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'నా సేన కోసం.. నా వంతు', 'రతైు భరోసా'కు రూ.5,55,555 
అందజేసిన యూరప్ జన సనైికులకు అభినందనలు

* జనసేన పి.ఎ.సి. సభ్యులు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు 
శతఘ్ని న్యుస్: యూరప్ ఖండంలో సిథిరపడిన జన సైనికులు సమష్టిగా ఏర్పడి ఇంటికి దూరంగా.. జనసేనాని ఆశయాలకు 
దగ్గరగా.. అనే నినాదంతో ‘నా సేన కోసం.. నా వంతు..’, ‘రైతు భరోసా’ కోసం రూ.5,55,555 జనసేనకు విరాళంగా 
అందజేయడం అభినందనీయమని జనసేన రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ సభ్యుడు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు గారు స్పషటిం చేశారు. 
ప్రపంచవ్యుప్ంగా వివిధ దేశాలోలో సిథిరపడి ఉనని తెలుగు వ్రు మాతృ భూమిపై ప్రేమతో, శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారి మీద అభిమానంతో 
జనసేన పార్టికి అండగా నిలబడుతునని ప్రతీ ఒక్కరి నమ్మకానిని నిలబెడతామని వెలలోడించారు. విరాళం సమకూరిచిన వ్రిలో 
రవికృష్ణ యర్ంశటిటి, ప్రతాప్ రేపల్లో, రాజు గరగ, జ్యుతి దల్వాయి, ఫణి కొండా, నరేష్ మేళం ముఖయు పాత్ర పోష్ంచారు.

శ్రీ నరంద్ర మోదీకి జన్మదిన శుభాకంక్షలు
శతఘ్ని న్యుస్:  గౌరవనీయ ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారికి జనసేన పార్టి అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ 
ఒక ప్రకటనలో హృదయపూరవాక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దేశానికి వరుసగా రండుసారులో ప్రధాన 
మంత్రిగా, గుజరాత్ రాష్ట్రానికి నాలుగుసారులో ముఖయుమంత్రిగా పని చేసిన అజేయ రాజకీయ విజయుడు శ్రీ 
నరేంద్ర మోదీ గారు. ఒక సాధారణ దిగువ మధయుతరగతి కుటంబంలో పుటిటిన ఒక సామాన్యుడు అసామానయుమైన 
భారతదేశపు ప్రధాన మంత్రిగా నిలిచారంటే ఆ రాజకీయ ప్రయాణం ఎంత సంకిలోషటిమైనదో మనం ఊహంచవచ్చి. 
ముఖయుమంత్రిగా గుజరాత్ రాష్ట్రానిని అగ్రగామిగా నిలిపిన ఆయన దార్శనికత, ప్రధాన మంత్రిగా కిలోషటిమైన, 
సునినితమైన అంశాలపై తీసుకునని నిర్ణయాలు ఆయనన్ రాజకీయవేత్గా అగ్రపథాన నిలిపాయి. పెద్ద నోటలో 
రద్్ద, జీఎస్టి అమలు, కాశ్్మర్ కు సంబంధంచిన 370 అధకరణం, ట్రిపుల్ తల్క్ రద్్దలు, పౌరసతవాం సవరణ 
చటటిం, జాతీయ పౌర జాబితా అమలు వంటివి సాహసోపేత నిర్ణయాలుగా చెప్పవచ్చి. భారతీయ ఔననితయుం, 

సంస్కృతి పరిరక్షణకు ఆయన చేసు్నని కృష్ కొనయాడతగినది. ప్రధాన మంత్రిగా ఆయన మరినిని విజయాలు సాధంచాలని, ఆయన నాయకతవాంలో భారత్ అగ్రగామి 
దేశంగా వెలుగందాలని కోరుకుంటనానిన్. శ్రీ మోదీ గారికి ఆ భగవంతుడు సంపూర్ణ ఆయురారోగాయులు ప్రసాదించాలని ప్రారిధిసు్నానినని జనసేనాని అనానిరు.

జనసేన పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయేంలో 
తెలేంగాణ విమోచన దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యుస్:  హైదరాబాద్, తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ సందర్ంగా జూబ్లోహల్్స ప్రశాశన్ నగరోలో గల జనసేన పార్టి కంద్ర కారాయులయంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర 
ఇంచార్జ్ నేమూరి శంకర్ గౌడ్ మరియు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జనసేన పార్టి అదయుక్షులు రాధారం రాజలింగం పాల్్గని జాతీయ జండాని ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఈ 
సందర్ంగా ఇరువురు మాట్లోడుతూ ముంద్గా తెలంగాణ ప్రజలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర విమోచన దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఆనాడు నవ్బుల అండదండలతో 
తెలంగాణ ప్రజలన్ మరియు మహళలపై అఘాయితాయులు చేసిన రజాకారలో పై పోరాడి అమరవీరులైన చాకలి ఐలమ్మ, దొడలో కొమరయయు మరియు ఇతరపోరాట వీరులన్ 
స్మరించ్కుంటూ వ్రికి జ్హారులో తెలిపారు. ప్రసు్తం తెలంగాణ రాష్ట్ర మరియు కంద్ర ప్రభ్తావాలు రాబోయే ఎనినికలని దృష్టిలో పెటటికుని ఓటలోకై హడావుడి చేయడం 
బాధాకర విషయమని ఇకనైనా అధకారికంగా ప్రకటించి రాబోయే రోజులోలో తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ్నిని ఘనంగా చేయాలని అనానిరు. అదేవిధంగా జనసైనికులు 
ప్రతి డివిజనోలో మరియు ప్రతి గ్రామములో ఘనంగా చేసుకోవ్లని సూచించారు. ఈ కారయుక్రమంలో తెలంగాణా జనసెనపార్టి ఇంచార్జ్ నేమూరి శంకర్ గౌడ్, గ్రేటర్ 
హైదరాబాద్ జనసేన పార్టి అదయుక్షులు రాధారం రాజలింగం, తెలంగాణా జనసేన పార్టి విదాయురిధి విభాగ అదయుక్షులు సంపత్ నాయక్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కమిటీ సెక్రటర్ 
మండలి దయాకర్ కూకట్పలిలో నియోజకవర్గం జనసేన పార్టి డివిజన్ ప్రెసిడంట్ లు కొల్లో శంకర్, వెంకటేశవారరావు, నాగరాజు, జనసేన వీరమహళలు మరియు గ్రేటర్ 
హైదరాబాద్ జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.
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“మహాపాదయాత్రకు జనం నీరాజనం”
జనంకోసం జనసేన – మహాపాదయాత్ర 26వ రోజు
శతఘ్ని న్యుస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, స్తానగరం మండలం, రఘుదేవపురం గ్రామంలో జనంకోసం 
జనసేన – మహాపాదయాత్ర 26వ రోజులో భాగంగా గ్రామంలో కారయుక్రమానికి ప్రజల జననీరాజనంతో ముంద్కు 
సాగింది. జనసేన నాయకురాలు మరియు జనసేన నా సేన కోసం నా వంతు కో ఆరిడినేటర్ శ్రీమతి బతు్ల వెంకటలక్ష్మి 
ఆధవారయుంలో జరిగిన పాదయాత్రలో జనసేన అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ ఆశయాలన్, సిదాధింతాలన్ గ్రామంలోని 
ప్రజలకు వివరిసూ్ తుగలోక్ పాలనతో రాష్ట్ర ప్రగతిని అధోగతి పాలు చేసిన ఈ వైస్పీ సరా్కన్ ని రాష్ట్రం న్ండి 
తరిమికొట్టిలని, దానికి ప్రజలందరూ సహకరించి ఈసారి జనసేన పార్టిని ఆశ్రవాదించాలని, జనసేన అధనేత పవన్ 
కళ్యుణ్ కి ఒక అవకాశం ఇచిచి జనసేన ప్రభ్తావానిని సాథిపించాలని, గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరిని అభయురిథిసూ్ జనసేన 
విధానాలు ముద్ంచిన కరపత్రాలు పంచడం జరిగింది. ఈ కారయుక్రమంలో బైలపూడి శ్రీన్, సిరిపరపు రాంబాబు, శివ, చవితిన కిరణ్, చొకా్కకుల నారాయణ, పొదలపు రవీంద్ర, 
గడి ద్రా్గ ప్రసాద్, గడి అప్పనని, గడి వినోద్, బోలలోం శివ, ముతాయుల హర్ష్, తోట సూరయు మణికంఠ, బడిరడిడి ద్రా్గ ప్రసాద్, హేమ మణికంఠ, వీర మహళలు, నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

ఫరిజల్లిపేట గ్రామంలో ‘నా సేన కోసం నా వంతు’
ఫరిజలిలోపేటలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యుస్:  రాజానగరం, జనసేన అధనేత పిలుపుమేరకు పార్టిని బలోపేతం చేసేంద్కు జనసేన పార్టి ప్రతిష్టటిత్మంగా ప్రారంభించిన ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కారయుక్రమంలో 
భాగంగా ఫరిజలిలోపేట గ్రామంలో నా సేన కోసం నావంతు కారయుక్రమం విజయవంతంగా జరిగింది. అనంతరం ఫరిజలిలోపేట గ్రామానికి చెందిన సూమారు 100 మంది రాజానగరం 
జనసేన నాయకులు బతు్ల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి బతు్ల వెంకటలక్షీ ల ఆధవారయుంలో జనసేన పార్టిలోకి చేరడం జరిగింది. పార్టిలో న్తనంగా చేరిన కారయుకర్లు నాసేన నావంతు 
కారయుక్రమంలో భాగంగా జనసేన పార్టికి విరాళ్లు ఇచిచి అమ ఔదారాయునిని చాటకునానిరు. ఈ కారయుక్రమంలో నాతిపాము దొరబాబు, పల్లో ధనలక్ష్మి, యర్ంశెటిటి శ్రీన్, పాలచరలో 
రాజారావు, గల్లో రంగా, బులిలోంకుల లోవరాజు, పిడుగు సురేష్, అరిగెల రామకృష్ణ, మాదిరడిడి బాబులు, వీరభద్రరావు, కవల శ్రీరామ్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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తగరపు శ్రీనివాస్ అధ్వర్ంలో 
జాతీయ జండా ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యుస్: ఉమ్మడి కర్ంనగర్ జిల్లో, 
హుసానిబాద్ నియోజకవర్గంలో తెలంగాణ 
విమోచన దినోత్సవం సందర్ంగా 
జనసేన పార్టి నియోజకవర్గ నాయకులు 
తగరపు శ్రీనివ్స్ జాతీయ జండాన్ 
ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్ంగా తగరపు 
శ్రీనివ్స్ మాట్లోడుతూ రాచరిక వయువసథి 
న్ండి తెలంగాణ సమాజం ప్రజాసావామిక 
వయువసథిలోకి రావడానికి కృష్ చేసినా 
తెలంగాణ సాయుధ పోరాటయోధులన్ 

స్మరించ్కోవ్లనానిరు. ఈ కారయుక్రమంలో మండల నాయకులు మల్లోల సంతోష్, నేవూరి 
పవన్, కొంకటి రాజేష్, మొలుగూరి శ్రీధర్, చెంచల గణేష్, కొంకటి కిరణ్ తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

కందుల దుర్గేష్ కు జన్మదిన శుభాకంక్షలు 
తెలిపిన మోటూరి కనకదురగే వంకటేశ్వరరావు

శతఘ్ని న్యుస్: ఉమ్మడి 
తూరు్పగోదావరి జిల్లో జనసేన 
పార్టి అధయుక్షులు కంద్ల ద్రే్గష్ 
పుటిటినరోజు సందర్ంగా 
శనివ్రం రాజమండ్రిలో 
వ్రి సవాగృహం నంద్ 
చిందాడగరువు జనసేన పార్టి 
ఎంపిటిసి మోటూరి కనకద్ర్గ 

వెంకటేశవారరావు మరియు ఏడిద పలలోంరాజు ఆయనిని మరాయుదపూరవాకంగా కలిసి బొక 
ఇచిచి పుటిటినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

ప్రజలకు మెరుగైన సౌకర్యూలు అందంచడమే మా లక్ష్ం
ఎనోని సంవత్సరాలుగా నీళ్ళ కోసం పడిగాపులు కాసు్నని ఎనిమిదో వ్రుడిలోని దక్షిణ గడడి 
బజారు ప్రాంత ప్రజలకు కౌని్సలర్ అంబటి సుధారాణి సావామి చొరవతో తీరిన కష్టటిలు.
శతఘ్ని న్యుస్: గుంటూరు, ఎనినికల ప్రచారంలో ప్రజల న్ంచి అందిన వినతులు 
అనినిటికీ ఒకొ్కక్కటిగా పరిష్ట్కరం చేసే విధంగా కృష్ చేసు్నానిమని ముఖయుంగా మహళలు 
ఎద్ర్కంటనని నీటి సమసయు పై ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టిమని అంద్లో భాగంగానే 
దక్షిణగడడి మహళలు ఎద్ర్కంటనని నీటి సమసయున్ కౌని్సల్ సమావేశాలోలో ఏకరువు పెటిటి 
శాశవాత పరిష్ట్కరం చూపాలని పటటి బటిటి మర్ బోర్ వెల్ ఏరా్పటకు కృష్ చేశామనానిరు. 
బోరవాల్ ఏరా్పట యొక్క ఆవశయుకతన్ తెలియజేయగానే మా ప్రతిపాదనన్ ముంద్కు 
తీసుకువెళ్లోల్ చరయులు చేపటిటిన నగర పంచాయతీ కమిషనర్ శ్రీవిదయు, చైర్మన్ లకు 
ధనయువ్దాలు తెలియజేశారు. ఇవే కాకుండా వ్రుడిలో అనేక సమసయులు నెలకొని ఉనానియని 
వ్టిని కూడా కౌని్సల్ సమావేశాలోలో ప్రసా్వించి తవారితగతిన పరిష్ట్కర మార్గం చూపేల్ 
చరయులు తీసుకుంట్మని అనానిరు. ఎనినికలోలో మాత్రమే రాజకీయం చేయాలని అనంతరం 
అభివృదిధి ధ్యుయంగా పని చేయాలని ఆమె ఆకాంక్షించారు.

భూలకిష్మికి వదై్య ఖర్చుల నిమితం్ లక్ష రూపాయల చెక్ 
అందజేసిన బత్ుల దంపతులు
శతఘ్ని న్యుస్: రాజమహేంద్రవరం, ఎలలోపు్పడూ నిరంతర సేవ్ కారయుక్రమాలు జరిపే 
జైన్ సేవ్   సమితి వ్రు ప్రపంచ వ్యుప్ంగా భార్ సాథియిలో రక్దాన శిబిరాలన్ ఏరా్పట 
చేశారు.  వ్టిలో భాగంగా రాజమహేంద్రవరంలో ఏరా్పట చేసిన రక్దాన శిబిరంలో 
జనసేన నాయకులు బతు్ల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి బతు్ల వెంకటలక్ష్మి పాల్్గనడం 
జరిగింది. ఈ కారయుక్రమానిని ఉదేధిశించి బతు్ల ప్రశంగిసూ్.. రక్దానం చేయడానికి 
ముంద్కు వచిచిన వ్రిని ప్రత్యుకంగా అభినందించారు. ఇంత భార్సాథియిలో రక్దాన 
శిబిరానిని ఏరా్పట చేసిన జైన్ సేవ్ సమితి సభ్యులకు పేరు పేరునా కృతజ్ఞతలు 
తెలియజేశారు. రక్దానం యెక్క ఆవశయుకతన్ సభా ముఖంగా వివరించారు. బోన్ 
మాయురో వలన బాధపడుతునని చినానిరి రాజా భూ లక్ష్మీ కి వైదయు సహాయ నిమిత్ం లక్ష 

రూపాయలన్ అందిసా్నని బతు్ల బలరామకృష్ణ స్తానగరం మండలం నా సేన నా వంతు కారయుక్రమంలో హామీ ఇవవాడం జరిగింది. ఇచిచిన మాట ప్రకారం శనివ్రం 
ఉదయం రాజమహేంద్రవరంలో జైన్ సేవ్   సమితి వ్రు ప్రతిష్టటిత్మకంగా ఏరా్పట చేసిన రక్దాన శిబిరంలో చినానిరి కుటంబానికి లక్ష రూపాయల చెకు్కని అందించిన 
రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతు్ల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి బతు్ల వెంకటలక్ష్మి దంపతులు. అనంతరం బతు్ల బలరామకృష్ణ మాట్లోడుతూ… పాప 
వైదాయునికి సంబంధంచిన అనిని విషయాలన్ సవాయంగా పరయువేక్షిసు్నానిమని.. చినానిరి తందరోలోనే కోలుకోవ్లని ఆశిసూ్… జనసైనికులు, సేవ్ దృక్పథం ఉననివ్రంతా 
అందరూ చినానిరి కుటంబానికి అండగా నిలవ్లని పిలుపునిచాచిరు. ఈ కారయుక్రమంలో జనసేన నాయకులు పుణయుక్షేత్రం బాబులు, బదిరడిడి దొరగారు, కర్రి దొర, అడాడిల 
దొర, అడాడిల ద్రా్గప్రసాద్, బోయిన వెంకటేష్, అడాడిల శ్రీనివ్స్, యర్ంశెటిటి శ్రీన్, వేగిశెటిటి రాజు, నాదిపాము దొరబాబు, అరిగెల రామకృష్ణ, పాత వెలుగుబంద గోపాలం, 
గంగిశెటిటి రాజేంద్ర, చికి్కరడిడి ముని ప్రసాద్, తోట అనిల్ వ్సు తదితర నాయకులు వీర మహళలు జనసైనికులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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


ఆదివారం, 18 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కశెట్టి వంకట జగన్ బాబు సన్్మన కర్క్రమంలో 
ఇమ్మడి కశీన్ధ్

శతఘ్ని న్యుస్: ప్రకాశం జిల్లో, తరులోపాడు గ్రామం నంద్ కశెటిటి వెంకట జగన్ బాబుకి జిల్లో ఉత్మ 
ఉపాధాయుయ అవ్రుడి గ్రహీత కారయుక్రమానికి ముఖయు అతిథిగా హాజరైన జనసేన పార్టి మారా్కపురం 
నియోజకవర్గ ఇంఛార్జ్ ఇమ్మడి కాశ్నాధ్. ఈ కారయుక్రమంలో తరులోపాడు మండల అధయుక్షులు చేతుల 
శ్రీనివ్సులు, రతని కుమార్, శిరిగిరి శ్రీనివ్సులు, సురే సువర్ణ, తోటి ఉపాధాయుయులు మరియు 
జనసేన పార్టి నాయకులు, కారయుకర్లు పాల్్గనానిరు.

ఆసుపత్రిని పరిశీలించిన జనసేన న్యకులు
సంగర్యకండ మండల ప్రజల ఫిర్యూదు మేరకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని పరిశీలంచిన జనసేన నాయకులు, 
జనసైనికులు మరియు వీర మహిళలు.
ఆసుపత్రికి వైదుయూలు ర్కుండానే వచిచినట్టు రికార్డ్ నమోదు.
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో సరయిన సదుపాయలు లేక రోగులను ప్రక్క మండలంలో ఉనని ప్రభుత్వ 
ఆసుపత్రిలకు పంపిసుతునని విధానం.
శతఘ్ని న్యుస్: కొండపి, జనంకోసం జనసేన కారయుక్రమంలో భాగంగా శనివ్రం సింగరాయకొండ 
మండలంలో ప్రభ్తవా ఆసుపత్రిని పరిశ్లించడం జరిగినది. ప్రభ్తవా ఆసుపత్రిలో కనీసం 
ఓపి లేకపోవడం, ఆసుపత్రికి కనీసం గరి్ణీలు సైతం పోవ్లనాని కూడా భయభ్ంతులకు 
గురవుతునానిరు. కారణం కనీసం ఎక్్సరే లేకపోవటం ఆపరేషన్ థియేటర్ బాగా లేకపోవడం 
కావ్లి్సనటవంటి ఎకివాపె్మంట్ లేకపోవడం అని డాకటిర్ చైతనయు తెలియపరిచడం జరిగింది. విధ 
నిరవాహణలో ఉండవలసిన డాకటిరులో, డాకటిర్ అయిన హరిత సుమారు వ్రం రోజుల న్ంచి విధులలో 
లేకపోయినప్పటికీ కూడా రికారుడిలో సైతం ఉననిటలోగా సంతకాలు పెటటిడం ఇది పరిపాటిగా 
జరిగిపోతుననిటవంటి విధానం. అదేవిధంగా డంటల్ డాకటిర్ అయినటవంటి శ్రీధర్ రూమ్ కి 
తాళ్లు వేసి ఉండటం, నరు్సలు సైతం విధులు హాజరుకాకుండా హాజరైనటలోగా రికారుడిలు 
పొందపరుసు్నానిరు. వచిచిన హెడ్ నరు్స వ్ణీ లేకుండా వ్రి వయుకి్గత పన్లమీద బయటకి వెళలోటం 
ఈ విషయంపై నిరలోక్షష్ం వహసు్నని డాకటిరులో, అదేవిధంగా ఏ వ్రుడిలో ఏ డాకటిర్ ఉంట్డో తెలియని 
ద్సిథితి, దానికి కారణం వ్టికి బోర్డిస్ (నేమ్ పేలోట్్స) లేకపోవడం, కనీసం బాత్ంలో కూడా 
నిరుపయోగంగా ఉనానియి. నరు్సలు సైతం వివరణ అడిగినంద్కు చెప్పడానికి నిరాకరిసు్నానిరు. 
పేషంటలోకు కరంట వసతులు కూడా లేక ఇబ్ంది పడుతునని పటిటించ్కోకుండా డాకటిరులో నిరలోక్షష్ంగా 
వయువహరిసూ్ వ్రు మాత్రం ఫ్యున్లో వేసుకొని కూరుచినానిరు. దీనిపై పై అధకారులు అయిన 
డిహెచ్ఎంఓ రాజయులక్ష్మి రికారుడిలు పరిశ్లించి నిరలోక్షష్ంగా వయువహరించిన ప్రభ్తవా ఆసుపత్రి 
సిబ్ంది మీద చరయులు తీసుకోవల్ననిని జనసేన పార్టి న్ండి ప్రభ్తావానిని పై అధకారులన్ 
డిమాండ్ చేసు్నానిం. మరియు అదేవిధంగా డిహెచ్ఎంఓ సింగరాయకొండ మండలంలోని 
ప్రభ్తవా ఆసుపత్రిని సందరి్శంచి 30 పడకల ఆసుపత్రిగా పూరవా వైభవం తీసుకువచిచి 30 పడకల 
ఆసుపత్రిగా కావ్లి్సన డాకటిర్ లన్ మరియు నరు్సలన్ మరియు కావలసిన వైదయు పరికరములన్ 
ఇవవావలసిందిగా కోరుచ్నానిమని, సింగరాయకొండ మండలంలో పది పంచాయతీలు ఉనానియి, 
ఫ్యుకటిర్లు పెద్దవి మూడు ఉనానియి, ఫ్యుకటిర్కి వలస కారి్మకులు జీవనోపాధ నిమిత్ం ఇక్కడ జీవనం 
కోనసాగిసు్నానిరు. అదేవిధంగా 10 గ్రామపంచాయతీలో ఎకు్కవగా పేదవ్రు ఉండటం వలన 
ఈ పేద ప్రజలకు అంద్బాటలో (ప్రభ్తవాం) ప్రభ్తవా ఆసుపత్రిని ముపె్్ప పడకల ఆసుపత్రిగా 
పూరి్ సామరాథిష్నిని ఇచిచి ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడవల్నని జనసేన పార్టి న్ండి విజ్ఞపి్ చేసు్నానిమని 
తెలిపారు.

ప్రజా సమసయాలపై చర్చేంచడానిక 
అసేంబ్లీ  సమావేశాలు నిర్వహేంచాలి: 

రెడ్డి  అప్పల నాయుడు
శతఘ్ని న్యుస్: ఏలూరు, రాష్ట్రంలో పరిపాలన ఉననిట్టి లేనట్టి అని ప్రభ్తావానిని 
పశిచిమ గోదావరి జిల్లో జనసేన పార్టి అధకార ప్రతినిధ మరియు జనసేన పార్టి 
ఏలూరు నియోజకవర్గ ఇంచారిజ్ రడిడి అప్పల నాయుడు విమరి్శంచారు. ఒక 
ప్రక్క అసెంబ్లో సమావేశాలు జరుగుతుంటే అంద్లో ప్రజల సమసయుల మీద 
చరిచించాలే కానీ ఎపు్పడో పాడుపడడి రాజధాని అమరావతి అంశానిని తీసుకువచిచి 
ప్రజలకు సంబంధంచిన అంశాలపై చరచిలన్ ప్రక్కదోవ పటిటించి ప్రజాధనానిని 
ద్రివానియోగం చేసు్నానిరని ప్రభ్తవాం పై మండిపడాడిరు. ఒక ప్రక్క రాష్ట్రంలో 
రోడులో డ్రైనేజీ వయువసథి ప్రజలకు ఉపాధ వంటి అంశాలపై చరిచించకుండా ప్రజలు 
గురవుతునని ఇబ్ంద్లన్ గాలికి వదిలేసి రాష్ట్ర ప్రధాన నాయుయసాథినం ఇచిచిన 
తీరు్పన్ పటిటించ్కోకుండా 3 రాజధాన్ల అంశంపై చరిచించడం ఏమిటని 
రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు రాక నిరుదోయుగులకు ఉపాధ లేక చద్వుకునని చద్వుకు తగ్గ 
ఉదోయుగం చేయలేక ప్రక్క రాష్ట్రాలకు వలస పోతుంటే రాష్ట్ర ప్రభ్తవాం చోదయుం చూసూ్ 
ఉంటందే తప్ప దానిపై ఎటవంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండా ప్రతిసారి నిరవాహంచిన 
అసెంబ్లో సమావేశాలోలో 3 రాజధాన్ల అంశంపై చరచి పెటటిడం అధకార, ప్రతిపక్ష 
పార్టిలు తమ పరపతి కోసం ప్రజల సమసయులిని గాలికొదిలేసు్నానిరని ప్రతిరోజూ రాష్ట్ర 
ఆరిథిక మంత్రి కంద్ర ప్రభ్తవాం దగ్గర చేయిచాచి అపు్పలు చేయడానికి చూపిసు్నని 
శ్రదధి రాష్ట్రంలో ఎటవంటి అభివృదిధి చేయకుండా కవలం సంక్షేమ పథకాలు 
చూపించి ప్రజలన్ మభయు పెటిటి ఓటలో బాయుంకు చెదరకుండా చూసుకుంటనానిరే 
తప్ప రాష్ట్ర ప్రయోజనాలపై దృష్టి సారించకుండా చేసు్నానిరని అల్గే వైఎసా్సర్ 
దూల్హన్ కళ్యుణ పథకం పేరుతో పదవ తరగతి పాసైత్నే ఆ పధకం వరి్సు్ందని 
మరి మిగిలిన వ్రు చద్వులేని వ్రు కళ్యుణం చేసుకోవడానికి అరు్హలు కారా అని 
రడిడి అప్పల నాయుడు ప్రశినించారు. ఈ కారయుక్రమంలో నగర అధయుక్షుడు నగిరడిడి 
కాశ్ నరేష్, సోషల్ మీడియా కో ఆరిడినేటర్ జనసేన రవి, నాయకులు రడిడి గౌర్ 
శంకర్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

సీతంపేటలో రక్తదాన శిబిరం
శతఘ్ని న్యుస్: మనయుం జిల్లో పాలకొండ నియోజకవర్గం స్తంపేట మండలంలో క 
గుమ్మడ గ్రామంలో బేతని హాసి్పటల్ మరియు లయన్్స కలోబ్ ఆధవారయుంలో రక్దాన 
శిబిరం ఏరా్పట చేయడం జరిగింది. ఈ కారయుక్రమానికి స్తంపేట జనసేన 
నాయుకులన్ ఆహావానించడం జరిగింది. ఈ కారయుక్రమ ముఖయు ఉదేశయుం గురించి 
సాయి, శ్రీకాంత్, విశవానాధం, గణేష్, ఉపేంద్ర, సింహాద్ మాట్లోడుతూ… జనసేన 
పార్టికి కుల మత పార్టిలతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరుని ఆద్కోవడమే 
జనసేన అదినాయకులు పవన్ కళ్యుణ్ ఆలోచనలే మా ఆలోచన్లుగా పని 
చేసు్నానిం జనంకోసం జనసేన, ప్రజలు కోసం పవన్ కళ్యుణ్ అని చెప్పడం 
జరిగింది. ఈ కారయుక్రమానికి సహకరించిన స్తంపేట మండలం జనసైనికులు 
అందరికీ మా టీమ్ అందరి తరుపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసు్నానిమని అనానిరు.

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

ప్రమాదంలో చనిపోయిన కుటంబాలకు ఆర్ధికసాయమందించిన మేడ గురుదత్ ప్రసాద్
శతఘ్ని న్యుస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకొండ మండలం శ్రీరంగపటనిం గ్రామానికి చెందిన కళ్కారులు బృందం ప్రమాద ఘటనలో చనిపోయిన బిశెటిటి వీరబాబు, సూరిశెటిటి 
ద్రా్గ, ఆడారి బులలోయయు కుటంబాలకు అండగా రాజానగరం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టి ఇంచార్జ్ మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ ఆరిథిక సహాయంతో ఒకొ్కక్క కుటంబానికి 10,000₹ 
రూపాయల చొపు్పన 30,000₹ రూపాయలు జనసేన పార్టి రాష్ట్ర కారయుదరి్శ గంట సవారూప దేవి మరియు ఉమ్మడి తూరు్పగోదావరి జిల్లో కారయుదరి్శ మైరడిడి గంగాధర్ ల చేతుల మీద్గా 
అందజేయడం జరిగింది. ఈ కారయుక్రమంలో రాజానగరం మండల కనీవానర్ బతి్న వెంకనని దొర స్తానగరం మండల కనీవానర్ కారిచరలో విజయ్ శంకర్ చద్వు ముక్శవారరావు మరియు 
శ్రీరంగపటనిం జనసైనికులు తనీనిరు తాతజీ, అడపా అంజి, దొడిడి అప్పలరాజు, భాన్శంకర్, అతికింశెటిటి శ్రీన్, చలపతి జాన్ ప్రసాద్ పాల్్గనానిరు.

ఆక్సిడెంట్ బాధితులకు అెండగా ఉెంటామని 
భరోసా ఇచ్చిన గెంటా స్వరూప

శతఘ్ని న్యుస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకొండ మండలం శ్రీరంగపటనిం కళ్కారుల బృందానికి 
జరిగిన ఆకి్సడంట్ బాధతులన్ రండవ రోజు పరామరి్శంచిన రాష్ట్ర కారయుదరి్శ శ్రీమతి గంట్ సవారూప 
దేవి. హాసి్పటల్ ఎండీ అయిన డాకటిర్ విజయ్ కుమార్ తో మాట్లోడి పేషంట్్స కండిషన్ తెలుసుకునానిరు. 
నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ మేడా గురుదత్ ఆదేశాల ప్రకారం పేషంట్్స అందరినీ మరక్కసారి కలిసి వ్ళ్ళకి 
ధైరయుం చెపి్ప కుటంబ సభ్యులకి జనసేన పార్టి తరపున అండగా ఉంట్మని తెలియచేశారు.

 “నా సేన కోసం నా వంతు” కు యూరప్ జనసేన జూమ్ సమావేశం
శతఘ్ని న్యుస్: జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యుణ్ పిలుపుమేరకు పార్టిని 
బలోపేతం చేసేంద్కు జనసేన పార్టి ప్రతిష్టటిత్మంగా ప్రారంభించిన 
‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కారయుక్రమంలో భాగంగా జనసేన పార్టి 
‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కారయుక్రమ కమిటీతో యూరప్ జనసేన 
శనివ్రం జూమ్ సమావేశం నిరవాహంచడం జరిగింది. ‘నా సేన కోసం 
నా వంతు’ కమిటీ చైర్మన్ బొంగున్రి మహేందర్ రడిడి ముఖయ్ 
అతిధగా జరిగిన ఈ సమావేశంలో ఆ కమిటి సభ్యులు రుకి్మణి కోట్, 
పసుపులేటి సంజీవ్ మరియు యూరప్ జనసేన నాయకులు పాల్్గనడం 
జరిగింది. ఈ సందర్ంగా ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కమిటీ చైర్మన్ 
బొంగున్రి మహేందర్ రడిడి మాట్లోడుతూ ఎనానిరై సభ్యులు పార్టి 
కోసం చేసు్నని సేవలు అభినందనీయమని మరియు పార్టి బలోపెతం 
కోసం శ్రమిసు్నని ప్రతి ఒక్కరికి ధనయువ్దములు తెలిపారు. జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్యుణ్ పిలుపుమేరకు పార్టిని ఆరిధికంగా బలోపేతం 
చేయడం దావారా పార్టి మరింత బలపడుతుందని, కోటి మందిని ఈ 
కారయుక్రమంలో భాగసావాముయులన్ చేయాలని కోరడం జరిగింది. ఈ 
2024 ఎనినికలు చాల్ ప్రతిష్టటిత్మకమైనవి అని మనం విజయం 
సాధంచాలంటే మరింత కషటిపడాలని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో 
పాల్్గనని సభ్యులు మాట్లోడుతు వ్రు అడిగిన సందేహాలకు ‘నా 
సేన కోసం నా వంతు’ కమిటీ సభ్యులు సమాధానమిచాచిరు. ఈ 
సందర్ంగా ఈ వ్రంలో యూరప్ ఎనానిరై జనసేన తరపున అధనేత 
తలపెటిటిన “రైతు భరోసా యాత్ర” మరియు “నా సేన కోసం నా 
వంతు” లకు రూపాయలు 5,55,555/- విరాళంగా పంపించడం 
జరిగిందని దానికి సంబందించి జనసేన పార్టి పిఏసి సభ్యులు మరియు 
జనసేన నాయకులు కొణిదల నాగబాబు యూరప్ జనసేన టీమ్ న్ 
అభినందించడం జరిగిందని తెలిపారు.

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

గండవరం గ్రామములో న్ సేన కోసం న్వంతు
శతఘ్ని న్యుస్: పొన్నిరు నియోజకవర్గం, చేబ్రోలు మండలంలోని గుండవరం 
గ్రామములో శనివ్రం సాయంత్రం జనసేన పార్టి గ్రామ అధయుక్షుడు చ్కా్క నరేంద్ర 
ఆధవారయుంలో “నాసేనకోసం – నావంతు” కారయుక్రమానికి ముఖయుఅతిథిగా జనసేన పార్టి 
రాష్ట్ర కారయుదరి్శ వడ్రాణం మార్కండేయ బాబు విచేచిసి కారయుక్రమానిని ప్రారంభించడం 
జరిగింది. ఈసందర్ంగా ఆయన మాట్లోడుతూ గ్రామంలో అనిని వరా్గల ప్రజలన్ 
కలుపుకొని అందరి సహకారంతో పార్టి చేపటిటిన ఈ కారయుక్రమానిని విజయవంతం 
చేయాలని గ్రామసుథిలకు మార్కండేయ బాబు ఈ సందర్ంగా పిలుపునివవాడం 
జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు బాధయుతగా భావించి జనసైనికులు పని చేయాలని 
ఆయన అనానిరు. అనంతరం మార్కండేయ బాబు ఇటివలే గుండవరం గ్రామానికి 
సంబంధంచి ప్రమాదానికి గురైన జనసైనికుడు తుపాకుల గోపి గృహానిని సందరి్శంచి 
ఆయనన్ పరామరి్శంచి కుటంబ సభ్యుల యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకునానిరు. ఈ 
కారయుక్రమంలో జిల్లో ప్రధాన కారయుదరి్శ ఉపు్ప వెంకట రత్యయు, జిల్లో కారయుదరి్శ మేకల 
రామయయు యాదవ్, చేబ్రోలు మండల అధయుక్షులు చంద్ శ్రీరాములు, జనసేన నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

కందుల దుర్గేష్ కు శుభాకంక్షలు తెలిపిన 
కొము్మల రాము

శతఘ్ని న్యుస్: తూరు్పగోదావరి జిల్లో జనసేన పార్టి అధయుక్షులు 
కంద్ల ద్రే్గష్ పుటిటినరోజు సందర్ంగా ఆయన నివ్సంలో 
కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన గననివరం నియోజకవర్గ 
జనసైనికులు మరియు గననివరం నియోజకవర్గంలో 660 
క్రియాశ్లక సభయుతావాలు నమోద్ చేసినటవంటి కొము్మల రాము.

‘న్ సేన కోసం న్ వంతు’ విజయవంతం 
చేయాలని పిలుపునిచిచిన పితాని

శతఘ్ని న్యుస్:  అంబేద్కర్ కోనస్మ జిల్లో, ముమి్మడివరం జనసేన పార్టి కారాయులయంలో 
జనసేన పార్టి పి.ఎ.సి సబుయులు పితాని బాలకృష్ణ అధయుక్షతన నియోజకవర్గ సాథియి 
జనసేన పార్టి విస్ృత సాథియి సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో పితాని బాలకృష్ణ 
మాట్లోడుతూ పార్టి బలోపేతానికి గ్రామసాథియి న్ండి ప్రతిఒక్కరు తమవంతు బాధయుతగా 
అందరిని కలుపుకుంటూ జనసేన పార్టిని బలోపేతం చెయయుడానికి కృష్ చెయాయులని 
దీనికోసం కారయుకర్లు సమాయత్ం కావ్లని బాలకృష్ణ పిలుపునిచాచిరు. అల్గే ఇటీవల 
జనసేన పార్టి కొరకు సవాచ్ంద విరాళ్లు అందించే కారయుక్రమంలో బాగంగా నాసేన 
కోసం నావంతు కారయుక్రమానిని రాష్ట్ర పి.ఎ.సి సభ్యులు కొణిదల నాగబాబు ప్రారంభించారు. 
కులమతాలకు అతీతంగా ప్రతీక్షణం ప్రజాశ్రేయసు్స కొరకు నిలబడి ప్రజలపక్షాన 
పోరాడుతునని జనసేన పార్టి అధయుక్షుడు పవన్ కళ్యుణ్ ఆశయాలకు అన్గుణంగా ప్రతీ 
కారయుకర్ పార్టిని మరింత బలోపేతం చేసేంద్కు నా సేన కోసం నా వంతు కారయుక్రమంలో 
అందరూ భాగసావాములై 7288040505 కి విరాళ్లు అందచేసి పార్టిని బలోపేతం 
చేయాలని పవన్ కళ్యుణ్ కి అండగా నిలబడాలని పితాని బాలకృష్ణ తెలియచేసారు. ఈ 
కారయుక్రమంలో గుద్దటి జమి, గోదశి పుండర్ష్, సానబోయిన మలిలోకారుజ్నరావు, జక్కంశెటిటి 
బాలకృష్ణ, గిడిడి రతనిశ్రీ, యలమంచిలి బాలరాజు, తాళ్లోరి ప్రసాద్ గోలకోటి వెంకననిబాబు, 
రాయపురడిడి బాబ్, పాటి శ్రీన్, కొపి్పశెటిటి గణేష్, సంసాని పాండురంగారావు, పిలిలో గోపి, 
భీమాల సూరయునాయుడు, నాతి నాగేశవారరావు న్కలద్ర్గ, మచాచి నాగబాబు, కడలి 
వెంకటేశవారావు, విత్నాల అరుజ్న్, మది్దంశెటిటి పురుషోత్ం, కొమో్మజు సుబ్రహ్మణయుం, 
వైదది దశరద్, పోలిశెటిటి కుమార్, ఎంపీటీస్ జమి, దూడల సావామి జనసేన నాయకులు 
మరియు కారయుకర్లు పాల్్గనానిరు.

అమరావతి రైతులు చేసు్తన్న మహాపాదయాత్రకు జనసేన సంఘీభావం
శతఘ్ని న్యుస్: అమరావతి రాజధాని రైతులు చేసు్నని పాదయాత్రలో భాగంగా శనివ్రం రేపల్లో 
నియోజకవర్గం చెరుకపలిలో చేరుకుంది. రైతులు చేసు్నని ఈ మహా పాదయాత్రకు సంఘీభావంగా 
జనసేన పార్టి జిల్లో అధయుక్షులు గాదె వెంకటేశవారరావు పాల్్గని రైతులు మద్దతుగా వ్రితో పాట 
పాదయాత్రలో పాల్్గనానిరు. ఈ సందర్ంగా గాదె మాట్లోడుతూ… కొత్గా ఏర్పడిన రాష్ట్రంలో 
రాజధాని నిరి్మంచ్కోవడానికి సవాచ్ందంగా భూములు ఇచిచిన రైతులు ఆరోజు ఉననిటవంటి 
అధకార పార్టి, ప్రతిపక్ష పార్టిలో ఉనని రాజకీయ నాయకులు పూరి్గా సమ్మతి తెలిపి ఇక్కడ రాజధాని 
నిరి్మసా్ం అంటేనే భూములు సవాచ్ందంగా రైతులు ప్రభ్తావానికి ఇచాచిరు అని తెలుసుకోవ్లని, 
అపు్పడు ప్రతిపక్షంలో ఉనని జగన్ రడిడి ఈ రాష్ట్రంలో ప్రాంతీయ విదేవాష్టలు రచచిగటటిడం నాకు 
చేతకాద్ అల్ంటి వ్టికి మా పార్టి వయుతిరేకమని చెపి్ప ఇపు్పడు ముఖయుమంత్రిగా ఉనని జగన్ రడిడి 
అతన్ చేసు్ననిది ప్రాంతాల మధయు విదేవాష్టలు రచచిగటటిడం కాదా అని ప్రశినించారు. ఈ స్ఎం 
మొనని తీరా్మనం చేశారు ఈ రాష్ట్రంలో పొలూయుషన్ ఎకు్కవగా ఉంటంది కాబటిటి పొలూయుషన్ కి 
ఏర్పడట్నికి కారణమైన పాలోసిటిక్ ని ఫ్లోకీ్సలన్ పూరి్గా బాయున్ చేసు్నానిము తక్షణం ఇది అమలోలోకి 
వసు్ంది అని ప్రకటించారు కానీ ఈరోజు అధకార పార్టి వ్రు రైతులు చేసు్నని పాదయాత్రకు వయుతిరేకంగా అడుగు అడుగునా ఫ్లోకీ్సలతో నిరసన కారయుక్రమం చేపటిటి దానికి కాపల్గా 
ఒక ఫ్లోక్్స కి ఒక పోలీస్ ని కాపల్గా ఉంచటం ఎంతవరకు కరక్టి అని ప్రశినించారు. వ్ళ్ళ ఫ్లోక్్స ల వలన పొలూయుషన్ రాదా…మేము ఫ్లోకీ్సలు వేసే్నే పొలూయుషన్ వసు్ందా అని 
ప్రశినించారు. ఈ కారయుక్రమంలో జిల్లో నాయకులు నారదాసు రామచంద్ర ప్రసాద్, మేకల రామయయు యాదవ్, మతి్ భాస్కరరావు, అపా్పరావు, సూరయునారాయణ, చందోలు ప్రసాద్, కాజా 
నాగేశవారరావు, యర్గోపుల నాగరాజు, శిఖా బాలు, కొర్పాటి నాగేశవారరావు, నాగిశెటిటి సుబా్రావు, యర్సాని నాగభూషనరావు, షేక్ కరిముల్లో, షేక్ బుడే, శిదాంతి శ్రీధర్, తనీనిరు 
గంగరాజు, బోడపాటి శ్రీన్, అందే సాంబశివరావు, పోలిశెటిటి గోపి, కొమూ్మరి శ్రీనివ్సరావు, మతి్ సుధాకర్, లింగినేని శ్రీనివ్సరావు, విశవానాధుల ఉదయ్ కృష్ణ, నరేష్, రాధంశెటిటి 
మహేష్ పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నియమనిష్ఠలు లేని రాజకీయాల నడుమ 
జనసేన పార్టి ఒక దేవాలయం

శతఘ్ని న్యుస్: గంగాధర నెలూలోరు, కారేవాటి నగరం మండల కంద్రంలో గంగాధర నెలూలోరు 
నియోజకవర్గం జనసేన పార్టి ముఖయు నాయకుల సమావేశం జరిగింది. ఈ కారయుక్రమంలో నియోజకవర్గం 
ఇంచారిజ్ డా.యుగంధర్ పొనని ముఖయు అతిధగా పాల్్గనానిరు. ఈ సందర్ంగా డా యుగంధర్ పొనని 
మాట్లోడుతూ నియమ నిష్ఠలు లేని రాజకీయ నడుమ జనసేన పార్టి ఒక దేవ్లయమని, జనసేన పార్టి 
రోజురోజుకి దినదినాభివృదిధి చెంద్తోందని, దీనిని అడుడికోవడం ఎవరితరం కాదని ఉదో్దించారు. 
ఇంద్లో ప్రజలకు ప్రేత్యుక ఆహావానం ఉంటందని, జనసేన ప్రజలకు పలలోకి మోయడానికి వచిచిందని, 
అంతిమ అధకారం ప్రజల చేతులోలో పెటటిడం ఖాయమని తెలిపారు. రాజకీయాలోలో ప్రజల భాగసావామయుం 
తప్పనిసరియని, అంద్క ప్రతీ ఒక్కరూ పవన్ కళ్యుణ్ సేవలకు గాన్ పది రూపాయల న్ండి ఎంతైనా 
7288040505, 7288049595@upi నెంబర్ కి ఫోన్ పే, గూగుల్ పే, పే టియం దావారా పంపాలని, 
తదావారా ప్రజలకు భాగసావామయుం పెరుగుతుందని తెలిపారు. అపు్పడే జవ్బుదార్తనం, పారదర్శకత 
ఉంటందని తెలియజేసారు. నియోజకవర్గంలో జనసేన విజయకతనం ఎగురవేసు్ందని, పవన్ కళ్యుణ్ 
ముఖయుమంత్రి అవడం ఖాయమని తెలిపారు. ఈ కారయుక్రమంలో కారేవాటి నగరం మండల పార్టి అధయుక్షులు 
శోభన్ బాబు, గంగాధర నెలూలోరు మండలం అధయుక్షులు సురేష్ రడిడి, ఎస్ ఆర్ పురం మండల అధయుక్షులు 
చిరంజీవి, పాలసముద్రం మండల అధయుక్షులు లతీష్ కుమార్, వెద్రు కుప్పం మండల ప్రధాన కారయుదరి్శ 
రాజు, పెన్మూరు మండల ఉపాధయుక్షులు ప్రసాద్, ఉపాధయుక్షులు విజయ్, సురేష్ రడిడి, వెంకటేష్, ప్రధాన 
కారయుదరు్శలు నరేష్, చంద్రమౌళి, దేవేంద్ర, రంజిత్, జిల్లో సంయుక్ కారయుదరి్శ రాఘవ, నగర కమిటి 
అధయుక్షులు రాజేష్,కారయుదరు్శలు ప్రతాప్, సూరయు నరసింహులు, జిల్లో కారయునిరవాహణ కమిటి సభ్యులు 
బాన్చంద్ర రడిడి, నాయకులు అరవింద్, రోహత్, అజిత్ కుమార్, గిరిబాబు, వెంకట ముని, రాజు, 
యాండ్రు పాల్్గనానిరు.

న్సేనకోసం న్వంతు కర్క్రమానికి సహకరించండి
శతఘ్ని న్యుస్: విజయనగరం, జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్యుణ్ ప్రవేశపెటిటిన 
నాసేన కోసం నావంతు కారయుక్రమానికి 
ప్రతీ ఒక్క జనసైనికులు, వీరమహళలు, 
అభిమాన్లు సహకరించాలని జనసేనపార్టి 
స్నియర్ నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు 
కోరారు. ఈ కారయుక్రమానిని ఉదే్దశించి 
ఆయన కారాయులయంలో శనివ్రం 

ఉదయం మీడియా సమావేశానిని నిరవాహంచారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లోడుతూ పవన్ కళ్యుణ్ 
ఓసంకల్పంతో జనసేన పార్టి సాథిపంచినప్పటిన్ండి తన కష్టటిరిజ్తానిని ధారపోసి ఇట పార్టిని పటిషటిపరుసూ్, 
అట ప్రజలకు, రైతులకు, ఆపదలో ఉనని జనసైన్కులకు, ప్రజలకు ఆరిథికంగా ఎంతో యెనలేని సహాయం 
చేసు్నని పవన్ కళ్యుణ్ భారతదేశంలో బహుజన్ల ఆరాధయు దైవం కానీషీరాం తరువ్త పార్టి మరింత 
బలపడేంద్కు, ప్రజలకు, పార్టి కారయుకర్లకు మరింత సేవచేసెంద్కు, వ్రిని భాగసావామయుం చేసేంద్కు 
పార్టి విరాళ్నిని కోరిన పవన్ కళ్యుణ్ కు మనమంతా అండగా నిలవ్లి్సన సమయం ఆసననిమైందనానిరు. 
పదిరూపాయలన్ండి ఎంతైనా జనసేన పార్టి బాయుంక్ ఖాతాకు అన్సంధానం అయిన 7788040505 ఈ 
నెంబర్ కు ఫోన్ పే, పేటిఎం, గూగుల్ ప్రక్రియ దావారా సులభంగా విరాళం అందించవచచిని కోరారు. ఈ 
సమావేశంలో పార్టి స్నియర్ నాయకులు దంతులూరి రామచంద్రరాజు, తాయుడ రామకృష్ట్ణరావు(బాలు) 
పాల్్గనానిరు.

కందుల దుర్గేష్ కి జన్మదిన శుభాకంక్షలు తెలిపిన 
రాజమండ్రి రూరల్ జనసేన

శతఘ్ని న్యుస్:  జనసేన పార్టి ఉమ్మడి 
తూరు్పగోదావరి జిల్లో అధయుక్షులు కంద్ల 
ద్రే్గష్ పుటిటినరోజు సందర్ంగా రాజమండ్రి 
రూరల్ మండల ప్రధాన కారయుదరి్శ ఎం. శ్రీనివ్స్ 
ఆధవారయుంలో ద్రే్గష్ న్ కలిసి శుభాకాంక్షలు 
తెలియచేయడం జరిగింది. ఈ కారయుక్రమంలో 
మండల కారయుదరి్శ జి.రాజేశవారి, ఎస్.ఎన్ రాజు, 
విజయలక్ష్మి, సాయిరాం, భాస్కర్ మరియు 
జనసైనికులు, వీరమహళలు పాల్్గనానిరు.

ఆతీ్మయ సమావేశానికి పిలుపునిచిచిన 
బొమ్్మడి న్యకర్

శతఘ్ని న్యుస్: హైదరాబాద్, 
సెపెటింబర్ 18వ త్దీన హైదరాబాద్ 
లో నివసిసు్నని నరసాపురం 
నియోజకవర్గ ప్రజలు మరియు 
జనసేన కుటంబ సభ్యుల ఆతీ్మయ 
సమావేశం సాయంత్రం 5 గంటలకు 
శ్రీ కృష్ణ గారడిన్్స, ప్రగతినగర్, 
హైదరాబాద్ లో నిరవాహంచడం 
జరుగుతుంది. ఈ కారయుక్రమానిని 
జయప్రదం చేయాలని నరసాపురం 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టి ఇంచారిజ్, 
పిఏసి సభ్యులు మరియు రాష్ట్ర 

మత్సష్కార వికాస విభాగ ఛైర్మన్ బొమి్మడి నాయకర్ పిలుపునిచాచిరు.

తాండవపలిలి జనసైనికునికి 25000/- 
ఆరిధికసాయం

శతఘ్ని న్యుస్:  అమల్పురం, తాండవపలిలో గ్రామంలో రూరల్ మండల 
అధయుక్షులు లింగోలు పండు ఆధవారయుంలో గ్రామ కమిటీ నియామకం 
జరిగింది. గ్రామ కమిటీ ప్రెసిడంట్ గా కైరం ఆదిబాబు నియమించగా 
వైస్ ప్రెసిడంట్ గా గుతా్ల నాగరాజుని నియమించారు. కొత్గా ఏర్పడిన 
గ్రామ కమిటీకి గ్రామ పెద్దలు జనసైనికులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన 
అనంతరం తాండవపలిలో గ్రామ జనసైనికుడు పండు ఆనారోగయుంతో 
బాధపడుతునని తరుణంలో తాండవపలిలో, శెటిటిపలిలో గ్రామ జనసైనికులు 
మరియు పండు సమకూరిచిన 25,000 వేల రూపాయలన్ కుటంబ 
సభ్యులకు అందజేశారు ఈ కారయుక్రమంలో డాకటిర్ సెల్ రాష్ట్ర కారయుదరి్శ 
శ్రీమతి కొపు్పల నాగ మానస, వ్కపలిలో వెంకటేశవారావు, చిందాడ గరువు 
గ్రామ కమిటీ ప్రెసిడంట్ పిల్లో రవి తాండవపలిలో, శెటిటిపలిలో జనసైనికులు 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

“న్ సేన కోసం న్ వంతు” పోసటిర్ 
ఆవిష్కరించిన చినగంజాం జనసేన

శతఘ్ని న్యుస్: ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లో, పరూచిరు, చినగంజాం మండల 
జనసేన పార్టి మండల సమావేశం జరిగింది. జనసేన పార్టి మండల 
అధయుక్షులు సంద్ శ్రీనివ్సరావు అధయుక్షతన ప్రారంభమైన సమావేశానికి 
జనసేన పార్టి రాష్ట్ర ప్రధాన కారయుదరి్శ పెదపూడి విజయ్ కుమార్ 
ముఖయుఅతిథిగా పాల్్గనానిరు. విజయకుమార్ మాట్లోడుతూ న్తనంగా 
నీయతమైన మండల కమిటీకి దిశా నిరే్దశం చేశారు తదనంతరం నా 
సేన కోసం నా వంతు అని పోసటిరున్ రిలీజ్ చేశారు. సాథినికంగా ఉనని 
నాయకులందరూ నా సేన కోసం నా వంతు కారయుక్రమానిని విజయవంతం 
చేయాలని ఆయన పిలుపునిచాచిరు. కారయుక్రమంలో జిల్లో కారయువర్గ 
సభ్యులు మండల కారయువర్గ సభ్యులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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

వన్నపు బాబిజిని పరామరి్శంచిన 
మాకినీడి శేషుకుమారి

శతఘ్ని న్యుస్:  కాకినాడ జిల్లో, 
పిఠాపురం మండలం మలలోం గ్రామ 
జనసైనికుడు వెననిపు బాబిజ్ కొరకు 
పిఠాపురం నియోజకవర్గ నాయకులు పి 
ఎస్ ఎన్ మూరి్ పేలోట్లోట్్స దానం చేశారు. 
జనసేనాని ఆశయాలు, మానవతవాం 
ముంద్ ఎవరు సాటి రాగలరు? 
పిఠాపురం నియోజకవర్గం పిఠాపురం 
మండలం మలలోం గ్రామానికి చెందిన 
వెననిపు బాబిజ్ అనే వయుకి్కి డంగూయు జవారం 
బారిన పడి తీవ్ర అనారోగాయునికి గురై రక్ 
కణాలు పేలోట్లోట్్స పడిపోయిన కారణంగా, 

వ్రికోసం ఆగమేఘాలపైన పిఠాపురం ఇనాచిరిజ్ అయిన మాకినిడి శేషుకుమారి పిలుపుపై 
పుణయుమంతుల సూరయునారాయణ మూరి్ అలియాస్ బాబురావు పేలోట్లోట్్స ని దానం చేసి ఆపద న్ంచి 
రక్షించారు. ఎంతో మానవతవాంతో కూడిన గప్ప విషయంగా పలువురు జనసైనికులు, నాయకులు 
మూరి్ని అభినందించి ఉనానిరు. ఈ సందర్ంగా ఈ సందర్ంగా శనివ్రం ఆయన సవాగ్రామం 
మలలోం గ్రామానికి వెళిలో వెననిపు బాబిజ్ని పలకరించడం జరిగింది. ఆయన సంపూర్ణ ఆరోగయుంతో 
ఉనానినని చెప్పడం కూడా జరిగింది ఇదంతా మూరి్ అల్గే డాకటిర్ వీరప్రసాద్ దయవలలో నేన్ 
ధైరయుంగా ఉనానినని తెలియజేశారు. ఈ సందర్ంగా జనసైనికుడిని ఎంతో మెచ్చికుని మాకినీడి 
శేషుకుమారి అభినందనలు తెలిపారు.

బడుగ బలహీన వరాగేల అభ్్న్నతి కోసమే 
పవనన్న షణ్్మఖ వ్్హం

పవననని ప్రజాబాటలో జనసేన పార్టి ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ నలిశెటిటి శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యుస్: ఆత్మకూరు నియోజకవర్గం 
జనసేన పార్టి ఇంచార్జ్ నలిశెటిటి శ్రీధర్ 
ఆధవారయుంలో నిరాటంకంగా జరుగుతునని 
పవననని ప్రజాబాట కారయుక్రమం 7వ రోజున 
వెంకట్రావుపలిలోలో జరిగింది. ఈ ప్రాంతంలో 
ప్రతి ఇంటికి వెళిలో ప్రతి కుటంబానిని 
పలుకరించి సమసయుల అధయుయనం చేసిన 
నలిశెటిటి శ్రీధర్ ఆ సమసయుల పరిష్ట్కరానికి 
తమవంతు పోరాటం చేసా్మని ప్రజలకు 
భరోసా కలి్పంచారు. ఈ సందర్ంగా 
ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ 
నలిశెటిటి శ్రీధర్ మాట్లోడుతూ జనసేన 

పార్టి రూపొందించిన షణ్్మఖ వూయుహానిని ప్రతి ఇంటికి తీసుకెళ్్నానిమని తెలిపారు. ప్రజలందరి 
ఆశ్సు్సలతో పవన్ కళ్యుణ్ ముఖయుమంత్రి కాబోతునానిరని, పవననని ప్రభ్తవాంలో షణ్్మఖ 
వూయుహంలోని ప్రణాళికలు అమలుపరుసా్ం అని అనానిరు. యువతకు రుణ సాయం, మహళలకు 
భద్రత, రైతులకు భరోసా షణ్్మఖ వూయుహంలో ముఖయు అంశాలని తెలిపారు. పేద, మధయు తరగతి 
ప్రజల జీవన పరిసిథితులోలో మారు్పలు తీసుకురావడం, విదాయువయువసథిలో సంస్కరణల ప్రణాళికలన్ 
పవన్ కళ్యుణ్ రూపొందిసు్నానిరని తెలిపారు. రాన్నని ఎనినికలు ఎపు్పడు జరిగినా ప్రజలందరు 
పవన్ కళ్యుణ్ కి అండగా నిలవ్లని ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ ఇనాచిర్జ్ నలిశెటిటి శ్రీధర్ కోరారు. ఈ 
కారయుక్రమంలో సాథినిక జనసేన పార్టి నాయకులు చంద్ర, వంశ్, సురేష్, ప్రసాద్, అరవింద్, అనిల్, 
నాగరాజు, భాన్ కిరణ్, తిరుమల, పవన్, శ్రీహరి, దినేష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

ఇచ్ఛాపురం జనసేన ఆధ్వర్ంలో 
“న్ సేన కోసం – న్ వంతు”

శతఘ్ని న్యుస్: ఇచా్పురం, జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యుణ్ ఆదేశాల మేరకు 
“నా సేన కోసం – నా వంతు” అనే కారయుక్రమంలో భాగంగా గ్రామ గ్రామాలోలో 
విస్ృత సాథియిలో ముంద్కు తీసుకువెళ్లోలనే ఉదే్దశయుంతో శనివ్రం కొలిగాం 
పంచాయితీలో ఇచా్పురం జనసేన ఇంఛారిజ్ దాసరి రాజు, జనసేన రాష్ట్ర జాయింట్ 
సెక్రటర్ తిప్పన ద్రోయుధన రడిడి, జనసేన రాష్ట్ర మత్సష్కార వికాస విభాగ కారయుదరి్శ 
నాగుల హరి బెహరా ఆధవారయుంలో కొలిగాం పంచాయితీ జనసైనికులు కిరణ్, రవి, 
బాలరాజు, సోమేష్, శ్రీనివ్స్, గోపి, కశవ, శంకర్, వలలోభ, కురేష్, చిరంజీవి, 
మన్మధ, సహాయ సహకారాలతో “నా సేన కోసం నావంతు” కారయుక్రమంన్ 
మొదలు పెటిటి, జనసేన పార్టిలో ప్రతీ ఒక్కరూ భాగసావామయుం కావ్లని, కారో్పరేట్ 
వయుకు్లు న్ండి పార్టికి వచేచి వందల కోటలో కాకుండా సామానయు ప్రజలు మంచి 
మనసుతో ఇచేచి 10 రూపాయిలు అయిన తీసుకొని నిజాయతీగా పార్టిని ముంద్కు 
తీసుకు వెళ్్ళలనే ఉదే్దశయుంతో ప్రతీ ఇంటికి వెళిలో ఈ కారయుక్రమం కోసం వివరించడం 
జరిగింది. ప్రజలు న్ండి కూడా విశేష స్పందన వచిచింది. ఈ కారయుక్రమంలో 
ఇచా్పురం ముని్సపాలిటీ 9, 10వ వ్రుడి ఇంఛారిజ్లు సంతోష్ మహారనా, రోకళ్ళ 
భాస్కర్, హారిపురం సర్పంచ్ అభయురిథి డి.న్కరాజు, ద్ంగు భాస్కర్ రడిడి, మురళి, 
దివ్కర్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

యర్రిపిలిలి నూకరాజుకు ఆరిధికసాయం 
చేసిన గాజువాక జనసేన

శతఘ్ని న్యుస్: గాజువ్క 
నియోజకవర్గం, జీవీఎంస్ 
64వ వ్ర్డి, గంగవరం 
గ్రామానికి చెందిన 
జనసేన నాయకుడు 
యర్రిపిలిలో న్కరాజు 
ఇటీవల రోడ్ యాకి్సడంట్ 
కి గురై, అనారోగయుం 
కారణంగా ఇబ్ంద్లకు 
గురవుతునానిరని తెలిసి 
జనసేన పార్టి స్నియర్ 

నాయకులు మరియు జి.వి.ఎమ్.సి 85వ వ్రుడి ఇంచార్జ్ గవర సోమశేఖర్ 
రావు మరియు జి.వి.ఎమ్.సి 86వ వ్రుడి ఇంచార్జ్ కాదా శ్రీన్ అందించిన ఆరిథిక 
సహాయం గౌరవప్రదంగా జనసేన పార్టి స్నియర్ నాయకులు మరియు జి.వి.
ఎమ్.సి 64వ వ్రుడి కారో్పరేటర్ దలిలో గోవింద రడిడి చేతుల మీద్గా అందించారు. 
ఈ కారయుక్రమానిని జనసేన నాయకుడు ముసలయయు అధయుక్షతన ఆర్గనైజ్ చేయడం 
జరిగింది. ఈ కారయుక్రమంలో జనసేన పార్టి నాయకులు మెగా న్కరాజు, పి 
దేముడు, పి న్కరాజు, దాసు, వై రాజబాబు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

కందుల దుర్గేష్ కు జన్మదిన శుభాకంక్షలు 
తెలిపిన మామ్డికుదురు జనసేన న్యకులు

శతఘ్ని న్యుస్: తూరు్పగోదావరి 
జిల్లో జనసేన పార్టి అధయుక్షులు 
కంద్ల ద్రే్గష్ పుటిటినరోజు 
సందర్ంగా ఆయన 
నివ్సంలో కలిసి శుభాకాంక్షలు 
తెలియజేసిన పి గననివరం 
నియోజకవర్గం మామిడికుద్రు 
మండల జనసేన నాయకులు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కందుల దుర్గేష్ కి పుట్టినరోజు శుభాకంక్షలు 
తెలిపిన ప్రతి్తపాడు జనసేన న్యకులు

శతఘ్ని న్యుస్: తూరు్పగోదావరి జిల్లో జనసేన 
పార్టి అధయుక్షులు కంద్ల ద్రే్గష్ కి పుటిటినరోజు 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన ప్రతి్పాడు 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టి ఇంచార్జ్ వరుపుల 
తమ్మయయుబాబు, ఏలేశవారం మండల పార్టి 
అధయుక్షులు పెంటకోట మొహన్, నియోజకవర్గ 
జనసేన నాయకులు మరియు జనసేన కారయుకర్లు.

కందుల దుర్గేష్ కు జన్మదిన శుభాకంక్షలు 
తెలిపిన బతు్తల దంపతులు

శతఘ్ని న్యుస్:  ఉమ్మడి తూరు్పగోదావరి జిల్లో జనసేన పార్టి అదయుక్షులు కంద్ల 
ద్రే్గష్ కు శనివ్రం వ్రి జన్మదిన సందర్ంగా రాజానగరం జనసేన నాయకులు 
బతు్ల బలరామకృష్ణ వ్రి సతీమణి మరియు ‘నా సేన కోసం నా వంతూ కో ఆరిడినేటర్ 
బతు్ల వెంకటలక్ష్మి గజమాలతో సత్కరించి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు. ఈ 
కారయుక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

నిరాశ్రయులైన కుటంబానికి 
ఇళ్ళు నిరి్మంచి ఇచిచిన జనసేన

శతఘ్ని న్యుస్:  ధవళ్శవారం గ్రామంలో 
అన్కోని విపతు్లతో ఇలులో కూలిపోయి 
నిరాశ్రయులైన కుటంబానికి జనసేన 
అండగా జనసేన పార్టి ఉమ్మడి 
తూరు్పగోదావరి జిల్లో అదయుక్షులు కంద్ల 
ద్రే్గష్ మరియు తదేకం ఫండేషన్, 
అల్గే షేక్ అమీనా సౌజనయుంతో 
న్తనంగా వ్రికి ఇలులో నిరి్మంచడం 
జరిగింది. శనివ్రం కంద్ల ద్రే్గష్ 
జన్మదిన సందర్ంగా ఆ ఇంటిని 
గృహప్రవేశం చేయించి లబిధిదారులకు 
ఆయన సవాహసా్లతో ప్రారంభించి 
అందజేసూ్ నిరాశ్రయులైన వ్రికి జనసేన 
అండగా ఉంటందని తెలియజేశారు. ఈ 
కారయుక్రమానికి అమీనా ఆహావానం మేరకు 
చిందాడగరువు జనసేన పార్టి ఎంపిటిసి 
మోటూరి కనకద్ర్గ వెంకటేశవారరావు, 
ఏడిద పలలోఒరాజు, జనసేన నాయకులు, 
ధవలేశవారం గ్రామ జనసైనికులు 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

కందుల దుర్గేష్ కు జన్మదిన శుభాకంక్షలు 
తెలిపిన గాలిదేవర తమే్మష్
శతఘ్ని న్యుస్: ఉమ్మడి తూరు్పగోదావరి జిల్లో 
జనసేన పార్టి అదయుక్షులు కంద్ల ద్రే్గష్ పుటిటిన 
రోజు పురస్కరించ్కుని శనివ్రం జనసేన పార్టి 
తూరు్పగోదావరి జిల్లో ఐటి కోఆరిడినేటర్ గాలిదేవర 
తమే్మష్ ఆయన సవాగృహంలో కలిసి జన్మదిన 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం జరిగింది.

కందుల దుర్గేష్ కు జన్మదిన శుభాకంక్షలు 
తెలిపిన తండంగి జనసేన

శతఘ్ని న్యుస్:  కాకినాడ జిల్లో, తుని నియోజకవర్గం, జనసేన ఉమ్మడి తూరు్పగోదావరి జిల్లో 
అధయుక్షులు రాజమండ్రి రూరల్ నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్, రాష్ట్ర రాజకీయాల వయువహారాల కమిటి 
సభ్యులు కంద్ల ద్రే్గష్ పుటిటినరోజు వేడుక పురస్కరించ్కుని కాకినాడ జిల్లో తుని నియోజకవర్గం 
తండంగి మండల అధయుక్షులు బెండపూడి నాయుడు రాజమహేంద్రవరం నంద్ ఆయన సవాగృహం 
నంద్ కలిసి పుటిటినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపి పుష్పగుచచిం అందజేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 
వీరితో పాటగా తండింగి మండల ఉపాధయుక్షులు కండవలిలో గణేష్, మండల ప్రధాన కారయుదరి్శ 
వీరబాబు, మండల అధకార ప్రతినిధ గరికిన రాజబాబు, సంయుక్ కారయుదరు్శలు నగేష్, రాజు, 
రాజేష్, శ్రీరామ్ తుని నియోజకవర్గం ఐటి కో ఆరిడినేటర్ బుసాల మణిబాబు, తండంగి గ్రామ 
అధయుక్షులు ఎలుగుబంటి నాగు, చిననియయుపాల్ం గ్రామ అధయుక్షులు విసం ఆనందరావు, రవికంపాడు 
గ్రామ అధయుక్షులు కోటి, రవికంపాడు గౌరవ అధయుక్షులు చక్రరావు, చిననిపాల్ం గౌరవ అధయుక్షులు 
సూరిబాబు, తండంగి గ్రామ యూత్ ప్రెసిడంట్ బది్ద శివ, ఎలలోయయుపేట యూత్ ప్రెసిడంట్ 
గోవింద్, చినానియపాల్ం యూత్ ప్రెసిడంట్ రవి, శృంగవృక్షం గ్రామ స్నియర్ జనసైనికులు 
చక్రవరి్, చిననియయుపాల్ం గ్రామ స్నియర్ జనసైనికులు వ్సు, బ్రమేష్, పైడికొండ వెంకటేష్, 
గణేష్, తుమ్మల నంద్, లక్కల ప్రసాద్, పడాల ప్రసాద్ పాల్్గని శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

కందుల దుర్గేష్ కి జన్మదిన శుభాకంక్షలు 
తెలిపిన అమలాపురం జనసేన

శతఘ్ని న్యుస్: ఉమ్మడి తూరు్పగోదావరి జిల్లో జనసేన పార్టి అదయుక్షులు కంద్ల ద్రే్గష్ కి 
జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన అమల్పురం రూరల్ మండల అధయుక్షులు లింగోలు పండు, 
మాజీ ముని్సపల్ చైర్మన్ యాళ్ళ నాగ సతీష్, పార్టి స్నియర్ నాయకులు నల్లో శ్రీధర్, కంచిపలిలో 
అబు్లు, ఆర్.డి.ఎస్ ప్రసాద్, మునిసిపల్ ప్రతిపక్ష నేత ఏడిద శ్రీన్ మరియు అమల్పురం 
రూరల్ మండల సర్పంచ్లు, ఉపసర్పంచ్ లు, ఎంపీటీస్లు, వ్రుడి మెంబరులో, జనసైనికులు 
మరియు వీరమహళలు.
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