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సామాన్యుడి పార్టీ “జనసేన”
శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ అనుచరుడు ఆలోచనాపరడు కానక్కర్లేదు ఆత్మబలం ఉంటే సరిపోతంది. అతడు విద్యూవంతడు 
కానక్కర్లేదు త్యూగబుదిది ఉంటే సరిపోతంది. అతడు జ్ఞాననిధి కానక్కర్లేదు సేవాతత్పరత ఉంటే సరిపోతంది. సామానుయూలోలేని మేధావంతల 
పటలే మన రాజకీయ రంగంలో ఇప్పటి నిరలేక్ష్య వైఖరి ఇదేవిధంగా మిగిలితే మన రాష్టం ఎంత దుర్గతికి లోను కాగలదో ఆ విషయానిని 
తలుచుకోవడానికే భయమేస్తంది. రాజకీయాలు ధనికులు, వాయూపారులు, నేరారోపణలు ఉంటేనే రాజకీయ పదవులకు అర్హతగా 
ఇంకంతకాలం? రబ్బరు చెప్్పలేసుకునని వాళలేలో ఉనని మేధాశకి్త , ప్రజ్ఞాపాఠవాలే వారి కారయూదక్తే అర్హతలాగా బాధయూత్యుతమైన 
ఉననిత పదవులకు ఆహ్వానించి, వారి సేవా భాగాయూనిని పందడం ఎప్్పడు ప్రారంభమౌతంది? నోటలే కట్టలు కాదు ఎనినికలిని శాసంచేది. 
పసలేని విమర్శలు కాదు రాజకీయాలోలే కావాలి్సంది అని నిరూపంచారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్. రాజకీయాలోలే రబ్బరు 
చెప్్పలు వేసుకునని సామానుయూలకు అసామానయూ విజయం సాథానిక సంసథాల ఎనినికలోలే అందించారు పవన్ కళ్యూణ్.

గోపాలకృష్ణ
రాజంద్రనగర్ నియోజకవర్గం

జనసేన నాయకులపై అనాయుయంగా బనాయిస్తున్న కేస్లపై 
చిత్తురు జనసేన వినతి

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు జనసేన పార్్ట పఏస సభ్యూలు, చిత్్తరు జిలాలే జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు డా.పసుప్లేటి 
హరి ప్రసాద్ అధయూక్తన రాష్ట నాయకులు, లీగల్ సెల్ కమిటీ సభ్యూలు, నియోజకవరా్గల ఇంఛారిజిలు, చిత్్తరు జిలాలే ఎస్ప రిశాంత్ రెడ్డిని కలిస అక్రమ కేసులను వంటనే 
ఎతి్తవేస అలానే వీటిపై సమగ్ర దరాయూప్్త చేయాలని పరాయూదు చేయడం జరిగింది.
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ఉపాధ్యుయుల రిలే నిరాహార దీక్షకు మద్ధతుగా దీక్షలో 
పాల్గొన్న జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్:  రాజమండ్రి, శ్రీ కందుకూరి వీర్శలింగం విద్యూసంసథాల నుంచి 
తొలగించబడ్న ద్ద్ప్ 45 మంది అన్ అయిడెడ్
ఉపాధాయూయులు 8 రోజులుగా చేపటి్టన రిలే నిరాహ్ర దీక్లకి సంఘీభావంగా 
శుక్రవారం దీక్ చేపటి్టన రాజమహంద్రవరం జనసేన పార్్ట నాయకులు. 
ఈ రిలే నిరాహ్ర దీక్ కారయూక్రమంలో వారికి మదదిత తెలిపన జనసేన పార్్ట 
త్రు్పగోద్వరి జిలాలే అధయూక్షులు కందుల దుర్్గష్, జనసేన పార్్ట రాజమండ్రి 
సటీ ఇంచార్జి సతయూనారయణ అతి్త, జనసేన పార్్ట నాయకులు, గెడడిం నాగరాజు, 
ద్సరి గురానిధరావు, సబా్బ రాజష్ ఖనాని, పైడ్ రాజు, రాజు అలాలేటి, చక్రపాణి, 

ప్రకాష్ సూరయూ, బషీర్, ఠాగూర్, రాంబాబు, గౌస్, అపా్పరవు కుర్ం, ఎన్ రాంబాబు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

బోన్ మారో వ్యుధి బారిన పడిన చినా్నరికి మనోధైరాయుని్నచిచిన 
బతుతుల బలరామకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్నగరం, సీత్నగరం మండలం, సీత్నగరం గ్రామం, బిస సామాజిక వర్గం, నిరుపేద కుటంబానికి చెందిన ‘రాజ్ 
భ్లక్ష్మి’ అనే చినానిరి బోన్ మారో వాయూధి బారిన పడ్న విషయానిని తెలుసుకుని రాజ్నగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బత్తల 
బలరామకృష్ణ చినానిరిని కలిస ధైరయూం చెప్ప, వారి కుటంబానిని ఓద్రిచి తక్ణ వైదయూ ఖరుచిలు నిమిత్తం 10,000/₹ ఆరిథాక సహ్యం 
చేస, జనసేన పార్్ట తరుప్న అనినివిధాలా ఆదుకుంటామని హ్మీ ఇవవాడమే కాకుండా పాప వైద్యూనికి పూరి్త సహకారం అందిసా్త అని 
భరోసా ఇవవాడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో మటా్ట వంకటేశవారరావు, ముత్యూల హర్ష్, యెగుబంటి రమేష్, జొననిల సూరిబాబు, జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

పవనన్న ప్రజాబాటలో ఉయ్యుల ప్రవీణ్
శతఘ్ని న్యూస్:పెళలేకూరు మండలం, బంగారం పేట పంచాయతీ, ఊడ్పూడ్ గ్రామంలో.. 
సూళ్లేరుపేట జనసేన పార్్ట ఇంచార్జి ఉయాయూల ప్రవీణ్ గడపగడపకు వళ్లే పవన్ కళ్యూణ్ గారికి 
ముఖయూమంత్రిగా అవకాశం ఇవావాలని అక్కడ్ ప్రజలు కోరడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో 
పెళలేకూరు మండల ప్రేసడెంట్ విజయ్ మలాలేమ్, కుంపటి శ్రీను, సందీప్ వల్లేరు, బొలాలేకాయల 
కిరణ్, జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

పెద్ద నాగులవరం గ్రామంలో పరయుటంచిన 
ఇమ్మడి కాశీనాధ్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిలాలే, మారా్కప్రం మండలం పెదది నాగులవరం 
గ్రామం పరయూటనలో భాగంగా జనసేనపార్్ట మారా్కప్రం నియోజకవర్గ 
ఇంఛార్జి ఇమ్మడ్ కాశీనాధ్ కి మారా్కప్రం పట్టణ మరియు మండల 
దివాయూంగుల అససయేషన్ ప్రెసడెంట్ బొమ్మనబోయిన సుబా్బరావు 
సాథానికంగా ఉనని తమ సమసయూలను తెలియజశారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
జిలాలే కారయూదరి్శ తిరుమలశెటి్ట వీరయయూ, మారా్కప్రం మండల అధయూక్షులు 
త్టి రమేష్, శంకర్, చిరంజీవి, ప్రసనని కుమార్, శివ, సతయూ నారాయణ, 
ఆదినారాయణ, బాల అంకయయూ మరియు జనసేన కారయూకర్తలు పాల్్గనానిరు.

జనసేన పార్టీ క్రియ్శీలక సభయుత్వ
కిట్లు పంపిణీ చేసిన పితాని

శతఘ్ని న్యూస్: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిలాలే, ముమి్మడ్వరం, 
జనసేన పార్్ట రాష్ట రాజకీయ వయూవహ్రాల కమిటీ సభ్యూలు 
మరియు ముమి్మడ్వరం నియోజకవర్గం ఇంచార్జి పత్ని 
బాలకృష్ణ త్ళలేర్వు మండలం త్ళలేర్వు గ్రామంలో 
జనసేన పార్్ట క్రియాశీలక సభయూతవా కిటలే పంపణీ చేశారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో గోదస ప్ండర్ష్, జక్కంశెటి్ట పండు, 
దూడల సావామి, అతి్తలి బాబురావు, రాయపరెడ్డి బాబి, దేవి 
రాంబాబు తదితర జనసేన నాయకులు మరియు కారయూకర్తలు 
పాల్్గనానిరు.
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జనంకోసం జనసేన మహాపాదయ్త్ర 8వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్నగరం నియోజకవర్గం, 8వ 
రోజు “జనంకోసం జనసేన మహ్పాదయాత్ర” 
రాజ్నగరం మండలం, శ్రీరామ్ నగర్ లో 
రాజ్నగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు 
బత్తల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వంకటలక్ష్మి 
ల ఆధవారయూంలో సర్పంచ్ గళ్ళ రంగారావు 
పరయూవేక్ణలో పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను, 
సద్్ధంత్లను వివరిసూ్త జనసేన పార్్టకి ఈసారి 
ఒక అవకాశం ఇవావాలని జనసేన పార్్ట ప్రభ్తవాం 
సాథాపంచడానికి ప్రజలందరూ సహకరించాలని 
విజఞాప్తచేసూ్త జనసేన పార్్ట విధివిధానాలు 
ముద్ంచిన కరపత్రాలు పంచడం జరిగింది. ఈ 
జనంకోసం జనసేన పాదయాత్ర కారయూక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గనానిరు.

ఘనంగా ముతాయుల కళ్యుణ్ పుటటీనరోజు వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిలాలే, జనసేన పార్్ట కారయూదరి్శ కళ్యూణ్ ముత్యూల ప్టి్టనరోజు 
సందర్బంగా జనసేన పార్్ట వీర మహిళ విభాగం ఆధవారయూంలో ప్రకాశం జిలాలే జనసేన పార్్ట 
అధయూక్షులు షేక్ రియాజ్ ముఖయూ అతిధిగా.. ఒంగోలు లోని జిలాలే పార్్ట కారాయూలయంలో కేక్ 
కట్ చేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో ప్రకాశం జిలాలే జనసేన పార్్ట ఉపాధయూక్షులు 
చిట్టం ప్రసాద్, ప్రకాశం జిలాలే జనసేన పార్్ట నాయకులు అలా అనిల్ కుమార్, ప్రకాశం 
జిలాలే జనసేన పార్్ట కారయూదరు్శలు చనపతి రాంబాబు, రాయని రమేష్, ప్రకాశం జిలాలే 
జనసేన పార్్ట సంయుక్త కారయూదరి్శ షేక్ ఇంతియాజ్, కృష్ణ పెనాని ప్రాంతీయ కమిటీ 
సభ్యూరాలు బొందిల శ్రీదేవి, ఒంగోలు నగర జనసేన పార్్ట ప్రధాన కారయూదరి్శ పలలే ప్రమీల, 
ఒంగోలు నగర జనసేన పార్్ట కారయూదరు్శలు గోవింద్ కోమలి, ఒంగోలు నగర జనసేన 
పార్్ట సంయుక్త కారయూదరు్శలు ఆకుపాటి ఉష, తన్నిరు ఉష, కారయూనిరావాహక కమిటీ 
సభ్యూలు బొందిల మధు, నాని తిరుమలశెటి్ట, 21వ డ్విజన్ అధయూక్షురాలు వాసుకి నాయుడు, 3వ డ్విజన్ అధయూక్షురాలు ముంత్జ్, వీర మహిళ సుంకర కళ్యూణి తదితరులు పాల్్గనానిరు.

పస్పులేట హరి ప్రసాద్ ని మరాయుదపూర్వకంగా 
కలిసిన బొలిశెటటీ శ్రీనివ్స్

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, జనసేన పార్్ట పఏస 
సభ్యూలు, చిత్్తరు జిలాలే అధయూక్షులు డా.పసుప్లేటి 
హరి ప్రసాద్ ని పశిచిమగోద్వరి జిలాలే, 
త్డేపలిలేగూడెం జనసేన పార్్ట నియోజకవర్గ 
ఇంఛారిజి బొలిశెటి్ట శ్రీనివాస్ గురువారం తిరుపతి 
పఏస ఆఫీసు నందు మరాయూద పూరవాకంగా 
కలవడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా హరి 
ప్రసాద్ బొలిశెటి్ట శ్రీనివాస్ ని దుశా్శలువాతో 
సత్కరించడం జరిగింది.

మలలుం గ్రామ పరయుటనలో పాల్గొన్న డాకటీర్ శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్:  పఠాప్రం 
నియోజకవర్గం, మలలేం గ్రామం 
నందు జనసేన నాయకులు 
శ్రీ విష్్ణ హ్స్పటల్ అధినేత 
డాక్టర్ శ్రీధర్ మలలేం గ్రామం 
పరయూటనలో భాగంగా.. 
అధికసంఖయూలో జనసైనికులు 

పాలుగోనానిరు.. ఈ సందర్బంగా గ్రామపెదదిలను జనసైనికులు మరియు నాయకులతో 
మాటాలేడటం జరిగింది.. గ్రామంలో వునని సమసయూలకోసం పార్్ట బలోపేతం కోసం 
చరిచించడం జరిగింది. జనసైనికులు అందరు అననిదము్మలాలే కలిసమెలస ఉండ్.. 
జనసైనికులు అందరు ఒక జన సైనయూంలా ఏర్పడాల..ని ద్నికి మీరందరు కలిసమెలిస 
ఉండాలని.. పవన్ కళ్యూణ్ గారి సద్్ధంత్లను ఆశయాలను ముందుకుతీసుకుని 
వళ్లేలని.. పార్్ట బలోపేతమే మన లక్ష్యంగా ముందుకువళ్లేలని సూచించారు. మీ 
ఊరిలో ఏ సమసయూ వచిచినా నా వంత సహ్యానిని అందిసా్తనని.. అదేవిదంగా మన 
జనసైనికులకు ఏ విధమైనటవంటి ఇబ్బందులు ఉనాని తప్్పకుండా తన సహ్యానిని 
అందిసా్తరని చెప్పడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా బుర్ సతయూనారాయణ, కొత్తం 
గణపతి, కంద బాల, రాజకొండ చక్రధర్, నలలేమిలిలే నాగ సతీష్, బుర్ విజయ్, ఎస్ 
అరుజిన్, బుర్ మని, పానెపలిలే సుర్ష్, పారె్త సతీష్, కొతె్తం సుబ్రహ్మణయూం, కంద శివ, కంద 
వీరబాబు, ఎం శ్రీధర్ కవిరెడ్డి గణేష్, ఎం ఆది, ఎం గణేష్, గ్రంధి సంతోష్, ఎస్ వినయ్, 
బండ్ జయరాం, మరియు మొదలగు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

దోమల సమసయుపై ఆరిడిఓ కు విన్నవించిన 
ఇమ్మడి కాశీనాధ్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిలాలే, మరా్కప్రం నియోజకవర్గం, మారా్కప్రం పట్టణము 
నందు గత కొనిని రోజులుగా చెత్త చెద్రం పేరుకొని తీవ్ర దుర్గంధం వదజలులేతనని 
మారా్కప్రం చెరువు కాలువ సపలేయ్ ఛానల్ ఆగిపోవడంతో దోమలకు ఆవాసంగా 
మారి పరిసర ప్రాంత ప్రజలు తీవ్ర విషజవారాలకు గురవుతనానిరు. ఇరిగేషన్ మరియు 
ముని్సపాలిటీ అధికారుల సమనవాయ లోపం వలన ఈ పరిసథాతి ఏర్పడ్ంది. ఈ ప్రాంత్లలో 
ఆరిడిఓ కారాయూలయము మరియు ఇరిగేషన్ కారాయూలయం ఉండటం విశేషం. దీనిపై 
అనేక ధరానిలు జరిగినా పటి్టంచుకోని అధికార పార్్ట నాయకులు, వారి యంత్రాంగం. 
ఈ సమసయూపై మారా్కప్రం ఆర్డిఓ లక్ష్మీ శివజ్యూతి దృష్్టకి తీసుకువళ్లేన జనసేనపార్్ట 
మారా్కప్రం నియోజకవర్గ ఇంఛార్జి ఇమ్మడ్ కాశీనాధ్. తక్ణమే ఆర్డిఓ స్పందించి 
తదితర అధికారులతో మాటాలేడ్ సమసయూను తవారగా పరిష్కరిసా్తమని తెలియజశారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జిలాలే ప్రధాన కారయూదరి్శ సయయూద్ సాధిక్, జిలాలే కారయూదరి్శ తిరుమలశెటి్ట 
వీరయయూ, జిలాలే సంయుక్త కారయూదరి్శ ఎన్.వి.సుర్ష్, మారా్కప్రం మండల అధయూక్షులు 
త్టి రమేష్ మరియు జనసేన కారయూకర్తలు పాల్్గనానిరు.

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

పితాని బాలకృష్ణకి రాఖీ కటటీన వీరమహిళలు
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడ్వరం, జనసేన పార్్ట రాష్ట 
రాజకీయ వయూవహ్రాల కమిటీ సభ్యూలు మరియు 
ముమి్మడ్వరం నియోజకవర్గం ఇంచార్జి పత్ని 
బాలకృష్ణకి రాఖీ పండుగ సందర్ంగా శుక్రవారం 
కాట్రేనికోన మండల జనసేన వీరమహిళలు 
ఓగూరి భాగయూశ్రీ మరియు గిడ్డి రతనిశ్రీ రాఖీ కటి్ట 
వారి అభిమానానిని చాటకునానిరు.

జండా ఆవిష్కరణ ఏరాపాటలులో బాగంగా జనసేన 
సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడ్ చిత్్తరు జిలాలే, 
తంబళ్ళపల్లే నియోజకవర్గం, పెదదిమండెం 
మండలంలో ఆగసు్ట 18వ తేదీన ఆరు చోటలే 
జండా ఆవిష్కరణ మరియు బహిరంగ 
సమావేశం ఏరా్పటకు సంబంధించిన 
అంశాల పై ఐదు పంచాయతీలలో జనసేన 
జండా ఆవిష్కరణకు సంబంధించిన రూట్ 

మాయూప్ విషయమై శుక్రవారం జిలాలే ప్రధాన కారయూదరి్శ ద్రం అనిత కు వివరించడం జరిగింది. ఈ 
కారయూక్రమంలో.. మండలాధయూక్షుడు శంకర, ఉపాధయూక్షులు ప్రకాష్ మరియు మండల కమిటీ ప్రధాన 
కారయూదరు్శలు వేణు, ధన కారయూదరి్శ శ్రీనివాసులు పాల్్గనానిరు.

రాఖీపూరి్ణమ శుభాకాంక్షలు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్్ట నియోజకవర్గ నేత వనాని 
జగదీష్ కు రాఖీ పూరి్ణమ సందర్ంగా తమ అభిమానానిని 
రక్ణగా చేసూ్త, ఆపాయూయతను భందనంగా రక్ కటి్టన 
జనసేన ఆడపడుచులు ఎంపీటీసీ శ్రీమతి పలాలే సున్తమ్మ 
మరియు జిలాలే అధికార ప్రతినిధి శ్రీమతి తోలేటి శిర్ష.

జాతీయ జండాలన్ విద్యురుథులకు పంపిణీ చేసిన రవి 
కుమార్ మిడతాన

శతఘ్ని న్యూస్:  రవి ఎడుయూకేషనల్ 
& చారిటబుల్ సొసైటీ ప్రెసడెంట్ 
రవి కుమార్ మిడత్న ఆధవారయూంలో 
అంతరాజితీయ యువజన దినోత్సవం 
ప్రస్కరించుకొని శుక్రవారం 
విజయనగరం సెంట్రల్ ట్రైబల్ 
యూనివరి్సటీలో జ్తీయ 

జండాలను ప్రతి విద్యూరిథాకి పంచిపెటి్టన రవి కుమార్ మిడత్న.. యువతలో ద్గునని నిగూఢ 
శకి్తని వలికితీయుటకు వివేకానందుడ్ రచనలు, ఆలోచనల దృక్పథం మరియు విలువలను 
అందరికీ తెలియజయడం ఈ దినోత్సవ నిరవాహణ యొక్క ముఖయూ ఉదేదిశయూం,1984 లో భారత 
ప్రభ్తవాం జనవరి 12 ను జ్తీయ యువజన దినోత్సవంగా ప్రకటించింది. 1985 నుంచి ప్రతీ 
సంవత్సరం ఈ దినోత్సవానిని దేశవాయూప్తంగా నిరవాహిసు్తనానిరు, భారతదేశ ఔననిత్యూనిని ప్రపంచ 
దశదిశలా చాటిన సావామీ వివేకానందుడు 1863 జనవరి 12 న జని్మంచాడు. ఆయన జన్మదినం 
అయిన జనవరి 12 ను ప్రతీ సంవత్సరం జ్తీయ యువజన దినోత్సవంగా జరుప్కుంటారు.

పవన్ కళ్యుణ్ సీఎం అవ్్వలని పాదయ్త్ర చేపటటీన 
జనసైనికుడు సాయి

శతఘ్ని న్యూస్: పవన్ కళ్యూణ్ 
సీఎం అవావాలని, జనసేన 
పార్్ట అధికారంలోకి రావాలని, 
ప్ణయూక్షేత్రం నుంచి పెదది తిరుపతి 
వరకు జనసైనికుడు సాయి 
పాదయాత్ర చేసు్తనానిరు. ఆ 
పాదయాత్రలో భాగంగా దేవరపలిలే 
చేరినారు, వారిని గురువారం రాత్రి 
దేవరపలిలేలో బస చేయడానికి 
దేవరపలిలే జనసైనికులు ఏరా్పటలే 
చేసారు. శుక్రవారం ఉదయం 

7 గంటలకు మరల యాత్రను మదర్ తెర్సా విగ్రహ్నికి పూలమాల ఆవిష్కరించి యాత్రను 
కొనసాగించారు. ఈ కారయూక్రమంలో దేవరపలిలే జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

ప్రతిభా సేవలకు ఘన సతా్కరం
శతఘ్ని న్యూస్:  సాథానిక ఏ.ఎం.ఏ.ఎల్ కళ్శాలలో జ్తీయ సేవా పథకం 
ఆధవారయూంలో.. ఆజ్ధిక అమృత మహోత్సవంలో భాగంగా వివిధ రంగాలలో విశిష్ట 
సేవలు అందించిన వయూకు్తలకు సేవా ప్రసా్కలను అందించారు..
ఈ కారయూక్రమానిని కళ్శాల ప్రిని్సపల్ డాక్టర్. జి జయ బాబు ప్రారంభించారు.. 
ముందుగా శౌరయూ పత్కం అశోక్ చక్ర అవారుడి గ్రహీత కీ.శే.కరణం నాగ 
వరప్రసాద్ తలిలేదండ్రులకు ఈ ప్రసా్కరానిని అందజయడం జరిగింది… 
అదేవిధంగా అనకాపలిలే సమీపంలో గల వంకుపాల్ం గ్రామంలో నెలకొలి్పన 
హృదయశాంతి వృద్్ధశ్రమంలో సేవలు అందిసు్తనని ఆ సంసథా నిరావాహకులు ఉదయ్ 
మరియు అచుచిత్ప్రం సమీపంలో కొండకరలే ప్రాంతంలో అనాధ పలలేలకు 
ఆశ్రయిసు్తననిటవంటి ఇచాఛా ఫండేషన్ నిరావాహకురాలు మధు మేడం మరియు 
పత్రికా రంగంలో సంచలన వారా్తపత్రికగా పేరుందిన లీటర్ పత్రికా విలేఖరి మళ్ళ 
భాస్కర్ రావు (జరనిలిస్్ట), విద్యూరిథా దశనుండే ఎనోని సేవా కారయూక్రమాలు చేసూ్త 
సాయానికి 10 రూపాయలు అనే సంసథాను సాథాపంచి.. తల సేమియా వాయూధితో 
బాధపడుతనని చిననిపలలేలకి ప్రతినెల బలేడ్ సమకూర్చి విధంగా ఎనోని బలేడ్ కాయూంప్్స 
నిరవాహిసు్తననిటవంటి ఏసుబాబు కు, 15 సారులే బలేడ్ డొనేట్ చేస, న్యూ మానవసేవే- 
మాధవసేవ… సంసథాను సాథాపంచి పలు రకాల బలేడ్ కాయూంప్్స నిరవాహిసూ్తనట వంటి 
ద్డ్ భాను అనిల్(కంపూయూటర్ ల్కచిరర్)కు, ఎన్ సీసీ విభాగంలో అతయూత్తమ 
సేవలందించినందుకు గాను ఏఎస్ఎన్ మూరి్త (ఎకనామిక్్స ల్కచిరర్), గారెడినింగ్ 
వర్్క లో విశిష్ట సేవలను చేసు్తననిటవంటి శీరా దురా్గరావు కు, సీవాపర్ వడాడిది చిన 
న్క రాజు కు ఈ ప్రసా్కరాలు అందజయడం జరిగింది.
ఈ కారయూక్రమంలో గవరినింగ్ బాడీ సభ్యూలు బాలకృష్ణ చేతలమీదుగా సనా్మనించడం 
జరిగింది. ఈ కార్యూ్రమానికి కళ్శాల సూపరిండెంట్ అనురాధ, డ్పారె్ట్మంట్ 
హెచ్.ఓ.డ్ లు మరియు కళ్శాల ఉపాధాయూయ ఉపాధాయూయేతర సబ్బంది మరియు 
విద్యూరిథాని, విద్యూరుథాలు పాల్్గనానిరు.

అగ్్న ప్రమాద బాదితులకు జనసేన చేయూత
శతఘ్ని న్యూస్: ఉత్తరాపలిలే గాంధీనగర్ లో శుక్రవారం జరిగిన అగిని ప్రమాదంలో 
సరవాసవాం కోలో్పయిన బాధితలకు జనసైనికులు అండగా నిలిచారు. నిత్యూవసర 
సరుకులు, కూరగాయలు, దుసు్తలు అందించారు. గ్రామానికి చెందిన పట్నిరు 
వంకట రమణ ఇలులే ప్రమాదవశాత్త దగ్ధమైంది. ఇంట్లేని మొత్తం సామగ్రి 
కాలి బూడ్దంది. విషయం తెలుసుకునని జనసేన నాయకులు స్పందించారు. 
నియోజకవర్గ ముఖయూ నాయకులు వబి్బన సతయూనారాయణ ఆధవారయూంలో ఆపననిహస్తం 
అందించారు. నెలకు సరిపడా నిత్యూవసర సరుకులు, కూరగాయలు, దుసు్తలు, 
దుప్పటలే అందించారు. ఆపదలో ఉనని పేదలకు అండగా ఉండాలనే పవన్ కలాయూణ్ 
గారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా ముందుకు వళ్్తనానిమని వబి్బన సతయూనారాయణ 
స్పష్టం చేశారు. కారయూక్రమంలో పార్్ట నాయకులు గొరపలిలే రవికుమార్, మలులేవలస 
శ్రీను, గాలి అపా్పరావు, గోకాడ సూరయూనారాయణ, అరవింద్, ఎరినిబాబు, 
జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

మెగాసాటీర్ చిరంజీవి క్రికెట్ టోర్నమెంట్ 
2022 కారయుక్రమంలో జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్:  రాజమహంద్రవరం, మెగాసా్టర్ కొణిదెల చిరంజీవి జన్మదిన 
వేడుకలలో భాగంగా చిరంజీవి యువత రాష్ట కారయూదరి్శ ఏడ్ద బాబీ ఆదవారయూంలో 
రాజమహంద్రవరంలో “మెగాసా్టర్ చిరంజీవి క్రికట్ ట్రనిమెంట్ 2022” 
కారయూక్రమానికి జనసేన పార్్ట ఉమ్మడ్ త్రు్పగోద్వరి జిలాలే అధయూక్షులు కందుల 
దుర్్గష్ ముఖయూ అతిధిగా పాల్్గనడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
పార్్ట రాజ్నగరం ఇంచారిజి మేడా గురుదత్ ప్రసాద్, రాజమండ్రి ఇంచారిజి అతి్త 
సతయూనారాయణ, జనసైనికులు మరియు మెగా అభిమానులు పాల్్గనానిరు.

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

శ్రీమతి వసంత లక్ష్మికి జనసేన 
జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రజ్ సమసయూల పరిష్్కరానికి 
అలుపెరగని కృష్ చేసు్తనని విశాఖ జీవీఎంసీ 33వ 
వార్డి జనసేన వార్డి కార్పర్టర్.. శ్రీమతి వసంత 
లక్ష్మికి జనసేన పార్్ట తరప్న జన్మదిన శుభాకాంక్లు 
తెలియచేయడం జరిగింది.

ప్రకృతి వయువసాయ మార్్కటంగ్ అవగాహన సదస్సు
శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూజిలాలే, 
రాజంపేట నియోజకవర్గం, 
టి.సుండుపలిలే మండల కేంద్రం అవివాన 
(ఆర్.బి.కే.2)లో ప్రకృతి వయూవసాయ 
మారె్కటింగ్ అవగాహన సదసు్సలో 
భాగంగా… మండల ప్రకృతి 
వయూవసాయ సబ్బంది మరియు రైతలతో 

సమావేశానికి ముఖయూ అతిదులుగా అననిమయయూ జిలాలే మారె్కటింగ్ శాఖ అధికారి శ్రీనాద్ 
రెడ్డి మండల (ఏ,ఓ)మురళీధర్ పాల్్గనానిరు..

జనసేన పార్టీ చిరుపవన్ సేవ్సమితి వ్టర్ టయుంకర్
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్్ట చిరుపవన్ సేవాసమితి ఆదవారయూంలో ఏర్పటచేసన 
వాటర్ టాయూంకర్ ద్వారా శుక్రవారం రామేశవారం పాటబళ్ళ వారి గ్రూప్ కోలనిలో 
న్రు అందక ఇబ్బందిపడుతనని వారికి రామేశవారంజనసేనఉపసర్పంచ్ పాటబళ్ళ 
సూరిబాబుఅందించిన (ట్రాక్టర్ డ్జల్) ఖరుచిలతో రామేశవారం జనసైనికుల ద్వారా 
త్రాగున్రు అందించడం జరిగిందని జనసేన నాయకులు నామన నాగభూషణం తెలిపారు.

పల్లు పల్లుకు పవనన్న ప్రజాబాట 100వరోజు
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిలాలే, ఎచెచిరలే నియోజకవర్గం, రణసథాలం మండలం తెప్పలవలస 
పంచాయతీ కొత్తపేట గ్రామం శుక్రవారం ఎచెచిరలే నియోజకవర్గం సీనియర్ నాయకులు 
మరియు ససైటి బాయూంకు మాజీ చైర్మన్ కరిమజిజి మలీలేశవారావు పల్లే పల్లేకు అలుపెరుగని 
ప్రచారం చేసూ్త జనసేన మాయూనిఫెస్ట మరియు సద్దింత్లు ప్రజలోలేకి తీసుకువళ్్తనానిరు. 
ప్రజలకు అర్ధమయేయూ ర్తలోలే వివరిసు్తనానిరు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
గెలిచినటలేయితే సంవత్సరానికి 5 గాయూస్ సలిండరలే ఉచితంగా ఇవవాడం జరుగుతంది.
తెలలేర్షన్ కారుడిద్రులకు ఇలులే కట్టకోవడానికి ఇసుక ఉచితంగా ఇవవాడం జరుగుతంది. 
వయూవసాయం చేసన రైతలకు పెన్షన్ సౌకరయూం కలదు. వృదుదిలకు వృద్్ధశ్రమం నిరి్మంచడం 
జరుగుతంది. పవన్ కళ్యూణ్ ప్రజల పక్షాన నిలబడ్న నాయకుడు కాబటి్ట అలాంటి 
నాయకుడుని గెలుపంచుకోలసన బాధయూత మనపైన ఉంది. అలాగే ప్రతి పల్లేకు ప్రతి 
గ్రామానికి ప్రతి గడపకి నితయూం ప్రజల దగ్గరకి వలలేడం జరుగుతంది. మేము ప్రతి గడపకు 
ప్రతి ఇంటికి ప్రతి ఒక్కరిని కలిస ప్రజలకు అర్ధమైన ర్తిలో జనసేన మేనిఫెస్ట వివరించడం 
జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో రణసథాలం మండలం కృష్్ణప్రం పంచాయతీ జనసేనపార్్ట 
యంపటీస అభయూరిథా పోట్నిరు లక్షు్మనాయుడు పాల్్గనడం జరిగింది. పవననని పల్లేబాట 
ప్రారంభించి 100వ రోజు సుదీర్ంగా ప్రజల దగ్గరకి వళ్లే పలు కుటంబాలను కలిస 
మేనిఫెస్ట గురించి వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. పవననని ప్రజ్బాట త్ము ప్రారంభించిన 
ప్రజలనుండ్ అపూరవామైన స్పందన లభిస్తందనానిరు. గత ఎనినికల సందర్ంగా ఒక్క 
ఛాన్్స జగన్ కి ఇచాచిమని ఓటేసన వారెవరూ ఈసారి వైసీపీకి ఓట వేసేందుకు సద్ధంగా 
లేరనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో ప్రత్ప్ కూమార్, ఈశవార్, రమణ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

కానిసేటీబుల్ స్రంద్ర కుట్ంబాని్న పరామరి్శంచిన 
చింత స్రష్ బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: నంద్యూల పట్టణంలో 
కానిసే్టబుల్ గా పనిచేససూ్త ఇటీవల 
కిరాయి అంతకుల చేతిలో ద్రుణ 
హతయూకు గురైన సుర్ంద్ర కుటంబానిని 
శుక్రవారం ఉమ్మడ్ కరూనిలు జిలాలే 
పాణయూం నియోజకవర్గం జనసేన 
పార్్ట ఇంచార్జి చింత సుర్ష్ బాబు 
వారి పరామరి్శంచి సుర్ంద్ర హతయూకు 

పాల్పడ్న వారిని కఠినంగా శిక్ంచేద్కా జనసేన పార్్ట పోరాడుతందని.. బాధిత 
కుటంబానికి అండగా ఉంటందని హ్మీ ఇచాచిరు.
ఈ సందర్ంగా మీడ్యా సమావేశంలో సుర్ష్ బాబు మాటాలేడుత్ ప్రశాంతమైన 
నంద్యూల పట్టణంలో ఒక ప్రభ్తవా అధికారి నిజ్యితీపరుడైనటవంటి పోలీస్ కానిసే్టబుల్ 
సుర్ంద్ర గారు హతయూకు గురి కావడం బాధాకరం పోలీస్ అధికారులకే భద్రత లేకపోతే 
సామానుయూలకు భద్రత ఎలా ఉంటందని ప్రభ్త్వానిని ప్రశినించారు.
నంద్యూల నియోజకవర్గ నాయకులు సుధాకర్ గారు వారి కుటంబానికి ప్రభ్తవాం 
తరప్న వారి కుటంబంలోని వారికి ప్రభ్తవా ఉదోయూగము మరియు కోటి రూపాయలు 
ఆరిథాక సాయం అందజయాలని డ్మాండ్ చేశారు, ఈ హతయూకు వనుక ఉననిటవంటి 
వయూకు్తలను అలాగే కిరాయి హంతకులను పట్టకొని శిక్ంచాలని పోలీసు అధికారులను 
కోరడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో నంద్యూల నియోజకవర్గ నాయకులు కారయూకర్తలు 
పాల్్గనడం జరిగింది.

జనసేన ముసిలుం మైనారిటీ ఆతీ్మయ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట, ఒంటిమిట్ట మండలం రాజంపేట నియోజకవర్గ ముసలేం 
మైనారిటీ జనసైనికులతో శుక్రవారం జనసేన పార్్ట రాజంపేట పారలేమెంట్ ఇంచార్జి 
మరియు రాష్ట కారయూదరి్శ ముఖరంచాన్ ముసలేం మైనారిటీ ఆతీ్మయ సమావేశంలో 
పాల్్గనడం జరిగింది. అనంతరం సమావేశానిని ఉదేదిశించి రాష్ట రాజకీయాలలో ముసలేం 
మైనారిటీలకు లబిది చేకూరాలనాని, జ్తి మనుగడకోసం ముందడుగు వేయాలనాని అది 
కేవలం జనసేన మరియు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ వలలేనే సాధయూం అవుతందని చాన్ 
తెలియచేసారు. రాజకీయాలలో సావార్ధం పనికిరాదని, నిసావారథాప్ వయూకి్త అయితేనే ప్రజలను 
పాలించగల అర్హత ఉందని పవిత్ర ఇసాలేం తెలియచేసు్తందని… మరి అలాంటప్డు 
ప్రసు్తతం ఆంధ్ర రాష్టంలో పవన్ కళ్యూణ్ సవాచఛామైన వైట్ పేపర్ లాంటి వారని కనుక 
ముసలేం సదరులు రానునని రోజులలో తప్పకుండా జనసేనపార్్ట వైప్ అడుగేయాలని 
అలాగే పవన్ కళ్యూణ్ ని గెలిపంచే బాధయూతను తీసుకోవాలని విచేచిసన జనసేన నాయకులు, 
జనసైనికులకు చాన్ ఉపదేశించారు. ఈ సమావేశంలో పాల్్గనని జనసేన పార్్ట కువైట్ 
నుండ్ విచేచిసన జీలల్ షేక్ ముఖరంచాన్ ని మరాయూదపూరవాకంగా సత్కరించారు. జనసేన 
పార్్ట సభయూతవా నమోదు కిట్ ను న్తనంగా సభయూతవాం తీసుకునని ముసలేం జనసైనికులకు 
చాంద్ చేతలమీదుగా అందచేయడం జరిగింది. ఈ ఆతీ్మయసమావేశానికి విచేచిసన 
ప్రతి జనసైనికులకు, నాయకులకు చాన్ అందరికి హృదయపూరవాక ధనయూవాద్లు 
తెలియచేసారు. రానునని రోజులోలే ముసలేం జనసైనికులు పార్్టలో ప్రధాన భూమిక 
వహించబోతనానిరని చాన్ తెలియచేసారు. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా జనసేన 
క్రియాశీలక సభయూతవా కిటలేను పంపణీ చేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో అబుదిల లతిఫ్ 
షేక్, రాజంపేట పట్టణ జనసేన నాయకులు శంకర మరియు గోపాల్ అబి్బగారి, సరాజ్ 
షేక్, సలీం షేక్, అష్రాఫ్ తదితర జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జిల్లు కల్కటీరుకి రాఖీ కటటీన చింద్డగరువు 
ఎంపిటసి

శతఘ్ని న్యూస్: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిలాలే, రాఖీ 
పౌర్ణమి సందర్ంగా చింద్డగరువు ఎంపటిస 
శ్రీమతి మోట్రి కనకదుర్గ వంకటేశవారరావు 
శుక్రవారం రాఖీ పండుగ సందర్ంగా డాక్టర్ 
బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిలాలే కల్క్టర్ 
హిమాను్ష శుకాలే, జ్యింట్ కల్క్టర్ ధాయూన 
చంద్ర, డ్.ఆర్.ఓ సహెచ్ సతి్తబాబులకు 
సదర్ భావంతో రాఖీ కటి్ట, సీవాట్ తినిపంచి 
శుభాకాంక్లు తెలియజశారు.

మానవత్వం చాట్కున్న మోటూరి దంపతులు
శతఘ్ని న్యూస్: అంబేద్కర్ 
కోనసీమ జిలాలే, అమలాప్రం, రాఖీ 
పౌర్ణమి సందర్ంగా కొంకాపలిలే 
హరి మనోవికాస కేంద్రంలో 
తలిలేతండ్రులు లేని అనాధ 
మానసక పలలేలకు చింద్డగరువు 
జనసేన పార్్ట ఎంపటిస మోట్రి 
కనకదుర్గ వంకటేశవారరావు రాఖీ 

కటి్ట సీవాటలే పంచిపెట్టడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా ఆమె మాటాలేడుత్… మనోవికాస 
కేంద్రంలోని పలలేలు చాలా ఆనందించారని తెలియజసారు.

నారాయణ సా్వమీ నోరు అదుపులో పెట్టీకో: 
శోభన్ బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: నారాయణ సావామీ వాయూకయూలను ఖండ్సూ్త.. 
జనసేన నాయకులు శోభన్ బాబు మాటాలేడారు.. కళ్యూణ్ 
గారిని వయూకి్తగతంగా ఉప ముఖయూమంత్రి టారె్గట్ చేసే్త .. మేము 
మీ వయూకి్తగతం గురించి ఈ రాష్్రానికి తెలియజసా్తం..
ఆడవాళలేను మాతృమూరు్తలుగా భావిసు్తనానిము గనుకనే 
మాకు సంసా్కరం అడుడి వసు్తంది మీ గురించి మాటాలేడడానికి.
అయన మూడు పెళ్లేళలే గురించి మీ కందుకు??..

గడప గడపలో మొకు్కబడులు చేసుకుంట్ అభివృది్ధ ఊసెత్తని మీ నైజం.. ఏమీ 
సాధించావని గడప గడపకు వళ్్తవు??
ప్రజలకు నువువా చేసంది ఏమీ లేదు.. లేని వారికీ మొండ్ చేయి,ఉనోనిడ్కి ఉంగరం చేయి..!
మూడు సారులే ఎమె్మలేయూగా గెలిచి ఒక్క గ్రామానె్నినా ఆదర్శవంతమైన గ్రామంగా మారాచివా 
?
ఇంకోసారి పవన్ కళ్యూణ్ గారి వయూకి్తగతం మటాలేడ్తే న్ ఇంటిని మూడువేల మంది 
జనసైనికులతో ముట్టడ్సా్తం..
న్ ఓటమి ఖాయమని తెలిస, జనసేన గెలుప్ తధయూమని అతి వాగుడు వాగుతనానివు.. 
నినుని ఓడ్ంచి, శాశవాతంగా ఇంట్లే కూరోచిబెడత్ం..
పలిలేకి కూడా బిక్ం పెట్టని నువావా పవన్ కళ్యూణ్ గురించి మాటాలేడేది..
సమసయూలపై ప్రశినించిన వారిపై రాజకీయానిని ఆపాదిసూ్త అడుడికొనే ప్రయతనిం చేసు్తనానివు..
ఇది ఒక రకంగా న్ రాజకీయ సమాధికి ప్నాదులు తవువాకుంటనానిరననిది అతిశయోకి్త 
కాదు..
మా నాయకుడు కోటాలేది రూపాయలు నిరుపేదలకు, మీ నిరంకుశ వైఖరి వలలే ఆత్మ హతయూ 
చేసుకునని కౌలు రైతలకు సహ్యం చేసు్తనానిరు..
ఖబడాదిర్ మాటలు వనకి్కతీసుకో.. ఇదే చివరి ఎనినికలు న్కు.. అని జనసేన నాయకులు 
శోభన్ బాబు హెచచిరించారు.

జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయుంలో 
హార్ ఘర్ తిరంగా పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: పారవాతీప్రం మనయూం 
జిలాలే, పాలకొండ నియోజకవర్గం, 
వీరఘట్టం మండలం జనసేన పార్్ట 
ఆధవారయూంలో ఆజ్దీ కా అమృత్ 
మహోత్సవాలోలే భాగంగా జనసేన పార్్ట 
నాయకుడు మత్స ప్ండర్కం హ్ర్ ఘర్ 
తిరంగా కారయూక్రమం నిరవాహించారు. 
నడుకూరు గ్రామాలోలే ఇంటింటికి 
తిరిగి ఆలయాలకి, ష్ప్లకు జ్తీయ 
జండాలు సవాచఛాందంగా పంపణీ చేశారు. 
అనంతరం ప్ండర్కం మాటాలేడుత్ 

సావాతంత్రయూ ఉదయూమంలో ఎంతో మంది ప్రాణత్యూగం చేసారని, వారందరి త్యూగ ఫలమే 
భారతదేశం సావాతంత్రయూ దేశంగా అవతరించింది. నాటి సావాతంత్రయూ ఉదయూమ వీరులకు 
గురు్తగా డబె్్ ఐదవ సావాతంత్రయూ దినోత్సవం – ఆజ్దీ కా అమృత్ మహోత్సవం 
సందర్ంగా ప్రతి ఇంటి పైన జ్తీయ జండా రెపరెపలాడలని, భారతదేశం సమైఖయూత 
చాటి చెప్పలని, ప్రతి ఒక్కరిలో దేశభకి్త, జ్తీయ భావన కలిగి ఉండాలని అనానిరు. ఈ 
కారయూక్రమంలో కలిపలిలే సంహచలం, చింత గోవర్ధన్, వాన కైలాష్ లు పాల్్గనానిరు.

గుంతకలులు జనసేన ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతసువ్
శతఘ్ని న్యూస్: గుంతకలులే నియోజకవర్గం, భారత ప్రభ్తవాం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా 
నిరవాహిసు్తనని ఆజ్దీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ ఉత్సవాలు ప్రస్కరించుకొని శుక్రవారం 
జనసేన పార్్ట అధవారయూంలో సాథానిక పాఠశాలలో జ్తీయ పత్కాలను అందచేయడం 
జరిగింది. ఈ సందర్ంగా గుంతకలులే నియోజకవర్గం జనసేన పార్్ట నాయకులు 
మాటాలేడుత్ 75వ సంవత్సరము ముగింప్ను ప్రస్కరించుకొని శుక్రవారం 
పాఠశాలలో జ్తీయ పత్కాలను అందచేయడం జరిగింది. ఎంతో మంది ఎనోని 
త్యూగాలు చేసే్త మనకు ఈ సవాతంత్రం వచిచింది. మన జ్తీయ పత్కం ఏ ఒక కులానిదో 
ఏ ఒక్క మత్నిదో కాదు ప్రతి ఒక్కరిదీ అని తెలియచేసూ్త విద్యూరుథాలలో దేశభకి్త సూఫూరి్తని 
నింప్త్ ప్రసంగించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్్ట అనంతప్రం జిలాలే 
సంయుక్త కారయూదరి్శ అరికేరి జీవన్ కుమార్, బోయ వీర్ష్ కుమార్, కసాప్రం సుబయియూ, 
కసాప్రం నంద, మణికంఠ, అర్ సీ సుర్ష్, పసుప్లేటి ఓబులేశు, వంకటేష్, సహిల్ 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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