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ప్రముఖ నటులు శ్రీ కృష్ణ కుటుుంబానికి 
ప్రగాఢ సానుభూతి

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రముఖ నటులు శ్రీ కృష్ణ గారి సతీమణి, శ్రీ మహేష్ బాబు గారి మాతృమూరితి శ్రీమతి ఇందిరాదేవి గారు 
తుది శ్వాస విడిచారనే విషయం విచారం కలిగంచందంటూ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన 
విడుదల చేశ్రు. శ్రీమతి ఇందిరా దేవి గారి ఆత్మకు శ్ంతి చేకూరాలని ప్రారిథిస్తిన్నిను. వారి కుటుంబానికి న్ ప్రగాఢ 
సానుభూతి తెలియచేస్తిన్నిను. ఈ బాధ నుంచ శ్రీ కృష్ణ గారు, శ్రీ మహేష్ బాబు గారు తవారగా కోలుకొనే మనో ధైరాయూనిని 
ఆ భగవంతుడు ప్రసాదించాలని ప్రారిథిస్న్నినని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అన్నిరు.

కారణజనుముడు 'షహీద్ భగత్ సుంగ్'
శతఘ్ని న్యూస్:  మరణించన్ జీవించ ఉండేవారిని కారణజను్మలు అంటారు. అటువంటి 
కారణజను్మడే ‘షహీద్ భగత్ సంగ్’. భరతమాతను దాసయూ శృంఖలాల నుంచ విడిపంచడానికి యుకతి 
వయస్సులోనే ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా విడిచపెటిటీన ఆ మహావీరుని జయంతి సందర్ంగా ఆ 
తేజోమూరితికి నీరాజన్లు అరిపిస్తితున్నినంటూ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన 
విడుదల చేశ్రు. భగత్ సంగ్ మన మధయూ భౌతికంగా లేకపోచ్చు.. కానీ ఆయన స్ఫూరితి భారతీయుల 
గండెలోలో పదిలంగా నిక్షిపతిమై వంది. పనని వయస్సులోనే ప్రపంచ ఉదయూమాల చరిత్రను ఔపోసన పటిటీ 
‘విపలోవం వరిధిలాలోలి’అనే నిన్దానిని దేశ్నికి పరిచయం చేసన విపలోవ వీరుడాయన. భారత సావాతంత్రయూ్ర 
సంగ్రామంలో పోరాడి 23 ఏళలో వయస్సులోనే ఉరి కంబానిని ముదాదాడిన ఈ దేశభకుతిని వీర మరణం 
వృథా కాలేదు... ఎందరో యువకులు పోరుబాట పటాటీరు. జాతికి విముకితి కలిగంచారు. భగత్ 
సంగ్ ఆచరించన సామయూవాద స్పిరితితో జనసేన ప్రసాథినం అజరామరంగా కొనసాగతుందని ఈ 
సందర్ంగా పునరుదాఘాటిస్తి ఆ అమరజీవికి వందన్లు అరిపిస్తిన్నినని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అన్నిరు.

జనుంకోసుం జనసేన 304వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్:   జగ్ంపేట, జనంకోసం జనసేన 304వ రోజులో భాగంగా జనసేన వనరక్షణ మొక్కల పంపణీ 
కారయూక్రమం జగ్ంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెటిటీ శ్రీదేవిస్రయూచంద్ర ఆధవారయూంలో జగ్ంపేట 
మండలం, కృష్్ణపురం గ్రామంలో జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా బుధవారం 400 మొక్కలు పంచడం జరిగంది. 
నేటి వరకు నియోజకవర్ం మొతతింగా 71295 మొక్కలు పంపణీ చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమానిని విజయవంతం 
చేసన జగ్ంపేట మండల అదయూక్షులు మరిశే రామకృష్ణ, జగ్ంపేట మండల బిస సెల్ అధయూక్షులు రేచపూడి వీరబాబు, 
జగ్ంపేట మండల టైలర్సు సెల్ అధయూక్షులు కిలాని శివాజీ, కృష్్ణపురం నుండి ఎలిశెటిటీ ఆనందరావ, అమరపలిలో శ్రీనివాస్, 
రాజన్ల గంగసోమరాజు, కటటీమూరి సావామి, దిగమరితి దుర్ప్రసాద్, పోంతపలిలో బాబీ, గోకేడ మురళికృష్ణ, బలిలోన శివ, 
నీలంశెటిటీ వీరబాబు, బలిలోన రాజేష్, గోర్రపలిలో మణికంఠ, పంతపలిలో అరుణ్, పలలో రాజు, గవర పెదదాకాపు, గోపశెటిటీ 
దయానిధి, దావారపూడి రాజేష్, బాలం మణికంఠ సావామి, పంతపలిలో సాయిరమేష్ కృష్ణ, గోపశెటిటీ దయానంద, చెరకాని 
స్రేష్, పలాలో స్రేష్, కోన శ్రీను, జె.కొత్తిరు నుండి గ్రామ అధయూక్షులు గంటముక్కల మధు, గ్రామ సంయుకతి కారయూదరిశి 
అయితిరెడిడి ఏస్బాబు, గోనేడ నుండి నలలోంశెటిటీ చటిటీబాబు, వలలోభశెటిటీ న్ని, బూరుగపూడి నుండి కోడి గంగాధర్ 
లకు జగ్ంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెటిటీ శ్రీదేవిస్రయూచంద్ర కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జనంకోసం 
జనసేన కారయూక్రమంలో భాగంగా 303వ రోజు కృష్్ణపురం గ్రామంలో ఎంతో ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథయూం అందించన 

రేచపూడి వీరబాబు కుటుంబ సభ్యూలకు, అమరపలిలో శ్రీనివాస్ కుటుంబ సభ్యూలకు జగ్ంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెటిటీ శ్రీదేవిస్రయూచంద్ర హృదయపూరవాక 
కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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‘జనంకోసం జనసేన – మహా పాదయాత్ర’ 34వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్ం, ‘జనంకోసం జనసేన – మహా పాదయాత్ర’ 34వ రోజులో భాగంగా… రాజానగరం నియోజకవర్ం రాజానగరం 
మండలం, పలలోకడియం గ్రామంలో ప్రజల ఆశీరావాదంతో ముందుకు సాగంది. రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన న్యకులు బతుతిల బలరామకృష్ణ, ‘న్ సేన కోసం న్ 
వంతు’ కమిటీ ఉమ్మడి త్రుపిగోదావరి జిలాలో కోఆరిడినేటర్ బతుతిల వంకటలక్ష్మి, జనసేన శ్రేణులు సంయుకతింగా జనసేన పార్టీ విధి విధాన్లు ముద్ంచన కరపత్రాలు 
పంచ్త్, నిసావారధిపరుడు, నీతి, నిజాయితీకి నిలువటదదాంలా ఉండే ప్రజాన్యకుడు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కి ఈసారి అవకాశం ఇవావాలని, చాప కింద నీరులా 
రాష్టం నలుమూలల ప్రజాదరణతో రోజురోజుకీ బలపడుతునని జనసేన పార్టీని, రాష్టంలో రాజకీయ ప్రత్యూమానియ శకితిగా ఎదగడానికి ప్రజలు సహకరించాలని, జనసేన 
ప్రభ్తవాం వసేతి ప్రజలకు జరిగే మేలును, సమాజంలో వచేచు మారుపిను వివరిస్తి, గ్రామంలో ప్రజల ఆదరణతో ఈ పాదయాత్ర ముందుకు సాగంది. జనసేన మహా 
పాదయాత్రలో త్రుపిగోనుగూడెం సరపించ్ గళ్ళ రంగా, చటిటీప్రోలు సతితిబాబు, కానవరం రామకృష్ణ, ముఖయూ న్యకులు పలలోకడియం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు వేమవరపు 
వంకటేశవారులో, వేమవరపు స్బ్రహ్మణయూం, బొర్రా చనిని బాబు, గెడడిం శ్రీను, రొక్కల స్బాబారావ, వి.స్బ్రహ్మణయూం, రొకా్కల కిటటీయయూ, కస్తిరి బద్, బుర్ర గోపాలం, వేమవరపు 
యేస్, విజ్ఞ చంటి, వేమవరపు స్బ్రహ్మణయూం, వంకి శ్రీను, విజ్ఞ అబాబాస్, వి.శ్రీను తదితర న్యకులు, జనసైనికులు పాల్్న్నిరు.

అక్రమ ఆర్జనే దాహంతో ఇష్టారాజ్ంగా క్వారీ తవవాక్లు: గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: గంటూరు, అధికారం ఉంటే చాలు అక్రమంగా 
ఎంతైన్ సంపాదించవచచుననిటులో, వైసీపీ న్యకుల ధన దాహానికి 
పలలోలు బలవతున్నిరని జనసేన పార్టీ జిలాలో అధయూక్షులు గాదె 
వంకటేశవారరావ అన్నిరు. ఉమ్మడి గంటూరు జిలాలో గరజాల 
నియోజవర్ం దాచేపలిలో మండల పరిధిలో జరుగతునని అక్రమ 
కావార్ తవవాకాలను పరిశీలించారు. లీజుకు తీస్కునేది ఎకరం 
అయితే తవేవాది 10 ఏకరాలుగా ఉందని, కనీసం లీజుదారుడు 
ఎవరు, ఎనిని హెకాటీరలోలో లీజు ఇచాఛారని, పాటించాలిసున 
జాగ్రతతిలు ఏంటి అనేవి కనీస బోరుడిలు కూడా ఏరాపిటు చేయలేదని 
తపుపిపటాటీరు. వచేచు దారిలో ఓవర్ లోడ్ తో వళ్తినని కొనిని ట్రాకటీరలోను 
ఆప రాయలీటీ బిలులో అడిగతే అటువంటివ మాకు తేలియాదు 
అంటూ చెపాపిరని, ఈ విధంగా ప్రభ్తవా సంపదను అపపినంగా 
దోచ్కుంటున్నిరని అన్నిరు. ఎమ్్మలేయూ మాటే శ్సనంగా లీజులు 

కటటీబెడుతున్నిరని, ప్రతినెలా ఆయన వాటా వస్లు చేస్కుంటున్నిరని ఎమ్్మలేయూ కాస్ మహేష్ రెడిడిపై ధవాజమ్త్తిరు. దోచ్కునని ప్రతి రూపాయికి లక్క చెపేపి రోజు 
వస్తిందని హెచచురించారు. ఇదే అదునుగా దాచేపలిలో లో ఉనని అధికార పార్టీ న్యకులు అక్రమా కావార్ తవవాత్ కోటలోకు పడగలతుతితున్నిరని, ప్రజల ప్రాణాలు పణంగా 
పెడుత్ కావార్ సాగతునని అక్రమారు్కలపై చరయూలు తీస్కునే వరకు జనసేన పరాడుతుందని గాదె హెచచురించారు. ఈ కారయూక్రమంలో గంటూరు జిలాలో న్యకులు అడపా 
మాణికాయూలరావ, న్రదాస్ రామచంద్ర ప్రసాద్, పులి హరి, బడిదల శ్రీను, అంబటి మలిలో, అంకారావ, ఖాసీం, దురా్రావ, త్డువాయి లక్ష్మీ, తోట నరసయయూ, రమేష్, 
అంకారావ, కొర్రపాటి న్గేశవారరావ, గంగరాజు, పతెలాలో మలిలో, నెల్లోరి రాజేష్, న్యక్, న్గబాబు, వంకటేశవారరావ, మధు లాల్, పులాలోరావ మరియు జనసేన పార్టీ 
కారయూకరతిలు పాల్్న్నిరు.

బత్తుల దంపత్ల ఆధ్వర్ంలో “నా సేన కోసం నా వంత్ కార్క్రమం”
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్ం, రాజానగరం మండలం పలలోకడియం గ్రామంలో 
ఏరాపిటు చేసన ‘న్ సేన కోసం న్ వంతు’ కారయూక్రమానికి విచేచుసన రాజానగరం నియోజకవర్ 
న్యకులు బతుతిల బలరామకృష్ణ మరియు ఉమ్మడి త్రుపిగోదావరి జిలాలో న్సేన న్వంతు కమిటీ 
కోఆరిడినేటర్ బతుతిల వంకటలక్ష్మి లకు పలలోకడియం ప్రజలు ఘన సావాగతం పలికారు. ప్రజాక్షేమం 
కోసం పాటుపడే పవన్ కళ్యూణ్ కి సంఘీభావం తెలిపే కారయూక్రమమే న్ సేన న్వంతు కారయూక్రమమని 
బతుతిల జనసైనికులకి వివరించారు. అధికారంతో సంబంధం లేకుండా ప్రభ్తవాం కన్ని ఎకు్కవగా 
ప్రజలకోసం పాటుపడుతునని పార్టీ జనసేన అని ఘంటాపథంగా తెలియజేసారు. చదువకునని 
యువత, విజు్ఞలు రాష్ట శ్రేయస్సు కోసం జనసేన పార్టీకీ మదదాతుగా నిలవాలని తెలియజేసారు. 
ప్రజల జీవిత్లోలో మారుపి తీస్కొచేచు మహత్్కరాయూనిని తలపెటిటీన పవన్ కళ్యూణ్ కి మన వంతుగా 
సహకారం అందించే మార్మే ఈ న్సేన న్వంతు కారయూక్రమం అని ఆయన పేరొ్కన్నిరు. ఉమ్మడి 
త్రుపి గోదావరి జిలాలో న్సేన న్వంతు కమిటీ కోఆరిడినేటర్ బతుతిల వంకటలక్ష్మి మాటాలోడుత్ 
దినదిన్భివృదిధి చెందుతునని పార్టీని చూస్తింటే చాలా ఆనందంగా ఉందని, జనసైనికులకి పార్టీ 
మీద ఉనని అభిమాన్నిని న్ సేన కోసం న్ వంతు కారయూక్రమంలో చూపంచనందుకు పలలోకడియం 

జనసైనికులకి ప్రతేయూక ధనయూవాదాలు తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్న్నిరు.

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

జనసేన పిఏసి సభ్్లు నాగబాబును మరా్దపూరవాకంగా కలిసిన సి.జి రాజశేఖర్
శతఘ్ని న్యూస్: కరూనిలు జిలాలో, పతితికొండ నియోజకవర్ం, జనసేన పార్టీ న్యకులు స.జి రాజశేఖర్ జనసేన పఏస సభ్యూలు న్గబాబును మరాయూదపూరవాకంగా 
న్గబాబు ఇంటి దగ్ర కలవడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీని బలోపేతం కోసం, జనసేన పార్టీని బలంగా జన్లోలోకి తీస్కెళలోడానికి న్గబాబు 
సలహాలు స్చనలు ఇవవాడం జరిగంది. న్గబాబుగారు మాకు ఎంతో ఇనిసుపిరేషన్, న్గబాబుని కలిసనపుపిడలాలో 2024లో జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి 
రావాలంటే మీరు మీ నియోజకవర్ంలో ప్రజా సమసయూలపై బలంగా పోరాడాలని, ప్రజలకు ఎపుపిడూ అండదండగా మీరు ఉండాలని జనసేన పార్టీ సదాధింత్లు 
పవన్ కళ్యూణ్ వయూకితితవాం ప్రజలకు మరింత దగ్ర చేరవేసే బాధయూత మీపై ఉననిదని, అలాగే చనిపోయిన కౌలు రైతులకు ప్రతి ఒక్కరికి లక్ష రూపాయలు పార్టీ 
సాయం చేస్తింది, అలాగే రైతులకు జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇవావాలిసున బాధయూత మీపై ఉననిదని తెలిపారు. మీరు బలంగా పోరాడండి 
మీకు అండదండగా జనసేన పార్టీ మేమంత్ అండగా ఉంటామని తెలిపారు. అలాగే పతితికొండ నియోజకవర్ంలో జనసేన ప్రజాపోరాత్ర దావారా గ్రామాలలో 
ప్రజలకు ఎదురొ్కంటునని సమసయూల గరించ న్గబాబుకి తెలియజేయడం జరిగంది. న్గబాబు మాటాలోడుత్ మీరు జనసేన పార్టీ బలపేతం కోసం మీరు 
చాలా బాగా కషటీపడుతున్నిరని మీలాగే అందరు కూడా కషటీపడి పనిచేసేతి జనసేన పార్టీ 2024లో విజయం దిశగా మనమంత్ పని చేదాదామని న్తనంగా 
పార్టీలో జాయిన్ చేయించ్కోవాలి, ఇతర పార్టీల నుంచ జనసేన పార్టీలోకి ఎవరు వచచున్ మనం ఆహావానించాలని తెలియజేశ్రు.

లొద్ద పుట్టాగలో భగత్ సింగ్ కు నివాళులర్పంచిన ఇచ్చాపురం జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ఇచాచుపురం, సావాతంత్ర ఉదయూమ స్ఫూరితిని యువత గండెలోలో రగలించన విపలోవ వీరుడు 23 ఏళలో వయస్లో 
తన ప్రాణాలను సైతం త్యూగం చేసన మహనీయుడు భగత్ సంగ్ జయంతిని పురస్కరించ్కొని ఇచాచుపురం నియోజకవర్ం 
జనసేన సమనవాయకరతి దాసరి రాజు ల్దదా పుటుటీగలో ప్రతిషటీంచన భగత్ సంగ్ విగ్రహానికి పూలమాలవేస, నివాళ్లరిపిస్తి 
చనని వయస్లోనే మనదేశం బానిస సంకెల నుండి విముకితికై తన ప్రాణాలను సైతం త్రుణప్రాయంగా విడిచపెటిటీన భగత్ 
సంగ్ లాంటి వయూకుతిలును మనము స్ఫూరితిగా తీస్కోవాలని ఆయన ఆశయాలను ముందుకు తీస్కెళ్లోలని, ప్రేమగా పెంచన 
కుక్కను మన ఒడిలో కూరోచుబెటుటీకుంటాం కానీ, ఈ సమాజంలో మనుషులిని మాత్రం అంటరానితనం పేరుతో ఒకరినొకరు 
వేరు చేస్కుంటున్నిమని ఆ రోజులోలోనే భగత్ సంగ్ అన్నిరు. అంటరానితన్నిని విడన్డాలని దాసరి రాజు పలుపునివవాడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో రాష్ట మతసు్యకార వికాస విభాగ కారయూదరిశి న్గల హరి బెహరా, మరియు రాష్ట జాయింట్ 
సెక్రెటర్ తిపపిన దురోయూధన రెడిడి ఇచాఛాపురం, మునిసుపాలిటీ 9, 11 వారుడి ఇంఛారిజ్లు, సంతోష్, కళియా మహారాన, దుంగ 
భాస్కర్ రెడిడి, డిలేలోష్, తిపపిన స్రేష్ దాసరి శేఖర్, మాధవ్, అజయ్, కామేష్, మోహన్, రాజు బెహరా తదితరులు పాల్్న్నిరు.

జనసేన ఆధవార్ంలో గోలిగేశవార కుమార సుబ్రహ్మణ్ 
స్వామివారకి పాలాభిషేకం

శతఘ్ని న్యూస్: అనపరితి, బిక్కవోలు మండలం బిక్కవోలుగ్రామంలో ప్రసదదా పుణయూక్షేత్రం గోలిగేశవార కుమార 
స్బ్రహ్మణయూం ఆలయంలో వైఎసాసుర్ చేయూత కారయూక్రమంలో ఆలయ ప్రాగాణములో ఉనని శివలింగానికి 
టంట్ త్ళ్లో కటటీడం జరిగంది. ఈ చరయూను ఖండిస్తి అనపరితి నియోజకవర్ం జనసేన ఆధవారయూంలో 
సావామివారికి పాలాభిషేకం చేస నిందితులపై చరయూలు తీస్కోవాలని డిమాండ్ చెయయూడం జరిగంది. ఈ 
కారయూక్రమంలో నియోజకవర్ వీర మహిళ కాశీరాణి, వంకటలక్ష్మి జిలాలో ప్రోగ్రాం కమిటీ సభ్యూలు విషు్ణ 
బిక్కవోలు మండల జనసైనికులు అనపరితి మండలం అధయూక్షులు, రంగంపేట మండల జనసేన అధయూక్షులు, 

పెదపూడి మండల జనసేన అధయూక్షులు మరియు న్లుగ మండలాల జనసేన పార్టీ న్యకులు, జనసైనికులు పాల్్న్నిరు.

అనుశ్రీ సమక్ంలో 
జనసేనలో చేరకలు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమహేంద్రవరం సీటీ ఇన్ఛార్జ్ అయిన 
అతితి సతయూన్రాయణ సమక్షంలో బుధవారం మహిళలు 
జనసేన పార్టీలో చేరడం జరిగంది. ఈ విధంగా మహిళలు 
పార్టీలో చేరడం చాలా సంతోషంగా ఉందని అన్నిరు. 
మారుపి రావాలి అంటే పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి అవావాలి, 
జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి అని సవాచఛాందంగా 
మహిళలు పార్టీలోకి రావడం శుభపరిణామమని అన్నిరు. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు, వీరమహిళలు 
మరియు జనసైనికులు పాల్్న్నిరు.

కందుల దుర్గేష్ ను 
మరా్దపూరవాకంగా కలిసిన 

పెనుమాల జాన్ బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి త్రుపిగోదావరి జిలాలో జనసేన 
పార్టీ అదయూక్షులు కందుల దురే్ష్ ని కాకిన్డ జనసేన 
పార్టీ కారాయూలయంలో మరాయూదపూరవాకంగాగా కలిసన 
యూఏఈ జనసేన అదయూక్షులు పెనుమాల జాన్ బాబు. 

ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీని ఏ విధంగా బలోపేతం 
చేయాలి అనే అంశ్లపై చరిచుంచడం జరిగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన పారీటా అండగా ఉంట్ందని హామి ఇచిచాన మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, ఇటీవల ఆకిసుడెంట్ కారణంగా మరణించన శ్రీరంగపటనింకి సంబందించన కళ్కారులను జనసేన పార్టీ రాజానగరం నియోజకవర్ ఇంచారిజ్ మేడ 
గరుదత్ ప్రసాద్, జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయూదరిశి గంటా సవారూపా దేవి, జిలాలో కారయూదరిశి మైరెడిడి గంగాధర్, కోరుకొండ మండల అధయూక్షులు మండపాక శ్రీను, రాజానగరం మండల 
అధయూక్షులు బతితిన వంకటదొర, సీత్నగరం మండల అధయూక్షులు కరచరలో విజయ్ శంకర్, వీర మహిళ కండిగటలో అరుణ కుమారి, గేదుల సతితిబాబు, చటాటీల న్గశ్రి, అడపా అంజి, దొడిడి 
అపపిలరాజు, తనీనిరు త్త్జీ, కోలా జాన్ ప్రసాద్ జనసైనికులు తదితరులు పాల్్ని బాధిత కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతినీ వయూకతిం చేశ్రు. అలాగే పార్టీ తరపున ఎటువంటి 
అవసరం వచచున్ అండగా ఉంటామని హామీ ఇచాచురు.

కవితవామే ఆయుధంగా కులవివక్పై పోరాడిన యోధుడు 
గుఱ్ం జాషువా

జనసేన పార్టీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి
శతఘ్ని న్యూస్: గంటూరు, సమాజంలో తనకెదురైన కులవివక్షపై, మూఢాచారాలపై కవితవామే 
ఆయుధంగా పోరాడిన గొపపి యోధుడు విశవాకవి గఱ్ం జాషువా అని గంటూరు జిలాలో జనసేన పార్టీ 
అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి అన్నిరు. ఆధునిక కవలలో అగ్రసాథినం పందిన గఱ్ం జాషువా 127వ 
జయంతి సందర్ంగా నగరంపాలంలోని ఆయన విగ్రహానికి జనసైనికులు ఆదివారం పూలమాలలు 
వేస ఘననివాళ్లు అరిపించారు. ఈ సందర్ంగా ఆళ్ళ హరి మాటాలోడుత్ బాలయూం నుంచ అగ్ర కుల 
అహంకారాలను, సంఘ సంఘర్షణలను ఎదురొ్కనని జాషువా, గండెలిని త్కే తన భావకవితలతో 
ప్రజలోలో చైతనయూం నింపారన్నిరు. ఛీత్్కరాలు ఎదురైన చోటే సత్్కరాలు పందిన గొపపి ఉననితుడు 
గఱ్ం జాషువా అని కొనియాడారు. మరోవైపు గబిబాలం, ఫిరదౌస, బాపూజీ, కొతతిలోకం, ముంత్జ్ 
మహల్ వంటి 36 మహోననితమైన గ్రంధాలతో పాటు లక్కలేననిని కవిత్ ఖండికలు రచంచన గర్రం 
జాషువా తెలుగ ప్రజల హృదయాలోలో శ్శవాత సాథినం పందారన్నిరు. గఱ్ం జాషువా అందించన 
స్పిరితితో సమాజంలో ఎలాంటి అసమానతలు లేకుండా చూడాలిసున బాధయూత ప్రతీ ఒక్కరిపై ఉందని 
ఆళ్ళ హరి అన్నిరు. కారయూక్రమంలో నగర కారయూదరుసులు బండారు రవీంద్ర, బుడంపాడు కోటి, కోనేటి 
ప్రసాద్ మైన్రిటీ న్యకులు షరుఫూద్దాన్, బాష్, గోపశెటిటీ రాజశేఖర్, దొంత నరేష్, ఇళ్ళ శేషు, వడెడి 
స్బాబారావ, కోటేశవారరావ, హేమంత్ తదితరులు పాల్్న్నిరు.

మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ ఆధవార్ంలో ‘నా సేన కోసం నా వంతు’
 
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజానగరం నియోజకవర్ం, రాజానగరం మండలం మలలోంపూడి గ్రామంలో భార్ ఎతుతిన ‘న్ 
సేన కోసం న్ వంతు’ రాజానగరం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ మేడ గరుదత్ ప్రసాద్ అధయూక్షతన 
జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయూదరిశి శ్రీమతి గంటా సవారూప దేవి నేతృతవాంలో రాజానగరం మండలం జనసేన పార్టీ 
కనీవానర్ బతితిన వంకనని దొర ఆధరవాంలో కారయూక్రమం ఘనంగా జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో రాజానగరం 
మండల వైస్ ప్రెసడెంట్ న్గావరుపు భానుశంకర్ రాజానగరం మండల యూత్ ప్రెసడెంట్ స్ంకర బాబిజ్, 
రాజానగరం మండల కమిటీ కవవాల శ్రీరామ్, అడబాల హరి, చలాలో ప్రసాద్, మ్డిద వీరబాబు, మలలోంపూడి 
గ్రామ పెదదాలు జనసైనికులు పాల్్న్నిరు.

పలు కుట్ంబాలను పరామర్శంచిన మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజానగరం నియోజకవర్ం, కోరుకొండ మండలం, బుచచుంపేట గ్రామానికి చెందిన జనసేనపార్టీ 
న్యకులు అలలోం బాపరాజు తండ్రి అలలోం వంకటేశవారులో గత కొనిని రోజులు క్రితం బైక్ స్కడ్ అవవాడంతో హాయూండ్ సరజ్ర్ 
చేయించ్కున్నిరనే మాట తెలుస్కునని రాజానగరం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ మేడ గరుదత్ ప్రసాద్ 
పరామరిశించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయూదరిశి శ్రీమతి గంటా సవారూప దేవి, ఉమ్మడి 
త్రుపిగోదావరి కారయూదరిశి మైరెడిడి గంగాధర్, కోరుకొండ మండల కనీవానర్ 
మండపాక శ్రీను, రాజానగరం మండలం బతితిన వంకననిదొర, తెలగంశెటిటీ 
శివ, అడబాల హరి, చలాలో ప్రసాద్ పాల్్న్నిరు. 
బొల్దిపాటి శ్రీను కుటంబానికి రూపాయలు 5000/- ఆరిధికసాయం
రాజానగరం నియోజకవర్ం, కోరుకొండ ‘కోటి’ గ్రామానికి చెందిన 

బొలిదాపాటి శ్రీను ప్రమాదవశ్తుతి మరణించారని, ఆ మరణ వారతి తెలుస్కునని రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ మేడ 
గరుదత్ ప్రసాద్ వారి కుటుంబ సభ్యూలను పరామరిశించ మనోధైరయూం చెపపి, వారి కుటుంబ ఆరిథిక పరిసథితుల దృష్టీ్య 5,000₹ రూపాయలు 
ఆరిథిక సహాయం చేస, భవిషయూతుతిలో జనసేన పార్టీ తరఫున అనిని విధాలా అండగా ఉంటామని భరోసా ఇవవాడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
కోటి గ్రామ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు చదువ న్గేంద్ర, తనీనిరు శ్రీను, తనీనిరు పోసబాబు, రాయపాటి శివ, గణశ్ల స్రేష్, గణశ్ల 
వీరబాబు, గటిటీ స్రాయూరావ, చదువ లక్ష్మిన్రాయణ, నలలోగొండ జనసేన పార్టీ న్యకులు శ్రీను, శ్రీరంగపటనిం జనసేన పార్టీ న్యకులు 
అడపా అంజి, తనీనిరు త్త్జీ, కోలా జాన్ ప్రసాద్ తదితర న్యకులు, జనసైనికులు పాల్్న్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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బాబు పాలూర ఆధవార్ంలో ఘనంగా భగత్ సింగ్ జయంతి వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి విజయనగరం జిలాలో, పారవాతీపురం పటటీణం, సావాతంత్రయూ్ర ఉదయూమంలో ఎంతో ప్రతేయూకమైన 
సాథినం కలిగన మహా యోధులలో ఒకరు భగత్ సంగ్…”విపలోవం వరిథిలాలోలి” అంటూ ఆయనిచచున పలుపు ఈన్టికీ 
ప్రజా సమసయూలపై పోరాటం చేసే జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ నుంచ మాలాంటి ఎంతో మందికి స్ఫూరితి. అలాంటి 
మహనీయుడు ఏదో పాఠయూ పుసతికాలలో ఒక పేజీకో, న్లుగ గోడల మధయూ ఫోటోగానో కాకుండా కొనిని వందలు వేలమంది 
నడియాడే బహిరంగ ప్రదేశ్లలో విగ్రహ రూపంలో దరశినమిసేతి అన్యూయాలు, ప్రజా సమసయూల మీద పోరాటం చేసే 
ప్రతీ వయూకితికి కొండంత ధైరయూంగా ఉంటుందని భావించ, పారవాతీపురం పటటీణంలోని పాత బసాటీండ్, ప్రధాన రహదారిలో 
జనసేన పార్టీ మరియు భగత్ సంగ్ యువజన సేవా సంఘం సంయుకతింగా జనసేన రాష్ట కారయూక్రమాల నిరవాహణ 
కారయూదరిశి బాబు పాల్రు, వీరమహిళలు ఆగూరు మణి, ఇందు, జనసేన న్యకులు కాత విశేవాశవారరావ, శ్రీను, 
బలరాం, గౌరి, అనంత్, సంజు, మణికంఠ, వినోద్, చన్నిరావ, ఖాళీ, సంఘ సభ్యూలు రాజాన పవన్, చటులో గణేష్, 
వంశీ, రాజు మరియు జనసైనికుల చేతులు మీదుగా భరత్ సంగ్ విగ్రహ ఆవిష్కరణ ఘనంగా చెయయూడం జరిగంది. ఈ 

కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు, వీర మహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్న్నిరు.

“భగత్ సంగ్ మొబైల్ లైబ్రర్” ప్రారంభోత్సవం
భగత్ సంగ్ యువజన సేవా సంఘం ఆధవారయూంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయూక్రమాల నిరవాహణ కారయూదరిశి బాబు పాల్రు మరియు సంఘ సంస్కరతి మజిజ్ క్రిష్ణమూరితి చేతుల 
మీదుగా “భగత్ సంగ్ మొబైల్ లైబ్రర్” ప్రారంభోతసువంలో భాగంగా, పారవాతీపురం పటటీణంలోని గాయత్రీ డిగ్రీ కళ్శ్లలో కాంపటేటివ్ ఎగాజ్మ్సు కి కావలసన పుసతికాలు 
విదాయూరిథిని విదాయూరుథిలకు అందజేయడం జరిగంది. తవారలోనే పారవాతీపురంలోని అనిని కాలేజీలకు ఈ భగత్ సంగ్ మొబైల్ లైబ్రర్ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నియి. ఈ 
మొబైల్ లైబ్రర్కి కూడా రాజాన పవన్ అధయూక్షులుగా మరియు చటిలో గణేష్ ఉపాదయూక్షులుగా మరో 10 మంది కమిటీ సభ్యూలతో లైబ్రర్ యొక్క కారయూకలాపాలు నిరవాహిసాతిరని 
తెలియజేసారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు, వీర మహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్న్నిరు.

బాలకృష్ణను క్పాడిన వైయస్సార్ ఎంత పా్కేజీ తీసుకునానాడు?: ఎస్ వి బాబు
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన, జగన్ రెడిడి మ్పుపి పందే క్రమంలో లక్ష్మీపారవాతి అసలు విషయం బయట పెటాటీరు. గతంలో సనీ నటుడు 
బాలకృష్ణ ఇంటోలో కాలుపిల కలకలం తెలిసందే, ఆ కాలుపిలోలో ప్రముఖ నిరా్మత గాయపడటం, తరావాత బాలకృష్ణ ఇంటోలో వాచ్ 
మ్న్ హతయూ జరగడం కూడా తెలిసందే. లక్ష్మీపారవాతి ఈ విషయాలనీని చెబుత్ వైయస్ రాజశేఖర్ రెడిడి గొపపితన్నిని చెపాపిలని, 
తదావారా జగన్ రెడిడి మననినలను పందాలని ఆత్రుతలో అసలు విషయం చెపేపిసంది. బాలకృష్ణను రాజశేఖర్ రెడిడి కాపాడారని 
దానికి కృతజ్ఞతగా రాజశేఖర్ రెడిడి పేరుని సమరిథించాలి, వయూతిరేకించకూడదని లక్ష్మీపారవాతి ఉదేదాశం. ఇక్కడ మనందరం 
గమనించవలసంది గతంలో రాజశేఖర్ రెడిడి హంతకులను కాపాడారు అనేది సపిషటీం. రూల్ ఆఫ్ లాను ధిక్కరిస్తి దురా్మర్ పాలన 
సాగంచారని లక్ష్మీపారవాతి మాటలోలో దాగ ఉనని నిగూడారథిం. చటటీం ధనవంతుల చ్టటీమని, తనకు ఇషటీమైన వయూకుతిలను, లేదా 
తనకు లబిధి చేకూరిచున వయూకుతిలను వైయసాసుర్ కాపాడుత్రని లక్ష్మి పారవాతి చెపపికనే చెపపిడం జరిగంది. మహానేతగా కీరితిస్తి చెటుటీ 

పేరు చెపుపికొని కాయలు అము్మకునే వైసప న్యకులు ఇపుపిడేం సమాధానం చెబుత్రు. గతంలో బాలకృష్ణని కాపాడారంటే అపపిటినుండే 60 : 40 బంధం ఉందని చెబుత్రా..? 
లక్ష్మీపారవాతి వాయూఖయూలకు సమాధానం చెపేపి దము్మ, ధైరయూం మీకుందా? ఆడవాళ్ళ మధయూవరతితవాంతో టిడిప తో 60 : 40 బంధానిని కొనసాగస్తినని వైసప యొక్క అసలు రంగ (పస్పు 
రంగతో అంట కాగత్) బయటపడింది. ఆంధ్రా ప్రజలు గమనిస్తిన్నిరు. ఒకరికి మరొకరు (వైసప- టిడిప) చేస్కునే చీకటి సహాయాలను ప్రజలు ఓ కంట కనబడుతున్నిరు. 
అవకాశం వచచునపుపిడు దిమ్మ తిరిగ మైండ్ బాలోక్ అయేయూ సమాధానం చెబుత్రని పెడన జనసేన న్యకులు ఎస్ వి బాబు అన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మృతుల కుట్ంబాలకు మనోధైరా్నినాచిచాన బతుతుల దంపతులు
విత్తనాల ధర్మరాజు కుటంబానికి 10,000/- ఆరిధికసాయం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజనగరం, రాజనగరం మండలం, పలలోకడియం గ్రామానికి చెందిన వితతిన్ల ధర్మరాజు 
త్త్్కలిక లైనె్మన్ గా పనిచేస్తి కరెంట్ ష్కుతో మృతిచెందగా వారి కుటుంబ సభ్యూలను రాజానగరం 
నియోజకవర్ జనసేన న్యకులు బతుతిల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వంకటలక్ష్మి పరామరిశించ, ధైరయూం 
చెపపి, భవిషయూతుతిలో వారి చనని పలలోల చదువలకు అనిని విధాల సహకరిసాతిమని భరోసా ఇచచు 10,000/₹ 
రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం చేయడం జరిగంది.

సననిపు యోహాను కుటంబానికి 10,000/- ఆరిధికసాయం
రాజనగరం మండలం, పలలోకడియం గ్రామానికి చెందిన 
దళిత న్యకులు సననిపు యోహాను గండెపోటుతో 
మృతి చెందగా రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన 
న్యకులు బతుతిల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వంకటలక్ష్మి 
వారి కుటుంబ సభ్యూలను పరామరిశించ, మనోధైరయూం 
చెపపి, కుటుంబ ఆరిథిక పరిసథితుల దృష్టీ్య 10,000/₹ 
రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం చేస, భవిషయూతుతిలో 

జనసేన పార్టీ తరఫున అనిని విధాలా అండగా ఉంటామని భరోసా ఇవవాడం జరిగంది.
ఈ కారయూక్రమంలో త్రుపిగోనుగూడెం సరపించ్ గళ్ళ రంగా, చటిటీప్రోలు సతితిబాబు, కానవరం రామకృష్ణ, ముఖయూ న్యకులు పలలోకడియం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు వేమవరపు 
వంకటేశవారులో, వేమవరపు స్బ్రహ్మణయూం, బొర్రా చనిని బాబు, గెడడిం శ్రీను, రొక్కల స్బాబారావ, వి.స్బ్రహ్మణయూం, రొకా్కల కిటటీయయూ, కస్తిరి బద్, బుర్ర గోపాలం, వేమవరపు యేస్, విజ్ఞ 
చంటి, వేమవరపు స్బ్రహ్మణయూం, వంకి శ్రీను, విజ్ఞ అబాబాస్, వి.శ్రీను, తదితర న్యకులు, జనసైనికులు పాల్్న్నిరు.

శ్రీరంగపటనాం మృతులకు శ్రదా్ధంజలి ఘటంచిన బతుతుల దంపతులు
శతఘ్ని న్యూస్: రజానగరం, ఇటీవల తుని వదదా ఘోర రోడుడి ప్రమాదంలో 
మృతుయూవాత పడి తిరిగరాని లోకాలకు వళిలోపోయిన కోరుకొండ మండలం, 
శ్రీరంగపటనిం గ్రామానికి చెందిన ముగ్రు కళ్కారులు స్రిశెటిటీ దురా్రావ, 
ఆడారి బులిలోయయూ, భీశెటిటీ వీరబాబు లకు శ్రీరంగపటనింలో జరిగన సంత్పసభలో 
మృతుల ఫోటోలకు పూలమాలలు వేస, ఘననివాళ్లు పలికి, కుటుంబ 
సభ్యూలను, సనినిహితులను ఓదారిచు వారికి మనోధైరయూం చెపపి రాబోవ రోజులోలో 
జనసేన పార్టీ తరఫున అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచచు మృతుల ఆత్మకు శ్ంతి 
కలగాలని ప్రారిదాంచన రాజానగరం జనసేన న్యకులు బతుతిల బలరామకృష్ణ, 

శ్రీమతి వంకటలక్ష్మి. ఈ కారయూక్రమంలో సీనియర్ నేత మేడిశెటిటీ శివరాం, తనీనిరు త్త్జీ, వేగశెటిటీ రాజు, బోయిడి వంకటేష్, న్తిపాం దొరబాబు, అరిగెల రామకృష్ణ, అడాడిల దొరబాబు, 
న్యకులు, గ్రామస్తిలు పాల్్ని నివాళ్లు అరిపించారు.

పవనననా ప్రజాబాట 17వ రోజు
ఆత్మకూరు జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో భగత్ సంగ్ కు ఘన నివాళి
శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు, పవన్ కళ్యూణ్ గారిని ముఖయూమంత్రి చేయాలనని 
దృడ సంకలపింతో, కొనసాగతునని పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమం బుధవారం 
17వ రోజుకు చేరుకుంది. బుధవారం ఆత్మకూరు జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో 
సావాతంత్రయూ సమరయోధులు భగత్ సంగ్ జయంతి సందర్ంగా ఆయనకి ఘన 
నివాళ్లు అరిపించడం జరిగంది. ప్రజల ఆశీరావాదంతో పవననని ప్రజా బాట 
17వ రోజు, ఆత్మకూరు మునిసుపాలిటీ పరిధిలోని నెల్లోరు పాలం ఎసీసు కాలనీలో 
పరయూటించ, అక్కడ ప్రజల ఇబబాందులను తెలుస్కొని జనసేన పార్టీ తరఫున 
తమవంతు కృష చేసాతిమని వారికి భరోసా ఇవవాడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన పార్టీ న్యకులు స్రేంద్ర, చంద్ర, వంశీ, భరత్, రవి, వేణు, భాను 
కిరణ్, అనిల్, న్గరాజు, హజరత్, మోక్షత తదితరులు పాల్్న్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఏలూరులో అమరావతి రైతులకు సంఘీభావం తెలిపిన రెడిడి అప్పలనాయుడు
శతఘ్ని న్యూస్: ఏల్రు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కి రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగంచాలని 

కోరుత్ రాజధాని కోసం భూములు ఇచచున అమరావతి రైతులు వయియూ రోజులుగా చేస్తినని 
పోరాటంలో భాగంగా “అమరావతి నుండి అరసవలిలో” వరకు మహా పాదయాత్రగా ఏల్రు 
చేరుకునని అమరావతి రైతు సోదరులకు జనసేన పార్టీ తరపున సంఘీభావం తెలియజేస్తి 
కొత్తిరులో ఘన సావాగతం పలికిన పశిచుమగోదావరి జిలాలో అధికార ప్రతినిధి, ఏల్రు 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచారిజ్ రెడిడి అపపిల న్యుడు గారు..ముఖయూ అతిథులుగా 
రాఘవయయూ చౌదరి మరియు శిరిపలిలో శివరామకృష్ణ ప్రసాద్ పాల్్న్నిరు. ఈ సందర్ంగా 
రెడిడి అపపిల న్యుడు మాటాలోడుత్ అమరావతి ఉదయూమ ధీరులకు యువశకితి కూడా అండగా 
నిలిసేతి అంతిమంగా ధర్మమే గెలుస్తిందన్నిరు. గత స్ద్రఘా కాలంగా 1000 రోజులకు పైగా 

5 కోటలో ఆంధ్ర ప్రజల ఆకాంక్షను నెరవేరచుటం కోసం ఒక మంచ రాజధాని నిరా్మణం కోసం ఏ 
విధమైన సావారథిం లేకుండా అమరావతి లో భూములు ఇచచున రైతులకు కంటతడి పెటిటీస్తినని 
ఈ ప్రభ్తవాం యొక్క మూర్ఖతవాపు నిర్ణయాలను నిరసస్తి పాదయాత్రగా వచచున రైతులకు 
జనసేన పార్టీ నుండి పూరితిగా మదదాతును తెలియజేస్తిన్నిము. ఒక ఇంటోలో ఆడపడుచ్ కనీనిళ్లో 
పెడితే ఎలాగైతే అభివృదిధి చెందదో రాష్టంలో రైత్ంగం కనీనిళ్లో పెటిటీన ఆ రాష్టం అభివృదిధి 
చెందడు. ఏకైక రాజధాని అమరావతి కోసం రైత్ంగం స్ద్రఘా పోరాటం చేస్తిననిపపిటికీ ఈ 
ముఖయూమంత్రి కళ్్ళ ఉండి చూడలేని ముఖయూమంత్రి గడిడిగా ఉనని ఈ రాష్ట ప్రభ్తవాం గత 
1000 రోజులు పైబడి రైతులు ఆందోళనలు చేస్తిననిపపిటికీ కూడా దుననిపోతు మీద వర్షం 
పడినటుటీ రాష్ట ప్రభ్తవాం వయూవహరిసోతింది. ఆ రోజున ముఖయూమంత్రిగా ఉనని చంద్రబాబు 
న్యుడుని విశవాసంచ తమ భూములను ఇచచున రైత్ంగం ఒక మంచ రాజధాని నిరా్మణం 
చేయాలని నయా పైసా తీస్కోకుండా రైత్ంగం ఇచచున భూములోలో అమరావతి నిరా్మణం 
చేయండి. 26 జిలాలోలను అభివృదిధి చేయమని ప్రభ్త్వానిని హెచచురించారు. వికేంద్రీకరణ 
అనేది పరిపాలనలో ఉండాలి కానీ రాజధానిలో కాదు అని రాష్ట ప్రభ్త్వానిని హెచచురించారు. 
అంతేకాకుండా ఈ రాషటీ ప్రభ్త్వానికి అభివృదిధి చేయడం చేతకాక ఒక మైండ్ గేమ్ ఆడి 
కాలయాపన చేస్తిన్నిరని అన్నిరు. బాధయూతను మరిచన ఒక చేతకాని ముఖయూమంత్రిని 
ఎనునికునని 5 కోటలో మంది రాష్ట ప్రజలు ఈరోజున బాధపడుతున్నిరు. ఒకసారి ఓటు 
వేస మోసపోయాం అని రాష్ట ప్రజలు ఆవేదన్ వయూకతిం చేస్తిన్నిరు. ఇక్కడకు విచేచుసన 
అమరావతి రైతు సోదరులకు జనసేన పార్టీ తరపున పూరితిగా మదదాతును తెలియజేస్తిన్నిం. 

ఈ యొక్క మహా పాదయాత్ర విజయవంతం కావాలని ఆంధ్ర రాష్్రానికి ఏకైక రాజధాని అమరావతి అని అన్నిరు. ఎందరో రైతులు అమరావతి కోసం భూములు ఇచాచురు. ఆత్మహతయూ 
చేస్కున్నిరు. 5 కోటలో మంది ప్రజల ఆకాంక్ష అమరావతి. ఇపపిటికైన్ జగన్ మోహన్ రెడిడి కళ్్ళ తెరిచ అమరావతి ఉదయూమానిని సీవాకరించ తక్షణమే అమరావతి నిరా్మణం చేయాలని 
జనసేన పార్టీ నుండి డిమాండ్ చేస్తిన్నిం. కాటు వేసేందుకు పాము పడగకు ఎదురు నిలిచ పోరాడుతునని అమరావతి రైతుల ఉకు్క సంకలాపినికి అభినందనలు.  ఈ మహా పాదయాత్ర 
చేస్తినని అమరావతి రైతు సోదర సోదర్మణులకు అందరికీ మనస్ఫూరితిగా అభినందనలు తెలియజేస్తిన్నిమని ఆయన అన్నిరు. తమ సావారథి రాజకీయాల కోసం రాష్్రానిని విచఛాననింగా 
చేస ప్రాంత్ల మధయూలో చచ్చు పెటటీడానికి 3 రాజధానుల అంశం తెరపైకి తీస్కొచచు రాష్టంలో ఉనని ప్రజలకు మనశ్శింతి లేకుండా చేస్తిన్నిరని ఎదేదావా చేశ్రు. ఇకనైన్ తమ కుటీల 
సావారథి రాజకీయాలను పక్కన పెటిటీ 5 కోటలో ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవానిని పరిరక్షించాలిసున బాధయూత ప్రభ్తవాంపై ఉందని అమరావతిని శ్శవాత రాజధానిగా ప్రకటించాలని జనసేన పార్టీ 
తరపున నుండి రెడిడి అపపిల న్యుడు డిమాండ్ చేశ్రు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలో కారయూదరిశి కస్తిరి సాయి తేజసవాని, సంయుకతి కారయూదరిశి శ్రావణ్, నగర అధయూక్షుడు నగరెడిడి కాశీ నరేష్, 
మండల అధయూక్షుడు వీరంకి పండు, ప్రధాన కారయూదరిశి సరిది రాజేష్, నగర ఉపాధయూక్షుడు బొతసు మధు, ఫ్యూన్సు ప్రెసడెంట్ దోసపరితి రాజు, అధికార ప్రతినిధి అలులో సాయి చరణ్, సోషల్ 
మీడియా కో ఆరిడినేటర్ జనసేన రవి, జాయింట్ సెక్రటర్ ఎట్ంచ ధరే్మంద్ర, కోశ్ధికారి పైడి లక్షష్మణరావ, న్యకులు వల్లోరి రమేష్, నిమ్మల శ్రీనివాస్, బోండా రాము, బొదాదాపు 
గోవిందు, కందుకూరి ఈశవారరావ, సోషల్ సర్వాస్ మురళి, ములికి శ్రీనివాస్, పన్నిరి రాము, ఆనంద్, న్ని, బుధాధి న్గేశవారరావ, అననివరం, సతయూన్రాయణ, రాంబాబు, జగద్ష్, 
బాబి, రవి కుమార్, ఏడుకొండలు, దురా్రావ, శివ సాయి కోడిదాస్, స్రేష్, శివ, వీర మహిళలు గడుత్రి పద్మ, కావూరి వాణి, సరళ, దురా్ బి, ఉమా దురా్, స్జాత తదితరులు 
పాల్్న్నిరు.

పల్లె పల్లెలో ‘నా సేన నా కోసం నా వంతు’ క్ర్క్రమం నిరవాహిసుతుననా పితాని
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరం, రాష్ట జనసేన 
పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు 
మరియు ముమి్మడివరం నియోజకవర్ 
జనసేన పార్టీ ఇన్చుర్జ్ పత్ని బాలకృష్ణ ‘న్ 
సేన న్ కోసం న్ వంతు’ కారయూక్రమంలో 
భాగంగా బుధవారం ఠాణేలంక మరియు 
గేదెలలోంక ప్రాత్లోలో పరయూటించడం జరిగంది. 
పరయూటనలో భాగంగా ఇంటింటికి తిరుగత్ 
జనసేన పార్టీని బలోపేతం చేయాలని ప్రతి 

ఒక్కరిని కోరడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో సీనియర్ న్యకులు గదదాట జమి్మ, మండల అధయూక్షులు గొలలోకోటి వంకననిబాబు, రాష్ట కారయూదరిశి జక్కంశెటిటీ బాలకృష్ణ, వితతిన్ల అరుజ్న్, 
న్తి న్గేశవారరావ, ఎలమంచలి బాలరాజు పత్ని శివ, చటూటీరి దొరబాబు, రామాయణం మణి, గొలలోకోటి సాయిబాబా, మాదాల శ్రీధర్, పాయసం సాయి, బండారు వంకననిబాబు, 
కడలి సతయూం(పండు), వనసరలో బాలకృష్ణ. బొక్క శీను, చాకెలోట్ సతీష్, దొంగ అపాపిరావ, పవివి స్బాబారావ మరియు జనసేన న్యకులు, కారయూకరతిలు తదిరులు పాల్్న్నిరు.

భగత్ సింగ్ కు నివాళులర్పంచిన నడుకూరు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: పారవాతీపురం మనయూం జిలాలో, పాలకొండ నియోజకవర్ం వీరఘటటీం మండ, 
నడుకూరు గ్రామంలో జనసేన పార్టీ ఆధవారయూంలో భగత్ సంగ్ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా 
నిరవాహించడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యూడు మతసు 
పుండర్కం మాటాలోడుత్ ‘ఇంకివాలాబ్ జిందాబాద్ అంటూ భారత యువత గండెలోలో ఉదయూమ 
స్ఫూరితిని నింప, బ్రిటిష్ వారి వనునిలో వణుకు పుటిటీంచన విపలోవ వీరుడు, అతి చనని వయస్లో 
ప్రాణాల సైతం త్రుణప్రాయంగా దేశం కోసం త్యూగం చేసన గొపపి సావాతంత్ర సమరయోధుడు 
భగవత్ సంగ్ అని కొనియాడారు, యువత భగత్ సంగ్ ను ఆదరశింగా తీస్కోవాల’ని 
అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసైనికులు చంత గోవరధిన్, వాన కైలాష్, మక్క లక్ష్మీ 
న్రాయణ, వావిలపలిలో విశేవాశవారరావ, మజిజ్ సంతోష్ కుమార్ తదితరులు పాల్్న్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఎమ్్మల్్కు ఒక్క క్ణం కూడా పదవిలో కొనస్గే నైతికత ల్దు: శేషుబాబు
అవనిగడ్డ మండల జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో భగత్ సంగ్ జయంతి సందర్ంగా ఘననివాళి
శతఘ్ని న్యూస్: అవనిగడడి, భారత సావాతంత్రయూ్రం కోసం పోరాటం చేస 24 సంవతసురాలకె 
వీర మరణం పందిన యూత్ వింగ్ భగత్ సంగ్ గారి 115వ జయంతి సందర్ంగా వారికి 
అవనిగడడి మండల జనసేన పార్టీ ఆధవారయూంలో ఘనంగా నివాళ్లు ఆరిపించడం జరిగంది. 
అనంతరం మీడియా సమావేశం ఏరాపిటు చేయడం జరిగంది. ఈ సమావేశంలో అవనిగడడి 
నియోజకవర్ రైతులు ఎదురొ్కంటునని సమసయూలను పరిష్కరించలేని ఎమ్్మలేయూ సంహాద్ 
రమేష్ బాబుకు ఆ పదవిలో కొనసాగే నైతికత ఎంత మాత్రం లేదని జనసేన పార్టీ పేరొ్కంది. 
మంగళవారం అవనిగడడి జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో జరిగన విలేకరుల సమావేశంలో 
ఆ పార్టీ నేత గడివాక శేషుబాబు మాటాలోడుత్ సెపెటీంబర్ నెల ముగస్తిననిపపిటికీ అవనిగడడి 
నియోజకవర్ంలోని కోడూరు మండలంలో వందలాది ఎకరాలు సాగనీరు అందక ఇపపిటి 
వరకు న్రు మడులు కూడా సదదాం చేస్కోలేక పోతే మంగళవారం నియోజకవర్ పరయూటనకు 
వచచున నీటిపారుదల శ్ఖ మంత్రికి ఇక్కడి రైతుల సమసయూలు చెపపి వాటిని పరిష్కరించలేని 
దుసథితిపై ఆగ్రహం వయూకతిం చేస్తి, గడిచన మూడేళలోలో కోడూరు మండలం బసవవానిపాలం 
రైతులు సవాచఛాందంగా క్రాప్ హాలిడే ప్రకటించడానికి నైతిక బాధయూత వహిస్తి ఎమ్్మలేయూ రాజీన్మా చేయాలని డిమాండ్ చేశ్రు. మేము అధికారంలోకి వసేతి అవట్ ఫ్ల్ స్లోయిజ్ గేటులో 
పునరినిరా్మణం చేసాతిమని గొపపిలు చెపుపికుని, నేడు భార్ నీటిపారుదల శ్ఖా మంత్రి కోడూరు వసేతి కనీసం ఆయనను అక్కడికి తీస్కుని వళ్లో ప్రయతనిం కూడా చేయకపోవడం మీ 
పని తన్నికి నిదరశినం అని అన్నిరు. అవనిగడడి నియోజకవర్ంలో వైరల్ జవారాల తీవ్రత ఎకు్కవగా ఉందని, అయిన్ ఏ ప్రభ్తవా ఆస్పత్రిలోన్ సరైన రకతిపర్క్షలు అందుబాటులో 
లేకపోవటంతో ప్రజలు ఇళ్లో, ఒళ్లో గలలో చేస్కొని ప్రైవేట్ హాసపిటల్సు చ్టూటీ తిరిగే దుసథితి ఏరపిడిందన్నిరు. పంచాయతీలోలో నిధులు ఉండాలని, కానీ ప్రభ్తవాం పంచాయతీలకు వచేచు 
ఆరిథిక సంఘం నిధులను దొడిడిదారిన తమ ఖాత్లో వేస్కోవటంతో నేడు గ్రామాలోలో కనీసం దోమల మందు కూడా పచకారి చేయలేని పరిసథితి ఏరపిడిందని అన్నిరు. నియోజకవర్ంలో 
అనిని ప్రభ్తవా కారాయూలయాలు ఇన్చురిజ్ పాలనలో నడుస్తిన్నియని, ఆరు మండలాలకు గాన్ ఐదు మండలాలోలో ఎంపడివోలు, హౌసంగ్ ఏఈ లు లేని పరిసథితికి ఎవరి వయూవహారశైలి 
కారణమని జనసేన నేతలు ప్రశినించారు.

అంబటి వాయూఖయూలపై ఆగ్రహం
అమరావతి రైతులు చేస్తినని పాదయాత్రపై అవనిగడడి నియోజకవర్ పరయూటనలో ఉనని మంత్రి అంబటి రాంబాబు 
చేసన వాయూఖయూలపై జనసేన పార్టీ మండిపడింది. ఒళ్లో బలిసన వారు పాదయాత్ర చేస్తిన్నిరని అంబటి రాంబాబు 
మాటాలోడటం సగ్ చేటని, ఒళ్లో బలిస ఎవరు కొటుటీకుంటున్నిరో, ఎవరు సామాజిక మాధయూమాలోలోన్, మ్యిన్ 
సీ్రామ్ మీడియాలో ఒళ్లో బలిస మాటాలోడుతున్నిరో ప్రజలు గమనిస్తిన్నిరని జనసేన నేతలు అన్నిరు. అమరావతి 
రైతులు తమకు తరాలుగా వస్తినని భూమిని రాజధాని కోసం త్యూగం చేసేతి, వారికి కనీస గౌరవం ఇవవాకపోగా, వారిని 
అవమానించేలా మాటాలోడటం దురా్మర్మని ఇపపిటికైన్ తీరు మారుచుకోకపోతే ప్రజలు బుదిధి చెబుత్రన్నిరు. ఈ 
కారయూక్రమంలో గడివాక శేషుబాబు, ఎంపటిసలు బొపపిన భాను, కటికల వసంత్ కుమార్, వారుడి సభ్యూలు మునిపలిలో 
శ్రీ లక్ష్మి, మతితి శివపారవాతి లు, అశ్వారావ పాలం గ్రామ ఉప సరపించ్ యక్కటి న్గరాజు, బచ్చు వంకట న్రాయణ, 
బండే న్గ మలీలోశవారి, జనసైనికులు గగ్లం అనిల్ కుమార్, అపపికటలో శ్రీ భాస్కర్, బచ్చు శ్రీహరి, బొపపిన పృథ్వా, 
కోస్రు అవిన్ష్, తుంగల నరేష్, కమి్మలి వేణు, రేపలలో రోహిత్, పపుపిశెటిటీ శ్రీను,రాజేష్ తదితరులు పాల్్న్నిరు.

మండల పరషత్ సరవాసభ్ సమావేశంలో వీరమహిళ వినతి
శతఘ్ని న్యూస్: భీమవరం, వీరవాసరం మండలం పరిషత్ సరవాసభయూ సమావేశం జరిగంది. అందులో భాగంగా మండలంలో 
ఉనని అధికారులతో సమీక్షా సమావేశంలో అనిని డిపారెటీష్మంటలో అధికారాలతో మాటాలోడాము. అందులో ముఖయూంగా ఆర్ అండ్ 

బి వారితో రోడలో దుసథితి గరించ మంచ నీరు, డ్రైనేజ్ వయూవసథి గరించ కూడా వివరించడం జరిగంది. అంతేకాకుండా మండల 
పరిషతుతి నిధులు కోటి 50 లక్షలు ఉండగా వాటితో ఎటువంటి అభివృదిధి పనులు జరగకుండా శ్సనసభ్యూలైన గ్రంధి 
శ్రీనివాస్ ఇపపిటివరకు ఎటువంటి అభివృదిధి చెయయూలేదు. బుధవారం మీటింగ్ లో కూడా ప్రస్తిత ఇంచార్జ్ ఎంపీడీవో మేము 
అదే విషయానిని అడగగా ఆయన కూడా మాకు సహకరించడం లేదని ఈ నిధులు విషయంగా ఇపపిటివరకు ముగ్రు 
ట్రానసు్ఫర్ అయియూ వళిలోపోవడం జరిగంది. ఇపుపిడునని ప్రస్తిత ఇన్చురిజ్ ఎండిఓ పరిసథితి కూడా అదే ఇది ఇలానే ఉంటే మా 
మండలంలో అభివృదిధి కుంటుపడుతుంది కాబటిటీ సాథినిక శ్సనసభ్యూలు వారు ఈ విషయానిని దృషటీలో ఉంచ్కొని మాకు 
సహకరించాలని మేము కోరుకుంటున్నిమని తెలిపారు.

పాలకొండ జనసేన ఆధవార్ంలో భగత్ సింగ్ జయంతి
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ, “భగత్ సంగ్” 115వ జయంతి సందర్ంగా ఆయనను స్మరించ్కుంటూ, పాలకొండ 
నియోజకవర్ం కేంద్ర కారాయూలయంలో పాలకొండ నియోజకవర్ం జనసేన న్యకులు గరా్న సతితిబాబు, ఆయన 
చత్రపటానికి పూలమాలలు వేస ఘన నివాళ్లు అరిపించారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలోడుత్ సావాతంత్రం 
కోసం నిసావారధింగా ప్రాణాలను అరిపించన వయూకితి భగత్ సంగ్ అని, దేశంలో యువత ఆయనను స్ఫూరితిగా తీస్కొని 
ఆయన ఆశయాలను ఆచరణలోకి తీస్కోవాలని ఆయన అన్నిరు. ఆయనతో పాటుగా కొందరు జనసైనుకులు 
నివాళ్లరిపించారు. ఈ కారయూక్రమంలో సతివాడ వంకటరమణ, ఆశపు విశవాన్థ, గరా్పు నరేంద్ర, పెనుగొండ శేకర్, 
డంపాక సాయి కుమార్, సంతోష్ తదితరులు పాల్్న్నిరు.

రాజాం జనసేన క్రా్లయంలో భగత్ సింగ్ జయంతి వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజాం నియోజకవర్ం, సాథినిక జనసేన పార్టీ కారాయూలయం నందు షహీద్ భగత్ సంగ్ జయంతి 
సందర్ంగా రాజాం పటటీణ జనసేన న్యకులు నమి్మ దురా్రావ ఆధవారయూంలో భగత్ సంగ్ జయంతి వేడుకలు 
నిరవాహించారు. ఆ మహనీయుని చత్రపటానికి పూలమాలలు వేస ఘన నివాళ్లు అరిపించారు. ఈ సందర్ంగా 
రాజాం మండల న్యకులు సామంతులు రమేష్ మాటాలోడుత్ భగత్ సంగ్ మనమధయూ భౌతికంగా లేకపోవచ్చు 
కానీ ప్రతి భారతీయ పౌరుడు గండెలోలో పదిలంగా నిలిచపోయారు అని అన్నిరు. ప్రతి ఒక్క యువకుడు భగత్ సంగ్ 
ని స్ఫూరితిగా తీస్కోవాలని అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో న్గరాజు, కళ్ వంకట్రావ, దాలి న్యుడు తదితరులు 
పాల్్న్నిరు.

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


ఘనంగా జెటటా శ్రీనివాసరావు జన్మదిన వేడుకలు
నా సేన కోసం.. నా వంతు 25 వేల విరాళమిచ్చిన జెటిటీ
మా పార్టీ అధయూక్షులు వారు తలపెటిటీన ఎల్ంటి కారయూక్రమానికైనా మా నాయకులు, కారయూకర్తలు 
మందండి నడిపిసా్తరు
జనసేన పార్టీ జిల్లా అధయూక్షులు గాదె వంకటేశ్వరరావు
శతఘ్ని న్యూస్:  గంటూరు, త్రుపి నియోజకవర్ం న్యకులు జెటిటీ శ్రీనివాసరావ జన్మదిన సందర్ంగా 
జిలాలో అధయూక్షుల వారి సమక్షంలో జిలాలో పార్టీ కారాయూలయంలో జన్మదిన వేడుకలు నిరవాహించటం జరిగంది. 
ఈ సందర్ంగా గాదె మాటాలోడుత్… మా పార్టీ న్యకుడు జటిటీ శ్రీనివాసరావకి ముందుగా జన్మదిన 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తిన్నిను. అలాగే అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ తలపెటిటీన “న్ సేన కోసం.. న్ 
వంతు” కారయూక్రమానికి తన జన్మదినం సందర్ంగా తనవంతుగా 25,000/- రూపాయల చెకు్కని న్కు 
అందజేసనందుకు అతనికి ప్రతేయూకంగా ధనయూవాదాలు తెలియజేస్తిన్నిను. అలాగే మన పార్టీ న్యకులు 
గానీ కారయూకరతిలు గాని ఇలాంటి ఒక విశేషమైన రోజు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఉంటుంది అలాంటి రోజు 
మనము ఖరుచుపెటిటీ ధన్నిని పార్టీకి ఎంతో కొంత ఇలా సహాయ చేయాలని కోరారు. మనము పార్టీకి 
ఖరుచు పెటటీ ప్రతి రూపాయి పేదవాడికి అందే విధంగా అధయూక్షుల వారు నిర్ణయాలు తీస్కుంటున్నిరు. 
ఆత్మహతయూలు చేస్కునని 3000 మంది కౌలు రైతులకు మన అధయూక్షులు వారి కుటుంబానికి చేస్తినని 
ఆరిధిక సహాయమే ఒక గొపపి ఉదాహరణగా అందరూ గమనించాలని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలో 
న్యకులు అడపా మాణికాయూలరావ, న్రదాస్ రామచంద్ర ప్రసాద్, ముమ్మలనేని సతీష్, యడలో.న్గమలిలో, 
పాండురంగారావ, అందే వంకటేశవారరావ, జడ స్రేష్, తనీనిరు గంగరాజు, తుమ్మల నరసంహారావ, 
దాసరి వంకటేశవారరావ, కటాటీ అనిల్, మహంకాళి తదితరులు పాల్్న్నిరు.

గిరసేన జనసేన – జనం వద్దకు 
జనసేన తొమి్మదివ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: పారవాతీపురం 
మనయూం జిలాలో పాలకొండ 
నియోజకవర్ం, వీరఘటటీం 
మండలం, ములలంక 
పంచాయతీ బటిటీగడ గరిజన 
గ్రామంలో తొమి్మదవ రోజు 
గరిసేన జనసేన – జనం 
వదదాకు జనసేన కారయూక్రమం 
నిరవాహించడం జరిగంది. ఈ 

కారయూక్రమంలో భాగంగా వీరఘటటీం జనసేన న్యకులులో గ్రామాలలో పరయూటించ 
జనసేన సదాధింత్లను ప్రజలకు వివరించడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా 
జనసేన జాని మాటాలోడుత్ ఉననితమైన వయూకుతిలతోనే వయూవసథిలో ఉననితమైన, 
ఉతతిమమైన మారుపిలు వసాతియి. ఆ ఉననితమైన వయూకితి పవన్ కళ్యూణ్, ఆ ఉననితమైన 
వయూవసథి ఏరాపిటు చేసేది జనసన పార్టీ అని ఉదో్దించారు. జనసేన కుటుంబం 
ఎంత పెదదాదైతే అంత గొపపి విజయాలు జనసేన పార్టీ సంతం అవత్యని 
తెలియజేసారు. మతసు పుండర్కం మాటాలోడుత్ పవన్ కళ్యూణ్ ఓటులో, నోటులో, 
అధికార వాయూమోహంతో రాజకీయాలోలోకి రాలేదు, మహిళ్శకితిని, యువశకితిని 
రాజకీయశకితిగా మారచుడానికి వచాచురని తెలియజేసారు. సమాజంలో మారుపి 
రావాలంటే తుపాకులు, కతుతిలు పటుటీకొని యుదధిం చేయటం కాదు. ప్రతి 
ఒక్కరు ధైరయూంగా నిలబడి అభిప్రాయం చెపాపిలని ఉదాఘాటించారు. రాజకీయాలోలో 
మారుపి తీస్కు రావాలంటే బలమైన సంకలపి బలం ఉండాలని, ఆ సంకలపింతో 
పనిచేస్తింది పవన్ కళ్యూణ్ అని తెలిపారు. కరే్ణన సాయి పవన్ మాటాలోడుత్ 
రాజకీయాలోలో రాణించాలంటే న్యకులకు కారయూకరతిలకు ఓపక సహనం చాలా 
అవసరమని, అవమాన్లకు ఎదురొడిడి నిలబడాలని తెలిపారు. కులం పేరు చెపపి 
వయూకుతిలు లాభపడాడిరు తపపి. కులాలు బాగపడలేదని ఆవేదన వయూకతిం చేశ్రు. 
బోమ్మలి వినోద్ మాటాలోడుత్ పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమంత్రిని చేయాలంటే 
గ్రామ సాథియిలో జనసేన పార్టీని బలోపేతం చేయాలని మీ గ్రామఒ వచాచుమని, 
తెలిపారు. వీర మహిళ సండి అమలస్మన్ మాటాలోడుత్ మహిళలు అందరూ 
జనసేన పార్టీకి అండగా ఉందాలని, రాబోయే ఎనినికలోలో గరిజన ప్రజల ఓటులో 
జనసేన పార్టీ గాజుగాలోస్ గరుతికి వేసేవిధంగా ప్రజలోలో మారుపి తీస్కువసాతిమని 
తెలియజేసారు. ఈ కారయూక్రమంలో క్రియాశీలక సభ్యూలు సండి స్మన్, బి.ప 
న్యుడు, కంటు మురళి, దూస ప్రణీత్, జరజాపు రాజు ప్రజలు, జనసైనికులు 
పాల్్న్నిరు.

“స్పందన” క్ర్క్రమంలో  డిఆరోవా కి జనసేన పారీటా 
తరపున వినతిపత్రం

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ ఆధవారయూంలో 
దెందుల్రు నియోజకవర్ పరిధిలో ఉనని 
ప్రాథమిక ఆరోగయూ కేంద్రాలని పరిశీలించ గరితించన 
సమసయూలను పరిష్కరించమని మరియు కొలేలోరు 
సరస్సు ప్రాంతలో ఉననిటువంటి డంపంగ్ యార్డి 
ని తొలగంచాలని కోరుత్ ఏల్రు జిలాలో కలకటీర్ 
కారాయూలయంలో ఏరాపిటు చేసన “సపిందన” 
కారయూక్రమంలో  డిఆరోవా కి జనసేన పార్టీ తరపున 

వినతిపత్రం అందించన జనసేన  పార్టీ  రాష్ట కారయూదరిశి Dr.వంకటలక్ష్మి  ఘంటసాల, పార్టీ మతసు్యకార 
వికాస విభాగం రాష్ట వైస్ చైర్మన్ మోరు వంకటన్గరాజు, పార్టీ జిలాలో ఉపాధయూక్షులు ఇళలో శ్రీనివాస్, పార్టీ 
జిలాలో కారయూదరిశి ముత్యూల రాజేష్, పార్టీ జిలాలో ప్రోగ్రామింగ్ కమిటీ సభ్యూలు బొడుడి గరిబాబు,జనసైనికులు 
గంగరాజు,ఈశవార్ చరణ్.
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