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క్రియాశీలక సభ్యులకు బీమా పత్రాలు ప్రదానం
• 10, 11, 12 తేదీల్లో ప్రతి నియోజకవర్గంల్ పగండగలా చేయాలి
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యూలకు బీమా పత్రాలు, సభయూత్వ 
కిటలోను అగందచేసే కారయూక్రమానిని పగండగ వాతావరణగంల్ చేపట్టీలని పార్టీ 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు నిర్దేశగంచారు. ఈ నెల 10, 11, 12 తేదీల్లో 
ప్రతి నియోజకవర్గంల్ ఈ కారయూక్రమాలను నిర్వహిస్తారు. రాష్ట్రవాయూపతాగంగా 3.5 
లక్షల మగంది క్రియాశీలక సభయూత్వగం పగందారు. వీరికి రూ.5 లక్షల ప్రమాద 
బీమా కలిపిస్తాన్నిరు. ఈ బీమా కోసగం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు వయూకితాగతగంగా 
నిధిని సమకూరాచారు. మూడు రోజులపాటు చేపట్టీ బీమా పత్రాలు, కిటులో పగంపిణీ 
కారయూక్రమ నిర్వహణపై రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దగండలో 
మనోహర్ గారు పార్టీ నేతలకు టెలీ కాన్ఫరెన్స్ దా్వరా దిశానిర్దేశగం చేశారు. 
‘బీమా పత్గం, పార్టీ అధయూక్షుల వారి మనోగతానిని తెలిపే ప్రతులు, ఐడీ కారుడు, 
పార్టీ స్టీకర్స్, పార్టీ కాయూలగండర్ లాగంటి వాటితో కూడిన కిట్ ను ప్రతి క్రియాశీలక 
సభ్యూడికీ అగందచేయాలి. పార్టీ క్షేత్ స్థాయి కారయూక్రమాల్లో క్రియాశీలక సభ్యూలు 
కీలకగంగా వయూవహరిగంచేలా నిర్దేశగంచాలి” అన్నిరు.
ఈ కారయూక్రమాల నిర్వహణకు సగంబగంధిగంచి విజయనగరగం, శ్రీకాకుళగం, 
విశాఖపటనిగం, కడప, కరూనిలు జిలాలోలకు సమన్వయకరతాలను నియమిగంచారు. 
కరూనిలు జిలాలోకు శ్రీ బొలిశెటిటీ సతయూ, శ్రీ నయూబ్ కమాల్, శ్రీమతి ఆకేపాటి 
స్భాషిణి, కడప జిలాలోకు శ్రీ పి.విజయ్ కుమార్, శ్రీ వడ్రానగం మార్గండేయబాబు, శ్రీమతి పలసపలిలో సరోజ, శ్రీకాకుళగం జిలాలోకు శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివాస యాదవ్, శ్రీమతి 
ఎ.దురా్ ప్రశాగంతి, శ్రీ తాడి మోహన్, విజయనగరగం జిలాలోకు శ్రీమతి పాలవలస యశస్్వ, శ్రీ గడస్ల అపాపిరావు, శ్రీ బేతపూడి విజయశేఖర్, విశాఖపటనిగం జిలాలోకు శ్రీ 
చేగగండి సూరయూప్రకాశ్, శ్రీ అమి్మశెటిటీ వాస్, శ్రీమతి ఘగంటస్ల వగంకటలక్ష్మిలను సమన్వయకరతాలుగా నియమిగంచారు.

సీబీఐ దత్తపుత్రుడికి ప్రధాన బ్రోకర్... శ్రీ సజ్జల రామకృష్ణా రెడిడి
• స్ధారణ జరనిలిస్టీ నుగంచి వేల కోటులో ఎలా సగంపాదిగంచారు?
• ఎనిని బ్రోకర్ పనులు చేస్ ఆ స్థాయికి ఎదిగారో అగందరికీ తెలుస్
• ఎ-1 జగన్... బి-1 సజ్జల
• జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు శ్రీ బి.మహగందర్ రెడిడు, ప్రకాశగం జిలాలో అధయూక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్

శతఘ్ని న్యూస్: స్ధారణ జరనిలిస్టీగా అరకొర జీతగంతో జీవితగం 
మొదలుపెటిటీన శ్రీ సజ్జల రామకృష్ణా రెడిడు ఈ రోజు వేల కోటలో 
రూపాయల ఆస్తా ఎలా సగంపాదిగంచారో... అగందుకు ఎనిని బ్రోకర్ 
పనులు చేశారో అగందరికీ తెలుస్ అని జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు శ్రీ 
బి.మహగందర్ రెడిడు వాయూఖ్యూనిగంచారు. మా పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కలాయూణ్ గారికి జరనిలిస్టీలు అగంట్ ఎగంతో గౌరవగం... అదే గౌరవానిని 
శ్రీ సజ్జల గారికి ఇచేచావారన్నిరు. శ్రీ సజ్జల అడడుగోలు వాయూఖయూలు చేసూతా 
తన గౌరవానిని తానే పోగటుటీకొగంటున్నిరు. ముఖయూమగంత్రి శ్రీ జగన్ 
రెడిడు స్బిఐ దతతాపుత్రుడు... ఆయన కోసగం బ్రోకరిజగం చేస్తానని వయూకితాని 
ఏమని పిలవాలి అని ప్రశనిగంచారు. రాష్ట్రగంల్ అతయూగంత ధనవగంతుల్లో 
ఒకరిగా ఎలా ఎదిగారో ప్రతి ఒక్రికీ తెలుస్ అన్నిరు.

• సనినిహిత ఎమ్్మల్యూకు మగంత్రి పదవి కోసగం సజ్జల బ్రోకరిజగం: శ్రీ షేక్ రియాజ్
ప్రకాశగం జిలాలో అధయూక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్ మాట్లోడుతూ “అవినీతి పెటుటీబడులతో పుటిటీన స్క్షి పత్రికను అడుడుపెటుటీకొని సజ్జల చేస్న బ్రోకర్ పనుల్మిటో తెలియని న్యకులు ఉగండరు. 
మైనిగంగ్ వయూవహారాల్లో అవినీతికి పాలపిడ్డురు. స్.బి.ఐ. దతతాపుత్రుడు జగన్ రెడిడు ఎ-1 అయితే... బ్రోకర్ పనులు చేసే సజ్జలను బి-1 అని పిలుస్తాగం. సజ్జల ప్రధాన సలహాదారు కాదు.. 
స్బిఐ దతతాపుత్రుడికి ప్రధాన బ్రోకర్. జగన్ కోసగం సజ్జల చేస్తానని బ్రోకర్ పనులు ఏమిటో వైసీపీల్ ఏ మగంత్రిని అడిగిన్... ఏ వైసీపీ ఎమ్్మల్యూను అడిగిన్ చెబుతారు. తను చేసే బ్రోకర్ 
పనులకు ఎవరూ అడుడు రాకుగండ్ మగంత్రులు, ఎమ్్మల్యూలను సైతగం స్ఎగం ఆఫీస్కీ, ఇగంటికీ దూరగం పెటిటీగంది సజ్జల కాదా? పతుతాల విషయగంల్ వైసీపీ మైగండ్ గేమ్ ఆడుతోగంది అని 
బీజేపీ న్యకులు చెపాపిరు. వారి మాటలకు సమాధానగం చెపేపి దము్మ ఎ-కీ, బి-1కీ ల్దు. ఆ దము్మల్క, చేతగాక మా పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కలాయూణ్ గారి మీదా, మా పార్టీ మీదా 
బురద జలులోతున్నిరు. రాష్ట్రగంల్ వస్త్ర వాయూపారానిని గుపిపిటోలో పెటుటీకోవడ్నికి సజ్జల, ఆయన కుటుగంబ సభ్యూలు చేస్తానని తెర వనక వయూవహారాలను త్వరల్నే బయటపెడతాగం. సజ్జల 
తనకు సనినిహితగంగా ఉగండే ఓ ఎమ్్మల్యూకి మగంత్రి పదవి ఇపిపిగంచేగందుకు బ్రోకరిజగం చేశారని వైసీపీల్ ప్రతి ఒక్రికీ తెలుస్. ఆ సనినిహిత ఎమ్్మల్యూను సజ్జల ఇగంటోలో వాళ్ళు కొటిటీన మాట 
నిజమా కాదా? 2019కి ముగందు విజయవాడల్ ఒక హోటల్లో తిషటీ వేస్ బ్రోకర్ పనులు చేస్న మాట వాసతావగం కాదా? మరోస్రి సజ్జల మా అధయూక్షుల మీదా, మా పార్టీ మీదా ఇలాగే 
మాట్లోడితే మరినిని విషయాలు బయటపెడతాగం. సజ్జల రామకృష్ణా రెడిడు వయూవహారాలపైన్, ఆయన చేస్తానని బ్రోకరు పనులపైన్ తక్షణమే స్బిఐ విచారణ చేయిగంచాలనీ, సజ్జల ఆస్తాలపై 
ఈ.డీ. కూడ్ దృషిటీపెట్టీలని డిమాగండ్ చేస్తాన్నిగం. ప్రధాన బ్రోకర్ సజ్జల ఒకటి గురుతాపెటుటీకోవాలి... ఈ రోజు కాకపోయిన్ భవిషయూతుతాల్ తపపినిసరిగా అవినీతి వయూవహారాలపై కచిచాతగంగా 
జైలుకు వళలోక తపపిదు” అన్నిరు.

• శ్రీమతి రోజాను తరిమి కొట్టీ రోజులు వస్తాయి: శ్రీమతి పన్నిరి శర్ష
తెలగంగాణ వీర మహిళ్ విభాగగం ప్రధాన కారయూదరిశి శ్రీమతి పన్నిరి శర్ష మాట్లోడుతూ “ఏపీ మగంత్రి శ్రీమతి రోజా విషయాలు ఏమిటో అగందరికీ తెలుస్. నిస్్వరథాపరులైన మా 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కలాయూణ్ గారి గురిగంచి మాట్లోడే అర్హత ఆమ్కు ఏ మాత్గం ల్దు. ఆగంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్్రానిని అభివృదిధికి దూరగం చేస్తానని వైసీపీ మరోస్రి అధికారగంల్కి వచేచా సమసేయూ 
ల్దు. శ్రీమతి రోజాను నగరి ప్రజలు తరిమితరిమి కొట్టీ రోజులు రాబోతున్నియి. అపుపిడు మళ్ళు జబరదేస్టీ షోల్లో కూరోచాక తపపిదు. మా అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కలాయూణ్ గారి గురిగంచి 
మరోస్రి మాట్లోడితే మా వీర మహిళలు తరిమి కొడతారు” అన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనసేన పార్టీ కంద్ర కారాయులయంలో సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు ఈ 
నెల 10, 11, 12 వ తేదీలల్ తెలగంగాణ రాష్ట్రగంల్ జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వగం 
చేస్కునని వారికి కిటలో పగంపీణీ కారయూక్రమగం గురిగంచి మగంగళవారగం హైదరాబాద్ ల్ని ప్రశాసన్ 
నగర్ జనసేన పార్టీ కేగంద్ర కారాయూలయగంల్ జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు బి మహగందర్ రెడిడు, 
తెలగంగాణ రాష్ట్ర ఇగంచార్్జ నేమూరి శగంకర్ గౌడ్ అధయూక్షతన జరిగిగంది. అనగంతరగం మాట్లోడుతూ 
తెలగంగాణ రాష్ట్రగం ల్ని ఉమ్మడి 10 జిలాలోలల్ ఈ కారయూక్రమానిని విజయవగంతగం చెయాయూలని 
దిశానిర్దేశగం చేశారు. ఈ కారయూక్రమగంల్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధయూక్షులు రాధారగం రాజలిగంగగం, 
రాష్ట్ర యువజన విభాగగం అధయూక్షులు వగంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్, రాష్ట్ర వీర మహిళ్ చైర్మన్ కావయూ 

మగండపాక మరియు ఉమ్మడి పది 
జిలాలోలకు చెగందిన జనసేన విదాయూరిథా 
విభాగగం నేతలు, జనసేన యువజన 
న్యకులు, జనసేన వీరమహిళలు 
పాల్్న్నిరు.

మహందర్ రెడిడిని కలిసిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్, జనసేన పార్టీ కేగంద్ర కారాయూలయగంల్ జరిగినటువగంటి క్రియాశీలక 
సభయూత్వ కిటలో పగంపిణి కారయూక్రమగం గురిగంచి చరిచాగంచిన కారయూక్రమగంల్ పార్టీ ఉపాధయూక్షులు మహగందర్ 
రెడిడుని కలిస్న జనసేన పార్టీ తెలగంగాణ రాష్ట్ర యువజన అధయూక్షులు వగంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్, జనసేన పార్టీ 
ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిలాలో యువజన విభాగగం అధయూక్షులు బైరిపోగు స్గంబ శవుడు జనసేన పార్టీ 
ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిలాలో యువజన విభాగగం ఉపాధయూక్షులు ఎమ్ రెడిడు రాకేష్ రెడిడు జనసేన పార్టీ 
ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిలాలో యువజన విభాగగం సెక్రటర్ బాలకృషణా.

మరొక విజయం సాధంచిన పాటంశెట్టీ

శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గంపేట నియోజకవర్గం, వగంగయయూమ్మపురగం గ్రామగంల్ ఉదయగం నుగంచి స్యగంత్గం వరకు ఉపాధి హామీ పథకగంల్ శ్రమిగంచే కూలీలకు రోజుకు వగంద రూపాయలు 
కూలి, ఇగంటిదగ్ర ఉగంటూ దగంగ మసతారులో వేస్కుగంటునని వైసీపీ న్యకులకు, చనిపోయిన మరియు గ్రామగంల్ ల్నివారికి కూడ్ రోజుకు 250 రూపాయలు తీస్కుగంటూ పేదవాళలో 
శ్రమను దోచుకుగంటున్నిరు. రోజుకి 100 రూపాయల కూలి డబుబులతో కుటుగంబగం అగంతా ఏ రకగంగా జీవిగంచాలి మా నోటి కాడ అననిగం లాకు్గంటున్నిరు మాకు న్యూయగం చేయగండని 
ఎదురుతిరిగిన కూలీలను వైస్పి న్యకులు, స్థానిక అధికారులు ఇషటీముగంట్ చేయగండి ల్కపోతే పోగండి అని ఇషటీగం వచిచానటుటీ మాట్లోడ్రు. మనకు న్యూయగం జరిగేది జనసేన పార్టీతోనే 
అని గ్రహిగంచిన ఉపాధి కూలీలు మాకు అగండగా ఉగండ్లి న్యూయగం చేయాలని కోరారు బాధితులకు న్యూయగం చేయగండని అధికారులను కోరిన్ న్యూయగం జరగకపోవడగం వలలో తపపిని 
పరిస్థాతుల్లో శ్రమజీవులకు న్యూయగం జరగడగం కోసగం గాగంధేయమార్గంల్ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేపట్టీము మధయూల్ పోలీస్ వారికి వచిచాన విపర్తమైన ఒతితాడి వలలో దీక్ష భగనిగం చేయడ్నికి 
చాలా ప్రయతనిగం జరిగిగంది బాధితులు అగంతా న్కు రక్షణ కవచగంలా ఉగండి పోలీస్ వారిని వనుతిరిగేలా తిరుగుబాటు చేశారు అనగంతరగం అధికారులు గ్రామగంల్ న్యూయ విచారణ 
చేశారు వారగం రోజుల అనగంతరగం నినని రాత్రి 10 గగంటలకు జిలాలో కలకటీర్ ఉతతారు్వలతో జిలాలో అధికారులు దీక్షా శబిరగం వదదేకు వచాచారు అనగంతరగం జనసేన పార్టీ జిలాలో అధయూక్షులు శ్రీ 

కగందుల దుర్్ష్ గారు, పీఏసీ సభ్యూలు శ్రీ పగంతగం న్న్జీ గారలో చేతుల మీదుగా మాకు నిమ్మరసగం ఇచిచా దీక్ష విరమిగంపజేశారు 
జిలాలో కలకటీర్ గారి ఉతతారు్వలల్ అవినీతికి పాలపిడిన 14 మగంది మేటలోను, ఫీల్డు అస్సెటీగంట్ ని, టెకినికల్ అస్సెటీగంట్ ని ససెపిగండ్ 
చేశారు ఇగంజనీరిగంగ్ అస్సెటీగంట్ నకు,ఏపీవో లకు షోకాజ్ నోటీస్ ఇచాచారు మరియు దగంగ మసతార్ లు వేస్కుని శ్రమజీవుల 
కూలీ డబుబులు కాజేస్న వైయస్స్ర్ పార్టీ న్యకులగందరి దగ్ర నుగండి డబుబు రికవర్ చేస్ వాసతావగంగా శ్రమిగంచిన కూలీలగందరికీ 
ఇచేచాలా ఆరడుర్ ఇవ్వడగం జరిగిగంది… నెల రోజుల క్రితగం అచుయూతాపురగం గ్రామగంల్ 33కేవీ విదుయూత్ లైన్ సమసయూ పరిష్్రగం,నేడు 
వగంగయయూమ్మపురగం గ్రామగంల్ ఉపాధి కూలీల సమసయూ-పరిష్్రగంతో మా ప్గంత ప్రజలగంతా ప్రజా సమసయూల పరిష్్రగం 
జనసేన పార్టీతోనే స్ధయూమని, జనసేన పార్టీని గెలిపిగంచుకొని పవన్ కళ్యూణ్ ని రాష్ట్ర ముఖయూమగంత్రిగా చూడ్లని ప్రజలగంతా 
ఎదురుచూస్తాన్నిరని, మీ అగందరి చలలోని ఆశీస్స్లతో ఆరోగయూగంగా ఉన్నిము ప్రస్తాతగం హాస్పిటల్ ల్ వైదయూగం అగందిస్తాన్నిరని, ఇది 
జనసేన విజయమని జగ్గంపేట నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇగంచార్్జ పాటగంశెటిటీ శ్రీదేవీసూరయూచగంద్ర అన్నిరు.

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

కె.ఏ.పాల్ దేశ దళితులకు క్షమాపణ చెపాపాలి
శతఘ్ని న్యూస్: పాయకరావుపేట నియోజకవర్గం, జనసేన పార్టీకి ప్రస్తాతగం ఉనని ఓటు బాయూగంక్ 
ఎగంతో తెలుస్ మీ మీడియా వారికి? పవన్ కళ్యూణ్ రాజకీయ ఆల్చన ప్రశానిరథాకరగం అని 
మీరు అనుకుగంట్ అది మీ అవివేకగం.. వైఎస్స్ర్స్పీ మగంత్రులు పిచిచా వాగుడు ఆపగండి, వాసతావగం 
తెలుస్కోగండి. టిడిపి నేతలు మీరు వనకి్ తగ్గండి తగా్లిస్గందే. బీజేపీ న్యకత్వగం ఆగంధ్ర రాష్ట్ర 
భవిషయూతుతా గురిగంచి ఆల్చిగంచగండి. ప్రజాశాగంతి కె.ఏ.పాల్ దేశ దళితులకు క్షమాపణ చెపాపిలి, నోరు 
అదుపుల్ పెటుటీకో. వైఎస్స్ర్స్పీ/బీజేపీ/టీడీపీ పార్టీలకు ఆగంధ్ర రాష్ట్ర భవిషయూతుతా గురిగంచి ఆల్చన 
ఉగందా? అని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరిశి శవదత్ బోడపాటి అన్నిరు.

సప్లమంటర్ పర్క్షలు ఉచితంగా నిర్వహంచాలి
పదవతరగతి పరీక్షలో ఫెయిల్ అయిన విద్యూర్ధుల వద్ద నండి ఫీజు వసూలు చేయకండా 
ఉచితంగా సప్లమంటరీ పరీక్షలు నిర్వహంచాలి.
జనసేన అధికార ప్రతినిధి కూసంపూడి శ్రీనివాస్.
శతఘ్ని న్యూస్:  రాష్ట్ర చరిత్ల్ మొటటీమొదటి స్రిగా 
2,01,627 (32.74 శాతగం) మగంది పదోతరగతి పర్క్షల్లో 
ఫెయిల్ కావడగం ప్రభ్త్వ వైఫలయూమే. ఉపాధాయూయులను 
బోధనేతర పనులకు ఉపయోగిగంచడగం, పర్క్షల సమయగంల్ 
పేపరులో లీక్ కావడగం తదితర కారణాలు విదాయూరుధిలపై ప్రభావగం 
చూపాయనడగం అగందరికీ తెలిస్న సతయూగం. విదాయూబోధనల్ 
విపలోవాత్మక మారుపిలు తీస్కొచాచామని గపపిలు 
చెపుపికుగంటునని ఈ ప్రభ్త్వ హయాగంల్ 71 పాఠశాలల్లో ఒక్రూ పాస్ కాకపోవడగం, అగందుల్ 
22 ప్రభ్త్వ పాఠశాలల్ ఉగండడగం స్గు్చేటు. ప్రభ్త్వగం ఆన్ లైన్ ల్ విడుదల చేస్న మార్్స్ షీట్ 
లల్ పాస్ అయిన సబ్జకుటీలకు ‘ఎఫ్’ అని, ఫెయిల్ అయిన సబ్జకుటీలకు ‘పి’ అని పెటటీడగం అధికారుల 
నిరలోక్షాయూనికి నిదరశినగం. ఇది పూరితాగా ప్రభ్త్వ వైఫలయూగంగా జనసేన పార్టీ భావిసతాగంది. కాబటిటీ ఫెయిల్ 
అయిన విదాయూరుథాల నుగండి ఫీజు వసూలు చేయకుగండ్ పూరితాగా ఉచితగంగా సపలోమ్గంటర్ పర్క్షలు 
నిర్వహిగంచాలిస్గందిగా జనసేన పార్టీ డిమాగండ్ చేస్తాగంది.

పార్వతీపురంలో జనసేన నాయకుల గ్రామ సందర్శన
శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీపురగం మగండలగం ఎగం.ఆర్.నగర్ పగంచాయతీల్ మగంగళవారగం పార్వతీపురగం 
జనసేన పార్టీ న్యకులు గ్రామ సగందరశిన చెయయూడగం జరిగిగంది. పగంచాయతీ జనసేన న్యకులతో 
గ్రామగంల్ ఉనని సమసయూలను గురితాగంచడగం జరిగిగంది. గ్రామగంల్ ఎకు్వగా ప్రభ్త్వ భూములు 
మరియు చెరువులను కొగంతమగంది వయూకుతాలు కబా్జ చేశారని ఈ కబా్జ చెయయూడగం వలన గ్రామనికి 
వచిచాన పోస్టీఆఫీస్ కి సథాలగం కేట్యిగంచకపోవడగంతో గ్రామ పేరుతో వేర్ గ్రామానికి తరలిగంచడగం 
జరిగిగంది. గ్రామ పగంచాయతీల్ యువకులు చదువుకుననివారు ఎకు్వగా ఉననిపపిటికీ కనీసగం ఒక్ 
లైబ్రర్ ల్కపోవడగం మరియు స్మారు 900 గడప ఉనని మా పగంచాయతీకి ఒక్ ప్థమిక ఆరోగయూ 
కేగంద్రగం ల్కపోవడగంతో చాలా ఇబబుగందులు వస్తాన్నియి. అని జనసేన న్యకుల వదదే ఆ గ్రామ 
యువత వాపోయారు. ఈ కారయూక్రమగంల్ జిలాలో న్యకులు చగందక అనిల్ రెడిడు కరుణ గరలో చగంటి 
బగంటు శర్ష్ వగంగల దాలిన్యుడు, స్రిపురపు గౌరి, వగంగలపూడి న్ని, మనేపలిలో ప్రవీణ్, పైల 
శ్రీను, లకి్మ కాతా విస్స్ తదితరులు పాల్్న్నిరు.

ఏలూరులో ప్రజా సమసయులపై జనసేన పోరుబాట
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు నియోజకవర్గంల్ని 1వ డివిజన్ కోడేలు హమాళ్ కాలనీల్ 
ప్రజా సమసయూలపై జనసేన పోరుబాట కారయూక్రమగంల్ భాగగంగా రౌడీ ప్రభ్త్వ 
పాలనకు చరమగీతగం పాడ్లని బెదిరిగంపులతో, దౌర్జన్యూలతో పరిపాలన ఎకు్వ 
కాలగం నిలబడవని అధికార పార్టీ వైసీపీ కీ రాబోయే ఎనినికల్లో తగిన గుణపాఠగం 
ప్రజలు చెబుతారని జిలాలో అధికార ప్రతినిధి, జనసేన పార్టీ ఏలూరు ఏలూరు 
నియోజకవర్ కనీ్వనర్ రెడిడు అపపిల న్యుడు హెచచారిగంచారు. స్థానిక డివిజన్ 
ల్ని ప్రతి గడపల్ అనేక సమసయూలతో సతమతమవుతునని ప్రజలను పటిటీగంచుకునే 
న్థుడే కరువయాయూరు. కేవలగం ఎనినికల సమయగంల్ ఓటలోకు ఇగంటిగంటికి తిరిగి 
అది చేస్తాగం ఇది చేస్తాగం అని నమి్మగంచి మోసగం చేస్ ప్రజలను వగంచిగంచడగం సరైన 
విధానగం కాదని ప్రజా సమసయూల పై జనసేన పోరుబాట కారయూక్రమగంల్ ప్రజలకు 
రాబోయే కాలగంల్ జనసేన పార్టీ అగండగా ఉగంట్మని స్థానిక ప్రజలకు ఆయన 
భరోస్ ఇచాచారు. జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఈ మూడేళలో కాలగంల్ 
ప్రతి సమసయూ మీద తన గళగం విపిపి ప్రభ్తా్వనిని సూటిగా ప్రశనిగంచి, ప్రతి సమసయూ నీ 
పరిష్రిగంచే విధగంగా ప్రజల్లో ఒక నమ్మకానిని కలిపిగంచి రాబోయే ఎనినికల్లో అధికార 
పార్టీకి బుదిదే చెపేపి విధగంగా షణ్్మఖ వ్యూహగంతో 2024 ఎనినికలకు గటిటీ పోటీ 
ఇవ్వడ్నికి స్దధిగంగా ఉన్నిమని తెలియజేశారు.. కాబటిటీ ప్రజల తరఫున నిరగంతరగం 
శ్రమిగంచే పవన్ కళ్యూణ్ ని ఆశీరా్వదిగంచాలని రెడిడు అపపిల న్యుడు కోరారు. ఈ 
కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథిగా జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరిశి శ్రీమతి ఘగంటస్ల 
వగంకటలక్ష్మి మరియు జిలాలో న్యకులు, నియోజకవర్ న్యకులు, కారయూకరతాలు, 
వీర మహిళలు, జనసైనికులు తదితరులు పాల్్న్నిరు.

వైసీపీ నాయకులకు కొమ్ము కాస్్తన్న 
అధకారులపై చరయు తీస్కోవాలి: శివరామకృషణా

శతఘ్ని న్యూస్: న్జివీడు: పాత రావిచేరలో గ్రామగంల్ జగననని ఇళళు పథకగంల్ ఇళలో 
లబిధిదారులు, వైఎస్స్ర్స్పీ న్యకులు కేట్యిగంచిన సథాలాల్లో ఇళళు నిరా్మణగం చేసూతా పక్నే 
ఉననిరహదారి ఆక్రమణ చేస్న వారికి అధికారులు కొము్మ కాస్తాన్నిరని వారిపై వగంటనే 
చరయూ తీస్కోవాలని కోరుతూ న్జివీడు మగండలగం, పాత రావిచేరలో సచివాలయగం వదదే 
ధరాని చేయడగం జరిగిగంది. ఈ సగందర్గంగా జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి శవరామకృషణా 
మాట్లోడుతూ.. 3 వ తార్ఖున పాత రావిచరలో ల్ వైఎస్స్ర్స్పీ ఈ సమసయూపై ఎగం ఆర్ 
ఓ, ఎగంపిడిఓ కి వినతిపత్రాలు ఇసేతా ముడు రోజుల్లో సర్్వ చేస్ చరయూ తీస్కుగంట్ము అని 
చెపాపిరు అన్నిరు..సమవారగం 4 గగంటలకు సర్్వ కి ఆర్.ఐ వస్తాన్నిరు అని రైతులను 
పాలోట్ లు వదదేకు వళ్లోమని చెపిపితే రైతులు అగందరూ అక్డ గగంటపైన వేచి చూస్తాగంట్ 
మళ్ళు రావడగం ల్దు అని వి ఆర్ ఓ తో సమాచారగం ఇచాచారని ఇవి అనీని ఎవ్వరూ వనుక 
ఉగండి చేస్తాన్నిరు అన్నిరు. గ్రామగంల్ వైఎస్స్ర్స్పీ న్యకుల అరాచకగం, ఆగడ్లు 
ఎకు్వ అయాయూయి అన్నిరు. గ్రామగంల్ కొగండలు, గుటటీలు ఆక్రమిగంచుకోవడగం, బి 
ఫారగం ఉనని వాళళుని బెదిరిగంచి డబుబు అడగటగం, సగంక్షేమ పథకాల్లో అవినీతి, కాల్ మని 
కేస్లు, రహదారులు ఆక్రమణ అనినిటిల్ వీళలో పాత్ ఉగంటుగంది అన్నిరు. అధికారానిని 
అడుడుపెటుటీకొని అక్రమాల పరమావధిగా బతుకుతున్నిరనీ విమరిచాగంచారు. ఈ 
కారయూక్రమగంల్ జనసేన పార్టీ న్జివీడు మగండలగం కారయూదరిశి చెరుకుపలిలో కిషోర్, తోట. 
మలిలో, గ్రామ రైతులు చీకటి. ప్రస్ద్, తోట.శ్రీను, నరహరసెటిటీ వీరబాబు, చిననిగం సగంబయయూ, 
జమలయయూ, వలివల బసవరాజు, వగంకట్రావు, రామకృషణా, దుదూదేకురి రాగంబాబు, చిననిగం 
అనిల్, జనసేన పార్టీ న్యకులు అగంజిబాబు, కోననిగంగుగంట రాగంబాబు, తోట బలరామ్, 
కసూతారి అశోక్, పస్పుల్టి న్గు తదితరులు పాల్్న్నిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వైసీపీ నాయకులు 3డి (దోపిడీ, దౌర్జనయుం, దగా) 
చూపిస్్తనా్నరు: చెనా్నరెడిడి మనుక్ంత్

శతఘ్ని న్యూస్: నెలూలోరు రూరల్ కలూలోరు పలిలో, 25 వ డివిజన్ జనసేన కారయూకరతా 
రమణ పిలుపుమేరకు డివిజన్ కు విచేచాస్న జనసేన జిలాలో అధయూక్షులు మనుక్గంత్ కి 
స్థానికులు సమసయూలను వివరిగంచారు. సమసయూలను నెలూలోరు మునిస్పల్ కమిషనర్ దృషిటీకి 
తీస్కెళ్తామని స్థానిక న్యకుడు రమణ ఆధ్వరయూగంల్ మీరు అగందరూ ముగందుకు వసేతా 
కమిషనర్ ని కలిస్ స్థానిక సమసయూల గురిగంచి వివరిగంచి వాటి పరిష్్రానికి జనసేన 
పార్టీ తరఫున పోరాడుతామని తెలియజేశారు. కార్పిర్షన్ లిమిటెడ్లో ఉననిపపిటికీ రోడులో 
అధా్వనగంగా ఉన్నియని పడితే రోడులో పోతున్నియని డ్రైనేజీ వయూవసథా సరిగా ల్క రోడలోపై 
డ్రైనేజ్ వాటర్ వదిల్యడగం వలలో పరిసరాలను అని తమను పటిటీగంచుకునే న్ధుడే ల్దని 
ఓటులో మాత్గం వచిచా తిరిగి ఓటులో వేయిగంచుకునని న్యకులు సమసయూల కార్పిర్షన్ 
పరిధిల్ ఉన్ని తమ సమసయూలను గురిగంచి పటిటీగంచుకునే పరిస్థాతి ల్దన్నిరు. తమ 
ప్గంతానిని పూరితాగా నిరలోక్షష్గం చేశారని తెలిపారు.

రాజోలు జనసేన ఆధ్వరయుంలో వాటర్ టయుంకర్
శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిలాలో, రాజోలు 
వేసవి కాలగంల్ నీటి ఎదదేడికి ప్రజలు ఇబబుగంది 
పడుతుగండడగంతో జనసేనపార్టీ చిరుపవన్ 
సేవాసమితి ఆద్వరయూగంల్ ప్రతిరోజు ప్రజలకు 
మగంచినీళ్ళు అగందేవిధగంగా వాటర్ ట్యూగంకర్ 
ఏరాపిటు చేయడగం జరిగిగంది. ఈ వాటర్ ట్యూగంక్ 
దా్వరా మగంగళవారగం మలికిపురగం గ్రామగంల్ 
నీరు అగందక ఇబబుగందులు పడుతుననివారికి 
కేశనపలిలోకి చేగందిన ప్రముఖ పెదదేలు అడబాల 
శ్రీఆగంజనేయులు & సన్స్ ట్రాకటీర్ డిజల్ కి ఆరిధిక 
సహకారగం అగందిగంచగా మలికిపురగం జనసైనికుల 
దా్వరా త్రాగునీరు అగందిగంచడగం జరిగిగందని 
జనసేన న్యకులు న్మన న్గభూషణగం 
అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమగంల్ మలికిపురగం 
జనసైనికులు పాల్్నడగం జరిగిగంది.

2024లో మ్ఖయుమంత్రి పవన్ కళ్యుణ్ అని తేలిచి 
చెపిపాన ఉపాధ కూలీలు: కరిమజ్్జ మలీ్లశ్్వరావు

శతఘ్ని న్యూస్:  పవననని ప్రజాబాట 60వరోజు
శ్రీకాకుళగం జిలాలో ఎచెచారలో నియోజకవర్గం రణసథాలగం మగండలగం జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ పిలుపు మేరకు అరు్జనవలస గ్రామ చెరువుల్ ఉనని ఉపాధి కూలీలతో 
జనసేన పార్టీ న్యకులు ససైటి బాయూగంకు మాజీ చైర్మన్ కరిమజి్జ మలీలోశా్వరావు 
జనసేన పార్టీ యగంపీటిస్ అభయూరిథా పోటూనిరు లక్షు్మన్యుడు మగంగళవారగం 
ఉదయగం 9:00 గగంటలకు చెరువుల్ పరయూటిగంచారు. చెరువుల్ ఉనని ప్రతి 
ఒక్రూను కలవడగం జరిగిగంది.జనసేన పార్టీ మేనిఫెసటీ గురిగంచి ప్రతి మహిళకు, 
యువతకు, పెదదేలకు తెలియజేయడగం, పవననని ప్రజాబాట ప్రచార కారయూక్రమానిని 
ప్రగంభిగంచి 60 రోజులు పూరితా చేస్కునని పవననని ప్రజాబాట స్దీర్గంగా ప్రజలు 
దగ్రకు వళిళు పలు కుటుగంబాలను పలకరిసూతా ముగందుకు స్గడగం జరిగిగంది. ఈ 
సగందర్గంగా ఉపాధి కూలీలతో పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేపటిటీన రైతు భరోస్ యాత్ల్ 
బాగగంగా 3000 మగంది కౌలు రైతులు చనిపోయారని, వాళలో కుటుగంబాలను నేరుగా 
పరామరిశిగంచి ఒకో్ కుటుగంబానికి లక్ష రూపాయలు విరాళగం ప్రకటిగంచారు. 
అలాగంటి న్యకుడిని కాపాడుకోవాలిస్న అవసరగం ఉగందని ఆయన అన్నిరు. 
అలాగే గ్రామ ప్రజలకు పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమగంత్రి కావాలని అన్నిరు. అలాగే 
జనసేన ప్రభ్త్వగం వసేతా సగంవతస్రానికి 5 గాయూస్ స్లిగండరులో ఉచితగంగా పేదలకు 
ఇవ్వబడుతుగంది. ప్రతి పేద ప్రజలకు ఇలులో కటుటీకోవడ్నికి తెలలోర్షన్ కారుడు 
కలిగినవారికి ఇస్క ఉచితగంగా ఇవ్వబడుతుగంది. అలాగే తెలలోర్షన్ కారుడుదారులకు 
ర్షన్ బదులు 2500/-నుగండి 3500/-వరకు ఎకౌగంటుల్ నగదు జమ 
చేయబడును. పవననని ప్రజాబాట తాము ప్రగంభిగంచిన ప్రజలనుగండి అపూర్వ 
సపిగందన లభిసతాగందన్నిరు. గత ఎనినికల సగందర్గంగా ఒక్ ఛాన్స్ జగన్ కి ఇదాదేగం 
అని ఓట్స్న వారెవరూ ఈస్రి వైస్పికి ఓటు వేసేగందుకు స్దధిగంగా ల్రన్నిరు. ఈ 
కారయూక్రమగంల్ అరు్జనవలస గ్రామప్రజలు మహిళలు జనసైనుకు కెలాలో బాక్రావు, 
కెలాలో బానుప్రస్ద్, కెలాలో కళ్ళుణ్ రావు తదితరులు పాల్్న్నిరు.

జనసేన నాయకుల ఆతీముయ భేటీ: నాగరత్నం యాదవ్
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన వీర మహిళ న్గరతనిగం యాదవ్ ఆధ్వరయూగంల్ జిలాలో న్యకులు 
శ్రీపతి రాముతో కలిస్ ఆ పార్టీ న్యకులు శ్రీనివాస్ భరత్, వగంశీ యాదవ్, కానగల శ్రీనివాస్, 
స్నీల్ యాదవ్, వీర మహిళ కె జయగంతి, రవి ఉదయగిరి తదితరులు సమావేశగం అయాయూరు. 
ఈ కారయూక్రమగంల్ పార్టీని ప్రజల్లోకి తీస్కెళలోడగం గురిగంచి మరియు చేయవలస్న కారయూక్రమాల 
గురిగంచి చరిచాగంచుకోవడగం జరిగిగంది.

జీవరత్నం కుటంబానికి జనసేన ఆరిధిక సహాయం
శతఘ్ని న్యూస్:  పిఠాపురగం నియోజకవర్గం యు కొతతాపలిలో మగండలగం ఉపాపిడల్ 
ప్రమాదవశాతుతా మరణిగంచిన పలివల జీవరతనిగం యొక్ కుటుగంబానికి ఆరిధిక సహాయగం 
అగందచేస్న జనసేన రాష్ట్ర మతయూకార న్యకులు కగంబాల దాస్, పిఠాపురగం నియోజకవర్ 
న్యకులు మతాస్ అపాపిజీ, పలలోటి బాపననిదర, గుగండ్ర దురా్ప్రస్ద్, పెనుపోతుల 
రామమూరితా, పలివల న్ని మరియు కారయూకరతాలు పాల్్న్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నిరుదోయుగ యువతకు ఉదోయుగాలు కలిపాంచాలి: 
దారం అనిత

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలలో, అర్హత 
కలిగిన ప్రతి నిరుదోయూగ యువతకు 
ఉదోయూగాలు ఇవా్వలని చితూతారు 
జిలాలో కారయూదరిశి దారగం అనిత 
డిమాగండ్ చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభ్త్వగం 
పూరితాస్థాయిల్ జాబ్ కాయూలగండర్ 

ప్రకారగం నిరుదోయూగులకు ఉపాధి అవకాశాలు కలిపిగంచాలని.. జిలాలోల వార్గా బాయూక్ లాగ్ 
పోస్టీల భర్తా వివరాలను ప్రకటిగంచి.. భర్తా చేయాలని.. కారుణయూ నియామకాలు వగంటనే 
ఇవా్వలని.. రాష్ట్రగంల్ ఎకు్వగా పరిశ్రమలు పెటుటీబడులు తీస్కువచేచా విధగంగా చరయూలు 
తీస్కోవాలని.. చదువుకునని విదాయూరుథాలకు సరైన ఉపాధి అవకాశాలు ల్కపోవడగంతో 
తపుపిదోవ పడుతున్నిరని.. దీనికి పూరితా కారణగం ప్రభ్త్వము ఉదోయూగ అవకాశాలు 
కనిపిగంచకపోవడమే.. వగంటనే సపిగందిగంచి నిరుదోయూగులను ఆదుకోవాలిస్గందిగా జనసేన పార్టీ 
తరపున దారగం అనిత డిమాగండ్ చేశారు.

10వ తరగతి పతనం ప్రభ్త్వ పనితనమే: జమ్ము 
ఆదినారాయణ

శతఘ్ని న్యూస్: ఏపీ ల్ 10వ తరగతి పర్క్షా 
ఫలితాలను విడుదల చేశారు.. పర్క్షా ఫలితాలపై 
జనసేన న్యకులు జము్మ ఆదిన్రాయణ 
మాట్లోడుతూ.. యావత్ రాష్ట్రగంల్ పూరితాగా 
స్మారు 20, 22 ఏళలో క్రితగం వచిచాన రిజల్టీస్ 
ఈ 2022 తో సమానగం.. అగందుకు కారణగం 
విదాయూవయూవసథాల్ మారుపిలు. ఆల్చన ల్ని సీఎగం 
జగనో్మహన్ రెడిడు గారు.. అవగాహన ల్ని విదయూ 
శాఖ మగంత్రి బొతస్ సతయూన్రాయణ గారు.. ఒక 
వాహన ప్రయాణగంల్ స్థారమైన డ్రైవర్ ల్కపోతే 
ఆ ప్రయాణగం ఎగంత ప్రమాదమో.. అవగాహన 
ల్ని వయూకుతాలు అధికారగం తీస్కుగంట్ అగంతకన్ని 
ఎకు్వ ప్రమాదగం. ఉపాదాయూయ వయూవసథాని వాచ్ 

మ్న్ లా.. పని మనుషులు కన్ని హీనగంగా చూస్న ఏకైక ప్రభ్త్వగం వైసీపీ ప్రభ్త్వగం. మరి న్డు 
నేడు పనుల్లో అటెగండర్ కన్ని హీనగంగా చూస్తాన్నిరు.. ఇపుపిడునని ఆగంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభ్త్వగం. 
నేను 2019 ఎనినికల్లో ఎగం.ఎల్.ఎ గా పోటీచేస్నపుపిడు ఎనోని గ్రామాల్లో చెపాపి తన తగండ్రి 
సగంపాదిగంచి ఇచిచాన ఆస్తాని కాపాడుకోల్క పదిహడేళలో జైల్లో ఉనని వయూకితా.. రాష్ట్ర ప్రభ్తా్వనిని ఎలా 
కాపాడగలడు. పూర్వగం లిక్ర్ మాఫియా చేస్న వయూకితా (వారుణి వాహిని పాయూకెటులో) అము్మకునని 
వయూకితా విదాయూశాఖ మగంత్రి అయితే ఓల్డు మగందు పాయూకెటులో మాదిరిగా పేపరులో అము్మకుగంట్…? పదవ 
తరగతి రిజల్టీ డేట్ మారచాక ఏగం చేయాలి..? ఇగంతవరకు ఎపుపిడైన్ రిజల్టీ రిలీజ్ చేస్తామని 
పోసటీఫోన్ చేస్న రోజులు ఉన్నియా..? గణితగం ల్ 17 మారు్లు.. సషల్ సటీడీస్ లు 11 
మారు్లకే ఉతీతారణాత ఎక్డైన్ విన్నిరా.. వీటనినిగంటికి నిదరశినగం నేటి ప్రభ్త్వగం. జగనో్మహన్ రెడిడు 
మరియు బొతస్ సతయూన్రాయణ ఆస్తాలు పెరిగాయి తపపి… ఆల్చనలు పెరగవు.. దీనిని ప్రజలు 
ఎపుపిడ్ గమనిగంచారు. వీరిదదేరిని ప్రజలు ఇగంటికి పగంపిగంచే రోజు దగ్రల్ ఉగందని ప్రజల్లో ఆ 
నోట్ ఈ నోట్ చాలా బలగంగా వినిపిస్తాగందని ఎదేదేవా చేశారు. ఈ కారయూక్రమగంల్ స్గా తవిటి 
న్యుడు, దన్నిన యేస్, ఆర్్మ మూరితా పాల్్న్నిరు.

వాలీబాల్ ఫైనల్స్ విజేతలకు జనసేన బహుమతి ప్రధానం
శతఘ్ని న్యూస్: ఒగంగోలు, పెరనిమిటటీల్ని శాగంతి నగరోలో ప్రకాశగం జిలాలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ 
న్యకులు కగందుకూరి బాబు ఆధ్వరయూగంల్ 41, 42 వ డివిజన్ అధయూక్షులు పెరనిమిటటీ శ్రీనివాస్, 
చలలో శ్రీనివాస్ అధయూక్షతన వాలీబాల్ పోటీల ఫైనల్స్ ఘనగంగా జరిగాయి. ప్రైజ్ డిస్్రాబూయూషన్ కి 
రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి పెదపూడి విజయ్, ప్రకాశగం జిలాలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ న్యకులు 
కగందుకూరి బాబు, రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి రాయపాటి అరుణ, ఒగంగోలు నగర జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు మలగా రమేష్, చీమకురితా పటటీణ అధయూక్షులు బగండి ప్రస్ద్, ప్రకాశగం జిలాలో జనసేన 
పార్టీ కారయూదరుశిలు చనపతి రాగంబాబు, ముతాయూల కళ్యూణ్, రాయని రమేష్, ఒగంగోలు నగర 
ప్రధాన కారయూదరుశిలు కగందుకూరి వాస్, పలలో ప్రమీల, ఒగంగోలు నగర కారయూదరుశిలు ఇగంకొలులో 
శ్రీమన్నిరాయణ, కోమలి, ఒగంగోలు నగర సగంయుకతా కారయూదరిశి ఉష్రాణి మరియు స్థానిక 
స్మాజిక వేతతా మేడికొగండ జార్్జ తదితరులు పాల్్న్నిరు.

సప్లమంటర్ ఫీజు రద్దు చేయాలి
ఆ భారం ప్రభుత్వమే మోయాలి
జనసేన ఇంచార్జి డార్ యుగంధర్ పొనని

శతఘ్ని న్యూస్: గగంగాధర్ 
నెలూలోరు, పదవ తరగతిల్ 
ఫెయిల్ అయిన విదాయూరుథాల 
నుగంచి ఫీజు వసూలు 
చేయకుగండ్ ఉచితగంగా 
సపలోమ్గంటర్ ఫీజు ల్కుగండ్ 
పర్క్షలు నిర్వహిగంచాలని 
జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ 

ఇన్చారి్జ డ్ యుగగంధర్ పనని డిమాగండ్ చేశారు. ఆ భారగం కూడ్ ప్రభ్త్వమే మోయాలని 
ఈ సగందరబుగంగా తెలిపారు. ప్రభ్త్వగం నిరలోక్షష్గం వల్లో 32% మగంది విదాయూరుథాలు ఫెయిల్ 
అయాయూరు అన్నిరు. టీచరలోను బోధనేతర పనులకు ఉపయోగిగంచడగం, పేపర్ ల్ లీక్ కావడగం 
విదాయూరుథాలపై ప్రభావగం చూపాయి అన్నిరు.71 సూ్ల్ లల్ ఒక్రు కూడ్ పాస్ కాల్దని, 
అగందుల్ 22 ప్రభ్త్వ సూ్ల్స్ ఉగండటగం స్గు్చేటని అన్నిరు. భవిషయూత్ మార్ దరశికులైన 
ఉపాధాయూయులకు సరియైన గౌరవగం, సరియైన ప్రోతాస్హగం అగందిగంచాలని, వారిని వైన్ ష్పుల 
వదదే కాపలాదారులుగా పెడితే రిసల్టీ ఇలాగే ఉగంటుగందని ఎదేదేవా చేశారు. ఇపపిటికైన్ ప్రభ్త్వగం 
కళ్ళు తెరిచి ఉపాధాయూయులకి ఇవ్వవలస్న ప్ధానయూత, ప్ధానయూత పనులు వారికిచిచా సముచిత 
స్థానగం కలిపిగంచవలస్గందిగా డిమాగండ్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమగంల్ మగండల అధయూక్షులు శోభన్ 
బాబు, ఉపాధయూక్షులు ల్కేష్, శాయూగం ప్రస్ద్, ప్రధాన కారయూదరుశిలు గణేష్, నరస్గంహ, సము, 
కారయూదరిశి గురుమూరితా, నియోజకవర్ సమన్వయకరతా ప్రకాష్, జనసైనికులు.

వరాషానికి దెబ్బతిన్న ఇండ్లను నిరిముంచి.. 
బాదితును ఆరిదుకంగా ఆద్కోవాలి..!: 

మాకీనీడి డిమాండ్
*దుర్గాడ గ్రామం వర్షానికి 
కూలిన ఇండ్ల సందర్శనలో 
జనసేన పారీటీ ఇంచార్జి మాకీనీడి 
శేషుకమార్
శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ 
జిలాలో, గలలోప్రోలు: గలలోప్రోలు 
మగండలగం, దురా్డ గ్రామగంల్ 
అకాలగంగా కురిస్న వరాషాలకు 
గ్రామగంల్ 35 గృహలు పైకపుపి 
కూలిపోవడగంతో బాదితులు నివాస్లు ల్క రోడుడునపడ్డురు. స్థానిక జనసైనికులు దా్వరా విషయగం 
తెలుస్కొనని జనసేన పార్టీ పిఠాపురగం నియోజకవర్ ఇన్ చార్్జ మాకినీడి శేషుకుమారి గ్రామానికి 
చే రుకుని కూలినఇగండలోను సగందరిశిగంచి.. బాదితులను పరామరిశిగంచి.. బాదితులకు మనోధైరాయూనిని 
నిగంపారు. అనగంతరగం ఈ సగంగటనను ఉదేదేశగంచి మీడియాతో మాట్లోడుతూ.. దురా్డ గ్రామగంల్ 
ఇగండులో కోల్పియిన ప్రతీఒక్రిని ప్రభ్త్వగం ఆదుకోవాలని.. వరషాగం వలన కూలిపోయిన ఈ ఇగండలోను 
తక్షణమే నిరి్మగంచి ఇవా్వలి.. స్మానులో పాడై దికు్తోచని పరిస్థాతి తుల్లో ఉనని బాదితులను ఆరిదేక 
సహాయగం అగందిగంచాలని.. అధికా రులు వచిచా వళళుడగంకాక వారి సహాసహకారాలు వగంటనే 
అగందేలా చూడ్లని అధికారులను కోరారు. అదేవిధగంగా శాసనసభ్యూలు పెగండగం దరబాబు 
పారలోమ్గంట్ సభ్యూలు వగంగాగీత గ్రామ పరాయూటన చేస్ బాదితులకు అగండ్గానిలిచి వారికి 
లబిదే చేకూరాచాలని జనసేన పార్టీ తరుపున డిమాగండ్ చేస్రు. అలాగే గ్రామగంల్ జనసైనికులు 
ఇలాగంటి సగంఘటనపై వేగగంగా సపిదిగంచి ఇలాగంటి కారయూక్రమగంల్ పాలుపగంచుకుగంటునని ప్రతీ 
ఒక్రికి ధనయూవాదాలు తెలియజేస్రు. వచేచా ఎనినికల్లో జనసేన పార్టీ అధికారగంల్కి వసేతా పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు ప్రతీ పేదవాడికల నెరవేరుస్తారని.. ఆదిశగా పనిచేయాలని కారయూకరతాలను ఉదేదేశగంచి 
అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమగంల్ గలలోపలిలో గగంగ, గలలోపలిలో దరబాబు, కాపరపు వగంకటరమణ, 

మొగలి శ్రీనివాస్, శేఖ స్ర్ష్, వాటూటీరి శ్రీను, 
గలలోపలిలో శ్రీను, బగండి అపాపిరావు, ఉమి్మడి శవ, 
గలలోపలిలో గగంగాధర్, పెనుగగండ వగంకట్శ్వరావు, 
కరినేది కృసరాజు, గలలోపలిలో శ్రీనివాస్, వలుగుల 
లక్షష్మణ్,పెనుగగండ సమేశ్వరావు, పుణయూవగంతులు 
మూరితా, కస్రెడిడు న్గేశ్వరరావు, మేళగం బాబి, 
పబిబునీడి దురా్ప్రస్ద్ జనసైనికులు, న్యకులు, 
తదితరులు పాల్్న్నిరు.
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