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* పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణానికి తొలి ప్రాధాన్ం
* పొత్తుల విషయంలో ఎవరి మండ్ గేమ్ లో పావులు కావొద్దు
* అందరికీ ఆమోదయోగ్మన ఆలోచనతోనే మంద్కు వెళదుం
* జనసేన స్వలాభం కోసం వచ్చిన గంపు కాద్
* రైతంగం సమస్లపై ప్రణాళికాబద్ధమన పోర్టం
* పార్టీ కార్నిర్్వహక సభ్్లతో టెలీ కాన్ఫరెన్స్ లో జనసేన పార్టీ అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్ణ్

పలు పార్టీలు మనతో పొత్తులు కోరుకున్నప్పటికీ మనం మాత్ం మంద్గా సంస్థాగత 
నిర్మాణంపై పూరితు స్థాయిలో దృష్టీ స్రిద్దుమని జనసేన పార్టీ అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్ణ్ 
గారు పార్టీ కార్నిర్్వహక సమావేశంలో స్పషటీం చేశారు. ఇప్పటికే బీజేపీతో పొత్తులో 
ఉన్్నమని, ఈ వ్వహారంలో అంత ఒకటే మాట మీద ఉంద్మన్్నరు. ఎవరు ఏం 
మాట్లాడిన్.. మండ్ గేమలు ఆడిన్ మనం మాత్ం పావులు కావదదుని నిర్దుశంచారు.

సంస్థాగత నిర్మాణం మీద దృష్టీ స్రిద్దుమని చెపా్పరు. తన ఒక్కడి నిర్ణయం మీద మంద్కు 
వెళలానని, పూరితు ప్రజాస్్వమ్బదదుంగా అందరికీ ఆమోదయోగ్మన ఆలోచనే మంద్కు 
తీసుకువెళతునన్్నరు. అప్పటి వరకు ఎవర్ం మాట్లాడిన్ సంయమనంతోనే ఉండాలని పార్టీ 
న్యకత్వనికి సూచ్ంచారు. కరోన్ మూడో వేవ్ నేపథ్ంలో మంగళవారం స్యంత్ం 
టెలీ కాన్ఫరెన్స్ ద్్వర్ జనసేన పార్టీ కార్నిర్్వహక సభ్్ల సమావేశం నిర్వహంచారు. 
పార్టీ పి.ఏ.సి. ఛైరమాన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు ఇంద్లో పాల్గొన్్నరు. పి.ఏ.సి సభ్్లు, 
ర్ష్ట్ర ప్రధాన కార్దరుశులు, జిలాలా అధ్క్షులు, ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధులు, అనుబంధ విభాగాల 
చైరమానులా, ర్ష్ట్ర కార్దరుశులు, సంయుకతు కార్దరుశులతో టెలీ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహంచారు.

ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్ణ్ గారు మాట్లాడుతూ “క్షేత్ స్థాయిలో జనసేన పార్టీ రోజు రోజుకీ బలం పుంజుకుంటంది. అయితే పార్టీ నిర్మాణం అనేది కషటీస్ధ్మన పని. సంస్థాగత 
నిర్మాణం లేద్ అంటూ ప్రతి ఒక్కరు తేలిగాగొ చెప్్పసుతున్్నరు. ఆ మాట మాట్లాడే వారు ఎవరూ పార్టీని స్థాపించలేద్. చ్న్నపాటి సంసథాను నడిపించలేని వ్కుతులే అలాంటి మాటలు అంటూ 
ఉంట్రు. జనసేన పార్టీ అంటే స్వలాభం కోసం, స్వప్రయోజనం కోసం వచ్చిన గంపు కాద్. ఒక కట్టీదిటటీమన ఆలోచన్ విధానంతో వ్కితుగత అజండాలు లేకుండా, వ్కితుగత ప్రయోజన్లు 
ఆశంచకుండా, డబ్బు కోసం కాకుండా కేవలం ప్రజల కోసం, ప్రజా ప్రయోజన్ల కోసం నిలబడేలాగా పార్టీని మంద్కు తీసుకువెళలాడం ఎంతో కషటీస్ధ్మన విషయం. అలాంటిది ఇని్న 
సంవతస్ర్లు ఈ విధంగా మంద్కు తీసుకువెళలాగలుగత్న్్నమంటే స్మాన్ విషయం కాద్. ఈ రోజు ఏ మూలకు వెళిలాన్ ఒక జనసేన జండా రెపరెపలాడుత్ంది. దేశ భవిష్త్తుకి యువతే 
న్వికులని చెబ్తరు. అలాంటి యువత మనవెంట బలంగా ఉన్నపు్పడు ఆ బలాని్న మనం చూడగలగాలి. సంస్థాగతంగా, ర్జకీయంగా మలచుకోవడానికి కంత సమయం తీసుకుంట్ంది. 
పార్టీ స్థాపించ్న ఏడేళలా తర్్వత యువత ఈ రోజుకి న్యకుల స్థాయికి ర్గలిగే పరిసిథాతిలో ఉన్్నరు. ఆ యువత మీ వెంట నిలబడతమన్న ధైర్ం నింపితే ఈ రోజుకి  ర్ష్ట్రవా్పతుంగా 676 
మండలాలకుగాను  403 మండలాలోలా అధ్క్షులను నియమంచుకున్్నం. అలా వేయగలిగామంటే యువత, జనసైనికులు, వీర మహళలే మన బలం. ఈ బలాని్న  మరింత మంద్కు 
తీసుకువెళ్తు ఈ ఏడాది లోప్ సంపూర్ణంగా 175 నియోజకవర్గొలోలా బూత్ కమటీలు నిర్మాణం చేసుకుంద్ం.

* ఆవిర్్వ దినోతస్వ నిర్వహణకు కమటీ
గత సంవతస్రం  కోవిడ్ పరిసిథాత్ల వలలా పార్టీ ఆవిర్్వ దినోతస్వాని్న ఘనంగా నిర్వహంచుకోలేకపోయం. ఆ సభను ఘనంగా జరుపుకోవాలన్నది న్ ఆకాంక్ష. ద్ని కోసం అయిద్గరు 
సభ్్లతో కూడిన కమటీని ఏర్్పట్ చేస్తుం. ఆవిర్్వ సభను మంద్కు ఎలా తీసుకువెళలాలో దిశానిర్దుశం చేసేతు ఆ విధంగా మంద్కు తీసుకువెళదుం. ఆ ఆవిర్్వ సభలో 2024 ఎని్నకలకు 
ఏ విధంగా సమాయతతుం కావాలి అనే అంశాలను ఒక ఆలోచనతో మంద్కు తీసుకువెళదుం.

* ప్రజా సమస్ల పోరు
ఏడాది పొడుగన్ రైత్ల కోసం పార్టీ శ్రేణులు వివిధ స్థాయిలోలా చేసిన పోర్ట్నికి ప్రుప్రున్ ధన్వాద్లు. వరి, మరిచి రైత్లకు, త్పానుల వలలా పంటను కోలో్పయిన రైత్లకు అండగా 
నిలబడి ప్రభ్త్వం నుంచ్ వారికి జరిగిన నష్టీనికి పరిహారం ఎలా ఇపి్పంచాలి.. అంద్కు ఏం చేయలి అనే ద్ని మీద పార్టీ వదదు ఒక బలమన ప్రణాళిక ఉంది. ఈ నెలలో రైతంగం కోసం చేసే 
పోర్ట్ని్న ధర్్నల రూపంలో మంద్కు తీసుకువెళదుమని భావించాం. కోవిడ్ వలలా ద్ని్న మంద్కు తీసుకువెళలాలేకపోయం. ఆ పోర్ట్ని్న ఎలా మంద్కు తీసుకువెళలాలో ఆలోచన చేద్దుం.
జాబ్ కా్లండర్, ఇతర సమస్ల మీద ఎప్పటికపు్పడు ప్రజాక్షేత్ంలోకి ఎలా తీసుకువెళదుం, ఏ విధంగా పోర్డాలి అనే అంశంపై సంక్ంతి తరవాత ఒక సమావేశం నిర్వహంచుకుని 
మంద్కు వెళదుం. అందరి సలహాలు సూచనల మేరకు మరో కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ద్్వర్ జిలాలాల పర్టనలు, ప్రతి నియోజకవరగొం ప్రజలను కలిసేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేద్దుం.

* క్రియశీలక సభ్్ల కోసం రూ.కోటి నిధి
పార్టీ క్రియశీలక సభ్త్వని్న ఎంతో ఉతస్హంతో మంద్కు తీసుకువెళలారు. క్రియశీలక సభ్్లకు ప్రమాద బీమా కలి్పసుతున్్నం. బీమాకు సంబంధించ్ సభ్్లకు ఇబబుంది కలుగకుండా 
రూ.కోటి పార్టీకి అందచేశాను. పార్టీ క్రియశీలక సభ్్లకు న్వంత్గా నేను ఎపు్పడూ అండగా ఉంట్ను. మారిచి నెలలో నిర్వహంచే సభ్త్వ నమోద్ను మరింత మంద్కు తీసుకువెళలాలి. 
భారత దేశంలో మర్ ర్జకీయ పార్టీ క్రియశీలక సభ్్లి్న ఈ విధంగా కాపాడుకున్నది లేద్. క్రియశీలక సభ్త్వని్న మరింత మంద్కు తీసుకువెళదుం. ఎని్నకల తర్్వత పార్టీ బలోప్తం 
కోసం బలమన మదదుత్ తెలుపుతూ పార్టీని మంద్కు తీసుకువెళ్తు మీరిచ్చిన మదదుత్కు ప్రు ప్రున్ ధన్వాద్లు” అన్్నరు.

* జనసేన పార్టీ ప్రత్మా్నయ శకితు: శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు
జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వ్వహార్ల కమటీ ఛైరమాన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు మాట్లాడుతూ “జనసేన పార్టీకి క్షేత్స్థాయిలో ఆదరణ పెరుగతోంది. అధికార పక్షానికి ప్రత్మా్నయ శకితుగా 
ప్రజలు మనలి్న చూసుతున్్నరు. ప్రజా వ్తిర్క నిర్ణయలు తీసుకుంట్న్న ప్రభ్త్వనికి వ్తిర్కంగా పోర్డే శకితు మన న్యకుడికే ఉందని ప్రజలు బలంగా నమమాత్న్్నరు. గత ఏడాది కోవిడ్ 
పరిసిథాత్లోలా కూడా పార్టీపరంగా ద్ద్పు 60 కార్క్రమాలను విజయవంతంగా నిర్వహంచాం. ప్రభ్త్వ వ్తిర్క కార్క్రమాలు చాలా బలంగా ప్రజలోలాకి తీసుకెళలాం. దేశంలో ఏ ర్జకీయ 
పార్టీ చేయని విధంగా ర్ష్ట్ర రహద్రుల ద్సిథాతిపై డిజిటల్ కా్ంపైన్ చేసి ర్ష్ట్ర ప్రభ్త్వంలో చురుకు పుటిటీంచాం. అదే విధంగా విశాఖ స్టీల్ పాలాంట్ ప్రైవేటీకరణ అంశంలో నిర్వహంచ్న సభ, 
డిజిటల్ కా్ంపెయిన్, దీక్ష మన నిబద్ధతను ప్రజలకు తెలిపాయి. క్రియశీలక సభ్త్వం నమోద్ కార్క్రమంకు ర్ష్ట్రవా్పతుంగా మంచ్ స్పందన వచ్చింది. ద్ద్పు లక్షకు పైగా సభ్త్వలు 
నమోదయ్యి. ఈ కార్క్రమం ద్్వర్ 23 కుట్ంబాలను పార్టీపరంగా ఆరిథాకంగా ఆద్కోగలిగాం. ఈ ఏడాది కూడా మారిచి 1 నుంచ్  14 తేదీ వరకు 175 నియోజకవర్గొలోలా క్రియశీలక 
సభ్త్వ నమోద్ కార్క్రమం చేపడతం. అమర్వతి రైత్లకు అండగా జనసేన పార్టీ పోర్టం చేసుతుంది. మాజీ మఖ్మంత్రి శ్రీ ద్మోదరం సంజీవయ్ గారి సూ్ఫరితుని ప్రజలోలాకి తీసుకెళ్లా 
విధంగా జనసేన పార్టీ తరపున త్వరలోనే ప్రతే్క కార్క్రమం చేపడతం. గత ఏడాది కషటీపడినటేలా మరో రెండేళ్లా మనం చ్తతుశుది్ధతో శ్రమసేతు పార్టీ కచ్చితంగా అధికారంలోకి వసుతుందని” 
అన్్నరు. పార్టీ ప్రధాన కార్దరుశులు శ్రీ టి.శవశంకర్, శ్రీ సత్ బొలిశెటిటీ, శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యదవ్, శ్రీ చ్లకం మధుసూదన్ రెడిడి, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, శ్రీమతి పాలవలస 
యశసి్వ మాట్లాడుతూ “ర్ష్ట్రంలో రహద్రుల ద్సిథాతిపై జనసేన పార్టీ స్పందించ్న తీరు స్మాను్డికి చేరింది. గ్రామ స్థాయిలో వైస్పీకి మనమే ప్రత్మా్నయమని నమమాత్న్్నరు.  ప్రతే్క 
హోద్ స్ధనలో కానీ, స్టీల్ పాలాంట్ ప్రైవేటీకరణను ఆపడంలో కానీ, నిరుద్్గ సమస్లను తీరచిడంలో కానీ అధికార, ప్రతిపక్షాలు పూరితుగా విఫలమయ్యని ప్రజలు బలంగా నమమాత్న్్నరు. 
ర్ష్ట్రంలో అవినీతిరహత పార్టీ ఏదైన్ ఉంది అంటే అది జనసేన మాత్మే అని ప్రజలు చెబ్త్న్్నరు. శ్రీ పవన్ కళ్ణ్ గారి దృష్టీకి ఏదైన్ సమస్ తీసుకెళ్తు ద్నికి పరిష్్కరం దొరుకుత్ందని 
ప్రజలు బలంగా నమమాత్న్్నరు. క్షేత్స్థాయిలో పార్టీ బలోప్తని్న ఓర్వలేని కని్న ర్జకీయ పార్టీలు ద్రుదేదుశంతో మండ్ గేమ్ ఆడుత్న్్నయ”ని తెలిపారు. పి.ఏ.సి. సభ్్లు శ్రీ కోన 
తతర్వు. శ్రీ మతతు శశధర్, శ్రీ పితని బాలకృష్ణ, శ్రీ పంతం న్న్జీలు మాట్లాడుతూ “2021లో జనసేన పార్టీ ప్రజాపక్షం వహసూతు చేపటిటీన కార్క్రమాలు విజయవంతం అయ్యి. 
నిబద్ధతతో, చ్తతుశుది్ధతో పోర్ట్లు చేయడం వలేలా ప్రజాదరణ దకు్కతోంది” అన్్నరు. జిలాలా అధ్క్షులు శ్రీ కంద్ల ద్ర్గొష్, శ్రీ కటికలపూడి గోవిందర్వు, శ్రీ పోతిన వెంకట మహేశ్, శ్రీ 
బండ్రెడిడి ర్మకృష్ణ, శ్రీ షేక్ రియజ్, శ్రీ చెన్్నరెడిడి మనుక్ంత్ రెడిడి, శ్రీ టి.సి.వరుణ్, డా.పసుపులేటి హరిప్రస్ద్, పార్టీ మతస్్యకార వికాస విభాగం ఛైరమాన్ శ్రీ బొమమాడి న్యకర్ క్షేత్ స్థాయిలో 
పార్టీ కార్క్రమాలను, ర్జకీయ పోర్ట్లను వివరించారు. ఈ సమావేశంలో పార్టీ పొలిట్ బూ్రో సభ్్లు శ్రీ అర్ం ఖాన్, పార్టీ కోశాధికారి శ్రీ ఎ.వి.రత్నం తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

సార్వత్రిక ఎన్నికలకు దిశాన్ర్దేశం చేసిన జనసేనాన్
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ఘనంగా అనంతపురం జిల్లా జనసేన మండల్ధ్యక్షుల ప్రమాణస్వీకారోత్సవం
శతఘ్్న న్్స్: జనసేన పార్టీ అధినేత గౌరవనీయులైన శ్రీ పవన్ కళ్ణ్ ఆదేశాల మేరకు మంగళవారం అనంతపురం జిలాలాకు సంబంధించ్న 63 మండలాల జనసేన 
పార్టీ మండల అధ్క్షుల ప్రమాణస్్వకార కార్క్రమం మంగళవారం ఘనంగా జరిగింది. అనంతపురం జిలాలా అధ్క్షులు శ్రీ టిసి వరుణ్ మరియు ర్ష్ట్ర ప్రధాన కార్దరిశు 
శ్రీ చ్లకం మధుసుదన్ రెడిడి చేత్ల మీద్గా జిలాలా కార్వరగొ సమక్షంలో న్తనంగా నియమంచ్నట్వంటి మండలాధ్క్షులతో ప్రమాణ స్్వకారం చేయించారు. ఎని్నకైన 
వారందరూ తమ మండలంలోని ప్రజా సమస్లపై పోర్డుతూ పార్టీని బలోప్తం చేసేంద్కు కృష్ చేయలని సూచ్ంచారు. నియోజకవరగొ ఇంచార్జ్ ల సహకారంతో 
కార్కరతులందరినీ కలుపుకని మంద్కు స్గాలన్్నరు. న్తనంగా ఎను్నకున్న మండల అధ్క్షులతో చరిచిసూతు ర్బోవు రోజులోలా నియోజకవర్గొలోలా జనసేన పార్టీని మరింత 
బలోప్తం చేసేంద్కు ప్రతి మండల అధ్క్షులు కృష్ చేయవలసిందిగా అంతేకాకుండా త్వరలో వచేచి మండల కమటీలోన్ మంద్నుంచ్ పార్టీ కోసం కషటీపడుత్న్న 
ప్రతి ఒక్క కార్కరతుకు అవకాశం ఇవా్వలని… ప్రసుతుతం నెలకన్న ద్ర్మారగొమన ప్రభ్త్వం అవలంబిసుతున్న ఈ తీరును ప్రజలోలాకి బలంగా తీసుకువెళిలా ర్బోవు ఎని్నకలోలా 
ప్రజాస్్వమా్ని్న కాపాడే జనసేన్ని శ్రీ పవన్ కళ్ణ్ ని మఖ్మంత్రి చేసేంతవరకు మనమందరం కలిసి కృష్ చేద్దుమని తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ కార్క్రమంలో 
జిలాలా జనసేన న్యకులు, జనసేన మండల అధ్క్షులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనడం జరిగింది.

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

లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రిగారు వర్ంతి సందర్ంగా బొబ్బిలి జనసేన న్వాళులు
శతఘ్్న న్్స్: భారతదేశం రెండవ ప్రధాన మంత్రి శ్రీ లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రి వర్ధంతి 
సందర్ంగా ర్ష్ట్ర ప్రచార కార్దరిశు శ్రీ బాబ్ పాలూరు మరియు జనసేన ఐటి విభాగ 
సభ్్లు శ్రీ గేదల సతీష్ కుమార్ మరియు జనసేన పార్టీ బొబిబులి న్యకులు శ్రీ 
గంగాధర్, సతీశ్ మరియు సమతం జగదీష్, జనసేన న్యకులు జనసైనికులు ఐద్ 
నిమష్లు మౌనం పాటిసూతు నివాళ్లరి్పంచడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా ర్ష్ట్ర ప్రచార 
కార్దరిశు శ్రీ బాబ్ పాలూరు మాట్లాడుతూ జై జవాన్ జై కిస్న్ అని మనస్ వాచా 
నినదించ్ అసతువ్సతుంగా ఉన్న దేశాని్న గాడిలో పెటటీడానికి శాయశకుతులా ప్రయతి్నంచ్ 
స్వదేశీ విదేశీ ద్షటీ శకుతుల కుట్రలకు, ద్రోహానికి విదేశీ గడడి అయిన తస్కంట్ (రష్్) లో 
ప్రాణాలు కోలో్పయిన భారతరత్న శ్రీ లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రి వర్ధంతికి న్ మనసూ్ఫరితుగా 
నివాళ్లరి్పసూతు ఉన్్ననని అన్్నరు. ఈ కార్క్రమంలో పార్వతిపురం బలిజిప్ట జనసేన 
పార్టీ న్యకులు బంకురు పోలిన్యుడు, రమణ మరియు సైనికులు వచాచిరు.

గాయపడిన జనసైన్కున్కి ఇన్్సరెన్్స అమంట్ 

అందజేసిన జనసేన నాయకులు 
శతఘ్్న న్్స్: కతతుప్ట 
నియోజకవరగొం, ఆత్రేయపురం 
మండలం, ఆత్రేయపురం 
గ్రామంలో చ్ంత జ్్తిబాబ్ 
కు ప్రమాదవశాత్తు యకిస్డంట్ 
జరిగింది. జనసేన పార్టీ 
క్రియశీలక సభ్త్వం ద్్వర్ 
ఆయనకు వైద్ ఖరుచిల 
నిమతతుం 8,700 రూపాయలు 
చెకు్కను కతతుప్ట జనసేన పార్టీ 

నియోజకవరగొ ఇన్చిరిజ్ బండారు శ్రీనివాస్ అందజేశారు. ఈ కార్క్రమంలో ఆత్రేయపురం మండలం 
జనసేన పార్టీ ప్రెసిడంట్ చేకూరి కృష్ణంర్జు, ఆత్రేయపురం గ్రామ పార్టీ ప్రెసిడంట్ యతం అబిబుస్ 
మరియు మండల జనసేన పార్టీ న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గొన్్నరు.

మలికిపురం ఎంపీపీ చేతులమీదుగా కోవిడ్ బూస్టర్ డోస్ కా్యంప్ 
ప్రారంభం

శతఘ్్న న్్స్: ర్జ్లు, లక్కవరం PH 
మరియు మండల కార్్లయం దగగొర 
కోవిడ్ బూసటీర్ డోస్ కా్ంప్ జనసేన వీర 
మహళ, మలికిపురం ఎంపిపి శ్రీమతి 
మేడిచరలా వెంకట సత్వాణి ర్మ చేత్ల 
మీద్గా ప్రారంభంచబడింది. ఎంపీపీ 
మాట్లాడుతూ వా్కిస్న్ రెండవ డోస్ తీసుకుని 
9 నెలలు అయిన వాళ్ళు అంత బూసటీర్ డోస్ 
వేయించుకోవలసిందిగా తెలిపారు.

మాడుగుల న్యోజకవర్ంలో 
జనసేనలో చేరిన 

పొనానివోలు పంచాయితీ ప్రజలు
శతఘ్్న న్్స్: మాడుగల జనసేన్ పార్టీ అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్ణ్ 
సిద్్ధంతలు, ఆశయలు నచ్చి మాడుగల మండలంలో L పొన్్నవోలు 
పంచాయితిలో మహళలు, యువకులు, పెదదులు సుమారుగా 60మంది శ్రీ 
గమమాడి శ్రీర్మ్ ఆధ్వర్ంలో జనసేన పార్టీలోకి వచాచిరు. న్కాలమమా, 
ర్జులమమా, వరహాలమమా, ఆటల కులలాయ్, కన్నయ్, గొరిలా న్యుడు, గొరిలా 
కృష్ణ, వంత్ అపా్పర్వు తదితరులు జాయినయ్రు. ఈ కార్క్రమంలో 
రొబాబు మహేష్, ర్ంబాబ్, దయ యదవ్, అచుచిట్ ర్వు, శవాజి, 
న్గర్జు, న్యుడు పాల్గొన్్నరు.

గురజాల పట్టణంలో చెత్త కుండీలను 
ఏర్పాటు చేయాలన్ కమిషనర్ కి 

వినతిపత్ం ఇచ్చిన జనసేన 
శతఘ్్న న్్స్: గరజాల నగర పంచాయతీ పరిధిలోని గరజాల 
పటటీణంలో గల చ్న్న మస్ద్ సంటర్, కన్కా పరమేశ్వరి 
ఆలయం, గాంధీ బొమమా సంటర్, మాచరలా రోడ్, పలు ప్రధాన 
ప్రదేశాలలో, చెతతు కుండీలను ఏర్్పట్ చెయ్లని, జనసేన 
పార్టీ జిలాలా కార్దరిశు కటికం అంకార్వు న్యకులు ప్రస్ద్, 
అజీస్, మణి నగర పంచాయతీ కమషనర్ ని కలిసి, వినతి పత్ం 
అందజేశారు. ఈ సందరబుంగా అంకార్వు మాట్లాడుతూ, ప్రధాన 
ప్రదేశాలలో చెతతును వేయటం ద్్వర్,అక్కడ నివసించే, ప్రజలు 
అన్రోగా్నికి గరి అవుత్న్్నరని ఆయన అన్్నరు. చెతతు ఎక్కడ 
పడితే అక్కడ వేయటం ద్్వర్, అంటూ వా్ధులు కూడా సోకే 
ప్రమాదం ఉందని, ఆయన తెలియజేస్రు. ప్రజల సమస్లు 
దృష్టీలో పెట్టీకని, వెంటనే ప్రధాన ప్రదేశాలలో చెతతు కుండీలను 
ఏర్్పట్ చేసి, సమస్ను పరిష్కరించాలని, ఆయన కోర్రు. ఈ 
కార్క్రమంలో న్గేంద్రబాబ్, చ్ని్న, వెంకటేష్, ర్జేష్, తదితర 
జనసేన కార్కరతులు పాల్గొన్్నరు.

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

గాయపడిన జనసైన్కున్కి ఇన్్సరెన్్స చెకుకును అందజేసిన జనసేన
శతఘ్్న న్్స్: అమలాపురం, విలసవిలిలా గ్రామానికి చెందిన నంద్ల ద్ర్గొ 
వెంకట సత్న్ర్యణకు ఇటీవల రోడుడి ప్రమాదంలో కాలుకు గాయమ సరజ్ర్ 
జరిగింది. క్రియశీలక సభ్్లకు ఇన్స్రెన్స్ లో భాగంగా పార్టీ కార్్లయం 
నుంచ్ పంపిన 30 వేల రూపాయల చెకు్కను నియోజకవరగొ ఇన్చిర్జ్ శెటిటీబత్తుల 
ర్జబాబ్ ఆధ్వర్ంలో విలసవిలిలా గ్రామంలో అందజేయడం జరిగింది. ఈ 
సందర్ంగా ఇన్స్రెన్స్ ఏర్్పట్ చేసిన జనసేన పార్టీ అధ్క్షులు గౌ౹౹ శ్రీ౹౹ 
పవన్ కళ్ణ్ కి ఇంచార్జ్ శ్రీ ర్జబాబ్ ప్రతే్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడం 
జరిగింది. ఈ కార్క్రమంలో పార్టీ న్యకులు ఆకుల సూర్న్ర్యణమూరితు 
ఆకుల బ్జిజ్, ఆకేటి వెంకన్న, తూమ రమేష్, గొలకోటి వెంకటేష్, గొలకోటి 
తతజీ, ఆకేటి శ్రీనివాసర్వు, ఆకుల బాబ్లు, ఆకేటి పలలాపుర్జు, శరంగ 
పదమాన్భం, ఆకేటి సనీ్న, అతితులి సుర్ష్ న్యుడు, నలాలా హరి, నంద్ల 
రంగార్వు, నంద్ల న్గ, నంద్ల ప్రతపనంద, పొలిశెటిటీ సూరిబాబ్, 
నంద్ల చ్న్న, దంగడుబియ్ం సూరిబాబ్ తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

ప్రజలకు టిట్కో ఇళ్ళు ఇస్తామన్న హామీని నెరవేర్చాలి 
– పాలవలస యశస్వీ 

శతఘ్్న న్్స్: పూరె్తున టిట్క ఇళ్ళు లబి్ధద్రులకు వీలైనంత త్వరగా ఇవా్వలని జనసేన 
పార్టీ ర్ష్ట్ర ప్రధాన కార్దరిశు శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ డిమాండ్ చేస్రు.
ఈ విషయమ జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్ంలో మంగళవారం ఉదయం కలకటీర్ట్ మంద్, 
కోవిడ్ నిబంధనలతో శాంతియుతంగా నిరసన దీక్ష చేపటిటీన అనంతరం జిలాలా కలకటీర్ 
శ్రీమతి ఏ.సూర్కుమారి కి వినతిపత్రాని్న జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర ప్రధాన కార్దరిశు, 
విజయనగరం అసంబీలా ఇంచార్జ్ శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ అందించారు. ఈ 
సందర్ంగా ఆమె మాట్లాడుతూ గత తెలుగదేశం ప్రభ్త్వంలో ఇలులా లేని ప్దలకు 
పకా్కఇళలా ప్రిట నిరిమాంచ్న టిట్క ఇళ్ళు ఇప్పటికి కూడా అరు్లకు చేరలేదని, గత 
మఖ్మంత్రి చంద్రబాబ్ హయంలో నిరిమాతమన ఇళ్ళు ప్దవాళలాకు అప్పగించకుండా 
జాప్ం చేసుతున్్నరని, ఆన్డు డబ్బులు కటిటీన ప్దవాళ్లా ఈన్టికి వడీడిలు కడుతూ, పెరిగిన 
ధరలను తళలేక, అదదులు కట్టీకోలేక దయనీయ సిథాతిలో జీవిసుతున్్నరని ఆరోపించారు. 
ఆన్డు ఎని్నకల వాగా్ధనంగా టిట్క ఇళలాను ఉచ్తంగా ఇస్తునన్న జగన్ అధికారంలోకి 
వచ్చి ఆ వాగాదున్ని్న మరిచ్ జగనన్న గృహకల్పన ప్రుతో ప్దల సంత ఇంటి కలను 
మరింత జటిలం చేశారు. వారు ప్రేవేశపెటిటీన ఇళలా పధకంలో ఉచ్తంగా ఇలులా ఇస్తుమని 
చెపి్ప, గత ప్రభ్త్వం ఇస్తునన్న ఇళలాకు గతంలో మాదిరిగానే డబ్బులు కట్టీలని చెప్పడం 
విడూడిరమని, ఇదంత ఒక ప్రణాళిక లేకుండా జరుగత్ందని, ఏడున్నర సంవతస్ర్లుగా 
ఒక్క ఇలులా కూడా ప్దలకు ఇవ్వలేకపోయయని ప్రభ్త్వలపై మండిపడాడిరు. ఇప్పటికైన్ 
జగన్ సర్్కర్ కళ్ళు తెరచ్ ఇలులా లేని ప్దలకు ఉచ్తంగా గృహాలు ఇవా్వలని, ఇచ్చిన 
హామీలను నెరవేర్చిలని, లేని పక్షంలో లబి్ధద్రులను, ప్రజలను కలుపుకుని ఈ పోరుని 
ఉదృతం చేస్తుమని ప్రభ్త్వనికి హెచచిరించారు. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన పార్టీ స్నియర్ 
న్యకులు ఆద్డ మోహనర్వు, వంక నరసింగర్వు, త్డ ర్మకృష్్ణర్వు(బాలు), 
జనసేన కారొ్పర్ట్ అభ్రుథాలు పొటూ్నరు చంద్, హుసేస్న్ ఖాన్, ద్సరి యోగేష్, పళలాం 
కుమారస్్వమ, తడిడి వేణుగోపాల్, రవిర్జ్ చౌదరి, కిలారి ప్రస్ద్, లాలిశెటిటీ రవితేజ, 
ద్ర్గొష్, బూర్లా విజయ్, మడతన రవికుమార్, ఎర్్నగల చక్రవరితు, స్యి పాల్గొన్్నరు.

పుంగనూరు మండల్ధ్యక్షులకు 
దిశానిర్దేశం చేస్న పసుపులేటి హరిప్రస్ద్
శతఘ్్న న్్స్: పుంగన్రు నియోజకరగొంలో న్తనంగా ఏర్పడడి మండల 
కమటీ అధ్క్షులకు జిలాలా న్యకులు శ్రీ చ్న్్న ర్యల్, రమణ, జావిద్ 
ఆధ్వర్ంలో జనసేన పార్టీ PAC సభ్్లు, చ్తూతురు జిలాలా అధ్క్షులు 
శ్రీ.డా.పసుపులేటి హరి ప్రస్ద్ దిశా నిర్దుశం చేయడం జరిగింది. ఈ 
కార్క్రమంలో పాల్గొన్నవారు న్తన మండల అధ్క్షులు మణికంఠ, 
విరూపాక్షి, రెడిడి శేఖర్, పురుషోతతుం, పొకల అశోక్, న్గభూషణం, దేపా 
మోహన్ ర్ష్ట్ర కార్దరిశు శ్రీమతి సుభాష్ణి, జిలాలా న్యకులు ఆనంద్, 
మనోహర్ దేవర, పామల హరి మరియు జనసేన న్యకులు కార్కరతులు 
పాల్గొన్్నరు.

అనంతపురం జిల్లా సంయుకతా కార్యదరిశిగా
 బాల్యం ర్జేష్ 

శతఘ్్న న్్స్: అనంతపురం జిలాలా 
జనసేన పార్టీ సంయుకతు కార్దరిశుగా 
బాల్ం ర్జేష్ నియమక పత్రాని్న 
అందజేసిన అనంతపురం జిలాలా 
జనసేన పార్టీ అధ్క్షులు శ్రీ TC 
వరుణ్, ర్ష్ట్ర ప్రధాన కార్దరిశు శ్రీ 
మధుసూదన్ రెడిడి. ఈ సందర్ంగా 
బాల్ం ర్జేష్ మాట్లాడుతూ 
కళ్ణద్రగొం నియోజకవరగొంలో 
స్మాన్ జనసేన కార్కరతుగా 7 
సంవతస్ర్లుగా పని చేసూతు ఏలాంటి 

ర్జకీయ నేపథ్ం లేని కుట్ంబం నుంచ్ వచ్చిన న్కు జిలాలా సంయుకతు కార్దరిశుగా 
ఇచ్చిన జనసేన పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్ణ్ కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసూతు పార్టీ 
బలోప్తం కోసం నిరంతరం కృష్ చేసి ప్రజా సమస్ల పరిష్్కరం కోసం కృష్ 
చేస్తునని హామీ ఇవ్వటం జరిగింది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన ఆధ్వరయూంలో
 99 టీవి క్యూలండర్ ఆవిషకురణ

శతఘ్్న న్్స్: బొబిబులిలో 99 Tv కా్లండర్ ఆవిష్కరణ 
జనసేన ర్ష్ట్ర ప్రధాన కార్దరిశు శ్రీ బాబ్ పాలూరు చేత్ల 
మీద్గా జరిగింది. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన ఐటీ 
విభాగ సభ్్లు శ్రీ గేదల సతీష్ కుమార్ మరియు బొబిబులి 
న్యకులు గంగాధర్, పార్వతీపురం బొబిబులి జనసేన 
న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనడం జరిగింది. 
ఈ సందర్ంగా బాబ్ పాలూరు మాట్లాడుతూ 99 టీవీ 
ప్రజా సమస్లపై నిత్ం పోర్డుత్ంది. ఇకపై కూడా 
ప్రజా సమస్లను గరితుంచ్ ప్రభ్త్వ దృష్టీకి తీసుకువెళిలా 
ప్రజలకు న్్యం జరిగేలా ఇంకా పోర్డుతూ ఉండాలని 
ఈ ఛానల్ దినదిన అభవృది్ధ చెంద్లని కోరుకుంటూ 
జనసేన పార్టీ తరఫున 99 టీవీ యజమాన్్నికి సిబబుందికి 
మరియు 99 టీవి ప్రేక్షకులకు సంక్ంతి శుభాకాంక్షలు 
తెలియజేశారు.

మడకశిర మండల అద్యక్షుడిగా టి.శివాజీ
శతఘ్్న న్్స్: అనంతపురం జిలాలా 
జనసేన పార్టీ జిలాలా అద్క్షులు 
శ్రీ T.C వరుణ్ మరియు ర్ష్ట్ర 
ప్రధాన కార్దరిశు PAC సభ్్లు 
శ్రీ చ్లకం మధుసూదన్ రెడిడి అలాగే 
హందూపురం పారలామెంట్ ఇంచార్జ్ 
శ్రీ ఆకుల ఉమేష్ మడకశర మండల 
అద్క్షుడిగా ఎని్నకైనట్వంటి 
శ్రీ టి.శవాజీ కి ప్రమాణా 
స్్వకార నియమాక పత్రాని్న 
అందజేయడం జరిగింది. మడకశర 
నియోజకవరగొంలోని న్తనంగా 
ఎను్నకున్న మండల అధ్క్షులతో 
చరిచిసూతు ర్బోవు రోజులోలా మడకశర 
నియోజకవరగొంలో జనసేన పార్టీని 
మరింత బలోప్తం చేసేంద్కు 
ప్రతి మండల అధ్క్షుడు కృష్ 
చేయవలసిందిగా అంతేకాకుండా 
త్వరలో వచేచి మండల కమటీలోన్ 
మంద్నుంచ్ పార్టీ కోసం 
కషటీపడుత్న్న ప్రతి ఒక్క కార్కరతుకు 
అవకాశం ఇవా్వలని… ప్రసుతుతం 
నెలకన్న ద్ర్మారగొమన ప్రభ్త్వం 
అవలంబిసుతున్న ఈ తీరును 
ప్రజలోలాకి బలంగా తీసుకువెళిలా 
ర్బోవు ఎని్నకలోలా ప్రజాస్్వమా్ని్న 
కాపాడే శ్రీ జనసేన్ని పవన్ కళ్ణ్ 
ని మఖ్మంత్రి చేసేంతవరకు 

మనమందరం కలిసి కృష్ చేద్దుమని తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ కార్క్రమంలో 
మండల అధ్క్షులు పాల్గొనడం జరిగింది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మార్కోపురం నియోజకవర్ంలో జనసేన 
మండల్ధ్యక్షుల సమీక్ష సమావేశం

 

శతఘ్్న న్్స్: ప్రకాశం జిలాలా మార్్కపురం నియోజకవరగొంలోని న్లుగ 
మండలాల (మార్్కపురం, పొదిలి, కనకనమటలా, తరులాపాడు) అధ్క్షులతో సమీక్ష 
సమావేశం నిర్వహంచ్న జనసేనపార్టీ మార్్కపురం నియోజకవరగొ ఇన్చిర్జ్ ఇమమాడి 
కాశీన్ధ్ ఈ సమీక్ష సమావేశంలో ఇమమాడి కాశీన్ధ్ మాట్లాడుతూ మంద్గా 
మండల అధ్క్షులకు అభనందనలు తెలియజేశారు. జనవరి నెల ఆఖరిలోపు 
మండల అధ్క్షులు, ప్రతి ఒక్క న్యకులు, కార్కరతులతో సమన్వయమ 
గ్రామ కమటి ఎంపిక ప్రక్రియ పూరితు చేసి పార్టీ బలోప్తనికి కృష్ చెయ్లని 
కోర్రు. ఈ కార్క్రమంలో జిలాలా కార్దరిశు తిరుమలశెటిటీ వీరయ్, సంయుకతు 
కార్దరిశు N.V.సుర్ష్, మార్్కపురం టౌన్ అధ్క్షులు షేక్ ఇమామ్ స్హెబ్, 
మార్్కపురం మండల అధ్క్షులు తటి రమేష్, తరులాపాడు మండల అధ్క్షులు 
చేత్ల శ్రీనివాసులు, కనకనమటలా మండల అధ్క్షులు అన్నం ప్రభావతి, పొదిలి 
మండల అధ్క్షులు పెరుసోమలు శ్రీనివాసులు, మార్్కపురం న్యకులు శరిగిరి 
శ్రీనివాసులు పాల్గొన్్నరు.

ముతుతాకూరు జనసేన లో చేరికలు
శతఘ్్న న్్స్: సర్్వపలిలా నియోజకవరగొం మత్తుకూరులో బోనుబోయిన 
ప్రస్ద్ యదవ్, గణనతి ఆధ్వర్ంలో రహీమ్ మరియు అతని 
సహచరులు జనసేన అధ్క్షలు SrI పవన్ కళ్ణ్ ఆశయలు జనసేన 
సిద్్ధంతలు జిలాలా అధ్క్షులు మనుకాంత్ చెన్్నరెడిడి న్యకత్వ సరళి 
నచ్చి జనసేన పార్టీలో చేరటం జరిగింది. ఈ కార్క్రమంలో జిలాలా 
ప్రధాన కార్దరిశు కిషోర్ గనుకుల, నగర న్యకులు ద్గిగొశెటిటీ సుజయ్ 
తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

టి.స్.వరుణ్ ను మర్్యదపూరవీకంగా 
కలిస్న గంతకల్ పట్టణ జనసేన శ్రేణులు

శతఘ్్న న్్స్: 
అనంతపురం జిలాలా 
జనసేన పార్టీ అధ్క్షులు శ్రీ 
టి.సి.వరుణ్ స్వగృహంలో 
మ ర్ ్ ద పూ ర ్వ క ం గా 
కలిసి గంతకలులా 
నియోజకవరగొ ప్రసుతుత 
ర్జకీయ సిథాతిగత్ల 
గరించ్ చరిచించ్ 
త్వరలోనే గంతకల్ 
ని యో జ క వ ర్ గొ ని ్న 

పర్టించాలని కోరిన గంతకల్ పటటీణ జనసేన శ్రేణులు. ఆ తర్్వత కతతుగా 
ఎని్నకైన మండల అధ్క్షులు శ్రీ టి.సి.వరుణ్ ని జిలాలా జనసేన పార్టీ కార్దరిశు 
శ్రీ వాసగిరి మణికంఠ నేతృత్వంలో ఘనంగా సత్కరించ్న గతితు, పామడి 
మరియు గంతకల్ మండల అధ్క్షులు చ్న్న వెంకటేశ్వరులా, ధనుంజయ్, 
కురువ పురుషోతతుం మరియు జనసైనికులు తదితరులు.

జూమ్ మీటింగ్ ద్వీర్ పాలకండ నియోజకవర్o 
వీరఘట్టం జనసైనికుల సమావేశం 

శతఘ్్న న్్స్: శ్రీకాకుళం జిలాలా పాలకండ నియోజకవరగొo వీరఘటటీం 
మండలం జనసైకులు జూమ్ మీటింగ్ ద్్వర్ సమావేశం నిర్వహంచారు. 
జనసేన మండలం అద్క్షుడు మతస్పుండర్కం మాట్లాడుతూ మండలం 
పరిధిలోని ప్రతి గ్రామంలో జనసేన పార్టీ జండా ఎగరవేయలని, ఈ 
సంక్ంతి కి ఇతర ప్రాంతలోలా ఉండి వచ్చిన వారితో ఈనెల 19 వ తేదీన 
ప్రతే్క సమావేశం ఏర్్పట్ చేయలని, వీరఘటటీం మండలంలో జనసేన 
పార్టీని పటిషటీం చేసేంద్కు మీ మీ గ్రామాలోలా పార్టీ సిద్దుoతలు ప్రజలకు 
తెలిసేవిధంగా ప్రచారం చేయలని కోర్రు. ప్రతి గ్రామంలో ఉన్న జనసేన 
పార్టీ కార్కరతులు మీ గ్రామ పరిధిలో వాటస్ప్ గ్రూపు ఏర్్పట్ చేసి పార్టీ 
సమాచారం తెలుసుకోవాలని కోర్రు. ఈ జూమ్ సమావేశంలో BSU లీడర్ 
గరబుపు నర్ంద్ర, డాకటీర్ దతితు గోపాలకృష్ణ, వావిలపలిలా న్గభూషణం, పవన్ 
స్యి మరియు 50మంది జనసైనికులు ఈజూమ్ సమావేశంలో పాల్గొన్్నరు.

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

