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క్రియాశీలక కార్యకర ్తల భీమా నిమిత్తతం 
జనసేనాని కోటి రూపాయల విరాళం

శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్, జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వ 
నమోదు కారయూక్రమానికి పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ కోటి 
రూపాయల విరాళ్నిని అందజేశారు. బుధవారం హైదరాబాద్ లోని 
కంద్ర కారాయూలయంలో రూ.కోటి చెక్కును పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ ఛైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ కి మరియు కోశాధికారి ఎ.వి.
రతనింలక్ అందజేశారు. పార్టీ క్రియాశీలక కారయూకర్తల సభయూత్వ 
నమోదు, వారికి ప్రమాద భీమా చేయంచే నిమిత్తం గత రండు 
సంవత్సరాలుగా ఏటా రూ.కోటి చొప్పున విరాళ్నిని అందజేస్్తనని 
పవన్ కళ్యూణ్ మూడో ఏటా తనవంతుగా రూ.కోటి విరాళ్నిని 
ఇచ్చారు. ఈ సందర్ంగా పవన్ కళ్యూణ్ మాటా్లడుతూ “క్రియాశీలక 
సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమంలో చురుగాగా పాలుపంచుక్ంటునని పార్టీ 
వాలంటీర్లక్ అభినందనలు. కారయూక్రమానిని మందుక్ తీస్కెళుతునని 
జనసేన పార్టీ నాయక్లు, వీర మహిళలు, జనసైనిక్లు ఇదే స్ఫూరి్తని 
కొనసాగంచ్లని ఆకాంక్షిస్్తనానిను” అని అనానిరు.

ఆశయ బలంతో త్రికరణ శుద్ధిగా పని చేసే కార్యకర్తలే జనసేన బలం
• క్రియాశీలక సభ్యూలే జనసేన కోర్ ఓటు బాయూంక్
• క్రియాశీలక సభయూత్వం కారయూకర్తలక్ ఇచేచా ధీమా
• దురదృషటీకర పరిస్థితులో్ల ఎంతో మందికి అండగా నిలిచ్ం
• పార్టీ నాయక్లతో టెలీ కానఫూరన్్స లో జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్

శతఘ్ని న్యూస్: ఇది మన పార్టీ అని భ్జాన వేస్క్ని 
ఆశయ బలంతో, త్రికరణ శుదిధిగా పని చేసే కారయూకర్తలే 
జనసేన బలం అని పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు సపుషటీం చేశారు. జనసేన కోసం డబుబు 
లేక్ండా, ఏమీ ఆశంచక్ండా మనస్ఫూరి్తగా పని 
చేస్్తనానిరనానిరు. అలంటి కారయూకర్తల క్టుంబాలక్ 
ఏమైనా చేయాలని ఆలోచంచనప్పుడు రండేళ్ల క్రితం 
క్రియాశీలక సభయూత్వం ప్రారంభించ్మని, కి్లషటీ 
పరిస్థితులో్ల కారయూక్రమానిని అదు్తంగా మందుక్ 
తీస్క్వెళ్లగలిగామని తెలిపారు. క్రియాశీలక 
సభయూత్్వనిని బీమా పథకంగా కాక్ండా ఒక కోర్ ఓటు 
బాయూంక్గా భావించ్లనానిరు. మనస్ పెటిటీ పని చేస్్తనని 
పార్టీ వాలంటీర్లని ప్రోత్సహించ్లని నాయక్లకి 
స్చంచ్రు. రాబోయే వారం రోజులో్ల కారయూక్రమానిని 
మరింత చురుగాగా మందుక్ తీస్క్వెళ్్లలని కోరారు. 
బుధవారం సాయంత్ం పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు, జిల్లల 
అధయూక్షులు, నియోజకవరాగాల ఇంఛారుజులు, వివిధ 
విభాగాల అధయూక్షులు, రాష్ట్ర, జిల్ల కారయూవరగాం సభ్యూలతో 
టెలీ కానఫూరన్్స నిర్వహించ్రు. క్రియాశీలక సభయూత్వ 

నమోదు ప్రక్రియపై సమీక్షించ, కారయూక్రమానిని మరింత మందుక్ తీస్క్వెళ్్ల విధంగా దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మాటా్లడుతూ “జనసేన పార్టీ కవలం 
150 మంది క్రియాశీలక సభ్యూలతో ప్రారంభమైంది. ఈ రోజు లక్షల మంది రావడం.. గత ఏడాది ఆ సంఖయూ దాదాప్ హాఫ్ మిలియన్ కి చేరడం ఆనందం కలిగంచే విషయం. బయట 
సభలు, సమావేశాలక్ వెళు్తనని సందర్ంలో ఉత్్సహంగా వచేచా కారయూకర్తలు పలు సందరా్లో్ల ప్రమాదవశాతు్త దబబులు తగలించుకోవడం చూస్.. రాజకీయ ప్రసాథినంలో అండగా ఉనని 
వీరికి ఏమైనా చేయగలమా అని ఆలోచన వచచాంది. ఆ సమయంలో శ్రీ మనోహర్ గారు, పార్టీ పెదదేలంత్ ఆలోచన చేస్ ఒక బీమా పథకం లంటిది తీస్క్రావాలని నిర్ణయంచ్ం. 
రండేళ్ల క్రితం క్రియాశీలక సభయూత్వం ప్రారంభించనప్పుడు ఎనోని అపోహలు, అనుమానాలు ఉనానియ. అనినింటినీ అధిగమించ దురదృషటీకర పరిస్థితులో్ల ప్రాణాలు కోలోపుయన 106 
మంది క్రియాశీలక సభ్యూల క్టుంబాలక్ రూ. 5 లక్షల చొప్పున బీమా పథకం కింద అందచేశాం. గాయపడిన 180 మందికి మెడికల్ ఇన్్సరన్్స చెక్కులు అందచేశాం. ఇంటికి సరైన 
పైకప్పు కూడా లేని పరిస్థితులో్ల పార్టీ మీద నమ్మకంతో రూ. 500 సభయూత్వం సీ్వకరించ దురదృషటీకర పరిస్థితులు ఏరపుడినప్పుడు అలంటి క్టుంబాలక్ బీమా పథకం అండగా నిలచంది. 
క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదుపై నియోజకవరాగాలు, జిల్లల బాధ్యూలంత్ ఎపపుటికప్పుడు సమీక్ష చేస్కోవాలి. ఇది కవలం పార్టీకి చేస్్తనని సభయూత్వం కాదు. మీ వెంట నడిచే కారయూకర్తల 
కోసం, వారి క్టుంబాల కోసం ఒక ధీమా అందించే కారయూక్రమంగా గురి్తంచ్లి. వాలంటీర్లను ప్రోత్సహించ్లి. క్రియా వాలంటీరు్లగా చేరిన ఓ లర్ డ్రైవర్ 120 మందికి, టైలర్ 150 
మందికి సభయూత్్వలు చేశారు. త్పీ పని చేసే వయూకి్త తన బిడ్డల భవిషయూతు్త కోసం అంటూ రూ. 2 లక్షల విరాళం ఇచ్చారు. వీరంత్ బలమైన వాలంటీరు్లగా తయారై వందలో్ల సభయూత్్వలు 
చేయస్్తనానిరు. తెలంగాణలో కూడా కారయూక్రమం బలంగా సాగుతోంది. రానునని రోజులో్ల కారయూక్రమానిని మరింత ఉత్్సహంగా మందుక్ తీస్క్వెళ్్లలి. ప్రతి ఒకకురు ఒక నిరిధిషటీమైన 
లక్షష్ం పెటుటీక్ని మందుక్ సాగాలి. త్రికరణశుదిదేగా అనుక్నని లక్షయూనికి చేరాలని కోరుక్ంటునానిను” అనానిరు.
• క్రియాశీలక సభయూత్్వనిని పవిత్మైన కారయూక్రమంగా భావించ్లి: శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ.. “క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు ప్రక్రియను ఒక పవిత్మైన కారయూక్రమంగా మందుక్ తీస్క్వెళ్్లలి. 
రాజకీయాలో్ల ఎవరూ ఇటువంటి కారయూక్రమం చేపటటీలేదనని విషయానిని గురు్తంచుకోవాలి. ఈ విషయంలో పార్టీ అధయూక్షుల వారికి అంత్ రుణపడి ఉంటాం. ఈ ఏడాది కూడా ఈ 
మహత్తర కారయూక్రమానికి శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు రూ. కోటి విరాళం ఈ రోజు అందించ్రు. ప్రతి జిల్లలో కారయూక్రమానిని మందుక్ తీస్క్వెళ్్లలి్సన బాధయూత ఉంది. ఈ ఏడాది ఇపపుటి 
వరక్ 70 వేల మంది కొత్తగా క్రియాశీలక సభ్యూలుగా చేరారు. సోమవారం నుంచ అధయూక్షుల వారి స్చన మేరక్ అంత్ సభయూత్్వలు నమోదు చేస్క్నే అవకాశం కలిపుస్్తనానిం. 
నాయక్లంత్ క్షేత్ సాథియలో పరయూటించ కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేయాల”ని తెలిపారు.
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దళిత కార్మికుని కుటతంబానికి బత్్త ల దతంపత్లు 
లక్ష రూపాయల ఆర్థికసాయతం

మృతి చెందిన దళిత కారి్మక్డు భూల రాంబాబు క్టుంబానికి లక్ష రూపాయలు ఆరిథిక 
సహాయం.
మరో మారు దళిత క్టుంబానికి బాసటగా నిలిచ ధైరయూంగా ఉండమని చెప్పు, జనసేన పార్టీ 
తరఫున అనిని విధాల అండగా ఉంటామని దళిత బాధిత క్టుంబానికి ‘బతు్తల’ భరోసా
ఇదివరక బాధిత క్టుంబ పక్షన నాయూయపోరాటం చేస్, ఆరు లక్షల రూపాయలు ఇప్పుంచ 
మరో మారు తన ఔదారాయూనిని చ్టుక్నని “బతు్తల” దంపతులక్ కృతజ్ఞతలు తెలిప్న 
బాధిత క్టుంబం.
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, కోరుకొండ మండలం, కోటికశవరం గ్రామానికి చెందిన 
దళిత యువక్డు భూల రాంబాబు కొదిదేరోజుల క్రితం కాంట్రాకటీర్ దగగార కూలి పని చేస్్త 
మటిటీ బెల్లలు విరిగపడి మృతి చెందిన సంగతి తెలిస్ందే. అప్పుడే రాజానగరం నియోజకవరగా 
జనసేన నాయక్లు బతు్తల బలరామకృష్ణ మృతుడి క్టుంబానికి ఎటువంటి నాయూయం 
జరగకపోవడంతో ప్రభ్త్వ అధికారులపై, కాంట్రాకటీర్ నిర్లక్షష్ంపై, సాథినిక ప్రజాప్రతినిధ్లపై 
బాధితుడు క్టుంబానికి నాయూయం జరగాలని రాజమండ్రి గవరనిమెంట్ హాస్పుటల్ వదదే, 
రాజనగరం పోలీస్ సేటీషన్ వదదే మహాధరాని చేస్ ఆ క్టుంబానికి ఆరు లక్షల రూపాయలు 

వచేచాల చేస్, ఆ క్టుంబానికి నాయూయం చేస్న ఘనత బతు్తల బలరామకృష్ణది. అప్పుడే బాధిత క్టుంబానికి అనిని విధాల అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచచాన బతు్తల బలరామకృష్ణ, 
శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి దంపతులు బుధవారం మరోసారి ఆ క్టుంబానిని పరామరి్శంచ, ధైరయూంగా ఉండమని ప్ల్లల భవిషయూతు్తపై ప్రత్యూక శ్రదధి చూప్త్నని భరోసా ఇస్్త జనసేన పార్టీ 
తరఫున అనిని విధాల ఆదుక్ంటామని చెప్పు రాంబాబు భారయూక్, తలి్లకి, ప్ల్లలక్ లక్ష రూపాయలు చెక్కును ఆరిథిక సహాయంగా అందించ తన సేవాతతపురతను, తన ఔదారాయూనిని 
మరొమారి చ్టుక్నానిరు. రాంబాబు క్టుంబానిని పరామరి్శంచన వారిలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయక్లు, జనసైనిక్లు, వీర మహిళలు వెంట పాల్గానానిరు.

అశ్రునయనాలతో ఘన నివాళులు
పటిటీసీమ వదదే మృతి చెందిన దోసకాయలపలి్ల గ్రామ మృతుల క్టుంబాలక్ “బతు్తల” దంపతుల పరామర్శ..
మృతుల క్టుంబాలక్ ₹30,000/- రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం అందజేత.
మనోధైరయూం కోలోపువదుదే మీ కషటీం తీరచాలేనిది, మీక్ అనిని విధాల అండగా, బాసటగా ఉంటామని మృతుల క్టుంబాలక్ ధైరయూం చెప్పున “బతు్తల” దంపతులు
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజానగరం, మహాశవరాత్రి పర్వదినాన కోరుకొండ మండలం, దోసకాయల పలి్ల గ్రామానికి చెందిన యువక్లు ఓలేటి అరవింద్ (20), ఎస్ కె లుక్మన్ (19), పెదిదేరడి్డ 
రాంప్రసాద్ (18) గోదావరి నదిలో సానినం చేస్్త ప్రమాదవశాతు్త మృతిచెందిన సంగతి విదితమే. గత వారం రోజులుగా వేర్ పనుల మీద ఇతర ప్రాంత్నికి వెళి్లన రాజానగరం 
నియోజకవరగా జనసేన నాయక్లు బతు్తల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి దంపతులు బుధవారం నియోజకవరగాంలో దోసకాయలపలి్ల గ్రామానికి వెళి్ల, మృతుల ఇంటికి వారి వారి 
క్టుంబ సభ్యూలను పరామరి్శంచ, మనోధైరయూం చెప్పు చనని వయస్లోనే తిరిగరాని లోకాలక్ వెళి్లపోయ కననివారిని శోకసమద్రంలో మంచ కనీనిరు మనీనిరవుతునని స్వరగాస్్తలైన 
యువక్ల క్టుంబ సభ్యూలను ఓదారాచారు. మనోనిబబురంతో మందుక్ సాగాలని చెబుతూ, ప్రస్్తత క్టుంబ ఖరుచాల నిమిత్తం క్టుంబానికి ఒకొకుకకురికి ₹10,000/- చొప్పున 
మొత్తంగా మూడు క్టుంబాలక్ ₹30,000/- వేల రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం అందించ రాబోవు రోజులో్ల జనసేన పార్టీ తరఫున అనిని విధాల అండగా ఉంటామని, ధైరయూంగా 
ఉండమని భరోసా కలిపుంచ్రు, వీరివెంట నియోజకవరగాం సీనియర్ నేతలు, జనసైనిక్లు దోసకాయలపలి్ల గ్రామపెదదేలు, జనసేనశ్రేణులు పాల్గానానిరు.

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

శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయ పవిత్రతను కాలరాసారు: శ్రీమతి వినుత కోటా
శతఘ్ని న్యూస్:  శ్రీకాళహసీ్త: ఇటీవల ప్రమఖ గాయని మంగ్్ల శ్రీకాళహసీ్తశ్వర ఆలయంలో తన యూటూయూబ్ చ్నెల్ కోసం 
ఒక పాటను చత్రీకరించడానిని ఖండిస్్త శ్రీకాళహస్్త నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ ఇంఛారిజు శ్రీమతి వినుత కోటా బుధవారం 
శ్రీకాళహస్్త పటటీణంలో తమ నివాస గృహం వదదే మీడియా సమావేశం నిర్వహించ్రు. ఈ సందర్ంగా మాటా్లడుతూ 
అధికార పార్టీ కి శ్రీకాళహస్్త గుడి ఏటీఎం అయపోయందని, డబుబులు ఇసే్త సంప్రదాయాలను, కటుటీబాట్లను మంటగలిపేల 
షూటింగులు చేయసా్తరా!! మంగ్ల యూటూయూబ్ చ్నెల్ కోసం ఆలయ ప్రతిషటీను దబబు తీసా్తరా! డబుబులిసే్త గుడిని కూడా 
ఎవరికైనా అమే్మసా్తరా అని ధ్వజమెత్్తరు. గత ఎనోని ఏళు్లగా ఆలయం లోపల వీడియోల చత్రీకరణ నిషేధం ఉంది, ఇటీవల 
ప్రత్యూక జీ.ఓ దా్వరా ఫోను్ల నిషేధం అనానిరు, మీడియాకి సైతం గుడిలో వీడియోలు, ఫోటోలు నిషేధం అని చెప్పు, ఇప్పుడు ఏ 
స్వలభం కోసం అనుమతి ఇచ్చారో తెలపాలి అనానిరు. ఆలయం లోపల కాలభైరవుడు, సపుటిక లింగం, 500 రూపాయల 
రాహకతువులు పూజ మండపమ, చ్తుర్ మాడ వీధ్లో్ల, ఉాంజల్ మడపం వదదే ఎంతో పవిత్ంగా భావిసా్తరు. అలంటి 
ప్రదేశాలో్ల కూడా సాంప్రదాయానిని మటిటీ కలిప్ నృత్యూలు చేస్్త ఆలయ పవిత్తను కాలరాసారు అని విమరి్శంచ్రు. ఏదైనా 
భకి్త ఛానల్ కోసం చేశారా అంటే అదీ కూడా కాదు, కవలం వయూకి్తగత యూటూయూబ్ చ్నెల్ కోసం గుడిని వాడుక్ంటారా 
అని ప్రశనించ్రు. ఈ సంఘటన పై శ్రీకాళహస్్త ప్రజలు, శవయయూ భక్్తలు ఆగ్రహానిని వయూక్తం చేస్్తనానిరు అనానిరు. తక్షణమే 
ఎమె్మలేయూ, ఎండోమెంట్ కమిషన్ వారు ప్రజలక్ క్షమాపణ తెలిప్, ఆ యూటూయూబ్ చ్నెల్ నుండి విడియోను తక్షణమే 
తొలగంచ్లని డిమాండ్ చేశారు.

ఆంధ్రా అభివృద్ధి – జనసేనతోనే సాధ్ం 
35వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: సర్్వపలి్ల నియోజకవరగాం, 
మతు్తకూరు మండలం, బలిజ పాలం బిట్ 1 
గ్రామంలో ఆంధ్రా అభివృదిధి – జనసేన తోనే సాధయూం 
35వ రోజు కారయూక్రమానిని జనసేన పార్టీ నెల్్లరు 
జిల్ల కారయూదరి్శ, మతు్తకూరు మండల అధయూక్షుడు 
మనుబోలు గణపతి ఆధ్వరయూంలో నిర్వహించడం 
జరిగంది. కారయూక్రమంలో భాగంగా మతు్తకూరు 
మండలంలోని, బలిజ పాలం గ్రామంలో జనసేన 
నాయక్లు ఇంటింటికీ చేరి కరపత్రాలు పంచ్రు. 

ఈ సందర్ంగా జనసేన నాయక్లు మనుబోలు గణపతి మాటా్లడుతూ.. గ్రామాభివృదిధి 
జరగాలనాని, నితయూవసర వస్్తవుల ర్టు్ల తగాగాలనాని, జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి 
రావాలని, రాబోవు సాధారణ ఎనినికలలో జనసేన పార్టీ గురు్త గాజుగా్లస్క్ ఓటు వేస్ 
జనసేన పార్టీని గెలిప్ంచ పవన్ కళ్యూణ్ ని సీఎంని చేస్క్ందామని తెలియజేసారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ నెల్్లరు జిల్ల కారయూదరి్శ మతు్తకూరు మండల అధయూక్షుడు 
మనుబోలు గణపతితో పాటూ త్ండ్ర శ్రీను పాల్గానానిడు.

క్రియాశీలక సభ్త్వ నమోదు కార్్చరణ 
సమీక్షా సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: పూతలపటుటీ: జనసేన 
పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కారయూకర్తల 
కోసం చేపటిటీన క్రియాశీలక సభయూత్వ 
కారయూక్రమం విజయవంతం చేయాలని 
చతూ్తరు జిల్ల అధయూక్షులు డాకటీర్ 

పస్ప్లేటి హరిప్రసాద్ ఆదేశాల మేరక్ పూతలపటుటీ నియోజకవరగాంలో జిల్ల ప్రధాన 
కారయూదరి్శ మరియు మండల అధయూక్షులు సమావేశమై, మండలంలో ఉనని క్రియాశీలక 
వాలంటీర్్స తొ ప్రతిరోజు మాటా్లడి, దిశా నిర్దేశం చేస్్త ప్రజలను కలిసే ప్రయతనిం 
చేయాలని, పార్టీ స్దాధింత్లను, పార్టీ భావజాలలను వివరిస్్త ప్రజలను పార్టీ వైప్ 
నడిప్ంచ్లని నిర్ణయంచ్రు. ఈ కారయూక్రమంలో చతూ్తరు జిల్ల ప్రధాన కారయూదరి్శ 
తులస్ ప్రసాద్ మండల అధయూక్షులు క్మార్, కకకు ప్రుషోత్తం, రాజశేఖర్ పాల్గానానిరు.

జనసేనను ఆదరంచండి: ర్టాల ర్మయ్
శతఘ్ని న్యూస్: ఒంటిమిటటీ: క్ల 
మత్లక్ అతీతమైన పార్టీ జనసేన 
పార్టీ అని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర చేనేత వికాస 
కారయూదరి్శ రాటాల రామయయూ తెలిపారు. 
రాజంపేట జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్జు 
మలిశెటిటీ వెంకటరమణ ఆదేశాల మేరక్ 
బుధవారం ఒంటిమిటటీ మండలం 
పరిధిలోని అచచాంపేట గ్రామంలో 68వ 
రోజు పవననని ప్రజా బాట కారయూక్రమం 

నిర్వహించ్రు. ప్రజలతో మాటా్లడి సమసయూలను అడిగ తెలుస్క్నానిరు.జనసేన పార్టీ 
రూపందించన మేనిఫెసోటీ కరపత్రాలను ఇంటింటికి పంప్ణీ చేశారు. ఈ సందర్ంగా 
రాటాల రామయయూ మాటా్లడుతూ… పేద, బడుగు, బలహీన, మధయూతరగతి క్టుంబాల 
సంక్షేమమే ధ్యూయంగా జనసేన పార్టీ కృషి చేస్్తందనానిరు. వైస్ప్ అరాచక పాలనను 
దృషిటీలో పెటుటీకొని రానునని 2024 ఎనినికలో్ల జనసేనను ఆదరించ్లనానిరు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన వీర మహిళలు తదితరులు పాల్గానానిరు.

మైలార లతంగేరశ్వర సా్వమి ఆలయానికి మైక్ సెట్ వితరణ
శతఘ్ని న్యూస్: పెనుకొండ నియోజకవరగాం, 
పెనుకొండ మండలం, రాంప్రం పంచ్యతీ 
మరువపలి్ల గ్రామంలో న్తనంగా నిరి్మంచన 
మైలర లింగేరశ్వర సా్వమి ఆలయానికి జనసేన 
పార్టీ రాష్ట్ర కారయూనిరా్వహక ప్రధాన కారయూదరి్శ భవాని 
రవిక్మార్ నిధ్లతో నియోజకవరగాం నాయక్లు 
క్మార్ ఆధ్వరయూంలో మైక్ సెట్ ను ఆలయ కమిటీ 
సభ్యూలక్ మరియు గ్రామ పెదదేలక్ అందచేయడం 

జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో పెనుకొండ మండల అధయూక్షులు మహేష్, నాయక్లు బంగారం, 
రాజేష్, ఉపాధయూక్షులు మంజునాథ్ మరియు గ్రామ పెదదేలు మైలపపు, నాగరాజపపు, అక్కులపపు, 
అంజపపు, రామాంజి, మల్లయయూ, ఓబులేశపపు తదితరులు పాల్గానానిరు.

నాడు – నేడు వైసిపి నాయకుల సంపాదనకా..? 
రేపటి బిడ్డల భవిష్త్తుకా..?: గునుకుల కిషోర్

శతఘ్ని న్యూస్: నెల్్లరు: కాంట్రాక్టీల 
పేరుతో లక్షలు వెనకస్క్ంటునని వై స్ 
ప్ నాయక్లు ఉపాధాయూయులక్ కనీసం 
వేతనాలు చెలి్లంచలేక్నానిరా..? అంటూ 
జనసేన ప్రధాన కారయూదరి్శ గునుక్ల కిషోర్ 
ఆధ్వరయూంలో నెల్్లరు రూరల్ కందమూరు 

లోని ఎసీ్స కాలనీ ఎం ప్ ప్ విదాయూరుథిలు కోరుతునానిరు. గత ఒకటిననిర సంవత్స రాలుగా 
పాఠశాలలో విదయూను బోధించేందుక్ ఉపాధాయూయులు లేరని, సాథినిక యువక్లే ప్ల్లలక్ 
పాఠాలు నేరిపుస్్తనానిరు. సాథినిక జనసేన కారయూకర్తల సమాచ్రం మేరక్ అకకుడక్ వెళి్లన 
గునుక్ల కిషోర్ ప్ల్లలను భోజనం వసతుల గురించ అడిగ తెలుస్క్నానిరు. ఈ 
సందర్ంగా వారు మాటా్లడుతూ గత ఆరు నెలలుగా సాథినిక్లు ఎంత చెప్పునా కూడా 
ప్రభ్త్వ అధికారులు పటిటీంచుకోవడంలేని విదయూను బోధించడానికి ఉపాధాయూయులను 
సమకూరచాడం లేదు. నాడు నేడు పేరుతో లక్షల సంపాదిస్్తనని వైస్ప్ నాయక్లు 
ఒక ఉపాధాయూయుని పెటిటీ ప్ల్లక్ విదయూ కలిపుంచలేకపోయారు. రాష్ట్రానిని ప్రగతిపధంలో 
ఉరకలు వేయసా్తమని గొపపులు చెప్పుక్ంటునని వైసీపీ ప్రభ్త్వం గ్రామీణ ప్రాంత్లో్ల 
కనీస విదయూను కూడా అందించలేక ఉంది. ఈ విషయమై డీఈఓ గారిని కలకటీర్ గారిని 
సంప్రదించ ఫిరాయూదును ఇసా్తమ. అపపుటికి సపుందించకపోత్ కందమూరు నుంచ 
కాలినడకన వచచా కలకటీర్ గారికి అర్జు ఇసా్తమని గునుక్ల కిషోర్ తెలిపారు. ప్ల్లలకి 
విదయూ నేరిపుంచడం ప్రాథమిక హక్కు ఈ విషయానిని విస్మరించన వైస్ప్ ప్రభ్త్్వనికి బుదిధి 
చెపాపులి్సన పరిస్థితి ఉంది. జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రజలక్ ఉచత విదయూ వైదయూ 
సౌకరాయూలు సమకూరిచానప్పుడు అభివృదిధి అనేది దానంతట అదే వస్్తంది అని జనసేన 
ప్రభ్త్వం ఏరపుడిత్ నాణయూమైన విదయూ వైదయూ సౌకరాయూలు ఉచతంగా ప్రభ్త్వం తరఫున 
కలిపుసా్తమని చెపపుడం జరిగంది. ఈ సారి ప్రజా ప్రభ్త్వం జనసేన పార్టీకి అవకాశం 
ఇచచా పవన్ కళ్యూణ్ గారిని గెలిప్ంచవలస్ందిగా కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్ల 
ప్రధాన కారయూదరి్శ గునుక్ల కిషోర్ తో పాటు సాథినిక్లు ప్రసాద్, మసా్తన్, జనసేన 
నాయక్లు పాల్గానానిరు.

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

విజయవాడ వెస్ట్ లో శరవేగంగా క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమం
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ వెస్టీ: 40వ డివిజన్ లో బాయూంక్ సెంటర్, ఎనీటీఆర్ సీ్రాట్, 
మూడో విడత క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమానిని సాథినిక నాయక్లు 
ఎం.హనుమాన్, దురాగారావు, నాగారుజున, శాయూం స్ందర్ ఆధ్వరయూంలో ఏరాపుటు చేస్నారు. 
ఈ కారయూక్రమానికి పశచామ ఇంచ్ర్జు, నగర అధయూక్షులు మరియు రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి 
పోతిన వెంకట మహేష్ విచేచాస్ సభయూత్వ నమోదును పరిశీలించనారు. ఈ సందర్ంగా 
మహేష్ మాటా్లడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ గారు కారయూకర్తలక్ భరోసా, భద్రత, భవిషయూతు్తను 
కలిపుంచడానికి ఈ కారయూక్రమానిని ఎంతో ప్రతిష్టటీత్మకంగా తీస్క్నానిరని, ప్రతి కారయూకర్తని 
తన క్టుంబ సభ్యూలుగా పవన్ కళ్యూణ్ గారు భావిసా్తరని, దేశంలోనే ఏ రాజకీయ 
పార్టీ చేయని విధంగా కవలం 500 రూపాయలతో సభయూత్వం పందిత్ కారయూకర్తలక్ 
5లక్షల రూపాయల ప్రమాద బీమా మరియు 50వేల రూపాయల ఆస్పత్రి ఖరుచాలు 
వరి్తంచేల క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదును రూపందించ్రని, విజయవాడ నగరంలో 
ఇపపుటిక నాలుగువేల పైచలుక్ సభయూత్్వలు నమోదు పూరి్త చేశామని పార్టీ ఇచచాన నిరిదేషటీ 
సమయంలోగా పదివేల పైచలుక్ సభయూత్్వలు విజయవాడ నగరంలోని నాయక్లు, 
కారయూకర్తలు, వీరమహిళలు సంపూర్ణ సహాయ సహకారాలతో నమోదు చేసా్తమని, ప్రజలు 

స్వచ్ందంగా సభయూత్వ నమోదు కెంద్రాల వదదేక్ వచచా జనసేన పార్టీ సభయూత్వం నమోదు చేస్క్ంటునానిరని ఇదే మారుపుక్ సంకతమనానిరు. గతంలో మొదటి విడత 18, రండవ 
విడతలో 50 సభయూత్్వలు మాత్మే జరిగనాయని కానీ ఈ సారి ఈ డివిజనో్ల ఇపపుటిక 80 సభయూత్్వలు నమోదు పూరి్త చేసామని, అతి తొందరలో 200 సభయూత్్వల నమోదు లక్షష్ంగా 
పనిచేస్్తనానిమని సాథినిక నాయక్లు హనుమాన్, దురాగారావు, నాగారుజున, శాయూంస్ందరు్ల తెలియజేశారు. అనంతరం మౌలనా అబుల్ కలం ఆజాద్ వరధింతి సందర్ంగా నగర ప్రధాన 
కారయూదరి్శ సయయూద్ మబీనాతో కలిస్ అబుల్ కలం ఆజాద్ చత్పటానికి పూలమాలలు వేస్ ఘనంగా నివాళులరిపుంచ్రు.

జనసైనికుడు హరీష్ కుటంబానికి జనసేన అండగా ఉంటంద్: వంపూరు గంగులయ్
శతఘ్ని న్యూస్: అల్్లరి జిల్ల (చంతపలి్ల): జనసైనిక్డు హర్ష్ గుతు్తలప్టుటీ సమీపంలో యాకి్సడంట్ జరిగ కజీఎచ్ హాస్పుటల్ లో చకిత్స పందుతునని 
సమయంలో మరణంచ్రు. హర్ష్ క్టుంబానికి జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుటీందని జనసేన పార్టీ అరక్, పాడేరు ఇంచ్ర్జు వంపూరు గంగులయాయూ 
పేరొకునానిరు. ఆయన మాటా్లడుతు “జనసేన పార్టీకి విధ్యుడిగా ఉండే జనసైనిక్డు హర్ష్ మృతి క్టుంబానికి, జనసేన క్టుంబానికి తీరని లోటు, 
దాదాప్ హర్ష్ రండువారాలుగా మృతుయూవుతో పోరాడి తుదిశా్వస విడిచ్రు. గత కొనిని రోజులు క్రితం గుతు్తలప్టుటీ సమీపంలో యాకి్సడంట్ జరిగంది. 
కజీఎచ్ హాస్పుటలో్ల చకిత్స నిమిత్తంలో కోమాలో ఉండి చ్వుతో పోరాడి మరణంచ్రు. ఈ విషయం మమలిని ద్రిగబుందికి గురిచేస్ంది. అలగే జనసైనిక్లు 
ఎటువంటి త్పరయూ పడొదుదే, హర్ష్ తన జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వం తీస్ననిందున హర్ష్ క్టుంబానికి పార్టీ అండగా ఉంటునదేని, పార్టీ కంద్ర 
కమిటీకి పూరి్త వివరాలను పంప్ంచ, దిశ నిర్దేశాల ప్రయత్నిలు చేస్్త, జనసేన పార్టీ హర్ష్ క్టుంబానికి అండగా ఉండే విధంగా చూసా్తనని గంగులయయూ 
చెపాపురు.

నెల్లూ రు జిల్లూ  వ్్యప్తంగా జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం
జనసేన పార్ట్ రాష్ట్ర ప్రోగ్ంకమిటీ ఆధ్వరయూంలో నెల్లూరు జిల్లూ వాయూప్ంగా జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమం
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్్లరు నగరం, 45వ డివిజన్ పరిధిలోని విజయమహల్ సెంటర్ వదదే జనసేన పార్టీ ప్రోగ్రాం కమిటీ రాష్ట్ర కారయూదరి్శ కొటేటీ వెంకటేశ్వరు్ల ఆధ్వరయూంలో బుధవారం ఉదయం క్రియాశీలక 
సభయూత్వం నమోదు కారయూక్రమం నిర్వహించ్రు. ఈ కారయూక్రమంలో నెల్్లరు జిల్ల అధయూక్షుడు చెనానిరడి్డ మనుక్ంత్ రడి్డ మాటా్లడుతూ నెల్్లరు స్టీ నియోజకవరగా పరిధిలో జనసేన సభయూత్్వలను 
మమ్మరంగా చేయనుననిటు్ల ఇంటింటికి తిరిగ పార్టీ అభివృదిధికి కృషి చేసా్తమని తెలియజేశారు. నగర అధయూక్షుడు దుగగాశెటిటీ స్జయ్ బాబు మాటా్లడుతూ నెల్్లరు నగరంలోని మఖయూంగా యువత 
జనసేన పార్టీలో చేర్టటు్ల సభయూత్వం తీస్క్నేటటు్ల ప్రణాళికలు రచస్్తననిటు్ల తెలియజేశారు. అనంతరం ప్రారంభించ్రు. జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూనిరా్వహక కారయూదరి్శ కొటేటీ వెంకటేశ్వరు్ల మాటా్లడుతూ 
జనసేన పార్టీ ప్రోగ్రాం కమిటీ చైర్మన్ కక ఆదేశాల మేరక్ జిల్లవాయూప్తంగా జనసేన సభయూత్్వలను ఉదృతంగా నిర్వహిస్్తననిటు్ల అలగే జనసేన పార్టీ విధివిధానాలను ఇంటింటికీ తెలియజేస్ భవిషయూతు్తలో 
జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి వచేచాందుక్ కృషి చేసా్తమని తెలియజేశారు. తదనంతరం సభయూత్వం తీస్క్నని వారికి ఉపయోగాలు వివరించ్రు. ప్రతిఒకకురు క్రియాశీలక సభ్యూలుగా చేరాలని కోరారు. 
స్మారు 100 మంది కారయూకర్తలు పార్టీ సానుభూతిపరులు సభయూత్వం తీస్క్నానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్ల ప్రధాన కారయూదరి్శ కె క్రిష్టరడి్డ యు. రమేష్. జీవన్, వెంకట్రావు, బాల శ్రీధర్, స్ర్ష్, మసా్తన్ 
తదితరులు పాల్గానానిరు.

అక్రమ కేసులకు బెద్రే ప్రసకే్త లేదు: కనపర్్త మనోజ్ కుమార్
శతఘ్ని న్యూస్: కొండప్: ప్రభ్త్వ భూమలు ఆక్రమించ అక్రమంగా అమి్మన వారిపై చరయూలు తీస్కోక్ండా, ప్రభ్త్వ భూమలు కాపాడాలని పోరాటం 
చేస్్తనని వారిపై నిరాధార ఫిరాయూదు చేయడం హేమాయమైన చరయూ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కనపరి్త మనోజ్ క్మార్ ధ్వజమెత్్తరు. వివరాలో్లకి వెళ్్త మండల 
కంద్రమైన పననిల్రు లోని జిల్ల పరిషతు్త భూమలు సర్్వ నం: 265, 266 ప్రభ్త్వ భూమలు కొందరు ప్రయవేటు వయూక్్తలు ఆక్రమించ అమి్మన విషయం 
తెలిస్ందే. కాగా జడీపు భూమలు కాపాడాలని గత రండు సంవత్సరాలుగా పోరాటం చేస్్తనని సామాజిక కారయూకర్త హుసే్సన్ తోపాటు మరో నలుగురిపై 
నిరాదమైన ఫిరాయూదు చేయడం ప్రికిపంద చరయూ అని మనోజ్ విమరి్శంచ్రు. జడీపు సథిలల ఆక్రమణలపై మేమ చేస్న ఫిరాయూదు మేరక్ జిల్ల కలకటీర్ ఏ. ఎస్. 
దినేష్ క్మార్ వెంటనే సపుందించ ఏ.డి సర్్వ & లయూండ్్స ఆధ్వరయూంలో ఒకవైప్ కొలతలు కొలుస్్తండగా? జెడీపు సథిలలు ఆక్రమించ అమి్మన వారిని అరస్టీ 
చేస్ అక్రమ కటటీడాలను తొలగంచక్ండా ఆక్రమణ దారులక్ అధికారులు అండగా నిలవడం మండల ప్రజలను ఒకింత ఆశచారయూనికి గురిచేసో్తంది. అక్రమ 
కటటీడాలు జరిగాయని చరయూలు తీస్కోవాలని మండల అభివృదిధి అధికారి ప్రాయూదు పై కస్ నమోదు చేయంచడంలో ఎంపీడీఓ ఎందుక్ శ్రదధి చూపలేదని 
పలు విమర్శలక్ త్విసో్తంది. ఎంపీడీవో గారు ఎస్ఐ గారికి ఫిరాయూదు చేస్నటాటీ…? లేక ఫిరాయూదు చేయనటాటీ..? ఫిరాయూదు చేసే్త అక్రమ కటటీడాలు ఎందుక్ 

నిలిప్వేయలేదు..? లోపం ఎకకుడ ఉంది..? ఏది ఏమైనా ప్రభ్త్వ భూమలను ప్రభ్త్వం సా్వధీనం చేస్క్నే వరక్ తమ పోరాటం ఆగదని కనపరి్త మనోజ్ క్మార్ తెలియజేసారు.

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

మొగల్తురు పంచాయతీ అగ్రహారంలో బొమ్మిడి నాయకర్ పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: నరసాప్రం: జనసేన 13వ రోజు కారయూక్రమంలో భాగంగా నరసాప్రం 
నియోజకవరగాం మొగల్్తరు మండలం, మొగల్్తరు పంచ్యతీ అగ్రహారంలో నరసాప్రం 
నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్జు ప్ఎస్ సభ్యూలు మరియు రాష్ట్ర మత్సష్కార వికాస విభాగ 
చైర్మన్ తిరిగ, జనసేన పార్టీ స్దాధింత్లు తెలియజేస్ అకకుడి ప్రజలు ఎదురొకుంటునని సమసయూలు 
తెలుస్క్ని జనసేన పార్టీ తరప్న భరోసా ఇచ్చారు. ఈ గ్రామంలో మఖయూంగా మంచనీటి సమసయూ 
మరియు డ్రైనేజీ వయూవసథి సరిగా లేదని ఆ గ్రామ ప్రజలు తెలిపారని నాయకర్ తెలియజేసారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో కొల్లటి గోప్కృష్ణ, వాత్డీ కనకరాజు, నిప్పులేటి త్రకరామారావు, గుబబుల 
మార్రజు, దూది బాబు, ఉప్పుల్రి రాంబాబు, బొకకు చంటి, అయతం చనిని, లక్కు బాబి, కడలి 
త్రిమూరు్తలు, దాసరి క్రిష్ట్ణజి, పోలిశెటిటీ నళిని, కొండేటి త్త్జీ, దంగ సతయూనారాయణ, అడా్డల 
ఏడుకొండలు, నలి్ల నాగరాజు, ప్లపరి్త రాంబాబు, మాదిరడి్డ బాలజీ, అందే జగదీష్, అందే శవ, 
కొల్లటి రామడు, నకాకు శేఖర్, నంబుల నాగబాబు, కతు్తల కృష్ణ వంశీ మరియు నియోజకవరగా 
నాయక్లు, కారయూకర్తలు, జనసైనిక్లు, వీర మహిళలు అధిక సంఖయూలో పాల్గానానిరు.

చేతికి అందొచ్చిన పిల్లల్ని కోలోపోయిన తల్్లదండ్రులకు 
జనసేన ఆరథిక చేయూత

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరంనియోజకవరగాం, కోరుకొండ మండలం, దోసకాయలపలి్ల గ్రామానికి చెందిన 
మగుగారు యువక్లు నాలుగు రోజుల క్రితం ఫిబ్రవరి 18వ త్దీన మహాశవరాత్రి సందరబుంగా పటీటీసీమ 
తీరాథినికి వెళి్లన ఒలేటి అరవింద్, షేక్ లుకా్మన్, పెదిదేరడి్డ రాంప్రసాద్ వారి సేనిహితులతో గోదావరి 
నదిలో సానినం చేస్్తండగా ప్రమాదవశాతు్త నీటిలో మనిగ చనిపోయారు, చేతికి అందచచాన ప్ల్లలు 
కోలోపుయారని బాధలో ఉనని క్టుంబ సభ్యూలను 20వ త్దీ సోమవారం రాజానగరం నియోజకవరగాం 
జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్జు & ఐకయూరాజయూసమితి అవారు్డ గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ పరామరి్శంచ, 
జనసేన పార్టీ తరుప్న అండగా ఉంటామని మాట ఇచ్చారు. ఆ తలి్లతండ్రులక్ ఇచచాన మాట మేరక్ 
బుధవరం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ కొణదల పవన్ కళ్యూణ్ గారి సేవాస్ఫూరి్తతో ప్ల్లల తలి్లదండ్రులక్ 

₹15,000 రూపాయలు జనసేన పార్టీ తరుప్న గురుదత్ ఇవ్వడం జరిగంది. జనసేన పార్టీ బాధిత క్టుంబాలక్ అండగా ఉంటుందని, ప్రభ్త్వం తక్షణమే బాధిత క్టుంబాలకి 
నాయూయం చేయాలని గురుదత్ డిమాండ్ చేసారు. ఈ కారయూక్రమం కోరుకొండ మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు మండపాక శ్రీను, తనీనిరు తత్జీ, కోరుకొండ మండలం జనసేన పార్టీ 
గౌరవ అధయూక్షులు చదువు నాగేశ్వరరావు, కోరుకొండ మండల జనసేన కమిటీ ప్రధాన పోస్బాబు, చదువు మక్తశ్వరరావు, మండపాక మరళి, కొచచార్ల బాబి, చల్ల ప్రసాద్ గ్రామ జనసేన 
పార్టీ సభ్యూలు గళ్ళ అచుయూతరాయుడు, కందులస్బాబురాయుడు, నావేటి ప్రసాద్, కె పవన్, శవ, తదితరులు పాల్గానానిరు.

వలసకూల్ కుటంబానికి జనసేన & మెగా 
అభిమాన సంఘం నాయకుల ఆరథిక సహాయం

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి 
మహబూబ్ నగర్: అప్పుల బాధ 
భరించలేక మరణంచన పల్లమర్రి 
గ్రామం మదిరాజ్ చంద్రయయూ 
క్టుంబానికి అండగా వారి 
భారయూ పల్లవికి 20,000 ఇరవై 
వేల రూపాయలను జనసేన 
పార్టీ మరియు మెగా అభిమాన 
సంఘం తరుప్న ఆరిథిక 
సహాయం అందిచనటుటీ జనసేన 
పార్టీ ఉమ్మడి మహబూబ్ 

నగర్ జిల్ల నాయక్లు వనపరి్త కోఆరి్డనేటర్ మక్ంద నాయుడు తెలిపారు. బాధిత 
క్టుంబం మహబూబ్ నగర్ జిల్ల, చననిచంతక్ంట మండలం, పల్లమర్రి గ్రామానికి 
చెందిన దండు చంద్రయయూ మదిరాజ్, పల్లవి దంపతులు వలస కూలీ చేస్్త జీవనం 
సాగస్్త ఆరిథిక పరిస్థితులు బాగాలేక అనారోగయూం క్టుంబ జీవనానికి చేస్న అప్పుల 
బాధ భరించలేక చంద్రయయూ ప్రుగుల మందు త్గ చనిపోవడం జ్రిగంది. ఆయనక్ 
ఇదదేరు ఆడప్ల్లలు, ఒక మగ ప్ల్లవాడు. వారికి పలం, ఇలు్ల ఏమాత్ం లేకపోవడంతో 
అతని భారయూ ప్రస్్తతం దిక్కుతోచని స్థితిలో బాధపడుతుననిటుటీ ఈ విషయానిని తెలుస్క్నని 
మక్తల్ నియోజకవరగా నాయక్లు శాయూమ్ మరియు ఎల్లంపలి్ల నాగరాజు వారి 
క్టుంబానికి ఆదుకోడానికి మందడుగు వేస్ ఈ సహాయ కారయూక్రమానిని చేపటిటీనందుక్ 
సంఘటనను వెలుగుచూప్న మిగత్ సభ్యూలక్ కృతజ్ఞతలు తెలుప్క్ంటునానిమని 
మక్ంద నాయుడు పేరొకునానిరు. అదే విధంగా ఈ క్టుంబానికీ ప్రభ్త్వం సాథినిక 
అధికారులు అనిని విధాల ఆదుకోవాలని, వారికి వేంటనే ఇంటి సథిలనిని గురి్తంచ డబల్ 
బెడ్ రూమ్ ఇంటిని ఏరాపుటు చేయాలని, ఆమెక్ ప్ల్లలను క్టుంబానిని పోషించుటక్ 
ఉపాధి కలిపుంచ్లని కోరారు. ఇంత పరిజా్ఞనంతో మందుక్ సాగుతునాని నేటికీ ఈ 
సమాజంలో ఆత్మహతయూలు జరుగుతుండటం చ్ల బాధాకరమని, ఇలంటి పరిస్థితులు 
రాక్ండా ప్రభ్త్వం నిరుపేదల ఆరిథిక స్థితిని మెరుగుపరిచేల ప్రణాళిక రూపందించ్లని 
పేరొకునానిరు. బాధిత క్టుంబ పరిస్థితిని తెలుస్కొని తక్షణమే సహాయానికి మందుక్ 
వచచా సేవా కారయూక్రమంలో పాల్గానని మక్తల్ మెగా అభిమాన సంఘం నాయక్లు 
ఎల్లంపలి్ల నాగరాజు, హైదరాబాద్ రవి, జనసేన హనుమంతు రడి్డ మరియు వనపరి్త 
జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి జిల్ల యూత్ సెక్రెటర్ బాలకృష్ణ మరియు స్ర్ష్ యాదవ్, ఉత్్తజ్, 
భద్రి, శవ, మలే్లష్, రాజు, చెననియయూ గౌడ్ , ఎండీ సోఫీ , ఆంజనేయులు, హనుమంతు, 
ఆర్.కృష్ణ, చనని తదితరులు నేటి సమాజానికి ఆదర్శమని తెలిపారు.

క్రియాశీలక సభ్త్వం భద్రమైన భవితవ్ం: 
జనసేన జానీ

శతఘ్ని న్యూస్:   పాలకొండ: జనసేన అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ జనసేన పార్టీని నమి్మన ప్రతి ఒకకు 
జనసైనిక్లకి అండగా ఉండేటందుక్ జనసేన 
పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వం చేపటాటీరు, క్రియాశీలక 
సభయూత్వం భద్రమైన భవితవయూం, ఈ మంచ 
అవకాశం ప్రతి ఒకకురు వినుయోగంచుకోవాలని 
జనసేన జానీ ప్లుప్నిచ్చారు. ఈ సందర్ంగా 

జనసేన జానీ మాటా్లడుతూ అలనే పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఓటు్ల చీలనివ్వను” అంటే 
గంపగుత్తగా ఓటు్ల మొత్తం జనసేనక్ మాత్మే పడేల చూసా్తను అని అరధిం. అంత్గాని 
వెధవలతో పతు్త ఉంటుంది అని కాదు. క్లలను కలపటం కోసం ఏరపుడిన పార్టీ, 
ఒక క్ల పార్టీతో ఎందుక్ కలుస్్తంది? క్టుంబ పాలన, వారసత్వ రాజకీయాలతో 
విస్గపోయ ఉంటే ఒక క్టుంబ పార్టీతో ఎల కలుస్్తంది??. రైతుల కోసం, పేదల 
కోసం సంత డబుబు ఖరుచాచేసే నాయక్డు, పేదలను, రైతులను దోచుక్నే పార్టీతో 
ఎననిటికీ కలవడు. ఇది సతయూం ఓటు్ల చీలనివ్వను” అనే పదానికి అరధిం తెలియక ఈ 
గందరగోళం చేస్్తనానిరు. 2024లో కచచాతంగా పవన్ కళ్యూణ్ గారు సీఎం అవ్వడం 
కాయం అని జానీ తెలిపారు.

బెక్ం జనారధిన్ అధ్వర్ంలో జనసేనలో చేరకలు
శతఘ్ని న్యూస్:  జగత్యూల: జనసేన పార్టీ స్దాదేంత్లు నచచా, పార్టీ బలోపేతం చేయడానికి 
జగత్యూల నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ కో ఆరి్డనేటర్ బెకకుం జనారధిన్ అధ్వరయూంలో 
యువత మహిళలు జనసేన పార్టీలో చేరడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా బెకకుం జనారధిన్ 
మాటా్లడుతూ.. పార్టీ బలోపేత్నికి కృషి చేయాలని, అలగే పార్టీ సభ్యూలు జనసైనిక్లు 
క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేయాలని అనానిరు. 
క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు పార్టీ బలోపేతంపై ఆధారపడి ఉంటుందని తెలిపారు. 
అలగే నియోజక వరగాంలో ఉనని సమసయూలపై దృషిటీ పెటాటీలని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన పార్టీ నాయక్లు బొలి్ల రామ, బాలు గౌడ్, జనసైనిక్లు హుసే్సన్, స్ధీర్, 
విజయ్, వినీత్, సంజీవ్, వంశీ, లక్షష్మన్, రాకష్, శవ, నవీన్, తదిరతులు పాల్గానానిరు.
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