
గురువారం, 10 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నేను ప్రజలకు మాత్రమే దత్తపుత్రుణ్ణి
• ఉద్యోగుల సమసయో విపక్షాలు సృష్టించింది కాదు

• తాము ఏిం చేసినా డూడూ బసవన్నలా తలూపాలని వైసీపీ ప్రభుత్ిం అనుకింటింది

• అిందుకు భిన్నింగా ఉింటే సుప్ింకోర్్ట నాయోయమూర్తుల నుించ ఉపాధ్యోయుల వరకూ అిందరినీ శత్రువులుగా చూసుతునా్నర్

• ఉపాధ్యోయులు నల్ల బ్యోడ్జీలు ధరిించ విధులకు వెళ్ళడిం ముమ్మాటికీ ప్రభుత్ వైఫలయోమే

• తెలుగు రాష్ట్రాల శ్రేయసుసు... అభివృదిధి కాింక్షిస్తు ‘అనుష్్టప్ నారసిింహ దర్శన యాత్ర’

• జనసేన సోషల్ మీడియా విభాగిం ఇింటర్్యూలో జనసేన అధయోక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్

ప్రశని: ఆింధ్రప్రదేశ్ రాష్టింలో ఇటీవల కాలింలో పీఆర్సు ఆమోదయోగయోింగా లేదని 

ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యోయులు సమ్మాకు నోటీసులు ఇవ్డిం, భార్ నిరసన ప్రదర్శన 

నిర్హించడిం చూశిం. రాజీ జరిగిన అనింతరిం ముఖయోమింత్రి శ్రీ జగన్ రెడిడి గార్ 

మ్ట్్లడుతూ కని్న వ్యోఖయోలు చేశర్. అిందులో ముఖయోింగా మిమమాల్్న ఉదేదేశిస్తు 

దతతుపుత్రుడు అనే మ్టను ప్రయోగిించార్. దీనిపై మీరేమింట్ర్?

జవాబు: వైసీపీ నాయకతా్నికి నేను ఒక్కటే తెల్యజేసుతునా్నను... నేను ప్రజలకు 

మ్త్రమే దతతుపుత్రుడుని. వైసీపీ నాయకులు, సలహాదార్లు, గౌరవ పెదదేలు 

మ్ట్్లడిన మ్టలు, చేసిన కామ్ింట్్ల నా దృష్టకి వచాచాయి. ఉద్యోగుల సమసయో 

విపక్షాలు సృష్టించింది కాదు. ఎని్నకల సమయింలో మ్ట్్లడుతూ అధికారింలోకి 

వచచాన వ్రింలోనే సీపీఎస్ రదుదే చేసతుిం, జీతాలు పెించుతామని ఉద్యోగులకు 

ఆశలు కల్్పించింది మీర్. వ్ళ్లకు రావ్ల్సుింది, పే రివిజన్ కమిషన్ స్చించిందే అమలు చేయమని అడుగుతునా్నర్. అమలులో చాలా ఆలసయోమింది. దీని కోసిం చాలా 

సమ్వేశలు నిర్హించార్. మింత్రులు కూర్చానా్న తెగలేదు. ఉద్యోగులకు కోపిం వచచా లక్షలాదిగా రోడ్ల మీదకు వచచా ప్రభుత్ిం మీద నిరసన తెల్పితే దానికి జనసేనను, 

మిగతా పార్్టలను, విపక్షాలను విమరి్శించడిం సమర్థవింతమన చరయో కాదు. వైసీపీ నాయకులు, ప్రభుత్ ధోరణి ఎలా ఉిందింటే వ్ళ్లను ఎవర్ ఏమీ అనకూడదు. వ్ళ్్ల 

ఏిం చేసిన డూడూ బసవన్నలా తల ఊపేసి ముిందుకెళ్్లపోవ్ల్. అలా కాదింటే సుప్ింకోర్్ట నాయోయమూర్తుల దగ్గర నుించ ఈ రోజు నల్ల బ్యోడ్జీలతో విధులకు హాజరవుతున్న 

టీచర్ల వరకు అిందరినీ శత్రువులుగానే చూసతుర్.

- వెటకారాలు ఆపి పని చూడండి

మేము డూడూ బసవన్న పని చేయలేిం. నాయోయింగా వ్ళ్లకు దకా్కల్సున హకు్క గురిించే అడుగుతునా్నర్. చేయాల్సుింది చేసేతు వ్ళ్లిందుకు రోడు్ల మీదకు వసతుర్. మింత్రివర్గింలో 

ఉన్న ప్రతి ఒక్కర్ రెచచాగొటే్టలా మ్ట్్లడుతార్. ఈ రోజు టీచర్్ల నల్ల బ్యోడ్జీలు ధరిించ విధులకు హాజరవుతునా్నరింటే అది ముమ్మాటికి ప్రభుత్ వైఫలయోమే. ఇచచాన మ్ట 

మీద నిలబడకుిండా వెటకారాలు చేసేతు ఎలాింటి ప్రయోజనిం ఉిండదు. ముిందు వెటకారాలు ఆపి పని చూడిండి. అదొక్కటే మేము కోర్కునేది.

• ఉద్యూగులను రెచ్చగొట్టేలా మాట్లాడారు

ప్రశని: ఉద్యోగుల పి.ఆర్.సి. విషయింలో ప్రభుత్ిం ఆధిపతయో ధోరణితో ముిందుకు వెళ్్లిందన్న మీ వ్యోఖయోలపై సలహాదార్ శ్రీ సజజీల కామ్ింట్ చేశర్. మీ స్పిందన ఏమిటి?

జవాబు: నా కామ్ింట్సు ప్రభుత్ సలహాదార్లు శ్రీ సజజీల గారికి ఇబ్ింది కల్గిించాయని మ్ట్్లడుతునా్నర్. ఆధిపతయో ధోరణి అనే పదాని్న పదేపదే ప్రసతువిస్తు ఇబ్ింది 

పడుతునా్నర్. ఆధిపతయో ధోరణి అింటే హై-హాయోిండెడ్ నెస్ అని నా ఉదేదేశిం. ఆధిపతయో ధోరణి అనే పదాని్న ఎిందుకు అనా్ననింటే... సమసయో వచచా రోడ్ల మీదకు వచచాన 

ఉద్యోగులపై ఎసమా ప్రయోగిసతుమని రకరకాల మ్ధయోమ్ల దా్రా ప్రచారిం చేయిించడిం, మీ మింత్రులు రెచచాగొటే్టలా మ్ట్్లడిం చూసి ప్రభుత్ిం హై-హాయోిండెడ్ గా 

బిహేవ్ చేసిింది అనా్నను. మీర్ మ్ట్్లడిన మ్టలు సింతృపితుకరింగా లేవని మ్ట్్లడాను. దానిని వక్రీకరిించొదదేని పెదదేలు సజజీల గారికి నా విన్నపిం. ఈ రోజు ఈ 

పరిసి్థతి రావడానికి ప్రభుత్ిం తీసుకున్న నిర్ణయాలే కారణిం. లక్షలాది మింది రోడ్ల మీదకు వచాచారింటే విపక్షాలు చెబితే వచచాింది కాదు. జనసేన, తెలుగుదేశిం, బీజేపీ, 

కమూయోనిసు్టలు చెబితే వచచాన వ్ర్ కాదు. మీరొక విధ్నిం ప్రకటిించాక.. మీరిచచాింది వ్రికి ఏమ్త్రిం ఆమోదయోగయోిం కాదని వ్ళ్్ళ రోడు్ల మీదకు వచాచార్. బ్ధయోతగల 

రాజకీయ పార్్టగా వ్రికి మదదేతుగా మ్ట్్లడటిం మ్ బ్ధయోత. మేమ్ిందుకు ఉద్యోగులను రెచచాగొడతాిం. ఒక విధ్నిం ప్రకటిించ, జీతాలు పెించుతామని ఆశలు చూపిించ, 

ఈ రోజు పీఆర్సు ఆమోదయోగయోింగా లేదని లక్షలాది మింది రోడ్ల మీదకు వసేతు వ్ళ్లకు మదదేతుగా మ్ట్్లడవలసిన అవసరిం ఉింది. ప్రభుత్ిం విఫలమవ్్లని ఏ ఒక్కర్ 

కోర్కోర్. మరిింత సమరధివింతింగా పనిచేయాలనే అిందరిం కోర్కుింట్ిం. మీర్ ఆధిపతయో ధోరణి ఆధిపతయో ధోరణి అని మ్ట్్లడాిం అింట్నా్నర్... లక్షలాది మింది 

ఉద్యోగులు రోడ్ల మీదకు వచచా నిరసన తెల్పిన తర్వ్త మీ అగ్రనాయకత్ిం వచచా ఎింతో ప్రేమగా పలకరిించ హతుతుకునా్నర్. అదేద్ ముిందే చేసేతు ఈ గొడవ ఉిండేదే 

కాదు కదా. అలా చేసి ఉింటే ఇలాింటి మ్టలు మ్ట్్లడాల్సున అవసరిం వచేచాదే కాదు కదా. అది దృష్టలో పెట్్టకోిండి దయచేసి నా మ్టలను తపు్పద్వ పటి్టించొదదేని 

సజజీల గారికి నా విన్నపిం.

• తెలంగాణ యాత్రలో భాగంగా పార్టే నేతలు, శ్రేణులతో సమావేశాలు

ప్రశని: తెలుగు రాష్ట్రాల అభివృదిధి, శ్రేయసుసు కాింక్షిస్తు యాత్ర చేయాలని అనుకుింట్నా్నరని తెల్సిింది. ఆ యాత్ర వివరాలు ఏమిటి? ఎలా ఉిండబోతుింది?

జవాబు: దీని వెనుక ఉన్న ముఖయో ఉదేదేశిం రెిండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల అభివృదిధి, వ్రి శ్రేయసుసును ఆకాింక్షిస్తు ‘అనుష్్టప్ నారసిింహ దర్శన యాత్ర’ సింకల్్పించాను. మ్ 

ఇింటి ఇలవేలు్ప, ఆరాధయోదైవిం, నను్న విదుయోత్ ప్రమ్దిం నుించ కాపాడి, నాకు పునరజీనమానిచచాన ఉమమాడి కర్ింనగర్ జిలా్లలోని కిండగట్్ట ఆింజనేయ స్మిని ముిందుగా 

దరి్శించుకని, అనింతరిం ధరమాపురి నారసిింహుని క్షేత్రిం, అలాగే రాజన్న సిరిసిల్ల జిలా్లలోని నాింపల్్ల గుట్ట నారసిింహుని క్షేత్రాని్న దరి్శించుకుింట్ను. మిగతా 30 

నారసిింహ క్షేత్రాలను దశలవ్ర్గా దరి్శించ ప్రజలను చల్లగా చూడాలని స్మి దీవెనలు కోర్కోవడానికి ఈ యాత్ర సింకల్్పించాను. తెలింగాణలోని క్షేత్రాల పరయోటనలో 

భాగింగా అక్కడి నాయకులు, జన సైనికులతో కూడా పరిమితమన సమ్వేశలు జరపాలని నిర్ణయిించాిం. అలాగే మ్రిచా 14న ఆవిరాభావ దినోతసువ్నికి సనా్నహాలు 

జర్గుతునా్నయి.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నాదెండ్ల మనోహర్ ని కలిసిన
పశ్చిమగోదావరి జిల్్ల నాయకులు

శతఘ్్న న్యోస్: జనసేన పార్్ట రాజకీయ వయోవహారాల కమిటీ చైరమాన్ నాదిండ్ల మనోహర్ ని మరాయోదపూర్కింగా 
కల్సిన తాడేపల్్లగూడెిం నియోజకవర్గిం ఇించార్జీ బొల్శెటి్ట శ్రీనివ్స్, పశిచామగోదావరిజిలా్ల అధయోక్షులు 
కటికలపూడి గోవిిందరావు, జిలా్ల ప్రధ్న కారయోదరి్శ కరాటిం సయి. అనింతరిం జిలా్లలో పార్్ట బలోపేతానికి 
ముిందసుతు ప్రణాళ్కలు, న్తన కమిటీలు తదితర అింశలపై మనోహర్ తో చరిచాించన నాయకులు.

మత్స్యకార అభ్యున్నతి సభ విజయవెంతెం చేయాలి: మాకినీడి శేషుకుమారి
శతఘ్్న న్యోస్: పిఠాపురిం, ఈ నెల 13.02.2022 నుించ కాకినాడ నుించ ప్రారింభమయ్యో మతసుయూకార అభుయోన్నతి సభ 20వ తార్ఖున జనసేన అధయోక్షులు పవన్ కళ్యోణ్ ఈ సభలో పాల్గింట్నా్నర్ 
కావున మతసుయూకార్లను మోటివేట్ చేయడిం కోసిం, యు కతతుపల్్ల మిండలిం వెళ్్ల అక్కడ మతసుయూకార నాయకులతో సమ్వేశమయియో వ్రికి తగిన స్చనలు అిందిస్తు వ్రి సమసయోలు తెలుసుకునా్నర్. 
అలాగే భార్గా ఈ సభకు మతసుయూకార్లు,జనసైనికులు, నాయకులు, వీరమహళలు పాల్గని ఈ సభను విజయవింతిం చేయాలని.. పిఠాపురిం జనసేన పార్్ట ఇనాచార్జీ శ్రీమతి మ్కినీడి శేష్కుమ్రి 
తెల్యజేశర్.

అవినీతికి అసలు పుత్రుడు అరాచకాలకు 
దత్తపుత్రుడు జగన్ రెడ్డే

*జిలాలా జనసేన పార్టే అధయూక్షుడు గాదె వెంకట్శ్వరరావు
*పరిపాలన చేతకాక, సమసయూలను పరిష్కరించలేకే పవన్ పై విమర్శలు
*అనుభవరాహితయూ పాలనతో రెండుననిరేళలాలోనే రాష్ట్రానిని అప్పులకంపటిగా మారా్చరు
*సీఎం తాడేపల్లా గడప దాటితే ప్రజలు సంక్షేమంగా ఉన్నిరో సంక్షోభంలో చిక్్క ఎలా 
విలవిలలాడుతున్నిరో తెలుస్తంది
*ప్రభుత్వ అసమర్ధ పాలనపై విరక్్త చందిన ప్రజలు వైసీపీక్ ఘోర్ కట్టేందుక సిద్ధంగా ఉన్నిరు
*పవన్ ని టీడీపీ దత్తప్త్రుడు అంటూ జగన్ చేసిన వాయూఖయూలపై తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వయూక్తం 
చేసిన జనసేన పార్టే నేతలు
శతఘ్్న న్యోస్: నాడు తిండ్రి అధికారాని్న అడడిిం పెట్్టకని లక్షల కోట్్ల ద్చుకని నేడు ముఖయోమింత్రి 
హోదాలో వయోవస్థలని్నింటిని నిర్్రయోిం చేసి నకిలీ మదయోిం, ఇసుక, మనిింగ్ అక్రమ రవ్ణా, భూకబ్జీలు 
వింటి అరాచక పాలనతో లక్షల కోట్ల ప్రజాధనాని్న ద్చుకుింట్న్న జగన్ రెడేడి అవినీతికి అసలు 
పుత్రుడు అరాచకాలకు దతతుపుత్రుడని జిలా్ల జనసేన పార్్ట అధయోక్షుడు గాద వెింకటేశ్రావు అనా్నర్. 
పవన్ కళ్యోణ్ ని టీడ్పీ దతతుపుత్రుడు అింటూ ముఖయోమింత్రి జగన్ రెడిడి చేసిన వ్యోఖయోలపై ఆయన తీవ్ర 
ఆగ్రహాని్న వయోకతుిం చేశర్. బుధవ్రిం జిలా్ల పార్్ట ఆఫీసులో ఏరా్పట్ చేసిన విలేకర్ల సమ్వేశింలో గాద 
వెింకటేశ్రరావు మ్ట్్లడుతూ ఎని్నకల సమయింలో జగన్ ఉద్యోగులకు ఇచచాన హామీలు నెరవేరాచాలని, 
నాయోయమన తమ డిమ్ిండ్లను తీరాచాలని, నిరసనలు, ఉదయోమ్లు చేసేతు వ్టిని పరిష్కరిించడిం చేతకాని 
ముఖయోమింత్రి జగన్ ఉద్యోగుల వెనుక జనసేన ఉిందింటూ విమరి్శించటిం సిగు్గచేటనా్నర్. రాష్టింలో 
అని్న వరా్గల ప్రజలు ఎనో్న సమసయోలతో సతమతమవుతునా్నరని సమసయోలను పరిష్కరిించడిం చేతకాని 
అసమరధి వైసీపీ నేతలు ప్రజల దృష్ట మరలేచాించేిందుకు క్షుద్రరాజకీయాలు చేసుతునా్నరని విమరి్శించార్. 
ఒక అయోగుయోడు అిందలిం ఎకి్కతే పరిపాలన ఎలా ఉింట్ింద్ రాష్టింలో పరిసి్థతులు చూసేతు 
అరధిమవుతుిందనా్నర్. మ్ట్్లడితే సింక్షేమిం సింక్షేమిం అింటూ చెపే్ప ముఖయోమింత్రి జగన్ తాడేపల్్ల 
పాయోలెస్ నుించ ఒక్కసరి బయటికి వచచా చూసేతు ప్రజల జీవితాలు సింక్షేమింగా ఉనా్నయో సింక్షోభింలో 
ఎలా చకి్కశలయోమవుతునా్నయో అరధిమవుతుిందనా్నర్. రాష్ట కారయోదరి్శ నాయబ్ కమ్ల్ మ్ట్్లడుతూ 
గత ఎని్నకలో్ల టీడ్పీని కుింభస్థలింపై కటి్ట తెర్కోలేని విధింగా చేసిింది జనసేనేనని అయినా ఇింకా 
విషప్రచారిం చేసుతుిండటిం వైసీపీ కుహనారాజకీయలకు నిదర్శనిం అనా్నర్. ఉింటే నువ్నా్న ఉిండాల్ 
లేకపోతే నేను అనా్న ఉిండాలన్న లోపాయకారి ఒప్పిందింతో టీడ్పీ, వైసీపీలు కుట్రరాజకీయాలు 
చేసుతునా్నయని విమరి్శించార్. రెిండున్నరేళ్ల వైసీపీ అసమరధి, అనాలోచత పాలనపై విరకితు చెిందిన 
ప్రజలు వైసీపీకి రానున్న ఎని్నకలో్ల ఘోర్ కటే్టిందుకు సిదధిింగా ఉనా్నరనా్నర్. నీతినిజాయితీకి నిలువెతుతు 
నిదర్శనమన ఉన్నతవిలువలతో కూడిన జీరో పాల్టిక్సు చేసుతున్న పవన్ కళ్యోణ్ నాయకతా్ని్న ప్రజలు 
కోర్కుింట్నా్నరనా్నర్. విలేకర్ల సమ్వేశింలో నాయకులు ఆళ్ళ హరి, పార్్ట జిలా్ల ఉపాధయోక్షుడు 
అడపా మ్ణికాయోలరావు, ప్రధ్న కారయోదర్సులు యన్ ప్రసద్, బిట్రగుింట మల్్లక, యడ్ల మల్్ల, శిఖా 
బ్లు తదితర్లు పాల్గనా్నర్.

మత్స్యకార అభ్యున్నతి యాత్రకు సిద్ెం కావాలని 
పిలుపునిచ్చిన అనపరి్త జనసేన

శతఘ్్న న్యోస్: అనపరితు, పెదపూడి మిండలిం పెదాదేడ గ్రామింలో శ్రీసీతారామ 
భాస్కరరామరావు కళ్యోణమిండపింలో ఇించార్జీ మర్రెడిడి శ్రీనివ్సరావు అధయోక్షతన 
జరిగిింది. న్తనింగా నియమిించన మిండల కమీటీల అభినిందన మరియు పరిచయ 
కారయోక్రమిం తదుపరి ప్రియతమ నాయకులు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యోణ్ ఆదేశల 
మేరకు ఈ నెల 13వ తేది నుిండి పిఏసి చైరమాన్ నాదిండ్ల మనోహర్ సరధయోింలో జిలా్లలో 
ప్రారింభిం కానున్న మతసుయూకార అభుయోన్నతి యాత్ర మరియు 20వ తేదిన అధినేత 
నరసపురింలో జర్గు మతసుయూకార అభుయోన్నతి సభ పాల్గననున్న నేపధయోింలో జనసేన 
శ్రేణులు సిదదేింకావలాని పిలుపునిచాచార్. మిండల కమీటీల సభుయోలు సమర్థవింతింగా 
పనిచేసి పార్్ట బలోపేతిం చేయాలని అనా్నర్. త్రలో గ్రామ కమీటీల నియామకిం 
కూడా పూరితు చేయాలని అనా్నర్. పెదాదేడ గ్రామింలో స్ర్గసుతులైన జనసైనికుడు వెలగ 
శేఖర్ కుట్ింబ సభుయోలకు పదివేలు ఆరిధిక సహాయిం అిందిించార్. ఈ కారయోక్రమింలో 
ఆర్.నాగు, పెదపూడి మిండల ప్రెసిడెింట్ నాగిరెడిడి వీరాస్మి, బిక్కవోలు మిండల 
ప్రెసిడెింట్ ఇిందాల వీరబ్బు, అనపరితు మిండల ప్రెసిడెింట్ ప్రసద్ రెడిడి, రింగింపేట 
మిండల ప్రెసిడెింట్ గిరిజాల సతితుబ్బు, చటి్ట బ్రహమాిం, అడబ్ల విష్్ణ, పాటింశెటి్ట 
కాశీరాణి, యడ్లపల్్ల వీరసయికృష్ణ, సుింకర బుజిజీ, సీతారామ్, కోస్రి విజయ మరియు 
నియోజకవర్గింలోని నాలుగు మిండలాలలోని జనసేన శ్రేణులింత పాల్గనా్నర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మారాకాపురెం జిల్్ల చేయాలని జెఏసి ఆధ్వరయుెంలో 
జనసేనపార్టీ నిరాహార దీక్ష

శతఘ్్న న్యోస్: ప్రకాశిం, పశిచామ ప్రకాశిం, ప్రాింతింలోని మ్రా్కపురిం జిలా్ల చేయాలని కోర్తూ 
మ్రా్కపురిం టౌన్ సధినిక ఆరిడిఓ కారాయోలయిం ఎదుర్గా ఝాఛ్ ఆధ్రయోింలో మొదటి రోజు నిరాహార దీక్ష 
శిబిరింలో జనసేనపార్్ట మ్రా్కపురిం నియోజకవర్గ ఇించార్జీ ఇమమాడి కాశీనాధ్ గార్ మరియు జనసేనపార్్ట 
మ్రా్కపురిం నియోజకవర్గ నాయకులు కారయోకరతులు పాల్గనా్నర్. ఈ కారయోక్రమింలో ఇమమాడి కాశీనాధ్ 
గార్ మ్ట్్లడుతూ అతయోింత వెనుకబడిన ప్రాింతిం కర్వు కాటకాలింలో అతయోింత దురి్క్ష ప్రాింతమన 
నల్లమల్ల పశిచామ ప్రాింతములోని మ్రా్కపురిం, యర్రగొిండపాలెిం, దరి్శ, గిదదేలూర్ నియోజకవరా్గలను 
కల్పి మ్రా్కపురిం జిలా్లగా చెయాయోలని డిమ్ిండ్ చేశర్. ఈ కారయోక్రమింలో జనసేనపార్్ట ప్రకాశిం 
జిలా్ల కారయోదరి్శ తిర్మలశెటి్ట వీరయయో, జిలా్ల సింయుకతు కారయోదరి్శ సురేష్, మ్రా్కపురిం టౌన్ అధయోక్షులు 
డాక్టర్ ఇమ్మ్ సహెబ్, మ్రా్కపురిం మిండల అధయోక్షులు తాటి రమేష్, తర్్లపాడు మిండల అధయోక్షులు 
చేతుల శ్రీనివ్సులు, పొదిల్ మిండల అధయోక్షులు పేర్ శ్రీను, కనకనమిట్ల మిండల అధయోక్షులు ప్రభావతి, 
తర్్లపాడు మిండల జాయిింట్ సెక్రటర్ రస్ల్, సి.పి.ఐ నాయకులు అిందే నాసరయయో, జిలా్ల సధన 
సమితి నాయకులు సైదా, సి.పి.యిం నాయకులు సోమయయో, రఫీ జనసేన నాయకులు పినె్నబోయిన 
శ్రీను, పినె్నబోయిన లక్ష్మి రాజయోిం, పూజ లక్ష్మీ, భారతి, స్రే సువర్ణ, పినె్నబోయిన శ్రీను, శిరిగిరి శ్రీను, 
శిరిగిరి చలపతి, రఫీ, బ్దులా, జానకి రామ్, రమ్కాింత్, వీరిశెటి్ట శ్రీను,కుర్కుిందు శేఖర్, ఊట్కూరి 
వెింకటేశ్ర్్ల, పోశిం వెింకటేశ్ర్్ల, మరియు జనసేన కారయోకరతులు పాల్గనా్నర్.

రాజానగరెం నియోజకవర్ెం లో 
విజయఢెంకా మోగెంచాలి

శతఘ్్న న్యోస్: కోర్కిండ 
మిండలిం మదుర్పుడి గ్రామ 
జనసేన పార్్ట కారయోకరతులను 
కల్సిన మిండల పార్్ట 
అధయోక్షుడు మిండపాక శ్రీను. 
పార్్ట విధివిధ్నాలు గురిించ 
చరిచాించ, మీకు అిండగా 
జనసేన పార్్ట ఉింది ఎలాింటి 

ఒడిదుడుకలు ఉన్న బయపడొదుదే, మీకు ఎలాింటి సమసయో వచచానా 
మీకు అిండగా జనసేన పార్్ట ఉింది. దైరయోింగా ముిందుకు వెళ్ళిండి. 
అలాగే రాబోయ్ రోజులో్ల రాజానగరిం నియోజకవర్గింలో విజయఢింకా 
మోగిించాల్. గ్రామ్లో్ల పార్్టనీ బలోపేతిం చేసి 2024 మన అధినేత పవన్ 
కళ్యోణ్ ని ముఖయోమింత్రిగా చూడాల్ అని పేర్కనా్నర్. ఈ కారయోక్రమింలో 
మదుర్పుడి గ్రామ జనసేన పార్్ట సీనియర్ నాయకులు ఆకుల ముతాయోల 
రావు, కిండపల్్ల వెింకటరమణ, తిర్మలనాదుని రామకృష్ణ, మ్డిసెటి్ట 
వెింకటేశ్ర రావు , అలగే కారయోకరతులు గ్రామ పెదదేలు తదితర్లు 
పాల్గనా్నర్.

గద్లూరు నియోజకవర్ెం జనసేన ఇనాచిరిజి 
బెల్లెంకెండ సాయిబాబు గ్రామాల పరయుటన

శతఘ్్న న్యోస్: ప్రకాశిం జిలా్ల, గిదదేలూర్ నియోజకవర్గిం జనసేన ఇనాచారిజీ 
బెల్లింకిండ సయిబ్బు రాచర్ల మిండలింలో పుళ్ళలచేర్వు, చన్నగానిపల్్ల 
చోల్లవీడు, అకవీడు, అరవీటికోట, అనింపలల్్ల, అనుమలవీడు, రాచర్ల, 
సోమిదేవిపల్్ల, సింగపేట గ్రామ్లో్ల సుడిగాల్ పరయోటన చేయడిం 
జరిగినది. గ్రామ్లో్లని రైతులు, రైతు కూలీలని కలసి సమసయోలను 
అడిగి తెలుసుకునా్నర్. ప్రభుత్ పాలనలో నితాయోవసర వసుతువులు చాలా 
పెరిగాయని ప్రజలు చెపా్పర్. ప్రజల సమసయోలు పరిష్ట్కరిం కావ్ల్ 
అింటే పవన్ కళ్యోణ్ ముఖయోమింత్రి కావ్లని కోర్కుింట్నా్నమని ప్రజలు 
ఇించారిజీ బెల్లింకిండ సయిబ్బుకు చెప్పటిం జరిగిింది. రాచర్ల మిండల 
కమిటీ గురిించ చరిచాించార్. ఈ కారయోక్రమింలో జిలా్ల కారయోదర్్శలు 
లింకా నరసిింహరావు, కాల్ బ్ల రింగయయో, రాచర్ల మిండల అధయోక్షుడు 
పుట్ట బ్లకృష్ణ, సిదదేిం వెింకటేశ్ర్్ల, లింకా జనారధిన్, ఏలిం పులా్లరావు, 
కుప్ప రింగస్మి కారయోకరతులు తదితర్లు పాల్గనా్నర్.

వాడెవడనా్న వీడెవడనా్న బాబు రెడిడేకి అడెడేవడన్న 
చెందెంగా మారిన కట్టీర్్వడు పెంచాయతీ

*చెట్లను నరికే అధికారమ్వరిచాచార్?
*అటవీ చట్టిం ప్రకారిం జరిమ్నా, నష్ట పరిహారిం, క్రమశిక్షణ చరయోలు తీసుకోవ్ల్
*పరాయోవరణ పరిరక్షణ భాదయోత ప్రతి ఒక్కరిది
*సింఘవిద్రోహాని్న జనసేన సహించదు
*జనసేన ఇించారిజీ డా.యుగింధర్

శతఘ్్న న్యోస్: కారే్టినగరిం మిండలిం, కట్్టరే్డు గ్రామపించాయతీ, కట్్టరే్డు గ్రామింలో ఉన్న 
ప్రాథమిక పాఠశలలో మూడు టేకు చెట్్ల, రెిండు కానుగ చెట్్ల, ఎనిమిది తైలిం చెట్లను వీఆరో్ బ్బు 
రెడిడి నరికి నేలమట్టిం చేసి, వ్టిని తన ఇింటికి తీసుకు పోవడాని్న జనసేన పార్్ట నియోజకవర్గ ఇించార్జీ 
డాక్టర్ యుగింధర్ పొన్న తీవ్రింగా ఖిండిించార్. వ్డెవడనా్న వీడెవడనా్న బ్బు రెడిడికి అడెడివడన్న 
అన్న చిందింగా పించాయతీ ఉిందని ఆగ్రహిం వయోకతుిం చేశర్. చెట్లను నరికే అధికారిం ఎవరిచాచార్? 
అటవీ చట్టిం ప్రకారిం బ్బు రెడిడికి జరిమ్నా, నష్ట పరిహారిం, క్రమశిక్షణ చరయోలు తీసుకోవ్లని ఈ 
సిందరభాింగా మిండల విదాయోధికారి ని కల్సి వినతిపత్రిం సమరి్పించ, డిమ్ిండ్ చేశర్. పరాయోవరణ 
పరిరక్షణ బ్ధయోత బ్బురెడిడికి లేదా? పించాయతీ సిబ్ిందికి లేదా? నిర్పేదలు చదువుతున్న బడిలో 
పరాయోవరణాని్న ప్రోతసుహించ పిల్లల ఆరోగాయోనికి, వ్రి అభివృదిధికి పాట్ పడాల్సున అధికారి అభివృదిధి 
నిరోధకింగా మ్రడిం హాసయోస్పదిం, అమ్నుషిం, హేయమన చరయో అని ఎదేదేవ్ చేశర్. బ్బు రెడిడి 
తన ఇింటి వదదే ఉన్న దుింగలను పాఠశలకు సమరి్పించా లని ఆగ్రహిం వయోకతుిం చేశర్. జనసేన పార్్ట 
సిదాధిింతాలో్ల పరాయోవరణాని్న పరిరక్షిించే విధ్నిం ముఖయోమనది అని తెల్పార్. పరాయోవరణ పరిరక్షణ 
బ్ధయోత ప్రతి ఒక్కరిదని ఈ సిందరభాింగా తెల్పార్. సింఘవిద్రోహ చరయోలను జనసేన పార్్ట సహించదు, 
ఎక్కడ అభివృదిధి నిరోధకిం ఉింట్ింద్ అక్కడ జనసేన ఉదభావిసుతుింది, ఎక్కడ ప్రజలు కష్ట్టలో్ల ఉింట్రో, 
అక్కడ జనసేన ఉింట్ింది, ఎక్కడ నిర్పేదలకు అనాయోయిం జర్గుతుింద్ అక్కడికి జనసేన వసుతుిందని 
హెచచారిించార్. ఈ కారయోక్రమింలో మిండల అధయోక్షులు శోభన్ బ్బు, ప్రధ్న కారయోదరి్శ నరేష్, జిలా్ల 
సింయుకతు కారయోదరి్శ రాఘవేింద్ర, ఉపాధయోక్షులు విజయ్ ఉనా్నర్.

నూజివీడు నియోజకవర్ెం విజయవాడ జిల్్లలో 
ఉెంచాలని జనసేన డిమాెండ్

శతఘ్్న న్యోస్:  న్జివీడు నియోజకవర్గిం విజయవ్డ జిలా్లలో ఉించాలని 
న్జివీడులో నిరసన దీక్షకు చాట్రయి మిండల జనసేన పార్్ట మదదేతు తెలపటిం 
జరిగిింది. ఈ కారయోక్రమింలో జనసేన నాయకులు కృష్ణ జిలా్ల ఉపాధయోక్షుడు మతెతు 
వెింకటేశ్రావు, రాష్ట మతసుకారా విభాగ కారయోదరి్శ యుగేిందర్, చాట్రాయి 
మిండలిం అధయోక్షులు నాయకులు ఆరెళ్్ళ కృష్ణ, ఆగిరిపల్్ల మిండలిం అధయోక్షులు 
పవన్, న్జివీడు అధయోక్షులు రాము, ముమమాలపల్్ల సునీల్, ఏనుగుల చక్రి, 
తుమమాల జగన్, వలసపల్్ల రామకృష్ణ, గోపాలకృష్, పాశిం నాగబ్బు పాల్గని 
న్జివీడుని విజయవ్డ జిలా్లలోనే ఉించాలని న్జివీడు జెఏసికి మదదేతు 
ఇవ్డిం జరిగిింది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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మేడిచర్ల పాలెం జనసేన పార్టీ 
గ్రామ కమిటీ నియామకెం

శతఘ్్న న్యోస్: రాజోలు, జనసేన పార్్ట గ్రామ అధయోక్షుల ఎని్నక మల్కిపురిం మిండల 
అధయోక్షులు మల్్లపూడి సతితుబ్బు  అధ్రయోింలో జరిగినది, మేడిచర్ల పాలెిం జనసేన పార్్ట గ్రామ 
అధయోక్షులుగా ఎని్నకైన శ్రీ చింతా రాజు, ఉపాధయోక్షులుగా అింబటి సుబ్్రావు కారయోదరి్శగా 
యర్రింశెటి్ట వెింకటేశ్ర రావు ఏకగ్రీవింగా ఎను్నకోబడడిం జరిగినది. ఈ కారయోక్రమింలో 
జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గనా్నర్.

జనసేన నాయకుడు “శ్వ కోటీ యాదవ్” కి సనామానెం
*జనసేన నాయకుడు “శివ కోటీ యాదవ్”ని సనామానిించన “షట-రియో జపాన్ కరాటే డూ 
ఇిండియా హింబు సింస్థ” నిరా్హకులు.

శతఘ్్న న్యోస్: ఈ నెల 6న వరింగల్ జిలా్ల నరసుింపేటలో 
షట-రియో జపాన్ కరాటే డూ ఇిండియా సింస్థ ఆధ్రయోింలో 
నిర్హించన జాతీయ స్థయి కరాటే పోటీలకు జనసేన పార్్ట 
నరసుింపేట నియోజకవర్గ నాయకుడు మేర్గు శివకోటీ యాదవ్ 
హాజరయియో విజేతలకు బహుమతులు ప్రదానిం చేయవలసి 
ఉిండగా, హైదరాబ్దులో పార్్ట ముఖయో సమ్వేశిం ఉిండటింతో 
ఈ కరాటే పోటీల కారయోక్రమింలో హాజర్ కాలేకపోవడిం వల్ల, ఆ 
సింస్థ రాష్ట టెకి్నకల్ డైరెక్టర్ షహాన్ రచచా భవ్నీ చింద్(బ్్లక్ బెల్్ట 

5 వ డాన్), సీనియర్ ఇనసు్ట్రక్టర్ గుింటి అశోక్(బ్్లక్ బెల్్ట 3 వ డాన్) లు జనసేన నాయకులు 
శివకోటీ యాదవ్ ని వ్రి గృహింలో కల్సి శలువ, మ్మ్ింటతో సనామానిించడిం జరిగిింది.” 
ఈ సిందరభాింగా మేర్గు. శివ కోటీ యాదవ్ మ్ట్్లడుతూ సీ్య రక్షణ, క్రమశిక్షణ, జాఞాపకశకితు, 
ఏకాగ్రత, శర్రక మరియు మ్నసిక దృఢత్ింని మ్రగు పర్చుకోవడింలో కరాటే ఎింతో మేలు 
చేసుతుిందని, అలాగే దాదాపు 30 సింవతసురాల నుిండి ఎనో్న వేల మింది విదాయోర్్థలను జాతీయ, 
అింతరాజీతీయ స్థయిలో కరాటే చాింపియను్లగా నిల్పి ప్రయోజకులను చేసిన రచచా శ్రీను బ్బు(కోయోష 
ఇిండియా చీఫ్ ఇనసు్ట్రక్టర్, బ్్లక్ బెల్్ట 7వ డాన్) నరసుింపేట ప్రాింత వ్సి అవడిం గర్కారణమని, 
జనసేన పార్్ట తరఫున అధినేత పవన్ కళ్యోణ్ స్ఫూరితుతో వ్రికి ప్రతేయోక అభినిందనలు, ధనయోవ్దాలు 
తెల్పార్.

కర్రపాడు బ్రిడిజి పై ఉన్న గెంతలను పూడిచి 
శ్రమదానెం చేసిన జనసేన

శతఘ్్న న్యోస్: గుింటూర్౼తాడికిండ నియోజకవర్గిం ఫిరింగిపురిం మిండలింలోని 
కర్రపాడు గ్రామింలో బ్రిడిజీ పై ఉన్న గుింతలను పూడిచా శ్రమదానిం చేసిన రాష్ట జనరల్ 
సెక్రటర్ బోనబోయిన శ్రీనివ్స్ యాదవ్, జిలా్ల అధయోక్షులు గాద వెింకటేశ్రావు. ఈ 
కారయోక్రమింలో జిలా్ల నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గనా్నర్.

మత్స్యకార అభ్యున్నతి భార్ బహిరెంగ సభ విధి విధానాలపై సమావేశెం

శతఘ్్న న్యోస్: నరసపురిం, ఈ నెల 20వ తేదీన జరగబోయ్ మతసుయూకార అభుయోన్నతి బ్రి 
బహరింగ సభ విధి విధ్నాలు నరసపురిం జనసేన పార్్ట ముఖయోనాయకులతో మరియు పార్్ట 
పెదదేలు, కారయోకరతులతో సమ్వేశమయియో చరిచాించడిం జరిగిింది. ఈ కారయోక్రమింలో జనసేన పారి్ట 
మతసుయూకార విభాగ చైరమాన్ మరియు నరాసుపురిం జనసేన నాయకులు బొమిమాడి నాయకర్, జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు అధిక సింఖయోలో పాల్గనా్నర్.

నూజివీడుని విజయవాడ జిల్్లలోనే ఉెంచాలని 
జనసేన డిమాెండ్

శతఘ్్న న్యోస్: కృష్ట్ణ జిలా్లలో ఉన్న న్జివీడు నియోజకవరా్గని్న ఏలూర్ జిలా్లలో 
కలపడాని్న వయోతిరేకిస్తు, న్జివీడుని విజయవ్డ జిలా్లలోనే ఉించాలని కోర్తూ, జిలా్లల 
విభజనలో న్జివీడు పరిసర ప్రాింత ప్రజలకు జరిగిన అనాయోయింపై న్జివీడు జేఏసీ 
ఆధ్రయోింలో జర్గుతున్న నిరసన కారయోక్రమింలో కృష్ట్ణజిలా్ల జనసేన పార్్ట ఉపాధయోక్షులు మతెతు 
వెింకటేశ్రరావు మరియు జనసేన మతసుయూకార సమితి రాష్ట ప్రధ్న కారయోదరి్శ యుగేిందర్ 
తో కల్సి పాల్గని సింఘీభావిం తెల్పిన జనసేన పార్్ట న్జివీడు నియోజకవర్గిం నాయకులు 
పాశిం నాగబ్బు. ఈ కారయోక్రమములో నియోజకవర్గ జనసేన పార్్ట మిండల అధయోక్షులు, 
జనసైనికులు నాయకులు పాల్గనా్నర్.

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

వేలేరుపాడు మండల కమిటి నియామక కారయూక్రమంవేలేరుపాడు మండల కమిటి నియామక కారయూక్రమం
శతఘ్్న న్యోస్: పోలవరిం నియోజకవర్గిం, వేలేర్పాడు మిండలిం, జనసేన జిలా్ల శతఘ్్న న్యోస్: పోలవరిం నియోజకవర్గిం, వేలేర్పాడు మిండలిం, జనసేన జిలా్ల 
అధయోక్షులు కటికలపూడి గోవిిందరావు అదేశనుసరిం జిలా్ల నాయకులు కరాటము అధయోక్షులు కటికలపూడి గోవిిందరావు అదేశనుసరిం జిలా్ల నాయకులు కరాటము 
సయి, గడడిమనుగు రవి మరియు పోలవరిం జనసేన ఇింఛారిజీ చర్రి బ్లరాజు ల సయి, గడడిమనుగు రవి మరియు పోలవరిం జనసేన ఇింఛారిజీ చర్రి బ్లరాజు ల 
సలహాలు స్చనలు తీసుకని మిండల మరియు గ్రామ కమిటీలు ఏరా్పట్ చేయడానికి సలహాలు స్చనలు తీసుకని మిండల మరియు గ్రామ కమిటీలు ఏరా్పట్ చేయడానికి 
బుధవ్రిం వేలేర్పాడు మిండల జనసేన ముఖయో కారయోకరతులతో సమ్వేశిం ఏరా్పట్ బుధవ్రిం వేలేర్పాడు మిండల జనసేన ముఖయో కారయోకరతులతో సమ్వేశిం ఏరా్పట్ 
చేయడిం జరిగిింది. ఈ సమ్వేశములో అిందర్ చరిచాించన మీదట ఏకాభిప్రాయింకి చేయడిం జరిగిింది. ఈ సమ్వేశములో అిందర్ చరిచాించన మీదట ఏకాభిప్రాయింకి 
వచచా రేపటి నుిండి గ్రామ్లో్ల అిందర్ తిరిగి కమిటీలు వేయాలని నిర్ణయించార్. వచచా రేపటి నుిండి గ్రామ్లో్ల అిందర్ తిరిగి కమిటీలు వేయాలని నిర్ణయించార్. 
కమిటీలు పూరితు అయిన తరా్త ఒకరోజు నియోజకవర్గ నాయకులను పిల్పిించ సభ కమిటీలు పూరితు అయిన తరా్త ఒకరోజు నియోజకవర్గ నాయకులను పిల్పిించ సభ 
నిర్హించ వ్రి సమక్షింలో సభలో ఆమోదిం పొిందాలని నిర్ణయిించామని వేలేర్పాడు నిర్హించ వ్రి సమక్షింలో సభలో ఆమోదిం పొిందాలని నిర్ణయిించామని వేలేర్పాడు 
మిండల అదయోక్షులు గణేశుల ఆదినారాయణ తెల్పార్.మిండల అదయోక్షులు గణేశుల ఆదినారాయణ తెల్పార్.

అగ్నిప్రమాద బాధితులక మనోధైరాయూనినిచి్చన వి.ఆర్.ప్రం జనసేనఅగ్నిప్రమాద బాధితులక మనోధైరాయూనినిచి్చన వి.ఆర్.ప్రం జనసేన
శతఘ్్న న్యోస్: వి.ఆర్.పురిం మిండలింలోని కట్ర్గొముమా గ్రామింలో ప్రమ్దవశతుతు పూరితుగా శతఘ్్న న్యోస్: వి.ఆర్.పురిం మిండలింలోని కట్ర్గొముమా గ్రామింలో ప్రమ్దవశతుతు పూరితుగా 
దగధిమపోయిన ఇింటిని మరియు కుట్ింబ సభుయోలను జనసేన పార్్ట మిండల నాయకులు దగధిమపోయిన ఇింటిని మరియు కుట్ింబ సభుయోలను జనసేన పార్్ట మిండల నాయకులు 
పరామరి్శించ, వ్రికి నితాయోవసర సర్కులు, దుప్పట్్ల మరియు కింత ఆరిదేక సహాయిం చేయడిం పరామరి్శించ, వ్రికి నితాయోవసర సర్కులు, దుప్పట్్ల మరియు కింత ఆరిదేక సహాయిం చేయడిం 
జరిగిింది. వ్రి కుట్ింబ్నికి అిండగా ఉింట్మని భరోస ఇవ్డిం జరిగిింది. పూరితుగా జరిగిింది. వ్రి కుట్ింబ్నికి అిండగా ఉింట్మని భరోస ఇవ్డిం జరిగిింది. పూరితుగా 
నిరా్సితులైన కుట్ింబ్ని్న తక్షణమే ప్రభుత్ిం ఆదుకోవ్లని డిమ్ిండ్ చేయడిం జరిగిింది. ఈ నిరా్సితులైన కుట్ింబ్ని్న తక్షణమే ప్రభుత్ిం ఆదుకోవ్లని డిమ్ిండ్ చేయడిం జరిగిింది. ఈ 
కారయోక్రమింలో మిండల అధయోక్షులు ములకాల సయికృష్ణ, నాయకులు కనుగుల శ్రీనివ్స్ రెడిడి, కారయోక్రమింలో మిండల అధయోక్షులు ములకాల సయికృష్ణ, నాయకులు కనుగుల శ్రీనివ్స్ రెడిడి, 
కోట్ల మోహన్ రెడిడి, ముతాయోల నాగేింద్ర, పోష రెడిడి, నాగరాజు, రాజేింద్ర మరియు జనసైనికులు కోట్ల మోహన్ రెడిడి, ముతాయోల నాగేింద్ర, పోష రెడిడి, నాగరాజు, రాజేింద్ర మరియు జనసైనికులు 
పాల్గనా్నర్.పాల్గనా్నర్.

ప్రారంభోత్సవం హడావుడి జాసి్త, పనులు ప్రారంభం న్సి్త?ప్రారంభోత్సవం హడావుడి జాసి్త, పనులు ప్రారంభం న్సి్త?
శతఘ్్న న్యోస్: పెడన, గత సింవతసురిం అకో్టబర్ 15వ శతఘ్్న న్యోస్: పెడన, గత సింవతసురిం అకో్టబర్ 15వ 
తేదీన నడుపూర్-కతతుపల్్ల రహదారిని అట్టహాసింగా తేదీన నడుపూర్-కతతుపల్్ల రహదారిని అట్టహాసింగా 
శింకుస్థపన చేశర్. ఇప్పటికీ నాలుగు నెలలు శింకుస్థపన చేశర్. ఇప్పటికీ నాలుగు నెలలు 
పూరతుయిన, పనులు ప్రారింభిం కాలేదు. ఆ రోడుడిపై పూరతుయిన, పనులు ప్రారింభిం కాలేదు. ఆ రోడుడిపై 
ఇప్పటివరకు తటె్టడు మటి్ట పడలేదు. పెడన మిండలిం ఇప్పటివరకు తటె్టడు మటి్ట పడలేదు. పెడన మిండలిం 
నడుపూర్, ముదినేపల్్ల మిండలిం కతతుపల్్ల వరకు నడుపూర్, ముదినేపల్్ల మిండలిం కతతుపల్్ల వరకు 
కోడూర్, నిందిగామ, లింకలకలవగుింట, ఉరివి కోడూర్, నిందిగామ, లింకలకలవగుింట, ఉరివి 
గ్రామ్ల మీదగా 19.03 కీ.మీ మేర బీటీ రహదారి గ్రామ్ల మీదగా 19.03 కీ.మీ మేర బీటీ రహదారి 
నిరిమాించాలని ఇిందుకుగాను మొతతుిం ర్.65.68 కోట్ల నిరిమాించాలని ఇిందుకుగాను మొతతుిం ర్.65.68 కోట్ల 
నిధులు వెచచాసుతున్నట్్ల గొప్పలు చెపా్పర్. అదే రోజు నిధులు వెచచాసుతున్నట్్ల గొప్పలు చెపా్పర్. అదే రోజు 
నడుపూర్ – ఆర్ వి పల్్ల రహదారి పనులు కూడా నడుపూర్ – ఆర్ వి పల్్ల రహదారి పనులు కూడా 
ప్రారింభోతసువిం చేశర్. దీని నిమితతుిం ర్.1.30 ప్రారింభోతసువిం చేశర్. దీని నిమితతుిం ర్.1.30 
కోట్ల నిధులు ఖర్చా చేసతురని చెపు్పకచాచార్.కోట్ల నిధులు ఖర్చా చేసతురని చెపు్పకచాచార్.

పై రెిండు రోడ్లలో ఇప్పటివరకు పైస పని కూడా చేయలేదు.పై రెిండు రోడ్లలో ఇప్పటివరకు పైస పని కూడా చేయలేదు.
ఆింధ్రప్రదేశ్ రోడ్ల అధ్్న పరిసి్థతిపై పవన్ కళ్యోణ్ ఆదేశలతో జనసేన పార్్ట డిజిటల్ కాయోింపెయిన్ నిర్హించడిం ఆింధ్రప్రదేశ్ రోడ్ల అధ్్న పరిసి్థతిపై పవన్ కళ్యోణ్ ఆదేశలతో జనసేన పార్్ట డిజిటల్ కాయోింపెయిన్ నిర్హించడిం 
తెల్సిన విషయమే. ఎమ్మాలేయో జోగి రమేష్ ప్రారింభోతసువ ఆరాభాట్లు తప్ప, క్షేత్రస్థయిలో పనులు ప్రారింభాని్న తెల్సిన విషయమే. ఎమ్మాలేయో జోగి రమేష్ ప్రారింభోతసువ ఆరాభాట్లు తప్ప, క్షేత్రస్థయిలో పనులు ప్రారింభాని్న 
పటి్టించుకోరని నియోజకవర్గిం ప్రజలు అనుకుింట్నా్నర్. పెడన మిండలింలో ఈరోజు మరో రెిండు శిలాఫలకాలు పటి్టించుకోరని నియోజకవర్గిం ప్రజలు అనుకుింట్నా్నర్. పెడన మిండలింలో ఈరోజు మరో రెిండు శిలాఫలకాలు 
వెల్శయి. పెడన నియోజకవర్గింలో రోడ్ల పరిసి్థతి నరకానికి నకళ్్ళ గా తయారయాయోయి. ప్రయాణికులు తీవ్ర వెల్శయి. పెడన నియోజకవర్గింలో రోడ్ల పరిసి్థతి నరకానికి నకళ్్ళ గా తయారయాయోయి. ప్రయాణికులు తీవ్ర 
ఇబ్ిందులు పడుతునా్నర్. ప్రజలు కోర్కునేది శిలాఫలకాలు కాదు. శశి్త రోడు్ల. ప్రారింభోతసువ్లు కాదు, ఇబ్ిందులు పడుతునా్నర్. ప్రజలు కోర్కునేది శిలాఫలకాలు కాదు. శశి్త రోడు్ల. ప్రారింభోతసువ్లు కాదు, 
ప్రారింభిించన రోడ్లను పూరితు కావ్లని కోర్కుింట్నా్నరని పెడన నియోజకవర్గిం జనసేన పార్్ట నాయకులు ఎస్ వి ప్రారింభిించన రోడ్లను పూరితు కావ్లని కోర్కుింట్నా్నరని పెడన నియోజకవర్గిం జనసేన పార్్ట నాయకులు ఎస్ వి 
బ్బు సమ్మాట అనా్నర్.బ్బు సమ్మాట అనా్నర్.

రామచంద్రప్రం నియోజకవరాగానిని రామచంద్రప్రం నియోజకవరాగానిని 
కాక్న్డ జిలాలాలో కలపాలని చేస్తనని దీక్షక జనసేన మద్దతుకాక్న్డ జిలాలాలో కలపాలని చేస్తనని దీక్షక జనసేన మద్దతు

శతఘ్్న న్యోస్: రామచింద్రపురిం పట్టణము, రామచింద్రపురిం మిండలిం, కాజులూర్ మిండలిం శతఘ్్న న్యోస్: రామచింద్రపురిం పట్టణము, రామచింద్రపురిం మిండలిం, కాజులూర్ మిండలిం 
మరియు గింగవరిం మిండలాలు ఉన్న రామచింద్రపురిం నియోజకవరా్గని్న కాకినాడ జిలా్లలో మరియు గింగవరిం మిండలాలు ఉన్న రామచింద్రపురిం నియోజకవరా్గని్న కాకినాడ జిలా్లలో 
కలపాలని పార్్టలకు అతీతింగా చేసుతున్న నిరాహరదీక్షకు రామచింద్రపురిం నియోజకవర్గిం జనసేన కలపాలని పార్్టలకు అతీతింగా చేసుతున్న నిరాహరదీక్షకు రామచింద్రపురిం నియోజకవర్గిం జనసేన 
పార్్ట ఇించార్జీ పోల్శెటి్ట చింద్రశేఖర్ మదదేతు తెలపడింజరిగిింది. ఈ కరయోక్రమ్నికి జనసేన పార్్ట పార్్ట ఇించార్జీ పోల్శెటి్ట చింద్రశేఖర్ మదదేతు తెలపడింజరిగిింది. ఈ కరయోక్రమ్నికి జనసేన పార్్ట 
కారయోదరి్శ బుింగా రాజు, రాింబ్బు నాయుడు, కలగాని సతీష్ తదితర జనసైనికులు వెళ్్ల కలవడిం కారయోదరి్శ బుింగా రాజు, రాింబ్బు నాయుడు, కలగాని సతీష్ తదితర జనసైనికులు వెళ్్ల కలవడిం 
జరిగిింది.జరిగిింది.

గాజువాక నియోజకవర్ెం 64వార్డే యారాడ గ్రామెంలో 
“స్వచచి సర్్వక్షన్”

శతఘ్్న న్యోస్: గాజువ్క 
నియోజకవర్గిం 64వ్ర్డి యారాడ 
గ్రామింలో జరిగిన “స్చచా 
సరే్క్షన్” అనే కారయోక్రమింలో 
పాల్గన్న జోనల్ కమీషనర్ 

శ్రీధర్ మరియు 64వ వ్ర్డి జనసేన కారొ్పరేటర్ దల్్ల గోవిిందరెడిడి. జనసేన కారొ్పరేటర్ 
దల్్ల గోవిిందరెడిడి మ్ట్్లడుతూ “మన చెతతు మన బ్ధయోత” మరియు” పా్లసి్టక్ సించులు 
వదుదే – గుడడి సించులు ముదుదే” అనే నినాదిం చెప్పడిం జరిగిింది. అలాగే తడిచెతతు – 
పొడిచెతతు వేర్చేసి పారిశుధయో కారిమాకులుకు అిందజేయాలనీ కోర్తూ… పా్లసి్టక్ రహత 
విశఖపట్నింగా చేయాల్ అని అక్కడ ఉన్న ప్రజలు అిందర్ భాగస్మయోిం అవ్్లని 
చెప్పడిం జరిగిింది. అలాగే కారొ్పరేటర్ యారాడ హైస్్కల్ కు వెళ్్ల అక్కడ ఉన్న సమసయోలు 
తెలుసుకని పిల్లలను ఉదేదేశిించ మ్ట్్లడుతూ బ్గా చదివి తల్్లదిండ్రులకు మరియు 

మన గ్రామింకు మించ పేర్ 
పాఖయోతులు సింపాదిించ పెట్్టలని 
కోర్కుింట్నా్ననని తెల్పార్. 
ఈ కారయోక్రమింలో డి.హెచ్.
ఎిం.ఓ వ్లింటీర్సు మరియు 
శనిటేషన్ సెక్రటరి, శనిటేషన్ 
ఇనెసుపెక్టర్, గ్రామ పెదదేలు మరియు 
మహళలు పాల్గనా్నర్.

మదనపలి్ల జిల్్లకై ఒకకా అడుగ
 “వాక్ ఫర్ మదనపలి్ల డిసి్రిక్టీ”

శతఘ్్న న్యోస్: మదనపల్్ల జిలా్ల 
సధన జెఏసి ఆధ్రయోింలో బుధవ్రిం 
ఎనీ్టఆర్ సరి్కల్ నుిండి అనిబిసెింట్ 
సరి్కల్ వరకు మదనపల్్ల జిలా్ల సధన 
జెఏసి ఆధ్రయోింలో జనసేన పార్్ట వివిధ 
రాజకీయ పార్్టలు, ప్రజా సింఘాలు 
మదనపల్్ల నియోజకవర్గిం ప్రజలతో 
కల్సి మదనపల్్లని జిలా్ల చేయాలనే 

విషయిం గురిించ జరిగిన నిరసన నినాదాలు చేయడమనది. ఈ కారయోక్రమింలో 
జనసేన పార్్ట ప్రధ్న కారయోదరి్శ దారిం అనిత మదనపల్్ల జనసేన నాయకులు రాిందాస్ 
చౌదరి, శ్రీనివ్స్, వెింకటేష్, పవన్ తదితర్లు పాల్గనా్నర్.
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గెంతకల్ జిల్్ల సాధన సమితి చేపటటీబోయే ప్రతి ఉదయుమానికి 
జనసేన పార్టీ అెండగా ఉెంటెంది: వాసగరి మణ్కెంఠ

శతఘ్్న న్యోస్: అనింతపురిం జిలా్ల, గుింతకల్ నియోజకవర్గిం, గుింతకల్ జిలా్ల సధన సమితి 
ఆధ్రయోింలో నేడు గుింతకల్ పట్టణిం డాక్టర్ “బ్బ్సహెబ్ అింబేద్కర్” విగ్రహిం సరి్కల్ వదదే 
చేసుతున్న నిరసన దీక్షకు అనింతపురిం జిలా్ల జనసేన పార్్ట కారయోదరి్శ శ్రీ వ్సగిరి మణికింఠ మరియు 
మిండల అధయోక్షుడు కుర్బ పుర్షోతతుిం లు సింఘీభావిం తెల్పార్. ఈ సిందరభాింగా వ్సగిరి 
మణికింఠ మ్ట్్లడుతూ గుింతకల్ పట్టణిం అనేక ఉపాధి అవకాశలు కల్గినట్వింటి సి్పని్నింగ్ 
మిలు్ల, సి్లప్పర్ ఫ్యోక్టర్, లెదర్ ఫ్యోక్టర్, టైర్ ఫ్యోక్టర్ మరియు రైలే్ జోన్ విషయింలో మోస పోయిిందని 
ఇపు్పడు మర్ కతతు జిలా్లల విషయింలోన్ అదే జర్గుతుిందని గుింతకలు్ల జిలా్ల ఏరా్పట్కు 
అవసరమన ప్రభుత్ స్థలాలు మరియు దేశింలో ఎక్కడికైనా చేర్కోడానికి అతిపెదదే రైలే్ జింక్షన్ 
భౌగోళ్కింగా అని్న రకాల వసతులు పుష్కలింగా ఉనా్నయని తెల్పార్. 1956 నుిండి గుింతకలు్ల 
జిలా్లకు కావ్ల్సున అర్హతలు కల్గి ఉింది కానీ నాయకులు నిర్లక్షయూిం, స్ర్థిం ప్రజల పాల్ట శపింగా 
మ్రిింది అనా్నర్, ఇప్పటికైనా ప్రభుత్ిం పునరాలోచన చేసి గుింతకలు్లను జిలా్లగా ప్రకటిించాలని 
డిమ్ిండ్ చేస్తు రాబోయ్ రోజులో్ల గుింతకల్ జిలా్ల సధన సమితి చేపట్టబోయ్ ప్రతి ఉదయోమ్నికి 
జనసేన పార్్ట అిండగా ఉింట్ిందని తెల్పార్. ఈ కారయోక్రమింలో ఆింధ్రప్రదేశ్ రాష్ట సయిధరింతేజ్ 
యువత అధయోక్షులు పవర్ శేఖర్, స్రయోనారాయణ, గాజుల రాఘవేింద్ర, సుబ్యయో, మధు, మింజు 
తదితర్లు పాల్గనా్నర్.

గుంతకల్ ను జిలాలా కేంద్రంగా ప్రకటించాల్

శతఘ్్న న్యోస్: అనింతపురిం జిలా్ల, గుింతకల్ నియోజకవర్గిం, గుింతకల్ ను 
జిలా్ల కేింద్రింగా ప్రకటిించాలని కోర్తూ డా. బి.ఆర్ అింబేద్కర్ విగ్రహిం వదదే 
గుింతకలు్ల జిలా్ల సధన సమతి వ్ర్ చేపటి్టన “నిరసన దీక్ష” కారయోక్రమింలో 
పాల్గని మదదేతు తెల్పిన జనసేన పార్్ట అనింతపురిం జిలా్ల సింయుకతు కారయోదరి్శ 
“అరికేరి జీవన్ కుమ్ర్” మరియు “తాడిపత్రి విజయకుమ్ర్” గుింతకల్ 
జనసైనికులు ఆర్ సి సురేష్, సోహెల్, దశరథ్, మహేష్, మనీ, ఫిరోజ్, రవి 
పాల్గనా్నర్. ఈ సిందరభాింగా మ్ట్్లడుతూ అని్న అర్హతలు కల్గిన గుింతకలు్లను 
జిలా్ల చేయకపోవడిం చాలా బ్ధ్కరిం. రోడు్ల వేయిండని అడిగితే జిలా్లకు ఒక 
ఎయిరో్పర్్ట కడతాము గాలో్ల ఎగరిండి అని.. ఉద్యోగులకు నాయోయిం చేయిండి అని 
అడిగితే ఉద్యోగులకు ఎసమా ప్రయోగిసతుమని భయపెట్టడిం, కరెింట్ కట్ చేస్తు 
చల్లర రాజకీయిం చేసుతునా్నర్. ఇప్పటికైన ప్రభుత్ిం ప్రజా సమసయోలు తీర్స్తు.. 
తుతు మింత్రింగా రెవెన్యో డివిజన్ అనీ ప్రకటిించడిం కాకుిండా గుింతకలు్లను 
జిలా్లగా ప్రకటిించాల్ అనీ డిమ్ిండ్ చేశర్.

లివర్ ఇన్ఫెక్షన్ తో బాధపడుతున్న జనసైనికునికి అెండగా జనసేన 

శతఘ్్న న్యోస్: జగ్గయయోపేట నియోజకవర్గిం, షేర్ మొహమాద్ పేట గ్రామనికి 
చెిందిన షైక్ పాష్ట జనసైనికుడు ల్వర్ ఇనెఫూక్షన్ తో బ్ధ పడుతూ హాసి్పటల్ 
నుించ తిరిగి ఇింటికి వచచాన సిందరభాింగా జగ్గయయోపేట మిండల అధయోక్షులు 
తులసి బ్రహమాిం  ఆధ్రయోింలో గ్రామ జనసైనికులతో కల్సి పరామరి్శించ ఖర్చాల 
నిమితతుిం 15,000 ర్. అిందచేయటిం జరిగిింది. 
పార్్ట పెదదేలు పాష్ట గారితో మ్ట్్లడి ధైరయోిం చెప్పటిం జరిగిింది. పార్్ట తర్పున 
అని్న విధ్లుగా సహాయిం అిందిసతుమని నాయకులు తెలపటిం జరిగిింది.
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