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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఇప్పటం గ్రామ పంచాయితీకి 50 లక్షలు రూపాయలు విరాళం
ఈ సభను జరుపుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చిన ఇప్పటేం పేంచాయితీ రైతు సోదరులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. వ్యక్తిగతేంగా ఇమ్మటేం గ్రామ పేంచాయితీకీ 50 

లక్షల రూపాయలు ఇస్తిను. త్వరలో గ్రామ పెద్దలకు ఆ డబ్బును అేందజేస్తిను. భీమ్లా న్యక్ లు అయిన పోలీసు అధికారులకు హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. -శ్రీ 

పవన్ కళ్్యణ్

జనసేన సభకు స్థలం ఇచ్చిన దాతల వివరాలు...
శతఘ్నా న్్యస్: ఎేంతో విజయవేంతేంగా ముగిసిన జనసేన 9 వ ఆవిరాభావ దినోత్సవ మహా సభకు ఎనోనా ఒతితిళ్ళకు ఓర్చి, ఎేంతో ధైర్యేంతో “మేము ఉన్నాము జనసేన కోసేం” అేంటూ 
ఆ మహాసభ జరపడానిక్ వార్ స్థలానినా కేటాయిేంచ్ మర్యు తగు ఏరా్పటలాలో ఎేంతో సహకారేం అేందిేంచ్న తాడేపల్లా మేండలేం, ఇప్పటేం గ్రామ రైతులు   

(సభాస్థల్ క్ స్థలేం ఇచ్చిన వారు) 

1. స్ేంబిరెడ్డి గారు

2. తిరుమలశెట్టి స్మ్రాజ్యేం గారు

3. లకాకాకుల ఆది న్రాయణ గారు

4. గాజుల నరసయ్య గారు

5. గాజుల స్ేంబయ్య గారు

6. శేంకరశెట్టి శ్రీనివాసరావు గారు

7. శేంకరశెట్టి పిచచియ్య గారు

8. శేంకరశెట్టి రాయుడు గారు

9. శేంకరశెట్టి ఉమ్మహేశ్వరరావు గారు

10. స్దు కేండయ్య గారు

11. స్దు చేంద్రశేఖర్ గారు

(పార్కాేంగ్ క్ స్థలేం ఇచ్చిన వారు)

12. తిరుమలశెట్టి నర్సయ్య గారు

13. ఇేండలా న్గేశ్వర రావు గారు

14. ఇేండలా శ్రీనివాసరావు గారు

15. ఇేండలా ధనలక్ష్మి గారు

16. తిరుమలశెట్టి తిరుపతయ్య గారు

17. తిరుమలశెట్టి రుషేంద్ర గారు

18. తిరుమలశెట్టి శ్రీధర్ గారు

19. ఇేండలా మురళిగారు

20. అమిర్శెట్టి వేంకటేశ్వరరావు గారు

21. అమిర్శెట్టి పాేండురేంగారావు గారు

22. గాజుల రాేంబాబ్ గారు

23. నర్సయ్య గేండ్ గారు

24. గాజుల రమేష్ బాబ్ గారు

25. సోమేపల్లా బాజి గారు

26. ఇేండలా పాేండయ్య గారు

27. ఇేండలా రవి గారు

28. సోమేపల్లా ముకేతిశ్వరరావు గారు

29. సోమేపల్లా ఫణిగారు

30. ఇేండలా ఫణి గారు

31. శివ స్ేంబి రెడ్డి గారు. 

వీరేందర్కీ జనసేన అధినత పవన్ కళ్్యణ్ గార్ 
తరఫున మర్యు ప్రతీఒకకా జనసైనికుని తరఫున 
హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. ప్రజాస్్వమ్య పర్రక్షణలో 
మీరు చూపిన ధైర్యేం మర్యు మీరు నిలబడ్న తీరు 
మిక్కాల్ ప్రశేంసనీయేం.  ఎప్పట్కీ మీరు ప్రతీ జనసైనికుని 
గుేండెలో ఉేండ్పోతారు. ధన్యవాదాలు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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తిరుపతి జనసేన పార్టీ ఇన్చిర్జి 
కిరణ్ రాయల్ అధ్యక్షతన ప్రెస్ మీట్

*జగన్ ఇలాకాలో పవన్ తడాఖా చూపిేంచబోతున్నాడు
*జనసేన పార్టి ఆవిరాభావ దినోత్సవేం సూపర్ సక్సస్ అయిేంది
*జగన్ ఉననా తాడేపల్లా లో ఈ సభా దా్వరా పవన్ సతాతి చూపిేంచాడు
*ఎనోనా అడడిేంకులు సృషటిేంచారు, కానీ సభను ఆపలేక పోయారు

శతఘ్నా న్్యస్: తిరుపతి జనసేన పార్టి ఇన్చిర్జి క్రణ్ రాయల్ అధ్యక్షతన మీడ్యా సమ్వేశేం 
జర్గిేంది. ఈ సమ్వేశేంలో క్రణ్ రాయల్ మ్టాలాడుతూ.. మ్ర్చి14 న జర్గిన జనసేన పార్టి 
ఆవిరాభావ సభకు వచ్చిన ప్రభేంజనేం చూసి జనసేన పార్టిలోక్ వలసలు మొదలయా్యయి. వైసిపి 
నతలు త్వరలో జనసేన పార్టిలోక్ రానున్నారు. జనసేన పార్టి ఆవిరాభావ సభ తరువాత జగన్ రెడ్డి 
వార్ పార్టి ఎమ్్మలే్య లను కాపాడుకునేందుకు అత్యవసర సమ్వేశేం ఏరా్పటు చేశారు. న్తన 
ప్రభుత్వేం కోసేం ఎవర్నైన్ కలుపుకని వళ్తిేం, అది మ్ ఇషటిేం, వైసిపి క్ ఎేందుకు దిగులు. పవన్ 
దమ్్మేందో మొననా సభ దా్వరా దా్వరేంపూడ్ చేంద్రశేఖర్ క్ తెల్సిేంది. మేంత్రుల నోట్క్ వచ్చినటుటి 
మ్టాలాడుతున్నారు.. మేము నోరు తెర్సేతి మీరు తటుటికోలేరు, కానీ మ్ న్యకుడు మ్కు సేంస్కారేం 
నర్్పేంచాడు. తిరుపతిలోని అధికార పార్టి వార్ భూ కబాజిలు పేట్రేగిపోతున్నాయి. కార్్పరేటరులా వార్ 
పర్ధిలో ఏ నిరా్మణేం జర్గిన కమిషనులా ఇవా్వల్.. అలాగే భూ యజమ్నులను బెదిర్ేంచ్ సెట్ల్మేంట్ 
చేసుకోమని పోలీసుల చేత బాధితులను బెదిర్సుతిన్నారు. తిరుపతిలో వైసిపి మనుషులు ఈ ఐదు 
సేంవ్సరాలపాటు దోచుకుననా భూములను తిర్గి బాధితులకు ఇపి్పస్తిేం అని తెల్య జేశారు. ఈ 
సమ్వేశేంలో సిటీ ప్రెసిడెేంట్ రాజా రెడ్డి, రాజెష్ యాదవ్, బాబిజి,హేమకుమ్ర్, సుమన్, మునిస్్వమి, 
బలరాేం, మనోజ్, స్యిదేవ్, కృష్ణ లు పాల్గొన్నారు.

ఉద్్యగాలిప్పంచాలని రెలిలి కులస్్థల విన్నపము

శతఘ్నా న్్యస్: రాజమేండ్రి, తమ జాతిలో సుమ్రు 2000 మేందిక్ పైగా యువత, మహిళలు 
ఎనోనా సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. తమకు ముఖ్యేంగా యువతలో నిరుదో్యగ సమస్య ఎకుకావగా 
ఉననాది. మ్ కుల వృతితి అయినటువేంట్ అవుట్ సోర్్సేంగ్, ఎనోనా తరాల నుేండ్ ఆ వృతితిని నము్మకుని 
జీవిసుతిన్నామని, అటువేంట్ తమకు రెల్లా జాతిలో పుట్టిన్ ఎటువేంట్ ఉదో్యగాలు రావడేం లేదని, 
మీరు మ్ యేందు దయ చూపి మ్కు ఉదో్యగాలు ఇపి్పేంచవలసినదిగా కోరుకుేంటూ మీకు మేము 
వ్రాసుతిననా విననాపము. మ్కు ఇేంకా చాలా సమస్యలతో బాధపడుతున్నాము. అనినా సమస్యలలో 
ఈ ఉదో్యగ సమస్య ఎకుకావగా ఉననాది. దయచేసి మీరు మ్ యేందు దయ చూపిేంచ్ ఉదో్యగాలు 
ఇపి్పేంచవలసినదిగా కోరుకుేంటున్నామని రాజమేండ్రి సిట్ జనసేన పార్టి ఇేంచార్జి అనుశ్రీ 
సత్యన్రాయణక్ వినతి పత్రానినా ఇవ్వడేం జర్గిేంది.

నందిగామలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్నా న్్యస్: కృష్్ణజిలాలా, నేందిగామ నియోజకవరగొేంలో కృష్్ణజిలాలా 
జనసేనపార్టి అధ్యక్షులు బేండ్రెడ్డి రామకృష్ణ, జిలాలా ఉపాధ్యక్షులు 
బొల్యశెట్టి శ్రీకాేంత్, నేందిగామ నియోజకవరగొ న్యకులు రాజేష్, 
నేందిగామ మేండల అధ్యక్షులు రామ్రావు సమక్షేంలో నేందిగామ 
మేండలేం అడవి రావులపాడు గ్రామము నుేండ్ వైసీపీ, టీడీపీ నుేండ్ 120 
కుటుేంబాలు జనసేనపార్టిలో చేరడేం జర్గిేంది. కృష్్ణజిలాలా జనసేనపార్టి 
అధ్యక్షులు బేండ్రెడ్డి రామకృష్ణ మ్టాలాడుతూ అడవి రావులపాడు నుేండ్ 
ఎసి్స, బీసీ, మైన్ర్టీలు, కాపు స్మ్జిక వరగొేం నుేండ్ 120 కుటుేంబాలు 
జనసేనపార్టిలో చేరడేం చాలా అేందేంగా ఉేంది. జనసేనపార్టి జిలాలా 
కమిటీ నియోజకవరగొ మేండల కమిటీ అేందరూ కల్సి ఈ కార్యక్రమ్ము 
విజయవేంతేం చేయడేం గ్రామ ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుేంటున్నాను 
అని అన్నారు. జిలాలా ఉపాధ్యక్షులు బొల్యశెట్టి శ్రీకాేంత్ మ్టాలాడుతూ 
ఈరోజు అడవి రావులపాడు నుేండ్ ఇేంతమేంది జనసేనపార్టిలో చేరడేం 
అేంటే మ్ములు విషయేం కాదు ఈ కార్యక్రమము బాధ్యతలు తీసుకుననా 
నియోజకవరగొ న్యకులు రాజేష్ , మేండల న్యకులు రామ్రావు లక్ 
ప్రత్్యక ధన్యవాదాలు తెల్పుకుేంటున్నానని అన్నారు. జిలాలా అధ్యక్షులు వారు 
న్లుగు నియోజకవరగొలు మేండల కమిటీ బాధ్యతలు అపీ్పజెప్పటనుేండ్ 
ఆయా ఆయా జిలాలా కమిటీ సభు్యలు మర్యు మేండల కమిటీ సభ్యలు 
జనసేనపార్టి కార్యకరతిల్నా సేంప్రదిేంచ్ పార్టిని ఏ రకేంగా ముేందుకు 
జనసేనపార్టిని తీసుకని వళ్తి ప్రణాళికలు సిద్ేం చేసి ప్రజలోలాక్ వళలాడేం 
జర్గిేంది ఇది మ్ జనసైనిలు మొదట్ విజయేం ఇలాేంట్ విజయాలు 
మర్నినా చేయాలని నియోజకవరగొ న్యకులు రాజేష్, రామ్రావు లక్ 
చెప్పడేం జర్గిేంది. నియోజకవరగొ న్యకులు రాజేష్, మేండల న్యకులు 
రామ్రావు మ్టాలాడుతూ అడవి రావులపాడు గ్రామములో జనసేనపార్టి 
క్రియాశిలా సభ్యత్వేం కోసేం వళ్తి నను చేస్తిను నను పార్టి లోక్ వస్తిేం 
అని గ్రామప్రజాలు అేండతో 155 జనసేనపార్టి సభ్యతా్వలు చేస్రు 
క్రియాశీలక సభ్యత్వేం సమయేం ఇేంకా కావాల్ మ్కు దగగొర దగగొర 500 
నుేండ్ 600 సభ్యతా్వలు చేస్తిేం అని మ్టాలాడడేం జర్గిేంది. దీనిని బట్టి 
జనసేనపార్టిలో ఎేంత బలేంగా పుేంజుకుేంటుేందో అర్థేం అవుతుేంది. 
ఈ కార్యక్రమేంలో పొల్శెట్టి త్జ, మేండల అధ్యక్షులు సుధాకర్, సతీష్, 
జయరాజ్, టౌన్ అధ్యక్షులు తాట్ శివ, 20 వారుడి కౌన్స్లర్ వేంకట కృష్ణ 
భార్ ఎతితిన జనసేనపార్టి న్యకులు కార్యకరతిలు అడవి రావులపాడు 
గ్రామప్రజలు పాల్గొన్నారు.
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జనసేనపార్టీ ఆవిరాభావ దినోత్సవ సభలో 
గాయపడ్డ మహిళకు ఆర్్థక సాయం

శతఘ్నా న్్యస్: మ్ర్చి 14వ త్దీన జనసేన పార్టి ఆవిరాభావ సభలో అనేంతపురేం జిలాలా పెనుగేండ 
మేండలేంలోని జనసేన పార్టి తరపున13వ వారుడి కౌని్సలర్ గా పోటీ చేసిన వీరమహిళ శ్రీదేవి 
ప్రమ్దవశాతూతి గాయపడడేం జర్గిేంది.
ఈ విషయేం తెలుసుకుననా జనసేన పార్టి అనేంతపురేం జిలాలా అధ్యక్షులు శ్రీ టీసీవరుణ్ ఫోన్ దా్వరా 
పరామర్్శేంచ్ యోగ క్షేమ్లు తెలుసుకని రూ :- 10,000/- ఆర్్థకస్యేం అేందిేంచారు.
జిలాలా అధ్యక్షులు శ్రీ టీసీవరుణ్ గార్ తరపున జిలాలా ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ అేంకె_ఈశ్వరయ్య 10,000/- 
రూపాయలు అేందిేంచారు.
ఈ కార్యక్రమేంలో జిలాలా ప్రధనకార్యదర్్శ శ్రీ పతితి చేంద్రశేఖర్,జిలాలా కార్యదర్్శలు శ్రీ సిదు్ద, శ్రీ శివ, 
న్యకులు శ్రీ వేంకట్ న్రాయణ, శ్రీ పవనిజేం రాజు, వీరమహిళలు :- శ్రీ చేంద్రకళ,  రూప మ్ర్శెట్టి, 
శ్రీ గీత, న్యకులు శ్రీ లోకేష్, శ్రీ విషు్ణ, శ్రీ శివ శేంకర్, శ్రీ రమేష్, శ్రీ గేంగాధర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ దినోత్సవం సందరభాంగా 
దివ్యంగుల ఆశ్రమం నందు పండ్లి పంపణీ

శతఘ్నా న్్యస్: వరేంగల్, పవన్ కళ్్యణ్ స్్థపిేంచ్న జనసేన పార్టి 8 వసేంతాలు 
పూర్తి చేసుకని 9వ వసేంతేంలోక్ అడుగుపెట్టిన శుభసేందరబుేంగా వరేంగల్ 
నగరేంలోని 11వ డ్విజన్ న్యకులు పిడుగు భరత్ యాదవ్ ఆధ్వర్యేంలో 
అతిధి దివా్యేంగుల ఆశ్రమేం నేందు పేండులా పేంపిణీచేయటేం జర్గిేంది. ఈ 
కార్యక్రమేంలో పాల్గొననా జనసైనికులు ప్రశాేంత్ యాదవ్, స్యి యాదవ్, రాజు, 
కరణ్, పుల్ రామ్ తదితరులు.

తులసి రెడ్్డ నోరు అదుపులో పెట్టీకో..

శతఘ్నా న్్యస్:  పుల్వేందుల, జనసేన 
పార్టి అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ పై 
తులసి రెడ్డి చేసిన వా్యఖ్యలను జనసేన 
పార్టి రాయలసీమ ప్ేంతీయ కమిటీ 
సభు్యరాలు పసుపులేట్ పదా్మవతి 
తీవ్ేంగా ఖేండ్ేంచ్ చారు. అనేంతరేం 
పదా్మవతి మ్టాలాడుతూ.. కాేంగ్రెస్ 
పార్టి తులసి రెడ్డిని పుల్వేందుల 
ప్రజలు ఎపు్పడో తర్మికటాటిరన్నారు. 
కాేంగ్రెస్ పార్టి మర్యు తులసి రెడ్డి 
ముగిసిపోయిన అధా్యయానిక్ చెేందిన 
వారన్నారు. తులసి రెడ్డి వా్యఖ్యలు 

చూసుతిేంటే.. వైసిపి పార్టిక్ కీలుబొమ్మగా మ్రారేమో అని అనుమ్నేం వసోతిేందన్నారు. 
ప్రగలాబులు పల్కే తులసి రెడ్డిక్ ఇపుడు దామోదరేం సేంజీవయ్య పేరు గుర్తిచ్చిేందా అని 
ప్రశినాేంచారు. దామోదరేం సేంజీవయ్య గార్ నిజాయితీ పర్పాలన గుర్ేంచ్ దేశ వా్యపతిేంగా 
తెల్యజేసుతిననాది ఒకకా జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కలా్యణ్ మ్త్రమే అన్నారు. నిజేంగా 
తులసి రెడ్డిక్ చ్తతిశుది్ ఉేంటే పుల్వేందుల కేేంద్రేంగా ఉేండ్ వైఎస్. జగన్ రెడ్డి పై పోరాటేం 
చేయాలన్నారు. అేంత్కాని పేపర్ ప్రకటనలకే పర్మితేం అయి్య కీలుబొమ్మగా వ్యవహారాలు 
చేయొద్దని పసుపులేట్. పదా్మవతి హితువు పల్కారు.

పవన్ కళ్్యణ్ చ్త్రపటానికి పాలాభిషేకం చేసిన 
ఇప్పటం గ్రామస్తులు

శతఘ్నా న్్యస్: మేంగళగిర్, ముఖ్య అతిథిగా జనసేన చేనత వికాస 
విభాగేం చైర్మన్ చ్లలాపల్లా శ్రీనివాసరావు పాల్గొన్నారు. తమ గ్రామేంలో 
జనసేన ఆవిరాభావ సభ దా్వరా తమ గ్రామ్నిక్ జాతీయ స్్థయిలో 
గురతిేంపు తెచ్చినేందుకు, జనసేన ట్రస్టి దా్వరా 50 లక్షల రూపాయలు 
తమ గ్రామ్నిక్ విరాళేంగా ఇచ్చినేందుకు కృతజ్ఞతగా పవన్ కళ్్యణ్ చ్త్ర 
పటానిక్ పాలాభిషకేం చేస్రు. కమిటీగా ఏర్పడ్ ఈ నిధులను గ్రామేం 
లోని అభివృది పనులకు కేటాయిస్తిమని తెల్పారు. ఈ కార్యక్రమేంలో 
జనసేన పార్టి తాడేపల్లా మేండల అధ్యక్షుడు మర్యు జనసేన పార్టి 
న్యకులు కార్యకరతిలు, వీరమహిళలు మర్యు గ్రామసుతిలు పాల్గొనడేం 
జర్గిేంది.
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జనసైనికులకు భరోసాగా మేముంటాం: 
మడకశిర జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: మడకశిర నియోజకవరగొేం, రోళలా మేండలేం, రతనాగిర్ పేంచాయతీలో 
రవి అన జనసైనికుడు గత కది్ద రోజులుగా అన్రోగ్యేంతో బాధపడుతూ.. కరా్ణటకలోని 
తుముకూరు జిలాలా ఆస్పత్రిలో మరణిేంచాడు. చాలా బాధాకరమైన విషయేం ఆ కుటుేంబ 
సభు్యలకు జనసేన పార్టి తరఫున ప్రగాఢ స్నుభూతి తెల్యజేసూతి.. వార్ కుటుేంబానిక్ 
అేండగా మేమున్నామేంటూ మడకశిర నియోజకవరగొేం జనసైనికులు ముేందుకు వచ్చి ఆ 
కుటుేంబానిక్ 10,000 ఆర్్థక స్యేం చేయడేం జర్గిేంది. నియోజకవరాగొలోలా ఎకకాడైన్ 
జన సైనికులకు ఎలాేంట్ ఇబబుేందులు వచ్చిన్ భరోస్గా మేముేంటాేం అని మడకశిర 
నియోజకవరగొ జనసైనికులు తెల్యజేసూతి.. పవన్ కళ్్యణ్ న్యకత్వేం వర్్లాలాల్ అని 
వారు కోరారు.

ఘనంగా జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ దినోత్సవ వేడ్కలు

*జనసేన క్రియాశీల కార్యకరతిల సభ్యత్వ భీమ్ క్టలా పేంపిణీ కార్యక్రమేం

శతఘ్నా న్్యస్: సోమవారేం మ్ర్చి 14 జనసేన పార్టి ఆవిరాభావ దినోత్సవేం సేందరభాేంగా 
నర్సేంపేట పటటిణేంలోని సిట్జన్ పేంక్షన్ హాలులో నియోజకవరగొ న్యకుడు మేరుగు 
శివ కోటీ యాదవ్ అధ్వర్యేంలో ముఖ్య కార్యకరతిల సమక్షేంలో కేక్ కట్ేంగ్ చేసి, 
కార్యకరతిలక్ సీ్వట్్స, అలా్పహారేం అేందిేంచ్ ఘనేంగా నిర్వహిేంచడేం జర్గిేంది. అలాగే 
పార్టి కోసేం పని చేసే ప్రతి జనసేన కార్యకరతి కుటుేంబ భద్రత, భరోస్ కోసేం జనసేన 
అధినత పవన్ కళ్్యణ్ ప్రవేశపెట్టిన 5 లక్షల ప్రమ్ద భీమ్ వర్తిేంచే గతేంలో సభ్యత్వేం 
తీసుకుననా కార్యకరతిలక్ క్రియాశీల క్టలాను అేందిేంచడేం జర్గిేంది. ఈ సేందరభాేంగా 
నియోజకవరగొ న్యకుడు మేరుగు శివ కోటీ యాదవ్ మ్టాలాడుతూ… ప్రజా సేంక్షేమేం 
కోసేం, బావితరాల భవిష్యతుతి కోసేం జన సేన పార్టి ఆవిరభావిేంచ్ేంది అన్నారు. అలాగే 
ఈ రోజు జనసేన పార్టి స్మ్ను్యలక్, అన్ధలక్, అభాగు్యలక్, అేండగా నిలుసూతి, 
వివిధ రేంగాలలో ప్వీణ్యేం ఉేండ్ ఆర్్థకేంగా వనుకబడ్న వార్ని గుర్తిేంచ్ ప్రోత్సహిసూతి, 
ముఖ్యేంగా యువత, స్త్రీలకు, వనకబడ్న బహుజన నిమనావరాగొల వార్క్ రాజకీయ 
అవకాశేం కల్్పసూతి, వార్ అభు్యననాతి కోసేం పాటుపడుతుేంది అని తెల్పారు. అలాగే 
రాబోయే 2024 ఎనినాకలోలా జనసేన పార్టి ఆేంధ్రప్రదేశ్ లో అధికారేంలోక్ వసుతిేందని, 
తెలేంగాణలో ఒక బలమైన పార్టిగా అవతర్ేంచ్ తెలేంగాణ రాష్ట్ర ఆశయాలస్ధన కోసేం, 
అభివృది్ కోసేం కృష చేసుతిేంది అని తెల్పారు. అలాగే పార్టి కోసేం పని చేసే ప్రతి జనసేన 
కార్యకరతి రానుననా మల్ దశలో 5 లక్షల భీమ్ వర్తిేంచే పార్టి సభ్యత్వేం తీసుకోవాలని 
పిలుపునిచాచిరు.కార్యక్రమేంలో కార్యవరగొ సభు్యలు వేంగ, మధు, కే. రాజుకుమ్ర్, కోల 
మౌనిక, జి రేంజిత్, ఒ రాజేేందర్, డేవిడ్, కార్తిక్, అజయ్ రతనా, స్యి, చేంట్, శష, 
చరణ్, అరుణ్, సురేష్, క్రణ్, రమేష్, సేందీప్, రవి, బిరాన్, ప్రవీణ్ రమేష్, క్ేంతి, 
రణధీర్, మహేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ఇప్పటం సభ విజయవంతం చేసిన అందర్కీ 
ధన్యవదాలు తెలిపన బండారు శ్రీనివస్

శతఘ్నా న్్యస్:  తూరు్పగోదావర్ జిలాలా, కతతిపేట నియోజకవరగొేం జనసేన 
పార్టి ఇన్చిర్జి, బేండారు శ్రీనివాస్ మ్టాలాడుతూ, చలో అమరావతి నిన్దేంపై 
నిననా ఇప్పటేం గ్రామేంలో జర్గిన భార్ బహిరేంగ సభకు జనసేన్నిక్ 
మద్దతు, కతతిపేట నియోజక వరగొేం న్లుగు మేండలాల నుేంచ్, మర్యు 
నియోజకవరగొేం నలుమూలల ప్రతి గ్రామేం నుేంచ్ తరల్ వచ్చిన, సభను 
దిగి్వజయేంగా విజయవేంతేం చేసి, జనసేన్ని మ్కు అేండగా నిల్చ్న ప్రతి 
ఒకకార్క్, ప్రతి ఒకకా కార్యకరతికు, వీర మహిళలకు, జనసైనికులకు, జనసేన్ని 
పవన్ కళ్్యణ్ అభిమ్నులకు న్ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, 
ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెల్యజేసుతిన్నానని బేండారు శ్రీనివాస్ 
అన్నారు. అేంత్కాకుేండా తూరు్పగోదావర్ జిలాలా రథస్రథి కేందుల దురేగొష్ 
న్యకత్వేం సమర్్థసూతి, బలేం చేకూర్చి సభను జయప్రదేం చేయడానిక్ 
జిలాలా నలుమూలల నుేంచ్ భార్ స్్థయిలో వచ్చిన ప్రతి ఒకకా కార్యకరతికు 
ధన్యవాదాలు అని, అదేవిధేంగా రాష్ట్ర స్్థయిలో, ఆేంధ్ర,తెలేంగాణ ప్ేంతేం 
నుేంచ్ వచ్చిన జన సైనికులకు కార్యకరతిలకు అభిమ్నులకు, కృతజ్ఞతలు 
తెల్యజేసుతిన్నానని అన్నారు. 13 జిలాలాల ఆేంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు, మహిళ్లకు, యువతకు రాబోయే రోజులోలా 
ఈ రాష్్రానినా అభివృది్ పథేం వైపు, అవినీతి లేని రామ రాజ్యేం వైపు నడ్పిేంచాలేంటే ఒక జనసేన్ని క్ 
మ్త్రమే స్ధ్యమవుతుేందని, ఇలాేంట్ గప్ప న్యకుల్నా రాబోయే రోజులోలా అధికారేం ఇచ్చి గెల్పిేంచ్ 
రాష్్రానినా కాపాడుకోవాల్్సన బాధ్యత ఎేంతైన్ ఉననాదని ఈ సభకు వచ్చిన ప్రతి ఒకకార్క్ పేరు పేరున్ 
ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నామని అన్నారు.

అమరజీవి పొట్టీ శ్రీరాములుకు ఘననివళులు 
అర్్పంచ్న అవనిగడ్డ జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: మ్ర్చి16, బ్ధవారేం అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు జయేంతిని 
పురసకార్ేంచుకని అవనిగడడి మేండల జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు గుడ్వాక శేషుబాబ్ 
ఆధ్వర్యేంలో అవనిగడడిలోని ఫైర్ సేటిషన్ పకకాన గల పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానిక్ ఎేంపీటీసీ 
కట్కల వసేంత్, జన సైనికులు రాజన్ల వీరబాబ్, ఫర్ద్ గారు పూలమ్లలు వేసి 
ఘననివాళులు అర్్పేంచడేం జర్గిేంది. ఈ సేందరభాేంగా శేషుబాబ్ మ్టాలాడుతూ..
ఆేంధ్ర రాష్ట్ర స్ధన కరకు ఆమరణ నిరాహారదీక్ష చేసి ప్ణాలను అర్్పేంచడమే కాకుేండా.. 
మహాతా్మ గాేంధీ బోధిేంచ్న సత్యేం అహిేంస ఆశయాల కరకు జీవితాేంతేం కృష చేసిన 
మహనీయుడు పొట్టి శ్రీరాములు అని, అలాగే దేశేంలోన అత్యధిక రోజులు నిరాహారదీక్ష 
చేసిన జతిన్ దాస్ తరా్వత స్్థనేంలో పొట్టి శ్రీరాములు నిల్చారని కనియాడారు. ఈ 
కార్యక్రమేంలో జనసేన పార్టి న్యకులు చననాగిర్ సత్యన్నారాయణ, ఎేంపీటీసీ కట్కల 
వసేంత్, ఎేంపీటీసీ బొప్పన భాను, రాజన్ల వీరబాబ్, జేమ్్స, తోట ఆేంజనయులు, 
తుేంగల నరేష్, నరేష్ కమతo,గుగిగొలేం అనిల్, గస్ కాటమ, పపు్పశెట్టి శ్రీను, పోతిన 
న్గరాజు, మతితి గోపాలకృష్ణ, రవి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ప్రజా సేవలో ఎపు్పడూ జనసేన ముందుంట్ందని 
నిరూపంచ్న దందులూరు జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్:  జనసేన ఆవిరాభావ సభకు వళుతుననా సమయేంలో మ్రగొ మధ్యలో అేంబ్లన్్స 
ట్రాఫిక్ లో చ్కుకాకని ఉేంటే దార్ ఇవ్వడానిక్ కృష చేసిన దేందులూరు జనసేన న్యకులు 
మర్యు జనసైనికులు.

SRI TV MEDIA NETWORKS LLP, Hyderabad, Ph,:  +91 9440176789, info@shataghninews.com  www.shataghninews.com

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

