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రాజధాని లేని రాష్ట్రం.. నాయకత్్రం లేని సీఎ్రం..
• ఇదీ ఆంధ్రప్రదేశ్ దుస్థితి
• సంక్షేమ పథకాల పేరిట మోసం చేయడం మినహా అభివృద్ధి చేతకాదు
• రోడ్డుపైకి వస్తే ప్రజలు ప్రశ్నిస్తేరని భయపడ్తున్నిరు
• రోజుకు రూ.800 కోట్లు ఖజాన్ ఆదాయం ఉన్ని జీతాలు ఇవ్వడం లేదు
• మత్స్యకారులకు భరోస్ లేదు
• ఎనినికలు ఎప్పుడ్ వచ్చిన్ జనస్న శ్రేణులు స్దధింగా ఉండాలి
• నరస్ప్రం నియోజకవర్గ స్థియి సమావేశంలో శ్రీ న్దండలు మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజధాని లేని రాష్టం.. పరిపాలన లేని యంత్ంగం.. న్యకత్వం లేని ముఖయూమంత్రి.. 
ప్రస్తేతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట దుస్థితి ఇదని జనస్న పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ 
న్దండలు మనోహర్ గారు సపుషటీం చేశారు. సంక్షేమ పథకాల పేరిట మోసం చేయడం మినహా రాష్టంలో 
కనీసం ఒక్క వంతెన కటటీడం చేతకాలేదన్నిరు. రోడ్డు మార్గంలో వస్తే ప్రజలు ప్రశ్నిస్తేరనని భయంతో 
ముఖయూమంత్రి హెలికాపటీరలులో తిరుగుతున్నిరని వ్యూఖ్యూనించారు. జనస్న పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే 
చక్కటి సంక్షేమం చేస్తేందని, సమాజంలో ఉనని ప్రతి పేదవ్డిని పేదరికం నంచ్ బయటకు తీస్కువచేచి 
విధంగా నిజాయతీగా పని చేస్తేందని హామీ ఇచాచిరు. శుక్రవ్రం స్యంత్ం నరస్ప్రం ఇంచార్జ్, 
పార్టీ మత్స్యకార వికాస విభాగం చైర్మన్ శ్రీ బొమి్మడి న్యకర్ అధయూక్షతన ఏరాపుట్ చేస్న పార్టీ నియోజకవర్గ స్థియి సమావేశంలో ముఖయూ అతిధిగా పాల్్గన్నిరు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ 
మనోహర్ గారు మాట్లుడ్తూ “రాష్ట ప్రజలు తమ జీవితాలోలు మారుపు వస్తేందని, అదు్తంగా అభివృద్ధి చేస్తేరని నమి్మ 151 స్థిన్లోలు గెలిపంచారు. ఆ మారుపు ఎక్కడా కనబడడం లేదు. 
రాష్టంలో రోడలు దుస్థితి మామూలుగా లేదు. ఓ క్రియాశీలక సభ్యూడి కుట్ంబానిని పరామరి్శంచేందుకు వెళ్తే 14 కిలోమీటరలు ప్రయాణానికి గంటననిర సమయం పటిటీంద్. ముఖయూమంత్రి 
చూస్తే రోడలు మీదకు రారు. ఆయన ఇంటి నంచ్ 26 కిలోమీటరలు ప్రయాణానికి హెలికాపటీరోలు వచాచిరు. రోడ్డు మార్గంలో వచ్చి ప్రజల సమసయూలు తెలుస్కోవచ్చి. అలా వస్తే ప్రజలు ఎక్కడ 
నిలదీస్తేరోనని భయం. ఈ ప్ంతంలో మత్స్యకార భరోస్ యాత్ సందర్ంగా గ్రామాలోలు పరయూటించ్నప్పుడ్ వ్రి సమసయూలు విని బాధ కలిగంద్. పార్టీలు మారుతున్నియి. ప్రభ్తా్వలు 
మారుతున్నియి. వ్రి జీవితాలు మాత్ం మారడం లేదు. ప్రస్తేతం రాష్టంలో ఉననిద్ నిజాయతీగల న్యకత్వం కాదు. మనస్నని న్యకత్వం కాదు. పదవులోలుకి వస్తేరు.. గెలుస్తేరు.. 
నియోజకవర్గ అభివృద్ధి గురించ్ మాత్ం పటిటీంచ్కోరు. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉంటే అదు్తమైన వనరులు ఉన్ని వెనకబడిపోతాం. ప్రభ్త్వం నంచ్ అందాలి్సన స్యం, ఉపాధి 
అవకాశాల విషయంలో ఖచ్చితంగా లోపం కనబడ్తోంద్.
• వైసీపీ పాలనలో ఎవరి జీవితాలు బాగుపడాడుయి
ముఖయూమంత్రి నరస్ప్రంలో సభ పెటిటీ మహిళలతో చ్నీనిలు సైతం తీయించ్ అవమానించారు. చెట్లు కొటేటీశారు. దము్మ దము్మ అని దము్మ గురించ్ మాట్లుడే సీఎం భయం లేకపోతే 
చెట్లు ఎందుకు కొటిటీంచేశారు. సంక్షేమ పథకాల దా్వరా లక్షా 75 వేల కోట్లు అందచేశామని గొపపులు చెబుతున్నిరు. ఒకస్రి జనంలోకి వస్తే ఫంచనలు రాని మహిళల కష్టీలు, మత్స్యకార 
సోదరుల సమసయూలు చెప్పుకుంట్రు. కాంట్రాకటీరులు బిలులులు రాక ఆత్మహతయూలు చేస్కుంట్న్నిరు. యువత ఉద్యూగాలు లేక పక్క రాష్్రాలకు వలసలు పోతున్నిరు. లక్షల కోటలు సంక్షేమంతో 
ఎవరికి న్యూయం చేస్తేన్నిరు. వైసీపీ పాలనలో ఎవరి జీవితాలు మెరుగయాయూయి.
• మత్స్యకారులోలు చైతనయూం నింపేందుకే మత్స్యకార వికాస విభాగం
మత్స్యకార గ్రామాలోలు పరిస్థితులు మర్ అధా్వననింగా కనబడ్తున్నియి. మత్స్యకారులకు చేస్న మోస్నిని రండ్ ఎమె్మల్్స టిక్్కట్లు ఇచ్చి తుడిచేస్కోవ్లని చూస్తేన్నిరు. మత్స్యకార 
భరోస్ సీ్కమ్ గ్రామాలోలు సగం మంద్కి కూడా చేరలేదు. రోజుకు స్మారు రూ. 260 కోట్లు అప్పులు తెస్తేన్నిరు. రూ. 600 కోటలుకు పైగా రాబడి వసోతేంద్. రోజుకి రూ. 800 కోటలు 
వస్తేంటే కనీసం ఉద్యూగులకు ఒకటో తేదీన జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి. శ్రీకాకుళం జిలాలులో యువత కోసం యువశకితే కారయూక్రమం చేస్నప్పుడ్ తీర ప్ంత మత్స్యకారుల సమసయూలు 
తెలుస్కున్నిం. వేలాద్ మంద్ మత్స్యకారులు జెటీటీలులేక గుజరాత్ తీరాలకు వలస వెళ్లుపోతున్నిరు. మత్స్సకారుల సమసయూలు గురితేంచ్, వ్రి అభ్యూననితి కోసం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
మత్స్యకార వికాస విభాగం ఏరాపుట్ చేశారు. దానికి శ్రీ బొమ్మడి న్యకర్ ని ఛైర్మన్ చేశారు. మత్స్యకార సోదరులోలు చైతనయూం తీస్కువచేచి విధంగా ఆ విభాగానిని తీరిచిద్దాదాలనని కాంక్షతో 
ముందుకు వెళ్తేన్నిం. మత్స్యకార యువతకు శ్క్షణ కేంద్ం ఏరాపుట్చేశాం. నరస్ప్రం ప్ంతంలో కూడా పోటీ పర్క్షలకు యువతన స్దధిం చేస్ విధంగా అవసరం అయితే శ్క్షణ 
కేంద్ం ఏరాపుట్ చేస్తేం.
• ఎమె్మల్్స ఎనినికలోలు వైసీపీ విముకతే ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం ఓట్ వేయండి
ఎనినికల సమయంలో వచ్చి ముదుదాలు పెటిటీ, వ్గాదాన్లుచేస్ మోసం చేస్ వయూకితేతా్వలు జనస్నలో ఎవరికీ లేవు. జనస్న పార్టీకి 9 వసంతాలు నిండి 10వ ఆవిరాబావ సభ మచ్ల్పటనింలో 
ఏరాపుట్ చేస్కోబోతున్నిం. పార్టీ పెటిటీన న్టి నంచ్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఒంటిరిగా పార్టీ భారానిని మోస్తేన్నిరు. ఆయన మీద వయూకితేగత విమర్శలు చేస్న్, కషటీపెటిటీన్ నిలబడాడురు. 
జనసైనికులు కూడా తోడ్గా నిలబడాడురు. ఇతర పార్టీలతో పోలిస్తే ప్రజా సమసయూల మీద మనమే గళం విపపు పని చేస్తేన్నిం. స్థినిక సంసథిల ఎనినికలోలు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి పలుప్ 
మేరకు యువత, వీర మహిళలు పెదదా ఎతుతేన పోటీ చేస్ ప్రజాస్్వమయూం కోసం నిలబడాడురు. ఇప్పుడ్ దురదృష్ణ వశాతుతే ప్ణాలు కోలోపుయిన క్రియాశీలక సభ్యూలన పరామరి్శంచేందుకు 
నరస్ప్రం వచాచిం. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు పంపన రూ. 5 లక్షల చెకు్క ఇచ్చి వ్రిలో ధైరయూం నింపాం. క్రియాశీలక సభయూతా్వనినిఒక పవిత్మైన కారయూక్రమంగా ప్రతి ఒక్కరు ముందుకు 
తీస్కువెళ్లులి. నరస్ప్రం నియోజకవర్గంలో 6 వేల సభయూతా్వలు నమోదయాయూయి. ప్రతి ఒక్కరు సభయూత్వం తీస్కోండి. మనం ప్రభ్తా్వనినిచూసో, కేస్లు పెడతారనో భయపడవదుదా. 
మన పార్టీ కోసం మనం కషటీపడదాం. ప్రతి రోజు కొంత సమయం వెచ్చించండి. పార్టీని మరింత ముందుకు తీస్కువెళలుండి. ఎనినికలు ఎప్పుడ్ వచ్చిన్ స్దధింగా ఉందాం. ఓటలు కోసం 
మాత్మే తిరిగే వ్రి ఆలోచనలు వేరుగా ఉంట్యి. ప్రస్తేతం ఇక్కడ ఎమె్మల్్స ఎనినికలు జరుగుతున్నియి. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి పలుప్ మేరకు వైసీపీ అభయూరుధిలకు వయూతిరేకంగా ఓట్ 
వేయండి. వైసీపీ విముకతే ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం ఓట్ వేయండి. మన మిత్పక్షం బీజేపీ కావచ్చి, మీకు నచ్చిన ఇతర అభయూరుధిలు కావచ్చి వ్రికి మదదాతుగా కలిస్ నడవండి. వైసీపీ మదదాతుతో 
నిలబడడు అభయూరుథిలన ఓడించండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ని అంధకారంలోకి నెటిటీన వైసీపీని ఇంటికి పంపాలి.
• రాజమండ్రి కవ్తులా ఆవిరా్వ ద్నోత్సవం
గత ఏడాద్ ఇపపుటంలో ఆవిరా్వ సభ నిర్వహిస్తే అక్కడ భూములిచ్చిన రైతులిని ఏ విధంగా ఇబబాంద్పెట్టీరో అంతా చూశాం. మారిచి 14న మచ్ల్పటనిం వేద్కగా 10వ ఆవిరా్వ సభ 
జరుప్కోబోతున్నిం. సభన రాజమండ్రి కవ్తు మాద్రి ఘనంగా నిర్వహించ్కుందాం. క్రియాశీలక సభ్యూలు మరింత యాకిటీవ్ గా పని చేయాలి. ఒకొ్కక్కరు పద్ మంద్ని ప్రభావితం 
చేయాలి. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి స్దాధింతాలన ప్రజలోలుకి తీస్కువెళ్లులి. మారుపు కోసం చేస్తేనని యజ్ంలో భాగస్్వములు కావ్లి అని అన్నిరు.
• క్రియాశీలక సభయూత్వం బీమా పథకం మాత్మే కాదు
పార్టీ జిలాలు అధయూక్షులు శ్రీ కొటికలపూడి గోవిందరావు మాట్లుడ్తూ.. క్రియాశీలక సభయూత్వం కేవలం బీమా పథకం కాదు. కష్టీలోలు ఉనని కుట్ంబం బాధతో పాట్ పార్టీ బరువునీ 
పంచ్కుంట్ందని చెపేపు కారయూక్రమం ఇద్. పార్టీ కోసం కషటీపడిన వ్రి కుట్ంబాలు కషటీంలో ఉననిప్పుడ్ స్యం చేస్ందుకే ఈ కారయూక్రమం. కారయూకరతేల గురించ్ ఈ విధంగా ఆలోచ్ంచే 
న్యకుడ్ దొరికినందుకు గరి్వస్తేన్నిమని అన్నిరు.
• సంక్షేమం ముస్గులో కాలం వెళలుదీస్తేన్నిరు: శ్రీ బొమ్మడి న్యకర్
నియోజకవర్గ ఇంఛార్జ్ శ్రీ బొమి్మడి న్యకర్ మాట్లుడ్తూ “రాష్టంలో అభివృద్ధి లేదు. సంక్షేమం ముస్గులో కాలం వెళలుదీస్తేన్నిరు. ప్రశ్నించ్న వ్రి మీద కేస్లు పెడ్తున్నిరు. 
అభివృద్ధి పేరతితేతో అడ్డుకుంట్న్నిరు. ఇలాంటి ప్రభ్తా్వనిని స్గనంపాలి. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు లాంటి న్యకుడిని ఆహా్వనించాలి” అన్నిరు.
• శ్రీ ఉంగరాల ఏడ్కొండలు కుట్ంబానికి ఆరిధిక స్యం
అంతకు ముందు నరస్ప్రం నియోజకవర్గం, వేములదీవికి చెంద్న జనస్న పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యూడ్ శ్రీ ఉంగరాల ఏడ్కొండలు కుట్ంబానికి శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు పంపన 
రూ. 5 లక్షల బీమా చెకు్కన శ్రీ మనోహర్ గారు అందచేశారు. ఇటీవల జరిగన రోడ్డు ప్రమాదంలో శ్రీ ఏడ్కొండలు ప్ణాలు కోలోపుయారు. శుక్రవ్రం స్యంత్ం వేములదీవిలోని 
శ్రీ ఏడ్కొండలు ఇంటికి పార్టీ జిలాలు న్యకత్వంతో కలస్ వెళ్లున శ్రీ మనోహర్ గారు అతనికి నివ్ళ్లు అరిపుంచారు. అతని భారయూ శ్రీమతి ఉంగరాల వరలక్ష్మి, కుట్ంబ సభ్యూలకు 
ధైరయూం చెపాపురు. అదే గ్రామానికి చెంద్న మరో క్రియాశీలక సభ్యూడ్ శ్రీ గొరలు వీరనని ఇటీవల జరిగన రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయాలపాలై చ్కిత్స పందగా, అతనికి రూ. 50 వేల చెకు్కన 
అందచేశారు.
• జనస్నలోకి చేరికలు
నరస్ప్రం నియోజకవర్గ స్థియి సమావేశంలో వైసీపీ, టీడీపీల నంచ్ పెదదా ఎతుతేన యువత శ్రీ న్దండలు మనోహర్ గారి సమక్షంలో జనస్న పార్టీలో చేరారు. అందరికీ కండ్వ్లు కపపు శ్రీ మనోహర్ 
గారు స్దరంగా పార్టీలోకి ఆహా్వనించారు. రుస్తేంబాదకు చెంద్న ద్వ్యూంగుడ్ శ్రీ బాలు పార్టీ క్రియాశీలక వ్లంటీర్ గా 150 సభయూతా్వలు చేయించారు. శ్రీ బాలుని అభినంద్ంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
పార్టీ న్యకులు శ్రీ రడిడు అపపులన్యుడ్, శ్రీ విడివ్డ రామచంద్రావు, శ్రీమతి ఘంటస్ల వెంకటలక్ష్మి, శ్రీమతి కాటనిం విశాలి, శ్రీ చెననిమలలు చంద్ శేఖర్, శ్రీ పత్సమటలు ధర్మరాజు తద్తరులు 
పాల్్గన్నిరు.
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దమ్ముందా.. దమ్ముందా.. అని మాట్లా డే ఈ మఖ్యముంత్రి కే దమ్మ లేదు
• నిజంగా దము్మంటే 26 కిలోమీటరలు దూరానికి హెలికాపటీరోలు వస్తేరా?
• జనస్న వ్యూహం ఏంటో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ వివరిస్తేరు
• మనందరి లక్ష్యం వైసీపీ విముకతే ఆంధ్రప్రదేశ్ కావ్లి
• ప్రశ్నించే గొంతులిని ఈ ప్రభ్త్వం నొకా్కలని చూసోతేంద్
• మారిచి 14న ఆవిరా్వ సభ దా్వరా జనస్న సతాతే చాట్దాం
• తాడేపలిలుగూడం సమావేశంలో జనస్న పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలు మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: ముఖయూమంత్రి మాట్లుడితే దము్మందా.. దము్మందా అని మాట్లుడ్తున్నిరు.. అసలు 
అతనికే దము్మ లేదని జనస్న పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలు మనోహర్ 
గారు సపుషటీం చేశారు. నిజంగా దము్మంటే 26 కిలోమీటరలు దూరానికి హెలికాపటీరోలు వస్తేరా? అని 
ప్రశ్నించారు. ఆయన స్ంగల్ గా వస్తే మన వ్యూహం మనకి ఉంట్ందని, అద్ పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు వెలలుడిస్తేరని తెలిపారు. పార్టీ న్యకులు, జన సైనికులంతా వైసీపీ విముకతే 
ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం పాట్పడాలని కోరారు. ఆ నిన్దాన్ని ముందుకు తీస్కువెళ్లులని పలుప్ 
నిచాచిరు. మారిచి 14వ తేదీన మచ్ల్పటనిం వేద్కగా నిర్వహించననని పార్టీ 10వ ఆవిరా్వ సభ 
దా్వరా మన బలం ఏంటో చాట్లన్నిరు. శుక్రవ్రం మధాయూహనిం తాడేపలిలుగూడంలో పార్టీ ఇంచార్జ్ 
శ్రీ బొలిశెటిటీ శ్రీనివ్స్ అధయూక్షతన నిర్వహించ్న నియోజకవర్గ స్థియి సమావేశంలో ముఖయూ అతిధిగా 
పాల్్గన్నిరు. ఈ సందర్ంగా వేరు వేరు ప్రమాదాలోలు మృతి చెంద్న పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యూల 
కుట్ంబాలకు బీమా చెక్కలు అందచేశారు. మారిచి 14వ తేదీన నిర్వహించననని పార్టీ ఆవిరా్వ సభ 

గోడ పత్రికన విడ్దల చేశారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ న్దండలు మనోహర్ గారు మాట్లుడ్తూ “జనస్న పార్టీకి హంగులు, ఆరా్ట్లు అవసరం లేదు. కారయూకరతేలకు కషటీం వస్తే కుట్ంబ 
సభ్యూలకు ఆపద వస్తే అండగా నిలుస్తేంద్. పశ్చిమ గోదావరి జిలాలులో ఈ ఒక్క రోజు ఎలాంటి ఆరా్ట్లు లేకుండా దురదృషటీకర పరిస్థితులోలు ప్ణాలు కోలోపుయిన క్రియాశీలక సభ్యూల 
కుట్ంబాలకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు పంపన రూ. 30 లక్షలు చెకు్కల రూపంలో అంద్ంచబోతున్నిం. చ్నని వయస్లో ప్రమాదవశాతుతే భరతే మరణంచ్నప్పుడ్ ఆ కుట్ంబాల వేదన 
ఎలా ఉంట్ంద్ అరధిం చేస్కోగలం. అందుకే ప్రభ్త్వం మాద్రి తూతూ మంత్ం చరయూగా కాకుండా పార్టీ సభ్యూలకు అండగా నిలిచేందుకు, వ్రి కుట్ంబాలోలు భరోస్ నింపేందుకు 
మూడేళలు క్రితమే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు దూరదృష్టీతో ఆలోచ్ంచ్ ఈ కారయూక్రమానిని తీస్కువచాచిరు.
• గంజాయి వ్యూపారాలతో యువతన పాడ్ చేస్తేంద్ వైసీపీన్
స్్వరథిం లేని రాజకీయాలు.. విలువలతో కూడిన వయూవసథి.. సమాజం కోసం ప్రశ్నించే తతా్వనిని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మనందరిలో నింపారు. అందుకు నిదర్శనం శ్రీ బొలిశెటిటీ శ్రీనివ్స్. పార్టీ 
తరఫున బలంగా ఆయన గొంతు వినిపస్తేరు. అయితే ఈ ప్రభ్త్వం ప్రశ్నించే మనసతేత్వం, ప్రజలోలు నిలబడి మాట్లుడే వ్రి గొంతు నొకా్కలని ప్రయతినిసోతేంద్. ఇట్వంటి ముఖయూమంత్రిని 
ఎననిడూ చూడలేదు. ఎవరైన్ సమసయూల మీద మాట్లుడితే వ్రిని ఇబబాంద్ పెడ్తున్నిరు. రండ్ రోజుల క్రితం ఒంగోలులో శ్రీ స్బాబారావు గుపాతే బైక్ లో కేజీ గంజాయి దొరికిందని 
అక్రమ కేస్ పెట్టీరు. స్థినిక సమసయూల మీద ప్రశ్నిస్తేన్నిరన్ వేద్స్తేన్నిరు. గతంలో మంత్రిగా ఉనని వయూకితే అరాచకాలు ప్రశ్నించ్నందుకు ఆయనిని గద్లో బంధించ్ కొట్టీరు. ఇప్పుడ్ 
గంజాయి పేరుతో అరస్టీ చేశారు. అసలు ఒంగోలుకు గంజాయి ఎలా వచ్చింద్. వైసీపీ న్యకులే వ్యూపారాలు చేస్తే యువతన పాడ్ చేస్తేన్నిరు.
• వైసీపీ ప్రభ్త్వం మీద తొలి పోరు జనస్నదే
ఇలాంటి ప్రభ్త్వం మీద పోరాట్నికి అంతా సమష్టీగా నిలబడాలి. పోరాట్లోలు అందరికంటే ముందు నడిచేద్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారే. ఇపపుటం సభలో ప్రతిపక్ష ఓట్ చీలనివ్వం 
అని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు పలుప్ ఇచ్చిన తరా్వతే మిగలిన పార్టీలు బయటకు వచాచియి. అపపుటి వరకు ప్రభ్తా్వనికి ఎదురు నిలిచ్ంద్ జన సైనికులే. కరోన్ సమయంలో కూడా 
ప్ణాలు పణంగా పెటిటీ మర్ జనసైనికులు ప్రజలకు అండగా నిలిచారు. ఈ ప్రభ్త్వం ఏరపుడిన న్టి నంచ్ ఎవరికి ఇబబాంద్ వచ్చిన్ అండగా నిలబడాడుం. ఇస్క కొరత వచ్చినప్పుడ్ 
డొకా్క సీతమ్మ గారి పేరిట భవన నిరా్మణ కారి్మకుల కోసం అననిదాన శ్బిరాలు ఏరాపుట్ చేశాం. యువతకు అండగా నిలిచాం. ప్రజలోలు జనస్న పార్టీకి పెరుగుతునని ఆదరణ చూస్ 
వైసీపీ న్యకులు తట్టీకోలేకపోతున్నిరు. మనం ఈ ఒక్క సంవత్సరం అహరినిశలు కషటీపడాలి్సన సమయం. క్రియాశీలక సభయూత్వం గత ఏడాద్తో పోలిస్తే రటిటీంప్ నమోదు చేశాం. 
కారయూక్రమం ఈ రోజుతో పూరతేయిన తరా్వత అధికారికంగా ప్రకటిస్తేం. రాష్టవ్యూపతేంగా ప్లివెందులతో సహా ఈ కారయూక్రమానిని అదు్తంగా నిర్వహించాం. ప్రతి నియోజకవర్గంలో 
జనస్న జెండా ఎగరాలి. ప్రతి క్రియాశీలక సభ్యూడ్ పార్టీ కోసం కొంత సమయం వెచ్చించ్ పద్ మంద్నీ ప్రభావితం చేయాలి. జనస్న పార్టీ కారయూక్రమాలు, శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి 
స్దాధింతాలు వివరించాలి. పార్టీ గురించ్ ప్రతయూరుధిలు సృష్టీంచే ప్కారులు నమ్మవదుదా. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి మీద ఉదేదాశ పూర్వకంగా వయూకతేగత విమర్శలు చేస్తేంట్రు వ్టిని పటిటీంచ్కోవదుదా. 
మనతోపాట్ ప్రజలు ఉన్నిరు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి న్యకత్వంలో మారుపు వస్తేందనని నమ్మకంలో ఉన్నిరు. క్రమశ్క్షణతో ముందుకు వెళ్లు జనస్న జెండా ఎగురవేస్ందుకు కృష్ 
చేయాలని అన్నిరు.

• ప్రజల గురించ్ ఆలోచ్ంచే న్యకుడ్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్: శ్రీ కొటికలపూడి గోవిందరావు
పార్టీ పశ్చిమ గోదావరి జిలాలు అధయూక్షులు శ్రీ కొటికలపూడి గోవిందరావు మాట్లుడ్తూ “న్టి తరం 
రాజకీయ న్యకులు జేబులు నింప్కోవ్లని చూస్తేంటే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రజల కడ్ప్ నింపాలని 
చూస్తేన్నిరు. అలాంటి ఆలోచన నంచ్ ప్టిటీందే క్రియాశీలక సభయూత్వం. కషటీం వచ్చినప్పుడ్ మనిష్ని 
తిరిగ తీస్కురాలేకపోయిన్, వ్రి కుట్ంబాలకు ఆరిధికంగా అండగా నిలబగలుగుతున్నిం. ఇలాంటి 
కారయూక్రమానిని తీస్కువచ్చిన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి ధనయూవ్దాలు” అన్నిరు.
• రాష్టంలో జన సైనికులే ధైరయూంగా ఉన్నిరు: శ్రీ బొలిశెటిటీ శ్రీనివ్స్
తాడేపలిలుగూడం ఇంఛార్జ్ శ్రీ బొలిశెటిటీ శ్రీనివ్స్ మాట్లుడ్తూ “క్రియాశీలక సభయూత్వం అంటే కారయూకరతేలకు 
కుట్ంబాలకు ఒక భరోస్. అలాంటి ఆలోచన చేస్న ఏకైక పార్టీ జనస్న. కారయూకరతేలోలు ఈ స్థియి భరోస్ 
నింపన న్యకుడ్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు. క్రియాశీలక సభయూత్వం దా్వరా మనం పార్టీకి భరోస్ ఇస్తే 
పార్టీ మనకి అండగా నిలుస్తేంద్. మారిచి 14వ తేదీన మచ్ల్పటనిం వేద్కగా జరిగే ఆవిరా్వ సభకు ప్రతి 
ఒక్కరు హాజరై మనం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి కోసం నిలబడతామనని విషయానిని తెలియచేయాలి. ఇప్పుడ్ 
రాష్టంలో నడ్సోతేంద్ ప్రభ్త్వం కాదు వైసీపీ ఏజెనీ్స. వ్ళ్లు జేబులు నింప్కున్ కారయూక్రమం మినహా ఒక్క 
రోడ్డు వేయలేకపోతున్నిరు. అలాంటి పరిస్థితులోలు రాష్టంలో ఎవరికీ రక్షణ లేదు ఒక్క జనసైనికులకు తపపు. 

వ్ళ్ళే ధైరయూంగా ఉన్నిరు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మనకోసం నిలబడాడురు కాబటేటీ మనకి దైరయూం, రక్షణ ఉంద్” అన్నిరు.
• క్రియాశీలక సభ్యూల కుట్ంబాలకు రూ. 5 లక్షల చెకు్కలు
అంతకు ముందు ఇటీవల ప్రమాదవశాతుతే ప్ణాలు కోలోపుయిన జనస్న పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యూల కుట్ంబాలన శ్రీ మనోహర్ గారు పరామరి్శంచారు. మృతుల చ్త్పట్లకు పూల 
మాలలు వేస్ నివ్ళ్లు అరిపుంచారు. వ్రి కుట్ంబాలన ఓదారిపు పార్టీ తరఫున అనిని విధాల అండగా ఉంట్మని భరోస్ ఇచాచిరు. అనంతరం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు పంపన 
రూ. 5 లక్షల బీమా చెకు్కలు వ్రికి అందచేశారు. తాడేపలిలుగూడం పటటీణం 19వ వ్రుడుకు చెంద్న క్రియాశీలక సభ్యూలు శ్రీ దాసరి స్ంబమూరితే భారయూ శ్రీమతి వెంకటరమణమ్మ, 
పోలవరం నియోజక వరా్గనికి చెంద్న శ్రీ బండారు నరేష్ భారయూ శ్రీమతి కాటూరి నంద్ని, శ్రీ న్తి సతయూన్రాయణ భారయూ శ్రీమతి పామరితే అంజలి ప్రసనని చెకు్కలు అందుకునని వ్రిలో 
ఉన్నిరు. వీరితోపాట్ ఇటీవల జరిగన వేరు వేరు ప్రమాదాలోలు గాయపడి చ్కిత్స పంద్న క్రియాశీలక సభ్యూలకు వైదయూం ఖరుచిల నిమితతేం రూ. 50 వేల చొప్పున మెడికలుయిమ్ చెకు్కలు 
అందచేశారు. గోపాలపటనిం నియోజకవరా్గనికి చెంద్న శ్రీ నరినీడి శ్రీనివ్సరావు, నిడదవోలు నియోజకవరా్గనికి చెంద్న శ్రీ ఆకుల స్యి వెంకట్ లు శ్రీ మనోహర్ గారి చేతుల మీదుగా 
ఈ చెకు్కలు అందుకున్నిరు.
• జనస్న 10వ ఆవిరా్వ ద్నోత్సవ పోసటీర్ విడ్దల
కారయూక్రమంలో భాగంగా.. మచ్ల్పటనింలో నిర్వహించననని జనస్న పార్టీ 10వ ఆవిరా్వ సభ గోడపత్రికన శ్రీ న్దండలు మనోహర్ గారు ఆవిష్కరించారు. శ్రీ మనోహర్ గారి నంచ్ 
పార్టీ న్యకులంతా గోడపత్రికలు అందుకుని ప్రదరి్శంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో కృష్్ణ జిలాలు అధయూక్షులు శ్రీ బండ్రెడిడు రామకృష్ణ, పార్టీ న్యకులు శ్రీ రడిడు అపపులన్యుడ్, శ్రీ విడివ్డ 
రామచంద్రావు, శ్రీమతి ఘంటస్ల వెంకటలక్ష్మి, శ్రీమతి ప్రియాసౌజనయూ, శ్రీమతి కాటనిం విశాలి, శ్రీమతి మధులత, శ్రీ చెననిమలలు చంద్ శేఖర్, శ్రీ మేకా ఈశ్వరయయూ, శ్రీ చ్ర్రి బాలరాజు, 
శ్రీ కరాటం స్యి, శ్రీ మల్నిడి బాబి, శ్రీ పత్సమటలు ధర్మరాజు, శ్రీ న్గరాజు, శ్రీ చాగంటి మురళీ కృష్ణ, శ్రీ స్వర్ణ రాజు తద్తరులు పాల్్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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ఘనంగా బత్తుల జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, ప్రజాహృదయన్త, జనస్వకులు, నితయూం ప్రజలకు అందుబాట్లో ఉండే వయూకితే, కషటీమని వస్తే స్యం చేస్ వయూకితే, నియోజకవర్గంలో నితయూం ప్రజలకు 
అందుబాట్లో ఉండేలా 3 మండలాలకు అంబులెన్సలు ఏరాపుట్ చేస్న నియోజకవర్గ అభివృదేధి ధ్యూయంగా నడ్స్తేనని రాజానగరం నియోజకవర్గ జనస్న న్యకులు బతుతేల 
బలరామకృష్ణ ప్టిటీనరోజు సందర్ంగా శుక్రవ్రం సీతారాంప్రం గ్రామంలో సీతారాంప్రం న్యకులు మరియు జనసైనికులు బతుతేల బలరామకృష్ణ చేత కేక్ కటింగ్ చేయించ్ 
ప్టిటీనరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం జరిగంద్.

అత్యంత వైభవయంగా శ్రీశ్రీశ్రీ సీతారామచయంద్రమూర్తి” విగ్రహ ప్రతిష్ట మహోత్సవయం
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజానగరం మండలం, సీతారామప్రం గ్రామంలో అతయూంత భకితేశ్రదధిలతో జరిగన శ్రీశ్రీశ్రీ సీతారామ విగ్రహ ప్రతిషటీ, 
ధ్వజసతేంభ ప్రతిషటీ మరియు పోతులూరి వీరబ్రహ్మంద్ స్్వమి వ్రి విగ్రహ ప్రతిషటీ కారయూక్రమం వేద పండితులచే శాసో్రోసతేకంగా ఘనంగా 
జరిగంద్. కమిటీ వ్రి ఆహా్వనం మేరకు రాజానగరం జనస్న న్యకులు బతుతేల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి దంపతులు పాల్్గని 
స్్వమివ్రిని దరి్శంచ్కుని, తీరథిప్రస్దాలు సీ్వకరించ్, ప్రజలందరి పైన స్్వమివ్రి కృపాకట్క్షాలు ఉండాలని వేడ్కున్నిమన్నిరు. ఈ 
ప్రంభోత్సవ మహోత్సవంలో పెదదాఎతుతేన భకుతేలు, జనస్న న్యకులు, జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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నరా్సపురయంలో జనసేన విసతితృత స్థాయి సమావేశయం
జనసైనికుల కుట్రంబాలకు భీమా చెకుకులు అ్రందజేత
మనోహర్ సమక్్రంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: నరస్ప్రం నియోజకవర్గంలో ప్రమాదాలకు గురైన జనస్న 
పార్టీ క్రియాశీలక కారయూకరతేలకు ప్రమాద భీమా చెకు్కలు అందజేయడానికి 
నరస్ప్రం విచేచిస్న జనస్న పార్టీ రాష్ట రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ 
న్దండలు మనోహర్ కి నరస్ప్రం నియోజకవర్గ జనస్న పార్టీ న్యకులు, 
కారయూకరతేలు, జనసైనికులు, వీర మహిళలు ఘన స్్వగతం పలికారు. అనంతరం 
ఇటీవల ప్రమాదవశాతుతే ఏకి్సడంట్ కి గురై మరణంచ్న వేములదీవి వెస్టీ 
గ్రామానికి చెంద్న జనస్న పార్టీ క్రియాశీలక కారయూకరతే ఉంగరాల ఏడ్కొండలు 
గారి కుట్ంబ సభ్యూలకు 5 లక్షల రూపాయల ప్రమాద బీమా చెకు్కన మరియు 
ప్రమాదవశాతుతే ఏకి్సడంట్ కి గురయియూ గాయాలపాలైన అదే గ్రామానికి చెంద్న 

జనస్న పార్టీ క్రియాశీలక కారయూకరతే గొరలు వీరననికి 50 వేల రూపాయల ప్రమాద భీమా చెకు్కలన నరస్ప్రం నియోజకవర్గ జనస్న పార్టీ ఇంచారిజ్, పఏస్ సభ్యూలు మరియు రాష్ట 
మత్స్యకార వికాస విభాగ ఛైర్మన్ బొమి్మడి న్యకర్ ఆధ్వరయూంలో అందజేశారు. అనంతరం న్దండలు మనోహర్, బొమి్మడి న్యకర్ అధయూక్షతన జరిగన కారయూకరతేల సమావేశంలో 
పాల్్గన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో మనోహర్ మాట్లుడ్తూ ఈ ప్రభ్త్వంలో ఒక్క వయూవసథి కూడా సరిగా్గ లేదని తెలిపారు. ముఖయూంగా హెలికాపటీర్ లో తిరిగే ముఖయూమంత్రి రోడ్డు మీద తిరిగతే 
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రోడలు వయూవసథి ఎలా ఉంద్ తెలిస్ద్ అని అన్నిరు. ఈ ప్రభ్తా్వనికి 2024లో ప్రజలే బుద్ధి చెపాతేరు అని తెలిపారు. అనంతరం సీతారామప్రం సౌత్ గ్రామం నండి టీడీపీ, 
వైసీపీ పార్టీలకు చెంద్న దాదాప్గా 50 మంద్ జనస్న పార్టీ స్దాధింతాలు మరియు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలకు ఆకరిషితులై నరస్ప్రం ఇంచారిజ్ బొమి్మడి న్యకర్ మరియు పఏస్ 
ఛైర్మన్ న్దండలు మనోహర్ ల ఆధ్వరయూంలో జనస్న పార్టీలో చేరారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న పారిటీ ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిలాలు అదయూక్షులు కొటికలపూడి గోవిందరావు(చ్నబాబు), 
ఘంటస్ల వెంకటలక్ష్మి, రడిడు అపపులన్యుడ్, విడివ్డ రామచంద్రావు, పత్సమటలు ధర్మరాజు, స్వర్ణ రాజు, చెనమలలు చంద్శేఖర్, కాటనిం విశాలి మరియు నియోజకవర్గ న్యకులు, 
కారయూకరతేలు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు అధిక సంఖయూలో పాల్్గన్నిరు.

శ్రీ లక్ష్మీనరసయంహస్వామి వార్ తీరథా 
మహోత్సవయంలో పాల్గొన్న మేడ గురుదత్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకొండ మండలం, కోరుకొండ 
గ్రామానికి చెంద్న ప్రస్దధి దేవ్లయం శ్రీ లక్ష్మీనరస్ంహ స్్వమి తీరథిం సందర్ంగా 
మొదటి రోజు స్్వమివ్రిని దరి్శంచ్కోవడానికి వచ్చిన భకుతేలకు కోరుకొండ మండల 
జనసైనికులు ఆధ్వరయూంలో ప్రస్దం ఏరాపుట్ చెయయూటం జరిగంద్. ఈ కారయూక్రమంలో 
రాజానగరం నియోజకవర్గం జనస్న పార్టీ ఇంచార్జ్ & ఐకయూరాజయూసమితి అవ్రుడు గ్రహీత 
మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ పాల్్గని ప్రస్దం పంపణీ చేయడం జరిగంద్. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనస్న పార్టీ రాష్ట కారయూదరి్శ శ్రీమతి గంట్ స్వరూప దేవి, కోరుకొండ మండల జనస్న 
పార్టీ అధయూక్షులు మండపాక శ్రీన, రాజానగరం మండల జనస్న పార్టీ అధయూక్షులు బతితేన 
వెంకనని దొర, సీతానగరం మండల జనస్న పార్టీ అధయూక్షులు కారిచరలు విజయ్ శంకర్, 
రాజానగరం నియోజకవర్గం జనస్న పార్టీ ఐటి కో-ఆరిడున్టర్ వెంటపాటి రామకృష్ణ, 
కోరుకొండ మండల జనస్న పార్టీ కో-కనీ్వనర్ ముక్క రాంబాబు, కోరుకొండ మండల 
కమిటీ సభ్యూలు పోస్ బాబు, కోలా జాన్ ప్రస్ద్, కొచచిరలు భరత్, కొచచిరలు బాబి, ఆకుల 
ఆద్తయూ, రాచపోతుల స్రేష్, కోటి, శేషు తద్తరులు పాల్్గన్నిరు.

పలు కుటయంబాలను పరామర్్శయంచిన గురుదత్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం 
నియోజకవర్గం, కోరుకొండ మండలం, 
కోరుకొండ గ్రామనికి చెంద్న సీనియర్ 
జరనిలిస్టీ ఆడివరప్ కన్నిరావు గత 
కొనిని రోజుల క్రితం బైక్ యాకి్సడంటోలు 
గయాపడాడురు అన్ వ్రతే స్థినిక 
జనస్నశ్రేణుల దా్వరా తెలుస్కునని 
రాజానగరం నియోజకవర్గం జనస్న 
పార్టీ & ఐకయూరాజయూ సమితి అవ్రుడు 

గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ వ్రిని కలిస్ ఆరోగయూ పరిస్థితి తెలుస్కున్నిరు. కోరుకొండ 
గ్రామానికి చెంద్న జనసైనికుడ్ కర్రి సతయూన్రాయణ ఆహా్వనం మేరకు గురుదత్ వ్రి 
దగ్గరకు వెళలుడం జరిగంద్. సతయూన్రాయణ పూలమాలతో గురుదత్ ని సత్కరించారు. 
పశ్చిమ గానగూడం గ్రామానికి చెంద్న జనస్న పార్టీ క్రియశీలక సభ్యూడ్ బద్దారడిడు 
శ్రీనివ్స్ గత కొనిని రోజుల బైక్ ఆకి్సడంట్ లో గాయపడడురు వ్రతే తెలుస్కునని గురుదత్ 
శ్రీనివ్స్ ని వ్రి ఇంటి వదదా జనస్న పార్టీ న్యకులతో కలవడం జరిగంద్. నరా్సప్రం 
గ్రామానికి చెంద్న జనస్న పార్టీ యువ న్యకులు పండ్ న్నని అమ్మ గత కొనిని 
రోజుల క్రితం కాలం చేస్రు అన్ వ్రతే మండల న్యకత్వం దా్వరా తెలుస్కునని 
గురుదత్ వ్రి కుట్ంబానిని పరామరి్శంచడం జరిగంద్. ఈ కారయూక్రమంలో కోరుకొండ 
మండలం జనస్న పార్టీ అధయూక్షులు మండపాక శ్రీన, రాజానగరం మండలం జనస్న 
పార్టీ అధయూక్షులు బతితేన వెంకనని దొర, కోరుకొండ మండల జనస్న పార్టీ కో-కనీ్వనర్ 
ముక్క రాంబాబు, కోరుకొండ మండల కమిటీ మెంబర్ బివివి సతయూన్రాయణ కోరుకొండ 
మండల జనస్న పార్టీ ప్రధాన కారయూదరి్శ పోస్బాబు, కోరుకొండ మండల సీనియర్ 
న్యకుడ్ తెలగంశెటిటీ శ్వ, చదువు ముకేతేశ్వరరావు, కొచచిరలు బాబి, రాచపోతుల 
స్రేష్, దేవన కృష్ణ, మండపాక మురళ్, చంగ సీతారామ్, చలాలు ప్రస్ద్ తద్తరులు 
పాల్్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వేగ న్్స్ ర్పోర్టర్ శ్యంప్రస్ద్ ను పరామర్్శయంచిన డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: పఠాప్రం నియోజకవర్గం, పఠాప్రం పటటీణం నందు కొద్దా రోజులుగా 
అన్రోగయూ ర్తాయూ హాసపుటలోలు చ్కిత్స పందుతూ తిరిగ ఇంటికి వచ్చినట్వంటి వేగ 
న్యూస్ రిపోరటీర్ శాయూంప్రస్ద్ న పఠాప్రం నియోజకవర్గ జనస్న న్యకులు మరియు 
శ్రీ విషు్ణ హాస్పుటల్ అధిన్త డాకటీర్ పలాలు శ్రీధర్ శుక్రవ్రం పరామరి్శంచడం జరిగంద్. 
అనంతరం వ్రి యొక్క కుట్ంబ అవసరాల నిమితతేం కొంతమేర ఆరిథిక స్యం 
అంద్ంచడం జరిగంద్. వేగ న్యూస్ రిపోరటీర్ శాయూంప్రస్ద్ న పరామరి్శంచ్ వ్రి 
యొక్క ఆరోగయూ పరిస్థితిని క్షుణ్ణంగా అడిగ తెలుస్కుని తగన ఆరోగయూపరమైన సలహాలన 
స్చనలు అందజేయడం జరిగంద్. అనంతరం డాకటీర్ పలాలు శ్రీధర్ మాట్లుడ్తూ 
మీడియా అననిద్ చాలా ప్ముఖయూమైనద్ కాబటిటీ ఈ ప్రభ్త్వం జరనిలిస్టీలన ఆదుకున్ 
అవసరం ఎంతైన్ ఉందని కాని ఈ గవరనిమెంట్ ఈ మీడియా మిత్రులకు చేస్ందేమీ 
లేదని పైగా గత ప్రభ్త్వం వ్రు ఇచ్చిన హెల్తే కారుడులు గాని పలలుల చదువుల 
విషయంలో రాయితీలు ఉండే సీ్కములు ఉండేవి కానీ ఈ ప్రభ్త్వం వ్టి అనినిటిని 
తుంగలో తొకి్కనట్లు వయూవహరిస్తేంద్. ఈ ప్రభ్తా్వనికి తన సంత మీడియా తపపు 
మిగతా మీడియా ఎదగకూడదు మనకు ఆపోజిట్ గా, ఇతర ఇతర పార్టీలకు సపోరుటీగా 

రాస్న వ్సతేవ్లన రాస్న్ గాని ఆ మీడియాని తొకే్కయాలనని పరిస్థితులోలు ఈ ప్రభ్త్వం ఉందని ఈ దురాక్రమణ పాలన మేము తీవ్ంగా జనస్న పార్టీ వైప్ నంచ్ ఖండిస్తేన్నిము. 
ఈ జరనిలిస్టీ సోదరులందరికీ కూడా మేము అండగా ఉంట్మని ఈరోజు న్ తోటి సోదరుడిగా న్న జరనిలిస్టీ శాయూం ప్రస్ద్ ని పరామరి్శంచడం జరిగందని, జరనిలిస్టీలో ఏ ఒక్కరికి ఏ 
కషటీం వచ్చిన్ న్న ఒక అననిగా తము్మడిలా వ్ళలుకు తోడ్గా అండగా ఉంట్నని అలాగే వ్ళలుకు ఏ అన్యూయం జరిగన్ సహించే ప్రసకితే లేదని దాని కోసం ఎంత దూరమైన్ వెళ్తేమని 
చెపపున జనస్న న్యకుడ్ డాకటీర్ పలాలు శ్రీధర్. గత ప్రభ్త్వం అధికారంలో ఉననిప్పుడ్ జగనో్మహన్ రడిడు కాంగ్రెస్ పార్టీ నండి బయటకు వచ్చినప్పుడ్ స్క్షి మీడియాని పేపర్ ని బాయూన్ 
చేస్నప్పుడ్ రాష్టంలో ఉనని ప్రతి జరనిలిస్టీ అందరూ కలిస్కట్టీగా అధికార ప్రభ్తా్వనిని ఎద్రించ్ పోరాడి స్క్షి ఛానల్ ని కాపాడారు కానీ ఈరోజు ఒక మీడియా ఛానల్ అధిన్త 
అయుయూండి కూడా ఈ ముఖయూమంత్రి ఈ మీడియా వ్ళలున పటిటీంచ్కోవడం లేదు అని నీతిగా నిజాయితీగా బ్రతికే జరనిలిస్టీ అందరికీ కూడ ఈ ప్రభ్త్వం అండగా ఉండాలని, జరనిలిస్టీలు 
పడ్తునని ఇబబాందులన జనస్న పార్టీ అధిన్త పవన్ కళ్యూణ్ దృష్టీకి తీస్క్ళ్తేమని జనస్న పార్టీ అధికారంలోకి రాగాన్ ఆథరైజ్డు జరనిలిస్టీలందరికీ కూడా అన్క మంచ్ కారయూక్రమాలు 
చేపడతామని పఠాప్రం జనస్న న్యకులు డాకటీర్ పలాలు శ్రీధర్ అన్నిరు.

శ్రీమధ్ ఖాద్రీ లక్ష్మి నరసంహ స్వామిని దర్శంచుకునని భవాని రవి కుమార్
శతఘ్ని న్యూస్: కద్రి, శ్రీమధ్ ఖ్ద్రీ లక్ష్మి నరస్ంహ స్్వమి బ్రహో్మత్సవ్లలో భాగంగా శ్రీవ్రిని దరి్శంచ్కునని జనస్న పార్టీ 
రాష్ట కారయూక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ ప్రధాన కారయూదరి్శ భవ్ని రవి కుమార్. శ్రీవ్రిని దరి్శంచ్కొని శ్రీవ్రి కళ్యూణోత్సవ్నికి 
జరుగుతునని ఏరాపుటలు గురించ్, ఆలయ అధికారులు శ్రీవ్రి దర్శనం కోసం వచేచి భకుతేలకు ఎట్వంటి సౌకరాయూలన 
కలిపుస్తేన్నిరని శ్రీవ్రి బృగు తీరథిం అభివృద్దా పనల గురించ్ అడిగ తెలుస్కున్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న న్యకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

నాదయండలాకు ఘనస్వాగతయం
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిలాలు పరయూటనలో భాగంగా జిలాలుకు విచేచిస్న 
జనస్న పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ న్దండలు మనోహర్ ని కలపర్రు టోల్ గేట్ వదదా జనస్న 
పార్టీ ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిలాలు అధికార ప్రతినిధి మరియు ఏలూరు నియోజకవర్గ 
ఇన్చిర్జ్ రడిడు అపపులన్యుడ్ ఘనంగా స్్వగతం పలకడం జరిగంద్. ఈ కారయూక్రమంలో 
పశ్చిమ గోదావరి జిలాలు జనస్న పార్టీ అదయూక్షులు కొటికలపూడి గోవిందరావు, జిలాలు 
న్యకులు, నియోజకవర్గ న్యకులు, నగర కమిటీ న్యకులు, వీర మహిళలు, 
జనసైనికులు తద్తరులు పాల్్గన్నిరు.

గాజువాకలో చివర్ రోజు జనసేన క్రియాశీల సభ్తవాయం
శతఘ్ని న్యూస్: గాజువ్క, జనస్న క్రియాశీల సభయూత్వ కారయూక్రమం చ్వరిరోజు 
శుక్రవ్రం ఉదయం 10 గంటలకు పాత గాజువ్క 60ఫీట్ రోడ్డు ఏ.ఆర్ గ్రాండ్ పక్కన 
జనస్న పార్టీ యువ న్యుకులు ములకలపలిలు వంశీ ఆధ్వరయూంలో “జనస్న క్రియాశీలక 
సభయూత్వ నమోదు ” మరియు రన్యూల్ కారయూక్రమం జరిగంద్. ముఖయూ అతిధిగా జనస్న 
పార్టీ న్యుకులు తిపపుల రమణా రడిడు ఈ కారయూక్రమంలో పాల్్గన్నిరు. ఈ అవకాశానిని 
ప్రతి ఒక్కరు ఉపయోగంచ్కొని సభయూత్వం చేయించ్కోవలస్ంద్గా కోరుకుంట్న్నిమని 
తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న వీరమహిళ పతితే రామలక్ష్మి, కస్రడిడు స్జాత, ప్రవీణ్ 
కుమార్, శ్రీకాంత్, ద్ల్ప్, మరియు క్రియాశీల సభ్యూలు, జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన పోరాట ఫలితం దయనేడుకు ఆర్టీసీ బస్సు
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహస్తే, జనస్న 
పార్టీ శ్రీకాళహస్తే నియోజకవర్గం 
ఇన్చిరిజ్ శ్రీమతి వినత కోట్ 
దయన్డ్ గ్రామంలో ఇంటింటికీ 
పరయూటించ్నప్పుడ్ ఆ గ్రామంలోని 
ప్రజలు ప్రధాన సమసయూ వ్రి 
గ్రామానికి ఎనోని సంవత్సరాలుగా 
బస్్స సౌకరయూం లేక రైతులు, 

విదాయూరుథిలు, మహిళలు చాలా ఇబబాందులు పడ్తుననిట్టీ తెలిపారు. ఈ వైసీపీ ప్రభ్త్వం వచ్చినపపుటి నండి ఎమె్మలేయూ దృష్టీకి తీస్కుని వెళ్ళేన్ సమసయూ పరిష్కరించలేదని తెలపడంతో, 
సమసయూన ఆర్టీసీ అధికారులకు తెలుపగా వ్రి గ్రామానికి రోడ్డు గుంతలమయం అయినందున బస్్స పంపడం లేదని తెలిపారు. వినత కోట్ జిలాలు కలెకటీర్ కి, మండల అధికారులకు 
రోడ్డు సమసయూ తెలిపన్ ఎలాంటి సపుందన లేకపోవడంతో తమ సంత నిధులతో రోడ్డు మరమతుతేలు చేయించ్, ఆర్టీసీ అధికారులకు పలు మారులు సంప్రద్ంచ్ ఒతితేడి తేవడంతో ఆఖరికి 
నినని నండి ఆ గ్రామానికి బస్్స సౌకరయూం కలిపుంచ్నట్లు ఆర్టీసీ డిపో మేన్జర్ వినత తెలిపారు. ఆ గ్రామంలో వ్రికి మాట ఇచ్చినట్టీ బస్్స తెపపుంచ్ ఆ గ్రామంలో బస్్సలోన్ వస్తే అని 
మాట ఇచ్చిన మేరకు శుక్రవ్రం ఉదయం 8 గంటలకు దయన్డ్ గ్రామానికి ఆర్టీసీ బస్్సలో వెళ్లురు. ఓడిపోయిన్ ఇచ్చిన మాట కోసం పోరాడి బస్్స సౌకరాయూనిని కలిపుంచ్న జనస్న 
పార్టీకి గ్రామస్థిలు కృతజ్తలు తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో శ్రీకాళహస్తే మండల అధయూక్షులు దండి రాఘవయయూ, న్యకులు రవి కుమార్ రడిడు , జనసైనికులు కాటేష్, కృష్ణకాంత్ 
తద్తరులు పాల్్గన్నిరు.

మూడవ విడత పల్లా పల్లా ఎగరాలి పవనన్న జయండా
శతఘ్ని న్యూస్: న్గర్ కరూనిల్ నియోజకవర్గంలో ప్రజల సమసయూలు అధయూయనం చేస్ందుకు, జనస్న పార్టీ స్దాధింతాలన 
బలపరచడం కోసం వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ తలపెటిటీన కారయూక్రమం పలెలు పలెలు ఎగరాలి పవననని జెండా పాదయాత్ మొదటి విడత 
తెల్కపలిలు మండలం, రండో విడతగా బిజినపలిలు మండలంలో విజయవంతంగా పూరితే చేస్కొని మూడో విడతగా తిమా్మజిపెట 
మండలంలో 26వ రోజుగా శుక్రవ్రం ఆర్ స్ తాండాలో నిర్వహించడం జరిగంద్. ఈ కారయూక్రమంలో న్గర్ కరూనిల్ 
నియోజకవర్గ, మండల, న్యకులు జనసైనికులతో కలిస్ వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ ఆర్.స్ తాండాలో పరయూటించారు. జనస్న పార్టీ 
పటలు తాండా వ్స్ల అపూర్వ ఆదరణ, పందుతూ ప్రజల సమసయూలు తెలుస్కుంటూ కారయూక్రమానిని ముందుకు కొనస్గంచారు.
తాండాలోని ప్రజల ప్రధాన సమసయూలు
• రైతులకు రుణమాఫీ లేదు.
• పతితేకి ధర లేక భార్గా నషటీపోతునని రైతులు
కేసీఆర్ ఏమో దేశానిని ఉదధిరిస్తేనని అంట్డ్, తెలంగాణలో రైతులన పటిటీంచ్కోని నీవు దేశానికి ఏమి చేస్తేవు అంటూ 
ప్రభ్త్వంపై ప్రజలు తీవ్ ఆగ్రహం వయూకతేం చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో మా వంతుగా కర్ంనగర్ నంచ్ కద్లి మేము సైతం 
అంటూ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పాదయాత్లో కరింనగర్ జిలాలు న్యకులు చలలు శ్వరడిడు, గగన్, పవన్ పాదం కలపడం జరిగంద్. ఈ 
కారయూక్రమంలో న్గర్ కరూనిల్ నియోజకవర్గ న్యకులు గోపాస్ కుర్మనని, శ్రీనివ్స్ న్యక్, స్రయూ, వంశీ రడిడు, బోన్స్ 
లక్షష్మణ్, ప్రస్ద్, ప్స శ్వ, రాకేష్, బోన్స్ దేవేందర్, బోన్స్ రాజు, ఎస్ శ్రీనివ్స్, నరేందర్, గణేష్, బాష్, గోవరధిన్, పవన్ 
కుమార్, న్గేష్ పవన్, బాల్ రామ్, రాఖీ తద్తరులు పాల్్గన్నిరు.

ఆకుల నాగేశవారరావును పరామర్్శయంచిన గాద
శతఘ్ని న్యూస్: మాచరలు నియోజకవర్గం, 
కారంపూడి మండలం ఇనపరాజు 
పలిలు గ్రామంలో జనసైనికుడ్ ఆకుల 
న్గేశ్వరరావు రోడ్డు ప్రమాదానికి గురవడం 
జరిగంద్. ఈ విషయం తెలుస్కునని 
జనస్న పార్టీ జిలాలు అధయూక్షులు గాద 
వెంకటేశ్వరరావు వ్రి ఇంటికి వెళ్లు వ్రిని, 
వ్రి కుట్ంబ సభ్యూలన పరామరి్శంచ్ 
వ్రికి ధైరయూం చెపపుడం జరిగంద్.

గాజువాకలో జనసేన కారా్లయ ప్రారయంభయం
శతఘ్ని న్యూస్: గాజువ్క, 
జనస్న పార్టీ అధిన్త 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల 
మేరకు గాజువ్క 
నియోజకవర్గంలో న్తన 
పార్టీ కారాయూలయానిని 
శుక్రవ్రం ప్రంభించడం 
జరిగంద్. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనస్న పార్టీ న్యకులు 
జనసైనికులు, వీర 

మహిళలు భార్ ఎతుతేన పాల్్గనడం జరిగంద్.

అయంగన్ వాడీ సయంటర్ కి అడపా ఏసుబాబు 
కుర్చీలు విరాళయం

శతఘ్ని న్యూస్: ఉండి, చ్నకాపవరం 
గ్రామంలో బిస్ కాలనీలో ఉనని అంగన్ వ్డీ 
సంటర్ కి చ్నకాపవరం జనస్న పార్టీ 1వ 
వ్రుడు సభ్యూలు అడపా ఏస్బాబు కుర్చిలు 
విరాళంగా ఇవ్వడం జరిగంద్.

గిరిజన ప్ర ాంతాల్లో  జనసేన క్్ర యాశీలక సభ్యతావాల జోరు
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిలాలు, పాలకొండ 
నియోజకవర్గం, వీరఘటటీం మండలం జనస్న 
పార్టీ ఆధ్వరయూంలో క్రియాశీలక సభయూత్వలు గరిజన 
ప్ంతాలోలు జోరుగా జరిగాయని క్రియాశీలక 
సభయూత్వం వ్లంటీర్ మత్స ప్ండర్కం తెలిపారు. 
అదేవిధంగా గరిజన ప్ంతాలోలు ప్రజలు జనస్న 
పార్టీ అధికారంలోకి వస్తేన్ మా జీవితాలు 

బాగుపడతాయని, అందుకే మేము ముందుగా జనస్న పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వం 
తీస్కుని మారుపుకు శ్రీకారం చ్ట్టీమని గరిజన ప్రజలు తెలిపారు. అనంతరం మత్స 
ప్ండర్కం మాట్లుడ్తూ జనస్న పార్టీ కులాలమతాలకు అతీతంగా, పరాయూవరణ 
పరిరక్షణ ధ్యూయంగా, భారతజాతి సంస్కృతిని కాపాడ్తూ, అవినీతి లేని సమాజం, 
భాషలన గౌరవించడం, ప్ంతీయతన విస్మరించకుండా స్వచ్ఛమైన, నీతివంతమైన 
పాలన అంద్ంచడమే జనస్న పార్టీ అధయూక్షుడ్ పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రిని చేయాలని 
కోరారు. ఇప్పుడ్ క్రియాశీలక సభయూత్వం తీస్కునని సభ్యూలు రాబోయే ఎనినికలోలు మన 
గరిజన ప్రజలకు జనస్న పార్టీ పటలు అవగాహన కలిగచాలి, గాజుగాలుస్ గురుతేకి ఓట్ వేస్ 
విధంగా మారుపు తీస్కురావ్లని కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో వినోద్, నవనీత్, ఢిల్లుశ్వర్ 
తద్తరులు 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

బయండారు నరేష్  మర్యు న్తి సత్నారాయణ కుటయంబాలకు 5 లక్షల చెక్ అయందజేసన నాదయండలా
శతఘ్ని న్యూస్: పోలవరం, నియోజకవర్గ జనస్న పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యూలైన కొయయూలగుడం మండలం, రామానజప్రానికి చెంద్న బండారు నరేష్  మరియు టి నరా్సప్రానికి చెంద్న 
న్తి సతయూన్రాయణ ప్రమాదవశాతుతే అకాలమరణం చెందడం జరిగంద్. వ్రి కుట్ంబ సభ్యూలకు జనస్న పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ చైరం న్దండలు మనోహర్ చేతుల 
మీదుగా 5 లక్షల చెక్ న జనస్న పార్టీ పాశ్చిమగోదావరి జిలాలు అదయూక్షులు కొటికలపూడి గోవిందరావు(చ్నబాబు), జిలాలు ప్రధాన కారయూదరి్శ కరాటం స్యి, పోలవరం జనస్న పార్టీ 
ఇంచార్జ్  చ్ర్రి బాలరాజు, తాడేపలిలుగూడం నియోజకవర్గ జనస్న పార్టీ ఇంచార్జ్ బొలిశెటిటీ శ్రీనివ్స్, జిలాలు కారయూదరి్శ గడడుమణుగు రవికుమార్ , సంయుకతే కారయూదరి్శ పాదం న్గకృష్ణ, 
మండల అదయూక్షులు తోట రవి, పెదదాలు అపపున ప్రస్ద్  ల సమక్షంలో శుక్రవ్రం తాడేపలిలుగూడంలో అందజేయడం జరిగంద్. 500 కటిటీ సభయూత్వం తీస్కుంటే 5 లక్షల చెక్ న అంద్ంచ్న 
జనస్న అంటే కారయూకరతేకి భరోస్ అని నిరూపణ చేస్న పవన్ కళ్యూణ్  కి బండారు నరేష్  మరియు న్తి సతయూన్రాయణ కుట్ంబ సభ్యూలు ధనయూవ్దాలు తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనస్న న్యకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

పలు కుటయంబాలను పరామర్్శయంచిన గాద
శతఘ్ని న్యూస్: సతెతేనపలిలు నియోజకవర్గం, ముపాపుల మండలం, దమ్మలపాడ్ గ్రామంలో జనసైనికుడ్ నలలుపన్ని విజయ్ 
కుమార్ కు బైక్ యాకి్సడంట్ జరిగంద్. ఈ విషయం తెలుస్కునని జిలాలు అధయూక్షులు గాద వెంకటేశ్వరరావు చ్కిత్స 
పందుతునని హాస్పుటల్ కి వెళ్లు అతనిని, వ్రి కుట్ంబానిని పరామరి్శంచ్ వ్రికి పార్టీ అండగా ఉంట్ందని మీరు ధైరయూంగా 
ఉండాలని వ్రికి చెపపుటం జరిగంద్. అనంతరం నగరకలులు మండలం, కుంకలగుంట గ్రామంలో జనసైనికుడ్ పాణయూం 
స్యి కుమార్ కు బైక్ యాకి్సడంట్ జరిగంద్. ఈ విషయం తెలుస్కునని జిలాలు అధయూక్షులు గాద వెంకటేశ్వరరావు వ్రిని, 
వ్రి కుట్ంబానిని పరామరి్శంచ్ వ్రికి పార్టీ అండగా ఉంట్ందని మీరు ధైరయూంగా ఉండాలని వ్రికి చెపపుటం జరిగంద్. 
ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలు న్యకులు మారదాస్ రామచంద్ ప్రస్ద్ స్రిగరి శ్రీనివ్స్, ఎంపటిస్ స్రిగరి రామారావు, 

శ్ఖ్ బాలు, నెలూలురి రాజేష్, గంగరాజు, ఐలమ్ అధిన్రావన, స్రంసటిటీ సతీష్, శ్వయయూ, ప్రస్ద్, రావుల గోప, మలిలుకారుజ్నరావు, రామంజి, స్బుబా తద్తరులు పాల్్గన్నిరు.

న్తన రామాలయయం ప్రారయంభోత్సవయంలో పాల్గొన్న 
మేడ గురుదత్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, 
రాజానగరం మండలం, సీతారాంప్రం 
గ్రామంలో న్తన రామాలయం ప్రంభోత్స 
కారయూక్రమనికి స్థినిక జనస్నశ్రేణుల పలుప్ 
మేరకు రాజానగరం నియోజకవర్గం జనస్న 

పార్టీ ఇంచార్జ్ & ఐకయూరాజయూసమితి అవ్రుడు గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్, జనస్న 
పార్టీ రాష్ట కారయూదరి్శ శ్రీమతి గంట్ స్వరూప దేవి, రాజానగరం మండల జనస్న పార్టీ 
అధయూక్షులు బతితేన వెంకనని దొర, సీతానగరం మండల జనస్న పార్టీ అధయూక్షులు కారిచరలు 
విజయ్ శంకర్, రాజానగరం నియోజకవర్గం జనస్న పార్టీ ఐటి కోఆరిడున్టర్ వెంటపాటి 
రామకృష్ణ, రాజానగరం మండలం జనస్న పార్టీ యువత అధయూక్షులు ప్త్సల స్యి, 
వికటీర్ న్యూస్ అధిన్త అడబాల సతయూన్రాయణ, గ్రామ సీనియర్ న్యకులు గడడుం 
పారథిస్రధి, స్రప్రడిడు స్రేంద్, చలాలు ప్రస్ద్ తద్తరులు పాల్్గన్నిరు.

క్రియాశీలక సభ్యత్ం మీ కుటంబానికి జనసేన అండ
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ నియోజకవర్గ, 
జనస్న పార్టీ మూడో విడత క్రియాశీలక 
సభయూత్వం నమోదు కారయూక్రమంలో భాగంగా 
జనస్న జానీ మాట్లుడ్తూ ఫబ్రవరి 10వ 
తేద్ నంచ్ మార్చి 3వ తేద్ వరకు న్తన 

సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమం అలాగే గత రండ్ సంవత్సరాలుగా తీస్కునని సభయూత్వం 
రనయూవల్ చేయించ్కోవడానికి జనస్న అధిన్త పవన్ కళ్యూణ్ శ్రీకారం చ్టిటీనట్వంటి 
కారయూక్రమంలో వ్లంటీర్్స అందరూ తమ బాదయూతలన సక్రమంగా నిర్వహించడం 
జరిగంద్. అలాన్ న్కు సహాయ సహకారం అంద్ంచ్న న్తోటి జనసైనికులు మరియు 
వీరమహిళలు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున్ ధనయూవ్దములు అలాన్ ఈ కారయూక్రమం చ్వరి 
రోజు భాగంలో పాలకొండ నియోజకవర్గం వీరఘటటీం మండలం గెడగాం గ్రామంలో 
సభయూత్వ కారయూక్రమం ముగంచడం జరిగంద్. ఈ యొక్క సభయూత్వం ప్రపంచంలో ఏ పార్టీ 
చేపటటీనట్వంటి కారయూక్రమం మీ కుట్ంబానికి జనస్న పార్టీ అండగా మరియు తోడ్గా 
ఉంట్ంద్ అన్ ధైరాయూనిని, నమ్మకానిని వ్రికి కలిగస్తేంద్ అని జనస్న జానీ చెపపుడం 
జరిగంద్.

పొదలాడ గ్రామంలో 80 సభ్యత్్ల నమోదు
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజోలు నియోజకవర్గం, జనస్న 
కారయూకరతేలకు అండగా ఉండేందుకు జనస్న అధిన్త 
పవన్ కళ్యూణ్ రూపంద్ంచ్న క్రియాశీలక సభయూత్వ 
కారయూక్రమం పదలాడ గ్రామంలో మొదటి సంవత్సరం 
11, రండవ సంవత్సరం 44, మూడవ సంవత్సరం 80 
సభయూతా్వలు నమోదవడం జరిగంద్. ఈ సందర్ంగా వ్రు 

మాట్లుడ్తూ రాజోలులో మరొకస్రి జనస్న గెలుప్ ఖ్యమని అన్నిరు. జనస్న 
కారయూకరతేలకి గ్రామ ప్రజలందరికి ధనయూవ్దాలు తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న 
గ్రామశాఖ అధయూక్షులు పంచదార చ్ననిబాబు, రావ్రి స్యి, మేడిచరలు సతీష్, న్రిని 
త్రిమూరుతేలు మరియు శ్రిగనీడీ బాబిజ్ పాల్్గన్నిరు.

లింగమ్మకు అండగా జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీ సతయూస్యి జిలాలు 
పెనకొండ నియోజకవర్గం పరిగ మండలం 
పరిగ కురుబ వీధికి చెంద్న లింగమ్మ అన్ 
మహిళ రేషన్ కారుడు కొరకు చాలా కాలం 
నండి కారాయూలయాల చ్టూటీ తిరుగుతున్ని 
అధికారులు సపుంద్ంచకపోవడంతో స్థినిక 

జనస్న న్యకుడ్ బాలచంద్ దా్వరా సమసయూన మండల జనస్న పార్టీ అధయూక్షులు 
ఆర్.స్రేష్ దృష్టీకి తీస్కురావడం జరిగంద్. ఆయన వెంటన్ సపుంద్ంచ్ సంబంధిత 
అధికారులతో మాట్లుడి రేషన్ కారుడు నమోదు చేయించడం జరిగంద్. అధికారులు 
సపుంద్ంచ్ వెంటన్ రేషన్ కారుడు అంద్స్తేం అన్నిరు.

బలిజ కోటేశ్రరావు పడాల్ కు అభినందనలు
శతఘ్ని న్యూస్:అలూలురి సీతారామరాజు జిలాలు, అరకు 
నియోజకవర్గం, హుకుంపేట మండల క్రియాశీలక 
సభయూత్వ వ్లంటీర్ బలిజ కోటేశ్వరరావు పడాల్ 100 
సభయూతా్వలు పూరితే చేస్న సందర్ంగా హుకుంపేట 
మండల జనసైనికులు న్గరాజు బూడిద, అరుజ్న్ శోభ 
అభినందనలు తెలియజేశారు.
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