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2019 ఎన్నికల్లో ఒక్క సీటుతో తన ప్రస్థానం మొదలు పెట్టిన జనసేన పార్టి ఈస్రి అధికారాన్ని హస్తగతం చేసుకునే దిశగా అడుగులు 
వేస్తంది.
ఒక్క మాటల్ చెపాపాలంటే, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ప్రధాన పాత్ర కోసం.. జనాన్కి మరింత దగ్గరవడం కోసం ఆయన అఖండ 
మారుతంలా దూసుకున్ వచ్చారు. ప్రజలు తన పటలో చూపుతునని ఆదరాభిమానాలను రాజకీయ రంగంల్ అనుబంబు  లా 
ప్రయోగంచేందుకు ఆయన జనం మందు వచ్చారు.
2014 ఎన్నికల తరావాత అధికార పార్టికి టం ఇచేచా ఉదేదేశంతో పవన్ సైలంట్ అయాయారు. దంతో ప్రతిపక్ం పవన్ ను పాయాకేజీ స్టిర్  
అంటూ ఎదేదేవా చేసంది. ఇది ప్రజారాజయాం-2 అన్, అనని పార్టి పోస్టి పెయిడ్ అయితే.. తమముడి పార్టి ప్రి పెయిడ్ అనే విమర్శలొచ్చాయి. 
ఉద్దేనం కిడ్ని బధితుల తరఫున పోరాటం, రాజధాన్ కోసం భూమలు ఇచ్చాన రైతుల పక్షాన 
పోరాడటం.. ఇలా అడపాదడపా ప్రజాసమసయాలపై గళం విన్పంచ్న పవన్.. 2018 మారిచాల్ 
న్రవాహంచ్న జనసేన ఆవిరాభావ దినోత్సవం సందరభాంగా.. తొలిస్రి టీడ్పీకి, చంద్రబబుకు 
వయాతిరేకంగా మాట్లోడారు. ప్రతేయాక హోద్పై పదే పదే మాట మారిచాన బబు వైఖరిన్ తపుపాబట్టిరు.
జనసేనాన్ తన వ్యాహాన్కి పదును పెడుతూ,  దూకుడు పెంచ్రు. అధికారిక వైసీపీ ప్రభుతవాంపై 
తీవ్ర బుమైన వయాతిరేకత వయాక్తమవుతునని తరుణంల్ ప్రసు్తతం ట్డిప అనేది ఎక్కడా లేదు ట్డిప గ్రాఫ్ 
కూడా రోజురోజుకు పడిపోతుంది. ఈ పరిసథాతుల్లో రాష్ట్ర ప్రజలకు ప్రత్యామానియంగా జనసేనను 
న్లపాలన్ జనసేనాన్ ప్రయతినిసు్తనానిరు అదే దిశగా పావులు కదుపుతునానిరు.
ఇటీవల రాష్ట్రంల్ జరిగన ఎంపట్స,  జెడిపాట్స,  పంచ్యతీ ఎన్నికలల్ జనసేనకు 
భార్గా ఓట్ంగ్ శాతం పెరిగంది. అలాగే ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టి అభయారుథాలు కూడా 
గెలుపంద్రు. ఈ నేపథయాంల్ పార్టి భావజాలాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళితే 2024 
ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టి వసు్తందన్ పవన్ కళ్యాణ్ భావిసు్తనానిరు. పార్టి ల్పాలను 
ఎతి్త చూపుతూ తన పార్టిన్ బలంగా ప్రజల్లోకి చేరవేయాలన్ పవన్ కళ్యాణ్ ప్రధాన 
వ్యాహం.
ఈ కారయాక్రమంల్ భాగంగా రాజమండ్రి, అనంతపురం శ్రమద్నం న్రవాహంచ్ 
భార్గా విజయం సంతం చేసుకునానిరు. అలాగే విశాఖ సీటిల్ పాలోంట్ 
ప్రైవేటీకరణకు వయాతిరేఖంగా ఆ సంసథా కారిముకులకు ఉద్యాగులకు మధతుగా సభ 
న్రవాహంచ్రు.  విశాఖపటనిం సభ నుంచే వైసీపీ ఎంపీలు, అపపాట్లో టీడ్పీ ఎంపీ 
లు వయావహరించ్న తీరును పవన్ కళ్యాణ్ ఎండగట్టిరు. ఈ సందరభాంగా పవన్ కళ్యాణ్ 
చేసన వాయాఖయాలకు 100%  న్జమే అన్ తెలిసందే. పవన్ కళ్యాణ్ మాటలు బలంగా ప్రజలు 
నమముతునానిరు.
జగన్ ప్రభుతవాం అధికారం చేపట్టిన తరువాత పరిసథాతులు తెలుగు ప్రజలు చూస్్తనే 
ఉనానిరు. జగన్ ప్రభుతవాం అధికారంల్కి వచ్చాక ఇసుక కొరత ఏరపాడటంతో భవన 
రంగ కూలీలు పవన్ కళ్యాణ్ తో కలిస తమ సమసయా విననివించుకునానిరు. దన్ మీద 
పవన్ కళ్యాణ్ వైజాగ్ ల్ లాంగ్ మార్చా న్రవాహంచ్ జగన్ ప్రభుతవాం అనుసరిసు్తనని 
వైఖరిపై పవన్ న్పుపాలు చెరిగారు. ఈ సందరభాంగా వైసీపీకి ఓటు వేస తపుపా చేసమంటు 
భవన న్రాముణ రంగ కూలీలు సభా వేదిక మీద ప్రకట్ంచ్రు.
త్జా విశాఖ సీటిల్ పాలోంట్ ప్రైవేటీకరణ కువయాతిరేకంగా పవన్ కళ్యాణ్ న్రవాహంచ్న 
సభల్ కూడా నాయకులు ఇటువంట్ వాయాఖయాలు చేయటం తెలిసందే. అంటే నాట్కి నేట్కీ 
ప్రభుతవాంల్ ఎటువంట్ మారుపా రాలేదు అన్ దన్న్ బట్టి అరథామవుతోంది. ప్రభుతవాంపై 
ప్రజల్లో తీవ్ర వయాతిరేకత ఉందన్ చెపపాకనే చెపపావచుచా. నా తుదిశావాస విడిచే వరకు పార్టిన్ 
నడపుత్నంటూ.. ఎన్నికల తరావాత జనసేన ఉండదన్ విమరి్శంచే వాళలోకు జనసేనాన్ 
గట్టిగా బదులిచ్చారు. గత రండు ఎన్నికల్లో రండు వేరేవారు పార్టిల తరఫున ప్రచ్రం 
న్రవాహంచ్ మిశ్రమ ఫలిత్న్ని పందిన పవన్.. ఈస్రి తన సంత పార్టి తరఫున 
ఎలాంట్ ఫలిత్న్ని అందుకోనునానిరో మరి కొదిదే రోజుల్లో తేలనుంది. ఈ ఎన్నికల్లో 
అదుభాతం జరుగుతుందన్ ఆశంచడం లేదు.. ప్రతికూల ఫలితం వచ్చానా.. ప్రజాసేవ 
చేస్్త, పాతికేళలోపాటు రాజకీయాల్లో ఉంట్నన్ పవన్ ఘంట్పథంగా చెబుతునానిరు.
ఈ నేపథయాంల్ పవన్ కళ్యాణ్ న్తయాం ప్రజల్లో ఉంటూ న్రంతరం ప్రజలతో మమేకం 
అవావాలన్, సమసయాలపై గళం విపుపాతూ ...
జగన్ ప్రభుతవాం అనుసరిసు్తనని ప్రజా వయాతిరేక విధానాలను ఎండ గడితే వందకు 
వందశాతం వచేచా ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టి దే విజయం అవుతుంది.
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వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తున్న జనసేనాని
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గ్రేటర్ వరంగల్ జనసేన పార్టీ నూతన కమిటీ ప్రకటంచిన శంకర్ గౌడ్
గ్రేటర్ వరంగల్ పరిధిల్ జనసేన పార్టిన్ బల్పేతం చేసేలా, ప్రజల్లోకి బలంగా పార్టిన్ 
తీసుకువెళ్లోలనే జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా, ఉమముడి 
వరంగల్ జిలాలో ఇంఛారిజి శ్రీ ఆకుల సుమన్ స్చనల మేరకు పార్టి కోసం తొలి నుండి 
కషటిపడిన యువ జనసైన్కులను నాయకులుగా తీరిచాదిదేదే ప్రణాళికతో జనసేన పార్టి గ్రేటర్ 
వరంగల్ కారయావరా్గన్ని ప్రకట్ఇంచ్న జనసేన పార్టి తెలంగాణా రాష్ట్ర ఇంచ్ర్జి శ్రీ నేమూరి 
శంకర్ గౌడ్. రానునని రోజుల్లో మండల, న్యోజకవర్గ, జిలాలో స్థాయి కమిటీలను కూడా 
పూరి్తస్థాయిల్ వేస పార్టిన్ సంస్థాగతంగా బల్పేతం చేయనునానిమన్. రానునని ఎన్నికల్లో 
విజయం లక్ష్ంగా పన్చేయనునానిమన్ శంకర్ గౌడ్ తెలిపారు.
GWMC నూతన కారయావర్గ వివరాలు:
1) బైరి వంశీకృష్ణ (అధయాక్షులు)
2) గడ్ం రాకేష్ (ఉపాధయాక్షులు)
3) తలేలోపలిలో బలు (ఉపాధయాక్షులు)
4) జనుని ప్రవీణ్ (ప్రధాన కారయాదరి్శ)
5) శేషాద్రి సందప్ (కారయాదరి్శ)
6) యాంశాన్ హర్ష్ (కారయాదరి్శ)
7) దర్శనాలు సుభాష్ (కారయాదరి్శ)
8) మొహమముద్ ఇబ్రహం (కారయాదరి్శ)
9) కన్నిబోయిన రాజు యాదవ్ (కారయాదరి్శ)
10) అయిలేన్ సంతోష్ రడి్ (కారయాదరి్శ)
11) తోట రాజు (కారయాదరి్శ)
12) కొటేటి ప్రేమ్ కుమార్ (కారయాదరి్శ)
13) మేకల బలకృష్ణ (కారయాదరి్శ)
14) బసబోయిన రామకృష్ణ (కారయాదరి్శ) 

 ప్రజలకు చేరువయ్యూలా  ప్రజలకు చేరువయ్యూలా 
నిరంతరం కృషిచేస్తు నిరంతరం కృషిచేస్తు 

– సంకు వంకటేశ్వరరావు– సంకు వంకటేశ్వరరావు
శతఘ్ని నూయాస్: జనసేన పార్టి ప్రజలకు చేరువయ్యాలా శతఘ్ని నూయాస్: జనసేన పార్టి ప్రజలకు చేరువయ్యాలా 
న్రంతరం కృషిచేస్్తనన్ జనసేన నాయకుడు సంకు న్రంతరం కృషిచేస్్తనన్ జనసేన నాయకుడు సంకు 
వెంకటేశవారరావు ప్రకట్ంచ్రు. ఇటీవల పవన్ కళ్యాణ్ వెంకటేశవారరావు ప్రకట్ంచ్రు. ఇటీవల పవన్ కళ్యాణ్ 
సమక్ంల్ జనసేనల్ చేరిన సంకు వెంకటేశవారరావు సమక్ంల్ జనసేనల్ చేరిన సంకు వెంకటేశవారరావు 
గురువారం పార్టి అగ్ర నేతల ఆహావానం మేరకు పార్టి గురువారం పార్టి అగ్ర నేతల ఆహావానం మేరకు పార్టి 
కారాయాలయాన్కి విచేచాస్రు. కారాయాలయాన్కి విచేచాసన కారాయాలయాన్కి విచేచాస్రు. కారాయాలయాన్కి విచేచాసన 
సంకుకు పార్టి ప్రధాన కారయాదరు్శలు, తమిమురడి్ సంకుకు పార్టి ప్రధాన కారయాదరు్శలు, తమిమురడి్ 
శవశంకర్, బొలిశెట్టి సతయానారాయణలు పుషపాగుచచాంతో శవశంకర్, బొలిశెట్టి సతయానారాయణలు పుషపాగుచచాంతో 
స్దర స్వాగతం పలికారు. ఈ సందరభాంగా శవ శంకర్ స్దర స్వాగతం పలికారు. ఈ సందరభాంగా శవ శంకర్ 
మాట్లోడుతూ సంకు వంట్ న్ఖార్సయిన వయాకి్త తమతో మాట్లోడుతూ సంకు వంట్ న్ఖార్సయిన వయాకి్త తమతో 
కలిస పన్చెయయాడం ఆనందంగా ఉందనానిరు. తవారల్నే కలిస పన్చెయయాడం ఆనందంగా ఉందనానిరు. తవారల్నే 
ఆయనకు కీలక బధయాతలు అపపాగస్్తమన్ తెలిపారు. ఆయనకు కీలక బధయాతలు అపపాగస్్తమన్ తెలిపారు. 
సంకు వెంకటేశవారరావు మాట్లోడుతూ పార్టి ఆదేశాలను, సంకు వెంకటేశవారరావు మాట్లోడుతూ పార్టి ఆదేశాలను, 
విధివిధానాలను తూచ్ తపపాకుండా పాట్స్్తననానిరు. విధివిధానాలను తూచ్ తపపాకుండా పాట్స్్తననానిరు. 

నగరంల్ పార్టి అభివృదిధికి, జనసేన ఆశయాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లోవిధంగా పాటుపడత్ననన్ నగరంల్ పార్టి అభివృదిధికి, జనసేన ఆశయాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లోవిధంగా పాటుపడత్ననన్ 
తెలిపారు. జనసేన సీన్యర్ నాయకుడు వన్నిఒరడి్ సతీష్, 50 వ వారు్ జనసేన అధయాక్షుడు మరళి తెలిపారు. జనసేన సీన్యర్ నాయకుడు వన్నిఒరడి్ సతీష్, 50 వ వారు్ జనసేన అధయాక్షుడు మరళి 
మరియు సంతోష్ రడి్, ఎలాలోజీ రావు, మధు, శంకర్, డాకటిర్ రామ, పలాలో శ్రీను తదితరులు ఈ మరియు సంతోష్ రడి్, ఎలాలోజీ రావు, మధు, శంకర్, డాకటిర్ రామ, పలాలో శ్రీను తదితరులు ఈ 
కారయాక్రమంల్ పాలొ్గన్ సంకుకు స్వాగతం పలికారు.కారయాక్రమంల్ పాలొ్గన్ సంకుకు స్వాగతం పలికారు.

కాకినాడ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ బై ఎలక్షన్సి లో జనసేన – బీజేపీ శ్రేణుల ప్రచారంకాకినాడ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ బై ఎలక్షన్సి లో జనసేన – బీజేపీ శ్రేణుల ప్రచారం
శతఘ్ని నూయాస్: కాకినాడ మన్్సపల్ కార్పారేషన్ బై ఎలక్న్్స ల్ భాగంగా 3వ డివిజన్ ల్ పోటీచేయుచునని బీజేపీ అభయారిథాన్ శ్రీమతి మణిబలన్ బలపరుస్్త వారికి శతఘ్ని నూయాస్: కాకినాడ మన్్సపల్ కార్పారేషన్ బై ఎలక్న్్స ల్ భాగంగా 3వ డివిజన్ ల్ పోటీచేయుచునని బీజేపీ అభయారిథాన్ శ్రీమతి మణిబలన్ బలపరుస్్త వారికి 

మదదేతుగా కమలం గురు్తపై ఓటు వేస గెలిపంచ్లన్ కోరుతూ 3వ డివిజన్ ల్ ఇంట్ంట్కి ప్రచ్రం చేసు్తనని మదదేతుగా కమలం గురు్తపై ఓటు వేస గెలిపంచ్లన్ కోరుతూ 3వ డివిజన్ ల్ ఇంట్ంట్కి ప్రచ్రం చేసు్తనని 
జనసేన పార్టి రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సభుయాలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచ్ర్జి శ్రీ పంతం నానాజీ, బీజేపీ జనసేన పార్టి రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సభుయాలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచ్ర్జి శ్రీ పంతం నానాజీ, బీజేపీ 
కాకినాడ పారలోమంట్ అధయాక్షులు చ్లుకూరి రాంకుమార్, కార్పారేటర్ కాకినాడ పారలోమంట్ అధయాక్షులు చ్లుకూరి రాంకుమార్, కార్పారేటర్ 
లక్ష్మీప్రసనని, రంభాల వెంకటేశవారావురావు, కవికొండల బీమా, జనసేన లక్ష్మీప్రసనని, రంభాల వెంకటేశవారావురావు, కవికొండల బీమా, జనసేన 
నాయకులు కొండబబు, త్ట్కాయల వీరబబు, గంగాధర్,తలాటం నాయకులు కొండబబు, త్ట్కాయల వీరబబు, గంగాధర్,తలాటం 
సతయా, రవిరాజా, మరళి, ద్సరి శవ, రమేష్, మసలయయా, ప్రస్ద్, సతయా, రవిరాజా, మరళి, ద్సరి శవ, రమేష్, మసలయయా, ప్రస్ద్, 
మణికంఠ, ఈశవార్, త్తీలు ,స్థాన్క జనసైన్కులు బబీ, సతీష్, అజయ్, మణికంఠ, ఈశవార్, త్తీలు ,స్థాన్క జనసైన్కులు బబీ, సతీష్, అజయ్, 
స్యి, సురేష్ మరియు బీజేపీ నాయకులు పాలొ్గనానిరు.స్యి, సురేష్ మరియు బీజేపీ నాయకులు పాలొ్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం 
బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని వినిపంచడానికి మీ మందుకు 
వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ 
నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు 
ఛానల్ ల్ ప్రచురించడం జరుగుతంది.

మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

ఇరుస్మండ ఎంపిటసి ఉపఎని్నక ప్రచారంలో 
జనసేన జోరు

శతఘ్ని నూయాస్: రాజోలు 
న్ యో జ క వ ర ్గ ం 
బటేటిలంక,ఇరుసుమండ 
ఎంపట్స ఉపఎన్నిక 
సందరభాంగా జనసేన 

పార్టి ఎంపీటీసీ అభయారిథా శ్రీమతి ఉమ లలిత శవ జోయాతి ఎలక్న్ 
ప్రచ్రం న్రవాహంచ్రు. ఈ ప్రచ్రంల్ మలి్కపురం ఎంపీపీ 
మేడిచరలో సతయావాణి, జనసేన పార్టి రాష్ట్ర జాయింట్ సెక్రటర్ 
దిరిశాల బలాజీ, త్డి మోహన్, జిలాలో కారయాదరి్శ గుబ్బల రవి 
కిరణ్, గుండాబతు్తల త్త్జీ, మత్సష్కార విభాగం పనానిల ప్రభ, 
న్యోజకవర్గ నాయకులు గుండుబోగుల పెదదేకాపు గారు, పన్శెట్టి 
బుజిజి, గెడ్ం మహాలక్ష్మి ప్రస్ద్, సరపాంచ్ లు, ఉప సరపాంచ్ లు, 
ఎంపీటీసీలు వారు్ మంబరులో,కుంచే శ్రీన్వాసరావు(పండు), ఉలిశెట్టి 
లక్ష్మణ్, ఇరుసుమండ నందుల రమేష్, కాట్రూ నాన్, బుజిజి, జనసేన 
నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైన్కులు పాలొ్గనానిరు.

శతఘ్ని నూయాస్: న్ల్లోరు కార్పారేషన్ ఎన్నికలల్ 
జోరువానల్ సైతం 27వ డివిజనోలో జనసేన 
అభయారుథాలు ప్రచ్రం స్గసు్తనానిరు. ఇందుల్ 
భాగంగా జనసేన జిలాలో ప్రధాన కారయాదరి్శ 
గునుకుల కిషోర్ మరియు జనసేన సటీ 
నాయకుడు దుగ్గశెట్టి సుజయ్ బబు 15వ డివిజన్ 
ల్ శ్రీమతి పసుపులేట్ రజన్, 10 వ డివిజన్ ల్ 
వెంకటేష్ లను గెలిపంచ్లి్సఇందిగా ప్రతి గడపకు 
జరిగే ప్రచ్రంల్ పాలొ్గనానిరు. ఈ సందరభాంగా 

వారు మాట్లోడుతూ పూరి్తగా అప్రజాస్వామికంగా జరుగుతునని ఎన్నికలను చూస వైసీపీ ప్రభుతవాం 
సగు్గతో తలదించుకోవాలి, కోటలో రూపాయల ఎరచూప స్థాన్క ఎన్నికలు న్రవాహంచ్ ప్రభుతవా 
సమము దుబరా చేసే బదులు కార్పారేటర్ పదవి కూడా నామినేటెడ్ పదవుల మాదిరి పంచుకోండి 
అన్ ప్రతిపక్ పార్టిన్ విమరి్శంచ్రు. కోటలో రూపాయలు పెట్టి కొనుకు్కనని కార్పారేట్ పదవులతో 
ప్రజల యోగక్షేమాలు ఎలా చూస్్తరు ఆల్చ్ంచవలసనదిగా ప్రజలకు విజ్ఞప్త చేశారు. న్ల్లోరు 
కార్పారేషన్ అభివృదిధి పరచ్లంటే న్స్వారథాంగా ప్రజల పక్షాన న్లబడే జనసేన అభయారుథాలను గాజు 
గాలోస్ గురు్తపై ఓటు వేస గెలిపంచ్లన్ ప్రారిథాంచ్రు.

ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వయూకతుం చేసిన మాదాల శ్రీరాములు
శతఘ్ని నూయాస్: ల్తేరు పంచ్యితీ పరిధిల్న్ 
లిడి్ంగ్ గ్రామంల్ పరయాట్ంచ్న జనసేనపార్టి అరకు 
పారలోమంట్ అధికార ప్రతిన్ధి మాద్ల శ్రీరామలు. 
ఈ పరయాటనల్ భాగంగా లిడి్ంగ్ గ్రామాసుథాలతో 
మాట్లోడి సమసయాలు అడిగ తెలుసుకునానిరు. 
గ్రామసు్తలు మాట్లోడుతూ అనంతగరి మండలం 
కొనపురం పంచ్యితీ నుండి బొందుగుడా, 
స్రాగుడా, లిడి్ంగ్ వరకు రోడు్ సదుపాయం లేదు 

గ్రామసు్తలు తీవ్ర ఇబ్బంధులు గురవుతునానిం అన్ చెపాపారు. ఈ సందరభామగా మాద్ల శ్రీరామలు 
మాట్లోడుతూ కనీసం ప్రభుతవాం సపాందించకపోవడం సగు్గచేటు రోడు్ సదుపాయం వెంటనే కలిపాంచ్లి 
సంవత్సరాల తరబడి హామీలతోనే కాలక్షేపం చేసు్తనానిరు 
ఎన్ని సంవత్సరాల మా ఓటులో వేయించుకున్ మీకు 
పదవులు వసే్త మా గురించ్ మరిచ్పోయి మా బ్రతుకులతో 
ఆడుకుంట్రు. మీకు నాయాయమేనా అంటూ ప్రభుతవాంపై 
తీవ్ర ఆగ్రహం వయాక్తం చేసన అరకు పారలోమంట్ అధికార 
ప్రతిన్ధి మాద్ల శ్రీరామలు.

మతసి్యకారులకు అండగా మాకినీడి శేషుకుమారి
మత్స్యకారుల కోసం అధికారులు స్ందించే వరకు 
న్యూయపోరాటం
శతఘ్ని నూయాస్: తూరుపాగోద్వరి జిలాలో యు కొత్తపలిలో 
మండలం ఉపాపాడ పరయాటనల్ భాగంగా పఠాపురం జనసేన 
పార్టి ఇంచ్రిజి శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి మత్సష్కార 
సదరుల గ్రామాలకు వెళిలో కోతకు గురవుతునని ఇళ్లో, వారు 
పడుతునని ఇబ్బందులను అడిగ తెలుసుకునానిరు. అక్కడునని 

ప్రజలు పడుతునని ఇబ్బందులను జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ దృషిటికి తీసుకున్ వెళత్నన్ 
తెలియజేస్రు. జనసేన పార్టి ఎపుపాడు ప్రజల కషాటిలల్ అండగా ఉంటుందన్ జనసేన పార్టి సద్ధింత్లు 
వారికి తెలియజేశారు. తవారల్నే మీ సమసయాలపై పూరి్త 
వివరాలు సేకరించ్ మీకు నాయాయం జరిగే విధంగా 
జనసేన పార్టి పోరాడుతుందన్ తెలియజేశారు.
ఈ కారయాక్రమంల్ జిలాలో సంయుక్త కారయాదరి్శ చీకటలో 
శాయామ్ కుమార్, వంకా కొండబబు, స్రాడా శ్రీను, 
మేరుగు ఇశ్రయ్లు, మైలపలిలో ద్వీదు, మైలపలిలో 
జగనానిధం, బడే మసేను, వంకా జాన్, రాసపలిలో 
నాగేశవారరావు, కొవివారి రాజారావు, చ్ంతకాయల 
జగనానిథం, కంబల గోవిందు, మోస ఎలాలోజీ, ఉమిముడి ఫిలిప్, సదే రామ, కొనడా సంహాద్రి, గంట్ 
మహేష్, సదే సతి్తబబు, కోడా బలు, రాచపలిలో శవ, సదే శ్రీను, దురా్గప్రస్ద్, స్రాడ ప్రత్ప్, అంజి, 
శవ, అజయ్, మణికంఠ, రాజు, హేమ, రవి నాన్ జనసేన నాయకులు మరియు జనసైన్కులు తదితరులు 
పాలొ్గనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

హోరు వానల్ సైతం తగ్గని ప్రచార జోరు

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


నసేన
శతఘ్ని నూయాస్: 

పశ్చిమ నియోజకవర్ం 61 వ వారుడు 
ఉప ఎని్నకల ప్రచారం

శతఘ్ని నూయాస్:  వైజాగ్ 
15.11.21 న జరుగుతునని 
GVMC 61 వార్్ ఎన్నికల్లో 
జనసేన పార్టి కార్పారేటర్ 

అభయారిథాగా పోటీ చేయుచునని శ్రీమతి మలంపాక 
నాగమణికి మదదేతుగా జనసేన శ్రేణులు ప్రచ్రం 
మమమురం చేస్యి. పశచామ న్యోజకవర్గం 61 వ 

వారు్ ఉప ఎన్నికల ప్రచ్రంల్ 
భాగంగా గురువారం ఉదయం 
10 గంటల నుంచ్ స్యంత్రం 
7 గంటల వరకు డోర్ టు డోర్ 
ప్రచ్ర కారయాక్రమంల్ పాలొ్గనడం 
జరిగంది ఈ కారయాక్రమంల్ 

గాజువాక నాయకులు రౌతు గోవిందరావు, మసలయయా, నూకరాజు, మరళి 
దేవి, షాలిన్ , యోగ పాలొ్గనడం జరిగంది.

జానకయయూపేట ఎంపిటసి అభయూరిధిని అధిక మెజారిటీతో 
గెలిపించాలి

శతఘ్ని నూయాస్: పాయకరావుపేట 
న్యోజకవర్గం జానకయయాపేట 
సెగెముంట్ ల్ ఎంపట్సగా పోటీ చేసు్తనని 
జనసేన నాయకులయినటువంట్ 
కురంద్సు అపపాలరాజు తలిలో గారు 
౹౹గౌ౹౹ కురంద్సు చంటమము ను 
అఖండ మజారిటీతో గెలిపంచడాన్కి 

సమిషిటిగా కృషి చేయాలన్ ప్రచ్రంల్ భాగంగా స.హెచ్. లక్ష్మీపురం మరియు జానకయయాపేట 
జనసైన్కులను కలిసన జనసేన పార్టి రాష్ట్ర కారయాదరి్శ శ్రీ శవదత్ బోడపాట్.

శుక్రవారం, 12 నవంబర్ 2021

జోరు వానలో ప్రచార హోరు 8వ వారుడు అభయూరిథిని 
శ్రీమతి బొలియాశెటటీ విజయదుర్

శతఘ్ని నూయాస్: ఇబ్రహంపటనిం, 
విజయవాడ కొండపలిలో పురపాలక 
ఎన్నికల్లో పోటీ చేసు్తనని శ్రీమతి 
బొలియాశెట్టి విజయదుర్గ వారు్ 
సమగ్రాభివృదిధికి పోరాడే జనసేన 
పార్టిన్ గెలిపంచ్లన్ ఆమ ఓటరలోకు 
విజ్ఞప్త చేశారు. ఇంట్ంట్కీ వెళిలో 

కరపత్రాలు పంచుతూ గాజు గాలోస్ గురు్తపై ఓటు వేస గెలిపనాచాలన్ కోరారు. ఆమ 
మాట్లోడుతూ న్తయాం ప్రజలకు అందుబటుల్ ఉంటూ ఏ కషటిం వచ్చానా మేమనానిమ 
అంటూ అండగా న్లబడటమే కాకుండా అనేక సేవాకారయాక్రమాలు న్రవాహసు్తనని తనన్ 
ఆశీరవాదిసే్త మరింత సేవ చేస్్తనన్ హామీ ఇచ్చారు. ప్రజా సమసయాలపై న్తయాం పోరాడుతునని 
పార్టి అభయారుథాలను గెలిపంచ్ కౌన్్సల్ కు పంపసే్త 
సమసయాల పరిషా్కరాన్కి కృషి చేస్్తమనానిరు. 
పన్ చేసే జనసేన పార్టి అభయారుధిలకే ప్రజలు పటటిం 
కట్టిలన్ కోరారు. ఈ ప్రచ్రంల్ అభయారిథాన్ భర్త, 
పార్టి జిలాలో ఉపాధయాక్షుడు బొలియాశెట్టి శ్రీకాంత్, 
వీరమహళలు మరియు జనసైన్కులు అధిక 
సంఖయాల్ పాలొ్గనానిరు.

మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ 28వ వారుడు ప్రచారంలో 
దూస్కుపోతున్న స్కనయూ

శతఘ్ని నూయాస్: న్ల్లోరు మన్సపల్ కార్పారేషన్ 28 వ డివిజన్ అభయారిథా మానం వెంకట 
సుకనయా కోసం ప్రచ్రంల్ గంట్ సవారూప జనసేన పార్టి రాష్ట్ర ఇంచ్ర్జి కావలి, ఆతముకూరు 
ఇనాఛారుజిలు అళహరి సుధాకర్, నలిశెట్టి శ్రీధర్ మరియు సీన్యర్ నాయకురాలు కోలా 
విజయలక్ష్మి, గీత్ంజలి, లీలా మోహన్, చ్నాని జనసేన తదితరులు పాలొ్గనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

జనసేనతోనే అభివృద్ధి – విడివాడ రామచంద్రరావు
శతఘ్ని నూయాస్:  కె. కుమదవలిలో ఎంపీటీసీ ఎన్నికల ప్రచ్రంల్ శ్రీ విడివాడ రామచంద్రరావు.
తణుకు న్యోజకవర్గఅం స్థాన్క సంసథాలకు జరుగుతునని ఉప ఎన్నికల ద్వారా ప్రజా కంటక 
పాలకులకు బుదిదే చెపాపాలన్ జనసేన పార్టి తణుకు న్యోజకవర్గ ఇంఛార్జి శ్రీ విడివాడ 
రామచంద్రరావు పలుపున్చ్చారు. వైసీపీ ప్రభుతవా రండేళలో పాలనల్ అన్ని వరా్గల ప్రజలు 
రోడు్న పడా్రన్ ఆరోపంచ్రు. అభివృదిధి కావాలంటే జనసేన రావాలన్ తెలిపారు. కె. 
కుమదవలిలో నుంచ్ జనసేన అభయారిధిగా బరిల్కి దిగన శ్రీ పండి గోవిందరాజు తరఫున 
ఎన్నికల ప్రచ్రంల్ పాలొ్గనానిరు. ఇరగవరం మండలాధయాక్షులు శ్రీ ఆకేట్ కాశీ ఆధవారయాంల్ 
ఇంట్ంట్ ప్రచ్రంల్ పాలొ్గనానిరు. జనసేనకు ఓటు వేస మారుపాకు మదదేతు ఇవావాలన్ 
కోరారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శుక్రవారం, 12 నవంబర్ 2021

మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం 
బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని వినిపంచడానికి 
మీ మందుకు వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే 
కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలను 
మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ ల్ ప్రచురించడం జరుగుతంది.

మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

ముద్నేపలిలి 2 ఎంపీటీసీ ఎని్నకలోలి భాగంగా 
ప్రచారంలో పాల్్న్న బీజేపి, జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని నూయాస్: కృషా్ణజిలాలో, కైకల్రు 
న్యోజకవర్గం, 16వ తేదన జరిగే ఎంపట్స 
ఎన్నికలకు మదినేపలిలో మండలం అననివరంల్ 
బీజేప, జనసేన నాయకులు ప్రచ్రంల్ 
పాలొ్గనానిరు. Dr. B R అంబెడ్కర్ గారి 
విగ్రహాన్కి పూలమాల వేస ప్రచ్రం 
ప్రారంభించ్న బీజేపీ మరియు జనసేన పార్టి 
బలపరిచ్న ఉమముడి ఎంపట్స అభయారిధి మీస్ల 

సతయానారాయణ. ఆయనతో పాటు జిలాలో ప్రధాన కారయాదరి్శ కోటప్రోలు కృష్ణ, జిలాలో కారయాదరి్శ 
గాజుల సద్దేర్థా కుమార్, జిలాలో మహళ్ ఉపాధయాక్షురాలు సతయావోలు నాగలక్ష్మి, SC సెల్ జిలాలో 
ఉపాధయాక్డు మొవవా ఫణి, జనసేన నాయకులు వేలుపారి నానాజీ, అంబుల భారత్, తనుకుల రవి 
తేజ, సతయావోలు గణేష్, మలలోంపలిలో వీరబబు, రేమలేలో దుర్గ ప్రస్ద్ తదితరుల పాలొ్గనానిరు.

ఎయిడెడ్ విద్యూ వయూవస్థను కొనసాగంచాలి : జనసేన పార్టీ 
విజయవాడ నగర అధయూక్షులు పోతిన వెంకట మహేష్

• 5 లక్షల పేద సామానయూ మధయూ తరగతి విద్యూరు్థలకు ఉచత విదయూకు మంగళంపాడెందుకు ఎయిడెడ్ రదుదు
• న్రాయణ చైతనయూ సంస్థల దగ్గర 1000 కోట్లో మడుపులు పుచు్చకుని ఎయిడెడ్ రదుదుకు సననిద్ధమైన 

సీఎం జగన్
• సీఎం జగన్ పాలనల్ గుడి మీద – బడులు మీద ద్డులు
• 120 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగన ఎస్ కె ప వి వి హందూ హైస్కూల్ ను కొనసాగంచాలి

శతఘ్ని నూయాస్: వన్ టౌన్ ఎస్ కె ప 
వి హందూ హై స్్కల్ వదదే ఎయిడెడ్ 
విద్యావయావసథాను కొనస్గంచ్లన్, 
120 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగన 
ఎస్ కె ప వి వి హందూ హై స్్కల్ కు 
ఎయిడెడ్ కొనస్గంచ్లన్ జనసేన 
పార్టి విజయవాడ నగర అధయాక్షులు 
పోతిన వెంకట మహేష్ ఆధవారయాంల్ 
న్రసన కారయాక్రమం చేపట్టిరు. ఈ 
కారయాక్రమంల్ ఎస్ కె ప వి హందూ 
హైస్్కల్ విద్యారుథాలు జనసేన 
పార్టి నాయకులు, వీర మహళలు, 

కారయాకర్తలు పెదదే ఎతు్తన పాలొ్గనానిరు.  ఈ కారయాక్రమంల్ యువ నాయకులు, రాజా నాయుడు, 
మారుపళ్ళ చ్నానిరావు, ఎస్ కె అజాస్ (పండు), నలిబిలలో కనకారావు, సరాం శ్రీనుబబు, కొరకుల 
సురేష్, అనంతపురం రాజేష్ రామిశెట్టి మరళి, అఖిల్, దేవ్ కృష్ణ, కార్్తక్ సమి మహేష్, బండి 
కోమలి, సగనినమ్ శెట్టి రామ, నాగోతి స్యి, చోక్కర నగేష్, జనసేన నాయకులు వెనాని శవ 
శంకర్, సమనాథం, మోబిన, విజయలక్ష్మి, సౌజనయా, వెంకటరమణ, శన్వారపు శవ, తదితరులు 
పాలొ్గనానిరు.

జనసేన పార్టీ గ్రేటర్ వరంగల్ అధయూక్షునిగా
బైరి వంశీకృష్ణ

శతఘ్ని నూయాస్: గ్రేటర్ వరంగల్ 
పరిధిల్ జనసేన పార్టిన్ బల్పేతం 
చేసేలా, ప్రజల్లోకి బలంగా పార్టిన్ 
తీసుకువెళ్లోలనే జనసేన అధినేత 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలకు 
అనుగుణంగా, ఉమముడి వరంగల్ జిలాలో 
ఇంఛారిజి శ్రీ ఆకుల సుమన్ స్చనల 
మేరకు పార్టి కోసం తొలి నుండి 
కషటిపడిన యువ జనసైన్కులను 
నాయకులుగా తీరిచాదిదేదే ప్రణాళికతో 
జనసేన పార్టి గ్రేటర్ వరంగల్ 
కారయావరా్గన్ని ప్రకట్ఇంచ్న జనసేన 

పార్టి తెలంగాణా రాష్ట్ర ఇంచ్ర్జి శ్రీ నేమూరి శంకర్ గౌడ్. గ్రేటర్ వరంగల్ 
అధయాక్షున్గా బైరి వంశీకృష్ణను న్యమించడం జరిగంది.

బోన్ కాయూనసిర్ తో మరణంచిన యువకుని 
కుటంబానికి భరోస్

శతఘ్ని నూయాస్: పఠాపురం యు కొత్తపలిలో మండలం ఉపాపాడ గ్రామం 
జగ్గరాజు పేటల్ ఇటీవల కొన్ని రోజుల క్రితం బోన్ కాయాన్సర్ తో 
మరణించ్న యువకుడు, పరమలలో ప్రస్ద్(19) కుటుంబ సభుయాలను 
జనసైన్కులతో కలిస పఠాపురం జనసేన పార్టి ఇంచ్ర్జి శ్రీమతి మాకినీడి 
శేషుకుమారి పరామరి్శంచ్రు. వారి కుటుంబన్కి అన్నివిధాలుగా 
అండగా ఉంట్నన్ భరోస్ ఇచ్చారు. ఈ కారయాక్రమంల్ జిలాలో సమయాక్త 
కారయాదరి్శ చీకటలో శాయామ్ కుమార్, సురాడ శ్రీను, దురా్గప్రస్ద్, స్రాడ 
ప్రత్ప్, వంకా కొండబబు, మేరుగు ఇశ్రయ్లు, మైలపలిలో ద్వీదు, అంజి, 
శవ, అజయ్, మణికంఠ, రాజు హేమ, రాజు, రవి, నాన్, జనసైన్కులు 
తదితరులు పాలొ్గనానిరు.

జనసేన పార్టీ తీర్థం తీసుకునని వైయసా్సర్ మరియు టిడిప కారయూకర్తలు - జనసేన పార్టీ కండువా కప్ ఆహ్వానించన ఇంచార్జ్ మాకినీడి శేషుకుమారి.
శతఘ్ని నూయాస్: తూరుపాగోద్వరి జిలాలో పఠాపురం న్యోజవర్గం గొలలోప్రోలు పటనింల్ 
పఠాపురం జనసేన పార్టి ఇంచ్ర్జి శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి ఆధవారయాంల్ 
గొలలోప్రోలు పటనింల్ వినుకొండ అమాముజీ, పేకేట్ బబి,అనంతపలిలో మేర్, అరకు 
శ్రీన్వాస్, మరదలా శ్రీన్వాస్, గొలలోప్రోలు పటనిం జనసైన్కుల కృషి ఫలితంగా 100 
మందికి జనసేన పార్టి కండువా కపపా ఇనాచారిజి మాకినీడి శేషుకుమారి స్దరంగా 
పార్టిల్కి ఆహావాన్ంచ్రు. ఈ సందరభాంగా మాకినీడి శేషుకుమారి మాట్లోడుతూ 
జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ వారి ఆశయాలు ఆదరా్శలకు అనుకూలంగా 
మేమ సైతం అన్ మీ బటల్ అడుగు వేస్్తమన్ నాయకులు యువకులు మందుకు 
రావడం జరిగంది. ఇలాగే మన జనసైన్కులు ప్రతి ఒక్కరు పన్చేస జనసేన పార్టికి 
బలంగా న్లబడాలన్ ఈ సందరభాంగా తెలియజేశారు. ఈ సందరభాంగా సుమారు 60 

మంది అక్క చెలలోమములు, 40 మంది అననిదమములు యువకులు సుమారుగా 100 జనసేన పార్టి కండువా వేస పఠాపురం ఇనాచారిజి మాకినీడి శేషుకుమారి ఆహావాన్ంచ్రు. 
జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ వారి వెంట నడుస్్తమన్ చెపపాడం చ్లా ఆనందంగా ఉందన్ రాను రాను పఠాపురం న్యోజకవర్గంల్ వీరమహళల సంఖయా పెరుగుతుందన్ 
ఈ సందరభాంగా తెలియజేశారు. అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ జనసేన పార్టిన్ కోరుకుంటునానిరన్ ప్రజలు ఈ వీర మహళలలే ఉద్హరణ అన్ తెలియజేసు్తనానిను. పఠాపురం 
రాబోయ్ రోజుల్లో జనసేన జెండా ఎగరవేయడం ఖాయమన్ అలాగే మీకు ఏ కషటిం ఉనాని మీ ఇంట్ ఆడపడుచులా మీకు అన్ని విధాలుగా అందుబటుల్ ఉంటూ నా 
భర్త డాకటిర్ మాకినీడి వీర ప్రస్ద్ వారి సేవలు అందిస్్తమన్ భరోస్ ఇసు్తనానిమన్ అనానిరు. ఈ కారయాక్రమంల్ జిలాలో కారయావర్గ సభుయాలు మొగలి అపాపారావు, కీరి్త చంట్, 
వినుకొండ అమాముజీ, చ్ననిగాంధం నవీన్, చ్ననిగాంధం శర్ష, ఎం.శ్రీన్వాస్, ఏ.శ్రీన్వాస్, డి.బంగారం, డి.బుజిజి, వి.రమణ, ఏ.వెంకటేశవారరావు, ఏ.కళ్యాణ్ శవ, ఏ.మారి, 
ఎం అపపాల కొండ, జి.నాగమణి, ప.వరలక్ష్మి, వి.దేవి, రామిశెట్టి స్రిబబు, గంజి గోవిందు, కొండపలిలో శవ, కంద సమరాజు, వాకపలిలో స్రయా ప్రకాష్, కొండపలిలో శవ, 
జనసైన్కులు నాయకులు వీరమహళలు తదితరులు పాలొ్గనానిరు.

పిఠాపురంలో జనసేన పార్టీ బలోపేతం ద్శగా దూస్కుపోతున్న మాకినీడి శేషుకుమారి..!!!
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