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ఆవిర్భావ సభ విజయానికి అందరూ కలసి ర్వాలి
*వీడియో సందేశంలో ఎన్.ఆర్.ఐ. జనసైనికులకు నాదండ్ల మనోహర్ పిలుపు

*ఇతర రాష్ట్రాలవారికీ త్వరలో క్రియాశీలక సభ్యత్వం
రాష్ట్ర రాజకీయ చరిత్రలోనే చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయేలా ఆవిరాభావ సభకు ఏరాపాట్్ల 
జరుగుతునానాయని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ 
పేర్కొనానారు. అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ప్రసంగం కోసం యావతుతు రాష్ట్రం ఎదురు చూసతుందని 
తెలిపారు. ఈ సభా వేదిక నంచే భవిష్యతుతు కార్యచరణ, పార్టీ పరంగా తీసుకోవాలిసిన కొనినా 
రాజకీయ నిర్ణయాలపై అధ్యక్షులవారు ప్రసంగిస్తురని చెపాపారు. పార్టీ ప్రతిష్టటీత్మకంగా తీసుకుననా 
ఈ బృహతతుర కార్యక్రమానినా విజయవంతం చేయడానికి మీ వంతు స్యం అందించాలని 
ఎన్ఆర్ఐ జనసైనికులకు ఒక వీడియో సందేశంలో పిలుపు నిచాచారు. రాజకీయ పార్టీ అంటే 
టీమ్ ఎఫెక్టీ. మనందరం కలిసి కట్టీగా ఈ సభన విజయవంతం చేయాలి. ఏ ఏ గ్రామాలో్ల 
జనసైనికులు యాకిటీవ్ గా పనిచేసుతునానారో గమనించి, వారికి మీ వంతు ఉడతాభకితుగా స్యం 
అందిసేతు అది పార్టీకి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. మనదేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలో్ల నివసిసుతుననా జనసైనికులు, వీరమహిళలకు కూడా క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదుకు అవకాశం 
కలిపాస్తుం. అయితే ఆవిరాభావ సభ అనంతరం ఈ విషయంలో మందుకు వెళ్తుం. అందరూ గర్వపడే విధంగా మాకంటే ఒక రోజు మందే మీరు వ్యవస్థాపన దినోతసివం జరుపుకోవడం 
ఆనందదాయకమని” అనానారు.
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జనసేన ఆవిర్భావ సభకు అనంతపురం జిల్లా నండి భారీ సమీకరణకు ఏర్పాట్లా
*జనసేన ఆవిరాభావ సభకు తరలి రండి.. అనంతపురమ జిలా్ల నండి పెద్ద ఎతుతున తరలి వెళ్్లలా జనసమీకరణ చేయాలని పిలుపు నిచిచాన జిలా్ల అధ్యక్షులు టి.సి.వరుణ్

శతఘ్నా న్్యస్: అనంతపురమ జిలా్లలో గురువారం జరిగిన జనసేన పార్టీ జిలా్ల కార్యవర్గ సమావేశంలో జిలా్ల అధ్యక్షులు టీ.సీ.వరుణ్ మాట్్లడుతూ.. ఈ నెల 14వ తేదీన జరగనననా 
జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ సభ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలబడేలా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు పార్టీ పెద్దలు భార్ ఎతుతున ఏరాపాట్్ల చేసుతునానారు. ఈ కార్యక్రమానికి అనంతపురమ 
జిలా్ల నండి పెద్ద ఎతుతున తరలి వెళ్్లలా జనసమీకరణ చేయాలని నియోజకవర్గ ఇన్ ఛార్జ్ లకు, జిలా్ల కమిటీ సభ్్యలకు, మండల అధ్యక్షులకు పిలుపు నిచాచారు. మఖ్యంగా సభకు వెళ్్ల 
జనసైనికులు సభకు వచిచాన దగ్గరునాంచి సభ పూరతుయి తిరిగి వెళ్్ల వరకు అనినా జాగ్రతతులు తీసుకోవాలని.. మరియు సభకు వెళ్్ల మహిళల కోసం ప్రతే్యక శ్రద్ధ తీసుకుని జిలా్ల మహిళ్ 
నాయకులతో సమన్వయం చేసుకోవాలని.. ఈ సభ గురించి 63 మండలాల ప్రజలందరికీ తెలిసేలా సషల్ మీడియాలో ప్రచారం, స్థానిక మీడియా సమావేశాలు ఏరాపాట్ చేయడం.. 
అనినా మండలాల నంచి వచేచా జనసైనికులన ఆహా్వనించడమే కాకుండా… మన నాయకులు, కార్యకరతులు సమావేశానికి వెళ్లడానికి ప్రతే్యక ప్రణాళిక రూపందించుకొని ఆవిరాభావ 
సభన విజయవంతం అయే్యలా ప్రతి ఒకకొరూ సమిష్టీగా కృష్ చేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ లు, జిలా్ల కమిటీ సభ్్యలు, రాయలసీమ ప్ంతీయ మహిళ్ 
నాయకులు, మండల అధ్యక్షులు పాల్్గనానారు.

జనసేన ఆవిర్భావ సభన జయప్రధం చేయండి: మైలవరం జనసేన
*మైలవరం నియోజకవర్గం నాయకులకు, జనసైనికులకు, వీరమహిళలకు పిలుపు ఇచిచాన అకకొల రామ మోహన రావు (గాంధి), నియోజకవర్గ ఇన్ ఛార్జ్ జనసేన పార్టీ అధికార 
ప్రతినిది, ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఛార్జ్ అజయ్ వర్మ

శతఘ్నా న్్యస్: మారిచా 14న మంగళగిరి మండలం, ఇపపాటం గ్రామం లో దామోదరం సంజివయ్య గారు సబా వేదిక గా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్, పి.ఏ.సి ఛైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ 
పిలుపు మేరకు మైలవరం నియోజకవర్గం నండి భార్గా జనసైనికులు విరామహిళలు తరలి రావాలని కనీ వినీ ఎరుగని విధంగా సభన జయ ప్రదం చేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమం 
లో జిలా్ల కార్యదరిశి చింతల లక్ష్మి, వివిధ మండలాల అధ్యక్షులు కోలా రాజు, పోలి శేటి తేజ, వై. నరసింహ రావు, శీలం. బ్రహ్మం, కాంతారావు, మరియు కొండపలి్ల మనిసిపల్ ఎనినాకలో్ల 
పోటీ చేసిన అభ్యరుథాలు అడపా శివ, వై నాని, వై ప్రవీణ్, రామాంజనీయులు, సుజాత, చరణ్, సురేష్, వెంకీ, కోటయశ్వరావు, నాగరాజు, కుమార్, గోలపూడి గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షులు 
ధరా్మరావు, అది నారాయణ, కొమ్మర్ వెంకటస్్వమి, హనమంతు రావు తదితరులు పాల్్గనానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అగ్నిప్రమాద బాధితులకు అండగా పామర్రు జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: పామర్రు, పామర్రు సంటరో్ల డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేదకొర్ విగ్రహం వెనక ఉననా కొబ్బరి తోటలో 
ప్రమాదవశాతుతు జరిగిన అగినా ప్రమాదంలో ఏడు కుట్ంబాలలో విష్టద చాయలు చోట్ చేసుకునానాయి. 
ఈ విషయం తెలుసుకుననా పామర్రు జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ తాడిశెటిటీ నరేష్ మరియు పామర్రు జనసేన 
పార్టీ మండల అధ్యక్షులు గుంప గంగాధర రావు పార్టీ తరఫున బాధితులకు ఆరిథాక సహాయం న్తన 
వస్్రాలు మరియు బియ్యం అందజేసి బాధితులకు బాసటగా నిలిచారు. ఈ కార్యక్రమంలో కృష్ట్ణజిలా్ల 
ప్రధాన కార్యదరిశి శ్రీమతి కాకి ఝానీసి, రాపర్ల ఎంపిటిసి కూనపరెడిడి సుబా్బరావు, వీరమహిళలు సంధ్య, 
యమన జనసైనికులు స్తి్వక్, కిట్టీ, క్ంతి, బాలాజీ, గుంప అజయ్, శివ, అనిల్ మరియు కాకర్ల దురా్గ 
ప్రస్ద్ తదితరులు పాల్్గని బాధితులకు ఆసరాగా ఉంట్మని తెలియజేయడం జరిగింది.

జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవ సభన
 విజయవంతం చేయండి: మార్ండేయ బాబు

శతఘ్నా న్్యస్: ఈ నెల 14వ తేది జరగబోయే జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ దినోతసివ వేడుకల గురించి 
కరూనాలు జిలా్లలోని వివిధ నియోజకవరా్గల నాయకుల సమక్ంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదరిశి 
మారకొండేయ బాబు అధ్యక్తన, కరూనాలు పార్టీ కారా్యలయంలో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ 
సందరభాంగా మారకొండేయ బాబు మాట్్లడుతూ.. కరూనాలు జిలా్ల నంచి జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ దినోతసివ 
సభన విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచాచారు, అలాగే జనసేన పార్టీ నిర్వహించిన క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమానినా ఉదే్దశించి పలు నియోజకవరా్గలో్ల ఎకుకొవ సభ్యతా్వలు చేసిన వాలంటీర్లన 
అభినందించారు. సభ్యతా్వలు తకుకొవ చేసిన వారికి పలు సూచనలు చేశారు. పాణ్యం నియోజకవర్గ 
ఇన్ ఛార్జ్ చింతా సురేష్ బాబు మాట్్లడుతూ.. రేపు జరగబోయే సభ ప్ంగణానికి కరూనాలు జిలా్ల 
వాసతువు్యలు దళిత బిడడి గౌరవనీయులు దామోదరం సంజీవయ్య ఆదరశింగా ఆయన పేరున దామోదరం 
సంజీవయ్య చైతన్య వేదికగా నిర్ణయించిన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలాగే 
వివిధ నియోజకవరా్గల నంచి జనసైనికులు, వీర మహిళలు ఎనిమిదవ ఆవిరాభావ దినోతసివ వేడుకలకు 
భార్ సంఖ్యలో పాలో్గనేందుకు అనినా నియోజకవరా్గల నంచి సిద్ధమౌతునానారు అని తెలియజేశారు. 
మంత్రాలయం నియోజకవర్గ ఇన్ ఛార్జ్ లక్ష్మననా మాట్్లడుతూ.. జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ దినోతసివ 
వేడుకలన కరోనా వల్ల గత రెండు సంవతసిరాలు జరుపుకోలేకపోయామ, ఈ స్రి జరగబోయే జనసేన 
ఆవిరాభావ దినోతసివ సభలో పాలో్గని విజయవంతం చేస్తుం అని తెలిపారు. ఎమి్మగన్రు నియోజకవర్గ 
ఇన్ ఛార్జ్ రేఖ గౌడ్ మాట్్లడుతూ.. ఆవిరాభావ దినోతసివం అనేది మాకో పండుగ లాంటిది. కరూనాలు జిలా్ల 
నంచి జనసైనికులు, వీర మహిళలు పాల్్గని విజయవంతం చేస్తుమని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
జిలా్ల జనసేన నాయకులు, కార్యకరతులు, వీర మహిళలు పాల్్గనానారు.

ఆవిర్భావ సభా ప్ంగణ ర్ష్ట్ర కార్యక్రమాల నిర్వహణ 
కమిటి ప్రకటించిన జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: అమరావతిలోని మంగళగిరి నియోజకవర్గం, ఇపపాటం గ్రామంలో 
ఈ నెల 14వ తార్కు జరగనననా జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ సభ ఏరాపాట్లకు రాష్ట్ర 
కార్యక్రమాల నిరా్వహణ కమిటీ చైర్మన్ కళ్్యణం శివ శ్రీనివాస్ (కె.కె.) ఈ క్రింది 
కమిటీలన నియమించడం జరిగింది.

ఆవిర్భావ సభన విజయవంతం చేయాలని 
పిలుపునిచిచిన నరసర్వుపేట జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: నరసరావుపేట, సమవారం జరుగు జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ 
దినోతసివ సందరభాంగా జరిగే భార్ బహిరంగ సభకు నరసరావుపేట జనసేన 
పార్టీ నండి భార్గా అభిమానలు కార్యకరతులు తరలి రావాలని అందులో 
భాగంగా గురువారం జనసేన పార్టీ ఇనాచారిజ్ సయ్యద్ జిలాని ఆధ్వర్యంలో 
కార్యకరతులు సమావేశం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్్గననా వారు ఈ 
కార్యక్రమంలో పటటీణ అధ్యక్షులు ప్రధాన పటటీణ అధ్యక్షులు జి ఎస్ ప్రస్ద్ జిలా్ల 
కార్యదరుశిలు అద్దపలి్ల ఆనంద్, బెల్లంకొండ ఈశ్వర్, మల్్లపూల దుర్గ కుమారి, 
నరసరావుపేట మండల అధ్యక్షులు కృష్ణంశెటిటీ గోవిందు, ర్ంపిచర్ల మండలం 
అధ్యక్షులు అచుచాల స్ంబశివరావు, ఎస్.కె ఆధ్రుప్, గుపతు శ్రీకాంత్, శ్రీన, భాష 
మొదలగు వారు పాల్్గనానారు.

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

ధాన్యం డబుబులు వంటనే చెలిలాంచండి 
లేనియెడల ఉద్యమమే

*ప్రతిపక్ంలో ఉననాపుపాడు రైతుల కష్టటీలపై మొసలి కనీనాళ్్ల కారిచా, అధికారంలోకి వచిచాన 
తరా్వత రైతులన అనినా విధాల మోసం చేసుతుంది వైసిపి ప్రభ్త్వం.
*రైతు భరోస్ కంద్రాలు రైతు సమస్య కంద్రాలుగా మారిపోయాయి.

శతఘ్నా న్్యస్: పెడన నియోజకవర్గంలో 
రైతులకు ధాన్యం డబు్బలు రాక అనేక 
ఇబ్బందులకు గురవుతునానారు. ధాన్యం 
అమి్మ మూడు నెలలు కావసుతునానా 
ఇపుపాడు వరకు డబు్బ చెలి్లంచలేదు. ఈ 
సంవతసిరం దాళ్్వ లేకపోవడంతో రైతులు 
అపరాలు వేయడం జరిగింది. అకాల 
వరాషాలతో చాలావరకు మినమ పంట 
దబ్బ తినానాయి. ఒకవైపు దాళ్్వ పంట 
లేక, మరోవైపు అపరాలు దబ్బతిని ఈ 
సంవతసిరం రెండిటికీ చెడడి రేవడి లాగా 
ఉంది రైతు పరిసిథాతి. తామ అధికారంలోకి 
వసేతు మూడు రోజులో్ల ధాన్యం డబు్బలు 

చెలి్లస్తునని నమ్మబలికి అధికారం వచిచాన తరా్వత మాట తపిపాన మఖ్యమంత్రిగా జగన్ రెడిడి 
చరిత్రలో నిలిచిపోతారు. రైతులన ఇబ్బందులు పెటటీడంలో దళ్రులన మించిపోయింది 
వైసీపీ ప్రభ్త్వం. ధాన్యం సేకరించి మూడు నెలలైనా ఇపపాటివరకు పటిటీంచుకునే నాథుడే 
లేదు. రేపు మాపు అంటూ కల్లబొలి్ల మాటలతో కాలయాపన చేసుతునానారే తపపా సపాషటీమైన 
ప్రకటన చేయడంలేదు. వారంలోగా దాన్యం డబు్బలు రైతుల ఖాతాలో్ల జమ చేయకపోతే 
మా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాలతో రైతుల తరపున క్షేత్రస్థాయిలో ఉద్యమానికి 
జనసేన పార్టీ సిద్ధం. పెడన నియోజకవర్గం రైతుల తరపున ఎలాంటి పోరాట్నికైనా నేన 
సిద్ధం. మా నియోజవర్గ రైతులకు వారంలోగా దాన్యం డబు్బలు చెలి్లంచకపోతే నిరాహార 
దీక్కు సిద్ధమని ప్రభ్తా్వనినా హెచచారిసుతునానానని పెడన నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు 
ఎస్ వి బాబు సమ్్మట అనానారు.

కిడ్ని వా్యధి సమస్యలపై ప్రత్యక్ష పోర్టానిని 
ప్రంభంచిన అఖిలపక్ష నేతలు

శతఘ్నా న్్యస్: ఏ. కొండూరు మండలంలో దశాబ్ధకాలంగా విలయతాండవంచేసుతుననా 
కిడ్నా వా్యధి సమస్యలపై ప్రత్యక్ పోరాట్నినా అఖిలపక్నాయకులు ప్రంభించారు.. 
చీమలపాడుమ్యిన్ రోడుడి సంటర్ వద్ద గురువారం కిడ్నా వా్వధి భాధితుల సమస్యల 
స్ధన పోరాట సమితి పేరుతో అఖిలపక్ నేతలు రిలే నిరాహారదీక్ ప్రంభించారు.. ఈ 
నిరాహారదీక్షా శిభిరంలో దీక్లో పాలో్గననా క్రిష్ట్ణ జిలా్ల జనసేనపార్టీ కార్యదరిశి మనబోలు 
శ్రీనివాసరావు మాట్్లడుతూ.. దశాబ్ధ కాలంగా ఏ. కొండూరు మండలానినా పటిటీ పీడిసుతుననా 
కిడ్నా వా్యధి సమస్యల పరిష్టకొరంకోరుతూ.. నేడు ప్రత్యక్పోరాట్నికి దిగటం జరిగిందని 
ఆయన అనానారు. ఏ. కొండూరు మండలంలో ఏగడపన కదిలించినా కిడ్నా వా్యధి 
భాధితులేనని, ఇటీవలకాలంలో కిడ్నా వా్యధితో మరణాలు అధికమయా్యయని ఆయన 
అనానారు. గతంలో జనసేనపార్టీ ఆధ్వర్యం కిడ్నా వైద్యనిపుణులతో చాలా వైద్యశిభిరాలు 
ఏరాపాట్ చేయటం జరిగిందని ఆయన అనానారు. కిడ్నా బాధితులు అధికంగా ఉననా ఏ. 
కొండూరు మండలానికి కంద్ర ప్రభ్త్వం జాతీయ ప్రధాన మంత్రి డయాలసిస్ ప్రోగ్రాం 
కింద కట్యించిన డయాలసిస్ సంటర్ న నియోజకవర్గ కంద్రమైన తిరువూరులో 
ఏరాపాట్ చేయడానినా మండల ప్రజలు అందరూ మకతుకంఠంతో ఖండిసుతునానారనానారు. 
బాధితులు అధికంగా ఉననా చోటఉండాలిసిన డయాలసిస్ సంటర్ న బాధితులు లేని వేరే 
చోట్కి తరలించడానినా జనసేన పార్టీ పూరితుగా ఖండిసుతుందని ఆయన అనానారు. తక్ణం 
అధికారులు సపాందించి ఏ. కొండూరు మండలానికి కట్యించిన డయాలసిస్ సంటర్ న 
ఏ. కొండూరు మండలంలోనే ఏరాపాట్ చేయాలని అఖిలపక్ నేతల ఆధ్వర్యంలో జరిగిన 
రిలే నిరాహార దీక్లో పాల్్గననా నేతలు ప్రభ్తా్వనినా డిమాండ్ చేశారు. మండల మొతాతునికి 
రక్షిత తాగునీరు క్రిష్ట్ణ జలాలన వెంటనే అందజేయాలని, కిడ్నా బాధితులన గురితుంచి 
తక్ణం వారికి వైద్య సేవలు అందించాలని ఆయన ప్రభ్తా్వనినా డిమాండ్ చేశారు. 
ఈ దీక్షా శిబిరంలో సి.పి.ఎం మండల కార్యదరిశి మేకల్ డేవిడ్, టి.డి.పి విజయవాడ 
పార్లమ్ంటర్ ప్రధాన కార్యదరిశి వాసం మనియ్య, బీఎసీపా నాయకులు కోటేశ్వరరావు, 
బిజెపి నాయకులు యస్ సురేంద్ర నాధ్, భరత్ పీకా్ల నాయక్, వంశీ తదితరులు దీక్లో 
కూరుచానానారు. టి.డి.పి ఏ. కొండూరు మండల అధ్యక్షుడు గడిడి కృష్ట్ణరెడిడి, బెజవాడ శంకర్, 
గంపలగూడం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు చింతలపాటి వెంకట కృష్ట్ణరావు, విసననాపేట 
మండల అధ్యక్షుడు షేక్ యాసిన్, తిరువూరు మండల అధ్యక్షులు పరాసి పులా్లరావు, టౌన్ 
నాయకులు ఉయ్్యరు జయ ప్రకాష్, వలా్లరపు పూర్ణ, విశ్వనాథం, అడపా శీన, సతీష్, 
ఏ కొండూరు మండలం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు విజయ్ తదితరులు పాల్్గని దీక్కు 
సంఘీభావం ప్రకటించారు.

వీరవాసరం మండలంలో నమోదైన 1,558 
క్రియాశీలక సభ్యత్్వలు

పెరవలి మండలం జనసేన సభ్యత్వ నమోదు వివర్లు
శతఘ్నా న్్యస్:  అడడిగళ్ళ శకితు బాబు 219 (ఖండవలి్ల)
రేలంగి రాజేష్ 131 (మకాకొమల)
పపపాపుపాల శ్రీనివాస్ 142 (అననావరపాపాడు)
మేడిచర్ల భాసకొర శివకుమార్ 125 (మలే్లశ్వరం)
కురస్ల అవినాష్ 22 (కడింపాడు)

తలసేమియా వా్యధి బాధిత పిలలాలకి 
మనోధైర్్యనినిచిచిన గంత అనూష

శతఘ్నా న్్యస్:  ఖమ్మం జిలా్ల, ఖమ్మం పటటీణం వైరా రోడుడిలో గల సంకలపా ట్రస్టీ 
ఆధ్వర్యంలో గత 10 సంవతసిరాల నండి తలసేమియా వా్యధి బారిన పిల్లలకి 
రకతుదానం చేసూతు వసుతునానారు. ఈమధ్య కాలంలో వారికీ రకతుం దొరకటం చాలా 
కషటీంగా మారింది ఈ విషయానినా సంకలపా ట్రస్టీ సభ్్యలు ఖమ్మం జిలా్ల జనసేన 
పార్టీ నాయకురాలు గుంత అన్ష చెంతకు తీసుకరావటం, వెంటనే సపాదించిన 
అన్ష సంకలపా ట్రస్టీ లో గల చికితసి పందుతుననా పిల్లలని పరామరిశించి వారికి 
మనోధైరా్యనినా నింపి భవిష్యత్ లో ఎలాంటి స్యం కావాలనానా నేన మందు 
ఉంట్ అని భరోస్ ఇచాచారు.

శతఘ్నా న్్యస్:  గుండా బాబు – 56
గుండా రాజాస్యి – 158
మొఖామట్ల దురా్గ ప్రస్ద్ – 96
కామిశెటిటీ హేమంత్ – 285
అడబాల రాజశేఖర్ – 167

గ్రంధి రతనా కిషోర్ – 216
కొలా్ల వెంకట్ – 30
సైదు స్యి కుమార్ – 47
చింతా నరేంద్ర – 140
యిర్ంకి సత్య తేజ – 363
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జనసేన పారీటీకి లక్షరూపాయల విర్ళం అందజేసిన 
బొలియశెటిటీ శ్రీకాంత్

శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పార్టీ, మంగళగిరి పార్టీ కారా్యలయంలో పీఏసీ చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ 
కు కృష్ట్ణజిలా్ల ఉపాధ్యక్షులు బొలియశెటిటీ శ్రీకాంత్ విజయదుర్గ దంపతులు, కుమారెతు ఆక్య, 
కుమారుడు లోకష్ జనసేన పార్టీకి 1లక్ రూపాయలు (1,00,000/-) విరాళం అందజేశారు. 
పీఏసీ ఛైర్మన్ మనోహర్ మాట్్లడుతూ.. మైలవరం నియోజకవర్గం, కొండపలి్ల మనిసిపాలిటీ నందు 
నివసించే బొలియశెటిటీ శ్రీకాంత్ దంపతులు పార్టీకి విరాళం ఇవ్వడం చాలా ఆనందంగా వుంది.. 
2014 లో పార్టీ పెటిటీనపపాటి నండ్ పార్టీ కోసం కషటీపడుతునానారు.. అలాగే జిలా్ల అధ్యక్షులు బండ్రెడిడి 
రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో, జిలా్ల ఉపాధ్యక్షులు బొలియశెటిటీ శ్రీకాంత్ నాలుగు నియోజక వరా్గలలో ఉననా 
మండల కమిటీల బాధ్యతలు కూడా సక్రమంగా మందుకు తీసుకొని వెళ్లడం చాలా ఆనందంగా 
ఉంది. జనసేనపార్టీ ని ఇంతగా ప్రేమించే వాళ్్ళ వుండం జనసేనపార్టీ అదృషటీం అనానారు.. ఈ 
కార్యక్రమంలో జిలా్ల కార్యదరిశి చింతల లక్ష్మీ కుమారి మరియు అననాపూర్ణమ్మ పాల్్గనానారు.

అననివరపాపాడు గ్రామపంచాయతీ వార్డు మంబర్ గా 
వసంత్డ బుజిజి ప్రమాణ స్్వకారం

శతఘ్నా న్్యస్: అననావరపాపాడు గ్రామపంచాయతీ 
జనసేన పార్టీ 12వ వారుడి మ్ంబర్ గా వసంతాడ 
బుజిజ్ ప్రమాణ సీ్వకారం. ప్రమాణ సీ్వకారం చేసి 
బాధ్యత సీ్వకరించినందుకు జనసేన పార్టీ తరఫున 
జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు 
జనసైనికులు శుభాకాంక్లు తెలిపారు.

టోల్ పాలాజా కార్మికులకు అండగా జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: నకకొపలి్ల 
మండలంలో, వెంపాడు వద్ద వుననా 
టోల్ పా్లజా క్రొతతు యాజమాన్యం 
ఒకకొస్రిగా 26 మంది సిబ్బందిని 
తొలగించడం జరిగింది. 
దీనిని ఖండిసూతు.. టోల్ పా్లజా 
కారి్మకులకు అండగా అనినా పార్టీల 

పెద్దలతో కలిసి జనసేన పార్టీ పోరాటం చేసుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో అఖిలపక్ నేతలతో 
పాటూ.. పాయకరావుపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదరిశి శివదత్ బోడపాటి 
మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానారు.

తంబళ్లపల్్ల నియోజకవర్ం పెద్దమండయూం 
మండలంలో జనసేన న్తన కమిటీలు

శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్, చితూతురు జిలా్ల 
మండల కమిటీ నియామకాలకు ఆమోదం తెలిపారు. పార్టీ అధ్యక్షుల 
ఆదేశాల మేరకు ఇదివరక మండల అధ్యక్షులున నియమించిన విషయం 
విదితమే. తంబళ్లపలి్ల నియోజకవర్గం, పెద్దమండ్యం మండల కమిటీ 
వివరాలు
అధ్యక్షులు: నల్లగుటటీ శంకర

ఉపాధ్యక్షులు:
రాయచోటి బీమయ్య,
రామిశెటిటీ శ్రీనివాసులు

ప్రధాన కార్యదరుశిలు:
గోరంట్ల ప్రకాష్ రెడిడి
కోట శ్రీధర్
జకకొల వినోద్ కుమార్
పాకి వేణు గోపాల్
కలాం రఘుపతి

కార్యదరుశిలు:
ఎడగొటిటీ ఆకరయ్య
చన్నారి ధనంజనేయ

షేక్ ఫయాజ్ బాష్ట
రౌతు దివాకర్
వాలిపి హరిప్రస్ద్
పాల్ం వెంకటేష్

సంయుకతు కార్యదరుశిలు:
స్మిడిశెటిటీ చంద్రశేఖర్
జికకొల రామూ్మరితు
సురేకంవారిపలి్ల శివారెడిడి
కందుకూరి కొండయ్య
సైడ్ కైరులా్ల
ఆవులకుంట నాగరాజు
మన్యం అశోక
నిమ్మ రవి
బతితుని హరికృష్ణ
మందం గిర్ష్ బాబు
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