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జనసేన కౌలు రతైు భరోసా యాత్ర కు 
ఎన్.ఆర్.ఐ. జనసేన ఆసే్రేలియా బృందం విరాళం

• పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ కి రూ. 25 లక్షల చెక్ అందంచిన 
ఎన్.ఆర్.ఐ ప్రతినిధులు
శతఘ్ని న్్యస్:  జనసేన పార్టీ ప్రతిష్టీత్మకంగా చేపట్టీన ‘కౌలు రైతు 
భరోసా యాత్ర’కు ఎన్.ఆర్.ఐ. జనసేన ఆసే్రేలియా బృందం రూ. 
25 లక్షల విరాళం అందంచింద. ఈ మొత్తానిని ఎన్.ఆర్.ఐ. బృందం 
ప్రతినిధులు హైదరాబాద్ పార్టీ కంద్ర కారా్యలయంలో అధ్యక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారిని బుధవారం కలిసి అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాట్లాడుతూ “అననిం పెట్టీ రైతననిలను 
ఆదుకోవాలనని సదుద్దేశంతో మీరు అందంచిన ఈ సాయానికి 
మనస్ఫూరితాగా ధన్యవాదాలు. మీరిచిచిన ఈ డబుబు రైతు కుటంబాలకు 
చేరేలా, వారి పిలలాల చదువులకు ఉపయోగపడేలా చర్యలు తీసుకుంట్ం. 
యువత ఉద్్యగ, ఉపాధి అవకాశాలపై మీరిచిచిన సలహాలు నా 
దృష్టీలో ఉనానియి. మీ ఆహావానం మేరకు తవారలోనే సరైన సమయంలో 
ఆసే్రేలియాలో పర్యట్సాతాన”ని చెపాపారు. ఈ బృందంలో శ్రీ పప్పాల 
జ్ఞానేశవార రావు, శ్రీ వఝుల పవన్ కిశోర్, శ్రీ గాజుల మురహరి, శ్రీ 
ప్లిపాట్ రామ్, శ్రీ సింగంశెట్టీ పవన్ కుమార్ తదతరులు ఉనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కు వినీల్విశవింబర్ దత్ 
₹100,000 రూపాయిల విరాళం

శతఘ్ని న్్యస్: ఎచెచిరలా నియోజకవర్ం, శ్రీకాకుళం జిలాలా, ఎచెచిరలా నియోజకవర్ జనసేన 
నాయకురాలు శ్రీమతి కాంతిశ్రీ చినని కుమారుడు మరియు జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యనిరవాహణ 
వైస్ ప్రెసిడంట్ డా.విశవాక్షేణ్ సోదరుడు వినీలివాశవాంబర్ దత్, అమెరికాలో జ్బ్ చేస్తా 
తన మొటటీమొదట సంపాదనలో తన బాధ్యతగా నా సేన కోసం నా వంతు కు ₹100,000 
రూపాయిలు బుధవారం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ కి జనసేన పార్టీ హైదరాబాద్ 
కంద్ర కారా్యలయంలో అందంచడం జరిగంద.

చిల్లపల్్ల ఆధవిర్ంలో “నా సేన కోసం… నా వంతు”
శతఘ్ని న్్యస్: మంగళగరి నియోజకవర్ం ఇంచార్జ్, రాష్ట్ర వీవర్స్ 
అసోసియేషన్ ప్రెసిడంట్ చిలలాపలిలా శ్రీనివాసరావు ఆధవార్యంలో జనసేన 
పార్టీ తలపెట్టీన “నా సేన కోసం… నా వంతు” కార్యక్రమం ఏరాపాట 
చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిధులుగా జిలాలా అధ్యక్షులు గాదె 
వంకట్శవారరావు మరియు ఎస్.కె.జిలాని పాల్్నడం జరిగంద. 
అనంతరం న్తనంగా ఏరపాడిన మండల కమిటీ సభ్్యలకు జిలాలా 
అధ్యక్షులు గాదె వంకట్శవారరావు మరియు చిలలాపలిలా చేతులమీదుగా 
నియామక పత్రాలు అందజేయడం జరిగంద. ఈ సందర్ంగా గాదె 
వంకట్శవారరావు మాట్లాడుతూ… ఈరోజు మా చిలలాపలిలా ఆధవార్యంలో 
ఇలాంట్ కార్యక్రమం జరగటం చాలా సంతోషకరమని తెలియజేస్తా 
వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. మన పార్టీ తలపెట్టీన “నా సేన 
కోసం..నా వంతు” కార్యక్రమం ప్రజలోలాకి బలంగా తీసుకువళ్లాలని 
మండల, గ్రామ అధ్యక్షులద్ ముఖ్య పాత్ర అని తెలిపారు. మన పార్టీ 
అధ్యక్షులు వారు ఏ కార్యక్రమం తలపెట్టీన మనమందరం కలిసి ఆ 

కార్యక్రమానిని జనాలోలాకి చొచ్చికుపోయే విధంగా తీసుకువళ్లా బాధ్యత మనందరిదీ అని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరిని భాగసావాములు చేయాలని, రాష్ట్రంలోనే మన 
జిలాలా ఒక ప్రత్్యకత సాథానం, ముందు వరుసలో ఉంచాలి అని ఆశంచారు. చిలలాపలిలా శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ జనసేన అధినేత పిలుప్ మేరకు అధిక సంఖ్యలో ‘నా సేన కోసం నా వంతు 
‘ కార్యక్రమానిని విజయవంత చేయాలని, అందరూ భాగసావాము్యలు కావాలని తెలిపార్. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర నాయకులు వడ్రాణం మార్కండేయ బాబు, విజయ్ శేఖర్, జిలాలా 
నాయకులు అడపా మాణికా్యలరావు, ఇసా్మయిల్ బేగ్, నారదాసు రామచంద్ర ప్రసాద్, ఉప్పా రతయా్య, కోమలి, చవాకుల కొట్ష్ బాబు, నియోజకవర్, సిటీ, మండల, గ్రామ నాయకులు 
మరియు కార్యకరతాలు పాల్్నానిరు.
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బిటి రోడ్డు  పనులకు శంఖుస్థాపన 
చేసిన జనసేన కార్పొరేటర్

శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖపటనిం, 33వ వారుడు, దక్షిణ నియోజకవర్ంలో 18.5 లక్షల బిట్ రోడుడు 
(గోవింద్ రోడుడు, నారాయణ వీధి మరియు సాయిబాబా వీధి) పనులను శంకుసాథాపన చేసిన 
33వ వార్డు కార్పారేటర్, జనసేన పార్టీ ఫ్లార్ లీడర్ జీవీఎంసీ భీశెట్టీ వసంతలక్ష్మి. కార్పారేటర్ 
భీశెట్టీ వసంతలక్ష్మి మాట్లాడుతూ జీవీఎంసీ మేయర్ మరియు జీవీఎంసీ కమీషనర్ లకు 33వ 
వారుడు తరఫున కృతజఞాతలు తెలియజేయడం జరిగంద. ఈ కార్యక్రమంలో దక్షిణ నియోజకవర్ 
నాయకులు గోపికృష్ణ(జికె), వార్డు సెక్రటర్స్, వార్డు వర్్క ఇన్స్పెకటీర్, వీర మహిళలు, 
జనసైనికులు మరియు వారుడు పెదదేలు పాల్్నడం జరిగంద.

జనంకోసం జనసేన 
283వ రోజు

శతఘ్ని న్్యస్:  జగ్ంపేట, జనంకోసం జనసేన 283వ 
రోజులో భాగంగా జగ్ంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జ్ పాటంశెట్టీ శ్రీద్విస్ర్యచంద్ర ఆధవార్యంలో జనసేన 
వనరక్షణ దానిమ్మ మొక్కల పంపిణీ కార్యక్రమం గోకవరం 
మండలం తిరుమలాయపాలం గ్రామంలో జరిగంద. ఈ 
కార్యక్రమంలో భాగంగా బుధవారం 600 మొక్కలు పంచడం 
జరిగంద. నేట్ వరకు నియోజకవర్ం మొతతాంగా 46935 
దానిమ్మ మొక్కల పంపిణీ జరిగంద. ఈ కార్యక్రమానిని 
విజయవంతం చేసిన తూరుపాగోదావరి జిలాలా జనసేన పార్టీ 
సంయుకతా కార్యదరిశి ద్సపాట్ సుబాబురావు, గోకవరం 
మండల కార్యదరిశి పటటీం మణి శ్రీనివాస్, తిరుమలాయపాలం 
నుండి గ్రామ ఎంపిట్సి చెననింశెట్టీ చక్రరావు, బతితాన 
పాపయ్యరాజు (చిట్టీబాబు), ఉలిలా వీర మణికంఠ, కంచ్మరితా 
శ్రీను, కొలిమేను సురేష్, ఓమి్మ అపపానని, జుతితాక మణికంఠ, 
గరగ పండు, మొల్లాట్ అపపానని, కాకినాడ రాజేష్, షేక్ శవ, 
తిరుమలశెట్టీ బాను, గోకవరం నుండి ఉంగరాల శవ, 
గవిని దురా్ప్రసాద్, అంబట్ శ్రీను, గోనేడ నుండి నలలాంశెట్టీ 
చిట్టీబాబు, వలలాభశెట్టీ నాని, బూరుగుపూడి నుండి కోడి 
గంగాధర్ లకు జగ్ంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జ్ పాటంశెట్టీ శ్రీద్విస్ర్యచంద్ర కృతజఞాతలు తెలిపారు.

రాజానగరంలో జనసేన మహా పాదయాత్ర
డ్ రైనేజి సమస్యను పరిష్కరిించవలసిందిగా కోరిన స్థా నికులు
శతఘ్ని న్్యస్: రాజ్నగరం, నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు బతుతాల 
బలరామకృష్ణ మరియు వారి సతీమణి, ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కో 
ఆరిడునేటర్ శ్రీమతి బతుతాల వంకటలక్ష్మిల ఆధవార్యంలో ప్రతిష్టీత్మకంగా 
నిరవాహిసుతానని “జనసేన మహా పాదయాత్ర” బుధవారం రఘుద్వప్రం 
గ్రామంలో జరిగంద. ఈ కార్యక్రమంలో రఘుద్వప్రం గ్రామంలో 
వడిడుగూడం వళ్లా రహదారిలో గత 5 సంవతస్రాలుగా ప్రధాన సమస్య అయిన 
డ్రైనేజి విషయంలో పంచాయితీ నిరలాక్షష్ం వలలా సాథానికులు అనారోగా్యలకు 
గురియై సాథానికులు చాలా ఇబబుందులకు గురవుతునానిరని, ఈ సమస్యను 
తవారగా పరిష్కరించాలిస్ందగా రాజ్నగరం జనసేన నాయకులు బతుతాల 
బలరామకృష్ణని సాథానికులు కోరడం జరిగంద.

రఘుదేవపురింలో జనసేనలో చేరికలు
రఘుద్వప్రం గ్రామంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ అశయాలు, సిదా్ధంత్లు నచిచి వైసీపీ మరియు టీడీపీ కి సంబంధించి 
50 మంద మహిళలు బతుతాల బలరామకృష్ణ, బతుతాల వంకటలక్ష్మిల ఆధవార్యంలో జనసేన పార్టీలో జ్యిన్ అవవాడం జరిగంద. 
వీరికి నాయకులు జనసేన పార్టీ కండువాలు కపిపా సాదరంగా పార్టీలోకి ఆహావానించడం జరిగంద.

రఘుద్వప్రం గ్రామంలో కర్రి ఉమా మహేశవారరావుకి ప్రమాదవశాతుతా కాలు 
విరగడం జరిగంద. వారిని రాజ్నగరం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు 
బతుతాల బలరామకృష్ణ పరామరిశించి మనోధైరా్యనినివవాడం జరిగంద.

రాపాక గ్రామంలో కడు పేదరికం అనుభవిసుతానని సుంకర బాబూరావు పరిసిథాతి 
చూసి చలించిపోయి ఆరిథాక సహాయం చేసి భవిష్యతుతాలో అతనికి కావాలిస్న సహాయ 
సహకారాలు అందసాతామని రాజ్నగరం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు 
బతుతాల బలరామకృష్ణ హామీ ఇవవాడం జరిగంద. ఈ సందర్ంగా వారికి సుంకర 
బాబూరావు కృతజఞాతలు తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమంలో బతుతాల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి బతుతాల వంకటలక్ష్మి, మండల సీనియర్ నాయకులు మట్టీ వంకట్శవారరావు, కోనే 
శ్రీను, ముత్్యల హర్ష్, దాసరి కోట్శవారరావు, కవల గాంగారావు, దాసరి రమేష్, బొబిబురెడిడు స్రిబాబు, యేప్గంట్ శీను, ప్రగడ 
శ్రీహర్ మరియు మండల నాయకులు, కార్యకరతాలు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శ్రీ జింక అింబరీష్ మరణిం బాధాకరిం
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్టీ చేనేత వికాస విభాగం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ జింక అంబర్ష్ ప్రమాదవశాతూతా మరణించారని 
తెలిసి దగ్రా్్రంతికి లోనయా్యనని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండలా మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో 
తెలిపారు. ప్రమాదవశాతుతా ఆయన చిత్రావతి నదలో పడి మరణించారని పార్టీ నేతలు సమాచారం అందంచారు. శ్రీ అంబర్ష్ 
ధర్మవరంతోపాట రాయలసీమ ప్ంతంలో చేనేత రంగం మీద ఆధారపడిన వారి సమస్యలపై అవగాహనతో సపాందంచేవారు. 
పార్టీ కార్యక్రమాలోలాన్ చ్రుగా్ వ్యవహరించేవారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాచిలని సరేవాశవారుని ప్రిథాసుతానానిను. శ్రీ 
అంబర్ష్ కుటంబానికి పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి తరఫున, జనసేన పార్టీ శ్రేణుల పక్షాన ప్రగాఢ సానుభూతిని 
తెలియజేసుతానానినని శ్రీ నాదెండలా మనోహర్ అనానిరు.

“పవనన్న చేనేత బాట” 75వ రోజు
శతఘ్ని న్్యస్: చీరాల, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆద్శాలతో, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
చేనేత వికాస విభాగ చైర్మన్ చిలలాపలిలా శ్రీనివాసరావు స్చనలతో, మరి ప్రకాశం జిలాలా జనసేన 
పార్టీ అధ్యక్షులు షేక్ రియాజ్ సలహాలతో “పవననని చేనేత బాట” 75వ రోజు కార్యక్రమం 
ఉమ్మడి ప్రకాశం జిలాలా ఉపాధ్యక్షులు చిటటీం ప్రసాద్ ఆధవార్యంలో పందళ్ళపలిలా గ్రామంలో 
జరిగంద. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రత్్యక ఆహావానితులుగా ఒంగోలు నగర జనసేన పార్టీ ప్రధాన 
కార్యదరిశి పలలా ప్రమీల, ఒంగోలు నగర జనసేన పార్టీ కార్యదరిశి గోవింద్ కోమలి, ఒంగోలు 
నగర జనసేన పార్టీ సంయుకతా కార్యదరిశి ఆకుపాట్ ఉష్, వీర మహిళ సుంకర కళ్్యణి లతో 
పాట పవననని చేనేత బాట కార్యక్రమ యువకులు కర్ణ కిరణ్ త్జ్, పింజల సంతోష్, వరం 
బూడిద, మనోజ్ కుమార్, గుతితా సదాశవ రావు, తోట చక్రి, యశవాంత్, మోహన్ కృష్ణ, పవన్ 
కళ్్యణ్, కళ్్యణ్ రాపరితా దుర్, సాంబయ్య, డోగుపరితా లలిత్ కుమార్ లు పాల్్నానిరు.

క్రియాశీల సభ్యునికి రూపాయలు 50,000 చెక్కును
 అిందజేసిన బిండారు

శతఘ్ని న్్యస్: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిలాలా, కొతతాపేట నియోజకవర్ం, ఆలమూరు మండలం, 
చెముడులంక గ్రామానికి చెందన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్్యడు రావూరి శవ మణికంఠ అయ్యపపా 
ఇటీవల ప్రమాదవశాతుతా గాయపడాడురు. వారికి జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ మెడికల్ భీమా 
క్రింద 50,000 రూపాయల చెకు్కను కొతతాపేట నియోజకవర్ ఇంఛార్జ్ బండారు శ్రీనివాస్ దావారా 
అందంచడం జరిగంద. ఈ కార్యక్రమంలో జిలాలా కార్యదరిశి త్ళలా డేవిడ్, మడికి గ్రామ అధ్యక్షులు 
గంగరాజు, కొతతాపలిలా నగేష్, చెముడులంక ఎంపిట్సి తమ్మన భాస్కరరావు, బడుగువాని లంక 
ఎంపిట్సి పడాల అమి్మరాజు, సలాద జయప్రకాష్ నారాయణ(జెపి), పాలూరి అరుజ్న్, నాగరెడిడు 
వంకట్శవారరావు, పంపాన సురేష్, తమ్మన ఏసు మరియు నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

గాజువాక జనసేన ఆధ్వరయుింలో మజజిగ పింపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: గాజువాక నియోజకవర్ం, పెదనడుపూరు గ్రామంలో శ్రీశ్రీశ్రీ వరసిద్ధ 
వినాయక మహోతస్వంలో భాగంగా శ్రీకృష్ణద్వరాయ యువత ఆధవార్యంలో అనని 
సమారాధన కార్యక్రమం చాలా ఘనంగా జరిగంద. జనసేన పార్టీ నాయకులు డాకటీర్ 
రౌతు గోవిందరావు(రిటైర్డు ఆరి్మ) ఆధవార్యంలో మజిజ్గ పంపిణీ కార్యక్రమం ఘనంగా 
చేపటటీడం జరిగంద. జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ఫైనానిషియల్ కమిటీ సభ్్యలు గాజువాక 
సీనియర్ నాయుకులు తిపపాల రమణారెడిడు ఆరిథాక సహాయంతో 800 లీటరలా మజిజ్గ 
పంపిణీ భకుతాలకు అందంచటం జరిగంద. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ఫైనానిషియల్ కమిటీ 
సభ్్యలు తిపపాల రమణారెడిడు, రాష్ట్ర ఫైనానిషియల్ కమిటీ సభ్్యలు పీలా రామకృష్ణ, 64వ 
వారుడు కార్పారేటర్ దలిలా గోవింద్ రెడిడు, జనసేన పార్టీ ముఖ్య నాయుకులు ముక్క శ్రీను, 
మజిజ్ సత్్యరావు, గుంటూరు మూరితా, ములకలపలిలా వంశీ, పవన్ సుధమలలా, గంతెన 
జగదీష్, పిత్ని భాస్కర్, నజీర్, సియా్యద్రి పెంటయ్య, ఎలమంచిలి సంజీవ్, వీరబాబు, 
సవారాజ్ వీర మహిళలు మాక ష్లిని, రామలక్ష్మి, అనురాధ, గెడడుం చంట్, యోగ, కృష్ణ, 
నరిస్ంగ్, త్రినాధ్, జనసైనికులు, వీర మహిళలు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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https://twitter.com/sataghninews
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‘నా సేన కోసిం.. నా వింతు ‘ కారయుక్రమింపై 
మిండలస్థాయి సమావేశిం

శతఘ్ని న్యూస్: కుటుంబ సభ్యూలను, స్నిహితులను, సన్నిహితులను, పార్టీ  సానుభూతి పరులను 
“నా స్న కోసుం నా వుంతు” కారయూక్ర ముంలో భాగసావామ్యూలను చేద్ద ుం: బుండారు శ్్ర న్వాస్

డా బి ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిలాలా 
కొతతాపేట నియోజకవర్ం మండల కంద్రమైన 
ఆలమూరులో ‘నా సేన కోసం.. నా వంతు ‘ 
కార్యక్రమానిని ప్రజలోలాకి ప్రజల వదదేకు విసతాృతంగా 
తీసుకువళ్ళడానికి సంబంధించి మండల సాథాయి 
సమావేశం కొతతాపేట నియోజకవర్ ఇంచార్జ్ 
బండారు శ్రీనివాస్ ఆధవార్యంలో జరిగంద.ఈ 
సంధరబుంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ న్ల 2 
త్ర్ఖున జరిగన సంకలపా పాదయాత్ర ఘనంగా 

జరిగంద అంట్ కవలం జనసైనికులు, వీరమహిళలు కారణం అని పాల్్నని ప్రతి ఒక్కరికీ పేరు 
పేరున కృతజఞాతలు తెలిపారు బండారు శ్రీనివాస్. ఏ రాజకీయ పార్టీ మనుగడ అయినా విరాళ్ల 
మీద ఆధారపడి ఉంటంద కానీ జనసేన పార్టీ నిరవాహణ భారం మొతతాం అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పైనే 
ఉంద అని సవాచ్ందంగా వచేచి విరాళ్లు తపపా ఆయన అడగరు అని అనానిరు. ఈ విషయంలో 
సవాచ్ంద ఆరి్ధక సహాయం చేసే వారు కూడా ఉండటం వలన మన జనసేనానికి కొంత ఆరి్ధక 
భారానిని తగ్సుతానానిరు అని, నవతరానికి చైతన్యం కలిగంచే విధంగా, జనానిని మంచి లక్షష్ం 
వైప్ ప్రయాణించేలా పారదరశికత ప్రతిబింబించేలా ఎనోని విన్తని ఆలోచనలు చేస్తా, ఆచరించే 
రాజకీయ పార్టీ అధినేతగా జనసేనాని రాజకీయ యవనిక పై పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ కొతతా చరిత్ర 
లిఖిసుతానానిరు అని అనానిరు. అటవంట్ మన నాయకునికి అండగా నిలవాలిస్న సమయం వచిచింద 
అని, రేపట్ భవిష్యతుతా కోసం ఆయన పోరాడుతుంట్ పార్టీకి అండగా ఆరిథాక పరిప్ష్టీ చేకూరేచిలా 
సాగుతునని ప్రసాథానంలో అందరిని భాగసావామ్యం ఉండేలా క్రౌడ్ ఫండింగ్ విధానానిని విసతాృతంగా 
ప్రచారం చేస్తా ముందుకు సాగాలని, మనం నమి్మన నాయకుడి కోసం, నడిపిసుతానని సిదా్ధంత్ల 
కోసం, ఆచరిసుతానని విధానాల కోసం, పార్టీ నిరవాహణ కొరకు మన వంతుగా ఆరి్ధక సహాయం 
అందంచట్నికి మార్ం మన ముందు ఉంద అని అనానిరు. సామాను్యడు సైతం ఇబబుంద పడకుండా 
కనీసం పద రూపాయల నుండి ఎంత అయిన విరాళం అందంచ వచ్చి అని బండారు శ్రీనివాస్ 
అనానిరు. “సమూహ నిధుల సేకరణ” పై దృష్టీ సారించి ఈ విధానం వివరిస్తా మన కుటంబ 
సభ్్యలను, సేనిహితులను, సనినిహితులను, పార్టీ సానుభూతి పరులను “నా సేన కోసం నా వంతు” 
కార్యక్రమంలో భాగసావాము్యలను చేయలని, ఎనోని ఏళ్్ళ గా అభిమానానిని ఏద్ ఒక రూపంలో 
తెలియచేసే మనం పార్టీ అభివృద్ధకి ఉపయోగంచేలా తోచినంత ఆరి్ధక సహాయం అందంచేందుకు 
“నా సేన కోసం నా వంతు” కార్యక్రమానిని విసతాృతంగా నిరవాహించే విదంగా ప్రతి జనసైనికుడు 
పని చేయాలని ఆయన స్చించారు.నా సేన కోసం నా వంతు” కార్యక్రమానిని విజయవంతం 
చేస్తా తకు్కవ మొతతాములో అయినా ఎకు్కవ మందని ఈ కార్యక్రమములో భాగసావామ్యం చేసే 
బాధ్యత మన అందరి భ్జ్ల పై ఉంద అని భావితరాల భవిష్యతుతా కోసం నిరంతరం శ్రమిసుతానని 
జనసేన పార్టీకి పద రూపాయల దగ్ర నుంచి ఎంతైనా తోచింద ఫ్న్ పే అండ్ గూగుల్ పే న్ంబర్ 
7288040505 దావారా మీ సహాయ సహకారాలు అందంచాలని కబండారు శ్రీనివాస్ పిలుప్ 
ఇచాచిరు. ఈ కార్యక్రమంలో క్రియాశీలక సభ్యతవాం వాలంటీరులా. మండల సాథాయి నాయకులు 
జనసేన కార్యకరతాలు. జనసైనికులు, పాల్్నానిరు.

జనసేనను ఆదరించిండి
శతఘ్ని న్్యస్: రాజంపేట, కులమత్లకు అతీతమైన పార్టీ జనసేన పార్టీ అని 
ఆపార్టీ యువ నాయకులు పోలిశెట్టీ శ్రీనివాసులు పేర్్కనానిరు. రాజంపేట జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జ్ మలిశెట్టీ వంకటరమణ ఆద్శాల మేరకు బుధవారం హెచ్ కొతతాపలలా 
పంచాయతీలోని మేడావారి పలిలాలో రాజంపేట జనసేన నాయకులు ఇంట్ంట్కి 
జనసేన కార్యక్రమం నిరవాహించారు. ప్రజలతో మాట్లాడి సమస్యలను అడిగ 
తెలుసుకునానిరు.జనసేన పార్టీ రూపందంచిన కరపత్రాలను ఇంట్ంట్కి పంపిణీ 
చేశారు.ఈ సందర్ంగా వారు మాట్లాడుతూ, పేద, బడుగు, బలహీన మధ్యతరగతి 
కుటంబాల సంక్షేమమే ధ్్యయంగా జనసేన పార్టీ కృష్ చేసుతాందనానిరు. వైసిపి 
అరాచక పాలన దృష్టీలో పెటటీకొని రానునని 2024 ఎనినికలోలా జనసేనను 
ఆదరించాలనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు జనసేన రాష్ట్ర 
చేనేత వికాస కార్యదరిశి రాట్ల రామయ్య, కడప జిలాలా లీగల్ సెల్ ఉపాధ్యక్షుడు 
కతితా సుబబురాయుడు, పోలిశెట్టీ శ్రీనివాసులు, పోలిశెట్టీ రజిత, రెడిడు రాణి, బాలసాయి, 
శంకరయ్య, భాస్కర్ పంతులు, వీరయ్య ఆచారి, పోలిశెట్టీ చంగల్ రాయుడు, 
జనసేన నాయకులు, జనసేన వీర మహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

గాయాలపాలైన జనసైనిక్ని 
పరామర్శించిన జనసేన నాయక్లు

శతఘ్ని న్్యస్: పాయకరావుపేట నియోజకవర్ం రాయవరం మండలం బీమవరం 
గ్రామ సీనియర్ జనసైనికుడు ప్రసాద్ బైక్ ప్రమాదంలో తీవ్ర గాయాలయి్య కాలికి 
సిమెంట్ కటటీ వేయడం జరిగంద. విషయం తెలుసుకునని జనసేనపార్టీ సీనియర్ 
నాయకులు గెడడుం బుజిజ్ వళ్్ళ పరామరిశించి దైర్యం చెపాపారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
నలలాల రాజు , నలలాల రత్నిజి, రంగ, శంకర్, స్ర్యచంద్ర, రామకృష్ణ తదతరులు 
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

అనపరతిలో రకతిదాన శిబిరిం
శతఘ్ని న్్యస్: అనపరితా నియోజకవర్ం పెదపూడి మండలం పెదాదేడ గ్రామంలో జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ జన్మదనం ప్రస్కరించ్కొని సుమారు 75 మంద రకతాదానం 
చేశారు. రెడిడు అశోక్ మరియు జనసైనికులు,పెదాదేడ ఆధవార్యంలో ఈ కార్యక్రమం 
జరిగంద .ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా అనపరితాఇనాచిర్జ్ మర్రెడిడు శ్రీనివాసరావు 
మరియు నియోజవర్ సమనవాయకరతా ఆర్ నాగు, నియోజకవర్ నాయకులు, కార్యకరతాలు 
వీర మహిళలు పాల్్నానిరు.

కాట్రావులపల్లి జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్్యస్: జగ్ంపేట, కాట్రావులపలిలా గ్రామం వంకయ్యమ్మపేటలో వైసీపీ మరియు 
ట్డిపి పార్టీల నుండి మంగళవారం సుమారు 50 మంద జగ్ంపేట నియోజకవర్ 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెట్టీ స్ర్యచంద్ర ఆధవార్యంలో జనసేన పార్టీలో చేరడం 
జరిగంద. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

అమలాపురం 9వ వార్డు లో 
‘నా సేన కోసం నా వంతు’

శతఘ్ని న్్యస్: అమలాప్రం, 
జనసేన పార్టీ ఆద్శాలతో ‘నా సేన 
కోసం నా వంతు ‘ కార్యక్రమానిని 

బుధవార అమలాప్రం 
నియోజకవర్ం మునిస్పల్ 9వ 
వారుడు నందు జనసేన నాయకులు 
నలాలా చినిని ఆధవార్యంలో జరిగంద. 

ఆ వారుడు కౌనిస్లర్ శ్రీమతి గలలాకోట్ విజయలక్ష్మి వాసు సమక్షంలో పార్టీ కార్యకరతాలు, వారుడు 
ప్రజలు పార్టీకి తమ వంతు విరాళ్లు అందంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ క్రియాశీలక 
నాయకులు నలాలా శ్రీధర్, మాజీ మునిస్పల్ చైర్మన్ యాళ్ళ సతీష్, మునిస్పల్ ప్రతిపక్ష 
నేత యేడిద శ్రీను, కౌనిస్లర్ పడాల శ్రీద్వి, రూరల్ మండల అధ్యక్షులు లింగోలు పండు, 
డాకటీర్ సెల్ నాగ మానస, కారెం వంకట్రావు, బండారు వంకనని బాబు, తికా్క సరసవాతి, 
డి.ఎస్.ఎన్ కుమార్, వాకపలిలా వేంకట్శవారరావు, పోలిశెట్టీ కనాని, గంగాబతుతాల కిషోర్, 
జంగా లోవరాజు, నలాలా వేంకట్శవారరావు, నందా్యల ఈశవార రావు, కలవాకొలను రమణ 
మూరితా, తికి్కరెడిడు ఆద నారాయణ, కొరసాల కోట్శవార రావు, సలాద సత్యనారాయణ, 
సలాద రాముడు, సలాద నారాయణరావు, తిలక్ (బటటీల ష్ప్), నలాలా త్త్జీ, నలాలా 
కళ్్యణ్, నలాలా మణికంఠ, భేరి స్ర్య కుమారి, బ్రహ్మం మరియు జనసేన నాయకులు, 
కార్యకరతాలు, వీర మహిళలు పాల్్నానిరు.

కాలేజ విదాయురుధులక్ మౌళిక వసతులు 
కల్పించాలని జనసేన డిమాిండ్

శతఘ్ని న్్యస్: మదర, బొనకల్ జూనియర్ కాల్జిలో బాయ్స్ ట్యిలట్స్ కి వళలాడానికి 
రోడుడు సౌకర్యం కలిపాంచాలని జనసేన విదా్యరిథా విభాగం మరియు జనసేన పార్టీ బొనకల్ 
మండల కమిటీ డిమాండ్ చేసుతాంద. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలాలా జనసేన విదా్యరిథా విభాగ 
ఎగజ్కూ్యట్వ్ మెంబర్ గంధం ఆనంద్ ఆధవార్యంలో బోనకల్ ఇంటర్్మడియట్ కాల్జీలో 
బాయ్స్ ట్యిలట్స్ కి వళలాడానికి రోడుడు సౌకర్యం, వాటర్ సదుపాయం కలిపాంచాలని 
మండల అధ్యక్షుడు త్ళ్లారి డేవిడ్ తో పాట ఖమ్మం జిలాలా జనసేన విదా్యరిథా విభాగ 
ఎగజ్కూ్యట్వ్ మెంబర్ గంధం ఆనంద్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఇంటర్్మడియట్ 
కాల్జీలో విదా్యరుథాలకు ట్యిలట్స్ కి వళలాడానికి రోడుడు సౌకర్యం ల్క చాలా ఇబబుందులు 
పడుతునానిరు. కావున జనసేన విదా్యరిథా విభాగం నుంచి పై అధికారుల దృష్టీకి తీసుకెళ్లా 
ఈ సమస్య పరిష్్కరం ప్రభ్తవాం వారు ఈ సమస్యను దృష్టీలో పెటటీకొని పరిష్్కరం 
చేయాలని కోరుతునానిను. అంత్కాకుండా ట్యిలట్స్ కి వళలాడానికి వాటర్ సదుపాయం 
కూడా ల్దు. కావున వాటర్ సదుపాయం కూడా కలిపాంచాలని కోరుతునానిం. ఈ 
కార్యక్రమంలో మండల ఎగజ్కూ్యట్వ్ న్ంబర్ షేక్ జ్నీ పాష్, మండల నాయకులు ఆద 
తిరుపతిరావు, తదతరులు పాల్్నానిరు.

వేలింపాటలో లడ్డును కైవసిం చేసుక్న్న జనసేన జాని
శతఘ్ని న్్యస్: పాలకొండ, మన్యం జిలాలా 
బొడలాపాడు గ్రామంలో నందనని యూత్ 
ఆధవార్యంలో బొడలాపాడు ప్రజలు అందరూ సహాయ 
సహకారంతో అఖండ అననిదానం మరియు 
వినాయక సావామి నిమజజ్నం చాలా ఘనంగా 
జరిగంద. అలాగే వినాయక సావామి యొక్క లడుడును 
వేలంపాటలో 5116/- రూపాయిలకి జనసేన 
జ్ని పాడటం జరిగంద. వినాయక సావామి యొక్క 
ఆశీసుస్లు దైవం ఆశీసుస్లు ఎప్పాడు ఎలలాప్పాడూ 
మా గ్రామ ప్రజలు పైన ఉండాలి అని ప్రతి ఒక్క 

రైతు సుఖసంతోష్లతో ఉండాలి అని కోరుకుంటనానిమని తెలిపారు.

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


గురువారం, 08 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

బత్తిన హర రామ్ కి జన్మదిన శుభాకాింక్షలు 
తెలపిన జనసేన నాయక్లు

శతఘ్ని న్్యస్: పెడన, జనసేన 
పార్టీ కృష్్ణజిలాలా ప్రధాన కార్యదరిశి, 
పెడన నియోజకవర్ం వకీల్ సాబ్ 
బతితాన హరి రామ్ జన్మదనోతస్వ 
వేడుకలను పెడన నియోజవర్ 
జనసైనికులు మరియు జనసేన 
పార్టీ నాయకులు సమక్షంలో 

ఘనంగా జరిగంద. బతితాన హరి రామ్ జనసేన పార్టీ సిదా్ధంత్లను, పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆశయాలను నియోజవర్ ప్రజలు తెలియజేస్తా పార్టీని బలోపేతం చేయడం కీలక 
పాత్ర పోష్సుతానానిరు. పార్టీ నాయకులకు, కార్యకరతాలకు కానీ నా్యయపరమైన 
ఎలాంట్ ఇబబుందులు ఏరపాడిన సకాలంలో సపాందస్తా వనునిదనునిగా నిలుసుతానానిరు. 
2024 ఎనినికలోలా పెడన నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ గెలిపి లక్షష్ంగా శకితాకి మించి 
పనిచేసుతానానిరు. మృదుసవాభావి, మంచి వ్యకితాతవాం ఉనని బతితాన హరి రామ్ అనేక 
ప్ట్టీనరోజులు జరుప్కుంట ఆయురారోగా్యలతో, సుఖసంతోష్లతో జీవించాలని 
మనస్పారితాగా భగవంతుని ప్రిథాస్తా. ఈ కార్యక్రమంలో పెడన నియోజకవర్ ప్రజలు, 
జనసైనికులు, మరియు జనసేన పార్టీ నాయకులు పాల్్నానిరు.

అమలాపురిం 7వ వారుడులో నా సేన కోసిం నా వింతు
శతఘ్ని న్్యస్: కోనసీమ జిలాలా, జనసేన పార్టీ 
“నా సేన కోసం నావంతు” కార్యక్రమంలో 
భాగంగా క్రౌడ్ ఫండింగ్ కార్యక్రమానిని 
అమలాప్రం అసెంబీలా నియోజకవర్ం 
జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జ్ శెట్టీ బతుతాల రాజబాబు 
ఆద్శాల మేరకు అమలాప్రం 7వ వారుడు లో 

సామూహికంగా నిరవాహించారు జనసైనికులు తమ తమ మొబైల్ నుంచి పార్టీ స్చించిన 
న్ంబరుకు ఫ్న్ పే చేసారు. ఆ వారుడులోలా ప్రతి ఇంట్కి వళ్లా పార్టీకి సహకరించాలని, పార్టీ 
ని నిరా్మణాత్మకంగా నడిపించడానికి నా సేన కోసం నా వంతు కార్యక్రమంలో అందరూ 
భాగసావాములు కావాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ కౌనిస్లరులా గండి 
ద్వి హారిక సావామి(7వ వారుడు), గలకోట్ విజయ లక్ష్మి వాసు(9వ వార్డు), నలలా వరలక్ష్మి, 
దంగేట్ శ్రీహరి, తికి్కరెడిడు రాంబాబు, బసవ కృష్ణ, నలలా శ్రీను, తికీ్కరెడిడు రాజ్, ఆకుల 
రమేష్, మారెళ్ళ షనుని, బోనం శ్రీను, కూన సోమేష్, కామిశెట్టీ దలీప్, గారపాట్ సాయి, 
నామన శ్రీధర్, మారెళ్ళ వంకట్ష్, నామన ప్రసాద్, తికా్కయ శవాంత్, బోనం సావామి, 
జనసేన పార్టీ నాయకులు, జనసైనికులు, వీర మహిళలు పాల్్నానిరు.

జనసైనిక్డికి మనోధైరాయుని్నచిచిన
 ఆచింట జనసైనిక్లు

శతఘ్ని న్్యస్: ఆచంట నియోజకవర్ం, పెనుగండ 
మండలం ఆపద ఎక్కడ ఉంట్ అక్కడ నేనునానిను అనే 
జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను అనుసరిస్తా పవన్ 
కళ్్యణ్ యొక్క ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్తానని 
నకా్కవారిపాలం గ్రామం అందులో భాగంగా త్మరాడకు 
చెందన చికా్కల సురేష్(25) తన యొక్క రెండు కిడీనిలు 
దెబబుతిని అనారోగ్యంగా ప్ణాపాయసిథాతిలో ఉనానిరు. 
వారికి బుధవారం 8000/- రూపాయలు జనసైనికులు 
అందరూ తమవంతు అరిథాక సహయంచేసి సురేష్ యొక్క 
ఫ్్యమిలికి మేము ఉనానిము అనే భరోసా ఇవవాడం జరిగంద.

నా సేన కోసిం నా వింతు కారయుక్రమింలో ప్రత్ ఒకకురూ 
భాగస్్వమయుిం అవా్వల: మాకినీడి శేషుక్మార

శతఘ్ని న్్యస్: కాకినాడ జిలాలా, పిఠాప్రం పటనింలో సాథానిక రామ ట్కీస్ రోడుడు 4వ 
వారుడు నందు ప్ణ్యమంతుల స్ర్యనారయణ మూరితా, మేళం బాబీ ఆధవార్యంలో పిఠాప్రం 
జనసేన పార్టీ ఇంచారిజ్ మాకినీడి శేషుకుమారి పర్యట్ంచి జనసేన పార్టీ సిదా్ధంత్లను, 
ఆశయాలను, కౌలు రైతులకు అందసుతానని సాయం కోసం, ప్రజలకు వివరించి నా సేన 
కోసం నా వంతు కార్యక్రమంలో వారిని కూడా భాగసావామ్యం చేదాదేమని పిఠాప్రం 
పటటీణం 4వ వారుడులో ఇంచారిజ్ శేషుకుమారి మాట్లాడుతూ… జనసైనికులు, వీర 
మహిళలతో మీ బాధ్యతగా మీతో తోచిన 10 రూ. నుంచి అమంట్ ను పార్టీకి డొనేట్ 
చేయండి, అలాగే మీ ఫ్ండ్స్ అండ్ ఫ్్యమిలీ అందరితో కూడా తోచిన అమంట్ డొనేట్ 
చేయించమని పిలుప్నిచాచిరు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్ణ్యమంతుల స్ర్యనారయణమూరితా, 
మేళం రామకృష్ణ, మాజీ కౌనిస్లరులా వేణు నారాయణరావు కర్రీ కాశీ విశవానాథ్, పబీబురెడిడు 
దురా్ ప్రసాద్, బుర్రా స్ర్యప్రకాష్, బంటపలిలా ప్రసాద్, గలలాపలిలా గంగ, నామా శ్రీకాంత్, 
కొనమాచలి దురా్ప్రసాద్, నామా సాయిబాబు, జనసైనికులు నాయకులు వీర మహిళలు 
తదతరులు పాల్్నానిరు.

పిఠాపురం జనసేన ఆధ్వర్ంలో 
‘నా సేన కోసం నా వంతు‘

శతఘ్ని న్్యస్: పిఠాప్రం, జనసేన అధినేత పవన్ కలా్యణ్ పిలుప్కు సపాందస్తా, 
పిఠాప్రం నియోజకవర్ నాయకులు వనాని జగదీష్ నియోజకవర్ వా్యపతాంగా 
నిరవాహిసుతానని డిజిటలైజేషన్ విరాళ్ల సేకరణ కార్యక్రమం మంగళవారం రాయవరంలో 
నిరవాహించడం జరిగనద. అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ప్ట్టీనరోజు నాట్ నుండి డిసటీలైజేషన్ 
విరాళ్ల కార్యక్రమానిని నిరవాహిసుతానని వనాని జగదీష్ ఈ కార్యక్రమం నిరవాహిసుతానని ప్రతి 
చోట్ 1001 రూపాయి త్ను ముందుగా డొనేట్ చేస్తా సహసభ్్యలకు స్ఫూరితాగా 
నిలుసుతానానిరు. ఇపపాట్క ఈ కార్యక్రమంలో పిఠాప్రం పటటీణం, త్డిపతితా, విరవ, 
మంగతురితా, మలలాం, జలూలారు, రాపరితా, కుమరప్రం, ఎఫ్.కె పాలం గ్రామాల జనసైనికులను 
వీర మహిళలను భాగసావాము్యలను చేశారు. రాజకీయాలలో మారుపా కోసం భావితరాల 
భవిష్యత్ కోసం ప్రయాణం చేసుతానని జనసేన పార్టీకి బాసటగా నిలిచే ప్రయతనింతో 
‘మా జనసేన కోసం మా ఊరి వంతు’ అనే నినాదంతో ఇద మన బాధ్యత అనే భావన 
పెంపంద్ల, పిఠాప్రం నియోజకవర్ వా్యపతాంగా అనిని గ్రామాలోలా జనసైనికులను, వీర 
మహిళలను జనసేన సానుభూతిపరులతో పాట ఈ కార్యక్రమాలలో ఉభయగోదావరి 
జిలాలాల ర్జనల్ మహిళ్ కోఆరిడునేటర్ చలాలా లక్ష్మి, ఉమ్మడి తూరుపాగోదావరి జిలాలాల 
అధికార ప్రతినిధి తోల్ట్ శర్ష మరియు పలువురు జనసేన నియోజకవర్ నాయకులను 
భాగసావాములను చేసుతానని వనాని జగదీష్ కృష్కి ప్రతీ చోట విశేష సవాందన లభిసుతాందని 
తెలిపారు. గతంలో కూడా పార్టీ పిలుప్ ఇచిచిన క్రియాశీలక కార్యకరతాల భద్రత భీమాను 
రాష్ట్రవా్యపతాంగా అత్యధిక సభ్యత్వాలు చేసిన వారిలో ఒకరిగా నిలిచి, ఒక టీం వర్్క 
తో అత్యధిక సభ్యత్వాలు చేయించడం జరిగంద. ఈ విధంగా పార్టీకోసం నిరంతరం 
శ్రమిసుతానని వనాని జగదీష్ ని గమనిసుతానని సాథానిక జనసైనికులు నియోజకవర్ ప్రజలు 
మొటటీమొదట్సారిగా పిఠాప్రం నియోజకవర్ంలో జనసేన పార్టీ నుంచి అందరినీ 
కలుప్కుపోయే నాయకతవాం కనిపిసుతాందని అభిప్యపడుతునానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు, వీర మహిళలు 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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20 వ వారుడులో పలు కారయుక్రమాలక్ శింక్స్థాపన చేసిన 
జనసేన కౌనిసిలర్

శతఘ్ని న్్యస్: అమలాప్రం 
ప్రపాలకసంఘం 20వారుడు,జె ఎన్ 
ప్రపాలక ఉ ననిత పాఠశాలలో నాడు 
-నేడు రెండో విడత భాగంలో, కోట్ 
మూడు లక్షలతో తొమి్మద అదనప్ 

గదులు నిరా్మణం కోసం ప్రపాలక చైర్ పరస్న్ రెడిడు సత్య నాగేంద్రమణి 
20వ వారుడు జనసేన కౌనిస్లర్ తికా్క సత్యలక్ష్మి చేతుల మీదుగా శంకుసాథాపన 
కార్యక్రమం జరిగంద. అనంతరం ప్రపాలక సంఘం 20వ వారుడులో జనసేన 
కౌనిస్లర్ తికా్క సత్యలక్ష్మి సిసి డ్రైన్ కు శంకుసాథాపన చేసారు. ఈ సందర్ంగా 
కౌనిస్లర్ సత్యలక్ష్మి మాట్లాడుతూ వారుడులో కొంకాపలిలా, ఏ వి ఆర్ నగర్, 216 
హైవేకి ఆనుకొని ఉనని డ్రైనేజ్ ను, సుమారుగా నాలుగు లక్షల రూపాయలతో 
సీసీ డ్రైన్ గా మారుపా చేసుతాననిటటీ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రపాలక 

సంఘ వైస్ చైరె్మన్ రుద్రరాజు వంకటరాజు(నాని రాజు), కౌనిస్లరులా మటటీపరితా నాగేంద్ర, సంసాని బులి 
నాని, నాగారప్ వంకట్శవారరావు, స్్కల్ విదా్య కమిటీ చైర్మన్ మంచి కంట్ వంకట్శవారరావు, వైస్ 
చైర్మన్ సిహెచ్ భారతి, మునిస్పల్ ఏఈ హేమంత్, ఎమినిటీ సెక్రటరి సిహెచ్ నందీశవార్, పాఠశాల 
ప్రధానోపాధా్యయులు కె.ఘన సత్యనారాయణ, ఎడు్యకషనల్ సెక్రెటర్ తరుణ్, సి ఆర్ పి ఎం అన్ష 
మరియు పాఠశాల కమిటీ సభ్్యలు, ఉపాధా్యయులు పాల్్నానిరు.

పాత రావిచెర్లలో అన్నదాన కారయుక్రమానికి ముఖయు అత్థిగా 
అమ్్మశెట్టి వాసు

శతఘ్ని న్్యస్: న్జివీడు నియోజకవర్ం, 
పాత రావిచెరలా గ్రామంలో వినాయక నవరాత్రుల 
సందర్ంగా జరిగన అననిదాన కార్యక్రమానికి 
ముఖ్యఅతిథిగా జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదరిశి 
అమి్మశెట్టీ వాసు హాజరవడం జరిగంద. అమి్మశెట్టీ 
వాసు కి గణేష్ ఉతస్వ కమిటీ, జనసైనికులు, 
గ్రామసుథాలు, మహిళలు ఘనసావాగతం పలికారు. 
ఈ సంధర్ంగా ప్రత్్యక పూజ కార్యక్రమం 
నిరవాహించి అమి్మశెట్టీ వాసుకి తీరథా ప్రసాదాలు 
అందచేశారు. 7 సంవతస్రాలుగా గణపతి 
నవరాత్రులు చేసుతాననిటలా కమిటీ సభ్్యలు 
అమి్మశెట్టీ వాసుకి తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి కృష్్ణజిలాలా అధికార 

ప్రతినిధి మర్దు శవరామకృష్ణ, న్జివీడు, చాట్రయి, ఆగరిపలిలా మండల జనసేన పార్టీ అద్యక్షులు 
యర్ంశెట్టీ రాము, ఆరెలిలా కృష్ణ, జలస్త్రం పవన్, మండల కార్యదరిశిలు చెరుకుపలిలా కిషోర్, విజయవాడ 
రూరల్ మండలం ప్రధాన కార్యదరిశి లంక సురేష్, తోట మల్లాశవారరావు, కొననింగుంట రాంబాబు, 
పగడాల దురా్రావు, తోట బలరామ్, కస్తారి అశోక్, వీర మహిళలు రామిశెట్టీ త్జసివాని, నవ్య, రావిచెరలా 
జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

‘నా సేన కోసిం నా వింతు’ బాలయుిం రాజేష్ 
రూపాయలు 11000/- విరాళిం

శతఘ్ని న్్యస్: అనంతప్రం జిలాలా జనసేన 
పార్టీ సంయుకతా కార్యదరిశి బాల్యం రాజేష్ జనసేన 
పార్టీకి తన వంతు బాధ్యతగా “నా సేన కోసం 
నా వంతు” మొదట్గా 1000 రూపాయలు, 
రెండవసారి 10,000 రూపాయలు ( మొతతాం 

11 వేల రూపాయలు ) జనసేన పార్టీకి విరాళం 
పంపించడం జరిగంద. ప్రసుతాత పరిసిథాతులలో ఒక 
రాజకీయ పార్టీని నడపాలంట్ ఎంతో ఖరుచితో 
కూడుకునని వ్యవహారం అని పవన్ కళ్్యణ్ తన 

సినిమాల దావారా వచిచిన మొత్తానిని తన కోసం ఉపయోగంచ్కోకుండా 
జనసేన పార్టీక ఖరుచి చేసుతానానిరు. ఆత్మహత్య చేసుకునని రైతుల కుటంబానికి 
లక్ష చొప్పాన మొతతాం 30 కోటలా ఇవవాడం జరుగుతుంద అని, అలాగే ప్రజ్ 
సమస్యలు పోరాటం కోసం చేసుతానని జనవాని మొదలైన కార్యక్రమాలు 
నిరవాహించాలి అంట్ ఎంతో ఖరుచితో కూడుకుననిద అని జనసేన 
పార్టీ ఆరిథాక వృష్టీ సాధించడం దావారా మరినిని ప్రజలకు ఉపయోగపడే 
కార్యక్రమాలు సమాజ సేవ చేసే అవకాశం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
కి ఉంటంద అని తెలుసుకొని మొతతాం 11,000 రూపాయలు జనసేన 
పార్టీకి విరాళం ఇవవాడం జరిగంద. మరింత మంద జనసేన నాయకులు, 
కార్యకరతాలు, పవన్ కళ్్యణ్ అభిమానులు పార్టీ జనసేన పార్టీ భూతిపరులు 
ఈ 7288040505 న్ంబర్ కు ఫ్న్ పే, గూగుల్ పే పేటీఎం, దావారా 
పార్టీకి విరాళ్లు అందంచాలని తెలియజేశారు.

ప్రభ్త్వ భూమ్ని ఆక్రమ్ించు వారు 
దేశ ద్రోహులు

శతఘ్ని న్్యస్: కారేవాట్ నగరం మండలం, గాజంకి గ్రామ పంచాయతీలో 
అమ్మ వారి గుంటకు అనుకొని ఉనని ప్రభ్తవా భూమిని(1.50 సెంటలా) 
రాజ్ రెడిడు అక్రమంగా ఆక్రమించి అనుభ విసుతానానిడని కారేవాట్ నగరం 
జనసేన మండల ఉపాధ్యక్షులు విజయ్ తెలిపారు. కారేవాట్ నగరం మండల 
తహసీలాదేర్ కు వినతిపత్రం అందంచారు. రాజ్రెడిడు అనుభవంలో ఉనని 
అక్రమ ప్రభ్తవా భూమిని సరేవా చేసి, నిరుపేదలకు ఇళలా పట్టీలు ఇవావాలని 
ఈ సందరబుంగా కోరారు. అలాగే రాజ్రెడిడు పై రెవిన్్య చటటీం ప్రకారం 
కసు నమోదు చేయాలనీ విజఞాపితా చేశారు. ప్రభ్తవా భూమిని ఆక్రమించ్ 
వారు ద్శ ద్హులుగా గురితాంచాలని తెలిపారు. ప్రభ్తవా భూమిని 
ఆక్రమించాలంట్ భయం రావాలని, ఆ విధమైన చటటీం కూడా రావాలని 
అప్పాడే ప్రభ్తవా ఆసుతాలు రక్షించబడుతుందని తెలియజేసారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షులు శోభన్ బాబు, ప్రధాన కార్యదరిశి నరేష్ 
ఉనానిరు.

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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