
సోమవారం, 25 అక్టో బర్ 2021

శ్రమదానం కొనసాగంచాలని జనసేనాని పిలుపు
జనసేన పార్టీ చేపట్టీ ఏ కార్యక్రమమైనా జనసేన పార్టీ చేపట్టీ ఏ కార్యక్రమమైనా 
సామాన్య ప్రజానీకం కష్టీలను, వారి నిత్య సామాన్య ప్రజానీకం కష్టీలను, వారి నిత్య 
జీవనంలో ఎదుర్కంటున్న రాజకీయ ఒత్తిళ్లను జీవనంలో ఎదుర్కంటున్న రాజకీయ ఒత్తిళ్లను 
దూరం చేసేలా ఉండాలని పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ దూరం చేసేలా ఉండాలని పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ 
పవన్ కలా్యణ్ గారు స్పషటీం చేశారు. రాష్టంలో పవన్ కలా్యణ్ గారు స్పషటీం చేశారు. రాష్టంలో 
ఛిద్రమైపోయిన రహదారుల గురించి ప్రజాసావామ్య ఛిద్రమైపోయిన రహదారుల గురించి ప్రజాసావామ్య 
పద్ధత్లో మందుగా సమస్యను అందరి దృష్టీకి పద్ధత్లో మందుగా సమస్యను అందరి దృష్టీకి 
తీసుకువెళ్్ల... కనీసం మరమ్మతులకు తగిన గడువు తీసుకువెళ్్ల... కనీసం మరమ్మతులకు తగిన గడువు 
ఇచిచినా ప్రభుతవాం స్పందంచలేదనా్నరు. అప్్పడే ఇచిచినా ప్రభుతవాం స్పందంచలేదనా్నరు. అప్్పడే 
శ్రమదానం దావారా మరమ్మతులను జనసేన పార్టీ శ్రమదానం దావారా మరమ్మతులను జనసేన పార్టీ 
చేపడితే ప్రభుతవాం అనుసరించిన పోకడలను చేపడితే ప్రభుతవాం అనుసరించిన పోకడలను 

ప్రజలందరూ చూశారానా్నరు. ఈ కార్యక్రమానికి జాతీయ సాథాయిలో సానుకూల స్పందన వచిచింద... శ్రమదానం స్ఫూరితిని కొనసాగించాలని పిలుప్నిచాచిరు. ప్రజలందరూ చూశారానా్నరు. ఈ కార్యక్రమానికి జాతీయ సాథాయిలో సానుకూల స్పందన వచిచింద... శ్రమదానం స్ఫూరితిని కొనసాగించాలని పిలుప్నిచాచిరు. 
పార్టీ కార్యక్రమం రాష్ట సాథాయి కావచ్చి, జిలా్ల, మండల సాథాయిలో ఏ కార్యక్రమం నిరవాహంచినా మందుగా ఆ పరిధిలో దెబ్బ త్ని ఉన్న ఒక రోడుడుకు మరమ్మతు చేయాలని పార్టీ కార్యక్రమం రాష్ట సాథాయి కావచ్చి, జిలా్ల, మండల సాథాయిలో ఏ కార్యక్రమం నిరవాహంచినా మందుగా ఆ పరిధిలో దెబ్బ త్ని ఉన్న ఒక రోడుడుకు మరమ్మతు చేయాలని 
స్చించారు. ఆదవారం ఉదయం నుంచి హైదరాబాద్ లోని పార్టీ కారా్యలయంలో నిరవాహంచిన జిలా్ల అధ్యక్షుల సమావేశంలో పలు అంశాలపై చరిచించారు. ఈ స్చించారు. ఆదవారం ఉదయం నుంచి హైదరాబాద్ లోని పార్టీ కారా్యలయంలో నిరవాహంచిన జిలా్ల అధ్యక్షుల సమావేశంలో పలు అంశాలపై చరిచించారు. ఈ 
సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కలా్యణ్ గారు మాట్్లడుతూ “సగటు మనిష్ అభివృద్ధ, తదావారా రాష్్రాభివృద్ధ అనేద మన పార్టీ లక్ష్ం. మనం ప్రజాపక్ం వహసుతినా్నం. ఎవరికీ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కలా్యణ్ గారు మాట్్లడుతూ “సగటు మనిష్ అభివృద్ధ, తదావారా రాష్్రాభివృద్ధ అనేద మన పార్టీ లక్ష్ం. మనం ప్రజాపక్ం వహసుతినా్నం. ఎవరికీ 
భయపడేద లేదు. ఏ అంశాన్్ననా ప్రజా కోణంలోనే విశ్్లష్ంచి వారికి అండగా నిలుదా్దం. ప్రత్ జిలా్లలో పర్యటనకు షెడ్్యల్స్ సిద్ధం చేసుతినా్నం. జిలా్లకు వెళ్ళినప్్పడే భయపడేద లేదు. ఏ అంశాన్్ననా ప్రజా కోణంలోనే విశ్్లష్ంచి వారికి అండగా నిలుదా్దం. ప్రత్ జిలా్లలో పర్యటనకు షెడ్్యల్స్ సిద్ధం చేసుతినా్నం. జిలా్లకు వెళ్ళినప్్పడే 
అక్కడ పార్టీ అంశాలపై సమగ్ంగా సమీక్లు నిరవాహసాతిను” అనా్నరు. పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “పార్టీ అక్కడ పార్టీ అంశాలపై సమగ్ంగా సమీక్లు నిరవాహసాతిను” అనా్నరు. పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “పార్టీ 
శ్రేణులను జిలా్ల అధ్యక్షులు, కార్యవర్ం అనుసంధానం చేసుకొంటూ మన అధ్యక్షుల వారి ఆలోచనలను మందుకు తీసుకువెళ్్లలి. నిర్్దశిత ప్రణాళ్క ప్రకారం జిలా్ల శ్రేణులను జిలా్ల అధ్యక్షులు, కార్యవర్ం అనుసంధానం చేసుకొంటూ మన అధ్యక్షుల వారి ఆలోచనలను మందుకు తీసుకువెళ్్లలి. నిర్్దశిత ప్రణాళ్క ప్రకారం జిలా్ల 
కార్యవర్ సమావేశంలో చరిచించాలి. పార్టీ ఇచేచి కార్యక్రమాలను ప్రభావవంతంగా నిరవాహంచాల”ని చెపా్పరు. పార్టీ మండల, గ్రామ సాథాయి కమిటీల నియామకానికి కార్యవర్ సమావేశంలో చరిచించాలి. పార్టీ ఇచేచి కార్యక్రమాలను ప్రభావవంతంగా నిరవాహంచాల”ని చెపా్పరు. పార్టీ మండల, గ్రామ సాథాయి కమిటీల నియామకానికి 
స్చనలు, సలహాలు ఇచాచిరు.స్చనలు, సలహాలు ఇచాచిరు.

• తవారలో మండలాధ్యక్షులు, కమిటీల నియామకం• తవారలో మండలాధ్యక్షులు, కమిటీల నియామకం
ఆంధ్రప్రదేశ్ వా్యపతింగా తవారలో జరగబోయే మని్పపల్ ఎని్నకలో్ల పూరితి సాథాయిలో అభ్యరు్ధలను బరిలోకి నిలపాలని జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ వా్యపతింగా తవారలో జరగబోయే మని్పపల్ ఎని్నకలో్ల పూరితి సాథాయిలో అభ్యరు్ధలను బరిలోకి నిలపాలని జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
నిర్ణయించారని పార్టీ తూరు్పగోదావరి జిలా్ల అధ్యక్షులు శ్రీ కందుల దుర్్ష్ స్పషటీం చేశారు. మనిస్పాలిటీలు, కారో్పర్షన్లలో ప్రత్ డివిజన్, వారుడులో్ల జనసేన అభ్యరు్ధలను నిర్ణయించారని పార్టీ తూరు్పగోదావరి జిలా్ల అధ్యక్షులు శ్రీ కందుల దుర్్ష్ స్పషటీం చేశారు. మనిస్పాలిటీలు, కారో్పర్షన్లలో ప్రత్ డివిజన్, వారుడులో్ల జనసేన అభ్యరు్ధలను 
నిలబెట్టీ వారి విజయం కోసం కృష్ చేయాలని స్చించినటుటీ తెలిపారు. ఆదవారం హైదరాబాద్ లోని జనసేన పార్టీ కంద్ర కారా్యలయంలో జిలా్లల అధ్యక్షులతో శ్రీ పవన్ నిలబెట్టీ వారి విజయం కోసం కృష్ చేయాలని స్చించినటుటీ తెలిపారు. ఆదవారం హైదరాబాద్ లోని జనసేన పార్టీ కంద్ర కారా్యలయంలో జిలా్లల అధ్యక్షులతో శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు, పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు సమీక్షా సమావేశం నిరవాహంచారు. జిలా్లల వార్గా పార్టీ కార్యక్రమాలతో పాటు రాష్ట వా్యపతింగా ప్రజలు కళ్్యణ్ గారు, పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు సమీక్షా సమావేశం నిరవాహంచారు. జిలా్లల వార్గా పార్టీ కార్యక్రమాలతో పాటు రాష్ట వా్యపతింగా ప్రజలు 
ఎదుర్కంటున్న సమస్యలపై సమావేశంలో సుధీర్ంగా చరిచించారు. ఉదయం 11గం. నుంచి సాయంత్ం 6 గంటల వరకు ఈ సమీక్షా సమావేశం కొనసాగింద. జిలా్లల ఎదుర్కంటున్న సమస్యలపై సమావేశంలో సుధీర్ంగా చరిచించారు. ఉదయం 11గం. నుంచి సాయంత్ం 6 గంటల వరకు ఈ సమీక్షా సమావేశం కొనసాగింద. జిలా్లల 
అధ్యక్షులు ఇచిచిన నివేదకలను సమీక్ంచి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు వారికి పలు స్చనలు చేశారు. సమావేశం అనంతరం శ్రీ కందుల దుర్్ష్, అనంతప్రం జిలా్ల అధ్యక్షులు శ్రీ అధ్యక్షులు ఇచిచిన నివేదకలను సమీక్ంచి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు వారికి పలు స్చనలు చేశారు. సమావేశం అనంతరం శ్రీ కందుల దుర్్ష్, అనంతప్రం జిలా్ల అధ్యక్షులు శ్రీ 
ట్.సి. వరుణ్, ప్రకాశం జిలా్ల అధ్యక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్, విజయవాడ నగర అధ్యక్షులు శ్రీ పోత్న వెంకట మహేష్, నల్్లరు జిలా్ల అధ్యక్షులు శ్రీ చెనా్నరెడిడు మనుక్ంత్ రెడిడులతో ట్.సి. వరుణ్, ప్రకాశం జిలా్ల అధ్యక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్, విజయవాడ నగర అధ్యక్షులు శ్రీ పోత్న వెంకట మహేష్, నల్్లరు జిలా్ల అధ్యక్షులు శ్రీ చెనా్నరెడిడు మనుక్ంత్ రెడిడులతో 
కలసి సమావేశం వివరాలను తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ దుర్్ష్ మాట్్లడుతూ “పార్టీ అధ్యక్షుల వారితో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో తొమి్మద అంశాలపై తీరా్మనం కలసి సమావేశం వివరాలను తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ దుర్్ష్ మాట్్లడుతూ “పార్టీ అధ్యక్షుల వారితో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో తొమి్మద అంశాలపై తీరా్మనం 
చేయడం జరిగింద. జిలా్ల అధ్యక్షులను నియమించిన జిలా్లలో్ల నవంబర్ 15వ తేదీ నాట్కి పార్టీ మండలాధ్యక్షులు, మండల కమిటీల నియామక ప్రక్రియ పూరితి చేయాలని చేయడం జరిగింద. జిలా్ల అధ్యక్షులను నియమించిన జిలా్లలో్ల నవంబర్ 15వ తేదీ నాట్కి పార్టీ మండలాధ్యక్షులు, మండల కమిటీల నియామక ప్రక్రియ పూరితి చేయాలని 
నిర్ణయించారు. ఈ ప్రక్రియ మొతతిం 15 రోజులలో పూరితి చేయాలని అధ్యక్షుల వారు ఆదేశించారు. తవారలో పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి జిలా్లల పర్యటనలు నిర్ణయించారు. ఈ ప్రక్రియ మొతతిం 15 రోజులలో పూరితి చేయాలని అధ్యక్షుల వారు ఆదేశించారు. తవారలో పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి జిలా్లల పర్యటనలు 
ప్రారంభం కానునా్నయి. పర్యటనలో్ల భాగంగా అధ్యక్షుల వారు ప్రత్ జిలా్లలో్ల సమీక్షా సమావేశాలు ఏరా్పటు చేసి అక్కడ జరుగుతున్న కార్యక్రమాలపై సమీక్సాతిరు. అనంతరం ప్రారంభం కానునా్నయి. పర్యటనలో్ల భాగంగా అధ్యక్షుల వారు ప్రత్ జిలా్లలో్ల సమీక్షా సమావేశాలు ఏరా్పటు చేసి అక్కడ జరుగుతున్న కార్యక్రమాలపై సమీక్సాతిరు. అనంతరం 
కారా్యచరణకు రూపకల్పన చేసాతిరు. దీంతో పాటు జిలా్లలవా్యపతింగా ప్రజలు ఎదుర్కంటున్న సమస్యలు, ఇసుక తవవాకాలు, అక్రమ మైనింగ్, పోలీస్ శాఖకు సంబంధించిన కారా్యచరణకు రూపకల్పన చేసాతిరు. దీంతో పాటు జిలా్లలవా్యపతింగా ప్రజలు ఎదుర్కంటున్న సమస్యలు, ఇసుక తవవాకాలు, అక్రమ మైనింగ్, పోలీస్ శాఖకు సంబంధించిన 
అంశాలపై సమావేశంలో చరిచించాం. ఈ ప్రభుతవాం అధికారంలోకి వచిచిన తరావాత ప్రత్ రోజు 144 సెక్న్, సెక్న్ 30లు అమలో్ల ఉండడం, చిన్నపాట్ వినత్పత్ం ఇవవాడానికి అంశాలపై సమావేశంలో చరిచించాం. ఈ ప్రభుతవాం అధికారంలోకి వచిచిన తరావాత ప్రత్ రోజు 144 సెక్న్, సెక్న్ 30లు అమలో్ల ఉండడం, చిన్నపాట్ వినత్పత్ం ఇవవాడానికి 
కూడా పోలీసులు అడడుగించి, ఇబ్బందులుపెటటీడం వంట్ అంశాలు, శాంత్ భద్రతల అంశాలను పార్టీ అధ్యక్షుల దృష్టీకి తీసుకువచాచిం. ప్రభుతవా పథకాల అమలు వ్యవహారంలో కూడా పోలీసులు అడడుగించి, ఇబ్బందులుపెటటీడం వంట్ అంశాలు, శాంత్ భద్రతల అంశాలను పార్టీ అధ్యక్షుల దృష్టీకి తీసుకువచాచిం. ప్రభుతవా పథకాల అమలు వ్యవహారంలో 
ఫంచను్ల ఆపివేయడం, ర్షన్ కారుడులు ఎత్తివేయడం, అమ్మ ఒడి వాయిదా వేయడం లబ్్దదారులకు నా్యయంగా అందాలిస్న లబ్్ద రాకపోవడం వంట్ అంశాలు సమావేశంలో ఫంచను్ల ఆపివేయడం, ర్షన్ కారుడులు ఎత్తివేయడం, అమ్మ ఒడి వాయిదా వేయడం లబ్్దదారులకు నా్యయంగా అందాలిస్న లబ్్ద రాకపోవడం వంట్ అంశాలు సమావేశంలో 
చరచికు వచాచియి. జిలా్లల వార్గా ప్రతే్యకంగా ఉన్న సమస్యలపై జనసేన శ్రేణులు పోరాటం చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింద. సాథానిక సమస్యల మీద పోరాటం చేయాలని, చరచికు వచాచియి. జిలా్లల వార్గా ప్రతే్యకంగా ఉన్న సమస్యలపై జనసేన శ్రేణులు పోరాటం చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింద. సాథానిక సమస్యల మీద పోరాటం చేయాలని, 
రాష్ట సాథాయిలో ప్రజలు ఎదుర్కంటున్న సమస్యల మీద అధ్యయనం చేసి ఒక నోట్ తయారు చేసి జిలా్ల అధ్యక్షులు, కార్యవరా్నికి పంపాలని అధ్యక్షుల వారు స్చించారు. రాష్ట సాథాయిలో ప్రజలు ఎదుర్కంటున్న సమస్యల మీద అధ్యయనం చేసి ఒక నోట్ తయారు చేసి జిలా్ల అధ్యక్షులు, కార్యవరా్నికి పంపాలని అధ్యక్షుల వారు స్చించారు. 
దీంతో పాటు పార్టీ క్రియాశీలక సభు్యలను బలోపేతం చేసే దశగా వారికి శిక్ణ తరగతులు ఏరా్పటు చేయాలని నిర్ణయించాం” అనా్నరు. ఈ సమావేశంలో చితూతిరు జిలా్ల దీంతో పాటు పార్టీ క్రియాశీలక సభు్యలను బలోపేతం చేసే దశగా వారికి శిక్ణ తరగతులు ఏరా్పటు చేయాలని నిర్ణయించాం” అనా్నరు. ఈ సమావేశంలో చితూతిరు జిలా్ల 
అధ్యక్షులు డా.పసుప్లేట్ హరిప్రసాద్, కృష్్ణ జిలా్ల అధ్యక్షులు శ్రీ బండ్రెడిడు రామకృష్ణ, గుంటూరు జిలా్ల అధ్యక్షులు శ్రీ గాదె వెంకట్శవార రావు, పశిచిమగోదావరి జిలా్ల అధ్యక్షులు అధ్యక్షులు డా.పసుప్లేట్ హరిప్రసాద్, కృష్్ణ జిలా్ల అధ్యక్షులు శ్రీ బండ్రెడిడు రామకృష్ణ, గుంటూరు జిలా్ల అధ్యక్షులు శ్రీ గాదె వెంకట్శవార రావు, పశిచిమగోదావరి జిలా్ల అధ్యక్షులు 
శ్రీ కొట్కలపూడి గోవింద రావు, పార్టీ అధ్యక్షుల రాజకీయ కార్యదరిశి శ్రీ పి.హరిప్రసాద్ పాల్్నా్నరు.శ్రీ కొట్కలపూడి గోవింద రావు, పార్టీ అధ్యక్షుల రాజకీయ కార్యదరిశి శ్రీ పి.హరిప్రసాద్ పాల్్నా్నరు.
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‘మార్పు’ జనసేనలోకి భారీగా చేరిన యువత

శతఘ్ని న్యూస్: వైసీపీ ప్రభుత్వ ప్రజా వయూతిరేక విధానాలు, ప్రతిపక్షంగా 
ప్రజల పక్షాన పోరాటషం చేయాల్సిన టీడీపీ వైఫల్యూలు జనషం చూపు 
జనసేన వైపు తిపుపుతషంది. జనసేన పార్టీతనే రాష్ట్రానికి భవిషయూత్తు అనని 
భావన పెరిగిపోతషంది. శ్రీకాకుళషం నషంచి అనషంతపురషం వరకు పార్టీలోకి 
నితయూషం కొనసాగుత్నని చేరికలే అషందుకు నిదర్శనషం. ఆదివారషం శ్రీకాకుళషం 
టౌన్ నషంచి వైసీపీ, టీడీపీల నషండి 150 మషంది జనసేనలో చేరారు. 
శ్రీ పాషండ్షంగి రాజేష్ నాయుడు ఆధ్వరయూషంలో పార్టీ ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్రీ 
తమ్మిరెడిడి శివశషంకర్ సమక్షంలో వీరషంతా పార్టీ కషండువా కపుపుకునానిరు. 
జనసేన పార్టీ భావజాలషం, శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ సిద్ధషంతాల పట్ల ఆకరిషిత్లై 
యువత పార్టీలోకి వచ్చారని ఈ సషందర్షంగా శివశషంకర్ సపుషటీషం చేశారు. 
శ్రీకాకుళషం రాజకీయాలో్ల దీనిని కీలక మారుపుగా భావిషంచ్లనానిరు. ప్రతి 
కారయూకరతు పార్టీని బలోపేతషం చేసేషందుకు నిరి్వరామషంగా పని చేయాలని 
సూచిషంచ్రు. కారయూక్రమషంలో పార్టీ డాకటీర్సి సెల్ చైరమిన్ శ్రీ బొడ్డిపల్్ల రఘు, 
పార్టీ నాయకులు శ్రీ వననిషంరెడిడి సతీష్, శ్రీకాకుళషం జిల్్ల నాయకులు శ్రీ 
పెడాడ రామ్మిహన్, శ్రీ దసరి రాజు, శ్రీ కణితి కిరణ్, అనబషంధ విభాగాల 
నాయకులు శ్రీ రామకృష్ణ, శ్రీ నాగు హరి బెహరా, నాయూయ విభాగషం 
నాయకులు శ్రీ పలుగునరావు,శ్రీ తిపపున దుర్యూదన్ రెడిడి, శ్రీ ఈశ్వరరావు, శ్రీ 
కషంచరాన సాయి తదితరులు పాల్గునానిరు.

ఆరవ రోజు సభ్యత్వ నమోదు కిట్లను అందజేసిన రాజోలు వైస్ 
ఎంపిపి ఇంటిపల్్ల ఆనందరాజు

శతఘ్ని న్యూస్: పార్టీ కారయూకరతులకు అషండగా ఉషండాలనే సషంకలపుషంత క్రియాశీలక 
సభయూత్వషం నమ్దు కారయూక్రమానిని పవన్ కళ్యూణ్ చేపట్టీరు. ఈ కారయూక్రమషంలో 
భాగషంగా తూరుపుగోదవరి జిల్్ల రాజోలు నియోజకవరగుషం చిషంతలపల్్ల గ్రామషంలో 
భాగషంగా పిపపుళ్ళ వారి మెరక ఏరియాలో రాజోలు మషండలషం పరిషత్ ఉపాధయూక్షుడు 
( వైస్ ఎషంపీపీ) ఇషంటి పల్్ల ఆనషందరాజు ఆధ్వరయూషంలో జనసేన పార్టీ MPTC 
భైర నాగరాజు మరియు గడడిషం మహాలక్ష్మి ప్రసాద్ చేత్ల మీదుగా క్రియాశీలక 
సభయూత్వషం తీసుకుననివారికి ఇషంటికెళ్్ల ఇవ్వడషం జరిగిషంది. ఈ కారయూక్రమషంలో 
జనసేన వార్డి నషంబర్ పిపపుళ్ళ శ్రీన, పల్వెల రమేష్, పిపపుళ్ళ లక్ష్మణరావు, 
ఘనసాల శివ, వటిటీకూటి శివ, రాము, సతయూ కృష్ణ, కార్తుక్, సుబ్బారావు.

సోమవారం, 25 అక్టో బర్ 2021

మాజీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ దామోదరం సంజీవయ్య గారికి 
పాలాభిషేకం

శతఘ్ని న్యూస్:  24-10-2021 శతఘ్ని న్యూస్:  24-10-2021 
ఆదివారషం ఉదయషం 11గషంటలకు ఆదివారషం ఉదయషం 11గషంటలకు 
పి.గననివరషం నియోజకవరగుషం జనసేన పి.గననివరషం నియోజకవరగుషం జనసేన 
పార్టీ ఆద్వరయూషంలో మాజీ ముఖయూమషంత్రి పార్టీ ఆద్వరయూషంలో మాజీ ముఖయూమషంత్రి 
శ్రీ దమ్దరషం సషంజీవయయూగారికి శ్రీ దమ్దరషం సషంజీవయయూగారికి 
పాల్భిషేకషం.పాల్భిషేకషం.
పి.గననివరషం జషంక్న్ లో జరిగిన పి.గననివరషం జషంక్న్ లో జరిగిన 
కారయూక్రమషంలో పి.గననివరషం మషండల కారయూక్రమషంలో పి.గననివరషం మషండల 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ వాసషంశెటిటీ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ వాసషంశెటిటీ 
కుమార్ సభాదయూక్ష్యత వహషంచగా... కుమార్ సభాదయూక్ష్యత వహషంచగా... 

జిల్్ల జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు శ్రీ శిరిగినీడి వెషంకటేశ్వరరావు ముఖయూ అతిధిగా పాల్గునడషం జిల్్ల జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు శ్రీ శిరిగినీడి వెషంకటేశ్వరరావు ముఖయూ అతిధిగా పాల్గునడషం 
జరిగిషంది. ఈ కారయూక్రమషంలో శ్రీ దమ్దర సషంజీవయయూగారికి పాల్భిషేకషం చేసారు.జరిగిషంది. ఈ కారయూక్రమషంలో శ్రీ దమ్దర సషంజీవయయూగారికి పాల్భిషేకషం చేసారు.
శ్రీ దమ్దర సషంజీవయయూగారి సేవలు గురితుషంచి కర్నిలు జిల్్లకు వారి పేరున నామకరణషం శ్రీ దమ్దర సషంజీవయయూగారి సేవలు గురితుషంచి కర్నిలు జిల్్లకు వారి పేరున నామకరణషం 
చేయాలని మా ప్రధాన డిమాషండ్. జనసేన పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ శ్రీ సషంజీవయయూ చేయాలని మా ప్రధాన డిమాషండ్. జనసేన పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ శ్రీ సషంజీవయయూ 
సామిరక భవనషం నిరామిణషం కోరకు కోటి ర్పాయలు విరాళషంగా ఇవ్వననానిరు, సామిరక భవనషం నిరామిణషం కోరకు కోటి ర్పాయలు విరాళషంగా ఇవ్వననానిరు, 
భారతదేశషంలో దళ్త, బడుగు బలహన వరాగుల ప్రజలకు అనేక సేవలు, సషంక్షేమ పధకాలన భారతదేశషంలో దళ్త, బడుగు బలహన వరాగుల ప్రజలకు అనేక సేవలు, సషంక్షేమ పధకాలన 
అషందిషంచిన మహానీయులన గురుతుషంచుకోవడషం మన కనీస బ్ధయూత. సా్వతషంత్షం వచిచా 75 అషందిషంచిన మహానీయులన గురుతుషంచుకోవడషం మన కనీస బ్ధయూత. సా్వతషంత్షం వచిచా 75 
సషంవతసిరాలు కావస్తునాని అటువషంటి నిశా్వర్ద నాయకుడుని గురితుషంచకపోవడషం శోచనీయషం సషంవతసిరాలు కావస్తునాని అటువషంటి నిశా్వర్ద నాయకుడుని గురితుషంచకపోవడషం శోచనీయషం 
ఎషంతమషంది ముఖయూమషంత్రులు మారి పరిపాలన చేసినా ఆయన ఒక దళ్త ముఖయూమషంత్రి ఎషంతమషంది ముఖయూమషంత్రులు మారి పరిపాలన చేసినా ఆయన ఒక దళ్త ముఖయూమషంత్రి 
కావటషంత వారి సేవలన గురితుషంచలేదు.కావటషంత వారి సేవలన గురితుషంచలేదు.
ఈర్జున అషంబేద్కర్, పూలే మరియు కానీషిరాషం వషంటి వారి ఆశయాలలో సేవే మారగుషం ఈర్జున అషంబేద్కర్, పూలే మరియు కానీషిరాషం వషంటి వారి ఆశయాలలో సేవే మారగుషం 
అనని ఆలోచనత అనిని కుల్లో పేదరికానిని పూరితుగా నిర్మిల్షంచేషందుకు జనసేనపార్టీ అనని ఆలోచనత అనిని కుల్లో పేదరికానిని పూరితుగా నిర్మిల్షంచేషందుకు జనసేనపార్టీ 
ఆవిర్విషంచిషంది అని చెపపుట్నికి శ్రీ సషంజీవయయూ గారి ఆశయాలు, లక్షాయూలు, ప్రజలత ఆవిర్విషంచిషంది అని చెపపుట్నికి శ్రీ సషంజీవయయూ గారి ఆశయాలు, లక్షాయూలు, ప్రజలత 
మమేకమై రాబోయే ర్జులో్ల జనసేనపార్టీ ప్రజలకు బ్సటగా నిలుసుతుషంది. పవన్ మమేకమై రాబోయే ర్జులో్ల జనసేనపార్టీ ప్రజలకు బ్సటగా నిలుసుతుషంది. పవన్ 
కళ్యూణ్ నాయకతా్వనిని ప్రజలు కోరుకుషంటునానిరు. కోటి కళ్యూణ్ నాయకతా్వనిని ప్రజలు కోరుకుషంటునానిరు. కోటి 
ర్పాయలు వారి సామిరక భవనానికి ప్రకటిషంనషందుకు ర్పాయలు వారి సామిరక భవనానికి ప్రకటిషంనషందుకు 
పి.గననివరషం నియోజకవరగుషం జనసేన పార్టీ తరపున శ్రీ పి.గననివరషం నియోజకవరగుషం జనసేన పార్టీ తరపున శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెల్యజేసుతునానిము.పవన్ కళ్యూణ్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెల్యజేసుతునానిము.
ఈ కారయూక్రమషంలో జిల్్ల జాయిషంట్ సెక్రటర్ ముద్ద చషంటి, ఈ కారయూక్రమషంలో జిల్్ల జాయిషంట్ సెక్రటర్ ముద్ద చషంటి, 
దొమేమిటి సాయికృష్ణ, సరపుషంచ్ లు పసుపులేటి రామకృష్ణ, దొమేమిటి సాయికృష్ణ, సరపుషంచ్ లు పసుపులేటి రామకృష్ణ, 
యర్షంశెటిటీ తాత, మషండల పరిషత్ ఉపాక్షులు పాలూరి యర్షంశెటిటీ తాత, మషండల పరిషత్ ఉపాక్షులు పాలూరి 
వీరభద్రరావు, జాలషం శ్రీనివాస్ రాజా, కుపాపుల ఈశ్వరి వీరభద్రరావు, జాలషం శ్రీనివాస్ రాజా, కుపాపుల ఈశ్వరి 
రాషంబ్బు , ఎషంపిటీసి పపుపుల సాయిబ్బు, యనానిబత్తుల రాషంబ్బు , ఎషంపిటీసి పపుపుల సాయిబ్బు, యనానిబత్తుల 
నాగరాజు, శ్రీ సుషంకర పేరయయూ నాయుడు, వీరమహళ నాగరాజు, శ్రీ సుషంకర పేరయయూ నాయుడు, వీరమహళ 
శ్రీమతి అడడిగళ్ల సిరిజోయూతి, మటటీపరితు స్మేశ్వరరావు, శ్రీమతి అడడిగళ్ల సిరిజోయూతి, మటటీపరితు స్మేశ్వరరావు, 
తాటికాయల శ్రీనివాస్, చిషంతపల్్ల సితారామ్, పోత్ కాశీ, తాటికాయల శ్రీనివాస్, చిషంతపల్్ల సితారామ్, పోత్ కాశీ, 
కొర్లపాటి వెషంకటేశ్వరరావు (డిల్్ల), జనసేన నాయకులు, కొర్లపాటి వెషంకటేశ్వరరావు (డిల్్ల), జనసేన నాయకులు, 
వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గునానిరు.వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గునానిరు.

కుర్పాం స్వతంత్ర అభ్యరిధిగా గెల్చిన సరపుంచ్ సహా 
గ్రామం మొత్ం జనసేన జండా పట్టార్

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన సిద్ధషంతాలు శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన సిద్ధషంతాలు 
నచిచా, జనసేనాని చేసుతునని సమసయూల మీద నచిచా, జనసేనాని చేసుతునని సమసయూల మీద 
పోరాట్నికి ప్రభావితమై గ్రామ సరపుషంచ్ పోరాట్నికి ప్రభావితమై గ్రామ సరపుషంచ్ 
జనసేనలో చేరిక. విజయనగరషం జిల్్లలో జనసేనలో చేరిక. విజయనగరషం జిల్్లలో 
మారు మూల నియోజకవరగుషంగా పేరునని మారు మూల నియోజకవరగుషంగా పేరునని 
కురుపాషంలో స్వతషంత్ అభయూరి్ధగా గెల్చిన కురుపాషంలో స్వతషంత్ అభయూరి్ధగా గెల్చిన 
ఓ సరపుషంచ్ సహా గ్రామషం మొతతుషం జనసేన ఓ సరపుషంచ్ సహా గ్రామషం మొతతుషం జనసేన 
జషండా పటేటీల్ చేసిషంది. ఆదివారషం వీరషంతా జషండా పటేటీల్ చేసిషంది. ఆదివారషం వీరషంతా 
పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్రీమతి పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్రీమతి 
పాలవలస యశసి్వని చేత్ల మీదుగా పాలవలస యశసి్వని చేత్ల మీదుగా 
జనసేన కషండువాలు కపిపుషంచుకునానిరు. జనసేన కషండువాలు కపిపుషంచుకునానిరు. 
కురుపాషం నియోజకవరగుషం పరిధిలోని కురుపాషం నియోజకవరగుషం పరిధిలోని 
చినఖేరిజిల గ్రామ పషంచ్యితీకి రాజకీయ చినఖేరిజిల గ్రామ పషంచ్యితీకి రాజకీయ 
చైతనయూషం గల ఊరుగా పేరుషంది. సరపుషంచ్ ఎనినికలో్ల అక్కడ అధికార పార్టీ బలపరిచాన అభయూరి్ధని చైతనయూషం గల ఊరుగా పేరుషంది. సరపుషంచ్ ఎనినికలో్ల అక్కడ అధికార పార్టీ బలపరిచాన అభయూరి్ధని 
కూడా కాదని స్వతషంత్ అభయూరి్ధకి పటటీషం కటటీడషం అషందుకు నిదర్శనషం. ఇపుపుడు జనసేన పార్టీ వైపు కూడా కాదని స్వతషంత్ అభయూరి్ధకి పటటీషం కటటీడషం అషందుకు నిదర్శనషం. ఇపుపుడు జనసేన పార్టీ వైపు 
చినఖేరిజిల నషంచి స్వతషంత్ అభయూరి్ధగా విజయషం సాధిషంచిన శ్రీ హమరక గషంగాధర్, అదే గ్రామానికి చినఖేరిజిల నషంచి స్వతషంత్ అభయూరి్ధగా విజయషం సాధిషంచిన శ్రీ హమరక గషంగాధర్, అదే గ్రామానికి 
చెషందిన 300 కుటుషంబ్లు ఆకరిషిత్లయాయూరు. పార్టీ కారయూక్రమాల నిర్వహణ విభాగషం రాష్ట్ర చెషందిన 300 కుటుషంబ్లు ఆకరిషిత్లయాయూరు. పార్టీ కారయూక్రమాల నిర్వహణ విభాగషం రాష్ట్ర 
కారయూదరి్శ శ్రీ పాలూరి బ్బు ఆధ్వరయూషంలో జనసేనలో చేరారు. అనషంతరషం పార్టీ శ్రేణులు ఏరాపుటు కారయూదరి్శ శ్రీ పాలూరి బ్బు ఆధ్వరయూషంలో జనసేనలో చేరారు. అనషంతరషం పార్టీ శ్రేణులు ఏరాపుటు 
చేసిన జషండా సూథూపానిని ఆవిష్కరిషంచ్రు. ఈ కారయూక్రమషంలో కురుపాషం నియోజకవరగు నాయకులు చేసిన జషండా సూథూపానిని ఆవిష్కరిషంచ్రు. ఈ కారయూక్రమషంలో కురుపాషం నియోజకవరగు నాయకులు 
శ్రీమతి గార గౌర్, శ్రీ శ్రీరామ్, శ్రీ వషంశీ, శ్రీ రాజా, శ్రీ మలే్లష్, శ్రీ సషంజు, శ్రీ రాజేష్, శ్రీ శివ శ్రీమతి గార గౌర్, శ్రీ శ్రీరామ్, శ్రీ వషంశీ, శ్రీ రాజా, శ్రీ మలే్లష్, శ్రీ సషంజు, శ్రీ రాజేష్, శ్రీ శివ 
తదితరులు పాల్గునానిరు.తదితరులు పాల్గునానిరు.

శతఘ్్న న్్యస్ వాటస్ప్ నంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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మారుమూల గ్రామాలో్ల ఉండే సామాన్య జనసైనుకుడు చేసే కార్యక్రమాలను సైతం 
బాహ్యప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళ్ని్న వినిపించడానికి మీ మందుకు 
వచిచింద శతఘ్్న న్్యస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కార్యక్రమాలను మా వాటస్ప్ 
నంబర్ కు పంపించండి. మీరు పంపించే కార్యక్రమాలను మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ 
లో ప్రచ్రించడం జరుగుతుంద.

మా వాటస్ప్ నంబర్: 9391115789

‘మార్పు’ జనసేనలో చేరిన వైసీపీ మరియు టీడీపీకి 
చందిన దళిత నాయకులు మరియు దళిత యువత

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన 
పార్టీ ఆశయాలత 
ముషందుకు వెళ్తు, ఓటమ్ 
భయషం అనేది లేక, ఫల్తషం 
ఎల్ ఉషంటుషందనే భయషం 
లేకుషండా ప్రజల సమసయూలు 
ఎల్ తీరాచాలనని ఏకైక 

లక్ష్యషంత ముషందుకు పోత్షంది. ఈ నేపథయూషంలో దళ్త్లు జనసేన 
పార్టీ భావజాలషంకి ఆకరిషిత్లై దళ్త్లు భార్గా పార్టీలోకి చేరడషం 
జరిగిషంది. జనసేన పార్టీ అదయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు నచిచా 
ఈర్జు అమల్పురషం నియోజకవరగుషం లోని సుమారు 100 మషంది 
పైగా వైసీపీ మరియు టీడీపీకి చెషందిన 
దళ్త నాయకులు దళ్త యువత 
అమల్పురషం నియోజకవరగు ఇనాచార్జి శ్రీ 
శెటిటీబత్తుల రాజబ్బు గారి ఆధ్వరయూషంలో 
జనసేన పార్టీలో చేరడషం జరిగిషంది.

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ చిత్రపట్నికి దళిత నాయకుల 
ఆధ్వర్యంలో శెటిటాబత్్ల రాజబాబు పాలాభిషేకం

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమమిడి ఆషంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖయూమషంత్రి 
ప్రముఖ దళ్త నాయకులు దమ్దరషం సషంజీవయయూ గారి 
ఇషంటిని సామిరక చిహనిషంగా తీరిచాదిద్దడానికి కోటి ర్పాయలు 
విరాళషం ప్రకటిషంచడమే గాక కర్నిలు జిల్్లకు దమ్దరషం 
సషంజీవయయూ గారి పేరు పెట్టీలని డిమాషండ్ చేసిన పవన్ 
కళ్యూణ్ గారికి రాష్ట్రషంలోని దళ్త్లషంతా ఋణపడి 
ఉషంట్రని దళ్త్ల ఆతమిగౌరవషం కోసషం నిలబడిన పవన్ 

కళ్యూణ్ గారికి యావత్ దళ్త జాతి ఋణపడి ఉషంటుషందని అమల్పురషం నియోజకవరగుషం ఇషంచ్ర్జి శ్రీ 
శెటిటీబత్తుల రాజబ్బు ఆధ్వరయూషంలో అమల్పురషం నియోజకవరగుషం దళ్త్లు పెద్ద సషంఖయూలో అమల్పురషం 
పటటీణషంలో పవన్ కళ్యూణ్ చిత్పట్నికి పాల్భిషేకషం చేయడషం జరిగిషంది.

శతఘ్్న న్్యస్: పాతపట్నం లో 465 సంవతస్రాల చరిత్ కలిగిన ప్రసిద్ధ నీలమణి అమ్మవారు 
మరియు ఆంజనేయ సావామి ఆలయాలు కూలిచివేతకు నిరసనగా జనసేన పార్టీ పాతపట్నం 
నియోజకవర్ ఇంచార్జ్ గేదెల చైతన్య గారు మరియు జనసేన కార్యకరతిలు రోడ్ పై బైట్యించి 
ప్రభుతవా తీరుపై ఆగ్హం వ్యకతిం చేశారు.

‘మార్పు’ వైసిపి మరియు టిడిపి నుండి భారీగా జనసేన లో చేరిన యువత
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ ఏజనీసి అరకు నియోజకవరగుషంలో జనసేన పార్టీ క్షేత్ సాథూయి పరయూటనలో్ల భాగషంగా సుషంకరమెటటీ 
గ్రామ పషంచ్యితీకి చెషందిన వైసీపీ, టీడీపీల కారయూకరతులు 
జనసేన పార్టీలో చేరారు. వీరషంతా పిరిబషంధ గ్రామానికి 
చెషందిన వారు. ఆదివారషం ఉదయషం పార్టీ నియోజకవరగు 
నాయకులు శ్రీ సాయిబ్బ, శ్రీ రామకృష్ణల ఆధ్వరయూషంలో 
పిరబషంధలో క్షేత్ సాథూయి సమసయూలపై అధయూయనషం సాగిషంది. 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాలన గిరిపుత్రులకు వివరిషంచిన 
వారు.. రాష్ట్ర రాజకీయాలో్ల ప్రతాయూమానియషంగా ఎదుకుత్నని 
జనసేన పార్టీ ఆవశయూకతన వివరిషంచ్రు. జనసేన పార్టీకి 
మద్దత్ ఇవా్వలని కోరారు. అనషంతరషం గ్రామషం నషంచి 
పలువురు జనసేనలో చేరారు. ఈ కారయూక్రమషంలో శ్రీ జానీ, 
శ్రీ బ్బురావు మరియు గ్రామసుథూలు పాల్గునానిరు.

కొండపల్్ల ఖిలా్లలో అసాంఘిక కార్యకలాపాలు
శతఘ్ని న్యూస్: చరిత్ పుటలో్ల 
చెరగని చరిత్గా వననితెచిచాన 
,కొషండపల్్ల ఖిల్్ల…నేడు 
అసాషంఘ్క కారయూకల్పాలకు 
అడాడిగా మారిషందని…మైలవరషం 
నియోజకవరగుషం ఎమెమిలేయూ వసషంత 
వెషంకట కృష్ణ ప్రసాద్ వైసీపీ ఆఫీస్ 
కొషండపల్్లలోనే ఉషండ్ది…చరిత్కు 
కళషంకమేరపుడ్ల్ కొషండపల్్ల ఖిల్్ల 
వేదికగా మారుచాకునని అసాషంఘ్క 
శకుతులకు అడుడికటటీ వేయాలని జనసేన 
పార్టీ తరుపున కృష్ట్ణజిల్్ల జనసేన 

పార్టీ సెక్రటర్ లక్ష్మీ కుమారి చిషంతల డిమాషండ్ చేయడషం జరిగిషంది.

ఉప ఎనినికలో్ల బీజేపీకి మద్దత్గా జనసేన ప్రచారం
శతఘ్ని న్యూస్: బదే్వల్ 
ఉప ఎనినికల బరిలో ఉనని 
భాగసా్వమయూ పక్షం బీజేపీ 
అభయూరి్ధ విజయషం కోసషం 
జనసేన పార్టీ రషంగషంలోకి 
దిగిషంది. సాథూనిక పార్టీ 
శ్రేణులన కలుపుకుషంటూ 
ప్రచ్రషం ముమమిరషం 

చేసిషంది. పార్టీ అధయూక్షులు ఈ ఎనినికల నిమ్తతుషం వేసిన త్రిసభయూ కమ్టీలోని 
నాయకులు శ్రీ సుషంకర శ్రీనివాస్, శ్రీ తాతషంశెటిటీ నాగషంద్ర, శ్రీ ముఖరషం 
చ్షంద్ లు శనివారషం శ్రీ అవదూత కాశీనాయన మషండలషంలో ప్రచ్రషం 
నిర్వహషంచ్రు. జనసేన పార్టీ బలపరిచాన బీజేపీ అభయూరి్ధకి ఓటు వేసి 
మారుపుకు నాషంది పలకాలని సూచిషంచ్రు. ప్రభుత్వ విధానాల పట్ల అనిని 
వరాగులు తీవ్ర అసషంతృపితుత ఉనానియని ఈ సషందర్షంగా శ్రీ సుషంకర 
శ్రీనివాస్ అనానిరు. ఉప ఎనినికలో్ల ఆ అసషంతృపితు కనబడబోతషందనానిరు. 
ఈ ప్రచ్ర కారయూక్రమషంలో నియోజక వరగు నాయకులు శ్రీ త్డిమెళ్ల 
మురళ్, శ్రీ బసివి రమేష్, శ్రీ ఈశ్వర్ రెడిడి, మషండల నాయకులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్, శ్రీ మసాతున్, శ్రీ ప్రసనని కుమార్ తదితరులు పాల్గునానిరు.

రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన జనసైనికులకు పరామర్శ
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ ర్రల్ పరిధిలో పలు గ్రామాలన కల్పే 
రహదరులు గోత్లత ప్రమాదలకు నలవుగా మారాయి. చీడిగ 
– కొవా్వడ మధయూ ర్డుడి పూరితుగా అధా్వననిషంగా మారిన నేపధయూషంలో 
వాహనదరులు నితయూషం ప్రమాదలకు గురవుత్నానిరు. గురువారషం ఈ 
రహదరిపై ప్రయాణిసూతు ముగుగురు జనసైనికులు ప్రమాదనికి గురయాయూరు. 
అషందులో ఒకరికి కాలు ఫ్రాకచార్ కూడా అయియూషంది. విషయషం తెలుసుకునని 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ పషంతషం నానాజీ కొవా్వడ వెళ్్ల వారిని 
పరామరి్శషంచ్రు. ఈ సషందర్షంగా 
ఆయన మాట్్లడుతూ.. వైసీపీ 
ప్రభుత్వషం అధికారషంలో ఉననిషంత 
కాలషం ఈ రహదరులు బ్గుపడ్ 
పరిసిథూత్లు కనబడడషం లేదనానిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ విశాఖ పర్యటనపై అవగాహన కార్యక్రమంలొ జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: అనకాపల్్ల కారాయూలయషంలో త్వరలో జరిగ పవన్ కళ్యూణ్ విశాఖ పరయూటన పై అవగాహన 
కారయూక్రమషంలో పాల్గునని జనసేన రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్రీ బొల్శెటిటీ సతయూనారాయణ, అనకాపల్్ల 
నియోజకవరగు ఇషంచ్ర్జి శ్రీ పరుచూరి భాస్కరరావు, నర్సిపటనిషం నియోజకవరగు ఇషంచ్ర్జి శ్రీ రాజనా వీర 
సూరయూచషంద్ర, జనసేన వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గునానిరు.

శతఘ్్న న్్యస్ వాటస్ప్ నంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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మారుమూల గ్రామాలో్ల ఉండే సామాన్య జనసైనుకుడు చేసే కార్యక్రమాలను సైతం 
బాహ్యప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళ్ని్న వినిపించడానికి మీ మందుకు 
వచిచింద శతఘ్్న న్్యస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కార్యక్రమాలను మా వాటస్ప్ 
నంబర్ కు పంపించండి. మీరు పంపించే కార్యక్రమాలను మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ 
లో ప్రచ్రించడం జరుగుతుంద.

మా వాటస్ప్ నంబర్: 9391115789

తాడేపల్్లగూడం జనసేన ఇంచార్జ్ శ్రీ బొల్శెటిటా 
శ్రీనివాస్ గార్ ఆదేశాల తో వార్డు కమిటీలు ఏరాపుటు

శతఘ్ని న్యూస్: తాడ్పల్్లగూడషం జనసేన ఇషంచ్ర్జి శ్రీ బొల్శెటిటీ 
శ్రీనివాస్ గారు ఆదేశాలు మేరకు ఈ ర్జు 25వ వారుడి లో కొతతుది 
29 వ వారుడి కమ్టీ సభుయూలన ఏకగ్రీవషంగా ఎననికోవడషం జరిగిషంది. 
ఈ కమ్టీని శ్రీ బొల్శెటిటీ శ్రీనివాస్ గారు చేత్ల మీదుగా 25 వ 
వారుడి లో మీటిషంగ్ ఏరాపుటు చేసి నియామక పత్షం అషందచేయడషం 
జరుగుత్షంది. ఈ కారయూక్రమషంలో పటటీణ అధయూక్షులు వరతునపల్్ల కాశీ 
గారు,జిల్్ల ఉపాధయూక్షులు రామ్శెటిటీ సురేష్ గారు,జిల్్ల కారయూదరి్శ మద్దల 
మణికుమార్ గారు, పటటీణ కారయూదరి్శ చ్పల రమేష్ గారు, జనసేన 
నాయకులు ఆకుల ముతాయూల రావు గారు,గదల విజయ్ కుమార్,కె.
సతీష్,ఏ. కిషోర్,డి.సతీష్,బి.హర్ష్, SK.వల్్ల,కె.త్లసిరామ్,కె.వినయ్ 
కుమార్,జి. హరషి, యమ్.గోపి,టి.సాయి,వై.చైత్ మరియు జనసేన 
నాయకులు,జనసైనికులు పాల్గునానిరు.

విశాఖ ఉకుకు కారిమికులకు అండగా జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ఎషందర్ ప్రాణ తాయూగాలత ఏరాపుటైన విశాఖ సీటీల్ పా్లషంట్ న కషంద్ర ప్రభుత్వషం ప్రైవేటీకరణ చేయడషం తగదని 
జనసేన రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి పరుచూరి భాస్కరరావు 
అనానిరు. ఉకు్క కారిమికులు చేసుతునని పోరాట్నికి మద్దత్గా 
త్వరలో విశాఖ కు రాననని జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి పరయూటనన జనసైనికులు అషందర్ 
విజయవషంతషం చేయాల్ అని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమానికి 
ముఖయూ అతిధిగా విచేచాసిన రాష్ట్ర జనసేన ప్రధాన కారయూదరి్శ 
బొల్శెటిటీ సతయూనారాయణ మాట్్లడుతూ విశాఖ ఉకు్క 
ప్రైవేటీకరణ న పవన్ కళ్యూణ్ గారు మొదటిలోనే ఖషండిషంచి 
ఈ నిర్ణయానిని వెనకి్క తీసుకోవాలని కషంద్ర ప్రభుతా్వనికి 
నివేదిక ఇచ్చారు అని అనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
విశాఖ పరయూటనకు అనకాపల్్ల జనసైనికులత పాటు 
ఉకు్క కారిమికుల కుటుషంబ సభుయూలు సైతషం పాల్గునాలని 
పిలుపునిచ్చారు. ఈకారయూక్రమషంలో నియోజకవరగు జనసైనికులు అధిక సషంఖయూలో పాల్గునానిరు.

మునిసిపల్  ఎనినికలకు జనసేనపారీటా సిదధిం 
– రాజంపేట జనసేన నాయకులు చంగారి శివప్రసాద్ 

శతఘ్ని న్యూస్: రాజషంపేట 
మునిసిపల్  ఎనినికల బరిలో 
తలపడ్షందుకు జనసేన 
పార్టీ సిద్ధషంగా ఉషందని, 
ఈ ఎనినికలో్ల కచిచాతషంగా 

విజయషం సాధిషంచి తీరుతామని రాజషంపేట జనసేన నాయకుడు చెషంగారి 
శివప్రసాద్  పేర్్కనానిరు. రాజషంపేట జనసేన పార్టీ కారాయూలయషంలో ఏరాపుటు 
చేసిన విలేకర్ల సమావేశషంలో ఆయన మాట్్లడుతూ రాబోయే మునిసిపల్  
ఎనినికలపై ఇపపుటిక పార్టీ నాయకులత, కారయూకరతులత చరిచాషంచినటు్ల తెల్పారు. 
అనిని వారుడిలో్ల జనసేన పోటీ చేసుతుషందనానిరు. ఈ కారయూక్రమషంలో జిల్్ల ల్గల్  
సెల్  ఉపాధయూక్షుడు కతితు సుబబారాయుడు, పిలుకూరి శషంకర్ , తషందరపు రాజేష్ , 
అతీఫ్ , భాన తేజ తదితరులు పాల్గునానిరు.

జనసేన వీర మహిళల నాయకత్వంలో ఆత్మియ కవి సమ్మిళనం
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ సిద్ధషంతాలలో సషంస్కృత్లన కాపాడ్ సమాజషంగా, 
భాషలన గౌరవిషంచే సషంప్రదయషం, పరాయూవరణానిని పరిరక్షంచు అభివృది్ద ప్రసాథూనషం 
వీటిలో భాగషంగా మన నది - మన నది కారయూక్రమషం ద్వరా కవి పాషండితాయూనిని, సాహతీని 
మరిచిపోత్నని నేటి సమాజానికి మర్సారి వాటి గొపపుతనానిని వివరిసూతు వాటిని సాధన 
చేసిన కవులకు జనసేన ఆతీమియ కవి సమేమిళనషం పెద్దపూడి మషండలషం రామేశ్వరషం 
గ్రామషంలో జనసేన వీరమహళ నాయకులు పాటషంశెటిటీ కాశీ రాణి, రామేశ్వరషం 
జనసైనికులు ఆధ్వరయూషంలో ఘనషంగా నిర్వహషంచ్రు. జనసేన వీరమహళలు జోయూతి 
ప్రజ్వలనత కారయూక్రమానిని ప్రారషంభిషంచ్రు.ఈ కవిసమేమిళనికి పల్లపాలషం ఆషంధ్రి కుటీరషం 
నిరా్వహకులు మధునాపషంత్ల సతయూనారాయణ శాస్త్రి అధయూక్త వహషంచ్రు.ఆయన 
శిష్యూరాలు శ్రీమతి కాశీ రాణిఈ కారయూక్రమానిని నిర్వహషంచ్రు.ఈ కవిసమేమిళనషంలో 
లబ్ద ప్రతిష్ఠులైన పది మషంది కవులు.. వది్దపరితు రామకృష్ణ శ్రీవాతసివ, గనారా, ఇషంద్రగషంటి 
నరసిషంహ మూరితు, గొటుటీముక్కల నరసిషంహశాస్త్రి, ఓలుగషంటి బషంగారేశ్వరశరమి, అమజాల 
విష్్ణ, కాకరపరితు దురాగుప్రసాద్, మారిని జానకిరామ్ చౌదరి, వేదుల శిర్ష, అచుయూతనారాయణ 
తమ కవితలన వినిపిషంచ్రు.మధునాపషంత్ల సతయూనారాయణ శాస్త్రి వద్ద సాహతయూషం 
అధాయూయనషం చేసుతునని ఫారమిసీ విదయూరిథూ అచుయూతనారాయణ దషంతివాడ తల్సారిగా తన 
కవిత చదివి అషందరినీ మెపిపుషంచ్డు.ముఖయూఅతిథిగా జనసేన తూరుపుగోదవరి జిల్్ల 
అధయూక్షులు కషందుల దురేగుష్ పాల్గుని మాట్్లడారు. మాతృభాష పరిరక్ణ, నదులన 
కాపాడాలనే ఉదే్దశషంత ప్రతేయూక కారాయూచరణత జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఏరాపుటు 
చేశారని, నదులన, భాషన కాపాడుకోవాల్సిన ఆవశయూకతన తెల్పారు.అనషంతరషం  
నాయకులు కడల్ ఈశ్వరి వీరమహళలత కవులషందరిని సముచితషంగా గౌరవిషంచ్రు. 
ఈ కారయూక్రమషంలో జనసేన నాయకులు,  వీరమహళలు పెషంక వెషంకట లక్ష్మి, సుషంకర 
కృష్ణవేణి, అమ్న బేగషం, నాగ మానస, సూరయూకుమారి మరియు జనసైనికులు 
పాల్గునానిరు.

ఏడవరోజు అర్ంధతివాడ గ్రామంలో “KNOW MY CONSTITUENCY”
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహసితు నియోజకవరగుషంలో ప్రతి 
గ్రామషంలోని ప్రజా సమసయూల పరిష్ట్కర దిశగా, 
గ్రామసాథూయిలో పార్టీ బలోపేతషం దిశగా నియోజకవరగు 
జనసేన పార్టీ ఇషంఛారిజి శ్రీమతి వినత కోట్ గారు 
ప్రారషంభిషంచిన “ఖ్్ణవ్ షంY ఛోణ్్శటీటూఏణ్ఛ్Y” 
కారయూక్రమషంలో భాగషంగా ఈర్జు ఏరేపుడు మషండలషం 
, చెలూ్లరు అరుషంధతివాడ గ్రామషంలో పరయూటిషంచడషం 
జరిగిషంది. మొదటగా గ్రామషంలో అమమి వారి 
దేవాలయషంలో జాతర పూజా కారయూక్రమషంలో 
పాల్గునడషం జరిగిషంది. అనషంతరషం కారయూకరతులత 
కల్సి గ్రామషంలో పరయూటిషంచి అక్కడి ప్రజలన అడిగి 
సమసయూలన తెలుసుకోవడషం జరిగిషంది.
ఈ క్రిషంది సమసయూలన ప్రజలు శ్రీ వినత దృష్టీకి తీసుకునిరావడషం జరిగిషంది.
1. గ్రామషం కి రాకపోకలకు బస్ సౌకరయూషం లేదు:- గ్రామషం లో సూ్కల్ కి వెళ్్ళ పిల్లలు 3-4 కి. మీ 

నడిచి వెళ్్లల్, అతయూవసరషం ఆర్గయూ సమసయూ అయిన ప్రయాణిషంచడానికి ఎల్షంటి సౌకరయూషం లేదు. బస్ 
సౌకరయూషం లేక గ్రామషం లో ప్రజలు 3-4 కి.మీ నడుసూతు ఇబబాషందులు పడుత్నానిరు.

2. గ్రామషంలో బ్ల్్వడి సూ్కల్ లేదు, ప్రాథమ్క సూ్కల్ కూడా లేదు. గ్రామషంలో పిల్లలు సూ్కలుకి వెళ్్ళల్ 
అషంటే అనని 3-4 కి.మీ పక్కన ఉనని గ్రామానికి వెళ్్ల చదువుకోవాల్. బస్ ప్రయాణ సదుపాయాలు 
లేక పిల్లలు 3-4 కి.మీ నడవలేక బడి మానేసుతునానిరు.

3. గ్రామషంలో సీ్రాట్ లైట్సి లేవు.
4. సమిశానానికి దరి లేదు.
5. త్రాగునీటి కొరకు ట్షంక్ సౌకరయూషం లేదు.
6. రైత్లకు పషండిషంచిన పషంటకు కనీస గిటుటీబ్టు ధర దొరకటే్లదు. ప్రభుత్వషం కొనగోలు చేసే 

కారయూక్రమాలు అససిలు చెయయూటషం లేదు.
7. చదువుకునని యువతకి ఉద్యూగాలు లేవు.
గ్రామసుథూల సమసయూలన వినని వినత గారు మషండల అధికారులు, జిల్్ల కలకటీర్ గారి దృష్టీకి సమసయూలన 
తీసుకుని వెళ్్ల పరిష్ట్కరషం అయేయూ వరకు ప్రజల వెషంట నిలబడి ప్రభుత్వషంపై ఒతితుడి తెసాతుమని ప్రజలకు 
హామీ ఇవ్వడషం జరిగిషంది.

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

