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ముస్లిం మైనారిటీలపై జగన్ రెడ్డిది కపటప్రేమ
పేదల్ని ఆదుకోవటానికి చదువుతో ఏంపని?
పథకాలు ఇవ్వటం ఇష్ంలేకే కఠిన నిబంధనలు
ప్రాణంలా నమ్మినందుకు ముస్లంలను, దళితులను నయవంచన చేశారు.
పేదల కోపాగ్నిలో 2024లో వైసీపీ దహనం అవ్వటం ఖాయం.
జగన్ కి చిత్తశుద్ధి ఉంటే పదవ తరగతి పాస్ అవ్వని శాసనసభ్యులతో, మంత్రులతో 
రాజీనామా చేయంచాల్.
ఎలాంటి ఆంక్షలు, నిబంధనలు లేని పథకాల అమలుకై జనసేన పోరాడుతుంద్.
ప్రజలు ఇప్పటికైనా వైసీపీ మోసాల్ని గ్రహంచాల్.
వైసీపీ ప్రభ్త్వంపై నిప్్పలు చెరిగ్న జనసేన పార్్ రాష్ట్ర ప్రధాన కారయుదరిశి బోనబోయన 
శ్రీనివాస్, రాష్ట్ర మైనారిటీ నేత నాయబ్ కమాల్
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, రాష్ట్రవ్యూప్ుంగా ఉనని ముస్లుం, మైనారిటీలోని 90% 
ముంది వైసీపీ పార్టీని సుంతుం చేసుకొని, వైసీపీ ప్రభుత్ుం అధికారుంలోకి వచే్చుందుకు 
కృషి చేశారని, కానీ వైసీపీ ప్రభుత్ుం అధికారుంలోకి వచ్్చక ముస్లుంల అభివృదిధిని పూరి్గా మరచిపోయుందని, ముస్లుంలపై జగన్ రెడ్డిది కపటుంతో కూడ్న ప్రేమ అని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
ప్రధాన కారయూదరిశి బోనబోయన శ్రీనివ్స్, మైనారిటీ నేత షేక్ నాయబ్ కమాల్ అనానిరు. పేదల్ని ఆదుకోవటానికి జగన్ రెడ్డికి మనసురాకే సుంక్షేమ పథకాల అమలో్ల కఠిన నిబుంధనలు 
విధిసు్నానిరుంటూ ముండ్పడ్డిరు. సోమవ్రుం జిల్్ల పార్టీ కారాయూలయుంలో ఏరాపాటు చేసన విలేకరుల సమావేశుంలో వైస్సార్ కళ్యూణమసు్, షాదీ తోఫా పథకాలో్ల పెట్టీన నిబుంధనలపై 
జనసేన నేతలు వైసీపీ పై నిప్పాలు చెరిగారు. ఈ సుందర్ుంగా బోనబోయన మాటా్లడుతూ పేదల్ని ఆదుకోవటానికి చదువు ఎల్ అడుడి వసు్ుంది? రేషన్ కారుడి ఉనని ప్రతీ ఒక్కరూ దిగవ 
మధయూతరగతికి చెుందిన పేదలే కదా అల్ుంట్ది మరల్ సుంక్షేమ పథకాల అమలులో ఈ షరతులు పెటటీడుం అుంటే పేదల్ని దగా చేయటమేనని అనానిరు. పేద విదాయూరుథులకు స్్కల్లను 
దూరుం చేస, బడులో్ల ఉపాధాయూయులని నియముంచకుుండ్ చదువును ఎల్ ప్రోతసాహిస్్రని వైసీపీ నేతల్ని నిలదీశారు. మరోవైప్ సుంక్షేమ పథకాల కోసముంటూ చేసు్నని అప్పా లక్షల కోట్ల 
రూపాయలు ఎవరి జేబులో్లకి వెళ్్నానియని ఆయన ప్రశనిుంచ్రు. పరిపాలన అుంటే ముదుదుల్వ్టుం, మాయమాటలు చెపపాటుం, బటన్ నొక్కటుం కాదని బోనబోయన శ్రీనివ్స్ అనానిరు. 
ఐదవ తరగతి చదివిన వ్ళ్ళు శాసనసభుయూలుగా, ముంత్రులుగా ఉుండుందుకు అర్హత ఉననిప్పాడు పేద ముస్లుంలు సుంక్షేమ పథకాలకు మాత్ుం అరు్హలు కారా అుంటూ రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ 
కారయూదరిశి , మైనారిటీ నాయకులు షేక్ నాయబ్ కమాల్ ఆగ్రహుం వయూక్ుం చేశారు. ముస్లుంలపై జగన్ రెడ్డికి అసలు ప్రేమ లేదని, ముస్లుంలు అభివృదిదు చెుందటుం ముఖయూముంత్రికి ఇషటీుం 
లేదనానిరు. హైకోరుటీ తలుంట్ుంది కాబట్టీ తూ తూ ముంత్ుంగా ఒక పథకానిని రూపుందిుంచ్రనానిరు. నిజుంగా చదువుని ప్రోతసాహిుంచ్ల్ అుంటే పదవ తరగతి పాసై పెళ్్ల చేసుకునని జుంటకి 
అదనుంగా ఇుంకో యాభైవేలో, లక్షో ఇస్్మని చెపాపాల్ కానీ అసలు ఆ పథకాలే అుందకుుండ్ కఠిన నిబుంధనలు పెటాటీరు అుంటే ముస్లుంలపై ముఖయూముంత్రి జగన్ రెడ్డికి ఎుంత ప్రేమ ఉుందొ 
అరధిుం చేసుకోవచ్చని కమాల్ అనానిరు. జిల్్ల అధయూక్షుడు గాదె వెుంకటేశ్రావు మాటా్లడుతూ పథకాల అమలుకనాని వ్ట్ ప్రచ్రానికే ఎకు్కవ ఖరు్చ పెడుతునానిరని ఎద్దువ్ చేశారు. 
కూల్చడుం, రుంగలు మార్చటుం, పేరు్ల మార్చటుం మనహా గత మూడననిరేళ్్లగా వైసీపీ స్ధిుంచిుంద్మ లేదని విమరిశిుంచ్రు. ముస్లుంలను అదుకోవటానికి మా దగ్గర డబుబులు లేవని 
కోరుటీకి చెప్పాన ముస్లుం ద్రోహి జగన్ రెడ్డి అని దుయయూబటాటీరు. నిబుంధనలు, కఠిన ఆుంక్షలు లేకుుండ్ పేదలకు సుంక్షేమ పథకాలు అుంద్వరకు జనసేన పార్టీ కృషి చేసు్ుందని, ఇపపాట్కైనా 
ప్రజలు వైసీపీ మాయా జాలనిని గ్రహిుంచ్లని గాదె వెుంకటేశ్రరావు అనానిరు. ముస్లుంలకు ప్రాతినిధయూుం వహిసు్నని ఉప ముఖయూముంత్రి అుంజాద్ బాషా ల్ుంట్ వెనునిముక లేని నేతల వలే్ల 
ముస్లుంలకు తీరని అనాయూయుం జరుగతుుందని జిల్్ల ఉపాధయూక్షుడు ఇస్్లుం భేగ్ అనానిరు ముస్లుంల అభివృదిధికి వైసీపీ చేసన కృషి ఏమటో శ్్తపత్ుం దా్రా ముస్లుంలకు తెల్యచేయాలని 
ఆయన డ్మాుండ్ చేశారు. ప్రతీ ఇుంటో్ల జగన్ ఫోటో ఉుండల్ పరిపాలన చేస్్ననని జగన్ రెడ్డి ఫోటోను చూసే్నే అసహయూుం వేసేల్ ఉుందని ఇస్్లుం బేగ్ అనానిరు. ముస్లుంలకు తీరని 
అనాయూయుం చేసన వ్డ్గా ముఖయూముంత్రి జగన్ రెడ్డి చరిత్లో నిల్చిపోతాడని బేగ్ విమరిశిుంచ్రు. విలేకరుల సమావేశుంలో జిల్్ల ప్రధాన కారయూదరిశి నారదాసు ప్రస్ద్, అధికార ప్రతినిధి 
ఆళళు హరి, కొర్రపాట్ నాగేశ్రరావు, తనీనిరు గుంగరాజు, కొత్కోట్ ప్రస్ద్ పాల్్గనానిరు.

దినదిన అభివృదిధి చిందుతున్న జనసేన – అింబులెన్స్ 
సేవలు అతి త్వరలో ప్రారింభిం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరుం, రాష్ట్రుంలో మూడో 
ప్రతాయూమానియుంగా బలపడుతునని జనసేన పార్టీని 
ప్రజల ఆదరిసు్నని తీరును చూస ఆనుందుం వయూక్ుం 
చేసన రాజానగరుం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు 
బతు్ల బలరామకృష్ణ. ప్రజల కోసుం పరితప్ుంచే 
అధినాయకుని బాటలో నడవడుం దా్రా ప్రజాసమసయూలు 
తెలుసుకొని వ్ట్ పరిషా్కరానికి మా వుంతు సహకారుం 
అుందిుంచడుం మా భాగయూమని బతు్ల తెల్యజేశారు. 

అతి త్రలోనే అుంబులెన్సా సేవలను నియోజకవర్గుంలో ప్రజలకు చేరువ చేస్్మని ఈ సుందర్ుంగా 
భకు్ల తెల్యజేశారు. నియోజకవర్గుంలోని మూడు ముండల్లలో ముండల్నికి ఒకట్ చొప్పాన 
మూడు అుంబులెన్సా లను ఏరాపాటు చేస ప్రజలకు అుందుబాటులో ఉుంచ్లనని పనిలో బతు్ల ప్రసు్తుం 
నిమగనిమై ఉనానిరు.

ప్రమాద బాధితులను పరామరి్శించిన శ్రీమతి బతుతుల 
వింకటలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యూస్:  రాజానగరుం, గాడ్లలో జరిగిన 
ఆకిసాడుంట్ లో తీవ్ర గాయాలతో రాజమహుంద్రవరుం 
స్య హాసపాటల్ లో చికితసా పుందుతునని రావిపాట్ 
వెుంకటేశ్రరావుని, ఆయన కుటుుంబ సభుయూలను 
పరామరిశిుంచిన రాజానగరుం నియోజకవర్గ జనసేన 
నాయకురాలు  మరియు నా సేన కోసుం నా వుంతు 

కమటీ ఉమ్మడ్ తూరుపాగోదావరి జిల్్ల కోఆరిడినేటర్ శ్రీమతి బతు్ల వెుంకటలక్ష్మి. వెుంకటేశ్రరావు 
ఆరోగయూ పరిసథుతిని వైదుయూలను అడ్గి తెలుసుకుని మెరుగైన వైదయూుం అుందిుంచ్లని కోరారు. అనుంతరుం 
వెుంకటేశ్రరావు కుటుుంబ సభుయూలను పరామరిశిుంచి. వ్రికి ధైరయూుం చెపపాడుం జరిగిుంది. ఈ 
కారయూక్రముంలో వెుంకటలక్ష్మితో పాటు స్రప్రెడ్డి రాజారావు, గుంగిశెట్టీ రాజేుంద్ర, తిరుమలశెట్టీ 
శ్రీనివ్స్, కొత్పల్్ల బుజిజి, అడ్డిల శ్రీనివ్స్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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https://www.facebook.com/sataghninews
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మంగళవారం, 04 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్రజా సమస్యలపై జనసేన పోరుబాట 29వ రోజు పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు, ప్రజా సమసయూల పై జనసేన పోరుబాటలో భాగుంగా ఆదివ్రుం స్థునిక 42 వ డ్విజన్ కొత్పేటలో 
అగా్గల శ్రీనివ్స్ ఆధ్రయూుంలో రెడ్డి అపపాల నాయుడు పాదయాత్ను నిర్హిుంచ్రు. ఈ సుందర్ుంగా రెడ్డి అపపాల నాయుడు 
మాటా్లడుతూ కొత్పేటలో రోడు్ల డ్రైనేజీ వయూవసథు సరిగా లేదని, ముంచినీట్ కొరత తీవ్రుంగా ఉుందని, అరు్హలైన వ్రికి సుంక్షేమ 
పథకాలు అుందడుం లేదని, కుుంట్ స్కులు చూప్ుంచి అరు్హలైన వృదుధిలకు పెన్షన్లను తొలగిసు్నానిరని, రాష్ట్రుంలో అధికార 
పార్టీకి ప్రతాయూమానియుంగా ఏదైనా ఉుందుంటే అది జనసేన పార్టీ మాత్మే అని, రాష్ట్రుంలో జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు పవన్ 
కళ్యూణ్ ప్రతి సమసయూపై సపాుందిుంచిన తీరు విధానుంపై ప్రజలు ఆకరి్షతులవుతునానిరని, అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఒకరిపై ఒకరు 
దూషిుంచుకోవడమే తపపా ప్రజా సమసయూలపై దృషిటీ స్రిుంచకుుండ్ పాలనా యుంత్ుంగుం మరుగన పడల్ చేసు్నానిరని, 
రాష్ట్రుంలో ఎటువుంట్ పరిశ్రమలు స్థుపన చేయకుుండ్ కేవలుం ప్రకటనలకే పరిమతుం అవుతునానిరని, నిరుద్యూగలకు ఉపాధి 
కలపాన లేక పరాయ రాషా్రాలకు తరల్ పోతునానిరని, ఒక పక్క సుంక్షేమ పథకాలు ఇసు్నానిమని గొపపాలకు పోయ రాషా్రానిని 
అప్పాల ఊబిలోకి జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్ుం నెట్టీవేసు్నానిరని, సుంక్షేమ పథకాలు అమలు పరచ్లుంటే రాష్ట్రుంలో ఆరిథుక 
అభివృదిధి జరగాల్ కానీ ఏ ప్రక్కన చూసనా అప్పాలే తపపా ఆదాయుం లేని రాష్ట్రుంగా నిల్చిపోతుుందని, మరో ప్రక్కన రాషా్రానిని 
నెుంబర్ వన్ స్థునానిని నిలబెడతానని చెప్పాన మాటను నిజుం చేశారని, గుంజాయ స్మగి్లుంగ్ ద్శుంలోనే నెుంబర్ వన్ స్థునుంలో 
ఉుండడుం జగన్ మోహన్ రెడ్డి చేసన అభివృదిధి అని రెడ్డి అపపాల నాయుడు ఎద్దువ్ చేశారు.  ఈ కారయూక్రముంలో జిల్్ల కారయూదరిశి 
కస్్రి స్య తేజస్, సుంయుక్ కారయూదరిశి ఓబిల్శెట్టీ శ్రావణ్ కుమార్ గపా్, నగర అధయూక్షులు నగిరెడ్డి కాశ నరేష్, ముండల 
అధయూక్షులు వీరుంకి పుండు, ప్రధాన కారయూదరిశి సరిది రాజేష్, ఫాన్సా ప్రెసడుంట్ ద్శపరి్ రాజు, జాయుంట్ సెక్రటర్ ధరే్ముంద్ర, 
సోషల్ మీడ్యా కో ఆరిడినేటర్ జనసేన రవి, అధికార ప్రతినిధి అలు్ల స్య చరణ్, కారయూవర్గ సభుయూలు బోుండ్ రాము 
నాయుడు, నాయకులు కుందుకూరు ఈశ్ర్ రావు, పసుప్లేట్ దినేష్, నిమ్మల శ్రీనివ్స్, పన్నిరు రాము, దురా్గరావు, 
రెడ్డి గౌరి శుంకర్, స్థునిక నాయకులు జనపరెడ్డి తేజ ప్రవీణ్, తాటపూడ్ చుందు, మురళ్, హరి, సతీష్, తిరుమల రావు, వీర 
మహిళలు కావూరి వ్ణి, సరళ, లుంక ప్రభావతి, ఉమా దుర్గ, సుజాత తదితరులు పాల్్గనానిరు.

ఆర్ఆర్ పేట వాసుల పోరాటానికి జనసేన అిండగా నిలబడుతుింది
• సీఎం జగన్ గారిచ్చిన లిఖితపూర్వ హామీని నిలబెట్టుకోవాలి.
• బాధితులకు అండగా నిలబడకుండా అహంకారంతో దీక్షకు సంఘీభావం తెలపకుండా వెళ్లిపోయిన వెలలింపలిలి 
శ్రీనివాస్ ను ఏమనాలి ?
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవ్డ, పాత రాజరాజేశ్రి పేటలో సుమారు 2000 కుటుుంబాలకు రైలే్ అధికారులు గత 
మూడు నెలలుగా నోటీసులు జార్ చేస్్ మూడు రోజుల కిుంద ముుందుగా షాప్లు ఖాళీ చేయాలని తదుపరి ఇలు్ల ఖాళీ 
చేయస్్మని దుండోరా వేయసు్నని స్థునిక ఎమె్మలేయూ వెల్లుంపల్్ల శ్రీనివ్స్ ఇుంతవరకు సపాుందిుంచకపోవడుం దారుణమని 
బాధితులకు అుండగా నిలబడకపోవడుం దురా్మర్గమని 2021 విజయవ్డ మునిసాపల్ కార్పారేషన్ ఎనినికలో్ల సీఎుం 
జగనో్మహన్ రెడ్డి ల్ఖితపూర్కుంగా పాత ఆర్ఆర్ పేట వ్సులకు ఇళ్ల పటాటీలు ముంజూరు చేస రిజిసే్రాషన్ చేస్్మని 
రైలే్ వ్రికి విజయవ్డ మునిసాపల్ కార్పారేషన్ పరిధిలోని 25 ఎకరాల భూమని అజిత్ సుంగ్ నగరో్ల కేటాయస్్మని 
చెప్పా ఓటు్ల వేయుంచుకుని నేడు పాత ఆర్ఆర్ పేటలో రైలే్ అధికారులు నోటీసులు ఇచి్చ కేవలుం నాలుగ రోజులో్ల ఖాళీ 
చేయాలని ఒతి్డ్ చేసు్నని అధికార పార్టీ కి చెుందిన స్థునిక కార్పారేటర్ గాని స్థునిక ఎమె్మలేయూ వెల్లుంపల్్ల శ్రీనివ్సరావు 
గారు గానీ కనీసుం సపాుందిుంచకపోవడుం దారుణమనానిరు. సోమవ్రుం ఉదయుం తొమ్మది గుంటలకు జనసేన పార్టీ పశ్చమ నియోజకవర్గ ఇనా్చర్జి రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి విజయవ్డ నగర అధయూక్షులు 
పోతిన వెుంకట మహష్, స్థునిక అధయూక్షులు ప్ల్్ల వుంశీ కల్స ఉరూదు స్్కల్ మహుంకాళ్ రోడ్ తదితర ప్రాుంతాలను సుందరిశిుంచి స్థునిక ప్రజలు రైలే్ పోలీస్ ఇచే్చ నోటీసులతో దుండోరాలతో పడ 
ఇబబుుందులను అడ్గి తెలుసుకునానిరు. స్థునిక మహిళలు మహష్ తో గత 40 సుంవతసారాల నుుంచి ఇక్కడ నివ్సుం ఉుంటునానిమని పనునిలు కరెుంట్ బిలు్లలు చెత్ పనుని చెల్్లసు్నానిమని ఇక్కడ ఆసు్లుగా 
మారు్చకొనని ఇళ్ల సథుల్లో్ల ఇలు్ల కటుటీకొని అభివృదిధి చేశామని ప్రతిస్రి రైలే్ అధికారులు ఏద్ రకుంగా నోటీసులు జార్ చేస్్ మమ్మల్ని భయభ్ుంతులకు గరి చేసు్నానిరని, కార్పారేషన్ ఎనినికలో్ల 
ముఖయూముంత్రి ఇచి్చన లేఖను చూసే వైఎస్ఆరిసాప్కు ఓటు వేశామని, కానీ ఇుంతవరకు మాకు పటాటీలు ముంజూరు చేస రిజిసే్రాషన్ చేయుంచడుంలో ముఖయూముంత్రి మాట నిలబెటుటీకోలేకపోయారని వ్లుంటీరు్ల 
కూడ్ వచి్చ మీకు పటాటీల ముంజూరులో మీరు అరు్హలు జాబితాలో ఉనానిరని, మెసేజు్ల కూడ్ పెటాటీరని నేడు రైలే్ అధికారులు వచి్చ నోటీసులు జార్ చేస్్ దుండోరాలు వేయసు్ుంటే స్థునిక కార్పారేటర్ 
గాని ఎమె్మలేయూ వెల్లుంపల్్ల శ్రీనివ్స్ గాని వ్లుంటీరు్ల గాని కనీసుం సపాుందిుంచలేదని వ్రి జాడ కనబడడుం లేదని ఆవేదన వయూక్ుం చేశారు. ఆకస్మకుంగా అరధిరాత్రి పూట వచి్చ ఇలు్ల తొలగిసే్ ఆత్మహతయూ 
శరణయూమని ఆవేదనను వ్రు తెల్యజేశారు. తదుపరి 10:30 కు పాత ఆర్ఆర్ పేట ఇళ్ల పటాటీల బాధయూత సుంఘుం బతు్ల పాుండు, జాఫర్ స్దిక్, ఖురి్షడ్, అజీజ్ ల అద్రయూుంలో నిర్హిుంచిన నిరసన 
దీక్షలో మహష్ జనసేన పార్టీ నాయకులతో కల్స పాల్్గని సుంఘీభావుం తెల్పడుం జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా మహష్ మాటా్లడుతూ సీఎుం జగన్ తక్షణమే సపాుందిుంచి పాత ఆర్ఆర్ పేట వ్సులకు 
నాయూయుం చేయాలని లేని పక్షుంలో పెదదు ఎతు్న ఉదయూమస్్మని, విఎుంస ఎనినికలలో జగన్ ల్ఖితపూర్కుంగా హామీ ఇచ్్చరు. నేడు ఏమైుందని? సఎుం బాధయూత తీసుకోరా?అనిస్థునిక ఎమె్మలేయూ, స్థునిక 
కార్పారేటర్ లు బాధయూతారాహితయూుంగా ప్రవరి్సు్నానిరని, ఇద్నా మీరు ఆర్ఆర్ పేట ప్రజలకు చేసే నాయూయమని, దీక్షకు సుంఘీభావుం తెలపకుుండ్ అహుంకారుంతో ఆర్ఆర్ పేట వచి్చ వ్ళళు పార్టీ 10 
ముందితో మాటా్లడ్ వెళ్్లపోయన స్థునిక ఎమె్మలేయూ వెల్లుంపల్్ల శ్రీనివ్స్ ను ఏమనాలని, ఆర్ఆర్ పేట వ్సులకు నాయూయుం చేయడుం అుంటే ఇద్నా? అని, ఆర్ఆర్ పేట వ్సుల పోరాటానికి జనసేన పార్టీ 
అుండగా నిలబడుతుుందని, ఈ సమసయూ పరిషా్కరుం కోసుం హైకోరుటీలో కేసు వేయడ్నికి అనిని రకాలుగా సహకరిస్్మని మహష్ హామీ ఇచ్్చరు అద్విధుంగా పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ దృషిటీలో 
పెట్టీ కేుంద్ర పెదదులతో మాటా్లడ్ ఈ ప్రాుంత వ్సుల ఇళ్ల పటాటీల సమసయూపై శాశ్త పరిషా్కరుం కోసుం కృషి చేస్్మని హామీ ఇచ్్చరు. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన పార్టీ 56 డ్విజన్ అధయూక్షులు ప్ల్్ల వుంశీ 
నాయకులు అశోక్, షాహీనా, తమా్మరావు, బుటటీ స్య, పటూనిరు శ్రీనివ్సరావు, బావిశెట్టీ శ్రీనివ్స్, సోమ మహష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

జనసేన పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయేంలో ఘనేంగా గాేంధీ జయేంతి 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్, మహాతా్మ గాుంధీ జయుంతి సుందర్ుంగా 
హైదరాబాద్ ప్రశాసన్ నగర్ లోని జనసేన పార్టీ కేుంద్ర కారాయూలయుంలో 
గాుంధీజీ చిత్పటానికి నివ్ళ్లు అరిపాుంచిన జనసేన పార్టీ తెలుంగాణ రాష్ట్ర 
ఇుంచ్ర్జి నేమూరి శుంకర్ గౌడ్ మరియు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు రాధారుం రాజల్ుంగుం. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన పార్టీ 
వీరమహిళ్ చైర్మన్ కావయూ ముండపాక, తెలుంగాణా యువజన విభాగ 
అధయూక్షులు లక్షష్మణ్ గౌడ్ మరియు పార్టీ ముఖయూ నాయకులు వీరమహిళలు, 
యువజన విభాగ నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

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

చిన్నయవలసలో జనసేన జిండా 
ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యూస్: పార్తీప్రుం నియోజకవర్గుం, సీతానగరుం 
ముండలుంలో చిననియవలస గ్రాముంలో జనసేన జుండ్ ఆవిష్కరణ 
కారయూక్రముం జరిగిుంది. చిననియవలస గ్రామ యువత ఆధ్రయూుంలో 
మొదట జనసేన ఆధ్రయూుంలో గ్రామ పరయూటన నిర్హిుంచి, అనుంతరుం 
ప్రజలుందరి సమక్షుంలో జనసేన జుండ్ ఆవిష్కరణ రాష్ట్ర కారయూక్రమాల 
నిర్హణ కారయూదరిశి బాబు పాలూరు చేతుల మీదుగా జరిగిుంది. 
చిననియవలస నాయకులు పదా్మరావు, కృష్ణ, వెుంకటరమణ మరియు 
జనసైనికులుందరి దా్రా ఆ గ్రాముంలోని సమసయూలను తెలుసుకుని, 

వ్ట్ పరిషా్కరుం దిశగా క్రృషి చేస్్మని ప్రజలకు భరోస్ కల్పాుంచడుం జరిగిుంది. ఆ గ్రాముంలోని ఆదివ్రుం పరయూటనలో 80% ముంది ప్రజలు చైతనయూవుంతులై, జనసేన పార్టీకి మదదుతు 
పలకడుం మారుపాకు బలమైన నిదరశినుంగా చెప్పాకోవచు్చ. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన నాయకులు అలు్ల రమేష్, గోవిుందమ్మ, విశ్్శ్రరావు, స్రయూనారాయణ, శ్రీను, చిట్్ల గణేష్, 
గౌరి శుంకర్, శవ, కిషోర్, స్య, సతయూనారాయణ, సుంచ్న గుంగాధర్, రవి, అనుంత్, శ్రీకర్, చినానిరావ్, సతీష్, గణేష్, శాయూమ్, శుంకర్, మణికుంఠ, గార గౌర్ మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గనానిరు.

దసరా మహోతస్వ సింబరాలో్ల డాక్టర్ శ్రీధర్ పిల్్ల
శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాప్రుం నియోజకవర్గుం, కుందరాడ గ్రాముంలో దురా్గద్వి జాతర మహోతసావ 
సుంబరాలో్ల జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాసపాటల్ అధినేత డ్కటీర్ శ్రీధర్ ప్ల్్ల తన స్గ్రామమైన 
కుందరాడ గ్రాముంలో గల అమ్మవ్రి జాతర మహోతసావుంలో పాల్్గని దగ్గరుుండ్ జాతరకు 
మరిుంత ఉతాసాహానిని అుందిుంచడుం జరిగిుంది. దీనిలో భాగుంగా డ్కటీర్ శ్రీధర్ ప్నిని అయనటువుంట్ 
కుందరాడ ఎుంపీటీసీ ప్ల్్ల సునీత స్రిబాబు. ప్ల్్ల దినేష్, కే బుల్్లరాజు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గనడుం జరిగిుంది.

మేడ్ద వీరబాబు తల్్లని పరామరి్శించిన జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరుం 
నియోజకవర్గుం, వెలుగబుంధ 
గ్రామానికి చెుందిన జనసేన పార్టీ సోషల్ 
మీడ్యా ప్రతినిధి మేడ్ద వీరబాబు తల్్ల 
అనారోగయూుం కారణుం మాధవి హాసపాటల్ 
లో చికితసా పుందుతూ ఉుండగా 
జనసేన పార్టీ ఉమ్మడ్ తూరుపాగోదావరి 
జిల్్ల కారయూదరిశి మైరెడ్డి గుంగాధర్, 
రాజానగరుం ముండల కమటీ వైస్ 

ప్రెసడుంట్ నాగావరుప్ భానుశుంకర్, వికటీర్ న్యూస్ అధినేత అడబాల సతయూనారాయణ, 
రాజానగరుం సీనియర్ నాయకులు బొబబురడ్ వ్సు పాల్్గనానిరు.

నూనె వింకట సురేష్ కు మనోధైరా్యని్నచిచిన 
ఇమ్మడ్ కాశీనాధ్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశుం జిల్్ల, 
మారా్కప్రుం పటటీణుం నుందు జనసేన 
పార్టీ ప్రకాశుం జిల్్ల సుంయుక్ కారయూదరిశి 
న్నె వెుంకట సురేష్ తుండ్రి అకాల 

మరణానికి చిుంతిస్్, వ్రి భౌతిక ద్హానికి నివ్ళ్లరిపాుంచి, వ్రి కుటుుంబ సభుయూలకు 
ప్రగాఢ స్నుభూతి తెల్యజేసన జనసేనపార్టీ మారా్కప్రుం నియోజకవర్గ ఇుంఛార్జి 
ఇమ్మడ్ కాశీనాధ్.

గిరిజన కాలనీలో పర్యటించిన జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: సరే్పల్్ల 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ 
నాయకులు బొబేబుపల్్ల సురేష్ 
నాయుడు సోమవ్రుం 
వెుంకటాచలుం ముండలుం 
సరే్పల్్ల పుంచ్యతీ పరిధిలోని 
ల్ుంగుంగుంట గిరిజన కాలనీ నుందు 
పరయూట్ుంచడుం జరిగిుంది. బొబేబుపల్్ల 
సురేష్ నాయుడు మాటా్లడుతూ 
ల్ుంగుంగుంట గిరిజనులు గత 
50 సుంవతసారాల నుుంచి అక్కడ 
నివ్సుం ఉుంటునానిరు. అయతే 
వ్ళ్ల కాలనీలో ఎవరైనా కాలుం 
చెల్్లతే పక్కనే ఉనని ర్ుంటగుంట 

(300 ఎకరాలకి స్గనీరు అుందిుంచే) చినని పాట్ చెరువు ల్ుంట్ది. అ గుంటకి ఆనుకొని 
ఉనని కటటీకిుంద ఏదైతే వీళ్ళు స్మశానుంగా వ్డుకునేటువుంట్ శవ్య సథులుం ఆ పక్కనే 
ఉననిటువుంట్ కొుంతముంది రైతులు స్మశాన సథుల్నిని వ్ళళు పల్లో్ల కల్పేసుకోవడుం 
జరిగిుంది. ఈ విషయమై గిరిజనులతో కల్స ముండల కారాయూలయుంతో పాటు జిల్్ల 
కలెకటీర్ కారాయూలయుంలో అనేక స్రు్ల వినతిపత్లు ఇవ్డుం జరిగిుంది. ఎనినిస్రు్ల 
వినతిపత్లు ఇచి్చనా కానీ వ్ళళు సమసయూ మాత్ుం అల్గే ఉుండ్పోవడుం జరిగిుంది. మరి 
స్థునికులతో కల్స సమసయూను అడ్గి తీసుకోవడుం జరిగిుంది. సమసయూను పూరి్స్థుయలో 
పరిష్కరిుంచడ్నికి జనసేన పార్టీ అుండగా ఉుంటుుందని చెప్పా వ్ళ్లకు భరోస్ ఇవ్డుం 
జరిగిుంది. అద్విధుంగా స్మశానానికి దారి చూప్, మొత్ుం స్మశాన సథుల్నిని పూరి్స్థుయలో 
సరే్ చేస వ్ళళుకి అపపాగిుంచనీ ఎడల మేము ముండల కారాయూలయుం ఎదుట నిరసన దీక్ష 
చేపటటీడ్నికి కూడ్ వెనకాడుం. పూరి్స్థుయలో సరే్పల్్ల పుంచ్యతీలో ల్ుంగుంగుంట 
గిరిజనులకి స్మశాన సథుల్నికి సుంబుంధిుంచి వ్ళ్లకి నాయూయుం జరిగేుంత వరకు అుండగా 
ఉుండ్ సమసయూ పరిష్కరిుంచే వరకు పోరాడుతామని తెల్పారు. ఈ కారయూక్రముంలో సుందీప్, 
శ్రీహరి, రహమాన్, శ్రీను తదితరులు పాల్్గనానిరు.

జనసేన ఆధ్వర్యింలో ఉచిత గా్యస్ కిట్ల పింపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: భీమవరుం, ప్రధానముంత్రి 
ఉజ్ల యోజన పథకుంలో భాగుంగా 
వీరవ్సరుం విగేనిశ్ర భారత్ గాయూస్ ఏజనీసా 
వ్రి ఆధ్రయూుంలో తుుందుర్రు జనసేన 
వ్రి సహకారుంతో తుుందుర్రు గ్రాముంలో 
సుమారు 60 ముందికి మొత్ుం గాయూస్ కిట్ 
ఉచితుంగా అుందిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ 
కారయూక్రముంలో గాయూస్ ఏజనీసా తరప్న డ్. 
ఆరవ సతీష్, యర్రుంశెట్టీ వెుంకట స్్మ 
మరియు బీజేపీ జిల్్ల ఉప అధయూక్షులు 

తోట గుంగరాజు, జనసేన ముండల అధయూక్షుడు మోకా శ్రీను ఎుంపీటీసీలు అరేట్ వ్సు, 
తాతపూడ్ రాుంబాబు, కొటుటీ సురేష్, కోయ స్రయూనారాయణ, తోట శ్రీనివ్స్, జక్కుంపూడ్ 
సతీష్ జనసేన తుుందుర్రు నాయకులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రుద్రసముద్రింలో ‘నా సేన కోసిం నా వింతు’
శతఘ్ని న్యూస్: దరిశి, జనసేన అధినేత ప్లుప్మేరకు పార్టీని బలోపేతుం చేసేుందుకు జనసేన పార్టీ 
ప్రతిషాటీత్ముంగా ప్రారుంభిుంచిన ‘నా సేన కోసుం నా వుంతు’ కారయూక్రముంలో భాగుంగా దొనకొుండ 
ముండలుం రుద్రసముద్రుంలో ‘నా సేన కోసుం నా వుంతు’ కారయూక్రముంలో పాల్్గనని దరిశి నియోజకవర్గ 
జనసేన నాయకులు, ప్రకాశుం జిల్్ల జనసేన పార్టీ లీగల్ సెల్ కారయూదరిశి వరికూట్ నాగరాజు. ఈ 
సుందర్ుంగా దరిశి నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు, ప్రకాశుం జిల్్ల జనసేన పార్టీ లీగల్ సెల్ 
కారయూదరిశి వరికూట్ నాగరాజు మాటా్లడుతూ కారయూక్రముంలో పాల్్గనని జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు తమ వుంతు విరాళ్లను జనసేన పార్టీ, 7288040505, 7288040505@upi 

నెుంబర్ కి ఫోన్ పే, గూగల్ పే, పే ట్యుం దా్రా పుంప్ుంచడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో 
మరిుంత ముందిని భాగస్్మయూుం చేయాలని ప్రకాశుం జిల్్ల జనసేన పార్టీ లీగల్ సెల్ కారయూదరిశి 
వరికూట్ నాగరాజు ప్లుప్నిచ్్చరు. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గనానిరు.

బాధిత కుటింబానికి ఆరిథిక సహాయిం అిందిించిన మేడ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరుం నియోజకవర్గుం, రాజానగరుం ముండలుం పాత వెలుగబుంధ గ్రామానికి చెుందిన 
జనసైనికుడు కొనానిళ్ల క్రితుం ఆత్మహతయూ చేసుకునని నురుకురి్ స్్ములు అకాల మరణుం తరా్త వ్రి కుటుుంబుం 
కషటీలో్ల ఉనానిరు అనని మాట తెలుసుకునని రాజానగరుం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇుంచ్ర్జి మేడ గరుదత్ 
ప్రస్ద్ వ్రిని పరామరిశిుంచి జనసేన పార్టీ తరుప్న ఇుంచ్ర్జి 5,000₹ భరోస్గా ఇవ్డుం జరిగిుంది. ముండల 
జనసేన పార్టీ కనీ్నర్ బతి్న వెుంకనని దొర వ్రిని కల్స మనోధైరాయూనిని కల్పాుంచ్రు. ఈ కారయూక్రముంలో పాత 
వెలుగబుంధ జనసేన పార్టీ జనసైనికులు పెదిదుశెట్టీ రమేష్, నునని రాజా, సుండ్రు స్మీ, మానిని మణికుంఠ, 
ప్రగడ సుబుబు, బతు్ల తేజ, ముసముళ్ల ప్రస్ద్, రామ్ ప్రభు, సుంగీశెట్టీ సీతారామ్, చల్్ల ప్రస్ద్ తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

దేవి నవరాత్రుల మహోతస్వాలలో జనసేన పార్్ట రాజమిండ్రి సటీ ఇించార్జ్ అనుశ్రీ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజముండ్రి సటీ, స్థునిక చుందా సత్ుం వదదు శ్రీ ద్వి నవరాత్రుల మహోతసావ్ల 

సుందర్ుంగా బెుంగాలీ సోదరుల ఆహా్నుం మేరకు ముఖయూఅతిథిగా జనసేన పార్టీ రాజముండ్రి 
సటీ ఇుంచ్ర్జి అనుశ్రీ సతయూనారాయణ హాజరవడుం జరిగిుంది. ఉతసావ కమటీ సభుయూలు అనుశ్రీ 
సతయూనారాయణను స్్మయజుల పవన్ కుమార్ మరాయూదలతో స్దరుంగా ఆహా్నిుంచడుం 
జరిగిుంది, ఆలయ ప్రోహితులు ప్రతేయూక పూజలు నిర్హిుంచ్రు. అనుంతరుం దుర్గమ్మ 
ముండపానిని దరిశిుంచుకుని ఆశీరా్దుం తీసుకునానిరు. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన పార్టీ జిల్్ల 
జాయుంట్ సెక్రెటర్ వై.వి.డ్ ప్రస్ద్, రాజముండ్రి కార్పారేషన్ కారయూదరిశి గణ్ణుం శాయూుంసుుందర్, 
రాజముండ్రి సటీ కార్పారేషన్ జాయుంట్ సెక్రెటర్ ద్వకివ్డ్ పాల్్గనానిరు.

ఏడ్ద వీరమ్మ కుటింబాని్న పరామరి్శించిన శ్రీధర్ 
పిల్్ల

శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాప్రుం 
నియోజకవర్గుం, ప్ఠాప్రుం ముండలుం, 
భోగాప్రుం గ్రాముం నుందు ఏడ్ద 
వీరమ్మ అకాల మరణానికి చిుంతిస్్ 
ప్ఠాప్రుం జనసేన నాయకులు శ్రీ 
విష్్ణ హాసపాటల్ అధినేత డ్కటీర్ శ్రీధర్ 
ప్ల్్ల ఏడ్ద వీరమ్మ కుటుుంబానిని 

పరామరిశిుంచడుం జరిగిుంది. వ్రి కుటుుంబ అవసరాల నిమత్ుం 50 కేజీల బియయూుం 
ఆరిథుక సహాయుంగా అుందిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో కటాటీ నానాజీ, అడపా 
శవరామకృష్ణ, పోతుల బాబిజి, పాలెుం బాబిజి, అనుంత వీరబాబు, కే శ్రీనివ్స్, ప్ 
త్రిమూరు్లు, ప్ చినని, నక్క ఏసు, గుంధుం నాని, మరియు జనసైనికులు, గ్రామ పెదదులు 
పాల్్గనడుం జరిగిుంది.

దేవీ నవరాత్రుల సిందర్ింగా జనసేన ఆధ్వర్యింలో 
అన్నసింతర్పణ

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ జిల్్ల గాజువ్కలో 
దురా్గభవ్ని నవరాత్రులు సుందర్ుంగా 
అననిదానుం కారయూక్రముంలో జనసేన పార్టీ 
రాష్ట్ర గ్ుండ్ లెవెల్ ప్రోగ్రామర్ కేశవరావు 
పాల్్గనానిరు. ఈ కారయూక్రముంలో సీటీల్ 
పా్లుంట్ ఎుంపా్లయ్ జనసేన పార్టీ గాజువ్క 
నాయకులు విుందుల వెుంకటరమణ 
కలశపూజు మరియు అననిసుంతరపాణ 
కారయూక్రమానికి 300 ముంది మహిళలకు 
అరిధికస్యుం చేస్రు. మరియు 

జనసైనికులు చిర్రాజు, జనసేన వీరమహిళలు భార్ ఎతు్న హాజరయయూ అదు్తుంగా 
కారయూక్రమానిని జయప్రదుం చేయడుం జరిగిుంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వింగా వీరబాబు కుటింబానికి 46 వేల రూపాయలను అిందిించిన బిండారు
శతఘ్ని న్యూస్: డ్కటీర్ బి.ఆర్ అుంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్్ల, కొత్పేట నియోజకవర్గుంలోని, కొత్పేట 
ముండలుం వ్నపల్్ల గ్రాముంలోని ఇటీవల ప్రమాదవశాతు్ మరణిుంచిన వుంగా వీరబాబు కుటుుంబ 
సభుయూలను, జనసేన ప్రముఖ నాయకులు బుండ్రు శ్రీనివ్స్ నాయకత్ుంలో పరామరిశిుంచి, వ్రి 
కుటుుంబ సభుయూలకు 46 వేల రూపాయలను ఆరిథుక సహాయుంగా అుందజేస, తమ మానవతా్నిని గొపపాగా 
చ్టుకునానిరు. జనసేన పార్టీ కొత్పేట నియోజకవర్గ ఇనా్చర్జి బుండ్రు శ్రీనివ్స్ మాటా్లడుతూ… 
ఎదుట్ వయూకు్లు, కషాటీలో్ల ఉనని వ్రికి ఆదుకోవడమే జనసేన పార్టీ సదాధిుంతమని, జనసేనాని పవన్ 
కళ్యూణ్ వ్రి గొపపా ఆశయమని, వ్రి అడుగజాడలో్ల నియోజకవర్గ ఇనా్చరిజిలుగా మేముంతా, జిల్్ల 
కారయూదరుశిలు, జనసైనికులు, కారయూకర్లు, వీర మహిళలు నిరుంతరుం నాకు వెననిుంటే ఉుంటూ, ననుని 
ముుందుకు నడ్ప్సు్నని నా జనసేన కుటుుంబానికి, నాకు తోడుగా నా వెుంట నడుసు్నని గ్రామ, ముండల 
నాయకులకు, కారయూకర్లకు మర్క్కస్రి ధనయూవ్దాలు కృతజ్ఞతలు తెల్యజేయుచునానినని అనానిరు. 
నిజాయతీగల జనసేనాని ల్ుంట్ గొపపా వయూకి్ యొక్క నాయకుడ్ నాయకత్ుం రేప్ రాబోయే రోజులో్ల, 

ఈ రాషా్రానికి, ఈ ద్శానికి జనసేనాని ఎుంతో ఉపయోగమని, ఆుంధ్రరాష్ట్ర భవిషయూతు్ మారాలుంటే జనసేనానిని రేప్ రాబోయే రోజులో్ల కచి్చతుంగా గెల్ప్ుంచ్లని, గెలుస్్రని, జనసేనాని 
పవన్ కళ్యూణ్ వ్రు ఏ ఒక్క కుల నాయకుడు కాదని, అనిని వరా్గల వ్రికి అుండగా నిలబడ ఆపదాబుుంధవుడు అని, ఒక్కస్రి అధికారుంలోకి జనసేనాని రావ్లని, ముఖయూముంత్రి కావ్లని 
ఈ సుందర్ుంగా తెల్యజేశారు. ఈ కారయూక్రముంలో వ్నపల్్ల గ్రామ జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయూకర్లు, మరియు కొత్పేట ముండల జనసేన నాయకులు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

ఆత్మకూరులో జనసేన పార్్ట ఆత్్మయ సమావేశింలో
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీశైలుం నియోజకవర్గుం, ఆత్మకూరులో జనసేన పార్టీ ఆతీ్మయ సమావేశుంలో నాయకులు 
శ్రీరాములు ఆధ్రయూుంలో ఘనుంగా జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథిగా స్య కార్్క్ గౌడ్ 
పాల్్గనానిరు. స్య కార్్క్ పార్టీ కారయూకర్లతో, జనసైనికులతో నియోజకవర్గుంలో పార్టీ బలోపేతానికి కృషి 
చేసే విధుంగా ముుందుకు రావ్లని దానికి తగ్గటు్లగా ప్రణాళ్కతో వచ్్చనని అనానిరు. రాబోయే రోజులో్ల 
శ్రీశైలుం నియోజకవర్గుంలో జనసేనా పార్టీని అడ్డిగా మర్చబోతునానిమని జనసేన కారయూకర్లకు దిశానిరేదుశుం 
చేశారు. ఈ కారయూక్రమానికి ఆత్మకూరు ముండలుం నుుంచి అరుణ్, స్రి, శాయూమ్, హబిబుల్ల, వెలుగోడు 
ముండలుం నుుంచి శాలు బాషా, వీరమహిళ సుకనయూ, శ్రీశైలుం ముండలుం నుుంచి బుజిజి, మహానుంది ముండలుం 
నుుంచి మల్్ల, రామయయూ, బుండ్ ఆత్మకూరు నుుంచి సురేుంద్ర, అబ్రహుం తదితరులు పాల్్గనానిరు.

జనింతో జనసేన 22వ రోజు
గిరిజన ప్రాుంతాలో్ల జనసేన నాయకులు పరయూటన
బూరజిమనగూడ్, సోముదాలవలస గ్రామాలలో జనుంతో జనసేన 22వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస నియోజకవర్గుంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు కొత్కోట 
నాగేుంద్ర, కోరుకొుండ మలే్లశ్రరావు, అుంప్ల్ విక్రమ్(ఎుంపీటీసీ) నాయకులు మరియు 
కొల్ల జయరామ్ ఆధ్రయూుంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశీసుసాలతో జనుంతో 
జనసేన కారయూక్రముంలో భాగుంగా 22వ రోజు బూరజిమనగూడ్, సోముదాలవలస 
గ్రామాలలో ఇుంట్ుంట్కి వెళ్్ల జనసేన సదాధిుంతాలను మరియు రాష్ట్రుంలో ఉనని సమసయూలను 
ప్రజలకి అరథుమయేయూ విధుంగా చెపపాడుం జరిగిుంది. ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలు బాగుండ్ల్, 
మన రాష్ట్రుం అభివృదిధి చెుందాల్ అుంటే భవిషయూతు్లో వచే్చ ఎనినికలో్ల జనసేన పార్టీని 
ఆదరిుంచి, గాజు గా్లస్ గరు్కి ఓటు వేస, జనసేన పార్టీని గెల్ప్ుంచవలసుందిగా ప్రతి 
ఒక్కరిని పేరుపేరునా కోరడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు 
కొత్కోట శ్రీనివ్సరావు, సైరుగాప్ సుంతోష నాయుడు, మోహన్, జనసేన కారయూకర్లు, 
మరియు గ్రామ ప్రజలు పాల్్గని విజయవుంతుం చేసనుందుకు ప్రతి ఒక్కరికీ పేరు పేరునా 
ధనయూవ్దాములు తెల్యజేసుకుుంటునానిమని తెల్పారు.

క్రీడా స్్పరితుని నిింపుతున్న జనసేన
రాజుంపేట నియోజకవర్గుంలోని సుుండుపల్్ల, వీరబల్్ల ముండల్ల 11 క్రికెట్ టీమ్ లు 
క్రికెట్ మాచ్ లలో పాల్్గని క్రీడ్ స్పారి్ని నిుంపారు.
విననిర్సా చిననిగొల్లపల్్ల మరియు రననిర్సా క్రిష్ణమయయూ పలె్ల టీమ్ లకు అభినుందనలు
మాయూన్ ఆప్ ది సీర్శ్ గగి్గల్ల శవకుమార్ కు మరియు మాయూన్ ఆప్ ద మాయూచ్ గొల్ల బాబు 
నాయుడ్కి ప్రతేయూక అభినుందనలు
క్రీడలు ఐకయూత పెుంపుంద్ుందుకు ద్హద పడతాయ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజుంపేట, యువకులలో ఐకయూత పెుంపుంద్ుందుకు క్రీడలు ద్హద 
పడతాయని తెలుగద్శుం పార్టీ బీసీ స్ధికారక సమతి రాష్ట్ర కనీ్నర్ శవప్రస్ద్ 
నాయుడు(గటటీబాబు) పేర్్కనానిరు, ట్.సుుండుపల్్ల ముండలుంలోని చినని గొల్లపల్్ల 
గ్రాముంలో గత మూడు రోజులుగా క్రికెట్ పోటీలు నిర్హిుంచ్రు. ముగిుంప్ 
కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథులుగా గరిగిుంజకుుంట శవప్రస్ద్ నాయుడు(గటటీబాబు), 
జనసేన నాయకురాలు రెడ్డి రాణి పాల్్గనానిరు. ఈ సుందర్ుంగా గటటీబాబు మాటా్లడుతూ 
యువకులలో ఐకయూత కల్గి ఉననిప్పాడ గ్రామీణ ప్రాుంతాలు ప్రశాుంత వ్తావరణుంలో 
అభివృదిధి చెుందడ్నికి వీలుుంటుుంది అనానిరు, చిననిగోళ్లపల్్ల గ్రాముంలో మరినిని క్రీడ్ 
పోటీలు నిర్హిుంచేుందుకు చేయూతను ఇస్్ననానిరు. జనసేన నాయకురాలు రెడ్డి 
రాణి మాటా్లడుతూ క్రీడ్కారులు గెలుప్ ఓటములను సమానుంగా సీ్కరిుంచ్ల్ అని 
అనానిరు. యువకులు క్రీడ్స్ఫూరి్ కల్గి ఉననిప్పాడ ఐకయూత పెుంపుందుతుుంది అనానిరు. 
అనుంతరుం మొదట స్థునుంలో నిల్చిన చిననిగొల్లపల్్ల జటుటీకు గరిగిుంజకుుంట శవప్రస్ద్ 
నాయుడు(గటటీబాబు) చేతులు మీదుగా రూపాయలు 10,016/-, అద్విధుంగా రననిర్ 
గా నిల్చిన స్నిపాయ జటుటీకు మల్శెట్టీ వెుంకట రమణ చేతుల మీదుగా రూపాయలు 
5,016/- అుందజేస్రు. అల్గే ఈ పోటీలలో అతయూుంత ప్రతిభ కనబరిచిన శవకు 
మాయూన్ ఆఫ్ ద సర్స్ అుందజేశారు. ఈ కారయూక్రముంలో రాజుంపేట చిరుంజీవి యూత్ 
అధయూక్షుడు నాగారుజిన, యుండపల్్ల ట్డ్ప్ యువ నాయకులు దుగ్గనపల్్ల వెుంకట రమణ 
రెడ్డి(బాబు) గరిగిుంజకుుంట శ్రీనివ్సులు నాయుడు, రెడ్డి మల్లపపా నాయుడు, గగి్గళ్ల 
వెుంకటేష్, గగి్గళ్ల శ్రీనివ్సులు, స్నిపాయ రెడడియయూ, కోట్కె సుబబురామపపా నాయుడు, 
ప్.రెడడియయూ తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వైసపి ప్రభుత్విం పించాయత్లకు పింగనామాలు
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన, గ్రామస్థుయలో అమలో్ల ఉుండ అతి ప్రాచీన పాలనా వయూవసేథు పుంచ్యతీ. దీనేని స్థునిక 
స్పరిపాలనా సుంసథుల వయూవసథు, పుంచ్యతీరాజ్ వయూవసథు అని కూడ్ అుంటారు. గ్రామరాజయూుం దా్రా రామరాజయూుం 
ఏరాపాటు చేయాలని గాుంధీజీ కలలు కనానిరు. ఆయన దృషిటీలో ప్రతి గ్రామపుంచ్యతీ ఒక చినని గణతుంత్ 
రాజయూుం. ద్శాభివృదిధికి మూలుం గ్రామాభివృద్ధి. అుందువల్ల గ్రామాభుయూదయానికి గ్రామపుంచ్యతీల ఏరాపాటు, 
వ్ట్కి విస్ృత అధికారాలు ఇవ్డ్నికి రాజాయూుంగుం ప్రాధానయూుం ఇచి్చుంది. పుంచ్యతీరాజ్ వయూవసథులో గ్రామాల 
అభివృదిధికి ఆ గ్రామ ప్రజలే పాటుపడటానికి వీలు కల్పాుంచ్రు. భారతద్శుంలో మూడుంచెల పుంచ్యతీరాజ్ 
వయూవసథును ప్రారుంభిుంచిన తొల్ రాష్ట్రుం రాజస్థున్ కాగా, ఆుంధ్రప్రద్శ్ రెుండోది. 1959 నవుంబరు 1న ఆుంధ్రప్రద్శో్లని 
మహబూబ్ నగర్ జిల్్ల షాద్ నగరో్ల ఈ వయూవసథును ప్రారుంభిుంచ్రు. 73వ రాజాయూుంగ సవరణకు అనుగణుంగా 
ఆుంధ్రప్రద్శ్ ప్రభుత్ుం 1994లో కొత్ పుంచ్యతీరాజ్ చటాటీనిని చేసుంది. ప్రసు్త వయూవసథు దీనికి అనుగణుంగా 

ఉుంది. దాదాప్ 30 లక్షల ముంది ప్రజాప్రతినిధులతో నడుసు్నని పుంచ్యతీరాజ్ వయూవసథు ప్రపుంచుంలోనే అతి పెదదు ప్రజాస్్మయూ వయూవసథు, వైసీపీ ప్రభుత్ుం పుంచ్యతీ వయూవసథును పూరి్గా 
నిర్్రయూుం చేసో్ుంది. 15వ ఆరిథుక సుంఘుం ఇచి్చన నిధులను కూడ్ ప్రభుత్ుం తీసుకోవడుం దురా్మర్గుం. 15వ ఆరిథుక సుంఘుం 2021-22 సుంవతసారానికి రెుండో విడత ఇటీవల విడుదల 
చేసన దాదాప్ ₹. 948 కోటు్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్ ఖజానాకు జమ అయ 20-30 రోజులైనా పుంచ్యతీలకు కేటాయుంచకుుండ్ కాలయాపన చేసు్నానిరు. తన కనానితల్్ల ల్ుంట్ ఉనని 
ఊరికి సేవ చేదాదుమని ఎనినికైన సరపాుంచులకు నిరాశ్ ఎదురైుంది. తొల్రోజులో్ల ఎనినికైన సరపాుంచులు తాము ఎనినికైన తరా్త ఎపపాట్ నుుంచో పెుండ్ుంగో్ల ఉనని కొనిని పనులను తమ సుంత 
ఖరు్చలతో పూరి్ చేశారు. కొుందరు సరపాుంచ్ అయతే అప్పా చేస మర్ పనులు చేశారు. ఆ బిలు్లలు రాక అనేక ముంది సరపాుంచులు ఆరిథుక ఇబబుుందులు పడుతునానిరు. బానిసత్ుంలో బతకడుం 
కుంటే సే్చ్ఛ కోసుం పోరాడుతూ ప్రాణాలు పోగొటుటీకోవడుం ఉత్మమని పెడన జనసేన నాయకులు ఎస్.వి.బాబు అనానిరు.

మహాతు్మనికి ల్యర్ కుింటమదిది జయరామిరెడ్డి ఘన నివాళి
శతఘ్ని న్యూస్: అనుంతప్రుం, జాతిప్త మహాతా్మగాుంధీ జయుంతి మరియు ల్ల్ బహుదూర్ శాస్త్రిల జయుంతి 
సుందర్ుంగా అనుంతప్రుం జిల్్ల జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు ల్యర్ కుుంట్మదిదు జయరామరెడ్డి ఆధ్రయూుంలో 
మహాతా్మ గాుంధీకి మరియు ల్ల్ బహుదూర్ శాస్త్రికి, పాల్భిషేకుం, పూల్భిషేకుం చేస ఘనుంగా నివ్ళ్లరిపాుంచడుం 
జరిగిుంది. అనుంతప్రుం నియోజకవర్గుంలో జే.ఎన్.ట్.యు కాలేజ్ మొదట్ గేట్ ముుందు ఉనని మెయన్ రోడ్ లో అతి 
ప్రమాదకరమైన గుంతలు పడ్ ప్రజలు నానా ఇబబుుందులు పడుతునానిరు. స్థునిక ప్రజలు ఇక్కట్లను గమనిుంచి ప్రజల 
సౌకరాయూరథుుం ల్యర్ కుుంట్మదిదు జయరాుం రెడ్డి సుంత నిధులతో రోడుడికు మరమ్మతు్లు చేయడుం జరిగిుంది. మహాతా్మ 

గాుంధీ, ల్ల్ బహుదూర్ శాస్త్రి స్ఫూరి్తో జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాల స్ధనలో భాగుంగా జనసేన పార్టీ తరప్న సేవ్ కారయూక్రముం చేయడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో 
ల్యర్ కుుంట్మదిదు జయరాుం రెడ్డితో పాటు అనుంతప్రుం జిల్్ల లీగల్ సెల్ అధయూక్షులు మురళీకృష్ణ, జిల్్ల ఉపాధయూక్షులు అుంకె ఈశ్రి, తాడ్పత్రి ఇనా్చరిజి కడపల శ్రీకాుంత్ రెడ్డి, జిల్్ల ఐట్ 
అధయూక్షులు శాయూుంసుుందర్, అనుంతప్రుం నగర అధయూక్షులు పదిల్ బాబురావు, అనుంతప్రుం జిల్్ల కారయూదరిశి చొపపా చుంద్ర, ప్రుషోత్ుం రెడ్డి, మెరుగ శ్రీనివ్స్ ప్టటీపరి్ ఐట్ కోఆరిడినేటర్ 
విష్్ణవరధిన్, ఉరవకొుండ ఐట్ కోఆరిడినేటర్ సుదీర్, అనుంతప్రుం జిల్్ల ఐట్ విభాగుం సభుయూలు గిరిప్రస్ద్, లక్ష్మీనరసపపా, నగర ప్రధాన కారయూదరిశి ధరాజ్ బాషా, పాలగిరి చరణ్ తేజ, 
ఊటూరు జయకృష్ణ, భవ్ని నగర్ ముంజునాథ్, తోట మోహన్ మరియు జనసేన నాయకులు కారయూకర్లు పెదదు ఎతు్న పాల్్గనానిరు.

గిరిసేన జనసేన – జనిం వదదికు 
జనసేన 14వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: పార్తీప్రుం మనయూుం జిల్్ల, పాలకొుండ నియోజకవర్గుం, వీరఘటటీుం 
ముండలుం గిరిసేన జనసేన – జనుం వదదుకు జనసేన 14వ రోజు కారయూక్రముంలో 
భాగుంగా పెదూదురు గిరిజన గ్రాముంలో వీరఘటటీుం ముండల జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభుయూలు పరయూట్ుంచడుం జరిగిుంది. జనవ్ణి – జనసేన భరోస్ కారయూక్రముం దా్రా 
ప్రజల సమసయూలను పవన్ కళ్యూణ్ తెలుసుకునే విధానుం, సమసయూల పట్ల సపాుందిసు్నని 
పదధితి ఆుంధ్రరాష్ట్ర ప్రజలను ముంత్ముగధిలను చేసు్ుంది ప్రజలకు జనసేన భరోస్గా 
నిలుసో్ుందని మతసా ప్ుండర్కుం అనానిరు. ఇప్పాడు ఉనని ముఖయూముంత్రి గెల్చే వరకు 
ముదుదులు పెట్టీ గెల్చిన తరా్త పనునిలతో గద్దుస బసుసా ఛార్జిలు, నితాయూవసర వసు్వుల 
ధరలు పెుంచేస మూడళ్ల పాలనలో మాల్ుంట్ వ్రికి ముచె్చమటలు పట్టీసు్నానిరని 
గిరిజన ప్రజలు అుంటు, తమ ప్రధాన సమసయూలు వివరిుంచ్రు. అనుంతరుం జనసేన జాని 
మాటా్లడుతూ ప్రజల కోసుం పోరాడుతూ, ప్రజల పక్షాన నిలబడ్న నాయకుడు పవన్ 
కళ్యూణ్, అటువుంట్ వయూకి్ని ముఖయూముంత్రిని చేదాదుమని అనానిరు. మన రాష్ట్రుంలో ఆత్మహతయూ 
చేసుకునని మూడు వేలముంది కౌలు రైతుల కుటుుంబాలకు లక్ష రూపాయలు చెప్పాన 
ముపె్పా కోట్ల రూపాయలు తన సుంత డబుబుని పుంచుతునానిరు ఈరోజు కోటా్లదిముంది 
అతనికి అుండగా నిలబడతునానిరని అనానిరు. దతి్ గోపాలకృష్ణ మాటా్లడుతూ ఉచిత 
గాయూస్, మహిళకు 33% రిజరే్షన్, ఎల్.కే.జీ నుుండ్ పీజీ ఉచిత విదయూ అుందిుంచనునానిరు. 
రాబోయే ఎనినికలో్ల కులమతాలకు అతీతుంగా అనిని వరా్గల ప్రజలు పవన్ కళ్యూణ్ కి 
మదదుతు పలకడుం ఖాయుం, జనసేన విజయకేతనుం తథయూుం అని కరే్ణన స్య పవన్ 
ఆశాభావుం వయూక్ుం చేశారు. గిరిసేన జనసేన – జనుం వదదుకు జనసేన కారయూక్రముం దా్రా 
విశ్ష సపాుందన ప్రజల నుుండ్ వసు్ుంది అనానిరు. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన క్రియాశీలక 
సభుయూలు బి.ప్.నాయుడు, వ్విలపల్్ల నాగభూషన్, కుంటు మురళ్, గమ్మడ్ సుధాకర్, 
దూస ప్రణీత్, సుండ్ సుమన్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

నెల్్లరు జనసేన పార్్ట క్రికెట్ టోర్నమింట్ లో 
జనసేన పార్్ట జట్ట ది్వత్యస్థినిం

శతఘ్ని న్యూస్: నెలూ్లరు, నెలూ్లరు 
నగరుం జనసేన పార్టీ క్రికెట్ 
టోరనిమెుంట్ పది రోజులుగా 
జనసేన నాయకులు రేవుంత్ 
మరియు సుల్్న్ నిర్హణలో 
20 జటు్ల తలపడగా జనసేన పార్టీ 
జటుటీ (జ ఎస్ ప్) ది్తీయ స్థునుం 
గెల్చిుంది. ప్రథమ, ది్తీయ, 
తృతీయ జటుటీలకు, మాయూన్ ఆఫ్ ద 

మాయూచ్ లకు జనసేన పార్టీ నాయకులు గనుకుల కిషోర్, దుగి్గశెట్టీ సుజయ్ బాబుచప్పాడ్ 
శ్రీనివ్సులు రెడ్డి, షేక్ ఆల్యా చేతుల మీదుగా బహుమతులు ప్రధానుం జరిగిుంది.

మహాతు్మనికి నివాళులు అరి్పించి ‘నా సేన కోసిం 
నావింతు’ ప్రారింభిించిన కుప్పిం జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: కుపపాుం, గాుంధీ 
జయుంతి సుందర్ుంగా ఆదివ్రుం 
శాుంతిప్రుం జనసేన పార్టీ కారాయూలయుంలో మహాతు్మనికి నివ్ళ్లరిపాుంచడుం జరిగిుంది. 
తదనుంతరుం, జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయ  స్ధనలో భాగుంగా, చితూ్రు 
జిల్్ల అధయూక్షులు డ్.పసుప్లేట్ హరిప్రస్ద్ స్చనలతో, కుపపాుం నియోజకవర్గ 
ఇనా్చర్జి డ్.మదిదునేని వెుంకట రమణ పరయూవేక్షణలో శాుంతిప్రుం ముండల అధయూక్షుడు 
కిషోర్ అధయూక్షతన ఆదివ్రుం ఉదయుం 10 గుంటల నుుండ్ మధాయూహనిుం 3 గుంటల 
వరకు శాుంతిప్రుం ముండల పరిధిలో ‘నా సేన కోసుం నావుంతు’ కారయూక్రముం చేపటటీడుం 
జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో జిల్్ల కారయూదరిశి రామమూరి్, సుంయుక్ కారయూదరుశిలు వేణు, 
మునెపపా, సమన్యకర్ అరుణ్, ముండల కారయూవర్గ సభుయూలు శ్రీకాుంత్, రవి, సురేష్, 
కె వి ప్రస్ద్, కిరణ్, సుంపత్, మణి మొదలగ నాయకులు పాల్్గని కారయూక్రమానిని 
విజయవుంతుం చేయడుం జరిగిుంది.

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

దేవీ నవరాత్రి ఉతస్వాలలో అమ్మవారిని 
దరి్శించుకున్న కిందుల

శతఘ్ని న్యూస్: రాజముండ్రి రూరల్, కాతేరు గ్రాముం మల్లయయూ పేటలో జనసేన పార్టీ 
కారయూకర్లు నిర్హిసు్నని ద్వి నవరాత్రి ఉతసావ్లలో ఉమ్మడ్ తూరుపాగోదావరి జిల్్ల 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కుందుల దురే్గష్, రూరల్ ముండల అధయూక్షులు స.హెచ్. చినానిరావు 
అమ్మవ్రిని దరిశిుంచుకొని పూజలు చేయడుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో రాజముండ్రి 
రూరల్ ముండల ప్రధాన కారయూదరిశి ఎుం.శ్రీనివ్స్, కారయూదరిశి జి.రాజేశ్రి, ఆర్.మణికుంఠ, 
చుందు, ట్.మణికుంఠ, కె.ప్రస్ద్, గాయత్రి, తేజ, స్య, విజయలక్ష్మి, గాుంధీ, తిరుపతి, 
శ్ఖర్, భవ్ని భకు్లు, ఉతసావ కమటీ సభుయూలు, పార్టీ జనసైనికులు, వీరమహిళలు 
పాల్్గనానిరు.

మహాతు్మడు కలలు కన్న స్వరాజ్యిం జనసేనతోనే స్కారిం
శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాప్రుం, మహాతా్మ గాుంధీ 153వ జయుంతిని ప్రస్కరిుంచుకుని కాకినాడ జిల్్ల ప్ఠాప్రుం టౌన్, గొల్లప్రోలు టౌన్ లో జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూుంలో ఆదివ్రుం జనసేన 
పార్టీ ఇనా్చరిజి శ్రీమతి మాకినీడ్ శ్ష్కుమారి మహాతా్మ గాుంధీ విగ్రహానికి పూలమాలవేస నివ్ళ్లరిపాుంచడుం జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా శ్ష్కుమారి మాటా్లడుతూ ఆుంగే్లయుల పాలన 
నుుండ్ భారతద్శానికి స్తుంత్ుం స్ధిుంచిన నాయకులలో మహాతా్మ గాుంధీ అగ్రగనుయూడని. సతయూుం, అహిుంస మారా్గలని ఆయుధాలుగా చేసుకుని స్తుంత్ పోరాటానికై నడుుం బిగిుంచి 
ఉప్పా సతాయూగ్రహుం, సహాయ నిరాకరణ ఉదయూముం వుంట్ అనేక శాుంతియుత పోరాటాలను చేస భారతీయులను స్తుంత్ ఉదయూముంలో ఏకుం చేస విద్శీ పాలన నుుండ్ ద్శానికి స్తుంత్ుం 
రావటానికి విశ్షమైన కృషి చేశారని ఆయన గొపపా సేవలు నేట్ యువతకి స్ఫూరి్దాయకమనానిరు. గ్రామాలే ద్శానికి పటుటీకొమ్మలని గ్రామ స్రాజయూుం వైప్ నేతలు అడుగలు వేయాలని 
స్చిుంచిన గొపపా వయూకి్ మహాత్మ గాుంధీ అని కొనియాడ్రు. ఈ కారయూక్రముంలో జిల్్ల కారయూదరిశి మొగల్ అపాపారావు, ముండల ప్రెసడుంట్ అమరాది వల్్ల రామకృష్ణ, ప్ణయూముంతుల మూరి్, 
మాజీ మునిసాపల్ కౌనిసాలర్ లు వేణు నారాయణరావు, కర్రీ కాశీ విశ్నాథ్, గోప్ సురేష్, ఎుంపీటీసీ అభయూరిథు రాసుంశెట్టీ కనాయూకర్రావు రాచకొుండ సతయూనారాయణ, జనసేన గ్రామ వైస్ 
ప్రెసడుంట్ ఎనుగుంట్ హరిబాబు, మేళుం బాబీ, బుర్రా స్రయూ ప్రకాష్, వినుగొుండ అమ్మజిజి, గననిబతు్ల రాుంబాబు, పెనుపోతుల నాని బాబు, పసుప్లేట్ దురా్గప్రస్ద్, మరియాల చిట్టీ, 
ద్శరెడ్డి సతీష్, బావిశెట్టీ నుంది, పబిబునీడ్ దురా్గప్రసద్, తోట సతీష్, కుంద సోమరాజు, కరెడ్ల రాజు, మేడ్శ్ట్టీ మణికుంఠ, మతసా అపాపారావు, వల్లభశెట్టీ మణి, చేదులూరి అరుజిన్, ఏసుబాబు, 
వెలుగల లక్షష్మణ్, కరప్రెడ్డి మణికుంఠ, రాయవరప్ శవదుర్గ, పనానిడ మురళీకృష్ణ, షేక్ మస్్న్ జనసైనికులు, వీరమహిళలు, కారయూకర్లు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

జనసైనికులతో సమావేశిం నిర్వహించిన డా.వడ్లపట్ల స్యిశరత్
శతఘ్ని న్యూస్: దెుందులూరు నియోజకవర్గుం, దెుందులూరు ముండలుం పోతున్రు మరియు మేదినరావుపాలెుం గ్రామాలలో జనసైనికులతో సమావేశుం నిర్హిుంచిన ఉమ్మడ్ పశ్చమ 
గోదావరి జిల్్ల కారయూదరిశి డ్.వడ్లపట్ల స్యశరత్. ఈ సమావేశుంలో క్షేత్ స్థుయలో పార్టీని బలోపేతుం చేయడ్నికి తీసుకోవ్ల్సాన చరయూలు గరిుంచి అనిని వరా్గలవ్రికి రాజాయూధికారానిని 
దగ్గర చేసే దిశగా కారయూకర్లు కృషి చేయాలని పేర్్కుంటూ, పార్టీ నుుంచి కావలసన మదదుతు అనిని రకాలుగా అుందజేస్్మని హామీ ఇవ్డుం జరిగిుంది. ఈ కారయూక్రముంలో జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

బీడీ కారి్మకుల జీవితాలో్ల మారు్పలు తెస్తుిం : కేతింరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి
శతఘ్ని న్యూస్: సటీ నియోజకవర్గుంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు కేతుంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి ఆధ్రయూుంలో నిరి్రాముంగా 
జరుగతునని పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రముం 140 వ రోజున 49వ డ్విజన్ సుంతపేటలోని సరి చ్పల వీధి 
ప్రాుంతుంలో జరిగిుంది. ఇక్కడ ప్రతి ఇుంట్కీ తిరిగి ప్రజాసమసయూల అధయూయనుం చేస పరిషా్కరుం దిశగా పోరాడుతామని 
ప్రజలకు భరోస్ కల్పాుంచ్రు. ఈ సుందర్ుంగా కేతుంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి మాటా్లడుతూ నేడు పరయూట్ుంచిన ప్రాుంతుంలో 
అతయూధిక శాతుం సరిచ్పలు అము్మకునే వ్రు, బీడీ కారి్మకులు ఉనానిరని అనానిరు. బీడీలు చుటేటీ మహిళల్ని పలుకరిసే్ 
వెయయూ బీడీలు చుడ్తే 20 రూపాయలు ఇస్్రని, రోజుకి 2వేల వరకు బీడీలు చుట్టీ 40 రూపాయలు సుంపాదిస్్మని 
చెపాపారనానిరు. రోజుంతా కషటీపడ్నా కనీస సుంపాదన లేని వ్రి జీవితాలు గరిుంచి మనసు చల్ుంచిుందనానిరు. 
మహిళల అభుయూననితి కోసుం ప్రభుత్ుం ప్రవేశపెడుతునని పథకాలు ఏమవుతునానియని ప్రశనిుంచ్రు. కషటీపడ తత్ుం 
ఉనని ఇల్ుంట్ మహిళలకు టైలరిుంగ్, కుటు్ల, అల్్లకలు వుంట్ వివిధ అుంశాలో్ల సె్టీపెుండ్ ఇచి్చ నేరిపాుంచి స్యుం ఉపాధి 
పుంద్ మారా్గలు ఏరాపాటు చేయాల్సాన బాధయూత ప్రభుత్ుం పై ఉుందనానిరు. ఈ వైసీపీ ప్రభుతా్నికి ఎల్గో ఇటువుంట్ 
అుంశాలపై చిత్శుదిధి లేదు కనుక, నెలూ్లరు సటీలో తాము వచ్్చక ఖచి్చతుంగా ఈ పరిసథుతులో్ల మారుపాలు తెస్్మని 

కేతుంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి వ్రికి భరోస్ కల్పాుంచ్రు. ఈ కారయూక్రముంలో స్థునిక జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయూకర్లు పాల్్గనానిరు.
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