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యువతే జనసేన ప్రధాన బలంగా జనసేనాని పవన్ కల్యాణ్ 
చెప్తూ ఉంటారు. చరిత్రలో యువత, విద్యారుథులు అనేక 
అద్భుతాలు సృష్టంచారు. పాత సమాజానిని వెనక్కి తోసేసి కొతతూ 
ఆలోచనలను, జీవన విధానాలను మంద్కు తీసుకొచాచారు. 
చారిత్రక ప్రగతిలో యువత క్రియాశీల ప్రాత పోషసుతూంది. 

సాహసం, కొతతూ భావాలపట్ల అనురక్తూ, క్రియాశీలత యువత సంతం. 
అంద్వల్్ల సమాజంలో కీలకమైన మారుపులు యువత తీసుకొని వసుతూంది. రాజకీయ సామాజిక కారయాకల్పాలో్ల యువత 
పాత్ర ఎంత పెరిగితే ఆ సమాజం అంత చైతనయావంతంగా మందకు వెళుతందనడానిక్ ఎన్ని ఉద్హరణలు ఇవ్వవచ్చా.
ఒక సపుష్టమైన లక్ంతో ఆవిరభువించిన జనసేన క్షేత్రసాథుయి నుంచి మారుపునకు శ్రీకారం చ్ట్టంది.
తొలిసారిగా 2019 సార్వత్రిక ఎనినికలో్ల పోటీ చేసిన జనసేనచేసిన జనసేన పార్్టచేసిన జనసేన పార్్ట జనానిని తీవ్ంగానే 
ప్రభావితం చేసింది యువత మహిళలు ఓట్లను తీవ్ంగా ఆకరి్షంచింది. గ్రామీణ సాథుయిలో తన లక్షయానిని సాధంచడం కోసం 
జనసేన పార్్ట యువతనే ప్రధాన అస్తంగా ఎంచ్కుంది. 
గ్రామీణ ప్రాంతంలో గెలుపోటమలను కేవలం పార్్ట సిద్్ధంతాలు కాకుండా పలు ఇతర అంశాలు కూడా ప్రభావితం 
చేసుతూంటాయి. 
కులం, మతం, వర్ం, ఆరిథుక సామాజిక అంశాలు ఇకకిడ కీలక పాత్ర పోషసుతూంటాయి. పంచాయతీ సాథుయిలో ఓటర్లయితే అతి 
తకుకివ సంఖయాలో ఉంటారు వీరిక్ అభయారిథు గుణగణాలు,  వయాక్తూత్వం, కుటంబ విలువలు,  ఆలోచనపై సపుష్టమైన అవగాహన 
ఉంటంది. దంతో అభయారిథు వయాక్తూతా్వనిని బట్ట ఓటేసాతూరు. 

ఇకకిడ సమసమాజ నిరామాణం కోసం ఆరాటపడుతనని జనసేన అంద్కు తగ్ వయాకుతూలిని జనసేన తరపున బరిలోక్ దింపంద్కు 
మరియు రాష్ట్ర రాజకీయాలు సరికొతతూ ఒరవడిని సృష్టంచే క్రమంలో ఎకుకివ యువతపైనే జనసేన దృష్ట పెట్టంది.
సరికొతతూ ఉతాసాహంతో, ప్రజా సమసయాలు తీరచాటానిక్ జనసేనతో కలిసి వచేచా యువతని ఎంపిక చేసి ఎనినికల బరిలోక్ 
దింపాలని వ్యాహాతమాకంగా పార్్ట అధయాక్షులు అడుగులు వేసుతూనానిరు. గతంలో పార్్టలోక్ ఆశతో వచేచావారు.
కానీ ఇపుపుడు ఆశయాలతో యువత మంద్కు వసుతూంది. ఆశయాలతో వచేచా యువత రాజకీయాలో్ల మారుపు తీసుకువసుతూంది. 
2014లో జనసేనపార్్ట సాథుపించే సమయంలో ఎనిని సీట్ల వసాతూయి అనని ఆలోచన చేయల్ద్. ఎకకిడో ఒక చోట మారుపు 
రావాలి అని మాత్రమే ఆలోచనతో ... ఎకకిడ డబ్బులు ఇచిచా ఓట్ల కొనకుండా బలమైన మారుపు కోసం జనసేనపార్్ట రాజకీయం 
చేసుతూంది. 
కొనిని లక్లమంది వెంట వచేచా యువత తోడుతో, దర్ఘకాలిక ప్రణాళికతో మంద్కు వెళుతూ, కొతతూ ఆలోచనలతో నిబద్ధతతో 
కూడిన రాజకీయం చేసి మారుపు తీసుకురావడంలో జనసేన విజయం సాధసుతూందని చెప్పుచ్చా. సాథునిక సమసయాల పైన 
సాథునికంగా వేళ్్లనుకుపోయిన ఇబబుంద్లు పైన దృష్ట పెడుతూ మారుపు కొరకు రాజకీయం చేయటంలో జనసేన విజయం 
సాధంచింది.
కొతతూ తరంతో రాజకీయాలో్లక్ మంద్కు వచేచా యువతకు పవన్ కళ్యాణ్ తపపు వేరే ఏమి తెలియద్. పవన్ కళ్యాణ్ కోసం 
ఏమైనా చేసే యువత దోరణిలో మారుపు రావాలి. యువతలో బలమైన సామాజిక మారుపు తీసుకురావాలి. యువత మఖయాంగా 
జనసేనానిని రాజకీయ నాయకుడిగా మాత్రమే చూడాలి. అపుపుడు మాత్రమే జనసేనాని వెంట వచేచా యువతతో బలమైన 
రాజకీయం చేసి, గొపపు మారుపుతీసుకురాగలరు.
గ్రామీణ ప్రాంత యువత మఖయాంగా బడుగు బలహీన వరా్లను కలుపుకుంటూ పోతూ, జనసేన లక్షయాలను బలంగా 
ప్రజలో్లక్ తీసుకెళ్లగలిగినపుడే జనసేనలో యువత పాత్ర కీలకం అవుతంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

జనసేనపార్టీ యువతనే ప్రధాన అస్తంగా ఎంచుకంది
చారిత్రక ప్రగతిలో యువత క్రియాశీల ప్రాత పోషిస్తంది

ఆశయాలతో వచ్చే యువత రాజకీయాలోలో మార్పు తీసకవస్తంది 
కొత్త ఆలోచనలతో నిబద్ధతతో కూడిన రాజకీయం చ్సి మార్పు 

తీసకరావడంలో జనసేన విజయం

జనసేన బలం యువతే
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నామపత్రాలు చంచేసారని జనసేన నాయకులు ఆరోపణ
శతఘ్ని న్యాస్: కర్నిలు జిల్్ల కొలిమిగుండ్ల జడిపుటసి సాథునాలకు సంబంధంచి 
నామినేషన్ పత్రాలు సేకరణలో హైడ్రామా చోట చేసుకుంది. జనసేనపార్్ట 
తరపున పోటీ చేసేంద్కు ఆసక్తూ చూపిన అభయారిథు నామపత్రాలు వైకాపా నాయకులు 
తీసుకెళి్లనట్ల ఆరోపణలు వెలు్లవెతాతూయి. దనిపై శుక్రవారం సాయంత్రం జనసేనపార్్ట 
రాష్ట్ర కారయాదరిశి మారకిండేయ బాబ్, మహిళ్ నాయకురాలు వివేక విల్కరులతో 
మాటా్లడారు. బేతంచెర్ల నగరపంచాయతీ నామినేషన్ ప్రక్రియ చూసుకుని తిరిగి 
వసుతూండగా బనగానపల్్ల ఎమ్మాల్యా కాటసాని రామిరెడిడి నుంచి ఫోన్ వచిచాంది 
అనానిరు. కోవిడ్ తో మృతి చెందిన ఎర్రబోతల వెంకటరెడిడి కుమారుడు ప్రసుతూతం 
పోటీలో నిలిచారు. ఏకగ్రీవం చేసుకునేంద్కు అందర్ సహకరించాలని కోరినట్ల 
తెలిపారు. అధష్్టనం దృష్టక్ తీసుకెళిళి నిర్ణయం చెబ్తాం అని చెపిపున కొదిది 
సమయానికే జడ్పులో నామినేషన్ వేసేంద్కు వచిచాన బెలుంకు చెందిన జనసేన 
అభివృది్ధ పథకాలతో పాట ప్రతిపాదించే వయాక్తూని తీసుకుననిట్ట తెలిపారు. దనిపై 
బనగానపల్్ల ఎమ్మాల్యాకు ఫోన్ చేయగా తనకు తెలియకుండా జరిగిందని చెపపుడం 
ఎంతవరకు సమంజసమని రేఖ ప్రశనించారు. నామినేషన్ కేంద్ం వదది రౌడ్యిజం 
చేసి పత్రాలు చించి డమీమా అభయారిథు ఎతతూకెళ్్లరు అనానిరు. కొలిమిగుండ్ల జడిపుటసి 

సాథునం తొలుత ఎర్రబోతల వెంకటరెడిడిక్ ఏకగ్రీవం అయింది. జడ్పు చైరమాన్ గా రేసులో ఉండటంతో ఈ సాథునం ఏకగ్రీవం చేసుకునేంద్కు అపపుట్్ల పెదది ఎతతూన పావులు 
కడిపినట్ట ఆరోపణలు ఉనానియి. అపుపుడు సైతం జనసేన అభయారిథుగా పోటీలోక్ దిగిన నాగంద్పై తీవ్ సాథుయిలో ఒతితూడి తెచిచా చివరిక్ణంలో ఉపసంహరించ్కునేల్ 
చేశారని మరోసారి జనసేన నాయకులు తెలిపారు.

కారోపోరేషన్ పోరుకు జనసేన సిద్ం
*37 డివిజనలోలో బరిలో దిగిన జనసేన అభయూర్్ధలు
శతఘ్ని న్యాస్: నెల్్లరు మనిసాపల్ కారోపురేషన్ ఎనినికల పోరుకు జనసేన పార్్ట 
సిద్ధమయియాంది. అధకార పార్్ట నుంచి తీవ్ ఒతితూళు్ల, బెదిరింపులకు తట్టకుని ప్తతూలో భాగంగా 
బీజేపీక్ కేటాయించిన డివిజను్ల పోను, మొతతూం 37 డివిజన్లలో జనసేన అభయారు్ధలను బరిలో 
దించింది. పార్్ట అభయారు్ధలంతా ఇపపుటకే ఇంటంట ప్రచారం మొదలు పెటే్టసినట్ట ఎనినికల 
పరయావేక్ణకు నియమించిన త్రిసభయా కమిటీ ప్రకటంచింది. మ్జారిటీ సీట్ల సాధంచి మేయర్ 
పీఠానిక్ పోటీ ఇవ్వబోతననిట్ట పార్్ట నేతలు ధీమా వయాకతూం చేశారు. అధకారపార్్టని బలంగా 
ఢీ కొటే్టంద్కు జనసేన అభయారు్ధలు అనిని విధాలుగా సిద్ధంగా ఉననిట్ట తెలిపారు. శనివారం 
నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఇంద్కు సంబంధంచిన వివరాలను త్రిసభయా కమిటీ సభ్యాలు శ్రీ చిలకం మధుసూదన్ రెడిడి, శ్రీమతి గంటా స్వర్ప, శ్రీ విజయ్ శేఖర్, నెల్్లరు జిల్్ల అధయాక్షులు శ్రీ 
చెనానిరెడిడి మనుక్ంత్ రెడిడి తదితరులు వెల్లడించారు.

జనసేనకు పెరుగుతున్న ఆదరణ
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేనకు అనిని వరా్లు, అనిని ప్రాంతాల నుంచి ఆదరణ గణనీయంగా పెరుగుతోందని ఆ పార్్ట శతఘ్ని న్యాస్: జనసేనకు అనిని వరా్లు, అనిని ప్రాంతాల నుంచి ఆదరణ గణనీయంగా పెరుగుతోందని ఆ పార్్ట 
రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశి తమిమారెడిడి శవశంకర్ పర్కినానిరు. విజయనగరం జిల్్ల, కొతతూవలసలో పార్్ట నాయకుడు రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశి తమిమారెడిడి శవశంకర్ పర్కినానిరు. విజయనగరం జిల్్ల, కొతతూవలసలో పార్్ట నాయకుడు 
పెదిరెడ్ల రాజశేఖర్ ఆధ్వరయాంలో వివిధ పార్్టల నుంచి 100 మంది కారయాకరతూలు ఆదివారం జనసేనపార్్టలో పెదిరెడ్ల రాజశేఖర్ ఆధ్వరయాంలో వివిధ పార్్టల నుంచి 100 మంది కారయాకరతూలు ఆదివారం జనసేనపార్్టలో 
చేరారు. ఈ సందరభుంగా సాథునిక శ్రీరామ కళ్యాణ మండపంలో ప్రతేయాక కారయాక్రమం నిర్వహించారు. శవశంకర్ చేరారు. ఈ సందరభుంగా సాథునిక శ్రీరామ కళ్యాణ మండపంలో ప్రతేయాక కారయాక్రమం నిర్వహించారు. శవశంకర్ 
మాటా్లడుతూ విజయనగరం జిల్్లలో ఇతర పార్్టల నాయకులు బానిసత్వంలో మనిగిపోయారనానిరు. సమాజం మాటా్లడుతూ విజయనగరం జిల్్లలో ఇతర పార్్టల నాయకులు బానిసత్వంలో మనిగిపోయారనానిరు. సమాజం 
మీద బాధయాత, అభివృది్ధ మీద శ్రద్ధతో బానిసతా్వనిని వీడి బయటక్ రావాలని పిలుపునిచాచారు. వెనుకబడిన మీద బాధయాత, అభివృది్ధ మీద శ్రద్ధతో బానిసతా్వనిని వీడి బయటక్ రావాలని పిలుపునిచాచారు. వెనుకబడిన 
ఈప్రాంతానిని అభివృది్ధ చేయాలంటే వారసత్వ, నిరంకుశ నాయకతా్వనిక్ చ్రమగీతం పాడాలనానిరు. పార్్ట రాష్ట్ర ఈప్రాంతానిని అభివృది్ధ చేయాలంటే వారసత్వ, నిరంకుశ నాయకతా్వనిక్ చ్రమగీతం పాడాలనానిరు. పార్్ట రాష్ట్ర 
కారయాదరిశి పాలవలస యశసి్వ మాటా్లడుతూ వయావసథులు బ్రష్్ట పట్ట, అభివృది్ధ పాతాళ్నిక్ పడిపోయిన ఈతరుణంలో కారయాదరిశి పాలవలస యశసి్వ మాటా్లడుతూ వయావసథులు బ్రష్్ట పట్ట, అభివృది్ధ పాతాళ్నిక్ పడిపోయిన ఈతరుణంలో 
పవన్ కల్యాణ్ నాయకత్వం అవసరం ఉందనానిరు. జనసైనికులు అంకుఠిత దక్తో మంద్కుసాగాలనానిరు. పార్్ట పవన్ కల్యాణ్ నాయకత్వం అవసరం ఉందనానిరు. జనసైనికులు అంకుఠిత దక్తో మంద్కుసాగాలనానిరు. పార్్ట 
నియోజకవర్ నాయకులు వబ్బున సతితూబాబ్, గొరపలి్ల రవికుమార్, గొరపలి్ల చినబాబ్, వబ్బున సనాయాసినాయుడు నియోజకవర్ నాయకులు వబ్బున సతితూబాబ్, గొరపలి్ల రవికుమార్, గొరపలి్ల చినబాబ్, వబ్బున సనాయాసినాయుడు 
పార్్ట బలోపతం కోసం జనసైనికులు మంద్కుసాగాలని పిలుపునిచాచారు. రాజనని కాలనీ, చీపురువలస, గొల్లపట, పార్్ట బలోపతం కోసం జనసైనికులు మంద్కుసాగాలని పిలుపునిచాచారు. రాజనని కాలనీ, చీపురువలస, గొల్లపట, 
దతితూ, తమిమాకాపలి్ల, కొతతూవలస రాజీవ్ నగర్ కాలనీ, ఎసీసా కాలనీ, కాంపె్లక్సా, చింతలదిమమా, పాత సుంకరపాల్ం, దతితూ, తమిమాకాపలి్ల, కొతతూవలస రాజీవ్ నగర్ కాలనీ, ఎసీసా కాలనీ, కాంపె్లక్సా, చింతలదిమమా, పాత సుంకరపాల్ం, 
ఎర్రవానిపాల్ం ప్రాంతాల నుంచి పలువురు కారయాకరతూలు జనసేనపార్్టలో చేరారు. కారయాక్రమంలో జిల్్ల నాయకులు ఎర్రవానిపాల్ం ప్రాంతాల నుంచి పలువురు కారయాకరతూలు జనసేనపార్్టలో చేరారు. కారయాక్రమంలో జిల్్ల నాయకులు 
ఆద్డ మోహన్, పార్లమ్ంటర్ కమిటీ సభ్యాలు మలు్లవలస శ్రీను, నాయకులు నకకిరాజు సతీష్, వబ్బున సతీష్, ఆద్డ మోహన్, పార్లమ్ంటర్ కమిటీ సభ్యాలు మలు్లవలస శ్రీను, నాయకులు నకకిరాజు సతీష్, వబ్బున సతీష్, 
తూరిబ్లి్ల విజయ్ కుమార్, గురజాడ వెంకటేష్, గాలి అపాపురావు, బోని రామ గణేష్, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.తూరిబ్లి్ల విజయ్ కుమార్, గురజాడ వెంకటేష్, గాలి అపాపురావు, బోని రామ గణేష్, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

జనసేన పార్టీ తీర్ం తీసుకున్న వైయసాసార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ 50 మంది నాయకులు
జనసేన పార్టీ కండువా కప్పు ఆహ్వానించిన ఇంచార్జ్ మాకినీడి శేషుకమారి. 
ప్ఠాపురం లో జనసేన పార్టీ బలోపేతం దిశగా దూసకపోతునని మాకినీడి శేషుకమారి..!!

శతఘ్ని న్యాస్: తూరుపుగోద్వరి జిల్్ల పిఠాపురం నియోజవర్ం  గొల్లప్రోలు మండలం తాటపరితూ 
గ్రామంలో  పిఠాపురం జనసేన పార్్ట ఇంచార్జ్ మాక్నీడి శేష్కుమారి గారి  ఆధ్వరయాంలో  గొల్లప్రోలు 
మండలం  తాటపరితూ గ్రామం లో అడబాల వీర్రాజు,ద్సం కొండబాబ్ మరియు తాటపరితూ జనసైనికుల 
కృష ఫలితంగా...  వైసిపి నాయకులు అమరాది రామకృష్ణ (వల్్ల) గారు మరియు ఆయన అనుచరగణం  
ఇంచ్మించ్ 50 మంది  క్ జనసేన పార్్ట కండువా కపిపు సాదరంగా పార్్టలో క్ ఆహా్వనించారు. 
ఈ సందరభుంగా మాక్నీడి శేష్కుమారి  మాటా్లడుతూ. జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ వారి 
ఆశయాలు ఆదరాశిలు కు అనుకూలంగా మేమ సైతం అని మీ బాటలో అడుగు వేసాతూను తాటపరితూ 
నాయకులు యువకులు మంద్కు రావడం జరిగింది. ఇల్గ మన జనసైనికులు ప్రతి ఒకకిరు పనిచేసి 
జనసేన పార్్టక్ బలం గా  నిలబడాలని  ఈ సందరభుంగా  తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో. జిల్్ల 
కారయావర్ సభ్యాలు మొగిలి అపాపురావు, అడబాల వీర్రాజు, ద్సం కొండబాబ్,అడపా న్కరాజు, 

రంపం సతితూబాబ్, అమరాది వల్్ల  రామకృష్ణ, రతనిం సతితూబాబ్, గారపాట చంట బాబ్, గోకరకొండ బ్జిజ్, నకకి ప్రసాదరావు, ద్సం మణికంఠ, అమలకంట శ్రీను,  ఆకుల వెంకనని, పంతం సా్వమి, 
పంతం విష్్ణ, మాదేపలి్ల కృష్ణ, గారపాట సతితూ బాబ్, ఎస్. అపాపురావు, కోన రాధాకృష్ణ, కరెడ్ల పెదది కాపు, అడబాల్ శవ,మొయిళళి సతయానారాయణ, ఎర్ర సతీష్, గొల్లపలి్ల కృష్్ణరుజ్న,మొయిళళి శవగంగ, 
నకకి నారాయణ మూరితూ, కొవ్్వరి మణికంఠ,మరియు తాటపరితూ జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మార్మూల గ్రామాలోలో ఉండే సామానయూ జనసైనుకడు చ్సే కారయూక్రమాలను సైతం 
బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని వినిప్ంచడానికి మీ మందుక 
వచిచేంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికలు చ్సే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ 
నంబర్ క పంప్ంచండి. మీర్ పంప్ంచ్ కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు 
ఛానల్ లో ప్రచురించడం జర్గుతుంది.

మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

సూళ్లూరుపేట నియోజకవర్ంలో జనసేన 
గ్రామ పర్యటన

శతఘ్ని న్యాస్: జనసేనపార్్ట 
గ్రామ పరయాటనలో భాగంగా 
జనసేనపార్్ట నెల్్లరు జిల్్ల 
సంయుకతూ కారయాదరిశి శ్రీ బూరకల 
ల్ల్ మోహన్ సూళ్్లరుపట 
నియోజకవర్ం దొరవారి సత్రం 
మండలంలోనీ చవటకండ్రిగ, 
ప్లతోట, ఎకొకిలు్ల గ్రామాలలో 
పరయాటంచి అకకిడ ప్రజలు 
ఎద్ర్కింటనని సమసయాలను 
రోడు్ల, డ్రైనేజీ కాలవలు, నేరుగా 
వారి ఇంటక్ వెళి్ల తెలుసుకోవడం 
జరిగింది. ఈ సమసయాలను 

అధకారుల దృష్టక్ తీసుకెళి్ల గ్రామంలోని సమసయాలను పరిష్కిరం జరిగ 
విధంగా చేసాతూనని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో జనసైనికులు 
ద్వ్్వరు సనత్ కుమార్, యోగష్, వెంకయయా, సుబ్రహమాణయాం, మని రాజా, 
తరుణ్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

శతఘ్ని న్యాస్: గ్రామసచివాలయంలో 12 ఏళళి బాలికపై శ్రీకాకుళంజిల్్ల, వీరఘట్టం మండలం, 
నడుకురు గ్రామంలో గ్రామ వాలంటీర్ ఆతాయాచారం చేసిన సంఘటనకు సచివాలయం ప్రాంగణంలో 
జనసేనపార్్ట నిరసన వయాకతూం చేశారు. బాధత కుటంబ సభ్యాలను పరామరిశించిన జనసేనపార్్ట రాష్ట్ర 
ప్రధాన కారయాదరిశి పాలవలస యశసి్వ, మండల జనసేన నాయకులు మతసా పుండర్కం, జానీ, నాగఒద్, 
వెంకటరావు నాయుడు, పాలకొండ మరియు రాజాం నియోజకవర్ వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్నానిరు.

జనసేనపార్టీ ఎదుగుదలను హరంచాలని చూసేతే సహంచేది లేదు 
– బాబు పాలూరు, 
రాష్ట్ర ప్రచార కార్యదరశి

శతఘ్ని న్యాస్: బొబ్బులి డివిజన్ DSP గారిని కలసి మన గెడడిలిపిపు అలు్ల రమేష్ బైక్ విషయంలో వైసిపి 
రౌడ్ మూకల ద్రుణానిని ఉదహరిసూతూ వైసిపి మంత్రులు, MLAలు మరియు నాయకులు జనసేన పార్్ట 
పట్ల వయావహరిసుతూనని తీరుని వివరిసూతూ డివిజన్ పరిధలో గల అనిని మండల్లో్ల గల వైసిపి కొంతమంది 
వైసిపి రౌడ్ మూకలు, సమసాయాతమాక నాయకులను పిలిచి సరైన కౌనిసాలింగ్ ఇవ్వమని, శాంతిభద్తలకు 
విఘాతం కలిగిసేతూ చట్టర్తాయా ఎల్ంట కఠిన చరయాలు ఉంటాయో వారిక్ తెలియజేయాలని…ప్రజా 
సమసయాలు పట్ల పోరాటం చేసే మా ల్ంట జనసేన పార్్ట నాయకులు, కారయాకరతూలకు భద్త కలిపుంచాలిసాన 
భాధయాత ఈ ప్రభ్తా్వనిది మరియు పోల్సు శాఖదే అని వినతి పత్రం అందజేయడం జరిగింది. ఈ 
కారయాక్రమంలో రాష్ట్ర ప్రచార కారయాదరిశి శ్రీ బాబ్ పాల్రుతో పాటగా సీతానగరం మండల నాయకులు 
అలు్ల రమేష్, పోతల శవశంకర్, సూరయానారాయణ, త్రిలోక్, నిడగలు్ల జనసైనికులు, ధరమా, సంజు, 
సంచాన గంగాధర్, గార గౌర్ శంకర్ మరియు చిట్ల గణేష్ తదితర జనసైనికులందర్ పాల్్నానిరు.

ఏక్సాడంటులో తలక్ బలమైన గాయమయిన యువకుడిక్ జనసేన భరోసా
శతఘ్ని న్యాస్: అమల్పురం ర్రల్ మండలం జనసేనపార్్ట 
అధయాక్షులు లింగోలు పండు ఆద్వరయాంలో కాట్రేనికోన మండలం 
దంతకురు గ్రామానిక్ చెందిన నాగరాజు(JCB ఆపరేటర్) 
అనే యువకుడిక్ ఏక్సాడంటలో తలక్ బలమైన గాయం అయిన 
కారణంగా వాళ్ల కుటంబ సభ్యాలను కలిసి భరోసా ఇవ్వడం 
జరిగింది. ఈ సందరభుంగా నాగరాజుక్ జనసేనపార్్ట నుంచి 
ప్రితూ సహకారం అందిసాతూమని లింగోలు పండు తెలిపారు. ఈ 

కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

మానవతా దృషిటీతో పోటీ విరమంచుకనని 
జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: 
న్జివీడు మనిసాపాలిటీ 
పరిధలో 27వ వార్డి కు 
జరగనునని బై ఎలక్న్ కు 
వైసీపీ పార్్ట వారు టకెట్ 
ఎవరిసాతూరో గోపయాంగా 

ఉంచడం వలన పోటీ అనివారయాం అనుకుని జనసేనపార్్ట అభయారిదిగా 
మమమాలనేని సునీల్ కుమార్ 27వ వార్డి కౌనిసాలరుగా నామినేషన్ 
వేయడం జరిగింది. వైసీపీ పార్్ట చివరిక్ చనిపోయిన వయాక్తూ భారయాకే 
టకెకిట్ ఇవ్వడంతో మానవతా దృష్టతో గత సంప్రద్యం 
పాటసుతూ పార్్టలో అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకుని పోటీ నుండి 
విరమించ్కోవడం జరిగింది. అందర్ అనిని పార్్టలు ఏకగ్రీవం 
కొరకు చేయాలని అభయారథునను మనినించి అందరి అభిప్రాయం 
తీసుకుని విరమించ్కోవడం జరిగిందని మమమాలనేని సునీల్ 
కుమార్ తెలిపారు. ఈ కరయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు, 
వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగింది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

వాలంటీర్ వయూవస్థ డౌన్ డౌన్ అంటూ కయూండిల్ 
రాయూలీ నిరవాహంచిన పాలవలస యశసివా

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS


సీతానగరం జనసైనికుడి బైక్ ధ్ంసం
శతఘ్ని న్యాస్: విజయనగరం జిల్్ల సీతానగరం మండలం గెడడిలుపిపు గ్రామానిక్ 
చెందిన జనసేనపార్్ట జనసైనికుడు అలు్ల రమేష్ అనే వయాక్తూ బైకుని రైతలకోసం 
ష్గర్ ఫ్యాక్టర్పై పోరాటం చేసినంద్కు వైసాసార్సాపీ పార్్ట వాళ్్ల ధ్వంసం చేశారు 
అని అనిపిసుతూంది. రాత్రి 8 గంటల సమయంలో న్తనంగా నిరిమాతమవుతనని 
గెడడిలుపిపు బ్రిడిజ్పై రోజుల్గ పార్కి చేసి ఇంటక్ వెళిళిపోయాడు కానీ ఉదయం 
4 గంటలకు వెళిళి చూసే సరిక్ బైక్ బ్రిడిజ్ క్ంద ఏరులో పడి ఉంది, వెంటనే 
జనసేనపార్్ట ప్రచార కారయాదరిశి శ్రీ బాబ్ పాల్రు, మండల జనసేన నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు వెంటనే అకకిడిక్ వెళి్ల అలు్ల రమేష్ క్ భరోసా ఇవ్వడం 
జరిగింది అనంతరం మాటా్లడుతూ మొనని ష్గర్ ఫ్యాక్టర్ బాధతల రైతలకు 
అండగా జనసేనపార్్ట ద్్వరా నిలబడి పోరాటం చెయయాడం సాథునిక నాయకులకు 
నచచాక ఇల్ చెయయాడం ద్రుణమయిన చరయా, రైతల కోసం పోరాటం చెయయాడం 
తపాపు అని ప్రశనించారు..? రాష్ట్ర డ్జీపీ గారు ఎపుపుడు అధకారపార్్టక్ కొమమా 
కాయడం ఆపి రాష్ట్ర ప్రజల గురించి పట్టంచ్కోని పోల్స్ వయావసథు నిర్్వరయాం 
కాకుండా చూడాలని విజ్ఞపితూ చేశారు మరియు అలు్ల రమేష్ మాటా్లడుతూ నాల్ంట 
జనసైనికుడిని బెదిరించడానిక్ బైక్ ధ్వంసం చెయయాడం ద్్వరా జనసేనపార్్ట వెనక్కి 
తగ్ద్ అని నా ప్రాణం ఉననింతవరకు జనసేనపార్్ట జండా వదలను అని విజ్ఞపితూ 
చేశారు, అల్గ శవశంకర్ పోతల మాటా్లడుతూ జనసేనపార్్ట అంటే అధకార 
పక్షనిక్ ఎంత భయమో అని నిర్పితం అయియాంది అని, ఇంకొకసారి జనసేన 
కారయాకరతూలపై ఇల్ంట ద్డులు జరిగితే ఊరుకునేది ల్దని హెచచారించారు 
రైతల కోసం చేసే పోరాటంలో మేమ ఎదో పెదది తపుపు చేసినట్ట ఈడుచాకుంటూ 
అరెస్్ట చేసారని అల్గ ఇల్ంట చరయాలు చేసినవాడిని కనిపెట్ట అల్గ తీసుకొని 
వెళ్్లలని డిమాండ్ చేశారు, వెంటనే సీతానగరం పోల్స్ సే్టషన్ క్ వెళి్ల ఎస్ఐ 
మరళి గారిక్ జనసేనపార్్ట శ్రేయోభిల్ష శ్రీ సంతోష్ గంగాధర్ ల్యర్ 
ఆధ్వరయాంలో కంపె్్లంట్ ఇచిచా మండలంలో మా జనసైనికులపై కానీ నాయకులపై 
కానీ ఇల్ంట ఘటనలు జరగకుండా చూడాలని చెపపుడం జరిగింది. అల్గ 
బొబ్బులి డిఎసిపు ఆఫీస్్ల కూడా జనసైనికులపై కానీ, వారి ఆసుతూలపై కానీ ద్డి 
జరిగితే ఊరుకునేది ల్దని ఇల్ంట ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా పోల్స్ 
వయావసథు చూడాలని విజ్ఞపితూ చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో మండల జనసైనికులు 
రమేష్, గంగాధర్, సూరయానారాయణ, త్రిలోక్, సతయానారాయణ, వెంకటరమణ, 
శంకరరావు, గౌరి, ధరమా, సంజు మరియు గెడడిలుపిపు జనసైనికులు తదితరులు 
పాల్్నానిరు.

వివేకానంద మనో వికాస కంద్ంలో భోజనాలు పెట్టీన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: చింతలపలి్ల వాసతూవుయాలు 
జనసేన నాయకులు అయిన శ్రీ 
స్మిశెట్ట నాగశ్వరరావు శ్రీమతి 
మహాలక్ష్మి గార్ల కుమారెతూ చి:భవాని 
పుట్టనరోజు సందరభుంగా రాజోలులోని 
వివేకానంద మన్ వికాస కేంద్ంలో కేక్ 
కట్ చేసి, పిల్లలకు భోజనాలు ఏరాపుట 

చేసి, పండు్ల అంద చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు పంచద్ర 
చిన బాబ్, ఒగు్ సూరయానారాయణ పాల్్నానిరు.
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కందుకూరు నియోజకవర్ంలో జనసేన జండా 
ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యాస్: ప్రకాశం జిల్్ల 
కంద్కూరు నియోజకవర్ంలోని 
లింగసమద్ం మండలం 
లింగసమద్ం గ్రామంలో 
ఆదివారం తిరుమలశెట్ట కోటయయా 
సమాధ దగ్ర ఏరాపుట చేయబడిన 
జనసేనపార్్ట జండా ఆవిషకిరణ 
మహోతసావానిక్ విచేచాసిన మఖయా 
అతిథులు ప్రకాశం జిల్్ల అధయాక్షులు 
శ్రీ షేక్ రియాజ్, రాష్ట్ర ప్రథాన 

కారయాదరిశి శ్రీ విజయ్ కుమార్ మరియు జిల్్ల 
కమిటీ సభ్యాలు కంద్కూరు పట్టణంలోని 
బాలికల హైసూకిల్ ప్రకకిన ఉనని శ్రీ డా.బ్ 
ఆర్ అంబేదకిర్ విగ్రహానిక్ కంద్కూరు 
నియోజకవర్ం ఇంచార్జ్ శ్రీ పులి మలి్లకారుజ్న 
రావుతో కలిసి ప్లమాల వేసి అకకిడినుంచి 
రాయాల్గా బయలుదేరి బడేవారిపాల్ం 

గ్రామంలో శ్రీ డా.బ్ ఆర్ అంబేదకిర్ విగ్రహానిక్ ప్లమాల వేసి లింగసమద్ం మండలంలో 
జండా ఆవిషకిరణ చేయటం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు 
అధక సంఖయాలో జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

జనసేనానిక్ పాలాభిషేకం
శతఘ్ని న్యాస్: అనంతపురంజిల్్ల, శతఘ్ని న్యాస్: అనంతపురంజిల్్ల, 
గుంతకలు్ల నియోజకవర్ం కాలగరభుంలో గుంతకలు్ల నియోజకవర్ం కాలగరభుంలో 
కలిసిపోయిన దళిత మాణికయాం, కలిసిపోయిన దళిత మాణికయాం, 
మహనీయుడు ఉమమాడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మహనీయుడు ఉమమాడి ఆంధ్రప్రదేశ్ 
తొలి దళిత మఖయామంత్రి ద్మోదరం తొలి దళిత మఖయామంత్రి ద్మోదరం 
సంజీవయయా గారిని పైక్ తీసి ఆయన సంజీవయయా గారిని పైక్ తీసి ఆయన 
గొపపుతనానిని సమాజానిక్ మరోసారి చాట గొపపుతనానిని సమాజానిక్ మరోసారి చాట 
చెబ్తూ ఆయన ఇంటని సామారక చిహనింగా చెబ్తూ ఆయన ఇంటని సామారక చిహనింగా 
తీరిచాదిదదిడానిక్ కోట1₹ ర్పాయలు తీరిచాదిదదిడానిక్ కోట1₹ ర్పాయలు 
విరాళం ప్రకటంచడమే కాక ఆయన విరాళం ప్రకటంచడమే కాక ఆయన 
పరును ఆయన పుట్టన కర్నిలు జిల్్లకు పరును ఆయన పుట్టన కర్నిలు జిల్్లకు 
పెటా్టలని తద్్వరా ద్మోదర సంజీవయయా పెటా్టలని తద్్వరా ద్మోదర సంజీవయయా 
జిల్్లగా మారుపు చేయాలని జనసేన అధనేత జిల్్లగా మారుపు చేయాలని జనసేన అధనేత 
శ్రీ కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్ డిమాండును శ్రీ కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్ డిమాండును 
హరి్షసూతూ రాష్ట్రంలోని దళితలందరి హరి్షసూతూ రాష్ట్రంలోని దళితలందరి 
ఆతమాగౌరవం కోసం నిలబడిన శ్రీ పవన్ ఆతమాగౌరవం కోసం నిలబడిన శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ క్ యావత్ దళిత జాతి ఋణపడి కళ్యాణ్ క్ యావత్ దళిత జాతి ఋణపడి 

ఉంటందని తెలియజేసూతూ జనసేనపార్్ట బెంజ్ కొటా్టల అంబేదకిర్ యూత్ ఆధ్వరయాంలో శ్రీ ఉంటందని తెలియజేసూతూ జనసేనపార్్ట బెంజ్ కొటా్టల అంబేదకిర్ యూత్ ఆధ్వరయాంలో శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ క్ మరియు ప్రమఖ దళిత నాయకులు అందరికీ పాల్భిషేకం చేయడం పవన్ కళ్యాణ్ క్ మరియు ప్రమఖ దళిత నాయకులు అందరికీ పాల్భిషేకం చేయడం 
జరిగింది.జరిగింది.
ఈ కారయాక్రమానిక్ మఖయాఅతిథిగా హాజరైన అనంతపురం జిల్్ల జనసేనపార్్ట కారయాదరిశి ఈ కారయాక్రమానిక్ మఖయాఅతిథిగా హాజరైన అనంతపురం జిల్్ల జనసేనపార్్ట కారయాదరిశి 
శ్రీ వాసగిరి మణికంఠ మాటా్లడుతూ శ్రీ ద్మోదరం సంజీవయయా గారు ఎంతో నీతి, శ్రీ వాసగిరి మణికంఠ మాటా్లడుతూ శ్రీ ద్మోదరం సంజీవయయా గారు ఎంతో నీతి, 
నిజాయితీతో జీవించారు ఆయన మఖయామంత్రి అయిన తరువాత వారి మాతృశ్రీ క్ నిజాయితీతో జీవించారు ఆయన మఖయామంత్రి అయిన తరువాత వారి మాతృశ్రీ క్ 
ఖరుచాలుకు గాను 100₹ ర్పాయలు ఇసేతూ, ఆ పుణయాస్త్రీ ఊరో్ల, రాష్ట్రంలో ఉనని తలు్లలందరికీ ఖరుచాలుకు గాను 100₹ ర్పాయలు ఇసేతూ, ఆ పుణయాస్త్రీ ఊరో్ల, రాష్ట్రంలో ఉనని తలు్లలందరికీ 
ఎవరు 100₹ ర్పాయలు ఇసాతూరు అని చెబ్తే ఆ క్ణంలో మ్దిలిన ఆలోచనే వృద్్ధపయా ఎవరు 100₹ ర్పాయలు ఇసాతూరు అని చెబ్తే ఆ క్ణంలో మ్దిలిన ఆలోచనే వృద్్ధపయా 
పెన్షన్ పథకం, ఆయన రెండు సంవతసారాల పరిపాలనా కాలంలో 6 లక్ల ఎకరాల ప్రభ్త్వ పెన్షన్ పథకం, ఆయన రెండు సంవతసారాల పరిపాలనా కాలంలో 6 లక్ల ఎకరాల ప్రభ్త్వ 
భూమిని బడుగు బలహీన వరా్ల వారిక్ పంపిణీ చేసిన ద్రశినికుడు మరియు వంశధార, భూమిని బడుగు బలహీన వరా్ల వారిక్ పంపిణీ చేసిన ద్రశినికుడు మరియు వంశధార, 
వరదరాజుల, గాజులదినెని, పులిచింతల ప్రాజకు్టల సృష్టకరతూ, ప్రతి జిల్్లలోన్ పారిశ్రామిక వరదరాజుల, గాజులదినెని, పులిచింతల ప్రాజకు్టల సృష్టకరతూ, ప్రతి జిల్్లలోన్ పారిశ్రామిక 
వాడలను ఏరాపుట చేసిన ప్రథమడు శ్రీ ద్మోదరం సంజీవయయా వారి సూఫూరితూతో భవిషయాతతూ వాడలను ఏరాపుట చేసిన ప్రథమడు శ్రీ ద్మోదరం సంజీవయయా వారి సూఫూరితూతో భవిషయాతతూ 
ప్రజా ప్రభ్త్వంలో పదలను పరిపాలకులుగా చేయాలనాని పవన్ కళ్యాణ్ సంకలపుం ప్రజా ప్రభ్త్వంలో పదలను పరిపాలకులుగా చేయాలనాని పవన్ కళ్యాణ్ సంకలపుం 
నెరవేరాలని ప్రజలందర్ ఇటవంట నాయకుడిని బలపరచాలని పర్కినానిరు.నెరవేరాలని ప్రజలందర్ ఇటవంట నాయకుడిని బలపరచాలని పర్కినానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మార్మూల గ్రామాలోలో ఉండే సామానయూ జనసైనుకడు చ్సే 
కారయూక్రమాలను సైతం బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి 
మరియు వారి గళానిని వినిప్ంచడానికి మీ మందుక వచిచేంది శతఘ్ని 
న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికలు చ్సే కారయూక్రమాలను మా 
వాట్సప్ నంబర్ క పంప్ంచండి. మీర్ పంప్ంచ్ కారయూక్రమాలను మా 
వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ లో ప్రచురించడం జర్గుతుంది.

మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

అగ్్నప్రమాద బాధిత కుటుంబానిక్ జనసేన బాసట
• వసా్రాలు, నితయూవసరాల వితరణ
• ఇంటి పునరినిరామాణానికి హ్మీ
శతఘ్ని న్యాస్: నెల్్లరుజిల్్ల, సరే్వపలి్ల 
నియోజకవర్ం, మతతూకూరు మండల 
పరిధలోని మామిడిప్డి గ్రామంలో 
జరిగిన అగినిప్రమాదంలో శ్రీ నల్లబోత 
వెంకటేశ్వరు్లకు చెందిన ప్రిలు్ల 
ప్రితూగా దగదిం అయియాంది. రెకాకిడితే గాని 
డొకాకిడని ఆ కుటంబం కట్టబట్టలతో 
బయటపడాడిరు. విషయం తెలుసుకునని జనసేనపార్్ట నాయకులు శ్రీ బొబేబుపలి్ల సురేష్ నాయుడు బాధత కుటంబానిని 
పరామరిశించారు. నితయావసర సరుకులు, న్తన వసా్రాలు అందించారు. ఇలు్ల కోలోపుయిన ఆ నిరుపద కుటంబానిక్ 
అదే సాథునంలో రేకులతో కూడిన ఇలు్ల నిరిమాంచి ఇసాతూమని ఈ సందరభుంగా శ్రీ బొబేబుపలి్ల సురేష్ నాయుడు హామీ 
ఇచాచారు. ఈ కారయాక్రమంలో శ్రీ గిర్ష్, శ్రీ వాసు, శ్రీ శేఖర్, శ్రీ నాగంద్, శ్రీ సుమన్, శ్రీ సందప్, శ్రీ అవినాష్ 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

జనసైనికుని కుమార్తే చదువుకు అండగా అమలాపురం రూరల్ 
మండల జనసేనపార్టీ అద్యక్షులు
శతఘ్ని న్యాస్:అమల్పురం మండలం, 
సాకుర్రు గ్రామానిక్ చెందిన జనసైనికుడు 
శరగం ప్రసాద్ ఇటీవల కోవిడ్ కారణంగా 
మరణించగా అతనిక్ మగు్రు కుమారెతూలలో 
పెదది కుమారెతూ చద్వు నిమితతూం (ఒక 
సంవతసారానిక్) 16 వేల ర్పాయలు 

అవుతందని సూకిల్ యాజమానయాం తెలుపగా ద్నిని రెండు దఫ్లుగా చెలి్లసాతూమని అమల్పురం ర్రల్ మండల 
జనసేనపార్్ట అదయాక్షులు శ్రీ లింగోలు పండు తెలియజేయగా మొదట దశలో భాగంగా 8 వేల ర్పాయలు ప్రసాద్ 
తలి్ల ద్్వరా సూకిల్ యాజమానాయానిక్ అందజేయడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో అమల్పురం ర్రల్ మండల 
జనసేనపార్్ట అదయాక్షులు లింగోలు పండు, శ్రీరామ్, సతీష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

కందుల దురే్ష్ త్రగా కోలుకోవాలని లివింగ్ జీసస్ క్రిస్టీ పేలూయర్ చరచిలో 
ప్రతే్యక ప్రార్నలు

శతఘ్ని న్యాస్: తూరుపుగోద్వరిజిల్్ల 
పిఠాపురం నియోజవర్ం ఉపాపుడ కొతతూపలి్ల 
మండలం అమీనాబాద్లో గల లివింగ్ 
జీసస్ క్రిస్్ట ప్లయర్ చరిచాలో ప్రతేయాక ప్రారథునా 
కారయాక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. 
పిఠాపురం జనసేనపార్్ట ఇంచారిజ్ శ్రీమతి 
మాక్నీడి శేష్కుమారి ఆదేశానుసారం 
తూరుపుగోద్వరిజిల్్ల రథసారధ జనసేనపార్్ట 
అధయాక్షుడు శ్రీ కంద్ల ద్రే్ష్ కరోనా నుంచి 

త్వరగా కోలుకోవాలని ఆరోగయాంగా ఉండాలని ఆ ఏసు ప్రభ్వు దవెనలు ఎల్లపుపుడూ ఉండాలని ప్రారథునలు 
నిర్వహించారు ఈ కారయాక్రమంలో సీనియర్ నాయకులు వంకా కొండబాబ్, మైలపలి్ల ద్వీద్, మ్రుగు ఇశ్రాయేలు, 
ఆర్ నాగశ్వరరావు, మైలపలి్ల రాజు, రాసి పిలి్ల నాగశ్వరరావు, బడే మహేను, కొడ బాలు, స్దే ప్రేమ, జనసైనికులు 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

తలసేమియా వా్యధితో బాధపడుతున్న వ్యక్తేక్ 
జనసేనపార్టీ అండ

శతఘ్ని న్యాస్: న్జివీడు నియోజకవర్ంలో 
కొపుపురి శ్రీను అను వయాక్తూ తలసేమియా వాయాధతో 
బాధపడుతనానినని జనసేనపార్్ట నాయకులకు 
తన గోడు వెలిబ్చాచారు. తనక్ రెండు 
నెలలకోసారి రకతూం మారాచాలని రకతూమరిపుడి 
బాగా ఇబబుందిగా ఉందని చెపపుగా జనసేనపార్్ట 
న్జివీడు నాయకుడు మర్డు శవరామకృష్ణ 
ఆ వయాక్తూక్ కావలసిన రకతూం, ఇతర అవసరాలు 
తీరుసాతూనని హామీ ఇచిచా భరోసా కలిపుంచారు. 

ఈ కారయాక్రమంలో న్జివీడు నియోజకవర్ నాయకులు ఎం సునీల్ కుమార్, చట్రాయి నాయకులు 
తమమాల జగన్, అరెలి్ల కృష్ణ, రామకృష్ణ తదితరులు పాల్్నానిరు.

గుంటూర్ కార్పురేషన్ 6వ వార్డు ఉపఎనినికలోలో జనసేనపార్టీ అభయూరి్థగా దాళావాయి భార్గవ్
శతఘ్ని న్యాస్: గుంటూరు కార్పురేషన్ పరిధలో ఉననిటవంట 
6వ వార్డి ఉప ఎనినికలో భాగంగా కార్పురేటర్ అభయారిథుగా ద్ళ్్వయి 
భార్వ్ ని నామినేట్ చేయడం జరిగింది. వారిక్ జిల్్ల అధయాక్షులు 
గాద వెంకటేశ్వరరావు గారి ఆధ్వరయాంలో B ఫ్రం ఇవ్వడం 
జరిగింది. ఈ సందరభుంగా గాద వెంకటేశ్వరరావు మాటా్లడుతూ 
6వ వారుడి ఉపఎనినికలో్ల జనసేనపార్్ట అభయారిథు గెలుప లక్ష్యమగా పని 
చేయాలని జనసేన నాయకులకు, కారయాకరతూలకు పిలుపునిచాచారు. 

అల్గ అభయారిథు ద్ళ్్వయి భార్వ్ మాటా్లడుతూ నా మీద నమమాకంతో జనసేన అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అల్గ జిల్్ల 
అధయాక్షులు గాద వెంకటేశ్వరరావు గారు 6వ వార్డి ఉప ఎనినికలో భాగంగా కార్పురేటర్ అభయారిథుగా ననుని నిలబెట్టడం చాల్ 
సంతోషంగా ఉందనానిరు. వారుడిలో ఉననిటవంట సమసయాలపై పోరాటం, అభివృది్ధ ధ్యాయంగా ప్రజల మంద్కు వెళ్తూనని 
అనానిరు. ఈ కారయాక్రమంలో రాష్ట్ర నాయకులు వడ్రానం మారకిండేయులు, బ్ట్రగుంట మలి్లక, పాకనట రమాదేవి, ఆళ్ల హరి, 
ద్ర్ల మహేష్, చింత రాజు, ఉపుపు రతతూయయా, సూద్ నాగరాజు, డొంకెన మరళి కృష్ణ, పమిడి పవన్, నెల్్లరు రాజేష్ మరియు 
కారయాకరతూలు పాల్్నానిరు.

భకుతేల కోసం రాజోలు జనసేన నాయకుడు 
సాధనాల వంకన్న బాబు

శతఘ్ని న్యాస్: కార్తూకమాసం శవ భకుతూలకు 
అతి పవిత్రమైనది. రాజోలు శవ భకుతూలు 
కార్తూకమాసంలో గోద్వరి నద తీరంలో 
సానినమచరించి శవుని ప్జిసాతూరు. అయితే 
కార్తూకమాసం ప్రారంభం కావడంతో మొదట 
స్మవారం సందరభుంగా భకుతూలు ఎకుకివ 

సంఖయాలో పాల్్ంటారని రాజోలు ఎటగట్ట సానినాల రేవు దగ్ర మరియు 
శవాలయం రోడుడిలో జనసేన నాయకులు శ్రీ సాధనాల వెంకననిబాబ్ 
సంత ఖరుచాతో బీ్లచింగ్ జలి్లంచారు. కరోనా కాలంలో శ్రీ సాధనాల 
వెంకననిబాబ్ చొరవ తీసుకుని బీ్లచింగ్ చలి్లంచడం పట్ల పలువురు హర్షం 
వయాకతూం చేసారు.

శతఘ్ని న్యాస్: సిరిసిల్ల ఘటనలో అతాయాచారానిక్ గురై నీలోఫర్ హాసిపుటలో్ల చిక్తసా ప్ంద్తనని చినానిరి సిరి ఆరోగయాం పరిసిథుతి 
ఎల్ ఉంది అని జనసేనపార్్ట తరఫున నేడు హాసపుటలో్ల చినానిరిని, వారి తలి్లదండ్రులను పరామరిశించిన గ్రేటర్ హైదరాబాద్ 
అధయాక్షులు రాధారం రాజలింగం.
జనసేన గ్రేటర్ అధయూక్షులు రాధారం రాజలింగం మాట్లోడుతూ...
రాష్ట్రంలో మహిళలపై మైనర్ బాలికలపై ఎన్ని అతాయాచారాలు జరుగుతనానియి. గత సంవతసారం క్రితం ప్రియాంక రెడిడి దిశ 
పై నలుగురు మూరుఖులు అరాచకంగా అతాయాచారం చేసిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. అదేవిధంగా గత కొదిది రోజుల క్రితం 
హైదరాబాద్ సింగరేణి కాలనీలో ఆరేళళి చినానిరిపై అతాయాచారం చేసిన విషయానిని ఇంకా మనం మరువల్ద్. మళ్్ల మొననిటక్ 
మొనని నల్్ండలో 54 సంవతసారాల మహిళను మానభంగం చేశారు. 

సిరిసిల్లలో ఆరేళ్ల చినానిరి సిరిపై అతాయాచారం చేసిన శంకర్ అనే ద్రామారు్డు అతను 
అధకార ప్రజాప్రతినిధ మహిళ్ సరపుంచ్ భరతూ అని, అతనిని ఉరి తీయాలని సిరిసిల్ల 
ప్రజలు రోడ్లపై బైఠాయించి స్షల్ మీడియా ద్్వరా ఎంత మొతతూకునానిగాని ప్రభ్త్వ 
యంత్రాంగం పట్టంచ్కోవడంల్ద్. ఈ అఘాయితాయానిక్ పాలపుడడి ఇతను కూడా 
మండల రైత సమన్వయ కమిటీ అధయాక్షుడు అని ఇల్ంట ద్రుణాలకు పాలపుడుతనని 
వాళ్లను ప్రతేయాకంగా ఫ్స్్ట ట్రాక్ కోరు్ట పెట్ట చట్టపరంగా వీలైనంత త్వరగా ఇల్ంట 
వాళ్లను ఉరి తీయాలి అపుపుడే పరిష్కిరానిక్ నాయాయం జరుగుతంది. అదేవిధంగా ఆ 
కుటంబానిని ఆరిథుకంగా రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం అనిని విధాలుగా ఆద్కోవాలి అమామాయిని 
చదివించే బాధయాత కూడా ప్రభ్త్వమే తీసుకోవాలి. ఇల్ంట సంఘటనలు జరగకుండా 
ఉండాలంటే మదయాం ష్పులను కూడా తగి్ంచాలి. అదేవిధంగా గంజాయి మతతూలో 

యువకులు ఏమి చేసుతూనానిరో వాళ్లకు తెలియడంల్ద్ ఎంతో మంది దనిక్ బలైపోతనానిరు. ప్రతేయాకంగా పండిసుతూనని గంజాయి సాగును ఎకకిడికకకిడ స్ద్లు చేసి దనిని 
సాగు చేయకుండా ప్రభ్త్వం బాధయాత వహించాలి. సరఫరా చేసుతూననిటవంట వయాకుతూలను దనిక్ బానిస అవుతనని యువతను కౌనెసాలింగ్ చేసి గంజాయి, డ్రగ్సా బారిన 
పడకుండా వేగవంతంగా ప్రభ్త్వం అరికటా్టలని జనసేనపార్్ట తరఫున కోరుతనానిమని అనానిరు. ఈ కారయాక్రమంలో గ్రేటర్ కమిటీ సభ్యాలు రాజేష్ యడమ, సీనియర్ 
నాయకులు రమేష్ కుమార్, గ్రేటర్ లోని డివిజన్ల ప్రెసిడంటలు కార్తూక్, మహేష్, సురేష్, కొల్్ల శంకర్, వెంకట సాయి ప్రసాద్, రామకృష్ణ, రాజేష్ సాహూ, భరత్ గణేష్, 
డివిజన్ల కమిటీల సభ్యాలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

సిరసిలలూ ఘటనలో చనా్నరని పరామరశించన జనసేన గ్రేటర్ అధ్యక్షులు రాధారం రాజలింగం
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