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విద్యూర్థులు హక్కుల పరిరక్షక్డిగా, సామాన్యూల రక్షణాయుధంగా, సామాజిక ఉదయూమకార్డిగా, తరం 
తరం నిరంతరం తపిస్తూ, నిసావారథు ప్రజాసేవ చేస్తూనని బహుముఖ ప్రజాఞాశాలి, నాయక్డు తెలంగాణ రాష్ట్ర 
జనసేన పార్టీ విద్యూరిథు విభాగ అధయూక్షులు సంపత్ నాయక్ కి హృదయపూరవాకంగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.
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అచ్యుతాపురం సెజ్ ప్రమాదాలను అరికట్టలేరా?
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ నగరం సమీపంలో ఉనని అచ్యూతాపురం ఎస్.ఇ.జెడ్. 
పారిశ్రామిక ప్ంతంలో తరుచూ చోటు చేసుకంటునని ప్రమాదాలు ఆందోళనకరంగా 
ఉన్నియని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో ఆవేదన వయూక్ం 
చేశారు. విశాఖలో ఎల్.జి. పాలిమర్స్ ప్రమాదం ఎంతటి విధ్ంసానిని సృషటీంచందో, 
ఎంతమంది ప్ణాలను హరించందో, వందలాది మందిని శాశ్త అన్రోగాయూనికి 
గురి చేసందో ఎప్పటికీ మరచపోలేము. అచ్యూతాపురం సెజ్ లో మంగళవారం 
సాయంత్ం దుసు్లు తయారుచేసే సీడ్స్ అనే కంపెనీలో విషవాయువు లీకై 125 
మంది మహిళలు తీవ్ర అస్స్థతక గురై ఆస్పత్రి పాలవడం దురదృషటీకరం. ఈ 
ఘటనక ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికార గణం నిరిలిప్తే కారణం. ఇదే కంపెనీలో నెల 
క్రితమే ఇటువంటి ప్రమాదం జరిగంది. అపు్పడు 400 మంది అస్స్థతక గురయాయూరు. 
ఇది మళ్లి పునరావృతం అయంది. అయతే ప్రమాదానికి కారణాలు ఏమిటో అటు 
అధికారులుగాని, ఇటు కంపెనీ ప్రతినిధులుగాని చెప్పకపోవడం ఆశ్చరాయూనిని 
కలిగస్ంది. ప్రధానంగా ఔషధ, రసాయన, ఉకకు, జౌళి కరామాగారాలలో తరచూ 
ప్రమాదాలు జరుగుతున్నియ. పరవాడ, దువా్డ, అచ్యూతాపురం పారిశ్రామిక 
ప్ంతాల చ్టుటీపకకుల కాలనీవాసులు, గ్రామసు్లు ఎపు్పడు ఏ ప్రమాదం 
సంభవిసు్ందో, ఏ విషవాయువు ప్ణాలు తీసు్ందో అని బికకు బికకుమంటూ కాలం 
గడుపుతున్నిరు. రాష్టం, దేశ ప్రగతికి పరిశ్రమలు ఎంతో అవసరం. అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. అయతే ఆ ప్రగతి ప్రజల ఆరోగాయూనిని, ప్ణాలను పణంగా 
పెటిటీ కాదు. పారిశ్రామిక ప్రమాదాల నివారణక ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు కలసకటుటీగా పనిచేయాలి. పరిశ్రమలోలి సేఫ్టీ ఆడిట్ పకడ్ందీగా చేపట్టీలి. ఆరోగయూకరమైన 
పారిశ్రామిక ప్రగతికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ం అవినీతికి తావులేని విధంగా పని చేయాలి. ఎటువంటి వైఫలయూం ఎదురైన్ అందుక ప్రభుత్ంలోని పెద్దలే బాధయూత వహించాలి. 
దుసు్ల కరామాగారం వాయు ప్రమాదంలో అస్సు్లైన మహిళ్ కారిమాకలక ప్రభుత్ం మేలైన వైదాయూనిని, నషటీ పరిహారానిని అందించాలని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ కోరారు.

రాజానగరంలో జనసేన పార్్ట కారాయులయం 
ప్రారంభంచిన కందుల దుర్గేష్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్ంలో రాజానగరం మండల జనసేన పార్టీ ఆఫ్స్ ను జనసేన పార్టీ ఉమమాడి తూరు్పగోదావరి జిలాలి అధయూక్షులు కందుల దుర్్ష్ 
రిబ్న్ కట్ చేస ప్రంభంచడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో రాజానగరం ఇంచార్జ్ మేడా గురుదత్, మర్డి శ్రీనివాస్, మాకినీడి శేషాకమారి, పాఠంశెటిటీ సూరయూచంద్ర, 
పొలిశెటిటీ చంద్రశేఖర్, చలాలి లక్ష్మీ, గంట్ స్రూప మరియు వీరమహిళలు, జనసైనికలు పాల్్న్నిరు.

జనసేన పార్్ట జిల్లా 
కారయువరగే సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్:  ఉమమాడి తూరు్పగోదావరి జిలాలి, జనసేన పార్టీ జిలాలి కారయూవర్ సమావేశం మరియు నియోజకవర్ విస్ృత సా్థయ సమావేశం నేడు రాజానగరం ఇంచార్జ్ 
మేడా గురుదత్ ప్రసాద్ అధయూక్షతన రాజానగరంలో జరిగన సమావేశంలో జిలాలి అదయూక్షులు, పిఏస సభుయూలు, నియోజకవరా్ల ఇంచారుజ్లు, జనసేన న్యకలు మరియు 
జనసైనికలు పాల్్న్నిరు.
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ఏపీఎస్డీస్ దావారా తీసుకొచిచిన అపుపులోలా రూ.6 వేల కోట్లా ఏమయ్యుయి?
* ఎవరి అభవృదిధి కోసం ఎటు మళిలించారు?
* రాష్ట అభవృదిధి కార్్పర్షన్ ను అపు్పల కార్్పర్షన్ గా మార్్చశారు
* మదయూపాన నిషేధం అని చెపి్ప అమమాకాలను భార్గా పెంచారు
* మదయూంపై వసు్నని ఆదాయానిని దారి మళిలిసు్న్నిరు
* మాయూనిఫెసటీలో మదయూ నిషేధం అని చెపా్పరు.. ఇపు్పడు ఆ హామీయే 
లేదు అంటున్నిరు
* మంగళగరి పార్టీ కారాయూలయంలో జరిగన మీడియా సమావేశంలో 
పీఏసీ ఛైరమాన్ శ్రీ న్దండలి మనోహర్

శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట అభవృదిధి కోసం ఏరా్పటు చేసన ఏపీ రాష్ట 
అభవృదిధి కార్్పర్షన్ (ఏపీఎసీడీసీ)ను రాష్ట అపు్పల కార్్పర్షన్ గా 
వైసీపీ ప్రభుత్ం మార్్చసందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ ఛైరమాన్ శ్రీ న్దండలి మనోహర్ గారు విమరి్శంచారు. ఏపీఎసీడీసీ 
దా్రా పేదరికానిని నిరూమాలిసా్మని, మౌలిక వసతులు కలి్పసా్మని, 
న్ణయూమైన విదయూ, మహిళ్ సాధికారిత సాధిసా్మని గొప్పలు 
చెపి్ప అపు్పలు తీసుకొచ్చన న్యకలు... దొడిడీదారిన జేబులు 
నింపుకొన్నిరని తెలిపారు. ఈ కారో్పర్షన్ దా్రా తెచ్చన అపు్పలోలి 
రూ.6 వేల కోటులి ఏమైపోయాయో లెకకులు తేలలేదు అని స్పషటీం 
చేశారు. అవి ఎటుపోయాయ.. ఎవరి అభవృదిధి కోసం మళిలించారో చెపా్పలని డిమాండ్ చేశారు. ఏపీ అభవృదిధి కార్్పర్షన్ దా్రా బాయూంకల నుంచ తీసుకొచ్చన రూ. 
23 వేల కోటలి రుణాలోలి అమమాఒడి, చేయూత, ఆసరా పథకాలక రూ. 16,899 కోటులి ఇవ్గా మిగలిన కోటులి సంగతి ఏమిటని ప్రశనించారు. ఈ అపు్పల వినియోగంపై 
ప్రభుత్ం శే్తపత్ం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. గురువారం మధాయూహనిం మంగళగరి పార్టీ కారాయూలయంలో మీడియా సమావేశం ఏరా్పటు చేశారు. ఈ 
సందర్ంగా శ్రీ న్దండలి మనోహర్ గారు మాట్లిడుతూ “ఏపీ సేటీట్ డెవలపెమాంట్ కార్్పర్షన్ ను ప్రభుత్ం 2020 ఆగసుటీలో ఏరా్పటు చేసంది. ఈ కార్్పర్షన్ దా్రా ప్రతి 
పౌరుడికి చకకుటి సేవలు అందిసా్మని, రైతుల ఆదాయం రెటిటీంపు చేసా్మని, పేదలక గృహాలు కలి్పసా్మని చెపా్పరు. కంద్ర ప్రభుత్ం ఈ కార్్పర్షన్ ను వయూతిర్కిసే్... 
వారిని మభయూ పెటటీడం కోసం రాష్ట ప్రభుతా్లు కార్్పర్షనులి ఏరా్పటు చేసుకోవచ్చని జసటీస్ మిశ్రా దగ్ర నుంచ లేఖను తీసుకొచ్చ ఇచా్చరు. కార్్పర్షన్ ఏరా్పటు చేసన 
మొదటి ఏడాదిలోనే మోసం చేయాలనే ఒక ప్రణాళికతో బాయూంకల నుంచ రూ. 25 వేల కోటులి రుణాలు తీసుకన్నిరు. రుణాలు తిరిగ చెలిలించడానికి ఎస్రకు అకంటులి 
ప్రభుత్ం ప్రంభంచంది.

* రాజాయూంగ విరుదధిం... ఆరి్థక క్రమశక్షణ లేదని కంద్రం చెపి్పంది
రాష్ట అభవృదిధి కార్్పర్షన్ రాజాయూంగ విరుదధిమని, ఆరి్థక క్రమశక్షణక విఘాతం అని గత ఏడాది పారలిమంట్ సాక్షిగా కంద్ర మంత్రి ప్రకటన చేశారు. రుణాలు మంజూరు 
చేయడంపై బాయూంకలను హెచ్చరించారు. అయతే అప్పటిక రాష్ట ప్రభుత్ం 7 నుంచ 9 శాతం వడ్డీకి రూ. 23 వేల కోటులి రుణాలు తీసుకొచ్చ సంక్షేమ పథకాలక 
మళిలించంది. అభవృదిధి, మౌలిక సదుపాయలక ఒకకు రూపాయ ఖరు్చ చేయలేదు. కార్్పర్షన్ మొదలు పెటిటీనపుడు ముఖయూమంత్రి గారు చెపి్పన మాటలు ఏంటి? ఆరి్థక 
క్రమశక్షణ పాటిసూ్ రాషా్రానిని అభవృదిధి చేసా్మని చెపి్ప ఇపు్పడు భవిషయూతు్లో వచే్చ ఆదాయానిని కూడా గాయూరెంటీలుగా చూపించ అపు్పలు తెసు్న్నిరు. కవలం న్లుగు 
నెలలోలి రూ.41 వేల కోటులి అపు్పలు తీసుకొచా్చరు.
* మదయూం అమమాకాలు ఏడాదికి రూ. 25 వేల కోటులి
గతంతో పోలిసే్ మదయూం అమమాకాలు భార్గా పెరిగాయ. వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చన ఈ మూడేళలిలో ఏడాదికి రూ. 25 వేల కోటులి చొపు్పన మదయూం అమమాకాలు జరిగాయ. 
దీనిపై రాషా్రానికి ఎక్స్జ్ ఆదాయం కోటలిలో ఉంది. ఈ ఆదాయం ఎకకుడికి పోతోంది? మాయూనిఫెసటీనే మాక భగవదీ్త, బైబుల్, ఖురాన్ అని చెపా్పరు. అధికారంలోకి రాగానే 
మదయూపాన్నిని నిషేధిసా్మని హామీ ఇచా్చరు. మాయూనిఫెసటీలో ఇచ్చన ప్రతి హామీ అమలు చేశాక మళ్లి ఓటు అడుగుతామన్నిరు. ఇపు్పడు రాష్ట కబినెట్ మంత్రే మదయూపాన 
నిషేధం హామీని అసలు మాయూనిఫెసటీలోనే పెటటీలేదని అంటుంటే ముఖయూమంత్రి ఎందుక స్పందించడం లేదు. మీరు బైబిల్, భగవదీ్త, ఖురాన్ అనుకొనే మాయూనిఫెసటీ మీ 
దగ్ర లేకపోతే ఆ కాపీలు పంపుతాం. చదువుకోండి. అపు్పలు తెచ్చ ఆసుపత్రులు, సూకుళ్లి కడతామని చెపా్పరు. అవి లేవుగానీ కొత్ బారులి మాత్ం వచా్చయ. మదయూంపై 
ఆదాయానిని పెంచ్కోవడానికి తాజాగా మరో 840 బారలిక లైసెనుస్లు ఇచా్చరు. ప్రతి జిలాలిలో గత ఏడాది కంటే ఈ ఏడాది 40 శాతం మదయూం అమమాకాలు పెరిగాయ. 
కొనిని జిలాలిలోలి 70 శాతం వరకూ ఆదాయం పెరిగంది. మదయూం డిపోలు, వాటిలోని నిల్లు, వాయూపారం, సరఫరాదారులతో కదిరిన ఒప్పందాలు వీటనినింటినీ ఏపీ సేటీట్ 
బెవర్జస్ కార్్పర్షన్ లిమిటెడ్ క బదలాయంచ రాబోయే కొనేనిళలిపాటు మదయూంపై వచే్చ ఆదాయానిని హామీగా చూపించ రూ. 40 వేల కోటులి రుణాలు తీసుకనేందుక 
ప్రణాళికలు రచస్ంది. మదయూం దా్రా వచే్చ ఆదాయం ఎకకుడికిపోతుందో ప్రభుత్ం చెపా్పలి. వేల కోటులి ఆదాయం వసు్న్ని ఎందుక అభవృదిధి చేయడం లేదో ప్రజలక 
వివరించాలి. కనీసం రోడులి ఎందుక వేయలేదు? పరిశ్రమలు సా్థపించ ఉపాధి ఎందుక కలి్పంచలేదో ప్రజలక వివరించాలి. ప్రతి పేదవాడికి ఇళ్లి అని చెపి్ప ప్రంభంచన 
జగననని కాలనీలోలి వేల కోటులి అవినీతి జరిగంది.
* జగన్ వయూకి్గత ఇషాటీనికి తగ్టేటీ నిధుల కట్యంపు
పాలకలు దురాలోచనలతో కాకండా దూర ఆలోచనతో పనిచేయాలి. కంద్ర పెద్దలు కూడా ఏపీ అపు్పల విషయంలో స్పందించాలి. బటన్ నొకికు అనీని చేసు్న్నిం అని జగన్ 
చెబుతున్నిరు. ఆ డబు్లు ఎకకుడ నుంచ వసు్న్నియో ప్రజలక వివరించాలి. ఏ బడెడీట్ లో అయన్... ప్ధానయూత క్రమంలో నిధులు కట్యసా్రు. వైసీపీ అధికారంలోకి 
వచ్చన ఈ మూడేళలిలో జగన్ వయూకి్గత ప్ధానయూతను బటిటీ నిధులు ఇచా్చరు. ఆర్.బి.ఐ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చన్ పటిటీంచ్కోవడం లేదు. ఏ రాషా్రానికైన్ సంక్షేమంతో పాటు అభవృదిధి 
కూడా ఎంతో అవసరం. భవిషయూతు్లో ఏపీలో చాలా గడుడీ పరిస్థతులు రానున్నియ. ప్రజలు కూడా ఒకసారి వైసీపీ ప్రభుత్ం చేసు్నని మోసాల పై ఆలోచన చేయాలి. కంద్రం 
ఏ నిర్ణయం చేసన్... జగన్ ఒకకు మాట కూడా అనలేదు. విశాఖ ఉకకు ఫ్యూకటీర్ విషయంలో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్ కంద్రం నిర్ణయం సరి కాదని గళమతా్రు. ప్రజలక, 
రాషా్రానికి మేలు జరిగే అంశాల పై జనసేన స్పందిసు్ంది. మా ఒతి్డి వలేలి ఉకకు ఫ్యూకటీర్ ప్రైవేటీకరణ పనులు ఆగాయ. అమరావతి అభవృదిధి, పోలవరం విషయాల పై కూడా 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు కంద్ర పెద్దలతో మాట్లిడారు.
* తదుపరి కడప జిలాలిలో జనసేన కలు రైతుల భరోసా యాత్
రైతుల ఆతమాహతయూల వివరాలను గత రెండేళ్లిగా కంద్ర క్రైమ్ రికార్డీస్ బ్యూరోకి రాష్ట ప్రభుత్ం అందించడం లేదు. కావాలనే రైతుల ఆతమాహతయూలను దాచ పెడుతున్నిరు. 
కడప జిలాలిలో ముందుగా అనుకనని దాని కంటే గత మూడేళలిలో ఆతమాహతయూ చేసుకనని కలు రైతుల సంఖయూ చాలా ఎకకువగా ఉంది. తాజాగా మాక అందిన లెకకుల 
ప్రకారం కడప జిలాలి మొత్ం మీద 167 మంది కలు రైతులు గత మూడేళలిలో వివిధ కారణాలర్తాయూ బలవనమారణానికి పాల్పడాడీరు. ముఖయూమంత్రి సంత నియోజకవర్ం 
పులివందులలోనే 41 మంది ఆతమాహతయూక పాల్పడాడీరు. తాజాగా వచ్చన లెకకులు చూస మాక చాలా ఆవేదన కలిగంది. త్రలోనే ఆతమాహతయూ చేసుకనని కలు రైతుల 
కటుంబాలను జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు కలుసుకొని వారికి ఆరి్థక సాయం చేయడంతో పాటు, వారి కటుంబాలక అండగా నిలబడి భరోసా నింపుతారని” 
తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కారయూదరు్శలు శ్రీ బోనబోయన శ్రీనివాస్ యాదవ్, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కమార్, ప్రకాశం జిలాలి అధయూక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్, 
చతూ్రు జిలాలి అధయూక్షులు డా.పసుపులేటి హరిప్రసాద్, విజయవాడ నగర అధయూక్షులు శ్రీ పోతిన వంకట మహేష్, పార్టీ చేనేత వికాస విభాగం ఛైరమాన్ శ్రీ చలలిపలిలి శ్రీనివాస్, 
రాష్ట కారయూదరు్శలు శ్రీ అమిమాశెటిటీ వాసు, శ్రీ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్ పాల్్న్నిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నాదండలాను మరాయుదపూరవాకంగా కలిసిన కైకలూరు జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగరి లోని జనసేన పార్టీ రాష్ట కారాయూలయం నందు రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ చైరమాన్ 
(పీఏసీ) గౌరవనీయులు న్దండలి మనోహర్ ను మరాయూదపూర్కంగా కలిసన కైకలూరు నియోజకవర్ జనసేన 
న్యకలు.
పార్టీ బలోపేతం కోసం కషటీపడిన, కషటీపడుతునని ప్రతి జనసైనికలు, జనసేన న్యకలు, వీర మహిళలు 
అందరికీ ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అలానే పెద్దలు ముదినేపలిలి మండల అధయూక్షులు వీరంకి వంకయయూ 
న్యకత్ంలో కారయూకర్లు జనసైనికలు అందరూ కలిస ముందుక వళ్లిలిస్ందిగా సూచంచారు.
ఈ కారయూక్రమంలో ముదినేపలిలి మండల అధయూక్షులు వీరంకి వంకటేశ్రరావు కృషా్ణజిలాలి సంయుక్ కారయూదరి్శ 
వేలు్పరి న్న్జీ, కైకలూరు నియోజకవర్ న్యకలు మోటేపలిలి హనుమాన్ ప్రసాద్, బసంసెటీటీ కిషోర్, మండల 
గౌరవ అధయూక్షులు పోకల కృష్ణ, మండల ఉపాధయూక్షులు వర్రే హనుమాన్, ఎర్ంశెటిటీ శవప్రసాద్, అంబుల భరత్, 
విజయ్ పాల్్న్నిరు.

తాగునీరు, డ్రైనేజీ, రోడ్డీ మారగేం శూనయుం
శతఘ్ని న్యూస్: కృషా్ణజిలాలి, పామర్రు నియోజకవర్ం, పామర్రు పంచాయతీ పరిధిలోని వీరాంజనేయ కాలనీ 
వాసుల అవస్థలు, కనీస మౌళిక సదుపాయాలు లేని కాలనీ, 2004లో ఏరా్పటుచేసన వీరాంజనేయ కాలనీ, 
ఇప్పటివరక త్రాగునీరు డ్రైనేజీ రోడులి సదుపాయాలు సరిగా లేవు, చననిపాటి వాళ్లి వసే్ రోడలినీని జలమయం, 
ఎనినిసారులి పంచాయతీ అధికారులు అడిగన పటిటీంచ్కోని పంచాయతీ అధికారులు పాలకవర్ం, కాలనీవాసులు 
తమ సమసయూలను జనసేన పార్టీ కారయూకర్లతో సంప్రదించగా, వీరాంజనేయ కాలనీవాసులు జనసేన పార్టీ 
కారయూకర్లు జనసేన పార్టీ పామర్రు ఇంచార్జ్ తాడిశెటిటీ నర్ష్ తో కలిస నిరసనగా రాయూలీతో పంచాయతీ ఆఫ్స్ కి 

వళ్ళాక అకకుడ పంచాయతీ అధికారులు గాని సర్పంచ్ గాని అందుబాటులో లేరు, సుమారు రెండు గంటలపాటు 
పంచాయతీ ఆఫ్స్ దగ్ర నిరసన తెలిపిన్రు, రెండు గంటల తరా్త పంచాయతీ ఆఫ్సర్ కి వీరాంజనేయ కాలనీకి 
మౌళికవసతులు ఏరా్పటు చేయాలని వినతిపత్ం అందజేయగా సదరు ఆఫ్సర్ నెల రోజులోలి మౌలిక వసతులు 

ఏరా్పటు చేసా్నని హామీ ఇచ్చన్డు, నిరసన చేసే టంలో జోరున వరాషానిని కూడా లెకకుచేయకండా జనసైనికలు నిరసన తెలియజేశారు జనసేన పార్టీ ఇన్్చరిజ్ నర్ష్ మాట్లిడుతూ 
నెలరోజుల లోపు మౌళికవసతులు ఏరా్పటు చేయకపోతే పంచాయతీ ఆఫ్స్ వద్ద నిరాహారదీక్ష చేసా్నని జనసేన పార్టీ తరఫున హామీ ఇచా్చరు. ఈ కారయూక్రమంలో రాపరలి ఎంపిటిస 
కొనపరెడిడీ సుబా్రావు, కాకి ఝానీస్, జనసైనికలు, వీర మహిళలు తదితరులు పాల్్న్నిరు.

జనసేన పోరుబాట 19 వ రోజు పాదయ్త్ర
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు నియోజకవర్ంలో ప్రతి ఇంటికి జనసేన పార్టీ షణ్మాఖ వ్యూహానిని తీసుకళ్్ పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమంత్రిగా 
చేసుకోవాలిస్న ఆవశయూకతను వివరిసు్న్నిమని రెడిడీ అప్పల న్యుడు అన్నిరు. వైసీపీ ప్రభుత్ వైఫలాయూలను దోపిడ్ విధాన్లను సైతం 
ప్రతి ఒకకురికీ తెలియజేసు్న్నిమని ఆయన తెలియజేశారు. 19వ డివిజన్ బ్రాయడెంలో గతంలో నేను ఎంపిపిగా, ఎంపిటిసగా, 
వంకట్పురం పంచాయతీ సర్పంచ్ గా ఉననిపు్పడు అనేక అభవృదిధి కారయూక్రమాలు నిర్హించాను. తరువాత వచ్చన పాలకలు ఎవరు 
కూడా ఇటువైపుగా చూసన దాఖలాలు లేవు..ఓ వైపు మంచనీటి సమసయూ, రోడులి డ్రైనేజీ సమసయూ తీవ్రంగా ఉన్నియ.ఇప్పటికి కూడా 
ఇకకుడ సా్థనికంగా ఉనని ప్రజలు పూరి గుడిసెలోలి నివససు్న్నిరు. వారికి ఎసీస్ ఎసీటీ సబ్ పాలిన్ కింద హౌసంగ్ లోన్ సౌకరాయూలు కలి్పంచ 
తక్షణమే రుణ సదుపాయం ఇపి్పంచవలసందిగా అధికార ప్రభుతా్నిని జనసేన పార్టీ తరపున డిమాండ్ చేసు్న్నిం ఊరికి శవారులో ఉనని 
ప్ంతంగా ఎటువంటి సంక్షేమ పథకాలక నోచ్కోకండా వనుకబడి ఉననిందున సదరు విషయం సంబంధిత అధికారుల దా్రా అధికార 
పార్టీ వారికి తెలియపరుసు్న్నిం. రెండు రోజుల క్రితం కలెకటీర్ కి ఈ విషయం పై వినతి పత్రానిని అందజేయడం జరిగంది. తక్షణమే 
ప్రభుత్ం ఈ సమసయూలపై దృషటీ సారించ పరిషకురించాలని రెడిడీ అప్పల న్యుడు కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో నగర అధయూక్షుడు నగరెడిడీ కాశీ 
నర్ష్, మండల అధయూక్షుడు వీరంకి పండు, ప్రధాన కారయూదరి్శ సరిది రాజేష్, ఉపాధయూక్షుడు బొతస్ మధు, అధికార ప్రతినిధి అలులి సాయచరణ్, 
సషల్ మీడియా కో ఆరిడీనేటర్ జనసేన రవి, జాయంట్ సెక్రటర్ ఎట్ంచ ధర్మాంద్ర, న్యకలు నిమమాల శ్రీనివాసు, మహేష్, వలూలిరి 
రమేష్, ఈశ్ర్ రావు,బుధాధి న్గేశ్రరావు, చీమల గోపి, ములికి శ్రీను, మజిజ్ హేమంత్, మజిజ్ శ్రీను సా్థనిక న్యకలు కర్రా రాంబాబు, 
అంబటి చరంజీవి, ఆలూరి కిషోర్, కోటి దానేలు, బులిలి న్ని, పెరుమాళళా తంబి, నునని ప్రభ, బ్సే యేబు, దాకారపు రమేష్, దాకారపు 
రాము, రాజు, న్గరాజు, సాయ, మధు, రాజబాబు, గంగులు,తిరుపతి రావు వీర మహిళలు సరళ, ఉమా దురా్ తదితరులు పాల్్న్నిరు.

జనంకోసం జనసేన 249వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్ంపేట, జనంకోసం జనసేన 249వ రోజులో భాగంగా జగ్ంపేట 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెటిటీ సూరయూచంద్ర జనసేన వనరక్షణ దానిమమా మొకకుల 
పంపిణీ కారయూక్రమం గండేపలిలి మండలం సుబ్యయూమమాపేట గ్రామంలో జరిగంది. 
కారయూక్రమంలో భాగంగా గురువారం 800 మొకకులు పంచడం జరిగంది. ఇప్పటివరక 
మొత్ం 20000 దానిమమా మొకకుల పంపిణీ జరిగంది.

ఆలూరు నియోజవరగే అభవృద్ధిని గాలికి వద్లేసిన 
నాయకులు: ఎరుకుల పారవాతి

శతఘ్ని న్యూస్: కరూనిలు జిలాలి, 
గాలి మాటలు చెపి్ప గాలికి 
వదిలేసన న్యకలు. ఆలూరు 
నియోజవర్ంలో చ్టుటీపకకుల 
గ్రామాలోలి నుండి ప్రభుత్ 
ఆసుపత్రికి రావాలన్ని రోడుడీ 
సౌకరయూం లేకపోవడంతో నిండు 
గరి్ణీలు తీవ్ర ఇబ్ందులు 
ఎదుర్కుంటున్నిరని గడప గడప 
కారయూక్రమంలో అభవృదిధి చేశామని 
చెబుతున్నిరు. తప్ప ఎకకుడా 
అభవృదిధి కనిపించడంలేదని 

ఆలూరు మండలంలో చ్టుటీపకకుల గ్రామాలోలి ప్రతి వారుడీలో సమసయూలు ఉన్నియని మరి 
న్యకలక కనిపించడం లేదా అని ఘాటుగా జనసేన ఎంపిటిస ఎరుకల పార్తి 
విమరి్శంచారు. కొనినిచోటలి సస రోడులి లేక తీవ్ర ఇబ్ందులు ఎదుర్కుంటున్నిరని మురికి 
నీరు రోడలిపై నిలచడం వలలి గ్రామ ప్రజలక డెంగ్యూ మలేరియా వంటి విశ్జ్రాలు 
వసు్న్నియని బ్లిచంగ్ పౌడర్ కూడా గ్రామంలో సరిగా చలలిడం లేదని కొనిని చోటలి 
డ్రైనేజీ కాలవలు ఉననిప్పటికీ ఆ డ్రైనేజీ కాలువలు కూడా నిండిపోయన పటిటీంచ్కోని 
అధికారులు. ఇకకుడునని న్యకలు పదవుల కోసం పాకలాడుతుననిర్ తప్ప ప్రజల 
సమసయూలపై స్పందించడం లేదు అని జనసేన ఎంపీటీసీ ఎరుకల పార్తి అన్నిరు. 
ఇప్పటికైన్ ప్రజల సమసయూలపై స్పందించాలని కోరుకంటున్నినని 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

చికిత్స పందుతునానా జనసైనికుడ్ని పరామరి్శంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: కొండెపి, మన జన 
సైనికడు సయయూద్ రియాజ్ ని పాము 
కాటుకి గురి చకితస్ పొందుతున్ని 
రియాజ్ ని గురువారం పరామరి్శంచ, 
రియాజ్ ఆరోగయూ పరిస్తి తెలుసుకోని, 

రియాజ్ కి ధైరయూం చెప్పడం జరిగనది. అంతే గాక రియాజ్ కి జనసేన అండగా ఉంటుందని 
తెలియజేయడం జరిగనది. ఈ కారయూక్రమంలో సంగరాయకొండ మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
అయన్ బతి్న రాజేష్, మండల న్యకలు కాసుల శ్రీనివాస్, సయయూద్ చాన్ బాషా, సంక 
న్గరాజు, పోలిశెటిటీ విజయ్ కమార్, షేక్ సులా్న్ భాషా, సయయూద్ వహీద్, న్మ మహేష్, 
వంకటేష్ మరియు జన సైనికలు పాల్్న్నిరు.

రాష్ట్రానినా కామాంధ్రప్రదేశ్ గా మారిచిన వైస్పీ నేతలు: 
ఆళ్ళ హరి

పోర్ని సాటీర్ లుగా మార్తునని వైసీపీ నేతలు
రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో హుంద్తనం లేక్ండా చేశార్
మాటల దగ్గర మొదలుపెట్టీ వీడియోల వరక్ వెళ్లోన వైసీపీ నేతల వికృత చేషటీలు
మహిళలంటే వైసీపీ నేతలక్ ఆటబొమ్మల్లో కనపడుతునానిర్
ఇల్ంట్వాళ్ళకా మనం ఓటు వేసంది అంటూ సగ్్గపడుతునని ప్రజలు
జిల్లో జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి

శతఘ్ని న్యూస్: రాష్టంలో వైసీపీ నేతల అరాచక, 
అసాంఘ్క కారయూకలాపాలక అంతే లేకండా 
పోతుందని, సాక్షయూతు్ మంత్రులు, పారలిమంట్ 
సభుయూలే తమ వికృత చేషటీలతో రాషా్రానిని 
కామాంధ్రప్రదేశ్ గా మారా్చరని జిలాలి జనసేన 
పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఆళళా హరి ఆవేదన వయూక్ం 
చేశారు. దేశవాయూప్ంగా సంచలనం సృష్హంచన 
ఎంపీ గోరంటలి మాధవ్ జుగుపాస్కరమైన 
వీడియోపై ఆయన స్పందించారు. వైసీపీ పాలనలో 

మహిళలక తగన గౌరవం లేదని వారిని ఒక ఆట బొమమాలా చూసు్న్నిరని మండిపడాడీరు. రాష్ట 
రాజకీయాలోలి హందాతనం లేకండా పోయందని, రాజకీయాలను ఈ సా్థయలో దిగజార్చటం 
రాష్ట భవిషయూత్ క మంచది కాదన్నిరు. ఒక మంత్రి అరగంట అంటూ మరో మంత్రి గంట అంటూ 
మాట్లిడిన మాటలు మాత్మే ఇప్పటివరక విన్నిమని ఇపు్పడు ఒక నీలి వీడియోలో సాక్షయూతు్ 
పారలిమంట్ సభుయూడే పోర్ని సాటీర్ అవతారం ఎత్టం నీచమన్నిరు. అసలు ఇలాంటి పరిస్థతులోలి 
ఎలా స్పందించాలో అరధిం కావటం లేదన్నిరు. గతంలో ఒక ప్రజాప్రతినిధి మీద ఆరోపణ వచ్చన్, 
అసాంఘ్క కారయూక్రమాలోలి పాల్్న్నిరని ఆరోపణలు వచ్చన వంటనే చరయూలు తీసుకనేవారని, 
వైసీపీలో మాత్ం అలాంటి వారికి ప్రమోషన్ ఇచ్చ ప్రోతస్హిసు్న్నిరని విమరి్శంచారు. వైసీపీ అధినేత 
రాషా్రానిని అపు్పలకంపటోలికి నెటిటీ సంక్షేమం పేరుతో బటన్ నొకకుతుంటే, ఆయన సహచరులు తమ 
హోదాని, గురుతర బాధయూతని మరచ బటటీలిపి్ప తిరుగుతున్నిరని ఎదే్దవా చేశారు. మంత్రులు, వైసీపీ 
నేతలు ఇలా తయాయూరవ్ట్నికి ముఖయూమంత్రి కూడా ఒక కారణమని, రాష్టంలో అభవృదిధి, సంక్షేమం 
అనేవి ఎకకుడా జరగకపోవడంతో మంత్రులు, శాసనసభుయూలక చేయట్నికి పని ఏమిలేక ఇలాంటి 
నీచమైన పనులక దిగుతున్నిరన్నిరు. ఇలాంటి వారిన్ మేము దేవాలయాయూలాలింటి పారలిమంటుకి, 
అసెంబ్లికి పంపించంది అని ప్రజలు సగు్పడుతున్నిరన్నిరు. ఇప్పటికైన్ వైసీపీ నేతలు బాధయూతతో 
హందాతనంతో మలగాలని లేనిపక్షంలో ప్రజలు రోడలి మీద కూడా తిరగకండా వైసీపీ నేతలపై 
తిరగబడతారని ఆళళా హరి హెచ్చరించారు.

మూగజీవాల మృతుయువాతతో నష్టపోయిన గిరిజనులను 
ప్రభుతవాం ఆదుకోవాలి

పిడుగ్పాటుక్ 33 మూగజీవులు మృతుయూవాత పడిన 
క్టుంబానికి ప్రభుతవాం ఆదుకోవాలి….
జనసేన మాజీ ఎంపీటీసీ నియోజకవర్గ సమనవాయ కమిటీ 
సభుయూడు సాయిబాబా దూరియా.
శతఘ్ని న్యూస్: అలూలిరి జిలాలి, అరక నియోజకవర్ం, 
పెదబయలు మండలంలోని ఇంజరి అటవీ ప్ంతంలో 
మంగళవారం సాయంత్ం పడిన భార్ వరాషాల కారణంగా 
పిడుగుపాటుక 33 మూగజీవులు మృతుయూవాత పడాడీయ. 
ఒకసారి గరిజన కటుంబాలు ఇంత భార్ నషటీం జరగడంతో 
గరిజనులు కనీనిరు మునీనిరు అవుతున్నిరు. ఈ సందర్ంగా 
మాట్లిడుతూ జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ సమన్య కమిటీ 
సభుయూడు మాజీ ఎంపిటిస సాయబాబా దురియా ప్రభుతా్నిని 
నషటీపోయన గరిజనులను ప్రభుత్ం ఆదుకోవాలని.. 

తక్షణమే నషటీపరిహారం చెలిలించాలని జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేశారు. ఈ విషయమై 
సంబంధిత అధికారులు జిలాలి కలెకటీర్ పిఓ దృషటీ పెటటీనుననిటులి తెలిపారు.

లండన్ కలెక్షన్్స ను ప్రారంభంచిన 
శివదత్ బోడపాటి

శతఘ్ని న్యూస్: తుని పెంటకోట రోడుడీలో గురువారం లండన్ కలెక్షన్స్ అనే న్తన 
బటటీల వాయూపారానిని పాయకరావుపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయూదరి్శ 
శవదత్ బోడపాటి రిబ్న్ కట్ చేస ప్రంభంచడం జరిగంది.

జనసేనలో నూతనంగా మైనారిటీల చేరికలు: 
గాద వంకటేశవారరావు

శతఘ్ని న్యూస్: పొన్నిరు నియోజకవర్ంలో పలువు పొన్నిరు టౌన్ మైన్ర్టీ 
న్యకలు గురువారం జిలాలి అధయూక్షులు గాద వంకటేశ్రరావు సమక్షంలో 
పార్టీలో మైన్రిటీ న్యకలు చేరారు..
షేక్.కర్ములాలి(సని), షేక్.బాబు(న్రి), షేక్.లియాకతు అలీ, షేక్.బాజీ, 
జానీ లను గాద జనసేన కండవా వీరి మడలో వేస ఆహా్నించడం జరిగంది. 
వీరు గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీలో క్రియాశీలకంగా ఉననివారు. జనసేన పార్టీ 
సదాధింతాలు, పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు నచ్చ పార్టీలో చేరడం జరిగంది..
గాద మాట్లిడుతూ: జనసేన పార్టీలో కల, మతాలక అతీతంగా అందరిని పార్టీలోకి 
ఆహా్నిసు్ంది. మా పార్టీ సదాధింతంలో ఒకటన కలాలక అతీతంగా.. మతాల 
ప్రసా్వన లేని రాజకీయం చేసా్మని చెప్పడం జరిగంది. అందుకని గత కొనిని 
నెలలుగా జనసేన పార్టీలోకి ఎంతోమంది వైసీపీ న్యకలు అలాగే తెలుగుదేశం 
న్యకలు మా పార్టీలో చేరడం జరిగంది.. భవిషయూతు్లో ఇంకా చాలామంది మా 
పార్టీలోకి చేరట్నికి ముందుక వసు్న్నిరని తెలియజేయడమైనది. పార్టీలో ప్రతి 
ఒకకురికి సముచత సా్థనం కలి్పసూ్ అలాగే కొత్,పాత అని తేడా లేకండా అందరం 
కలిస పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి కృష చేసా్ మని తెలియజేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఒరిస్సం గ్రామంలో జనసేన బలోపేతం కోసం 
కరిమజిజి సుడిగాలి పరయుటన

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకళం జిలాలి, ఎచె్చరలి నియోజకవర్ం, రణస్థలం మండలం, 
పైడిభీమవరం పంచాయతీ ఒరిసాస్ం హరిజనుల కాలనీలో పవననని ప్రజాబాట 
కారయూక్రమంలో గురువారం ఎచె్చరలి నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ సీనియర్ న్యకలు 
మరియు ససైటి బాయూంక మాజీ చైరమాన్ కరిమజిజ్. మలీలిశ్రావు పలెలి పలెలిక అలుపు 
ఎరుగని ప్రచారం చేసూ్ జనసేన మాయూనిఫెసటీ మరియు సదా్దంతాలు ప్రజలోలికి తీసుకవళ్ 
తున్నిరు. రాషా్రానికి రాజధాని లేదు.. రాష్టంలో జాబులు కలి్పంచలేకపోవడం వలలి 
రోజురోజుకీ నిరుదోయూగులు పెరిగపోతున్నిరు. యువత అందరిక జాబులు రావాలి, మన 
రాష్టం అభవృదిధి చెందాలి అంటే భవిషయూతు్లో వచే్చ ఎనినికలోలి జనసేన పార్టీని ఆదరించ, 
గాజు గాలిస్ గురు్కి ఓటు వేస, జనసేన పార్టీని గెలిపించవలసందిగా ప్రతి ఒకకురిని 
పేరుపేరున్ రిక్స్టీ చేయడం జరిగంది. ప్రజలక అరధిమైన ర్తులోలి వివరిసు్న్నిరు. 
పవన్ కళ్యూణ్ గెలిచనటులి అయతే సంవతస్రానికి 5గాయూస్ సలిండరలి ఉచతంగా ఇవ్డం 
జరుగుతుంది. తెలలిర్షన్ కారుడీదారులక ఇలులి కటుటీకోవడానికి ఇసుక ఉచతంగా 
ఇవ్డం జరుగుతుంది. వయూవసాయం చేసన రైతులక పెనషాన్ సౌకరయూం కలదు. వృదు్దలక 
వృదాధిశ్రమం నిరిమాంచడం జరుగుతుంది. పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రజల పక్షన నిలబడిన 
న్యకడు కాబటిటీ అలాంటి న్యకడుని గెలుపించ్కోలసన బాధయూత మనపైన 
ఉంది. అలాగే ప్రతి పలెలిక ప్రతి గ్రామానికి ప్రతి గడపకి నితయూం ప్రజల దగ్రకి వలలిడం 
జరుగుతుంది. మేము ప్రతి గడపక ప్రతి ఇంటికి ప్రతి ఒకకురిని కలిస ప్రజలక అరధిమైన 
ర్తిలో జనసేన మేనిఫెసటీ వివరించడం జరిగందిఈకారాయూక్రమంలో రణస్థలం మండలం 
కృషా్ణపురం పంచాయతీ జనసేనపార్టీ యంపిటీస అభయూరి్థ పోటూనిరు.లక్షుమాన్యుడు 
హజరైన్రు. పవననని ప్రలెలిబాట ప్రంభంచ 96వరోజులుగా సుదీర్ంగా ప్రజల దగ్రకి 
వళిలి పలు కటుంబాలను కలిస మేనిఫెసటీ గురించ వివరంగా చెప్పడం జరిగంది. పవననని 
ప్రజాబాట తాము ప్రంభంచన ప్రజలనుండి అపూర్మైన స్పందన లభస్ందన్నిరు. 
గత ఎనినికల సందర్ంగా ఒకకు ఛాన్స్ జగన్ కి ఇచా్చం అని ఓటేసన వారెవరూ 
ఈసారి వైసీపీకి ఓటు వేసేందుక సదధింగా లేరన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో శ్రీరామ్, గౌరి, 
రామరాజు, తదితరులు పాల్్న్నిరు.

లక్ష్మీ నరసింహసవామి బృగు తీర్థ అభవృద్ది పనులు 
చేపట్టండి: లక్షష్మణ కుటాల

శతఘ్ని న్యూస్: కదిరి: శ్రీ మధ్ 
ఖాద్రీ లక్ష్మీ నరసంహసా్మి 
వారి బృగు తీరా్థనిని 
అధికారుల, న్యకల 
నిరలిక్షష్ం కారణంగా శవాలు, 
కళేబరాలు, మురికి నీరు 
చేరి మురుగు కాలువలాగా 
మారిపోయంది. దీనివలలి 

మురుగు నీటి వలలి దోమలు, పురుగు పుట్రవలలి అకకుడ నివసంచే సా్థనిక ప్రజలు తీవ్రమైన 
ఇబ్ందులు పడుతున్నిరు. సా్థనిక ఎమమాలేయూ 14.11.19 వ తేదీన సా్మి వారి బృగు తీర్థ 
అభవృది్ద పనులు ప్రంభంచ మూడు సంవతస్రాల కాలం గడుసు్న్ని పటిటీంచ్కోవడం 
లేదు. అధికారుల దృషటీకి తీసుకొని వళిళాన ప్రతిసార్ పూరి్ చేసా్ం అంటూ దాటవేత 
ధోరణితో కాలయాపన చేసు్న్నిరు. కోనేరు అభవృది్ద కోసం కట్యంచన 2.50 కోటలి 
రూపాయలక పైగా నిధులు ఏమయాయూయ అని సా్థనికలు, భక్లు అధికారులను 
ప్రశనిసు్న్నిరు. అనుభవం లేని వారికి పుషకురిణి అభవృది్ద పనులు అప్పగసే్ వాళళా 
ఇషాటీనుసారం న్ణయూమైన పనులు చెయయూకండా అరకొర పనులు చేస చేతులు 
దులుపుకోవాలని చూసన తరుణంలో శ్రీ మధ్ ఖాద్రీ లక్ష్మి నరసంహ సా్మి ఆగ్రహించన 
విధంగా ఎననిడూ లేని విధంగా కదిరి పటటీణంలో అకాల వరాషాలక వరదలు వచ్చ కోనేరు 
మొత్ం కొటుటీకొని వళిళాపోయంది.
శ్రీ మధ్ ఖాద్రీ లక్ష్మీ నరసంహ సా్మి దర్శనం కోసం నితయూం వేలసంఖయూలో కరా్ణటక, 
తమిళన్డు, తెలంగాణ వంటి పొరుగు రాషా్రాల నుంచ భక్లు వసు్ంట్రు గతంలో 
కోనేరులో సా్థనం ఆచరించ దర్శనం కోసం వళేలివారు ఇపు్పడు ఆ పరిస్థతి లేకపోవడం 
వలలి భక్లు ఆవేదన వయూక్ం చేసు్న్నిరు. అంతే కాకండా మర్క 6 నెలలోలి శ్రీ మధ్ ఖాద్రీ 
లక్ష్మీ నరసంహ సా్మి బ్రహోమాతస్వాలు ప్రంభం అవ్నున్నియ అపు్పడు హడా విడి 
చేసే బదులు ముందుగానే కోనేరు అభవృది్ద పనులు పూరి్ చేసే్ కదిరి పటటీణ ప్రజలు, 
సా్మి వారి భక్లు ఎంతో సంతోషసా్రని కదిరి జనసేన పార్టీ తరపున శ్రీ సతయూసాయ 
జిలాలి జనసేన కారయూక్రమాల నిర్హణ కమిటీ సభుయూలు లక్షష్మణ కట్ల తెలియజేసారు.

జనసేన పార్్ట నెలూలారు నగర కమిటీ నియ్మకం
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ నగర, పటటీణ అధయూక్షుల నియామక ప్రక్రియలో భాగంగా 
నెలూలిరు నగర కమిటీ నియామకానికి పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఆమోదం 
తెలిపారు. అధయూక్షునిగా శ్రీ దుగ్శెటిటీ వంకట సుజయ్ బాబును నియమించారు. 
ఈయనతోపాటు మొత్ం 33 మంది సభుయూలతో నగర కమిటీని నియమించారు. నెలూలిరు 
నగర కమిటీ వివరాలు..
ఉపాధయూక్షులు
శ్రీ ముతాయూల సాయ
శ్రీ షేక్ అరషాద్ అయూబ్
ప్రధాన కారయూదరు్శలు
శ్రీ మేదురు వర కమార్
శ్రీమతి గాదం నవీన
శ్రీ అబు్దల్ రెహమాన్
శ్రీ జుతారు మహేష్ శరమా
కారయూదరు్శలు
శ్రీ ఎగ్ సుర్ష్
శ్రీ అళహరి జీవన్
శ్రీమతి పాదరి్ సుకనయూ
శ్రీమతి తలుపూరి ఉమాదేవి
శ్రీ షేక్ ఖాదర్ మసా్న్
శ్రీ జొననిలగడడీ హేమచంద్ర
శ్రీ షేక్ మొయనుదీ్దన్
శ్రీమతి లంబంచెరువు కృష్ణవేణి
శ్రీ షేక్ అజీజ్
శ్రీ షేక్ సాయబాబు
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ఉమ్మడి నెలూలారు జిల్లాలో జనసేన పట్టణాధయుక్షుల 
నియ్మకం

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ పటటీణాధయూక్షుల నియామక ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. 
ఉమమాడి నెలూలిరు జిలాలికి సంబంధించ మూడు పటటీణాలక అధయూక్షుల నియామకానికి 
పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఆమోదం తెలిపారు. పటటీణ కమిటీలను త్రలో 
సంబంధిత జిలాలి అధయూక్షులు ప్రకటిసా్రు. ఉమమాడి నెలూలిరు జిలాలిలో పటటీణాధయూక్షుల 
వివరాలు...
పటటీణం అధయూక్షులు
కావలి - శ్రీ పొబా్ సాయ విఠల్
వంకటగరి - శ్రీ రామారావు అనిల్ కమార్
గ్డురు - శ్రీ పెది్దశెటిటీ ఇంద్రవరధిన్ కమార్

ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో జనసేన 
పట్టణాధయుక్షుల నియ్మకం

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ పటటీణాధయూక్షుల నియామక ప్రక్రియక సంబంధించన 
కసరతు్ ప్రంభమయయూంది. గురువారం ఉమమాడి అనంతపురం జిలాలికి సంబంధించ పది 
పటటీణాలక అధయూక్షుల నియామకానికి పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఆమోదం 
తెలిపారు. పటటీణ కమిటీలను త్రలో సంబంధిత జిలాలి అధయూక్షులు ప్రకటిసా్రు. ఉమమాడి 
అనంతపురం జిలాలిలో పటటీణాధయూక్షుల వివరాలు...
పటటీణం              అధయూక్షులు
హిందూపూర్ - శ్రీ బోయ చంద్రశేఖర్
రాయదుర్ం - శ్రీ మహబ్బ్ బాషా
గుతి్ - శ్రీ పాటిల్ సుర్ష్
తాడిపత్రి - శ్రీ కందుకూరి నరసంహాచారి
గుంతకల్ - శ్రీ బండి శేఖర్
మడకశర - శ్రీ తీరకనని యశ్ంత్

సంయుక్ కారయూదరు్శలు
శ్రీమతి దాసరి మాధురి
శ్రీ పతి్ రాము
శ్రీ కలాయ చనని రాజా
శ్రీ బతా్ శ్రీకాంత్
శ్రీ అముదల సుమంత్
శ్రీ యర్ంశెటిటీ వాసు
శ్రీ దుగలూరు ఉదయ్ కమార్
శ్రీ కొలులి వంకట కళ్యూణ్
శ్రీ ఉప్పలపాటి రమేష్ రాజు
శ్రీ పెనేటి న్గేంద్రబాబు (చనని)
శ్రీమతి షేక్ రిహాన
శ్రీ గంగనేని శ్రావణ్ కమార్
శ్రీ ఉమమానబోయన బాలారావు
శ్రీ షేక్ రఫ్
శ్రీ పూడి జన్రధిన్ రావు
శ్రీ కొలిలిపాక ప్రసాద్
శ్రీ శరవణ్

పుటటీపరి్ - శ్రీ బొగ్రం శ్రీనివాసులు
పెనుగొండ - శ్రీ పెనుగొండ లోకష్
కదిరి - శ్రీ కాయల వంకట చలపతి
కళ్యూణదుర్ం - శ్రీ చలపాడి రమేష్
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