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త్వరలో ప్రారంభమవనున్న 
జనసేనాని కండగట్టు యాత్ర
జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తలపెట్టీన అనుష్టీప్ యాత్ర అతి 
త్వరలో తెలంగాణలోని కండగట్టీ ఆంజనేయ స్్వమి వారి గుడి వద్ద నుంచి 
మొదలవుతంది. ఈ యాత్ర ప్రసిద్ధ నరసింహ స్్వమి వారి ఆలయాలను 
దరి్శంచుకంటూ మారిచి 14న మంగళగిరిలోని నరసింహ స్్వమి ఆలయం 
వద్ద ముగుస్తంది. అనంతరం పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం మంగళగిరిలో 
జరుగుతంది. మారిచి 14న ఈ సభ ను ఉద్్దశంచి అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
ర్బోయే స్ర్వత్రిక ఎనినికలక నాయకలక, జనసైనికలక దిశానిర్్దశం 
చేయనునానిరు.

క్రియాశీలక సభ్యులతో పటిషటు బృందం ఉంటే రాజకీయంగా ప్రభావం కనిపిస్తంది
క్రియాశీలక సభ్యాల కట్ంబాలక భరోస్గా నిలిచేందుకే భీమా
జనసేన పార్టీ తెలంగాణ నాయకల సమీక్షా సమావేశంలో పీఏసీ చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యాస్: పార్టీ బలోపేతం కావాలంటే ఒక్కో డివిజనో్ల కనీసం వంద మంది క్రియాశీలక సభ్యాలు ఉండాలి. అప్పుడు ఖచిచితంగా మన పార్టీ ప్రభావం 
ర్జకీయంగా కనిపిస్తంది అని జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయావహార్ల కమిటీ చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ చెపాపురు. ప్రతి నియోజకవర్ంలో అట్వంట్ 
బలమైన క్రియాశీలక సభ్యాలతో బృందం ఉంటే పోటీ చేసిన అభయారిథికి ఉండే ధైరయాం వేరనానిరు. ఒకకో ఫోన్ కాల్ తో వారంతా మనక్సం నిలబడడానికి 
వస్్తరు అనని నమ్మకం ఉంటేనే పోర్టం చేయగలుగుతామనానిరు. ఆదివారం ఉదయం తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయాత్వ కారయాక్రమంపై 
హైదర్బాద్ లో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహంచారు. పార్టీ తెలంగాణ ఇంఛార్జ్ నేమూరి శంకర్ గౌడ్ ఆధ్వరయాంలో ఈ సమావేశానిని నిర్వహంచారు. పార్టీ 
ముఖయా నాయకలు ర్మ్ తాళ్ళూరి ఈ సమావేశంలో పాల్్నానిరు. ఈ సందరభాంగా నాదండ్ల మనోహర్ మాట్్లడుతూ క్రియాశీలక సభ్యాలు మన అధయాక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ అడుగుజాడలో్ల పార్టీ భావజాలనిని ముందుక తీసకవెళ్్తరు. క్రియాశీలక సభ్యాలక పార్టీ అండగా నిలిచి భరోస్ ఇచేచిందుకే పవన్ కళ్యాణ్ 
భీమా సదుపాయానిని తీసకవచాచిరు. దురదృషటీకర సంఘటనలు జరిగినప్పుడు రూ. 5 లక్షల రూపాయిలు ఇచిచి ఆ సభ్యాడి కట్ంబానికి ఏ విధంగా 
భరోస్ ఇవ్వగలిగామో అంతా చూశారు. ఆంధ్రప్రద్శ్ ర్ష్టంలో సమారు 38 మందికి పవన్ కళ్యాణ్ తరఫున స్వయంగా వెళ్్ల ఆ మొతా్తనిని అందించాం. 
జిల్్ల నాయకత్వం మొత్తం కలసి ఇంట్కి వెళ్్ల ఆ భరోస్ నింపినప్పుడు ఆపదలో అండగా నిలిచామనని ధైరయాం వారిలో కలిగింది. చెకకోలు ఇచిచిన వారిలో 36 
చినని చినని కట్ంబాలే. రోజువారి పనులు చేసకనే కట్ంబాల నుంచి వచిచినవార్. పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీక అండగా ఉనానిరనని నమ్మకానిని కష్టీలో్ల ఉనని 
కట్ంబాలక కలిపుంచాలి. జనసేన పార్టీ సభయాత్వం తీసకనే ప్రతి క్రియాశీలక సభ్యాడికి ప్రత్యాక గౌరవం ఇవ్వడంతో పాట్ ప్రతి జిల్్లలో ర్జకీయంగా శక్షణ 
కారయాక్రమాలు ఏర్పుట్ చేస్్తం. తెలంగాణ ర్ష్టంలో కూడా నాయకలు, బాధ్యాలు చురుగా్ పాల్్ని క్రియాశీలక సభయాతా్వలను చేయాలి. ఈ సభ్యాల ద్్వర్ 
పార్టీ కారయాక్రమాలను ముందుక తీసకవెళ్లడంతోపాట్ ప్రజలక చేరువ కావచుచి. మొదట్ విడత 98 వేల సభయాతా్వలు చేసినప్పుడు చాల్ మంది బీమా గడువు 
నవంబర్, డిసంబర్ నెలలో్లనే ముగిసింది. ర్ష్ట వాయాప్తంగా ఒకేస్రి ఈ ప్రక్రియ నిర్వహంచాలని నిర్ణయం తీసకననిప్పుడు మారిచి వరక గడువు పెంచేందుక 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. మిగిలిన మొతా్తనిని చెలి్లంచారు. గతంలోన్ క్రియాశీలక సభ్యాల క్సం రూ. క్ట్ విర్ళం అందించారు. 14వ త్దీన నిర్వహంచే 
పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవానికి తెలంగాణ నుంచి కూడా అంతా కలసి వచిచి సతా్త చాట్లి” అనానిరు. ఈ కారయాక్రమంలో పార్టీ తెలంగాణ ర్ష్ట నాయకలు శ్రీ 
ర్ధారం ర్జలింగం, శ్రీ వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్, శ్రీ సంపత్ నాయక్, శ్రీమతి మండపాక కావయా, శ్రీ దుంపట్ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

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


సోమవారం, 28 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన పార్టు శ్రీకాళహస్్త నియోజకవర్ం మీడియా సమావేశం
శతఘ్ని న్యాస్:  శ్రీకాళహసి్త పటటీణంలోని ప్రెస్్స క్లబ్ నందు జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ ఇనాచిరిజ్ శ్రీమతి వినుత క్ట్ మీడియా సమావేశం నిర్వహంచడం జరిగింది. పార్టీ అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ ప్రారంభంచిన క్రియాశీల సభయాత్వం గ్రామ గ్రామాన పార్టీ క్సం పని చేస్తనని ప్రతి కారయాకర్త తపపుక సభయాత్వం తీసకని పార్టీ అధిష్టీనం నుండి నేరుగా గురి్తంప్ పంద్లని, 
ఈ సభయాత్వం ద్్వర్ జనసేన పార్టీ వారి కట్ంబాలకి 5 లక్షల భీమా ద్్వర్ అండగా ఉంట్ందని తెలియజేయడం జరిగింది. ద్శంలో ఏ ర్జకీయ పార్టీ చెయయాని విధంగా జనసేన పార్టీ 
కారయాకర్త క్సం ఈ క్రియాశీల సభయాత్వం ద్్వర్ బరోస్ కలిపుస్తందని, ఇది వరకే 50 కి పైన పార్టీ పిఏసి చైర్మన్ ద్్వర్ 5 లక్షల చెక్ ను భీమా పథకం ద్్వర్ అందించారనొ తెలిపారు. 
ప్రమాదవశాత్త గాయపడిత్ ఇన్్సరెన్్స ద్్వర్ మెడికల్ ఖరుచిల కరక 50 వేల వరక ఇన్్సరెన్్స ద్్వర్ అందిస్్తరని తెలిపారు. ఎంతో ప్రతిషటీ గాంచిన శ్రీకాళహసి్త ఆలయానికి ఈ 
ప్రభ్త్వం వచిచి 3 సంవత్సర్లు గడుస్తనాని… 3 వ శవర్త్రి వస్తనాని ట్రస్టీ బోర్డ్ ను నియమించక పోవడానికి గల కారణాలు ఈ శాసనసభ్యాలు ప్రజలక తెలియజేయాలని, గుడిని 
వాయాపార కేంద్ంగా మర్చిశారని, శాసన సభ్యాలక శ్రీకాళహసి్త ద్వాలయం ఏట్ఎం ల్ వాడుకంట్నానిరని, ప్రతి రోజూ 2 నుండి 5 లక్షల వరక శాసనసభ్యాలక అనధికారికంగా 
గుడిలో అనేక రకాల పూజల ద్్వర్ సేకరించి పంప్తననిట్్ల విశ్వసనీయ సమాచారం ఉందని తెలిపారు. గుడిలో పూజారుల నుండి, కింది స్థియి వరక పని చేసే వారు అకకోడ 
జరిగే దోపిడీలపై నోరు మెదపలేని పరిసిథితలలో ఉనానిరని తెలిపారు. అధికారంలోకి వచిచిన వెంటనే బోర్డ్ ఏర్పుట్ చేసినటటీయిత్ 2 దఫాలుగా ఎకకోవ మందికి అవకాశం కలిపుంచి 
ఉండవచచిని, ఇతరులక అవకాశం ఇసే్త గుడిపై పెత్తనం చెయియా జారుతందనే అభద్తాభావంతో ఉనానిర్ అని, సంత పార్టీ నాయకలకే ట్రస్టీ బోర్డ్ లో అవకాశం కలిపుంచి నాయాయం 
చెయయాలేక పోతనానిరని, ఇంకా ప్రజల ఆర్తనాద్లు వీరికి ఎల్ వినిపిస్్తయి అని ఆరోపించారు. త్వరిత గతిన ట్రస్టీ బోర్డ్ ను ఏర్పుట్ చేసి, గుడిలో జరిగే దోపిడీలక , అనధికార ల్వా 
ద్వీలను ఆపాలని జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చెయయాడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో శ్రీకాళహసి్త పటటీణ అధయాక్షులు భవానీ శంకర్, నాయకలు మణికంఠ, కర్ం, రవికమార్ రెడిడ్, 
ప్రమోద్, సర్ష్, త్జా, రఫీ, సలం, గిర్ష్, చందు చౌదరి పాల్్నానిరు.

వైసీపీలో అసంతృపి్తతో ఉన్న పవన్ కళ్యుణ్ అభిమానులను జనసేనలోకి ఆహ్్వనించిన కిరణ్ రాయల్
*అసంతృపి్తతో ఉనని పవన్ కళ్యాణ్ అభమానులూ వైసీపీలో ఉనానిరు – ఇద్ సమయం 
జనసేనలోకి రండి కలిసి అభవృది్ధ చేద్్దం
*ఎమా్మరో్వ, వీఆరో్వ లు థియేటర్ల వద్ద కాపల్ కాయడం చాల్ బాధాకరం.
*భీమా్ల నాయక్ తో నాలుగు ర్ళ్ళూ వెనకేసకనని వైసిపి నాయకలు
*అరచేతితో సూరుయాణిని ఆపలేరు – అధికార దురి్వనియోగంతో మా విజయానిని అడుడ్క్లేరు
*తప్పు చేస్తనానిమని మనో వేదనతో రెవెన్యా అధికారులు…
*అఖండ, ప్షపు చిత్రాలు రోజుక 5 షోలు… భీమా్ల నాయక్ క మాత్రం 4 షోలే…

శతఘ్ని న్యాస్: తిరుపతి, గత మూడేళ్్లగా ర్ష్ట ప్రజలను పీడించుక తింట్నని, వైసిపికి 
ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ప్రజా సమసయాలపై పోర్డే.. జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ స్థిపించిన 
జనసేన పార్టీ అడుడ్గా ఉందని పవన్ కళ్యాణ్ నట్ంచిన భీమా్ల నాయక్ సినిమా రిలజ్ రోజు 
నుంచి నేట్ వరక రెవెన్యా అధికారులతో ఆంక్షల మధయా ద్డులు నిర్వహసూ్త… ఎకకోడా 
జరగని కట్ర ర్జకీయాలక వైకాపా అధిష్టీనం పాలపుడుతననిదని.. అరచేతితో సూరుయాని 

అడుడ్క్లేరని… అభమానుల అభమానం ముందు భీమా్ల నాయక్ చిత్ర విజయానిని ఆపలేరని జనసేన పార్టీ తిరుపతి ఇంచార్జ్ కిరణ్ ర్యల్ ఆగ్రహం వయాక్తం చేశారు. ఆదివారం స్థినికి 
ప్రెస్ క్లబ్ లో మీడియా ముందు పటటీణ అధయాక్షుడు ర్జారెడిడ్, జిల్్ల ప్రధాన కారయాదరి్శ ర్జేష్ యాదవ్, బాబ్జ్, హేమ కమార్, కీర్తన మరియు సమన్ బాబు, మునస్్వమి, శేష్, కృష్ణ లతో 
కలిసి కిరణ్ మాట్్లడుతూ.. ప్రజాభమానం ఉనని పవన్ కళ్యాణ్ ని అడుడ్క్లేక ఆయన నట్ంచిన భీమా్ల నాయక్ ను అడుడ్కంటూ ప్రజాగ్రహానికి ర్ష్ట పాలక పార్టీ నేతలు గురవుతనానిరని, 
ఇది వారు గ్రహంచాలని హెచచిరించారు. వయస మలి్ల ఆరోగయా సమసయాలతో ఉనని రెవెన్యా అధికారులు థియేటర్ల వద్ద పడిగాప్లు కాసూ్త, పాలకలను మనసలో తిట్టీకంటూ, 
మనసలో పవన్ అభమానులక స్ర్ చెప్పుకంటూ, రెవెన్యా అధికారులు నరకం అనుభవిస్తనానిరని… ఇది ఇంకా ఎనిని రోజులని ప్రభ్తా్వనిని ప్రశనించారు… నెలూ్లరు వైసిపి నేత .. 
భీమా్ల నాయక్ ఒకకో షో చిత్ర ప్రదర్శనను కనేసకని… 500 రూపాయలక ట్కెట్ అమ్మడం హాస్యాసపుదమనానిరు.

పీలేరు నియోజకవర్ జనసేన 
మండల కమిటీ ఆత్మీయ సమావేశం

శతఘ్ని న్యాస్: పీలేరు నియోజకవర్ మండల కమిటీ ఆతీ్మయ 
సమావేశానికి హాజరైన ర్జంపేట పార్లమెంట్ ఇంచార్జ్ మరియు 
జనసేన పార్టీ ర్ష్ట కారయాదరి్శ శ్రీముఖరంచాన్ మరియు తిరుపతి 
జనసేన నాయకలు జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయావహార్ల 
కారయాదరి్శ పసప్లేట్ హరిప్రస్ద్, చంద్గిరి నియోజకవర్ 
జనసేన నాయకలు మనోహర్ ద్వర మరియు పీలేరు ఇంచార్జ్ 
బెజవాడ దినేష్ మరియు ఇతర జనసేన నాయకలు కారయాకర్తలు, 
జనసైనికలు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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తంబళ్లపల్్ల నియోజకవర్ జనసేన మండల కమిటి 
సమావేశం

శతఘ్ని న్యాస్: చితూ్తరు, తంబళ్లపల్్ల, జనసేన పార్టీ ర్ష్ట 
ర్జకీయ వయావహార్ల కమిటీ సభ్యాలు, చితూ్తరు జిల్్ల 
అధయాక్షులు డా.పసప్లేట్ హరిప్రస్ద్ తంబళ్లపల్్ల నియోజకవర్ 
మండల కమిట్ సమావేశానికి ముఖయా అతిథిగా హాజరయాయారు. 
తంబళ్లపలి్ల జిల్్ల కమిట్ నాయకలు బండి వెంకటేశ్వరు్ల, గజజ్ల 
రెడపపు ఆధ్వరయాంలో జరిగిన మండల కమిటీ సభ్యాల సమీక్షా 
సమావేశంలో జిల్్ల మరియు ర్ష్ట కారయావర్ సభ్యాలతో కలిసి 
మండల అధయాక్షులక మరియు మండల కమిటీ సభ్యాలక 
దిశానిర్్దశం చేసూ్త కమిటీ సభ్యాలు అందరూ కలిసి ఓటర్ కి, 
లడర్ కి మధయా అనుసంధానంగా పని చేసూ్త మండల, గ్రామ 

స్థియిలో పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశగా విధి విధానాలను అనుసరిసూ్త నియోజకవర్ పరిధిలోని 
అనిని వర్్ల ప్రజలను పార్టీలోకి ఆహా్వనించాలని సూచించారు. అద్విధంగా మిషన్ 3000 అనే 
బృహత్తర కారయాక్రమానిని మరింత వేగవంతం చేయాలని, యువతి యువకలు పార్టీలో కీలకపాత్ర 
పోషంచే విధంగా నాయకలు పార్టీ అధయాక్షుల గొపపు వయాకి్తతా్వనిని ఆయన ఆశయాలను, పార్టీ 
సిద్్ధంతాలను బలంగా తీసకెళ్్లలనానిరు. ఈ కారయాక్రమంలో ర్ష్ట కారయాక్రమాలు నిర్్వహక కమిటీ 
క్ ఆరిడ్నేటర్ పగడాల మురళ్, జిల్్ల లగల్ సల్ అధయాక్షులు అమర్ నార్యణ, జిల్్ల ప్రధాన 
కారయాదరు్శలు శ్రీమతి అనిత ద్రం, తలసి ప్రస్ద్, జిల్్ల కారయాదరు్శలు ద్వర మనోహర మరియు 
తంబళ్లపల్్ల మండల అధయాక్షులు, మండల కమిట్ నాయకలు, జనసైనికలు, వీరమహళలు 
పాల్్ని కారయాక్రమానిని విజయవంతం చేశారు.

సర్్వపల్్లలో భీమా్ల నాయక్ విజయోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్:  సర్్వపలి్ల నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ కార్యాలయం నందు బొబ్బేపలి్ల సర్ష్ బాబు ఆధ్వరయాంలో 
జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నట్ంచిన భీమా్ల నాయక్ విజయవంతం అయిన సందరభాంగా సర్్వపలి్ల 
నియోజకవర్ జనసేన నాయకలు మరియు పవన్ కళ్యాణ్ అభమానులు మధయా అంగరంగ వైభవంగా బాణాసంచా 
కాలిచి, ఆయన చిత్రపట్నికి పాల్భషేకం చేయడం జరిగింది అద్విధంగా సర్్వపలి్ల గ్రామం నందు సర్్వపలి్ల 
జనసేన పార్టీ కార్యాలయం పకకోన జనసేన పార్టీ జండా ఆవిషకోరణ చేయడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో సర్్వపలి్ల 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకలు షేక్ రహీమ్ భాయ్ జండా ఆవిషకోరణ చేయడం జరిగింది. 
ముఖయాంగా సర్ష్ బాబు మాట్్లడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రం విడుదలయి విజయం స్ధించడం పట్ల జనసైనికలు 
అందరూ ఆనందంగా విజయోత్సవం చేయడం మాక ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ముఖయాంగా పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా 
ఈరోజు ఆంధ్రప్రద్శ్ ప్రభ్త్వం ఎనోని విధాలుగా ఇబబేంది పెట్టీనపపుట్కీ అవనీని ద్ట్కని పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా 
విజయం స్ధించడం మాక ఎంతో గర్వంగా ఉంది భవిషయాత్తలో పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలను స్ధిస్్తమని పవన్ 
కళ్యాణ్ అడుగుజాడలో్ల నడుసూ్త ప్రజా సమసయాలను పరిషకోరిసూ్త జనసేన పార్టీ జండాని పల్్లపల్్లన ఎగర్స్్తం అని 
మాట్్లడడం జరిగింది.
ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన వీరమహళ పలం రెడిడ్ ఇందిర రెడిడ్, గూడూరు జనసేన పార్టీ నాయకలు చిరంజీవి 
యువత అధయాక్షులు నయం, పినిశెట్టీ మలి్లకారుజ్న్, రవికమార్, సందీప్, బుచిచి మండల ప్రధాన కారయాదరి్శ ఇబ్రహీం, 
సర్ంద్, గిర్ష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

నేషనల్ రగ్బి క్రీడాకారుడికి జనసేన చేయూత
శతఘ్ని న్యాస్: 
నెలూ్లరు, క్రీడాకారులను 
ప్రోత్సహంచడంలో ఎప్పుడు 
ముందుండే జనసేనాని, ఆయన 
అశయాలక అనుగుణంగా 
నాయకలు కూడా 
ప్రోత్సహంచటం జరుగుతంది. 
నెలూ్లరు సిటీ నుండి నేషనల్ 
రగిబేలో ఎంపికైన కమార్ 
శంకర్ కి ఆరిథిక ఇబబేందులు 
నిమిత్తం 5000 రూపాయలు 
అందజేసిన జనసేన నాయకలు 
శ్రీపతి ర్ము. ఈ కారయాక్రమంలో 

జనసేన నాయకలు, జనసైనికలు పాల్్నానిరు.

క్రియాశీలక సభయుత్వం మీద అవగాహన 
కల్్పంచిన గరాభాన సత్్తబాబు

శతఘ్ని న్యాస్:  పాలకండ నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ 
నాయకలు గర్భాన సతి్తబాబు బుకూకోరు గ్రామంలో జనసైనికలక 
ప్రజలక జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయాత్వం మీద అవగాహన 
కలిపుంచటం జరిగింది. ఈ సందరభాంగా ఆయన మాట్్లడుతూ 
జనసైనికలు యొకకో సంక్షేమం క్సమే పవన్ కళ్యాణ్ పెద్ద 
మనసతో ఈ కారయాక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టీరని ఆయన తెలిపారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో జనసైనికలు, గ్రామ ప్రజలు పాల్్నానిరు.

ఆర్ & బి శంకుస్థాపన కారయుక్రమంలో 
జనసేన మల్కిపురం ఎంపిపి

శతఘ్ని న్యాస్: మలికిప్రం మండలం - గూడపలి్ల 
గ్రామం - గూడపలి్ల గాంధీ బొమ్మ సంటర్ నుండి 
కేశనపలి్ల పెట్రోల్ బంక్ వరక 90 లక్షల రూపాయలతో 
మంజూరైన R&B రోడ్ క పనులు ప్రారంభంచుటక 
శంకస్థిపన, 22.80 లక్షల రూపాయలతో యింట్ంట్ 
కళ్యి పనులు ప్రారంభానికి శంఖుస్థిపన మరియు 3.90 
లక్షల రూపాయలతో నిరి్మంచిన ఆరో్వ పా్లంట్ ను పాల్్నని 
మలికిప్రం ఎంపిపి శ్రీమతి మేడిచర్ల సతయావాణి ర్ము. 
ఈ కారయాక్రమంలో జనసైనికలు, గ్రామసథిలు పాల్్నానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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పొన్్నరు నియోజకవర్ంలో జనసేన ఆత్మీయ సమావేశం

శతఘ్ని న్యాస్: పన్నిరు నియోజకవర్ంలో జిల్్ల అధయాక్షులు గాద వెంకటేశ్వర్వు అధయాక్షతన జనసేనపార్టీ కారయాకర్తల ఆతీ్మయ సమావేశం నిర్వహంచారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
న్తనంగా ఏరపుడిన మండల అధయాక్షులు మరియు కమిటీల సబుయాలక నియామక పత్రాలు అందజేయడం జరిగింది. జనసేనపార్టీ వీరమహళ యెననిం ద్రాక్షాయని ఇటీవల 
ఆకాలమరణం చెందినారు. పన్నిరు నియోజకవర్ కారయాకరల ఆతీ్మయ సమావేశంలో స్వర్్య ద్రాక్షాయని చిత్రపట్నికి పూలమాల వేసి 2 నిమిష్లు మౌనం పాట్ంచి, నివాళ్లు 
అరిపుంచి సమావేశానిని ప్రారంభంచడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో ర్ష్ట నాయకలు కమాల్, విజయ్ శేఖర్, వడ్రాణం మారకోండేయ బాబు, జిల్్ల కమిటీ సభ్యాలు మరియు 
నాయకలు కారయాకర్తలు పాల్్నానిరు.

అరకు నియోజకవర్ంలో ఇంటింటికి జనసేన మాటలు
శతఘ్ని న్యాస్: అరక మండలం, గనెనిల పంచాయతీ పరిధిలో గల గజర గ్రామంలో జనసేన పార్టీ మాజీ ఎంపిట్సి స్యిబాబా దురియా, అల్లంగి ర్మకృష్ణ ఆధ్వరయాంలో ఆదివారము 
స్యంత్రం ఆయా గ్రామాలలో పరయాట్ంచి గ్రామస్తలతో సమావేశమై సమసయాల పట్ల చరిచించారు. ముఖయాంగా ఆయా గ్రామంలో రోడుడ్ సమసయా ఉననిట్్ల జనసేన దృషటీకి తీసకచాచిరు. 
దీనికై సపుందించిన జనసేన పార్టీ నాయకలు స్యిబాబా ర్మకృష్ణ మాట్్లడుతూ ప్రభ్త్వం తక్షణమే గిరిజనుల సమసయాలను పరిష్కోరం చేయాలని ఈ సందరభాంగా ప్రభ్తా్వనికి 
డిమాండ్ చేశారు. దీనికి ముందు ఇంట్ంట్కి జనసేన మాటలు, జనసేన సిద్్ధంతాలు ప్రజలో్లకి తీసకెళ్్లరు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసైనికలు మదన్, తదితరులు పాల్్నానిరు.
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రాజమండ్రి జనసేన పార్టు ముని్సపల్ కార్్పర్షన్ ముని్సపల్ కారయువరా్నికి సత్కారం

శతఘ్ని న్యాస్: ర్జమండ్రి, జనసేన పార్టీ ర్జమండ్రి ముని్సపల్ 
కార్పుర్షన్ ఉపాధయాక్షులుగా నియమించబడిన ద్సరి గుర్నిథం, గుత్తల 
సతయానార్యణ, ప్రధాన కారయాదరు్శలుగా నియమింపబడిన షేక్ లిమ్రా 
భాష్, నల్లంశెట్టీ వీరబాబు, అల్గే కారయాదరు్శలుగా నియమించబడిన వినని 
వాస, గుణం శాయాంసందర్, ముమి్మడి భాగయాలక్ష్మి, సంయుక్త కారయాదరి్శగా 
నియమింపబడిన ఠాగూర్ లను సతకోరించడం జరిగింది. ర్జమండ్రి 
9వ వారుడ్ జనసైనికలు చౌకండ మురళీకృష్ణ, చెల్లయయా మురళ్, బతి్తన 
సతయానార్యణ, ర్మకృష్ణ, పడాల వీర్రాజు, మున్నిరు గోపి, క్డా 
రవికమార్, కరెడ్ల శవ, ఎస్ మహేష్, కలి్ల శ్రీను, కరెట్ల శవ, పడాల ద్వి, 

చౌకండ మానస, కకకోల లక్ష్మి, రమేష్ పండు, పూరి్త శ్రీనివాస్, వీర్రాజు సబుబే తదితరులు పాల్్నడం జరిగింది.

కర్రపాడు గ్రామంలో జనసేన పార్టు 
క్రియాశీలక సభయుత్వ కారయుక్రమం

శతఘ్ని న్యాస్:  తాడికండ 
నియోజకవర్ం, మెడికండూరు 
మండలం, కర్రపాడు గ్రామంలో 
జనసేన పార్టీ క్రియా శీలక సభయాత్వ 
కారయాక్రమం ప్రారంభమయియాంది. ఈ 
కారయాక్రమంలో భాగంగా ఆదివారం 
10 మంది సభ్యాలక కందుల సైదయయా 
ఆధ్వరయాంలో జనసేన పార్టీ క్రియా 
శీలక సభయాత్వం ఇవ్వడం జరిగింది.

యాకి్సడంట్ అయిన జనసైనికుడిని పరామర్శంచిన 
చంద్రశేఖర్

శతఘ్ని న్యాస్: గంగవరం మండలం 
పామర్రు గ్రామం జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభ్యాడు నునని పవన్ కమార్ ఇటీవల బైక్ 
యాకి్సడంట్ అయియా గాయాలు అవ్వడం 
జరిగింది. ర్మచంద్ప్రం నియోజకవర్ం 
జనసేన పార్టీ ఇన్ ఛార్జ్ చంద్శేఖర్ 
ఆదివారం నునని పవన్ కమార్ ఇంట్కి 
వెళ్్ల అతని ఆరోగయా పరిసిథితి గురించి 

తెలుసక్వడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో తూరుపుగోద్వరి జిల్్ల జనసేన పార్టీ కారయాదరి్శ 
బుంగ ర్జు, ర్ంబాబు నాయుడు, ప్రవీణ్, వినయ్, వడిడ్ సతి్తబాబు,పెది్దరెడిడ్ ద్వి ప్రస్ద్, 
మాకినీడి వీరబాబు, స్యి మౌళ్ తదితర జనసైనికలు పాల్్నడం జరిగింది.

నిండు జీవిత్నికి రండు చుకకాలు… జనసేన 
పార్టు యువ నాయకులు అంకిపల్్ల అఖిల్

శతఘ్ని న్యాస్: రైలే్వక్డూరులో ఆదివారం 
నిర్వహంచిన పోలియో కేంద్రానికి వెళ్్ల 
అకకోడి వాళళూతో మాట్్లడి రైలే్వ క్డూరులోని 
పడాలపలి్ల పోలియో కేంద్ం నిర్వహంచిన 
అంగనా్వడి టీచర్, కనకదుర్ మరియు 
ఆశ వరకోర్ శ్రావణి లు పోలియో కేంద్ం 
నిర్వహంచి పగడాలపలి్లలో ఉననిట్వంట్ 
ఐదు సంవత్సర్ల లోప్ ఉననిట్వంట్ 

పిల్లల తలి్లదండ్రులకి పోలియో వేసకంటే వచేచి ఉపయోగాలను వివరించి ఐదు 
సంవత్సర్ల లోప్ ఉననిట్వంట్ ప్రతి చినని పిల్లలకి పేరుపేరునా సేకరించి పోలియో 
చుకకోలు వేయించారు అద్విధంగా పోలియో చుకకోలు వేసక్కపోత్ వచేచి వాయాధ్ల 
గురించి కూడా వివరించి కారయాక్రమం చేసి రైలే్వక్డూరు పగడాలపలి్లకి చెందిన ఐదు 
సంవత్సర్ల లోప్ పిల్లలందరికీ పోలియో చుకకోలు వేశారు. అద్విధంగా చినని పిల్లల 
తలి్లదండ్రులు అందరికీ సహకారంతో ఈ కారయాక్రమానిని ముందుక తీసకెళ్్లరు. ఈ 
కారయాక్రమంలో రైలే్వక్డూరు జనసేన పార్టీ యువ నాయకలు అంకిపలి్ల అఖిల్, ఉలి్ల 
వెంకటస్యి పాల్్నానిరు.

ఆజాద్ చంద్రశేఖర్ వర్ంత్ సందరభాంగా 
వృద్్శ్రమంలో జనసేన భోజన ఏరా్పట్్ల

శతఘ్ని న్యాస్: బనగానపల్్ల 
పటటీణంలోని ప్రియదరి్శని 
వృద్్ధశ్రమంలో జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వరయాంలో వృదు్ధలక మధాయాహని 
భోజన ఏర్పుట్్ల చేయడం జరిగింది. 
స్్వతంత్ర సమరయోధ్డు హాజర్ 
చంద్శేఖర్ మరియు స్మానయా 
కట్ంబంలో ప్ట్టీ ఉమ్మడి తెలుగు 

ర్ష్్రాలక హైక్రుటీ జడిజ్గా కేంద్మంత్రిగా గవరనిర్్ పనిచేసిన ప్ంజాల శవ శంకర్ 
వర్ధంతి సందరభాంగా ప్రియదరి్శని వృద్్ధశ్రమంలో వృదు్ధలక భోజనాలు ఏర్పుట్ 
చేయడం జరిగిందని జనసేన పార్టీ నాయకలు భాసకోర్ తెలిపారు. ఈ సందరభాంగా 
భాసకోర్ మాట్్లడుతూ 1906 జూలై 23న మధయాప్రద్శ్ లోని బావర్ గ్రామంలో 
జగర్ణిద్వి, సీతార్ం తివార్ల అనే బ్రాహ్మణ దంపతలక చంద్శేఖర్ తివార్ 
జని్మంచాడని ఆయనే చంద్శేఖర్ అజాద్ గా మారి 24 ఏళ్ల ప్రాయంలో స్్వతంత్రయా్ర 
సమర యజ్ంలో ఆహుతయేయావరకూ అనితర స్ధయామైన ధైరయా స్హస్లతో పోర్టం 
స్గించి చిరస్మరణీయుడైన ఆజాద్ గా 15 ఏళ్్ల కూడా నిండని అతి పినని వయసలోనే 
ద్శ స్్వతంత్రయా్రం క్సం సర్వ సమరపుణక సంసిద్ధమైన వయాకి్త చంద్శేఖర్ అజాద్ అని 
అనానిరు. అల్గే స్మానయా నిరుపేద కట్ంబంలో ప్ట్టీ ఆరిథిక ఇబబేందులతో పంజాబ్ 
వెళ్్ల అకకోడ పని చేసకంటూ చదువు పూరి్త చేసి రెండు తెలుగు ర్ష్్రాలక హైక్రుటీ జడిజ్గా 
సికికోం కేరళ ర్ష్్రాలక గవరనిర్ గా సప్ంక్రుటీ నాయాయవాదిగా మాజీ కేంద్ మంత్రిగా 
ఎనోని విశషటీ సేవలు అందించారని అల్ంట్ వారిని ఈరోజు స్మరించుకంటూ ప్రదర్శన 
వృద్్ధశ్రమంలో ఏర్పుట్ చేయడం జరిగిందని తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
జనసేన పార్టీ నాయకలు కాశీం, అజిత్ రెడిడ్, అల్్ల బక్ష్, కారయాకర్తలు జనార్ధన్, విక్రమ్, 
సధాకర్, నాగేష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఏలూరుపాడు గ్రామంలో జనసేన ఆత్మీయ సమావేశం
శతఘ్ని న్యాస్: కాళళూ మండలంలో జనసేన పార్టీ బలోపేతం క్సం రోజుకి ఒక 
గ్రామం సందరి్శంచి గ్రామాలో్లని జనసేన సైనికలు, నాయకలతో సమావేశాలు 
ఏర్పుట్ చేసి పార్టీ బలోపేతానికి తీసక్వాలి్సన చరయాల గురించి అల్గే పార్టీ పెద్దల 
ఆద్శాల మేరక గ్రామ కమిటీలు నియమించడం, క్రియాశీలక సభయాత్వం గురించి 
చరిచించడం జరుగుతంది. అందులో భాగంగా ఏలూరుపాడు గ్రామంలోని 
జనసైనికలు, నాయకలతో ఆతీ్మయ సమావేశం నిర్వహంచడం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమంలో కాళళూ మండల జనసేన నాయకలు, ఏలూరుపాడు గ్రామ 
జనసైనికలు నాయకలు పాల్్నడం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వీరాంజనేయ త్రథాం సందరభాంగా కబాడి పోటీలు

శతఘ్ని న్యాస్: ఎస్ క్ట నియోజకవర్ం, తిమిడి గ్రామంలో వీర్ంజనేయ తీరథిం 
సందరభాంగా కబాడి పోటీలు నిర్వహంచడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో భాగంగా 
జనసేన నాయకలు వబ్బేన సనాయాసి నాయుడు శనివారం ర్త్రి 50 కబాడి టీమ్్స 
ఆడించడం జరిగింది. కబాడి పోటీలలో గెలుపందిన వారికి మొదట్ బహుమతి 8000 
రూపాయలు బోనంగి టీమ్ం, డవ బహుమతి 5000 రూపాయలు పెడకంద్పలి్ల 
మూడవ బహుమతి 3000 రూపాయలు వెంకటరమణ పేట టీమ్ గెలుచిక్వడం 
జరిగింది. తిమిడి పాపల వీది వారి ఆరి్ధక సహకారముతో సరపుంచ్ వబ్బేన త్రినదమ్మ 
బహుమతలు ప్రద్నం చేశారు.

“మేము సైతం జనసేన” అన్నద్న కారయుక్రమం

శతఘ్ని న్యాస్: పాలకలు్ల, పవన్ కళ్యాణ్ సూఫూరి్తతో ఆదివారం పాలకలు్ల 
నియోజకవర్ పరిధిలోని “మేము సైతం జనసేన” టీమ్ రోడుడ్ పకకోన ఉండే 
పేదలక అననిద్నం చేయడం జరిగింది.

కత్తపేట సతయుచంద్ర థియేటర్్ల భీమా్ల నాయక్ 
విజయోత్సవ సంబరాలు

శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్ నట్ంచిన భీమా్ల నాయక్ చిత్రం విజయం 
స్ధించిన సందరభాంగా కత్తపేట సతయాచంద్ 
థియేటరో్ల అభమానులు జనసేన నాయకలు 
కారయాకర్తలు జనసైనికలతో కలిసి కేక్ కట్ంగ్ చేసిన 

జనసేన పార్టీ కత్తపేట నియోజకవర్ ఇనాచిర్జ్ బండారు శ్రీనివాస్. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన 
పార్టీ ప్రధాన కారయాదరి్శ డేవిడ్ ర్జ్, కారయాదరి్శ బొకకో ఆదినార్యణ, సరప్రెడిడ్ సతయా, నాగిరెడిడ్ 
మహేష్, కంఠంశెట్టీ చంట్, చోడప్నేడి ఉమా, మోక శవ (7అప్), వకకోపట్ల శేఖర్, తల ర్జు, 
ఐడియా మూరి్త, సల్ది రమేష్, పప్పుల బాబ్జ్, పెది్దరెడిడ్ మలి్లకారుజ్న్, యెలిశెట్టీ శవ, గనిప్డి చినిని, 
అడపా ఆనంద్, మాచిరెడిడ్ కండలర్వు మరియు భార్ సంఖయాలో జనసేన నాయకలు,కారయాకర్తలు 
జనసైనికలు పాల్్నానిరు.

కోరగాము గ్రామంలో జనసేన ఆత్మీయ సమావేశం
శతఘ్ని న్యాస్:  ఆమద్లవలస 
నియోజవర్ంలో, క్రగాము గ్రామంలో 
జనసైనికలతో, క్రియాశీలక సభయాత్వం గురించి 
మరియు జనసేన పార్టీని ఏ విధంగా బలోపేతం 
చేయాలి, జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి, మనం 
ఏ విధంగా కృష చేయాలి ల్ంట్ చాల్ 

విషయాల మీద, సమారు రెండు గంటలు పాట్ చరిచించడం జరిగింది. ఇంతట్ మంచి 
కారయాక్రమంలో పాల్్ని, చాల్ మంచి సలహాలు, సూచనలు ఇచిచినందుక కరగాము 
జనసేన పార్టీ టీం జనసైనికలు అందరికీ కూడా పేరుపేరునా, హృదయపూర్వక 
ధనయావాదములు తెలియజేస్రు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకలు, మలే్లశ్వరర్వు 
క్రుకండ, ఎంపీటీసీ విక్రమ్, నార్యణర్వు, శేఖర్ మరియు క్రగం జనసైనికలు 
పాల్్నానిరు.

రాష్ట్ర వీరమహిళల కమిటీ సభ్యులకు 
త్డిపత్రి నియోజకవర్ శుభాకాంక్షలు

శతఘ్ని న్యాస్: తాడిపత్రి, జనసేన 
అధయాక్షులు కణిదల పవన్ కళ్యాణ్ 
నియమించిన ర్ష్ట వీరమహళల 
కమిటీలలో భాగంగా మన 
అనంతప్రం జిల్్లక చెందినవారు 
శ్రీమతి పసలేట్ పద్్మవతి 
మరియు శ్రీమతి పెండాయాల శ్రీలత 
ర్యలసీమ ప్రాంతీయ మహళ్ 
సభ్యాలుగా ఎనినిక కావడం విశేషం. 

అనంతప్రం జిల్్ల తరుప్న ఇద్దరు మహళ్ సభ్యాలుగా ఎనినికైన శ్రీమతి పసల్ట్ 
పద్్మవతి మరియు శ్రీమతి పెండాయాల శ్రీలత లకి తాడిపత్రి నియోజకవర్ ఇంఛారిజ్ 
కదిరి శ్రీకాంత్ రెడిడ్, నియోజకవర్ంలోని మండలదయాక్షులు అయిన క్ట సనీల్, 
మాబు, ఏర్రగంగొళ్ల శ్రీను, దస్తగిరి మరియు జనసైనికలు కందురి్త నరసింహా 
చారి, గోపాల్, షేక్ స్ధక్, కిరణ్, అయుబ్ తదితర జనసైనికలు శుభాకాంక్షలు 
తెలియజేశారు.

పెదయాదర పంచాయత్లో పల్్స 
పోల్యో కారయుక్రమంలో జనసేన సర్పంచ్

శతఘ్ని న్యాస్:  కృష్ణ జిల్్ల, మచిలపటటీణం, స్థినిక పెదయాదర పంచాయతీలో 
పల్్స పోలియో కారయాక్రమంలో పాల్్ని ఐదు సంవత్సర్ల లోప్ బాల బాలికలక 
పెదయాదర సరపుంచ్ గళ్ళూ తిమోతి పోలియో చుకకోలు వెయయాడం జరిగింది. ఈ 
కారయాక్రమంలో ఆశ వరకోర్్స, అంమ్ లలితా కమారి, చిననియాదర వార్డ్ మెంబెర్ 
కత్తపలి్ల శ్రీకాంత్, గ్రామ జనసేన నాయకలు తూము బాలక్టేశ్వర ర్వు, 
వాలంటీరు్ల, గ్రామ ప్రజలు తదితరులు పాల్్నానిరు.
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జనసేన త్ర్ం పుచ్చుకునని పండ్యూల నరేష్జనసేన త్ర్ం పుచ్చుకునని పండ్యూల నరేష్

*జనసేనానికి అండగా మేమూ నిలబడతాం, బండారు శ్రీనివాస్ నాయకతా్వనికి, పలివెల గ్రామ *జనసేనానికి అండగా మేమూ నిలబడతాం, బండారు శ్రీనివాస్ నాయకతా్వనికి, పలివెల గ్రామ 
జనసైనికలక జై కడతాం – పెండాయాల నర్ష్జనసైనికలక జై కడతాం – పెండాయాల నర్ష్

శతఘ్ని న్యాస్: తూరుపుగోద్వరి జిల్్ల, కత్తపేట నియోజకవర్ంలోని, పలివెల గ్రామానికి చెందిన పెండాయాల శతఘ్ని న్యాస్: తూరుపుగోద్వరి జిల్్ల, కత్తపేట నియోజకవర్ంలోని, పలివెల గ్రామానికి చెందిన పెండాయాల 
నర్ష్, జనసేన కత్తపేట నియోజకవర్ం ఇనాచిరిజ్ బండారు శ్రీనివాస్ సమక్షంలో ఆదివారం జనసేన తీర్ధం నర్ష్, జనసేన కత్తపేట నియోజకవర్ం ఇనాచిరిజ్ బండారు శ్రీనివాస్ సమక్షంలో ఆదివారం జనసేన తీర్ధం 
ప్చుచికనానిరు.. జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ స్రథయాంలో బండారు శ్రీనివాస్ నాయకత్వంలో పని చేస్్తమని, ప్చుచికనానిరు.. జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ స్రథయాంలో బండారు శ్రీనివాస్ నాయకత్వంలో పని చేస్్తమని, 
నీతికి నిజాయితీకి నిలబడడమే ఒక నాయకడి గొపపుదనమని, అల్ంట్ నాయకడు జనసేనాని అని, వీరి నీతికి నిజాయితీకి నిలబడడమే ఒక నాయకడి గొపపుదనమని, అల్ంట్ నాయకడు జనసేనాని అని, వీరి 

అడుగుజాడలో్ల నడవడానికి మేముసైతం అంటూ, మా గ్రామ జనసైనికలతో జనసేన పార్టీకి మద్దతగా, బలోపేతం చేయడానికి, కలిసి పనిచేయడానికి ముందుక వచాచినని, కత్తపేట అడుగుజాడలో్ల నడవడానికి మేముసైతం అంటూ, మా గ్రామ జనసైనికలతో జనసేన పార్టీకి మద్దతగా, బలోపేతం చేయడానికి, కలిసి పనిచేయడానికి ముందుక వచాచినని, కత్తపేట 
నియోజకవర్ం రథస్రథి బండారు శ్రీనివాస్ నాయకత్వం ఎంతో గొపపుగా పట్షటీమైన ర్తిలో ఉననిదనానిరు. అనిని వర్్లను ఆదరించి ముందుక తీసకెళ్తనని గొపపు నాయకడిగా, నియోజకవర్ం రథస్రథి బండారు శ్రీనివాస్ నాయకత్వం ఎంతో గొపపుగా పట్షటీమైన ర్తిలో ఉననిదనానిరు. అనిని వర్్లను ఆదరించి ముందుక తీసకెళ్తనని గొపపు నాయకడిగా, 
జనసేన పార్టీ ఎంతో బలోపేతమైనదిగా బండారు శ్రీనివాస్ నాయకత్వం ఉండదని, వారి నాయకత్వంలో పనిచేయడం మాక గర్వంగా ఉందని, ఈ సందరభాంగా జనసేన కండువాను జనసేన పార్టీ ఎంతో బలోపేతమైనదిగా బండారు శ్రీనివాస్ నాయకత్వం ఉండదని, వారి నాయకత్వంలో పనిచేయడం మాక గర్వంగా ఉందని, ఈ సందరభాంగా జనసేన కండువాను 
భ్జాలపై వేసి, పార్టీలో చేరుచికననిందుక, పార్టీ ఇనాచిర్జ్ నాయకల బండారు శ్రీనివాస్ క కృతజ్తలు తెలుప్తనానిమని అనానిరు. బండారు వెంట నడుసూ్త, పార్టీకి వీర విధేయుడిగా భ్జాలపై వేసి, పార్టీలో చేరుచికననిందుక, పార్టీ ఇనాచిర్జ్ నాయకల బండారు శ్రీనివాస్ క కృతజ్తలు తెలుప్తనానిమని అనానిరు. బండారు వెంట నడుసూ్త, పార్టీకి వీర విధేయుడిగా 
సేవలు అందిస్్తమని నర్ష్ తెలియజేస్రు.సేవలు అందిస్్తమని నర్ష్ తెలియజేస్రు.

జనసేన పార్టు కంద్ర కారాయులయంలో జరగ్న 
సమావేశంలో పాల్్న్న 

ఉమమీడి నల్లగండ జిల్్ల నాయకులు
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయావహార్ల కమిటీ చైర్మన్ నాదండ్ల 
మనోహర్ అధయాక్షతన, తెలంగాణ ర్ష్ట ఇంచారజ్ నేమూరి శంకర్ గౌడ్, ర్ష్ట 
నాయకలు తాళ్ళూరి ర్మ్ నేతృత్వంలో ఆదివారం జనసేన పార్టీ కేంద్ 
కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో తెలంగాణ విద్యారిథి విభాగం అధయాక్షులు 
సంపత్ నాయక్, విద్యారిథి విభాగం ర్ష్ట ఉపాధయాక్షులు గోకల రవీందర్ రెడిడ్, 
విద్యారిథి విభాగం ప్రధాన కారయాదరి్శ ర్మకృష్ణ, ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్్ల విద్యారిథి 

విభాగం ఎగిజ్కూయాట్వ్ మెంబర్ స్యి త్జ హాజరయాయారు. ఈ సందరభాంగా తెలంగాణ ర్ష్టంలో పార్టీ సభయాత నమోదు కారయాక్రమం, పార్టీ భవిషయాత్ కార్యాచరణ, కమిటీల 
నియామకం, మార్చి 14న జరగనునని పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం వేడుకల గురించి పార్టీ పెద్దలతో చరిచించడం జరిగింది.

జనసేన పార్టు కంద్ర కారాయులయంలో జరగ్న 
సమావేశంలో పాల్్న్న 

ఉమమీడి ఖమమీం జిల్్ల నాయకులు
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయావహార్ల కమిటీ చైర్మన్ నాదండ్ల 
మనోహర్ అధయాక్షతన, తెలంగాణ ర్ష్ట ఇంచారజ్ నేమూరి శంకర్ గౌడ్, ర్ష్ట 
నాయకలు తాళ్ళూరి ర్మ్ నేతృత్వంలో ఆదివారం జనసేన పార్టీ కేంద్ 
కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో తెలంగాణ విద్యారిథి విభాగం అధయాక్షులు 
సంపత్ నాయక్, విద్యారిథి విభాగం ర్ష్ట ఉపాధయాక్షులు గోకల రవీందర్ రెడిడ్, 
విద్యారిథి విభాగం ప్రధాన కారయాదరి్శ ర్మకృష్ణ, ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్్ల విద్యారిథి 

విభాగం ఎగిజ్కూయాట్వ్ మెంబర్ స్యి త్జ హాజరయాయారు. ఈ సందరభాంగా తెలంగాణ ర్ష్టంలో పార్టీ సభయాత నమోదు కారయాక్రమం, పార్టీ భవిషయాత్ కార్యాచరణ, కమిటీల 
నియామకం, మార్చి 14న జరగనునని పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం వేడుకల గురించి పార్టీ పెద్దలతో చరిచించడం జరిగింది.

జనసేన వీరమహిళ ప్రాంత్య కమిటీల నియామకం
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టీలో మహళ్ విభాగం ‘వీరమహళ’. ఈ విభాగం 
ప్రాంతీయ కమిటీలను నియమిసూ్త పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆద్శాలిచాచిరు. 
ఉత్తర్ంధ్ర, గోద్వరి, కృష్్ణ-పెనాని, ర్యలసీమ ప్రాంతీయ కమిటీలను 
ఏర్పుట్ చేశారు. కమిటీల పరిధిలోని జిల్్లలక చెందిన సభ్యార్ళ్లను ప్రాంతీయ 
కమిటీలో్ల నియమించారు. ఉత్తర్ంధ్ర కమిటీ పరిధిలో శ్రీకాకళం, విజయనగరం, 
విశాఖపటనిం జిల్్లలు, గోద్వరి కమిటీ పరిధిలో తూరుపు గోద్వరి, పశచిమ గోద్వరి 
జిల్్లలు, కృష్్ణ-పెనాని పరిధిలో విజయవాడ నగరంతోపాట్ కృష్్ణ, గుంటూరు, 
ప్రకాశం, నెలూ్లరు జిల్్లలు, ర్యలసీమ కమిటీ పరిధిలో అనంతప్రం, చితూ్తరు, 
కడప, కరూనిలు జిల్్లలు వస్్తయి. కమిటీల వివర్లివి.

ఉత్తర్ంధ్ర ప్రాంతీయ కమిటీ:
శ్రీమతి ట్.లక్ష్మీ ర్జ్ (విజయనగరం)
శ్రీమతి ఆదిమూలం శరణిద్వి (విశాఖపటనిం)
శ్రీమతి సిహెచ్.కిరణ్ (విశాఖపటనిం)
శ్రీమతి కత్తపలి్ల త్రివేణి (విశాఖపటనిం)
శ్రీమతి ఎమ్. నాగలక్ష్మి (విశాఖపటనిం)

గోద్వరి ప్రాంతీయ కమిటీ:
శ్రీమతి చల్్ల లక్ష్మి (తూరుపు గోద్వరి)

శ్రీమతి కడలి ఈశ్వరి (తూరుపు గోద్వరి)
శ్రీమతి ముతాయాల జయలక్ష్మి (తూరుపు 
గోద్వరి)
శ్రీమతి కాటనిం విశాలక్ష్మి (పశచిమ గోద్వరి)
శ్రీమతి కసిరెడిడ్ మధ్లత (పశచిమ గోద్వరి)

కృష్్ణ- పెనాని ప్రాంతీయ కమిటీ:
శ్రీమతి ర్వి సౌజనయా (విజయవాడ)
శ్రీమతి మల్్లప్ విజయలక్ష్మి (విజయవాడ)
శ్రీమతి కరిమెళళూ లక్ష్మీ సరస్వతి (కృష్్ణ)
శ్రీమతి బ్. పార్వతి నాయుడు (గుంటూరు)
శ్రీమతి బొందిల శ్రీద్వి (ప్రకాశం)
శ్రీమతి క్ల్ విజయలక్ష్మి (నెలూ్లరు)

ర్యలసీమ ప్రాంతీయ కమిటీ:
శ్రీమతి పెండాయాల శ్రీలత (అనంతప్రం)
శ్రీమతి పసప్లేట్ పద్్మవతి (అనంతప్రం)
శ్రీమతి ఆకల వనజ (చితూ్తరు)
శ్రీమతి కపాపుల జ్యాతి (కడప)
శ్రీమతి షేక్ మొహమ్మద్ హసీనా ట్గమ్ (కరూనిలు)
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