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క్రియాశీలక సభ్యత్వాన్ని నమోదు చేసుకోండి
* ఈ నెల 10వ తేదీన క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు ప్రక్రియ ప్రారంభం
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వం ద్్వరా పార్టీతో అనుబంధం మరంత 
పంపందంచుకోవడానికి ఈ నెల 10 నుండి ప్రారంభమయ్్య మూడవ విడత క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమంలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు చందన వారు 
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వం నమోదు చేసుకుంటారని ఆశిసుతున్నిమని జనసేన 
పార్టీ పీఏసీ సభ్్యలు శ్రీ కొణిదెల న్గబాబు ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నిరు. పార్టీ జండా 
భ్జాన మోసే కార్యకరతుల సంకల్ం, పట్టీదలను జనసేన ఏన్డూ విస్మరంచదు. గతంలో 
సభ్యత్వ నమోదు చేసుకునని వారు రెను్యవల్ చేసుకోవడానికి, కొతతుగా క్రియాశీలక సభ్యత్వం 
పందడానికి ఫిబ్రవర 10 నుండి 28 వరకు అవకాశం ఉంట్ంద. జనసేన పార్టీకి 
కార్యకరతులే వెనుని దనుని, ముఖ్యంగా క్రియాశీలకంగా ఉండే కార్యకరతుల కృషి ఫలితంగానే 
పార్టీ బలంగా ప్రజలోలోకి వెళతుందని విశ్వసిసుతున్నిం. గత రెండు సంవత్సరాలుగా లక్షల 
సంఖ్యలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్్వలు నమోదయా్యయి. ఈ సంవత్సరం కూడా 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు ప్రక్రియ విజయవంతం చేయాలని జనసేన న్యకులను, 
వీర మహిళలను, జన సైనికులను కోరుతున్నిం. ముఖ్యంగా ఈ క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
నమోదు ప్రక్రియలో పార్టీ క్రియాశీలక వాలంటీరలో కృషి మరువలేనిద. కార్యకరతులకు 
భరోసాను కలి్ంచడం మా బాధ్యత. కార్యకరతులు, వార కుట్ంబాలకు భరోసా ఇవ్వడం 
బాధ్యతగా బావించే శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ప్రమాద బీమా ప్రీమియం కోసం తమ వ్యకితుగత 

సంపాదన నుంచి ప్రతీ సంవత్సరం కోటి రూపాయలు “క్రియాశీలక కార్యకరతుల భరోసా భీమా” కోసం ఇసుతున్నిరు. ఇప్టి వరకూ 265 మంద బాధిత కుట్ంబాలకు 5 కోటలో 40 
లక్షల 90 వేల రూపాయలు ప్రమాద భీమా చలిలోంచడం జరగంద. కార్యకరతులు, వారు కుట్ంబాల భద్రత గురంచి ఆలోచించి వ్యకితుగత సంపాదన నుంచి కోటలో రూపాయలు పార్టీ 
కార్యకరతుల కోసం వెచి్చంచే అధ్యక్షుడిగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు తప్ ప్రపంచంలోనే ఇంకొకరు ఉండరు అనేద వాసతువం. విన్తనిమైన ఈ భరోసా రాజకీయ పార్టీలోలో అరుదుగా మాత్రమే 
కనిపిసుతుంద. క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం గత రెండు విడతలు విజయవంతంగా చేపటిటీన క్రియాశీలక వాలంటీరులో, జనసేన న్యకులు, జన సైనికులు, వీర మహిళలు ఈ 
సంవత్సరం కూడా మరంత క్రియాశీలకంగా వ్యవహరసాతురని ఆశిసుతున్నిమని శ్రీ న్గబాబు పేర్కొన్నిరు.

శ్రీమతి వాణీ జయరాం
ఆత్మకు శాంతి చేకూరలి

శతఘ్ని న్్యస్: ప్రముఖ గాయని శ్రీమతి వాణీ జయరాం గార ఆకసి్మక మరణం దగ్భ్రంతి కలిగంచింద,  వార ఆత్మకు శంతి 
చేకూరాలని భగవంతుణిణి ప్రారథిసుతున్నినంటూ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశరు. మన 
తెలుగు భాషతోపాట్ తమిళ, హిందీ, కననిడ, మలయాళ భాషలోలో శ్రీమతి వాణీ జయరాం గారు ఆలపించిన గీత్లు శ్రోతలను 
అమితంగా మెపి్ంచాయి. శంకరాభరణంలో ఆలపించిన పాటలను ఇప్టికీ మరచిపోలేం. అలాగే పూజ, సీత్కోకచిలుక, 
సా్వతి కిరణం లాంటి చిత్రాలోలో గీత్లు శ్రీమతి వాణీ జయరాం గార గాన ప్రతిభను తెలియచేసాతుయి. ఇటీవలే పద్మభూషణ్ 
పురసాకొరానికి ఎంపికైన శ్రీ వాణీ జయరాం గారు ఆ పురసాకొరం సీ్వకరంచకుండానే కనునిమూయడం బాధాకరం. వార 
కుట్ంబానికి న్ ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియచేసుతున్నినని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పేర్కొన్నిరు.

వట్టాం గ్రామాంలో వాంగ 
లక్ష్మణ్ గౌడ్ పాదయాత్ర

శతఘ్ని న్్యస్: న్గర్ కరూనిల్, పల్లో పల్లో ఎగరాలి పవననని జండా రెండవ విడత 
కార్యక్రమంలో భాగంగా బిజినపలిలో మండలం, వటటీం గమంలో వంగ లక్షష్మణ్ 
గౌడ్ శనివారం పాదయాత్ర చేపటాటీరు. కార్యక్రమంలో జనసేన న్యకులతో, 
జనసైనికులతో కలిసి పాదయాత్రగా గమంలో పర్యటించారు.. గమంలోని 
ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుంటూ, పార్టీ సిద్్ధంత్లను ప్రజలకు వివరస్తు.. 
కార్యక్రమానిని ముందుకు సాగంచారు.. ఈ కార్యక్రమంలో న్గర్ కరూనిల్ 
నియోజకవర్గ న్యకులు హార న్యక్, బోటకొ రమేష్, స్ర్య, రాజు న్యక్, 
వంశీ రెడిడి, లింగం న్యక్, బాలకృషణి, మహేష్, అరఫ్, విఘ్నిష్, లోకేష్, మహేష్, 
తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ప్రజా సమసయూలపై జనసేన పోరుబాట 35వ రోజు పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్్యస్: ఏలూరు: ప్రజా సమస్యలపై జనసేన పోరుబాట 35 వ రోజు పాదయాత్రలో భాగంగా శనివారం మధా్యహనిం 
సాథినిక 18వ డివిజన్ వంగాయగూడం లోని అంబేదకొర్ బొమ్మ దగ్గర నుండి జనసేన పోరుబాట కార్యక్రమానిని ఏలూరు 
నియోజకవర్గ ఇన్్చర్జ్ అప్లన్యుడు ప్రారంభంచారు. ఈ సందర్భంగా గడపకు వెళ్లో ప్రజలు ఎదుర్కొంట్నని సమస్యలను 
అడిగ తెలుసుకున్నిరు. డివిజన్ పరధిలోని పణంగ పంట కాలువ కూడుకుపోయి వ్యవసాయద్రులకు నీరందని పరసిథితి 
ఏర్డిందని, రైత్ంగం ఆరోపించారు. కెన్ల్ నుండి వంగాయ గూడం, పంట కాలువ మునిగపోయిందని, డివిజన్ పరధిలో 
త్రాగునీరు అందక, ప్రజలు ఈ సందర్భంగా జనసేన నియోజకవర్గ ఇన్్చర్జ్ దృషిటీకి తీసుకెళలోగా, దీనిపై రెడిడి అప్లన్యుడు 
స్ందస్తు గత 20 సంవత్సరాలుగా ఏలూరు నగరానిని పరపాలిసుతునని ఎమె్మలే్య ఆళలో న్ని కానీ, నగర మేయర్, కార్్రేటర్ 
కూడా డివిజన్ సమస్యలను పటిటీంచుకోకుండా ప్రజా సంక్షేమానిని గాలికి వదలేసారని రెడిడి అప్ల న్యుడు ఆరోపించారు. 
తక్షణం డివిజన్ లోని ప్రజల ఎదుర్కొంట్నని సమస్యలు పరషకొరంచకపోతే జనసేన పార్టీ తరఫున ఉద్యమం చేపడత్మని 

ఆయన పాలకులను హెచ్చరంచారు. ముఖ్య అతిథిగా మాజీ డిపూ్యటీ మేయర్ శిరపలిలో శివరామకృషణి ప్రసాద్ హాజరయా్యరు.. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన ఏలూరు నగర అధ్యక్షులు 
నగరెడిడి నరేష్, నగర ఉపాధ్యక్షులు సుందర నీడి ప్రసాద్, ప్రధాన కార్యదరుశులు పలిలో విజయ్, అధికార ప్రతినిధి అలులో సాయి చరణ్, మహిళ్ 1టౌన్ అధ్యక్షురాలు కె. సుజాత, మహిళ్ 
సంయుకతు కార్యదరశు ప్రమీల రాణి, కార్యదరశు కందుకూర ఈశ్వరరావు,ఎట్ంచి ధరే్మంద్ర, కోశధికార పైడి లక్షష్మణ రావు, ఫ్్యన్్స ప్రెసిడంట్ దోసపరతు రాజు, న్యకులు నిమ్మల 
శ్రీనివాసరావు, బోండా రాము న్యుడు, వీరంకి పండు, గెడడిం చైతన్య డివిజన్ న్యకులు భూపతి ప్రసాద్, పంటయ్య, లహర్, సురేంద్ర, సన్్యసిరావు, క్ంతి, కర్ర పవన్ కుమార్, పలిలో 
విజయ్, భూపతి ప్రసాద్, ద్సర బాబి జనసేన న్యకులు, కార్యకరతులు పాల్్గన్నిరు.

ఏలూరు: జనసేన ఆధ్వర్ాంలో ఉచిత మెగా వైద్ శిబిరాం
శతఘ్ని న్్యస్: ఏలూరు: జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో శనివారం సాథినిక 5వ డివిజన్ 
న్గేంద్ర కాలనీలో ప్రైవేట్ మెడికల్ ప్రాకీటీషనర్్స కమూ్యనిటీ హాల్ నందు ఆశ్రమం 
వైదు్యల సహకారంతో ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు. ఈ మెగా వైద్య శిబిరంలో 
ఆశ్రమ ఆసుపత్రి వైదు్యలు డాకటీర్ వినీత జనరల్ మెడిసిన్, ఆరోథిపడిక్ వైదు్యలు డా. 
అచు్యత రామసా్వమి, కంటి వైద్య నిపుణులు డాకటీర్. న్గఆకిల, కంటి వైద్య నిపుణులు 
అనురాగ్, ప్రస్తి వైదు్యలు డాకటీర్ విష్ణివర్ధని, వైషణివి రోగులను పర్క్ంచి మందులను 
ఉచితంగా అందజేశరు. ఈ సందర్భంగా జనసేన పార్టీ ఏలూరు నియోజకవర్గ ఇన్్చరజ్ 
రెడిడి అప్లన్యుడు మాటాలోడుతూ పేద, మధ్యతరగతి, బలహీన వరా్గల ప్రజలకు 
ఆరోగ్యం పటలో భద్రత కలి్ంచాలనని దేశంతో పార్టీ అధినేత స్చనల మేరకు ఏలూరు 
నియోజకవర్గంలో పలు ప్రాంత్లను తీసుకొని, ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతునని 
ప్రజలకు ఉచిత వైద్యం అందంచాలని లక్షష్ంతో ఈ ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరానిని ఏరా్ట్ 
చేసినట్లో తెలిపారు. ఇంకా ఏమైన్ సమస్యలు ఉంటే మంగళవారం ఉదయం పి.ఎం.పి 

కమూ్యనిటీ హాల్ నుండి ఆశ్రమం ఆసుపత్రికి రోగులను తీసుకువెళ్లో అకకొడ పర్క్షలు జరపి అవసరమైన మందులు అందజేసి, తిరగ వార ఇళలోకు చేరవేయడం జరుగుతుందన్నిరు.. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ నగర అధ్యక్షుడు నగ రెడిడి కాశి నరేష్, ఉపాధ్యక్షులు సుందరనీడి ప్రసాద్, ప్రధాన కార్యదరశు సరద రాజేష్ అధికార ప్రతినిధి అలులో సాయి చరణ్, 
కోశధికార పైడి లక్షష్మణరావు, కార్యదరశు కందుకూర ఈశ్వరరావు, ఎటించి ధరే్మంద్ర, సరళ, బొత్స మధు న్యకులు వీరంకి పండు, రెడిడి గౌర్ శంకర్, బోండా రాము న్యుడు, 
నిమ్మల శ్రీనివాసరావు వీర మహిళలు 1టౌన్ మహిళ ప్రెసిడంట్ కోలా సుజాత తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

ఎస్సీ, ఎస్టీలకు జనసేన అండగా ఉంటంది: కనపర్తి మనోజ్ కుమార్
శతఘ్ని న్్యస్:  కొండపి: ఎసీ్స, ఎసీటీలకు అండగా జనసేన పోరాటం కార్యక్రమానిని ప్రకాశం జిలాలో, 
కొండపి నియోజకవర్గం, పననిలూరు మండలం, అగ్రహారం సంటరోలో పననిలూరు మండల జనసేన 
పార్టీ న్యకులు కనపరతు మనోజ్ కుమార్ అంబేదకొర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళలు అర్ంచి 
ప్రారంభంచారు. ఈ సందర్భంగా మనోజ్ కుమార్ మాటాలోడుతూ ఆంధ్ర రాష్టంలో ఎసీ్స ఎసీటీల పరసిథితి 
అద్్వన సిథితిలో ఉంద, ముఖ్యంగా పననిలూరు మండలంలో వైసిపి ప్రభ్త్వం వలన ఈరోజు ఎసీ్స 
ఎసీటీలు కనీనిటీమయం అయా్యరు, అభవృద్ధకి ఆమడ దూరంలో ఎసీ్స, ఎసీటీలు ఉన్నిరు, కార్్రేషన్ 
నిధులు లేకుండా, మౌలిక సదుపాయాలు కలి్ంచకుండా, సరైన విద్య వసతులు లేకుండా, మెరుగైన 
ఆరోగ్య పరసిథితులు చూపించకుండా, ప్రభ్త్వం నుండి చటటీ ప్రకారం రావలసిన నిధులు మరయు 
సంక్షేమ పథకాలు ఇవ్వకుండా చేసి, కనీసం ఎసీ్స ఎసీటీ కాలనీలో సిసి రోడులో వేయకుండా, డ్రైనేజీలు 
నిర్మంచకుండా, నీటి సదుపాయం కలి్ంచకుండా, భూమిలేని నిరుపేదలకు భూమి ఇవ్వకుండా, చినని 
చినని వా్యపారాలు పట్టీకోవాలని కార్్రేషన్ చుటూటీ తిరగన నిధులు లేవు అని వెనకికొ పంపిస్తు, ఎసీ్స 
ఎసీటీలను అమాయకులను చేసి ఈ వైసీపీ ప్రభ్త్వం ఆడుకుంట్ంద. పననిలూరు మండలంలో ఎసీ్స 
ఎసీటీలకు జనసేన పార్టీ అండగా ఉంట్ంద, నెలూలోరు పారలోమెంట్ టిడిపి అధికార ప్రతినిధి గోచిపాతల 
మోషే, అదేవిధంగా కొండపి నియోజకవర్గం టిడిపి న్యకులు గటిటీబోయిన మలిలోకారుజ్న యాదవ్ 
కూడా జనసేన చేసుతునని పాదయాత్రకు సంఘీభావం తెలపడం జరగంద, ఈ కార్యక్రమంలో పిలిలోపోగు 

పీటర్, సింగయ్య, అశోక్, సుబ్రహ్మణ్యం న్యుడు, మహబూబ్ బాష్ట, సుంకేశ్వరం శ్రీను, తిరుమలరెడిడి పాల్్గని విజయవంతం చేయడం జరగంద.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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

అమరవతి జనసేన మాండల కమిటీ నియామకాం
శతఘ్ని న్్యస్: గుంటూరు: జనసేన పార్టీ అమరావతి మండల కమిటీ నియామకం 
శనివారం జరగంద. కార్యక్రమంలో భాగంగా గమకమిటీ అధ్యక్షులుగా వాకా అఖిల్ 
ను నియమించడం జరగంద. వైస్ ప్రెసిడంట్ గా రాయి సత్యన్రాయణ మర్క వైస్ 
ప్రెసిడంట్ కోటి సుబాబారావు, ప్రధాన కార్యదరశులుగ కొల శ్రీనివాసరావు, పసుపులేటి 
రాంబాబు, బుర్రి న్గేశ్వరరావు, ఆరు ముళ్ళ రోహిత్ బాబు, షేక్ నబిష, కార్యదరుశులు 
గంపల హర, పరుమళ్ళ చినని ఎరుకలయ్య, చలాలో కోటేశ్వరరావు, అపి్కటలో యాలాద్రి, 
తోట శ్రీనివాసరావు, సంయుకతు కార్యదరశులు మేకల శ్రీను, ఆవుల వీర వసంతరావు, 
ఆరెకటలో కృషణి, జనుముల న్గరాజు, షేక్ అలీ, బంకా శరబాబు లను నియమించడం 
జరగంద.

ధ్వజస్ాంభ ప్రతిష్ట కార్క్రమాంలో పాల్గొన్న గాదె
శతఘ్ని న్్యస్: గుంటూరు తూరు్ నియోజగవర్గం, నెహ్రునగర్ ‘జీరో’ లైన్ మోతిలాల్ నగర్ నందు వేంచేసి ఉనని శ్రీ 
సీత్రామాంజనేయ దేవసాథినం నందు ధ్వజసతుంభ ప్రతిషటీ కార్యక్రమంలో భాగంగా చుండూరు రామకృషణి ఆహా్వనం 
మేరకు జనసేన పార్టీ జిలాలో అధ్యక్షులు గాదె వెంకటేశ్వరరావు, అడపా మాణికా్యలరావు, శిఖా బాలు, మధు లాల్, 
భూషయ్య పాల్్గనడం జరగంద.

చేజర్ల గ్రామాంలో జనసేన గ్రామ స్థాయి 
సమావేశాం

శతఘ్ని న్్యస్: నకరకలులో 
మండలం, చేజరలో గమంలో 
శనివారం జనసేన గమ కమిటీ 
సమావేసం జరగంద. సమావేసంలో 
భాగంగా నియామకం జరగంద. 

అదేవిధంగా కొతతు ఓట్లో చేరుపు్లు గురంచి బూత్ కమిటీ గురంచి చర్చంచడం 
జరగంద. ఈ కార్యక్రమంలో చేజరలో గమ కమిటీ సభ్్యలు ప్రధాన కార్యదరశు యు. 
కోటేశ్వరరావు ఆర్ రంగారావు కె.వెంకట్రావు జి వీరేంద్ర పి శ్రీను రామారావు ఎన్ 
రాంబాబు, న్యకులు, కార్యకరతులు, జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

బిజినెస్ ఎక్సలెన్్స అవార్డ్ అాందుకొన్న డాక్టర్ 
మాధవ రెడ్డ్

శతఘ్ని న్్యస్: తెలంగాణ 
ముదుదుబిడడి, జనసేన షేర్, 
లింగంపలిలో నియోజకవర్గ 
జనసైనికుడు డాకటీర్ మాధవ 
రెడిడి శనివారం విజయవాడలో 
జరగన నేషనల్ అవార్డి ఫర్ 
బిజినెస్ ఎక్సల్న్్స అవార్డి 
ఆంధ్రప్రదేశ్ గవరనిర్ 
బిశ్వభూషణ్ హరచందన్ చేతుల 

మీదుగా తీసుకోవడం జరగంద. ఇలాంటి విజయాలు మరెనోని అతని చంతకు చేరాలని 
మనస్ఫూరతుగా కోరుకుంటూ జనసేన పార్టీ హుసానిబాద్ నియోజక వర్గం తరుపున 
శుభాకాంక్షలు తెలియచేయడంజరగంద. అలాగే మాధవ రెడిడి సేవలు పేద ప్రజలకు 
చేరాలని ఆకాంక్ంచారు.

చిరాంజీవి అన్నదాన సత్రాం దా్వర అన్న 
ప్రస్దాం వితరణ

శతఘ్ని న్్యస్: రాజోలు: అంతరే్వదలో శ్రీ 
లక్ష్మీ నరసింహ సా్వమి కళ్్యణ వేడుకలు 
ఘనంగా జరగాయి. మహోత్సవాలలో 
భాగంగా తరలి వచి్చన భకుతులకు 
అననిద్న సత్రం ద్్వరా ఎనోని వ్యయ 
ప్రయసాలు కూర్చ భకుతుల సౌకరా్యరథిం 
ఉచిత అననిప్రసాద కార్యక్రమం 
నిర్వహించారు. అననిద్న ఆర్గనైజర్ మెగా 
అభమాని వులిశెటిటీ లక్షష్మణరావు, తనతో 

పాట్ నియోజకవర్గంలో గల గమసుతులందరనీ కార్యక్రమంలో భాగసా్వమ్యం చేసి ఈ 
కార్యక్రమానిని నిర్వహించారు. గమసుతులు మరయు మెగా అభమానుల సహకారంతో 
ముందుకు సాగుతునని లక్షష్మణరావుకు మర్కకొసార రాజోలు నియోజకవర్గ జనసేన 
తరపున హృదయ పూర్వక ధన్యవాద్లుతెలిపింద.

విదా్ర్థాని మృతికి కారణమైన వార్ని వాంటనే 
సస్పాండ్ చేయాలి

శతఘ్ని న్్యస్: భంసా: 
సారంగాపూర్ మండల జామ్ 
బాలికల వసతి గృహంలో 
చదువుతునని 5వ తరగతి 
విద్్యరథిని మృతికి కారణమైన 
వారని జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి 
ఆదలాబాద్ జిలాలో న్యకులు 

సుంకెట మహేష్ బాబు డిమాండ్ చేసారు. సుంకెట మహేష్ మాటాలోడుతూ పిలలోలకు 
ఆటల పోటీలు నిర్వహించే సమయంలో పిలలోల ఆరోగ్య పరసితుతి తెలుసుకొని, వైద్య 
నిపుణుల పర్యవేక్షణలో క్రీడలు చేయాలి. కాని ఇకకొడ పూరతు సాథియిలో నిరలోక్షష్ం 
కారణంగా అమాయక విద్్యరథిని ప్రాణం బలి అయి్యంద. వసతి గృహంలో అధికారుల 
పర్యవేక్షణ బాధ్యతలను పూరతుగా విస్మరంచారు. ప్రభ్త్వం కూడా వసతి గృహలపై 
నిరలోక్షష్ంగా వున్నిరు. రాష్టంలో ఎకకొడ చూసిన్ అదెదు భవన్లు, భోజన్లు, వసతులోలో 
లోపాలు కనపడుతునని పటిటీంచుకోవడం లేదు. కాబటిటీ ప్రభ్త్వం వెంటనే విద్య వ్యవసథిలో 
మెరుగైన విద్య, వసతులు, కలి్ంచాలని డిమాండ్ చేసుతున్నిం. లేని యెడల ప్రభ్త్వం 
మెడలు వంచే విధంగా పోరాటాలు చేసాతుమని హెచ్చరసుతున్నిం.

తాళ్ళరేవు మాండలాంలో పితాని సుడ్గాలి పర్టన
శతఘ్ని న్్యస్: ముమి్మడివరం: రాష్ట జనసేన పార్టీ 
రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభ్్యలు మరయు 
ముమి్మడివరం నియోజకవర్గం ఇంచార్జ్ పిత్ని 
బాలకృషణి త్ళ్ళరేవు మండలం, పి.మలలోవరం 
గమంలో సుడిగాలి పర్యటన చేస్తు… పలువుర 
బాధితులను పరామరశుంచారు. పి.మలలోవరం 
గమంలో ఇటీవల అన్రోగ్యంతో మరణించిన 
కాటం స్ర్య కుమార వార కుట్ంబ సభ్్యలను 

పరామరశుంచారు. అనంతరం అన్రోగ్యంతో మరణించిన పాయసం వెంకటేశ్వర 
కుట్ంబ సభ్్యలను పరామరశుంచారు. అదేవిధంగా అన్రోగ్యంతో మరణించిన 
ఏడిద వెంకనని వార కుట్ంబ సభ్్యల పరామరశుంచారు. అదేవిధంగా అన్రోగ్యంతో 
మరణించిన గోనుమడతల వెంకట స్రమ్మ కుట్ంబ సభ్్యలు పరామరశుంచారు. 
అనంతరం అన్రోగ్యంతో మరణించిన కోణం వెంకట నరసమ్మ కుట్ంబ సభ్్యల 
పరామరశుంచారు. ఇంకా జారజ్ పేట గమానికి చందన ఇటీవల అన్రోగ్యంతో 
మరణించిన మేటి పళ్లో వెంకటలక్ష్మి కుట్ంబ సభ్్యలు పరామరశుంచారు. అనంతరం 
నీలపలిలో గమానికి చందన పిలిలో సతితుబాబు కుమారెతు పిలిలో శ్రావణి ఇటీవల అన్రోగ్యంతో 
మరణించారు వార కుట్ంబ సభ్్యలు పరామరశుంచారు. మరయు ముమి్మడివరం 
మండలం చేయ్యరు గునేనిపలిలో గమానికి చందన గాలి దేవర చినని మరణించారు వార 
కుట్ంబ సభ్్యలను పరామరశుంచారు వీర వెంట మండల అధ్యక్షులు అతితులి బాబురావు 
వేగ ప్రసాద్, కాటం సతితుబాబు, సుందరపలిలో సత్యన్రాయణ, కొము్మజు సుబ్రహ్మణ్యం, 
వేంటిపలిలో బుజిజ్, కనీనిడి న్ని, గుత్తుల బాలకృషణి, ధూళ్పూడి సురేంద్ర, ఆన్ల గంగ, 
అబిబారెడిడి భార్గవ, పోశం చట్టీ రామకృషణి, దూలపూడి సుధాకర్, మేటిపలిలో రాజా, తవులూర 
శ్రీను, కాలా సతితుబాబు, కాకి దనేష్, పాలికి గోవింద్, పిలిలో మహేష్, పాలికి సతీష్, దంగేటి 
స్రబాబు, పమా్మడి ఆదన్రాయణ, ముమి్మడివరం మండల అధ్యక్షులు గొలలో కోటి 
వెంకనని బాబు, గాలి దేవర బులిలో, జి.జి.ఆర్ న్యకులు, కార్యకరతులు పాల్్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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

నరస్పురాం: జనసేనలో చేర్కలు
శతఘ్ని న్్యస్: నరసాపురం: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు, జనసేన పార్టీ సిద్్ధంత్లు 
మరయు బొమి్మడి న్యకర్ న్యకత్్వనికి ఆకరషితులై నరసాపురం పటటీణం 13వ వారుడికి చందన ఎం.డి జర్న 
మరయు ఎం.డి. వలీ, టీడీపీ నుంచి 26వ వారుదుకి చందన బంగారు సుబ్రమణ్యం, వైసీపీ నుంచి నరసాపురం 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచారజ్, పీఏసీ సభ్్యలు మరయు రాష్ట మత్సష్కార వికాస విభాగ ఛైరె్మన్ బొమి్మడి 
న్యకర్ ఆధ్వర్యంలో జనసేన పార్టీలో చేరారు. ఈ కార్యక్రమంలో కోటిపలిలో వెంకటేశ్వరరావు, జకకొం బాబిజ్, 
వలవల న్ని, ఆకన చంద్రశేఖర్, కొలాలోటి గోపీకృషణి, వాత్డి కనకరాజు, గంట కృషణి, బందెల రవీంద్ర, తోట న్ని 
నిపు్లేటి త్రకరామారావు, తోట అరుణ, కొపా్డి కృషణివేణి , పోలిశెటిటీ నళ్ని, అంబటి అరుణ, గాద ఆదబాబు 
మరయు నియోజకవర్గ న్యకులు జన సైనికులు వీర మహిళలు తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

పెద్దపాలెాంలో జనాంకోసాం జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: ఆమద్లవలస నియోజకవర్గం, సరుబుజిజ్లి మండలం, పదదుపాల్ం గమంలో ఆమద్లవలస నియోజకవర్గ 
ఇంచార్జ్ పేడాడ రామో్మహన్ రావు ఆధ్వర్యంలో ఇంటి ఇంటికి వెళ్లో జనసేన పార్టీ సిద్దుంత్లు, షణు్మఖ వ్్యహం, అధినేత 
కౌలు రైతులకి అండగా నిలబడే విధానం మరయు నియోజకవర్గంలో పార్టీ గెలిసేతు ప్రజల పక్షాన నిలబడి చేసే పనులు వివిధ 
అంశలుతో కరపత్రం రూపంలో జనం కోసం జనసేన కార్యక్రమంతో వివరంచి, గమంలో ప్రజలు ఎదురుకుంట్నని 
సమస్యలు తెలుసుకొని, ఆ సమస్యల పరష్టకొరానికి తన వంతు కృషి చేసాతును అని హామీ ఇచా్చరు, ఆయనతో పాట్గా 
నియోజకవర్గ న్యకులు పైడి.మురళ్ మోహన్, మండల న్యకులు మురాల మిననిరావు, మూడడలో సత్యన్రాయణ, 
గణేష్, కోటి, రాధాకృషణి, సాగర్, కృషణి, తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

జనసేన కార్కర్ల ఆత్్మయ పలకర్ాంపు 9వ రోజు
శతఘ్ని న్్యస్: గాంధీనగర్ నెలూలోరు రూరల్ లో జనసైనికుల అభమాన్లు మరువలేము.. అంటూ జనసేన 
ప్రధాన కార్యదరశు గునుకుల కిషోర్ గత ఎనిమిద రోజులుగా జనసేన కార్యకరతుల ఆతీ్మయ పలకరంపులో 
భాగంగా శనివారం సాథినిక 29వ డివిజన్ నందు ఖలీల్ బాయ్ ని కలిసి వార కుట్ంబ సభ్్యల మదదుతు 
కోరుతూ ఇరుగుపరుగు వారని జనసేన పార్టీకి ఓట్ వేయాలి్సందగా అభ్యరథించారు. ఈ సందర్భంగా 
వారు మాటాలోడుతూ.. గత సార్వత్రిక ఎనినికలలో జనసేన పార్టీని ముందుండి నడిపిన గాంధీనగర్ వాసులకు 
అభనందనలు. చతతు సేకరంచే బండులో రెండు వారాలకు ఒకసార వసుతున్నియి, డ్రైనేజి కాలవలు వ్యరా్ధలతో 
పంగ పరులోతున్నియి ప్రజాధనంతో నిర్మంచిన పారుకొ నిర్వహణ లోపంతో పాడుబడిపోతుంద. ఒకకొసార 
ప్రభ్త్వ పధకాలు ఎతితు వేసేతు ఎనిని అర్హత పత్రాలు చూపిన్ మలీలో తిరగ ఇచే్చ పరసిథితి లేదు. వైసిపి వైఫలా్యల 
గురైన ప్రజలు ఆలోచించి ఈ సార మూడవ ప్రత్్యమా్యనికి అవకాశం ఇవా్వలని జనసేన పార్టీ గాజు గాలోసుకి 
అవకాశం ఇసేతు జనసేన న్యకులు అభవృద్ధ పథంలో నడిపించగలరని పవన్ కళ్్యణ్ గార ఆశయ సాధనకు 
పని చేసే మా న్యకులు ప్రజలకు సుపరపాలన అందసాతురని తెలిపారు. 29వ డివిజనోలో జరగన ఈ డోర్ ట్ 
డోర్ కాంపిటీన్ లో కిషోర్ తో పాట్ ఖలీల్ భాయ్, న్రాయణ, భాను, ఇంతియాజ్, ప్రశంత్ గౌడ్, ప్రసనని, 
హేమచంద్ర యాదవ్, అలేక్, మౌనిష్ తరుణ్ తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

వారహి సైకిల్ వర్షన్ ర్లీజ్
శతఘ్ని న్్యస్: నెలూలోరు: జనసేన పార్టీ సింబల్ ను పవన్ కళ్్యణ్ ఫోటోను గతంలో 
ప్రజలోలోకి తీసుకెళ్లో విధంగా జనసేన సైకిల్్స ను మారెకొటోలోకి విడుదల చేసిన మాదవ్, 
వారాహి సైకిల్ వరషిన్ ను జనసేన జిలాలో ప్రధాన కార్యదరశు గునుకుల కిషోర్ శనివారం 
నెలూలోరు లో రలీజ్ చేశరు. ఈ సందర్భంగా వారు మాటాలోడుతూ.. దుషటీ శిక్షణకు 
అవత్రమెతితున అమ్మ వారాహి పేరుతో రాష్టంలో అరాచక శకుతులను రూపుమాపేందుకు 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారు వారాహి వాహనంపై బయలుదేరారు.. అదే రంగులను 
ఉపయోగస్తు జనసేన పార్టీ సింబల్ గాజు గాలోసుని, పవన్ కళ్్యణ్ గారని సైకిల్ పై 
ముద్రిస్తు వారాహి సైకిల్ వరషిన్ సుధా మాధవ్ లాంచ్ చేయటం సంతోషంగా ఉంద. 
జనసేన పార్టీ పైన ఉనని నమ్మకానిని పవన్ కళ్్యణ్ గార అభమాన్నిని ముందుకు 
తీసుకెళ్లోందుకు ఇలాంటి ప్రయోగం అభనందనీయం. ఎంతో వ్యయంతో కూడుకునని 
పని ద్ద్పుగా ఒకసార ఈ మోడల్ తయారు చేయాలంటే 500 సైకిళ్ళ పైగా ఆరడిర్ 
చేయాలి్స ఉంద. జనసేన మీద పవన్ కళ్్యణ్ గార మీద అభమానంతో డబుబా ల్కకొ 
చేయకుండా ఎట్వంటి వతితుడికి తల్గ్గకుండా జనసేన ముందుకు తీసుకెళతునని వారకి 
శుభాభనందనలు. జనసైనికులు జనసేన మదదుతు ద్రులు అందరూ కూడా ఒకసార 
సుబేద్ర్ పేట నందు గల వార వార సైకిల్ ష్టప్ కి విచే్చసి వారని ఆదరంచాలి్సందగా 
కోరుకుంట్న్నిను అని తెలిపారు.. నెలూలోరు సిటీ సుబేద్ర్ పేట నందు గల వార సైకిల్ 
ష్టప్ నందు జరగన ఈ కార్యక్రమానికి గురుకుల కిషోర్ తో పాట్ ప్రశంత్ గౌడ్, 
అలేఖ్, కంధర్, హేమ చంద్ర యాదవ్, ప్రసనని తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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

పలుకుటంబాలను పరామర్శంచిన లోకం మాధవి
శతఘ్ని న్్యస్: నెలిలోమరలో నియోజకవర్గ న్యకురాలు లోకం మాధవి పూసపాటిరేగ మండలంలోని, 
లంకలపలిలోపాల్ం గమంలో గురువారం జరగన అగని ప్రమాదంలో సర్వం కోలో్యిన బాధిత 
కుట్ంబాలను పరామరశుంచి నిత్్యవసర సరకులు అందంచి బాధిత కుట్ంబాలకు అండగా ఉంటాం అని 
భరోసా కలి్ంచారు. అలానే డంకాడ మండలం, డి.ముంగనపలిలో పంచాయతీకి చందన రెండు కుట్ంబాలు 
ఆటోలో ప్రయాణిసుతుండగా ఆటో బోలాతు పడి బలమైన గాయాలయ్యయనని విషయం తెలుసుకొని, శనివారం 
వారని కలసి ఆసరాగా చకుకొ రూపంలో ఇవ్వడం జరగంద, పూసపాటిరేగ మండలం పరా పురంకి చందన 
జనసైనికుడు ప్రమాదవశతుతు బైక్ ఆకి్సడంట్ లో మరణించడం వలన బాధిత కుట్ంబానిని పరామరశుంచి, 
మేము ఉన్నిం అని వాళ్ళ అమ్మ గారకి భరోసా కలి్ంచి, ఆ కుట్ంబానికి నగదు సాయం అందంచటం 
జరగంద. ఆ మార్గం మధ్యలో పయనిసుతునని వారతో కలసి మాటాలోడిన మాధవి కరువు పని చేసుకుంట్నని 
వారతో కలసి వార సమస్యలను అడిగ తెలుసుకున్నిరు, ఈ ప్రభ్త్వం మరయు గత ప్రభ్త్వ పాలకులు 
తమని పూరతుగా విస్మరంచారు అని వారు వాపోయారు, తమ బిడడిలకి ఉపాధి అవకాశలు దొరకటేలోదు అని 
తెలియచేసారు, అలానే లంకపలిలోలో రైతులతో మాటాలోడిన మాధవి వార సమస్యలు విని వారకి పంట 
పలాలకి రావాలి్సన నీరు పూరతుగా చంప నద ద్్వరా వ్యరథిం అవుతుంద అని, రామతీర్ధం ప్రాజక్టీ లు 
పూరతు కాకనే ప్రజలు ఈ అవసథిలు పడుతున్నిరు అని ఈ ప్రభ్త్్వనిని వచే్చ ఎనినికలోలో గదేదు దంచాలి అని 
పిలుపునిచా్చరు.

ఆడార్ శ్రీనును పరమర్్శాంచిన మేడ గురుదత్
శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకొండ మండలం, శ్రీరంగపటనిం గమనికి చందన ఆడార శ్రీను పలం 
పనులు చేసుతుండగా పడ పాము కాట్కు గురయా్యరు. సాథినిక జనసైనికుల ద్్వరా విషయం తెలుసుకునని రాజానగరం 
నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ & ఐక్యరాజ్య సమితి అవారుడి గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ జనసేన పార్టీ తరుపున వారని 
కలిసి మనోధైరా్యనిని కలి్ంచడం జరగంద. ఈ కార్యక్రమంలో కోరుకొండ మండల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు మండపాక 
శ్రీను, కోరుకొండ మండల ప్రధాన కార్యదరశు వీరపురాజు పోసిబాబు, కోరుకొండ మండల ప్రధాన కార్యదరశు కోలా జాన్ 
ప్రసాద్, మండపాక మురళ్, చలాలో ప్రసాద్, శ్రీరంగపటనిం జనసేన పార్టీ కమిటీ ప్రెసిడంట్ గంగాధర్, తనీనిరు త్త్జీ, 
కొన్ల రాజు, ముత్్యల రతనిజీ,పులసల సా్వమి, అడపా కృషణి, కొన్ల కోటి బాబు, గొలలోకోటి వెంకటేశ్వరావు, జాజుల 
శంకరయ్య, లైటింగ్ బాబిజ్ తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

తాండ్రిని పోగొట్్టకున్న చిన్్నరులకు ఆర్థాక సహాయాం అాందాంచిన మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్
శతఘ్ని న్్యస్:  రాజానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకొండ మండలం, శ్రీరంగపటనిం గమానికి చందన జనసేన 
పార్టీ క్రియాశీలక సభ్్యడు జానకి దురా్గ గుండపోట్తో చనిపోయారు. విషయం తెలుసుకునని రాజానగరం 
నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ & ఐక్యరాజ్యసమితి అవారుడి గ్రహీత శ్రీ మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ వార 
ఇంటికి గమ జనసైనికులతో వెళ్లో వార కుట్ంబానిని పరామరశుంచారు. అనంతరం ఆయన మటాలోడుతూ 
మాటాలోడుతూ దురా్గ గారు (36) సంవత్సరాలకే చనిపోవడం చాలా దురదృషటీకరం.. అని వార కుట్ంబానికి 
ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఆ నిరుపేద కుట్ంబానికి జనసేన పార్టీ తరుపున ₹5000 రూపాయలు ఆరథిక 
సహాయం అందంచి వారకీ జనసేన పార్టీ ఎలలోపు్డు అండగా ఉంట్ంద అని భరోసా ఇవ్వడం జరగంద. ఈ 
కార్యక్రమంలో కోరుకొండ మండల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు మండపాక శ్రీను, కోరుకొండ మండల ప్రధాన 
కార్యదరశు వీరపురాజు పోసిబాబు, కోరుకొండ మండల ప్రధాన కార్యదరశు కోలా జాన్ ప్రసాద్, మండపాక 
మురళ్, చలాలో ప్రసాద్, శ్రీరంగపటనిం జనసేన పార్టీ కమిటీ ప్రెసిడంట్ గంగాధర్, తనీనిరు త్త్జీ , కొన్ల 
రాజు, ముత్్యల రతనిజీ, పులసల సా్వమి, అడపా కృషణి, కొన్ల కోటి బాబు, గొలలోకోటి వెంకటేశ్వరావు, జాజుల 
శంకరయ్య, లైటింగ్ బాబిజ్ తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

క్రియాశీలక సభ్యత్వ అవగాహన కార్యక్రమం
శతఘ్ని న్్యస్: పామర్రు నియోజకవర్గం: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపుమేరకు మూడవ విడత 
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వ ప్రచార కార్యక్రమం కృష్టణిజిలాలో, పామర్రు నియోజకవర్గం, పామర్రు టౌన్ 
లో మొదట రోజు పామర్రు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో చేయడం జరగంద. ఈ సందర్భంగా 
పామర్రు నియోజకవర్గ జనసేన ఇంచార్జ్ త్డిశెటిటీ నరేష్ మాటాలోడుతూ.. జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వం 
జనసైనికులు, వీరమహిళల భద్రతతో పాట్ వార కుట్ంబాలకు కొండంత భరోసా ఇసుతుంద. పార్టీ 
కార్యకరతులను కుట్ంబ సభ్్యలుగా భావించే ఏకైక న్యకుడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు. వారకి ఎలాంటి ఆపద 
వచి్చన్ ఆయన చలించిపోత్రు. పార్టీ కార్యకరతులు, వార కుట్ంబాలోలో భరోసా నింపే క్రమంలో రెండేళలో క్రితం 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ ప్రక్రియ ప్రారంభంచారు. దేశంలో మరే రాజకీయ పార్టీ చేయని, చేయలేని కార్యక్రమం 
ఇద. దేశ చరత్రలో కార్యకరతులకు రూ. 5లక్షల ప్రమాద బీమా, రూ. 50 వేల మెడికల్ ఇన్్సరెన్్స ఇసుతునని 
ఏకైక పార్టీ జనసేన పార్టీ మాత్రమే. దశబాదుల తరబడి అధికారానిని అనుభవించిన పార్టీలు కూడా రూ. లక్ష 
– రూ. 2 లక్షలు ఇచి్చ సరపడుతుంటే, శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు బీమా కంపనీలను ఒపి్ంచి పార్టీ కార్యకరతుల 
కుట్ంబాలకు ఒక భరోసా నింపే కార్యక్రమం చేపటాటీరు. దురదృషటీకర సంఘటనలు జరగనపు్డు కుట్ంబ 
పదదును కోలో్యి, కొడుకులిని కొలో్యి ఇబబాందులోలో ఉనని కుట్ంబాలకు ఆసరాగా నిలిచేందుకే ఈ కార్యక్రమం. గడచిన రెండేళలోలో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలోలో క్రియాశీలక సభ్యత్వం తీసుకుని ప్రతే్యక 
పరసిథితులోలో ప్రాణాలు కోలో్యిన పదుల సంఖ్యలో కుట్ంబాలను ఆదుకున్నిరు. వారలో ఒక భరోసా నింపగలిగారు. ప్రతి ఇంటికీ పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దెండలో మనోహర్ గారు, ఆయా జిలాలోల 
న్యకత్్వనిని వెంట తీసుకుని వెళ్లో ఆ మొత్తునిని అందంచి, మీకు జనసేన పార్టీ అండగా ఉందనని భరోసా నింపారు. ఉతతురాంధ్ర ప్రాంత్నికి చందన జనసేన క్రియాశీలక సభ్్యలు చనిపోగా, వారకి 
గత ఏడాద జరగన విశఖ పర్యటనలో స్వయంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు రూ. 5లక్షల చకకొలు అందచేశరు. జనసేన పార్టీ సభ్్యలు అంటే ప్రతి ఒకకొరలో ఒక ధీమా నింపే విధంగా ఈ క్రియాశీలక 
సభ్యత్వం తీసుకువచా్చరు. క్రియాశీలక సభ్్యలు చలిలోంచిన మొత్తునికి తన సంత సంపాదన నుంచి మరకొంత బీమా కంపనీకి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు చలిలోసుతున్నిరు. కార్యకరతుల క్షేమం కోసం ఈ 
సాథియిలో ఆలోచించే న్యకుడు మన రాష్టంలోనే కాదు దేశంలో మరెవరూ లేరు. ఫిబ్రవర 10వ తేదీ నుంచి మూడవ విడత క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంద. ఇప్టికే 
సభ్యత్వం తీసుకునని వారు రూ. 500 చలిలోంచి ద్నిని రెను్యవల్ చేయించుకోవాలని కోరుతున్నిం. కొతతుగా పార్టీలో చేరన వారతో పాట్ జనసేన సానుభూతి పరులు ఎవరైన్ క్రియాశీలక సభ్యత్వం 
సీ్వకరంచ వచు్చ.
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వం వలలో వచే్చ ప్రయోజన్లు ఏంటి? ప్రతి జనసైనికుడు, వీరమహిళ క్రియాశీలక సభ్యత్వం ఎందుకు తీసుకోవాలి? అనే అంశలపై పార్టీ ఆదేశల మేరకు ఈ రోజు 
నుంచి వారం రోజుల పాట్ ఇంటింటికీ తిరగ అవగాహన కలి్ంచాలని నిరణియించాం. మొదటి రోజు పామర్రు పటటీణ పరధిలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ అవగాహన కార్యక్రమం చేపటటీడం 
జరగంద. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార లాంటి న్యకుడు వసేతునే రాషటీ ప్రజలు ఎదుర్కొంట్నని సమస్యలు పరష్టకొరం అవుత్యి. ఆయన న్యకత్్వనిని బలపరుస్తు ప్రతి ఒకకొరు జనసేన సభ్యత్వం 
తీసుకోవాలి్సందగా ఈ సందర్భంగా పామర్రు నియోజకవర్గ ప్రజానీకానిని కోరుతున్నిమని తెలియజేసారు. ఈ కార్యక్రమంలో పామర్రు మండల అధ్యక్షులు గుంపు గంగాధరరావు, తోటలోవలూలోరు మండల 
అధ్యక్షులు శనివారపు కృషణి సుమన్, జిలాలో కమిటీ సభ్్యలు కాకి ఝానీ్స, అంబటి రాజలక్ష్మి, కృష్టణి జిలాలో ప్రోగమ్్స కమిటీ సభ్్యలుశ్రీ పచి్చ గొలలో సుధీర్ బాబు, కాకరలో దురా్గప్రసాద్ (ఐ.టి), పామారు 
మండల మరయు పమిడి మొకకొల మండల ప్రధాన కార్యదరశులు గూడవలిలో వీరబాబు, ఎర్రంశెటిటీ వీరాసా్వమి, పామర్రు నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు పోలిశెటిటీ నవీన్, ఏనుగు వెంకటరతనిం, కాకరలో 
చైతన్య, పామర్రు నియోజకవర్గ జనసేన పాల్్గన్నిరు.
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