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డబ్బుల కోసం ప్రజలను పీడిస్తున్న ప్రభుత్ం
• ఇంట్లో మహిళలు ఉండగా ఇంటికి సీలు వేసి పన్ను కట్టాలని హెచ్చరిస్తారా?

• జగన్ రెడ్డి గారు అహంకారంతో ప్రజల ఆత్మ గౌరవానిను దెబ్బ తీస్తాన్నురు

• ఇళలోకు తాళాలు వేయడం... కుళాయిలకు బిరడాలు కొటటాడం.. దుకాణాల 

మందు చెతతా పోయడం...పాలకుల వికృత మనసతాతావానికి అద్ం పడుతున్నుయి

ప్రజలన్ పీడ్ంచి... వేధంచి ఖజాన్ నింపుకోవాలనే అహంకారపూరిత నైజంతో 

శ్రీ జగన్ రెడ్డి గారు పరిపాలన చేస్తాన్నురని జనసేన పార్టా రాజకీయ వ్యవహారాల 

కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దెండలో మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో విమరి్శంచారు. నిననుమొననుటి 

వరకూ ఓటీఎస్ పేరుతో పేదల మకుకుపండ్ రూ. వందల కోట్లో గంజారు. ఇపుపుడు 

ఆసితా పన్ను, కుళాయి పన్ను, చెతతా పన్నుల వసూలు విధానంలో పాలకులు ప్రజల 

గౌరవ మరా్యదలకు భంగం కలిగంచేలా వ్యవహరిస్తాన్నురు. సంక్షేమ పథకాల 

పేరుతో డబ్్బలు పడేస్తాన్నుం కదా ప్రజలు మా దగ్గరపడ్ ఉండాలి్సందే అనను 

నియంతృతవా ధోరణే వైసీపీ ప్రభుతవాంలో కనిపసతాంది. ఇదేన్ వైసీపీ చెబ్తునను 

సంక్షేమ పాలన. శ్రీ జగన్ రెడ్డి గారు తన అహంకారంతో ప్రజల ఆత్మ గౌరవానిను 

దెబ్బ తీస్తాన్నురు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఏ ప్రభుతవామూ ఈ విధంగా ప్రజల గౌరవానిను కించపరచలేదు. పఠాపురం మని్సపాలిటీలో ఇంట్లో మహిళలు ఉండగానే అధకారులు 

ఇళలోకు సీలు వేయడం అనేది అక్రమ గృహ నిర్బంధమే అవుతుంది. ఆ కుట్ంబ సభు్యల పరువు ప్రతిషటాలన్ మంటగలిపేలా ప్రవరితాంచారు. ఇది కచి్చతంగా క్రిమినల్ చర్య. 

ఇట్వంటి దుశ్చర్యపై పాలకులన్ ప్రజలు నిలదీయాలి. ఆసితా పన్ను వసూలు కోసం జపుతా వాహన్లు తిపుపుతూ పన్ను కటటాకపోతే ఇంట్లో స్మాన్లు పట్టాకుపోతాం అని 

బ్్యనరులో కట్టాకొని తిరగడం వైసీపీ పాలకుల దోపడీ మనసతాతావానిను వెలలోడ్సతాంది. ప్రజలు తాగ నీటికి అలాలోడుతుంటే కుళాయిలకు బిరడాలు వేసి వేధస్తాన్నురు. చెతతా పన్ను 

కటటాకపోతే చెతతాన్ తీస్కువచి్చ దుకాణాల మందు, ఇళలో మందు పోస్తాన్నురు. ఈ వైఖరి పాలకుల వికృత మనసతాతావానిను వెలలోడ్సతాంది. పన్ను కటటాకపోతే జపుతా చేసే అధకారం 

మని్సపల్ అధకారులకు లేదు అని ప్రజలు గరితాంచాలి. రెవెన్్య రికవర్ చటటాం ప్రకారం కలెకటార్ ఆ ప్రక్రియ చేయాలి. అసలు రాష్టంలోని కలెకటారేటేలో ఆసితా పన్ను కోటలో 

రూపాయిలు బకాయిలు పడ్ ఉన్నుయి. ప్రజల ఆస్తాలు జపుతా చేసే మందు కలెకటార్ కారా్యలయాలు జపుతా చేయాలి్స ఉంట్ంది. అలాగే చెతతా లాంటివి ఇంటి మందు పోసేతా 

వివిధ చట్టాల ప్రకారం క్రిమినల్ కేస్లు దాఖలు చేయవచ్్చ. ప్రజల గౌరవ మరా్యదలకు భంగం కలిగేలా ప్రభుతవాం చేపటేటా చర్యలన్ జనసేన పార్టా తీవ్ంగా ఖండ్స్తాంది. 

ప్రజలకు జనసేన అండగా ఉంట్ందని శ్రీ న్దెండలో మనోహర్ సపుషటాం చేశారు.

జనసేన ఆధ్ర్ంలో పెయిడ్ పార్కంగ్ మరయు ఆస్తుపను్న పెంపుపై నిరసన
శతఘ్ను న్్యస్: రాజమహంద్రవరంలో మని్సపల్ కార్పురేషన్ అధ్యక్షులు 
వై.శ్రీనివాస్ ఆదవార్యంలో పెయిడ్ పారికుంగ్ మరియు ఆసితాపన్ను పెంపుపై 
నిరసన కార్యక్రమం నిరవాహించడం జరిగంది. అనంతరం కమీషనర్ కు 
వినతిపత్ం అందజేయడం జరిగంది. ఈ కారా్యక్రమానికి మఖ్య అతిధగా 
తూరుపుగోదావరి జిలాలో అధ్యక్షులు కందుల దురే్గష్ హాజరవగా నగర 
ఇంచార్జ్ అన్శ్రీ సత్యన్రాయణ, రాష్ట లీగల్ సెల్ ఉపాధ్యక్షులు ఆవ్ణ్శ్ 
రామచంద్రరావు మరియు జిలాలో న్యకులు, నగర కమిటీ న్యకులు, 
వీరమహిళలు, జనసైనికులు తదితరులు పాల్్గన్నురు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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రేగులపాడులో కణితి కిరణ్ పర్టన
శతఘ్ను న్్యస్: పార్టా బలోపేతంలో భాగంగా జనసేన టెకకులి ఇంచార్జ్ కణితి కిరణ్ కోటబొమా్మలి 
మండలం, రేగలపాడు గ్రామంలో పర్యటించి స్థానిక ప్రజలన్ కలుస్కొని జనసేన సిదా్ధంతాలన్ 
తెలియజేసూతా.. అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్ ఆశయాలన్ వివరిసూతా గ్రామం అంతా పర్యటించారు. 
ఈ సందర్ంగా గ్రామ ప్రజలు తమ గ్రామ ప్రధాన సమస్యలైన త్రాగనీరు, పారిశుద్ధ్య 
సమస్యలన్ కిరణ్ దృష్టాకి తీస్కువెళాలోరు. ఈ సందర్ంగా కిరణ్ మాట్లోడుతూ.. ప్రజలు తన 
దృష్టాకి తీస్కువచి్చన సమస్యలపై ఉననుతాధకారులకు వివరించి.. సమష్య పరిష్కురానికి 
తనవంతు కృష్ చేస్తానని తెలిపారు. ఈ పర్యటన లో కోటబొమా్మలి మండల న్యకులు పలిలో 
కోటి, ఇలపండరమేష్, స్ధీర్, శ్రీన్ ఎంపీటీసీ సభు్యలు, గ్రామ జనసైనికులు రామ తదితరులు 
పాల్్గన్నురు.

డ్రైనేజ్ మరయు మంచి నీటి సమస్లను పరష్కరంచండి

శతఘ్ను న్్యస్:  రాయవరం మండలం, చెల్లోరు గ్రామంలో డ్రైనేజ్ మరియు మంచి నీటి 
సమస్యలన్, ప్రజలు పడుతునను ఇబ్బందులు గరించి ఎం.పీ.టీ.సీ-1 శ్రీమతి గొలలోపలిలో అన్రాధ 
ఏ.డబ్లో్య.జే.ఈ శ్రీమతి చైతన్య కుమారి దృష్టాకి తీస్కెళ్ళి వివరించడం జరిగంది.. ఈ సమస్యల 
పై స్న్కూలంగా సపుందించిన చైతన్య కుమారి తగ చర్యలు తీస్కుంట్మని హామీ ఇవవాడం 
జరిగంది.

ద్్రంపూడిని ఓడించందుకు వీరమహిళలు స్ద్ం
శతఘ్ను న్్యస్: కాకిన్డ, 
కాకిన్డ సిటీ ఎమ్్మలే్య 
దావారంపూడ్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి 
తమ పార్టా అధనేత పవన్ 
కళా్యణ్ పై చేసిన అన్చిత 
వా్యఖ్యలు చేయడం పటలో 
జనసేన వీర మహిళలు కన్నుర్ర 
చేశారు. పవన్ కళా్యణ్ న్ 

ఓడ్స్తానని చెపపుడం కాదని మందు అతనిను కాకిన్డ సిటీ నియోజకవర్గంలో నగర ప్రజల 
సహకారంతో వీర మహిళలు ఓడ్ంచేందుకు సిద్ధమవుతుననుట్లో తెలిపారు. పవన్ కళా్యణ్ 
లాంటి సేవ స్మాజిక బ్ధ్యత కలిగన వ్యకితాపై ఆసందర్ంగా వా్యఖ్యలు చేసిన దావారంపూడ్ 
బహిరంగంగా క్షమాపణ చెపాపులని వారు డ్మాండ్ చేశారు. సమవారం స్థానిక సిదా్ధరథా 
నగర్లో ఉనను జనసేన పార్టా కారా్యలయంలో జనసేనకు చెందిన పార్టా కారా్యలయంలో వీర 
మహిళలు పత్రికా సమావేశానిను ఏరాపుట్ చేశారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టా రాష్ట 
కార్యదరి్శ కాకిన్డ నగర మాజీ మేయర్ పోలసపలిలో సర్జ విలేకరులతో మాట్లోడారు. 
దావారంపూడ్ నోరు అదుపులో పెట్టాకోవాలని హితవు పలికారు. కాకిన్డ నగర అభివృది్ధపై 
దృష్టా పెటటాకుండా కేవలం పవన్ కళా్యణ్ ని విమరి్శంచడానిను తపుపుపట్టారు. పవన్ జిలాలోలో 
ఎకకుడ పోటీ చేసేతా తాన్ ఇన్్చరిజ్ బ్ధ్యతలు తీస్కుని ఓడ్స్తానని దావారంపూడ్ చెపపుడం 
హాస్్యసపుదంగా ఉందన్నురు. మందు కాకిన్డ నగరంలో దావారంపూడ్ గెలవాలని 
వారు ఛాలెంజ్ చేస్రు. కాకిన్డ అభివృది్ధపై ఎట్వంటి దృష్టా పెటటాకుండా కేవలం 
రాజకీయ అసందర్ వా్యఖ్యలతో ఆయన రెచ్చగొటేటా వా్యఖ్యలు చేస్తాన్నురన్నురు. జనసేన 
అధనేత పవన్ ని విమరి్శంచే స్థాయి దావారంపూడ్తో పాట్ మంత్రి వెలలోంపలిలోకి కూడా 
లేదన్నురు. ఇక మీదట తమ న్యకుడ్ పై ఎవరైన్ అన్చిత వా్యఖ్యలు చేసేతా న్లుకలు 
కోస్తామని హెచ్చరించారు. పవన్ కళా్యణ్ పై వైకాపాకు రాన్నను ర్జులోలో రాష్ట ప్రజలే 
బ్ది్ధ చెబ్తారని, అలాగే యువతన్ మాదకద్రవా్యలకు అలవాట్ చేసి వారి భవిష్యతుతాన్ 
ఎలా కాలరాస్తాన్నుర్ ప్రజలందరికీ తెలుసని ఉభయ గోదావరి జిలాలోల మహిళా ర్జినల్ 
కో ఆరిడినేటర్ శ్రీమతి చలాలో లక్ష్మీ అన్నురు. కాకిన్డ నందు రేషన్ బియ్యం అక్రమ 
రవాణా, తదితర చీకటి వా్యపారాలు కాకిన్డ ప్రజలు గమనిస్తాన్నురని మరొక మహిళా 
ర్జినల్ కో ఆరిడినేటర్ శ్రీమతి మతా్యల జయలక్షి పేరొకున్నురు. దావారంపూడ్కి డ్పోజిట్లో 
కూడా రాకుండా చూసే పూచీ మా జనసేన వీరమహిళలది అని తూరుపుగోదావరి జిలాలో 
ఉపాధ్యక్షురాలు శ్రీమతి స్ంకర కృషణ్వేణి హెచ్చరించారు. ఈ సమావేశంలో జనసేన వీర 
మహిళలు పలాలో రమ్య జ్్యతి, పాఠంశెటిటా కాశీరాణి, కొలాలోబతుతాల సూర్యకుమారి, దారపు 
శిర్ష, బోడపాటి మరియా, బటిటా లీల,జనసైనికులు మరియు తదితరులు పాల్్గన్నురు.

జనసేన నాయకుల వినతి పత్రానికి స్ందంచిన కలెక్టర్
శతఘ్ను న్్యస్:  కడపజిలాలో రాజంపేట నియోజకవర్గం స్ండుపలిలో మండలంలో వునను 
ఫంచా ప్రాజెకుటా పోయిన న్లుగ న్లల కిందట కురిసిన భార్ వరాషాలకు దాదాపు 30 
మీటరులో రింగ్ బడడి దెబ్బతినడం జరిగంది. ఆ ప్రాజెకుటా కింద వందల ఎకరాల భూమలలో 
పంటన్ పండ్ంచ్కుంట్న్నురు. మలీలో సీజన్ మొదలవుబోతుంది ఇపపుటివరకు 
ప్రభుతవాం మరమ్మతులు చేయనే లేదు. ఆవిషయం తెలుస్కునను నియోజకవర్గ జనసేన 
న్యకులు ప్రాజెకుటాన్ పరిశీలించి సమవారం సపుందనలో కడప జిలాలో కలెకటారేట్ లో 
కలెకటార్ సమక్షంలో తవారగా ప్రభుతవాం డబ్్బలు కేట్యించి మరమ్మతులు పూరితా చేసి 
రైతులన్ ఆదుకోవాలని నియోజకవర్గ న్యకులు హరి రాయల్, రామ శ్రీనివాస్లు 
వినతిపత్ం అందించడం జరిగంది. కలెకటార్ సపుందించింది వెంటనే మరమ్మతులు 
చేయిస్తానని మాట ఇవవాడం జరిగంది. ఈ విషయం తెలుస్కునను స్ండుపలిలో మండల 
ప్రజలు హరషాం వ్యకతాం చేస్తాన్నురు.

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


మంగళవారం, 22 మార్చి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పాతపట్నం నియోజకవర్ం సమస్ల్్న కలెక్టర్ దృష్్టకి 
తీస్కువెళ్లిన గేదెల చైతన్

శతఘ్ను న్్యస్: పాతపటనుం నియోజకవర్గంలోని స్థానిక సంసథాల ఎనినుకలోలో జనసేన పార్టా 
5 వారుడిలు కైవసం చేస్కునను మదన్పురం పంచాయితీలో ప్రజలకు అనేక ఇబ్బందులు 
సృష్టాస్తానను అధకార పార్టా ఆగడాలు.. అలాగే మ్లియాపుటిటా గరిజన్ల సమస్య, త్రాగ 
నీరు సమస్య మరినిను సమస్యలన్.. పాతపటనుం జనసేన పార్టా ఇంచార్జ్ గేదెల చైతన్య 
జిలాలో కలెకటార్ దృష్టాకి తీస్కెళ్ళి వివరించడం జరిగంది. ఈ సమస్యల పై స్న్కూలంగా 
సపుందించిన కలెకటార్ తగ చర్యలు తీస్కుంట్మని హామీ ఇవవాడం జరిగంది.

వ్కితు మరణించిన కుటంబాలకు అర్క 
సాయమందంచిన ఉండ్రాజవరం జనసేన

నిడదవోలు నియోజకవర్గం, ఉండ్రాజవరం మండలం ఉండ్రాజవరం గ్రామంలో
1.చిట్టాల కాంతమ్మ
2.మైలెరు కృపావరం
3.గతితాకొండ మతా్యలమ్మ
4.ఉచ్్చల కిషోర్
5.ఉండ్రాజవరపు నరసింహులు
శతఘ్ను న్్యస్: కాలం చేసిన కారణంగా 
వారి కుట్ంబ్లన్ పరామరి్శంచి, వారి 
పవిత్ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఆ 
భగవంతుని ప్రారి్ధసూతా…ఉండ్రాజవరం 
జనసేన పార్టా తరఫున ఆ 5 
కుట్ంబ్లకు, ఒకోకు కుట్ంబ్నికి 5000/ చొపుపున మొతతాం 25000/ రూపాయల 
ఆరిథాక సహాయం అందజేయడం జరిగంది. దీనికి సహకరించిన జనసైనికులు అందరికీ 
ధన్యవాదమలు తెలిపారు. పార్టాని ప్రజలోలోకి తీస్కువెళ్ళి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇక 
మందు కూడా ఈ కార్యక్రమం నిరంతరాయంగా కొనస్గంచాలని ఉండ్రాజవరం 
జనసేన పార్టా నిరణ్యించడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో ఉండ్రాజవరం జనసేన 
న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గన్నురు.

బ్గ్్నిపలెలి గ్రామ మెగ్ అభిమానులు జనసైనికులుగ్ 
మారడం సంతోషం: చింతా స్రేష్ బాబ్

శతఘ్ను న్్యస్: కరూనులు జిలాలో, డోన్ నియోజకవర్గం బేతంచెరలో మండలం 
బ్గా్గనిపలెలో గ్రామ మ్గా అభిమాన్లు జనసైనికులుగా మారుతు కరూనులు జిలాలో 
పాణ్యం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టా ఇంచార్జ్ చింతా స్రేష్ బ్బ్ ఆధవార్యంలో 
జనసేనలో చేరారు. ఈ సందర్ంగా స్రేష్ బ్బ్ మాట్లోడుతూ… ఒక గ్రామానికి 
చెందిన 40మంది మ్గా అభిమాన్లు జనసైనికులుగా మారడం సంతోషంగా 
ఉందని కరూనులు జిలాలోలో జనసేన పార్టా మన్మందు చేపటటాబోయే కార్యక్రమాలన్ 
గ్రామస్థాయిలో మందుకు తీస్కెళాలోలి అని పార్టా బలోపేతమే మఖ్యం అని 2024 
లో జనసేన గెలుపే ధ్్యయంగా పని చేస్కుంటూ మందుకు పోవాలని, పార్టా 
కోసం పని చేసే జనసైనోకులకు పార్టా ఎలలోపుపుడూ అండగా ఉంట్ందని పార్టా 
కోసం పని చేసేటపుపుడు ఇతర పార్టాల న్ంచి మీకు ఎట్వంటి ఇబ్బందీ కలిగన 
క్షణాలోలో మీ మందు ఉంట్మని హామీ ఇచా్చరు. పవన్ కళా్యణ్ మన కోసం గత 
న్లలో క్రియాశీలక సభ్యతవా కార్యక్రమం మొదలు పెట్టారని సమయం సరిపోక 
ఈ కార్యక్రమాని ఈ న్ల 27వ తేది వరకు పొడ్గంపు చేశారని ఇంకా సభ్యతవాం 
చేస్కోని వారు తపపుకుండా చేస్కోవాలని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
బేతంచెరలో మండల జనసైనికుడు పరమేష్, బ్గా్గనిపలెలో జనసైనికులు గర్రపపు, బ్ల 
స్బ్బయ్య, చరణ్, ఎం.రాజశేఖర్ తదితరులు పాల్్గన్నురు.

అవినీతి ని ప్రశ్్నసేతు అక్రమ కేస్లు పెడతారా?.. 
చిలకం మధుసూదన్ రెడిడి

శతఘ్ను న్్యస్: ధర్మవరం మండలం రేగాటిపలిలో గ్రామ పంచాయతీ లో ధర్మవరం పటటాణ 
సివారులోని 28 వ వారుడికు వెన్క భాగాన ప్రభుతవా భూమిలో మటిటా కొండన్ అధకార 
పార్టా వ్యకుతాలు తవివా కోటలో రూపాయలన్ సొమ్మ చేస్కుంట్న్నురని తెలియజేసినందుకు 
గాన్.. చిలకం మధుసూదన్ రెడ్డి సతీమణి, చిలకం చాయాదేవి మీద అధకార పార్టా వాళ్ళి 
గతంలో పెటిటాన అక్రమ కేస్లలో భాగంగా విచారణకు పోలీస్ సేటాషన్ కు రావాలి్సందిగా 
నోటీస్లు జార్ చేయడం జరిగంది, ఈ విషయం పై మీడ్యా మిత్రులతో జనసేన 
పార్టా రాష్ట ప్రధాన కార్యదరి్శ చిలకం మధుసూదన్ రెడ్డి ప్రసంగంచారు. అక్రమాలన్ 
ప్రశినుంచినందుకు అక్రమ కేస్లు బన్యిస్తారా అంటూ.. మధుసూదన్ రెడ్డి ఆవేదన 
వ్యకతాం చేశారు.

సూఫూరతు వెల్ఫూర్ సొసైటీ నందు అన్నద్న కార్క్రమంలో 
పాల్్న్న ఇమ్మడి కాశీనాధ్

శతఘ్ను న్్యస్: మారాకుపురం పటటాణం నందు మాయుల్రి రామయ్య ఆధ్యర్యంలో సూఫూరితా 
వెలేఫూర్ సొసైటీ నందు మానసిక వికలాంగలకు ఏరాపుట్ చేసిన అననుదాన కార్యక్రమానికి 
జనసేనపార్టా మారాకుపురం నియోజకవర్గ ఇంచారిజ్ ఇమ్మడ్ కాశీన్ధ్ మఖ్య అతిథిగా 
విచే్చస్రు. సూఫూరితా కేంద్రంలోని వికలాంగలకు ఇమ్మడ్ కాశీన్ధ్ అననుం వడ్డించి, 
సంతోషంగా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేనపార్టా ప్రకాశం జిలాలో 
కార్యదరి్శ తిరుమలశెటిటా వీరయ్య, మారాకుపుం మండల అధ్యక్షులు తాటి రమేష్, జానకి 
రామ్, పులలోయ్య, వెంకటరావు మరియు జనసేన కార్యకరతాలు పాల్్గన్నురు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మత్కార, చనేత, రైతు గ్రామాలకు అందుబాటలో 
సేనాని ఉచిత అంబ్లెనుసు సర్్స్

శతఘ్ను న్్యస్: ఉపాపుడ, కొతతాపలిలో మండలంలో ఉనను మత్యకార, చేనేత, రైతు గ్రామాలకు 
అందుబ్ట్లో సేన్ని ఉచిత అంబ్లెన్్స సర్వాస్ జనసేన ఆధవార్యంలో ప్రారంభించడం జరిగంది. ఈ 
సర్వాస్ 24 గంటలు, 9885809109 న్ంబర్ నందు అందుబ్ట్లో ఉంట్ంది. ఈ కార్యక్రమానికి 
విచే్చసిన జనసేన న్యకులకు, జనసైనికులకు, వీరమహిళలకు, పవన్ కళా్యణ్ అభిమాన్లకు, 
గ్రామ ప్రజలకు, మిత్రులకు మరియు మీడ్యా వారికి పఠాపురం నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు 
మరాలశెటిటా స్నీల్ కుమార్ పేరు పేరున్ ధన్యవాదమలు తెలిపారు.

49 వ వార్డి కా్ర్ సమస్ పై వార్డి లో పర్టించిన జనసేన
శతఘ్ను న్్యస్: రాజమండ్రి, 49 వ వారుడి కావార్ సమస్య పై వార్డి లో పర్యటించిన సిటీ ఇంచార్జ్ అన్శ్రీ 
సత్యన్రాయణ, రాజమండ్రి కారొపురేషన్ అధ్యక్షులు వై శ్రీనివాస్, వారుడి న్యకులు, రాజమండ్రి 
సిటీ కమిటీ సభు్యలు, జనసైనికులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్్గన్నురు.

జనసేన పార్్ట క్రియాశీలక సభ్త్ం మీద అవగ్హన కల్్ంచిన గరాభాన

శతఘ్ను న్్యస్: పాలకొండ నియోజకవర్గ జనసేన పార్టా న్యకులు గరా్న సతితాబ్బ్ నందివాడ 
గ్రామంలో జన సైనికులకు ప్రజలకు జనసేన పార్టా క్రియాశీలక సభ్యతవాం మీద అవగాహన 
కలిపుంచారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లోడుతూ జనసైనికులు యొకకు సంక్షేమం కోసమే పవన్ 
కళా్యణ్ పెద్ మనస్తో ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చ్ట్టారని ఆయన అన్నురు. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసైనికులు గ్రామ ప్రజలు పాల్్గన్నురు.

జనసేన క్రియాశీలక సభ్త్ం నమోదు విజయవంతం చయాలని 
వేముల వినయ్ కుమార్ పిలుపు

శతఘ్ను న్్యస్: మధర నియోజకవర్గ విదా్యరి్ధ విభాగ న్యకులు వేమల 
వినయ్ కుమార్ సమవారం మీడ్యా ప్రతినిధులతో మాట్లోడుతూ… 
జనసేనపార్టా క్రియాశీల సభ్యతవా నమోదు కార్యక్రమం ది .20.03.2022 
న్ండ్ 27.03.2022 వరకు పొడ్గంచడం జరిగంది. ఈ విషయానిను 
గమనించి నమోదు చేస్కోనివారు ప్రతి ఒకకురూ నమోదు చేస్కోవలన 
మధర నియోజక వర్గ విదా్యరిథా విభాగ న్యకులు వేమల వినయ్ కుమార్ 
పలుపునిచా్చరు. అలానే నియోజకవరా్గలలో ఉనను జనసేన పార్టా న్యకులు, 
కార్యకరతాలు, జన సైనికులకు కూడా తెలియజేయవలసినదిగా కోరుతున్నుం. 

దాదాపు లక్షమంది పైగా సభ్యతావాలు తీస్కున్నురు. అంతేకాకుండా జనసేన పార్టాని క్షేత్ స్థాయిలో పార్టా నీ 
బలోపేతం చేయడానికి మేమ సిద్ంగా ఉన్నుం అని అన్నురు. అంతేకాకుండా యువత ప్రమాదవశాతూతా చాలా మంది 
చనిపోతున్నురు అని జనసేన అధనేత పవన్ కళా్యణ్ మన కోసం క్రియాశీలక సభ్యతవాం మొదలుపెట్టారు.క్రియాశీలక 
సభ్యతవాం తీస్కుననువారికి రూ.5లక్షల ప్రమాద బీమా, ఒకవేళ హాసిపుటల్ లో చేరితే రూ.50 వేలు కలిపస్తాననుట్లో 
ప్రకటించారు. క్రియాశీలక సభ్యతవాం కోసం రూ:500 చెలించాలి్స ఉంట్ంది. సభ్యతవాం తీస్కుననువారికి రాబోయే 
ర్జులోలో శిక్షణ ఇవవాడం కమూ్యనికేషన్ సికుల్్స పెంచేందుకు అనేక కార్ర్య్రమాలు నిరవాహించి జనసైనికులోలో బర్స్ 
నింపుతామని తెలియజేశారు.క్రియాశీలక సభ్యతవాం నియోజకవర్గంలో ఉనను ప్రతి ఒకకురూ ఈ గొపపు అవకాశానిను 
వినియోగంచ్కోవాలని అన్నురు.

జనసేన ఆధ్వరయూంలో మెగా పవర్ స్టార్ 
రామ్ చరణ్ జన్మదిన వారోత్సవాలలో 

భాగంగా రక్తాదాన శిబిరం
శతఘ్ను న్్యస్: గంటూరు, ప్రమఖ సినినట్డు మ్గా పవర్ స్టార్ రామ్ 
చరణ్ జన్మదిన వార్త్సవాలన్ పురష్కురించ్కొని సమవారం గంటూరు 
జిలాలో కోలిలోపర మండలం చక్రాయపాలెం గ్రామంలో గంటూరు జిలాలో చిరంజీవి 
యువత అధ్యక్షులు, స్థానిక ఎం.ప.టి.సి సభు్యలు అయిన ఆమి్మశెటిటా హరిక్రిషణ్ 
మరియు గ్రామ జనసైనికుల సహకారంతో రకాతాదాన శిబిరం ఏరాపుట్ చేసిన్రు. 
ఈ కార్యక్రమానిను జనసేన పారిటా రాష్ట కార్యదరి్శ వడ్రాణం మారకుండేయ బ్బ్ 
ప్రారంభించారు. మఖ్య అతిథులుగా జనసేన పార్టా రాష్ట సంయుకతా కార్యదరి్శ 
బండారు రవికాంత్, గంటూరు జిలాలో ప్రధాన కార్యదరి్శ ఉపుపు వెంకట రతతాయ్య, 
గంటూరు జిలాలో కార్యదరి్శ గంటూరు క్రిషణ్ మ్హన్ కొలిలోపర, తెన్లి మండలాల 
జనసేన పారిటా అధ్యక్షులు మధు, వెంకయ్యన్యుడు, శ్రీయుతులు చవాకులు 
కోటేశవారరావు, సీనియర్ న్యకులు గాదె లక్షష్మణరావు, షేక్ కాలేష్వలి, 
శివమణి, కారుమంచి కోటేశవారరావు, వినయ్, తదితర జనసైనికులు గ్రామ 
పెద్లు పాల్్గన్నురు. ఈ సందర్ంగా మారకుండేయ బ్బ్ మాట్లోడుతూ… 
రామ్ చరణ్ తండ్రి బ్టలో పయనిసూతా ఎనోను సేవా కార్యక్రమాలు చేసూతా, ఆయన 
అభిమాన్ల చేత కూడా సేవా కార్యక్రమాలు చేయించటం చాలా హరిషాంచదగ్గ 
విషయం అన్నురు. రవికాంత్ మాట్లోడుతూ ఈ గ్రామంలో ఇంత మంచి రకాతాధాన 
శిబిరం ఏరాపుట్ చేసిన స్థానిక ఎం.ప.టి.సి సభు్యలు ఆమి్మశెటిటా హరిక్రిషణ్న్ 
మరియు గ్రామ జనసైనికులకు ఆయన ప్రతే్యక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు 
హారిక్రిష్ఠ మాట్లోడుతూ నేన్ చేసే ప్రతి కార్యక్రమానికి గ్రామ పెద్లు, యువకులు 
అందరూ పూరితా స్థాయిలో తమ సహకారానిను అందించడం నేన్ పూరవా జన్మలో 
చేస్కునను స్కృతమని అన్నురు. అనంతరమ రాష్ట న్యకులైన మారకుండేయ 
బ్బ్, రవికాంత్ ని ఘనంగా సన్్మనించటం జరిగంది.

ఇల్లు దగ్ధమై కట్టాబటటాలతో మిగిలిన 
కుట్ంబానికి బాసటగా జనసేన

*ఇలులో దగ్ధమై కట్టాబటటాలతో మిగలిన మన్నుం లక్ష్మి కుట్ంబ్నికి పడుగరాళళి 
మండల జనసేన పార్టా మరియు నియోజకవర్గ చిరంజీవి యువత చేయూత.
శతఘ్ను న్్యస్: గరజాల, ఇటీవల కాలంలో కరెంట్ ష్ర్టా సరూకు్యట్ తో.. 
పూరితాగా ఇలులో దగ్ధమై కట్టాబటటాలతో మిగలిన కుట్ంబ్నికి పడుగరాళలో మండల 
జనసేన పార్టా ఆధవార్యంలో.. ఆ కుట్ంబ్నిను పరామరి్శంచి పదకొండు వేల 
రూపాయలు ఆరిథాక సహాయం, 25 కేజీ బియ్యం అందజేయటం జరిగంది. ఈ 
కార్యక్రమంలో పడుగరాళళి మండల అధ్యక్షుడు కామిశెటిటా రమేష్, నియోజకవర్గ 
చిరంజీవి యువత అధ్యక్షుడు ఎరానున రామకృషణ్, మాచవరం మండల అధ్యక్షుడు 
బొమి్మశెటిటా శ్రీనివాసరావు, జనసేన న్యకులు బయ్యవరం రమేష్, గర్రం 
కోటేశవారరావు, మన్నుం పూరణ్, మలెలోల రామాంజి, బేతంచెరలో ప్రస్ద్, సతీష్, 
ఆవుల రమేష్, ఆదిత్య, రామంజి, తదితరులు పాల్్గన్నురు.
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