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జనంకోసం జనసేన మహా పాదయాత్ర 19వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్ం, కోరుకండ మండలం, కనుపూరు గ్రామంలో 
“జనంకోసం జనసేన” “మహా పాదయాత్ర”లో భాగంగా 19వ రోజు జరిగిన కారయూక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ “నా సేన కోసం నా వంత్” కమిటీ కోఆరిడినేటర్.. శ్రీమతి 
బత్తుల వంకటలక్ష్మిల ఆధ్వరయూంలో జరిగిన కారయూక్రమంలో గ్రామంలో ప్రతీ ఇంటికి వళ్లి, జనసేన 
పార్టీ లక్షయూలను వివరిస్తు ఈ అసమర్ధపు ప్రభుత్్వనిని నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు విముకితు రావడానికి 
సహకరించాలని వివరిస్తు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, సిద్ధంత్లు తదితర 
విషయాలు ముద్ంచిన కరపత్రం గ్రామం ప్రతి ఒక్కరికి అందజేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీర మహిళలు పాల్్నానిరు.

50 వేల మంది భాగస్వాములు కావాలని బత్తుల పిలుపు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, ‘నా సేన కోసం నా 
వంత్’ కారయూక్రమంలో రాజానగరం నియోజకవర్ 
నుండి 50 వేల మంది భాగస్్వములు కావాలి 
బత్తుల పిలుపునిచాచారు. రాజనగరం నియోజకవర్ం, 
కోరుకండ మండలం, గాడాల గ్రామంలో జరిగిన ‘నా 
సేన కోసం నా వంత్’ కారయూక్రమం కమిటీ కోఆరిడినేటర్ 
బత్తుల వంకటలక్ష్మి మాట్లిడుతూ… జనసేన పార్టీ 
ఆరిథిక పరిపుష్టీకి అందరూ సహకరించాలని, తద్వరా 
ప్రజా కారయూక్రమాలు సజావుగా స్గడానికి వీలు 

కలుగుత్ందని బత్తుల వంకటలక్ష్మి అనానిరు. అనంతరం రాజానగరం జనసేన నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ 
మాట్లిడుతూ… రాజానగరం నియోజకవర్ం నుండి ఈ కారయూక్రమంలో తకు్కవంటే 50వేల పైచిలుకు భాగస్్వములు 
కావాలని, ఎంత ఇచాచామననిది కాకుండా ఎంతమంది భాగస్్వములు అయాయూరు అననిదే ముఖయూమని, పార్టీ 
నిరామాణంలో అందరూ భాగస్్వములు కావాలని, అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుటిటీనరోజు నాడు జరిగిన ‘మహా రకతుదన 
శిబిరం’ కారయూక్రమంలో లెక్కకు మించి జనసేన పార్టీకి అనుసంధానమైన బయూంక్ కు ఫోన్ పే ద్వరా, గూగుల్ 
పే ద్వరా వందలాదిమంది ఆరిథిక సహాయం పంపించడం జరిగిందని అలాగే పవన్ కళ్యూణ్ పుటిటీనరోజు నాడు 
జలాసా సినిమాని రండు షోలు అభిమానులు కోరిక మేరకు ఉచితంగా ప్రదరి్శంచి ఆ థియేటర్ వద్ద అభిమానులను 
పార్టీ ఖాత్కు మీకు తోచిన విధంగా విరాళ్లు పంపించాలని పిలుపునివ్వగా వందలాది జనసైనికులు సంబంధిత 
ఖాత్కు ఫోన్ పే ద్వరా డబ్బులు పంపించారని అలాగే ప్రతిరోజు జరిగే జనంకోసం జనసేన మహా పాదయాత్రలో 
అందరికీ ఇదే విషయం వివరించడం జరుగుత్ందని వారు వారికి తోచిన విధంగా జనసేన ఖాత్కు ఫోన్ పే 
ద్వరా డబ్బులు పంపిస్తునానిరని, రానునని రోజులోలి నియోజవర్ంలో ఈ కారయూక్రమానిని ఒక పెద్ద యజ్ంలో తీస్కెళ్లి 

వేలాదిమందిచే పార్టీకి విరాళ్లు ఇచేచా విధంగా కృష్చేసి ప్రజల పక్షన పోరాడుత్నని జనసేన పార్టీకి ఆరిథిక పరిపుష్టీ కలిగించాలని విజ్పితు చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో పలువురు సీనియర్ 
నాయకులు జనసైనికులు, గాడల గ్రామ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్్నానిరు.

“నా సేన కోసం నా వంత్” విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చిన సంపత్ నాయక్
శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబద్, ప్రజల పక్షన నిరంతరం పోరాడే జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పోరాట్నికి అండగా నిలబడేందుకు, పార్టీలో భాగస్్వములు అయేయూందుకు విరాళ్లు 
అందిద్దం. మరింత బలంగా వయూవసథి మారుపు కోసం పోరాడుదమని పిలుపునిచిచాన తెలంగాణ జనసేన విదయూరిథి విభాగం రాష్ట్ర అధయూక్షులు సంపత్ నాయక్. ఈ కారయూక్రమంలో గ్రేటర్ 
హైదరాబద్ విదయూరిథి విభాగం అధయూక్షులు మహేష్ పెంటల, ఓయూ ప్రెసిడంట్ వినోద్ నాయక్, హైదరాబద్ కమిటీ సభుయూలు రాజేష్, ఓయూ కమిటీ సభుయూలు చిరంజీవులు, రాజేష్, 
అజయ్, హర్ష్, సంపత్, నరేష్, నిజాం కళ్శాల నాయకులు మోతిలాల్ పాల్్నానిరు.
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జనంకోసం జనసేన 282వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్ంపేట, జనంకోసం జనసేన 282వ రోజులో భాగంగా జనసేన వనరక్షణ 
దనిమమా మొక్కల పంపిణీ కారయూక్రమం జగ్ంపేట మండలం కాట్రావులపలిలి గ్రామంలో జగ్ంపేట 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెటిటీ శ్రీదేవిస్రయూచంద్ర ఆధ్వరంలో జరిగింది. ఈ 
కారయూక్రమంలో భాగంగా మంగళవారం 75 దనిమమా మొక్కలు పంచడం జరిగింది. నేటి వరకు 
నియోజకవర్ం మొతతుంగా 46335 దనిమమా మొక్కల పంపిణీ జరిగింది. ఈ కారయూక్రమానిని 
విజయవంతం చేసిన జగ్ంపేట మండల ఉపాధయూక్షులు తోలాటి ఆదినారాయణ, జగ్ంపేట 
మండల సోషల్ మీడియా సమాచార కారయూదరి్శ దడి మణికంఠ, కాట్రావులపలిలి గ్రామ 
అధయూక్షులు శివుడు పాపారావు, గ్రామ ఉపాధయూక్షులు చిటీటీడి రామారావు, బంగారు రామస్్వమి, 
పస్పులేటి వంకట స్రాయూరావు, చక్కపలిలి సతీష్, నారలి దిని నారాయణ, గంట్ దురా్ప్రస్ద్, 
రామకురితు శ్రీ బలకృష్ణ, తోట వంకననిబబ్, గోనేడ నుండి నలలింశెటిటీ చిటిటీబబ్, వలలిభశెటిటీ 
నాని, బూరుగుపూడి నుండి కోడి గంగాధర్ లకు జగ్ంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ 
పాటంశెటిటీ శ్రీదేవిస్రయూచంద్ర ధనయూవాదలు తెలిపారు.

శ్రీకృష్ణపట్ం గ్రామంలో బత్తు ల సుడిగాలి పర్యటన
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, జనసేన పార్టీ అభివృది్ధలో భాగంగా, 175 నియోజకవరా్లోలి’రాజానగరం’ 
నియోజకవరా్నిని మొదటి స్థినంలో నిలబెడత్ననని లక్షష్ం కోసం క్షేత్రస్థియిలో పార్టీ బలోపేతం కోసం, 
రాత్ంభవళ్లి అలుపెరుగని పోరాటం చేస్తునని రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు బత్తుల 
బలరామకృష్ణ. రాజానగరం మండలం, శ్రీకృష్ణపటనిం గ్రామంలో జనసేన శ్రేణులతో కలిసి పరయూటించిన బత్తుల 
కారయూక్రమ వివరాలు.
ఇటీవలే మృతి చందిన మాచినేడి లక్షష్మమమా కుటంబ సభుయూలను పరామరి్శంచి, మనోధైరయూం చపపుడం జరిగింది.
ఇటీవల రోడుడి ప్రమాదంలో మృతి చందిన, మాచినేని వీర వంకటరావు కుటంబ సభుయూలను పరామరి్శంచి, ధైరయూం 
చపిపు, కుటంబ ఖరుచాల నిమితతుం 10,000/₹ ఆరిథిక స్యం రూపాయలు చేయడం జరిగింది.
రోడ్ యాకిసాడంట్లి గాయపడిన ముపిపుంశెటిటీ పదమారాజు ను పరామరి్శంచి, జనసేన పార్టీ తరఫున అండగా 
ఉంట్మని భరోస్ ఇవ్వడం జరిగింది.
నడుముకి ఆపరేషన్ చేయించుకునని బ్క్క స్బబుయయూమమా ను పరామరి్శంచి, వైదయూ చికితసాల నిమితతుం 5000/₹ 
రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం చేయడం జరిగింది.
కాళ్లి పాయూకచార్ కారణంగా కపపున కృష్ణ బధపడుత్ండగా వారికి పలకరించడం జరిగింది.
అనారోగయూంగా బధపడుత్నని చిలకలపూడి అమామాణి పలకరించి, వారి యోగక్షేమాలు తెలుస్కోవడం జరిగింది.
పెరాలిసాస్ తో బధపడుత్నని దేశాల చంద్రరావును పలకరించి, ఆరోగయూ పరిసిథిత్లు తెలుస్కోవడం జరిగింది.
అనారోగయూంతో బధపడుత్నని జంగం నాగు కుమారుడు (వయస్ 14 సంవతసారాలు) అంగవైకలయూంతో 
బధపడుత్నని బలుడు వైదయూ ఖరుచాల నిమితతుం, ఆరిథిక సహాయం రూపాయలు 5,000/₹ చేయడం జరిగింది.
అనారోగయూంతో బధపడుత్నని సోడస్ని వీరయయూమమాను పలకరించి యోగక్షేమాలు తెలుస్కోవడం జరిగింది.
ఇటీవల స్వర్స్తులైన నాగడమూడి ప్రభావతి అబబుయిని, వారి చినానిని పరామరి్శంచి, మనోధైరయూం చపపుడం 
జరిగింది.
దేనేడి ఆదినారాయణ వియయూంకుడు మృతి చందిన కారణంగా వారిని పరామరి్శంచడం జరిగింది.
సేనం వంకట్రావు కుమారుడు సేనం హరి చయియూ గాయం కాగా, వారిని పలకరించడం జరిగింది.
పిలాలి కాశీ కుమారుడు హార్టీ ఆపరేషన్ (మూడు నెలలు వయస్సా) విషయం తెలుస్కుని, వారి కుటంబ సభుయూలను 
కలిసి, బబ్ యోగక్షేమాలు తెలుస్కుని వైదయూ ఖరుచాల నిమితతుం 10000/₹ రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం 
చేయడం జరిగింది.
బిక్కవోలు వంకటేష్ గారు రోడుడి ప్రమాదంలో తల భాగానికి గాయం కారణంగా వారిని పలకరించి యోగక్షేమాలు 
తెలుస్కోవడం జరిగింది.
మోటిపలిలి ఆదినారాయణ మనవడికి కడుపులో ఇనెఫెక్షన్ ఫామ్ అయింది దనికి కారణంగా మెరుగైన వైదయూం 
చేయించాలని ఖరుచాలు నిమితతుం రూపాయలు 10000/₹ ఆరిథిక సహాయం చేయడం జరిగింది.
మండారపు వీరబబ్ వారి నానమమా మండారపు శేషయయూమమా ఇటీవల స్వర్స్తులు కాగా వారి కుటంబ సభుయూలను 
పరామరి్శంచి మనోధైరయూం చపపుడం జరిగింది.
ఈ కారయూక్రమంలో రాజనగరం జనసేన నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణతో పాట గ్రామ సరపుంచ్ కిమిడి 
శ్రీరామ్, గ్రామ అధయూక్షులు దొడడి రాంబబ్, యువజన అధయూక్షులు స్ంకర సీత్రాం, ఎలిమెంటర్ స్్కల్ చైరమాన్ 
గాదంశెటిటీ శ్రీను, వార్డి మెంబరులి, జనసైనికులు, జనసేన నాయకులు గులిలింకల లోవరాజు, మది్దరడిడి బబ్లు, 
అరిగెల రామకృష్ణ, చిటిటీప్రోలు సతితుబబ్ తదితర నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

“ప్రజల పక్షాన జనసేన” మ్యాగజైన్ ను ఆవిష్కరంచ్న చ్త్తురు జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, జనస్వరం న్యూస్ టీం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జనమాదిన 
సందరబుంగా రూపందించిన మాయూగజైన్ ను చితూతురు జిలాలి జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు డా. 
పస్పులేటి హరిప్రస్ద్ ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్ంగా హరిప్రస్ద్ మాట్లిడుతూ 
జనస్వరం టీం వారు రూపందించిన మాయూగజైన్ చాలా బగుందని ప్రశంసించడం 
జరిగింది. జనసేన పార్టీ చేస్తునని విస్కృత కారయూక్రమాలను, ప్రభుత్వ వయూతిరేక విధానాలను 
స్మానుయూలకు అరథిం అయేయూలా చక్కగా వివరించడం జరిగిందనానిరు. జనస్వరం న్యూస్ 
మరింత ఎత్తుకు ఎదుగుతూ పార్టీ అభివృది్ధ కోసం శ్రమించాలని కోరడం జరిగింది. గత 
రండు సంవతసారాలుగా క్షేత్ర స్థియిలో జనసేన పార్టీ చేస్తునని పోరాట్లను, కారయూక్రమాలను 
వబ్ మీడియా ద్వరా బహయూ ప్రపంచానికి తెలియజేస్తునని విషయం తెలిసిందే అదేవిధంగా 
జనస్వరం వారి వీకీలి పేపర్ కూడా ప్రజలలో ప్రజాదరణ పందుత్నని విషయం తెలిసిందే. 
ఈ కారయూక్రమంలో చితూతురు జిలాలి సంయుకతు కారయూదరి్శ కీరతున, జనసేన నాయకులు పగడాల 
మురళ్, బటస్రి పాల్్నానిరు.
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‘నా సేన కోసం.. నా వంత్’ కారయాక్రమంపై మండలస్థాయి సమ్వేశం
శతఘ్ని న్యూస్: కతతుపేట, జనసేన పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పిలుపునిచిచానటవంటి ‘నా సేన కోసం.. నా వంత్’ కారయూక్రమానిని ప్రజలోలికి ప్రజల 
వద్దకు విసతుృతంగా తీస్కువళ్ళడానికి సంబంధించి కతతుపేట మండల స్థియి సమావేశం జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో జనసేన పార్టీ కతతుపేట నియోజకవర్ ఇంచార్జ్ బండారు శ్రీనివాస్ 
ఆధ్వరయూంలో నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో ముఖయూంగా క్రియాశీలక సభయూత్వం వాలంటీరులి. మండల స్థియి నాయకులు జనసేన కారయూకరతులు. జనసైనికులు, పాల్్నానిరు.
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తనిఖీలు చేయించ్ భద్రత చరయాలు చేపట్టాలని డిమ్ండ్ 
చేసిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్, కంద్రీయ 
విదయూలయ మరియు గవరనిమెంట్ ఆస్పత్కి 
వళ్లి బధిత్లను పరామరి్శంచిన జనసేన పార్టీ 
పిఏసి సభుయూలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ 
పంతం నానాజీ. కాకినాడ రూరల్ మండలం 
వలపాకల గ్రామంలో ఉననిటవంటి కంద్య 
విదయూలయలో జరిగిన సంఘటన దురదృషటీకరం. 
ఉదయం అకస్మాత్తుగా విషవాయువులు 
వాయూపించడంతో చినని పిలలిలు అశ్వసథితకు 
గురయాయూరు గవరనిమెంట్ ఆస్పత్లో సరైన 
వైదయూం అందించి. పిలలిలను వారి తలిలితండ్రులకు 

క్షేమంగా అపపుజెపాపులని మరియు ఈ సంఘటన పై అధికారులు సరైన విచారణ చేసి తగు చరయూలు 
తీస్కోవాలని, పరిశ్రమల కాలుషయూం, భద్రతపై పరయూవేక్ంచాలని, ఈ సంఘటన మనకి ఒక 
హెచచారికలా తీస్కుని ముందస్తు జాగ్రతతులు తీస్కోవాలని, ఈ ప్ంత్లోలి అనేక మంది ప్రజలు 
నివసిస్తునానిరని, జిలాలి కలెకటీర్ వారు సరైన తనిఖీలు చేయించాలని, భద్రత చరయూలు చేపట్టీలని 
మీడియా ద్వరా కోరారు.

సరవాసభయా సమ్వేశంలో ప్రశ్నంచ్న జనసేన వైస్ ఎంపిపి
శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు, మండలం ప్రజా పరిషత్ సర్వసభయూ స్ధారణ సమావేశం రాజోలు 
జనసేన వైస్ ఎంపీపీ ఇంటిపలిలి ఆనందరాజు ప్రశినించడం జరిగింది.
విదయూశాఖ : జాతీయ రహదరి పక్కనునని స్్కల్ వద్ద హెచచారిక బోరుడిలు ఏరాపుట చేయాలని 
ఎనినిస్రులి అధికారులు దృష్టీకి తీస్కెళ్లిన పటిటీంచుకోలేదని అనానిరు అధికారుల మధయూ సమన్వయ 
లోపంతో విదయూరుథిల ప్ణాలతో చలగాటం ఆడుత్నానిరని ప్రశినించడం జరిగింది.
ఎంపిడిఒ: ఇటీవల ఓఎంజిసికి పరాయూవరణేతర చరయూలపై 22 కోటలి చలిలించాలని ఎన్జ్టీ ఆదేశాలు 
ఇచిచాందని వీటిలో కంత సొముమా రాజోలు ఏరియా హాసిపుటల్ నందు డయాలసిస్ కంద్రం 
ఏరాపుటకు కట్యించాలని మండల పరిషత్ లో తీరామానం చేసి కలెకటీర్ దృష్టీకి తీస్కెళ్లిలని 
ఎంపిడిఓని కోరడం జరిగింది.
రవాణా శాఖ: రాజోలు బస్టీండ్ నుండి స్యంత్రం ఐదు గంటలకు పాలకలులి, రైలే్వ సేటీషన్ 
బయలుదేరి ఆర్టీసీ బస్సా రైలే్వ సేటీషన్ వళ్లి ప్రజలకు సరిపోతలేదని మరొక బస్సా ఏరాపుట 
చేయాలని కోరడం జరిగింది.
రహదరులు మరియు భవనాల శాఖ: గ్రామాలోలి రోడులి అధా్వనంగా ఉనానియని కన్సం రోడులి 
మరమమాత్లు అయిన చేపట్టీలని కోరడం జరిగింది. అలాగే చింతలపలిలి గ్రామం పోత్మటలి 
ఆంజనేయస్్వమి గుడి దగ్ర నుండి రుద్రవారి మెరక వినాయకుడు దగ్ర వరకు ఆర్ అండ్ బి 
రోడుడి వయాయూలని కోరడం జరిగింది.
ఇరిగేషన్ డిపారటీష్మంట్: చింతలపలిలి గ్రామంలో కాలవల శుభ్రత చేయాలని కోరడం జరిగింది.
మండల అధయూక్షులుకి : నా పరిధిలో ఎంపిపి స్్కల్ పిపపుళ్ళ వారి మెరక నా స్్కలుకి పిలలిలకు 
రక్షణగా ప్రహర్ గోడ నిరిమాంచాలని తీరామానంలో ఏరాపుట చేయాలని కోరడం జరిగింది.
పోలీస్ శాఖ: నెంబర్ బోరుడి లేని మోట్ర్ సైకిల్ సీజ్ చేయాలని మరియు వేగ నియంత్రణ 
జరకు్కండా చూడాలని పోలీస్ శాఖ వారికి తెలియడం జరిగింది.
దేవాదయ మరియు ధరమాదయ శాఖ: చింతలపలిలి గ్రామంలో పూర్వం నిరిమాంచబడిన శివాలయం 
కోసం పై అధికారులకు తెలియపరిచి మళ్లి కతతుగా నిరిమాంచాలని కోరడం జరిగింది.

ప్రసేటాషన్ తో నియోజకవర్గానికి ప్రతినిధిని అనే 
విషయం మరచిపోత్నా్నరు – శేషుబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: కృష్్ణజిలాలి, అవనిగడడి నియోజకవర్ం, మోపిదేవి మండలంలో 
పెన్షన్ పందట్నికి అర్హత గల 328 మందిలో 158 మందికి అర్హత చూపించి 
170 మందిని అనరు్హలుగా చూపించిన విషయంపై, జరిగిన తపిపుదం గురించి 
వివరణ ఇవ్వవలసిన నియోజకవర్ శాసనసభుయూలు తపుపు చేసిన వారిని పక్కన 
పెటిటీ, విషయానిని వలుగులోకి తీస్కచిచాన జరనిలిస్టీలపై స్థినిక ఎమెమాలేయూ మాటల 
దడి చేయడం, మీడియా మిత్రులపై విరుచుకుపడటం తగదని అవనిగడడి మండల 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు గుడివాక శేషుబబ్ దుయయూబట్టీరు. ఫైనల్ వరిఫికషన్ 
లో అరు్హలుగా చూపించినపపుటికీ, కంపూయూటర్ లో 155 మందిని చనిపోయినటలిగా 
చూపిస్తు పెన్షన్ పందడానికి అనరు్హలుగా గురితుంచడానికి గల కారణాలను, తపుపు 
ఏ స్థియిలో జరిగిందో తెలుస్కని, తపుపు చేసిన వారిపై చరయూలకు సిఫారస్ 
చేస్తు, సదరు విషయమును ప్రజలకు వివరించాలిసాన శాసనసభుయూలు అసలు తపేపు 
జరగనటలి మాట్లిడుతూ, సమాచార హకు్క చటటీం ద్వరా వివరాలు సేకరించి, 
న్యూస్ పేపర్ లో వారతులు వ్రాసిన విలేకరుల పై దురాబుషలడటం ఎంతవరకు కరక్టీ 
అని శేషుబబ్ అనానిరు. ఈ విధంగా అరు్హలైన వారిని అనరు్హలుగా చూపించడం 
అనేది ఒక్క మోపిదేవి మండలంలోనే కాదని, ఉంగుటూరు మరియు గననివరం 
లాంటి ఇంకా కనిని మండలాలలో జరిగినటలి తమ దృష్టీకి వచిచాందని, ఇది ఏ 
ఒక్క అధికారి కావాలని చేసిన తపుపు కాదని ప్రభుత్వ స్థియిలో కావాలని చేసిన 
తపిపుదంగానే భావించాలిసా వస్తుందని, ఈ విషయంలో వివరణ ఇవ్వటంలో స్థినిక 
శాసనసభుయూలు విఫలమయాయూరని చపాపురు. ఇపపుటికైనా పూరితు వివరాలు చపిపు, 
చనిపోయినటలిగా చూపించబడుత్నని 155 మందికి వచేచానెల 1వ తేదీ నాటికి 
పెన్షన్ మంజూరు చేయించి, వారికి అందించి చితతుశుది్ధని నిరూపించుకోవాలని 
ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఫ్రసేటీషన్ లో ఉంటూ నియోజకవర్ ప్రజలందరికీ 
ప్రతినిధిని అనని విషయానిని మరిచాపోయి, తన స్థియిని దిగజారుచాకుంటూ 
సమసయూ లేవనెతితున వారిపై మాటల దడి చేయడం శాసనసభుయూల వారికి పరిపాటి 
అయిందని ఇపపుటికీ అయినా తన స్థియిని గురుతుకు తెచుచాకుని సమసయూ లేవనెతితున 
వారిపై ఎదురుదడి చేయకుండా, సమసయూ పరిష్్కరానికి కృష్చేసి ప్రజల మననినలు 
పందలని స్చించారు. జెసిబి మరియు ట్రాకటీరలితో పటటీపగలు ఎటవంటి 
అనుమత్లు తీస్కోకుండా దక్ణ చిరువోలులంక గ్రామంలో మటిటీ తోలుతూ 
ప్రజలకు తీవ్ర అసౌకరాయూనిని కలిగిస్తునని తమ పార్టీ నేతలు పై ఎటవంటి చరయూలు 
తీస్కోకపోవడం, స్థినిక అధికారులు కూడా నిమమాకు న్రతితునటలి వయూవహరిస్తు 
చోదయూం చూస్తు ఉండటం, స్థినిక లంకమమా మానయూం కాలన్లో సిసి రోడుడికు 
ఇరువైపులా గ్రావల్ తో సైడ్ బెర్మాస్ వేయాలిసాన చోట పాత ఇంటి పునాదులలోని 
రాళ్్ళ, పాలిసిటీక్ డబబులతో కూడిన మిగులు మటిటీని తీస్కచిచా వేయడం మరియు 
అధికార పార్టీ ఎంపీటీసీ సమీప బంధువులపై దడి చేసేతు బధిత్లపైనే ఎదురు 
కస్లు పెటటీడం లాంటి సమసయూలు మీ కళ్ళకు కనపడటం లేద అని ప్రశినించారు. 
ప్రజాస్్వమయూం అపహాసయూం పాలవుత్ందని ఇలాంటి విషయాలనినింటిన్ 
నియోజకవర్ ప్రజలు గురతురిగి వైసిపి పాలనకు చరమగీతం పాడాలని ఆయన 
పిలుపునిచాచారు. నియోజక వర్ం లోని వైసీపీ లోని ఇద్దరు పెద్ద నాయకులు 
తపుపుడు పద్దత్లతో, వక్ర మార్ంలో పాలన స్గిస్తు, ప్రజలకు తీవ్ర ఇబబుందులు 
కలిగిస్తునానిరని, ది్వతీయ శ్రేణి నాయకత్వం వారిని అనుసరిస్తు అభాస్పాలు 
కావద్దని, మీరైనా ప్రజలకు సేవ చేయాలని హితవు పలికారు. స్థినిక ఎమెమాలేయూ తనను 
పిచిచా వాడితో పోలాచారని, క్రీస్తు పూర్వం సోక్రటీస్ ను కూడా అపపుటి పాలకులు 
పిచిచా వాడిగా ముద్ర వేశారని, కాన్ ఈనాటికి కూడా మనం సోక్రటీస్ పేరును గురుతు 
పెటటీకుంటనానిం అని అలాగే ప్రజల కోసం నేను ఎలాంటి మాటలు పడట్నికి 
అయినా, ఎలాంటి దడులు ఎదురో్కవడానికి అయినా సిద్ధంగా ఉనానినని, కాన్ 
అధికార పార్టీ నాయకులు చేసే తపిపుదలను ప్రశినిస్తునే ఉంట్నని, భయపడి 
పారిపోనని చపాపురు. ఈ కారయూక్రమంలో ఎంపీటీసీ బొపపున భాను, మండల పార్టీ 
ఉపాధయూక్షులు బొపపున పృది్వ, త్ంగల నరేష్ లు, ప్రధాన కారయూదరి్శలు బచుచా 
శ్రీహరి, మండలి శివ, కోస్రి అవినాష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అమలాపురం 2వ వారుడులో 
“నా సేన కోసం నా వంత్”

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిలాలి, జనసేన పార్టీ వారి నా సేన కోసం నావంత్ కారయూక్రమంలో 
భాగంగా క్రౌడ్ ఫండింగ్ కారయూక్రమానిని అమలాపురం అసంబ్లి నియోజకవర్ం ఇనాచార్జ్ 
శెటిటీబత్తుల రాజబబ్ ఆదేశాల మేరకు అమలాపురం పురపాలక సంఘ 2వ వారుడి 
లోనిర్వహించారు. జనసైనికులు తమ తమ మొబైల్ నుంచి పార్టీ స్చించిన నెంబరుకు 
ఫోన్ పే చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆ వారుడిలోలి ప్రతి ఇంటికి వళ్లి పార్టీకి 
సహకరించాలని దీనిని నిరామాణాతమాకంగా నడిపించడానికి నా సేన కోసం నా వంత్ 
కారయూక్రమంలో అందరూ భాగస్్వములు కావాలని కోరడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు తూము రమేష్, పార్టీ క్రియాశీలక సభుయూలు నలాలి 
సతయూవతి, తూము సతయూ, అరిగెల చంటి, ఆశేటిటీ స్యి, కుంపటలి బలు, చపిపుడి తేజ, 
దులిపుడి పండు, నలాలి స్యి, కుంచనపలిలి మాధవి, వర్రే శాయూమల, అరిగెల స్యి, ఏడిద 
మణి, వాకాడ పండు పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, జనసైనికులు, వీర మహిళలు పెద్ద 
ఎత్తున పాల్్నానిరు పాల్్నానిరు.

జనసైనికుడికి మనోధైర్యాని్నచ్చిన 
అనకాపల్లి జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమమాడి 
విశాఖపటనిం జిలాలి, అనకాపలిలి 
నియోజకవర్ం కశింకోట 
మండలం జమాదులపాలెం 
గ్రామంలోని ప్రమాదవశాత్తు 
గాయపడిన జనసైనికుడిని 
అనకాపలిలి జనసేన పార్టీ 
నాయకులు పరుచూరి 
భాస్కరరావు ఆదేశాల 
మేరకు మంగళవారం కలిసి 
పరామరి్శంచి ప్రమాదం జరిగిన 
తీరు, ప్రస్తుత సిథితి గురించి 

ఆరా తీయడం జరిగినది. ప్రస్తుత పరిసిథితి ఆశాజనకంగా లేనటటీగా నడుము కింద 
భాగం మొతతుం అచలన సిథితిలో ఉననిటలి కుమారతు వివరించింది. జనసైనికుల ఔదరయూం 
చూసి కన్నిళ్లి పెటటీకునని క్రియాశీలక సభుయూడు అట్టీ న్కరాముకి దైరయూం చబ్తూ 
అనిని విధాలా పార్టీ, జనసైనికులు అండగా ఉంట్మని భరోస్ ఇచిచా ప్రస్తుత ఖరుచాల 
నిమితతుం వయియూ రూపాయలు ఇచిచా, మరింత ఆరి్ధకంగా సహాయపడేందుకు కమిటీ 
సభుయూలందరితో మాట్లిడి త్వరలోనే కలుస్తుమని హామీ ఇచిచా, ఏ ఇబబుందిగా అనిపించినా 
వంటనే సమాచారం అందించిన వంటనే సపుందిస్తుమని తెలిపి దైరయూంగా ఉండాలని 
కోరడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో అనకాపలిలి జనసేన పార్టీ కోర్ కమిటీ సభుయూలు 
గూడపు మణికంఠతో పాటగా జనసైనికులు గెంజి హేమంత్, గొనని శివ అపాపురావు 
(చంటి), పడాల యస్వంత్, బొద్దపు శివ, గ్రామ జనసేన పార్టీ కమిటీ ఉపాధయూక్షులు 
గూడుపు చినానిరావు, అధయూక్షులు కరణం శివకుమార్, ప్రధాన కారయూదరి్శ శనివాడ లక్ష్మి 
(వీరమహిళ) తదితరులు పాల్్నానిరు.

అమలాపురంలో “నా సేన కోసం నా వంత్” 
కారయాక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిలాలి, నా సేన కోసం నా వంత్ అనే కారయూక్రమంలో భాగంగా 
క్రౌడ్ ఫండింగ్ కారయూక్రమానిని అమలాపురం అసంబ్లి నియోజకవర్ం ఇనాచార్జ్ శెటిటీబత్తుల 
రాజబబ్ ఆదేశాల మేరకు అమలాపురం 20 వ వారుడిలో నిర్వహించారు. జనసైనికులు 
తమ తమ మొబైల్ నుంచి పార్టీ స్చించిన నెంబరుకు ఫోన్ పే చేస్రు. ఆ వారుడిలోలి 
ప్రతి ఇంటికి వళ్లి పార్టీకి సహకరించాలని దీనిని నిరామాణాతమాకంగా నడిపించడానికి నా 
సేన కోసం నా వంత్ కారయూక్రమంలో అందరూ భాగస్్వములు కావాలని కోరారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ జిలాలి కారయూదరి్శ చికా్కల సతీష్, గుమమాళ్ళ అచుయూతరామయయూ, 
గుమమాళ్ళ శ్రీనివాస్, పనకల ప్రకాష్, గుమమాళలి పేరయయూ నాయుడు, గుమమాళ్ళ మురళ్ కృష్ణ, 
డేగల నాగబబ్, గుమమాళ్ళ హరిచరణ్, కూనంశెటిటీ రాజేష్, గంగుమళలి స్బ్రహమాణయూం, 
దంగేటి వంకట బలాజీ, గుమమాళ్ళ నాగిరడిడి, మోరం రవి, సవదల రాజు, రంగాపురపు 
దొరబబ్, గంధం నాని, పవన్, రంకిరడిడి బబి, పెది్దరడిడి దురా్రావు, మటటీ బ్జిజ్, దూలం 
భేతల్, పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

కొరగాము గ్రామంలో 17వ రోజు 
జనంతో జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదలవలస నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ నాయకులు కతతుకోట 
నాగేంద్ర, కోరుకండ మలేలిశ్వరరావు, అంపిలి విక్రమ్(ఎంపీటీసీ), నాయకులు, కారయూకరతుల 
ఆధ్వరయూంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశీస్సాలతో జనంతో జనసేన కారయూక్రమం 
17వ రోజు కరగాము గ్రామంలో ప్రతి ఇంటింటికి వళ్లి జనసేన సిద్ధంత్లను మరియు 
ప్రజా సమసయూలను తెలుస్కోవడం జరిగింది. సమసయూలు పరిష్్కరమయేంతవరకు గ్రామం 
తరపున జనసేన పోరాటం చేస్తుందని భరోస్ ఇవ్వడం జరిగింది. వచేచా ఎనినికలోలి జనసేన 
పార్టీని ఆదరించి, గాజు గాలిస్ గురుతుకి ఓట వేసి, జనసేన పార్టీని గెలిపించవలసిందిగా ప్రతి 
ఒక్కరిని పేరుపేరునా కోరడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు 
కతతుకోట శ్రీను, సపెన రమేష్, పటూనిరు ప్రస్ద్, మోహన్, ఎస్ రాజశేఖర్, ఎమ్ 
రాజశేఖర్, ఉపేంద్ర, ప్రస్ద్, స్యికుమార్, హేమంత్, రాంబబ్ మరియు జనసేన 
కారయూకరతులు, కోరగాము గ్రామ ప్రజలు పాల్్ని విజయవంతం చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరిన్ 
పేరు పేరునా ధనయూవాదములు తెలియజేస్కుంటనానిమని తెలిపారు.

చ్ందాడగరువు వినాయకుని దర్శంచుకున్న 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: అమలాపురం, వినాయక చవితి పర్వదినాలు సందర్ంగా 
అమలాపురం రూరల్ మండలం చిందడగరువు గ్రామంలో వినాయకుని దరి్శంచుకని 
అననిసమారాధనలో పాల్్నని అమలాపురం రూరల్ మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
లింగోలు పండు, ఏ.వేమవరపాపుడు ఉపసరపుంచ్ వాకపలిలి వంకటేశ్వరావు గ్రామ కమిటీ 
ప్రెసిడంట్ పిలాలి రవి, మట్టీ నాగబబ్.

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

వినాయక ఉత్సవాలలో పాల్గాన్న పితాని బాలకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: ముమిమాడివరం, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ 
సభుయూలు మరియు ముమిమాడివరం నియోజకవర్ ఇంచార్జ్ పిత్ని బలకృష్ణ ఐ.పోలవరం 
మండలం పేర్రాజు చరువులో వినాయక చవితి నవరాత్ ఉతసావాలలోను, అదేవిధంగా 
కశనకుర్రు గ్రామంలో వినాయక చవితి మహోతసావాలు సందర్ంగా ఏరాపుట చేసిన 
అనని సమారాధన కారయూక్రమంలో పాల్్నానిరు.ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
గోదశి పుండర్ష్, సలాది లక్షష్మణ్, గుత్తుల శ్రీను, మాదల శ్రీధర్, పాయసం స్యి 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

నా సేన నా వంత్కు విర్ళమిచ్చిన 
మదాదాల ఉమ్మహేష్

శతఘ్ని న్యూస్: ఉంగుటూరు నియోజకవరా్నికి చందిన 
మద్దల ఉమా మహేష్ జనసేన ధినేత పిలుపు మేరకు 

‘నా సేన నా వంత్’ కు విరాళంగా రూపాయలు 9110/- ఫోన్ పే ద్వరా పార్టీ కి 
అనుసందనమై ఉనని నంబరుకు పంపించడం జరిగింది.

వైసీపీ పాలనలో ప్రజల సమసయాలు చెపుపుకునే 
అవకాశం కూడా లేదా?

ముఖయూమంత్రికి వినతిపత్ం ఇవ్వడం తప్పా?
మనం ప్రజాస్్వమయూంలో ఉన్నిమా? నియంత ప్లనలో ఉన్నిమా?
ముఖయూమంత్రి పరయూటన సందర్ంగా ముందస్తు అరెస్టు చేసిన వంకటాచలం పోలీస్లు
ముఖయూమంత్రిని కలిసి వినతిపత్రానిని ఇవ్వనివ్వకండా అడ్డుకొని నన్ని వంకటాచలం పోలీస్ 
స్టుషన్ లో నిర్ంధంచిన న్ పోరాటం ఆగదు
మంగళవారం అంతటా పోలీస్ స్టుషన్ లో నిర్ంధంచి వదిలిన వంకటాచలం పోలీస్లు
సర్్వపలిలి నియోజకవర్గ జనస్న ప్ర్టు న్యకలు బొబ్్పలిలి స్ర్ష్ న్యుడ్
శతఘ్ని న్యూస్: సరే్వపలిలి నియోజకవర్ం, జనసేన నాయకులను నిరబుంధించిన సందర్ంగా 
బొబ్బుపలిలి స్రేష్ నాయుడు మాట్లిడుతూ ముఖయూమంత్ పరయూటనకు వసేతు ఆ ప్ంతంలో 
ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు గాని, సమసయూల మీద పోరాటం చేస్తునని ఉదయూమకారులు 
గాని ఎవ్వరూ ఇళలిలో ఉండకూడద? అంత్ పోలీస్ కసటీడీలోనే ఉండాలా? ఇదెక్కడి 
అనాయూయం? అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్్వమయూం అనేది ఉంద? వైసీపీ పాలనలో 
అడుగడుగునా అనిని వరా్ల ప్రజలు సమసయూలతో సతమతమవుత్నానిరు. ఎక్కడా కన్స 
మౌలిక వసత్లు లేవు. పాలకులు పటిటీంచుకోరు. అధికారులు పని చేయరు. త్డేపలిలి 
పాయూలెస్ వీడి అడపాతడపా బయటికి వస్తునని ముఖయూమంత్ని కలసి ఆ ప్ంత ప్రజలు 
తమ సమసయూలు చపుపుకుందమనాని, కన్సం వినతిపత్రాలు సమరిపుద్దమనాని అవకాశం 
లేకుండా చేస్తునానిరు. ఇదేం పాలన. ముఖయూమంత్ ఎదుట నిరసన తెలిపితే తపుపు. 
వినతిపత్రం ఇవ్వడం కూడా తపేపునా? దేశంలో ఎక్కడైనా ఇలాంటి పాలన ఉంద? 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నియంతపాలన స్గుతోంది. రాజారడిడి రాజాయూంగానిని అమలు చేస్తునానిరు. 
సరే్వపలిలి నియోజకవర్ంలో కృష్ణపటనిం పోరుటీ కట్టీరు. అదన్లకు అమేమాస్కునానిరు. 
ఇపపుటి వరకు నిరా్వసిత్లకు పూరితు స్థియి నాయూయం దకి్కంది లేదు. యడిబ్ల్ ఆయిల్ 
కంపెన్ల అరాచకాలు అంత్ ఇంత్ కాదు. థరమాల్ పవర్ పాలింటలి దూళ్తో బధ, ఇపుపుడు 
దనిని ప్రైవేటీకరణ అంటనానిరు. గ్రావల్ దోచేస్తునానిరు. నియోజకవర్ంలో మొతతుం 
గుంతల మధ్యూ రోడులి ఉనని దుసిథితి. త్గున్టి సమసయూలు ఉనానియి. ప్రధాన సమసయూల మీద 
ముఖయూమంత్కి వినతిపత్రం సమరిపుద్దమంటే తెలలివారకముందే పోలీస్లు వచిచా ఇంటి 
తలుపు కట్టీరు. బలవంతంగా పోలీస్ సేటీషన్ తీస్కువళ్లిరు, నాతో పాట జనసేన పార్టీ 
నాయకులు చాలా మందిని పోలీస్ సేటీషనలి చుటూటీ తిపాపురు. ఇదేం సంస్కృతి. గతంలో 
ఎననిడూ ఈ పరిసిథితి లేదు. ప్రభుత్వ నియంతృత్వ ధోరణులకు సరే్వపలిలి నియోజకవర్ 
జనసేన పార్టీ తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తునానిం. మీరు ఎంత అణగదొకా్కలని చూసేతు అంత 
లేస్తుం. ప్రజా సమసయూల మీద జనసేన పార్టీ పోరాటం ఆపదని హెచచారించారు.

ప్రతితుపాడు జనసేన ఆధవారయాంలో బైక్ ర్యాలీ
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతితుపాడు, నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ వరుపుల తమయయూబబ్ 
ఆధ్వరయూంలో ప్రతితుపాడు నియోజకవర్ం జనసైనికులు ఏలేశ్వరం మండలంలో బైక్ రాయూలీ 
చేపపుట్టీరు, రాయూలీ మార్ మధయూంలో గ్రామాలోలి ఆగుతూ జనసేన పార్టీ యొక్క సిద్ధంత్లను 
జనాలకి వివరించి, యర్రవరం గ్రామంలో నిరుపేదలకు జనసేన నాయకులు గంగిరడలి 
మణికంఠ ఆరిథిక సహాయంతో అంబ్ద్కర్ కాలన్లో కనిని కుటంబలకు నిత్యూవసర 
వస్తువులను, యూత్ కి వాలీబల్ కిటటీని అందజేయటం జరిగింది. అలాగే పెరాలసిస్ 
తో బధపడుత్నని వయూకితుకి ప్రభుత్వం నుండే వచేచా సహాయం అందని పరిసిథిత్లోలి 5000 
రూపాయలను సహాయంగా అందించారు. తిరుమాలి గ్రామంలో జనసేన నాయకులు 
కాస్ బ్రహామానందం ఆరిథిక సహాయంతో ఒక కుటంబనికి నిత్యూవసర వస్తువులు 
అందజేశారు. జనసేన పార్టీకి ఓటేసి పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమంత్ని చేయాలని ప్రతీ 
గ్రామంలో ప్రజలిని జనసైనికులు కోరటం జరిగింది. ఈ బైక్ రాయూలీలో జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జ్ వరుపుల తమమాయయూబబ్ తనయుడు నియోజకవర్ జనసేన యూత్ నాయకులు 
వరుపుల స్యికిరణ్, ఏలేశ్వరం మండల ఉపాధయూక్షులు పలివల వంకట్రావు, తిరుమాలి 
జనసేన నాయకులు కాస్ బ్రహామానందం, సిరిపురం జనసేన నాయకులు అచచా గోవింద్, 
నియోజకవర్ సోషల్ మీడియా కో ఆరిడినేటర్ యర్రవరం జనసేన నాయకులు గంగిరడలి 
మణికంఠ, మండల సక్రటర్ యర్రంశెటిటీ దురా్ప్రస్ద్ నాయుడు, ఏలూరు జనసేన 
నాయకులు శివ, ఇతర జనసేన నాయకులు మరియు 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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కలెకటార్ కు వినతిపత్ం అందించ్న బోనకల్ జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: మదిర, ఖమమాం జిలాలి 
బోనకల్ మండలం చిరునోముల 
చొపపుకటలిపాలెం ఆర్ అండ్ బి రోడుడి 
ఎంతో ఇబబుందికరంగా ఉండడంతో 
చొపపుకటలిపాలెం గ్రామ ప్రజలు 
బోనకల్ రావాలంటే వాహనదరులకు 
చాలా ఇబబుందికరంగా ఉంటందని 

వాహనదరులు వాపోత్నానిరు, ఈ రోడుడిలో గత ఐదు సంవతసారాలు నుంచి ఎనోని యాకిసాడంటలి 
అవుత్నానియి. ఈ సమసయూను కలెకటీర్ కు జడీపు చైరమాన్ కు బోనకల్ జనసేన ఆధ్వరయూంలో వినతిపత్రం 
అందించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో బోనకల్ జనసేన పార్టీ మండల అధయూక్షుడు త్ళ్లిరి డేవిడ్, 
మండల ఉపాధయూక్షుడు, నరసింహ శెటిటీ,నరేష్, ఉమమాడి ఖమమాం జిలాలి జనసేన విదయూరిథి విభాగం ఎగిజ్కూయూటివ్ 
మెంబర్ గంధం ఆనంద్, బోనకల్ జనసేన పార్టీ ఎగిజ్కూయూట్ మెంబర్ ఎస్ క జాన్ పాష్ మండల 
నాయకులు ఆది, తిరుపతిరావు తదితరులు పాల్్నానిరు.

పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్లిక్్సలను చ్ంపినవారపై పోలీసుసేటాషన్ లో 
పిర్యాదు

శతఘ్ని న్యూస్: నందిగామ, 
కంచికచరలి మండలంలో జనసేన 
అధినేత కణిదల పవన్ కళ్యూణ్ బర్తు డే 
సందర్ంగా ఏరాపుటచేసిన ఫ్లికీసాలను 
గురుతుతెలియని వయూకుతులు చింపటంపై 
తీవ్ర అసంతృపితులో ఉనని జనసైనికులు 
మరియు జనసేన నాయకులు 

సోమవారం పోలీస్ సేటీషనోలి ఫిరాయూదు చేయటం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా కంచికచరలి మండల 
నాయకుడు నాయిని సతీష్ మాట్లిడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ బయూనరలిను చూసిన అధికార పార్టీ వాళలికి భయం 
వేస్తుందని ఆ భయంతోనే జనసేన పార్టీ బయూనరలిను చింపుతూ వాళ్ళ భయానిని బయటకు చూపిస్తునానిరని 
చపుపుకచాచారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ నాయకుడు పూజారి రాజేష్, జనసేన పార్టీ 
మండల కారయూదరి్శ దేవిరడిడి అజయ్ బబ్, మండల సంయుకతు కారయూదరి్శ కుస్న్రు నరసింహారావు, 
జనసేన మండల నాయకులు పెది్దనేడి హరిబబ్, పుపాపుల వేణుగోపాల్, కంభంపాటి తిరుమలరావు, 
జరిపోత్లు చంటిబబ్, మరియు జనసైనికులు మణికంఠ, నవీన్ కుమార్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

నాణయామైన భోజనం పెట్టాలని అడిగినందుకు 
కేసు నమోదు చేసిన అధికారులు

అదే నిబంధనలు బాలాజీ న్యుడ్కి 
వరతుంచవా
ఏ అధకారంతో ప్ఠశాలన్ తనిఖీ చేస్తుడో 
విద్యూశాఖ అధకారులు సమాధానం 
చెప్పాలి
వైసీపీ న్యకడ్ బాలాజీ న్యుడ్పై 
చటటుపరమైన చరయూలు తీస్కోవాలి
బాలాజీ న్యుడ్పై కేస్ నమోదు 
చేయాలి

చటటుం ముందు అందరూ సమాన్లే అని నిరూపిత మవా్వలి
జనస్న మండల అధయూక్షులు శోభన్ బాబు
శతఘ్ని న్యూస్: గంగాధర నెలూలిరు జిలాలి, కారే్వటి నగరం మండల కంద్రంలో 
ఉనని ఆర్.కె.ఎస్.ఆర్ ప్రభుత్వ ఉననిత పాఠశాలలో ఈ నెల 2వ తేదీ మధాయూహ 
భోజనానిని వైసీపీ నాయకుడు బలాజీ నాయుడు తనిఖీ చేయడానిని జనసేన 
మండల అధయూక్షులు శోభన్ బబ్ తపుపు పట్టీరు. అయన మీద తీవ్ర స్థియిలో 
విరుచుకుపడాడిరు. నాణయూమైన భోజనం పెట్టీలని అడిగినందుకు కస్ నమోదు 
చేసిన అధికారులు, అదే నిబంధనలు బలాజీ నాయుడుకి వరితుంచే విధంగా 
చేయలేరా అని ప్రశినించారు. ఏ అధికారంతో పాఠశాలను తనిఖీ చేస్తుడో 
విదయూశాఖ అధికారులు సమాధానం చపాపులి నిలదీశారు. ప్రభుత్వ నిబంధలకు 
విరుద్ధంగా ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఎలా వళత్డు? అతనికి ఉనని విశేష 
అధికారాలు ఏమిటి? మీరేమైనా అతనికి చటటీ పరమైన అనుమతి ఏమైనా 
ఇచాచారా? ఎవరి అనుమతి తీస్కని బలాజీ నాయుడు ఆ ఉననిత పాఠశాలకు 
తనిఖీకి వళత్డు? గతంలో అనేక మారులి రాజకీయ నాయకులు పాఠశాలలోకి 
వళ్ళడానికి అనుమతి లేదని జిలాలి విదయూ శాఖాధికారి చపాపురని, అయినా 
బలాజీ నాయుడు ఈ నిబంధనలను బ్ఖాతరు చేసి, చట్టీనిని తన చేత్లోలికి 
తీస్కునానిడని ఆగ్రహం వయూకతుం చేశారు. అధికార పార్టీ నాయకులకు ఒక చటటీం, 
ప్రతిపక్ష నాయకులకు మరొక చటటీం ఏదైనా ఉంద అని అధికారులను అడిగారు. 
వైసీపీ నాయకుడు బలాజీ నాయుడు పై చటటీపరమైన చరయూలు తీస్కోవాలని, 
కస్ నమోదు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. చటటీం ముందు అందరూ సమానులే 
అనే విషయం నిరూపిత మవా్వలని డిమాండ్ చేశారు.

‘నా సేన కోసం నా వంత్’ కారయాక్రమంలో అందరూ 
భాగస్వాముయాలు కావాలని పిలుపునిచ్చిన దారం అనిత 

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలిలి, దేశంలోనే జీరో బడజ్ట్ 
రాజకీయాలకు నాంది పలుకుతూ మన జనసేన పార్టీ అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్, స్మానుయూలను రాజకీయాలలో చేరేవిధంగా, 
ఒక న్తన ఒరవడికి శ్రీకారం చుట్టీరు. అందులో భాగంగానే 
జనసేన పార్టీ కోసం, పార్టీ బలోపేతం కోసం ప్రజలనుంచి 
విరాళ్లు సేకరించి వారిని పార్టీలో భాగస్్వములను 
చేసేవిధంగా, అలాగే పార్టీకి అండగా నిలబడాలని, పార్టీకి 
తమ శకితు మేరకు విరాళ్లు అందిస్తు ‘నా సేన కోసం నా 
వంత్’ అనే కారయూక్రమానిని ముందుకు తీస్కనిపోవడం 
అందరి భాధయూత అని పార్టీ కారయూకరతులు, నాయకులు, వీర 
మహిళలు తమ వంత్ స్యం చస్తు మరికంత మందిని 
పార్టీకి అనుసంధానం చేయవలిసాందిగా కోరుత్నానినని 

ఉమమాడి చితూతురు జిలాలి ప్రధాన కారయూదరి్శ అనిత దరం అనానిరు.

జనసేన తీర్ం పుచుచికున్న శ్రీమతి 
కంటస్ని విజయరెడిడు

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, చితూతురు జిలాలి అధయూక్షులు హరిప్రస్ద్, 
తిరుపతి ఇంచార్జ్ కిరణ్ రాయల్ మరియు రాష్ట్ర కారయూదరి్శ స్భాష్ణిల 
ఆధ్వరయూంలో శ్రీమతి కంటస్ని విజయరడిడి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
నాయకత్వం, సిద్ధంత్లు మరియు ఆశయాలు నచిచా మంగళవారం 
పార్టీలో చేరడం జరిగింది.

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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