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పంతం నానాజీ పాదయాత్రకు మద్దతుగా డాక్టర్ పిల్లా  శ్రీధర్
కాకినాడ రూరల్, జనసేన పార్టీ పిఏసి సభ్యులు కాకినాడ 
రూరల్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ డేరంగ్ అండ్ డాషంగ్ 
అండ్ డైనమిక్ లీడర్ పంతం నానాజీ మనకోసం 
పవన్, పవన్ కోసం మనం అంటూ కాకినాడ రూరల్ 
లో గడపగడపకు పాదయాత్ర మొదలు పెట్టీనటువంట్ 
రండో రోజులో భాగంగా పిఠాపురం నియోజకవర్ం 
జనసేన నాయకులు విష్ణు హాసిపిటల్ అధినేత డాకటీర్ 
పిల్లా శ్రీధర్ వార యొక్క జనసేన నాయకులు కారయుకర్తలు 
మరయు జనసైనికులతో కాకినాడ రూరల్ మూడుగుళలా 
జంక్షన్ వద్ద పంతం నానాజీకి మద్దతుగా పాదయాత్రలో 
పాల్్నడం జరగంది. ఈ కారయుక్రమంలో భాగంగా గరగ 
సత్యునందం, మచ్చ శ్రీనివాస్, బండి వాసుబాబు, బొజజ్ 
గోపికృషణు, పల్నాట్ మధుబాబు, దుడుడు రంబాబు, ఇంట్ 
వీరబాబు, గొలలాపల్లా శివ, అరపి వంకటేష్, కొనినా గంగా, 
గంజి సురేష్, ఎం రజబాబు, గల్గంపల సుబ్బయయు, 
దాసం రమకృషణు, నందిపు వీరబాబు, సింగలూర 
దొరబాబు, సిరపిరడిడు సురేష్, కోల గంగ, గాటెమ్ సాయి, 
మరయు జనసైనికులు పాల్్నానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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మత్స్యకారులకి పకాకా ఇల్లు కట్టేలా జనసేన పోరాటం చేస్తంది
        -లోకం మాధవి

శతఘ్నా న్యుస్: నెల్లామరలా నియోజకవర్ం, భోగాపురం మండలం, ముకా్కం గ్రామంలో బుధవారం 
ఉదయం అగనాప్రమాదం సంభవించంది. ముకా్కంలో అధికంగా మత్స్యకార కుటుంబాలు 
నివసిసు్తంటారు. వీరలో ఎకు్కవ మందికి పూర గుడిసెలు ఉండటం గమనార్ం, బుధవారం ఉదయం 
ఒక పూర గుడిసె తగలబడుతుండటం చూసిన జనసైనికులు వంటనే సపిందించ ఆ మంటలను ఆరపిడం 
జరగంది. దీనిలో ఎటువంట్ ప్రాణనషటీం జరగకపోవడంతో అందరూ ఊపిర పీలు్చకునానారు. విషయం 
తెలుసుకుననా నెల్లామరలా నియోజకవర్ నాయకురలు శ్రీమతి లోకం మాధవి ఆ ప్రదేశానికి వళ్ళి బాధితులని 
పరమర్శంచారు. లోకం మాధవి మాటాలాడుతూ వైఎస్ఆర్సపి ప్రభ్త్ం 2019 ఎలక్షనలా నాడు మత్స్యకార 
కుటుంబాలకి పకా్క ఇలులా కట్టీసా్తమని హామీ ఇచ్చ అధికారంలోకి రగానే తుంగలోకి తొక్్కసారని 
మండిపడాడురు. గత కొంతకాలంగా నియోజకవర్ంలో ఎన్నా అగనాప్రమాదాలు సంభవించాయని, 
వాట్ని నిరూమూల్ంచేల్ నియోజకవర్ నాయకులు కానీ, ప్రభ్త్ యంత్ంగం కానీ, ఎటువంట్ చరయులు 
చేపటటీలేదని, కనీసం అగనామాపక సిబ్బంది వారు కూడా సపిందించటం లేదని తెల్పారు. మత్స్యకారులు 
ఎంతో కషటీపడి దాచపెటుటీకుననా సొముమూని వార గుడిసెలోలా పందుపరచుకుంటే ఇల్ంట్ అగనా ప్రమాదం 

సంభవించనపుపిడు కష్టీరజ్తం మొత్తం అగ్పాలవటం చాల్ బాధాకరమైన విషయం అని తెల్యజేశారు. ఈ సమసయు పైన తమ వైపు నుండి భవిషయుతు్త కారయుచరణ ఉంటుందని, ఈ 
అగనాప్రమాదాలు నిలువరంచేల్, మత్స్యకారులకి పకా్క ఇలులా కటేటీల్ తమ పోరటం ఉంటుందని లోకం మాధవి తెల్పారు.

సంగరాజపల్లు మండల ఏరాపాటుకై పవన్ 
కళ్యాణ్ హెల్పాంగ్ పీపుల్్స వినతి పత్ం

శతఘ్నా న్యుస్: జనగామ జిల్లా, సింగరజుపల్లా మండలం 
పరధి లోని కొనినా గ్రామాలను విభజించ, కొత్త గ్రామాలను 
కలుపుకొని న్తన మండలంగా సింగరజుపల్లాని మండల 
క్ంద్ంగా ఏరపిటు చేయాలనీ పవన్ కళ్యుణ్ హెల్పింగ్ 
పీపుల్్స ఆధ్రయుంలో దేవరుపుపిల తహసీల్్దర్ కు వినతి పత్రం 
అందచేయడం జరగనది. ఈ కారయుక్రమములో జోగు భాస్కర్ 
మాటాలాడుతూ జాతీయ ఉత్తమ గ్రామం అవారుడు గెల్చనా 
సింగరజుపల్లా గ్రామానినా మండలం చేసే్త మరంత అభివృదిధి 
అవుతుందని, మండల్నికి కావలసిన అనినా సౌకరయులు, 
మరయు రహదారని అనుకోని ఉననాందున మండలం చెయాయులని 

కోరరు. ఈ కారయుక్రమంలో పవన్ కళ్యుణ్ హెల్పింగ్ పీపుల్్స అధయుక్షులు జోగు భాస్కర్, మరయు 
నరేంద్ పవన్, రంజిత్, జోగు ఉదయ్, నలీన్, కర్రే శ్రీకాంత్, శేఖర్, జోగు శ్రీశైలం, అరుజ్న్, జోగు 
మహేష్, తదితరులు పాల్్నానారు.

జనసేన ఆధ్వరయాంలో విజేతలకు బహుమతుల్ 
ప్రాధానం

శతఘ్నా న్యుస్: ఏ. వేమవరం 
గ్రామం జెడ్.పి హైస్్కల్ 
నందు ఏరపిటు చేసిన 
వాలీబాల్, షట్ల్, కబడ్డు, 
వయిట్ ల్ఫటీంగ్ కోరుటీలను 
అమల్పురం నియోజకవర్ 
జనసేన నాయకులు 

ల్ంగోలు పండు ప్రారంభించరు. అనంతరం గెలుపందిన విదాయురుథులకు బహుమతులు 
అందజేశారు. ఈ కారయుక్రమంలో గ్రామ సరపించ్ రవూర వంకట లక్ష్మీ మరయు గ్రామ 
పెద్దలు రవూర వంకట రమారవు, ల్ంగోలు వంకట గంగాధర నెహ్రూ, బుడితి 
బాలయయు, సంసాని స్రయునారయణ, అడపా ప్రభాకరరవు, విదాయు కమిటీ చైరమూన్ 
అడపా సుబ్బరజు మరయు హైస్్కల్ ఉపాధాయుయులు పాల్్నానారు.

జగనన్న కాలనీలో పరయాటంచిన రామ 
శ్రీనివాస్

శతఘ్నా న్యుస్: 
అననామయయు జిల్లా, 
రజంపేట నియోజకవర్ 
పరధిలోని ట్.సుండుపల్లా 
పంచాయితీ పరధిలో 
చక్కబండ దగ్ర నలలాగుటటీ 
వద్ద ఉండే రైతుభూములలో 

“జగనననా కాలనీల” పేరట రైతుల యొక్క సాగుభూములకు శాపంగా ప్రభ్త్ అధికారులు 
సహకరస్్త పటటీణ పరధిలో ఉండే ప్రభ్త్ భూములను రజకీయ పాలకపక్షం వారకి వయుకి్తగత 
వాయుపార లబ్్దకోసం వదిలేసి రైతులు పండించే పంట భూములోలా జగనననా కాలనీలంటూ జరగే 
దందాను జనసేన పార్టీ తరపున రజంపేట జనసేన నాయకులు రమ శ్రీనివాస్ అడుడుకోవడం 
జరగంది.

అధికార పార్టే దాష్టేకాలపై చరయాల్ 
తీసకండి

శతఘ్నా న్యుస్: • విజయనగరం 
ఎసీపికి జనసేన నేత వినతి
విజయనగరం జిల్లా పరధిలో 
జనసేన పార్టీ శ్రేణులు, వీర 
మహిళలు లక్ష్యంగా సాగుతుననా 
అధికార పార్టీ దౌరజ్నాయులు, 
అరచకాల్నా అరకటాటీలని, అక్రమ 
క్సులు నిరోధించే దిశగా చరయులు 

తీసుకోవాలని జిల్లా ఎసీపికి పార్టీ ప్రధాన కారయుదర్శ శ్రీమతి పాలవలస యశసి్ ఫరయుదు 
చేశారు. అధికారనినా అడుడుపెటుటీకుని అక్రమాలకు పాలపిడుతుననా వారపై బండోవర్ క్సులు 
నమోదు చేసి, కఠిన చరయులు తీసుకోవాలని వినతిపత్రంలో పేర్్కనానారు. కారయుక్రమంలో 
పార్టీ సీనియర్ నాయకులు శ్రీ రమచంద్ రజు, శ్రీ ఎనినా రజు, శ్రీ అదాడ మోహన్, శ్రీ 
దాసర యోగేష్ తదితరులు పాల్్నానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వినుత కోటా ఆమరణ నిరాహార దీక్షలో తీవ్ర ఉద్రిక ్తత
శతఘ్నా న్యుస్: శ్రీకాళహసి్త నియోజకవర్ం, చందేపల్లా గ్రామసుథుల కోసం ఆమరణ నిరహార దీక్ష లో ఉననా జనసేన పార్టీ శ్రీకాళహసి్త ఇంచార్జ్ 
శ్రీమతి వినుతని, భర్త కోటా చంద్బాబునీ శివాలయం గర్భగుడి తలుపులు బద్దలు కొట్టీ దౌరజ్నయుంగా ఈడు్చకెళ్లాన పోలీసులు. మహిళ అని కూడా 
చూడకుండా అమానుషంగా వయువహరంచన వైసీపీ ప్రభ్త్ం. గ్రామసు్తలపై మహిళ పై ల్ఠీ ఛార్జ్ చేసి బలవంతంగా ల్కె్కళ్లాన పోలీసులు.

గత 3 రోజులుగా శ్రీకాళహసి్త 
నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ 
ఇంఛారజ్ శ్రీమతి వినుత కోటా 
చేసు్తననా ఆమరణ నిరహార్క్షను 
పార్టీ అధిష్టీనం స్చనల మేరకు 
జిల్లా అధయుక్షులు పసుపులేట్ 
హరప్రసాద్ గారు నిమమూ రసం 
ఇచ్చ విరమింపజేశారు

గొలలాగూడం గ్రామంలో జనంలోకి జనసేన
శతఘ్నా న్యుస్:  నరసాపురం, జనంలోకి జనసేన కారయుక్రమంలో భాగంగా 17 వ రోజు నరసాపురం 
నియోజకవర్ం మొగలూ్తరు మండలం, మొగలూ్తరు పంచాయతీ, గొలలాగూడం గ్రామంలో ఇంట్ంట్కీ 
తిరగ జనసేన పార్టీ సిదాధింత్లు తెల్యజేసి అక్కడి ప్రజలు ఎదుర్్కంటుననా సమసయులు తెలుసుకుని 
వారకి జనసేన పార్టీ తరపున భరోసా ఇచ్చన నరసాపురం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ 
పిఎసి సభ్యులు మరయు రష్ట్ర మత్స్యకార వికాస విభాగ చైరమూన్ బొమిమూడి నాయకర్. ఈ గ్రామంలో 
ముఖయుంగా రోడుడు సమసయు మరయు మంచనీట్ సమసయుతో ఇబ్బందులు పడుతునానారు అని ఆ 
గ్రామ ప్రజలు తెల్పారని నాయకర్ తెల్యజేసారు. ఈ కారయుక్రమంలో కొల్లాట్ గోపికృషణు, ఆకన 
చంద్శేఖర్, వలవల నాని, బందెల రవీంద్, నిపుపిలేట్ త్రకరమారవు, బందెల ఎలేష్,దూది 
బాబు, ఉపుపిలుర రంబాబు, లకు్క బాబ్, అయితం చనినా, గజజ్రపు మురళ్ ఫణి, మేకల పరుశురం, 
ముకు్క గర, కొండేట్ త్త్జీ, అందే జగదీష్, తణుకుల నాగరజు తణుకుల నరేష్, మైల నాగరజు, 
కడల్ త్రిమూరు్తలు, దాసర నాగరజు, కతు్తల వంశీ మరయు నియోజకవర్ నాయకులు, కారయుకర్తలు, 
జనసైనికులు, వీరమహిళలు మరయు మొగలూ్తరు గ్రామ ప్రజలు అధిక సంఖయులో పాల్్నానారు.

వైసీపీ నుంచి జనసేనలోకి భారీ చేరికలు
జనసేన నాయకులు టి.శివ శంకర్ సమక్ంలో చేరిన వైసిపి కారయూకర్తలు
భవిషయూత్ జనసేనదే అని వెళ్లడి
రాబోయే రోజులో్ల మరినిని చేరికలు ఉంటాయని ప్రకటన
జనసేన పార్టీలోకి వైసిపి నంచి పలువురు చేరిక

శతఘ్నా న్యుస్: దక్షిణ నియోజకవర్ం,అల్లాపురం నేరళలా కోనేరు వద్ద బుధవారం 
దక్షిణ నియోజకవర్ంనకు చెందిన సుమారు వందమంది వైఎసా్సర్ కాంగ్రెస్ 
పార్టీకి చెందిన నాయుకులు జనసేనలోకి చేరరు. జనసేన సీనియర్ నాయకులు 
ట్.శివ శంకర్ సమక్షంలో ఈ చేరకలు జరగాయి. ఈ సందర్భంగా జనసేన 

పార్టీ ప్రధాన కారయుదర్శ ట్.శివ శంకర్ మాటాలాడుతూ భవిషయుతు్తలో రష్ట్ర రజకీయాలను జనసేన పార్టీ శాసిసు్తందని తెల్పారు. వచే్చ ఎనినాకలలో జనసేన పార్టీ కీలక పాత్ర పోషసు్తందని 
చెపాపిరు. రబోయే రోజులలో వైసిపి నుంచ మరనినా చేరకలు ఉంటాయని పేర్్కనానారు. దక్షిణ నియోజకవర్ం జనసేన నాయకులు, 32వ వారుడు కార్పిరేటర్ డాకటీర్ కందుల నాగరజు 
మాటాలాడుతూ విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్ంలో జనసేన పార్టీ బలంగా ఉందని చెపాపిరు. క్షేత్రసాథుయిలో పార్టీ మరంత బలోపేతం అయిందని పేర్్కనానారు. ప్రజలు మారుపి కోరుకుంటునానారని 
చెపాపిరు. రబోయే ఎనినాకల తర్త రష్ట్రంలో అధికార మారుపి ఖాయమని వలలాడించారు. ఈ కారయుక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు డా.బొడేడుపల్లా రఘు, శివప్రసాద్ రడిడు, డాకటీర్ మూగ 
శ్రీనివాస్, తెలుగు అరుజ్న్, తెలుగు లక్ష్మి, ఉసిరగాయల యజ్ఞశ్రీ, యర్ం శెట్టీ సురేష్ కుమార్, లంక త్రినాధ్, బెజవాడ హరకృషణు, అంతోని, ప్రణీత్, రఘు, త్రినాధ్, రూపా, మంగ, కందుల 
బద్రీనాథ్, కందుల క్దారనాథ్ ఇతర జనసేనుకులు, వీరమహిళలు తదితరులు పాల్్నానారు.

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

శ్రీశ్రీశ్రీ న్కాలమ్మ తల్్ల జాతర మహోత్సవంలో పాల్గొనని 
శ్రీమతి బత్్తల వెంకటలక్ష్మి

శతఘ్నా న్యుస్: రజానగరం, కోరుకొండ మండలం, గాదరడ గ్రామంలో ప్రసిదిధిగాంచన శ్రీ న్కాలమమూ తల్లా 
జాతర మహోత్సవం సందర్భంగా రజానగరం జనసేన నాయకురలు శ్రీమతి బతు్తల వంకటలక్ష్మి అమమూవారని 
దర్శంచుకుని, తీరథుప్రసాదాలు సీ్కరంచ ఆ చలలాని తల్లా కరుణాకటాక్షాలు అందరపై ఉండాలని ఆకాంక్షించ, 
అనంతరం జరగన అననాసమారధన కారయుక్రమంలో భకు్తలకు స్యంగా అననావితరణ చేసి కమిటీ వారకి 5000/- 
విరళ్నినా ఇవ్డం జరగంది. ఈ కారయుక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాల్్నానారు.

నెల్లురు సటీలో అనీల్ కుమార్ కి 
సరైన బుదిధి చెపపాండి: గునుకుల కిషోర్

శతఘ్నా న్యుస్: నెలూలారు: 45వ డివిజన్ శ్రీనివాస అగ్రహారం వద్ద ఇలులా కట్టీంచన 
తర్తే ఖాళీ చేయండి అని ఎంఎల్ఏ చెపిపిన మూడు రోజులలోనే ఇలులా కూల్చడం 
జరగనది. ఈ సందర్భంగా జనసేన నెలూలారు జిల్లా ప్రధాన కారయుదర్శ గునుకుల 
కిషోర్ ఆ ప్రాంత్నినా సందర్శంచారు. ఈ సందర్భంగా మాటాలాడుతూ.. ఇలులా కట్టీంచన 
తర్తే మీరు ఖాళీ చేయించండి అని మాట ఇచ్చ ఎంఎల్ఏ మాట తపాపిరు. మాట 
తపపిటం మడమ తిపపిటం వైసీపీకి అలవాటే. సాయంత్రం 6 గంటల పైన ప్రజలను 
అశకు్తలను చేసి వీధిన పడేశారు ఆ సమయంలో పగలగొట్టీ చటటీర్త్యు నేరం అని 
తెల్సినా అధికారులు సాథునికులపై దురుసుగా ప్రవర్తంచటం అమానుషం. మాయ 
మాటలతో ప్రజలను మోసం చేయలేరు. ఎల్గూ అనీల్ నెలూలారు జిల్లాలో ఉండే 
అవకాశం లేదని చెపపికుండానే చెపాపిరు. తన నియోజకవర్ంలో ఉననా అసమమూతి 
చూసుకోకుండా పక్క 3 నియోజక వర్లోలా వైసీపీ గెలవకపోతే జిల్లాలో కనపడను అని 
ప్రతిజ్ఞ చేసు్తనానారు. కాబట్టీ ఆయనకు ఎవరూ ఓటు వేయనవసరం లేదు. మన వాడే 
అనుకుని గెల్పించన ప్రజలను మొననా కిసాన్ నగర్ ఈరోజు ఇక్కడ అనాలోచతంగా 
ప్రజలను వీధికి ల్గుతునానారు. సామానుయులకి అండగా నిలబడ గల్గన నాయకుడు 
పవన్ కళ్యుణ్ ఒక్కరే ఈసార జనసేనకు అవకాశం ఇవ్ల్నా కోరరు. బాధితులకు నాయుయం జరగే వరకూ జనసేన తరపున పోరడుత్మని అనీల్ ఇపపిట్కైనా సపిందించ నిరశ్రయులకు 
నాయుయం చేయాలని తెల్పారు. ఈ కారయుక్రమంలో కిషోర్ తో ప్రశాంత్ గౌడ్, ష్జహాన్, శరవణ, మౌనీశ్, ప్రసననా పాల్్నానారు.

రాక్షస గణాలకు ప్రతిరూపాలే వైసీపీ నేతలు
శతఘ్నా న్యుస్: గుంటూరు నగరంలో సిటీ క్బుల్, ఇతర నెట్ వర్్క ల వైరలాను కట్ చేయడంపై జనసేన పార్టీ జిల్లా అధికార 
ప్రతినిధి ఆళళి హర తీవ్ర ఆగ్రహం వయుక్తం చేయడం జరగంది. సృషటీలోని రక్షస గణాలనినా వైసీపీ నేతల రూపంలో రష్ట్రం 
మీద పడి ప్రజల్నా పీకు్క తింటునానాయని జిల్లా జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఆళళిహర విమర్శంచారు. గత ఆరు రోజులుగా 
నగరంలో జరుగుతుననా క్బుల్ వార్ పై వైసీపీ నేతల తీరును ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. బుధవారం దెబ్బతిననా పలు క్బుల్ 
వైరలాను ఆయన పరశీల్ంచారు. రష్ట్రంలో వాయుపారలు చేసుకోవాల్ అంటే వైసీపీ నేతలకు కపపిం కటాటీల్ అని ప్రశినాంచారు. 
బ్రిటీష్ వాళళి పాలన కనానా అతయుంత దురమూర్ంగా, దాష్టీకంగా వైసీపీ పాలన ఉందని దుయయుబటాటీరు. సొంత క్బుల్ నెట్ వర్్క 
కోసం సుమారు మూడు దశాబా్దలుగా కొనసాగుతుననా సిటీ క్బుల్ వయువసథును నాశనం చేయాలని చూడటం దురమూర్మనానారు. 

అందుకోసం అధికారనినా అడడుం పెటుటీకొని సిటీ క్బుల్ వైరులా కట్ చేయటం పాశవికం అనానారు. కాపాడాల్్సన కనురపేపి కాటేసు్తంటే ప్రజలు ఇంకెవరకి చెపుపికోవాలనానారు. వారం 
రోజులుగా గుంటూరు చుటుటీపక్కల పరసరలోలా ప్రసారలు రకుండా చేయడంపై ప్రజలోలా వైసీపీ నేతలపై తీవ్ర ఆగ్రహం నెలకొందని పేర్్కనానారు. వాయుపారలోలా పోటీ ఉంటే ఇంకా 
ఎకు్కవ నాణయుమైన సేవలు అందించ ప్రజల్నా తమ వైపుకి తిపుపికోవాలనానారు. అంతేకానీ తమకు ఇతరుల వాయుపారలోలా వాటా కావాలంటూ వైసీపీ నేతలు తెగబడటం అరచకానికి 
పరకాషటీ అనానారు. ఇపపిట్క్ ఎంతోమంది వాయుపారులు, పారశ్రామిక వేత్తలు పక్క రష్్రాలకు వళ్లాపోయారనానారు. రబోయే రోజులోలా తమ ఆసి్తలో వాటాలు కావాలంటూ కూడా వైసీపీ 
నేతలు అడుగుత్రేమో అని ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతునానారని ఆవేదన వయుక్తం చేశారు. ఎనినా కోటులా దోచుకుంటే వైసీపీ నేతలు ధనదాహం తీరుతుందో అరధిం కావటం లేదని 
ఆవేదన వల్బుచా్చరు. మరోవైపు నగరంలో జరుగుతుననా పరణామాలపై భద్త కల్పించాల్్సన వయువసథులు సైతం చేషటీలుడిగ చూడటం పటలా ప్రజాసా్మయు వాదులు ఆందోళన వయుక్తం 
చేసు్తనానారనానారు. అధికారం ఉంటే ఎంతట్ దురమూర్లు అయినా చేయొచు్చ అని అడుడుకునే వయువసథులే ఉండవనే విధంగా వైసీపీ పాలన సాగుతోందని ఆయన మండిపడాడురు. వైసీపీకి ఒక్క 
చాన్్స ఇచ్చ చారత్రక తపుపి చేశాం అననా అపరధ భావన ప్రజలోలా నెలకొందని , వచే్చ ఎనినాకలోలా తమ తపుపికు ప్రాయచ్చత్తం తీరు్చకోవటానికి ప్రజలు సిదధింగా ఉనానారనానారు. వైసీపీ రహిత 
ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం ప్రజలంత్ ఏకత్ట్పైకి రవాల్్సన సమయం ఆసననామైందనానారు. జనసేనకు ప్రజలు అవకాశం ఇసే్త ఇల్ంట్ దూరగత్లకు, దాష్టీకాలకు ఆసా్కరం లేకుండా 
పవన్ కళ్యుణ్ సుపరపాలన అందిసా్తరని ఆళళి హర పేర్్కనానారు. 22 వ డివిజన్ అధయుక్షుడు సయయుద్ షరుఫుదీ్దన్, వడడు సుబా్బరవు, శెట్టీ శ్రీను, సయయుద్ రఫీ, దనానాన కామేష్, మహేష్, 
సాయి, యాకోబు తదితరులు పాల్్నానారు.

పరుగు పందంలో గెలవడం కసం గుర్ం వాడాల్.. గాడిదలను కాదు: జనసేన మురళి
శతఘ్నా న్యుస్: అనంతగర: అనంతగర జనసేన నాయకులు జనసేన మురళ్ మాటాలాడుతూ.. ఎసీటీ కమిషన్ చైరమూన్ 
కుంభ రవిబాబు కలసి ఎసీటీ జాబ్త్లో బోయ/వాలీమూకులను చేరే్చందుకు నివేదిక తీరమూనం చేసి సిఫారసు చేయడం 
జరగందని, స్యముగా సీఎం జగన్ అసెంబ్లాలో చెపాపిరు. మన గరజనులతో చెపుపిలు నాకి, డబు్బలు ఆశ పెట్టీ, 
తనతో తిపుపికుని, అరకు, అనంతగర ఏరయాలో, మైనింగ్ మాఫయా భినామి గరజన గంజాయి గాయుంగ్ లు పెటుటీకుని 
తిరుగుతూ, పామ్ హౌసెస్, రయల్ ఎసేటీట్ వాయుపారం, చేస్్త సరైన సమయంలో పార్టీకి డబు్బలు ఎరచూపి, పార్టీ 
డొనేషన్ కట్టీ గరజన ప్రాంతం నుండి ఏపీ ఎసీటీ కమిషన్ చైరమూన్ పదవికి ఎక్కడో ఒక పలలాపు ప్రాంతము షెడ్యుల్డు 
తెగ (పేలాఇన్ ఎసీటీ) ఎలుకలు పటేటీ షెడ్యుల్డు తెగ అయిన కుంభ రవిబాబు గరజన ద్రోహి అయాయుడు. మన జాతిక్ 
దెబ్బకొటాటీడు. అసలు విడేవడయాయు నివేదిక తీరమూనం ఇవ్డానికి నాన్ ట్రైబల్ బోయ/ వాలీమూకులతో పోలు్చకుంటే 
సిథుతిగతులు, సామాజిక, ఆరధిక, భౌగోళ్క, భాష, సంప్రదాయాలు బ్ననాంగా ఉననా ఆదివాసీ గరజన బ్డడులతో పోల్్చ 

ఎసీటీ జాబ్త్లో పెటటీడానికి..! ఆదివాసీ గరజన ద్రోహి.. వీడికింద పనికిమాల్న ఎసీటీ కమిషన్ సభ్యులు ద్రోహులు మత్యురస విశే్శ్ర రజు వంట్ వారు కొంతమంది ఉనానారు. అసలైన 
గరజనుల జాతిక్ ద్రోహం చేశారు. చైరమూన్ రవిబాబు, కమిషన్ సభ్యులు, ఎమ్మూలేయులు, ప్రజా దోపిడ్ ప్రతినిధుల ఇంట్ ముటటీడి చేసి బుది్ద చెపాపిల్. కుంభ రవిబాబు ఇపుపిడు ఏకంగా 
గవరనార్ కోటా కింద ఎమ్మూలీ్సగా నామినేట్ అయాయురు. కుంభ సథులం కొటేటీశాడు. వీరని మనం తరమి కొటాటీల్, ఇంకో ఏడుగురు కొటటీగుల్లా భాగయులక్ష్మి, విశా్సారయి కళ్వతి, పాముల 
పుషపిశ్రీవాణి, నాగుల పల్లా ధనలక్ష్మి, తెలలాం బాలరజు, పిడిక రజననా దొర, చెట్టీ ఫాలు్ణ గరజన ఎమ్మూలేయులు వీరకి కూడా బుది్ద చెపాపిల్. అందుక్ ఈ సారైనా పరుగు పందెంలో గెలవడం 
కోసమే గుర్ం వాడాల్, గాడిదలను కాదు బ్రదర్ అని జనసేన మురళ్ ఏదే్దవా చేసారు.

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

పల్ కుటుంబాలను పరామర్శంచిన పిలాలు శ్రీధర్
శతఘ్నా న్యుస్: పిఠాపురం నియోజకవర్ం గోకివాడ గ్రామానికి చెందినటువంట్ గరగ గంగరజు కుమారుడు 
గరగ చననా వంకట్రావు అకాల మరణానికి చంతిస్్త పిఠాపురం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్ణు 

హాసిపిటల్ అధినేత డాకటీర్ పిల్లా శ్రీధర్ వార కుటుంబానినా పరమర్శంచ మన్ధైరయునినా అందించడం జరగంది. 
అనంతరం పిఠాపురం నియోజకవర్ం గోకవాడ గ్రామానికి చెందినటువంట్ బోడపాట్ స్రుయుడు అకాల 
మరణానికి చంతిస్్త పిఠాపురం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్ణు హాసిపిటల్ అధినేత డాకటీర్ 
పిల్లా శ్రీధర్ వార యొక్క కుటుంబానినా పరమర్శంచ మన్ధైరయుం అందించడం జరగంది. అనంతరం వార 
కుటుంబ అవసరల నిమిత్తం బ్యయుం బసా్త అందించడం జరగంది. ఈ కారయుక్రమంలో భాగంగా వేమగర 
ఎలలాయయు, బోడపాట్ నాగేష్, గరగ నాని, గరగ మల్లాకాసులు, గరగ చేక్రరవు, గరగ చననా, వంకటరవు, 
గరగా సతి్తరజు, దుడుడు రంబాబు, పల్నాట్ మధుబాబు, బ్జెపి నాయకులు పిల్లా ముత్యులరవు మరయు 
జనసైనికులు పాల్్నడం జరగంది.

పురపాలక కౌని్సల్ సమావేశాల్ ప్రజా ప్రయోజనాలకసం జరగడంలేదు: శెటటేబతు్తల
శతఘ్నా న్యుస్: అమల్పురం, పురపాలక సంఘంలో సమావేశాలు ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం జరగడం లేదని 
జనసేన పార్టీ అమల్పురం నియోజకవర్ ఇంచార్జ్ శెట్టీబతు్తల రజబాబు అనానారు. క్వలం ప్రజలు వివిధ పనునాల 
రూపాలలో కట్టీన లక్షల్ది రూపాయలు దుర్నియోగం అవుతునానాయి. చైర్ పర్సన్ కు కూడా తెల్యకుండా 
అజెండా రూపకలపిన చేసు్తనానారు అంటే ప్రజాసా్మాయునినా అపహాసయుం చేయడమే అనానారు. ప్రజల సొముమూను 
అధికారపార్టీ నాయకులు కొంతమంది పురపాలక అధికారులు వాటాలుగా పంచుకుంటునానారు. పటటీణ 
అభివృదిధిని గాల్కొదిలేసి క్వలం బ్లులాలు ఆమోదింపచేసుకోడానిక్ నెలవార్ సమావేశాలు నిర్హిసు్తననారనానారు. 
ప్రతిపక్ష కౌని్సలరలా గొంతు అణచవేయడానికి అధికారపార్టీ కౌని్సల్సరలా ప్రయతనాం. చాల్ సందార్భలలో ప్రతిపక్ష 
కౌని్సలరలా డిసెంట్ కూడా తీసుకోవడంలేదు. ప్రతిపక్ష కౌని్సలరలా పటలా అధికారులు చులకన చూపు చూసు్తనానారు. 
ప్రసు్తత కౌని్సల్ ఏరపిడిన నాట్నుంచ జరగన ఆరథుక ల్వాదేవీలపై విచారణకు జనసేన డిమాండ్ చేస్తంది. 
కౌని్సలోలా జనసేన కౌని్సలరలా పోరటం స్ఫుర్త దాయకం. త్రలోనే మా కౌని్సలరలాతో కలసి పురపాలక అధికారుల అవకతవకలపై, అవినీతిపై జిల్లా కలెకటీర్ కు పిరయుదు చేయనునానామని 
శెట్టీబతు్తల రజబాబు తెల్పారు.

జనసేన ఆతీమీయ సమావేశం

శతఘ్నా న్యుస్: తుని, కొత్త పెరుమాళళిపురం గ్రామ పంచాయతీ సంబంధించన జనసేన 
ఆతీమూయ సమావేశం ఏరపిటు చేయడం జరగంది. కొంతమంది ముఖయుమైన జనసైనికులతో 
కల్సి హుకుంపేట బ్చ్ లో ఆతీమూయ సమావేశం ఏరపిటు చేయడం జరగంది. మొదట్గా 
జనసేన పార్టీ, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ గురంచ, తొండంగ మండలం జనసేన 
పార్టీ అధయుక్షుడు బెండపూడి నాయుడు, జిల్లా నాయకులు వంగలపూడి నాగేంద్ మరయు 
పల్వలలోవరజు, రష్ట్ర మత్స్యకార నాయకులు చొకా్క కాశీ పనితీరు, వారు ఏ విధంగా 
పనిచేసు్తనానారు ఈ సమావేశంలో చర్చంచడం జరగంది. భవిషయుతు్తలో జనసేన పార్టీ 
ఏ విధంగా ప్రజలకు అండగా ఉంటుందో ఆతీమూయ సమావేశానికి హాజరు అయిన 
జనసైనికులకు వివరణ ఇస్్తనే కొత్త పెరుమాళళిపురం గ్రామ పంచాయతీ సంబంధించ 
జనసేన కమిటీని ఏరపిటు చేయాల్ అని చెపపిడం, ఎవరవరు ఉండాలో ఆయా గ్రామాల 
ప్రజలతో మమేకమైన కొంతమంది ముఖయుమైన నాయకులు పేరులా ఇవా్ల్ అని కోరడం 
జరగంది. అదేవిధంగా రనుననా రోజులోలా మరంత కమిటీ ఏరపిటు అయాయుక బహిరంగ 
సభ ఏరపిటు జనసేన పార్టీ బలోపేత్నికి కృష చేయాల్ అని ఆలోచంచడం జరగంది. 
ఈ సమావేశానికి తొండంగ మండలం జనసేన అధికార ప్రతినిధి గరకిన రజాబాబు, 
తొండంగ మండలం జనసేన కారయుదర్శ కొయయు వంకట శ్రీధర్, తొండంగ మండలం 
జనసేన సంయుక్త కారయుదర్శ చొకా్క అంజి రమ్, కొత్త చోడిపల్లాపేట, హుకుంపేట, 
అవల్ధిరపాడు, పాత పెరుమాళళిపురం, గడడుపేట తదితర గ్రామాల జనసైనికులు హాజరు 
కావడం జరగంది.

ల్టుకుర్రు గ్రామపంచాయతీ సమావేశం
శతఘ్నా న్యుస్: లూటుకుర్రు గ్రామపంచాయతీలో జరగన సాధారణ సమావేశంలో 
జనసేన నాయకులు మరయు గ్రామ సరపించ్ మామిడికుదురు మండలం సరపించుల 
సమాఖయు అధయుక్షులు అడబాల త్తకాపు పాల్్నడం జరగంది. సెక్రటర్ స్రయునారయణ 
రజు మరయు వారుడు సభ్యులు పాల్్ని వివిధ సమసయులపై చర్చంచడం జరగనది.

పంచదార చినబాబుకు ద బెస్టే సోషల్ సర్్వస్
శతఘ్నా న్యుస్: రజోలు, బుధవారం సాయంత్రం 5 గంటలకు పదల్డ గ్రామంలో 
శుభం గ్రాండ్ నందు కింగ్్స ఫండేషన్ నేషనల్ వైడ్ వార ఆధ్రయుంలో ది లెజెండ్ అవార్డుస్ 
పురసా్కర ప్రధాన్త్సవం కారయుక్రమం జరగనది. పదల్డ గ్రామానికి చెందిన జనసేన 
నాయకులు పంచదార చనబాబుకు ద బెస్టీ సషల్ సర్్స్ అవారుడు. ఇదే గ్రామానికి 
చెందిన పెసింగ సచన్ కు వండర్ కిడ్ అవారుడును మరయు 5వేల రూపాయల నగదును 
రజోలు మార్కట్ యార్డు చైర్ పర్సన్ గుబ్బల రోజా రమణి మవోహర్ అందించటం 
జరగనది. ఈ కారయుక్రమంలో కింగ్్స ఫండేషన్ నేషనల్ వైడ్ బోరుడుమ్ంబర్ జాలెం శ్రీను, 
ముఖయునాయకులు ల్ఖితపూడి బుజిజ్, కంబాల చంద్రవు, గెడడుం సురేష్, కొల్లాబతు్తల 
సతీష్ బాబు, పెసింగ సతయునారయణ, కంబాల జగదీష్, స్రంపూడి రమకృషణు, నారనా 
త్రిమూరు్తలు, మేడిచరలా సతీష్, మామిడిశెట్టీ కృషణు, గెల్లా సా్మి, జాలెం శ్రీనివాసరవు, 
పెసింగ సతయువరప్రసాద్ తదితరులు పాల్్నానారు.

చిరుపవన్ సేవాసమితి వాటర్ టయాంకర్ దా్వరా 
ఉచిత త్రాగునీరు

శతఘ్నా న్యుస్: రజోలు, గొంది 
పంచాయితీ జనసేనపార్టీ 4వవారుడు 
మ్ంబర్ కొపాపిడి శ్రీనివాస్ 
డ్జల్ మరయు డ్రైవర్ జీతం ధన 
సహయంతో జనసేన పార్టీ చరు 
పవన్ సేవాసమితి వాటర్ టాయుంకర్ 
దా్ర బుధవారం 3 టాయుంకరలా నీట్ని 
గొంది కోడప మరయు వీరలామమూగుడి 

ప్రాంత్లలో త్గునీరు లేక ఇబ్బంది పడుతుననా ప్రజలకు జనసేనపార్టీ ఆద్రయుంలో 
ఉచత త్గునీరు సరఫర చేయడం జరగందని నామన నాగభూషణం తెల్పారు.

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

ఇంటంట ప్రచారంలో పంతం నానాజీ
శతఘ్నా న్యుస్: కాకినాడ రూరల్, జనం కోసం పవన్ – పవన్ కోసం మనం ప్రచారంలో భాగంగా కాకినాడ రూరల్ 3 వ 
డివిజన్ గీశాల ఫణి, చోడిశెట్టీ సతీష్, వనమాడి మహేష్ ఆధ్రయుంలో జయంద్నగర్, కళ్కారుల కాలనీ, గొడరగుంటలలో 
ఇంట్ంటా ప్రచారం నిర్హించ సాథునికుల సమసయులు తెలుసుకుంటుననా జనసేన పార్టీ పిఏసి సభ్యులు, కాకినాడ రూరల్ 
ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ మాటాలాడుతూ నేమం, గొడరగుంట ప్రాంత్లోలా తిరగతే అక్కడ వైసీపీ నాయకులు సమావేశాలు 
పెడుతునానారు. నేమంలో పటాటీల పంపిణీ, గొడరగుంట డా్క్రా మహిళలతో సమావేశం. మాకు సమసయుల పరష్్కరము, 
ప్రజాశ్రేయసు్స ముఖయుం. పెన్షనలా సంఖయు తగ్ంచ, పైకం పెంచావు, దోమలబెడద వలలా మందులకు లక్షల ఖరు్చ పెరుగుతోంది, 
పథకాల పేరుతో నిత్యువసర ధరలు పెంచుకుంటూ పోయావు. ఇల్ంట్ పనులు చేయడం వలెనే గ్రాడుయుయేట్ ఎనినాకలోలా 
తగన గుణపాఠం చెపాపిరని తెల్పారు. ఈ కారయుక్రమం లో సాథునికులు, రష్ట్ర, జిల్లా, మండల, గ్రామ సాథుయి నాయకులు, 
జనసైనికులు పాల్్నానారు.

పలువురిని పరామరి్శంచిన పితాని
శతఘ్నా న్యుస్: ముమిమూడివరం, రష్ట్ర జనసేన పార్టీ రజకీయ వయువహారల కమిటీ 
సభ్యులు మరయు పిత్ని బాలకృషణు, కాట్రేనికోన మండలం, కాట్రేనికోన గ్రామంలో 
అనారోగయుంతో బాధపడుతుననా నాగడి నాగేశ్రరవుని జనసేన పార్టీ పిఏసి 
సభ్యులు మరయు ముమిమూడివరం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పిత్ని 
బాలకృషణు పరమర్శంచారు. అనంతరం కాట్రేనికోన మండలం పెనుమలలా గ్రామంలో 
యాకి్సడంటులో మరణించన జనసేన పార్టీ యువ నాయకులు ఈల్ మణికంఠ కుటుంబ 
సభ్యులను మరయు కాట్రేనికోన గ్రామంలో ఆజాద్ తల్లా అనారోగయుంతో మరణించడంతో 
వార కుటుంబ సభ్యులు పరమర్శంచారు. ఈ కారయుక్రమంలో పిల్లా గోపి, సంసాని 
పాండురంగారవు, మటటీపర్త శంకర్, భీమాల స్ర నాయుడు, గడిడు రతనాశ్రీ, ఓగూర 
భాగయుశ్రీ, న్తన బాబు మరయు గుతు్తల బాజీ, నాయకులు కారయుకర్తలు పాల్్నానారు.

గుంజవరం గ్రామంలో జనంలోకి జనసేన
శతఘ్నా న్యుస్: పోలవరం మండలం, గుంజవరం గ్రామంలో మండల అధయుక్షులు చనినా 
ఆధ్రయుంలో జనంలో జనసేన కారయుక్రమం రండవ రోజు నసాగంచడం జరగంది. ఈ 
కారయుక్రమంలో పోలవరం జనసేన ఇంచార్జ్ చర్రి బాలరజు ప్రజల వద్దకు వళ్లా వారతో 
మాటాలాడారు. వార సమసయులను ఎనినాసారులా చెపిపిన ఎమ్మూలేయు మరయు అధికారులు 
పట్టీంచుకోలేదనానారు. ఇంట్లా ఉండే 3 బలు్బలకు 10,000 కరంటు బ్లులా వచ్చందని 
ఒకసార 5,000 వచ్చందని, మరోసార 3000 వచ్చందనానారు. పేదవారము మేము 
ఎల్ ఇంత బ్లులా కటటీగలమని వాపోయారు. ఈ అరచక పాలన పోవాల్ అంటే అది 
క్వలం పవన్ కళ్యుణ్ క్ సాధయుమనానారు. అధికారంలోకి రగానే అనినా సమసయులు 
తీరుసా్తమని మాట ఇచా్చరు. ఈ కారయుక్రమంలో వీర మహిళలు నాయకులు జనసైనికులు 
పాల్్నానారు.

నార్న తాతాల్కు నివాళులరపాంచిన 
నాగబాబు

శతఘ్నా న్యుస్:నిడదవోలు 
నియోజకవర్ం జనసేన నాయకులు 
నారనా త్త్లు (నానాజీ) దశదిన 
కారయుక్రమంలో మ్గా బ్రదర్ & జనసేన 
పార్టీ పిఏసి సభ్యులు కొణిదెల నాగబాబు 
పాల్్ని నివాళులు అరపించడం జరగంది. 

ఈ సందర్భంగా నాగబాబు జనసేన పార్టీ బలోపేత్నికి కృష చేసిన నానాజీ సేవలను 
గురు్తచేసుకునానారు. నానాజీ కుమారులు రమకృషణు, శరత్ కుమార్, కుమార్త యర్ంశెట్టీ 
వంకటరమణలకు ధైరయుం చెపిపి, పార్టీ వార కుటుంబానికి అండగా నిలబడుతుందని 
భరోసా ఇచా్చరు. ఈ కారయుక్రమంలో నాగబాబుతో పాటు ఉభయగోదావర జిల్లాల 
జనసేన నాయకులు, రజానగరం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ & ఐకయు 
రజయుసమితి అవారుడు గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్, అనపర్త నియోజకవర్ం జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జ్ మర్రెడిడు శ్రీను తదితరులు పాల్్నానారు.
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సంగరాయకండ వైసీపీ నాయకులను కఠినంగా శిక్ంచాల్: ఐనాబతి్తన రాజేష్
శతఘ్నా న్యుస్: ప్రకాశం జిల్లా, కొండపి నియోజకవర్ం, సింగరయకొండ గ్రామపంచాయతీ 
14, 15వ సంవత్సర పంచాయతీ నిధులను సరపించ్ త్ట్పర్త వనజ సొంత అకౌంట్ కు బదిలీ 
చేసుకోవడం జరగనది. ఈ విషయంపై సపిందించన జనసేన నాqయకులు సుమారు 35 లక్షలు 
సరపించ్ సొంత అకౌంట్ కి బదిలీ చేసి అవినీతికి పాలపిడినటువంట్ సరపించ్ వనజను విచారంచ, 
మా దగ్ర ఉననాటువంట్ ఆధారలు పరశీల్ంచ, జరగన అవినీతి సొముమూను రకవర్ చేయవలెనని 
సమవారం సపిందన కారయుక్రమంలో జిల్లా కలెకటీర్ కు అర్జ్ ఇవ్టం జరగనది. ఈ క్రమంలో 
సింగరయకొండ మండలం జనసేన అధయుక్షులు ఐయినాబతి్తన రజేష్ పై సింగరయకొండ మండలం 

వైసిపి నాయకులు ఎస్ క్ గౌస్, ఎస్ క్ నౌష్ద్ లు బెదిరంపు కాల్్స చేసి, ఇంట్ వద్దకు మరయు ష్పు 
వద్దకు వళ్లా చంపుత్ము, నీ అంతు చూసా్తము అని రౌడ్యుజంతో గుండాల్గా చెలరేగపోయారు. 

గత రండు రోజుల నుండి సింగరయకొండ మండలం వైసిపి నాయకులు జనసేన రజేష్ పై తీవ్ర సాథుయిలో బెదిరంపులకు పాలపిడుతునానారు, బుధవారం సింగరయకొండ ఎసె్్స కి 
ఫరయుదు చేయడం జరగంది. విచారంచ జనసేన రజేష్ కి నాయుయం చేసా్తనని ఎస్ఐ హామీ ఇచా్చరు, రజేష్ పై బెదిరంపులకు పాలపిడిన వారని కఠినంగా శిక్షించాలని పననాలూరు 
మండలం జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు కనపర్త మన్జ్ కుమార్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ కారయుక్రమంలో సింగరయకొండ మండల అధయుక్షులు ఐనాబతి్తన రజేష్, జరుగుమల్లా మండల 
అధయుక్షులు గూడా శశిభ్షన్, పననాలూరు మండలం అధయుక్షులు కనపర్త మన్జ్ కుమార్, టంగుటూరు మండలం అధయుక్షులు కందుకూర రంబాబు, కొండేపి మండలం అధయుక్షులు 
విశ్ం, మర్రిపూడి మండలం అధయుక్షులు చంద్శేఖర్, కాసుల శ్రీనివాస్, సయయుద్ చాన్ బాష్, సంక్ నాగరజు, అనుమల శెట్టీ కిరణ్ బాబు, గుటుటీపల్లా శ్రీనివాసులు, క్శవులు, సీలం 
సాయి, తగరం రజు, ఎస్.కె మహబూబ్ బాష్, ఎసిటీ వావిద్, వినయ్, నాగేశ్రరవు, కొండయయు, రమ్ కోటయయు, సురేంద్, వంకటేష్, మహేష్, సందీప్, ఐయినాబతి్తన రధిక, పోల్శెట్టీ 
మాధుర, ఉపుపిటూర రజిని మొదలైన వారు పాల్్నానారు.

జయప్రకాష్ నాయుడు అక్రమ అరెస్ట్ ను ఖండంచిన ఉమ్మడ 
పశ్చిమగోదావరి జనసేన పార్ట్ నాయకులు

శతఘ్నా న్యుస్: పశి్చమ గోదావర జిల్లా జనసేన నాయకులు సబ్ జైలుకు వచ్చ జయప్రకాష్ ను పరమర్శంచారు. ఈ 
సందర్బంగా వారు మాటాలాడుతూ కోరుటీ ఆక్షన్ దా్ర 1.15 సంటలా సధిలంలో రడిడు & రడిడు సంసథుకు చెందిన రౌడ్లు కంచె 
వేసు్తంటే తన సథులంలోకి అక్రమంగా ప్రవేశించారని పోలీస్ సేటీషన్ లో కంపె్లాంట్ చేయడానికి వళ్లారు. అధికార పార్టీ మంత్రి, 

అధికార పార్టీ ఎమ్మూలేయుల ఒతి్తడికి వలలా పోలీసులు అక్రమంగా కంపె్లాంట్ ఇవ్డానికి వచ్చన వారని నేరసుథులుగా క్స్ పెట్టీ అరస్టీ చేయడానినా తీవ్రంగా ఖటడించారు. పార్టీ తరుపున పూర్త 
మద్దతు ఇస్్త నాయుయ పోరటం చేసా్తమని తెల్యచేశారు. త్డేపల్లాగూడం నియోజకవర్ం ఇనా్చరజ్ బొల్శెట్టీ శ్రీనివాస్, జనసేన పార్టీ నాయకులు అడ్క్ట్ అనుకుల రమేష్, నరసాపురం 
నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు చాగంట్ మురళీకృషణు, పశి్చమ గోదావర జిల్లా జనసేన పార్టీ పిఎసి మ్ంబర్ కనకరజు స్ర, ఉండి నియోజకవర్ం ఇనా్చరజ్ జుతి్తగ నాగరజు, గుండా 
రమకృషణు తదితరులు గుండా జయప్రకాష్ నాయుడు ను తణుకు సబ్ జైలుకు వళ్లా పరమర్శంచ ఆయనకు పూర్తగా అండగా ఉంటామని తెల్యపరచారు.

అగ్నిప్రమాద బాధిత్లకు జనసేన ఆరిధిక సాయం
శతఘ్నా న్యుస్: పామర్రు 
నియోజకవర్ క్ంద్ంలోని 
రమాంజనేయ కాలనీ, నాగులేరు 
గుటటీ ప్రాంత్నికి చెందిన శ్రీమతి 
మోపిదేవి కనకదుర్కు చెందిన 
పూరలులా అగనాప్రమాదానికి 
గురైంది. విదుయుత్ ష్ర్టీ సరూయుకూట్ 
వలలా జరగన ఈ ప్రమాదంలో 

ఇలులా పూర్తగా అగనాకి ఆహుతి అయియుంది. బాధితులు కటుటీబటటీలతో రోడుడునపడాడురు. 
విషయం తెలుసుకుననా జనసేన పార్టీ పామర్రు నియోజకవర్ ఇంచార్జ్ శ్రీ త్డిశెట్టీ 
నరేష్ బుధవారం బాధిత కుటుంబానినా పరమర్శంచారు. తక్షణ సాయంగా రూ. 5 వేలు 
అందచేశారు. ప్రభ్త్ం అందాల్్సన సాయం తక్షణం అందచేయాలని, పేదలకు ఇళలా 
పథకం కింద ఇలులా కట్టీంచ ఇవా్లని శ్రీ నరేష్ డిమాండ్ చేశారు. కారయుక్రమంలో పార్టీ 
ఎంపీటీసీ సభ్యులు శ్రీ కూనపరడిడు సుబా్బరవు, పార్టీ నాయకులు శ్రీ గుంప గంగాధరరవు, 
శ్రీ ఎర్ంశెట్టీ వీరసా్మి, శ్రీ సుంకర అజయ్, శ్రీ పాండు తదితరులు పాల్్నానారు.
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