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జనసేన పార్టీ ఏ వర్గము లేదా ఒక వ్యక్తి లో పెట్టీన పార్టీ కాదు. వ్యక్తిలు పెట్టీన పార్టీ కాదు, జనసేనాని కేవలం అ వర్గంక్ మాత్రమే చందిన 
వ్యక్తి ఏంత మాత్రం కాదు. వర్గం అనేది ఆపాదించి ఓట్లు చీల్చటమే కంతమంది ప్రధాన వ్యక్తిలు ఎలక్షన్ సేటీటజి.
 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు వర్్గలు, క్లాలు, మతాలు, ప్ంతాలక్ అతీతంగా ఎదిగిన మహోన్నత వ్యక్తిత్ం కలిగిన, దురదృష్టీ, ర్జకీయ 
దార్శనికత, భవిష్యత్తి తర్ల పటలు భాథ్యత కలిగిన నాయక్డు. అట్వంట్ వ్యక్తిత్ం కలిగిన మహనీయుడిని దెబ్బ కోట్టీలని ఏవరైనా సరే 
ప్రయతా్నలు చేసేతి, అది వారి బుథ్థిని, స్్రథి నైజాని్న మాత్రమే తెలియ చేసతింది. 
 
గత కని్న రోజులుగా ప్రథాన మీడియాలో మరియు సోషల్ మీడియాలో ఒక వర్గంక్ చందిన వ్యక్తిలు సమావేశం అవుత్నా్నరని, ఈ క్ల 
పెద్దలు అందరూ కలసి ఒక ర్జకీయ పార్టీ ఏర్పాట్ చేసి ర్బోయే ఎని్నకలలో పోటీ చేయాలనే ప్రయతా్నలు చేసతినా్నరు అని సమాచారం 
వసతిన్నది. దీనిక్ గతంలో సదరు వర్గంక్ రిజరే్షన్లు కావాలని గత ప్రభుత్ం పైన తీవ్ంగా ఉద్యమం చేసిన వ్యక్తిని ముందుక్ తీసుకోని 
వసతినా్నరని మరియు అలాగే అ వర్గంక్ అర్థ్్యడైన, తెదేపా హయాంలో స్్రథిపూరిత ర్జకీయాలక్ క్ర్యిమూకల దా్ర్ అమరుడైన 
వ్యక్తి యొక్క క్మారుడిని గోదావరి జిలాలుల ప్రజలలో చక్కట్ అదరణ కలిగిన ఈ వర్గం నాయక్డుగా నిలబెట్టీ, జనసేన పార్టీ ఓటమి కోసం 
ప్రయతా్నలు జరుగుత్నా్నయి అని స్ర్ంశం. 
 
ఏ ఒక్కరిక్ పవన్ కళ్్యణ్ సంతంగా పార్టీ పెట్టీ ప్రజలలోక్ జువెళ్లు అంతా చరిష్మా ఉన్న నాయక్డు ఎవరూ కనిపంచడం లేదు.
  
పవన్ కళ్్యణ్ ర్జకీయ దార్శనికత, భవిష్యత్తి తర్ల పటలు భాథ్యత కలిగిన నాయక్డు. అట్వంట్ వ్యక్తిత్ం కలిగిన మహనీయుడిని దెబ్బ 
కోట్టీలని ఏవరైనా సరే ప్రయతా్నలు చేసేతి, అది వారి బుథ్థిని, స్్రథి నైజాని్న మాత్రమే తెలియ చేసతింది.

కోందరు వ్యక్తిలక్ ర్జకీయ పార్టీలు అవకాశాలు ఇచి్చనా కూడా గెలవలేక చతిక్ల పడిన విషయం అందరికీ తెలుసు. ఒక్క వ్యక్తి మాత్రమే 
ఏ పార్టీలో ఉనా్న గెలిచాడు. నాక్న్న సమాచారం ప్రకారం ఒక వివాహం సంథర్ంలో వారి కలయిక జరిగింది. దానిక్ ర్జకీయ రంగులు 
పులుము త్నా్నరు పచ్చ, నీలి మీడియాలు దా్ర్. కారణం ఈ వర్గం ఐకమత్యం అనేది జరిగితే ఖచి్చతంగా నీలి, పచ్చ పార్టీలు అవకాశాలు 
దాదాపుగా దెబ్బతినే పరిసిథితి ఉన్నది. అందుకే ఈ రండు 60:40 తోడుదంగల భాగస్్ములు చేసతిన్న క్ట్రపూరిత ర్జకీయాలు. ఇది 
అ వర్గంక్ చందిన వారిని గందరగోళ్నిక్ గురిచేయట్నిక్ మరియు ఇతర వర్్గల వారు జనసేన పటలు అకరిషిత్లు కాక్ండా చేయట్నిక్ 
ప్రయతా్నలు మాత్రమే.

ఏదేమైనా, సమాజంలో మారుపా కోసం ప్రయతా్నలు, భవిష్యత్తి తర్ల అభివృదిధి, అభు్యన్నతి గురించి అలోచనలు చేసే ప్రతీ వ్యక్తి కూడా 
జనసేన పార్టీ క్ స్్రథిపూరిత, స్్య ఎదుగుదల కోసం చేసే ప్రయతా్నలు ఖచి్చతంగా నిరోథ్స్తిరు. ఏదేమైనా భవిష్యత్తిలో వివేకవంత్లైన, 
చైతన్యం కలిగిన ఓటరు ఖచి్చతంగా మూడో ప్రత్యమా్నయం గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తిరు.

జనసేన తోనే  భావితరాల భవిషత్తు

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనసేన వీరమహిళ, విద్యూవంతురాలు, డాక్టర్.రాహితయూ కొఠారి జన్మదిన ప్రత్యూకం
దేశ భ విత  యువ త చేతిలోనే ఉంది, దానికోసం వారు ఎని్న ఎదురుదెబ్బ లు 
తిన డానికైనా సిదధి పడాడారు. వీరిలో చాలా మంది త మ క్ట్ంబాల వార స తా్ని్న 
కనస్గిసుతిన్న పపా ట్కీ, చాలా మంది యువ నాయ క్లు దేశంలో మారుపా 
తెచే్చందుక్ ర్జ కీయాలోలుక్ అడుగు పెట్టీరు. భార త దేశ ర్జ కీయ రంగానిక్ 
శ క్తినిచే్చందుక్ తాజా , ఉతాసాహ వంత్లైన యువ నాయ క్ల అవ సరం ఎంతైనా 
ఉంది. దేశ ర్జ కీయాలోలుక్ యువ తే చాలా ముందుగానే అడుగుపెట్టీన పపా ట్కీ, 
ప్రసుతిత ఉన్న యువత అధికారంలో చాలా తక్్కవ ఉనా్నరు.
 
ఒక మహిళ ర్జకీయాలోలు  ర్వడం స్ధారణ విషయం కాదు. రేపట్రోజు 
ప్రజలక్ సేవచేసే ఎలాంట్ అవకాశం కలిపాంచినా బాధ్యతతో చేసేవారే 
మహిళలు. మహిళక్ క్ ర్జకీయాలోలు ప్రతే్యకమైన స్థినం కలిపాంచట్నిక్ 
జనసేనాని మొదలుపెట్టీన విభాగం జనసేన వీర మహిళ విభాగం. జనసేనాని 
పవన్ కళ్్యణ్ ఇచి్చన సఫూరితితో  యువత ర్జకీయాలోలుక్ ర్వాలి అనే పలుపు 
క్ కట్టీబడి తన సోదరి అయిన [లావణ్య కఠారి (సహా-వ్యవస్థిపక్లు 
శతఘ్్న న్్యస్)] అండ తో  మొదట్ సరిగా బయటక్ వచి్చ ఎన్్న వతితిడుల 

నడుమ  క్ట్ంబ సమేతంగా వెళ్లు గ్రామ పంచాయతీ ప్రెసిడంట్ అభ్యరిథిగా నామినేషన్ వేశారు డాకటీర్ ర్హిత్య.
డాకటీర్ ర్హిత్య కఠారి తన చదువు, తన వృతితి, ఫ్్యమిలీ ఇవే తన ప్రపంచం. అట్వంట్ బావలు ఉన్న మహిళ డాకటీర్ వృతితిలో తనదైన శైలిలో సేవ చేసతి, 
గ్రామాభివృదిధి తన్ కూడా తన వంత్ ఏదోకట్ చయా్యలనే ఆశయంతో మొదట్స్రి 
ర్జకీయాలోలుక్ అడుగుపెట్టీ సరపాంచ్ గా నామినేషన్ వేయటం జరిగింది.
తండ్రి శివాజీ కఠారి, అమమా మలేలుశ్రి కఠారి సఫూరితి తో జనసేన వీర మహిళ 
విభాగంలో తన దైన శైలిలో సమస్యలపై సపాందించి, పార్టీ లో  ఫైర్ బ్ండ్ అనే పేరు 
తో ర్జకీయాలోలు తనదైన ముద్ర వేసుక్న్న  అక్క లావణ్య కఠారి అడుగుజాడలోలు 
ర్హిత్య కఠారి ర్జకీయాలోలు తనదైన శైలిలో ముందుక్ దూసుక్పోత్ంది .
ర్జకీయాలు మనక్ ఎందుక్ అని  చపేపా తాన్.. మారుపా కోసం గ్రామాభివదిధి కోసం, 
తాన్ చేసే ప్రయత్నం చిన్నదే అని తెలిసిన ఎవరో ఒకరు ముందుక్ ర్వాలి అని  
మాత్రమే ఆలోచించి మొదట్ స్రిగా ర్జకీయాలోలు తొలి అడుగు వేశారు. గ్రామంలో 
ప్రతి ఇంట్క్ క్ వెళ్లు సమస్యలు తెలుసుక్ని తనదైన శైలి లో  హందాగా వ్యవహరించి 
సమస్యలు విన్న డాకటీర్ ర్హిత్య సమస్యలు పరిష్్కరం దిశగా వారిక్ భరోస్ 
ఇచేవారు. ఒతితిడులక్ లోనై  ఎవరు ముందుక్ ర్కపోయిన వారి క్ట్ంభం స్హిత్య 
క్ అండగా నిలిచారు.

 
వ్యక్తిగతమైన సే్చ్ఛ, సంక్షేమంతో పాట్ స్మాజిక లాభాలన్ పందట్నిక్ మెరుగైన 
ఆరోగ్యంతో పాట్, లోక జాఞానాని్న విద్య దా్ర్ లభిసుతింది.  స్త్రీక్ సహజంగా ఆలోచించే శక్తి విద్య 
దా్ర్ కలుగుత్ంది.  మనదేశంలో స్త్రీ ర్జకీయ, స్ంఘ్క రంగాలోలు ఎంతో వెనకబడి ఉంది.  
కేవలం వేళ్ళమీద లెక్కపెట్టీ సంఖ్యలో మాత్రమే  ర్జకీయరంగంలో మహిళలు ఉనా్నరు.  అది స్త్రీ 
అభివృదిధిక్ నిదర్శనం కాదు.   ఇపుపాడు తెలుగు ర్ష్్రాలోలు మహిళలు బయటక్ వచి్చ సమస్యలపై 
ఎక్్కవగా సపాందిసుతినా్నరు అంట్ దానిక్ ముఖ్య కారణం జనసేన. జనసేనాని పార్టీ లో వీర నారి 
ఝానిసా లక్ష్మి బాయి సఫూరితి తో వీర మహిళ విభాగం ఏర్పాట్ చేసి మహిళలు ర్జకీయాలోలు 
ముందుక్ వెళ్తి, సమస్యలపై యుదధిం చేసేలా పోర్ట సఫూరితి నింపారు అని ర్హిత్య తెలిపారు.

ఆరిథిక సోతిమత/నైపుణ్్యలన్ పెంచడం; చదువుకోవడం వలలు నేడు స్త్రీ క్ట్ంబాని్న, ఆరిథికంగా ఆదుకోవడమే కాక్ండా తనంతటతానే నిలబడే శక్తిని 
సంపాదిసుతింది  జీవితంలో ఏ ఆపదలు వచి్చనా కష్టీల పాలు కాక్ండా ధైర్యంగా నిలబెటటీ కలుగుత్ంది అన్న శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి మాటల సఫూరితి తో 
దైర్యంగా సమస్యలపై పోర్టం చసతినని, భవిష్యత్ ర్జకీయాలోలు తనదైన శైలిలో లో సమస్యల పరిష్్కర్నిక్ తన వంత్ కృష్ చేస్తినని , తనక్ మద్దత్గా 
కృష్ణా జిలాలు జనసేన నాయక్లు, నియోజకవర్గం నాయక్లు, మండల కార్యకరతిలు , మరియు జనసెన అభిమాన్లు అండగా నిలిచి తనని ప్రోతసాహించారు 
అనివీర మహిళ డాకటీర్ ర్హిత్య శతఘ్్న న్్యస్ క్ తెలిపారు.
మాక్ ఇంతట్ ధైర్్యని్న ఇచి్చన పవన్ కళ్్యణ్ గారిక్ హృదయ 
పూర్క ధన్యవాదాలు అని డాకటీర్ ర్హిత్య తెలిపారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అదినాయకుల అడుగుజాడల్లో నడుసతుాం: 
ఆలమూరు జనసేన అధ్యక్షుడు సత్య

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన అధినేత పవన్ కలా్యణ్, కతతిపేట నియోజకవర్గం 
జేఎస్పా అధినేత శ్రీ బండారు శ్రీన్ అడుగుజాడలోలు నడుసతి ఆలమూరు 
మండలంలో పార్టీని బలోపేతం చేసేందుక్ క్ల, మత, ప్ంతాలక్ 
అతీతంగా శక్తివంచన లేక్ండా కృష్ చేస్తినని ఆలమూరు మండల 
జనసేన అధ్యక్షుడు సరపరడిడా సత్య అనా్నరు. నియోజకవర్గ కేంద్రమైన 
కతతిపేటలో బుధవారం జనసేన అధ్యక్షుడు శ్రీ బండారు శ్రీన్ నేతృత్ంలో 
ఇటీవల న్తనంగా ఏకగ్రీవంగా ఎని్నకైన కతతిపేట నియోజకవర్గంలోని 
కతతిపేట, ర్వులపాలెం, ఆత్రేయపురం, ఆలమూరు మండలాల జనసేన 
పార్టీ అధ్యక్షులతో కార్యకరతిల పరిచయ సమావేశం నిర్హించారు. 
కతతిపేట నియోజక వర్గ అధ్యక్షుడు బండారు శ్రీనివాస్ న్తనంగా 
ఎని్నకైన మండల అధ్యక్షులన్ అభినందించి, జనసేన పార్టీని మరింత 
బలంగా జనంలోక్ తీసుక్ని వెళలుందుక్ కృష్ చేయాలని తెలిపారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జిలాలు ప్రధాన కార్యదరి్శ తాళలు డేవిడ్, పనపలలు సరపాంచ్ 
సంగీత సుభాష్, చముడులంక ఎంపీటీస్ తమమాన భాస్కర్రావు, పడాల 
అమిమార్జు, వై స్యి క్రణ్, బి తాతాజీ, జనసేన పార్టీ ఆలమూరు 
మండల నాయక్లు, కార్యకరతిలు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్గనా్నరు.

న్తనంగా ఏర్పడిన మండల కమిటీ సమావేశం 
నిర్వహించిన మారాకాపురం జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: ప్రకాశం జిలాలు, మార్్కపురం నియోజకవర్గంలోని, తరులుపాడు మండలంలో జనసేన 
పార్టీ న్తనంగా ఏరపాడిన మండల కమిటీ సమావేశం నిర్హించిన జనసేన పార్టీ మార్్కపురం ఇనా్చరిజి 
ఇమమాడి కాశీనాధ్. మొదట తరులుపాడు పటటీణంలోని మెయిన్ సెంటర్ వద్ద న్ంచి సభ వేదిక వరక్ భార్ 
బాణసంచా, డపుపా వాయిదా్యలు నడుమ అడుగడుగునా పూలమాలలు, హారత్లతో కార్యకరతిలు ఇమమాడి 
కాశీనాధ్ క్ ఘనస్్గతం పలికారు. జనసేన పార్టీ తరులుపాడు మండల అధ్యక్షుడిగా చేత్ల శ్రీనివాస్ 
న్, మండల ఉపాధ్యక్షులుగా సర సువరణా, మండల కార్యదరి్శగా బూదాల కాశయ్య, మండల సంయుకతి 
కార్యదరి్శగా షేక్ రసల్ ని, సభు్యలుగా ప.ర్ంబాబు, ట్.నాగర్జు, జి.శ్రీన్, జి.మోషే, చి.శివ కాశి 
నార్యణ, ఏకగ్రీవంగా ఎన్్నకోవడం జరిగినది. ఈ కార్యక్రమంలో ఇమమాడి కాశీనాధ్ మాట్లుడుతూ 
ముందుగా మండల కమిటీలు ఎంపకైన వారిక్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. గ్రామాలోలు పార్టీ ఎపుపాడైతే 
సంస్థిగతంగా దృఢంగా ఉంట్ందో అపుపాడే ర్బోయే ఎని్నకలోలు విజయావకాశాలు మెండుగా ఉంట్యని 
తెలిపారు. మరియు ర్బోవు ఎని్నకలోలు జనసేన పార్టీ ఎంత క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించబోత్ందో 
మరియు ర్బోయే ఎని్నకలోలు పార్టీ ఏ విధంగా ముందుక్ వెళ్లులో నాయక్లక్, కార్యకరతిలక్ దిశానిరే్దశం 
చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ జిలాలు కార్యదరి్శ తిరుమలశెట్టీ వీరయ్య, సంయుకతి కార్యదరి్శ 
N.V. సురేష్, బిన్నబోయిన శ్రీనివాస్, వెంకటయ్య , ఇమమాడి శ్రీనివాసులు, సంగట్ వేంకట్శ్రులు, పచ్చయ్య, 
తిరుపతయ్య మరియు మండల నాయక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్గనా్నరు.

కళ్యూణదుర్ం జనసేన మండలాదయూక్షుల నియామకం
శతఘ్్న న్్యస్: అనంతపురం జిలాలు కళ్్యణదుర్గం నియోజకవర్గంలోని ఐదు 
మండలాలక్ మండల అధ్యక్షులు ప్రకట్ంచడం జరిగింది . అధినేత శ్రీ కణిదెల 
పవన్ కళ్్యణ్ మా మీద ఎంతో నమమాకంతో మమమాలన్ మండల అధ్యక్షులుగా 
ఎన్్నక్నా్నరు మాక్ ఇచి్చన ఈ పదవులన్ పార్టీ బలోపేతం చేయడానిక్ మా 
వంత్ కృష్ చేస్తిమని ఈ అవకాశాని్న కలిపాంచిన ర్ష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ శ్రీ 
చిలకం మధుసదన్ రడిడాక్ మరియు అనంతపురం జిలాలు అధ్యక్షుడు శ్రీ T.C వరుణ్ 
క్ అలాగే మా తోట్ జనసైనిక్లక్ మరియు వీరమహిళలు ప్రతి ఒక్కరిక్ పేరు 
పేరునా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుక్ంట్నా్నమని అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో 
కళ్్యణదుర్గం మండలం అధ్యక్షుడు షేక్ మొహిదీ్దన్, బ్రహమాసముద్రం మండలం 
అధ్యక్షుడు ఆంజనేయులు, శెట్టీరు మండల అధ్యక్షుడు లేపాక్షి ఈరన్న, క్ందురిపా 

మండల అధ్యక్షుడు అపలేపలిలు జై కృషణా, కంబదూర్ మండల అధ్యక్షుడు చంద్రమౌళ్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

గాయపడిన జనసైనికునికి ఇన్్సరెన్్స అందజేసిన 
బొలిశెట్్ట శ్రీనివాస్

శతఘ్్న న్్యస్: పెంటపాడు మండలం అలలుంపురం గ్రామ జనసైనిక్డు బలగం జానక్ ర్మ్ నాగ చందుక్ విదు్యత్ 
ష్క్ వలలు చేతిక్ గాయం అవ్డం జరిగింది. జనసేన పార్టీ సభ్యత్ ఇన్సారన్సా న్ంచి 50000 రూపాయలు 
జనసేన పార్టీ న్ంచి తాడేపలిలుగూడం జనసేన ఇంచార్జి శ్రీ బొలిశెట్టీ శ్రీనివాస్ మరియు వారి తనయులు శ్రీ బొలిశెట్టీ 
ర్జేష్ చేత్ల మీద చక్ ని జనసైనిక్డిక్ అందచేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నియోజకవర్గ 
నాయక్లు పాల్్గనా్నరు.

దొరవారి సత్ాం మాండల అధ్యక్షుడిగా 
దువ్వూరు సనత్ కుమార్

శతఘ్్న న్్యస్: సళ్లురుపేట, దరవారి 
సత్రం జనసేన మండల అధ్యక్షుడిగా దువ్్రు 
సనత్ క్మార్ నియమించడం జరిగింది. 
ఈ సందర్ంగా దువ్్రు సనత్ క్మార్ 
మాట్లుడుత్ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ క్, నెల్లురు జిలాలు అధ్యక్షులు 
శ్రీ మన్క్ంత్ రడిడాక్, నెల్లురు జిలాలు 
నాయక్లక్, మా అన్న శ్రీ బురకాల లీలా 
మోహన్ క్ ధన్యవాదాలు తెియజేసుతినా్ననని… 
పార్టీ కోసం అహరి్నశలు కషటీపడతానని, మా 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ మా అన్న నెల్లురు జిలాలు 
సంయుకతి కార్యదరి్శ మరియు సళ్లురుపేట 
నియోజకవర్గం యువ నాయక్డు బురకాల 
లీలా మోహన్ అడుగు జాడలోలు నడుసతి 
జనసేనపార్టీ బలోపేతానిక్ కృష్ చేస్తినని 

తెలియజేసుతినా్ననని. దరవారిసత్రం మండలం జనసైనిక్ల సచనలతో ముందుక్ 
పోయి ఏ సమస్యన్ అయినా స్ల్్ చేసే దిశగా చేస్తినని హామీ ఇసుతినా్ననని అనా్నరు.

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


గురువారం, 30 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్రభుతవూ విధానాల తీరును ఎాండగట్టిన బాండారు శ్రీనివాస్
జనసేనపార్్ట నాలుగు మండలాల అధయూక్షుల అభినందన సభ.
శతఘ్్న న్్యస్: తూరుపాగోదావరి జిలాలు, కతతిపేట నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇనా్చరిజి బండారు శ్రీనివాస్ 
జనసేన పార్టీ కతతిపేట కార్్యలయం దగ్గర మాట్లుడుతూ, నియోజకవర్గంలోని నాలుగు మండలాలక్ 
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు కతతిగా ఎని్నకయా్యరని, ఈ ఎని్నకక్ ఏకగ్రీవంగా జనసైనిక్లు ఆమోదంతో, 
జనసేనాని ఆశయాలన్ ప్రజలోలుక్ బలంగా తీసుక్వెళలు బలమైన నాయక్లుగా వీరి నలుగురిని నాయకత్ం 
ఉంట్ందని తెలియజేశారు. ఆలమూరు మండలం న్ంచి సరపురడిడా వీర వెంకట సత్యనార్యణ 
అధ్యక్షులుగా, ర్వులపాలెం మండలం న్ంచి తోట స్్మి అధ్యక్షులుగా, కతతిపేట మండలం న్ంచి 
అంబట్ పరమేశ్రర్వు అధ్యక్షులుగా, ఆత్రేయపురం మండలం న్ంచి చేకూరి కృషణాంర్జు జనసేన 
పార్టీ మండల అధ్యక్షులుగా ఎని్నకయా్యరని వారిక్ అభినందన సభ దా్ర్ నియోజకవర్గ ప్రజలక్ 
పరిచయం చేసతి అభినందించినారు, వీరంతా న్తన ఉతేతిజంతో జనసేన పార్టీ ముందుక్ నడిపస్తిరని 
తెలియజేసినారు. అనంతరం బండారు శ్రీనివాస్ మాట్లుడుతూ జనసేన పార్టీ ప్రజలోలు ఎంతో ఉన్నతమైన 
స్థియిలో ప్రజల హృదయాలోలు నిలిచిందని, ర్బోయే రోజులోలు జనసేన పార్టీ దూక్డు, జనసైనిక్ల 
ఉతాసాహము కలిప, ఎని్నకలలో జనసేనానిని విజయం స్ధించాలని, బండారు శ్రీనివాస్ తెలియజేశారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేనానినీ ఎదుర్్కనే ధైర్యం లేక జనసేనాని ఆరిధిక మూలాల మీద దెబ్బ కట్టీలని, 
జనసేనానిని ప్రజల న్ంచి దూరం చేయాలనే అనేక క్ట్రలు పని్ననా ప్రజా నాయక్డు పవన్ కళ్్యణ్ 
లెక్కచేయలేదని, ప్రభుతా్నిక్ సవాలు విసురుతూ, ప్రభుత్ పాలన మీద వివిధ పథకాలపై, ప్రజలపై 
నడిడావిరిచే పన్్నల బాదుడు కార్యక్రమాలపై విరుచుక్పడాడారు. జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ కోరుక్న్న మారుపా 
ప్రజలోలు మొదలైందని, జనసేనానిక్ అండగా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ రోజున తండోపతండాలుగా జనసేన పార్టీ 
వైపు అని్న వర్్గల వారు, అని్న క్లాల వారు ఆకరిషిత్లవుత్నా్నరు అని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
పాల్్గన్న జిలాలు ప్రధాన కార్యదరు్శలు తాళలు డేవిడ్, పనపలలు సరపాంచ్ సంగీత సుభాష్, జిలాలు ప్రధాన కార్యదరి్శతో 
పలువురు హాజరయా్యరు.

చెరుకు రైత్ల కోసాం బాబు పాలూరు 
నిరాహార దీక్ష

శతఘ్్న న్్యస్: విజయనగరం జిలాలు స్తానగరం మండలం లచ్చయ్యపేట 
షుగర్ ఫ్్యకటీర్ చరుక్ రైత్లక్, షుగర్ ఫ్్యకటీర్ కారిమాక్లక్ బకాయిలు 
చలిలుంచాలంట్ జనసేన పార్టీ ఆధ్ర్యంలో బొబి్బలి రైలే్సేటీషన్ జంక్షన్ వద్ద 
నిర్హార దీక్ష చేపట్టీరు. NCS షుగర్ ఫ్్యకటీర్, యజమాన్యం దాదాపు ఐదు 
సంవతసార్ల న్ంచి చరుక్ రైత్లక్ బకాయిలు చలిలుంచక్ండా రైత్లన్ 
ఇబ్బంది పెడుత్నా్నరు. రైత్ల బకాయిలు చలిలుంచాలని జనసేన పార్టీ ఇదివరకే 
చాలాస్రులు పోర్టం చేసింది, అయినా సరే ఫ్్యకటీర్ యాజమాన్యం చరుక్ 
రైత్లక్ నా్యయం చేయడం లేదు కావున జనసేన పార్టీ ఆధ్ర్యంలో ఈ నిర్హార 
దీక్ష దా్ర్ ప్రభుతా్నిక్ చరుక్ రైత్ల కష్టీలు తెలియజేయాలని ఈ పోర్టం 
చేసుతినా్నమని విజయనగరం జిలాలు బొబి్బలి జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర ప్రచార కార్యదరి్శ 
బాబు పాల్రు తెలిపారు.

పెళలోకూరు జనసేన అధ్యక్షులుగా 
మలలోాం విజయ్

శతఘ్్న న్్యస్: సళ్లురుపేట, 
జనసేన పార్టీ ఐదు జిలాలులోలు 
జనసేన మండల కమిటీలక్ 
అధ్యక్షుల నియామకం జరిగింది. 
సళ్లురుపేట నియోజకవర్గం 
పెళ్ళకూరు మండల కమిటీ 
అధ్యక్షులుగా చంబేడు గ్రామానిక్ 
చందిన జనసైనిక్డు మలాలుం 
విజయ్ క్మార్ న్ సళ్లురుపేట 
నియోజకవర్గ ఇంచారిజి ఉయా్యల 
ప్రవీణ్ నియమించడం జరిగింది. 

పెళ్ళకూరు మండల విజయ్ క్మార్ మాట్లుడుతూ… ఈ అవకాశం 
ఇచి్చన జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ క్ సళ్లురుపేట 
ఇంచారిజి ఉయా్యల ప్రవీణ్ క్ పెళ్ళకూరు మండల జనసైనిక్లక్ 
కృతజఞాతలు తెలిపారు.

కాళ్ళ మాండలాం జనసేన పార్టిల్ చేరికలు
శతఘ్్న న్్యస్:  కాళ్ళ మండలం ముఖ్య నాయక్లు, కాళ్ళ మండల మాజీ తెలుగు 
యువత అధ్యక్షులు కోమట్గుంట మాజీ సరపాంచ్ శ్రీ ఎరుబండి ర్మాంజనేయులు 
(ర్ము) జనసేన పార్టీ జిలాలు అధ్యక్షులు భీమవరం నియోజకవర్గ ఇంచార్జి శ్రీ కట్కలపూడి 
గోవిందర్వు(చినబాబు), ఫ్ఛ్ మెంబెర్ ఉండి నియోజకవర్గ ఇంచార్జి శ్రీ కనకర్జు 
సరి సమక్షంలో జనసేన పార్టీలో జాయిన్ అవటం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా కాళ్ళ 
మండలం న్ండి 100 మంది తెలుగుదేశం కార్యకరతిలు అభిమాన్లు జనసేన పార్టీ 
తీరథిం పుచు్చకోవటం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జిలాలు ప్రధాన కార్యదరి్శ చనమల 
చంద్రశేఖర్, దడడానపూడి సరపాంచ్ శ్రీ కలిలు సుబా్బర్వు, ఆక్వీడు మండల అధ్యక్షులు 
కట్కలపూడి తాతాజీ, ఉండి మండల అధ్యక్షులు యడవలిలు వెంకట్శ్రర్వు జనసేన 
నాయక్లు కార్యకరతిలు పాల్్గనా్నరు.

మామిడికుదురు జనసేన పార్టి మాండల అధ్యక్షుడిగా 
జాలాం శ్రీనివాస రాజా

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టీ మామిడిక్దురు మండల శాఖ 
అధ్యక్షుడిగా జాలెం శ్రీనివాస ర్జా నియమిత్లయా్యరు. నగరం 
గ్రామానిక్ చందిన శ్రీనివాస ర్జా జనసేన పార్టీ ఆవిర్్వం 
న్ండి పార్టీలో పనిచేసతి అధినేత సిదాధింతాలన్ ప్రజలోలుక్ బలంగా 
తీసుకెళలువారు. మండల పరిధిలోని అని్న గ్రామాలోలు పర్యట్ంచి జన 
సైనిక్లోలు ఉతేతిజాని్న నింప పార్టీ అభివృదిధి సేవలందించారు. ఒక 
వైపు యువ నా్యయవాదిగా ప్కీటీసు చేసతినే మరోవైపు జనసేన పార్టీ 
తరపున ప్రజా సమస్యలపై పోర్డుతూ ప్రజల మన్నలన్ పందారు. 
శ్రీనివాస ర్జా కంతకాలం జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర లీగల్ సెల్ సెక్రెటర్గా 
సేవలందించారు. తనపై నమమాకంతో పార్టీ మండల శాఖ అధ్యక్షుడిగా 
నియమించిన పార్టీ అధిష్టీనానిక్, జిలాలు కమిటీలక్, మండల 

నాయక్లక్, జనసైనిక్లక్ శ్రీనివాస ర్జా కృతజఞాతలు తెలియజేశారు. ప్రజా సమస్యలపై 
నిరంతరం పోర్డుతూ మామిడిక్దురు మండలంలో పార్టీని మరింత బలోపేతం చేయడానిక్ 
అహరి్నశలు కృష్ చేస్తినని జాలెం శ్రీనివాస ర్జా తెలిపారు.

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

