
గురువారం, 07 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనాని ఔదార్యం 2 సయంవత్సరాలలో 10 కోట్ల విరాళయం
•  కోవిడ్ సమయంలో 2కోట్లు(1 కోటి కంద్ం నిధికి,చెరొక 50 లక్షలు ఇరుతెలుగు రాష్ట్రాలకు)
•  దామోదరం సంజీవయ్య మెమోరియల్ కొరకు 1 కోటి
•  జనసైనికుల క్రియాశీలక సభ్యత్వానికి 1 కోటి
•  అమరావతి ఇప్పటం పంచాయతీకి రైతులకు 50 లక్షలు
•  ఇప్్పడు 5కోట్లు రైతు భరోసా కోరకు. 

తన సవాసంపాదన నంచి  కోట్లు  ప్రజాశ్రేయస్సుకై ధారపోసిన మహోన్నత శిఖరం!!!
నేటి నవయువరాజకీయ ఆదర్శ మూరితి.

కోవిడ్ సమయంలో 2కోట్లు(1 కోటి కంద్ం నిధికి, చెరొక 50 లక్షలు ఇరుతెలుగు రాష్ట్రాలకు): ‘కరోనా వైరస్’న మహమ్మారిగా 
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ..WHO ప్రకటించింది, ఈ క్రమంలో దీని్న ఎదురుకునేందుకు పెద్ద ఎతుతిన నిధులు కూడా అవసరం 
అయా్యయి. జనసేన అధినేత పవర్ సాటార్  పవన్ కళ్్యణ్ ‘కరోనా వైరస్’పై పోరాటానికి నేననా్నంటూ మందుకొచాచారు. 
ప్రధాన మంత్రి సహాయ నిధికి కోటి రూపాయల విరాళం ఇచాచారు. అంతే కాదు రండు తెలుగు రాష్ట్రాల మఖ్యమంత్రుల  
సహాయ నిధికి తన వంతు సాయంగా చెరో 50 లక్షల రూపాయల విరాళం ఇచాచారు.

దామోదరం సంజీవయయూ మెమోరియల్ కొరకు 1 కోటి: దామోదరం సంజీవయ్య చేసిన సేవలకు 
గురుతిగా ఆయన నివాసం ఉన్న ఇంటిని సామారకచిహ్నంగా మలచాలని నిర్ణయించుకునా్ననని పేరొకునా్నరు. దీనికోసం కోటి 
రూపాయలతో ప్రతే్యకంగా ఓ నిధిని ఏరా్పట్ చేయాలని సంకల్పంచినట్లు పవన్ కళ్్యణ్ తెలపారు. ఆయన నివాసాని్న సామారక 
చిహ్నంగా తీరిచాదిద్దడానికి ఈ నిధిని వినియోగిసాతిమని అనా్నరు. ఆ మహనీయుడిని పాలకులు విసమారించారని ధవాజమెత్తిరు. 
ఆయన జీవిత్ని్న నేటి యువత ఆదర్శంగా తీస్కోవాలని చెపా్పరు.

జనసైనికుల క్రియాశీలక సభయూత్వానికి 1 కోటి: క్రియాశీలక సభ్యత్వానికి   కోటి రూపాయలు పైగా తన కష్టటారిజితం నంచి తనని 
నమమాకున్న జనసేన  పార్టా  కార్యకరతిల కోసం చెలలుంచిన పవన్ కళ్్యణ్ గారు.
అమరావతి ఇప్పటం పంచాయతీకి రైతులకు 50 లక్షలు: ఇప్పటం గ్రామ పంచాయితీకి 50 లక్షలు రూపాయలు విరాళం - శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్. 9వ ఆవిరాభావ 
సభన జరుప్కునేందుకు అనమతి ఇచిచాన ఇప్పటం పంచాయితీ రైతు సోదరులకు కృతజ్ఞతలు తెలుప్తు వ్యకితిగతంగా ఇమమాటం గ్రామ పంచాయితీకీ 50 
లక్షల రూపాయలు ఇచాచారు.

ఇప్్పడు 5కోట్లు రైతు భరోసా కోరకు: జనసేన పార్టా తరఫున చేపటిటాన రైతులన ఆదుకునే కార్యక్రమం కోసం పార్టా అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు తనవంతుగా 
రూ. 5 కోటలు విరాళం ప్రకటించారు. ఇందుకు సంబంధించిన చెకుకున విసతిృత సా్థయి సమ్వేశంలో పార్టా కోశాధికారి శ్రీ 
ఎ.వి.రత్నం గారికి అందచేశారు.
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జనసేనానిని సత్కరయంచిన డా.పసుపులేటి హర ప్రసాద్

శతఘ్్న న్్యస్: మంగళగిరి పార్టా 
కారా్యలయంలో మంగళవారం 
జరిగిన సమీక్షా సమ్వేశంలో 
జనసేన పార్టా అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ న జనసేన పార్టా పి.ఎ.సి 
సభ్్యలు, చిత్తిరు జిల్లు అధ్యక్షులు 
డా. పస్ప్లేటి హరి ప్రసాద్ కలసి 
జనసేనానిని శ్రీవారి శాలువాతో 
సతకురించారు.

కౌలు రైతులకు సాగుదారు హకు్క కారుడు 
కల్పయంచయండి: కడపజిల్్ల జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: కడపజిల్లు లో కౌలు రైతులకు సాగుదారు హకుకు కారుడు 
కల్పంచాలని సా్థనిక ఎమెమాలే్య లన ప్రశి్నస్తి రాజంపేట, ఒంటిమిటటా, బాకరాపేట, 
కమల్ప్రం, బద్వాలు జాతీయ రహదారుల పై ఫ్లుకీసు లు ఉంచడం జరిగింది. ఈ 
విధంగా రైతులన ఆదుకుంటూ.. గ్రామ్లోలు కి పార్టాని తీస్కుపోవడం ఇది మంచి 
పరిణామం. ఈ ఆలోచన కమల్ప్రం జనసేన నాయకులు వేణుగోపాల్ రడిడు 
కి రావడం దానిని రాజంపేట, బద్వాలు నియోజకవర్గ నాయకులు హరిరాయల్, 
బసవి రమేష్ తో పంచుకోవడం మంచి శుభపరిణామం.
ఈ ఫ్లుకీసుల న దగ్గర ఉండి సిధ్ధవటం మండల నాయకులు కొట్టా. రాజేష్ 
ఆధవార్యంలో రహదారుల పై ఏరా్పట్ చేయడం అభినందనీయం. చూస్తిన్న ప్రజలు 
ఈ కార్యక్రమం మంచింది మ్ కౌలు రైతులకు ఈ జనసేన పార్టా ఆలోచించడం 
సంతోషంగా వందని ఆ నియోజకవర్గ ప్రజలు భావిస్తినా్నరు. మఖ్యంగా ఇల్ంటి 
ఆలోచన తీస్కుని వచిచాన కమల్ప్రం జనసేన నాయకులు వేణుగోపాల్ రడిడు కి 
కడపజిల్లు లోని జనసైనికులు, నాయకులు అభినందనలు తెలయజేస్తినా్నరు.

పవన్ కళ్్ణ్ స్్పరతితో మర్రాపు సురేశ్ 5 లక్షల విరాళయం
శతఘ్్న న్్యస్: విజయవాడ, జనసేన పార్టా అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ రైతు 
కుట్ంబాలకు అండగా ఉండాలని, ఆతమాహత్యలు చేస్కున్న కౌలు రైతు 
కుట్ంబాలకు మనోధైరా్యని్నచేచాందుకు కుట్ంబానికి లక్ష రుపాయల ఆరి్ధక 
సాయం ప్రకటించడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఆయన 5 కోటలు విరాళం కూడా 
ప్రకటించడం జరిగింది. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ స్్పరితితో జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ ని బుధవారం విజయవాడలో కలసి, తన వంతు సహాయంగా 
విజయనగరం జనసేన నాయకులు మర్రాప్ స్రేశ్ 5 లక్షలు అందించడం 
జరిగింది.

జనసేనాని స్్పరతితో మాజీ మేయర్ 
పోలసపల్ల సరోజ 2 లక్షల విరాళయం

శతఘ్్న న్్యస్: కాకినాడ, రైతులకు అండగా జనసేన పార్టా నండి జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 5 కోటలు రూపాయలు అందజేయడం జరిగింది. ఆయన 
స్ఫూరితితో కాకినాడ ప్రధమ మేయర్, జనసేన పార్టా రాష్ట్ర కార్యదరి్శ, శ్రీమతి 
పోలసపలలు సరోజ రైతులన ఆదుకునే విధంగా తన వంతు బాధ్యతగా జనసేన 
పార్టాకి 2 లక్షల రూపాయలు ప్రకటించడం జరిగింది.
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చిరు, పవన్ సేవాసమితి వాటర్ ట్యంకర్ దావారా త్రాగు 
నీరయందయంచిన జనసైనికులు

శతఘ్్న న్్యస్: కశవదాస్పాలంలో నీరు అందక 
ఇబ్ందులు పడుతున్న వారికి జనసేన పార్టా చిరు, 
పవన్ సేవాసమితి ఆదవార్యంలో ఏర్పట్ చేసిన వాటర్ 
టా్యంకర్ దావారా 7వరోజు జనసైనికుల దావారా 
త్రాగునీరు అందించడం జరిగింది.

పాడేరు జనసేన పార్టీ భవన ప్రారయంబోత్సవానికి 
పార్టీ పెద్దలను ఆహ్వానియంచిన వయంపురు గయంగులయ్

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టా 
మంగళగిరి (గుంటూరు) జనసేన 
పార్టా ప్రధాన కారా్యలయంలో 
జనసేన అధినేత కొణిదెల పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆధవార్యంలో పి.ఎ.సి 
అధ్యక్షులు నాదెండలు మ్నోహర్ 
అధ్యక్షతన జరిగిన రాష్ట్రసా్థయి 
సమ్వేశంలో వివిధ జిల్లులు, 
నియోజకవరా్గల మఖ్యనేతలు, 
ఇనాచారిజిలు వీరమహిళ్ విభాగం 
అధ్యక్షులు పాల్్గనా్నరు. ఈ విసతిృత 
సా్థయి సమ్వేశంలో ప్రధానంగా 
స్మ్రు 83మంది ఆతమాహత్యలు 
చేస్కున్న కౌలు రైతుల వారి వారి 
కుట్ంబాలకు లక్ష రూపాయల నగదు పవన్ కళ్్యణ్ ప్రకటించారు. 
కౌలు రైతులకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభ్తవాం మోసపూరిత విధానాలతో మోసం 
చేసిందని, రైతులపటలు వైసాసుర్సుపీ కి ఉన్న ఔదార్యం ఏపాటిదో అర్థం 
చేస్కోవచచాని అనా్నరు. సినిమ్ నా వృతితి, నా వృతితి ధరామాని్న కూడా 
రాజకీయం చేస్తి పాలన విసమారించి కాలయాపన చేస్తిందని రాబోయేది 
కచిచాతంగా వైసాసుర్సుపీ ప్రభ్తవాం అధికారంలోనికి రాదని అందరూ 
గురుతి పెట్టాకోవాలని తెలపారు. క్షేత్ర సా్థయి లో జనసైనికులు పార్టా 
బలోపేత్నికి కృషి చేయాలని, ప్రతి నియోజక వర్గంలో నా కళ్ళు 
వంటాయని రాజకీయ వ్్యహాలన నాకు వదిలేయాలని నేన 2007 
నంచే రాజకీయాలోలు ఉన్నననే విషయం గురుతించుకోవాలని తెలపారు. 
కవలం నా సినిమ్ల దావారా వచిచాన డబు్నే నేడు ఆతమా హత్యలు చేస్కున్న 
కౌలు రైతుల కుట్ంబాలకు ఆరి్థక చేయూత దృష్టటాయా ఇస్తినా్నమని, 
అయితే అధికారంలో ఉన్న ప్రభ్తవాం ఏమిచిచాందో ఎల్ ఆదుకుందో 
తెలపాలని స్టి ప్రశ్న సంధించారు. పి.ఎ.సి అధ్యక్షులు నాదెండలు 
మనోహర్ మ్టాలుడుత్ ద్శంలో ఏ రాజకీయ పార్టా అనసరించని 
విధానం జనసేన అనసరిస్తిందని.. తన సంత సంపాదనతో నేడు కౌలు 
రైతుల కుట్ంబాలన అదుకునా్నరని.. ద్శంలోనే పవన్ కళ్్యణ్ గారిని 
ఒక అరుదైన నేతగా అభివరి్ణంచారు. అధికారంలో లేకునా్న రైతు బడుగు, 
బలహీనల కొరకు అహరి్నశలు శ్రమించే నాయకులోలు పవన్ కళ్్యణ్ జీ 
ఒకరని తెలపారు. అధికారంలోకి వచిచా 1000 రోజులు పూరితి చేస్కున్న 
వైసీపీ ప్రభ్తవాం రాష్ట్రానికి అధోగతి పాలేజిసిందని ఈ సందర్ంగా 
వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కన్నబాబు గారికి సవాల్ చేస్తినా్నన రైతు 
సాధికారత కోసం ఇప్పటివరకు నిరామాణాతమాకమైన ఆలోచన చేసారా? 
లేదంట్ ఇల్నే ఆతమా హత్్యల్న ప్రోతసుహిసాతిరా? అంటూ ప్రశి్నంచారు. 
ఈ ప్రభ్తవాం సంక్షేమం పేరిట సరవాం దోచుకోవడమే ప్రధాన ఎజండాగా 
పెట్టాకుంది అంటూ విమరి్శంచారు. ప్రజలోలు మ్రు్ప కోసం ఒక స్పషటామైన 
ఆలోచన వచిచాంది దాని్న రానన్న 2024లో అచరణలో పెడత్రని 
ఉదా్గటించారు. మీకు తెలుస్ సమ్చార మరియు సినిమ్టోగ్రఫీ 
శాఖ మంత్రి పేరి్న నాని ఈ ప్రభ్తవాం దావారా మన అధినేత సినిమ్లనే 
రాజకీయం చేసి టికెట్లు అమమాకునా్నరని ఎట్వంటి శాస్త్రీయ విధానాలతో 
కూడిన సమ్చారం లేకుండా జిల్లుల విభజన చేసారని ఎద్్దవా చేశారు. 
ఈ సమ్వేశంలో అరకు పారలుమెంట్ జనసేన పార్టా ఇనాచారిజి డా..వంప్రు 
గంగులయ్య హాజరయా్యరు. అల్గే సమ్వేశంలో పలు మఖ్యనాయకులు 
వీరమహిళల సమక్షంలో పలు కీలక రాజకీయాంశలు, క్రియాశీలక 
సభ్యత్వానికి సంబంధించి, విద్య, వైద్య, ఉపాధి వంటి అంశాలపై 
తీరామానం చేశారు. సభ అనంతరం డా..గంగులయ్య పి.ఎ.సి అధ్యక్షులు 
నాదెండలు మనోహర్ న పి.ఎ.సి సభ్్యలు పార్టా పెద్దలు కొణిదెల నాగబాబు 
న వ్యకితిగతంగా కలసి గిరిజన ప్ంత సమస్యలు అల్లురి సీత్రామరాజు 
జిల్లుగా ప్రకటించిన తరావాత ఎదురయే్య సమస్యలు, ఎట్వంటి జనాభా 
గణాంకాలు లేకుండా పలు సమస్యలతో విభజన, భౌగోళిక సి్థతిగతులు, 
పాలన పరమైన ప్రభ్తవా రంగ సంస్థలు మౌలక సదుపాయాలు సమస్యలు, 
విద్య, వైద్య, గిరిజన రైతుల పంటలకు గిట్టాబాట్, రవాణా సదుపాయాలు, 
మ్రకుట్ వ్యవస్థ లోపాలు, కొతతి జిల్లుగా అల్లురి జిల్లు ప్రకటించినందుకు 
సగట్ ప్రతి ఆదివాసీ ఆనందపడాలో.. పాలన పరమైన లోపాలన చూసి 
ఆవేదన చెందాలో తెలయక ప్రజలు అయోమయానికి గురౌతున్నరని 
తెలపారు. పాడేరు నియోజకవర్గం కంద్ంలో నిరిమాంచిన జనసేన పార్టా 
భవన ప్రంబోతసువానికి సాదరంగా ఆహావానించడం జరిగిందని.. 
అందుకు పి.ఎ.సి అధ్యక్షుల నాదెండలు మనోహర్, పి.ఎ.సి సభ్్యలు పెద్దలు 
కొణిదెల నాగబాబు కూడా తప్పకుండా హాజరౌత్మని తెలపారని 
ఈ విషయం జనసైనికులకు, వీరమహిళలకు, నా గిరిజన ప్రజలకు 
తెలయజేస్తిన్నందుకు సంతోషంగా ఉందని డా. వంప్రు గంగులయ్య 
పత్రికా మఖంగా తెలపారు.

జనసేన ఆధవార్యంలో విద్్త్ ఛార్జీలు, విద్్త్ అయంతరాయయం పై ధరానా
శతఘ్్న న్్యస్: ఆమదాలవలస నియోజకవర్గం, కొలలువలస జంక్షన్ లో కొతతికోట. నాగేంద్, కోరుకొండ. 
మలేలుశవారావ మరియు ఎం.పీ.టీ.సి అంపిల. విక్రమ్ ఆధవార్యంలో విదు్యత్ ఛార్జిలు, విదు్యత్ అంతరాయం 
పై ధరా్న చేయడం జరిగింది. విదా్యరు్థలు, వా్యపారస్తిలు మరియు మద్య తరగతి కుట్ంబాలు విదు్యత్ 
అంతరాయం కారణంగా చాల్ ఇబ్ంది పడుతునా్నరని నిరసన తెలయజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు జైరాం, సంగం నాయుడు, సంతోష్ జనసేన కార్యకరతిలు పాల్్గనా్నరు.

రాజోలుకు కేటయయంచిన నిధులు మళ్ళయంచడానినా 
వ్తిరేకియంచిన దార్ల కుమార లక్ష్మి

శతఘ్్న న్్యస్: గౌరవ మఖ్యమంత్రి జగన్ రడిడు రాజోలు 
పంచాయతీ నండి నిధులు మళిళుంచడాని్న వ్యతిరేకిస్తి.. తనని 
నమిమా ఓట్లు వేసిన ఓటరలు తరప్న రాజోలు జనసేన ఎంపీటీసీ 
దారలు కుమ్రి లక్ష్మి గళం వినిపించారు. ఈ సందరభాంగా ఆమె 
మ్టాలుడుత్.. ఉగాది కానకగా జగన్ మోహన్ రడిడు గారు మ్ 

రాజోలు పంచాయతీకి శాంక్షన్ అయిన 60 లక్షల రూపాయలు కాజేయడం జరిగింది. అసలే నిధులు 
లేక గ్రామ అభివృది్ధ కుంట్పడింది అంట్.. ఇప్్పడు వచిచాన 60 లక్షల రూపాయలు కూడా రాష్ట్ర 
ప్రభ్తవాం చెపా్పపెటటాకుండా రాత్రికి రాత్రి తీస్కోవడాని్న జనసేన పార్టా తరప్ నండి మేమ పూరితిగా 
వ్యతిరేకిస్తినా్నమ. 15 వేల మంది జనాభా ఉన్న రాజోలు గ్రామంలో కనీసం డ్రైనేజ్ బాగు చేయించుకోలేని 
పరిసి్థతి లో ఉండి ప్రజలు తీవ్రమైన అనారోగా్యనికి గురవతునా్నరు. రోడులు నిరిమాంచుకో లేక పోతునా్నం. 
ఆ సంగతి పకకున పెడితే కనీసం వీధిలైట్లు, త్రాగునీరు కూడా గ్రామంలో అందించలేని పరిసి్థతి. కంద్ం 
గ్రామ్భివృది్ధకి ఇచిచాన నిధులు పంచాయతీ బోరుడు ఆమోదం లేకుండా ఎల్ తీస్కుంటారని రాష్ట్ర 
ప్రభ్త్వాని్న ప్రశి్నస్తినా్నం. ఒక రాజోలు మ్త్రమే కాదు.. రాష్ట్రంలో రమ్రమి 13000 పంచాయతీలలో 
ఇద్ పరిసి్థతి. ఈ మ్త్రం దానికి పంచాయతీలు, సర్పంచులు, వారుడు మెంబరులు, ద్నికి? కవలం వాళ్లు 
బొమమాల్లు మిగిలపోతునా్నరు. రాష్ట్ర ప్రభ్తవా తీరున గ్రామ సర్పంచులు అందరూ కూడా వ్యతిరేకించాలని 
జనసేన పార్టా తరప్న కోరారు. అద్విధంగా రాజోలు గ్రామ్భివృది్ధకి కంద్ం నండి శాంక్షన్ అయిన 
60 లక్షల రూపాయలు తిరిగి వంటనే పంచాయతీ ఖాత్లో జమ చేయవలసిందిగా రాష్ట్ర ప్రభ్త్వాని్న 
జనసేన తరప్న డిమ్ండ్ చేశారు. లేనిపక్షంలో తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎదురోకువాలసు వస్తిందని జనసేన 
తరప్న హెచచారిస్తినా్నం అని దారలు కుమ్రి లక్ష్మి తెలయజేశారు.
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జనసేన పి.ఎ.సి ఛైర్మెన్ కు శుభాకాయంక్షలు తెలపిన 
నేమూర్ శయంకర్ గౌడ్

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన 
నాయకులు, రాజకీయ వ్యవహారాల 
కమిటీ చైరమాన్ నాదెండలు మనోహర్ 
ప్టిటాన రోజు సందరభాంగా.. 
జనసేన పార్టా తెలంగాణ రాష్ట్ర 
ఇంఛారిజి నేమూర్ శంకర్ గౌడ్ 
నాదెండలు మనోహర్ న, ఆయన 
నివాసంలో మరా్యద పూరవాకంగా 
కలసి ప్టిటాన రోజు శుభాకాంక్షలు 
తెలయజేశారు.

జనసేనాని చిత్రపటనికి పాల్భిషేకయం 
చేసిన సోమేశవారయం గ్రామ రైతులు

శతఘ్్న న్్యస్: ఆతమాహత్య చేస్కున్న కౌలు రైతు కుట్ంబాలకు అండగా జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ లక్ష రూపాయలు ఇవవాడానికి తన సంపాదనలో 5 కోట్లు 
విరాళం జనసేనపార్టాకు ప్రకటించడంతో మండపేట నియోజకవర్గం సోమేశవారం 
గ్రామంలో రైతులు హర్షవ్యకతిం చేసి.. ఆయన చిత్రపటానికి పాల్భిషేకం చేసి 
కృతజ్ఞతలు తెలపారు.

జనసేనానిని మరా్దపూరవాకయంగా కలసిన సయ్ద్ 
కాయంతిశ్రీ, డా. విశవాక్షేణ్

శతఘ్్న న్్యస్: మంగళవారం 
జరిగిన జనసేన పార్టా మఖ్య 
నాయకుల భేటీలో విజయవాడ 
మంగళగిరి పార్టా కారా్యలయం 
నందు అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
గారిని శ్రీకాకుళం జిల్లు 

నాయకురాలు శ్రీమతి సయ్యద్ కాంతిశ్రీ , రాష్ట్ర కార్యనిరవాహణ జాయింట్ 
కోఆరిడునేటర్ డా. విశవాక్షేణ్.. పార్టా అధినేత పిలుప్ మేరకు మరా్యదపూరవాకంగా 
కలవడం జరిగింది.

జాలయంపల్ల, దబ్బ ఊరు గ్రామాలో్ల పల్్ల పల్్లకి జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: మ్డుగుల, పలలు పలలుకి జనసేన అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా జాలంపలలు, 
దిబ్ ఊరు అనే గ్రామ్లకు వళిలు అకకుడ ఉన్న జనసైనికులన కలసి పార్టా యొకకు 
సిదా్ధంత్లన వాళలుందరికీ చెపి్ప పార్టా యొకకు బలోపేత్నికి నిరంతరం కృషి చేయాలని 
మ్డుగుల నియోజకవర్గ జనసేన పార్టా ఇంచార్జి గుమమాడి శ్రీరామ్ తెలయజేసారు. 
గ్రామసా్థయిలో పార్టా అనేది బలంగా ఉంట్ రాష్ట్ర సా్థయిలో పార్టా అనేది బలంగా 
ఉంట్ందని ప్రతిరోజు మ్డుగుల నియోజకవర్గంలో ఉన్న గ్రామ్లోలుకి సందరి్శంచి 
గ్రామ్లోలు ఉండే సమస్యలన పరిషకురించడానికి పార్టా బలోపేత్నికి నిరంతరం 
అలుపెరగని పోరాటం చేస్తిన్న గుమమాడి శ్రీరామ్ కి జనసైనికులు హృదయపూరవాక 
ధన్యవాదమలు తెలపడం జరిగింది.

విద్యూత్ చార్జీలు తగ్గంచాలని మోకాళలుపై నిలుచుని 
నిరసన తెలిపిన వల్లురు జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: ఆచంట నియోజకవర్గం వల్లురులో పెంచిన 
విదు్యత్ చార్జిలు వంటనే తగి్గంచాలని జనసేన ఆధవార్యంలో 
భారతరత్న డా. బి.ఆర్ అంబేదకుర్ విగ్రహం వద్ద మోకాళలుపై 
నిలుచాని నిరసన తెలయజేసారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
పార్టా జిల్లుసెక్రెటర్ చిటూటారి శ్రీనివాస్ మ్టాలుడుత్.. జగన్ 
రడిడు ప్రభ్తవాం అధికారంలోకి వచాచాక విదు్యత్ చార్జిలు 
పెంచి పేదవాళలు పై పెనబారం మోప్తుందని, ఇప్పటిక 
కరోనా విపతుతివలన అని్న వరా్గల ప్రజల ఆదాయాలపై 

పెనబారం పడిందని, జగన్ రడిడు గారి ప్రభ్తవాం అధికారం లోకి వచాచాక నిత్్యవసర 
సరుకుల ధరలనీ్న ఆకాశానికి అంటాయని, ఇప్్పడు మరల్ విదు్యత్ చార్జిలు పెంచితే 
పేదవారు జీవించేది ఏల్ అని, ఫ్్యన్ గురుతికు ఓట్ వేసిన పాపానికి రాష్ట్ర ప్రజలు 
ఇంటోలు ఫ్్యన్ వేస్కోవాలంట్నే భయపడేల్ చేస్తినా్నరని, కాబటిటా జగన్ రడిడు గారి 
ప్రభ్తవాం వంటనే పెంచిన విదు్యత్ చార్జిలు తగి్గంచాలని డిమ్ండ్ చేస్తి బుధవారం 
భారతరత్న డా. బి.ఆర్. అంబేదకుర్ గారి విగ్రహం వద్ద భారతరత్న అంబేదకుర్ గారి 
సాక్షిగా జనసేనపార్టా ఆధవార్యంలో మోకాళలుపై నిలబడి నిరసన తెలయచేశామనా్నరు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు కడిమి శ్రీనివాస్ పాల్్గనా్నరు.

జనసేనానిని మరాయూదపూరవాకంగా కలిసిన 
శివదత్ బోడపాటి

శతఘ్్న న్్యస్:  మంగళవారం జరిగిన జనసేన సమీక్షా సమ్వేశంలో విజయవాడ 
మంగళగిరి పార్టా కారా్యలయం నందు అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గారిని పాయకరావపేట 
నియోజకవర్గ పార్టా రాష్ట్ర కార్యదరి్శ శివదత్ బోడపాటి మరా్యదపూరవాకంగా కలసి ఫోటో 
బహుకరించారు.
అనంతరం శివదత్ మ్టాలుడుత్.. ఈ ఫోటో మన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గారికి 
ఇచిచానప్్పడు ఆయన తీస్కున్న తరువాత పట్టాకోవటానికి బరువ వన్నప్పటికీ ప్రకకుకు 
పెటటాకుండా ఇది క్రిందికి పెటటావదు్ద, నాకు కనిపించేల్గా పైన పెటటాండి అని సిబ్ందికి 
స్చించారు, ఆయన గప్ప వ్యకితిత్వానికి పాదాభివందనాలు చేస్కోవడం నా అదృషటాం. 
ఇల్ంటి గొప్ప వ్యకితితవాం కలగిన నాయకులు చాల్ అరుదుగా ఉంటారు. బడుగు 
బలహీనవరా్గలకు నిజమైన ఆశాజో్యతి పవన్ కళ్్యణ్ మ్త్రమే, ఈ సారి మిమమాల్న 
మఖ్యమంత్రిని చేసి తీరుత్ం అనా్న అని ఆనందం వ్యకతిం చేశారు.

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


గురువారం, 07 ఏప్రిల్ 2022

జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైరమెన్ నాదయండ్ల మనోహర్ జనమెదన వేడుకలు
శతఘ్్న న్్యస్: కోనసీమ జిల్లు, అమల్ప్రం నియోజకవర్గం ఉప్పలగుపతింలో జనసేన పార్టా 
పిఏసి చైరమాన్ నాదెండలు మనోహర్ జనమాదిన వేడుకలు ఘనంగా నిరవాహించారు. నియోజకవర్గ 
ఇంచార్జి శెటిటాబతుతిల రాజబాబు ఆధవార్యంలో జరిగిన జనమాదిన వేడుకలోలు మఖ్యఅతిథిగా 
జనసేన జిల్లు అధ్యక్షులు కందుల దురే్గష్, ఇతర నియోజకవరా్గల ఇనాఛార్జి లు పాల్్గనగా, 
రాష్ట్ర, జిల్లు కార్యవర్గ సభ్్యలు, జనసేన పార్టా కౌనిసులరులు, జనసేన ఎంపీటీసి లు, జనసేన 
పార్టా నాయకులు పాల్్గనా్నరు.

నాదయండ్లకు జనమెదన శుభాకాయంక్షలు తెలపిన ఇమమెడి కాశీనాధ్
శతఘ్్న న్్యస్: హైదరాబాద్, జనసేనపార్టా 
పిఏసి ఛైరమాన్ గౌరవనీయులు నాదెండలు మనోహర్ 
జనమాదిన సందరభాంగా హైదరాబాద్ లోని వారి 
సవాగృహమ నందు వారికి హృదయ పూరవాక 
జనమాదిన శుభాకాంక్షలు తెలపిన జనసేనపార్టా 
మ్రాకుప్రం నియోజకవర్గ ఇంఛార్జి ఇమమాడి 
కాశీనాధ్.

తాడిపత్రిలో ఘనయంగా నాదయండ్ల మనోహర్ జనమెదన వేడుకలు
శతఘ్్న న్్యస్: త్డిపత్రి, జనసేన 
పార్టా ఇంచార్జి కదిరి శ్రీకాంత్ రడిడు 
ఆద్శాల మేరకు జనసేన నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు జనసేన పార్టా 
పొలటికల్ అఫైర్ కమిటీ చైరమాన్ 
నాదెండలు మనోహర్ కి ప్టిటానరోజు 
సందరభాంగా ఆయన పార్టాకి చేస్తిన్న 
సేవలు మరియు జనసైనికులని 
పార్టాలో క్రియాశీలకంగా మలచే తీరు 
అందరినీ కలుప్కొని పోయేతతవాం 

జనసైనికులన మరియు పవన్ కళ్్యణ్ అభిమ్నలన ఎంతగానో ఆకటటాకుంట్నా్నరు. అందుకు 
గాన నాదెండలు మనోహర్ కి ప్టిటానరోజు శుభాకాంక్షలు తెలయజేస్తి వేడుకలన ఘనంగా 
నిరివాంచారు. ఇందులో త్డిపత్రి జనసేన నాయకులు క ఏన్ చారి జిల్లు కార్యక్రమ్ల కమిటీ 
సభ్్యలు మ్దినేని గోపాల కృష్ణ, అల్తిఫ్ మరియు జనసైనికులు ఇమ్మ్, అఖిల్, మ్లక్ భాష, 
గిరి మరియు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

నాదండలు మనోహర్ కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు 
తెలియజేసిన  సాయి శరత్

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పశిచామ గోదావరి 
జిల్లు కార్యదరి్శ వడలుపటలు సాయి శరత్ పి.ఎ.సి 
చైరమాన్ గౌరవనీయులు నాదెండలు మనోహర్ 
న మరా్యదపూరవాకంగా కలసి ఆయనకు 
జనమాదిన శుభాకాంక్షలు తెలయజేశారు.

దరిశి జనసేన ఆధవారయూంలో నాదండలు మనోహర్ జన్మదిన 
వేడుకలు

శతఘ్్న న్్యస్: దరి్శ, నియోజకవర్గ ఇంచార్జి బొట్కు రమేష్ ఆధవార్యంలో 
జనసేన పార్టా పొలటికల్ అఫైర్ కమిటీ చైరమాన్ నాదెండలు మనోహర్ ప్టిటాన 
రోజున ఘనంగా నిరవాహించిన జనసైనికులు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనా్నరు.

జనసేనానిని మరాయూదపూరవాకంగా కలిసిన రెడ్డి 
అప్పలనాయుడు

శతఘ్్న న్్యస్:  మంగళవారం మంగళగిరి 
లోని జనసేన పార్టా కారా్యలయంలో 
జరిగిన విసతితసా్థయి సమ్వేశం తరావాత 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారిని జనసేన 
పార్టా పశిచామగోదావరి జిల్లు అధికార 
ప్రతినిధి, ఏల్రు నియోజకవర్గ ఇంచార్జి 
రడిడు అప్పలనాయుడు మరా్యదపూరవాకంగా 
కలవడం జరిగింది.

గుంటూరు జిల్లు పార్టీ ఆఫీసులో ఘనంగా నాదండలు 
మనోహర్ జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్్న న్్యస్:   గుంటూరు జిల్లు పార్టా 
ఆఫీస్లో ఘనంగా జరిగిన జనసేన పార్టా 
రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైరమాన్ 
నాదెండలు మనోహర్ జనమాదిన వేడుకలు. 
వేడుకలోలు పాల్్గన్న జిల్లు అధ్యక్షుడు గాదె 

వంకట్శవారరావ, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ బోనబోయిన శ్రీనివాస్, రాష్ట్ర కార్యదరి్శ 
షేక్ నాయబ్ కమ్ల్, జిల్లు మహిళ ర్జనల్ కో ఆరిడునేటర్ పారవాతి నాయుడు, 
జిల్లు నాయకులు, వీర మహిళలు మరియు జనసైనికులు.

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

నాదయండ్ల మనోహర్ కు జనమెదన 
శుభాకాయంక్షలు: తాలబతుతిల 

పైడిరాజు

శతఘ్్న న్్యస్: ఉమమాడి ఆంధ్రప్రద్శ్ మ్జీ 
శాసనసభాపతి, జనసేనపార్టా రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమిటీ చైరమాన్ మరియు తెనాల 
నియోజకవర్గ ఇంచార్జి నాదెండలు మనోహర్ కు 
త్లబతుతిల పైడిరాజు హృదయపూరవాక జనమాదిన 
శుభాకాంక్షలు తెలయజేశారు.

అమల్పురయం జనసేన ఆధవార్యంలో ఘనయంగా నాదయండ్ల 
పుటిటీనరోజు వేడుకలు

శతఘ్్న న్్యస్: అమల్ప్రం, జనసేన పార్టా అమల్ప్రం పారలుమెంటర్ గౌరవ అధ్యక్షులు నల్లు 
శ్రీధర్ అధవార్యంలో జనసేన పార్టా పొలటికల్ అఫైర్సు కమిటీ ఛైరమాన్ నాదెండలు మనోహర్ ప్టిటానరోజు 
వేడుకలు పార్టా కారా్యలయంలో ఘనంగా జరిగాయి మఖ్య అతిథిగా డిఎమ్మార్ శేఖర్ పాల్్గన్న 
ఈ కార్యక్రమంలో పార్టా సీనియర్ నాయకులు రూరల్ మండల అధ్యక్షులు లంగోలు పండు, 
అయిత్బతుతిల ఉమ్మహేశవారరావ, మ్జీ మనిసుపల్ చైరమాన్ యాళళు నాగ సతీష్, కంచిపలలు 
అబు్లు, మనిసిపల్ కౌనిసులర్సు ఏడిద శ్రీన, పడాల నానాజీ, డాకటార్ సెల్ రాష్ట్ర కార్యదరి్శ నాగ 
మ్నస, తికకు సరసవాతి, పలలువి, ప్రత్్యష, వాకపలలు శ్రీన, నల్లు వంకట్శవారరావ గారు, ఆరిడుఎస్ 
ప్రసాద్, బండా సతీష్, పరమట చిటిటాబాబు, నల్లు చిన్న, డిఎసెసున్ కుమ్ర్, పోలశెటిటా మహేష్, 
కరిమళళు బాబా, నిమమాకాయల రాజేష్, నిటాటాల్ రాజ, బిందాస్ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

అనయంతపురయంలో ఘనయంగా నాదయండ్ల మనోహర్ 
జనమెదన వేడుకలు

శతఘ్్న న్్యస్:  జనసేన పార్టా పి.ఎ.సి ఛైరమాన్ నాదెండలు మనోహర్ జనమాదినం 
సందర్ంగా జిల్లు నాయకులు పెండా్యల హరి, జిల్లు కార్యదరి్శ కాశెటిటా 
సంజీవరాయుడు ఆధవార్యంలో అనంతప్రం నగరంలోని ప్రభ్తవా సరవాజన 
ఆస్పత్రిలో బ్రెడులు, పండులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది.. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లు 
కార్యదరి్శ చొప్ప చంద్శేఖర్, నగర ప్రధాన కార్యదరు్శలు పెండా్యల చక్రపాణి, రోళలు 
భాసకుర్, నగర కార్యదరి్శ టి. ఎన్ అంజి, నాయకులు కొండిశెటిటా ప్రవీణ్ కుమ్ర్, 
దండు హర్ష్, రమణ, మణి, మహేంద్, లోకష్, తోట మోహన్, మధు, శివ, 
జనసైనికులు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

నాదయండ్ల మనోహర్ కు జనమెదన శుభాకాయంక్షలు: 
మనోజ్ కుమార్

శతఘ్్న న్్యస్: పొన్నల్రు మండలం జనసేన పార్టా 
అధ్యక్షులు కనపరితి మనోజ్ కుమ్ర్ జనసేన పార్టా 
రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైరమాన్ గౌరవనీయులు 
నాదెండలు మనోహర్ కు ప్టిటానరోజు శుభాకాంక్షలు 
తెలయజేశారు. ఈ సందరభాంగా మనోజ్ కుమ్ర్ 
నిజాయితీగల పార్టాలో పని చేస్తిన్నందుకు నాకు 
చాల్ గరవాంగా ఉంది మరియు ఆనందంగా ఉందని 
తెలయ జేశారు. ఎట్వంటి అధికారం లేకపోయినా 
ప్రజల మీద పవన్ కళ్్యణ్ గారికి మరియు నాదెండలు 
మనోహర్ గారికి ఉన్నట్వంటి ప్రేమ మరియు 

అభిమ్నం వలకటటాలేనిది, అధికారంలో ఉన్నవారు కూడా చేయలేని పనలు పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు చేస్తినా్నరు, ఆతమాహత్య చేస్కున్న ఒకొకుకకు రైతు కుట్ంబానికి లక్ష రూపాయల 
చొప్్పన 5 కోట్లు ప్రకటించడం ఎంతో గొప్ప విషయం, వైసీపీ ప్రభ్తవాం అధికారంలో ఉండి 
కూడా.. రైతులన పటిటాంచుకోకుండా ఎంత నిరలుక్షయాంగా వ్యవహరిస్తిందో ప్రజలందరూ 
గమనిస్తినే ఉనా్నరు. రాబోయే రోజులోలు ఈ వైసీపీ ప్రభ్త్వానికి ప్రజలు సరైన గుణపాఠం 
చెబుత్రు, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు జనసేన పార్టా ఎప్్పడు అండగానే ఉంట్ంది. జనసేన 
పార్టా అధికారంలోకి రాగానే పొన్నల్రు మండల్ని్న మన జిల్లులోనే ఆదర్శవంతమైన 
మండలంగా తీరిచాదిదు్దత్మని తెలయజేశారు.

దాకరపు కయండలు కుటయంబానినా పరామర్శయంచిన 
ముదనేపల్ల మయండల జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: కైకల్రు నియోజకవర్గం, మదినేపలలు మండలం, కొతతిపలలు గ్రామంలో 
మన జనసేన పార్టా క్రియశీలక కార్యకరతి, జనసేన పార్టా సభ్యతవాం తీస్కున్న దాకరప్ 
కొండలు శనివారం రామవరప్మోడీ దగ్గర బైక్ యాకిసుడంట్ అయి్య విజయవాడ ప్రభ్తవా 
హాసి్పటలోలు మరణించడం జరిగింది. ఆయన కుట్ంబాని్న జనసేన పార్టా మదినేపలలు 
మండల అధ్యక్షులు వీరంకి వంకయ్య జనసేన పార్టా కృష్ణ జిల్లు సంయుకతి కార్యదరి్శ 
వేల్్పరి నానాజీ, కొతతిపలలు జనసైనికులు పరామరి్శంచారు. ఈ సందర్ంగా వంకయ్య, 
నానాజీ మ్టలుడుత్.. జనసేన పార్టా క్రియశీలక కార్యకరతి మరణించడం బాధాకరం అని 
అయన కుట్ంబానికి జనసేన పార్టా అండగా ఉంట్ంది అని తెలపారు. తవారలో త్మ 
ఆరి్థకంగా కూడా దాకరప్ కొండలు కుట్ంబాని్న ఆదుకుంటాం అని భరోసా ఇచాచారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో మదినేపలలు మండల అధ్యక్షులు వీరంకి వంకయ్య, జిల్లు సంయుకతి 
కార్యదరి్శ వేల్్పరి నానాజీ, కొతతిపలలు జనసైనికులు మ్టలుపూడి మదన్, బోయిన దురా్గ 
రావ, పొన్నమడి ఫణి కుమ్ర్, పాశం శ్రీన, ప్షడప్ సతీష్, స్దాబతుతిల సాయిష్ 
తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

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


గురువారం, 07 ఏప్రిల్ 2022

జోగి రమేష్ హడావిడి తప్ప, జిల్్లల పునరవాభజన వల్ల 
పెడన నియోజకవరాగానికి ఒరగియంద శూన్యం

శతఘ్్న న్్యస్: జోగి రమేష్ ఎంత హడావిడి చేసినా.. 
ఎని్న రా్యలీలు తీసినా.. నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఎల్ంటి 
ప్రయోజనం లేదు. నియోజకవర్గం లోని సమస్యలు 
గాలకొదిలేసి, రోడుడుమీద హంగామ్ చేయడం తప్ప జోగి 
రమేష్ కి ప్రజా సమస్యలపై చితతిశుది్ధ లేదు అని స్పషటాంగా 
అర్థమవతుంది. ఆరో త్ర్కు వచిచానా.. జీత్లు రాక 

ఉదో్యగులు ఉస్రు మంట్నా్నరు. ధాన్యం అమిమా మూడు నెలలైనా ఇప్పటికీ డబు్ రాక రైతులు ఇబ్ంది 
పడుతునా్నరు. కరంట్ చార్జిల బాదుడు సామ్న్యడి నడిడు విరిచింది. నియోజకవర్గంలో త్గునీటి సమస్య 
విలయత్ండవం చేస్తింది. 24 గంటలు ఇస్క దోపిడీ జరుగుత్నే ఉంది.
అని్న సమస్యలన గాలకొదిలేసి అనవసర రా్యలీలు వలలు జనాలకు ఒరిగేద్మిటి జోగనా్న. ఆంధ్రప్రద్శ్ 
ప్రభ్తవాం చేపటిటాన జిల్లుల ప్నరివాభజన కొతతి సమస్యలన, సామ్జిక వరా్గల మీద తీవ్రప్రభావాని్న 
చూపనంది. ప్నరివాభజన కూడా అశాస్త్రీయంగా జరిగింది. ప్రజా సమస్యలన, నిరుదో్యగ సమస్యలన, 
ఉదో్యగుల ఆందోళనలన పకకుదారి పటిటాంచేందుక హడావిడిగా కొతతి జిల్లుల ఏరా్పట్ జరిగింది. 
ప్రభ్తవాం పరిపాలన వికంద్రీకరణ అని పైకి చెబుతునా్న, కొతతి జిల్లుల వలలు వాసతివానికి రవన్్య వ్యయం 
గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ఉదో్యగుల జీత్లు పెంచమని ఆందోళన చేసినప్్పడు రాష్ట్ర ఆరి్థక పరిసి్థతి 
సరిగా లేదని చెబుతున్న వైసిపి ప్రభ్తవాం ఇప్్పడు జిల్లుల పెంప్తో వచేచా రవిన్్య వ్యయాని్న ఎల్ 
సరు్దబాట్ చేసాతిరో కూడా చెపా్పల.
ఈ కొతతి జిల్లుల ఏరా్పట్ వలలు మచిలీపటా్ననికి ప్రతే్యకంగా వచిచాంది ఏమీ లేదు. ఈ పటటాణ ప్రజలు 
కోరుకునేది మచిలీపట్నం పోరుటా. కొతతిగా జిల్లు గురితింప్ కాదు.పకకు రాష్ట్రం అయినా తెలంగాణలో జిల్లుల 
ప్నరివాభజనతో సాధించింది శూన్యం. కొతతి జిల్లులు రాజకీయ నిరుదో్యగులకు కొంత ప్నరావాస 
కంద్రాలుగా ఉపయోగపడాడుయి తప్ప ప్రజలకు ఒరిగింద్మీ లేదు.
చివరగా 13 జిల్లులకు మూడు రాజధానలు అయితే కొతతిగా ఏర్పడబోయే ఇరవై ఆరు జిల్లులకు 6 
రాజధాని కడత్రా? గుంతల రోడులు, వర్షం వసేతి మనిగిపోయే బసాటాండ్ ఉన్న మనకు 26 ఎయిర్ పోరుటాలు 
కడత్రా?
ఇప్్పడు ఆంధ్రప్రద్శ్ ప్రజలకు కావాలసుంది కొతతి జిల్లులు కాదు. సరి కొతతి నాయకుడు. గాడితపి్పన ఆంధ్ర 
ప్రద్శ్ పరిసి్థతిని చకకుదిద్్ద నవ నాయకుడని ఎస్.వి బాబు సమెమాట తెలయజేసారు.

శ్రీ వటిటీకూటి భాస్కరరావు అకాల మరణయం బాధాకరయం
శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన మీడియా విభాగంలో సేవలు అందిస్తిన్న శ్రీ 
వటిటాకూటి చక్రవరితి గారి తండ్రి శ్రీ వటిటాకూటి భాసకుర రావ గారు అకాల 
మరణం చెందడం బాధన కలగించిందని జనసేన పార్టా అధ్యక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో పేరొకునా్నరు. శ్రీ భాసకుర రావ గారు 
ఉపాధా్యయ వృతితిలో ఎంతో క్రమశిక్షణ, బాధ్యతతో పని చేసారు. 
సామ్జిక సేవ మెండుగా కలగివన్న శ్రీ భాసకుర రావ గారు తన 
మరణానంతరం పారి్థవ ద్హాని్న ప్రయోగాల నిమితతిం కాకినాడలోని 
రంగరాయ వైద్య కళ్శాలకు ఇవవామని తన కుట్ంబానికి చెప్పడం 

వారిలోని సామ్జిక స్పృహన తెలుప్తోంది. ఆయన ఆతమాకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడి్న ప్రి్ధస్తి 
వారి కుట్ంబసభ్్యలకు నా ప్రగాఢ సానభూతి తెలుప్తునా్ననని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పేరొకునా్నరు.

జగజీజీవన్ రామ్ జయయంతి – జనసేన నివాళులు
శతఘ్్న న్్యస్: కోనసీమ జిల్లు కంద్ం అమల్ప్రం బుద్ధ విహార్ వద్ద 
గల డాకటార్ బాబు జగ్జివన్ రామ్ విగ్రహానికి జయంతి సందరభాంగా జనసేన 
నాయకులు నివాళ్లు అరి్పంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో మనిసుపల్ మ్జీ 
చైరమాన్ యాళలు నాగ సతీష్, ప్రతిపక్ష నేత ఏడిద శ్రీన, ప్రపాలక జనసేన 
20వ వారుడు కౌనిసులర్ తికాకు సత్య లక్ష్మి, అమల్ప్రం రూరల్ మండలం 
జనసేన పార్టా అధ్యక్షులు లంగోలు పండు, తికాకు ప్రసాద్, తదితరులు 
పాల్్గనా్నరు.

జనసేన ఆధవార్యంలో బాబు జగజీజీవన్ రామ్ విగ్రహ 
ఆవిష్కరణ

శతఘ్్న న్్యస్: మ్జీ ఉపప్రధాని డా. బాబు జగజీజివన్ రామ్ 114వ 
జయంతి సందరభాంగా చెల్లురు గ్రామంలో మంగళవారం బాబు జగజీజివన్ 
రామ్ విగ్రహ ఆవిషకురణ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మఖ్య అధితిగా 
మండపేట నియోజకవర్గ జనసేనపార్టా ఇంచార్జి వేగుళళు లీల్కృష్ణ 
పాల్్గని ఘన నివాళ్లు అరి్పంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లు సంయుకతి 
కార్యదరి్శ దాలపరితి శ్రీనివాస్, చెల్లురు ఎంపీటీసీ గొలలుపలలు అనరాధ, దాసి 
ఈశవారరావ, వల్లురి సత్యప్రసాద్, గొలలుపలలు వంకటరమణ, తల్టం 
వంకట్ష్ మరియు జనసైనికులు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

జారజీపేట గ్రామ సర్పయంచ్ కుటయంబ సభ్్లను 
పరామర్శయంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్: మమిమాడివరం, ఇటీవల అనారోగ్యంతో 
మృతిచెందిన త్ళళురేవ మండలం జారిజిపేట గ్రామ సర్పంచ్ శ్రీమతి 
కోల్ సత్యద్వి కుట్ంబ సభ్్యలన ఓదారిచాన జనసేన నాయకులు. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టా జిల్లు అధ్యక్షులు కందుల దురే్గష్ 
రాష్ట్ర, జనసేనపార్టా పిఏసి సభ్్యలు పిత్ని బాలకృష్ణ, మరియు 
పెదా్దప్రం ఇంఛారిజి తుమమాల బాబు, మండల అధ్యక్షలు అతితిల 
బాబురావ, మరియు గ్రామ నాయకులు పాల్్గనా్నరు.
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