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కందుల దుర్గేష్ సమక్ంలో జనసేనలో చేరికలు  
పి గన్నవరం  నియోజవర్ంలో వైసీపీ టీడీపీ పార్టీలకు చందిన బీసీ సామాజికవర్ం మరియు ఎసీసీ సామాజిక వర్్నికి చందిన 

సుమారు 50మంది తూరుపుగోదావరి జిల్లా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు కందుల దుర్్ష్  సమక్ంలో మరియు పి.గన్నవరం 

నియోజకవర్్నికి చందిన ముఖ్యమైన నాయకులు సమక్ంలో జనసేన పార్టీలో చేరడం జరిగినది. తూరుపుగోదావరి జిల్లా 

జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు కందుల దుర్్ష్  జనసేన పార్టీ కండువా కపిపు పార్టీలోకి ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో 

జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగినది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శ్రీకాళహస్తి నియోజకవరగేంలో 
అక్రమ కట్టడాలపై జనసేన పోరాటం

శతఘ్్న న్్యస్: ర్ణిగంట ఆర్టీసీ బసాటీండ్ 
నందు అక్రమంగా నిరిమిసుతున్న షాపులను 
తొలగించాలని శనివారం తిరుపతి 
కలెకటీర్ కు జనసేన పార్టీ శ్రీకాళహస్తు 
నియోజకవర్ ఇనాచారిజి శ్రీమతి వినుత కోట 
అక్రమ కటటీడాలు తొలగించాలని ఫిర్్యదు 
ఇవవాడం జరిగింది. ఫిర్్యదు ఇచ్చానా గానీ 
అక్కడ నిర్మిణం కొనసాగతున్నందున 
జనసేన పార్టీ అఖిలపక్ పార్టీలతో కలిస్ 
శంతియుతంగా నిరసన తెలియజేస్తు.. 
ఉంటే పోలీసులు అక్రమంగా.. రకతుం 
వచేచాటట్లా దాడిచేస్ పోలీస్ సేటీషన్ కి 

తరలించడం జరిగింది. పోలీస్ సేటీషన్లా డీఎసీపు దురుసుగా పరుష పదజాలంతో జనసేన 
నాయకులను దూషంచడం జరిగింది. ఈ క్రమంలో డీఎసీపు జనసేన నాయకులపై రకతుం 
వచేచాటట్లా చేస్న దాడికి మరియు పరుష పదజాలంతో దూషంచ్నందుకు ర్ణిగంట 
పోలీస్ సేటీషన్ నందు డిఎసీపుపై ఫిర్్యదు చేయటానికి జనసేన నాయకులు వెళలాగా.. 
ఫిర్్యదును పోలీసులు నిర్కరించారు. చ్వరికి తిరుపతి ఎసీపుతో శ్రీకాళహస్తు జనసేన 
ఇంచార్జి శ్రీమతి వినుత కోట ఫోన్ లో మాటాలాడి ఫిర్్యదును వాటాసీప్ దావార్ పంపించడం 
జరిగింది. ఎస్పు దానికి సపుందిస్తు సోమవారం ఎస్ పి ఆఫీసు నందు వచ్చా కలవమని, 
దురుసుగా ప్రవరితుంచ్న డీ ఎసీపు పై చర్యలు తీసుకుంటామని హ్మీ ఇవవాడంతో నిరసన 
ముగించుకొని వెళలాడం జరిగింది.

తూర్పుగోదావరి జిల్లా అధికార ప్రతినిధి నారపరెడ్డి 
పార్థసారధికి సనామానం

శతఘ్్న న్్యస్: తూరుపుగోదావరి జిల్లా జనసేన 
పార్టీ అధ్యక్షులు కందుల దుర్్ష్ మరియు 
ర్మచంద్రపురం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జి పోలిశెట్టీ చంద్రశేఖర్ ల ఆధవార్యంలో 
ఆదివారం ర్మచంద్రపురం పటటీణం జనసేన పార్టీ 
కార్్యలయంలో జనసేన పార్టీ తూరుపుగోదావరి 
జిల్లా అధికార ప్రతినిధిగా నియమంచబడిన 
నారపరెడిడి పార్థసారధి కి శలువాలు, పూలమాలతో 
సనామినించడం జరిగింది. జిల్లా అధ్యక్షులు కందుల 
దుర్్ష్, పోలిశెట్టీ చంద్రశేఖర్ లను శలువాతో 
సత్కరించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
పార్టీ తూరుపుగోదావరి జిల్లా కార్యదరిశి సంపత్ 

కాజులూరు మండల అధ్యక్షులు బండా వెంకన్న, ర్మచంద్రపురం రూరల్ మండల 
అధ్యక్షులు పోతాబతుతుల విజయకుమార్, గంగవరం మండల అధ్యక్షులు చ్ర్రా ర్జ్ 
కుమార్, పటటీణ కౌనిసీలర్ అంకం శ్రీనివాసు, ఎంపీటీసీలు చ్కా్కల సావామ, సాక్షి శివ 
కృష్ణ కుమార్, జనసేన నాయకులు గొలలాపలిలా కృష్ణ, వడిడి సతితు బాబు, కనితి ర్ంబాబు, 
మంచం ఈశవారుడు, గబ్బల శ్రీనివాస్, కంచరలా వెంకటేశవారర్వు, బనం శ్రీనివాస్, తోట 
ర్మకృష్ణ, మటాటీ దుర్ తదితర ర్మచంద్రపురం నియోజకవర్ం జనసేన నాయకులు, 
జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగింది.

ఈస్టర్ వేడుకలోలా కందుల దుర్గేష్
శతఘ్్న న్్యస్:  ధవళేశవారం, క్రీసుతు పునరుతా్థన 
పండుగ అయిన ఈసటీర్ సందర్ంగా ఆదివారం 
ఉదయం ధవళేశవారం స్మెట్రీలో జనసైనికుడు 
విజజిన శివ ఆధవార్యంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో 
పాల్్న్న జనసేన పార్టీ తూరుపుగోదావరి జిల్లా 
అధ్యక్షులు కందుల దుర్్ష్.
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విదుయుత్ చార్జీలు, పంపు, అప్రకటిత విదుయుత్తి కోతలకు 
కొవ్వొత్తిలతో నిరసనగా

శతఘ్్న న్్యస్: విశఖ ఉతతురం నియోజకవర్ం, విదు్యత్ చార్జిలు, పంపు, అప్రకట్త 
విదు్యతుతు కోతలకు నిరసనగా, ఆదివారం విశఖ ఉతతురం నియోజకవర్ జనసేన 43,44 
వార్ద్ జనసేన నాయకుల ఆదవార్యంలో నందగిరినగర్ నుంచ్ మహరనిపార్లార్ వరకూ 
కొవ్వాతుతులతో నిరసన కార్యక్రమం నిరవాహంచారు.ముఖ్య అతిథిగా పాల్్న్న జనసేన నార్తు 
ఇంచార్జి పసుపులేట్ ఉషాకిరణ్ మాటాలాడుతూ , ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈరోజు అంధకార ప్రదేశ్ 
గా మారిపొయింది, కరెంట్ బిల్ పట్టీకుంటేనే షాక్ కొటేటీ పరిస్్థతి, ఈ దుస్్థతికి ఈ ర్ష్ట్ర 
ప్రభుతవా విధానాలే కారణం, ప్రభుతవాం తక్ణము పంచ్న విదు్యత్ చార్జిలు తగి్ంచాలి, 
కోతలు ఎతితువెయాలి అని డిమాండ్ చేశరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
పడాల పరమేశవారర్వ్, గడలామురళి, నాగర్జు, కార్పుర్టర్ అభ్యరు్థలు నీరుకొంద 
దివాకర్, అడబాల లక్ష్మి, బడస్ంగి శ్రీధర్, గడివాడ అపాపుర్వు, ర్మర్జు, తుమమిల 
త్రినాధ్, జనసైనికులు, వెంకటేష్, విఠల్, మురళి, సాగర్, మాణిక్యం, పార్థసారధి, శంకర్ 
మహంతి, గారపాట్ లక్ష్మి పాల్్నా్నరు.

కుల, మతాలకు అతీతంగా కారయుక్రమాలు 
నిరవొహంచడం చాల్ హరి్షంచదగగే విషయం: గాదె

శతఘ్్న న్్యస్: పొన్్నరు 
మండలం తాళలాపాలెం గ్రామంనందు 
శ్రీర్మనవమ పండుగను 
పురస్కరించుకొని అన్నసంతరపుణ 
కార్యక్రమం నిరవాహంచడమైనది. ఈ 
కార్యక్రమాని్న ముఖ్యఅతిథిగా జిల్లా 
అధ్యక్షులు గాదె వెంకటేశవారర్వు గారు 

పాల్్ని వారి చేతుల మీదగా ఈ కార్యక్రమాని్న ప్రారంభంచడమైనది. గాదె మాటాలాడుతూ 
ఇల్ంట్ మంచ్ కార్యక్రమాలకు ర్వడం, మీ అందరి సహకారంతో గ్రామాలలో కుల, 
మతాలకు అతీతంగా కార్యక్రమాలు నిరవాహంచడం చాల్ హరి్షంచదగ్ విషయం. 
పలెలాటూరులా బాగా అభవృదిధి చందితే మన ర్ష్ట్రం అభవృదిధి చందినట్లా అని తెలియజేశరు. 
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచేచాస్న జనసేన పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు వారిని 
నియోజకవర్ జిల్లా నాయకులు, జనసైనికులు మరియు గ్రామ ప్రజలు పదద్ ఎతుతున 
పాల్్ని గాదె కి ఘనసావాగతం పలికి, దేవసా్థనం నందు అధ్యక్షుల వారి పేరు మీద ప్రతే్యక 
పూజలు నిరవాహంచడం జరిగింది. తదుపరి గ్రామసుతులు అధ్యక్షుల వారికి దుశశిలువతో 
సనామిన కార్యక్రమం నిరవాహంచారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించ్న గ్రామసుతులకు 
ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కార్యవర్ సభు్యలు తాళ్లారి అపాపుర్వు, 
దేశంశెట్టీ స్ర్య, మండల అధ్యక్షులు నాగిశెట్టీ సుబా్బర్వు మరియు మండల కార్యవర్ 
సభు్యలు జనసైనికులు పాల్్నా్నరు.

సాయి శరత్ కి డాక్టర్ట్ లభంచిన 
సందర్ంగా జనసైనికుల సతాకారం

శతఘ్్న న్్యస్:  జనసేన ఉమమిడి పశిచామగోదావరి జిల్లా కార్యదరిశి వడలాపటలా 
సాయి శరత్ కి గౌరవ డాకటీర్ట్ లభంచ్న సందర్ంగా వారి ఇంట్కి వెళిళి 
దెందులూరు నియోజకవర్్నికి చందిన తిమమినగూడం, గోపన్నపాలెం, 
ములకా్కయపాడు గ్రామాల నుండి చ్రు సతా్కరం చేస్ శుభాకాంక్లు 
తెలియచేస్న జనసైనికులు.

జనసైనికుని వివాహ కారయుక్రమంలో పాల్గేన్న 
మాకినీడ్ దంపత్లు

శతఘ్్న న్్యస్: పిఠాపురం నియోజవర్ం, గొలలాప్రోలు మండలం, కొడవలి గ్రామంలో 
నిసావారధి జనసైనికుడు నిత్యం పార్టీకి కృష చేస్తు పార్టీ పుట్టీనపపుట్నుంచ్ జనసేన జండాని 
మోస్తు గ్రామంలో తన పేరు జనసేన అని ఆపా్యయతగా పలకరిసుతున్న గ్రామసుతులు మన 
నార్యణ మూరితు …!!
ఆదివారం జనసైనికుడు నక్క నార్యణ మూరితు వివాహ మహోతసీవసందర్ంగా.. 
ఈ కార్యక్రమంలో పిఠాపురం నియోజవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి శ్రీమతి మాకినీడి 
శేషుకుమారి.. వారి హస్బండ్ డాకటీర్ వీర ప్రసాద్ పాల్్ని నార్యణ మూరితుని 
ఆశీరవాదించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు గొలలాప్రోలు మండల 
అధ్యక్షులు అమర్ది వలిలా ర్మకృష్ణ గారు, గోపు సుర్ష్, దేశిరెడిడి సతీష్, నక్క ప్రకాష్, నక్క 
హర్ష్, కొయ్య శ్రీనివాస్, అంజలుపు నానాజీ, కుక్క శివ, ఎం సావామ, య.స్ సావామ, పీరలా 
స్ంహ్ద్రి, కుక్క వీరబాబు, నక్క త్రిమూరుతులు, నక్క గోపాలకృష్ణ, మచచా శ్రీను, తాట్పరితు 
నాని, కొడవలి జనసైనికులు నాయకులు తదితరులు పాల్్నా్నరు.

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


సోమవారం, 18 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పితాని ఆధవొరయుంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్్న న్్యస్: ముమమిడివరం నియోజకవర్ం కాట్రేనికోన మండలం బలుసు తిపపు గ్రామము నుండి మతసీ్యకార సోదరులు వైయసాసీర్, 
ట్డిపి పార్టీల నుండి సంఘాని ధర్మిర్వు, ఓలేట్ శ్రీను, పమామిడి గంగాద్రి, సంఘాని్న ర్మకృష్ణ, ఆధవార్యంలో సుమారు 75 మంది 
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ స్దాధింతాలు ఆశయాలు నచ్చా ఆదివారం పితాని బాలక్రిష్ణ సమక్ంలో వారు జనసేన పార్టీలో 
జాయిన్ అయా్యరు. వారికి కండువాలు కపిపు పితాని జనసేన పార్టీలోకి సాదరంగా ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్ంగా పితాని బాలకృష్ణ 
గారు మాటాలాడుతూ జనసేన పార్టీ పై నమమికంతో జాయిన్ అయిన మతసీ్యకార సోదరులకు ఎపుపుడు జనసేన పార్టీ అండగా ఉంట్ందని 
బాలకృష్ణ గారు హ్మీ ఇచాచారు. ర్బయే రోజులోలా మతసీ్యకార గ్రామాల నుండి మరిని్న చేరుకుంటాయని మతసీ్యకార సోదరులు హ్మీ 
ఇచాచారు. ఈ కార్యక్రమంలో సానబయిన మలిలాకారుజిన ర్వు, గదట్ జమమి, గోదశి పుండర్ష్, జక్కంశెట్టీ పండు, గొలలా కోట్ వెంకన్నబాబు, 
గొలలాకోట్ సాయిబాబు, కడలి వెంకటేశవారర్వు, దూడల సావామ మరియు జనసేన పార్టీ నాయకులు కార్యకరతులు పాల్్నా్నరు.

మిడ్ మానేర్ మంపు గ్రామాలను 
సందరి్శంచిన జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్:  ఉమమిడి కర్ంనగర్ జిల్లా చొపపుదండి నియోజకవర్ం బయినపలిలా 
మండలం కొదురుపాక గ్రామంకు చందిన ఉమమిడి కర్ంనగర్ జిల్లా యువజన 
విభాగం ఎగిజికూ్యట్వ్ మెంబర్ కందుల అనిల్ రెడిడి అభ్యర్థన మేరకు మడ్ మానేరు 
ముంపు గ్రామాలను సందరిశించ్న ఉమమిడి కర్ంనగర్ యువజన విభాగం 
అధ్యక్షులు ర్వుల మధు జిల్లా ప్రధాన కార్యదరిశి చలలా శివారెడిడి, ఉపాధ్యక్షులు 
తడకపలిలా అరవింద్, పలేలా మహేష్, ఎగిజికూ్యట్వ్ మెంబర్ పండుగ గగన్ కుమార్, 
విదా్యరి్థ విభాగం ఎగిజికూ్యట్వ్ మెంబర్ సవానపలిలా ప్రేమ్ కుమార్, జనసేన 
నాయకులు కవంపలిలా పవన్ కుమార్, నాయకులు సవనపలిలా ప్రశంత్ జనసైనికులు 
పాల్్నా్నరు. అనంతరం జనసేన పార్టీ యువజన అధ్యక్షులు వంగా లక్ష్మణ్ గౌడ్ 
స్చనల మేరకు కొదురుపాక గ్రామ సమస్యలను ముఖ్యమంత్రి కెస్ఆర్ మరియు 
జిల్లా అధికారుల దృషటీకి తీసుకువెళేళి దిశగా మీడియా ప్రతినిధులతో మాటాలాడిన 
ఉమమిడి కర్ంనగర్ యువజన అధ్యక్షులు ర్వుల మధు, ప్రధాన కార్యదరిశి శివారెడిడి. 
ఈ సందర్ంగా వారు మాటాలాడుతూ తెలంగాణ గండ మీడ్ మానేరు డా్యం అక్కడి 
ముంపు గ్రామాల ప్రజలకు ఇసాతుమని చపిపున 5 లక్ల పా్యకేజీ, స్థల్ల పండింగ్ 
డబు్బలు, రైతు కుట్ంబాలకు మరియు 18 సంవతసీర్ల యువతిలకు 2 లక్ల 
పా్యకేజీ డబు్బలు ఇవవాకపోవడంతో అధిక ఇబ్బందులతో 30కు పైగా బాధితులు 
అదే మానేరు డా్యంలో దూకి ఆతమిహత్య చేసుకునా్నరు. ఈ సమస్యను వెంటనే 
పరిశీలించ్ నిర్వాస్తులకు పరిహ్రం వెంటనే చలిలాంచాలి ఉమమిడి కర్ంనగర్ జిల్లా 
యువజన విభాగం తరుపున డిమాండ్ చేశరు.

పండగ కుమార్ ఆధవొరయుంలో 
ఉచిత మజిజీగ పంపిణీ

శతఘ్్న న్్యస్: *జనసేన 
పార్టీ ఉమమిడి కర్ంనగర్ 
జిల్లా యువజన విభాగం 
ఎగిజికూ్యట్వ్ మెంబర్ పండగ 
కుమార్ ఆధవార్యంలో శ్రీ 
వంకటేశవార సావామ వారి 
జాతర మహోతసీవంలో 
ఉచ్త మజిజిగ పంపిణీ 

కార్యక్రమనికి హ్జరైన యువజన విభాగం అధ్యక్షులు, ప్రధాన కార్యదరిశి.
ఉమమిడి కర్ంనగర్ జిల్లా యువజన విభాగం ఎగిజికూ్యట్వ్ మెంబర్ పండగ గగన్ కుమార్ 
ఆహ్వానం మేరకు ఒదా్యరం గ్రామంలో జరిగిన శ్రీ వెంకటేశవార సావామ వారి జాతర 
మహోతసీవానికి ఉమమిడి కర్ంనగర్ జిల్లా యువజన విభాగం అధ్యక్షులు ర్వుల మధు, 
ప్రధాన కార్యదరిశి చల్లా శివారెడిడి హ్జరై మజిజిగ వితరణ కార్యక్రమాని్న ప్రారంభంచారు. 
అనంతరం వెంకటేశవార సావామ దరశినం చేసుకొని ప్రతే్యక పూజలు నిరవాహంచారు. సావామ 
వారి దీవెనలు ప్రతి ఒక్కరిపై ఉండాలని కోరుకున్నట్లా తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
కర్ంనగర్ జిల్లా యువజన విభాగం ఉపాధ్యక్షులు తడకపళిలా అరవింద్, పలెలా మహేష్ 
గౌడ్, ఎగిజికూ్యట్వ్ మెంబర్ అనిల్ రెడిడి, విదా్యరి్థ విభాగం ఎగిజికూ్యట్వ్ మెంబర్ సావనపళిలా 
ప్రేమ్ కుమార్ సీనియర్ నాయకులు నరిగే శివ కుమార్, సావనపలిలా ప్రశంత్, కవవాంపలిలా 
పవన్, హర్ష్, మోతే సాయి ఉదయ్, సాయి చంద్, చేను పోచయ్య, జనసైనికులు 
మరియు గ్రామ ప్రజలు తదితరులు పాల్్నా్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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బికకావోలు మండల జనసేన కారయువరగే సమావేశం

శతఘ్్న న్్యస్: తూరుపుగోదావరి జిల్లా, అనపరితు 
నియోజకవర్ం, బిక్కవోలు మండల జనసేన 
కార్యవర్ సమావశం మండల అధ్యక్షులు 
ఇందల వీరబాబు ఆధవార్యంలో మేలూలారు 
గ్రామంలో జరిగింది. ముఖ్య అతిథిగా విచేచాస్న 
నియోజకవర్ ఇంచార్జి మర్రెడిడి శ్రీనివాస్, 

మటాలాడుతూ గ్రామాకమటీలు గరించ్ పారిటీబలోపేతానికి తీస్కోవలస్న చర్యలుగరించ్ 
దిశ..నిర్ద్శం చేసారు. ఈ కార్యక్రమంలో సమనవాయకరతు నాగ, గ్రామ నాయకులు 
కిట్టీబాబు, నాగబాబు, జనసేన ఎంపిట్స్ అభ్యరి్థ వీర ర్ఘవులు, జనసేన వారుడి నంబరులా 
నాగస్రన్న, నరస్ంహర్జు, కొరలా వీరబాబు, బచచాల పవన్, మండల కమటీ సభు్యలు, 
అనేక మంది మండల నాయకులు జనసైనికులు పాల్్నా్నరు. క్రియాశీలక సభ్యతవాం 
తీసుకున్న వారికి కిట్లా కూడా పంపిణీ చేశరు. ఆ గ్రామ దళితవాడకు చందిన యువకులు 
పదద్లు పార్టీ స్దాధింతాలు పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు నచ్చా దళిత సోదరులు బచచాల పవన్ 
ఆధవార్యంలో 20 మంది జనసేన పార్టీలో జాయిన్ అయా్యరు వారికి ఇనాచార్జి మర్రెడిడి 
శ్రీనివాస్ కండువా వస్ సావాగతం పలికారు.

ప్రమాదవశాతూతి గాయపడ్న జనసైనికుడ్కి 
ఆరిధికసాయమందంచిన జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: కంసాలిపాలెం గ్రామానికి చందిన జనసైనికుడు ర్పోలు శ్రీను 
ప్రమాదవశతుతు కాంక్రీట్ మలలార్ లో చేయిపడి, చేయికి గాయమయి్యంది, 
అతనికి నిడదవోలు నియోజకవర్ జనసేనపార్టీ తరుపున 50000 రూపాయలు 
ఆరిధికసాయం అందజేయడం జరిగింది. అనంతరం ఆదివారం పుట్టీనరోజు 
జరుపుకుంట్న్న ఉలుసు సౌజన్యకి జనమిదిన శుభాకాంక్లు తెలిపారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో ర్ష్ట్రకార్యదరిశి ప్రియాసౌజన్య, జిల్లా సంయుకతు కార్యదరుశిలు 
పాల్ వీరసావామ, తుల్ చ్న్నబాబు, కాకరలా నాని, ఉలుసు సౌజన్య, జిల్లా వరి్కంగ్ 
కమటీ యడలాపలిలా సతితుబాబు, మూరితు, పందల పర్రు నాయకులు విన్ద్, ఏఎనార్, 
నిడదవోలు గ్ంధి వెంకట్ పాల్్నా్నరు.

మారాకాపురం జనసేన ఆధవొరయుంలో షేక్ 
రియాజ్ పుటి్టనరోజు వేడుకలు

శతఘ్్న న్్యస్:  ప్రకాశం జిల్లా జనసేనపార్టీ అధ్యక్షులు షేక్ రియాజ్ పుట్టీనరోజు 
సందర్ంగా మార్్కపురం పటటీణంలోని జనసేనపార్టీ కార్్యలయంలో జనసేన నాయకులు 
మరియు కార్యకరతులు ఏర్పుట్ చేస్న కేక్ కట్ంగ్ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హ్జరైన 
జనసేన పార్టీ మార్్కపురం నియోజకవర్ ఇంఛార్జి ఇమమిడి కాశీనాధ్. ఈ కార్యక్రమంలో 
జిల్లా కార్యదరిశి తిరుమలశెట్టీ వీరయ్య, మార్్కపురం పటటీణ అధ్యక్షులు డాకటీర్ ఇమామ్ 
సాహెబ్, తరులాపాడు మండల అధ్యక్షులు చేతుల శ్రీనివాసులు, జనసేన పార్టీ నాయకులు 
పిన్నబయిన శ్రీనివాసులు, వెంకటయ్య, శిరిగిరి శ్రీను, మటటీం శ్రీనివాసులు, వెంకట్రావ్, 
పగడాల ఆదినార్యణ, షర్ఫ్, ఫణి, రఫీ, పిచచాయ్య, శ్రీను, చలపతి మరియు జనసేన 
పార్టీ నాయకులు కార్యకరతులు పాల్్నా్నరు.

జనసేనపార్్ట మరియు చిర్పవన్ సేవాసమితి 
ఆదవొరయుంలో త్రాగునీర్

శతఘ్్న న్్యస్: ర్జోలు, జనసేనపార్టీ మరియు చ్రుపవన్ సేవాసమతి ఆదవార్యంలో 
ఏరపుట్చేస్న వాటర్ టా్యంకర్ దావార్ ఆదివారం గోంది గ్రామంలో నీరు అందక 
ఇబ్బందులు పడుతున్న వారికి జనసైనికుల దావార్ త్రాగనీరు అందించడం జరుగింది. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు, చ్రు పవన్ సేవాసమతి సభు్యలు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్నా్నరు.

భయం భయంగా విదాయుబ్యుసం
శతఘ్్న న్్యస్:  కోనసీమ జిల్లా, చ్ంతలపలిలాలో మండల ప్రజా పరిషత్ ప్రాథమక పాఠశల 
సుమారు వంద సంవతసీర్ల క్రితం నిరిమించడంతో శిథిల్వస్థకు చేరుకున్నది. ఈ పాఠశలలో 
96 మంది విదా్యరు్థలు చదువు తునా్నరు. శిథిలమైన పాఠశలలోనే కాలాసులు కొనసాగతునా్నయి. 
అపుపుడపుపుడు పాఠశలపై కపుపు పంకులు ఊడి పడిపోతుండడంతో విదా్యరు్థలు క్ణం క్ణం.. 
భయం భయంతో గడుపుతునా్నరు. ఈ విషయాని్న ర్జోలు వైస్ ఎంపీపీ ఇంట్పలిలా ఆనందర్జు 
ఉన్నతాధికారుల దృషటీకి తీసుకెళలాడం జరిగింది. పాఠశలకు న్తన భవనం నిరిమించాలని 
విదా్యరు్థల తలిలాదండ్రులు, పూరవా విదా్యరు్థలు కోరుతునా్నరు.

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

వీరవాసరం జనసేన ఆధవొరయుంలో 
మెడ్కల్ కాయుంపు

శతఘ్్న న్్యస్: వీరవాసరం మండలం 
తోలేరు గ్రామ జడిపుపి హైస్్కల్ నందు 
జేపి ఫండేషన్ జనసేన పార్టీ ఆధవార్యంలో 
వీరవాసరం జడిపుట్స్ గండా జయప్రకాష్ 
నాయుడు ఆధవార్యంలో మెడికల్ కా్యంపు 
నిరవాహంచడం జరిగింది.

కనిగిరి జనసేన ఆధవొరయుంలో 
షేక్ రియాజ్ జనమాదన వేడుకలు

శతఘ్్న న్్యస్: కనిగిరి, జనసేన పార్టీ ప్రకాశం జిల్లా అధ్యక్షుడు షేక్ రియాజ్ జనమిదిన 
వడుకలు నేడు పామురు పటటీణంలోని చైల్డి హోమ్ నందు పామురు మండల జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షుడు ఏడుకొండలు ఆధవార్యంలో నిరవాహంచారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కార్యదరిశి 
వై. రహముల్లా ముఖ్య అతిధిగా పాల్్ని పిలలాలకు కేక్, పండులా పంచ్పటాటీరు తదనంతరం 
మండల నాయకులు గోషుటీ సునీల్ ఆధవార్యంలో పిలలాలకు అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పుట్ 
చేశరు. ఈ కార్యక్రమంలో స్ఎస్ పురం మండల అధ్యక్షుడు ర్జా, నాని నాయుడు, 
కనిగిరి నియోజకవర్ నాయకులు పాల్్నా్నరు.

షేక్ రియాజ్ జనమాదన వేడుకలు
శతఘ్్న న్్యస్:  ప్రకాశం 
జిల్లా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు 
షేక్ రియాజ్ జనమిదినం 
సందర్ంగా ఆదివారం శ్రీ శ్రీ 
శ్రీ శ్రీ నమలిగండలా రంగసావామ 
వారి సని్నధానంలో అధ్యక్షులు 
షేక్ రియాజ్ కు జనమిదిన 
శుభాకాంక్లు తెలుపుతూ.. 
రంగనాయక సావామ వారి 
సని్నధానంలో మజిజిగ వితరణ 
చేస్.. కేక్ కట్ చేయడం 

జరిగింది. ఈ జనమిదిన కార్యక్రమంలో ర్చరలా మండల అధ్యక్షుడు పుటటీ బాలకృష్ణ, 
కొమరోలు మండల అధ్యక్షుడు ఓబులేష్ నాయుడు, బ్రహమినాయుడు, జనసేన పార్టీ 
కార్యకరతులు పారలాపలిలా శ్రీనివాసులు, బతితుని కృష్ణయ్య, ర్స శ్రీనివాసులు, భూమా ఓబులేసు, 
భూమా బాల ఓబయ్య, ర్మాంజనేయులు, ర్ముడు, షేక్ చ్న్న ఖాస్ం వలి, కార్యకరతులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్్ని విజయవంతం చేశరు.

కోవూర్ నియోజకవరగేంలో జనసేన యువ 
నాయకులు చపిపుడ్ శ్రీనివాసులు రెడ్డి పరయుటన

శతఘ్్న న్్యస్: నలూలారు జిల్లా, కోవూరు నియోజకవర్ం, కోవూరు మండల పంచాయతీ 
పరిధిలోని గమమిల దెబ్బ గ్రామంలో ప్రభుతవా పాఠశలను కోవూరు ప్రభుతవా పాఠశలలో 
గాని పాటూరు ప్రభుతవా పాఠశలలో గాని విలీనం చేయొదద్ని గమమిల దెబ్బ గ్రామంలో 
ప్రభుతవా పాఠశలకు వెళేలా విదా్యరి్థ తలిలాదండ్రులు ఆందోళన చేసుతునా్నరు. ఆ విషయాని్న తెలిస్న 
అనంతరం విదా్యరు్థలకు మరియు వారి తలిలాదండ్రులకు జనసేన పార్టీ ఎపుపుడు అండగా 
ఉంట్ందని ఆయన అనా్నరు.ఈ సమస్యను పార్టీ పరంగా కాకుండా ప్రజల పక్షాన జనసేన 
పార్టీ ముందుందని కోవూరు నియోజకవర్ నాయకులు చపిపుడి శ్రీనివాసులు రెడిడి పేర్్కనా్నరు. 
ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదరిశి ముళళి మునవార్ బాషా, జిల్లా జనసేన 
పార్టీ సంయుకతు కార్యదరిశి మనే్నపలిలా పవన్ కుమార్, కోవూరు మండల అధ్యక్షుడు షేక్ అల్తుఫ్ 
ఉపాధ్యక్షులు నర్ల శెట్టీ మహేష్, పరిటాల వెంకటేష్, ప్రధాన కార్యదరుశిలు నలలాబలిలా సాయి 
కృష్ణ, పవన్ కుమార్, ప్రదీప్ కార్యదరుశిలు బ్రహమియ్య, పవన్ కుమార్, సంయుకతు కార్యదరుశిలు 
పదిద్ తనమియి, నాగిశెట్టీ రఘు, దారం సందీప్, కోల వెంకటేశవారులా మరియు మండల కమటీ 
సభు్యలు పాల్్నా్నరు.

‘అమమా ఒడ్’కి అనీ్న అడడింకులే: గుతితి మహత్
శతఘ్్న న్్యస్: ప్రభుతవాం ప్రవశపట్టీన 
నవరతా్నలలో ఒకట్ అమమిఒడి పథకం. 
2021-22 సంవతసీర్నికి గాను జనవరిలో 
అమమిఒడి పథకానికి సంబంధించ్న సొముమి 
అమమిల ఖాతాలలో పడలేదు. దీనికి ప్రభుతవాం 
కొతతు నిబంధన షరతులను తెరపైకి తెచ్చాంది. 
ఈ సందర్ంగా జనసేన విదా్యరి్థ విభాగం 
నాయకులు గతితు మహత్ మాటాలాడుతూ.. ప్రసుతుత 
విదా్య సంవతసీరంలో ‘అమమి ఒడి’ పథకం నుండి 

లబిధిదారులకు ఒక్క నయాపైసా కూడా ఇవవాకుండా ఎగో్టాటీరు. లబిధిదారులు ప్రశి్నసేతు 
జులై లో ఇసాతుం అని చబుతా, డబు్బలు ఇవవాకుండా ఎల్ తపిపుంచుకోవాల్ అని జగన్ 
ప్రభుతవాం ఇపపుడి నుండి ఆలోచనలు మొదలుపటాటీరు. అందులో భాగంగా విదు్యత్ 
వాడకం 300 దాట్తే పథకం కట్ అని చపాపురు, వసవిలో విదు్యత్ వాడకం ఎకు్కవగా 
ఉంట్ంది. అది కాక ఆధార్ కారుడిలో కొతతు జిల్లా పేరులా ఉండాలని, లబిధిదారులు, తలిలా ఒకే 
హౌస్ హోల్డి మాపింగ్ లో ఉండాలని ఇల్ అనేక అంక్లు పడుతూ.. వారిని ఎండలోలా 
ఆఫీస్ ల చుటూటీ.. తిపుపుతూ చాల్ మేరకు కోత పటాటీలి అనే ఆలోచనతో ప్రభుతవాం ఈ 
విధంగా ఇని్న ఆంక్లు విదిసుతుందని అనా్నరు. పథకం మొదట నుండి కూడా ప్రభుతవాం 
మాట మారుస్తునే ఉంది. ఇంట్లా ఇదద్రి బిడడిలకు చదువుకు డబు్బలు వసాతుమని చపిపున 
ప్రభుతవాం.. ఒక్కరికి మాత్రమే అని మాట మారచాడమే కాకుండా.. ఇపుపుడు 2021-
2022 విదా్య సంవతసీర్నికి అసలు నిధులు మంజురు చేయక పోవడం ఏమటని, 
ఇపుపుడు ఇల్ ఉంటే 2022-2023 విదా్య సంవతసీరంకి అమమిఒడి ని పూరితుగా దూరం 
చేసే ఆలోచనలో ఈ ప్రభుతవాం ఉన్నట్టీ కనిపిసుతుంది, అదే జరిగితే నవరతా్నలలో ఒక 
రత్నం ర్లిపోవడం ఖాయం అని ప్రజలు గ్హసుతునా్నరు అని జనసేన విదా్యరి్థ విభాగం 
జిల్లా నాయకులు గతితు మహత్ ఏదేద్వా చేశరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గిరిజన కుటంబ్లకు సహాయమందంచిన బొబ్బేపల్లా సుర్ష్ బ్బు
శతఘ్్న న్్యస్: సర్వాపలిలా నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ నాయకులు బొబ్్బపలిలా సుర్ష్ బాబు 
ఆధవార్యంలో ముతుతుకూరు మండలంలో ఆదివారం ఆర్ ఆర్ కాలనీకి అనుకొని నివస్సుతున్న 10 
గిరిజన కుట్ంబాలకు బియ్యం ఇవవాడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా సుర్ష్ బాబు మాటాలాడుతూ.. 
ఇక్కడ నివస్ంచే వారికి కనీసం ర్షన్ కారుడి గానీ, ఆధార్ కారుడి గానీ, ఓటర్ కారుడి గానీ లేకపోవడం 
చాల్ బాధాకరమైన విషయం. అటటీడుగ వర్్లలో ఉన్న గిరిజనులకు సంక్షేమ పథకాలు ప్రకట్సుతున్న 
ప్రభుతావాలు.. ఆ ప్రకటనలు పేపరలా వరకూ మాత్రమే పరిమతమవుతునా్నయి. అకాల వర్్షలు వసేతు 
కనీసం ఉండటానికి ఇలులా లేని పరిస్్థతి వీరిది. సర్వాపలిలా నియోజకవర్ంలో అభవృదిధి చేశమని 
చపిపు డపుపు కొట్టీకుంట్నా్నరు. కానీ పూరితు సా్థయిలో అభవృధిధి ఎక్కడ చేసుతునా్నరు, అటటీడుగన 
ఉన్నట్వంట్ వర్్లకు పూరితు సా్థయిలో ప్రభుతవా ఫల్లు అందే పరిస్్థతి లేనే లేదు. అమమి ఒడి 
ఎవరికి వెళతుంది, కొతతుగా ఇచేచా ఇళలా స్థల్లు ఎవరికి ఇసుతునా్నరు ప్రభుతవాం ఇకనైనా కళలా తెరిచ్ పేద 
గిరిజనులకు అని్న విధాల సహ్య సహకార్లు అందించాలని జనసేన పార్టీ తరఫున సుర్ష్ బాబు 
డిమాండ్ చేశరు. ఈ కార్యక్రమంలో గడడిం సునీత గారు, రహం భాయ్, వీరబాబు, నాగర్జు, 
మలిలా, పవన్, రెహమాన్, రవికుమార్, సందీప్, శ్రీహరి, వంశీ తదితరులు పాల్్నా్నరు.

జనసేన ఆధవొరయుంలో చల్వేంద్ం
శతఘ్్న న్్యస్: తాడిపత్రి పటటీణ మరియు పరిసర 
ప్రాంతాలలో ఎండలు తీవ్రతరం కావడం తో 
రహదారిలో వెళేళి ప్రజల మరియు ప్రయాణికుల 
దాహ్రితుని తీరచాడానికి సజజిలదినే్న బ్రిడిజి దగ్ర హైవ 
రోడుడి ప్రక్కనే జనసేన పార్టీ కార్యకరతులు మరియు 
100 జనసైనిక్ సోలజిర్సీ సమక్ంలో చలివంద్రని్న 
ఏర్పుట్ చేశరు. చలివంద్రాని్న ప్రారంభంచడానికి 
జనసేన పార్టీ నాయకులు కుందురితు నరస్ంహ్చారి 
మరియు తాడిపత్రి చ్రంజీవి యువత అధ్యక్షుడు 
ఆట్ప్రసాదు జనసేన పార్టీ కార్యక్రమాల కమట్ 

సబు్యలు మాధినేని గోపాకృష్ణ, అల్తుఫ్ మరియు జనసేన పార్టీ 100 సోలజిర్సీ షేక్ సాదక్, మాలిక్, 
హుసేసీన్, మహమమిద్ రియాన్, పవన్ కుమార్, శివకుమార్ రెడిడి, ర్ము, రమేష్, రంజిత్, ప్రసాద్, 
హర్ష, అశోక్, సాగర్, చ్న్న, కె. చ్న్న, తిరుమలేష్, మహేంద్ర, గ్రేజీ ర్జు, బాబావాలి, అమీర్, పవన్ 
కళ్్యణ్,సోము, ఇమామ్ మరియు జడ్.పి.హెచ్ స్్కల్ సజజిల దీనే్న పూరవా విదా్యరు్థలు పాల్్నా్నరు.

జనంలోకి జనసేన గడప గడపకు జనసేన మేనిఫెస్్ట
శతఘ్్న న్్యస్: జనంలోకి జనసేన గడప గడపకు జనసేన మేనిఫెసోటీ ఆదివారం బదేవాల్ 
నియోజకవర్ంలోని బదేవాల్ మునిసీపాలిటీలో రెండో వారుడి శీలం వారి పలెలా హరిజన వాడలో 
గడపగడపకు మేనిఫెసోటీ తీసుకెళిలా ప్రజలకు తెలియజేయడం జరిగినది ఈ కార్యక్రమంలో బదేవాల్ 
నియోజకవర్ నాయకులు బసవి రమేష్ బదేవాలు మండల నాయకులు నరస్ంహ యాదవ్ రెండో 
వారుడి ఇంచార్జి బాల చన్నయ్య మరియు జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగినది.

ఆర్టీసీ చార్జీలు తగ్గంచాలి
*ఆర్టీసీ కాంపలాక్సీ వదద్ ఆందోళన చేపట్టీన జనసైనికులు
శతఘ్్న న్్యస్: పారవాతీపురం, ప్రభుతవాం ఇటీవల డీజిల్ సస్ పేరుతో పంచ్న ఆర్టీసీ 
ఛార్జిలను తగి్ంచాలని కోరుతూ ఆదివారం ఆర్టీసీ కాంపలాక్సీ వదద్ జనసైనికులు 
ఆందోళన చేపటాటీరు. దీనిలో భాగంగా పారవాతీపురం మన్యం జిల్లా జనసేన పార్టీ 
నాయకులు చందక అనిల్, వంగల దాలి నాయుడు, ర్జాన ర్ంబాబు, బనల 
గోవిందమమి, పైల లక్ష్మీ, ఆగరు మణి, అంబట్ బలర్ం నాయుడు, మనేపలిలా 
ప్రవీణ్, పైల శ్రీను, బనల చంట్, ఆగూరు కేశవర్వు, చ్టీలా గణేష్ తదితరులు 
ఆర్టీసీ డిపో వదద్ ప్రభుతావానికి వ్యతిర్కంగా బాదుడే బాదుడు… జగన్ రెడిడి 
బాదుడు పంచ్న ఆర్టీసీ చార్జిలు తగి్ంచాలని నినాదాలు చేశరు. తక్ణమే 
పంచ్న చార్జిలను తగి్ంచాలనా్నరు. ఈ సందర్ంగా వారు మాటాలాడుతూ 
జగన్మిహన్ రెడిడి ప్రతిపక్ంలో ఉన్నపుపుడు బాదుడే… బాదుడు అంటూ శోకాలు 
తీసేవారని, ఇపుపుడు ఆయన బాదుతున్న ధరల బాదుడు ఏంటని ప్రశి్నంచారు. 
పేదవాడి ప్రయాణ సాధనమైన ఆర్టీసీ చార్జిలు పంచ్ వారిపై భారం వయడం 
సరికాదనా్నరు. సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలు పరిస్్థతి దారుణమనా్నరు. పలెలా 
వెలుగ, ఎక్సీప్రెస్, ఏస్ బసుసీలో 2,5,10 రూపాయల చొపుపున పంచ్ ప్రజలపై 
భారం వయడం సరికాదనా్నరు. ఇపపుట్కే నితా్యవసర ధరలు పరుగదలతో 
పాట్ కరెంట్, డీజిల్, పట్రో ధరలు పంచ్ ప్రజలను ఆరి్థక ఇబ్బందులకు గరి 
చేసుతునా్నరనా్నరు తక్ణమే ప్రభుతవాం పంచ్న ఆర్టీసీ బసుసీ చార్జిలు తగి్ంచాలని 
అనా్నరు. ఈ క్రమంలో వారు అధికారికి వినతి పత్రాని్న అందజేశరు.

నరవ హైస్కూల్ జంక్షన్ వద్ద జనసేన 
ఆధ్వరయూంలో చలివంద్ం

శతఘ్్న న్్యస్: పందురితు నియోజకవర్ం, నరవ గ్రామం, 88వ వార్డి, జనసేన 
పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ స్ఫూరితుతో ఆంధ్రుల అన్నపూర్ణ శ్రీమతి డొకా్క 
సీతమమి పేరు మీద నరవ హైస్్కల్ జంక్న్ వదద్ వీర మహళ మీనాక్షి చేతుల 
మీదగా చలివంద్రం ప్రారంభోతసీవం కార్యక్రమంలో జనారధిన శ్రీకాంత్ వబి్బన 
మాటాలాడుతూ ఎండ తీవ్రత రోజు రోజుకి చాల్ ఎకు్కవ అవుతున్నందున 
నరవ జనసైనికులు ఆధవార్యంలో ఇట్వంట్ చలివంద్రం ఏర్పుట్ చేయడాని్న 
అభనందిసుతునా్నను అని, ఇట్వంట్ సేవా కార్యక్రమాలు మరెన్్న చేయాలని 
మనస్ఫూరితుగా కోరుకుంట్నా్నను, వీరమహళ పారవాతి మాటాలాడుతూ మీరందరూ 
ఇదే విధంగా నిరంతరం పార్టీని ప్రజలోలాకి తీసుకుని వెళిలా పవన్ కళ్్యణ్ 
నాయకతావాని్న బలపరచాలని కోరడం జరిగింది, నాయకులు కంచ్పాట్ మధు 
మాటాలాడుతూ సేవా కార్యక్రమాలోలా జనసేన పార్టీ ఎపుపుడూ ముందుంట్ందని 
అదేవిధంగా నరవ జనసైనికులు కూడా సేవా కార్యక్రమాలు ఏమాత్రం 
తగ్కుండా చేసుతునా్నరని అందులో భాగంగా చలివంద్రం ఏర్పుట్ చేయడం 
ఎంతో ఆనందదాయకం అని, వీరమహళ గొన్న రమాదేవి మాటాలాడుతూ ఎండలు 
తీవ్రత పరుగతుంది అందున పందురితు నియోజకవర్ంలో ప్రతి దగ్ర జనసేన 
పార్టీ చలివంద్రాలు ఏర్పుట్ చేయవలస్న బాధ్యత మనపై ఉందని ఇట్వంట్ 
కార్యక్రమాలను భాగసావామని చేస్నందుకు ప్రతే్యక ధన్యవాదాలు తెలపడం 
జరిగింది, ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు సతీష్, వైకుంఠ ర్వు, గోవింద్, 
గోపి, శేఖర్, శ్రీను, బొబ్బరి శీను, తేజ, శ్యమ్, నవీన్, ప్రవీణ్, శివ, మరియు 
జనసైనికులు వీరమహళలు పాల్్నా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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

తొల్ తెలుగు అశోక చక్ర గ్రహీత విశాఖ సౌరయు దీపికా 
కీ.శే. కరణం వరప్రసాద్ సమారిస్తి మెగా రకతిదాన శిబిరం

శతఘ్్న న్్యస్: విశఖ, భారతమాత 
ముదుద్ బిడడి తొలి తెలుగ అశోక చక్ర గ్హత 
విశఖ సౌర్య కీ.శే. కరణం వరప్రసాద్ 9వ 
వరధింతి సందర్ంగా తాసుబెలిలా ఫండేషన్ 
మరియు కరణం వరప్రసాద్ ఫండేషన్ 
వారి ఆధవార్యంలో మదర్ బలాడ్ బా్యంకు 
వారి సౌజన్యంతో మెగా రకతుదానం 
శిబిరం మారూటీరు గ్రామం, అనకాపలిలా 
మండలంలో ఏర్పుట్చేయడం చేయడం 

జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి విశేష సపుందన వచ్చాంది విశఖపట్నం రిటైర్డి మాజీ సైనికులు 
అసోస్యేషన్ మెంబెర్సీ, పోలీస్ స్బ్బంది, సైనికులు, యువకులు, రకతుదాతలు పాల్్ని 
వరప్రసాద్ గారు దేశనికీ చేస్న సేవలను గరుతుంచుకుంటూ ప్రతి సంవతసీరం విశఖ 
జిల్లాలో పలు సేవాకార్యక్రమాలు చేసుతునా్నరు అని, ఇంకా ఎకు్కవగా సేవాకార్యక్రమాలు 
వరప్రసాద్ ఆశయాని్న ప్రజలకి సమాజంలోకి తీసుకొని వెళతునా్నరు అని గ్రామ 
ప్రజలు కుట్ంబసభు్యలుని అభనందించారు, ఈ కార్యక్రమానికి తలిలాతండ్రులు కరణం 
వెంకటర్వు సత్యవతి, అక్క కరణం కళ్వతి, దాంటలా నాగేశవారర్వు, చైతన్య మురళీధర్, 
కరణం సాయి, గిర్ష్, తాసుబెలిలా ఫండేషన్ సా్థపకులు శంఖర్ నాయుడు, దారబాబు, 
పి.ఎన్. మూరితు, అమమి బలాడ్ బా్యంకు కిరణ్, గణేష్ కొమోమిజు తదితరులు పాలు్నా్నరు.

ఈస్టర్ వేడుకలోలా మాకినీడ్ శేషుకుమారి దంపత్లు
శతఘ్్న న్్యస్: పిఠాపురం మండలం మలలాం గ్రామంలో క్రైసతువ సోదరులు ఆహ్వానం 
మేరకు పిఠాపురం జనసేన పార్టీ ఇనాచార్జి శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి, డాకటీర్ మాకినీడి 
వీరప్రసాద్ మలలాం గ్రామంలో చర్చా కి వెళిలా సోదరులందరికీ ఈసటీర్ – శుభాకాంక్లు 
తెలియజేస్ ఏసుప్రభు ఆశీసుసీలు తీసుకుని ప్రార్థన చేయించుకునా్నరు. క్రీసుతు పునరుతా్థనం 
గావించ్న రోజు సందర్ంగా నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ తరపున ఈసటీర్ పండుగ 
శుభాకాంక్లు తెలియజేశరు. ఈ కార్యక్రమంలో మలలాం గ్రామ ఎంపీటీసీ అభ్యరి్థ ర్సంశెట్టీ 
కన్యకర్వు గోపు సుర్ష్, దేశరెడిడి సతీష్, కంద సోమర్జు, తదితరులు పాల్్నా్నరు.

శ్రీ కోదండరామ సావొమి వారి విగ్రహ పునః ప్రతిష్టకు 
జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్:  నిడదవోలు నియోజకవర్ం పరవలి 
మండలం మలేలాశవారం గ్రామంలో శ్రీ కోదండర్మ సావామ 
వారి విగ్హ పునః ప్రతిషటీ కు విచేచాస్న జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర 
కార్యదరిశి ప్రియా సౌజన్య మరియు జనసైనికులు.

కౌలురైత్ కుటంబ్నికి ఆరిధికసాయమందంచిన జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: ఎనీటీఆర్ జిల్లా, నందిగామ కంచ్కచరలా మండలం పండా్యల గ్రామంలో గత ఐదు రోజుల క్రిందట 
పంట దిగబడి లేక అపుపుల బాధ తాళలేక ఆతమిహత్య చేసుకున్న కౌలురైతు “జీనేపలిలా జావాల్ నరస్ంహ్ర్వు” భార్య, 
పిలలాలను పర్మరిశించ్న ఉమమిడి కృషా్ణజిల్లా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు బండిరెడిడి ర్మకృష్ణ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు 
బొలియశెట్టీ శ్రీకాంత్ 15000/- రూపాయలు జనసేనపార్టీ తరుపున తక్ణ సాయం అందించారు. వారి 
కుట్ంబానికి జనసేన పార్టీ అండగా ఉంట్ందని హ్మీ ఇచాచారు. ఇపపుట్కే ర్ష్ట్ర వా్యపతుంగా అపుపుల బాధలు 
తాళలేక ఆతమిహత్యలు చేసుకున్న కౌలురైతుల కుట్ంబాలను పర్మరిశిస్తు వారి వారి కుట్ంబాలకు లక్ 
రూపాయలు చొపుపున అందజేస్తు వారి పిలలాల భవిష్యతుతుకు పార్టీ నుండి నిధి ఏర్పుట్ చేస్తు ఆదుకుంట్న్న జనసేన 
పార్టీ ర్ష్ట్ర అధ్యక్షులు కొణిదెల పవన్ కళ్్యణ్ ర్బయే ఉమమిడి కృషా్ణ జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా నందిగామ 
నియోజకవర్ంలో కూడా ఈ కుట్ంబాని్న కూడా ఆదుకునే విధంగా కార్యక్రమాని్న ఏర్పుట్ చేసాతుమని తెలిపారు. 
ర్బయే జనసేన పార్టీ ప్రభుతవాంలో కౌలు రైతులకు ప్రతే్యక మంత్రితవా శఖను ఏర్పుట్ చేసాటీమని పేర్్కనా్నరు. 

ఇపపుట్వరకు అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరు నరస్ంహ్ర్వు కుట్ంబం వైపు 
కన్నతితు చూడకపోవడం దారుణం. ఇదే నియోజకవర్ంలో గత కొని్న రోజుల క్రితం 
ఒక ఉన్నత సామాజిక వర్్నికి చందిన కౌలు రైతు చనిపోతే మరునాడే పర్మరశికు 
వెళిలాన ఎమెమిలే్య ఒక బిస్ కుల్నికి చందిన వ్యకితు ఆతమిహత్య చేసుకుంటే ఐదు రోజులైనా 
పర్మరిశించలేదని, ప్రజలందరినీ సమదృషటీతో చూడాలని, అగ్ వర్ణ రైతులను ఒక 
ల్గా వెనుకబడిన తరగతులకు చందిన రైతులను మర్కల్గా దయచేస్ చూడవదుద్ అని 
పేర్్కనా్నరు. ప్రభుతవాం దావార్ కౌలు రైతులకు నషటీ పరిహ్రం అందేల్ సా్థనిక ఎమెమిలే్య 
చూడాలని, ఆయన ఎందుకు సపుందించలేదో తెలియలేదని, దీనిపై వెంటనే సపుందించ్ కౌలు 
రైతు కుట్ంబానికి నా్యయం చేయాలని బండ్రెడిడి ర్మకృష్ణ డిమాండ్ చేశరు. తురలాపాడు 
గ్రామంలో ఇటీవల అపుపుల బాధతో ఆతమిహత్ర్య చేసుకున్న మర్క రైతు మాలగాని జాలయ్య 
కుట్ంబాని్న పర్మరిశించ్న జనసేన పార్టీ ఉమమిడి కృష్ణ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు బొలియాశెట్టీ 
శ్రీకాంత్ రూ 5000/- ఆరిధిక సాయం అందజేత వారి కుట్ంబానికి జనసేన పార్టీ 
అండగా ఉంట్ందని హ్మీ ఇవవాడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఉమమిడి కృషా్ణజిల్లా 
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు బండిరెడిడి ర్మకృష్ణ, ఉపాధ్యక్షులు బొలియాశెట్టీ శ్రీకాంత్, 
నియోజకవర్ నాయకుడు పూజారి ర్జేష్, కంచ్కచరలా మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు నాయిని 

సతీష్, నందిగామ మండల* అధ్యక్షులు కుడుపుగంట్ ర్మార్వు, చందరలా పాడు మండల అధ్యక్షులు వడడిలిలా సుధాకర్, వీరులపాడు మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు బ్తపూడి జయర్జు, 
నందిగామ పటటీణ పార్టీ అధ్యక్షుడు తాట్ శివ కృష్ణ, షేక్ పదద్ బాజీ, కనపరితు సాయి, తేజ, స్ర్ సత్యం, నందిగామ 20వ వారుడి కౌనిసీలర్ తాట్ వెంకటకృష్ణ, పొన్నవరం వారుడి మెంబరు 
పసుపులేట్ శ్రీనివాసర్వు లు, జిల్లా కార్యవర్ సభు్యలు పుటాటీ సవారూప, తోట ఓంకార్, నియోజకవర్ వీరమహళ్ విభాగం నాయకుర్లు తోటకూర పదామివతి, గోపిశెట్టీ నాగలక్ష్మి, 
చనమాల సౌందర్య, పలువురు నాయకులు కార్యకరతులు 200 వందలమంది పాల్్నా్నరు.
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ఆర్్టసీ చార్జీల పంపును వయుతిర్కిస్తి జనసేన నిరసన
శతఘ్్న న్్యస్:  కృషా్ణజిల్లా పడన నియోజకవర్ం పడన పట్నం బసాటీండ్ వదద్ శనివారం 
జనసేన ఆధవార్యంలో పంచ్న ఆర్టీసీ చార్జిలు వ్యతిర్కంగా నిరసన చేపటాటీరు. మొన్న చతతు 
పను్న, ఆస్తుపను్న బాదుడు, నిన్న విదు్యత్ చార్జిల పంపు బాదుడు, నేడు ఆర్టీసీ చార్జిల 
వీర బాదుడు. మూలిగే నక్కపై తాట్కాయ పడడిట్టీ, అనేక రకాల పను్నల భారంతో 
సతమతమవుతున్న సామాను్యలపై ఆర్టీసీ చార్జిల పంపు అదనపు భారం కానుంది. పట్రోల్, 
డీజిల్ ధరలు పరగడంతో సొంత వాహనాలు పక్కనపట్టీ సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలు 
తమ గమ్యసా్థనాలకు చేరటానికి ఆర్టీసీ ప్రధాన మార్ంగా ఎంచుకునా్నరు. ప్రతిరోజు 
60 లక్లకు పైగా ప్రయాణికులను గమ్యసా్థనానికి చేర్చా ఆర్టీసీ చార్జిలు పంచడం 
దావార్ జగన్ రెడిడి ప్రభుతవాం సామాను్యడిపై పను్న భారం మోపింది. గతానికి భన్నంగా 
ఈసారి కిలోమీటర్ ప్రాతిపదికన కాకుండా ట్కె్కట్ పై బసుసీ ను బట్టీ 5 రూపాయల 
నుండి 15 రూపాయల వరకు పంచారు. గతంలో పలెలావెలుగ సర్వాసులకు డీజిల్ ససుసీ 
ఉండేది కాదు. కానీ ప్రసుతుతం డీజిల్ ససుసీ తో పాట్ ప్రయాణికుల భద్రత ససుసీ కూడా 
కలిపి చార్జిలు పంచారు. సామాను్యడికి అధిక భారం కానున్న ఆర్టీసీ ఛార్జిలను వెంటనే 
తగి్ంచాలని జనసేన పార్టీ డిమాండ్ చేసుతుంది. లేని పక్షాన ప్రజల పక్షాన నిలబడి జనసేన 
పార్టీ ఎల్ంట్ పోర్టానికైనా స్దధిం. ఈ కార్యక్రమంలో పడన జనసేన నాయకులు ఎస్.
వి. బాబు, జనసేన పార్టీ కౌనిసీలర్ మటటీ నాగ పావని జిల్లా కార్యదరిశి కూనసాని నాగబాబు, 
కూనపరెడిడి రంగయ్య నాయుడు, ర్్యలీ సత్యనార్యణ, శీరం సంతోష్, నవీన్ కృష్ణ, 
బతితున రమేష్, బతితున నర్ష్, ఖాజా మణికంఠ, శివమణి, పాశం నాగమలేలాశవారర్వు, 
దాసరి ఆదినార్యణ, ఎలవరితు ఆంజనేయులు, పినిశెట్టీ ర్జు, జను్యవుల నాగబాబు, 
పిని్నంట్ ర్ంబాబు మరియు జనసైనికులు పాల్్నా్నరు.

కురిచేడు మండలంలో ఘనంగా షేక్ రియాజ్ 
పుటి్టనరోజు వేడుకలు

శతఘ్్న న్్యస్:  దరిశి, జనసేన పార్టీ దరిశి నియోజకవర్ ఇంచారిజి మరియు జిల్లా ప్రధాన 
కార్యదరిశి బొట్కు రమేష్ బాబు స్చనల మేరకు – జనసేన పార్టీ ప్రకాశం జిల్లా 
అధ్యక్షులు షేక్ రియాజ్ 46వ పుట్టీనరోజు వడుకలు ఆదివారం దరిశి నియోజకవర్ం 
కురిచేడు మండలం బధనంపాడు గ్రామములో ఘనంగా జరిగాయి. జనసైనికులు 
ఉదయానే్న పండుగను తలపించే ర్తిలో శ్రీ ఆంజనేయసావామ వారి దేవాలయంలో పూజ 
చేస్ కేకును కట్ చేయడం జరిగింది. ఈ వడుకలు కురిచేడు మండల కమటీ అధ్యక్షులు 
మాదా వెంకట శేషయ్య, కురిచేడు జడీపుటీసీ కంటెసటీంట్ వమా శ్రీను మరియు ప్రకాశం 
జిల్లా ప్రోగ్రాం కమటీ సభు్యలు, పడమర గంగవరం గ్రామ వారుడికు ఎని్నకైన సభు్యడు 
అయిన పసుపులేట్ చ్రంజీవి ల ఆధవార్యంలో జరిగింది. ఈ వడుకలలో మాదా వెంకట 
శేషయ్య మాటాలాడుతూ, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గారికి ఎంతో సని్నహతంగా 
ఉండి, ప్రకాశం జిల్లాలో జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి కృష చేసుతున్న రియాజ్ మరెన్్న 
పుట్టీనరోజులు ఘనంగా చేసుకోవాలని, భగవంతుడు వారికి ఆయుర్రోగ్య ఐశవార్యములు 
ఇవావాలని అనా్నరు. వమా శ్రీను మాటాలాడుతూ నియోజకవర్ ఇంచారిజి బొట్కు రమేష్ 
తన పేరును కురిచేడు జడీపుటీసీగా ప్రతిపాదించ్న సందర్ంలో షేక్ రియాజ్ ని 
పరిచయం చేశరని, ఎంతో ఆపా్యయంగా పలకరించే రియాజ్ ఎలలాపుపుడూ సంతోషంగా 
ఉండాలని దేవుని ప్రారి్థంచాను అని అనా్నరు. జిల్లా ప్రోగ్రాం కోఆరిడినేటర్ పసుపులేట్ 
చ్రంజీవి మాటాలాడుతూ షేక్ రియాజ్ నిగరివా అని, ఇంచారిజి బొట్కు రమేష్ బాబు దావార్ 
కీలకమైన జిల్లా ప్రోగ్రాం కోఆరిడినేటర్ గా తనపై నమమికముంచ్ తనను ఎంపిక చేశరని, 
యువతను ఎంతో ప్రోతసీహస్తు జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి నిత్యం కృష చేసుతున్న 
రియాజ్ మరెన్్న పుట్టీనరోజులు మరెంతో ఘనంగా జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. 
కేకును గ్రామ పదద్ వమా చ్న్న నరసయ్య గారితో కట్ చేయించడం జరిగింది. ఈ 
వడుకలలో కురిచేడు మండల జనసేన పార్టీ నాయకులు సరవాశ్రీ, పసుపులేట్ కొండయ్య, 
యాదగిరి ఆంజనేయులు, పులలాలచరువు వెంకటేశవారులా, బు మంచాల నరస్ంహ్ర్వు, 
వమా నాగేశవార ర్వు, సానే మణికంఠ, వమా రమేష్, వమా గంగ, గాదె పదద్ వెంకట 
సుబ్బయ్య తదితరులు పాల్్నా్నరు. ఎంతో కోల్హలంగా గ్రామ పదద్లు, జనసైనికులు, 
పిలలాల మద్య రియాజ్ పుట్టీనరోజు వడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.

కోనసీమ జిల్లా పేర్ను అంబ్దకార్ కోనసీమ జిల్లాగా 
మారాచాల్

శతఘ్్న న్్యస్:    ర్జోలు, జిల్లా నాయకతవాం 
పిలుపు మేరకు కోనసీమ జిల్లా పేరును అంబ్ద్కర్ 
కోనసీమ జిల్లాగా మార్చాలి అనే డిమాండ్ ను 
ప్రభుతవా దృషటీకి తీసుకొని వెళళిటానికి ర్జోలు 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఆధవార్యంలో 
మలి్కపురం సంటర్ లో రిలే నిర్హ్రదీక్ 
కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు, కార్యకరతులు, 

వీరమహళలు, జనసైనికులు, జేఏసీ నాయకులు పాల్్నా్నరు.

జగన్మాహన్ రెడ్డి తగిన నాయుయం చేయాల్
*జగన్ సర్్కర్ కొతతు మంత్రివర్ం కొలువు తీరిన తరువాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల పరిస్్థతి 
పనం మీద నుండి పొయి్యలో పడినటలాయి్యంది. …
శతఘ్్న న్్యస్:  మదనపలెలా, ప్రజలను కాపాడాలిసీన 
మంత్రులు వారి పాలిట మృతు్య పాశలుగా 
మారుతునా్నరు. నిన్న ముకు్క పచచాల్రని ఒక 8 నలల 
పస్కందు మంత్రి విజయోతసీవ ర్్యలీ వలలా మరణించ్ంది 
అంటే మీరు ఎంత బాధ్యతార్హత్యంగా ఉనా్నరో అరద్ం 
అవుతుంది. కళ్్యణదుర్ం ఎమెమిలే్య ఉషశ్రీ చరణ్ కి 
మంత్రి పదవి వచ్చాన సందర్ంగా అనుచరులు ర్్యలీ నిరవాహసుతు, ట్రాఫిక్ మొతాతుని్న ఆపేశరు, 
ఆ ట్రాఫిక్ లో చ్కు్కకున్న ఒక అంబులెన్సీ లోనీ ఒక పస్ ప్రాణం అత్యవసర చ్కితసీ అందక 
మరణించ్ంది, కనీసం మంత్రి ఆ కుట్ంబాని్న పర్మరిశించ్న పాపాన పోలేదు, మీరు మంత్రి 
పదవి పొందితే మేము రోడలా మీద ఎందుకు ఆగిపోవాలి, పోని ర్షా్రాని్న ఉదధిరించే ర్చకార్్యనికి 
ఏమనా్న వెళతునా్నర్ అంటే మీ విజయోతసీవ ర్్యలీ అంట, పస్ పిలలాల చావుల మీద విజయతసీవాలు 
చేసుకుంట్నా్నరు అన్న విషయం గరుతు ఉంచుకోండి, పదవులు శశవాతం కాదు ప్రజల ప్రాణాలు 
ముఖ్యం అన్న సంగతి తెలుసుకోండి, తలిలాదండ్రులు కోరినట్లా ముఖ్యమంత్రి జగన్మిహన్ రెడిడి 
కలిపించుకొని తగిన నా్యయం చేయాలి అని జనసేన పార్టీ చ్తూతురు జిల్లా తరపున గట్టీగా 
డిమాండ్ చేసుతునా్నను, ఆ తలిలాదండ్రులు చేసే ఎట్వంట్ పోర్టానికి అయినా జనసేన మదద్తు 
ఉంట్ంది అని తెలియజేసుతునా్ననని చ్తూతురు జిల్లా ప్రధాన కార్యదరిశి దారం అనిత అనా్నరు.

రోజుకో రతా్నని్న పీకేసుతిన్న జగన్మాహన్ రెడ్డి
శతఘ్్న న్్యస్:  మదనపలెలా, నిన్న ‘అమమి ఒడి’, నేడు ‘మతసీ్యకార భరోసా’ పథకాలను నిబంధనలతో 
లబిధిదారులకు అందకుండా చేయడానికే న్తన నిబంధనలు. ఏపీలో అమలులో ఉన్న సంక్షేమ 
పథకాలకు నిధులు సమకూరచా లేక అనేక పథకాల పై జగన్ సర్్కర్ కోతలు విధిసోతుంది. ఇపపుట్కె 
అమమి ఒడి పథకం పై నిబంధనలు పట్టీన జగన్ సర్్కర్ తాజాగా మరో సంచలన నిర్ణయం 
చేస్ంది. అదే వైయసాసీర్ భరోసా పంపిణీ. గతంలో ఒకసారి 10000 అందుకున్న లబిద్ దారులు 
వర్ పథకాలు అందుకుంటే ఈ పథకం అందదని అనేక మందికి ఆరి్థక సహ్యాని్న నిలిపివశరు. 
గంటూరులో సగానికిపైగా లబిధిదారులు సంఖ్య తగే్ల్ ఉంది. మతసీ్యకారుల ఇంట్లా ఎవరైనా 
40 సంవతసీర్లు పైబడిన మహళలు పన్షన్ తీరుపు తీసుకుంట్నా్న, మతసీ్యకారుల ఇంట్లా 
ఎవరైనా అమమిఒడి అందుకుంట్నా్న.. మతసీ్యకార భరోసా వరితుంచదని ప్రభుతవాం నిబంధనలు 
పట్టీంది. కొతతు నిబంధనలు పై మతసీకారులు తీవ్ర ఆగ్హం వ్యకతుం చేసుతునా్నరు. ప్రభుతవాం అమలు 
చేయలేని హ్మీలు ఎందుకు ఇవావాలి. హ్మీలను అమలు చేయని ప్రభుతవాం ఎందుకు ఉండాలి 
అని ప్రశి్నసుతునా్నరు. ప్రభుతవా పరిపాలన తీరుపై తీవ్ర అభ్యంతరం తెలియజేసుతున్న జనసేన పార్టీ 
చ్తూతురు జిల్లా ప్రధాన కార్యదరిశి దారం అనిత అనా్నరు.
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