
ఆదివారం, 24 అక్టో బర్ 2021

విజయవంతంగా సంపత్ నాయక్ ఆధ్వర్ంలో 
జనసేన తెలంగాణా విద్్ర్థి కార్వర్గ సమావేశం

జనసేన తెలంగాణా రాష్త్ర విద్యార్ధి విభాగ కారయావర్గ సమావేశం ఉస్మానియ జనసేన తెలంగాణా రాష్త్ర విద్యార్ధి విభాగ కారయావర్గ సమావేశం ఉస్మానియ 
యూనివర్సిటి వేదికగా ఊహంచిన స్థాయికి మంచి జర్గంది. ఉదయామాల యూనివర్సిటి వేదికగా ఊహంచిన స్థాయికి మంచి జర్గంది. ఉదయామాల 
గడ్డ ఉస్మానియా వేదికగా జర్గన ఈ సమావేశంలో  తెలంగాణా అమరవీరుల గడ్డ ఉస్మానియా వేదికగా జర్గన ఈ సమావేశంలో  తెలంగాణా అమరవీరుల 
త్యాగాలను సమార్ంచుకంటు మౌనం పాటించడంతో ప్రారంభమైన సమావేశం త్యాగాలను సమార్ంచుకంటు మౌనం పాటించడంతో ప్రారంభమైన సమావేశం 
ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడె అలలా జనసేన తెలంగాణా రాష్త్ర విద్యార్ధి విభాగ ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడె అలలా జనసేన తెలంగాణా రాష్త్ర విద్యార్ధి విభాగ 
అదయాక్షుడు సంపత్ నాయక్ ప్రసంగం స్గంది. జనసేన తెలంగాణా రాష్త్ర అదయాక్షుడు సంపత్ నాయక్ ప్రసంగం స్గంది. జనసేన తెలంగాణా రాష్త్ర 
విద్యార్ధి విభాగ జనరల్ సెక్రటర్ రామకృష్్న సభను ప్రారంభంచగా సంపత్ విద్యార్ధి విభాగ జనరల్ సెక్రటర్ రామకృష్్న సభను ప్రారంభంచగా సంపత్ 
నాయక్ అదయాక్షత వహంచారు. జనసేన తెలంగాణా రాష్త్ర విద్యార్ధి విభాగ నాయక్ అదయాక్షత వహంచారు. జనసేన తెలంగాణా రాష్త్ర విద్యార్ధి విభాగ 
కారయావర్గ సమావేశానికి రాష్త్రంలోని నలుమూలల నుండి విద్యార్ధి నాయకలు కారయావర్గ సమావేశానికి రాష్త్రంలోని నలుమూలల నుండి విద్యార్ధి నాయకలు 
హాజరయయారు. ఈ సమావేశనికి తెలంగాణ రాష్త్ర ఇంచార్జ్ నేమూర్ శంకర్ హాజరయయారు. ఈ సమావేశనికి తెలంగాణ రాష్త్ర ఇంచార్జ్ నేమూర్ శంకర్ 
గౌడ్, ఖమమాం జిలాలా జనసేన పార్టీ ఇంఛార్జ్ రామ్ త్ళ్లార్, పోలిట్ బ్యారో గౌడ్, ఖమమాం జిలాలా జనసేన పార్టీ ఇంఛార్జ్ రామ్ త్ళ్లార్, పోలిట్ బ్యారో 
సభ్యాలు అర్హమ్ ఖాన్, ఉమమాడి వరంగల్ ఇంచార్జ్ ఆకల సుమన్ ముఖయా సభ్యాలు అర్హమ్ ఖాన్, ఉమమాడి వరంగల్ ఇంచార్జ్ ఆకల సుమన్ ముఖయా 
అతిధులుగా హాజరయాయారు. ఈ సమావేశంలో వివిధ విద్యార్ధి నాయకలు అతిధులుగా హాజరయాయారు. ఈ సమావేశంలో వివిధ విద్యార్ధి నాయకలు 
ప్రసింగంచారు. ప్రసింగంచారు. 
సంపత్ నాయక్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణా అమరవీరులు శ్రీకాంత్ ఛార్ సంపత్ నాయక్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణా అమరవీరులు శ్రీకాంత్ ఛార్ 
మర్యు ఇంకా ఎందరో విద్యారుధిలు చేసిన త్యాగాలను సమార్ంచుకనా్నరు. మర్యు ఇంకా ఎందరో విద్యారుధిలు చేసిన త్యాగాలను సమార్ంచుకనా్నరు. 
నిజం నిరంకశ పాలనక వయాతిరేకంగా జర్గన మర్యు ఆర్టీసి నిజం నిరంకశ పాలనక వయాతిరేకంగా జర్గన మర్యు ఆర్టీసి 
సమ్మాలను ఈ సందర్ంగా గురుతు చేస్రు. ఖమమాం జిలాలా జనసేన పార్టీ సమ్మాలను ఈ సందర్ంగా గురుతు చేస్రు. ఖమమాం జిలాలా జనసేన పార్టీ 
ఇంఛార్జ్ రామ్ త్ళ్లార్ ఉదయామాలక విద్యారుధిలు  వ్న్్నముకలాంటివారు ఇంఛార్జ్ రామ్ త్ళ్లార్ ఉదయామాలక విద్యారుధిలు  వ్న్్నముకలాంటివారు 
అని ప్రతి రాజకీయ పార్టీలోను విద్యారుధిలు యువత పొషంచే పాత్ర అని ప్రతి రాజకీయ పార్టీలోను విద్యారుధిలు యువత పొషంచే పాత్ర 
కీలకమని అనా్నరు. సంపత్ నాయక్ మాట్లాడుతూ ప్రసుతుత్నికి ఒక కీలకమని అనా్నరు. సంపత్ నాయక్ మాట్లాడుతూ ప్రసుతుత్నికి ఒక 
3 న్లలక త్త్కాలిక కమటిలను నియమంచి కంతకాలం వాటిని 3 న్లలక త్త్కాలిక కమటిలను నియమంచి కంతకాలం వాటిని 
గమనించి వార్లో నిస్వెరధింగా పనిచెసే వార్కి శాశవెత పదవులు గమనించి వార్లో నిస్వెరధింగా పనిచెసే వార్కి శాశవెత పదవులు 
ఇస్తుమని, కషటీంచి పనిచేసే వార్కి ఎపుడు వ్న్నంటే ఉంట్నని అనా్నరు. ఇస్తుమని, కషటీంచి పనిచేసే వార్కి ఎపుడు వ్న్నంటే ఉంట్నని అనా్నరు. 
తెలంగాణా ప్రభ్తవెం వచిచిన తరావెత ప్రతి ఇంటికి జబు ఇస్తుమని ఇపుడు తెలంగాణా ప్రభ్తవెం వచిచిన తరావెత ప్రతి ఇంటికి జబు ఇస్తుమని ఇపుడు 

వాటి మాటే లేదని అనా్నరు. యుదధిం మొదలు పెడుత్నా్నమని ఐతే ఆ యుదధిం ఎవర్ మీద్ కాదని పేదర్కం పైన మాత్రమే వాటి మాటే లేదని అనా్నరు. యుదధిం మొదలు పెడుత్నా్నమని ఐతే ఆ యుదధిం ఎవర్ మీద్ కాదని పేదర్కం పైన మాత్రమే 
అని అనా్నరు. ఆకలితో పోరాటం చేసే రోజులు పోవాలని అందర్కి మంచి రోజులు రావాలని అనా్నరు. జనసేన మంచి ఆశయాలున్న పార్టీ అని జనసేన అధినేత అని అనా్నరు. ఆకలితో పోరాటం చేసే రోజులు పోవాలని అందర్కి మంచి రోజులు రావాలని అనా్నరు. జనసేన మంచి ఆశయాలున్న పార్టీ అని జనసేన అధినేత 
చాలా మంచి వయాకితు అని ఎవర్ కష్టీలు చూడలేని వారని అనా్నరు. ఈ యుదధింలో మనక రాజయాలు రాకపోవచుచి మనం ఒక చర్త్ర అవుద్మని జనసేన అధినేత చాలా మంచి వయాకితు అని ఎవర్ కష్టీలు చూడలేని వారని అనా్నరు. ఈ యుదధింలో మనక రాజయాలు రాకపోవచుచి మనం ఒక చర్త్ర అవుద్మని జనసేన అధినేత 
అన్న మాటలను ఈ సందర్ంగా ఆయన గురుతు చేస్రు. మేము మొదలు పెటటీబొయే ఉదయామం ఉస్మానియ యూనివర్సిటి నుండి ఈరోజే ప్రారంభసుతునా్నమని చెపాపారు.అన్న మాటలను ఈ సందర్ంగా ఆయన గురుతు చేస్రు. మేము మొదలు పెటటీబొయే ఉదయామం ఉస్మానియ యూనివర్సిటి నుండి ఈరోజే ప్రారంభసుతునా్నమని చెపాపారు.

తెలంగాణా విద్్ర్థి విభాగంలో శతఘ్ని న్్స్ పేపర్ ను  ఆవిష్కర్ంచిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: తెలంగాణ జనసేన విద్యూర్థి విభాగం రాష్ట్ర కారయూవర్గ సమావేశం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ తెలంగాణ జనసేన విద్యూర్థి విభాగం నాయకుడు సంపత్ 
నాయక్ ఆధ్వరయూంలో  జర్గంది. ఈ కారయూక్రమానికి  జనసేన పార్టీ తెలంగాణ సేటీట్ ఇంచార్జ్ శంకర్ గౌడ్, ఖమమాం జిల్లా జనసేన పార్టీ ఇంఛార్జ్ రామ్ తాళ్లార్, పోలిట్ 
బ్యూరో సభ్యూలు అర్హమ్ ఖాన్,  ఉమమాడి వరంగల్ ఇంచార్జ్ ఆకుల సుమన్ హాజరయాయూరు. ఈ కారయూక్రమంలో శతఘ్ని న్యూస్ పేపర్ ని సంపత్ నాయక్ ఆద్వరయూంలో 
ఆవిష్కర్ంచడం జర్గంది.  శతఘ్ని న్యూస్ ని నాయకులందరూ కొనియడటం. జనసేన పార్టీ నంచి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తిమని శంకర్ గౌడ్ తెలిపారు. 
క్షేత్రస్థియిలో జనసైనికులు చేసుతినని కారయూక్రమాలన వెలుగులోకి తీసుకురావటానికి మీరు చేసుతినని ప్రయతనిం అద్భుతం అని జనసేన పార్టీ ఖమమాం జిల్లా ఇనాచార్జ్ రామ్ 
తాళ్లార్ కొనియాడారు.

శతఘ్్న న్యాస్ వాటసిప్ నంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews


బద్్వల్ టౌన్ ఇంటంట ప్రచారం
శతఘ్ని న్యూస్: బద్్వల్ టౌన్ ఇంటంట ప్రచారంలో రాష్ట్ర బీజేపీ అదయూక్షులు 
సోము వీర్రాజు గారు, జనసేన త్రిసభయూ కమిటీ సభ్యూలు తాఠంశెటటీ నాగంద్ర, 
ముకరం చాన్, సుంకర శ్రీనివాస్, స్థినిక బద్్వల్ జనసేన నాయకులు 
బసివి రమేష్, తుడిమెళ్ళ మురళీ, ఈశ్వర్ రెడిడి దళిత నాయకులు నరసింహ, 
రామయయూ తదితరులు పాల్్గనానిరు. అనంతరం జనసేన నాయకులు 
అందరూ ఆట్లారు మండల పరయూటన లో పాల్్గనానిరు.

వ్క్తిగత విమర్శలు మాని అభివృద్ధిపై దృష్టి పెటటిండి. జనసేనపార్టి 
కృష్ణా జిల్లా అధ్క్షులు బండ్రెడిడి రామకృషణా

శతఘ్ని న్యూస్: అవనిగడడిలో గల 
కోరుటీ సంటరోలా శనివారం కృష్ణా జిల్లా 
జనసేన పార్టీ కారయూవర్గ సమావేశం 
నిర్వహంచారు. జిల్లా పార్టీ 
ఉపాధయూక్షులు మత్తి వెంకటేశ్వరరావు 
ఆధయూరయూంలో బండ్రెడిడి రాము 
అధయూక్షతన ఈ సమావేశం జర్గంది. 

ఈ కారయూక్రమంలో పాల్్గనని కారయూవర్గ సభ్యూలు తమ నియోజకవరా్గలలో నెలకొనని 
పర్సిథితులన సమావేశం దృష్టీకి తీసుకువచాచారు. అనంతరం రాము విలేకరలాతో 
మాటాలాడుతూ, అధికార వై.ఎస్.ఆర్ కాంగ్రెస్, తెలుగుద్శం పార్టీల నేతలు ఒకర్ని 
మరొకరు విమర్్శంచుకుంట్ అభివృదిధిని గాలికి వదిలేశారనానిరు. మాదక ద్రవాయూలపై 
రెండు పార్టీలు కూడపలుకు్కని విషయం బయటకు రాకుండా గొడవలు సృష్టీసుతినానిరని 
ద్యయూబటాటీరు. కొదిధి రోజుల నంచి రెండు పార్టీల విమర్శలు మీడియాలో చూసుతింటే 
సభయూసమాజం తల దించుకునేల్ ఉననిదనానిరు. ప్రసుతితం రాష్ట్రంలో పాలన రాక్షస 
పాలనన తలపంచేల్ వుననిదని అధికార పార్టీపై విమర్శలు గుప్పంచారు. అవనిగడడి 
శాసనసభ్యూలు సింహాద్రి రమేష్ బాబు తక్షణమే రోడలా నిరామాణం చేపటాటీలని డిమాండ్ 
చేశారు. శాసన సభ్యూలు ప్రజా జీవితంలోకి వచిచా ప్రజల సమసయూలన పర్ష్కర్ంచాలనానిరు. 
ప్రజా సమసయూలు విసమార్సేతి, ప్రజలే బుదిధి చెబుతారని రాము అనానిరు. ఈ కారయూక్రమములో 
జిల్లా జనసేన నాయకులు మర్యు జనసైనికులు తదితురులు పాల్్గనానిరు.

ఆదివారం, 24 అక్టో బర్ 2021

నేట విద్్ద్నమే రేపట భావితరాల భవిష్త్తి జనసేన వైస్ 
ఎంపిపి ఇంటపల్లా ఆనందరాజు

శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన అధినేత శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన అధినేత 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ స్్పర్తితో నేట శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ స్్పర్తితో నేట 
విద్యూద్నమే రేపట భావితరాల విద్యూద్నమే రేపట భావితరాల 
బంగారు భవిషయూతుతి అనే నినాదంతో బంగారు భవిషయూతుతి అనే నినాదంతో 
జనసేన వైస్ ఎంపీపీ ఇంటపలిలా జనసేన వైస్ ఎంపీపీ ఇంటపలిలా 
ఆనంద్ రాజు తన శకితి కొలది ఆనంద్ రాజు తన శకితి కొలది 
సమకూర్చాన పాఠయూ పుసతికాలు సమకూర్చాన పాఠయూ పుసతికాలు 
పంపణీ చేయడం జర్గంది. పంపణీ చేయడం జర్గంది. 
చింతలపలిలా గ్రామంలో చెలులాబోయిన చింతలపలిలా గ్రామంలో చెలులాబోయిన 
ద్విశ్రీ అనే విద్యూర్థికి జనసేన ద్విశ్రీ అనే విద్యూర్థికి జనసేన 

సంయుకతి కారయూదర్్శ గుబ్బల రవికుమార్ చేతుల మీదగా అందజేయడం జర్గంది. సంయుకతి కారయూదర్్శ గుబ్బల రవికుమార్ చేతుల మీదగా అందజేయడం జర్గంది. 
ఈ కారయూక్రమంలో సుద్ మోహన్ రంగా, మధు, కిరణ్ మర్యు చింతలపలిలా ఈ కారయూక్రమంలో సుద్ మోహన్ రంగా, మధు, కిరణ్ మర్యు చింతలపలిలా 
జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

ఐదవ రోజు సభ్త్వ నమోదు క్టలాను అందజేసిన 
రాజోలు వైస్ ఎంపిపి ఇంటపల్లా ఆనందరాజు

శతఘ్ని న్యూస్: పార్టీ కారయూకరతిలకు శతఘ్ని న్యూస్: పార్టీ కారయూకరతిలకు 
అండగా ఉండాలనే సంకల్పంతో అండగా ఉండాలనే సంకల్పంతో 
క్రియాశీలక సభయూత్వం నమోద్ క్రియాశీలక సభయూత్వం నమోద్ 
కారయూక్రమానిని పవన్ కళ్యూణ్ కారయూక్రమానిని పవన్ కళ్యూణ్ 
చేపటాటీరు. ఈ కారయూక్రమంలో చేపటాటీరు. ఈ కారయూక్రమంలో 
భాగంగా తూరు్పగోద్వర్ భాగంగా తూరు్పగోద్వర్ 
జిల్లా రాజోలు నియోజకవర్గం జిల్లా రాజోలు నియోజకవర్గం 
చింతలపలిలా గ్రామంలో రాజోలు చింతలపలిలా గ్రామంలో రాజోలు 

మండల పర్షత్ ఉపాధయూక్షుడు( వైస్ ఎంపీపీ) ఇంటపలిలా ఆనందరాజు నండి జనసేన మండల పర్షత్ ఉపాధయూక్షుడు( వైస్ ఎంపీపీ) ఇంటపలిలా ఆనందరాజు నండి జనసేన 
పార్టీలో క్రియాశీలక సభ్యూలుగా చేర్న కారయూకరతిలకు ఐదవ రోజు సభయూత్వ నమోద్ పార్టీలో క్రియాశీలక సభ్యూలుగా చేర్న కారయూకరతిలకు ఐదవ రోజు సభయూత్వ నమోద్ 
కిటలాన పంపణి చేశారు. ఈ యొక్క కిట్ లో సభయూత్వ నమోద్ కారుడితో పాటు, 5 కిటలాన పంపణి చేశారు. ఈ యొక్క కిట్ లో సభయూత్వ నమోద్ కారుడితో పాటు, 5 
లక్షల ప్రమాద భీమా పత్రం, పార్టీ యొక్క 7 సిద్ధింతాలతో కూడిన పవన్ కళ్యూణ్ లక్షల ప్రమాద భీమా పత్రం, పార్టీ యొక్క 7 సిద్ధింతాలతో కూడిన పవన్ కళ్యూణ్ 
ఫొటో, అధయూక్షుల వార్ మనోగతం యొక్క వివరాలు, ఒక నోట్ బుక్ అందించారు. ఫొటో, అధయూక్షుల వార్ మనోగతం యొక్క వివరాలు, ఒక నోట్ బుక్ అందించారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ తూరు్ప గోద్వర్ జిల్లా సంయుకతి కారయూదర్్శ గుబ్బల ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ తూరు్ప గోద్వర్ జిల్లా సంయుకతి కారయూదర్్శ గుబ్బల 
రవి కిరణ్ చేతుల మీద్గా క్రియాశీలక సభయూత్వం తీసుకుననివార్కి ఇంటకెళిలా ఇవ్వడం రవి కిరణ్ చేతుల మీద్గా క్రియాశీలక సభయూత్వం తీసుకుననివార్కి ఇంటకెళిలా ఇవ్వడం 
జర్గంది. ఈ కారయూక్రమంలో మారలా పూడి మధు, స్ద్ మోహనరంగా, పప్పళ్ళ జర్గంది. ఈ కారయూక్రమంలో మారలా పూడి మధు, స్ద్ మోహనరంగా, పప్పళ్ళ 
లక్షష్మణరావు,కోళలా మలిలా, వేగ రౌతు భాన గణేష్, కోళలా వేణు, శిర్గనీడి స్యిరాం లక్షష్మణరావు,కోళలా మలిలా, వేగ రౌతు భాన గణేష్, కోళలా వేణు, శిర్గనీడి స్యిరాం 
మర్యు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.మర్యు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

ఐ.పోలవరం: ‘మార్పు’ మొదలయ్ంద్ టడిపి నుండి జనసేనలోక్
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు, ముమిమాడివరం నియోజకవర్గ శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు, ముమిమాడివరం నియోజకవర్గ 
ఇనాచార్జ్ పతాని బాలక్రిషణా ఆధ్వరయూంలో తూరు్పగోద్వర్ జిల్లా జనసేన పార్టీ ఇనాచార్జ్ ఇనాచార్జ్ పతాని బాలక్రిషణా ఆధ్వరయూంలో తూరు్పగోద్వర్ జిల్లా జనసేన పార్టీ ఇనాచార్జ్ 
కంద్ల ద్రే్గష్ సమక్షంలో ముమిమాడివరం నియోజకవర్గం జి వేమవరం గ్రామ కంద్ల ద్రే్గష్ సమక్షంలో ముమిమాడివరం నియోజకవర్గం జి వేమవరం గ్రామ 
మాజీ సొసైటీ ప్రెసిడంట్ కోళలా వీరభద్రరావు మర్యు ఐ.పోలవరం శెటటీబలిజ సంఘ మాజీ సొసైటీ ప్రెసిడంట్ కోళలా వీరభద్రరావు మర్యు ఐ.పోలవరం శెటటీబలిజ సంఘ 
యువజన అధయూక్షులు కొప్పశెటటీ ద్ర్గ గణేష్ టీడీపీ నండి జనసేన పార్టీలో చేరడం యువజన అధయూక్షులు కొప్పశెటటీ ద్ర్గ గణేష్ టీడీపీ నండి జనసేన పార్టీలో చేరడం 
జర్గంది. వార్కి కంద్ల ద్రే్గష్ పార్టీ కండువా కప్ప జనసేన పార్టీ లోకి స్దరంగా జర్గంది. వార్కి కంద్ల ద్రే్గష్ పార్టీ కండువా కప్ప జనసేన పార్టీ లోకి స్దరంగా 
ఆహా్వనించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మర్యు జనసైనికులు ఆహా్వనించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మర్యు జనసైనికులు 
పాలో్గనానిరు.పాలో్గనానిరు.

శతఘ్్న న్యాస్: జనసేన పార్టీ ప్రతిష్టీతమాకంగా చేపటిటీన “మన నది - 
మననుడి” కారయాక్రమంలో భాగంగా అనపర్తు నియోజకవర్గం, పెదపూడి 
మండలం లోని రామేశవెరం గ్రామంలో నిరవెహంచిన జనసేన ఆత్మాయ “కవి 
సమేమాళనం” లో  మన జనసేన పార్టీ నియొజకవర్గ ఇనాఛార్జ్ మర్రెడి్డ శ్రీనివాస్ 
గారు, జిలాలా అధయాక్షులు శ్రీ కందుల దురే్గష్ గారు మర్యు  తూరుపాగోద్వర్ 
జిలాలా ఉపాధయాక్షురాలు శ్రీమతి సుంకర కృష్్ణవేణి గారు, కారయాదర్శి షేక్ అమీనా 
గారు, పాఠంసెటిటీ కాశీరాణి గారు, డాకటీర్ సెల్ రాష్టీ కారయాదర్శి నాగమానస 
గారు, కడలి ఈశవెర్గారు, శిర్ష్, వ్ంకటలక్ష్మి గారు, జనసేన నాయకలు, 
వీరమహళలు, జనసైనికలు పాల్్గనడం జర్గంది.

శతఘ్్న న్యాస్ వాటసిప్ నంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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ఆదివారం, 24 అక్టో బర్ 2021

మారుమూల గ్రామాలోలా ఉండే స్మానయా జనసైనుకడు చేసే కారయాక్రమాలను సైతం 
బాహయాప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మర్యు వార్ గళాని్న వినిపంచడానికి మీ ముందుక 
వచిచింది శతఘ్్న న్యాస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికలు చేసే కారయాక్రమాలను మా వాటసిప్ 
నంబర్ క పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయాక్రమాలను మా వ్బ్ సైట్ మర్యు ఈ-పేపర్ 
లో ప్రచుర్ంచడం జరుగుత్ంది.

మా వాటసిప్ నంబర్: 9391115789

శతఘ్్న న్యాస్: ధరమావరం పటటీణంలో వంద సంవతసిరాల నుంచి 
ఉన్న మార్కాట్ ను కూలదోసి ప్రజలక అనాయాయం, అక్రమం 
చేయడం, ప్రభ్తవె అధికారులు ఏకపక్షంగా వయావహర్స్తు 
ఎమ్మాలేయాకి అనుకూలంగా పని చేసుతునా్నరని జనసేన పార్టీ 
ప్రధాన కారయాదర్శి శ్రీ చిలకం మధుస్దన్ ర్డి్డ చెపాపారు. 
ఈ మార్కాట్లా కాయగూరల, పండలా వాయాపారసుతులక ఎలాంటి 
అనాయాయం జర్గనా జనసేన పార్టీ ఆ చిరు వాయాపారులక అండగా 
ఉంటుందనా్నరు. పార్టీ జిలాలా ప్రధాన కారయాదర్శి శ్రీ గొట్లారు ద్సర్ 
రామాంజనేయులు, మతసి్యకార వికాస విభాగం రాష్ట్ర ప్రధాన 
కారయాదర్శి శ్రీ బెసతు శ్రీనివాసులు పాల్్గనా్నరు.

గిర్జనుల సమస్లు తెలుసుకునేందుకు మన్ం గ్రామాలోలా పర్టంచిన 
జనసేన నాయకులు సాయబాబా

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ జిల్లా ఏజెనీసి ప్ంతం 
అరకువేలి మండలం బండం పంచాయతీ 
పర్ధిలో గల పలు గ్రామాలోలా నేడు జనసైనికులు 
ఆయా గ్రామాల జనసేన పార్టీ అభిమానలు, 
కారయూకరతిలు ఆధ్వరయూంలో పలు గ్రామాలోలా 
పరయూటంచారు. ఈ పరయూటనలో జ్వరాలతో 
బాధపడుతునని గర్జనలన పరామర్్శంచి 
ఈ గ్రామాలోలా అందర్కీ వైదయూ సద్పాయం 
పూర్తిస్థియిలో అంద్తుంద్ లేకా నిరలాక్షష్య 
ధోరణిలో ఆసుపత్రి సిబ్బంది వయూవహర్సుతినానిరనే 

విషయంపై గ్రామసుథిలన అడిగ తెలుసుకునానిరు. అల్గ ఆయా గ్రామాలోలా మౌలిక సద్పాయాలు 
పూర్తిస్థియిలో ఉనానియా లేవా అని గర్జనలు దగ్గర ఆరా తీశారు. మీకు ఎటువంట సమసయూలు, 
ఇబ్బంద్లు వాటలిలానా మీ పంచాయతీ పర్ధిలో కూడా జనసైనికులు ఉనానిరని, వార్కి తెలియజేసేతి 
తక్షణమే ఉననితాధికారులకు తెలియజేసి, పర్ష్్కరం అయ్యూల్ చేస్తిరని లేకుంటే మీతో మమేకమై 
సమసయూ పర్ష్్కరం అయ్యూ వరకు పోరాటం చేస్తిరని జనసేన నాయకులు స్యిబాబా తెలిపారు. 
అల్గ రాబోయ్ రోజులోలా గర్జనలకు అనిని సద్పాయాలు పూర్తిస్థియిలో అంద్లనాని, మనయూం 
అభివృదిధి చెంద్లనని,  పర్పాలన బాగుండాలనాని జనసేన పార్టీకి మీరు అందరూ కలిసి మద్దతు తెలిప 
గెలిపంచాలని కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు స్యిబాబా మర్యు  జనసైనికులు 
కారయూకరతిలు, అభిమానలు అధికసంఖయూలో పాల్్గనానిరు.

పేర్కే తిర్పతి సామార్టి  సిటీ ఒక్క రాత్రి కుర్సిన వరాషానికే అదోగతి! జనసేన పార్టి 

తిర్పతి నియోజకవర్గ ఇంఛార్జ్ క్రణ్  రాయల్ 
శతఘ్ని న్యూస్: హుదూద్  తుఫాన్  వసేతినో, సునామీ ల్ంటవి వసేతినో ప్రజలు 
చనిపోవడం చూస్తి ఉంటాం, కానీ త్రుపత్లో నినని రాత్రి కుర్సిన స్వల్ప 
వరాషానికే “వెస్టీ  చర్చా వద్ద ఉనని అండర్  బ్రిడిజ్ లో నీళ్లా నిలబడి కొతతిగా పెళిలా 
అయిన పెళిలా కూతురు గారు చనిపోవటం ఎంతో బాధాకరమైన విషయం. 

వార్ ఆతమాకు శాంత్ చేకూరాలని ఆ భగవంతునిని ప్ర్ధిస్తి “జనసేన పార్టీ తరపున వార్ కుటుంబానికి ప్రగాఢ స్నభూత్ 
తెలియజేసుతినానిం. ఈ ప్రభ్త్వం మీద వసుతినని వయూత్రేకతన రాష్ట్ర ప్రజల దృష్టీని మళిలాంచడానికే ఈ దీక్షలు చేపటటీడం 
జరుగుతుంది. ప్రజల ఇబ్బంద్లన దృష్టీలో ఉంచుకుని రోడులా బాగు చేయాలి అని డ్రైనేజీ వయూవసథిన సర్ చేయాలి అనే 
ద్నిమీద గతంలో జనసేన పార్టీ ఉదయూమ రూపంలో ఈ ప్రభ్తా్వనికి తెలియ చేసినప్పటకీ, ఈ ప్రభ్త్వం మాకు పటటీనటులా 
వయూవహర్సుతింది, వీర్కి దీక్షల మీద పెటటీన దృష్టీ ప్రజా సమసయూల మీద అద్్వనంగా ఉనని రోడలామీద లేద్. త్రుపత్ పటటీణం 
నంద్ ఇప్పటకైనా ఈ డ్రైనేజీ వయూవసథిన, అద్్వనంగా ఉనని రోడలాన వెంటనే బాగుచేసి ప్రజల ప్ణాలన కాపాడాలని ఈ రాష్ట్ర 
ప్రభ్తా్వనికి, మునిసిపల్  అధికారులకు జనసేన పార్టీ తరపున డిమాండ్  చేసుతినానిం.

శిధిల్వసథిలో అంగనా్వడీ మర్యు ప్రాధమిక పాఠశాలలు: 

జనసేనపార్టి నియోజకవర్గ ఇంఛార్జ్ డాకటిర్ యుగంధర్ పొనానిల

శతఘ్ని న్యూస్: కారే్వటనగరం మండలం కారే్వటనగరం పంచాయితీ 
విజయమాంబాపురం అంగనా్వడీ మర్యు ప్థమిక పాఠశాల 
శిథిల్వసథిలో ఉననిదని జనసేన పార్టీ నియోజకవర్గ ఇంఛార్జ్ డాకటీర్ 
యుగంధర్  తెలిపారు. పాఠశాలన సందర్్శంచి, ఈ సందరభుంగా 
ఆయన మాటాలాడుతూ 1984వ సంవతసిరంలో కటటీన ఈ భవనం 
ప్రసుతితం శిథిల్వసథిలో ఉంది. 37 సంవతసిరాలుగా ఇద్ భవనంలోనే 
పలలాలు విదయూనభయూసిసుతినానిరు. ఇక ఏ మాత్రం కొనస్గంచడానికి వీలులేని 
పర్సిథిత్లో ఉండటం ఎపు్పడు పడిపోతుందో తెలియని పర్సిథిత్లో 
పాఠశాల భవనం ఉందని, ఒకవేళ పాఠశాల వేళలో ఏదైనా ప్రమాదం 
జర్గతే భావిభారత భవిషయూత్ తరాలకు నషటీం జర్గ ప్రమాదం ఉందని 
ఆగ్రహం వయూకతిం చేశారు. దీని గుర్ంచి పది సంవతసిరాలుగా ఇక్కడి 
ప్రజలు ప్ధేయ పడుతునాని పటటీంచుకునే నాథుడే లేదని గ్రామసుతిలు 
వాపోతునానిరు. నాడు నేడు రేపు ఇద్ ద్సిథిత్లో ఉందని ఎద్్దవా చేశారు. 
ఇప్పటకైనా జిల్లా అధికారులు, వెంటనే స్పందించి విద్యూరుథిలకు పాఠశాల 
భవనం నిర్మాంచ వలసిందిగా కోరుతునానిన. ఒక వారం రోజులోలా 
గ్ండ్ అయ్యూ విధంగా అధికారులు చరయూలు తీసుకోవాలనే జనసేన 
పార్టీ గంగాధర నెల్లారు నియోజకవర్గం తరఫున విజ్ఞపతి చేసుతినానిన. 
మీరు అల్ చేయని పక్షంలో కారే్వటనగరం మండలంలో భిక్షాటన చేసి, 
దీనితో పాటు జనసేన పార్టీ సహాయం అందించి పాఠశాల భవనం 
నిర్మాస్తిమని హెచచార్ంచారు. పలలాల భవిషయూతుతి మాకు ముఖయూమని, ఈ 
సందరభుంగా పలలాలు దైవాంశ సంభూతులు అని కొనియాడారు. వార్కి 
అనాయూయం జర్గతే సహంచేది లేదని తీవ్ర అసహనం వయూకతిం చేశారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో మండల అధయూక్షులు శోభన బాబు, గౌరవ అధయూక్షులు భాన 
చందర్ రెడిడి, మండల అధికార ప్రత్నిధి వెంకటేష్, కారయూదరు్శలు రాజేష్, 
నరేష్, అనానిమలై, నియోజకవర్గ సమన్వయకరతి రాఘవేంద్ర, మర్యు 
గ్రామసుతిలు తదితురులు పాల్్గనానిరు.

రాజమహంద్రవరం నగరంలో శ్రమద్నం కార్క్రమం చేపటటిన జనసేన 
పార్టి సిటీ ఇంఛార్జ్ అనుశ్రీ సత్నారాయణ

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ కొణిదెల 
పవన్ కళ్యూణ్ గార్ పలుపు మేరకు శ్రమద్నం 
కారయూక్రమం చేపటటీన రాజమహంద్రవరం 
జనసేన పార్టీ. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూఅత్థిగా 
తూరు్పగోద్వర్ జిల్లా అధయూక్షులు శ్రీ కంద్ల ద్రే్గష్ 
గార్ చేతుల మీదగా ఈ యొక్క శ్రమద్న కారయూక్రమం 
స్థినిక తాడితోట జంక్షన్ వద్ద అధా్వనంగా ఉనని 
రోడలాన, గుంటలన కంద్ల ద్రే్గష్, అనశ్రీ 
సతయూనారాయణ, Y. శ్రీనివాస్  పూడిచా శ్రమద్నం 
చేశారు. అనంతరం కంద్ల ద్రే్గష్ మాటాలాడుతూ 
ప్రసుతిత అధికార పార్టీ ప్రత్పక్ష పార్టీలు ఒకర్పై ఒకరు 

బురద చలులాకుంట్ ప్రజల యొక్క ఇబ్బంద్ల విషయాలన పూర్తిగా మర్చాపోయి ప్రజల ఇబ్బంద్లు 
పెటటీడం సర్కాదని, మా జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేపటటీన శ్రమద్నం కారయూక్రమానికి 
ప్రత్ నియోజకవర్గంలో అన్హయూమైన స్పందన మర్యు ప్రజలు సహకర్ంచడం ఆనందద్యకమని 
తెలియజేశారు. ప్రభ్త్వం ఇకనైనా మేల్్కని ఈ రోడుడి మరమమాతులన పూర్తిచేయాలని ద్రే్గష్ 
తెలియజేశారు. అనంతరం సిటీ ఇంఛార్జ్ అనశ్రీ సతయూనారాయణ మాటాలాడుతూ రోడలా అధా్వన పర్సిథిత్ని 
దృష్టీలో ఉంచుకొని ప్రభ్త్వం ఇకనైనా స్పందించి ప్రజా సమసయూలపై దృష్టీ స్ర్ంచాలని ప్రజలకు 
ఉపయోగపడే ర్త్లో రోడుడి మరమమాతుతి పనలన సకాలంలో పూర్తి చేసి చక్కట రోడుడి మారా్గలన 
ఏరా్పటు చేయాలని జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేశారు. లేనిపక్షంలో జనసేన పార్టీ ఎపు్పడూ ప్రజల 
కోసం ముంద్ండి ప్రజా సమసయూలపై పోరాటం చేసుతిందని తెలియజేశారు. అనంతరం వై శ్రీనివాస్ 
మాటాలాడుతూ ఈ యొక్క శ్రమద్నం ఈ కారయూక్రమంలో పాలు పంపులు పంచుకునని ప్రత్ ఒక్క జనసేన 
నాయకులకు, జనసైనికులకు, వీర మహళలకు అభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లా 
కారయూదరు్శలు జామి సతయూనారాయణ, YVD ప్రస్ద్, గెడడిం నాగరాజు సిటీ జనసేన నాయకులు వీర 
మహళలు జనసైనికులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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