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జీపీఎఫ్ మళ్లింపు సింకేతిక లోపమైతే పించాయితీ 
నిధులు దారి మళ్లించడానిని ఏమింటారు?

* ప్రజల కష్టార్జితం, ప్రభుత్వ ఖజానాను దోచుకంటున్న వైసీపీని సాగనంపాలి
* జనసేన పి.ఎ.సి. సభుయులు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు
శతఘ్్న న్యుస్:  ప్రభుత్వ ఉదోయుగుల జీపీఎఫ్ ఖాతాల్లో నుంచి సొమ్ములను తీసేసుకోవడాని్న సాంకేతిక 
ల్పం అని చెబుతున్న వైసీపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యుప్ంగా 12,918 గ్రామ పంచాయితీల ఖాతాల్లోని 
నిధులను ఊడ్చేయడాని్న ఏమంటారు అని జనసేన పార్టా పి.ఏ.సి. సభుయులు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు 
గారు ప్రశ్నంచారు. గ్రామాభివృద్ధి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం జమ చేసిన 15వ ప్రణాళిక సంఘం 
నిధులను మళిలోంచుకోవడంపై ప్రజలక సమాధానం చెపాపాలి అనా్నరు. నెలవ్ర్ ఆదాయంల్ 
కొంత సొమ్మును భవిషయుతు్ అవసరాలు, పిలలోల చదువులు, గృహ నిరాముణం, వైదయు ఖరుచేలు, తద్తర 
అవసరాల నిమిత్ం జీ.పీ.ఎఫ్. నిధిగా పొదుపు చేసుకంటున్న ఉదోయుగుల కష్టార్జితం రూ.800 
కోటులో మళిలోంచేసిన వైసీపీని సాగనంపాలిసిన సమయం ఆసన్నమందనా్నరు. రాజకీయాలక 
అతీతంగా పౌర సమాజం బాధిత ఉదోయుగుల పక్షాన నిలబడాలిసిన అవసరం ఉన్నదని, సగటు 
ప్రభుత్వ ఉదోయుగిపై ఆధారపడి ఉండ్ కటుంబ సభుయుల అవసరాలు ఒక ప్రభుత్వ ఉదోయుగి కొడుకగా 
నాక తెలుసు అనా్నరు. గురువ్రం జనసేన పార్టా కారాయులయంల్ పార్టా నాయకలు, శ్రేణులతో 
శ్రీ నాగబాబు గారు వివిధ అంశాలపై చర్చేంచారు. ఉదోయుగుల జీపీఎఫ్ నిధుల మళిలోంపు, టీటీడీ 
వయువహారాల గుర్ంచి చర్చేంచారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాగబాబు గారు మాటాలోడుతూ “ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రజలపై రూ.8 లక్షల కోటలో రుణ భారాని్న ఈ ప్రభుత్వం మోపింద్. సరపాంచుల ఖాతాల్లో చిలిలో గవ్వ లేకండా తీసేసుకొంద్. ఇపుపాడు ప్రభుత్వ ఉదోయుగుల కష్టార్జితం కడా 
దోచుకనందుక తెగించడం ప్రభుత్వ ఆర్థిక క్రమశక్షణారాహితాయునికి పరాకాషటా. ఒక్క రూపాయి ఉతాపాదన గుర్ంచి ఆల్చించకండా ప్రభుత్వ ఆసు్లను ధ్వంసం చేయడం, 
ప్రభుత్వ ఆసు్లను, సథిలాలను అమ్ముకోవడం, అడ్డూ అదుపూ లేకండా పను్నలు వసూలు చేయడం, ప్రభుత్వ ఖజానాల్ ప్రతీ పైసాను దార్ మళిలోంచడం ‘జగన్ రెడిడూ గార్ 
మారు్క పాలన’గా ప్రజలక అరథిం అవుతోంద్. రాష్ట్ర ప్రజలు ఆదమర్సే్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్రాని్న అంధకారం చేసే పర్సిథితి కనబడుతోంద్. ఈ ప్రభుతా్వని్న సాగనంపాలిసిన 
తరుణం వచిచేంద్” అనా్నరు.

•ర్ఫండబుల్ డిపాజిటులో ఏం చేసు్నా్నరు?
తిరుమల తిరుపతి దేవసాథినంక వచేచే భక్ల వద్ద నుంచి వసతి గృహాల అదె్ద కోసం వసూలు చేసు్న్న “ర్ఫండబుల్ డిపాజిట్”ల్ అదె్ద జమ చేసుకోగా మిగిలిన సొమ్ము 
తిర్గి వ్ర్కి చెలిలోంచట్లోదని, అదేంటి అని అడిగిన వ్ర్ని మీ బాయుంక్ ఖాతాక పంపుతామని చెపు్న్నటులో తమ దృష్టాకి వచిచేందని నాగబాబు గారు చెపాపారు. దేవుడిపై భకి్ 
శ్రదధిలతో వచేచే భక్లు “ర్ఫండబుల్ డిపాజిట్” ల్ అదె్దపోగా తమక రావ్లిసిన సొమ్ము ఒకటి, రెండు సారులో అడిగినా ప్రయోజనం లేకండా పోతోందని వ్పోతున్నటులో 
తెలిపారు. ఈ సొమ్ములు ఏం చేసు్నా్నరో టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు సమాధానం చెపాపాలి అనా్నరు.

మహిళా కూలీల సజీవ దహనిం 
హృదయ విదారకిం

శతఘ్్న న్యుస్: శ్రీసతయుసాయి జిలాలో తాడిమర్రి దగ్గర విదుయుత్ హై టెన్షన్ వైరులు 
తెగిపడి అయిదుగురు మహిళా కూలీలు సజీవ దహనం అయిన ఘటన తీవ్ర ఆవేదన 
కలిగించిందని జనసేన పార్టా అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయుణ్ ఒక ప్రకటనల్ తెలిపారు. 
వయువసాయ పనుల నిమిత్ం ఆటోల్ వెళ్ండగా ఆ వ్హనంపై విదుయుత్ తీగలుపడి ఈ 
ఘోరం చోటు చేసుకొందని తెలిసింద్. రెక్కల కషటాం మీద బతికే ఆ కూలీల కటుంబాలల్ 

చోటు చేసుకన్న హృదయ విదారకమన ఈ విష్దం మనసుని కలచి వేసింద్. ఆ కటుంబాలక నా తరఫున, జనసేన పక్షాన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియచేసు్నా్నను. బాధిత 
కటుంబాలను ప్రభుత్వం అని్న విధాలా ఆదుకోవ్లి. క్షతగాత్రులక మెరుగైన వైదయు సేవలు అంద్ంచాలి. వ్తావరణం ప్రతికూలంగా ఉన్న సమయంల్ అపుపాడపుపాడు 
విదుయుత్ వైరులో తెగిపడడం చూసూ్న ఉంటాం మర్ వ్తావరణం సాధారణంగా ఉన్న ఈ రోజున హై టెన్షన్ తీగ తెగిపడడం మానవ తపిపాదమా? నిర్వహణ ల్పమా ? అన 
విషయం ప్రభుత్వం ప్రజలక చెపపావలసి ఉంద్. విదుయుత్ ఛార్జిలు పంచడం మీద చూపించే శ్రదధిను విదుయుత్ లైనలో నిర్వహణపై కూడా చూపాలని ప్రభుతా్వనికి సూచిసు్నా్నను. 
అనక ప్ంతాల్లో విదుయుత్ స్ంబాలు ఒర్గిపోయి ఉంటునా్నయి. అలాగే జనావ్సాల మీదుగా ప్రమాదకరంగా విదుయుత్ తీగలు వేలాడుతునా్న పటిటాంచుకోవడం లేదు. 
ప్రభుత్వ నిరలోక్షష్య ఫలితమే ఈ రోజు అయిదు నిండు ప్ణాలు పోయాయి అని గురు్ంచుకోవ్లి. తాడిమర్రి దగ్గర చోటుచేసుకన్న దుర్ఘటనపై నిపుణులతో విచారణ 
జర్పించాలని జనసేనాని డిమాండ్ చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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కర్ణాటక జనసేన సింఘిం మూడవ వారిషికోత్సవిం
శతఘ్్న న్యుస్: మలారపపా (ఎం ఎం జాగిర్ధార్) జనసేన అధినత పవన్ కళాయుణ్ మీద 
ఉన్న అభిమానంతో కరాణాటక రాష్ట్రం జనసేన సంఘం ఏరాపాటు చేసి, గడిచిన మూడు 
సంవతసిరాలుగ పార్టా ప్రతీ కారయుక్రమానికి రెండు తెలుగు రాష్్రాలల్ పాల్గంటూ, 
ఎన్్న సేవ్ కారయుక్రమాలు చేసూ్ మూడు సంవతసిరాలు పూర్్చేసుకన్న సందర్ంగా 
గురువ్రం యద్్గర్ టౌన్ ల్ మూడవ వ్ర్్షకోతసివ కారయుక్రమం చేయడం జర్గింద్. 
జనసేన పార్టా తరపున ఈ కారయుక్రమానికి మ్ఖయు అతిథులుగా జనసేన పార్టా రాష్ట్ర 
కారయుదర్శి శవదత్ బోడపాటి, జనసేన పార్టా తెలంగాణ యువజన విభాగం అధయుక్షులు 
వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్, అనంతపురం జిలాలో సంయుక్ కారయుదర్శి అర్కేర్ జీవన్ కమార్ 

లను ఘనంగా సత్కర్ంచి మెమెంటో అందచేశారు. ఈ సందర్ంగా నాయకలు మాటాలోడుతూ పవన్ కళాయుణ్ మీద ఉన్న అభిమానంతో కరాణాటక రాష్ట్రం జనసేన సంఘం ఏరాపాటు చేసి 
వ్రు చేసు్న సేవ్ కారయుక్రమాలను కొనియాడారు.

జనసేనాని సభ నిర్వహిించే ప్ింతాలను 
పరిశీలిస్తునని జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్యుస్: మండపేట, జనసేన పార్టా అధయుక్షులు పవన్ కళాయుణ్ తూరుపాగోదావర్ 
జిలాలో మండపేట నియోజకవర్గం పరయుటన సందర్ంగా మండపేటల్ సభ 
నిర్వహించే ప్ంతాలను జిలాలో అధయుక్షులు కందుల దుర్్గష్, మండపేట ఇంచార్జి 
వేగుళలో లీలా కృషణా, జిలాలో నియోజకవర్గం ఇంచారుజిలు పితాని బాలకృషణా, బండారు 
శ్రీనివ్స్, శెటిటాబతు్ల రాజబాబు, పోలిశెటిటా చంద్రశేఖర్, జనసేన పార్టా పిఏసి 
సభుయులు మర్యు కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జి పంతం నానాజీ.

మృతి చిందిన కుటింబాలకు 50 లక్షలు ఎక్్సగ్రేషియా ప్రకటించాలని జనసేన డిమిండ్
శతఘ్్న న్యుస్: ధరమువరం నియోజకవర్గం, తాడిమర్రి మండలం చిలలోకొండాయపలిలో 
గ్రామ సమీపంల్ గుడడూంపలిలో గ్రామానికి చెంద్న రైతులు వయువసాయ పనుల నిమిత్ం 
ప్రయాణిసు్న్న ఆటో పై విదుయుత్ వైరులో తగలడంతో ఆటో పూర్్గా కాలిపోయింద్, ఈ 
ప్రమాదంల్ 6 మంద్ అక్కడికక్కడ్ చనిపోయారు. ఈ విషయం తెలుసుకన్న జనసేన 
పార్టా రాష్ట్ర ప్రధాన కారయుదర్శి చిలకం మధుసూదన్ రెడిడూ, అనంతపురం జిలాలో అధయుక్షులు టి.సి.
వరుణ్ ఘటనా సథిలానికి చేరుకొని ప్రమాదం ఎలా జర్గింద్ అన విషయంపై పర్శీలిసూ్ 
మృతుల కటుంబాని్న పరామర్శించి భౌతిక కాయాలను పర్శీలించి తీవ్ర ఆవేదనక 
గురై మీడియా మ్ఖంగా మాటాలోడుతూ ఇద్ కచిచేతంగా ప్రభుత్వ వైఫలయుమేనంటూ మృతి 
చెంద్న కటుంబాలక వెంటన 50 లక్షలు ఎక్సిగ్రేష్యా ప్రకటించి క్షతగాత్రులక 10 లక్షల 
రూపాయలను ప్రకటించాలని ప్రభుతా్వని్న డిమాండ్ చేయడం జర్గింద్. ఈ కారయుక్రమంల్ 
రాష్ట్ర కారయునిరా్వహక ప్రధానకారయుదర్శి భవ్ని రవి కమార్, జిలాలో ఉపాధయుక్షులు జయరాం 
రెడిడూ, అంకె ఈశ్వరయయు నాయకలు మర్యు కారయుకర్లు పాల్గనా్నరు.

జనసైనికుడి పిల్లల చదువులకు వాసగిరి మణికింఠ చేయూత
జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ సేవా స్ఫూర్తితో అనంత జిల్లా 
జనసేన కారయూదర్శి వాసగిర్ మణికంఠ దాతృత్ం.

మానవత్ం… పర్మళంచినవేళ…

అమరుడైన జనసైనికుడి పిలలాల చదువులకు పుసతికాలు 
మర్యు “10 వేల రూపాయిలు ఆర్థిక” సహాయం.

శతఘ్్న న్యుస్: గుంతకల్, ఇటీవల కాలంల్ అకాల 
మృతిచెంద్న గుంతకల్ పటటాణం జనసైనికడు కావ్లి 
రవి కమార్ పిలలోల చదువుక చేయూతగా 13వ వ్రుడూ 
జనసేన పార్టా ఇనాచేర్జి బండి శేఖర్ సమక్షంల్ పుస్కాల 
సామాగ్రి మర్యు 10 వేల రూపాయల నగదు ఆర్థిక 
సహాయం వ్సగిర్ మణికంఠ అంద్ంచారు. అలాగే 
భవిషయుతు్ల్ కూడా కావ్లి రవి కమార్ కటుంబానికి 
జనసేన పార్టా అండగా ఉంటుందని ఆయన భరోసా 
ఇవ్వడం జర్గింద్. ఈ కారయుక్రమంల్ గుంతకల్ 
చిరంజీవి యువత పాండు కమార్ జనసైనికలు 
సూరయునారాయణ, అనిల్ కమార్ తద్తరులు 
పాల్గనా్నరు.

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

ధర్ని చేస్తునని గ్రామ రెవెన్యూ అసిస్టింట్్స లకు జనసేన 
మద్దతు

శతఘ్్న న్యుస్: నిరముల్ జిలాలో భంసాల్ ఎమామురో్వ ఆఫీస్ మ్ందర ధరా్న చేసు్న్న గ్రామ రెవెన్యు 
అసిసటాంట్సి(వి.ఆర్.ఏ) లక మద్దతుగా జనసేన పార్టా ఉమముడి ఆద్లాబాద్ జిలాలో ఉపాధయుక్షులు 
సుంకెట మహేష్ బాబు.

గాయాలపాలైన వారిని పర్మరి్శించి పిండ్్ల పించిన 
గర్భాన

శతఘ్్న న్యుస్:  పాలకొండ 
నియోజకవర్గం, సీతంపేట మండలం 
వజాజియి గూడ గ్రామంల్ విష్దం 
జర్గి, వ్యున్ బోలా్ పడి గిర్జనులు 
తీవ్ర గాయాలపాలై ఆసుపత్రిల్ చికితసి 
పొందుతున్న వ్ర్ని గురువ్రం 
పాలకొండ నియోజకవర్గం జనసేన 

పార్టా నాయకలు గరా్న సతి్బాబు ప్రభుతా్వసుపత్రిల్ పరామర్శించారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన 
ఆసుపత్రిల్ చికితసి పొందుతున్న వ్ర్కి ప్రభుత్వం నుంచి తగిన ఆర్థిక సహాయం అందజేయాలని 
ఆయన కోరారు. అలాగే చికితసి పొందుతున్న వ్ర్కి పండులో అందచేయడం జర్గిందని, అలాగే 
హాసిపాటల్లో పర్సిథితులను రోగులను అడిగి తెలుసుకనా్నమని హాసిపాటల్ సిబ్ంద్ వ్ళలోని జాగ్రత్గా 
చూసుకంటునా్నరని రోగులు చెపపాడంతో గరా్న సతి్బాబు హాసిపాటల్ సిబ్ంద్ని కలిసి 
అభినంద్ంచడం జర్గింద్. అలాగే హాసిపాటల్లో బెడ్సి ఇంకా ఎక్కవగా ఏరాపాటు చేసే విధంగా 
ప్రభుత్వం చరయులు తీసుకోవ్లని ఆయన అనా్నరు. ఈ కారయుక్రమంల్ పాలకొండ, వీరఘటటాం, 
భామిని, సీతంపేట మండలాల జనసైనికలు పాల్గనా్నరు.

మనవత్విం చాటకునని పితాని
శతఘ్్న న్యుస్: మ్మిముడివరంనియోజకవర్గఒ, తాళ్ళర్వు మండలం, జీ వేమవరం గ్రామంల్ 
మందపలిలో చంటి వెంకటలక్ష్మి దంపతుల కమారె్ అవిల, బ్రెయిన్ కాయునసిర్ తో మృతి చెందారు 
వ్ర్ కటుంబ సభుయులను గురువ్రం రాష్ట్ర పిఏసి సభుయులు మర్యు మ్మిముడివరం నియోజకవర్గం 
ఇంచార్జి పితాని బాలకృషణా పరామర్శించి ₹5000, రూపాయలు వ్ర్ కటుంబ సభుయులక ఆర్థిక 
సహాయం అందజేశారు. మర్యు చలలోంగి పేట గ్రామంల్ డిగ్రీ వరక చదువుకని ఉదోయుగ 
అవకాశాలు లేక రోజువ్ర్ కూలిగా సంట్ంగ్ పని చేసుకంటూ ప్రమాదవశాతు్ గాయపడిన 
మేడిశెటిటా మోహన్ రాజుని పరామర్శించి డాకటారులో వ్ర్ని మూడు నెలల పాటు బెడ్ రెస్టా తీసుకోమని 
చెపపాడంతో వ్ర్ కటుంబ సభుయులక100 కెజిల బియయుం అందజేశారు. మర్యు అదే గ్రామంల్ 
ప్రమాదవశాతు్ గాయాలపాలైన నరాల శవని పరామర్శించి డాకటారలో సలహా మేరక వ్ర్ని నెల 
రోజులపాటు బెడ్ రెస్టా తీసుకోమనడం వలలో వ్ర్కి ₹2000 రూపాయలు 25 కేజీల బియయుం 
వ్ర్ కటుంబ సభుయులక అందజేశారు ఈ కారయుక్రమంల్ వ్ర్ వెంట మండల అధయుక్షులు అతి్లి 
బాబురావు, జీ వేమవరం గ్రామ ప్రెసిడంట్ పుణయువంతులు సూర్బాబు, గూడాల నాని, విలలో వీర, 
సుంకర చంద్రరావు, దూడల సా్వమి, మారుతూర్్ మణికంఠ, కందు దురా్గప్రసాద్, గండి అనిల్, 
నరాల శ్రీనివ్సరావు, అంకన ఆంజనయులు, మందపలిలో సతయునారాయణ, ఏ సూర్ వరప్రసాద్ 
మర్యు తద్తరులు పాల్గనా్నరు.

ప్రజా సమసయూలపై జనసేన పోరుబాట 13వరోజు 
పాదయాత్ర

శతఘ్్న న్యుస్: ఏలూరు, ప్రజా సమసయులపై జనసేన పోరుబాట 13వ రోజు 
పాదయాత్రల్ భాగంగా ఏలూరుల్ని సాథినిక 30వ డివిజన్ ల్ వినయ్ కార్్క్, 
సుధాకర్ ఆధ్వరయుంల్ డి-మార్టా వద్ద నుండి మంచినీళ్ళతోట, మోతేవ్ర్ తోట 
మీదుగా అశోక్ నగర్ బ్రిడిజి వరక కారయుక్రమాని్న నిర్వహించారు. ఈ సందర్ంగా 
రెడిడూ అపపాల నాయుడు మాటాలోడుతూ సాథినిక డివిజన్ ల్ అనక సమసయులు ఉన్న 
పటిటాంచుకోని ప్రజాప్రతినిధులను నిలదీసే ద్శగా ప్రజలు ఉండాలని మన 
హక్కలను కాలరాసే విధంగా ప్రజాప్రతినిధులు వయువహర్సు్నా్నరని ఇకనైనా 
సమసయులపై దృష్టా సార్ంచాలని లేని పక్షాన ఏలూరు నియోజకవర్గంల్ ఉన్న ప్రతి 
డివిజన్ ల్ని సమసయులు అని్నంటినీ ఒక నివేద్క తయారు చేసి పవన్ కళాయుణ్ కి 
అందజేసా్మని రెడిడూ అపపాల నాయుడు హెచచేర్ంచారు. ఇపపాటికే మా అధినత 
పవన్ కళాయుణ్ రాష్ట్రంల్ ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్ందులు చూసి జనవ్ణి అన 
కారయుక్రమాని్న స్వయంగా ప్రజల నుండి వినతులు సీ్వకర్ంచి జూలై 3 వ తేదీ నుండి 
5 ఆద్వ్రాల పాటు రాష్ట్రంల్ నలుమూలల సమసయుల వినతిపత్రాలు స్వయంగా 
సీ్వకర్ంచనునా్నరు. రాబోయే ఎని్నకల్లో ప్రభుతా్వనికి గటిటా బుధిధి చెపపాడానికి 
సిదధింగా ఉనా్నరని రెడిడూ అపపాల నాయుడు హెచచేర్ంచారు. ఈ కారయుక్రమంల్ 
నగర అధయుక్షుడు నగిరెడిడూ కాశీ నర్ష్, మండల అధయుక్షుడు వీరంకి పండు, ప్రధాన 
కారయుదర్శి సర్ద్ రాజేష్, సాథినిక నాయకలు తారకేష్, పవన్ కమార్, లక్షష్మణరావు, 
విజయ్ కమార్, శ్రీమన్, బాబురావు, మహేష్, శవ మర్యు జిలాలో నాయకలు, 
నియోజకవర్గ నాయకలు, కారయుకర్లు, వీర మహిళలు, జనసైనికలు తద్తరులు 
పాల్గనా్నరు.

అల్్లరి సీతార్మర్జు జయింతి సిందరభాింగా 
నివాళులరి్పించిన పితాని

శతఘ్్న న్యుస్: మ్మిముడివరం, జనసేన పార్టా రాష్ట్ర రాజకీయ వయువహారాల 
కమిటీ సభుయులు మర్యు మ్మిముడివరం నియోజకవర్గ ఇంచార్జి పితాని 
బాలకృషణా తాళ్ళర్వు మండలం జీ వేమవరం గ్రామంల్ బైర్రాజు ఫండ్షన్ వ్ర్ 
ప్ంగణంల్ ఏరాపాటు చేసిన అలూలోర్ సీతారామరాజు 125 జయంతి సందర్ంగా 
వ్రం రోజుల ఉతసివ్లల్ భాగంగా గురువ్రం జనసేన పార్టా ఆధ్వరయుంల్ జీ 
వేమవరం గ్రామ సరపాంచ్ పుణయుమంతుల సూర్బాబు అధయుక్షతన జర్గిన ఉతసివ 
కారయుక్రమంల్ పాల్గనా్నరు. వ్ర్ వెంట మండల అధయుక్షులు అతి్లి బాబురావు, 
గూడాల నాని, విళ్ళ వీర, సుంకర చంద్రరావు, దూడల సా్వమి, మారుతూర్్ 
మణికంఠ, కందు దురా్గప్రసాద్, గండి అనిల్, నరాల శ్రీనివ్సరావు, అంకన 
ఆంజనయులు, మందపలిలో సతయునారాయణ మర్యు తద్తరులు పాల్గనా్నరు.

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

పలుకుటింబాలను పర్మరి్శించిన పింతిం నానాజీ

శతఘ్్న న్యుస్: కరప మండలం పదకొతూ్రు గ్రామంల్ని జనసేన నాయకలు చింత 
వెంకట్ ఇటీవల ప్రమాదంల్ గాయపడిన వ్ర్ని గురువ్రం పదకొతూ్రుల్ని వ్ర్ 
ఇంటికి వెళిలో ప్రమాదం జర్గిన వివరాలు తెలుసుకని, కటుంబ సభుయులను పలకర్ంచిన 
అనంతరం ఇటీవల కరప మండలం పనుగుదురు, వేళంగి గ్రామాల్లోని కటుంబ 
సభుయులను కోల్పాయిన జనసైనకలను వ్ర్ ఇళ్ళకి వెళిలో పరామర్శించిన జనసేన పార్టా 
రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ సభుయులు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జి పంతం నానాజీ.

జనసేనపై వైసీపీ మింత్రుల విషప్రచార్నిని సహిించేది లేదు
శతఘ్్న న్యుస్: గుంటూరు, 
జనసేన పార్టాని ఒక 
కలానికే పర్మితం చేసే 
విధంగా వైసీపీ మంత్రులు 
చేసు్న్న విషప్రచారాని్న 
ఎ టి టా ప ర్ సి థి తు ల్ లో న్ 
సహించేద్ లేదని, 
ప్రజలెవ్వరూ వైసీపీ నతలు 
చెపేపావ్టిని విశ్వసించడం 
లేదని జనసేన పార్టా జిలాలో 
అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ 
హర్ అనా్నరు. పీలోనర్ 

సమావేశాల్లో పవన్ కళాయుణ్ పై , జనసేన పార్టాపై వైసీపీ నాయకలు అంబటి, పేర్్న నానిలు 
చేసిన వ్యుఖయులను ఆయన ఖండించారు. ఈ సందర్ంగా వైసీపీ నతలక మంచిబుద్్ద 
ప్రసాద్ంచమని శ్రీనివ్సరావుతోటల్ని స్వతంత్ర సమరయోధులు కనె్నగంటి హనుమంతు 
విగ్రహానికి వినతిపత్రం అందచేశారు. ఈ సందర్ంగా ఆళ్ళ హర్ మాటాలోడుతూ వైసీపీ 
నిర్వహిస్ంద్ పీలోనర్ సమావేశాలా లేక పవన్ కళాయుణ్ ని విమర్శించటానికి ఏరాపాటు 
చేసుకన్న వేద్కలా అని విమర్శించారు. జనసేన పార్టా మొదటి సిదా్దంతమే కలాలని 
కలిపే ఆల్చనా విధానమనా్నరు. వైసీపీ నతలు 2019 ఎని్నకల సమయంల్ జనసేనపై 
పని్నన కట్రలే ఇపుపాడు కూడా అమలు చేసు్నా్నరని , అయితే ప్రజలు మీ రాక్షస 
నిజస్వరూపాని్న ఈ మూడ్ళ్ళల్ గ్రహించారనా్నరని దుయయుబటాటారు. తమక అండగా 
నిలిచిన మ్సిలోం మనార్టీలను, దళితులను, బీసీలను ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంల్కి 
రాగాన ఏ విధంగా మోసం చేసిందో అందర్కీ తెలిసిందే అనా్నరు. వైసీపీ నతలక కళలో 
మూసినా, కళలో తెర్చినా పవన్ కలాయుణే కళ్ళమ్ందు కదలాడుతునా్నడనా్నరు. తమ 
అవినీతిని, ఆరాచకతా్వని్న, అసమరథితను ఎపపాటికపుపాడు ప్రజల మ్ందు పటిటా వైసీపీని 
దోష్గా నిలబెడుతున్నందుకే పవన్ కళాయుణ్ పై విమరశిలు చేసు్నా్నరని ధ్వజమెతా్రు. 
ప్రజా చైతనయుంతోన రాష్ట్రంల్ రాక్షస పాలన అంతమవుతుందని, ప్రజలు జనసేన 
పార్టా విధివిధానాల పటలో సానుకూలంగా ఉనా్నరని, రాబోయేద్ జనసేననని ఆళ్ళ హర్ 
అనా్నరు. జనసేన పార్టా దళిత నాయకలు కొర్రపాటి నాగేశ్వరరావు మాటాలోడుతూ 
వైసీపీని భుజస్కంధాలపై మోసిన దళితులను వైసీపీ ప్రభుత్వం నిలువెలాలో దగా చేసిందని 
ఆరోపించారు. దళితుల అభుయున్నతికి గత ప్రభుతా్వలు అమలుచేసిన 26 పధకాలన్ రదు్ద 
చేసి దళితులక వైసీపీ ప్రభుత్వం తీరని ద్రోహం చేసిందని విమర్శించారు. వైసీపీకి అండగా 
నిలిచి గెలిపించినందుక దళితులపై హతయులక అతాయుచారాలక పాలపాడుతునా్నరని 
ధ్వజమెతా్రు. పవన్ కళాయుణ్ ల్ బాబా సాహెబ్ అంబెడ్కర్ భావజాలాని్న గమనించే 
దళితులు జనసేన పార్టాల్ చేరుతునా్నరనా్నరు. కలమతాలకతీతమన పాలన కోసం 
ప్రజలు జనసేనక పటటాం కటాటాలని కొర్రపాటి నాగేశ్వరరావు కోరారు. కారయుక్రమంల్ 
చెనా్న పోతురాజు, కోనటి ప్రసాద్, షరుఫుదీ్దన్, బండారు రవీంద్ర, మెహబూబ్ బాష్, 
దాసర్ రామ్, సుబా్రావు, తోట సాంబశవరావు, శేషు, శ్రీను, కోట్శ్వరరావు, దొడిడూ 
కోటి, సంట్ంగ్ వెంకట్శ్వరరావు తద్తరులు పాల్గనా్నరు.

మించినీళ్ళ బోరు బాగుచేయిించిన జనసేన 
కార్్పరేటర్

శతఘ్్న న్యుస్:  గాజువ్క నియోజకవర్గం 64వ వ్రుడూ గంగవరం గ్రామం 
పేరలో అమోమురు చాలా కాలమ్ నుండి మంచినీళ్ళ బోరు పనిచేయుటలేదని 
64వ వ్రుడూ కార్పార్టర్ దలిలో గోవిందరెడిడూకి ఫిరాయుదు చేశారు. బుధవ్రం 
పేరలో అమోమురు ఇచిచేన ఫిరాయుదు మేరక సమసయు చెపపాగాన 24 గంటల్లో పని 
పూర్యింద్. ఈ కారయుక్రమానికి ఆర్గనైజింగ్ విశాఖపట్నం జిలాలో అధికార 
ప్రతినిధి సిహెచ్ మ్సలయయు చేశారు. ఈ కారయుక్రమంల్ ఎర్పిలిలో మెగా 
న్కరాజు పి.చంటి, అమోమురు, భూల్క తద్తరులు పాల్గనా్నరు.

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలను కో ఎడ్యూకేషన్ 
కళాశాలగానే కొనసగిించాలి

శతఘ్్న న్యుస్: కొత్గా అమలు చేసు్న్నటువంటి ప్రభుత్వ బాలికల కళాశాలలను 
అదనంగా ఏరాపాటు చేయాలి అని్న ఐకయు విదాయుర్థి సంఘాలు. తెలుగు యువత టి.ఎన్.ఎస్.
ఎఫ్, జనసేన పార్టా డి.హెచ్.పి.ఎస్ డిమాండ్.
సతయుసాయి జిలాలో మడకశర మండల కేంద్రంల్ ఉన్నటువంటి 50 సంవతసిరాల చర్త్ర 
కలిగినటువంటి ఎంతోమంద్ విదాయురుథిలను అధికారులుగా, ఉదోయుగులుగా, రాజకీయ 
నాయకలుగా తీర్చేద్ద్్దనటువంటి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలను కో ఎడుయుకేషన్ కళాశాలగా 
కాకండా చేయడం దౌరా్గయుమనటువంటి పర్సిథితి, కొత్గా అమలు చేసు్న్నటువంటి ప్రభుత్వ 
బాలికల జూనియర్ కళాశాలను ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్ కలపకండా మడకశర 
ప్ంతంల్న అదనంగా ఏరాపాటు చేయాలని ఐకయు విదాయుర్థి సంఘాల ఆధ్వరయుంల్ డిమాండ్ 
చేసు్నా్నం ఇంతకమ్ందే అనకసారులో ప్రభుత్వ అధికారులక వినతి పత్రాల రూపంల్ 
అధికారులక విన్నవించిన ప్రభుత్వ అధికారులు మాత్రం దీని మీద సపాంద్ంచినటువంటి 
పర్సిథితి లేదు. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్ ఈ కళాశాలల్ మొత్ం దాదాపుగా 500 
మంద్ విదాయురుథిల వరక చదువుకంటునా్నరు అకసాముతు్గా కో ఎడుయుకేషన్ కళాశాలను 
తీసివేసూ్ జీవో నెంబర్ 85ను విడుదల చేయడం దారుణమనటువంటి పర్సిథితి ఇపపాటికైనా 
ప్రభుత్వ అధికారులు సపాంద్ంచి కొత్గా అమలు చేసు్న్నటువంటి ప్రభుత్వ బాలికల జూనియర్ 
కళాశాలను మడకశర ప్ంతంల్ని అదనంగా ఏరాపాటు చేయాలని ఐకయు విదాయుర్థి సంఘాల 
జనసేనఆధ్వరయుంల్ ప్రభుతా్వనికి డిమాండ్ చేసు్నా్నం లేని పక్షంల్ ఐకయు విదాయుర్థి సంఘాల 
ఆధ్వరయుంల్ అని్న పార్టాలను కలుపుకొని పద్ద ఎతు్న ఆందోళన కారయుక్రమాలు చేపడతామని 
తెలియజేసు్ మడకశర తహసిలా్దర్ ఆనంద్ కమార్ కి వినతి పత్రాని్న అంద్ంచడం జర్గింద్. 
సపాంద్ంచినటువంటి మడకశర తహసిలా్దర్ ఈ సమసయును పై అధికారుల దృష్టాకి తీసుకెళా్మని 
హామీ ఇవ్వడం జర్గినద్. ఈ కారయుక్రమంల్ పిడిఎసుయు జిలాలో ఉపాధయుక్షులు ఉమేష్ నాయక్ 
నవీన్ హేమంత్ హర్ నవీన్ ఏఐఎస్ఎఫ్ నాయకలు సాయినాథ్ టిఎన్ఎస్ఎఫ్ నాయకలు 
మ్రళి వినయ్ రంగసా్వమి తెలుగు యువత బాలకృషణా నవీన్ జనసేన ఐటీ విభాగం 
కోఆర్డూనటర్ ప్రసాద్ మండల అధయుక్షుడు టి.ఏ శవ్జీ, యశ్వంత్, కళాయుణ్, పవన్ కళాయుణ్, 
రంగనాథ్, పవన్ కమార్, నాగభూషణ, డి.హెచ్.పి.ఎస్ హనుమంతు ఎమెముస్ రఘు 
ఎస్ఎఫ్ఐ వీర్ష, విదాయుర్థిని విదాయురుథిలు అధిక సంఖయుల్ పాల్గనా్నరు.

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

బొబ్బిలిలో క్రియాశీలక సభయూత్వ కిట్ల పింపిణీ
శతఘ్్న న్యుస్: బొబి్లి నియోజకవర్గం 31 వ వ్రుడూ తారకరామా కాలనీల్ జనసేన 
పార్టా క్రియశీలక కారయుకర్ పవన్ కమార్ ఆధ్వరయుంల్ జనసేన పార్టా బొబి్లి నియోజకవర్గ 
ఇంచార్జి గిరడా అపపాలసా్వమి మర్యు బొబి్లి నాయకలు సంచాన గంగాధర్ బూడి 
రాజా చేతులు మీదుగా జనసేన క్రియాశీలక కారయుకర్లక సభయుత్వ కిటలో పంపిణీ జర్గింద్. 
ఈ కారయుక్రమంల్ జనసేన నాయకలు మర్యు జనసైనికలు పాల్గనా్నరు.

బోట ప్రమద బాధితులను పర్మరి్శించిన జనసేన 
ప్రతినిధులు

శతఘ్్న న్యుస్: చీరాల 
మండలం, వ్డర్వుల్ ఇటీవల 
జర్గిన బోటు ప్రమాదంల్ 
బాధితులు బోటు యజమాని 
వంకా దారాబాబు మర్యు 
కళాశీలను రాష్ట్ర మతసిష్యకార 

విభాగ కారయుదర్శి పొకి్కంగార్ రాజు, ప్రకాశం ఉమముడి జిలాలో కారయుదర్శి గూడ్రు 
శవరాం ప్రసాద్, జిలాలో ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డూనటర్ పాలవలస శ్రీనివ్స్, వేటపాలెం మండల 
ఉపాదక్షుయుడు కరణా కిరణ్ తేజ్ బాధితుడిని పరామర్శించి.. ఈ సమసయును జిలాలో అధయుక్షులు 
షేక్ ర్యాజ్ దా్వరా జనసేన అధయుక్షులు పవన్ కళాయుణ్ దృష్టాకి తీసుక వెళతామని హామీ 
ఇచాచేరు. ఈ కారయుక్రమంల్ జనసేన పార్టా సాథినిక కారయుకర్లు బొంద్ రాజు, నాగరాజు 
పాల్గనా్నరు.

సమనుయూడి పక్షాన గళిం విప్పడానికే జనసేన-జనవాణి
శతఘ్్న న్యుస్:  కృష్ణాజిలాలో, పామర్రు నియోజవర్గం, సామానుయుడి పక్షాన గళం విపపాడానికే 
జనసేన-జనవ్ణి, సమసయులు నరుగా జనసేన అధినత పవన్ కళాయుణ్ కి చెపుపాకన అవకాశం. 
సంబంధిత అధికారులతో మాటాలోడి సమసయు పర్ష్్కరానికి చరయులు, పామర్రు నియోజకవర్గ 
ప్రజలు సద్్వనియోగం చేసుకోండి. సమసయులు జనసేన అధయుక్షుల వ్ర్ దృష్టాకి చెపపాండి. పామర్రు 
నియోజకవర్గ ఇనాచేర్జి తాడిశెటిటా నర్ష్ మాటాలోడుతూ రాష్ట్ర ప్రజల సమసయులు తెలుసుకని.. 
వ్ర్ పక్షాన ప్రభుతా్వని్న ప్రశ్నంచేందుక సామానుయుడి పక్షాన గళం విపేపాందుక జనసేన పార్టా 
అధయుక్షులు పవన్ కళాయుణ్ చేపటిటాన జనవ్ణి కారయుక్రమాని్న రాష్ట్ర ప్రజానీకం, మ్ఖయుంగా మన 
పామర్రు నియోజకవర్గ ప్రజలు సద్్వనియోగం చేసుకోవ్లని జనసేన పార్టా తరఫున కోరుతునా్నం. 
ఆద్వ్రం ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధాయుహ్నం 3 గంటల వరక విజయవ్డ బందరు 
రోడుడూల్ని మాకినని బసవపున్నయయు భవనంల్ పవన్ కళాయుణ్ ప్రతయుక్షంగా ప్రజలక అందుబాటుల్ 
ఉండి సమసయులపై అర్జిలు సీ్వకర్సా్రు. పార్టా ప్రతినిధులు సమసయును సీ్వకర్ంచిన రసీదు ఇచిచే అదే 
రోజు సాయంత్రానికలాలో సంబంధిత అధికారులక సమసయు చేరవేసా్రు. మరుసటి రోజు సమసయు 
పర్ష్్కరం అయేయులా పార్టా కారాయులయం నుంచి ఫాల్ అప్ చేసా్రు. రాజకీయాలక అతీతంగా 
సామానుయుడికి అండగా నిలబడ్ందుకే జనసేన పార్టా అధయుక్షుల ఈ కారయుక్రమానికి శ్రీకారం 
చుటాటారు. సామానుయుడికి అండగా నిలిచేందుకే జనసేన పార్టా ఆవిర్వించింద్. ఎని్నకల్లో గెలుపు 
ఓటమ్లతో సంబంధం లేకండా ప్రజా సమసయులపై పోరాటం చేసే నిఖారసియిన నాయకడు 
పవన్ కళాయుణ్,అందుకే జనసేన పార్టా సాథిపించిన నాటి నుంచి ఎన్్న సమసయులు ఆయన 
చెంతక వచాచేయి. నాడు టీడీపీ ప్రభుత్వంల్ ఉండీ ప్రభుత్వం తపుపా చేసు్న్నపుపాడు ఎతి్ చూపి 
ప్రజల పక్షాన నిలిచారు. నడు ఇసుక సమసయు దగ్గర నుంచి అధా్వన్నంగా మార్న రహదారుల 
వరక, నడు ఆతముహతయు చేసుకంటున్న కౌలు రైతుల వరక అని్న వరా్గల ప్రజలక అండగా 
ఉనా్నరు. ఇపుపాడు ప్రతి ఒక్కర్ సమసయు పర్ష్్కరమే ధ్యుయంగా జనవ్ణి – జనసేన భరోసా 
కారయుక్రమాని్న ప్రంభించారు. వ్స్వ్నికి గతంల్ మ్ఖయుమంత్రులు వ్రంల్ ఒక రోజు 
ప్రజలక అందుబాటుల్ ఉంటూ వ్ర్ సమసయులు ఆలకించే వ్రు. మన మ్ఖయుమంత్రి జగన్ 
రెడిడూకి గాని, వ్ర్ ఆమాతుయులక గాని, శాసనసభుయులక గాని అంత తీర్క లేదు. గడప గడపక 
కారయుక్రమాని్న ప్రజలు సమసయులు చెపుపాకన వీలు లేకండా పోలీసులను పటుటాకని చేసు్నా్నరు. 
ఇపుపాడిపుపాడ్ తాడ్పలిలో పాయులెస్ నుంచి బహిరంగ సభల కోసం బయటక వసు్న్న మ్ఖయుమంత్రి 
వేల మంద్ పోలీసుల భద్రతా వలయంల్ ఆ కారయుక్రమాలు నిర్వహించుకంటునా్నరు. 
లక్షల కోటలో రూపాయిలు అపుపాలు తెచిచే ప్రజల ధనాని్న వ్ర్కి పంచి పడుతూ… ప్రభుత్వ 
కారయుక్రమాలను రాజకీయ వేద్కగా మార్చే పవన్ కళాయుణ్ మీద విషం కక్కతునా్నరు. అంతకనా్న 
ధౌరా్గయుం ఏమ్ంటుంద్? అందుకే రాజకీయాలక అతీతంగా.. ప్రతి ఒక్కర్ సమసయు పర్ష్్కరమే 
లక్షష్యంగా పవన్ కళాయుణ్ జనవ్ణి జనసేన భరోసా కారయుక్రమాని్న ఏరాపాటు చేశారు. పామర్రు 
నియోజకవర్గం ప్రజలంతా ఆ కారయుక్రమాని్న సద్్వనియోగం చేసుకని సమసయులు పవన్ కళాయుణ్ 

తలవరింలో జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్వ కిట్ల పింపిణీ

శతఘ్్న న్యుస్: పాలకొండ నియోజకవర్గం జనసేన పార్టా నాయకలు గరా్న సతి్బాబు 
నాయకత్వంల్ వీరధటటాం మండలం, తలవరం జనసేన పార్టా నాయకలు వండాన సాయి 
కిరణ్ బుధవ్రం తలవరం గ్రామంల్ జనసేన పార్టా క్రియాశీలక సభయుత్వం కిటులో పంపిణీ 
చేయడం జర్గింద్. ఈ సందర్ంగా జనసైనికలును ఉదే్దశంచి మాటాలోడుతూ సభయుత్వం 
తీసుకన్న ప్రతి ఒక్కరు తమ తలిలోదండ్రుల చేత ఓటులో వేయించి జనసేన పార్టా గెలుపుక 
సహకర్ంచాలని కోరడం జర్గింద్.

చెంతక తీసుకవెళిలో పర్ష్కర్ంచుకోవ్లని కోరుతునా్నమనా్నరు. ఈ కారయుక్రమంల్ పామర్రు మండల 
అధయుక్షులు గుంపా గంగాధర్ రావు, రాపర్లో ఎంపీటీసీ సభుయులు కూనపరెడిడూ సుబా్రావు, కృష్ణాజిలాలో 
కారయుదర్శి కాకి ఝానీసి, పామర్రు మండల ఉపాధయుక్షులు రాయవరపు శ్రీనివ్సరావు, మండల ప్రధాన 
కారయుదరుశిలు మంచాల అనిత, తాడిశెటిటా సంధయు, ఏనుగు వెంకటరత్నం, మేక రామారావు, కిటుటా, 
సాతి్వక, జన సైనికలు తద్తరులు పాల్గనా్నరు.

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


శుక్రవారం, 01 జూల ై2022

పేదలకు ఇచేచే రేషన్ బ్యాయూనిని కూడా పక్కదోవ 
పట్టించడిం దారుణిం

శతఘ్్న న్యుస్: మదనపలెలో, పేదలక ఇచేచే ర్షన్ బియాయుని్న 
కూడా అధికారులు పక్కదోవ పటిటాంచడం దారుణమన 
విషయం. కృష్ణా జిలాలో మొవ్వ మండలంల్ ఎంఎల్ఎస్ 
పాయింట్ ల్ 1300 బసా్ల బియయుం,విససిన్నపేట 

ఎంఎల్ఎస్ పాయింట్ ల్ 700 బసా్ల బియయుం రాష్ట్ర సాథియి అధికారులు మాయం చేసూ్ వసు్నా్నరు. 
డీలరలోతో కలిసి అధికారులు ఇలా మోసానికి పాలపాడుతునా్నరు. ఈ ప్ంతం ల్ ఇలా అధికారులు ర్షన్ 
బియయుం సా్కం చేయడం రెండవసార్ కానీ ఇంతవరక పౌర సరఫరలశాఖ నుండి అధికారుల మీద 
ఎటువంటి చరయులు తీసుకోకపోవడం దారుణం. పేదలక ఇచేచే బియయుంల్ కూడా మోసం చేయడాని్న 
జనసేన పార్టా తరపున తీవ్రంగా ఖండిసు్నా్ననని జనసేన పార్టా చితూ్రు జిలాలో ప్రధాన కారయుదర్శి దారం 
అనిత అనా్నరు.

ప్రమదానికి గురైన జనసైనికుడి కుటింబానిని పర్మరి్శించిన 
కొఠారు ఆదిశేషు

శతఘ్్న న్యుస్: దెందులూరు 
నియోజకవర్గం, తాళ్ళ 
గోకవరం జనసైనికడు 
రుద్రపోని వెంకన్నబాబు 
తలిలోదండ్రులు సతయునారాయణ, 
సతయువతి లు గతవ్రం రోడుడూ 
ప్రమాదానికి గురయాయురు. 
విషయం తెలిసిన వెంటన 
జనసేన నాయకలు కొఠారు 
ఆద్శేషు ఆసుపత్రికి వెళి్ళ 

పరామర్శించి.. కొంత ఆర్థిక సహాయం చెయయుడం జర్గింద్. బుధవ్రం సతయువతి గారు ఆసుపత్రి నుండి 
ఇంటికి వచాచేరని తెలిసి రాష్ట్ర కారయుదర్శి ఘంటసాల వెంకటలక్ష్మీ, కొఠారు ఆద్శేషు జనసైనికలతో కలిసి 
వెళి్ళ వ్ర్ని పరామర్శించారు. ఈ సందర్ంగా వెంకటలక్ష్మీ మాటాలోడుతూ.. జనసేన పార్టా తరుపున 
ప్రతీ జనసైనికనికి ఎలలోవేళలా అందుబాటుల్ ఉంటామని చెపాపారు. కొఠారు ఆద్శేషు మాటాలోడుతూ ఏ 
ప్రమాదం జర్గిన జనసేన పార్టా ఆదుకంటుందని భరోసా ఇచాచేరు.
ఈ పరామరశిక రాష్ట్ర మతసిష్యకార విభాగ వైస్ ఛైరమున్ మోరు నాగరాజు, దెందులూరు నియోజకవర్గ ఐ.టి 
విభాగ కో-ఆర్డూనటర్ ఏనుగు రామకృషణా, దెందులూరు నియోజకవర్గ జిలాలో సంయుక్ కారయుదర్శి ప్రేమ్ 
కమార్, పద్్దశెటిటా నాని, మటాటా రంగబాబు, తిరుపతి వ్సు, పరసా వెంకటధరముతేజ, పూజార్ సీతారాం, 
నిమమున రవికమార్, కోలా నాగు, తోలం రమేష్, కోలా సాంబ తద్తర జనసేన నాయకలు, జనసైనికలు 
పాల్గనా్నరు.

క్రియాశీలక సభయూత్వ కిట్ల పింపిణి
శతఘ్్న న్యుస్: జనసేన అధినత పవన్ కళాయుణ్ తన కారయుకర్ల మేలు 
కోసం ఆల్చించి ఎంతో ప్రతేయుకంగా ప్రవేశ పటిటాన క్రియాశీలక సభయుత్వం 
కారయుక్రమం అందుల్ భాగంగా శుక్రబారం క్రియాశీలక సభుయులుగా 
చేర్న వ్ర్కి సువ్వడా రామారావు చేతుల మీదుగా క్రియాశీలక సభయుత్వ 
కిటులో ఇవ్వడం జర్గింద్. ఈ కారయుక్రమంల్ ఆనంద్, కె గోవింద, ప్రేమ్, 
పిని్నంటీ సుర్ష్, జి సుర్ష్, బి బుజిజి, కె గొలలో, అయయుపపా, నర్ష్, ఎస్ ప్రసాద్ 
తద్తర జనసైనికలు, కారయుకర్లు పాల్గనా్నరు.

పదవ తరగతి ఉతీతురుణాలకి అభినిందనలు 
తెలిపిన గింధిం ఆనింద్

శతఘ్్న న్యుస్: ఉమముడి ఖమముం 
జిలాలో, గురువ్రం విడుదలైన 
పదవ తరగతి పర్క్షల్లో మంచి 
మారు్కలతో ఉతీ్రణాత పొంద్న 
విదాయుర్థిని, విదాయురుథిలక ఉమముడి 
ఖమముం జిలాలో జనసేన పార్టా 
విదాయుర్థి విభాగ కారయునిర్వహక 
సభుయుడు గంధం ఆనంద్ 
హృదయపూర్వక అభినందనల 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. 
అదే విధంగా కొద్్ద మారు్కలతో 
ఫెయిల్ అయిన విదాయుర్థినీ, 

విదాయురుథిలు భవిషయుతు్ల్ మంచి మారు్కలతో ఉతీ్రణాత సాధించాలని 
దీవించారు. అంతే కాకండా విదాయుర్థి సమసయుల పటలో జనసేన పార్టా 
విదాయుర్థి విభాగం మ్ందు ఉండి సమసయుల పర్ష్్కరం చేసు్ంద్ అని 
తెలియజేసు్నా్నను. ఓటమితో కంగిపోవదు్ద రెటిటాంచిన ఉతాసిహంతో 
మ్ందుక సాగాలని ప్రతి ఒక్క విదాయుర్థికి తెలియజేసు్నా్నను. అంతే 
కాకండా ఫెయిల్ అయాయుమని చదువును ఆపకండి మీక ఉన్న నాలెడ్జి 
తో మంచిగా, కృష్, పటుటాదలతో కషటాపడి చదువుకొని మంచి ఫలితాలు 
సాధించాలి అని కోరుతునా్ననని తెలిపారు.

దాహారితు కై న్తన మించినీట బోరు్ల ఏర్్పట: వైస్ 
ఎింపీపీ ఆనిందర్జు

శతఘ్్న న్యుస్: రాజోలు: మండల పర్ధి ల్ని చింతలపలిలో గ్రామ 
పర్ధిల్ పిపపాళ్ళ వ్ర్ మెరకల్ మంచినీటి కొరతను తీర్చేందుక గాను 
గురువ్రం న్తనంగా మంచినీటి బోరులను (హాయుండ్ పైపులు) సాథినిక 
ప్రజల ప్రోతాసిహంతో మండల ప్రజా పర్షత్ నిధులతో ఏరాపాటు చేయడం 
జర్గింద్. ఈ కారయుక్రమానికి సంపూరణా సహకారం అంద్ంచిన సాథినిక 
వైస్ ఎంపీపీ ఇంటిపలిలో ఆనందరాజు కృష్కి సాథినిక ప్రజలు హర్షం వయుక్ం 
చేశారు. సాథినిక ప్రజలక వైస్ ఎంపీపీ ఆనందరాజు అభినందన వయుక్ం 
చేసూ్ రానున్న రోజుల్లో పలు సమసయుల పర్ష్్కరానికి తనవంతు కృష్ని 
ఎలలోవేళలా అంద్సా్నని వైస్ ఎంపీపీ ఇంటిపలిలో ఆనందరాజు కృతజ్ఞతలు 
తెలియజేశారు.
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