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ముమ్మిడివరంలో జగనన్న 
ఇళ్ళు పేదల కన్్నళ్లు

శతఘ్ని న్యూస్: ముమ్మిడివరం, నవంబర్ 12వ తేదీ నండి జగననని ఇల్లు పేదల కన్నిరు 
కారయూక్రమం నిర్వహిస్తుననిట్లు ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గ జనసేన ఇంచార్జ్, రాష్ట్ర రాష్ట్ర 
జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమ్టీ సభ్యూల్ పితాని బాలకృష్ణ అన్నిరు. జనసేన 
పార్టీ కారాయూలయం వద్ద ముమ్మిడివరంలో ఇంచార్జ్ పితాని బాలకృష్ణ పాత్రికేయుల సమావేశం 
నిర్వహించారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లుడుతూ జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
పిల్పుమేరకు జగననని ఇళ్ళు, పేదల కన్నిళ్లు కారయూక్రమానిని, నియోజకవర్గంలోని న్ల్గు 
మండలాల్ అయినట్వంటి కాట్రేనికోన, ముమ్మిడివరం, ఐ పోలవరం, తాళళురేవు మండలాలోలు 
కారయూక్రమం నిర్వహిస్తుననిట్లు తెలిపారు. గతంలో పేదలకు ఇళలు స్థలాల్ కొరకు కొనగోల్ 
చేసిన భూములలో ప్రభ్త్వ, ప్రజల సొముమి దుర్్వనియోగం చేశారని ఆరోపించారు. టిడ్కో 
ఇల్లు, జగననని కాలన్లలో మోసాల్ జర్గాయని అన్నిరు. కొనిని కాలన్లలో ఇళలు పట్టీల్ 
ఇచాచారని, కాన్ ఇళలు స్థలాల్ చూపించలేదని అన్నిరు. జగననని రాజయూంలో రాజయూద్రోహం 
జర్గందని, వెతికి తీసాతుమని అన్నిరు. జనసేన పార్టీ ఇప్పటివరకు రోడలుపై నిరసన తెలియజేసి 
ప్రభ్త్వ దృష్టీ తీస్కెళలుడం జర్గందని అన్నిరు. 12వ తేదీ ఉదయం 9 గంటలకు 
ముమ్మిడివరం మండలం బటనివిలిలు శ్రీ విజయ దుర్గమమి ఆలయం వద్ద నండి ప్రారంభిస్తుననిట్లు 
తెలిపారు, మధ్యూహనిం కాట్రేనికోన మండలంలో జగననని ఇల్లు పేదల కన్నిళ్లు కారయూక్రమం, 
నిర్వహిస్తుననిట్లు తెలిపారు. 13వ తేదీ ఉదయం ఐ పోలవరం మండలంలో మధ్యూహనిం 
తాళలురేవు మండలంలో ఈ కారయూక్రమం నిర్వహిసాతుమన్నిరు. 14వ తేదీ సచివాలయాల వద్ద 
ఆడిట్ ప్రోగ్ం నిర్వహిసాతుమని అన్నిరు. ఎవర్కైన్ అన్యూయం జర్గన లబ్ధిదారుల్ ఉంటే 

తమ దృష్టీకి ఆ సమసయూల్ తీస్కురావాలని కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో సానబోయిన మలిలుకారుజ్నరావు, గోదసి పుండర్ష్, తాళళురేవు మండల అధయూక్షుల్ అతితులి బాబురావు, ముమ్మిడివరం 
మండల అధయూక్షుల్ గొలలుకోటి వెంకనని బాబు, కాట్రేనికోన మండలం అధయూక్షుల్ మోకా బాల ప్రసాదు, ఐ పోలవరం మండలం అధయూక్షుల్ మద్దంశెటిటీ పురుషోతతుం, ముమ్మిడివరం టౌన్ 
కడలి కొండ, రాష్ట్ర సహాయక కారయూదర్శి జకకోంశెటిటీ పండు న్తి న్గేశ్వరరావు, వైస్ ప్రెసిడంట్ ఎలలుమెలిలు బాలరాజు నరహర్శెటిటీ రాంబాబు, మణికంఠ తదతరుల్ పాల్్గన్నిరు.

జగనన్న గృహాలపై జరుగుతున్న మోసాన్్న 
బాహ్య ప్రపంచాన్కి తెలియజేయాలన్ మా పార్టీ ముఖ్య ఉద్దేశం: గాదె

శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, ఈనెల 12, 13, 14 తార్కులలో 
మా పార్టీ అధయూక్షుల్ వారు ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్రవాయూపతుంగా ఉనని 
టిడ్కో గృహాల్, జగననని గృహాలపై జరుగుతునని మోసానిని బాహయూ 
ప్రపంచానికి తెలియజేయాలని మా పార్టీ ముఖయూ ఉదే్దశమని పత్రికా 
ముఖంగా తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రధ్న కారయూదర్శి భోనబోయిన శ్రీనివాస్ 
యాదవ్ మాట్లుడుతూ… మేము రేపు చేయబోవు కారయూక్రమం 
“జగననని ఇళ్ళు పేద ప్రజల కన్నిళ్లు” కారయూక్రమం అధికార పార్టీ వారు 
టిడ్కో గృహాల్, జగననని గృహాలపై వారు చేస్తునని అన్యూయాలపై 
ప్రజలకు తెలియజేయడమే మా ముఖయూ ఉదే్దశం అని తెలిపారు. గాదె 
మాట్లుడుతూ… ఈనెల 12, 13, 14 తార్కులలో మా పార్టీ అధయూక్షుల్ 
వారు ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్రవాయూపతుంగా ఉనని టికోటీ గృహాల్, జగననని 
గృహాలపై జరుగుతునని మోసానిని బాహయూ ప్రపంచానికి తెలియజేయాలని 
మా పార్టీ ముఖయూ ఉదే్దశం. ఈ కారయూక్రమానికి మీడియా మ్త్రుల్ మాకు 
సహకర్ంచి ప్రజాసా్వమయూంలో ప్రజల పక్షాన మీడియా సోదరుల్ కూడా 
నిలబడతారు అని కోరుకుంట్న్నిన. నినని ధరామిన ప్రసాద్ చెపా్పరు 
ఇప్పటివరకు మూడు, మూడు రాజధ్నల్ అని మూల్గుతునని ఈ 
అధికార పార్టీ న్యకుల్ ఇక నంచి మూడు ఉండదు ఒకకో రాజధ్ని 
మాత్రమే ఉంట్ందని చెపా్పరు. కాన్ ఈ విషయంపై ఒకకో అధికార 

పార్టీ న్యకుల్ బయటకు వచిచా మాట్లుడే దముమి కూడా లేదు. జనసేన పార్టీ తరఫున అడుగుతున్నిము రాజధ్నల్ మూడు కాదు ఒకటి అని అన్నిరు కదా మర్ ఏమైపోయారు 
రాయలసీమ న్యకుల్ గాన్ కోసాతు ఆంధ్ర న్యకుల్ గాన్ మీరు ఎకకోడ ముడుస్కొని కూరుచాన్నిరు అని ఎదే్దవా చేశారు. జనసేన పార్టీ తరఫున మేము అడుగుతున్నిం మీ పార్టీ రాష్ట్ర 
మొతతుం అభివృదధి చేయాలని అని వికేంద్రీకరణ చేయాలి అన్నిరు కదా ఇపు్పడు మీరంతా ఎకకోడ దాకుకోన్నిరో చెపా్పలి. జనసేన పార్టీ రాజకీయాలోలు మారు్ప కోసం పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
సా్థపించారు. ఇప్పటివరకు జరుగుతునని మూస రాజకీయాలోలు మారు్ప తీస్కొని రావాలి ప్రజలన చైతనయూవంతుల్ చేయాలి అనే ముఖయూ ఉదే్దశంతో ఈ పార్టీని సా్థపించారు పవన్ కళ్యూణ్. 
నినని రాత్రి సాక్షి ఛానల్ లో జరనిలిస్టీ ముస్గులో ఈశ్వర్ అనే జరనిలిస్టీ పిలవబడే వైఎసాసార్ పార్టీ కారయూకరతు డిబేట్ నిర్వహించడం గమనించాము. ఈశ్వర్ చెపా్పరు పవన్ కళ్యూణ్ పై 
కొందరు దుండగుల్ రెకికో నిర్వహించినద శుదధి అబదధిమని చెపా్పరు. మేము అతనిని సూటిగా అడుగుతున్నిం మీ పార్టీకి సంబంధించిన రెడిడి వెలేఫేర్ చైరమిన్ సతయూన్రాయణ రెడిడి కారులో 
ఆ దుండగుల్ వచిచా ఉననిద నిజం కాదా మీరు మీ పార్టీకి సంబంధించి లక్ష గొప్పల్ చెపు్పకో లేదా టిడిపి గుర్ంచి ఒక లక్ష అబదాధిల్ చెపు్పకో కాన్ మా పార్టీపై ఒకకో అబదధిం చెపి్పన్ 
ఊరుకునేద లేదు మీ పార్టీకి గాని మీ సాక్షి ఛానల్ వాళలుకు గాని దముమింటే మా పార్టీ న్యకులన మీ ఛానల్ లో డిబేట్ పిలవండి చూస్కుందాం. ఇప్పటం గ్మంలో ఇల్లు కూలిచా 
వేయలేదు అని అబదాధిల్ ప్రచారం చేస్తున్నిరు మీ సాక్షి ఛానల్ లో దముమింటే మీ వైఎసాసార్ పార్టీ న్యకుల్ గాన్ సాక్షి ఛానల్ యాజమానయూం కాన్ ఇప్పటం నడిబొడుడిలో కూర్చాని 
మాట్లుడుకుందాం రండి. మేము సవాల్ విస్రుతున్నిము మీకు అకకోడ ఒకకో ఇళ్ళు కూలచాలేదు అని మీరు చెపుతున్నిరు. 50 ఇళ్ళు పైన కూలాచారని మేము నిరూపిసాతుం. దముమింటే మా 
సవానిని సీ్వకర్ంచాలి. పవన్ కళ్యూణ్ ఇప్పటం పరయూటనలో భాగంగా విచేచాసినపు్పడు అకకోడ జాతీయ న్యకుల విగ్రహాల్ తొలగంచారు కాన్ మీ పార్టీ జగన్ రెడిడి గార్ న్ననిగార్ 
విగ్రహాల్ తొలగంచలేదు అని ప్రశ్నిసేతు అద కూడా శుదధి అబదధిం అని మీ ఛానల్ లో చెపాతురా. సాక్షి జరనిలిస్టీ ఈశ్వర్ కి ఒకటే సవాల్ మీ సాక్షి యాజమానయూం మొతతుం దముమింటే 
ఇప్పటం గ్మం రావాలిసాందగా కోరుచున్నిము. అకకోడ జన్లే మీకు బుదధి చెబుతారు న్కు చానల్ ఉంద కదా అని నోటికి వచిచాన అబదాధిల్ చెప్పమాకు జరనిలిస్టీ ముస్గులో ఒక 
పార్టీ కారయూకరతుల వయూవహర్స్తున్నివ్ భవిషయూతుతులో న్కు కూడా సరైన బుదధి చెపాతుం అని హెచచార్ంచారు. రాష్ట్ర కారయూదర్శి కమాల్ మాట్లుడుతూ ఈనెల 12, 13, 14 జనసేన పార్టీ అధయూక్షుల్ 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల్ మేరకు టికోటీ గృహాలకు, జగననని గృహాలకు సంబంధించి అధికారం పార్టీ వారు చేస్తునని మోసాలన తెలియజేయట్నికి ఈ కారయూక్రమం చేయదలిచాము. 
వాటిని మేము సందర్శించి పూర్తు అవగాహనతో అధికార పార్టీ వారు ఎనిని వేల కోట్లు దోచుకుంట్న్నిరు ప్రజలకు వివర్సాతుం. జగన్ రెడిడి 28 లక్షల ఇల్లు నిర్మించి ఇసాతుమని అన్నిరు 
కాన్ ఇప్పటివరకు ఒకకో ఇల్లు కూడా ప్రజలకు ఇచిచాన దాఖలా లేదు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలు న్యకుల్ అడపా మాణికాయూలరావు, బ్ట్రగుంట మలిలుక, న్రదాస్ రామచంద్ర ప్రసాద్, 
కూరపాటి న్గేశ్వరరావు, దాసర్ వెంకటేశ్వరరావుల్ పాల్్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రైల్వే కోడూరు జనసేన ఆధవేరంలో మహాపాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమమిడి కడప జిలాలు, రైలే్వ కోడూరు నంచి చిట్్వలి వరకు రోడుడి విసతురణకై ప్రభ్త్వ అధికారుల్ 
స్పందంచేలా రాష్ట్ర కారయూదర్శి తాతంశెటిటీ న్గేంద్ర, జోగనేని మణి, మైస్రావార్ పలిలు వెంకటేష్, జనసేన పార్టీ 
మైస్రావార్ పలిలు సర్పంచ్ శ్రీమతి సంయుకతు, జనసేన పార్టీ ఎంపిటిసి న్గరాజుల అధ్వరయూంలో మహాపాద 
యాత్ర ఏరా్పట్ చేయడం జర్గంద. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ పిఏసి సభ్యూల్, చితుతురు జిలాలు అధయూక్షుల్ 
డా.హర్ప్రసాద్ ముఖయూ అతిథిగా పాల్్గని జనసేన జండా ఊపి ప్రారంభించారు. రాయూలీలో భాగంగా విలేకరుల 
సమావేశంలో జనసేన పార్టీ న్యకుల్ మాట్లుడుతూ ప్రస్తుత శాసనసభ్యూల్ గత మూడు పరాయూయాల 
నండి ఎనినికై ఉండి కూడా రైలే్వ కోడూరు నండి చిటే్వల్ వరకు గల రహదార్ని డబుల్ లైన్ చేయకుండా… 
మేనిఫెసోటీలో పెడుతూ కూడా ఎట్వంటి అభివృదధి చేయకుండా అలాగే వదలేశారని ఆరోపించారు. దీని కారణంగా 
ఎంతోమంద గ్మస్తుల్, ప్రయాణికుల్ ఈ మార్గంలో ప్రయాణిసూతు తమ ప్రాణాలన పోగొట్టీకున్నిరని జనసేన 
న్యకుల్ ఆరోపించారు. దీని కారణంగా ఎనోని వాహన్ల్, గ్మస్తుల్ తీవ్ర ఇబ్ందులకు గురవుతున్ని 
వైసిపి పార్టీ న్యకుల్ మర్యు ప్రభ్త్వం ఎట్వంటి శ్రదధి తీస్కోకపోవడం చాలా విచారకరమని ఆందోళన 
వయూకతుం చేశారు. ప్రభ్త్వం వెంటనే ఈ దార్ని డబల్ లైన్ చేసి ప్రజలకు అనకూలంగా మారాచాలని జనసేన 
పార్టీ రైలే్వకోడూరు విభాగం డిమాండ్ చేస్తుననిదని తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా రైలే్వ కోడూరు జనసేన పార్టీ 
కారాయూలయం వద్ద జనసేన న్యకుల్, జనసైనికుల్, వీర మహిళల్ పెద్ద సంఖయూలో జనసేన టీ షర్టీస్ మర్యు 
టోపీల్ ధర్ంచి జనసేన నిన్దాల్ చేసూతు ఉండగా తిరుపతికి చెందన డాకటీర్ పస్పులేటి హర్ప్రసాద్ జండా ఊపి 
కారయూక్రమానిని ప్రారంభించారు. పటటీణంలో రాయూలీగా జనసైనికుల్, జనసేన న్యకుల్, వీర మహిళల్ రాయూలీ 
నిర్వహించి కోడూరు నండి చిటే్వలి వరకు పాదయాత్రలో పాల్్గన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో గంధంశెటిటీ దనకర్ 
బాబు, జోగనేని మన్, ఎద్దల అనంతరాయల్, ముతాయూల కిషోర్, రవి, పగడాల వెంకటేశు, రాష్ట్ర కారయూవరా్గనికి 
సంబంధించిన సెక్రటర్ల్, జనసైనికుల్, వీర మహిళల్ పెద్ద ఎతుతున పాల్్గన్నిరు.

పలు కుటంబాలకు పితాని పరామర్శ
శతఘ్ని న్యూస్: ముమ్మిడివరం, రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల 
కమ్టీ సభ్యూల్ మర్యు ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ పితాని బాలకృష్ణ 
ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గం తాళలురేవు మండలం మలలువరం గ్మంలో ఇటీవల 
మృతి చెందన చలంకూర్ మంగయయూమమి కుట్ంబ సభ్యూలన పరామర్శించారు, 
మర్యు అన్రోగయూ ర్తాయూ మృతి చెందన వితతున్ల స్బ్రహమిణయూం కుట్ంబ సభ్యూలన 
పరామర్శించారు. మర్యు అదే గ్మంలో మృతి చెందన ఏడిద ఫణి కుమార్ 
కుట్ంబ సభ్యూలన పరామర్శించారు. మర్యు అదే గ్మానిలో మృతి చెందన గశాల 
కృష్ణ కుట్ంబ సభ్యూలన పరామర్శించారు. మర్యు అదే గ్మంలో మృతిచెందన 
పులిపే వెంకటేశ్వరరావు కుట్ంబ సభ్యూలన పరామర్శించారు .మర్యు పోలేకూర్ 
గ్మములో అన్రోగయూంతో మృతి చెందన మాజీ సర్పంచ్ మొండి హర్చంద్ర రావు 
కుట్ంబ సభ్యూలన పరామర్శించారు మర్యు పోలేకూరు గ్మంలో అన్రోగయూంతో 
మృతి చెందన ఏరుపలిలు చంటమమి కుట్ంబ సభ్యూలన పరామర్శించారు మర్యు 
జార్జ్ పేట గ్మంలో అన్రోగయూముతో మృతి చెందన చెనని మంగారతనిం కుట్ంబ 
సభ్యూలన పరామర్శించారు మర్యు అదే గ్మానికి చెందన అన్రోగయూంతో మృతి 
చెందన కొండమూర్ సతితుబాబు (భీముల్) కుట్ంబ సభ్యూలన పరామర్శించారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో వార్ వెంట, మండల అధయూక్షుల్ అతితులి బాబూరావు, విళళు వీర, కొమోమిద 
స్బ్రహమిణయూం, పోసంశెటిటీ సూరయూప్రకాశరావు, డాకటీర్ ప్రసాద్, దూడల సా్వమ్, మటటీపర్తు 
స్బా్రావు, కుడిపూడి కృష్ణ, రాయుడు గోవింద్, కన్నిడి న్ని, కుడిపూడి రాజేష్, 
సూరంపూడి వెంకటేష్, దడాల వెంకనని, వెంటపలిలు సతయూవతి తదతరుల్ పాల్్గన్నిరు.

దయనేడు గ్రామానికి ఆర్టీసీ బస్సు సౌకర్ం 
కల్పంచాలని జనసేన వినతి

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహసితు, తొటటీంబేడు మండలం, పిలలుమేడు పంచాయతీ లోని 
దయనేడు గ్మంలో శ్రీకాళహసితు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంఛార్జ్ శ్రీమతి వినత 
కోట్ గారు పరయూటించిన సందర్ంగా గ్మంలోని ప్రజల్ ప్రధ్నంగా తెలియజేసిన 
సమసయూ గ్మానికి ఆర్టీసీ బస్ సౌకరయూం లేదని. గురువారం శ్రీకాళహసితు ఆర్టీసీ డిపో 
మేనేజర్ ని కలిసి గ్మానికి ఆర్టీసీ బస్సా సౌకరయూం తక్షణమే కలి్పంచాలని వినతి పత్రం 
అందజేశారు. సానకూలంగా స్పందంచిన డిపో మేనేజర్ త్వరలోనే బస్ సౌకరయూం 
కలి్పసాతుమని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో తొటటీంబేడు మండల అధయూక్షుల్ కొపా్పల 
గోపి, శ్రీకాళహసితు మండల అధయూక్షుల్ దండి రాఘవయయూ న్యకుల్ రవి కుమార్ రెడిడి, 
మణికంఠ పాల్్గన్నిరు.
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పలుకుటుంబాలను పరామర్శుంచిన బత్తుల దుంపత్లు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, కోరుకొండ మండలం, గాదరాడ గ్మానికి చెందన చీరలు సూరయూకాంతం 
ఇటీవల అన్రోగయూంతో మృతి చెందగా… వార్ కుట్ంబ సభ్యూలన బతుతుల బలరామకృష్ణ శ్రీమతి 
వెంకటలక్ష్మి దంపతుల్ పరామర్శించి, మనోధైరయూం చెప్పడం జర్గంద. అలానే అదే గ్మానికి చెందన 
మండవరపు చెంతమమి ఇటీవల స్వర్గస్తుల్ కాగా వార్ కుట్ంబ సభ్యూల్ మండవరపు సతయూన్రాయణ 
మర్యు శ్రీనిలన బతుతుల దంపతుల్ పరామర్శించారు. గ్మ న్యకుల్ దొరక త్రిమూరుతుల్, దేవ 
దురా్గప్రసాద్(డిడి), మద్దరెడిడి బాబుల్, వేగశెటిటీ రాజు, న్తిపాం దొరబాబు, అడాడిల దొరబాబు, తోట 
అనిల్ వాస్, డి.ఎం.ఎస్ న్యూస్ మణికంఠ సా్వమ్ తదతరుల్ పాల్్గన్నిరు.

రాజానగరం నియోజకవర్గం, సీతారామపురం 
గ్మంలో గత వారం సాధిక వరహాల్ కు చెందన 
4 గేదెల్, కొనిని ఆవుల్ విషపు దాణా తిని మృతి 
చెందన విషయం తెలిసిందే… కాగా రాజానగరం 
నియోజకవర్గ జనసేన న్యకుల్ బతుతుల 
బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి దంపతుల్ 
₹50,000/- ఆర్్థక సహాయం ప్రకటించడం.. 
గురువారం తూరు్పగోనగూడం సర్పంచ్ గలాలు 
రంగా చేతుల మీదుగా చెక్ అందజేసి, మరోసార్ 
ధైరయూం చెప్పడం జర్గంద. ఈ కారయూక్రమంలో అడబాల అదవిష్్ణ, శంకరం, మద్దరెడిడి బాబుల్ బాబుల్, 
వేగశెటిటీ రాజు, న్తిపాం దొరబాబు, అడాడిల దొరబాబు, తోట అనిల్ వాస్, దేనేడి మణికంఠ సా్వమ్ 
తదతరుల్ పాల్్గన్నిరు.

రాజానగరం నియోజవర్గం, రాజానగరం మండలం, చక్రదా్వరబంధం గ్మ వాసతువుయూల్ జవా్వద 
సతయూన్రాయణ ఇటీవల అన్రోగయూంతో మృతిచెందగా జనశ్రేణుల దా్వరా సమాచారం తెల్స్కునని 
రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన న్యకుల్ బతుతుల బలరామకృష్ణ వార్ సతీమణి శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి 
వార్ కుట్ంబ సభ్యూలన పరామర్శించి, మనోధైరయూం చెపి్ప సీనియర్ న్యకుల్ మద్దరెడిడి బాబుల్ చేతుల 

మీదుగా కుట్ంబ ఖరుచాల నిమ్తతుం ₹10,000/-రూపాయల ఆర్్థక సహాయం అందంచడం జర్గంద. గ్మ న్యకుల్ ఆనందల గోవిందు, కురుమలలు మహేష్, న్గవరపు శ్వాజీ, 
బువ్వతిటిటీ శ్రీన, చిటికెన సాయి, నలిమ్లిలు వెంకనని బాబు, పోశెటిటీ అయయూప్ప, ఏఊర్ బాలరాజు, చికికోరెడిడి మణికంఠ, భూసంశెటిటీ శ్రీన, న్గవరపు శ్వాజీ, నలలుమ్లిలు వెంకనని బాబు తదతర 
న్యకుల్ పాల్్గన్నిరు.

అయ్ప్ప స్వేములు ఏరా్పట చేసిన ‘అన్న సమారాధన’ కార్క్రమంలో బత్తుల దంపత్లు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకొండ మండలం (గ్మం) ష్ర్డి సాయిబాబా ఆలయ కమ్టీ వార్ ఆహా్వనం మేరకు ఆ దైవ సనినిధిని దర్శించి, సా్వమ్ వార్ ఆశీస్సాల్ 
తీస్కుని, మాలధ్రణ ధర్ంచిన అయయూప్ప సా్వముల్ ఏరా్పట్ చేసిన ‘అనని సమారాధన’ కారయూక్రమంలో రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన న్యకుల్ బతుతుల బలరామకృష్ణ వార్ 
సతీమణి ‘న్ సేన కోసం న్ వంతు’ కమ్టీ కోఆర్డినేటర్ శ్రీమతి బతుతుల వెంకటలక్ష్మి పాల్్గనడం జర్గంద. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకుల్, జనసైనికుల్ పెద్ద ఎతుతున గ్మ 
ప్రజల్ పాల్్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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షారోను ప్రార్ధన మందిరంలో క్రైసతువ కూటమ్ ప్రార్ధనలోలు పాల్గొన్న బత్తుల దంపత్లు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, దవాన్ చెరువు గ్మం నందు షారోన ప్రారధిన మందరంలో క్రైసతువ కూటమ్ కారయూక్రమంలో దవాన్ చెరువు క్రిసిటీయన్ పెద్దల ఆహా్వనం 
మేరకు కారయూక్రమంలో పాల్్గనని రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన నేత బతుతుల బలరామకృష్ణ, వార్ సతీమణి శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి. పల్ సేవా కారయూక్రమాల్ చేస్తునని ‘బతుతుల’ 
దంపతులకు ఈ సందర్ంగా చిరు సతాకోరం అందజేశారు. న్తనంగా నిర్మిస్తునని ప్రార్థన్ మందరం అభివృదధి నిమ్తతుం ₹10,000/- రూపాయల్ ఆర్్థక సహాయం సంఘ పెద్దలకు 
అందజేయడం జర్గంద. ఈ కారయూక్రమంలో సీనియర్ నేత యర్ంశెటిటీ శ్రీనివాస్, అకికోరెడిడి వేణు, బొడడిపాటి న్గేశ్వరరావు, బొంగా సాటీలిన్, రాయి చిటిటీబాబు, చాపల స్బు్, చాపల 
లక్ష్మీ తదతరుల్ పాల్్గన్నిరు.

అయ్ప్పస్వేముల పడిపూజ 
మహోతసువంలో బత్తుల దంపత్లు
శతఘ్ని న్యూస్: రజనగరం, కోరుకొండ మండలం, శ్రీరంగపటనిం గ్మంలో అంగరంగ 
వైభవంగా జర్గన అయయూప్పసా్వముల పడిపూజ మహోతసావంలో శ్రీరంగపటనిం 
గ్మ జనసెన శ్రేణుల ఆహా్వనం మేరకు పడిపూజా మహోతసావానిని దర్శించుకునని 
రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన న్యకుల్ బతుతుల బలరామకృష్ణ, వార్ సతీమణి 
శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి. ఈ కారయూక్రమంలో సీనియర్ నేతల్, శ్రీరంగపటనిం జనసేన 
శ్రేణుల్ పాల్్గన్నిరు.

జగనన్న ఇళ్ళు-పేదలందరికి కన్్నళ్లు కార్క్రమంపై 
జనసేన నాయకులతో పంతం నానాజీ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ రూరల్, జనసేన పార్టీ అధయూక్షుల్ పవన్ కళ్యూణ్ ఇచిచాన 
పిల్పు మేరకు 12, 13, 14 తేదీలలో జగననని ఇళ్ళు-పేదలందర్కి కన్నిళ్లు కారయూక్రమం 
వివరాలన తెలియచేయడానికి కాకిన్డ రూరల్ నియోజకవరా్గనికి చెందన డివిజనలు 
న్యకులతో కాకిన్డలో సమావేశమైన జనసేన పార్టీ పిఏసి సభ్యూల్, కాకిన్డ రూరల్ 
ఇంచార్జ్ పంతం న్న్జీ.

జనసేన ఎంపిటిసి శ్రీమతి దూలపలలు రత్నం భరతు 
అన్నవరంను పరామరి్శంచిన మాకిన్డి శేషుకుమారి
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇన్చార్జ్ శ్రీమతి మాకిన్డి 
శేష్ కుమార్ చిత్రాడ ఎంపిటిసి శ్రీమతి దూలపలిలు రతనిం భరతు అననివరం కి హార్టీ సో్రోక్ 
రావడంతో వార్ కుట్ంబానికి ఆ సమయంలో డాకటీర్ మాకిన్డి వీరప్రసాద్ సలహాల్ 
సూచనల్ ఇవ్వడం జర్గంద. గురువారం అననివరం ఆరోగయూ పర్సి్థతి తెల్స్కోవడానికి 
వార్ ఇంటికి వెళ్లున మాకిన్డి శేష్కుమార్ రతనిం కుట్ంబానిని పరామర్శించి వార్ 
యొకకో ఆరోగయూ పర్సి్థతులన అడిగ తెల్స్కున్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో. దేశ్రెడిడి సతీష్, 
కోటిపలిలు కాశీ విశ్వన్థ్, న్యకుల్ జనసైనికుల్ తదతరుల్ పాల్్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అయ్ప్పస్వేముల పడిపూజ మహోతసువంలో పాల్గొన్న మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకొండ మండలం, శ్రీరంగపటనిం గ్మంలో అంగరంగవైభవంగా జర్గన అయయూప్పసా్వముల పడిపూజ మహోతసావంలో శ్రీరంగపటనిం 
గ్మ జనసేన శ్రేణుల ఆహా్వనం మేరకు పడిపూజా మహోతసావంలో అయయూప్ప సా్వమ్ని దర్శించుకుని ₹5000/- రూపాయల్ విరాళం ఇచిచాన రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జ్ మర్యు ఐకయూరాజయూ సమ్తి అవారుడి గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్. ఈ కారయూక్రమంలో శ్రీరంగపటనిం జనసేన కారయూకరతుల్ తన్నిరు తాతాజీ, యలాలుపు మురళ్ కృష్ణ, 
యావకుల చలపతి, యావకుల శ్రీనివాస్, కురలు బాలరాజు, కురలు అజయ్, తనకాల అజయ్, బొబ్్లి సతితుబాబు, బొడేడిటి దుర్గ, కోన్ల కుమార్, ముతాయూల రతానిజీ, మదా్దల గంగాధర్, 
అడప అంజిబాబు, గొలలుకోటి రమేష్, జాజుల వెంకట రామకృష్ణ, కోలో జాన ప్రసాద్, చినికి సాయి, పోకల శ్రీన, యావకుల భగవాన్, ముతాయూల కలికో, సూర్శెటిటీ పండు, ముతాయూల 
శ్వ, కర్రి శ్రీన, పూసల సా్వమ్, గొలలుకోటి కృష్ణ, పాలకంశెటిటీ దుర్గ, అడపా తాతిల్, చందం సూరనని, చదువు ముతేతుశ్వరరావు, చదువు న్గు, దేవన్ కృష్ణ, తెలగంశెటిటీ శ్వరామకృష్ణ, 
గానగూడం పోసి బాబు, సూరయూ యాదవ్, శ్రీరంగపటనిం జనశ్రేణుల్ పాల్్గన్నిరు.

పలుకుటంబాలను పరామరి్శంచిన పంతం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ రూరల్, కరప మండలం కరప, వేళంగ, గొడడిటిపాలం గ్మాలోలు ఇటీవల మరణింంచిన, 
మర్యు ప్రమాదాలోలు గాయపడిన, అన్రోగయూ కారణాలతో ఇబ్ందుల్ పడుతునని వార్ని నేడు వార్ గ్మాలకి 
వెళ్ళు పరామర్శించిన జనసేన పార్టీ పిఏసి సభ్యూల్, కాకిన్డ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం న్న్జీ.

ఆకల తీర్చడంలో జనసైనికులతో కలసి 
నేనుంటా: బంత్ రాజేశవేరరావు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోల్, గత కొద్దరోజుల్గా రాజోల్ ప్రభ్త్వ ఆస్పత్రిలో పేషంటలుకు 
భోజన సదుపాయం కలి్పంచకపోవడంతో కొంతమంద దాతల్ మర్యు పవన్ కళ్యూణ్ 
సూ్పర్తుతో జనసైనికుల్ భోజన ఏరా్పట్లు చేసారని తెలిసి గురువారం రాజోల్ ప్రభ్త్వ 
ఆస్పత్రికి వెళ్ళు పేషంటలుకు పండులు పంచి వార్ ఇబ్ందులన తెల్స్కుని హాసి్పటల్ 
సిబ్ందతో మాట్లుడి ఇందుకు గల కారణాలన ప్రశ్నించి. అవసరమైతే ప్రభ్త్వం 
గుతేతుదారులకు బ్ల్లుల్ చెలిలుంచే వరకు జనసేనకులతో కలిసి ఆస్పత్రిలో భోజన్ల్ 
ఏరా్పట్లు చేసాతునని బొంతు రాజేశ్వరరావు తెలియజేసారు.

ద్వేరకా తిరుమల నడిచి వెళ్లు భకుతులకు 
ఉంగుటూరు జనసేన భోజన వసత్లు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉంగుటూరు, 
జనసేన పార్టీ తరఫున ఉంగుటూరు 
నియోజకవర్గం జనసైనికుల్ 
వీర మహిళల్ కార్తుక మాసం 
సందర్ంగా ఈ 30 రోజుల్ 
దా్వరకా తిరుమల నడిచి వెళ్లు 
భకుతులకు భోజన వసతుల్ మర్యు 
పళ్ళు, మెడిసిన్సా సపె్లు చేస్తున్నిరు. 
ఈ కారయూక్రమం పవన్ కళ్యూణ్ 
రాజాయూధికారం కోసం ఆయన ఆయురారోగాయూలతో తులతూగాలని, ఆయన భకుతుడు 
ముతాయూల వాస్ ఆధ్వరయూంలో నిర్వహించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకుల్, 
వీర మహిళల్ రేపలలు దేవి, మాదరెడిడి విజయలక్ష్మి మర్యు గ్మ జనసైనికుల్ 
పాల్్గన్నిరు.

జంక అంబర్ష్ కుటంబాని్న పరామరి్శంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: ధరమివరం, 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధ్న 
కారయూదర్శి చిలకం మధుసూదన్ 
రెడిడితో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర చేనేత 
వికాస విభాగం చైరమిన్ చిలలుపలిలు 
శ్రీనివాసరావు కలిసి ఇటీవల 
ధరమివరం పటటీణంకు చెందన 
జనసేన పార్టీ చేనేత వికాస 
విభాగం రాష్ట్ర ఉపాధయూక్షుడు 

జింక అంబర్ష్ ప్రమాదవశాతుతు చిత్రావతి నదలో పడి అకాల మరణం చెందడంతో వార్ 
కుట్ంబానిని పరామర్శించి జింక అంబర్ష్ చిత్రపట్నికి పూలమాల వేసి శ్రదాధింజలి 
ఘటించి జనసేన పార్టీ వార్కి ఎలలువేళలా తోడుగా ఉంట్ందని ధైరయూం చెప్పడం జర్గంద.

తాసిల్దార్ కి వినతిపత్రమ్చి్చన బబ్బిల జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  విజయనగరం జిలాలు, బొబ్్లి నియోజకవర్గం, రాంభద్రపురం, మండలం 
పంచాయతీ పర్ధిలోని 20 కోట్లు విల్వ చేసే ప్రభ్త్వ భూమ్ కబాజ్ చేసిన వయూకితుకి 
వతాతుస్ పల్కుతూ కబాజ్దారుడికి చరయూల్ తీస్కోవాలని ప్రభ్త్వ అధికార్ తాసిలా్దర్ 
కి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జర్గంద. జనసేనపార్టీ వారు నిరసన గళం విపా్పరు. ప్రభ్త్వ 
అధికారుల్, న్యకుల్ మొదు్ద నిద్రవిడాలి, కబాజ్దారుడిపై చరయూల్ తీస్కోవాలి. ఈ 
కారయూక్రమంలో రాంభద్రపురం మండలం న్యకుల్ విజయనగరం జిలాలు నిర్వహణ 
కమ్టీ సభ్యూల్ మహంతి ధనంజయ్, విజయనగరం జిలాలు కారయూ నిర్వహణ కమ్టీ 
సభ్యూల్ సంచన గంగాధర్ పారాద ఎంపీటీసీ అభయూర్్థ బంట్పలిలు దవయూ, జనసైనికుల్ 
చీమల సతీష్, శాయూమ్, మర్యు జనసేన పాల్్గన్నిరు.

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

శ్రీ ఉమా రామలంగేశవేర స్వేమ్ వారి ఆలయంలో 
పూజాజ కార్క్రమంలో పాల్గొన్న డాకటీర్ పిల్లు శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజకవర్గం, దురా్గడ గ్మం నందు శ్రీ శ్రీ పంచాయతన 
సమేత శ్రీ ఉమా రామలింగేశ్వర సా్వమ్ వార్ ఆలయంలో చితుర్ వింశాంతి (24వ) సపాతుహ 
మహోతసావంలో భాగంగా పలలుపు వీధి వార్ ఆహా్వనం మేరకు శ్రీ ఉమా రామలింగేశ్వర భజన 
సమాజం తరపున పిఠాపురం నియోజకవర్గ జనసేన న్యకుల్ శ్రీ విష్్ణ హాసి్పటల్ అధినేత 
డాకటీర్ శ్రీధర్ పిలాలు శ్రీమతి డాకటీర్ రతని దీపిక దంపతులచే పూజా కారయూక్రమం అంగరంగ 
వైభవంగా జర్గంద. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా ఇంటి వీరబాబు, గొలలుపలిలు శ్వ, కొప్పల 
చక్రధర్, బండి అపా్పరావు, కొండేకలపూడి గంగాధర్, ఇంటి గర్, మొగలి శ్రీన, ఇంటి ప్రసాద్, 
పర్వతపు బాబ్జ్, మర్యు నియోజకవర్గ జనసైనికుల్ కారయూకరతుల్ వీర మహిళల్ న్యకుల్ 
గ్మ పెద్దల్ మర్యు అధిక సంఖయూలో భకుతుల్ పాల్్గనడం జర్గంద.

పశ్్చమ నియోజకవరగొంలో జనసేన కారా్లయ ప్రారంభం
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ పశ్చామ నియోజకవర్గం, జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ మర్యు న్యూయవాద ఆఫీస్ గురువారం 
ఓపెన్ చేయడం జర్గంద. విలేకరులతో మాట్లుడుతూ జనసేన రాష్ట్ర బీసీ న్యకుడు జనసేన పార్టీ బలంగా ముందుకు 
పోయి 2024 ఎలక్షనోలు మెజార్టీతో అధికారంలోకి వస్తుంద దౌరజ్న్యూల్ రౌడీయిజం చేసే వైఎస్ఆర్సాపి తగన మొగుడు 
పవన్ కళ్యూణ్ అని తెలిపారు. న్మ్నేషన్ వేసిన అందుకే రౌడీయిజంగా జనసేన పార్టీ న్యకుని హతయూ చేశారు. 
ఇలాంటి పాలన భారతదేశంలో మొటటీమొదటిసార్గా చూస్తున్నిం. ఇలాంటి తుగలుక్ పర్పాలన ఏ రాష్ట్రంలో ఉండదు 
మంచి అవిన్తి లేని పర్పాలన 2024 జనసేన పార్టీ అందస్తుందని తెలియజేశారు. జనసేన పార్టీ కారాయూలయం 
ప్రారంభోతసావం జర్గంద. జనసేన పార్టీ తరఫున ఆడపిలలులకి పశ్చామ నియోజకవర్గంలో ఉచితంగా సెల్ఫే డిఫెన్సా ఆతమి 
రక్షణ కాలుస్ల్ మర్యు మర్ంత సోషల్ సర్్వస్ అండ్ సోషల్ మీడియా తరఫున ముందుగా పోతామని జనసేన రాష్ట్ర 
బీసీ న్యకుల్ మర్యు న్యూయవాద ఏం హనమాన్, జనసేన న్యకుల్ కే జగదీష్ ప్రసాద్ తెలియజేశారు.

త్రాగు న్టి సదుపాయం కల్పంచాలని వనభంగిలో 
ఖాళీ బ్ందెలతో నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్: అల్లుర్ సీతారామరాజు 
జిలాలు, పెదబయల్ మండలం 
వనభంగలో గురువారం జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వరయూంలో గ్మస్్థలతో కలిసి ఖాళీ 
బ్ందెలతో నిరసన చేపట్టీరు. గ్మంలో 
స్మారు వంద కుట్ంబాలకు 
పైగా జీవిస్తునని అప్పటికీ గత రెండు 

సంవతసారాల్గా త్రాగున్టి సదుపాయం లేక తీవ్ర ఇబ్ందుల్ పడుతున్నిమని, 
పల్మారులు ఉననిత అధికారులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు వినతి పత్రాల్ సమర్్పంచినప్పటికీ 
ఎవరు కూడా స్పందంచడం లేదని, వేసవి తీవ్రత ఎకుకోవగా ఉండటంతో చుకకో 
న్రు కోసం మహిళలంతా కొట్టీకు చస్తున్నిమని ఈ సందర్ంగా తెలిపారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ మండల అధయూక్షుడు జాగరపు పవన్ కుమార్ మాట్లుడుతూ 
వనభంగ గ్మంలో వందకు పైగా కుట్ంబాల్ జీవిస్తునని అప్పటికీ గత రెండేళ్లుగా 
త్రాగున్టి సదుపాయం లేక గ్మస్తుల్ తీవ్ర ఇబ్ందుల్ పడుతున్నిరని, పల్మారులు 
ఉననిత అధికారులకు తెలియజేసి నప్పటికీ ఎవరు కూడా స్పందంచిన దాఖలాల్ లేవని, 
గుకెకోడు తాగున్టి కోసం ఎనోని ఇబ్ందుల్ పడుతున్నిమని, ఇప్పటికైన్ తక్షణమే 
సంబంధిత అధికారుల్ స్పందంచి గ్మంలో తాగున్టి సౌకరయూం కలి్పంచాలని 
లేనిపక్షంలో మండల కేంద్రంలో ఖాళీ బ్ందెలతో ధరాని చేపడతామని ఈ సందర్ంగా 
హెచచార్ంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో గ్మస్తుల్ రాంబాబు, వీరేశ్, చేన్పతి రతనిమమి, 
రాణి, అమామిజీ, తదతరుల్ పాల్్గన్నిరు.

అయ్ప్పమాల వేస్కొని స్కూల్ కి రావదదాని 
విద్్రిథిని ఇంటికి పంపిన ప్రధానోపాదు్రాలు

శతఘ్ని న్యూస్: భద్రాద్రి కొతతుగూడం జిలాలు ములకలపలిలు మండలం పుస్గూడం గ్మంలో 
ఉననిట్వంటి జిలాలు పర్షత్ ప్రాథమ్క పాఠశాలలో బెనర్జ్ అనే కుర్వాడు అయయూప్ప సా్వమ్ 
మాల వేస్కుని వచాచాడని ప్రధ్నోపాధ్యూయురాల్ ఇంటికి పంపించడం జర్గంద అని 
ములకలపలిలు జనసేన పార్టీ న్యకుల దృష్టీకి రావడం జర్గంద వెంటనే ఈ విషయంపై 
స్పందంచి ఉమమిడి ఖమమిం జిలాలు విదాయూర్్థ విభాగం దా్వరా ములకలపలిలు మండలంలో ఉనని 
యువజన విభాగం మర్యు మండల అధయూక్షులన జనసేన కారయూకరతులన తీస్కొని వెళ్లు 
విదాయూర్్థ యొకకో తలిలుదండ్రులన వివరణ కోరటం జర్గంద. సూకోల్ డ్రెస్ వేస్కొని సూకోల్ 
కి రావాలని ఇంటికి పంపించారని విదాయూరు్థడు కంటతడి పెట్టీకుంటూ ఇంటి వద్దకు 
వచాచాడని తలిలుదండ్రుల్ వివరణ ఇచాచారు ప్రధ్నోపాధ్యూయురాల్ దగ్గర మా ఫోన్ 
నెంబర్ ఉననిద అని చెప్పడం జర్గంద వారు ఎట్వంటి విషయం చెప్పకుండా పిలలువాడిని 
బయటకు పంపించారని రోడుడి వెంట వాహన్ల్ తిరుగుతూ ఉంట్యని ఏదైన్ 
అయితే వారు బాధయూత తీస్కుంట్రని జనసేన పార్టీ న్యకులకు చెప్పడం జర్గంద. 
ఇదే విషయంపై జనసేన పార్టీ విదాయూర్్థ విభాగం తరఫున ప్రధ్నోపాధ్యూయురాల్ వివరణ 
కోరగా గత రెండు రోజుల్గా వార్ తలిలుదండ్రులన తీస్కొని రమమిని చెపా్పనని విదాయూర్్థ 
వినకపోవడంతో మరోసార్ విదాయూర్్థని మీ తలిలుదండ్రులన ఇపు్పడు వెళ్లు తీస్కొని రమమిని 
చెపా్పన అని వారు చెప్పడం జర్గంద. విదాయూర్్థ వివరణ కోరగా సూకోల్ టంలో మాల 
వేస్కోకూడదని సూకోల్ అయిపోయిన తరా్వత ఇంటికి వెళ్ళుక వేస్కోమని చెపా్పరని 
విదాయూర్్థ చెప్పడం జర్గంద. ఈ విషయం తెల్స్కునని నని విదాయూర్్థ విభాగం మర్యు 
యువజన మర్యు మండల అధయూక్షుల్ ప్రధ్నోపాధ్యూయురాల్ని విదాయూర్్థ మాల 
వేస్కుని రావడం తప్ప అని ప్రశ్నించడం జర్గంద పాఠశాలలో అనిని కులాలన అనిని 
మతాలన సమభావంతో చూడాలని మీరు ఒక ప్రధ్న ఉపాధ్యూయురాల్ అయి ఉండి 
ఇట్వంటి విధ్న్నిని చెప్పడం కరెక్టీ కాదని ఖండించడం జర్గంద ఈ విషయంపై 
స్పందంచి ఎం.ఏ.ఓ తగన చరయూల్ తీస్కోవాలని జనసేన పార్టీ విదాయూర్్థ విభాగం 
తరపున డిమాండ్ చేయడం జర్గంద. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ ఉమమిడి ఖమమిం 
జిలాలు విదాయూర్్థ విభాగం కారయూ నిర్వహక సభ్యూల్ గొలలు వీరభద్రం, ఉమమిడి ఖమమిం జిలాలు 
యువజన విభాగ సెక్రెటర్ గర్కే రాంబాబు, ములకలపలిలు మండల అధయూక్షుడు తాటికొండ 
ప్రవీణ్, కారయూదర్శి బొకకో వెంకటేశ్వరులు, కారయూకరతుల్ బోలగాని పవన్ కళ్యూణ్, వాంకుడ్త్ 
కృష్ణబాబు, స్రేష్ తదతరుల్ పాల్్గన్నిరు.
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వైసీపీ ప్రభుతవే అకృతా్లపై పిఠాపురం నియోజకవరగొంలో నిరసన సెగ
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజకవర్గ జనసైనికుల ఆధ్వరయూంలో జనసేన పార్టీ జిలాలు అధికార 
ప్రతినిధి శ్రీమతి తోలేటి శ్ర్ష సమక్షంలో పటటీణ జనసేన న్యకుల్ చెల్లుబోయిన సతీష్ 
న్యకత్వంలో పిఠాపురం పటటీణంలో భార్ నిరసన రాయూలీ నిర్వహించడం జర్గంద. నెల్లురు జిలాలు 
కావలి నియోజకవర్గంలో జనసేన ఎంపీటీసీ అభయూర్్థ అయిన దళ్త బ్డడి బలికిర్ ప్రణయ్ కుమార్ 
దారుణ హతయూకు కారణమైన వైసీపీ అకృతాయూనిని గూండాయిజానిని ఖండిసూతు, ప్రణయ్ ఆతమికు శాంతి 
చేకూరాలని నివాళ్ల్ అర్్పసూతు కొవ్్వతుతులతో భార్ రాయూలీ నిర్వహించడం జర్గంద. మర్యు ఈ 
సందర్ంగా జనసేన పార్టీ ఆవిరా్వ సభకు స్థలానిని ఇచాచారనని ఆక్రోసంతో ఇప్పటం గ్మస్తుల ఇళలున 
అన్యూయంగా కూలిచావేసి అమాయకులన రోడుడిపాల్ చేసిన వైసిపి పాలన్ దాష్టీకానిని ఎండగడుతూ 
నిన్దాల్ పల్కుతూ ఫెలుక్సా బాయూనరలున ప్రదర్శించడం జర్గనద. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
నంచి పోటీ చేసిన ఎంపీటీసీ అభయూరు్థల్, కౌనిసాలర్ అభయూరు్థల్, వారుడి నెంబరులు, పల్వురు దళ్త 
న్యకుల్ మర్యు నియోజకవర్గ జనసైనికుల్ పాల్్గనడం జర్గనద.

కటౌట్ కే భయపడితే ఎల్..?
శతఘ్ని న్యూస్:  సరే్వపలిలు, వెంకట్చల మండలం, సరే్వపలిలు 
గ్మంలో ఉనని జనసేన పార్టీ కారాయూలయం వద్ద బుధవారం 
రాత్రి కొనిని దుషటీ శకుతుల్ కావాలని జనసేన పార్టీ ఫెలుకీసాలన 
చించేయడం జర్గంద. ఈ విషయంపై వెంకట్చలం సర్కోల్ 
సీఐ గంగాధర్ కి సరే్వపలిలు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ 

న్యకుల్ బొబే్పలిలు స్రేష్ న్యుడు, జనసేన పార్టీ జిలాలు న్యకులతో కలిసి వెళ్లు వెంకట్చలం పోలీస్ 
సేటీషన్ నందు లిఖితపూర్వకంగా ఫిరాయూదు చేయడం జర్గంద. దీనికి పాల్పడిన దుషటీ శకుతులన గుర్తుంచి వార్ 
పై కఠిన చరయూల్ తీస్కోవాలని చెపి్ప, సిఐని కోరడం జర్గంద. పూర్తుసా్థయిలో విచార్ంచి వార్పై కఠిన 
చరయూల్ తీస్కుంట్మని మాకు సిఐ హామీ ఇవ్వడం జర్గంద. బొబే్పలిలు స్రేష్ న్యుడు మాట్లుడుతూ 

ఫెలుకీసాల్ అయితే చించగలరు కాన్ ప్రజల గుండలోలు మా అధినేత చిరసా్థయిగా నిలిచిపోయే విధంగా ఆయన వేసే ప్రతి అడుగు ప్రజల్ గమనిస్తున్నిరు. ఆయన వెంట నడవడానికి సిదధింగా 
ఉన్నిరు. అదే విధంగా మీరు కటౌట్ ల్ అయితే చించగలరు కాని వాళలు గుండలోలు ఉండే అభిమానం టననిలోలు ఉంద. మర్ దానిని చెరపలేరు అనేట్వంటి విషయానిని మీరు గురుతు 
పెట్టీకోవాలని తెలియజేస్తున్నిం. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ నెల్లురు జిలాలు అధికార ప్రతినిధి కృషా్ణరెడిడి, పవన్ కళ్యూణ్ యువత అధయూక్షుల్ హర్ రెడిడి, గూడూరు చిరంజీవి యువత 
అధయూక్షుల్ ఎస్.కె నహీమ్, రహీం, కాకి శ్వకుమార్, శ్రీహర్, చెంచయయూ తదతరుల్ పాల్్గన్నిరు.

ఎమ్మిల్్ అనుచిత వా్ఖ్లను ఖండించిన అళహరి స్ధాకర్
శతఘ్ని న్యూస్:  కావలి, జనసేన ధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఇటీవల కావలి నియోజకవర్గ జనసేన ఎంపీటీసీగా పోటీచేసి చనిపోయిన 
బలికిర్ ప్రణయ కుమార్ కు సంబంధించిన వీడియోస్ టి్వటటీర్ లో ఫేస్్క్ లో పోస్టీ చేసినవి సోషల్ మీడియాలో హలచాల్ చేసిన 
విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్ంగా జనసేన కావలి నియోజకవర్గ ఇంఛార్జ్ అళహర్ స్ధ్కర్ మాట్లుడుతూ… ఈ మధయూ 
మంగళగర్ పార్టీ ఆఫీస్ లో కావలి రూరల్ తుమమిలపెంట బ్ట్-1 లో జనసేన ఎంపిటిసిగా పోటీచేసిన బలికిర్ ప్రణయ కుమార్ 
తలిలుకి చనిపోయిన క్రియాశీల కారయూకరతుకు పార్టీ తరుపున 5లక్షల్ పవన్ కళ్యూణ్ చేతుల మీదగా ఇస్తునని సందర్ంగా ఆవిడ ఎలక్షన్సా 
టమ్ లో ప్రణయ చేసిన వీడియో చూపిసూతు ఆ తలిలు మా అబా్యిని ఆ పోటీ నండి తపు్పకోవాలని అనేక విధ్ల స్కుమార్ రెడిడి, 
ఎమెమిలేయూ ప్రతాప్ కుమార్ మనష్ల్ వచిచా భయభ్ంతులకు గుర్చేశారని, మా అబా్యిని వైసిపి వాళ్ళు చంపేశారని ఆవిడకు ఉనని 
అనమాన్నిని, ఆవేదనని ఆవిడ వయూకితుగతంగా వయూకతు పరుసూతు రోధిసేతు పవన్ కళ్యూణ్ స్పందంచి కేవలం వార్ వీడియోస్ న పోస్టీ చేసూతు 
అతని పేరు, చదువు, కులము, వృతితు మర్యు అతన జనసేన ఎంపిటిసిగా పోటీ చేశారని మాత్రమే అకకోడ తెలపడం జర్గంద. 
గుమమిడికాయ దొంగ ఎవరు అంటే భ్జాల్ తడువుకుననిట్లు నినని ఎమెమిలేయూ మాట్లుడుతూ వాడు ఎవడ్ కూడా మాకు తెలియదు. 

ఆటోతో బస్సాకు గుద్ద చనిపోయాడని, కావలి ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉండే ప్రాంతము ఇలాంటి హతయూల్ మేము చెయయూము, జనసేన పార్టీనే మేము లేకకో చేయటేలుదు అంటూ మాట్లుడడం 
హాసాయూస్పదంగా ఉందని. ఎంపిటిసిగా పోటీ చేసేతు అతని ఇంటిమీదకు పోయి బెదర్ంచినద వాసతువము కదా అని, మా న్యకుడు ప్రజల పక్షాన ఉండే ఏకైక ప్రతిపక్షంగా స్పందసూతు 
అనేక కారయూక్రమాల్ వైసీపీ ప్రభ్తా్వనికి వయూతిరేకంగా చేస్తుంటే మొటటీమొదట మీడియా ముందుకు వచిచా అవాకుల్ చవాకుల్ పేలేద మీ వైసిపి న్యకుల్ కాదా, అధికారంలో ఉనని 
పార్టీ కి జనసేన అంటే టననిలకొద్ద భయము ఉండబటేటీ ఈ మధయూ ఎకుకోవగా జగన్ రెడిడి నండి మంత్రుల్, ఎమెమిలేయూల దాకా మా పార్టీ న్యకుడిని ట్రె్గట్ చేస్తున్నిరు. ఎమెమిలేయూకి 
జనసేన పార్టీ కావలి నియోజవర్గ ఇంఛార్జ్గా పార్టీ తరుపున తెలియపరచాడం ఏమనగా మీరు ఎమెమిలేయూ ఉనని ఎనిమ్దననిర ఏళ్లుగా కావలిలో ఏమ్ చేసారో శే్వతపత్రం విడుదల చేసేతు 
ప్రజల్ తెల్స్కుంట్రు. అదేవిధంగా ప్రభ్త్వ అవిన్తిని బటటీబయల్ చేయడానికే జనసేన సోషల్ ఆడిట్ ఈ నెల 12, 13, 14 తేదీలోలు ‘జగననని ఇళ్లు – పేదలందర్కీ కన్నిళ్లు’ పేరుతో 
కారయూక్రమం. #JaganannaMosam హాయూష్ ట్యూగ్ తో ఫోటోల్, వీడియోల్ అప్ లోడ్ చేసి ప్రభ్త్వ అవిన్తి, నిరలుక్షాయూనిని ప్రపంచానికి చూపిసాతుమని ఈ సందర్ంగా జనసేన కావలి 
నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ అళహర్ స్ధ్కర తెలిపారు.
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