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రాజమండ్రిలో 30 వ వార్డు సాయి కృష్ణ థియేటర్ దగ్గర ‘నా సేన కోసం నా వంతు’
రాజమండ్రి సిటీ, జనసేన అధినేత పిలుపుమేరకు పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు జనసేన పార్టీ ప్రతిష్టీత్ంగా 
ప్రారంభంచిన ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కార్యక్రమంలో భాగంగా శనివారం నాడు రాజమండ్రిలో 
స్థానిక 30వ వార్డు చర్చిపేట చర్చిగేట్ ఎదుర్గా రాజమండ్రి సిటీ జాయంట్ సెక్రెటర్ దండపాటి 
పండు మర్యు మందపల్లి అవినాష్ మిత్రబృందం ఆధ్వర్యంలో ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కార్యక్రమం 
నిర్వహంచడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా రాజమహంద్రవరం సిటీ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ 
అనుశ్రీ సత్యనారాయణ చేతుల మీదుగా బాబు జగ్జ్వన్ రామ్ విగ్రహానికి పూలమాలవేసి ఈ కార్యక్రమం 
ప్రారంభంచడం జర్గంది. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లిడుతూ ప్రజా సంక్షేమం కోసం పాటుపడే జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ కి సంఘీభావం తెల్పే కార్యక్రమమే నా సేన కోసం నా వంతు కార్యక్రమం అని అనుశ్రీ 
వివర్ంచార్. అధికారంతో సంబంధం లేకుండా ప్రభుత్వం కనానా ఎకుకువగా ప్రజల కోసం పాటుపడుతుననా 
పార్టీ జనసేన అని తెల్యజేశార్ చదువుకుననా యువత, విజ్ఞులు, రాష్ట్ర శ్రేయస్సు కోసం జనసేన పార్టీకి 
మద్దతుగా నిలవాలని తెల్యజేశార్. పవన్ కళ్్యణ్ కి మన వంతుగా సహకారం అందించే మార్గమే ‘నా 
సేన కోసం నా వంతు’ కార్యక్రమం అని పేర్కునానార్. ప్రజలందరూ ఉత్సుహంగా వచిచి స్వచ్ందంగా 
విరాళ్లు అందించార్. ఇటువంటి కార్యక్రమం చేసిన రాజమండ్రి సిటీ జాయంట్ సెక్రెటర్ దండపాటి 
పండు మర్యు మందపల్లి అవినాష్ మిత్రబృందానినా అభనందించార్. ఈ కార్యక్రమంలో రాజమండ్రి 
సిటీ కార్పొరేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి నలలింశెటిటీ వీరబాబు, రాజమండ్రి సిటీ కార్పొరేషన్ కార్యదర్శి గుణ్ం 
శా్యంస్ందర్, రాజమండ్రి సిటీ కార్పొరేషన్ జాయంట్ సెక్రటర్లు దేవకి వాడ చక్రపాణి, పొట్నార్ శ్రీనివాస్ 
(ఠాగూర్), వేణుగోపాల్, నగర జనసేన నాయకులు వికటీర్ వాస్, నర్సుపూడి రాంబాబు, పల్లి శ్రీను ఏ.డి 
ప్రస్ద్, స్థానిక 30 వ వార్డు జనసైనికులు డొకాకు పవన్ కుమార్, ఆముదాల చంద్రమౌళి, ర్టటీ దేవేంద్ర, 
ఆముదాల నవీన్, వంట్రపాటి చిననా, ఆముదాల స్ధీర్, అఖిల్, త్తపూడి శ్రీనివాస్, నర్కుర్తి ఆంటోనీ, 
పల్లివల అఖిల్, అభమానులు మర్యు స్థానికులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్్గని విజయవంతం చేయడం 
జర్గంది.

అనుశ్రీ సమక్షంలో ‘నా సేన కోసషం నా వషంతు’
రాజమండ్రిలో 28వ వార్డు సాయి కృష్ణ థియేటర్ దగ్గర ‘నా సేన కోసం నా వంతు’
శతఘ్నా న్్యస్: రాజమండ్రి సిటి, జనసేన అధినేత పిలుపుమేరకు పార్టీని బలోపేతం 
చేసేందుకు జనసేన పార్టీ ప్రతిష్టీత్ంగా ప్రారంభంచిన ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ 
కార్యక్రమంలో భాగంగా శనివారం రాజమండ్రిలో స్థానిక 28వ వార్డు స్య కృష్ 
థియేటర్ దగ్గర రాజమండ్రి సిటీ జనసేన నాయకులు వికటీర్ వాస్ మర్యు పలలి శ్రీను 
మిత్రబృందం ఆధ్వర్యంలో ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ నిర్వహంచడం జర్గంది. ఈ 
కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా రాజమహంద్రవరం సిటీ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ అనుశ్రీ 
సత్యనారాయణ చేతుల మీదుగా ప్రారంభంచడం జర్గంది. ఈ సందర్ంగా ఆయన 
మాట్లిడుతూ ప్రజా సంక్షేమం కోసం పాటుపడే జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ కి 
సంఘీభావం తెల్పే కార్యక్రమమే ఈ ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కార్యక్రమం అని అనుశ్రీ 
వివర్ంచార్. అధికారంతో సంబంధం లేకుండా ప్రభుత్వం కనానా ఎకుకువగా ప్రజల కోసం 

పాటుపడుతుననా పార్టీ జనసేన అని తెల్యజేశార్. చదువుకుననా యువత, విజ్ఞులు, రాష్ట్ర శ్రేయస్సు కోసం జనసేన పార్టీకి మద్దతుగా నిలవాలని తెల్యజేశార్. జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ కి మన వంతుగా సహకారం అందించే మార్గమే ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కార్యక్రమం అని పేర్కునానార్ ప్రజలందరూ ఉత్సుహంగా వచిచి స్వచ్ందంగా విరాళ్లు 
అందించడం జర్గంది. ఇటువంటి కార్యక్రమం చేసిన రాజమండ్రి సిటీ జనసేన పార్టీనాయకులు వికటీర్ వాస్, పల్లి శ్రీను మిత్రబృందానినా అభనందించార్. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లి 
కార్య నిరా్వహక సభు్యలు పొనానాడ శ్రీనివాసరావు, రాజమండ్రి సిటీ కార్పొరేషన్ ఉపాధ్యక్షులు గుతుతిల సత్యనారాయణ, రాజమండ్రి సిటీ కార్పొరేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శిలు పైడి రాజ్, 
నలలింశెటిటీ వీరబాబు, రాజమండ్రి సిటీ కార్పొరేషన్ కార్యదర్శిలు అల్లిటి రాజ్గార్, గుణ్ం శా్యంస్ందర్, రాజమండ్రి సిటీ కార్పొరేషన్ జాయంట్ సెక్రటర్లు దేవకి వాడ చక్రపాణి, 
పొట్నార్ శ్రీనివాస్ (ఠాగూర్), వేణుగోపాల్, రాజమండ్రి జనసేన సీనియర్ నాయకులు పలలింటి సంజీవ్, రాజమండ్రి జనసేన యువ నాయకులు బయ్యపునీడి సూర్య మిత్రబృందం 
నగర జనసేన నాయకులు నర్సుపూడి రాంబాబు ఏ.డి ప్రస్ద్, అవినాష్ , స్థానిక 28 వ వార్డు జనసైనికులు శ్రీనివాస్, శివ పండు, అనానాజీ, కోట నాగరాజ్, రెడిడు, స్య, వాస్, భరత్, 
నలలి సతితి అభమానులు మర్యు స్థానికులు పాల్్గని విజయవంతం చేయడం జర్గంది.
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భవానీలకు భిక్షను అందజేసిన శ్రీమతి బత్తుల వంకటలక్ష్మి
శతఘ్నా న్్యస్: రాజానగరం, దేవీనవరాత్రులలో భాగంగా కాల్నడకన అమ్వార్ కండకు బయలుదేర్న భవానీలకు మార్గమధ్యంలో “భక్ష” అందజేసిన రాజానగరం నియోజకవర్గ 
జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి బతుతిల వంకటలక్ష్మి. కతతి వలుగుబంధ, పాత వలుగుబంధ, కలవచరలి గ్రామాలకు చందిన పలువుర్ భవాని మాలలు ధర్ంచి కాల్నడకన విజయవాడ 
దుర్గమ్ కండకు బయలుదేర్న భవానీలకు మార్గమధ్యంలో కవ్్వర్ వద్ద “బిక్ష “అందజేసిన శ్రీమతి బతుతిల వంకటలక్ష్మి. భవానీలను క్షేమంగా వళిలి, అమ్వార్ దరశినం చేస్కుని, 
క్షేమంగా ఇంటికి రావాలని వార్కి సూచించార్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు మర్యు జనసైనికులు పాల్్గనానార్.

దేవీ నవరాత్రుల వేడుకలలో బత్తుల దంపత్లు
మునికూడలి గ్రామంలో అమ్మవారిని దరి్శంచుకునని బతుతుల దంపతులు
శతఘ్నా న్్యస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం సీత్నగరం మండలం మునికూడల్ గ్రామంలో దేవీ 
నవరాత్రుల వేడుకల కార్యక్రమంలో పాల్్గననా రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతుతిల 
బలరామకృష్, నా సేన కోసం నా వంతు కమిటీ ఉమ్డి తూర్పొగోదావర్ జిల్లి కోఆర్డునేటర్ బతుతిల 
వంకటలక్ష్మి. అనంతరం ఆలయంలోని అమ్వార్ని దర్శించుకుని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పేర్ 
మీద ప్రత్్యక పూజలు చేయంచార్. తరా్వత మునికూడల్ గ్రామ జనసైనికులతో బతుతిల బలరామకృష్ 
కాసేపు చర్చించార్ . అమ్వార్ మండపానికి బతుతిల దంపతులు 5,000/- రూపాయల విరాళ్నినా 
అందించడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో సీత్నగరం మండల జనసేన శ్రేణులు మర్యు మునికూడల్ 
జనసైనికులు, వీర మహళలు, గ్రామ ప్రజలు తదితర్లు పాల్్గనానార్.

సీతానగరం గ్రామంలో అమ్మవారిని దరి్శంచుకునని బతుతుల దంపతులు
రాజానగరం నియోజకవర్గం, సీత్నగరం మండలం, సీత్నగరం గ్రామంలో నవరాత్రుల వేడుకలోలి 
భాగంగా ఏరాపొటు చేసిన ప్రత్్యక పూజా కార్యక్రమంలో పాల్్గననా రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన 
నాయకులు బతుతిల బలరామకృష్, నా సేన కోసం నా వంతు కమిటీ ఉమ్డి తూర్పొగోదావర్ జిల్లి 
కోఆర్డునేటర్ బతుతిల వంకటలక్ష్మి. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆరోగ్యం ఎపుపొడూ బాగుండాలని 
దినదినాభవృదిధి చందుతుననా జనసేన పురోగతి ఇంకా పెరగాలని అల్గే నియోజకవర్గ ప్రజలు ఎలలిపుపొడూ 
స్ఖసంతోష్లతో ఉండాలని ఆయన ఈ సందర్ంగా తెల్యజేశార్. ఈ కార్యక్రమంలో సీత్నగరం 
మండల జనసేన శ్రేణులు మర్యు సీత్నగరం జనసైనికులు, వీర మహళలు, గ్రామ ప్రజలు తదితర్లు 
పాల్్గనానార్.

బాస్కెట్ బాల్ టోర్నమెంట్ పోటీలకు 
ముఖ్య అతిథులుగా బత్తు ల దెంపత్లు

శతఘ్నా న్్యస్: రాజమహంద్రవరం, ఎస్.కె.వి.టి కాలేజ్ లో ఏరాపొటు చేసిన రాష్ట్ర బాసెకుట్ బాల్ టోరనామంట్ పోటీలకు ముఖ్య అతిథులుగా 
రాజనగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతుతిల బలరామకృష్ మర్యు ఉమ్డి తూర్పొగోదావర్ జిల్లి నా సేన కోసం నా వంతు 
కమిటీ కోఆర్డునేటర్ బతుతిల వంకటలక్ష్మి పాల్్గనడం జర్గంది. ఈ సందర్ంగా బలరామకృష్ మాట్లిడుతూ దేశానికి తకుకువ సమయంలో 
ఖ్్యతిని తీస్కచేచి రంగం క్రీడారంగమని పోటీలో పాల్్గంటుననా ప్రతి ఒకకు క్రీడాకార్డు క్రీడాకార్ణి బాగా రాణించాలని దేశం గర్్వంచదగే్గ 
స్థాయకి అందరూ ఎదగాలని ఆశిస్తిననాటుటీ తెల్యజేశార్. పోటీలో పాల్్గననా క్రీడాకార్ల ఆహార పదారాథాలకు బతుతిల బలరామకృష్ ఆర్థాక 
సహాయం అందించార్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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దేవి నవరాత్రుల వేడుకలో అనుశ్రీ
శతఘ్నా న్్యస్: రాజమండ్రి సిటీ, స్థానిక 29 వార్డు కతతిపేటలో శ్రీ దేవి నవరాత్రుల 
మహోతసువాల సందర్ంగా రాజమండ్రి సిటీ కార్పొరేషన్ కార్యదర్శి స్రేష్ నాయుడు 
ఆహా్వనం మేరకు జనసేన పార్టీ రాజమండ్రి సిటీ ఇంచార్జ్ అనుశ్రీ సత్యనారాయణ 
హాజరవడం జర్గంది. ఆలయ కమిటీ సభు్యలైన కిల్ర్ శ్రీను మరా్యదలతో స్దరంగా 
ఆహా్వనించడం జర్గంది. ఆలయ అరచికులతో ప్రత్్యక పూజలు నిర్వహంచడం జర్గంది. 
అనంతరం దుర్గమ్ మండపానినా దర్శించుకుని ఆశీరా్వదం తీస్కునానార్.

ధనలక్ష్మిని పరామర్శంచిన 
వినుత కోటా

శతఘ్నా న్్యస్:  శ్రీకాళహసితి, పటటీణంలో హోటల్ నడుపుతుననా యజమాని 
భార్య ధనలక్ష్మిపై శ్రీకాళహసితి పటటీణ 1టౌన్ సిఐ దుర్స్గా ప్రవర్తించిన తీర్ 
బాధాకరం. తిర్పతి ర్యా ఆసపొత్రిలో చికితసు పొందుతుననా భాదితురాలు ధనలక్ష్మిని 
పరామర్శించిన శ్రీకాళహసితి నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంఛార్జ్ శ్రీమతి వినుత 
కోట్. ఒక మహళపై ఇల్ ప్రవర్తించడానినా తీవ్ంగా జనసేన పార్టీ తరఫున 
ఖండిస్తినానామని తెల్పార్. తపుపొ చేసేతి వార్పై చటటీపరమైన చర్యలు తీస్కోవాల్ కానీ 
ఇల్ంటి దుర్స్ ప్రవరతిన మంచిది కాదని తెల్పార్. ఈ సంఘటన వనక అనేక 
అనుమానాలు తల్తుతితునానాయని తెల్పార్. గతంలో కూడా ఎమ్లే్య ప్రోద్లంతో 
మాపై అక్రమ కేస్లు బనాయంచి ఇబ్ందులు పెట్టీరని. ఎమ్లే్య కనుసననాలోలినే ఏ 
విషయం అయన పోలీస్ సేటీషన్ లో జర్గుతుననా తర్ణంలో ఒక వైసిపి కార్యకరతిపై 
ఆమ అల్ ప్రవర్తించడంపైన అనేక విషయాలు మా దృష్టీకి వస్తినానాయని తెల్పార్. 
బాధితులు వైసిపి కార్యకరతిలు అయనా కానీ స్థానిక ఎమ్లే్య ఇంత వరకు సపొందించక 
పోవడంపై తపపొకుండా ఆలోచించాల్సున విషయమే. గత కంత కాలంగా ఎమ్లే్య 
చేస్తిననా అరాచకాలకు సహకర్ంచడం లేదనే నెపంతో ఆమను ట్రె్గట్ చేసూతి ఇల్ 
చేయంచి, ఇర్కించారని పలువుర్ తెలుపుతునానార్. పోలీస్లు ఎమ్లే్యలు చపిపొనటుటీ 
కాకుండా చట్టీనినా పాటిసూతి ప్రజల పటలి వ్యవహర్ంచాలని, ఎవర్ ఒతితిడి తెచిచినా 
చట్టీనినా ఉలలింఘ్సూతి ఇల్ దుర్స్గా ప్రవర్తించడం తగదని, శ్రీకాళహసితి డియసిపొ, 
తిర్పతి ఎసీపొ విచారణ చేసి దుర్స్ ప్రవరతిన చేసిన పోలీస్ అధికార్పై తపపొకుండా 
చటటీపరమైన చర్యలు తీస్కోవాలని డిమాండ్ చేశార్. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు 
పాలుర్ ముని కుమార్, త్్యగరాజ్, భాగ్యలక్ష్మి, ఉమామహశ్వర్ తదితర్లు 
పాల్్గనానార్.

బాధిత కుటంబానికి మద్దత్గా నిలిచిన మాకినీడి 
శేషుకుమార

బాధిత కుటంబానిని అనినివిధాల ఆదుకోవాలి
ప్రకటంచిన ఎక్్స గ్రేషియా అందజేయాలి
శతఘ్నా న్్యస్: కాకినాడ జిల్లి, గొలలిప్రోలు 
మండలం, చేబ్రోలు గ్రామానికి చందిన 
బంతు రమణ అనే గ్త కార్్కుడుని పీడీ 
చటటీం క్ంద అరెస్టీ చేసి సెంట్రల్ జైలుకు 
తరల్ంచార్. అకకుడ అస్వసథాతకు గురైన రమణ 

కాకినాడ జనరల్ హాసిపొటలోలి చికితసు పొందుతూ మరణించడం జర్గంది. మృతుని 
కుటుంబానినా పిఠాపురం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ మాకినీడి శేషుకుమార్ 
పరామర్శించి, జనసేన పార్టీ ఎలలిపుపొడూ అండగా నిలబడుతుందని కుటుంబ సభు్యలకు 
భరోస్ ఇవ్వడం జర్గంది. మృతుని కుటుంబానికి ప్రభుత్వం తరపున ప్రకటించిన ఎక్సు 
గ్రేష్యా, మాటమీద నిలబడి సకాలంలో అందించాలని కోరార్. సకాలం లో మృతుని 
కుటంబానికి నా్యయం జరగక పోత్ జనసేన పార్టీ రమణ కుటుంబానికి అండగా నిల్చి 
పోరాటం చేస్తిమని తెల్యజేశార్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు మర్యు 
జనసైనికులు పాల్్గనానార్.
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పంతం నానాజీ ఆధ్వర్ంలో 
‘నా సేన కోసం నా వంత్’

శతఘ్నా న్్యస్: కాకినాడ రూరల్, జనసేన అధినేత పిలుపుమేరకు పార్టీని బలోపేతం 
చేసేందుకు జనసేన పార్టీ ప్రతిష్టీత్ంగా ప్రారంభంచిన ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ 
కార్యక్రమంలో భాగంగా శనివారం కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గం తూరంగ – 
ఉపపొలంక ప్రాంత్ల సర్హదు్ద వద్ద గల టీ టం దగ్గర జనసైనికులతో కల్సి ప్రచారం 
నిర్వహంచి మీడియాతో జనసేన పార్టీ పిఏసి సభు్యలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ 
పంతం నానాజీ మాట్లిడడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
మర్యు జనసైనికులు పాల్్గనానార్.

శెట్టిబత్తుల రాజబాబు సమక్షంలో జనసేనలో చేరకలు
శతఘ్నా న్్యస్: అమల్పురం నియోజకవర్గం, ఉపపొలగుపతిం మండలం, వాస్లతిపపొ గ్రామానికి చందిన 
స్మార్ 50 మంది అగనాకుల క్షత్రియ యువకులు జనసేనపార్టీ సిదాధింత్లు, అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆశయాలు నచిచి శనివారం నియోజకవర్గ ఇనాచిర్జ్ శెటిటీబతుతిల రాజబాబు సమక్షంలో జనసేన పార్టీలో 
చేరడం జర్గంది. వీర్కి పార్టీ కండువా కపిపొ పార్టీలోకి శెటిటీబతుతిల రాజబాబు స్ధరంగా ఆహా్వనించడం 
జర్గంది. ఈ సందర్ంగా రాజబాబు మాట్లిడుతూ… మీ అందర్కీ పార్టీ అనినా విధాలుగా అండగా 
ఉంటుందని, అగనాకుల క్షత్రియుల సమస్యలపై జనసేనపార్టీ నిజాయతీగా పోరాడుతుందని దైర్యంగా 
పార్టీ బలోపేత్నికి కృష్చేసి అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ని ముఖ్యమంత్రిని చేదా్దమని పిలుపు ఇవ్వడం 
జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన కౌనిసులర్లి, జిల్లి నాయకులు, సరపొంచ్ లు, ఉపసరపొంచ్ లు, 
జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు మర్యు జనసైనికులు తదితర్లు పాల్్గనానార్.

ఎకుకువూరు గ్రామంలో జనసేన 
ఉచిత మెగా వైద్ శిబిరం

శతఘ్నా న్్యస్: ఇచాచిపురం, 
ఉపపొలం పంచాయతీ – 
ఎకుకువ్ర్ గ్రామ జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వర్యంలో జేమ్సు హాసిపొటల్ 
వార్చే ఉచిత మగా వైద్య శిబిరం 
కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులు 
జనసేన పార్టీ – ఇచా్పురం 
నియోజకవర్గం జనసేన 

నాయకులు, జనసేన ఇచాచిపురం సమన్వయకరతి దాసర్ రాజ్, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
జాయంట్ సెక్రెటర్ తిపపొన దురో్యధనరెడిడు, జనసేన పార్టీ జాయంట్ సెక్రెటర్ మర్యు 
జనసేన పార్టీ సరపొంచ్ – ఇసకల పాల్ం బైపల్లి ఈశ్వరరావు, మతసు్యశాఖ కార్యదర్శి 
నాగుల హర్ బెహరా, ఇచాచిపురం నియోజకవర్గం జనసైనికులు మర్యు ఎకుకువ్ర్ 
గ్రామస్తిలు ఘనంగా నిర్వహంచార్. స్మార్ 120 మందికి వైద్య పర్క్షలు ఉచితంగా 
చేయడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో ర్కళ్ళ భాసకుర్, సంతోష్, మహారాణ దేవాకర్, 
రాజ్, శంకర్, రవి, మధు, రామకృష్, ప్రేమ్, గోపాల్ తదితర్లు పాల్్గనానార్.

ఈతకోట సురేష్ కి మనోధైరా్నినిచిచిన జనసేన

15000/- ఆరిధికసాయమందంచిన జనసైనికులు
శతఘ్నా న్్యస్: అమల్పురం నియోజకవర్గం, ఉపపొలగుపతిం మండలం సననావిల్లి 
గ్రామానికి చందిన దళిత యువకుడు జనసేన పార్టీకి 2014 నుంచి పార్టీకి అండగా 
ఉంట్ పని చేస్తిననా ఈతకోట స్రేష్ ఇటీవల అనారోగ్యం పాలవడంతో స్థానిక 
జనసైనికులు సమకూర్చిన 15వేల రూపాయలని నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ శెటిటీబతుతిల 
రాజబాబు మర్యు జనసైనికుల చేతుల మీదుగా అందజేయడం జర్గంది. ఈ 
కార్యక్రమంలో జిల్లి సంయుకతి కార్యదర్శి చికకుం బీముడు, ఉపపొలగుపతిం ఎంపీటీసీ త్ళ్ళ 
లల్త రవి, సననావిల్లి పంచాయతీ కార్యవర్గ సభు్యలు గనిశెటిటీ వీరాస్్వమి, చికకుం చిరంజీవి 
శ్రీనివాస్(బుల్లి శ్రీను), నిమ్కాయల మను, గనిశెటిటీ వీర్, గనిశెటిటీ లల్త, ఆకుల సూర్య 
నారాయణమూర్తి, చికకుం సూర్య మోహన్ మర్యు జనసైనికులు పాల్్గనానార్.

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


ఆదివారం, 02 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

చప్పిడి సుబాబారావుకి మనోధైరా్నినిచిచిన మేడ గురుదత్ ప్రసాద్
శతఘ్నా న్్యస్: రాజానగరం, రాజానగరం మండలం, రాజానగరం మండల జనసేన పార్టీ యూత్ 
ప్రెసిడంట్ స్ంకర బాబిజ్ బావ అయనటువంటి దివాన్ చర్వు గ్రామనికి చందిన చపిపొడి స్బా్రావుకి 

పెరాలసిస్ తో బాధపడుతునానారని తెలుస్కుననా మన రాజానగరం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ 
మేడ గుర్దత్ ప్రస్ద్ వార్ని కల్సి మనోధైరా్యనినావ్వడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో రాజానగరం 
మండల వైస్ ప్రెసిడంట్ నాగావర్పు భానుశంకర్, అడబాల హర్కృష్, చల్లి ప్రస్ద్, కామిరెడిడు పెద్దకాపు 
పాల్్గనానార్.

దేశానికి వన్నిముక అయిన రైతననికు జరగని నా్యం
కనీసం మద్దతు తెలుపని అధికార ప్రభుత్వ ప్రజా ప్రతినిధులు
కొతతుపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ బండార్ శ్రీనివాస్
శతఘ్నా న్్యస్: డా.బి.ఆర్ అంబేదకుర్ కోనసీమ జిల్లి, కతతిపేట నియోజకవర్గం ఆలమూర్ 
మండలం సందిపూడి రైతులు స్థానిక సరపొంచ్ తోట భవాని వంకటేశ్వర్లి ఆధ్వర్యంలో 
చేపటిటీన నిరసన కార్యక్రమం 6వ రోజ్న స్థానిక నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ 
బండార్ శ్రీనివాస్ సంఘీభావం తెల్పార్. ఓఎనీజ్సీ అధికార్లతో చరచిలు విఫలమైన 
నాటి నుండి దేశానికి వనునాముక అయన రైతననా నిరసన కార్యక్రమాలు చేస్తిననా కూడా 
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార శాసన సభు్యలు కాని, ఎంపీ కానీ కనీసం కనెనాతితి చూసిన 
సందర్ం లేకపోవడం విచారమని బండార్ శ్రీనివాస్ విచారం వ్యకతిం చేశార్. రైతులు స్్వరథా 
ప్రయోజనాలకు కానీ, వ్యకితిగత కారణాల వలలి కానీ నిరసన కార్యక్రమాలు చేపటటీడం లేదని, 
గ్రామ అభవృది్దకి తోడపొడే పనులకు తమ కోర్కలు చేసేతి ఓఎనీజ్సీ అధికార్లు ల్ఖిత పూర్వక 
హామీ ఇవ్వకపోవడం వార్ని అవమానించడమని అనానార్. గ్రావల్ రోడ్ నిరా్ణానికి అయే్య నిధులు 13 లక్షలు రైతులు అడిగనా, ఓఎనీజ్సీ అధికార్లు ముందుకు రాకపోగా వార్ పై 
అధికార్ల దృష్టీకి సమస్య తీస్కువళ్తిమంట్ కాలయాపన చేయడం దా్వరా నిత్యం జర్గే వా్యపార ల్వాదేవీలకు ఆటంకమని, వాటిని కూడా పర్గణనలోకి తీస్కోవాలని బండార్ 
సూచించార్. ఆలమూర్ మండలంలో రైతులు ఒక పకకు తమ గోడు తెల్పే విధంగా నిరసనలు వ్యకతిం చేస్తింటే అధికార ప్రజా ప్రతినిధులు కనెనాతితి కూడా చూడలేదని, వార్ కూడా 
గ్రామాభవృదిధి కరకు నిరసన చేస్తిననా రైతుల పక్షాన నిలబడి ఓఎనీజ్సీ అధికార్లతో చరచిలు జర్పినటుటీ అయత్ సమస్య పర్ష్కురం అయే్య అవకాశాలు లేకపోలేదని బండార్ శ్రీనివాస్ 
అనానార్. రైతుల సమస్య సమస్యగానే ఉననాటుటీ అయత్ రాబోయే రోజ్లోలి జనసేన పార్టీ తరపున సమస్య ఉదృతం చేసి నా్యయ పోరాటం చేయడానికి ముందుకు వళ్లి కార్యక్రమం 
చేపడత్ం అని, కతతిపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ బండార్ శ్రీనివాస్ తెల్పార్. ఈ కార్యక్రమంలో త్ళలి డేవిడ్, సంగ్త స్భాష్, గారపాటి త్రిమూర్తిలు, తోట వంకటేశ్వర్లి, 
తమ్న భాసకుర రావు, కతతిపల్లి నగేష్, సూరపరెడిడు సత్య, సల్ది జయప్రకాష్ నారాయణ, తోలేటి సంతోష్, పడాల అమి్రాజ్, జాప్రోలు నాగేశ్వరరావు, గంగరాజ్, నాగరెడిడు మహష్, 
రైతులు, జనసైనికులు పాల్్గనానార్.

వదురుకుపపింలో ‘నా సేన కోసం నా వంత్’
శతఘ్నా న్్యస్: గంగాధర నెల్లిర్ నియోజకవర్గం, జనసేన అధినేత పిలుపుమేరకు 
పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు జనసేన పార్టీ ప్రతిష్టీత్ంగా ప్రారంభంచిన ‘నా సేన కోసం 
నా వంతు’ కార్యక్రమంలో భాగంగా వదుర్కుపపొం మండలం, వదుర్కుపపొంగ్రామంలో 
గంగాధర నెల్లిర్ నియోజకవర్గ నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ యుగంధర్ పొననా 
‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కార్యక్రమానినా నిర్వహంచడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు మర్యు జనసైనికులు పాల్్గనానార్.

పద్మశ్రీ అలులు రామలింగయ్కు శతజయంతి 
సందర్ంగా మెగాభిమానుల నివాళులు

శతఘ్నా న్్యస్: విజయనగరం, స్వర్్గయ 
పద్శ్రీ అలులి రామల్ంగయ్య శతజయంతి 
సందర్ంగా అంజనిపుత్ర చిరంజీవి ప్రజా 
సేవాసంఘం మర్యు విజయనగరం జిల్లి 
చిరంజీవి యువత సంయుకతి ఆధ్వర్యంలో 
శనివారం ఉదయం స్థానిక బాల్జీ జంక్షన్ 
వద్ద, అంబేదకుర్ స్మాజిక భవనంలో 
జనసేన పార్టీ నాయకులు, అంజనిపుత్ర 

చిరంజీవి ప్రజా సేవాసంఘం అధ్యక్షలు కోయా్యన లక్షష్మణ్ యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో పద్శ్రీ 
అలులి రామల్ంగయ్య చిత్రపట్నికి పూలమాల వేసి అభమానులంత్ నివాళులర్పొంచార్. 
ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లి చిరంజీవి యువత కార్యదర్శి, జనసేన నాయకులు పిడుగు 
సతీష్, లోపింటి కళ్్యణ్, స్యకుమార్, రవి, రాము తదితర్లు పాల్్గనానార్.

నగరపంచాయతీ చైర్ పర్సన్ రాధా కుమారకి 
జనసేన వినతిపత్ం

శతఘ్నా న్్యస్: పాలకండ నియోజకవర్గం, పాలకండలో కుకకుల బెడద ఎకుకువగా 
ఉంది, స్మార్ 150 కుకకులు రోడుడుపై తిర్గుతూ వాహనదార్లను తీవ్ ఇబ్ందికి గుర్ 
చేస్తినానాయ. రాత్రివేళలో వీధిలో తిర్గుతూ అర్సూతి ప్రజలను తీవ్ భయాందోళనకు 
గుర్చేస్తినానాయ. కావున వాటినుండి ప్రజలకు రక్షణ కల్గేల్ తగు చర్యలు తీస్కోవాలని 
నగరపంచాయతీ చైర్ పరసున్ రాధా కుమార్కి తెలపడం జర్గంది. ఈ విషయంపై రాధా 
కుమార్ స్నుకూలంగా సపొందిసూతి త్వరలో ఈ సమస్యను సకాలంలో పూర్తి చేస్తిమని 
హామీ ఇవ్వడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో పాలకండ జనసేన పార్టీ నాయకులు 
పోరెడిడు ప్రశాంత్, జనసేన జానీ, పొట్నార్ రమేష్, షేక్ అజాద్, జామి అనిల్, వారాడ 
సతీష్, ప్రవీణ్ తదితర్లు పాల్్గనానార్.

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

కార్మకుల సంక్షేమం కోసం ఎలంట్ త్్గలకైనా సిద్ం
జిల్లా  జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి
శతఘ్నా న్్యస్: గుంట్ర్, సమాజంలోని చత్తి చదారానినా తీసేసి ఆరోగ్యకరమైన వాత్వరణానినా 
ప్రజలకు అందించేందుకు నిరంతరం శ్రమించే కార్్కుల, కర్షకుల సమస్యల్నా పర్షకుర్ంచే క్రమంలో 
చేసే పోరాటంలో జనసేన పార్టీ ఎపుపొడూ ముందుటుందని వార్ సంక్షేమం కోసం ఎల్ంటి 
త్్యగలకైనా సిదధింగా ఉంట్మని జిల్లి జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హర్ అనానార్. 
పార్శుదధి్య కార్్కులకు రావాల్సున ఏడు నెలలుగా ఆగన ఆరోగ్యభత్్యలు విడుదలయా్యయ. ఈ 
సందర్ంగా పార్శుదధి్య కార్్కులకు ఏడు నెలలుగా ఆగపోయన ఆరోగ్య భత్యం విడుదల కోసం 
కార్్కుల పక్షాన పోరాడిన ఆళ్ళ హర్ని శనివారం కార్్క సంఘాల నాయకులు రెల్లి యువత రాష్ట్ర 
నాయకులు సోమి ఉదయ్ నేతృత్వంలో, కార్్కులు దుశాశిలువాలతో సతకుర్ంచి కృతజఞుతలు తెల్యచేశార్. ఈ సందర్ంగా ఆళ్ళ హర్ మాట్లిడుతూ ప్రపంచంలో ఎల్ంటి సమస్యకైనా 
పర్ష్కురం ఉంటుంది కానీ నిరంతరం శ్రమించే కార్్కుల సమస్యలకు మాత్రం పర్ష్కురం దరకటం లేదని ఆవేదన వ్యకతిం చేశార్. త్ము పడడు కష్టీనికి రావాల్సున ప్రతిఫలం కోసం 
కూడా నెలలు నెలలు పోరాడాల్సు రావటం దురదృషటీకరం అనానార్. కార్్కులోలిని అమాయకత్్వనినా ఆసరా చేస్కుని కార్్కుల కష్టీనినా దోచుకునే కనినా పార్టీల, కంతమంది యూనియన్ 
నాయకుల ఆటలు ఇక చలలివనానార్. కార్్కులు ఎదుర్కుంటుననా సమస్యల పర్ష్కురానికై జనసేన పార్టీ ఎపుపొడూ సిదధింగా ఉంటుందనానార్. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ నిరంతరం 
కార్్కుల సంక్షేమం, భద్రత గుర్ంచే ఆలోచిస్తిరని ఆళ్ళ హర్ అనానార్. ఈ కార్యక్రమంలో సోమి ఉదయ్ కుమార్, ముత్్యల వంకటేశ్వర్లి, కే విజయ్, బంగార్రాజ్, సతీష్, షర్ఫుద్్దన్, 
బాష్, దంత నరేష్, వడడు స్బా్రావు, త్జ తదితర్లు పాల్్గనానార్.

పౌర హక్కులక్ భంగం కలిగంచే 
పోలీసు 30 చట్టా న్ని ఎత్తివేయాలి

శతఘ్నా న్్యస్: పిలేర్, పౌర హకుకులకు భంగం కల్గంచే పోలీస్ 30 చట్టీనినా ఎతితివేయాలని ప్రజల హకుకుల 
కోసం మాట్లిడే వార్ పైన ప్రభుత్వం, పోలీస్ల నిర్ంధం ఆపాలని స్థానిక పిలేర్లోని సిపిఐ కారా్యలయంలో 
శుక్రవారం జర్గన రండ్ టేబుల్ సమావేశంలో వివిధ రాజకీయ ప్రజా సంఘ నాయకులతో కల్సి జనసేనపార్టీ 
జిల్లి కార్యదర్శి కలప రవి పాల్్గనడం జర్గంది.

కాపు సంక్షేమ సేన యువత అధ్క్షులుగా సూదా మోహన్ రంగా
కాపు సంక్షేమ సేన రాజోలు నియోజకవర్గ యువజన విభాగ అధయూక్షులుగా సూదా మోహన్ రంగా నియామకం
శతఘ్నా న్్యస్: అమల్పురం, జిల్లి కారా్యలయం నందు కాపు సంక్షేమ సేన రాష్ట్ర రైతు విబాగ అధ్యక్షులు బసవా 
చిననాబాబు అధ్యక్షతన పొల్శేటిటీ బాబులు రాష్్రా ప్రదాన కార్యదర్శి, తికకు సరస్వతీ మహళ విభాగం జిల్లి ఉపాదా్యక్షురాలు, 
డి ఎస్ ఎన్ కుమార్ యవత అధ్యక్షుల వార్ ఆద్వర్యంలో రాజోలు నియోజకవర్గం కాపు సంక్షేమ సేన యువత అధ్యక్షులు 
స్దా మోహన్ రంగా, సఖినేటిపల్లి మండల అధ్యక్షులుగా చలలి గణిని మల్కిపురం మండల అధ్యక్షులుగా ముత్యల నితీష్, 
రాజోలు మండల అధ్యక్షులుగా బోణం దుర్గ ప్రస్ద్, మామిడికుదుర్ అధ్యక్షులుగా యెర్బండి రాజీవ్, మర్యు డా.బి.
ఆర్ అంబేదకుర్ కనసీమ జిల్లి యువజన విభాగం కార్యదర్శిగా అననాంనిడి రాజేష్, జిల్లి కార్యదర్శిగా రేఖపల్లి శ్రీనివాస్ 
లను నియమించడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో కోళ్ళ బాబీ, నిమ్కాయ నాయడు, మల్లిపూడి ద్నిష్ నాయుడు, 
బోణం కోటి నాయుడు, పేరాబతుతిల స్రేష్ కాపు సంక్షేమ సేన నాయకులు పాల్్గనానార్.

మదనాపురంలో జనంతో జనసేన 20వ రోజు
శతఘ్నా న్్యస్: ఆమదాలవలస, నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు కతతికోట నాగేంద్ర, 
కోర్కండ మలేలిశ్వరరావు, అంపిల్ విక్రమ్(ఎంపీటీసీ) నాయకులు మర్యు కార్యకరతిలు 
ఆధ్వర్యంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశీస్సులతో జనంతో జనసేన కార్యక్రమంలో 
భాగంగా 20వ రోజ్ కలలి జయరాం, మదనాపురం గ్రామం నాయకులు ర్ంకు 
అనంత మర్యు కార్యకరతిల సహకారంతో ప్రతి ఇంటింటికి వళిలి జనసేన సిదాధింత్లను 
మర్యు రాష్్రాములో గతంలో మర్యు ఇపుపొడు అధికారంలో ఉననా పార్టీలు ప్రజలను 
ఏ విధంగా, మభ్యపెటిటీ మోసం చేస్తినానాయో, ప్రజలకి అరథామయే్య విధంగా చపపొడం 
జర్గంది. ప్రతి ఒకకుర్ జీవిత్లు బాగుండాల్, యువత అందరూ కి కూడా జాబులు 
రావాల్, మన రాష్ట్రం అభవృదిధి చందాల్ అంటే భవిష్యతుతిలో వచేచి ఎనినాకలోలి జనసేన 
పార్టీని ఆదర్ంచి, గాజ్ గాలిస్ గుర్తికి ఓటు వేసి, జనసేన పార్టీని గెల్పించవలసిందిగా 
ప్రతి ఒకకుర్ని పేర్పేర్నా ర్కె్వస్టీ చేయడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
నాయకులు, కలలి జయరాం, ర్ంక్ అనంత, పొట్నార్ రమేష్, జనసేన జానీ, ప్రశాంత్, 
కతతికోట శ్రీను, సైర్గాపు సంతోష నాయుడు, పి ప్రస్ద్, మోహన్, కిరణ్ మర్యు 
జనసేన కార్యకరతిలు మదనాపురం గ్రామ ప్రజలు పాల్్గని విజయవంతం చేసినందుకు 
ప్రతి ఒకకుర్నీ పేర్ పేర్నా ధన్యవాదాములు తెల్యజేస్కుంటునానామని తెల్పార్.

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

జీవో 429 పునరుద్రణ కోసం అనుశ్రీకి వినతిపత్ం
శతఘ్నా న్్యస్: రాజమండ్రి సిటీ, బేసిక్ మడికల్ ప్రొవైడర్సు వలేఫుర్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 
తరఫున జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ దృష్టీకి జీవో 429 పునర్దధిరణ విషయం వినతిపత్రానినా 
రాజమండ్రి సిటీ జనసేన పార్టీ ఇంఛార్జ్ అనుశ్రీ సత్యనారాయణకి అందజేయడం జర్గంది. ఈ 
కార్యక్రమంలో అసోసియేషన్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సిర్కి శ్రీనివాసరావు, తూర్పొగోదావర్ జిల్లి 
అధ్యక్షులు వైయస్ మూర్తి, ప్రధాన కార్యదర్శి మురళీధర్ కోశాధికార్ శ్రీనివాస్, కార్యవర్గ సభు్యలు 
గారా ప్రస్ద్, నగర అధ్యక్షులు శా్యమ్ చిటిటీబాబు, ఉపాధ్యక్షులు హర్దాస్ల హర్బాబు, ప్రధాన 
కార్యదర్శి ఎమ్ సత్యనారాయణ, వంకా బాలకృష్, బి.రమేష్, డాకటీర్ బాబు, శివకుమార్ పాల్్గనడం 
జర్గంది.

గిరసేన జనసేన – జనం వద్దకు జనసేన 12 వ రోజు
12వ రోజు గిరిసేన జనసేన - జనం వద్ద కు జనసేన కార్యక్ర మంలో భాగంగా వీరఘట్ం మండలం 
జనసై నికులతో సమావేశం
పాలకండ, వీరఘటటీం మండలంలో, జనసేన పార్టీ కార్యకరతిల సమావేశం నిర్వహంచడం 
జర్గంది. జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశీస్సులతో గర్సేన జనసేన 
– జనం వద్దకు జనసేన కార్యక్రమంలో భాగంగా కార్యకరతిల సహకారంతో, ఇంటింటికి వళి్ళ 
జనసేన సిదాధింత్లను, రాష్ట్రంలో గతంలో మర్యు ఇపుపొడు అధికారంలో ఉననా పార్టీలు ప్రజలను 
ఏ విధంగా, మభ్యపెటిటీ మోసం చేస్తినానాయో, ప్రజలకి అరథామయే్య విధంగా చపపొడం జర్గంది. ప్రతి 
ఒకకుర్ జీవిత్లు బాగుండాల్, యువత అందర్కి ఉదో్యగ, ఉపాధి అవకాశాలు రావాల్, మన రాష్ట్రం 
అభవృదిధి చందాల్ అంటే, గాజ్ గాలిస్ గుర్తి – జనసేన పార్టీని బలంగా ప్రజలోలికి తీస్కువళ్్ళల్, రాబోయే ఎనినాకలోలి గెలుపు లక్ష్యంగా పని చేయాలని మతసు పుండర్కం, జనసేన జానీ 
కోరార్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ క్యాశీలక సభు్యలు మర్యు జనసేన కార్యకరతిలు, గోపాల్, స్మన్, అమల, వినోద్, స్య, ప్రణీత్, కృష్, నాగరాజ్, మకకు బాబిజ్ సంతు 
పాల్్గనానార్.

రోడలు సమస్పై ఆర్డీవో కు జనసేన వినతిపత్ం
శతఘ్నా న్్యస్: పాలకండ నియోజకవర్గం, పాలకండ – రాజాం రోడ్ చాల్ అదా్వనంగా ఉందని, ఈ రోడుడులో తర్చు రోడుడు 
ప్రమాదాలు జర్గుతునానాయని గత రెండు రోజ్లో ఎకుకువగా జర్గాయని ప్రాణహాని జరగక ముందే తగు చర్యలు తీస్కోవాలని 
తెలపడం జర్గంది. ఈ విషయంపై ఆర్ డి ఓ హమలత స్నుకూలంగా సపొందిసూతి త్వర్తంగా ద్నినా కల్కటీర్ దృష్టీలో పెటిటీ ఈ 
సమస్యను సకాలంలో పూర్తి చేస్తిమని హామీ ఇవ్వడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో పాలకండ జనసేన పార్టీ నాయకులు పోరెడిడు 
ప్రశాంత్, జనసేన జానీ, పొట్నార్ రమేష్, షేక్ అజాద్, జామి అనిల్, వారాడ సతీష్, ప్రవీణ్ తదితర్లు పాల్్గనానార్.

శ్రీశ్రీశ్రీ వాసవి కన్కాపరమేశ్వర దేవిని దర్శంచిన 
జనసేన నేతలు

శతఘ్నా న్్యస్: డా.బి.ఆర్.అంబేదకుర్ కోనసీమ జిల్లి, అమల్పురం, శ్రీ దేవీ నవరాత్రుల 
సందర్ంగా అమల్పురం మయన్ రోడ్ లో వేంచేసి ఉననా శ్రీ వాసవి కన్యకాపరమేశ్వర్ 
దేవి, శ్రీశ్రీశ్రీ మహాలక్ష్మి దేవిగా భకుతిలకు దరశినమిచాచిర్. గరా్లయం, అంతరాలయం, 
ముఖమండపములో 2 కోటలి 10 లక్షల కతతి కరెనీసు నోటలితో అలకర్ంచార్. అమ్వార్ని 
జనసేన పార్టీ అమల్పురం నియోజకవర్గం ఇంచార్జ్ శెటిటీబతుతిల రాజబాబు, పురపాలక 
సణ 7వ వార్డు కౌనిసులర్ గండిదేవి హార్క, 9వ వార్డు కౌనిసులర్ గొలకోటి విజయలక్ష్మి, 
జనసేన నాయకులు గొలకోటి వాస్ దర్శించుకునానార్.

సిమెంట్ బలలులు వేయించిన మేడ గురుదత్ ప్రసాద్
శతఘ్నా న్్యస్:  రాజానగరం, 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ 
మేడ గుర్దత్ ప్రస్ద్ ఆర్థాక సహాయంతో 
రాజానగరం మండలం పలలికడియం 
గ్రామంలో హర్జన పేటలో జనసేన 
పార్టీ తర్పున గ్రామంలో కూరోచివడానికి 
సౌకర్యంగా ఉండేల్ సిమంట్ బలలిలు 
వయ్యంచడం జర్గంది.

విదా్రథినికి అండగా 
జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: మైలవరం, ప్రతిభ 
ఉండి ఆర్థాకంగా వనుకబడిన 
విదా్యర్థానికి అండగా నిల్చిన 
తుమ్లపాల్ం జనసేన పార్టీ 
కార్యకరతిలు. తన చదువుకు 
అయే్య పుసతికాలకు మర్యు 
ఇతర అవసరాలకు తమ వంతు 
సహాయంగా గ్రామంలోని 
కంతమంది జనసైనికులు కంత 
నగదు సేకర్ంచి ఆ విదా్యర్థానికి 
జనసేన పార్టీ నాయకులు 
పోల్శెటిటీ త్జ చేతుల మీదగా 
విదా్యర్థానికి అందించడం జర్గంది. 

అంత్కాకుండా భవిష్యతుతిలో తన ప్రతిభను గుర్తించి ఆ విదా్యర్థానికి మర్ంతగా సహాయం 
చేసే విధంగా కృష్ చేస్తిమని ఆ గ్రామ జనసేన పార్టీ వార్డు మంబర్లి చిననా స్్వమి 
మర్యు శ్రీలం నరేష్ హామీ ఇచాచిర్.

కిషోర్ కూత్రు జన్మదిన సందర్ంగా “నా సేన 
కోసం నా వంత్” 3001/- విరాళం

శతఘ్నా న్్యస్:  పార్వతీపురం, “నా సేన కోసం నా వంతు” 
కార్యక్రమంలో భాగంగా, పార్వతీపురం నియోజకవర్గం, 
సీత్నగరం మండలం, కాశీపేట జనసేన నాయకులు, కిషోర్ 
తన ముదు్దల కూతుర్ జన్దిన సందర్ంగా, పార్టీ బాగుంటే 
నా కూతుర్ ల్ంటి ఎంతోమంది ఆడ పిలలిలకు మంచి 
జర్గుతుందనే ఉదే్దశ్యంతో పార్టీకి 3001 రూపాయలు 
పంపించడం జర్గంది. కిషోర్ మీ మంచి మనస్కు మా 
హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అల్గే మీ పాపకు మన 
జనసేన పార్టీ తర్పున మనసూఫుర్తిగా జన్దిన శుభాకాంక్షలు 
తెలుపుకుంటునానామని పార్వతీపురం జనసేన నాయకులు 
తెల్పార్.
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