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విషాద సమయంలో సినిమా వేడుక చేయడానికి 
మనస్కరంచట్లేదు - పవన్ కళ్యాణ్ 

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రి మండలిలో కీలక బాధ్యతలోలో ఉన్న శ్రీ మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారు హఠాన్మరణం వలలో 

నెలకొన్న ఈ విషాద సమయంలో భీమ్లో నాయక్ సినిమ్ వేడుక చేసుకోవడానికి నా మనసు అంగీకరంచడం 

లేదు.

అందుకే నేడు జరగవలసిన భీమ్లో నాయక్ ప్రి రలీజ్ కార్యక్రమ్ని్న వాయిదా వేయాలని నిర్ణయించం. ఈ వేడుక 

త్వరలోనే జరుగుతంది. వివరాలను చిత్ర నిరా్మణ సంస్థ తెలియచేసు్తంది అని పవన్ కళ్్యణ్ గారు తెలిపారు.

గౌతమ్ రెడ్డి హఠాన్మరణం దిగ్భ్రంతికరం
శతఘ్్న న్్యస్: అంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఐటీ, పరశ్రమల శాఖ మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్  రెడ్డి 
హఠాన్మరణం తీవ్ర దిగ్భ్రంతి కలిగంచిందని జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఒక 
ప్రకటనలో తెలిపారు. రాష్ట్ర మంత్రిగా ఎన్్న సేవలు అందించలిసిన తరుణంలో కను్నమూయడం 
బాధాకరం. విదా్యధికుడైన ఆయన ప్రజా జీవితంలో హందాగా వ్యవహరంచరు.. వార ఆత్మకు 
శాంతి చేకూరాలని భగవంతణ్్ణ ప్రార్థసు్తనా్నను. ఆయన తండ్రి రాజమోహన్ రెడ్డి కి, కుటంబ 
సభ్్యలకు నా తరఫున, జనసేన పక్షాన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియచేసు్తనా్ననని పవన్ కళ్్యణ్ 
పేర్కొనా్నరు.

జనసైనుకుల్లేరా పార్టీ క్రియాశీలక సభయాత్వాలు తీసుకండ్: పాలవలస యశసివా
శతఘ్్న న్్యస్:  విజయనగరం నియోజకవర్ంలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్్వలు మొదలయా్యయని, దాని్న జనసైనుకులంత్ 
వినియోగంచుకోవాలని జనసేన రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరశి, విజయనగరం అసంబ్లో నియోజకవర్ం ఇంచర్జ్ పాలవలస యశసి్వ సోమవారం 
విడుదల చేసిన ఓ పత్రికా ప్రకటన దా్వరా పిలుపునిచచారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మ్ట్లోడుతూ ఏరాజకీయ పార్టీకి కార్యకర్తలకు 
భీమ్ సదుపాయం కలి్పంచలేదని, కేవలం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఒకకొరే కార్యకర్తల సంక్షేమం కోసం ఆలోచించి ఈ భీమ్ 
సదుపాయాని్న కలి్పంచరని ఆమె అనా్నరు. క్రియాశీలక సభ్యత్్వలు చేయించు కోవాలనుకొనేవారు, ఫోటో, ఫోన్ నెంబర్, వార ఆధార్ 
కార్డి, ఓ ఐదువందల రూపాయలు సమకూరసే్త ప్రతీఒకకొర యువతీయువకులకు జనసేనపార్టీ తరుపున జీవిత భీమ్ మరయు ఆరోగ్య 
భీమ్ వర్తసు్తందని, పొరపాటన ప్రమ్దవశాత్త చనిపోయిన కార్యకర్త కుటంబానికి ఐదు లక్షల రూపాయలు, ఏదైనా ఎకిసిడంట్ జరగతే 
ప్రమ్ద తీవ్రతను బటిటీ పదివేలు రూపాయలు నుండ్ ఏబై వేలు వరకు ఆరోగ్య భీమ్ ఉంటందని తెలిపారు. క్రియాశీలక సభ్యత్్వలు 
చేయించు కోవాలనుకునేవారు జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలను గాని సంప్రదించవచచాని, లేదా నేరుగా జనసేన పార్టీ 
కారా్యలయంలో సంప్రదించవచచాని ఆమె తెలిపారు. ఈ అవకాశాని్న ప్రతీ ఒకకొ జనసైనుకుడు, వీరమహిళలు వినియోగంచుకోవాలని 
అనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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14 రోజులుగా రలే నిరాహార దీక్ష చేసుతున్న వీ.ఆర్.ఏలకు జనసేన సంఘీభావం
శతఘ్్న న్్యస్: బ్రిటిష్ కాలం నుండ్ సేవలందిసు్తన్న గమ నౌకరులో కాలక్రమేణా గమ సహాయకుల పని చేసు్తనా్నరు. వీ.ఆర్.ఏ ఉద్్యగ శైలి మిగత్ ఉద్్యగుల కనా్న భిన్నంగా ఉంటంది.
పని ఎకుకొవ, జీతం తకుకొవ. గమంలో జరగే ఏ కార్యక్రమ్నికి అయినా నా మందు ఉండేది వీ.ఆర్.ఏ నె. ఎమ్్మరో్వ నుండ్ రాష్ట్రపతి వరకూ.. ఏ అధికార వచిచానా.. సాదర సా్వగతం పలికేది కూడా 
వీ.ఆర్.ఏ లే. నెలకు కేవలం పది వేల ఐదు వందల రూపాయల జీతంతో సేవలు అందిసు్తన్న వీ.ఆర్.ఏల పరసి్థతి చలా దయనీయంగా ఉంది. కుటంబ అవసరాలకు అపు్పలు చేసు్తన్న పరసి్థతి. 
ప్రతిపక్షంలో ఉన్నపు్పడు జగన్ రెడ్డి ఎన్్న హామీలు ఇచచారు. పదవిలోకి వచచాకా అని్న మరచరు.

వీ.ఆర్.ఏల ప్రధాన డ్మ్ండులో
*21,000 కనీస వేతనం ఇవా్వలి
*వేతనంతో కూడ్న డ్.ఏ ఇవా్వలి
*నామిని గా పని చేసు్తన్న వీ.ఆర్.ఏ లకు ఉద్్యగ భద్రత కలి్పంచలి
*11వ పి.ఆర్.సి తొ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం ఇసు్తన్నటలోగా వీ.ఆర్.ఏ లకు పి.ఆర్.సి వర్తంపచేయాలి
*నాలుగో తరగతి ఉద్్యగులుగా గుర్తంచలి
*వి.ఆర్.ఏ లు గా పనిచేస్్త 65 సంవతసిరాల పైబడ్ చనిపోయిన వార కుటంబంలో ఒకరకి వయసుతో 
నిమిత్తం లేకుండా ఉద్్యగం ఇవా్వలి

14 రోజులుగా గా రలే నిరాహార దీక్ష చేసు్తన్న వి.ఆర్.ఏలకు మదినేపలిలో మండల ఆఫీస్ దగ్ర సోమవారం 
జనసేన పార్టీ సంఘీభావం తెలియచేసింది. వి.ఆర్.ఏ ల నా్యయమైన కోరెకొలను వంటనే నెరవేరాచాలని జనసేన 
పార్టీ డ్మ్ండ్ చేసు్తంది. పక్షాలు ఉద్్యగ సంఘాలతో కలిసి ఎలాంటి పోరాట్నికైనా జనసేన సిద్ంగా 
ఉంటంది. ఈ కార్యక్రమ్నికి మదినేపలిలో జనసేన పార్టీ మండల అధ్యక్షులు వీరంకీ వంకటేశ్వరరావు గారు, 
పోకల కృష్ణ, మోటేపలిలో హనుమ్న్ ప్రసాద్, వాడలోని ఆంజనేయులు, యర్ంశెటిటీ శివ ప్రసాద్, మలలోంపలిలో 
వీరబాబు, శీతలం చంద్రకుమ్ర్, అంబుల భరత్, శీతలం ఫణ్ మరయు తథితరులు పాల్్నా్నరు.

క్రియాశీలక సభయాతవా నమోదు కారయాక్రమాని్న ప్రారంభంచిన చింత సురేష్ బాబు
*పాణ్యం నియోజకవర్ క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమ్ని్న ప్రారంభించిన జనసేన పార్టీ పాణ్యం నియోజకవర్ ఇనాచార్జ్ చింత సురేష్ బాబు
*క్రియాశీలక సభ్యత్వం పొందిన ప్రతి జనసేన కార్యకర్త కు ఐదు లక్షల రూపాయల ప్రమ్ద బ్మ్
*15 రోజులోలోగా నియోజకవర్సా్థయిలో కార్యకర్తలను గుర్తంచి సభ్యత్వ నమోదు చేయాలని ఆదేశించిన చింత సురేష్ బాబు

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు పాణ్యం నియోజకవర్ క్రియాశీలక సభ్యత్వం 
నమోదు కార్యక్రమ్ని్న జనసేన పార్టీ పాణ్యం నియోజకవర్ ఇనాచార్జ్ చింత్ సురేష్ బాబు ప్రారంభించరు. 
ఈ సందర్భంగా సురేష్ బాబు మ్ట్లోడుతూ సోమవారం పాణ్యం నియోజికవరా్నికి సంబంధించి 20 మంది 
సభ్్యలతో కూడ్న క్రియాశీలక సభ్యత్వం నమోదు కార్యక్రమం అటటీహాసంగా ప్రారంబంచమనా్నరు. పాణ్యం 
నియోజకవర్ం లోని జనసేన కార్యకర్తలను అందర్్న ఈ కార్యక్రమంలో భాగసా్వమ్యం చేసే దిశగా ఈ కార్యక్రమం 
రూపొందించబడ్ంది అని తెలిపారు. అదేవిధంగా జనసేన కార్యకర్తలు ప్రతి ఒకకొరు క్రియాశీలక సభ్యత్వం నమోదు 
చేసుకోవాలని కోరారు. క్రియాశీలక సభ్యత్వం పొందిన ప్రతి జనసేన కార్యకర్త కు ఐదు లక్షల రూపాయల ప్రమ్ద 
బ్మ్ జనసేన పార్టీ ప్రవేశ పెటటీబోతోంది. ఇంత పెద్ద మొత్తం దేశ చరత్రలోనే ఏ రాజకీయ పార్టీ కార్యకర్తలకు 
ఇలాంటి బ్మ్ కూడా తీసుకు రాలేదు. అలానే ప్రమ్దవశాత్త రోడుడి ప్రమ్దం జరగతే 50 వేల రూపాయల 
ఖరుచాల నిమిత్తం ఈ బ్మ్ వర్తంపజేస్్త ఉందని.. ఈ బ్మ్ ను ప్రతి ఒకకొ క్రియాశీలక కార్యకర్త కు ఈ బ్మ్ 
వర్తంప చేసేలా చూడాలని స్చించరు. ఈ కమిటీ సోమవారం నుండ్ 15 రోజులోలోగా నియోజకవర్సా్థయిలో 
కార్యకర్తలను గుర్తంచి సభ్యత్వ నమోదు చేయాలని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్ నాయకులు, వీర 
మహిళలు, జనసైనికులు పాల్్నా్నరు.

మీతో మీ కార్పొరేటర్ పదకండవ రోజు
శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖ, అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశీసుసిలతో సోమవారం మీతో మీ కార్్పరేటర్ సమస్యలపై కలసి పోరాడదాం అనే కార్యక్రమంలో 
భాగంగా పదకొండవ రోజు బంగారమ్మ మెటటీ, 33వ వారుడి ప్రాంతంలో ప్రతి ఇంటింటికి వళ్లో వార యొకకొ సమస్యలు తెలుసుకోవడం జరగంది. 
ఈ యొకకొ కార్యక్రమం దక్షిణ నియోజకవర్ం నాయకులు గోపికృష్ణ(జికె) పర్యవేక్షణలో నిర్వహించబడ్ంది, నాతో పాట జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు వచిచా పాల్్ని ఈ కార్యక్రమ్ని్న విజయవంతం చేసినందుకు వారందరకీ మనస్ఫూర్తగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటనా్నమని 
దక్షిణ నియోజకవర్ం జివిఎంసి ఫోలోర్ లీడర్ జనసేన పార్టీ 33వ వార్డి కార్్పరేటర్ భీశెటిటీ వసంతలక్ష్మి అనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కాలువ నిరా్మణం జరపంచండ్: కేతిరెడ్డి సూరయా ప్రత్ప్ రెడ్డి 
కాలనీ వాసులు

శతఘ్్న న్్యస్: అనంతపురం జిలాలో, 
ధర్మవరం, కేతిరెడ్డి స్ర్య ప్రత్ప్ 
రెడ్డి కాలనీ లోని రైలే్వ బ్రిడ్జ్ కింద 
గత సంవతసిరం పడడి వరాషాలకు 
నీరు చేర అలానే ఉంది. ఆ నీరు 
పోవడానికి అకకొడ ఎటవంటి 
కాలువలు నిర్మంచలేదు. నీటిని 

మోట్ర్ దా్వరా రెండుసారులో బయటకు పంపినా మళ్ళీ నీరు వసో్తంది. ఇకకొడ దాదాపు నాలుగు 
వేలమంది నివసిసు్తనా్నరు. పటటీణంలోకి వళ్లోలన్న రావాలన్న ఇదొకకొటే దార ఉండడంతో చలా 
తీవ్రంగా ఇబ్ందులు పడుతన్న ప్రజలు వైసీపీ కౌనిసిలర్ కు ఎన్్నసారులో విన్నవించుకునా్న.. 
సమస్య మ్త్రం అలానే ఉంది అని అకకొడ్ ప్రజలు వాపోతనా్నరు. అకకొడ కాలువ నిర్మంచి నీరుని 
వళలోందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు వేడుకునా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో రాజ్ ప్రకాష్, వన్్న 
శ్రీరామలు, కారె్పంటర్ రాజు, కుమ్ర సా్వమి, తదితరులు పాల్్నా్నరు.

పరుచూర భాస్కర్ రావు ను సత్కరంచిన శ్రీ నలలేమారమ్మ 
ఉత్సవ కమిటీ

శతఘ్్న న్్యస్: అనకాపలిలో మండలంలోని రామ్పురం, బ.ఆర్.టి కాలనీలోని శ్రీ నలలోమ్రమ్మ 
జాతర సందర్ంగా ఉతసివ కమిటీ ఆహా్వనం మేరకు సోమవారం సాయంత్రం జనసేన పార్టీ 
అధికార ప్రతినిధి పరుచూర భాసకొర్ రావు అమ్మవారని దరశినం చేసుకోవడం జరగంది. ఈ 
కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉతసివ కమిటీ పరుచూర భాసకొర్ రావు కు అమ్మవార చిత్రపట్ని్న 
బహకరంచి, సాలువాతో సతకొరంచడం జరగంది.

మారా్కపురం జిల్లే సాధన కై 2వ రోజు దీక్షా శిబిరానికి 
శ్రీకారం చుట్టీన జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్:  మ్రాకొపురం జిలాలో సాధన కై మ్రాకొపురం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ 
ఇంచర్జ్ మరయు మ్రాకొపురం జిలాలో సాధన సమితి జె.ఏ.సి వైస్ చైర్మన్ ఇమ్మడ్ కాశీనాథ్ 
మ్రాకొపురం మండలం కె.కొత్తపలిలో జనసైనికులతో 2వ రోజు దీక్షా శిబరంను ప్రారంభించరు. 
ఈ కార్యక్రమంలో జిలాలో జనసేన కార్యదరశి తిరుమలశెటిటీ వీరయ్య, మ్రాకొపురం మండల 
అధ్యక్షులు త్టి రమేష్, శిరగర శ్రీనివాస్, శేఖర్, వంకట్, జనసేన యువకులు మరయు జనసేన 
కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్్నా్నరు.

నిరుపేద కుటంబానికి జనసేన చిరు సాయం
శతఘ్్న న్్యస్: రాజమండ్రి రూరల్, 
రామకృష్ణ నగర్ లో 14 వ వీధి ఒక 
నిరుపేద కుటంబం మగు్రు పిలలోలతో 
తినడానికి లేక చలా ఇబ్ంది 
పడుతనా్నరని జనసేన కళ్్యణ్ దృష్టీకి 
తీసుకువళళీగా… ఆమె స్పందించి 
సహాయంగా వాళలోకు జనసేన తరపున 
సోమవారం బయ్యం బసా్త కొని వాళలోకు 
పంపించడం జరగంది.

అంతరాజాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు: వేముల 
వినయ్ కుమార్

శతఘ్్న న్్యస్:  అంతరాజ్తీయ మ్తృభాషా 
దిన్తసివం సందర్భంగా జనసేన పార్టీ మధిర 
నియోజక వర్ విదా్యర్థ విభాగం నాయకులు 
వేమల వినయ్ కుమ్ర్ మ్ట్లోడుతూ.. అమ్మ 
నేర్పన భాషను మరచాపోవదు్ద.. భావి తరాలకు 
చిన్ననాటి నుంచే తెలుగు భాషను దూరం చేసే 
ప్రయత్్నలను పాలకులు చేయవదు్ద అని వేమల 
వినయ్ కుమ్ర్ అనా్నరు. జన్మనిచిచాన అమ్మను 
ఎలా మరచాపోలేమో.. అలాగే అమ్మ నేర్పన భాషను 

కూడా మరచాపోకూడదని మ్తృభాషా దిన్తసివం సందర్భంగా అయన 
పిలుపునిచచారు. చలా మంది ఐ.ఏ.ఎస్, ఐ.పీ.ఎస్ పర్క్షలను మ్తృ భాషలోనే 
వ్రాసి విజయం సాధిసు్తనా్నరని గురు్త చేశారు. మ్తృభాషతో ఉద్్యగాలు 
పొందలేమని అనుకోవడం భ్రమేనని అనా్నరు. ఈ సందర్భంగా జనసేన పార్టీ 
తరుపున, విధా్యర్థవిభాగం తరుపున తెలుగు ప్రజల అందరకి అంతరాజ్తీయ 
మ్తృభాషా దిన్తసివంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

మదనపల్లేలో క్రియాశీలక సభయాతవా కారయాక్రమం 
ప్రారంభం

శతఘ్్న న్్యస్: మదనపలిలో, జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ నిన్న నరసాపురం 
సభలో మతసి్యకారులకు అండగా నిలబడ్ అదే విధంగా ప్రభ్త్వం ఏదైతే 
217 జార్ చేసిన జీవోను బహిరంగ సభలోనే చించివేస్్త మతసి్యకారులకు 
అండగా ఉంట్నని తెలియజేయడం అధ్యక్షులు వారకి ధన్యవాదాలు తెలియ 
చేసుకుంటూ… సోమవారం అధ్యక్షులవారు పార్టీలో క్రియాశీలకంగా 
పనిచేసు్తన్న కార్యకర్తలకు అండగా ఉంట్నని క్రియాశీలక మెంబరషాప్ లాంచ్ 
చేయడం జరగంది. దీనిని క్రియాశీలకంగా పార్టీకి పని చేసు్తన్న ప్రతీ కార్యకర్త 
సది్వనియోగం చేసుకోవాలిసిందిగా కోరుతనా్ననని జనసేన చితూ్తరు జిలాలో 
ప్రధాన కార్యదరశి దారం అనిత అనా్నరు.

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

అగ్్న ప్రమాద బాధిత కుటంబానికి అండగా జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: తూరు్పగోదావర జిలాలో, ఆలమూరు మండలం బడుగువాని లంక గమంలో 
ప్రమ్దవశాత్త అగ్న ప్రమ్దానికి గురైన అన్యం సత్యనారాయణ (సతి్తబాబు) కుటంబాని్న 
పరామరశించి వారకి ఐదు వేల రూపాయల ఆర్థక సహాయం 25 కేజీల బయ్యం మరయు నిత్యవసర 
సరుకులను అందజేసిన కొత్తపేట జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ ఇంచర్జ్ బండారు శ్రీనివాస్. 
జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ ఇంచర్జ్ బండారు శ్రీనివాస్ తో పాట ఆలమూరు మండల అధ్యక్షులు 
స్రపురెడ్డిసత్య, జిలాలో ప్రధాన కార్యదరశి త్ళలో డేవిడ్ రాజు, గమ ఎంపిటిసి పడాల నాగలక్ష్మి 
అమీ్మరాజు, చెమడులంక ఎంపిటిసి తమ్మన భాసకొర్ రావు, యెరుబండ్ ప్రసాద్, దూలం శ్రీను, 
కలిదిండ్ బాలకృష్ణ, స్రపురెడ్డి సాయి మరయు గమ జనసేన నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్్నా్నరు.

గౌతమ్ రెడ్డి మృతి పటలే వేగుళ్ళ లీల్కృష్ణ సంత్పం
శతఘ్్న న్్యస్: మండపేట, రాష్ట్ర ఐటి శాఖ మంత్రి గౌతమ్ రెడ్డి మృతి పటలో మండపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచర్జ్ వేగుళళీ లీలాకృష్ణ గారు సంత్పాని్న ప్రకటించరు. తనకు 
గౌతమ్ రెడ్డికి ఉన్న అనుబంధాని్న గురు్త చేశారు. ఇటీవల హైదరాబాదులో ఆయని్న కలుసుకునా్ననని ఇంతలోనే ఇలాంటి ఘటన చోట చేసుకుందనా్నరు. రాష్ట్ర ఐటి అభివృది్కి ఆయన 
ఎనలేని సేవ చేసారని కొనియాడారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరారు. వార కుటంబ సభ్్యలకు ఆ భగవంతడు మన్ నిబ్రాని్న ప్రసాదించలని కోరుతూ… జనసేన 
తరుపున ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.

జనసేన తరపున ఓట విలువ-ఓటరు చైతనయాం
శతఘ్్న న్్యస్: ‘ఓట విలువ-ఓటరు చైతన్యం’ కార్యక్రమంలో భాగంగా జనసేన చితూ్తరు జిలాలో ప్రధాన కార్యదరశి దారం అనిత ఓటరలోలో 
చైతన్యం తీసుకొచేచావిధంగా ఓటరలోచే ప్రమ్ణం చేయించరు. ఓటర్ అనే నేను శాసనం దా్వరా నిర్మతమైన భారత రాజా్యంగం పటలో నిజమైన 
విశా్వసం, విధేయతను చూపుత్నని, దేశ సార్వభౌమ్ ధికారాని్న, సమగ్రతను కాపాడడానికి, ఒక ఓటరుగా, నా కర్తవ్యమైన “ఓట”ను 
శ్రద్దతో, అంతఃకరణ శుది్దతో, భయంగాని, పక్షపాతంగాని, రాగదే్వషాలు గాని లేకుండా, న్టకు, మదా్యనికి, కులానికి, మత్నికి, సంక్షేమ 
పథకాల ఎరకు కూడా ల్ంగకుండా వివేచనా, విచక్షణా జాఞానంతో రాజా్యంగం నాకు కలి్పంచిన అత్యదు్భతమైన అవకాశం అయినటవంటి 
ఓట హకుకొను వినియోగంచుకుంట్నని మన భారత రాజా్యంగం మీద త్రికరణ శుది్గా ప్రమ్ణం చేసు్తనా్ననని ఓటరలోచే ప్రమ్ణం 
చేయించరు. అదేవిధంగా మనందరం ఈ అదు్భత సందేశంతో ఓటరు చైతనా్యనికి కృష్ చేదా్దం అని చితూ్తరు జిలాలో ప్రధాన కార్యదరశి దారం 
అనిత అనా్నరు.

మంచినీళలే బోరు రపేర్ చేయంచిన కార్పొరేటర్ 
దల్లే గోవింద్ రెడ్డి

శతఘ్్న న్్యస్: గాజువాక నియోజకవర్ం, 64 వ వారుడి గంగవరం గమం పి ధనరాజు 
ఇచిచాన ఫిరా్యదు మేరకు.. చలా రోజుల నుండ్ మంచినీళలో బోరు మూత పడ్ందని.. 
64 వ వారుడి కార్్పరేటర్ దలిలో గోవింద్ రెడ్డి కి ఫిరా్యదు చేశారు. వంటనే స్పందిస్్త.. 
24గంటలోలో సమస్య పరషకొరంచరు. సా్థనిక మహిళలు ఆయనను అభినందించరు. ఈ 
కార్యక్రమంలో ధనరాజు గారు, దేవుడు, శివ, జనసేన పార్టీ విశాఖపట్నం జిలాలో మ్జీ 
పారలోమెంట్ అధికార ప్రతినిధి చోడ్పిలిలో మసలయ్య, మహిళలు తదితరులు పాల్్నా్నరు.

ఎమి్మగనూరులో రెండవ విడత 
క్రియాశీలక సభయాతవాం ప్రారంభం

శతఘ్్న న్్యస్: ఎమి్మగన్రు, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు మరయు 
నియోజకవర్ ఇంచర్జ్ రేఖ గౌడ్ ఆదేశాల మేరకు సా్థనిక పార్టీ కారా్యలయం నందు 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమ్నికి శ్రీకారం చుట్టీరు. ఈ సందర్భంగా చేనేత 
రాష్ట్ర కార్యదరశి రవి ప్రకాష్ కరణం రవి మ్ట్లోడుతూ దేశంలో ఏ పార్టీ తన కార్యకర్తలకు 
ఇవ్వలేని భరోసా ఇచిచాన ఏకైక పార్టీ జనసేన మరయు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
ఇలాంటి సువర్ణ అవకాశాని్న ప్రతి యొకకొ అభిమ్ని కార్యకర్త సది్వనియోగం చేసుకోవాలి. 
అదేవిధంగా పార్టీ సిదా్ంత్లను ప్రజలోలోకి తీసుకు పోయి 2024లో పార్టీ గెలుపుకి ప్రతి 
ఒకకొ జనసేన నాయకులు జనసైనికులు కృష్ చేయాలని పిలుపునిచచారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
రమేష్ కాశీం మనిసా్వమి రషీద్ తదితరులు పాల్్నా్నరు.
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నరసాపురం మత్స్యకార అభ్యాన్నతి సభలో పాల్గొన్న మాడుగుల 
జనసైనికులు

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టీ అధినేత కొణ్దెల పవన్ కళ్్యణ్ పశిచామ గోదావర జిలాలోలో 
నరసాపురంలో చేపటిటీన మతసి్యకార అభ్్యన్నతి కోసం ఏరా్పట చేసిన సభలో విశాఖపట్నం 
జిలాలో లో మ్డుగుల నియోజకవర్ం నుంచి భార్గా జనసైనికులు పాల్్నా్నరు. జనసేన పార్టీ 
అధినేత ఏ పని చేపటిటీనా మ్ మ్డుగుల నియోజకవర్ జనసైనికుల మద్దత ఎలలోపు్పడూ 
ఉంటూ.. పవన్ కళ్్యణ్ గార అడుగుజాడలోలో నడుస్్త పార్టీని బలపేతం చేసి జనసేనాని 
పవన్ కళ్్యణ్ ను మఖ్యమంత్రి చేయాలని నిర్ణయించుకుని పార్టీ ప్రతి కార్యక్రమ్లలో 
మ్ వంత కృష్ చేసు్తనా్నం అని జనసైనికులు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మ్డుగుల 
నియోజకవర్ జనసైనికులు.. గుమ్మడ్ శ్రీరామ్, వీర సురేఖ, ప్రసాద్, ర్బా్ మహేష్, గండం 
రాంబాబు, రౌత ప్రసాద్, దయా యాదవ్, కలిపిరెడ్డి రాజా, గట్రెడ్డి శివాజీ, శివ, జగదీష్, 
అభి, బలరాం, రామ, నాయుడు, తదితర జనసైనికులు పాల్్నా్నరు.

వీరఘటటీం జనసేన ఆధవారయాంలో 
మాతృ భాషా దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాకుళం జిలాలో, పాలకొండ నియోజకవర్ం, వీరఘటటీం మండలం, 
అంతరాజ్తీయ మ్తృభాష దిన్తసివం సందర్భంగా వీరఘటటీం మండలం నడుకూరు 
ఎంపియూపి పాఠశాలలో ఉన్న సరస్వతి దేవి విగ్రహం, తెలుగుతలిలో చిత్ర పట్నికి 
ప్రతే్యక పూజలు జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించరు. జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ మన నది – మన నుడ్ లో భాగంగా అంతరంచిపోతనా్నయని వాటిని 
రక్షించుకోవడానికి ప్రతి ఒకకొరు కృష్ చేయాలని, మ్తృభాషతోనే విజాఞానాభివృది్ 
జరుగుతంది. మన సంసకొృతి, ఆచరం, కుటంబ పద్తలు అని్న మ్తృభాషలోనే 
అర్ం చేసుకోగలం. పరాయి భాష మోజులో పడ్ మ్తృభాషను చిన్నచూపు 
చూడకూడదు. మన మ్తృభాషను ప్రతిఒకకొరు రక్షించుకోవాలని జనసేన పార్టీ 
మండల నాయకులు మతసి్య పుండర్కం అనా్నరు.

అంతకుమందు విదా్యరు్థలకు
1.మన నుడ్ – మనబడ్
2.మన మ్తృభాష – తెలుగు భాష అంశాలపై 6, 7, 8, 9 తరగతల విదా్యరు్థలకు 
వా్యసరచన పోటీలు, డ్బేట్ పోటీలు నిర్వహించరు. అనంతరం విజేతలకు ప్రధమ, 
ది్వతీయ, తృతీయ బహమతలు మరయు పోటీలో పాల్్న్న విదా్యరు్థలకు కూడా 
బహమతలు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కంట మరళ్, సాధు విశే్వశ్వరరావు, 
కరే్ణన. పవన్ సాయి వావిలపలిలో నాగభూషణం, దతి్త గోపాలకృష్ణ, వావిలపలిలో విసుసి, 
వాన కైలాష్, వాన మహేష్, కలిపిలిలో సింహాచలం, రౌత గోవింద, విదా్యరు్థలు 
తదితరులు పాల్్నా్నరు.

శ్రీ పోలేరమ్మ మారమ్మ పోతురాజు ల జాతర 
మహోత్సవంలో పాల్గొనని జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్: ఓగడ్ గమంలో వేంచేసిన శ్రీ 
పోలేరమ్మ మ్రమ్మ పోతరాజు ల జాతర మహోతసివం 
అంగరంగ వైభవంగా జరగంది. ఈ సందర్భంగా 
ఓగడ్ గమ ప్రజలందరూ తమ తమ బంధువుల 
తో సందడ్గా ఈ మహోతసివం నిర్వహించరు. ఈ 
మహోతసివంలో భాగంగా జనసేన నాయకులు కాన్ర 
మ్ధవరాయుడు గార ఇంటి వద్ద ఇచిచాన ఆతిధ్యంలో 
అనుకుల రమేష్, రుద్ర సతీష్, తళ్ల సాయి, సుందర 

వంకటరావు, శివ రామకృష్ణ, ఆవల సాయి తదితరులు పాల్్నా్నరు.

కుళాయి మరమ్మతులు చేపట్టాలని ఖాళీ 
బందెలతో గిరిజనులు నిరసన

శతఘ్్న న్్యస్: అరకు నియోజకవర్ం, అరకువేలీ మండలం చోంపి 
పంచయతీ పరధిలో గల మర్రి వలస గమం లో కుళ్యి మరమ్మత్తలు 
చేపటిటీ గరజనులకు మంచినీటి సౌకర్యం కలి్పంచలని సోమవారం 
ఉదయం జనసేన పార్టీ ఎక్సి ఎం.పీ.టీ.సీ సాయిబాబా, దురయా, అలలోంగ, 
రామకృష్ణ, పొదు్ద, అరుజ్న్ ఆధ్వర్యంలో గమసు్తలతో సమ్వేశమై.. 
అనంతరం గమ్లోలో కుళ్యి మరమ్మత్త ప్రభ్త్వం తక్షణమే చేపట్టీలని.. 
ప్రభ్త్్వనికి తెలిసేలా ఖాళ్ బందెలతో గరజనులు నినాదాలతో నిరసన 
తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా జనసేన ఎక్సి ఎం.పి.టి.సి సాయి బాబా, 
రామకృష్ణ, అరుజ్న్ తదితరులు మ్ట్లోడుతూ.. మర్రివలస గమంలో 
నెలకొన్న కుళ్యి మరమ్మత్త చేపటిటీ మంచినీరు సౌకర్యం కలి్పంచలని 
ఈ సందర్భంగా జనసేన పార్టీ తరఫున ప్రభ్త్్వనికి డ్మ్ండ్ చేశారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసైనికులు, గమసు్తలు పాల్్నా్నరు.

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

ఇంట్ని జనసేన పార్టీ లోగోగా మారచి పవన్ కళ్యాణ్ పై 
తనకున్న ప్రేమని తెల్పన జనసైనికుడు

శతఘ్్న న్్యస్: బొబ్లి నియోజకవర్ం, గొలలోపలిలో గమ శివకుమ్ర్ గేదెల జనసైనికుడ్ 
న్తన గృహప్రవేశ ఆహా్వనం మేరకు హాజరు అయిన జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రచర 
కార్యదరశి బాబు పాలూరు మరయు రాష్ట్ర ఐటీ విభాగం సభ్్యలు గేదెల సతీష్, బొబ్లి 
జనసేన నాయకులు గంగాధర్ మరయు బొబ్లి జనసైనికులు పాల్్నా్నరు. బాబు 
పాలూరు మ్ట్లోడుతూ తన ఇంటిని జనసేన పార్టీ లోగోగా మ్రచా పవన్ కళ్్యణ్ పై 
తనకున్న ప్రేమని ఈ విధంగా తెలుపుకునా్నరు, ఇలాంటి వారే మన జనసేన పార్టీకి 
కావాలి, ఇలా ప్రభావితం చేసే వారే పార్టీకి కావాలి అని పేర్కొనా్నరు. అలాగే జనసేన 
పార్టీ లోగో మద్ంచిన జనసైనికుడు మహేష్ కి చిరు సత్కొరం చెయ్యడం జరగంది.

గ్రజనులకు మంచినీరు సదుపాయం కల్పొంచాలని 
జనసేన డ్మాండ్

శతఘ్్న న్్యస్: జనంగుడ గమంలో కుళ్యి 
నిరా్మణం త్వరగా చేపటిటీ.. గరజనులకు 
మంచినీరు ఇవా్వలని ఎం.పీ.డీ.ఓ కి వినతి.
అరకు వా్యలీ మండలం, కొత్త బళ్ళీ గూడ 
పంచయతీ పరధిలో గల జనం గూడా లో 
కుళ్యి నిరా్మణం త్వరగా చేపటిటీ గరజనులకు 
మంచినీరు సదుపాయం కలి్పంచలని, 
జనసేన ఎక్సి ఎం.పి.టి.సి సాయి బాబా, 
రామకృష్ణ సోమవారమ ఎంపీడీవో ఆఫీసు 

వద్దకు వళ్లో ఎం.పీ.డీ.వో గారని కలిసి వినతి పత్రం ఇవ్వటం జరగంది. దీనికై ఎం.పి.డ్.ఓ 
స్పందిస్్త సంబంధిత అధికారులకు ఫోన్ దా్వరా సమస్యను కులోప్తంగా వివరంచగా.. పది రోజులోలో 
కుళ్యి నిరా్మణం చేపటిటీ పూర్త సా్థయిలో గరజనులకు మంచి నీరు అందేలా కృష్ చేసా్తమని 
తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన ఎక్సి ఎం.పి.టి.సి సాయి బాబా, దురయా, అలలోంగ 
రామకృష్ణ పాల్్నా్నరు.

కంచికచరలేలో మల్విడత క్రియాశీల కారయాక్రమం 
ప్రారంభం

శతఘ్్న న్్యస్: నందిగామ, మలివిడత క్రియాశీల కార్యక్రమం నందిగామ నియోజకవర్ం 
కంచికచరలో మండలంలో పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు కృషా్ణ జిలాలో అధ్యక్షులు బండ్రెడ్డి రామకృష్ణ 
స్చన మేరకు కంచికచరలో మండల అధ్యక్షులు నాయిని సతీష్ ఆధ్వర్యంలో క్రియాశీల సభ్యత్వ 
కార్యక్రమం మొదలు పెటటీడం జరగంది. ఈ కార్యక్రమ్నికి ఉదే్దశించి మండల అధ్యక్షులు సతీష్ 
మ్ట్లోడుతూ… భారత దేశంలో మొటటీమొదటిగా కార్యకర్తల కోసం ఆలోచించిన ఏకైక పార్టీ 
జనసేన అనా్నరు. కొఠారు దేవేంద్ర, కుర్రా నాని, తోట ఓంకార్, ఎలక దురా్ప్రసాద్, పుపా్పల 
వేణుగోపాల్, కంచేటి సాయిబాబా, సాయి హేమంత్, జనసేన నాయకులు మరయు కార్యకర్తలు 
పాల్్నా్నరు.

చిత్తురు జిల్లే సబ్ కలెకటీర్ కి వినతిపత్రమిచిచిన బీగాల 
అరుణ

శతఘ్్న న్్యస్:  బాలాజీ జిలాలోని తిరుపతి జిలాలోగా పేరు మ్రాచాలని చితూ్తరు 
జిలాలో సబ్ కలెకటీర్ కి జనసేన పార్టీ జిలాలో సంయుక్త కార్యదరశి మరయు చంద్రగర 
నియోజకవర్ నాయకురాలు బ్గాల అరుణ ఆధ్వర్యంలో వినతిపత్రం అందించడం 
జరగంది. ఈ కార్యక్రమంలో ఈశ్వర్, లక్ష్మీపతి, సునీల్, బాలగురప్ప, బాల,చరణ్, 
జనార్న్ పాల్్నా్నరు.

మంచినీట్ పథకాని్న పునఃప్రారంభంచాలని 
డ్మాండ్ చేసిన జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్:  పోలవరం నియోజకవర్ం 
పోలవరంలో మహానుభావుడు సత్యసాయి 
ట్రస్టీ  నుండ్ ప్రజల దాహం తీరేచాదందుకు 
గోదావర నదినుండ్ శుది్ద చేసిన త్రాగునీరు 
నాలుగు నియోజకవరా్ల ప్రజలకు..17 
మండలాలకు దాదాపు 7 నుండ్ 8 లక్షల 
ప్రజలకు నిత్యం త్రాగునీరు అందిసు్థన్న 

సత్యసాయి మంచినీటి పథకం పంప్ హౌస్  నుండ్ సంవతసిరం నుండ్ నీరు 
అందక ప్రజలు కలుష్త నీళ్ళీ త్గ వా్యదుల పాలవడం.. బోరు నీళ్ళీ త్గలేక 
పాలోంట్  వాటర్  కొనలేక పేదలు చలా నరకం చూడడం జరుగుతంది. నీళ్ళీ 
రాకపోవడానికి ప్రధాన కారణం సంస్థలో పనిచేయు కార్మకులకు సంవతసిరంపై 
నుండీ జీత్లు లేకపోవడంతో 2006 ప్రారంభమైన ఉచిత స్వచచామైన గోదావర 
నీరు అందే సత్యసాయి మంచినీటి పథకం 16 సంవతసిరాలనుండీ సంస్థలో 
పనిచేస్్త.. సంవతసిరం పైనుండీ జీత్లు లేక అలో లక్షష్మణా అంటన్న కార్మకులకు 
త్రాగునీరు లేక ప్రజలకు సంఘీభావంగా మేమనా్నం అంటూ గతంలో జనసేనపార్టీ 
జిలాలో అద్యక్షులు కొటికలపూడ్ గోవిందరావు, కరాటం సాయి, చిర్రి బాలరాజు, 
గడడిమణుగు రవికుమ్ర్  మరయు జిలాలో నాయకులు, మండల అధ్యక్షులు, 
పోలవరం నియోజకవర్ నాయకులు, జనసైనికులు భార్గా పంప్ హౌస్  వద్దకు 
చేర కార్మకులకు మద్దత ప్రకటించడం జరగంది. జిలాలో అధ్యక్షులు.. జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్  దృష్టీకి తీసుకెళ్ళీ ప్రజల, కార్మకుల సమస్య పరషాకొరం 
చేయిసా్తమని హామీ ఇవ్వడం జరగంది. వచేచాది వేసవికాలం నీటికోసం ప్రజలు 
ఇకకొటలో మరంత పెరగే అవకాసం ఉంది. ఈ జగన్  ప్రభ్త్్వనికి నిరా్మణం ఎలాగూ 
చేతకాదు కనీసం నిర్మంచి ఉన్న ప్రజలకి ఖచిచాతంగా అవసరమైన మంచినీటిని 
పధకాలను ఆపడం దారుణం. తక్షణం పునఃప్రారంభం చేయాలని జనసేపార్టీ 
పోలవరం నియోజకవర్ ఇంచర్జ్  చిర్రి బాలరాజు జగన్  ప్రభ్త్్వని్న డ్మ్ండ్ 
చేసారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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అనంతపూర్ లో క్రియాశీల సభయూత్ం ప్రారంభంఅనంతపూర్ లో క్రియాశీల సభయూత్ం ప్రారంభం

శతఘ్్న న్్యస్: అనంతపూర్ జిలాలో అధ్యక్షులు టీసీ వరుణ్ స్చన మేరకు సోమవారం శతఘ్్న న్్యస్: అనంతపూర్ జిలాలో అధ్యక్షులు టీసీ వరుణ్ స్చన మేరకు సోమవారం 
గుంతకలులో నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ అనంతపూర్ జిలాలో సంయుక్త కార్యదరశి అరకేర గుంతకలులో నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ అనంతపూర్ జిలాలో సంయుక్త కార్యదరశి అరకేర 
జీవన్ కుమ్ర్ ఆధ్వర్యంలో క్రియాశీల సభ్యత్వం ప్రారంభం. జనసేన పార్టీ అధినేత జీవన్ కుమ్ర్ ఆధ్వర్యంలో క్రియాశీల సభ్యత్వం ప్రారంభం. జనసేన పార్టీ అధినేత 
జనసేనని పవన్ కళ్్యణ్ కార్యకర్తలకు అండగా నిలవాలి అన్న ఉదే్దశంతో… ఒకకొ జనసేనని పవన్ కళ్్యణ్ కార్యకర్తలకు అండగా నిలవాలి అన్న ఉదే్దశంతో… ఒకకొ 
మహోనతమైన ఆలోచనతో పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, వీరమహిళలు మరయు మహోనతమైన ఆలోచనతో పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, వీరమహిళలు మరయు 
అభిమ్నులకు ఉపయోగపడే విధంగా “క్రియాశీల సభ్యత్వం” ని ప్రవేశపెట్టీరు. జనసేన అభిమ్నులకు ఉపయోగపడే విధంగా “క్రియాశీల సభ్యత్వం” ని ప్రవేశపెట్టీరు. జనసేన 
పార్టీ పేద, బడుగు బహీనవరా్ల పార్టీగా గుర్తంపు పొందింది. మఖ్యంగా పార్టీలో రోజువార్ పార్టీ పేద, బడుగు బహీనవరా్ల పార్టీగా గుర్తంపు పొందింది. మఖ్యంగా పార్టీలో రోజువార్ 
కూలీలే ఎకకొవగా ఉనా్నరు. అది పెయింటర్సి గానీ , బెలదర్సి గానీ, పంట కూలీ పనులకు, కూలీలే ఎకకొవగా ఉనా్నరు. అది పెయింటర్సి గానీ , బెలదర్సి గానీ, పంట కూలీ పనులకు, 
డ్రైవర్సి, ఎలెజీ్రీష్యన్ ఇలా వివిధ రకాలుగా రోజువార్ కూలీలే ఎకకొవగా ఉనా్నరు. డ్రైవర్సి, ఎలెజీ్రీష్యన్ ఇలా వివిధ రకాలుగా రోజువార్ కూలీలే ఎకకొవగా ఉనా్నరు. 
ఎపుడైనా అనుకోకుండ ప్రమ్దానికి గురైను్పడు చికితసి కోసం హాసి్పటల్ చేరన వారకి ఎపుడైనా అనుకోకుండ ప్రమ్దానికి గురైను్పడు చికితసి కోసం హాసి్పటల్ చేరన వారకి 
ఆర్థకంగా అండగా నిలవాలి అని్న వారకి చికితసి కోసం 50వేల వరకు ప్రమ్దానికి గురైన ఆర్థకంగా అండగా నిలవాలి అని్న వారకి చికితసి కోసం 50వేల వరకు ప్రమ్దానికి గురైన 
వ్యకి్తకి మన జనసేన పార్టీ సహాయ పడుతంది మరయు ప్రమదవశాత్త ఆ వ్యకి్త ప్రాణాలు వ్యకి్తకి మన జనసేన పార్టీ సహాయ పడుతంది మరయు ప్రమదవశాత్త ఆ వ్యకి్త ప్రాణాలు 
కోలో్పతే ఆ యెకకొ వ్యకి్త కుటంబం రోడుడిన పడకూడదు అని జనసేన పార్టీ ప్రమ్ద భీమ్ కోలో్పతే ఆ యెకకొ వ్యకి్త కుటంబం రోడుడిన పడకూడదు అని జనసేన పార్టీ ప్రమ్ద భీమ్ 
దా్వర ప్రాణాలు కోలో్పయిన వ్యకి్త కుటంబానికి 5 లక్షలు వరకు జనసేన పార్టీ అండగా దా్వర ప్రాణాలు కోలో్పయిన వ్యకి్త కుటంబానికి 5 లక్షలు వరకు జనసేన పార్టీ అండగా 
నిలుసో్తంది. నియోజకవర్ ప్రజలకు ఈ విషయాని్న గమనించలి జనసేన పార్టీకి అధికారం నిలుసో్తంది. నియోజకవర్ ప్రజలకు ఈ విషయాని్న గమనించలి జనసేన పార్టీకి అధికారం 

లేదు, అలాగని ప్రతిపక్షంలో కూడా లేదు. అయినా కూడా పార్టీ కోసం కషటీ పడే వాళలోకు కషటీం వసే్త వాళలోకు అండగా నిలవాలని “క్రియాశీల సభ్యత్వం” ని జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ లేదు, అలాగని ప్రతిపక్షంలో కూడా లేదు. అయినా కూడా పార్టీ కోసం కషటీ పడే వాళలోకు కషటీం వసే్త వాళలోకు అండగా నిలవాలని “క్రియాశీల సభ్యత్వం” ని జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ మొదలు పెట్టీరు. అందులోని గుంతకలులో నియోజకవర్ం వైసీపీ అరాచక పాలన కళళీకు కటిటీనటలో కనిపిసు్తంది… ఓటరులో గ్రహించండ్. పార్టీ కార్యకర్తల కోసమే ఇంతలా కళ్్యణ్ మొదలు పెట్టీరు. అందులోని గుంతకలులో నియోజకవర్ం వైసీపీ అరాచక పాలన కళళీకు కటిటీనటలో కనిపిసు్తంది… ఓటరులో గ్రహించండ్. పార్టీ కార్యకర్తల కోసమే ఇంతలా 
ఆలోచించే జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి వసే్త, జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి వచచాక , ప్రజల కొసం మరయు రాష్ట్ర అభివృధి కోసం జనసేన పార్టీ ఇంకా ఎంతలా ఆలోచిసు్తంద్ అర్థం ఆలోచించే జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి వసే్త, జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి వచచాక , ప్రజల కొసం మరయు రాష్ట్ర అభివృధి కోసం జనసేన పార్టీ ఇంకా ఎంతలా ఆలోచిసు్తంద్ అర్థం 
చేసుకోండ్. వైసీపీ చేతకాని పాలనకు నాంది పలకండ్ 2024 లో వైసీపీని గదె్ద దించి జనసేన పార్టీకి అవకాశం ఇవ్వండ్ అని అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసైనికులు రవితేజ, చేసుకోండ్. వైసీపీ చేతకాని పాలనకు నాంది పలకండ్ 2024 లో వైసీపీని గదె్ద దించి జనసేన పార్టీకి అవకాశం ఇవ్వండ్ అని అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసైనికులు రవితేజ, 
విజయ్ కుమ్ర్, నవీన్, అలెక్సి, సాయి, ప్రశాంత్, రామ, రాజు, విజయ్, వీరేష్, చిన్న, గణేష్, స్్మలి రాజ్, జీలాన్, రాంబాబు, మణ్కంఠ, గౌతమ్, ప్రవీణ్, మహేష్, రవి తేజ, సోహైల్, విజయ్ కుమ్ర్, నవీన్, అలెక్సి, సాయి, ప్రశాంత్, రామ, రాజు, విజయ్, వీరేష్, చిన్న, గణేష్, స్్మలి రాజ్, జీలాన్, రాంబాబు, మణ్కంఠ, గౌతమ్, ప్రవీణ్, మహేష్, రవి తేజ, సోహైల్, 
హెన్రీపాల్, ఆర్ సి సురేష్ కుమ్ర్, సాయి, గణేష్ పి.ఎస్.పి.కె, ఫిరోజ్ తదితరులు పాల్్నా్నరు.హెన్రీపాల్, ఆర్ సి సురేష్ కుమ్ర్, సాయి, గణేష్ పి.ఎస్.పి.కె, ఫిరోజ్ తదితరులు పాల్్నా్నరు.

పాడేరులో క్రియాశీలక సభయాతవా నమోదు కారయాక్రమం ప్రారంభంచిన 
వంపూరు గంగులయయా

శతఘ్్న న్్యస్: పాడేరు, అరకు పారలోమెంట్ ఇనాచారజ్ డాకటీర్ వంపూరు 
గంగులయ్య ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు 
ప్రారంభం. మందుగా క్రియాశీలక జనసేన సభ్యత్వ నమోదు చేయు 
వలంటీరలోకు స్చనలు, సలహాలు పలు టెకి్నకల్ సమస్యలు అధిగమించి 
సభ్యత్వ నమోదు చేయడంపై అవగాహన కలి్పంచరు, ప్రతి పవన్ కళ్్యణ్ 
అభిమ్ని, పార్టీ అభిమ్నులకు ఈ క్రియాశీలక సభ్యత్వం చేయించలి. జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్, కార్యకర్తల రక్షణార్థం రూపకల్పన చేసినటవంటి గొప్ప 
ఆలోచన ప్రసు్తతం రాష్ట్రమంతట్ మరయు ఇలాంటి ఆదివాసీ ప్రాంత్లోలో 
కూడా విస్తృతంగా పర్యటించి ఈ గొప్ప ఆలోచన విధానాని్న పవన్ కళ్్యణ్ 

ఆశయాలను ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్లోలిసింది యువకులేనని డాకటీర్ గంగులయ్య తెలిపారు. ఈ క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు సభలో పాడేరు జనసేన మండల అధ్యక్షులు 
ఎన్.మరళ్ కృష్ణ, జి మ్డుగుల నాయకులు మసాడ్ భీమన్న, మండల అధ్యక్షులు జీ.మరళ్, ప్రధానకార్యదరశి, యూత్ అధ్యక్షులు షేక్ మసా్తన్, గౌరవ అధ్యక్షులు టి. వి 
రమణ, గౌరవ ఉపాధ్యక్షులు పి. గంగప్రసాద్, చింతపలిలో మండల నాయకులు వి. బుజిజ్బాబు, దేపురు రాజు, పవన్ తేజ్, ప్రసాద్, కె.అశోక్ కుమ్ర్, సత్యనారాయణ, ఎస్.
అశోక్ తదితర జనసైనికులు పాల్్నా్నరు.

వృదుధురాల్కి అండగా 
జనసేన నాయకుడు 
గరా్భన సతితుబాబు

శతఘ్్న న్్యస్: పాలకొండ, వడమ రోడ్ 
లో నివాసం ఉంటన్న వృదు్దరాలుకు 
గతంలో ఆరోగ్యం క్షిణ్ంచినపు్పడు తనకి 
ఇచిచాన హామీని నెరవేరుస్్త మరల తన 
ఆరోగ్యం క్షిణ్ంచటం వలలో పాలకొండ 
జనసేనపార్టీ నాయకులు గరా్భన సతి్తబాబు 
ఆ వృదు్రాలిని సా్థనిక ఆసుపత్రికి తీసుకుని 
వళ్లో ఎక్సి-రే మరయు తదితర ఆరోగ్య 
పరక్షలు చేయించి, తనకి కావాలిసిన 
మెడ్సిన్సి ని ఇచిచా మరల ఆమెను తన 
ఇంటికి తీసుకుని వళళీటం జరగంది.
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