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మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని 
వినిపంచడానికి మీ మందుకు వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ నంబర్ కు 
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అక్కడ సేన కదిలితే.. సమస్య తీరినట్టే..

శతఘ్ని న్యూస్: రోడ్లు దుర్బరంగా మారాయి.. జనసేన వాళ్లు వసేతే అవి బాగుపడతాయి.. 
అయ్యూ మా కాలనీ ఏర్పడి ఏళ్లు గడ్సతేంది.. ఇప్పటి వరకు కనీస మౌలిక వసతులు 
లేవు.. ఓ సారి మీరొసేతే ప్రభుత్ంలో కదలిక వసతేంది.. మా ఇళ్లు కాలిపోయ్యి.. 
జనసేన తరఫున సాయం చేయండి సర్.. అక్కడ ప్రజలకు ఎలంటి సమసయూ వచ్చినా 
పరిష్్కరం కోసం జనసేన పార్టీ కారాయూలయం మెట్లుకు్కతారు.. అవును కృష్ణా జిలలు, 
పామర్రు నియోజకవర్ంలో ఇక్కడ జనసేన ఉందా? అనని పరిస్థితి నుంచ్ అధికార పార్టీని 
ప్రశనించాలనాని,, పరుగు పెటిటీంచాలనాని జనసేనే అనే సాథియికి ఎదిగంది. ప్రధాన ప్రతిపక్ష 
పాత్రలో ఒదిగంది. సాథినిక సంసథిల ఎనినికల సమయంలో ఇంఛార్జ్ గా బాధయూతలు తీసకునని 
శ్రీ తాడిశెటిటీ నరేష్ మూడేళలు కాలంలో సాధించ్న ఘనత ఇది. ఇప్్పడ్ నియోజకవర్ంలో 
ఏ మూల సమసయూ ఉనాని... ప్రభుత్ం పటిటీంచుకోవడం లేదు అనాని.. ప్రజలు జనసేన పార్టీ 
వైపే చూసతేనని పరిస్థితికి తీసకువచాచిరు.

చ్నని చ్నని సేవా కారయూక్రమాలతో మొదలు పెటిటీ.. ఈ రోజున ప్రధాన సమసయూల మీద 
సమరశంఖం పూరించే సాథియికి పార్టీని చేరాచిరు.. సాథినిక శాసనసభుయూడ్ కలలో కూడా 
జనసేన పేరు మరిచిపోకుండా చేశారు. నివర్ తుఫాన్ తో రైతులు నషటీపోయిన సమయంలో 
పరామర్శకు వచ్చిన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ కారయూక్రమానిని విజయవంతం 
చేయడం దా్రా ప్రజల దృష్టీని ఆకరి్షంచారు. పార్టీ రాష్ట్ర వాయూపతేంగా చేపటిటీన ప్రతి 
కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేస్తే.. రోజు రోజుకీ పార్టీని బలోపేతం చేస్తే మందుకు 
వెళ్లురు. రహదారుల మీద ఉదయూమంచ్న సమయంలో సాథినిక ఎమెమెలేయూ ప్రధాన రహదారుల 
మీద ఉనని గుంతలు మొతతేం పార్టీ కాయూంపెయినింగ్ కి ఒక రోజు మందే పూడేచియించడం 
గమనార్ం.
పామర్రు-గుడివాడ రహదారి మీద వంతెన జీరాణావసథికు చేరినప్్పడ్ అక్కడ నిరసన తెలిపి 
ఏడాదిలో వంతెన నిరామెణం చేపట్టీల అధికార పార్టీ మీద ఒతితేడి తెచాచిరు. సాథినికంగా 
ప్రజలు వచ్చి ఎలంటి సమసయూ చెపి్పనా వెంటనే స్పందించ్ ఆ సమసయూ పరిష్్కరం అయ్యూ 
వరకు అధికారుల మీద, అధికార పార్టీ మీద ఒతితేడి తెసతేనానిరు. ఇటీవల వెనుకబడిన 
వరా్ల ప్రజలు నివస్ంచే వీరాంజనేయ కాలనీ వాసల సమసయూల మీద జనసేన పార్టీ 
స్పందించ్న తీరు.. ఎన్ని ఏళ్లుగా ఆ కాలనీలో పేరుకుపోయిన సమసయూల పరిష్్కరానికి 
బాటలు వేస్ంది..
జనసేన దృష్టీకి వెళ్తే సమసయూలు తీరిపోతాయనని నమమెకం ప్రజలోలు రోజు రోజుకూ 
పెరుగుతోంది.. ఇప్్పడ్ పామర్రు మండల కంద్ంలోని గాంధీనగరం వాసలు తమ 
సమసయూల మీద స్పందించాలని ఇంఛార్జ్ శ్రీ తాడిశెటిటీ నరేష్ ని కోరారు. పోరాటానికి హామీ 
ఇచ్చిన శ్రీ నరేష్ పార్టీ శ్రేణులతో కలస్ అక్కడ ప్రజల కష్టీలు తెలుసకోవడానికి వెళలుగా .. 
ఆ కాలనీ వాసలతాతే కూయూకటాటీరు. అక్కడ అసథివయూసథింగా ఉననిమౌలిక సదుపాయ్ల మీద 
సంబంధిత అధికారులతో మాటాలుడి పరిష్కరించాలని కోరారు. స్పందించకుంట్ జనసేన 
పార్టీ తరఫున నిరసనకు దిగుతుందని హెచచిరించారు. వెళ్లున ప్రతి చోటా సానుకూల 
స్పందన రావడంతో పామర్రు ప్రజలంతా సేన కదిలితే సమసయూ పరిష్్కరం ఖాయం 
అంటునానిరు.

మహిళా సాధికారత జనసేనతోనే సాధ్యయం
• గాజువాకలో జనసేనలోకి భార్గా మహిళల చేరికలు
• కండ్వా కపి్ప ఆహా్నించ్న శ్రీ కోన తాతారావు
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ మఖయూమంత్రి అయితేనే 
మహిళ్భుయూదయం సాధయూపడ్తుందని జనసేన పార్టీ పీఏసీ 
సభుయూలు శ్రీ కోన తాతారావు స్పషటీం చేశారు. ప్రతి మహిళ్ శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ ని అధికార పీఠంపై కూరోచిబెట్టీందుకు కంకణ 
బదుదులై ఉండాలని కోరారు. గాజువాక నియోజకవర్ం 
పరిధిలో వాసవి కలుబ్, ఆరయూ వైశయూ సంఘం నాయకురాళ్లు 
శ్రీమతి బండారు సీతా మహాలక్ష్మి, శ్రీమతి కసారప్ వాణిల 
ఆధ్రయూంలో ఆ వరా్నికి చెందిన 60 మంది మహిళలు 
జనసేన పార్టీలో చేరారు. వీరందరినీ పార్టీలోకి సాదరంగా 
సా్గతం పలికిన శ్రీ కోన తాతారావు., శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయ్లు, సామాజిక స్పృహను ప్రజలోలుకి తీసకువెళ్లులని 
పిలుప్నిచాచిరు. వీర మహిళ శ్రీమతి దాసరి జ్యూతిరెడిడి 
నాయకత్ంలో జరిగన ఈ కారయూక్రమంలో శ్రీమతి 
కరణం కళ్వతి, శ్రీమతి అంజూర్ దీపక్ తదితరులను 
అభినందించారు. కారయూక్రమంలో పార్టీ మహిళ్ 
నాయకురాళ్లు శ్రీమతి కోన పదమె, శ్రీమతి గునిశెటిటీ సరిత, 
శ్రీమతి కసారప్ రజని, శ్రీమతి కొలగాని మహాలక్ష్మి, శ్రీ వీరుబాబు, శ్రీ నీలప్ శ్రీనివాసరెడిడి, శ్రీ అప్పలరెడిడి తదితరులు పాల్్నానిరు.

అధ్యక్షులు ఏ కార్యక్రమయం తలపెట్టేన ప్రజలలోకి దానిని బలయంగా మయందుకు తీసుకొని వెళాళాలి: గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: పొన్నిరు నియోజకవర్ం, పెదదుకాకాని మండల అధయూక్షులు వీరేళలు వెంకట్శ్రరావు మండల కమటీ మీటింగ్ ఏరా్పటు చేశారు. ఈ కారయూక్రమానికి మఖయూఅతిథిగా 
జిలలు అధయూక్షులు గాదె వెంకట్శ్రరావు పాల్్ని మందుగా కమటీ సభుయూలు అందరికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. జనసేన 
పార్టీ ఎదుగుదలకు భవిషయూతుతేలో మనం చేసే ఏ కారయూక్రమానికైనా పార్టీ ఎదుగుదలను దృష్టీలో పెటుటీకొని చేయ్లి 
అని చెపా్పరు. అలగే ప్రతి ఒక్కరూ ఎలంటి అపోహలకు పోకుండా అందరూ కలిస్కటుటీగా మందుకు సాగాలని 
తెలియజేశారు. భవిషయూతుతేలో పార్టీ ఎలంటి పిలుప్నిచ్చిన దానికి ప్రతి ఒక్కరు కటుటీబడి పని చేయ్లని చెప్పడం జరిగంది. 
మన పార్టీ తలపెటిటీన “నా సేన కోసం..నా వంతు” కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేయ్లని చెపా్పరు. నియోజకవర్ 
మండల సాథియిలో పార్టీ కోసం అహరినిశలు కషటీపడ్తునని కారయూకరతేలను గురితేంచ్ వారికి సమచ్త సాథినం కలి్పంచాలని 
అలగే పార్టీలో య్కిటీవ్ గా ఉనని కారయూకరతేలను అధికార పార్టీ వారు ఇబ్బందులకు గురి చేసతేనానిరని తెలిస్ంది, అలంటి 
సందరాభాలోలు నాయకులుగా మనమందరం మన కారయూకరతేలకు ఎలంటి ఆపదలు వచ్చిన మందుండి వారికి భరోసా 
కలి్పంచాలని చెపా్పరు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలలు నాయకులు 
అడపా మణికాయూలరావు, నారదాస రామచంద్ ప్రసాద్, మారుతి, 
బండారు అపా్పరావు, ఉపాధయూక్షుడ్ పరికండలు శేషయయూ, ప్రధాన 
కారయూదరి్శ విననికోట సబ్రమణయూం, మండల లేని సీను, తడవరితే 
అపా్పరావు, వీరేళలు చంద్శేఖర్, అమమెశెటిటీ నాగేశ్రరావు, కాలిశెటిటీ 
సహదేవరావు, నాగబాల రతనికుమారి, మాధవి, సజాత మరియు 
కారయూకరతేలు పాల్్నానిరు.

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

జనయంకోసయం జనసేన 273వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్ంపేట, జగ్ంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెటిటీ 
శ్రీదేవిస్రయూచంద్ చేసతేనని జనంకోసం జనసేన 273వ రోజులో భాగంగా జనసేన 
వనరక్షణ దానిమమె మొక్కల పంపిణీ కారయూక్రమం జగ్ంపేట మండలం కాట్రావులపలిలు 
గ్రామంలో జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా ఆదివారం జగ్ంపేట నియోజకవర్ 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెటిటీ శ్రీదేవిస్రయూచంద్ ఆధ్రయూంలో 1200 దానిమమె మొక్కలు 
పంచడం జరిగంది. ఇప్పటివరకు మొతతేం 40700 దానిమమె మొక్కల పంపిణీ చేయడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేస్న జగ్ంపేట మండల ఉపాధయూక్షులు 
తోలటి ఆదినారాయణ, జగ్ంపేట మండల సషల్ మీడియ్ సమాచార కారయూదరి్శ దాడి 
మణికంఠ, రామవరం ఎంపిటిస్ దొడడి శ్రీను, కాట్రావులపలిలు నుండి గ్రామ అధయూక్షులు శవుడ్ 
పాపారావు, గ్రామ ఉపాధయూక్షులు చ్టీటీడి రామారావు, గ్రామ ఉపాధయూక్షులు సంకర శ్రీనివాస్, 
గ్రామ కారయూదరి్శ సాంబారు వరప్రసాద్, బంగారు రామసా్మ, నారలు దిని నారాయణ, 
గంప సరేష్, కసారప్ రెడిడి, షేక్ రెహమాన్, కొలిలు విజయ్ కుమార్, గంధం వీర వెంకట 
సతిష్, కందా రాఘవేంద్, చక్కపలిలు సతీష్, జ్గాడ సరేష్, ఏపూరి రాజు, ప్రగడరెడిడి చరణ్ 
తేజ, వెనని మన్జ్, గోనేడ నుండి నలలుంశెటిటీ చ్టిటీబాబు, వలలుభశెటిటీ నాని, బూరుగుపూడి 
నుండి కోడి గంగాధర్ కృతజ్ఞతలు. జనంకోసం జనసేన కారయూక్రమంలో భాగంగా 272వ 
రోజు కాట్రావులపలిలు గ్రామంలో ఎంతో ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథయూం అందించ్న శవుడ్ 
పాపారావు కుటుంబ సభుయూలకు జగ్ంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెటిటీ 
శ్రీదేవిస్రయూచంద్ హృదయపూర్క కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

జనసేన జన జాగృతి యాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్ం, రాజానగరం మండలం, కొతతేతుంగపాడ్ 
గ్రామంలో 7వ రోజు జన జాగృతి య్త్ర రాజానగరం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జ్ మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ అధయూక్షతన జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరి్శ గంటా స్రూప 
దేవి కీలక పాత్ర వహిసతేనని ఉమమెడి తూరు్పగోదావరి జిలలు ప్రధాన కారయూదరి్శ మైరెడిడి 
గంగాధర్ సమక్షంలో తేనీటి విందు కారయూక్రమం నిర్హించడం జరిగంది. రాజానగరం 
మండలం అధయూక్షులు బతితేన వెంకనని దొర ఆధ్రయూంలో సీతానగరం మండల జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు కారిచరలు విజయ్ శంకర్ వీరమహిళ కందికటలు అరుణ కుమారి, తెలగారెడిడి దురా్ 
ప్రసాద్, ఆర్ చక్రవరితే, చలలు వెంకనని, కె మణికంఠ నాగావరుప్ భానుశంకర్, బొబ్బరడా 
వాస, సీనియర్ నాయకులు అడబాల సతయూనారాయణ, అడబాల హరి, తెలగంశెటిటీ శవ, 
తనీనిరు తాతాజీ, చదువు మకతేశ్రరావు జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయ్లను, 

స్దా్ధంతాలను గ్రామంలోని ప్రజలకు వివరిస్తే జనసేన పార్టీ గురుతే అయిన గాజు గాలుసతో తేనీటిని ఇవ్డం జరిగంది. దానికి ప్రజలందరూ సహకరించ్ ఈసారి జనసేన పార్టీని 
ఆశీర్దించాలని, పవన్ కళ్యూణ్ కి ఒక అవకాశం ఇచ్చి జనసేన ప్రభుతా్నిని సాథిపించాలని, గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరిని అభయూరిథిస్తే జనసేన షణుమెఖ మద్ంచ్న కరపత్రం పంచడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో భార్ ఎతుతేన వీరమహిళలు, నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

పోలిరెడ్డి వెయంకటరత్యం ఆధ్వర్యయంలో 

“జనంలోకి - జనసేన”
శతఘ్ని న్యూస్: నిడదవోలు నియోజకవర్ం, నిడదవోలు మండలం, కంసాలిపాలం 
గ్రామంలో జనసేనపార్టీ నిడదవోలు మండల అధయూక్షులు పోలిరెడిడి వెంకటరతనిం 
ఆధ్రయూంలో “జనంలోకి – జనసేన” కారయూక్రమం నిర్హించడం జరిగంది. ఈ 
కారయూక్రమంలో రాష్ట్ర కారయూదరి్శ శ్రీమతి ప్రియ్సౌజనయూ, బోడపాటి రాజేశ్రి, వీరమహిళ 
బెళలుప్కొండ ప్ష్పవతి, ఉలుస సౌజనయూ, కాకరలు నాని, తుల చ్నబాబు, ఇంద్గౌడ్, 
మూరితే అలగే కారయూక్రమనిని విజయవంతంగా మందుకు తీసకువెళ్లున కంసాలిపాలం 
జనసేన అధయూక్షులు కోయి దురా్ప్రసాదు, కాపకాయల సరేషు, గదాదు శ్రీధర్, అంబటి 
శాయూమ్, యర్రా సతయూనాయణ, బెజవాడ స్రిబాబు మరియు జనసైనికులు మరియు 
వివిధ గ్రామాల జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

ప్ర జా సమస్యలపై  
జనసేన పోరుబాట 23వ రోజు పాదయాత్ర

శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు, సాథినిక 3వ డివిజన్ సతయూనారాయణ పేటలో రెడిడి అప్పల నాయుడ్ 
పాదయ్త్ర నిర్హించారు. ఈ సందరభాంగా ఆయన మాటాలుడ్తూ ఈ డివిజన్లు ఏకగ్రీవంగా 
ఎనినికైన కారో్పరేటర్ ప్రజల సమసయూలిని గాలికొదిలేస్ తన పదవిని కవలం అలంకరణ కోసం 
అనుభవిసతేనని నాయకులు కనీసం డ్రైనేజీ తీయించకపోవడం, చెతతేపై పనుని విధించడం సంక్షేమ 
పథకాలు సరైన ర్తిలో అందించకపోవడం చాల హాసాయూస్పదంగా ఉందని రెడిడి అప్పల నాయుడ్ 
విమరి్శంచారు. ఏలూరు కారొ్పరేషన్లు జరుగుతునని అవినీతి గురించ్ సంత పార్టీ కారో్పరేటర్ 
నిరశన వయూకతేం చేసతేంట్ కనీసం స్పందన లేకుండా ఏలూరు శాసనసభుయూలు వయూవహరిసతేనానిరని 
మండిపడాడిరు. రాష్ట్రంలో కవలం సంక్షేమ పథకాల మీద ఉనని దృష్టీ రాష్ట్ర అభివృది్ధ మీద 
పెడితే ఎంతో మంది నిరుద్యూగులకు ఉపాధి అవకాశాలు కలి్పంచ్నటులు అవుతుంది. కానీ జగన్ 
మోహన్ రెడిడి తన సంత స్లభం వాయూపార అభివృది్ధ కోసం కవలం మఖయూమంత్రి పదవిని 
అనుభవిసతేనానిరు తప్ప ప్రజలకు ఎటువంటి ఉపయోగం లేదని రెడిడి అప్పల నాయుడ్ తీవ్ర 
సాథియిలో ధ్జమెతాతేరు. ఈ కారయూక్రమంలో నగర అధయూక్షుడ్ నగరెడిడి కాశీ నరేష్, మండల 
అధయూక్షుడ్ వీరంకి పండ్, ప్రధాన కారయూదరి్శ సరిది రాజేష్, ఫాయూన్స్ ప్రెస్డంట్ ద్సపరితే రాజు, 
ఉపాధయూక్షుడ్ బొతస్ మధు, సషల్ మీడియ్ కో ఆరిడినేటర్ జనసేన రవి, జాయింట్ సెక్రటర్ 
ఎట్ంచ్ ధరేమెంద్, కారయూవర్ సభుయూలు బోండా రామ నాయుడ్, అలులు సాయి చరణ్ తేజ్, 
కారయూనిర్హక కారయూదరి్శ గడవరితే నవీన్, సాథినిక నాయకులు నిమమెల ఈశ్రరావు, బొదాదుప్ 
గోవిందు, నిమమెల శ్రీనివాసరావు, కందుకూరి ఈశ్రరావు, శ్రీనివాస, పవనిజం పండ్, 
మీసాల రమణ, నాగరాజు,ఆబోతుల మధు,ఆబోతుల రవి, వీరమహిళ కావూరి వాణి, సజాత, 
ఉమా దురా్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

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

వారోత్సవాలలో భాగయంగా ఎచ్చెర్ల పోలీసులను సత్కరియంచిన 
శ్రీ మతి సయ్యద్ కాంతిశ్రీ

శతఘ్ని న్యూస్: ఎచెచిరలు నియోజకవర్ం జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ జనమెదిన వారి్షకోతస్వాలలో 
భాగంగా 3వ రోజు, ఎచెచిరలు నియోజకవర్ జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి కాంతిశ్రీ ఎచెచిరలు 
నియోజకవర్ంలోని నాలుగు మండలల పోలీస వారితో మాటాలుడి ఆ మండలల ఎసె్స్లను 
దుశా్శలువాతో సత్కరించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో రాష్ట్ర కారయూనిర్హణ వైస్ ప్రెస్డంట్ 
డా. విశ్క్షేణ్, నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

“నా సేన కోసయం… నా వయంతు” గా రూపాయలు 
25000 విరాళమిచిచెన గోపాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్ “నా సేన కోసం… 
నా వంతు” అంటూ జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు 
శ్రీ బొంగున్రి మహందర్ రెడిడి, తెలంగాణ రాష్ట్ర 
ఇంఛారిజ్ శ్రీ నేమూరి శంకర్ గౌడ్ లకు 25,000 
రూపాయల చెకు్క దా్రా విరాళ్నిని అందించ్న 
రాజేంద్ నగర్ నియోజకవరా్నికి చెందిన గోపాల 
కృషణా. ఈ కారయూక్రమంలో వీరమహిళ్ విభాగం రాష్ట్ర 
చైరమెన్ కావయూ మండపాక, రుకిమెణీ కోట పాల్్నానిరు.

జనసేన రైతు భరోసాయాత్ర పై టయం పిడ్కిలి పోసటేర్లతో 
ప్రచారయం

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ నియోజకవర్ం, 
వీరఘటటీం మండలం డౌన్ సీ్రీట్ లో 
జనసేన పార్టీ అధినేత కొణిదల పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కౌలు రైతులు 
3000 మంది చనిపోతే, అధికారంలో 
ఉననిటువంటి వైసాస్ర్స్పీ పార్టీ గానీ ప్రతి 
పక్షంలో ఉననిటువంటి టీడీపీ పార్టీ గానీ 
ఏ ఒక్కరికి ఎలంటి సహాయ సహకారాలు 
గానీ ఆరి్ధకంగా ఆదుకోవడం గానీ 
చెయయూలేదు. కానీ రెండ్ చోటలు ఓడిపోయినా 
గానీ పవన్ కళ్యూణ్ ఎక్కడా తగ్కుండా 
నేను మీకు ఉనానిను అంటూ తన కష్టీరిజ్తం 

డబు్బలు ఒకో్క రైతుకి లక్ష రూపాయిల చొప్్పన 30 కోటలు రూపాయిలు ఇచ్చినటువంటి ఘనత 
ఒక్క జనసేనకి మాత్రమే దకు్కతుంది. టీమ్ పిడికిలి పోసటీర్స్ ప్రజల వదదుకు జనసేన జానీ 
బృందం తీసకు వెళ్ళడం జరిగంది. ఇలంటి సేవకుడిని నాయుకులుగా ఎనునికుంట్ ప్రజా 
సమసయూలు పరిష్్కరమవుతాయని జనసేన జానీ చెప్పడం జరిగంది. మరి ప్రజా సమసయూలపై 
జనసేన ఉదయూమాలు ఊపిరి పోసకోవాలి జనసైనికులరా… జనసైనికుడి గంతు ప్రజల ప్రక్షాన 
వినిపించాలి, జనసేన నాయకతా్నిని బలపరుస్తే ఈ ప్రభుతా్నికి సమసయూలతో ఉదయూమంచ్న 
నిరసన సెగ తెలియ్లి, తెలియజేయ్లి అని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రతి గలీలులో జనసేన జండా 
రెపరెపలడ్తు ఎగరాలి అనేది జనసేన పార్టీ జనసేన నాయుకులు జనసైనికులు బాధయూత అని 
చెప్పడం జరిగంది ఈ కారయూక్రమంలో కోడి వెంకట్ నాయుడ్, కరెనినీ సాయిపవన్, కళ్యూణ్, 
ప్రమోద్ దూస్ ప్రణీత్, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

జనసేనాని జన్మదిన వేడుకలు ఘనయంగా 
నిర్వహియంచాలి: శెట్టేబతుతుల

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ జనమెదిన 
వేడ్కలు ఘనంగా నిర్హించేందుకు, అమలప్రం నియోజకవర్ కారయూకరతేల 
సమావేశం నిరణాయించ్ంది. అమలప్రం ప్రెస్ కలుబ్ భవన్ లో ఆదివారం జనసేన 
పార్టీ అమలప్రం అసెంబ్లు నియోజకవర్ ఇంచారిజ్ శెటిటీబతుతేల రాజబాబు 
ఆధయూక్షతన సమావేశం జరిగంది. ఈ సమావేశంలో రాజబాబు మాటాలుడ్తూ 
సెపెటీంబర్ 2వ తేదీ శుక్రవారం నాడ్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
జనమెదిన వేడ్కలు సందరభాంగా1 వ తేదీన సాథినిక మస్లుం ష్ధీఖానాలో ఏరా్పటు 
చేస్న స్చచింద రకతేదాన శభిరంలో జనసైనికులు పెదదు ఎతుతేన రకతేదానం చేసాతేరని, 
తరా్త 2వ తేదీన అమలప్రం పటటీణం మొదలుకొని అలలువరం, ఉప్పలగుపతేం, 
అమలప్రం రూరల్ మండలలలో జనసైనికులు ఏరా్పటు చేస్న వివిధ సేవా 
కారయూక్రమాలతో బాటు జనసేన పార్టీ తలపెటిటీన “నా సేన కోసం నా వంతు” 
అనే శీరి్షకతో ఏరా్పటు చేస్న క్రౌడ్ ఫండింగ్ కారయూక్రమం కూడా చేపడతామని 
తెలియజేసారు. ఈ సమావేశంలో ఉప్పలగుపతేం మండలం ఎస్.య్నం గ్రామానికి 
చెందిన అగనికుల క్షత్రియ యువకులు పెదదు సంఖయూలో రాజబాబు సమక్షంలో పార్టీ 
తీర్ధం ప్చుచికునానిరు. వీరిని రాజబాబు పార్టీ కండ్వా కపి్ప సాధరంగా పార్టీలోకి 
ఆహా్నించారు. ఈ సమావేశంలో రాష్టీకారయూక్రమాల నిర్హణ కారయూదరి్శ 
మహాదశ నాగేశ్రరావు, జిలలు కారయూవర్ నాయకులు సందాడి శ్రీనుబాబు, చ్కా్కల 
సతీష్, చ్క్కం భీమడ్, కౌనిస్లరులు పిండి అమరావతి, గండి దేవి హారిక సా్మ, 
గలకోటి విజయలక్ష్మీ వాస, ఎమ్.పి.టి.స్ మోటూరి కనకదుర్ వెంకట్శ్రరావు, 
ఉపసర్పంచ్ కంకిపాటి వీరబాబు, నియోజకవర్ సీనియర్ నాయకులు స్దా 
చ్నని, ఆకులబుజిజ్, తాళ్ళ రవి, మతాతేబతుతేల శ్రీను, వీర మహిళలు చ్క్కం సధ 
స్రయూమోహన్, మతాయూల మణి, చాటలు మంగతాయ్రు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

దయంత వైద్యశాల ప్రారయంభోత్సవయంలో పాల్గొన్ 
పోలిశెట్టే చయంద్రశేఖర్

శతఘ్ని న్యూస్: రామచంద్ప్రం, దాక్షారామ గ్రామం భీమేశ్ర దంత వైదయూశాల 
ప్రారంభోతస్వం సందరభాంగా ప్రారంభోతస్వంలో పాల్్నని రామచంద్ప్రం 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పోలిశెటిటీ చంద్శేఖర్ మరియు జనసేన 
నాయకులు, జనసైనికులు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జోగికి – తుపాకి రామడుకి తేడా లేదు: ఎస్.వి.బాబు
కొత్త బిచ్చగాడు పొద్దెరగడు అననిటలోంది జోగి రమేష్ వాలకం

శతఘ్ని న్యూస్: పెడన, తాడేపలిలు పాయూలస్ 
తాభెదారైన జ్గ రమేష్ ప్రెస్ మీట్ పెటిటీ 
పవన్ కళ్యూణ్ మీద పసలేని ఆరోపణ 
చేశారు. జ్గ రమేష్ కి దమమె ధైరయూం ఉంట్ 
నియోజకవర్ సమసయూలపై, తాను చేస్న 
అవినీతిపై బహిరంగ చరచికు రావాలి. 
మటిటీ దొంగ అయిన నువు్ పవన్ కళ్యూణ్ 
గురించ్ మాటాలుడే హకు్క లేదు. జ్గ 
రమేష్ కి స్గు్ ఉంట్ ఈ కింది ప్రశనిలకు 
సమాధానం చెపా్పలి
• మీ ప్రభుత్ం అధికారంలోకి వచ్చిన 
వారం రోజుల్ స్పిఎస్ రదుదు చేసాతేనని 

మాట ఇచాచిరు. ఎందుకు రదుదు చేయలేదు?
• దశలవారుగా మదయూపాన నిషేధం చేసాతేననానిరు. ఎందుకు చేయలేదు?
• మీ యజమాని అమమె, విజయమమె మీ పార్టీ గౌరవ అధయూక్ష పదవికి ఎందుకు రాజీనామా 
చేస్ంది సమాధానం చెప్పగలరా?
• జగననని వదిలిన బాణం షరిమెల పక్క రాష్్రీనికి వెళ్లు ఎందుకు పార్టీ పెటిటీంది. మీ దగ్ర 
సమాధానం ఉందా?
• వచేచి ఎనినికలోలు పెడన నుండే నేను పోటీ చేసాతేనని చెప్పగలవా?
• కోడి కతితే కస ఎక్కడ వరకు వచ్చింది. వివరించగలవా?
• బాబాయి గడడిలి పోటు స్బిఐ దరాయూప్తే ఏమయియూంది. నీ దగ్ర సమాధానం ఉందా?
• అక్క చెలలుమమెలకు 30 లచచిల ఇలులు కటాయించామని డబా్బ కొడ్తుంటారు కదా. నీ 
పదవీకాలంలో ఎనిని ఇలులు కటటీగలవొ చెప్పగలవా?
• కాప్ కారొ్పరేషన్ కి సంవతస్రానికి 2000 కోటులు ఇసాతేననానిరు. ఇప్పటివరకు ఎనిని 
నిధులు కటాయించారు శే్త పత్రం విడ్దల చేసే దమమె మీకుందా?
• ఎసీస్, ఎసీటీ, బ్సీ, మైనార్టీలకు మీ ప్రభుత్ం వచాచిక ఏమ ఓరగా పెటాటీరో బహిరంగ 
చరచికు స్ద్ధమా?
పై ప్రశనిలకు సమాధానం చెపి్ప, అప్్పడ్ అడ్గు జనసేన పార్టీ ఎనిని సీటలులో పోటీ 
చేసతేంద్. నీ కనాని మందు ఇలగే తాడేపలిలు పాయూలస్ నుంచ్ వచ్చిన బ్హారోడి స్్కరిప్టీలు 
చదివి, చదివి చతికిలపడి ఇప్్పడ్ ఇంట్లు కూరుచిని చెక్కభజన చేసతేనానిరు. భవిషయూతుతేలో 
నీ పరిస్థితి అదే జ్గ అని పెడన జనసేన నాయకులు ఎస్ వి బాబు అనానిరు.

పురపాలక సయంఘ సమావేశయంలో తాగునీట్ 
సమస్యపై గళమెతితున జనసేన కౌని్సలరు్ల

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ, అమలప్రం ప్రపాలక సంఘ సాధారణ సమావేశం ఛైర్ పరస్న్ 
రెడిడి సతయూ నాగేంద్మణి అధక్షతన కౌనిస్ల్ సమావేశప్ హలులో జరిగంది. సమావేశంలో 
అజండాలో 34 అంశాలు, 12 అభివృది్ధ పనులకు 54 లక్షలు కటాయించేనుదుకు కౌనిస్ల్ 
ఆమోదం తెలిపింది. పటటీణంలో ఎనిని నిధులు కటాయించ్నా పటటీణ ప్రజలకు తాగు 
నీరు కలి్పంచడం లేదని జనసేన కౌనిస్లరులు ప్రశనించారు. కమషనరు విఐపిఐ నాయుడ్ 
పనులు జరుగుతునానియని సమాధానం తెలిపారు. 20వ వారుడి జనసేన కౌనిస్లర్ 
తికా్క సతయూలక్ష్మి మాటాలుడ్తూ… వారుడిలోలు ప్రజలు తాగు నీరు అడ్గుతునానిరని, వారికి 
సమాధానమ చెప్పలేక పోతునానిమని అనానిరు. మూడ్ ఏళలు క్రితం రూ.6కోటులు విలువైన 
111 పనులు, ఈ అజండాలో పెటటీడం ఏమటి అని ప్రశనించగా, ఆ పనులు ఇప్్పడ్ 
చేయించడం లేదని డిఈ అప్పలరాజు సమాధామచాచిరు. 4వారుడి జనసేన కౌనిస్లర్ 
పడాల శ్రీదేవి కారిమెకనగరోలు రూ 5లక్షలు విలువయిన పనులకు 19శాతం తకు్కవకు 
ట్ండర్ వేసేతే ఎల అనుమతి ఇచాచిరని ప్రశనించారు. మహిపాలవీధిలో తాగునీటి 
కోసం పైప్ లైనులు వేసేందుకు నాలుగు విభాగాలుగా చేస్ నిధులు కటాయించారని 7వ 
వారుడి జనసేన కౌనిస్లర్ గండి దేవి హారిక నిలదీసారు. ప్రతిపక్ష కౌనిస్లరులు వారుడిలోలు 
టాయూంకరులు పంపించడం లేదని ప్రతిపక్ష నేత, జనసేన 3వ వారుడి కౌనిస్లర్ య్డిద 
వెంకట సబ్రహమెణయూం, జనసేన కౌనిస్లరులు పిండి అమరావతి, గండి దేవిహారిక, తికా్క 
సతయూలక్ష్మి, పడాలశ్రీ దేవి, గలకోటి విజయలక్ష్మి కౌనిస్లోలు ప్రశనించారు. కౌనిస్లర్ లు 
ఎవరైనా వారుడిలోలు సమసయూలపై ఫిరాయూదు చేసేతే సమసయూ పరిష్్కరం అయ్యూక, వారి నుండి 
సమసయూ పరిష్్కరం అయినటుటీ సంతకం తీసకునే విధానం అమలు చేయ్లని నిరణాయం 
తీసకునానిరు. చంద్బాబు నాయుడ్ పార్్క, డాకటీర్ మెటలు సతయూనారాయణ రావు పారు్కలోలు 
పబిలుస్టీ బోరుడిలు అంశంపై 3వార్డి జనసేన కౌనిస్లర్ య్డిద వెంకట సబ్రహమెణయూం 
ప్రశనించారు. 9వ వారుడి జనసేన కౌనిస్లర్ గలకోటి విజయలకిమె మాటాలుడ్తూ 9వ వార్డి 
కాటన్ సీ్రీట్ లో పబిలుక్ కుళ్యి టాప్ విరిగ పోయిందని. వాటర్ వృధాగా పోయిందని 
ప్రజలు ఇబ్బందులు పడాడిరని, అధికారులకు చెపి్పన పటిటీంచుకోలేదని, వాటర్ టాయూంకర్ 
లు కూడా సక్రమంగా రావడం లేదని అనానిరు.

దుయంపగడప గ్రామ జనసేన నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్: ఆకివీడ్ మండలం దుంపగడప గ్రామపంచాయతీలో గల ఉప్్పట్రు సరే్ 
నంబర్ 132/2 లో 70 సెంటులు ఆక్రమంచుకోవడం జరిగంది. అధికారులు మొదుదు నిద్ 
వీడి ప్రభుత్ం కాపాడాలిస్ందిగా కోరుచునానిమ. 70 సెంటులు ప్రభుత్ భూమలు కబాజ్ 
చేస్న దొంగలకు నిరసనగా ఆదివారం దుంపగడప గ్రామ జనసేన పార్టీ తరఫున నిరసన 
గళం విపా్పరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు, వీర మహిళలు జనసైనికులు 
భార్ ఎతుతేన పాల్్నానిరు. చ్నకాపవరం జనసేన పార్టీ తరుప్న అడపా ఏసబాబు(వారుడి 
సభుయూడ్) మరియు జనసైనికులు దుంపగడపలో నిరసన కారయూక్రమానికి సంఘీభావం 
తెలపడం జరిగంది.

ప్రతితుపాడులో జనసేన ఆతీ్మయ సమావేశయం
50 వేల విరాళం ప్ర కటంచిన వరుపుల తమ్మయ్యబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతితేపాడ్ నియోజకవర్ం, ఏలేశ్రం మండలంలో జనసేన పార్టీ 
మండల అధయూక్షులు పెంటకోట మోహన్ ఆధ్రయూంలో జనసేన పార్టీ ఆతీమెయ సమావేశం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమానికి మఖయూ అతిథిగా ప్రతితేపాడ్ నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జ్ వరుప్ల తమమెయయూ బాబు పాల్్నానిరు. మండల అధయూక్షులు పెంటకోట మోహన్ 
మాటాలుడ్తూ రానునని రోజులోలు ప్రజలోలుకి జనసేన పార్టీ విధానాలు, స్దా్ధంతాలు ఏ 
విధంగా మందుకు తీసకుని వెళ్లులి అలగే గ్రామసాథియిలో పార్టీ బలోపేతం గురించ్ 
స్చనలు సలహాలు ఇవ్డం జరిగంది. జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ ఇంచార్జ్ వరుప్ల 
తమమెయయూబాబు మాటాలుడ్తూ పార్టీకి అండగా మన వంతు భాదయూతగా విరాళ్లు 
అందించే “నా సేన కోసం…. నా వంతు…” కారయూక్రమం గురించ్ దిశానిరేదుశం 
చేయడం జరిగంది. అదేవిధంగా సెపెటీంబర్ 2వ తేదీన మన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ప్టిటీనరోజు సందరభాంగా చేపటటీబోయ్ కారయూక్రమాల గురించ్ కూడా చరిచించటం 
జరిగంది. మన పార్టీకి డొనేషన్ 50 వేల రూపాయల చెకు్కను నియోజకవర్ ఇంచార్జ్ 
వరుప్ల తమమెయయూబాబు ప్రకటించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
సమన్యకరతే పెంటకోట చంటిబాబు, ఏలేశ్రం మండల టౌన్ ప్రెస్డంట్ అధికార్, 
మండల ఉపాధయూక్షులు పలివేల వెంకట్ష్, అచేచి వీరబాబు, శంఖవరం మండల వైస్ 
ప్రెస్డంట్ సంకర చక్రి, జనసేన నాయకులు, వివిధ గ్రామాల అధయూక్షులు, జనసైనికులు 
అధికసంఖయూలో పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఏర్పేడు మయండలయంలో జనసేన-పల్్లబాట
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహస్తే 
నియోజకవర్ం, ఏరే్పడ్ మండలం 
నియోజకవర్ ఇనాచిరిజ్ శ్రీమతి వినుత 
కోటా ఆదేశాల మేరకు ఏరే్పడ్ మండల 
పరిధిలోని పంచాయతీలలోని గ్రామాలోలుని 
ప్రజల సమసయూల పరిష్్కరం మరియు 
పార్టీ బలోపేతం దిశగా ప్రారంభించ్న 
జనసేన-పలలుబాట కారయూక్రమంలో భాగంగా 
ఆదివారం తేదిన ఏరే్పడ్ మండలంలోని 

మర్రిమంద గ్రామంలో పరయూటించడం జరిగంది. అక్కడి ప్రజలకు పార్టీ స్దా్ధంతాలను, 
ఆశయ్లను, లక్షాయూలను, గురుతేను తెలియజేస్ మరియు వారి సమసయూలను అడిగ 
తెలుసకోవడం మరియు పరి ష్్కరం కోసం జనసేన ప్రయతనిం చేసతేందని భరోసా 
ఇవ్డం జరిగంది.
ఈ క్రింది సమసయూలను ప్రజలు మా దృష్టీకి తీసకుని రావడం జరిగంది.
1. నితాయూవసర వసతేవుల ధరలు, గాయూస్, పెట్రోల్, ఆర్టీసీ చార్జ్లు పెరుగుదలవలన వారికి 

ఇచేచి పథకాలు వలన ప్రయోజనం లేదు అని, వసతేవులు దరలు తగ్ంచే ప్రయతనిం 
ప్రభుతా్లు చేయ్లని మనవి చేశారు.

2. ఇంటి మందర రోడ్డి సరిగా లేని కారణంగా ఇబ్బందులు ఎవ్రికి చెపి్పన స్పంందించని 
పరిస్థితి.

3. పేదలు కటుటీకునని ఇంటికి ప్రభుత్ం ఇసాతేమనని పైకం చెలిలుంచని పరి స్థితులు.
4. ఇళ్్ళ లేనివారికి వారు అపె్లు చేస్న ఇవ్ని పరిస్థితులు.
5. ప్రజల మాట, ఎనిని ప్రభుతా్లు వచ్చిన మా బ్రతుకులు మారని పరిస్థితి అని బ్రతుకులు 

భారమౌతునానియని నిరుతాస్హం.
6. వృదా్ధపయూ పింఛనులు లకు అర్త వునాని పొందలేని పరిస్థితి. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 

ఏరే్పడ్ మండల అధయూక్షులు కిరణ్ రామశెటిటీ, ఉపాధయూక్షుడ్ లోకనాధం రాయల్, 
మండల ప్రధాన కారయూదరి్శ వంశీకృషణా, మండల ప్రథాన కారయూదరి్శ మని శేఖర్, 
మండల సెక్రటర్ భాను,జనసేన నాయకులు ఈశ్ర్, మోహన్, వంశీ మరియు 
జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

జనయంలోకి జనసేన – శ్రమదానయం చేసిన 
పాల్వయంచ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: భద్రాద్, కొతతేగూడం జిలలు పాల్ంచ మండలం శ్రీ వెంకట్శ్ర థియ్టర్ 
ఎదురుగా రోడలుపై ఉనని గుంటలు చాల ప్రమాదకంగా మారడంతో జనసేన పార్టీ 
ఆధ్రయూంలో ఆదివారం గుంటలు పూడచిడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
కారయూకరతేలు దేవా గౌడ్, సాయి బ్రహమెం, పవన్ కుమార్, ప్రసాదు మరియు కొంతమంది 
కారయూకరతేలు పాల్్నడం జరిగంది.

క్రియాశీలక సభ్్యనికి ఇన్్సరెన్్స చ్క్ అయందజేసిన 
బయండారు

శతఘ్ని న్యూస్: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిలలు, కొతతేపేట, రావులపాలం మండలం 
కోమరాజులంక గ్రామం శ్రీనివాస్ నగర్ కి చెందిన నారిన బాల శవకుమార్ ఇటీవల 
ప్రమాదవశాతుతే గాయపడాడిరు. వారికి జనసేన పార్టీ జనసేన పార్టీ క్రియ్శీల సభయూత్ం 
దా్రా 31,655 రూపాయల ఆరిథిక సహాయ్నిని కొతతేపేట నియోజకవర్ ఇనాచిర్జ్ బండారు 
శ్రీనివా రావులపాలం మండల జనసేన పార్టీ నాయకులు కారయూకరతేలతో కలిస్ వారికి 
అందజేశారు.

వారోత్సవాలలో భాగయంగా సర్వమత ప్రార్ధనలు
శతఘ్ని న్యూస్: గజపతినగరం, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జనమెదిన 
వారోతస్వాలోలు భాగంగా రెండవ రోజు గజపతినగరం జనసేన ఆధ్రయూంలో సర్మత 
ప్రారథినలు చేయడం జరిగంది. ఈకారయూక్రమంలో భాగంగా గోత్రనామాలతో పూజా 
కారయూక్రమాలను వినాయకుని గుడిలో జరిపించడం జరిగంది. చరిచిలో పాసటీర్ తో ప్రారథిన 
చేయించడం జరిగంది, అలగే మసీదులో మసీదు పెదదులతో ప్రారథిన చేయడం జరిగంది. 
ఈ కారయూక్రమంలో గజపతి నగరం జనసేన నాయకు మర్రాప్ సరేష్, జనసేన పార్టీ జిలలు 
సీనియర్ నాయకులు రవికుమార్ మడతన, గజపతినగరం నాయకులు పండ్ మహష్ 
శ్రీను హర్ష్ సరేష్ రెడిడి జనసేన కారయూకరతేలు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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“నాసేన కోసం – నా వంతు” పోసటేరు విడుదల చేసిన 
ఉమ్మడ్ ఖమ్మయం జిల్్ల జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ఖమమెం జిలలు కంద్ం, గటటీయయూ సెంటర్ నందు ఉమమెడి ఖమమెం జిలలు జనసేన పార్టీ 
యువజన విభాగం ఆద్రయూంలో “నాసేన కోసం – నా వంతు” (పార్టీకి మన వంతు సహాయంగా 
విరాళ్లు అందించే కారయూక్రమం) కారయూక్రమం మరియు జనసేన అధినేత కొణిదెల పవన్ కళ్యూణ్ 
జనమెదినం సందరభాంగా తలసేమయ్ పిలలులకు అవసరమైన రకతే సేకరణ శబిరం నిరా్హణ గురించ్ 
జరిగన సనానిహక సమావేశంలో కారయూక్రమానికి సంబంధించ్న పోసటీరులు విడ్దల చేయడం జరిగంది. 
ఈ సమావేశంలో యువజన విభాగం అధయూక్షుడ్ డేగల రామచంద్రావు, ప్రధాన కారయూదరి్శ మేడబోయిన 
కార్తేక్, ఉపాధయూక్షులు యసంనేని అజయ్ కృషణా, ఎగజ్కూయూటివ్ మెంబర్ గుంత సతయూనారాయణ, ఎల్. 
ప్లలురావు వీరమహిళ్ విభాగం అధయూక్షురాలు బోగ హరిప్రియ, అన్ష మరియు జనసేన కారయూకరతేలు 
అంగోత్ శ్రీనివాస్, షేక్ మాలిక్, దేవేందర్, గోపికృషణా, ఉతతేమ్ రాజ్, రమణ కుమార్, సర్ంత్, అనిల్, 
శ్రీనివాస్ తదితరులు హజరయ్యూరు. ఈ సమావేశంలో ఇటీవల మరణించ్న మలకలపలిలు మండలనికి 
చెందిన జనసేన పార్టీ మండల అధయూక్షుడి అకాలమరణానికి చ్ంతిస్తే వారి ఆతమె శాంతికి రెండ్ నిమష్ల 
మౌనం పాటించారు.

జనసేనాని జన్మదిన సయంబరాల కోసయం క్రియాశీలక సభ్్యల 
సమావేశయం

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనిం, 88వ వారుడి, 
విశాఖపటనిం జనసేన పార్టీ నాయకులు వబి్బన 
జనార్ధన శ్రీకాంత్ అధయూక్షతన క్రియ్శీలక 
సభుయూల మీటింగ్ ఏరా్పటు చేయడం జరిగంది. 
ఈ కారయూక్రమంలో “నా సేన నా వంతు” 
గ్రామసాథియిలోకి తీసకుని వెళ్లు జనసేన 
కుటుంబ సభుయూలను భాగసా్మయూం చేయ్లని, 

అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ జనమెదిన సంబరాలను జనసేన పార్టీని ప్రజలోకి తీసకుని వెళ్లు లగా జరపాలని 
నిరణాయించడం జరిగంది. ఈ యొక్క కారయూక్రమంలో నాయకులు గలలు శ్రీనివాస్, ప్రసాద్, గోపి, హమంత్, 
తేజ, శ్రీనివాస్, చలం, బాలు, రాజు, కార్తేక్, గంగు నాయుడ్, రూపేష్, ప్రవీణ్, రవిబాబు, నాయుడ్ 
మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

 సోమశిల జల్శయయం సయందరి్శయంచిన జనసేన నాయకులు 
షేక్ మహబూబ్ మసాతున్

శతఘ్ని న్యూస్:  ఆతమెకూరు, సమశల జలశయం వదదు కోటలు రూపాయలతో జరుగుతునని ఆఫ్రాన్ 
పనులను వెంటనే పూరితే చేయ్లని జనసేన పార్టీ మండల అధయూక్షులు షేక్ మహబూబ్ మసాతేన్ 
మాటాలుడ్తూ… గత రెండ్ సంవతస్రాలు వరా్షలు కారణంగా డాయూమ్ మందు భాగమ 20 నుంచ్ 30 
అడ్గులు గోతులు పడాడియి. 2020 2021 లో వచ్చిన భార్ వరా్షల కారణంగా డాయూమ్ మందు నిరామెణం 
పనులు ఫిబ్రవరి నెలలో సాయికృషణా సంసదు 117 కోటలుతో ట్ండర్ దకి్కంచుకుంది. ఈ ఆఫ్రాన్ పనులు 
మార్చి నెలలో ప్రారంభం అయినా ఇప్పటివరకు పూరితే కాకపోవడం జలవనరులు అధికారుల నిరలుక్షష్యమని 
పరిశీలించ్న అనంతరం డాయూమ్ యుదదుప్రాతిపదికన మరమమెతులు పూరితే చేయ్లని అఫ్రాన్ ఎడమ వైప్ 
ఉనని రిట్నింగ్ వాల్ ఎతుతే వెడలు్ప పెంచాలని నది పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు ఇబ్బందులకు గురి 
కాకుండా రాబోయ్ రోజులోలు వచేచి వరా్షకాలంలో దినిని పూరితే చేయ్లని జనసేన పార్టీ నుండి డిమాండ్ 
చేసతేనానిమని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు కారయూకరతేలు పాల్్నానిరు.

తాల్్లరి వెయంకట్శ్వరరావు కుటయంబాని్ 
పరామరి్శయంచిన మేడ గురుదత్ ప్రసాద్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ మేడ 
గురుదత్ ప్రసాద్ సీతానగరం మండలంలో చ్ననికొండేపూడి గ్రామానికి 
చెందిన తాలూలురి వెంకట్శ్రరావు అకాల మరణం కారణంగా వారి భారయూ 
తాలూలురి రామావతిని పరామరి్శంచడం జరిగంది మేడ గురుదత్ ప్రసాద్. 
ఈ కారయూక్రమంలో సీతానగరం మండల అధయూక్షులు కారిచరలు విజయ్ 
శంకర్, వీరమహిళ కందికటలు అరుణ కుమారి, సీతానగరం మండలం 
జనసేన పార్టీ వైస్ ప్రెస్డంట్ కత సతయూనారాయణ, చ్డిపి నాగేష్, గ్రామ 
జనసైనికులు, గ్రామ పెదదులు ఈ కారయూక్రమంలో పాల్్నానిరు.

పల్్ల పల్్లకు పవనన్ ప్రజాబాట: 101వరోజు

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిలలు ఎచెచిరలు నియోజకవర్ం రణసథిలం మండలం 
వి.యన్.ప్రం పంచాయతీ పెదయ్తపేట గ్రామం ఆదివారం ఎచెచిరలు 
నియోజకవర్ం సీనియర్ నాయకులు మరియు ససైటి బాయూంకు మాజీ చైరమెన్ 
కరిమజిజ్ మలీలుశ్రావు, పలలు పలలుకు అలుపెరుగని ప్రచారం చేస్తే జనసేన 
మాయూనిఫెసటీ మరియు స్దాదుంతాలు ప్రజలోలుకి తీసకువెళ్తేనానిరు. ప్రజలకు 
అర్ధమైన ర్తులోలు వివరిసతేనానిరు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గెలిచ్నటులు 
అయితే సంవతస్రానికి 5 గాయూస్ స్లిండరలు ఉచ్తంగా ఇవ్డం జరుగుతోంది. 
తెలలురేషన్ కారుడిదారులకు ఇలులు కటుటీకోవడానికి ఇసక ఉచ్తంగా ఇవ్డం 
జరుగుతుంది. వయూవసాయం చేస్న రైతులకు పెన్షన్ సౌకరయూం కొరకు కాలేదు. 
వృదుదులకు వృదా్ధశ్రమం నిరిమెంచడం జరుగుతుంది. పవన్ కళ్యూణ్ ప్రజలు 
పక్షాన నిలబడిన నాయకుడ్ కాబటిటీ అలంటి నాయకుడ్ని గెలుపించుకోలస్న 
బాధయూత మనపైన ఉంది. అలగే ప్రతి పలలుకు ప్రతి గ్రామానికి ప్రతి గడపకి నితయూం 
ప్రజల దగ్రకి వెలలుడం జరుగుతుంది. మేమ ప్రతి గడపకి ప్రతి ఇంటికి ప్రతి 
ఒక్కరిని కలిస్ ప్రజలకు అర్ధమైన ర్తిలో జనసేన మాయూనిఫెసటీ వివరించడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో రణసథిలం మండలం కృష్ణాప్రం పంచాయతీ 
జనసేనపార్టీ యంపిటీస్ అభయూరిథి పోటూనిరు లక్షుమెనాయుడ్ ఈ కారయూక్రమంలో 
పాల్్నడం జరిగంది. పవననని ప్రజాబాట తామ ప్రారంభించ్న ప్రజలనుండి 
అపూర్మైన స్పందన లభిసతేందనానిరు. గత ఎనినికల సందరభాంగా ఒక్క ఛాన్స్ 
జగన్ కి ఇచాచిమని ఓట్స్న వారెవరూ ఈసారి వైసీపీకి ఓటు వేసేందుకు స్ద్ధంగా 
లేరనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో వనుమ నాగరాజు, శ్రీరామ్, గౌరి, రామరాజు, 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కయంటయంట్ ఉన్్డ్కి కటౌట్ చాలు
సర్వేపల్లి లో ప్రీ రాంభమయిన జనసేనాని జన్మదిన వేడుకలు
కొత్త కోడూరు బీచ్ లో సవేచ్ఛభారత్
దుకణ దారులకు డస్ట్  బిన్లి  పాంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: సరే్పలిలు నియోజకవర్ం, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జనమెదిన 
వారోతస్వాలలో భాగంగా ఆదివారం సరే్పలిలు నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు బొబే్బపలిలు 
సరేష్ నాయుడ్ ఆధ్రయూంలో తోటపలిలుగూడూరు మండలంలోని కొతతేకోడూరు బ్చ్ లో స్చ్ఛభారత్ 
కారయూక్రమానిని నిర్హించారు. కొతతేకోడూరు బ్చ్ వదదు అనేక వాయూపారాలు చేసతేననిటువంటి దుకాణ 
దారులకు జనసేన నాయకులు డస్టీ బినులు పంపిణీ చేయడం జరిగంది. ఈ సందరభాంగా సరే్పలిలు 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు బొబే్బపలిలు సరేష్ నాయుడ్ మాటాలుడ్తూ పాలుస్టీక్ ఫెలుకీస్ల 
కారణంగా పొలూయూషన్ ఏర్పడ్తుందని, పాలుస్టీక్ ఫెలుకీస్ల వాడకానిని నిషేధిస్తే వైస్పి ప్రభుత్ం 
నిరణాయం తీసకోవడం మంచ్దే, కానీ పాలుస్టీక్ కవరులు తయ్రు చేసే కంపెనీలపై ఎందుకు చరయూలు 
తీసకోలేకపోతునానిరు. పాలుస్టీక్ కవరులు తయ్రు చేసే కంపెనీలను మూస్వేయ్లిస్న బాధయూత రాష్ట్ర 
ప్రభుతా్నిదే కదా, అలంటప్్పడ్ పాలుస్టీక్ కవరులు తయ్రు చేసే కంపెనీలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్ం చరయూలు 
తీసకోగలుగుతుందా, పొలూయూషన్ కారణమైన కంపెనీలపై కూడా చరయూలు తీసకోవాలి కదా, 
పొలూయూషన్ రిలీజ్ చేసే కంపెనీలపై కూడా కఠిన చరయూలు తీసకోవాలని డిమాండ్ చేసతేనానిం. రాష్ట్రంలో 
పిచ్చి పిచ్చి మదాయూనిని ప్రజలకు అందించ్ ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడ్తునని కంపెనీలపై 
కూడా చరయూలు తీసకోవాలి, ఆ పిచ్చి మదయూం తాగ ప్రజలు అనారోగయూ పాలవుతునానిరు. మరి పిచ్చి 
మందుపై కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్ం నిషేధం విధించాలని కోరుతునానిం. ఎనిని రాజకీయ పార్టీలు ఉనని, 
ఎంతమంది రాజకీయ నాయకులు వచ్చిన సరే్పలిలు నియోజకవర్ంలోని కొతతే కోడూరు బ్చ్ ని 
మాత్రం అభివృది్ధ చేయలేకపోతునానిరు. బ్చ్ వదదు కనీస వసతులు కూడా లేవు. కొతతే కోడూరు బ్చ్ 
కు వెళ్లు మార్ం కూడా సక్రమంగా లేదు. కనీస అభివృది్ధకి న్చుకొని కొతతే కోడూరు బ్చ్ ను అభివృది్ధ 
చేయకపోవడం బాధాకరం. వెంటనే నిధులు మంజూరు చేయించ్ అభివృది్ధ చేయ్లని జనసేన పార్టీ 
తరఫున ఉననితాధికారులకు కోరుతునానిమని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ మండల 
అధయూక్షులు అంకెం సందీప్, జనసేన పార్టీ నాయకులు షేక్ రహం, రేవంత్, శేఖర్, సకుమార్ రెడిడి, 
శ్రీహరి, రవికుమార్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

అవినీతి గుపెపేట్్ల ఆయంధ్రప్రదేశ్
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలలు, అవినీతి సమద్ంలో 
మహదానందంగా ఈదుతునని వైకాపా నేతల కంట్ 
ఏద్ పొటటీకూటి కోసం తిప్పలు పడే వాన రాలే మేలు. 
ప్రజాసేవకులమంటూ పదీవుల పలలుకీలకి్కన వైకాపా 
నాయకులు నాలుగు గోడల మధయూ ప్రజాధనానిని సా్హా 
చేయడం అసలు ఏమాత్రం స్గు్ లేకుండా జనం 
సమమెను ప్ష్టీగా భోంచేసే మహామేతలు మాత్రం భారతా వనికి ప్రతేయూకమైన వారు. గుపె్పడ్ 
గంజలను ప్రజలకు పంచ్ గంపెడ్ ధానాయూనిని గుటుటీగా వెనకసకుని జగజజ్ంత్రీలు. అయినవారికి 
ఆకులోలు వందల ఎకరాల భూమలను వడిడించే ధరమెప్రభువులు ఎందుకు వచాచివయ్యూ అధికారంలోకి 
అంట్ జాతి వనరులతో విందు చేసకోవడాని కనయయూ అని చ్ది్లసంగా నవే్ వైకాపా నేతలు 
ఇందుగలదందులేదని సందేహం వలదు అననిటుటీగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం మొతతేం అక్రమాల ప్టటీలను 
పరిశీలిసేతే స్పషటీంగా అరథిం అవుతుంది నాననిగారి పేరు చెప్్పకొని అధికారంలోకి వచ్చి అవినీతికి 
లకులతతేడం ఒక చోరకల అందులో పరిశోధక పటాటీలు ప్చుచికునని మాయగాళ్లు వైకాపా 
నాయకులు మూడో కంటికి తెలియకుండా వేల కోటలు రూపాయలను కొలలుగటిటీన అపూర్ గాధలు 
ఎన్ని ఉనాని కాలం కలిస్ వచ్చి అక్రమాలు వెలుగు చూస్నా అయోయూ అయయూయోయూ నిజాయితీకి మీరు 
వయూకితేని దర్శనమైన ననుని అందరూ కలిస్ ఆడ్కుంటునానిరు తండ్రోయ్ అని ఇదెక్కడి నాయూయం దేవుడా 
అని వలవల ఏడ్స్తే జనం మందు లవల బిందులు బాదుకొని అక్కడేద్ తామ పదమెవూయూహంలో 
అభిమనుయూని మాదిరిగా పోరాడ్తుననిటులు అందర్ని నమమెంచే ఛాతిరయూం కలిగన గౌరవనీయులు 
మఖయూమంత్రి గారు తడిగుడడితో గంతులు కోస్తేనే తమకు అనవసరంగా మస్ పూసతేనానిరంటూ 
అవతలి వాళ్ళపై సవాళ్లు విసరుతారు పటటీపగలే ప్రతయూక్షంగా ప్రజలకు ఆకాశంలో చుక్కలు 
చూపిసతేనని ఘనత వైకాపా ప్రభుతా్నికి దకు్కతుంది పరిశ్రమల దా్రా స్మెంట్ ఫాయూకటీర్ల దా్రా 
కాలుషయూం జరుగుతునని మనుషులే తిరగని అడవుల సహితం కలుష్తం అయిపోతునని పటిటీంచుకోని 
నాయకులు జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారి జనమెదిన పరాయూవరణ పరిరక్షణ అంటూ కాలుషయూ 
నివారణ చరయూలు చేపడ్తునానిమని పాలుస్టీక్ బాయూనరులు వేయరాదని నిబంధనలు తేవడం చాల 
హాసాయూస్పదంగా ఉందని చ్తూతేరు జిలలు జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయూదరి్శ దారం అనిత అనానిరు.

కయందరడా గ్రామయంలో గ్రామ గ్రామానా 
జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాప్రం, కందరడా గ్రామం జనసేన ఎంపీటీసీ పిలలు 
సనీత(పిలలు దినేష్) అద్రయూంలో మన జనసేన పార్టీ తరుప్న జడీ్పటీసీగా పోటీ 
చేస్న నియోజకవర్ నాయకులు ఊట నానిబాబు ఆదివారం ఉదయం 9గంటలకు 
మన కందరడా గ్రామంలో శవాలయం వదదు నుండి మొదలుపెటిటీ జనసేన పార్టీ 
స్దాదుంతాలను, ప్రజలోలుకి తీసకువెళ్లు గ్రామ గ్రామాన జనసేన కారయూక్రమంలో 
భాగంగా కృష్ చేసతేనని నానిబాబుకి గ్రామంలో పాత కందరడా టాయూంక్ 
ఏరియ్ కందరడా, టాయూంక్ ఏరియ్ పూరితే చేస్యునానిరు. ఈ కారయూక్రమనికి 
నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు డా పిలలు శ్రీధర్, పిలలు స్రయూనారాయన, 
పిలలు శవగారు, మోటూరి మహష్, లోవరాజు, బంగారఒ, సాఇ, కృషణా చైతగా 
రామకృషణా, సాయి, శ్రీనాధ్, పసప్లేటి చక్ర సాయి, దురా్ప్రసాద్, అపా్పరావు, 
మండల కమటీ, బ్జేపీ నాయకులు పిలలు మతాయూలరావు, దాసం పటాటీభిగారు 
మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అరతుమూరులో 70 సయంవత్్సరాల వృదు్ధరాలపై 
వాలయంటర్ దాడ్: ఎస్ వి బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: పెడన, బంటుమలిలు మండలం, అరతేమూరు పంచాయతీ, సాయి 
నగరోలు నివాసం ఉంటునని 70 సంవతస్రాల వృదు్ధరాలిపై దాడి చేస్న వాలంటీర్ 
ప్రశాంత్, సాయి నగర్ కు చెందిన కొంతమంది వృదు్ధలను పెడన నేతనని నేసతేం 
సభకు తీసకువెళ్్ళన వాలంటీర్. అందులో మాకాల సామ్రాజయూం(70) అనే 
వృదు్ధరాలు కూడా ఉంది. తనకు దాహంగా ఉంది అని మంచ్నీరు అడిగనందుకు 
వృదు్ధరాలిపై దురాభాషలడాడ్. వాలంటీర్ అంతటితో ఆగక మరుసటి రోజు 
సాయంత్రం ఇంటి నుండి సాయిబాబా గుడికి వెళ్తేనని సామ్రాజయూంపై వాలంటీర్ 
ప్రశాంత్ మరియు అతని తండ్రి దారికాచ్ మమమెలిని మంచ్నిరు అడ్గుతావా 
అని దాడి చేస్ తీవ్రంగా గాయపరిచారు. అంతేకాక నీకు సంక్షేమ పథకాలు 
కట్ చేసాతేం అని బెదిరింప్లకు గురి చేశారని బాధిత వృదు్ధరాలు వాపోయ్రు. 
వాలంటీర్ ప్రశాంత్ తండ్రి కూడా అదే గ్రామపంచాయతీలో వారుడి మెంబరు. 
ఈ దాడిని జనసేన పార్టీ నుండి తీవ్రంగా ఖండిసతేనానిం. ఎమెమెలేయూ మరియు 
వైసీపీ సాథినిక నాయకుల అండ చూసకొని వాలంటీరులు అనేక దురామెరా్లకు 
పాల్పడ్తునానిరు. పెళ్లు దుసతేలతో లబి్ధదారులకు పింఛన్ ఇసతేననిటులు, 
ఆసపత్రిలో ఉనని వృదు్ధలకు పింఛన్ ఇసతేననిటులు ఫోట్లకు ఫోజులు ఇచ్చి 
వైస్పి సషల్ మీడియ్లో వైరల్ చేసకునే వాలంటీరులు ఒక వృదు్ధరాలి దాహం 
తీరచిడానికి నీళ్లు ఇవ్లేరా? మొనని పెడనలో జరిగన నేతనని నేసతేం సభకి, 
పెన్షన్ దారులను మరియు వివిధ లబి్ధదారులను బలవంతంగా తరలించవలస్న 
అవసరం ఏమటి? మంత్రి జ్గ రమేష్ తన సా్ర్ధ రాజకీయ్ల కోసం పెడన 
నియోజవర్ ప్రజల జీవితాలతో చెలగాటమాడ్తునానిడ్. సభా నిర్హణ లోపం 
వలలు దేవరపలిలు గ్రామానికి చెందిన సమెమెట రతని మాణికయూం అనే వృదు్ధరాలు 
మృతి చెందింది. వైస్పి ప్రభుత్ం వాలంటీ వయూవసథిను అడడింపెటుటీకుని ప్రజల 
జీవితాలతో ఆడ్కుంటుంది. వృదు్ధరాలిపై దాడి చేస్న ప్రశాంత్ అనే వాలంటీర్ 
కు వైస్పి ప్రభుత్ం వాలంటీర్ సేవారతని, లేదా ఉతతేమ వాలంటీర్ అని అవారుడి 
ఇసాతేరా? లేక అతనిపై చరయూ తీసకుంటారా? పోలీస వారు జరిగన సంఘటనపై 
నాయూయవిచరణ చేస్ దాడి చేస్న వాలంటీర్ ప్రశాంత్ ని, అతని తండ్రి పై కస 
నమోదు చేయవలస్ందిగా జనసేన పార్టీ నుంచ్ డిమాండ్ చేసతేనానిం. మాకాల 
సామ్రాజయూం కుటుంబానికి జనసేన పార్టీ అండదండగా ఉంటుందని పెడన 
జనసేన నాయకులు ఎస్ వి బాబు అనానిరు.

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


పిఠాపురయం జనసేన క్రియాశీలక వాలయంటర్లకు 
జిల్లా అధ్యక్షుల వారి సనామానంజిల్లా అధ్యక్షుల వారి సనామానం

శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్రవాయూపతేంగా జనసేన పార్టీ బలోపేతంకై మరియు పవన్ కళ్యూణ్ గారికి ప్రాణ సమానమైన 
జనసైనికులకి వీర మహిళలకు భద్త ఇస్తే వారి  కుటుంబానికి భరోసా ఇవ్డానికై సంకలి్పంచ్,  5లక్షల 
య్కిస్డంటల్ పాలసీని రక్షణ బ్మాతో ఏర్పరిచ్న క్రియ్శీలక సభయూతా్ల నమోదు ప్రక్రియను పిఠాప్రం 
నియోజకవర్ం నందు శ్రీ వెనాని జగదీష్ గారి నాయకత్ంలో సకెస్స్ ప్ల్ నిర్హిస్తే 2800 సభయూతా్లకు 
పైగా నిర్హించ్న క్రియ్శీలక వాలంటీరలుకు నేడ్ తూరు్పగోదావరి ఉమమెడి జిలలుల అధయూక్షులు అయిన శ్రీ 
కందుల దురే్ష్ గారు జిలలు పార్టీ ఆఫీస నందు ఘనమైన సతా్కరంతో సనామెనించడం జరిగనది.

పాలకులు, అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల నీట 
మనిగిన శర్మ కాలనీ: సింగనమల జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: స్ంగనమల 
నియోజకవర్ం బుక్కరాయసమద్ం 
పంచాయతీలోని శరమె కాలనీ వర్షం 
వలలు నీటి మనిగంది. గత రెండ్ 
రోజులుగా కురుసతేనని వరా్షనికి వర్షం 
నీళ్లు ఇళలులోలుకి వసతేనానియి. గత 
సంవతస్రం వరా్షలకి ఇలగే కాలనీ 
నీట మనిగంది. అప్పటి అధికారులు, 
ఎమెమెలేయూ జొననిలగడడి పదామెవతి 
పరామరి్శంచ్ నీట మనిగన 

ఇళ్ళకి పకా్క గృహాలు కలవకటిటీ కాలవకి రక్షణ గోడ కడతామని హామీ 
ఇచాచిరు. పదిమందికి ఆహార పొటాలులు ఇచ్చి చేతులు దులుప్కునానిరు. 
గత సంవతస్రం ఇచ్చిన హామీ నెరవేరిచి ఉంట్ ఈ వరా్షనికి కాలనీ నీటి 
మనిగేది కాదని స్ంగనమల జనసేన తెలియజేయడం జరిగంది.

రకతుదాన శిబిరాని్ విజయవయంతయం 
చేయాలని పిలుపునిచిచెన శోభన్ బాబు

శతఘ్ని న్యూస్:  గంగాధర నెలూలురు 
నియోజకవర్ం, జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ ప్టిటీనరోజు సందర్బంగా కారే్టి 
నగరం మండల జనసేన ఆధ్రయూంలో ఈ 
నెల 30వ తేదీన మంగళవారం కారే్టి 
నగరం మండల కంద్ంలో ఇండియన్ 
రెడ్ క్రాస్ సంసథి ఆధ్రయూంలో రకతేదాన 
శబిరం ఏరా్పటు చేయడం జరిగందని 

కావున జనసేన శ్రేణులు అధిక సంఖయూలో పాల్్ని విజయవంతం 
చేయ్లని కారే్టి నగర మండల జనసేన అదయూక్షులు శోభన్ బాబు 
అనానిరు.
ప్లా స్టి క్ సంచులను కూడా బా్యన్ చేయాలి: శోభన్ బాబు
గంగాధర నెలూలురు నియోజకవర్ం, కారే్టి నగరం మండలం, 
మఖయూమంత్రి జగన్ రెడిడి శనివారం పాలుస్టీక్ బాయూనర్ ని బాయూన్ చేసతేనానిమ 
అనానిరు బాగానే ఉంది కానీ వటిటీ మాటలేనా చేతలోలు ఉండవా? గత 
మూడ్ సంవతస్రాలుగా కనిపించని పరాయూవరణ పరిరక్షణ ఇప్్పడే 
ఈ వైసీపీ ప్రభుతా్నికి కనిపించ్ందా? జనసేన పార్టీ నుంచ్ మేమ 
ఒకట్ అడ్గుతునానిం. సెపెటీంబర్ రెండవ తేదీ జనసేన రాష్ట్ర అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ప్టిటీనరోజు సందరభాంగా రాష్ట్రమంతటా ఒక పండ్గ 
వాతావరణంలో జనసేన శ్రేణులు అంగరంగ వైభవంగా బాయూనరులు వేసకొని 
ప్టిటీనరోజు పండ్గను జరుప్కుంటారు. పవన్ కళ్యూణ్ ని రాజకీయంగా 
ఎదురో్కలేక ఇలంటి కొతతే కొతతే జీవోలు తెసతేనానిరు. జనసేన పార్టీ ఏడ్ 
స్దా్ధంతంలో మఖయూమైన స్దా్ధంతం పరాయూవరణ పరిరక్షణ కావున పాలుస్టీక్ 
నిషేధానిని జనసేన పార్టీ సా్గతిసతేంది. ప్రజలను భాగసా్మలను 
చేయ్లి. బాయూనర్ లనే కాదు పాలుస్టీక్ సంచులను కూడా బాయూన్ చేయ్లని 
కారే్టి నగరం మండల జనసేన అధయూక్షులు శోభన్ బాబు అనానిరు.

‘సేవ్ రుషికండ’
పేరిట రా్యలీ చేపట్టేన పార్టే నేతల అరెస్టే

శతఘ్ని న్యూస్: సేవ్ రుష్కొండ పేరిట 
ఆదివారం రోజు విశాఖలోని రుష్కొండ, బ్చ్ 
ప్రాంతాలోలు అవగాహన రాయూలీ చేపటిటీన జనసేన 
భీమలి ఇంచార్జ్ శ్రీ సందీప్ పంచకరలు. రాయూలీ 
చేపటిటీన పార్టీ నేతలను పోలీసలు అరెసటీ 
చేశారు.
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