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పవన్ కళ్యాణ్ స్థాపించిన కామన్ మ్యాన్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (సీపీఎఫ్) తో సేవా కారయాక్రమ్లకు శ్రీకారిం చుట్టిన 
వేమూరి శింకర్ గౌడ్, బాలయాిం నించే ఆటలు, సేవా కారయాక్రమ్లలో చురుకుగా పాల్గొనేవారు. హైదరాబాద్ 
లోని బోరబిండలో జని్మించిన శింకర్ గౌడ్డు పవన్ కళ్యాణ్ చేసే సేవా కారయాక్రమ్లింటే అమితమైన అభిమ్నిం, 
అనరాగింతో ఉిండేవారు. ఒకవైపు వాయాపారరింగింలో బిజీగా ఉింటూనే మరోప్రక్క పవన్ కళ్యాణ్ తో పాటు సేవా 
రాజకీయాలలో పని చేశారు. 2008లో ప్రజారాజయాిం ఆవిర్భవిించిన తరువాత పవన్ కళ్యాణ్ అడ్గుతాడలోలో శింకర్ 
చురుకైన కారయాకర్తగా పని చేశారు.
యువరాజయాింలో ఉమ్మడి ఆింధ్రప్రదేశ్ సేటిట్ కో-ఆరిడునేటరాగొ ప్రభావవింతమైన పాత్రన పోషించారు. 2009 అసింబ్లో 
ఎలక్షన్ సిందర్భింలో  జూబ్లోహిల్స్ నియోజకవరగొిం నించి ప్రజారాజయాిం పార్టి అభయారిథాగా  చేయడానికి అవకాశిం 
వచిచినా, నాట్ సమీకరణలో భాగింగా ముసలోిం అభయారిథాకి ట్కెట్ ఇవ్వవలసన పరిసథాతి ఏర్పడినపు్పడ్, తనకు అనకున్న 
ట్కెట్ ముసలోిం అభయారిథాకి అప్పగించి విశాల హృదయాని్న చాటుకునా్నరు. శింకర్ గౌడ్ 2009  ఎని్నకలలో రాష్ట్ర 
పరయాటనలో పవన్ కళ్యాణ్ వింట తిరుగుతూ పార్టికి ఎనలేని  సేవలు అిందించారు. తరువాత వచిచిన గ్రేటర్ 
మునిసపల్ కార్్పరేషన్  ఎని్నకలోలో వింగళరావునగర్ డివిజనలోకు ప్రజారాజయాిం అభయారిథాగా పోటీ చేస స్వల్ప తేడాతో 
ఓటమి చవిచూసనప్పట్కీ పార్టిని నము్మకుని రాజకీయాలోలో కొనస్గారు. 
కాింగ్రెస్ లో ప్రజారాజయాిం విలీనిం చేసన తరా్వత పవన్ కళ్యాణ్ అనచరునిగా కొనస్గుతూ ఆయన వన్నింటే ఉింటూ 

సేవా కారయాక్రమ్లోలో పాల్గొనా్నరు. పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పార్టి స్థాపించినపు్పడ్ నించి 
పార్టిలో కీలక పాత్ర పోషస్్తనా్నరు. తిరుపతి,  కాకినాడ బహిరింగ సభ ఏరా్పటలోలో తన 
వింతు కృష చేశారు. 
 
తెలింగాణ రాష్ట్ర విభజన తొలిరోజులోలో ఉన్న ప్రతేయాక పరిసథాతులు ఉన్న నేపథయాింలో నాట్ 
నిండి నేట్ వరకు ఎక్కడ ప్రజా సమసయాలపై ఎక్కడ కూడా జనసేన పోరాటిం ఆగలేదు. 
అసలు ప్రతిపక్షిం గింతు మూగబోయి నపు్పడ్ శ్రీ శింకర్ గౌడ్  జనసేనాని శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ స్్పరి్తతో ప్రజా సమసయాలపై ప్రభుతా్వని్న ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రవాయాప్తింగా ఉన్న 
సమసయాలు తీరాచిలింటూ ప్రజా ఉదయామ్లు చేపట్టిరు. ప్రతిపక్షిం  సమసయాల పై పోరాటిం 
చేయలేని పరిసథాతులోలో ఉన్నపు్పడ్ పవన్ కళ్యాణ్ స్ఫూరి్త తో    శ్రీ శింకర్ గౌడ్ పలు ప్రజా 
సమసయాలపై తెలింగాణ ప్రభుతా్వని్న ప్రశ్నించారు.
 
జనసేన పార్టి క్రియాశీలక రాజకీయాలలో బాగింగా  హైదరాబాద్ నిండి ధరా్నచౌక్  
తొలగింపునకు నిరసనగా పవన్ కళ్యాణ్ స్్పరి్తతో 
శ్రీ  శింకర్ గౌడ్  నేతృత్వింలో రాయాలీ నిర్వహిించారు. 
ఇిందరా పార్్క కు ఎదురుగా ఉన్న ధరా్న చౌక్ న 
వేరే ప్ింతాలకు తరలిించడానికి నిరసనగా జనసేన 

కారయాకర్తలు తీవ్ింగా వయాతిరేకిించడింతో ప్రజలోలో జనసేన అింటే ఒక విధమైన నమ్మకిం ఏర్పడిింద. పార్టి ఆవిరా్భవిం 
తరా్వత మొదట్స్రిగా జనసేన కారయాకర్తలు ధరా్న చౌక్ తరలిింపుకు నిరసనగా ధరా్న చౌకోలో దీక్ష చేపటటిడింతో 
జనసైనికులు లో  ఉతాస్హిం ఏర్పడిింద.
 
చలో రే చలో రే చల్ అింటూ యాత్ర చెప్పట్న జనసేనాని కర్ింనగర్, ఖమ్మిం జిల్లోలో పరయాట్ించి ప్రజా సమసయాలపై 
అవగాహన ఏర్పరుచుకున్నరు.  సరికొత్త రాజకీయ వయావసథా తెలింగాణ లోకి రాబోతుింద అనే విషయాని్న ప్రజలోలోకి 
తీస్కెళలోిందుకు 2019 లో జరిగన పారలోమింట్ ఎని్నకలోలో ఖమ్మిం, నల్గొిండ, కర్ింనగర్, ఆదల్బాద్ , మహబూబాద్, 
మల్్కజిగొరి,  సకిింద్రాబాద్ లలోలో జనసేన అభయారుథాలు పోటీ చేశారు. ఎని్నకల అనింతరిం జనసేన నాయకత్విం ఎన్్న 
సమసయాలపై పోరాట్లు చేసింద.

నలలోమల అడవులోలో అక్రమ 
యురేనియిం తవ్వకాలకు వయాతిరేకింగా 
ప్రతిపక్షాలని్నట్ని కూడగట్టి త్రవ్వకాలు నిలిపవేసే ల ప్రభుత్వింపై ఒతి్తడి 
తీస్కు వచిచిింద జనసేన పార్టి.  దీని ద్్వరా విందల్ద గరిజన , చెించు 
జాతుల కుటుింబాలు వలస వళలోకుిండా రక్షణ కలి్పించిింద. అింతే 
కాకుిండా పరోక్షింగా లక్షల్ద ప్రజలున యురేనియిం బారినపడకుిండా 
కాపాడిింద. 
తపు్పడ్ ఫలితాలతో నిరాశకు గురై ఆత్మహతయాలకు పాల్పడడు ఇింటర్  
విద్యారుథాల కుటుింబాలకు నాయాయిం చేయాలింటూ  ఏ ఒక్క విద్యారిథాకి 
అనాయాయిం జరగకుిండా పార్టి అని్న విభాగాల నేతలు రోడలోపైకి వచిచి 
ప్రభుత్వ నిరలోక్షష్య ధోరణికి వయాతిరేకింగా పోరాటిం చేసింద.  ఎింతోమింద 
జనసేన నాయకులు అరెస్టి అయినప్పట్కీ విద్యారుథాల పక్షాన పోరాటిం 
చేశారు. 

తెలంగాణ జనసేన గళం“నేమూరి శంకర్ గౌడ్”
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తెలంగాణ జనసేన గళం “నేమూరి శంకర్ గౌడ్”
తమ డిమ్ిండలో స్ధన కోసిం ఉద్యాగులు చేసే ఆింద్ళనలన ప్రభుతా్వలు 
స్నభూతితో అరథాిం చేస్కోవాలని, పరిశీలిించాలని.. అింతేగానీ 
కఠినమైన నిర్ణయాలన తీస్కోకూడదని ఆర్  టీసీని ప్రభుత్వింలో విలీనిం 
చేయాలని డిమ్ిండ్  చేస్్త సమ్మ చేపట్టిన నేపథయాింలో 48,660 మింద 
ఉద్యాగులోలో 1200 మిందని తప్ప మిగలిన వారిందరినీ ఉద్యాగాల నించి 
తొలగించనన్నటులో వస్్తన్న వార్తలు కలవరానికి గురి చేస్్తనా్నయని పవన్ 
కళ్యాణ్ ఆర్టిసీ సమ్మకు మద్దతు గా నిలుస్్త ప్రకట్ించారు. ఆర్టిసీ కారి్మకుల  
తరుపున ప్రభుతా్వనికి లేఖలు రాస తమ సమసయాల పరిష్్కరానికి తన 
వింతు సహాయిం చేశారు జనసేనాని.
అరుహులైన ప్రజలిందకీ అిందరికీ రేషన్ కారుడులు ఇచిచి పేద ప్రజలన 
ఆదుకోవాలని తెలింగాణ రాష్ట్ర వాయాప్తింగా అని్న జిల్లోల కలెకటిరేటలో లో 
వినతి పత్రాలన ఇచిచిింద జనసేన పార్టి.
హైదరాబాద్ విశ్వనగరిం వరాషాలు, వరదలతో చికు్కకుింటే ప్రజలకి 
అిండగా ఉిండేిందుకు జనసేనా నీ ఆదేశాలతో తెలింగాణ జనసేన ఇింఛారిజి 
నెమూరి శింకర్ 

గౌడ్ ఆధ్వరయాింలో జనసేన నాయకులు స్వయింగా సహాయక చరయాలు చేపటటిటిం జరిగింద.
ఇవే కాకుిండా జూనియర్ నరుస్ సట్రైక్, మరియమ్మ కేస్, దమ్్మయిగూడ అింజనీ రేప్ కేస్ , 
తెలింగాణ పోడ్ రైతుల సమసయా ఇల్ ఎన్్న సమసయాలపై జనసేన పార్టి తరుపున శ్రీ శింకర్ 
గౌడ్ స్పిందించటిం జరిగింద.
మొదట్నించి జనసేనాని తో గత 20 సింవతస్రాలుగా వన్నింట్ ఉిండి జనసేన పార్టి 
ప్రస్్తవన జరిగనప్పట్నించి పవన్ కళ్యాణ్ అడ్గుజాడలోలో శ్రీ శింకర్ గౌడ్ నడవటిం 
జరుగుతుింద. తెలింగాణ పార్టి ఇనాచిరిజిగా ఉన్న కూడా ఆింధ్రప్రదేశ్లో కూడా తనదైన ముద్ర 
వేస్రు శ్రీ శింకర్ గౌడ్. ఆింధ్రప్రదేశ్ లో జరిగన అనేక కారయాక్రమ్లు ఆయన ముిందుిండి 
నడిపించారు. సమ్జాని్న మ్రాచిలన్న తపన,  రాజకీయాల పటలో అవగాహన గింగా ఉన్న 
శింకర్ గౌడ్ తెలింగాణలో జనసేన పార్టి ముిందుకు వళ్ళట్నికి కీలక పాత్ర పోషస్్తనా్నరు.  
తెలింగాణ ప్రజల సమసయాలపై అవగాహన ఉన్న వయాకి్త శింకర్ గౌడ్.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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స్వచ్ందంగా రోడ్లు వేసుకున్న అరవపాలం 
జనసైనికులు

శతఘ్్న న్యాస్: రాజోలు మిండలిం అరవపాలెిం గ్రామింలో స్వచ్ిందింగా 
రోడ్లో వేస్కున్న గ్రామస్్తలు మరియు జనసైనికులు. అరవపాలెిం నిండి 
చిింతలపలిలో రోడ్డు అధ్్వనింగా మ్రడింతో సింత ఖరుచిలతో చింద్లు 
వేస్కుని రోడ్లో చదున చేస రోడ్డు వేస్కోవటిం జరిగింద. గత కొనే్నళ్లోగా 
అధికారులకు మొరపెటుటికునా్న స్పిందించకపోవడింతో జనసేన అధినేత 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాలతో స్వయింగా రింగింలోకి దగ జనసైనికులు, 
గ్రామస్్తలు మరియు రైతులు కలిస రోడ్డు వేస్కోవటిం జరిగింద. వేల 
ఎకరాలోలో పింట పిండిించే రైతుల రోడ్లో అధ్్వనింగా ఉిండడింతో మిండిపడడు 
గ్రామస్్తలు అధికారుల నించి ఎటువింట్ స్పిందన లేకపోవడింతో 
జనసైనికులున ఆశ్రయిించి వారితో కలిస రోడ్డు వేస్కోవడిం జరిగింద. 
ఈ కారయాక్రమింలో వులిశెట్టి లక్షష్మణరావు, స్రిశెట్టి శ్రీన, ముతాయాల 
సతి్తబాబు పాల్గొనా్నరు.

ఆడపూర్ వీరమహిళ కుటంబానికి అండగా టం 
నందలూరు జనసేన

శతఘ్్న న్యాస్: కడపజిల్లో రాజింపేట నియోజకవరగొిం నిందలూరు మిండలిం ఆడపూర్ లో పించాయతి 
ఎని్నకలకు సర్పించ్ గా జనసేన పార్టి తరపున పోటీ చేసన వీరమహిళ కొడ్కుకి ఆరోగయాిం బాగలేక 
ఆపరేషన్ ఖరుచిలకి ఇబ్ింద పడ్తునా్నరని మస్్తన్ రాయల్ టీిం నిందలూరు జనసేన నాయకులు 
గురివిగారి వాస్కి తెలియజేయడింతో వింటనే వళ్్ళ స్వయింగా వారి సమసయా కనకొ్కని డబు్లు ద్తల 
సహాయిం, టీిం నిందలూరు జనసేన నాయకుల సహాయింతో తొలి విడతగా 12వేలు ఆరిథాక సహాయిం 
అిందించడిం జరిగింద. ఇచిచిన ద్తలకి వారి కుటుింబ సభుయాలు కృతజ్ఞతలు తెలియచేశారు. ఈ 
కారయాక్రమింలో నాయకులు ఆడపూర్ శ్రీకాింత్, అనీల్, లక్ష్మి నారాయణ, మిండిం రాము, టింగుటూరు 
ఈశ్వర్, కళ్యాణ్, అరుణ్ పాిండయా, ఎర్రిపాపలిలోస్బు్, నాగఆరయా, నిందూ, నిందమ్యపలిలో ప్రశాింత్, 
కుమ్మరపలిలో స్యి, ప్రకాష్, తిపా్పయపలిలో ప్రశాింత్, మింకు వింకటేశ్ మరియు ఉపేింద్ర పాల్గొనా్నరు.

జనసైనికుని కుటంబానికి 
అండగా నరసాపురం జనసేన

శతఘ్్న న్యాస్: రాజానగరిం నియోజకవరగొిం నరస్పురిం గ్రామింలో 
ఇటీవల కోనేట్లో స్్ననానికి వళ్లో ప్రమ్దవశాతూ్త మరణిించిన 
యువకుడ్ కాళలో స్రేష్ తిండ్రి కాళలో ఆదనారాయణని కలస గ్రామింలోని 
జనసైనికులు సేకరిించిన ధనసహాయాని్న ఆదవారిం అిందించిన జిల్లో 
అధయాక్షులు శ్రీ కిందుల దురేగొష్ మరియు నియోజకవరగొ ఇింఛార్జి శ్రీ మేడ 
గురుదత్ మరియు జనసైనికులు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

క్షేత్ర సాథాయిలో పార్టీ బలోపేతం కోసం 
సూచనలు చేసిన కందుల దుర్గేష్

శతఘ్్న న్యాస్: రాజమిండ్రి రూరల్ నియోజకవరగొ పరిధిలో పలు గ్రామ్ల 
జనసైనికులన కలిస క్షేత్ర స్థాయిలో పార్టి బలోపేతిం కోసిం స్చనలు 
చేసన తూరు్పగోద్వరి జనసేన పార్టి జిల్లో అధయాక్షులు శ్రీ కిందుల దురేగొష్

మారుమూల గ్రామాలోలో 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 లో ప్రచురించడం జరుగుతంది. 
మా వాట్సప్ నంబర్: 94401 76789 ; 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కొంకలపలిలో భూ నిర్వసితలకు అండగా జనసేనకొంకలపలిలో భూ నిర్వసితలకు అండగా జనసేన
శతఘ్్న న్యాస్: వనపరి్త జిల్లో, రేవలిలో మిండల్ కొింకలపలిలో భూ నిర్వసతుల దీక్షకు శతఘ్్న న్యాస్: వనపరి్త జిల్లో, రేవలిలో మిండల్ కొింకలపలిలో భూ నిర్వసతుల దీక్షకు 
మద్దతుగా పాల్గొనాలని స్చిించిన జనసేన పార్టి తెలింగాణ రాష్ట్ర ఇించార్జి శ్రీ నేమూరి మద్దతుగా పాల్గొనాలని స్చిించిన జనసేన పార్టి తెలింగాణ రాష్ట్ర ఇించార్జి శ్రీ నేమూరి 
శింకర్ గౌడ్ ఆదేశాల మేరకు తెలింగాణ రాష్ట్ర యువత విభాగిం అధయాక్షులు శ్రీ వింగ శింకర్ గౌడ్ ఆదేశాల మేరకు తెలింగాణ రాష్ట్ర యువత విభాగిం అధయాక్షులు శ్రీ వింగ 
లక్షష్మణ్ గౌడ్ మరియు ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లో ముఖయా నాయకులు బైరపోగు లక్షష్మణ్ గౌడ్ మరియు ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లో ముఖయా నాయకులు బైరపోగు 
స్ింబశవుడ్, వనపరి్త జిల్లో ముఖయా నాయకులు ముకుింద నాయుడ్ మరియు రాకేష్ స్ింబశవుడ్, వనపరి్త జిల్లో ముఖయా నాయకులు ముకుింద నాయుడ్ మరియు రాకేష్ 
రెడిడు, అల్గే కోడిగింట్ స్యి, రాజేిందర్, కోడేరు మిండల నాయకులు రఘు, రాజు రెడిడు, అల్గే కోడిగింట్ స్యి, రాజేిందర్, కోడేరు మిండల నాయకులు రఘు, రాజు 
నాయక్, శవ, హేమ వర్ధన్ బాలరాజు తదతరులు పాల్గొని దీక్షకు మద్దతు తెలపడిం నాయక్, శవ, హేమ వర్ధన్ బాలరాజు తదతరులు పాల్గొని దీక్షకు మద్దతు తెలపడిం 
జరిగింద.జరిగింద.

కృష్ణా జిల్లో జనసేనలో భారీ చేరికలుకృష్ణా జిల్లో జనసేనలో భారీ చేరికలు
శతఘ్్న న్యాస్:  కృష్్ణ జిల్లో, పామర్రు నియోజకవరగొిం, పెదపారుపూడి మిండల పరిధిలోని 5 గ్రామ్ల శతఘ్్న న్యాస్:  కృష్్ణ జిల్లో, పామర్రు నియోజకవరగొిం, పెదపారుపూడి మిండల పరిధిలోని 5 గ్రామ్ల 
నించి నియోజకవరగొ ఇింఛార్జి శ్రీ తాడిశెట్టి నరేష్ ఆధ్వరయాింలో జనసేన పార్టిలో చేరిన 100 మిందకి పైగా నించి నియోజకవరగొ ఇింఛార్జి శ్రీ తాడిశెట్టి నరేష్ ఆధ్వరయాింలో జనసేన పార్టిలో చేరిన 100 మిందకి పైగా 
వైసీపీ, టీడీపీ స్నభూతిపరులన. కిండ్వా కప్ప పార్టిలోకి ఆహా్వనిించిన జిల్లో అధయాక్షులు శ్రీ బిండ్రెడిడు వైసీపీ, టీడీపీ స్నభూతిపరులన. కిండ్వా కప్ప పార్టిలోకి ఆహా్వనిించిన జిల్లో అధయాక్షులు శ్రీ బిండ్రెడిడు 
రామకృష్ణ, రాష్ట్ర కారయాదరిశి శ్రీ అమి్మశెట్టి వాస్, గుడివాడ జనసేన ఇించార్జి బూరగడడు శ్రీకాింత్, ద్వారి రామకృష్ణ, రాష్ట్ర కారయాదరిశి శ్రీ అమి్మశెట్టి వాస్, గుడివాడ జనసేన ఇించార్జి బూరగడడు శ్రీకాింత్, ద్వారి 
పవిత్ర తదతరులు.పవిత్ర తదతరులు.

KNOW MY CONSTITUENCY కారయూక్రమంలో భాగంగా KNOW MY CONSTITUENCY కారయూక్రమంలో భాగంగా 
నియోజకవర్గ ప్రజలతో శ్రీమతి వినుతనియోజకవర్గ ప్రజలతో శ్రీమతి వినుత

శతఘ్్న న్యాస్: శ్రీకాళహస్త నియోజకవరగొింలో ప్రజా సమసయాల పరిష్్కరిం దశగా మరియు శతఘ్్న న్యాస్: శ్రీకాళహస్త నియోజకవరగొింలో ప్రజా సమసయాల పరిష్్కరిం దశగా మరియు 
జనసేన పార్టి బలోపేతిం దశగా నియోజకవరగొ ఇనాచిరిజి శ్రీమతి వినత కోట్ ప్రింభిించిన జనసేన పార్టి బలోపేతిం దశగా నియోజకవరగొ ఇనాచిరిజి శ్రీమతి వినత కోట్ ప్రింభిించిన 
KNOW MY CONSTITUENCY కారయాక్రమింలో భాగింగా రేణిగుింట పటటిణింలోని KNOW MY CONSTITUENCY కారయాక్రమింలో భాగింగా రేణిగుింట పటటిణింలోని 
వేణుగోపాలపురింలో పరయాట్ించి అక్కడి ప్రజలన అడిగ సమసయాలు తెలుస్కోవడిం జరిగింద. వేణుగోపాలపురింలో పరయాట్ించి అక్కడి ప్రజలన అడిగ సమసయాలు తెలుస్కోవడిం జరిగింద. 
ముఖయాింగా డ్రైనేజీ, పారిశుధయాిం, సీరైట్ లైట్స్ సమసయాలన వినత దృషటికి తీస్కుని వచాచిరు. ప్రజల ముఖయాింగా డ్రైనేజీ, పారిశుధయాిం, సీరైట్ లైట్స్ సమసయాలన వినత దృషటికి తీస్కుని వచాచిరు. ప్రజల 
సమసయాలన మిండల అధికారుల, జిల్లో కలెకటిరు దృషటికి తీస్కుని వళ్లో పరిష్్కరిం అయ్యా దశగా సమసయాలన మిండల అధికారుల, జిల్లో కలెకటిరు దృషటికి తీస్కుని వళ్లో పరిష్్కరిం అయ్యా దశగా 
జనసేన అధికారులపై ఒతి్తడి తెస్్తమని ప్రజలకు హామీ ఇవ్వడిం జరిగింద.జనసేన అధికారులపై ఒతి్తడి తెస్్తమని ప్రజలకు హామీ ఇవ్వడిం జరిగింద.

అంబాజీపేట మండల జనసేన పారీటీ అధయూక్షుడిగా అంబాజీపేట మండల జనసేన పారీటీ అధయూక్షుడిగా 
శ్రీ దొమ్మేటి సాయికృషణాశ్రీ దొమ్మేటి సాయికృషణా

శతఘ్్న న్యాస్:  ప.గన్నవరిం నియోజకవరగొిం, అింబాజీపేట మిండల జనసేన పార్టి అధయాక్షుడిగా శ్రీ దొమే్మట్ శతఘ్్న న్యాస్:  ప.గన్నవరిం నియోజకవరగొిం, అింబాజీపేట మిండల జనసేన పార్టి అధయాక్షుడిగా శ్రీ దొమే్మట్ 
స్యికృష్ణని ఏకగ్రీవింగా మిండల జనసైనికులు ఎన్నకోవటిం జరిగింద. ఈ కారయాక్రమింలో శీరిగనీడి స్యికృష్ణని ఏకగ్రీవింగా మిండల జనసైనికులు ఎన్నకోవటిం జరిగింద. ఈ కారయాక్రమింలో శీరిగనీడి 
వింకటేశ్వరరావు, పేరాబతు్తల దొరబాబు, వాకపలిలో దొరబాబు, స్ింకర పేరయయా నాయుడ్, చిింతపలిలో వింకటేశ్వరరావు, పేరాబతు్తల దొరబాబు, వాకపలిలో దొరబాబు, స్ింకర పేరయయా నాయుడ్, చిింతపలిలో 
సీతారామ్ ప్రస్ద్, దగుమరి్త చిట్టిబాబు, మటటిపరి్త సోమేశ్వరరావు, అరిగెల స్రిబాబు, మేడిద శ్రీన, సీతారామ్ ప్రస్ద్, దగుమరి్త చిట్టిబాబు, మటటిపరి్త సోమేశ్వరరావు, అరిగెల స్రిబాబు, మేడిద శ్రీన, 
కొరలోపాట్ వింకటేశ్వరరావు, నాగబతు్తల చినా్నరావు, నిందెపు చిన వింకటేశ్వరరావు, వీరా వీరబాబు, కొరలోపాట్ వింకటేశ్వరరావు, నాగబతు్తల చినా్నరావు, నిందెపు చిన వింకటేశ్వరరావు, వీరా వీరబాబు, 
కాన్రి బాబిజి, వింగా చినా్న, పతాని వింకటేశ్వరరావు, జయన పరింకుసిం, అకి్కశెట్టి ప్రస్ద్, పెచెట్టి కాన్రి బాబిజి, వింగా చినా్న, పతాని వింకటేశ్వరరావు, జయన పరింకుసిం, అకి్కశెట్టి ప్రస్ద్, పెచెట్టి 
చినబాబు, యర్ింశెట్టి జగదీష్, యర్ింశెట్టి నాగేింద్ర, మద్దఒశెట్టి విజయ్, మించాల న్కేష్, తదతరులు చినబాబు, యర్ింశెట్టి జగదీష్, యర్ింశెట్టి నాగేింద్ర, మద్దఒశెట్టి విజయ్, మించాల న్కేష్, తదతరులు 
పాల్గొనా్నరు.పాల్గొనా్నరు.

భాదితనికి అండగా జనసేన నాయకులుభాదితనికి అండగా జనసేన నాయకులు
శతఘ్్న న్యాస్: పెిందురి్త నియోజకవరగొిం, 94 వార్డు, పురుషోత్తపురిం గ్రామింలో బొబి్లి శతఘ్్న న్యాస్: పెిందురి్త నియోజకవరగొిం, 94 వార్డు, పురుషోత్తపురిం గ్రామింలో బొబి్లి 
శింకర్ గుిండ సింబింధిత వాయాధితో బాధపడ్తునా్నరు అని గ్రామ పెద్దలు జనసేన పార్టి శింకర్ గుిండ సింబింధిత వాయాధితో బాధపడ్తునా్నరు అని గ్రామ పెద్దలు జనసేన పార్టి 
నాయకులు శ్రీ ఉరిట్ లకీ్క గోవిింద్ దృషటికి తీస్కువళ్ళటిం జరిగింద. జనసేన పార్టి నాయకులు శ్రీ ఉరిట్ లకీ్క గోవిింద్ దృషటికి తీస్కువళ్ళటిం జరిగింద. జనసేన పార్టి 
అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ స్ఫూరి్తతో వింటనే స్పిందించి జనసేన పార్టి నాయకులు అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ స్ఫూరి్తతో వింటనే స్పిందించి జనసేన పార్టి నాయకులు 
శ్రీ ఉరిట్ లకీ్క గోవిింద్, వీర మహిళ ఉరిట్ లీల్ దేవి 10000/- రూపాయల ఆరిథాక శ్రీ ఉరిట్ లకీ్క గోవిింద్, వీర మహిళ ఉరిట్ లీల్ దేవి 10000/- రూపాయల ఆరిథాక 
సహాయిం చేయడిం జరిగింద. ఈ కారయాక్రమింలో పెిందురి్త నియోజకవరగొ నాయకులు సహాయిం చేయడిం జరిగింద. ఈ కారయాక్రమింలో పెిందురి్త నియోజకవరగొ నాయకులు 
బలగ వైకుింఠరావు, 94 వార్డు జనసైనికులు ఏరి్న రాజు, శేఖర్, కళ్యాణ్, సింహాచలిం, బలగ వైకుింఠరావు, 94 వార్డు జనసైనికులు ఏరి్న రాజు, శేఖర్, కళ్యాణ్, సింహాచలిం, 
స్రిబాబు, గోపాల్, చిందు, నవీన్, తరుణ్, శ్రావణ్, చక్రి, కరెింట్ గోపాల్, స్రిబాబు, గోపాల్, చిందు, నవీన్, తరుణ్, శ్రావణ్, చక్రి, కరెింట్ గోపాల్, 
డి.ఈశ్వరరావు, బింగరిరాజు, శ్రీన, కృష్ణ, ఈ.ఈశ్వరరావు జనసైనికులు వీరమహిళలు డి.ఈశ్వరరావు, బింగరిరాజు, శ్రీన, కృష్ణ, ఈ.ఈశ్వరరావు జనసైనికులు వీరమహిళలు 
అిందరూ ఈ కారయాక్రమింలో పాల్గొనడిం జరిగింద.అిందరూ ఈ కారయాక్రమింలో పాల్గొనడిం జరిగింద.

మరణంచన జనసైనికుని జ్ఞాపకార్ం వృదుధులకు చీరలు పంపణీమరణంచన జనసైనికుని జ్ఞాపకార్ం వృదుధులకు చీరలు పంపణీ

శతఘ్్న న్యాస్: పాలకొిండ నియోజకవరగొిం వీరఘటటిిం మిండలిం పనస శతఘ్్న న్యాస్: పాలకొిండ నియోజకవరగొిం వీరఘటటిిం మిండలిం పనస 
నిందవాడ గ్రామింలో బొమ్మలి భుజింగరావు కుమ్రుడ్ బొమ్మలి ప్రవీణ్ నిందవాడ గ్రామింలో బొమ్మలి భుజింగరావు కుమ్రుడ్ బొమ్మలి ప్రవీణ్ 
కుమ్ర్ అనే జనసైనికుడ్ ఇటీవలే రోడ్డు ప్రమ్దింలో మరణిించిడిం జరిగింద. కుమ్ర్ అనే జనసైనికుడ్ ఇటీవలే రోడ్డు ప్రమ్దింలో మరణిించిడిం జరిగింద. 
ఆ కుటుింబానికి స్థానిక జనసేన పార్టి నాయకులు గరా్భన సతి్తబాబు భరోస్ ఆ కుటుింబానికి స్థానిక జనసేన పార్టి నాయకులు గరా్భన సతి్తబాబు భరోస్ 
ఇస్్త వాళలోకు 10,000 రూపాయలు ఆరి్ధక సహాయిం చేస్్త ప్రవీణ్ కుమ్ర్ ఇస్్త వాళలోకు 10,000 రూపాయలు ఆరి్ధక సహాయిం చేస్్త ప్రవీణ్ కుమ్ర్ 
జా్ఞపకార్ధింగా గ్రామింలో వృదు్ధలకు చీరలు పించడిం జరిగింద. ఈ నాయకులు జా్ఞపకార్ధింగా గ్రామింలో వృదు్ధలకు చీరలు పించడిం జరిగింద. ఈ నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.మరియు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

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


సోమవారం, 27 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించడంలో 

నూతన ఒరవడికి నంది పలికిన జనసేన
శతఘ్్న న్యాస్: రాజింపేట, ప్రజలు, యువత ఇషటిపడి ఆరి్ధక సహాయిం చేస్కొని, శ్రమద్నము 
చేస రోడ్డు సమసయాన పరిష్కరిించుకోవడము జరిగింద. దీనికి సింబింధిించి నాయకులు మలిశెట్టి 
వింకటరమణ మ్ట్లోడ్తూ గతవారిం రాజింపేట నియోజకవరగొింలోని వీరబలిలో మిండలింలోని 
వలలోళూరి వాిండలోపలిలో సిందరిశిించినపు్పడ్, ఆ ఊరూరి ప్రజలు వారి రోడ్డు సమసయాన తెలియజేశారు. 
అన్నదము్మలకు అక్కడి ప్రజలకు ఈ జగన్్మహన్ రెడిడు ప్రభుత్విం ప్రజా సమసయాలన విస్మరిించి కేవలిం 
ద్చుకోవడానికి, ద్చి పెటటిడాని్న పెటటిడానికి మరియూ జనసేన అధయాక్షలు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ మీద 
మరియు ఇతర ప్రతిపక్ష నాయకుల మీద కక్ష స్ధిింపుకు మ్త్రమే శ్రద్ద చూపస్్తిందని తెలియజేస, 
ఈ సమసయాన వైసీపీ నాయకులకు జగన్్మహన్రెడిడుకి రెడిడుకి చెింపపెటుటి ల్గా కావాలింటే మనమే 
స్వతహాగా ఈ సమసయాన పరిష్కరిించాలని తెలియజేయడిం జరిగింద. ఈ సమసయాన ప్రజలు కూడా 
బాధయాత తీస్కుింటే నా వింతు స్యిం చేస్్తమని తెలియజేయడిం జరిగింద. మీరు కూడా ఈ రోడ్డు 
మరమ్మతుకు మీకు తోచినింత స్యిం చేసే్త సమ్జింలోకి మించి సిందేశాని్న పింపుతుింద మీరు 
కూడా బాధయాత తీస్కుింట్రు, ఆలోచిస్్తరు అని చెప్పన వింటనే ఆ ఊరి ప్రజలిందరూ ముఖయాింగా 
యువకులు స్పిందించి అక్కడ జనసేన కారయాకర్తల సహకారింతో ప్రజలు ఇచిచిన సహకారింతో 
మరియు నా సహకారింతో, అద్్వనింగా ఉన్న రోడ్డున రిపేరు చేయడిం జరిగింద. జనసేన 
కారయాకర్తలిందరూ ఊరి రోడ్డున ప్రింభిించడిం జరిగింద. ప్రజలు చాల్ సింతోషించారు. జనసేన 
పార్టి అధికారింలో ఉింటే ప్రజలకు నాయాయిం జరుగుతుిందని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ సీఎిం అయితే మ్కు 
మించి జరుగుతుిందని తెలియజేశారు. ప్రజలిందరికీ ముఖయాింగా జనసేన కారయాకర్తలకు ముఖయాింగా 
అక్కడి జనసేన కారయాకర్తలకు కారయాకర్తలు నాగారుజిన, వింకటేష్ జైరామ్ ఇతరులకు ప్రతేయాక 
ధనయావాదములు ఈ కారయాక్రమింలో రాజింపేట పారలోమింటర్ ఇించారిజి శ్రీముఖురాన్ చాింద్, రాష్ట్ర 
చేనేత కారి్మక కారయాదరిశి శ్రీ రాట్ల రామయయా, లీగల్ సల్ ఉపాధయాక్షులు శ్రీ కతి్త స్బ్రుడ్, వీరబలిలో, 
స్ిందుడ్పలిలో, రాజింపేట మరియు నిందలూరు జనసేన కారయాకర్తలు పాల్గొనడిం జరిగింద.

సలం మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ను 
ప్రారంభంచిన కందుల దుర్గేష్

శతఘ్్న న్యాస్:  రాజమిండ్రి రూరల్ కొింతమూరు గ్రామ ముసలోిం సోదర జనసైనికులు 
ఆధ్వరయాింలో జరుగుతున్న సలీిం మమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమింట్ న ప్రింభిించిన జనసేన 
పార్టి తూరు్పగోద్వరి జిల్లో అధయాక్షులు శ్రీ కిందుల దురేగొష్ మరియు మ్జీ మిండల అధయాక్షులు శ్రీ 
చెరుకూరి రామ్రావు. ఈ కారయాక్రమింలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

మిరిచి రైతులను ఆదుకోవాలి మధిర జనసేన
శతఘ్్న న్యాస్: మధిర, మిరిచి పింటలన పరిశీలిించిన జనసేన బృిందిం 
కొత్తరకిం వైరస్ సోకి నషటిపోయిన మిరిచి పింటలన ఉద్యానవన శాస్త్రవేత్తలు 
వింటనే పరిశీలిించి, నషటిపోయిన రైతులన రాష్ట్ర ప్రభుత్విం ఆదుకోవాలని మధిర 
నియోజకవరగొిం జనసేన పార్టి నాయకులు తాళూలోరి డేవిడ్ ప్రభుతా్వని్న డిమ్ిండ్ 
చేశారు. ఆదవారిం బోనకల్ మిండలిం లోని రావిన్తల జానకిపురిం, 
నారాయణపురిం, ఆళలోపాడ్, పెద్ద బ్రవలిలో గ్రామ్లోలో జనసేన బృిందింతో 
పరయాట్ించి వైరస్ సోకిన పింటలన ఆయన పరిశీలిించారు. ఈ సిందర్భింగా వారు 
మ్ట్లోడ్తూ ప్రస్్తతిం రైతులకు గడ్డు కాలిం నడ్స్్తిందని గత సింవతస్రింలో 
పతి్త రైతులు తీవ్ింగా నషటిపోయారని అనా్నరు. ప్రభుత్విం చేతగానితనిం 
వలలో రైతులు తీవ్ నష్టిని్న చూశారని వారు ఆవేదన వయాక్తిం చేశారు. గ్రామీణ 
ప్ింతాలోలోని రైతులు కొద్్ద గప్ప ఆశలు పెటుటికునా్నరని కానీ వేరే రూపింలో 
వారి ఆశలు అడియాశలయాయాయి అనా్నరు. గత 15 రోజుల నిండి ఖమ్మిం 
జిల్లోలోని పలు గ్రామ్లోలో ఈ వైరస్ రూపింలో పని చేస్్తిందని కానీ ప్రస్్తతిం 
తన రూపిం మ్రుచికుని పోత పలలోలపై ప్రభావిం చూపుతూ వాట్ని రాలుస్్తిందని 
అనా్నరు. సిందరిశిించిన మిరిచి తోట నిండి ఉద్యానవన ఉప సించాలకులుతో 
ఫోన్లో మ్ట్లోడ్తూ ఇప్పట్కైనా ఉద్యానవనశాఖ అధికారులు తక్షణమే స్పిందించి 
ఈ వైరస్ నివారణ కోసిం చరయాలు చేపట్టిలని ఆయన కోరారు. జనసేన పార్టి 
అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఎపు్పడ్ రైతుల పక్షాన నిలబడి ప్రజా సమసయాల పై 
పోరాడ్తూ ఎపు్పడ్ జనసేన పార్టి రైతులకు అిండగా ఉింటుిందని తెలిపారు. 
ఈ నషటిపరిహారిం రైతులకు చెలిలోించలేని క్రమింలో రాబోయ్ రోజులోలో రైతులకు 
అిండగా ఉదయామిం స్గస్్తమని ఆయన ప్రభుతా్వని్న డిమ్ిండ్ చేశారు. ఈ 
కారయాక్రమింలో నియోజకవరగొిం స్టిడింట్ విింగ్ ఎగజికూయాట్వ్ నెింబర్స్ గింధిం 
ఆనింద్, వేముల వినయ్ కుమ్ర్, బోనకల్ మిండలిం నాయకులు షేక్ జానీ 
భాష, ఎస్ కే బాజీ బాబా, కోస్రు అశ్క్, ఇస్కల రాజకుమ్ర్ తదతరులు 
పాల్గొనా్నరు.

రహదారి మరమతుతులు చేపట్టీన జనసేన
శతఘ్్న న్యాస్: కడపజిల్లో, రాజింపేట నియోజకవరగొ పరిధిలోని వీరబలిలో 
మిండలిం స్నిపాయి గ్రామపించాయతీ వలూలోరువాిండలోపలిలోకి జనసేన అద్వరయాిం 
అల్నే శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వింలో రహద్రి నిరా్మణ మరమ్మతులు 
చేపట్టి పూరి్త చేయటిం జరిగింద. అల్నే జనసేనపార్టి క్రియాశీలక సభయాతా్వలు 
పింపణీ కారయాక్రమిం కూడా పూరి్త చేయటిం జరిగింద. ఈ కారయాక్రమింలో 
రామశ్రీనివాస్లుతో పాటు పాల్గొన్న రాష్ట్ర కారయాదరిశి, పారలోమింట్ ఇించార్జి 
ముకరిం ఛాన్, జనసేన రాష్ట్ర చేనేత కారి్మక విభాగ కారయాదరిశి రామయయా, జిల్లో 
లీగల్ సల్ ఉపాధయాక్షుడ్ కతి్త స్బా్రాయుడ్, పార్టి ముఖయా మరియు ఇతర 
మిండల్ల నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళ రెడిడురాణి, గ్రామస్్తలు 
మరియు అదే గ్రామ్నికి చెిందన జనసేన నాయకులు, గుగగొళ్ళ నాగారుజిన, 
జనసేన వారుడు మింబర్ గుగగొళ్ళ వింకటేష్ పాల్గొనా్నరు.

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


జనసేన వినతిపత్రానికి స్ందించన ద్రాక్షారామ 
సచవాలయ అధికారులు

సోమవారం, 27 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

అగ్్న ప్రమాద బాధితులకు అండగా మాడ్గుల 
నియోజకవరగే జనసేన

శతఘ్్న న్యాస్: మ్డ్గుల నియోజకవరగొింలో గల చీడికాడ మిండలింలో అడవి ఆగ్రహారిం గ్రామింలో 
కోన సింహాచలిం, నమి్మ రాములుల ఇళ్ళకు ప్రమ్దవశాతు్త అగ్నప్రమ్దిం సింభవిించిింద, ఆ 
సింఘటన తెలిసన వింటనే హుటహుటీన సింఘటనా సథాల్నికి చేరుకున్న మ్డ్గుల నియోజకవరగొ 
జనసైనికులు వనవింటనే ఆ అగ్నప్రమ్దబాధితుల కుటుింబాలకు మ్డ్గుల నియోజకవరగొ జనసేన 
పార్టి తరుపున 25క్గొ బియయాిం, 5000ర్స్ డబు్లు మ్డ్గుల నియోజకవరగొ జనసేన పార్టి నాయకులు 
శ్రీ గుమ్మడి శ్రీరామ్ స్యిం చేశారు. ఎక్కడ ఆపద ఉనా్న, ఎక్కడ సమసయా ఉనా్న అక్కడ జనసేన 
పార్టి మీకు అిండగా ఉింటుిందని శ్రీ గుమ్మడి శ్రీరామ్ ఈ సిందర్భింగా చెపా్పరు. ఈ కారయాక్రమింలో 
మ్డ్గుల జనసేన పార్టి నాయకులు రోబా్ మహేష్, గిండిం రాింబాబు, శవాజీ,దయా యాదవ్, 
కలిపరెడిడు రాజా, ద్సరి అచుచితరావ్, గుమ్్మల నానాజీ, గట్టి రాము, ద్రబోయిన గణేష్, నారయయా, 
కొిండలరావు, జామి సతాయారావు, ద్రాబోయిన భాన ప్రస్ద్, తదతర జనసైనికులు పాల్గొని మీకు 
ఎప్పట్కీ మీ వింట మీకు తోడ్గా జనసేన పార్టి ఉింటుిందని భరోస్ ఇచిచి వళ్్ళరు.

శతఘ్్న న్యాస్:  రామచింద్రపురిం నియోజవరగొిం ద్రాక్షారామలో శ్రీ మ్ణికాయాింబా సమేత 
శ్రీ భీమేశ్వరస్్వమి దేవాలయాని్న ఆనకుని ఉన్నటువింట్ ప్రధ్న రహద్రిలో కొని్న 
రోజులుగా రోడ్డుపైనే చెతా్తచెద్రిం వేయడిం జరిగింద. ద్నిపై జనసేన నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు ద్రాక్షారామ సచివాలయింలో అధికారులకు వినతిపత్రిం 
అిందజేయగా ద్నిపై అధికారులు స్పిందించి ఆదవారిం చెతా్తచెద్రిం శుభ్ిం చేయడిం 
ట్కటిరలో మీద తరలిించడిం జరిగింద.

రంగా గారి సేవలు చిరస్మరణీయం: మలికిపురం ఎంపిపి
శతఘ్్న న్యాస్: వింగవీట్ మోహన్ రింగా 33 వ వర్ధింతి వేడ్కలు ఘనింగా నిర్వహిించారు 
మలికిపురిం ఎింపప మేడిచరలో సతయావాణి రాము. ముిందుగా విగ్రహానికి పూలమ్లలు 
వేస వింగవీట్ మోహన్ రింగాకి నివాళ్లు అరి్పించారు. అనింతరిం శ్రీమతి వాణి 
మ్ట్లోడ్తూ పేద, బడ్గు బలహీన వరాగొలకు వింగవీట్ మోహన్ రింగా చేసన సేవలు 
అభినిందనీయమని ఆయన తిరుగులేని నాయకుడని రింగా గారి సేవలన కొనియాడారు. 
ఈ కారయాక్రమింలో ప్రెసడింట్ కే. శ్రీన, వైస్ ప్రెసడింట్ గింగన్న గ్రామ జనసేన నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

వంగవీట్ మోహన రంగాకి 
నివాళూరి్పంచిన 

పోలిశెట్టీ చంద్రశేఖర్
శతఘ్్న న్యాస్: వింగవీట్ మోహన రింగా గారి 
33వ వర్ధింతి సిందర్భింగా రామచింద్రపురిం రూరల్ 
ఉట్రుమిలిలో గ్రామింలోని వింగవీట్ రింగా గారి 
విగ్రహానికి రామచింద్రపురిం నియోజకవరగొిం జనసేన 
పార్టి ఇించార్జి శ్రీ పోలిశెట్టి చింద్రశేఖర్ పూలమ్లలు 
వేస రింగా గారికి నివాళ్లు అరి్పించడిం జరిగింద. 
ఈ కారయాక్రమింలో ఉట్రుమిలిలో గ్రామిం రింగా గారి 
అభిమ్నలు పాల్గొనడిం జరిగింద.

Souls of Humanity NGO తో కలిసి బీచ్ ను 
శుభ్ం చేసిన జనసేన వీరమహిళలు

శతఘ్్న న్యాస్: విశాఖపటటిణిం, Souls of Humanity NGO తో కలిస 
బ్చ్ న, శుభ్ిం చేసన జనసేన వీరమహిళలు. ఈ కారయాక్రమింలో విశాఖ 
జిల్లో లీగల్ సల్ జనరల్ సక్రటరి కరణిం న్కరత్న కళ్వతి, వీరమహిళ 
సగుబిిండి లక్ష్మి మరియు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

అమలాపురంలో వంగవీట్ మోహన రంగాకి 
నివాళులు అరి్పంచిన జనసేన

శతఘ్్న న్యాస్: అమల్పురిం, కురస్ల వారి వీధిలో వింగవీట్ మోహన 
రింగా 33వ వర్ధింతి సిందర్భింగా ఆయన విగ్రహానికి పూలమ్లలు వేస 
నివాళ్లు అరి్పించిన అమల్పురిం జనసేన పార్టి ఇింఛారిజి శ్రీ శెట్టిబతు్తల 
రాజబాబు, జనసేన పార్టి నాయకులు స్ధ చిన్న, ఆకుల బుజిజి, కోడూరి 
బాబ్, కునింశెట్టి రాజేష్, తోట రాము, కొమి్మరెడిడు రాింబాబు, గిండి స్్వమి, 
వాకపలిలో దురగొబాబు, కలిగనీడి లక్షష్మణ్ తదతరులు పాల్గొనా్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వంగవీట్కి నివాళులరి్పంచిన శ్రీమతి సుంకర కృష్ణవేణి
శతఘ్్న న్యాస్: బడ్గు బలహీన వరాగొల ఆశాజోయాతి, పేదల పాలిట పెని్నద… ప్ణహాని ఉిందని తెలిసన 
నము్మకున్న ప్రజలకోసిం దీక్ష చేసన వన్న చూపని నాయకుడ్, ధైరయాశాలి, బెజవాడ బెబు్లి, ఆింధ్రా 
టైగర్ స్వర్గొయ వింగవీట్ మోహన రింగా గారి 33వ వర్ధింతి సిందర్భింగా ఘన నివాళ్లు అరి్పించిన 
తూర్పగోద్వరిజిల్లో ఉపాధయాక్షురాల శ్రీమతి స్ింకర కృష్ణవేణి మరియు జనసైనికులు.

వంగవీట్ రంగాకు నివాళులు అరి్పంచిన నూజివీడ్ 
నియోజకవరగేం 
జనసైనికులు

శతఘ్్న న్యాస్: న్జివీడ్, బడ్గు 
బలహీన వరాగొల ఆశాజోయాతి, 
పేదల పాలిట పెని్నద స్వర్గొయ 
శ్రీ వింగవీట్ మోహనరింగా 33 
వర్ధింతి సిందర్భింగా న్జివీడ్ 
నియోజకవరగొింలో ముస్న్రు 
మిండల రమణక్కపేటలో, అల్నే 
న్జివీడ్ పెద్ద గాింధీ బొమ్మ 
సింటరోలో రింగ విగ్రహానికి పూలమ్ల 
వేస నివాళ్లు అరి్పించిన జనసేన 
పార్టి నాయకులు పాశిం నాగబాబు, 
బరా్మ పిండ్, నామ్ల సతయా స్థానిక 
రింగా అభిమ్నలు పాల్గొనా్నరు.

వంగవీట్కి నివాళులు అరి్పంచిన గుడిమెళ్ంక 
గ్రామ జనసైనికులు

శతఘ్్న న్యాస్: బడ్గు బహీనవరాగొల వరాగొల ఆశజోయాతి, పేదల కోసిం తన 
ప్ణాలన సైతిం లెక్కచేయకుిండా పోరాడి ప్ణాలు అరి్పించిన వింగవీట్ 
మోహనరింగా 33 వర్ధింతి సిందర్భింగా గుడిమళ్ళింక గ్రామింలో ఆయన 
విగ్రహనికి పూల మ్లలు వేస ఘనింగా నివాళ్లు అరి్పించిన గెడడుిం 
మహాలక్ష్మి ప్రస్ద్, తాడిమోహన్ కుమ్ర్, గుబ్ల రవి కిరణ్, కుస్మ 
నాని, షేక్ మీరజ్, జక్కింపూడి శ్రీనివాస్ మరియు జనసైనికులు స్ధనాల 
విజయ్, అన్నింనీడి రాజేష్, గణేష్, పవన్ తేజ్, రావూరి తేజ.

వంగవీటి రంగాకు నివాళులు అరి్ంచన నరసరావుపేట జనసేన
శతఘ్్న న్యాస్:  నరసరావుపేట జనసేన పార్టి ఆధ్వరయాింలో కారి్మక నాయకుడ్, మ్జీ ఎమ్మలేయా స్వర్గొయ వింగవీట్ 
మోహన రింగా 33వ వర్ధింతి ఘనింగా నివాళ్లరి్పించిన రాష్ట్ర కారయాదరిశి ఇించారిజి సయయాద్ జిల్ని. నాయకులు 
మ్ట్లోడ్తూ వింగవీట్ మోహన రింగా బడ్గు బలహీన వరాగొలకు కూడ్, గుడడు, నీడ అింటూ పాటుపడాడురని.. 
విజయవాడ కృష్ణలింకలోని పేదల ఇళలో పట్టిల కోసిం ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్్తన్న రింగాని కిరాతకింగా 
చింపేశారని. చింపేస 33 సింవతస్రాలు అవుతున్న ఊరూరా ఆయన విగ్రహాలు పెట్టి అింజలి ఘట్స్్తనా్నరని. పేదల 
కోసిం ఎింతో పాటు పడాడురని కొనియాడారు. ఈ కారయాక్రమింలో పటటిణ అధయాక్షులు జి ఎస్ ప్రస్ద్, అదే్దపలిలో ఆనింద్ 
బాబు, ఆరే్క యాదవ్, వింశీ, ఈశ్వర్, బెలలోింకొిండ అనిల్, నాగుల్ మీరా, నాజీరు, తిరుమలశెట్టి శ్రీనివాసరావు, 
బోనిం జయరామ్, గుపా్త, శ్రీకాింత్, స్ింబయయా, మిరియాల సోము, రామ్రావు, పోతింశెట్టి రాము, యలమల 
కొిండ, కొవూ్వరు నరసింహారావు, కృష్ణింశెట్టి గోవిిందు, జూపలిలో కోటేశ్వరరావు, పుట్టి స్ింబ, వింకటేశ్వరులో, ధనిం 
కొిండలు, నారద్స్ వింకటేశ్వరరావు, మేడిశెట్టి రామ్రావు, రామిశెట్టి రామకృష్ణ, నిమి్మశెట్టి శ్రీన పాల్గొనా్నరు.

వంగవీట్ రంగాకి నివాళులరి్పంచిన 
గుంటూరు జనసేన

శతఘ్్న న్యాస్: గుింటూరు, ఏటుకూరు 
గ్రామింలో స్వర్గొయ వింగవీట్ మహన 
రింగా 33వ వరథాింతి వేడ్కలు ఘనింగా 
జరిగాయి. ఈసిందర్భింగా గుింటూరు 
జిల్లో జనసేన పారిటి ప్రధ్న కారయాదరిశి 
ఉపు్ప వింకట రత్తయయా రింగా విగ్రహానికి 
పూలమ్లలు వేస ఆయన సేవలన 
కొనియాడారు. పేద ప్రజల కోరకు 
నిరింతరిం శ్రమిించి తన సేవలన 
అిందించాలనా్నరు స్థానిక 16వ డివిజన్ 
కార్్పరేటర్ శ్రీమతి ద్సరి లక్ష్మిదురగొ 
మ్ట్లోడ్తూ కార్్పరేటర్ గాన, 
శాసనసభుయానిగాన ప్రజలకు చేరువయ్యా 
విధింగాన ఎన్్న కారయాక్రమ్లు 

చేయటిం జరిగఇిందని ఆమ అనా్నరు. ప్రజలకు పిండ్లో, సీ్వటులో పింపణీ 
చేస్రు. అనింతరిం గ్రామ ప్రజలకు అన్నద్నిం కారయాక్రమ చేసనారు ఈ 
కారయాక్రమింలో జనసేన నాయకులు చిింతా రేణుకా రాజు, విష్్ణమలకల 
ఆింజినేయలు, ద్సరి వాస్, పావులూరి కోటేశ్వరరావు, ఆకుల 
వీరరాఘవయయా, ద్ద ఆింజనేయలు తదతరులు పాల్గొనా్నరు.
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