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15న జనసేన పార్టీ మంగళగిరి కార్యాలయంలో 

స్వాతంత్యా అమృతోత్సవాలు
•14న ఐటీ సమన్వయకర్తలు, వలంటీర్లతో సమావేశం
• పాల్గొననున్న శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
శతఘ్్న న్యాస్:  దేశ స్్వతంత్యా అమృతోత్సవ వేడుకలను జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
కారాయాలయంలో ఘనంగా నిర్వహంచందుకు సన్్నహాలు చస్్తన్్నరు. పార్టీ అధయాక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు 15వ తేదీ ఉదయం మంగళగిరిలోని పార్టీ రాష్ట్ర కారాయాలయంలో 
త్రివర్ణ పతాకాని్న ఎగురవేసి వందనం చస్్తరు. ఈ సందర్ంగా పార్టీ న్యకులు, 
శ్రేణులను ఉదేదేశంచి ప్రసంగిస్్తరు. 14వ తేదీన జనసేన పార్టీ ఐటీ సమన్వయకర్తలు, 
ఐటీ వలంటీర్ల సమావేశం ఏరాపాటంది. పార్టీ కారయాక్రమాలకు ఐటీ నిపుణులు 
సహాయసహకారాలపై చరిచిస్్తరు. న్తన స్ంకేతిక పరిజ్ఞాన్ని్న పార్టీ నేతలు, శ్రేణులు 
సమర్ంగా వినియోగించుకోవడం గురించి ఐటీ నిపుణులు వివరిస్్తరు. ఈ సమావేశంలో 
పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, పార్టీ పి.ఏ.సి. ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ 
గారు, పార్టీ ఐటీ సెల్ ఛైర్మన్ శ్రీ శ్రీనివాస్ మిరియాల గారు పాల్గొంటారు. పార్టీ పి.ఏ.సి. 
సభ్యాలు, రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరుశులు, జిల్్ల అధయాక్షులు ఈ సమావేశానికి హాజరవుతారు.

అందాల రుషికండ అరణయా రోదన!
* విశాఖ తీరంలో విధ్వంస కాండ
*ప్రకృతిని న్శనం చస్్త పరిహాసం
* సీఆర్ జడ్ నిబంధనలు పటటీంచుకోని ప్రభ్త్వం
* కోరుటీలకు తిరకాస్ సమాధాన్లు
* ఆరోపణలు లెక్క చయని సరా్కరు
శతఘ్్న న్యాస్: వెన్్నలో్ల పాలకంకిల్.. శశరంలో తేమ బందువుల్.. కండలో్ల 
కోయిల పాటల్... ఎండలో్ల చినుకు జ్డల్.. అందాల విశాఖ నగరం 
గురించి ఎంత వరి్ణంచిన్ ఏదో మిగిలిపోయిందన్న బాధ ఉండిపోతంది. 
సముద్ర తీరాన వంపులు తిరుగుతూ నిరి్మతమైన ఈ నగరం ఓ అదు్తాల 
సంగమం. నిలువెత్త రాజస్నికి నిదరశునం. ఈ స్ందర నగరం గత 
మూడేళ్్లగా ఎందుకో మూగరోదన అనుభవిస్తంది. గుండెలో్ల తగులుతన్న 
గాయాలను అదిమిపటటీ ఆక్రోశస్తంది. విశాఖ వేదికగా జరుగుతన్న 
ప్రకృతి విధ్వసం అంతలేని విల్పాని్న మిగులుచితోంది. ప్రకృతి అందాలతో 
తళ్కులీనుతూ.. నిష్కలంకమైన మనుషుల మధయా తొణికిసల్డుతూ 
కనిపించ విశాఖ రూపురేఖలు క్రమంగా మారిపోతన్్నయి. రుషికండ 
విధ్వంసంతో విశాఖపట్నం నగరానికి ప్రమాద ఘంటకలు బలంగా 

వినిపిస్్తన్్నయి. అందాల వెన్నముదదేల్ ఉండే విశాఖ హంగులు జగన్ ముఖయామంత్రి అయిన తరా్వత మెల్లమెల్లగా కరిగిపోతన్్నయి.

రుషికండ పరాయాటక ప్రాజెకుటీ పునరుద్ధరణ పేరుతో ప్రభ్త్వం స్గిస్్తన్న విధ్వసం వివాదానికి దారి తీస్తంది. దీనిపై వరుస కోరుటీ కేస్లు అసలు అక్కడ ఏ జరుగుతందోనన్న 
ఉత్కంఠను రేకెతి్తస్్తన్్నయి. కేంద్ర ప్రభ్త్వ శాఖలను, కోరుటీలను మభయా పెటటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్త్వం అంత మండిగా రుషికండ విషయంలో ఎందుకు ముందుకు వెళ్తంది 
అన్నది కూడా అంతపటటీడం లేదు. కండను చాల్ వరకు చదును చసి, తీర ప్రాంత క్రమబదీ్ధకరణ మండలి (సీఆర్ జడ్) నిబంధనలను ప్రభ్త్వమే ఉల్లంఘ్స్తందన్న 
ఆరోపణలు బలంగా వినిపిస్్తన్్నయి. కండను ఇష్టీనుస్రం తవే్వయడంతో తీర ప్రాంత సహజ వాతావరణం పూరి్తస్్యిలో దబ్బతింటందని పరాయావరణవేత్తలు ఆవేదన 
వయాక్తం చస్్తన్్నరు.
- రుషికండ పనులకు సంబంధంచి ఏపీ పరాయాటకాభివృది్ధ శాఖ గతంలోనే సీఆర్ జడ్ అనుమతలకు దరఖాస్్త చసింది. మే 19వ తేదీన కేంద్ర అటవీ పరాయావరణ శాఖ 
కని్న షరతలతో కూడిన అనుమతలు మంజూరు చసింది. ఈ అనుమతలను చూపి.. క్షేత్స్్యిలో వాటకి భిన్నంగా పూరి్తగా విధ్వసం జరుగుతోందన్నది వివాదానికి 
కారణం. నిబంధనల మేరకు అనుమతలు ఇసే్త... వాటని కాదని ఇష్టీనుస్రం తవ్వకాలు జరుపుతన్్నరని న్యాయస్్న్లో్ల కేస్లు దాఖలయాయాయి. దీంతో పాటు కేంద్ర 
అటవీశాఖకు సైతం రాష్ట్ర అధకారులు తపుపాడు సమాచారం ఇచిచి అనుమతలు తెచుచికున్్నరనే విషయం విస్మయం కలిగిస్తంది.
- రుషికండ హల్ ఏరియా విసీ్తర్ణం 61 ఎకరాలు. గతంలో ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ పరాయాటకాభివృది్ధ సంస్ ఆధ్వరయాంలో నిరా్మణాలు ఉండేవి. పరాయాటకులు ఇక్కడికి వచిచి 
ప్రకృతి అందాలను ఆస్్వదించవారు. రుషికండ ప్రాంతం విశాఖ నగరానికి పచచిట పుటుటీమచచి. దీనిలో కేవలం 9.88 ఎకరాలో్ల మాత్మే ప్రాజెకుటీను చపటటీనటు్ల 
ఏపీ పరాయాటక అభివృది్ధ సంస్ అనుమతలు తెచుచికుంది. అయితే దీనికి భిన్నంగా క్షేత్స్్యిలో తవ్వకాలు, నిరా్మణాలు జరుగుతన్్నయి. ఇచిచిన అనుమతల కంటే 
మూడింతలు ఎకు్కవ తవ్వకాలు జరిగాయి. కండ మధయాలో చిన్న భాగం తపపా.. మిగిలిన ప్రాంతమంతా తవి్వనటు్లగా శాటలైట్ చిత్రాలో్లన్ సపాషటీంగా కనిపిస్తంది. సీఆర్ 
జడ్ అనుమతల మేరకు మత్తం కండపై 139 చెట్లను మాత్మే తొలగించినటు్లగా చూపి... క్షేత్స్్యిలో మాత్ం అడుడువచిచిన ప్రతి చెటుటీను నరికేశారు.
- సీఆర్ జడ్ అనుమతలు కావాలంటే విశాఖ మహా ప్రాంత అభివృది్ధ సంస్ నిబంధనలు కచిచితంగా పాటంచాలి. మాసటీర్ పా్లన్ ప్రకారం నడుచుకోవాలి్స ఉంటుంది. 
ఇదేమీ పాటంచకుండా కేంద్ర అటవీశాఖను తపుపాదోవ పటటీంచారు. 2021 మాసటీర్ పా్లన్ కాకుండా 2041 మాసటీర్ పా్లన్ ప్రకారం సీఆర్ జడ్-2లో కండను చూపి 
అనుమతలు తీస్కున్్నరు. నవంబరు నుంచి అమలులోకి రావలి్సన 2041 మాసటీర్ పా్లన్ ను ముందుగా అనుమతల కోసం వాడుకోవడం గమన్ర్ం.
- మరోపక్క రుషికండలో జరుగుతన్న పనులో్ల తవి్వన ఎర్రమటటీని సముద్రతీరంలో వేయడం కూడా తీవ్ర విమరశులకు దారి తీస్తంది. తిమా్మపురం నుంచి ఎర్రమటటీ దిబ్బల 
వరకు ఉన్న 10 కిలోమీటర్ల ప్రాంతంలో ఈ మటటీని సముద్ర తీరంలోనే పారబోస్్తన్్నరు. దీంతో సహజ సముద్ర తీరం కాలుషయాకాస్రంగా మారుతోంది. మత్స్య సంపదను 
పాడుచస్్తన్్నరు. కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

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


ఆదివారం, 14 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఇంకెన్ని టీటీడీ ఆస్తులను ప్రభుతవా కార్యాలయాలుగా మారుస్తురు..!!
శతఘ్్న న్యాస్: కత్త కారాయాలయాలు నిరి్మంచుకో లేనపుపాడు కత్త జిల్్లలుగా విభజించడం ఎందుకు..?
టటడి ఆస్్తలని్నటనీ వైసీపీ ప్రభ్త్వం ధ్వంసం చస్్తంది జనసేన ఆగ్రహ వయాక్తం..
తిరుపతి లో మెటరి్నటీ హాసిపాటల్ ను ముని్సపల్ కారాయాలయముగా మారచినున్న వైసిపి ప్రభ్త్వం ను, ముని్సపల్, టీటీడీ అధకారులను నిలదీస్్త, తక్షణమే ఇటువంట చరయాలను 
ఆపివేయాలని ఈ మెటరి్నటీ హాసిపాటలు్క ఎంతో పేరు ఉందని జిల్్ల నలుమూలల నుంచి పేదవారు ఇక్కడికి వస్్తరని వారికి అసౌకరయాం కలగకుండా చూస్కునే బాధయాత ఈ ప్రభ్త్వం 
పైన సంబంధత అధకారుల పైన ఉందని జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంలో శనివారం ధరా్న కారయాక్రమం నిర్వహంచడం జరిగింది..
ఈ సందర్ంగా ఆకే పార్టీ స్భాషిని, రాజేష్ యాదవ్, బాబజి, స్మన్ బాబు, మునస్్వమి, వనజమ్మ, పారు్, అమృత, కీర్తన, లక్ష్మి, బలరాం, ఆనంద్, బాటస్రి, మనోజ్, స్యిదేవ్, దిలీప్, 
హమవంత్, రమేష్, మరియు రాష్ట్ర, జిల్్ల, పటటీణ న్యకులతో కలిసి తిరుపతి జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి కిరణ్ రాయల్ మాటా్లడుతూ ఇంకెని్న టీటీడీ ఆస్్తలను ప్రభ్త్వ కారాయాలయాలుగా 
మారుస్్తరని, కత్త కారాయాలయాలు నిరి్మంచుకో లేనపుపాడు కత్త జిల్్లలుగా విభజించడం ఎందుకని, టటడి ఆస్్తలని్నటనీ వైసీపీ ప్రభ్త్వం ధ్వంసం చస్్తందని, రాయలసీమలోనే ఎంతో 
ప్రతేయాక పేరుగాంచిన హాసిపాటల్్స లలో మెటరి్నటీ హాసిపాటల్ ఒకటని, తిరుపతి, చుటుటీపక్కల ప్రాంతాల నుంచ కాకుండా చితూ్తరు జిల్్ల మరియు పక్క జిల్్లల నుంచి కూడా ఇక్కడకు 
పేషంటు్ల వస్్త ఉంటారని అల్ంటది ఈ హాసిపాటలో్ల పేషంటు్ల ఉండగానే తిరుపతి నగరపాలకసంస్ అని బోరుడు పెటటీడం చాల్ దారుణం అని తిరుపతిలో ఉన్న ప్రభ్త్వ, ప్రజల ఆస్్తలే 
కాకుండా టీటీడీ ఆస్్తలను కూడా కాజేస్్తన్్నరు అనడానికి ఇదే ఒక ఉదాహరణ అని, ఈ హాసిపాటల్ ను ఇల్నే కనస్గించాలి ప్రభ్త్వ కారాయాలయాలుగా మారిసే్త నగరంలో ట్రాఫిక్ 
సమసయాలతో సహా అంబులెన్్స లకు, అతయావసర చికిత్సలకు అంతరాయం కలుగుతంది కాబటటీ, ఈ నిర్ణయాని్న మారుచికని వేరొక చోటకు ముని్సపల్ కారాయాలయమును మారుచికోవాలని, 
లేదు ఇక్కడే కనస్గిస్్తము అన్నట్లయితే జనసేన పార్టీ తరపున పెదదే ఎత్తన నిరసన ధరా్నలకు దిగుతామని హెచచిరించారు.
అదేవిధంగా పటటీణ అధయాక్షుడు రాజ్రెడిడు మాటా్లడుతూ గతంలోను టీటీడీ కి సంబంధంచిన అతిథి గృహములను ప్రభ్త్వ కారాయాలయాలుగా మారాచిరని ఇల్నే కనస్గితే టటడి ఆస్్తలు 
ఒక్కట కూడా మిగలవని, హాసిపాటల్్స సిబ్బందితో సహా స్్నిక ప్రజలు, పేషంటు్ల ఈ నిర్ణయాని్న వయాతిరేకిస్్తన్్నరని ఇల్ంట నిర్ణయాలను వెంటనే వెనకి్క తీస్కోవాలని వారు తీవ్రంగా 
ఆగ్రహం వయాక్తం చశారు.

*ప్రభ్త్వం చెబుతన్న మాట ఇదీ...
- రుషికండ మీద ఉన్న భవన్లను ర్ డెవలప్ చస్్తమని మాత్మే ప్రభ్త్వం అనుమతలు తీస్కుంది. ఉన్న భవన్లను మరింత అందంగా నిరి్మస్్తమని మాట ఇచిచి 
అనుమతలు తెచుచికని ఇష్టీనుస్రం తవ్వకాలు చస్తంది. రుషికండపై గతంలో ఉన్న రిస్రుటీ పాతది కావడంతో దాని స్్నంలో విల్సవంతమైన సౌకరాయాలు కలిపాంచి, 
పరాయాటకులకు కత్త అనుభూతి కలిగించందుకు పనులు చపడుతన్్నం. 9.88 ఎకరాలో్ల 7 బా్లకులు కత్తవి నిరి్మస్్తన్్నం. 5.18 ఎకరాలో్ల నిరా్మణాలు, మిగిలిన చోట గ్రీన్ 
బెల్టీ ఉంటుంది. 5.18 ఎకరాల నిరా్మణాలో్ల 2.71 ఎకరాలో్ల కాంక్రీటు నిరా్మణాలు రాబోతన్్నయి. ఈ ప్రాజెకుటీ నవంబరు కల్్ల పూరి్త చస్్తమని ప్రభ్త్వం చెబుతోంది.
- ముందస్్త అనుమతి లేకుండా ఎవరైన్ భవన నిరా్మణ పనులు చపడితే జీవీఎంసీ టౌన్  పా్లనింగ్  విభాగం అధకారులు పనులను అడుడుకుంటారు. అపపాటకే జరిగిన 
నిరా్మణాలను కూలిచివేస్్తరు. కానీ రుషికండలో ఇందుకు విరుద్ధంగా జరుగుతన్్న పటటీంచుకోవడం లేదు.
- రుషికండ వదదే సీఆర్ జడ్  నిబంధనలను ఉల్లంఘ్ంచి విధ్వంసం సృషిటీస్్తన్్నరని కంతమంది ఇపపాటకే హైకోరుటీలో పిటషన్  వేశారు. దీనిపై విచారణ జరుగుతోంది. 
అయినపపాటకీ ఏపీటీడీసీ మాత్ం పనులను నిలుపుదల చయడం లేదు. అంతేకాక కోరుటీ నుంచి తమకు వయాతిరేకంగా నిర్ణయం వస్్తందని గ్రహంచిన పరాయాటకాభివృది్ధ 
సంస్ అధకారులు.. ముందు జ్గ్రత్తగా రుషికండపై సరే్వ నంబరు్ల 19/1, 19/2, 19/3, 19/4లో 3 బా్లక్ ల నిరా్మణానికి బలిడుంగ్  పా్లన్  జ్ర్ చయాలంటూ ముద్రగడ 
అరవింద్  అనే వయాకి్త పేరుతో జూలై 13న ఆన్ లైన్ లో దరఖాస్్త చశారు. దరఖాస్్త ఫీజు కింద రూ.10 వేలు చెలి్లంచడంతో అతని పేరుతో తాతా్కలిక బీఏ నంబరు జనరేట్  
అయింది. ఈ దరఖాస్్త జీవీఎంసీ అధకారులకు చరడంతో దరఖాస్్తలో పేరొ్కన్న నిరా్మణాలకు సంబంధంచిన డాకుయామెంటులు, సీఆర్ జడ్  ఎన్ వోసీ, ఇతర పత్రాలను 
అందజేయాలని, అల్గే పా్లన్  జ్ర్కి డెవలప్ మెంట్  ఛార్జిలు, పరి్మషన్  ఫీజు, లేబర్ సెస్  వంటవనీ్న కలిపి స్మారు రూ.19 కోటు్ల చెలి్లంచాలని ఆదేశంచారు. అపపాట 
నుంచి ఎవరూ జీవీఎంసీ అధకారులను సంప్రదించకపోవడంతో దరఖాస్్త పెండింగ్ లోనే ఉంది. జీవీఎంసీ అధకారులు కోరిన పత్రాలతో పాటు పేరొ్కన్న ఫీజు చెలి్లసే్తనే 
శాశ్వత పా్లన్  ప్రొసీడింగ్్స  జ్ర్ అవుతాయి. అంతవరకూ అక్కడ ఎల్ంట నిరా్మణాలు చపటటీకూడదు. కానీ రుషికండపై ఇపపాటకే ఒక అంతస్్ నిరా్మణం పూరి్త చసి, రెండో 
అంతస్్ నిరా్మణానికి పనులు చురుగాగొ స్గుతన్్నయి.
*ప్రశ్నసే్త కేస్లే...
- రుషికండపై జరుగుతన్న తవ్వకాలు, పరాయాటక ప్రాజెకుటీ పునరుద్ధరణ పనులు ఎవరైన్ పరిశీలించందుకు వెళ్్తన్్న వారిపై ఇష్టీనుస్రం పోలీస్లు కేస్లు నమోదు 
చస్్తన్్నరు. అంతా రహసయా పద్ధతిలో ఓ ప్రైవేటు సంస్తో పనులు చయిస్్తన్్నరు. జూలై 31న రుషికండపై తవ్వకాల పరిశీలనకు సీనియర్  న్యాయవాది కేఎస్  మూరి్త, 
జనసేన కారొపారేటర్  పీతల మూరి్త యాదవ్  వెళ్్లరు. అయితే ప్రైవేటు స్లంలోకి అక్రమంగా ప్రవేశంచారంటూ అరిలోవ పోలీస్లు వారిపై కేస్ నమోదు చశారు. ఇది 
అక్రమ కేస్ అని, దానిని కటటీవేయాలని కేఎస్ మూరి్త హైకోరుటీలో అతయావసర వాయాజయాం దాఖలు చశారు. దీంతో తరుపరి చరయాలను కోరుటీ నిలిపివేసింది. ఇల్ ప్రతి ఒక్కరినీ 
కేస్ల పేరుతో భయపెటటీడం ప్రభ్తా్వనికి అలవాటుగా మారింది.
- రుషికండను పూరి్తగా చదును చసి భవన నిరా్మణాలకు ఆంధ్రప్రదేశ్  పరాయాటక శాఖ ప్రతిపాదనలను సిద్ధం చస్తందన్నది ఇపుపాడు ప్రధాన ఆరోపణ. రుషికండపై 
5 ఎకరాల విసీ్తర్ణంలోనే నిరా్మణాలు చపడుతన్్నమని చెపిపాన ప్రభ్త్వం దాదాపు 21 ఎకరాలలో పనులను కనస్గిస్తందన్నది న్యాయస్్న్లో్ల వినిపిస్్తన్న వాదన. 
మరొకట ఏమిటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్  పరాయాటక సంస్ నిరి్మస్్తన్న భవన్లు ఏవీ అదదేకు ఇచచి మాదిరిగా లేవని, అవి ముఖయామంత్రి కాయాంపు కారాయాలయం, సచివాలయ భవన్ల 
మాదిరిగా ఉన్్నయనే అభిప్రాయాలు వయాక్తమవుతన్్నయి.
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లక్ష మొక్కల పంపిణీ కారయాక్రమం..
శతఘ్్న న్యాస్: రాజ్నగరం నియోజకవరగొం, 75వ స్్వతంత్ దినోత్సవ పురస్కరించుకుని… రాజ్నగరం 
నియోజకవరగొంలో ఆగస్టీ 15వ తేదీన ఒక్కరోజే లక్ష జ్మ మక్కలు పంపిణీ కారయాక్రమం….. రాజ్నగరం 
నియోజకవరగొ జనసేన న్యకులు బత్తల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి ల ఆధ్వరయాంలో…. జనసేన పార్టీ 
ప్రధాన సిదా్ధంతాలో్ల ఒకటన పరాయావరణ పరిరక్షణ కు పెదదేపీట వేయాలని…. పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆశయం 
లక్ష్యం చరాలని మహా సంకలపాంతో…. ఒక్కరోజే రాజ్నగరం నియోజకవరగొంలో…. ఉన్న ప్రతి ఇంటకి…. 
ప్రతి మనిషికి ఆరోగాయాని్న పంచ జ్మ మక్క పంపిణీ చయాలని జనసేన పక్షాన నిర్ణయం తీస్కోవడం 
జరిగింది.. మక్క యొక్క విశషటీతను ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన కలిపాంచాలని.. అవగాహనతో కూడిన కరపత్ం 
కూడా పంచడం జరుగుతంది.. ఆగస్టీ 15వ తేదీన, రాజ్నగరం నియోజకవరగొంలో ఉన్న ప్రతి గ్రామంలో.. 
ఈ కారయాక్రమాని్న విజయవంతం చస్్తరని.. న్యకులకు, జనసైనికులకు, ఆయా గ్రామ ప్రజలకు జనసేన పర్్త్య 
తరపున విజఞాపి్త చడం జరిగింది..

జనం కోసం జనసేన మహాపాదయాత్ 9వ రోజు
శతఘ్్న న్యాస్: రాజ్నగరం నియోజకవరగొం, రాజ్నగరం మండలం, తూరుపా గానుగూడెంలో.. 
రాజ్నగరం నియోజకవరగొ జనసేన న్యకులు బత్తల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి ల 
ఆధ్వరయాంలో జనం కోసం జనసేన మహాపాదయాత్ 9వ రోజు కర్రయా్క్రమం విజయవంతంగ జరిగింది.. 
ఈ కారయాక్రమంలో సరపాంచ్ గళ్ళ రంగారావు పరయావేక్షణలో.. పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆశయాలను, 
సిదా్ధంతలను వివరిస్్త…. జనసేన పార్టీకి ఈస్రి ఒక అవకాశం ఇవా్వలని… జనసేన పార్టీ ప్రభ్త్వం 
స్్పించడానికి ప్రజలందరూ సహకరించాలని విజఞాపి్తచస్్త…. జనసేన పార్టీ విధవిధాన్లు ముద్ంచిన 
కరపత్రాలు పంచడం జరిగింది. ఈ జనం కోసం జనసేన (పాదయాత్) కారయాక్రమంలో న్యకులు, 
జనసైనికులు పాల్గొన్్నరు.

పవననని చేనేత బాట – 50 రోజు
శతఘ్్న న్యాస్: జనసేన పార్టీ చీరాల నియోజకవరగొం పరిధలో జరుగుతన్న పవనన్న 
చనేత బాట 50 రోజు కారయాక్రమం ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్్ల అధయాక్షుడు షేక్ రియాజ్ 
ఆధ్వరయాంలో జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో అధయాక్షుల వారు మాటా్లడుతూ 50 రోజులుగా 
కారయాక్రమాని్న అంకిత భావంతో కనస్గిస్్తన్నటువంట కర్ణకిరణ్ తేజ కు మరియు 
అతని మిత్ బృండం పస్పులేట స్యి, పింజల సంతోష్, వరం బూడిద, పృథ్్వ శ్రీహరి, 
పల్లపొలు స్యి లకు ప్రతేయాక అభినందనలు తెలియపరిచిన్రు. ప్రభావంతో ఇదే 
స్ఫూరి్తతో చీరాల నియోజకవరగొం మత్తం చనేతల సమసయాలు తెలుస్కోమని చెపపాడం 
జరిగినది.
అధయాక్షులు షేక్ రియాజ్ మాటా్లడుతూ జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ 
గారు చనేతరంగానికి ప్రతేయాక బ్ండ్ అంబాసిడర్ గా ఉన్్నరు. ఎపుపాడు చనేతలి్న 
స్మరించుకుంటు కళ్కారులుగా గౌరవిస్్త మాటా్లడుతంటారు. వాళ్ళ మీద ఆయనకు 
ప్రతేయాక దృషిటీ ఉన్నది. రైతన్న తరా్వత నేతన్న అని చెపిపా కారి్మకులకు మంచి గిటుటీబాటు 
ధరలు కలిపాంచ విధంగా కేంద్ర ప్రభ్త్వంతో మాటా్లడి వాళ్ళ సమసయాలు పరిష్కరించ 
విధంగా ప్రయత్నం చస్్తన్్నరు అని చెపపాడం జరిగింది.
ఈ క్రమంలో ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్్ల ఊపాధయాక్షులు చిటటీం ప్రస్ద్, జిల్్ల కారయాదరిశు 
గూడూరు శవరాం ప్రస్ద్, రాయని రమేష్ , ముతాయాల కళ్యాణ్, ప్రోగ్రాం కోఆరిడునేటర్ 
పాలవలస శ్రీనివాస్ మరియు జనసేన న్యకులు పాల్గొన్్నరు.

కౌలు రైతులకు బియయాం అందజేత
శతఘ్్న న్యాస్: తూరుపాగోదావరి జిల్్ల నిడదవోలు మండలం పెండాయాల గ్రామంలోరాష్ట్రంలో 
అపుపాల బాధలు తాళలేక ఆత్మహతయా చస్కున్న కౌలురైతలను ఆదుకోవడానికి రైత 
భరోస్ యాత్ చస్్తన్నజనసేన అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ స్ఫూరి్తతో నిడదవోలుమండలం 
పెండాయాల గ్రామ జనసేన పార్టీ ఎంపీటీసీ వాకా ఇంద్రాగౌడ్ ఆధ్వరయాంలో ఇటీవల గోదావరి 
వరదల కారణంగాపంటలు నషటీపోయిన కౌలు రైతలను గురి్తంచి పెండాయాలపరిధలోని 55 
మంది కౌలు రైతలకు ఒక్కక్కరికి 25 కేజీలచొపుపాన బయయాం పాయాకెటు్ల పంపిణీ చశారు. 
ఈ కారయాక్రమంలోఉమ్మడి పశచిమగోదావరి జిల్్ల జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు కోటకలపూడి 
గోవిందరావు, రాష్ట్ర కారయాదరిశు ప్రియా సౌజనయా,తాడేపలి్లగూడెం నియోజకవరగొం 
ఇంచార్జి బొలిశెటటీ శ్రీనివాస్. తణుకు నియోజకవరగొ ఇన్చిర్జి విడివాడ రామచంద్రరావు, 
జిల్్ల కారయావరగొ సభ్యాలు, నిడదవోలు నియోజకవరగొ జనసేనన్యకులు, కారయాకర్తలు 
పాల్గొన్్నరు. ఈ సందర్ంగాఎంపిటసి న్కా ఇంద్ర గౌడ్ మాటా్లడుతూ ఆపదలో 
ఉన్న వారిని ఆదుకోవడమే జనసేన అని, ఈ యొక్క కారయాక్రమానికిసహకరించిన 
నిడదవోలు నియోజకవరగొ జనసేన న్యకులకుజనసైనికులకు హృదయపూర్వక 
ధనయావాదాలుతెలియజేశారు.

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

రొట్టీలపండుగలో పాల్గొనని జనసేన వీరమహిళలు
శతఘ్్న న్యాస్: న్ల్్లరు లో అతయాంత ప్రాచీనమైన, ప్రాచురయాంగాంచిన, కులమతాలకు అతీతమైన 
పండుగ రొటటీలపండుగ. అతయాంత ఘనంగా జరిగిన ఈ కారయాక్రమంలో హాజరైన జనసేన 
వీరమహళలు జనసేన పార్టీ వీరమహళలు పాల్గొని.. 2024 లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు సీ.ఎం 
అవా్వలని రొటటీలు పటటీన రాష్ట్ర కారయాదరిశు శ్రీమతి ఆకేపాట స్భాషిణి పెన్్న, కృష్ణ రిజిన్ల్ 
కోఆరిడునేటర్ విజయలక్ష్మి కోల్ జనసేన న్ల్్లరు జిల్్ల కారయాదరిశు రాధమ్మ, వసంత రేవతి, వీర 
మహళలు హాజరయ్ మస్్తనయయా ఆశీరా్వదం ఎపుపాడు పవన్ కళ్యాన్ పవన్కళ్యాణ్ గారికి ఉండాలని 
అయన ఆయురారోగాయాలతో క్షేమంగా ఉండాలని రొటటీలుపటటీ ప్రారి్ంచారు.

టమోటా ప్రాసెసంగ్ యూన్ట్లను ఏర్పాటు చేయాలి: 
జనసేన డిమాండ్

శతఘ్్న న్యాస్: అనంతపురం జిల్్ల 
కళ్యాణదురగొంలో జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వరయాంలో టమోటా రైతలు 
దగగొరికి వెళ్్ల మాటా్లడటం జరిగింది.. 
అనంతపురం జిల్్లలో 15 వేలు హెకాటీరో్ల 
టమోటాను పండించడం జరిగింది. వేల 
మంది రైతలు మూడు న్లలు కషటీపడి 
పండించిన పంటను గిటుటీబాటు ధర లేక 

రోడుడు పక్కన పారవేస్్త ఉన్్నరు.. 2017 సంవత్సరంలో పాదయాత్లో జగనో్మహన్ రెడిడు 3000 
కోట్ల రూపాయలతో ధరలు సి్ర్కరణ నిధ ఏరాపాటు చసి రాయలసీమ ప్రాంతంలో శీతల గిడడుంగులు 
ఏరాపాటు చస్్తం అని, ఆహార శుది్ధ విభాగం కింద జూయాస్ తయారు చసే పరిశ్రమ ఏరాపాటు చస్్తమని 
హామీలు ఇచిచి పూరి్తగా మరిచిపోయారు… టమోటా రైతలకు కోత కోయడానికి కూలీలకు కూడా 
డబు్బలు చెలి్లంచలేక వయావస్య పొలంలో అల్గే టమోటా పంటను వదిలేస్్తన్్నరు.. ప్రభ్త్వం 
టమోటా ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లను ఏరాపాటు చయాలని జనసేన పార్టీ తరపున డిమాండ్ చయడం 
జరిగింది… ప్రభ్త్వం ఏరాపాటు చయలేని పక్షంలో జనసేన ప్రభ్త్వం రాగానే టమోటా జ్మ్, 
టమోటా కూరగాయ ప్రాసెసింగ్ యూనిటు్ల ఏరాపాటు్ల చస్్తమని ఈ సందర్ంగా రైతలకు 
తెలియజేయడం జరిగింది… జై కిస్న్, రైతే రాజు, రైతే దేశానికి వెన్్నముక అనేవి మాటలు వరకే 
పేపర్ల వరకే పరిమితం అయాయాయి. కచిచితంగా జనసేన పార్టీ రైతలకు అండగా ఉంటుంది అని 
ఈ సందర్ంగా అనంతపురం జిల్్ల జనసేన పార్టీ జ్యింట్ సెక్రెటర్ బాలయాం రాజేష్, జనసేన వీర 
మహళ్ షేక్ తార, జ్కీర్ వంశీ, శ్రీ హర్ష, ముక్కన్న రైతలకు తెలియజేశారు.

ఏలూరులో హర్  ఘర్  తిరంగా కాయాంపెయిన్ 
శతఘ్్న న్యాస్: ఏల్రు: బ్రిటష్ పాలన నుండి స్్వతంత్యాం వచిచి 75 వసంతాలు పూరి్త 
చస్కున్న శుభ సందర్ంగా భారత ప్రభ్త్వం ఇచిచిన పిలుపు మేరకు ప్రతి ఇంటకి 3 రోజుల 
పాటు జ్తీయ జెండా ఎగురవేయాలని స్చనలు పాటస్్త స్్నిక ఏల్రు త్రిన్థ్ ఫ్యాషన్ 
అధనేత రాజ్ ఆధ్వరయాంలో జెండా పంపిణీ కారయాక్రమం మరియు రాయాలీ నిర్వహంచడం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయా అతిథిగా పశచిమ గోదావరి జిల్్ల, జనసేన అధకార ప్రతినిధ, ఏల్రు 
నియోజకవరగొ ఇంచారిజి రెడిడు అపపాల న్యుడు పాల్గొన్్నరు.

ప్రమాదాన్కి గురైన జనసైన్కుడికి అండగా 
శివదత్ బోడపాటి

శతఘ్్న న్యాస్: ఎస్ రాయవరం మండలం, గుర్రాజు పేట పంచాయతీలో ఉన్న 
జనసైనికుడు అండిబోయిన న్కరాజు ఇటీవల ప్రమాదానికి గురై స్మారు 
సంవత్సరం పాటు పూరి్తగా మంచానికే పరిమితం అవా్వలి్సన పరిసి్తి ఉందని 
తెలుస్కున్న దండవాక న్యకులు పికి్క గోవిందు, పార్టీ రాష్ట్ర కారయాదరిశు శవదత్ 
బోడపాట కు తెలియపరచిన వెంటనే శవదత్ సపాందించి నక్కపలి్ల, ఏస్ రాయవరం 
మండల్ల జనసేన కారయాకర్తలు మరియు గుర్రాజు పేట జనసైనికుల సమక్షంలో 
ఆ కుటుంబానికి 25 కేజీల బయయాం, న్న్, పపుపాలు, పంచదార మరియు పలు 
నితాయావసర సరుకులతో పాటు కంత నగదు సహాయాని్న కూడా అందించడం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో కురందాస్ అపపాలరాజు, పికి్క స్్వమి, కోదండరాం, 
పపపాల శవ, గణేష్, జ్యాతి కుమార్, వరహాల బాబు, అల్్లడ రమణ, రాజు, తోట 
అపాపారావు, న్గేశ్వరరావు, శవాజి, జగదీష్, రాజు స్రయా తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

అనారోగయాంతో బాధపడుతునని వయాకితుకి 
ఆరిథిక తోడ్పాటు

శతఘ్్న న్యాస్: రాజ్లు మండలం, చింతలపలి్ల గ్రామంలో అన్రోగయాంతో 
బాధపడుతన్న గుబ్బల రాంబాబు కు వైదయా ఖరుచిల నిమిత్తం గల్ఫూ యువ నేస్తం 
సేవా సమితి వారు ఇరవై వేల రూపాయిలను.. అల్గే ఘనస్ల రామరాజు 
ఒక వేయియా రూపాయిలను ఆరి్క తోడాపాటుగా శనివారం రాజ్లు వైస్ ఎంపీపీ 
ఇంటపలి్ల ఆనంద రాజు సమక్షంలో ఆయన చతల మీదుగా అందించారు. ఆరి్క 
తోడాపాటును అందించిన దాతలను వైస్ ఎంపీపీ ఇంటపలి్ల అభినందించారు. 
అంతేకాకుండా ఆపదలో ఉన్న వారికి, అన్రోగయాంతో బాధపడుతన్న వారికి 
గల్ఫూ యువ నేస్తం సేవా సమితి చస్్తన్న సహాయ సహకారాలు విలువకటటీలేనివని 
ఇంటపలి్ల ఆనందరాజు పేరొ్కన్్నరు. ఈ కారయాక్రమంలో ఘనస్ల బాల్జీ, కోళ్ల 
సతి్తబాబు, ఇంటపలి్ల న్ని, కాండ్రేగుల శ్రీహరి, కాండ్రేగుల ప్రస్ద్, సతయా, చైతనయా, 
గుబ్బల శవ శంకర్, కాండ్రేగుల న్గరాజు, కటాటీ వాస్, నగరం న్ని, కాండ్రేగుల 
జ్నికిరామ్, బొంత రమేష్, కడలి కృష్్ణరుజినుడు, దంగ సతి్తబాబు తదితరులు 
పాల్గొన్్నరు.

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


ఆదివారం, 14 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కారయాకరతు కుటుంబాన్కి జనసేన నాయకుల 
ఆరిథిక సహాయం

శతఘ్్న న్యాస్: గుంటూరు జిల్్ల ప్రతి్తపాడు నియోజకవరగొం కాకుమాను మండలం 
కలి్లమర్ల గ్రామ బీసీ కుటుంబానికి చెందిన జనసేన కారయాకర్త చెన్్నరి మోహనదురగొ న్ల 
రోజుల క్రితం ప్రమాదం జరిగి అకస్్మత్తగా చనిపోవడం జరిగినది. విషయం తెలుస్కున్న 
జనసేన న్యకులు అతని కుటుంబానికి ఏదైన్ సహాయం చయాలి అని జిల్్ల కారయాదరిశు 
డేగల లక్షష్మణ్ సపాందించి 10,000/- రూపాయలు ఆరి్క సహాయం చయడం జరిగినది. 
ఈ సహాయని్న కడవట స్ంబశవరావు చతలమీదుగా అందించడం జరిగినది.
ఈ సందర్ంగా గుంటూరు జిల్్ల కారయాదరిశు డేగల లక్షష్మణ్ మాటా్లడుతూ ఈ కుటుంబానికి 
జనసేన పార్టీ ఎపుపాడూ అండగా ఉంటుంది అని అధైరయాపడవదదేని తెలియచశారు.
ఈ కారయాక్రమంలో జిల్్ల ప్రోగ్రాం కమిటీ సభయాలు యడ్ల వెంకటేశ్వరరావు, కాకుమాను 
మండల అధయాక్షులు గడడుం శ్రీనివాసరావు, మండల కమిటీ సభ్యాలు సమరౌత 
శవన్గరాజు కలి్లమర్ల గ్రామ అధయాక్షుడు వటటీకూట న్గారుజిన, గ్రామ కమిటీ సభ్యాలు 
తోట సీతారామయయా, గ్రామ కమిటీ సభ్యాలు చిల్లర భవానీ మరియు కలి్లమర్ల జనసేన 
కారయాకర్తలు పాల్గొన్్నరు.

33 వ వారుడు ప్రజల కోసం రోడుడును స్ధంచిన 
భీశెటిటీ వసంతలక్ష్మి

శతఘ్్న న్యాస్: జనసేన విజయం.. దక్షిణ నియోజకవరగొం 33వ వార్డు నందు జనసేన 
పార్టీ పేరు మీద శల్ ఫలకం ఏరాపాటు చస్రు.. 33 వ వారుడు ప్రజల కోసం 37 లక్షల 
రూపాయల విలువతో రోడుడును జివిఎంసి జనసేన పార్టీ ఫ్్లర్ లీడర్ జనసేన పార్టీ 33వ 
వార్డు కారొపారేటర్ భీశెటటీ వసంతలక్ష్మి స్ధంచడం జరిగింది.

వివాహ కారయాక్రమంలో పాల్గొనని జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్్న న్యాస్: పాలకండ 
నియోజకవరగొం, తలవరం 
జనసైనికుడు గొర్రిల 
పోలిన్యుడు చెలి్ల మంజుల 
అపపాలన్యుడు పెళ్్ళ 
సందర్బంగా శనివారం 

పాలకండ నియోజకవరగొం జనసేన న్యకులు గర్న సతి్తబాబు, పాలకండ 
నియోజకవరగొం జనసైనికులు శవ యోగి ప్రస్ద్, వీరఘటటీం మండల జనసైనికులు 
స్యికిరణ్ ముకేశ్, జనసేన జ్నీ న్తన దంపతలకు శుభాకాంక్షలు తెలియపరచడం 
జరిగింది.

బుర్ర పవన్ కుటుంబాన్కి యడ్లపలి్ల ర్మ్ స్ధీర్ 
పర్మర్శ

శతఘ్్న న్యాస్:  ఇటీవల రోడుడు ప్రమాదంలో గాయపడిన జనసైనికుడు బుర్ర పవన్. 
కృష్్ణ జిల్్ల, పెడన నియోజకవరగొం, నందిగామ గ్రామానికి చెందిన జనసైనికుడు బుర్ర 
పవన్ ఇటీవల జరిగిన రోడుడు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడాడురు. పెడన-గుడివాడ 
మారగొంలో పెడన పెట్రోల్ బంక్ వదదే జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో పవన్ కాలు, వెన్్నముకలకు 
తీవ్రంగా గాయాలు అయాయాయి. స్్నిక జనసేన కారయాకర్తల దా్వరా విషయం తెలుస్కున్న 
జనసేన పార్టీ న్యకులు శ్రీ యడ్లపలి్ల రామ్ స్ధీర్ గారు శనివారం నందిగామలోని బుర్ర 
పవన్ ఇంటకి వెళ్్ల అతని కుటుంబాని్న పరామరిశుంచారు. అతని ఆరోగయా పరిసి్తిపై ఆరా 
తీశారు. జనసేన పార్టీ తరఫున రూ. 10 వేల ఆరి్ధక స్యాని్న అందచశారు. బుర్ర పవన్ 
కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని హామీ ఇచాచిరు. ఆ కుటుంబానికి ఎల్ంట అవసరం 
ఉన్్న సమాచారం ఇవా్వలని స్్నిక జనసేన శ్రేణులకు స్చించారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
పెడన నియోజకవరగొ జనసేన న్యకులు, తోట న్గరాజు, పోలగాని లక్ష్మీ న్రాయణ, 
చీర్ల నవీన్ కృష్ణ, రాజులపాట సతయాన్రాయణ, యర్రంశెటటీ రామాంజనేయులు, ఉచా 
వెంకయయా, శంగంసెటటీ అశోక్ కుమార్, గడిడుగోపుల న్గ, కఠారి మలి్లబాబు, వినోద్, 
అంజిబాబు, బాకీ న్ని,అఖిల్, స్యి, పవన్ మరియు స్్నిక జనసైనికులు పాల్గొన్్నరు.

జనసేన పార్టీ కారయాకరతు కుటుంబాన్కి అండగా 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్యాస్: జనసేన పార్టీ గుంతకలు్ల నియోజకవరగొం, గుంతకల్ నియోజకవరగొం 
జనసైనికుడు కావలి రవి కుమార్ కుటుంబానికి అండగా సంవత్సరం పాటు ప్రతి న్ల 
3000 రూపాయల ప్రకారం అందిస్్తన్న సహాయం లో భాగంగా రెండో న్ల ఆరి్క 
స్యం అనంతపురం జిల్్ల సంయుక్త కారయాదరిశు అరికేరి జీవన్ కుమార్, బోయ వీరేష్ 
కుమార్, విజయ్ కుమార్ అందచయడం జరిగింది.
ఈ కారయాక్రమంలో కస్పురం నంద, హెన్రీ పాల్, అర్ సీ స్రేష్, మారుతి, పస్పులేట 
ఒబులేశు, డేరంగుల మణికంఠ, ల్రెన్్స, మహంద్ర, కిరణ్, తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

బొడ్లపాడు గ్రామంలో హర్ ఘర్ తీరంగా
శతఘ్్న న్యాస్: భారతదేశానికి 
స్్వతంత్యా్రం సిదిదేంచి 75 వసంతాలు 
పూరి్త చస్కుంటున్న శుభతరుణంలో 
ఆజ్దికా అమృత్ మహోత్సవ్ 
వేడుకలో్ల భాగంగా భారతదేశ 
ప్రధానమంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ 
నరేంద్రమోదీజీ ఆదేశాల మేరకు 
ఈన్ల 13,14,15 తేదీలలో హర్ 

ఘర్ తీరంగా మహోత్సవ్ వేడుకలో్ల పాల్గొనవలసినదిగా కోరడం జరిగింది. దీనిలో 
భాగంగా మనయాం జిల్్ల బొడ్లపాడు గ్రామంలో మువ్వన్్నల జ్తీయ జెండాను బొడ్లపాడు 
గ్రామంలో గ్రామ మహళలుతో జ్తీయ జెండాలు చతిలో పటుటీకోని వీధ పరయాటన చస్్త.. 
ప్రతి ఇంటపై జ్తీయ ఎగురవేసి దేశంపై బొడ్లపాడు ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరూ దేశ భకి్తని 
చాటే విధంగా శనివారం ఈ కారయాక్రమాని్న గ్రామ ప్రజలు అందరూ జయప్రదం చశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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చిత్ లేఖన పోటీలో విజేతలకు బహుమతులు ప్రాధానం
శతఘ్్న న్యాస్: హైదరాబాదులోని 
కత్తపేట వాణిజయా కాలనీ లోని బచపన్ 
పే్ల స్్కలో్ల ఆవరణలో శనివారం 
జరిగిన విదాయారు్ధలకు చిత్ లేఖన 
పోటీలలో గెలుపొందిన విదాయారి్నీ, 
విదాయారు్ధలకు ప్రతిభా పత్రాలు 
మరియు బహుమతలు అందించిన 

కారయాక్రమంలో విజయ రంగాతో కలసి వెంకట స్యి ప్రస్ద్ కోటపలి్ల పాల్గొని 
విజయవంతం చయటం జరిగింది. ఈ సందర్బంగా వెంకట స్యి ప్రస్ద్ మాటా్లడుతూ 
పాఠశాల ప్రధానోపాధాయాయులు శ్రీమతి చాల్ గౌరవం మరాయాదలతో కారయాక్రమం 
విజయవంతం చయటం సంతోషకరం.. ఇందులో నేను పాల్గొనటం ఆనందంగా ఉంది.. 
సహకరించిన అందరికీ పేరుపేరున్ కృతజఞాతలు తెలియజేస్రు.

వద్దిర్లలో జాతీయ జండ్ల పంపిణీ
శతఘ్్న న్యాస్: బ్రిటష్ పాలన నుండి స్్వతంత్యాం 
వచిచి 75 వసంతాలు పూరి్త చస్కున్న శుభ 
సందర్ంగా శనివారం వదిదేరాలలో జనసేన పార్టీ 
తరఫున వదిదేరాల గ్రామ ప్రజలందరికీ ఇంటంటకి 
వెళ్్ల భారత జ్తీయ పతాకాలను.. ఒక్క ఇంటకి 
ఒక్కక్క జ్తీయ జెండా అందించడం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ తరఫున పాల్గొన్న 
వయాకు్తలు స్రేష్ అజయ్ రమేష్ అక్షయ వంట 
జనసైనికులు ఈ కారయాక్రమాని్న విజయవంతం 

చసి అల్గే విదాయారు్లకు మన చిత్రాల జనసేన పార్టీ ఆఫీస్లో విదాయారు్లందరికీ ఒక 
జ్తీయ జెండాని ఇవ్వడం జరిగింది దాదాపుగా ముతాయాల గ్రామంలో 1200 జెండాలు 
ఉచితంగా మా జంక్షన్ పార్టీ ఇవ్వడం జరిగింది.

క్రియాశీల కారయాకరతు రమణకు జనసేన నేతల 
ఆరిధిక సహకారం

శతఘ్్న న్యాస్: రాజమహంద్రవరం, స్్నిక లలితా నగర్ కు చెందిన జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీల కారయాకర్త అడబాల వీరవేంకట రమణకు వైదయా ఖరుచిలు నిమిత్తం జనసేన పార్టీ 
తరపున 25 వేల రూపాయల ఆరి్క సహాయాని్న జనసేన పార్టీ రాజమండ్రి ముని్సపల్ 
కారొపారేషన్ అధయాక్షులు వై శ్రీనివాస్ రావు అందజేశారు. ఇటీవల రోడుడు ప్రమాదంలో 
తీవ్రంగా గాయపడి చికిత్స పొందుతన్న అడబాల వీర వెంకటరమణ ను ఆయన 
ఇంటవదదే శనివారం ఉదయం జనసేన పార్టీ న్యకులు కలిసి పరామరిశుంచారు. ఈ 
సందర్ంగా వై. శ్రీనివాసరావు మాటా్లడుతూ జనసేన పార్టీ కారయాకర్తల కష్టీలో్ల ఎపుపాడూ 
అండగా ఉంటుందని అన్్నరు. తమ పార్టీ న్యకులంతా అధనేత పవన్ కల్యాణ్ 
అడుగుజ్డలో్ల నడుస్్త శకి్త మేరకు పార్టీ కారయాకర్తలకు సహాయం చస్్తన్్నమని అన్్నరు. 
రమణ కుటుంబ సభ్యాలకు అని్న విధాల విధాల పార్టీ తరపున అండగా నిలుస్్తమని 
హామీ ఇచాచిరు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ నగర ఉపాధయాక్షులు ఎస్.పి రాజు, 
దాసరి గురున్ధ రావు, సబా్బ రాజేష్ ఖన్్న, ప్రధాన కారయాదరిశు బాష్ లిమ్రా, కారయాదరిశు 
ప్రకాష్, ముమి్మడి న్గరాజు, స్రేష్ న్యుడు, మండ్రేట ప్రస్ద్, రొక్కం రాము సతీష్ 
మరియు తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

ఆంజనేయస్వామి వారికి వండి కిర్టం 
అలంకరణ కారయాక్రమం

శతఘ్్న న్యాస్: అన్నమయయాజిల్్ల, 
రాజంపేట నియోజకవరగొ పరిధలోని 
రాజంపేట, రాయచోట వెళ్్ళ 
రహదారిపై వీరబలి్ల, స్ండుపలి్ల 
మండల్ల సరిహదుదేలో వెలసిన శ్రీశ్
ర్శ్రీఆంజనేయస్్వమిదేవస్్తనము 
లో స్్వమి వారికి న్తన వెండి 

కిర్టం అలంకరణ, అభిషేక కారయాక్రమంను రామావాండ్లపలి్ల వాసి చిన్నగొల్లపలి్ల 
గ్రామపంచాయతీ సరపాంచ్ రామజయచంద్ర చపటడుం జరిగింది. కారయాక్రమ 
ఆహా్వనం మేరకు వివిధ స్మాజిక వరగొ నేతలు, స్్నికులు, చుటుటీపక్కల గ్రామస్్లు 
మిత్రులతో కలిసి స్్వమి వారి పూజలో పాల్గొని.. ప్రజలందరూ స్భిక్షంగా ఉండాలని 
కోరుకున్్నను. కారయాక్రమంలో బాగంగా సరపాంచ్ రామా జయచంద్ర ఇచిచిన విందులో 
ఆహా్వనితలందరూ పాల్గొనడం జరిగింది.

ఇంటింటికి జండ్లు పంపిణీ చేసన 
తుమ్మల మోహన్ కుమార్

శతఘ్్న న్యాస్: 75 సంవత్సరాల 
భారత స్్వతంత్యా వజ్రోత్సవ 
వేడుకలో్ల భాగంగా కూకట్ పలి్ల 
నియోజకవరగొంలో బాల్నగర్ డివిజన్ 
లో జనసేన పార్టీ న్యకులు తమ్మల 
మోహన్ కుమార్ ఆధ్వరయాంలో ఇంటంటకి జెండాల పంపిణీ కారయాక్రమం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమంలో బాల్నగర్ డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ న్గరాజు, విక్రమ్, రమేష్, స్రేష్, 
మణికంఠ పాల్గొన్్నరు.
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