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విశ్వమానవ కళ్యాణానికి భారత్ ఆలంబన కావాలి
• భారతీయులందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకంక్షలు

భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్ం పరిఢవిల్లడానికి మన 
రాజా్ంగమే మూలమని మనం గరవాంగా చెప్పుకోవచ్చు. 
అటువంటి రాజా్ంగం అమలులోకి వచ్చున జనవరి 26 
మనందరికీ ఎంతో ప్ణ్దినం. భారతావని సరవాసతాతాక 
స్రవాభౌమ దేశంగా ఆవిర్భవించ్న ఈ శుభ తరుణానిని 
ప్రస్కరించ్కుని భారతీయులు అందరికీ నా తరఫున, జనసేన 
పార్టీ తరఫున 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకంక్షలు 
అంటూ ఆ పార్టీ అధ్క్షులు పవన్ కళ్్ణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల 
చేశారు. మన దేశం చ్రంతనమైన, పటిషటీమైన, సుసంపననిమైన 
గణతంత్ర రాజ్ంగా శోభిల్లడానికి రాజా్ంగం ద్వారా ప్రాణ 
ప్రతిష్ఠగావించ్న రాజా్ంగ రూపకలపున స్రధి డాకటీర్ బి.ఆర్.
అంబేడ్కర్, రాజా్ంగ పరిషత్ సభ్్లకూ ఈ సందర్భంగా 
ప్రణామాలు అరిపుసుతానానిను. రాజా్ంగ నిరామాతలు దేశ ప్రజలకు 
అందించ్న సమనా్యం, సేవాచ్ఛ, సమానతవాం, సోదర భావం, మత సేవాచచు అప్రహతిహతంగా వరిథిల్్లలని… విశవాశాంతికి, విశవామానవ సౌబ్రాతృతావానికి, 
విశవా కళ్్ణానికి భారతదేశం ఆలంబన కవాలని మనస్రా కోరుకుంటునానినని పవన్ కళ్్ణ్ అనానిరు.
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పద్మ పురస్కారాలకు ఎంపికైనవారికి అభినందనలు: పవన్ కళ్యాణ్
గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కంద్ర ప్రభ్తవాం ప్రకటించ్న 
పదమా ప్రస్్కరగ్రహీతలో్ల స్థినం పందిన తెలుగువారికి నా 
తరఫున, జనసేన పక్షాన హృదయపూరవాక అభినందనలు 
తెలియచేసుతానానినంటూ ఆ పార్గీ అధ్క్షులు పవన్ కళ్్ణ్ 
ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. కోవిడ్ మహమామారిని అదుప్ 
చేసేందుకు విసతాృత ప్రయోగాలు చేసి వా్కి్సన్ ఆవిష్కరించ్ 
ప్రపంచానికి అందించ్. మన దేశ పరిజాఞాన విశిషటీతను చాటిన 
భారత్ బయోటెక్ సంసథి కృషికి గాను ఆ సంసథి వ్వస్థిపకులు 
డా.కృష్ణ ఎల్్ల, శ్రీమతి సుచ్త్ర ఎల్్లలకు పదమాభూషణ్ ప్రస్్కరం 
దక్కడం ముద్వహం. స్ఫ్టీ వేర్ రంగంలో తెలుగువారి ఖ్్తి 

చాటిన మైక్రోస్ఫ్టీ సి.ఈ.ఓ. సత్ నాదెళ్ళతోపాటు గూగుల్ సీఈవో, మన దక్షిణ భారతీయుడు సుందర్ 
పిచాయ్, కోవిడ్ వా్కి్సన్ అందించ్న సీరం సంసథి ఛైరమాన్ సైరస్ పూనావాల్ పదమాభూషణ్ అవారుడుకు 
ఎంపికచేయడం సముచ్తం. దేశ రక్షణ కోసం విశిషటీ సేవలందించ్ ఇటీవల హెలికపటీర్ ప్రమాదంలో 
ప్రాణాలు కోలోపుయిన సీడీఎస్ బిపిన్ రావత్ కు పదమావిభూషణ్ ప్రకటించ్ ఆయన సేవలకు స్రథికత 
కలిగంచారు. తెలుగు స్హిత్ం, ఆధ్్తిమాక అంశాలపై స్ధికరత కలిగన ప్రవచనకరతా, అవధ్ని గరికపాటి నరసింహారావు, ప్రముఖ ఆర్థిపెడిక్ వైద్ నిప్ణులు, 
పోలియో నిరూమాలన మిషన్ లో కీలకంగా వ్వహరిస్తా పేదలకు వైద్ం అందించే డా.సుంకర వంకట ఆదినారాయణరావు, అరుదైన కిన్నిర వాయిద్ంపై సంగీతం 
పలికించే దర్శనం మొగులయ్, ప్రముఖ కూచ్పూడి నృత్కళ్కరిణి శ్రీమతి పదమాజా రెడిడు, కళ్కరులు రామచంద్రయ్, ప్రముఖ నటి శ్రీమతి షావుకరు జానకి లను 
పదమాశ్రీ ప్రస్్కరానికి ఎంపిక చేయడం ఎంతో సంతోషానిని కలిగంచ్ంది. భద్రాచలం దేవాలయం ఆస్థిన విద్వాంసులుగా సేవలందించ్న నాదసవార కళ్కరులు దివంగత 
గోసవీడు షేక్ హసన్ ని పదమాశ్రీ అవారుడుకు ఎంపిక చేయడం ద్వారా ప్రచారానికి దూరంగా కళ్ సేవ చేసేవారిని, సంఘ సేవకులను నరంద్ర మోడీ ప్రభ్తవాం గురితాసుతాందని 
మర్స్రి వల్లడందని పవన్ కళ్్ణ్ తెలిపారు. 

ఈ అనాది గంతుకకు అరుదైన పురస్కారం 
అపురూపం, తెలంగాణకు గర్వకారణం

భీమా్లనాయక్ పాట ద్వారా తెలుగు రాషా్రాలో్ల గురితాంప్ సంపాదించ్ కిన్నిర మొగలయ్, అరుదైన కిన్నిర 
వాయిద్ంపై సంగీతం పలికించే దర్శనం మొగులయ్ కి పదమాశ్రీ రావటం గరవాకరణం ఉందని జనసేన 
పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంచార్జ్ శంకర్ గౌడ్ ఆనందం వ్కతాం చేశారు.

కిన్నెర మొగులయయా గారికి కంద్ర పురస్కారం...
కొనిని న్లల క్రితం కొంతమందికి మాత్రమే తెలిసిన పేరు నేడు దేశమంతా మారుమోగుతంది. ప్రముఖ 
కళ్కరుడు శ్రీ కిన్నిర మొగులయ్ కు కంద్ర ప్రభ్తవాం పదమాశ్రీ అవారుడు ప్రకటించ్ంది. గత కొంత కలం 
నుండి తెలుగు ప్రజల ఆదరాభిమానాలు పందుతనని మొగులయ్ను ప్రజలకు పరిచయం చేసింది శ్రీ 
పవన్ కళ్్ణ్ గారు. పరిచయం చేయడమే కకుండా ఆయన ఆరిథిక పరిసిథితి బాలేదు అని తెలుసుకునని 
జనసేనాని ఆరిథిక సహాయం సైతం అందించారు. ‘పవన్ కల్్ణ్ లెరినింగ్ సంటర్ ఫర్ హ్్మన్ 
ఎకి్సలెన్్స’ ద్వారా రూ.2 లక్షలు సహాయం చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అమ్రాబాద్ రిజర్వా ఫారెస్టీ 
ప్రాంతానికి చెందిన శ్రీ మొగులయ్ గారు 12 మెట్ల కిన్నిరపై సవారాలు పలికిస్తా గానం చేసే అరుదైన 
కళ్కరుడు. కళ్కరులను ఎల్లప్పుడూ ఆదుకునే పవన్ కళ్్ణ్ గారు మొగులయ్ కు ఆరిథిక సహాయం 
చేయడమే కకుండా బీమా్ల నాయక్ సినిమా నుండి విడుదలైన టైటిల్ స్ంగ్ పాడే అవకశం కలిపుంచారు. ఇపపుటిక ఈ పాట తో మొగులయ్ గారికి అనేక ప్రశంసలు 
లభించాయి. మొగులయ్ గారికి శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఆరిథిక సహాయం అందించ్న విషయం తెలుసుకునని తెలంగాణ గవరనిర్ శ్రీమతి తమిలిశై సౌందరరాజన్ గారు 
పవన్ కళ్్ణ్ గారిని ప్రశంసించారు. ఈ సహాయం మరింత మందికి స్ఫూరితానిసుతాంది అని కొనియాడారు.

బీజేపీ నేతల అరెస్టు అప్రజాస్్వమికం
నిరసన కర్క్రమాలు చేపటటీడం.. వాసతావాలు తెలుసుకొనేందుకు 
క్షేత్రస్థియిలో పర్టించడం ప్రజాస్వామ్ంలో రాజకీయ పార్టీల 
బాధ్త. ఆ బాధ్తతోనే బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు గుడివాడ వళతాంటే 
అడుడుకొని అరెసుటీ చేయడం అప్రజాస్వామికమని జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వ్వహారాల కమిటీ ఛైరమాన్ నాదెండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో 
విమరి్శంచారు. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్క్షులు సోము వీర్రాజు, ఎంపీ సి.ఎం.
రమేశ్, ఎమెమాల్్సలు పి.వి.ఎన్.మాధవ్, వాకటి నారాయణరెడిడు, ఇతర 
నాయకులను అరెస్టీ చేయడానిని ఖండిసుతానానిం. గుడివాడలో జరిగన 
పరిణామాలపై వివరణ ఇవావాలి్సన బాధ్త ప్రభ్తవా యంత్ంగంపైనే 
ఉందని నాదెండ్ల మనోహర్ సపుషటీం చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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కోసూరు మండలం బయయావరంలో జనసేనలో చేరికలు

శతఘ్ని న్్స్: గుంటూరు జిల్్ల, 
పెదకూరపాడు నియోజవరగీం, 
కోస్రు మండలం, బయ్వరంలో 
సోమవారం పెద్దలు 20 మంది 
జనసేన పార్టీలోకి జాయిన్ అవడం 
జరిగంది. ఈ కర్క్రమంలో 
జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గీనానిరు.

యూరియా, డిఏపీ అందక తీవ్ర ఇబ్ందులకు గురవుతుననె ఆత్మకూరు రైతంగం: నలిశెట్టు శ్రీధర్
శతఘ్ని న్్స్: ఆతమాకూరు నియోజకవరగీంలో రైతాంగం యూరియా, డిఏపీ అందక తీవ్ర ఇబ్ందులకు గురవుతనానిరని ఆతమాకూరు నియోజకవరగీ జనసేన పార్టీ ఇనాచుర్జ్ 
నలిశెటిటీ శ్రీధర్ పేర్్కనానిరు. గత రెండు సంవత్సరాలుగా వచ్చున తఫానులు మరియు వరదల కరణంగా నియోజకవరగీంలోని రైతాంగం పూరితాగా నషటీపోయిందని, వారిని 
ఆదుకోవడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్తవాం పూరితాగా విఫలమైందని పేర్్కనానిరు. గత రెండు సంవత్సరాల నుంచ్ వచ్చున వరదల కరణంగా దెబ్తినని సంగం మండలం కోలగట్ల 
గ్రామానికి చెందిన ఆకవా రైత పెంచల రెడిడు, ఆకవా పంట వరదలకు కొటుటీకుపోయి అప్పులపాలైన కరణంగా ఆతమాహత్కు పాలపుడిన సంగతి తెలిసిందే. ఇల్ నియోజకవరగీ 
వా్పతాంగా, పెనాని పరివాహక ప్రాంతంలో ఎందర్ అననిద్తలు సరవాసవాం కోలోపుయి దికు్కతోచని సిథితిలో ఉనానిరు. ఇల్ మర్ అననిద్త తన ఉసురు తీసుకోక ముందే, 
వంటనే ప్రభ్తవాం సపుందించ్, వరదల కరణంగా దెబ్తినని ప్రతి రైతకు నషటీపరిహారం చెలి్లంచాలని జనసేన పార్టీ డిమాండ్ చేసుతాంది. వరుసగా రెండు సంవత్సరాలు 
వరదల కరణంగా పంట నషటీపోయినపపుటికీ, తిరిగ రైతలు వ్వస్య పనులను మొదలు పెట్టీరు. చెరువులో్ల నీరు ప్ష్కలంగా ఉనని నేటి పరిసిథితలో్ల, సకలంలో 
రైతలకు ఎరువులను అందించడంలో, ప్రభ్తవాం విఫలమైందనానిరు. ఆతమాకూరు నియోజకవరగీంలో ప్రధ్నంగా సిండికట్ ఫారమార్్స కోపరటివ్ సొసైటీ మరియు ప్రైవేట్ 
డీలర్ల ద్వారా రైతలకు ఎరువులు సరఫరా జరుగుతూ ఉండేది. ప్రసుతాత ప్రభ్తవా విధ్నాల కరణంగా ఎరువులు అందక రైతలు తీవ్రమైన ఇబ్ందులకు గురవుతనానిరు. 
డీలర్లకు ఎరువుల కట్యింప్ల విషయంలో దేశవా్పతాంగా ఒక విధ్నం ఉండగా మన రాష్ట్రంలో దీనికి భిననింగా ఉంది. రైత భర్స్ కంద్రాలో్ల ఎరువులు అమమాడం కోసం 

ఆతమాకూరు నియోజకవరగీంలో ప్రధ్న సరఫరాద్రులయిన సిండికట్ ఫారమార్్స 
కోపరటివ్ సొసైటీ మరియు ప్రైవేట్ డీలర్లకు కంపెనీల నుంచ్ ఇండంట్ ప్రకరం 
ఎరువులు రాకుండా ఈ ప్రభ్తవాం అడుడుపడుతంది. ఫారమార్్స కోపరటివ్ సొసైటీలకు 
మరియు డీలర్లకు వ్వస్య శాఖ అనుమతితోనే కంపెనీలు, ఎరువులు సపె్్ల 
చేయాలనని ప్రసుతాత ప్రభ్తవా విధ్నం వల్ల ఎరువుల కట్యింప్లో్ల, అధికరులు 
కోత విధిసుతానానిరు. ఎరువులో్ల అధికభాగం ఆర్్కెల క మళ్్లసుతానానిరు. కనీ 
ఆర్్కలలో అనిని రకల ఎరువుల లభ్త లేకపోగా, సేంద్రియ ఎరువులు కొనుగోలు 
చేసేతానే డీఏపీ, యూరియా, పట్ష్ ల్ంటి ఎరువులు ఇస్తామంటునానిరని రైతలు 
వాపోతనానిరు. దీనికితోడు గత సంవత్సరంతో పోలిసేతా ఎరువుల ధరలలో 30 నుండి 
40 శాతం పెరుగుదల ఉంది. అసలే గత రెండు సంవత్సరాలుగా అకల వరాషాలు, 
వరదలు, తఫాను కరణంగా దెబ్తినని రైతాంగానికి ఈ పెరుగుదల గోరు చ్టుటీ 
మీద ర్కలి పోటుగా తయారయింది. ఇపపుటికైనా ప్రభ్తవాం రైతననిలు పడుతనని 
ఇబ్ందులను గమనించ్ సకలంలో రైతలకు ఎరువులు అందేల్ సరఫరాను 
సరళతరం చేయాలని, ఎరువుల కొనుగోలుపై రైతలకు ఇనుపుట్ సబి్సడీ ఇవావాలని 
జనసేన పార్టీ డిమాండ్ చేసుతాంది.

కరోనా సమయంలో జనసేన ఆపనని హస్ం
శతఘ్ని న్్స్: తూరుపుగోద్వరి, అమల్ప్రం రూరల్ చ్ంద్డ గరువులో కర్నా 
బారినపడి ఎవరైనా ఉంటే వారికి మందులు మరియు నిత్వసర వసుతావులు కూరగాయలు, 
బియ్ం మరియు భోజనాలు ఉచ్తంగా సరఫరాచేస్తామని చ్ందడగరువు జనసేన 
ఎంపిటిసి మోటూరి కనకదురగీ, జనసేన నాయకుడు మోటూరి వంకటేశవారావులు 
తెలిపారు. ఎవరికైనా ఇబ్ందిగా ఉంటే మా ఫోన్ న్ంబర్ కి: 7815875412 ఒక కల్ 
చేయండి మేము మీ ఇంటికి వస్తాము మీకు ఏ విధమైన సహాయం కవలి్సన మేము 
సిద్ంగా ఉనానిము అని తెలిపారు.

మిషన్ రియలైజబుల్ జనచైతనయా యాత్ర
శతఘ్ని న్్స్: తూరుపుగోద్వరి జిల్్ల, రాజోలు, ఓటర్లలో అవగాహన 
పెంపందించేందుకు, ప్రజలలో చైతన్ం కలిగంచేందుకు రాజోలు 
నియోజకవరగీము, గూడపలి్ల పలి్లపాలెం కు చెందిన ఎనానిరై 
ఈతకోట చ్నినిరాజు చేపటిటీన మిషన్ రియలైజబుల్ జనచైతన్ 
యాత్ర. పారదర్శకత లేని ప్రభ్తవా పాలన, ప్రజా ప్రతినిధుల 
అధికర దురివానియోగం, అవినీతి అధికరుల ల్ంచగండితనం పై 
అలుపెరుగని పోరాటం చేసుతానని ఈతకోట చ్నినిరాజు.

గుల్లవానిపేట గ్రామంలో పల్్ల పల్్లకు జనసేన
శతఘ్ని న్్స్: పలె్ల పలె్లకు జనసేన పార్టీ సిద్్ంతాలిని తీసుకువళ్్ల 
కర్క్రమంలో భాగంగా  నర్సంపేట నియోజకవరగీం ,పలకి 
మండలం, గుల్లవానిపేట గ్రామంలో కర్కరతాలతో నియోజకవరగీ 
నాయకులు జయరామ్  సమావేశమై పార్టీ బలోపేతానికి కృషి 
చేయాలని పార్టీ సిద్్ంతాలని ప్రజలలోకి తీసుకువళ్్లలి అని 
తెలిపారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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

శ్రీ కృష్ణ దేవరాయ యూనివరిసిటీలో “ఓటు హకుకా” 
పై జనసేన అవగాహనా కారయాక్రమం

శతఘ్ని న్్స్: అనంతప్రం, శ్రీ కృష్ణ దేవరాయ యూనివరి్సటి భగతసింగ్ 
స్టీడంట్ యూనియన్ ల్ డిపారెటీ్మంట్ అదవార్ంలో జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవం 
సందర్భంగా “ఓటు హకు్క” పై అవగాహన కలిగస్తా కర్క్రమం నిరవాహించడం 
జరిగంది. ఈ కర్క్రమంలో భగతసింగ్ యూనియన్ నాయకుడు మరియు 
జనసేన నాయకులు హెన్రీ పాల్ మాట్్లడుతూ… భారతదేశ సవాతంత్ర 
సమరయోధులు యొక్క తా్గానికి రాజా్ంగం ఆరిటీకల్ 326 తరుప్న ప్రతి 
ఒక్క పౌరుడుకి ఓటు హకు్క కలిపించ్ంది దీనిని ప్రతి ఒక్క పౌరుడు అవినీతితో 
కకుండా… నీతి, నిజాయితీతో ఓటుని సదివానియోగం చేసుకోవాలని 
పేర్్కనానిరు. ఈ కర్క్రమంలో “ల్” డిపారెటీ్మంట్ టీచ్ంగ్, నాన్ టీచ్ంగ్ స్టీఫ్ 
మరియు విద్్రుథిలు గరపపు, చైతన్, అంజినమమా, సంధ్ తరితరులు పాల్గీనానిరు.

పశువుల వింత వాయాధికి సంబంధించి వైద్యాధికారిని 
కలిసిన జనసేన 

శతఘ్ని న్్స్: చ్తూతారు జిల్్ల,  
సద్శివప్రం లో న్ల ర్జులుగా 
మేకలు, గర్రెలు వింత వా్ధితో 
మరణించటం జరుగుతంది ఈ 
విషయానిని గ్రామసుథిలు జనసేన 

పార్టీ దృషిటీకి తీసుకురావడం జరిగంది.జనసేన పార్టీ చ్తూతారు జిల్్ల కర్దరి్శ 
కొటేటీస్యి ఆధవార్ంలో సద్శివప్రం గ్రామానిని పర్టించ్, వైద్్ధికరికి 
వినతి పత్రం అందజేశారు.

కంకిపాడులో.. ‘జనసేన’ కారయాకర్తల .. సమావేశం

శతఘ్ని న్్స్: కృషా్ణ జిల్్ల జనసేన పార్టీ అధ్క్షులు బండ్రెడిడు రామ్ గారి ఆదేశాలు 
మేరకు కంకిపాడు మండల సమావేశం ఏరాపుటు చేయటం జరిగంది...పెనమలూరు 
నియోజకవరగీ నాయకులు ప్లి కమేశవారరావు గారు  కంకిపాడు మండల అధ్క్షులు 
ముపాపు రాజా గారు మండల జనసైనికులు అందరూ పాల్గీని విజయవంతం చేశారు

జగదిగిరిగుటటు డివిజన్ లో బసి్త దవాఖాన ఏరాపాటు 
చేయాలని జనసేన డిమాండ్ 

శతఘ్ని న్్స్: జగదిగీరిగుటటీ డివిజన్ జనసేన పార్టీ అధ్క్షులు వడ్లకొండ జీవన్ 
ఆధవార్ంలో బసీతా దవాఖ్న ఏరాపుటు కోసం నిరసన కర్క్రమం నిరవాహించడం 
జరిగంది. ఈ కర్క్రమంలో జనసేన పార్టీ గ్రేటర్ కమిటీ సక్రెటర్ నందగరి సతీష్ 
కుమార్ పాల్గీని మాట్్లడుతూ… దిగువ మధ్తరగతి, నిరుపేద కుటుంబాలు 
నివాసం ఉండే మన జగదిగీరిగుటటీ డివిజన్ పరిధిలోని బసీతాలకు ప్రభ్తవాం 
అందుబాటులో వైద్ సదుపాయాలు కలిపుంచలేక పోవడం చాల్ బాధ్కరం. ఈ 
ప్రాంతానికి బసీతా దవాఖ్న మంజూరు అయి ఆరు న్లలు కవసుతానాని, పలు పార్టీలు, 
సవాచచుంద సంసథిలు నిరసన గళ్నిని వినిపిసుతానాని, అధికరులు నాయకులు ఇనిని 
ర్జులుగా సథిల్నిని వతకుతనానిం అనే స్కు చెపపుడం హాస్్సపుదంగా ఉంది. 
ఇప్పుడేమో శ్రీనివాస్ నగర్ లోని మీ సేవ భవనంలో సగానికి గోడ కటిటీ అటు వైప్ మీ 
సేవ కరా్లయ పనులు, ఇటు వైప్ బసీతా దవాఖ్నను నిరవాహించాలని అధికరులు 
స్థినిక నాయకులు చూడటం చాల్ వుడూడురం. మోడల్ మారె్కట్ కోసం అంటూ 
రెండు అంతసుతాల ఈ భవనానిని నిరిమాంచ్ నిరుపయోగంగా వదిలేస్రు. అల్ంటి 
ఇరుకు భవనంలో కకుండా అధికరులు వంటనే తగు చర్లు తీసుకుని, అక్కడ 
బసీతా దవాఖ్న ఏరాపుటు పనులు ఆపేసి, రాజీవ్ గృహకలపు వద్ద గల మోడల్ మారె్కట్ 
కోసం అంటూ నిరిమాంచ్న ఈ భవనంలో, ప్రజల ఆర్గ్ పరిసిథితలు దృషిటీలో 
పెటుటీకుని బసీతా దవాఖ్న ఏరాపుటు చేయాలని జనసేన పార్టీ తరుప్న డిమాండ్ 
చేసుతానానిమని అనానిరు. ఈ కర్క్రమంలో రమేష్, శివ కళ్్ణ్, దురగీ ప్రస్ద్, 
విజయ్ రాజ్, వంకటేష్, కిరణ్, లక్ష్మణ్, ల్న వంకట్, గణేష్, సతీష్, నాగరాజు, 
ప్రవీణ్, రవీందర్ తదితరులు పాల్గీనానిరు.

శతఘ్ని న్్స్: ప్రముఖ స్వాతంత్ర్ 
సమరయోధులు శ్రీ నేతాజీ సుభాష్ 
చంద్రబోస్ గారి 125వ జయంతి 
సందర్భంగా 27 వ డివిజన్ కొతతావంతెన 
ఎదురుగా ఉనని నేతాజీ విగ్రహానికి  
27, 36వ డివిజన్ జనసేన అధ్క్షులు 
ద్సరి నాగరాజు, యాంపాటి ప్రభూజీ 
ఆధవార్ంలో జనసేన రాష్ట్ర కర్దరి్శ 
శ్రీ అమిమాశెటిటీ వాసు, విజయవాడ 
నగర అధ్క్షులు శ్రీ పోతిన మహేష్ 
గారితో కలిసి పూలమాలలు వేసి 
నివాళలు అరిపుంచ్ అనంతరం 
పేదలకు పండు్ల పంపిణీ చేశారు. 
 ఈ కర్క్రమంలో స్థినికి డివిజన్ 
నాయకులు పగడిపలి్ల గర్ష్, రాజనాల 
శ్రీను, బండారు వంశీ, సరా్దర్ శ్రీను, 
పల్కి శ్రీను, వాస్ అనిల్ మరియు 
దంగర రుద్ర తదితరులు పాల్గీనానిరు.

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

జనసేన సిద్ధంతాలలో ఒకటైన పర్యూవరణ పరిరక్షణ కోసం పోర్డుతునని జనసేన సిద్ధంతాలలో ఒకటైన పర్యూవరణ పరిరక్షణ కోసం పోర్డుతునని 
జనసేన ఎనానిరై యెనుముల వంకటపతిర్జజనసేన ఎనానిరై యెనుముల వంకటపతిర్జ

శతఘ్ని న్్స్:  కోనసీమలో ఓయనీజ్సీ వల్ల జరుగుతననిటువంటి పరా్వరణ కలుషా్నిని మరియు ఓయనీజ్సీ సిఎస్్సర్ శతఘ్ని న్్స్:  కోనసీమలో ఓయనీజ్సీ వల్ల జరుగుతననిటువంటి పరా్వరణ కలుషా్నిని మరియు ఓయనీజ్సీ సిఎస్్సర్ 
ఫండ్్స పక్క ద్రి పడుతంటే, అడగవలసిన స్థినిక ప్రజా ప్రతినిధులు పటిటీంచ్కోకుంటే, ఒక స్మాన్ జనసైనికుడు ఫండ్్స పక్క ద్రి పడుతంటే, అడగవలసిన స్థినిక ప్రజా ప్రతినిధులు పటిటీంచ్కోకుంటే, ఒక స్మాన్ జనసైనికుడు 
యెనుముల వంకటపతిరాజ, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ సిద్్ంతాలను ఆదర్శంగా తీసుకుని, ఓయనీజ్సీ కలుష్ం యెనుముల వంకటపతిరాజ, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ సిద్్ంతాలను ఆదర్శంగా తీసుకుని, ఓయనీజ్సీ కలుష్ం 
పట్ల చెన్్నిలో ఉనని జాతీయ హరిత ట్రిబు్నల్(ఎన్ జి టి) నందు కసు ద్ఖలు చేయటం జరిగంది. ద్ని పైన సదరు పట్ల చెన్్నిలో ఉనని జాతీయ హరిత ట్రిబు్నల్(ఎన్ జి టి) నందు కసు ద్ఖలు చేయటం జరిగంది. ద్ని పైన సదరు 
ట్రిబు్నల్ మధ్ంతర ఉతతారువాలు కూడా ఇవవాటం జరిగంది. సదరు సంసథి చేసిన కలుష్ నివారణ చర్లలో భాగంగా ట్రిబు్నల్ మధ్ంతర ఉతతారువాలు కూడా ఇవవాటం జరిగంది. సదరు సంసథి చేసిన కలుష్ నివారణ చర్లలో భాగంగా 
మధ్ంతర నషటీపరిహారం అదేశాలు ఇవవాటం కూడా జరిగంది. యెనుముల వంకటపతిరాజ రాజోలు నియోజకవరగీం మధ్ంతర నషటీపరిహారం అదేశాలు ఇవవాటం కూడా జరిగంది. యెనుముల వంకటపతిరాజ రాజోలు నియోజకవరగీం 
పరిధిలోని నిబద్త, నిజాయితీ గల జనసైనికుడు, విదేశాలలో ఉద్్గం చేసుతాననిపపుటికీ, తన నియోజకవరగీం పట్ల, పరిధిలోని నిబద్త, నిజాయితీ గల జనసైనికుడు, విదేశాలలో ఉద్్గం చేసుతాననిపపుటికీ, తన నియోజకవరగీం పట్ల, 
స్థినిక సమస్లు పట్ల, మర్ ముఖ్ంగా పరా్వరణ పరిరక్షణ విషయంలో చాల్ క్రమశిక్షణ కలిగన జనసైనికుడు. స్థినిక సమస్లు పట్ల, మర్ ముఖ్ంగా పరా్వరణ పరిరక్షణ విషయంలో చాల్ క్రమశిక్షణ కలిగన జనసైనికుడు. 
తన సొంత ఖరుచులతో పరా్వరణ పరిరక్షణ గురించ్ ఉననిత నా్యస్థినాలో్ల పోరాటం చేస్తాంట్డు. ఈయన పోరాట తన సొంత ఖరుచులతో పరా్వరణ పరిరక్షణ గురించ్ ఉననిత నా్యస్థినాలో్ల పోరాటం చేస్తాంట్డు. ఈయన పోరాట 
ఫలితంగా ఓయనీజ్సీ లో కదలిక మొదలైంది, పరా్వరణ పరిరక్షణకు పెద్ద పీట వేసుతాంది. కొనిని ప్రాంతాలో్ల పైప్ లైన్ ఫలితంగా ఓయనీజ్సీ లో కదలిక మొదలైంది, పరా్వరణ పరిరక్షణకు పెద్ద పీట వేసుతాంది. కొనిని ప్రాంతాలో్ల పైప్ లైన్ 
మారుసుతానానిరు. మరికొనిని ప్రాంతాలో్ల సీఎస్ఆర్ ఫండ్్స తో ర్డుడు మరియు మంచ్ నీటి సౌకర్ం కలిపుసుతానానిరు. మారుసుతానానిరు. మరికొనిని ప్రాంతాలో్ల సీఎస్ఆర్ ఫండ్్స తో ర్డుడు మరియు మంచ్ నీటి సౌకర్ం కలిపుసుతానానిరు. 
ఇతర దేశాలకు వళ్్ల ఉననితంగా సిథిరపడాడు  వ్కుతాలు చాల్ మందికి వారు ప్టిటీన ఊరు కోసం, దేశం కోసం ఏదైనా ఇతర దేశాలకు వళ్్ల ఉననితంగా సిథిరపడాడు  వ్కుతాలు చాల్ మందికి వారు ప్టిటీన ఊరు కోసం, దేశం కోసం ఏదైనా 
చేయాలి అనే తపన అందరికి ఉంటుంది కనీ ఆచరణలో కొందరు మాత్రమే చూపిస్తారు. అల్ంటి వ్కుతాలో్ల మొదటి చేయాలి అనే తపన అందరికి ఉంటుంది కనీ ఆచరణలో కొందరు మాత్రమే చూపిస్తారు. అల్ంటి వ్కుతాలో్ల మొదటి 
వ్కితా  యెనుముల వంకటపతిరాజ. సవాదేశానికి వసేతా  ఎనానిరైలు వారి కుటుంబంతో హాయిగా గడుప్తారు, కనీ వ్కితా  యెనుముల వంకటపతిరాజ. సవాదేశానికి వసేతా  ఎనానిరైలు వారి కుటుంబంతో హాయిగా గడుప్తారు, కనీ 
రాజా ఇక్కడికి వచ్చున తరావాత  గ్రామాభివృది్ కోసం, ఓయనీజ్సీ వల్ల గ్రామములో జరుగుతనని నషాటీలను, ప్రజలు రాజా ఇక్కడికి వచ్చున తరావాత  గ్రామాభివృది్ కోసం, ఓయనీజ్సీ వల్ల గ్రామములో జరుగుతనని నషాటీలను, ప్రజలు 
పడుతనాని కషాటీలను గమనించ్న ఆయన ప్రజలందరినీ ఏక తాటిపై నిలిపి, తన సొంత డబు్ని ఖరుచు పెటిటీ ఓయనీజ్సీ పడుతనాని కషాటీలను గమనించ్న ఆయన ప్రజలందరినీ ఏక తాటిపై నిలిపి, తన సొంత డబు్ని ఖరుచు పెటిటీ ఓయనీజ్సీ 
వాళ్లతో పోరాటం చేసి గ్రామాలకు రావాలి్సన నిధులను రాబడుతనానిరు. ఇటువంటి కరడుగటిటీన జనసైనికుడు వలన వాళ్లతో పోరాటం చేసి గ్రామాలకు రావాలి్సన నిధులను రాబడుతనానిరు. ఇటువంటి కరడుగటిటీన జనసైనికుడు వలన 
జనసేన పార్టీ సిథథింతాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయి అనటంలో ఏమాత్రం అతిశయోకితా లేదు.జనసేన పార్టీ సిథథింతాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయి అనటంలో ఏమాత్రం అతిశయోకితా లేదు.

ప్రభుత్వ స్కూల్్స ను సందరి్శంచినప్రభుత్వ స్కూల్్స ను సందరి్శంచిన
 పాలవలస యశసి్వ పాలవలస యశసి్వ

శతఘ్ని న్్స్: కర్నా కసులు పెరుగుతనని ప్రభ్తవాం స్్కల్్స కలేజీలకు శతఘ్ని న్్స్: కర్నా కసులు పెరుగుతనని ప్రభ్తవాం స్్కల్్స కలేజీలకు 
సలవులు ప్రకటించకపోవడంతో, ప్రభ్తవా స్్కల్్స కలేజీలలో కర్నా సలవులు ప్రకటించకపోవడంతో, ప్రభ్తవా స్్కల్్స కలేజీలలో కర్నా 
నిబంధనలు పాటిసుతానానిర్ లేద్ పరిశీలించడానికి, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర నిబంధనలు పాటిసుతానానిర్ లేద్ పరిశీలించడానికి, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
ప్రధ్న కర్దరి్శ శ్రీమతి పాలవలస యశసివా, జనసేన పార్టీ చేనేత వికస ప్రధ్న కర్దరి్శ శ్రీమతి పాలవలస యశసివా, జనసేన పార్టీ చేనేత వికస 
విభాగం కర్దరి్శ అశివాని, 9వ డివిజన్ కర్పురటర్ అభ్రిథి హుసేన్ విభాగం కర్దరి్శ అశివాని, 9వ డివిజన్ కర్పురటర్ అభ్రిథి హుసేన్ 
ఖ్న్, 9వ డివిజన్ లో గల కస్పు హైస్్కల్ ను సందరి్శంచడం జరిగనది. ఖ్న్, 9వ డివిజన్ లో గల కస్పు హైస్్కల్ ను సందరి్శంచడం జరిగనది. 
ఈ కర్క్రమంలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు బాలు, చక్రవరితా, ఈ కర్క్రమంలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు బాలు, చక్రవరితా, 
రవితేజ, రవిరాజ్ చౌదరి, యోగేష్, పిడుగు సతీష్, ప్రస్ద్ మరియు రవితేజ, రవిరాజ్ చౌదరి, యోగేష్, పిడుగు సతీష్, ప్రస్ద్ మరియు 
జనసైనికులు పాల్గీనానిరు.జనసైనికులు పాల్గీనానిరు.

గడపలోకి గాజుగాలాస్ గొలలావారిపల్లా ఇందిరమ్మ కలనీగడపలోకి గాజుగాలాస్ గొలలావారిపల్లా ఇందిరమ్మ కలనీ
శతఘ్ని న్్స్: అనంతప్రం జిల్్ల, కదిరి నియోజకవరగీం, తనకలు్ల శతఘ్ని న్్స్: అనంతప్రం జిల్్ల, కదిరి నియోజకవరగీం, తనకలు్ల 

మండలం గ్రామీణ యువతని, మండలం గ్రామీణ యువతని, 
రాజకీయలవైప్ నడిపించ్, రాజకీయలవైప్ నడిపించ్, 
సమాజానికి ఆదర్శవంతమైన సమాజానికి ఆదర్శవంతమైన 
నాయకులను అందించడమే నాయకులను అందించడమే 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ 
ముఖ్ ఉదే్దశం. జనసేనపార్టీని ముఖ్ ఉదే్దశం. జనసేనపార్టీని 
పార్టీని అభిమానించే వారితో పార్టీని అభిమానించే వారితో 
పాటు ఇతర పార్టీల యువతని, పాటు ఇతర పార్టీల యువతని, 
ఇతర హీర్ల అభిమానులను ఇతర హీర్ల అభిమానులను 
కలసి జనసేనపార్టీ సిద్్ంతాలు కలసి జనసేనపార్టీ సిద్్ంతాలు 

తెలుప్తూ ప్రసుతాత సమాజానికి యువత రాజకీయం ఎంత అవసరమో చ్టూటీ తెలుప్తూ ప్రసుతాత సమాజానికి యువత రాజకీయం ఎంత అవసరమో చ్టూటీ 
జరుగుతనని పరిసిథితలను తెలియజేయడం జరిగంది. ఈ కర్క్రమంలో జరుగుతనని పరిసిథితలను తెలియజేయడం జరిగంది. ఈ కర్క్రమంలో 
ఎంపిటిసి అమర్ కరితాకయ, గల్లవారిపలి్ల యువత భాస్కర్, బాబు, రమేష్, ఎంపిటిసి అమర్ కరితాకయ, గల్లవారిపలి్ల యువత భాస్కర్, బాబు, రమేష్, 
ప్రస్ద్ తదితరులు పాల్గీనానిరు.ప్రస్ద్ తదితరులు పాల్గీనానిరు.

భద్రవరం జనసైనికులు ఆధ్వరయూంలో జనసేన పార్టీ జండా ఆవిషకూరణభద్రవరం జనసైనికులు ఆధ్వరయూంలో జనసేన పార్టీ జండా ఆవిషకూరణ
శతఘ్ని న్్స్: జనసేన పార్టీ సంస్థిగత నిరామాణంలో భాగంగా మంగళవారం ఏలేశవారం శతఘ్ని న్్స్: జనసేన పార్టీ సంస్థిగత నిరామాణంలో భాగంగా మంగళవారం ఏలేశవారం 
మండలం భద్రవరం గ్రామంలో భద్రవరం జనసైనికుల ఆధవార్ంలో జనసేన పార్టీ జండా మండలం భద్రవరం గ్రామంలో భద్రవరం జనసైనికుల ఆధవార్ంలో జనసేన పార్టీ జండా 
ఆవిష్కరణ కర్క్రమం జరిగంది. ఈ కర్క్రమానికి ముఖ్ అతిధులుగా నియోజకవరగీ పార్టీ ఆవిష్కరణ కర్క్రమం జరిగంది. ఈ కర్క్రమానికి ముఖ్ అతిధులుగా నియోజకవరగీ పార్టీ 
ఇంచార్జ్ వరుప్ల తమమాయ్బాబు మరియు ఏలేశవారం మండల జనసేన పార్టీ అధ్క్షులు ఇంచార్జ్ వరుప్ల తమమాయ్బాబు మరియు ఏలేశవారం మండల జనసేన పార్టీ అధ్క్షులు 
పెంటకోట మోహన్ పాలుగీనానిరు. ఈ కర్క్రమంలో ఇంచార్జ్ మాట్్లడుతూ గ్రామాల నుంచ్ పెంటకోట మోహన్ పాలుగీనానిరు. ఈ కర్క్రమంలో ఇంచార్జ్ మాట్్లడుతూ గ్రామాల నుంచ్ 
విప్లవం వసేతానే రాజకీయాలో్ల మారుపు వసుతాంది. పార్టీ బలోపేతానికి గ్రామ స్థియి నుండి విప్లవం వసేతానే రాజకీయాలో్ల మారుపు వసుతాంది. పార్టీ బలోపేతానికి గ్రామ స్థియి నుండి 
ప్నాది వేయాలి. గ్రామ స్థియి సమస్లను ఆకళ్ంప్ చేసుకొని స్మాను్లకు అండగా ప్నాది వేయాలి. గ్రామ స్థియి సమస్లను ఆకళ్ంప్ చేసుకొని స్మాను్లకు అండగా 
నిలబడాలి. సరైన ప్రణాళ్కతో ముందుకు వళ్్లలని జనసైనికులను ఉదే్దశించ్ దిశానిర్దశం నిలబడాలి. సరైన ప్రణాళ్కతో ముందుకు వళ్్లలని జనసైనికులను ఉదే్దశించ్ దిశానిర్దశం 
చేశారు. ఈ కర్క్రమంలో జిల్్ల కర్దరి్శ నల్లల రామకృష్ణ జిల్్ల సంయుకతా కర్దరి్శ చేశారు. ఈ కర్క్రమంలో జిల్్ల కర్దరి్శ నల్లల రామకృష్ణ జిల్్ల సంయుకతా కర్దరి్శ 
ద్సం శేషారావు, జిల్్ల సంయుకతా కర్దరి్శ దడిడు శ్రీనివాస్, ఏలేశవారం మండలం జనరల్ ద్సం శేషారావు, జిల్్ల సంయుకతా కర్దరి్శ దడిడు శ్రీనివాస్, ఏలేశవారం మండలం జనరల్ 
సక్రెటర్, సోషల్ మీడియా కనీవానర్ గంగరెడ్ల మణికంఠ, ఏలేశవారం మండలం జాయింట్ సక్రెటర్, సోషల్ మీడియా కనీవానర్ గంగరెడ్ల మణికంఠ, ఏలేశవారం మండలం జాయింట్ 
సక్రెటర్ వీరబాబు, పలక లోకష్, యర్ంశెటిటీ దురాగీ ప్రస్ద్, సిరిప్రం జనసైనికులు సక్రెటర్ వీరబాబు, పలక లోకష్, యర్ంశెటిటీ దురాగీ ప్రస్ద్, సిరిప్రం జనసైనికులు 
అచేచు వీరబాబు యర్వరం గ్రామ జనసేనపార్టీ అధ్క్షులు గంగరెడ్ల చ్నని, తిరుమల గ్రామ అచేచు వీరబాబు యర్వరం గ్రామ జనసేనపార్టీ అధ్క్షులు గంగరెడ్ల చ్నని, తిరుమల గ్రామ 
జనసేనపార్టీ ఉపాధ్క్షులు బుజిజ్, యర్వరం జనసైనికులు ఆకుల నాని, రాయప్రెడిడు జనసేనపార్టీ ఉపాధ్క్షులు బుజిజ్, యర్వరం జనసైనికులు ఆకుల నాని, రాయప్రెడిడు 
దురాగీప్రస్ద్, తిరుమల జనసైనికులు ఇంద్రయ్, నాగబాబు, భద్రవరం జనసైనికులు దురాగీప్రస్ద్, తిరుమల జనసైనికులు ఇంద్రయ్, నాగబాబు, భద్రవరం జనసైనికులు 
యర్ంశెటిటీ దురగీ ప్రస్ద్, వంగలప్డి కోటిబాబు, యెజుజ్ వీరబాబు కోల్ రమేష్, రెడిడు బాబిజ్, యర్ంశెటిటీ దురగీ ప్రస్ద్, వంగలప్డి కోటిబాబు, యెజుజ్ వీరబాబు కోల్ రమేష్, రెడిడు బాబిజ్, 
ఉమిమాడి కొండబాబు కునిశెటిటీ నాగవంకటరమణ, ఆకన స్వామి,  ఒరుగంటి శివ, పడవల ఉమిమాడి కొండబాబు కునిశెటిటీ నాగవంకటరమణ, ఆకన స్వామి,  ఒరుగంటి శివ, పడవల 
స్వామి, గుననిబతతాల స్వామి, ఎర్ంనిడి వరప్రస్ద్, చ్ంతలపూడి లోకష్, బతతాల నగు, స్వామి, గుననిబతతాల స్వామి, ఎర్ంనిడి వరప్రస్ద్, చ్ంతలపూడి లోకష్, బతతాల నగు, 
ఆకన పండు, గ్రామ కమిటీ పెద్దలు మెంటే చ్టిటీబాబు, బందుల బురయ్, కృపానందం ఆకన పండు, గ్రామ కమిటీ పెద్దలు మెంటే చ్టిటీబాబు, బందుల బురయ్, కృపానందం 
జగటప్ తతబా్యి మరియు ఇతర జనసైనికులు పాల్గీనానిరు.జగటప్ తతబా్యి మరియు ఇతర జనసైనికులు పాల్గీనానిరు.

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

మండల సమావేశంలో వైసిపి శ్రేణులు రస్భాస… 
జనసేన జడ్పాటీసీ స్థానిక ఎమ్్మల్యాకి హెచ్చరిక

శతఘ్ని న్్స్: పశిచుమగోద్వరి జిల్్ల, వీరవాసరం మండల పరిషత్ సరవాసభ్ సమావేశం 
రాజకీయ వివాద్లకు వేదికగా మారింది ఎంపీపీ వీరవలి్ల దురగీ భవాని ఎంపీడీవో స్వాతి సోమవారం 
ఉదయం 11 గంటలకు సమావేశం ప్రారంభం సభ్్ల ఆమోదం మేరకు సుమారు కోటి 40 లక్షల 
తో చేపటేటీ పనులకు ఎంపీపీ ఆమోదం తెలిపారు. ఈ సమయంలో హాజరైన వైకపా సభ్్లు ఆ 
సమయంలో సమావేశానిని ఎల్ నిరవాహిస్తారని వాదనకు దిగారు.అజండాలోని అంశాలపై చదివి 
వినిపించలేదని ఆర్పించారు మధ్ ఎంపీపీ తీరామానాలపై సంతకలు చేశారు అనంతరం జనసేన 
జడీపుటీసీ సభ్్డు గుండా ప్రకష్ నాయుడు విలేకరులతో మాట్్లడుతూ వైకపా సభ్్లు మండల 
పరిషత్ సమావేశాలు జరగకుండా అడుడుకుంటునానిరని ఎమెమాలే్ స్చ్ంచ్న ఆమోదించ్నటు్ల 
చెపాపురు. 20 మంది ఎంపీటీసీ సభ్్లు పరిధిలో నిధులు కట్యించ్నటు్ల ఎంపిపి దురాగీభవాని 
తెలిపారు. ఎమెమాలే్ మాటలు విని మండల సమావేశంలో ఎల్ంటి చరచు లేకుండా ఏ అజండాతో 
తీరామానించారు తెలియజేయాలని ఎంపిడివో స్వాతి కి వినతిపత్రం అందజేశారు. అనంతరం 
విలేకరుల సమావేశంలో తీరామానం తీరామానాలను రదు్దచేసి మర్క్కస్రి సమావేశం నిరవాహించాలని 
డిమాండ్ చేస్రు. వైకపా నాయకులు ఒక చోట గుంప్గా విలేకరుల సమావేశం నిరవాహించడం 
చటటీవిరుద్ం, ప్రజాస్వామ్ంలో వ్తిరకపాలన అని తెలియజేశారు.

పాత పూసల మర్రి గ్రామంలో ముఖయా 
నాయకులను కలిసిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్్స్: భీమవరం మండలం, పాత పూసల మర్రి గ్రామంలో భీమవరం మండల 
అధ్క్షులు మోక శ్రీనివాస్ ఆధవార్ంలో జనసేన పార్టీ బలోపేతం కొరకు గ్రామంలోని 
పెద్దలను ముఖ్ ముఖ్ నాయకులను కలవడానికి జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు 
మరియు నరస్ప్రం ఇనాచుర్జ్ బొమిమాడి నాయకర్, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర మత్స్య శాఖ 
విభాగం కర్దరి్శ మల్్లది శ్రీమనానిరాయణ, పడుగు ప్రభాస్ రాజు, మొగలూతారు 
మండల అధ్క్షులు కొల్్లటి గోపికృష్ణ, కుతతా మెన్ మండల అధ్క్షులు తిరుమణి 
రామాంజనేయులు విచేచుశారు. అనంతరం ఇటీవల సవారగీసుతాలైననిటువంటి పననిమండ 
జగనానిధం కుటుంబానిని నాయకులు పరామరి్శంచటం జరిగంది. ఈ కర్క్రమంలో 
పాపోలు ఆంజనేయులు, నాగడి ఏడుకొండలు, వాట్లు వంకటేష్, రవు తాతయా్, 
గోవిందు, మురళ్కరితాక్ పాల్గీనానిరు.

పిఠాపురం నియోజకవరగి మూడు మండల 
కమిటీల లిస్టును అందజేసిన మాకినీడి

శతఘ్ని న్్స్:  రాజమండ్రిలో జనసేన 
పార్టీ తూరుపుగోద్వరి జిల్్ల అధ్క్షులు 
కందుల దురగీష్ ని మరా్దపూరవాకంగా 
కలిసి పిఠాప్రం నియోజకవరగీ మూడు 
మండల కమిటీల లిసుటీను అందజేసిన 
పిఠాప్రం జనసేన పార్టీ ఇంచారిజ్ 
శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి.

తిమిడీ రైతు భరోసా కంద్రం వద్ద దనయూం కొనుగోలు 
చేయాలని జనసేన అధ్వరయూంలో రైతుల ఆందోళన

శతఘ్ని న్్స్: గత కొనిని 
ర్జులుగా మధ్ దళ్రులకు ధ్న్ం 
అముమాకోవాలి్స వసుతాందని వారు 
తకు్కవ రటు ఇవవాటమే కకుండా 
తేమ ఎకు్కవునని ధ్నా్నిని కొనుగోలు 
చేయకుండా తిపిపు పంప్తనానిరు. ఎఫ్.
సి.ఓ వారు తీసుకోవడంలేదని వారు 

రైతలతో చెబుతనానిరు. కవున వారు అగ్రికలచుర్ అసిసటీ్నట్ కి రైతలు సమస్లు 
వివరిస్తా వినతిపత్రం అందించారు. వంటనే 200 మంది రైతలకు ఈ క్రాప్ 
చేయాలని గ్రామములోని ధ్న్ం రైతలను సరవా చేసి ఎవరు ఎనిని బస్తాల ధ్న్ం 
ఇస్తారు. ఏర్జుకి ఇస్తారు ఎనిని గోన్లు కవాలి. తదితర వివరాలు రైతలను 
అడిగ సరవా చేయాలని రైత భర్స్ కంద్రం వద్ద ధ్న్ం తేమను పర్క్షించ్ 
రటు కూడా అర్ బి క వారు నిర్ణయించ్ వ్రాసి ఇవావాలని. హస్్క యంత్రలను 
అర్ బి క వద్ద ఉంచాలని. ధ్న్ం కొనుగోలుచేయడానికి ప్రభ్తవాము సతవార 
చర్లు తీసుకోవాలని… దళ్రుల ద్పిడీని అరికట్టీలని వారు డిమాండ్ చేస్తా 
వినతిపత్నిని ఆర్ బి క అసిసటీంట్ వివేక్ కి వినతిపత్నిని అందించారు. ఈ 
కర్క్రమంలో యస్.కోట జనసేన నాయకులు వబి్న సనా్సి నాయుడు సివిల్ 
సప్లయి తహశీల్్దర్ తో ఫోనులో మాట్్లడగా సమస్లను పరిష్కరిస్తామని హామీ 
ఇచాచురు రైతలు పిల్ల సత్ం, పి సనా్సి నాయుడు, గోకెడ నాయుడు పలువురు 
రైతలు పాల్గీనానిరు.

పెద్దస్న పంచాయతీ కండికపేట గిరిజన 
ప్ంతలో్ల పరయాట్ంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్్స్: టెక్కలి, పార్టీ బలోపేతంలో భాగంగా 4వ ర్జు టెక్కలి 
నియోజకవరగీ జనసేన ఇంచార్జ్ కణితి కిరణ్ పెద్దస్న పంచాయతీ కండికపేట 
గరిజన ప్రాంతాలో్ల పర్టించ్ గ్రామ సమస్లను తెలుసుకోవడమైనది. 
ఈ కర్క్రమంలో జనసేన వార్డు మెంబెర్ బొడేడుపలి్ల వంకటేష్, నాయకులు 
చమల్ల వినోద్, హరి, క్రాంతి, కలి్క యాదవ్, స్వాధీన్ మరియ గ్రామ యువత 
సింహాచలం, కిరణ్, స్యి, మహేష్ పాల్గీనానిరు.

రాజాయాంగ విలువలను కాపాడగలిగే వయాకి్త 
జనసేనాని మాత్రమే: బండారు శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్్స్: టెతూరుపుగోద్వరి 
జిల్్ల, కొతతాపేట నియోజకవరగీం 
జనసేన పార్టీ ఇనాచురిజ్ బండారు 
శ్రీనివాస్ మాట్్లడుతూ, కొతతాపేట 
నియోజకవరగీం ప్రజలతోపాటు, 
రాష్ట్ర ప్రజలకు, దేశ ప్రజలకు రిపబి్లక్ 
డే శుభాకంక్షలు తెలియజేశారు. 
అదేవిధంగా రపటి భవిష్తతా 
తరాలకు రాజా్ంగ విలువలను 

పూరితాగా కపాడగలిగే నాయకుడు ఒక జనసేనాని పవన్ కళ్్ణ్ మాత్రమేనని, 
అనిని వరాగీలను, అనిని కుల్లను ఆదరించ గలిగే గపపు వ్కితా, మానవతావాది, 
మన నాయకుడు జనసేనాని అని, గరవాంగా రాష్ట్ర ప్రజలు చెప్పుకునే ర్జు 
అతి దగగీరలో ఉననిదని, జనవరి 26 రిపబి్లక్ డే, ప్రతి ఒక్కరికి వ్కితాగత సేవాచ్ఛ, 
సవాతంత్రం, ఉండాలని ఎంతోమంది దేశం కోసం ప్రాణాలరిపుంచ్న స్వాతంత్ర 
సమరయోధులు ప్రతి ఒక్కరికి ఘనమైన నివాళలు తెలియజేశారు. అదే విధంగా 
రాజా్ంగానిని ఎంతో గపపుగా రచ్ంచ్, ప్రపంచ దేశాలక ఆదర్శవంతమైన వ్కితా, 
డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ అని వారిని కొనియాడారు. అదేవిధంగా మహాతమా 
జో్తిరావు పూలే, బాబు జగీజ్వన్ రావ్, డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ ఆశయాలతో 
ముందుకు స్గుతనని మన నాయకుని జనసేనానికి, రాష్ట్ర ప్రజలకు, దేశ 
ప్రజలకు జన సైనికులకు, వీరమహిళలకు, కర్కరతాలకు, ప్రతి ఒక్కరికి 
పేరుపేరునా శుభాకంక్షలు తెలియజేసుతానానిమనానిరు.

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

