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జనసేన నేతలు, సానుభూతిపరులను
తప్పుడు కేసులతో వేధిసుతు న్నారు

•చట్ట విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్న వైసీపీ నేతలకు ప్రజలే తగిన సమాధానమిస్తురు
శతఘ్్న న్్యస్: చట్్టన్్న గౌరవిధంచాల్సిన ప్రజా ప్రతిన్ధులే అధందుకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తుధంటే న్్యయబద్ధంగా పోరాడిన 
జనసేనపై వైసీపీ ప్రభుత్ధం కక్ష స్ధధంపు చర్యలకు పాల్పడుతధందన్ జనసేన పార్్ట పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దధండ్ల మనోహర్ 
ఒక ప్రకటనలో విమరి్శధంచారు. సత్తునపల్్ల న్యోజకవర్ధం పరిధలో జనసేన జధండా కూడా ఎగుర వేయనీయకూడదు 
అనే న్రధంకుశ ధోరణిన్ అవలధంభిస్తున్్నరు. ప్రతిపక్ష పార్్ట జధండాలు ఎగురకూడదు అన్ ఏమైన్ చీకటి చట్టధం త్చాచారా? 
జనసేన పార్్టపై అమిత అభిమానధంత జధండా ఆవిష్కరణ చేసినధందుకు రధంటపాళ్ళ గ్రామస్తులపై తపు్పడు కేస్లు నమోదు 
చేసి వేధధంపులకు పాల్పడుతున్్నరు. ఈ కార్యక్రమధంలో పాల్్న్నధందుకు పార్్ట రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ శ్రీ బోనబోయిన 
శ్రీన్వాస్ యాదవ్, జిల్్ల అధ్యక్షుడు శ్రీ గాద వధంకటేశ్రరావు, పార్్ట న్యకులు శ్రీ బొర్రా అపా్పరావు, శ్రీమతి రాజ్యలక్ష్మి, 
శ్రీ మణికధంఠ తదితరులపై కేస్లు నమోదు చేశారు. పార్్టకి మద్దతు ఇచ్చాన ఎరువుల వా్యపారుల దుకాణాలను సీజ్ 
చేయడధం కక్ష స్ధధంపులకు పరాకాష్ట. ల్టర్లు నడుపుతూ, బాధతుల పరిహారధం నుధంచ్ వాట్లు తీస్కధంటూ చట్ట 
విరుద్ధంగా వ్యవహరిధంచే వారిన్ జనసేన పార్్ట కచ్చాతధంగా న్్యయస్థానధంలోన్, ప్రజా కోరు్టలోను న్లబెడుతుధంది. 
ప్రజాస్్మ్యబద్ధంగా పోరాడటధం మా పార్్ట విధానధం. తపు్పడు కేస్లత వేధధంచే వైసీపీకి ప్రజలే తగిన సమాధానధం 
ఘాటుగా చెబుతారన్ శ్రీ న్దధండ్ల మనోహర్ హెచచారిధంచారు.

ఈ నెల 21, 22 తేదీల్లో నాగబాబు కర్నూలు, 
అనంతపురం జిల్లోల పర్యటన

శతఘ్్న న్్యస్:  జనసేన పార్్ట రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభు్యలు శ్రీ కణిదల న్గబాబు గారు ఈ నెల 21న కర్్నలు జిల్్ల, 
22 న అనధంతపురధం జిల్్లలో్ల పర్యటిధంచనున్్నరు. 21 శన్వారధం ఉదయధం కర్్నలు జిల్్ల వీర మహిళల కోసధం ఏరా్పటు చేసిన 
సభలో, మధా్యహ్నధం జన సైన్కులకు ఏరా్పటు చేసిన సభలో శ్రీ న్గబాబు గారు పాల్్న్ ప్రసధంగిస్తురు. 22 ఆదివారధం అనధంతపురధం 
జిల్్ల వీర మహిళలు, జనసైన్కుల కోసధం ఏరా్పటు చేసిన సభలలో శ్రీ న్గబాబు గారు పాల్్న్ ప్రసధంగిస్తురు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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ప్రమాదంల్ గాయపడిన బాధితునికి 
పంతం నానాజీ పరామర్శ

శతఘ్్న న్్యస్:  కాకిన్డ ర్రల్ మధండలధం, తూరధంగి గ్రామ జనసేన న్యకులు శాధండీ సోదరుడు 
ఇటీవల ప్రమాదధంలో తీవ్ధంగా గాయపడి కాకిన్డ కుస్మ హాసి్పటల్ లో చ్కితసి పధందుతున్్నడు. విషయధం 
త్లుస్కున్న జనసేన పార్్ట పీఏసీ సభు్యలు, కాకిన్డ ర్రల్ ఇధంచార్జ్ పధంతధం న్న్జీ శుక్రవారధం ఆస్పత్రికి 
వళ్్ళ బాదితుడిన్ పరామరి్శధంచారు.

జనం కోసం జనసేన 408వ రోజు
శతఘ్్న న్్యస్:  జగ్ధంపేట న్యోజకవర్ధం: కిర్లధంపూడి మధండలధం, కిర్లధంపూడి గ్రామధంలో జనధం కోసధం 
జనసేన 408వ రోజులో భాగధంగా జనసేన పార్్ట ఎన్్నకల గురుతు గాజు గా్లస్ల పధంపిణీ కార్యక్రమధం 
జరిగిధంది. ఈ కార్యక్రమధంలో భాగధంగా శుక్రవారధం 500 గాజు గా్లస్లు పధంచడధం జరిగిధంది. నేటి వరకు 
న్యోజకవర్ధం మొతతుధంగా 48300 గాజు గా్లస్లు పధంపిణీ చేయడధం జరిగిధంది. జనధం కోసధం జనసేన 409వ 
రోజు శన్వారధం మధా్యహ్నధం 2 గధంటల నుధండి రాత్రి 9 గధంటల వరకు కిర్లధంపూడి మధండలధం కిర్లధంపూడి 
గ్రామధంలో కనస్గిధంచడధం జరుగుతుధంది. కావున అధందుబాటులో ఉన్న జనసైన్కులు అధంతా పాల్్న్ 
కార్యక్రమధం విజయవధంతధం చేయవలసిధందిగా కోరుచున్్నమన్ పాటధంశెటి్ట దధంపతులు త్ల్యజేస్రు. ఈ 
కార్యక్రమధంలో తూరు్ప గోదావరి జిల్్ల జనసేన పార్్ట కార్యక్రమాల న్ర్హణ కమిటీ సభు్యలు డేగల విజయ్ 
కుమార్, కిర్లధంపూడి మధండల ఉపాధ్యక్షులు కాకిలేటి బాబ్జ్, కిర్లధంపూడి మధండల ప్రధాన కార్యదరి్శ శెటి్ట గధంగా 
మహేష్, గధండేపల్్ల మధండల సధంయుకతు కార్యదరి్శ కారుకధండ విజయ్ కుమార్, కిర్లధంపూడి మధండల సధంయుకతు కార్యదరి్శ జువ్ల శ్రీను, కిర్లధంపూడి గ్రామధం నుధండి న్గబోయిన శివ, 
దడాల శ్రీను, ముపి్పడి నధంద, బలస్ శ్రీన్వాస్, పలమరసెటి్ట వినోద్, ఎశ్. తిమా్మపురధం గ్రామధం నుధండి ఎదు్ద అరుజ్న్, సిధంహాద్రిపురధం గ్రామధం నుధండి మెనెడిడి ఈశ్రుడు, గోనేడ నుధండి 
నల్లధంశెటి్ట చ్టి్టబాబు, వల్లపుసెటి్ట న్న్, బూరుగుపూడి నుధండి కోడి గధంగాధర్ పాల్్న్ ఈ కార్యక్రమాన్్న విజయవధంతధం చేస్రు. జనధం కోసధం జనసేన కార్యక్రమధంలో భాగధంగా కె. 
గోపాలపురధం గ్రామధంలో ఎధంత ప్రేమానురాగాలత ఆతిథ్యధం అధందిధంచ్న కర్రి కృష్ణ కుటుధంబ సభు్యలకు జగ్ధంపేట న్యోజకవర్ధం జనసేన పార్్ట ఇధంచార్జ్ పాటధంశెటి్ట హృదయపూర్క 
కృతజ్ఞతలు త్ల్పారు.

అంతర్వేది లక్ష్మీ నరసంహ స్వేమి 
వారిని దరి్శంచుకుననూ పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్్న న్్యస్: రాజోలు: దక్షిణ కాశీగా పిలవబడే అధంతర్్ది పుణ్యక్షేత్ధంలో శ్రీ 
లక్ష్మీ నరసిధంహ స్్మి వారిన్ జనసేన పార్్ట పీఏసీ సభు్యలు ముమి్మడివరధం ఇధంచార్జ్ 
పితాన్ బాలకృష్ణ దరి్శధంచుకున్్నరు. ఈ కార్యక్రమధంలో రాష్ట్ర మతసి్యకార విభాగ 
కార్యదరి్శ పన్్నల ప్రభ, జనసేన న్యకులు డాక్టర్ రాపాక రమేష్ బాబు, ఎధంపిపి 
మెడిచర్ల సత్య వాణి రాము, బధండారు వధంకన్న బాబు, గుబ్బల ఫణి కుమార్, రావూరి 
న్గు, బైరా న్గరాజు, ఉధండపల్్ల అధంజి, ఏనుముల తాతాజీ, జిలే్లళ్ల నరసిధంహరావు, 
జనసేన న్యకులు మరియు జనసైన్కులు పాల్్న్్నరు.

కుట్టు శిక్షణా కంద్రానినూ సందరి్శంచిన పంతం నానాజీ
శతఘ్్న న్్యస్:   కాకిన్డ ర్రల్ మధండలధం, ర్పూరు గ్రామధంలో జనసేన పార్్ట ఆధ్ర్యధంలో ఇటీవల తదేకధం ఫధండేషన్ వారి సహకారధంత ప్రారధంభిధంచ్న కుటు్ట శిక్షణా కేధంద్రాన్్న 
జనసేన పార్్ట పీఏసీ సభు్యలు, కాకిన్డ ర్రల్ ఇధంచార్జ్ పధంతధం న్న్జీ త కల్సి తదేకధం ఫధండేషన్ ప్రతిన్ధులు శ్రీమతి స్ధ, శ్రీమతి మాదవి సధందరి్శధంచారు. ఈ కార్యక్రమధంలో 
ర్పూరు జనసేన న్యకులు, ర్రల్ మధండల న్యకులు పెద్దసధంఖ్యలో మహిళలు పాల్్న్్నరు.

అనినూ వరాగాల వారికి స్మాజిక నా్యయం 
జనసేనతోనే స్ధ్యం: తంబళ్ళపల్లో రమాదేవి

శతఘ్్న న్్యస్: తిరుపతి: ఎసీసి, ఎసీ్ట సబ్ పా్లన్ చట్్టన్్న కనస్గిధంచాలన్ డిమాధండ్ చేస్తు రాష్ట్ర 
స్థాయి దళ్త గిరిజన రాజకీయ పార్్టల ప్రతిన్ధుల రధండ్ టేబుల్ సమావేశధంలో ఉమ్మడి చ్తూతురు 
తిరుపతి జిల్్ల జనసేన పార్్ట తరపున శ్రీమతి తధంబళ్ళపల్్ల రమాదేవి పాల్్న్ ప్రసధంగిస్తు, వైసీపీ 
ప్రభుత్ధం దళ్తుల యొక్క న్ధులను దురి్న్యోగధం చేయడధం రాజా్యధంగ వ్యతిర్కమన్, జనసేన 
పార్్ట అధకారధంలోకి వసేతు దళ్తులకు మాత్మే కాకుధండా అన్్న వరా్ల వారికి స్మాజిక న్్యయధం 
అధందుతుధందన్ ప్రసధంగిధంచారు.

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


శనివారం, 21 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

తుని జనసేన ఆధ్వర్యంలో శతఘ్ని న్్స్ క్్లయండర్ల ఆవిష్కరణ
శతఘ్్న న్్యస్: తున్, జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ చేస్తున్న కార్యక్రమాలను ప్రజలకు త్ల్యపరిచేధందుకు జనసేన కార్యక్రమాలత శతఘ్్న న్్యస్ ర్పధందిధంచ్న జనసేన కా్యలధండర్లను 
తున్ న్యోజకవర్ జనసేన న్యకులు అధంకారడిడి రాజా శేషు ఆధ్ర్యధంలో శుక్రవారధం ఆవిష్కరిధంచడధం జరిగిధంది. ఈ కార్యక్రమధంలో విజయవాడ జనసేన పార్్ట న్యకులు కపి్పరడిడి 
స్ర్య, రాజా న్యుడు, తున్ న్యోజకవర్ జనసైన్కులు మరియు అధంజిబాబు, బొప్పన్న రాము, లట్్టల న్గేశ్రరావు తదితరులు పాల్్న్్నరు.

ఎమ్మెల్సీ అరుణ్ కుమార్ జనసేనానిపై 
చేసన వా్యఖ్యలపై జనసేన నేతల ఫైర్..

శతఘ్్న న్్యస్: నధందిగామ న్యోజకవర్ధం: ఎమె్మల్సి అరుణ్ కుమార్ గురువారధం మధంత్రి రోజాన్ 
వనకేస్కు వస్తు ఒక పార్్ట రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారిన్ కాయ్ రాజా కాయ్ అన్ అధకార 
గర్ధంత అత్యధంత హేయధంగా మాట్్లడడధం వారి దరా్పన్కి న్దర్శనమన్ జనసేన నేతలు ఫైర్ 
అయా్యరు. నధందిగామ జనసేన పార్్ట కారా్యలయధంలో ఏరా్పటు చేసిన ప్రెస్ మీట్ కార్యక్రమధంలో 
వారు మాట్్లడుతూ రాజకీయాలలో గెలుపు ఓటములు సహజధం మీ అన్నగారు కూడా ఒక స్రి 
ఓటమి చెధందిన వార్ కదా.. మధంత్రి రోజా కూడా రధండు మారు్ల ఓడిన చరిత్ మీకు కన్పిధంచకపోవడధం 
దురదృష్టధం.. మీ పార్్ట అధ్యక్షుడి తల్్ల విశాఖలో లక్ష ఓట్ల తేడాత ఓడిన చరిత్ మరిచారా?.. 
ప్రస్తుత మధంత్రి రోజా గతధంలో ఓ ధరా్న న్ర్హిస్తు మేమేమీ ఎసీసి ఎసీ్ట లము కాదులే దూరధంగా 
ఉధండనవసరధం లేదన్ అగ్ర కుల అహధంకారధం చూపిన ఘట్టధం మీరు మరిచారా?, ఆమె కూడా రధండు 
మారు్ల దేశధం పార్్టలో ఓడి చధంద్రగిరి నుధండి నగరి పోయి జగన్ పార్్ట పధంచన జేరి ఓట్లకు కోటు్ల 
కుమ్మరిధంచ్ గెల్చ్నది ప్రజలకు త్ల్యన్దా? ఇపు్పడు ఆమె మీకు అధంత ప్రియమైన వ్యకితు అయి్యధందా?. మా పార్్ట బహుజన రాజా్యధకార సిదా్ధంతాన్కి కటు్టబడి 2019 లో బీఎసీ్ప కి టికెట్ కేట్యిధంచడధం 
వల్లనే మీరు గెల్చ్ బయటపడడి విషయధం మరిచారా?. సిదా్ధంత పరధంగా మాట్్లడాలన్ వ్యకితు గతధంగా విమరి్శధంచడధం శ్రీ రధంగ నీతులు మీరు చెపా్పల్సిన అవసరధం లేదు…అసలు పవన్ కళ్్యణ్ గారిన్ 
వ్యకితుగతధంగా భార్యల గూరిచా మాట్్లడి వారిన్ కార్లత పోల్చా విమర్శలకు త్రలేపిధంది మీ న్యకుడు కాదా?. సిదా్ధంతాల గూరిచా మాట్్లడుతున్్నరు అసలు మీ పార్్ట మూల సిదా్ధంతధం ఏమిటో త్ల్పితే 
సధంతషిస్తుధం.. తధండ్రి శవాన్్న అడడిధం పెటు్టకన్ ముఖ్యమధంత్రి పదవి కోసధం సధంతక సేకరణ చేసిన ఉదధంతధం మరిచాపోయారా?, అధకారమే పరమావధగా దాన్కోసధం ఎధంతటి పాపాలకైన ఓడిగటే్ట ముఠా 
సధంస్కృతి ఉన్న పార్్ట లో ఉధండి లక్ష కోట్ల అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్్కన్ 16 నెలలు జైలో్ల ఉన్న వ్యకితునీ వనకబెటు్టకున్ సిదా్ధంతాల గూరిచా మాట్్లడడధం శోచనీయధం. నధందిగామ నవ న్రా్మతలను అన్ 
చెపు్పకుధంటున్న మీకు కన్్న ప్రశ్నలు.. ప్రభుత్ ఆస్పత్రి లో ఎమరజ్నీసి ట్రామా కేర్ పెటి్టధంచే దము్మ మీకుధందా? గరిభిణీ స్త్రీలు వచేచా ఓఫ్ కి డెల్వర్ కధంట్ కి వ్యతా్యసధం మీకు త్లుస్? గైన్క్ డాక్టరు్ల 
ప్రయివేటు ప్రాకీ్టస్ చేస్కుధంటుధంటే మీర్మో చోద్యధం చూస్తున్్నరు. కేధంద్రీయ విదా్యలయమునకు కోటి పాతిక లక్షలు ప్రజాధనధం మటి్టలో పోశారు. 100 పడకల ఆస్పత్రి వస్తుధందన్ ఊదరగొటి్టన 
మీరు ఆ ప్రపోజల్ నీ రాష్ట్ర ముఖ్యమధంత్రి తుధంగలో తొకి్కతే నధందిగామ జన్న్కి మాట మాత్ధం కూడా చెప్పలేదు. స్బాబుల్ రైతులకు 5000 వేలు గిటు్టబాటు ధర ఇస్తుమన్ పల్కిన న్టి బీరాలు 
నేడు అధకారధం లోకి వచాచాక ఎమైనయో?. వీర్లపాడు మధండలధం లో త్రాగునీటి ఎద్దడి పటి్టధంచుకున్న పాపాన పోలేదు. మున్సిపాల్టీ కి వేలకు వలు పను్నలు చెల్్లధంచ్ కూడా రోజు న్త్యధం కన్్న వధందల 
మధంది నీళ్ళ డబా్బలు పటు్టకున్ నధందిగామ పట్టణధం లో నీళ్ళ ట్ధంకీల వద్ద బారులు తీరుతున్్నరు మీకు పట్టణధంలో త్రాగు నీటి కటకటలు త్ల్యకపోవడధం శోచనీయధం. కధంచ్కచర్ల ప్రభుత్ కళ్శాల 
దుసిథాతి, ఈ ఎసె్సి డిసె్పనసిర్ మూసివేత, చధందర్లపాడు మధండలధంలో మిరిచా రైతులు గత సధంవతసిర పధంట నష్ట పోతే వారిన్ పటి్టధంచున్న న్థుడే లేడు. న్యోజకవర్ధంలో సధంవతసిరాన్కి 6 వేల మధంది ప్రతి 
సధంవతసిరధం గ్రాడు్యయేట్సి బయటికి వస్తుధంటే పటు్టమన్ 10 వేల ర్పాయలు ఉద్్యగధం కూడా కల్్పధంచలేన్ న్రుద్్యగ విలయ తాధండవధం మీకు కన్పిధంచకపోవడధం దురదృష్టధం. 15 వ ఆరిథాక సధంఘధం 
న్ధులు నధందిగామకు వసెతు ప్రజలధందరినీ కన్న బ్డడిల వల చూడవలసిన పాలక హోదాలో ఉన్న మీరు 20 వారుడిలకు సమానధంగా పధంచవలసినది పోయి కేవలధం ఒక్క సీఎధం రోడుడికు 3 కోట్ల ర్పాయలు 
పోసి స్ధందర్కరణ చేశారు మీ గృహధం ఆ రోడుడి లో ఉధందన్ చేశారా లేక రాజకీయ ప్రయోజన్లే పరమావధగా చేశారా?. అన్స్గరధం, హరిజనవాడలలో మీకు గధంప గుతతు గా ఒటే్లసిన జన్లకు 
మొధండి చెయి్య చూపిధంచ్న ఉదధంతధం న్జధం కాదా?. వస్లు రాజాలు, కాయ్ రాజా కాయ్ లు ఎవరో న్యోజకవర్ ప్రజలు ధారాళధంగా చెపు్పకుధంటున్్నరు. పట్టణధం లో తట్ట బుట్ట ల వద్ద కూడా ఆశీలు 
వస్లు చేస్తుధంటే జనధం ఖధండ్రి ఊస్ర లేదా? టీటీడీ దర్శన సిఫారస్ లేఖలు కూడా వస్ళ్్ల చేశారన్..పవిత్ దేవాలయాలు, చరిచాలు ఉన్న కధండలు అపు్పడు త్లుగు దేశధం, ఇపు్పడు మీరు చెర్క కధండ 
పధంచుకున్ ద్చుకున్్నరన్, ఇస్క మాఫియా, కాధంట్రాక్టర్ల బ్లు్లల లో వాట్లు అడుగుతున్్నరన్ జనధం అనుకుధంటున్న ఆరోపణల మీద శే్త పత్ధం విడుదల చేయగలరా?. గతధంలో కూడా మీరు పలు 
మారు్ల మా పార్్ట అధ్యక్షుడి పట్ల అనుచ్తధంగా మాట్్లడారు పార్్ట జిల్్ల అధ్యక్షుల ఆదేశానుస్రధం మేము స్పధందిధంచలేదు కానీ ఇక మాలో ఓరు్ప నశిధంచ్ధంది. ఖచ్చాతధంగా మా పార్్ట మీకు అన్స్గరధం లో 
చూపిధంచ్న రుచ్ ఈ స్రి న్యోజకవర్ వా్యపతుధంగా చూపిధంచబోతున్నధం. ఒక్కటి గురుతు పెటు్టకోధండి అరుణ్ కుమార్ గారు 2024 ఎన్్నకల విధ విధాన్లలో పతుతు అధంశధంలో మా అధ్యక్షుల వారు ఉమ్మడి 
ముఖ్యమధంత్రిగా ప్రకటిధంచబడితే నధందిగామ అసెధంబీ్ల ఉమ్మడి అభ్యరి్ భార్ మెజారిటీత గెల్పిస్తుధం. లేకపోతే మొదటి రధండు స్థాన్లలో మేము ఒక స్థానధం పధందుతాధం మిమ్మల్్న మాత్ధం మూడో స్థాన్న్కి 
పధంపే భాధ్యత జనసేన తీస్కుధంటుధందన్ జనసేన న్యకులు త్ల్యజేస్రు. ఈ ప్రెస్ మీట్ కార్యక్రమాన్కి పార్్ట న్యోజకవర్ న్యకులు కామిసెటి్ట వధంకటేశ్ర రావు, పూజారి రాజేష్, 20 వ వారుడి 
కన్సిలర్ తాటి వేధంకట కృష్ణ పట్టణ పార్్ట అధ్యక్షులు శివ కృష్ణ, కార్యదరి్శ తాన్రి సైదస్ర్, రాజేష్ కుమ్మరి, హనుమధంతు, న్న్, శ్రీన్వాసరావు పలువురు కార్యకరతులు హాజరైన్రు.

పొననూలూరు జనసేన కారా్యలయ ప్రారంభోతసీవానికి ప్రతి ఒక్కరికి ఆహ్వేనం: మనోజ్ కుమార్
శతఘ్్న న్్యస్: ప్రకాశధం జిల్్ల, కధండపి న్యోజకవర్ధం, పన్నలూరు మధండలధంలో జనసేన 
పార్్ట కారా్యలయధం ప్రారధంభోతసివ కార్యక్రమాన్కి కి జనసేన అధ్యక్షులు కనపరితు మనోజ్ 
కుమార్ ఆహా్నధం పల్కారు. ఈ సధందరభిధంగా ఆయన మాట్్లదుతూ పన్నలూరు మధండలధంలో 
జనవరి 22వ తేదీన ఉదయధం 10 గధంటలకు జనసేన పార్్ట కారా్యలయాన్్న ప్రారధంభిధంచడధం 
జరుగుతుధంది, ఈ కార్యక్రమాన్కి ముఖ్య అతిథులుగా రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ గౌరవనీయులు 
పెదపూడి విజయ్ కుమార్ మరియు ప్రకాశధం జిల్్ల అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు షేక్ రియాజ్, 
మరియు రాష్ట్ర అధకార ప్రతిన్ధులు మరియు వీరమహిళలు, న్యోజకవరా్ల ఇన్చారిజ్లు, 
జిల్్ల కమిటీ సభు్యలు పాల్్నడధం జరుగుతుధంది, ప్రతి ఒక్కర్ ఈ కార్యక్రమధంలో పాల్్న్ 
విజయవధంతధం చేయవలసిధందిగా కోరుకుధంటున్్నమన్ మనోజ్ కుమార్ త్ల్యజేశారు. ఈ 
కార్యక్రమధంలో మధండల కమిటీ సభు్యలు పాల్్న్్నరు.

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

సీఎం జగనోమెహన్ రెడిడి పబ్లోసటీ పిచిచి పరాకాషటుకు చేరింది: వాసరెడిడి శివ
శతఘ్్న న్్యస్: కాకిన్డ సిటీలో జనసేన పార్్ట ఆఫీస్ లో శుక్రవారధం ఏరా్పటు 
చేసిన పాత్రికేయుల సమావేశధంలో జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర సధంయుకతు కార్యదరి్శ వాసిరడిడి 
శివ మాట్్లడారు. ఈ సధందరభిధంగా ఆయన మాట్్లడుతూ జగనో్మహన్ రడిడి గారు 
పబ్్లసిటీ పిచ్చా మర్ దారుణధంగా తయారైధందన్, ఆఖరికి జిల్్ల పరిషత్ న్ధులత పద్ 
తరగతి విదా్యరుథాలకు అధందిధంచ్న పుసతుకాలో్ల సైతధం జగనో్మహన్ రడిడి గారి ఫోటోలు 
వేస్కోవడధం చాల్ దారుణమన్ అధందులో పార్్ట నవరతా్నలు అల్గే వైసీపీ మధంత్రులు 
ఫోటోలు వేసి పధంచ్పెట్టడధం అత్యధంత దురదృష్టకరమన్ పేర్్కన్్నరు. విదా్యరుథాలకు 
భవిష్యతుతున్ ఇవా్ల్సిన జగనో్మహన్ రడిడి ఈరోజున వారికి ఇచ్చాన పుసతుకాలను కూడా 
తన పార్్ట కరపత్ధంగా మారుచాకున్ ఇవ్డధం అత్యధంత హేయమైన చర్య అన్ ఆయన 
అభిప్రాయపడాడిరు. ప్రజల సొము్మత స్మారు 40 మధంది పైచ్లుకు సలహాదారులు 
న్యమిధంచ్ వారికి జీతాలు ఇస్తు ఈ రోజున న్డు నేడు అన్ చెపి్ప ఆడధంబరధంగా 
స్్కళ్లకు రధంగులు వేసి గొప్పలు చెపు్పకుధంటున్న ఈ ప్రభుత్ధం ఆఖరికి విదా్యరుథాలకు 
పధంచ్ పెటి్టన పుసతుకధంలో కూడా జగనో్మహన్ రడిడి గారి ఫోటోలు వేయడధం ఏ విధధంగా 

సమర్నీయమన్ ఆయన ప్రశి్నధంచారు.. ప్రముఖ విదా్యసధంసథాలు లేదా కాలేజీలు, 
యూన్వరిసిటీలకు గొప్ప చరిత్ కల్గిన వ్యకుతుల పేరు్ల పెట్టడధం దా్రా అది కూడా వారి మరణధం అనధంతరధం పెట్టడధం దా్రా వారి యొక్క స్ఫూరితు గొప్పతనధం భావితరాలకు తరా్త 
త్లుస్తుధందనే ఆలోచనత అమలు చేస్తురన్ కానీ జగన్ మోహన్ రడిడి గారు ప్రతి పథకాన్కి ప్రతి కార్యక్రమాన్కి ఆయన పేరు పెటు్టకోవడధంత పాటు ఆయన ఫోటోలు కూడా వేస్కోవడధం 
ఇది భవిష్యత్ తరాలకు ఏ విధమైన సధంకేతమన్ ఆయన ఆవేదన త్ల్పారు. పవన్ కళ్్యణ్ గారు చన్పోయిన కలు రైతులకు తన సొధంత డబు్బలు అధందిధంచ్ రైతు భరోస్ అన్ పేరు 
పెడితే సీఎధం జగనో్మహన్ రడిడి గారు ప్రజలు తన సొధంత ఆస్తులు లేదా తల్్లదధండ్రులు దా్రా సధంపాదిధంచ్న ఆస్తులకు ఇచ్చాన పట్్టదారు పాస్ పుసతుకాల మీద జగనో్మహన్ రడిడి గారి 
ఫోటోలు అల్గే సచ్వాలయాలకు ఇపు్పడు విదా్యరుథాలకు ఇచేచా పుసతుకాలో్ల సైతధం జగనో్మహన్ రడిడి గారి ఫోటోలు వేస్కోవడధం దా్రా ఆయన పబ్్లసిటీ పిచ్చాకి రాష్ట్రధం మొతతుధం ఇబ్బధంది 
పడుతుధందన్ జనసేన పార్్ట తరఫున దీన్న్ ఖధండిస్తున్్నమన్ ఆయన త్ల్పారు. గతధంలో గౌరవ మధంత్రి రోజా గారు చధంద్రబాబున్యుడు అన్్న పథకాలకు మీ పేరు ఎల్ పెటు్టకుధంట్రు 
అన్ అడిగినపు్పడు ఈ రోజున జగన్ మోహన్ రడిడిన్ మీరు ఎధందుకు అడగలేక పోతున్్నరన్ చెపి్ప ఆయన న్లదీశారు.. ఈ కార్యక్రమధంలో జిల్్ల ప్రధాన కార్యదరి్శ తల్టధం సత్య కాకిన్డ 
సిటీ నగర ఉపాధ్యక్షులు న్కల న్రాయణరావు, నగర ప్రధాన కార్యదరి్శ సరగడ రమణారడిడి, జనసేన న్యకులు మనోహరా్లల్ గుపతు, చోడిశెటి్ట శ్రీమన్్నరాయణ, స్ధంకర స్ర్ష్, 
ఆకుల శ్రీను, మావులూరి స్ర్ష్ తదితరులు పాల్్న్్నరు.

మేకల వారి ఇంట జనసేన కారా్యలయానినూ 
ప్రారంభంచిన పంతం నానాజీ

శతఘ్్న న్్యస్: కాకిన్డ ర్రల్: లధంపక లోవ ప్రాధంతధంలో శ్రీమతి & శ్రీ మేకల పావన్ 
న్రాయణ రావు ల న్తన గృహప్రవేశ కార్యక్రమధంలో పాల్్న్ వారికీ శుభాకాధంక్షలు 
త్ల్యచేసి. వారి ఇధంట ఏరా్పటు చేసిన జనసేన పార్్ట కారా్యలయాన్్న జనసేన పార్్ట 
పీఏసీ సభు్యలు, కాకిన్డ ర్రల్ ఇధంచార్జ్ పధంతధం న్న్జీ ప్రారధంభిధంచారు.

వీరఘటటుం మండలంల్ యువశకితి ఆత్మెయ సమేమెళనం
శతఘ్్న న్్యస్: పాలకధండ న్యోజకవర్ధం, వీరఘట్టధం మధండలధం, పాలకధండ 
న్యోజకవర్ధం, శ్రీకాకుళధం జిల్్ల, రణసథాలధంలో న్ర్హిధంచ్న జనసేన పార్్ట యువశకితు 
కార్యక్రమాన్కి న్యోజకవర్ పరిధలోన్ వివిధ గ్రామాల నుధండి వచ్చాన జనసేన పార్్ట 
కార్యకరతులు, జనసైన్కులకు, వీరమహిళలను కల్సేధందుకు యువశకితు ఆతీ్మయ సమే్మళన 
కార్యక్రమాన్్న బుధవారధం వీరఘట్టధం మధండలధం నడిమికెళ్ల, కధంబర వలస, విక్రమపురధం 
గ్రామలలో న్ర్హిధంచారు. కార్యక్రమధంలో ముధందుగా యువతత సమావేశధం ఏరా్పటు 
చేశారు. ముఖ్యఅతిథిలుగా న్యోజకవర్ జనసేన న్యకులు పాల్్న్ యువతకు దిశ 
న్ర్్దశధం చేశారు. ఈ సమావేశధంలో జనసేన పార్్ట క్రియాశీలక సభ్యత్ధం వాలధంటీర్ 
మతసి. పుధండర్కధం మాట్్లడుతూ.. రాష్ట్రధంలో వై.ఎస్. జగన్ అరాచక పాలనత 
పారిశ్రామిక ప్రగతి కుధంటుపడి ఉపాధ అవకాశాలు కరువైధంది, వైస్సిర్సిపీ పాలనలో 
మోసపోయిన యువత లో ఆత్మసె్థారా్యన్్న న్ఒపేఒదుకు యువశకితు కార్యక్రమధం ఏరా్పటు 
చేశారు. పవన్ కళ్్యణ్ గారు వధంద మధంది యువతలో ఉన్న ఆవేదన రాష్ట్ర ప్రభుతా్న్కి 
త్ల్సేల్ ఈ యువశకితు దా్రా సీఎధం కి, మధంత్రులకు కనువిపు్ప కల్గేల్ చేస్రన్ 
త్ల్పారు. ఉతతురాధంధ్ర జనసేన పార్్ట న్యకులు బ్.పి.న్యుడు మాట్్లడుతూ ప్రతి 
సధంవతసిరధం జనవరి లో జాబ్ కేలధండర్ అన్్నరు, ఇధంతవరకు జాబ్ కేలధండర్ ఎక్కడ అన్ 
ప్రశి్నధంచారు?. మీ అధందర్ మీ తల్్లదధండ్రులకు, బధంధువులకు జనసేన పార్్ట అధ్యక్షుడు 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు గురిధంచ్ వివరిధంచ్, వారిన్ కూడా 
జనసేన పార్్టలోన్ భాగస్్మ్యధం చేయాలన్ కోరారు. జనసేన జాన్ మాట్్లడుతూ 
మాట్్లడుతూ యువశకితు కార్యక్రమధంలో పాల్్న్న మీ అధందరికీ జనసేన పార్్ట తరుపున 
అభినధందనలు. ఇదే ఉతాసిహధంత మీ గ్రామధంలో జనసేన పార్్టన్ బలోపేతధం చేయాలన్ 
కోరారు. దధండేల సతీష్ మాట్్లడుతూ జనసేన పార్్ట కోసధం పన్ చేసే కార్యకరతులకు, 
జనసైన్కులకు, వీరమహిళలకు రక్షణగా మన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ గారు ల్గల్ సెల్ 
దా్రా న్యోజకవరా్న్కి ఒక ల్యర్ న్ ఏరా్పటు చేశారు. అదేవిధధంగా బూతు స్థాయిలో 
మీ మీ గ్రామలలో జనసేన పార్్ట మా్యన్ఫెసో్టన్ వివరిధంచ్, రాబోయే ఎన్్నకలో్ల జనసేన 
పార్్ట గాజుగా్లస్ గురుతు కి ఓటు వేసేవిధధంగా మారు్ప తీస్కురధండి అన్్నరు. జామి అన్ల్ 
మాట్్లడుతూ ఉతతురాధంధ్ర వనుకబాటుతనధం పోవాలధంటే, యువతకు ఉపాధ అవకాశాలు 
దక్కలధంటే జనసేన పార్్టన్ గెల్పిధంచాలన్ కోరారు. ఈ కార్యక్రమధంలో చధందు, పోల్స్, 
స్ధ, మహేష్, ముద్ద సధంతష్, రాధంబాబు, వావిలపల్్ల న్గభూషన్, కర్్ణన స్యి పవన్ 
మరియు జనసేన పార్్ట క్రియాశీలక సభు్యలు, జనసైన్కులు పాల్్న్్నరు.

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

జనసేన జనజాగృతి యాత్ర 40వ రోజు
జనజాగృతి యాత్రకు ముఖయూ అతిధిగా హాజరైన జనసేన రాష్ట్ర కారయూదర్శి శ్రీమతి 
గంట స్వరూప
శతఘ్్న న్్యస్: రాజానగరధం న్యోజకవర్ధం, కోరుకధండ మధండలధం, పశిచామ గానుగూడెధంలో 
జనసేన జనజాగృతి యాత్ 40వ రోజులో భాగధంగా రాజానగరధం న్యోజకవర్ధం జనసేన 
పార్్ట ఇధంచార్జ్ మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ ఆదేశాల ప్రకారధం జనసేన పార్్ట ఆడపడుచు జనసేన 
రాష్ట్ర కార్యదరి్శ శ్రీమతి గధంట స్ర్ప ముఖ్య అతిధగా పాల్్న్ జనజాగృతి యాత్లో 
భాగధంగా రాజానగరధం న్యోజకవర్ధం పశిచామ గానుగూడెధంలో ఇధంటిధంటికి జనసేన పార్్ట 
సిదా్ధంతాలను, ఇప్పటిదాకా ఏ అధకారధం లేకపోయిన్ ప్రజలపక్షాన న్లబడుతూ ఏమేధం 
కార్యక్రమాలు చేస్ధం అన్నది వివరిస్తు పార్్ట కి అవకాశధం ఇవా్లన్ కోరడధం జరిగిధంది. 
ఈ సధందరభిధంగా స్ర్ప మాట్్లడుతూ మేము వళ్్ల నమస్్కరధం చేస్తుధంటే వాళ్లధంతట వాళ్్ళ 

జనసేన వాళ్్ళ వచాచారన్ ఆపా్యయధంగా ఆహా్న్ధంచ్ అమా్మ ఈస్రి మా ఓటు్ల పవన్ కళ్్యణ్ కేనమా్మ అధంటూ వాళ్లధంతా ఎధంత ఆపేక్షగా మాట్్లడటధం చాల్ మధంచ్ పాజిటివ్ ఫీల్ధంగ్ 
కల్గిధంది…2024 లో ఒక గొప్ప మారు్ప న్ చూడబోతున్్నధం అన్ అన్్నరు. ఈ కార్యక్రమధంలో భాగధంగా ఇప్పటి వరకు 40,000 గా్లజు గా్లస్లు న్యోజకవర్ధం పలు గ్రామలలో 
అధందిధంచడధం జరిగిధంది. వచేచా ఎన్్నకల వరకు కూడా ఈ యాత్ కనస్గుతుధంది గాజు గా్లస్ పధంపిణీ కార్యక్రమధం కూడా కనస్గుతుధందన్ ఇధంచార్జ్ త్ల్యజేస్రు. ఈ కార్యక్రమధంలో 
మధండల కనీ్నరు్ల మధండపాక శ్రీను, రాజానగరధం మధండలధం జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు బతితున వధంకన్న దొర, కచెచార్ల బాబీ, స్యి, స్ర్ష్, పోసిబాబు, ముకా్క రాధంబాబు, తనీ్నరు తాతాజీ, 
త్లగధం శెటి్ట శివ, మురళ్ స్థాన్క జనసేన న్యకులు పాల్్న్్నరు.

కొణిదెల నాగబాబు అనంతపురం జిల్లో 
పర్యటనను విజయవంతం చేద్దం: బాల్యం రాజేష్
శతఘ్్న న్్యస్: అనధంతపురధం: కణిదల న్గబాబు అనధంతపురధం జిల్్ల పర్యటన 
నేపధ్యధంలో సమావేశమైన అనధంతపురధం జనసేన న్యకులు కణిదల న్గబాబు 
పర్యటనను విజయవధంతధం చేదా్దమన్ పిలుపున్చాచారు. ఈ సధందరభిధంగా బాల్యధం రాజేష్ 
మాట్్లడుతూ పీఏసీ సభు్యలు కణిదల న్గబాబు 21వ తేదీ స్యధంత్ధం 4 గధంటలకు 
గుతితు టోలే్ట్ దగ్ర మరియు పాము రాయి గ్రామధం వద్ద ఘనధంగా స్్గతిధంచ్ 
అనధంతపురధం కి భార్ ఎతుతున వాహన్లలో రా్యల్గా రావటధం జరుగుతుధంది.. 22వ 
తేదీ ఉదయధం 9 గధంటలకు జనసేన పార్్ట వీరమహిళలత సమావేశధం న్ర్హిధంచ్ దిశా 
న్ర్్దశధం చేయడధం జరుగుతుధంది.. మధా్యహ్నధం 12 గధంటలకి న్యోజకవర్ ఇన్చారిజ్లు 
జిల్్ల కమిటీ సభు్యలు మధండల అధ్యక్షులు మధండల కమిటీ సభు్యలత ప్రతే్యకధంగా 
సమావేశధం ఏరా్పటు అవ్డధం జరుగుతుధంది. ఈ సమావేశాలలో న్యకులకు రాబోయే 
ఎన్్నకలకు ఎల్ సధంసిద్ధం అవా్లో న్గబాబు గారు వివరిధంచడధం జరుగుతుధంది. ఈ 
సమావేశధం లోనే వివిధ కుల సధంఘాలు న్యకులు న్గబాబు గారిన్ కల్సి వారు 
ఎదుర్్కధంటున్న సమస్యలను వివరిధంచడధం జరుగుతుధంది.. శ్రమదాన కార్యక్రమాలో్ల 
పాల్్ధంట్రు.. అనధంతరధం ధర్మవరధంలో పర్యటిధంచ్ బెధంగళూరు విమాన్శ్రయధం కి 
వళ్లడధం జరుగుతుధంది.. అనధంతపురధం జిల్్ల జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు టి.సి వరుణ్ & 
రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ చ్లకధం మధుస్దన్ రడిడి ఆదేశాల ప్రకారధం 22వ తేదీ ఉదయధం 
9:00 గధంటలకు కళ్్యణదుర్ధం న్యోజకవర్ధం లోన్ మధండల అధ్యక్షులు, మధండల 
కమిటీ సభు్యలు జనసేన న్యకులు జనసేన కార్యకరతులు అనధంతపురధం రోడుడి అక్కమ్మ 
గార్ల గుడి దగ్ర నుధంచ్ అధందర్ కల్సి పెద్ద ఎతుతున తరల్ వళ్లడధం జరుగుతుధంది. ఈ 
కార్యక్రమాలకు ప్రతి ఒక్కరు ఆహా్న్తులే అధందర్ కల్సి విజయవధంతధం చేయాలన్ 
కోరుతున్్నమన్ త్ల్యజేస్రు . ఈ కార్యక్రమధంలో జిల్్ల కార్యదరి్శ లక్ష్మీనరసయ్య, 
సధంయుకతు కార్యదరి్శ బాల్యధం రాజేష్ జనసేన వీర మహిళ్ షేక్ తార, వధంశీకృష్ణ, జాకీర్, 
మహేష్ మొదలైన జనసైన్కులు పాల్్నడధం జరిగిధంది.

ఒంటిమిట్టలో దిగ్విజయంగా 51వ రోజు పవనన్న ప్రజాబాట
శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్్ట అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమధంత్రి కావాలన్న ఆశయ 
స్ధనత జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కార్యదరి్శ రాట్ల రామయ్య ఆధ్ర్యధంలో 
పవనన్న ప్రజాబాట కార్యక్రమధం 51వ రోజు దిగి్జయధంగా కనస్గిధంది. రాజధంపేట 
జనసేన పార్్ట ఇధంచార్జ్ మల్శెటి్ట వధంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు శుక్రవారధం ఒధంటిమిట్ట 
మధండలధం పరిధలోన్ రాచపల్్ల పధంచాయతీ సీతాపురధం గ్రామధంలో ప్రజాబాట కార్యక్రమధం 
న్ర్హిధంచారు. గ్రామధంలోన్ ప్రజలకు పార్్ట సిదా్ధంతాలు ఆశయాలతపాటు జనసేన 
ప్రభుత్ధం అధకారధంలోకి వసేతు అమలు చేయనున్న మేన్ఫెసో్టను వివరిధంచారు. రానున్న 
ఎన్్నకలో్ల ప్రతి ఒక్కర్, జనసేన పార్్టకి అధండగా న్ల్చ్ పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమధంత్రిగా 
చేస్కోవాలన్ కోరారు. జనసేన తనే రాష్ట్రధం అన్్న విధాలుగా అభివృది్ చెధందడధంత 
పాటు అరుహులైన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభుత్ సధంక్షేమ పథకాలు అధందుతాయన్ జనసేన 
రాష్ట్ర చేనేత వికాస కార్యదరి్శ రాట్ల రామయ్య త్ల్యజేశారు. ఈ కార్యక్రమధంలో 
జనసైన్కులు, జనసేన వీరమహిళలు పాల్్న్్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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డయేరియా బాధితులను పరామరి్శంచిన 
శివదత్ బోడపాటి

శతఘ్్న న్్యస్: పాయకరావుపేట: వాటర్ ట్్యధంక్ శుభ్రత లేకపోవటధం, కాలువలు 
శుభ్రధం చెయ్యన్ కారణధంగా స్మారు 40 మధంది చ్న్నతీన్ర్ల గ్రామస్థాలు ఒకేస్రి 
డయేరియా బారిన పడాడిరు. అస్సథాతకు గురై చ్కితసి పధందుతున్న వారిన్ పాయకరావుపేట 
న్యోజకవర్ జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర కార్యదరి్శ శివదత్ బోడపాటి పరామరి్శధంచ్, పరిసిథాతి 
అడిగిత్లుస్కున్్నరు. ఈ సధందరభిధంగా ఆయన మట్్లడుతూ చాల్ బాధాకరధం. ఇది పూరితుగా 
స్థాన్క వైఎస్సిర్సిపీ ఎమె్మలే్య మరియు పధంచాయితీ సిబ్బధంది వైఫల్యమేనన్ .. బాదితులకు 
మెరుగైన వైద్యధం అధందిధంచాలన్ వైదు్యలను కోరారు.

యువశకితి సభకు సేవలందించిన
జనసైనికులకు ఘన సనామెనం

శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖ: యువశకితు సభ కు వాలధంటీర్సి గా సేవలధందిధంచ్న జనసైన్కులను 
విశాఖ దక్షిణ న్యోజకవర్ధం న్యకుడు డా. మూగి శ్రీన్వాసరావు సన్్మన్ధంచడధం 
జరిగిధంది. ఈ సధందరభిధంగా జనసైన్కులు మాట్్లడుతూ మమల్్న గురితుధంచ్ మాకు 
సన్్మనధం చెయ్యడధం చాల సధంతషధం.. ఈ విధధంగా ఏ ఇతర పార్్ట లోన్ జరగదు, ఒక 
జనసేన పార్్టలో తప్ప, ఎధంత పెద్ద న్యకులు అయిన్ పార్్టకి పన్చేసే సైన్కుడున్ 
గురితుధంచడధం ఒక జనసేనకే సొధంతధం అన్ వారు తధం సధంతషాన్్న వ్యకతుధం చేస్రు.

అగ్నూ ప్రమాద బాధితునికి మాట ఇచిచి, నీడ 
కల్్పంచిన జనసేన నేతలు

ప్రమాదవశాత్తు మా ఇల్లు కాలిపోయి పసి పిలలులతో చలికాలం పరదాలతో జీవిసతుంటే 
జనసేన నాయకుల్ మాకు మాట ఇచ్చి, నీడ కలి్పంచారు, జనసేన పార్టీకి ఋణ పడి ఉంటం 
– బాధిత కుటంబం
శతఘ్్న న్్యస్: న్జివీడు న్యోజకవర్ధం, చాట్రాయి మధండలధం, చీపురుగూడెధం 
గ్రామాన్కి చెధందిన అబ్బదాసరి కిరణ్ ఇలు్ల ప్రమాదవశాతూతు కాల్ కుటుధంబధం మొతతుధం 
సర్స్ధం కోలో్పవడధం జరిగిధంది. విషయధం త్లుస్కున్న వధంటనే జనసేన న్యకులు 
ఆ కుటుధంబాన్్న పరామరి్శధంచ్, తక్షణ స్యధంగా ఆరిథాకస్యధం చేయడధం జరిగిధంది. 
ఇలు్ల పూరితుగా కాల్పోయి చధంటి బ్డడిలత ఇధంటి పక్కన పరదాలు కటు్టకన్ ఉన్న ఆ 
కుటుధంబాన్్న మరిధంత ఆదుకోవాలనే సదుదే్దశధంత వారికి ఇలు్ల న్రి్మధంచుకోవడాన్కి 
అవసరమైన ర్కులు మరియు సతుధంభాలు ఇస్తుమన్ మాట ఇవ్డధం జరిగిధంది. ఇచ్చాన 
మాట ప్రకారధం శుక్రవారధం కిరణ్ కుటుధంబాన్కి ఇలు్ల న్రి్మధంచుకోవడాన్కి ఉమ్మడి 
కృషా్ణజిల్్ల ఉపాధ్యక్షులు బొల్యశెటి్ట శ్రీకాధంత్, అధకార ప్రతిన్ధ మర్దు శివరామకృష్ణ, 
చాట్రాయి మధండల కమిటీ న్యకుల సహకారధంత 25 వేల వ్యయధంత అవసరమైన 
స్మాగ్రి 9 సతుధంభాలు, 14 ర్కులను అధందిధంచడధం జరిగిధంది. ఈ కార్యక్రమధంలో ఉమ్మడి 
కృషా్ణజిల్్ల అధకార ప్రతిన్ధ మర్దు శివరామకృష్ణ, చాట్రాయి మధండల అధ్యక్షులు 
ఆరల్్ల కృష్ణ, ఉపాధ్యక్షులు తుమ్మలపల్్ల పాపారావు, ప్రధాన కార్యదరి్శ తగరధం స్ర్ష్, 
కార్యదరి్శ మొలుగుమాటి భాస్కరరావు, చీపురుగూడెధం గ్రామ జనసేన న్యకులు 
తుమ్మలపల్్ల మోహనరావు, రాజు, పరస గోపాలకృష్ణ, పోతిరడిడిపల్్ల శివ మరియు జన 
సైన్కులు పాల్్న్్నరు.

కంటి ఆపర్షన్ నిమితతిం జనసేన తరఫున ఆరిథిక 
సహ్యం

శతఘ్్న న్్యస్: ప్రతితుపాడు: 
న్తన సధంవతసిరధం 
సధందరభిధంగా జనసేన పార్్ట 
తరఫున గ్రామధంలో కధంటి 
ఆపర్షన్ చేయిధంచుకున్న 
వారికి పార్్ట తరుపున 2000 
ర్పాయలు ఇచేచా విధధంగా 

జనసేన న్యకులు ఒక కార్యక్రమాన్్న ర్పధందిధంచుకోవడధం జరిగిధంది. దీన్లో 
భాగధంగా శుక్రవారధం జనసేన ఆద్ర్యధంలో కధంటి ఆపర్షన్ చేయిధంచుకున్న గధంగిరడ్ల 
స్ర్యవతికి 2000 అధందిధంచడధం జరిగిధంది.

ఎస్సీ విశవేనాథ్ రెడిడిని కల్సన మర్రిపాడు జనసేన 
నేతలు

శతఘ్్న న్్యస్:  మర్రిపాడు 
మధండలధంలో ఇటీవల న్తనధంగా 
ఎసె్సి గా బాధ్యతలు సీ్కరిధంచ్న 
పి విశ్న్థ్ రడిడిన్ మర్రిపాడు 
మధండలధం జనసేన నేతలు 
మరా్యద పూర్కధంగా కల్సి, 
శాలువత సత్కరిధంచారు. ఈ 

కార్యక్రమధంలో మర్రిపాడు మధండల జనసేన అధ్యక్షురాలు ఒరుగధంటి ప్రమీల్, మధండల 
ప్రధానకార్యదరి్శ గధంట్ అధంజి, చ్న్్న జనసైన్కులు పాల్్న్్నరు.

ఎస్.స, ఎస్.టి శాశవేత చటటుం ఏరా్పట్ చేస, సబ్ పాలోన్ 
చటటుం కాలపరిమితి పంచాల్: ఆదడ మోహనరావు
శతఘ్్న న్్యస్:  విజయనగరధం: ఎస్.సి, ఎస్.టి. శాశ్త చట్టధం ఏరా్పటు 
చేయాలన్,ఎసీసి,ఎసీ్ట సబ్ పా్లన్ చట్టధం కాలపరిమితిన్ పెధంచాలన్, జనసేన పార్్ట న్యకులు, 
రాష్ట్ర దళ్త ఐక్యవేదిక అధ్యక్షుడు ఆదాడ మోహనరావు శుక్రవారధం ఉదయధం డి.అర్.ఓ. 
గణపతిరావు కు వినతిపత్రాన్్న సమరి్పధంచారు. ఈ సధందరభిధంగా ఆయన మాట్్లడుతూ 
దళ్త, గిరిజనుల సమాగ్రాభివృదే్ద లక్ష్యధంగా 2012 వ సధంవతసిరధంలో ఆధంధ్రప్రదేశ్ 
అసెధంబీ్లలో మూడు రోజులపాటు ప్రతే్యకధంగా చరిచాధంచ్ ఏకగ్రీవధంగా ర్పధందిధంచ్న 
ఎసిసి, ఎసీ్ట, సబ్ పా్లన్ ప్రణాళ్క కేట్యిధంపు మరియు ఆరి్క వనరుల విన్యోగధం చట్టధం 
2013 పేరున పది సధంతసిరాలపాటు న్టి రాష్ట్ర గవర్నర్ ఆమోదధంత ర్పధందిధంచారు. 
దళ్తులకు, గిరిజనులకు ప్రతే్యక స్మశాన వాటిక సథాలధం కేట్యిధంచాలన్, ఎసీసి, ఎసీ్ట, సబ్ 
పా్లన్ చట్టధం కాలపరిమితి ఈ నెల 23వ తేదీన ముగియడధంత కాల పరిమితి పెధంచాలన్ 
వినతి పత్ధం అధందజేశారు. సబ్ పా్లన్ చట్్టన్కి బలపరచాల్సిన అధంశాలను కూడా 
వినతిపత్ధం జతచేస్మన్, దళ్తుల, గిరిజనుల ఆత్మగౌరవాన్్న కాపాడాలన్ కోరారు. ఈ 
కార్యక్రమధంలో ఎసీసి, ఎసీ్ట న్యకులు ఆర్. ఈశ్రరావు, వై.భాస్కరరావు, కె.వరలక్ష్మి, 
టి. కళ, అర్.న్గమణి పాల్్న్్నరు.
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కనకమహ్లక్ష్మి అమమెవారి జాతర మహోతసీవంల్ పాల్గాననూ 
బతుతిల వంకటలక్ష్మి

రఘుదేవపురం గ్రామంలో అతయూంత భకితుశ్రద్ధలతో కనకమహాలక్ష్మి అమ్మవార్ జాతర మహోత్సవం
అమ్మవార్ ఆశీస్సల్, దీవెనల్ అందర్పై ఉండి అందరూ సఖసంతోషాలతో ఉండాలి.. బత్తుల
శతఘ్్న న్్యస్: సీతానగరధం మధండలధం, రఘుదేవపురధం గ్రామధంలో జరిగిన కనకమహాలక్ష్మి అమ్మవారి 
జాతర మహోతసివధం అత్యధంత వైభవధంగా జరిగిధంది. కమిటీ వారి ఆహా్నధం మేరకు జాతరలో రాజానగరధం 
న్యోజకవర్ జనసేన న్యకురాలు శ్రీమతి బతుతుల వధంకటలక్ష్మి పాల్్న్ అమ్మవారిన్ దరి్శధంచ్, అన్న 
సమారాధన కార్యక్రమధంలో తీరథాప్రస్దాలు సీ్కరిధంచ్, అమ్మవారి కరుణాకట్క్షాలు అధందరిపై ఉధండాలన్ 

కోరుకుధంటూ.. కార్యక్రమ న్ర్హణ న్మితతుధం 5,000/- ర్పాయల విరాళ్న్్న కమిటీ వారికి అధందజేయడధం జరిగిధంది. ఈ కార్యక్రమధంలో మట్ట వధంకటేశ్రరావు, న్గారపు సతితుబాబు, 
మామిడాల స్బ్రహ్మణ్యధం, దాసరి రమేష్, పల్లపళ్ల లోవరాజు, కధంబాల న్గేధంద్ర, వాతాడ సతితుబాబు, విరోధుల రాధంప్రస్ద్, బొబ్్బరడిడి స్రిబాబు, కవల గధంగాధర్, వీరమహిళ 
స్రా్యవతి, స్ర్రెడిడి మణికధంఠ, యర్ధంశెటి్ట పల్రావు తదితర న్యకులు జనసైన్కులు పాల్్న్్నరు.

కొణిదెల నాగబాబు ఉమమెడి అనంత జిల్లో పర్యటనను 
విజయవంతం చేద్దం: వాసగ్రి మణికంఠ

శతఘ్్న న్్యస్: అనధంతపురధం జిల్్ల, గుధంతకల్ న్యోజకవర్ధం, గుతితు పట్టణధం స్థాన్క ఆర్ 
అధండ్ బ్ విశ్రాధంతి భవనధం నధందు గుతితు మధండల, పట్టణ కనీ్నరు్ల చ్న్న వధంకటేశులు, 
పాటిల్ స్ర్ష్ అధ్యక్షతన ముఖ్య న్యకులు, జనసైన్కులత అనధంతపురధం జిల్్ల జనసేన 
పార్్ట కార్యదరి్శ వాసగిరి మణికధంఠ సమావేశధం అయా్యరు. ఈ సధందరభిధంగా ఆయన 
మాట్్లడుతూ ఉమ్మడి అనధంతపురధం జిల్్లలో ఇటీవల కాలధంలో జనసేన న్యకులు, 
జనసైన్కులపై జరుగుతున్న దాడులను ఖధండిస్తు పార్్ట కా్యడరు్క అధండగా, మనోధైరా్యన్్న 
న్ధంపేధందుకు మరియు రాబోవు స్ర్త్రిక ఎన్్నకలకు సిద్మయే్యధందుకు జనవరి 21, 
22 తేదీలలో వీరమహిళల సమావేశధం, కార్యకరతుల ఆతీ్మయ సమావేశధం, అనధంతపురధం 
అర్బన్ న్యోజకవర్ధంలో శ్రమదాన కార్యక్రమధం ఇల్ పలు రకాల ముఖ్య సమీక్షలు, 
సమావేశాలు న్ర్హిధంచేధందుకు జనసేన పార్్ట పీఏసీ సభు్యలు కణిదల న్గబాబు గారు 
విచేచాస్తున్్నరు. ముఖ్యధంగా గుధంతకల్ న్యోజకవర్ధం మీదుగా వళ్్ల ఆయనకు గుతితు 
టోలే్ట్ దగ్ర 21 తేదీ శన్వారధం స్యధంత్ధం 4 గధంటలకు ఘన స్్గతధం పల్కేధందుకు 
మూడు మధండల్ల (పామిడి, గుతితు, గుధంతకల్) న్యకులు జనసైన్కులు అధందర్ 
సిద్ధంగా ఉధండాలన్ అల్గే ఆరోజు పెద్ద ఎతుతున స్్గత కార్యక్రమాన్కి సధంబధంధధంచ్న 
ఏరా్పట్ల గురిధంచ్ చరిచాధంచారు. ఈ కార్యక్రమధంలో గుతితు పట్టణ, మధండల అధ్యక్షులు చ్న్న 
వధంకటేశులు, పాటిల్ స్ర్ష్ గుధంతకల్ పట్టణ అధ్యక్షుడు బధండి శేఖర్, జిల్్ల కార్యక్రమాల 
న్రా్ణ కమిటీ సభు్యడు పవర్ శేఖర్ సీన్యర్ న్యకులు బోయగడడి బ్రహ్మయ్య, 
న్గయ్య రాయల్, ఎన్ వధంకట న్యుడు, ఓబులేస్, హరి, స్ర్ష్, మహేష్, రవితేజ, 
రామకృష్ణ, అన్ల్ కుమార్ తదితరులు పాల్్న్్నరు.

సత్తిమమె తల్లో అమమె వారి అననూదనానికి బ్య్యం, 
కందిపపు్ప వితరణ

ఆలయ కమిటీ సభ్యూలకు అందజేసిన జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి కృషాణా జిల్లు ఉపాధయూక్షుల్ 
బొలియశెట్టీ శ్రీకాంత్, విజయదుర్గ దంపత్ల్
శతఘ్్న న్్యస్: కధండపల్్ల మున్సిపాల్టీ: పట్టణ పరిధలోన్ శ్రామికనగర్ (కతతుగేటు)
లో కలువైన శ్రీ సత్తుమ్మ తల్్ల అమ్మ వారి న్తన ఆలయ పునః ప్రతిష్ఠ జనవరి 23వ 
తేదీన జరగనుధంది. అమ్మవారి అన్నదానధం కార్యక్రమాన్కి జనసేన పార్్ట ఉమ్మడి 
కృషా్ణ జిల్్ల ఉపాధ్యక్షులు బొల్యశెటి్ట శ్రీకాధంత్, విజయదుర్ దధంపతులు సత్తుమ్మ తల్్ల 
ఆలయ కమిటీ సభు్యలకు 130 కిలోల బ్య్యధం, 25 కిలోల కధందిపపు్పను శుక్రవారధం 
అధందజేశారు. సత్తుమ్మ తల్్ల భకుతులు, ప్రజలధందరిన్ చల్లన్ దీవనలత చూడాలన్, భకుతుల 
కోర్కలు తీరాచాలన్ ఆ తల్్ల అనుగ్రహధం పట్టణ ప్రజలపై ఉధండాలన్ బొల్యశెటి్ట శ్రీకాధంత్, 
విజయదుర్ దధంపతులు కోరారు.

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

దళితులకు శమెశాన వాటిక కటాయంచాల్.. జనసేన వినతి పత్రం
శతఘ్్న న్్యస్: విజయనగరధం: మెరకముడిదాధంలో న్వసిస్తున్న దళ్తులకు ప్రతే్యక స్మశాన వాటిక సథాలధం కేట్యిధంచాలన్ ఎసీసి, ఎసీ్ట, సబ్ 
పా్లన్ 23వ తేదీన ముగియడధంత కాల పరిమితి పెధంచాలన్ మెరకముడిదాధం మధండల ఎమ్.ఆర్.ఓ బతితున రత్నకుమార్ కు జనసేన పార్్ట 
విజనగరధం జిల్్ల న్యకులు ర్గిడి లక్షష్మణరావు మరియు మెరకముడిదాధం మధండల న్యకులు బధంటుపల్్ల గౌరి న్యుడు(శధంకర్) వినతి 
పత్ధం అధందజేశారు. ఈ సధందరభిధంగా న్యకులు మాట్్లడుతూ దళ్తుల ఆత్మగౌరవాన్్న కాపాడాలన్ కోరారు. చన్పోయిన వారిన్ చెరువు 
గటు్టపై పూడచాడధం జరుగుతుధందన్, దళ్తులు అధంటే అధంత చ్న్న చూపు ఎధందుకన్ ప్రశి్నస్తు.. ఎనో్న వినతి పత్రాలు ఇవ్డధం జరిగిధందన్, 
అయిన్ అధకారులు స్పధందిధంచడధం లేదన్ ఈ స్రి మా సమస్యకు పరిషా్కరధం చూపిధంచక పోతే కలక్టర్ ర్ట్ ను ముట్టడిస్తుమన్, త్రగా 
ఈ సమస్యకు పరిషా్కరధం చూపిధంచాలన్ కోరారు.

తిపి్పనాయుడు పల్లోల్ పర్యటించిన 
డాకటుర్ యుగంధర్ పొననూ

శతఘ్్న న్్యస్: గధంగాధర నెలూ్లరు న్యోజకవర్ధం, వదురు కుప్పధం మధండలధం, తిపి్ప న్యుడు పల్్ల 
గ్రామపధంచాయతీ పరిదిలోన్ తిపి్ప న్యుడు పల్్ల గ్రామధంలో 80 సధంవతసిరాల నీలకధంఠ పిళ్్ళ అనే 
వృదు్డు కి వృదా్ప్య పిధంఛన్ రాలేదన్ న్్యస్ గ్రూపో్ల లో సరు్కలేట్ అయిన వీడియో పై జనసేన 
పార్్ట ఇధంచార్జ్ డాక్టర్. యుగధంధర్ పన్న స్పధందిధంచ్, ఫీల్డి వరిఫికేషనో్ల గ్రామాన్్న సధందరి్శధంచ్ అదా్న 
పరిసిథాతిలో ఉన్న రోడ్లపై స్పధందిస్తు.. తిపి్పన్యుడు పల్్లలో సిమెధంట్ రోడుడి వేయాలన్, దేవలధంపేట 
నుధండి బొమ్మయ్య పల్్ల గ్రామాన్కి రోడుడి వయా్యలన్ డిమాధండ్ చేసి.. ఈ విషయధంపై సచ్వాలయ 
సిబ్బధంది మరియు వాలధంటీర్ త మాట్్లడడధం జరిగిధంది.

జనసేనానిపై ఆల్ వా్యక్యలను ఖండించిన 
సయ్యద్ నాగుర్ వల్

శతఘ్్న న్్యస్: నకరికలు్ల మధండలధం జనసేన కేధంద్ర కారా్యలయధంలో ఏరా్పటు చేసిన 
పత్రికా సమావేశధంలో జనసేన నకరికలు్ల మధండల వైస్ ప్రెసిడెధంట్ సయ్యద్ న్గుర్ వల్ 
మాట్్లడుతూ జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ను ఉదే్దశిధంచ్ వైసీపీ న్యకులు ఆల్ 
చేసిన వా్యక్యలను ఖధండిధంచారు. ఈ సధందరభిధంగా ఆయన మాట్్లడుతూ న్యకులు ఆల్ 
మీ స్థాయికి మిధంచ్ మాట్్లడడధం కరకు్ట కాదు, జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ మీ పట్ల 
ఎధంత ఆరాధన అభిమానధం చూపారు. దీధంత జన సైన్కులు అధందర్ కూడా మిమ్మల్్న 
ఆదరిధంచారు. ఇపు్పడు వైసీపీ పార్్టలోకి వళ్్ల పవన్ కళ్్యణ్ పై పోటీ చేస్తునన్ స్థాయికి 
మిధంచ్ మాట్్లడటధం కరక్్ట కాదన్ జనసేన నకరికలు్ల మధండలధం వైస్ ప్రెసిడెధంట్ సయ్యద్ 
న్గుర్ వల్ అన్్నరు. ఈ సధందరభిధంగా ఆయన మాట్్లడుతూ మీపై ఉన్న గౌరవధం తగే్ 
విధధంగా వ్యవహరిధంచడధం సరైనది కాదన్్నరు, పవన్ కళ్్యణ్ పై మీ వైసీపీ అధ్యక్షులు 
జగనో్మహన్ రడిడిన్ పోటీ చేసి గెలవమన్ సవాల్ విసిరారు. మర్కస్రి మీరు స్థాయికి 
మిధంచ్ కామెడీ డైల్గులు మీడియా ముధందు మాట్్లడితే సహిధంచేది లేదన్ సయ్యద్ 
న్గుర్ వల్ హెచచారిధంచారు.

కతంరెడిడి వినోద్ రెడిడి
250 రోజుకి చేరిన పవనననూ ప్రజాబాట

శతఘ్్న న్్యస్: 
న్ యో జ క వ ర ్ ధం లో 
జనసేన పార్్ట న్యకులు 
కేతధంరడిడి వినోద్ రడిడి 
ఆధ్ర్యధంలో న్రి్రామధంగా, 
న్రాటధంకధంగా జరుగుతున్న 
పవనన్న ప్రజాబాట 
కార్యక్రమధం 249వ రోజున 
54వ డివిజన్ జన్రథాన్ 
రడిడి కాలనీ ఇస్్మయిల్ 
పేట ప్రాధంతధంలో ఘనధంగా 
ప్రారధంభమైధంది. ఈ 
ప్రాధంతధంలో ప్రతి ఇధంటికీ 
వళ్్ళన కేతధంరడిడి ప్రజల 
సమస్యలను అధ్యయనధం 
చేసి అధండగా న్లబడతామన్ 
భరోస్ కల్్పధంచారు.  ఈ 
సధందరభిధంగా కేతధంరడిడి 
వినోద్ రడిడి మాట్్లడుతూ 
ప్రజలధందరి ఆశీస్సిలత 
ఒక్క రోజు కూడా ఆటధంకధం 
లేకుధండా పవనన్న ప్రజాబాట 
కార్యక్రమధం 250వ రోజుకి 
చేరుకోనుధండడధం చాల్ 

నాగబాబు గారి పర్యటనను విజయవంతం 
చేయండి: గంజికుంట రామకృష్ణ

శతఘ్్న న్్యస్: తాడిపత్రి: కణిదల న్గబాబు 
అనధంతపురధం జిల్్ల పర్యటనను విజయవధంతధం 
చేయాలన్ జనసేన పార్్ట న్ర్పల మధండల 
కనీ్నర్ గధంజికుధంట రామకృష్ణ అన్్నరు. ఈ 
సధందరభిధంగా ఆయన మాట్్లడుతూ జనసేన 
పల్టికల్ అఫైర్సి కమిటీ సభు్యలు కణిదల 
న్గబాబు జనవరి 21, 22వ తేదీలో్ల 
అనధంతపురము జిల్్లలో పర్యటిధంచరున్్నరు. 
జనసేన రాష్ట్ర న్యకులు న్గబాబు 
21న శన్వారధం కర్్నలు జిల్్ల పర్యటన 

ముగిధంచుకన్ స్యధంత్ధం 5:00 గధంటలకు పామిడి కలూ్లరు హైవే వద్ద శ్రీ కణిదల 
న్గబాబు గారు చేరుకుధంట్రు. అక్కడ నుధండి ఆయనకు శిధంగనమల న్యోజక వర్ 
జనసైన్కులు, జనసేన శ్రేణులు ఘన స్్గతధం పలుకుతారన్.. అల్గే అనధంతపురధం 
శివారులోన్ తపోవనధం సరి్కలో్ల మరి స్్గత ఏరా్పటు్ల చేసినటు్ల అదేవిధధంగా భార్ 
బైక్ రా్యల్ ఉధంటుధందన్ వారు త్ల్పారు. ఆదివారధం ఉదయధం స్థాన్క అలగాజ్ధండర్ 
హోటల్ నుధండి ఐరన్ బ్రిడ్జ్, పాతూరు గాధంధీ రోడుడి, చెరువుకట్ట మీదుగా కలక్టర్ట్ 
వరకు గుధంతలు పడిన రహదారులకు మరమ్మతుతులు చేసేధందుకు స్చ్ధంద శ్రమదాన 
కార్యక్రమధంలో పాల్్ధంట్రన్్నరు. అనధంతరధం 10:30 గధంటలకు అలగాజ్ధండర్ హోటలో్ల 
ఏరా్పటు చేసిన వీరమహిళల సమావేశధంలోన్ మధా్యహ్నధం 2:30 గధంటలకు కార్యకరతుల 
సమావేశధంలో న్గబాబు గారు పాల్్న్ పార్్ట విధవిధాన్లను, క్షేత్స్థాయిలో బలోపేతధం 
చేసేధందుకు తీస్కోవాల్సిన న్ర్ణయాలను కార్యకరతులో్ల మరిధంత ఉతాసిహధం న్ధంపేధందుకు 
అవలధంబ్ధంచాల్సిన అధంశాలను వివరిధంచనున్నటు్ల పేర్్కన్్నరు. శిధంగనమల న్యోజక 
వర్ జనసైన్కులు, కార్యకథలు, వీరమహిళలు పెద్దఎతుతున ఈ కార్యక్రమాలో్ల పాల్్న్ 
న్గబాబు గారి పర్యటననువిజయవధంతధం చేయవలసిధందిగా పిలుపున్చాచారు.

ఆనధందధంగా ఉధందన్్నరు. ఇది పవన్ కళ్్యణ్ గారి పట్ల ప్రజలు ఎధంత ఆదరాభిమాన్లత 
ఉన్్నరో చెపే్పధందుకు చ్హ్నధం అన్ అన్్నరు. ఒక ప్రక్క సీఎధం జగన్ రడిడి గారు తమ వైసీపీ 
ప్రభుత్ ఎమె్మలే్యలకు గడపగడపకు పోధండన్ చ్లకి్క చెపి్పనటు్ట చెపుతున్్న కూడా ఎకు్కడా 
కూడా పటు్టమన్ పది రోజులు కూడా ఏకధాటిగా ఆ కార్యక్రమధం జరిగిన జాడే లేదన్్నరు. 
ప్రభుత్ వ్యతిర్కత కారణధంగా ఎమె్మలే్యలు ప్రజలో్ల తిరగలేక ఉన్్నరన్ అన్్నరు. నెలూ్లరు 
సిటీ న్యోజకవర్ధంలో ఏమాత్ధం అభివృది్ చూపన్ ఎమె్మలే్య అన్ల్ కుమార్ యాదవ్ 
గారు కూడా ప్రజలో్ల తమ మధందిమార్బల్న్్న, పోల్స్ల్్న వధంటేస్కుధంటే కానీ తిరగలేన్ 
పరిసిథాతి అన్, ప్రస్తుతధం న్యోజకవర్ధంలో కుక్కలు చ్ధంపిన విసతురి మాదిరి వైసీపీ పార్్ట 
పరిసిథాతి తయారైధందన్, కానీ ప్రజల అధండదధండలు, అపూర్ ఆదరణత జనసేన పార్్ట 
నెలూ్లరు సిటీ న్యోజకవర్ధంలో ప్రతా్యమా్నయ శకితుగా ఎదిగిధందన్ అన్్నరు. రానున్న 
ఎన్్నకలో్ల పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆశీస్సిలత, నెలూ్లరు సిటీ న్యోజకవర్ ప్రజల ఆశీస్సిలత 
ఎమె్మలే్యగా గెలవబోయేది తామేనన్, అధంతటి ఆత్మవిశా్స్న్్న పవనన్న ప్రజాబాట తమలో 
న్ధంపిధందన్ అన్్నరు. 250వ రోజు కార్యక్రమాలు 54వ డివిజనో్ల కార్యక్రమధంలో భాగధంగా 
జరుగుతాయన్, సైన్కుడి ఇధంటికి సేవకుడు పేరుత జనసేన పార్్ట కార్యకరతుల ఇళ్ళకు వళ్్ళ 
వారి స్ధకబాధకాలు కూడా త్లుస్కునే కార్యక్రమధం కూడా మొదలుకానుధందన్ కేతధంరడిడి 
వినోద్ రడిడి త్ల్పారు. ఈ కార్యక్రమధంలో స్థాన్క జనసేన పార్్ట న్యకులు, కార్యకరతులు 
పాల్్న్్నరు.
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