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విజయదశమి శుభాకాంక్షలు
శతఘ్ని న్యూస్: భారతీయ పండుగలు ప్రకృతిపరంగా పరవశంపజేసి... ఆధ్యూతిమిక అనుభూతిని అందంచడం మనందరికీ 
కరతలామలకమే! ప్రతి పండుగలోను ఒక పరమార్ం.. ఒక ప్రయోజనం.. ఒక సందేశం నిబిడీకృతమై ఉంటంద. 
శరదృతువులో ప్రారంభమై విజయదశమితో ముగిసే దేవీ నవరాత్రులు ప్రకృతి, భక్తి పారవశ్యూల సమేమిళనమే. 
భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో వివిధ రూపాలలో జరిగే అమమివారి నవరాత్రులు తెలుగు రాష్ట్రాలలో మరింత 
శోభాయమానంగా జరుపుకోవడం తరతరాలుగా కొనసాగుతోంద. ఎక్కడ సంస్కృతీ సంప్రదాయాలు పరిఢవిలులుతాయో 
అక్కడ జాతి దనదన ప్రవర్మానమవుతుందని మన పెద్దలు చెప్పే మాటలు అక్షర సతయూం. విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై 
కొలువైన కనకదుర్గమమివారి సనినిధ్నం, తెలుగు రాష్ట్రాలోలుని శక్తి పీఠాలోలు అమమివారిక్ జరుగుతునని అలంకారాలు.. 
భక్తిలు చేస్తినని పూజల గురించి తెలుస్క్ని తనమియత్ం చెందాను. ముఖయూంగా తెలంగాణాలో ఎంగిలి పూల బతుకమమి, 
సదు్దల బతుకమమితో కలిపి తొమిమిద వరాణాల బతుకమమిల కొలుపు పారవశ్యూనిని కలిగించింద. విజయదశమి అంటే రాక్షస 
పాలనక్ చరమాంకం అంటారు. అటవంటి రాక్షస పాలన ఉనని చోట ప్రజలను ఆ పరమేశ్రి కాపాడాలని, అటవంటి 
పాలనను అంతమందంచాలని ప్రారి్స్తిన్నిను. ఈ విజయదశమి ప్రజలందరికీ విజయాలను కలుగచేయాలని, ఆరోగయూ, 
ఐశ్రాయూలను ప్రసాదంచాలని మనసారా కోరుక్ంటూ.. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని తెలుగు బిడ్డలందరితోపాట 
భారతీయులందరికీ న్ తరఫున, జనసేన తరఫున విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నినంటూ జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశ్రు.
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అన్నయ్య మాటలు కోట్లాది మంది తమ్ముళ్ళ మనసులు గెలుచుకున్్నయి

* అననియయూ ఆశీస్సులతో తముమిడు తపపేక్ండా పాలన పగా్గలు చేపడతారు
* జనసేన పీఏసీ సభ్యూలు శ్రీ కొణిదెల న్గబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: “మేమిద్దరం చెరో వైపు ఉండడం కంటే తాను తపుపేకోవడమే తన తముమిడు మరింతగా ఉద్భవించడానిక్ ఉపయోగకరం అవుతుందేమోననే 
రాజకీయాల నుంచి తపుపేక్న్నిను..” అని అననియయూ శ్రీ చిరంజీవి గారు చాలా ఉననితత్ంతో చెపిపేన మాట కోటాలుద మంద తముమిళ్ళ మనస్లు గెలుచుక్ందని 
జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూడు శ్రీ కొణిదెల న్గబాబు సపేషటీం చేసారు. 
జనసేన్ని శ్రీ పవన్ కలాయూణ్ గారి లాంటి నిబద్త వునని న్యక్డు పరిపాలన పగా్గలు చేపటాటీలనే అననియయూ గారి ఆకాంక్ష తపపేక్ండా నెరవేరుతుందని, జన 
సైనిక్లుగా మేమంతా ఆ మహత్ కారాయూనిని నెరవేరిచి చూపిసాతిమని న్గబాబు అన్నిరు. న్ తముమిడు రాష్ట్రానిని ఏలే న్యక్డు కావొచచిని, పవన్ కళ్యూణ్ 
నిజాయితీ, నిబద్త తనక్ చిననిపపేటి నుంచి తెలుస్నని అననియయూ చెపిపేన మాటలు జన సైనిక్లక్, వీర మహిళలక్ మనో ధైరాయూనిని పెంపందంచాయని 
ప్ర్్కన్నిరు. భవిషయూత్ లో తాను ఏ పక్షాన వుంటారనేద ప్రజలు నిరణాయిసాతిరని అననియయూ చెపిపేన మాటలక్ అనుగుణంగా జన సైనిక్లు, వీర మహిళలు 
మరింత శ్రమించి ప్రజల మననినలు పందాలని న్గబాబు కోరారు.
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మత్స్యకార సమస్యలపై జనసేన ర్్యలీ
శతఘ్ని న్యూస్: డా బి.ఆర్.అంబేద్కర్ అమలాపురం, 
అగినిక్లక్షత్రియుల సమసయూలు పరిష్కరించాలంటూ 
అమలాపురం ఇన్చిర్జ్ శెటిటీబతుతిల రాజబాబు ఆధ్రయూంలో 
బార్ నిరసన రాయూలీచేపటాటీరు. ఈ కారయూక్రమానిక్ ముఖయూ 
అతిధులుగా ఉమమిడి తూరుపేగోదావరి జిలాలు అధయూక్షులు 
కందుల దుర్్గష్, పి.ఎ.సి సభ్యూలు పంతం న్న్జీ, రాష్టీ 
మతసు్యకార అభ్యూననితి కమిటీ చైరమిన్ బొమిమిడి న్యకర్, 
రాజా నగరం ఇన్చిర్జ్ మేడా గురుదత్ ప్రసాద్, పెదా్దపురం 
ఇన్చిర్జ్ తుమమిల బాబు పాల్్గన్నిరు.

అమలాపురం నియోజకవర్గంలో తరచు వరద ముంపుక్ 
గురవుతునని బోడసక్ర్రు, రెబ్బనపలిలు, ఓడలర్వు, వాసాలతిపపే 
తదతర అగినిక్లక్షత్రియులు నివసించే ప్రాంతాలలో శ్శ్త 

ప్రాతిపదకన వరద ముంపు నివారణ చరయూలు చేపటాటీలి అని డిమాండ్ చేసారు. తరచు వరదలక్ గురవుతునని అగినిక్లక్షత్రియ ప్రాంతాలలో పకా్క ఇళ్్ళ నిరిమించాలి. 
దానితోపాట అరుహులైన వారు అందరికీ కూడా ఇళ్్ళ నిరిమించాలన్నిరు.

• వరద నివారణక్, ఏటిగటలు పటిషటీం చేయడం, రివిటమింటలు, సముద్ర తీర ప్రాంత గ్రామాలలో ముంపు నివారణక్ పటిషటీమైన చరయూలు తీస్కోవాలి.
• ఓ.ఎన్.జి.సి, గెయిల్, కెయిర్ని, వేదాంతా వంటి ఆయిల్ సంస్థల వలన సముద్రజలాలు కలుషితమై, మతసు్య సంపద హరించుక్ పోయి, జీవన భృతి కోలోపేతునని 

అగినిక్లక్షత్రియ క్టంబాలక్, ఒకో్క క్టంబానిక్ నెలక్ 10 వేల రూపాయలు చొపుపేన ఆరి్క సహాయం అందంచాలి.
• సముద్రంలో వేట విరామం సమయంలో ప్రతీ అగినిక్ల క్షత్రియ క్టంబానిక్ నెలక్
• 10 వేల రూపాయల చొపుపేన ఆరి్థక సహాయం అందంచాలి. మర పడవలు, ఇంజన్ న్వలతో వేటక్ వెళ్లు జీవనోపాధి కొనసాగించే వారిక్ డీజిల్ పై సబిసుడీ ఇవా్లి.
• అగినిక్ల క్షత్రియ యువతక్ చేపల వేటలో ఆధునిక నైపుణయూతలో శక్షణ ఇచిచి ఉపాధి కలిపేంచాలి.
• ప్రతీ అగినిక్ల క్షత్రియ గ్రామానిక్, ప్రాధమిక ఆరోగయూ కంద్రం ఏరాపేట చేయాలి.
• అగినిక్ల క్షత్రియుల విదాయూభివృద్క్ రెసిడెనిషియల్ స్్కల్సు ఏరాపేట చేయాలి.
• ఇన్ లాయూండ్ ఫిషర్ మేన్ కో-ఆపర్టివ్ సొసైటీలు పునరుద్రించి, గ్రామాలలో చెరువులు, కాలువలు, గుంటలలో మతసు్య సంపద వేటక్ అగినిక్ల క్షత్రియులక్ 

పూరితిసా్థయిలో హక్్కలు కలిపేంచాలి.
• ఓ.ఎన్.జి.సి, గెయిల్, కెయిర్ని వేదాంతా వంటి 

ఆయిల్ ఉతపేతితి చేసే సంస్థలు ఉతపేతితి చేసే 
ప్రాంతాలలోని సా్థనిక యువతక్ ఉపాధి ఉద్యూగ 
అవకాశ్లు కలిపేంచాలి.

• అగినిక్ల క్షత్రియుల జీవన భద్రత కోసం 
జనసేనపార్టీ ఆధ్రయూంలో అమలాపురం 
గడియారస్థంభం సంటర్ నుండి డా.బి.ఆర్. 
అంబేడ్కర్ కోనసీమజిలాలు కలెకటీర్ కారాయూలయం 
వరక్ ప్రదర్శన అనంతరం కలెకటీర్ క్ విజాఞాపనపత్ం 
అందజేశ్రు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసైనిక్లు, 
జనసేనపార్టీ న్యక్లు, వీరమహిళలు, 
అగినిక్లక్షత్రియులు పాల్్గన్నిరు.
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కూనవరం అన్నసమార్ధన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న బత్తుల వంకటలక్ష్మి
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, కూనవరం జనసేన న్యక్లు మాధవరపు వీరభద్రరావు గారి పిలుపు మేరక్ కూనవరం గ్రామంలో ఏరాపేట చేసిన అననిసమారాధన కారయూక్రమంలో 
పాల్్గనని రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన న్యక్రాలు, న్ సేన కోసం న్ వంతు కమిటీ ఉమమిడి తూరుపేగోదావరి జిలాలు కోఆరి్డనేటర్ శ్రీమతి బతుతిల వెంకటలక్ష్మి. ఈ అననిసమారాధన 
కారయూక్రమానిక్ వెంకటలక్ష్మి 5,000/- రూపాయల విరాళ్నిని అందంచడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో మాధవరపు కోటేశ్రరావు, అడపా నరసింహారావు, మాధవరపు న్ని, 
చౌటపపేలిలు లాలిబాబు, బండారు గుణశేఖర్, ఉమమిడి శెటిటీ స్ర్ష్, దూలం వీర వెంకట సతయూన్రాయణ, దూలం స్ర్ష్ , చలంశెటిటీ మణికంఠ తదతరులతో పాట కూనవరం గ్రామ 
ప్రజలు, జనసైనిక్లు, వీర మహిళలు పాల్్గన్నిరు.

అంబటి ఆధ్యర్యంలోనే అక్రమ మైనంగ్ తవ్వకాలు: గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: సతెతినపలిలు నియోజకవర్గ ఎమ్మిలేయూ కనుసననిలోలునే అక్రమ 
మైనింగ్ జరుగుతుందని, అధికారులు కూడా ఎమ్మిలేయూక్ వతాతిస్ 
పలుక్తున్నిరని జిలాలు అధయూక్షుడు గాదె మండిపడా్డరు. రాజుపాలెం 
మండలం భీరవలిలుపాయ్ గ్రామంలో జరుగుతునని అక్రమ మైనింగ్ 
తవ్కాలను రాష్ట్ర ప్రధ్న కారయూదరి్శ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్ తో 
కలసి సందరి్శంచడం జరిగింద. అక్కడ అక్రమంగా పెద్ద పెద్ద ప్రొకెలుయిన్ 
తో తవి్ తరలిస్తిన్నిరని, కొండలని కూడా తవు్తూ అక్రమ సంపాదనక్ 
తెగబడుతున్నిరని, ఎమ్మిలేయూ ధన దాహానిక్ మటిటీ తవ్కాలు అడా్డగా 
మారాయని అన్నిరు. మైనింగ్ నిబంధనలను తుంగలో తొక్్కతూ 
ఇష్టటీరాజయూంగా చేస్రున్నిరని, ఇకపై ఇటవంటి చరయూలు జరగడానిక్ 
వీలేలుదని గాదె హెచచిరించారు. జనసేన పార్టీ ఇకపై ఈ మటిటీ తవ్కాలపై 
జరుగక్ండా అడు్డక్ంటందని చెపాపేరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
న్యక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్గన్నిరు.

జనసేన వీరమహిళ తలుపులమమును 
పర్మర్శంచిన పంతం న్న్జీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాక్న్డ రూరల్, కరప మండలం సిరిపురం గ్రామ జనసేన వీరమహిళ 
తలుపులమమి ఇటీవల ప్రమాదవసాతుతి గాయపడగా ఆమ్ కాక్న్డ లక్ష్మి ఆస్పత్రిలో 
చిక్తసు పందుతున్నిరు. జనసేన పార్టీ పిఏసి సభ్యూలు మరియు కాక్న్డ రూరల్ జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జ్ పంతం న్న్జీ ఆమ్ను మంగళవారం ఆస్పత్రిక్ వెళ్లు పరామరి్శంచడం 
జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్గన్నిరు.

ప వ న్ క ళ్్యణ్ సీఎం కావాల న జ న సైనకుల
ప్ర త్్యక పూజ లు

అనని దానానికి 
కి్వంటా బియయూం అంద జేత 

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిలాలు, దరి్శ 
నియోజకవర్గం, జ న సేన అధినేత 
పవ న్ క ళ్యూణ్ ముఖయూ మంత్రి కావాల ని 
ఆకాంక్షిస్తి ద శ రా శ ర నని వ రాత్రుల 
సంద ర్భంగా జ న సైనిక్లు ప్ర త్యూక 
పూజ లు నిర్ హించారు. ప్ర కాశం 
జిలాలు ద రి్శ ప టటీ ణంలోని అద్దంక్ 
రోడు్డలో ఉనని శ్రీక న క దుర్గ మమి 
ఆలయంలో మంగ ళ వారం జ న సేన 
పార్టీ ప్ర కాశం జిలాలు ప్రోగ్రామ్ క మిటీ 
స భ్యూలు, ప స్పులేటి చిరంజీవి, ద రి్శ 

నియోజ క వ ర్గ జ న సేన న్య క్లు పుపాపేల పాపారావు, అంక్రెడి్డ, ఉపుపే అంజి, ఉలిలు 
వెంక ట్ మారబతితిని వెంకటయయూ మరియు జనసేన పార్టీ వీర మహిళలు ఆధ్ రయూంలో 
అమమి వారిక్ ప్ర త్యూక పూజ లు నిర్ హించారు. ప వ న్ క లాయూణ్ క్ ఆయురారోగాయూలు 
క ల గాల ని, భ విషయూతుతిలో ఆయ న చేప టేటీ ప్ర తి కారయూ క్రమానిక్ అమమి వారి ఆశీస్సులు 
ఉండాలని, రాబోయే ఎనినిక లోలు రాష్ట్రానిక్ ఆయ న ముఖయూ మంత్రి కావాల ని అమమి వారిని 
వేడుక్న్నిరు. ఈ సంద ర్భంగా అనని దాన కారయూ క్ర మానిక్ జ న సేన పార్టీ త ర ఫున క్్ంటా 
బియయూం అంద జేశ్రు. కారయూ క్ర మంలో జ న సైనిక్లు త దత రులు పాల్్గన్నిరు
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డాక్టర్ శ్రీధర్ పిల్లా 
ఆధ్వర్యంలో “న్ సేన 

కోసం న్ వంత్”
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజకవర్గం, 
ఉపాపేడ కొతతిపలిలు మండలం, ఉపాపేడ 
కొనపాప్ట గ్రామాలోలు జనసేన అధినేత 
పిలుపుమేరక్ పార్టీని బలోప్తం చేసేందుక్ 
జనసేన పార్టీ ప్రతిష్టటీతమింగా ప్రారంభించిన 
‘న్ సేన కోసం న్ వంతు’ కారయూక్రమంలో 
భాగంగా జనసేన న్యక్లు శ్రీ విష్ణా 
హాసిపేటల్ అధినేత డాకటీర్ శ్రీధర్ పిలాలు 
ఆధ్రయూంలో రాష్ట్ర మతసు్యకార న్యక్లు 
కంబాల్ దాస్, మతసు్యకార న్యక్లు 
పలివెళలు బాపనని దొర మరియు జనసైనిక్ల 

సమక్షంలో గ్రామ పెద్దలతో కలిసి న్ సేన కోసం న్ వంతు కారయూక్రమం చేయడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో వెంకట్రావు, రాజు, జానసున్, రాజు, న్ని, లోవరాజు, మరియు 
జనసైనిక్లు గ్రామ పెద్దలు పాల్్గనడం జరిగింద.
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దొర్నపాడు మండలంలో వైసిపి, టిడిపిల నుండి జనసేనలో భారీ చేరకలు
వైసీపీకి భారీ షాక్, వైసిపి పారీటీ నండి 100 కుటంబాలు జనసేనలో చేరిక
టీడీపీ నండి 50 కుటంబాలు జనసేనలో చేరిక
శతఘ్ని న్యూస్: ఆళ్ళగడ్డ నియోజకవర్గం, దొరినిపాడు మండలం, క్రిషిటీపాడు గ్రామం 
వైసీపీ పార్టీక్ చెందన వారు్డ మ్ంబర్ గా గెలుపందన కటటీబడి మహబూబ్ దౌల 
జనసేన పార్టీలో చేరారు, అలాగే వైసీపీ పార్టీక్ చెందన 100 క్టంబాలు, టిడిపి పార్టీక్ 
చెందన 50 క్టంబాలు ఎసీసు, ఎసీటీ, బీసీ, మైన్రిటీ సోదరుల క్టంబాలు జనసేన 
పార్టీ సిద్ాంతాలు, పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు నచిచి ఆళ్ళగడ్డ జనసేన న్యక్లు మైలేరి 
మలలుయయూ సమక్షంలో జనసేన పార్టీలో చేరారు. అనంతరం మైలేరి మలలుయయూ మీడియాతో 
మాటాలుడుతూ జనసేన పార్టీలో చేరిన సభ్యూలక్ ధనయూవాదాలు తెలియజేశ్రు. మారుపేకోసం 
మీ అందరూ జనసేన పార్టీలో చేరడానిని ఆళ్ళగడ్డ రాజకీయాలలో మారుపే కోరుతున్నిరు 
అనని దానిక్ నిదర్శనం ఇంత మంద జనసేన పార్టీలో చేరడమే అని తెలియజేశ్రు. 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ ఆతమిహతయూ చేస్క్నని అటవంటి కౌలు రైతు 
క్టంబాలక్ ఒకొ్కక్క క్టంబానిక్ లక్ష రూపాయలు అందంచారని, ప్రజా సమసయూల 
మీద అలుపెరగని పోరాటం చేస్తిన్నిరని, నీతి, నిజాయితీ నిబద్త గల న్యక్డు వెంట 
ఆళలుగడ్డ నియోజకవర్గం ప్రజలు నడవాలని కొతతితరం చదువుక్నని యువత, పెద్దలు, 
బడుగు, బలహీన వరా్గల రాజాయూధికారమే దశగా పని చేస్తిననిటవంటి జనసేన పార్టీక్ 
అండగా నిలవాలని పిలుపునిచాచిరు. రాబోయే రోజులోలు వైసీపీ టిడిపి పార్టీల నుండి భార్ 
చేరికలు ఉంటాయని తెలియజేశ్రు. జనసేన పార్టీలో చేరిన ప్రతి క్టంబానిక్ జనసేన 
పార్టీ, పవన్ కళ్యూణ్, నేను అండగా ఉంటామని తెలియజేశ్రు. ఈ కారయూక్రమంలో 

జనసేన న్యక్లు షబీ్బర్ బాష్ట, నీలి వెంకటేశ్రులు, సిలలు సీలయయూ, బండి స్బ్బయయూ, పగడాల న్గరాజు, దురువేస్ల కృషణా, చాకలి నరసింహ, దురువేస్ల ప్రతాప్, మునిగింస గారి 
ననేనిబై, తిరుపెంగళలు ఓబుళపతి, పెద్ద ఓబుళపతి, మద్దలేటి యాదవ్, తులసి, తిమమిరాజు యాదవ్ తదతరులు పాల్్గన్నిరు. 

పిఠాపురం టౌన్ మార్కెట్ దుర్గొమాత ఉత్సవాలకు మాకినీడి శేషుకుమార
శతఘ్ని న్యూస్: కాక్న్డ జిలాలు, పిఠాపురం నియోజకవర్గంలోని, పిఠాపురం టౌన్ నందు 
మారె్కట్ యార్్డ వద్ద దసరా శరననివరాత్రుల ఉతసువాలలో భాగంగా, వేంచేసి ఉనని దురా్గమాత 
అమమివారి ఆహా్న కమిటీ పిలుపు మేరక్, మాజీ కౌనిసులర్ మారె్కటింగ్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ వేణు 
న్రాయణరావు ఆతీమియ ఆహా్నంతో దురా్గమాత శరనని నవరాత్రి ఉతసువాలలో సోమవారం రాత్రి 
పిఠాపురం జనసేన ఇంచారిజ్ మాక్నీడి శేష్క్మారి పాల్్గనడం జరిగినద. ఈ కారయూక్రమమునక్ 
హాజరై హరిశచింద్ర న్టకం నిర్హిస్తినని కళ్కారులక్ అభినందనలు తెలుపుతూ, పూరితిగా న్టక 
రంగం కనుమరుగవుతునని తరుణంలో కూడా, హిందూ సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తి, పూజిస్తి 
ఉండడం ఎంతో గొపపే విషయమని తెలియజేశ్రు. పిఠాపురం మారె్కట్ యార్్డ దురా్గమాత కమిటీ 
ఆహా్న కమిటీ సభ్యూలు, మాజీ కౌనిసులర్ మారె్కటింగ్ ప్రెసిడెంట్ వేణు న్రాయణరావు ప్రత్యూకమైన 
శ్రద్తో, నేటి తరం యువతక్ సమాజంలో ఉనని నేటి ప్రజలక్, పాతతరంలోని విలువలను, 
న్టక రంగానిని సాంప్రదాయంగా కొతతి తరం యువతక్ తెలియజేయాలని, కళ్మతలిలుని, న్టక 
రంగానిని ప్రోతసుహించాలని సతయూ హరిచంద్ర న్టకానిని నిర్హించడం ఎంతో గొపపే విషయమని, 
ఆహా్న కమిటీ వారిని కూడా అభినందనలు తెలుపుతూ, హరిశచింద్ర న్టకానిక్ తన వంతుగా 

సగభాగం ఆరి్థకంగా, ఆహా్న కమిటీక్ న్టక కారయూక్రం ఖరుచిక్ చేయూత అందంచడం జరిగినదని, అదేవిధంగా మాక్నీడి శేష్క్మారి సహకారం మరువలేనిదని ఆలయ కమిటీ 
సభ్యూలు కృతజఞాతలు తెలియజేశ్రు. ప్రముఖ జనసేన నేత మాక్నీడి శేష్క్మారి మాటాలుడుతూ… ప్రతి ఒక్కరూ పాతతరం యొక్క గొపపేదన్నిని, విలువలను తెలుస్కోవాలని, నీతి, 
న్యూయం వైపు నడవాలని, ఇలాంటి గొపపే విలువలు సమాజానిక్ యువతక్ తెలియపరచాలంటే న్టక రంగం దా్రా సాధయూమవుతుందని, హరిశచింద్ర న్టకం ఒక బాటగా, ఒక 
దారిగా యువతక్ మార్గం అవుతుందని తెలియజేశ్రు. ఎలాంటి కష్టటీలు వచిచిన్, నష్టటీలు వచిచిన్ హరిశచింద్రుడు న్యూయం తపపేలేదని, ఇలాంటి సాంస్కృతిక న్టక కారయూక్రమాలను 
ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రోతసుహించాలని, ధరామినిని నిలబెటాటీలని ప్రతి ఒక్కరిని, పిఠాపురం నియోజకవర్గం నుంచి వచిచిన ప్రజలందరక్ ఒక్కసారి జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యూణ్ ని చూడండి 
అంటూ ఈ సందర్భంగా మాక్నీడి శేష్క్మారి కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో నెయియూ కాపుల స్ర్ష్, కారపురెడి్డ మణికంఠ, రాయవరపు శవ దుర్గ, పడాల కన్ని, పన్నిడ మురళీకృషణా, 
ఆగంటి దుర్గ, దసరా మణికంఠ, యడలు సతితిబాబు, బి. వీరబాబు, జి. న్న్జిజ్, మేళం బాబి, తోట సతీష్, దేశరెడి్డ సతీష్, జనసేన న్యక్లు, జనసైనిక్లు, నియోజకవర్గ ప్రజలు ఆలయ 
కమిటీ సభ్యూలు తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

శివకుమార్ కు మనోధైర్్యన్నచిచిన చంద్రగిర జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  చంద్రగిరి నియోజకవర్గం, పాకాల 
మండలంలోని మంగిన్యనపలిలు గ్రామంలో ఎన్.
శవక్మార్ అనే ఒక వయూక్తి ఈ మధయూ చెటటీపై నుండి 
పడి గాయపడటం జరిగింద. వారి క్టంబానిని 
మంగళవారం జనసేన పార్టీ తరపున సందరి్శంచి 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ స్ఫూరితితో జనసేన పార్టీ 
తరపున 8000 రూపాయలు ఆరి్థక సహాయం (డిఎంసి 
హెలిపేంగ్ హాయూండ్సు తరపున 5000, పాకాల మండల 
అధయూక్షులు గురున్థ్ తలారి 2000, పాకాల మండల 
ఉపాధయూక్షులు బి.దనేష్ 1000)అందంచి భరోసా 
ఇచిచి రావడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
పార్టీ చితూతిరు జిలాలు కారయూదరి్శ ఎం. న్సీర్, పాకాల 
మండల అధయూక్షులు గురున్థ్ తలారి, పాకాల మండల 
ఉపాధయూక్షులు బి.దనేష్, ఐరాల మండల ప్రధ్న 
కారయూదరి్శ వాస్ రాయల్, జనసేన న్యక్లు చాంద్ 

బాష్ట, మసాతిన్, పాకాల మండల కారయూదరుసులు భాను, రూప్ష్ మరియు న్గేంద్ర, విజయ్, అసిఫ్, మసాతిన్ పాల్్గన్నిరు.

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

ఆతముకూరులో పవనన్న ప్రజాబాట 23వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆతమికూరు నియోజకవర్గంలో 
జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూంలో నియోజకవర్గ జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జ్ నలిశెటిటీ శ్రీధర్ నిర్హిస్తినని “పవననని 
ప్రజాబాట” సా్థనిక జగన్నిథ రావు ప్ట ప్రాంత 
ప్రజల ఆశీరా్దంతో విజయవంతంగా నడుస్తినని 
ముందుక్ సాగింద. “పవననని ప్రజాబాట” 
కారయూక్రమంలో భాగంగా నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జ్ నలిశెటిటీ శ్రీధర్ ఇంటింటికీ తిరుగుతూ ప్రజా 
సమసయూలను తెలుస్క్ని వాటిని జనసేన దా్రా 
పరిష్కరించేలా కృషి చేసాతిమని భరోసా ఇస్తిన్నిరు. 

జనసేన సిదా్ంతాలను ముద్రించిన కరపత్రాలను పంచుతూ ముందుక్ సాగడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్గన్నిరు.

జనంకోసం జనసేన 
310 వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గంప్ట, జనంకోసం జనసేన 310వ రోజులో భాగంగా జగ్గంప్ట నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెటిటీ ఆధ్రయూంలో జనసేన వనరక్షణ మక్కల పంపిణీ కారయూక్రమం 
గోకవరం మండలం వెంకటాపురం, రామననిపాలెం, చిన్నిరు మరియు రామానుజపురం 
గ్రామాలలో జరిగింద. కారయూక్రమంలో భాగంగా మంగళవారం 500 మక్కలు పంచడం 
జరిగింద. నేటి వరక్ నియోజకవర్గం మతతింగా 71795 మక్కలు పంపిణీ చేయడం జరిగింద. 
ఈ కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేసిన తూరుపేగోదావరి జిలాలు జనసేన పార్టీ సంయుకతి కారయూదరి్శ 
ద్సపాటి స్బా్బరావు, గోకవరం మండల అదయూక్షులు ఉంగరాల మణిరతనిం, దేవిపటనిం మండల 
అధయూక్షులు చారపు వెంకట రాయుడు, గోకవరం మండల కారయూదరి్శ ములలుపాక విజయ్ క్మార్, 
వెంకటాపురం గ్రామం నుండి తుర్ం చలలునని దొర, పండా అరుణ్ క్మార్, పండా దురా్గప్రసాద్, 
అడా్డల చరణ్ దొర, నక్క లక్షష్మణ్ దొర, చిన్నిరు నుండి సరాపు శవరామకృషణా, చొడి భార్గవ్, 
చోడి భవాని శంకర్, కృష్ణానిపాలెం నుండి కరిబండి సాయి పవన్, ఆర్ అండ్ ఆర్ కాలనీ గ్రామ 
అధయూక్షులు తైలం రమేష్, గోనేడ నుండి నలలుంశెటిటీ చిటిటీబాబు, వలలుభశెటిటీ న్ని లక్ జగ్గంప్ట 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెటిటీ కృతజఞాతలు తెలియజేసారు.

కొత్త పాలంలో శ్రీ  కనకదుర్గ  అమ్మవారిని దరి్శంచుకున్న చిల్ల పల్్ల
శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగిరి, దేవి శరననివరాత్రుల 
మహోతసువములలో భాగంగా పెదవడలుపూడి 
కొతతిపాలెంలో శ్రీ కనకదుర్గ అమమివారి గుడి 
వద్ద ఏరాపేటచేసిన అమమివారి విగ్రహం వద్ద 
మంగళవారం 9వ రోజు శ్రీ మహిష్టస్ర మరి్దనీ 
దేవిగా అమమివారిని అలంకరించారు. జనసేన 
పార్టీ రాష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగం చైరమిన్ మరియు 
మంగళగిరి నియోజకవర్గ ఇన్చిర్జ్ చిలలుపలిలు 
శ్రీనివాసరావు మంగళవారం నిర్హించిన పూజా 
కారయూక్రమానిక్ ముఖయూ అతిథిగా హాజరై అమమివారిక్ 
ప్రత్యూక పూజలు నిర్హించారు. ఈ సందర్భంగా 
చిలలుపలిలు శ్రీనివాసరావు మాటాలుడుతూ పెదవడలుపూడి 
కొతతిపాలెంలో ఏరాపేటచేసిన అమమివారి పూజా 
కారయూక్రమానిక్ ఆహా్నించిన వారిక్ ముందుగా 
కృతజఞాతలు తెలియజేశ్రు. రాబోయే రోజులోలు 
జనసేన పార్టీక్ అమమివారు ఆశీస్సులు ఉండాలని 
పూజా కారయూక్రమం నిర్హించడం జరిగిందని 
తెలియజేశ్రు. తదనంతరం పెదవడలుపూడి 
గ్రామస్తిలతో చిలలుపలిలు శ్రీనివాసరావు గారు మాటాలుడి 
గ్రామ సమసయూల గురించి తెలుస్క్న్నిరు. రాబోయే 
రోజులోలు గ్రామసా్థయిలో పార్టీ బలోప్తానిక్ 
అందరూ కలిసికటటీగా కృషి చేయాలని కోరారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో మంగళగిరి మండల అధయూక్షులు 
వాసా శ్రీనివాసరావు, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర చేనేత 

వికాస విభాగం కారయూదరి్శ జంజనం వెంకట సాంబశవరావు (జె.ఎస్.ఆర్), మంగళగిరి మండల కారయూదరి్శ లింగినేని రవిత్జ, పెదవడలుపూడి గ్రామ సీనియర్ న్యక్లు వీరాంజనేయులు, 
న్గేశ్రావు, అరుజ్న్ రావు, రాఘవయయూ, పెదవడలుపూడి గ్రామ జనసైనిక్లు శ్మీరూలాలు, పెన్నిడ గోపికృషణా, సాయి, లింగినేని కొండలు, న్గేశ్రావు, మ్ంబెర్ కొండలు, దండు 
శ్రీరాములు, సాయి, నచరయయూ, మణికంఠ, రాజక్మార్, స్ర్ష్, దురా్గప్రసాద్, గౌతమ్, చంటి, చిలలుపలిలు యూత్ అధయూక్షులు మేకల సాయి, తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

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

తాడేపల్లాగూడం జనసేన కార్్యలయంలో నవర్త్రి 
మహోత్సవాలు

శతఘ్ని న్యూస్: తాడేపలిలుగూడెం జనసేన ఇంచార్జ్ బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ ఆదేశ్ల మేరక్ జనసేన వీర మహిళ, 
ఉభయగోదావరి జిలాలు ర్జనల్ కో ఆరి్డనేటర్ మధులత కసిరెడి్డ ఆధ్రయూంలో తాడేపలిలుగూడెం జనసేన పార్టీ 
కారాయూలయంలో దశమి నవరాత్రుల సందర్భంగా నెలకొనని అమమివారిక్ చీర, సారె, అమమివారి అలంకరణ, 
సాంస్కృతిక కారయూక్రమాలు ఏరాపేట చేయడం జరిగింద.

జనసేన ఆధ్వర్యంలో బత్కమము చీరలు పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: ఆశ్్రావుప్ట, భద్రాద్రి కొతతిగూడెం జిలాలు ములకలపలిలు మండలం, ములకలపలిలు పంచాయతీ సంటరోలు బతుకమమి ఆడుతునని ఆడబిడ్డలక్ జనసేన పార్టీ తరపున మండల 
అధయూక్షుడు తాటికొండ ప్రవీణ్ ఆధ్రయూంలో చీరల పంపిణీ కారయూక్రమం చేయడం జరిగింద. మరియు భగత్ సింగ్ నగర్ స్ందరయయూ నగర్ గ్రామాలలో బతుకమమి ఆడుతునని ఆడబిడ్డలక్ 
ఉమమిడి ఖమమిం జిలాలు యువజన విభాగ సక్రటర్ అయిన గరిక రాంబాబు ఆధ్రయూంలో బతుకమమిలను అందంగా అలంకరించిన ఆడబిడ్డలక్ ఫస్టీ, సకండ్ బహుమతులు అందజేయడం 
జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ ఉమమిడి ఖమమిం జిలాలు విదాయూరి్థ విభాగం కారయూనిరా్హ సభ్యూడు గొలలు వీరభద్రం, ములకలపలిలు మండల ఉపాధయూక్షుడు పడిచేటి చెన్నిరావు, 
మండల సక్రటర్లు బొక్క వెంకటేశ్రులుగారు, మేక నరసింహారావు, కారయూకరతిలు న్తి సాయి, క్ంజ పాపారావు, అలుగుల శ్రావణ్ క్మార్, పవన్ కళ్యూణ్ వీరాభిమాని గుంపుల 
రవిత్జ, న్గేంద్రబాబు తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

గిరసేన జనసేన – జనం వద్దకు జనసేన 15వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్:  పార్తీపురం మనయూం జిలాలు, పాలకొండ నియోజకవర్గం, 
వీరఘటటీం మండలం సింధునగర్ గ్రామంలో గిరిజన ప్రజలను కలిసిన 
వీరఘటటీం జనసేన పార్టీ న్యక్లు గిరిసేన జనసేన – జనం వద్దక్ 

జనసేన కారయూక్రమంలో దా్రా ప్రజ దగ్గరక్ వెళ్్ళ గ్రామంలోని ప్రధ్న 
సమసయూలు అడిగి తెలుస్క్న్నిరు. గిరిజన పెద్దలు మాటాలుడుతూ మా 
గ్రామానిక్ పంచాయతీ, సచివాలయం 15 క్లోమీటరలు దూరం, మా 
గ్రామానిక్ దగ్గరగా ఉనని పంచాయతీ ములలంకలో విలీనం చేసేతి 
బాగుంటందని, తాగునీటి సమసయూ ఉంద, ర్షన్ బియయూం మాత్మే 
ఇస్తిన్నిరు, నితాయూవసర వస్తివుల ధరలు అధికంగా ఉన్నియి. ఈ 
సందర్భంగా మతసు పుండర్కం మాటాలుడుతూ ర్షన్ క్ బదులు మీ 

బాయూంక్ అకౌంట్ లో 2500 నుండి 3500 రూపాయలు వేసాతిరు, పవన్ 
కళ్యూణ్ చేపటిటీన ప్రజావాణి దా్రా సమసయూలు ప్రభ్త్ం అధికారుల 
దృషిటీక్ తీస్క్వెళ్్ళ పరిష్కరించే విధంగా కృషి చేసాతిమని భరోసా 

ఇచాచిరు. జనసేన జాని మాటాలుడుతూ జనసేన అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ చేపటిటీన రైతు భరోసా యాత్ దా్రా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రఒలో 3000 మంద కౌలు రైతులు చనిపోయారని, 
వాళలు క్టంబాలను పవన్ కళ్యూణ్ నేరుగా పరామరి్శంచి ఒకో్క క్టంబానిక్ లక్ష రూపాయలు చెపుపేన 30 కోటలు రూపాయలు అందస్తిన్నిరు. అలాంటి న్యక్డిని ముఖయూమంత్రిగా 
ఎనుని కోవాలిసున అవసరం ఉందని అన్నిరు. దతితి గోపాలకృషణా మాటాలుడుతూ జనసేన పార్టీని గురించి వివరించి వాళలుక్ అవగాహన కలిపేంచారు. అలాగే వృదు్దలతో మాటాలుడుతూ 
సామానయూ ప్రజలక్ న్యూయం జరగాలంటే పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి కావాలని అన్నిరు. గిరిసేన జనసేన – జనం వద్దక్ జనసేన కొండలోలు, కొనలోలు జీవిస్తినని మాక్, మా ఊరి 
సమసయూలుగురించి తెలుస్కోడానిక్ వచిచిన ఏకైక పార్టీ జనసేన పార్టీ అని సింధు నగర్ గిరిజన ప్రజలు జనసైనిక్లతో అన్నిరు. కర్ణాన సాయి పవన్ మాటాలుడుతూ గ్రామ ప్రజలలో 
జనసేన పార్టీ పటలు అపూర్ ఆదరణ ఉందని, ప్రజలు ప్రస్తిత ప్రభ్త్ పాలన బాగోలేదు అని అసహనం వయూకతిం చేశ్రు. రాబోయే ఎనినికలోలు జనసేన పార్టీక్ అవకాశం ఇవా్లని 
కోరామన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో క్రియాశీలక సభ్యూలు బి.పి.న్యుడు, అనుని రామకృషణా, వావిలిపలిలు న్గభూషణ్, దూసి ప్రణీత్ తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

దేవి చౌక్ వద్ద శ్రీదేవి నవర్త్రులు 
మహోత్సవాలలో అనుశ్రీ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి సిటీ, సా్థనిక దేవి చౌక్ వద్ద శ్రీదేవి నవరాత్రులు మహోతసువాలు 
సందర్భంగా రాజమండ్రి సిటీ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ అనుశ్రీ సతయూన్రాయణ 
సతీసమేతంగా అమమివారిని దరి్శంచుక్న్నిరు. ఉతసువ కమిటీ సభ్యూలు మరాయూదలతో 
సాదరంగా ఆహా్నించారు. ఆలయ పురోహితులు ప్రత్యూక పూజలు నిర్హించారు 
వేద పండితులు వేద ఆశీస్సులు అందంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఉతసువ కమిటీ 
సభ్యూలు అనుశ్రీ దంపతులను సత్కరించి జాఞాపికను అందజేశ్రు. ఈ సందర్భంగా 
అనుశ్రీ మాటాలుడుతూ ప్రతి ఏటా ఈ ఉతసువాలు జరుగుతాయని జగన్మిత ఆ చలలుని తలిలు 
విజయదుర్గమమి కరుణా కటాక్షాలు ఎపుపేడు ప్రజలపై ఉండాలని ఆకంక్షించారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో ఆలయ కమిటీ సభ్యూలు భక్తిలు పాల్్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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దూలపల్లా సత్యంను పర్మర్శంచిన 
డాక్టర్ శ్రీధర్ పిల్లా

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజకవర్గం, ఉపాపేడ గ్రామం నందు ఎసిసు ప్టలో గత కొంత 
కాలంగా పక్షవాతం కారణంగా మంచానిక పరిమితమైనటవంటి దూలపలిలు సతయూం పరిసి్థతిని సా్థనిక 
జనసైనిక్లు పిఠాపురం నియోజకవర్గ జనసేన న్యక్లు శ్రీ విష్ణా హాసిపేటల్ అధినేత డాకటీర్ శ్రీధర్ 
పిలాలుక్ తెలియపరచడంతో విషయం తెలుస్క్నని డాకటీర్ శ్రీధర్ పిలాలు సపేందంచి దూలపలిలు సతయూంను 
పరామరి్శంచిన క్టంబ అవసరాల నిమితతిం 25 కజీలు బియయూం ఆరి్థకంగా సహాయం చేయడం 
జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో పలివెల న్ని బాబు, క రాజు, ఆక్ల లావరాజు, రవి, జానసున్, సింగిల్ 
మలిలు స్ర్ష్, రవి, పెద్ద తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

శ్రీశ్రీశ్రీ మార్మము ఉత్సవాలలో పాల్గొన్న 
ర్మ శ్రీనవాస్

శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిలాలు, రాజంప్ట 
నియోజకవర్గ పరిధిలోని టి.స్ండుపలిలు 
మండల పరిధిలో మాచిరెడి్డగారిపలిలు 
గ్రామపంచాయతీలో వావిలుడు్డబిడిక్లో 
శ్రీశ్రీశ్రీ మారెమమి గుడి న్తనంగా నిరిమించి 
41వ రోజు మండలాభిషేకంతో అంగరంగ 
వైభవంగా చాందని బండులు వివిధ రకాల 
సంస్కృతి సాంప్రదయాలతో గ్రామోతసువం 

నిర్హించిన భక్తిలు, గ్రామస్తిలు. రెడి్డన్యక్, శవన్యక్ ఆహా్నం మేరక్ మిత్రులతో కలిసి 
అమమివారిక్ పూజా కారయూక్రమంలో పాల్్గనని జనసేన న్యక్లు రామ శ్రీనివాస్.

దేవి శరన్నవర్త్రులలో పిఠాపురం 
జనసేన న్యకులు డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజకవర్గం పిఠాపురం మండలం భోగాపురం 
గ్రామం నందు దేవీ నవరాత్రులోలు భాగంగా భోగాపురం జనసైనిక్ల ఆహా్నం 
మేరక్ పిఠాపురం జనసేన న్యక్లు శ్రీ విష్ణా హాసిపేటల్ అధినేత డాకటీర్ శ్రీధర్ 
పిలాలు భోగాపురం దురా్గమాత అమమివారిని దరి్శంచుక్ని 2116/- రూపాయలు 
విరాళంగా ఇవ్డం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో దీనిలో భాగంగా కటాటీ 
న్న్జీ, అడపా శవరామకృషణా, పోతుల బాబిజ్, పాలెం బాబిజ్, అనంత వీరబాబు, 
క శ్రీనివాస్, పి త్రిమూరుతిలు, పి చినని, నక్క ఏస్, గంధం న్ని, మరియు 
జనసైనిక్లు, గ్రామ పెద్దలు పాల్్గన్నిరు.

చక్రికి ఆరథిక సహాయం చేసిన 
కూనసాన న్గబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: పెడన, చిరంజీవి హెలిపేంగ్ ఫండేషన్ (సి.హెచ్.ఎఫ్) దా్రా 
ఎంతో మందక్ సహాయం చేసిన దొండపాటి చక్రధర్, కాయూనసుర్ భారినపడి 
ఇబ్బంద పడుతున్నిడు. చిరంజీవి సపేందంచి ట్రీటమింట్ చేయుస్తిన్నిరు. చక్రి 
అన్రోగయూపరంగా ఇబ్బందులోలు ఉన్నిడని తెలుస్కొని ముందుగా 25 వేల 
రూపాయలను తన వంతు సహాయంగా ప్రకటించి అపారమైన తన ఉదార 
స్భావానిని చాటక్నని న్గబాబు. సోమవారం చక్రీని(తన నివాసమందు) 
కలిసి ముందుగా తాను ప్రకటించిన 25 వేల రూపాయల ఆరి్థక సహాయానిని 
అందజేశ్రు. ఎవరిక్ ఆపద వచిచిన్ తన ఆపనని హసాతినిని అందంచడంలో 
కూనసాని న్గబాబు ముందుంటారు. సహాయ అడిగిన వయూక్తిక్ తన శక్తి కొలద 
సహాయం చేసే మనస్నని వయూక్తి కూనసాని. కరోన్ కషటీకాలంలో ఎంతోమందక్ 
ఆక్సుజన్ సిలిండర్ అందజేసి తన ఉదార స్భావానిని చాటక్న్నిరు. కరోన్ 
సమయంలో కష్టటీలోలు ఉనని వాళ్ళక్ తన వంతు సహాయంగా కూరగాయలు, 
నితాయూవసర వస్తివులు అందంచి మానవతా్నిని చాటక్నని కూనసాని న్గబాబు 
గొపపే మానవతవాద అని నిరూపించుక్న్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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బుధవారం, 05 అక్టో బర్ 2022

ఉచిత గా్యస్ సిల్ండరలా పంపిణీ చేసిన జనసేన 
ఎంపిటీసీ అభ్యరథి
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాక్ళం జిలాలు, 
ఎచెచిరలు నియోజకవర్గం, లావేరు 
మండలం కోతతిక్ంకాం పంచాయతీ 
జనసేనపార్టీ ఎంపిటీసీ అభయూరి్థ 
వడి్డపిలిలు శ్రీనివాసరావు పైడాయవలస 
గ్రామంలో గాయూస్ సిలిండరలు ఉచితంగా 
పంపిణీ చేయడం జరిగింద. ఈ 

కారయూక్రమంలో జనసేన న్యక్లు, మహిళలు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్గన్నిరు.

దేవీ నవర్త్రి ఉత్సవాలలో జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరం గ్రామంలో 
ఏరాపేట చేసిన శ్రీ జైదుర్గ భవాని 
టాకీసు సాటీండ్ ఓనర్సు, డ్రైవర్సు వెలేఫూర్ 
అసోసియేషన్ వారి ఆధ్రయూంలో కనక 
దుర్గమమి అమమివారిక్ మరియు శ్రీ దురా్గ 
మోటార్ వర్కర్సు యూనియన్ మరియు 
కొతతిగేట, కతనకొండ గ్రామంలో వారి 
ఆధ్రయూంలో అమమివారి విగ్రహానిక్ 
ప్రత్యూక పూజా కారయూక్రమాలు నిర్హించి, 
అమమివారి ఆశీస్సులు అందుక్నని 

జనసేనపార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి మరియు మైలవరం నియోజకవర్గ ఇన్చిరిజ్ అక్కల రామోమిహన్ రావు 
(గాంధీ). అనంతరం కోట మహాలక్ష్మి దసరా ఉతసువకమిటీ ఆహా్నం మేరక్ పూజా కారయూక్రమంలో 
పాల్్గని, అమమివారి ఆశీస్సులు తీస్క్న్నిరు. ఈ సందర్భంగా ఉతసువకమిటీ వారు దుశ్్శలువాతో 
గాంధీని సన్మినించడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో దసరా ఉతసువ కమిటీ వారు మరియు జనసేన పార్టీ 
మైలవరం మండల అధయూక్షులు శీలం బ్రహమియయూ, మండల న్యక్లు గుమమిడి శ్రీనివాసరావు, చంద్రాల 
మురళీకృషణా, పన్నిరు విజయ్ క్మార్, కూస్మంచి క్రణ్ క్మార్, మాదాస్ స్బా్బరావు, జనసేన 
న్యక్లు ఎన్.న్రాయణరావు, మేడూరి కోటేశ్రావు, దాసరి వెంకట శశక్మార్, కె.రవి, అడ్డగిరి 
రామకృషణా, పాండు, విజయ్, యతిరాజు ప్రవీణ్, న్గబాబు, అక్కల సతయూన్రాయణ, కొరివి గోపాల్ 
రావు, సిరిపురం స్ర్ష్, రామాంజనేయులు, వెంకటసా్మి, బాలు, అనిల్ తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

శరన్నవర్త్రి ఉత్సవాలలో పాల్గొన్న యడలాపల్లా ర్మ్
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన, బంటమిలిలు మండలం, 
జానక్రామపురం, కృతితివెనుని మండలం 
చిననిగొలలుపాలేం కూనసాని వారి వీధిలో మరియు 
ఏటిపోగరులో శ్రీ దేవి శరననివరాత్రి ఉతసువాలోలు 
భాగంగా ఏరాపేట చేసిన దురా్గ దేవి అమమివారిని 
దరి్శంచుక్నని జనసేన న్యక్లు యడలుపలిలు రామ్ 
స్ధీర్. ఈ కారయూక్రమంలో గౌరిశెటిటీ న్గరాజు, ఆరాజ్ 

ఉమా శంకర్, పోలగాని లక్ష్మీ న్రాయణ, కొఠారి మలిలు బాబు, బాకీ న్ని, అఖిల్, వినోద్, అంజిబాబు, 
జనసైనిక్లు, చిననిగొలలుపాలెం జనసైనిక్లు మరియు గ్రామస్్థలు పాల్్గన్నిరు.

పోల్ంగ్ బూత్ల ఆల్ పారీ్ట మీటింగ్ లో జనసేన 
ర్ప్రజంటేషన్

శతఘ్ని న్యూస్: చంద్రగిరి, ఎనినికల 
నియమావళ్ ప్రకారం పోలింగ్ బూతుల 
బైఫర్్కషన్ లేక మ్రిజ్ంగ్ ప్రక్రియలో 
భాగంగా తిరుపతి జిలాలులోని ఏడు 
నియోజకవరా్గలోలుని 2,112 పోలింగ్ 
బూతుల మారుపేలు – చేరుపేల ప్రక్రియలో 
జనసేన పార్టీ తరఫున ఉమమిడి చితూతిరు 
జిలాలు నుంచి దాదాపు 2,112 పోలింగ్ 

బూత్ లలో విధివిధ్న్లపై తిరుపతి కలెకటీరు వెంకటరమణ రెడి్డ చేపటిటీన ఆలాపేర్టీమీటింగ్ లో జనసేన 
పార్టీని రెప్రజెంట్ చేస్తి పాల్్గనడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో చంద్రగిరి నియోజకవర్గం తరఫున 
దాదాపు 29 పోలింగ్ బూతులోలు జనసేన పార్టీ సానుభూతి పరులుగా ఉననిటవంటి వారిని ప్రస్తిత 
అధికార పార్టీ న్యక్లు చాలా దూర ప్రాంతాలోలు ఉనని పోలింగ్ బూత్ లో వారి ఓటను చేరాచిరు. 
ఈ రెండు విషయాల మీద ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ లో జనసేన పార్టీ తరఫున మాటాలుడటం జరిగింద. ఈ 
కారయూక్రమంలో మాతోపాట వివిధ పార్టీ న్యక్లు మరియు ప్రభ్త్ ఉననితాధికారులు మరియు 
జనసేన పార్టీ సీనియర్ న్యక్లు చింతకాయల కృషణాయయూ, రాష్ట్ర కారయూదరి్శ శ్రీమతి ఆకపాటి స్భాషిణి, 
రామచంద్రపురం మండల అధయూక్షుడు సింజీవి హరి, చంద్రగిరి నియోజకవర్గ యువ న్యక్డు యువి 
రాయల్ పాల్్గన్నిరు.

గోసల శంతిన పర్మర్శంచిన 
డా.వీర ప్రసాద్

శతఘ్ని న్యూస్: కాక్న్డ జిలాలు, 
పిఠాపురం నియోజకవర్గం, 
యు.కొతతిపలిలు మండలం మాయపటనిం 
కొతతి కాలనీలో జనసేన పార్టీ ఇన్చిర్జ్ 
మాక్నీడి శేష్క్మారి ఇటీవల 
జరిగిన మతసు్యకార మహిళల ఆతీమియ 

సమావేశంలో మతసు్యకార ఆడబడుచు గోసల శ్ంతి అన్రోగయూంతో 
బాధపడుతుందని తెలియడంతో, ఆమ్క్ తోచిన సాయం చేయండి అని 
చెపపేటంతో డాకటీర్ మాక్నీడి వీర ప్రసాద్ ఆమ్ని పర్క్షించడం జరిగింద. 
ఆమ్ పరిసి్థతి చూసి కాక్న్డ బెస్టీ హాసపేటల్ క్ రిఫర్ చేసి అక్కడ డాకటీర్ 
తో మాటాలుడి ఆపర్షన్ తక్్కవ ఖరుచితో చేయించడం జరిగింద. ఆమ్ 
డిసాచిర్జ్ అయియూ ఇంటిక్ రావడంతో డా.వీర ప్రసాద్ వెళ్లు ఆమ్ను పర్క్షించి 
ఆమ్ ఆరోగయూ పరిసి్థతి అడిగి తెలుస్క్న్నిరు. గోసల శ్ంతి వారి క్టంబ 
సభ్యూలు అడగా్గనే ఈ సాయం చేసినందుక్ డా.వీర ప్రసాద్ మరియు 
జనసేన ఇన్ఛార్జ్ శేష్ క్మారిక్ ఎపుపేడు రుణపడి ఉంటామని అన్నిరు. 
అక్కడే ఇంకొక నలుగురిని కూడా పర్క్షించి వైదయూసలహాలందంచారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో యు కొతతిపలిలు జనసేన మండల ప్రెసిడెంట్ పటాటీ 
శవ, స్రాడ శ్రీను, దొడి్డ దురా్గప్రసాద్, పంతాడ దురా్గప్రసాద్, రాజు, 
సొలోమను, స్రాడ దురా్గప్రసాద్, పటాటీ యోహాను, తిక్కడ గోవిందు, 
తిక్కడ న్గు, గోసాల రమణ, పస్పులేటి దురా్గప్రసాద్, గ్రామ మహిళలు 
జనసైనిక్లు, న్యక్లు తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

కొడవటిపూడి గ్రామసభలో 
అధికారులను ప్రశి్నంచిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పాయకరావుప్ట నియోజకవర్గం, కోటవురటలు మండలం, 
కొడవటిపూడి గ్రామంలో గ్రామసభ నిర్హించడం జరిగింద. జనసేన 
పార్టీ న్యుక్లు బాలేపలిలు ఏస్బాబు వారి గ్రామానిని అభివృద్ 
చేయడానిక్ ప్రభ్త్ అధికారులను ప్రజాప్రతినిధులను ప్రశనించడం 
జరిగింద. కొడవటిపూడి గ్రామంలో అభివృద్ లేక ప్రజలు చాలా ఇబ్బంద 
పడుతున్నిరు. కొడవటిపూడి శవారి గ్రామమైన కోదండరామపురానిక్ 
రోడు్డ ఎందుక్ ఆగిపోయింద. ప్రభ్త్ అధికారులు ప్రజా ప్రతినిధులు 
ఎందుక్ పటిటీంచుకోవటేలుదు. అదేవిధంగా కొతతిమమి తలిలు గుడి దగ్గర 
నుండి స్్కల్ వరక్ డ్రైనేజి ఎందుక్ అవ్లేదు. దీనివలలు ఆర్ అండ్ 
బి రోడు్డ గుంతలు ఏరపేడి ప్రజలు చాలా ఇబ్బందపడుతూ యాక్సుడెంట్ 
లక్ గురవుతున్నిరు. మరియు శ్రీ న్కాంబిక గుడి వద్ద పారిశుద్్యంతో 
రోజురోజుక్ చాలా దరిద్రంగా తయారవుతుంద. ఈ విషయంపై 
ప్రభ్త్ అధికారులు ప్రజా ప్రతినిధులు ఎందుక్ చరయూలు తీస్కోలేదు. 
కొడవటిపూడి గ్రామ ప్రజలు అనేక రకాల సమసయూలతో బాధపడుతున్నిరు. 
ఈ సమసయూలను ప్రభ్త్ అధికారులు ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రభ్త్ం దృషిటీక్ 
తీస్కొనివెళతారని కోరుక్ంటన్నినని అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేనపార్టీ కారయూకరతిలు మరియు గ్రామ ప్రజలు సహకరించారని 
వారందరిక్ ప్రత్యూక ధనయూవాదములు తెలిపారు.
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