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జనసేన లో పెరుగుతున్న ప్రజాభిమానం
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తరచూ జనంలోకి ఏదో రకంగా 
మమేకం అవుతున్నారు. కరోన్ పండమిక్ అలాగే తాను 
కమిట్ అయిన సినిమాల నిర్మాణం పూర్తి చేయడం కోసం 
ఎక్కువ సమయానినా కేటాయించాల్సి ర్వడం.. అయితే, జనసేన 
శ్రేణులు ఎప్పుడు ఏం చేయాలననాదానిపై అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
ఎపపుటికప్పుడు దిశానిర్దేశం చేస్తినే వున్నారు. గతానికి భిననాంగా 
జనసేన న్యక్లు జనంలో వుంటున్నారు. కానీ వేర్ ఛానెల్సి 
మాత్ం జనసేన క్ కవర్జ్ లేకపోవటం గమన్ర్ం.
 
సోషల్ మీడియా వేదికగా మాత్ం, జనసేన పర్టీకి చందిన నేతలు, 
కారయాకరతిలు.. తాము నితయాం జనంతో ఇంటర్క్టీ అవుతుననా వైనం 
గుర్ంచి తమక్ తాముగా ప్రచారం చేసుక్ంటూనే వున్నారు. 
అలా జన్నికి అందుబాటులోనే వుంటున్నారు జనసేన నేతలు, 
కారయాకరతిలు. కాగా, ఇటీవల ఆయా నియోజకవర్గాలోలో  స్థానికంగా 
జరుగుతుననా  జనసేన పర్టీకి అనూహయామైన ర్తిలో బలం 
పెర్గినటులోగా తేలుతోంది. గోదావర్ జిలాలోలో పర్టీకి ప్రజల నుంచి 
మదదేతు భార్గా వలసలు దావార్ మదదేతు లభిసుతిందని  ఒక సర్వా 

లో తెల్సింది.టీడీపీ, వైసీపీ, జనసేన అలాగే కాంగ్రెస్, బీజేపీల విషయమై సర్వాలు జరుగుతున్నా కూడా,  జనసేన న్యక్లు ప్రజలోలో ఉంటుననా విధానంతో 
ఒకకుస్ర్గా ప్రజలోలో జనసేన పర్టీ మీద విపర్తంగా ఆదరణ పెర్గింది .
 
దేశ చర్త్ లోనే మొదటి స్ర్గా అభయార్థా లేకపోయిన్ గాజు గాలోసు కి ఓటులో వేసి గెల్పంచిన సంఘటన కూడా మనం వెలుగు చూస్ం. కొనినా గ్రామాలోలో పూర్తి 
స్థాయిలో మెజార్టీ స్ధించాము,కొనినా స్థాన్లోలో హోర్హోర్గా స్గిన పోరులో సవాలపు ఆధికయాత తో గెలుప్ సంతం చేసుక్ంది. జనసేనపర్టీ మర్ కొనినా 
స్థాన్లోలో అతి తక్కువ ఓటులో తేడాతో ఓటమి చందాము. ఇంతటి అశేష జనవాహిని జనసేన పర్టీకి మదదేతు వచి్చంది. 
 
 ర్ష్టంలో,జిలాలోలలో, నియోజవరగాస్థాయిలో  జనసేన పర్టీ నీ ఏదగాక్ండా చేయాలని క్టిల ప్రయతానాలు జరుగుతుననా కూడా ర్ష్ట వాయాపతింగా ఉననాటువంటి 
పవన్ అభిమానులలో దీని పై కొంత నిర్లోపతిత నెలకొంది. కారణం వీర్ని బలమైన నిర్మాణాతమాకమైన కారయాకరతిలుగా తీర్్చదిదదేడం లో స్థానిక న్యక్లు విఫలం 
చందారు అని చపపువచ్్చను.
 
ఏపీలో ఎనినాకలక్  గడువు దగగారవుతుననా , పొతుతిల చర్చలు వాడీవేడిగా స్గిపోతున్నాయి. ముఖయాంగా గతంలో బీజేపీ కోసం జనసేన, టీడీపీ పోటీ పడగా.. 
ఇప్పుడు జనసేన కోసం బీజేపీ, టీడీపీ పోటీ పడుతున్నాయి. దీంతో ఆయా పర్టీల అధినేతల మైండ్ గేమ్ మొదలైపోయింది. దీంతో ఆ మైండ్ గేమ్ పైన్ మాటల 
తూటాలు పేలుతున్నాయి. చంద్రబాబు తమ పర్టీ కోసం చేసుతిననా ప్రయతానాలతో అప్రమతతిమైన పవన్ కళ్యాణ్ మైండ్ గేమ్ లో పవులు కావొదదేంటూ తన పర్టీ 
కారయాకరతిలక్ స్చించడం జర్గింది..
 
ఏపీలో ప్రసుతితం తాజాగా ర్జకీయాలు జనసేన చ్టూటీ తిర్గే పర్సిదేతి వచే్చసింది. గతంలో జనసేనను లైట్ తీసుక్ననా టీడీపీ, బీజేపీ ఇప్పుడు జనసేన గుర్ంచే 
ఎక్కువగా ప్రస్తివిసుతిన్నాయి. నిననా మొననాటివరకూ జనసేన అధికార వైసీపీని వదిల్ వైజాగ్ సీటీల్ విషయంలో తమపై పోర్టం చేసుతిన్నా కిమమానని బీజేపీ 
నేతలు.. ఇఫ్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ జనసేనను లవ్ చేసుతిన్నానంటూ చంద్రబాబు కామెంట్సి చేయగానే వెంటనే రంగంలోకి దిగిపోయారు. అంతే కాదు ఎవర్ 
మైండ్ గేమ్ లోనూ పడొదదేంటూ తన కారయాకరతిల్నా పవన్ అప్రమతతిం చేశారు.
 
ఉభయ గోదావర్ జిలాలోలోలో జనసేను 35 శాతానికి పైగా మదదేతు కనిపసోతింటే, ఉతతిర్ంధ్ర జిలాలోలో కూడా దాదాప్ ఇదే పర్సిథాతి వుందంటున్నారు.ర్యలసీమలో 
మాత్ం 25 నుంచి 30 శాతం మదదేతు మాత్మే జనసేనక్ కనిపసోతింది. కాగా, తిరుపతిలో మాత్ం జనసేనక్ 35 శాతానికంటే ఎక్కువ మదదేతు 
వుండబోతోందట.ఇప్పుడు జరుగుతుననా పర్ణామాల విషయంలో జనసేన ప్రభంజనం ఎలా పెర్గిందో చపపుకనే చపపువచ్్చ. ప్రజా సమసయాలపై పవన్ కలాయాణ్ 
మారగాదర్శకతవాంలో న్యక్లు  ప్రజల కోసం ముందుడి నడిపంచే తీరు పర్టీ కి బలం చేకూరుతుంది.

జనసేనపార్టీ సేటీట్ డాకటీర్స్ సెల్ చైర్మన్ బొడ్డేపల్లి రఘు ఆధ్వర్ంలో కరోనా కిటలి పంపిణీ
ఉతతిర్ంధ్ర జనసేన పర్టీ కార్యాలయంలో 
జనసేనపర్టీ సేటీట్ డాకటీర్సి సెల్ చైరమాన్ 
బొడ్డేపల్లో రఘు ఆధవారయాంలో కరోన విపతకుర 
కాలంలో ప్రజాసేవే కాక్ండా ఆరోగయాం 
కోసం కూడా జనసేనపర్టీ ఎప్పుడు 
ముందు ఉంటుందని తెల్యజేస్రు. ఈ 
ప్రెస్ మీట్ కారయాక్రమంలో పెదదేలు జనసేన 
పర్టీ ర్ష్ట ప్రధాన కారయాదర్్శ తమిమారెడిడే 
శివ శంకర్, జనసేన పర్టీ పర్యావరణ 
ప్రధాన కారయాదర్్శ బొల్శెటిటీ సతయా, జనసేన 
న్యక్లు మర్యు జనసైనిక్లు 
పల్గాన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనసేన పార్టీ శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్ం నో మై కానిస్టిట్్ఎనిస్ 17వ రోజు
శ్రీకాళహసితి నియోజకవరగాంలో ప్రజా సమసయాల పర్ష్కుర దిశగా, పర్టీ బలోపేతం దిశగా నియోజకవరగా ఇన్్చర్జి శ్రీమతి వినుత కోటా ప్రారంభించిన నో మై కానిసిటిటుయాఎనిసి 
కారయాక్రమంలో భాగంగా ఆదివారం శ్రీకాళహసితి పటటీణంలోని తుఫాన్ సెంటర్ లో పరయాటించి ఇంటింటికి వెళ్లో ప్రజలను, పలకర్ంచి వార్ సమసయాలను తెలుసుకోవడం 
జర్గింది. కనీస అవసర్లు అయిన వీధి దీపలు, త్రాగు నీటికి వాటర్ టాయాంక్ లేదు, డ్రైనేజ్ కాలువలు లేవు, వీధులోలో సీసీ రోడులో లేవు, మునిసిపల్టీ పర్ధిలో ఉననా 
ప్రాంతం అయిన్ కూడా కనీసం కరెంట్ కూడా సరఫర్ లేక్ండా అధావాన సిథాతిలో ఉంది. సమసయాలను మునిసిపల్ కమిషనర్ కి, జిలాలో కలెకటీర్ దృష్టీకి తీసుక్ని వెళ్లో 
ప్రజలక్ న్యాయం జర్గేలా, సమసయాల పర్ష్కురం కొరక్ జనసేన పోర్డుతుందని వినుత ప్రజలక్ హామీ ఇవవాడం జర్గింది. ఈ కారయాక్రమంలో శ్రీకాళహసితి పటటీణ 
అధయాక్షులు భవాని శంకర్, ఏర్పుడు మండల అధయాక్షులు కిరణ్ క్మార్, న్యక్లు ముననా, కర్ం, ప్రమోద్, సుర్ష్, చందు చౌదర్, తేజా, జూలపటి చందు, జనసైనిక్లు 
కిరణ్, ఉదయ్, సర్దేర్, తదితరులు పల్గాన్నారు.

ఆపదలో ఉన్న వారి కుట్ంబానికి తాము అండగా వంటం: చంతామని జనసేన యూత్
చితూతిరు, జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ పేరు మీద ముద్ంచిన నూతన సంవతసిర కాయాలండర్సి ను చితూతిరు జిలాలో ప్రధాన కారయాదర్్శ దారం అనిత కి అందచేసిన చింతామణి 
జనసేన యూత్. ఆపదలో ఉననా వార్ క్టుంబానికి తాము అండగా వుంటామని… ప్రతీ నెల రకతిదాన శిబిరం ఏర్పుటు చేసి రోగులక్ అండగా ఉంటున్నామని, స్మాజిక 
కారయాక్రమాలు చింతామణిలో చేసుతిన్నామని భవిషయాతుతిలో కూడా ప్రజలక్ ప్రయోజనం కల్గే కారయాక్రమాలు చేస్తిమని ఈ సందర్ంగా వెలలోడించారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
జనసెన ఆర్.ఆర్ రెడిడే(ప్రెసిడంట్) గిడుడే, మురళ్, గని, క్మార్, సునీల్, ష్బు, ప్రవీణ్, సంతు, శివ, ప్రసననా, హర్ మర్యు సతీష్ పల్గాన్నారు.
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జనసేన మారంపల్లి గ్రామకమిటీ సమావేశం

శతఘ్నా నూయాస్: తాడ్పల్లోగూడం, బొల్శెటిటీ శ్రీనివాస్ ఆదేశాలమేరక్ నియోజకవరగాంలో తాడ్పల్లోగూడం 
రూరల్ అధయాక్షులు అడప ప్రస్ద్ సమక్ంలో మారంపల్లో గ్రామ కమిటీ సమావేశం ఏర్పుటు చేశారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో రూరల్ ఉపధయాక్షులు బతితిరెడిడే రతతియయా, కారయాదర్్శ కామిశెటిటీ శ్రీనివాస్, కతూతిరు ఎంపటిశి 
ఉప్పు నరసింహమూర్తి, కర్రి స్వామి న్యుడు, ర్మ్ న్యుడు, అడప వీరననా, మారంపల్లో న్యక్లు 
తోట స్రయాన్ర్యణ, జనసేన న్యక్లు జనసైనికలు పల్గాన్నారు.

జగ్య్పేట నియోజకవర్ంలో గ్రామ గ్రామన 
జనసేన పార్టీని బలోపేతం చేయడమే మన 

లక్ష్ం: బొల్యశెట్టీ శ్రీకాంత్
శతఘ్నా నూయాస్: జగగాయయాపేట నియోజకవరగాం, పెనుగంచిప్రోలు గ్రామంలో 
కృష్ణా జిలాలో జనసేన పర్టీ అధయాక్షులు బండ్రెడిడే ర్మకృషణా ఆదేశాల మేరక్ 
జిలాలో ఉపధయాక్షులు బొల్యశెటిటీ శ్రీకాంత్ సమక్ంలో జనసేన పర్టీ 
మండల కమిటీ సమావేశం నిరవాహించడం జర్గింది. ఈ కారయాక్రమంలో 
శ్రీకాంత్ మాటాలోడుతూ నియోజకవరగాంలో ఉననా ప్రతి గ్రామంలో పర్టీ 
బలోపేతం దిశగా పని చేయాలని, మండల అధయాక్షులు ప్రతి ఒకకురు ప్రతి 
జనసైనిక్డిని కలుప్క్ని వెళ్తి అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలక్ 
అనుగుణంగా పని చేయాలని తెల్పరు. జిలాలో లీగల్ సెల్ అధయాక్షులు కిరణ్ 
మాటాలోడుతూ నియోజకవర్గానికి ఇదదేర్ని లాయర్ లుగా నియమిస్తిం 
అని వారు మీక్ అనినా విధాలుగా అండగా ఉంటారని హామీ ఇవవాడం 
జర్గింది. జిలాలో ప్రధాన కారయాదర్్శలు పండమనేని శ్రీనివాస్, బతితిన హర్ 
ర్ం, జిలాలో కారయాదర్్శ మనుబోలు శ్రీనివాస్ పల్గాని మాటాలోడుతూ ప్రతి 
కారయాకరతి ఒక సైనిక్డిగా పనిచేయాలని, మీక్ అనినా విధాలుగా జిలాలో 
టీం నుంచి సహాయ సహకార్లు అందిస్తిమని తెల్పరు. అనంతరం 
పెనుగంచిప్రోలు మండల అధయాక్షులు శివ ఆధవారయాంలో పవన్ కళ్యాణ్ 
సిదా్ధంతలు నచి్చ 20 మంది యువక్లు జిలాలో టీం వార్ సమక్ంలో 
పర్టీలో చేరటం జర్గింది. ఈ కారయాక్రమంలో జిలాలో ప్రధాన కారయాదర్్శ 
బాడిస్ మురళీకృషణా, సంయుకతి కారయాదర్్శ ఈమని కిషోర్ క్మార్, ప్టటీ 
సవారూప మండల అధయాక్షులు తులసి బ్రహమామ్, తునికిపటి శివ, ర్గండలో 
వెంకటర్మయయా, పర్టీ శ్రేణులు వీరమహిళలు పల్గాన్నారు.

సతయూవేడు నియోజకవర్గ జనసైనికుల ఆత్మీయ సమావేశం

శతఘ్నా నూయాస్: జనసేన పర్టీ జిలాలో అధయాక్షులు డా.పసుప్లేటి హర్ప్రస్ద్ మర్యు జిలాలో 
కారయాదరు్శలు కొపపుల లావణయాక్మార్, హేమక్మార్ సతయావేడు నియోజకవరగాం న్యక్డు 
హేమసుందరం ముదిర్జ్ ల ఆదేశాల మేరక్ సతయావేడు నియోజకవరగాం వరదయయా పలెం, 
బి.ఎన్ కండ్రిగ, సతయావేడు మండలాల అధయాక్షులక్ చిరంజీవి యాదవ్, బాష్, రూపేష్ ఆధవారయాంలో 
చిలమతూతిరు, న్గానందప్రం, కర్పకం, ఇటలోపలెం, గాజులపేళ్ళురు, కంచనప్తూతిరు, 
కాంపలెం, నేర్నికండ్రిగ తదితర గ్రామాలలో జనసైనిక్లతో ఆతీమాయసమావేశం నిరవాహించారు. 
క్షేత్ స్థాయిలో పర్టీ బలోపేతం, జనసేన సిదా్ధంతాలు వివర్ంచారు, ఈ కారయాక్రమంలో న్యక్లు 
దినేష్, క్లశేఖర్, మునేంద్ర, కృష్ణా, ఢిలీలోబాబు, చంచయయా, తదితరులు పల్గాన్నారు.

రాజంపేటను జిల్లా కంద్ంగా ప్రకటంచే వరకు పోరాడుదం: 
రాటాల రామయయూ

శతఘ్నా నూయాస్:  అననామయయా జిలాలో కేంద్రంగా ర్జంపేటను 
ప్రకటించేవరకూ కల్సి పోర్డతామని జనసేన ర్ష్ట చేనేత 
వికాస కారయాదర్్శ ర్టాల ర్మయయా పేర్కున్నారు. ర్జంపేట 
జనసేన పర్టీ ఇన్్చర్జి మల్శెటిటీ వెంకటరమణ ఆదేశాల 
మేరక్ ర్జంపేట పటటీణంలో ఆదివారం జనసేన కారయాకరతిలు 
పెదదే ఎతుతిన ర్యాలీ చేశారు. ర్యచోటి వదుదే ర్జంపేట ముదుదే 

ర్జంపేటను జిలాలో కేంద్రంగా ప్రకటించాలంటూ, ర్యాలీలో నిన్దాలు చేశారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన 
ర్ష్ట చేనేత వికాస కారయాదర్్శ ర్టాల ర్మయయా మాటాలోడుతూ, అననామయయా జిలాలో కేంద్రంగా కరువు 
ప్రాంతమైన అటువంటి ర్యచోటి కాక్ండా అనినా విధాలుగా నీటి సదుపయం రవాణా మార్గాలు 
కల్గిన ర్జంపేటను జిలాలో కేంద్రంగా కొనస్గించాలని ఆయన కోర్రు. ర్జంపేట అననామయయా జిలాలో 
కేంద్రంగా ముఖయామంత్రి జగన్ మోహన్ రెడిడే ప్రకటించే వరక్ ఉదయామాలు చేపడతామన్నారు. ర్జంపేట 
నియోజకవరగా ఎమెమాలేయా మేడా మల్లోకారుజిన్ రెడిడే, ఆకేపటి అమర్నాథరెడిడేలు మాత్ం నిమమాక్ నీరెతితినటులో 
వయావహర్స్తి ఎటువంటి కార్యాచరణ చేపటటీకపోవడం హాస్యాసపుదమని అన్నారు. ఆరుమండలాలోలోని 
ఎమెమాలేయా వర్గానికి చందిన ఎంపీపీ, జడిపుటిసి, ఎంపీటీసీ, సరపుంచ్లు, కనీసం వార్డే నెంబరులో కూడా 
ర్జీన్మాలు ప్రకటించకపోవడం దుర్మారగామైన చరయా అన్నారు. ఇపపుటికైన్ ఎమెమాలేయా వార్ అనుచరులు 
ప్రజాప్రతినిధులు మన ప్రాంతానినా కాపడుక్నేందుక్ అందరూ ముందుక్ ర్వాలన్నారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో జనసేన న్యక్లు, కారయాకరతిలు, జనసైనిక్లు పల్గాన్నారు.

కువైట్ లో జనసైనికుని వా్పారానికి 
శుభాకాంక్లు తెల్పిన గల్ఫ్ సేన జనసేన
శతఘ్నా నూయాస్:  క్వైట్ లో అనేక సంవతసిర్ల నుండి వాయాపరం 
చేసుక్ంటూ ఎంతోమందికి జీవన్ధారం కల్పుసుతిననా జనసేన 
న్యక్లు ఉమమాడిశెటిటీ హర్ష ర్యల్ కొతతిగా దానివా ఫాషన్ అనే 
పేరుతో మొబైల్సి మర్యు లేడీస్ ఫాయానీసి, ఎలకా్రానిక్సి ష్ప్ ని 
స్థాపంచారు. ష్ప్ ప్రారంభోతసివ శుభసందర్ముగా జనసేన 
ఎన్నారై సేవా సమితి, గల్ఫ్ సేన జనసేన సభ్యాలు కంచన శ్రీకాంత్ 
మర్యు మిత్బృందం హాజరై శుభాకాంక్లు తెల్యజేస్రు. ఈ 
సందర్ంగా కంచన శ్రీకాంత్ మాటాలోడుతూ క్వైట్ మాల్యాలో 
కె.ఫ్.సి ఎదురుగా రబియా బిల్డేంగ్ లో ష్ప్ నెంబర్ 24లో స్థాపంచిన 
దానివా ఫాయాషన్ లో అనినారకాల మొబైల్సి, ఎలకా్రానిక్, లేడీస్ ఫాయానీసి, 
గాయారంటీ జూవెలర్ ఐటమ్సి మొదలుగునవి సరసమైన ధరలక్ 
లభించే విధంగా ఈ ష్ప్ ని స్థాపంచడం సంతోషమని, ఇలాగే దిన 
దిన్భివృది్ధతో వాయాపరం బాగా జరగాలని, అందరూ కూడా హర్షని 
ఆదర్ంచి ఆశీరవాదించాలని విజ్ఞపతి చేశారు. ఈ ప్రారంభోతసివ 
కారయాక్రమంలో కంచన శ్రీకాంత్ తో కలసి, కోలా మురళ్, జగిల్ 
ఓబులేసు, అలలోం ప్రేమ్ ర్యల్, క్ంచ నగేష్, కొమిమానేని బాలాజీ, 
పసుప్లేటి ర్జేష్, చందు ర్యల్, ప్రకాష్, ఆనంద్, జోగినేని 
న్గేంద్ర, ర్గిపటి మణి తదితరులు పల్గాన్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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నందిగామ నియోజకవర్ జనసేన కార్కరతిల ఆత్్మయ సమావేశం

శతఘ్నా నూయాస్: కృష్ణాజిలాలో నందిగామ నియోజకవరగా జనసేన కారయాకరతిల ఆతీమాయ 
సమావేశం జర్గింది. ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయా అతిథిగా కృష్ణా జిలాలో ఉపధయాక్షులు 
బొల్శెటిటీ శ్రీకాంత్, జిలాలో లీగల్ సెల్ అధయాక్షులు కమల్ కిరణ్, జిలాలో ప్రధాన కారయాదరు్శలు 
ఒడిశా మురళీ కృషణా, పండ మనేని శ్రీనివాసర్వు, బతితిన హర్ర్మ్, జిలాలో కారయాదర్్శ 
మనుబోలు శ్రీనివాసర్వు, జిలాలో సంయుకతి కారయాదర్్శ ప్టాటీ సవారూప, ఈమని కిషోర్ 
క్మార్ మర్యు నందిగామ నియోజకవరగా న్లుగు మండల అధయాక్షులు పల్గాన్నారు. 
ఈ కారయాక్రమానినా ఉదేదేశించి శ్రీకాంత్ మాటాలోడుతూ నందిగామ నియోజకవరగాంలో 
న్లుగు మండలాలోలో ప్రతి ఒకకు జనసైనిక్లను, న్యక్లను కలుప్కొని పర్టీని 
బలోపేతం చేసే దిశగా పర్టీ ప్రయాణం జరగటానికి అందరూ సహకర్ంచాలని 
కోర్రు.

కార్పొరేటర్ మలగా రమేష్ కి శుభాకాంక్లు తెల్పిన 
33వ డివిజన్ జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా నూయాస్: ఒంగోలు జనసేన పర్టీ నగర అధయాక్షులుగా నియమితులయిన 
కార్పుర్టర్ మలగా రమేష్ ని 33వ డివిజన్ జనసేన న్యక్లు హర్ ర్యల్ 
ఆధవారయాంలో కల్సి అభినందనలు తెల్పరు. ఈ సందర్ంగా హర్ ర్యల్ 
మాటాలోడుతూ మలగా రమేష్ కి మా సహాయసహకార్లు ఎప్పుడూ ఉంటాయని 
తెల్యజేస్రు.

చేగండి సూర్ప్రకాష్ కి శుభాకాంక్లు తెల్పిన 
వీరవాసరం జనసేన

శతఘ్నా నూయాస్: జనసేన పర్టీ, పఏసి సభ్యాలుగా నియమితులైన శ్రీ చేగండి 
స్రయాప్రకాష్ ని వీరవాసరం మండల అధయాక్షులు గుండా ర్మకృషణా, జెడిపుటిసి గుండా 
జయ ప్రకాష్ న్యుడు, ఎంపీటీసీ లు, సరపుంచ్ లు, వార్డే మెంబెర్ లు, జనసైనిక్లు, 
వీరమహిళలు మర్యాదపూరవాకంగా కల్సి శుభాకాంక్లు తెల్యజేయటం జర్గింది.

శ్రీమతి రేఖ జవా్వజి ఆధ్వర్ంలో జనసేనలో చేరికలు 
శతఘ్నా నూయాస్: రూనాల్ జిలాలో, వెలుదేర్తి మండల పర్ధిలోని పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలు, 
సిదాదేంతాలు నచి్చ జనసేన పర్టీ ర్ష్ట మహిళ స్ధికార్క ఛైరెమాన్, ఎమిమాగనూరు నియోజకవరగా 
ఇంచార్జి శ్రీమతి ర్ఖ జవావాజి ఆధవారయాంలో జనసేన పర్టీలో అధిక సంఖయాలో యువత చేరడం 
జర్గింది. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన న్యక్లు, జనసైనిక్లు పల్గానడం జర్గింది.

ఎచ్చెరలి జనసేన ఆధ్వర్ంలో గడప, గడపకు జనసేన

శతఘ్నా నూయాస్: శ్రీకాక్ళం జిలాలో, ఎచ్చరలో నియోజకవరగాం, జి.సిగడాం మండలం, 
ముందుగా మర్రివలస పంచాయతీలో అంబేదకుర్ విగ్రహానికి నియోజకవరగా జనసేన 
న్యక్ర్లు శ్రీమతి సయయాద్ కాంతిశ్రీ పూల మాలలు వేసి నమస్కుర్ంచ్క్న్నారు. 
అలాగే పలఖయాండాయాం, గేదెలపేట, టిడివలస, మెటటీవలస జనసేన పర్టీ కాయాలెండర్ లను 
ప్రతి ఇంటికి అందించడం జర్గింది. అందించి జనసేన పర్టీ సిదా్ధంతాలను గడప, 
గడపక్ వివర్ంచడం జర్గింది. ఈ కారయాక్రమంలో జి.సిగడాం న్యక్లు సందీప్ 
విక్రమ్, శివ, ధనంజేయ్, సందీప్, న్గార్జు, ర్ంబాబు, లావేరు మండల న్యక్లు 
దుర్గార్వు, బాబాజీ జనసైనిక్లు పౌల్గాన్నారు.
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నిరుపేద కుటంబానికి ఆర్ధిక సాయం చేసిన ఇచ్చాపురం జనసేననిరుపేద కుటంబానికి ఆర్ధిక సాయం చేసిన ఇచ్చాపురం జనసేన
శతఘ్నా నూయాస్: ఇచాఛాప్రం, కొదిదే రోజుల క్రితం క్సుంప్రం గ్రామానికి చందిన గౌరంగోబిస్యికి 25 గర్రెలు శతఘ్నా నూయాస్: ఇచాఛాప్రం, కొదిదే రోజుల క్రితం క్సుంప్రం గ్రామానికి చందిన గౌరంగోబిస్యికి 25 గర్రెలు 
క్కకుల దాడిలో మృతి చందాయి. ఆయన నిరుపేద క్టుంబం రెకాకుడితే గాని డొకాకుడని పర్సిథాతి. ఈ విషయం క్కకుల దాడిలో మృతి చందాయి. ఆయన నిరుపేద క్టుంబం రెకాకుడితే గాని డొకాకుడని పర్సిథాతి. ఈ విషయం 
తెల్సికొని ఇచాఛాప్రం నియోజకవరగా సమనవాయ కరతి దాసర్ ర్జు మర్యు క్సుంప్రం సరపుంచ్ అభయార్థా శ్రీమతి అంగ తెల్సికొని ఇచాఛాప్రం నియోజకవరగా సమనవాయ కరతి దాసర్ ర్జు మర్యు క్సుంప్రం సరపుంచ్ అభయార్థా శ్రీమతి అంగ 
శశిర్ఖ(సుర్ష్) చేతుల మీదుగా 10,000 ఆర్థాక సహాయం చేయడం జర్గింది. నియోజకవరగాంలో ఇలాంటి దాడులు శశిర్ఖ(సుర్ష్) చేతుల మీదుగా 10,000 ఆర్థాక సహాయం చేయడం జర్గింది. నియోజకవరగాంలో ఇలాంటి దాడులు 
చాలా జరుగుతున్నా వాటికి ఎటువంటి ఇనూసిరెన్సి ప్రభ్తవాం కల్పుంచటం లేదు. దీనిపై తవారలో జిలాలో కలెకటీర్ దృష్టీకి చాలా జరుగుతున్నా వాటికి ఎటువంటి ఇనూసిరెన్సి ప్రభ్తవాం కల్పుంచటం లేదు. దీనిపై తవారలో జిలాలో కలెకటీర్ దృష్టీకి 
తీసుకెళ్తిమని చపపుడం జర్గింది. ఈ కారయాక్రమంలో కంచిల్ జెడీపుటీసీ అభయార్థా ఈశవారర్వు జనసేన న్యక్లు బారలో తీసుకెళ్తిమని చపపుడం జర్గింది. ఈ కారయాక్రమంలో కంచిల్ జెడీపుటీసీ అభయార్థా ఈశవారర్వు జనసేన న్యక్లు బారలో 
ప్రదీప్ మనమాధ, భాసకుర్ ర్వు, దివాకర్ చలపతి, సిసింద్రీ, శివ స్యి నవీన్, దేవర్జ్, ప్రదీప్, ఉదయ్ జనసైనిక్లు ప్రదీప్ మనమాధ, భాసకుర్ ర్వు, దివాకర్ చలపతి, సిసింద్రీ, శివ స్యి నవీన్, దేవర్జ్, ప్రదీప్, ఉదయ్ జనసైనిక్లు 
పల్గాన్నారు.పల్గాన్నారు.

మహాత్మీగాంధీ వరధింతి సందర్ంగా మహాత్మీగాంధీ వరధింతి సందర్ంగా 
నివాళులర్్పంచిన కుసంపురం జనసేననివాళులర్్పంచిన కుసంపురం జనసేన

శతఘ్నా నూయాస్: ఇచాఛాప్రం, కవిటి మండలం క్సుంప్రం గ్రామంలో శతఘ్నా నూయాస్: ఇచాఛాప్రం, కవిటి మండలం క్సుంప్రం గ్రామంలో 
గాంధీజీ వర్ధంతి మర్యు అమరవీరుల దినోతసివం సందర్ంగా గాంధీజీ వర్ధంతి మర్యు అమరవీరుల దినోతసివం సందర్ంగా 
గాంధీ మర్యు అమరవీరుల చిత్పటానికి ఇచాఛాప్రం నియోజకవరగా గాంధీ మర్యు అమరవీరుల చిత్పటానికి ఇచాఛాప్రం నియోజకవరగా 
సమనవాయకరతి దాసర్ ర్జు పూలమాల వేసి నివాళ్లు అర్పుంచటం సమనవాయకరతి దాసర్ ర్జు పూలమాల వేసి నివాళ్లు అర్పుంచటం 
జర్గింది. దాసర్ ర్జు మాటాలోడుతూ మన సవాతంత్ం కోసం ఎంతోమంది జర్గింది. దాసర్ ర్జు మాటాలోడుతూ మన సవాతంత్ం కోసం ఎంతోమంది 
సవాతంత్ సమరయోధులు ప్రాణతాయాగాలు ఫల్తమే ప్రసుతిత ఈ సవాతంత్ సవాతంత్ సమరయోధులు ప్రాణతాయాగాలు ఫల్తమే ప్రసుతిత ఈ సవాతంత్ 
భారతదేశం. కావున సవాతంత్ సమరయోధులను సమార్స్తి వాళలో భారతదేశం. కావున సవాతంత్ సమరయోధులను సమార్స్తి వాళలో 
అడుగుజాడలోలో ప్రతి ఒకకు భారతీయుడు నడుచ్కొని ముందుక్ వెళ్లోలని అడుగుజాడలోలో ప్రతి ఒకకు భారతీయుడు నడుచ్కొని ముందుక్ వెళ్లోలని 
పలుప్నిచా్చరు. ఈ కారయాక్రమంలో కంచిల్ జెడీపుటీసీ అభయార్థా ఈశవారర్వు పలుప్నిచా్చరు. ఈ కారయాక్రమంలో కంచిల్ జెడీపుటీసీ అభయార్థా ఈశవారర్వు 
జనసేన న్యక్లు బారలో ప్రదీప్ మనమాధ, భాసకుర్ ర్వు, దివాకర్ చలపతి, జనసేన న్యక్లు బారలో ప్రదీప్ మనమాధ, భాసకుర్ ర్వు, దివాకర్ చలపతి, 
సిసింద్రీ, శివ స్యి నవీన్, దేవర్జ్, ప్రదీప్, ఉదయ్ జనసైనిక్లు సిసింద్రీ, శివ స్యి నవీన్, దేవర్జ్, ప్రదీప్, ఉదయ్ జనసైనిక్లు 
పల్గాన్నారు.పల్గాన్నారు.

సత్తెనపల్లా జనసేనపార్టీ కారాయూలయంలో సత్తెనపల్లా జనసేనపార్టీ కారాయూలయంలో 
మహాత్మీగాంధీ కి నివాళులర్్పంచిన జనసేనమహాత్మీగాంధీ కి నివాళులర్్పంచిన జనసేన

శతఘ్నా నూయాస్:  సతెతినపల్లో జనసేనపర్టీ కార్యాలయంలో మహాతామాగాంధీ వర్ధంతిని శతఘ్నా నూయాస్:  సతెతినపల్లో జనసేనపర్టీ కార్యాలయంలో మహాతామాగాంధీ వర్ధంతిని 
ఘనంగా నిరవాహించి నివాళ్లు అర్పుంచడం జర్గింది. ఈ కారయాక్రమంలో జిలాలో ఘనంగా నిరవాహించి నివాళ్లు అర్పుంచడం జర్గింది. ఈ కారయాక్రమంలో జిలాలో 
ప్రధాన కారయాదర్్శ కొమిమాశెటిటీ స్ంబశివర్వు, పర్టీ జిలాలో సంయుకతి కారయాదరు్శలు ప్రధాన కారయాదర్్శ కొమిమాశెటిటీ స్ంబశివర్వు, పర్టీ జిలాలో సంయుకతి కారయాదరు్శలు 
శిర్గిర్ శ్రీనివాసర్వు, ఏవిఎస్ కళ్యాణ ర్జేశవార్, మండల అధయాక్షులు తోట శిర్గిర్ శ్రీనివాసర్వు, ఏవిఎస్ కళ్యాణ ర్జేశవార్, మండల అధయాక్షులు తోట 
నరసియయా, న్దెండలో న్గేశవర్వు, శిర్గిర్ పవన్ క్మార్, తాడువాయి లక్ష్మీ, నరసియయా, న్దెండలో న్గేశవర్వు, శిర్గిర్ పవన్ క్మార్, తాడువాయి లక్ష్మీ, 
పటటీణ 7వ వారుడే కౌనిసిలర్ రంగిశెటిటీ సుమన్ క్మార్, న్యక్లు తవిటి పటటీణ 7వ వారుడే కౌనిసిలర్ రంగిశెటిటీ సుమన్ క్మార్, న్యక్లు తవిటి 
భవన్నార్యణ, శిర్గిర్ మణికంఠ, బతుతిల వీర్ంజనేయులు, సిసింద్రీ, కేదార్ భవన్నార్యణ, శిర్గిర్ మణికంఠ, బతుతిల వీర్ంజనేయులు, సిసింద్రీ, కేదార్ 
రమేష్, తాడువాయి శ్రీనివాసర్వు, ప్లాలోర్వు తదితరులు పల్గాన్నారు.రమేష్, తాడువాయి శ్రీనివాసర్వు, ప్లాలోర్వు తదితరులు పల్గాన్నారు.

కుటంబ సభ్యూడిని కోలో్పయిన వార్కి అండగా, కుటంబ సభ్యూడిని కోలో్పయిన వార్కి అండగా, 
ధైరయూం చెబుతునని బండారుధైరయూం చెబుతునని బండారు

శతఘ్నా నూయాస్: తూరుపుగోదావర్ జిలాలో, శతఘ్నా నూయాస్: తూరుపుగోదావర్ జిలాలో, 
కొతతిపేట నియోజకవరగాంలోని, ఆలమూరు కొతతిపేట నియోజకవరగాంలోని, ఆలమూరు 
మండలం నందు, నర్సిపూడి గ్రామంలో మండలం నందు, నర్సిపూడి గ్రామంలో 
ఆదివారం జనసేన పర్టీ ఇన్్చర్జి కొతతిపేట ఆదివారం జనసేన పర్టీ ఇన్్చర్జి కొతతిపేట 
నియోజకవరగాం ప్రముఖ న్యక్లు నియోజకవరగాం ప్రముఖ న్యక్లు 
బండారు శ్రీనివాస్ పరయాటించారు. నర్సిపూడి బండారు శ్రీనివాస్ పరయాటించారు. నర్సిపూడి 

గ్రామానికి చందిన తెలగరెడిడే సతీష్ గత కొదిదే రోజుల క్రితం ప్రమాదవశాతుతి మరణించిన గ్రామానికి చందిన తెలగరెడిడే సతీష్ గత కొదిదే రోజుల క్రితం ప్రమాదవశాతుతి మరణించిన 
కారణంగా, వార్ క్టుంబ సభ్యాలను కలుసుక్ని, వార్ క్టుంబ సభ్యాలక్ ధైరయాం చపపు, కారణంగా, వార్ క్టుంబ సభ్యాలను కలుసుక్ని, వార్ క్టుంబ సభ్యాలక్ ధైరయాం చపపు, 
క్టుంబ వయాకితి లేని బాధ, ఎంతో తీరనిలోటని, కష్టీలోలో ఉననా క్టుంబ సభ్యాలక్ ఎంత క్టుంబ వయాకితి లేని బాధ, ఎంతో తీరనిలోటని, కష్టీలోలో ఉననా క్టుంబ సభ్యాలక్ ఎంత 
ఓదారుపుగా, ఎంతో ఆతీమాయతతో బండారు శ్రీనివాస్ పలకర్ంచి మనోధైర్యానినాచా్చరు. ఓదారుపుగా, ఎంతో ఆతీమాయతతో బండారు శ్రీనివాస్ పలకర్ంచి మనోధైర్యానినాచా్చరు. 
వీర్ ర్క సందర్ంగా పలువురు గ్రామసుతిలు వచి్చ, బండారు శ్రీనివాస్ ను, మర్యాద వీర్ ర్క సందర్ంగా పలువురు గ్రామసుతిలు వచి్చ, బండారు శ్రీనివాస్ ను, మర్యాద 
పూరవాకంగా కలవడం జర్గింది. వీర్ వెంట గ్రామ, మండల జనసైనిక్లు, కారయాకరతిలు, పూరవాకంగా కలవడం జర్గింది. వీర్ వెంట గ్రామ, మండల జనసైనిక్లు, కారయాకరతిలు, 
పలువురు ముఖయా న్యక్లు పల్గాన్నారు.పలువురు ముఖయా న్యక్లు పల్గాన్నారు.

రాజోలు నియోజకవర్గ పర్ధిలో మూడు మండల్ల అధయూక్షులను రాజోలు నియోజకవర్గ పర్ధిలో మూడు మండల్ల అధయూక్షులను 
నియమంచిన పవన్ కళ్యూణ్నియమంచిన పవన్ కళ్యూణ్

శతఘ్నా నూయాస్: తూరుపుగోదావర్ జిలాలో, ర్జోలు నియోజకవరగాంలోని మూడు మండలాల శతఘ్నా నూయాస్: తూరుపుగోదావర్ జిలాలో, ర్జోలు నియోజకవరగాంలోని మూడు మండలాల 
జనసేన పర్టీ ముగుగారు జనసేన సభ్యాలను జనసేన పర్టీకి సిఫారుసి చేయగా జనసేన పర్టీ జనసేన పర్టీ ముగుగారు జనసేన సభ్యాలను జనసేన పర్టీకి సిఫారుసి చేయగా జనసేన పర్టీ 
అధయాక్షులు కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ ర్జోలు నియోజకవరగాంలో సఖినేటిపల్లో మండలం అధయాక్షులు కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ ర్జోలు నియోజకవరగాంలో సఖినేటిపల్లో మండలం 
నుండి గుబ్ల ఫణి క్మార్, మల్కిప్రం మండలం నుండి మల్లోపూడి సతితిబాబు, ర్జోలు నుండి గుబ్ల ఫణి క్మార్, మల్కిప్రం మండలం నుండి మల్లోపూడి సతితిబాబు, ర్జోలు 
మండలం నుండి స్ర్శెటిటీ శ్రీనివాస్ జనసేన పర్టీ నియమించినటుటీ అధికార్క ప్రకటన మండలం నుండి స్ర్శెటిటీ శ్రీనివాస్ జనసేన పర్టీ నియమించినటుటీ అధికార్క ప్రకటన 
ర్వడంతో మండల అధయాక్షులు హర్షం వయాకతిం చేశారు. మల్కిప్రంలోని గుండుబోగుల ర్వడంతో మండల అధయాక్షులు హర్షం వయాకతిం చేశారు. మల్కిప్రంలోని గుండుబోగుల 
పెదదేకాప్ నివాసం వదదే నూతనంగా నియమించబడడే జనసేన పర్టీ మండల అధయాక్షులను పెదదేకాప్ నివాసం వదదే నూతనంగా నియమించబడడే జనసేన పర్టీ మండల అధయాక్షులను 
మల్కిప్రం మండలం ఎంపీపీ అయినటువంటి మేడిచరలో సతయావాణి ర్ము శాలువాతో మల్కిప్రం మండలం ఎంపీపీ అయినటువంటి మేడిచరలో సతయావాణి ర్ము శాలువాతో 
సతకుర్ంచారు. అనంతరం మీడియాతో మాటాలోడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలక్, సతకుర్ంచారు. అనంతరం మీడియాతో మాటాలోడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలక్, 
సిదా్ధంతాలక్ అనుగుణంగా ప్రభ్తవా వయాతిర్క విధాన్లపై ఎండగడుతూ ఎపపుటికప్పుడు సిదా్ధంతాలక్ అనుగుణంగా ప్రభ్తవా వయాతిర్క విధాన్లపై ఎండగడుతూ ఎపపుటికప్పుడు 
ప్రజల సమసయాలపై జనసేన పర్టీ తరఫ్న భరోస్ ఇస్తి ముందుక్ కొనస్గుతామని ప్రజల సమసయాలపై జనసేన పర్టీ తరఫ్న భరోస్ ఇస్తి ముందుక్ కొనస్గుతామని 
2024లో పర్టీ బలపడ్ విధంగా కృష్ చేస్తి పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం అయయాంతవరక్ కూడా 2024లో పర్టీ బలపడ్ విధంగా కృష్ చేస్తి పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం అయయాంతవరక్ కూడా 
పోర్డుతామని తెల్పరు. ఈ కారయాక్రమంలో తూరుపుగోదావర్ జిలాలో సంయుకతి కారయాదర్్శ పోర్డుతామని తెల్పరు. ఈ కారయాక్రమంలో తూరుపుగోదావర్ జిలాలో సంయుకతి కారయాదర్్శ 
గుండాబతుతిల తాతాజీ, గుబ్ల రవి కిరణ్, గుండుబోగుల పెదదేకాప్, ర్వూర్ న్గు, గుండాబతుతిల తాతాజీ, గుబ్ల రవి కిరణ్, గుండుబోగుల పెదదేకాప్, ర్వూర్ న్గు, 
పనిశెటిటీ బుజిజి, ఆనందర్జు, గెడడేం మహాలక్ష్మి ప్రస్ద్ తదితరులు పల్గాన్నారు.పనిశెటిటీ బుజిజి, ఆనందర్జు, గెడడేం మహాలక్ష్మి ప్రస్ద్ తదితరులు పల్గాన్నారు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

రాజంపేటను అన్నమయ్ జిల్లిగా చేయాలని జనసేన డిమాండ్
శతఘ్నా నూయాస్: ర్జంపేట, గత 5 రోజులుగా దగా పడిన ర్జంపేట అననామయయా జిలాలో స్ధన 
కోసం క్లాలక్, పర్టీలక్ అతీతంగా ప్రజలు కారయాకరతిలు నితయాం మండుటండలోలో పోర్టం చేసుతింటే 
ఇంతవరక్ ఈ ర్జంపేట నియోజకవరగాం ఎంప గానీ, ఎమెమాలేయా గానీ అలాగే ప్రతి సంవతసిరం 
ర్జంపేట నుండి అననామయయా కాల్నడకన తిరుమలక్ పదయాత్ చేసే మాజీ ఎమెమాలేయా ప్రసుతితం 
ర్జంపేటలో ఉంటుననా జెడిపు చైరమాన్ ప్రజల మధయాలోకి ర్లేదంటే కారణం ఏంటి. మీర్ ర్జంపేట 
జిలాలో కాక్ండా ర్యచోటిని జిలాలో చేయడానికి సహకర్ంచార్, ఎనినాకోటలోకి మా ర్జంపేట 
అననామయయా జిలాలో కాక్ండా అముమాడు పోయారో నిజం చపపుండి. ప్రజాప్రతినిధులుగా మిమమాల్నా 
మీ వైసిప పర్టీని నమిమా గెల్పంచ్క్ంటే మీ ర్యల్ ఎసేటీట్ దందా కోసం మా బ్రతుక్ల్నా న్శనం 
చేస్తిర్. మెడికల్ కాలేజీని ముందుగా ప్రకటించి తర్వాత మదనపల్లోకి తరల్సుతింటే మౌనంగా 
చోదయాం చూస్తి కూరు్చననా మీరు ర్జంపేట కి 2 కిలోమీటరలో దూరం తాళలోపకలో ప్టిటీన అననామయయా 
పేరును తీసుకెళ్లో ర్యచోటికి పెడుతుంటే ఏమీ చేతగాని స్వార్ధ న్యక్లాలో మీరు మిగిల్పోవొచ్్చ 
కానీ జనసేన న్యక్లుగా, కారయాకరతిలుగా మేము మాత్ం చూస్తి ఊరుకోము. అక్రమ సంపదనే 
ధ్యాయంగా బ్రతుక్తుననా మీక్ ర్బోయ ఎనినాకలోలో మిమమాల్నా ఓడించి ఖచి్చతంగా ర్జంపేట 
నడిబొడుడేన జనసేన జెండాను రెప రెప లాడించి మీక్ ఓటమిని రుచి చూపస్తిమని తెల్యచేస్తి 
పరలోమెంట్ నియోజకవరగాంను జిలాలో కేంద్రంగా ప్రకటిస్తిమని చపపున సీఎం ఈ రోజు మాట తపపు 
ర్యచోటికి ఏమి సౌకర్యాలు ఉన్నాయని అననామయయా జిలాలోగా ప్రకటించారో మా ర్జంపేట 
ప్రజలక్ సమాధానం చపపులని ర్జంపేట ప్రజలు మీ నిలకడ లేని నిరణాయాలను నిలదీసుతిన్నారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో లీగల్ సెల్ న్యక్లు కరుణాకర్ ర్జు, ర్ష్ట జనసేన పర్టీ చేనేత అధయాక్షులు 
ర్మయయా, కతితి సుబా్ర్యుడు, ఆక్ల నరసయయా, గుర్విగార్ వాసు, కోలా రవి శంకరయయా, లతీఫ్, 
గంటా రమేష్, గోప, వెంకటయయా, మస్తిన్ ర్యులు, ఆరయా, మహేష్, శంకరయయా, తాళలోపక రవి, 
భావికాడ పలెలో, నందలూరు జ్సిప్ కారయాకరతిలు పల్గాని ర్జంపేటక్ దగా చేసిన సీఎం, ఎంపొ, 
ఎమెమాలేయా, జెడిపు చైరమాన్ దిష్టీబొమమాలను దహనం చేశారు. ఎవరు ఎనినా క్ట్రలు చేసిన్ ర్జంపేటను 
జిలాలో స్ధించ్క్నే వరక్ మా జనసేన పోర్టం ఆగదని ర్జంపేట వసిప న్యక్లను ఆక్ల 
నరసయయా మరోమారు హెచ్చర్ంచారు.

జనసేన నినాదాలతో దద్దరిల్లిన సీతానగరం మండల కంద్ం
శతఘ్నా నూయాస్: సీతానగరం, మండలంలో గల లక్ష్మిప్రం గ్రామంలో జనసేన పర్టీ జెండా ఆవిషకురణ 
కారయాక్రమం అంగరంగ వైభవంగా జర్గింది. ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయా అతిధిగా ర్ష్ట ప్రచార కారయాదర్్శ 
బాబు పలూరు, సీతానగరం మండల న్యక్లు మర్యు జనసైనిక్లు పల్గాన్నారు. ముందుగా మండల 
కేంద్రంలో ఉననా శ్రీ ఆంజనేయస్వామి వార్ ఆలయంలో పూజా కారయాక్రమం నిరవాహించిన అనంతరం 
భార్గా బైక్ ర్యాలీతో లక్ష్మిప్రం చేరుకొని బాబు పలూరు మర్యు గ్రామసుతిలు కల్సి జెండా ఆవిషకురణ 
చయయాడం జర్గింది. ఈ కారయాక్రమంలో లక్ష్మిప్రం యువత మర్యు గ్రామ మహిళలు, వృదు్ధలు అలాగే 
మండల న్యక్లు పల్గాని మర్ంత ఉతసిహానినా అందించారు. అనంతరం బాబు పలూరు మాటాలోడుతూ 
జనసేన పర్టీ ప్రజల పర్టీ మన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మన అందర్ భవిషయాతుతి కోసం ఆయన భవిషయాతుతిని 
వదులుకొని సమాజంలో మారుపు ర్వాల్ అని ఇప్పుడు ఉననా ఈ క్ళ్ళు ర్జకీయంని ప్రక్షాళన చయాయాలని 
ఆశయంతో జనసేన అనే పర్టీ పెటాటీరు. లక్ష్మిప్రం గ్రామంలో జెండా ఎగర్శాం, అలాగే ప్రసుతితం మన 
జగన్ రెడిడే చేసుతిననా పర్పలన ఎలా ఉంది అంటే అమమాకి అననాం పెటటీనోడు పననామమాకి బంగారు గాజులు 
చేయించాడు అనే విధానంగా ఉంది. ఈ ర్జకీయ వయావసథాను మార్చడానికే మన గ్రామంలో ఉననా మీ 
అందర్ బిడడేలు పవన్ కళ్యాణ్ అడుగుజాడలోలో నడుదాదేమని నిశ్చయం చేసుక్న్నారు, దానికి మీరు అంతా 
మీ బిడడే మాటలు విని ముందుక్ వచి్చ జనసేన పర్టీని అధికారంలో నిలబెటటీండని, ఈ కారయాక్రమంకి 
కంకణం కటుటీక్ననా లక్ష్మిప్రం గ్రామ జనసైనిక్లు అందర్కి ప్రతేయాకంగా ధనయావాదాలు తెల్పరు.
ఈ కారయాక్రమంలో భార్గా మండలంలో గల జనసైనిక్లు పల్గానటం జర్గింది.

జనాధరణ నేత జనసేనాని, సంక్షేమ పథకాలను 
సమర్థవంతంగా నిర్వహంచగల

 ధీశాల్ పవన్ కళ్యూణ్: డాకటీర్ యుగంధర్
శతఘ్నా నూయాస్: పలసముద్రం మండలం కేంద్రంలో జనసేన పర్టీ మండల 
సమావేశం జర్గింది. ఈ సమావేశానికి ముఖయాఅతిథిగా నియోజకవరగా ఇన్్చర్జి 
డాకటీర్ యుగంధర్ హాజరయాయారు. ఈ సందర్ంగా మాటాలోడుతూ పలసముద్రం 
మండలానికి 22 మందితో నూతన కమిటీ నిర్మాణం తందరలో ఏర్పుటు చేయడం 
జరుగుతుందని తెల్పరు. 13 గ్రామ పంచాయతీలోని గ్రామాలలో పరయాటించి 
500 మంది క్రియాశీలక సభ్యాలను గపపు న్యక్లుగా తయారుచేయడమే 
లక్ష్ంగా పనిచేస్తిమని తెల్పరు. జనసైనిక్ల కోసం జనసేన కారయాక్రమం, ఆ 
తర్వాత జనం కోసం జనసేన కారయాక్రమం ఏర్పుటు చేయడం జరుగుతుందని 
తెల్పరు. ప్రజా సమసయాలే అజెండాగా, గ్రామ గ్రామాన గ్రామ కమిటీల దావార్ 
పరయావేక్ణ చేసి, బలమైన సంకలపుబలంతో పర్టీ సిదా్ధంతాలను ప్రజలోలోకి తీసుకెళ్లో, 
వార్ మననానలు పొందే విధంగా సేవా కారయాక్రమాలు ఉంటుందని తెల్పరు. 
ఈ ర్ష్్రానికి భవిషయాతుతి దికూసిచి పవన్ కళ్యాణ్ మాత్మే అని తెల్పరు. ఈ 
కారయాక్రమంలో జనసేన పర్టీ మండల అధయాక్షులు సతీష్ క్మార్, కార్వాటినగరం 
మండల గౌరవ అధయాక్షులు భాను చందర్ రెడిడే, అధయాక్షులు భాను, న్యక్లు 
రుద్ర, ర్ఘవ, అరుణ్, ర్జేష్, మోహన్, తులసి, క్మార్, ర్మకృషణా, నిఫిల్ 
పల్గాన్నారు.

మెలలివాయి పంచాయత్ పరిధిలో జనసేన పార్టీలో చేరికలు
శతఘ్నా నూయాస్:  మడకశిర మండలం జనసేన పర్టీ అధయాక్షుడు టి.శివాజీ 
ఆధవారయాంలో మెలలోవాయిపంచాయతీ నుండి పలు గ్రామాల నుండి 50 మంది 
యువక్లు జనసేన పర్టీలోకి చేరటం జర్గింది. జనసేన పర్టీ సిదా్ధంతాలు పవన్ 
కళ్యాణ్ ఆలోచన విధానం ర్పటి భావితర్ల భవిషయాత్ కోసం యువక్లే న్ంది 
పలకాలని పలెలో గ్రామాలే ఈ ర్ష్్రానికి పచ్చ తోరణం అని పర్టీ విధివిధాన్ల 
గుర్ంచి టి. శివాజీ అధయాక్షులు వివర్ంచడం జర్గింది. వాళలో మాటలక్ 
ప్రభావితమై జనసేన పర్టీలోకి చేరుతున్నామని యువక్లు తెల్యజేయడం 
జర్గింది. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పర్టీ న్యక్లు, జనసైనిక్లు , మండల 
కమిటీ సభ్యాలు ఈ కారయాక్రమంలో పల్గానడం జర్గింది.

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


సోమవారం, 31 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

సంగిశెట్టీ అశోక్ ని మరా్దపూర్వకంగా కల్స్న 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా నూయాస్: కాకిన్డ 
సిటీ జనసేన అధయాక్షులుగా 
నియమితులయిన సంగిశెటిటీ 
అశోక్ ని కల్సి అభినందనలు 
తెల్యజేసిన కాకిన్డ జనసేన 
న్యక్లు వరప్రస్ద్ 
ఏలుచ్ర్, వంశీ మైగాప్ల, 
పెదిదేరెడిడే భాసకుర్.

నరవ పి.హెచ్.స్ లో మౌళిక సదుపాయాలు 
పునరుద్ధరించాలని జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్ంలో నిరసన

శతఘ్నా నూయాస్: విశాఖపటటీణం, 88 వార్డే, నరవ గ్రామం, పెందుర్తి నియోజకవరగాంలో 
ఉననా ప్రైమర్ హెల్తి సెంటర్ లో మౌళ్క సదుపయాలు ప్నరుద్ధర్ంచాలని జనసేన 
పర్టీ ఆధవారయాంలో నిరసన కారయాక్రమం ఏర్పుటు చేయడం జర్గింది. ఈ కారయాక్రమంలో 
న్యక్లు వబి్న జన్రథాన శ్రీకాంత్ మాటాలోడుతూ గత కొనినా 4 నెలల నుండి నరవ 
ప.హెచ్.సి కి ప్రభ్తవాం మౌల్క సదుపయాలు ఏర్పుటు చేయక్ండా, ప్రజల ఆరోగయా 
భద్రత పై దృష్టీ పెటటీడం లేదని, మా దౌర్్గయాం ఏంటంటే మేము కొతతిగా ప్రభ్తావానినా 
ఏమీ అడగలేదని, ఉననావాటిని లాయాబ్, స్టీఫ్, వైదయా పర్కర్లను ప్నరుద్ధర్ంచాలని 
కోరుక్ంటున్నామని, స్థానిక ఎమెమాలేయా అననామరెడిడే అదీప్ ర్జ్, స్థానిక కార్పుర్టర్ 
ముతాయాల న్యుడు వైఫలయాం వలన ప.హెచ్.సి కి ఈ దౌర్్గయాం పటిటీందని, వార్ 
తీరుక్ నిరసన నలలో బాయాడీజిలతో జనసేన పర్టీ ఆధవారయాంలో నిరసన కారయాక్రమం ఏర్పుటు 
చేయడం జర్గిందని, మీడియా ప్రతినిధులు కూడా మా యొకకు సమసయాను ప్రభ్తవాంపై 
మర్ంత ఒతితిడి తీసుక్ వచే్చలాగా కృష్ చేయాలని కోరడం జర్గింది. ఈ యొకకు 
కారయాక్రమంలో చిన్నా, గోప, ప్రస్దు, అశోక్, నవీన్, బొడుడే న్యుడు, గవర శీను, 
బోబ్ర శ్రీను, ల్ంగం వాసు, ఓమిమా అపపులర్జు, ప్రవీణ్, ఇలలోప్ నర్సింగర్వు, బోండా 
రవిబాబు, మడక శివ, మర్యు జనసైనిక్లు, ప్రజలు పల్గాన్నారు.

మునమర్రు గ్రామ కమిటీ మరియు మండల కమిటీ సభ్్ల ఎని్నక
శతఘ్నా నూయాస్: పశి్చమగోదావర్, పెనుగండ మండలం, మునమర్రు గ్రామ జనసేనపర్టీ 
న్యక్ల ఆధవారయాంలో పెనుగండ మండల అధయాక్షులు కంబాల బాబులు అధయాక్తన, 
మునమర్రు గ్రామ కమిటీ మర్యు మండల కమిటీ సభ్యాడి ఎంపక సమావేశం 
నిరవాహించడం జర్గింది. ఈ సమావేశంలో మునమర్రు గ్రామ అధయాక్షులుగా అడడేగరలో 
ర్జశేఖర్, ఉపధయాక్షులుగా తానేటి రవిక్మార్ మర్యు మండల కమిటీకి అడడేగరలో 
నరసింహమూర్తి లను మునమర్రు గ్రామ జనసేన పర్టీ న్యక్లు ఏకగ్రీవంగా 
ఎనునాకోవటం జర్గింది. ఈ మేరక్ తీర్మాన్నినా ప్రవేశపెటటీడం, ఆమోదించడం 
జర్గింది. ఈ కారయాక్రమంలో జిలాలో ఉపధయాక్షులు వెంగళదాసు దానయయా, షేక్ మహమమాద్ 
అలీ, దారలోంక మారుతీ, అడాడేల మధు, ధనర్జు, చిటూనాడి ధరమార్వు, మార్శెటిటీ భారగావ్, 
యడలోపల్లో గంగాధర్, పోలన్టి మల్లోకారుజినర్వు, యగాటి న్ని, తోట సుర్ంద్ర మర్యు 
మునమర్రు గ్రామ జనసేన పర్టీ న్యక్లు, జనసైనిక్లు అధిక సంఖయాలో పలోగానడం 
జర్గింది.

జనసేన పార్టీ రాజమహంద్వరం కార్పొరేషన్ 
అధ్క్షులును కల్స్న స్టీ జనసైనికులు

శతఘ్నా నూయాస్: జనసేన పర్టీ ర్జమహేంద్రవరం కార్పుర్షన్ అధయాక్షులుగా 
నియమించబడిన వై.శ్రీనివాస ర్వు ని శాటిలైట్ సిటి జనసైనిక్లు మర్యాదపూరవాకంగా 
కలసి శుభాకాంక్లు తెల్యజేస్రు. ఈ సందర్ంగా జనసైనిక్లు మాటాలోడుతూ పర్టీ 
ఆవిర్్వం నుంచి అధయాక్షులు గౌ.శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ కి ఆప్తిలుగా పేరుండి జిలాలోలో, 
నగరంలో పర్టీని ముందుక్ నడిపన వై. శ్రీనివాస్ ర్వు భవిషతుతిలో మర్నినా ఉననాత 
పదవులు అధిరోహించాలని శాటిలైట్ సిటి జనసైనిక్ల కోరుక్ంటున్నారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో సునీల్, న్గేంద్ర, దుర్గార్వు, శ్రీను, సుబా్ర్వు, సతీష్, గోప, స్ర్బాబు, 
ప్రస్ద్ బాబు , సుబు్, శివ, ప్రస్ద్, వాసు, చింటూ, సుబ్రహమాణయాం, మొదలగు వారు 
పల్గాన్నారు.

జనసేన ఆధ్వర్ంలో భకుతిలకు మాస్కులు, వాటర్ 
పా్కెట్లి, శానిటైజటరలి పంపిణీ

శతఘ్నా నూయాస్: శ్రీకాక్ళం జిలాలోలో జర్గే మర్యగిర్ మహోతసివాలు సందర్ంగా 
పలకొండ నియోజకవరగా జనసేన పర్టీ న్యక్లు గర్్న సతితిబాబు ఆధవారయాంలో 
భక్తిలక్ 3000 మాసుకులు, 5000 వాటర్ పయాకెటులో, శానిటైజటరులో పంపణీ చేసిన 
జనసేన పర్టీ. ఈ కారయాక్రమంలో పలకొండ నియోజకవరగా జనసైనిక్లు పల్న్నారు.

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


మండలంలో జనసేనను పట్షటీం చేయాల్: 
అధ్క్షులు వీరంకి వంకయ్

శతఘ్నా నూయాస్: పర్టీ శ్రేణులంతా ప్రణాళ్కాబద్ధంగా పనిచేస్తి జనసేన పర్టీని ముందుక్ మండలంలోని 
గ్రామగ్రామాన పతిషటీవంతం చేయాలని పర్టీ మండల అధయాక్షులు వీరంకి వెంకటేశవార ర్వు 
పలుప్నిచా్చరు. శనివారం ర్త్రి మండలంలోని వాడవల్లో గ్రామ కారయాకరతిలతో సమావేశం జర్పరు. 
సమావేశంలో మండలంలో నెలకొననా అనేక సమసయాలపై చర్్చంచి, కొతతిపల్లో – నడిపూరు రహదార్ని 
తక్ణమే మరమమాతుతిలు చేయాల్ కోర్రు. అలానే పర్టీ సిదా్ధంతాలని, జనసేన్ని ఆశయాల స్ధనక్ 
ప్రతి ఒకకురు కృష్చేయాలని మండల అధయాక్షులు వీరంకి వెంకయయా స్చించారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
జనసేన పర్టీ కృష్ణా జిలాలో సంయుకతి కారయాదర్్శ వేలూపుర్ న్న్జీ, నియోజకవరగా న్యక్లు దూసనప్ది 
బ్రహామాజీ, మోటేపల్లో హనుమ ప్రస్ద్, కూనపరెడిడే ర్జా, మండల న్యక్లు నంది దిలీప్, కొనబతుతిల 
అయయాపపు, మాటాలోప్ది సంతోష్, బొర్రా గుణ, జొననాల నర్ష్, బోయిన స్యి, బోయిన వాసు, ఎర్ంశెటిటీ 
పూరణా, జనసైనిక్లు, కారయాకరతిలు పలుగాన్నారు.

అగనంపూడి జనసైనికులకు జనసేనపార్టీ 
క్రియాశీలక సభ్త్వ కిటలి పంపిణీ

శతఘ్నా నూయాస్: విశాఖ జిలాలో, గాజువాక నియోజకవరగాం, అగనంపూడి 
జనసైనిక్లు మేడశెటిటీ విజయ్ ఆధవారయాంలో ఆదివారం అగనంపూడి 
85/79వ వారుడేల పర్ధిలో కె.యస్.యన్ రెడిడే నగర్ కాలనీలో 
అగనంపూడి జనసైనిక్లక్ జనసేన పర్టీ క్రియాశీలక సభయాతవాలు 
కిటులో పంపణీ చేయడం జర్గింది. ఈ కారయాక్రమంలో విజయ్ మేడశెటిటీ, 
జెర్రిపోతుల రమణ, తలార్ సనయాసిర్వు, నకకు చినదేముడు, కన్టి రమణ 
మర్యు ఇతర జనసైనిక్లు పల్గాన్నారు.

మహాతా్మ గాంధీ కి నివాళులరిపొంచన 
సీతానగరం జనసేన

శతఘ్నా నూయాస్: విజయనగరం, మన జాతిపీత, అహింస్ మారగాంలో 
సంగ్రామానినా ముందుక్ నడిపన వయాకితి మహాతామా గాంధీజి వర్ధంతి 
సందర్ంగా విజయనగరం జిలాలో, సీతానగరం మండలం, సీతానగరంలో 
జనసేన ర్ష్ట ప్రచార కారయాదర్్శ బాబు పలూరు మహాతామా గాంధీ 
విగ్రహానికి పూలమాలవేసి నివాళ్లర్పుంచారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన 
న్యక్లు మర్యు జనసైనిక్లు పల్గాన్నారు.

మహాత్మీ గాంధీ వరధింతికి నివాళులర్్పంచిన రైల్్వకోడూరు జనసేన
శతఘ్నా నూయాస్: రైలేవాకోడూరు పటటీణంలోని 
స్థానిక టోల్ గేట్ సర్కుల్ వదదే గల మహాతామా 
గాంధీ వర్ధంతి సందర్ంగా ఆయన విగ్రహానికి 
జనసేన పర్టీ ర్ష్ట కారయాదర్్శ తాతంశెటిటీ న్గేంద్ర 
మర్యు రైలేవాకోడూరు జనసేన పర్టీ న్యక్లు 
గంధంశెటిటీ దినకర్ బాబు పూలమాలలు వేసి 
ఘన నివాళ్ అర్పుంచారు. ఈ సందర్ంగా 
దినకర్ బాబు మాటాలోడుతూ అహింస్ మారగాంలో 
స్వాతంత్ హక్కులను , శాంతియుత పోర్టానినా 
నేర్పున గాంధీ అడుగుజాడలు భారతదేశానికి 
చిరసమారణీయం అన్నారు. ఈ కారయాక్రమంలో వై. 

కోట జనసేన యూత్ మర్యు స్థానిక కారయాకరతిలు పల్గాన్నారు.

సమీశానవాటకకు ప్రహర్ నిర్మీంచ్లని జనసేన డిమాండ్
శతఘ్నా నూయాస్:   ఆతమాకూరు, మా 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల 
మేరక్, ఆతమాకూరు నియోజకవరగా 
జనసేన పర్టీ ఇన్్చర్జి నల్శెటిటీ శ్రీధర్ 
స్చనతో, ఆతమాకూరు నియోజవరగా 
జనసేన పర్టీ ఉప ఇంచార్జి దాడి 
భాను కిరణ్ ఆధవారయాంలో సంగం 
మండలలోని దువూవారు గ్రామానికి 
చందిన సమాశాన వాటిక కోతక్ గుర్ 
కావడం కారణంగా జనసేన పర్టీ 
ఆధవారయాంలో జనసైనిక్ల తో కల్సి 
సమాశానవాటికను సందర్్శంచడం 
జర్గింది. విషయంలోకి వెళ్తే “సర్వా 

నెంబర్-387″లో 1.5 సెంటులో ప్రభ్తవా ర్కారుడేల ప్రకారం సమాశాన వాటిక భూమి ఉండాల్ 
అంటే ప్రసుతితం సమాశానవాటిక భూమి 70 నుంచి 80 సెంటులో మాత్మే ఉననాది. అంటే దాదాప్ 
25 నుంచి 35 సెంటులో సమాశాన వాటిక భూమి కోతక్ గుర్ కావడం జర్గినది. కోతక్ గురైన 
సమాశానవాటిక భూమిని అధికారులు గుర్తించి సమాశాన వాటికను సర్వా చేసి చ్టూటీ ప్రహర్ 
నిర్మాంచాలని జనసేన పర్టీ ఈ సందర్ంగా డిమాండ్ చేయటం జర్గింది. లేనిపక్ంలో పోర్టం 
చేయడానికి సిద్ధంగా జనసేన పర్టీ ఉందని ఈ సందర్ంగా న్యక్లు తెల్యచేశారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో జనసేన పర్టీ సంఘం మండల న్యక్లు కమతం ప్రవీణ్, సంఘం మండల 
న్యక్లు ఘంటస్ల తిరుమలేష్, స్యి, మల్లోకారుజిన్, న్ని, వెంకీ, తదితరులు పల్గాన్నారు.

భీమవరం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఇంఛారిజి కరోనా 
నుంచ త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రత్్క పూజలు

శతఘ్నా నూయాస్: పశి్చమగోదావర్ జిలాలో అధయాక్షులు, భీమవరం 
నియోజకవరగాం జనసేన పర్టీ ఇంఛార్జి కొటికలపూడి గోవిందర్వు 
కరోన్ నుంచి తవారగా కోలుకోవాలని ఆయుర్రోగాయాలతో ఉండాలని 
పటటీణంలోని శ్రీఉమాభీమేశవారజన్రదేనస్వామి వార్ ఆలయంలో 
కెజిఆర్ యూత్ మర్యు జనసేన అధవారయాంలో గోవిందర్వు పేరు మీద 
అభిషేకాలు చేయించటం జర్గింది. ఈ కారయాక్రమంలో జనసైనిక్లు 
లంకపల్లో న్గు, సుంకర సతీష్, ముతాయాల వాసు, నడపన న్ర్యణ, 
అలలోం ర్జ, దిర్శాల మనికృషణా, గణేష్, పెదిదే ర్జు, ముతాయాల సతీష్, 
బండి ఫణి, కోలా రమేశ్ తదితరులు పల్గాన్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

విశాఖ గంజాయి హబ్ గా మారుస్తిన్న వైసీపీ ప్రభ్తా్వనికి వ్తిరేకంగా 
సైకిత శిలపొం దా్వరా నిరసన వ్కతిం చేస్న జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా నూయాస్: విశాఖ గంజాయి హబ్ గా మారుసుతిననా వైసీపీ ప్రభ్తావానికి 
వయాతిర్కంగా ఆర్కు బీచ్ వదదే “సైకిత శిలపుం” దావార్ నిరసన కారయాక్రమం చేపటిటీన 
ధరమాశాల టీం మెంబర్సి. ఈ కారయాక్రమం జనసేన న్యక్లు ధర్మాంద్ర, శ్రీకాంత్ 
మర్యు వార్ మిత్బృం ఆధవారయాంలో నిరవాహించారు. గంజాయికి యువతలో 
మర్ంత అవగాహన పెంచేలా విశాఖ బీచ్ లో కారయాక్రమాలు చేయాలని 
భావించారు. ఈ కారయాక్రమానికి ముందుగా పోలీసులు అడుడేక్ననా జనసేన 
న్యక్లు అండగా నిల్చిచారు. జనసేన న్యక్లు మాటాలోడుతూ ఇపపుటికైన్ 
వైసీపీ న్యక్లు ప్రభ్తవాం కళ్లో తెర్చి గంజాయి స్గును ధవాంసం చేసి గిర్జన 
యువతక్ విదయా ఉదోయాగ అవకాశాలు ఇవావాలని జనసేన పర్టీ తరప్ నుంచి 
డిమాండ్ చేసుతిన్నామన్నారు. అలాగే ర్బోయ రోజులోలో పోలీస్ డిపరెటీ్మంట్ వార్కి 
మర్ంత బలగాలను ఇచి్చ టాసోకుఫోర్సి ఏర్పుటు చేసి గంజాయి స్గు మీద మర్ంత 
కఠినంగా వయావహర్ంచి గిర్జన యువతలో చైతనయాం తేవాలని కోర్రు. ప్రజలను 
మర్యు ముఖయాంగా యువతక్ అవగాహన అవగాహన కారయాక్రమాలోలో మేధావులు 
యువత అందరూ పల్గాని ఈ గంజాయి మహమామార్ని విశాఖ జిలాలో, ఆంధ్రప్రదేశోలో 
లేక్ండా పోర్టం చేయాలని కోర్రు. ముకతికంఠంతో మతుతి వదుదే ఆరోగయాం 
ముదుదే అనే నిన్దాలు చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన న్యక్లు వనెనాంరెడిడే 
సతీష్ క్మార్, శివ ప్రస్ద్, పీలా ర్మకృషణా, పెతకంశెటిటీ శాయామ్, జననేతలు, వీర 
మహిళలు అమర్ప్ దురగా, కళ తదితర జనసైనిక్లు పల్గాన్నారు.

మహాతా్మగాంధీ వర్ధంతి సందర్ంగా నివాళులరిపొంచన 
ఏలూరు జనసేన

శతఘ్నా నూయాస్: ఏలూరు, జాతిపత మహాతామా 
గాంధీ 74 వ వర్ధంతి సందర్ంగా జనసేన 
పర్టీ ఏలూరు కార్యాలయంలో ఘనంగా 
నివాళ్లు అర్పుంచిన జనసేన పర్టీ ఏలూరు 
ఇంచార్జి రెడిడే అపపుల న్యుడు.

మహాతా్మగాంధీ వర్ధంతి సందర్ంగా నివాళులరిపొంచన 
ఒంగోలు నగర జనసేన

శతఘ్నా నూయాస్: ఒంగోలు, లయన్సి కలోబ్ అఫ్ ఒంగోలు సిటిజన్సి మర్యు జేసీఐ ఒంగోలు 
వార్ ఆధవారయాంలో జర్గిన మహాతామాగాంధీ వర్ధంతి వేడుకలోలో పల్గాని మహాతామాగాంధీ కి 
నివాళ్లు అర్పుంచిన ఒంగోలు జనసేన కార్పుర్టర్ మర్యు జనసేన పర్టీ నగర అధయాక్షులు 
మలగా రమేష్.

మహాతా్మ గాంధీ వర్ధంతి దినోతస్వం సందర్ంగా వీరఘటటీం 
జనసేన తరపున ఘన నివాళులు

శతఘ్నా నూయాస్: శ్రీకాక్ళం జిలాలో, పలకొండ నియోజకవరగాఒ, వీరఘటటీం 
మండలం లో మహాతామా గాంధీ వర్ధంతి మర్యు అమరవీరుల దినోతసివం 
సందర్ంగా వీరఘటటీం జనసేన పర్టీ తరప్న ఘన నివాళ్లు అర్పుంచడం 
జర్గింది. సమాజంలో మారుపుక్ మనమే న్ంది కావాల్ అంటూ ఉననాత 
క్టుంబంలో ప్టిటీ ఉననాత విదయాను అభయాసించి విదేశాలలో ఉపది వచి్చన్ 
ధన్రజినకై పక్లాడక స్మానుయాలతో కల్సి జీవనం స్గిస్తి సతయాం అహింస 
ఆయుధాలుగా స్వాతంత్ పోర్టం చేసిన జాతిపత మహాతామా గాంధీ జి జీవన 
శైల్ జాతికి చిరసమారణీయం అంటూ బాపూజి వర్ధంతి సందర్ంగా జనసేన పర్టీ 
మండల న్యక్డు మతసి ప్ండర్కం అన్నారు. అలాగే జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ గాంధీ మార్గానినా ఎనునాకొని ర్జకీయాలోలో, పర్పలనలో మారుపులు 
తీసుక్ర్డానికి కృష్ చేసుతిన్నారు, అదేవిధంగా ఎంతో మంది స్వాతంత్యా స్ధన 
కోసం ప్రాణతాయాగం చేసిన అమరవీరులక్ జోహర్ జోహార్. ఈ కారయాక్రమంలో 
కంటు మురళ్, స్ధు జన్ర్ధన్, రౌతు మురళ్, వావిలపల్లో న్గభూషణం, డాకటీర్ 
దతితి గోపలకృషణా, వాన కైలాష్, బి. వేంకటరమణ తదితరులు ఘన నివాళ్ 
అర్పుంచారు.
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