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మానవత్వాన్ని చాటుకునని బోడపాటి శివదత్
శతఘ్ని న్యూస్: పాయకరావుపేట, కిడ్ని సమసయూతో బాధపడుతునని బాధితురాలికి ఇరవై వేల రూపాయల సహాయం అందంచి వారికి అండగా నిలబడి తదనంతరం ప్రమాదానికి గురై 
సంవత్సరం పాటు మంచానికే పరిమితం అవావాలి్సన పరిస్థితిలో ఉనని జనసైనికుడి కుంటుంబానికి పద వేల రూపాయల సహాయనిని అందంచి వారికి అండగా నిలబడిన జనసేన పార్టీ 
రాష్ట్ర కారయూదరిశి మరియు పాయకరావుపేట జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ శివదత్ బోడపాటి. ఎక్కడ సమసయూ ఉంటే అక్కడ జనసేన ఉండాలి అనని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ స్దా్దంతానిని 
బలంగా మందుకు తీసుకెళ్తునని శివదత్ కి ఆ ప్ంతంలో ఉనని జనాలు బ్రహ్మరథం పడుతునానిరు.

జనంకోసం జనసేన 276వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్ంపేట, జనంకోసం జనసేన 276వ రోజులో భాగంగా జగ్ంపేట 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెటిటీ శ్రీదేవిసూరయూచంద్ర ఆధవారయూంలో 
జనసేన వనరక్షణ దానిమ్మ మొక్కల పంపిణీ కారయూక్రమం జగ్ంపేట మండలం 
కాట్రావులపలిలి గ్రామంలో జరిగంద. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా బుధవారం 1000 
మొక్కలు పంచడం జరిగంద. నేటి వరకు నియోజకవర్ం మొతతుంగా 42800 దానిమ్మ 
మొక్కల పంపిణీ జరిగంద. ఈ కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేస్న జగ్ంపేట మండల 
అదయూక్షులు మరిశే రామకృష్ణ, జగ్ంపేట మండల మహిళ్ కమిటీ అధయూక్షురాలు లంకపలిలి 
భవాని, జగ్ంపేట మండల బిస్ సెల్ అధయూక్షులు రేచిపూడి వీరబాబు, జగ్ంపేట మండల 
టైలర్్స సెల్ అధయూక్షులు కిలాని శివాజీ, జగ్ంపేట మండల ఉపాధయూక్షులు తోలాటి 
ఆదనారాయణ, జగ్ంపేట మండల ప్రధాన కారయూదరిశి గండికోట వీరపాండు, జగ్ంపేట 
మండల సోషల్ మీడియా సమాచార కారయూదరిశి దాడి మణికంఠ, జగ్ంపేట పటటీణ 
అధయూక్షులు గవర సుధాకర్, కాట్రావులపలిలి నండి గ్రామ అధయూక్షులు శివుడు పాపారావు, 
గ్రామ ఉపాధయూక్షులు సుంకర శ్రీనివాస్, గ్రామ ప్రధాన కారయూదరిశి లంకలపలిలి శ్రీన, 
గ్రామ కారయూదరిశి సంబారు వరప్రసద్, గ్రామ కారయూదరిశి కాటంరెడిడి సురేష్, బంగారు 
రామసవామి, నారలి దని నారాయణ, రామకురితు బాలు, శివుడు అమి్మరాజు, గంపా సురేష్, 
నలలి శివ, నరుకురితు లోవరాజు, గండ్రోతు నర్సయయూ, సుంకర కవల, సుంకర వీరబాబు, 
నారిపినీడి రాజేష్, తోలాటి సతీష్, గోపిసెటిటీ వీరబాబు, కండేపూడి వీరబాబు, ఏపూరి 
పోలరాజు, కంటసూపూరితు నాని, చెనబోయిన రాజేష్, జగ్ంపేట నండి సూరపురెడిడి నరేష్, 
జట్లి వీరభద్ర, వంగయయూమ్మపురం నండి మరిశే నాగేశవారరావు, సగరపేట నండి మల్్క 
శ్రీన, దనకండ నాగారుజ్న, దనకండ విశవాతేజ, గోనేడ నండి నలలింశెటిటీ చిటిటీబాబు, 
వలలిభశెటిటీ నాని లకు జగ్ంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెటిటీ 
శ్రీదేవిసూరయూచంద్ర ధనయూవాదాలు తెలిపారు.

మేడిశెట్టి  సూర్యకిరణ్(బాబి) 
ఆధవార్ంలో జనసేన సభతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతితుపాడు నియోజకవర్ం, మేడిశెటిటీ సూరయూకిరణ్(బాబి) ఆధవారయూంలో 
ప్రతితుపాడు మండలం శరభవరం గ్రామంలో జనసేన క్రియాశీల సభతవా కిటలి పంపిణీ 
కారయూక్రమం ఘనంగా నిరవాహించడం జరిగంద. ఈ సందర్ంగా గ్రామంలో జనసేన 
సభయూతావాలు 70 పైన చేస్న అమరాద శివని మేడిశెటిటీ సూరయూకిరణ్ అభినందంచారు. 
అనంతరం మేడిశెటిటీ సూరయూకిరణ్ మాట్లిడుతూ ప్రతితుపాడు నియోజకవర్ంలో జనసేన 
పార్టీ బలం మరింత పుంజుకుందని, ప్రతి ఒక్క జనసైనికుడు రాననని రోజులోలి మరింత 
కషటీపడి పని చేసేతు మనదే గెలుపు తధయూం అని తెలిపారు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
చేసుతునని జనసేన పోరాట యాత్ర గురించి ఇంటింటికి తిరిగ వివరించాలని తెలిపారు. 
అలాగే “నా సేన కోసం నా వంతు” లో భాగంగా మీకు తోచినంత ఆరిధిక సహాయానిని 
జనసేన పార్టీ తెలిపిన ఫోన్ నంబర్ కి మీ విరాళ్లు పంపించాలని కోరారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేనపార్టీ జిలాలి ప్రోగ్రామింగ్ కమిటీ సభ్యూలు కరణం సుబ్రహ్మణయూం, 
శంఖవరం మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు గాబు సుభాష్, కతితుపూడి గ్రామ అధయూక్షులు 
పోస్న శ్రీన, శంఖవరం మండల కారయూదరిశి కయాయూ శ్రీన, బొజ్జ్ చినని, నాగారపు 
రాజు, జీలకర్ర శ్రీన, మధు, బుర్ర రాజ్, రాసంశెటిటీ గణేష్, దూళలి బాలు, అమరాద 
దుర్ ప్రసద్, రాసంశెటిటీ వీరబాబు, అమరాద వీరబాబు, అమరాద రాజ్, మహదాసు 
వీరబాబు, ఎలుబండి అశోక్, ఎలుబండి సతీష్, అమరాద నాగేంద్ర, దూళలి రాజ్, 
నరాలశెటిటీ సవామి నాయుడు, అమరాద దొరబాబు, అమరాద వంకటరమణ, మదా్ద 
రవి, రామదేవు వంకటరమణ, దాసం సురేష్, తుమ్మలపలిలి గంగాధర్, ఈగల శ్రీనివాసు, 
చామరితు రమేష్, మాణికాయూలు, అమరాద కృష్ణ, కుంపటలి దొరబాబు, రంగనాధం విజయ్, 
అడపా మణికంఠ, రంగనాధం చినని, ధనేకుల ఈశవారరావు మరియు శరభవరం గ్రామ 
జనసైనికులు అధికంగా పాల్్నానిరు.
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పర్్వరణ పరిరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాలి: వాసగిరి మణికంఠ
శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం జిలాలి, గుంతకల్ నియోజకవర్ం, గుంతకల్ పటటీణం, 26 వ 
వారుడి, హౌస్ంగ్ బోర్డి కాలనీలో జనసేన పార్టీ ఆధవారయూంలో అనంతపురం జిలాలి జనసేన పార్టీ 
కారయూదరిశి వాసగరి మణికంఠ చేతుల మీదుగా ఉచితంగా ఇంటింటికి మటిటీ వినాయకుల పంపిణీ 
కారయూక్రమం జరిగంద.

ఈ సందర్ంగా వాసగరి మణికంఠ గారు మాట్లిడుతూ మటిటీ వినాయకుడిని పూజించడం 
అంటే ప్రకృతిని ఆరాధించడమే అని, విదాయూరిథి దశ నండే పరాయూవరణ పరిరక్షణపై పిలలిలకు 
తలిలిదండ్రులు అవగాహన కలిపూంచాలని, పరాయూవరణం పరిరక్షణ చేయాలనే ఉదే్దశంతోనే మటిటీ 
వినాయకుల పంపిణీ చేసుతునానిం, రోజురోజుకీ పరాయూవరణం దెబ్బతింటుందని మటిటీ వినాయకుని 
పూజించడం దావారా పరాయూవరణ పరిరక్షణకు మన వంతు బాధయూత నిరవారితుంచినటుటీ అవుతుందని 
తెలిపారు. కరోనా నేపథయూంలో గతంలో ఘనంగా పండుగ జరుపుకోలేక పోయామని ఈసరి 
కులమతాలకతీతంగా అందరూ సంతోషంగా పండుగ జరుపుకోవాలని ఆకాంక్ంచారు.

ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ గుంతకల్ పటటీణ అధయూక్షుడు బండి శేఖర్, జిలాలి కారయూనిరవాహణ కమిటీ సభ్యూడు పవర్ శేఖర్, పటటీణ చిరంజీవి యువత అధయూక్షుడు పాండు కుమార్, 
జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు కసపురం సుబ్బయయూ, నంద, జనసైనికులు అనిల్ కుమార్, శ్రీనివాసులు, సూరయూనారాయణ, దేవరాజ్ తదతరులు పాల్్నానిరు.

బత్తు ల బలరామకృష్ణ  దంపతులకు చిరు సత్కారం
శతఘ్ని న్యూస్: కోరుకండ మండలం, కాపవరం గ్రామం జనశ్రేణుల ఆహావానం మేరకు.. ఆ గ్రామంలోని వినాయక మండపానిని దరిశించిన బతుతుల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వంకటలక్ష్మి 
దంపతులు.. ఈ సందర్బంగా ఇటీవల “నా సేన కోసం నా వంతు” కమిటి కోఆరిడినేటర్ గా నియమింపబడిన శ్రీమతి బతుతుల వంకటలక్ష్మి గారికి చిరు సతా్కరం చేయడం జరిగంద .. 
ఈ కారయూక్రమంలో నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

పలు వినాయక మండపాలు సందరి్శంచిన గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతితుపాడు నియోజకవర్ం రూరల్ మండలం లాలుపురం గ్రామంలో 
పలు వినాయక మండపాలు సందరిశించిన గుంటూరు జిలాలి జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు గాదె 
వంకటేశవారావు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలి కారయూదరిశి చట్టీల త్రినాధ్, గుంటూరు రూరల్ 
మండల నాయకులు తోట వంకటేష్, జనసేన నాయకులు కాటూరి శ్రీనివాసరావు, 
ఆధురి శివయయూ, దామరచరలి రామాంజి, సుధాబాతుతుల శివయయూ, కంచరలి తిరుపతయయూ, 
మొగలిపి అంకమ్మరావు, ఉగ్రాల మార్కండేయలు మరియు సథినిక విగ్రహ కమిటీ 
సభ్యూలు పాల్్నానిరు.

కోటపాడు జనసేన ఆధవార్ంలో మట్టి వినాయక 
విగ్రహాల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: మాడుగుల నియోజకవర్ం, జనసేన పార్టీ స్దాధింతాలలో ఒకటైన 
పరాయూవరణానిని పరిరక్ంచే విధానంలో భాగంగా మంగళవారం జనసేనపార్టీ కె 
కోటపాడు మండలంలో మరియు పలు గ్రామాలలో కె.కోటపాడు మండలంలో ఉనని 
జనసైనికులకు కుంచా అంజి ఆధవారయూంలో మటిటీ వినాయకుల పంపిణీ కారయూక్రమం 
జరుపబడినద.
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నా సేన కోసం నా వంత్ కార్క్రమం
శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం జిలాలి జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు టి స్ వరుణ్ సూచన మేరకు.. 
కళ్యూణదుర్ం నియోజకవర్ం బ్రహ్మసమద్రం మండలం మద్దలాపురం గ్రామంలో “నా సేన 
కోసం నా వంతు” కారయూక్రమానిని నిరవాహించడం జరిగంద.
సెపటీంబర్ రెండవ తేదీన కణిదెల పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదనం సందర్ంగా (క్రౌడ్ ఫండింగ్) గురించి 
తెలియజేస్ జనసైనికులతో పార్టీకి ఫండ్ పంపించడం జరిగంద… అదేవిధంగా కళ్యూణదుర్ం 
నియోజకవర్ంలోని జనసేన నాయకులు, కారయూకరతులు పవన్ కళ్యూణ్ గారి అభిమానలు జనసేన పార్టీ 
అభివృదధి కోసం 7288040505 ఈ నంబర్ కు గూగుల్ పే, ఫోన్ పే, పేటీఎం దావారా పార్టీకి ఫండ్ 
ఇవావాలని అనంతపురం జిలాలి జనసేన పార్టీ సంయుకతు కారయూదరిశి బాలయూం రాజేష్ తెలియజేశారు… 
ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేసుతునని పవన్ కళ్యూణ్ గారికి, జనసేన పార్టీకి కారయూకరతులు అందరూ 
కలిస్ జనసేన పార్టీకి డొనేషన్ ఇవవాడం దావారా మన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారు మరింతగా 
ప్రజలకు సేవ చేసే అవకాశం ఉంటుంద అని తెలియజేశారు… ఈ పార్టీ ఫండింగ్ దావారా పార్టీ 
అభివృదధి జరిగ ప్రజలకు మంచి జరుగుతుంద అని గ్రామ ప్రజలకు తెలియజేయడం జరిగంద… 
ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలి సంయుకతు కారయూదరిశి బాలయూం రాజేష్ బ్రహ్మసమద్రం మండలం అధయూక్షులు 
ఆంజనేయులు, కారయూక్రమాల కమిటీ మంబర్ ఎర్రి సవామి, జనసేన వీర షేక్ తార, జ్కీర్, చితతుపపూ, 
రామంజి, అబు్దల్, మోహన్ జన సైనికులు పాల్్నానిరు.

వినాయక చవితి పూజా కార్క్రమాలో్ల స్వామివారిన్ 
దరి్శంచుకునని పంతం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్, తిమా్మపురం, 
కాకినాడ, గంగనపలిలి, రేపూరు గ్రామాలోలి జనసైనికుల 
ఆధవారయూంలో నిరవాహిసుతునని వినాయక చవితి పూజ్ 
కారయూక్రమాలోలి పాల్్ని సవామివారిని దరిశించుకునని 
జనసేన పార్టీ పిఏస్ సభ్యూలు, కాకినాడ రూరల్ 
ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 

నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

భైరిపురం జనసేన ఆధవార్ంలో మట్టి వినాయక 
ప్రతిమల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: చీపురుపలిలి, జనసేన అధినేత కణిదెల పవన్ కళ్యూణ్ పుటిటీనరోజు సందర్ంగా పద్ద 
వంకటేష్ సీనియర్ నాయకులు మరియు కరలిమ్ పంటల సతయూనానిరాయణ మఖయూ అతిధులుగా 
మంగళవారం భైరిపురం ఆర్టీసీ కాంపలిక్్స వద్ద మటిటీ వినాయక విగ్రహాలు పంపిణీ జరిగంద. ఈ 
కారయూక్రమానికి భైరిపురం గ్రామ ప్రజలు, యూత్ సభయూలు మరియు నాలుగు మండలాల ప్రజలు, 
జనసేన అధినేత అభిమానలు, వీర మహిళలు, మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

భైరిపురం జనసేన ఆధవార్ంలో ఉచిత లడ్డూలు 
పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: చీపురుపలిలి, మరకమడిదాం మండలం, భైరిపురం గ్రామంలో 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుటిటీనరోజు వేడుకలు సందర్ంగా వినాయక 
చవితి రోజు భైరిపురం జనసేన పార్టీ ఆధవారయూంలో ఉచిత లడ్డిలు 10 మండపాలకి 
పదమంత్రిపేట, భైరిపురం గ్రామాలోలి పంపిణీ చేయడం జరిగంద. ఈ కారయూక్రమంలో 
భైరిపురం జనసైనికులు తదతరులు పాల్్నానిరు.
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జనసేనాన్ పుట్టినరోజు వేడుకలలో భాగంగా 
రక్తదాన శిబిరం

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుటిటీనరోజు సందర్బంగా గురువారం 
పతితుకండలో గవరనిమంట్ హాస్పూటల్ నందు ఉదయం 9 గంటలకు రకతుదాన శిబిరం 
ఏరాపూటు చేయడం జరిగంద. కావున జనసేన పార్టీ నాయకులు కారయూకరతులు పవన్ 
కళ్యూణ్ గారి అభిమానలు ప్రతి ఒక్కరూ తపపూకుండా ఈ కారయూక్రమానిని విజయవంతం 
చేయవలస్ందగా పతితుకండ నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ నాయకులు మీ స్ జి రాజశేఖర్ 
కోరడం జరిగంద. సెపటీంబర్2 వ తేదీన మన జనసేన పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
పుటిటీనరోజు సందర్ంగా పతితుకండ టౌన్ నందు గురువారం ఉదయం రకతుదాన శిబిరం 
ఏరాపూటు చేయడం జరుగుతుంద.. మఖయూంగా సెపటీంబర్ 2 వ తేదీన గణేష్ నిమజజ్నం 
ఉననిందువలలి రకతుదాన శిబిరం ప్రోగ్రామ్ న సెపటీంబర్ 1వ తేదీనే ఏరాపూటు చేయటం 
జరుగుతుందని కావున ఈ కారయూక్రమానికి జనసేన పార్టీ నాయకులు కారయూకరతులు 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి అభిమానలు ప్రతి ఒక్కరూ హాజరుకావాలని అలాగే మీ ఫ్ండ్్స కు 
మరియు ఆసకితు గల వారిని బలిడ్ న డొనేట్ చేయించాలి్సందగా కోరుకుంటునానిమని స్ 
జి రాజశేఖర్ తేలియ జేసరు.

కొత్తవలసలో జనసేనాన్ జన్మదిన వేడుక 
కార్క్రమాలు

మండలంలో పవన్ కలాయూణ్ జన్మదన వేడుకల నిరవాహణ గురించి చరి్చంచడానికి 
బుధవారం కతతువలసలో సమావేశమైన మండల జనసైనికులు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేనాని పవన్ కలాయూణ్ జన్మదన ఉత్సవాలోలి భాగంగా సెపటీంబర్ 2 
శుక్రవారం కతతువలస మండలంలో నిరవాహించే కారయూక్రమాలు
ఉదయం 8 గంటలకు: కతతువలస జంక్షన్ లోని దురా్దేవి ఆలయంలో పూజలు
ఉదయం 9 గంటలకు: కతతువలస జెడ్పూ హైసూ్కల్ లో మొక్కలు నాటుట
ఉదయం 11 గంటలకు: కతతువలస జంక్షన్ లో కేక్ కటింగ్
ఉదయం 12 గంటలకు: కతతువలస జంక్షన్ లో వృదుధిలకు చీరల పంపిణీ
మధాయూహనిం 12.30 గంటలకు: కతతువలస జంక్షన్ లో అననిదానం
సయంత్రం మండలంలోని అనిని గ్రామాలోలి జనసైనికుల ఆధవారయూంలో కేక్ కటింగ్
జనసైనికులు, పార్టీ నాయకులు, మీడియా మిత్రులు ఈ కారయూక్రమాలకు హాజరై 
విజయవంతం చేయాలని కోరడం జరిగంద.

ఎర్రగండపాలం న్యోజకవర్గ 
జనసేన విస్తృత స్థాయి సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిలాలి, ఎర్రగండపాలం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ విసతుృత 
సథియి సమావేశం నిరవాహించడం జరిగంద. ఈ కారయూక్రమానికి మఖయూఅతిథిగా 
నియోజకవర్ ఇంచార్జ్ డాకటీర్ పాకనాటి గౌతమ్ రాజ్ పాల్్నడం జరిగంద. అనంతరం 
ఆయన నాయకులతో మాట్లిడుతూ జనసేన పార్టీ స్దాధింతాలన మరియు అధయూక్షుడు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలన, ప్రజలకు బలంగా తీసుకెళలిందుకు ప్రతి ఒక్క జనసైనికుడు 
శకితు వంచన లేకుండా కృషి చేయాలనానిరు. ఎర్రగండపాలంలో జనసేన పార్టీ 
బలోపేతం దశగా పదమందతో కూడిన సమనవాయకరతులన నియమించడం జరిగంద. 
ఈ కారయూక్రమానికి నియోజకవర్ంలోని ఐదు మండలాల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు, జిలాలి 
సంయుకతు కారయూదరుశిలు, కారయూకరతులు పాల్్నానిరు.

పవన్ కళ్్ణ్ పుట్టినరోజు వారోత్సవాలో్ల 
భాగంగా పూజలు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుటిటీనరోజు వారోత్సవాలోలి భాగంగా 
బుధవారం ఉదయం సథినిక జొననిగుడిడి వినాయక మండపంలో ప్రతేయూక పూజలన 
జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, విజయనగరం జిలాలి చిరంజీవి యువత అధయూక్షులు 
తాయూడ రామకృష్్ణరావు(బాలు), సీనియర్ నాయకులు పిడుగు సతీష్, లోపింటి కళ్యూణ్ 
నిరవాహించారు. కారయూక్రమంలో జనసేన యువనాయకులు రాజు,కుమార్, రాజేష్ 
పాల్్నానిరు.

ఘనంగా చెననింశెట్టి చక్రపాణి పుట్టినరోజు 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: కైకలూరు, జనసేన పార్టీ కృష్్ణజిలాలి ప్రోగ్రామ్్స కమిటీ మంబర్ చెననింశెటిటీ 
చక్రపాణి పుటిటీనరోజు సందర్ంగా కైకలూరు నియోజకవర్ంలో కలిదండి మండల 
జనసేన పార్టీ ఆఫీసులో నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు నలలిగోపుల చలపతిరావు, 
వలవల రవితేజ, కలిదండి మండల వైస్ ప్రెస్డంట్ తోట లక్షష్మణ్, తమ్మనాల వాసు, 
కలిదండి మండల ప్రధాన కారయూదరిశి చినానిపరపు నాగారుజ్న, తాడినాడ రాయుడు 
మరికంతమంద జనసైనికుల ఆధవారయూంలో జన్మదన వేడుకలు నిరవాహించడం జరిగంద.

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


గురువారం, 01 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పలు వినాయక మండపాలు సందరి్శంచిన గాంధీ
శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరం, కండపలిలిలో 
వివిధ చోటలి వినాయకుని పందరలిలో పూజలు 
చేస్ ప్రజలు అందరూ సుఖసంతోష్లతో 
ఆయురారోగాయూలతో ఉండాలి అనిని పూజలు 
చేస్న రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి మరియు 
మైలవరం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ 
ఇనాఛార్జ్ అక్కల రామ మోహనరావు 

(గాంధి). ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

జనసేనాన్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా మొక్కల 
పంపిణీ కార్క్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుటిటీనరోజు వారోత్సవాలోలి భాగంగా 
రేఖా గౌడ్, ఆదేశాల మేరకు రెండవ రోజు ఎమి్మగన్రు మండలం కందనాతి గ్రామంలో 
జనసేన పార్టీ కారయూక్రమాలోలి భాగంగా ప్రతి ఇంటికి ఒక మొక్క రెండు గాలిస్ లన పంపిణీ 
చేశారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస్ రాష్ట్ర కారయూదరిశి రవి ప్రకాష్, మండలం 
ప్రధాన కారయూదరిశి బజ్రి, కర్ణం రవి, లు మాట్లిడుతూ జనసేన పార్టీ స్దాధింతాలోలి ఒకటైన 
పరాయూవరణ పరిరక్షణ లో భాగంగా ప్రతి గ్రామంలో మొకు్కలు నాట్లని ఉదే్దశంతో ఈ 
కారయూక్రమానిని చేపటటీడం జరిగందని అనానిరు. ప్రతి ఒక్కరూ తమవంతుగా బాధయూతగా 
మొక్కలు నాటి వాటిని కాపాడాలని పిలుపునిచా్చరు. అదేవిధంగా రాబోయే ఎనినికలోలి 
ప్రజలు ఒక్కసరి జనసేన వైపు చూడాలని గాజు గాలిస్ గురుతుపై తమ అమూలయూమైన ఓటు 
వేస్ వేయించి భార్ మజ్రిటీతో జనసేన పార్టీని గెలిపించాలని కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
రసీద్, రామడు, మద్దలేటిటీ, రామకృష్ణ, నరేంద్ర, ధర్మ, శ్రీహరి, వీరేంద్ర, విష్్ణ, మహేష్, 
రఘు, మైబుబ్ భాష, శివ, వంకటేష్, పాల్్నానిరు.

గణేష్ చతురిధి వేడుకలో పాల్్గనని జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: వేమూరు 
నియోజకవర్ం, చావలి 
జనసేన ఎంపీటీసీ గాజుల 
నగేష్ కారాయూలయంలో 
గణేష్ చతురిధి వేడుకలో 
గుంటూరు జిలాలి కారయూదరిశి 
శ్రీమతి అనరాధ, సోమరౌతు 

బ్రహ్మం, అమృతలూరు జనసేన అధయూక్షులు మూలూపూరు రమేష్, వేమూరు మండలం 
జనసేన నాయకులు తాటికండ శివరామకృష్ణ, బొందలపాటి మరళి, చుండ్రు 
మండలం ఉపాధయూక్షులు దేవిరెడిడి మహేష్, శ్రీనివాస్ మాసటీరు, బాజీ, మరియు 
జనసైనికులు పాల్్నానిరు. ఈ సందర్బంగా జిలాలి కారయూదరిశి అనరాధ నా సేన కోసం నా 
వంతు కారయూక్రమం విజయవంతం చేయాలని జనసైనికులన కోరారు.

గణపతిన్ దరి్శంచుకునని గంటూరు జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, వినాయకచవితి సందర్ంగా కోతతుపేట, శ్రీనగర్ లోని 
వివిధ ప్ంతాలలో వినాయకుని మండపాలన జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరిశి వడ్రాణం 
మార్కండేయ బాబు, జిలాలి ప్రధాన కారయూదరిశి ఉపుపూ వంకట రతతుయయూ, నగర ఉపాధయూక్షుడు 
చింతా రేణుకారాజు, దళవాయి భార్వ రామ్, కారుమంచి కోటేశవారరావు, వినయ్, 
రామిశెటిటీ శ్రీనివాసరావు తదతరులు వినాయకుని దరిశించుకుని సవామి వారి ఆశీసు్సలు 
తీసుకోవడం జరిగంద.

జనసేనాన్ జన్మదిన వేడుకలలో భాగంగా రోడ్లపై 
ఉనని గంతలను పూడ్చిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదన వేడుకలలో భాగంగా బుధవారం 
సరేవాపలిలి నియోజకవర్ంలోని వంకట్చలం మండలం ఇడిమేపలిలి గ్రామపంచాయతీ 
పరిధిలో రోడలిపై ఉనని గుంతలన పూడ్చడం జరిగంద.
ఈ రాష్ట్ర ప్రభ్తావానిని రోడలిపై ఉనని గుంతలన పుడ్చ మంటే నిమ్మక్క నీరు ఎతితునటులి 
ఉందంటే ప్రజల బాగోగులు మీకు పటటీవా రోడలిపై ప్రయాణిసుతునని టూవీలరులి, ఆటోలు, 
కారులి మొదలగు వాహనదారులు ఈ గుంటల రోడలిపై ప్రయాణం చేయాలంటే ఎంతో 
ఇబ్బంద పడుతూ.. నానా అవసథిలు పడుతూ ఉంటే నిమ్మకు నీఈరెతితునటులిగాఉనని 
వైసీపీ ప్రభ్తవాం.. ఈ రాష్ట్ర ప్రభ్తవాం ఏరపూడి మూడుననిర సంవత్సరాలు కావసుతుంటే.. 
ఇపపూటివరకు ఫ్లికీ్సలు వలలి పొలూయూషన్ ఏరపూడుతుంద కాబటిటీ ఫ్లికీ్సలు నివారించాలి 
అనేటువంటి ఆలోచన రాకపోవడం స్గు్తో కూడిన విషయం.. ఈ రాష్ట్ర ప్రభ్తావానికి 
జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారి స్నిమా రిల్జ్ సమయంలో.. స్నిమా టికెటులి 
పైన.. ఆయన పుటిటీనరోజు వచి్చనపుపూడు ఫ్లికీ్సలు పైన, ప్రజల పైన ఉతుతితు మమకారానిని 
చూపించే విధంగా ఈ రాష్ట్ర పరిపాలన కనసగుతుంద. జగన్ రెడిడి గారి ప్రభ్తవాం 
దృషిటీ అంతా కూడా పవన్ కళ్యూణ్ గారి మీద పటేటీ స్థితిలో ఉందా..? ఇకనైనా మీ 
దృషిటీ చనిపోయిన కౌలు రైతుల కుటుంబాల మీద, అసతువయూసతుంగా ఉనని రోడలిమీద రక్షణ 
లేని మహిళల మీద దృషిటీ పట్టీలని.. అదేవిధంగా మిపార్టీ నాయకులు మహిళలపై 
అసభయూకరంగా ప్రవరితుంచే వారి పైన కఠిన చరయూలు తీసుకోవాలని.. లా అండ్ ఆరడిర్ 
ని సరైన మార్ంలో నడిచే విధంగా చూడాలని మేమ జనసేన పార్టీ తరఫున జనసేన 
నాయకులు డిమాండ్ చేసరు.
ఈ కారయూక్రమంలో పినిశెటిటీ మలిలికారుజ్న్, రహమాన్ భాయ్, రామిరెడిడి, శ్రీహరి, రహం 
తదతరులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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మేడ గురుదత్ ప్ర సాద్ కు సనామానం
శతఘ్ని న్యూస్: కోరుకండ మండలం, కాపవరం గ్రామానికి చెందన శ్రీరంగం కళ్యూణ్ వారి చెలలిలు 
శ్రీరంగం బిందు రాజ్నగరం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ మేడ గురుదత్ ప్రసద్ జనసేన 
పార్టీకి అందసుతునని సేవలకు మరియు గురుదత్ ప్రసద్ గారి వయూకితుతవాం.. పార్టీపై ఉనని ప్రేమ, నీతి, 
నిజ్యితీని గురితుంచి సనా్మనం చేయడం జరిగంద.

జనసై నికుడు రవికుమార్ 
కుటుంబానికి జనసేన భరోసా

శతఘ్ని న్యూస్:  కృష్్ణజిలాలి, జగ్యయూపేట నియోజకవర్ం, వత్సవాయి మండలం, వేమలనరవా గ్రామానికి 
చెందన జనసేన పార్టీ మండల కారయూదరిశి మాతంగ రవికుమార్ ఇటీవల కాలంలో గుండపోటుతో 
మరణించారు. రవికుమార్ కుటుంబానికి వారి పిలలిల చదువు ఖరు్చల నిమితతుం.. పిలలిల పుసతుకాలకు 
జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి కృష్్ణజిలాలి ఉపాధయూక్షులు బోలియశెటిటీ శ్రీకాంత్ ఆరిథిక సహాయం అందజేశారు. 
రవికుమార్ కుటుంబానికి జిలాలి జనసేన పార్టీ కారయూవర్ం ఎలలిపుపూడ్ అండగా ఉంటుందని వారికీ 
భరోస కలిపూంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఉమ్మడి కృష్్ణజిలాలి జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయూదరిశి బాడిశ 
మరళీకృష్ణ, తుడుమ శైలజ, తునికిపాటి శివ, తనీనిరు గోపినాధ్, రామకోటేశవారావు, సగర్ మీరా 
తదతరులు పాల్్నానిరు.

క్యాన్సర్ పేషంట్ కి ఆర్థి క సాయం చేసిన 
బి.ఆర్.ఎస్ చార్టబుల్ ట్రస్ట్

శతఘ్ని న్యూస్:   ఆత్మకూరు, 
బి.ఆర్.ఎస్ చారిటబుల్ ట్రస్టీ 
ఆధవారయూంలో కాయూన్సర్ వాయూధితో 
పోరాడుతునని ఆత్మకూరుకి చెందన 
ఖాజ్ మసతున్ అనే వయూకితుకి ఆరిధిక 
సయంగా 5000 రూపాయలని 
ట్రస్టీ వయూవసథిపకులు శ్రీనివాస్ 
భరత్, ట్రెజర్ సునీల్ యాదవ్ 
అందంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు 
నాగరాజు యాదవ్, నియోజకవర్ 
నాయకులు వంశీ, గణేష్ తదతరులు 
పాల్్నానిరు. కాయూన్సర్ తో ఇబ్బంద 
పడుతునని ఖాజ్ మసతున్ ని దాతలు 

ఆదుకోవాలని, ఆయనకి వచే్చ పన్షన్ మీదే ఆధారపడి కుటుంబం బతుకుతుందని, భారయూ ఉపాధి లేక, 
కూతురు ఎం.ఎల్.టి ట్రైనింగ్ చేసూతు ఈ కుటుంబం కష్టీలోలి ఉందని వీరిని సవాచఛాంద సేవా సంసథిలు 
ఆదుకోవాలని ఈ సందర్ంగా శ్రీనివాస్ భరత్ తెలియచేశారు.

లివర్ వా్దితో బాధపడుతునని వ్కి్తకి 
జనసేన భరోసా

లివర్ వాయూదితో బాధపడుతునని వయూక్తిక్ ఆర్థిక సహాయం అందించిన మేడ 
గురుదత్ ప్రసాద్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్నగరం నియోజకవర్ం, కోరుకండ మండలం, 
కాపవరం గ్రామానికి చెందన కనకల లచ్చయయూ లివర్ కంప్లింట్ 
బాధపడుతునానిరు. ఈ విషయం తెలుసుకునని రాజ్నగరం 
నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ మేడ గురుదత్ ప్రసద్ వారి 
కుటుంబానిని పరామరిశించి వారికీ భరోసగా 5000 రు నగదు ఇవవాడం 
జరిగంద.

ఆత్మహత్ చేసుకునని రైతు కుటుంబాన్ని 
పర్మరి్శంచిన వినుత కోటా

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహస్తు 
నియోజకవర్ం, శ్రీకాళహస్తు 
మండలం, వాగవేడు 

హరిజనవాడ కి చెందన 32 
సం.ల వయసు గల రైతు 
మటం జనారధిన్ అపుపూల భాదతో 

ఆత్మహతయూ చేసుకోవడం బాధాకరం. మృతుడి భౌతిక కాయానికి 
నివాళ్లు అరిపూంచి, వారి కుటుంబ సభ్యూలన పరామరిశించిన జనసేన 
పార్టీ శ్రీకాళహస్తు నియోజకవర్ ఇనా్చరిజ్ శ్రీమతి వినత కోట్.. 2 
ఎకరాలు సంత భూమి 2 ఎకరాలు కౌలుకు చేసుకునేవాడని, ఇటీవల 
కౌలుకు 2 ఎకరాలోలి శనగ పంట వేస్ నషటీం రావడంతో కౌలు ఇవవాలేక, 
అపుపూలు కటటీలేక ప్రతి సంవత్సరం అపుపూలతో పాటు దాదాపు 6 నండి 7 
లక్షలు అపుపూలు తీర్చలేక చనిపోయాడని కుటుంబ సభ్యూలు గ్రామసుథిలు 
వినత కు తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ, పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
కుటుంభానికి అండగా ఉంట్రని, పార్టీ నండి కుటుంబానిని తపపూకుండా 
ఆదుకుంట్మని బరోస ఇవవాడం జరిగంద.

ఆచంట జనసేన ఆధవార్ంలో కొబ్బరి 
మొక్కలు పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: ఆచంట, 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
పుటిటీనరోజు సందర్బంగా ఆచంట 
నియోజకవర్ంలో ఐదు రోజుల 
వేడుకలోలి భాగంగా బుధవారం 
కబ్బరి మొక్కలు పంపిణి 

చేయడం జరిగంద. ఈ కారయూక్రమంలో ఉమ్మడి పశి్చమగోదావరి జిలాలి సెక్రెటర్ 
చిటూటీరి శ్రీనివాస్ మాట్లిడుతూ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుటిటీనరోజు 
సందర్బంగా ఆచంట నియోజకవర్ంలో ఐదు రోజులు వేడుకలు నిరవాహించడం 
జరుగుతుందని, ఈ వేడుకలోలి అనేక సేవా కారయూక్రమాలు నిరవాహిసతుమని 
అందులో భాగంగా బుధవారం మూడవ రోజు ఆచంట నియోజకవర్ం 
వలూలిరు గ్రామంలో కబ్బరి మొక్కలు పంపిణి కారయూక్రమం నిరవాహించడం 
జరిగందనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ ఆచంట నియోజకవర్ం 
సీనియర్ నాయుకులు తోట ఆదనారాయణ, జనసేనపార్టీ వలూలిరు గ్రామ 
అధయూక్షులు కడిమి ఉమా మహేశవారసవామి, రుద్ర కాసుమణి, తోట సయిబాబా, 
కడిమి శ్రీనివాస్, ఏడిద తేజ్ విగేనిష్, ఏడిద బాలు, అడబాల అజయ్, ఇర్రింకి 
శ్రీన తదతరులు పాల్్నానిరు.
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