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"నా సేన కోసం.. నా వంతు"కు అందుతున్న విరాళాలు
* దాతలను అభినందంచిన పీఏసీ సభ్యులు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు
శతఘ్ని న్యుస్: “నా సేన కోసం.. నా వంతు..”కు విరాళాలు అందజేత కొనసాగుతంద. 
విశాఖపటనిం జిల్లా పందుర్తి నియోజకవర్ం నుంచి సంగపూర్ లో సథిరపడిన శ్రీ మాకా సంపత్ 
కుమార్ మంగళవారం హైదరాబాదులో జనసేన రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ సభ్యుడు 
శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు గార్ని కలిస రూ. 1 లక్ష డీ.డీ. రూపంలో జనసేన పార్టీకి విరాళంగా 
అందజేసారు. అదే విధంగా ఎమిమిగన్రు నియోజకవర్ం నుంచి జనసేన నాయకులు శ్రీ రాహుల్ 
సాగర్ రూ. 30 వేలు డీ.డీ రూపంలో, కరూనిల్ నియోజకవర్ం జనసేన సోషల్ మీడియా ప్రతినిధి 
శ్రీ కొనిగిర్ హర్నాథ్ రూ. 10 వేలు డీ.డీ. రూపంలో నాగబాబు గార్ చేతుల మీదుగా జనసేన 
పార్టీకి అందజేసారు. ఈ సందర్ంగా నాగబాబు గారు మాట్లాడుతూ.. జనసేనాని శ్రీ పవన్ కళాయుణ్ 
గార్ని బలపర్చేందుకు దేశ విదేశాల నుంచి అందుతునని మద్దతు ఎంత అమూలయుమైనద, అందర్ 

భాగసావామయుంత రానునని ఎనినికలోలా జనసేన విజయం సాధిసతిందని స్పషటీం చేసారు. ఈ కారయుక్రమంలో ఎమిమిగన్రు నియోజకవరా్నికి చందన నాయకులు కరణం రవి, 
పతితికొండ నాయకులు సీ.జీ. రాజశేఖర్ తదతరులు పాల్్నానిరు.

జనంకోసం జనసేన – మహా పాదయాత్ర 33వ రోజు
శతఘ్ని న్యుస్:  రాజానగరం నియోజకవర్ం, జనంకోసం జనసేన – మహా పాదయాత్ర 3వ రోజులో భాగంగా మంగళవారం రాజానగరం నియోజకవర్ం సీతానగరం 
మండలం, సంగవరం గ్రామంలో ప్రజల ఆశీరావాదంత మందుకు సాగింద. జనసేన నాయకురాలు ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కమిటీ ఉమమిడి తూరు్పగోదావర్ జిల్లా 
కోఆర్డినేటర్ బతుతిల వంకటలక్ష్మి, జనసేనశ్రేణులు సంయుకతింగా జనసేన పార్టీ విధి విధానాలు మద్ంచిన కరపత్రాలు పంచుతూ, నిసావార్ధపరుడు, నీతి, నిజాయితీకి 
నిలువుటద్దంల్ ఉండే ప్రజానాయకుడు పవన్ కళాయుణ్ కి ఈసార్ అవకాశం ఇవావాలని, చాప కింద నీరుల్ రాష్టం నలుమూలల్ ప్రజాదరణత రోజురోజుకీ బలపడుతునని 
జనసేన పార్టీని, రాష్టంలో రాజకీయ ప్రతాయుమానియ శకితిగా ఎదగడానికి ప్రజలు సహకర్ంచాలని, జనసేన ప్రభ్తవాం వసేతి ప్రజలకు జర్గే మేలును, సమాజంలో వచేచే 
మారు్పను వివర్స్తి, గ్రామంలో ప్రజల ఆదరణత ఈ పాదయాత్ర మందుకు సాగింద. జనసేన మహా పాదయాత్రలో మటటీ వంకటేశవారరావు, లింగరాజు బిళ్ళ, సంగన 
జయ ప్రకాష్, అలలాం దురా్ ప్రసాద్, మరే మణి, బిళ్ళ బలరాం కృష్ణ, గెడడిం వంకట రతనిం, సావామేశవార రావు, పనుగండ నాగేంద్ర, పృథ్వా, మోరతి శాయుమ్, రావూర్ దురా్ 
ప్రసాద్, కోణాల దురా్ ప్రసాద్, పంటపాటి శివ, హుసేసేన్, నెదుర్ పోసయాయు, కరుణాకర్ బోడపాటి, మండా గౌతం, ప్రకాష్, భాస్కర్, చరణ్, కోనే శ్రీను, గడగటిటీ ప్రశాంత్ 
కుమార్, మతాయుల హర్ష్, కొండటి సతయునారాయణ, బైలపూడి శ్రీను, సందీప్, బ్రహమిలత పాటు నియోజకవర్ జనసేన శ్రేణులు మర్యు జనసైనికులు, వీర మహిళలు 
తదతరులు పాల్్నానిరు.
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అమలాపురం జనసేనలో చేరిక
శతఘ్ని న్యుస్: డా.బి.ఆర్ అంబేద్కర్, కోనసీమ జిల్లా, 
అమల్పురం నియోజకవర్ం ఉప్పలగుపతిం గ్రామంలో 
చిక్కం స్రయుమోహన్ ప్రోతాసేహంత వైసపి, టిడిపి 
పార్టీలకు చందన పలువురు దళిత నాయకులు, శెటిటీబలిజ 
నాయకులు ఇనాచేర్జ్ శెటిటీబతుతిల రాజబాబు సమక్షంలో 
జనసేన పార్టీలో చేరారు. వీర్కి పార్టీ కండువా కపి్ప 
పార్టీలోనికి రాజబాబు సాధరంగా ఆహావానించారు. ఈ 
సందర్ంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మీ అందర్కీ పార్టీ 
అండగా ఉంటుందని, దైరయుంగా పార్టీ బలోపేతానికి కలిస 
పనిచేదా్దమని పిలుపునిచాచేరు. ఈ ఉతాసేహం చూసతింటే 

తవారలో పవన్ కళాయుణ్ మఖయుమంత్రి కావడం తదయుమని, తదావారా అంబేధ్కర్ ఆశయ సాధన సాధయుమవుతుందని ఆయన ఉదాఘాటించారు. ఈ కారయుక్రమంలో చిక్కం సధా స్రయుమోహన్ 
దంపతులు, రాష్టీ కారయుక్రమాల కారయుదర్శి మహాదశ నాగేశవారరావు, జిల్లా ప్రధాన కారయుదర్శి సందాడి శ్రీనుబాబు, కారయుదర్శి చికా్కల సతీష్, ఎంపీటీస తాళ్ళ రవి, సీనియర్ నాయకులు 
స్దా చినాని, ఆకుల బుజిజ్, ఆకుల స్రయునారాయణమూర్తి, పిండి రాజా, గండి సావామి, మతాతిబతుతిల శ్రీను, లంకే వంకట్రావు, పొనకల ప్రకాష్, గర్తి పవన్, పినిశెటిటీ సరేష్, వరసాల 
రమణ, అయితాబతుతిల భాస్కర్, నిమమికాయల మను, సల్ద కనాని, చీకటలా రాజా, చీకటలా సాయి తదతరులు పాల్్నానిరు.

పితాని ఆధ్వర్ంలో ‘నా సేన కోసం నా వంతు’

శతఘ్ని న్యుస్:  మమిమిడివరం, జనసేన పార్టీ రాష్ట రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ సభ్యులు మర్యు మమిమిడివరం నియోజకవర్ ఇనాచేర్జ్ పితాని బాలకృష్ణ ఐ.పోలవరం మండలం 
కొతతి మరమళ్ళ గ్రామంలో మర్యు పశువుల లంక మర్యు పితాని వార్ పాలం ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కారయుక్రమంలో పాల్్నానిరు. ఈ కారయుక్రమంలో భాగంగా జనసేన 
పార్టీ పటలా ఆకర్షితులై కొతతి మరమళ్ళ కుమమిర్ చరువు వినాయకుడు గుడి వద్ద గ్రామంలో వైయసాసేర్ పార్టీ నుండి టిడిపి పార్టీ నుండి సమారు 30 మంద జనసేన పార్టీలోకి చేరడం 
జర్గినంద. ఏడిద సతయువేణి, ఏడిద వంకటేశవారులా, ఏడిద కనకదుర్, అమలవరపు కృష్ణవేణి, అమలవరపు శ్రీహేమ, నవయు పను రాగుల మహాలక్ష్మి, రాయపు జానకమమి, రాయపు 
మాణికయుం, అమలవరపు మంగాదేవి, అడబాల హర్, వి రామ, వి నాని, ఎం మహేష్ మర్యు తదతరులు జాయిన్ అయాయురు. మండల అధయుక్షులు మదంశెటిటీ పురుషోతతిం, సంయుకతి 
కారయుదర్శి తాళ్లారు ప్రసాద్, రాపిరెడిడి బాబి, లంకలపలిలా జమిమి, సల్ద రాజా, కర్రి శేఖర్, వాసంశెటిటీ బాజీ, గంజాయి యేస, సవరపు వంకట, నందాయుల మధు, కుడుపూడి సావామి, పార్టీ 
శీను, ఎలమంచిలి బాలరాజు, నాతి నాగేశవారావు, గిడిడి రతనిశ్రీ, పిలులా గోపి మర్యు నాయకులు కారయుకరతిలు పాల్్నానిరు.

జనంకోసం జనసేన 303వ రోజు
వనరక్షణలో భాగంగా 1000 దానిమమి మొక్కల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యుస్: జగ్ంపేట, జనంకోసం జనసేన 303వ రోజులో భాగంగా జగ్ంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జ్ పాటంశెటిటీ శ్రీదేవిస్రయుచంద్ర ఆధవారయుంలో జనసేన వనరక్షణ మొక్కల పంపిణీ కారయుక్రమం జగ్ంపేట 
మండలం బలభద్రపురం మర్యు గోవిందపురం గ్రామాలలో జర్గింద. ఈ కారయుక్రమంలో భాగంగా మంగళవారం 
1000 మొక్కలు పంచడం జర్గింద. ఇప్పటి వరకు నియోజకవర్ం మొతతింగా 70,895 మొక్కలు పంపిణీ చేయడం 
జర్గింద. ఈరోజు కారయుక్రమానిని విజయవంతం చేసన తూరు్పగోదావర్ జిల్లా జనసేన పార్టీ కారయుదర్శి బుదరెడిడి శ్రీనివాస్, 
జగ్ంపేట మండల అదయుక్షులు మర్శే రామకృష్ణ, జగ్ంపేట మండల యువత అధయుక్షులు మొగిలి గంగాధర్, జగ్ంపేట 
మండల బిస సెల్ అధయుక్షులు రేచిపూడి వీరబాబు, జగ్ంపేట మండల మహిళా కమిటీ అధయుక్షురాలు లంకపలిలా భవాని, 
జగ్ంపేట మండల కారయుదర్శి తుమమిల ఫణీంద్ర, జగ్ంపేట మండల సంయుకతి కారయుదర్శి సీదర్ విష్్ణమూర్తి, రామవరం 
ఎంపిటిస దొడడి శ్రీను, బలభద్రపురం నుండి యర్రా సావామీ, పప్పల శివరామ్, సదర్ సాయిబాబు, పండ్రాడ సావామి, యర్రా 
సతితిబాబు, పప్పల వీరదుర్, మమమిన ఉమామహేష్ గార్కి, గోవిందపురం నుండి పాటంశెటిటీ నాని, వానపలిలా థామస్ 

తేజ, మానేపలిలా సతయునారాయణ, కమమిల రాజేష్, కృష్్ణపురం నుండి బాలం మణికంఠ సావామి, గర్రపలిలా మణికంఠ సావామి, అమరపలిలా శ్రీనివాస్, బాలం అరుజ్న్ సాయి, వలలాభశెటిటీ రాజ, 
గోపి కాశీ, జె.కొతూతిరు నుండి గ్రామ అధయుక్షులు గుంటమక్కల మధు, మోల్లాటి రాజు, వంగయయుమమిపురం నుండి రౌతు పైడియయు, రామవరం నుండి మాదాస సాయి కుమార్, గోనేడ 
నుండి నలలాంశెటిటీ చిటిటీబాబు, వలలాభశెటిటీ నాని, బూరుగుపూడి నుండి కోడి గంగాధర్ లకు జగ్ంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెటిటీ శ్రీదేవిస్రయుచంద్ర కృతజ్ఞతలు 
తెలిపారు. జనం కోసం జనసేన కారయుక్రమంలో భాగంగా 302వ రోజు జె.కొతూతిరు గ్రామంలో ఎంత ప్రేమానురాగాలత ఆతిథయుం అందంచిన గుండే విశాంత్ కుమార్ కుటుంబ 
సభ్యులకు, కొండపలిలా అమామిజి కుటుంబ సభ్యులకు జగ్ంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెటిటీ శ్రీదేవిస్రయుచంద్ర హృదయపూరవాక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

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


బుధవారం, 28 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఏలూరు క్ంతి మండపంలో అమరావతి రైతులకు సంఘీభావం తెలిపిన రెడ్డి అప్పలనాయుడు

శతఘ్ని న్యుస్: ఏలూరు, ఆంద్రప్రదేశ్ కి రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగించాలి అని కోరుతూ రాజధాని కోసం భూమలు ఇచిచేన అమరావతి రైతులు “అమరావతి నుంచి 
అరసవలిలా” వరకు చేసతినని మహా పాదయాత్రలో భాగంగా మంగళవారం ఏలూరు క్ంతి కళాయుణ మండపంలో వచిచేన సందర్ంగా జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళాయుణ్ ఆదేశాల మేరకు 
వార్కి మద్దతుగా సంఘీభావం తెలిపిన పశిచేమగోదావర్ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి, జనసేన పార్టీ ఏలూరు నియోజకవర్ ఇంచార్జ్ రెడిడి అప్పల నాయుడు. అనంతరం 3 రాజధానులు వదు్ద 
ఒక రాజధానే మదు్ద అంటూ రైతులు నినాదాలు చేశారు. పార్టీలకు అతీతంగా నాయకులు, కారయుకరతిలు పాల్్నానిరు. ఈ కారయుక్రమంలో నగర ప్రధాన కారయుదర్శి సర్ద రాజేష్, సోషల్ 
మీడియా కో ఆర్డినేటర్ జనసేన రవి, నాయకులు నిమమిల శ్రీనివాసరావు, కందుకూర్ ఈశవారరావు తదతరులు పాల్్నానిరు.

సంధిపూడ్ రైతుల నిరసన కార్క్రమంలో 
బండారు శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యుస్: డా.బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా కొతతిపేట నియోజకవర్ం, 
ఆలమూరు మండల సంధిపూడి గ్రామమలో రెండవ రోజు జరుగుతునని 
నిరసన కారయుక్రమంలో కొతతిపేట జనసేన ఇంచార్జ్ బండారు శ్రీనివాస్ పాల్్ని 
సంఘీభావం తెలిపారు. గతంలో ఓఎనీజ్సీ ఇచిచేన హామీలను విలుపుకోవాలని 
ఆగ్రామాల రైతులు గత రెండు రోజులుగా ఆందోళన చేపడతునని స్పందంచక 
పోవడం ఆశచేరయుమైన విషయం అనానిరు. గత నాలుగు, సంవతసేరాలుగా ఓఎనీజ్సీ 
వార్ వార్ కారయుకల్పాలు జరుపు కుంటునాని ఆయా గ్రామాలను అభివృద్ధ 
చేయకపోవడం పటలా వారు ఆవేదన వయుకతిం చేశారు. గతంలో ఇచిచేన హామీలను 
పటిటీంచుకోకుండా మళ్్ళ డ్రిలిలాంగ్ చేపటటీడానిని రైతులు వయుతిరేకించడంలో 
నాయుయం ఉందని, వయుకితిగత ప్రయోజనాల కొరకు కాకుండా వారు చేసతినని నిరసన 
గ్రామాభివృద్ధ తడ్పడుతుందని అనానిరు. సాధయుమైనంత తవారగా పుంత రోడలాను, 
అతయువసర మైన రహదారులు వేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. ఓఎనీజ్సీ 

అధికారులు ఇచిచేన హామీలను నిలబెటుటీకోక పోవడం వల్లా రైతులు ఆందోళన బాట చేపట్టీరు అని బండారు శ్రీనివాస్ అనానిరు. అధికారులు వార్ పనులు చేసకుంటూ వారు ఇచేచే అర 
కొర హామీలు మాటల వరకే పర్మితమైన విషయం ప్రజలు గమనిసతినానిరని, వారు లిఖిత పూరవాక హామీలు రైతులకు ఇవావాలని బండారు శ్రీనివాస్ అధికారులకు స్చించారు. జనసేన 
పార్టీ రైతులకు తడుగా ఉంటుందని, వారు ఆశించిన అభివృద్ద పనులు జర్గేవరకు పోరాటం చేయడానికి తామ సద్దమని బండారు శ్రీనివాస్ హామీ ఇచాచేరు. అనంతరం సందపుడి 
సర్పంచ్ తట భవాని రెండవ రోజు నిరసన కారయుక్రమంలో పాల్్ని సంఘీభావం తెలిపిన కొతతిపేట నియోజకవర్ జనసేన ఇంచార్జ్ బండారు శ్రీనివాస్ కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ 
కారయుక్రమంలో జనసేన జిల్లా కారయుదర్శి తాళలా డేవిడ్, జనసేన జిల్లా కారయుదర్శి సంగీత సభాష్, నల్లా వంకనని, ఆలమూరు మండల అధయుక్షులు స్రప్పరెడిడిసతయు, కొతతిపలిలా నగేష్, సల్ద 
జయప్రకాశ్ నారాయణ(జెపి) సందపూడి సర్పంచ్ తట భవాని వంకటేశవారులా, గారపాటి తిరుమూర్తిలు, పడాల అమిమిరాజు, ధనరాజ్, జనసేన నాయకులు, కారయుకరతిలు పాల్్నానిరు.

దరిశి జనసేన ఆధ్వర్ంలో ‘నా సేన కోసం నా వంతు’
శతఘ్ని న్యుస్: దర్శి నియోజకవర్ం, దర్శి పటటీణం, 
లంకోజనపలిలా రోడ్ లో దర్శి పటటీణ జనసైనికులు 
నీలిశెటిటీ ప్రభ్, పాశం వంకటేష్, పసపుల్టి 
శ్రీను, నీలిశెటిటీ ఏడుకొండలు ఆధవారయుంలో ‘నా సేన 
కోసం నా వంతు’ కారయుక్రమానికి హాజరైన దర్శి 
నియోజకవర్ం జనసేన నాయకులు, ప్రకాశం 
జిల్లా లీగల్ సెల్ కారయుదర్శి వర్కూటి నాగరాజు. 
ఈ కారయుక్రమానికి హాజరైన వర్కూటి నాగరాజుని 
పూలత సావాగతం పలుకుతూ వర్కూటికి 
జిందాబాద్ అంటూ నినాదాలత ఘనసావాగతం 
పలికిన వీర మహిళలు జనసైనికులు. వర్కూటి 
సమక్షంలో పార్టీలోకి చేర్న 10, 11వ వారుడిలోని 
కుటుంబాలు. జనసేన పార్టీ కండువాను కపి్ప 
జనసేనలోకి ఆహావానించిన వర్కూటి నాగరాజు 
జనసేన మీద మీరు చూపిసతినని ఈ మమకారం 
మమమిలిని పార్టీని గెలిపించుకోవడానికి ఎన్ని 
కారయుక్రమాలు చేయడానికి ఎంత ఉతాసేహానిని 
ఇసతింద అంటూ తెలియజేశారు. దర్శి 
పటటీణంలో మర్యు నియోజకవర్ంలో జనసేన 
ఇంత పటిషటీంగా బలపడుతుననిందుకు చాల్ 

సంతషమని తెలియజేశారు. పూల సావాగతంత ఆహావానించి శాలువాత సత్కర్ంచిన గ్రామసతిలు అనంతరం కేక్ ను కట్ చేసన వర్కూటి నాగరాజు ‘నా సేన కోసం – నా వంతు’ 
కారయుక్రమంలో పాల్్నడం జర్గినద. ఈ కారయుక్రమంలో గణపా శ్రీనివాసలు, షేక్ బాష్, షేక్ ఇరాషిద్, నీలిశెటిటీ యోగేశవారరావు, నీలి శెటిటీ రమేష్, పాశం శ్రీకాంత్, పాశం శేషమమి, 
పసపుల్టి ఆంచన్, నీలిశెటిటీ వంకటరామయయు, గోగు శ్రీను, గోగు రమేష్, పాశం సరేష్, ఓబుల్పురం కొండ బండారు సబా్రావు మర్యు దర్శి నియోజకర్ జనసైనికులు, వీర 
మహిళలు పాల్్నానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

క్రియాశీలక సభ్్నికి యాభైవేల రూపాయల ప్రమాద 
భీమా చెకుకును అందజేసిన పోలిశెట్టి చంద్రశేఖర్

శతఘ్ని న్యుస్: రామచంద్రపురం, నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పొలిశెటిటీ చంద్రశేఖర్ 
మర్యు కాజులూరు మండల అధయుక్షులు బోండా వంకనని ఆధవారయుంలో అండ్ంగి గ్రామం జనసేన 
పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యుడు దూబా వంకటేశవారరావుకి 50,000/- రూపాయల చక్ అందజేయడం 
జర్గింద. జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు పవన్ కళాయుణ్ క్రియాశీలక కారయుకరతిలకు ఏరా్పటుచేసన 
యాకిసేడంటల్ భీమా పధకం దావారా ఇటీవల కరెంట్ ష్క్ తగిలి గాయాలు అయియున దూబా 
వంకటేశవారరావుకి రామచంద్రపురం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పోలిశెటిటీ చంద్రశేఖర్ 
దూబా వంకటేశవారరావుకి 50,000/- రూపాయల చకు్క అండ్ంగి గ్రామంలో అందజేయడం 
జర్గింద. ఈ కారయుక్రమంలో జనసేన నాయకులు మర్యు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

జనసేన పార్టిలో ప్రతి ఒకకు కార్కర్తకు అండగా 
ఉండాలనేదే మా అధ్క్షులు వారి ఆకాంక్ష: గాదె

శతఘ్ని న్యుస్: వేమూరు 
నియోజవర్ం, చావలి గ్రామానికి 
చందన జనసేన కారయుకరతి 
సోమరౌతు వీరసావామి కొనిని 
రోజుల క్రితం రోడుడి ప్రమాదానికి 
గురవడం జర్గింద. వారు 
సరజ్ర్ నిమితతిం హాస్పటలోలా 
ఉనానిరని తెలుసకొని జిల్లా 
అధయుక్షులు గాదె వంకటేశవారరావు 
మంగళవారం హాస్పటల్ కి వళిలా 

వార్ని, వార్ కుటుంబ సభ్యులను 
పరామర్శించడం ధైరయుం చపి్ప, 
మర్యు డాకటీరుత మాట్లాడి 

మెరుగైన వైదయుం అందంచాలని కోరడం జర్గింద.

నారిన రమా సత్నారాయణ మూరి్త 
కుటంబానికి మనోధైరా్నినిచ్చిన జనసేన

శతఘ్ని న్యుస్: పి.గననివరం నియోజకవర్ం, యుఏఈ జనసేన నాయకులు 
పనుమాల జాన్ బాబు ఆధవారయుంలో ఇటీవల్ మరణించిన పి.గననివరం 
నియోజకవర్ం యర్రంశెటిటీ వార్ పాల్నికి చందన నార్న రమా సతయునారాయణ 
మూర్తి కుటుంబానిని పరామర్శించి అతని కుటుంబ సభ్యులకు 30,000 వేల 
రూపాయలు ఆర్థికసాయం అందజేయడం జర్గింద. ఈ కారయుక్రమంలో 
అమల్పురం రూరల్ మండల జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు లింగోలు పండు, జనసేన 
పార్టీ డాకటీర్ సెల్ రాష్ట కారయుదర్శి శ్రీమతి కొపు్పల నాగ మానస, పి.గననివరం 
గ్రామ సర్పంచ్ యర్రంశెటిటీ తాతలు, వేమవరపా్పడు ఉప సర్పంచ్ వాకపలిలా 
వంకటేశవారావు, హనుమంతరావు, నాని, గననివరం జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

‘నా సేన కోసం నా వంతుకు’ రాహుల్ సాగర్ 
30 వేల విరాళం

శతఘ్ని న్యుస్: ఎమిమిగన్రు, జనసేన 
అధినేత పిలుపుమేరకు పార్టీని బలోపేతం 
చేసేందుకు జనసేన పార్టీ ప్రతిష్టీతమింగా 
ప్రారంభించిన ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ 
కారయుక్రమంలో భాగంగా జనసేన పీఏసీ 
సభ్యులు నాగబాబును కలిస ‘నా సేన కోసం 
నా వంతు’ కారయుక్రమానికి 30 వేల రూపాయల 
విరాళానిని ఎమిమిగన్రు జనసేన నాయకులు 
రాహుల్ సాగర్ అందజేయడం జర్గింద. ఈ 
సందర్ంగా రాహుల్ సాగర్, మాట్లాడుతూ 
చర్త్రలో ఫండింగ్ విషయంలో ప్రజలిని 
భాగసావామయుం చేసన ఏకైక పార్టీ జనసేన పార్టీ 
అని కొనియాడారు. రాబోయే రోజులోలా ప్రజలు 
ఒక అవకాశం ఇవావాలని ఒక్కసార్ జనసేన 
పార్టీని ఆశీరవాదంచి ప్రజా ప్రభ్తవాంలో 
భాగసావామయుం కావాలని కోరారు.

కాపు కళ్్ణమండపం రోడ్ ఎతు్త పంచండ్: 
జనసేన కౌనిసిలర్ శ్రీదేవి

శతఘ్ని న్యుస్: డా.బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిలలా, అమల్పురం పురపాలక 
సాధారణ సమావేశం ఛైర్ పరసేన్ రెడిడి సతయు నాగేంద్ర మణి అధయుక్షతన సమావేశం 
హలులో జర్గింద. ఈ సమావేశంలో 4వ వార్డి జనసేన కౌనిసేలర్ పడాల శ్రీదేవి 
మాట్లాడుతూ కాపు కళాయుణమండపం రోడ్ చిననిపాటి వరాషినికే మనిగిపోతుందని, 
రోడ్ ఎతుతి పంచి, వేయాలని సమావేశంలో కోరారు. వరాషికాలంలోపు సమసయు 
పర్ష్కర్సాతిమని కమిషనర్ విఐపి నాయుడు హామీ ఇచాచేరు.
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బతు్తల ఆధ్వర్ంలో జనసేనలో చేరికలు
బత్తుల ఆధ్వరయూంలో జనసేనలో చేరిన 60 మంది కూనవరం టీడీపీ మరియు వైసీపీ కారయూకరతులు
శతఘ్ని న్యుస్: రాజానగరం నియోజకవర్ం, సీతానగరం మండలం, కూనవరం గ్రామంలో ప్రసతిత 
ప్రభ్తవా దాష్టీక పాలనకు విసకు చందన అధికార పార్టీ వైసీపీ కారయుకరతిలు, ప్రధాన ప్రతిపక్ష పాత్రలో 
ఉండి ప్రభ్తావానిని నిలదీయల్ని సథితికి వచేచేసతినని పార్టీలోని అసమరథిను తాళల్క కూనవరం టీడీపీ 
కారయుకరతిలు ఒక మారు్ప, నవసమాజ సాథిపన కోసం రాజనగరం నియోజకవర్ంలో ఎననిడూ ల్ని 
విధంగా రాజకీయ సమీకరణాలు మార్చేన రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు బతుతిల 
బలరామకృష్ణ సమక్షంలో కూనవరం గ్రామానికి చందన జనసేన నాయకులు గ్రామ పద్దలు మటటీ 
వేంకటేశవారరావు, మాధవరాపు వీరభద్ర రావు, మదవరపు కోటేశవారరావు, అడపా నరసంహరావు, 
చౌటుపలిలా ల్లిబాబు, సంగిశెటిటీ సావామి కాపు, మాధవరాపు నాని, గేదెల రాధాకృష్ణ వార్ ఆధవారయుంలో 
బతుతిల బలరామకృష్ణ సమక్షంలో జన సేన తీరథిం పుచుచేకునానిరు. కూనవరం గ్రామంలోని టీడీపీ 
మర్యు వైసీపీ ఎదుగుదలకు ఆద నుంచి సేవలందసతినని నాయకులు, మర్యు కారయుకరతిలు 
బండారు గుణ శేఖర్, దండుబోయినా కృష్ణ, పటటీపగలు రమేష్, నుజెజ్ళ్ళ వీరేంద్ర, దండుబోయిన 
రవి కుమార్, నుజెజ్ళలా రమేష్, బినబోయిన మణికంట, చినానిరపు రామకృష్ణ, చిననివరపు లక్షష్మణ్, 
చిననివారపు దురా్ప్రసాద్, చినానిరాపు కామేశవారరావు, దండుబోయిన శివకృష్ణ, పటటీపగలు 
శ్రీను, దండుబోయిన రాధాకృష్ణ, నుజెజ్లలా గంగరాజు, నుజెళ్ళ శ్రీను, పటటీపగలు కృష్ణ, పటటీపగలు 
నాగేశవారరావు, నుజెళలా స్రయుచంద్ర రావు, నుజెలలా స్ర్ అబు్లు, పటటీపగలు సతయునారాయణ, 
పోల్టి స్ర్బాబు, నుజేళ్ళ నాగ మరళి కృష్ణ, నుజేళలా మంగరాజు, నుజేలలా తిరుపతిరావు, 
నుజెళ్ళ రామాంజనేయులు, న్జెళ్ళ చినని అబు్లు,నుజెళా్ళ సతీష్, బండారు రామచంద్రరావు, 
బండారు గోపాలకృష్ణ, చింతపలిలా శ్రీను, చింతపలిలా దురా్ ప్రసాద్, కందుల వంకటగిర్ మర్యు 
గ్రామ పద్దలు, యువత తదతరులు సమారు “60 మంద” పద్ద సంఖయులో బతుతిల బలరామకృష్ణ 
ఆధవారయుంలో జనసేన పార్టీలో చేరడంత సీతానగరం మండలంలో రాజాకీయ చరచేలకు దార్ 

తీసీంద ఒక సామాజిక మారు్పకోసం వీళలాంతా నడుమ కటిటీ జనసేనలోకి రావడం ప్రతయురుథిల ఓటమికి పడే తొలి అడుగు అని జనసేన గెలుపుకి మర్ంత బలం చేకూర్ందని అని బతుతిల 
అనానిరు. అనిని గ్రామాలోలాన్ ఇల్నే చాల్మంద అసమానతులకు గురై అధికార పార్టీ ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీల నుంచి బయటకు రావడానికి సద్ధంగా ఉనానిరు అతి తవారలో భార్ 
సంఖయులో రాజనగరం నియోజకవర్ంలో జనసేనలో చేర్కలు ఉండబోతునానియి ప్రజలకు అండగా ఉండే పార్టీకి ప్రతి ఒక్కర్ సహకారం ఉండాలని ఆశిస్తి పార్టీని బలోపేతం చేసతినని 
కూనవరం జనసైనికులకు నాయకులకు నా ప్రతేయుక ధనయువాదాలు తెలుపుకుంటూ కొతతిగా పార్టీలోకి వచిచేన ప్రతి ఒక్కర్కి సాగర సావాగతానిని పలుకుతూ గ్రామంలో ఎటువంటి క షటీం 
వచిచేనా… జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుందని మీ అందర్కీ ఎలలాపు్పడూ అందుబాటులో నేను, నా కుటుంబం ఉంట్మని, అధికార పార్టీ బెదర్ంపులకు గడిడిపోచ కూడా వణకదు, 
ప్రజలు చైతనయువంతులు, మీకు సరైన గుణపాఠానిని తెలియజేసాతిరు. మా కారయుకరతిల జోలికి వచేచేమందు ననుని దాటుకుని వళాలాలని సభామఖంగా బతుతిల బలరామకృష్ణ హెచచేర్ంచడం 
జర్గింద. ఈ కారయుక్రమంలో సీతానగరం మండల జనసేన శ్రేణులు, కూనవరం జనసైనికులు తదతరులు పాల్్నానిరు.

బటన్ ముఖ్మంత్రి పాలనలో ప్రజలు కష్టిలపాలు
జనసేనపార్టీ నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు
జనంలోకి జనసేన కారయూక్రమం నిర్వహంచిన నాయకులు
జగన్ పాలనలో ప్రజల కష్టీలపాలు కరపత్రాలు పంపిణీ
జనసేన సిదా్ధంతాలతో కూడియునని ప్రవాసంధ్రుల కాయూలండర్లు పంపిణీ

శతఘ్ని న్యుస్: విజయనగరం, జనంలోకి జనసేన కారయుక్రమానిని పార్టీ సీనియర్ నాయకులు 
ఆదాడ మోహనరావు మర్యు విజయనగరం జిల్లా చిరంజీవి యువత అధయుక్షుడు, పార్టీ 
నాయకులు తాయుడ రామకృష్్ణరావు (బాలు) మంగళవారం ఉదయం రాజీవ్ సేటీడియం 
రోడ్, ఫైర్ ఆఫీస్ జంక్షన్ వద్దనునని కూరగాయల సంతవద్ద నిరవాహించడం జర్గింద. 
ఈ కారయుక్రమలో భాగంగా జనసేన సదా్ధంతాలత కూడియునని ప్రవాసాంధ్రుల ఇచిచేన 
కాయులండరులా, జగన్ పాలనలో ప్రజలు పడుతునని అవసథిలు, జనసేన అధినేత పవన్ కళాయుణ్ 
ప్రజలకు చేసతినని సహాయ కారయుక్రమాల వివరాలత కూడియునని కరపత్రాలను మారె్కట్లా 
ఉనని ప్రజలకు పంచిపటటీడం జర్గింద. ఈ సందర్ంగా పార్టీ నాయకులు ఆదాడ 
మోహనరావు మాట్లాడుతూ పార్టీ సదా్ధంతాలను ప్రజలోలాకి తీసకెళాలాలనే ఉదే్దశయుంత ఈ 
కారయుక్రమానిని చేపడుతునానిమని, జనసేన అధినేత పవన్ కళాయుణ్ మఖయుంగా చేపడుతునని 
రైతు భరోసాయాత్ర, ప్రజావాణి, రాష్టంలో పాడైపోయిన రోడలాపై పోరాటం, కష్టీలోలా ఉనని 
ప్రజలకు ఆర్థికంగా అందసతినని మొదలగు సహాయ చరయులు ప్రజలకు తెలియజేయాలని 
అల్గే జగన్ పాలనలో ప్రజలు పడుతునని కష్టీలతీరును కరపత్రాల రూపంలో ప్రజలోలాకి 
చాల్ బలంగా తెలపాలనే ఉదే్దశయుంత కరపత్రాల రూపంలో కారయుక్రమానిని చేపట్టీమని, 
మఖయుమంత్రి బటన్ నొక్కడమే తప్ప ప్రజలకు మేలు జరగటేలాదని దవాజమెతాతిరు. 
ఈ కారయుక్రమంలో పార్టీ సీనియర్ నాయకులు వంక నరసంగరావు, దంతులూర్ 
రామచంద్రరాజు, యువనాయకులు లోపింటి కళాయుణ్, మదలి శ్రీనివాసరావు, కులదీప్, 
కుమార్ పాల్్నానిరు.

ఆటో డ్రైవర్ కు అండగా నిలిచ్న 
పనుకండ జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యుస్: శ్రీ సతయుసాయి జిల్లా, పనుకొండ మండల కేంద్రంలో మంగళవారం సపిఐ డివిజన్ 
కారయుదర్శి శ్రీరామలు నేతృతవాంలో మర్యు జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ నాయకులు కుమార్, 
మండల అధయుక్షులు యు.మహేష్ నేతృతవాంలో అంబేద్కర్ సర్్కల్ నందు సపిఐ నాయకులు 
జనసేన నాయకులు రాసాతిరోకో నిరవాహించడం జర్గింద. రాసాతిరోకోకు సంబదంచిన వివరాలు 
ఇల్ ఉనానియి. శనివారం కొండపలిలా నుంచి పనుకొండకు వసతినని ఆట్ మర్యు ధరమివరంవైపు 
నుంచి పనుకొండకి వళ్తినని కారు రైల్వా గేట్ వద్ద కొద్దగా కారు ఆట్ అతనికి గీసకొగా కారు 
కొద్దగా పయింట్ ఎగరడంత ఆట్ డ్రైవర్ రమేష్ నాయక్ ను ధరమివరానికి చందన కారు 
యజమాని నానా దురా్షల్డి న్టికొచిచేన విధంగా కులం పేరు అడిగి మర్ తిటటీడం జర్గింద. 
రాయల్ని భాషత కుటుంబ సభ్యులను వరుస పటిటీ దూషంచడంత రమేష్ నాయక్ తపు్ప అని 
చపి్పనా కారు యజమానిదే తపు్ప అయినా కూడా వినకుండా దూషంచడంత కొండంపలిలా 
నుంచి పనుకొండకు వసతినని సపిఐ డివిజన్ కారయుదర్శి శ్రీరామలు జరుగుతునని తతంగానిని 
చూస ఇద్దర్కీ నచచేజెప్పడానికి చూడగా శ్రీరామలను కారు యజమాని చపు్పలుకాలత తననిడం 
జర్గింద అక్కడ ఉనని ప్రజలు శ్రీరామలకు దెబ్లు తగిలిన వంటనే ప్రజల రెచిచేపోయి కారులో 
ప్రయాణిసతినని కారయుక్రమానిని దండించడం జర్గింద. వంటనే శ్రీరామలు మర్యు రమేష్ 
నాయక్ జర్గిన సంఘటనపై పోలీస్ సేటీషన్లా ఫిరాయుదు చేయగా పోలీసలు వార్ ఫిరాయుదుపై 
చరయులు తీసకోకపోగా సోమవారం సాయంత్రం సర్్కల్ ఇనెసేపెకటీర్ కారాయులయంకు పిలిపించి 
మీరు తపు్పడు ఫిరాయుదు చేశారని రమేష్ నాయక్ ను సర్్కల్ ఇనెసేపెకటీర్ దురుసగా మాట్లాడడం 
జర్గింద. అందువలన మంగళవారం రోజున సపిఐ నాయకులు, జనసేన నాయకులు కలస 
రమేష్ నాయక్ శ్రీరామలకు నాయుయం జరగాలని కేసలు ఉపసంహర్ంచుకోవాలని పోలీసల 
ప్రవరతిన తీరు సర్గా ల్దని కారు యజమానికి ఒక రకంగా, బాధితులకు ఒకరకంగా 
ప్రవర్తిసతినానిరని నిరసన తెలియజేశారు .బాధితులకు సరైన నాయుయం జరగల్దని తెలిపిన 
సర్్కల్ ఇనెసేపెకటీర్ సర్గా స్పందంచకపోగా అవమానపర్చారని నాయుయం జరగాలని కేస మేమ 
మందు ఇసేతి మాద వనుకకూ వేస వనక ఇచిచేన కేసను మా మీద బనాయించి ల్నిపోని 
తపు్పడు కేసలు బనాయిసతినానిరని సపిఐ నాయకుల యొక్క ఆరోపణ వీటిపై సమగ్ర విచారణ 
జర్పించి నాయుయం చేసాతిమని ఎసె్సే వంకటరమణ డిఎస్ప రమయు బాధితులకు నాయుయం జర్గే 
వరకూ అండగా ఉంట్మని తెలపడంత నిరసన విరమించారు. ఈ కారయుక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు రాజేష్, వంకటేష్, బంగారం, నాగభూషణ, మల్లాష్, నారాయణ, సపిఐ నాయకులు 
ఏఐటీయూసీ నాయకులు ఆట్ యూనియన్ నాయకులు, ఏఐఎస్ఎఫ్ నాయకులు, మహిళా 
సంఘాల నాయకులు, గిర్జన జాగృతి నాయకులు, వడడిర సంఘం నాయకులు, దళిత సంఘాల 
నాయకులు పాల్్నానిరు.
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రాజం జనసేన నాయకులు 
ఎనిని రాజు బహిరంగలేఖ

శతఘ్ని న్యుస్: రాజాం జనసేన పార్టీ కారాయులయంలో జనసేన నాయకులు ఎనిని 
రాజు ఆధవారయుంలో మీడియా సమావేశం జర్గింద. ఈ సమావేశంలో ఎనిని రాజు 
ఈ (ప్రభ్తావానికి) వైసీపీ పార్టీ కి బహిరంగ ల్ఖ విడుదల చేశారు. ఇటీవల 
కుప్పంలో కుప్పంలో జర్గిన వైయసాసేర్ చేయూత కారయుక్రమంలో భాగంగా కుప్పం 
నియోజకవరా్నికి ప్రజలచే ఎనునికోబడిని ఎమెమిలీసే భరత్ అడకు్కండానే వరాల జలులా 
కుర్పించారు. (యాదగిర్ పలిలా ర్జరావాయరుకు 250 కోటులా, కుప్పం మనిసేపాలిటీకి 
66 కోటులా, మిగతా నాలుగు మండల్లకు 100 కోటులా) నిధులను మంజూరు చేసాతినని 
హామీ ఇచాచేరు మీరు. కానీ మా రాజాం నియోజకవర్ (ఎససే) ప్రజలు ఏం పాపం 
చేసకునానిరు, ఎన్ని సంవతసేరాల నుంచి రాజాం – పాలకొండ రోడుడి చాల్ దారుణంగా 
ఉందని, కనీసం ఎమెమిల్యు గాని, ఎమెమిలీసే గాని, పటిటీంచుకునే నాధుడే ల్డు. గతం నుంచి 
కూడా ఈ రాజాం (ఎససే) నియోజవర్ ప్రజలు, పాలకొండ(ఎసటీ) నియోజవర్ ప్రజలు 
వైయసాసేర్సేపి పార్టీకి పటటీంకట్టీరు. కానీ విశావాసం ల్కుండా ఎటువంటి అభివృద్ధ కూడా 
చేయల్దు. రోడుడి సమసయు తరతరాలుగా చాల్ అధావానంగా ఉంద, ఈ రోడుడి ప్రయాణం 
చేస ఎంత మంద ప్రజలు రోడుడి ప్రమాదాలకు గురై, క్షతగాత్రులు, తన ప్రాణాలు కూడా 
కోలో్పయారు. మీకు పులివందుల కుప్పం నియోజకవర్ం తప్ప రాష్టంలో మర్ ఏ 
నియోజవర్ం కనిపించటేలాదు, రెండుసారులా ఈ రాజాం నియోజక ప్రజలు వైసపి పార్టీని 
గెలిపించిన ప్రజలకు ఏం చేశారని ప్రశినించారు, అదేవిధంగా వంగర మండలం లో 
మడుడివలస ర్జరావాయర్ యొక్క గేటులా కూడా పూర్తిసాథియిలో పని చేయటేలాదు కేవలం రెండు 
గేటులా మాత్రమే పనిచేసతినానియి, అనుకోకుండా తుఫానులా గాని సంభవిసేతి ఈ ర్జరావాయర్ 
మంపు ప్రాంతాలైన వంగర మండలంలో సగానికిపైగా గ్రామాలు వరదలోలా చికు్కకునని 
ప్రమాదం ఉంద, అల్ జర్గితే తీవ్రసాథియిలో ఆసతి నషటీం ప్రాణ నషటీం జర్గే అవకాశం 
ఉంద. ఈ విషయానిని కూడా గమనించడం ల్దు. ఇంతవరకు మీ ప్రభ్తవాం వచిచే 
రాజాం నియోజకవరా్నికి ఏం అభివృద్ధ చేశారు బహిరంగ చరచేకు సద్ధమని, దమమింటే 
శేవాతపత్రానిని విడుదల చేయమని ఈ కారయుక్రమంలో రాజాం జనసేన నాయకులు ఎనిని 
రాజు వైసపి పార్టీకి సవాలు చేశారు.

పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్ంలో రా్లీ
శతఘ్ని న్యుస్: అలూలార్ సీతారామరాజు జిల్లా, అరకు నియోజకవర్ం డుంబ్రిగూడ 
మండలమ కించుమండ పంచాయితీలో అరకు పోలీస్ సేటీషన్ పర్ధిలో ఉననిటువంటి 
సీఐ జీడి బాబు, డుంబ్రిగూడ మండలంలో ఉననిటువంటి ఎసె్సే సంతష్ కుమార్ మర్యు 
పోలీస్ శాఖలత అరకు నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ నాయకులు బంగారు రామదాస 
అవగాహన సదససే నిరవాహించడం జర్గింద. గిర్జన మనయు ప్రాంతంలో చదువుకునని 
విదాయురుథిలు, మఖయుంగా యూత్ గంజాయికి గాని, మతుతి పదారాథిలకు బానిసలు కాకుండా 
గంజాయి విక్రయించటం, అధిక వేగంత డ్రైవింగ్ చేస్తి ప్రాణానిని వరకు తెచుచేకోకుండా 
మైనర్ యువకులకు తలిలాదండ్రులు వాహనాలు ఇవవాకుండా ఉండడానికి అల్గే గిర్జన 
ప్రాంతంలో గాని ప్రమాదాలు జరగటం ఎకు్కవ కావున ప్రతి ఒక్క గిర్జనుడు అవగాహనా 
కారయుక్రమంలో పోలీస్ శాఖ ఆధవారయుంలో జర్గిన రాయులీ కారయుక్రమంలో బంగారు 
రామదాస అరకు నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ నాయకులు పాల్్నడం జర్గింద. ఈ 
కారయుక్రమంలో పోలీస్ శాఖ వారు అల్గే గ్రామసతిలు తదతరులు పాల్్నానిరు.

మునిసిపల్ కుళ్యిలలో నీరు రావట్లేదని జనసేన 
వినతిపత్ం

శతఘ్ని న్యుస్: విజయనగరం జిల్లా, విజయనగరం నియోజకవర్ం గత ప్రభ్తవాం 
మంజూరు చేసన 200 రూపాయల మనిసేపల్ కుళాయిలు ఇప్పటివరకు నీరు రాక ప్రజలు 
తీవ్ర ఇబ్ందులకు గురవుతునానిరని, ఈ సమసయును జనసేన పార్టీ యువ నాయకులు 
కార్్పరేటర్ అభయుర్థి హుసేన్ ఖాన్ మనిసేపల్ కమిషనర్ దృషటీకి తీసకెళలాడం జర్గింద. 
మర్యు సాథినిక సచివాలయంలో కంప్లాంట్ ఇవవాడం జర్గింద. ఈ కారయుక్రమంలో 
జనసేన సీనియర్ నాయకులు చక్రవర్తి, జనసైనికులు భవాని, దురా్రావు తదతరులు 
పాల్్నానిరు.

‘సేవ్ మునిసిపాలిటీ – సేవ్ పబ్లేక్ మనీ ‘
శతఘ్ని న్యుస్: డా.బి ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ, అమల్పురం పుర పాలక సాధారణ 
సమావేశం ఛైర్ పరసేన్ రెడిడి సతయు నాగేంద్ర మణి అధయుక్షతన జర్గింద. సేవ్ మనిసేపాలిటీ 
– సేవ్ పబిలాక్ మనీ అనే నినాదంత జనసేన పార్టీ కౌనిసేల్ సభ్యులు పలాకారుడిలు ప్రదర్శించి 
నిరసన తెలిపారు. కంపోస్టీ యార్డి లో చతతి తొలగింపు అంటూ ప్రతి నెల 5లక్షలు కేట్ 
ఇసతినానిరననిద దారుణమని ప్రతి పక్ష జనసేన నేత యేడిద వంకట సబ్రాహమిణయుం 
ప్రశినించారు. ఎనిని లక్షలు కంపోస్టీ యార్డి కు కేట్ ఇసాతిరంటూ జనసేన కౌనిసేలర్ 
పిండి అమరావతి మండి పడాడిరు. దీనిపై అధికార పార్టీ కౌనిసేలర్ గవావాల రాజేష్ 
సమాధానమిస్తి అక్కడ పర్సథితిని బటిటీ కేట్యిసతినానిమని, పూర్తి సాథియిలో కంపోస్టీ 
యార్డి ను అభివృద్ధ చేసాతిమని తెలిపారు. జనసేన కౌనిసేలర్ లు గండి దేవి హర్క, 
గలకోటి విజయలక్ష్మి, పడాల శ్రీదేవి, తికా్క సతయులక్ష్మి పాల్్నానిరు.

గిరిసేన జనసేన – జనం వద్దకు జనసేన 8వ రోజు
శతఘ్ని న్యుస్: పారవాతీపురం 
మనయుం జిల్లా, పాలకొండ 
నియోజకవర్ం, వీరఘటటీం 
మండలంలో గిర్సేన జనసేన – 
జనం వద్దకు జనసేన 8వ రోజు 
మలలంక పంచాయతీ గిర్జన 
గ్రామంలో పరయుటించిన వీరఘటటీం 
జనసేన పార్టీ నాయకులు. ఈ 
కారయుక్రమలో భాగంగా జనసేన 

సదా్ధంతాలను, మాయునిఫెసోటీలోని అంశాలను గ్రామ పద్దలకు వివర్ంచారు, జగన్ 
పాలనలో ప్రజలు పడుతునని అవసథిలు జనసైనికులకు వారు తెలిపారు. అనంతరం 
జనసేన అధినేత పవన్ కళాయుణ్ ప్రజలకు చేసతినని సహాయ కారయుక్రమాల వివరాలను 
మతసే పుండర్కం గ్రామ పద్దలకు వివర్ంచారు. ఈ సందర్ంగా పార్టీ నాయకులు 
జనసేన జానీ మాట్లాడుతూ పార్టీ సదా్ధంతాలను ప్రజలోలాకి తీసకెళాలాలనే ఉదే్దశయుంత ఈ 
కారయుక్రమానిని చేపడుతునానిమని, జనసేన అధినేత పవన్ కళాయుణ్ మఖయుంగా చేపడుతునని 
రైతు భరోసాయాత్ర, ప్రజావాణి, రాష్టంలో పాడైపోయిన రోడలాపై పోరాటం, కష్టీలోలా ఉనని 
ప్రజలకు ఆర్థికంగా అందసతినని మొదలగు సహాయ చరయులు ప్రజలకు తెలియజేయాలని 
దృఢనిచాచేయంత పనిచేసతినానిమని తెలిపారు. సండి సమన్ మాట్లాడుతూ జగన్ 
పాలనలో ప్రజలు పడుతునని కష్టీలతీరు వర్ణనాతీతం ప్రజలోలాకి చాల్ బలంగా తెలపాలనే 
ఉదే్దశయుంత గిర్సేన జనసేన – జనం వద్దకు జనసేన కారయుక్రమానిని చేపట్టీమని, 
మఖయుమంత్రి బటన్ నొక్కడమే తప్ప ప్రజలకు మేలు జరగటేలాదని దవాజమెతాతిరు. బొమామిళి 
విన్ద్ మాట్లాడుతూ మీరు అందరు రాబోయే ఎనినికలోలా జనసేన పార్టీ గాజుగాలాస్ 
గురుతికి ఓటు వేస గెలిపించాలని కోరారు. ఈ కారయుక్రమంలో వీరమహిళ సండి అమల, 
క్రియాశీలక సభ్యులు కరే్ణన సాయి పవన్, దూస ప్రణీత్, జరజాపు రాజు, వావిలపలిలా 
నాగభూషన్, తదతరులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కృష్ణా కరకటటి క్రింద డంపింగ్ యార్డి చెత్త పోయటం 
దురామార్గమైన చర్

శతఘ్ని న్యుస్: కృష్్ణ జిల్లా, అవనిగడడి 
నియోజకవర్ం, అవనిగడడి గ్రామపంచాయతీ 
పర్ధిలో ఉనాని 7 వ వార్డి కృష్్ణ కరకటటీ క్రింద 
ఉనని నద పర్వాహక ప్రాంతంను డంపింగ్ యార్డి 
చతతిత పూడచేటం చాల్ బాధకరమైన విషయం. 
ఎందుకంటే వరదలు వచిచేనపు్పడు కృష్్ణ కరకటటీ 
అవనిగడడి గ్రామానిని కాపాడుతుంద. కృష్్ణ కరకటటీ 
క్రింద పచచేని పొల్లు మామిడి, జామ తటలు 
ఎకు్కవగా ఉనానియి. రైతులు ఎకు్కవుగా ఈ 
పొల్ల మీద ఆధారపడి బ్రతుకుతునానిరు. అదే 

విదంగా ఈ కరకటటీ క్రింద నిరుపేద కుటుంబాలు వారు నివాసం ఉంటునానిరు. అదే విధంగా కరకటటీకు 
దగువన ప్రాథమిక పాఠశాల, మసీదు, దగ్రలోనే కోరుటీ భవనాలు ఉనానియి. ఈ డంపింగ్ యార్డి లో 
ఉనని చతతి, మందు బాటిల్సే, కుళ్్ళపోయిన చతతిత కూడిన మటిటీ పోయడం వలన కరకటటీ క్రింద ఉనని 
ప్రాంతం పూడి పొతే రేపు వరదలు వచిచేనపు్పడు కరకటటీ దాటి వరద నీళ్లా ఊరు మీదకు వచిచే ఊరు 
మనిగి పోయే పర్సథితి ఉంద. అల్గే పనికిరాని చతతిత కూడిన మటిటీ వేయటం వలన, ప్రజలు ఆరోగయుం, 
పచచేని పంటపొల్లు దెబ్తినే పర్సథితి ఉంద. గతంలో కుడా డంపింగ్ యార్డి చతతి వేసేటపు్పడు ప్రజలు, 
విదాయురుథిలత కలిస చతతి పోయికుండా ఆపటం జర్గింద. మంగళవారం ఉదయం నుండి దాదాపుగా 10 
ట్రాకటీరులా పటిటీ పంచాయతీ అధికారులు దగ్ర ఉంద కృష్్ణ కరకటటీ క్రింద పలలాపు ప్రాంతం పూడిపించటం 
బాధాకరం. సదరు అధికారులు ప్రజా ప్రతినిధులు ఈ చరయును జిల్లా కలకటీర్ దృషటీకి తీసకువళ్ళటం 
జరుగుతుంద. నియోజకవర్ ఎమెమిల్యు స్పందంచి ఈ విషయం పర్శీలించి, నాయుయం చేయవలిసనదగా 
జనసేన పార్టీ తరుపున కోరుచునానిమ. పంచాయతి అధికారులు వంటనే స్పందంచి ఈ డంపింగ్ యార్డి 
చతతితకూడిన మటిటీ తలకం నిలుపుదల చేయించండి. అధికారులు పటిటీంచుకోక పొతే ప్రజా ఉదయుమం చేస 
ఆ చతతి తొలిగించే వరకు పోరాటం చేసాతిమని జనసేన పార్టీ తరుపున అధికారులకు, ప్రజా ప్రతినిధులకు 
హెచిచేర్సతినానిమని జనసేన పార్టీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి రాయపూడి వేణుగోపాల్ రావు తెలిపారు.

ట్కు చెటలే దంగను వైఎస్ఆర్సిపీ నుండ్ సస్పండ్ చేసి 
ఎమ్మాలే్ చ్త్తశుద్ధి నిరూపించుకోవాలి

నేను ఏమి చేసినా ఎమ్మెల్యూకి చెప్పే చేసతును అంటునని టేకు చెటలు దంగ దులపుడి రవి చేస్తునని ఆరోపణలకి 
మీర్ మీడియా ఎదుట వివరణ ఇవా్వలి
టేకు చెటులు నరికిన దంగకి ఫైన్ ఒక్కటే కాదు వంటనే కేస్ నమోదు చేసి అరెస్టీ చెయాయూలి
అధికార పార్టీ చటటీం ప్రకారం కాకుండా ఫారెస్టీ చటటీం ప్రకారం చరయూలు తీస్కోవాలి
జనసేన పార్టీ ఉమమెడి కృష్ణాజిల్లు అధికార ప్రతినిధి మర్దు. శివరామకృషణా

శతఘ్ని న్యుస్: న్జివీడు, వంకటయపాలం అటవీ ప్రాంతంలో 
భూపతీగటుటీ సమీపంలో కోటలా విలువ చేసే టెేకు చటలాను నర్కిన 
దొంగను ఫారెస్టీ అధికారులు ఫైన్ ఒక్కటే వేస చేతులు దులుపు 
కోవాలని చూసతినానిరనీ తక్షణమే కేస నమోదు చేస అరెస్టీ చేయాలని 
వార్పై అధికార పార్టీ చట్టీలు కాకుండా, ఫారెస్టీ చటటీం ప్రకారం చరయులు 
తీసకోవాలనీ జనసేన పార్టీ ఉమమిడి కృష్్ణజిల్లా అధికార ప్రతినిధి 
మర్దు శివరామకృష్ణ మంగళవారం విడుదల చేసన ఒక ప్రకటనలో 
డిమాండ్ చేశారు. నేరం ఒపు్పకొని 2,64,000/- ఫైన్ కటిటీన దొంగ 
దులిపుడి.రవి ని వైఎసాసేర్సేపీ నుండి ఎమెమిల్యు ససె్పండ్ చేస చితతిశుద్ధ 
నిరూపించుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. నేను ఏమి చేసనా 
ఎమెమిల్యుకి చపే్ప చేసాతిను అంటునని దులపుడి.రవి ఆరోపణలపై ఎమెమిల్యు 
మీడియా ఎదుట వివరణ ఇవావాలనానిరు. ఇవవాకుంటే ఈ టేకు చటులా 
దొంగతనం మీకు తెలిసే జర్గింద అని న్జివీడు ప్రజలు భావిసాతిరు 
అనానిరు. 30 ఏళలా పైబడిన 107 టేకు చటలాను నర్కి 17 చటలాను 
అక్కడి నుంచి ఎతుతికెలిలాపోతే అడవి శాఖ అధికారులు ఏం చేసతినానిరు 
అని ప్రశినించారు. 107 టేకు చటులా దొంగతనానికి పాల్పడిన వయుకితికి 
2,64,000/- వేసనటులా రాత పూరవాకంగా తెలిపిన అధుకారులు 
వార్పై కేసలు నమోదు ఎందుకు చేయల్దు అని శివరామకృష్ణ 
ప్రశినించారు. అధికార పార్టీ ప్రజా ప్రతినిధుల నుండి లంచాలు తిని 
అధికారులు చేతులు దులుపుకోవడనికి చూసతినానిరు అనానిరు. అల్గే 
ఇక్కడ సరేవానెంబర్ 1/1,1/2 కోర్టీ వివాదంలో ఉనని పటటీ భూమిలో 
ఉనని చటులాను ఎవవార్ అనుమతి ల్కుండా నర్కినటులా తెలుసతిందని 
ఆ పొలం యజమానినీ ఇంతవరకు విచార్ంచకపోవడం అనేక 
అనుమానాలకు తావిసతిందనానిరు. అటవీ శాఖ ట్రాస్్క పోర్సే ఫారెస్టీ 

రేంజ్ ఆఫీసర్ సజాత, శ్రీనివాస్ విచారణకి వచిచేనా పై పై విచారణ చేసతిననిటులా తెలుసతిందనానిరు. దీనిపై 
పూర్తి సాథియి విచారణ జర్పి టేకు దొంగలను, న్జివీడు పుష్ప-2 లను, వనుకనుండి సహకర్ంచిన 
మంగళం శ్రీను పై కేస నమోదు చేస వంటనే అరెస్టీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. చేయకుంటే 19న 
సోమవారం న్జివీడు వచిచేన కలకటీర్ గార్కి స్పందనలో జనసెన పార్టీ ఫిరాయుదు మేరకు డి.ఎస్.పికి 
పర్ష్్కరం చేయమని చపా్పరు. స్పందనలో పిరాయుదు పర్ష్్కరం అయింద అని మెసేజ్ వచిచేంద. నా 
సంతకం ల్కుండా ఎల్ కోలాజ్ చేశారు అని ఆయన ప్రశినించారు. స్పందన పిరాయుధుని మళ్్ళ ర్ ఓపన్ 
చేయమని కలకటీర్ ని కలిస, నా అనుమతి ల్కుండా పిరాయుదు కోలాజ్ చేయడంపై కూడా కలకటీర్ దృషటీకి 
తీసకు వళిలా, ఫైన్ వేస కేస నమోదు చేయకుండ తపి్పంచాలని అని చూసతినని విషయాని కూడా చపి్ప కేస 
నమోదు చేస, అరెస్టీ చేసేతి వరకు జనసేన పోరాడుతుందనానిరు.

ఘనంగా లోళ్ళ రాజేష్ జనమాద్న వేడుకలు
శతఘ్ని న్యుస్: ఇచాచేపురం నియోజకవర్ 
జనసేన నాయకులు లోళ్ళ రాజేష్ 
పుటిటీనరోజు సందర్ంగా ఇచాచేపురం 
జనసైనికుల ఆధవారయుంలో భార్ బైక్ రాయులీ 
నిరవాహించడం జర్గింద. ఈ సందర్ంగా 
పేద కుటుంబాలకు నితాయువసర సామగ్రి 
పంపిణీ చేశారు. వికల్ంగులకి బటటీలు 
పంపిణీ చేశారు. ఈ కారయుక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు మర్యు జనసైనికులు 
పాల్్నానిరు.
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