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గ్రామాల నుంచే రాజకీయాల్లో సమూల మార్పు
చెట్లకు వేళ్్ల ఎలాగో దేశానికి పంచాయతీలు 
అలాంటివని, మొదళ్్ల నంచి మందు వేస్తే తప్ప దేశ 
రాజకీయ వ్యవస్థ బాగుపడదని జనస్న అధ్యక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి అభిప్రాయం. గ్రామ 
పంచాయతీలు అనేవి స్వతంత్ర సంస్థలు, ఎక్కడో 
కూర్చొని శాసంచాలని చూస్ ముఖ్యమంత్రులు, 
మంత్రుల వల్్ల గ్రామాలకు నిధులున్నా అభివృద్ధికి 
ఆమడ దూరంలో ఉంద్పోతాయనేద్ జనస్న్ని 
అభిప్రాయం.  గ్రామాల నంచి విప్లవం వస్తేనే 
రాజకీయాలో్ల మార్్ప వసతేంద్. సదాశయంతో, 
సదాధింత బలంతో రాజకీయాలో్లకి వచిచొన 
జనస్న,ఈ క్రమంలో ఒడిదుడుకులు ఉంటాయని 
తెలిస్ 25 ఏళ్ల ప్రయాణం అని జనస్న్ని వ్్యఖ్య. 
ఇప్్పడుననా పరిస్థతులో్ల జనస్న ఎలా నెగుగుకు 
వసతేంద్? వేల కోట్్ల ఉననా వ్యకుతేల ముందు 
మీర్ నిలబడగలరా? అని చాలా మంద్ ఎదేదేవ్ 
చేస్తేర్.... ఆశయాల కోసం బలంగా నిలబడే 
యువత, ఆడపడుచులు ప్రతి గ్రామంలో ఉంటార్, 
వ్రిని నడిపంచే వ్యకితే ఒకర్ కావ్లి.  నిలబడితే 
వ్ళ్లంతా  నిలబడతారనే గాఢమైన నమ్మకంతో 
రాజకీయాలో్లకి వచిచొన జనస్న్ని ...పల్్లలో్ల 
నంచే రాజకీయ వ్యవస్థ బాగుపడాలి అనేద్ శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ బలమైన విశా్వసం.
 
గ్రామాలో్ల యువత,  ఆలోచించే వ్యకుతేలు చాలా 
మంద్ ఉంటార్.  పంచాయతీకి నిధులు వస్తే 
సవ్యంగా ఖర్చొ చేశారా? ల్దా? దేనికి ఎంత 

ఖర్చొ చేశారో కచిచొతంగా చెప్ప తీరాలి. అక్కడ ఏకగ్రీవ్లు ఉండవు. అందుకని పంచాయతీ ఎనినాకలు వచిచొనప్్పడు పోటీ చేస మార్్ప 
అక్కడ నంచి మొదలవ్్వలి. బెద్రింప్లు ఎదురవుతుననా కూడా గెలిచిన జనస్న గ్రామ న్యకులు ఎవర్ ఎలాంటి ఒతితేళ్లకు గురిచేసన్, 
ఆందోళన చెందకుండా... 
అభివృద్ధి మాత్రమే మా మొదటి సదాదేంతం  గ్రామ జనస్న న్యకులు ముందుకు పోతుంటార్. పంచాయతీలకు నేర్గా కంద్ం నంచి 
నిధులు వస్తేయి. వ్టికి రాష్టంలోని అధికార పక్ం ఏవైన్ ఇబ్ందులు కలిగిస్తే ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్్లలో అనభవజ్ఞుల సలహాలు 
తీసకుని గెలిచిన సర్పంచులు , జనసైనికులు జనస్న సదాధింతాలన బలంగా గ్రామంలో తీసకు వెళ్తే గ్రామ రాజకీయాల నంచే బలమైన 
మార్్ప మొదలవుతుంద్.
 
మార్్ప కోసం ఓ అడుగు ముందుకు వేసన జనస్న్ని....  పంచాయతీ ఎనినాకలో్ల సర్పంచులు, ఉప సర్పంచులుగా గెలిచి, గ్రామ రాజకీయాలో్ల 
సమూల మార్్ప కోసం మరో అడుగు వేశార్.  ప్రభుత్వ దమనకాండన న్మినేషన్ల పర్వం నంచి నిరి్వఘనాంగా దాట్కొని విజయ 
తీరాలకు చేరిన  ధైర్యం, సంకల్పం తో జనస్న సర్పంచ్ లు గ్రామంలో అభివృద్ధి చేస ప్రజల మననాలన అందుకుంట్న్నార్. జనస్న పార్టీ 
మదదేతుతో కోర్కొలు్లలో నిండు గరిభిణీ శ్రీమతి లీలా కనకదురగు గార్ పోటీ చేస గెలుపందటం జాతీయ స్్థయిని ఆకరి్షంచింద్. ఇళ్ల పటాటీలు 
ఆపేస్తేమని అధికార పక్ం బెద్రిస్తే తన పలంలో సగం ఇళ్ల పటాటీలకు ఇచేచొస్తేన అని ప్రజలకు భరోస్ ఇచిచొన శ్రీ రంగా గార్ ప్రజల 
విశా్వసం పందార్. ఓటర్లన వివిధ ర్తులో్ల మభ్యపెటాటీలని చూసన పాలకుల దుశచొర్యలకు దీట్గా బదులిచిచొన తీర్ ఎననాదగినద్.  పార్టీ 
బలోపేతానికి గ్రామ స్్థయి నండి ప్న్ద్ వేయాలి. గ్రామ స్్థయి సమస్యలన ఆకళంప్ చేసకొని స్మాన్యలకు అండగా నిలబడాలి.  
సరైన ప్రణాళకతో, గ్రామ పెదదేల సహకారంతో ఉపాధి హామీ వంటి పనల దా్వరా గ్రామాభివృద్ధికి ఇతోధికంగా శ్రమించాలి. భవిష్యతుతేలో 
జడ్.ప.టి.స., ఎంపీటీసీ ఎనినాకలో్ల, పార్టీ కార్యక్రమాల నిర్వహణలో, క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదులో తమ వంతు పాత్ర పోషంచి పార్టీ 
పటిషటీతకు పాట్ పడాలి. 
రాష్టంలో మార్్ప మొదలంద్ అనేద్ ఈ పంచాయతీ ఎనినాకలో్ల జనస్న పార్టీ స్ధించిన విజయాల దా్వరా వెల్లడవుతోంద్.  “డబ్్లు, 
మద్యం పంచకుండా గత పంచాయితీ  ఎనినాకలో్ల సర్పంచ్ లు గెలిచార్. గ్రామ స్్థయి నంచి పాలన్పరమైన మార్్పలు వస్తేనే అభివృద్ధి 
స్ధ్యం అవుతుంద్. గ్రామ స్్థయిలో మహిళలు రాజకీయాలో్ల రావ్లంటే ఆలోచిస్తేర్...కానీ జనస్న ప్రస్్థనం మొదలయా్యక గ్రామ 
రాజకీయాలో్ల సైతం మహిళలు ముఖ్య పాత్ర పోషసతేన్నార్.
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పెడన నియోజకవర్ుంల్ యడలోపల్లో రామ్ సుధీర్ పర్యటన
శతఘ్నా న్్యస్: పెడన 
నియోజకవరగుం, కృతితేవెననా 
మండలం, లక్ష్మీప్రం 
గ్రామంలో వేంచేస ఉననా శ్రీ 
శ్రీ శ్రీ కనక_పెననామ్మ తలి్ల 
జాతర మాహోత్సవ్లన 
ప్ ర స ్క రి ం చు కు ని 
లక్ష్మిప్రం జనసైనికుల 
ఆహా్వనం మేరకు పెడన 

జనస్న న్యకులు యడ్లపలి్ల రామ్ సధీర్, మరియు జనస్న పార్టీ రాష్ట మత్స్యకార వికాస 
విభాగం ఛైర్్మన్, ప.ఏ.స కమిటీ మంబర్, నరా్సప్రం ఇంఛారిజి బొమి్మడి న్యకర్ తో కలిస శ్రీ శ్రీ 
శ్రీ కనక పెననామ్మ తలి్ల ఉత్సవ్లలో పాల్గున్నార్. అనంతరం రామ్ సధీర్, లక్ష్మీప్రం, నీలిపూడి, 
పెందుర్రు, కృతితేవెననా & బంట్మిలి్లలోని జనస్న న్యకులన, కార్యకరతేలన కలిస పార్టీ 
బలోపేతం, నియోజకవరగుం సమస్యలపై చరిచొంచార్. ఈ కార్యక్రమంలో పెడన జనసైనికులు, 
ఇంటి కిరణ్, కృష్ణ, యేళ్ళ కారితేక్ బలరామ్, రామాంజనేయులు, రా్యలీ సత్యన్రాయణ, ప్పా్పల 
సూర్యన్రాయణ, ఏడుకొండలు, పాశం కృష్ణ, బ్దాదేన బాబీ, ఈమని గణేష్, నరేష్, సయ్యద్ 
షఫీ, అశోక్, బాదం వినోద్, అంజిబాబ్, మదాదేల పవన్ పాలోగున్నార్.

పుట్టపర్తి నియోజకవర్ుంల్ జనసేన అవగాహన సదసుసు
శతఘ్నా న్్యస్: ప్టటీపరితే, జనస్న పార్టీ కొతతేచెర్వు మండల కనీ్వనర్ పూల శివ 
ప్రస్ద్ ఆధ్వర్యంలో మండల కమిటీపై అవగాహన కలిగిసూతే, పార్టీకి కషటీపడ్డ ప్రతి 
ఒక్కరిని గురితేంచి సముచిత స్్థనం కలి్పంచే విధంగా వ్రి అభిప్రాయాలు స్కరించి 
పేర్లన న్మినేట్ చేయడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో జనస్న న్యకులు 
సోలంకల వేమన్రాయణ, పూల వెంకటేష్, పసప్ల్టి సూర్యన్రాయణ, 
బోయ న్గమణి, శేఖర్, చింతల చింతలప్ప, సల్లప్ప, గంగాద్రి, మల్్లష్, నరేంద్, 
ముతతే నరేంద్, పేట రాము, విజయ్, జన్రధిన్, సమి్మటి నవీన్, బాలాజీ, ప్రస్ద్, 
రాజా, వినోద్, చంద్, పూల ర్డ్డప్ప సోలంకల రాజా, కుమార్ తద్తర జనస్న 
న్యకులు పాల్గున్నార్.

అప్పనవీడు బాపూజీ విగ్రహానికి రంగులు వేయంచి 
ముస్తాబు చేసిన జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: దందులూర్ నియోజకవరగుం పెదపాడు మండలం అప్పనవీడు గ్రామం గాంధీ 
నగర్ లో ఉననా బాపూజీ విగ్రహానినా జనస్న పార్టీ న్యకులు, కార్యకరతేలు కలిస కొద్దే రోజ్లో్ల 
రాబోయే 75వ గణతంత్ర ద్నోత్సవ్నినా ఘనంగా జర్ప్కొనటకు రంగులు వేయించి ముస్తేబ్ 
చేయటం జరిగింద్.

జనసేన ఆధ్వర్యుంల్ కబడ్డీ పోటీలు
శతఘ్నా న్్యస్: మాడుగుల, యువతన క్రీడలో్ల ప్రోత్సహించే 
విధంగా మాడుగుల నియోజవరగుం, కోటపాడు మండలం, 
చౌడువ్డ గ్రామంలో జనస్న పార్టీ తరఫున ఏరా్పట్చేసన కబడ్్డ 
పోటీలన ప్రారంభించిన మాడుగుల నియోజకవరగుం జనస్న 
న్యకులు గుమ్మడి శ్రీరామ్, పెందురితే నియోజకవరగు న్యకురాలు 
పనినాంటి పార్వతి. ఈ కార్యక్రమంలో క కోటపాడు మండల జనస్న 
న్యకులు త్రిన్ధ్, రామున్యుడు, మూరితే మరియు చౌడువ్డ 
జనస్న న్యకులు కుంచ అంజి, కుంచ మనీశంకర్, శివ మరియు 
జనస్న కార్యకరతేలు పాల్గున్నార్.

విలేకర్ల ఆత్మీయ సమావేశుంల్ 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్్యస్: అనంతప్రం జిలా్ల, పెనగండ నియోజకవరగుం, 
పరిగి మండలంలో జిలా్ల సంయుకతే కార్యదరిశి మోద శివ ఆధ్వర్యంలో 
పరిగి మండల విల్ఖర్ల మిత్రులతో జనస్న న్యకులు ఆతీ్మయ 
సమావేశం జరిగింద్. ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిధిగా పరిగి 
ఎస్ఐ శ్రీనివ్సలు హాజరయా్యర్. ఈ సందరభింగా జనస్న 
న్యకులు మాటా్లడుతూ సమాజంలో అందరి కంటే ముందు ఉండి 
ఏ సమయంలోనైన్ ఎక్కడికైన్ న్ చుర్గాగు వెళ్ల విషయం స్కరిసూతే 
సమాజానికి అంద్ంచేద్ విల్కర్లు అని తెలిపార్. జరనాలిస్టీ 
శ్రీనివ్స ర్డి్డ మాటా్లడుతూ జనస్న పార్టీ స్వ్ కార్యక్రమాలు చేసన 
ప్రజా సమస్యలపై పోరాడిన దానినా మేము తప్పకుండా సమాజానికి 
తెలియజేస్తేమని తెలిపార్. ఎంతో మంద్ యువత ఇక్కడకు 
వచాచొర్ అని మంచి న్యకుడిగా ఎదగాలని పెదదేవ్ళ్్ల సలహాలతో 
రాబోయే రోజ్లో్ల న్యకులుగా మీర్ ఎదగాలని అన్నార్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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కాలువ పైపు బ్లోక్ సమస్యని త్వరగా పర్ష్కర్ుంచాలని 
జనసేన డిమాుండ్

శతఘ్నా న్్యస్: అనంతస్గరం మండలం, అమాని చిరివెళ్ల పంచాయతీ 
మేకరవ్రి పలి్ల గ్రామంలోని కాలువ పైప్ బా్లక్ అయి రోడు్డమీద మురికి నీళ్్ళ 
ప్రవహిసూతే, ప్రజలకు రాకపోకలు చాలా ఇబ్ంద్గా మారింద్. ఈ సమస్యపై 
ప్రజలు ఎనినాస్ర్్ల విజఞుపతే చేసన్ పటిటీంచుకోని గ్రామ సర్పంచ్, పంచాయతీ 
కార్యదరిశి. ఈ సమస్య త్వరగా పరిష్కరించాలని జనస్న పార్టీ అనంతస్గరం 
మండల అధ్యక్షులు మస్తేన్ ప్రభుతా్వనినా డిమాండ్ చేయటం జరిగింద్.

రోళ్ళ ముండలాధ్యక్షులు రుంగస్్వమి ఆధ్వర్యుంల్ 
ముండల కమిటీ ఏరాపుటు

శతఘ్నా న్్యస్: మడకశిర, రోళ్ళ మండలం జనస్న పార్టీ అధ్యక్షులు రంగస్్వమి 
ఆధ్వర్యంలో మండల కమిటీ ఏరా్పట్ చేయడం జరిగింద్. దీనికీ ముఖ్య అతిథిగా 
జిలా్ల సంయుకతే కార్యదరిశి ఆనంద్ కృష్ణ పాల్గున్నార్. ఆయన మాటా్లడుతూ 
పల్్ల పల్్లన్ జనస్నపార్టీ జండా ఎగరవేదాదేమని పేర్్కన్నార్. పార్టీ బలోపేతం 
కావ్లంటే పల్్లల్ పట్టీకొమ్మలని కావున ప్రతి గ్రామంలో పర్యటించి పార్టీలో 
మరింత మంద్ని చేర్చొకునే విధంగా ప్రణాళక రచించాలని అన్నార్. మండల 
కమిటీ నిరా్మణం చేపటేటీటప్్పడు ప్రతి పల్్ల నండి క్రియాశీలక జనసైనికులన 
గురితేంచి వ్రికి కూడా సమూచిత స్్థనం కలి్పంచాలని ఆయన ద్శా నిరేదేశం 
చేశార్. ఈ కార్యక్రమంలో మండలాధ్యక్షులు రంగ స్్వమి గోపీన్థ్, ఉదయ్ 
కుమార్, రమేష్ బాబ్ ర్డి్డ, విరేష్ చంద్, భాష, న్గేష్, బసవేశ్వర కుమార్, 
హనమంత్ తద్తర్లు పాల్గున్నార్.

శ్రీమతి ప్రమీల కి కడప జిలాలో మెగా డిజిటల్ ఆర్మీ చిర్ సత్్కరుం

శతఘ్నా న్్యస్: నెలూ్లర్ జిలా్ల ఆత్మకూర్ నియోజకవరగుం మర్రిపాడు మండల జనస్న 
పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా ఎనినాకైన్ శుభసందరభింగా శ్రీమతి ప్రమీలకి కడప జిలా్ల మగా 
డిజిటల్ ఆర్్మ అధ్యక్షులు పండ్రా రంజిత్ కుమార్ అధ్యక్తన సటీ అధ్యక్షులు అతికారి 
న్గేంద్ చిర్ సతా్కరం చేయడం జరిగింద్. అనంతరం పండ్రా రంజిత్ కుమార్ 
మాటా్లడుతూ భవిష్యతుతేలో మరినినా స్వ్ కార్యక్రమాలు నిర్వహించి జనస్న పార్టీ 
బలోపేతం కోసం కృష చేయాలని ఎనోనా ఉననాతమైన పదవులు అధిరోహించాలని 
ఆశించార్. ఈ కార్యక్రమంలో సటీ అధ్యక్షులు అతికారి న్గేంద్, పండ్రా ర్కి్మణి, 
చిన్నా జనస్న పాల్గున్నార్.

కొతతికాలతిపపుల్ క్రికెట్ ప్రీమియర్ లీగ్ ల్ గెల్చిన 
జటు్టలన అభినుందుంచిన బొమిమీడి నాయకర్ 

శతఘ్నా న్్యస్: పశిచొమగోదావరి జిలా్ల, నరస్ప్రం, మొగలూతేర్ మండలం 
కొతతేకాలతిప్పలో క్రికెట్ ప్రీమియర్ లీగ్ లో గెలిచిన జట్టీలన అభినంద్ంచి 
బహుమతులు అందజేసన నరా్సప్రం జనస్న పార్టీ ఇంచార్జి బొమి్మడి న్యకర్. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనస్న న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గున్నార్.

కొయ్యలగూడుం ముండల కమిటీ వేయుటకు జనసేన సమావేశుం

శతఘ్నా న్్యస్: పోలవరం, జనస్నపార్టీని గ్రామస్్థయిలో సంస్్థగతంగా నిరి్మంచే 
ప్రక్రియలో భాగంగా పోలవరం నియోజకవరగుం కొయ్యలగూడం మండల కమిటీ 
వేయుట కొరకు ప్రతిపాదనలు తీసకోవడం కొరకు అద్యక్షులు తోట రవి మరియు అప్పన 
ప్రస్ద్ , చోడిపండి సభ్రమణ్యం, మాదేపలి్ల శ్రీనివ్స్ మరియు జనసైనికులు పాల్గునడం 
జరిగింద్.
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సతివాడ గ్రామంలో పరయూటంచి గ్రామ సమసయూలను సతివాడ గ్రామంలో పరయూటంచి గ్రామ సమసయూలను 
తెలుసుకునని జనసేన నాయకులుతెలుసుకునని జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్్యస్:  టెక్కలి, పార్టీ బలోపేతంలో భాగంగా నేడు టెక్కలి మండలం శతఘ్నా న్్యస్:  టెక్కలి, పార్టీ బలోపేతంలో భాగంగా నేడు టెక్కలి మండలం 
సతివ్డ గ్రామంలో టెక్కలి జనస్న ఇంచార్జి కణితి కిరణ్ పర్యటించి సతివ్డ గ్రామంలో టెక్కలి జనస్న ఇంచార్జి కణితి కిరణ్ పర్యటించి 
గ్రామసతేలన, గ్రామ పెదదేలన, యువతన కలస గ్రామ సమస్యలన గ్రామసతేలన, గ్రామ పెదదేలన, యువతన కలస గ్రామ సమస్యలన 
తెలుసకోవడం జరిగినద్. ఈ పర్యటనలో జనస్న న్యకులు లాయర్ తెలుసకోవడం జరిగినద్. ఈ పర్యటనలో జనస్న న్యకులు లాయర్ 
రాంప్రస్ద్, కొతూతేర్ హరి, క్ంతి, స్్వదీన్, దాసరి బాపూజీ, శా్యమ్, రాంప్రస్ద్, కొతూతేర్ హరి, క్ంతి, స్్వదీన్, దాసరి బాపూజీ, శా్యమ్, 
ప్రస్ద్, సూర్య ప్రకాష్ లు పాల్గున్నార్.ప్రస్ద్, సూర్య ప్రకాష్ లు పాల్గున్నార్.

లక్ష్మీపురం గ్రామంలో శ్రీ శ్రీ శ్రీ కనక పెననిమ్మ లక్ష్మీపురం గ్రామంలో శ్రీ శ్రీ శ్రీ కనక పెననిమ్మ 
అమ్మవారిని దరి్శంచుకునని జనసేన నాయకులుఅమ్మవారిని దరి్శంచుకునని జనసేన నాయకులు
శతఘ్నా న్్యస్:  కృష్్ణజిలా్ల పెడన నియోజకవరగుం కృతితేవెననా మండలం శతఘ్నా న్్యస్:  కృష్్ణజిలా్ల పెడన నియోజకవరగుం కృతితేవెననా మండలం 
లక్ష్మీప్రం గ్రామంలో శ్రీ శ్రీ శ్రీ కనక పెననామ్మ అమ్మవ్రి జాతర లక్ష్మీప్రం గ్రామంలో శ్రీ శ్రీ శ్రీ కనక పెననామ్మ అమ్మవ్రి జాతర 
మహోత్సవ్ల సందరభింగా అమ్మవ్రిని దరిశించుకుననా జనస్న పార్టీ మహోత్సవ్ల సందరభింగా అమ్మవ్రిని దరిశించుకుననా జనస్న పార్టీ 
న్యకులు బొమి్మడి న్యకర్ మరియు పెడన జనస్న న్యకులు ఎస్.వి. న్యకులు బొమి్మడి న్యకర్ మరియు పెడన జనస్న న్యకులు ఎస్.వి. 
బాబ్ సమ్మట, కృతితేవెననా మండలాధ్యక్షుడు తిర్మని రామాంజనేయులు, బాబ్ సమ్మట, కృతితేవెననా మండలాధ్యక్షుడు తిర్మని రామాంజనేయులు, 
కూనస్ని న్గబాబ్, తిర్మలశెటిటీ చంద్మౌళ, ఓడుగు రాజ్, కూనస్ని న్గబాబ్, తిర్మలశెటిటీ చంద్మౌళ, ఓడుగు రాజ్, 
ఆశీరా్వదం, రా్యలీ సత్యన్రాయణ, ప్పా్పల సూర్యన్రాయణ, కొపనేటి ఆశీరా్వదం, రా్యలీ సత్యన్రాయణ, ప్పా్పల సూర్యన్రాయణ, కొపనేటి 
నరేష్, కొప్ప నేటి వెంకననా బాబ్, వ్సదేవ కృష్ణ, దాసరి ఆద్న్రాయణ, నరేష్, కొప్ప నేటి వెంకననా బాబ్, వ్సదేవ కృష్ణ, దాసరి ఆద్న్రాయణ, 
మరియు పెదదే ఎతుతేన జనసైనికులు అమ్మవ్రిని దరిశించుకున్నార్.మరియు పెదదే ఎతుతేన జనసైనికులు అమ్మవ్రిని దరిశించుకున్నార్.

జనసైనికుని కుటంబానికి భరోస్ ఇచిచిన జనసైనికుని కుటంబానికి భరోస్ ఇచిచిన 
ఆమదాలవలస ఆమదాలవలస 

జనసేనజనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: ఆమదాలవలస శతఘ్నా న్్యస్: ఆమదాలవలస 
నియోజకవరగుం, సర్బ్జిజిలి నియోజకవరగుం, సర్బ్జిజిలి 
గ్రామానికి చెంద్న గ్రామానికి చెంద్న 
జనసైనికుడు కత పృధీ్వరాజ్ జనసైనికుడు కత పృధీ్వరాజ్ 
అనే విదా్యరి్థ సంక్ంతి రోజ్ అనే విదా్యరి్థ సంక్ంతి రోజ్ 

యాకి్సడంట్ లో ప్రమాద శాతుతే మరణించడం జరిగింద్. ఆ కుట్ంబానికి యాకి్సడంట్ లో ప్రమాద శాతుతే మరణించడం జరిగింద్. ఆ కుట్ంబానికి 
సోమవ్రం జనస్న పార్టీ తరఫున 6000 రూపాయలు అందజేయడం జరిగింద్ సోమవ్రం జనస్న పార్టీ తరఫున 6000 రూపాయలు అందజేయడం జరిగింద్ 
మరియు ఆ కుట్ంబానికి అనినావేళలా జనస్న పార్టీ అండగా ఉంట్ందని మరియు ఆ కుట్ంబానికి అనినావేళలా జనస్న పార్టీ అండగా ఉంట్ందని 
భరోస్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో సర్బ్జిజిలి మండల భరోస్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో సర్బ్జిజిలి మండల 
జడి్పటిస అభ్యరి్థ పైడి మురళీమోహన్, బాబాజీ కాకర్ల, కోర్కొండ మల్్లశ్వరరావు, జడి్పటిస అభ్యరి్థ పైడి మురళీమోహన్, బాబాజీ కాకర్ల, కోర్కొండ మల్్లశ్వరరావు, 
కొల్ల జయరాం, దవలీ రాజేష్, దాసరి సరేష్, జోగి చందు మరియు సర్బ్జిజిలి కొల్ల జయరాం, దవలీ రాజేష్, దాసరి సరేష్, జోగి చందు మరియు సర్బ్జిజిలి 
మండలం జనసైనికులు పాల్గున్నార్.మండలం జనసైనికులు పాల్గున్నార్.

ఏఐఎస్ఎఫ్ విదాయూరిథి, యువజన సంఘాల సమావేశంలో ఏఐఎస్ఎఫ్ విదాయూరిథి, యువజన సంఘాల సమావేశంలో 
జనసేన నాయకులుజనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్్యస్: ప్రకాశం జిలా్ల జనస్న పార్టీ అధ్యక్షులు షేక్ రియాజ్ ఆదేశాలు మేరకు శతఘ్నా న్్యస్: ప్రకాశం జిలా్ల జనస్న పార్టీ అధ్యక్షులు షేక్ రియాజ్ ఆదేశాలు మేరకు 
సోమవ్రం ఒంగోలులోని ఏఐఎస్ఎఫ్ జిలా్ల కారా్యలయంలో జరిగిన విదా్యరి్థ, యువజన సోమవ్రం ఒంగోలులోని ఏఐఎస్ఎఫ్ జిలా్ల కారా్యలయంలో జరిగిన విదా్యరి్థ, యువజన 
సంఘాల సమావేశంలో జిలా్ల జనస్న పార్టీ కార్యదరిశి కళ్్యణ్ ముతా్యల, జనస్న సంఘాల సమావేశంలో జిలా్ల జనస్న పార్టీ కార్యదరిశి కళ్్యణ్ ముతా్యల, జనస్న 
న్యకులు పోకల నరేంద్ పాల్గునడం జరిగింద్.న్యకులు పోకల నరేంద్ పాల్గునడం జరిగింద్.

కళాకారులకు జనసేన సంపూర్ణ మద్దతు: పాలవలస యశసివికళాకారులకు జనసేన సంపూర్ణ మద్దతు: పాలవలస యశసివి
శతఘ్నా న్్యస్:  విజయనగరం, జిలా్ల రంగస్థల కళ్కార్ల సంఘం వ్ర్, కళ్కార్ల శతఘ్నా న్్యస్:  విజయనగరం, జిలా్ల రంగస్థల కళ్కార్ల సంఘం వ్ర్, కళ్కార్ల 
కష్టీలన, ప్రభుత్వం చింతామణి న్టికన ప్రదరిశించకూడదని ఇచిచొన జి.ఓ ప్రవేశపెటిటీ కష్టీలన, ప్రభుత్వం చింతామణి న్టికన ప్రదరిశించకూడదని ఇచిచొన జి.ఓ ప్రవేశపెటిటీ 
కళ్కార్ల పటటీమీద కొటాటీరని, జనస్న పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కార్యదరిశి, విజయనగరం కళ్కార్ల పటటీమీద కొటాటీరని, జనస్న పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కార్యదరిశి, విజయనగరం 
అసంబీ్ల నియోజకవరగుం ఇంచార్జి శ్రీమతి పాలవలస యశస్వ ని విజయనగరం కలకటీరేట్ అసంబీ్ల నియోజకవరగుం ఇంచార్జి శ్రీమతి పాలవలస యశస్వ ని విజయనగరం కలకటీరేట్ 
వదదే కళ్కార్లంతా కలస తమ గోడున తెలిపార్. ఈ సందరభింగా యశస్వ కళ్కార్లతో వదదే కళ్కార్లంతా కలస తమ గోడున తెలిపార్. ఈ సందరభింగా యశస్వ కళ్కార్లతో 
మాటా్లడుతూ చరిత్రాత్మకమైన చింతామణి న్టకం ప్రభుత్వం నిషేధించి, కళ్కార్ల మాటా్లడుతూ చరిత్రాత్మకమైన చింతామణి న్టకం ప్రభుత్వం నిషేధించి, కళ్కార్ల 
పటటీకొటిటీందని, కళ్కార్లకు జనస్న పార్టీ నంచి సంపూర్ణ మదదేతు ఉంట్ందని, ఈ పటటీకొటిటీందని, కళ్కార్లకు జనస్న పార్టీ నంచి సంపూర్ణ మదదేతు ఉంట్ందని, ఈ 
విషయానినా జనస్న అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ దృషటీలో పెడతానని తెలుప్తూ వ్రికి మదదేతు విషయానినా జనస్న అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ దృషటీలో పెడతానని తెలుప్తూ వ్రికి మదదేతు 
పలికార్. ఇట్వంటి విపత్కర పరిస్థతులో్ల ప్రభుత్వం కళ్కార్లన ఆదుకోకపోగా, ఇలా పలికార్. ఇట్వంటి విపత్కర పరిస్థతులో్ల ప్రభుత్వం కళ్కార్లన ఆదుకోకపోగా, ఇలా 
ఇబ్ందులు పెటటీడం సరికాదని, చింతామణి న్టకం ప్రదరిశించకూడదననా జి.ఓ ప్రభుత్వం ఇబ్ందులు పెటటీడం సరికాదని, చింతామణి న్టకం ప్రదరిశించకూడదననా జి.ఓ ప్రభుత్వం 
వెనకి్క తీసకోవ్లని డిమాండ్ చేశార్.వెనకి్క తీసకోవ్లని డిమాండ్ చేశార్.

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

విద్్యర్థుల ప్రాణాలతో చెలగాటమా..?: పాలవలస యశస్్వ
• విదాయూసంసథిలను తాతాకాలికంగా మూసివేయాలి
• పిల్లలిని కాపాడాలి్సన బాధయూత ప్రభుతవింపై లేదా?
• స్పందంచకపోతే, విదాయూసంసథిలను మూసేభాదయూత జనసేన తీసుకుంటంద.

శతఘ్నా న్్యస్: విజయనగరం, జిలా్లలో 
విదా్యసంస్థలన తాతా్కలికంగా మూసవేస, 
కరోన్ బారినంచి విదా్యర్్థలన, విదా్యర్్థల 
తలి్లదండ్రులన, అధా్యపకులన కాపాడాలని 
జనస్న పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కార్యదరిశి, 
విజయనగరం అసంబీ్ల ఇంచార్జి పాలవలస 
యశస్వ సోమవ్రం ఉదయం జిలా్ల కల్కటీర్ 

ఎ.సూర్యకుమారి మరియు జిలా్ల విదా్యధికారి అడిషనల్ డైర్కటీర్ లకు వినతిపత్రానినా ఇచాచొర్. 
ఈ సందరభింగా ఆమ మాటా్లడుతూ దేశంల్నే కాకుండా రాష్టంలో కూడా వేల సంఖ్యలో 
జనం కరోన్ బారిన పడుతున్నారని, ఈ విషయానినా దృషటీలో పెట్టీకుని ప్రభుత్వం తగు చర్యలు 
తీసకోవ్లి్సంద్ పోయి, మూర్ంగా ప్రవరితేసతేందని, స్ధారణంగా పల్లలో్ల వ్్యధినిరోధక 
శకితే తకు్కవ ఉంట్ందని, కనీసం పాఠశాలలో్ల కరోన్ నియమాలన పాటించటే్లదని, ఈ 
సమయంలో బడులు నిర్వహించడం పట్ల జనస్న పార్టీ తీవ్ంగా వ్యతిరేకిసోతేందని అన్నార్. 
విదా్యసంస్థలన కొద్దేరోజ్లు మూసవేయా్యలనే ప్రతిపాదనకు విదా్య శాఖ మంత్రి సరేష్ 
మాటా్లడుతుననా తీర్ చూసతేంటే విదా్యర్్థల ఆరోగ్యంపై ఎంత నిర్లక్యంగా వ్యవహరిసతేన్నారో 
అరధిం అవుతుందని దుయ్యబటాటీర్. నేటి బాలల్ రేపటి పౌర్లని వైస్్సర్్సపీ న్యకులు 
సమావేశాలో్ల మాటా్లడటమే తప్ప వ్రి ఆరోగ్యం కోసం పటిటీంచుకోవడం ల్దని, బహుశా 
వ్రికి ఓట్ హకు్క ల్దని నిర్లక్్యం చేసోతేందని అన్నార్. అందుకనే కరోన్ అదుప్లోకి 
వచేచొ వరకు రాష్టవ్్యపతేంగా ఉననా విదా్యసంస్థలన తాతా్కలికంగా మూసవేస కరోన్ నంచి 
విదా్యర్్థలన కాపాడాలని జనస్న పార్టీ డిమాండ్ చేసతేందని తెలిపార్. ల్నిపక్ంలో 
పాఠశాలలు మూస్ భాద్యతలు జనస్న పార్టీ తీసకుంట్ందని హెచచొరించార్. ఆమతో 
పాట్గా జిలా్ల చిరంజీవి యువత అధ్యక్షుడు, జనస్న పార్టీ సీనియర్ న్యకులు తా్యడ 
రామకృష్్ణరావు(బాలు), యరానాగుల చక్రవరితే, రాగోలు స్యికిరణ్ తద్తర్లు పాల్గున్నార్.

జనసేన ఆధ్వర్యుంల్ ట్రానాసుఫారమీర్ ర్పేర్
శతఘ్నా న్్యస్: కృష్్ణజిలా్ల, గుడివ్డ 
నియోజకవరగుం, ఎనీటీఆర్ కాలనీలో గత 
కొద్దేకాలంగా ట్రాన్్సఫార్మర్ దగగుర విదు్యత్ 
వైర్్ల నంచి నిప్్ప రవ్వలు రావడం, అవి 
కిందకు వేళ్డుతూ ఉండడం, ట్రాన్్సఫార్మర్ 
ఎతుతే కన్నా వైర్్ల కిందకి ఉండటంతో ఎర్తే 
వైర్్ల సరిగా ల్కపోవడం దా్వరా ట్రాన్్సఫార్మర్ 
పక్కనే చెతతే వేయడంతో పాట్ పందులు 
గుంప్లుగా తిరిగి సంచరిసూతే ఉండటం 

వల్ల అదే ప్రధాన రహదారి కావడంతో ట్రాన్్సఫార్మర్ నంచి నిప్్పరవ్వలు రాజ్కుని 
పక్కనే ఉననా చెతతే తగలబడి భయభ్ంతులకు గురవటం జర్గుతుంద్. ప్రజలినా దృషటీలో 
పెట్టీకొని ఇట్వంటి సంఘటనలు ప్నరావృతం కాకూడదని ముందసతే చర్యగా జనస్న 
న్యకులు లక్ష్మీకాంత్ స్పంద్ంచి విదు్యత్ శాఖ వ్రికి వినతిపత్రం దా్వరా అందజేస, 
కాలనీలో అట్వంటి సమస్యలు ఉననా ట్రాన్్సఫార్మర్లని విదు్యత్ శాఖ వ్రి సహాయంతో 
రిపేర్ చేయించడంతో పాట్ దగగుర్ండి పర్యవేక్ంచడం జరిగింద్.

రంగుల ఉత్సవంలో అమ్మవారికి అపచారం
*పార్టీ జండాలతో, న్యకుల పేర్లతో జేజేలు.. అమ్మవ్ర్ క్మించర్.
*అనినా చూసూతేనే ఉంటార్.. ఈమని కిషోర్ కుమార్

శతఘ్నా న్్యస్:  ప్రతి ర్ండు 
సంవత్సరాలకి ఒకస్రి జరిగే 
పెనగంచిప్రోలు అమ్మవ్రి రంగుల 
మహోత్సవ కార్యక్రమంలో ఈ ఏడాద్ 
రాజకీయం అంట్కుంద్, అంటించార్ 
మరి దీనిని జనస్న పార్టీ తర్ప్న 
ఒక స్మాన్య భకుతేనిగా, అమ్మవ్రి 
భకుతేల తర్ప్న తీవ్ ఆగ్రహం వ్యకతేం 
చేసతేన్నామని మీడియా ముఖంగా 

ఈమని కిషోర్ కుమార్ తెలిపార్. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన మాటా్లడుతూ 
అమ్మవ్రి రంగుల మహోత్సవ కార్యక్రమంలో ఎదో సనిమాకి సంబంధించిన 
ఎడు్ల వచాచొయని ఇదే అవకాశంగా తీసకుని కొంత మంద్ టీడ్పీ కార్యకరతేలు 
ఒక వ్హన్నినా ఏరా్పట్ చేసకుని ఎనీటీఆర్ బొమ్మలు పెట్టీకుని వ్రి పార్టీ 
జండాలతో పార్టీ న్యకుల పేర్్ల పెటిటీ జేజేలు కొటాటీర్ అని, మరి దీనినా చూస 
మేము ఏమైన్ తకు్కవ అని అధికార పార్టీ వ్ర్ కూడా వ్రి జండాలతో వీరి 
లాగానే ప్రవరితేంచడం మొదలు పెటాటీర్ అని, దీనినా చూసతేననా భకుతేలు తీవ్ 
అసహన్నికి గురయా్యరని, అదే విధంగా అమ్మవ్రి రంగుల మహోత్సవ్నినా 
కూడా అవమాన పరిచారని, అమ్మ అనినా చూసూతే ఉంట్ందని మూల్యం తప్పక 
చెలి్లంచుకుంటారని ఆయన తెలిపార్. ఆలయ అధికార్లు, పోలీస్ డిపార్టీ్మంట్ 
వ్ర్ కూడా తగు చర్యలు తీసకుని కటటీడి చేయటంలో విఫలం అయా్యరని, 
స్్థనికంగా ఉననా న్యకులు ఉదయభాన, తాతయ్య మరి వ్ర్ కూడా ఇలాంటి 
చర్యలకు పాల్పడకుండా మీ కార్యకరతేలకు కూడా చెప్్పకోవ్లి్సన బాధ్యత మీపై 
ఉందని, మరి తిర్గు ప్రయాణంలో అయిన సరే అమ్మవ్రిని భకితే శ్రదధిలతో, 
మేళతాళ్లతో స్గనంపవలి్సనద్గా ఆలయ అధికార్లన, పలిస్ వ్రిని 
కోర్చున్నాము అని ఆయన తెలిపార్.

కరోనా బ్ర్న విద్్యర్థులు, పట్టుంచుకోని 
ప్రభుత్వుం: 

పవన్ కుమార్

శతఘ్నా న్్యస్: 
కరూనాల్, రాష్టీంలో 
కరోన్ కసలు 
రోజ్ రోజ్కు 
ప్ర మా ద క ర ం గా 
పె ర్ గు తు న నా 
ప్రభుత్వం విదా్యర్్థల 
ఆరోగ్య సంరక్ణపై 
శ్రదదే ల్కుండా 

పాఠశాలలు నిర్వహించడం వలన కరోన్ బారిన పడుతుననా పల్లల 
సంఖ్య క్రమక్రమంగా పెర్గుతుందని జనస్న పార్టీ కరూనాల్ జిలా్ల 
న్యకులు పవన్ కుమార్ తెలిపార్. కరూనాలులో సోమవ్రం ఏరా్పట్ 
చేసన సమావేశంలో వ్ర్ మాటా్లడుతూ కరోన్ కసల పెర్గుదల 
వలన పల్లల తలితండ్రులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారని చాలా 
వరకు పాఠశాలలకు పల్లలన పంపంచడం ల్దని కరోన్ బారినపడి 
బాధపడుతుననా పల్లల సంఖ్య క్రమంగా పెర్గుతుందని వైద్య నిప్ణులు 
చెబ్తున్నార్. ప్రభుత్వం కనీసం తమ బిడ్డల ఆరోగ్యం విషయంలో తలి్ల 
తండ్రులు పడుతుననా ఇబ్ందులన పరిగణించాలి, కరోన్ తగుగుముఖం 
పటేటీ వరకు పాఠశాలలకు సలవులు ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశార్. 
ఫీవర్ సరే్వలు చెబ్తుననా విషయాలు ఆందోళన కలిగిసతేన్నాయని ప్రతి 
నలుగురిలో ఒకర్ బాధపడుతున్నారని గణాంకాలు చెబ్తున్నాయని 
ప్రభుత్వ ఆసపత్రులో్ల తగిననినా టెసటీంగ్ కిట్్స అందుబాట్లో ఉంచి వ్సతేవ 
పరిస్థతులన పరిగణనలోకి తీసకొని నియంత్రణ చర్యలు చేపటాటీలన్నార్, 
మొననా 4 వేల కసలు నేడు 14 వేలకు పైగా కసలు వచాచొయని ఇలాగే 
కొనస్గితే వైదు్యలు ఆసపత్రి సబ్ంద్ కూడా కరోన్ బారినపడితే 
వైద్యస్వలకు అవ్ంతరాలు ఎదురవుతాయని హెచచొరించార్. ప్రభుత్వం 
పాఠశాలలకు సలవులు ప్రకటించకుండా కొనస్గిస్తే రోజ్వ్రి హాజర్ 
సంఖ్య తగుగుతుందని చివరకు ప్రభుత్వం ఇచేచొ అమ్మవడి పథకానికి అర్హుల 
కంటే అనర్హులు ఎకు్కవవుతారని అందుక సలవులు ప్రకటించడంలో 
జాప్యం చేసతేన్నారేమో అని ఎదేదేవ్ చేశార్.

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

శతఘ్నా న్్యస్:  కరోన్ పాజిటివ్ రేట్ దేశ 
వ్్యపతేంగా ఎకు్కవగా వుననా తర్ణంలో 
మన రాష్టంలో పాఠశాలలో్ల చదువు 
స్గించి పల్లల విషయంలో నిర్లక్్యంగా 
వ్యవహరిసతేననా రాష్ట ప్రభుత్వం, వెంటనే 
వెనకి్క తగిగు పాఠశాలలు మూతవేస ఆనె్్లన్ 
కా్లసలు నిర్వహించాలి్సంద్గా డిమాండ్ 
చేసన జనస్న చితూతేర్ జిలా్ల ప్రధాన 
కార్యదరిశి దారం అనిత.

కరోనా పై ప్రభుతవిం నిర్లక్ష్య వైఖరి: దారం అనిత కరోనా కేసులు పెర్గుతుంటే పాఠశాలలు 
నిర్వహిసుతిన్న ప్రభుత్వుం: బీగాల అర్ణ

శతఘ్నా న్్యస్:  చితూతేర్, జనస్న పార్టీ ఆదేశాల మేరకు చితూతేర్ జిలా్ల సబ్ 
కల్కటీర్ కి వినతిపత్రం అందజేసన జిలా్ల సంయుకతే కార్యదరిశి మరియు చంద్గిరి 
నియోజకవరగు న్యకురాలు బీగాల అర్ణ. కరోన్ కసలు ప్రమాదకరంగా 
పెర్గుతుంటే పాఠశాలలు నిర్వహిసతేననా ప్రభుత్వం పల్లలు కరోన్ బారిన 
పడకుండా ఫిబ్రవరి ర్ండో వ్రం వరకు విదా్యసంస్థలు సలవు ఇవ్్వలని జనస్న 
పార్టీ తర్ప్న కోరడం జరిగింద్. స్నకూలంగా స్పంద్ంచిన చితూతేర్ జిలా్ల సబ్ 
కల్కటీర్ రండ్ టేబ్ల్ సమావేశంలో ఈ విషయం గురించి చరిచొస్తేమని హామీ 
ఇవ్వడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో ఈశ్వర్ రాయల్, బాలు రాయల్, చరణ్ 
రాయల్, జన్ర్థన్ పాల్గున్నార్.

పాకాల ముండలుం ద్మలచెర్వు గ్రాముంల్ గడప 
గడపకు జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: చితూతేర్, జనస్న 
పార్టీ సదాధింతాలన గడప గడపకు 
చేరేలా జనస్న పార్టీ చితూతేర్ జిలా్ల 
కార్యదరిశి ఎం.న్సీర్ ఆధ్వర్యంలో 
పాకాల మండలం దామలచెర్వు 
గ్రామంలో ప్రజలకు అంద్ంచి జనస్న 
పార్టీ 2024లో అధికారంలోకి 
వస్తే జరిగే మేలున పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆశయాలన వివరించడం జరిగింద్. 
ఈ కార్యక్రమంలో పాకాల మండల 
అధ్యక్షులు గుర్న్థ్ తలారి, జనస్న 
న్యకులు న్గూర్ బాష్, చరణ్, 

ష్జహాన్, రహంతుళ్ళ, మస్తేన్, నౌమూన్, చాంద్ బాష్, సబ్రహ్మణ్యం, 
చలపతి, అహ్మద్ మరియు జనసైనికులు పాల్గున్నార్.

రైలే్వ భూముల నిరా్వస్తలకు జనసేన డిమాుండ్

శతఘ్నా న్్యస్: మంగళగిరి 
నియోజకవరగుం, తాడేపలి్ల 
మండలంలోని ఇంద్రానగర్ 
దగగుర గల రైల్్వ భూములలో 
70 సంవత్సరాల నంచి 
నివ్సం ఉంట్ననా దాదాప్ 
1500 కుట్ంబాలన రైల్్వ 
అధికార్లు తొలగించాలని 
నోటీసలు ఇవ్వడం జరిగింద్. 
దీనినా వ్యతిరేకిసూతే బాధిత 
కుట్ంబ సభు్యలు 5 రోజ్ల 
నంచి దీక్ చేపటాటీర్, దీక్కు 
మదదేతుగా జనస్న పార్టీ 
మంగళగిరి నియోజకవరగు 
ఇన్చొరిజి చిల్లపలి్ల శ్రీనివ్సరావు 

మరియు జనస్న పార్టీ రాష్ట కార్యదరిశి విజయ శేఖర్ బాధిత కుట్ంబాలకు మదదేతు 
తెలుపటం జరిగింద్. ఈ విషయానినా జనస్న అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ దృషటీకి 
తీసకెళ్తేమని చిల్లపలి్ల శ్రీనివ్సరావు బాధితులకు హామీ ఇచాచొర్. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనస్న న్యకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గున్నార్.

పుంట నష్టపోయిన రైతలన ఆదుకోవాల్: జగ్య్యపేట 
జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: కృష్్ణ జిలా్ల, 
జగగుయ్యపేట నియోజకవరగుం 
పంట నషటీపోయిన రైతులన 
ఆదుకోవ్లని వత్సవ్యి మండల 
జనస్న పార్టీ అధ్యక్షులు రేగండ్ల 

వెంకటరామయా్య(గోవింద్) ఆధ్వర్యంలో వత్సవ్యి మండలం తహసీలాదేర్ కి 
వినతిపత్రం అంద్ంచార్. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటా్లడుతూ రైతుల నంచి 
ధాన్యం కొనగోలు చేయాలనీ కొనగోలు చేసన ధాన్యంకు సంబంద్ంచిన డబ్్లు 
రైతుల ఖాతాలో్ల వేయాలని అకాల వరా్షలు మరియు చీడ ప్ర్గులు వల్ల నషటీపోయిన 
రైతులన ఆదుకోవ్లని వితతేన్లు ఎర్వుల ధరలన మరియు న్ణ్యతన ప్రభుత్వం 
భాద్యత వహించి నియంత్రించాలని అదేవిదంగా మండలంలోని మిరిచొ రైతులు 
బాగా నషటీపోయారని సమార్గా ఎకరానికి నలభై కి్వంటాలకు పైగా పండవలసన 
మిరిచొ పంట ఎర్రనలి్ల మరియు నల్ల తామర రోగాల వ్్యపతే ఉదృతంగా ఉండటం 
వలన ర్ండు మూడు కి్వంటాలక పరిమితం అయి్యందని రైతులకు తప్పకుండ 
నషటీపరిహారం అంద్ంచాలని రైతులున ఆదుకోవలసన భాద్యత ప్రభుతా్వనికి 
ఉందన్నార్. ఈ కార్యక్రమంలో జొననాల రామకోటేశ్వరరావు, తుడుము శైలజ, 
రవి, చలా్ల నరసంహారావు, పవన్, మలి్లకార్జినరావు, మహేష్, గోపీచంద్, కిషోర్, 
జానీ తద్తర్లు పాల్గున్నార్.

విజయవుంతుంగా గార ముండలుం పోర్్ట కళుంగపట్నుం 
జనసేన పర్చయ వేదక

శతఘ్నా న్్యస్: శ్రీకాకుళం నియోజకవరగుం గార మండలం పోర్టీ కళంగపటనాం 
పరిచయ వేద్కకు గార మండలం జనస్న న్యకులు గుంట్ శ్రీన పలుప్ మేరకు 
ముఖ్య అతిథులుగా శ్రీకాకుళం నియోజకవరగు ఇంచార్జి కోరాడ సరే్వశ్వరరావు, 
శ్రీకాకుళం జిలా్ల వీరమహిళ ఎచెచొర్ల నియోజకవరగు జనస్న న్యకురాలు శ్రీమతి 
సయ్యద్ కాంతి శ్రీ పాల్గున్నార్. కోరాడ సరే్వశ్వరరావు మాటా్లడుతూ గ్రామ స్్థయి 
బలోపేతం కోసం జనసైనికులతో చరిచొంచి. ప్రతి గ్రామంలో కూడా మన పార్టీ 
జండా ఎగురవేస్లా మనం కషటీ పడాలి అని జనసైనికులకు తెలియజేశార్. కాంతి 
శ్రీ మాటా్లడుతూ జనస్న పార్టీ సదాధింతాలన జనసైనికులకు వివరిసూతే… ఈ 
పరిచయ వేద్కకు వచిచొన ప్రతి ఒక్క జనసైనికులకు ధన్యవ్దాలు తెలియజేశార్ 
అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీకాకుళం న్యకులు ఉదయ్ శంకర్, గుర్ప్రస్ద్, 
బాబాజీ, స్యి, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గున్నార్.
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