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జనసేన లో యువత పాత్ర
జనసేన పార్టీ ఆశయాలతో ముందుకు వెళ్తు,  ఓటమి భయుం అనేది  లేక, ఫలితుం జనసేన పార్టీ ఆశయాలతో ముందుకు వెళ్తు,  ఓటమి భయుం అనేది  లేక, ఫలితుం 
ఎలా ఉుంటుందనే భయుం లేకుుండా ప్రజల సమస్యలు ఎలా తీర్చాలన్న ఏకైక లక్ష్ుంతో ఎలా ఉుంటుందనే భయుం లేకుుండా ప్రజల సమస్యలు ఎలా తీర్చాలన్న ఏకైక లక్ష్ుంతో 
ముందుకు పోతుంది.  ఈ నేపథ్యుంలో జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ ఆధ్వర్యుంలో జనసేన పార్టీ ముందుకు పోతుంది.  ఈ నేపథ్యుంలో జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ ఆధ్వర్యుంలో జనసేన పార్టీ 
పుంజుకుుంటుంది. కీలకమైన యువత జనసేన పార్టీలో చేరడానికి ఆసకితు చూపతనా్నరు. పుంజుకుుంటుంది. కీలకమైన యువత జనసేన పార్టీలో చేరడానికి ఆసకితు చూపతనా్నరు. 
ఆుంధ్రప్రదేశ్ లో జరుగుతన్న తాజా ర్జకీయ పరిణామాలు బట్టీ వచేచా ఎని్నకలోలో జనసేన ఆుంధ్రప్రదేశ్ లో జరుగుతన్న తాజా ర్జకీయ పరిణామాలు బట్టీ వచేచా ఎని్నకలోలో జనసేన 
విజయుం సాధుంచడుం ఖాయుంగా తెలుసతుుంది. విజయుం సాధుంచడుం ఖాయుంగా తెలుసతుుంది. 
ఆధునిక ప్రపుంచ చరిత్రలో యువత, విద్్యరుథులు అనేక అదుభుతాలు సృషటీుంచారు. పాత ఆధునిక ప్రపుంచ చరిత్రలో యువత, విద్్యరుథులు అనేక అదుభుతాలు సృషటీుంచారు. పాత 
సమాజాని్న వెనకికి తోసేసి కొతతు ఆలోచనలను, జీవన విధానాలను  ముందుకు తీసుకొచాచారు. సమాజాని్న వెనకికి తోసేసి కొతతు ఆలోచనలను, జీవన విధానాలను  ముందుకు తీసుకొచాచారు. 
చారిత్రక ప్రగతిలో యువత క్రియాశీల ప్రాత పోషసుతుుంది. సాహసుం, కొతతు భావాలపటలో చారిత్రక ప్రగతిలో యువత క్రియాశీల ప్రాత పోషసుతుుంది. సాహసుం, కొతతు భావాలపటలో 
అనురకితు, క్రియాశీలత యువత సుంతుం. అుందువలేలో సమాజుంలో కీలకమైన మారుపులు అనురకితు, క్రియాశీలత యువత సుంతుం. అుందువలేలో సమాజుంలో కీలకమైన మారుపులు 

యువతుం తీసుకొని వసుతుుంది. ర్జకీయ సామాజిక కార్యకలాపాలోలో యువత పాత్ర ఎుంత పెరిగితే ఆ సమాజుం అుంత చైతన్యవుంతుంగా ముందకు వెళ్తుందనడానికి యువతుం తీసుకొని వసుతుుంది. ర్జకీయ సామాజిక కార్యకలాపాలోలో యువత పాత్ర ఎుంత పెరిగితే ఆ సమాజుం అుంత చైతన్యవుంతుంగా ముందకు వెళ్తుందనడానికి 
ఎన్్న ఉద్హరణలు ఇవ్వవచ్చా.ఎన్్న ఉద్హరణలు ఇవ్వవచ్చా.
అధకారుంలో ఉన్న వైసీపీ ద్్వర్ ఎకకిడ అభివృదిధి కనిపుంచకపోవడుంతో చాలా ముంది యువత జనసేన వైప చూసుతునా్నరు. గత కొని్న రోజులుగా అధక సుంఖ్యలో అధకారుంలో ఉన్న వైసీపీ ద్్వర్ ఎకకిడ అభివృదిధి కనిపుంచకపోవడుంతో చాలా ముంది యువత జనసేన వైప చూసుతునా్నరు. గత కొని్న రోజులుగా అధక సుంఖ్యలో 
యువత మరియు దళితలు జనసేన లో చేరటుం జరుగుతుంది . ర్జముండ్రి సభ తర్్వత జనసేన పై ప్రజలోలో పూరితు విశ్్వసుం ఏరపుడుంది, అభివృదిధి జరగాలుంటే అది యువత మరియు దళితలు జనసేన లో చేరటుం జరుగుతుంది . ర్జముండ్రి సభ తర్్వత జనసేన పై ప్రజలోలో పూరితు విశ్్వసుం ఏరపుడుంది, అభివృదిధి జరగాలుంటే అది 
జనసేన ద్్వర్నే సాధ్యమవుతుందని యువత  బలుంగా నమ్మే సాథుయికి జనసేన పార్టీ ఎదిగిుంది.జనసేన ద్్వర్నే సాధ్యమవుతుందని యువత  బలుంగా నమ్మే సాథుయికి జనసేన పార్టీ ఎదిగిుంది.
ప్రతి జిలాలోలో పర్యటనకు షెడ్్యల్స్ సిదధిుం చేసుతునా్నమని పవన్ చెపాపురు. జిలాలోకు వెళిళినపపుడే అకకిడ పార్టీ అుంశ్లపై సమగ్ుంగా సమీక్లు నిర్వహిసాతునని తెలిపారు. ప్రతి జిలాలోలో పర్యటనకు షెడ్్యల్స్ సిదధిుం చేసుతునా్నమని పవన్ చెపాపురు. జిలాలోకు వెళిళినపపుడే అకకిడ పార్టీ అుంశ్లపై సమగ్ుంగా సమీక్లు నిర్వహిసాతునని తెలిపారు. 
పార్టీ శ్రేణులను జిలాలో అధ్యక్షులు, కార్యవర్ుం అనుసుంధానుం చేస్తు ముందుకు సాగుద్మని నాదుండలో మన్హర్ పేర్కినా్నరు. పవన్ కళ్్యణ్ జిలాలోల పర్యటన నేపథ్యుంలో పార్టీ శ్రేణులను జిలాలో అధ్యక్షులు, కార్యవర్ుం అనుసుంధానుం చేస్తు ముందుకు సాగుద్మని నాదుండలో మన్హర్ పేర్కినా్నరు. పవన్ కళ్్యణ్ జిలాలోల పర్యటన నేపథ్యుంలో 
ర్ష్ట్ర వా్యపతుుంగా  యువత పార్టీ లో చేరడుం ప్రాధాన్యత సుంతరిుంచ్కుుంది. యువత సీ్వయ క్రమశిక్ణను అలవరుచాకుని లక్ష్ుం దిశగా పయనిుంచి, ప్రతే్యకిుంచి ర్ష్ట్ర వా్యపతుుంగా  యువత పార్టీ లో చేరడుం ప్రాధాన్యత సుంతరిుంచ్కుుంది. యువత సీ్వయ క్రమశిక్ణను అలవరుచాకుని లక్ష్ుం దిశగా పయనిుంచి, ప్రతే్యకిుంచి 
విలువలతో కూడన నడవడకను ఎుంచ్కోని తమ సేవలు దేశ్నికి ఉపయోగపడాలనే సుంకలపుుంతో పని చేయాలి అని పవన్ కళ్్యణ్ యొకకి ఉదేదేశుం.విలువలతో కూడన నడవడకను ఎుంచ్కోని తమ సేవలు దేశ్నికి ఉపయోగపడాలనే సుంకలపుుంతో పని చేయాలి అని పవన్ కళ్్యణ్ యొకకి ఉదేదేశుం.
నేట్ యువత (47 శ్తుం) సషల్ మీడయాని బాగా వాడుతోుందని గమనిుంచిన ర్జకీయ పార్టీలు సషల్ మీడయా ద్్వర్ యువతని ఆకరి్షుంచే ప్రయత్నుం నేట్ యువత (47 శ్తుం) సషల్ మీడయాని బాగా వాడుతోుందని గమనిుంచిన ర్జకీయ పార్టీలు సషల్ మీడయా ద్్వర్ యువతని ఆకరి్షుంచే ప్రయత్నుం 
చేసుతునా్నరు. సషల్ మీడయాని ప్రచార మాధ్యముంగా ఉపయోగిసుతునా్నరు.  ఇది ఈనాట్ ర్జకీయాలోలో కొతతు అధా్యయుం. ఈ మధ్య జరిగిన ఎని్నకలోలో ఆమ్ ఆద్మే చేసుతునా్నరు. సషల్ మీడయాని ప్రచార మాధ్యముంగా ఉపయోగిసుతునా్నరు.  ఇది ఈనాట్ ర్జకీయాలోలో కొతతు అధా్యయుం. ఈ మధ్య జరిగిన ఎని్నకలోలో ఆమ్ ఆద్మే 
పార్టీ తరపన పోటీ చేసి గెలిచినవారుంతా యువతే కావడుం మనుం గమనిుంచాలి. అవినీతికి వ్యతిరేకుంగా సాగిన ప్రచారుం చూసేతు, వారి విజయాని్న చూసేతు యువతపై పార్టీ తరపన పోటీ చేసి గెలిచినవారుంతా యువతే కావడుం మనుం గమనిుంచాలి. అవినీతికి వ్యతిరేకుంగా సాగిన ప్రచారుం చూసేతు, వారి విజయాని్న చూసేతు యువతపై 
మరిని్న ఆశలు పెరుగుతనా్నయి. అలాుంట్ యువత వట్టీ పోకూడదు. ఓటనే బ్రహ్మేస్తుంతో నవ చరిత్ర సృషటీుంచాలి. జనసేన పార్టీ లో యువత కీలకుం కానుుంది, మొన్న మరిని్న ఆశలు పెరుగుతనా్నయి. అలాుంట్ యువత వట్టీ పోకూడదు. ఓటనే బ్రహ్మేస్తుంతో నవ చరిత్ర సృషటీుంచాలి. జనసేన పార్టీ లో యువత కీలకుం కానుుంది, మొన్న 
జరిగిన ర్జముండ్రి సభ విజయవుంతుం కావటానికి ప్రధాన కారణుం యువత..జరిగిన ర్జముండ్రి సభ విజయవుంతుం కావటానికి ప్రధాన కారణుం యువత..
ప్రభుత్వుం మనలి్న పట్టీుంచ్కోవటేలోదు అనే భావనను యువత వదిలి… అసలు ప్రభుత్వుం ఏుం చేసుతుుందో యువత పట్టీుంచ్కోవడుం మొదలు పెడతే కచిచాతుంగా పాలనలో ప్రభుత్వుం మనలి్న పట్టీుంచ్కోవటేలోదు అనే భావనను యువత వదిలి… అసలు ప్రభుత్వుం ఏుం చేసుతుుందో యువత పట్టీుంచ్కోవడుం మొదలు పెడతే కచిచాతుంగా పాలనలో 
మారుపు మొదలవుతుందని జనసేన ర్జకీయ వ్యవహ్ర్ల కమిటీ ఛైరమేన్ నాదుండలో మన్హర్ చెపాపురు. ర్జకీయ వ్యవసథులో మారుపు తెచేచా సతాతు యువతకు ఉుందనా్నరు. మారుపు మొదలవుతుందని జనసేన ర్జకీయ వ్యవహ్ర్ల కమిటీ ఛైరమేన్ నాదుండలో మన్హర్ చెపాపురు. ర్జకీయ వ్యవసథులో మారుపు తెచేచా సతాతు యువతకు ఉుందనా్నరు. 
వరతుమానుంలో పాలనపరమైన, ర్జకీయపరమైన నిర్ణయాలోలో యువత పాత్ర తపపుక ఉుండాలని పవన్ కళ్్యణ్ అభిప్రాయుం..వరతుమానుంలో పాలనపరమైన, ర్జకీయపరమైన నిర్ణయాలోలో యువత పాత్ర తపపుక ఉుండాలని పవన్ కళ్్యణ్ అభిప్రాయుం..
ర్జకీయాలోలో యువత భాగసా్వమ్యుం బలుంగా ఉుండాలన్నదే పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కలా్యణ్ ఆకాుంక్. పాలసీల రూపకలపునలో 60 – 70 ఏళలో వారిని నియమిసేతు ర్జకీయాలోలో యువత భాగసా్వమ్యుం బలుంగా ఉుండాలన్నదే పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కలా్యణ్ ఆకాుంక్. పాలసీల రూపకలపునలో 60 – 70 ఏళలో వారిని నియమిసేతు 
వారు యువతకు తగ్ ఆలోచనలు ఇవ్వలేరు, యువతకు పాలసీ రూపకలపునలో భాగుం కలిపుుంచేలా ప్రభుత్వుం చర్యలు తీసుకోవాలి, జనసేన యువతకు ప్రధాన వారు యువతకు తగ్ ఆలోచనలు ఇవ్వలేరు, యువతకు పాలసీ రూపకలపునలో భాగుం కలిపుుంచేలా ప్రభుత్వుం చర్యలు తీసుకోవాలి, జనసేన యువతకు ప్రధాన 
భాగుం ఇసుతుుంది. ఐదేళ్లోకోసారి ఓట వేసేతు బాధ్యత అయిపోయినటేలో అని భావిుంచకుుండా … వ్యవసథులోలో జరగుతన్న అవినీతిని ప్రతిరోజు ప్రశి్నుంచడుం అలవాట భాగుం ఇసుతుుంది. ఐదేళ్లోకోసారి ఓట వేసేతు బాధ్యత అయిపోయినటేలో అని భావిుంచకుుండా … వ్యవసథులోలో జరగుతన్న అవినీతిని ప్రతిరోజు ప్రశి్నుంచడుం అలవాట 
చేసుకోవాలనా్నరు. చేసుకోవాలనా్నరు. 
ప్రపుంచాని్న అతలాకుతలుం చేసుతున్న కరోనా మహమామేరి వలలో అనుకోని మారుపులు సుంభవిసుతునా్నయనీ, విద్య, ఉపాధ అుంశ్లోలో చోట చేసుకొుంటన్న మారుపులకు ప్రపుంచాని్న అతలాకుతలుం చేసుతున్న కరోనా మహమామేరి వలలో అనుకోని మారుపులు సుంభవిసుతునా్నయనీ, విద్య, ఉపాధ అుంశ్లోలో చోట చేసుకొుంటన్న మారుపులకు 
యువత ధైర్యుం కోలోపుర్దని జనసేనాని స్చన.   కోవిడ్ కిలోషటీ పరిసిథుతలోలో ఆతమేస్థుర్యుంతో జనసేన ఆధ్వర్యుంలో యువత చేసిన సేవలు అమోఘుం.  నిసా్వరధిుంగా, యువత ధైర్యుం కోలోపుర్దని జనసేనాని స్చన.   కోవిడ్ కిలోషటీ పరిసిథుతలోలో ఆతమేస్థుర్యుంతో జనసేన ఆధ్వర్యుంలో యువత చేసిన సేవలు అమోఘుం.  నిసా్వరధిుంగా, 
సేవాభావుంతో పనిచేసుతున్న ఇలాుంట్ యువత భవిష్యతతులో ముంచి నాయకులుగా ఎదగాలని కోరుకుుంటనా్నను. పవన్ ఆశయాలు, జనసేన సిద్ధిుంతాలను విద్్యరుథులు, సేవాభావుంతో పనిచేసుతున్న ఇలాుంట్ యువత భవిష్యతతులో ముంచి నాయకులుగా ఎదగాలని కోరుకుుంటనా్నను. పవన్ ఆశయాలు, జనసేన సిద్ధిుంతాలను విద్్యరుథులు, 
యువత ఆచరణలో చూపుంచాలి.యువత ఆచరణలో చూపుంచాలి.

శతఘ్్న న్్యస్ వాటస్ప్ నుంబర్: 9391115789

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


విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ సమితి సభక్ 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు తమ 
పోరాటానికి అండగా ఉండాలని, సభలో పాల్గొనవలసందిగా విశాఖ 
ఉక్కు పరిరక్షణ సమితి విజ్ఞప్తి చేసంది. ఆ మేరక్ అక్టోబరు 31వ 
తేదీన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ విశాఖపటనిం చేరుకొని అకకుడి నంచి స్టోల్ 
పా్లంట్ ప్ంగణానికి వెళ్ళి పరిరక్షణ సమితి ప్రతినిధులన కలస వారు 
నిర్వహంచే సభలో పాల్గొంటారు. 31వ తేదీ మధ్యూహనిం 2గం.క్ సభ 
ప్రంభమవుతంది. విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణన నిలుపుదల చేయాలని 
క్రుతూ ఉక్కు పరిరక్షణ సమితి పోరాడుతంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ నంచి ఈ 
అంశంపై తొలుతనే స్ందించి, కంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టోకి తీసుక్వెళ్ళిన 
నాయక్డు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారే. ఫిబ్రవరి 9వ తేదీన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
కంద్ర హంశాఖా మంత్రి శ్రీ అమిత్ షా గారిని కలిస విశాఖ స్టోల్ పా్లంట్ 
భావోదే్వగాలత ముడిపడి ఉందనే విషయానిని కంద్రానికి తెలియచేస్తి, 
ఈ నిర్ణయంపై పునరాలోచన చేయాలని వినతిపత్ం అందించిన విషయం 
విదితమే. 34 మంది ప్ణ త్యూగాలత విశాఖ స్టోల్ పా్లంట్ ఏరా్టందనే 
విషయానిని ఈ సందర్ంగా శ్రీ అమిత్ షా గారికి తెలియచేశారు.

పవన్ కళ్యాణ్ పరయాటన సందర్ంగా జనసేన నాయక్లు 
గవర సోమశేఖర్ రావు ఆధ్వరయాంలో సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: అక్టోబర్ 31వ తేదీన విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ సమితి ఆహ్్వనం 
మేరక్ జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ స్టోల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణ 
వయూతిరేక ఉదయూమానికి సంఘీభావం తెలుపుటక్ మరియు భారీ బహరంగ 
సభలో పాల్గొనేందుక్ విశాఖపటనిం విచేచేయుచునని శుభసందర్ంగా వారికి 
ఘనంగా స్్వగత ఏరా్ట్్ల మరియు బహరంగ సభ విజయవంతం చేయుటక్ 
తేది 25/10/2021న అగనంపూడి కొండయయూవలస సడబ్్లయుసలో జనసేన 
నాయక్లు శ్రీ గవర సోమశేఖర్ రావు ఆధ్వరయూంలో జివిఎమ్ స 85వ వారుడు 
జనసేననాయక్లు, జనసైనిక్లు మరియు వీరమహళలత సమావేశం 
జరిగంది. ఈ సందర్ంగా నాయక్లు మాటా్లడుతూ స్టోల్ పా్లంట్ ని ప్రైవేట్పరం 
కాక్ండా కాపాడగలిగే శకితి యుకితి ఉనని ఏకైక నాయక్డు శ్రీ కొణిదల పవన్ 
కళ్యూణ్ అని వారి పరయూటన విజయవంతం చేయాలి్సందిగా నిరా్వసతలు, ఉక్కు 
ఉద్యూగులు మరియు ప్రజలన క్రారు. ఈ కారయూక్రమంలో అధిక సంఖయూలో 
జనసేన నాయక్లు, వీరమహళలు మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొనానిరు.

మంగళవారం, 26 అక్టో బర్ 2021

జిల్లా కలెక్టర్ కి వినతి పత్రం ఇచ్చిన జనసేన మత్స్యకార 
విభాగం చైర్మన్ బొమి్మడి నాయకర్

శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పారీటో శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పారీటో 
అదయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అదయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
విశాఖ జిల్్ల పరయూటన సందర్ంగా విశాఖ జిల్్ల పరయూటన సందర్ంగా 
మత్సయుకార విభాగం చైర్మన్ బొమి్మడి మత్సయుకార విభాగం చైర్మన్ బొమి్మడి 
నాయకర్ త ఈరోజు విశాఖ నాయకర్ త ఈరోజు విశాఖ 
జిల్్లలో పరయూటంచడం జరిగంది. జిల్్లలో పరయూటంచడం జరిగంది. 
ఈ పరయూటనలో భాగంగా సమసయూలు ఈ పరయూటనలో భాగంగా సమసయూలు 
తెలుసుక్ని జిల్్ల కలెకటోర్ గారికి తెలుసుక్ని జిల్్ల కలెకటోర్ గారికి 
వినతి పత్ం ఇవ్వడం జరిగంది. వినతి పత్ం ఇవ్వడం జరిగంది. 
ఈ సమసయూలన అధయూక్షుడు పవన్ ఈ సమసయూలన అధయూక్షుడు పవన్ 
కళ్యూణ్ గారి దృష్టోకి తీసుకెల్తినని కళ్యూణ్ గారి దృష్టోకి తీసుకెల్తినని 
బొమి్మడి నాయకర్ తెలియజేయడం బొమి్మడి నాయకర్ తెలియజేయడం 

జరిగంది. ఈ తూరు్గోదావరి జిల్్ల ప్రధ్న కారయూదరిశి కారయూక్రమంలో సందాడి శ్రీనబాబ్ జరిగంది. ఈ తూరు్గోదావరి జిల్్ల ప్రధ్న కారయూదరిశి కారయూక్రమంలో సందాడి శ్రీనబాబ్ 
పాల్గొనానిరు.పాల్గొనానిరు.

7వ రోజు సభయాత్వ నమోదు కిటలాను అందజేసిన 
రాజోలు వైస్ ఎంపిపి ఇంటిపల్లా ఆనందరాజు

శతఘ్ని న్యూస్: పారీటో కారయూకరతిలక్ అండగా ఉండాలనే సంకల్ంత క్రియాశీలక సభయూత్వం శతఘ్ని న్యూస్: పారీటో కారయూకరతిలక్ అండగా ఉండాలనే సంకల్ంత క్రియాశీలక సభయూత్వం 
నమోదు కారయూక్రమానిని పవన్ కళ్యూణ్ చేపటాటోరు. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా తూరు్గోదావరి నమోదు కారయూక్రమానిని పవన్ కళ్యూణ్ చేపటాటోరు. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా తూరు్గోదావరి 
జిల్్ల రాజోలు నియోజకవరగొం చింతలపలి్ల మెయిన్ లో రాజోలు మండలం పరిషత్ ఉపాధయూక్షుడు జిల్్ల రాజోలు నియోజకవరగొం చింతలపలి్ల మెయిన్ లో రాజోలు మండలం పరిషత్ ఉపాధయూక్షుడు 
(వైస్ ఎంపీపీ) ఇంట పలి్ల ఆనందరాజు ఆధ్వరయూంలో జనసేన పారీటో నాయక్లు బోనం స్యి (వైస్ ఎంపీపీ) ఇంట పలి్ల ఆనందరాజు ఆధ్వరయూంలో జనసేన పారీటో నాయక్లు బోనం స్యి 
చేతల మీదుగా క్రియాశీలక సభుయూలుగా చేరిన కారయూకరతిలక్ 7వ రోజు సభయూత్వ నమోదు కిట్లన చేతల మీదుగా క్రియాశీలక సభుయూలుగా చేరిన కారయూకరతిలక్ 7వ రోజు సభయూత్వ నమోదు కిట్లన 
పంప్ణి చేశారు. ఈ యొకకు కిట్ లో సభయూత్వ నమోదు కారుడుత పాట్, 5 లక్షల ప్రమాద భీమా పంప్ణి చేశారు. ఈ యొకకు కిట్ లో సభయూత్వ నమోదు కారుడుత పాట్, 5 లక్షల ప్రమాద భీమా 
పత్ం, పారీటో యొకకు 7 సదా్ధంత్లత కూడిన పవన్ కళ్యూణ్ ఫొటో, అధయూక్షుల వారి మనోగతం పత్ం, పారీటో యొకకు 7 సదా్ధంత్లత కూడిన పవన్ కళ్యూణ్ ఫొటో, అధయూక్షుల వారి మనోగతం 
యొకకు వివరాలు, ఒక నోట్ బ్క్ అందించారు. క్రియాశీలక సభయూత్వం తీసుక్ననివారి ఇంటకెళ్్ల యొకకు వివరాలు, ఒక నోట్ బ్క్ అందించారు. క్రియాశీలక సభయూత్వం తీసుక్ననివారి ఇంటకెళ్్ల 
ఇవ్వడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో, ప్ప్ళ లక్షష్మణరావు, గురుజు జగదీష్, అదేదేపలి్ల గోప్, ఇవ్వడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో, ప్ప్ళ లక్షష్మణరావు, గురుజు జగదీష్, అదేదేపలి్ల గోప్, 
ఘనస్ల రామాంజనేయులు, పలివెల రమేష్ మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొనానిరు.ఘనస్ల రామాంజనేయులు, పలివెల రమేష్ మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొనానిరు.

సమసయాలపై పోరాటమే లక్ష్యంగా జనసేన పార్్ట ప్రచారం
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పారీటో జిల్్ల అధయూక్షులు చెనానిరెడిడు మనక్ంత్ గారి నాయకత్వంలో నెల్్లరు శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పారీటో జిల్్ల అధయూక్షులు చెనానిరెడిడు మనక్ంత్ గారి నాయకత్వంలో నెల్్లరు 
నగరం16వ డివిజన్ లో శివాలయం వదదే నంచి స్యిబాబా మందిరం వరక్ ల్ంఛనంగా నగరం16వ డివిజన్ లో శివాలయం వదదే నంచి స్యిబాబా మందిరం వరక్ ల్ంఛనంగా 
ప్రంభమైన ఎలక్షన్ కాయూంపెయిన్ లో పాల్గొనని జిల్్ల ప్రధ్న కారయూదరిశి కిషోర్ గునక్ల గారు ప్రంభమైన ఎలక్షన్ కాయూంపెయిన్ లో పాల్గొనని జిల్్ల ప్రధ్న కారయూదరిశి కిషోర్ గునక్ల గారు 
నెల్్లరు నగర నాయక్లు సుజయ్ బాబ్ గారు, రాష్ట్ర కారయూక్రమాల నిర్వహణ కారయూదరిశి కొట్టో నెల్్లరు నగర నాయక్లు సుజయ్ బాబ్ గారు, రాష్ట్ర కారయూక్రమాల నిర్వహణ కారయూదరిశి కొట్టో 
వెంకట్శ్వరు్ల గారు,స్థానిక నాయక్లు sk స్యిబాబా భరత్ తదితర నాయక్లు కారయూకరతిలు వెంకట్శ్వరు్ల గారు,స్థానిక నాయక్లు sk స్యిబాబా భరత్ తదితర నాయక్లు కారయూకరతిలు 
పాల్గొనానిరు. ఈ సందర్ంగా జిల్్ల ప్రధ్న కారయూదరిశి గునక్ల కిషోర్ మాటా్లడుతూ… సమసయూలత పాల్గొనానిరు. ఈ సందర్ంగా జిల్్ల ప్రధ్న కారయూదరిశి గునక్ల కిషోర్ మాటా్లడుతూ… సమసయూలత 
సతమతమవుతనని సంహపురి ప్రజలక్ సంక్షేమమే లక్షయుంగా… జనసేన పారీటో రాననని స్థానిక సతమతమవుతనని సంహపురి ప్రజలక్ సంక్షేమమే లక్షయుంగా… జనసేన పారీటో రాననని స్థానిక 
ఎనినికలలో అభయూరుథాల త తలబడుతంది… సమాజం ప్రత్యూమానియం క్రుక్ంట్ంది… ఎనినికలలో అభయూరుథాల త తలబడుతంది… సమాజం ప్రత్యూమానియం క్రుక్ంట్ంది… 
ఆ మారు్లో భాగంగా జనసేన పారీటో తరఫున పోటీ చేసుతినని అభయూరుథాలు అందరూ ఆశీర్వదించ ఆ మారు్లో భాగంగా జనసేన పారీటో తరఫున పోటీ చేసుతినని అభయూరుథాలు అందరూ ఆశీర్వదించ 
వలసందిగా ప్రి్ధస్తి ఈరోజు జనసేన తరపున ప్రచార కారయూక్రమాలు చేపటటోడం జరిగంది. డివిజనో్ల వలసందిగా ప్రి్ధస్తి ఈరోజు జనసేన తరపున ప్రచార కారయూక్రమాలు చేపటటోడం జరిగంది. డివిజనో్ల 
మీక్ అందుబాట్లో ఉండే జనసేన జనసైనిక్లు పోటీ చేయననానిరు. స్థానిక సమసయూలపై ఇప్ట మీక్ అందుబాట్లో ఉండే జనసేన జనసైనిక్లు పోటీ చేయననానిరు. స్థానిక సమసయూలపై ఇప్ట 
వరక్ ప్రశినించిన జనసేన ఇపుడు స్థానిక నాయకత్్వనిని క్రుక్ంట్ంది ప్రజలందరూ దీవించి వరక్ ప్రశినించిన జనసేన ఇపుడు స్థానిక నాయకత్్వనిని క్రుక్ంట్ంది ప్రజలందరూ దీవించి 
ఎవరి ఆధీనం లో లేని మా నాయక్లక్ ఓట్్ల వేస బ్రతక్ భారం చేసుతినని ఈ ప్రభుత్్వనికి ఎవరి ఆధీనం లో లేని మా నాయక్లక్ ఓట్్ల వేస బ్రతక్ భారం చేసుతినని ఈ ప్రభుత్్వనికి 
బ్ది్ధ చెప్వలసనది గా క్రుతనానిము అని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయక్లు, బ్ది్ధ చెప్వలసనది గా క్రుతనానిము అని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయక్లు, 
వీరమహళలు మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొనానిరు.వీరమహళలు మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొనానిరు.

శతఘ్్న న్్యస్ వాటస్ప్ నుంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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మారుమూల గ్రామాలోలో ఉుండే సామాన్య జనసైనుకుడు చేసే కార్యక్రమాలను సైతుం 
బాహ్యప్రపుంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళ్ని్న వినిపుంచడానికి మీ ముందుకు 
వచిచాుంది శతఘ్్న న్్యస్. కావున మీ అుందరూ జనసైనికులు చేసే కార్యక్రమాలను మా వాటస్ప్ 
నుంబర్ కు పుంపుంచుండ. మీరు పుంపుంచే కార్యక్రమాలను మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ 
లో ప్రచ్రిుంచడుం జరుగుతుంది.

మా వాటస్ప్ నుంబర్: 9391115789

జనసేన మద్దతు కోరిన రుయా ఆస్పత్రిలో కాంట్రాక్్ట 
MNO, FMO వైదయా సిబ్ంది

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతిలో జరుగుతనని MNO,FMO వారి 7వ 
రోజు దీక్ష జనసేన మదదేత క్రిన బాధితలు. ఈ కారయూక్రమానికి 
జనసేన పారీటో తరుపున పాల్గొనని పసుపులేట సురేష్ మాటా్లడుతూ 
తిరుపతి రుయా ఆస్త్రిలో కాంట్రాక్టో MNO,FMO వైదయూ సబ్ందిని 
(ఫ్ంట్ వారియర్్స) న తొలగంచడం అమానషం అనానిరు. కరోనా 
కి్లషటో పరిసథాతలలో కాంట్రాక్టో సబ్ంది కరోనా బాధితలక్ చేసన 
సేవలు చిరస్మరణీయం.. జిల్్ల కలెకటోర్ గారు స్థానిక శాసనసభుయూలు 
రుయా ఉననిత్ధికారులు సహృదయంత వారిని తిరిగ విధులో్లకి 
తీసుక్ని బాధితలక్ నాయూయం చేయాలని జనసేన పారీటో తరపున 
క్రుతనానిము. బాధిత MNO,FMO లక్ నాయూయం జరగక్ంట్ 
జనసేన పారీటో వారికి అండగా నిలుస్తి ఏ పోరాటానికైనా సద్ధమని 
జనసేన నాయక్లు కారయూకరతిలు ఈ సందర్ంగా తెలియజేశారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన నాయక్లు హేమ క్మార్, బాబ్జి, అమృత, 
పసుపులేట సురేష్, సుమన్, మునిస్్వమి, బాలు, కిరణ్, స్యి దేవ్, 
సురేంద్ర రెడిడు, సుధ్కర్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ఆనారోగయాంతో బాధ పడుతున్న జనసైనిక్డికి ఆరిధిక సాయం
శతఘ్ని న్యూస్: తూరు్గోదావరి జిల్్ల, కాకినాడ 
రూరల్ నియోజకవరగొం, కరప మండల పరిధిలోని 
గొర్రిపూడి గ్రామానికి చెందిన జనసేన కారయూకరతి 
శ్రీ రామకృష్ణ గత కొంతకాలంగా తీవ్ర ఆనారోగయూ 
సమసయూలత బాధపడుతనానిరు. శ్రీ రామకృష్ణది పేద 
క్ట్ంబం కావడంత వైదయూ ఖరుచేల నిమితతిం కరప 
మండల జనసేవాదళ్ సభుయూలు తమవంతగా 15 
వేల రూపాయలు సమకూరాచేరు. ఆ మొత్తినిని పారీటో 
రాజకీయ వయూవహ్రాల కమిటీ సభుయూలు శ్రీ పంతం 
నానాజీ చేతల మీదుగా బాధిత జనసైనిక్డికి 

అందచేశారు. అదే గ్రామానికి చెందిన నిరుపేద క్ట్ంబానికి బాసటగా జనసైనిక్లు మరుగుదొడిడు కటటోంచి 
ఇచేచేందుక్ ఏరా్ట్ చేయగా, దానికి శ్రీ నానాజీ శంక్స్థాపన చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో స్థానిక గొర్రిపూడి 
జనసైనక్లు, జనసేవాదళ్ సభుయూలు, కరప మండల జనసేన నాయక్లు పాల్గొనానిరు.

మండల కమిటీలకై చంద్రగిరి నియోజకవర్గ కారయాకర్తలతో సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరక్ జనసేన చితూతిర్ జిల్్ల అధయూక్షులు 
శ్రీ డా.పసుపులేట హరిప్రస్ద్ మండల కమిటీలకై చంద్రగరి నియోజకవరగొ కారయూకరతిలత సమావేశం 
జరిగంది. ఈ సమావేశంలో జనసేన నాయక్లు శ్రీ డా.పసుపులేట హరిప్రస్ద్ న గజమాలత 
సతకురించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయక్లు, వీరమహళలు మరియు జనసైనిక్లు 
పాల్గొనానిరు.

బీజేపీ కి మద్దతుగా “పోరుమామిళ్ళ” ...
శతఘ్ని న్యూస్: బదే్వల్ ఉప ఎనినికల నేపథయూంలో బీజేపీ కి మదదేతగా 
“పోరుమామిళళి” మండల విసతిృత సమావేశం  సోమి శెటటో చినని 
ఆధ్వరయూంలో పూరమావీళళి టౌన్ కమా్మవారిపాలెం లో జరిగంది. ఈ 
కారయూక్రమoలో త్రిసభయూ కమిటీ సభుయూలు త్తంశెటీటో నాగేంద్ర, ముఖరం 
చాన్,సుంకర శ్రీనివాస్ గారు్ల దిశానిరేదేశం చేశారు. వీరిత పాట్  బదే్వల్ 
నియోజక వరగొ నాయక్లు బసవి రమేష్,తడిమెల్ల మురళ్,ఈశ్వర్ రెడిడు 
మరియు స్థానిక మండల నాయక్లు తట బాలచంద్ర, లక్ష్మీపతి, మహేష్ 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

పెసరలాంక గ్రామంలో జనసేన పార్్ట ఆధ్వరయాంలో వైదయా శిబిరం ఏరా్పటు
శతఘ్ని న్యూస్: కొల్్లరు మండలం, పెసర్లంక గ్రామంలో మండలంలో అనిని గ్రామాల 
ప్రజల గురించి వైదయూ శిబ్రం ఏరా్ట్ చేయడం జరిగంది. గుంటూరు నగరంలోని ఆదితయూ 
మల్టో స్్షాలిటీ హ్స్టల్ వారి సహకరంత ఈ కారయూక్రమం జరిగంది. సుమారు 500 
మంది ప్రజలు అనిని గ్రామాల నండి వచిచే వైదయూ సదుపాయానిని వినియోగంచుక్నానిరు. 
ఆదితయూ హ్స్టల్ వైదుయూల బృందం మాటా్లడుతూ గుండె, ఊప్రితితతిలు, కాలేయం 
మరియు వివిధ రకాల డాకటోర్్స అందరూ ఈ కారయూక్రమంలో పాల్గొనానిరని ప్రజలకి బీపీ, 
రకతి పరీక్ష మొదలు ఈస్జీ వరక్ అనినిరకాల పరీక్షలు సకాలంలో ఉచితంగా నిర్వహంచి 
తగు మందులు అందచేసుతినానిమని చెపా్రు. ఈ కారయూక్రమం నిర్వహంచడానికి 
తడా్ట్ అందించిన గ్రామ సర్ంచ్, ఎంపీటీస సభుయూలక్ మంచాల రామకృష్ణ, 
క్న రామాంజనేయులు మరియు విజయవంతంగా నిర్వహంచిన జనసైనిక్లకి 
ప్రజలు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మండల జనసేన నాయక్లు మాటా్లడుతూ త్వరలో ఈ 
కారయూక్రమానిని వేమూరు నియోజకవరగొ పరిధిలోని వివిధ మిగలిన గ్రామాలో్ల, మండల్లో్ల 
మళ్్ల జరుపుత్మని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో పారీటో జిల్్ల సంయుకతి కారయూదరిశి కమె్మల 
శ్రీనివాసరావు, పెసర్లంక సర్ంచ్ వెలివల శివనాగమణి రతతియయూ, పెసర్లంక – పెదలంక 
ఎంపీటీస్ వెలివల శివసుబ్రమణయూం, చావలి గ్రామ ఎంపీటీస్ నగేష్, పెసర్లంక గ్రామ ఉప 
సర్ంచ్ మరియు 10 మంది వారుడు మెంబరు్ల, జనసైనిక్లు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

జనసేన రాష్ట్ర మత్స్యకార కమిటీ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్, మరియు 
కారయాదరుశులక్ ఘనంగా సనా్మనం

శతఘ్ని న్యూస్: 64 వ వార్డు దిబ్పాలెం జనసేన కమిటీ ఆధ్వరయూంలో జరిగన రాష్ట్ర మత్సయుకార కమిటీలో 
నియమితలైన, శ్రీ బొమి్మడి నాయకర్(చైర్మన్), శ్రీమతి రెయియూ రతని (వైస్ చైర్మన్ ), మరియు కదిరి 
సతయూనారాయణ( కారయూదరిశి) లక్ జనసేన నాయక్లు, దిబ్పాలెం జనసేన కమిటీ చేతల మీదుగా 
సనా్మన కారయూక్రమం చెయయూడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమములో గాజువాక ఇంచార్జి ప్ఏస సభుయూలు శ్రీ క్న 
త్త్రావు, 64వ వార్డు కార్్రేటర్ శ్రీ దలి్ల గోవింద్, 65 వార్డు ఇంచార్జి, శ్రీమతి రెయియూ రతని, జిల్్ల ల్గల్ 
స్ల్ స్క్రటరీ శ్రీ కరణం కళ్వతి, మెగాఫ్యూమిల్ చిరంజీవి యువత ఉతతిరాంధ్ర అధయూక్షులు పౌలురౌత్ 
వెంకట్ రమణ, 64 వ వార్డు జనసేన కారయూకరతిలు, వీరమహళలు, జనసైనిక్లు మరియు దిబ్పాలెం 
గ్రామ ప్రజలు పాల్గొనానిరు.

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

