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బత్తుల ఆధ్వర్యంలో “నా సేన కోసయం నా వయంత్”
* కొత్త వెలుగుబంద మరియు కొత్త తంగపాడు గ్రామాల్లో “నా సేన కోసం నా వంత”

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్ం, 
రాజానగరం మండలం కొత్త వెలుగుబంద గ్రామంల్ 
ఏరాపాటు చేసిన నాసేన నావంత కారయూక్రమానికి 
విచేచేసిన రాజానగరం నియోజకవర్ నాయకురాలు, 
ఉమ్మడి తూర్పాగోదావరి జిల్లో నాసేన నావంత 
కమిటీ కోఆరిడినేటర్ బత్తల వెంకటలక్ష్మికి కొత్త 
వెలుగుబంద ప్రజలు పుష్పాభిషేకాలతో ఘనస్వాగతం 
పలికార్. ప్రజాక్షేమం కోసం పాటుపడే పవన్ 
కళ్యూణ్ కి సంఘీభావం తెలిపే కారయూక్రమమే ‘నా సేన 
కోసం నావంత’ కారయూక్రమం బత్తల వెంకటలక్ష్మి 
జనసైనికులకి వివరించార్. అధికారంతో సంబంధం 
లేకుండా ప్రభుతవాం కనాని ఎకుకువగా ప్రజలకోసం 
పాటుపడుతనని పార్టీ జనసేన అని ఘంటాపథంగా 
తెలియజేస్ర్. చదువుకునని యువత, విజ్ఞులు రాష్ట్ర 
శ్రేయస్సు కోసం జనసేన పార్టీకీ మద్దతగా నిలవాలని 

తెలియజేస్ర్. ప్రజల జీవితాల్లో మార్పా తీస్కొచేచే మహతాకురాయూనిని తలపెట్టీన పవన్ కళ్యూణ్ కి మన వంతగా సహకారం అందంచే మార్మే ఈ నాసేన నావంత కారయూక్రమం అని ఆమె 
పేర్కునానిర్. అనంతరం రాజానగరం మండలం, కొత్త తంగపాడు గ్రామంల్ ఏరాపాటు చేసిన ‘నాసేన కోసం నావంత’ కారయూక్రమం నిరవాహంచడం జరిగంద. ఈ కారయూక్రమమానికి 
రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన నాయకురాలు, ఉమ్మడి తూర్పాగోదావరి జిల్లో నాసేన నావంత కమిటీ కో ఆరిడినేటర్ బత్తల వెంకటలక్ష్మికి కొత్త తంగపాడు ప్రజలు ఘనస్వాగతం 
పలికార్. ఉమ్మడి తూర్పాగోదావరి జిల్లో నాసేన కోసం నావంత కమిటీ కోఆరిడినేటర్ బత్తల వెంకటలక్ష్మి మాటాలోడుతూ దనదనాభివృదధి చందుతనని పార్టీని చూస్్తంటే చాల్ ఆనందంగా 
ఉందని, జనసైనికులకి పార్టీ మీద ఉనని అభిమానానిని ‘నా సేన కోసం నా వంత’ కారయూక్రమంల్ చూపంచినందుకు కొత్త తంగపాడు జనసైనికులకి ప్రత్యూక ధనయూవాదాలు తెలిపార్. 
ఈ కారయూక్రమంల్ తోట అనిల్ వష్, ఇవవాకల చిట్టీబాబు, మంచాల శ్రీను, చాటలో వెంకటేష్, పెద్దరెడిడి శ్రీను, తూము రాముడు, తూము గోవిందు, దసరా సోమా్మన, ప్రగడ సోమనని, అల్లో 
ల్వరాజ్, జగదా పోసియయూ, ప్రగడ వీరబాబు, తూము గోవిందు, ముసమాళ్ళ తాతారావు, తోట శ్రీను, తోట అర్జున్, తోట యాస్బాబు, తోట వీరబాబు, తోట వెంకటేశవార్లో, తోట 
యాస్రతనిం, ప్రగడ కిషోర్, ప్రగడ రాముడు, ప్రగడ గొలిలోయయూ, గుగలిలోపు శ్రీను, మార్కురి్త సతీష్, మార్కురి్త దురా్ప్రస్ద్, మార్కురి్త భద్ం, బావుర్శెట్టీ వెంకటేష్, స్ంకర స్రేష్, 
నాగులపలిలో వెంకటదుర్, అబ్బీరెడిడి దురా్ప్రస్ద్, లొలలో గణేష్, ముతయూం గోవిందు, కేతమలలో వీరబాబు, తోట లక్ష్మణరావు, మంచాల రామకృష్ణ, దాసరి సతీష్, దాసరి బాబ్, ప్రగడ బాల్జీ, 
వలలోభశెట్టీ రమణ, సండ్రు ప్రకాశం, తూము వెంకటేషులు, ప్రగడ రాముడు తదతర్లు పాలొ్నానిర్.

జనయంకోసయం జనసేన – మహా పాదయాత్ర 35వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్ం, జనంకోసం జనసేన 

– మహా పాదయాత్ర 35వ రోజ్ల్ భాగంగా… రాజానగరం 
నియోజకవర్ం రాజానగరం మండలం, కొత్త వెలుగుబంద గ్రామంల్ 
ప్రజల ఆశీరావాదంతో ముందుకు స్గంద. రాజానగరం నియోజకవర్ 
జనసేన నాయకులు బత్తల బలరామకృష్ణ, ‘నా సేన కోసం నా వంత’ 
కమిటీ ఉమ్మడి తూర్పాగోదావరి జిల్లో కోఆరిడినేటర్ బత్తల వెంకటలక్ష్మి, 
జనశ్రేణులు సంయుక్తంగా జనసేన పార్టీ విధి విధానాల ముద్ంచిన 
కరపత్రాలు పంచుతూ, నిస్వారధిపర్డు, నీతి, నిజాయితీకి నిలువుటద్దంల్ 
ఉండే ప్రజానాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ కి ఈస్రి అవకాశం ఇవావాలని, 

చాప కింద నీర్ల్ రాష్ట్రం నలుమూలల ప్రజాదరణతో రోజ్రోజ్కీ 
బలపడుతనని జనసేన పార్టీని, రాష్ట్రంల్ రాజకీయ ప్రతాయూమానియ శకి్తగా 
ఎదగడానికి ప్రజలు సహకరించాలని జనసేన ప్రభుతవాం వసే్త ప్రజలకు 
జరిగే మేలును, సమాజంల్ వచేచే మార్పాను వివరిస్్త, గ్రామంల్ 
ప్రజల ఆదరణతో ఈ పాదయాత్ర ముందుకు స్గంద. జనసేన మహా 
పాదయాత్రల్ తూర్పాగోనుగూడం సరపాంచ్ గళ్ళ రంగా, చిట్టీప్రోలు 
సతి్తబాబు, కానవరం రామకృష్ణ, ముఖయూ నాయకులు పలలోకడియం జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు వేమవరపు వెంకటేశవార్లో, వేమవరపు స్బ్రహ్మణయూం, 

బొర్రా చినిని బాబు, గెడడిం శ్రీను, ర్కకుల స్బాబీరావు, వి. స్బ్రహ్మణయూం, ర్కాకుల కిటటీయయూ, కస్్తరి బద్, బుర్ర గోపాలం, వేమవరపు యేస్, విజఞు చంట్, వేమవరపు స్బ్రహ్మణయూం, వెంకి 
శ్రీను, విజఞు అబాబీస్, వి.శ్రీను, తదతర నాయకులు, జనసైనికులు పాలొ్నానిర్.
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జనసేన పార్టీ బలోపేతమే ధ్్యయంగా పితాని
పితాని ఆధ్వరయూంలో ‘నా సేన కోసం నా వంతు’
పితాని సమక్ంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు మరియు ముమి్మడివరం నియోజకవర్ జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జు పతాని బాలకృష్ణ నా సేన కోసం నా వంత కారయూక్రమంల్ తాళలోరేవు మండలం చింతాకుల వారి పాలం మరియు 
ఉపపాంగల గ్రామంల్ ఎస్సు గ్రామంల్ అంబేదకుర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అరిపాంచార్. అనంతరం అకకుడునని 
ఎస్సు గ్రామ పెద్దలతో మాటాలోడి జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ చేస్్తనని మంచి కారయూక్రమాలను వారికి వివరించడం 
జరిగంద. వారందరూ జనసేన పార్టీకి అంకితభావంతో పనిచేస్్తమని మాట ఇచిచే సవాచ్ందంగా జనసేన పార్టీ గ్రామ ప్రెసిడంట్ 

గుతా్తల బాలకృష్ణ ఆధవారయూంల్ పతాని బాలకృష్ణ సమక్ంల్ జనసేన పార్టీల్ స్మార్ 100 మందకి పైగా వైయస్సుర్ పార్టీ ట్డిప పార్టీల నుండి జనసేనపార్టీల్ చేరడం జరిగంద. 
వారికి ముమి్మడివరం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు పతాని బాలకృష్ణ జనసేన పార్టీ కండువాలు కపపా పార్టీల్కి స్దరంగా ఆహావానించడం జరిగంద.ఈ కారయూక్రమంల్ మాజీ 
సరపాంచ్ మల్కువెంకట్రావు మడికి కాంతి కుమార్, తడాల చిననిబాబు, దాడల శ్రీనివాసరావు, మడికి ల్వరాజ్, మడికి శేష్రావు, మడికి బాలకృష్ణ, గుతా్తల లవకుమార్, పాము రాజ్, 
కోర్కొండ భైరవమూరి్త, కోర్కొండ దురా్రావు, కోర్కొండ సిదాధిర్థ, పాము హరి, మడికి వీరబ్రహ్మం స్మార్ 100 పైగా చేరడం జరిగంద. ఈ కారయూక్రమంల్ ఇతను బాలకృష్ణ వెంట 
మండల అధయూక్షులు అతి్తలి బాబూరావు, జనసేన పార్టీ స్నియర్ నాయకులు గుదధి జమి్మ, ఉభయగోదావరి జిల్లోల మహళ్ ప్రెసిడంట్ ముతాయూల జయలక్ష్మి, ముతాయూల బోస్, పంపన 
స్రిబాబు, టేకుమూడి త్రిమూర్్తలు, చింతాకుల ఈశవారరావు, ప జయరాజ్, జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాలొ్నానిర్.

అన్వర్ ను అంత గోప్ంగా ఎలా రిమండ్ కు పంపారో 
సమధానం చెపాపాలని జనసేన డిమండ్ 

• ఈ కుట్రల్ రాజకీయ నాయకులు, పోలీస్ అధికార్ల పాత్ర ఉందా ?
• పెద్ద ఎత్తన డబుబీ చేతలు మారబటేటీ.. ఈ కేస్ మొత్తంల్ గోపయూత పాట్స్్తనానిరా ?
• నాలుగు సెల్ పోనులో పెటుటీకుంటేనే ప్రెస్ మీటులో పెటేటీ పోలీస్ వార్ అనవార్ కేస్ల్ స్క్రెటులో ఎవరిని కాపాడటం కోసం సమాధానం చపాపాలి
• వీడియోలు విడుదల చేస్్తననిద ఎవర్ ?
• ఈ కేస్ను డీల్ చేసిన ఇమ్రాన్ కు హైదరాబాద్ నయంతో సంబంధాలు ఉనానియా?

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, పశ్చేమ నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ కారాయూలయంల్ 
విజయవాడ నగర అధయూక్షులు, రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి మరియు పశ్చేమ 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు పోతిన మహేష్ విలేకర్ల సమావేశంల్ 
మాటాలోడుతూ రాష్ట్ర వాయూప్తంగా సంచలనం కలిగంచిన అస్లోం హతయూ కేస్ను 
పోలీస్లే తపుపాదోవ పట్టీంచారని, ఆనాడు అందరూ భారయూ, ప్రియుడిపై 
అనుమానాలు వయూక్తం చేసినా పోలీస్లు ఎందుకు సపాందంచలేదని, నేడు వాళ్లో 
సవాయంగా బయటకు వచిచే చబిత్ గానీ పోలీస్లు పటుటీకోలేక పోయారని, 
ఇపపాట్కీ అస్లోం హతయూ కేస్ల్ అనేక అనుమానాలు ఉనానియని, అనవార్ 
విడుదల చేసిన వీడియోల్ రెండు భాగాలు మాత్రమే బయటకు వచాచేయని, 
అతని వీడియో మొత్తం ఎకకుడ ఉందని, ఎవర్ విడుదల చేస్్తనానిరని, పోలీస్లు 
ఈ అంశంపై ఎందుకు దృష్టీ స్రించడం లేదని, అనవార్, నస్మాలను అరెస్టీ 
చేసిన పోలీస్లు సైలంట్ గా నాయూయమూరి్త ముందు పెటాటీరని, రిమాండ్ 
తరావాత పోలీస్లు మీడియా సమావేశం ఎందుకు పెటటీలేదని, ఈ విషయంల్ 
పోలీస్లు గోపయూత పాట్స్్తనానిరంటేనే ఈ కేస్ల్ చాల్ మంద పాత్ర ఉందని 
అర్దం అవుతందని, ఈ కేస్ల్ కోట్ రూపాయల డబుబీలకు మొదట్ నుంచి 

ఎంతో ప్రాధానయూత ఉందని, ఈ కోట్ రూపాయలు ఎవరెవరి చేతల్లోకి వెళ్లోయి, ఎనిని చేతలు మారాయి వివరాలు చపాపాలని, పోలీస్శాఖల్ పదవీ విరమణ చేసిన డీస్పీ బాబూరావు 
పేర్ ఒకకుటే వినిపంచిందని, మరి ఇతర పోలీస్ అధికార్ల పేర్లో బయటకు రాకూడదనే అకకుడితో వీడియో కట్ చేసి పంపారని, అనవార్ చబుతనని ప్రకారం పోలీస్లు డబుబీలు, 
అధికారానికి లొంగపోయరా? అని అనుమానం ప్రజలందరితోపాటు మాకు కలుగుతందనానిర్. ఫోరెనిసుక్ రిపోర్టీ కూడా తపుపాగా ఇచాచేరంటే.. కేస్ తపుపాదోవ పట్టీంచారనే కదా అని, 
ఈ కేస్పై పోలీస్ కమిషనర్ సవాయంగా సపాందంచి తదుపరి చరయూలు తీస్కోవాలని, వన్ టౌన్ పోలీస్లపై నమ్మకం లేకే కదా..! టాస్కు ఫోర్సు పోలీస్ వారితో విచారణ చేయించారంటే 
పోలీస్ శాఖల్ కొంతమందపై నమ్మకం లేకనేనా అనే అనుమానం కలుగుతందని, ఈ కేస్ల్ రాజకీయ నాయకుల పాత్ర ఉందని అందరూ విశవాసిస్్తనానిరని అందుకే అతయూంత 
గోపయూంగా వారిని అరెస్టీ చేసి రిమాండ్ కు పంపారని, అస్లోం హతయూ విషయంల్ ఆరోజ్ మంత్రిగా ఉనని వెలలోంపలిలో శ్రీనివాసరావు ఎందుకు సపాందంచలేదని అపుపాడే అడిగాం, 20రోజ్ల 
తరావాత అస్లోం ఇద్దర్ భారయూల వద్దకు ఒకేరోజ్ వెలలోంపలిలో శ్రీనివాస వెళ్లో పరామరి్శంచారంటే ఇర్వురి దగ్ర పంచాయతీ చేసి లబిధి పందాలని ప్రయతనిం ఇందుల్ సపాషటీంగా ఉందని, 
కేస్ పకకుదారి పట్టీంచడానికి ఇల్ చేశారని, నేడు హతయూగా నిరాధిరణ అయినా కూడా వెలలోంపలిలో శ్రీనివాస ఎందుకు మాటాలోడటం లేదు, నిందతడు అనవార్ తో వెలలోంపలిలో ఫొటోలు సోషల్ 
మీడియాల్ కూడా వచాచేయని, ఖమ్మంల్ ఉండే ఇమ్రాన్ అనే వయూకి్త ఈ కేస్ మొతా్తనిని హాయూండిల్ చేశారని తెలుస్్తందని, హైదరాబాద్ ల్ నయంతో ఈ ఇమ్రాన్ కు పరిచయాలు 
ఉనానియని చబుతనానిరని, విజయవాడ నగర పోలీస్లు వీట్పైకూడా విచారణ చేసి వాస్తవాలు వెలలోడించాలని, అస్లోం హతయూ కేస్పై నాయూయం చేయాలని మొదట్ జనసేన ఉదయూమం 
చేపట్టీందని, ఆ తరావాత అనిని పార్టీల వార్ ముందుకు వచిచే ఆందోళనలు చేశారని, ఎఫ్.ఐ.ఆర్ ల్ అనుమానాసపాద మృతిగా నమోదు చేసే్త.. హతయూ కేస్గా మారాచేలని మేమే డిమాండ్ 
చేశాం, ఆనాడు పోలీస్లు ననుని పలిచి హతయూ అని ఎల్ చబుతావని విచారణ చేశార్. ననుని ప్రశనిలు అడిగన పోలీస్లు అనవార్ ను అంత గోపయూంగా ఎల్ రిమాండ్ కు పంపారో 
సమాధానం చపాపాలని, ఈ కుట్రల్ రాజకీయ నాయకులు, పోలీస్ అధికార్ల పాత్ర ఉందని, పెద్ద ఎత్తన డబుబీ చేతలు మారబటేటీ ఈ కేస్ మొత్తంల్ గోపయూత పాట్స్్తనానిరని, నాలుగు 
సెల్ పోనులో పటుటీకుంటేనే ప్రెస్ మీటులో పెటేటీ పోలీస్లు అనవార్ కేస్ల్ స్క్రెటులో ఎవరిని కాపాడటం కోసం సమాధానం చపాపాలనానిర్. జనసేన చేసిన పోరాటం, ప్రయాణం వలలో నేడు 
అస్లోం కేస్ల్ నిజాలు బయట్కొచాచేయని, ఈ కేస్ విషయంల్ విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనర్ కాంతిరాణా టాటా వాస్తవాలు బయటకు వెలలోడించి ప్రజలకు అనిని విషయాలు 
సంపూర్ణంగా తెలియజేస్్తరని నము్మతనానిమనానిర్. ఈ కారయూక్రమంల్ మైనార్టీ నాయకులు సయయూద్ మోబినా, ఏజస్ షైక్ మరియు మీరాజు పాలొ్నానిర్.

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

ప్రజల కోసయం పోరాడుత్న్న జనసేన నాయకుల అరెస్టీ చెయ్డయం ఎయంతవరకు నా్యయం?
• ఆరోగయూ కేంద్ంల్ సమసయూలపై శాంతియుత నిరసన
• ఒక రోజ్ దీక్ చేపట్టీన జనసేన
• అడుడికుని, జనసేన నేతలిని అదుపుల్కి తీస్కునని పోలీస్లు
• పోలీస్ల తీర్ని తపుపాబడుతనని జనసేన నాయకులు
• వైస్పీ హయాంల్ ప్రజలు సమసయూలు చపుపాకునే హకుకు కోల్పాయారని విమర్శ
శతఘ్ని న్యూస్: కృష్్ణజిల్లో, బంటుమిలిలో- వైస్పీ ప్రభుతవా పాలనల్ ప్రజలు సమసయూలు చపుపాకునే 
హకుకు కోల్పాయారని, ప్రతిపక్షాలు ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేసే హకుకు లేకుండా చేశారని జనసేన 
పార్టీ నాయకులు శ్రీ యడలోపలిలో రామ్ స్ధీర్ మండిపడాడిర్. ప్రజా సమసయూల మీద శాంతియుతంగా 
నిరసన తెలిపే ప్రయతనిం చేసే్త అరెస్టీలు చేయడం ఏంటని నిలదీశార్. ప్రజాస్వామయూంల్ 
శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే హకుకు ప్రతి ఒకకురికీ ఉందని, ఆ హకుకును కాలరాస్్తనానిరని 
అనానిర్. గుర్వారం పెడన నియోజకవర్ం చినపాండ్రాక ఆరోగయూ కేంద్ంల్ సౌకరాయూలు 
కలిపాంచాలంటూ బంటుమిలిలోల్ ఒక రోజ్ నిరసన దీక్ చేపటాటీర్. దీక్కు అనుమతి లేదు అంటూ 
పోలీస్లు శ్రీ రామ్ స్ధీర్ తో పాటు పార్టీ నాయకులు, కారయూకర్తలను అరెస్టీ చేశార్. పోలీస్లే 
సవాయంగా దీక్షా శ్భిరానిని తొలగంచార్. స్్థనిక ఎసె్సు దగ్ర్ండి మర్ ఈ మొత్తం తంత 
నడిపంచార్. సేటీషన్ నుంచి విడుదల అయిన అనంతరం శ్రీ రామ్ స్ధీర్ మాటాలోడుతూ...
చినపాండ్రాక ఆరోగయూ కేంద్ంల్ కనీస వసతలు లేవు.. సరిపడ వైదయూ సిబబీంద లేదు. అతయూవసర 

వైదయూం అందుబాటుల్ లేదు. రెండు మండల్ల ప్రజల కోసం ఏరాపాటు చేసిన ఈ ఆస్పత్రి దుసి్థతిని ప్రభుతవాం దృష్టీకి తీస్కువెళ్లో పాలకుల కళులో తెరిపంచే ప్రయతనింల్ భాగంగా 
జనసేన పార్టీ తరఫున శాంతియుత నిరసనకు అనుమతి కోరడం జరిగంద. రెండు రోజ్ల క్రితం కారయూక్రమానికి అనుమతి ఉందని చపపాన పోలీస్లు., ఒకకుస్రిగా మాట మారాచేర్. ఈ 
ఉదయం కారయూక్రమం అనగా బుధవారం స్యంత్రం అనుమతి లేదు అని చపపాడం వెనుక ఆంతరయూం ఏంటో పోలీస్లే చపాపాలి. ఎవరి ఒతి్తడులు పని చేశాయో సమాధానం చపాపాలని 
జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్్తనానిం.
ముఖయూమంత్రి పరయూటనల్ కాళులో గడాడిలు పటుటీకుని నియోజకవర్ అభివృదధికి నిధులు తెచాచేమని మంత్రి శ్రీ జోగ రమేష్ చపాపార్గా. ఇపుపాడు కూడా ఆయన వద్దకు వెళ్్ళ ఏదో ఒకట్ 
పటుటీకుని చినపాండ్రాక ఆస్పత్రిల్ వసతలు కలిపాంచాలి. ఆస్పత్రిని 100 పడకల ఆస్పత్రిగా మారాచేలని డిమాండ్ చేస్్తనానిం. వెంటనే అతయూవసర వైదయూ సేవలు అందుబాటుల్కి 
త్వాలి. ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడాలి. ఓటు వేసిన ప్రజలను శ్రీ జోగ రమేష్ అడడింగా మోసం చేశార్. ఇంకోస్రి ఏ ముఖం పెటుటీకుని ఓటు అడుగుతారో చపాపాలని కోరార్. ఈ 
కారయూక్రమంల్ బంటుమిలిలో మండల జనసేన నాయకులు, కారయూకర్తలు పెద్ద సంఖయూల్ పాలొ్నానిర్.

ప్రమాద బాధిత్లను పరామర్శయంచిన పితాని బాలకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరం, జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు మరియు ముమి్మడివరం 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇనాచేర్జు పతాని బాలకృష్ణ ‘నా 
సేన కోసం కోసం నా వంత’ కారయూక్రమం పరయూటనల్ 
భాగంగా ఐ పోలవరం మండలం, పాత ఇంజరం గ్రామంల్ 
ఇటీవల వేర్వేర్ రోడుడి ప్రమాదాలల్ గాయపడిన పెనానిడ 
శ్రీను మరియు మంగ పద్మలను పరామరి్శంచి వారికి 
మనోధైరాయూనినివవాడం జరిగంద. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాలొ్నానిర్.

అమరావతి రైత్లకు సయంఘీభావయం తెలిపిన 
దయందులూరు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: దందులూర్, ఆంద్ప్రదేశ్ కి రాజధానిగా అమరావతినే 
కొనస్గంచాలి అని కోర్తూ రాజధాని కోసం భూములు ఇచిచేన 
అమరావతి రైతలు “అమరావతి నుంచి అరసవలిలో” వరకు చేస్్తనని మహా 
పాదయాత్రల్ భాగంగా గుర్వారం దందులూర్ నియోజకవర్ంల్ 
పాదయాత్ర చేస్్తనని సందర్ంగా జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశాల మేరకు దందులూర్ నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ తరపున 
పాదయాత్రల్ పాలొ్ని వారికి మద్దత తెలియజేయడం జరిగంద. ఈ 
పాదయాత్రల్ జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరి్శ డా.ఘంటస్ల వెంకటలక్ష్మి, 
మతసు్యకార వికాస విభాగం రాష్ట్ర వైస్ చైర్మన్ మోర్ వెంకట నాగరాజ్, 
జిల్లో ఉపాధయూక్షులు ఇళ్ళ శ్రీనివాస్, జిల్లో కారయూదరి్శ ముతాయూల రాజేష్, 
జిల్లో సంయుక్త కారయూదరి్శ కలపాల ప్రేమ్ కుమార్ జిల్లో ప్రోగ్రామింగ్ 
కమిటీ సభుయూలు బొడుడి గరిబాబు, జనసేన నాయకులు కొఠారి అదశేషు 
మరియు జనసైనికులు పాలొ్నానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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విజయనగరయంలో జనయంలోకి జనసేన కార్క్రమయం
దోడి, కారిమికుల, కూలీల, ఉసురుతగలడం ఖాయం
జనసేనపార్టీ నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు

శతఘ్ని న్యూస్: పేవిజయనగరం, జనంల్కి 
జనసేన కారయూక్రమానిని పార్టీ స్నియర్ 
నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు మరియు 
విజయనగరం జిల్లో చిరంజీవి యువత 
అధయూక్షులు, పార్టీ నాయకులు తాయూడ 
రామకృష్్ణరావు (బాలు) గుర్వారం 
కంటోన్మంట్ గణేష్ కోవెల కూడలిల్ 

నిరవాచించార్. ముందుగా భవన నిరా్మణ కారి్మకులకు పవన్ కళ్యూణ్ రాష్ట్రంల్ 
ప్రజలపక్షాన నిలబడి చేస్్తనని ప్రజాసేవ వివరాలతో కూడిన కరపత్రాలు, జగన్ 
పాలనల్ ప్రజలు పడుతనని కష్టీలతో కూడియునని కరపత్రాలను పంచిపెటాటీర్. ఈ 
సందర్ంగా నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు మాటాలోడుతూ ఒకకు అవకాశం అని జగన్ 

రెడిడి అందలమెకికు రాష్్రానిని అతల్కుతలం చేసి రాష్ట్రంల్ అనినివరా్ల ప్రజానీకానికి రోడుడిన పడేస్రాని, ఆఖరికి కూలీలకు, భవన నిరా్మణ కారి్మకులకు ఉపాధి లేక, ఉత్తరాంధ్ర నుంచి 
పర్గురాష్్రాలకు వలసలు వెళ్లోపోతనానిరని, ఖచిచేతంగా రాష్ట్రంల్ అనినివరా్ల ప్రజల ఉస్ర్ జగనో్మహన్ రెడిడి ప్రభుతావానికి తగులుతందని దుయయూబటాటీర్. గతప్రభుతావాల పనితీర్ను 
చూస్ర్ గనుక, ఓడిపోయినా నితయూం ప్రజల్లో ఉంటూ, ప్రకలపక్షాన నిలబడి అనినివిధాల సహాయం చేస్్తనని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కు ఈస్రి అవకాశం ఇవావాలని కోరార్. 
ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన నాయకులు దంతలూరి రామచంద్ రాజ్, పార్టీ యువ నాయకులు ల్పంట్ కళ్యూణ్, స్రకుమార్, పత్రి స్యి, బంగార్రాజ్, భాసకురరావు తదతర్లు 
పాలొ్నానిర్.

శివదత్ బోడపాటి చేత్ల మీదుగా మెన్స్ వేర్ షాప్ ప్రారయంభోతస్వయం
శతఘ్ని న్యూస్: పాయకరావుపేట, అడుడిరోడుడి – తిమా్మపురం దగ్ర “ఆరెంజ్ గారె్మంట్సు” మెన్సు వేర్ ష్ప్ జనసేన పార్టీ సేటీట్ సెక్రెటర్ శ్వదత్ బోడపాట్ చేతలమీదుగా ప్రారంభోతసువం 
జరిగంద. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన పార్టీ ఎంపట్సి మాధవ, పార్టీ రాష్ట్ర మతసు్యకార కారయూవర్ సభుయూడు సంజీవరావు, సతి్తబాబు, బంగార్రాజ్, సతి్తరాజ్, చినబాబు, న్కరాజ్, 
బాబురావు మాస్టీర్, శ్వ, రాజ్, ల్వరాజ్, కురందాస్ అపపాలరాజ్, కోస్రి రాజ్, పకికు స్వామి, రాజ్ బంగారి, మంగబాబు, కొడవట్పూడి శ్రీను, స్యి, మరియు ఎస్ రాయవరం 
మండల నాయకులు పాలొ్నానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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భూమి కోలోపోయిన రైతలకు నషటీరహారాని్న తక్షణమే చెలి్లయంచాలి
పోలవరం ప్రాజెకుటీ కాలువ వలన భూమి కోలోపోయిన రైతలకు ఎకరాకు 40 లక్లు నషటీరిహారానిని చెల్లంచాల
తోటపల్ల నీరు తక్ణమే విడుదల చేసి చీపురుపల్ల, నెల్లమర్ల నియోజకవర్గ రైతులను ఆదుకోవాల
రైతులకు నాయూయం జరిగే వరకు జనసేన తరుపున పోరాటం చేస్తామని తెలపిన నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు, దంతులూరి రామచంద్రరాజు

శతఘ్ని న్యూస్: చీపుర్పలిలో నియోజకవర్ం, గురలో మండలంల్ కొండగండ్రెడు, ముదా్దడ పేట, పలలో పేట, పతిగరి గటలోల్, పోలవరం ప్రాజెకుటీ స్జలధార కాలువ వలన భూమి స్మార్ 
180 ఏకరాల భూమిని రైతలు కోల్పాయి, ప్రభుతవాం నషటీపరిహారం చలిలోంచకుండా, రైతలు కష్టీల్లో ఉండగా… రైతలకు అండగా నిలుస్్తమని గుర్వారం ఉదయం ఆయా గ్రామాల్లో 
జనసేన పార్టీ నాయకులు దంతలూరి రామచంద్ రాజ్, ఆదాడ మోహనరావు, వంక నరసింగరావు రైతలతో సమావేశాలు నిరవాహంచి, రైతలకు నషటీపరిహారం ప్రభుతవాం చలిలోంచే 
వరకు జనసేన అండగా ఉంటుందని భరోస్ ఇచాచేర్. ఈ సందర్గా నాయకులు రామచంద్రాజ్, ఆదాడ మోహనరావు మాటాలోడుతూ స్జలధార కాలువ దావారా భూమి కోల్పాయిన 
రైతలకు ఏకరాకు 40 లక్లు నషటీరిహారానిని ఇవావాలని, అల్గే తోటపలిలో నీర్ను తక్ణమే విడుదల చేసి, చీపుర్పలిలో, నలిలోమరలో నియోజకవర్ం రైతలను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశార్. 
రైతలకు నషటీపరిహారం చలిలోంచి, రైతలకు నాయూయం జరిగేవరకు జనసేన తర్పున పోరాటం చేస్్తమని తెలిపార్.

గాజువాకలో ‘నా సేన కోసయం నా వయంత్’
శతఘ్ని న్యూస్: గాజ్వాక నియోజకవర్ం, జనసేన అధినేత పలుపుమేరకు పార్టీని బల్పేతం 
చేసేందుకు జనసేన పార్టీ ప్రతిష్టీత్మంగా ప్రారంభించిన ‘నా సేన కోసం నా వంత’ కారయూక్రమంల్ 
భాగంగా నాసేన కోసం నా వంత అవగాహనా కారయూక్రమం జివి ఎమ్ సి 85వవార్డిల్ చేరిన శనివాడ 
కాలనీల్ జనసేన పార్టీ స్నియర్ నాయకులు మరియు జి.వి.ఎమ్.సి 85వ వార్డి ఇంచార్జు గవర 
సోమశేఖర్ రావు ఆధవారయూంల్ నిరవాహంచార్. గ్రామ జనసేన స్నియర్ నాయకులు, జనసైనికులు, 
అందరూ ఎంతో ఉతాసుహంతో ముందరకు వచిచే, గ్రామస్్తలను కూడా చైతనయూపరిచి క్రౌడ్ ఫండింగ్ 
యొకకు ఆవశయూకతను తెలియజేసి, ఎకుకువమందని పార్టీల్ భాగస్వామయూం చేసి పార్టీకి విరివిగా 
తమ శకి్త కొలద విరాళ్లు అందజేశార్. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన పార్టీ స్నియర్ నాయకులు, 
జనసైనికులు మరియు గ్రామ ప్రజలు పాలొ్నానిర్.

కా్నస్ర్ బాధిత్నికి ఆరధికసాయమయందయంచిన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  అంబేదకుర్ కోనస్మ జిల్లో, అమల్పురం, అమల్పురం మండలం నలలోమిలిలో గ్రామానికి చందన 
జనసైనికుడు గోకరకొండ ఆనంద్ కాయూనసుర్ తో బాధపడుతనని విషయం తెలుస్కునని జనసేన నాయకులు 
మెండా శ్రీకాంత్, అమల్పురం రూరల్ మండల జనసేన అధయూక్షులు లింగోలు పండు ఆధవారయూంల్ వైదయూ పర్క్లు 
నిమిత్తం 10,000 వేల రూపాయలు ఆనంద్ కి అందజేయడం జరిగంద. ఈ కారయూక్రమంల్ కిరణ్ వేమవరపాపాడు 
ఉపసరపాంచ్ వాకపలిలో వెంకటేశవారావు, జనుపలిలో ఎంపట్సి సభుయూలు పోలిశెట్టీ చినిని, నల్లో వెంకటేశవారావు, అల్లోడ 
రవి, నల్లో సతి్తబాబు, గొకరకొండ కుమార్, కురచా శ్రీను తదతర్లు పాలొ్నానిర్. మొత్తం ఇనఫెక్న్సు ఆపరేషన్ 
నిమిత్తం 45 వేలు ఖర్చే అవుతందని వైదుయూలు తెలియజేయగా ఇపుపాడు 10,000 అందజేయగా మిగలిన మొతా్తనిని 
పార్టీ నాయకులతో మాటాలోడి ఆపరేషన్ సమయానికి అందజేస్్తమని లింగోలు పండు తెలియజేశార్. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాలొ్నానిర్.

ఆత్మకూరులో పవనన్న ప్రజాబాట 18వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూర్, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమంత్రి చేయాలనని దృఢ సంకలపాంతో, ప్రజల ఆశీరావాదంతో కొనస్గుతనని పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమం, 
గుర్వారం 18వ రోజ్కు చేర్కుంద. పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమంల్ భాగంగా గుర్వారం ఆత్మకూర్ మునిసుపల్ పరిధిల్ని నలూలోర్ పాలం బ్స్ కాలనీల్ పరయూట్ంచి అకకుడి 
ప్రజల ఇబబీందులను తెలుస్కొని వాట్ని తీరచేడానికి జనసేన పార్టీ తరఫున తన వంత కృష్ చేస్్తనని ఈ సందర్ంగా ఆత్మకూర్ నియోజకవర్ ఇనాచేర్జు నలిశెట్టీ శ్రీధర్ భరోస్ ఇవవాడం 
జరిగంద. మునిసుపాలిటీగా రూపాంతరం చంద పుషకురకాలము గడిచినపపాట్కీ, నేట్కీ మునిసుపల్ పరిధిల్ అనేక సమసయూలు ఉనానియని, ప్రజలు కనీస సౌకరాయూలు లేక ఇబబీందులకు 
గురవుతనానిరని ఈ సందర్ంగా శ్రీధర్ తెలిపార్. సకల సౌకరాయూలతో, ఆత్మకూర్ మునిసుపాలిటీని ఆదర్శ మునిసుపాలిటీగా తీరిచేదదా్దలంటే ప్రజలందరూ జనసేన పార్టీకి ఓటు వేసి 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమంత్రిని చేయాలని ఈ సందర్ంగా కోరార్. ఈ కారయూక్రమంల్ ఆత్మకూర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు చంద్, వంశీ, స్రేష్, పవన్, తిర్మల, 
నాగరాజ్, అనిల్, భాను కిరణ్, హజరత్ తదతర్లు పాలొ్నానిర్.

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

వయంకటరమణని పరామర్శయంచిన కయందుల దుర్గేష్
శతఘ్ని న్యూస్: తని నియోజవర్ం, గత నల రోజ్లుగా తీవ్ర అనారోగయూంతో 
బాధపడుతనని జనసేన పార్టీ తని మండల అధయూక్షులు ధారకొండ రమణని 
పరామరి్శంచడానికి గుర్వారం ఉమ్మడి జిల్లోల అధయూక్షులు కందుల దురే్ష్ వరాషానిని 
సైతం లకకు చేయకుండా తని నియోజకవర్ం వెళ్్ళ, అల్గే వారి కుటుంబ సభుయూలను 
పరామరి్శంచి, ధైరయూం చపపా అనినివేళల్ పార్టీ అండగా ఉంటుందని భరోస్ ఇవవాడం 
జరిగంద. తవారగా కోలుకుని తిరిగ పార్టీ బల్పేతం కోసం కృష్ చేయాలని ధారకొండ 
రమణకి చపపా ఆయనల్ న్తన ఉతాసుహం నింపడం జరిగంద. ఈ కారయూక్రమంల్ జిల్లో 
కారయూదరి్శ వంగలపూడి నాగేంద్ జిల్లో సంయుక్త కారయూదరి్శ పలివెల ల్వరాజ్, బోనం 
చినబాబు, లటాటీల్ నాగేశవారావు, అదే్దపలిలో బాల్జీ, త్నే నాగశేషు, చోడిశెట్టీ భాసకుర్, కర్రీ 
ప్రసనని, గెడడిమూరి స్రేష్, వంగలపూడి వంశీ, గటటీం నాగబాబు, రచపోతల అశోక్, 
కంకిపాట్ ల్వరాజ్, పమి్మ స్యి, బొపపాన రాంబాబు, నల్లోల దుర్ ప్రస్ద్ మరియు 
తని జనసైనికులు పాలొ్నానిర్.

క్షతగాత్రులను పరామర్శయంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ, 
గుర్వారం జరిగన ఎస్.ఎల్.
ఆర్ మిలిలో సమీపంల్ రాజాం టు 
పాలకొండ ప్రధాన రహదారి నుంచి 
వస్్తనని ఆటో బోల్్త పడింద. 
అందుల్ ప్రయాణంచిన బొడడివలస 
గ్రామానికి చందన నలుగుర్ 
మహళలు గాయాలు పాలయాయూర్. 

పాలకొండ నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు గరా్న సతి్తబాబు ఆదేశాల మేరకు 
వారిని పాలకొండ ఏరియా ఆస్పత్రిల్ జనసేన నాయకులు సతివాడ వెంకటరమణ, 
డంపాక స్యి కుమార్ పరామరి్శంచడం జరిగంద. ఈ సందర్ంగా వార్ మాటాలోడుతూ 
ప్రభుతవాం వారికి ఉచిత వైదయూంతో పాటు, ఆరి్థక సహాయం ప్రకట్ంచాలని కోరార్.

గిరసేన జనసేన – జనయం వద్దకు జనసేన పదవరోజు
విదాయూర్ధిలకు పుస్తకాల పంపణీ
శతఘ్ని న్యూస్: పారవాతీపురం మనయూం జిల్లో, పాలకొండ నియోజకవర్ం వీరఘటటీం 
మండలం, బొడలోపాడు గ్రామంల్ జనసేన పార్టీ ఆధవారయూంల్ గరిసేన జనసేన – జనం 
వద్దకు జనసేన కారయూక్రమంల్ భాగంగా పదవ రోజ్ బొడలోపాడు గ్రామంల్ జనసేన 
పార్టీ క్రియాశీలక సభుయూడు అనుని రామకృష్ణ కుమారె్త అనుని చరణయూ పుట్టీనరోజ్ వేడుకలు 
నిరవాహంచడం జరిగంద. ఈ సందర్ంగా జనసేన జానీ, మతసు పుండర్కం, కరే్ణన 
స్యిపవన్ లు విదాయూర్్థలకు పేడ్సు, బుక్సు, పెనిసుల్సు పంపణీ చేయడం జరిగంద. ఈ 
సందర్ంగా జనసేన జానీ మాటాలోడుతూ ఇటువంట్ విదాయూర్్థలు భవిషయూత్ బాగుండాలని, 
విదాయూరి్థ దశ నుండే, ప్రశ్నించే తతవాం, నాయకతవా లక్ణాలు అలవర్చేకోవాలని కోరార్. 
మీ బంగార్ భవిషయూత్త కోసం జనసేన పార్టీని పవన్ కళ్యూణ్ ప్రారంభించార్. మతసు 
పుండర్కం మాటాలోడుతూ… నేట్ బాలలే రేపట్ పౌర్లు అనని మాటకు తగ్టుటీగా విదాయూర్్థలు 
బాగా చదువుకోవడం, వివిధ క్రీడలు ఆడాలి, తెలియని నేర్చేకోవాలి, విదాయూరి్థగా మీ మీ 
బాధయూతలు సరిగ్ా నిరవాహంచాలి అపుపాడే ఉత్తమ పౌర్లుగా గురి్తంచబడతార్. పవన్ 
కళ్యూణ్ ఎంతో మంద అనాధ పలలోలను, నిర్పేదలను అదుకుంటునానిరని తెలిపార్. 
కరే్ణన స్యి పవన్ మాటాలోడుతూ నేట్ యువత, విదాయూర్్థలు పవన్ కళ్యూణ్ ని ఆదర్శంగా 
తీస్కుని వివిధ సేవా కారయూక్రమాలు చేస్్తనానిర్. కష్టీల్లో ఉనని వారిని జనసేన పార్టీ 
తర్పున అదుకుంటునానిరని తెలిపార్. ఈ కారయూక్రమంల్ బొడలోపాడు గ్రామ యువత, 
వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాలొ్నానిర్.

మారాకాపురయం పటటీణ జనసేన అధ్క్షులు కుమారెతు 
వివాహానికి హాజరైన ఇమ్మడి కాశీనాధ్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిల్లో, మారాకుపురం పటటీణము కొండేపలిలో రోడ్ వేంకటేశవార 
కళ్యూణ మండపం నందు జనసేన పార్టీ మారాకుపురం పటటీణ అధయూక్షులు డాకటీర్ ఇమామ్ 
స్హెబ్ కుమారె్త వివాహానికి హాజరై వధూవర్వులను ఆశీరవాదంచిన జనసేన పార్టీ 
మారాకుపురం నియోజకవర్ ఇంఛార్జు ఇమ్మడి కాశీనాధ్. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాలొ్నానిర్.

జనసైనికుని కుటయంబానికి 4 లక్షల చెకుకా 
అయందజేసిన వర్రే హనుమాన్ ప్రసాద్

శతఘ్ని న్యూస్: కైకలూర్, ఇటీవల కాలంల్ 
గుండపోటుతో మరణంచిన కైకలూర్ నియోజకవర్ 
జనసైనికులు బత్తల ప్రవీణ్ కుటుంబానికి 4 లక్ల 
రూపాయల ఆరి్థక సహాయం అందంచిన కైకలూర్ 
నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు వర్రే హనుమాన్ 
ప్రస్ద్. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు పాలొ్నానిర్.

అయంబకయండి గ్రామయంలో పర్టియంచిన ఎని్న రాజు
కిడ్ని వాయూధిగ్రసుతాల గురించి అధికారుల దృష్టీకి తీసుకువెళ్తానని హామి

శతఘ్ని న్యూస్: రాజాం 
నియోజకవర్ం, రేగడి 
మండలం అంబకండి 
గ్రామంల్ కిడీని వాయూధి 
తీవ్రంగా ఉందని తెలుస్కొని 
రాజాం నియోజకవర్ జనసేన 
నాయకులు ఎనిని రాజ్ ఆ 
గ్రామానికి వెళ్లో వివరాలు 
అడిగ తెలుస్కోవడం 
జరిగంద. గ్రామస్్తలు చపపాన 

వివరాల ప్రకారం గ్రామంల్ త్రాగునీర్ కలుష్తమవుతందని, తదావారా చాల్మందకి 
కిడీని వాయూధి వస్్తందని ఆ గ్రామంల్ డయాలసిస్ చేయించుకుంటునని వయూకు్తలు 
ఐదుగుర్, అల్గే మందులు వాడుతనని వాయూధిగ్రస్్తలు 30 మంద వరకు ఉంటారని 
తెలియజేయడం జరిగంద. ఈ విషయానిని అధికార్ల దృష్టీకి తీస్కెళ్్తనని ఎనిని రాజ్ 
హామీ ఇవవాడం జరిగంద. ఈ కారయూక్రమంల్ ఎనిని రాజ్తో పాటు రేగడి మండల 
జనసైనికులు పాలొ్నడం జరిగంద.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రుద్రవరయం జనసేనలో చేరకలు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆళ్ళగడడి నియోజకవర్ం, ర్ద్వరం మండలంల్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ సిదాధింతాలు, 
ఆశయాలు నచిచే తెలుగు పేట కాలనీకి చందన వైస్పీ పార్టీకి చందన 100 కుటుంబాలు ఆళ్ళగడడి జనసేన నాయకులు మైలేరి 
మలలోయయూ సమక్ంల్ జనసేన పార్టీల్ చేరడం జరిగంద. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన నాయకులు నరేంద్ యాదవ్, నయమత్ 
ఖాన్, కుమ్మరి నాగేంద్, గుర్రపపా, వెంకటస్బబీయయూ, ఆంజనేయులు, బ్రహే్మంద్ కుమార్, కేశవ, ప్రస్ద్, శ్రీను, కర్ణాకర్ 
తదతర్లు పాలొ్నానిర్.

బయంటమిలి్లలో జనసైనికుల అరెస్టీ అప్రజాసా్వమ్యం
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన నియోజవర్ంల్ని శ్వార్ ప్రాంతాలైన కృతి్తవెనుని, బంటుమిలిలో మండలల వైదయూ అవసరాల కోసం చిననిపాండ్రాకుల్ 
30 పడుకుల ఆస్పత్రిని గత ప్రభుతవా హయాంల్ నిరి్మంచడం జరిగంద. ఆస్పత్రిల్ వైదయూ సదుపాయాలు సరిగా లేనందున మెర్గైన వైదయూ 
సౌకరాయూలు కలిపాంచాలంటూ బంటుమిలిలోల్ జనసైనికులు నిరసన దీక్లు చేపటాటీర్. బంటుమిలిలో పోలీస్ సేటీషన్ పోలీస్లు మా జనసైనికుల 
దీక్ను భంగం చేసి వారిని అరెస్టీ చేయడం జరిగంద. ప్రజాస్వామయూబదధింగా నిరసన దీక్ చేస్్తనని జన సైనికులను అరెస్టీ చేయడానిని పెడన 
నియోజవర్ జనసేన పార్టీ తరపున తీవ్రంగా ఖండిస్్తనానిం. అరెస్టీ చేసిన మా జనసైనికులను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్్తనానిం. 
చినని పాండ్రాక ఆస్పత్రి పూరి్తస్్థయి అందుబాటుల్కి రాలేదు. వైదయూ సిబబీంద కొరత వలన ప్రజలు తమకు అవసరమైన వైదయూ సేవలను 
పందలేకపోతనానిర్. కృతి్తవెనుని మరియు బంటుమిలిలో మండలంల్ని ప్రజలు తమ వైదయూ అవసరాల కోసం స్మార్ 30 నుంచి 40 
కిల్మీటరలో దూరంల్ ఉనని మచిలీపటనిం, గుడివాడ, భీమవరం వెళుతనానిర్. ఒకొకుకకుస్రి సకాలంల్ వైదయూం అందక ప్రాణాలు కోల్పాతనని సంఘటనలు ఎనోని ఉనానియి. వైసిప 
ప్రభుతవాం వచాచేక ప్రజా ఆరోగాయూనిని, ప్రజా సమసయూలను గాలికి వదలేశార్. సంబంధిత వైదాయూధికార్లు, జిల్లో కలకటీర్ సపాందంచి చినని పాండ్రాక ప్రభుతవా ఆస్పత్రిల్ వైదయూ సౌకరాయూలు 
మెర్గుపరిచే విధంగా చరయూలు చేపటాటీలని జనసేన పార్టీని విజఞుప్త చేస్్తనానిం.

వైసీపీ ప్రభుత్వయంలో ప్రజలు సమస్లు చెపుపోకునే హకుకా కోలోపోయారు
* ఆగ్రహం వయూక్తం చేసిన యడలోపలిలో రామ్ స్ధీర్
* ప్రజల సమసయూలు చపుపాకోవడానికి పరి్మషనులో కావాల్?
* స్ఎం భార్ సభలు పెటీటీ బటనులో నొకకుడానికి మాత్రం అవసరం లేదు.
* మంత్రులు, ఎమె్మలేయూల కారయూక్రమాలకు అవసరం లేదు.
*  అధికార్లే జనానిని తరలిస్్తర్
* జనం సమసయూలు చపుపాకుంటామంటే అదే అధికార్లతో అడుడికుంటార్
* పెడన నియోజకవర్ ప్రజల ఆరోగయూం ప్రభుతావానికి పటటీడం లేదు
*  చినపాండ్రాక అరోగయూ కేంద్ంల్ సౌకరాయూలు మెర్గు పరాచేలి
*  రెండు మండల్ల ప్రజల ప్రాణాలు మంత్రి గాలికొదలేశార్
* మంత్రి జోగ రమేష్ పెడన ప్రజలకు చేసిందంటో చపాపాలి
* 80 వేల మందకి ఇదా ఆస్పత్రి
* హెల్్త యూనివరిసుటీకి పేర్ మారిసే్త సరిపోదు… ప్రజల హెల్్త బాధయూత తీస్కోవాలి
* జనసేన నిరసన దీక్ భగనిం చేసిన పోలీస్లు
* సమసయూ పరిష్కురం అయేయూవరకు జనసేన పోరాడుతంద.
.
పెడన, బంటుమిలిలో, ఎనిమిదేళులో ఎమె్మలేయూగా చేస్్తనని మంత్రి జోగ రమేష్ చిన పాండ్రాక ఆస్పత్రిని పట్టీంచుకోలేదు అని పెడన నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు యడలోపలిలో రామ్ స్ధీర్ 
ఆగ్రహం వయూక్తం చేయడం జరిగంద. గుర్వారం బంటుమిలిలో, కృతి్తవెనుని మండల్లకు అనుసంధానంగా ఉనని చిన పాండ్రాక ఆస్పత్రిని అప్ గ్రేడేషన్ చేయాలంటూ జనసేన పార్టీ 
ఆధవారయూంల్ బంటుమిలిలో బస్టీండ్ ముందు ఒకరోజ్ నిరాహార దీక్ చేపటాటీర్. పెడన నియోజవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు యడలోపలిలో రామ్ స్దీర్ నేతృతవాంల్ చేపట్టీన నిరాహార దీక్ను 
పోలీస్లు భగనిం చేశార్. దీక్ చేస్్తనని రామ్ స్ధీర్ తో పాటు జనసేన నాయకులను అదుపుల్ తీస్కుని పోలీస్ సేటీషన్ తరలించార్. అనంతరం వారిని విడుదల చేయగా స్్థనిక 
అంబేదకుర్ సెంటర్ ముందు జనసేన నాయకులు పాత్రికేయుల సమావేశం నిరవాహంచార్. ఈ సందర్ంగా రామ్ స్ధీర్ మాటాలోడుతూ బంటుమిలిలో, కృతి్తవెనుని మండల్లతోపాటు 
పరిసర ప్రాంత వాస్లైన స్మార్ 80,000 మందకి అవసరమైన చిన పాండ్రాక ఆస్పత్రిని మంత్రి జోగ రమేష్ నిర్వారయూం చేస్్తనానిరనానిర్. గత ప్రభుతవాం స్మార్ నాలుగు కోటలో 
రూపాయలు ఖర్చేపెట్టీ 30 పడకల ఆస్పత్రిగా భవన నిరా్మణం చేసే్త ఈ ప్రభుతవాం ఇపపాట్వరకు ఇకకుడ వైదయూ సేవలు అందంచడంల్ పూరి్తగా విఫలమయింద అనానిర్. ఆసపాత్రి 
ప్రారంభమైత్ అయింద గానీ సేవలు మాత్రం లేవనానిర్. ఎనినికల్లో జిల్లోల్ తీర ప్రాంతమైన పెడనకు వంద పడకల ఆస్పత్రి తీస్కొస్్తనని హామీ ఇచిచేన మంత్రి జోగ రమేష్ 
ఇబ్రహంపటనింల్ ఉండటం తపపా ఇకకుడ ప్రజలు సమసయూలు పటటీడం లేదనానిర్. కనీసం ప్రజలు సమసయూలు చపుపాకుందాం అనని పోలీస్లు చేత, అధికార్లు చేత అణచివేస్్తనానిర్. 
ఇటీవల సరైన సమయంల్ వైదయూం అందక ఒక గరి్ణీకి బిడడి చనిపోగా, చాల్మందకి పాముకాటుకు వైదయూం అంతక చనిపోయిన దాఖల్లు ఉనానియనానిర్. ఇపపాట్కైనా మంత్రి జోగ 
రమేష్ జిల్లో శ్వార్ ప్రాంతమైన ఈ ప్రాంత వాస్లకు కార్పారేట్ ఆస్పత్రి మాదరిగా వైదయూం అందంచాలని, లేనిపక్ంల్ వచేచే జనసేన ప్రభుతవాంల్నే ఇకకుడ ప్రజలకు మెర్గైన 
కార్పారేట్ మాదరి ప్రభుతవా వైదయూం అందస్్తమనానిర్. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన బంటుమిలిలో మండలం అధయూక్షులు రాయూలీ సతయూనారాయణ, పుపాపాల రంగారావు, చీట్కీనేని రవి త్జ, 
గొట్రూ రవి కిరణ్, మార్బోయిన స్బుబీ, పయాయూవుల నాగంజనేయులు, శ్రీనివాస్, పాశం నాగమలేలోశవార్రావు, పస్పులేట్ నరేష్, కొపపానేట్ శ్వమణ, నరేష్, లక్ష్మి నారాయణ, పనేనింట్ 
రాంబాబు, బత్తల స్ంబశ్వరావు, వలలోరాపు బాబ్, మోచరలో శర్మ, కొపపానేట్ బాబ్ తదతర జనసేన నాయకులు పాలొ్నానిర్.
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