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నాగబాబును కలిసిన రాజంపేట జనసేన నాయకులు
2 లక్షల రూపాయల చెక్కు అందజేత
శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట అసంబ్లీ నియోజకవరాగానికి చందిన జనసేన నాయకులు 
జనసేన పార్టీ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు కొణిదెల నాగబాబును హైదరాబాదు 
జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో మరాయూదపూర్వకంగా కలిశారు. రాజంపేట 
నియోజకవరగా పలు సమసయూలు పార్టీ స్థితి గతుల గురంచి ఆయనకు వివరంచారు. 
అనంతరం జనసేన పార్టీకి రాజంపేట జనసేన పార్టీ ఇనాచార్జ్ మలిశెట్టీ వంకటరమణ 
రూ.2 లక్షల చకుకును తమ పార్టీ నేతల ద్్వరా నాగబాబుకు అందజేశారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కారయూదరశి రాటాల రామయయూ, జనసేన 
యువ నాయకులు పోలిశెట్టీ శ్రీనివాసులు, జనసేన యువ నాయకురాలు పోలిశెట్టీ 
రజిత, భాసకుర్ పంతులు, తాళలీపాక శంకరయయూ, చంగల్ రాయుడు, శ్రీనివాసులు, 
వంకటసుబ్బయయూ, సుండుపల్లీ నుండి జనసేన వీరమహిళ రెడిడిరాణి, వీరబలిలీ నుండి 
గుగ్గాళ్ళ నాగారుజ్న, నందలూరు నుండి ప్రశాంత్ భారతాల, కోడూరునుండి అనంత 
రాయలు, ఏనుగుల శివ, మణిలు పాల్గానానిరు.

శిధిలావస్థలో రాజీవ్ గృహకల్ప  
కళ్ళు మూసుకున్న అధికార పార్టీ

శతఘ్ని న్యూస్:  తాడేపలిలీగూడం, అనేక సమసయూలతో రాజీవ్ గృహకల్ప నివాస్తులు 
ప్రాణాలిని అరచేతిలో పెట్టీకొని జీవిసుతునానిరని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు 
బోలిశెట్టీ శ్రీను అనానిరు. జనసేన పల్లీపోరులో భాగంగా మంగళవారం స్థినిక 
రాజీవ్ గృహకల్ప అపారెటీ్మంట్ లో ఉనని ప్రజలను కలిశారు. ఆయన మాటాలీడుతూ 
త్రాగునీట్ కోసం, మురుగు నీరు పారుదల లేక, రోడలీ నిరామాణాల లేక ఇబ్బందులు 
పడుతునని అపారెటీ్మంట్ వాసులకు తాను తోడువంటాననానిరు. 
అధికార ప్రభ్త్వం అంధకారంలో ఉనని కాలని వాసులని చినని చూపు చూసతుందనానిరు. 
ఎపు్పడు కూలిపోతాయో తెలియని స్థితిలో ఉనని అపారెటీ్మంట్లీ బికుకుబికుకున కాలం 
గడపడం బాధాకరం అనానిరు. 

ఈ కారయూక్రమంలో తాడేపలిలీ గూడం మండల అదయూక్షులు అడపా ప్రస్ద్, స్థినిక 
నాయకులు కేశవబటలీ విజయ, పసుపులేట్ సతితుబాబు, పటటీణ అధయూక్షులు వరతునపలిలీ 
కాశీ, అధికారక ప్రతినిధి సజ్జ్సుబు్బ, పెంటపాడు మండల అధయూక్షులు పుల్లీ బాబ్, 
జిల్లీ నాయకులు కస్రెడిడి మధులత, రామ్ శెట్టీ సురేష్, యంట్రపాట్ రాజు, మద్దాల 
మణికంఠ, గౌరవ అధయూక్షులు అడబాల నారాయణమూరతు, జనసేన నాయకులు, 
మద్సు ఇందు, రౌతు సమరాజు, అడబాల మురళి, చాపల రమేష్, మారశెట్టీ 
పోతురాజు, నీలపాల దినేష్, మటటీ రామకృష్ణ, లింగం శ్రీను, యువరని సము, 
సమాలమమా, పసుపులేట్ లక్ష్మి, తోట ధనలక్ష్మి, గువ్వ వంకటలక్ష్మి, గొట్టీముకకుల 
రమాదేవి జనసేనసషల్ మీడియ ఇంచార్జ్ బయనపాలేపు ముఖేష్ మరయు 
జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గానానిరు.
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వైసీపీ ప్రభుత్వం కడుతవంది మూడు రాజధానులు కాదు.. 
మూడు రాజప్రాసాదాలు

• విశాఖ జగన్ రెడిడి కోటర్కీ మాత్రమే ఆరధిక రాజధాని
• రాష్ట్రంలో ఎల్ంట్ అభివృదిధి చేశారని వైసీపీ నాయకులు గరజ్స్తురు?
• దముమాంటే ప్రత్యూక హోద్, రైలే్వ జోనలీ కోసం కేంద్ం ముందు గరజ్ంచాలి
• మంత్రులకు పదవలు ఇచిచాంది పవన్ కళ్యూణ్ ని విమరశించడానికా?
• ‘పులి రాజ్’ అమర్ నాథ్ మంత్రయయూక రాష్ట్రానికి ఎనిని పరశ్రమలు వచాచాయి?
• తిరుమల కొండపై మంత్రి రోజ్ రాజకీయలు మాటాలీడతారా?
• ప్రోట్కాల్ దరశినాల పేరుతో రోజ్ ఎంత వసూలు చేసుతునానిరు?
• చిలలీర కోసం సంతకాలు చేయడం.. పవన్ కళ్యూణ్ ని తిటటీడమే ఆమె డూయూటీ
• పవన్ కళ్యూణ్ టీ్వటలీకు సమధానాలు చపా్పలి
• మీడియ సమావేశంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి పోతిన వంకట మహేష్

శతఘ్ని న్యూస్: వైసీపీ ప్రభ్త్వం రాష్ట్రంలో కడుతోంది మూడు రాజధానుల కాదని, మూడు రాజధానుల ముసుగులో మూడు రాజప్రాస్ద్ల నిరామాణం చేపడుతోందని 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి పోతిన వంకట మహేష్ వాయూఖ్యూనించారు. వైసీపీ నాయకులు, ముఖయూమంత్రి గార సనినిహితుల ఆరధిక ప్రయోజనాల కోసమే విశాఖను 
ఆరదాక రాజధానిగా ప్రకట్ంచారనానిరు. అమరావతి రైతుల పోరాటానికి యవత్ ఆంద్ప్రదేశ్ ప్రజ్నీకం మదదాతు లభించిందని, అది చూసే విశాఖలో గరజ్నలు అంటూ 
వైసీపీ నాయకులు ఊగుతునానిరని స్పషటీం చేశారు. వైసీపీ ప్రభ్త్వ అరాచక పాలన, జగన్ రెడిడి చతతు పాలన గురంచి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ టీ్వట్ చేసేతు.. సమాధానం 
చపా్పలి్సంది పోయి మంత్రులు ఇష్టటీర్తిన మాటాలీడడానిని తపు్పబటాటీరు. మంగళవారం విజయవాడ పశిచామ నియోజకవరగాంలోని జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో మీడియ 
సమావేశం నిర్వహించారు.
ఈ సందర్ంగా పోతిన మహేష్ మాటాలీడుతూ… “జగన్ రెడిడి ప్రభ్త్వం అంటే అభివృదిధికి కాదు.. కూలిచావేతలకు బ్ండ్ అంబాస్డర్ అనని విషయం రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒకకురకీ 
తెలుసు. రాష్ట్రంలో ఈ ప్రభ్త్వం కడుతోంది మూడు రాజధానులు కాదు. మూడు రాజప్రాస్ద్లు. ఇప్పట్కే తాడేపలిలీలో ఒక పాయూల్స్ కటాటీరు. ముఖయూమంత్రి భారయూ శ్రీమతి 
భారతి కోసం విశాఖ రుషి కొండలో మరో పాయూల్స్, మూడో పాయూల్స్ రాయలసీమలో కటేటీ ప్రయతనిం చేసుతునానిరు. మూడు రాజధానుల ముసుగులో మూడు రాజ ప్రాస్ద్ల 
నిరామాణం జరుగుతోంది. దీనిపై వైసీపీ మంత్రులు, ఎమెమాలేయూలు స్పందించాలి. విశాఖలో రాజధాని పెటేటీ ముందు జగన్ రెడిడి ఉతతురాంధ్రకు తెచిచాన ప్రాజెకుటీలేంట్ ప్రజలకు 
చపా్పలి. ఉతతురాంధ్ర నాయకులు చూసేతు ఇషటీం వచిచానట్టీ మాటాలీడుతారు. వారు ప్రత్యూక హోద్ గురంచి మాటాలీడుతునానిరా? విశాఖ రైలే్వ జోన్ గురంచి మాటాలీడుతునానిరా? 
ఉతతురాంధ్ర సుజల స్రవంతి గురంచి, సీటీల్ పాలీంట్ గురంచి ఎకకుడా మాటాలీడరు. ఉతతురాంధ్ర వలసల గురంచి మాటాలీడరు. ఏం మాటాలీడని మీరు ఉతతురాంద్ ప్రాంతానిని ఎల్ 
అభివృదిధి చేస్తురో ప్రజలకు సమాధానం చపా్పలి. మాటాలీడిత్ విశాఖపటనిం ఆరధిక రాజధాని అని చబుతునానిరు. విశాఖ కేవలం వైసీపీ నాయకులు, ఎమెమాలేయూలు, మంత్రులు, 
జగన్ రెడిడి సంత కోటరకి మాత్రమే ఆరధిక రాజధాని. అధికారంలోకి రాగానే స్ంహాచలం భూములు కొటేటీసే ప్రయతనిం చేశారు. ఇవాళ దసపల్లీ భూములు, రుషికొండ, 
విశాఖ చుటూటీ ఉండే ప్రభ్త్వ భూములను ఇష్టటీనుస్రం కబాజ్ చేసుతునానిరు. ఇవనీని వైసీపీ నాయకులు, ముఖయూమంత్రి గార సనినిహిత వరగాం కోసం. ఈ నాయకులు 
ఇష్టటీనుస్రం దోచుకోవడం కోసం.

• దముమాంటే కేంద్ం ముందు గరజ్ంచండి
వైసీపీ ప్రభ్త్వం అధికారంలోకి వచిచాన తరా్వత రాష్ట్రంలో ఎకకుడైనా ఒకకు ఇట్క పేరాచారా? ఒక బస్తు స్మెంట్ కలిపి నిరామాణం చేపటాటీరా? వైసీపీ నాయకులు దీనికి 
సమాధానం చపా్పలి. వైసీపీ నాయకులు మియయూవ్.. మియయూవ్ అనడం కాదు. దముమాంటే కేంద్ంలో బ్జేపీ ముందుకు వళిలీ గరజ్ంచాలి. ప్రత్యూక హోద్ కావాలి. రైలే్వ జోన్ 
కావాలి. వనుకబడిన జిల్లీలకు ఆరధిక ప్రోతా్సహం కావాలి. రాజధాని నిరామాణానికి డబు్బలు కావాలని పలీకారుడిలు పట్టీకోండి చాలు. ఆ దముమా ధైరయూం లేని మీకు ఈ గరజ్నలు 
ఎందుకు? మీకు నిజంగా పౌరుషం, దముమా, ధైరయూం ఉంటే సీటీల్ పాలీంట్ ప్రైవేటీకరంచవదదాని అడగండి. ఇవేమీ మాటాలీడని మీరు ఏం గరజ్స్తురు?
• పులిరాజ్ అమర్ నాథ్ మంత్రిగా చేస్ందేంట్ చపా్పలి
మంత్రులు ఇష్టటీనుస్రం మాటాలీడుతారు. వీరకి మంత్రి పదవలు ఇచిచాంది దేనికో అరధిం కాదు. పవన్ కళ్యూణ్ ని విమరశించడానికి, ఇష్టటీనుస్రం నోట్కి వచిచాంది 
మాటాలీడడానికి మినహా వీరకి వేరే పని లేదు. వీరు చేయలి్సన పనులనీని సకలశాఖల మంత్రి సజజ్ల రామకృష్ట్ణ రెడిడి చూసుకుంటారు. వీరేమో పవన్ కళ్యూణ్ మీద విమరశిలకు 
పరమితం అవతారు. రాష్ట్రంలో ప్రభ్త్వ ఉదోయూగాల భర్తు లేదు. ఇసుక ఇష్టటీనుస్రంగా దోచేసుతునానిరు. మదయూం ఏరులై పారుతోంది. ప్రభ్త్వ బడులు మూసేశారు. 
ఉతతురాంధ్ర నుంచి వలసలు కొనస్గుతునానియి. వయూవసథిలిని నిర్్వరయూం చేసుతునానిరు. ఈ విధమైన కక్షపూరత రాజకీయలు చేసుతునని జగన్ రెడిడి ప్రభ్తా్వనిని, వైసీపీ నాయకులిని 
ప్రజలు తరమికొటేటీ రోజులు ఎంతో దూరం లేవని జనసేన పార్టీ తరఫున హెచచారసుతునానిం. మంత్రులు ఒకరు బాయూగు వేసుకుని ట్్వటటీర్ లో ఫోట్లు పెడతారు. ఏం పీకారని 
ట్్వటటీరోలీ ఫోట్లు. ఇంకోకరు సూట్ బూట్ వేసుకుని ఫోట్లు. ఇంకొకరు పరాయూటక శాఖకే కొతతు అరధిం చపి్పన మంత్రి. వీళ్్ళ పవన్ కళ్యూణ్ గారని విమరశించేది. మీ 
జ్తకాలు రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియవా? మీకు దముమాంటే కేంద్ం ముందు గరజ్ంచండి. ప్రత్యూక హోద్ తెస్తుం. రైలే్వ జోన్ తెస్తుం. వనుకబడిన జిల్లీలకు ఆరధిక పాయూకేజీ 
కేంద్ం ముకుకు పిండి స్ధిస్తుం అని గరజ్ంచండి. రాష్ట్రానికి ఎనినివేల కోటలీ పెట్టీబడులు తెచాచారు. ఎనిని ఉదోయూగాలకు రూపకల్పన చేశారు. ఏ ఏ పరశ్రమలు తెచాచారో 
పులిరాజ్ గుడివాడ అమరానిథ్ చప్పగలరా? మీరు మంత్రి అయయూక రాష్ట్రానికి చేస్ందేంట్ చపా్పలని సవాలు విసురుతునానిం. మంత్రి పదవి వచిచాన దగగార నుంచి విశాఖ 
బ్చ్ లో ఫోట్ షూట్లీ మినహా చేస్ందేమైనా ఉంద్? స్నిమాలోలీ కామెడీ రోల్్స కోసం ఫోట్ షూట్ చేసుకుంట్నని అతనికి పవన్ కళ్యూణ్ గురంచి విమరశించే స్థియి 
ఉంద్? దముమాంటే విశాఖకు తెచిచాన ఒకకు పరశ్రమ, వేస్న రోడుడి, సీటీల్ పాలీంట్ కోసం చేస్న పోరాటం గురంచి చపు్ప. రకారడింగ్ డాను్సలు వేసుకునే నువ్వ పవన్ కళ్యూణ్ 
ని విమరశిసుతుంటే జనం నవ్వకుంట్నానిరు.
• పదే పదే తిరుమల వళ్్ళది భకితుతో కాదు
తిరుమలలో రాజకీయలు మాటాలీడరాదనని నిబంధన తుంగలో తొకికు తిరుమలలో జబరధిస్తు షోల్గా వకిలి నవ్వలు.. వకిలి చేషటీలతో మంత్రి రోజ్ కామెంట్లీ చేస్తురు. ప్రతి 
15 రోజులకి ఒకస్ర తిరుమల వళిలీ 30 మందికి ప్రోట్కాల్ దరశినం చేయించడం, బయటకు వచాచాక వార నుంచి చిలలీర వసూలు చేయడం ఆమె పనిగా పెట్టీకునానిరు. 
లేకపోత్ 15 రోజులకోస్ర అంత మందితో ప్రోట్కాల్ దరశినం ఎందుకు? ఒకోకుకకుర నుంచి ఎంత వసూలు చేసుతునానిరు. ఆమెకు ఇచిచాన శాఖ ఏంట్ ఆమెకే తెలియదు. 
విశాఖలో క్రూయిస్ కి అనుమతి ఇవ్వగానే రోజ్ ఇంట్కి బంజ్ కారు తాళ్లు వళ్్ళయనే మాటకు ఎందుకు సమాధానం చప్పడం లేదు. మీరు బంజికారు తీసుకునానిరా? 
లేద్? సమాధానం చప్పండి. పరాయూటక మంత్రిగా రోజ్ గార ఆధ్వరయూంలో రుషికొండ విధ్వంసం జరగుతోంది. రుషికొండకు మీరు బోడిగుండు కొట్టీంచారా లేద్? మీకు 
పంపిన దస్తం మీద సంతకం పెటటీడం.. చిలలీర తీసుకోవడం.. పవన్ కళ్యూణ్ ని తిటటీడం ఇదేనా మీ డూయూటీ. పరాయూవరణానిని రక్ంచాలి్సంది పోయి ఇంత విధ్వంసం సృషిటీసూతు 
ఇంకా మాటాలీడుతారా?
రోజ్ బయోపిక్ తీసేతు…
రాష్ట్ర పరాయూటక మంత్రి రోజ్ బయోపిక్ తీసేతు సనా్సర్ కూడా అవదని చాల్ మంది మాటాలీడుకుంట్నానిరు. మీ లీలలనీని బయటకు వస్తుయి. మీ మంత్రిత్వ శాఖకు మీరు 
నాయూయంగా పని చేయండి. పవన్ కళ్యూణ్ గురంచి ఇష్టటీనుస్రం మాటాలీడిత్ ఊరుకునేది లేదు.అమరావతి ఉదయూమం మరో స్వతంత్ర ఉదయూమం ల్ంట్ది. అమరావతి 
రైతుల మీద ఎనిని అవాసతువాలు ప్రచారం చేస్నా, కేసులు పెట్టీనా చకుకు చదరని ఆతమా విశా్వసంతో వారు చేసుతునని పోరాటానికి రాష్ట్ర ప్రజలు ఆమోదం తెలిపారు. పవన్ 
కళ్యూణ్ రైతుల తాయూగానిని గురతుంచి అమరావతికి మదదాతు ప్రకట్ంచారు. ఊరూరా జనసేన శ్రేణులు వారకి అండగా నిలబడుతునానిరు. ఇబ్బంది పెటాటీలని చూసేతు ప్రతిఘటన 
తప్పదు” అనానిరు.
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రాజానగరం నియోజకవర్ం నుండి నా సేన 
కోసం నా వంతుకు 15 లక్షల 62 వేల విరాళం

ఫోన్ పే, గూగుల్ పే(యు.పి.ఐ ట్రాన్్సక్షన్్స) ద్వారా 12 లక్షల 50 వేలు
చెక్కుల రూపంలో 3.12 లక్షల
శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్నగరం నియోజకవరగాం, జనసేన పార్టీకి రాజ్నగరం 
నియోజకవరగాం నుంచి ఫోన్ పే, గూగుల్ పే(యుపిఐ ట్రానా్సక్షన్్స) ద్్వరా 
12 లక్షల 50 వేలు, చకుకుల రూపంలో 3.12 లక్షల భార్ విరాళం రావడం 
జరగ్ంది. నా సేన కోసం నా వంతు కారయూక్రమం కోసం నియమించిన 
కమిటీ సభ్యూలు క్షేత్ర స్థియిలో పనిచేసూతు కారయూక్రమానిని విజయవంతం 
చేసుతునని ప్రతి ఒకకురకి ఈ సందర్ంగా జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ సభ్యూలు కొణిదెల నాగబాబు ధనయూవాద్లు తెలిపారు. జనసేన 
పార్టీ పట్షటీత కోసం ప్రజలు స్వచ్ఛదంగా భాగస్్వమయూం అవతూ, పార్టీ 
చేపడుతునని ప్రతీ కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేసుతునని విధానం పార్టీకి 
కొండంత బలంగా రూపుదిదుదాకుంట్ందని జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ సభ్యూలు కొణిదెల నాగబాబు స్పషటీం చేశారు. ఈ సందర్ంగా 
రాజ్నగరం నియోజకవరగాం నుంచి జనసేన పార్టీకి 12 లక్షల 50 వేలు 
యుపిఐ ట్రానా్సక్షన్్స ద్్వరా, 3.12 లక్షల రూపాయలు చకుకుల రూపంలో 
భార్ విరాళ్లను సేకరంచిన రాజ్నగరం నియోజకవరగాం జనసేన 
నాయకులు బతుతుల బలరామకృష్ణ, నా సేన కోసం నా వంతు కమిటీ ఉమమాడి 
తూరు్పగోద్వర జిల్లీ కోఆరడినేటర్ శ్రీమతి బతుతుల వంకటలక్ష్మిలను ఈ 
సందర్ంగా నాగబాబు ప్రత్యూకంగా అభినందించారు. అల్గే నియోజకవరగా 

స్థియిలో జనసేన పార్టీకి విరాళ్లను అందించిన జనసేన నాయకులకి, జనసైనికులకి ప్రత్యూక ధనయూవాద్లు తెలిపారు. అనంతరం మునుమాందు ఈ కారయూక్రమం నిరా్వహణకు అవసరమైన 
సూచనలు సీ్వకరసూతు.. కమిటీ బాధయూతలను విసతురంచే అంశాల గురంచి చరచాంచారు. నా సేన కోసం నా వంతు కారయూక్రమంలో భాగంగా శ్రీకృష్ణపటనిం గ్రామ సర్పంచ్ కిమిడి శ్రీరాం 
1,00,000/- రూపాయలు, పాలచరలీ జనసేన నాయకులు సూరపురెడిడి రాజ్రావ 50,000/- రూపాయలు, గంగ్శెట్టీ రాజేంద్ 20,000/- రూపాయలు విరాళ్లుగా చకుకుల 
రూపంలో అందించగా.. నియోజకవరగా స్ధియిలో 10 రూపాయల నుంచి 10 వేల రూపాయల వరకూ సుమారు రెండు వేల ఆరువందల మంది(2,600) చకుకుల రూపంలో మరయు 
ఊఫీస్ ద్్వరా విరాళ్లను అందించి వార అభిమానానిని చాట్కునానిరు. నా సేన కోసం నా వంతు కమిటీ ఉమమాడి తూరు్పగోద్వర జిల్లీ కోఆరడినేటర్ శ్రీమతి బతుతుల వంకటలక్ష్మి 
ఆధ్వరయూంలో రాజ్నగరం నియోజకవరగాంలో జరగ్న నా సేన కోసం నా వంతు కారయూక్రమాల ద్్వరా విరాళ్లను అందించిన ప్రతి ఒకకు జనసేన నాయకులకు, జనసైనికులకు బతుతుల 
బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వంకటలక్ష్మి ప్రత్యూక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

మంత్రు లు జనసేవ చేసుకోకండా 
జనసేనానిపై  నిందలు తగదు

జనసేన పార్టీ నేతల ఆగ్రహం
శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, రాష్ట్ర వైసీపీ మంత్రులు ప్రజ్సేవ చేస్తురని వారకి పదవలు అంటగడిత్ ఆ పదవలకే కళంకం కలిగేల్, ఈ మినిసటీరులీ వయూవహరసుతుంటే ప్రజ్ 
సమసయూలు వైకాపా ప్రభ్తా్వనికి తెలియలని తమ జనసేనాని ప్రశినిసేతు ద్నిపై తీరు మారుచాకోవలస్నది పోయి ప్రతిపక్షంలోని జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ను 
మంత్రులు అంబట్ రాంబాబు, ఆరేకు రోజ్లు విమరశించడం పటలీ మంత్రులపై జనసేన పార్టీ నేతలు రాజ్రెడిడి, ఆకేపాట్ సుభాషిని, సుమన్ బాబు, మునస్్వమి, బలరాం, 
సుమన్, లక్ష్మి, స్యి, పురుషోతతుం, పవన్, ఆదికేశవలు తదితరులతో కలిస్ పటటీణ అధయూక్షుడు రాజ్రెడిడి ఆగ్రహం వయూకతుం చేశారు. స్థినిక ప్రెస్ కలీబోలీ మంగళవారం 
మీడియతో వీరు మాటాలీడుతూ.. పరాయూటక శాఖ మంత్రి అయిన తరా్వత రోజ్ హైదరాబాద్, బంగుళూరు, చన్ని తదితర నగరాలలో ట్కెట్ కంటరలీను ఓపెన్ చేస్ 
వాయూపారాలు చేసుతుననిదని ఆరోపించారు. ఐటీ శాఖ మంత్రిగా అమరానిథ్ కు ఐట్ పద్నికే అరథిం తెలియదని అల్ంట్ ఆంబోతు రాంబాబులకు తమ పవన్ ను విమరశించే 
అర్హత లేదని దుయయూబటాటీరు. ఈ విలేకరుల సమావేశంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర మరయు పటటీణ నేతలు పాల్గానానిరు.

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

జనంకోసం జనసేన 317వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: జగగాంపేట, జనంకోసం జనసేన 317వ రోజులో భాగంగా జనసేన వనరక్షణ 
మొకకుల పంపిణీ కారయూక్రమం జగగాంపేట నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెట్టీ 
శ్రీదేవిసూరయూచంద్ ఆధ్వరయూంలో గోకవరం మండలం కొతతుపలిలీ గ్రామంలో జరగ్ంది. కారయూక్రమంలో 
భాగంగా మంగళవారం 1000 మొకకులు పంచడం జరగ్ంది. నేట్ వరకు నియోజకవరగాం 
మొతతుంగా 78595 మొకకులు పంపిణీ చేయడం జరగ్ంది. ఈ కారయూక్రమానిని విజయవంతం 
చేస్న తూరు్ప గోద్వర జిల్లీ జనసేన పార్టీ సంయుకతు కారయూదరశి దోసపాట్ సుబా్బరావ, గోకవరం 
మండల అధయూక్షులు ఉంగరాల మణిరతనిం, జగగాంపేట మండల అధయూక్షులు మరశే రామకృష్ణ, 
రామవరం ఎంపిట్స్ దొడడి శ్రీను, జగగాంపేట మండల యువత అధయూక్షులు మొగ్లి గంగాధర్, 
జగగాంపేట మండల బిస్ సల్ అధయూక్షులు రేచిపూడి వీరబాబు, జగగాంపేట మండల ఉపాధయూక్షులు 
తోల్ట్ ఆదినారాయణ, జగగాంపేట మండల రైతు కమిటీ ఉపాధయూక్షులు రౌతు పైడియయూ, గోకవరం 
మండల ప్రధాన కారయూదరశి వీరవలిలీ పోస్బాబు, గోకవరం మండల ప్రధాన కారయూదరశి కోమరపు 
శివ, గోకవరం మండల కారయూదరశి అరశపు విజయ్ కాంత్, కిరలీంపూడి మండల కారయూదరశి 
ఎరుబండి పెదదాకాపు, కొతతుపలిలీ నుండి గ్రామ అధయూక్షులు సల్ అంజిబాబు, పువ్వల శ్రీదేవి, వేముల 
దేవి, వేముల శ్రావణి దేవి, వేముల రమణ మూరతు, మాద్రపు ధరేమాంద్, మాద్రపు విక్రమ్, వనుం 
నరేష్, గౌతు జయశంకర్, గాదం సూరయూ శివ, పువ్వల రాజు, దిండి వంకటేశ్వరరావ, ధాడిశెట్టీ 
అనిల్, కొప్పన సూరబాబు, మిరయల నరేంద్, గంపల కిరణ్ కుమార్, గోకవరం నుండి నకాకు 
రామరాజు, గవినీ దురాగాప్రస్ద్, కామరాజుపేట నీలం నాని, నీలం హారకృష్ణ, ఆర్ అండ్ ఆర్ 
కాలనీ నుండి విరాపురాజు అశోక్ కుమార్, మలలీవరం నుండి బొజజ్పు నాగు గారకి, వలంశెట్టీ 
వేణు, వంగయయూమమాపురం నుండి మరసే శ్రీను, గోనేడ నుండి నలలీంశెట్టీ చిట్టీబాబు, వలలీభశెట్టీ 
నాని, బూరుగుపూడి నుండి కోడి గంగాధర్ లకు జగగాంపేట నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ 
పాటంశెట్టీ శ్రీదేవిసూరయూచంద్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జనంకోసం జనసేన కారయూక్రమంలో భాగంగా 
ఈ రోజు కొతతుపలిలీ గ్రామంలో ఎంతో ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథయూం అందించిన సల్ అంజిబాబు 
గార కుట్ంబ సభ్యూలకు, వేముల రమణ మూరతు గార కుట్ంబ సభ్యూలకు,మాద్రపు ధరేమాంద్ 
గార కుట్ంబ సభ్యూలకు, మాద్రపు విక్రమ్ కుట్ంబ సభ్యూలకు జగగాంపేట నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెట్టీ శ్రీదేవిసూరయూచంద్ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం తక్షణమే పూర్తి చేయాలి: 
డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజకవరగాం, జనసేన నాయకులు డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్లీ 
పిఠాపురం నుండి స్మరలీకోట వళ్్ళ రహద్ర మధయూలో ఉననిట్వంట్ బ్రిడ్జ్ కూలిపోయి 
ద్ద్పు మూడు సంవత్సరాలు అవతుంది, ఇప్పట్కీ బ్రిడిజ్ నిరామాణం పూరతు కాలేదు. 
దీనికి స్పందించిన డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్లీ మీడియ సమక్షంలో మాటాలీడుతూ పిఠాపురం 
నుండి స్మరలీకోట వళ్లీ ముఖయూ రహద్ర కొనిని వేల మంది రైతుల కొనిని వేల మంది 
ప్రయణికుల ఇబ్బందులను దృషిటీలో పెట్టీకుని తక్షణమే బ్రిడిజ్ నిరామాణం పూరతు చేయలని 
జనసేన పార్టీ తరపున పిఠాపురం నియోజకవరగాం జనసేన నాయకులు, డాకటీరులీ డిమాండ్ 
చేయడం జరగ్ంది. ఈ రహద్ర రెండు నియోజకవరాగాలను కలుపు ముఖయూ రహద్ర, 
చిరు వాయూపారసుతులు, రైతులు, ఉదోయూగసుతులు, ప్రయణికులు ఆట్ సదరులు అనేక 
ఇబ్బందులకు గురవతునానిరు. ఈ బ్రిడ్జ్ కూలిపోవడం వలలీ ఈ బ్రిడిజ్కి అనుకుని ఉనని 
సమాశాన వాట్క మునిగ్పోయి సమాశానంలో ఉననిట్వంట్ సవాలు కూడా కొట్టీకుపోయే 
పరస్థితిలో ఉందని తెలపడం జరగ్ంది. ఇతర రాష్ట్రాల నుండి శ్రీపాద వలలీభ దేవస్థినానిని 
దరశించుకోవడం కోసం వచేచాట్వంట్ వేల్ది భకుతులు కూడా రోడలీ వలలీ ఇబ్బందులు 
పడుతునానిరని మన రాష్ట్ర రోడలీ దుస్థితిని ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా వాయూపితుంపచేసేల్ 
ఉందని వాపోయరు, రాష్ట్ర రోడులీ – భవనాల శాఖ మంత్రివరుయూలు ద్డిశెట్టీ రాజ్ 
సంత జిల్లీ వారు అయినప్పట్కీ ఈ రోడలీను పట్టీంచుకోనట్వంట్ దుస్థితిలో ఉనానిరని 
చప్పడం జరగ్ంది. పవన్ కళ్యూణ్ ని తిటటీడం మీద ఉనని శ్రదధి తన మంత్రిత్వ శాఖ మీద 
పెట్టీ, తక్షణమే బ్రిడిజ్ నిరామాణం చేయలని ఇప్పట్కైనా ప్రభ్త్వం కళ్్ళ తెరచి బ్రిడ్జ్ నిరామాణ 
పనులు పూరతు చేయలని డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్లీ జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేయడం 
జరగ్ంది. దీనిలో భాగంగా ఉమమాడి తూరు్పగోద్వర జిల్లీల అధికార ప్రతినిధి తోలేట్ 
శిర్ష, బిజెపి నాయకులు పిల్లీ ముతాయూలరావ, బతితున వీరబాబు, గంజి గోవిందరాజులు, 
వాకపలిలీ సూరయూ ప్రకష్, చక్రి, వీరబాబు, నాగేశ్వరావ, మరయు జనసైనికులు పాల్గానడం 
జరగ్ంది.

రెండవ రోజుకు చేరిన 
నలిశెట్టి  శ్రీధర్ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష

శతఘ్ని న్యూస్: ఆతమాకూరు, సుమారు రెండు నలల క్రితం ఏ.ఎస్.పేట మండలం, పెదదా 
అబ్్బపురం గ్రామంలో నాలుగు సంవత్సరాల వయసుగల 96 మామిడి చటలీను నరకి 
వేయడం జరగ్ంది. అంత్కాక రెండు వయూవస్య బోరలీను ధ్వంసం చేయడం జరగ్ంది. 
ఈ అమానుష చరయూను ఖండిసూతు ఆతమాకూరు జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో స్థినిక బి.ఎస్.ఆర్ 
సంటరోలీ రాస్తురోకో నిర్వహించడం జరగ్ంది. రాస్తురోకో సమయంలో స్థినిక పోలీసు 
అధికారులు వచిచా, వారం రోజుల లోపల నిందితులను అరెసుటీ చేస్తుమని హామీ ఇవ్వడం 
జరగ్ంది. ఇదే విషయనిని తిరుపతిలో జరగ్న జనసేన పార్టీకి సంబంధించిన జనవాణి 
కారయూక్రమంలో, జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ కి తెలియజేయడం జరగ్ంది. అధయూక్షులు 
వారు వంటనే తీవ్ంగా స్పందించి ఈ విషయనిని రాష్ట్ర డి.జి.పికి రాతపూర్వకంగా 
తెలియజేస్ బాధితులకు నాయూయం చేయలని, నిందితులను శిక్ంచాలని కోరడం 
జరగ్ంది. ఈ సంఘటన జరగ్ రెండు మాసములు గడుసుతుననిప్పట్కీ నేట్వరకు పోలీస్ 
అధికారులు ఎవరని అరెసుటీ చేయడం జరగలేదు. ఈ నిరలీక్షయూనికి నిరసనగా ప్రజ్స్్వమయూ 
పదధితిలో ఆతమాకూరు జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో బాధితులు మరయు జనసైనికులతో 
కలిస్ నిననిట్ నుండి మొదలుపెట్టీన ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు మంగళవారం రెండవ 
రోజుకు చేరంది. ఈ సందర్ంగా నియోజకవరగా ఇనాచార్జ్ నలిశెట్టీ శ్రీధర్ మాటాలీడుతూ 
నిందితులను అరెసుటీ చేసే వరకు ఈ నిరాహార దీక్షను కొనస్గ్స్తునని పేర్కునానిరు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు సురేంద్, వంశీ, చంద్, తిరుమల, పవన్, నాగరాజు, 
భాను, అనిల్, హర్ష్, ఆనంద్, హజరత్, మరయు బాధిత రైతులు ఇమిమాడిశెట్టీ వంకయయూ 
తదితరులు పాల్గానానిరు.

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

దమ్మా, ధైర్యమ్ ఉంటే ఆ 22 ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పాలి: గంధంశెట్్ట దినకర్ బాబు
శతఘ్ని న్యూస్: రైలే్వ కోడూరు, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ట్్వటటీర్ 
టీ్వట్్స మీద దూషణలతో ద్డి చేసుతునని వారపై రైలే్వ కోడూరు జనసేన పార్టీ 
నాయకులు గంధంశెట్టీ దినకర్ బాబు స్పందిసూతు విలేకరుల సమావేశం 
ఏరా్పట్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో దినకర బాబు మాటాలీడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ముఖయూమంత్రి వరుయూలు, ఈయన ఈ రాష్ట్రానికి మూడుననిర సంవత్సరములు 
ఏమి చేశారని, వయూకితుగత దూషణ లేకుండా మా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
స్పందించారు. దీనికి పులివందుల పులిబిడడి జగనోమాహన్ రెడిడి నిజమైన పులి 
అయిత్, వారే స్వయంగా ఈ ప్రశనిలకు జవాబు చపా్పలి. ఆయన కాదు కాబట్టీ, 
వారు డబి్బచిచా దతతుత తీసుకునని, గుడివాడ అమరానిథ్, అంబట్ రాంబాబు, 
జోగ్ రమేష్, ఇంకా కొంతమంది మినిసటీరులీ పవన్ కళ్యూణ్ ని తిటేటీ ద్నికోసమే 

పాయూకేజీ మినిసటీర్ పదవలు పందిన మీరు ఇల్ స్పందించడం సహజమే కద్ అనానిరు. కనీసం తమ తమ శాఖలపై సరైన అవగాహన లేని ఈ మినిసటీరులీ ప్రజలకు ఏం మేలు చేసుతునానిరు 
అనే విషయనిని రాష్ట్ర ప్రజలంతా గమనిసుతునానిరనానిరు. మాకు పాయూకేజ్ ఇచిచాన వాళ్లీ ఎవరు, అది ఊహాగానలతో చపే్ప వాళ్లీ ఎవరో ముందుకు రావాలని మేము అడుగుతునానిము. ఈ 
ముఖయూమంత్రి జగనోమాహన్ రెడిడికి దముమా, ధైరయూము ఉంటే ఆ 22 ప్రశనిలకు జవాబు చపి్పత్ అపు్పడు మేము ద్నిలో తపు్ప ఉంటే మేమే విత్ డ్రా చేసుకుంటాం. మా ప్రశనిలకు సమాధానం 
చపే్ప పరజ్్ఞనం లేకుండా మీరు, మీకు పరపాలన చేత కాకుండా, ఒక కచచా స్ధింపు పరపాలన, అవినీతి పరపాలన చేసూతు, ఐదు కోటలీ ఆంధ్రులను, దికుకు తోస్న పరస్థితులలోకి నటేటీస్న 
మీరు, పవన్ కళ్యూణ్ గురంచి, జనసేన నాయకులు గురంచి మాటాలీడే హకుకు మీకు లేదని స్పషటీం చేసుతునానిము. ఆంధ్రప్రదేశోలీ అభివృదిధి ఎకకుడ ఉంది అని ప్రజలే గుసగుసల్డుతుంటే, 
ద్నిమీద మీరు జవాబు చప్పలేక వయూకితు గతంగా దూషించిన మీ విజ్ఞతకే వదిలేసుతునానిమని పేర్కునానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన కారయూకరతులు పాల్గానానిరు.

కంట్ చూపు కోల్పాయిన గట్్ట సుబాబార్వుకి జనసేన రూప్యలు 53,700/- ఆర్థిక సహాయం
శతఘ్ని న్యూస్: తాడేపలిలీగూడం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సేవా సూ్పరతుతో తెలంగాణ వీర మహిళ్ 
వైస్ చైర్ పర్సన్ మరయు టీం సైనిక గ్రూప్ అడిమాన్ శ్రీమతి రతాని పిల్లీ, గట్టీ శ్రీను మరయు దండగర్ర గ్రామ 
ఇండియన్ ఆర్మా సలజ్ర్్స ల సంయుకతు ఆధ్వరయూంలో దండగర్ర గ్రామం సరబ్రల్ ట్బి వాయూధితో కంట్ చూపు 
కోలో్పయిన గట్టీ సుబా్బరావకి చికిత్స నిమితతుం జనసేన పార్టీ తరుపున ఋస్ 53,700/- ఆరథిక సహాయం 
అందించారు. ఈ కారయూక్రమంలో శ్రీమతి రతాని పిల్లీ, గట్టీ శ్రీనుతో బాట్ జన సైనికులు మదిదా సంబాబు, 
బందిల కృష్ట్ణరావ , గట్టీ శ్రీను, గ్ద్దా దురాగారావ, మదిదా సములు, మదిదా స్యి సుధీర్, గోకా నాగారుజ్న, 
యడలీపలిలీ నాగుబాబు, మదిదా స్యి సుమంత్ మరయు సురపరెడిడి గణేష్ తదితరులు పాల్గానానిరు. ఈ 
సహాయంలో ముఖయూంగా దేశ రక్షణతో బాట్ సమాజ సేవకు కూడా మేము సైతం అంటూ దండగర్ర 
గ్రామ ఇండియన్ ఆర్మా సలజ్ర్్స ముందుకు వచిచా రూపాయలు 30,000/- లను, గట్టీ శ్రీను, శ్రీమతి 
రతాని పిల్లీ ఆధ్వరయూంలో రూపాయలు 23,700/- లను మొతతుం ఋస్ 53,700/- సంయుకతుంగా కలిస్ 
అందజేస్రు. దీనికి టీం సైనిక (మారశెట్టీ అజయ్ బాబు యువసేన), దండగర్ర జేఎస్్ప టీం, ఆరుగొలను 
జేఎస్్ప టీం, జనసైనికులు మరయు వీర మహిళలు తమ సహకారం అందించారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
జేఎస్్ప గోలీబల్ టీం సభ్యూరాలు కూడా అయిన శ్రీమతి రతాని పిల్లీని, ఆమెతో బాట్ పాల్గానని సభ్యూలు 
అందరకీ తాడేపలిలీగూడం నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ బొలిశెట్టీ శ్రీనివాస్, మారశెట్టీ అజయ్ 
బాబు, టీం సైనిక నుండి అమీర్ ఖ్న్, జేఎస్్ప గోలీబల్ టీం నుండి సురేష్ వరకూట్, పాపోలు అపా్పరావ మరయు స్యి కృష్ణ త్జ అభినందించారు.

పల్లా పల్లాకు జనసేన 4వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ 
నియోజకవరగాం, పాలకొండ 
మండలం గుడివాడ గ్రామంలో 
జనసేన పార్టీ పాలకొండ 
నియోజకవరగా నాయకులు 
గరా్న సతితుబాబు నిర్వహిసుతునని 
మంగళవారం పల్లీ పల్లీకు జనసేన 

కారయూక్రమంలో భాగంగా జనసేన పార్టీ స్ద్ధింతాలు మరయు మేనిఫేసటీ వివరంచడం 
జరగ్ంది. మేనిఫెసటీలో మహిళలకు సంవత్సరానికి 6 ఉచిత గాయూస్ స్లిండరులీ వంట్ 
అంశాలను వివరంచారు. జనసేన ప్రభ్త్వం స్థిపించిన తరా్వత వయూవస్యస్గు 
స్యం పథకం కింద రైతుకి ఎకరానికి 8000 రూపాయలు అల్నే జనసేన 
అధికారంలోకి వసేతు రైతుకు 5000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇసుతుందని ఆయన అనానిరు. 
అల్నే గ్రామంలో పలు సమసయూలను తెలుసుకొని అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీ వైఫల్యూలని 
ప్రజలకు తెలియచేసూతు వచేచా ఎనినికలోలీ జనసేన పార్టీకి ప్రతి ఒకకురు సపోర్టీ చేయలని 
మీ అమూలయూమైన ఓట్ను గాజు గాలీస్ గురుతుపై వేస్ జనసేన పార్టీని అధికారంలోకి 
తీసుకురావాలని జనసేన పార్టీతోనే వనుకబడిన ఆంధ్ర రాష్ట్రం అభివృదిధిలోకి వసుతుందని 
రేపట్ పిలలీల భవిషయూతుతు దృషిటీలో పెట్టీకొని పవన్ కళ్యూణ్ ల్ంట్ నాయకుడిని మనం 
గెలిపించుకోవాలని ఈ సందర్ంగా తెలియచేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో శ్రీకాంత్, డంక 
శివప్రస్ద్, జలులీ సంబాబు, సూరయూకిరన్ నాయకులు జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

ర్మకృష్ణారెడ్డి కుటంబాని్న పర్మర్్శంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: హిందూపురం, 2 రోజుల 
క్రితం హతయూ గావించబడిన వైసీపీ మాజీ 
సమన్వయ కరతు చౌళూరు రామకృష్ట్ణరెడిడి 
కుట్ంబానిని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన 
కారయూదరశి చిలకం మధుసూదన్ రెడిడి, 
హిందూపురం నియోజకవరగాం ఇంచార్జ్ 

ఆకుల ఉమేష్ పరామరశించారు. ప్రశాంతతకు మారుపేరైనా హిందూపురంలో అధికార 
పార్టీ నాయకుడు, హిందూపురం మాజీ సమన్వయ కరతు చౌళూరు రామకృష్ణ రెడిడిని 
అతయూంత కిరతకంగా హతాయూచేయడానిని జనసేన పార్టీ తీవ్ంగా ఖండిసుతుంది. దీనివనుక 
ఎవర హసతుం ఉనాని ప్రభ్త్వం తీవ్ంగా పరగనించి దోషులను కఠినంగా శిక్ంచాలని 
జనసేన పార్టీ తరుపున డిమాండ్ చేసుతునానిం. అధికార పార్టీ నాయకులకే ప్రభ్త్వం 
రక్షణ కలి్పంచకపోత్ స్మానయూ ప్రజల పరస్థితి ఏమిటని ప్రభ్తా్వనిని నిలదీసుతునానిం. 
ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లీ కారయూదరశి ఎల్.ఐ.స్ రమణ, హిదూపురం రూరల్, పటటీణం, 
చిలమతూతురు, లేపాక్ మాడల్ల అధయూక్షులు చక్రవరతు, కోళలీకుంట శేఖర్, చినాని ప్రవీణ్, 
బాల్జీ గౌడ్, జిల్లీ సంయుకతు కారయూదరశి మొద శివ, నాయకులు అగ్గా శీన, బొంచరువ 
భాసకుర్, లింగరాజు, హనుమంతు, మనోహర్, మారుతీ, శేఖర్ కనాని, లక్ష్మణ్ మూరతు, 
సతీష్, రంగనాథ్, ధరేమాంద్, సుధాకర్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

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

మ్నుకోట్ జార్జ్ని పర్మర్్శంచిన పితాని
శతఘ్ని న్యూస్: ముమిమాడివరం, జనసేనపార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు మరయు ముమిమాడివరం 
నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పితాని బాలకృష్ణ ప్రమాదవశాతుతు గాయపడి అమల్పురం ప్రైవేట్ 
హాస్్పటల్ లో చికిత్స పందుతునని మునుకోట్ జ్రజ్ని పరామరశించారు అంతంతరం అనారోగయూ ర్తాయూ 
స్నబోయిన చినబాబు సతీమణిని పరామరశించారు. వారతో జనసేన నాయకులు స్నబోయిన 
మలిలీకారుజ్నరావ, గోదస్ పుండర్ష్, జకకుంశెట్టీ పండు, గొలలీకోట్ వంకనని బాబు, దూడల స్్వమి, కడలి 
కొండ, వలవల శ్రీను, స్యిబాబు తదితరులు పాల్గానానిరు.

ర్యచోట్ డ్పో మేనేజర్ కు వినతిపత్ం అందజేసిన ర్మ శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిల్లీ రాయచోట్ జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో ఏరా్పట్ చేస్న మీడియ సమావేశంలో జనసేనపార్టీ నాయకులు 
రామ శ్రీనివాస్ మాటాలీడుతూ… రాయచోట్ నుంచి సుండుపలిలీ మీదుగా రాయవరం, పించ, స్నిపాయి, రాజంపేట, తదితర గ్రామీణ ప్రాంతాలకు 
వళ్్ళ ప్రయణికులకు అసౌకరయూంగా ఉనని ఆరటీస్ బస్ సర్్వసులు ప్రయణికులకు అనుకూలమైన సమయలోలీ మరయు ప్రజ్ అవసరాలను దృషిటీలో 
పెట్టీకొని ప్రభ్త్వం, పాలకులు, సంబంధిత శాఖ అధికారులు,త క్షణమే యుదధిప్రాతిపదికన స్పందించి చరయూలు తీసుకోవాలని సూచించారు. 
అదేవిధంగా సూకుల్, కాలేజి వళ్్ళ విద్యూరథినీ విద్యూరుథిలకు సౌకరాయూరథింగా, బస్ స్టీప్ లు ఉండాలి, అల్నే సుండుపలిలీ మండల కేంద్ంలో నితయూం రదీదాగా 
ఉండే ప్రాంతానిని గురతుంచి వందల వేల మంది ప్రజలు రాజంపేట, పీలేరు, తిరుపతి అల్ దూరప్రయణాలు చేసే ప్రయణికులు, అవసరాలను 
దృషిటీలో పెట్టీకుని బస్ షెలటీర్ వదదా మహిళలను, వృదుధిలను, విద్యూరథిని, విద్యూరుథిలను దృషిటీలో పెట్టీకుని ప్రభ్త్వ అధికార యంత్రాంగం నిరలీక్షష్ం 
వీడి సంబంధిత శాఖ అధికారులు మరుగుదొడులీ వంటనే ఏరా్పట్ చేయలని జనసేన పార్టీ తరపున డిమాండ్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు షేక్ రయజ్ పాల్గానానిరు.

పి.హర్ప్రసాద్ ని మర్్యదపూర్వకంగా కలిసిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర మీడియ ఇంచార్జ్ పి.హరప్రస్ద్ ని తిరుపతి పటటీణ అధయూక్షులు రాజ్రెడిడి, పటటీణ 
ప్రధాన కారయూదరశి, జిల్లీ ప్రోగ్రాం కమిటీ మెంబర్ సుమన్ బాబు మరయు పటటీణ కమిటీ సభ్యూలు గోపి స్్వమి, పవన్ కుమార్, 
ఆదికేశవలు, స్యి, పురుషోతతుంలు గౌరవ సూచికంగా మంగళవారం తిరుపతిలో కలవడం జరగ్ంది.

ప్ర్్ట సంసాథిగత నిర్మాణం తదితర అంశాలపై 
జనసైనికులకు దిశానిర్దేశం

శతఘ్ని న్యూస్: అలూలీర సీతారామరాజు జిల్లీ, అరకు నియోజకవరగాం పెదబయలు 
మండలంలో కిముడు పలిలీ పంచాయితీ పులిగొంది, సేందుపుట్టీ గ్రామాలను సందరశించి 
జనసేనపార్టీ స్ద్ధింతాలు, పార్టీ యొకకు సంస్థిగత నిరామాణం తదితర అంశాలపై 
జనసైనికులకు దిశానిరేదాశం చేసూతు ప్రజలకు వాసతువ రాజకీయ పరణామాలపై చైతనయూం 
కలిపిసుతునని పెదబయలు జనసేనపార్టీ మండల అధయూక్షులు జ్గరపు పవన్ కుమార్ 
ఈ పరయూటనలో ముఖయూంగా పులిగొంది, సేందుపుట్టీలో గల ప్రధాన సమసయూలు ప్రజ 
రవాణారోడుడి సమసయూ, తాగునీట్ సమసయూ, సలూయూల్ర్ స్గనిల్ టవర్్స నిరామాణ ఆవశయూకత 
వంట్ పలు అంశాలను ప్రజలతో సమావేశపరచి తెలుసుకునానిరు. అల్గే రాషటీంలో 
ప్రసుతుత ప్రభ్త్వతీరు గ్రజనులకు గడుడికాలమని అభివృదిధి అంతంతమాత్రమే జరగే 
మనల్ంట్ ఆదివాసీ ప్రాంతాలకు వచిచాంచే ఎస్టీ సబ్ పాలీన్ నిధులు, పంచాయితిరాజ్ శాఖ 
నిధులు పకకుదోవ మళిలీంచి గ్రజనులకు ద్రోహచేసుతునానిరని ఈ విషయం గ్రజనప్రజలు 
తెలుసుకోవాలని తెలిపారు మారు్పకొరకు, భవిషయూత్ తరాల కొరకు జనసేనపార్టీ కి 
ఒక అవకాశం ఇవా్వలని కుల, మత, ప్రాంత, బేధాలు లేని రాజకీయవయూవసథి కోసం 
అహరనిశలు శ్రమిసుతునని పవన్ కళ్యూణ్ ని గెలిపించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు మెరుగైన 
పాలన కావాలంటే జనసేనపార్టీని అధికారంలోకి త్వాలి్సన బాధయూత మన అందరదని 
ప్రజలకు తెలియజేస్రు. ఈ కారయూక్రమంలో జ్గరపు పవన్ కుమార్(మండల అధయూక్షులు 
పెదబయలు) మరయు జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

సిర్మానోత్సవమా.. ? 
వైఎస్ఆర్్సపీ ఉత్సవమా..?

విశాఖపటనింలో జరుగు జనవాణికి తరలిరండి
జనసేన న్యక్లు ఆద్డ మోహనరావు
చారిత్రక భవన్లక్, పురవీధులోలో.. వైఎస్ఆర్్సపీ విద్యూత్ రంగులు తలపించే వెలుతురాలో..?
 ప్రజలక్ బురదనీరు ఇస్తూ మీరు ఉత్సవాలు జరుపుక్ంటారా?
జిల్లో అధికారులక్, వైఎస్ఆర్్సపీ న్యక్లక్ స్టి ప్రశని
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం, అమమావార పండుగ, విజయనగరం ఉత్సవాల పేరట 
పటటీణంలో వైఎస్ఆర్్సపీ ప్రచార ఆరా్టమే తప్ప ప్రజలకు మేలుచేస్ందేమీ లేదని 
జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఆద్డ మోహనరావ మంగళవారం విడుదల 
చేస్న ఓ పత్రికా ప్రకటన ద్్వరా తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలీడుతూ 
పటటీణములో పలు ప్రధానమైన కూడళ్్ళ, చారత్రక కటటీడాలు అయిన కోట, గంటసథింభం 
నకు, మెయిన్ రోడ్, రైలే్వ సేటీషన్ రోడోలీ పండుగ, ఉత్సవాల పేరట వైఎ్స్ర్్సపీ రంగులతో 
విదుయూత్ కాంతులతో నింపారే తప్ప ప్రజలోలీ ఆనంద్నిని నింపలేదని, ప్రజలకు 
అవసరమైన సౌకరాయూలు కలి్పంచడంలో 
ప్రభ్త్వం విఫలమైందనానిరు, 
ముఖయూంగా ప్రజలకు అవసరమైన 
మంచినీట్కి బదులు, వరా్షలు పడుతునని 
సమయంలో ప్రజల ఆరోగయూంపై శ్రదదా 
వహించకుండా బురదనీరును ఇచిచాన 
ఘనత ఈ ప్రభ్తా్వనికే చలిలీందని 
దుయయూబటాటీరు. ప్రభ్త్వం ప్రజ్ధనానిని 
దుర్వనియోగపరుసూతు ప్రజలకు 
మేలుచేయకుండా ఇట్వంట్వి 
చేయడం వలలీ ఖచిచాతంగా తగ్న 
మూలయూం చలిలీంచుకోవాలి్సన సమయం 
దగగారలో ఉందని హెచచారంచారు.

జనవాణి ను వినియోగంచుకండి
ప్రజ్సమసయూలను ప్రభ్త్వం దృషిటీకి తీసుకెళి్ళ ప్రజలకు మేలు చేసేందుకు అవసరమైన 
పరష్టకుర దిశగా అడుగులు వేసే జనవాణి కారయూక్రమం ఈనల 16వ త్దీ ఉదయం 9 
నుండి స్యంత్రం 4 గంటల వరకు పార్టీలకు అతీతంగా జరగే జనవాణి కారయూక్రమంలో 
ఉతతురాంధ్ర ప్రజలు ప్రభ్త్వం దృషిటీకి తీసుకువళి్ళనా పరషకుృతం కాని సమసయూలపై 
ఆధారాలతో విజ్ఞపుతులు స్వయంగా పవన్ కళ్యూణ్ ఇవ్వవచచాని, వేదిక త్వరలోనే 
తెలియజేస్తుమని అనానిరు.

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

పలుకుటంబాలకు మనోధైర్్యని్నచిచిన జనసేన నాయకులు
కాయూన్సర్ తో బాధపడుతునని వయూకితూకి 10 వేల ఆరిధికసాయం
శతఘ్ని న్యూస్:  అమల్పురం, కాయూన్సర్ తో బాధపడుతునని అమల్పురం మండలం జనుపలిలీ గ్రామానికి చందిన 
గోకరకొండ ఆనంద్ ను పరామరశించిన జనసేన పార్టీ పారలీమెంటర్ నియోజకవరగా ఇంచారజ్ డి.ఎం.ఆర్ శేఖర్. ఆనంద్ 
వైదయూ ఖరుచాలు నిమితతుం డి.ఎం.ఆర్ శేఖర్, లింగోలు పండు 10,000 వేల రూపాయలు వార కుట్ంబ సభ్యూలకు 
అందజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో మాజీ ముని్సపల్ చైరమాన్ యళ్ళ నాగ సతీష్, డాకటీర్ సల్ రాష్ట్ర కారయూదరశి శ్రీమతి 
కొపు్పల నాగ మానస, సీనియర్ నాయకులు కంచిపలిలీ అబు్బలు, పటటీణ మరయు రూరల్ మండల నాయకులు సర్పంచ్ 
లు ఉపసర్పంచ్ లు ఎంపీటీసీలు వారుడి మెంబరులీ మరయు జనసైనికులు అధిక సంఖయూలో పాల్గానానిరు.

అమల్పురం, ఇటీవలే రోడుడి ప్రమాదంలో గాయపడిన అమల్పురం రూరల్ మండలం సమనస గ్రామ జనసైనికుడు 
మానేపలిలీ సీతారాం(రాము)ను పరామరశించిన అమలపురం జనసేన పార్టీ పారలీమెంటర్ నియోజకవరగా ఇంచారజ్ డి.ఎం.
ఆర్ శేఖర్ సీనియర్ నాయకులు ఇసుక పటలీ రఘుబాబు, లింగోలు పండు, మాజీ ముని్సపల్ చైరమాన్ యళ్ళ నాగ సతీష్, 
డాకటీర్ సల్ రాష్ట్ర కారయూదరశి శ్రీమతి కొపు్పల నాగ మానస, మునిస్పల్ కని్సలర్ లు, సర్పంచ్ లు, ఉపసర్పంచ్ పటటీణ 
మరయు రూరల్ మండల నాయకులు ఎంపీటీసీలు వారుడి సభ్యూలు మరయు జనసైనికులు అధిక సంఖయూలో పాల్గానానిరు.

అమల్పురం రూరల్ మండలం రంగాపురం గ్రామంలో 
ప్రమాదవశాతుతు గాయపడిన ఉందురతు వంకటేశ్వరావని 
పరామరశించిన జనసేన పార్టీ అమల్పురం 
పారలీమెంటర్ నియోజకవరగా ఇంచారజ్ డి.ఎం.ఆర్ శేఖర్ జనసేన పార్టీ తరపున 15 రోజులు ఫిజియోథెరపీ చేస్తుమని 
తెలియజేస్న డాకటీర్ సల్ రాష్ట్ర కారయూదరశి శ్రీమతి కొపు్పల నాగ మానస. ఈ సందర్ంగా నాయకులు లింగోలు పండు, 
మాజీ ముని్సపల్ చైరమాన్ శ్రీ యళ్ళ నాగ సతీష్ ఆరథిక స్యం అందించడం జరగ్ంది. ఈ కారయూక్రమంలో అమల్పురం 
పటటీణ మరయు రూరల్ మండల నాయకులు మునిస్పల్ కని్సలర్్స సర్పంచ్ లు ఉపసర్పంచ్ లు ఎంపీటీసీలు వారుడి 
సభ్యూలు, జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

జోగి రమేష్ పై పెడన జనసైనికుల దండయాత్
పవన్ కళ్యూణ్ కి సవాల్ విస్రన జోగ్ రమేష్ కి చుకకులు చూపించిన జనసైనికులు
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన, పవన్ కళ్యూణ్ పై ఎపు్పడు చూస్నా పసలేని ఆరోపణలు, 
సతయూదూర విమరశిలతో పవన్ కళ్యూణ్ సంధించిన ప్రశనిలకు సమాధానం చప్పలేక, 
అసలు విషయనిని పకకుదోవ పట్టీసూతు మంత్రి జోగ్ రమేష్ తన కుట్ల రాజకీయ బుదిధిని 
ఉపయోగ్ంచి మాటాలీడాడని పెడన జనసైనికులు అనానిరు. అంత్కాక జోగ్ రమేష్ 
కు దముమా ధైరయూం ఉంటే తన పదవీకాలంలో పెడన నియోజకవరగాంలో ఎనిని ఇళ్్ళ 
నిరమాస్తుడో చపా్పలని సవాలు విస్రారు. పెడన నియోజకవరాగానిని జోగ్ రమేష్ అతని 
అనుచరులు దోచుకు తింట్నానిరని ఘాట్గా విమరశించారు. జోగ్ రమేష్ ఒక మట్టీ 
దొంగ అని, నియోజకవరగాంలోని నాలుగు మండల్లోలీ మండల్నికి ఒక అనుచరుడు 
అక్రమ మట్టీ దంద్ చేసూతు ప్రతినల్ జోగ్ రమేష్ కి ముడుపులు చలిలీస్తురని అనానిరు. 
కృతితువనుని మండలంలోని వందల ఎకరాల మడ అడవలను, స్.ఆర్.జడ్ భూములను 
ఆక్రమించుకుని చేపల చరువలు త్రవి్వ లీజికిసుతునానిడని అనానిరు. నియోజకవరగా 
అభివృదిధిని, సమసయూలను గాలికి వదిలేస్ మర్కస్ర ఇల్ంట్ గాలి మాటలు మాటాలీడిత్ 
నియోజకవరగాంలో తిరగనివ్వమని హెచచారంచారు. పెడన నియోజవరగా మండల 
అధయూక్షులు కారయూవరగాం జన సైనికులు ఆధ్వరయూంలో ప్రెస్ మీట్ పెటటీడం జరగ్ంది దీనికి 
పెడన మండల అధయూక్షుడు వూచా వంకయయూ పెడన మండలం వైస్ ప్రెస్డంట్ చీరల 
నవీన్ కృష్ణ, కృతితువనుని మండలం వైస్ ప్రెస్డంట్ పాశం నాగమలేలీశ్వరరావ గూడూరు 
మండలం జనరల్ సక్రెటర్ శీరం సంతోష్ పెడన మండలం కారయూదరశిలు పినిశెట్టీ రాజు 
ద్సర నాని పెడన మండలం జనరల్ సక్రెటర్ మోటేపలిలీ సురేష్ మరయు కోనపురెడిడి 
రంగయయూ కోట నాగరాజు భీమవరపు పరమేశ్వర రావ బతితున రమేష్ గరకపాట్ శ్రీరామ్ 
ముదినేని రామకృష్ణ పాల్గానడం జరగ్ంది.

నీలకంఠాపురం గ్రామ సమస్యలపై ప్రభుత్వ 
అధికారులకు జనసేన వినతి

శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీపురం నియోజకవరగాం, సీతానగరం మండలం నీలకంఠాపురం 
గ్రామంలో పలు సమసయూలను ప్రభ్త్వఅధికారుల దృషిటీకి గ్రామ జనసైనికుల చొరవతో 
మండల నాయకులు అలులీ రమేష్ అదయూక్షతన విననివించటం జరగ్ంది. జనసేన మండల 
నాయకులు అలులీ రమేష్ మాటాలీడుతూ గ్రామ స్వరాజయూం అంటే గ్రామాలోలీ మౌళిక 
సదుపాయలు కలి్పంచడం, కానీ నేట్ ప్రభ్త్వంలో మౌళిక సదుపాయలు కూడా కొనిని 
గ్రామాలోలీ లభించటం లేదు. ఇదేనా గాంధీ కలలు కనని స్వరాజయూం అని ప్రతిఘట్సూతు, 
ప్రజ్వసరాలిని తీరాచాలి్సన ప్రజ్ప్రతినిధులే ఎనిని స్రులీ సమసయూలిని వాళ్ళ దృషిటీకి 
తీసుకువళిలీనా పరష్టకురం చూపలేదు. ప్రభ్త్వ అధికారులుగా ఉనని మీరైనా గ్రామ 
సమసయూలిని పరషకురంచాలని కోరటం జరగ్ంది అని తెలుపుతూ వినతిపత్రమివ్వడం 
జరగ్ంది. అధికారులు వీలైనంత త్వరగా ఈ సమసయూల పరషకురస్తుమని స్నుకూలంగా 
స్పందించారని చప్పటం జరగ్ంది. ఈ కారయూక్రమంలో మండల నాయకులు అలులీ రమేష్, 
వంకటరమణ, పద్మారావ, కృష్ణమూరతు, శ్రీను, స్యి మరయు పార్వతీపురం నాయకులు 
పైల శ్రీను, లక్ష్మి మరయు గజపతినగరం నియోజకవరగా నాయకులు మర్రాపు సురేష్ 
మరయు జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

ఎమ్మాల్్స ఓటరలా నమోదుపై దృష్్ట సార్ంచాలి 
జనసేన నాయకులు ర్హుల్ సాగర్

శతఘ్ని న్యూస్: ఎమిమాగన్రు, త్వరలో జరగనునని పటటీభద్రుల ఎమెమాలీ్స ఎనినికలోలీ 
పటటీభద్రుల ఓటరలీ నమోదుపై అధికారులు ఓటరులీ ప్రత్యూక శ్రదధి తీసుకొని నమోదు 
చేసుకోవాలని జనసేన నాయకులు రాహుల్ స్గర్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ 
సందర్ంగా ఏరా్పట్ చేస్న విలేకర్ సమావేశంలో రాహుల్ స్గర్ మాటాలీడుతూ 
పటటీభద్రుల ఎమెమాలీ్స ఎనినికలు జరగనునానియని పటటీభద్రులను ఓటరులీగా నమోదు 
చేయించుకోవాలని సూచించారు. అదేవిధంగా 18 ఏళలీ నిండిన కొతతు ఓటరలీను 
కూడా చేర్పంచాలని వివరంచారు. ఓటరలీ జ్బితా నుంచి తొలగ్ంచిన వారని 
కూడా జ్బితాలో నమోదు చేయించాలని కోరారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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 గిర్సేన జనసేన – జనం వదదేకు జనసేన 22వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ, పార్వతీపురం మనయూం జిల్లీ, పాలకొండ నియోజకవరగాఒ, వీరఘటటీం మండలం 22వ 
రోజు గ్రసేన జనసేన – జనం వదదాకు జనసేన కారయూక్రమంలో భాగంగా వీరఘటటీం మండల కేంద్ంలో మీడియతో 
మాటాలీడిన జనసైనికులు. ముందుగా మత్స పుండర్కం మాటాలీడుతూ మంత్రి ఆర్.కె రోజ్ నోరు అదుపులో పెట్టీకోవాలి 
తిరుమల శ్రీవార ఆలయ ప్రాగణంలో రాజకీయగురంచి మాటలు అనవలస్న అవసరం ఏమిట్? జగనోమాహన్ రెడిడి ఓ 
హిరణయూకశిపుడు ప్రతి పధకంలో వైస్్సర్, జగన్ పేరులు పెటాటీరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ జనం జగన్ నామమే సమారంచాలి 
అనని రాక్షస ఆలోచనతో ఉనానిడు. పరయూటన శాఖ మంత్రిగా నిణీ విధులు సక్రమంగా నిర్వహించు, ఇంత వరకు 
రాష్ట్ర మంత్రిగా నీవ చేస్ంది ఏమిట్? హిరణయూకశిపుడు వై.స్.జగన్ పాలనలో ప్రజలు ఆరతునాదలు గడప గడప కి 
వళి్ళనపు్పడు వినిపించలేద్ మంత్రి రోజ్ అని ప్రశినించారు. ప్రజలు బాగుండాలి, రాష్ట్రం అభివృదిధి చంద్లి అననిదే 
జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ లక్షష్ం అని అనానిరు. ప్రతి జనసైనికుడు ఓ భకతు ప్రహాలీదుడు అని, పవన్ కళ్యూణ్ ప్రజల 
హృదయలలో కొలువనని దేవడు అని అనానిరు. రాష్ట్రంలోని మంత్రులు మీడియ ముందు పవన్ కళ్యూణ్ గురంచి 
అతిథిగా మాటాలీడిత్ బాగోద్ని మీ మీ మంత్రి పదవలకు నాయూయం చేయడానికి ప్రయతనిం చేయండిని అనానిరు. 
బి.పి.నాయుడు మాటాలీడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ ట్్వటటీర్ సందేశాలను చదివి వైస్్సర్సపి పార్టీ సీఎం జగన్ కి మంత్రులకు, 
ఎం.యల్.ఏ లకు, నాయకులకు భయం పట్టీకుంది, పవన్ కళ్యూణ్ పూరతు స్థియిలో రాష్ట్ర మొతతుం జనసేన బసు్స 

యత్ర చేసేతు వైస్్సర్్సపీ పార్టీ షెటర్ కోలీజ్ చేసుకోవడం తధయూం అనానిరు. జనసేన జ్ని మాటాలీడుతూ జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ ప్రజల పక్షన నిలబడి రైతు భరోస్, జనవాణి, నిరుపేదలకు 
అండగా ఉండి ఆదుకోవడం చూస్ వైస్్సర్్సపీ నాయకులు కళ్్ళ, చవలు పడుసుకుంట్నానిరు. రాబోయే ఎనినికలోలీ వైస్్సర్్సపీ ఓడించడం ఖ్యం, జనసేన పార్టీ అధికారం చేపటటీడం 
తథయూం అని అనానిరు. కరే్ణన స్యి పవన్ మాటాలీడుతూ నిరుదోయూగులకు ఇంతవరకు ఎట్వంట్ ఉదోయూగ ప్రకటన లేవ, అరు్హలైన వారకి సంక్షేమ పథకాలు అందడం లేదు రాబోయే 
ఎనినికలోలీ వైస్్సర్్సపీకి ప్రజలు తగ్న గుణపాఠం చబుతారని హెచచారంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో దూస్ ప్రణీత్ పాల్గానానిరు.

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

