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కార్యకర్తకు అండగా నిలిచిన జనసేన
*2,50,000 రూపాయల చెక్ ని అందజేసిన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంచార్జి నేముర్ శంకర్ గౌడ్
ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా పెద్దపెల్లా నియోజకవర్గ పరిధిలో ప్రమాదీం జరిగిన కార్యకర్తకు ప్రమాద 
భీమా 2,50,000/- రూపాయల చెక్ ని రాష్ట్ర నాయకులు దామోదర్ రెడిడి, కావ్య, శిరష, మూల 
హరష్ గౌడ్, సతీష్, రాజేష్, మాధవరెడిడి ల చేతుల మీదుగా ప్రమాదీంలో గాయపడడి పవన్ కళ్్యణ్ 
అనే కార్యకర్త కుటీంబానికి జిల్లా నాయకులతో పాట అీందజేయడీం జరిగిీంది. అనీంతరీం జరిగిన 
ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశీంలో రాష్ట్ర ఇీంచారిజి శీంకర్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ 
రోడుడి ప్రయాణీం చేస్్తన్నప్పుడు యువత జాగ్రత్త వహీంచాల్ అని, కార్యకర్తలకు జనసేన పారటీ మరియు 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఎలలాప్పుడూ అీండగా ఉీంట్రని తెల్యజేసారు. అల్గే ప్రమాదవశాతు్త 
గాయపడిన జగిత్్యల నియోజకవర్గ క్రియాశీలక కార్యకర్త భూపతి మధుకి 23000/- రూపాయల 
చెక్ ని రాష్ట్ర ఇీంచారిజి అీందజేయడీం జరిగిీంది. ఈ కార్యక్రమీంలో కార్యకర్తల క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
నమోదు చేసిన వలీంటీర్స్, రాస్రి హరి (పెద్దపల్లా) బెక్ీం జనార్దన్ (జగిత్్యల) మరియ ఉమ్మడి 
కరీంనగర్ జిల్లా నాయకులు, శివారెడిడి చల్లా, రావుల మధు, హుసా్నబాద్ కో ఆరిడినేటర్ తగరప్ 
శ్రీనివాస్, కీందుల రాజిరెడిడి, పైసా మోజేష్, గగన్ కుమార్, విశ్వజ్ఞ చారి, బాలరాజు, అరవిీంద్, 
శ్రీనివాస్, ప్రసాద్ గౌడ్, పెద్దపల్లా నియోజకవర్గీం నాయకులు మడగీండ అజయ్, సాయి, శివ, 
కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ఘనంగా రామ్ చరణ్ జన్మదిన వేడుక
శతఘ్్న న్్యస్: రాజానగరీం, మార్చ్ 27 న గ్లాబల్ సాటీర్ మెగా పవర్ సాటీర్ రామ్ చరణ్ ప్ట్టీనరోజు సీందర్ీంగా ఆదివారీం సీత్నగరీంలో గీత్ బాల్జీ థియేటర్ నీందు రామ్ చరణ్ నట్ీంచిన యూత్ 
ఫుల్ లవ్ ఎీంటరె్టీనర్ ఆరీంజ్ చిత్ీం ప్రదరి్శీంపబడిీంది. ఈ సీందర్ీంగా జనసేన నాయకులు జన సైనికులు మరియు అభిమానులు ఏరాపుటచేసిన జన్మదిన వేడుకలకు రాజానగరీం నియోజకవర్గ 
జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి బతు్తల వీంకటలక్ష్మి హాజరవడీం జరిగిీంది. అనీంతరీం కేక్ కట్ీంగ్ చేసి రామ్ చరణ్ కి జన్మదిన శుభాకాీంక్షలు తెల్యజేశారు. ఈ కార్యక్రమీం భార సీంఖ్యలో పాల్్గన్న 
అభిమానుల మధ్య కోల్హాలీంగా జరిగిీంది. ఈ కార్యక్రమీంలో జనసేన నాయకులు మటటీ వీంకటేశ్వరరావు, కిమిడి శ్రీరామ్, నాతిపాీం దొరబాబు, మాదారప్ సతి్తబాబు, ప్రశాీంత్ చౌదరి, మాదారప్ 
వీరభద్రరావు, శ్రీహరి, నీండూరి రాజేీంద్ర, రుద్రీం నాగు, నీండూరి స్రేష్, శివ, గ్రీంధి వివేక్, అడప నరసిీంహీం, చైతన్య, కీందాట్ అనిల్, సన్్న, రౌద్రీం కిషోర్, బొగు్గలీంక రాజు, మిరి్తపాడు ప్రసాద్ 
మరియు ఇతర నాయకులు, జనసైనికులు, అభిమానులు భారగా పాల్్గనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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రైతుల సమస్యలు సమిష్టి గా పరిష్కరిించుకిందిం: లోకిం మాధవి
సాధయూమైనంత వరకు జనసేన పార్టీ ఎప్పుడూ రైతులకు అండగా ఉంటంది
శతఘ్్న న్్యస్: నెల్లామరలా, నెల్లామరలా మీండలీం, చిన్న బురాడపేట గ్రామీంలో గత మూడేళ్లాగా చెరువుకి గీండి పడటీం వలన స్మారు 60 మీంది రైతులు పీంట నష్టీనికి గురై నిరుపయోగీంగా 
ఉీండి ఏమి చేయలేక సతమతమవుతుీంటే కన్సీం నియోజకవర్గ నాయకులు కాన్, ప్రభుత్వ యీంత్ీంగీం కాన్, రాష్ట్ర నాయకులు కాన్ ఎవరూ సపుీందిీంచక బాధపడుతుీంటే వాళలాతో 
మాట్లాడి వాళలాకి చేయూతనివా్వలని ఆలోచిీంచి ఆ ప్ీంత్ని్న ఆదివారీం లోకీం మాధవి పరిశీల్ీంచి వీంటనే జేసీబీని పిల్చి అక్డ పనులను ప్రీంభిీంచమని చెపాపురు. అల్గే అక్డ 
రైతులు చెబుతున్నటటీ స్మారు 385 ఎకరాల పొల్నికి కన్స రహదారి కాన్, కన్సీం రవాణా సౌకర్యీం లేదని, వారు ఎరువులు కాన్, పీంట కాన్ నెతి్త మీద మోస్కని స్మారు రెీండు 
కిలోమీటరులా నడిచి వళ్ళవలసి వస్్తీందని రైతులు వాపోయారు. కన్సీం రహదారి మీద కూడా నాయకులు నుీండి ఎటవీంట్ సపుీందన లేదని వారిని కన్సీం పట్టీీంచుకోవటేలాదని రైతులు 
చెపాపురు. రెవిన్్య డివిజన్లా మారుపు వలలా ఆ సమస్య ఇీంకా పెద్దదైనది కాన్ సమస్య ఓ కల్కి్ రాలేదు అని రైతులు లోకీం మాధవి తో చెపాపురు, దీని పైన తను తపపుకుీండా సమిష్టీగా రైతు 
సమస్యలను పరిష్రిీంచుకుీంటూ, జనసేన పారటీ ఎప్పుడు రైటలాకి అీండగా ఉీంటీందని లోకీం మాధవి తెల్పారు. ఈ కార్యక్రమీంలో లోకీం మాధవితో పాట, బెల్లాన శ్రీనివాస్, పతివాడ 
శ్రీనివాస్, కోటలా ధనీంజయ్ తదితర నాయకులు పాల్్గనా్నరు.

పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయ సాధనకు కృషి
శతఘ్్న న్్యస్: రాజీంపేట, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయ సాధన కోసీం 
శకి్తవీంచన లేకుీండా కృష్ చేసా్తనని జనసేన పారటీ రాజీంపేట అసీంబీలా ఇనాచ్రిజి 
మల్శెట్టీ వీంకటరమణ తెల్యజేశారు. అమెరికా నుీండి స్వదేశానికి వచిచ్న 
మల్శెట్టీ వీంకటరమణ ఆదివారీం జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలతో సమావేశీం 
నిర్వహీంచారు. ఈ సీందర్ీంగా మల్శెట్టీ వీంకటరమణ మాట్లాడుతూ ఇటీవల జరిగిన 
ఎమె్మల్స్ ఎని్నకల ఫల్త్లు వైసీపీకి చెీంపపెటటీ అని అనా్నరు. 2014 ఎని్నకలలో ఏ 
పదవిని ఆశిీంచకుీండా పవన్ కళ్్యణ్ తెలుగుదేశీం పారటీ గెలుప్ కోసీం పాటపడాడిరని 
అనా్నరు. ప్రస్్తతీం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తీరు పిచ్చ్డి చేతిలో రాయిల్ ఉీందని తెల్పారు. 
జగన్్మహన్ రెడిడి రాష్ట్రీంలో అభివృదిధిని గాల్కి వదిలేశారని విమరి్శీంచారు. రాష్ట్రీంలో 
వైసీపీ అవలీంబిస్్తన్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై ఆయన ధ్వజమెత్్తరు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ 
పనితీరు పైన ప్రజా వ్యతిరేకత ఎమె్మల్స్ ఎని్నకలలో స్సపుషటీమైనదని, ఇదే ఉత్స్హీంతో 
రానున్న ఎని్నకలలో వైసీపీకి తగిన గుణపాఠీం చెపేపుీందుకు ప్రజలు సిదధిీంగా ఉనా్నరని 
తెల్యజేశారు. తమ నాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ పదవులపై వా్యమోహీం లేకుీండా పారటీ 
అభివృదిధి కోసీం, ప్రజల భవిష్యతు్త కోసీం ఎల్గైతే పాటపడుతునా్నరో త్ను కూడా అదే 
తరహాలో పవన్ కళ్్యణ్ స్ఫూరి్తతో పారటీ బలోపేతీం కోసీం కృష్ చేయడీం జరుగుతోీందని 
ఆయన తెల్యజేశారు. ఈ కార్యక్రమీంలో జనసేన పారటీ ల్గల్ సల్ ఉపాధ్యక్షుడు కతి్త 
స్బ్బరాయుడు, జనసేన నాయకులు భాస్ర్ పీంతులు, నరసిీంహులు, శీంకరయ్య, 
ప్రశాీంత్, జనసేన వీర మహళలు జెడాడి శిరష, రెడిడి రాణి, జనసేన నాయకులు, వీర 
మహళలు, కార్యకర్తలు అభిమానులు పాల్్గనా్నరు.

28వ డివిజన్లో సామాజిక న్యాయ చైతనయా యాత్ర

శతఘ్్న న్్యస్: కాకినాడ సిట్, జనసేన పారటీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలకు 
అనుగుణీంగా కాకినాడ సిట్ ఇీంచార్జి ముత్్త శశిధర్ గారి నేతృత్వీంలో 28వ 
డివిజన్లా కాకినాడ జనసేన పారటీ సిట్ కార్యదరి్శ కుచచ్రలాపాట్ అరుజిన్ రాజు ఆధ్వర్యీంలో 
సామాజిక నా్యయ చైతన్య యాత్ కార్యక్రమీం చేపటటీడీం జరిగిీంది. ఈ సీందర్ీంగా 
ముత్్త శశిధర్ ఈ ప్ీంతీంలో ప్రజలతో మాట్లాడుతూ వారి బాగ్గులు తెలుస్కునే 
ప్రయత్నీం చేసారు. సామాజిక నా్యయీం కోసీం పోరాడాలని ప్రజలను చైతన్య పరిచారు. 
ఈ ప్ీంతీంలోని ప్రజలు బడుగు బలహీన వరా్గలకు చెీందినవారు ఎకు్వ ఉనా్నరని, 
వీరి జీవన విధానీం మోట్రు ఫీలుడి తో అనుసీంధానమై ఉీంటీందని, ఎన్్న ఏీండులాగా 
ప్చుర్యీం చెీందినదిగా పేర్్నా్నరు. ఇక్డ ప్రజలు అనారోగ్య పరిసరాలతో రోగాల 
బారిన పడుతునా్నరన్, ఈ వై.సి.పి ప్రభుత్వీం ప్రజారోగా్యని్న తీవ్ర నిరలాక్షష్ీం చేస్తీందని 
విమరి్శీంచారు. న్రు విపిపుతే నవరత్్నలు అీంటనా్నరని, తీరా పేద ప్రజలు ఎవరిని 
కల్సిన వారికి ఉన్న పిీంచన్, అమ్మవొడి వగైరా వగైరా రావడీం లేదీంటనా్నరని, మరి 
రత్్నలు ఎవరి జేబులోకి వళ్్ళతునా్నయో అరధిీం కావడీం లేదని ఎదే్దవా చేసారు. తమ 
జనసేన పారటీ తరప్న ప్రజలని చైతన్యవీంతులని చెయడానికే ఈ యాత్ చేస్్తనా్నమని 
అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమీంలో జనసేన పారటీ కాకినాడ సిట్ అధ్యక్షులు సీంగిశెట్టీ అశోక్, 
జిల్లా ప్రధాన కార్యదరి్శ తల్టీం సత్య, ఉపాధ్యక్షులు అడబాల సత్యనా్నరాయణ, ఓలేట్ 
రాము, ఆర్గనైజిీంగ్ శెక్రటర మడుడి విజయ్ కుమార్, యర్ీంశెట్టీ చలపతిరావు, జ్్యస్ 
అబ్బయి, పోల్శెట్టీ రామారావు, వాస్, నాగేశ్వర రావు, పినిశెట్టీ శ్రీనివాస్, స్ీంకర 
స్రేష్, రమేష్, నాగేీంద్ర, రమణ, సా్వమి, పెది్దరెడిడి రాజేష్, జాడా రాజు, రాీంబాబు, 
ఏసేబు, స్మీంత్ మరియు జనసైనికులు పాల్్గనా్నరు.

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


సోమవారం, 27 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనం కోసం పవన్ -పవన్ కోసం మనం ప్రారంభంచిన పంతం నానాజీ
శతఘ్్న న్్యస్: కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గీంలోని గ్రామాలోలాని ప్రచారీం నిర్వహణలో భాగీంగా 
ఆదివారీం నేమీం గ్రామీంలో నేమీం జనసేన నాయకులు దాసరి శివ, పోసిన శివ ఆధ్వర్యీంలో జనసేన 
పారటీ పిఏసి సభు్యలు, కాకినాడ రూరల్ ఇీంచార్జి పీంతీం నానాజీ ప్రచారీం ప్రీంభిీంచడీం జరిగిీంది. జనీం 
కోసీం పవన్ – పవన్ కోసీం మనీంలో భాగీంగా రాబోయే రోజులోలా జనసేనకి మద్దతు ఇవా్వలని, పవన్ 
కళ్్యణ్ ని, మమ్మల్్న ఆశీర్వదిీంచాలని కోరుతూ నేమీంలో ఎల్్వన్ పేట, శెట్టీబల్జ పేట ఎసిస్ పేటలలో 
పాదయాత్ చేస్్త ఇీంట్ీంట్కి కరపత్లు పీంపిణీ చేసారు. నేమీం శివాలయీంలో పూజలు నిర్వహీంచిన 
అనీంతరీం గీంగనపల్లా గ్రామీం నుీండి టీడీపీ నాయకులు రమేష్, వారి అనుచరులు స్మారు 50 మీంది 
జనసేన జిల్లా నాయకులు శిరీంగు శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యీంలో పీంతీం నానాజీ సమక్షీంలో జనసేన పారటీలో 
చేరారు. వారీందరికీ పారటీ కీండువాలు వేసి సాధారీంగా ఆహా్వనీం పల్కారు. ఈ కార్యక్రమీంలో రాష్ట్ర, 
జిల్లా, సిటీ,మీండల, గ్రామీం సాథాయి నాయకులు, జనసేన శ్రేణులు పాల్్గనా్నరు.

హౌస్ అరెస్ట్ లు చేస్తున్న దౌరాభాగయా ప్రభుత్ం: 
వినుత కోటా

శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాళహసి్త, చిీందేపల్లా గ్రామానికి అీండగా జనసేన పారటీ ప్రజల కోసీం 
నిలబడితే ఆదివారీం పోల్స్ ఆక్టీ 30 తో శ్రీకాళహసి్త నియోజకవర్గ జనసేన ఇనాచ్రిజి 
శ్రీమతి వినుత కోట్ని శ్రీకాళహసి్త పటటీణీంలోని నివాస గృహీం వద్ద పోల్స్ లు హౌస్ 
అరెస్టీ చెయ్యడీం జరిగిీంది.

ఘనంగా మెగా రకతుదాన శిబిరం
శతఘ్్న న్్యస్: ఎమి్మగన్రు, మెగా అభిమానులు గ్లాబల్ సాటీర్ రామ్ చరణ్ 38వ 
జన్మదిన వారోతస్వాలోలా భాగీంగా అఖిల భారత చిరీంజీవి యువత మరియు రాష్ట్ర 
రాీంచరణ్ యువశకి్త పిలుప్ మేరకు ఎమి్మగన్రు త్లూకా మెగా ఫ్్యన్స్ సేవా సమితి 
ఆధ్వర్యీంలో రక్తదాన శిబిరాని్న ఏరాపుట చేయడీం జరిగిీంది. ఈ సీందర్ీంగా త్లూకా 
అధ్యక్షులు రాహుల్ సాగర్, కార్యదరి్శ భరత్ సాగర్ మాట్లాడుతూ రక్తదాన శిబిరానికి 
సహకరిీంచిన 60 మీందికి, ప్రతి ఒక్ మెగా అభిమానికి జనసైనికులకి, నాయకులకి 
ధన్యవాదాలు తెల్పారు. ఇల్గే తమ అభిమాన మెగా హీరోలు అడుగుజాడలోలా 
నడుసా్తమని రాబోయే రోజులోలా మెగా హీరోల స్ఫూరి్తతో మరెన్్న సేవా కార్యక్రమాలు 
చేసా్తమని తెల్యజేశారు. ఈ కార్యక్రమీంలో మెగా అభిమానులు జనసైనికులు బజారి 
మల్లాకారుజిన శివ నేతు అీంజి జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పెద్ద ఎతు్తన 
పాల్్గనా్నరు.

ప్రజా సేవతోనే సంతృప్తు
శతఘ్్న న్్యస్: శిీంగనమల, 
నారపుల మీండల కేీంద్రీంలో 
ఆదివారీం జరిగిన 
తిక్య్యసా్వమి ఉటలా పరుష 
సీందర్బీంగా జనసేనపారటీ 
శిీంగనమల నియోజకవర్గ 
నాయకులు కీండిశెట్టీ ప్రవీణ్ 

కుమార్ ఆధ్వర్యీంలో భకు్తలకు ఉచితీంగా మజిజిగ పీంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమీంలో 
ముసిలాీం యువత స్వచచ్ీందీంగా పాల్్గని ఉటలా పరుష వీక్ీంచడానికి వచిచ్న ప్రజలకు మజిజిగ 
పీంపిణీ చేస్్త వారి దాహారి్తని తీరాచ్రు. సేవకు, కులీం, మతీం భేదాలు ఉీండవని ముసిలాీం 
యువత తమలోని సేవా గుణాని్న చాటకునా్నరు. ఈ సీందర్బీంగా కీండిశెట్టీ ప్రవీణ్ 
కుమార్ మాట్లాడుతూ ప్రజలకు సేవ చేయడీంలోనే తనకు సీంతృపి్త కలుగుతుీందని, 
ఆదివారీం జరిగిన ఈ కార్యక్రమీంలో పవిత్ రీంజాన్ ఉపవాసాలు ఉన్న ముసిలాీం 
యువత స్వచచ్ీందీంగా వచిచ్ తమ సేవలు అీందిీంచి మత సామరసా్యని్న నెలకలుపుతూ 
మానవత్్వని్న చాటకునా్నరని అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమీంలో తుపాకుల భాస్ర్, బాబా 
నజీర్, యశ్వీంత్, కళ్్యణ్, హాల్వుడ్ బాష్, నబిరస్ల్, లగినేని నాగరాజు, ఈడిగ 
శ్రీధర్, గిరష్, లోకేష్, గ్పాల్, కాటమయ్య తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

హందూపురం జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్్న న్్యస్: 
హ ీం దూ ప్ ర ీం , 
చి ల మ తూ ్త రు 
మ ీం డ ల ీం లో 
అనీంతప్రీం జిల్లా 
కార్యదరి్శ ళిచ్ 
రమణ, చిలమతూ్తరు 
మీండల అధ్యక్షుడు 

చినా్న ప్రవీణ్, అనీంతప్రీం ప్రోగ్రామిీంగ్ కమిటీ సభ్యలు అగి్గ శీన ఆధ్వర్యీంలో 
పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలకై మేము సైతీం అీంటూ వివిధ వరా్గలకు చెీందిన 50 మీంది 
యువకులు జనసేన పారటీలో చేరారు. వీరీందరికి హీందూప్రీం నియోజకవర్గ ఇీంచార్జి 
ఆకుల ఉమేష్ కీండువా కపిపు పారటీలోకి ఆహా్వనిీంచారు. ఈ సీందర్ీంగా ఆకుల ఉమేష్ 
మాట్లాడుతూ రాష్ట్రీంలో ప్రజల పక్షాన పోరాడుతున్న ఏకైక నాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ 
అని, ఆయన ఆశయాలను, సిదాధిీంత్లను ప్రజలోలాకి తీస్కెళిలా రాబోయే ఎని్నకలోలా జనసేన 
పారటీ గాజు గాలాస్ గురు్తకు ఓట వేసేవిధీంగా, పవన్ కళ్్యణ్ ని ముఖ్యమీంత్రిగా చేసే 
విధీంగా ప్రతి ఒక్ జనసైనికుడు పోరాడాలని పిలుప్నిచాచ్రు. జనసేన పారటీలో చేరిన 
ప్రతి ఒక్రికి కృతజ్ఞతలు తెల్యచేసారు. పారటీలో చేరినవారిలో చిలమతూ్తరు గ్రామానికి 
చెీందిన టీడీపీ నాయకుడు జయచీంద్ర, రాయల్ చీందు, మొలబాగులపల్లా గ్రామానికి 
చెీందిన యువకులు పారటీలో చేరారు. ఈ కార్యక్రమీంలో హీందూప్రీం మీండల, పటటీణ 
అధ్యక్షులు చక్రవరి్త, కలలాకుీంట శేఖర్, లేపాక్ మీండల నాయకులు లోకేష్, నరేష్, 
మల్లాకారుజిన, చిలమతూ్తరు మీండల ఉపాధ్యక్షులు అీంజి తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

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

తిరుమలలో భద్రతా లోపం అధికారుల నిరలోక్ష్యమా లేక రాజకీయ న్యకుల ప్రోద్బలమా..?
శతఘ్్న న్్యస్: తిరుమలలో ఇదివరకు మద్యీం, మాీంసీం తరల్స్్తన్న విషయీం విధితమే ఇప్పుడు కత్తగా గీంజాయిని కూడా తరల్స్్తనా్నరు. దీనికి కారణీం భద్రత్ లోపమా అధికారులు 
రాజకీయ నాయకుల ప్రోత్స్హమా ఈ గీంజాయి తరల్ీంప్ వనుక ఎవరెవరి హస్తముీంది, ఎవరికి వాట్లు వళ్తునా్నయి అనేది కేీంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్్వలు ప్రతే్యక శ్రదధి వహీంచి పవిత్ 
ప్ణ్యక్షేత్ీంలో ఇల్ీంట్ అసాీంఘ్క కార్యకల్పాలు మతు్త పదారాథాల విక్రయాలకు పాలపుడుతున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీస్కోవాలని జనసేన పారటీ ఆధ్వర్యీంలో ఆదివారీం అల్పిరి వద్ద 
నిరసన వ్యక్తీం చేయడీం జరిగిీంది. ఈ నిరసన కార్యక్రమీంలో తిరుపతి పటటీణ అధ్యక్షులు రాజారెడిడి, రాజేష్ యాదవ్ హేమ కుమార్, రాజేష్ ఆచారి, కీండ రాజమోహన్, మునసా్వమి, 
ఆకేపాట్ స్భాష్ని, కీర్తన, డా.బాబు, లక్ష్మి, కోకిల, మన్జ్, విన్ద్, విశ్వ, రమేష్, సాయి దేవ్, కిరణ్, ప్రుషోత్తీం, కాకరలా హేమీంత్, బాల్జీ, వీంకటేష్ రాయల్, లోహత్ రాయల్, 
ధనుష్ రాయల్, రమేష్, మరియు జనసేన నాయకులు, వీర మహళలు, జనసైనికులు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

శ్రీ రాజరాజేశ్రి ఫ్లోర్ మిలులో ప్రారంభంచిన మాకినీడి శేషుకుమారి
శతఘ్్న న్్యస్: పిఠాప్రీం పటటీణీంలో గుటలావీధి కాకినాడ రోడుడి శ్రీ రాజరాజేశ్వరి ఫ్లార్ మిలులా న్తన ప్రీంభోతస్వానికి 
ముఖ్యఅతిథిగా పాల్్గన్న పిఠాప్రీం నియోజకవర్గ జనసేన పారటీ ఇీంచారిజి శ్రీమతి మాకిన్డి శేషుకుమారి చేతుల మీదుగా 
రిబ్బన్ కట్ చేసి మిలులా ప్రీంభిీంచడీం జరిగిీంది. ఈ సీందర్ీంగా శేషుకుమారి మాట్లాడుతూ మన ఆగీంట్ ఉమా, 
ఆగీంట్ శ్రీను, హరి ఆహా్వనీం మేరకు ఇక్డకు రావడీం ఆడపడుచులు అన్నదము్మలతో కల్సి మిలులా ప్రీంభిీంచడీం 
ఆనీందీంగా ఉీందని, వీరి వా్యపారీం విజయవీంతీంగా అభివృదిధి జరగాలని మనస్ఫూరి్తగా ఆ దేవుని కోరుకుీంటూ. 
శుభాకాీంక్షలు తెల్యజేశారు. ఈ కార్యక్రమీంలో గలలాప్రోలు మీండల ప్రెసిడీంట్ అమరాది వల్లా, జనసేన టౌన్ నాయకులు 
బుర్రా స్ర్యప్రకాష్ రావు, పబి్బన్డి దురా్గప్రసాద్, కసిరెడిడి నాగేశ్వరరావు, గలలాపల్లా గీంగ, వలుగుల లక్షష్మణ్, పెదిరెడలా 
భీమేశ్వరరావు, బుర్రా విజయ్, నామ శ్రీకాీంత్, తోట సతీష్, ఆగీంట్ రాఘవ, నాగమణి, అమ్మజీ, సీతమ్మ, పద్మ, లక్ష్మి, 
జ్్యతి, జనసైనికులు, వీరమహళలు, నాయకులు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

కాపు సంక్షేమ శాఖ జిల్లో ప్రధాన 
కారయాదరిశిగా కోనేటి మురళీకృష్ణ

శతఘ్్న న్్యస్: కడప, కాప్ సీంక్షేమ సేన 
కడప జిల్లా ప్రధాన కార్యదరి్శగా కోనేట్ 
మురళీకృష్ణ నియమితులయా్యరు. ఈ 
సీందర్ీంగా ఆదివారీం కాప్ సీంక్షేమ శాఖ 
జిల్లా ప్రధాన కారా్యలయీంలో ఏరాపుట చేసిన 
విలేకరుల సమావేశీంలో ప్రకట్ీంచారు. ఈ 
కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరైన 
కడప అన్నమయ్య జిల్లాల కాప్ సీంక్షేమ 

శాఖ కోఆరిడినేటర్ యర్ీంశెట్టీ మసా్తన్ రాయలు, కాప్ సీంక్షేమ శాఖ జిల్లా అధ్యక్షులు గడేకుల 
వీంకటరమణ కల్సి కడప నగరీంలో శీంకరాప్రీంలో నమసే్త బోర్డి ఎదురుగా ఏరాపుట చేసిన 
కాప్ సీంక్షేమ శాఖ ప్రధాన కారా్యలయాని్న ప్రీంభిీంచారు. అనీంతరీం కోనేట్ మురళీకృష్ణ 
కు జిల్లా ప్రధాన కార్యదరి్శగా నియామక పత్ని్న అీందజేశారు. ఈ సీందర్ీంగా యర్ీంశెట్టీ 
మసా్తన్ రాయలు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రీంలో అత్యీంత బలమైన సామాజిక వర్గములైన కాప్, బల్జ, 
ఒీంటరి, తెలగ కుల్లకు ఇీంతవరకు రాజా్యధికారీం తగ్గలేదనా్నరు. ఇపపుట్దాకా ముఖ్యమీంత్రి 
కురచ్లో కూరుచ్న్న వారీంత్ వారి వారి సామాజిక వరా్గలను బలోపేతీం చేస్కునా్నరే తపపు 
కాప్ ఒీంటరి తెలగ బల్జ కుల్లకు రాజా్యధికారీం రాకుీండా కుట్రలు పనా్నరనా్నరు. అీందుకే 
కాప్లకు రాజా్యధికారీం దిశగా కాప్ సీంక్షేమ శాఖ పనిచేయడానికి నడుీం బిగిీంచిీందనా్నరు. 
ఒక్ మాటలో చెపాపులీంటే కుల్నికి కాప్ సీంక్షేమ శాఖ సీంజీవని ల్ీంట్దని సపుషటీీం చేశారు. 
ప్రతి గ్రామీంలోన్ కాప్ సీంక్షేమ శాఖ కమిటీలను వేసి రాబోయే ఎని్నకల నాట్కి అత్యీంత 
బలమైన సీంఘీంగా తయారు కావాలని పిలుప్నిచాచ్రు. కాప్ సీంక్షేమ శాఖ వ్యవసాథాపక 
అధ్యక్షులు చేగుీంట హరిరామ జ్గయ్య కాప్, బల్జ, తెలగ, ఒీంటరి కుల్ల ఐక్యత కోసీం ఈ 
వేదికను ఏరాపుట చేశారనా్నరు. అని్న కుల్ల వారితో రాయలసీమలోని బల్జలోలా విదా్యవీంతులు 
చురుకైన యువకులు ఈ సీంసథాలో భాగసా్వములై సైనికుల్లా పనిచేసే్త మన జాతికి రాజా్యధికారీం 
తపపుకుీండా వస్్తీందని చెపాపురు. ఆయన మీంచి సీంబీంధాలు నిర్వహస్్త జాతికి రాజా్యధికారీం 
సాధిీంచే దిశగా ముీందుకు నడుప్తునా్నరనా్నరు. పారటీకి రాజా్యధికారీం రావాలీంటే ముీందుగా 
పదవుల కోసీం మనీం పోట్లాడకుీండా ఇతర కుల్లకు ప్ధాన్యత ఇచిచ్ మనీం వనక ఉీండి 
నడిపిీంచగల్గితే మన లక్షష్ీం నెరవేరుతుీందని చెపాపురు. కార్యక్రమీంలో కె. ఎస్. ఎస్. కడప 
జిల్లా గౌరవ అధ్యక్షులు దాసరి బాబురావు, శీంకరాప్రీం స్బా్బరావు, బల్జ ఎీంపాలాయిస్ 
అససియేషన్ అధ్యక్షులు కోవూరు మసా్తన్ రావు, సమె్మట సత్యనారాయణ, శెట్టీ నారాయణ, 
నారాయణ, మరియు కరెీంట్ ఆఫీస్ సతీష్, తిరుమల హాసిపుటల్ ఆర్గనైజర్ రాజశేఖర్ నాయుడు, 
అకి్శెట్టీ శ్రీనివాస్లు, మరియు కడప జిల్లాలోని అని్న నియోజకవరా్గల నుీంచి ప్రతినిధులు 
పాల్్గనా్నరు.

విన్ పీపుల్ హార్ట్ ఫండేషన్ ఆధ్రయాంలో 
అంధులకు టూత్ పేస్ట్ పంప్ణీ

శతఘ్్న న్్యస్: అనీంతప్రీం, విన్ పీప్ల్ హార్టీ ఫీండేషన్ ఆధ్వర్యీంలో అనీంతప్రీంలో 
50 మీంది అీంధ విదా్యరుధిలకు టూత్ పేస్టీలు పీంపిణీ చేయడీం జరిగిీంది.

పంతం న్న్జీ ఆధ్రయాంలో “జనం కోసం 
పవన్ – పవన్ కోసం మనం”

శతఘ్్న న్్యస్: కాకినాడ రూరల్ ఇీంచార్జి 
పీంతీం నానాజీ చేపట్టీన జనీంకోసీం 
పవన్ పవన్ కోసీం మనీం కార్యక్రమీంలో 
కాకినాడ సిటీ అధ్యక్షులు సీంగిశెట్టీ అశోక్ 
పాల్్గని సీంఘీభావీం తెల్పడీం జరిగిీంది. 
ఈ కార్యక్రమీంలో కాకినాడ సిటీ వైస్ 
ప్రెసిడీంట్ ఓలేట్ రాము, కాకినాడ సిటీ 
సక్రెటర వానపల్లా హరికృష్ణ, సక్రెటర 
ప్లుగు స్మీంత్ 21 డివిజన్ అధ్యక్షులు 
మీండపాక దురా్గప్రసాద్, 21 డివిజన్ 
జనరల్ సక్రటర గుర్రాల సతీష్, జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గనా్నరు.

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

బండలోపాలం జనసేన ఆత్్మయ సమావేశం
శతఘ్్న న్్యస్: సరే్వపల్లా నియోజకవర్గీం, ఆదివారీం బీండలాపాలీం జనసేన 
ఆతీ్మయ సమావేశీం నిర్వహీంచారు. ఈ సీందర్ీంగా గునుకుల కిషోర్ 

మాట్లాడుతూ బీండలాపాలీం జనసైనికులకు హృదయపూర్వక అభినీందనలు 
తెల్పారు. అణగారిన వరా్గల ఆశాజ్్యతి డా. బి. ఆర్.అీంబేద్ర్ వీంట్ 

మహానుభావుల మార్గీంలో నడిచే నాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ కని్న 
కుటీంబాలకే, కని్న కుల్లకే పరిమితమైన రాజా్యధికారాని్న అని్న వరా్గల 
వారికి అీందిీంచేీందుకు ఆయన తపస్స్ చేస్్తనా్నరు. ఎీంతో విల్సవీంతమైన 
జీవిత్ని్న వదులుకని సమాజ సేవ కోసీం పరితపిస్్తనా్నరు. సరే్వపల్లా 
నియోజకవర్గీంలో అనేక సమస్యలతో ప్రజలు ఇబ్బీంది పడుతునా్నరు. 
భూగర్ జల్లు దోపిడీకి గురై సాథానిక వ్యవసాయానికి ఇబ్బీందిగా మారిీంది. 
కాలుష్యీం కోరలోలా చికు్కుని గాల్ న్రు ఆహారీం కలుష్తీం అయిపోయాయి. 
థర్మల్ పాలాీంట్ రేడియేషన్్త అల్లాడిపోతునా్నీం. కృష్ణపట్నీం సీంసథాలలో 
సాథానికుల ఉదో్యగ అవకాశీం కల్పుీంచడీం కరువైీంది. సమస్యలపై జనసైనికులు 
గలమెత్్తల్. మరో సీంవతస్రీంలో రానున్న ఎని్నకల కోసీం జనసేన పారటీని 

గడపకు తీస్కెళిలా రాష్ట్ర అభివృదిధి సాధిీంచగల్గే నాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ ఒక్రే అని తెల్యపరచాల్. రాష్ట్ర అభివృదిధి కోసీం పవన్ కళ్్యణ్ నిర్ణయీం ఏదైనా సరే ఈసారి జనసేనకు 
మద్దతుగా మద్దతుగా నిలబడాలని కోరుకుీంటనా్నను. వైసిపి ప్రభుత్వీం ఎపపుట్కి ప్రజలను దేహ అనే పరిసిథాతులోలానే ఉీంచుతుీంది. ఉపాధి కల్పుీంచడీంలో కాన్ కావలసిన మౌళిక 
వసతులు కల్పుీంచడీంలో కాన్ రోడలా వసతులు రోడలా సౌకర్యీం కల్పుీంచడీంలో గాని విఫలమవుతుీంది. ప్రజల పడుతున్న అవసథాలు కనపడవు నిన్ననే వైసిపి నాయకురాలు మాట్లాడుతూ 
ట్డ్్ ఇళలా నిరా్మణీం ఒక పెద్ద సా్ీం అని వివరిీంచారు. ఈ అవిన్తి ప్రభుత్్వనికి బుదిధి చెపాపుల్. గత నాలుగు సీంవతస్రాల నుీంచి పేదవాడి ఇీంట్కల కలగానే మిగిల్పోయిీంది. ఉగాదికి 
ఇసా్తము, దీపావళి ఇసా్తమని, ఇపపుట్కీ వాట్ని ఊసే లేదు. రానున్న రోజులోలా జనసైనికులీందరూ సమిష్టీగా నిలబడి జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ నిర్ణయీం ఏదైనా కూడా వారిని 
గెల్పిీంచేీందుకు మీ వీంతు సహాయ సహకారాలు అీందిీంచాలని మనస్పురి్తగా కోరుకుీంటనా్నను. అకాల వరాషాలు కారణీంగా కౌలు రైతులు దిగాలపడి ఎీంతమీంది ఆత్మహత్యలు 
చేస్కుీంటనా్నరు. దేశీంలోనే మొదట్సారిగా కౌలు రైతులు పడుతున్న అవసథాలను గమనిీంచి ఆత్మహత్య చేస్కున్న కౌలు రైతుల కుటీంబాలకి తన సీంత సీంపాదన నుీంచి లక్ష 
రూపాయలు ఇచిచ్ వారికి ఆసరాగా పవన్ కళ్్యణ్ నిలబడాడిరు. దత్తప్త్రుడు పా్యకేజీ అనే వాళలాకి చెప్పుతో సమాధానీం చెపపుీండి. మీ సమస్య ఏదైనా కూడా జిల్లా యీంత్ీంగీం తోడుగా 
ఉీంటీంది.ఇప్పుడు మనకు ల్గల్ సల్ ఉీంది అకారణీంగా ఎవరైనా అధికార నాయకుడు ఇబ్బీంది పెడితే జనసేన తరఫున మేమీందరీం అడుడిగా నిలబడత్ీం అని తెల్పారు. సాథానిక 
జనసేన నాయకులు అశోక్, వీంకీ అద్వర్యీంలో జరిగిన ఈ సమావేశీంలో జనసేన జిల్లా ప్రధాన కార్యదరి్శ గునుకుల కిషోర్, జనసేన నాయకులు శ్రీపతి రాము, మీండల అధ్యక్షులు 
మనుబోలు గణపతి తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

పలు కారయాక్రమాలోలో పాల్గొన్న ఇంచార్జ్ కదిరి 
శ్రీకాంత్ రెడిడి

శతఘ్్న న్్యస్: త్డిపత్రి 
నియోజకవర్గీంలోని పెద్దపపూపురు 
మీండల కేీంద్రీంలో న్తనీంగా నిరా్మణీం 
అవుతున్న జనసేన పారటీ కారా్యలయాని్న 

నియోజకవర్గ ఇీంచార్జి కదిరి శ్రీకాీంత్ రెడిడి సీందరి్శీంచి అక్డి సాథానిక మీండల 
నాయకులు మరియు జనసైనికులతో మీట్ీంగ్ ఏరాపుట చేసి జనసేన పారటీ విధివిధానాల 
గురిీంచి, భవిష్యతు్త కారా్యచరణ గురిీంచి అీందరికి వివరిీంచడీం జరిగిీంది. అదేవిధీంగా 
త్వరలో మీండల పారటీ కారా్యలయీం ప్రీంభీం జిల్లా నాయకులతో ఉీంటీందని ఈ 
సీందర్ీంగా శ్రీకాీంత్ రెడిడి తెల్యజేశారు. అనీంతర్్మ యాడికి మీండలీంలోని వీంగమ 
నాయుడు కాలన్కి చెీందిన జనసేన పారటీ మీండల ప్రధాన కార్యదరి్శ కమ్మరి మధు 
ఆచారి సదరుడైనటవీంట్ కమ్మరి రామయ్య ఆచారి మరియు రమాదేవి దీంపతుల 
ఆహా్వనీం మేరకు న్తన గృహప్రవేశానికి జనసేన పారటీ త్డిపత్రి నియోజకవర్గ 
ఇనాచ్ర్జి కదిరి శ్రీకాీంత్ రెడిడి మరియు యాడికి మీండల కన్్వనర్ కోడి స్న్ల్ కుమార్ 
హాజరయా్యరు. మొదట వీంగమనాయుడు కాలన్కి చెీందిన జనసేన పారటీ కార్యకర్తలు 
కదిరి శ్రీకాీంత్ రెడిడిని గౌరవప్యీంగా డ్రమ్స్ వాయిస్్త బాణసీంచా కాల్చ్ ఆహా్వనీం 
పల్కారు అనీంతరీం కదిరి శ్రీకాీంత్ రెడిడి మరియు స్న్ల్ కుమార్ దీంపతులు 
ఇరువురికి శుభాకాీంక్షలు తెల్పారు. జనసైనికుడి కుటీంబ సభు్యలను, కాలన్ 
వాస్లను ఆపా్యయీంగా పలకరిీంచారు తదా్వరా పూజా కార్యక్రమీంలో పాల్్గని విీందు 
ఆరగిీంచారు. ఈ కార్యక్రమీంలో నియోజకవర్గ నాయకులు కిరణ్ కుమార్, పటటీణ 
నాయకులు మరియు వీంగమనాయుడు కాలన్కి చెీందిన జనసైనికులు మల్లాకారుజిన, 
నాగభూషణీం, మీంజునాథ, ఆచారి, అరవిీంద్, రాీంభూపాల్, ఓబులేస్, దేవా, అబు్దల్, 
జయసిీంహ మరియు యాడికి మీండల ఉపాధ్యక్షులు జాకీర్ హుసేస్న్, ప్రధాన కార్యదరి్శ 
శివ, పప్పు వీంకటేష్, పోల్ రాజేష్, పవన్ కుమార్ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

బోయ వాల్్మకులను ఎస్ట్లో చేర్చే త్రా్మన్ని్న 
ఉపసరించుకోవాలని జనసేన డిమాండ్

శతఘ్్న న్్యస్: అలూలారి సీత్రామరాజు జిల్లా, పాడేరు నియోజకవర్గీం బోయ వాల్్మకులను 
ఎసీటీలో చేరాచ్లని వైసీపీ ప్రభుత్వీం ప్రవేశ పెట్టీన తీరా్మనాని్న ఉపసరిీంచుకోవాల్ 
వ్యతిరేకీంగా అని పాడేరు జనసేన పారటీ డిమాీండ్ చేయడీం జరిగిీంది. ఈ సీందర్ీంగా 
పాడేరు మీండల కేీంద్రీంలో ఆీందోళన కార్యక్రమీం నిర్వహీంచారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వీం, 
అసీంబీలాలో బోయవాల్్మకులను, ఎసీటీలో చేరాచ్లని, తీరా్మనానికి వ్యతిరేకీంగా, ఈ 
సీందర్ీంగా జనసేన పారటీ జీ.మాడుగుల మీండల సీనియర్ నాయకులు మసాడి 
సిీంహాచలీం, మాట్లాడుతూ ఎసీటీలకు, రిజరే్వషన్, సరిపోక గిరిజనులు, ఉన్నతమైన, 
చదువులు, చదువుకని, ఖాళీగా ఉనా్నరని కాన్ ఇప్పుడు బోయవాల్్మకులను ఎసీటీలో చేరిచ్ 
గిరిజనులకు అనా్యయీం చేయడమే అని తెల్పారు. అల్గే పాడేరు మీండల అధ్యక్షులు, 
నీందొల్ మురళీకృష్ణ మాట్లాడుతూ అసీంబీలా సమావేశీంలో బోయవాల్్మకులను ఎసీటీలో 
చేరాచ్లని తీరా్మనాని్న, ప్రవేశపెట్టీనప్పుడు, గిరిజన ప్ీంత్లోలా ఉన్నటవీంట్ గిరిజన 
ఎమె్మలే్యలు, మాట్లాడక పోవడానికి కారణీం ఏమిట్ అనా్నరు. గిరిజనుల్ర తెలుస్కోీండి, 
మనీం ఎను్నకున్న ప్రజాప్రతినిధులు, పారటీల పదవుల కోసీం మన హకు్లు, రిజరే్వషనలాపై 
దాడి జరుగుచున్న న్రు తెరిచి మాట్లాడని మన ఎమె్మలే్యలు, ఎీంపీలు మీ ఆలోచన ఎీంట్ 
అనేది తక్షణమే గిరిజనులకు తెల్యజేయాల్, కన్సీం ఎదురిీంచి మాట్లాడే దైర్యీంలేని 
మీరు తక్షమే మీ పదవికి, రాజీనామా చేయాలని డిమాీండ్ చేస్్తనా్నమని, అల్గే 
గిరిజనుల, గిరిజన ప్రజలతో ఓటలా వేయిీంచుకని గెల్చిన మీరు ఆ పదవికి అరుహులు 
కాదు, తక్షణమే రాజీనామా, చేయాలని కోరారు అల్గే, బోయ వాల్్మకులను ఎసిటీలో 
చేరాచ్లని తీరా్మనాని్న వనుకకి తీస్కని మరుక్షణీం నిరసన ఉదృతీం చేసా్తమని జనసేన 
పారటీ జీ.మాడుగుల సీనియర్ నాయకులు మాసాడి సిీంహాచలీం, జనసేన పారటీ పాడేరు 
మీండల అధ్యక్షులు నీందోల్ మురళీకృష్ణ తెల్యజేయడీం జరిగిీంది. అల్గే గిరిజనులకు 
క్షమాపణ చెపాపులని కోరారు. ఈ నిరసన కార్యక్రమీంలో వివిధ పారటీల నాయకులు, 
ఆదివాసీ జేఏసీ సీంఘీం నాయకులు, జనసేన పారటీ, జనసైనికులు పాల్్గనా్నరు.

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

జనసేనకు ఒక అవకాశం ఇవ్ండి మర్రెడిడి శ్రీనివాస్
శతఘ్్న న్్యస్: అనపరి్త, “జనీంకోసీం పవన్ పవన్ వీంట మనీం” కార్యక్రమాని్న అనపరి్త 
నియోజకవర్గీం జనసేన ఇీంఛారిజి మర్రెడిడి శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యీంలో కాకినాడ జిల్లా పెదపూడి 
మీండలీం ప్టటీకీండ గ్రామీంలో నిర్వహీంచారు. ముీందుగా ప్టటీకీండ లక్ష్మి నరసిీంహ సా్వమి 
దేవాలయీంలో ప్రతే్యక పూజలు నిర్వహీంచి కార్యక్రమాని్న ప్రీంభిీంచారు. పెదపూడి మీండలీం 
నుీండి స్మారు 30 మీంది యువకులు, నాయకులు జనసేన పారటీలో జాయిన్ అయా్యరు. 
వారికి మర్రెడిడి శ్రీనివాస్ పారటీ కీండువా కపిపు సాదరీంగా పారటీలోకి ఆహా్వనిీంచారు. అనీంతరీం 
ఇీంట్ీంట్కీ వళిలా కరపత్లను పీంచుతూ రాబోయే ఎని్నకలోలా పవన్ కళ్్యణ్ కి ఓట వేసి 
అవకాశీం కల్పుీంచాలని కోరారు. ఈ సీంధర్బీంగా శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ ఇీంట్ీంట్కీ జనసేన 
పవన్ వీంట మనీం కార్యక్రమీం దా్వరా నియోజకవర్గీంలో ప్రతి గ్రామీంలో ప్రతి ఇీంట్కి వళి్ళ వారి 
సమస్యలను తెలుస్కుని జనసేనకి మద్దతు ఇవా్వలని కోరుతునా్నను. మొదట్ రోజు సీందర్ీంగా 
లక్ష్మి నరసిీంహ సా్వమీ ఆలయీంలో పూజలు నిర్వహీంచి ప్రీంభిీంచామని రాబోయే ఎని్నకలోలా 
జనసేన విజకేతనీం ఎగుర వేస్్తీందని ధీమా వ్యక్తీం చేశారు. ఈ కార్యక్రమీంలో అనపరి్త 

నియోజకవర్గీం సమన్వయకర్త ఆర్ నాగు. పెదపూడి మీండల అధ్యక్షులు నాగిరెడిడి వీరాసా్వమి, జనసేన వీర మహళ పాటీంశెట్టీ కాశీరాణీ, బిక్వోలు మీండల అధ్యక్షులు వీరబాబు, 
రీంగీంపేట మీండల అధ్యక్షులు గిరజల సతి్తబాబు, అనపరి్త మీండలీం అధ్యక్షులు ప్రసాద్ రెడిడి, జనసేన రామేశ్వరీం పీంచాయితీ వారుడి మెీంబర్ కుమారి, యనాల కీండయ్య, యాడలాపల్లా 
వీరసాయి, ఫణి, మటటీ రాజు, స్ీంకర బుజిజి, పెద్ద ఎతు్తన జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు, వీర మహళలు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

వరదయయాపాలంలో జనసేన సమావేశం
శతఘ్్న న్్యస్: సత్యవేడు 
ని యో జ క వ ర ్గ ీం , 
వరదయ్యపాలీం మీండలీంలో 
ఆదివారీం అని్న మీండల 
అధ్యక్షులు మరియు 
ఉపాధ్యక్షులు, ప్రధాన 
కార్యదరు్శలతో సమావేశీం 

ఏరాపుట చేయడీం జరిగిీంది. ఈ సమావేశీంలో చరిచ్ీంచిన అీంశాలు ప్రతి మీండల 
కేీంద్రీంలో మరియు గ్రామాలలో జెీండా ఆవిష్రణ కార్యక్రమాలు మరియు అనుబీంధ 
కమిటీలు, బూత్ కమిటీలు వేయాలని జిల్లా కార్యదరు్శలు కపపుల ల్వణ్య కుమార్, 
దాస్ హేమ్ కుమార్ తెల్యజేయడీం జరిగిీంది. సత్యవేడు నియోజకవర్గీంలో ఇస్క 
అక్రమ తవ్వకాల మీద నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబు్యనల్ సౌత్ జ్న్ చెనె్్నలో కేస్ వేసి అక్రమ 
తవ్వకాలను నిల్పివేసినటవీంట్ జిల్లా కార్యదరి్శ దాస్ హేమ్ కుమార్ ని మరియు 
నాగల్ప్రీం మీండలీం అధ్యక్షులు మణికీంఠయ్యని అని్న మీండల్ల అధ్యక్షులు 
సనా్మనిీంచడీం జరిగిీంది.

శ్రీశ్రీశ్రీ పోలేరమ్మ జాతర మహోత్సవంలో 
పాల్గొన్న విడివాడ

శతఘ్్న న్్యస్: తణుకు నియోజకవర్గ 
ఇరగవరీం మీండలీం ఇరగవరీం 
గ్రామీంలో శ్రీశ్రీశ్రీ పోలేరమ్మ జాతర 
మహోతస్వము మరియు అన్న 
సమారాధన కార్యక్రమీంలో తణుకు 
నియోజకవర్గ జనసేన పారటీ ఇీంచార్జి 
విడివాడ రామచీంద్రరావు పాల్్గనడీం 
జరిగిీంది. ఈ కార్యక్రమీంలో 

ఇరగవరీం మీండలీం జనసేన పారటీ అధ్యక్షులు ఆకేట్ కాశి, తణుకు జనసేన నాయకులు 
జవా్వది ప్రసాదు మరియు ఇరగవరీం జనసేన పారటీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్్గనా్నరు.

రామ్ చరణ్ పుటిట్నరోజు సందరభాంగా 
అప్పనపల్లోలో మెగా రకతుదాన శిబిరం

శతఘ్్న న్్యస్: పి.గన్నవరీం, రామ్ చరణ్ ప్ట్టీనరోజు సీందర్ీంగా అపపునపల్లా 
గ్రామీంలో మెగా రక్తదాన శిబిరీం నిర్వహీంచడీం జరిగిీంది. ఈ కార్యక్రమీంలో గ్రామ 
సరపుీంచ్ గెడడిీం మీంగా వీంకటేశ్వరరావు, మామిడికుదురు మీండల సరపుీంచలా సమాఖ్య 
అధ్యక్షులు అడబాల త్త కాప్, ఎీంపీటీసీ సభు్యలు వాసీంశెట్టీ రమణ, కడల్ పదా్మవతి 
బాన్జీ, రాజ్లు త్లూకా చిరు పవన్ సేవాసమితి అధ్యక్షులు గుీండాబతు్తల త్త్జీ, 
నగరీం మాజీ మారె్ట్ కమిటీ చైర్మన్ కమ్మలు కీండలరావు, నాయకులు పోతు కాశి, 
కీంకిపాడు నరసిీంహారావు, తుల్ గ్పాలకృష్ణ, కనకమహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయ 
కమిటీ చైర్మన్ తుల్ నాగరాజు, మాజీ సరపుీంచ్ పిచిచ్కి చినా్న, ఉతపుతి్త సాయిబాబా, 
మీంద గాీంధీ, బొీంతు గాీంధీ, బలలా సతీష్, జాలీం శ్రీనివాసరాజు, తుల్ శ్రీ, కీంకిపాట్ 
నరసరావు, కీందాల చీంట్, తుల్ ఆది, తుల్ ఉమా, వీధి సతి్తబాబు, కామిశెట్టీ 
స్ర్యనారాయణ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

పరుచూరి భాస్కరరావు సమక్ంలో 
జనసేనలో చేరికలు

శతఘ్్న న్్యస్: అనకాపల్లా నియోజకవర్గీం అనకాపల్లా పటటీణీం జీవీఎీంసీ 80వ 
వారుడి వలూలారు గ్రామానికి చెీందిన 40 మీంది యువకులు జనసేన రాష్ట్ర అధికార 
ప్రతినిధి, అనకాపల్లా నియోజకవర్గీం ఇీంచార్జి పరుచూరి భాస్రరావు సమక్షీంలో 
జనసేన పారటీలో చేరడీం జరిగిీంది. ఈ కార్యక్రమీంలో జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గనా్నరు.

అన్ధ వృద్ధులకు మహా అన్నదాన కారయాక్రమం
శతఘ్్న న్్యస్: జనగామ పటటీణ కురుమ సీంఘీం ఆధ్వర్యీంలో రాజ రాజేశ్వరి 
వృదాధిశ్రమీంలో పప్పు పెరుగు అని్న రకాల కూరగాయలతో సీంపూర్ణ భోజనాని్న అనాధ 
వృదుధిలకు మహా అన్నదాన కార్యక్రమీం నిర్వహీంచడీం జరిగిీంది. మానవత్ దృకపుథీంతో 
అన్నదాన కార్యక్రమీం నిర్వహీంచిన కురుమ సీంఘీం జనగాీం పటటీణ అధ్యక్షులు బాలే్ద 
మలేలాశీం కురుమ, జ్కీంట్ శ్రీశైలీం, కేమిడీ ఉపేీందర్ కి పవన్ కళ్్యణ్ హెల్పుీంగ్ పీప్ల్స్ 
తరఫున ప్రతే్యక ధన్యవాదాలు తెల్యజేశారు. ఈ కార్యక్రమీంలో జ్గు భాస్ర్, చేవళిలా 
వీరసా్వమి, రీంజిత్, నరేీంద్ర పవన్, సాయిరాీం, కడకీంచి వీరసా్వమి, మను, మీంగ 
శ్రీశైలీం, జటటీ యాదగిరి, కర్రి వీంకటేష్ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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“ఆంధ్రా అభవృదిధు – జనసేనతోనే సాధయాం” 40 వ రోజు
శతఘ్్న న్్యస్: నెలూలారు జిల్లా, సరే్వపల్లా నియోజకవర్గీం, తోటపల్లా గూడూరు మీండలీం, వరకవిపూడి 
గ్రామీంలో “ఆీంధ్రా అభివృదిధి – జనసేనతోనే సాధ్యీం” 40 వ రోజు నిర్వహీంచడీం జరిగిీంది. ఆీంధ్రా అభివృదిధి 
జనసేనతోనే సాధ్యీం కార్యక్రమీంలో భాగీంగా తోటపల్లా గూడూరు మీండలీంలోని, వరకవిపూడి గ్రామీంలో 
జనసేన నాయకులు ఇీంట్ీంట్కీ చేరి కరపత్లు పీంచారు. జనసేన నాయకులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రీంలో 
నిత్్యవసర ధరలు తగా్గలనా్న, రాష్్రాభివృదిధి జరగాలనా్న, యువతకి ఉదో్యగ అవకాశాలు రావాలనా్న రాబోయే 
సాధారణ ఎని్నకలోలా జనసేన పారటీ గురు్త “గాజుగాలాస్” కి ఓట వేసి జనసేన పారటీకి అధికారీం ఇవ్వీండి, పవన్ 
కళ్్యణ్ సీఎీం అయే్యల్ దీవిీంచీండి అని కోరారు. ఈ కార్యక్రమీంలో జనసేన పారటీ నెలూలారు జిల్లా కార్యదరి్శ, 
మనుబోలు గణపతి పిలుప్తో నిర్వహీంచడీం జరిగిీంది. వల్పి శ్రీకాీంత్, త్ీండ్ర శ్రీను, తిరుమల తదితరులు 
పాల్్గనా్నరు.

ఘనంగా రామ్ స్ధీర్ జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్్న న్్యస్: పెడన, జనసేన పారటీ 
పెడన నియోజకవర్గ నాయకులు యడలాపల్లా 
రామ్ స్ధీర్ జన్మదిన్తస్వాని్న ఘనీంగా 
బీంటమిల్లా మీండలీం ముీంజులూరు 
గ్రామీంలో పాసటీర్ ఆరోగ్యసా్వమి చరిచ్లో 
ఘనీంగా వేడుకలు జరిగాయి. జనసేన 
నాయకులు యడలాపల్లా రామ్ స్ధీర్ కి 
అీంత్ మీంచి జరగాలని ప్రధిన చేయడీం 
జరిగిీంది. ఈ కార్యక్రమీంలో బీంటమిల్లా 

మీండల ఉపాధ్యక్షులు గ్ట్రు రవి కిరణ్, కూనప్రెడిడి గీంగరాజు, వడాలాని రాీంబాబు, 
కూనప్రెడిడి సత్యనారాయణ, ముత్్యల రాీంబాబు, కూనప్రెడిడి యుగీంధర్, బేతు సతీష్, 
బేతు సాయి, చొడగీం ప్రసాద్, కూనప్రెడిడి మణికీంఠ, మొవ్వ సాయి, మొవ్వ ధనరాజ్, 
మొవ్వ నాని, ఏడుీంబాకుల చీందు, కూనప్రెడిడి చైతన్య, కూనప్రెడిడి బన్్న, గురజ 
రవి, కూనప్రెడిడి భాను, కూనప్రెడిడి వీంశీ, దారలా నాని, కూనప్రెడిడి జాన్ పాల్, బసవ 
శ్రీనివాసరావు, మొదుగుముడి రాీంబాబు, జ్గి శ్రీనివాస్, జ్గి నవీన్, కూనప్రెడిడి శివ, 
దివి శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్్గనడీం జరిగిీంది.

చిరు పవన్ సేవా సమితి వాటర్ టాయాంకర్ దా్రా 
త్రాగునీరు

శతఘ్్న న్్యస్: రాజ్లు, జనసేన పారటీ 
మోరిపోడు యువనాయకులు బళ్ళ 
స్రేష్ డీజల్ మరియు డ్రైవర్ జీతీం ధన 
సహయీంతో జనసేన పారటీ చిరు పవన్ 
సేవా సమితి వాటర్ ట్్యీంకర్ దా్వరా 
ఆదివారీం గీంది పీంచాయితీ మరియు 
పద్మరాజు కాలని ప్ీంత్లలో త్గున్రు 
లేక ఇబ్బీంది పడుతున్న ప్రజలకు 
జనసేనపారటీ ఆద్వర్యీంలో ఉచిత త్గున్రు 

సరఫరా చేయడీం జరిగిీంది.

పవన్ కళ్యాణ్ ని ముఖయామంత్రి చేయడమే 
లక్ష్యంగా టీమ్ ప్కె ఎడిటర్్స

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ అభిమాని జనసేన పారటీ 
ఏరపుడినపపుట్ నుీండి బాధ్యత్యుతమైన 
జనసైనికుడిగా మారి పవన్ కళ్్యణ్ 
కోసీం నేను ఏమి చేయగలను మరియు 
ఈ విపలావీంలో నేను ఎీంతవరకు భాగీం 
కాగలను అనే ఆలోచనతో మా టీమ్ పికె 
ఎడిటర్స్ ప్రయాణీం అకోటీబర్ 13, 2020 
నుీండి ప్రీంభిీంచడీం జరిగిీంది. టీమ్ 
పికె ఎడిటర్స్ వ్యవసాథాపకుడిగా అజిత్ 
కుమార్ అనే నేను నాతో సహా 3 మీంది 
సభు్యలతో కలసి ప్రీంభిీంచబడిీంది. 

రెీండున్నరేళలా ఈ ప్రయాణీంలో ఎవరి నుీంచి ఏమీ ఆశిీంచకుీండా జనసేన 
కార్యకల్పాలను, సిదాధిీంత్లను ప్రచారీం చేయడమే లక్షష్ీంగా ఎీందరో సీంపాదకులను 
దారిలో చేరిచ్ గ్రూప్ గా ఏరాపుట చేయడీం జరిగిీంది. మేము అీంత్ ఒక్ రూపాయి 
ఆశిీంచకుీండా నిసా్వరథాీంగా పనిచేసే జనసైనికులీం. టీమ్ పికె ఎడిటర్స్ మొదలపెటటీక 
ముీందు వరకు కూడా అీందరీం కలసి పని చేసేవాళ్ళీం, ఇప్పుడు మేము 100 మీందికి 
పైగా ఎడిటరులాగా ఉనా్నము, వారు మన జనసేన పారటీ కోసీం ఎలలాప్పుడూ పని చేయడానికి 
సిదధిీంగా ఉనా్నరు, పవన్ కళ్్యణ్ కోసీం జనసేన పారటీ కోసీం మా కీంఠీంలో ఊపిరి 
ఉన్నీంత వరకు కషటీపడుతూనే ఉీంట్మని, గత కని్న సీంవతస్రాలుగా కషటీపడుతూ నాకు 
తోడుగా పారటీకి అీండగా ఉన్న టీమ్ పికె ఎడిటర్స్ మరియు జనసైనికులకు అీందరికీ 
ధన్యవాదాలు తెల్పారు. సేనాని పవన్ కళ్్యణ్ ని ఆీంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమీంత్రిగా చూసే 
వరకు మేము దీని్న కనసాగిసా్తమని ప్రమాణీం చేస్్తనా్నమని అజిత్ కుమార్ తెల్పారు.

జనసేన పార్ట్ పేద ప్రజలకి అండగా నిలబడే పార్ట్ 
అని నిరూప్ంచిన విక్రమ్ సందీప్

శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాకుళీం జిల్లా, ఎచెచ్రలా 
నియోజకవర్గీం, జి సిగడాీం మీండలీం, 
మర్రివలస గ్రామీంలో ఎసిటీ కాలన్లో గత 
70 ఏళ్లాగా మీంచిన్ట్ సమస్య ఉీంది. 
అక్డి ప్రజలు మీంచిన్ట్ కోసీం కిలోమీటర్ 
దూరీంలో ఉన్న గ్రామానికి నడుచుకుీంటూ 
వళిలా మీంచి న్రు తెచుచ్కునే పరిసిథాతి. ఆ 
విషయాని్న అక్డ జనసేన సరపుీంచ్ అభ్యరిథా 
అయిన విక్రమ్ సీందీప్ తెలుస్కుని సీంత 
నిధులతో గ్రామ జనసైనికుల సహకారీంతో 
కేవలీం 10 రోజులోలానే సమస్య పరిసా్రీం 
చేసారు. ఎసిటీ కాలన్లో ప్రతి ఇీంట్కి మీంచి 
న్రు అీందేల్ కుళ్యి ఏరాపుట చేసి జనసేన 

పారటీ పేద ప్రజలకి అీండగా నిలబడే పారటీ అని తెల్సేల్ చేయటీం జరిగిీంది.
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