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తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు, జనసేన నాయకులకు, 
వీరమహిళలకు మరియు జనసైనికులకు జనసేన అధినేత 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి తరపున సంక్ంతి శుభాకంక్షలు

భారతీయులందరికీ సంక్ంతి 
శుభాకంక్షలు తెలిపిన జనసేనాని

శతఘ్ని న్యూస్:  భారతీయ పండుగలన్ని ప్రకృతి-పర్యూవరణం ఆధారిత సంబర్లే! 
ఆరుగాలం శ్రమంచి చేతికొచిచిన పంటను చూసుకుని రైతు మురిసిపోయే వేడుకే 
మన సంక్ంతి పండుగ. ప్రకృతిపరంగా చూస్తే సూరుయూడు మకర ర్శిలో ప్రవేశించే 
తరుణంలో వచేచి ఈ పండుగను మకర సంక్ంతిగా జరుపుకోవడం మనకు 
తెలిసిన విషయమే. దేశానికి పట్టెడననిం పెట్టె రైతు సౌభాగయూవంతంగా విలసిల్లాలి. 
ఈ సంక్ంతి తెలుగువారందరికీ మంచి ఆరోగాయూనిని, భోగభాగాయూలను అందంచాలని 
కోరుకుంటున్నిను. భారతీయులందరికీ న్ పక్షాన, జనస్న శ్రేణుల పక్షాన సంక్ంతి 
శుభాకంక్షలు అని పవన్ కళ్యూణ్ తెలియచేశారు.

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


శనివారం, 15 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రామచంద్రాపురం మండలంలో 
గడప – గడపకు జనసేన కరయాక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: చిత్తేరు జిల్లా అధయూక్షులు శ్రీ పసుపులేటి హరిప్రసాద్ సూచనలు 
మేరకు జిల్లా కరయూదరిశి శ్రీ దేవర మనోహర గడప – గడపకు జనస్నలో భాగంగా 
చంద్రగిరి నియోజకవర్ం, ర్మచంద్రాపురం మండల పరయూటనలో భాగంగా 
మండల న్యకులు మరియు జనసైనికుల సమక్షంలో డా.భి.ఆర్ అంబేద్కర్ కి 
నివాళులు అరి్పంచి, ఆయన ఆశయాలను శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ రూపంలో ప్రజలోలాకి 
మరింత బలంగా తీసుకెళ్లాలని కోర్రు. ఈ కరయూక్రమంలో ర్ష్ట్ర కరయూదరిశి 
సుభాషిణి, మండల అధయూక్షులు సంజీవి హరి, కిరణ్, వాసు, మురళి, పవన్, ఢిల్లా 
మరియు కే.సి పేట, ర్మాపురం జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగింద.

సంత ఖర్చులతో గుంతల రోడ్లను పూడ్చున 
ఆముదాలవలస జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ఆముదాలవలస నియోజకవర్ం, బూర్జమండలం, సింగననిపాలం 
గ్రామం వద్ద జనస్న న్యకులు కిలోమీటర్ గుంతలు రోడుడును 30వేలు 
రూపాయలు సంత నిధులతో రోడులాను మరమ్మతులు చేయటం జరిగింద. 
ననుని గెలిపంచిన ఈ గ్రామానికి నేను ఎపు్పడు అండగా ఉంటానని ఎంపీటీసీ 
సికో్కలు విక్రమ్ చెపా్పరు. ఈ కరయూక్రమం విజయవంతం అవ్వడానికి కరణం 
అయిన శ్రీ కొతతేకోట న్గంద్ర, కోరుకొండ మలేలాశ్వర్వు, కొలలా జైర్ం, తులగాపు 
మౌళి, తిరుపతి మరియు సింగననిపాలం గ్రామ యువత అని ఎంపీటీసి విక్రమ్ 
కరయూక్రమంలో తెలిపారు. అల్నే వచిచిన ప్రతి వాహనదారులకి ట్రాఫిక్ ఇబ్ంద 
కలగకుండా అందరికి సంక్ంతి శుభాకంక్షలు చెప్ప అధికర్లుకు ఇంక 
కొనిని రోడులాని మరమ్మతులు చెయాయూలి అని జనస్న పార్టె తరుపున డిమాండ్ 
చేయటం జరిగింద.

జనసేన ఆధ్వరయాంలో గవర్నమంట్ హాస్పటల్ లో 
పాలు, బ్రెడ్ పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: జనస్న పార్టె గుంటూరు జిల్లా అధయూక్షులు గాదె వంకట్శ్వరర్వు 
జన్మదన సందర్ంగా అరమళ్ళ సుజిత్ ఆధ్వరయూంలో బాపటలా సాథానిక గవరనిమంట్ 
హాస్పటలోలా గరి్ణీ వారుడులో పాలు, బ్రెడ్, పండులా, పంపణీ చేయడం జరిగింద. ఈ 
కరయూక్రమంలో ఊస ప్రసాద్, కొట్రా మణికంఠ, కర్తేక్, తిరుమలర్వు తదతర 
జనసైనికులు పాల్్న్నిరు.

ఆత్మహతయా చేసుకున్న రైతుకు జనసేన అండ
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన మండలం, పులలాపాడు పంచాయితీ , దేవరపలిలా గ్రామానికి 
చెందన కౌలు రైతు పాము నందయయూ, అపు్పల బాధతో ఆత్మహతయూ చేసుకున్నిరు. 
పెడన జనస్న న్యకులు శ్రీ యడలాపలిలా ర్మ్ సుధీర్ ఆదేశాల మేరకు, నందయయూ, 
కుటుంబానికి అండగా ర్మ్ సుధీర్ సహకరంతో జనస్న పార్టె తరపున ఆరిథాక 
సాయం అందచేయడం జరిగింద. ఈ ఆరిధిక సాయానిని పెడన జనస్న కరయూకరతేలు, 
దాసరి ఉమా సాయి ర్మ్, సయయూద్ షఫీ, బాదం వినోద్, అంజిబాబు మరియు 
దేవరపలిలా జనసైనికులు ప్రసాద్, మోహన్ బాధిత కుటుంబానికి అందచేశారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గ్రామసభలో గ్రామసమసయాలను 
అధికర్ల దృష్టికి తేసుకెళ్ళిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: అమల్పురం, కమనగరువు గ్రామపంచాయతీ గ్రామసభలో పాల్్ని గ్రామంలో 
ఉనని సమసయూలను అధికరుల దృషిటెకి తీసుకుర్వడం జరిగింద.
1.బాలయోగి కలన్, అబ్్రెడిడు ర్మదాసు కలన్లలో దీర్ఘకలికంగా ఉనని డ్రైనేజీ సమసయూ.
2.ఇంటింటికీ కుళ్యి కనెక్షనులా మంజూరు చేయాలని.
3.గ్రామంలో ఉనని ప్రతి ఏరియా లో రోడలా సమసయూ.
4.గ్రామంలో ప్రతి వార్డు లో డంపగ్ యార్డు సమసయూల మీద మాటాలాడం జరిగింద. ఈ కరయూక్రమంలో 
కమనగరువు జనస్న పార్టె న్యకులు గొలకొటి చినని, పాలుర్ న్ర్యణ సా్వమ 12వ 
వారుడు మంబర్ చందాల సతీష్, జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగింద. జనసైనికులందరూ విధిగా 
గ్రామ సభలోలా పాలో్ని పంచాయతీ పరిధిలోని సమసయూలపై గళమత్తేలని పలుపునిచిచిన జనస్న 
న్యకులు శ్రీ పడమట చిటిటె బాబుకి ఈ సందర్ంగా ధనయూవాదాలు తెలిపారు.

జనసేన పార్టీ బలోపేతమే లక్షష్ం: నలిశెట్టీ శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు జనస్న పార్టె కర్యూలయంలో చేజరలా గ్రామానికి చెందన పలువురు 
యువకులు, జనస్న పార్టెలో చేరడం జరిగింద. నియోజకవర్ ఇన్చిర్్జ నలిశెటిటె శ్రీధర్ వీరందరికీ 
కండువా కప్ప పార్టెలోకి సాదరంగా ఆహా్వనించటం జరిగింద. ఈ సందర్ంగా శ్రీధర్ 
మాటాలాడుత్… 2024లో జనస్న పార్టె ఖచిచితంగా అధికరంలోనికి వసుతేందని, జనస్న్ని 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి అయేయూ వరకు ప్రతి ఒక్కరూ అహరినిశలు కృషి చేయాలని 
పేర్్కన్నిరు. ఆత్మకూరు నియోజకవర్ ప్రజలకు, జనస్న న్యకులకు మరియు జన సైనికులకు 
భోగి, సంక్ంతి మరియు కనుమ పండుగల శుభాకంక్షలు తెలియజేయడం జరిగింద.

అనారోగయాంతో బాధపడుతున్న వయాకితికి 
ఆరిధికసాయమందంచిన కల్వ బాలరంగయయా
శతఘ్ని న్యూస్: అన్రోగయూంతో బాధపడుతునని కకరలా గ్రామానికి 
చెందన అనుమల కొండ సదాలక్ష్మికి వైదయూ ఖరుచిల నిమతతేం మూడు వేల 
రూపాయల ఆరిథాక సహాయం అందంచిన జనస్న పార్టె జిల్లా సంయుకతే 
కరయూదరిశి కల్వ బాలరంగయయూ.
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ప్రమాదంలో గాయపడ్న వయాకితి కుటంబానికి 
భరోసానిచిచున మాడుగుల జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: చీడికడ మండలం LB పటనిం గ్రామంలో ఇటీవల 
ప్రమాదవశాతుతే గాయపడిన తీటి వంకట రమణకి వైదయూ ఖరుచిలు 
నిమతతేం మాడుగుల నియోజకవర్ం జనస్న వారియర్స్ ఆధ్వరయూంలో 
10000రూపాయల నగదును ఆరిథాక సహాయం అందంచడం జరిగింద. 
ఈ కరయూక్రమంలో మాడుగుల నియోజకవర్ 4 మండల్ల జనసైనికులు 
పాల్్ని బాధిత కుటుంబానికి భరోసానిచాచిరు.

శ్రీ మల్్లద చంద్రశేఖర శాస్త్రి అసతిమయం 
బాధాకరం: పవన్ కళ్యాణ్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రముఖ 
పండితులు, ప్రవచనకరతే శ్రీ మల్లాద 
చంద్రశేఖర శాస్త్రి అసతేమంచారు 
అనే విషయం బాధ కలిగించింద. 
ఉగాద రోజున పంచాంగ శ్రవణ 
కరయూక్రమంలో శాస్త్రి చెపే్ప విశేషాలు 
ప్రతి తెలుగు వయూకితేకీ చిరపరిచితమే. 
పుర్ణ, ఇతిహాస, వేద విశేషాలు 
ప్రతి ఒక్కరికీ అరథామయేయూల్… 
అధాయూతి్మక చింతన పెంచేల్ శ్రీ 
చంద్రశేఖర శాస్త్రి ఉపన్యూసాలు 
సాగవి. ధర్మ సందేహాలు, ధర్మ 
సూక్షా్మలు కరయూక్రమాల దా్వర్ 
హందూ ధర్మంపై అవగాహన 
పెంచారు. శ్రీ చంద్రశేఖర శాస్త్రి 

ఆత్మకు శాంతి చేకూర్లని, సద్తులు ప్రాపతేంచాలని భగవంతుణిణి 
ప్రారిథాసుతేన్నిను. వారి కుటుంబానికి న్ తరఫున, జనస్న పక్షాన ప్రగాఢ 
సానుభూతి తెలియచేసుతేన్నినని పవన్ కళ్యూణ్ తెలిపారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శెట్టిర్ మండలం కన్్వనర్ లేపాక్షి ఈరన్న 
అధయాక్షతన జనసేన ఆత్్మయ సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం జిల్లా కళ్యూణదుర్ం నియోజకవర్ం 
శెటూటెరు మండలం కన్్వనర్ లేపాక్షి ఈరనని అధయూక్షతన జనస్న 
పార్టె కరయూకరతేల ఆతీ్మయ సమావేశం నిర్వహంచడం జరిగింద. ఈ 
సమావేశంలో జనస్న పార్టె బలోపేతం గురించి, ప్రజా సమసయూల 
పరిషా్కరం కోసం జనస్న ఏ విధంగా కృషి చేయాలో కరయూకరతేలకు 
దశానిర్్దశం చేసిన జిల్లా కరయూదరిశి లక్ష్మీనరసయయూ, సంయుకతే 
కరయూదరిశి బాలయూం ర్జేష్ లు జనసైనికులకు తెలియజేయడం 
జరిగింద. అతి త్వరలోనే మండల కమటీలు & గ్రామ కమటీలు 
ఏర్్పటుకు జనస్న పార్టె అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పలుపునివ్వడం 
జరిగింద. త్వరలోనే కమటీలు ఏర్్పటు కూడా ఉందని తెలియజేశారు. 
సిదాధింత్లు నచిచిన వయూకుతేలకు జనస్న పార్టె కండువా కప్ప పార్టెలోకి 
ఆహా్వనించిన్ జిల్లా కరయూదరిశి లక్ష్మీనరసయయూ, సంయుకతే కరయూదరిశి 
బాలయూం ర్జేష్ కళ్యూణదుర్ం మండల కన్్వనర్ షేక్ మొహదీ్దన్ 
పాల్్నడం జరిగింద.

నియోజకవర్గ ప్రజలకు 
సంక్ంతి శుభాకంక్షలు తెలిపిన బండార్

శతఘ్ని న్యూస్: త్రు్పగోదావరి జిల్లా, కొతతేపేట నియోజకవర్ం 
జనస్న పార్టె ఇన్చిరి్జ, ప్రముఖ నేత బండారు శ్రీనివాస్ 
మాటాలాడుత్… భోగి, మకర సంక్ంతి మరియు కనుమ పండుగకు 
అందరికీ పేరుపేరున్ శుభాకంక్షలు తెలియజేయుచున్నిను. ప్రతి 
ఒక్కరూ అందరి ఇంట్లా సుఖ సంతోషాలతో, అందరి కుటుంబాలు 
వరిధిల్లాలని, ర్ష్ట్ర ప్రజలు, తెలుగువారందరూ, న్ నియోజకవర్ 
ప్రజలు, జనసైనికులు, వీరమహళలు, కరయూకరతేలు, అనిని వర్్ల 
వారు, త్రు్పగోదావరి జిల్లా అధయూక్షులు, జిల్లా జనస్న రథసారథి 
కందుల దుర్్ష్, ర్ష్ట్ర అదన్యకుడు జనస్న్ని, అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్, క్షేమంగా ఉంటూ, ఈ భోగి, సంక్ంతి, కనుమ పండుగలు 
జరుపుకోవాలని, కొతతేపేట నియోజకవర్ం జనస్న కుటుంబం 
తరుపున కోరుచున్నిను. న్ నియోజకవర్ ప్రజలు, రైతులందరూ 
పచచిగా ఉండాలని, పాడి పంటలతో తులత్గాలని, ర్బోయే 
రోజులోలా ప్రకృతి సహకరించాలని, రైతు కషాటెలను, ప్రజల కషాటెలను 
భగవంతుడు తీర్చిలని కోరుచున్నిను. మా జనస్న కుటుంబంతో, 
మా అధినేత జనస్న్ని ఆశయాలను, స్వా కరయూక్రమాలను 
మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తేమని, జనసైనికులు, వీరమహళలు, న్ 
కరయూకరతేలు అంత్ ఐకమతయూంతో అనిని వర్్ల వారిని, అనిని కుల్ల 
వారిని కలుపుకుని, కషటెసుఖాలను పంచుకుంటూ, నిరంతరం ప్రజల 
మధయూనే ఉంటూ ముందుకు సాగుత్మని, ఈ సంక్ంతి పండగ 
పర్వదనం సందర్ంగా అందరికీ మర్కసారి శుభాకంక్షలు 
బండారు శ్రీనివాస్ తెలియజేశారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

మారుమూల గ్రామాలోలో ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే 
కరయూక్రమాలను సైతం బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి 
మరియు వారి గళానిని వినిపించడానికి మీ మందుకు వచ్చంది శతఘ్ని 
న్యూస్. కవున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కరయూక్రమాలను మా 
వాట్సప్ నంబర్ కు పంపించండి. మీరు పంపించే కరయూక్రమాలను మా 
వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు ఛానల్ లో ప్రచురించడం జరుగుతంది. 
మా వాట్సప్ నంబర్: 94401 76789 ; 9391115789

శ్రీమతి వినుత కోటాను కలిసిన 
చేర్లోపలిలో గ్రామ జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకళహసితే మండలం, చేరోలాపలిలా గ్రామ జనసైనికులు సంక్ంతి పర్వదన్న 
శుభాకంక్షలు తెలియజేయడానికి జనస్న పార్టె నియోజకవర్ ఇన్చిరి్జ శ్రీమతి వినుత కోటా 
స్వగృహం నందు కలవడం జరిగింద. ఈ సందర్ంగా ఇంఛారి్జ శ్రీమతి వినుత పార్టె అభివృధికి 
చేపటటెవలసిన కర్యూచరణను జనసైనికులకు దశానిర్్దశం చెయయూడం జరిగింద.

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

భోగి, సంక్ంతి, కనుమ పండుగలు ప్రజల హృదయాలో్ల 
సుఖసంతోష్టలు నింపాలి: ఎన్ఆర్ఐ రాయుడు వంకటేశ్వరరావు

శతఘ్ని న్యూస్: త్రు్పగోదావరి జిల్లా, ఆలమూరు 
మండలంలోని, చెముడులంక గ్రామానికి చెందన ప్రముఖ 
ఎన్ఆర్ఐ ర్యుడు వంకట్శ్వరర్వు బెహరిన్ గల్ఫ్ 
దేశం నుంచి మాటాలాడుత్, మన తెలుగు ప్రజలందరూ 
సుఖసంతోషాలతో వరిధిల్లాలని, ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో 
సంతోషాలతో జరుపుకునే ఈ సంక్ంతి పండుగకు, ప్రతి 
ఒక్కరికి శుభాకంక్షలు తెలియజేయుచున్నిము. గత 
సంవతస్రం, అదే విధంగా ఈ సంవతస్రం కూడా కరోన్ 
కషటెకలంలోనే ఇంక ఉన్నిం. కొనిని కుటుంబాలోలా చాల్ 
విషాదకరమైన సంఘటన జరిగాయి. కొంతమంద కరోన్తో 
కుటుంబ పెద్దలు చనిపోవడం మూలంగా, కొంతమంద 
జీవిత్లు అంధకరం అయాయూయి. గత రెండు సంవతస్ర్లుగా 
ప్రజలు ఎనోని కషాటెలను ఎదుర్్కంటూ దనదనగండంగా 
గడుపుతున్నిరు. అయిన్ కూడా ఇంక జాగ్రతతేగానే ఉండాలని 
కోరుకుంటున్నిము. సాటివారికి ఆపదలోను, కషటెంలోన్ 
సహాయంగా నిలబడి, మేము ఉన్నిమని సహాయం చేసూతే, 

ధైరయూం చెబుత్ అండగా ఉండాలని సాటివారికి ఆపదలనుఒచి గట్టెకి్కంచే విధంగా సహాయం, 
సహకర్లు చేయాలని కోరుచున్నిము. ఈ సంక్ంతి సందర్ంగా అందరికీ శుభాకంక్షలు అని, 
చాల్ జాగ్రతతేలు పాటిసూతే ఉండాలని, మర్కసారి తెలియజేయుచున్నిను.

శిఖబడ్ గ్రామంలో జనసేన కయాలండర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: సంక్ంతి సందర్ంగా కురుపాం నియోజకవర్ం జిఎంవలస 
మండలం, శిఖబడి గ్రామంలో పార్టె మేనిఫెస్టెతో కూడిన న్తన జనస్న 
కయూలండర్ ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింద. ఈ కరయూక్రమంలో మండల సాథాయి 
కరయూకరతేలు మరియు జనసైనికులు & వీరమహళలు పాల్్ని కయూలండర్ 
పంపణీ చేయడం జరిగింద.

ఏలూర్ నియోజకవర్గంలో భోగి పండుగ సంబరాలు

శతఘ్ని న్యూస్: పశిచిమగోదావరి జిల్లా, ఏలూరు నియోజకవర్ం, త్రు్ప 
వీధిలోని శివయయూ గుడి వద్ద జరిగిన సంక్ంతి సంబర్లోలా భాగంగా “భోగి 
పండుగ సంబర్లు” పశిచిమగోదావరి జిల్లా సంయుకతే కరయూనిర్వహక కరయూదరిశి 
“ఓబ్లిశెటిటె శ్రావణ్ కుమార్ గుపాతే” ఆధ్వరయూంలో ఘనంగా జరిగింద. ఈ 
కరయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథిగా జనస్న పార్టె ఏలూరు ఇంచార్్జ శ్రీ రెడిడు అప్పల 
న్యుడు పాల్్న్నిరు. ఈ కరయూక్రమంలో పశిచిమగోదావరి జిల్లా ల్గల్ సెల్ 
అధయూక్షులు నిమ్మల జ్యూతి కుమార్, డివిజన్ పెద్దలు మదు్దల సతయూకుమార్, గుగి్లం 
ర్ము, కనిగొళ్ళ ర్జేష్, బూరలాగడడు భద్రం, మాడ సుబా్ర్వు, చలువాద కృషణి, 
మదు్దల సుర్ంద్ర, కురెళ్ళ భాస్కర్, అంబ్క న్ని తదతరులు పాల్్న్నిరు.

జనసేన పార్టిలో 10 కుటంబాల చేరిక
శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం 
జిల్లా జనస్న పార్టె అధయూక్షులు 
శ్రీ టీసీ వరుణ్, ర్ష్ట్ర జనస్న 
పార్టె ప్రధాన కరయూదరిశి 
చిలకం మధుసూధన్ రెడిడు 
మరియు జిల్లా సంయుకతే 
కరయూదరిశి ఆనంద్ కృషణి వీరి 
ఆదేశాల మేరకు అమర్పురం 

మండలం జనస్న పార్టె అధయూక్షులు నవీన్ కుమార్ ఆధ్వరయూంలో సాథానిక పార్టె 
కర్యూలయంలో అమర్పురం మండల పరిధిలోని వీ.అగ్రహారం పంచాయితీ 
నుండి 10 కుటుంబాలు జనస్న పార్టెలో చేరడం జరిగింద. నవీన్ కుమార్ 
కండువా కప్ప పార్టెలోకి ఆహా్వనించారు. అల్గ నవీన్ కుమార్ మాటాలాడుత్ 
జనస్న పార్టె మండలంలో బలోపేతం చేస్ందుకు అందరూ కలిసి పార్టెని 
ముందుకు తీసుకొని వళ్లాలని అల్గ అందరూ కలిసి బాగా పని చేయాలని 
ఆయన అన్నిరు.

పిఠాపురం జనసేన పార్టి ఆధ్వరయాంలో సంక్ంతి రంగోలి పోటీలు
విజేతలకు బహుమతులు అందంచిన పఠాపురం జనస్న పార్టె ఇంచార్్జ శ్రీమతి మాకిన్డి 
శేషుకుమారి
శతఘ్ని న్యూస్: త్రు్పగోదావరి జిల్లా గొలలాప్రోలు పటటెణంలో సంక్ంతి పండుగలు సంతోషానిని 
ఇవ్వటమే కకుండా ఆధాయూతి్మకతను ప్రబోధిసాతేయి అని పఠాపురం జనస్న పార్టె ఇంచార్్జ శ్రీమతి 
మాకిన్డి శేషుకుమారి పేర్్కన్నిరు. గొలలాప్రోలు పటటెణం జనసైనికుల ఆధ్వరయూంలో రంగవలులాలు 
ముగు్ల పోటీలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ సందర్ంగా జనస్న పార్టె ఇంచార్్జ శేషుకుమారి గారు 
మాటాలాడుత్ ముందుగా జనస్న పార్టె అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ కి ర్జకీయ వయూవహార్ల 
కమటీ చైర్మన్ శ్రీ న్దెండలా మనోహర్ కి జిల్లా అధయూక్షులు శ్రీ కందుల దుర్్ష్ కీ జనసైనికులకు 
న్యకులకు సంక్ంతి శుభాకంక్షలు తెలుపుత్… సంక్ంతి పండగ ధనుర్్మసం నెల రోజులను 
ముగు్ల మాసంగా పలుసూతే.. ప్రతి ఇంటా ముగు్లతో అలంకరిసాతేరు అని అన్నిరు. అల్గ ఈ 
సంక్ంతి అననిద ప్రతి ఒక్కరికి ఆదరశిమైన పండగ. అల్గ ఇపు్పడునని పరిసిథాతి పెటిటె ఒమక్న్ 
కోవిడ్ తీవ్రత పెరుగుతోందని కవున ప్రతి ఒక్కరూ మాసు్కలు ధరించి శానిటైజర్ చేసుకుని 
తగిన జాగ్రతతేలు తీసుకుని ఈ పండగ కుటుంబ సభ్యూలతో సంతోషంగా ఆయుర్రోగాయూలతో 
ఉండాలని మనసూ్పరితేగా కోరుకుంటూ అని తెలియజేశారు.అనంతరం ముగు్లు పోటీలో పాల్్నని 
ఆడపడుచుల విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు. ఈ కరయూక్రమంలో కీరితే చంటి, వినుకొండ 
అమా్మజీ, సిహెచ్ శిర్ష, జనస్న పార్టె గొలలాప్రోలు మండలం అధయూక్షులు అమరద వలిలా ర్మకృషణి, 
పుణయూంమంత్రుల సూరయూన్ర్యణ మూరితే, యాండ్రపు శ్రీనివాస్, మేళం బాబ్, సి.హెచ్ నవీన్, 
జె.వరలక్ష్మి, జె.చక్రవేణి, యూ.శ్రీ లక్ష్మి, వి.సూరయూకంతం, వీరసతయూ, న్గమణి, సాయి, సతయూ, 
ర్ధా, శివ, చక్కవని, జ్యూతి శివదుర్, ఆదలక్ష్మి, దేవి, దుర్్, శ్రీలక్ష్మి, వాణి, వీర వంకటలక్ష్మి, 
ర్ధ, వీరలక్ష్మి, పూరణిశ్రీ, బాబ్, కగాయలత, బ్ న్గమణి, నవయూ, మౌనిక, వీరకుమారి, మహాలక్ష్మి, 
ప్రదీప్, శివరెడిడు, జనస్న న్యకులు, వీరమహళలు మరుయూ జనసైనికులు తదతరులు పాల్్న్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

దరిశి నియోజకవర్గ దరిశి నియోజకవర్గ 
‘జనసేన పార్టీ ఇంట్ ఆడపడుచు కనుక’‘జనసేన పార్టీ ఇంట్ ఆడపడుచు కనుక’  

విజేతలువిజేతలు
శతఘ్ని న్యూస్: సంక్ంతి పండుగ శతఘ్ని న్యూస్: సంక్ంతి పండుగ 
సందర్ంగా దరిశి నియోజకవర్ సందర్ంగా దరిశి నియోజకవర్ 
జనస్న పార్టె ఇంచారి్జ శ్రీ బొటుకు జనస్న పార్టె ఇంచారి్జ శ్రీ బొటుకు 
రమేష్ బాబు సహకరంతో రమేష్ బాబు సహకరంతో 
కరోన్ నిబంధనలను దృషిటెలో కరోన్ నిబంధనలను దృషిటెలో 
పెటుటెకొని వరుచియువల్ విధానంలో పెటుటెకొని వరుచియువల్ విధానంలో 
నిర్వహంచిన ‘దరిశి నియోజకవర్ నిర్వహంచిన ‘దరిశి నియోజకవర్ 
జనస్న పార్టె ఇంటి ఆడపడుచు జనస్న పార్టె ఇంటి ఆడపడుచు 
కనుక – ముగు్ల పోటీల’ కు కనుక – ముగు్ల పోటీల’ కు 
అన్హయూ స్పందన లభించినటులా అన్హయూ స్పందన లభించినటులా 
నిర్్వహకులు జనస్న పార్టె – నిర్్వహకులు జనస్న పార్టె – 

దరిశి వీరమహళ్ న్యకుర్ళులా శ్రీమతి గుండలా భారతి, శ్రీమతి పాపశెటిటె దరిశి వీరమహళ్ న్యకుర్ళులా శ్రీమతి గుండలా భారతి, శ్రీమతి పాపశెటిటె 
కోట్శ్వరమ్మ, కుమారి మలలాల ప్రియాంక, మరియు దరిశి మండల కమటీ కోట్శ్వరమ్మ, కుమారి మలలాల ప్రియాంక, మరియు దరిశి మండల కమటీ 
అధయూక్షుర్లు శ్రీమతి పుపా్పల భూలక్ష్మి తెలిపారు. భోగి పండుగ రోజున అధయూక్షుర్లు శ్రీమతి పుపా్పల భూలక్ష్మి తెలిపారు. భోగి పండుగ రోజున 
తమ ఇంటిముందు త్మే స్వయంగా వేసి వాటాస్ప్ దా్వర్ తమకు తమ ఇంటిముందు త్మే స్వయంగా వేసి వాటాస్ప్ దా్వర్ తమకు 
ముగు్లను పంపన అనేకమంద ఆడపడుచుల నుండి దరిశి పటటెణ (1) ముగు్లను పంపన అనేకమంద ఆడపడుచుల నుండి దరిశి పటటెణ (1) 
సందువారిపాలం నివాసి శ్రీమతి సంగు అనంత లక్ష్మి, (2) గాంధీనగర్ సందువారిపాలం నివాసి శ్రీమతి సంగు అనంత లక్ష్మి, (2) గాంధీనగర్ 
నివాసి శ్రీమతి చంద్రకళ, (3) సాయి నగర్ నివాసి శ్రీమతి పూలగంటి నివాసి శ్రీమతి చంద్రకళ, (3) సాయి నగర్ నివాసి శ్రీమతి పూలగంటి 
అంజమ్మ అను ముగు్రిని ‘జనస్న ఇంటి ఆడపడుచు’ విజేతలుగా ఎంపక అంజమ్మ అను ముగు్రిని ‘జనస్న ఇంటి ఆడపడుచు’ విజేతలుగా ఎంపక 
చేసినటులా శ్రీమతి గుండలా భారతి తెలిపారు. వచిచిన ముగు్లన్ని ఎంతో చేసినటులా శ్రీమతి గుండలా భారతి తెలిపారు. వచిచిన ముగు్లన్ని ఎంతో 
గొప్పగా ఉన్నియని, నియోజకవర్ ఆడపడుచులు ఏ రంగంలోనైన్ గొప్పగా ఉన్నియని, నియోజకవర్ ఆడపడుచులు ఏ రంగంలోనైన్ 
ఎవరికీ రెండోవారు కదని, వారికి తగిన ప్రోత్స్హము ఇస్తే ఏ ఎవరికీ రెండోవారు కదని, వారికి తగిన ప్రోత్స్హము ఇస్తే ఏ 
రంగంలోనైన్ వారు ధీటుగా ర్ణిసాతేరని, రంగంలోనైన్ వారు ధీటుగా ర్ణిసాతేరని, జనస్న పార్టె మహళలకు ఎంతో జనస్న పార్టె మహళలకు ఎంతో 
గౌరవము, ప్రోత్స్హము ఇసుతేందని, తమ పార్టె నియోజకవర్ ఇంచారి్జ శ్రీ బొటుకు గౌరవము, ప్రోత్స్హము ఇసుతేందని, తమ పార్టె నియోజకవర్ ఇంచారి్జ శ్రీ బొటుకు 
రమేష్ బాబు, సాథానిక మహళలు విదాయూవంతులై అనిని రంగాలలో ర్ణించాలని, స్వయం రమేష్ బాబు, సాథానిక మహళలు విదాయూవంతులై అనిని రంగాలలో ర్ణించాలని, స్వయం 
సమృదధి సాధించి వినుతికెక్కలని కోరుకుంటారని, ఈ సందర్ంగా వారు అన్నిరు. సమృదధి సాధించి వినుతికెక్కలని కోరుకుంటారని, ఈ సందర్ంగా వారు అన్నిరు. 
ఇంటి ఆడపడుచు పోటీలలోని ముగు్రు విజేతలకు సంక్ంతి పండుగ రోజున వారి ఇంటి ఆడపడుచు పోటీలలోని ముగు్రు విజేతలకు సంక్ంతి పండుగ రోజున వారి 
ఇంటికి వళిలా ఒకొ్కక్కరికి రూపాయలు 1,116/- విలువైన చీర-సారె కనుకగా ఇంటికి వళిలా ఒకొ్కక్కరికి రూపాయలు 1,116/- విలువైన చీర-సారె కనుకగా 
అందంచడం జరుగుతుందని వారు తెలిపారు. త్వరలో నియోజకవర్ సాథాయిలో మహళ్ అందంచడం జరుగుతుందని వారు తెలిపారు. త్వరలో నియోజకవర్ సాథాయిలో మహళ్ 
సాధికరత సదసుస్ కూడా ఏర్్పటు చేయనుననిటులా వారు తెలిపారు.సాధికరత సదసుస్ కూడా ఏర్్పటు చేయనుననిటులా వారు తెలిపారు.

విజయనగరం జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో సంక్ంతి సంబరాలువిజయనగరం జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో సంక్ంతి సంబరాలు
శతఘ్ని న్యూస్: జనస్న పార్టె విజయనగరం అసెంబ్లా నియోజకవర్ం ఇంచార్్జ మరియు శతఘ్ని న్యూస్: జనస్న పార్టె విజయనగరం అసెంబ్లా నియోజకవర్ం ఇంచార్్జ మరియు 
ర్ష్ట్ర జనస్న పార్టె ప్రధాన కరయూదరిశి పాలవలస యశసి్వ ఆధ్వరయూంలో సంక్ంతి సంబర్లోలా ర్ష్ట్ర జనస్న పార్టె ప్రధాన కరయూదరిశి పాలవలస యశసి్వ ఆధ్వరయూంలో సంక్ంతి సంబర్లోలా 
భాగంగా శుక్రవారం ఉదయం జనస్న పార్టె కర్యూలయం వద్ద భోగి మంటను వేసి సంబర్లను భాగంగా శుక్రవారం ఉదయం జనస్న పార్టె కర్యూలయం వద్ద భోగి మంటను వేసి సంబర్లను 
ప్రారంభించారు. అనంతరం పార్టె కర్యూలయంలో ఈ వేడుకలోలా భాగంగా రంగవలులాల పోటీలోలా ప్రారంభించారు. అనంతరం పార్టె కర్యూలయంలో ఈ వేడుకలోలా భాగంగా రంగవలులాల పోటీలోలా 
గెలుపందన పదమంద విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా ఆమ గెలుపందన పదమంద విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా ఆమ 
మాటాలాడుత్ భోగభాగాయూలతో, ఆయుర్రోగాయూలతో ప్రజలందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలని, కరోన్ మాటాలాడుత్ భోగభాగాయూలతో, ఆయుర్రోగాయూలతో ప్రజలందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలని, కరోన్ 
కేసులు పెరుగుతునని తరుణంలో ప్రజలంత్ అప్రమతతేంగా ఉండాలని, ఎవరిజాగ్రతతేలలో వారు కేసులు పెరుగుతునని తరుణంలో ప్రజలంత్ అప్రమతతేంగా ఉండాలని, ఎవరిజాగ్రతతేలలో వారు 
ఇంట్లానే ఉండి కుటుంబ సభ్యూలతో సంతోషంగా పండుగ చేసుకోవాలని కోర్రు. కరయూక్రమంలో ఇంట్లానే ఉండి కుటుంబ సభ్యూలతో సంతోషంగా పండుగ చేసుకోవాలని కోర్రు. కరయూక్రమంలో 
జనస్న పార్టె చేనేత వికస విభాగం ర్ష్ట్ర కరయూదరిశి కటం అశి్వని, జనస్న పార్టె సీనియర్ జనస్న పార్టె చేనేత వికస విభాగం ర్ష్ట్ర కరయూదరిశి కటం అశి్వని, జనస్న పార్టె సీనియర్ 
న్యకుడు త్యూడ ర్మకృషాణిర్వు(బాలు), దాసరి యోగష్, ఎర్నిగుల చక్రవరితే, కిల్రి ప్రసాద్, న్యకుడు త్యూడ ర్మకృషాణిర్వు(బాలు), దాసరి యోగష్, ఎర్నిగుల చక్రవరితే, కిల్రి ప్రసాద్, 
త్తపూడి ర్మకృషణి మాషాటెరు, ర్గోలు సాయి కిరణ్, చందక తన్జ్, కె.వినయ్, సంజయ్ త్తపూడి ర్మకృషణి మాషాటెరు, ర్గోలు సాయి కిరణ్, చందక తన్జ్, కె.వినయ్, సంజయ్ 
తదతరులు పాల్్న్నిరు.తదతరులు పాల్్న్నిరు.

జనసేన ఆధ్వరయూంలో సంక్ంతి సంబరాలుజనసేన ఆధ్వరయూంలో సంక్ంతి సంబరాలు
శతఘ్ని న్యూస్:  ముచచిగిపుటుటె మండలం, కీలగడ గ్రామంలో సంక్ంతి పండుగ సందర్ంగా శతఘ్ని న్యూస్:  ముచచిగిపుటుటె మండలం, కీలగడ గ్రామంలో సంక్ంతి పండుగ సందర్ంగా 
సంక్ంతి సంబర్లు జరిగాయి. ఈ కరయూక్రమంలో ముకయూ అతిథిగా అరకు పారలామంటు ఇంచార్్జ సంక్ంతి సంబర్లు జరిగాయి. ఈ కరయూక్రమంలో ముకయూ అతిథిగా అరకు పారలామంటు ఇంచార్్జ 
డా.వంపూరు గంగులయయూ పాల్్నటం జరిగింద. ఈ కరయూక్రమంలో గ్రామ ప్రజలు, జెడ్్ప చైర్పరస్న్ డా.వంపూరు గంగులయయూ పాల్్నటం జరిగింద. ఈ కరయూక్రమంలో గ్రామ ప్రజలు, జెడ్్ప చైర్పరస్న్ 
సుభద్ర, న్యకులు డా.వంపూరు గంగులయయూకి సన్్మనం చేయడం జరిగింద.సుభద్ర, న్యకులు డా.వంపూరు గంగులయయూకి సన్్మనం చేయడం జరిగింద.

జనసేన ఆధ్వరయూంలో జరిగిన మగు్గల పోటీ బహుమతి జనసేన ఆధ్వరయూంలో జరిగిన మగు్గల పోటీ బహుమతి 
కరయూక్రమంలో జనసేన నాయకులుకరయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: జగ్ంపేట నియోజకవర్ కిరలాంపూడి మండలంలోని గోన్డ గ్రామంలో మండల జనస్న శతఘ్ని న్యూస్: జగ్ంపేట నియోజకవర్ కిరలాంపూడి మండలంలోని గోన్డ గ్రామంలో మండల జనస్న 
పార్టె అధయూక్షులు ఉలిసి హైర్జు ఆధ్వరయూంలో జరిగిన సంక్ంతి ముగు్లు పోటీ బహుమతుల ప్రదానోతస్వం పార్టె అధయూక్షులు ఉలిసి హైర్జు ఆధ్వరయూంలో జరిగిన సంక్ంతి ముగు్లు పోటీ బహుమతుల ప్రదానోతస్వం 
జరిగింద. ఈ కరయూక్రమంలో జనస్న పార్టె ముఖయూ న్యకులు వై. శ్రీనివాస్, నియోజకవర్ ఇంచార్్జ జరిగింద. ఈ కరయూక్రమంలో జనస్న పార్టె ముఖయూ న్యకులు వై. శ్రీనివాస్, నియోజకవర్ ఇంచార్్జ 
పాటంశెటిటె సూరయూ చంద్ర, వారి సతీమణి శ్రీదేవి, ర్జమండ్రి న్యకులు దాసరి గురున్థ్, షేక్ భాషా, పాటంశెటిటె సూరయూ చంద్ర, వారి సతీమణి శ్రీదేవి, ర్జమండ్రి న్యకులు దాసరి గురున్థ్, షేక్ భాషా, 
న్గంద్ర సా్వమ మరియు జనసైనికులు పాల్్నటం జరిగింద.న్గంద్ర సా్వమ మరియు జనసైనికులు పాల్్నటం జరిగింద.

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

