లేకపోతే రాష్ట్రంలో విద్యోరుథిలు, తలి్లదండ్రులు జగన్ 
మావయయోకి గుడ్ బాయ్ చెబుతారని జనసేన పార్టీ విజయవాడ నాయకులు బొపపున శాయోమ్ సన్ మావయయోకి గుడ్ బాయ్ చెబుతారని జనసేన పార్టీ విజయవాడ నాయకులు బొపపున శాయోమ్ సన్ 
పేర్కొనా్నరు.పేర్కొనా్నరు.

ఆంజనేయస్వామి ఆలయ ఆవిష్కరణలో పాల్గొనని ఆంజనేయస్వామి ఆలయ ఆవిష్కరణలో పాల్గొనని 
జనసేన పార్టీ ఏలూరు ఇంఛార్జిజనసేన పార్టీ ఏలూరు ఇంఛార్జి

శతఘ్్న న్యోస్: ఏలూరు నియోజకవరగాంలోని శతఘ్్న న్యోస్: ఏలూరు నియోజకవరగాంలోని 
12వ డివిజన్ లో ఉన్న దక్షిణప్ వీధిలో 12వ డివిజన్ లో ఉన్న దక్షిణప్ వీధిలో 
ఆంజనేయ స్మి వారి ఆలయ ఆవిషకొరణ ఆంజనేయ స్మి వారి ఆలయ ఆవిషకొరణ 
ప్రారంభోతసివ కారయోక్రమంలో జనసేన పార్టీ ప్రారంభోతసివ కారయోక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
ఏలూరు ఇంచ్ర్జ్ రెడిడు అపపుల నాయుడు ఏలూరు ఇంచ్ర్జ్ రెడిడు అపపుల నాయుడు 
పాల్గానటం జరిగింది. ఈ కారయోక్రమంలో పాల్గానటం జరిగింది. ఈ కారయోక్రమంలో 
నగర కమిటీ అధికార ప్రతినిధి అలు్ల నగర కమిటీ అధికార ప్రతినిధి అలు్ల 
సయి చరణ్, జాయింట్ సెక్రటర్ ఎట్రించ్ సయి చరణ్, జాయింట్ సెక్రటర్ ఎట్రించ్ 
ధరేమాంద్ర, కారయోవరగా సభుయోడు బోండా రాము ధరేమాంద్ర, కారయోవరగా సభుయోడు బోండా రాము 
నాయుడు, నాయకులు తుమరాడ రమణ, నాయుడు, నాయకులు తుమరాడ రమణ, 
జంగం కృపానందం, శివ సయి కోడిద్స్ జంగం కృపానందం, శివ సయి కోడిద్స్ 
తదితరులు పాల్గానా్నరు.తదితరులు పాల్గానా్నరు.

జనసేన యూత్ ఆధవారయూంలో జిల్లు స్థాయి కిక్రెట్ టోరనిమంట్జనసేన యూత్ ఆధవారయూంలో జిల్లు స్థాయి కిక్రెట్ టోరనిమంట్
శతఘ్్న న్యోస్: ఇనపరాజుపలి్ల గ్రామంలో జనసేన యూత్ ఆధ్రయోంలో ఏరాపుట్ చేసిన శతఘ్్న న్యోస్: ఇనపరాజుపలి్ల గ్రామంలో జనసేన యూత్ ఆధ్రయోంలో ఏరాపుట్ చేసిన 
జిలా్ల సథియి కిక్రెట్ ట్ర్నమ్ంట్ కు ముఖయో అతిధిగ్ జనసేన పార్టీ జిలా్ల కారయోదరి్శ కటకం జిలా్ల సథియి కిక్రెట్ ట్ర్నమ్ంట్ కు ముఖయో అతిధిగ్ జనసేన పార్టీ జిలా్ల కారయోదరి్శ కటకం 
అంకారావు పాల్గాని పోటీలు ప్రారంభంచ్రు. ఈ సందర్ంగ్ అంకారావు మాట్్లడుతూ… అంకారావు పాల్గాని పోటీలు ప్రారంభంచ్రు. ఈ సందర్ంగ్ అంకారావు మాట్్లడుతూ… 
యువతీ యువకులకు విదయోతో పాట్గ్ క్రీడలు చ్లా అవసరమని, క్రీడలు మానసిక ఉలా్లసని్న యువతీ యువకులకు విదయోతో పాట్గ్ క్రీడలు చ్లా అవసరమని, క్రీడలు మానసిక ఉలా్లసని్న 
కలుగజేసతునయని ఆయన అనా్నరు. క్రీడాకారులను ప్రభుత్ం గురితుంచ్ ఆద్కోవాలని ఆయన కలుగజేసతునయని ఆయన అనా్నరు. క్రీడాకారులను ప్రభుత్ం గురితుంచ్ ఆద్కోవాలని ఆయన 
కోరారు. పోటీలో పాల్గాన్న క్రీడాకారులకు హారిదుక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఎట్వంట కోరారు. పోటీలో పాల్గాన్న క్రీడాకారులకు హారిదుక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఎట్వంట 
గొడవలకు తావు లేకుండా, పోటీలు నిర్హించ్లని కమిటీ సభుయోలను ఆయన కోరారు. ఈ గొడవలకు తావు లేకుండా, పోటీలు నిర్హించ్లని కమిటీ సభుయోలను ఆయన కోరారు. ఈ 
కారయోక్రమంలో జనసేన లీగల్ సెల్ కారయోదరి్శ బుస రామాంజనేయులు, సంయుకతు కారయోదరి్శ కారయోక్రమంలో జనసేన లీగల్ సెల్ కారయోదరి్శ బుస రామాంజనేయులు, సంయుకతు కారయోదరి్శ 
ద్దేకుల ఖాసీంసైద్, కారంపూడి మండల అధయోక్షులు కృషణాబాబు, పడుగురాళ్ల మండల ద్దేకుల ఖాసీంసైద్, కారంపూడి మండల అధయోక్షులు కృషణాబాబు, పడుగురాళ్ల మండల 
అధయోక్షులు కామిశెటటీ రమేష్, కారంపూడి మండల చ్రంజీవి యువత అధయోక్షులు ఎస్.ఎం.కె అధయోక్షులు కామిశెటటీ రమేష్, కారంపూడి మండల చ్రంజీవి యువత అధయోక్షులు ఎస్.ఎం.కె 
నాయుడు, కమిటీ సభుయోలు తేజ, గోపతో పాట్గ్ గ్రామపెదదులు పాల్గానా్నరు.నాయుడు, కమిటీ సభుయోలు తేజ, గోపతో పాట్గ్ గ్రామపెదదులు పాల్గానా్నరు.

ప్రత్తిపాడు నియోజకవరగొం, నగరపాలక సంసథా 16వ వారుడులో ప్రత్తిపాడు నియోజకవరగొం, నగరపాలక సంసథా 16వ వారుడులో 
జనసేన కిటలు పంపిణీజనసేన కిటలు పంపిణీ

శతఘ్్న న్యోస్: గుంటూరు జిలా్ల, ప్రతితుపాడు నియోజకవరగాం, నగరపాలక సంసథి పరిధిలోని శతఘ్్న న్యోస్: గుంటూరు జిలా్ల, ప్రతితుపాడు నియోజకవరగాం, నగరపాలక సంసథి పరిధిలోని 
16వ వారుడు మొటటీమొదట జనసేన పార్టీ కార్పురేటర్ అంద్లోన్ మహిళ కార్పురేటర్లలో 16వ వారుడు మొటటీమొదట జనసేన పార్టీ కార్పురేటర్ అంద్లోన్ మహిళ కార్పురేటర్లలో 
అతయోధిక మ్జారిటీతో ఘనవిజయం సధించ్నట్వంట శ్రీమతి ద్సరి లక్ష్మీ ద్రగా జనమాదినోతసివ అతయోధిక మ్జారిటీతో ఘనవిజయం సధించ్నట్వంట శ్రీమతి ద్సరి లక్ష్మీ ద్రగా జనమాదినోతసివ 
వేడుకలలో భాగంగ్ వారుడు పరిధిలోని బుడంపాడు గ్రామంలో కోవిడ్ నిబంధనలు పాటస్తు పెదదు వేడుకలలో భాగంగ్ వారుడు పరిధిలోని బుడంపాడు గ్రామంలో కోవిడ్ నిబంధనలు పాటస్తు పెదదు 
ఎతుతున బుడంపాడు గ్రామ జనసేన విభాగం ఆధ్రయోంలో జనమాదినోతసివ కేక్ కటంగ్ మరియు ఎతుతున బుడంపాడు గ్రామ జనసేన విభాగం ఆధ్రయోంలో జనమాదినోతసివ కేక్ కటంగ్ మరియు 
క్య్శీలక సభయోత్ం కిట్ల పంపణీ కారయోక్రమం చ్లా ఘనంగ్ జరిగ్యి. ఈ సందర్ంగ్ క్య్శీలక సభయోత్ం కిట్ల పంపణీ కారయోక్రమం చ్లా ఘనంగ్ జరిగ్యి. ఈ సందర్ంగ్ 
కార్పురేటర్ మాట్్లడుతూ నా ప్రాణ సమానులైన జనసైనికుల కోసం, వారి కుట్ంబాలకు కొంత కార్పురేటర్ మాట్్లడుతూ నా ప్రాణ సమానులైన జనసైనికుల కోసం, వారి కుట్ంబాలకు కొంత 
ధైరాయోని్న చేకూరాచాలి అనేట్వంట ఒక ఉదేదుశంతో జనసేనాని పవన్ కళ్యోణ్ చేపటటీనట్వంట ధైరాయోని్న చేకూరాచాలి అనేట్వంట ఒక ఉదేదుశంతో జనసేనాని పవన్ కళ్యోణ్ చేపటటీనట్వంట 
క్య్శీలక సభయోత్ం కిట్ల పంపణీ నా చేతుల మీద్గ్ నిర్హించడం, అదేవిధంగ్ చ్లా క్య్శీలక సభయోత్ం కిట్ల పంపణీ నా చేతుల మీద్గ్ నిర్హించడం, అదేవిధంగ్ చ్లా 
చకకొగ్ ఘనంగ్ నా జనమా దినోతసివ వేడుకలు బుడంపాడు ప్రజలు మరియు జనసైనికులు చకకొగ్ ఘనంగ్ నా జనమా దినోతసివ వేడుకలు బుడంపాడు ప్రజలు మరియు జనసైనికులు 
కోవిడ్ నిబంధనలు పాటస్తు నిర్హించడం చ్లా ఆనందంగ్ ఉంది. నా వారుడు ప్రజలకు నేను కోవిడ్ నిబంధనలు పాటస్తు నిర్హించడం చ్లా ఆనందంగ్ ఉంది. నా వారుడు ప్రజలకు నేను 
ఎప్పుడు రుణపడి ఉంట్నని తెలియజేస్తు నాకు ఇంత పెదదు కుట్ంబాని్న అందించ్నట్వంట ఎప్పుడు రుణపడి ఉంట్నని తెలియజేస్తు నాకు ఇంత పెదదు కుట్ంబాని్న అందించ్నట్వంట 
మన నాయకుడు పవన్ కళ్యోణ్ కి హృదయపూర్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తునా్ననని తెలిపారు. మన నాయకుడు పవన్ కళ్యోణ్ కి హృదయపూర్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తునా్ననని తెలిపారు. 
ఈ కారయోక్రమంలో 16వ వారుడు నాయకులు ద్సరి వాస్, విష్ణా మొలకల ఆంజనేయులు, ఆకుల ఈ కారయోక్రమంలో 16వ వారుడు నాయకులు ద్సరి వాస్, విష్ణా మొలకల ఆంజనేయులు, ఆకుల 
వీరరాఘవయయో, మారిశెటటీ వెంకట్శ్రరావు, మనే్నస్ములు, కుర్రా రవి, లింగ్ల నాంచ్రయయో, వీరరాఘవయయో, మారిశెటటీ వెంకట్శ్రరావు, మనే్నస్ములు, కుర్రా రవి, లింగ్ల నాంచ్రయయో, 
చ్ంతా పార్ధసరధి, పావులూరి కోట్శ్రరావు, ద్ది ఆంజనేయులు, చకాకొ అంజి,కోటయయో, కృషణా చ్ంతా పార్ధసరధి, పావులూరి కోట్శ్రరావు, ద్ది ఆంజనేయులు, చకాకొ అంజి,కోటయయో, కృషణా 
మోహన్, వేలూరి గోప, నాగరాజు, మణి, గోప, రమణ, వెంకట్శ్రరావు, అంజి మరియు ఇతర మోహన్, వేలూరి గోప, నాగరాజు, మణి, గోప, రమణ, వెంకట్శ్రరావు, అంజి మరియు ఇతర 
జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.

న్యూస్ ర్పోరటీర్ వీరంద్రని సన్్మనించిన నిడదవోలు జనసేనన్యూస్ ర్పోరటీర్ వీరంద్రని సన్్మనించిన నిడదవోలు జనసేన
శతఘ్్న న్యోస్: నిడదవోలు, రెండు రోజుల క్తం తెలుగు పాతూరుకి చెందిన యువతి తలి్లదన్డురులు మందలించ్నంద్కు శతఘ్్న న్యోస్: నిడదవోలు, రెండు రోజుల క్తం తెలుగు పాతూరుకి చెందిన యువతి తలి్లదన్డురులు మందలించ్నంద్కు 
మనసథిపానికి గురై అతితులి కాలువ వంతెన పైనుండి దూకి ఆతమాహతాయో ప్రయత్నం చేయగ్ అట్గ్ వెళ్తున్న మహా న్యోస్ మనసథిపానికి గురై అతితులి కాలువ వంతెన పైనుండి దూకి ఆతమాహతాయో ప్రయత్నం చేయగ్ అట్గ్ వెళ్తున్న మహా న్యోస్ 
రిపోరటీర్ వీరేంద్ర ప్రాణాలకు తెగించ్ యువతిని కాఆపాడడం జరిగింది. ప్రమాదం జరిగ్కా సపుందించే నేట సమాజంలో రిపోరటీర్ వీరేంద్ర ప్రాణాలకు తెగించ్ యువతిని కాఆపాడడం జరిగింది. ప్రమాదం జరిగ్కా సపుందించే నేట సమాజంలో 
విలేకరిగ్ తన భాదయోతను ప్రాణాలు తెగించ్ జర్నలిజం విలువలను పెంచ్న శిరంగం వీరేంద్ర వీరతా్ని్న గురితుంచ్ విలేకరిగ్ తన భాదయోతను ప్రాణాలు తెగించ్ జర్నలిజం విలువలను పెంచ్న శిరంగం వీరేంద్ర వీరతా్ని్న గురితుంచ్ 
నిడదవోలు నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ జిలా్ల, మండల సథియి నాయకుల ఆధ్రయోంలో సనామానించడం జరిగింది. వారి నిడదవోలు నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ జిలా్ల, మండల సథియి నాయకుల ఆధ్రయోంలో సనామానించడం జరిగింది. వారి 
సహసనికి స్పురితు నింపేలా ప్రభుత్ం వారు గౌరవ ప్రసంసపత్రాని్న ఇవ్వలసిందిగ్ స్చ్స్తునా్నమని తెలిపారు.సహసనికి స్పురితు నింపేలా ప్రభుత్ం వారు గౌరవ ప్రసంసపత్రాని్న ఇవ్వలసిందిగ్ స్చ్స్తునా్నమని తెలిపారు.

కడియద్ద జనసేన గ్రామకమిటీ సమావేశంకడియద్ద జనసేన గ్రామకమిటీ సమావేశం
శతఘ్్న న్యోస్: తాడేపలి్లగూడ్ం, బొలిశెటటీ శ్రీనివాస్ ఆదేశాలమేరకు నియోజకవరగాంలో తాడేపలి్లగూడ్ం రూరల్ శతఘ్్న న్యోస్: తాడేపలి్లగూడ్ం, బొలిశెటటీ శ్రీనివాస్ ఆదేశాలమేరకు నియోజకవరగాంలో తాడేపలి్లగూడ్ం రూరల్ 
అధయోక్షులు అడపా ప్రసద్ సమక్షంలో కడియదదు గ్రామ కమిటీ సమావేశం ఏరాపుట్ చేశారు. ఈ కారయోక్రమంలో జిలా్ల అధయోక్షులు అడపా ప్రసద్ సమక్షంలో కడియదదు గ్రామ కమిటీ సమావేశం ఏరాపుట్ చేశారు. ఈ కారయోక్రమంలో జిలా్ల 
ప్రధాన కారయోదరి్శ య్ంట్రపాట రాజు, పెంటపాడు మండల అధయోక్షులు ప్లా్ల బాబ్, రూరల్ ఉపాధయోక్షులు బతితురెడిడు ప్రధాన కారయోదరి్శ య్ంట్రపాట రాజు, పెంటపాడు మండల అధయోక్షులు ప్లా్ల బాబ్, రూరల్ ఉపాధయోక్షులు బతితురెడిడు 
రతతుయయో, కతూతురు ఎంపటసి ఉప్పు నరసింహమూరితు, రామ్ నాయుడు, అడపా వీరన్న, కడియద్ధ నాయకులు వటటీ రతతుయయో, కతూతురు ఎంపటసి ఉప్పు నరసింహమూరితు, రామ్ నాయుడు, అడపా వీరన్న, కడియద్ధ నాయకులు వటటీ 
గంగ్రావు, వటటీ చ్నా్నరావు, అంకం వాస్, గటటీం ద్రాగారావు జోగి, కాశి, జనసేన నాయకులు జనసైనికులు గంగ్రావు, వటటీ చ్నా్నరావు, అంకం వాస్, గటటీం ద్రాగారావు జోగి, కాశి, జనసేన నాయకులు జనసైనికులు 
పాల్గానా్నరు.పాల్గానా్నరు.

జనసేన పార్టీ పిఏసి సభుయోలు చేగవండి సూరయోప్రకాష్ న్ కలిసి 
సన్్మన్వంచన జిన్్నరు జనసైన్కులు

శతఘ్్న న్యోస్: ఆచంట, రాష్ట్ర పఏసి సభుయోలుగ్ నియమితులైన ఆచంట జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్జ్ 
చేగొండి స్రయో ప్రకాష్ ని కలిసి సనామానించ్ కేక్ కట్ చేయించ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపన జిన్్నరు 
జనసైనికులు.
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