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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కృష్ణా జిల్లా అధ్యక్షులను కలిసి నియోజకవర్గ 
సమస్యలని వివరించిన కైకలూరు జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పార్టీ కృష్ణా జిల్లా అధయూక్షులు శ్రీ బండ్రెడ్డి రామకృషణా 
కలిసి నియోజకవర్గ సమసయూలని వివరంచిన మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
వీరంకి వంకటేశ్వరరావు. జిల్లాలో రండు రోజులుగా కురుస్తునని అకాల వర్ం 
వలలా మిణువు చేల రైతులను ఆదుకోవాలని. ప్రభుత్వం వంటనే దీనిపై స్ందంచి 
నషటీపరహారం చెలలాంచే విధంగా చూడాలని జనసేన పార్టీ ముదనేపలిలా మండల 
అధయూక్షులు వీరంకి వంకటేశ్వరరావు(వంకయయూ) స్థానిక జనసేన నాయకులతో 
కలిసి జిల్లా అధయూక్షులు బండ్రెడ్డి రామకృషణాకి తెలిపారు. అనంతరం ఆయనకి 
సంక్ంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసి, 2024 కైకలూరు నియోజకవర్గంలో 
జనసేన పార్టీ అధికారం వచేచేల్ పార్టీని ముందుకు తీస్కువళ్తుము అని 
తెలియజేస్రు. ఈ కారయూక్రమంలో కృష్ణా జిల్లా సంయుకతు కారయూదరశి వేలూ్ర 
నానాజీ, ఉరమి సర్ంచ్ పంచకరలా స్రేష్, మండల నాయకులు అంబుల భరత్, 
కటార పవన్, బోయిన శ్రీనివాస్, మారుబోయిన స్యి, స్దాబతుతుల స్యీష్, 
జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

అమడగురు మిండల పరధిలో జనసైనికులతో 
బైక్ ర్్యలీ మరయు రోడ్ షో

శతఘ్ని న్యూస్:  సంక్ంతి పండుగ సందర్ంగా పుటటీపరతు నియోజకవర్గంలో 
అమడగురు మండల పరధిలో జనసైనికులతో బైక్ రాయూలీ మరయు రోడ్ షో 
నిర్వహంచి న మండల కన్్వనర్ వలసపలిలా ఆంజనేయులు ని సనామానించడం 
జరగినద. ఈ కారయూక్రమంలో అనంతపురం జిల్లా ప్రధాన కారయూదరశి పతితు 
చంద్రశేకర్ , పుటటీపరతు నియోజకవర్గ 5 మండల కన్్వనరులా , జిల్లా సహాయ 
కారయూదరశి అనురాధ , కదర మండల కన్్వనర్ చిలలా మహేష్, బుక్కపటనిం కన్్వనర్ 
అల్లాడ్ జయరాం, odc మండల కన్్వనర్ మేకల ఈశ్వర్, నలలామాడ కన్్వనర్ 
మహేష్, ఎంపీటీసీ అమర్ కారతుకేయ ,పుటటీపరతు కన్్వనర్ పెద్దనని, అమడగురు 
మండల జనసైనికులు పాల్్గనటం జరగింద.

ప్రజా సేవే జనసేన సిద్ధింతిం: నలిశెట్టి శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: అనంతస్గరంలోని పడమటి కంభంపాడు గ్రామంలో పార్టీ 
నాయకులు రవి ఉదయగిర ఆద్వరయూంలో జరగిన హెలి్ంగ్ హార్టీస్ అసోసియేషన్ 
సంసథాకి సనామాన కారయూక్రమంకి ముఖయూఅతిధిగా వచిచేన ఆతమాకూర్ నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ నలిశెటిటీ శ్రీధర్, భారత్ ని హెలి్ంగ్ హార్టీస్ సంసథా అధయూక్షులు 
వలూలారు శ్రీనివాస్ చౌదర మరయు సంసథా సభుయూలు పూల బొకేతో, శాలువా కప్్ 
సనామానించి స్్వగతం పలికారు. ఈ కారయూక్రమంలో హెలి్ంగ్ హార్టీస్ అసోసియేషన్ 
సంసథా డైరకటీర్ వలూలారు శ్రీనివాస్ చౌదర సేవా కారయూక్రమాలని జనసేనాని శ్రీధర్ 
కొనియాడారు. మీకు ఎలలావేళల్ మా మద్దతు కూడా ఉంటంద అని హామీ 
ఇచాచేరు. అట తరువాత జనసేన పార్టీ ఆతమాకూర్ నియోజకవర్గ తరపున హెలి్ంగ్ 
హార్టీస్ అసోసియేషన్ అధయూక్షులు వలూలారు శ్రీనివాస్ చౌదరని శ్రీ నలిశెటిటీ శ్రీధర్ 
సనామానించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన సీనియర్ నాయకులు శ్రీనివాస్ భరత్, 
రడ్డి స్న్ల్, నాగరాజు యాదవ్, అనిల్ రాయల్, రాకేష్ యాదవ్ లు, అనంతస్గరం 
మండల ప్రధాన కారయూదరశిలు వంశీ కృషణా యాదవ్, వేణు గుడ్పాటి, ఉపాధయూక్షులు 
కృషణామూరతు యాదవ్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు నాగరాజు యాదవ్, వేణుగోపాల్ 
రాయల్, ఆతమాకూర్ రూరల్ నాయకులు ప్రవీణ్ రడ్డి పేరానిటి, సంగం మండల 
ప్రధాన కారయూదరశి మదన్ యాదవ్ మర్రిపాడు ప్రధాన కారయూదరశి స్న్ల్ యాదవ్ 
తదతరులు పాల్్గనానిరు.

వర్షాలకు నీట మునిగిన వేరుశనగ పింట పొల్లను 
పరశీలిించిన నెలూలారు జనసేనపార్టి అధ్యక్షులు

శతఘ్ని న్యూస్: సంక్ంతి కి రైతులకు అండగా ఉండాలని జనసేనపార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపుమేరకు అదేవిధంగా నెలూలారు జిల్లా జనసేనపార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ 
చెనానిరడ్డి మనుక్ంత్ రడ్డి నాయకత్వం లో నెలూలారు జిల్లా కోవూరు నియోజకవర్గం 
పరధిలోని విడవలూరు మండలం గౌర్పురం గ్రామంలో అకాల వరా్లకు 
న్ట మునిగిన వేరుశనగ పంట పొల్లను పరశీలించి, పంట వేసిన రైతులను 
కలుస్కుని జరగిన నష్టీనిని అంచనావేసి ప్రభుత్వ అధికారుల దృష్టీకి తీస్కువళ్లా 
రైతులకు నాయూయం జరగేవిధంగా పోరాటం చేసి రైతులను ఆదుకుంటామని కోవూరు 
నియోజకవర్గం జనసేనపార్టీ నాయకులు శ్రీ చప్్డ్ శ్రీనివాస్లు రడ్డి మరయు 
విడవలూరు మండలం జనసేనపార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ కమతం శ్రీనాధ్ యాదవ్ 
ఆధ్వరయూంలో రైతులకు భరోస్ ఇవ్వడం జరగింద.
ఈ కారయూక్రమంలో నెలూలారు జిల్లా జనసేనపార్టీ ప్రధానకారయూదరశి శ్రీ మున్వర్ బాష్, 
కోవూరు మండలం జనసేనపార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ షేక్ అల్తుఫ్, కోవూరు మండల 
జనసేనపార్టీ నాయకులు శ్రీ స్యి కృషణా, విడవలూరు మండల జనసేనపార్టీ 
నాయకులు శ్రీ కడ్యాల రాము, శివ కుమార్, రాజా, శ్రీకాంత్, రైతులు, 
జనసైనికులు  గ్రామస్థాలు పాల్్గనానిరు.
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కుళాయి మరమ్మతులు చేపట్టి మించినీరు సౌకర్యిం 
కలి్పించాలని జనసేన డిమిండ్

జనసేన పార్టీ నాయకులు, స్యిబాబా, దురయా, శ్రీ రాములు, మాదల, లక్షష్మణ్, రామకృషణా, 
అలలాంగి
శతఘ్ని న్యూస్: అరకు నియోజకవర్గం, అరకు వేలి మండలం కొతతు బళ్ళు గుడా పంచాయతీ 
పరధిలో గల జనం గూడా గ్రామంలో తక్షణమే మంచిన్రు సదుపాయం కలి్ంచాలని 
జనసేన పార్టీ నాయకులు ప్రభుత్్వనిని డ్మాండ్ చేశారు, శనివారం ఆయా గ్రామంలో 
పరయూటించి అందుగా్గను గ్రామస్తులతో సమావేశమై సమసయూల పటలా చరచేంచారు, అయితే ఆ 
గ్రామంలో కొల్యి మరమమాతులో ఉండటం వలన, పలుమారులా అధికారుల దృష్టీకి తీస్కెళ్లాన 
స్ందంచకపోవడంతో మంచిన్రు కోసం తీవ్ంగా ఇబ్ంద పడుతుననిటలా జనసేన పార్టీ 
దృష్టీకి తీస్కు వచాచేరు, మంచిన్రు కోసం రండు కిలోమీటరలా దూరంలో గల బురద గడడి న్రు 
తెచ్చేకొని దౌరా్గయూ పరసిథాతులోలా ఎదుర్కంటనానిమని తెలిపారు, దీనికై జనసేన పార్టీ స్ందస్తు 
ఈ సమసయూ మా అందర సమసయూగా భావిస్తుమని ఈ సమసయూ పరష్్కరం అయేయూ అంతవరకుమీకు 
జనసేన పార్టీ అండదండగా ఉంటందని గిరజనులకి భరోస్నిస్తునే, ఈ సందర్ంగానే 
ప్రభుత్వం ఉననిత్ధికారులపై ద్వజమెత్తురు అయాయూ ప్రభుత్వమా వరహ, గోసతుని నదులు 
మన ప్ంతంలో ఉననిప్టికీ చాల్ గ్రామాలోలా మంచి న్రు లేకపోవడం మీ ప్రభుత్వంలోని 
చూస్తునానిం చాల్ సిగు్గచేటని తెలిపారు, ఇప్టికైనా కళ్లా తెరవండ్, ఉననిత్ధికారులను కళ్లా 
తెరవనివండ్, ఇప్టికైనా స్ందస్తు జనం గూడ గ్రామంలో మూడు రోజుల లోగా కుళ్యి 
మరమమాతులు చేపటిటీ మెరుగైన మంచిన్రు సదుపాయం కలి్ంచాలని, లేనిపక్షంలో గ్రామ ప్రజల 
ఆధ్వరయూంలో ఎంపీడీవో ఆఫీస్ వద్ద ముటటీడ్ కారయూక్రమం చేపటేటీందుకు జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో 
సిద్ంగా ఉనని మంటూ ప్రభుత్్వనికి ఈ సందర్ంగా తెలిపారు, దీనికి ముందుగాను రండు 
సంవత్సరాలు అవుతుననిప్టికీ కూడా కుళ్యి మరమమాతు చేయకపోవడం వలలా ప్రభుత్వ తీరుపటలా 
వయూతిరేకముగా రాయూలీగా బయలుదేర అధికారులు మండ్వైఖర నశించాలి అంటూ నినాదాలు 
చేస్తు, నిరుపయోగంగా ఉనని మంచిన్రు టాయూంక్ వద్ద గ్రామస్తుల ఆధ్వరయూంలో ఖాళీ బందెలతో 
నిరసన కారయూక్రమం చేపటాటీరు, ఈ కారయూక్రమంలో వీర మహళలు, జనసైనికులు, గ్రామ ప్రజలు 
అలలాంగి, పదమా జనం, కమల అలలాంగి, స్మిత్ర, జనం ఉరూ్దఫ్, ఇలులా స్ందర్ రావు, జనం మంగళ, 
పటానియక్ అప్నని తదతరులు అధిక సంఖయూలో గిరజనులు పాల్్గనానిరు.

మడకశిర జనసేన పార్టీ మండలాధయూక్షుడిని సత్కరంచిన 
వైబి హళ్ళి జనసైనికులు
శతఘ్ని న్యూస్: మడకశిర మండలం 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడ్గా అయినా 
సందర్ంగా వైబ హళ్ళు జనసైనికులు 
సనామానం సత్కరంచడం జరగింద 
మీ వంతు జనసేనపార్టీకి కృష్ 
చెయాయూలని తెలియజేయడం 
జరగింద.

సింక్ింతి శుభాకింక్షలు
 పితాని బాలకృషణా ముమ్్మడివరిం

శతఘ్ని న్యూస్: 
తూరు్గోదావర జిల్లా, 
ముమిమాడ్వరం నియోజకవర్గం 
జనసేన పార్టీ ఇనాచేర్జ్ ప్త్ని 
బాలకృషణా సంక్ంతి, కనుమ 
సందర్ంగా శుభాకాంక్షలు 
తెలియజేస్తు, నా నియోజకవర్గ 
ప్రజలకు, జనసైనికులకు, 
నా అక్క చెల్లామమాలకు, నా 

ఆడపడుచ్లకు, అనిని వరా్గల వారకి, బీసీ, ఎసీ్స, ఎసీటీ, మైనారటీ, కాపు 
సోదరులకు సంక్ంతి, కనుమ శుభాకాంక్షలు. ననుని ఎంతగానో ఆదరంచి 
నా అధినాయకుడు, మానవత్వం కలిగిన మహోననితమైన వయూకితుత్వం 
కలిగిన, ఒక గొప్ నాయకుడు జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ ల్ంటి నిజాయితీ 
గల నాయకుని, నాయకత్వంలో ప్రయాణం చేస్తుననిందుకు మేమెంతో 
గర్వపడుతునానిమని సందర్ంగా తెలియజేస్తునానిను. రేపటి రాబోయే 
రోజులోలా ఒక్కస్ర రాష్ట్ర ప్రజలంత్ ఆశీర్వదంచాలని, ఒక్క అవకాశం 
ఇసేతు, నా అధినాయకుడు జనసేనాని, కులమత బేధాలు లేకుండా, 
అనిని వరా్గల ప్రజలకు అందరకీ నాయూయం చేయగలరని, న్తివంతమైన 
పరపాలన అందంచగలరని, రాష్ట్ర ప్రజల కషటీస్ఖాలను నిరంతరము పాలు 
పంచ్కుంటూ, ముందుకు స్గుత్రని, రాష్ట్ర యువత భవిషయూతుతుకు, ఈ 
రాష్్రానిని అపు్ల ఊబ నుంచి కాపాడగల ఏకైక నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ 
మాత్రమేనని, స్్వరథాం లేని నాయకుడ్గా, గొప్ పరపాలనాదక్షుడుగా రాష్ట్ర 
ప్రజలంత్ సహకరసేతు చరత్రలో మిగిలి పోయే పరపాలన అందంచగలిగే 
ముఖయూమంత్రిగా రేపటి తరానికి గొప్ నాయకత్్వనిని అందస్తురని, ననుని 
ఎంతో ఆదరంచిన, నా ప్రియమైననేత జనసేనానికి, అనిని వరా్గల వారకి, 
జనసైనికులకు, జిల్లా ఇనాచేరజ్, మా ల్జండ్ కందుల దురే్గష్ కు సంక్ంతి, 
కనుమ శుభాకాంక్షలు అందజేస్తునానినని, ఈ సందర్ంగా ఘనంగా ప్రతి 
ఒక్కరకి శుభాకాంక్షలను తెలియజేశారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కొమ్మవలస గ్రామింలో ఇింట్ింట్కి జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస నియోజవర్గం, బురజ్ మండలంలో 
జనసేన నాయకులు కొతతుకోట నాగేంద్ర ఆధ్వరయూంలో ఇంటింటికి 
జనసేన పార్టీ సిదా్ంత్లు కారయూక్రమంలో భాగంగా, కొమమావలస 
గ్రామంలో ఇంటింటికి జనసేన కాయూల్ండరలాను అందజేయడం 
జరగింద మరయు జనసేన పార్టీ ఆశయాలను కూడా ప్రతి ఒక్కరకి 
అరథామయేయూ విధంగా వివరంచడం జరగింద. ఈ కారయూక్రమంలో 
స్రేష్, రమేష్ మరయు జనసైనికులు పాల్్గనటం జరగింద.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కువైట్ లో కలిండర్ ఆవిష్కరించిన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: చంద్రగిర నియోజకవర్గ నాయకులు కంచన 
శ్రీకాంత్ చేతుల మీదుగా గల్ఫ్ దేశం అయిన కువైట్ లో అంగరంగ 
వైభవంగా ఆవిష్కరంచబడ్న టీంజనసేనవైకోట జనసేఅంపార్టీ 
న్తన సంవత్సర కాయూల్ండర్, ఈ కారయూక్రమంలో వైకోట ఎనానిరై 
యువ నాయకులు పాల్్గనానిరు.

“మ్త్రమ! మేలుకో ఒక భారతీయుడి కలిం” అన్నే 
పుస్తకనికి ఆవిష్కరించిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: గుంతకలులా నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ 
కారాయూలయంలో జనసేన పార్టీ యువ నాయకులు టి.విజయ్ 
కుమార్ అధ్వరయూంలో గుంతకలులా యువ రచయిత మరయు మనం 
ఫర్ మారు్ వయూవస్థాపకులు శ్రీ హర్వర్న్ వ్రాసిన “మిత్రమా! 
మేలుకో ఒక భారతీయుడ్ కలం” అనే పుసతుకానికి ఆవిష్కరంచిన 
జనసేన పార్టీ యువ నాయకులు టి.విజయ్ కుమార్. అనంతరం 
మాటాలాడుతూ యువతను ఆలోచింప చేసే విధంగా పుసతుకానిని 
రచించిన శ్రీ హర్వర్న్ ని జనసేన నాయకులు టి.విజయ్ కుమార్ 
అభినందంచారు. అనంతరం యువ రచయితను సత్కరంచడం 
జరగింద.

జనసేన పార్టి ఆధ్వర్యింలో పొట్టిదొరపాలింలో 
ముగు్గల పోటీలు

శతఘ్ని న్యూస్:పొటిటీదొరపాల్ంలో సంక్ంతి సందర్ంగా జనసేన 
పార్టీ ఆధ్వరయూంలో రామాలయం దగ్గర ముగు్గల పోటీలు జరగాయి. 
మదటి బహుమతి 2000/- విలువగల వండ్ గినెని రండు 
తుల్లు, రండవ బహుమతి 1500/- విలువగల గల కుక్కర్, 
మూడవ బహుమతి 1000/- రూపాయలు విలువగల ఇస్త్రీ పెట్టీ 
బహుకరంచడం జరగింద.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

ఉత్తరంధ్ర జనసేన త్రిసభయూ కమిటీ సభ్యూలు శ్రీ ముత్్త 
శశిధర్ ను కలిసిన ఎచ్చెర్ల నియోజకవర్గ నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉతతురాంధ్ర జనసేన పార్టీ సంస్థాగత త్రిసభయూ కమిటీ సభుయూలుగా నియమితులై 
మటటీమదటి స్రగా రాజాం విచేచేసిన శ్రీ ముత్తు శశిధర్ ని ఎచెచేరలా నియోజకవర్గ నాయకురాలు 
శ్రీమతి సయయూద్ కాంతిశ్రీ, రాష్ట్ర కారయూక్రమాల నిర్వహణ జాయింట్ కోఆరడినేటర్ డా.విశ్వక్షేణ్ 
మరాయూద పూర్వకంగా కలవడం జరగింద. ఈ కారయూక్రమంలో నియోజకవర్గంలో MPTC గా 
పోటీ చేసిన అభయూరు్లు, సర్ంచ్ లు కూడా కలవడం జరగింద. ఈ కారయూక్రమంలో నాయకులు 
మధుబాబు, దుర్గరావు, బాబాజీ, స్రయూ, సందీప్, రాజారమేష్, లక్ష్మినాయుడు, శంకర్ జనసేన 
కారయూకరతులు సతయూ, పవన్ కళ్యూణ్, నాని, తిరు, సంతోష్, వేణు, జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

జనసేన ఆధ్వరయూంలో చంద్రగిరలో సంక్ంతి సంబరలు
శతఘ్ని న్యూస్: చితూతురు జిల్లాలోని చంద్రగిర 
నియోజకవర్గంలో శనివారం మన సంస్కృతికి అద్దంపటేటీల్, 
సంక్ంతి పండుగకు అసలైన నిర్వచనంల్ జరగిన 
గొబ్్మమాలు ఆట-పాటలతో ఆహాలాదకరంగా ప్రజలతో 
భోగి పండుగ జరుపుకోవడం జరగింద. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

ధర్మవరం జనసేన పార్టీ కారయూలయంలో సంక్ంతి సంబరలు
శతఘ్ని న్యూస్: మకర సంక్ంతి పండుగ సందర్ంగా ధరమావరం నందు జనసేన పార్టీ 
కారాయూలయంలో సంక్ంతి సంబరాలు చిలకం మధుస్దన్ రడ్డి దంపతుల సమక్షంలో 
పార్టీ నాయకులు, కారయూకరతుల మధయూ చాల్ ఘనంగా నిర్వహంచబడాడియి. ఈ కారయూక్రమంలో 
హందూపురం నియోజకవర్గం ఇంచార్జ్ ఆకుల రమేష్, జిల్లా ప్రధాన కారయూదరశి గొటూలారు దాసర 
రామాంజనేయులు, మత్స్యకార వికాస విభాగం రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరశి బ్సతు శ్రీనివాస్లు, చేనేత 
రాష్ట్ర ఉపాధయూక్షుడు జింక అంబర్ష్, అడడిగిర శాయూమ్ కుమార్, మండల అధయూక్షులు పురంశెటిటీ రవి, 
గుర్ం జయచంద్ర, నాగ స్ధాకర్ రడ్డి, చంద్రబాబు నాయుడు, జిల్లా సంయుకతు కారయూదరుశిలు 
దూద జయ రామాంజనేయులు, ఝ్.మధు, మరయు నాయుడు నాయక్, పేరూరు శ్రీనివాస్లు, 
కొటికి రామాంజి, గొటలారు జీవి, కడపల స్ధాకర్ రడ్డి, టోపీ, బండలా చంద్రశేఖర్, రాజ్ ప్రకాష్, 
చింతకాయల రాజేష్, భగవాన్, రామ్ చరణ్ మరయు వడ్డి రవి తదతరులు పాల్్గనానిరు.
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