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నాయకుడుగా రాణించాలనానా, తిరుగులేని నాయకుడుగా నిలబడాలనానా కొనినా లక్షణాలు ఉిండాలి... నాయకుడికి విషయాలపై పట్టు, అవగాహనా 
తప్పనిసరి...
 
రాజకీయ నాయకుడి గురిించి మాట్లాడుతుననాప్్పడు రాజకీయ విశ్లాషణ మాత్రమే చేయాలి, వ్యకితిగత విషయాలు ప్రజలకు కూడా అవసరిం ఉిండదు... 
లీడర్ షిప్ అింటే, ప్రతి ఒక్క వ్యకితి విజయావకాశాలు అతని బలహీనతలు బలింగా మారుచుకోవడిం, ప్రమాదాలను అవకాశింగా మారుచుకోవడింలో 
ఉింట్ింది, అవకాశిం వచిచునప్్పడు ఉపయోగించుకోవడింలో విజయమూ అపజయము ఆధారపడి ఉింట్ింది. రాజకీయాలోలా వ్యవస్థలో వ్యకితిత్ిం 
కింటే ప్రజలకు అవసరమైన విషయాలోలా ఎలా వ్యవహరిస్తిరు, వారి స్భావిం ఎలా ఉింట్ది అనేదే ముఖ్యిం. ప్రజాభిమానిం చూరగొనాలింటే 
ప్రజావసరాలకి అనుగుణింగా వ్యహరిించటిం ముఖ్యిం.
 

2014లో జనసేన పార్టు స్్థపించే సమయింలో ఎనినా సీట్లా 
వస్తియి అననా ఆలోచన జనసేనానీ చేయలేదు. ఎక్కడో ఒక 
చోట మారు్ప రావాలి అని మాత్రమే ఆలోచనతో... 
ఎక్కడా డబ్బులు ఇచిచు ఓట్లా కొనకుిండా బలమైన మారు్ప 
కోసిం జనసేన పార్టు రాజకీయిం చేసతిింది. కొనినా లక్షలమింది 
వింట వచేచు యువత తోడుతో, దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికతో 
ముిందుకు వళుతూ , కొతతి ఆలోచనలతో నిబద్ధతతో కూడిన 
రాజకీయిం చేసి మారు్ప తీసకురావడింలో జనసేన విజయిం 
స్ధిసతిిందని చెప్్పచుచు. స్్థనిక సమస్యల పైన స్్థనికింగా 
వేళ్లానుకుపోయిన ఇబబుిందులు పైన దృషిటు పెడుతూ 
మారు్ప కొరకు రాజకీయిం చేయటింలో జనసేన విజయిం 
స్ధిించిింది.
 
పవన్ కళ్్యణ్... ఈయన కొింత ఆవేశింగా ఆలోచిస్తిరు, 
ఆవేశిం అింటే ఎక్కడో కొింత సమాజానినా మారాచులననా 
తపన ఉిందనే కోణింలో  జనసైనికులు ప్రాజెక్టు చేశారు.. 
ఆవేశిం ఉనానా చాలా విషయాలోలా లోతుగా ఆలోచిించి, 
చరిచుించి  ఆచితూచి మాట్లాడే నాయకుడు.. ఒక చేగువరాలా, 
ఆజాద్ లా, సభాష్ చింద్రబోస్ లా, వివేకానిందలా విభిననా 
మనసతిత్ిం కలిసిన ఆలోచనలు విషయానినా బట్టు ప్రవరితిస్తి 
ఉింట్రు... పవన్ కళ్్యణ్ కి తనదైన  ఓక ఐడియాలజీ 
ఉిందని చెప్్పకోగలిగారు..నాయకులు ప్రోజెకుటు చేసకునేదీ, 
ప్రజలు కోరుకునేది ఒకటే అయినప్్పడే మద్దతు లభిసతిింది..
ప్రజలు ఏిం కోరుకుింట్నానారు? ఒకో్క నాయకుడికి 
ఒకో్క గురితిప్ ఉింట్ింది..ఆ గురితిింప్ని ఎవరు 
ఎకు్కవ నమ్మకింగా చూపించగలిగతే ఆ నాయుడుకి  
పాజిట్వ్ రెస్్పన్స్ వసతిింది..తన నిజాయితీ, వ్యకితిత్ిం 
పార్టులకతీతింగా అిందర్నా ఆకరిషిసతిింది..ఒక భిననామైన 
రాజకీయ నాయకుడిగా గురితిసతినానారు..ఆ గురితిింప్కి 
భిననాింగా చూపసేతి ప్రజలు యాక్స్ప్టు చేయరు..అింటే ఎవరికి 
ఏ గురితిింప్ ఉింట్ిందో అది చెప్్పకోవాలి.. అది ఆవ్యకితి పటలా ఓ 
స్నుకూలత ప్రజలోలా కలుగుతుింది, ఉపయోగపడుతుింది..ఆ 
వ్యవహార సరళి ఉిందని నమ్్మతే ఓట్ పడుతుింది.
 

పవన్ కళ్్యణ్..ఈయన కొింత ఆవేశింగా ఆలోచిస్తిరు, ఆవేశిం అింటే ఎక్కడో కొింత సమాజానినా మారచులననా తపన ఉిందనే కోణింలో  జనసైనికులు 
ప్రొజెక్ర్ చేశారు..ఆవేశిం ఉనానా చాలా విషయాలోలా లోతుగా ఆలోచిించి, చరిచుించి  ఆచితూచి మాట్లాడే నాయకుడు..ఒక చేగువీరాలా, ఆజాద్ లా, 
సభాష్ చింద్రబోస్ లా, వివేకానింద లా విభిననా మనసతిత్ిం కలిసిన ఆలోచనలు విషయానినా బట్టు ప్రవరితిస్తి ఉింట్రు..పవన్ కళ్్యణ్ కి తనదైన  
ఓక ఐడియాలజీ ఉిందని చెప్్పకోగలిగారు..నాయకులు ప్రోజెకుటు చేసకునేదీ, ప్రజలు కోరుకునేది ఒకటే అయినప్్పడే మద్దతు లభిసతిింది..ప్రజలు 
ఏిం కోరుకుింట్నానారు? ఒకో్క నాయకుడికి ఒకో్క గురితిప్ ఉింట్ింది..ఆ గురితిింప్ ని ఎవరు ఎకు్కవ నమ్మకింగా చూపించగలిగతే ఆ నాయుడుకి 
పాజిట్వ్ రెస్్పన్స్ వసతిింది..తన నిజాయితీ, వ్యకితిత్ిం పార్టులకతీతింగా అిందర్నా ఆకరిషిసతిింది..ఒక భిననామైన రాజకీయ నాయకుడిగా గురితిసతినానారు.. 
ఆ గురితిింప్కి భిననాింగా చూపసేతి ప్రజలు యాక్స్ప్టు చేయరు..అింటే ఎవరికి ఏ గురితిింప్ ఉింట్ిందో అది చెప్్పకోవాలి..అది ఆవ్యకితి పటలా ఓ స్నుకూలత 
ప్రజలోలా కలుగుతుింది.

రాజకీయాల్లో జనసేనాని వ్యక్తిత్వం
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పొన్నిరు సభకు భారీగా హాజరుకావాలని జనసైనికులకు పిలుపు

ప్రజల కష్టాలను తీర్చేవాడే నిజమైన ప్రజానాయకుడు జనసేనాని బండారు శ్రీనివాస్ప్రజల కష్టాలను తీర్చేవాడే నిజమైన ప్రజానాయకుడు జనసేనాని బండారు శ్రీనివాస్
శతఘ్నా న్్యస్: రాష్ట్ర జనసేన పార్టు, అతి ముఖ్యమైన ప్రముఖ నాయకులు శతఘ్నా న్్యస్: రాష్ట్ర జనసేన పార్టు, అతి ముఖ్యమైన ప్రముఖ నాయకులు 
నాదిండలా మనోహర్ శ్రమదాన కార్యక్మిం పర్యటనలో భాగింగా తాపేశ్రిం నాదిండలా మనోహర్ శ్రమదాన కార్యక్మిం పర్యటనలో భాగింగా తాపేశ్రిం 
నుించి దా్రపూడి వరకు వళ్లా ప్రధాన రహదారికి మరమ్మతులకు మిండపేట నుించి దా్రపూడి వరకు వళ్లా ప్రధాన రహదారికి మరమ్మతులకు మిండపేట 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టు ఇించార్జ్ వేగుళలా లీలాకృష్ణ ఆధ్ర్యింలో భార్ నియోజకవర్గ జనసేన పార్టు ఇించార్జ్ వేగుళలా లీలాకృష్ణ ఆధ్ర్యింలో భార్ 
వ్యయింతో నాయకులు, జనసైనికులు, కార్యకరతిలతో అటటుహాసింగా శ్రమదానిం వ్యయింతో నాయకులు, జనసైనికులు, కార్యకరతిలతో అటటుహాసింగా శ్రమదానిం 
కార్యక్మిం కనునాల పిండుగగా జరిగింది. ఈ కార్యక్మిం చూసి ప్రభుత్ిం కార్యక్మిం కనునాల పిండుగగా జరిగింది. ఈ కార్యక్మిం చూసి ప్రభుత్ిం 
వింటనే కళులా తెరవాలని, తక్షణిం ప్రధాన రహదారికి మరమ్మతులను, వింటనే కళులా తెరవాలని, తక్షణిం ప్రధాన రహదారికి మరమ్మతులను, 
నాణ్యమైన మెటీరియల్ తో బాగు చేయిించాలని జనసేన నేతలు డిమాిండ్ నాణ్యమైన మెటీరియల్ తో బాగు చేయిించాలని జనసేన నేతలు డిమాిండ్ 
చేశారు.చేశారు.
తూరు్పగోదావరి జిలాలా, మిండపేట నియోజకవర్గింలోని, తాపేశ్రిం నుించి తూరు్పగోదావరి జిలాలా, మిండపేట నియోజకవర్గింలోని, తాపేశ్రిం నుించి 
దా్రపూడి వళ్లా ప్రధాన రహదారికి భార్ వ్యయింతో మిండపేట జనసేన పార్టు దా్రపూడి వళ్లా ప్రధాన రహదారికి భార్ వ్యయింతో మిండపేట జనసేన పార్టు 
నియోజకవర్గ ఇనాచురిజ్ వేగుళలా లీలాకృష్ణ ఆధ్ర్యింలో రాష్ట్ర ప్రముఖ జనసేన నియోజకవర్గ ఇనాచురిజ్ వేగుళలా లీలాకృష్ణ ఆధ్ర్యింలో రాష్ట్ర ప్రముఖ జనసేన 

నాయకులు నాదిండలా మనోహర్ చేతులమీదుగా వేగుళలా లీలాకృష్ణ ఈ శ్రమదానిం కార్యక్మిం జరిపించారు. మిండపేట-తాపేశ్రిం- దా్రపూడి ప్రధాన నాయకులు నాదిండలా మనోహర్ చేతులమీదుగా వేగుళలా లీలాకృష్ణ ఈ శ్రమదానిం కార్యక్మిం జరిపించారు. మిండపేట-తాపేశ్రిం- దా్రపూడి ప్రధాన 
రహదారి మార్గిం గుిండా పలువాహనాలపై, బసస్లపై, కారలాపై ప్రయాణించాలింటే ప్రయాణకులు చాలా దుర్భర పరిసి్థతిని ఎదుర్కింట్నానారని, ఈ మధ్య రహదారి మార్గిం గుిండా పలువాహనాలపై, బసస్లపై, కారలాపై ప్రయాణించాలింటే ప్రయాణకులు చాలా దుర్భర పరిసి్థతిని ఎదుర్కింట్నానారని, ఈ మధ్య 
కాలింలో చాలా మింది రహదారిపై ప్రయాణించే ప్రయాణకులు తీవ్ర గాయాలకు పాలయా్యరని, మిండపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టు ఇనాచురిజ్ వేగుళ్ళ కాలింలో చాలా మింది రహదారిపై ప్రయాణించే ప్రయాణకులు తీవ్ర గాయాలకు పాలయా్యరని, మిండపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టు ఇనాచురిజ్ వేగుళ్ళ 
లీలాకృష్ణ ప్రయాణకుల బాధలను చూసి చలిించి, రహదారి వింబడి ప్రయాణించే ప్రయాణకుల కష్టులు కొింతైనా తీరాచులని, ఈ శ్రమదానిం కార్యక్మిం దా్రా లీలాకృష్ణ ప్రయాణకుల బాధలను చూసి చలిించి, రహదారి వింబడి ప్రయాణించే ప్రయాణకుల కష్టులు కొింతైనా తీరాచులని, ఈ శ్రమదానిం కార్యక్మిం దా్రా 
ఈరోజు సహాయ సహకారాలు అిందిించారు. కొింతలో కొింత మెరుగైన రహదారి నిరా్మణప్ పనులను దగ్గరుిండి వేగుళలా లీలాకృష్ణ ఆధ్ర్యింలో ముఖ్యఅతిథిగా ఈరోజు సహాయ సహకారాలు అిందిించారు. కొింతలో కొింత మెరుగైన రహదారి నిరా్మణప్ పనులను దగ్గరుిండి వేగుళలా లీలాకృష్ణ ఆధ్ర్యింలో ముఖ్యఅతిథిగా 
విచేచుసిన నాదిండలా మనోహర్ తో, పలు నియోజకవర్గ జనసేన ఇనాచురిజ్లు సహాయ సహకారాలతో జయప్రదింగా రోడుడు శ్రమదానిం పనులు కొనస్గించారని, విచేచుసిన నాదిండలా మనోహర్ తో, పలు నియోజకవర్గ జనసేన ఇనాచురిజ్లు సహాయ సహకారాలతో జయప్రదింగా రోడుడు శ్రమదానిం పనులు కొనస్గించారని, 
కొతతిపేట నియోజకవర్గిం జనసేన పార్టు ఇనాచురిజ్ బిండారు శ్రీనివాస్ తెలియజేశారు. అనింతరిం జిలాలాలోలాని నియోజకవర్గప్ ఇనాచురిజ్ తో రాష్ట్ర నాయకులు కొతతిపేట నియోజకవర్గిం జనసేన పార్టు ఇనాచురిజ్ బిండారు శ్రీనివాస్ తెలియజేశారు. అనింతరిం జిలాలాలోలాని నియోజకవర్గప్ ఇనాచురిజ్ తో రాష్ట్ర నాయకులు 
నాదిండలా మనోహర్ ప్రతే్యక సమావేశిం ఏరా్పట్ చేశారు. ఈ సిందర్భింగా పలు నియోజకవర్గ ఇనాచురిజ్లకు, ముఖ్య నాయకులు పలు స్చనలు చేసినారని, నాదిండలా మనోహర్ ప్రతే్యక సమావేశిం ఏరా్పట్ చేశారు. ఈ సిందర్భింగా పలు నియోజకవర్గ ఇనాచురిజ్లకు, ముఖ్య నాయకులు పలు స్చనలు చేసినారని, 
అదేవిధింగా ఈరోజు స్ర్గసతిలైన మాజీ ఎమె్మలే్య వల్లారు నారాయణరావు కుట్ింబ సభు్యలకు ప్రగాఢ స్నుభూతిని తెలియజేశారు. ప్రతి ఒక్కరు లక్షష్ిం అదేవిధింగా ఈరోజు స్ర్గసతిలైన మాజీ ఎమె్మలే్య వల్లారు నారాయణరావు కుట్ింబ సభు్యలకు ప్రగాఢ స్నుభూతిని తెలియజేశారు. ప్రతి ఒక్కరు లక్షష్ిం 
వైప్ ప్రయాణించాలని, ఈరోజు మనిం పడే కషటుిం, రేపట్ గెలుప్కు నాింది కావాలని నాదిండలా మనోహర్ జనసేన నియోజకవర్గ ఇనాచురిజ్లకు, జనసైనికులకు, వైప్ ప్రయాణించాలని, ఈరోజు మనిం పడే కషటుిం, రేపట్ గెలుప్కు నాింది కావాలని నాదిండలా మనోహర్ జనసేన నియోజకవర్గ ఇనాచురిజ్లకు, జనసైనికులకు, 
కార్యకరతిలకు, తెలియజేశారు.కార్యకరతిలకు, తెలియజేశారు.

శతఘ్నా న్్యస్: ప్న్నారు నియోజకవర్గిం, ప్న్నారు మిండలింలో ఈ 2-12-శతఘ్నా న్్యస్: ప్న్నారు నియోజకవర్గిం, ప్న్నారు మిండలింలో ఈ 2-12-
21 జరిగన పత్రికా సమావేశింలో 5-12-21 మధా్యహనాిం చెరుకుపలిలాలో జరుగు 21 జరిగన పత్రికా సమావేశింలో 5-12-21 మధా్యహనాిం చెరుకుపలిలాలో జరుగు 
జనసేన బహిరింగ సభకు ఫాఛ్ చైర్మన్ శ్రీ నాదిండలా మనోహర్ ముఖ్య అతిథిగా జనసేన బహిరింగ సభకు ఫాఛ్ చైర్మన్ శ్రీ నాదిండలా మనోహర్ ముఖ్య అతిథిగా 
విచేచుయుచునానారు. కావున జనసేన నాయకులు, కార్యకరతిలు, జనసైనికులు విచేచుయుచునానారు. కావున జనసేన నాయకులు, కార్యకరతిలు, జనసైనికులు 
మరియు వీరమహిళలు ప్రజలు అశ్షింగా పాల్్గని సభను జయప్రదిం మరియు వీరమహిళలు ప్రజలు అశ్షింగా పాల్్గని సభను జయప్రదిం 
చేయవలసిిందిగా జనసేన పార్టు రాష్ట్ర కార్యదరిశి శ్రీ నాయబ్ కమల్ పలుప్నిచాచురు. చేయవలసిిందిగా జనసేన పార్టు రాష్ట్ర కార్యదరిశి శ్రీ నాయబ్ కమల్ పలుప్నిచాచురు. 
ఈ సమావేశింలో జిలాలా జనసేన పార్టు ఉపాధ్యక్షులు అడపా మాణకా్యలరావు, జిలాలా ఈ సమావేశింలో జిలాలా జనసేన పార్టు ఉపాధ్యక్షులు అడపా మాణకా్యలరావు, జిలాలా 
కార్యదరిశి తాల్రు అపా్పరావు, సింయుకతి కార్యదరిశి దేశింశెట్టు స్ర్య, ప్న్నారు కార్యదరిశి తాల్రు అపా్పరావు, సింయుకతి కార్యదరిశి దేశింశెట్టు స్ర్య, ప్న్నారు 
మిండలిం జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు నాగశెట్టు సబాబురావు, చేబ్రోలు మిండలిం మిండలిం జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు నాగశెట్టు సబాబురావు, చేబ్రోలు మిండలిం 
జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు చిందు శ్రీరాములు మరియు జనసేన నాయకులు జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు చిందు శ్రీరాములు మరియు జనసేన నాయకులు 
జనసైనికులు పాల్్గనానారు.జనసైనికులు పాల్్గనానారు.

పూర్తి సమయం పారీటా కొసమే కేటాయిస్తి- జండా సుర్ష్

శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన 
పార్టులో జనసైనికుడిగా 
తన ప్రయాణిం 
ప్రారింభిించిన గింగా 
సరేష్ బిండారు 
ఎిందరో కార్యకరతిలకు 
జనసేన జెిండాలు 
లక్ష జెిండాలు పించి 
జెిండాను ఇింట్పేరుగా 
మారుచుకుని జెిండా 

సరేష్ గా మారినట్వింట్ నిస్్ర్ద ప్రజా సేవకుడు మరియు క్ ఎన్ ట్వి అధినేత, 
పశ్చుమగోదావరి జిలాలా, జింగారెడిడుగూడిం లక్కవరిం గ్రామింలో గురువారిం ఆయన 
స్గృహమిందు శ్రీ లక్ష్మి గణపతి చిండీయాగిం జరిపించి పూజ అనింతరిం మీడియతో 
మాట్లాడుతూ ఇకనుిండి పూరితి స్్థయిలో ఆయన నమ్్మన పార్టు కోసిం అహరినాశలు కషటుపడతానని 
మరియు పార్టులకి అతీతింగా ఆయన దగ్గరకి ఎవ్రు వచిచునా వారి సమస్య పరిష్్కరానికి 
కృషి చేస్తినని తెలిపారు. ఇటీవల రాయలసీమ వరద బాధితులకు పశ్చుమగోదావరి జిలాలా 
జనసేనపార్టు తరుప్న పింప్తుననా నితా్యవసర సరుకులకు జనసైనికుడిగా జిలాలా కమ్టీకి 
తనవింతు సహకారింగా పదివేల రూపాయలు ఇవ్డిం జరిగింది. పార్టు కోసిం నిరింతరిం 
కృషి చేసే శ్రీ గింగా సరేష్ రాజకీయింగా ఉననాత శ్ఖరాలను అధిరోహిించాలని శతఘ్నా 
న్్యస్ తరప్న శుభాకాింక్షలు తెలియజేసతినానాము.

ఓటీఎస్ పై జనసేన అవగాహన సదసు్స
శతఘ్నా న్్యస్: పాడేరు మిండలిం బడిమేల పించాయితీ, బడిమేల గ్రామింలో జరిగన సభలో 
ఈ మధ్య ఓటీఎస్ అనే గృహ హకు్క పత్రాల కోసిం ప్రభుత్ిం చేసతిననా అరాచకిం, దోపడీ 
దారి వ్యవస్థ గురిించి ప్రజలను చైతన్య పరుస్తి ప్రసింగించిన అరకు పారలామెింట్ జనసేన 
పార్టు ఇనాచురిజ్ డాకటుర్ శ్రీ వింప్రు గింగులయ్య. ఈ సమావేశింలో గ్రామ యువత, పెద్దలు, 
పాడేరు మిండలిం జనసేన వీరమహిళలు విభాగిం నేత శ్రీ మతి శ్రీ కిటలాఒగ పద్మ, మిండల 
జనసేన అధ్యక్షులు నిందోలి మురళీకృష్ణ, ఉపాధ్యక్షులు స్లేబ్ అశోక్, సషల్ మీడియా 
విింగ్ అధ్యక్షుడు కిలోలా అశోక్ కుమార్, జీ మాడుగుల మిండలిం జనసేన ప్రధాన కార్యదరిశి 
మురళి కృష్ణ, యూత్ అధ్యక్షులు, పవన్ ఉపాధ్యక్షులు ప్తురాజు గింగ ప్రస్ద్, బడిమేల 
యూత్ జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు రమేష్ నాయుడు, ఉపాధ్యక్షులు వింతల ఈశ్ర్ నాయుడు 
తదితర జనసైనికులు పాల్్గనానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఓటీఎస్ పేరుతో పేదలను బ్లాక్ మెయిల్ చేసుతినని 
ప్రభుత్ం-అంజూరు చక్రధర్

శతఘ్నా న్్యస్: చితూతిరు జిలాలా, గత 
ప్రభుత్ిం పేదలకు కేట్యిించిన 
ఇళలాకు సింబింధిించి వన్ టిం 
సెట్ల్మింట్ క్ింద వైయస్స్ర్ కాింగ్రెస్ 
ప్రభుత్ిం వేలాది కోటలా రూపాయలు 
దోచుకోవడానినా, జనసేన పార్టు చితూతిరు 
జిలాలా కార్యదరిశి అింజూరు చక్ధర్ 
తీవ్రింగా ఖిండిించారు.
ఈ సిందర్భింగా అింజూరు చక్ధర్ 
మాట్లాడుతూ ఓట్ఏస్ పేరుతో 
నగరపాలక సింస్థ పరిధిలో 20 వేల 

రూపాయలు, పించాయతీ పరిధిలో 10వేల రూపాయల చొప్్పన వింటనే 
చెలిలాించాలని వాలింటీరలాకు సరూ్కష్లరులా జార్ చేసి మరి స్మాన్య ప్రజల ముకు్క 
పిండి వస్లు చేయడిం సరికాదనానారు.కటటుని యెడల ప్రభుత్ పథకాలు 
తగు్గతాయని అధికారులు భయపెడుతునానారని మిండిపడాడురు. నవరతానాలోలా 
పేదలకు సెింట్ భూమ్ మింజూరు చేసిన వైసీపీ ప్రభుత్ిం 1983 నుించి గత 
ప్రభుతా్లు పేదలకు ఇచిచున ఇళలాకు ఓటీఎస్ క్ింద డబ్బులు వస్ళు్ళ చేయడిం 
సిగు్గచేటనానారు.
రెిండేళులాగా కరోనా కారణింగా సరైన ఉపాధి అవకాశాలు లేక, గత నెల 
రోజులుగా కురుసతిననా భార్ వరాషిలకు పింటలు దప్పతిని, నితా్యవసర వసతివుల 
ధరలు ఆకాశానినా అింట్తుిండడింతో పేదలు దికు్కతోచని సి్థతిలో ఉనానారని. 
అింతింత మాత్రింగా జీవితాలు గడుప్తునానా పేదలపై ఓటీఎస్ పేరుతో ప్రభుత్ిం 
పెనుభారిం మోప్తోిందనానారు. పేదల సింక్షేమమే దే్యయింగా నవరతానాలు 
అమలు చేసతినానామని చెప్్పకునే ప్రభుత్ిం ఓటీఎస్ పేరిట అదే పేద ప్రజల 
ప్టటుకొటేటు ప్రయతనాిం చేయడిం దారుణమనానారు. ఓటీఎస్ ని రదు్ద చేయాలని 
జనసేన పార్టు తరప్న డిమాిండ్ చేశారు.

గ్రామపంచాయతీల నుంచి మళలాంచిన నిధులు 
పంచాయతీ ఖాతాలలో జమచేయాలి -అంజూరు చక్రధర్

శతఘ్నా న్్యస్: రాష్ట్రవా్యపతిింగా 12,918 పించాయతీల నుించి ఈ రెిండుననారేళ్ళ 
పాలనలో రూ.1309 కోటలాకు పైగా నిధులు మళిలాించడింను జనసేన పార్టు 
చితూతిరు జిలాలా కార్యదరిశి అింజూరు చక్ధర్ తీవ్రింగా ఖిండిించారు.
ఈ సిందర్భింగా అింజూరు చక్ధర్ మాట్లాడుతూ కనీసిం పించాయతీ పారిశుద్ధష్ 
పనులకి కూడా రూపాయి లేని దుసి్థతిలో ఈరోజు గ్రామాలు ఉనానాయి.గ్రామాలోలా 
రోడులా, డ్రైన్, త్రాగునీరు, శానిటేషన్, లైట్ింగ్ పనుల కోసిం గ్రామపించాయతీలకు 
కేింద్ర ప్రభుత్ిం 14, 15వ ఆరి్ధక సింఘాల దా్రా కేట్యిించిన నిధులని 
తరలిించుకు పోవడిం దారుణిం. రాష్ట్ర ప్రభుత్ిం చేసిన ఈ మోస్నికి గ్రామ 
పించాయతీలు నిర్్ర్యమైపోయాయి.పలలాలోలా పారిశుద్ధష్ పరిసి్థతి పూరితిగా 
దిగజారిింది. పలలా ప్రజలు తీవ్ర ఇబబుిందులు ఎదుర్కింట్నానారు.
కేింద్ర ప్రభుత్ిం పించాయతీలకు నేరుగా ఇచిచున రూ.1309 కోటలాను 
పించాయతీ ఖాతాల నుించి మళిలాించడిం రాజా్యింగ విరుద్ధిం. 4నెలల క్తిం 
14వ ఆరి్థక సింఘిం నిధులు రూ.344 కోటలాను విదు్యత్ బకాయిల క్ింద 
జమ చేసకునానామని, ఇప్్పడు ఆరి్థకమింత్రి ప్రకట్ించిడిం బాధ్యతారాహిత్యిం.
రాష్ట్ర ప్రభుత్ిం నా్యయబద్ధింగా ఇవా్లిస్న సేటుట్ ఫైనాన్స్ కమ్షన్ గ్రాింట్, 
మైనిింగ్ సెస్,వృతితి పనునా,తలసరి గ్రాింట్, నీట్తీరువా పనునా,ఇసకమైనిింగ్ పై 
వచెచు ఆదాయాలు వేల కోట్లా ఎగవేసి, ఇప్్పడు కేింద్రిం ఇచిచున నిధులు కూడా 
వాడేయడిం చాలా దురా్మర్గమైన చర్య. ఈ రాష్ట్రనికి ముఖ్యమింత్రి ఎలానో , 
గ్రామానికి సర్పించ్ కూడా అింతే.
14వ ఆరి్ధక సింఘిం కేట్యిించిన నిధుల నుిండి మళిలాించిన రూ.344 
కోట్లా.15వ ఆరి్థక సింఘము కేట్యిించిన నిధుల నుిండి మళిలాించిన రూ.965 
కోట్లా తక్షణమే పించాయతీల ఖాతాలోలా జమచేయాలి.అలాగే రాజకీయాధిపత్యిం 
కోసిం ప్రకట్ించిన ఏకగ్రీవాల పారితోషకిం కూడా పించాయతీలకు విడుదల 
చేయాలని జనసేన పార్టు తరప్న డిమాిండ్ చేశారు.

కళాకారుల సమసయూల పర్ష్కారానికి కళాకారుల సమసయూల పర్ష్కారానికి 
జనసేన కృషి చేసుతింది -వంగా రఘుజనసేన కృషి చేసుతింది -వంగా రఘు

శతఘ్నా న్్యస్: ఉింగుటూరు నియోజకవర్గిం, నిడమర్రు మిండలిం పెదనిిండ్రకొలను శతఘ్నా న్్యస్: ఉింగుటూరు నియోజకవర్గిం, నిడమర్రు మిండలిం పెదనిిండ్రకొలను 
గ్రామింలో గురువారిం కళ్కారుల వారోతస్వాలోలా భాగింగా కళ్కారులిందరూ కలిసి గ్రామింలో గురువారిం కళ్కారుల వారోతస్వాలోలా భాగింగా కళ్కారులిందరూ కలిసి 
ప్రజానీకానికి వారు చేసతిననా సేవలకి లక్ష్మీనారాయణ ట్రస్టు ఫిండర్ శ్రీ పతస్మటలా ధర్మరాజు ప్రజానీకానికి వారు చేసతిననా సేవలకి లక్ష్మీనారాయణ ట్రస్టు ఫిండర్ శ్రీ పతస్మటలా ధర్మరాజు 
ని అభినిందిించి సత్కరిించడమే కాకుిండా ఆయనతో పాట్ ఉింగుటూరు నియోజకవర్గ ని అభినిందిించి సత్కరిించడమే కాకుిండా ఆయనతో పాట్ ఉింగుటూరు నియోజకవర్గ 
జనసేన నాయకులు శ్రీ వింగా రఘు, శ్రీ కట్రేడిడు చింద్రశ్ఖర్, అడవికొలను గ్రామ సర్పించ్ జనసేన నాయకులు శ్రీ వింగా రఘు, శ్రీ కట్రేడిడు చింద్రశ్ఖర్, అడవికొలను గ్రామ సర్పించ్ 
శ్రీ పాల వింకననా, అడవికొలను గ్రామ ఎింపట్సి శ్రీ నిమ్మల దొరబాబ్, బావాయిపాలిం శ్రీ పాల వింకననా, అడవికొలను గ్రామ ఎింపట్సి శ్రీ నిమ్మల దొరబాబ్, బావాయిపాలిం 
ఉప సర్పించ్ శ్రీ ముతా్యల కాశీ, ఉింగుటూరు నాయకులు శ్రీ గటటుిం నాని లను అభినిందిించి ఉప సర్పించ్ శ్రీ ముతా్యల కాశీ, ఉింగుటూరు నాయకులు శ్రీ గటటుిం నాని లను అభినిందిించి 
సనా్మనిించడిం జరిగింది. అనింతరిం శ్రీ ధర్మరాజు మాట్లాడుతూ కళ్కరులకు మా సేవా సనా్మనిించడిం జరిగింది. అనింతరిం శ్రీ ధర్మరాజు మాట్లాడుతూ కళ్కరులకు మా సేవా 
సింస్థ దా్రా ఎప్్పడు సహయిం అవసరమైనా మా వింతు సహకారిం అిందిస్తిమనానారు. సింస్థ దా్రా ఎప్్పడు సహయిం అవసరమైనా మా వింతు సహకారిం అిందిస్తిమనానారు. 
అలాగే జనసేన నాయకులు శ్రీ వింగా రఘు మాట్లాడుతూ కళ్కారుల సమస్యలను జనసేన అలాగే జనసేన నాయకులు శ్రీ వింగా రఘు మాట్లాడుతూ కళ్కారుల సమస్యలను జనసేన 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ దా్రా ప్రభుత్ిం దృషిటుకి తీసక్ళిలా పరిష్్కరానికి కృషి చేస్తిమని అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ దా్రా ప్రభుత్ిం దృషిటుకి తీసక్ళిలా పరిష్్కరానికి కృషి చేస్తిమని 
తెలియజేశారు.తెలియజేశారు.

వరద విపత్తిలో సినీ హీరోలే స్ందిస్తిరా వరద విపత్తిలో సినీ హీరోలే స్ందిస్తిరా 
ఎమేమేలేయూలు పటటాంచుకోరా: అరుణ రాయపాటఎమేమేలేయూలు పటటాంచుకోరా: అరుణ రాయపాట

శతఘ్నా న్్యస్: ఏప వరద విపతుతిలో ఉింటే సినీ ఇిండసీ్రీ నుిండి స్పిందన శతఘ్నా న్్యస్: ఏప వరద విపతుతిలో ఉింటే సినీ ఇిండసీ్రీ నుిండి స్పిందన 
ఉిందిగాని, ఎమే్మలే్యలు ఎవరు స్పిందిించలేదని జనసేన ధ్జమెతితిింది. ఉిందిగాని, ఎమే్మలే్యలు ఎవరు స్పిందిించలేదని జనసేన ధ్జమెతితిింది. 
దీనిపై ప్రకాశిం జిలాలా జనసేన పార్టు సింయుకతి కార్యదరిశి అరుణ రాయపాట్ దీనిపై ప్రకాశిం జిలాలా జనసేన పార్టు సింయుకతి కార్యదరిశి అరుణ రాయపాట్ 
మాట్లాడుతూ ఆింధ్రప్రదేశ్ లో వరదల వలలా నషటుపోయిన ప్రజలను మాట్లాడుతూ ఆింధ్రప్రదేశ్ లో వరదల వలలా నషటుపోయిన ప్రజలను 
ఆదుకునేిందుకు సినిమా ఇిండసీ్రీ నుించి మెగా ఫా్యమ్లీ నుిండి చిరింజీవి, ఆదుకునేిందుకు సినిమా ఇిండసీ్రీ నుించి మెగా ఫా్యమ్లీ నుిండి చిరింజీవి, 
రామ్ చరణ్, అలులా అరుజ్న్ అలాగే మహేష్ బాబ్ మరియు జూనియర్ రామ్ చరణ్, అలులా అరుజ్న్ అలాగే మహేష్ బాబ్ మరియు జూనియర్ 
ఎనీటుఆర్ అిందరూ వరద విపతుతిల కోసిం ఒకొ్కక్కరు 25 లక్షలు ఇసతిింటే ఎనీటుఆర్ అిందరూ వరద విపతుతిల కోసిం ఒకొ్కక్కరు 25 లక్షలు ఇసతిింటే 
ఆింధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతా్నికి కొము్మకాసతిననా మీడియా సింస్థలు కావచుచు ఆింధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతా్నికి కొము్మకాసతిననా మీడియా సింస్థలు కావచుచు 
అధికార పార్టు ఎమె్మలే్యలు కావచుచు ఎవరైనా సీఎిం రిలీఫ్ ఫిండ్ కి డబ్బులు అధికార పార్టు ఎమె్మలే్యలు కావచుచు ఎవరైనా సీఎిం రిలీఫ్ ఫిండ్ కి డబ్బులు 
ఇచాచురా అవినీతితో కోట్లా సింపాదిించే రాజకీయ నాయకులు ఎిందుకు ఇచాచురా అవినీతితో కోట్లా సింపాదిించే రాజకీయ నాయకులు ఎిందుకు 
సీఎిం రిలీఫ్ ఫిండ్ కు డబ్బులు ఇవ్రు సినిమా ఇిండసీ్రీ నుించి ఇింతలా సీఎిం రిలీఫ్ ఫిండ్ కు డబ్బులు ఇవ్రు సినిమా ఇిండసీ్రీ నుించి ఇింతలా 
హీరోలు ముిందుకు వచిచు సహాయిం చేసతిింటే ప్రభుత్ింలో ఉననా 151 హీరోలు ముిందుకు వచిచు సహాయిం చేసతిింటే ప్రభుత్ింలో ఉననా 151 
మింది ఎమె్మలే్యలు అలాగే ప్రతిపక్షింలో ఉననా ట్డిప ఎమె్మలే్యలు ఎిందుకు మింది ఎమె్మలే్యలు అలాగే ప్రతిపక్షింలో ఉననా ట్డిప ఎమె్మలే్యలు ఎిందుకు 
వరద విపతుతిల సమయింలో సహాయ సహకారాలు అిందివ్రు అని వరద విపతుతిల సమయింలో సహాయ సహకారాలు అిందివ్రు అని 
ధ్జమెతాతిరు.ధ్జమెతాతిరు.

నెలలాటూరు ప్రగతినగర్ లో వీధిలైటలా సమసయూను నెలలాటూరు ప్రగతినగర్ లో వీధిలైటలా సమసయూను 
పర్షకార్ంచిన గూడూరు జనసేనపర్షకార్ంచిన గూడూరు జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: గూడూరు జనసేన పార్టు శతఘ్నా న్్యస్: గూడూరు జనసేన పార్టు 
ఆధ్ర్యింలో స్్థనిక నెలలాటూరు ప్రగతినగర్ లో ఆధ్ర్యింలో స్్థనిక నెలలాటూరు ప్రగతినగర్ లో 
వరదల ప్రభావింతో స్్థనికులు పలు ఇబబుిందులు వరదల ప్రభావింతో స్్థనికులు పలు ఇబబుిందులు 
పడుతుననా విషయిం తెలుసకుననా జనసేన పడుతుననా విషయిం తెలుసకుననా జనసేన 
పార్టు జిలాలా ఉపాధ్యక్షుడు తీగల చింద్రశ్ఖర్ పార్టు జిలాలా ఉపాధ్యక్షుడు తీగల చింద్రశ్ఖర్ 
గురువారిం ఆ ప్రాింతింలో పర్యట్ించడిం గురువారిం ఆ ప్రాింతింలో పర్యట్ించడిం 
జరిగింది. ఇళలా చుటూటు బ్రద ఉిండడింతో జరిగింది. ఇళలా చుటూటు బ్రద ఉిండడింతో 
పాట్ కనీసిం వీధిలైట్లా లేక పాములతో పాట్ కనీసిం వీధిలైట్లా లేక పాములతో 

ఇబబుింది పడుతునానామని చిననా పలలాలు ఉనానారని స్్థనికులు తెలియచేయడింతో స్పిందిించిన జిలాలా ఇబబుింది పడుతునానామని చిననా పలలాలు ఉనానారని స్్థనికులు తెలియచేయడింతో స్పిందిించిన జిలాలా 
ఉపాధ్యక్షులు చింద్రశ్ఖర్ మునిస్పల్ కమ్షనర్ శ్రీకాింత్ తో ఫోనోలా మాట్లాడడింతో స్పిందిించిన ఉపాధ్యక్షులు చింద్రశ్ఖర్ మునిస్పల్ కమ్షనర్ శ్రీకాింత్ తో ఫోనోలా మాట్లాడడింతో స్పిందిించిన 
కమ్షనర్ సచివాలయ అధికారులతో మాట్లాడి సమస్య పరిష్్కరానికి అదేశాలిచాచురు.కమ్షనర్ సచివాలయ అధికారులతో మాట్లాడి సమస్య పరిష్్కరానికి అదేశాలిచాచురు.
వరద బాధిత కుట్ింబానికి జనసేన నితా్యవసర సరుకులు 5 వేలు ఆరి్థక స్యిం…వరద బాధిత కుట్ింబానికి జనసేన నితా్యవసర సరుకులు 5 వేలు ఆరి్థక స్యిం…
నెలలాటూరు ప్రగతినగర్ లోని చికవోలు వింకట రమణమ్మ వరదల ప్రభావింతో ఇబబుింది నెలలాటూరు ప్రగతినగర్ లోని చికవోలు వింకట రమణమ్మ వరదల ప్రభావింతో ఇబబుింది 
పడుతుిండడింతో ఆమె కుట్ింబానికి నిత్యవసర సరుకులు, దుసతిలు, ఐదువేల రూపాయల ఆరి్థక పడుతుిండడింతో ఆమె కుట్ింబానికి నిత్యవసర సరుకులు, దుసతిలు, ఐదువేల రూపాయల ఆరి్థక 
సహాయానినా అిందచేశారు. ఈ కార్యక్మింలో జనసేన నాయకులు ఓింకార్, స్యి, మోహన్, శ్వ, సహాయానినా అిందచేశారు. ఈ కార్యక్మింలో జనసేన నాయకులు ఓింకార్, స్యి, మోహన్, శ్వ, 
మనోజ్ తదితరులు పాల్్గనానారు.మనోజ్ తదితరులు పాల్్గనానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్నా న్్యస్: అరకు నియోజకవర్గిం, 
జనిం కోసమే జనసేన మాటలు ప్రజలోలా 
తీసక్ళ్లా భాగింగానే గురువారిం 
ఉదయము జనసేన ఎక్స్ ఎింపట్సిస్యి 
బాబా, దురియా సనా్యసిరావు, గెమె్మలి, 
కొిండప్ప ఆధ్ర్యింలో గ్రామింలో 
పర్యట్ించి, గరిజనులతో సమావేశమై, 
ఆయా గ్రామింలో ఉననాట్వింట్ 

సమస్యలు పటలా చరిచుించారు, ఈ సిందర్భింగా స్యిబాబా, దురియా సనా్యసిరావు, గెమె్మలి, 
కొిండప్ప తదితరులు మాట్లాడుతూ గ్రామింలో మించినీరు వారిం రోజుల నుిండి అిందకపోవడింతో 
గరిజనులు తీవ్ర ఇబబుింది పడుతుననాట్టు ప్రభుత్ సింబింధిత అధికారులుకు తెలియదా…? అని 
ప్రభుత్ింపై ధ్జమెతాతిరు గ్రామాలోలా ఉననా సలార్ మరమ్మతు అవడింవలలా గరిజనులకు మించినీరు 
అిందని ద్రాక్ష వలేలా ఉిందని, తక్షణమే సింబింధిత అధికారులు చొరవ తీసకొని గ్రామాలోలా వళి్ళ 
సలార్ మరమ్మతులు చేపట్టు గరిజనులకు మించినీట్ సౌకర్యిం కలి్పించగలరని ఈ సిందర్భింగా 
జనసేన పార్టు ప్రభుతా్నినా డిమాిండ్ చేశారు. ఇటీవల ప్రభుత్ిం వన్ టిం సెట్ల్మింట్ పట్టు పేరుతో 
డబ్బులు వస్లు చేసే విధానానినా ప్రభుత్ిం వనకి్క తీసకోవాలని ప్రజల తరఫున ప్రభుతా్నికి 
స్చిించారు. అనింతరిం ట్డిప వైసిప కార్యకరతిలను జనసేన పార్టులోకిండువా వేసి పార్టులోకి 
ఆహా్నిించారు, ఒక పార్టులో చేరిన వారిలో కొర్ర జగనానాథ్ రావు, జర్నా అప్పలస్్మ్ కొర్ర, సిింహాద్రి 
కోనేప్, రమేష్ కుర్ర భీమననా జర్నా సమననా తదితరులను అధిక సింఖ్యలో పార్టులోకి ఆహా్నిించారు. 
అనింతరిం జనసేన బృిందిం ఆధ్ర్యింలో మరమ్మతులో ఉననా సలార్ ని పరిశీలిించారు. ఈ 
కార్యక్మింలో జనసేన ఎక్స్ ఎిం ప ట్ సి స్యి బాబా, దూరియ, సనా్యసిరావు, గెమె్మలి మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గనానారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గిర్జన ప్ంతాలోలా పరయూటంచిన 
జనసేన నాయకులు

అమలాపురం ప్రభుత్ ఆసుపత్రిలో భోజనాలు అమలాపురం ప్రభుత్ ఆసుపత్రిలో భోజనాలు 
ఏరా్టుచేయనునని జనసేనఏరా్టుచేయనునని జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: అమలాప్రిం ఆసపత్రిలో పేషింట్స్ కి భోజనిం నిలిపవేత శతఘ్నా న్్యస్: అమలాప్రిం ఆసపత్రిలో పేషింట్స్ కి భోజనిం నిలిపవేత 
స్పరిింటిండింట్ ని కలిసిన మిండల జనసేనపార్టు అద్యక్షులు శ్రీ లిింగోలు పిండుస్పరిింటిండింట్ ని కలిసిన మిండల జనసేనపార్టు అద్యక్షులు శ్రీ లిింగోలు పిండు
తూరు్పగోదావరి జిలాలా, అమలాప్రిం ప్రభుత్ ఆస్పత్రులోలా పేషింట్స్ కి పెడుతుననా తూరు్పగోదావరి జిలాలా, అమలాప్రిం ప్రభుత్ ఆస్పత్రులోలా పేషింట్స్ కి పెడుతుననా 
భోజనాల బిలులాలను గత 19 నెలలుగా జగన్ రెడిడు ప్రభుత్ిం చెలిలాించక పోవడింతో, భోజనాల బిలులాలను గత 19 నెలలుగా జగన్ రెడిడు ప్రభుత్ిం చెలిలాించక పోవడింతో, 
ప్రభుత్ ఆసపత్రి యాజమాన్యిం, కాింట్రాకటురులా భోజనాలను నిలిపవేయటిం ప్రభుత్ ఆసపత్రి యాజమాన్యిం, కాింట్రాకటురులా భోజనాలను నిలిపవేయటిం 
జరిగింది. ఈ విషయిం తెలిసిన వింటనే అమలాప్రిం రూరల్ మిండల జనసేన జరిగింది. ఈ విషయిం తెలిసిన వింటనే అమలాప్రిం రూరల్ మిండల జనసేన 
పార్టు అద్యక్షులు శ్రీ లిింగోలు పిండు, డాకటుర్ సెల్ రాష్ట్ర కార్యదరిశి నాగ మానస, పార్టు అద్యక్షులు శ్రీ లిింగోలు పిండు, డాకటుర్ సెల్ రాష్ట్ర కార్యదరిశి నాగ మానస, 
అమలాప్రిం ప్రభుత్ ఆసపత్రి స్పరిింటిండింట్ తో మాట్లాడి శుక్వారిం నుిండి అమలాప్రిం ప్రభుత్ ఆసపత్రి స్పరిింటిండింట్ తో మాట్లాడి శుక్వారిం నుిండి 
జనసేన పార్టు తరప్న పేషింట్స్ కి భోజన ఏరా్పట్లా చేస్తిమని తెలియజేశారు. ఈ జనసేన పార్టు తరప్న పేషింట్స్ కి భోజన ఏరా్పట్లా చేస్తిమని తెలియజేశారు. ఈ 
కార్యక్మింలో జనసేన పార్టు నాయకులు నలాలా వింకటేశ్రరావు, నిమ్మకాయల కార్యక్మింలో జనసేన పార్టు నాయకులు నలాలా వింకటేశ్రరావు, నిమ్మకాయల 
రాజేష్, దూలిం శ్రీను, సతీష్, భాస్కర్, తదితరులు పాల్్గనానారు.రాజేష్, దూలిం శ్రీను, సతీష్, భాస్కర్, తదితరులు పాల్్గనానారు.

మండపేట నియోజకవర్గ జనసేన శ్రేణులను మండపేట నియోజకవర్గ జనసేన శ్రేణులను 
అభినందించిన జనసేనానిఅభినందించిన జనసేనాని

శతఘ్నా న్్యస్: మిండపేట, రాష్ట్ర రహదారులు నరకప్ దారులుగా శతఘ్నా న్్యస్: మిండపేట, రాష్ట్ర రహదారులు నరకప్ దారులుగా 
మారడింతో మరమ్మతుల బాధ్యత జనసేన చేపట్టుింది. ప్రమాదకరింగా మారడింతో మరమ్మతుల బాధ్యత జనసేన చేపట్టుింది. ప్రమాదకరింగా 
మారిన దా్రపూడి – మిండపేట ప్రధాన రహదారికి జనసేనపార్టు మారిన దా్రపూడి – మిండపేట ప్రధాన రహదారికి జనసేనపార్టు 
శ్రమదానిం దా్రా మరమ్మతులు చేపట్టుింది. పార్టు ప.ఏ.సి చైర్మన్ శ్రీ నాదిండలా శ్రమదానిం దా్రా మరమ్మతులు చేపట్టుింది. పార్టు ప.ఏ.సి చైర్మన్ శ్రీ నాదిండలా 
మనోహర్ సమక్షింలో 2కి.మీ.మేర మరమ్మతులు చేశారు. నాయకులకు, మనోహర్ సమక్షింలో 2కి.మీ.మేర మరమ్మతులు చేశారు. నాయకులకు, 
జనసైనికులు అిందరికీ ప్రతే్యక అభినిందనలు. రహదారిలపై నిలువతుతి జనసైనికులు అిందరికీ ప్రతే్యక అభినిందనలు. రహదారిలపై నిలువతుతి 
గోతులు ఉనానా వైసీపీ ప్రభుత్నికి పటటుదు. తటటుడు మట్టు పోయాలననా స్పృహ గోతులు ఉనానా వైసీపీ ప్రభుత్నికి పటటుదు. తటటుడు మట్టు పోయాలననా స్పృహ 
లేదు. గత రెిండేళ్ళలో కేట్యిించిన రూ.13వేల కోటలా బడజ్ట్, రోడలా కోసిం లేదు. గత రెిండేళ్ళలో కేట్యిించిన రూ.13వేల కోటలా బడజ్ట్, రోడలా కోసిం 
చేసిన అప్్పలు ఎట్పోయాయి. పార్టు పరింగా జనసేన ఏ కార్యక్మిం చేసిన అప్్పలు ఎట్పోయాయి. పార్టు పరింగా జనసేన ఏ కార్యక్మిం 
చేపట్టునా ముిందుగా శ్రమదానింతో దబబుతిననా రోడలాకు మరమ్మతులు చేపట్టునా ముిందుగా శ్రమదానింతో దబబుతిననా రోడలాకు మరమ్మతులు 
చేస్తిిం. బాధ్యత తీసకోవడిం అింటే ఇదీ.చేస్తిిం. బాధ్యత తీసకోవడిం అింటే ఇదీ.

మరోస్ర్ పవన్ కళాయూణ్ పై అభిమానం మరోస్ర్ పవన్ కళాయూణ్ పై అభిమానం 
చాటుకునని జనసేన కారయూకరతిచాటుకునని జనసేన కారయూకరతి

శతఘ్నా న్్యస్: ఖమ్మిం జిలాలా, ఖమ్మిం పటటుణింలో నివసిసతిననా మేడబోయిన కార్తిక్ శతఘ్నా న్్యస్: ఖమ్మిం జిలాలా, ఖమ్మిం పటటుణింలో నివసిసతిననా మేడబోయిన కార్తిక్ 
పవన్ కళ్్యణ్ సినిమాల పటలా, వ్యకితిత్ిం మరియు సేవాగుణిం పటలా ఆకరుషితులైన కార్తిక్, పవన్ కళ్్యణ్ సినిమాల పటలా, వ్యకితిత్ిం మరియు సేవాగుణిం పటలా ఆకరుషితులైన కార్తిక్, 
పవన్ కళ్్యణ్ అభిమానిగా వుింటూ జనసేన పార్టు స్్థపతిం నుిండి పార్టు కార్యకరతిగా పవన్ కళ్్యణ్ అభిమానిగా వుింటూ జనసేన పార్టు స్్థపతిం నుిండి పార్టు కార్యకరతిగా 
పార్టుకీ సేవలిందిస్తి, జనసేన పార్టు అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయ సిదా్ధింతానినా, పార్టుకీ సేవలిందిస్తి, జనసేన పార్టు అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయ సిదా్ధింతానినా, 
జనసేన పార్టుని ప్రజలోలాకి తీసకు వళ్తి, ప్రజా సమస్యలపై తన గళ్నినా వినిపస్తి, జనసేన పార్టుని ప్రజలోలాకి తీసకు వళ్తి, ప్రజా సమస్యలపై తన గళ్నినా వినిపస్తి, 
సమస్య పరిష్్కరానికి పోరాడుతూ ఉమ్మడి ఖమ్మిం జిలాలాలోని ప్రతి యొక్క జనసేన సమస్య పరిష్్కరానికి పోరాడుతూ ఉమ్మడి ఖమ్మిం జిలాలాలోని ప్రతి యొక్క జనసేన 
పార్టు కార్యకరతికు అిందుబాట్లో వుింటూ జనసేన పార్టు తెలింగాణా రాష్ట్ర నాయకత్ిం పార్టు కార్యకరతికు అిందుబాట్లో వుింటూ జనసేన పార్టు తెలింగాణా రాష్ట్ర నాయకత్ిం 
అడుగు జాడలోలా నడుస్తి పార్టు అధికారికింగా పదవి ఇచిచున ఒక కార్యకరతివలై ముిందు అడుగు జాడలోలా నడుస్తి పార్టు అధికారికింగా పదవి ఇచిచున ఒక కార్యకరతివలై ముిందు 
ఉింటూ నడుసతినానా ఉమ్మడి ఖమ్మిం జిలాలా జనసేన పార్టు యువజన విభాగిం జిలాలా ఉింటూ నడుసతినానా ఉమ్మడి ఖమ్మిం జిలాలా జనసేన పార్టు యువజన విభాగిం జిలాలా 
ప్రధాన కార్యదరిశి మేడబోయిన కార్తిక్ కు ది 8-12-2021 నాడు ఉదయిం 8గిం ప్రధాన కార్యదరిశి మేడబోయిన కార్తిక్ కు ది 8-12-2021 నాడు ఉదయిం 8గిం 
21ని.లకు స్పిందనతో వివాహిం నిశచుయిించబడినది. తన వివాహ ఆహా్న పత్రికను 21ని.లకు స్పిందనతో వివాహిం నిశచుయిించబడినది. తన వివాహ ఆహా్న పత్రికను 
జనసేన పార్టు అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఫోటోని ముద్రిించి. పవన్ కళ్్యణ్ పటలా, జనసేన జనసేన పార్టు అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఫోటోని ముద్రిించి. పవన్ కళ్్యణ్ పటలా, జనసేన 
పార్టు పటలా మరోస్రి తన అభిమానానినా చాట్కునానాడు.పార్టు పటలా మరోస్రి తన అభిమానానినా చాట్కునానాడు.

చిత్తిరు జిలాలా జనసేన ఆధ్రయూంలో విపత్తి చిత్తిరు జిలాలా జనసేన ఆధ్రయూంలో విపత్తి 
అంచనాఅంచనా

శతఘ్నా న్్యస్: చితూతిరు జిలాలా జనసేన శతఘ్నా న్్యస్: చితూతిరు జిలాలా జనసేన 
పార్టు అధ్యక్షులు డా. శ్రీ పసప్లేట్ పార్టు అధ్యక్షులు డా. శ్రీ పసప్లేట్ 
హరిప్రస్ద్ ఆదేశాల మేరకు, జిలాలా హరిప్రస్ద్ ఆదేశాల మేరకు, జిలాలా 
కార్యదరిశి చింద్రగరి నాయకులు కార్యదరిశి చింద్రగరి నాయకులు 
శ్రీ దేవర మనోహర నేతృత్ింలో, శ్రీ దేవర మనోహర నేతృత్ింలో, 
రాష్ట్ర కార్యదరిశి ఆక్పాట్ సభాషిణ, రాష్ట్ర కార్యదరిశి ఆక్పాట్ సభాషిణ, 
జిలాలా కార్యదరిశి హేమింత్ చింద్రగరి జిలాలా కార్యదరిశి హేమింత్ చింద్రగరి 

నియోజకవర్గింలో వరదల వలన దబబు తిననా ముింప్ ప్రాింతాలను సిందరిశిించి విపతుతి నియోజకవర్గింలో వరదల వలన దబబు తిననా ముింప్ ప్రాింతాలను సిందరిశిించి విపతుతి 
అించనా వేయడిం జరిగింది. ఈ కార్యక్మింలో చింద్రగరి నాయకులు సింజీవి హరి, అించనా వేయడిం జరిగింది. ఈ కార్యక్మింలో చింద్రగరి నాయకులు సింజీవి హరి, 
రవి ప్రకాష్, కిరణ్, వరుణ్, యువరాజ్ పాల్్గనానారు.రవి ప్రకాష్, కిరణ్, వరుణ్, యువరాజ్ పాల్్గనానారు.

టీటీడీ అవుట్ సోర్్సంగ్ ఉద్యూగుల నాయూయపోరాటానికి 
అండగా జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: గత 7 రోజులుగా టీటీడీ అవుట్ 
సరిస్ింగ్ ఉదో్యగులు తిరుపతి ఎ డి బిలిడుింగ్ 
వద్ద రోడుడు మీద రాత్రి, పగలు ఆడవారితో సహా 
మాకు నా్యయిం చేయిండి మా కడుప్ మీద 
కొటటుకిండి అని చేసతిననా నిరసనకు మద్దతుగా 
జనసేన వారి సమస్యల పరిష్్కరిం కొరకు ఎింత 

దూరమైన పోరాడుతామని వారికి మనోధైర్యిం కలిగించడమే కాకుిండా, సమారు 2000 మిందికి 
పైగా భోజన వసతులను ఏరా్పట్ చేయడిం జరిగింది. ఈ సిందర్భింగా జిలాలా అధ్యక్షులు డాకటుర్ శ్రీ 
పసప్లేట్ హరిప్రస్ద్ మాట్లాడుతూ మీకు అిండగా జనసేన పార్టు, మా అధ్యక్షుడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
మరియు మేము ఎప్్పడూ మీ అిందరికీ అిండగా ఉింట్ిం. ఈ సమస్య మీద ఎింత దూరమైనా 
పోరాడుతామని అనానారు. అదేవిధింగా తిరుపతి ఇనాచురిజ్ శ్రీ కిరణ్ రాయల్ మాట్లాడుతూ ట్ట్డి 
ఉదో్యగుల సమస్యలపై శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గతింలో ప్రెస్ నోట్ దా్రా స్పిందిించారు, అవసరమైతే 
మరలా ఇింకొకస్రి ప్రత్యక్షింగా కూడా స్పిందిస్తిరు అని తెలియజేశారు.ఈ కార్యక్మింలో జనసేన 
పార్టు జిలాలా నాయకులు రాష్ట్ర నాయకులు వీరమహిళలు జనసైనికులు తదితరులు పాల్్గనానారు.

ట్ట్డి అవుట్ సరిస్ింగ్ ఉదో్యగులను గురువారిం 
అర్ధరాత్రి  సమయింలో అరెసటు చేయుటకు 
పోలీసలు రింగిం సిద్ధిం చేసకుననా తరుణింలో 
జనసేన ముఖ్య నాయకులిందరూ కూడా వారికి 
అిండగా ఆ  సమయింలో అక్కడే ఉిండటిం 
జరిగింది, మీడియా వారిని జనసేన  నాయకులు 
అిందరినీ చూసిన పోలీసలు అరెసటుకు 
సింకోచిించారు.

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