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స్టాలిన్ కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు 
తెలిపిన జనసేనాని

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె.స్టాలిన్ కి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకంక్షలు. సంపూర్ణ 

ఆయురారోగ్్యలతో మరిన్ని వేడుకలు చేసుకోవాలన్ కోరుకంటునానిను. పాలన అంటే పథకల 

పేరులు మార్చడం కదు… ప్రజాక్షేమం, అభివృదిధి ప్రధానం అనే మీ ఆలోచన విధానం సర్వదా 

ప్రశంసనీయం. ఇదే రీతిలో మరిన్ని ఉత్తమ న్ర్ణయాలతో ముందుకు వెళ్లులన్ మనస్ఫూరి్తగ్ 

ఆకంక్షిసు్తనానినన్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ అనానిరు.

కర్యకర్తలకు అాండగా ఉాండే పార్టా జనసేన ఒక్కటే

శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన మాత్రమే కర్యకర్తలకు పూరి్తస్థాయిలో అండగ్ 
ఉంటుందన్ పారీటా రాష్ట్ర కర్యదరిశి, పీఏసీ సభ్్యలు పాలవలస యశస్్వ 
పేర్కొనానిరు. అందుకే క్రియాశీలక కర్యకర్తలకు ఐదు లక్షల రూపాయల ప్రమాద 
బీమా అందిసు్తననిటుటా వివరించారు. కత్తవలస జంక్షన్ లో మంగళవారం 
పారీటా నాయకులు గొరపలిలు రవికుమార్, గొరపలిలు చినబాబు ఆధ్వర్యంలో 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కర్యక్రమం న్ర్వహంచారు. పారీటా కర్యకర్తలకు 
ఐదు లక్షల రూపాయలు విలువ చేసే ప్రమాద బీమాతో కూడిన క్రియాశీలక 
సభ్యత్్వన్ని నమోదు చేశారు. ఈ సందర్ంగ్ యశస్్వన్ మాట్లుడుతూ 
కర్యకర్తలకు ప్రాధాన్యత ఇచే్చ పారీటా కనుకే ఇకకొడ అందరినీ జనసైన్కులుగ్ 
సంబోధిస్్తమన్ పేర్కొనానిరు. త్వరలో క్రియాశీలక జనసైన్కులందరికీ 
సభ్యత్వం పూరి్త చేస్్తమనానిరు. న్యోజకవర్గ నాయకులు వబ్బిన సతి్తబాబు, 
వబ్బిన సనా్యస్నాయుడు, సేనాపతి కండలరావు మాట్లుడుతూ.. క్షేత్రస్థాయిలో 

పారీటా బలోపేత్న్కి చర్యలు చేపడుతుననిటుటా వివరించారు. జనసైన్కులంత్ కషటాపడి పన్ చేయాలన్ పిలుపున్చా్చరు. ఈ కర్యక్రమంలో వేపాడ జెడ్.పి.టీ.సీ 
అభ్యరిథా సుంకరి అపాపారావు, పారీటా పారలుమంటరీ కమిటీ సభ్్యలు మలులువలస శ్రీను, జొననిపలిలు సతి్తబాబు, కత్తవలస మేజర్ పంచాయతీ వారుడు మంబర్ గ్లి 
అపాపారావు, కత్తవలస ఎంపీటీసీ అభ్యరిథా నకకొరాజు సతీష్, న్యోజకవర్గ నాయకులు పెదిరెడలు రాజశేఖర్, నాయకులు గురజాడ వెంకటేష్, శ్రీన్వాస రాజు, 
లింగ్ల హరీష్, పెంటకోట శ్రీను, గుమ్మడి వెంకటరావు, బొడుడు రాంబాబు, ముచ్చకరలు శ్రీను, ఇరోతి బాబూరావు, ఇరోతి శివాజీ, ఉగ్్గన నాగరాజు, తూరిబ్లిలు 
రాము, ఇలలుపు సంతోష్, జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ఉపిపినవలస గ్రామాంలో జనసైనికుల సమావేశాం
శతఘ్ని న్్యస్: ఆమదాలవలస న్యోజవర్గంలో, ఉపిపానవలస గ్రామంలో జనసైన్కులతో, 
క్రియాశీలక సభ్యత్వం గురించి మరియు జనసేన పారీటాన్ ఏ విధంగ్ బలోపేతం చేయాలి, 
లంటి చాల విషయాల మీద, సుమారు గంట పాటు చరి్చంచడం జరిగ్ంది. ఇంతటి 
మంచి కర్యక్రమంలో పాల్్గన్, చాల మంచి సలహాలు, స్చనలు ఇచి్చనందుకు 
మన ఉపిపానవలస జనసేన పారీటా టీం జనసైన్కులు అందరికీ కూడా పేరుపేరునా, 
హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు తెలియజేయడం జరిగ్ంది. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు, మల్లుశ్వరరావు కోరుకండ, ఎంపీటీసీ విక్రమ్, కలలు జయరాం మరియు 
జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

కనుపూరు గ్రామాంలో జనసేన కర్యకర్తల సమావేశాం
శతఘ్ని న్్యస్:  రాజానగరం 
న్యోజకవర్గం, కోరుకండ మండలం, 
కనుపూరు గ్రామంలో జనసేన కర్యకర్తల 
సమావేశం ఏరాపాటు చేయడం జరిగ్ంది. 
పెద్దలు రాజానగరం న్యోజకవర్గ 
జనసేన పారీటా ఇంచారిజి మేడా గురుదత్త 
ప్రస్ద్ ఆధ్వర్యంలో క్రియాశీలక 
సభ్యత్వం కిటులు పంపిణీ చేయడం 
జరిగ్ంది. ఈ కర్యక్రమం ముఖ్య ఉదే్దశం 
జనసేన పారీటాన్ గ్రామాలోలు ఏ విధంగ్ 
బలోపేతం చేయాలి. జనసేన అధినేత 

పవన్ కళ్్యణ్ స్దాధింత్లు ప్రజలకు ఎల తెలియపరచాలి అనే దాన్ గురించి, అలగే 
క్రియాశీలక సభ్యత్వం గురించి, దాన్ వలన కలిగే ప్రయోజనాలు గురించి వివరించడం 
జరిగ్ంది. ఈ కర్యక్రమంలో ముఖ్య నాయకులు, కోరుకండ మండల అధ్యక్షుడు 
మండపాక శ్రీను, మండల ఉపాధ్యక్షులు, ముకకొ రాంబాబు, కనుపూరు గ్రామ పారీటా 
జనసేన నాయకులు, కర్రీ దొరబాబు, మారిశెటిటా త్రిమూరు్తలు, వెలిశెటిటా రామచంద్రరావు, 
జనసేన వీరమహళలు మరియు జనసైన్కులు పెద్ద ఎతు్తన పాల్్గనానిరు.

విలేకరులపై దాడి చేయడాం గర్హమైన చర్య: మాందపాటి దుర్గార్వు

శతఘ్ని న్్యస్: గుంటూరు జిలలు 
పిడుగురాళలు పటటాణ వాస్ గోపిశెటిటా 
మల్లుశ్వరి మహాన్్యస్ రిపోరటార్ 
గ్ విధులు న్ర్వహసు్తనానిరు. 
అధికర పారీటా ఎన్ని ఇబబిందులు 
గురిచేసు్తనని న్షపాక్షపాతంగ్ 
ఉంటూ ప్రజా సమస్యలను 
వెలుగులోకి తెసు్తనానిరు. 
ఆడవారు ఈ వృతి్తలో కోస్గడం 

చాల కషటాం కనీ మొకకొవోన్ ధైర్యంతో జరనిలిస్టా గ్ ముందుకుస్గుతు న్జాన్ని న్ర్యంగ్ 
బయట ప్రపంచాన్కి చాటుతునానిరు. ఈ క్రమంలోనే కంత మంది దుండగులు న్నని రాత్రి 
మల్లుశ్వరికి చందిన ది్వచక్రవాహనం స్కొటీ పై పెట్రోల్ పోస్ న్పపాంటించి వాహనాన్ని దగధిం 
చేశారు. ది్వచక్రవాహనం పూరి్తగ్ దగ్దమయి్యంది. ఇటువంటి కక్షపూరితమైన చర్యలన్ తీవ్ంగ్ 
ఖండిసు్తనానిమన్ దీన్పై పూరి్త విచారణ చేస్ దుండగుల పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలన్ పోల్సు 
వారిన్ కోరుతునానిమన్ ఆమకి రక్షణ కలిపాంచవలస్ందిగ్ జనసేనపారీటా తరపున డిమాండ్ 
చేసు్తనానిమన్ జనసేనపారీటా దాచేపలిలు మండల అధ్యక్షులు మందపాటి దురా్గరావు అనానిరు.

భీమాలా నాయక్ సినిమా దెబ్బకు 
తాడేపలిలా నివాసాం బెదిరాంది

శతఘ్ని న్్యస్: అనంతపురం, రాష్ట్ర 
మంత్రివరు్యలు కీరి్తశేషులు గౌతమ్ రెడిడు జిఓ 
మరణంచారు సంత్పదినాలు కబటిటా జిఓ 
ఇవ్వల్క పోయాము. పవన్ కళ్్యణ్ గ్రె 
స్న్మాన్ పోస్టా పోన్ చేసుకోవాలి్సందన్ 
కంతమంది (సనానిస్) మంత్రులు కటలు 
కుకకొలగ్ మొరుగుతునానిరు. మీరు ఎన్ని కథలు 
చపిపానా ప్రజలు నమే్మ పరిస్థాతిలో ల్రు. మొత్్తన్కి 
భీమాలు నాయక్ స్న్మా దెబబికు త్డేపలిలు న్వాసం 
బెదిరింది. కత్త జిఓ ఇచే్చవరకు పాత జిఓను అమలు చేయాలన్ కోరుటా సపాషటాంగ్ 
చపిపానపపాటికీ… భీమాలు నాయక్ స్న్మా విషయంలో కక్ష స్ధింపుగ్ నీచంగ్ 
ప్రవరి్తంచడం దారుణం. ఇపపాటికైనా రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం తమ తపుపాను తెలుసుకన్ 
హందాగ్ వ్యవహరిసు్తందన్ ఆశిసు్తనానిమన్ అనంతపురం జిలలు జనసేన 
ఉపాధ్యక్షులు, లయర్ కుంటిమది్ద జయరాం రెడిడు అనానిరు.

అనాంతపురాం జనసేనలోకి పలువుర చేరక

*స్దరంగ్ ఆహా్వన్ంచిన నగర అధ్యక్షులు పొదిలి బాబురావు
*జిలలు అధ్యక్షులు శ్రీ టి.స్.వరుణ్ నాయకత్వం బలపరుస్్తం

శతఘ్ని న్్యస్: అనంతపురం, పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను ప్రజలోలుకి 
తీసుకువెళ్్త జనసేన పారీటా పటిషటాత కోసం విశేష కృషి చేసు్తనని జనసేన జిలలు 
అధ్యక్షులు టి.స్.వరుణ్ నాయకత్్వన్ని బలపరుస్్తమన్ న్తనంగ్ పారీటాలోకి 
చేరిన యువత పేర్కొనానిరు. మంగళవారం సప్తగ్రి సరికొల్ లో జనసేన పారీటా 
కరా్యలయంలో నగరంలో పలు డివిజనలుకు చందిన యువత నగర అధ్యక్షులు 
పొదిలి బాబురావు ఆధ్వర్యంలో పారీటాలోకి చేరారు. యువత నేడు జనసేన 
పారీటాలోకి చేరారన్ పేర్కొనానిరు. పారీటాలో చేరిన వారిలో హరి, లోకేష్, ప్రత్ప్, 
రాజేష్, రంజిత్ కుమార్, శివ, రఘు తదితరులు ఉనానిరు. ఈ కర్యక్రమంలో 
రాపా్తడు ఇంచార్జి స్కే పవన్ కుమార్, ప్రధాన కర్యదరిశి నాగేంద్ర, నాయకులు 
మరియు జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

మహిళా విలేఖరపై దాడి చేయడాం 
పిరకిపాంద చర్య: గాదె వాంకటేశ్వరర్వు

శతఘ్ని న్్యస్: గుంటూరు, ప్రజలు 
151 మంది ఎమ్మల్్యలను గెలిపించి 
అధికరమిసే్త… మీరు చివరకు రాష్ట్రంలో 
శాంతి భద్రతలు కపాడల్న్ స్థాతికి 
పరిపాలన దిగజారిందన్ గుంటూరు 
జిలలు జనసేన పారీటా అధ్యక్షుడు గ్దె 
వెంకటేశ్వరరావు అనానిరు. పిడుగురాళలు 
పటటాణాన్కి చందిన మహళ విల్ఖరి 

మల్లుశ్వరి పై దాడికి దిగడం. ది్వచక్రవాహనంపై పెట్రోల్ పోస్ న్పపాటించి 
వాహనాన్ని దగధిం చేయడం అమనుషమన్ అనానిరు. పలనిడు ప్రాంతంలో 
అనేక ప్రజా సమస్యలన్ బయటకు తెచి్చ వాటి పరిష్కొరాన్కి కోసం పన్చేసు్తనని 
మహళ పై కక్ష కటిటా ఈ విధంగ్ చేయడం స్గు్గమాలిన చర్యగ్ అభివరి్ణంచారు. 
దుండగులు ఎవరైనా గ్న్ వారిన్ తక్షణమే పటుటాకన్ తీవ్ంగ్ శిక్షించాలన్ 
ఎసీపాన్ కోరారు. జనసేన పారీటా మల్లుశ్వరి కుటుంబాన్కి అండగ్ ఉంటుందన్ 
చపాపారు. ఇపపాటికైనా అధికర పారీటా నాయకులు బాధ్యతతో వ్యవహరించాలన్ 
ల్కపోతే త్రివ్ పరిణామాలు ఉంట్యన్ హెచ్చరించారు. భవిష్యతు్తలో 
మల్లుశ్వరిపై దాడులు జరిగ్తే దాన్కి అధికర పారీటాదే బాధ్యతన్ అనానిరు. 
స్థాన్కంగ్ ఉండే జనసేన పారీటా మండల అధ్యక్షులు మల్లుశ్వరి కుటుంబాన్కి 
అండగ్ ఉంట్రన్ చపాపారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన పిాంఛన్ కర్యక్రమాం
శతఘ్ని న్్యస్: కదిరి న్యోజకవర్గం, బాలసముద్రం గ్రామంలో ఉనని పేద వారిన్ గురి్తంచి 
వారికి చిరు స్యంగ్ ప్రభ్త్వం నుండి వారికి పింఛన్ వచే్చ వరకూ జనసేన పింఛన్ ఇవ్వడం 
జరుగుతుంది. ఈ పింఛన్ కర్యక్రమంలో రెడ్డుమ్మ, స్లెమ్మ, లక్షష్మమ్మ, కులలుయపపా మరియు చాంద్ 
బాష్ ఈ ఐదుగురికి 310 రూ..చొపుపాన పింఛన్ ఇవ్వడం జరిగ్ంది. ఈ కర్యక్రమంలో శ్రీనాథ్, 
కల్ష, అన్ల్, నవీన్, కిరణ్, వెంకీ, అర్షద్, మస్్తన్, సోము పాల్్గనానిరు. ఈ కర్యక్రమంలో 
భాగంగ్ జనసేనపారీటా ఎం.పీ.టీ.సీ అమర్ కరి్తకేయ మాట్లుడుతూ.. జనసేనపారీటా స్దాధింత్లు, 
పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను ప్రజలోలుకి తీసుకెళ్్దం మరియు ఆయన మనపై పెటుటాకునని నమ్మకన్ని 
న్లుపుకుందాం అన్ అనానిరు.

మహాటీవీ రపోరటార్ వాహనానిని దగ్ాం చేసిన ఘటనను 
తీవ్ాంగా ఖాండిాంచిన జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్: పిడుగురాళలు పటటాణాన్కి చందిన మహా టీవీ 
రిపోరటార్ గోపిశెటిటా మల్లుశ్వరి ది్వచక్ర వాహనాన్ని అర్దరాత్రి 
గురు్తతెలియన్ దుండగులు దగధిం చేస్న ఘటనను తీవ్ంగ్ 
ఖండిసు్తనానిమన్, జనసేన జిలలు కర్యదరిశి కటికం అంకరావు 
అనానిరు. స్థాన్క శాసనసభ్్యలు కసు మహేష్ రెడిడు ఘటనపై 
సపాందిస్్త, పోల్సు వారిన్ సమగ్ర విచారణ జరిపి, న్ందితులిని 
వెంటనే అరెసుటా చేయమన్ ఆయన ఆదేశాలు ఇవా్వలి కనీ, జనసేన 

చేస్ ఉండొచ్్చ, బ్జెపి చేస్ ఉండొచ్్చ అన్ మాట్లుడడం సరైన పదధితి కదనానిరు. ఆయన వా్యఖ్యలను 
మేము ఖండిసు్తనానిమనానిరు. సమాజంలో జరిగే మంచినైనా, చడునైనా, న్జాన్ని న్షపాక్షపాతంగ్ 
ప్రభ్త్వం దృషిటాకి తీసుకువెళ్లు సమస్యల పరిష్కొరంలో ప్రముఖ పాత్ర వహంచే, మీడియా వ్యకు్తలపై, 
కక్షస్ధింపు చర్యలకు పాలపాడడం దారుణమన్, ఆయన అనానిరు. జనసేన పారీటా తరుపున ఆమకు 
అండగ్ ఉంట్మన్ ఆయన తెలియజేస్రు. మీడియా వ్యకు్తలపై ఇలంటి దుశ్చర్యలకు పాలపాడే 
వ్యకు్తలను, వెంటనే సమగ్ర విచారణ జరిపి, దుండగులను తగ్న విధంగ్ శిక్షించి, ప్రజాస్్వమ్య 
విలువలను కపాడి, ఇకపై మీడియా వ్యకు్తలపై ఇలంటి సంఘటనలు జరగకుండా తగ్న 
చర్యలు తీసుకనవలస్ందిగ్, మహాటివి రిపోరటార్ కు రక్షణ కలిపాంచవలస్ందిగ్, పోల్స్ వారిన్ 
కోరుచ్నానిమన్ ఆయన తెలిపారు.

ర్మవరపాపిడు గ్రామాంలో జనసేన క్రియాశీల సభ్యత్వ కర్యక్రమాం

శతఘ్ని న్్యస్: కృష్్ణ జిలలు, గననివరం న్యోజకవర్గం, రామవరపాపాడు గ్రామంలో కృష్ణ జిలలు 
జనసేన పారీటా అద్యక్షులు బండ్రెడిడు రామకృష్ణ ముఖ్య అతిధిగ్ క్రియాశీల సభ్యత్వ కర్యక్రమం 
జరిగ్ంది. కృష్ణ జిలలు జనసేన పారీటా అద్యక్షులు బండ్రెడిడు రామకృష్ణ మాట్లుడుతూ… జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ ప్రవేశ పెటిటాన క్రియాశీల సభ్యత్వం యొకకొ ముఖ్య ఉదే్దస్యం మరియు దాన్ వలన 
కలిగే ప్రయోజనాలను గురించి వివరించడం జరిగ్ంది. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు, 
వీరమహళలు మరియు జనసైన్కులు పాల్్గనడం జరిగ్ంది.

భీమ్లా నాయక్ విజయోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్్యస్: హందూపురంలో మంగళవారం పవన్ కళ్్యణ్ నటించిన 
భీమాలు నాయక్ స్న్మా విజయవంతం అయిన సందర్ంగ్ స్న్మా 
ప్రదరిశిసు్తనని థియేటర్్స (విషు్ణ, శ్రీన్వాస)లో కేక్ కటింగ్ చేస్, థియేటర్ 
యజమాన్ శ్రీధర్ బాబున్ సనా్మన్ంచి, థియేటర్ లో పన్చేసు్తనని 25 
మంది కరి్మకులకు జనసేన పారీటా హందూపురం మండల అధ్యక్షుడు 
చక్రవరి్త ఆధ్వర్యంలో, జనసేన పారీటా హందూపురం న్యోజకవర్గ ఇన్ ఛార్జి 
ఆకుల ఉమేష్ ముఖ్య అతిథిగ్ న్త్్యవసర సరుకుల పంపిణ కర్యక్రమం 
ఘనంగ్ జరిగ్ంది. ఈ కర్యక్రమంలో జిలలు సంయుక్త కర్యదరిశి 
కలలుకుంట శేఖర్, గ్జుల నగభూషన్, వెంకట చలపతి, ప్రభ్దాస్, నరేష్, 
శ్రీన్వాసులు, రామంజి, మనోహర్, లింగరాజు, మారుతి, హనుమంతు, 
గోపి, మౌలినాథ్, శ్రీన్ధి, ప్రశాంత్, వీర మహళ మణ ప్రియ తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

మ్డుగులలో జనసేన పార్టీలో చేరికలు
శతఘ్ని న్్యస్: మాడుగుల న్యోజకవర్గం, మాడుగుల మండలం, 
వీరవిలిలు అగ్రహారం గ్రామంలో మహా శివరాత్రి పర్వదినాన వీరవిల్లు 
అగ్రహారం గ్రామ యువకులు మొగ్్గ శ్రీన్వాస్ మరియు మొగ్్గ దివాకర్ 
లను మాడుగుల న్యోజకవర్గ జనసేన పారీటా నాయకులు గుమ్మడి 
శ్రీరామ్ గ్రి చేతుల మీదుగ్ జనసేన పారీటా కండువా కపిపా స్దరంగ్ 
పారీటా లోకి ఆహా్వన్ంచారు. ముందుగ్ వారికి పారీటా యొకకొ స్దాధింత్లను 
మరియు క్రియాశీలక సభ్యత్వం తీసుకోవడం వలలు కలిగే ప్రయోజనాలను, 
అధికర పారీటా వైఫల్యలను మరియు పారీటా అధినేత కణదెల పవన్ కళ్్యణ్ 
ముఖ్యమంత్రి ఐతే జరగబోయే పరిపాలన ఎల ఉంటుందో కళ్ళకు 
కటిటానటులు వివరించి.. పారీటా బలోపేత్న్కి తమవంతు కృషి చేయాలన్ చపిపా 
వారినీ జనసేన పారీటా లోకి ఆహా్వన్ంచారు. ఈ కర్యక్రమంలో మాడుగుల 
న్యోజకవర్గ వీర మహళ గుమ్మడి రేవతి, మాడుగుల మండల పరిధిలోన్ 
గల జనసైన్కులు మరియు వీరవిలిలు అగ్రహారం గ్రామ జన సైన్కులు 
పాల్్గనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


బుధవారం, 02 మార్చి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పెద్ద కోటిపలిలా గ్రామాంలో జనసేన ఆధ్వర్యాంలో భకు్తలకు 
మజ్జిగ పాంపిణి

శతఘ్ని న్్యస్: పాలకండ మండలం, 
పెద్ద కోటిపలిలు గ్రామంలో వెలస్న 
శ్రీ శ్రీ శ్రీ ఉమా కత్్యయన్ సహత 
విశే్వశ్వర స్్వమి 54వ వారి్షక 
మహోత్సవాల సందర్ంగ్ మారి్చ 1వ 
త్రీఖున పాలకండ న్యోజకవర్గ 
జనసేన నాయకులు గరా్న 
సతి్తబాబు ఆధ్వర్యంలో మహాశివరాత్రి 
మహోత్సవాల సందర్ంగ్ ఆలయ 
దరశినాన్కి వచి్చన భకు్తలకు ఉచిత 

త్రాగునీరు, మజిజిగ, కూల్ డ్ంక్్స, శాన్టైజేషన్ మరియు మాసుకొలు పంపిణ చయ్యడం జరిగ్ంది. 
ఈ కర్యక్రమంలో పెద్ద కోటిపలిలు, ఎల్.ఎల్ పురం, భాస్రు, రాజపేట, అరథాలి, మరియు పథ్మపురం 
జనసైన్కులు, గ్రామ ప్రజలు పాల్్గనానిరు.

మహాశివర్త్రి వేడుకలోలా కాందుల దుర్గాష్
శతఘ్ని న్్యస్:  తూరుపాగోదావరి జిలలు, మహా శివరాత్రి సందర్ంగ్ 
జనసేన పారీటా జిలలు అధ్యక్షులు కందుల దురే్గష్ కడియపులంక 
ఆంజనేయ స్్వమిన్, శివాలయాన్ని దరిశించ్కున్ అనంతరం 
అననిదాన కర్యక్రమంలో పాల్్గనడం జరిగ్ంది. ఈ కర్యక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైన్కులు 
పాల్్గనడం జరిగ్ంది.

శ్రీశ్రీశ్రీ కుకు్కటేశ్వర స్్వమి వారని దర్శాంచుకునని 
పిఠాపురాం జనసేన పార్టా ఇాంచారజి 

శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమార
శతఘ్ని న్్యస్: తూరుపాగోదావరి జిలలు పిఠాపురం న్యోజకవర్గం జనసేన పారీటా ఇంచార్జి 
శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి మంగళవారం మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్ంగ్ 
జనసైన్కులు, నాయకులతో కలిస్ పిఠాపురంలో శ్రీశ్రీశ్రీ ఉమా కుకుకొటేశ్వర స్్వమి 
వారిన్ 10వ శకి్త పీఠం శ్రీ పురుహూతిక అమ్మవారిన్ దరిశించ్కున్ అకకొడ అననిదాన 
కర్యక్రమంలో పాల్్గనడం జరిగ్ంది. ఈ సందర్ంగ్ శేషుకుమారి మాట్లుడుతూ… 
మా అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పారీటా పెద్దలు తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలు జనసైన్కులు 
వీరమహళలు సుఖశాంతులతో ఆయురారోగ్్యలతో ఉండాలన్ మనస్పారి్తగ్ 
కోరుకుంటూ ప్రతే్యక పూజలు న్ర్వహంచి దేవున్ అలగే ప్రతి ఒకకొరికి శివయ్య 
దీవెనలు ఉండాలన్ పిఠాపురం శ్రీ కుకుకొటేశ్వర స్్వమి క్షేత్రము, కశీ విశ్వనాధున్ 
క్షేత్రము, కోటిపలిలు శివ క్షేత్రం, దాక్షారామం భీమేశ్వర క్షేత్రం, శ్రీశైలం, మలిలుకరుజిన 
స్్వమి క్షేత్రం, వివిధ పుణ్యక్షేత్రాలను దరిశించ్కునే, భకు్తలు, మహళలు, ప్రజలంత్ 
దేవ దేవున్ దివ్య ఆశీసు్సలుతో సంతోషంగ్ వరిధిలలులన్ ప్రజలు, జనసైన్కులు, జిలలు 
కర్యదరుశిలు, న్యోజకవర్గ ఇనా్చరిజిలు అంత్ క్షేమంగ్ ఉండాలన్ కోరుకునానిరు. 
ఈ కర్యక్రమంలో.. జనసేన పారీటా నాయకులు పుణ్యమంతుల బాబురావు(మూరి్త), 
గొలలుప్రోలు మండల ప్రెస్డ్ంట్ అమరాది వలిలు రామకృష్ణ, కందరాడ ఎంపీటీసీ 
పిలలు సునీత(పిలలు దినేష్), బుర్రా స్ర్య ప్రకష్, చీకోలు రాజశేఖర్, మేళం బాబ్, 
వేణం, సురేష్, దేవా, రాము, నలలుడి ప్రస్ద్, చినానిరి, కంద సోమరాజు తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

మహశివర్త్రి సాందర్ాంగా 
జనసేన ప్రభ

శతఘ్ని న్్యస్: గుండవరం గ్రామంలో 
మహశివరాత్రి సందర్ంగ్ గ్రామంలో జనసేన పారీటా 
కర్యకర్తలు ఏరాపాటు చేస్న గ్రామ ప్రభను జనసేన 
పారిటా రాష్ట్ర కర్యదరిశి వడ్రాణం మారకొండేయ బాబు 
కబబిరికయ కటిటా ప్రారంభించారు అనంతరం 
గ్రామ ప్రజలు ఏరాపాటు చేస్న కోలటంను కూడా 
ప్రారంభించారు ప్రభను నారాకోడూరుకి గ్రామ 
ప్రజల సహకరం తోటి ఘనంగ్ బయలుదేరింది. 
ఈ కర్యక్రమంలో జిలలు ప్రధాన కర్యదరిశి ఉపుపా 
వెంకట రత్తయ్య, స్న్యర్ నాయకులు గ్దె 

లక్షష్మణరావు కరుమంచి కోటేశ్వరరావు, స్థాన్క గుండవరం జనసేన పారీటా నాయకులు 
నాగబాబు ఆధ్వర్యంలో శేఖర్ బాబు బాలజీ, శ్రీన్వాస్ వెంకటేశ్వరులు, చేబ్రోలు 
జనసేన పారిటా నాయకులు నారిశెటిటా కృష్ణయ్య, మరియు గ్రామ పెద్దలు వీరమహళలు, 
యువకులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

పితాని బాలకృష్ణ ఆధ్వర్యాంలో జనసేన 
పార్టాలో చేరన నాతి నాగేశ్వరర్వు

శతఘ్ని న్్యస్: మంగళవారం రాష్ట్ర 
జనసేన పారీటా రాజకీయ వ్యవహారాల 
కమిటీ సభ్్యలు, ముమి్మడివరం 
న్యోజకవర్గ ఇన్ ఛార్జి పిత్న్ బాలకృష్ణ 
మరియు అయినవిలిలు మండలం జనసేన 
పారీటా అధ్యక్షులు గుర్రాల రాంబాబు 

ఆధ్వర్యంలో ముమి్మడివరం మండలం, త్నే లంక గ్రామసు్తలు నాతి నాగేశ్వరరావు 
వై.ఎస్.ఆర్ పారీటాకి, పదవికి రాజీనామా చేస్ జనసేన పారీటా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆశయాలు స్దాధింత్లు నచి్చ మంగళవారం జనసేన పారీటా లో జాయిన్ అవ్వటం 
జరిగ్ంది. వీరి వెంట కండు కుదురు గ్రామసు్తడు పెటటా విషు్ణ ప్రస్ద్ కూడా.. జాయిన్ 
అవ్వడం జరిగ్ంది. ఇరువురికి బాలకృష్ణ జనసేన పారీటా కండువాలు కపిపా ఆహా్వన్ంచడం 
జరిగ్ంది. నాగేశ్వరరావు మాట్లుడుతూ రాబోయేది జనసేన పారీటా ప్రభ్త్వమన్ 
ముమ్మడివరం న్యోజకవర్గంలో అత్యధిక సంఖ్యలో మా ఎసీ్స సోదరులు జాయిన్ 
అవ్వడం జరుగుతుందన్ బాలకృష్ణ జనసేన పారీటా విజయాన్కి కృషి చేస్్తమన్ హామీ 
ఇచా్చరు.

శివరాత్రి వేడుకలలో పోలిశెట్టీ
శతఘ్ని న్్యస్: రామచంద్రపురం, మహాశివరాత్రి 
సందర్ంగ్ రామచంద్రపురం న్యోజకవర్గం 
గంగవరం మండలం కోటిపలిలు సోమేశ్వరస్్వమి, 
ద్రాక్షారామం భీమేశ్వరస్్వమి, జగనానియకులపాలెం 
గ్రామాలలో గల శివాలయాలకు రామచంద్రపురం 
న్యోజకవర్గం జనసేన పారీటా ఇంచార్జి పోలిశెటిటా 
చంద్రశేఖర్ వెళ్లు స్్వమివారిన్ దరిశించ్కోవడం 
జరిగ్ంది. జనసేన నాయకులు జనసైన్కులు ఏరాపాటు 
చేస్న కూల్ డ్ంక్్స మజిజిగ పంపిణీల కర్యక్రమాన్కి 
మరియు రామచంద్రపురం పటటాణము లరీ యూన్యన్ 
ఆఫీసు దగ్గర ఏరాపాటు చేస్న అననిదాన కర్యక్రమంలో 

పాల్్గనడం జరిగ్ంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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జనసేన పారటా తరపున భకు్తలకు మజ్జిగ పాంపిణి

శతఘ్ని న్్యస్  ఉమ్మడి వరంగల్ జిలలు ఇన్ ఛార్జి ఆకుల సుమన్ ఆదేశాల మేరకు, గ్రేటర్ 
వరంగల్ అధ్యక్షులు బైరి వంశీ కృష్ణ ఆధ్వర్యంలో శివరాత్రి పర్వదినం సందరబింగ్ శ్రీ 
మటుటా రామలింగేశ్వర స్్వమి దరశినముకు వచి్చన భకు్తలకు 450 ల్టరలు మజిజిగ పంపిణ 
చేయడం జరిగ్ంది. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన జిలలు నాయకులు జనుని ప్రవీణ్, వసుకొల 
న్ఖిల్ చోప్రా, కన్నిబోయిన రాజు, ఇలలుందుల రాజు, యాదవ్, నవీన్, రోహన్, రామ 
కృష్ణ, సంతోష్, మనోజ్, రాజేష్, రవి తేజ, ఘాన్, అఖిల్, బంటి, వినయ్ కరీ్తక్ మరియు 
కర్యకర్తలు పాల్్గనానిరు.

జనసేన నేతలు అనని ప్రస్దాం వితరణ

శతఘ్ని న్్యస్: తూరుపాగోదావరి, 
మహాశివరాత్రి పవిత్రమైన పర్వదినం 
సందరబింగ్ పవన్ కళ్్యణ్ సేవ ట్రస్టా 
దా్వరాపలుచోటలు అననిప్రస్దం వితరణ 
చేస్రు. చిందాడ గరువు జనసేన 
ఎం.పి.టి.స్ మోటురి  కనకదుర్గ, పవన్ 
కళ్్యణ్ సేవాట్రస్టా నేత, మోటూరి 
వెంకటేశ్వరరావు ధన సహాయంతో 
అమలపురం పటటాణంలో పలు 
ప్రాంత్లోలు అననిప్రస్దం వితరణ 
కర్యక్రమం న్ర్వహంచారు.

శ్రీ సిద్భైరవేశ్వర ఆలయాంలో మహాశివర్త్రి వేడుకలు
శతఘ్ని న్్యస్: గ్ద్దలూరు న్యోజకవర్గంలోన్ 
కమరోలు మండలం దామరలు చరువు వద్ద 
వెలస్న శ్రీ స్దధిభైరవేశ్వర ఆలయంలో 
మహాశివరాత్రి సందర్ంగ్ 1/3/2022 
రాత్రి జాగ్రం భకి్త గీత్ల కచేరి 
స్్వమివారికి అర్చన అభిషేకలు లింగోద్వ 
కలంలో జరుగును. ఈ మహాశివరాత్రిన్ 
పురసకొరించ్కన్ అననిదానాన్కి గ్ద్దలూరు 
న్యోజకవర్గం జనసేన నాయకులు చినని 
కంభం గ్రామ వాస్తవు్యలు కమరోలు 
మండలంలోన్ దామరలు చరువు వద్ద వెలస్న 
శ్రీ స్దధి భైరవేశ్వర ఆలయంలో అననిదానం 
చేయడం జరిగ్ంది. ఈ కర్యక్రమంలో 
ప్రకశం జిలలు జనసేన పారీటా సంయుక్త 
కర్యదరిశి గజజిలకండ నారాయణ, కమరోలు 
మండలం జనసేన పారీటా అధ్యక్షుడు స్రె 
ఓబుల్సు నాయుడు, ఆలయ అభివృదిధి 
కమిటీ తరఫునుంచి అభినందనలు తెలిపారు, 
ప్రజా నాయకుడు కులల ప్రస్్తవన ల్న్ 
నాయకుడు మత్లను కలుపుకన్ పోయే 
నాయకుడు అననిదాత అయినటువంటి 
తోట సుబాబిరావు కి స్దధి భైరవేశ్వరున్ 
కృపాకట్క్షాలు కలగ్లన్ అనానిరు. ఈ 
కర్యక్రమంలో ఆలయ అర్చకులు ఆలయ 
అభివృదిధి కమిటీ వారు పాల్్గనానిరు.

పోతవరాం గ్రామాంలో మహా శివర్త్రి జాతరకు 
హాజరైన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్్యస్:  దరిశి న్యోజకవర్గం, పోతవరం గ్రామమునందు మహా శివరాత్రి 
సందర్ంగ్ జాతర జరుగుతుననిది. ఆ జాతరకు దరిశి న్యోజకవర్గం జనసేన ఇన్ ఛార్జి 
బొటుటాకు రమేష్ ఆహా్వనం మేరకు జనసేన రాష్ట్ర కర్యదరిశి అమి్మశెటిటా వాసు, మారాకొపురం 
జనసేన ఇన్ ఛార్జి ఇమ్మడి కశీనాథ్, ఒంగోలు జనసేన పటటాణ అధ్యక్షులు మాలగ రమేష్, 
జనసేన జిలలు జాయింట్ సెక్రెటరీ సురేష్ బాబు, జనసేన ప్రాంతీయ కమిటీ సభ్్యరాలు 
బోందెల శ్రీదేవి జాతరకు హాజరై.. జనసైన్కులు కటిటాన ప్రభను సందరిశించి జనసైన్కులను 
ఉదే్దశించి ప్రసంగ్ంచడం జరిగ్ంది.

నవుడూరు జనసేన ఆధ్వర్యాంలో అఖాండ 
అననిసమార్ధన

శతఘ్ని న్్యస్: పశి్చమగోదావరి, మహాశివరాత్రి సందర్ంగ్ నవుడూరు గ్రామంలో 
శివాలయం వద్ద జనసేన పారీటా జనసైన్కుల ఆధ్వర్యంలో అఖండ అననిసమారాధన 
జరిగ్ంది. ఈ అననిసమారాధన కర్యక్రమంలో వీరవాసరం మండల అధ్యక్షులు 
గుండా రామకృష్ణ, వీరవాసరం జడిపాటిస్ గుండా జయ ప్రకష్ నాయుడు, 
వీరవాసరం మండల పరిషత్ ఉపఅధ్యక్షులు అడాడుల శ్రీరామచంద్రమూరి్త (రాము), 
నవుడూరు ఎంపిటిస్ యాళలుబండి ఇందిరా మరియు నవుడూరు జనసైన్కులు 
పాల్్గనానిరు.

మాడుగులలో జనసేన ఆధ్వర్యాంలో 
భకు్తలకు ప్రస్దాం పాంపిణీ

శతఘ్ని న్్యస్:  మాడుగుల మండలం వీరవిలిలు అగ్రహారంలో వెలస్యునని 
శ్రీశ్రీశ్రీ ఉమాభీమాలింగేశ్వర స్్వమి గుడి దగ్గర మహా శివరాత్రి పర్వదినాన 
వీరవిలిలు జనసేన పారీటా ఆధ్వర్యంలో భకు్తలకు ప్రస్దం పంపిణీతో పాటు.. మాస్కొ 
మరియు శాన్టైజర్ ఇస్్త.. వీరవిలిలు అగ్రహారం గ్రామ జనసైన్కులు జనసేన పారీటా 
క్రియాశీలక సభ్యత్్వల మీద, జనసేన పారీటా స్దాధింత్ల మీద గ్రామ ప్రజలకు 
అవగ్హన కలిపాంచారు.

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


జనసేన ఆధ్వర్యాంలో భకు్తలకు టీ కఫీ పాంపిణీ
*పవిత్ర సంగమం వద్ద శివరాత్రి స్నినాలకు వచి్చన భకు్తలకు జనసేన సేవ
*జనసేన ఆధ్వర్యంలో భకు్తలకు టీ, కఫీ పంపిణీ

శతఘ్ని న్్యస్: ఇబ్రహంపటనిం, పవిత్ర సంగమం వద్ద శివరాత్రి స్నినాలకు వచే్చ భకు్తలకు తమ వంతు 
సహాయం అందించారు జనసైన్కులు. స్థాన్క వచే్చ భకు్తలకు మంచి నీటి సౌకర్యంతో పాటు టీ, కఫీ, పాలు, 
పిలలులకు బ్సెకొటలును పంచారు. జనసేన పారీటా ఆధ్వర్యంలో జనసేన పారీటా నాయకులు బతి్తన శ్రీన్వాస్ ఏరాపాటుచేస్న 
శిబ్రాన్ మైలవరం న్యోజకవర్గ జనసేన పారీటా ఇంచార్జి అకకొల గ్ంధీ, జిలలు ఉపాధ్యక్షులు బొలియశెటిటా శ్రీకంత్, 
ఇబ్రహంపటనిం మండల అధ్యక్షులు పోలిశెటిటా తేజ ప్రారంభించారు. పండగ సమయంలో ప్రజలకు సహాయపడటం 
ఆనందంగ్ ఉందన్ ఈ సందర్ంగ్ జనసేన నాయకులు వెలలుడించారు. ఈ కర్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షులు 
వై నరస్ంహారావు, జనసేన పారీటా కర్యకర్తలు కుమార్, నాగబాబు, నాగేంద్ర, కృష్ణ మోహన్, స్రిపురం సురేష్ 
పాల్్గనానిరు.

మహాశివర్త్రి సాందర్ాంగా పులిహార పాంపిణీ

శతఘ్ని న్్యస్: రాజమండ్, మహాశివరాత్రి సందర్ంగ్ లక్షష్య వారపు 
పేట కరూర్ వైశ్య బా్యంక్ ఎదురుగ్ శ్రీకృష్ణదేవరాయసేవాసమితి 
పెమ్మన బోయిన రాజేష్ ఆధ్వర్యంలో పులిహార పంపిణీ కర్యక్రమం 
జరిగ్ంది. ఈ కర్యక్రమాన్కి అతిథులుగ్ జనసేన నాయకులు 
అరవపలిలు పురుషోత్తం, బండారు వెంకటరమణ, గుణ్ణం శా్యమ్ 
సుందర్ సత్యంశెటిటా సత్యనారాయణ, అలలుడ లోవరాజు, అడబాల 
చంద్రశేఖర రావు అడాడుల దొరబాబు పాల్్గనడం జరిగ్ంది.

చెరుకుపలిలాలో వేసవికలాం నిమిత్తాం జనసేన మాంచినీటి 
చలివేాంద్ాం

శతఘ్ని న్్యస్:  మహాశివరాత్రి సందర్ంగ్ చరుకుపలిలులో వేసవికలం న్మిత్తం 
మంచినీటి చలివేంద్రంను జనసేన పారీటా నాయకులు యాజలి నాగేశ్వరరావు 
ఆధ్వర్యంలో ఏరాపాటు చేయడం జరిగ్ంది. ఈ చలివేంద్రాన్ని జనసేన పారీటా రాష్ట్ర 
కర్యదరిశి వడ్రాణం మారకొండేయ బాబు ప్రారంభించారు. ఈ కర్యక్రమంలో 
జనసేన పారీటా జిలలు ప్రధాన కర్యదరిశి ఉపుపా వెంకట రత్తయ్య, జిలలు కర్యదరిశి మతి్త 
భాసకొరరావు, జనసేన పారీటా సీన్యర్ నాయకులు గ్దె లక్షష్మణరావు, కరుమంచి 
కోటేశ్వరరావు, చరుకుపలిలు మండల నాయకులు కజా నాగేశ్వరరావు, గోపరాజు 
ఉదయ్ కృష్ణ, పూడివాడ ప్రదీప్, ఉలలుంఘల శ్రీన్వాసరావు, త్త పోల్రయ్య 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

జనసేన ఆధ్వర్యాంలో భకు్తలకు టీ కఫీ పాంపిణీ
*పవిత్ర సంగమం వద్ద శివరాత్రి స్నినాలకు వచి్చన భకు్తలకు జనసేన సేవ
*జనసేన ఆధ్వర్యంలో భకు్తలకు టీ, కఫీ పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్:  ఇబ్రహంపటనిం, పవిత్ర సంగమం వద్ద శివరాత్రి స్నినాలకు వచే్చ భకు్తలకు తమ 
వంతు సహాయం అందించారు జనసైన్కులు. స్థాన్క వచే్చ భకు్తలకు మంచి నీటి సౌకర్యంతో పాటు టీ, 
కఫీ, పాలు, పిలలులకు బ్సెకొటలును పంచారు. జనసేన పారీటా ఆధ్వర్యంలో జనసేన పారీటా నాయకులు బతి్తన 
శ్రీన్వాస్ ఏరాపాటుచేస్న శిబ్రాన్ మైలవరం న్యోజకవర్గ జనసేన పారీటా ఇంచార్జి అకకొల గ్ంధీ, జిలలు 
ఉపాధ్యక్షులు బొలియశెటిటా శ్రీకంత్, ఇబ్రహంపటనిం మండల అధ్యక్షులు పోలిశెటిటా తేజ ప్రారంభించారు. 
పండగ సమయంలో ప్రజలకు సహాయపడటం ఆనందంగ్ ఉందన్ ఈ సందర్ంగ్ జనసేన నాయకులు 
వెలలుడించారు. ఈ కర్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షులు వై నరస్ంహారావు, జనసేన పారీటా కర్యకర్తలు 
కుమార్, నాగబాబు, నాగేంద్ర, కృష్ణ మోహన్, స్రిపురం సురేష్ పాల్్గనానిరు.
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