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ఆంద్రప్రదేశ్ లోని ఐదు జిల్లాలలో జనసేన మండల కమిటీలకు అధ్యక్షుల నియామకానికి పార్టీ 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఆమోదం తెలిపారు. తూరుపుగోదావరి, కృష్ణా, ప్రకాశం, 
చితూతూరు, అనంతపురం జిల్లాలు తొలి విడత ఆమోదం తెలిపిన వాటిలో ఉన్నాయి. గత కొనినా 
వారాలుగా ఈ ఎంపిక ప్రక్రియ జరుగుతంది. జిల్లా కమిటీల నంచి వచిచిన ప్రతిపాదనలన 
విశ్లాషంచిన అనంతరం పార్టీ మండల కమిటీల అధ్యక్షుల నియామకానికి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
అనమతి ఇచ్చిరు. పార్టీని స్థానికంగా బలోపేతం చేయడంతపాటు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో 
ప్రజలకు మండల్ధ్యక్షులు అండగా ఉండాలని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఆకాంక్ంచ్రు. నూతన 
మండల్ధ్యక్షులకు శుభాకాంక్షలన తెలిపారు.

ఐదు జిల్లాల్లా జనసేన 
మండల కమిటీలకు అధ్యక్షుల 

నియామకం

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ఐదు జిల్లాల్లా జనసేన మండల కమిటీలకు అధయూక్షుల నియామకం

పాడేరు నియోజకవర్ంల్ జనంకోసం జనసేన కార్యక్రమం
శతఘ్నా నూ్యస్: విశాఖ జిల్లా జనసేన పార్టీ పాడేరు నియోజకవర్ం, జీ. మాడుగుల 
మండలం, కొరపలిలా పంచ్యతీ, రూడుబయలు, గ్రామంలో జనంకోసం జనసేన 
అనే నిన్దంత డా.వంపూరు గంగులయ్య పర్యటించ్రు. శ్రీ గంగులయ్య 
మాట్లాడుతూ ఆదేశాలు ప్రజలు మంచి నీరు సదుపాయం లేక అల్లాడిపోతున్నారు 
కలుషత నీరు తాగి అన్రోగా్యనికి గురి అవ్వుతున్నారు , అల్గే గ్రామంలో రోడ్ 
సదుపాయం కూడా సరిగా లేదు తెలిపారు. శ్రీ గంగులయ్య మాట్లాడుతూ గ్రామంలో 
గరిభిణీ స్త్రీలు, అల్గే గ్రామంలో ఒక పాము కాటువేసిన తక్షణమే అంబులెన్స్ 
గ్రామంలోకి రాలేక రోడులా లేక చ్ల్ ఇబ్ందులుకు గురి అవ్వుతున్నారు. అల్గే 
గ్రామంలో పిలలాలు చదువ్కోవడానికి కనీసం అంగనివాడి సంటర్స్ కూడా లేవ్. 
వైసీపీ గవరనామంట్ తక్షణమే సపుందించి బాధితులకు అండగా ఉండి న్్యయం 
చేయాలనిజనసేన పార్టీ దావురా మేము డిమాండ్ చేస్తూన్నాం ఆల్గే బాధితులకు 
ఆ గ్రామస్తూలకు పెద్దలకు అందరికి న్్యయం జరిగేవరకు జనసేన పార్టీ అండగా 
ఉంట్దని భరోస్ ఇవవుడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ పాడేరు జీ. 

మాడుగుల మండల న్యకులు మస్డి. సింహాచలం, ex. ఎంపీటీసీ, పాడేరు జనసేన పార్టీ మండల ప్రెసిడంట్ నందోలి మురళి కృషణా, పి. ప్రస్ద్, రాజు, చంద్ర, జనసేన పార్టీ 
కాకిన్డ రూరల్ జనసేన పార్టీ క్రియశీలక సభ్్యడు. అనిల్ కుమార్, వంకట రమణ sfi, గ్రామస్తూలు, రాజారావ్, లక్మయ్య, బొజ్జయ్య, కొండబాబు, చిననా చిననా బంగారయ్య, పి 
సింహాచలం, అపపుననా, చిననాతలిలా గ్రామంలో పెద్దలు తదితరులు పాల్్న్నారు.
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ప్రమాదానికి గురైన జనసైనికునికి 
ఆర్ధికసాయమందంచిన పందూరు జనసేన

శతఘ్నా నూ్యస్: రెడిడి పేట, పందూరు మండలం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 
జనసైనికులు ఇటీవల యాకిస్డంట్ అయి్య ఈఛూ ఉన్నారు, రోజుకి లక్ష 
రూపాయలు ఖరచివ్తుంది, పేద కుటుంబం అవవుడం వలలా, ఇబ్ందులకు 
గురవ్తున్నారని, జనసేన పార్టీ న్యకులు తెలుస్కొని, పందూరు 
జనసేన పార్టీ న్యకుల ఆధవుర్యంలో, ఆమదాలవలస నియోజవర్ం 
జనసేన న్యకులు మరియు కార్యకరతూల సహకారంత 30000 
రూపాయలు, జనసైనికుని తలిలాదండ్రులకి అందజేసి అనినా విధాలుగా 
జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుందని భరోస్ ఇవవుడం జరిగింది. 
అంతటి గొపపు కార్యక్రమానికి ముందుకు వచిచి అనినా విధాలుగా సపోర్టీ 
చేసినటువంటి కోరుకొండ మలేలాశవురరావ్, గులివిందల అశిరి న్యుడు, 
కొతతూకోట న్గేంద్ర, కొంచడా చిననాం న్యుడు, గార బాబురావ్, మన 
విక్రమ్ జనసేన ఎంపీటీసీ, జమాన అపపులన్యుడు, యలకల రమణ, 
దూబ సంఘం న్యుడు, అనంత్, సంతష్, టంకాల రమేష్ లకు 
హృదయపూరవుక ధన్యవాదములు తెలియజేస్రు. ఈ కార్యక్రమంలో మన 
ఆముదాలవలస నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ న్యకులు, కార్యకరతూలు 
మరియు రెడిడిపేట జనసైనికులు పాల్్న్నారు.

సినిమా థియేటర్్స పైన ప్రత్యూకంచి ఇప్పుడే దృష్టి 
ఎందుకు సారిస్తున్నిరు..? నర్్సపటనిం జనసేన

శతఘ్నా నూ్యస్: నర్స్పటనాం నియోజకవర్ జనసేన ఇన్చిర్్జ రాజననా వీర సూర్యచంద్ర మాట్లాడుతూ… 
కరోన్ కషటీకాలంలో ఇపపుటికే చ్ల్ వరకు థియేటరులా మూతపడి ఉన్నాయి వీటికి తడుగా థియేటర్ 
నడపలేక చ్ల్ వరకు నిరా్మతలకు మరియు డిసి్రిబ్్యటరలాకు లీజుకు ఇచిచి ఉననా పరిసిథాతి స్్మర్టీ ఫోనలా 
వచిచిన తరావుత ఏ సినిమా వచిచిన్ వారం పది రోజులు మాత్రమే కేవలం యువత మాత్రమే థియేటరలాకు 
సినిమా చూడడానికి వళుతుననా పరిసిథాతి అందులోనూ థియేటర్ యజమానలు నిరవుహణ ఖరుచిలు 
పెరిగిపోవడంత చ్ల్వరకు థియేటరులా అద్్దలకు ఇచ్చికుననా పరిసిథాతి ఉంది మూలిగే నకకాపై తాటిపండు 
పడినటుటీ ఉననా ఈ గడుడి కాలంలో కరోన్ ప్రారంభమైన తరావుత దరిదాపులోలా మూడు సంవతస్రాలు 
కావస్తూన్నా నష్టీల బాటలో ప్రయాణిస్తూననా థియేటర్ యాజమాన్్యలు తమ బాధన ఎవరిత చెపుపుకోవాలో 
తెలియక అవసథాలు పడుతుననా పరిసిథాతి ఇల్ంటి సమయంలో విచ్రణల పేరుత ఇబ్ందులు పడుతుననా 
పరిసిథాతి ఇపపుటికే 259 థియేటరులా మూసివేశారు థియేటరలాపై ఆధారపడి పారికాంగ్ లీజుకు తీస్కుననావారు.
అందులో పనిచేసే కారి్మకులు కా్యంటీన్ తీస్కుననావారు అందులో పనిచేసే కారి్మకులు గేట్్మన్ లు బుకింగ్ 
కలారుకాలు మరియు థియేటర్ మేనేజర్ ఎంత మంది కారి్మకులు ఇబ్ందులు పడుతున్నారు?? వీరందరి 
జీవన్ధారం సినిమా హాల్ థియేటర్ పై ఆధారపడి జీవించేవాళుళు ఏ విధంగా జీవిస్తూరు…? ఇపపుటికే 
బడాబాబులు చేతులోలా థియేటరులా వళిళుపోయాయి స్థానికంగా ఉననాటువంటి చిననా చిననా వా్యపారస్తూలు 
కూడా థియేటరలా బాధ్యత చూస్కోలేని పరిసిథాతి మర్ గ్రామీణ ప్రాంతంలో థియేటరలా పూరితూగా మూతపడి 
ఉన్నాయి ఎకకాడైన్ సీ కాలాస్ సంటర్స్ మరియు బి కాలాస్ సంటర్స్ మూతపడి ఉననా థియేటరులా చూస్తూన్నాం 
కానీ ఐన్క్స్ ఇల్ంటి థియేటరలాలో ఎందుకు తనిఖీలు నిరవుహంచడంలేదు. సినిమా పరిశ్రమపై అంత 
శ్రద్ధ ఉంటే మీరు సినిమాన నిరి్మంచి ఇపుపుడు ఎల్ అయితే ప్రభ్తవు మద్యం దుకాణం అము్మతున్నారో 
అదేవిధంగా రాష్టంలో ఉననాటువంటి అనినా థియేటర్స్ ప్రభ్తవుమే నడిపే విధంగా చర్యలు తీస్కొని తకుకావ 
ధరకు వినోదం అందించండి అంతేకానీ ప్రైవేటు వ్యకుతూలు నిరవుహంచినటువంటి సినిమాలన ప్రభ్తవు 
నియంత్రణలో ధరలు తగి్ంచి స్మాన్యడికి అందుబాటులో ఉంచ్తున్నాం అని గొపపులు చెపుపుకోవడం 
ఏంటి? నితా్యవసర ధరలు ఆకాశాననాంటుతున్నాయి పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు అంతేకాకుండా భవన 
నిరా్మణానికి సంబంధించి సిమంటు ఇస్క ఇనము అనినా ధరలు పైకి ఉన్నాయి ఇల్ంటి వాటిపై దృషటీ 
పెటటీండి ప్రైవేట్ హాసిపుటల్స్ ప్రైవేట్ సూకాల్ యాజమాన్్యలపై ఎందుకు దాడులు చెయ్యరు…? ప్రతే్యకించి 
సినిమా హాలలాపై మాత్రమే ఎందుకు శ్రద్ధ చూపిస్తూన్నారు విద్య వైద్యం వినోదం పూరితూగా ప్రభ్తవుమే బాధ్యత 
వహంచేల్ నిరణాయం తీస్కుననాటులా అయితే అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటుంది కానీ ప్రతే్యకించి 
సినిమా పరిశ్రమపై దృషటీ పెటటీడం సరైన పద్ధతి కాదని అభిప్రాయపడాడిరు. ఈ కార్యక్రమంలో నర్స్పటనాం 
గ్రామీణ అధ్యక్షుడు ఊది కళ్్యణ్ చక్రవరితూ, నర్స్పటనాం టౌన్ అధ్యక్షులు అదే్దపలిలా గణేష్, మాకవరపాలెం 
మండల న్యకులు, గొలుగొండ మండలం న్యకులు, న్తవరం మండలం న్యకులు పాల్్న్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంల్ బాధిత 
చిన్నారులకు ఆర్ధిక సహాయం

శతఘ్నా నూ్యస్: హన్మకొండ జిల్లా ఐనవోలు మండల కేంద్రంలో జనసేన 
పార్టీ రాష్ట అధ్యక్షుడు నేమూరి శంకర్ గౌడ్ పుటిటీనరోజు సందరభింగా 
ఐనవోలులో ఇటీవల అన్రోగ్యంత తలిలాదండ్రులన కోలోపుయిన 
చిన్నారులు బరిగెల ప్రణయ్, నందులకు జనసేన పార్టీ ఐనవోలు మండల 
పార్టీ అధ్యక్షుడు బరలా శివ చిన్నారులన పరామరి్శంచి ఆరి్ధక స్యం 
అందించ్రు. ఈ సందరభింగా శివ మాట్లాడుతూ, సోమవారం మా 
రాష్ట పార్టీ అధ్యక్షుడు శంకర్ గౌడ్ పుటిటీనరోజు సందరభింగా ఐనవోలు 
మలిలాఖారు్జన స్వుమి ఆలయంలో ప్రతే్యక పూజలు నిరవుహంచ్మన్నారు. 
ఆయనకి పుటిటీనరోజు కానకగా ఈ పిలలాలకు సహాయం చేయాలని 
అనకున్నామన్నారు. అందుకే ఈ కార్యక్రమం చేపటటీడం జరిగింది 
అన్నారు. భవిష్యతుతూలో చిన్నారుల బాగోగుల ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
సైనికులు దోనికేన రాకేష్ , గౌడ్ ముంజ రాజు, కుమార్, సంపంగి రంజిత్ 
కుమార్, ఈద నవీన్, యాకర శ్రీకాంత్ తదితరులు పాల్్న్నారు.

జనసేన పార్టి ల్క పెరుగుతునని వలసలు
శతఘ్నా నూ్యస్: విశాఖపటనాం, ఉతతూరాంధ్ర జనసేన పార్టీ కారా్యలయంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రధాన 
కార్యదరి్శ శ్రీ తమి్మరెడిడి శివశంకర్ జనసేన పార్టీ రాష్ట పరా్యవరణ విభాగం ప్రధాన కార్యదరి్శ శ్రీ బొలిశెటిటీ 
సతా్యరావ్, వననాంరెడిడి సతీష్ కుమార్ ల సమక్షంలో చేతుల మీదుగా మాడుగుల నియోజకవర్ంలో 
మాడుగుల మండల పరిధిలోని వమ్మలి పంచ్యతీ నంచి తాటికొండ రామకృషణా మరియు స్గరం 
పంచ్యతీ నంచి పాము న్గరాజు, శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ సిదా్ధంతాలు నచిచి జనసేన పార్టీ కండువా 
కపుపుకుని జనసేన తీరథాం పుచ్చికున్నారు. పార్టీ సిదా్ధఒతాలు నచిచి జనసేన పార్టీ గెలుపు కోసం కృష 
చేసి ప్రజల సమస్యల కోసం పోరాడే వారు ఎవరైన్ జనసేన పార్టీలోకి వసేతూ హృదయ పూరవుకంగా 
ఆహావునిస్తూమని మాడుగుల నియోజకవర్ జనసైనికులు ఈ సందరభింగా చెపాపురు. రానననా రోజులోలా 
మాడుగుల నియోజకవర్ం నంచి మరినినా చేరికలు ఉండబోతున్నాయి అని మాడుగుల నియోజకవర్ 
జనసైనికులు తెలిపారు.

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

అక్రమంగా బన్యంచిన కేస్ల్ వాయదాకు అక్రమంగా బన్యంచిన కేస్ల్ వాయదాకు 
హాజరైన జనసేన న్యకులుహాజరైన జనసేన న్యకులు

శతఘ్నా నూ్యస్: కాకిన్డ, గతంలో జనసేనపార్టీ న్యకులపై బన్యించిన శతఘ్నా నూ్యస్: కాకిన్డ, గతంలో జనసేనపార్టీ న్యకులపై బన్యించిన 
కేస్కు సంబంధించి కాకిన్డ కోరుటీలో వాయిదాకు హాజరైన జనసేనపార్టీ కేస్కు సంబంధించి కాకిన్డ కోరుటీలో వాయిదాకు హాజరైన జనసేనపార్టీ 
తూరుపుగోదావరి జిల్లా అధ్యక్షులు కందుల దుర్్ష్, పీఏసీ సభ్్యలు పంతం తూరుపుగోదావరి జిల్లా అధ్యక్షులు కందుల దుర్్ష్, పీఏసీ సభ్్యలు పంతం 
న్న్జీ, ముతాతూ శశిధర్, పితాని బాలకృషణా, అమల్పురం నియోజకవర్ ఇంచ్ర్్జ న్న్జీ, ముతాతూ శశిధర్, పితాని బాలకృషణా, అమల్పురం నియోజకవర్ ఇంచ్ర్్జ 
శెటిటీబతుతూల రాజబాబు, ఇతర నియోజకవర్ ఇంచ్ర్్జ లు, రాష్ట న్యకులు శెటిటీబతుతూల రాజబాబు, ఇతర నియోజకవర్ ఇంచ్ర్్జ లు, రాష్ట న్యకులు 
మరియు జిల్లా న్యకులు తదితరులు.మరియు జిల్లా న్యకులు తదితరులు.

న్తన సంవత్సర క్యూలండర్ ని ఆవిష్కరించిన న్తన సంవత్సర క్యూలండర్ ని ఆవిష్కరించిన 
మాడుగుల జనసేనమాడుగుల జనసేన

శతఘ్నా నూ్యస్: మాడుగుల నియోజకవర్ం గుమ్మడి శ్రీరామ్, గుమ్మడి ర్వతిల ఆధవుర్యంలో 2022వ శతఘ్నా నూ్యస్: మాడుగుల నియోజకవర్ం గుమ్మడి శ్రీరామ్, గుమ్మడి ర్వతిల ఆధవుర్యంలో 2022వ 
సంవతస్రానికి సంంధించిన నూతన సంవతస్ర కా్యలెండర్ ని గౌరవనీయులు జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రధాన సంవతస్రానికి సంంధించిన నూతన సంవతస్ర కా్యలెండర్ ని గౌరవనీయులు జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రధాన 
కార్యదరి్శ తమి్మరెడిడి శివశంకర్, జనసేన పార్టీ రాష్ట పరా్యవరణ విభాగం ప్రధాన కార్యదరి్శ బొలిశెటిటీ కార్యదరి్శ తమి్మరెడిడి శివశంకర్, జనసేన పార్టీ రాష్ట పరా్యవరణ విభాగం ప్రధాన కార్యదరి్శ బొలిశెటిటీ 
సతా్యరావ్, వననాంరెడిడి సతీష్ కుమార్ ల చేతుల మీదుగా 25వేల కా్యలెండరలాన ఆవిషకారణ చేయించిన సతా్యరావ్, వననాంరెడిడి సతీష్ కుమార్ ల చేతుల మీదుగా 25వేల కా్యలెండరలాన ఆవిషకారణ చేయించిన 
మాడుగుల నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ జనసైనికులు. ఈ కార్యక్రమంలో మాడుగుల నియోజకవర్ మాడుగుల నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ జనసైనికులు. ఈ కార్యక్రమంలో మాడుగుల నియోజకవర్ 
పరిధిలో గల అనేక మంది జనసేన కార్యకరతూలు మరియు వీరమహళలు పాల్్న్నారు.పరిధిలో గల అనేక మంది జనసేన కార్యకరతూలు మరియు వీరమహళలు పాల్్న్నారు.

జనసేన క్రియాశీలక సభ్యూనిక ఇన్్సరెన్్స చెక్ అందజేసిన జనసేన క్రియాశీలక సభ్యూనిక ఇన్్సరెన్్స చెక్ అందజేసిన 
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధయూక్షులు శ్రీ రాజలంగంగ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధయూక్షులు శ్రీ రాజలంగం

శతఘ్నా నూ్యస్: మల్కాజి్రి శతఘ్నా నూ్యస్: మల్కాజి్రి 
నియోజకవర్ంలోని అల్వుల్ నియోజకవర్ంలోని అల్వుల్ 
కు చెందిన కల్రి సంతష్ కు చెందిన కల్రి సంతష్ 
కుమార్ ప్రమాదంలో కుమార్ ప్రమాదంలో 
తీవ్ంగా గాయపడాడిరు. తీవ్ంగా గాయపడాడిరు. 
క్రియాశీలక సభ్్యలకు క్రియాశీలక సభ్్యలకు 
వరితూంచే మడికల్ ఇనూస్రెన్స్ వరితూంచే మడికల్ ఇనూస్రెన్స్ 
రూ.6132 చెక్ న శ్రీ రూ.6132 చెక్ న శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ సూచనల పవన్ కళ్్యణ్ సూచనల 
మేరకు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మేరకు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ 
అధ్యక్షులు శ్రీ రాజలింగం, అధ్యక్షులు శ్రీ రాజలింగం, 
గ్రేటర్ వైస్ చైర్మన్ చ్రి, గ్రేటర్ వైస్ చైర్మన్ చ్రి, 

తెలంగాణ జనసేన వీరమహళ్ విభాగం చైర్మన్ శ్రీమతి కావ్య , ఎకి్జకూ్యటివ్ మంబర్ తెలంగాణ జనసేన వీరమహళ్ విభాగం చైర్మన్ శ్రీమతి కావ్య , ఎకి్జకూ్యటివ్ మంబర్ 
శ్రీమతి స్జాత, ఆర్నైజింగ్ సక్రటర్ లిఖిత జనసేన న్యకులు సత్య యర్ర మరియు శ్రీమతి స్జాత, ఆర్నైజింగ్ సక్రటర్ లిఖిత జనసేన న్యకులు సత్య యర్ర మరియు 
చరలాపలిలా డివిజన్ అద్యక్షులు శివ కార్తూక్ అందజేశారు.చరలాపలిలా డివిజన్ అద్యక్షులు శివ కార్తూక్ అందజేశారు.

జనసేన పార్టితోనే నియోజకవర్ం మరియు రాష్ట్ర అభివృద్ధి జనసేన పార్టితోనే నియోజకవర్ం మరియు రాష్ట్ర అభివృద్ధి 
సాధయూం: రమేష్ బాబుసాధయూం: రమేష్ బాబు

శతఘ్నా నూ్యస్:  దరి్శ నియోజకవర్ం, దొనకొండ మండలం పెద్దనపాలెం గ్రామంలో వివిధ పార్టీలకు శతఘ్నా నూ్యస్:  దరి్శ నియోజకవర్ం, దొనకొండ మండలం పెద్దనపాలెం గ్రామంలో వివిధ పార్టీలకు 
చెందిన యాభై కుటుంబాలు జనసేనపార్టీ దరి్శ నియోజకవర్ ఇంచ్రి్జ మరియు ప్రకాశం జిల్లా ప్రధాన చెందిన యాభై కుటుంబాలు జనసేనపార్టీ దరి్శ నియోజకవర్ ఇంచ్రి్జ మరియు ప్రకాశం జిల్లా ప్రధాన 
కార్యదరి్శ బొటుకు రమేష్ బాబు సమక్షంలో జనసేన పార్టీ లో చేరడం జరిగింది. డిసంబర్ నల 26వ కార్యదరి్శ బొటుకు రమేష్ బాబు సమక్షంలో జనసేన పార్టీ లో చేరడం జరిగింది. డిసంబర్ నల 26వ 
తేదీన సవుర్్య వంగవీటి మోహన రంగా ముపె్పు మూడవ వర్ధంతి సందరభింగా ఏరాపుటు చేసిన సంస్మరణ తేదీన సవుర్్య వంగవీటి మోహన రంగా ముపె్పు మూడవ వర్ధంతి సందరభింగా ఏరాపుటు చేసిన సంస్మరణ 
కార్యక్రమము అనంతరం గ్రామానికి చెందిన పలువ్రు జనసేన పార్టీలో చేరడం జరిగింది. ఈ సందరభింగా కార్యక్రమము అనంతరం గ్రామానికి చెందిన పలువ్రు జనసేన పార్టీలో చేరడం జరిగింది. ఈ సందరభింగా 
జనసేన పార్టీ సిదా్ధంతాలు, శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలత సూఫూరితూ పంది, ప్రస్తూత అధికార మరియు జనసేన పార్టీ సిదా్ధంతాలు, శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలత సూఫూరితూ పంది, ప్రస్తూత అధికార మరియు 
ప్రతిపక్ష పార్టీల విధాన్లత విస్గుచెంది, అధికారం లేకపోయిన్ ప్రజా సమస్యలమీద నిరంతరం ప్రతిపక్ష పార్టీల విధాన్లత విస్గుచెంది, అధికారం లేకపోయిన్ ప్రజా సమస్యలమీద నిరంతరం 
నిజాయితీగా పోరాడుతుననా జనసేన పార్టీని రానననా కాలంలో అధికారంలోకి తీస్కు రావడమే ధ్్యయంగా నిజాయితీగా పోరాడుతుననా జనసేన పార్టీని రానననా కాలంలో అధికారంలోకి తీస్కు రావడమే ధ్్యయంగా 
పార్టీలో చేరుతుననాటులా వారు ప్రకటించ్రు. వారికి జనసేన పార్టీ కండువా కపిపు వారిని స్దరంగా పార్టీలోకి పార్టీలో చేరుతుననాటులా వారు ప్రకటించ్రు. వారికి జనసేన పార్టీ కండువా కపిపు వారిని స్దరంగా పార్టీలోకి 
ఆహావునిసూతూ, చేరిన వారందరిని రమేష్ బాబు అభినందించ్రు.ఆహావునిసూతూ, చేరిన వారందరిని రమేష్ బాబు అభినందించ్రు.

గడికోట పంచాయతీ బ్రిడిజికోసం జనసేన ధరానిగడికోట పంచాయతీ బ్రిడిజికోసం జనసేన ధరాని
శతఘ్నా నూ్యస్: కడప జిల్లా రాజంపేట నియోజకవర్ం పరిధిలోని శతఘ్నా నూ్యస్: కడప జిల్లా రాజంపేట నియోజకవర్ం పరిధిలోని 
వీరబలిలామండలం, గడికోట పంచ్యితీకి చెందిన బ్రిడి్జ నిరా్మణం లేకపోవడం వీరబలిలామండలం, గడికోట పంచ్యితీకి చెందిన బ్రిడి్జ నిరా్మణం లేకపోవడం 
వలలా దాదాపు 12 గ్రామాలు 2000 కుటుంబాల ప్రజలు బ్రిడి్జ నిరా్మణం లేక వలలా దాదాపు 12 గ్రామాలు 2000 కుటుంబాల ప్రజలు బ్రిడి్జ నిరా్మణం లేక 
అషటీ కష్టీలు పడుతున్నారు.ఈ బ్రిడి్జ నిరా్మణం కోసం గడికోట ప్రజల తరపున అషటీ కష్టీలు పడుతున్నారు.ఈ బ్రిడి్జ నిరా్మణం కోసం గడికోట ప్రజల తరపున 
పోరాటం చేయడానికి ముందుకు వచిచిన మొటటీ మొదటి ప్రజా శ్రేయస్స్ కోసం పోరాటం చేయడానికి ముందుకు వచిచిన మొటటీ మొదటి ప్రజా శ్రేయస్స్ కోసం 
పోరాడే ఏకైక పార్టీ. గడికోట బ్రిడి్జ నిరా్మణం కడప జిల్లా కలెకటీర్ట్ వద్ద జనసేన పోరాడే ఏకైక పార్టీ. గడికోట బ్రిడి్జ నిరా్మణం కడప జిల్లా కలెకటీర్ట్ వద్ద జనసేన 
ధరానా కార్యక్రమం హరిరాయల్ ఆధవుర్యంలో చేపటిటీంది. ఈ కార్యక్రమానికి ధరానా కార్యక్రమం హరిరాయల్ ఆధవుర్యంలో చేపటిటీంది. ఈ కార్యక్రమానికి 
మద్దతుగా రామ శ్రీనివాస్లు మరియు రాజంపేట నియోజకవర్ మరియు మద్దతుగా రామ శ్రీనివాస్లు మరియు రాజంపేట నియోజకవర్ మరియు 
జిల్లాలో ఇతర మండల్ల న్యకులు, జనసైనికులు మరియు గ్రామస్థాలు జిల్లాలో ఇతర మండల్ల న్యకులు, జనసైనికులు మరియు గ్రామస్థాలు 
తదితరులు పాల్్న్నారు.తదితరులు పాల్్న్నారు.

జనసేన్నిక అండగా, అధిక్ర పార్టి మంత్రి అనిల్ కుమార్ జనసేన్నిక అండగా, అధిక్ర పార్టి మంత్రి అనిల్ కుమార్ 
యాదవ్ దుమ్ము దులపిన బోడపాటి రాజేశ్వరియాదవ్ దుమ్ము దులపిన బోడపాటి రాజేశ్వరి

శతఘ్నా నూ్యస్:  తూరుపుగోదావరి జిల్లా, శతఘ్నా నూ్యస్:  తూరుపుగోదావరి జిల్లా, 
రాజమండ్రి రూరల్ కడియం మండలము, రాజమండ్రి రూరల్ కడియం మండలము, 
కడియపు లంక గ్రామానికి చెందిన జనసేన కడియపు లంక గ్రామానికి చెందిన జనసేన 
వీరమహళ, జిల్లా ప్రధాన కార్యదరి్శ బోడపాటి వీరమహళ, జిల్లా ప్రధాన కార్యదరి్శ బోడపాటి 
రాజేశవురి మాట్లాడుతూ, జనసేన్ని పవన్ రాజేశవురి మాట్లాడుతూ, జనసేన్ని పవన్ 
కళ్్యణ్ రెమూ్యనర్షన్ ఎంత తీస్కుంటే, మీకు కళ్్యణ్ రెమూ్యనర్షన్ ఎంత తీస్కుంటే, మీకు 
ఏంటి బాధ అని… ఆయనకుననా ఇమేజ్, మీకు ఏంటి బాధ అని… ఆయనకుననా ఇమేజ్, మీకు 
ఎకకాడిదని… ఒకకాస్రి అధికారం వచిచిన ఎకకాడిదని… ఒకకాస్రి అధికారం వచిచిన 

పాపానికి, పెద్ద పెద్ద మాటలు, తమరు ఏదో ప్రజల సొము్మన పెద్ద పడుపు చేస్తూననాటులాగా పాపానికి, పెద్ద పెద్ద మాటలు, తమరు ఏదో ప్రజల సొము్మన పెద్ద పడుపు చేస్తూననాటులాగా 
బిలడిప్ ఇసూతూ, మాట్లాడటం తగదని, మీ ప్రభ్తవుం, ప్రభ్తవు కారా్యలయాలకు సూకాళలాకు బిలడిప్ ఇసూతూ, మాట్లాడటం తగదని, మీ ప్రభ్తవుం, ప్రభ్తవు కారా్యలయాలకు సూకాళలాకు 
రంగులు పేరుత ప్రతి కారా్యలయానికి వేయడం తపుపు పటిటీన కోరుటీలు, మొటిటీకాయలు రంగులు పేరుత ప్రతి కారా్యలయానికి వేయడం తపుపు పటిటీన కోరుటీలు, మొటిటీకాయలు 
మొటిటీన విషయం మీకు తెలియదా? రంగుల పేరిట మీరు ఖరుచి చేసిన మూడు వేల కోటలా మొటిటీన విషయం మీకు తెలియదా? రంగుల పేరిట మీరు ఖరుచి చేసిన మూడు వేల కోటలా 
రూపాయల ప్రజాధన్నినా తమ ప్రభ్తవుం, మంత్రులు ప్రభ్తవుం బిలిడింగులకు రంగులు రూపాయల ప్రజాధన్నినా తమ ప్రభ్తవుం, మంత్రులు ప్రభ్తవుం బిలిడింగులకు రంగులు 
పేరుత ప్రజల సొము్మన వృధా చేస్రని, ప్రజలకు తెలియదని, అనకుంటున్నారా? పేరుత ప్రజల సొము్మన వృధా చేస్రని, ప్రజలకు తెలియదని, అనకుంటున్నారా? 
అని ఈ విషయంపై అధికార పార్టీ నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ అని ఈ విషయంపై అధికార పార్టీ నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ 
తన సూటి ప్రశనాలత సంధించిన బాణం ద్బ్కు సమాధానం చెపాపులని, ఉగ్ర రూపం తన సూటి ప్రశనాలత సంధించిన బాణం ద్బ్కు సమాధానం చెపాపులని, ఉగ్ర రూపం 
ధరించిన మహళగా, పూనకం వచిచిన అమ్మవారిగా, మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ధరించిన మహళగా, పూనకం వచిచిన అమ్మవారిగా, మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ 
న దుము్మదులిపి ప్రశినాంచ్రు. మీ ప్రభ్తవుం మీరు ఇల్ంటి దుబారా ఖరుచి చేసేతూ న దుము్మదులిపి ప్రశినాంచ్రు. మీ ప్రభ్తవుం మీరు ఇల్ంటి దుబారా ఖరుచి చేసేతూ 
తపుపు లేదు కానీ, తన కష్టీరి్జతానికి తగిన ప్రతిఫలం, ఇమజె కి తగ్, జీతం తీస్కుంటే తపుపు లేదు కానీ, తన కష్టీరి్జతానికి తగిన ప్రతిఫలం, ఇమజె కి తగ్, జీతం తీస్కుంటే 
తపుపు వచిచింది కదా మీకు? సినిమా వాళులా అంటే మీకు అంత లోకువ!, సినిమా వాళుళు తపుపు వచిచింది కదా మీకు? సినిమా వాళులా అంటే మీకు అంత లోకువ!, సినిమా వాళుళు 
రాజకీయాలకు పనికిరారా? సినిమాలోలా నటించడం హై రిస్కాత కూడిన పని, ప్రాణాలకు రాజకీయాలకు పనికిరారా? సినిమాలోలా నటించడం హై రిస్కాత కూడిన పని, ప్రాణాలకు 
తెగించి పనిచేయడమే కదా! ప్రపంచంలో ఎంత మంది హీరోలు, హీరోయినలా ఎంత తెగించి పనిచేయడమే కదా! ప్రపంచంలో ఎంత మంది హీరోలు, హీరోయినలా ఎంత 
పారితషకం తీస్కుంటే, ఎకకాడా లేని బాధ మీకు ఎందుకు వస్తూననాది? ఒకకాడికి పారితషకం తీస్కుంటే, ఎకకాడా లేని బాధ మీకు ఎందుకు వస్తూననాది? ఒకకాడికి 
పడి ఏడవడం ఎందుకని, వ్యకితూగత జీవితాలన అడడింపెటుటీకుని కుళుళు రాజకీయాలు పడి ఏడవడం ఎందుకని, వ్యకితూగత జీవితాలన అడడింపెటుటీకుని కుళుళు రాజకీయాలు 
చేయడం మాన్లని, మంత్రి అనిల్ కుమార్ కు బోడపాటి రాజేశవురి జనసేన వీరమహళ చేయడం మాన్లని, మంత్రి అనిల్ కుమార్ కు బోడపాటి రాజేశవురి జనసేన వీరమహళ 
తూరుపుగోదావరి జిల్లా ప్రధాన కార్యదరి్శ హతవ్ పలికారు.తూరుపుగోదావరి జిల్లా ప్రధాన కార్యదరి్శ హతవ్ పలికారు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వీరమహిళా విభాగం ఆధ్వర్యంల్ 
శంకర్ గౌడ్ పుట్టీనరోజు వేడుకలు

శతఘ్నా నూ్యస్: తెలంగాణ ఇంచ్ర్్జ శ్రీ శంకర్ గౌడ్ జన్మదిన సందరభింగా వృదు్ధలకు, అన్థలకు, 
వికల్ంగులకు రగు్లు పంపిణీ చేస్రు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణా వీరమహళ్ విభాగం చైర్మన్ 
కావ్య, వైస్ చైర్మన్ నీహారిక, వంకట లక్ష్మి, స్జాత, శ్రావణి మరియు జనసైనికులు పాల్్న్నారు.

KPHB కాలనీ జనసేనపార్టీ కార్్యలయంల్ శంకర్ 
గౌడ్ పుట్టీనరోజు వేడుకలు

శతఘ్నా నూ్యస్: కూకటపులిలా నియోజకవర్ం, KPHB కాలనీలో జనసేన పార్టీ కారా్యలయంలో 
జనసేన పార్టీ రాష్ట ఇంచ్ర్్జ శ్రీ నేమూరి శంకర్ గౌడ్ పుటిటీనరోజు వేడుకలు జనసేన పార్టీ 
కార్యకరతూల సమక్షంలో ఘనంగా నిరవుహంచ్రు. ఈ సందరభిముగా జనసేన పార్టీ సీనియర్ 
న్యకులు తుమ్మల మోహన్ కుమార్ మాట్లాడుతూ మా ఇంచ్ర్్జ పుటిటీనరోజు జరుపుకోవడం 
చ్ల్ ఆనందంగా ఉందని వారి పుటిటీనరోజు సందరభిముగా జిహెచ్ఎంసి ఎంటమాలజీ సిబ్ందికి 
బిరా్యనీ పా్యకెట్ లన పంచిపెటటీడం జరిగిందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో 114 డివిజన్ 
ప్రెసిడంట్ కొలలా శంకర్, 115 డివిజన్ ప్రెసిడంట్ దురా్ శ్రీనివాస్, స్యి, మాలిక్ మరియు జనసేన 
న్యకులు పాల్్న్నారు.

ఘనంగా జనసేన తెలంగాణ ఇంచార్జ్ శంకర్ 
గౌడ్ జన్మదన వేడుకలు

శతఘ్నా నూ్యస్: జనసేన పార్టీ తెలంగాణ ఇంచ్ర్్జ నేమూరి శంకర్ గౌడ్ జన్మదిన 
వేడుకలు పార్టీ న్యకులు గాద్ పృథివు నేతృతవుంలో సేటీషన్ ఘనపూర్ డివిజన్ 
కేంద్రంలో ఘనంగా జరిగాయి. పార్టీ శ్రేణులు, విదా్యరిథా విభాగ న్యకులు 
స్థానిక అంబేదకార్ కమూ్యనిటీ హల్ నందు కేకు కట్ చేసి, చౌరస్తూలో వృదు్దలకు 
పండులా పంపిణీ చేస్రు. అనంతరం మాట్లాడుతూ పార్టీ రాష్ట ఇంచ్ర్్జ నేమురి 
శంకర్ గౌడ్ కార్యకరతూగా మొదలై నేడు పార్టీ ఇంచ్ర్్జ స్థాయి వరకు ఎదిగిన 
గొపపు న్యకుడని కొనియాడారు. అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ అడుగుజాడలోలా 
తెలంగాణ రాష్టంలో పార్టీ బలోపేతానికి అహరినాశలు కృష చేస్తూన్నారని 
పేర్కాన్నారు. ప్రజారాజ్యం నండి అధినేత వంట ఉంటూ వారి సనినాహతులుగా 
ఉన్నారని తెలిపారు. బోరబండ బసీతూలో పుటిటీన శంకర్ గౌడ్ అనతికాలంలో 
మాస్ లీడర్ గా ఎదిగారన్నారు. తెలంగాణలో పార్టీ అభివృది్ధకి యువతత కలిసి 
పోరాడుతున్నారని గురుతూచేస్రు. రాబోయే రోజులోలా మరింత స్థాయికి ఎదగాలని 
ఆకాంశిస్తూనటులా తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ న్యకులు ఎండీ రజాక్, 
మునిగేల్ పవన్, చ్కకా నవీన్, మహేష్, బషీర్, సోహెల్, రాజు, విజయ్, రాము, 
ప్రశాంత్ తదితరులు పాల్్న్నారు.

తుద దశకు అరకు జనసేన పార్టీ 
కార్్యలయం

శతఘ్నా నూ్యస్: పాడేరు ఆరకు నియోజకవర్ పరిధిలోని ప్రజలకు 
జనసైనికులకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా జనసేన పార్టీ కారా్యలయం 
నకకాలపుటుటీ సమీపంలో ఉననా ఫంక్షన్ హాల్ పకకాన నిరా్మణం ముగింపు 
దశకు చేరుకుంది.ఆరకు పారలామంట్ ఇంచ్ర్్జ డా”వంపూరు గంగులయ్య  
నిరి్మస్తూననా ఈ కారా్యలయానినా వారియొకకా టీమ్ నిరా్మణపనలు 
పర్యవేక్స్తూన్నారు.
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