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పవన్ కళ్యాణ్ ఈ పేరు వింటేనే  క్షణాల్లో జన ప్రభింజనిం, 
ప్రతయారుథుల గిండెల్లో ప్రకింపనాల మోత మొగద్ది, రాజకీయ 
సమీకరణలల్ పెనూ మారుపులు సింభవస్తాయి ఇద్ 
ముమామాటికీ అక్షర నిజిం అని అనేక సిందరాభాలల్ 
ప్రతయాక్షింగా ఋుజువు అయిింద్. 
నిజాయితీకి నిలువెత్తా నిజ దర్శనిం పవన్ కళ్యాణ్, తాను 
నిలుచున్న చోటనుించే వప్లోతమాకమైన మారుపులు క్షణాల్లో 
స్ధించగల రాజకీయ తతపురుడు, స్మానయా ప్రజల కష్టాలు 
తీర్చడానికి అనునితయాిం శ్రమిస్తా పరితపించే నాయకుడు.
కొని్న దశబ్దిలుగా అధకారిం కొిందరికే పరిమితిం 
అయిపోయి రాజాయాింగిం కలపుించిన రాజకీయ ప్రాధమిక 
హకుకులను కలారాస్తా కొని్న స్మజిక వరాగాలను రాజకీయ 
బ్నిసలను చేసి తమ చెప్పుచేతల్లో పెట్టాకునా్నరు, ఈ 
రాజకీయ జాగిదారుల(రజాకారలో) కబ్జా చెర నుిండి 
బింధ వముకితా జరగాలింటే రబ్బరు చెప్పులు వేసుకున్న 
స్మానయామైన వయాకుతాలతో రాజకీయిం చేయిించాలని 
బహిరింగ సభల్లో ప్రకటిించి ఆచరణ స్ధయాిం అని చేసి 
చూపన రాజకీయ ప్రజాఞాశాల, రాష్టింల్ జరిగిన స్థునిక 
ఎని్నకల్లో జనసేన ప్ర్టా తరప్న నిలబడి గెలచిన వారుడు సభ్యాల దగగారనుిండి ఎింపీటీసీలు వరకు  ఎింపీపీ మరియు వైస్ ఎింపీపీ లుగా ఎని్నకైన 
స్మానుయాలే  దీనికి  సమాధానిం. 
తాను నమిమాన సిదా్ధింతిం కోసిం దైరయాింగ నిలబడి కేింద్ర మరియు రాష్ట ప్రభ్త్వలపై నిరసన గళిం వనిపించిన ప్రజా నాయకుడు. సింత ప్ర్టాస్థుపించి 
ధన రహిత(జీరో బడెజాట్ పొలటిక్స్) రాజకీయాలకు తెరలేప దేశ చరిత్రల్నే మునుపెన్నడూ లేనింతగా తొల ప్రయత్నిం ల్నే  సుమారు ఇరవై 
లక్షల మింద్ జనాభాల్ మారుపు తీసుకు వచి్చన మొటటామొదటి రాజకీయ నాయకుడు సేనాని, ప్రజల భవషయాత్తా కోసిం నిరింతరిం శ్రమిస్తా మించి 
ఆల్చనలతో సరికొతతా వధానాలను రూపొింద్స్తా ముఖయాింగా వదయా , వైదయాిం మరియు ఆరి్ధక వయావసథులల్ అభిరుద్దికి కృషి చేస్తాన్న నాయకుడు, 
ప్రజా సమసయాలపై తాను గళిం ఎత్తాన ప్రతీస్ర్ ప్రతయారు్ధల చేత్ల్ వయాకితాత్వ హననిం కి గరి అవుత్న్న సరే లెకకు చేయక  మొకకువోని దీక్షతో ప్రజల 
పక్షాణ నిలబడుత్న్న ధీనా భాిందవుడు రాజకీయ ప్రతయారు్ధలు అధకార మదింతో తన ఆరిథుక మూలాల మీద  దాడులు చేసుతాన్న తలవించక తాను 
ఎత్తాన జిండా ద్ించక ఉకుకు పరిశ్రమ పరిరక్షణ కోసిం నడుము బిగిించి  కదిం తొకికున ఉకుకు మనిషి జనసేనాని. ఇటీవల కాలింల్ కొింత మింద్ 
రాజకీయ కురువృద్దిలు చిరింజీవ గారు పవన్ గారు రాజకీయింగా వఫలిం అయాయారు అని పొింతన లేని వాయాఖయాలు చేశారు వారిని స్టిగా ఒకే 
ఒక ప్రశ్న ఆడుత్నా్నిం ప్రత్కూల పరిసథుత్ల్లో సింతింగా రాజకీయ ప్ర్టా స్థుపించి ఏని్న ప్రజా సమసయాలపై పోరాటాలు చేశారు? ఏని్న వజయాలు 
స్ధించారు. వారి వాయాఖయాలు వారి వజఞాతకు వద్లేదాదిిం. అయితే జనసైనికులు లారా  ఒక  వన్నపము మని్నించి అరదిిం చేసుకుింటారు అని నేను 
భావస్తాన్నను. నిబదదిత అనే బ్రహ్మాస్్రాని్న మనిం అిందరిం కలసి ఉపయోగిదాదిము. మన ప్రతయారి్ధ ప్ర్టాలల్ ఉన్న నాయకులు ఎింతటి అవనీత్ పరుల్ 
అిందరికీ తెలసిిందే కదా, వెను్నపోట్ రాజకీయాల నుించి ఆరి్ధక దోపడీ వరకు  ఆయా ప్ర్టాల కారయాకరతాలకు తెలయద్ అింటారా? పకాకుగా ప్రతీద్ 
తెలుస్ అయిన సరే తమ నాయకుడిని సమరిథుించుకుింటారు వాళ్ళ నాయకుడు అవనీత్ పరుడు అబదాదిల ప్టటా అని తెలసిన నాయకుడు పింద్ నీ 
చూపించి నింద్ అనమింటే నిందే అని అింటారు అదే నాయకుడు పింద్ అని చెపపుతే ఎింద్కూ,ఏమిటి అని  కూడా మారు మాటాలోడకుిండా పిందె 
అని అింటారు, అద్ వారి నాయకుడి మీద నమమాకిం ప్ర్టా మీద ఉన్న నిబదదిత కాబటిటా వాళలో నాయకులు యింత అవనీత్ పరులు అయిన అధకారిం 
చేజికికుించు  కుింట్నా్నరు. అవును అింటారా కాదింటారా?
నిజాయతీ పరుడు అవనీత్ మచ్చ లేని నాయకుడు మనకోసిం అని్న వద్లేసి వస్తా మనిం ఏమి చేసుతానా్నము చేత్ల్ స్ల్ ఫోన్ అింద్ల్ మొబైల్ డేటా 
ఉింటే చాలు ప్ర్టాని ఏల నడపల్ అద్నేతకే సలహ్లు ఇచే్చసుతాింటిం ఒకకు స్రి ఆల్చిించిండి ఇప్పుడు ఉన్న ప్ింట్, ఎలకా్రాన్ మీడియా మన ప్ర్టా 
కి ఏమాత్రిం సహకరిించడిం లేద్ త్రిగి మన అద్నేత మీద మన జనసేన ప్ర్టా మీద వయాత్రేకింగా బురద జలేలో ప్రయత్నిం చేసుతానా్నరు , ఇలాింటి 
కిలోషటామైన పరిసిథుత్ల్లో ఏట్వింటి అిండదిండలు లేకుిండ కేవలిం ప్రజా ఆదరణ తో మాత్రమే ప్ర్టా నీ ముింద్కు నడపటిం ఎింత కషటాతరమో ఒకకు 
క్షణిం మనసు పెటీటా ఆల్చ చేదాదిిం.
మన నోటి నుిండి వచే్చ మాట ఆయుధిం కింటే వెయియా రెట్లో అధకింగా బలమైింద్ కావున మనిం మాటాలోడేటప్పుడు ఆచి తూచి మాటాలోడాల, మనిం 
అిందరిం కలసి నిబదదితతో క్రమశిక్షణ కలగి ప్రజలతో మమేకమై ప్రజా శ్రేయసుస్ కొరకు పనిచేస్తా ఈ రాష్టింల్ జనసేన ప్ర్టా నీ బలమైన రాజకీయ 
ప్ర్టా గా ఆవషకురిించ వలసిన బ్ధయాత మన అిందరిదీ అింద్కే రిండి తరల రిండి చేయి చేయి కలుప్దాిం సేనాని ఆల్చనలను సమరి్ధస్తా ఆయన 
ఆశయాలను బుజాన వేసుకుని మదదిత్ తెలుప్తూ ప్రజా సమసయాల పరిష్కుర ద్శగా మన గళిం వపపు  ప్రజా బలాని్న చేకూరు్చదాిం. 
పల్లే పల్లేకు జనసేన జండా
నిబద్ధతతో పని చేద్దం విజయం సాదిద్దం
సేనాని నిర్ణయమే మనకి శిరోధారయూం
పవన్ అనని రావాలి పాలన మారాలి

నిబద్దత కలిగిన సేనతో మార్పు సాద్యం
వచ్చే ఎనినికల్లో జనసేన విజయయం తద్యం
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జనసేన పార్టీ కంద్ర కారాయూలయంలో ఘనంగా న్తన సంవత్సరం వేడుకలు
శతఘ్్న నూయాస్:  జనసేన ప్ర్టా  కేింద్ర కారాయాలయిం ల్  నూతన సింవతస్రిం  సిందర్బింగా శుభాకాింక్షలు తెలయజేసిన జనసేన ప్ర్టా రాజకీయ 
వయావహ్రాల కమిటీ చైరమాన్ శ్రీ నాదెిండలో మనోహర్, జనసేన ప్ర్టా  తెలింగాణ రాష్ట ఇించార్జా శ్రీ. శింకర్ గౌడ్ మరియు తెలింగాణ రాష్ట నాయకులు 
శ్రీ రాిం తాల్లోరి. ఈ కారయాక్రమిం ల్  జనసేన ప్ర్టా వీర మహిళ చైరమాన్ కావయా, వైస్ చైరమాన్ నిహ్రిక నాయుడు, అరగానైజిింగ్ స్క్రెటర్ లఖిత, గ్రేటర్ 
హైదరాబ్ద్ ప్రధాన కారయాదరి్శ దామోదర్ రెడిడు, రాష్ట యువజన వభాగ అధయాక్షులు లక్షష్మణ్ గౌడ్, వదాయారిథు వభాగిం ఉప్ధయాక్షులు రామకృష్ణ మరియు 
జనసేన కారయాకరతాలు, వీర మహిళలు ప్ల్గానా్నరు.

సాహితయూ అకాడమీ పురసాకార విజేతలకు 
అభినందనలు: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్

శతఘ్్న నూయాస్:  తెలుగ స్హితయా రింగానికి నిరుపమాన సేవలు అింద్సుతాన్న శ్రీ గోరేటి వెింకన్న, 
వజాఞాన వకాస రచయిత శ్రీ దేవరాజు మహ్రాజు, యువ రచయిత శ్రీ తగళలో గోప్ల్ లు 
స్హితయా అకాడమీ ప్రస్కురానికి ఎింపకకావడిం తెలుగవారిందరికీ గర్వకారణమని జనసేన 
ప్ర్టా అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ప్రకటనల్ కొనియాడారు. ఈ తెలింగాణ ముద్ది బిడడులకు 
మనస్రా అభినిందనలు తెలుప్త్నా్నను. జానపద గీతాలు, గేయాలపై తెలుగవారి మకుకువను 
శ్రీ గోరేటి వెింకన్న మరిింత ఇనుమడిింపచేసుతానా్నరు అనడిం ఎింతమాత్రమూ అత్శయోకితా కాద్. 

గ్రామీణ జీవనిం, కుల వృత్తాల నేపథయాింగా ఆయన ఆలపించే గీతాలు ఆల్చిింపచేసివగా, చైతనయాిం నిింపేవగా ఉింటాయి. ఎింత ఎద్గినా ఒద్గివుిండే ఆయన 
జీవన వైశిషటా్ిం ఆయనల్ని మరో గొపపు సుగణిం. శ్రీ దేవరాజు మహ్రాజు, యువ రచయత శ్రీ తగళలో గోప్ల్ లు తెలుగ స్హితయా రింగానికి చేసుతాన్న కృషి 
సర్వదా ప్రశింసనీయిం. ఈ స్హితయా సేవ ఇలాగే కొనస్గాలని, స్హితయా రింగింల్ మరిింత ఉన్నత స్థునిం పొిందాలని కోరుకొింటూ ఈ ముగగారు వశిషటా 
రచయితలకు శుభాకాింక్షలు తెలుప్త్నా్ననని జనసేనాని పేర్కునా్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మచిలీపటనియం జనసేన కార్్లయయంల్ 
ఘనయంగా నూతన సయంవత్సర వేడుకలు

శతఘ్్న నూయాస్: మచిలీపట్నిం జనసేన కారాయాలయింల్ ఇించారిజా శ్రీ 
బిండి రామకృష్ణ ఆధ్వరయాింల్ ఘనింగా 2022 నూతన సింవతస్ర 
వేడుకలు జరిగాయి. శ్రీ బిండి రామకృష్ణ మాటాలోడుతూ… ఈ నూతన 
సింవతస్రింల్ ప్రజలిందరిని భగవింత్డు ఆయురారోగాయాలతో 
సుఖసింతోష్లతో దీవించాలని కోరుకుింట్నా్నను, జనసేన 
ప్ర్టా ఎప్పుడు ప్రజల తరఫున ప్రజల కోసిం పోరాటానికి సిద్ధింగా 
ఉిందని తెలప్రు. ఈ కారయాక్రమింల్ నాలుగో డివజన్ ఇనా్చర్జా 
వేణు, కార్పురేటర్ నాగ ఛాయాదేవ, పెదయాదర సరపుించ్ గలాలో 
త్మోత్, జొన్న నాగరాజు, మచిలీపట్నిం మోకా రవ ఉప్ధయాక్షుడు 
ఎిండి సమీర్, వవధ డివజనోలో ఇనా్చరుజాలు కర్రి మహేష్, ఎిండి భాషి, 
ఉడుముల బుజిజా, ఈ.మణిబ్బు, వై. వాసు, గణేష్, యశ్వింత్, రామ్ 
జ్యాత్, తోట రాజేష్, ఎ.శ్రీను, జను్న నాగరాజ్, తోట భాసకుర్ రావు, 
ఫణి, చక్రి, కొిండా మేస్త్రి మరియు వీరమహిళలు ప్ల్గానా్నరు.

న్జివీడు ప్రభుత్వాధికారులకు న్తన సంవత్సర 
శుభాకాంక్షలు తెలిపిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న నూయాస్: నూజివీడు, జనసేన ప్ర్టా అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్, కృష్ణ జిలాలో అధయాక్షులు శ్రీ 
బిండ్రెడిడు రామకృష్ణ తరప్న నూతన సింవతస్రాని్న ప్రసకురిించుకొని నూజివీడు మునిస్పల్ 
కమిషనర్ శ్రీ సయయాద్ అబుదిల్ రషీద్, మునిస్పల్ డీఈ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ, నూజీవీడు సరికుల్ 
ఇన్స్పెకటార్ శ్రీ వీరయయా గౌడ్, డీఎసీపు శ్రీ శ్రీనివాస్ రెడిడు, నూజివీడు టౌన్ ఎస్్స్ శ్రీ రామకృష్ణ, రూరల్ 
ఎస్్స్ శ్రీ లక్షష్మణ్, ప్రభ్త్వ అధకారులు, తద్తరులను కలసి నూతన సింవతస్ర శుభాకాింక్షలు 
తెలయజేస్రు. ఈ కారయాక్రమింల్ జిలాలో సింయుకతా కారయాదరి్శ రెడిడు మణి, నూజివీడు నియోజకవరగాిం 
జనసేన ప్ర్టా నాయకులు ప్శిం నాగబ్బు, తోట వెింకట్రావు, బొబి్బల శ్రీకాింత్, చాట్రాయి 
మిండల జనసేన ప్ర్టా అధయాక్షుడు అరెలలో కృష్ణ, ముసునూరు మిండల అధయాక్షులు అబ్్బరి రవకిరణ్, 
నూజివీడు రూరల్ నాయకులు తొమమాిండ్రు అశోక్, నూజివీడు పటటాణ నాయకులు, వజయవాడ 
ద్రగామాత ధారిమాక మిండల సభ్యారాలు నిటలో ఉమామహేశ్వరి, మిండల పవన్, ద్రగా నబి మరియు 
ఆగిరిపలలో మిండల నాయకుడు రెడిడు చింద్, చాట్రాయి మిండల నాయకులు వలసపలలో రామకృష్ణ, 
ఉపేపు వింశీ, చేకూరి కిషోర్ తద్తరులు ప్ల్గానా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

రాష్ట్ర నాయకులను కలిసి న్తన శుభాకాంక్షలు 
తెలిపిన శృంగవరపుకోట జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న నూయాస్: శృింగవరప్కోట నూతన సింవతస్రిం సిందరభాింగా జనసేన ప్ర్టా రాష్ట 
నాయకులైనట్వింటి శ్రీ తమిమారెడిడు శివశింకర్ మరియు శ్రీ బొలశెటిటా సతయాలను శృింగవరప్కోట 
జనసేన నాయకులు రామెలలో శివాజీ, మలులోవలస శ్రీను, గోరపలలో రవ, సుింకర అప్పురావు మరియు 
వబి్బన సనాయాసినాయుడు జనసేన ప్ర్టా కారాయాలయింల్ కలసి నూతన సింవతస్ర శుభాకాింక్షలు 
తెలయజేస్రు. ఈ సిందరభాింగా ప్ర్టా నాయకులతో ప్ర్టా భవషయాత్ కారాయాచరణ మరియు 
నియోజకవరగా సమసయాలను గరిించి చరి్చించడిం జరిగిింద్.

ప్రభుత్వ అధికార్లను కలిసిన 
నూజివీడు జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న నూయాస్: నూజివీడు, జనసేన ప్ర్టా మిండల అధయాక్షులు 
యర్ింశెటిటా రాము స్రధయాింల్ నూతన సింవతస్రాని్న 
ప్రసకురిించుకొని నూజివీడు తహసీలాదిర్ ఎలాలోరావు, నూజివీడు 
మునిస్పల్ కమిషనర్ సయయాద్ అబుదిల్ రషీద్, మునిస్పల్ డీఈ 
లక్ష్మీనారాయణ, నూజీవీడు టౌన్ సరికుల్ ఇన్స్పెకటార్ వీరయయా గౌడ్, 
మిండలిం డెవలపెమాింట్ ఆఫీసర్ శ్రీమత్ గింజా రాణి తద్తరులు 
కలసి నూతన సింవతస్ర శుభాకాింక్షలు తెలయజేయడిం జరిగిింద్. 
ఈ కారయాక్రమింల్ నూజివీడు నియోజకవరగాిం కాప్ సింక్షేమ సింఘిం 
అధయాక్షులు ఏనుగల వెింకటేశ్వరరావు, బోనాల లక్షష్మణ్ రావు, 
జకుకుల ధనుఒజ, యరింశెటిటా లక్షష్మణ్, జకుకుల రింగారావు, జనసేన 
ప్ర్టా నూజివీడు పటటాణ నాయకులు ముతాయాల కామేష్, ఏనుగల 
చక్రి, ఎిం సునీల్ కుమార్ మరియు చాట్రాయి మిండల నాయకులు 
త్మమాలజగన్ మరియు జనసైనికులు ప్ల్గానా్నరు.

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

మాజీ మయంత్రివర్్లు శ్రీ కటారి ఈశ్వర్ కుమార్ ని 
కలిసిన గుడివాడ జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న నూయాస్: గడివాడ నియోజకవరగా 
రాజకీయాల్లో తనకింటూ ప్రతేయాక స్థునాని్న ఏరాపుట్ 
చేసుకున్న కాింగ్రెస్ ప్ర్టా మాజీ మింత్రివరుయాలు శ్రీ 
కటారి ఈశ్వర్ కుమార్ ని గడివాడ నియోజకవరగా 
జనసేన ప్ర్టా నాయకులు సింద్ పవన్, గడివాడ 
ప్రముఖ వాయాప్రవేతతా శ్రీ ప్లింకి స్రధతో కలసి 
వారి నివాసింల్ నూతన సింవతస్ర శుభాకాింక్షలు 
తెలయజేయడిం అలాగే గడివాడ నియోజకవరగా 
ప్రసుతాత రాజకీయాలపై చరి్చించడిం జరిగిింద్.

ప్రమాదయంల్ గాయపడిన జనసైనికుడిని పర్మరి్శయంచిన 
కయంచికచరలో జనసేన పార్టీ కార్కర్తలు

శతఘ్్న నూయాస్: కించికచరలో, ఇటీవల రోడుడు 
ప్రమాదింల్ తీవ్ింగా గాయపడి కోలుకుింట్న్న 
కించికచరలో మిండలిం పేరకలప్డు గ్రామ 
జనసైనికుద్ జనసేన ప్ర్టా కారయాకరతా పెరుమాళ్ళ 
సురేష్ ను కించికచరలో మిండల జనసేన ప్ర్టా 
అధయాక్షుడు నాయిని సతీష్ ఆధ్వరయాింల్ జనసేన 
ప్ర్టా కారయాకరతాలు పరామరి్శించారు. సురేష్ 
యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకునా్నరు. స్థునిక 

సింసథుల ఎని్నకల్లో ఎింతో చురుగాగా ప్ల్గాన్న సురేష్ ప్రమాదానికి గరవడిం ద్రదృషటాకరమని త్వరగా 
కోలుకొని ప్రజాక్షేత్రింల్ ప్రజా సమసయాలపై జనసేన ప్ర్టా తరఫున తన గళిం వనిపించాలని జనసేన ప్ర్టా 
కారయాకరతాలు ఆకాింక్ించారు. ఈ కారయాక్రమింల్ జిలాలో సింయుకతా కారయాదరి్శ ప్టాటా స్వరూప, జనసేన ప్ర్టా 
కారయాకరతాలు కొఠారు దేవేింద, ప్ప్పుల వేణుగోప్ల్, స్యి హేమింత్ ప్ల్గానా్నరు.

డా.పసుపులేటి హరిప్రసాద్ ని కలసి నూతన సయంవత్సర 
శుభాకాయంక్షలు తెలిపిన సత్వేడు జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న నూయాస్: సతయావేడు నియోజకవరగాిం 
7 మిండలాల జనసైనికులు జనసేన జిలాలో 
అధయాక్షులు డా. పసుప్లేటి హరిప్రస్ద్ 
ని కలసి నూతనసింవతస్ర శుభాకాింక్షలు 
తెలయజేస్రు. జిలాలో అధయాక్షులుని కలసిన 
వారిల్ జిలాలో కారయాదరు్శలు కొపపుల 
లావణయాకుమార్, దాసు హేమకుమార్, 
నియోజకవరగా నాయకుడు హేమ సుిందరిం, 

7 మిండలాలకు నూతనింగా నియమితలైన అధయాక్షులు, కారయాకరతాలు ఈ కారయాక్రమింల్ 
ప్ల్గానా్నరు.

కరివేముల గ్రామ తాగునీటి సమస్పై చరిచేయంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న నూయాస్: కరూ్నల్ జిలాలో, ఆల్రు నియోజకవరగాిం కరివేముల గ్రామింల్ 
త్రాగనీటి సమసయా గరిించి అడిగి తెలుసుకుింట్న్న ఆల్రు నియోజకవరగాిం 
జనసేన ప్ర్టా నాయకులు శ్రీ వెింకపపు. వెింకపపు మాటాలోడుతూ, కలుషితమైన 
నీళ్లో తాగలస్న ద్సిథుత్ గ్రామ ప్రజలకు ఏరపుడిిందని, ఇింత వరకు వారికి ఎవ్వరూ 
పటిటాించుకున్న దాఖలు లేవని తెలప్రు.

గాయపడిన బాలునికి ఆరిథిక సాయయం 
అయందయంచిన అవిడి జనసైనికులు

శతఘ్్న నూయాస్: కొతతాపేట, ప్రమాదింల్ గాయపడిన బ్లుడికి ఆరిథుక స్యిం 
అింద్ించిన జనసైనికులు. కొతతాపేట జనసేన ప్ర్టా నియోజకవరగా ఇనా్చరిజా 
బిండారు శ్రీనివాస్ ఇచి్చన పలుప్కి సపుింద్ించి అవడి గ్రామ జనసైనికులు 
15000 రూప్యలు, అవడి ఐటీ వభాగానికి చెింద్న వారు 35000 ఇవ్వగా 
మొతతాిం 50000 రూప్యలు ఆరిథుక సహ్యాని్న గాయాపడిన బ్బు కుట్ింబ 
సభ్యాలకు శ్రీ బిండారు శ్రీనివాస్ చేత్లమీద్గా అిందచేశారు.

అనకాపలిలో జనసేన పార్టీ కార్్లయయంల్ 
నూతన సయంవత్సర వేడుకలు

శతఘ్్న నూయాస్: అనకాపలలో, నూతన సింవతస్ర వేడుకల్లో భాగింగా 
అనకాపలలో జనసేన ప్ర్టా కారాయాలయింల్ జనసైనికులు, అభిమానులతో 
రాష్ట జనసేన ప్ర్టా అధకార ప్రత్నిధ, అనకాపలలో నియోజకవరగా ఇించారిజా 
పరుచూరి భాసకుర్ రావు నూతన సింవతస్ర వేడుకలు నిర్వహిించడిం 
జరిగిింద్.

ఆత్మకూర్ నియోజకవర్గ ప్రజానీకానికి నూతన సయంవత్సర 
శుభాకాయంక్షలు – నలిశెటిటీ శ్రీధర్

శతఘ్్న నూయాస్: ఆతమాకూర్ నియోజకవరగా 
ప్రజానీకానికి జనసేన ప్ర్టా ఆతమాకూర్ 
నియోజకవరగా ఇించార్జా నలశెటిటా శ్రీధర్ నూతన 
సింవతస్ర శుభాకాింక్షలు తెలయజేశారు. ఈ 
సిందరభాింగా ఆయన మాటాలోడుతూ ఈ కొతతా 
సింవతస్రింల్ ఆతమాకూర్ పరిధల్ని ప్రజలు 
సుఖసింతోష్లతో వరి్ధలాలోలని, కోవడ్, ఒమిక్రాన్ 

వషయాల్లో అప్రమతతాింగా ఉిండాలని అనా్నరు. ఈ కారయాక్రమింల్ ప్ర్టా నియోజకవరగా నాయకులు శ్రీనివాస్ 
భరత్, వెింకట రమణ రాయల్, చేజారలో ఇించార్జా అనిల్ రాయల్, అనింత స్గరిం జనసేన సీనియర్ 
నాయకులు రవ ఉదయగిరి, కారయానిరా్వహక కారయాదరి్శ వింశీ కృష్ణ యాదవ్, సింగిం ఇించార్జా రాకేష్ యాదవ్, 
ప్రధాన కారయాదరి్శ మదన్ యాదవ్, మర్రిప్డు జనసేన ప్రధాన కారయాదరి్శ సునీల్ యాదవ్, ఆతమాకూర్ టౌన్ 
నాయకులు సురేింద్ర, వింశీ తద్తరులు ప్ల్గానా్నరు.

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


ఆదివారం, 02 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదర్శి మర్యు పిఏసి రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదర్శి మర్యు పిఏసి 
సభుయూలు శ్రీ చిలకం మధుసూదన్ రెడ్డిని కలిసిన సభుయూలు శ్రీ చిలకం మధుసూదన్ రెడ్డిని కలిసిన 

జనసేన నాయకులుజనసేన నాయకులు
శతఘ్్న నూయాస్: కళ్యాణద్రగాిం, నూతన సింవతస్రిం సిందరభాింగా జనసేన శతఘ్్న నూయాస్: కళ్యాణద్రగాిం, నూతన సింవతస్రిం సిందరభాింగా జనసేన 
ప్ర్టా రాష్ట ప్రధాన కారయాదరి్శ & ఫాఛ్ సభ్యాలు శ్రీ చిలకిం మధుస్దన్ రెడిడుని ప్ర్టా రాష్ట ప్రధాన కారయాదరి్శ & ఫాఛ్ సభ్యాలు శ్రీ చిలకిం మధుస్దన్ రెడిడుని 
కలసిన కళ్యాణద్రగాిం నియోజవరగాిం ఐద్ మిండలాల అధయాక్షులు. నూతన కలసిన కళ్యాణద్రగాిం నియోజవరగాిం ఐద్ మిండలాల అధయాక్షులు. నూతన 
సింవతస్ర సిందరభాింగా శ్రీ మధుస్దన్ రెడిడుకి సనామానిం చేయడిం జరిగిింద్. సింవతస్ర సిందరభాింగా శ్రీ మధుస్దన్ రెడిడుకి సనామానిం చేయడిం జరిగిింద్. 
ఈ కారయాక్రమింల్ అనింతప్రిం జిలాలో కారయాదరి్శ శ్రీ లక్ష్మీ నరసయయా రాయల్, ఈ కారయాక్రమింల్ అనింతప్రిం జిలాలో కారయాదరి్శ శ్రీ లక్ష్మీ నరసయయా రాయల్, 
సింయుకతా కారయాదరి్శ రాజేష్, కళ్యాణద్రగాిం మిండల అధయాక్షుడు షేక్ మొహిదీదిన్ సింయుకతా కారయాదరి్శ రాజేష్, కళ్యాణద్రగాిం మిండల అధయాక్షుడు షేక్ మొహిదీదిన్ 
కింబదూరు మిండల అధయాక్షుడు చింద్రమౌళి, స్టూటారు మిండలిం అధయాక్షుడు కింబదూరు మిండల అధయాక్షుడు చింద్రమౌళి, స్టూటారు మిండలిం అధయాక్షుడు 
ఈరన్న, బ్రహమాసముద్రిం మిండలిం అధయాక్షుడు ఆింజనేయులు, కుింద్రిపు ఈరన్న, బ్రహమాసముద్రిం మిండలిం అధయాక్షుడు ఆింజనేయులు, కుింద్రిపు 
మిండల అధయాక్షుడు కృష్ణ మరియు జనసేన నాయకులు ప్ల్గానడిం జరిగిింద్.మిండల అధయాక్షుడు కృష్ణ మరియు జనసేన నాయకులు ప్ల్గానడిం జరిగిింద్.

ఆశాజ్యూతి హయూండీ కాయూపెడ్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆశ్రమంలో న్తన ఆశాజ్యూతి హయూండీ కాయూపెడ్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆశ్రమంలో న్తన 
సంవత్సర వేడుకలు నిరవాహించిన దందులూరు జనసేనసంవత్సర వేడుకలు నిరవాహించిన దందులూరు జనసేన

శతఘ్్న నూయాస్:  దెింద్ల్రు నియోజకవరగాిం అపపునవీడు గ్రామింల్ని ఆశాజ్యాత్ హ్యాిండీ శతఘ్్న నూయాస్:  దెింద్ల్రు నియోజకవరగాిం అపపునవీడు గ్రామింల్ని ఆశాజ్యాత్ హ్యాిండీ 
కాయాపెడ్ వెలేఫేర్ ససైటీ ఆశ్రమింల్ చినా్నరులను కలసి నూతన సింవతస్ర వేడుకలు వారితో కాయాపెడ్ వెలేఫేర్ ససైటీ ఆశ్రమింల్ చినా్నరులను కలసి నూతన సింవతస్ర వేడుకలు వారితో 
జరుప్కోవడిం జరిగిింద్, దెింద్ల్రు నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు శ్రీ కొఠారు ఆద్శేషు జరుప్కోవడిం జరిగిింద్, దెింద్ల్రు నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు శ్రీ కొఠారు ఆద్శేషు 
జనసేన నాయకులతో కలసి కేక్ కట్ చేసి, చినా్నరులకు కేకులు, చాక్లోట్స్, బిస్కుట్స్, పిండులో జనసేన నాయకులతో కలసి కేక్ కట్ చేసి, చినా్నరులకు కేకులు, చాక్లోట్స్, బిస్కుట్స్, పిండులో 
అింద్ించడిం జరిగిింద్. ఈ కారయాక్రమింల్ ఏపూరు, అపపునవీడు జనసేన నాయకులు మరియు అింద్ించడిం జరిగిింద్. ఈ కారయాక్రమింల్ ఏపూరు, అపపునవీడు జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు ప్ల్గానా్నరు.జనసైనికులు ప్ల్గానా్నరు.

గాజువాక నియోజకవర్ం 64వ వారుడిలో బోరు గాజువాక నియోజకవర్ం 64వ వారుడిలో బోరు 
బాగుచేయంచిన వారుడి కార్పొరేటర్ శ్రీ దలిలే గోవిందరెడ్డిబాగుచేయంచిన వారుడి కార్పొరేటర్ శ్రీ దలిలే గోవిందరెడ్డి

శతఘ్్న నూయాస్:  శతఘ్్న నూయాస్:  
గాజువాక, తేదీ గాజువాక, తేదీ 
31.12.2021. గాజువాక 31.12.2021. గాజువాక 
నియోజకవరగాిం 64వ నియోజకవరగాిం 64వ 
వారుడు గింగవరిం, జాలారి వారుడు గింగవరిం, జాలారి 
పలలో ప్లెిం గ్రామింల్ పలలో ప్లెిం గ్రామింల్ 
మోద్ పెింటారావు మోద్ పెింటారావు 
ఇచి్చన ఫిరాయాద్ మేరకు ఇచి్చన ఫిరాయాద్ మేరకు 

చాలా రోజుల నుిండి మించినీళ్లో బోరు మూత పడిిందని 64వ వారుడు కార్పురేటర్ శ్రీ దలలో చాలా రోజుల నుిండి మించినీళ్లో బోరు మూత పడిిందని 64వ వారుడు కార్పురేటర్ శ్రీ దలలో 
గోవిందరెడిడుకి ఫిరాయాద్ చేయగా సమసయా చెపపున 24 గింటల్లోనే పరిష్కురిం అయియాింద్. మహిళలు, గోవిందరెడిడుకి ఫిరాయాద్ చేయగా సమసయా చెపపున 24 గింటల్లోనే పరిష్కురిం అయియాింద్. మహిళలు, 
కార్పురేటర్ గోవింద్ రెడిడుకి ప్రతేయాకమైన ధనయావాదాలు తెలయజేశారు. మరియు గింగవరిం జనసేన కార్పురేటర్ గోవింద్ రెడిడుకి ప్రతేయాకమైన ధనయావాదాలు తెలయజేశారు. మరియు గింగవరిం జనసేన 
నాయకులకు, ధనయావాదాలు తెలయజేశారు. ఈ కారయాక్రమింల్ పెింటయయా, బింగార్రాజు, గర్న్న, నాయకులకు, ధనయావాదాలు తెలయజేశారు. ఈ కారయాక్రమింల్ పెింటయయా, బింగార్రాజు, గర్న్న, 
రాము, జనసేన నాయకులు వశాఖపట్నిం జిలాలో మాజీ ప్రలోమెింట్ అధకార ప్రత్నిధ చోడి పలలో రాము, జనసేన నాయకులు వశాఖపట్నిం జిలాలో మాజీ ప్రలోమెింట్ అధకార ప్రత్నిధ చోడి పలలో 
ముసలయయా తద్తరులు ప్ల్గానా్నరు.ముసలయయా తద్తరులు ప్ల్గానా్నరు.

జనసేన పార్టీ జిల్లే ఆఫీసులో ఘనంగా కొత్త సంవత్సరం జనసేన పార్టీ జిల్లే ఆఫీసులో ఘనంగా కొత్త సంవత్సరం 
వేడుకలువేడుకలు

శతఘ్్న నూయాస్:  గింటూరు జిలాలో శతఘ్్న నూయాస్:  గింటూరు జిలాలో 
జనసేన ప్రిటా ఆఫీసుల్ శనివారిం జనసేన ప్రిటా ఆఫీసుల్ శనివారిం 
నూతన సింవతస్ర వేడుకలు ఘనింగా నూతన సింవతస్ర వేడుకలు ఘనింగా 
నిర్వహిించారు. ఈ సిందరభాింగా జనసేన నిర్వహిించారు. ఈ సిందరభాింగా జనసేన 
ప్రిటా జిలాలో అధయాక్షులు గాదె వెింకటేశ్వరరావు ప్రిటా జిలాలో అధయాక్షులు గాదె వెింకటేశ్వరరావు 
నూతన సింవతస్ర కేకును కట్ చేసి నూతన సింవతస్ర కేకును కట్ చేసి 

జనసేన నాయకులు కారయాకరతాలు, వీరమహిళలకు సీ్వట్లో పించి కొతతా సింవతస్రానికి స్్వగతిం జనసేన నాయకులు కారయాకరతాలు, వీరమహిళలకు సీ్వట్లో పించి కొతతా సింవతస్రానికి స్్వగతిం 
పలకినారు. వెింకటేశ్వరరావు మాటాలోడుతూ జిలాలో ప్రజలు రానున్న రోజుల్లో కరోనా మహమామారిని పలకినారు. వెింకటేశ్వరరావు మాటాలోడుతూ జిలాలో ప్రజలు రానున్న రోజుల్లో కరోనా మహమామారిని 
ధైరయాింగా ఎద్రోకువాలని, ప్రజలు సుఖ సింతోష్లతో ఉిండాలని అనా్నరు. ఈ కారయాక్రమింల్ జిలాలో ధైరయాింగా ఎద్రోకువాలని, ప్రజలు సుఖ సింతోష్లతో ఉిండాలని అనా్నరు. ఈ కారయాక్రమింల్ జిలాలో 
ఉప్ధయాక్షులు శ్రీమత్ బిట్రగింట మలలోకా, అడప్ మాణికాయాలరావు, ప్రధాన కారయాదరు్శలు కొప్పుల ఉప్ధయాక్షులు శ్రీమత్ బిట్రగింట మలలోకా, అడప్ మాణికాయాలరావు, ప్రధాన కారయాదరు్శలు కొప్పుల 
కిరణ్, ఉప్పు వెింకట రతతాయయా, నారాదాసు ప్రస్ద్, కారయాదరి్శ నకకులు వింశీ, చిింతా రేణుకా కిరణ్, ఉప్పు వెింకట రతతాయయా, నారాదాసు ప్రస్ద్, కారయాదరి్శ నకకులు వింశీ, చిింతా రేణుకా 
రాజు, నేరేళ్ళ సురేష్, ఆళ్ళ హరి, శిఖా బ్లు, ప్వుల్రి కోటేశ్వరరావు, కోడూరు కిషోర్, శేఖర్, రాజు, నేరేళ్ళ సురేష్, ఆళ్ళ హరి, శిఖా బ్లు, ప్వుల్రి కోటేశ్వరరావు, కోడూరు కిషోర్, శేఖర్, 
గింగారాజు, వీరమహిళలు ప్కనాటి రమాదేవ, ప్యారాణి తద్తరులు ప్ల్గానా్నరు.గింగారాజు, వీరమహిళలు ప్కనాటి రమాదేవ, ప్యారాణి తద్తరులు ప్ల్గానా్నరు.

మండపేటలో 2022 కాయూల్ండర్ ఆవిషకారణమండపేటలో 2022 కాయూల్ండర్ ఆవిషకారణ
శతఘ్్న నూయాస్: తూరపుగోదావరి జిలాలో మిండపేట నియోజకవరగాిం ఇించార్జా శతఘ్్న నూయాస్: తూరపుగోదావరి జిలాలో మిండపేట నియోజకవరగాిం ఇించార్జా 
శ్రీ వేగళ్ళ లీలాకృష్ణ అధయాక్షతన 2022 కాయాలెిండర్ ఆవషకురణ కారయాక్రమిం శ్రీ వేగళ్ళ లీలాకృష్ణ అధయాక్షతన 2022 కాయాలెిండర్ ఆవషకురణ కారయాక్రమిం 
జరిగిింద్. ఈ కారయాక్రమింల్ తూరపుగోదావరి జిలాలో సింయుకతా కారయాదరి్శ జరిగిింద్. ఈ కారయాక్రమింల్ తూరపుగోదావరి జిలాలో సింయుకతా కారయాదరి్శ 
దాలపరితా శ్రీనివాసు, చెల్లోరు MPTC-1 శ్రీమత్ గొలలోపలలో అనురాధ దాలపరితా శ్రీనివాసు, చెల్లోరు MPTC-1 శ్రీమత్ గొలలోపలలో అనురాధ 
వెింకటరమణ, వల్లోరి సతయా ప్రస్ద్, తలాటిం వెింకటేష్, మిండపేట వెింకటరమణ, వల్లోరి సతయా ప్రస్ద్, తలాటిం వెింకటేష్, మిండపేట 
రూరల్ మిండలిం అధయాక్షులు కుించే ప్రస్ద్ తద్తరులు ప్ల్గానా్నరు.రూరల్ మిండలిం అధయాక్షులు కుించే ప్రస్ద్ తద్తరులు ప్ల్గానా్నరు.

దుపపొటలే పంపిణీ కారయూక్రమం నిరవాహించిన దుపపొటలే పంపిణీ కారయూక్రమం నిరవాహించిన 
రాజమండ్రి జనసేనరాజమండ్రి జనసేన

శతఘ్్న నూయాస్: రాజమిండ్రి, జనసేన ప్ర్తా రాష్్రా నాయకులు శ్రీ శతఘ్్న నూయాస్: రాజమిండ్రి, జనసేన ప్ర్తా రాష్్రా నాయకులు శ్రీ 
యరా్నగల శ్రీనివాస్ జనమాద్నోతస్విం సిందరభాింగా రాజమిండ్రి యరా్నగల శ్రీనివాస్ జనమాద్నోతస్విం సిందరభాింగా రాజమిండ్రి 
జనసేన నాయకులు శుభాకాింక్షలు తెలయజేశారు. శ్రీ అలాలోటి రాజు జనసేన నాయకులు శుభాకాింక్షలు తెలయజేశారు. శ్రీ అలాలోటి రాజు 
ఆధ్వరయాింల్ వృధు్ధలకు ద్పపుటలో పింపణీ కారయాక్రమిం నిర్వహిించి, ఆధ్వరయాింల్ వృధు్ధలకు ద్పపుటలో పింపణీ కారయాక్రమిం నిర్వహిించి, 
శుభాకాింక్షలు తెలయజేయటిం జరిగిింద్. ఈ కారయాక్రమింల్ శుభాకాింక్షలు తెలయజేయటిం జరిగిింద్. ఈ కారయాక్రమింల్ 
భాగింగా శ్రీ యరా్నగల శ్రీనివాస్ చేత్ల మీద్గా నూతన సింవతస్ర భాగింగా శ్రీ యరా్నగల శ్రీనివాస్ చేత్ల మీద్గా నూతన సింవతస్ర 
కేలిండర్ ఆవషకురణ జరిగిింద్. ఈ కారయాక్రమింల్ జిలాలో స్క్రటర్, కేలిండర్ ఆవషకురణ జరిగిింద్. ఈ కారయాక్రమింల్ జిలాలో స్క్రటర్, 
సింయుకతా కారయాదరి్శ శ్రీ వై వ డి ప్రస్ద్, రాజమిండ్రి సిటీ నాయకులు సింయుకతా కారయాదరి్శ శ్రీ వై వ డి ప్రస్ద్, రాజమిండ్రి సిటీ నాయకులు 
శ్రీ శాయాిం సుిందర్ గణ్ణిం, ఫణి, రాజాజి నాయుడు, ద్రాగాప్రస్ద్, శ్రీ శాయాిం సుిందర్ గణ్ణిం, ఫణి, రాజాజి నాయుడు, ద్రాగాప్రస్ద్, 
అజయ్, రాము, ద్రాగా, ప్రదీప్, షనుమాఖ్ ప్టిటానరోజు వేడుకల్లో అజయ్, రాము, ద్రాగా, ప్రదీప్, షనుమాఖ్ ప్టిటానరోజు వేడుకల్లో 
ప్ల్గానా్నరు.ప్ల్గానా్నరు.
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