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అకాల వర్షాల కారణంగా నష్టపోయిన రైతులను 
ఆదుకోవాలి: లోకం మాధవి

నెల్లిమరలి నియోజకవర్గ జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి లోకం మాధవి, ఉగాది సందర్ంగా 
పలు కార్యక్రమాలోలి పాల్్గనానారు, వాటిలో మందుగా భోగాపురం మండలంలో మక్ం గ్రామ 
పంచాయతీలోని జాతర సందర్ంగా ఆ ఊరి గ్రామ దేవత అయిన కొత్తనూకాలమ్మ వారికి 
పట్టువస్త్రమలు, పసుపుకుంకుమలు సమరి్పంచి గ్రామంలో గడప గడపకి తిరిగి వచ్చే ఎనినాకలోలి 
జనసేనకి మద్దతు తెలపాలని లోకం మాధవి కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో జాతర సందర్ంగా 
వైజాగ్ లో నివసిసు్తననా జనసైనికులు మరియు జనసేన నాయకులు అయిన బడే రామారావు, 
వాసుపల్లి దాసు, అనిల్ తదితరులు పాల్్గనానారు.
తదుపరి కార్యక్రమం లో భాగంగా శోభకృత్ నామ సంవత్సర ఉగాది సందర్ంగా 
నెల్లిమరలి మండలం, అల్్తపాలం గ్రామసు్తలతో కలసి పంచాంగ శ్రవణం విని గ్రామసుథులతో 
మచచేటించారు. అనంతరం అకాల వరాషాల కారణంగా నషటుపోయిన జొననా రైతులను 
ఆదుకోవాలని జనసేన నాయకురాలు లోకం మాధవి డిమాండ్ చ్సారు. విజయనగరం జిల్లి, 
నెల్లిమరలి నియోజకవర్గం, నెల్లిమరలి మండలం.. సతివాడ , జోగిరాజు పేట, అల్్త పాలం గ్రామం, 
మరియు పరిసర గ్రామాలోలి అకాల వరాషాలు వలన తీవ్ంగా మొక్జొననా, టొమాటో పంటలు 
పూరి్తగా నషటుపోయిన ప్ంతాలోలి రైతులను జనసేన పార్టు నియోజకవర్గ నాయకురాలు శ్రీమతి 
లోకం మాధవి బుధవారం మధ్్యహనాం పరామరి్శంచారు. జనసేన నాయకురాలు లోకం 
మాధవి రైతులను ఉదే్దశంచి మాట్లిడుతూ.. రైతులు మొక్జొననా పంటకోసం అపు్పచ్సి ఏకరాకు 
సుమారు యాబై వేలు ఖరుచేచ్సారని, ఒక్ నెల్లిమరలి మండలంలోనే సుమారు వంద ఎకరాలు 
మొక్జొననా, టొమాటో పంటలు దెబ్బతినానాయని, వీరికి నా్యయం జరిగే వరకూ జనసేన పార్టు 
తరుపున అండగా నిలుసా్తమని, ఎకరాకు ఏబైవేలు రూపాయలు జనసేన తరుపున డిమాండ్ 
చ్సు్తనానామని అనానారు. రైతే దేశానికి, రాష్ట్రానికి వెనునామక అని చటటుసభలోలి ప్రగల్్లు పల్కే ఈ 

వైసీపి నాయకులకు ఈ రైతు బాధలు కనబడట్లిదా అని దుయ్యబట్టురు. ఈ అకాల వరాషాలు పడి రైతులు కష్టటులోలి ఉననాపు్పడు ఏ ఒక్ వ్యవసాయ అధికారులు,ప్రజా ప్రతినిధిలు పరామర్శ 
చ్యక పోవడం భాధ్కరమని, నషటుపోయిన రైతులకు నషటుపరిహారం అందించ్ వరకు జనసేన పార్టు తరుపున అండగా నిల్చి, పోరాడతామని తెల్పారు.
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కోరుకొండ జనసేన కార్యాలయొంలో ఘనొంగా ఉగాది వేడుకలు
శతఘ్నా నూ్యస్: రాజానగరం: శ్రీ శోభకృత్ నామ సంవత్సర ఉగాది వేడుకలు కోరుకొండ జనసేన 
పార్టు కారా్యలయంలో జనసేన నాయకులు బతు్తల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో 
అటటుహాసంగా నిర్వహంచారు. మండల కేంద్రమైన కోరుకొండ కారా్యలయం ప్ంగణంలో ఉదయం 
పండితుల వేద మంత్రాలతో అత్యంత శాస్త్రోక్తంగా ఈ వేడుకలు ప్రంభమయా్యయి. అనంతరం 
ఉగాది పచచేడి, పలు రకాల సీ్వట్్స ను కార్యక్రమానికి వచిచేన అతిధులకు, పార్టు నేతలు, జనసైనికులకు 
కార్యకర్తలకు, అభిమానులకు రుచి చూపించారు. తెలుగు నూతన సంవత్సర సందర్ంగా రాజానగరం 
నియోజక వర్గ పరిధిలోని వివిధ గ్రామాల నుంచి పెద్దఎతు్తన తరల్వచిచేన అభిమానులు, జనసేన 
నాయకులు, జనసైనికులకు కార్యకర్తలకు బతు్తల దంపతులు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెల్యజేశారు. 
అనంతరం బతు్తల బలరామకృష్ణ మాట్లిడుతూ… అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి నాయకత్వంలో 
రాబోవు రోజులోలి జనసేన పార్టు అధికారంలోకి వచిచే.. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టం సుభిక్షంగా ఉండాలని, 
ప్రజలందరూ సుఖ సంతోష్టలతో ఆయురారోగా్యలతో వరిధిల్లిలని ఆకాంక్ంచామనానారు.

విజయకుమార్ సొందరపుతో 
“కెనడా జనసేన” జూమ్ సమావేశొం

శతఘ్నా నూ్యస్: కెనడా, జనసేనపార్టు రాష్ట అధికార ప్రతినిధి మరియు ఎలమంచిల్ 
నియోజకవర్గం ఇంచార్జ్ సుందరపు విజయకుమార్ విశషటు అతిథిగా కెనడా జనసేన టం 
ఆహా్వనించి జూమ్ సమావేశం నిర్వహంచింది. కెనడా జనసేన టం గత కొనినా నెలలుగా 
విజయవంతంగా “నో యువర్ లీడర్ ప్రోగ్రామ్” చ్సు్తననా విషయం తెల్సిందే. విజయ్ 
కుమార్ మాట్లిడుతూ జనసేన టం వాస్తవానికి పవన్ కళ్్యణ్ దా్వరా ప్రపంచంలో 
ఏర్పడిన ఒక పెద్ద ఫ్్యమిలీ లో మఖ్యమైనది అనానారు. నా కెనడా జనసేన కుట్ంబ 
సభ్్యలందరినీ కలడం ఒక గొప్ప అవకాశం అని అనానారు. నాగబాబు కూడా మీ 
అందరితో కల్సి కెనడా టంని ప్రశంశంచడం, అల్గే మీరందరూ కూడా పవన్ కళ్్యణ్ 
కి మరియు జనసేన పార్టుకి చ్సే ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా అండగా ఉండడం స్తషల్ 
మీడియా హెడ్ హరిప్రసాద్ గారు ఇచిచేన పార్టు నోట్ దా్వరా తెలుసుకునానానని చెపా్పరు. 
తన రాజకీయ ప్రసాథునం గురించి మాట్లిడుతూ, 2008లోనే అంట్ పార్టు ప్రజారాజ్యం 
పార్టు పెటటుక మందు నుండే మేమ చిరంజీవి అభిమానులుగా ఉంటూ చిరంజీవిని పార్టు 
పెటటుండని, మీరు కచిచేతంగా రాజకీయాలోలికి రావాలని కోరుకుననా టంలో ఉనానానని 
తెల్పారు. యువరాజ్యం విభాగంలో పవన్ కళ్్యణ్ తో పాట్ ట్రావెల్ చ్శాననానారు. 
ప్రజారాజ్యం విలీనం తరా్వత, కొంత తటస్తంగా ఉనానానని, చంద్రబాబునాయుడు పిలుపు 
మేరకు 2012లో ఎలమంచిల్ నా సంత నియోజకవర్గం నుంచి పనిచ్శానని చెపా్పరు. 
2014 లో పవన్ కళ్్యణ్ పార్టు పెటిటున తరా్వత, ఆయన అనుమతితో 2018లో జనసేనలో 
చ్రానని చెపా్పరు. 2019 ఎలక్షన్ లో రమారమి 20వేల ఓట్లి అప్పటి పరిసిథుతులలో 
సాదించాననానారు. ఇపు్పడు పవన్ కళ్్యణ్ మీద ప్రజలుకుననా నమ్మకం గొప్పగా పెరిగిందని 
ఈరోజు ప్రజలు మనస్ఫూరి్తగా నమ్మతునానారు అని, గాజు గాలిస్ అనేది బా్యలట్ పేపర్ 
మీద కనిపిసే్త మనం ఊహంచని భార్ రిజల్టుస్ వసా్తయని అనానారు. పవన్ కళ్్యణ్ వైజాగ్ 
యాత్రలో వైయసా్సర్్సపి అరాచకాలను, పోలీసు వారు వ్యవహరించిన తీరును మాతో 
పంచుకునానారు. ఎలమంచిల్ నియోజకవర్గంలో ఏ విధంగా జనసేన పార్టుని మందుకు 
తీసుకెళ్్తనానారొ వివరించారు. నాయకుడు అనానాక రాజకీయ చట్ంలో, ఈరోజు మన 
దగ్గర అధికారం ఉందని ఒకల్గా అధికారం లేదని ఇంకోల్గా ప్రవరి్తసే్త ఎవ్వరు 
కూడా రాజకీయాలలో నిలబడలేరు అని తెల్పారు. ఈరోజు విశాఖపటనాం కారొ్పరేషన్ 
లో మొత్తం 98 మంది కారొ్పరేటరులి ఉనానాకేవలం ఒక్డే పార్టు జనసేన పార్టు జండా 
పట్టుకుని విశాఖపటనాంలో అనినా సమస్యల్నా ప్రజల వద్దకు వెళ్ళి తెలుసుకుంట్నానాడు అని 
తెల్పారు. అనినా సమస్యల మీద జనసేన పార్టు మార్్ ఉందని తెల్పారు. అల్గే రేపు 
అసంబ్లిలో కూడా ఎంతమంది వచిచేనా, ప్రతి ఒక్రు కూడా రియల్ లీడరిషాప్, రియల్ 
రిప్రెసంట్షన్ అనేది మా పార్టు నుంచి ఉంట్ంది తెల్పారు. మీ కెనడా జనసేన టం 
ప్రపంచంలో ఏ మూల ఉనానా కూడా కాలర్ ఎగరేసుకొని గర్వంగా ఉండేటట్టు ఉంది 

అని ప్రశంసించారు. మీరు అందరూ చ్సే 
స్చనలు, సలహాలు తీసుకుంటూ మీ యొక్ 
అలోచనలను మేమ ఆచరిసా్తనని చెపా్పరు. 
500 మంది సభ్్యలు పైగా ఉననా కెనడా జనసేన 
టం, తమ వంతు సహకారానినా అందిసు్తందని, 
విజయకుమార్ గారితో మాట్లిడటం ఎంతో 
ఉతా్సహానినా నింపిందని కెనడా జనసైనికులు 
తెల్పారు. ఈ మీటింగ్ కు బాల విశ్వనాథ్ 
గుదేధిటి మోడరేటర్ గా కెనడా జనసేన టం 
నుంచి వ్యవహరించారు. ఈ సమావేశంలో 
జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గనడం జరిగింది.

గొంటూరు జిల్లా పార్టీ కార్యాలయొంలో 
ఘనొంగా ఉగాది వేడుక

శతఘ్నా నూ్యస్: గుంటూరు జిల్లి జనసేన పార్టు కారా్యలయంలో ఉగాది పండుగ సందర్ంగా 
పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహంచి గురువు గారు పంచాంగం చదివి వినిపించి జనసేనపార్టు 
భవిషత్ లో మన రాష్ట్రానినా పాల్ంచబోతుందని తెల్యజేస్్త అందర్నా అశీర్వదించడ్మ జరిగింది. 
తీపి-చ్దు కల్సినదే జీవితం, కషటుం-సుఖం తెల్సినదే జీవితం, ఈ ఉగాది ప్రతి ఇంట 
ఆనందోతా్సహాలు పూయించాలని కోరుకుంట్నానామని తెల్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట 
ప్రధ్న కార్యదరి్శ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, జిల్లి అధ్యక్షులు గాదె వెంకట్శ్వరరావు, జిల్లి 
కమిట సభ్్యలు, నగర అద్యక్షులు నెరేళలి సురేష్, కారొ్పరేటరులి యర్ంశెటిటు పద్మ, దాసరి లక్ష్మీ, 
వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానారు.

సొంగర్యకొండ గ్రామ ప్రజలకు 
వివరణ ఇవ్వాలి: జనసేన డిమాొండ్

శతఘ్నా నూ్యస్: కొండెపి, తాజాగా 
రాష్ట ప్రభ్త్వం ఉగాది పండుగ 
రోజున అనినా గ్రామ పంచాయతీలలో 
గ్రామసభ నిర్వహంచాలని డి ఎల్ పి 
ఓ ఇచిచేన ఆదేశాల మేరకు గ్రామసభ 
నిర్వహసు్తననాట్టు చెపి్పన కార్యదరి్శ 
శరత్ చంద్ర. వారుడు సభ్్యలకు రాత్రి 
సమయంలో వాట్సప్ లో మెసేజ్ 
పెటటుమని, గ్రామ ప్రజలకు దండోరా 

వేసి తెల్యపరచవద్దని, గ్రామసభకు అధ్యక్షత వహంచవలసిన సర్పంచ్ తాటిపరి్త వనజ 
లేకుండా, గ్రామసభ పెటటుమని చెపి్పన విధంగా సింగరాయకొండ గ్రామపంచాయతీ కార్యదరి్శ 
శరత్ చంద్ర వ్యవహరించిన తీరు..? వివరాళలోకి వెళ్తే సింగరాయకొండ గ్రామ ప్రజలకు 
తెల్సి గ్రామ సభకు వసే్త ప్రజలు వార సమస్యలను చెపా్తరని సమస్యల మీద దృష్టు పెటిటు 
సమస్యలు తీరిసే్త డబు్బలు ఖరచేవుతుందని, గ్రామ ప్రజలు లేకుండా వారుడు మెంబర్్స లేకుండా 
వారు వచిచేనట్లిగా సంతకాలు పెట్టుకుని ప్రజలు సమస్యలు చెపి్పనట్లిగా నాలుగు ఫోటోలు 
తీసుకొని పై అధికారులు పంపి మరల్ గ్రాండ్ పంది, వచిచేన నిధులను మళ్ళి సా్వహా చ్యాల్ 
అననా విధంగా సింగరాయకొండ గ్రామపంచాయతీ కార్యదరి్శ శరత్ చంద్ర వ్యవహరించడం 
జరిగినది. దీనిపై సింగరాయకొండ మండల ప్రజలు ఆవేదన, గత నెలలో డి ఎల్ పి ఓ 
సింగరాయకొండ గ్రామపంచాయతీలో 14 లక్షలు రూపాయలు అవినీతి జరిగిందని నివేదిక 
ఇచిచేనప్పటికీ కూడా, విధుల నుండి సింగరాయకొండ గ్రామపంచాయతీ కార్యదరి్శ శరత్ చంద్ర 
ను తొలగించకపోవడంపై, పై అధికారులకు మడుపులు అందాయని సింగరాయకొండ గ్రామ 
ప్రజలు గుసగుసల్డుకుంట్నానారు. ఉగాది పండుగ రోజున రాష్ట ప్రజల మనోభావానినా దెబ్బతీసే 
విధంగా ఉందని, రాష్ట ప్రజలు మరియు సింగరాయకొండ గ్రామవాసులు వాపోతునానారు. ఈ 
రాష్ట మఖ్యమంత్రి జగనో్మహన్ రెడిడు తీరును, ఈ రాష్ట ప్రజలు ప్రతి ఒక్రూ ఆలోచించుకోవాల్. 
ఈ రాష్ట ప్రభ్త్వం అవినీతిపరులకు, దంగలకు, కబాజ్దారులకు అండగా నిలబడటం 
తప్ప, ప్రజలు జరిగే మంచ్మీ లేదని ప్రజలు గటిటుగా నమ్మతునానారు. సింగరాయకొండ 
గ్రామపంచాయతీ కార్యదరి్శ శరత్ చంద్రని ఈ గ్రామ సభపై సింగరాయకొండ మండల జనసేన 
పార్టు అధ్యక్షులు ఐనాబతి్తన రాజేష్ వివరణ అడుగగా సమాధ్నం ఇవ్వకుండా అరాధింతరంగా 
లేచి వెళ్లిపోయిన కార్యదరి్శ శరత్ చంద్ర. సింగరాయకొండ గ్రామ ప్రజలను మోసం చ్సు్తననా 
గ్రామపంచాయతీ కార్యదరి్శ శరత్ చంద్రను వెంటనే విధులను నుండి తొలగించవలనని 
మరియు గ్రామపంచాయతీ సర్పంచ్ తాటిపరి్త వనజ సింగరాయకొండ గ్రామ ప్రజలకు వివరణ 
ఇవ్వవలనని, జనసేన పార్టు నుండి డిమాండ్ చ్సు్తననామని అనానారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు, జనసైనికులు మరియు వీర మహళలు పాల్్గనానారు.
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కలొంక నూకాలమ్మ తలిలా జాతర మహోత్సవొంలో పాల్గొన్న డాకటీర్ పిల్లా శ్రీధర్
శతఘ్నా నూ్యస్: పిఠాపురం నియోజకవర్గం, పిఠాపురం మండలం, కొలంక గ్రామం నందు కొత్త అమావాస్య సందర్ంగా నూకాలమ్మ తల్లి గుడి 
కమిట వారి ప్రేమ పూర్వక ఆహా్వనం మేరకు మఖ్య అతిథులుగా నూకాలమ్మ తల్లి జాతర మహోత్సవంలో పాల్్గననా పిఠాపురం నియోజకవర్గం 
జనసేన నాయకులు మరియు శ్రీ విష్్ణ హాసి్పటల్ అధినేత డాకటుర్ పిల్లి శ్రీధర్ నూకాలమ్మ తల్లి అమ్మవారిని దరి్శంచుకుని జాతర మహోత్సవ 
సందర్ంగా 5116/- రూపాయలు విరాళం అందించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా మిరియాల మంగరాజు (చిటిటు), కరెడలి 
పద్మరాజు, నందా్యల నాగబాబు, సి.హెచ్ ఆది శ్రీపతి సుబ్రహ్మణ్యం, నామ రాజా, నందా్యల సురేష్, గణేష్, సుబా్బరావు, అనకాపల్లి ల్వయ్య, 
సి.హెచ్ ఏసు, రాల్ంగి సుబ్రహ్మణ్యం, చామంతి రామకృష్ణ, నందా్యల కాశ, గూడుపు మామలు, దేశెటిటు దుర్గ, కొత్తపల్లి దుర్గ, నందా్యల 
మణికంఠ, బిజపి నాయకులు పిల్లి మతా్యలరావు, వాకపల్లి స్ర్య ప్రకాష్ మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

పొంతొం నానాజీ సమక్ొంలో 
జనసేన పార్టీలో భార్ చేరికలు

శతఘ్నా నూ్యస్: కాకినాడ రూరల్ మండలం సర్పవరం గ్రామం నుండి మరియు 
భావనానారాయణ పురం నుండి అధికార వైసిపి పార్టు నుండి 200 మంది పెద్దలు, మహళలు, 
యువత సాథునిక జనసేన నాయకులు పులలి శ్రీరామలు ఆధ్వర్యంలో జనసేన పార్టు పిఏసి 
సభ్్యలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ సమక్షంలో జనసేన పార్టులో భార్గా 
చ్రారు. వారందరికి పార్టు కండువాలు వేసి సాధ్రంగా ఆహా్వనం పల్కి అభినందనలు 
తెల్పారు. పార్టులో చ్రిన వారు, వైసిపి పార్టు ప్థమిక సభ్యతా్వనికి రాజీనామా చ్సిన 
భావనానారయణ సా్వమి దేవాలయం మాజీ చైర్మనులి పులలి శ్రీరామలు, (చైర్మన్ శ్రీను) పులలి 
శేష్కుమారి, మాజీ ఎంపిటిసి దళ్త నాయకుడు బండాడ చంటబా్బయి, వారుడుమెంబరులి, 

పులలి వెంకటశేషరావు, పులలి సత్యవతి, మాజీ భావనానారయణ సా్వమి దేవాలయం మాజీ ట్స్టు బోరుడు మెంబర్ పులలి సతి్తబాబు, వైసిపి బూత్ కమిట మాజీ అధ్యక్షులు బిసి నాయకులు పిట్టు 
రాంబాబు, మాజీ వారుఢు మెంబర్ దినవాహా వెంకటరాజు, మాజీ వారుఢు మెంబర్ డా్వక్రా సంఘం అధ్యక్షరాలు యర్ంశెటిటు నీలవేణి, యర్ంశెటిటు రాజేశ్వరి, పెద్దఎతు్తన యువత ఉనానారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట నాయకులు, మండల సాథుయి, గ్రామ కమిట అధ్యక్షులు, జనసైనికులు, సాథునికులు పాల్్గనానారు.

తుని జనసేన ఆధవారయాొంలో 
మొక్కలు నాటే కారయాక్రమొం

శతఘ్నా నూ్యస్: తుని నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు అంకారెడిడు రాజాశేష్ ఆధ్వర్యంలో 
శోభకృత్ నామ సంవత్సర ఉగాది పర్వదినానినా పురస్రించుకొని జనసేన సిదాధింతాలను 
ప్రజలలోకి బలంగా తీసుకెళ్ళివిధంగా కారా్యచరణ చ్స్్త తుని నియోజకవర్గం, 
కోటనందూరు మండలం, బడడువరం గ్రామంలో మొక్లు నాట్ కార్యక్రమానినా ఘనంగా 
నిర్వహంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో కోటనందూరు మండల ప్రెసిడెంట్ పెదపాత్రుని 
శ్రీనివాస్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ నకా్ రామకృష్ణ, నాయకులు అదే్దపల్లి బాల్జి, పివివి నాగూర్, 
నాగేశ్వరరావు మరియు గ్రామ జనసైనికులు అభిషేక్, సురేష్, దురా్గప్రసాద్ నాయుడు, 
సతీష్, రాజుబాబు, మండల జనసైనికులు పెద్ద ఎతు్తన పాల్్గనానారు.

జనసేన ఆధవారయాొంలో 
పులిహోర మరియు మజిజిగ పొంపిణీ

శతఘ్నా నూ్యస్:   
విశాఖ పశచేమ నియోజకవర్గం, 
ఉగాది సందర్ంగా విశాఖ 
పశచేమ నియోజకవర్గం, 
పారిశ్రామిక ప్ంతం, 
మల్్పురంలో జనసేన 
శ్రేణులు ప్రేమ్ కుమార్, 
వంశీ ఏరా్పట్ చ్సిన 
పుల్హోర మరియు మజిజ్గ 
పంపిణీ కార్యక్రమానికి 
మఖ్యఅతిథిగా జనసేన 
యువ నాయకులు మపి్పన 
ధరే్మంద్ర హాజరయా్యరు. ఈ 

సందర్ంగా ఆయన మాట్లిడుతూ ప్రేమ్, వంశీ ఎనోనా సేవా కార్యక్రమాలు చ్సి జనసేన 
పార్టుని మల్్పురం ప్రజలలో విస్తృతంగా తీసుకువెళ్్తనారు, ఇల్ంటి యువత జనసేన 
పార్టుకి చాల్ అవసరం అని తెల్యజేశారు.

48 గొంటలలో సమసయా పరిష్కరిొంచిన 
కరియర్ శ్రీను

శతఘ్నా నూ్యస్: 
మచిలీపటనాం నియోజకవర్గం 
మల్్పటటుణంలోని పైల్న్ 
పార్్ వద్ద 2019లో డ్రైనేజీ 
మరమ్మతు్తల నిమి్మత్తం కల్వర్టు 
ని పగులగొటటుడం జరిగింది. 
ఆ తరా్వత ఆ కల్వర్టు ని తిరిగి 
నిరి్మంచలేదు. దీని వలన 
సాథునిక ప్రజల రాకపోకలకు 

ఇబ్బందిగా మారింది. పాలకులకు, అధికారులకు ఎనినాసారులి మొరపెట్టుకునానా 
ఈ సమస్యకు పరిష్ట్రం దరకలేదు. స్తషల్ మీడియాలో ఎసి్వటి యాక్్స 
టైలర్ జనసేన నాయకులు కొరియర్ శ్రీనుకి తెల్యపరచడం జరిగింది. దీనిపై 
స్పందించిన కొరియర్ శ్రీను సమస్యను 48 గంటలలో పరిష్రించడం జరిగింది.

మానవత్వాని్న చాటుకున్న ర్జొంపేట జనసేన 
నేతలు

శతఘ్నా నూ్యస్:  రాజంపేట: మాటలు 
రాని నిరుపేద వృదుధినికి రెండు 
నెలలకు సరిపడా అమూల్ పాల 
పా్యకెటలిను అందించి మానవతా్వనినా 
చాట్కునానారు. రాజంపేట మండల 
పరిధిలోని శేషననాగారి పలలి గ్రామానికి 
చెందిన ఎదు్దల పలలి వెంకటసుబ్బయ్య 
అనే వృదుధిడు నోటి కా్యన్సర్ వా్యధితో 
బాధపడుతుండేవాడు. ఆరు లక్షల 

రూపాయలు ఖరుచే చ్సినా వా్యధి నయం కాకపోవడంతో గత మూడు సంవత్సరాల క్రితం 
కా్యన్సర్ వా్యధి అధికమవడంతో వైదు్యలు వెంకటసుబ్బయ్య నాలుకను తొలగించారు. 
అప్పటినుండి నేటి వరకు ఆహారం లేకుండానే పాలతోనే జీవనం కొనసాగిసు్తనానాడు. 
ఈ విషయానినా తెలుసుకుననా రాజంపేట జనసేన నేతలు పండగ రోజున తన వంతు 
సహాయం అందించాలనే ఉదే్దశంతో బుధవారం రెండు నెలలకు పాలకు సరిపడా 
డబు్బలను అందించి మానవతా్వనినా చాట్కునానారు. ఈ సందర్ంగా రాజంపేట 
జనసేన నేతలు మాట్లిడుతూ.. ప్రతి ఒక్రూ మానవతా దృక్పథంతో మందుకు వచిచే 
సహాయ సహకారాలు అందించి నిరుపేద వెంకటసుబ్బయ్యను ఆదుకోవాలనానారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో కరణం శ్రీధర్, తాళలిపాక శంకరయ్య, వంశీ, చిననా మలలింనరసింహులు 
పాల్్గనానారు.

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

అకాల వర్షాల కారణొంగా నషటీపోయిన జొన్న రైతులను ఆదుకోవ్లి.. జనసేన డిమాొండ్
శతఘ్నా నూ్యస్: విజయనగరం జిల్లి: చీపురుపల్లి నియోజకవర్గం, గురలి మండలంలో కొండగండ్రేడు, మదా్దడ 
గ్రామం, మరియు పరిసర గ్రామాలోలి అకాల వరాషాలు వలన తీవ్ంగా మొక్జొననా, అరటి పంటలు పూరి్తగా 
నషటుపోయిన ప్ంతాలోలి రైతులను జనసేన పార్టు జిల్లి నాయకులు, నియోజకవర్గ నాయకులు ఆదాడ 
మోహనరావు, విసినిగిరి శ్రీనివాసరావు, దంతులూరి రామచంద్ర రాజు, సంతోష్, తా్యడ రామకృష్ట్ణరావు(బాలు) 
పరామరి్శంచారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన నాయకులు రైతులను ఉదే్దశంచి మాట్లిడుతూ.. రైతులు మొక్జొననా 
పంటకోసం అపు్పచ్సి ఏకరాకు సుమారు యాబై వేలు ఖరుచేచ్సారని, ఒక్ గరలి మండలంలోనే సుమారు రెండు 
వందల ఎకరాలు మొక్జొననా, అరటి పంటలు దెబ్బతినానాయని, వీరికి నా్యయం జరిగే వరకూ జనసేన పార్టు 
తరుపున అండగా నిలుసా్తమని, ఎకరాకు ఏబైవేలు రూపాయలు జనసేన తరుపున డిమాండ్ చ్సు్తనానామని 
అనానారు. రైతే దేశానికి, రాష్ట్రానికి వెనునామక అని చటటుశబలోలి ప్రగదా్లు పల్కే ఈ వైసీపి నాయకులకు ఈ 
రైతు బాధలు కనబడట్లిదా అని దుయ్యబట్టురు. ఈ అకాల వరాషాలు పడి రైతులు కష్టటులోలి ఉననాపు్పడు ఏ ఒక్ 
వ్యవసాయ అధికారులు,ప్రజా ప్రతినిధిలు పరామర్శ చ్యక పోవడం భాధ్కరమని, నషటుపోయిన రైతులకు 
నషటుపరిహారం అందించ్ వరకు జనసేన పార్టు తరుపున అండగా నిల్చి, పోరాడతామని తెల్పారు.

జనసేన ఆధవారయాొంలో ఉచిత మొంచినీటి సరఫర్
శతఘ్నా నూ్యస్: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లి, మలకలపల్లి మండలం, కమల్పురం గ్రామంలో ఐదు రోజులపాట్ జరుగు 
పెద్దమ్మ తల్లి కొలుపు ఉత్సవాలకు సాథునిక జనసేన విదా్యరిథు విభాగం, జిల్లి నాయకులు గొలలి వీరభద్రం ఆధ్వర్యంలో 
ఐదు రోజులపాట్ ఉచిత మంచినీటి సరఫరా కార్యక్రమానినా ప్రంభించటం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మఖ్య 
అతిథులుగా గ్రామ సర్పంచ్ గొలలి పెంటయ్య, మలకలపల్లి ఎంపీపీ మటలి నాగమణి, గ్రామ పెద్దలు గొలలి నారాయణ, 
గోగ్గల అధినారయణ, కుంజ రామూ్మరి్త, జక్ రాంబాబు, వసం రమేష్, జనసేన పార్టు మండల అధ్యక్షులు తాటికొండ 
ప్రవీణ్, యువజన విభాగం జిల్లి సక్రెటర్ గరిక రాంబాబు, కొడిమే వంశీ, కందుకూరి వినీత్, జనసేన పార్టు మండల 
ఉపాధ్యక్షులు పడిచ్సి చెననారావు, మదిగొండ సాగర్, చిర్ భద్రయ్య తదితరులు పాల్్గనానారు.

ర్జాొం జనసేనలో భార్ చేరికలు
శతఘ్నా నూ్యస్: రాజాం 
నియోజకవర్గం: జనసేన 
పార్టు నాయకులు ఎనినా రాజు 
ఆధ్వర్యంలో రేగిడి ఆమదాలవలస 
మండలంలో కోరలివలస 
గ్రామం నుంచి ఉగాది రోజును 
పురస్రించుకొని జనసేన పార్టు 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశీసు్సలు 
సిదాధింతాల నుంచి సమాజంలో 

మారు్ప కోరి బుధవారం పార్టులో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో 
కోరలివలస కోరటన భాస్ర్ రావు, వావిల్పల్లి గౌర్నాయుడు, వావిల్పల్లి దణు్మజయ, 
సవిరిగాన చిననా, సవిరిగాన బాబురావు, చిననా, రాంబాబు, సవిరిగాన చిననా, శ్రీనివాస్, 
డోల శంకర్ రావు, దుప్పడా సురపానాయుడు, టంకాల స్రవంతి, అవురు చిననా రాంబాబు 
తదితరులు పార్టు లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది.

జనసేన జొండాదిమ్్మను దవాొంసొం చేసన గరుతు 
తెలియని వయాకుతులు

శతఘ్నా నూ్యస్: కుప్పం 
నియోజకవర్గం: 2022 
సంవత్సరంలో రాష్ట మరియు జిల్లి 
జనసేన నాయకుల ఆధ్వర్యంలో 
కుప్పం నియోజకవర్గం రామకుప్పం 

మండలం వీరనామలతాండలో ఆవిష్రించిన జండాదిమె్మను గత రాత్రి గురు్త తెల్యని 
వ్యకు్తలు ధ్వంసం చ్యడం జరిగింది. బుధవారం చితూ్తరు జిల్లి కార్యదరి్శ రామమూరి్త 
ఆధ్వర్యంలో సథుల పరిశీలన చ్సిన తరా్వత నాయకులు మాట్లిడుతూ ఇల్ంటి హేయమైన 
చర్యలు మానుకోవాలని మక్తకంఠంతో ఖండించడం జరిగింది. అల్గే నాయకులు 
మాట్లిడుతూ ఎక్డైతే మీరు ధ్వంసం చ్సారో అదే సథులంలో జండా ఆవిష్రణ 
జరగుతుందని తెల్యజేసారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షులు హర్ష్, రాష్ట 
మత్స్యకార కార్యవర్గ సభ్్యలు వామనమూరి్త, జిల్లి కార్యవర్గ సభ్్యలు వేణు, నవీన్, 
రఘుపతి, మండల కార్యవర్గ సభ్్యలు బాస్ర్, నవీన్, పవన్, నాయకులు మనెప్ప, 
తంజిల్, రమేశ్ నాయక్, అరవింద్ మరియు గ్రామ కమిట సభ్్యలు పాల్్గనడం 
జరిగింది.

జనసేన నేత నల్లా జన్మదిన 
వేడుకలు

శతఘ్నా నూ్యస్:  అమల్పురం: జనసేన నేత నల్లి శ్రీధర్ 
జన్మదినం సందర్ంగా చిందాడగరువు జనసేన ఎంపిటిసి 
మోటూరి కనకదుర్గ, వెంకట్శ్వరావు దంపతులు అమల్పురం 

పటటుణంలో అనాధలకు, వృదుధిలకు, బిక్షగాళలికు, దివా్యంగులకు 250 మందికి భోజన 
పట్లిలు పంచి పెట్టురు.

శోభకృత్  నామ ఉగాది పొండుగ శుభాకాొంక్లు
శతఘ్నా నూ్యస్:తుని: తొండంగి 
మండల జనసేన కారా్యలయంలో 
ఉగాది వేడుకలు ఘనంగా 
నిర్వహంచడం జరిగింది. 
వేడుకలలో భాగంగా మండల 
అధ్యక్షులు నాయుడు, 
మండలంలోని వివిధ గ్రామాలకు 
చెందిన మండల కార్యవర్గ 
సభ్్యలు, గ్రామ అధ్యక్షులు 

జనసైనికులు కల్సి తెలుగు రాష్ట్రాలలోని ప్రజలకు శోభకృత్  నామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు 
తెల్యజేశారు.

అకాల వర్షాల కారణొంగా నషటీపోయిన 
కుటుొంబాలకు జనసేన అొండ

శతఘ్నా నూ్యస్:  విశాఖలో కురిసిన 
అకాల వరాషాల కారణంగా 59వ వారుడులో, 
కొండ ప్ంతంలో, ప్రహార్ గోడ మరియు 
మరుగుదడలికు సంబందించిన గోడ 
కూల్పోవడంతో రెండు కుట్ంబాలకు నషటుం 
వాటిలలిగా, ఆ కుట్ంబాలకు జనసేన పార్టు 

అండగా నిలుస్్త, కొత్త సంవత్సరం రోజున ఆ కుట్ంబాలకు జనసేన పార్టు తరుపున 
నియోజకవర్గ యువ నాయకులు మపె్పన ధరే్మంద్ర చ్తుల మీదుగ చెరొక ఐదు వేలు 
(పది వేలు) ఆరిథుక సహాయం చ్యడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీకాంత్, కొల్లి 
లక్షష్మణ్, గణేష్, రాజేష్, శవ కృష్ణ, వంశీ, జగదీష్, నాగేష్ 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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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఉగాది వేడుకలలో పాల్గొన్న ముత్తు శశిధర్
శతఘ్నా నూ్యస్: కాకినాడ సిటి: ఉగాది పండుగ సందర్ంగా బుధవారం కాకినాడ సిటిలో 
వివిధ ప్ంతాలైన జగనానాధపురంలోని రంగా మిత్రమండల్ దురా్గ శవకుమార్ ఆధ్వర్యంలోను, 
మెహర్ నగర్ శారదా దేవి గుడి వద్ద రావిపాటి వేంకట్శ్వరరావు దంపతులు, డోలంకి 
మరళ్క్రిష్ణ దంపతులచ్ ఏరా్పట్ చ్యబడిన పంచాంగ శ్రవణ కార్యక్రమాలలో సాథునికులు 
భకి్తభావనతో పూజలు చ్సుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాలోలి మఖ్య అతిధిగా కాకినాడ సిటి 
జనసేన పార్టు ఇంచార్జ్ మరియు పి.ఏ.సి సభ్్యలు మతా్త శశధర్ వారితో పాలుపంచుకునానారు. 
ఈ సందర్ంగా మతా్త శశధర్ తమ నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి శుభాకాంక్షలను 
వారికి అందచ్స్్త, ఈ శోభకృత్ తెలుగు సంవత్సరాది ప్రజలకు అనీనా శుభాలు జరుగుతూ 
ఆయురారోగా్యలు, సిరి సంపదలు ఇవా్వలని కోరుకునానారు. తెలుగువారి సాంప్రదాయాలు, 
పదధితులు పాటిస్్త భావితరాలకు అందచ్యాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమాలలో జనసేన పార్టు 
సిటి అధ్యక్షుడు సంగిసటిటు అశోక్, జిల్లి ప్రధ్న కార్యదరి్శ తల్టం సత్య, సిటి ట్రెజరర్ & 
మాజీ కారో్పరేటర్ రా్యల్ రాంబాబు, సిటి ఆర్గనైజింగ్ శెక్రటరి మడుడు విజయ్, సురేష్ నాయుడు, 

శ్రీనివాస నాయుడు, పట్నాల రాజారావు, గంగాధర్, సతీష్, గోపి, నాని, వెంకట్శ్వరులి, పెది్దరెడిడు రాజేష్, వరదా దరబాబు, అరుజ్న్ రాజు, ఏసేబు, బట్టు లీల, బోడపాటి మరియా 
తదితరులు పాల్్గనానారు.

ఉతతుమ సేవ్ పురస్్కరొం అొందుకన్న
మోటూరి దొంపతులు

శతఘ్నా నూ్యస్: డాకటుర్ బి.ఆర్ అంబేద్ర్ కోనసీమ జిల్లి కలకటురేట్ నందు ఉగాది 
సందర్ంగా పంచాంగం కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎనోనా సేవా కార్యక్రమాలు చ్సు్తననా 
ఎనోనా వేలది మందికి అననాం పెడుతుననా సంవత్సరం పడుగునా నిత్యం ప్రతిరోజు సేవా 
కార్యక్రమాలు చ్సు్తననా చిందాడగరువు ఎం.పి.టి.సి మోటూరి కనకదుర్గ వెంకట్శ్వరరావు 
దంపతులకు కలకటుర్ చ్తుల మీదుగా సాలువ కపి్ప ఘనంగా సత్రించి జిల్లి ఉత్తమ 
సేవా అవారుడును అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లి అధికారులు, జడి్పటిసిలు, 
ఎంపీపీలు, ఎంపీటసీలు ప్రజాప్రతినిధులందరూ పాల్్గనానారు.

జనసేన ఆధవారయాొంలో ఉగాది ఉత్సవ్లు

శతఘ్నా నూ్యస్: అమల్పురం: తెలుగు 
సంవత్సరాది శోభకృత్ నామ సంవత్సరానినా 
పురస్రించుకుని అమల్పురం జనసేన పార్టు 
నాయకులు డి.యం.ఆర్.శేఖర్ ఆధ్వర్యంలో 
పంచాంగ కర్త శ్రీ ఉపద్రషటు నాగాదిత్యచ్ 
పంచాంగ శ్రవణం జరిగింది. ఈ శోభకృత్ 
నామ సంవత్సరంలో రాజకీయంగా పెను 

మారు్పలు జరిగి జనసేన పార్టు మరియు అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ దా్వరా మన రాష్ట్రానికి 
మేలు జరిగే విధంగా ఉందంటూ పంచాంగ కర్త తెల్పారు. అల్నే అనినా రాశుల 
వారి యొక్ జాతక ఫల్తాలను వివరించారు. అనంతరం ప్రమఖ తెలుగు కవులకు 
సనా్మనంలో భాగంగా యస్.కె.బి.ఆర్.కాలేజీ తెలుగు విభాగాధిపతి డా.యస్.ఆర్.యస్.
కొలూలిరి పంచాంగకర్త నాగాదిత్యలను ఘనంగా సత్రించారు. ఈ కార్యక్రమం జనసేన 
పార్టు ప్ంగణం అయిన నల్లి శ్రీధర్ ఇంటి వద్ద జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
పార్టు నాయకులు, వీర మహళలు, కార్యకర్తలు పాల్్గనానారు.

ఉగాది వేడుకలలో పాల్గొన్న అక్కల ర్మ 
మోహన ర్వు

శతఘ్నా నూ్యస్: మైలవరం: కొండపల్లి 
శ్రీ సిదిధి వినాయక గుడి నందు తెలుగు 
నూతన సంవత్సర శ్రీ శోభకృత్ నామ 
సంవత్సర వేడుకలలో భాగంగా 
ఘనంగా పూజలు హోమాలు 
నిర్వహంచి, కొత్త సంవత్సరం 
పంచాంగం చ్యడం జరిగింది. ఈ 
కార్యక్రమంలో అక్ల రామ మోహన 
రావు (గాంధి), కమిట సభ్్యలు 
గుడుపాటి హరి కృష్ట్ణ, మానస 

రమణ, శ్రీనాథ్, గ్రామం పెద్దలు తదితరులు పాల్్గననారు.

శాడిస్టీ పాలన పోవ్లి – శోభాయమాన పాలన 
ర్వ్లి: ఆళ్ళ హరి

శతఘ్నా నూ్యస్: గుంటూరు: గత నాలుగేళ్లిగా రాష్ట్రానినా 
పటిటుపీడిసు్తననా శాడిస్టు పాలన పోయి పవన్ కళ్్యణ్ 
నేతృత్వంలో శోభాయమాన పాలన రావాలని ఉగాది 
పర్వదినాన ప్రతీఒక్రూ భగవంతునినా ప్రిధించాలని 
జనసేన పార్టు జిల్లి అధికార ప్రతినిధి ఆళళి హరి కోరారు. 

శోభకృత నామ ఉగాది పండుగ సందర్ంగా బుధవారం శ్రీనివాసరావుతోటలోని 
పార్టు కారా్యలయంలో ప్రతే్యక పూజలు నిర్వహంచారు. ఈ సందర్ంగా ఆళళి హరి 
మాట్లిడుతూ ప్రకృతికి, కాల్నికి, ప్రజాభిప్యానికి వ్యతిరేక దిశగా పరిపాలన 
సాగిసు్తననా ఈ వైసీపీ ప్రభ్తా్వనికి వచ్చే ఉగాది కల్లి చరమగీతం పాడాలనానారు. మంచి 
చెడూ అనేవి మన ఆలోచనలు, చ్షటులను బట్టు మనకు ఎదురవుతాయనానారు. మంచి 
ఆలోచనలతో, సానుకూల దృక్పథంతో మందుకు సాగితే జీవితంలో ఎదురయ్్య 
పరిసిథుతులను మనకు అనుకూలంగా మలుచుకోవచచేనానారు. శోభకృత నామ ఉగాది 
ప్రతీ ఒక్రికీ విజయాలను అందించాలని భగవంతుడుని కోరుకుంట్ననాట్లి ఆళళి హరి 
తెల్పారు.

ఊరు-వ్డ జనసేన పార్టీ కార్యాచరణ 
సమావేశొం

శతఘ్నా నూ్యస్: 
మంత్రాలయం: జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
ను మఖ్యమంత్రి 
సాథునంలో చూడాలనే 
కోరికతో మంత్రాలయం 

నియోజకవర్గ పరిధిలోని పలు మండల్లోలి గ్రామసాథుయిలో పార్టుని బలోపేతం చ్సే దిశగా 
ఊరు-వాడ జనసేన పార్టు అనే కార్యక్రమం ఏరా్పట్ చ్యాలనే ఉదే్దశ్యంతో, జనసేన 
కార్యకర్తలు, నాయకులు సమావేశమై ఊరు-వాడ జనసేన పార్టు కార్యక్రమ కరా్యచరణ 
నిమిత్తం చరిచేంచడం జరిగింది. అందుకు అనుగుణంగా ప్రతి ఒక్ జనసైనికుడు 
మందుకు రావాలని పిలుపునివ్వడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ 
జనసేన నాయకులు పంత నరసింహులు సమక్షంలో హోటల్ రమేష్, చింతలగేని, 
వీరారెడిడు, నాగేష్, కోసిగయ్య, చింతకుంట రజాబ్వల్, శేఖర్, అంజి, స్రి, నాగేంద్ర, 
నరసింహులు, పరమేష్, కర్ం, వరుణ్, మంజునాథ్, తిమా్మరెడిడు మొదలగువారు 
పాల్్గనానారు.

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

అగ్నిప్రమాద బాదిత కుటంబాలను పర్మర్శంచిన బొబ్బేపలిలి సురేష్
శతఘ్నా నూ్యస్: సరే్వపల్లి నియోజకవర్గం, తోటపల్లిగూడూరు మండలంలోని 
మహాలక్ష్మిపురం నందు అగినాప్రమాద బాదితులైన గిరిజన కుట్ంబాలను 
సరే్వపల్లి నియోజకవర్గ జనసేన పార్టు నాయకులు బబే్బపల్లి సురేష్ నాయుడు 
పరామరి్శంచారు. ఈ సందర్ంగా బబే్బపల్లి సురేష్ నాయుడు మాట్లిడుతూ 
ప్రభ్తా్వలు, పాలకులు మారిన కా్యలండర్ లో డేట్ లు మారుతునానా పేద గిరిజన 
కుట్ంబాలలో వెలుగుల నింపినట్వంటి పరిసిథుతులు లేవు. రాష్ట ప్రభ్త్వం ఏర్పడి 
నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంట్ ప్రతి పండగ మందు పేదలకి ఇలులిని ఇసా్తనని 
చెపు్తనానారే గానీ మళ్లి కొత్త సంవత్సరం ఉగాది కూడా వచిచేంది. ఈ ఉగాదికి కూడా 
ఇళ్ళి ఇవ్వననాట్వంటి పరిసిథుతి. మంత్రి కాకాని గోవరధిన్ రెడిడు ప్తినిధ్యం వహసు్తననా 
సరే్వపల్లి నియోజకవర్గంలో గత నాలుగు రోజుల క్రితం మహాలక్ష్మి పురంలో మూడు 
గిరిజన కుట్ంబాలు గుడిసలు కరెంట్ ష్టర్టు సరూ్్యట్ తో అగినాకి ఆహుతి అయితే 
వారికి ప్రభ్త్వం నుంచి ఆరిథుక సహాయం పూరి్తసాథుయిలో అందిసా్తమని వాళలికు హామీ 
ఇచిచేన పరిసిథుతి లేదు, వారికి ఉండట్నికి గూడు ఏరా్పట్ చ్సా్తం అని చెప్పడం 
కానీ జరిగిన పరిసిథుతులు లేవు. లేసే్త మేమ ఊళ్లి నిరి్మసా్తమని చెపి్ప ప్రకటనలు 
ఇచుచేకుంట్నానారు. ఇట్ ఒక వైపు చూసే్త ఇంకా ఇలులి కాల్పోయ్ సిథుతిలోనే 

పరిపాలన కొనసాగుతా ఉంది. బుధవారం జనసేన పార్టు నుంచి వెళ్లి వాళలికి మా వంతుగా బటటులు, బియ్యం అందించాం. ప్రభ్త్వం వెంటనే వాళలికే ఆరిథుక సహాయానినా అందించి 
ఉండట్నికి ఇలులి నిరి్మంచి ఇవా్వలని జనసేన పార్టు నుంచి డిమాండ్ చ్సు్తనానాం. అల్ మీరు ఇవని పక్షంలో జనసేన పార్టు వాళళికు అండగా ఉండి వాళలికి గూడుని ఏరా్పట్ చ్సి ఇసా్తం 
అని ఈరోజు మీడియా పూర్వకంగా తెల్యజేసు్తనానాం. ఈ కార్యక్రమంలో సాథునిక నాయకులు శ్రావణ్, జై భీమ్ చిననా, మతు్తకూరు మండల సీనియర్ నాయకులు షేక్ రహం, అక్బర్, 
చిననా, శ్రీహరి, అని బాబు, రహమాన్, కార్్తక్ తదితరులు పాల్్గనానారు

గర్్భొం గ్రామొంలో జనసేన కార్యాలయ ప్రారొంభొం
శతఘ్నా నూ్యస్: చీపురుపల్లి నియోజకవర్గం, మెరకమడిదాం మండలం, గరా్ం గ్రామంలో మండల అధ్యక్షులు 
రౌతు కృష్ణవేణి & నాయుడు ఆధ్వర్యంలో బుధవారం జనసేన కారా్యలయం ప్రంభించడం జరిగింది. ఈ 
సందర్ంగా మండల అద్యక్షలు రౌతు కృష్ణవేణి, మాట్లిడుతూ జనసేన పార్టు యొక్ సిదాధింతాలు, ఆశయాలును 
ప్రజలోలికి మరింత చ్రువయా్యల పార్టుని మందుకు తీసుకెళ్్తమని చెపా్పరు. ఈ ప్రంభోత్సవానికి మఖ్య 
అతిథులుగా రాష్ట ప్రధ్న కార్యదరి్శ పాలవలస యశసి్వ, నాలుగు మండల్ల అధ్యక్షలు పెది్ద వెంకట్ష్, 
విజినిగిరి శ్రీనివాసరావు, గురలి సంతోష్, జిల్లి ర్జనల్ కోఆరిడునేటర్ తుమ్మ లక్ష్మీ రాజ్, తుమి్మగంటి స్రి 
నాయుడు, ఆదాడ మోహన్, గురలి దంతులూరి రమేష్ రాజు, మరియు చీపురుపల్లి నియోజకవర్గ నాయకులు, 
జనసైనికులు, వీరమహళలు మరియు ప్రజలు పాల్్గని ఈ కార్యక్రమానినా విజయవంతం చ్సినందుకు ప్రతి 
ఒక్రికి ధన్యవాదాలుతెల్పారు.

శ్రీశ్రీశ్రీ ఎలగాలమ్మ తలిలా జాతర 
మహోత్సవొంలో గరుదత్

శతఘ్నా నూ్యస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకొండ మండలం, నిడిగటలి 
గ్రామానికి చెందిన శ్రీశ్రీశ్రీ ఎలగాలమ్మ తల్లి ఆలయకమిట వారి పిలుపు మేరకు ఆ 
అమ్మ వారి జాతర మహోత్సవంలో పాల్్గని, అమ్మవారిని దరి్శంచుకుననా రాజానగరం 
నియోజకవర్గం జనసేన పార్టు ఇంచార్జ్ &ఐక్యరాజ్య సమితి అవారుడు గ్రహత మేడ 
గురుదత్ ప్రసాద్. శ్రీశ్రీశ్రీ ఎలగాలమ్మ తల్లి జాతరకు గురుదత్ ₹5,000 రూపాయలు 
ఆలయ కమిట వారికీ విరాళం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా లగాలమ్మ ఆలయ 
కమిట సభ్్యలు గురుదత్ ని సాలువాతో సనా్మనించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో 
కోరుకొండ మండల జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు మండపాక శ్రీను, కోరుకొండ మండల 
జనసేన పార్టు గౌరవ అధ్యక్షులు చదువు నాగేశ్వరరావు, కోరుకొండ మండల సీనియర్ 
జనసేన పార్టు సీనియర్ నాయకులు అడప అంజిబాబు, తనీనారు తాతాజీ, చంగ పండు, 
కొచచేరలి బాబి, కామిరెడిడు పెద్ద కాపు,నీడిగటలి గ్రామ జనసేన పార్టు సభ్్యలు కేతంశెటిటు 
రాజా, యడలి అనిల్, అదిమూలం సురేష్, వలలిభశెటిటు గోవింద్, వలలిభశెటిటు సాయి, దాడి 
గణేష్, నక్ అయ్యప్ప, కామిశెటిటు ప్రభ, కామిశెటిటు సతీష్, కామిశెటిటు సురేష్, బండారి 
బాబ్, అధిమలం ప్రసాద్, కామిశెటిటు సుబా్బరావు, కామిశెటిటు చిననాకాపు, బండారి మణి 
తదితరులు పెద్ద ఎతు్తన పాల్్గనానారు.

వృదుధుర్లికి అొండగా ర్మ్ చరణ్ యువ 
ఫొండేషన్

శతఘ్నా నూ్యస్: రామ్ చరణ్ యువ 
ఫండేషన్, రామ్ చరణ్ యువశకి్త 
ఆద్వర్యంలో మెగా అభిమానుల 
ఆరాధ్య దైవం మెగాసాటుర్ చిరంజీవి 
తనయుడు గోలిబల్ సాటుర్, మెగా 
పవర్ సాటుర్ రామ్ చరణ్ పుటిటున 

రోజు వారోత్సవాలలో భాగంగా మెగా ఫ్్యన్్స ఆద్వర్యంలో 85 సంవత్సరాల వృదు్దరాల్కి 
తన అనారోగ్యం కారణంగా ప్రతి నెల మందులకు 500₹ పైన అవుతోందని తనకు 
ఎట్వంటి జీవనాధ్రం లేదని ప్రసు్తతం ఉననా అదె్ద ఇంటికి అదె్ద కూడా కటటులేకపోతునానాని 
రామ్ చరణ్ యువ ఫండేషన్ సభ్్యలకు తెల్యడంతో వ్యవసాథుపకులు కడపల సుధ్కర్ 
రెడిడు, అధ్యక్షులు మనోహర్, లక్షష్మణ కుట్ల గ్రూప్ సభ్్యల సహకారంతో ఆమెకు ఒక 
నెల రోజులకు సరిపడ నితా్యవసర సరుకులను అందిస్్త ప్రతి నెల ఆమె మందులకు 
అయ్్య ఖరుచేను రామ్ చరణ్ యువ ఫండేషన్ సభ్్యలే చూసుకుంట్రని హామీ ఇవ్వడం 
జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మెగా అభిమానులు నందిశెటిటు బాబు, మజీబ్, కారి్తక్, చక్రి, 
హర్ష్ వాలీ్మకి, హరిబాబు, రాజేంద్ర, గణేష్, గంగాద్రి తదితరులు పాల్్గనానారు.

శ్రీశ్రీశ్రీ పుొంతలో ముసలమ్మ అమ్మవ్రి జాతర 
మహోత్సవొంలో పాల్గొన్న విడివ్డ

శతఘ్నా నూ్యస్:  తణుకు 
నియోజకవర్గం, తణుకు 
పటటుణంలోని 24 వ వారుడులో కుమ్మరలి 
వీధిలో వేచి ఉననా శ్రీశ్రీశ్రీ పుంతలో 
మసలమ్మ అమ్మవారి జాతర 
మహోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్్గననా 
తణుకు నియోజకవర్గం జనసేన 

పార్టు ఇంచార్జ్ విడివాడ రామచంద్రరావు మరియు తణుకు మండలం పార్టు అధ్యక్షులు 
చికా్ల వేణు, ఇరగవరం మండలం పార్టు అధ్యక్షులు ఆకేటి కాశ, తణుకు జనసేన పార్టు 
నాయకులు జవా్వది ప్రసాదు, తణుకు నియోజకవర్గం జనసేన పార్టు లీగల్ సల్ కొయ్యల 
విజయ్ మరియు జనసేన పార్టు నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్్గనానారు.
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