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కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

జనసేన వైపు చూడండి... 
నండు మనసుతో ఆశీర్వదంచండి

* రాష్ట్ర దశ, దిశ మారుస్తాం
* అవినీతి, లాంచగాండితనాం లేని పాలన తీసుకొస్తాం
* బాధ్యతగల వ్యక్్తలనే చట్టసభలక్ పాంపిస్్త రాష్ట్రాం బాగుపడుతాంది
* వైసీపీకి మరోసరి అవకాశాం ఇస్్త రాష్ట్రాం సర్వనాశనమే
* లక్షల కోట్లు అప్పులు తెచ్చి జేబులు నిాంప్కొనానారు
* కాగ్ ప్రశనాలక్ ప్రభుత్వాం దగ్గర సమాధానాం లేదు
* తప్పు చేస్్త సీఎాంనైనా నిలదీస్ యువత ఉాండాలనే పార్్ట పెట్్టను
* యువతక్ ఉపాధి, కనీనారు పెట్టని రైతాంగాం ఉాండాలననాదే జనస్న ఆశ
* షణ్ముఖ వ్్యహాంతో రాష్ట్రానినా అభివృదిధి పథాంలోకి తీసుకెళ్తాం
*పర్చిరు రైత భరోస సభలో జనస్న అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యణ్
శతఘ్నా న్్యస్: అడిగిన వారు ఎవరెవరికో అవకాశాం ఇచ్చిరు... ఈసరి 
జనస్న పార్్టకి సాంపూర్ణ అాండదాండలు అాందిాంచ్ ఆశీర్వదిాంచాండి... రాష్ట్రాం 
దశ దిశను మార్చి బాధ్యత తీసుక్ాంట్మని జనస్న పార్్ట అధ్యక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గారు ప్రజలక్ హామీ ఇచ్చిరు. అవినీతి, లాంచగాండితనాం లేని పాలన అాందిస్తమని, తప్పు చేసిన నాయక్డిని ప్రజా కోరు్టలో నిలబెట్్ట శిక్షపడేలా 
చేస్తమని... జనస్న వైప్ చూడాలని కోరారు. బాధ్యత గల వ్యక్్తలను ప్రజాప్రతినిధులుగా పాంపిాంచకపోతే రాష్ట్రాం బాగుపడదని, వైసీపీకి మరోసరి అవకాశాం ఇస్్త రాష్ట్రాం 
సర్వ నాశనమవుతాందనానారు. ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భవిష్యత్త సుభిక్షాంగా ఉాండాలనానా, యువతక్ ఉద్్యగ, ఉపాధి అవకాశాలు పెరగాలనానా, కనీనారు పెట్టని రైతాంగాం 
ఉాండాలనానా ఒక్కసరి జనస్నక్ అాండగా నిలబడాలని కోరారు. ఆదివారాం సయాంత్ాం పర్చిరులోని ఎస్.కె.పి.ఆర్. డిగ్రీ కాలేజ్ ప్ాంగణాంలో కౌలు రైత భరోస 
యాత్లో భాగాంగా రచచిబాండ కార్యక్రమాం జరిగిాంది. సగు భారమై బలవనమురణానికి పాలపుడిన 74 మాంది కౌలు రైత క్ట్ాంబాలను శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గారు పరామరి్శాంచ్, 
ఒకొ్కక్కరికి ర్. లక్ష చొప్పున ఆరిథిక సయాం అాందిాంచ్రు. ఈ సాందర్ాంగా శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గారు మాట్లుడుతూ... “అధికారాంలోకి వస్్త అదు్తలు చేస్తమని, 
ప్రజల కనీనారు తడుస్తమని 2019 సర్వత్రిక ఎనినాకలక్ మాందు వైసీపీ నాయక్లు చెపాపురు. వాళ్లు చెపిపున మాటలు నమ్ము మీరు కూడా వాళలును గెలిపిాంచ్రు. వాళ్లు 
అధికారాంలోకి వచ్చిన మూడేళలులో 3వేల మాంది కౌలు రైతలు ఆతముహత్యలక్ పాలపుడితే ... ఆతముహత్యలు చేసుక్ననా వారు రైతలే కాదననాట్లు మాట్లుడుతనానారు. ఒక్క 
ఉమముడి ప్రకాశాం జిలాలులోనే దాదాప్ 84 మాంది కౌలు రైతలు బలవనమురణాలక్ పాలపుడితే ఇపపుట్ వరక్ వాళలును ప్రభుత్వాం గురి్తాంచలేదు. చనిపోయిన వాళలుక్ గురి్తాంప్ 
కారుడులు లేవని అాంటాంది. కౌలు రైతలక్ పాస్ ప్స్తకాలు, గురి్తాంప్ పత్రాలు ఉాండవని వ్యవసయాం తెలిసిన అాందరికీ తెలుసు ఒక్క మఖ్యమాంత్రికి తపపు.
* ప్మ్స్ చేయడాం...మోసాం చేయడమే వైసీపీ నైజాం
వైసీపీ ప్రభుత్వాం అదు్తమైన పాలన అాందిస్్త ఆనాందపడేవాడిని. కానీ వాళ్లు చెప్పుది ఒకట్... చేస్తాంది మరొకట్. పరిశ్రమలు వస్తయి యువతక్ ఉద్్యగ, ఉపాధి 
అవకాశాలు మెరుగవుతయని చెపాపురు. మద్యపాన నిషేధాం అనానారు. పోలవరాం పూరి్త చేస్తమనానారు. బీజేపీ మెడలు వాంచైనా ప్రతే్యక హోదా తీసుకొస్తమని ఉత్తర 
క్మార ప్రగలా్లు పలికారు. వైజాగ్ సీ్టల్ పాలుాంట్ ప్రైవేటీకరణను అడుడుక్ాంట్మని చెపాపురు. ఇలా ఇచ్చిన ఏ హామీనీ వాళ్లు నిలబెట్్టకోలేదు. ప్మ్స్ చేయడాం ప్రజలను 
మోసాం చేయడాం వైసీపీ నైజాంగా మారిాంది. వైసీపీ నాయక్లు సాంస్కరాం, ఇాంగిత జాఞానాం లేక్ాండా ఏది పడితే అది మాట్లుడొచ్చి. మనాం మాత్ాం వాళలును ఒక్క మాట 
కూడా అనకూడదు. రోడలు దుసిథితి గురిాంచ్ ప్రశినాాంచ్నాందుక్ ఈ జిలాలుక్ చెాందిన వాంగయ్య నాయుడు అనే జనసైనిక్డిని వేధిాంచ్ ఆతముహత్య చేసుక్నేలా చేశారు. వాళలు 
పాలసీలను ప్రశినాాంచ్నాందుక్ ననునా వ్యకి్తగతాంగా దూషిసు్తనానారు. వాళలుక్ తెలియని విషయాం ఏాంటాంటే నేను వాళలుకాంటే గట్్ట మనిషిని. పాలసీపరాంగా మాట్లుడుక్ాందాాం 
అాంటే మేమ మాందు దానికే ప్ధాన్యత ఇస్తాం. కాదు గడవే పడతాం అనుక్ాంటే ఏ సథియి గడవకైనా సిదధిాం. మీ దగ్గర అధికారాం, గాండా, డబుబు బలాం ఉాంటే మా 
దగ్గర టాంగుటూరి ప్రకాశాం పాంతలు గారిని స్ఫూరి్తగా తీసుక్ననా గుాండె ధైర్యాం ఉాంది.
* వాళలుకో నా్యయాం మనకో నా్యయమా?
ఎవరి మీదయినా చ్ననా క్రిమ్నల్ కేసు ఉాంటే ప్రభుత్వ ఉద్్యగానికి అనరుహుడు అని మద్ర వేసి ఉద్్యగాలు ఇవ్వడాం లేదు. అలాాంట్ది మఖ్యమాంత్రి, మాంత్రులు, ఎమెములే్యల 
మీద అనినా కేసులు ఉనానా ఎలా వసు్తనానాయి ప్రజా ప్రతినిధులుగా కొలువులు? మనకేనా ర్ల్స్... వాళలుకి వరి్తాంచవా? మనకో నా్యయాం వాళలుకో నా్యయమా? మఖ్యమాంత్రి 
సాంత చ్నానాననా వివేకానాందరెడిడుని హత్య చేశారు. మొదట గుాండెపోట్ అనానారు. తరువాత ఎవరో హత్య చేశారు అనానారు. ఇప్పుడు విచ్రణక్ వచ్చిన సీబీఐ అధికారులనే 
బెదిరిసు్తనానారు. ఈ పరిసిథితి మారాచిలనే జనస్న పార్్ట పెట్్టను. పార్్ట సథిపిాంచ్ాంది మఖ్యమాంత్రి అయిపోవాలనో, సీఎాం కాకపోతే వనకి్క వళ్లుపోవాలనో కాదు. మఖ్యమాంత్రి 
తప్పు చేసినా చొక్కపట్్టకొని నిలదీస్ యువతను తయారు చేయడానికి రాజకీయాలోలుకి వచ్చిను. జనస్న పార్్ట ప్రభుత్వనినా సథిపిాంచ్నా ప్రశినాాంచే హక్్క ప్రజలు 
కోలోపుకూడదు. మా వాళ్లు తప్పు చేసినా, నేను తప్పు చేసినా మమములినా నిలదీస్ ప్రజాస్వమా్యనేనా కోరుక్ాంట్ను.
* మీరు సీబీఐ దత్తప్త్రుడు.... ఇది వాస్తవాం
పాదయాత్లు, ఓదారుపు యాత్లు చేసి మదుదులు పెట్్ట నోట్కొచ్చిన హామీలు ఇచ్చిరు. ఇప్పుడు వాట్పై ప్రజల పక్షాన ప్రశినాసు్తాంటే సీబీఎన్ దత్తప్త్రుడు అని అాంట్నానారు. 
మీరు అలా పిలిచ్నాంత మాత్రాన నా ఒాంట్కి చ్లులులు పడిపోవు. మీరు ఎనినాసరులు పిలిచ్నా అది వాస్తవాం కాదని ప్రజలక్ కూడా తెలుసు. ఇాంతక్మాందు కూడా నేను 
చెపాపును...నేను ప్రజలక్ దత్తప్త్రుడిని తపపు మరెవరికి కాదని. సీబీఐ దత్తప్త్రుడు అని నేను పిలిచ్న మాట వాస్తవాం. భవిష్యత్తలో మీరు సీబీఐ కేసులు ఎదురొ్కనే తీరాలి. 
ఫాదర్స్ డే రోజున.. ఇాంతమాంది తాండ్రిలేని పిలలులను చూసు్తనానాాం. ఈ పాపాం ఎవరిది? మేమ లక్ష ఇసు్తనానాాం ఈ డబుబుతో అదు్తలు జరిగిపోతయని చెపపుడాం లేదు. 
తోట్ మనిషి కష్ట్టలోలు ఉాంటే వాళ్లు కనీనారు తడవడానికి వచ్చిమని చెపపుడానికే ఇక్కడికి వచ్చిాం. జనస్న పార్్ట అదు్తలు చేయకపోవచ్చి కానీ సట్ మనిషి కనీనారు 
తడవగలిగే హృదయాం ఉాంది అది చ్లు. కొాంతమాంది నాయక్లు డబుబు మదాం తలకెకి్క ప్రజలను బానిసలు అనుక్ాంట్నానారు. ఏదైనా సమస్య గురిాంచ్ వళ్్త ఓట్క్ 
రెాండు వేలు ఇచ్చిాం కదా ఇాంకేాంట్ అననాట్లు మాట్లుడుతనానారు. ప్రశినాస్్త దాడులు, కేసులు పెడుతనానారు. నోట్తో ఓట్ను కొనుకో్కవచచినే ఎమెములే్యను రోడులు మీద నిలదీస్ 
రోజు రావాలి.
* వైసీపీ ఇాంకోసరి గెలిస్్త రాష్ట్ర వినాశనమే
పాండిాంచ్న పాంటక్ గిట్్టబాట్ ధర రాక, అమ్మున పాంటక్ సకాలాంలో డబుబులు రాకపోవడాంతో ఇవాళ రైతాంగాం క్రాప్ హాలిడే ప్రకట్ాంచ్ాంది. తూరుపు గోదావరి జిలాలులో 
12 మాండలాలు, గుాంటూరు జిలాలులో 3 వేల ఎకరాలు, కడప, నెల్లురు జిలాలులోలు రైతలు క్రాప్ హాలిడే ప్రకట్సు్తనానారు. అననాాం పెటే్ట రైతలను ప్రభుత్వలు నిరలుక్షష్ాం చేయడాం 
వలేలు ఈ పరిసిథితి వచ్చిాంది. దీనిపై మేమ మాట్లుడితే జనస్న పార్్ట రైతలను రెచచిగడుతోాంది అాంట్నానారు.

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

గంటూరులో శ్రీ కన్యకాపరమేశ్వరి అమ్మవారిన దరి్శంచుకున్న శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్
•ఆలయ శతబ్దు ఉతస్వాల సాందర్ాంగా ప్రతే్యక పూజలు
శతఘ్నా న్్యస్: జనస్న పార్్ట అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గారు సమవారాం 
మధా్యహనాాం గుాంటూరు పాత నగరాంలోని చ్రిత్క శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి అమమువారిని 
దరి్శాంచ్క్నానారు. ఆలయ శతబ్దు వారిషికోతస్వ వేడుకల సాందర్ాంగా ఆలయ కమ్టీ 
ఆహా్వనాం మేరక్ మొదట్ రోజు ఉతస్వాలోలు పాల్్గనానారు. మధా్యహనాాం ఒాంట్ గాంట 
సమయాంలో అమమువారిని దరి్శాంచ్క్నేాందుక్ వచ్చిన శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గారికి పూర్ణ 
క్ాంభాంతో స్వగతాం పలికారు. అనాంతరాం అమమువారిని దరి్శాంచ్క్ని ప్రతే్యక పూజలు 
నిర్వహాంచ్రు. ఈ సాందరబుాంగా వేద పాండితలు శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గారికి అమమువారి 
ప్రసదాంతోపాట్ ఆశీర్వచనాలు అాందచేశారు. తమ ఆహా్వనానినా మనినాాంచ్ అమమువారి 
శతబ్దు ఉతస్వ వేడుకలక్ హాజరైన శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గారికి ఆలయ కమ్టీ ప్రతే్యకాంగా 
కృతజఞాతలు తెలిపిాంది. ఐదు రోజుల పాట్ జరగనుననా శ్రీ కన్యకాపరమేశ్వరి అమమువారి 
శతబ్దు ఉతస్వాలక్ ఈ రోజే అాంక్రారపుణ చేశారు. పార్్ట రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ శ్రీ 
బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, పార్్ట కార్యక్రమాల నిర్వహణ విభాగాం రాష్ట్ర కనీ్వనర్ శ్రీ 
కళ్యణాం శివ శ్రీనివాస్, పార్్ట జిలాలు అధ్యక్షులు శ్రీ గాదె వాంకటేశ్వరరావు, గుాంటూరు నగర అధ్యక్షులు శ్రీ నేరెళలు సుర్ష్, పార్్ట నాయక్లు అమమువారిని దరి్శాంచ్క్ననా వారిలో ఉనానారు.

జనసేన బంధు పిలుపుతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో డాక్టర్ నయామకం
శతఘ్నా న్్యస్: ఇచ్ఛాప్రాం నియోజకవర్గ జనస్న పార్్ట 
ఇాంఛారిజి దాసరి రాజు రెాండు సాంవతస్రాలుగా నియోజకవర్గ 
ప్రభుత్వ సి.హెచ్.సి హాసిపుటలోలు సిబబుాంది కొరత విషయమలో 
అనేకసరులు అధికారుల దృషి్టకి తీసుకెళ్లు జనస్న పార్్ట తరప్ 
ధరానాలు చేసినపపుట్కీ కూడా కనీసాం పరిగణలోకి తీసుకోలేదు. 
అయితే చ్వరికి జనస్న పార్్ట బాందుక్ పిలుప్నివ్వడాంతో 
అనేక సాంఘాలు యూనియన్ ప్రెసిడెాంట్ కలిసి బా్యాంక్ మేనేజర్ 
లక్ సాంప్రదిాంచ్ సహకరిాంచవలసినదిగా సమవారాం బాంద్ క్ 
పిలుప్నివ్వడాంతో ఆదివారాం సెలవుదినాం అయినపపుట్కీ కూడా 
హుట్హుట్గా ఇదదురు డాక్టర్స్ ని డిప్్యటేషన్ వేయడాం జరిగిాంది. 
జనస్న ఏదైతే బాంద్ క్ పిలుప్నిచ్చిాంద్ చ్రు వా్యపారసు్తల 
నుాండి పెదదు వా్యపారసు్తల వరక్ ప్రతీ ఒక్కర్ స్వచఛాాందాంగా 
మదదుత ఇవ్వడాంతో ఈ సమస్య ఏ సథియిలో ఉాంద్ ప్రతీ ఒక్క 
రాజకీయ నాయక్డు, ప్రభుత్వ అధికారులు గురి్తాంచవలసిాందిగా 
కోరుక్ాంట్నానామ. ఈ బాంద్ ను విజయవాంతాం చేసినాందుక్ 

ప్రతీ ఒక్క వా్యపారసు్తలక్, యూనియన్ ప్రెసిడెాంట్ లక్, బా్యాంక్ అధికారులక్, ప్రజలక్ అాందరికీ జనస్న పార్్ట తరప్న ప్రతే్యక ధన్యవాదమలు తెలియజేసు్తనానాను. ఈ కార్యక్రమాంలో 
జనస్న రాష్ట్ర జాయిాంట్ సెక్రటర్లు తిపపున దురో్యధనరెడిడు, బైపలిలు ఈశ్వరరావు, రాష్ట్ర మతస్ష్కార వికాస విభాగ కార్యదరి్శ నాగుల హరి బెహరా మరియు జనస్న నాయక్లు, జనస్న 
వీరమహళలు, జనసైనిక్లు అాందర్ పెదదు ఎత్తన పాల్్గని బాంద్ ని విజయవాంతాం చేశారు. పత్రికా సదరులక్ ప్రతే్యక ధన్యవాదమలు తెలిపారు.

రైతలను రెచచిగట్టడానికి మాకేమైనా సరదానా? రైతలోలు లేని కోపానినా తెపిపుాంచగలమా? అలాగే పాంటల బీమా కిాంద ర్. 2 వేల కోట్లు ఖరుచి చేశామని ప్రభుత్వాం లెక్కలు 
చెబుతోాంది. ఏ పాంటక్ ఎాంత ఇచ్చిరు.. ఏ జిలాలులో ఏ పాంటక్ ఇచ్చిరో చెపపుక్ాండా దాసు్తనానారు. సాంక్షేమాం ప్రుతో ఈ మూడేళలులో దాదాప్ 5 లక్షల కోట్లు అప్పులు 
తీసుకొచ్చిరు. ప్రజలక్ ఇచ్చిాంది మాత్ాం దాదాప్ లక్ష నుాంచ్ లక్షననార కోట్లు. మ్గిలిన డబుబు ఏమైాందని కాగ్ ప్రశినాసు్తాంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాం నుాంచ్ సమాధానాం లేదు. 
గుాంటూరు చ్నెల్ కోసాం సీఎాంను కలుదాదుమని రైతలు వళ్్త వాళలును పోలీసులతో అడుడుక్నానారు. ప్రకాశాం జిలాలు నుాంచ్ ఎాందుక్ వలసలు ఆగడాం లేదు? వలుగాండ 
ప్జెక్్ట ఎాందుక్ పూర్తవ్వడాం లేదు? రాజకీయ నాయక్ల దగ్గర తపపు ఎవరి దగ్గరా ఎాందుక్ సాంపద ఉాండటాం లేదు? ఇవనీనా ఎప్పుడైనా ఆలోచ్ాంచ్రా? చ్ననాప్పుడు నేను 
పెరిగిన కనిగిరిలో ఇపపుట్కీ ఫ్లురైడ్ రక్కసి ఉాందాంటే మన కోసాం పని చేస్ ప్రజా ప్రతినిధులు సరిగా పని చేయడాం లేదని అరథిాం. ఒక్కసరి అవకాశాం ఇచ్చి చట్టసభలక్ 
పాంపిస్్త మనలినా ఇాంకేాం పీకలేరని వాళలుక్ గుాండె ధైర్యాం. అలా కాక్ాండా ర్కాల్ వ్యవసథి ఉాంటే వీళ్లు ఇలా ప్రవరి్తాంచే వాళలు? కనీసాం వచేచి ఎనినాకలోలు అయినా మనకోసాం 
నిలబడే నాయక్లను ఎనునాక్ాందాాం. అలా కాదని మళ్లు వైసీపీకి అవకాశాం ఇస్్త మాత్ాం రాష్ట్రాం సర్వనాశనాం అవుతాంది.
* వచేచి సర్వత్రిక ఎనినాకలు చ్లా కీలకమైనవి
2024 సర్వత్రిక ఎనినాకలు చ్లా కీలకమైనవి. రాష్ట్ర భవిష్యత్ ను నిరాధిరిాంచే ఎనినాకలు. జనస్న పార్్ట అధికారాంలోకి వస్్త షణ్ముఖ వ్్యహాంతో మాందుక్ వళ్తాం. 
అధికారాంలోకి రాగానే యువతక్ రెాండుననార లక్షల ఉద్్యగాలు ఇస్తాం. తమ సాంత కాళలు మీద వాళ్లు నిలబడేలా అరహుత ఉననా ప్రతి ఒక్కరికీ ర్. 10 లక్షల రుణాం 
అాందిస్తాం. ఎలా ఇస్తరని మీరు అడగచ్చి. కొాంతమాంది అవినీతి నాయక్లు లక్ష కోట్లు ప్రజాధనాం తినేసినప్పుడు యువతక్ ఎాందుక్ ర్.10 వేల కోట్లు పాంచలేాం. 
అననాాం పెటే్ట రైత కనీనారు తడిచేలా చర్యలు తీసుక్ాంట్ాం. వ్యవసయాం గిట్్టబాట్ కాదు లాభసట్ అయ్్యలా మారుస్తాం. దసరా నుాంచ్ ప్రజా సమస్యలపై రోడలు మీదే 
ఉాంట్ాం. ఈ సరి నిాండు మనసుతో జనస్న పార్్టకి అాండగా నిలవాలని” కోరారు.

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

సి.బి.ఐ దత్తపుత్రులందరు పవన్ కళ్్యణ్ న 
దత్తపుత్రుడు అంటున్్నరు

శతఘ్నా న్్యస్: పత్రికా సమావేశాంలో జనస్న పార్్ట పిఏసి సభు్యలు పాంతాం నానాజి
కాకినాడ ర్రల్, కాకినాడలో పాత్రికేయ సమావేశాంలో ఆదివారాం రోజున పరుచూరులో జనస్న 
అధినేత పవన్ కళ్యణ్ రైత భరోస కార్యక్రమాం, బహరాంగ సభగా మారి విజయవాంతాం అయిన 
తీరు చూసి కొదిదుమాంది వైసీపీ మాంత్రులు మొరాగడానినా ఖాండిాంచ్న జనస్న పార్్ట పిఏసి సభు్యలు, 
కాకినాడ ర్రల్ ఇాంచ్ర్జి పాంతాం నానాజీ. మీడియాతో మాట్లుడుతూ… ఆదివారాం పరుచూరులో 
పవన్ కళ్యణ్ యాత్క్ ప్రజలోలు మాంచ్ ఆదరణ ఉాంది. ఆయన ప్రజలోలుకి వళ్్తాంటే కొనినా క్క్కలు 
మొరుగుతనానాయని, ఒక ప్రభుత్వాం, ఒక వ్యవసథి చేయవలసిన పనిని జనస్న అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్యణ్ చేసు్తాంటే మీరు పాాంట్ లు తడుప్క్ాంట్నానారు. ఈ క్క్కలినా ఎక్్కవగా మొరగదుదు అని 
చెప్్తనానా… జగన్ మోహన్ రెడిడు ఒక ప్లి అని చెప్్తనానారు. దయచేసి ఆ ప్లిని విశాఖ జూలో 
వదిలిపెట్టాండి. కోనసీమలో సుమారు 5 వేల ఎకరాలోలు, 5 మాండలాలోలు క్రాప్ హాలిడే ప్రకట్ాంచ్రు. 
రైతలు రైత భరోస కేాంద్రాలక్ వళలులాంటే బయపడుతనానారు. వైసీపీ ఎమెములే్యలు గడప గడప 
కి కార్యక్రమానికి పోలీసు సహకారాం లేక్ాండ వళ్తే మహళలే తిరగబడి తిడతరు. జోగి రమేష్ 
మాట్లుడుతనానారు ఆయన ఏమ్ మాట్లుడుతనానారో ఆయనకే తెలియడాం లేదు. ఆనాడు జూపూడి 
ప్రభాకర్ శెట్్టబలిజ యువత గురిాంచ్ ఆకారణాంగా నిాందిాంచ్నప్డు నీవు, వేణ్ గోపాలకృష్ణ, బోస్ 
మీరాంత నిద్రపోతనానారా? మీరాందరు బ్.సి లక్ అనా్యయాం చేసు్తనానారు. సి.బ్.ఐ దత్తప్త్రులాందరు 
పవన్ కళ్యణ్ ని దత్తప్త్రుడు అాంట్నానారు. మీక్ దమముాంటే ఇప్పుడు ఎనినాకలు పెట్టాండి. బ్.జె.పి 
నుాండి పైస తెచ్చిరా అని మమములినా అడుగుతనానారు. మాక్ పనేాంట్ అని అడుగుతనానా మీ పై 
ఉననా కేసులక్ బయపడి మీరు ర్పాయి తేలేదు.. మేమ తేలేమ అని చెబ్తే మా అధ్యక్షులు వారు 
ప్రయతనాాం చేస్తరు. అాంబట్ రాాంబాబు దయచేసి మీరు పోలవరాం పై దృషి్ట పెట్టాండి. పూడికలు 
తీయక, నీరు సకాలాంలో ఇవ్వక కరప మాండలాంలో రైతలు నష్ట పోయారు. 272 మాందికి రైత 
భరోస ప్రిట లక్ష ర్పాయలు ఇచ్చిన ఘనత పవన్ కళ్యణ్ ది. వ్యవసయ శాఖ మాంత్రి ఏమ్ 
చేసు్తనానారు? మీరు డమీము క్క్కల ఉనానాాం అని ఒప్పుకోాండి. సజజిలకి చెపపుాండి మీ మాంత్రిత్వ శాఖలకి 
సాంబాంధిాంచ్న పనులు అపపుగిాంచమని ఈ ప్రభుత్వనినా ఎాంత తాందరగా దిాంచేస్్త ఆాంధ్రప్రదేశ్ కి 
అాంత మాంచ్దని ప్రజలు ఎదురుచూసు్తనానారు. ఈ కార్యక్రమాంలో కరెడలు గోవిాంద్, బాండారు మరళ్, 
మసలయ్య, మద్రగడ రమేష్, బుజిజి, ప్రసద్, సాంతోష్, సునీల్ తదితరులు పాల్్గనానారు.

కొత్తవలసలో జనసేన జండా ఆవిష్కరణ
శతఘ్నా న్్యస్:  ఆమదాలవలసల నియోజకవర్గాం, ఆమదాలవలసల మాండలాం గరమెళ్ళ కొత్తవలస 
గ్రామాంలో నియోజకవర్గ ఇాంచ్రిజి ప్డాడ రామోముహన్ ఆధ్వర్యాంలో ఆదివారాం గ్రామ ప్రజల 
సమక్షాంలో జెాండా ఆవిష్కరణ జరిగిాంది. అనాంతరాం అక్కడ జనస్న కార్యకర్తలు ఏరాపుట్ చేసిన 
ఆతీముయ సభలో పాల్్గని కార్యకర్తలని మరియు వీరమహళలని ఉదేదుశిాంచ్ నియోజకవర్గ ఇాంచ్రిజి 
ప్డాడ రామోముహన్ ప్రసాంగిాంచ్రు. మఖ్యాంగా చెఱక్ సమస్యలు గురుాంచ్ తెలుసుకొని వాట్ 
సమస్యలు గురుాంచ్ మాట్లుడి జనస్న అధినేత పవన్ కళ్యణ్ దృషి్టకి తీసుక్ వళ్తమని చెపాపురు. 
జనస్న పార్్ట సిదాధిాంతలు నచ్చి గ్రామాంలోని 50 క్ట్ాంబాలు జనస్న పార్్టలో చేరడాం జరిగిాంది. 
ఈ కార్యక్రమాంలో సరుబుజిజిలి జడిపుట్సి అభ్యరిథి పైడి మరళ్ మోహన్, బాల మరళ్, గణేష్, 
రాజశేఖర (మైఖెల్), శ్రీను, ప్రసద్, కోట్, మ్ననారావు, రాాంబాబు, అపపులరాజు, సిాంహాచలాం, 
జనసైనిక్లు తదితరులు పాల్్గని కార్యక్రమని జయప్రదాం చేశారు.

పవన్ కళ్్యణ్ కి ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి
పవననని ప్రజాబాట 35వ రోజు
ఓడిపోయినా ప్రజల బాగోగుల కోసం పోరాడుతునానిరు.
యువత, మహిళలు, కార్మికులు, ఉద్యూగులు, రైతులు, ఇలా అన్నివరాగాల వార్కి అండగా 
న్లబడ్డారు.
చంద్రబాబు నాయుడున్ చూసారు, జగన్ మోహన్ రెడిడాన్ చూసారు, ఈసార్ పవన్ 
కళ్యూణ్ న్ ముఖయూమంత్రిగా చేసుకుందం.
అవినీతి లేన్ పాలన అందిస్తూ ప్రజలకు కష్ం అనేది తెలీకుండ్ పవన్ కళ్యూణ్ కాపు 
కాసాతూరు.
పవననని ప్రజాబాటలో జనసేన పార్్ నేత కేతంరెడిడా వినోద్ రెడిడా
శతఘ్నా న్్యస్: నెల్లురు సిటీ నియోజకవర్గాంలో జనస్న పార్్ట నాయక్లు 
కేతాంరెడిడు వినోద్ రెడిడు ఆధ్వర్యాంలో జరుగుతననా పవనననా ప్రజాబాట ఇాంట్ాంట్కీ 
తిరిగి ప్రజాసమస్యలు అధ్యయనాం చేస్ కార్యక్రమాం 35వ రోజున సథినిక 4వ 
డివిజన్ మైపాడు రోడుడు సత్యనారాయణప్రాం, నేతజీ నగర్ ప్ాంతాంలోని పలు 
వీధులలో జరిగిాంది. ఇక్కడ ప్రతి ఇాంట్కి వళ్్ళ ప్రతి క్ట్ాంబానినా ఆపా్యయాంగా 
పలుకరిాంచ్న కేతాంరెడిడుకి పలువురు తమ సమస్యలను విననావిాంచ్రు. ప్రతి 
సమస్యను సవధానాంగా విననా కేతాంరెడిడు ఆ సమస్యల పరిష్ట్కరానికి అధికారుల 
దృషి్టకి తీసుకెళ్్ళ తమ వాంత పోరాటాం చేస్తమని ప్రజలక్ భరోస కలిపుాంచ్రు.
ఈ సాందర్ాంగా కేతాంరెడిడు వినోద్ రెడిడు మాట్లుడుతూ రాష్ట్ర వా్యప్తాంగా ఆతముహత్య 
చేసుక్ననా సుమారు మూడు వేల కౌలు రైత క్ట్ాంబాలక్ అాండగా ఒకో్క 
క్ట్ాంబానికి లక్ష ర్పాయలను పవన్ కళ్యణ్ తను కష్టపడి సాంపాదిాంచ్న 
దాాంటలు నుాండి ఇసు్తనానారని తెలిపారు. ఆదివారాం ఒక్కరోజే ఉమముడి ప్రకాశాం 
జిలాలులో 74 కౌలు రైత క్ట్ాంబాలక్ సయాం అాందిాంచ్రని తెలిపారు. అధికారాం 
లేకపోతేనే ప్రజలక్ ఇాంతలా అాండగా నిలుసు్తననా పవన్ కళ్యణ్ అధికారాం 
వచ్చిక ప్రజలినా ఎాంత బాగా చూసుక్ాంట్రో అరథిాం చేసుకోవాలని అనానారు. 
2019 ఎనినాకలోలు ఓడిపోయినా కూడా ఏమాత్ాం నిరుతస్హాం చెాందక్ాండా ఈ 
మూడేళ్ళ పాట్ రాష్ట్రాంలోని యువత, మహళలు, కారిముక్లు, ఉద్్యగులు, రైతలు, 
ఇలా అనినా వరా్గల వారికి అాండగా పవన్ కళ్యణ్ గారు నిలబడాడురని తెలిపారు. 
ఒక్క అవకాశాం ఇస్్త రాష్ట్రానినా ద్చేస్ వ్యకి్త కాదని, ఒక్క అవకాశాం ఇస్్త రాష్ట్ర 
సమస్యలనీనా తీర్చిస్ శకి్త పవన్ కళ్యణ్ అని కేతాంరెడిడు తెలిపారు. ఇపపుట్వరక్ 
మఖ్యమాంత్రిగా చాంద్రబాబునాయుడుని చూసరని, జగన్ మోహన్ రెడిడుని 
చూసు్తనానామని, బడుగు బలహీన వరా్గలు, మధ్యతరగతి ప్రజల జీవితలోలు ఏమైనా 
మారుపులు కనిపిాంచ్యా అని ప్రశినాాంచ్రు. ఈసరి ఎనినాకలు ఎప్పుడు జరిగినా 
ప్రజలాందర్ తమ ఆశీసుస్లు అాందిాంచ్ పవన్ కళ్యణ్ గారికి మఖ్యమాంత్రిగా 
ఒక్క అవకాశాం ఇవా్వలని, అవినీతి లేని పాలన అాందిస్్త ప్రజలక్ కష్టాం అనేది 
తెలీక్ాండా పవన్ కళ్యణ్ కాప్ కాస్తరని కేతాంరెడిడు వినోద్ రెడిడు ప్రజలినా కోరారు. 
ఈ కార్యక్రమాంలో జనస్న పార్్ట నాయక్లు, వీరమహళలు మరియు కార్యకర్తలు 
పాల్్గనానారు.

విద్్యరుథుల ఎంపిక ప్రక్రియ వారి తల్లిదండ్రుల 
మద్్య జరగాల్

శతఘ్నా న్్యస్: నెలిలుమరలు ఏపి మోడల్ స్్కలోలు 6వ తరగతి విదా్యరుథిల ఎాంపిక ప్రక్రియ 
రాజకీయ నాయక్ల మధ్య కాక్ాండా ఆ విదా్యరుథిల తలిలుదాండ్రులు మద్య జరిగేలా 
చర్యలు తీసుకోవాలని జనస్న పార్్ట తరప్న కలెక్టర్ కి వినతిపత్ాం అాందజేయడాం 
జరిగిాంది. కార్యక్రమాంలో రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ పాలవలస యశసి్వ, మతస్ష్కార 
కార్యదరి్శ కర్రి అపపులరాజు, నెలిలుమరలు నియోజకవర్గ క్రీయాశీలక కార్యకర్తలు పలలు 
రాాంబాబు, జయ్ష్ కావుాంగల్, పైల శాంకర్, గుడివాడ జమమురాజు, డాక్టర్ మరళ్, 
దురా్గశి శేఖర్ పాల్్గనడాం జరిగిాంది.

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

కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు పరిహారం అందన విషయంపై 
కలెక్టరుకు వినతి

శతఘ్నా న్్యస్: 
అనాంతప్రాం, ఆతముహత్య 
చేసుక్ననా కౌలు రైతల 
క్ట్ాంబాలక్ ర్.7 
లక్షల పరిహారాం అాందని 
విషయానినా జనస్న 

పార్్ట రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ చ్లకాం మధుస్దన్ రెడిడు, అనాంతప్రాం జిలాలు అధ్యక్షుడు 
ట్.సి.వరుణ్, రాష్ట్ర కార్య నిర్వహణ ప్రధాన కార్యదరి్శ భవానీ రవిక్మార్, రాయలసీమ 
ప్ాంతీయ మహళ కమ్టీ సభు్యరాలు శ్రీమతి పెాండా్యల శ్రీలత, శ్రీమతి పసుప్లేట్ పదము, 
జిలాలు కలెక్టర్ దృషి్టకి తీసుక్వళలురు. కౌలు రైత క్ట్ాంబాలతో కలిసి కలెక్టర్ట్ కి వళ్లు 
పరిహారాం ఇవ్వని విషయానినా లిఖితపూర్వకాంగా తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమాంలో హాందూప్రాం ఇాంఛారిజి ఆక్లఉమేష్, రాపా్తడు ఇాంఛారిజి సకే 
పవన్, నగర అధ్యక్షులు పొదలి బాబురావు, జిలాలు ఉపాధ్యక్షులు జయరాాం రెడిడు, అాంకె 
ఈశ్వరయ్య జిలాలు ప్రధాన కార్యదు్శలు కె నాగేాంద్ర, పతి్త చాంద్రశేఖర్ అలాగే జిలాలు 
కార్యదరి్శలు, సాంయుక్త కార్యదరి్శలు, నగర ఉపాధ్యక్షులు, ప్రధాన కార్యదరి్శలు మరియు 
కమ్టీ సభు్యలు వీరమహళలు క్మారి రుపా తదితరులు పాల్్గనానారు.

తిరుమలలో ప్లిసి్టక్ నషేధం పేరుతో భకు్తలను నలువు 
దోపిడీ చేసు్తన్్నరు

జనస్న నాయక్ల మీద పెటే్ట శ్రదధి – శ్రీవారి భక్్తల అవసరాల మీద పెట్టాండి.
శతఘ్నా న్్యస్: తిరుపతి, కరోనా తరువాత తిరుమలక్ ప్రతిరోజు లక్ష మాందికి 
తగ్గక్ాండా భక్్తలు దర్శనారధిాం వసు్తననా రదీదు సమయాంలో, భక్్తలక్ కావలసిన కనీస 
వసతలను టీటీడీ పాలక మాండలి అాందిాంచలేక పోతననా తరుణాంలో జనస్న పార్్ట 
తరప్న గతాంలో ఎనోనాసరులు చెపిపునపపుట్కీ పట్్టాంచ్కోని టీటీడీ అధికారులు. భక్్తలక్ 
కనీస అవగాహన కలిపుాంచక్ాండా వారు తెచ్చిక్ననా బాట్ల్స్ ను, చ్ననా బ్డడుల పాలడబాబుల 
సైతాం అలిపిరి చెక్ పోస్్ట వదదు నిరాధిక్షణ్యాంగా ప్రొ్కాంట్నానారు. చెక్ పాయిాంట్ వదదు నుాంచ్ 
కొాండక్ చేరుక్నే 40 నిమ్ష్టల సమయాంలో ఆరోగ్యర్త్య అత్యవసర సమయాంలో 
మాంచ్నీరు అవసరమైన భక్్తల పరిసిథితిని ఆలోచ్ాంచక్ాండా ఇలాాంట్ నిర్ణయాలు తగ్గవు, 
టీటీడీలో జరుగుతననా అక్రమాలను ప్రశినాస్్త మాపై నిఘా వ్యవసథిను పెడతరా, మాపై 
పెట్్టన శ్రదధి శ్రీవారి భక్్తల వసతల మీద పెట్టాండి, జనస్న నాయక్లను, జనసైనిక్లను 
ఇబబుాందులక్ గురి చెయా్యలని చూస్్త టీటీడీ ఈవో ఇాంట్ మాందు టాంట్ వేసుకొని 
కూరుచిాంట్మని సమవారాం తిరుపతి ప్రెస్ కలుబ్ లో జనస్న పట్టణ అధ్యక్షుడు రాజారెడిడు, 
రాజేష్ యాదవ్, సుమన్ బాబు, కొాండా రాజమోహన్, రాజేష్ ఆచ్రి, రాజేష్ నాయక్ 
లతో కలిసి తిరుపతి జనస్న పార్్ట ఇాంచ్ర్జి కిరణ్ రాయల్ ఆగ్రహాం వ్యక్తాం చేశారు. 
అదేవిధాంగా కొాండపై నీళ్్ళ నిలువు ద్పిడీ చేసు్తనానారని ఒక బాట్ల్ నీళ్లు అరవై లేక 
డెబె్బు ర్పాయలు డిపాజిటలు ర్పాంలో భక్్తలక్ అాంట కడుతనానారని భక్్తలు తిరిగి 
వళ్్ళ సమయాంలో ఆ గాజు బాట్ల్స్ లను ఇచేచి సమయమ లేక బయట పడవేసి 
వళ్్తనానారని గతాంలో ఒక ఉనాముది గాజు బాట్ల్ తో భక్్తలపై హలచిల్ చేశారని గురు్త 
చేస్్త, ఈ విధాంగా బయట పడవేసి వళ్్ళన గాజు బాట్ల్స్ ను పిచ్చి వాళ్్ళ, ఉనాముదులు 
మారణాయుధాలుగా వాడే అవకాశాం ఉాందని తక్షణమే దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని 
పనికొచేచి వాట్ మీద శ్రదధి పెట్్ట టీటీడీ నే సాంతాంగా వాటర్ బాట్ల్ లను తయారు 
చేయాలని జనస్న నాయక్లు ఈ సాందర్ాంగా డిమాాండ్ చేశారు.

చిత్్తరు నయోజకర్ంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
కిటలి పంపిణీ మరియు జనసేనలో చేరికలు

శతఘ్నా న్్యస్:  చ్తూ్తరు నియోజకవర్గాం, 190 రామాప్రాంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలు 
పాంపిణి కార్యక్రమాంలో భాగాంగా క్రియాశీల సభు్యలకూ సభ్యత్వాం కిటలును అాందిాంచడాం 
జరిగినది. ఈ కార్యక్రమాంలో 190 రామాప్రాం హరిజన వాడకి చెాందిన 25 
క్ట్ాంబాలను జనస్న పార్్టలోకి కాండువాలు వేసి స్టట్ ఆరణి కవిత, జిలాలు ఐటీ విభాగాం 
కో ఆరిడునేటర్ సలలు గవాస్కర్, చ్తూ్తరు నియోజకవర్గాం నాయక్లు దయారాం, వీర మహళ 
జయాంతి, గుడిపాల మాండలాం అధ్యక్షులు హేమాద్రి చౌదరి ఆహా్వనిాంచడాం జరిగినది. ఈ 
కార్యక్రమాంలో జనస్న పార్్ట లో చేరిన ఆ గ్రామ ప్రజలు ఏకాాంబరాం, జగదీష్, సుజీప్, 
సుమన్, ప్రశాాంత్, ప్రదీప్, మహేష్, వినయ్ క్మార్, నవీన్ క్మార్, మహేాంద్రన్, కారి్తక్ 
ఎనమల, రాకేష్, కె.ఎస్ సాందీప్, శరత్ పిఎసిపుకె, లవ్ సన్, మనోజ్, నికేశ్, వాంకటేష్, 
శరత్ ఎనెనాసె్క, శకి్త వేలు, విజయకాాంత్, శివ, ప్షపురాజ్, రామరాజ, ర్వాంత్ మరియు 
వీర మహళ ఇాందుమతి తదితరులు పాల్్గనానారు.

ఆత్మకూర్ పర్యటనలో భాగంగా జనసేన 
న్యకులన కల్సిన ద్సరి రాము

శతఘ్నా న్్యస్:   ఆతముకూర్ 
నియోజకవర్గమ పర్యటనకి విచేచిసిన 
దక్షిణ భారత ట్బ్కె జెఏసి చైరమున్ 
దాసరి రామ ని మరా్యద పూర్వకాంగా 
కలిసిన జనస్న నాయక్లు శ్రీనివాస్ 
భరత్ తదితరులు.

చిన్న జగ్ంపేట గ్రామ రైతులతో సమావేశమయిన మాకినీడి

శతఘ్నా న్్యస్: పిఠాప్రాం, గలలుప్రోలు మాండలాం, చ్ననా జగ్గాంప్ట గ్రామాంలో జనస్న 
నాయక్లు, రైతలు, గ్రామ పెదదులతో సమావేశాం అయి్య జనస్న పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్యణ్ ఆశయాలు సిదాధిాంతలు తెలియజేసి కౌలు రైతల కోసాం ఆయన చేపట్్టన రైత 
భరోస యాత్ కోసాం వివరిాంచ్రు. ఆ గ్రామ సమస్యలు అడిగి తెలుసుక్ని జనస్న పార్్ట 
అధికారాంలోకి వచ్చిక పూరి్త పరిష్ట్కరాం చేస్తమని భరోసని కలిపుాంచ్రు. తదనాంతరాం 
పెళ్లు రిసెపషినోలు పాల్్గని పెళ్లు క్మారుడు గుర్రాల సతి్తబాబును ఆశీర్వదిాంచ్న పిఠాప్రాం 
జనస్న పార్్ట ఇనాచిర్జి శ్రీమతి మాకినీడి శేషుక్మారి మరియు జనస్న పార్్ట నాయక్లు 
జిలాలు కార్యదరి్శ మొగలి అపాపురావు, గలలుప్రోలు మాండల అధ్యక్షులు అమరాది వలిలు 
రామకృష్ణ, ప్ణ్యమాంతల స్ర్యనారాయణ మూరి్త, గారపాట్ శివ కొాండరావు, మొగలి 
సత్యనారాయణ, లోవరాజు, దుర్గ బాబు, శ్రీను, వాంకటరమణ, తాంగెళలు శ్రీను, మోస్ 
బాబు, దాసు, శ్రీరామ్, నక్క శివ,మేళాం బాబ్, కసిరెడిడు నాగేశ్వరరావు, నామ శ్రీకాాంత్, 
నాయక్లు జనసైనిక్లు తదితరులు పాల్్గనానారు.

పలుకుటుంబాలను పరామరి్శంచిన పితాన

శతఘ్నా న్్యస్:  మమ్ముడివరాం, జనస్న పార్్ట రాజకీయ వ్యవహారాల కమ్టీ సభు్యలు 
మరియు మమ్ముడివరాం నియోజకవర్గ ఇనాచిర్జి పితని బాలకృష్ణ కాట్రేనికోన మాండలాం 
కొత్తపాలెాం గ్రామాంలో ఇటీవల అనారోగ్యాంతో మరణిాంచ్న వాసాం భైరవమూరి్త క్ట్ాంబ 
సభు్యలను పరామరి్శాంచ్రు మరియు అదే గ్రామానికి చెాందిన సుాంకర వాంకయ్య గారు 
మరణిాంచ్రు వారి క్ట్ాంబ సభు్యలను పరామరి్శాంచ్రు మరియు వేటలుపాలెాం గ్రామానికి 
అకాల మరణాం చెాందిన మేడా మావుళ్ళ స్వమ్ క్ట్ాంబ సభు్యలను పరామరి్శాంచ్రు. 
ఈ కార్యక్రమాంలో మాండల అధ్యక్షులు మోకా బాల ప్రసద్, బీమాల స్ర్య నాయుడు, 
ఒగురి భాగ్యశ్రీ, గిడిడు రతనాశ్రీ, సాంసని పాాండురాంగ, విళ్ళ శివ, ఒగురి న్తన బాబు, పిలిలు 
గోపి, దాంగేట్ రమణ, దాంగేట్ ఏసుబాబు తదితరులు పాల్్గనానారు.

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

అనకాపల్లి జనసేన ఆధ్వర్యంలో జనసేన జండా 
ఆవిష్కరణ

శతఘ్నా న్్యస్: అనకాపలిలు జనస్న పార్్ట ఆఫీసులో 
అనకాపలిలు జనస్న ఇాంచ్ర్జి పరుచూరి భాస్కర్ 
నేతృత్వాంలో ఆదివారాం ఆతీముయ సమావేశాం 
ఏరాపుట్ చేయడాం జరిగిాంది. ఈ సమావేశాంలో 
జనస్న భవిష్యత్ కారా్యచరణపై చరిచిాంచడాం 
జరిగిాంది. అలాగే నెహ్రూ చౌక్ జాంక్షన్ పార్్ట 
జెాండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాం అాంగరాంగ 
వైభవాంగా జరిగిాంది. ఈ కార్యక్రమాంలో జనస్న 
నాయక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్గనడాం 
జరిగిాంది.

ఎస్సీ కుటుంబంపై జరిగిన ద్డిన ఖండిస్్త.. బాధిత 
కుటుంబానకి జనసేన భరోసా

శతఘ్నా న్్యస్: సిాంగరాయకొాండ మాండలాం, 
మూలగుాంటపాడు పాంచ్యతీలో.. వాంకటేశ్వర 
కాలనీ లో ఎసీస్ క్ట్ాంబాంపై జరిగిన దాడిని 
ఖాండిస్్త సమవారాం జనస్న పార్్ట కాందుకూరు 
నియోజకవర్గాం ఇాంచ్ర్జి ప్లి మలిలుకారుజిన రావు 
బాధితలు క్ట్ాంబానినా పరామరి్శాంచడాం 
జరిగినది. ఈ క్ట్ాంబానికి తగిన నా్యయాం 
చేస్తమని, మీక్ మీ క్ట్ాంబానికి జనస్న పార్్ట 

అాండగా ఉాంట్ాందని భరోస ఇవ్వడాం జరిగినది. ఈ కార్యక్రమాంలో సిాంగరాయకొాండ 
మాండల అధ్యక్షులు ఐనా బతి్తన రాజేష్, కాందుకూరు మాండల అధ్యక్షులు మదన్, 
సిాంగరాయకొాండ జనస్న నాయక్లు, కాసుల శ్రీనివాస్, అనుమల శెట్్ట కిరణ్ బాబు, 
షేక్ వాహద్, చోపపుర రాణా మరియు జనసైనిక్లు పాల్్గనానారు.

న్యకులారా ఈ తల్లి ఆవేదన వినండి, పైడమ్మ కాలనీ 
వాసులను ఆదుకండి

శతఘ్నా న్్యస్: పెడన, సాంకేతిక విపలువాం 
వచ్చి ప్రతి ఇాంట్కి ఇాంటరెనాట్, ప్రతి వ్యకి్త 
చేతిలో మొబైల్ ఫ్న్ వచేచిసిాంది ఎాంతో 
అభివృదిధి చేశాాం అని గపపులు చెప్పుక్ాంట్ననా 
నాయక్లారా ఒక్కసరి కళ్్ళ తెరవాండి. 
ఇపపుట్కీ పెడన పట్టణాంలో ఒక క్ట్ాంబాం 

రాతి యుగానినా గురు్తక్ తెచేచిలా, ఓ చ్ననా దీపప్ కాాంతిలో జీవనానినా కొనసగిసు్తనానారు. ఆ 
తలిలు ఆవేదన విననా నాక్ కళ్ళలోలు నీళ్్ళ తిరిగాయి. ఆ తలిలు నిరుప్ద చేనేత కారిముక్రాలు. అదెదు 
కటే్ట స్తమత లేక, ఎలాాంట్ వసతలు లేకపోయినా, తమ కష్ట్టరిజితాంతో కట్్టన ఇలులు పాడు 
పడిపోకూడదు అనే ఉదేదుశాంతో గత్యాంతరాంలేని పరిసిథితలోలు నివాసాం ఉాంట్నానారు. పెడన 
పట్టణాంలో పైడమము అమమువారి దేవాలయాం దగ్గరలో పైడమము కాలనీ ప్రుతో 2008ల్ 
స్వర్్గయ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడిడు మఖ్యమాంత్రిగా ఉననాప్పుడు ఈ కాలనీ ప్రాంభిాంచడాం 
జరిగిాంది. సుమారు 220 ఇలులు నిరిముాంచడాం జరిగిాంది. నేట్కీ ఆ కాలనీలో మౌళ్క వసతలు 
లేవు. విదు్యత్ సరఫరా లేకపోవడాం వలన, డ్రైనేజ్, తగునీరు, రోడులు లేకపోవడాం వలలు ఎవరు 
నివాసాం ఉాండటాం లేదు. తమ సాంత ఇాంట్ కల నెరవేరుతాందని నిరుప్దలు అప్పుచేసి 
మర్ ఇలులు కట్్టక్నానారు. అప్పులక్ వడీడులు కడుతనానారు గాని కష్టపడి కట్్టక్ననా ఇాంటలు 
లో నివాసాం ఉాండలేని పరిసిథితి. కొాందరు అదెదు ఇళలులో ఉాంట్నానారు. ఇట్ అదెదు, అట్ చేసిన 
అప్పుక్ వడీడు కడుతనానామని వాపోతనానారు. రాష్ట్రాంలో 30 లక్షల ఇలులు కడుతనానామని 
ఎాంతో గపపుగా చెప్పుక్నే జోగి రమేష్ ఆఫీసుక్ అతి దగ్గరలో ఉననా పైడమము కాలనీకి కనీస 
వసతలను కలిపుాంచకపోవడాం హాస్యసపుదాం. ఇక్కడి ప్రజలు కనీసాం విదు్యత్ లైన్ అయినా 
వేయిాంచాండి అని దీనాంగా వేడుక్ాంట్నానారు.
మనిస్పల్ ఎలక్షన్ లో వైసీపీ గెలిస్్త, వారాం రోజులోలు కరెాంట్ లైన్ ఇస్తమని వాగాదునాం 
చేసి ఓట్లు దాండుక్ని పదవి పొాందిన సిగు్గలేని నాయక్లను స్ట్గా ప్రశినాసు్తనానా, మీరు 
గెలిచ్ అాందలాం ఎకి్క సాంవతస్రాలు గడుసు్తనానా ఎాందుక్ కరెాంట్ లైన్ వేయలేకపోయారు? 
నీక్ ఓట్ వేసిన ప్రజలకే నా్యయాం చేయలేనప్పుడు మీక్ మాంత్రి పదవి ఎాందుక్? సథినిక 
ఎమెములే్యగా, గృహ నిరాముణ శాఖ మాంత్రిగా నిరాముణ ఆఖరి దశలో ఉననా గృహాలకి నువు్వ 
విదు్యత్ లైన్ వేయిాంచలేనప్పుడు, ఈ రాష్ట్రాంలో 30 లక్షల ఇళ్లు ఎలా నిరిముస్తరు జోగననా. 
ఇప్పుడు మీరు నిరిముసు్తననా జగనననా కాలనీలు, ర్ప్ ఇదే పరిసిథితిని రవు అనట్నికి గా్యరెాంటీ 
ఏాంట్? అరకొర వసతలతో నిరిముసు్తననా జగనననా కాలనీల పరిసిథితి కూడా భవిష్యత్తలో పైడమము 
కాలనీ లాగానే మారితే 30 లక్షల మాంది జీవితలు ప్రశానారథికాం అవుతయి. అధికారులు, 
మాంత్రి జోగు రమేష్ తక్షణమే సపుాందిాంచ్ పైడమము కాలనీకి విదు్యత్ లైనులు వేయాలి. లేనియెడల 
ఆ కాలనీ వాసులక్ అాండగా జనస్న పార్్ట పెదదు ఎత్తన ఉద్యమ్ాంచ్ కాలనీవాసుల హక్్కలను 
సధిాంచ్క్ాంట్మని పెడన జనస్న నాయక్లు ఎస్ వి బాబు అనానారు.

రైతు కుటుంబాలను ఆదుకుంటే వైస్పీ 
నేతలు ఓరుచుకలేకపోతున్్నరు

శతఘ్నా న్్యస్: గుాంటూరు, ఆరుగాలాం పాండిాంచ్న పాంట చేతికి రాక … వచ్చిన 
పాంటక్ గిట్్టబాట్ ధరలేక అప్పులపాలై దిక్్కతోచని సిథితిలో ఆతముహత్యక్ 
పాలపుడిన కౌలు రైతల క్ట్ాంబాలను మానవత దృకపుథాంతో జనస్న అధినేత 
పవన్ కళ్యణ్ ఆదుక్ాంట్ాంటే వైసీపీ నేతలు ఓరుచికోలేకపోతనానారని జిలాలు జనస్న 
పార్్ట అధ్యక్షుడు గాదె వాంకటేశ్వరరావు అనానారు. జిలాలు కారా్యలయాంలో సమవారాం 
ఆయన విలేఖరులతో మాట్లుడారు.క్ట్ాంబ పెదదు దిక్్కని కోలోపుయిన కౌలు రైతల 
క్ట్ాంబాలను ఆదుకోవాలిస్న ప్రభుత్వాం చేష్టలుడిగి చూస్తాందని విమరి్శాంచ్రు. తన 
కష్ట్టరిజితాంతో సాంపాదిాంచ్న డబుబుతో వారికి కొాండాంత అాండగా నిలుసు్తననా పవన్ కళ్యణ్ 
ని అభినాందిాంచ్లిస్ాంది పోయి విమర్శలక్ దిగటాం సిగు్గచేటనానారు. బీజేపీతో పొత్తలో 
ఉననా పవన్ కళ్యణ్ ప్రతే్యక హోదాను సధిాంచవచ్చిగా అాంటూ మాజీమాంత్రి ప్రినా నాని 
చేసిన వా్యఖ్యలను ఆయన ఖాండిాంచ్రు. ఎనినాకల సమయాంలో 25 ఎాంపీ సీట్లు ఇస్్త 
కేాంద్రాం మెడలు వాంచ్ హోదా సధిస్తను అాంటూ బీరాలు పోయిన మఖ్యమాంత్రి జగన్ 
అధికారాంలోకి రాగానే మోడీ మాందు మొకరిలాలుడని ఎదేదువా చేశారు. వైసీపీ ప్రభుత్వ 
151 మాంది శాసనసభు్యలు, 28 మాంది పారలుమెాంట్ సభు్యలు తమ చేతకాని వాళ్ళాం, 
దదదుమములాం అని ప్రకట్స్్త అప్పుడు పవన్ కళ్యణ్ హోదా సధనక్ కృషి చేస్తరనానారు. 
అాంబట్ రాాంబాబుక్ తన శాఖ కనానా పవన్ కళ్యణ్ ని విమరి్శాంచట్నికే ఎక్్కవ 
సమయాం కేట్యిసు్తనానారని ధ్వజమెత్తరు. మాంత్రి పదవి పోవటాంతో పాటూ తన 
నియోజకవర్గ ప్రజలే 1500 కోటలు అవినీతికి పాలపుడాడువని బహరాంగాంగా నిలదీయటాంతో 
మాంత్రి వలలుాంపలిలుకి మతిభ్రమ్ాంచ్ాందనానారు. రాష్ట్రాంలో రోజురోజుకీ జనస్న పార్్టకి 
పెరుగుతననా ప్రజా మదదుత చూసి వైసీపీ నేతల వనునాలో వణ్క్ మొదలైాందనానారు. 
గత ఎనినాకలోలు వైసీపీకి పట్టాం గట్్టన అనినా వరా్గల ప్రజలు ఈ రోజున వైసీపీ నేతలినా 
తమక్ జరిగిన అనా్యయాంపై నిలదీసు్తనానారనానారు. గడప గడప కార్యక్రమాంలో వైసీపీ 
నేతలు బ్క్్కబ్క్్కమాంటూ తిరుగుతనానారని , ప్రజలోలు పెలులుబుక్తననా ఆగ్రహానినా వైసీపీ 
శాసనసభు్యలు తట్్టకోలేక తూ తూ మాంత్ాంగా ఈ కార్యక్రమానినా నిర్వహసు్తనానారని 
గాదె వాంకటేశ్వరరావు ఎదేదువా చేశారు.

ప్దలక్ దూరమైన సాంక్షేమాం
మాది సాంక్షేమ ప్రభుత్వాం, మేమ చేసు్తననా సాంక్షేమ కార్యక్రమాలు దేశానికే తలమానికాం 
అాంటూ గపపులు చెప్పుక్నే వైసీపీ ప్రభుత్వాం క్షేత్సథియిలో మాత్ాం ప్ద బడుగు బలహీన 
వరా్గల వారి సాంక్షేమానినా నిబాంధనల ప్రుతో సాంక్షోభాంలోకి నెట్్టవేసిాందని జిలాలు అధికార 
ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి విమరి్శాంచ్రు. రోజుకో నిబాంధన విధిస్్త సాంక్షేమ పథకాలోలు భార్ 
కోతలు విధిసు్తనానారని, దీాంతో లక్షలాది మాంది అభాగు్యల జీవితలు ఎలాాంట్ ఆదరణ 
లేక చ్నానాభిననాాం అవుతనానాయని ఆవేదన వ్యక్తాం చేశారు. మర్ దురాముర్గాంగా ఒాంటరి 
మహళలక్ ఇచేచి పిాంఛన్ లలోన్ కఠిన నిబాంధనలు విధిాంచ్ వారిని మరిాంత మానసిక 
క్షోభక్ గురిచేసు్తనానారని విమరి్శాంచ్రు. ఒాంటరి మహళలక్ ఇచేచి పిాంఛన్ లలోని 
నిబాంధనలను ఒక్కసరిగా 35 సాంవతస్రాల నుాంచ్ 50 సాంవతస్రాలక్ పెాంచటాం 
ప్దల పటలు వైసీపీ ప్రభుత్వాం అవలాంభిసు్తననా నిరాంక్శానికి నిదర్శనాం అనానారు. ఇపపుట్కే 
అమముఒడి, చేయూత వాంట్ పథకాలలో కఠినమైన నిబాంధనలు విధిాంచ్ ఎాంతో మాందికి 
లబ్దు చేకూరక్ాండా చేశారని ధ్వజమెత్తరు. రాష్ట్ర పరిపాలనా నిఘాంట్వులో అభివృదిధి అనే 
పదానేనా తీస్సరని కనీసాం ప్రజలక్ సాంక్షేమానినా అనానా సక్రమాంగా అాంధిాంచ్లని కోరారు. 
ప్రభుత్వాం అవలాంభిసు్తననా ప్రజా వ్యతిర్క విధానాలపై రానుననా రోజులోలు ప్రజల పక్షాన 
జనస్న పెదదుఎత్తన ఉద్యమ్సు్తఒదని, ప్రజలెవ్వర్ అధైర్య పడాలిస్న పనిలేదని, రానుననా 
రోజులోలు ప్రజా ప్రభుత్వాం వసు్తాందని ఆళ్ళ హరి అనానారు. సమావేశాంలో జిలాలు ఉపాధ్యక్షుడు 
అడపా మాణికా్యలరావు, ప్రధాన కార్యదరి్శ నారదాసు ప్రసద్, నగర కార్యదరి్శ నెల్లురి 
రాజేష్, బాలు, సతీష్, మధులాల్, మహాంకాళ్ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్్గనానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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సిఎం ఇంటి ముందు ఉండే పద కుక్కలోలి పేరి్న న్న 
కూడా ఒక కాపలా కుక్క

పేర్ని నాన్కి కుటంబంలో, సంత ఊరు, సంత పార్్లోనే విలువలేదు.
పేర్ని నాన్కి కుక్క బిస్్కట్ వేసి వాడుకొన్ వదిలేశారు.
రాబోయే ఎన్నికలోలో టిక్్కట్ కోసం జనసేనపై విమర్శలు చేసుతూనానిడు.
మేము ప్రత్యూక హోద తెసేతూ… మీ ఎమ్మిలేయూలు, ఎంపిలు మా ఇంట్లో పాచి పన్చేసాతూరా?
చేతగాన్ వాళలోమన్ అంగీకర్ంచండి. పవన్ కళ్యూణ్ ప్రత్యూక హోద కోసం బిజెపితో మాట్లోడుతారు.
వైసిపి పార్్లో మాత్రమే రైతునానిడు, మీ గుండెలోలో కాదు.
రైతులకు సంత డబుబుతో మేలు చేసుతూనని వయూకితూ పవన్ కళ్యూణ్.
జనసేన కు వసుతూనని జనాదరణను చూసి తాడేపల్లోలో తడిచి పోతుంది

శతఘ్నా న్్యస్: తిరుపతి, నానీ 
మీక్ మీ ఇాంటలు, మీ ఊరోలు, 
మీరు భజన చేస్ మీ పార్్టలోనే 
విలువ లేదు మీరు మా 
నాయక్డు పవన్ కళ్యణ్ ను 
విమరి్శాంచడాం హాస్యసపుదాం. 
151 సీట్లు ఉనానాయని 
అహాంకారాంతో ఉననా మీక్ ర్ప్ 

రాబోయ్ ఎలక్షనలులో జనస్న మ్మములినా 15 సీటలుకే పరిమ్తాం చేయబోతాంది. జనస్న పార్్ట అధినేత 
పవన్ కళ్యణ్ పై నిననా ప్రినానాని చేసిన వా్యఖ్యలక్ దీట్గా జనస్న నాయక్లు జిలాలు అధ్యక్షులు 
డా.హరి ప్రసద్ తిరుపతి ఇనాచిరిజి కిరణ్ రాయల్ పట్టణ అధ్యక్షులు రాజా రెడిడు, మరియు రాష్ట్ర జిలాలు 
నాయక్లు పగడాల మరళ్, ఆకేపాట్ సుభాషిని, మనస్వమ్, కీర్తన, లక్ష్మి, అమృత, పారుథి, కిషోర్, 
లోకేష్, మనోజ్ తదితరులు సమవారాం ఓ ప్రైవేట్ హోటలోలు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహాంచ్ మాట్లుడుతూ మీరు 
చేయలేనిది అధినేత పవన్ కళ్యణ్ కష్ట్టరిజితాంతో ఆతముహత్య చేసుకొని చనిపోయిన 3000 మాంది కౌలు 
రైతలక్ ఒకొ్కక్కరికి లక్ష ర్పాయల చొప్పున సయాం చేసు్తాంటే చూసి సహాంచలేక మా నాయక్డిపై 
క్ట్ర బుదిధితో విమర్శలు చేస్తరా, మాజీ మాంత్రి నానిని ఒకటే అడుగుతనానాాం అసలు మీక్ విలువలు 
ఉనానాయా మీక్ మీ ఇాంటలు విలువ లేదు, నువు్వ భజన చేసు్తననా మీ పార్్టలో కూడా విలువ లేదు, విలువ 
లేని మనిషి నువు్వ నీ గురిాంచ్ మాట్లుడడాం మా కరము, గతాంలో జగన్ మోహన్ రెడిడు వేసిన క్క్క బ్సె్కట్లు 
తిని మా పవన్ కళ్యణ్ ని విమరి్శస్్త నీక్ మాంత్రి పదవి పోయిాంది. అననా విషయానినా మరిచ్పోతనానారు, 
ర్ప్ రాబోయ్ రోజులోలు మీక్ ట్కెట్ రావాలని మళ్లు మా పవన్ కళ్యణ్ ని విమరి్శసు్తనానారు. ఈసరి 
మీక్ ట్కెట్ కూడా రాదు అని పొత్తల గురిాంచ్ నిననానే మా నాయక్లు కాలురిటీ ఇచ్చిరని ప్రతి సరి 
మీరు సిాంగల్ గా రాండి సిాంగల్ గా రాండి మేమ సిాంహాం సిాంగిల్ గా వసు్తాంది అని అాంట్నానారు. 
ఈసరి మీ సిాంహానినా ప్రజలు బోనులో పెడతరు అని రైత భరోస యాత్లో పవన్ కళ్యణ్ ఇచ్చిన 
మాట ప్రకారాం మ్లా లా్యాండ్, సాండ్, లిక్కర్ మాఫియాలలో సాంపాదిాంచ్న డబుబులు కాక్ాండా సాంత 
నిధులతో రైతలక్ సహాయాం చేసు్తనానారననా విషయాం గురు్తపెట్్టకోాండి అని మమములినా ప్రతే్యకహోదా 
తీసుకొని రావాలని ఆయన అాంట్నానారు మరి 151 మాంది ఎమెములే్యలు ఉననా మీరు ఏాం చేస్తరు మా 
ఇళ్ళలోలు పాచ్ పని చేస్తరా అని అనానారు.

అదేవిధాంగా 2014లో సెపుషల్ స్్టటస్ కోసాం మోడీ గారికి ఎదురుతిరిగిన ఒకే ఒక నాయక్డు మా 
నాయక్డు అని మాట తపపుడు మడమ ఇప్పుడు అని ఎాంత మాంది ఎాంపీలు ఉననాపపుట్కీ మీరు ఏాం 
చేశారని ప్రశినాాంచ్రు. యువతక్ ఉద్్యగ అవకాశాలు కలిపుాంచడాం అాంటే వారికి బాట్ల్ ర్పాంలో 
గోల్డు మెడల్ ర్పాంలో ప్రెసిడెాంట్ మెడల్ అనే దాని అరథిాం కూడా తెలియక్ాండా యువతక్ 
అాందిసు్తనానారు. మాట తపపుని మడమ తిపపుని నాయక్డు జగన్ మోహన్ రెడిడు కాదు అని పవన్ కళ్యణ్ 
ఆతముహత్య చేసుక్ననా కౌలు రైతలక్ ఇచ్చిన మాట ప్రకారాం నిలబెట్్టక్నానారని, భవన కారిముక్ల 
వైప్, విశాఖ ఉక్్క ఆాంధ్రుల హక్్క అని యువతక్ జాబ్ కా్యలెాండర్ ఇవా్వలని యువతక్ అాండగా 
నిలబడి నాయక్డు మా పవన్ కళ్యణ్ ఒక్కర్నని ఈ సాందర్ాంగా గురు్త చేశారు, బకాసురుడు లాాంట్ 
జగన్ మోహన్ రెడిడు కి ప్రజలు బుదిధి చెప్పు రోజు దగ్గరలోనే ఉాందని, అకో్టబర్ 5 నుాంచ్ బసుస్ యాత్ 
ప్రుతో తిరుపతి నుాంచ్ పవన్ కళ్యణ్ ప్రజల వదదుక్ వళ్లు వారి సమస్యలు తెలుసుకొని పరిష్ట్కర దిశగా 
అడుగులు వేసు్తనానారని మా నాయక్డు ప్రజలక్ దత్త ప్త్రుడు అని ర్ప్ రాబోయ్ ఎలక్షనలులో మీయొక్క 
151 సీట్లు 15 సీట్లు జనస్న పార్్ట పరిమ్తాం చేయబోతోాందని జోస్యాం చెపాపురు.

తాటికొండ ప్రవీణ్ కు చిరు సన్్మనం
శతఘ్నా న్్యస్: మలకలపలిలు మాండలాం జనస్న పార్్ట ఆధ్వర్యాంలో జరిగిన 
ఇన్స్రెన్స్ కిట్లు పాంపిణీ కార్యక్రమాంలో భాగాంగా.. 54 సభ్యత్వలు 
విజయవాంతాంగా పూరి్త చేయిాంచ్న తట్కొాండ ప్రవీణ్ క్ పాల్వాంచ 
నుాండి దేవా జనస్న కార్యకర్త మరియు సయి ప్రసద్ చ్రు సనామునాం 
చేయడాం జరిగిాంది. ఈ సాందర్ాంగా తట్కొాండ ప్రవీణ్ మాట్లుడుతూ.. 
జనస్న పార్్టకి ఎప్పుడూ అాండదాండలతో ఉాంట్మని తెలియజేశారు.

రణసథులం మండలంలో క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ కిటులి పంపిణీ

శతఘ్నా న్్యస్:  శ్రీకాక్ళాం 
జిలాలు, ఎచెచిరలు నియోజకవర్గాం, 
రణసథిలాం మాండలాంలో.. 
కోచేచిరలు, స్ర్యనారాయణ 
ప్రాం, యామలప్ట, 
నీలమముప్ట గ్రామాలలో 
జనస్న అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్యణ్ ఆదేశాల మేరక్.. 
జనస్న పార్్ట నాయక్లు 

మరియు వాలాంటీర్ గా పనిచేసిన పోటూనారు లక్షుమునాయుడు ఆధ్వర్యాంలో.. 
బస్వస్రి చేతలు మీదుగా జనసైనిక్లకి సమవారాం క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ కిట్లు పాంపిణీ చేయడాం జరిగిాంది. పవన్ కళ్యణ్ ఇచ్చిన స్పురి్త 
ప్రజలోలు ప్రతి రోజు ఉాండాలని.. ప్రజలక్ అాండగా ఉాండాలని కళ్యణ్ 
చేసిన స్వాకార్యక్రమాలు ప్రజలోలు ప్రతి ఒక్కరికీ తెలియజేయడాం 
జరిగిాంది. ఈ కార్యక్రమాంలో రమణ, కలివరప్ కృష్ణ, స్ర్యనారాయణ, 
యాగాట్ రమణ, కలిశెట్్ట చ్ననాాంనాయుడు, ఉాంగరాడ కేశవ ఆ గ్రామ 
జనసైనిక్లు, తదితరులు పాల్్గనానారు.

ములకలపల్లి మండలంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
కిటులి పంపిణీ

శతఘ్నా న్్యస్: భద్రాద్రి కొత్తగడెాం జిలాలు, అశా్వరావుప్ట నియోజకవర్గాం, 
మలకలపలిలు మాండలాంలో తెలాంగాణ రాష్ట్ర ఇాంచ్ర్జి నేమూరి శాంకర్ గౌడ్ 
మరియు రాష్ట్ర నాయక్లు.. ఉమముడి ఖమముాం జిలాలు ఇాంచ్ర్జి రామ్ తల్రి 
ఆదేశాల మేరక్.. తెలాంగాణ రాష్ట్ర యువజన విభాగ అధ్యక్షులు లక్షష్మణ్ 
గౌడ్ మరియు తెలాంగాణ రాష్ట్ర సాంస్కృతిక విభాగాం ఇాంచ్ర్జి దుాంపట్ 
శ్రీనివాస్ స్చనల మేరక్.. జనస్న పార్్ట మఖ్య నాయక్లు తట్కొాండ 
ప్రవీణ్ క్మార్ ఆధ్వర్యాంలో జనస్న పార్్ట క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలు 
పాంపిణీ కార్యక్రమాం జరిగిాంది. ఈ కార్యక్రమానికి మఖ్య అతిథులుగా.. 
జనస్న పార్్ట ఉమముడి ఖమముాం జిలాలు యువజన విభాగాం అధ్యక్షులు డేగల 
రామచాంద్ర రావు, ఉమముడి ఖమముాం జిలాలు యువజన విభాగాం ఉపాధ్యక్షులు 
బాకీ సునీల్, ఉమముడి ఖమముాం జిలాలు యువజన విభాగాం సెక్రటర్ గరికె 
రాాంబాబు, ఉమముడి ఖమముాం జిలాలు విదా్యరిథి విభాగాం కార్యనిరా్వహక 
సభు్యలు కోడిమే వాంశీ, గలలు వీరభద్రాం మరియు అశ్వరావుప్ట 
నియోజకవర్గ నాయక్లు, జనస్న పార్్ట దమముప్ట మాండలాం వారుడు 
మెాంబర్ యారలుగడడు శ్రీనివాసరావు, ఎస్ కే రెహమాన్ ఈ కార్యక్రమానికి 
అతిధులుగా విచేచిశారు. ఈ కార్యక్రమాంలో జనస్న నాయక్లు, జనస్న 
వీరమహళలు, జనసైనిక్లు తదితరులు పాల్్గనానారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
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జనసేన ప్ర్్టలో చేరిన ప్రముఖ వా్యప్ర వేత్త బంటి క్రిస్టఫర్
శతఘ్నా న్్యస్: ఎర్రగాండపాలెాం 
నియోజకవర్గాం, మెకానిక్ ఇాంజనీరిాంగ్ 
చదివి, వా్యపార రాంగాంలో సిథిరపడిన 
ప్రమఖ వ్యకి్త బాంట్ క్రిస్టఫర్ జనస్న 
పొలిట్కల్ కమ్టీ చైరమున్ నాదెాండలు 
మనోహర్ సమక్షాంలో.. జనస్న పార్్టలో 
చేరడాం జరిగిాంది. ఈ కార్యక్రమానికి 
జిలాలు అధ్యక్షుడు రియాజ్, రాష్ట్ర ప్రధాన 

కార్యదరి్శ విజయ్ క్మార్, ఎర్రగాండపాలెాం నియోజకవర్గ ఇనాచిర్జి గౌతాం రాజు, ప్రమఖ జనస్న 
నాయక్డు కాందుకూరు బాబు, జిలాలు జాయిాంట్ సెక్రెటర్ సుర్ష్ బాబు, సమక్షాంలో 50 మాంది 
కార్యకర్తలతో క్రిస్టఫర్ జనస్న లో చేరడాం జరిగిాంది. ఈ సాందర్ాంగా క్రిస్టఫర్ మాట్లుడుతూ శ్రీ 
పవన్ కళ్యణ్ గారు విధి, విధానాలు, సాంకలపుాం, పట్్టదల, నిజాయితీ, దానగుణాం, అనీనా నాక్ 
మనస్పురి్తగా నచ్చి, పార్్టలో చేరడాం జరిగిాంది అని తెలియజేశారు. జనస్న జిలాలు జాయిాంట్ సెక్రటర్ 
సుర్ష్ మాట్లుడుతూ.. క్రిస్టఫర్ అననా ననునా తమముడు అని ఎాంతో ఆపా్యయాంగా పలకరిస్తరు.. మాంచ్ 
వ్యకి్త అట్వాంట్ వారు పార్్టలోకి రావడాం.. నేను కూడా భాగస్వమ్ కావటాం ఆనాందాంగా ఉాంది. 
ఎర్రగాండపాలెాంలో గౌతమ్ సర్ క్రిస్టఫర్ అననా కలిస్్త జనస్న తపపుక్ాండా విజయాం సధిసు్తాందని 
తెలియచేయడాం జరిగిాంది.

జనసేన ప్ర్్ట క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటులి పంపిణీ
శతఘ్నా న్్యస్: కోనసీమ జిలాలు మాండల కేాంద్రాం అలలువరాంలో కాంకిపాట్ సుబాబురావు ఆధ్వర్యాంలో 
అత్యాంత ప్రతిష్ట్టతముకాంగా చేసిన 113 క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలు పాంపిణీ చేశారు. కార్యక్రమాంలో 
అమలాప్రాం అసెాంబీలు నియోజకవర్గ ఇనాచిరిజి శెట్్టబత్తల రాజబాబు మఖ్య అతిథిగా పాల్్గనానారు. 
ఈ కార్యక్రమాంలో జిలాలు కార్యదరి్శ చ్కా్కల సతీష్, జిలాలు సాంయుక్త కార్యదరి్శ చ్క్కాం భీమడు, జిలాలు 
ప్రధాన కార్యదరి్శ సాందాడి శ్రీనుబాబు, కాంకిపాట్ సుబాబురావు, మోకా బాలయోగి, అలలువరాం ఉప 
సరపుాంచ్ కాంకిపాట్ వీరబాబు, చ్టీనాడి శ్రీను, మొయిల సమరాజు, బాండిగుప్తప్ పాాండు, కామ్శెట్్ట 
వాంకటరతనాాం, బాండిగుప్తప్ చ్ట్్ట వాంకననా తదితరులు కార్యక్రమాంలో పాల్్గనానారు.

రాజమండ్రి సిటీ జనసేన ఆధ్వర్యంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటులి పంపిణీ
శతఘ్నా న్్యస్: రాజమాండ్రి 
సిటీ, రాజమహేాంద్రవరాం సథినిక 
2 వ డివిజన్ నారాయణప్రాం 
ప్రజానీకానికి జనస్న పార్్ట 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్లు పాంపిణీ 
చేసిన రాజమాండ్రి సిటీ ఇాంచ్ర్జి 
అనుశ్రీ సత్యనారాయణ. జనస్న 
పార్్ట రాజమాండ్రి కారొపుర్షన్ 

కార్యదరి్శ శ్రీ వినానా వాసు మరియు వారి మ్త్బృాందాం ఆధ్వర్యాంలో జనస్న క్రియాశీలక కిటలు 
పాంపిణీ. జనస్న పార్్ట ఎాంతో ప్రతిష్ట్టతముకాంగా చేపట్్టన క్రియాశీలక సభ్యత్వాం నమోదు కార్యక్రమాం 
దిగి్వజయాంగా పూర్తయి కిట్లు పాంపిణీ కార్యక్రమాం సథినిక రెాండో వారుడులో ఘనాంగా జరిగాయి. 
ఈ కార్యక్రమానికి మఖ్య అతిథిగా విచేచిసిన జనస్న పార్్ట రాజమహేాంద్రవరాం అరబున్ ఇాంచ్ర్జి 
అనుశ్రీ సత్యనారాయణ మఖ్య అతిథిగా విచేచిసి క్రియాశీలక సభ్యత్వాం నమోదు చేసిన పలువురికి 
కిటలు పాంపిణీ చేశారు. అనాంతరాం అనుశ్రీ మాట్లుడుతూ గతాంలో కాంటే ఈ సాంవతస్రాం మరిాంత 
ఉతస్హాంగా క్రియాశీలక సభ్యత్వలు పెదదు ఎత్తన జరిగాయి. దీనికి నిదర్శనాం జన స్న పార్్ట 
పటలు పెరుగుతననా ఆదరణ అని పవన్ కళ్యణ్ మీద అచాంచలమైన నమముకాం. రానుననా రోజులోలు 
జనస్న పార్్ట అధికారాంలోకి రావడాం ఖాయమని చెపాపురు రాష్ట్రాంలో ప్రజలక్ జనస్న పార్్ట 
మెరుగైన పరిపాలన అాందిసు్తాందని సైనిక్ల క్ట్ాంబాలక్ భరోస కలిపుాంచే విధాంగా ఈ యొక్క 
ఐదు లక్షల ప్రమాద బీమాని జనస్న అధ్యక్షులు కొణిదెల పవన్ కళ్యణ్ ప్రవేశపెట్్టరని తదా్వరా 
కార్యకర్తల క్ట్ాంబాలక్ అాండగా ఉాండటమే జనస్న పార్్ట యొక్క మఖ్య ఉదేదుశ్యాం అని రాష్ట్రాంలో 
మూడు వేల మాంది కౌలు రైతలు చనిపోతే వైసిపి గవరనామెాంట్ క్ ఎట్వాంట్ చలనాం లేకపోవడాం 
బాధాకరమని కౌలు రైతల మరణాలక్ చలిాంచ్న పవన్ కళ్యణ్ బాధిత క్ట్ాంబాలక్ ఒకొ్కక్కరికి 
లక్ష ర్పాయల సహాయాం జనస్న పార్్ట తరఫున అాందిాంచటాం జరుగుతాంది రాబోవు 2024 
సాంవతస్రాంలో పవన్ కళ్యణ్ గారిని ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానీకాం మఖ్యమాంత్రిగా కోరుక్ాంట్నానారని 
అనుశ్రీ తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమాంలో తూరుపుగోదావరి జిలాలు సాంయుక్త కార్యదరి్శ గెడడుాం 
నాగరాజు, రాజమహేాంద్రవరాం నగర ఉపాధ్యక్షులు గుత్తల సత్యనారాయణ, నగర కార్యదరు్శలు 
అలాలుట్ రాజు, గుననాాం శా్యాంసుాందర్, నగర నాయక్లు నరిస్పూడి రాాంబాబు, సథినిక నాయక్లు 
మానే ఆదిబాబు, కోళలు భద్రరావు, భగవాన్ గట్టప్ సుర్ష్ చ్ాంత మణికాంఠ, రొక్కమ్ నాగు, మానే 
ఆనాంద్, రాజా, అనిల్, బాల, మరళ్, పడాల వీర్రాజు, లకి్కాం శెట్్ట భాస్కర్, గుడివాడ లోవరాజు, 
సయి, రమణ తదితరులు పాల్్గనానారు.

సీతానగరం మండల జనసేన పార్్ కారాయూలయ 
ప్రారంభోత్సవం

శతఘ్నా న్్యస్: ఉమముడి విజయనగరాం జిలాలు, 
పార్వతీప్రాం నియోజకవర్గాం, సీతనగరాం 
మాండల జనస్న పార్్ట కారా్యలయ ప్రాంభోతస్వాం 
నియోజకవర్గ జనసైనిక్ల కోలాహలాం మధ్య 
జయప్రదాంగా జరుపబడిాంది. ఈ కార్యక్రమాంలో 
మఖ్య అతిథులుగా రాష్ట్ర కార్యక్రమాల నిర్వహణ 
కార్యదరి్శ బాబుపాలురు జేఎసీపు, గేదెల సతీష్, 
మర్రాప్ సుర్ష్, ఎనినా రాజు, భారతీయుడు, 
వీరమహళలు మరియు జిలాలు నాయక్లాందర్ 
పాల్్గనానారు.

జక్కంపూడి, షాబాద్, రామరాజు నగర్ గ్రామాలోలో జనసేన 
క్రియాశీలక సభయూత్వ కిటలో పంపిణీ

శతఘ్నా న్్యస్: మైలవరాం, కార్యకర్తల కోసాం జనస్న అధినేత పవన్ కళ్యణ్ 
తలపెట్్టన మహత్కర్యాం ఐదు లక్షల ర్పాయల భీమా మరియు సభ్యత్వ కిట్లు 
పాంపిణీ కార్యక్రమాంలో భాగాంగా జక్కాంపూడి, ష్టబాద్ గ్రామాలోలు క్రియాశీలక 
సభ్యత్వాం నమోదు చేసుక్ననా క్రియాశీలక కార్యకర్తలక్ సభ్యత్వ కిటలును మైలవరాం 
నియోజకవర్గ ఇనాచిరిజి రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి అక్కల రామోముహరావు (గాాంధీ) 
చేతల మీదగా అాందిాంచడాం జరిగిాంది. ఈ కార్యక్రమాంలో ఆయన మాట్లుడుతూ 
భారతదేశాంలో ఎక్కడ ఏ పార్్ట కూడా తలపెట్టని కార్యక్రమాం అధినేత పవన్ 
కళ్యణ్ కార్యకర్తల కోసాం ఐదు లక్షల ర్పాయలు భీమా పడకానినా తలపెట్టడాం 
జనసైనిక్లు అదృష్టాం అని అనానారు. రాబోయ్ రోజులోలు పార్్ట బలోప్తాం 
చేయడానికి దిశ నిర్దుశాం చేయడాం జరిగిాంది. ఈ కార్యక్రమాంలో ఉమముడి కృష్ట్ణ 
జిలాలు కార్యవర్గ సభు్యలు చ్ాంతల లక్ష్మీ, మాండల నాయక్లు కొల రాజు, పోలిశెట్్ట 
నాగబాబు, రాయుడు నాగరాజు, మపిపురి రవి రాజ, జక్కాంపూడి, ష్టబాద్ గ్రామ 
నాయక్లు దాసరి చాంద్రయ్య, గాంధాం శివాజీ, గాంధాం వీరయ్య, రామ్శెట్్ట 
రాాంప్రసద్, మాందపాట్ సయి, రమేష్, కిషోర్ మరియు గ్రామ పెదదులు, 
వీరమహళలు మరియు జనసైనిక్లు పెదదు ఎత్తన పాల్్గనానారు.

జనసేన పార్్ ఉరవకొండ డొకా్క సీతమమి ఉచిత అననిదన 
శిబిరం

శతఘ్నా న్్యస్: ఉరవకొాండ 
సథినిక గవి మఠాం నాందు 
జనస్న పార్్ట స్్టట్ 
ప్రోగ్రామ్ాంగ్ జనరల్ సెక్రెటర్ 
పి.భవానీ రవిక్మార్ 
సహకారాంతో జనసైనిక్లు 

మలిలుకారుజిన మరియు విశ్వనాధ్ ఆధ్వర్యాంలో డొకా్క సీతమము ఉచ్త అననాదాన 
శిబ్రాం 14 వ వారాం దిగి్వజయాంగా జరిగిాంది. ఈ కార్యక్రమాంలో జిలాలు కమ్టీ 
సభు్యలు అజయ్, నీలకాంఠ, అబుదులాలు, శివ, శేఖర్, హరి, పవన్ తదితరులు 
పాల్్గనడాం జరిగిాంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


విససీన్నపేట మండలంలో ఘనంగా క్రియాశీల సభ్యత్వ కిట్సీ పంపిణీ
శతఘ్నా న్్యస్: ఉమముడి కృష్ట్ణజిలాలు తిరువ్రు నియోజకవర్గాం విసస్ననాప్ట మాండలాంలో విసస్ననాప్ట 
మాండల అధ్యక్షులు షేక్ యాసిన్, ఆధ్వర్యాంలో విసస్ననాప్ట పాంచ్యతీ నుాండి రాష్ట్ర కార్యదరి్శ అమ్ముశెట్్ట 
వాసు, ఉమముడి కృష్ట్ణజిలాలు ఉపాధ్యక్షులు బొలియశెట్్ట శ్రీకాాంత్, పెనానా కృష్ట్ణ కో- ఆరిడునేటర్ రావి సౌజన్య 
సమక్షాంలో జనస్నపార్్ట సిదాధిాంతలు నచ్చి 60 క్ట్ాంబాలు జనస్నపార్్టలో చేరడాం జరిగిాంది. ఈ 
కార్యక్రమాం విజయవాంతాం చేసిన ఉమముడి కృష్ట్ణజిలాలు జనస్నపార్్ట కార్యదరి్శ మనుబోలు శ్రీనివాసరావుకి, 
మరియు తిరువ్రు నియోజకవర్గ నాయక్లక్ విసస్ననాప్ట మాండల కమ్టీ నాయక్లక్ వాసు, శ్రీకాాంత్ 
ప్రతే్యకాంగా ధన్యవాదాలు తెలపడాం జరిగిాంది. విసస్ననాప్ట మాండలాం అధ్యక్షులు యాసిన్ అధ్యక్షతన 
జరిగిన ఈ కార్యక్రమాంలో మఖ్య అతిథిలుగా పాల్్గననా రాష్ట్ర కార్యదరి్శ అమ్ముశెట్్ట వాసు, ఉమముడి కృష్ట్ణ 
జిలాలు ఉపాధ్యక్షులు బొలియశెట్్ట శ్రీకాాంత్, పెనానా ప్ాంతీయ కమ్టీ సభు్యరాలు శ్రీమతి రావి సౌజన్య, 
జిలాలు కార్యవర్గాం సభు్యలు మనుబోలు శ్రీనివాసరావు, బాండ్రెడిడు రవి, సీనియర్ నాయక్లు తోట శ్రీనివాస్, 
సీనియర్ నాయక్లు, మెగా ఫా్యమ్లి వీరవిధేయుడు రావి శ్రీనివాస్, గాంపలగడెాం మాండల అధ్యక్షులు 
చ్ాంతలపాట్్ట వేాంకట కృష్ణ, తిరువ్రు మాండలాం అధ్యక్షులు పరాస్ ప్లలురావు, ఏ.కొాండూరు మాండలాం 
అధ్యక్షులు లాకవాత విజయ్, విసస్ననాప్ట మాండలాం అధ్యక్షులు యాసిన్, తిరువ్రు నియోజకవర్గాం 
నాయక్లు రెడిడు సుర్ష్ నాయుడు, నాందమూరి వేాంకటేశ్వరరావు, పగడాల లక్షష్మణరావు, పసుప్లేట్ 
రవీాంద్ర, తోట రామకృష్ణ, అడపా శ్రీనివాస్, మరళ్, సతీష్ మరియు నాలుగు మాండలాల జనసైన్యాం 
వీరమహళలు కార్యకర్తలు పాల్్గనానారు. మాండలాంలో క్రియాశీల వాలీాంట్ర్ కి అతిథులతో సనామునిాంచ్, 
క్రియాశీల సభ్యత్వాం పొాందిన వారికి కీ్యట్స్ అాందజేయడాం జరిగిాంది. ఈ కార్యక్రమాంలో ట్డిపి, వైసిపి 
ల నుాండి పలువురు కార్యకర్తలను రాష్ట్ర, జిలాలు కార్యవర్గాం చేతలమీదుగా జనస్న పార్్ట కాండువా కపిపు 
జనస్న పార్్టలోకి ఆహా్వనిాంచడాం జరిగిాంది. ఈ కార్యక్రమాంలో జనస్న నాయక్లు, వీరమహళలు 
మరియు జనసైనిక్లు పాల్్గనానారు.

కౌలు రైతుకి అండగా జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: హాందూప్రాం, జనస్న పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యణ్ 
రాష్ట్ర వా్యప్తాంగా ఆతముహత్య చేసుక్ననా కౌలు రైతల కోసాం తన కష్ట్టరిజితాం 
నుాండి 30 కోటలు ర్పాయలు విరాళాంగా ప్రకట్ాంచ్రు. ఆదే విదాంగా 
ఆతముహత్య చేసుక్ననా ప్రతి కౌలు రైత క్ట్ాంబాలక్ లక్ష ర్పాయల 
ఆరిథిక సహాయాం ప్రకట్ాంచ్ జిలాలుల వార్గా చనిపోయిన రైత క్ట్ాంబాలను 
పరామరి్శస్్త వారికి లక్ష ర్పాయలు అాందజేయడాం జరుగుతాంది. 
ఇట్వాంట్ మహోననాతమైన కార్యక్రమానినా ప్రజలాందరికీ తెలియలనే 
దృఢ సాంకలపుాంతో టీాం పిడికిలి వారి గోడ పత్రికలు ఆదివారాం మొదట్ 
వార్డు కొటూనార్, కొలలుక్ాంట, ఇాందిరమము కాలనీలో జనసైనిక్లు పోస్టరలుని 
ఆవిష్కరిాంచడాం జరిగిాంది. కార్యక్రమాంలో మొదట్ వార్డు జనసైనికలు 
అధిక సాంఖ్యలో పాల్్గనడాం జరిగిాంది.

ప్రమాద్నకి గరైన జనసైనకులు జగదీష్, 
శ్రీకాంత్ ను పరామరి్శంచిన గాదె

శతఘ్నా న్్యస్: గుాంటూరు, జనస్న పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యణ్ 
పర్చిరు పర్యటనలో భాగాంగా ప్రమాదవశాత్త గాయపడిన గుాంటూరు 
జిలాలు జనసైనిక్లను జిలాలు అధ్యక్షులు గాదె వాంకటేశ్వరరావు 
పరామరి్శాంచ్రు. చ్లకల్రిప్ట జనసైనిక్డు శ్రీకాాంత్ ను ప్రభుత్వ 
హాసిపుటల్ లో, కొప్పురావురుకి చెాందిన జగదీష్ ను ఆదిత్య హాసిపుటలోలు 
పరామరి్శాంచ్ ధైర్యాం చెపాపురు. డాక్టరలును అడిగి ఆరోగ్య సమాచ్రాం 
తెలుసుక్నానారు. త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాాంక్షిాంచ్రు. పార్్ట ప్రతి 
కార్యకర్తక్ అాండగా ఉాంట్ాందని వారికి భరోస ఇచ్చిరు.

బొడ్డప్డు గ్రామంలో జనసేన ప్ర్్ట 
సభ్యత్వ కిటలి పంపిణి

శతఘ్నా న్్యస్: 
ఆ మ దా ల వ ల స 
ని యో జ క వ ర ్గ ాం , 
జనస్న పార్్ట 
నాయక్లు కొత్తకోట 
నాగేాంద్ర, కోరుకొాండ 
మ లే లు శ ్వ ర రా వు , 
ఎాంపీటీసీ అాంపిలి 

విక్రమ్ ఆధ్వర్యాంలో సమవారాం ఉదయాం బూరజి మాండలాం, హనుమయ్య 
ప్ట, బొడడుపాడు గ్రామాంలో జనస్న పార్్ట సభ్యత్వాం మరియు ఇన్స్రెన్స్ 
కిట్లు పాంపిణీ కార్యక్రమాం జరిగిాంది. మరియు జనస్న పార్్ట ఎవరికి 
ఏ అవసరాం ఉనానా, ఎలలుప్పుడు జనస్న పార్్ట అాండగా ఉాంట్ాందని 
ప్రతి ఒక్కరికి భరోస ఇవ్వడాం జరిగిాంది. ఈ కార్యక్రమాంలో జనస్న 
పార్్ట నాయక్లు మౌళ్, శ్రీను, సాంతోష్ నాయుడు, మోహన్, కోమల్, 
హేమాంత్, ప్రసద్, శ్రీరామ్ మూరి్త, రాజ, జగదీశ్ మరియు కార్యకర్తలు 
పాల్్గనానారు. ఈ కార్యక్రమాంలో పాల్్గని విజయవాంతాం చేసినట్వాంట్ 
ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రుప్రునా హృదయపూర్వక ధన్యవాదామలు 
తెలియజేసరు.

ప్టంశెటి్ట స్ర్యచంద్ర సమక్ంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్నా న్్యస్: జగ్గాంప్ట, జనస్న పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యణ్ ఆశయాలు, సిాందాధిాంతలు నచ్చి 
జగ్గాంప్ట నియోజకవర్గాం, జగ్గాంప్ట మాండలాం రాజపూడి గ్రామాంలో నాంగన లోవరాజు, నాంగన రెడిడు, 
నాంగన వాంకటరమణ, నాంగన శ్రీను, నాంగన సత్యనారాయణ, కరానాట్ శ్రీను మరియు వారి క్ట్ాంబ 
సభు్యలు బాంధు మ్త్రులతో కలిసి 40 మాంది జగ్గాంప్ట నియోజకవర్గాం జనస్న పార్్ట ఇాంచ్ర్జి పాటాంశెట్్ట 
స్ర్యచాంద్ర సమక్షాంలో సమవారాం వైఎసస్ర్ కాాంగ్రెస్ పార్్ట నుాండి జనస్న పార్్టలో చేరారు. ఈ 
కార్యక్రమాంలో తూరుపు గోదావరి జిలాలు జనస్న పార్్ట కార్యదరి్శ బుదిరెడిడు శ్రీనివాస్, సాంయుక్త కార్యదరి్శ 
ద్సపాట్ సుబాబురావు, జగ్గాంప్ట మాండల అధ్యక్షులు మరిశే రామకృష్ణ, జగ్గాంప్ట మాండల యువత 
అధ్యక్షులు మొగిలి గాంగాధర్, జగ్గాంప్ట మాండల ఎసిస్ సెల్ అధ్యక్షులు బీడీల రాజబాబు, జగ్గాంప్ట 
మాండల బ్సి సెల్ అధ్యక్షులు ర్చ్పూడి వీరబాబు, జగ్గాంప్ట మాండల టైలర్స్ సెల్ అధ్యక్షులు కిలానీ 
శివాజీ, గాండేపలిలు మాండల అధ్యక్షులు గోన శివరామకృష్ణ, గోకవరాం మాండల అధ్యక్షులు ఉాంగరాల 
మణిరతనాాం, గోకవరాం మాండల ఉపాధ్యక్షులు దారా శ్రీను, గాండేపలిలు మాండల ఉపాధ్యక్షులు సడసని 
కామరాజు, గాండేపలిలు మాండల ఉపాధ్యక్షులు యరమళ్ళ రాజు, గాండేపలిలు మాండల ప్రధాన కార్యదరి్శ 
సిాంగల్రి రామ్ దీప్, రాజపూడి నుాండి చీదిరి శివదుర్గ, పితని మణికాంఠ, నమ్ము చరణ్, కోట సతి్తబాబు, 
నమ్ము దురా్గప్రసద్, కీలాని మహేష్, శ్రవణ్ క్మార్, అనిల్, వినయ్, నాని మరియు జనస్న నాయక్లు 
కార్యకర్తలు పాల్్గనానారు.
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జనసేనప్ర్్ట కృష్ణాజిలాలి మహిళ్విభాగం ఆరిదిక చేయూత
శతఘ్నా న్్యస్: మైలవరాం నియోజకవర్గాం, జనస్నపార్్ట అద్యక్షులు పవన్ కళ్యణ్ స్పురి్తతో, 
తమములపాలెాం గ్రామాంలో ప్రమాదవశాత్త మరణిాంచ్న మేకల రాజ, రెడిడు రాంగారావు, పసుప్లేట్ 
శ్రీనివాసరావు క్ట్ాంబాలను కలసి వారికి ధైర్యాం చెపిపు, తమశకి్త కొదీదు ఆరిదుక సహాయాం చేసిన 
ఉమముడి కృష్ట్ణజిలాలు వీరమహళలు.

తాడిపత్రి జనసైనకుడి వివాహ ఆహా్వనం
శతఘ్నా న్్యస్:  తడిపత్రి పట్టణాంలోని జిలాలు 
కార్యక్రమాల కమ్టీ సభు్యలు అచ్చికటలు 
అకా్తఫ్ పెళ్లు పత్రికను జనస్న పార్్ట జిలాలు 
అధ్యక్షులు ట్సి వరుణ్, రాష్ట్ర కార్యక్రమాల 
నిర్వహణ కమ్టీ ప్రధాన కార్యదరి్శ భవానీ 
రవి క్మార్ ని, ఉపాధ్యక్షులు క్ాంట్మదిదు 

జయరామ్ రెడిడు ని, జిలాలు నాయక్లు పెాండా్యల హరి, శ్రీలత ని, అనాంతప్రాం నగర ప్రధాన 
కార్యదరి్శ కలేష్ట ని మరియు జనస్న పార్్ట జిలాలు సథియి నాయక్లను ఈ నెల 27 వ తేదీన జరిగే 
వివాహానికి ఆహా్వనిాంచగా తపపుక్ాండా వచ్చి ఆశీర్వదిస్తమని హామీ జరిగిాంది. ఈ కార్యక్రమాంలో 
కాబోయ్ వరుడు ఆచ్చికటలు ఆలా్తఫ్, తడిపత్రి జనస్న పార్్ట నాయక్లు క్ాందురి్త నరసిాంహాచ్రి, 
రాష్ట్ర చ్రాంజీవి యువత అధ్యక్షుడు ఆట ప్రసద్, జిలాలు కార్యక్రమాల కమ్టీ సభు్యలు మాదినేని 
గోపాల్ మరియు జసైనిక్లు పాల్్గనానారు.

ఘనంగా పినే్నబోయిన శ్రీనవాసులు జన్మదన వేడుక
శతఘ్నా న్్యస్:  ప్రకాశాం జిలాలు, జనస్నపార్్ట మారా్కప్రాం నియోజకవర్గ కారా్యలయాం నాందు 
మారా్కప్రాం పట్టణ జనస్న నాయక్లు పినేనాబోయిన శ్రీనివాసులు జనముదిన వేడుకలక్ మఖ్య 
అతిథిగా హాజరైన జనస్నపార్్ట మారా్కప్రాం నియోజకవర్గ ఇాంఛార్జి ఇమముడి కాశీనాధ్. ఈ 
కార్యక్రమాంలో జిలాలు కార్యదరి్శ తిరుమలశెట్్ట వీరయ్య, మారా్కప్రాం పట్టణ అధ్యక్షులు డాక్టర్ 
ఇమామ్ సహెబ్, మారా్కప్రాం మాండల అధ్యక్షులు తట్ రమేష్, జనస్న నాయక్లు శిరిగిరి 
శ్రీను, పోట్. వాంకటేశ్వరులు, ఫణి, రఫి, శివ సిాంగ్, ఓరుస్ శ్రీకాాంత్, శ్రీను మరియు జనస్న 
కార్యకర్తలు పాల్్గనానారు.

జనసేన ప్రజాబాట 3వ రోజు
క్రియాశీలక సభు్యలక్ కిట్లు పాంపిణీ
శతఘ్నా న్్యస్:  ఎచెచిరలు, 3వ రోజు జనస్న 
ప్రజాబాట కార్యక్రమాంలో భాగాంగా 
సమవారాం ఎచెచిరలు నియోజకవర్గాంలో 
లావేరు మాండలాంలోని వాంకటరావుప్ట 
గ్రామాంలో క్రియాశీలక సభు్యలక్ కిట్లు 
పాంపిణీ చేసి జనస్న పార్్ట సిదాధిాంతలు, 
పార్్ట లక్షా్యలు చెపపుడాం జరిగిాంది. ఈ 
కార్యక్రమాంలో లావేరు మాండల జనస్న 
నాయక్లు బొాంత విజయ కృష్ణ, బొాంత 
రామకృష్ణ, పినినాాంట్ రమణ తదితరులు 
పాల్్గనానారు.

మతసీ్యకారుల 200వ రోజు మహా శంతియుత 
ధరా్నలో ప్ల్్న్న జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: మతస్ష్కారుల 200వ రోజు మహా శాాంతియుత ధరానాలో పాల్్గననా 
జనస్న పార్్ట మతస్ష్కార వికాస విభాగ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బొమ్ముడి నాయకర్, 
మతస్ష్కార వికాస విభాగ రాష్ట్ర ప్రధాకార్యదరి్శ మూగి శ్రీనివాస్, పార్్ట రాష్ట్ర 
కార్యదరి్శ శివదత్ బోడపాట్, మతస్ష్కార కార్యవర్గ సభు్యడు ఉమ్ముడి సాంజీవరావు 
మరియు జనసైనిక్లు.

బండారు శ్రీనవాస్ న్యకత్వంలో జనసేనలో 
భార్ చేరికలు

*జనస్న పార్్టలోకి మడికి గ్రామ శివారు చ్లకలపాడు, మలలువానితోట గ్రామాలలో 
అనినావరా్గల నుాంచ్ భార్గా చేరికలు!
*జనస్న నేతబాండారు శ్రీనివాస్ హరషిo!

శతఘ్నా న్్యస్: కోనసీమ జిలాలు, ఆలమూరు మoడలాంలో.. మడికి గ్రామాం 
శివారు మలలువాని తోట, చ్లకలపాడు గ్రామాలలో అనినా వరా్గల నుాంచ్ జనస్న 
పార్్టలోకి బాండారు శ్రీనివాస్ నాయకత్వాంలో భార్గా చేరికలు. ఈ కార్యక్రమాంలో 
అనినాపార్్టలక్ చెoదిన పలువురు ప్రమఖులు, నాయక్లు, కార్యకర్తలు, అనినా 
వరా్గలనుoచ్ మరియు బీ సి, శెట్్టబలిజ, యస్ సి, వరా్గల నుాంచ్ ఆదివారాం రాత్రి 
భార్గా చేరికలు జరిగాయి, ఈ సాందర్ాంగా జనస్న పార్్టలోకి అన్హ్యాంగా 
పెరిగిన అభిమానానికి బాండారు శ్రీనివాస్ ప్రుప్రునా ప్రతి ఒక్కరికి కృతజఞాతలు, 
అభినాందనలు తెలుప్తూ.. అాందరితో ఎాంతో ఆతీముయతతో.. జసస్న పార్్టలో 
చేరిన ప్రతి ఒక్కరికి నమస్కరమలు తెలియచేశారు. రోజురోజుకీ జనస్నానిపై 
అనినా వరా్గల వారు ఎాంతో ఆతీముయతతో, ప్రేమానురాగమలు చూపిాంచడాం ఎాంతో 
గపపు విషయమని.. జసస్నాని అాందరివాడని.. ఒక వరా్గనీకి చేoదినవాడు ఏoత 
మాత్మ కాదనీ.. ఈ భారిచేరికలే నిదర్శనమని బాండారు శ్రీనివాస్ అనానారు. ఈ 
కార్యక్రమాంలో మడికి గ్రామ యవనాయక్డు కొత్తపలిలు నగేష్ నాయకత్వాంలో 
ఈ భార్ చేరికలు జరగడాం ఎoతో అనoదాంగా ఉననాదని తెలియజేశారు. ఈ 
కార్యక్రమాంలో పాల్్గననా పలువురు నేతలు, నాయక్లు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు, 
వీరమహళలుతోపాట్, జిలాలు ప్రదానకార్యదరి్శ లు, సాంగీత్ సుభాష్, తళలు దేవిడ్, 
ఆలమూరు మాండల అధ్యక్షులు స్రపపు రెడిడు సత్య, కొత్తపలిలు నాగేష్, ఎాంపీటీసీ 
ఉాండ్రారాజుప్, ఎాంకననా, ఎాంపీటీసీ తమమున భాస్కర్ రావు, కర్రీ గాంగరాజు, 
మలా్యల హరిప్రసద్, పాంపన సుర్ష్, కొత్తపలిలు బుజిజియా, మదిదు రెడిడు రాజు, ఉాండ్రా 
జూప్ విజయ్ క్మార్, మలలువరప్ రాజు, ప్రప్ దురా్గప్రసద్ జనస్న కార్యకర్తలు 
పాల్్గనానారు.
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ఉప్పరపలెలిలో ఇంటింటికి జనసేన కార్యక్రమం

*ఇాంట్ాంట్కి జనస్న 4వ రోజు
*ఇాంట్ాంట్ ప్రచ్రాం చేసు్తననా జనస్న రాష్ట్ర చేనేత వికాస కార్యదరి్శ రాట్ల రామయ్య
శతఘ్నా న్్యస్: సిదధివటాం: రాజాంప్ట జనస్న పార్్ట ఇనాచిర్జి మలిశెట్్ట వాంకటరమణ ఆదేశాల 
మేరక్.. జనస్న రాష్ట్ర చేనేత వికాస కార్యదరి్శ రాట్ల రామయ్య ఆధ్వర్యాంలో.. ఇాంట్ాంట్కి 
జనస్న కార్యక్రమాంలో భాగాంగా 4వ రోజు సిదధివటాం మాండలాంలోని ఉపపురపలిలు గ్రామాంలో.. ఎసీస్ 
కాలనీలో ఇాంట్ాంట్ జనస్న కార్యక్రమాం నిర్వహాంచడాం జరిగిాంది. ఈ కార్యక్రమాంలో భాగాంగా.. 
ప్రజలతో మాట్లుడి.. వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుక్ని.. జనస్న సిదాధిాంతలను ర్పొాందిాంచ్న 
కరపత్రాలు అాందిాంచడాం జరిగిాంది. ఈ కార్యక్రమాంలో జనస్న వీరమహళలు పాల్్గనానారు.

జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్సీ మరియు బీమా పత్రాల పంపిణీ

శతఘ్నా న్్యస్: టీాం జనస్న వై కోట ఆధ్వర్యాంలో జనస్న క్రియాశీలక సభ్యత్వాం కిట్స్ మరియు 
బీమా పత్రాలు పాంపిణీ కార్యక్రమాం ఘనాంగా ఒక పాండుగ వాతవరణాంలో నిర్వహాంచడాం 
జరిగిాంది. వై కోట గ్రామాంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి అతిధులుగా సీనియర్ జనస్న 
నాయక్లు పీ వీ ఎస్ మూరి్త, రాష్ట్ర కార్యదరి్శ తతాంశెట్్ట నాగేాంద్ర, రాజాంప్ట సీనియర్ నాయక్లు 
ఎాం వాంకటేశ్వరులు రావు, జనస్న కడప జిలాలు లీగల్ సెల్ ఇాంచ్ర్జి కరా్ణకర్ రాజు, కడప జిలాలు 
నాయక్లు, రైలే్వ కోడూరు నియోజకవర్గాం ఓబులవారిపలిలు మాండలాం, చ్టే్వల్ మాండలాం మరియు 
కోడూరు మాండలాం సైనిక్లు జనస్న నాయక్లు కార్యకర్తలు పాల్్గని విజయవాంతాం చేశారు. 
పి వి ఎస్ మూరి్త మాట్లుడుతూ.. పవన్ కళ్యణ్ గారి ఆశయ సిదాధిాంతలను మరియు జనస్న 
పార్్ట బలోప్తనికి కృషి చేసు్తననా టీాం జనస్న వై కోట సభు్యలను అభినాందిాంచడాం జరిగిాంది. ఈ 
కార్యక్రమాంలో భాగాంగా పి వి ఎస్ మూరి్త ఆధ్వర్యాంలో వైసిపి మరియు ట్డిపి కార్యకర్తలు పార్్టలో 
చేరడాం జరిగిాంది.

ప్రయాణికుల ఇబ్ంద చూసి స్పందంచిన నడిపల్లి జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్:  నిడదవోలు 
నియోజకవర్గాం, పెరవలి మాండలాం 
నడిపలిలు గ్రామాంలో ఏదైతే సమస్య 
ఉాంద్ కాన్రు నుాంచ్ నడిపలిలు, 
నడిపలిలు కోట మీదుగా తణ్క్ వళ్లు 
రహదారి ఏదైతే ఉాంద్ నడిపలిలు, 
నడిపలిలు కోట మధ్య 1 కిలో 
మీటర్ దూరాం రహదారి పెదదు పెదదు 
గుాంతలతో అస్తవ్యస్తాంగా ఉాంది 

దానికి తోడు వరషిాం క్రవడాంతో ఆ రోడోలు ఉననా గోతలు అనినా వరషిాం నీరుతో నిాండిపోయాయి. 
ఎాంతోమాంది ప్రయాణిసు్తననా ప్రయాణిక్లు చ్లా ఇబబుాంది పడడాం చూసి. నడిపలిలు జనస్న 
కార్యకర్తలు వళ్లు ఏవైతే గుాంతలు ఉనానాయో రహదారి పక్కన చ్ననా చ్ననా గాడులు తవి్వ నీళ్లు పక్కక్ 
మళ్్ళాంచడాం జరిగిాంది. ఈ పనికి సహకరిాంచ్న నడిపలిలు జనస్న కార్యకర్తలు చ్ట్కెన గణపతి, 
దాసరి శ్రీను, దాస్యాం సత్యకృష్ణ, కాశాంశెట్్ట అాంజి, కోలా నరసననా, కోలా నాగబాబు, గేదెల 
చ్రాంజీవి, అన్యాం లకీ్క, మేడిశెట్్ట సతీష్, మొరాం పోసి బాబు, ప్వు్వల సత్యనారాయణ, పి.ఎస్.ఎన్. 
అలాగే జనస్న ప్రోగ్రాాంకమ్టీ మూరి్త సహకరిాంచడాం జరిగిాంది.

అంజనీపుత్ర చిరంజీవి వాకర్సీ కలిబ్ ఆధ్వర్యంలో 
అంతరాజాతీయ యోగా దనోతసీవం

శతఘ్నా న్్యస్: విజయనగరాం: అాంతరాజితీయ యోగా దినోతస్వాం, జూన్ 21న, 
మాంగళవారాం ప్రస్కరిాంచ్కొని అాంజనీప్త్ చ్రాంజీవి వాకర్స్ కలుబ్ ఆధ్వర్యాంలో 
సమవారాం ఉదయాం కలెక్టర్ట్ కూడలిలో ఉననా రెడ్ క్రాస్ యోగా కేాంద్రాంలో 
యోగ దినోతస్వానినా నిర్వహాంచ్రు.
మాందుగా యోగా గురువు ఆరి సుాందర శివరావు యోగాయొక్క విశిష్టతను 
సభు్యలాందరికి వివరిస్్త అయన మాట్లుడుతూ క్రీసు్త పూర్వాం రెాండువాందల 
సాంవతస్రాల క్రితాం పతాంజలి రచ్ాంచ్న యోగ నేడు విశ్వజనీనమై ప్రపాంచాంలో 
సుమారు 180 దేశాలక్ పైగా యోగ వినియోగప్రక్రియ వలుగాందుతాందని, 
కరోనా సాంక్షోభ కాలాంలో యోగా ప్రమఖ్యతను ప్రపాంచదేశాలు గురి్తాంచ్యని, 
యోగాలో ప్ణామాయ ప్రక్రియ మనిషిలో రోగనిరోధక కణాలను పెాంచ్, 
రక్తప్రసరణ బాగాజరిగి, ఊపిరితిత్తలు బలోప్తమై ఆరోగ్యాంగా జీవిస్తరని 
తెలిపారు. ఇలాాంట్ మన ప్చీయ ప్రక్రియక్ నేడు ప్రపాంచ దేశాలు ప్రణమ్ళ్లుతననా 
ఈ అాంతరాజితీయ యోగా దినోతస్వాం గపపు స్ఫూరి్తగా నిలుసు్తాందని అనానారు.
అనాంతరాం సభు్యలాందరికి యోగాసనాలు వేసి, వేయిాంచ్ ఆసనాలపై అవగాహన 
కలిపుాంచ్రు.చ్వరగా యోగా గురువు సుాందర శివరావు క్ కలుబ్ సభు్యలాంత 
సత్కరిాంచ్రు.
అాంజనీప్త్ చ్రాంజీవి వాకర్స్ కలుబ్ అధ్యక్షులు త్యడ రామకృష్ట్ణరావు(బాలు) 
అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమాంలో వాకర్స్ పెదదులు ఆదాడ మోహనరావు, కలుబ్ 
సహకార్యదరి్శ కొయా్యన లక్షష్మణ్ యాదవ్, సభు్యలు కాందివలస సుర్ష్, రవి, 
రామ, రాజు, కళ్యణ్ తదితరులు పాల్్గనానారు.

కంబరవలసలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
కిటులి పంపిణీ

శతఘ్నా న్్యస్:పార్వతీప్రాం 
మన్యాం జిలాలు, పాలకొాండ 
నియోజకవర్గాం, వీరఘట్టాం 
మాండలాం, కాంబరవలస గ్రామాంలో 
జనస్న పార్్ట నాయక్లు ఏరాపుట్ 
చేసిన క్రియాశీలక సభ్యత్వాం 
కిట్లు పాంపిణీ కార్యక్రమాం 
సమవారాం ఘనాంగా జరిగిాంది. 
ఈ కార్యక్రమనికి నియోజకవర్గ 
జనస్న పార్్ట నాయక్లు, 
క్రియాశీలక సభ్యత్వాం వాలాంటీర్ 
మతస్ ప్ాండర్కాం మఖ్య అతిథిగా 
విచేచిసి.. జనస్న పార్్ట క్రియాశీల 

కార్యకర్తలక్ 5 లక్షల ర్పాయల జనస్న బీమా పత్రాలు, క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ కిట్స్ పాంపిణిచేశారు. అనాంతరాం క్రియాశీలక సభు్యలాందరి చేత ప్రతిజఞా 
చేయిoచ్రు. ఈ సాందర్ాంగా ఆయన మాట్లుడుతూ.. జనస్న పార్్టకి.. ప్రజలక్ 
క్రియాశీల సభు్యలు వారధిగా నిలవాలని.. జనస్న పార్్ట సిదాధిాంతలను ఇాంట్ 
ఇాంట్కి చేరవేస్ విధాంగా అాందర్ కృషి చేయాలని, ప్రతి గ్రామoలో జనస్న పార్్ట 
క్రియాశీలక సభు్యలాంత కలిసికట్్టగా ఒకే లక్షష్ాంతో పని చేయాలని జనస్న పార్్ట 
ప్రజలోలుకి తీసుకెళలులని.. జనస్న పార్్టని గ్రామ సథియిలో బలోప్తాం చేయాలని 
కోరారు. కాంబరవలస గ్రామ జనసైనిక్లు దాండేల చాందు మాట్లుడుతూ.. శ్రీ పవన్ 
కళ్యణ్ గారిని ప్ణప్రదాంగా ప్రేమ్ాంచే కార్యకర్తలినా జనస్న అధ్యక్షులు కూడా 
అదేవిధాంగా ప్రేమ్స్తరు అని అనానాడు. గడబ మహేష్ మాట్లుడుతూ.. క్రియాశీలక 
సభ్యత్వాం దా్వరా ప్రమాద జరిగినప్డు మెడికల్ బ్ల్స్ క్ 50 వేల ర్పాయలు.. 
అలాగే వ్యకి్తని కోలోపుతే వారి క్ట్ాంబాాక్ ఐదు లక్షల ర్పాయలు ఇచ్చినప్డు 
వారికి అది ఎాంతో ఆసరాగా నిలబడుతాందనానారు. దాండేల సతీష్ మాట్లుడుతూ.. 
రాష్ట్ర వా్యప్తాంగా మూడు లక్షల 50 వేల మాంది క్రియాశీలక సభు్యలతో పట్ష్టమైన 
ప్రణాలికలతో.. రానుననా ఎనినాకలోలు జనస్న పార్్ట గెలుప్ తథ్యాం అని ఆశాభావాం 
వ్యక్తాంచేశారు. ఈ కార్యక్రమాంలో కాంబరవలస గ్రామానికి చెాందిన జనస్న పార్్ట 
క్రియాశీలక సభు్యలు కలమట పోలిష్, దాండేల వాంశీ, బోను సిాంహాచలాం, సకేట్ 
కృష్ణమూరి్త, ఆనాందరావు, దాండేల మహేష్, కొమెజు సుధ , చాంద్రశేఖర్, తదితర 
జనసైనిక్లు, కార్యకర్తలు అభిమానులు పాల్్గనానారు.
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