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ప్రజలు గౌరవప్రదంగా జీవంచడం వైసీపీ 

ప్రభుత్వానికి నచ్చదు - శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
ప్రజలు గౌరవప్రదంగా జీవంచడం ఈ ప్రభుత్వానికి నచ్చదు. చెత్త పన్ను వధంపే 
ఒక దరిద్ం అన్కంటే వసూలు చేస్్తనను వధానం మరింత దిగజారుడుగా 
ఉంది. కర్నులులో వ్యాపారులు ఆ పన్ను చెల్లంచలేదని దుకాణాల మందు- 
సిటీలోని చెత్తన్ తెచ్్చ వేసి అవమానిస్్తరా? ఇది కచ్్చతంగా మానవ హక్కుల 
ఉల్లంఘనే!!

ప్రజల మంచ్ కోరి పరిపాలన చేస్్తననుట్్ల ఏ కోశానా కనిపంచడం లేదు. పన్ను 
కట్టకపోతే స్మాన్్ల పట్్టక్పోత్మని కాకినాడ మనిసిపల్ కార్పొరేషన్ వ్ళ్ళు 
ట్రాక్టరు్ల వేస్కని తిరగడం ఏం సూచ్స్తంది? డెయిలీ ఫైనాన్సి వ్యాపారం 
చేస్కనేవ్ళళు ఆలోచనలా ఉంది అని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ట్వాట్టర్ ద్వారా 
తెలపారు.

జనసేన అధికార ప్రతినిధి మరియు పబ్లిక్ పాలసీ వశ్లిషకుడిగా శ్రీ బుర్రా నాగ త్రినాధ్ నియామకం
శతఘ్ను న్యాస్: జనసేన పార్్టలో  క్రియాశీలకంగా  పని చేస్్తనను శ్రీ బుర్రా నాగ త్రినాధ్ న్ జనసేన రాష్ట్ర అధకార ప్రతినిధ మరియు ప్రజా 
వధానాల వశ్్లషక్డుగా పార్్ట అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు నియమంచారు. వశాఖ నగర వ్సి  అయిన శ్రీ తినాధ్ ఉననుత వద్యావంతుడు. 
తెలుగు,  ఇంగ్్లష్ భాషలలో  ప్రవీణుడు.
యువజన నాయక్డిగా కామన్ వెల్్త యువజన మండలలో డిప్యాటీ హెడ్ గా పని చేసూ్త 53 దేశాలక్ సేవలు అందించారు. మఖయాంగా 
పబ్్లక్ పాలసీ నేపథయాంలో స్మారు అయిదు వేల గ్రామాలలో పరయాట్ంచారు. అనేక జాతీయ,అంతరాజాతీయ కారయాకలాపాలలో క్రియాశీలకంగా 
పనిచేశారు. పార్్ట అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆధవారయాంలోని  ‘జనసేన యువ నాయకతవాం’ వభాగంలో గత మూడేళ్ళుగా శ్రీ బుర్రా 

త్రినాధ్ తర్ఫీదు పంద్రు.ఈ వభాగం శిక్షణ కారయాక్రమం సంప్ర్ణమగా  శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి నేతృతవాంలో కనస్గుతుంది.ఈ సందర్ంగా శ్రీ త్రినాధ్ క్ శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు శుభాభినందనలు తెలపారు.

దాడుల సంస్కృతిని వడనాడాలి – వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్
శతఘ్ను న్యాస్: నాగర్ కర్నుల్ నియోజకవర్ంలో ఎమ్మెలేయా మర్రి జనార్దన్ రెడిడి ద్డుల సంసకుృతి వడనాడాలని జనసేన యువజన వభాగం రాష్ట్ర అధయాక్షులు వంగ లక్షష్మణ్ 
గౌడ్ డిమాండ్ చేశారు. శుక్రవ్రం నాడు ఇటీవల ట్ఆర్ఎస్ పార్్ట నేతలు ద్డి చేసిన బీజేవైఎం వజయభాసకుర్ రెడిడి క్ట్ంబానిను జనసేన బృందం పరామరి్శంచడం 
జరిగ్ంది. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్్లడుతూ నియోజకవర్ంలో ఎప్పొడు లేని వధంగా ద్డి సంసకుృతిని ఎమ్మెలేయా మర్రి జనార్దన్ రెడిడి ప్రోతసిహిస్్తనానురని వెంటనే 
వ్ట్కి చరమగీతం అనిను ప్రజా సంఘాలన్ కలుప్కని జనసేన పార్్ట ఆధవారయాంలో ప్రజా ఉదయామాలు నిరవాహించ్ తగ్న గుణపాఠం చెబుత్మని హెచ్చరించారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో నాయక్లు ప.ఆర్.రఘు, జానీ, రాకెష్ రెడిడి, రేచర్ల శ్ఖర్, బారిగారి రాజేందర్, సూరయా, జెర్రిపాట్ చంద్శ్ఖర్, సంతోష్, గౌరవ్, బొట్కు రమేష్ తదితరులు 
పాల్్నానురు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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పవన్ కళ్యాణ్ గురించి వయాకితిగతంగా మాట్లిడితే జనసైనికులు ధీటుగా స్ందిస్తిరు: వనుత కోట్
శతఘ్ను న్యాస్: శ్రీకాళహసి్త ఎమ్మెలేయా బ్యయాప్ మధుసూధన్ రెడిడి అసంబీ్లలో జనసేన పార్్ట అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ని వయాకి్తగతంగా వమరి్శంచడానిను ఖండిసూ్త నియోజకవర్ ఇనా్చరిజా 
శ్రీమతి వన్త కోట్ శుక్రవ్రం తిరుపతి ప్రెస్సి క్లబ్ నందు మీడియా సమావేశం ఏరాపొట్ చెయయాడం జరిగ్ంది. మార్్చ 14 న జనసేన ఆవరా్వ సభలో జనసేన సత్్త చూసి వెన్నుమకలో 
వణుక్ ప్ట్్ట మఖయామంత్రి జగన్ ఎమ్మెలేయాలక్ గ్రామాలో్ల పరయాట్ంచ్ లేక్ంటే ఎమ్మెలేయా సీట్ కూడా ఇవవాన్ అని నిరే్దశించ్నందున, ప్రజాదరణ కోలోపొయిన ఈ ఎమ్మెలేయా, సంత పార్్ట 
నాయక్ల దగ్ర వశావాసం కోలోపొయిన ఎమ్మెలేయా వచే్చ ఎనినుకలో్ల ఎమ్మెలేయా సీట్ కోసం పవన్ కళ్యాణ్ ని వమరి్శంచారు. నియోజకవర్ సమసయాలు ఈ 3 సంవతసిరాలలో ఏనాడూ 
మాట్్లడక్ండా ఒక కమ్డియన్ లాగా వయావహరించడం నియోజకవర్ ప్రజలన్ అవమానించడం తపపొ ద్నివల్ల ప్రజలక్ ఉపయోగంలేదు. దేవ్లయం లాంట్ అసంబీ్లలో ప్రజా 
సమసయాలు గురించ్ చరి్చంచక్ండా వెకిల చేస్టలతో వయావహరించడం ఆయన రాజకీయ పరిపకవాతకి నిదర్శనం. మీరు ఈ 3 సంవతసిరాలలో గ్రామాలో్ల చేసిన అభివృదిధి శూనయాం. రాబోయే 
రెండు సంవత్సిరాలు అయినా ప్రజా సమసయాలపై దృష్్ట పెడితే కనీసం ఎమ్మెలేయా సీట్ అయినా దక్కుతుందని తేయజేయడం జరుగుతుంది. దమమెంటే 3 సంవతసిరాలలో నియోజకవర్ంలో 
చేసిన అభివృధ పై బహిరంగ చర్చక్ రావ్లని డిమాండ్ చేస్్తనానుం. మీరు అక్రమంగా ఈ 3 సంవతసిరాలలో సంపాదించ్న, దోచుక్నను వ్ట్పై చర్చక్ రావ్లని డిమాండ్ చేస్్తనానుం. 
ఇంకకకు స్రి పవన్ కళ్యాణ్ గురించ్ వయాకి్తగతంగా మాట్్లడితే ధీట్గా జనసైనిక్లు సపొందిస్్తరని తెలయజేయడం జరిగ్ంది. ఈ కారయాక్రమంలో శ్రీకాళహసి్త మండల అధయాక్షులు 
రాఘవయయాతో మండల అధయాక్షులు కపపొల గోప, రేణిగుంట మండల అధయాక్షులు మనిక్మార్ రెడిడి, నాయక్లు త్యాగరాజుకి, భాగయాలక్ష్మి, ఉమామహేశవారి, జ్యాతి, నితీష్ క్మార్, 
తదితరులు పాల్్నానురు.

‘అరుణ రాయపాటి’ ని సత్రించిన ఒంగోలు జనసేన
శతఘ్ను న్యాస్: ఒంగోలు జనసేన పార్్ట వీర మహిళ అరుణ రాయపాట్ రాష్ట్ర అధకార ప్రతినిధగా నియమతులు అయిన సందర్ంగా శుక్రవ్రం ఒంగోలులోని జనసేన 
పార్్ట కారాయాలయంలో కేక్ కట్ంగ్ మరియు అభినందన కారయాక్రమం జరిగ్ంది. ఈ కారయాక్రమంలో రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరి్శ పెదప్డి వజయ్ క్మార్, ప్రకాశం జిలా్ల 
జనసేన నాయక్లు కందుకూరి బాబు, ఒంగోలు నగర అధయాక్షులు మలగా రమేష్, ప్రకాశం జిలా్ల జనసేన కారయాదరి్శ కళ్యాణ్ మత్యాల, ఒంగోలు నగర జనసేన పార్్ట 
ఉపాధయాక్షులు పల్ల రాజేష్, ఒంగోలు నగర జనసేన పార్్ట ప్రధాన కారయాదరు్శలు దండే అనిల్, కందుకూరి వ్స్, మని రాయ్సి, పల్ల ప్రమీల, ఒంగోలు నగర జనసేన పార్్ట 
కారయాదరు్శలు మనోజ్ రాయల్సి, నరేంద్ వేంప, గోవంద్ కోమల, ఒంగోలు నగర సంయుక్త కారయాదరు్శలు గంధం నరేష్, నజీర్, స్భాని, ఉష, ఆక్పాట్ ఉష, 37వ 
డివజన్ అధయాక్షులు నరహరి స్ంబయయా, 38వ డివజన్ అధయాక్షులు అలా నారాయణ, 25వ డివజన్ అధయాక్షులు పోకల నరేంద్, 28వ డివజన్ కోట స్ధీర్, 1వ డివజన్ 
అధయాక్షులు హర్ష వరధిన్, 2వ డివజన్ అధయాక్షులు బ్రహమె నాయుడు, 29వ డివజన్ అధయాక్షులు దళ మహేష్, మరియు జనసేన నాయక్లు అరవంద్ మత్యాల, ఈదుపల్ల 
మని, నరేష్ చెన్ను, స్యి క్మార్, శాలు, పస్ప్లేట్ శ్రీన్, వనయ్ కపోపొలు, గోపశెట్్ట వెంకటేష్, స్యి ఐనబతి్తన, చ్నను స్యి, వసంత్ నాయుడు, నవీన్ నాయుడు, 
కలా్ల స్ధీర్, స్నీల్ మరియు జనసేన సీనియర్ నాయక్రాలు కోసూరి శిర్ష, నాగంద్ం తదితరులు పాల్్నానురు.
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గుంతకలులి టౌన్ లో మహిళ పై దాడి
శతఘ్ను న్యాస్: గుంతకలు్ల, మొగుడు పల్లలు ఎవరు లేని ఒంటరి మహిళన్ 
శ్రీలంక కాలనీకి చెందిన యువక్డు లంగ్కంగా ద్డి చేసి, ఆమ్న్ 
శార్రకంగాన్ వచక్షణారహితంగా కట్్టడు. వషయం తెలుస్క్నను జనసేన 
పార్్ట నాయక్లు మరియు వీర మహిళలు గుంతకలు్ల ప్రభుత్వా హాసిపొటలో్ల 
చ్కితసి పందుతునాను ఆమ్న్ పరామరి్శంచ్, జనసేన పార్్ట ఆమ్క్ అండగా 
ఉంట్ందని బరోస్ ఇచా్చరు. అనంతరం ఈ సమసయాన్ గుంతకలు్ల డీఎసీపొ 
దృష్్టకి తీస్కని వెళ్ళు బాధయాత మహిళక్ రక్షణ కలపొంచ్ మరియు నిందితుడిని 
వెంటనే అరెస్్ట చేసి తగ్న చరయాలు తీస్కోవలసిందింగా జనసేన పార్్ట తరప్న 
తెలయచేయడం జరిగ్ంది. ఈ కారయాక్రమంలో అనంతప్రం జిలా్ల సంయుక్త 
కారయాదరి్శ అరికేరి జీవన్ క్మార్, వీరమహిళ వజయ మరియు నాయక్లు 
వజయ్, వీరేష్, రవ, మహేష్, మణికంఠ లారెన్సి తదితరులు పాల్్నానురు.

రానున్న రోజులోలి పల్్నడు నుండి భారీగా 
చేరికలు: జిల్లి అధయాక్షుడు గాదె

శతఘ్ను న్యాస్: గుంటూరు, రాష్ట్రంలో జరుగుతునను అవనీతి, అరాచక పాలన 
అంతమొందించడానికి జనసేన ఆవరా్వసభతో అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ నాంది 
పలకారని రాన్నను కాలంలో ప్రభుతవా ప్రజా వయాతిరేక కారయాక్రమాలపై పెద్ద ఎతు్తన 
ఆందోళనలు చేపడత్ని చెపాపొరు. ద్చేపల్ల మండలం శ్రీనివ్సప్రం గ్రామం న్ండి 
25 మంది వైసిప, ట్డిప లన్ వీడి జిలా్ల పార్్ట కారయాదరి్శ అంబట్ మల్ల, మండల పార్్ట 
అధయాక్షులు దురా్రావు ఆధవారయాంలో జిలా్ల అధయాక్షులు గాదె వెంకటేశవారరావు పార్్ట 
కండువ్ కపపొ స్దరంగా స్వాగతించారు. పలానుడు ప్ంతంలో జనసేన బలంగా 
ఉందని… మరింత బలంగా ప్రజలో్లకి పార్్టని తీస్కెళ్్లలనానురు. వెన్కబడిన 
పలానుడు అభివృదిధి ఒకకు జనసేనతోనే స్ధయామని చెపాపొరు. ఈ కారయాక్రమంలో జిలా్ల 
ఉపాధయాక్షుడు అడపా మాణికాయాలరావు, జిలా్ల కారయాదరి్శ అంబట్ మల్ల, ద్చేపల్ల 
అధయాక్షుడు మందపాట్ దురా్రావు, పడుగురాళ్ల అధయాక్షుడు కామశెట్్ట రమేష్, వేలుపొల 
చైతయానయా, గురజాల నరసింహ రావు, శ్రీనివ్సప్రం కారయాకర్తలు పాల్్నానురు.

మారా్పురం జిల్లిగా ఏరా్టు చేయాలని 
జనసేన డి

శతఘ్ను న్యాస్: మారాకుప్రం జిలా్లగా ఏరాపొట్ జనసేన డిమాండు చేసూ్త జేఏసి సభుయాలు, 
జనసన పార్్ట ఇంచారిజా ఇమమెడి కాశీనాథ్ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్్తనను సందర్ంగా, 
ఆయనకి మద్దతు తెలుప్తూ జనసేన పార్్ట జిలా్ల కారయాదరి్శ లంకా నరసింహా రావు, జిలా్ల 
సంయుక్త కారయాదరి్శ కాలవా బాల రంగయయా, కంభం మండల అధయాక్షుడు త్డిశెట్్ట ప్రస్ద్ 
మరియు అరధివీడు మండల అధయాక్షుడు కలగొట్ల అలు్లరయయా దీక్ష శిబ్రం వద్దక్ చేరుక్ని 
ప్లమాలతో సతకురించ్ంది, అభినందించడం జరిగ్నది. ప్రజలందరి కోసం ఆమరణ దీక్ష 
చేస్్తనను నాయక్లకి ధనయావ్దమలు తెలపారు. జిలా్ల కారయాదరి్శ లంకా నరసింహా రావు, 
జిలా్ల సంయుక్త కారయాదరి్శ కాలవా బాల రంగయయా మాట్్లడుతూ మారాకుప్రం జిలా్ల స్ధంచే 
వరక్ ఆమరణ దీక్ష కనస్గ్ంచాలని కోరడం జరిగ్ంది.

అమల్పురం చంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ప్రెసిడంట్ 
కలవాకొలను త్త్జీని పరామరి్శంచిన పిత్ని

శతఘ్ను న్యాస్: అమలాప్రం, జనసేన పార్్ట రాజకీయ వయావహారాల కమటీ 
సభుయాలు మమమెడివరం నియోజకవర్ం ఇంచార్జా పత్ని బాలకృష్ణ అమలాప్రం 
చాంబర్ ఆఫ్ కామర్సి ప్రెసిడెంట్ కలవాకలన్ త్త్జీ తల్ల(83) అకాల మరణం 
చెందడంతో వ్రికి శ్రద్ధింజల ఘట్ంచ్ కలవాకలన్ త్త్జీ ని పరామరి్శంచ్ 
ఓద్ర్చడం జరిగ్ంది
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పాడేరులో జనసేన ఆత్మీయ సమావేశం
శతఘ్ను న్యాస్: పాడేరు, జనసేన పార్్ట 9వ ఆవరా్వ సభ యొకకు ప్రజాసపొందన పై అతయావసర 
సమావేశం జరిగ్ంది. ఈ సమావేశంలో అరక్, పాడేరు నియోజకవర్ పరిధలో గల 
పలు మండల జనసైనిక్లు మఖయా నాయక్లు పెద్దఎతు్తన పాల్్నానురు. మఖయా అధయాక్షత 
వహించ్న డా.వంప్రు గంగులయయా ప్రతి జనసైనిక్ని యొకకు అభిప్యం, సూచన, 
సవాయంగా అడిగ్ తెలుస్క్నానురు. అలాగ ఈ ప్ంతంలో ఇపపొట్కి అపరిషకుృతంగా 
ఉననుట్వంట్ పలు సమసయాలపై సపొందిసూ్త పంచాయితీ నిధులు ద్రి మల్లసూ్త అసలే 
అభివృదిధికి ఆమడ దూరంలో ఉనను గ్రి గ్రామాలన్ వైసీపీ ప్రభుతవాం ప్రి్తగా నిర్లక్షష్ం 
చేస్్తంది. ఇంకా త్గునీట్ సమసయాలు గ్రిజన గ్రామాలో్ల కోకల్లలుగా ఉననుది. వ్ట్ని 
పరిషకురించే నదులు కరువయాయారని, రుడకోట గ్రామంలో ఆగని శిశు మరణాలు 
ఆదివ్సీ హృదయాయాలో వేదన కలగ్స్తందని ప్రజారోగయావయావస్థ ప్రి్తగా క్ంట్పడిందని 
మారుమూల పల్్లలో్ల పంటశ్ఖరణ జరగక్ండా ఎట్వంట్ నష్ట పరిహారం చెయయాక్ండా 
రోడు్ల వేస్్తనానురని అయితే రోడ్లక్ మేమ వయాతిరేఖం కాదని నష్టపరిహారం జరిగ్తే చాలని, 
ఐ.ట్.డి.ఏ తరలంప్, గ్రామాలో్ల డ్రైనేజి సమసయాలు, నిరుదోయాగుల సమసయాలు, ఆశ వరకుర్సి 
సమసయాలు, నాడు-నేడు కారయాక్రమమలో తొలగ్ంచ్న పాఠశాల వద్యావయావస్థలో లోపాలు, 
గ్రిజన గూడెలో్ల అక్రమ మైనింగ్, జీవో న్ం 3 అంశాలు, జిలా్ల కేంద్రాలు ఏరాపొట్వలన 
లాభ నష్్టలు, రైతులక్ కంట్తుడుప్ చరయాగా గ్ట్్టబాట్ ధరలు, ఉదోయాగుల సిపఎస్ 
అంశాలపై డా.గంగులయయా స్దీర్ంగా ప్రసంగ్ంచారు. ఇటీవలే మారి్చ 14వ తేదీన 
జరిగ్న జనసేన ఆవరా్వ సభ ప్రస్్తత పాలకవరా్లో్ల గుబులు ప్ట్్టస్తంది ప్రహ వయాతిరేకత 
మొదలయియాందని చ్వరికి ఎసి్ట, ఎసిసి సబ్ పా్లన్ నిధులు ద్రి మళ్్లందని ఈ ప్ంత గ్రిజన 
ప్రజా ప్రతినిధులు నోరుమ్దపకపోవడం ఆశ్చరయాం కలగ్స్తందని తెలపారు. రాన్ననుది 
పవన్ అనను ప్రభుతవామని, ప్రజలు ఈ వషయం గురి్తంచాలని ప్రజలక్ సేవాచ్ఛగా పాలంచే 
నాయక్డు కావ్లో హింసించే నాయక్డు కావ్లో తేలు్చకోవలని హితవు పలకారు. 
జనసేన అధయాక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ కోసం సవాచ్ఛందంగా జనసైనిక్లు లక్షలాదిగా తరల 
వచా్చరు. అదే ప్రతిపక్ష, పాలక ప్రభుతవా వరా్లు ఈ పాట్ సభ జరపలంటే స్మారు 100 
కోట్్ల ఖరు్చ చేయాలసిందేనని ఇది జగమ్రిన సతయామని వ్యాహాతమెక రాజకీయాలు చేయడం 
పవన్ కళ్యాణ్ ప్రంభించారని తట్్టకోవడం పాలకవరా్నికి స్ధయాం కాదని తెలపారు. 
ఈ సమావేశంలో చ్ంతపల్ల మఖయా నాయక్లు బుజిజాబాబు, స్వామ, రవ, శీన్, అలాగ 
జనసైనిక్లు, జీ. మాడుగుల నాయక్లు, అధయాక్షులు ఎం. భీమనను, మస్్తన్, రమేష్, 
పవన్, గంగప్రస్ద్, వెంకటరమణ, తదితర జనసైనిక్లు, పాడేరు మండల నాయక్లు 
కిటలంగ్ పదమె, ఉపాధయాక్షులు స్లేబు అశోక్, సతయానారాయణ, రమేష్ నాయుడు, కండ 
బాబు, కె.అశోక్, సంతోష్, జె.ఈశవారరావు, ఎస్.బాబూరావు, బాలరాజు, తదితర 50 
మంది జనసైనిక్లు పాల్్నానురు.

భకుతిలకు అల్్హారం మరియు మజిజిగ 
పంపిణీ చేసిన రాజమహంద్రవరం జనసేన

శతఘ్ను న్యాస్: రాజమహేంద్వరం, స్్థనిక 
ప్షకుర్ ఘాట్ వద్ద శ్రీ స్బ్రహమెణయా స్వామ 
వ్రి శులాల పండుగ సందర్ంగా జనసేన 
పార్్ట రాజమహేంద్వరం నగర కారయాదరి్శ 
వనాను వ్స్ మరియు పడాల వీర్రాజు 
వ్ర్ల మత్రబృందం ఆధవారయాంలో భక్్తలక్ 
అలాపొహారం మరియు మజిజాగ పంపణీ 

కారయాక్రమం వరుసగా రెండవ సంవతసిరం కూడా జరిగ్ంది. ఈ కారయాక్రమానికి మఖయా 
అతిథులుగా వచే్చసిన జనసేన పార్్ట రాజమహేంద్వరం అర్న్ ఇనా్చరిజా వరుయాలు 
అన్శ్రీ సతయానారాయణ మరియు జనసేన పార్్ట రాజమహేంద్వరం మనిసిపల్ 
కార్పొరేషన్ అధయాక్షులు వై శ్రీన్ వచే్చసి వ్రి చేతుల మీదుగా భక్్తలక్ అలాపొహారం 
పంపణీ చేశారు. ఈ కారయాక్రమానికి జనసేన పార్్ట రాజమహేంద్వరం నగర కమటీ 
ఉపాధయాక్షులు ద్సరి గురునాథం, ప్రధాన కారయాదరు్శలు పైడిరాజు, భాష్ కారయాదరు్శలు 
అలా్లటీ రాజు, గుణ్ణం శాయామ్, సంయుక్త కారయాదరు్శలు ఫణి, ట్గూర్ మరియు జనసేన 
పార్్ట నాయక్లు రాంబాబు, నాగు, గోప, స్రేష్, క్ందిరామ, మంగండ రాజు, 
వెంకటేష్, సతీష్, శంకర్, జాన్ తదితరులు పాల్్నానురు.

అనాధ పిలలిలకు ఆనందాని్న పంచిన 
రాజమండ్రి జనసైనికులు

శతఘ్ను న్యాస్: రాజమండ్రి, ఏకలవయా చ్లడిరాన్సి హోమ్ లోని పల్లల తమ పవన్ 
కళ్యాణ్ భీమా్ల నాయక్ సినిమాని చూడాలని ఉంది అని మనస్లో వషయానిను 
హెలపొంగ్ హాండ్సి అన్ప్ జైన్ కి వవరించగా వ్రు ఈ వషయానిను రాజమండ్రి 
జనసేన ప్రధాన కారయాదరి్శ భాష్ కి తెలయజేశారు. భాష్ వెంటనే సపొందిసూ్త 
రాజమండ్రి అశోక థియేటర్ లో పల్లల కోరిక తీరే్చందుక్ భీమా్ల నాయక్ 
సినిమాని జామ సతయానారాయణ జిలా్ల కారయాదరి్శ, ద్సరి గురునాధ రావు, 
రాజమండ్రి జనసేన పార్్ట ఉపాదయాక్షుల, కె.ఎస్ ప్రకాష్ రాజమండ్రి కారయాదరి్శ, 
సంయుక్త కారయాదరి్శ ఆసూరి సూధాకర్, పల్లల కోసం రాజమండ్రి అశోక 
థియేటర్ లో స్నుక్సి మరియు కూల్ డ్రింక్సి అనిను ఏరాపొట్ చేశారు. థియేటర్ 
మేనేజెమెంట్ సహకారంతో పల్లలు భీమా్ల నాయక్ సినిమాని వీక్ంచడం జరిగ్ంది. 
థియేటర్ యాజమానాయానికి ధనయావ్ద్లు తెలపారు. థియేటరో్ల తెరపై పవన్ 
కళ్యాణ్ ని చూసిన పల్లలక్ ఆనంద్నికి హదే్ద లేదు… పల్లలక్ ఈ ఆనంద్నిను 
కలగ్ంచ్న రాజమండ్రి జనసేన పార్్ట ప్రధాన కారయాదరి్శ భాష్ కి మరియు వ్రి 
మత్రబృంద్నికి అన్ప్ జైన్, అమీర్ పాష్ ధనయావ్ద్లు తెలపారు.

ప్రమాదవశాత్తి గాయపడిన వీరమహిళకు 
మనోధైరాయాని్నచి్చన పసుపులేటి పదామీవతి

శతఘ్ను న్యాస్: అనంతప్రం, జనసేన పార్్ట ఆవరా్వ సభలో ప్రమాదవశాతు్త గాయపడిన 
అనంతప్రం జిలా్ల, పెన్గొండ మండలం, 13 వ వ్రుడి కౌనిసిలర్ జనసేన అభయారి్థ శ్రీదేవ ని 
పరామరి్శంచ్, వ్రి యోగ క్షేమాలు తెలుస్క్ని 5000 వేల ర్పాయల ఆరి్థక సహాయం 
మరియు నిత్యావసర సరుక్లు అందించ్న రాయలసీమ ప్ంతీయ కమటీ సభుయారాలు 
పస్ప్లేట్ పద్మెవతి. ఈ కారయాక్రమంలో జిలా్ల కారయాదరు్శలు దేవరకండ జయమమె, స్రేష్ 
మరియు నారపొల తేజసివాని, అనంతప్రం ప్రమీల, పెన్గొండ లోకేష్, వెంకటేష్ , అనిల్ 
మరియు కళ్యాణదుర్ం మమత, త్రివేణి, త్ర లు పాల్్నానురు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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

పాలన చేతకాక ప్రజలపై పను్న రూపంలో 
భారమా…?: పొదిలి బాబురావు

శతఘ్ను న్యాస్: ప్రస్్తత పరిసి్థతులో్ల గత రెండు 
సంవతసిరాల న్ంచ్ కర్నా బారిన పడి నగర ప్రజల 
ఆరి్థక వయావస్థ ప్రి్తగా క్ంట్పడి పోయిన ఈ 
సమయంలో అభివృదిధి ఏమాత్రం చేయని ఈ వైసీపీ 
ప్రభుతవాం నగరంలోని ప్రజల ఆసి్త పన్ను పై ఉక్కుపాదం 
మోప్తూ ప్రజల యొకకు క్షేమానిను గాలకి వదిల వ్రి రక్త 
మాంస్లన్ అమమె మా ఖజానాక్ డబు్లు నింపమని 
పదేపదే ప్రజలపై మనిసిపాలటీ అధకారులతో ఒతి్తడి 
తెస్్తనానురు. ఏ రాష్ట్రంలో లేని వధంగా ఈ నగరంలో 

ఇంట్ పన్ను కట్టని పక్షంలో త్గునీట్ కన్క్షన్్ల కట్ చేస్్తమని ఇంట్కి త్ళం వేస్్తమని 
నగరంలోని ప్రజలన్ భయభ్ంతులక్ గురిచేస్్తనానురు. ఈ బెదిరింప్లు చూస్్తంటే 
నిజంగానే రాష్ట్రంలో మహిష్ పాలన జరుగుతుంది అనే వధంగా ఉననుది. ఓవర్ బ్రిడ్జా వర్కు 
వలన నగరానికి నడిబొడుడిన ఉనను కమలా నగర్ మరియు స్భాష్ రోడ్ లోని వ్యాపార 
సంస్థలు ప్రి్తగా చతికిలపడిన వషయం పాలక్లక్ కనిపంచడం లేద్.? ఇదే వధంగా 
ప్రజలపై ఒతి్తడి తెసే్త ప్రజల పక్షాన నిలబడి మనిసిపాలటీ వయావస్థన్ మట్టడి చేయాలసి 
వస్్తందని జనసేన పార్్ట. తరఫున హెచ్చరిస్్తనానుమని పదిల బాబురావు అనానురు.

జనసైనికుని కుటుంబానికి మనోధైరాయాని్నచి్చన 
కళ్యాణదుర్ం జనసేన

శతఘ్ను న్యాస్: అనంతప్రం జిలా్ల, కళ్యాణదుర్ం నియోజకవర్ం, కంబదూరు 
మండలం కదిరి దేవరపల్ల గ్రామం జనసైనిక్డు నవీన్ వ్ళ్ల తండ్రి పావగడ 
త్లూకా బుడాడిరెడిడిపల్ల వద్ద జరిగ్న యాకిసిడెంట్ లో రామూమెరి్త మరణించడం 
జరిగ్ంది. ఆయన క్ట్ంబ సభుయాలన్ పరామరి్శంచ్ రామూమెరి్త క్ట్ంబానికి 
జనసేన పార్్ట తరఫున రామూమెరి్త భారయాక్ 10,000 ర్పాయలు ఆరి్థక సహకారం 
ఇవవాడం జరిగ్ంది. అలాగ క్ట్ంబానికి ఎల్లప్పొడు అండగా జనసేన ఉంట్ందని 
హామీ ఇవవాడం జరిగ్ంది. ఈ పరామర్శ కారయాక్రమానికి కంబదూరు మండలం 
అధయాక్షులు చంద్మౌళ్ ఆధవారయాంలో, జిలా్ల కారయాదరి్శ లక్ష్మీనరసయయా, సంయుక్త 
కారయాదరి్శ బాలయాం రాజేష్, కదిరిదేవరపల్ల వెంకటేష్, కార్్తక్ క్రుబ, హరిప్రస్ద్, 
నరసింహమూరి్త, తిమామెప్రం నరేష్, శ్రీనివ్స్లు, భరత్, నరసింహ మూరి్త, 
గంగరాజు, మణి క్మార్, రమేష్, గోవందరాజులు, గొల్ల నాగభూషణ, స్రేష్, 
మణికంఠ, శ్రీనాథ్, స్యితేజ జూల, ఈరనను, నయన్ తేజ, రాంప్రస్ద్ తదితర 
జనసైనిక్లు పాల్్నానురు.

మారా్పురం జిల్లి చెయాయాలని కోరుతూ జెఏసీ 
ఆధవారయాంలో 2వ రోజు ఆమరణ నిరాహారదీక్

శతఘ్ను న్యాస్: మారాకుప్రం జిలా్ల చెయాయాలని స్్థనిక ఆర్డివో కారాయాలయం వద్ద ఆమరణ 
నిరాహారదీక్షలో కూరు్చనను జేఏసి వైస్ చైరమెన్ మరియు జనసేనపార్్ట మారాకుప్రం 
నియోజకవర్ ఇంచారిజా ఇమమెడి కాశీనాథ్, జేఏసి కనీవానర్ షేక్ సైద్, జేఏసి ఛైరమెన్ 
కందుల నారాయణరెడిడి, సిపఎం నాయక్లు బాల నాగయయా, అమ్ ఆదీమె పార్్ట జిలా్ల 
కనీవానర్ వ.స్దర్శన్, వైసీపీ నాయక్లు పెది్దరెడిడి సూరయాప్రకాష్ రెడిడి. ఈ దీక్షక్ మద్దతు 
తెలపన ట్డిప గ్ద్దలూరు నియోజకవర్ ఇంచారిజా అశోక్ రెడిడి, ట్డిప అద్దంకి నియోజకవర్ 
ఎమ్మెలేయా గొట్్టపాట్ రవక్మార్, బెల్లంకండ శ్రీనివ్సరావు, జేఏసి గ్ద్దలూరు కనీవానర్, 
యర్రగొండపాల్ం నాయక్లు, జనసేనపార్్ట నాయక్లు, కారయాకర్తలు, అభిమాన్లు 
మరియు జిలా్ల స్ధన సమతి సభుయాలు.

ఉచితంగా నీటి కనెక్న్ ఏరా్టు చేసిన 
 వీరమహిళ

శతఘ్ను న్యాస్: అనంతప్రం జిలా్ల ధరమెవరం పట్టణంలోని 28 వ వ్ర్డి ప్రజలు 
ఎండాకాలం రాకమందే నీట్ సమసయాతో ఇబ్ందులు పడుతునానురని తెలుస్క్ని 
ఉచ్తంగా నీట్ కన్క్షన్ ఏరాపొట్ చేసిన జనసేన వీరమహిళ సరసవాతి. ఈ సందర్ంగా 
సరసవాతి మాట్్లడుతూ మేమ ఈ రోజున స్మానయా ప్రజలక్ ఏదైనా చేస్్తనానుం అంటే మా 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ చూపన సేవ్ మార్మే జనసేన పార్్ట ప్రజలక్ ఏ సమసయా వచ్్చన 
ఎప్పొడు కూడా అందుబాట్లో ఉంట్ంది అని తెలయజేస్రు. ఈ కారయాక్రమంలో రాజ్ 
ప్రకాష్, వన్ను శ్రీరామలు, క్మార స్వామ, కారెపొంటర్ రాజు, మీస్లు ఆది తదితరులు 
పాల్్నానురు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS


దావారంపూడిని హెచ్చరించిన కాకినాడ జనసేన
శతఘ్ను న్యాస్: కాకినాడ, జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ పై వయాకి్తగత వమర్శలక్ పాలపొడితే సహించేది 
లేదంటూ కాకినాడ నగర ఎమ్మెలేయా ద్వారంప్డి చంద్శ్ఖరరెడిడిన్దే్దశించ్ జనసేన నగరాధయాక్షుడు 
సంగ్శెట్్ట అశోక్, పార్్ట జిలా్ల నాయక్డు తలాటం సతయా, వ్సిరెడిడి శివ తదితరులు హెచ్చరించారు. 
ఈ మేరక్ వ్రంత్ సంయుక్తంగా ఓ వీడియో వడుదల చేశారు. ఇపపొటం సభలో ద్వారంప్డి 
న్దే్దశించ్ పవన్ వ్యాఖయాలు చేయడానిను వ్రు సమరిధించుక్నానురు. అంతక్మందు తమకెలాంట్ 
సంబంధంలేని వవ్దంలోకి పవన్ పేరున్ ద్వారంప్డే ఎత్్తరని మండిపడాడిరు. ఈ 
కారణంగానే పవన్ ఘాట్గా హెచ్చరికలుజార్ చేశారనానురు. దీనిపై సపొందించ్న ద్వారంప్డి 
మరోస్రి జనసైనిక్లక్ హెచ్చరికలు జార్చేయడానిను త్మ తీవ్ంగా తప్పొబడుతుననుట్్ల 
చెపాపొరు. జనసైనయాం స్మరాధిష్నిను తెలుస్కని ద్వారంప్డి నడుచుకోవ్లని సూచ్ంచారు. 
లేనిపక్షంలో ఇబ్ందులు తపపొవని సపొష్టంచేశారు. ఇపపొట్కే పార్్ట ఈ అంశానిను చాలా సీరియస్ గా 
పరిగణిస్తందని పేర్కునానురు. ఈ కారయాక్రమంలో ఓలేట్ రామ, వ్నపల్ల హరికృష్ణ తదితరులు 
పాల్్నానురు.

ఇంకంతకాలం ఇల్ ఉంట్రు.? 
మారు్కోసం ఒకస్రి ఆలోచిదా్దం.. 

జనసేనని గెలిపిదా్దం... మీ కోటిపలిలి కాలం 
ఒక వయాకి్త వచ్్చ..
మీక్ మేలు చేస్్తననానుడు..
మీక్ నిజాయితీగా పని చేస్్తననానుడు..ప్రజల డబు్కి ధరమెకర్తగా 
ఉంట్ననానుడు..
కానీ న్తి్తమీద ఐదు పైసలు పెడితే
పైస్కి కూడా పనికి రానివ్డు కూడాఆయనపై అవ్క్లు చెవ్క్లు 
పేలత్డు..
ఇక కందరు నీచులు అక్రమ
సంతతి  వెధవలు సభయాత సంస్కురంమరచ్ తల్లని పల్లలని కూడా తిడత్రు..
అందులో కందరుఏకంగా ప్రభుతవాంలో ఉండి..
రాజాయాంగం మీద ప్రమాణం చేసిన
సనానుస్లు కూడా ఉండడం శోచనీయం
నాక్ అరధిం కానిది ఏంటంటే..
రెండు పార్్టలు ఈ రాష్ట్ర ప్రజల
లక్షలకోట్ల సంపదని వ్రి ఎదుగుదలకివ్రి వ్రి వ్రస్ల కోసం పని 
చేస్్తంటే..
ఒక వయాకి్త వచ్్చ..
ద్నిని నేన్ అడుడిక్ంట్న్..
మనం అందరం కలసి మన బ్డడిల
భవషయాత్ కోసం పోరాడి మనం కూడారాజకీయ ఎదుగుదలకై ఉమమెడిగా 
రాజాయాధకారం స్ధద్్దం అంట్ంటే..ఎందుకో ప్రజలకి అది అరధిం కావడం 
లేదు..
ఇంకా బాధాకరం ఏంటంటే.. 
ప్రజలు తనని ఎంత తిరసకురించ్నా
అదే వయాకి్త తన ప్రజలని బ్డడిలతో పోలా్చరు.మన పల్లలు ఏదైనా తప్పొ చేసే్త 
వ్రిని అలాగ
పట్్టంచుకోక్ండా వదిలేస్్తమా అని అంట్రు.
త్న్ జీవంచ్ ఉననుంతకాలం..
పేద బడుగు బలహీనవరా్ల కోసం
సమసయాలో్ల ఉననువ్రికై అండగా ఉంట్ననానురు.
నేన్ ఒకకు ఎనినుక కోసం రాలేదు..
లేక అధకారం కోసం ఆ రెండు
పార్్టలా్ల అడడిద్రులో్ల నడవననానురు.
ఆయన ఒక పార్్ట పెట్్ట
తన జీవతం ప్రజలకి అంకితం అనానురు.ఆయన మరెవరో కాదు జనసేన 
పార్్టఅధనేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు.
ఆయన ఎంతో బాధతో ఆవేదనతో
ప్రజలకి చెపపొనా ప్రజలకి ఎందుకో 
ఆయన చెపపొంది అరధిం కావడం లేదు.
కానీ ఒకట్ మాత్రం చెపపొగలన్..
ఇనానుళ్ళు మీ ఓట్
మీ క్లం మీ మతం మీ ప్ంతం
ప్తిపదికన వేసూ్త అదే పెద్ద గొపపొలాభావస్్తనానురు కానీ నిజాయితీపరులకి
మనం ఓటేస్్తనానుమని ఆలోచ్ంచడం లేదు.
నేడు మనం అన్భవస్్తనను
ఈ దరిద్రాలు దౌరజానాయాలకి కారణం
మనం ఎన్నుక్నను పాలక్లు అనేది
ప్రజలకి ఐదేళళుకి ఒకస్రి గురు్త వస్్తంది.
కానీ ఎనినుకల సమయంలో 
ఒక రెండు మూడు పచ్చనోట్లకి   
జనాలు అమమెడుపోయి అనీను మరచ్ఓటే్లసి ఆపై మళ్ళు ఇదేళ్ళు ఏడుస్్తనానురు.
మళ్ళు అందరికీ మంచ్ పరిపాలన
ఆవనీతిలేని పరిపాలన కావ్లని
పెద్ద పెద్ద వ్యాస్లు ప్రసంగాలు చేస్్తరు..కానీ ఓట్్ల అవనీతిపరులకి 
దంగలకేస్్తరు. 
జనసేన ప్రజల పక్షంగా
మీకోసం..మీ బ్డడిల కోసం రెండు
తరాల భవషయాత్ కోసం నిలబడుతుంది.ఇకనైనా జనసేనని నమమె 
గెలపంచుకోవ్ల. 
జనసేనని నమమెత్రో నమమెరో మీ 
ఇష్టం.కానీ మీరు నమమెనంత కాలం 
మన జీవత్లుఈ రెండు పార్్టల చేతలో్ల 
ఎపపొట్కి ఇలాగ ఉంట్య్
జైహింద్..జై జనసేన..జై పవన్ కళ్యాణ్ 

 మీ కోటిపల్లి అయయూప్ప
M.Tech,M.BA,M.L

M.A mass journalismA

భాష మారు్చకోండి… అభివకృదిధికి పాటుపడండి
*హంద్ రాజకీయాలతోనే నేతలక్ వలువ
*జనసేన పార్్ట జిలా్ల ఉపాధయాక్షులు బొలయశెట్్ట శ్రీకాంత్
*జనసేన పార్్ట నాయక్రాలు వజయ దుర్

శతఘ్ను న్యాస్: కండపల్ల మనిసిపాలటీ, 
గత కది్ద కాలంగా మీడియాలో వస్్తనను 
వైసీపీ, టీడీపీ పరసపొర వమర్శలు ఆవేదన 
కలగ్ంచాయని రాజకీయాలో్ల వమర్శలు 
హంద్గా ఉండాలని అనానురు జనసేన పార్్ట 
జిలా్ల ఉపాధయాక్షులు బొలయశెట్్ట శ్రీకాంత్, 
కండపల్ల మనిసిపాలటీ నాయక్రాలు వజయ 
దుర్. శుక్రవ్రం నాడు తమ నివ్సంలో 
ఏరాపొట్ చేసిన వలేకరుల సమావేశంలో వ్రు 
మాట్్లడుతూ వయాకి్తగత దూషణలు, అసభయా 
పదజాలంతో భావతరాలక్ ఏం సమాధానం 
చెబుత్రు? అని సూట్గా ప్రశినుంచారు. నమమె 

గెలపంచ్న ప్రజలక్ ఇదేనా మీరు ఇచే్చ బహమతి అని ఆవేదన వయాక్తం చేశారు. మహిళలతో కూర్్చని 
అసభయా పదజాలంతో వయాకి్తగత దూషణలక్ దిగటం మీ సంస్కురమా, సంత ఎజెండాలు మాని కండపల్ల 
మనిసిపాలటీ అభివృదిధికి ఎజెండాలు పెట్్టలని హితవు పలకారు. మీ రాజకీయాలతో కండపల్ల చరిత్రక్ 
చెడడిపేరు తేవద్దని, ప్రజాప్రతినిధులు సంయమనం పాట్ంచాలనానురు. కత్తగా ఏరపొడిన మనిసిపాలటీ 
పలు సమసయాల వలయంలో ఉందని, సమష్్ట కృష్తో మనిసిపాలటీని అభివృదిధి చేయండి.జనసేన ఎప్పొడు 
మీక్ సహకరిస్్తందనానురు.
నీతి, నిజాయితీ, నైతిక వలువలు కలగ్న రాజకీయాలన్ జనసేన పార్్ట ప్రోతసిహిస్్తందని, ప్రజలో్ల కాదు 
నాయక్లో్ల మారుపొ రావ్లని, మనిసిపాలటీకి ప్రజలు ఇచ్్చన తీరుపొతో ఇరు పార్్టలు మతిభ్రమంచ్ 
మాట్్లడుతునానురా…..? అని ప్రశినుంచారు.
వజయదుర్ మాట్్లడుతూ… కండపల్ల మనిసిపాలటీ పరిధలో సమసయాలు చాలా ఉనానుయని, వ్ట్ని 
వదిలేసి దూషణలక్ దిగటం తగదనానురు. డాక్టర్ ఎనీ్టటీపీఎస్ పై మండల నాయక్లు చేస్్తనను పోరాటం 
హర్షణీయమని, కండపల్ల మనిసిపాలటీ నాయక్లు, కౌనిసిలరు్ల పోరాటం చేసేందుక్ ఎందుక్ 
జంక్తునానురని ప్రశినుంచారు. కోటక్ సరైన నడక ద్రి ఏరాపొట్, వేసవకాలంలో మంచ్నీట్ కరత 
లేక్ండా చేయడం, సరైన ఉదోయాగులు లేక మనిసిపాలటీలో పన్ల జరగకక ప్రజలు తీవ్ ఇబ్ందులు 
ఎదుర్కుంట్నానురనానురు. మనిసిపాలటీ ఆద్యం పెరిగందుక్ అవసరమైన చరయాలు, ఆర్సిలు ద్వారా 
మనిసిపాలటీ ఆద్యం పెంచుకోవచ్చనానురు. పలు సమసయాలు ఉనానుయని, వ్ట్పై దృష్్ట పెట్్టలనానురు. 
వయాకి్తగత దూషణలు, వమర్శలపై పోటీపడుతునను మీరు కండపల్ల అభివృదిధికి ఎందుక్ పోటీపడలేక 
పోతునానురని ప్రశినుంచారు. వైసీపీ, టీడీపీ నాయక్లు దూషణలక్ సమయం క్దురుతుంది తపపొ.. 
సమసయాలు పట్్టంచుక్నే సమయం దరకడం లేదని వమరి్శంచారు. ఇపపొట్కైనా మారుపొ చెంది 
భావతరాలక్ ఆదర్శంగా నిలవ్లని, అభివృదిధికి మీతో జనసేన నడిచేందుక్ ఎప్పొడు సిదధింగా ఉందని 
తెలపారు.

శనివారం, 19 మార్చి 2022
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అగ్్నప్రమాద బాధిత్లకు అండగా చట్రాయి మండల జనసేన
శతఘ్ను న్యాస్: న్జివీడు నియోజకవర్ం, చాట్రాయి మండలంలోని పరవాత్ప్రం గ్రామంలో 
ప్రమాదవశాతు్త గాయాస్ బండ లీకై ఇలు్ల దగధిమైన ఘటన చాలా బాధాకరం. కట్్టబట్టలతో 
క్ట్ంబం మొత్తం రోడుడి మీద పడినట్వంట్ పరిసి్థతి, ప్రభుతవాం వెంటనే సపొందించ్ ఇలు్ల నిరిమెంచ్ 
ఇవవావలసిందిగా జనసేన పార్్ట తరఫున కోరుతునానుమ. జనసేన పార్్ట మండల అధయాక్షులు 
మరియు నాయక్లు క్ట్ంబానిను పరామరి్శంచ్ వ్రికి బట్టలు మరియు నిత్యావసర సరుక్లు 
అందజేయడం జరిగ్ంది. క్ట్ంబానికి ఆరి్థకంగా అండగా నిలచ్న జనసేన మండల నాయక్లు 
మంకలు్ల గ్రామానికి చెందిన తగరం స్రేష్ మరియు పరవాత్ప్రం గ్రామానికి చెందిన మదె్ద 
ప్రస్ద్ గారికి మనసూఫీరి్తగా ధనయావ్ద్లు తెలయజేస్క్ంట్నానుమ. ఈ కారయాక్రమంలో 
మండల అధయాక్షులు కృష్ణ ఆరెల్ల మండల నాయక్లు తుమమెల జగన్, తగరం స్రేష్, తుమమెలపల్ల 
పాపారావు, పంగ్ల వజయ్, కప్పొల అంజనరావు, మహేశ్, జనసైనిక్లు మరియు గ్రామస్్తలు 
పాల్్నానురు.

సమసయా ఎక్డ ఉనా్న పరిష్్రం జనసేన మాత్రమే: 
దారలి కుమారి లక్ష్మి

శతఘ్ను న్యాస్: తూరుపొగోద్వరి జిలా్ల, రాజ్లు, ఏన్గుపల్ల వ్రి వీధలో చాలా కాలంగా 
వ్టర్ పైప్ లన్ పన్లు పెండింగులో ఉండి ప్రజలు చాలా ఇబ్ందికి గురి అవుతునానురు. 
పంచాయతీలో ఎనినుస్రు్ల చెపపొనా వ్యిద్ వేసూ్త వచా్చరు. దీనితో జనసేన పార్్ట న్ండి 
రాజ్లు ఎంపీటీసీగా ఎనినుకైన ద్ర్ల క్మారి లక్ష్మి మొట్టమొదట్ మండల సమావేశంలో 
ఈ సమసయాపై గట్్టగా ప్రశినుంచడం జరిగ్ంది. అధకారులపై ఒతి్తడి తీస్క్వచ్్చ కావలసిన 
పరిమెషన్సి మరియు నిధులు స్ంక్షన్ చేయించుకోవడం జరిగ్ంది. శుక్రవ్రం వ్టర్ 
పైప్ లన్ పన్లు కబ్రికాయ కట్్ట మొదలుపెట్్టరు. సమసయా ఎకకుడ ఉనాను పరిష్కురం 
జనసేన మాత్రమే అని తెలపారు. ఈ కారయాక్రమంలో గ్రామ సరపొంచ్ మరియు వ్రుడి 
మ్ంబరు్ల పాల్్నానురు.

వశవానాథపలిలి జనసైనికుల ఆధవారయాంలో మజిజిగ పంపిణి కారయాక్రమం

శతఘ్ను న్యాస్: కృష్్ణజిలా్ల, అవనిగడడి నియోజకవర్ పరిధ 

లోని కోడూరు మండలం లో వేంచేసి ఉనను శ్రీ అద్దంకి 

నాంచారమమె తల్ల జాతర మహోతసివమనక్ వచే్చయుచునను 

అశ్ష భక్్తలక్ వేసవ ద్హం తీరు్చటక్ వశవానాథపల్ల 

జనసైనిక్లు జనసేన పార్్ట తరుప్న మజిజాగ పంపణి 

కారయాక్రమానిను ప్రంభించారు. జనసైనిక్లు మాట్్లడుతూ 

జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ సూఫీరి్త తో ప్రతి సంవతసిరం 

ఈ కారయాక్రమానిను నిరవాహిస్్తననుట్్ట తెలయచేస్రు. ఈ 

సంవతసిరం కూడా 7౦౦౦ మందికి పైగా మజిజాగ పంపణి 

చేసేటట్్ట ఏరాపొట్ చేసినట్్ట తెలయచేసి, ప్రతి ఒకకు భక్్తడు 

ఈ అవకాశానిను వనియోగ్ంచుకోవ్లసిందిగా కోరారు.

ఏడాది కాలం పదవ కాలం పూరితి చేసుకున్న కౌనిస్లరులి
శతఘ్ను న్యాస్: తూరుపొగోద్వరి, అమలాప్రం, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రపాలక ఎనినుకలు గత 
ఏడాది జరిగాయి. ఎనినుకలు తరావాత పాలక వరా్లు ప్రమాణసీవాకారం చేస్క్ని మొదట్ 
సంవతసిరం ప్రి్త చేస్క్ంది. అమలాప్రం ప్రపాలక సంఘమలో జనసేన అధనేత 
పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పార్్ట తరుప్న 6గురు కౌనిసిలరు్లవజయం స్ధంచారు. వ్రుడిలు 
వ్రి (3)ఏడిద వెంకట స్బ్రహమణయాం, (4)పడాల శ్రీదేవ (6)పండి అమరావతి, (7)
గండి దేవ హారిక, (9)గోలకట్ వజయలక్ష్మి, (20) తికాకు సతయాలక్ష్మి వజయం స్ధంచ్, 
ఒక సంవతసిరం పదవకాలం ప్రి్త చేస్క్నానురు.

ప్రియాంక కుటుంబాని్న పరామరి్శంచిన గరాభాన సతితిబాబు
శతఘ్ను న్యాస్:  పాలకండ, జనసైనిక్ల సహాయ సహకారంతో శుక్రవ్రం, పాలకండ 
నియోజకవర్ంలో మరణించ్నట్వంట్ పాలకండ గారమమె కాలనీలో ప్రియాంక అనే 
స్త్రీ మగు్రు ఆడపల్లలన్ కనిందని తన భర్త తన ప్ట్్టంట్ వద్ద వదిల వెళ్్ల పోవడం 
మరియు భర్త వేధంప్లు తట్్టకోలేక మానసికంగా బలహీనమై ఫ్యాన్ కి ఉరి వేస్క్ని 
ఆతమెహతయా చేస్క్ననుది. ఇది తెలుస్క్నను జనసేన పార్్ట నాయక్లు గరా్న సతి్తబాబు 
ఆతమెహతయాక్ కారక్లన వ్రిని కఠినంగా శిక్ంచాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఈ 
సందర్ంగా ఆ బాధత క్ట్ంబానిను ఓద్రి్చ 11000/-ఆరి్థక సహాయం అందించారు. 
అలాగ ఆ క్ట్ంబానికి అండగా ఉంట్మని భరోస్ ఇచా్చరు. ఈ కారయాక్రమంలో 
జనసేన నాయక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్నానురు.

జనసైనికులకు అండగా జనసేన పారీటీ: అరికేరి జీవన్ కుమార్
శతఘ్ను న్యాస్:   గుంతకలు్ల నియోజకవర్ం, వెంకటంపల్ల గ్రామం జనసేన పార్్ట కారయాకర్త, 
పార్్ట కారయాక్రమాలలో మందుండి.. చురుగా్ పాల్్నే నాయక్ కదిరోజుల క్రితం రోడుడి 
ప్రమాద్నికి గురయాయారు. ప్రమాదంలో ఆయన తలక్ తగ్లన దెబ్ కారణంగా.. కాళ్ళు, 
చేతులు పని చేయని సి్థతికి చేరుక్నానుయి. ఈ వషయం తెలుస్క్నను అనంతప్రం జిలా్ల 
సంయుక్త కారయాదరి్శ అరికెరి జీవన్ క్మార్ వ్రిని పరామరి్శంచ్.. జనసేన పార్్ట వ్రి 
క్ట్ంబానికి అండగా వుంట్ంది అని బరోస్ కలపొంచడం జరిగ్ంది. ఈ కారయాక్రమంలో 
రవ, వీరేష్, మహేష్, మణికంఠ, అరుణ్ నాయక్ తదితరులు పాల్్నానురు.
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