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ప్రజల్ని పీడించే నాయకులకు ఆ వినాయకుడు 
సద్బుద్ది ప్రసాద్ించాల్

•  శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ వినాయక చవితి సందేశం
శతఘ్ని న్యాస్: వినాయక చవితి... అందరూ కలసి మెలసి చేసుకొనే పండుగ అని జనసేన 
పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ స్పషటీం చేశారు. తొమ్మిది రోజుల అంగరంగ వేడుకని, 
ఆధ్యాతిమికత, ఆనందదాయకమైన పండుగ అని ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. 
ఒకనాడు తెల్లవారిపై పోరాటానికి, హందువుల సమైకయాతకు ఆలంబనగా నిలిచంది. 
హందూయేతర మత విశావాసాలను పాటంచేవారు కూడా దేశంలోని కొనిని 
ప్ంతాలలో వినాయక ఉత్సవాలలో పాలుపంచుకోవడం, మన హైదరాబాద్ 
వంట నగరాలలో నిమజ్జనం సందర్ంలో ముసి్లం సోదరులు మంచ నీరు, 
అల్్పహారాలు అందించడం వంటవి మన దేశ మత సామరసాయానికి ప్రతీకగా 
నిలుసాతాయి. ఇంతట మహతతారమైన, హందువుల తొలి పండుగైన వినాయక 
చతురిథి సందర్ంగా దేశ ప్రజలకు, ముఖయాంగా తెలుగువారందరికీ నా పక్షాన, 
జనసేన పక్షాన భకితాపూరవాక శుభాకంక్షలు.
ఈ పండుగలో మటటీ వినాయకులనే పూజంచమని నా మనవి. దీనివల్ల సంప్రదాయానిని పాటంచనవారమవుతాం. 
దానితోపాటే పరాయావరణానికి మేలు చేసిన వారమూ అవుతాం. ప్రజలందరికీ శుభాలు కలుగచేయాలని, పాలన 
మాటున ప్రజలను పీడంచే నాయకులకు సదుబుదిధిని ప్రసాదించాలని ఆ విఘ్నిధిపతిని మనసారా ప్రిధిసుతానానిను అని 
అనానిరు.
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మహా పాదయాత్రకు జన నీరాజనిం
శతఘ్ని న్యాస్: రాజానగరం నియోజకవర్ం, సీతానగరం మండలం, వెలమపేట గ్రామంలో జనంకోసం జనసేన – 
మహా పాదయాత్ర’ 14వ రోజు భాగంగా వెలమపేట గ్రామంలో కరయాక్రమానికి ప్రజల జననీరాజనంతో ముందుకు 
సాగంది. జనసేన నాయకులు శ్రీమతి బతుతాల వెంకటలక్ష్మి ఆధవారయాంలో జరిగన ఈ పాదయాత్రలో జనసేన అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలను, సిదాధింతాలను గ్రామంలోని ప్రజలకు వివరిస్తా తుగ్లక్ పాలనతో రాష్ట్ర ప్రగతిని అధోగతి 
పాలు చేసిన ఈ వైసీపీ సరాకార్ ని రాష్ట్రం నుండ తరిమ్కొటాటీలని దానికి ప్రజలందరూ సహకరించ ఈసారి జనసేన 
పార్టీని ఆశీరవాదించాలని, పవన్ కళ్యాణ్ కి ఒక అవకశం ఇచచి జనసేన ప్రభుతావానిని సాథిపంచాలని, గ్రామంలో ప్రతి 
ఒకకారిని అభయారిథిస్తా జనసేన విధ్నాలు ముద్ంచన కరపత్రం పంచడం జరిగంది. ఈ కరయాక్రమంలో బైలపూడ శ్రీను, 

సిరిపరపు రాంబాబు, శివ, చవితిన కిరణ్, చొకకాకుల నారాయణ, పొదలపు రవంద్ర, గడ దురా్ప్రసాద్, గడ అప్పనని, గడ వినోద్, బోల్లం శివ, ముతాయాల హర్ష్, తోట స్రయామణికంఠ, 
బడరెడడి దురా్ ప్రసాద్, హేమ మణికంఠ మరియు వరమహళలు, నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

విజయవాడ నగర ప్రజలకు 
వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు: పోతిన మహేష్

శతఘ్ని న్యాస్: విజయవాడ, ఈ వినాయక చవితి 
ప్రజలందరికీ జీవితాలలో విఘ్నిలు తొలగంచ 
వారి జీవితాలు ఆనందంగా ఉండేల్గా 
గననాథుడు శుభాశీసు్సలు అందించాలని, 
గత రెండు సంవత్సరాలుగా వినాయక చవితి 
పండుగకు అనేక ఆటంకలు కలిగస్తా 
ఉత్సవాలకి అడుగడుగున అడుడిపడన వైఎసా్సరి్సప 
ప్రభుతావానికి పాలనలో మారు్పలు తెచేచిల్, 
ప్రజలపై పనునిల భారం లేకుండా మంచ పాలన 
అందించేల్, అక్రమ కేసులు బనాయించకుండా 
మంచ బుదిధి ప్రసాదించాలని వినాయకుడని 

ప్రిథిసుతానానిమని విజయవాడ జనసేనపార్టీ నగర అదయాక్షులు పోతిన మహేష్ తెలిపారు.

“నా సేన కోసిం నా వింతు” కార్యక్రమాన్ని 
ప్రజల్లో బలింగా తీసుకువెళ్లోల్: గాదె

శతఘ్ని న్యాస్:   నరసరావుపేట, సాథినిక జనసేన పార్టీ కరాయాలయంలో సయయాద్ జల్ని 
అధయాక్షత “నా సేన కోసం…నా వంతు” కరయాక్రమం ప్రజలో్లకి తీసుకెళ్్ల ఉదేదేశంతో 
సమావేశం నిరవాహంచారు. ఈ కరయాక్రమానికి ముఖయా అతిథిగా జల్్ల అధయాక్షులు గాదె 
వెంకటేశవారరావు పాల్్ని జల్్లలో ఉనని రాషటీ నాయకులకు, జల్్ల కమ్టీ సభుయాలకు, 
మండల మరియు నగర అధయాక్షులకు కరయాక్రమం గురించ వివరించ భవిషయాత్ 
కరయాచరణలో ఈ కరయాక్రమానిని జనాలో బలంగా తీసుకొని వెళ్్లలని ప్రతి ఒకకారికీ 
తెలియజేసారు. ఈ కరయాక్రమంలో రాష్ట్ర నాయకులు చల్లపలి్ల శ్రీనివాస్, వడ్రాణం 
మారకాండేయులు, నాయబ్ కమాల్, బండారు రవి కంత్, జల్్ల కమ్టీ సభుయాలు అడపా 
మాణికయాలరావు, నామదాసు రామచంద్ర ప్రసాద్, ఉపు్ప రతయయా, అదెదేపలి్ల ఆనంద్, 
బెల్లంకొండ ఈశవార్, అధికర ప్రతినిధులు తవిట భవన్ నారాయణ, ఆళ్ళ హరి, వంశీ, 
మండల అధయాక్షులు నగర అధయాక్షులు నరసరావుపేట టౌన్ జనసేనకులు పాల్్నానిరు.

భారతదేశింల్ ఏ పార్టీ నడవాలనాని క్రౌడ్ ఫిండింగ్ 
చాలా అవసరిం: రెడడి అప్పల నాయుడు

శతఘ్ని న్యాస్: ఏలూరు, సాథినిక జనసేన కరాయాలయంలో ఏరా్పటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో 
రెడడి అప్పల నాయుడు మాటా్లడుతూ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు నాసేన 
కోసం నా వంతు అనే కరయాక్రమానికి (క్రౌడ్ ఫండంగ్) పార్టీ కరయాకల్పాలకు, పార్టీ నడవడకకు 
కవాలి్సన ఫైనానిషియల్ ఫండ్ ప్రజల నుండ విరాళం సేకరించాలని నినాదంతో పవన్ కళ్యాణ్ 
గారు ఈ కరయాక్రమానిని తలపెటటీడం జరిగందని అనానిరు. జనసేన పార్టీ నాయకులు, కరయాకరతాలు, 
ప్రజా సావామయా వాదులు ఈ రాష్ట్రం లో ప్రజాసావామయాం ముందుకు నడవాలంటే సవాచ్ందంగా 
మన విరాళంతో నడచే పార్టీని ప్రజాసావామాయానిని కపాడటానికి ప్రజలకు మౌలిక వసతులు 
కలి్పంచడానికి ఆంధ్ర రాష్ట్రం నిధులిని వినియిగంచడానికి అవకశం ఉంటుంది. కరో్పరేట్ సంసథి 
వేల రూపాయల తీసుకుంటుంటే కేవలం కరో్పరేట్ సంసథిలకు మాత్రమే ప్రభుతవాం పనిచేయడానికి 
ఆసాకారం ఉంటుంది. దానికి భిననింగా నడవాలనేది జనసేన పార్టీ యొకకా కరాయాచరణ..దానిలో 
భాగంగానే ఈ క్రౌడ్ ఫండంగ్ పబ్్లక్ నుండ విరాళ్లు సేకరించడం జరుగుతుంది అని అనానిరు. 
అటు అభిమానులు ఇటు కరయాకరతాలు రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుకునే ప్రతి ఒకకారూ ఈ 
కరయాక్రమంలో పాల్్ని 10 రూ నుండ తనకు శకితా మేరకు తోచన విధంగా ఎంతైనా పార్టీ యొకకా 
ఆరిధిక మూల్లకు సహకరించాలని కోరారు. 2 వ విషయం ఏలూరులోని అలూ్లరి సీతారామరాజు 
సేటీడయం ప్రకకాన రెండెకరాల సథిల్నిని వైసీపీ పార్టీ కరాయాలయానికి సథిల్నిని 2000 రూ లీజుకు ఇవవాడం 
అనేది చాల్ దారుణమైన విషయం.. ఎకకాడైనా రాజకీయ పార్టీలు ప్రజల కోసం పనిచేయాలి.. 
ప్రభుతవాం ఎంత అరాచకంగా ఎంత అనాలోచతంగా తమ పదవిని దురివానియోగం చేసుతాందో 
అరథిం అవుతుంది.. దీనిని వెంటనే వెనకికా తీసుకోవాలి. ఈరోజున రాష్ట్రంలో ఏ పౌరుడు కూడా 
వారికి ఉనని ఆందోళనలు ప్రభుతావానికి వయాకతాం చేసే అవకశం లేకుండా అణచవేసి హౌస్ అరెసుటీలు 
మొదలుకొని ఎకకాడకకకాడే ఆదేశాలను జార్ చేసుతానానిరు. ఉపాధ్యాయులిని నిరబుంధిసుతానానిరు. వారిని 
హంసిసుతానానిరు. ప్రతి పక్ష నాయకుడగా ఉననిపు్పడు జగనోమిహన్ రెడడి సిపఎస్ రదుదే మీద వారి 
నిరశనను తెలియజేశారు కదా ఇపు్పడు ఏమైంది అని స్టగా ప్రశినించారు. ఏ ఉపాధ్యాయులైతే 
చదువులు నేరా్పరో ఎవరైతే మనకు జాఞానానిని నేరి్పంచారో ఆ ఉపాధ్యాయులిని హంసించ వారిని 
చటటీ పరిధిలో తీసుకుని చులకనగా చూసుతానానిరు. వారి మీద కేసులు పెట్టీ దారుణమైన పరిసిథితిని 
విరమ్ంచుకోవాలని కోరారు. జగనోమిహన్ రెడడి మీరు కూడా ప్రతిపక్షంలో ఉననిపు్పడు అనేక రకల 
మీటంగ్ లో ప్రసాతావించారు. ఏ ప్రభుతవామైనా ఇచచిన వాగాదేనాలను మరిచన రోజున ఆ ప్రభుతవాం 
కనీ ఆ నాయకులు కనీ మరణించనటే్ల అని అనానిరు. గురుతా తెచుచికోండ ఉపాధ్యాయులిని బ్ందీ 
షాపుల దగ్ర కపల్ పెటటీ అవమానపరిచారు. వారి హకుకాలను మీరు హరిసుతాంటే భరించే 
పరిసిథితి లేదని, మీరు చేసుతానని అరాచకలకు సరైన సమయంలో మీకు గుణపాఠం చెప్పడానికి 
సిదధింగా యావత్ తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలు సిదధింగా ఉనానిరని ఆయన అనానిరు. ఈ కరయాక్రమంలో 
నగర అధయాక్షుడు నగరెడడి కశీ నరేష్, ప్రధ్న కరయాదరిశి సరిది రాజేష్, ఫ్యాన్్స ప్రెసిడెంట్ దోసపరితా 
రాజు, జాయింట్ సెక్రటర్ ఎట్ంచ ధరేమింద్ర, నాయకులు కందుకూరి ఈశవారరావు, ఆదిల్, వాసు 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

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

“నా సేన కోసం నా వంతు” విజయవింతిం చేయాలన్ పిలుపున్చ్చిన టి.సి వరుణ్
శతఘ్ని న్యాస్: అనంతపురం, సాథినిక జనసేన కరాయాలయంలో నియోజకవర్ 
ఇంచార్్జ లు, జల్్ల కరయావర్ సభుయాలతో జల్్ల అధయాక్షులు ట.సి.వరుణ్ సమావేశం 
నిరవాహంచారు. ఈ సందర్ంగా జల్్ల అధయాక్షులు ట.సి. వరుణ్ రాష్ట్ర ప్రధ్న 
కరయాదరిశి చలకం మధుస్దన్ రెడడి రాష్ట్ర పార్టీ కరయాక్రమాల ప్రధ్న కరయాదరిశి 
భవానీ రవికుమార్ లు మాటా్లడుతూ జనసేన పార్టీ నిరవాహసుతానని “నా సేన 
కోసం నా వంతు” కరయాక్రమం గురించ వివరించారు. జనసేనాని కొణిదెల 
పవన్ కళ్యాణ్ పుటటీన రోజున మనం అందరం కలసికటుటీగా పార్టీ కోసం అండగా 
నిలబడ క్రౌడ్ ఫండంగ్ చేయాలని. గ్రామ, మండల సాథియిలో సామానయా ప్రజలను 
భాగసావాముయాలుగా అవావాలని స్చంచారు. నియోజకవర్ ఇంచార్్జ లు వారి వారి 
మండల అధయాక్షులతో సమావేశమై క్షేత్ర సాథియిలో ఈ కరయాకమానిని తీసుకెళ్్లలని 
స్చంచారు. ఈ కరయాక్రమం అనంతరం రాష్ట్ర కమ్టీ సభుయాలు, నియోజకవరా్ల 
ఇంచార్్జ లు మరియు జల్్ల కమీటీ సభుయాలు తక్షణమే మొదట విడతగా “నా సేన 

కోసం … నా వంతు ” కరయాక్రమంలో భాగంగా మొదట విడతగా 15,00000/- రూపాయలు ప్రకటంచారు. అల్గే 1వ తార్కున అనంతపురం జల్్లలోని నియోజకవరా్ల 
ఇంచార్్జ లు మరియు 63 మండల్ల అధయాక్షులతో పాటుగా వేల్ది మందితో నా సేన కోసం… నా వంతు కరయాక్రమానిని దిగవాజయంగా పూరితా చేయాలని జల్్ల అధయాక్షులు ట.సి.వరుణ్ 
పలుపునిచాచిరు. ఈ కరయాక్రమంలో నియోజకవరా్ల ఇంచార్్జ లు మరియు జల్్ల కమ్టీ సభుయాలు పాల్్నడం జరిగంది.

జనింకోసిం జనసేన 275వ రోజు
శతఘ్ని న్యాస్: జగ్ంపేట, జనంకోసం జనసేన 275వ రోజులో భాగంగా జగ్ంపేట 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ పాటంశెటటీ శ్రీదేవిస్రయాచంద్ర ఆధవారయాంలో జనసేన 
వనరక్షణ దానిమమి మొకకాల పంపణీ కరయాక్రమం జగ్ంపేట మండలం కట్రావులపలి్ల గ్రామంలో 
జరిగంది. కరయాక్రమంలో భాగంగా మంగళవారం 800 దానిమమి మొకకాలు పంచడం 
జరిగంది. ఈనాటకి మొతతాం 41800 దానిమమి మొకకాల పంపణీ జరిగంది. ఈ కరయాక్రమానిని 
విజయవంతం చేసిన జగ్ంపేట మండల అదయాక్షులు మరిశే రామకృష్ణ, జగ్ంపేట మండల ఎసి్స 
సెల్ అధయాక్షులు బీడీల రాజబాబు, జగ్ంపేట మండల బ్సి సెల్ అధయాక్షులు రేచపూడ వరబాబు, 
జగ్ంపేట మండల యువత అధయాక్షులు మొగలి గంగాధర్, జగ్ంపేట మండల ఉపాధయాక్షులు 
తోల్ట ఆదినారాయణ, జగ్ంపేట మండల ప్రధ్న కరయాదరిశి గండకోట వరపాండు, 
కట్రావులపలి్ల నుండ గ్రామ ఉపాధయాక్షులు చటీటీడ రామారావు, బంగారు రామసావామ్, నార్ల దిని 
నారాయణ, షేక్ రెహమాన్, రామకురితా బాలు, తోల్ట రాజు, చటీటీడ స్రయానారాయణ, చటీటీడ 
శివ రామ్, సోడాబతుతాల సతయానారాయణ, యడల సతితాబాబు, కర్రి బాబ్్జ, స్రిసెటటీ గంగాధర్, 
వెంగయయామమిపురం నుండ మరిశే వెంకటేష్, గోనేడ నుండ నల్లంశెటటీ చటటీబాబు, వల్లభశెటటీ 
నాని లకు జగ్ంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ పాటంశెటటీ శ్రీదేవిస్రయాచంద్ర 
కృతజఞాతలు తెలియజేయడం జరిగంది.

నాయకుడుగా ఎదగాలింటే ప్రతికూల పరిసిథితులను తట్టీకోవాల్: తమ్మిరెడ్డి  శివశంకర్
పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు వారోత్సవాల్లో భాగంగా నాయకుడుగా ఎలా ఎదగాలి అనే అంశంపై శిక్షణ శిబిరం
జనసేన పార్టి మరియు విజయనగరం జిలాలో చిరంజీవి యువత ఆధ్వరయూంల్ పార్టిల్ పలువురు చేరికలు
శతఘ్ని న్యాస్: విజయనగరం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పుటటీనరోజు వారోత్సవాలో్ల భాగంగా మంగళవారం ఉదయం 
సాథినిక ఆర్.ట.సి. కంపె్లక్్స ఎదురుగా హోటల్ జ.ఎస్.ఆర్ హోటలో్ల నాయకతవా లక్షణాలపై నాయకుడుగా ఎల్ ఎదగాలి అనే 
శిక్షణా కరయాక్రమానిని జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు మరియు పార్టీ నాయకులు, జల్్ల చరంజీవి 
యువత అధయాక్షులు తాయాడ రామకృషా్ణరావు(బాలు) ఆధవారయాంలో నిరవాహంచారు. ఈ శిక్షణా శిబ్రానికి ముఖయాఅతిధిగా 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధ్న కరయాదరిశి, గతంలో ఐ.ఏ.ఎస్, ఐ.ప.ఎస్ కోర్్స చదివే విదాయారుథిలకు శిక్షణను ఇచచిన తమ్మిరెడడి 
శివశంకర్ హాజరై, జనసైనికులకు, ఝానీ్స వరామహళలకు నాయకతవాం పెంపుందించుకొనుటకు శిక్షణ నిరవాహంచారు. ఈ 
సందర్ంగా అయన మాటా్లడుతూ నాయకతవా లోపమననిది సమాజానికి చేటు తెసుతాందని, ప్రతికూల పరిసిథితులను తటుటీకునే 
సామరధి్ం పెంచుకుననిపు్పడు నాయకులుగా ఎదుగుతారని, అహంకరానిని పకకాన పెటటీ, మనం కొనిని సందరా్లో్ల తగ్, 
సమ్ష్టీగా అందరినీ కలుపుకొని, తాయాగలు చేసి, అందరి అభిప్యాలకు గౌరవించ, ముందుకెళ్్లలని, నాయకులుగా ఓ ప్రక్రియ 
దావారా అవావాలే తప్ప, డబుబులు ఉనానియనో, తపు్ప త్రోవలోనో అవవాలేరని ఇల్ంట ఎనోని ఉదాహరణలతో శిక్షణ శిబ్రానిని 

నిరవాహంచారు. మరో నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు మాటా్లడుతూ 
పవన్ కళ్యాణ్ భావజాల్నిని ప్రజలో్లకి తీసుకెళ్్లందుకు ప్రతీఒకకారూ 
కృష్చేయాలని, ఇల్ంట నాయకతవాంపై శిక్షణ తీసుకోవడం వలన 
భవిషయాత్ లో నిబదదేతతో నాయకులుగా ఎదుగుతారని అనానిరు. జల్్ల 
చరంజీవి యువత ఆధవారయాంలో పార్టీలో పలువురు చేరికలు జల్్ల చరంజీవి 
యువత ముఖయా ప్రతినిధి, అంజనీపుత్ర చరంజీవి ప్రజాసేవాసంఘం 
అధయాక్షులు కొయాయాన లక్షష్మణ్ యాదవ్, జల్్ల చరంజీవి యువత ముఖయా 
ప్రతినిధులు గురుబ్లి్ల రాజేష్,శీర కుమార్, పత్రి సాయి కుమార్, శ్రీను, 
సురేష్,స్రిబాబు, భాసకార్, మొదలగు వారు రాష్ట్ర ప్రధ్న కరయాదరిశి 
తమ్మిరెడడి శివశంకర్ సమక్షంలో పార్టీలో చేరారు. ఈ కరయాక్రమంలో 
జనసేన ఝానీ్స వరామహళలు శ్రీమతి పదమిశ్రీ దాస్, శ్రీమతి సరవామంగళ, 
శ్రీమతి భారతి, జనసేన పార్టీ జల్్ల లీగల్ సెల్ అధయాక్షులు డోల రాజేంద్ర 
ప్రసాద్, జనసేన పార్టీ జల్్ల సీనియర్ నాయకులు మర్రాపు సురేష్, డాకటీర్ 

ఎస్.మురళి మోహన్, పడుగు సతీష్, కర్్పరేట్ అభయారుథిలు జనసేన యువనాయకులు హుసే్సన్ ఖాన్, చందు, పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మ్డతాన రవికుమార్ తదితరులు పాలు్నానిరు.

ప్రజాసేవల్ మమేకమవుతునని జనసైన్కులు – ఉచ్త మెగా వైద్య శిబిరిం
శతఘ్ని న్యాస్:  ఆమదాలవలస, జనసేనాని పుటటీనరోజు సందర్ంగా పుటటీనరోజు వారోత్సవాల్ల భాగంగా మంగళవారం 
ఆమదాలవలస నియోజవర్ం కొలి్లవలస సంతలో ఉచత మెగా వైదయా శిబ్రం మెడకవర్ హాసి్పటల్ సహకరంతో ఉచతంగా 
నిరవాహంచడం జరిగంది. చుటుటీపకకాల గ్రామాలలోని ప్రతి ఒకకారికి బీపీ, షుగర్ , ఈసీజీ, గుండె సబంధిత పర్క్షలు అనిని 
రకల వైదయా సేవలు మరియు మందులు ఉచతంగా అందజేశారు. ఈ కరయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగంది.

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

ప్రజా సమస్యలపై జనసేన పోరుబాట 24వ రోజు
శతఘ్ని న్యాస్: ఏలూరు 
నియోజకవర్ంలోని ప్రజా సమసయాలపై 
జనసేన పోరుబాట 24వ రోజు రెడడి 
అప్పలనాయుడు పాద యాత్ర సాథినిక 7వ 
డవిజన్ లో జల్్ల లీగల్ సెల్ అధయాక్షులు 
నిమమిల జ్యాతికుమార్ ఆధవారయాంలో 
నిరవాహంచడం జరిగంది. ఈ సందరబుంగా 
రెడడి అప్పలనాయుడు మాటా్లడుతూ 
కర్్పరేటరు్లగా గెలిచ సంవత్సర కలం 
పూరె్తాంది, సంబరాలు జరుపుకునానిరు. 
ఈ సంవత్సర కలంలో మీరు సాధించన 
అభివృదిధి ఏంట ? అని ప్రశినించారు. 
వైసీపీ పార్టీ వచచిన తరువాత ఏలూరు 
నియోజకవర్ంలో సాథినిక సంసథిలను 
పూర్తాగా నిర్వారయాం చేసింది. సాథినికంగా 

ఉండే నాయకులను డమీమిలుగా చేసి వారికి ఏవిధమైన నిధులు ఇవవాకుండా వారిని ఉత్సవ 
విగ్రహాలల్గా ఈరోజు కరో్పరేటర్లందరిని చులకన చేయడం జరుగుతుంది. సంవత్సర కలం 
పూరితా చేసుకునని కరో్పరేటరు్ల సాథినిక సంసథిలో ఉండే హకుకాలను పరయావేక్ంచాలి్సన బాధయాత మీపైన 
ఉంది. ఒకొకకా కరో్పరేటర్లను ఎంతో విశావాసంతో నమ్మి మ్మమిలిని ఎంచుకునానిరు. తమ తమ 
డవిజన్లలోని సమసయాలు పరిషకారిసాతారని ఆ డవిజన్ కీ రావాలి్సన నిధులు రాబడతారని ప్రజల 
మనోభావాలను కపాడతారని మ్మమిలిని ఎనునికునానిరు, కనీ ఈరోజు మీరు మీ హకుకాలను 
పరయావేక్ంచడంలో పూరితాగా విఫలమవుతునానిరు. చైతనయాం ప్రదరిశించలేకపోతునానిరు. మీ 
బాధయాతలు నిరవాహంచే ఎటువంట పనులు చేయడం లేదు. కేవలం ఎమెమిలేయా చేతికింద, మేయర్ 
చేతికింద బానిసలుగా వయావహరిసుతానానిరు. ఇది ప్రజాసావామాయానికి చాల్ నషటీం. సంవత్సరం పూరితా 
అయిందనని భావనలో మాత్రం మీరు ఉనానిరు కనీ ఈ సంవత్సర కలంలో మీరేం చేయగలిగారు. 
మ్మమిలిని ఎనునికునని ప్రజలకు మీరేం చేశారు? అనే ఆలోచన ప్రతి ఒకకా కరో్పరేటర్ లోను రావాలి. 
ఒకే ఒకకా కరో్పరేటర్ (పపు్ప ఉమామహేశవారరావు) ఒకకారే ఈరోజున అవినీతి జరుగుతోందని 
సిఎంకి లేఖ రాశారు.. అల్గే అనేక శాఖలకు ఆ లేఖను పంపారు.. అయినప్పటకీ కూడా మ్గతా 
కరో్పరేటరు్ల కూడా మీ మీ డవిజన్ కి ఎంత ఆదాయం వసుతాంది? ఎంత ఖరుచి పెడుతునానిరు? 
రోడ్లకు ఏమ్సుతానానిరు? జీతాలకు ఏమ్సుతానానిరు? పనునిల రూపంలో ఎంత వసుతాంది? అనేది 
చూసుకోవాలి్సన బాధయాత మీపైన ఉంది. కేంద్ర ప్రభుతవాం నుండ మీకు నిధులు రావాలి్సన పని 
లేదు. అధిక మొతతాంలో కోటా్లది రూపాయల పనునిలు కరో్పరేషన్ పరిధిలో ఉనానియి. ఆ డబుబును 
ఏవిధంగా ఖరుచి పెటాటీలి. ప్రధ్నంగా ప్రతి ఒకకా కరో్పరేషన్ ఆవైపుగా ఆలోచన చేసి ఈ ఏలూరు 
ముని్సపల్ కర్్పరేషన్ డెవలపెమింట్ చేయడానికి చైతనయాం ప్రదరిశించాలి. చాల్ చోట్ల కరో్పరేటరు్ల 
బలహీన వరా్లపై ఒతితాడులు చేసుతానానిరు. ఎవరు ఏ పార్టీలో తిరుగుతునానిరో ఆ పార్టీ లో తిరిగే 
కరయాకరతాలపై ఒతితాడ చేదాదేమా వాళ్ళకు రావాలి్సన రాయితీలు తీసేదాదేమా ఇల్ంట ఆలోచనలు 
మానుకోండ. ప్రజలు మీకిచచిన అధికరానిని ప్రజలకు వినియోగంచే విధంగా చైతనయాం పెంచ సాథినిక 
సంసథిల యొకకా గౌరవానిని పెంపొందించే దిశగా అడుగులు వేయండ. రాబోయే 4 సంవత్సరంలో 
మీ పరిపాలన కొనసాగంచే దిశగా మీ మారుకాను కరో్పరేటర్ డవిజన్ సాథియిలో పార్టీలకు 
అతీతంగా మీరు పనిచేయాలని స్చనలు ఇసుతానానిను. దీనిని పెంపొందించుకోని పక్షంలో ప్రజల 
మధయా డమీమిలుగా ఉంటారు, మీకు ఏ మాత్రం గురితాంపు ఉండదు. ఇప్పటకే ఏలూరు ముని్సపల్ 
కర్్పరేషన్ చాల్ దీనసిథితిలో ఉంది, రోడు్ల లేవు, డ్రైనేజీలు లేవు, మంచనీట సదుపాయం లేదు, 
చెతతా ఎతితాంచే కరో్పరేటరు్ల లేరు, ఇకకాడ నుండ అయినా ఏలూరులోని హేల్పురిలో మీ గౌరవానిని 
పెంపొందించుకోవాలని కరో్పరేటరు్ల అందరికీ విజఞాపతా చేసుతానానిను, అది కని పక్షంలో ప్రజల 
నుండ తీవ్ర వయాతిరేకత ఉంటుందని హెచచిరిసుతానానినని తెలిపారు. ఈ కరయాక్రమంలో నగర 
అధయాక్షుడు నగరెడడి కశీ నరేష్, ప్రధ్నకరయాదరిశి సరిది రాజేష్, ఫ్న్్స ప్రెసిడెంట్ దోసపరితా రాజు, 
ఉపాధయాక్షులు బొత్స మధు, అలు్ల సాయి చరణ్, సోషల్ సర్వాస్ మురళి, కందుకూరి ఈశవారరావు, 
నిమమిల శ్రీను, కురెళ్ల భాసకార్, బుదదే నాగేశవారరావు, బొదాదేపు గోవిందు, ధరేమింద్ర, వర మహళలు 
సుజాత ఉమదుర్, రాము, సాథినిక నాయకులు అపా్పరావు, వరబాబు, ఉమా, లక్షష్మణరావు, అనిల్, 
పోశయయా, సింహాచలం, సతితాబాబు, మలి్లబాబు పాల్్నానిరు.

“నా సేన కోసం - నా వంతు” కార్యక్రమాన్ని 
విజయవింతిం చేయాలన్ పిలుపున్చ్చిన 

ఇమ్మడి కాశీనాధ్
శతఘ్ని న్యాస్: ప్రకశం జల్్ల, మారాకాపురం పటటీణము జనసేనపార్టీ మారాకాపురం 
నియోజకవర్ కరాయాలయం నందు జనసేనపార్టీ చేపటటీన “నా సేన కోసం… నా 
వంతు” కరయాక్రమానిని విజయవంతం చేయాలని, తమ వంతు పార్టీ బలోపేతం 
చేయడానికి కృష్ చేయాలని తమ కరయాకరతాలకు ఆదేశించన జనసేనపార్టీ 
మారాకాపురం నియోజకవర్ ఇంఛార్్జ ఇమమిడ కశీనాధ్. ఈ కరయాక్రమంలో 
భాగంగా మారాకాపురం జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ ఇమమిడ కశీనాధ్ మాటా్లడుతూ 
జనసేన పార్టీ బాయాంక్ ఖాతాకు అనుసంధ్నం అయిన నంబరు 7288040505 
యొకకా గూగుల్ పే, ఫోన్ పే, పేటీఎమ్ ఆప్ దావారా చాల్ సులభంగా పార్టీకి 
విరాళం అందించవచుచినని తెలియజేశారు.

మటిటీ వినాయక విగ్రహాలను పింపిణీ చేసిన 
పార్వతీపురిం జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: పారవాతీపురం, మటటీ వినాయక విగ్రహాలను పంపణీ చేసిన 
జనసేన పార్టీ నాయకులు పారవాతీపురం పటటీణ పాత బసాటీండ్ లో మంగళవారం 
పారవాతీపురం మనయాం జల్్ల జనసేన పార్టీ నాయకులు మటటీ వినాయక విగ్రహాలను 
పంపణీ చేశారు. ఈ సందర్ంగా ఆ పార్టీ జల్్ల నాయకులు చందక అనిల్ 
కుమార్, గొరి్ల చంట, రెడడి కరుణ, వంగల దాలినాయుడు, బంటు శిర్స్, రాజాన 
రాంబాబు, నయయాగాపుల సురేష్, గంగరెడ్ల జగదీష్, మండల శరత్, నరిశిపురం 
మణి, వంగలపూడ నాని, మానేపలి్ల ప్రవణ్, వరమహళ గోవిందమమి, సిరిపురపు 
గౌర్ శంకర్ తదితరులు మాటా్లడుతూ జనసేనాని కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్ 
పుటటీనరోజు సందర్ంగా వారోత్సవాలు నిరవాహసుతానానిమనానిరు. ఇప్పటకే 
రకతాదానం, వస్త్రదానం చేయడం జరిగందని వినాయక చవితి సందర్ంగా మటటీ 
వినాయక్ విగ్రహాలను పంపణీ చేసే కరయాక్రమానిని చేపటాటీమనానిరు. పరాయావరణ 
పరిరక్షణకై ప్రతి ఒకకారు మటటీ విగ్రహాలని పూజంచాలని కోరారు. ఈ కరయాక్రమంలో 
ప్రజలకు మటటీ విగ్రహాలను పంపణీ చేయడం జరిగందనానిరు. ఈ కరయాక్రమంలో 
సాయి, తిరుమలరెడడి వంశీ, బూర్ల కిరణ్, తదితర జనసైనికులు, వరమహళలు 
పాల్్నానిరు.

రాజోలు జనసేన ఆధ్వర్యంలో 
“నా సేన కోసయం… నా వయంతు”

శతఘ్ని న్యాస్:  రాజ్లు నియోజవర్ం, సఖినేటపలి్ల మండలం టేకిశెటటీపాలం 
గ్రామంలో మంగళవారం “నా సేన కోసం… నా వంతు” అదేవిధంగా కొతతా 
ఓటర్ నమోదు కరయాక్రమం, జనసేన ఐట సెల్ అధవారయాంలో జనసేన అస్త్ర ఆప్ 
ప్రమోట్ చెయయాడం జరిగంది. ఈ కరయాక్రమంలో రాష్ట్ర నాయకులు, నియోజకవర్ 
నాయకులు, మండల గ్రామసాథియి నాయకులు పాల్్నానిరు.

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

కసిింకోట జనసేన ఆధ్వర్యింల్ మటిటీ వినాయక 
విగ్రహాల పింపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్: అనకపలి్ల నియోజకవర్ం కసింకోట గ్రామంలో ఎస్.బ్.ఐ బాయాంక్ దగ్ర 
ఉనని జనసేన జండాదిమమి వదదే మన జనసేన పార్టీ 7 సిదాధింతాలో్ల భాగంగా 7వ సిదాధింతం 
పరాయావరణానిని రక్ంచే సమాజం దీనికి అనుసంధిస్తా వినాయక చవితి సందర్ంగా 
మనగళవారం మటటీ విగ్రహాలను పంపణీ చేయటం జరిగంది. ఈ కరయాక్రమంలో 
అనకపలి్ల నాయకులు తాడ రామకృష్ణ, గంగపాము జగదీష్, బనీనికనని రాము, 
అప్పకొండ గణేష్, మల్్ల శ్రీను, గొల్లవిలి్ల రాజా, మల్ల వంశి, పెదాదేడ సాయి మరియు 
కసింకోట మండల నాయకులు గల్్ల కొండలరావు, కోటని గణేష్, మొరం మోహన్, 
పవన్ నాయుడు బొబబురి, పల్లపోతుల సంతోష్, చటటీ నాగేష్, అంబట వరహాలరావు, నకకా 
శ్రీను, అయినాల నాయుడు, ఆర్ శ్రీను, కోరుకొండ అభిల్ష్, కొనిశెటటీ శివ, సుంకర 
మహేష్, సింబోతుల లలిత్ కుమార్ తదితర జనసైనికులు ఈ కరయాక్రమంలో పాల్్నటం 
జరిగంది. తదావారా అధినాయకుడు చెప్పన మటటీ వినాయకుని పూజదాదేం పరాయావరణానిని 
రక్దాదేం అనే సందేశానిని ప్రజలో్లకి బలంగా తీసుకువెళ్్లలని తెలిపారు.

నరవ గ్రామింల్ జనసేన ఆధ్వర్యింల్ 
మటిటీ గణపతి ప్రతిముల పింపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్: పెందురితా 
నియోజకవర్ం, 88 వార్డి, నరవ 
గ్రామం జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ సిదాధింతం పరాయావరణ 
పరిరక్షణలో భాగంగా నరవ 
గ్రామం, 88 వార్డి, పెందురితా 
నియోజకవర్ంలో సాథినిక 
నాయకులు గళ్ళ శ్రీనివాసరావు 
ఆరిథిక సహాయంతో వబ్బున జనారధిన 
శ్రీకంత్ ఆధవారయాంలో ఎసి్స, బ్సి 

ప్రభుతవా పాఠశాల, ఎంపప ప్రభుతవా పాఠశాల, అంగనావాడ స్కాలో్ల విదాయారుథిలకు 
మటటీ గణపతి ప్రతిముల పంపణీ చేయడం జరిగంది. ఈ యొకకా కరయాక్రమంలో గళ్ళ 
శ్రీనివాసరావు మాటా్లడుతూ విదాయారుథిలందరూ మటటీ గణపతిని పూజంచ చదువులో 
ఉననిత ప్రతిభ కనబరచాలని కోరుకోవాలని, విదాయారుథిలందరికీ అష్టీశవారాయాలు, మంచ 
ఆరోగయాం ఇవావాలని కోరడం జరిగంది. శ్రీకంత్ మాటా్లడుతూ అధయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్ సిదాధింతాలు అనుగుణంగా పరాయావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా మంగళవార, 
విదాయారుథిలందరికీ మటటీ గణపతి ప్రతిమలు ఇవవాడం జరిగందని, ప్రతి ఒకకారూ మటటీ 
గణపతిని మాత్రమే పూజంచ పరాయావరణ పరిరక్షణలో భాగసావాములు కవాలని కోరడం 
జరిగంది. ఈ కరయాక్రమంలో నాయకులు బొడుడి నాయుడు, రవి బాబు, రాది తేజ, పంటు, 
ప్రసాద్, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

పరా్యవరణాన్ని పరిరక్ించడమే జనసేన లక్ష్ిం
శతఘ్ని న్యాస్: ఎమ్మిగన్రు, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పుటటీనరోజు 
వారోత్సవాలో్ల భాగంగా రేఖా గౌడ్, ఆదేశాల మేరకు ఎమ్మిగన్రు మండలం తిమామిపురం 
గ్రామంలో జనసేన పార్టీ కరయాక్రమాలో్ల భాగంగా ప్రతి ఇంటకి మొకకాల పంపణీ మరియు 
జనసేన పార్టీ ఎనినికల గురుతా అయిన గాజు గా్లస్ ను పంపణీ చేశారు. ఈ సందర్ంగా 
జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికస్ రాష్ట్ర కరయాదరిశి రవి ప్రకష్ ఎమ్మిగన్రు మండలం ప్రధ్న 
కరయాదరిశి బజారి కరణం రవి లు మాటా్లడుతూ జనసేన పార్టీ సిదాధింతాలో్ల ఒకటైన 
పరాయావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా ప్రతి గ్రామంలో మొకుకాలు నాటాలని ఉదేదేశంతో ఈ 
కరయాక్రమానిని చేపటటీడం జరిగందని అనానిరు. ప్రతి పౌరుడు తమవంతుగా బాధయాతగా 
మొకకాలు నాటాలని పరాయావరణానిని కపాడాలని పలుపునిచాచిరు. అదేవిధంగా రాబోయే 
ఎనినికలో్ల ప్రజలు ఒకకాసారి జనసేన వైపు చూడాలని గాజు గా్లస్ గురుతాపై తమ అమూలయామైన 
ఓటు వేసి వేయించ భార్ మెజారిటీతో జనసేన పార్టీని గెలిపంచాలని కోరారు. ఈ 
కరయాక్రమంలో కృష్ణ మలి్లకరు్జన గోవరధిన్ మనీ రాముడు రంగనని పాల్్నానిరు.

కల్పవృక్ష్ పిండేషన్ ఆధ్వర్యింల్ వినాయక ప్రతిమల పింపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: గుంటూరు, వినాయకచవితి పండుగను పురసకారించుకొని కల్పవృక్ష్ 
పౌండేషన్ ఆధవారయాంలో గుంటూరు నగరంలోని ఆర్.అగ్రహారం వెంకటేశవార సావామ్ 
దేవసాథినం వదదే ఉచతంగా 500 మటటీ వినాయకుని ప్రతిమలు పంపణీ చేసిన సంసథి 
ప్రతినిధులు యర్రగోపుల జయదీప్, జనసేన పారిటీ జల్్ల ప్రధ్న కరయాదరిశి ఉపు్ప వెంకట 
రతతాయయా, చెరుకుపలి్ల నరేష్, తేజ, అబాబుస్, వసుప్రద, కవయా, చైతనయా, బాషా, బాజీ, 
దురా్ప్రసాద్ తదితరులు పాల్్నడం జరిగంది.

మటిటీ వినాయకులను పింపిణీ చేసిన అనింతపురిం జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్:  అనంతపురం, జనసేన పార్టీ సిదాధింతాలలో ఒకటైన పరాయావరణానిని 
పరిరక్ంచే విధ్నంలో భాగంగా మంగళవారం అనంతపురం నగరంలోని సాథినిక సపతాగరి 
సరికాల్ నందు జల్్ల అధయాక్షులు మరియు అరబున్ ఇంచార్్జ ట.సి.వరుణ్ ఆధవారయాంలో నగర 
ప్రజలకు మటటీ గణపతులను జల్్ల అధయాక్షులు ట.సి.వరుణ్, రాష్ట్ర ప్రధ్న కరయాదరుశిలు 
చలకం మధుస్దన్ రెడడి, కరయాక్రమాల రాష్ట్ర ప్రధ్న కరయాదరిశి భవానీ రవికుమార్ ల 
చేతుల మీదుగా ఇవవాడం జరిగంది. ఈ కరయాక్రమంలో నియోజకవరా్ల ఇంచార్్జ లు 
మరియు జల్్ల కమీటీ సభుయాలు, జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నడం 
జరిగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మటిటీ వినాయకుడన్ పూజిదదిిం 
పరా్వరణాన్ని పరిరక్షిద్ద యం

శతఘ్ని న్యాస్: గుంతకల్ 
పటటీణం, అజంతా సరికాల్ దగ్ర 
మంగళవారం జనసేనాని 
కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ జనమిదిన 
వారోత్సవాలో్ల భాగంగా జనసేన 
పార్టీ మూల సిదాధింతాలో్ల ఒకటైన 
పరాయావరణానిని పరిరక్ంచే 
అభివృదిధి ప్రసాథినంలో భాగంగా 
వినాయక చవితి పరవాదినానిని 
పురసకారించుకుని గుంతకల్ 

జనసేన పార్టీ ఆధవారయాంలో అనంతపురం జల్్ల జనసేన పార్టీ కరయాదరిశి వాసగరి మణికంఠ మరియు 
మండల, పటటీణ అధయాక్షులు కురువ పురుషోతతాం, బండ శేఖర్ ల చేతుల మీదుగా ఉచతంగా మటటీ 
వినాయక ప్రతిమలు పంపణీ చేయడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా జనసేన నాయకులు వాసగరి 
మణికంఠ మాటా్లడుతూ పరాయావరణ హతం కోసం ప్రజలందరూ బాధయాతగా వయావహరిస్తా వినాయక 
చవితి పరవాదినాన మటటీ వినాయకుల ప్రతిష్టీంచ పూజలు నిరవాహంచ నిమజ్జనం చేయాలని దానివల్ల 
నీట కలుషాయానిని, వాతావరణ కలుషాయానిని నివారించన వారవుతారని కవున ఈ పండుగలో మటటీ 
వినాయకుడనే పూజంచాలని దీనివల్ల సాంప్రదాయానిని పాటంచనవారుఅవుతాం. ఈ వినాయక చవితి 
నుండ ప్రజలందరికీ శుభాలు కలుగజేయాలని, పాలన మాటున ప్రజలిని పీడంచే నాయకులకు సదుబుదిధిని 
ప్రసాదించాలని ఆ విఘనిపతిని కోరుకుంటునానిమని పేర్కానానిరు. ఈ కరయాక్రమంలో జల్్ల కరయానిరవాహణ 
కమ్టీ సభుయాడు పవర్ శేఖర్, రాష్ట్ర చరంజీవి యువత కరయాదరిశి గోప, పటటీణ చరంజీవి యువత అధయాక్షుడు 
పాండు కుమార్ జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు కసాపురం సుబబుయయా, నంద మైనార్టీ నాయకుడు 
దాదు నిసావారథి జనసైనికులు అనిల్ కుమార్, శ్రీనివాసులు, స్రయానారాయణ, దేవరాజ్ తదితరులు 
పాల్్నానిరు.

మటిటీగణపతినే పూజిదదిిం-పరా్యవరణాన్ని కాపాడుదిం
శతఘ్ని న్యాస్: గజపతినగరం, జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పుటటీనరోజు 
వారోత్సవాలో్ల భాగంగా 4వ రోజు 
మటటీవినాయక ప్రతిమలు పంపణీ 
చేపటటీన జనసేన నాయకులు మార్రాపు 
సురేష్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
పుటటీనరోజు వారోత్సవాలో్ల భాగంగా 4వ 
రోజు మటటీవినాయక ప్రతిమలు సురేష్ 
ఆధవారయాంలో సుమారు ఐదు వందలు 
మటటీవినాయక ప్రతిమలను పంచపెటాటీరు. 
ఈ సందర్ంగా అయన మాటా్లడుతూ జనసేన పార్టీ ఆశయాలను ప్రజలో్లకి తీసుకెళ్్ల విధంగా, పార్టీ 
ముఖయామైన సిదదేంతమైన పరాయావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా ప్రతీయేటా మటటీవినాయక ప్రతిమలను 
పంచుతునానిమని, అందులో భాగంగానే పంచపెటాటీమని, ప్రజలందరూ పా్లసటీర్ ఆఫ్ పార్స్ విగ్రహాలను 
పూజంచకుండా, మటటీవినాయక ప్రతిమలనే వాడ, పరాయావరణ పరిరక్షణకు అందరూ సహకరించాలని 
కోరారు. ఈ కరయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ జల్్ల సీనియర్ నాయకులు రవికుమార్ మ్డతాన గజపతినగరం 
నాయకులు పండు, మహేష్, సతయానారాయణ, హర్ష్, అనిల్, శ్రీను, సురేష్ రెడడి జనసేన కరయాకరతాలు 
పాల్్నానిరు.

జనసేన ఆధ్వర్యింల్ ట్రాకటీర్ డ్రైవరలోకు 
ప్రమాద బీమా పత్రాలు అిందజేత

శతఘ్ని న్యాస్:  మంగళగరి, జనసేన 
పార్టీ మంగళగరి నియోజకవర్ ఇనాచిర్్జ శ్రీ 
చల్లపలి్ల శ్రీనివాసరావు గారి ఆదేశాల మేరకు 
ఎంటఎంసి పరిధిలోని 36,37,38 డవిజన్లలో 
పనిచేసుతానని ట్రాకటీర్ డ్రైవర్లకు జనసేన పార్టీ 
మరియు కపరౌతు ఫండేషను్ల సంయుకతాంగా 
ప్రమాద భీమా చేయించ పత్రాలు అందించడం 
జరిగంది. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ 
ఎంటఎంసి కనీవానర్ మునగపాట మారుతిరావు 
మీడయాతో మాటా్లడుతూ జనసేన పార్టీ 
ఎల్లవేళల్ ప్రజలకు అండగా ఉంటుందని, 
ప్రజలకు ఎటువంట సమసయా వచచినా జనసేన 

పార్టీ మంగళగరి నియోజకవర్ కరాయాలయంకు వచచి వారి సమసయాను మంగళగరి నియోజకవర్ ఇనాచిర్్జ 
చల్లపలి్ల శ్రీనివాసరావుకి వివరించవచచిని, సమసయాలను ప్రభుతవాం దృష్టీకి తీసుకెళ్్లలని సహకరిసాతామని 
తెలియజేశారు. ఈ కరయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ ఎంటఎంసి కనీవానర్ మునగపాట మారుతిరావు, జనసేన 
పార్టీ చేనేత వికస విభాగం రాష్ట్ర కరయాదరిశి జంజనం సాంబశివరావు, మంగళగరి మండల కమ్టీ 
సభుయాలు బతితానేని అంజయయా, మంగళగరి మండల సోషల్ మీడయా కో ఆరిడినేటర్ లేళ్ళ సాయి నందన్, 
కపరౌతు ఫండేషన్ డైరెకటీర్ కపరౌతు సుందరయయా, పంచాయతీ కరిమికులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

జడుడి బాలరాజును పరామరి్శించ్న జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: పాలకొండ, 
బూర్జ మండలం, రాష్ట్రంలో 
అరాచక పాలనను 
సాగసుతానని వైసిప ప్రభుతావానిని 

గదెదేదింపాలి్సన సమయం ఆసననిమైందని శ్రీకకుళం పార్లమెంటర్ టడప 
జల్్ల అధయాక్షుడు కూన రవికుమార్  మరియు పాలకొండ నియోజకవర్ం 
జనసేన పార్టీ ప్రతినిధి జనసేన జానీ అనానిరు. మండలంలోని డంకల పరతా 
ఇటీవలే ప్రమాదంలో గాయపడన ఎలక్రానిక్ మీడయా జడుడి బాలరాజు 
కుటుంబాలను మంగళవారం పరామరిశించారు. అనంతరం విలేకరులతో 
మాటా్లడుతూ రాష్ట్రంలో మహళలపై పలువురు వైసిప ప్రజాప్రతినిధులు 
వయావహరిసుతానని తీరు నిసి్సగు్గా ఉందని అనానిరు. ఇటువంట వారిపై 
ముఖయామంత్రి జగన్ మోహన్ రెడడి ఎటువంట చరయాలు చేపటటీకపోవడం 
దారుణమనానిరు. సంక్షేమ పథకలు పేరుతో ప్రజలపై భారం మోపడం 
ఎంతవరకు సమంజసం అని అనానిరు. అవినీతి జరిగనపు్పడు ఎటువంట 
చరయాలు తీసుకోకపోవడం ఆపార్టీ ఏవిధమైన నైతిక విలువలు పాటసుతాందో 
అరధిమవుతుందని పేర్కానానిరు. ప్రధ్నంగా మండలంలో డఏప, 
యూరియా కొరత ఉందని, నితాయావసర సరుకులు పెరిగపోయావని, ప్రతి 
గ్రామములో ఎనోని సమసయాలు ఉనానియని అవి పటటీంచుకోవడంలేదని 
కొనియాడారు, ప్రజలకు వైసీపీ ప్రభుతావానికి బుదిధి చెపే్ప కలం వసుతాందని 
అనానిరు. ఈ కరయాక్రమానికి మాజీ జడ్పటసి అనపూ రామకృష్ణ, సర్పంచ్ 
ప్రతినిధి గణపతి, జడుడి కృష్ణ, జడుడి చననిం నాయుడు, ఆదినారాయణ, 
కృష్ణ, బెనర్్జ, పోలయయా పాల్్నానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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

మటిటీ వినాయకుడనే పూజిదదిిం పరా్యవరణాన్ని 
కాపాడుదిం: రాజాిం జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: రాజాం, వినాయక చవితి సందర్ంగా జనసేన సిదాధింతాలో్ల ఒకట 
అయినటువంట పరాయావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా జనసేన పార్టీ సంతకవిట మండల 
నాయకులు పునానిన శరత్ నాయుడు ఆధవారయాంలో జనసేన పార్టీ కరాయాలయం నందు 
నియోజకవర్ నాయకులు యు.ప.రాజు చేతులమీదుగా మటటీ వినాయక విగ్రహాలు 
ఉచతంగా పంపణీ చేయడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా నియోజకవర్ నాయకులు 
యు.ప.రాజు మాటా్లడుతూ పరాయావరణానిని కపాడే విధంగా అందరూ మటటీ 
వినాయకుడని పూజదాదేం అదేవిధంగా పరాయావరణానిని పరిరక్ంచే అభివృదిధి ప్రసాథినం 
కేవలం జనసేన పార్టీ తోనే సాధయాం అని అనానిరు. ఈ కరయాక్రమంలో నాయకులు గొరె్ల 
గోవిందరావు, సామంతుల రమేష్, నమ్మి దురా్రావు, ఈశవార్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

రక్తదన శిబిరిం ఏరా్పట్లో పరిశీల్ించ్న జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: అంబేదకార్ కోనసీమ 
జనసేనపార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
జనమిదినోత్సవం పురసకారించుకుని 

సెపెటీంబర్ 1 గురువారం ఏరా్పటు చేసుతానని రకతాదాన శిబ్రం ఏరా్పట్లను జనసేన పార్టీ 
అమల్పురం నియోజకవర్ ఇంచార్్జ శెటటీబతుతాల రాజబాబు పరిశీలించారు. రకతాదాన 
శిబ్రానిని అమల్పురం ట్లిఫోన్ ఎకే్స్చంజ్ రోడో్ల ఉనని ముసి్లం షాదీ ఖానాలో ఏరా్పటు 
చేసారు. ఈ కరయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

రామభద్రపురిం మిండలింల్ మటిటీ గణపతి 
విగ్రహాల పింపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్: బొబ్బులి, జనసేన పార్టీ 
7 ముఖయా సిదధింతాలలో ఒకకాటైనా 
పరాయావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా 
మటటీ గణపతి విగ్రహాల పంపణీ 
నియోజకవర్ం రామభద్రపురం 
మండలంలో ఆర్టీసి కంపె్లక్్స దగ్ర 

బొబ్బులి జనసేన నాయుకులు మహంతి ధనంజయ ఆధవారయాంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
కరయాదరిశి బాబు పాలూరి చేతుల మీదుగా పంచడం జరిగంది. ఈ కరయాక్రమంలో జనసేన 
బొబ్బులి నాయకులు సంచాన గంగాధర్, సతీష్, సాయి, వినోద్, భాషా, గణపతి, చనని, 
తమ్మినాయుడు, శివ, వరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగంది.

మటిటీ వినాయకుల విగ్రహాలను పింపిణీ చేసిన 
కూకట్పల్లో జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: హైదరాబాద్, 
కూకట్పలి్ల నియోజకవర్ం 
బాల్నగర్ లో జనసేన పార్టీ 
నాయకులు తుమమిల మోహన్ 
కుమార్ ఆధవారయాంలో ఉచతంగా 
మటటీ వినాయకుల విగ్రహాలను 

పంపణీ చేయడం జరిగంది. ఈ కరయాక్రమంలో ఫ్తానగర్ డవిజన్ ప్రెసిడెంట్ వెంకటేశవారు్ల 
బాల్నగర్ డవిజన్ ప్రెసిడెంట్ నాగరాజు, సునీల్, రతనిం, నరేష్, సాంబశివరావు, 
జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

జనసైన్కున్కి పార్టీ మీద “శ్రద్ధ-సబూరి” ఉిండాల్
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన విజయం సాధించాలంటే ప్రతి జనసైనికునికి పార్టీ మీద “శ్రదధి-
సబూరి” ఉండాలి పవన్ కళ్యాణ్ ఎమెమిలేయా కవాలి, ముఖయామంత్రి కవాలి, జనసేన 
ప్రభుతవాం ఏరా్పటు చేయాలనని, అంత ఆషామాషీ కదు, రెండు బలమైన పార్టీలని ఢీకొటటీ, 
మనం విజయం సాధించాలంటే, ప్రతి జనసైనికుడు అధయాక్షులు యొకకా మనోగతిని 
తెలుసుకోవాలి, ఆయన ఆలోచన విధ్నాలకు అనుగుణంగా మనం నడుచుకోవాలి. 
జనసేన సిదాధింతాలని అలవరుచికోవాలి, “పండ కొదిదే ర్ట్టీ” అనని సామెత కషటీపడతేనే 
జనసేన విజయ్, ఏ జనసైనికుడకి జనసేన మీద పవన్ కళ్యాణ్ మీద విశావాసం ఉందో, ఆ 
జనసైనికుడు పరిధిలో సహకరం లేకపోయినా(పార్టీని పటషటీ పరచుటకు) ఆ జనసైనికులు 
విశావాసం కోలో్పకూడదు, వారి శకితాని నముమికొని శ్రదధితో- సబూరితో పార్టీని పటషటీ పరిచే 

మారా్లు వెతుకుల్డుకోవాలి, ఎవరు వచచి 
ఏదో చేసాతారని ఆలోచన ఉండకూడదు. 
“పార్టీ మీదనమమికం” పసి బాలుడ నమమికం 
ల్గా ఉండాలి. అమమి ఒక వయాకితాని చూపంచ 
ఇతను మీ అనని అని బాలుడకి చెబ్తే ఎంత 
విశావాసంతో అననిగా సీవాకరిసాతారో అవిశావాసం 
ఉండాలి. ల్భనషాటీల గురించ బేర్జు 
వేసుకుంటే ఎపు్పడు విజయం సాధించలేము.

జై జనసేన
సురేష్ ప్రకశం జల్్ల జెయింట్ సెక్రటర్.

మటిటీ వినాయకుణ్ణి పూజిించిండ 
పరా్యవరణాన్ని కాపాడిండ: వాసా శ్రీన్వాసరావు

శతఘ్ని న్యాస్: మంగళగరి, 
జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్ పుటటీనరోజు వేడుకలలో 
భాగంగా మొదట రోజు మటటీ 
వినాయక ప్రతిమల పంపణీ 
కరయాక్రమం మంగళగరి మండలం 
యర్రబాలం గ్రామంలో జరిగంది. 
ఈ కరయాక్రమానికి ముఖయా అతిధిగా 

విచేచిసిన మండల అధయాక్షులు వాసా శ్రీనివాసరావు మాటా్లడుతూ జనసేన సిదాధింతాలలో 
ఒకటైన పరాయావరణ పరిరక్షణకు అనుగుణంగా మటటీ గణపతి ప్రతిమలు పంపణీ 
చేసుతానానిమని ఈ కరయాక్రమం నిరవాహసుతానని జనసేన యర్రబాలం కమ్టీకి అభినందనలు 
తెలియజేసారు. ఈ కరయాక్రమంలో మండల కమ్టీ సభుయాలు, వరమహళలు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

సిింగరాయకిండ జనసేన ఆధ్వర్యింల్ మటిటీ 
వినాయకున్ పింపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్: కొండెప, ప్రధమ 
పూజుయాడు, ప్రధమ గణాలకు అధిపతి 
అయిన వినాయక చవితి పరవాదినం 
సందర్ంగా సింగరాయకొండ 
మండల జనసేన పార్టీ ఆధవారయాంలో 
మంగళవారం మటటీ వినాయకుని 

విగ్రహం పంపణీ కరయాక్రమం చేయడం జరిగనది. ఈ కరయాక్రమంలో సింగరాయకొండ 
మండల అధయాక్షులు అయినాబతితాన రాజేష్, దండే ఆంజనేయులు, దేవినేని బాల్జీ, 
పసుపులేట శ్రీకంత్, కించెం శెటటీ రవిబాబు, శ్రీకంత్ కసుల శ్రీనివాస్, కసుల శ్రీకంత్, 
అనుములశెటటీ కిరణ్ బాబు, గుంటుపలి్ల శ్రీనివాస్, సయయాద్ చాన్ బాషా సంకే నాగరాజు, 
షేక్ సుల్తాన్ భాషా, చలంచర్ల కరుణ్ కుమార్, సయయాద్ సుభాని, అడుసుమలి్ల భరత్, 
చెననింశెటటీ హరి, షేక్ షను, అనిల్ మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

మటిటీ వినాయకుడన్ పూజిదదిిం పరా్యవరణాన్ని 
కాపాడుదిం అనకాపల్లో జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: అనకపలి్ల, 
జనసేనపార్టీ టౌన్ కమ్టీ 
వారి ఆధవారయాంలో అనకపలి్ల 
టౌనో్ల గల నాలుగు రోడ్ల 
సెంటర్ వదదే మటటీ వినాయక 
విగ్రహాలు పంపణీ చేయడం 

జరిగంది. జనసేన సిదాధింతాలలో ఒకటైనటువంట పరాయావరణ పరిరక్షణను స్ఫూరితాగా 
తీసుకొని రంగులు లేనటువంట మటటీ విగ్రహాలను పంపణీ చేయడం జరిగందని, 
పరాయావరణానిని కపాడవలసిన బాధయాత మనందరిపై ఉందని వివరించామని, రాబోయే 
రోజులలో విఘ్నిలు తొలగ జనసేన పార్టీ మరింత బలపడ రాజాయాధికరం దిశగా 
అడుగులు వేయాలని సాధ్రణ ప్రజలు కోరుకుంటునానిరని తెలియజేశారు. ఈ 
కరయాక్రమంలో మల్ల శ్రీను, రామకృష్ణ, దొర, అప్పకొండ గణేష్, జ జగదీష్, గొల్లవిలి్ల 
రాజు, హర్ష్, ప్రశాంత్, పీజే, వినోద్, వంశీ, సాయి, జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన ఆధ్వర్యింల్ మటిటీ వినాయక ప్రతిమల పింపిణ్
శతఘ్ని న్యాస్: ఆచంట, జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యాణ్ 50 వ పుటటీనరోజును 
పురసకారించుకొని ఆచంట నియోజకవర్ం 
జనసేనపార్టీ ఆధవారయాంలో ఐదు రోజులు 
వేడుకలు నిరవాహంచడం జరుగుతుంది. ఈ 
కరయాక్రమంలో ఉమమిడ పశిచిమహోదావరి 
జల్్ల సెక్రెటర్ చటూటీరి శ్రీనివాస్ మాటా్లడుతూ 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పుటటీనరోజు 
సందరబుంగా ఆచంట నియోజకవర్ంలో ఐదు 

రోజులు సేవా కరయాక్రమాలు నిరవాహంచడం జరుగుంతుందని, అందులో భాగంగా రెండవ రోజు 
మంగళవారం వలూ్లరు గ్రామంలో వినాయక చవితిని పురసకారించుకుని పరాయావరణ పరిరక్షణలో 
భాగంగా మటటీ వినాయక ప్రతిమలు పంపణి చేయడం జరిగంది అని అనానిరు. ఈ కరయాక్రమంలో 
ఆచంట నియోజకవర్ం జనసేన నాయుకులు, తోట ఆదినారాయణ, జనసేనపార్టీ వలూ్లరు గ్రామ 
అధయాక్షులు కడమ్ ఉమామహేశవారసావామ్, మెగాఫ్యామ్లీ అభిమాననాయుకులు పంపన శ్రీను, 
చటకన సుబాబురావు, జనసేన నాయుకులు రుద్ర కసు మణి, యర్రంశెటటీ ఫణి, ఏడద బాలు, కడమ్ 
శ్రీనివాస్, ఏడద తేజా విగేనిష్ మొదలగువారు పాల్్నానిరు.

రోడులో వెింటనే పూరి్త చేయాలన్ డమాిండ్ చేసిన అనింత 
సాగరిం జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: ఆతమికూరు, 
నియోజకవర్ంలో పలు మండల్లో్ల 
రోడు్ల అడగుకో గుంత గజానికో 
గొయియా ల్గా అధ్వానంగా ఉనానియని 
ఆతమికూరు నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ 
నాయకులు, అనంతసాగర్ మండలం 
జనసేన పార్టీ అధయాక్షుడు షేక్ మహబూబ్ 

మసాతాన్ మాటా్లడుతూ ఆతమికూరు నుంచ బటేటీపాడు, అపా్పరావు పాలం రోడుడి చాల్ దారుణంగా 
ఉందని అనానిరు. అపా్పరావు పాలం సమీపంలో ఇసుక ర్చ్ ఉననిందువలన ఈ రహదారి వెంబడ 
నితయాము భార్ వాహనాలు రాకపోకలు సాగుతునానియి దాంతో రోడుడి అడగుకో గుంత గజానికో 
గొయియా గా తయారయింది. అదే విధంగా అనంత సాగరం మండలంలో సోమశిల రోడుడి ఉప్పలపాడు 
నుంచ పడమట ఖమమింపాడు ఇసుక ర్చ్ వరకు రోడుడి మీద ప్రజలు ప్రయాణించాలంటే ప్ణాలు 
గుప్పట్్ల పెటుటీకుని, వెళ్ళవలసి వసుతాంది. ఆతమికూరు నుంచ వింజమూరు వెళ్్ళ రోడుడి దారుణంగా 
ఉంది. ఆతమికూరు ముని్సపల్ పరిధిలో ఉనని హనుమాన్ జంక్షన్ నుంచ పటనింలో వెళ్్ల బైపాస్ రోడుడి 
కూడా చాల్ దారుణం, పటనింలో కొనిని ప్ంతాలు కూడా రోడో్ల చాల్ అధ్వానంగా ఉనానియని, 
మండలంలో గ్రామాలకు అనుసంధ్నం అయేయా రోడు్ల కూడా చాల్ అధ్వానాలు ఉనానియని గత నల 
జూలై 15 రాష్ట్ర ముఖయామంత్రి జగనోమిహన్ రెడడి రాష్ట్రంలో 15 తార్ఖులోపు రోడు్ల పూరితా చేసాతామని 
చెప్పడం జరిగంది. ఓటు్ల వేయించుకునని ఈ ప్రభుతవాము, ఆయన ఇప్పట వరకు రోడు్ల పూరితాకలేదని, 
మాట తప్పడం మడమ తిప్పడం ప్రభుతావానికి సహజమని తెలుసుకోవాలి అనానిరు. డీసెల్ సెస్ టాక్్స 
రూపంలో వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రభుతావానికి వసుతానానియి కనీ రహదారులు మరమితులు జరగటం 
లేదనానిరు. ఆతమికూరు నియోజకవర్ం పరిధిలో ఉనని రోడు్ల వెంటనే పూరితా చేయాలని జనసేన పార్టీ 
తరపునుంచ డమాండ్ చేసుతానానిమని తెలిపారు.

ఉచ్త మటిటీ విగ్రహాల పింపిణీ: జముము
శతఘ్ని న్యాస్:  చీపురుపలి్ల, 
మంగళవారం మూడు రోడు్ల కూడలి 
వదదే జనసేన పార్టీ నాయకులు జముమి 
ఆదినారాయణ ఆధవారయాంలో మరియు 
జనసేన పార్టీ నాయకులు జనసైనికులు 
జనసేన అభిమానులు కలిసి శ్రీ 

సిదిధి వినాయక పూజ మహోత్సవ సందర్ంగా కలుషయా నియంత్రణ జరగాలని ఆశిస్తా మటటీ 
వినాయకులు విగ్రహాలను భార్ ఎతుతాన వందల సంఖయాలో ఉచతంగా ఇచచి అందరిని బాగుండాలని 
అందులో మేము ఉండాలని జనసైనికులు అభిలష్ంచడం జరిగంది. సెపెటీంబర్ రెండవ తేదీన 
జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ పుటటీనరోజు సందర్ంగా నేడు మటటీ విగ్రహాల 
పంపణీ భార్ సంఖయాలో పంపణీ చేయడం జరిగంది. అల్గే వినాయక చవితి రోజు ప్రతేయాక పూజలు 
నిరవాహంచబడతాయని తెలిపారు. 1వ తేదీన వివిధ ప్ంతాలలో మొకకాలు నాటే కరయాక్రమం 
పచచిదనం పరిశుభ్రత మరియు కలుషయా నివారణ నియంత్రణ కొరకు మొకకాలు నాటే కరయాక్రమం 
చేపటటీనునానిమని తెలియపరుచుటకు సంతోష్సుతానానిం. రెండవ తేదీన పవన్ కళ్యాణ్ పుటటీనరోజు 
అనగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల పండగ రోజుగా చీపురుపలి్ల నియోజకవర్ం గుర్ల మండలం 
గుజ్జంగవలస గ్రామంలో ఉదయం 10 గంటలకు ఉచత నేత్ర వైదయా శిబ్రం ప్రంభించబడును. 
అల్గే రకతాదాన శిబ్రం ఏరా్పటు చేయబడును. ఇందులో భార్ ఎతుతాన జనసైనికులు రకతాదానం 
చేయగలమని సాయంత్రం 6 గంటలకు గుజ్జంగవలస గ్రామంలో భార్ ఎతుతాన జన సందోహంలో 
పవన్ కళ్యాణ్ పుటటీనరోజులు వేడుకలు జరుపబడును. కవున చుటుటీపకకాల గ్రామ ప్రజలు ఏమనని 
మంది విచేచిసి ఈ కరయాక్రమానిని జయప్రదం చేయవలసిందిగా మనస్ఫూరితాగా కోరుకుంటునానిం. 
ఈ కరయాక్రమంలో గరివిడ మండలం, నాయుడు జనసేన, జగదీష్, ఏసు, బాల, శంకర్, శ్రీరామ్, 
రమణ, చీపురుపలి్ల మండలం సురేష్, రామలింగపురం నాయుడు, మెరకముడదాం మండలం రాము 
నాయుడు, కుమార్, గుర్ల మండలం రమేష్ శంకర్, మరియు నాయకులు కరయాకరతాలు పాల్్నానిరు.

టి.సుిండుపల్లో మిండల పరిధిల్ తోట బడ
శతఘ్ని న్యాస్: అననిమయయా 
జల్్ల రాజంపేట నియోజకవర్ 
పరిధిలోని ట.సుండుపలి్ల మండల 
పరిధిలో పలు ప్ంతాలో్ల 
మామ్డ తోటల రైతులకు 
తోట బడ కరయాక్రమంలో 
భాగంగా రైతులకు అవగాహన 
కలి్పంచడానికి ఆర్.బ్కె 
సుండుపలి్ల ప్రతినిధి మలి్లకరు్జన, వివిధ రకల శాఖల రైతు సంఘ్ల 
ప్రతినిధులతో కలిసి రైతులతో సమావేశాలు ముఖాముఖి సందర్ంగా 
రైతు బంధువు, సంచాలకులు మరియు జనసేన నాయకులు రామశ్రీనివాస్ 
మాటా్లడుతూ రసాయన ఎరువులు వదుదే! సేంద్రీయ ఎరువులు ముదుదే అంటూ… 
పాత కల పదధితులను దృష్టీలో పెటుటీకుని రైతులందరూ చైతనయావంతంగా 
భావితరాల భవిశేతుతా కోసం బాధయాతగా అడుగులు వేయాలి్సన అవసరం ప్రతి 
ఒకకారిపైన ఆధ్రపడ ఉందని పేర్కానానిరు. ఈ కరయాక్రమంలో రైతు సంఘ్ల 
వివిధ రకల శాఖల ప్రతినిధులు, రామాంజులు, ఆర్ వరణగయయా, రైతులు 
పాల్్నానిరు.
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జనసేనాన్ జనముద్న సిందర్ింగా మటిటీ 
విగ్రహాల పింపిణీ చేసిన బొబిబుల్ జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: బొబ్బులి, జనసేన పార్టీ 
7 ముఖయా సిదధింతాలలో ఒకకాటైనా 
పరాయావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా 
మటటీ గణపతి విగ్రహాల పంపణీ 
బొబ్బులి ఆర్టీసి కంపె్లక్్స ల్సయా గఫ్టీ 
ఆరిటీకల్్స దగ్ర బొబ్బులి జనసేన 
నాయుకులు సంచాన గంగాధర్ 
ఆధవారయాంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కరయాదరిశి బాబు పాలూరి చేతుల మీదుగా 
పంచడం జరిగంది. ఈ కరయాక్రమంలో పారది ఎంపటసి అభయారిథి బంటుపలి్ల దివయా, 
పళ్లం రాజా, చీమల సతీష్, మండల నాయకులు పొటూనిరు జనారధిన, గేదెల శివ, 
పటటీ కిరణ్, చరణ్, రమేష్, జగన్, జనసేన నాయకులు, వరమహళలు మరియు 
జనసేన కరయాకరతాలు పాల్్నడం జరిగంది.

అనారోగ్యింతో బాధపడుతునని వ్యకి్తకి 
సహాయిం చేసిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్:   అంబేదకార్ 
కోనసీమ, అమల్పురం పటటీణం 
గండు వధిలో అనారోగయాంతో 
బాధపడుతునని వయాకితాకి వాటర్ బెడ్, 
ఆరిధిక సాయం జనసేన నాయకులు 
అందచేసారు. ఈ కరయాక్రమంలో 
పురపాలక మాజీ చైరమిన్ యాళ్ల 
నాగ సతీష్, పురపాలక ప్రతిపక్ష నేత 
ఏడద శ్రీను, 4వ వారుడి కౌని్సలర్ 

పడాల శ్రీదేవి, జనసేన పార్టీ గౌరవ సలహాదారు నల్్ల శ్రీధర్, పడాల నానాజీ, 
గుర్రాల కనాని, మామ్డపలి్ల శేషు, జనసైనికులు, పాల్్నానిరు.

విద్యరు్ధలకు మటిటీ వినాయకులను పింపిణీ 
చేసిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: 
చీపురుపలి్ల నియోజకవర్ం 
కొండశంభం గ్రామంలో 
జనసేన నాయకుడు 
గొరే్ల చననిం నాయుడు 
ఆధవారయాంలో జనసేన 
సిదాధింతాలలో ఒకటైన్ 
పరాయావరణ పరిరక్షణ 

గురించ విదాయారుథిలకు అవగాన కలి్పస్తా పూజ చేయాలి అనుకుంటునని ప్రతి 
ఒకకారూ మటటీ విగ్రహాలను మాత్రమే పూజంచాలి అని వాట ప్ముఖయాతను 
వివరిస్తా విదాయారుధిలకు మటటీ విగ్రహాలను పంపణీ చేయడం జరిగంది. ఈ 
కరయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు, గ్రామ యువకులు 
పాల్్నడం జరిగంది.

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

