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దువ్వాడ శ్రీనివ్స్ టు దుుంబలి శ్రీనివ్స్…!
మీడియా సమావేశంలో విరుచుకుపడ్డ శ్రీమతి కంతిశ్రీ
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఎచ్చెరలా నియోజకవర్గ 
జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి కాంతిశ్రీ దంబలి శ్రీనివాస్ 
చిట్టాలు మీడియాకి చూపంచారు. బుధవారం జిల్లాకి 
చ్ందిన తరుచు అధికారులతో, ప్రతిపక్ష పార్టా సభ్యూలతో, 
సంత పార్టా వాళ్ళతో దరాభాషల్డే దంబలి శ్రీనివాస్ 
అనే ఒక వయూకితి మీడియా మందకు వచిచె మా అధినేతపై 
పచిచె వాగుడు మాట్లాడటం చూసం. అటువంటి దంబాలి 
శ్రీనివాస్ చరిత్ర చూదదుర్ రండి అంటూ శ్రీమతి కాంతిశ్రీ 
అనేక విషయాలను వివరించారు.

• ఏడుగు అసంబ్లా సథానాలు ఉనని పారలామంట్ 
సగ్మంట్ లో ఐద మీ పార్టా వాళ్్ళ గలిచినా అంత డబుభా 
ఖరుచెపెటిటాన అప్పటి అధికార పార్టా మీద వయూతిరేకత ఉనాని 
నువ్వు ఓడట్నికి కారణం నీకు ప్రజలలో ఏమాత్రం 
విశ్వుశం లేద.

• ఇంత వరకు ఏ ఎనినికలలోన్ నువ్వు గలిచిన 
దాఖలు లేవ్. కారణం నీ నేర చరిత్ర. జిల్లాలో అతయూధిక నేర చరిత్ర గల నాయకునిగా నీకే సంతం. పదమూడు కేసులులో నిఇందితుడివి నువ్వు.

• ప్రజాక్షేత్రంలో జీరో గాడివి, దొడిడి దారిలో ఎమ్మల్సీ అయిపోయి ఈ దంబలి శ్రీను దగుల్బాజి మాటలు ఆడుతునానిడు. కాంగ్రెస్ గంటేసేతి ప్రజారాజయూం. ప్రజారాజయూం బై 
ఎలక్షన్ ఫండ్ తో తెలుగుదేశం, అక్కడ కాకరాపలిలా పవర్ పాలాంట్ డబుబాలతో వైసీపీ ఇంత కనాని నీచ రాజకీయాలు ఈ జిల్లాలో ఎవరైనా చేసేవారు ఉనానిరు అంటే అది 
ఈ దంబలి శ్రీనివాస్ కాకుండా ఇంక ఎవరు ఉండరు.

• ఒక జడ్్పటీసీని చేరదీసి చిరంజీవి ప్రజారాజయూంలో టికెట్ ఇసేతి అమ్మడుపోయి పార్టాని వెనునిపోటు పొడిచిన చరిత్ర ఈ చ్తతి శ్రీనుది.
• మళియాపుటిటాలో ఆల్ఫా టుయూటోరియల్సీ అని పెటిటా వందల్ది మంది విదాయూరుథాలకు మోసం చేసి నువ్వు ఆ వూరి వాళ్ళతో తనునిలు తినని సంఘటన మరిచిపోయావా..?
• దివంగత ఎంపీని చంపే ప్రయతనింలో బాంబులు చుటిటా గొర్రిల్ శ్రీను అనే వయూకితిని చంప హరిపురం దగ్గరలో కనపడలేదా మీ మగు్గరు అననిదమ్మలు ??
• ఒకడు అక్రమ గ్రానైటులా కండలు, మరొకడు డి-పట్టాలు భూమలు ఇంకకడు అక్రమ గ్రావెల్ తవవుకాలు. ఇటీవల మావోయిసుటాలు సైతం మీ అరాచకాల మీద 

హెచచెరించారు అంటే ఏ సైతంలో మీ దోపడ్ ఉందో చూడండి.
• ఆంధ్ర ఒరిససీలో వేల్ది ప్రజలని మోసం చేసిన గోల్డిన్ ల్యూండ్ సంసథా వారి భూమలు పల్స హైవే మీద కోర్టా సీజ్ లో ఉంటే నువ్వు కబాజా చేయలేదా శ్రీనివాస్??
• తలిలా పాలు త్రాగి రొమ్మ మీద గుదదుడం మీ నైజం. గతంలో కాంగ్రెస్ లో ఉంటూ ధరా్మనను వయూతిరేకరించి గొర్రిల్ హరిబాబు నాయుడుకు అమ్మడుపోయింది నువ్వు కదా, 

అల్నే ఇపు్పడు మీ తమ్మడులు జగన్ కు మరియు పల్స నియోజకవర్గంలో మంత్రిగా ఉనని అప్పల్రాజుకు బహిరంగ పదవ్లు ఇవవులేద అని నోరుపారేసుకుంటూ 
వయూతిరేకించటేలాదా???

• శ్రీకాకుళం జిల్లా మందస మండలం పొతతింగి గ్రామంలో కోన వెంకటరావ్ను వేధించి ఆత్మహతయూ చేసుకునేల్ చేసింది నువ్వు కదా దవావుడ??

దంబలి శీను మీద ఉనని కేసులు:-
• హత్యూయత్నినికి సంబంధించిన 4 అభియోగాలు (ఐపసి సక్షన్-307)
• నేరపూరిత బెదిరింపులకు శిక్షకు సంబంధించిన 3 అభియోగాలు (ఐపసి సక్షన్-506)
• పబ్లాక్ సరవుంట్ ను అతని విధుల నుండి నిరోధించడానికి సవుచ్ందంగా గాయపరచడానికి సంబంధించిన 2 అభియోగాలు (ఐపసి సక్షన్-332)
• మోసం చేయడం మరియు నిజాయితీగా ఆసితి పంపణీని ప్రేరేపంచడం వంటి 2 ఆరోపణలు (ఐపసి సక్షన్-420)
• మోసం చేయడం కోసం ఫోరజార్కి సంబంధించిన 2 ఛార్జాలు (ఐపసి సక్షన్-468)
• ధవుంసం చేయడం లేదా తరలించడం దావురా దష్ప్రవరతినకు సంబంధించిన ఛార్జాలు, పబ్లాక్ అథారిటీచే నిర్ణయించబడిన ల్యూండ్ మార్్క, అగినిమాపక లేదా పేలుడు 

పదార్ం దావురా వంద లేదా (వయూవసయ ఉత్పతుతిల విషయంలో) పది రూపాయల నషటాం కలిగించే ఉదేదుశయూంతో (ఐపసి సక్షన్ -435)
• ఇంటిని ధవుంసం చేయాలనే ఉదేదుశయూంతో అగిని లేదా పేలుడు పదార్ంతో అలలారి చేయడం మొదలైన వాటికి సంబంధించిన ఆరోపణలు (ఐపసి సక్షన్-436)
• ఎనినికలకు సంబంధించి అక్రమ చ్లిలాంపులకు సంబంధించిన 1 ఛార్జాలు (ఐపసి సక్షన్-171హెచ్)
• దోపడ్కి సంబంధించిన శిక్షకు సంబంధించిన 1 ఛార్జాలు (ఐపసి సక్షన్-384)
• దొంగతనానికి శిక్షకు సంబంధించిన 1 అభియోగాలు (ఐపసి సక్షన్-379)
• ప్రభ్తవు ఉదోయూగిని తన విధిని నిరవురితించకుండా నిరోధించడానికి దాడి లేదా నేర బల్నికి సంబంధించిన 5 ఆరోపణలు (ఐపసి సక్షన్-353)
• నేరపూరిత కుట్రకు సంబంధించిన శిక్షకు సంబంధించిన 5 అభియోగాలు (ఐపసి సక్షన్-120బ్)
• చటటావిరుద్మైన సమావేశ్నికి సంబంధించిన ప్రతి సభ్యూనికి సంబంధించిన 5 అభియోగాలు సధారణ వసుతివ్ (ఐపసి సక్షన్-149) విచారణలో నేరానికి పాల్పడాడియి.
• మారణాయుధాలతో అలలారలాకు సంబంధించిన 4 అభియోగాలు (ఐపసి సక్షన్-148)
• అలలారలాకు శిక్షకు సంబంధించిన 3 అభియోగాలు (ఐపసి సక్షన్-147)
• తపు్పడు నిరబాంధానికి శిక్షకు సంబంధించిన 3 ఆరోపణలు (ఐపసి సక్షన్-341)
• ఉమ్మడి ఉదేదుశం కోసం అనేక మంది వయూకుతిలు చేసిన చరయూలకు సంబంధించిన 2 ఆరోపణలు (ఐపసి సక్షన్-34)
• ప్రభ్తవు ఉదోయూగి దావురా విధిగా ప్రకటించబడిన ఆరడిర్ కు అవిధేయతకు సంబంధించిన 1 ఛార్జాలు (ఐపసి సక్షన్-188)
• చటటావిరుద్మైన అసంబ్లాలో సభ్యూడిగా ఉననిందకు శిక్షకు సంబంధించిన 1 అభియోగాలు (ఐపసి సక్షన్-143)
• సవుచ్ందంగా గాయపరిచినందకు శిక్షకు సంబంధించిన 1 అభియోగాలు (ఐపసి సక్షన్-323)
• నకిల్ డాకుయూమంట్ లేదా ఎలకా్రానిక్ రికార్డి (ఐపసి సక్షన్-471)ని అసలైనదిగా ఉపయోగించట్నికి సంబంధించిన ఛార్జాలు
• నేరపూరిత నేరానికి సంబంధించిన శిక్షకు సంబంధించిన అభియోగాలు (ఐపసి సక్షన్-447)
• నేరపూరిత అతిక్రమణకు సంబంధించిన అభియోగాలు (ఐపసి సక్షన్-441)
• ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.
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పవన్ చెప్పు చూపితే బాధపడ్డ వైసీపీ నేతలు ఆ పార్టీ ఎంపీ జిప్పు విపిపు చూపితే మాట్లాడలేదందుకు..?
జిప్పు విప్పు చూప్తే దేశ ప్రజలు బాధపడ్్డరు, అప్పుడు మీకు బాధకలగలేదా..!
పవన్ కళ్యూణ్ ను తిట్టడ్నికి ఏపీ మంత్రులు జగన్ తో ప్యూకేజీ తీసుకుంటున్నిరు..

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పై 
వైసిప నేతలు విమరి్శంచిన సంఘటనలను, రాష్టంలో మారుతునని 
రాజకీయాలపై, తిరుపతిలో కందరు వైసిపలో ఉనని కాపులు చేసిన 
వాయూఖయూలకు జవాబుగా బుధవారం ఓ ప్రైవేట్ హోటల్ లో జనసేన 
తిరుపతి ఇనాచెర్జా కిరణ్ రాయల్, పటటాణ అధయూక్షుడు రాజారడిడి, బాబ్జా, 
సుభాషిని, వనజ, మకు్క సతయూవంతుడు, సుమన్ బాబు, సుమన్, 
రాజేష్ అచారి, హేమంత్, కిషోర్, వేణు సవుమి, విజయారడిడి, నవాయూ 
రడిడి, జీవన్ తదితరులు మాట్లాడుతూ పేరినినాని నోరు అదపులో 
పెటుటాకో, కాపు కులసుతిలు జగన్ దగ్గర ఊడిగం చేసుతినానిరు పవన్ 
కళ్యూణ్ నిజాలు మాట్లాడితే ఎందకు మీరు ఉలికి్కపడుతునానిరు 
తవురలో ప్రజలే మీ వైసీపీ నేతలను చ్పు్పలతో తరిమి కడత్రు అని, 

ఆసుతిలు కాపాడుకోవడానికే తిరుపతి తిరుమలలో కందరు బలిజ కులసుతిలు వైసీపీకి భజన చేసుతినానిరని, తిరుపతిలో బలిజలను కందరిని భయపెటిటా వైసీపీ నేతలు వారి వెంట 
తిపు్పకుంటునానిరాని తిరుపతి బలిజల గుండెలోలా ఎప్పటికీ మా పవన్ కళ్యూణే ఉనానిరు, ఉంట్రని వైసీపీలోని ఆ ఆరుగురు బలిజలకు పవన్ ను అడుడికునే దమ్మందా వచేచె నెలలో 
తిరుపతికి రానునని జనసేనానిని అడుడికునే ప్రయతనిం చేసేతి మా జనసైనికుల పవర్ ఎంటో చూసతిరు వైజాగ్ సీన్ తిరుపతిలో వైసీపీకి రిపీట్ అవ్తుంది అని వారు అనానిరు.

మహాపాదయాత్రలో పాల్గొన్న 
కాతేరు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్:  రాజమండ్రి, ఆంధ్రప్రదేశ్ కి అమరావతి ఏకైక 
రాజధానిగా ఉండాలని తమ తమ భూమలు ఇచిచెన రైతులు చేసుతినని 
అమరావతి – అరసవిలిలా మహా పాదయాత్రలో భాగంగా రాజమండ్రిలో 
మంగళవారం, బుధవారం జరిగింది. జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశ్నుసరం ఉమ్మడి తూరు్పగోదావరి జిల్లా జనసేన అధయూక్షులు 
కందల దరే్గష్ ఆధవురయూంలో గత రండు రోజులు రైతులతో కలిసి 
పాదయాత్రలో పాల్్గవడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లా కమిటీ 
సభ్యూలు, రాజమండ్రి అరబాన్, రాజమండ్రి రూరల్ కమిటీ సభ్యూలు, 
నియోజకవర్గ ఇంచార్జా లతో పాటు రాజమండ్రి రూరల్ కాతేరు గ్రామం 
నుండి రూరల్ మండల ప్రధాన కారయూదరి్శ ఎం. శ్రీనివాస్, కారయూదరి్శ 
జి. రాజేశవురి మరియు జనసైనికులు, వీరమహిళలు పెదదు సంఖయూలో 
పాల్్గనానిరు.

వైసీపీ నియంత పాలన నంచి రాష్ట్రానికి త్వరలోనే విముకితి
జనసేన పార్టా రాష్ట ప్రధాన కారయూదరి్శ బోనబోయిన శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, రాష్టంలో వైసీపీ అధికారంలోకి వచిచెన క్షణం నుంచి 
ప్రజాసవుమయూ వయూవసథాలనినింటిని నిర్వురయూం చేసిందని, వైసీపీ నియంత పాలన నుంచి 
తవురలోనే రాష్ట్రానికి విమకితి లభిసుతిందని జనసేన పార్టా రాష్ట ప్రధాన కారయూదరి్శ 
బోనబోయిన శ్రీనివాస్ అనానిరు. బుధవారం జిల్లా పార్టా కారాయూలయంలో విలేకరుల 
సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. మంగళవారం పార్టా కేంద్ర కారాయూలయంలో పవన్ 
కళ్యూణ్ చేసిన ప్రసంగంతో వైసీపీ నేతలకు జవజీవాలు కుంగిపోయాయననానిరు. 
రాష్ట రాజకీయాలోలా జనసేన పార్టా పెను సంచలనం కానుందనానిరు. తమని త్మ 
సింహాలతో, పులులతో పోలుచెకునే వైసీపీ నేతలు జనసేనను చూసేతి మాత్రం 
దడుపు జవురం తెచుచెకుంటునానిరని ఎదేదువా చేశ్రు. ప్రజా సమసయూల పరిష్ట్కరం 
కోసం చితతిశుది్తో మందకెళ్తినని పవన్ కళ్యూణ్ నాయకతవుం రాష్ట్రానికి చారిత్రక 
అవసరమని బోనబోయిన శ్రీనివాస్ అనానిరు. మైనారిటీ నాయకులు షేక్ నాయబ్ 
కమాల్ మాట్లాడుతూ తన కుటుంబ సభ్యూలిని ఎవరనిని రకాలుగా తిటిటానా సహించిన 
పవన్ కళ్యూణ్ తన తోటి నాయకులను, జనసైనికులను ఇబబాంది పెడితే మాత్రం 
సహించలేకపోయారనానిరు. తనని నమి్మనవారి కోసం ఎక్కడికైనా పోరాట్నికి 
సిద్పడే పవన్ కళ్యూణ్ ల్ంటి నాయకుడి నాయకతవుంలో నేను సైతం మందకు 
సగుతుననిందకు గరవుంగా ఉందనానిరు. రోజురోజుకీ రాష్ట రాజకీయ రూపురేఖలు మరిపోనునానియని , రానునని ఎనినికలోలా జనసేనకు పటటాం కటేటాందకు ప్రజలు సిద్ంగా ఉనానిరనానిరు. 
ఉప మఖయూమంత్రి అంజాద్ బాష్ట ల్ంటి నేతలు మసిలాం మైనారిటీలకు ప్రాతినిధయూం వహించడం మా కర్మ అంటూ కమాల్ వాయూఖ్యూనించారు. రాష్ట అభివృది్, సంక్షేమం విషయంలో 
చరిచెంచట్నికి ఏనాడూ మందకురాని మంత్రులు పవన్ కళ్యూణ్ ని విమరి్శంచట్నికి మాత్రం పోటీ పడుతూండటం సిగు్గచేటనానిరు. తమ పార్టా ఎల్ మందకెళ్్ళలో చ్పా్పలిసీన 
అవసరం వైసీపీకి లేదని, జనసేన పార్టా రాజకీయ ఎతుతిలను చూసి వైసీపీ నేతలకు ఫ్యూనుటాలు తడిసిపోతునానియని నాయబ్ కమాల్ అనానిరు. జిల్లా అధయూక్షుడు గాదె వెంకటేశవురరావ్ 
మాట్లాడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక్క ప్రసంగం వైసీపీ నేతల రాజకీయ భవిషయూత్ ని అతల్కుతలం చేసిందనానిరు. మూడననిరేళ్లాగా వైసీపీ ప్రజా కంటక పాలనతో ప్రజల జీవితం త్రిశంఖు 
సవుర్గంగా మారిందని ఆవేదన వయూకతిం చేశ్రు. రాష్ట చరిత్రలోనే ఇంత అసమర్ కాయూబ్నెట్ ని చూడలేదని, మంత్రులు రబబార్ సటాంపులుగా మారి జగన్ రడిడికి ఆడమననిటులా ఆడుతూ 
జీవచచెవాళ్్ళ బ్రతుకుతునానిరని దయయూబట్టారు. పవన్ కళ్యూణ్ చేసిన ఒక్క వాయూఖ్యూనికే వక్రభాషయూం చ్బుతూ నీతివాయూఖయూలు చ్బుతునని వైసీపీ నేతలకు ఇనానిళలాకు సభయూత్ సంస్కరాలు 
గురుతికువచాచెయా అని ప్రశినించారు. రాజకీయాలోలా హందాతనానిని మరచిపోయి ప్రవరితించే వైసీపీ నేతలకు బుది్ చ్పే్పందకు ప్రజలు సిద్ంగా ఉనానిరనానిరు. ఇక నుంచి పాయూకేజీ, 
దతతిపుత్రుడు అంటూ పచిచె పచిచె వాగుడు వాగితే ప్రజా క్షేత్రంలో చ్పు్ప దెబబాలు తప్పవని వైసీపీ నేతలిని గాదె వెంకటేశవురరావ్ హెచచెరించారు. వైసీపీ విమకతి ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్షష్ంగా 
జనసేన పార్టా మందకు సగుతుందనానిరు. ప్రసుతితం రాష్టంలో నెలకనని పరిసిథాతుల దృష్టటాష్ రాష్ట్రానికి పవన్ కళ్యూణ్ నాయకతవుం ఎంతో అవసరమని గాదె అనానిరు. విలేకరుల 
సమావేశంలో జిల్లా అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి, ఉపాధయూక్షుడు అడపా మాణికాయూలరావ్, తనీనిరు గంగరాజు, దాసరి వెంకటేశవురరావ్, నెల్లారి రాజేష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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దీపిక హర్షితను పరామర్్శంచిన 
శ్రీమతి బత్తుల వంకటలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకండ మండలం, గాదరాడ 
గ్రామానికి చ్ంది ఎమ్. సూరిబాబు కుమారతి దీపక హరిషితకు చినని ఆపరేషన్ 
కేశవ సవుమి హాసి్పటలోలా జరిగింది. పరామరి్శంచి, చినానిరి యోగక్షేమాలు 
తెలుసుకునని జనసేన “నా సేన కోసం నా వంతు” కమిటీ కో-ఆరిడినేటర్ శ్రీమతి 
బతుతిల వెంకటలక్ష్మి.

జనంకోసం జనసేన 325వ రోజు
వనరక్షణలో భాగంగా 500 మొక్కల పంప్ణీ
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గంపేట, జనంకోసం జనసేన 325వ రోజులో భాగంగా జనసేన వనరక్షణ మొక్కల పంపణీ కారయూక్రమం జగ్గంపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టా ఇంచార్జా పాటంశెటిటా 
శ్రీదేవిసూరయూచంద్ర ఆధవురయూంలో గోకవరం మండలం, గోకవరం గ్రామంలో జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా బుధవారం 500 మొక్కలు పంచడం జరిగింది. నేటి వరకు 
నియోజకవర్గం మొతతింగా 83295 మొక్కలు పంపణీ చేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేసిన తూరు్పగోదావరి జిల్లా జనసేన పార్టా సంయుకతి కారయూదరి్శ దోసపాటి 
సుబాబారావ్, గోకవరం మండల అధయూక్షులు ఉంగరాల మణిరతనిం, గోకవరం పటటాణ అధయూక్షులు పదిలం మరళి, ప్రగడ ప్రభ, గవిని దరా్గప్రసద్, ఉంగరాల శివాజీ, మహిపాల పాండు, 
కతతిపలిలా గ్రామ అధయూక్షులు సోల్ అంజిబాబు, మిరియాల ఆనంద్, గోనేడ నుండి నలలాంశెటిటా చిటిటాబాబు, వలలాభశెటిటా నాని, బూరుగుపూడి నుండి కోడి గంగాధర్ లకు జగ్గంపేట నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టా ఇంచార్జా పాటంశెటిటా శ్రీదేవిసూరయూచంద్ర కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జనంకోసం జనసేన కారయూక్రమంలో భాగంగా గాదెలపాల్ం గ్రామంలో ఎంతో ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథయూం 
అందించిన తుమ్మలపలిలా ప్రేమసగర్ కుటుంబ సభ్యూలకు జగ్గంపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టా ఇంచార్జా పాటంశెటిటా శ్రీదేవిసూరయూచంద్ర హృదయపూరవుక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

పశ్చిమగోదావర్ జిల్లా జనసేన 
నాయకుల సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: భీమవరం, జనసేన పార్టా కారాయూలయంలో 
ఉమ్మడి పశిచెమగోదావరి జిల్లా అధయూక్షులు కటికలపూడి 
గోవిందరావ్(చినబాబు) అధయూక్షతన జరిగిన జిల్లా పఏసీ సభ్యూల 
సమావేశం మరియు వివిధ నియోజకవరా్గల ఇంచార్జాలతో 
జరిగిన సమావేశంలో భవిషయూతుతి కారాయూచరణపై చరిచెంచడం 
జరిగింది. అనంతరం మీడియా సమావేశం ఏరా్పటు చేశ్రు. 
ఈ సమావేశంలో పఏసి మంబరులా కనకరాజు సూరి, బొమి్మడి 
నాయకర్, చేగొండి సూరయూ ప్రకాష్, రాష్ట కారయూదరి్శ ఘంటసల 
వెంకటలక్ష్మి, ఉమ్మడి పశిచెమగోదావరి జిల్లా అధికార ప్రతినిధి, 
ఏల్రు నియోజకవర్గ ఇంచారిజా రడిడి అప్పల నాయుడు, 

త్డేపలిలాగూడెం నియోజకవర్గ ఇంచారిజా బొలిశెటిటా శ్రీనివాస్, తణుకు ఇంచార్జా విడివాడ రామచంద్రరావ్, పోలవరం ఇంచార్జా చిర్రి బాలరాజు మరియు తదితర 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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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వైసీపీతో ఇక బహిరంగ యుద్ధమే – మర్రాప్ సురేష్
వచ్చే ఎనినికలోలో జనసేన జండ్ ఎగరవేదా్దం
జనసేన శ్రేణులు పోరాటానికి సిద్ం కండి.
జనసేన జిల్లో సీనియర్ న్యకులు – మర్రాప్ సురేష్
శతఘ్ని న్యూస్: గజపతినగరం నియోజకవర్గం, జనవాణి కారయూక్రమం నిమితతిం ఉతతిరాంధ్రా పరయూటనకు వచిచెన జనసేన అదినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ కు సవుగతం పలికిన జననీరాజనం చూసి ఓరవులేకే వైఎససీర్సీపీ నాయకులు జనవాణి కారయూక్రమానిని అడుడికోవడం 
జరిగిందని, వైఎససీర్సీపీ నాయకులు పెటిటాన ఉతతిరాంధ్రా గరజాన విఫలమవడంతో జనసేనపైన, నాయకులపైన, జనసైనుకులపైన 
బురదచలేలా ప్రయత్నిలు చేసి, అక్రమకేసులు బనాయించి అధికార మదంతో ఐపఎస్ అధికారులను పావ్ల్లా వాడుకని అధికారానిని 
దరివునియోగపాలు చేసుతినానిరని ధవుజమత్తిరు, మీత్ట్కు చపు్పళలాకు జనసేన భయపడేది లేదని అదినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
పలుపుమేరకు మేమంత్ యుదాదునికి సిదదుంమని హెచచెరించారు, పవన్ కళ్యూణ్, జగన్ రడిడిల్ జైల్ నుండి రాలేదని, ప్రజలనుండి 
బలమైన సిదా్ంత్లతో వచిచెన నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ అని అందకే జనసేనలో ఒక్క ఎమ్మలేయూ, ఎంపీ లేకపోయినా ప్రభ్త్వునిని 

మచ్చెమటలు పటిటాసతినానిరని జనసేన జిల్లా సీనియర్ నాయకులు మర్రాపు సురేష్ అనానిరు.

పవన్ కళ్యాణ్ కి సంఘీభావం తెలిపిన నూజివీడు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగిరి, విశ్ఖపటనింలో జరిగిన అక్రమ అరసుటాలపై మంగళవారం మంగళగిరి పార్టా ఆఫీసులో 
పవన్ కళ్యూణ్ కి న్జివీడు నియోజకవర్గ జనసైనికుల తరపున సంఘీభావం తెలపడం జరిగింది.

పవన్ కళ్యాణ్ పాయాకేజీ తీసుకునా్నడని నిరూపించి మీ మగతనం 
నిరూపించుకోండి

శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం, నేటి నుంచి పవన్ కళ్యూణ్ ని ఎవరనాని పాయూకేజీ తీసుకునానిరు, మూడు పెళిలాళ్లా అంటే… 
జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ కేవలం చ్పు్ప మాత్రమే చూపంచి కడకల్లారా అని మాట్లాడారు. అధికార 
మదమకి్క నోరు అదపులో పెటుటాకోకుండా మాట్లాడారంటే మేమ చ్పు్ప తీసుకని కడత్మని హెచచెరిసుతినానిం. 
మర్ మఖయూంగా అనంతపురం నియోజకవర్గ ఎమ్మలేయూ అనంత వెంకట్రామిరడిడి, రాపాతిడు ఎమ్మలేయూ తోపుదరితి ప్రకాష్ 
రడిడి, కళ్యూణదర్గం నియోజకవర్గ ఎమ్మలేయూ మరియు మంత్రి ఉషశ్రీ, రాష్ట మంత్రులు గుడివాడ అమరానిథ్, అంబటి 
రాంబాబు, మాజీ మంత్రులు కననిబాబు, పేరిని నేని, నోరు అదపు లేకుండా మాట్లాడుతునని తదితర వైఎస్ఆరిసీప 
మంత్రులు ఎమ్మలేయూలు మీకు జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గురించి మాట్లాడే సథాయి మీకు లేద, మీకు చేతనైతే 
దమ్మ ధైరయూం ఉంటే పవన్ కళ్యూణ్ పాయూకేజీ తీసుకునానిడని నిరూపంచి మీ మగతనం నిరూపంచుకోండి లేదంటే నోరు 
మూసుకని ఉండండి. మీకు చాతనైతే ఇంకా ఒకటిననిర సంవతసీరం టం ఉంది అభివృది్ చేసి చూపంచండి, మూడు 

రాజధానులు నిరి్మంచి చూపంచండి ప్రాంత్ల మధయూ చిచుచెపెటిటా పబబాం గడుపుకోవాలని వటిటా మాటలు మాట్లాడొదదుని హెచచెరిసుతినానిమని అనంతపురం జిల్లా జనసేన పార్టా ఉపాధయూక్షులు 
ల్యర్ కుంటిమదిదు జయరామిరడిడి అనానిరు.

ఎవరెస్టీ శ్ఖరం అధిరోహించి జనసేన జండా 
ఎగురవేయనున్న జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: ఎల్ బ్ నగర్, జనసేన 
పార్టా రాబోయే శ్సనసభ ఎనినికలోలా 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలో అధికారంలోకి 
రావాలని మరియు తెలంగాణా 
రాష్టంలో కూడా మరుగైన ఫలిత్లు 
సధించి జనసైనికులు శ్సన 
సభ్యూలుగా శ్సనసభలో ప్రాతినిధయూం 
వహించాలని మంచి సంకల్పంతో 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలోని ఉమ్మడి 
గుంటూరు జిల్లా నరసరావ్పేట 
నియోజకవర్గం, రాజుపాల్ం 
మండలం, గణపవరం గ్రామ జనసేన 

పార్టా కారయూకరతిలు చంద కుంభా, వాసు పోటూలారి, రవీంద్ర చేపూరి కలిసి ఎవరస్టా శిఖరం 
అధిరోహించి శిఖరంపై జనసేన పార్టా జండా ఎగురవేసే కారయూక్రమంలో భాగంగా పాదయాత్ర 
చేసూతి బుధవారం మధాయూహనిం 3.00 గంటలకు వెంకట సయి ప్రసద్ కోటిపలిలా ఆహావునం మేరకు 
ఎల్ బ్ నగర్ నియోజకవర్గం, దిల్ సుఖ్ నగర్ జనసేన పార్టా కారాయూలయం వదదుకు చేరుకునానిరు. 
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధయూక్షులు రాధారం రాజలింగం మరియ ఉపాధయూక్షులు వెంకట్ చారిల 
ఆశీసుసీలతో యమ్ యస్ ఆర్, చందన చక్రవరితి పట్టాల   , గౌరి నాయుడుల సహృదయంతో 
పాదయాత్ర చేసుతినని జనసైనికులకు ఆరిథాక సహాయం చేశ్రు. ఈ కారయూక్రమమనకు హాజరై 
విజయవంతం చేసిన జనసైనికులకు 50 మందికి ఎల్ బ్ నగర్ నియోజకవర్గం జనసేన పార్టా 
నాయకులు వెంకట సయి ప్రసద్ కోటిపలిలా వింద భోజనం ఏరా్పటు చేయడం జరిగింది. 
ఇటువంటి మంచి సహకారాయూనికి వెంకట సయి ప్రసద్ కోటిపలిలా ఎపు్పడూ మంద ఉండి 
జరిపసతిరని తెలుపుతూ విచే్సిన మరళీధర్ రావ్, చక్రవరితి, గౌరి నాయుడు, నాగేష్, శ్రీమతి 
వెంకటలక్ష్మీ, అశోక్, ఓం సయి కిరణ్, రాజు శంకర్, రవి చంద, రవీంద్ర, మరియు జనసేన 
పార్టా అనిని విభాగాల శ్రేణులు హాజరై వారికి సంఘీభావం తెలిప, ఆశీరవుదించి జనసైనికుల 
పాదయాత్ర దిగివుజయంగా జరిగి వారి సంకల్పం సిధి్ంచి జనసేన పార్టా జండా ఎవరసుటా 
శిఖరంపై ఎగురవేసి జనసేన పార్టా ఔననిత్యూనిని చాట్లని, జాతీయ జండాను ఎగురవేయాలని 
వారి పాదయాత్ర సగే రహదారి జనసైనికులు అండగా ఉండాలని కోరుకుంటూ వారికి 
శుభాశీసుసీలు, దీవెనలు అందించి పాదయాత్రలో సంఘీభావం తెలిప అనుసరించిన ప్రతి 
జనసైనికులు, వీరమహిళలకు సధారణ ప్రజానీకానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమానిని 
తన సహకారంతో విజయవంతం చేసిన చక్రవరితి పట్టాల   కి ధనయూవాదమలు యాత్ర సంపూర్ణ 
మయి వారు ఆరోగయూంగా తిరిగి తమ గమయూసథానాలకు చేరుకోవాలని కోరుచునానిమని తెలిపారు.

అమరావతి రైత్ల మహాపాదయాత్రలో పాల్గొని 
సంఘీభావం తెలిపిన రాజానగరం జనసేన

అకుంఠిత దీక్షతో నిరవధికంగా కనసగుతునని అమరావతి పరిరక్షణ మహోదయూమ 
మహాపాదయాత్ర.
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, ఒకే రాష్టం ఒకే రాజధాని మహాపాదయాత్రలో 
భాగంగా బుధవారం రాజానగరం నియోజకవర్గ గ్రామలైన కండగుంటూరు, సంపత్ 
నగరం గ్రామాల మీదగా మందకు సగింది. మహాపాదయాత్రలో పాల్్గనని వారికి 
రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతుతిల బలరామకృష్ణ ఆదేశ్ల 
మేరకు కండగుంటూరు జనసేన నాయకులు అరిగల రామకృష్ణ మరియు సంపత్, 
నగరం నాయకులు నల్లా దరా్గప్రసద్(పంచాయితీ వైస్ ప్రెసిడెంట్) మరియు జనసేన 
నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు, గ్రామసుతిలు అఖండ సవుగతం పలికి, 
బాణసంచా పేలుచెతూ వారికి హారతులు పటిటా, పూలమాలలు వేసి, దశ్్శలువాలతో 
సత్కరించిన అనంతరం రైతులకు అల్్పహారం అందించారు. అనంతరం నియోజకవర్గ 
పొలిమేర వరకు వారితో మహాపాదయాత్రలో పాల్్గని అమరావతి రైతులకు జనసేన 
పార్టా తరుపున సంఘీభావం తెలిపారు.

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


గురువారం, 20 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గుంతలను పూడిచిన కూకట్ పలిలా జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: కూకట్ పలిలా, కెపహెచిబా రోడ్ లో గుంతల మయం కావడంతో అధికారులు ఎవరూ పటిటాంచుకోవటేలాదని అక్కడునని సథానిక 
ప్రజలే గుంతలు పూడచెడం జరిగింది. ఇందలో కూకట్ పలిలా జనసేన పార్టా నాయకులు తుమ్మల మోహన్ కుమార్ తన సంతంగా గుంతలను 
పూడచెడం జరిగింది. అకాల వరాషిల కారణంగా దెబబాతినని రోడలాను మరమ్మతులు చేసుతినానిరు. కెపహెచిబా కాలనీ ట్ంపుల్ బస్ సటాప్ హౌసింగ్ 
బోర్డి నితయూం వాహనాలతో రదీదుగా ఉంటుంది, ఇల్ంటి సమయంలో వరాషిలు పడి మరింత గుంతలు పడుతునానియి, దాంతో పాటు ట్రాఫిక్ 
జామ్ కూడా ఎకు్కవ అవ్తుంది ఇకనైనా అధికారులు ఇల్ంటి సమసయూలు లేకుండా చూడాలని జనసేన పార్టా నాయకులు తెలిపారు.

సీఎం సభ కోసం చేసే అక్రమ వసూళ్లా వంటనే ఆపాలి: శేషుబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: అవనిగడడి, మఖయూమంత్రి అవనిగడడి పరయూటన సందరభాంగా అవనిగడడిలోని వాయూపారసుతిల నుండి బలవంతంగా 
ష్టప్ కి 2వేలు, 3 వేలు ఇవావులిసీందే అని వసూళ్లా చేసే అధికారులు, నాయకులు వెంటనే ఆపకపోతే తగిన చరయూలు 
తీసుకుంట్మని అవనిగడడి మండల జనసేన పార్టా అధయూక్షులు గుడివాక శేషుబాబు హెచచెరించారు. సీఎం పరయూటనకు 
వాయూపారసుతిలకు సంబంధం ఏమిటని ఆయన ప్రశినించారు ఇప్పటికే వసూలు చేసిన అమంట్ ను వాయూపారసుతిలకు తిరిగి 
ఇవవుక పోతే, జనసేన పార్టా తరపున ఆందోళన చేసతిమని చ్పా్పరు. వాయూపారసుతిలు ఎవవురికీ భయపడ నవసరం లేదని, 
జనసేన పార్టా తరపున అండగా నిలబడత్మని భరోస ఇచాచెరు. అల్గే అవనిగడడిలో ఉనని జనసేన మరియు టిడిప 
పార్టాలకు సంబందించిన ఫ్లాకీసీలను తొలగించి, అధికార పార్టాకి చ్ందిన ఫ్లాకీసీలను మాత్రమే ఉంచటంలో ఆంతరయూం 
ఏమిటని ప్రశినించారు. జనసేన పార్టా ఫ్లాకీసీలను చూసి, అధికార పార్టా వారు ఉచచె పోసుకుంటునానిరనీ, అందకే 
తొలగిసుతినానిరని ధవుజమత్తిరు. రోడుడికు ఇరువైపుల్ బారికేడలాను కడుతూ, వాయూపారసుతిలను భయభ్ంతులకు గురి 
చేసుతినానిరని, సీఎం వసేతి వాయూపారాలు చేసుకో కూడదా, రాజారడిడి రాజాయూంగంలో అల్ వ్రాసి ఉందా అని ప్రశినించారు. 
డావుక్రా మహిళలు తప్పని సరిగా రావాలిసీందే అని రాకపోతే లోన్ లు రావని, వివిధ పధకాల లబ్దుదారులు రాకపోతే పథకాలు ఆగిపోత్యని వాలంటీరులా చ్బుతునానిరని, ఇదెక్కడి 
నాయూయం అని, ప్రజలకు ఇషటాం అయితేనే సీఎం సభకు వెళ్ళండని, తప్పనిసరి ఏమీ కాదని చ్బుతూ, ఏ పథకం ఆగద అని, ఏ లోన్ ఆగదని, ఈ విషయంలో ప్రజలకు, లబ్్దారులకు 
జనసేన పార్టా సపోరుటాగా ఉంటుందని చ్పా్పరు. ఈ కారయూక్రమంలో ఎంపీటీసీ బొప్పన భాను, ఎంపీటీసీ కటికల వసంత్, చలలాపలిలా టౌన్ పార్టా ప్రెసిడెంట్ మత్యూల ప్రసద్, సూదాని నంద 
గోపాల్, సోమిషెటిటా రాఘవ, దాసు, బచుచె శ్రీహరి, కృష్ణ కుమారి, నరేష్, అవినాష్, రోహిత్, శ్రీ భాస్కర్, పృథ్వు, కమి్మలి వేణు, తోట ఆంజనేయులు, పుపా్పల రామకృష్ణ, తిమ్మన వంశీ, 
మిరియాల జితేంద్ర, తదితరులు పాల్్గనానిరు.

కాయల పవన్ కుటంబాని్న పరామర్్శంచిన డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్లా
శతఘ్ని న్యూస్: పఠాపురం నియోజకవర్గం జనసేన నాయకులు శ్రీ విషు్ణ హాసి్పటల్ అధినేత డాకటార్ శ్రీధర్ పల్లా గోకివాడ 
గ్రామానికి చ్ందినటువంటి జనసేన కారయూకరతి కాయల పవన్ త్తయయూ కతేతిం పసుపులయయూ అకాల మరణానికి చింతిసూతి 
కుటుంబానిని పరామరి్శచి మనోధైరయూం నింపన డాకటార్ శ్రీధర్ పల్లా. ఈ కారయూక్రమంలో గోకివాడ జనసేన పార్టా అధయూక్షులు 
నామ రాంబాబు, గొలలాపలిలా శేష్టరావ్, నామ అశోక్, కప్పశెటిటా నాగబాబు, నామ వీరబాబు, మళీలా బోయిన శ్రీను, విశవునాథం 
గుర్రాజు, గేరగా కండలరావ్, సుందర శ్రీను, అమలగంటి శ్రీను, నామ అనిల్, దాసం నాగరాజు, దాసం పాపారావ్, 
నక్క రాంబాబు, మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

విరవ దురాగొమాత అమ్మవార్ అన్నసంతరపుణ కారయాక్రమంలో 
డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్లా

శతఘ్ని న్యూస్: పఠాపురం నియోజకవర్గం జనసేన నాయకులు శ్రీ విషు్ణ హాసి్పటల్ అధినేత డాకటార్ శ్రీధర్ 
పల్లా విరవ గ్రామం నంద కమిటీ వారి ఆహావునం మేరకు దసరా ఉతసీవాలోలా భాగంగా బుధవారం ఏరా్పటు 
చేసినటువంటి దరా్గమాత అమ్మవారి అననిసంతర్పణ కారయూక్రమంలో పాల్్గనడం జరిగింది. అనంతరం 
అమ్మవారికి 5116/- రూపాయలు విరాళంగా అందించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా గేదెల 
సూరయూనారాయణ, మంచ్ల చినని, నరాలశెటిటా వెంకటేష్, నరాలశెటిటా మణేంద్ర, అడపా రమేష్, జ్యూతుల 
గంగాధర్, ఆచంట గోప, దగ్గన దతతి, తమ్మనబోను సుబ్రహ్మణయూం, మరియు జనసైనికులు గ్రామపెదదులు 
పాల్్గనడం జరిగింది.

మందు సరేవేపలిలా నియోజకవరగొంలో ఉన్న 
సమసయాలని పర్ష్కర్ంచండి: బొబ్బేపలిలా సురేష్
శతఘ్ని న్యూస్:  సరేవుపలిలా నియోజకవర్గ జనసేన పార్టా నాయకులు బొబ్బాపలిలా 
సురేష్ నాయుడు బుధవారం మతుతికూరు పటటాణంలోని జనసేన పార్టా 
కారాయూలయం నంద విలేకరుల సమావేశం ఏరా్పటు చేయడం జరిగింది. ఈ 
సందరభాంగా బొబ్బాపలిలా సురేష్ నాయుడు మాట్లాడుతూ రాష్ట ప్రభ్తవుంలో 
ఉననిటువంటి మంత్రులు మాట్లాడేది నీతుల్..? మా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
మాట్లాడితే బూతుల్..? ఇది ఎక్కడి దౌరాభాగయూం. రాష్ట వయూవసయ శ్ఖమంత్రి 
మా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని రాజకీయం తెలియదని. ఆయన సినిమాలకే 
పరిమితం అని రాజాయూంగం గురించి పూరితిగా అవగాహన లేదని, ఇంకా ఎనోని 
విషయాలని ప్రసతివించారు. వాటనినిటికీ కూడా మా దగ్గర పూరితిగా సమాధానం 
ఉంది. రాష్టంలో సీబ్ఐ దతతిపుత్రుడు ఎవరు అని అంటే ఎవరైనా స్పషటాంగా చ్పాతిరు. 
అదే విధంగా సరేవుపలిలా నియోజకవర్గంలో అభివృది్ చేయకపోగా మళీలా మీరు 
రాజాయూంగం గురించి, రాజకీయం గురించి, మా అధినేతను గురించి మాట్లాడటం 
చాల్ విడూడిరంగా ఉంది. దయచేసి మంద సరేవుపలిలా నియోజకవర్గంలో ఉనని 

సమసయూలని పరిష్కరించండి. ఇంతకంటే స్పషటాంగా మేమైతే ఏం చ్ప్పలేం. మీకు అయితే బాగా అరథామై ఉంటుంటుందని కోరుకుంటూ కారయూక్రమంలో రహం, శేష్టరడిడి, శ్రీహరి, దిల్పు 
నవీన్ తదితరులు 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

రాబోయే ఎని్నకలోలా అతయాధిక మెజార్టీతో మన రాష్ట్రానికి కాబోయే మఖయామంత్రి పవన్ కళ్యాణ్
పవన్ కళ్యూణ్ ఏ నిర్ణయం తీసుకున్ని ప్రజల కోసమే
సామానయూ ప్రజలకు మన రాష్టంలో రక్షణ లేద
మనం అందరం ఒక్కటి అయ్యూ ప్రజాసావామాయూనిని మరియు రాజాయూంగానిని కప్డుకుందాం
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిల్లా, కండేప నియోజకవర్గం, సింగరాయకండ మండలం జనసేన పార్టా 
అధయూక్షులు ఐనా బతితిన రాజేష్ మాట్లాడుతూ… ఉతతిరాంధ్రలో జరిగిన సంఘటన రాష్టం మొత్తినికి తెలుసు, 
వైసిప ప్రభ్తవుం ఆ సంఘటన దావురా ఎంతటి దరా్మర్గమ, దౌరజానయూం, అనాయూయమ, అక్రమానికి పాల్పడిందో 
ప్రజలందరూ గమనిసూతి ఉనానిరు. వైసిప నాయకుల బూతుల పురాణానిని భరిసూతి, వింటూ కూడా దాదాపు 
8 సంవతసీరాలనుండి మా జనసేన పార్టా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఎంతో ఓపకతో, సహనంతో, ఉనానిరు. మా 
నాయకుడు క్రమశిక్షణతో ఉనానిడు కాబటిటా మా జనసైనికులు కూడా క్రమశిక్షణతో ఇప్పటివరకు ఉనానిమ, 
మంగళవారం మంగళగిరి పార్టా ఆఫీసులో జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీర మహిళల సమక్షంలో 
ఒక్కసరిగా ఈ ఆంధ్ర రాష్ట వైసీపీ గుండాలపైన ఉగ్ర నరసింహని అవత్రం చూడవలసి వచిచెంది. అదేవిధంగా పవన్ కళ్యూణ్ కి అండగా సంఘీభావం తెలపడానికి వచిచెన మాజీ 
మఖయూమంత్రివరుయూలు నారా చంద్రబాబు నాయుడుకి మరియు బ్జప నాయకురాలు పురందేశవురికి, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకులు జగా్గరడిడికి, లోక్ సత్తి పార్టా అధినేత జయ ప్రకాష్ 
నారాయణకి, రఘురామకృష్ణరాజుకి, బ్జప నాయకులు సోమ వీర్రాజుకి, కిషన్ రడిడికి, మా జనసైనికులు అందరి తరపున ధనయూవాదాలు తెలుపుకుంటునానిమ. మా నాయకుడు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకునాని మా జనసైనికులు అందరం సవుగతిసతిమ, ఎందకంటే ఆయన తీసుకునని నిర్ణయం ప్రజలందరి కోసమే, ప్రజలందరి అభివృది్ కోసమే, 
మనమందరం ప్రజాసవుమాయూనిని మరియు రాజాయూంగానిని కాపాడుకోవాలిసీన బాధయూత మనందరి మీద ఉంది, ప్రసుతితం సమానయూ ప్రజలకు రక్షణ లేకుండా పోయింది, ఆంధ్ర రాష్టంలో 
అభివృది్ లేద. నిననిటి నుండి వైసీపీ నాయకులు నోటికి వచిచెనటుటా మాట్లాడుతునానిరు. నేను వారికి చ్పే్ప సమాధానం ఒకటే, మీరు నిజంగా ఈ రాష్ట్రానిని మరియు ప్రజలను అభివృది్ 
చేసేతి మీకెందకు భయం…? ఈ రాష్టంలో అభివృది్ లేద, వైసిప పార్టాకి గ్రాఫు పూరితిగా పడిపోయింది, ప్రజల మదదుతుని కోలో్పయింది, రాబోయే రోజులోలా ప్రజలందరూ జనసేన పార్టాకి 
మదదుతు తెలుపుతునానిరు, జనసేన పార్టాకి ప్రజలు ఆదరాభిమానాలు పెరిగిపోతునానియి,. మఖయూంగా దళితులందరూ జనసేన పార్టాకి అండగా ఉనానిరు, జనసేన పార్టా అధికారంలోకి వసేతి 
ప్రతి ఒక్క సమానయూ మానవ్డు అభివృది్ చ్ందినటేలా, ఎందకంటే పవన్ కళ్యూణ్ తన పలలాల కోసం దాచిపెటిటాన డబుబాలను కూడా తీసి పార్టా కోసం వాడుతునానిరు, సంత కుటుంబానిని 
కూడా కాదనుకుని ప్రజల కోసం పోరాడుతునని వయూకితి ఆయన, పవన్ కళ్యూణ్ నిజాయితీకి నిలువెతుతి నిదర్శనం, ఆయన ఏ పని చేసినా ప్రజల కోసమే చేసతిరు, కాబటిటా ప్రసుతితం రాష్టంలో 
ప్రతి ఒక్క సమానయూ మానవ్డు పవన్ కళ్యూణ్ కి మదదుతుగా ఉనానిరు. రాబోయే ఎనినికలోలా అతయూధిక మజార్టాతో పవన్ కళ్యూణ్ మఖయూమంత్రి కాబోతునానిరు.

పాలకండ జనసేన ఆధవేరయాంలో ఉచితవైదయా 
శ్బిరం

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకండ నియోజకవర్గం, జనసేన పార్టా నాయకులు గరాభాన 
సతితిబాబు ఆధవురయూంలో మరియు కూరంగి నాగేశవురావ్ (ఎస్.బ్.ఐ రిటర్డి మనేజర్), 
జమ్సీ హాసి్పటల్ సిబబాంది సమక్షంలో సథానిక పెదదుమంగళ్పురం గ్రామం జనసేన 
నాయకులు జలులా సోంబాబు ఉచిత వైదయూ శిబ్రం ఏరా్పటు చేయగా 150 కి పైగా ప్రజలు 
వైదయూ శిబ్రంలో పాల్్గనానిరు. వారికి సుగర్, బ్ప, ఈసీజీ, గుండె సంబంధిత పర్క్షలు, 
అనిని రకాల వైదయూ సేవలు, మందలు ఉచితంగా అందజేశ్రు. ఈ సందరభాంగా 
గరాభాన సతితిబాబు మాట్లాడుతూ ప్రజలకు ఎటువంటి సమసయూలు ఉనని అందబాటులో 
ఉంట్మని సవుయంగా వైదయూం చేయించే బాధయూత జనసేన తీసుకుంటుందని ఆయన 
హామీ ఇచాచెరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

వర్కూటి నాగరాజుని సత్కర్ంచిన కుర్చేడు 
మండల జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిల్లా దరి్శ 
నియోజకవర్గం, జనసేన పార్టా నాయకులు, 
ప్రకాశం జిల్లా ల్గల్ సల్ కారయూదరి్శ వరికూటి 
నాగరాజుని వారి కారాయూలయంలో కలిసి 
శ్లువాతో సత్కరించిన కురిచేడు మండల 
జనసైనికులు. అనంతరం వారు కురిచేడు 

మండలంలో ప్రతిపక్షం నుంచి ఎదరొ్కంటునని 
సమసయూలను వివరించగా దానికి వరికూటి 
నాగరాజు స్పందిసూతి దరి్శ నియోజకవర్గంలో 
జనసేనలో ఎవరికి ఎటువంటి సమసయూ 
వచిచెనా ఎపు్పడూ అందబాటులో ఉంట్నని 
తెలియజేసూతి వారి దగ్గరికి వచిచెన 
జనసైనికులకు భరోసను ఇవవుడం జరిగింది. 
ఈ కారయూక్రమంలో పతితి శ్రీరంగ, వీర మహిళ 

లక్ష్మీ, పాశం వెంకటేష్, పకి్కలి ఏడుకండలు, వేమా రమణయయూ, శెటిటాపలిలా బాలు, పెనుగొండ 
నరసింహారడిడి, పటిటా కోటేశవురరావ్లు పాల్్గనడం జరిగినది.

చినా్నర్ వరలక్ష్మి చదువుకి అండగా 
సాదా ఆదినారాయణ

శతఘ్ని న్యూస్: ఆచంట నియోజకవర్గం, 
జనసేన పార్టా ఐటీ వింగ్ కోఆరిడినేటర్ సదా 
ఆదినారాయణ రానునని 5 సంవతసీరాల కాలంలో 

ప్రతీ సంవతసీరం జూన్ నెలలో గోవిందమ్మ పాప 
చదవ్కు అవసరమయేయూ పుసతికాల నిమితతిం రూ 
5000/- ఆరి్క సయం చేయడానికి మందకు 
వచాచెరు. ఈ సంవతసీరం 5000/- వారి 
ఖ్త్లో జమ చేయడం జరిగింది.
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