
గురువారం, 03 మార్చి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

తొంభై తమ్మిది సార్లు శొంతియుతొంగానే ప్రయతినిసాతాను, 
నూరవసారే యుద్ొం చేసాతాను...

ఒక మార్పు కోసం యుద్ం చెయ్యూల్్స వస్తే తంభై తమ్మిది సార్లు శంతియుతంగానే ప్రయతినిసాతేను, న్రవసారే యుద్ం చేసాతేను అని 

రాసి ఉనని ఒక ఫోటో ను పవన్ కళ్యూణ్ గార్ తన ట్విట్టర్ లో పోస్్ట చేశర్. 

నియోజకవర్గాల వారీగా క్రియాశీలక సభ్యత్వ కార్యకరతాల వివర్లు
S.No District Constituency Name Name1 Contact1 Name2 Contact2 Name3 Contact3

1 Srikakulam Ichchapuram

2 Srikakulam Palasa
����� ���� ��ర ��� 9490381373 ������ ����� 8919785519

3 Srikakulam Tekkali
����

9440154574

4 Srikakulam Pathapatnam
���� �ర������� 9381932878

5 Srikakulam Srikakulam

6 Srikakulam Amadalavalasa
������� �������

9740243135
��ర����� మ��� ��ర����

9742778878
����� ����

9963630040

7 Srikakulam Etcherla
����� ���� ����� 

8073556521

8 Srikakulam Narasannapeta

9 Srikakulam Rajam (SC)
������ 8886955013

10 Srikakulam Palakonda (ST)
����� �������

99086 77348

11 Vizianagaram Kurupam (ST)

12 Vizianagaram Parvathipuram (SC)

13 Vizianagaram Salur (ST)

14 Vizianagaram Bobbili
��� �మ� 7013942880

15 Vizianagaram Cheepurupalli
���ర� ���� ��మ�� 8185850850 ������� 9440799130

16 Vizianagaram Gajapathinagaram
���� ��������ణ 9542387566

17 Vizianagaram Nellimarla

18 Vizianagaram Vizianagaram
���� 8297192497

19 Vizianagaram Srungavarapukota

20 Visakhapatnam Bhimili
������ర ���� 9989338018

21 Visakhapatnam Visakhapatnam East
���������� 9912243567 ��������  �� ����� 9490302409

22 Visakhapatnam Visakhapatnam South

23 Visakhapatnam Visakhapatnam North
మ�ణ��������� �������� 9652720345

24 Visakhapatnam Visakhapatnam West

25 Visakhapatnam Gajuwaka
�������� మ�� 9866697666

26 Visakhapatnam Chodavaram
రమణ 8790434399

27 Visakhapatnam Madugula

28 Visakhapatnam Araku Valley (ST)

29 Visakhapatnam Paderu (ST)

30 Visakhapatnam Anakapalle
��ర� �ణ�� 9963892015

31 Visakhapatnam Pendurthi ������  ���� 9989984311

32 Visakhapatnam Yelamanchili
రమణ� ���� 9908871715

33 Visakhapatnam Payakaraopet (SC)
����  �ర��� 

9346249603
���� �������� 

9182046552

34 Visakhapatnam Narsipatnam

35 East Godavari Tuni
������ ���� 9666014370

36 East Godavari Prathipadu

37 East Godavari Pithapuram
���� �������� 

8919431947
����� ����� 

8885556210

38 East Godavari Kakinada Rural
������  ������� 7075814343,

9392392200
����� �����

8978778553
���� ������������ 9154637777

39 East Godavari Peddapuram
మణ���� 9701655268

40 East Godavari Anaparthy
������మ�� 9849974934 ����� ���� 8143230497

41 East Godavari Kakinada City

42 East Godavari Ramachandrapuram

43 East Godavari Mummidivaram

44 East Godavari Amalapuram (SC) ������� ���� ��������ర ���� 95023 59222 మ������ మ������� 94935 92229 ��మ� ర��� 96525 88777

45 East Godavari Razole (SC)
������� �����

8106122722
����� ������� �� 

9666418756
����� మ����

9866153357

46 East Godavari Gannavaram (SC)
��� ����� 

9866537560
��� �� ర���

8919652761
��మ��� ����� 

7036688366

47 East Godavari Kothapeta
��� ��������� 9652561437 ������ �� ����� 84999 12637

48 East Godavari Mandapeta
���� 9963101055 ��� 9849977423

49 East Godavari Rajanagaram
���� మ����� 

7995877911
��ర��� ��� 9573222881

50 East Godavari Rajahmundry City
��� ������  �ర���� 9440896989
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శతఘ్ని న్యూస్:  మాకు అందిన సమాచారం ప్రకారం మీకు వివరాలు అందించడం జరిగంది. పూరితే సమాచారం కోసం ప్రయతినిస్తేన్నిము.

ప్రతి ఒక్కర్ జనసేన పారీటీ క్రియాశీలక సభ్యత్వొం 
నమోదు చేసుకొండి

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు 
క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు 
కారయూక్రమం గురంచి రండ్ 
టేబుల్ సమావేశం ఏర్పాటు 
చేసి, తిరుపతి ఇన్చారజి కిరణ్ 

ర్యల్ న్యకులకు దిశానిర్దేశం ఇవ్వడం జరగంది. గత సంవత్సరం తొలిదశలో 
సభయూత్వం తీసుకునని ప్రతీ జనసైనికులు, వీరమహిళలు క్రియాశీలక సభయూత్వం రెన్యూవల్ 
చేయంచుకోవాలి్సందిగా మనవి చేస్తూ, సభయూత్వం రెన్యూవల్ చేయంచుకోవడం ద్్వర్ 
ప్రమాదం, 5 లక్షల రపాయలు జీవిత భీమాసేవలు నిరంతర్యంగా పందగలరని 
అదేవిధంగా 50 వేల రూపాయల ప్రమాదభీమా వరతూసుతూందని, కొతతూ వారు ఇప్పాడు మీకు 
తిరుపతి నందు అందుబాటులో సభయూత్వ నమోదు చేసుతూనని వార వదదే చేయంచుకోవాలని 
తెలియచేసారు. ఈ కారయూక్రమంలో పటటీణ అధయూక్షులు ర్జారెడ్డి, ర్ష్ట్ర న్యకులు, 
పగడాల మురళి, కతితూ మమత, వనజ, జిల్లా న్యకులు ర్జేష్ యాదవ్, బాబ్జి, హేమ 
కుమార్, కీరతూన, మరయు సుమన్ బాబు, అమృత, మనోజ్, బాల, చరణ్, కిశోర్, సాయ 
దేవ్, తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

తుమ్మి లక్ష్మీ ర్జ్ ను సత్కరొంచిన జనసైనికులు
శతఘ్ని న్యూస్:  విజయనగరం జిల్లా నెలిలామరలా నియోజకవరగొ జనసైనికులు, జనసేన 
వీరమహిళ్ విభాగం కమిటీలో విజయనగరం జిల్లా నంచి తుమిమి లక్ష్మీ ర్జ్ 
నియమితులు కావడం పటలా హర్ం వయూకతూం చేస్తూ జనసేన ర్ష్ట్ర జిల్లా న్యకులు 
సమక్షంలో గౌరవంగా సత్కరంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో పాలవలస యశసి్వ జనసేన 
పార్టీ ర్ష్ట్ర జనరల్ సెక్రెటర్, విజయనగరం వీరమహిళ పదమిశ్రీ ద్స్, నెలిలామరలా 
నియోజకవరగొ న్యుకులు, బుర్లా విజయ్ శంకర్, పతివాడ అచుంన్యుడు, దిండ్ 
ర్మార్వు, పినినింటి ర్జార్వు, తోతతూడ్ స్రయూప్రకాష్, విజయనగరం నియోజకవరగొ 
న్యకులు మీడతన రవి ప్రసాద్, రవితేజ, చక్రవరతూ మరయు జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.
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ఎస్.ర్యవరొం జనసేన మొండల సాథాయి ఆత్మియ సమావేశొం
శతఘ్ని న్యూస్:  ఎస్.ర్యవరం, ఎవరో వసాతూరు ఏదో చేసాతూరు అని ఎదురు చూడకుండా ఎస్.ర్యవరం 
మండల చుటుటీప్రక్కల్ గ్రామాల వారందరూ ప్లి సతితూబాబు అధ్వరయూంలో లీడర్్స ఆఫ్ జనసేన పేరట 
కమిటిలు వేసుకుని తద్్వర గ్రామ కమిటిలకు ప్రణాళిక వేసుకునే దిశలో మండల సాథాయ ఆతీమియ 
కలయక పెటుటీకుని ద్నికి ననని కూడ ఒక ముఖయూ అతిధి గా ఆహ్్వనించి సలహ స్చనలు తీసుకోవటం 
జరగంది. భవిషయూత్ లో వీర కారయూచరణ మరంత బలంగా పార్టీ పటిషటీతకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది 
అని న్ అచంచలమైన విశ్వసం. ఇదే దిశగా మరంతగా క్రసీ చేసి మిగతా మండాలాల వారు గ్రామాల 
వారు కూడ వార వార కమిటిలు వేసుకుని పార్టీ పటిషటీతకు పనిచేసి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని 
ముఖ్యూమంత్రిగా చేసే భాదయూత మనందర పైన్ వుందని ఇది మనందర తక్షణ కరతూవయూమని అల్గే ఆ 
దిశగా వెళ్ళే మనకు ఎన్ని అవరోధాలు వచిచాన చెకు్క చెదరకుండా ఆటంకాలకు బెదరకుండా నెగేగొ వరకు 
ఎకా్కడ తగాగొలో తెలుసుకుని యువత కొనిని చోటలా వార దుడుకుతన్నిని తగగొంచుకుని గెలుపే లక్షష్యఒగా 
పోర్డద్మని విశాఖ లీగల్ సెల్ జనరల్ సెక్రటర్ కరణం న్కరతని కళ్వతి పిలుప్నిచాచారు. ఇది 
మరంత మందికి ఆదర్శప్రాయమైన ర్తిలో నిర్వహించిన ప్లి సతితూబాబు, నవీన్ , ధన, శివ తదితరులు 
సహకరంచిన బాబుర్వు అండ్ టింలో ప్రతి ఒక్కరకి అభినందనలు తెలిపారు. ఎంతో పని ఒతితూడ్లో 
ఉననిపపాటికి ఆహ్్వనించినందుకు కాదనకుండా వచిచా తమ విలువైన స్చనలు సలహ్లు ఇచిచా 
యువతన ప్రోతా్సహించినందుకు కమిటి సభయూలంతా కలసి ల్యర్ కళ్వతి కి ఘన సన్మినం చేసి 
తమ అభిమానం చాటి చెపాపారు. ఆమెకు పార్టీ పై గల నిబదదేత, నిజాయతీ, చితతూశుదిదే లన ప్రతీ ఒక్కరూ 
ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని ప్లి సతితూబాబు పిలుప్నిచాచారు.

చోడవరొం గ్రామొంలో క్రియాశీలక సభ్యత కార్యక్రమొం
శతఘ్ని న్యూస్:  పశిచామగోద్వర జిల్లా, 
గోపాలప్రం నియోజకవరగొం నలలాజరలా మండలం 
చోడవరం గ్రామంలో క్రియాశీలక సభయూత 
కారయూక్రమంలో 50 మంది సభయూత్వం చేయడం 
జరగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లా ప్రధాన కారయూదర్శ 
యంట్రపాటి ర్జు నలలాజరలా మండలం జనసేన 
ప్రెసిడంట్ బాపిర్జు జనసేన న్యకులు

ఆచంట వీర్రాజు, మేనిని ఏడుకొండలు, పిండ్ న్గేశ్వరర్వు, దండుబోయన, గణపతి, గాజుల 
వెంకటరతనిం, కోల్ శ్రీన, చోళలా వెంకటేశ్వర్ర్వు పాల్గొనడం జరగంది.

జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత నమోదు అవగాహన 
కార్యక్రమొం

శతఘ్ని న్యూస్: జీలుగుమిలిలా 
మండలం, తాటి ఆకుల గూడం 
గ్రామపంచాయతీలో సభయూత 
నమోదు కారయూక్రమం ఏర్పాటు 
చేసి.. సభయూత్వం పై అవగాహన చేసి 
సభయూత్వం చేయంచడం జరగంది. 
ఈ కారయూక్రమంలో నియోజకవరగొ 

ఇన్ ఛార్జి బాలర్జు, మండల న్యకులు సిర ర్ంపండు, వార్డి నెంబర్్స అమృత పెళిలా, రవి మేకల, శీన, 
ఆ జెటిటీ ర్ంబాబు, పంది శ్రీన, మేకల దుర్గొర్వు, మేకల మంగర్జు, మామిళలా బలర్ం, న్యకులు 
కారయూకరతూలు పాల్గొన్నిరు.

క్రియాశీలక సభ్యత్వొం మీద అవగాహన కల్పొంచిన 
గర్భాన సతితాబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ 
న్యకులు గర్భాన సతితూబాబు 
“ర్జపేట గ్రామంలో” 
జనసైనికులకు ప్రజలకు జనసేన 
పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వం మీద 
అవగాహన కలిపాంచారు. ఈ 

సందరభాంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జనసైనికులు యొక్క సంక్షేమం కోసమే 
పవన్ కళ్యూణ్ పెదదే మనసుతో ఈ కారయూక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టీరని ఆయన 
అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసైనికులు గ్రామప్రజలు పాల్గొన్నిరు.

కే వొంకటాపురొం గ్రామములో జనసేన గ్రామకమ్టీ ప్రకటన

శతఘ్ని న్యూస్:  పాయకర్వు పేట నియోజవరగొం, కోటవురటలా మండలం, కే 
వెంకట్ప్రం గ్రామములో జనసేన పార్టీ న్యకులు, కారయూకరతూలు, వీరమహిళలు 
బుధవారం గడడిం బుజిజి మరయు బోడపాటి శివదత్ ఆధ్వరయూంలో గ్రామ కమిటీలు 
నిర్ణయంచడం జరగంది. ఈ కారయూక్రమంలో గ్రామ అధయూక్షుడు గొలలా బాలర్జు, 
ఉపాధయూక్షుడు అశోక్ రెడ్డి ప్రధాన కారయూదర్శ సా్వమి మాట్లాడుతూ జనసేన 
పార్టీ సిద్్ధంతాలు, పార్టీ ప్రజలోలాకి తీసుకెళ్లాలని చెపాపారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
పాల్గొననివారు గడడిం ర్జు, సింగంపలిలా వరహ్ల బాబు, గొలలా సా్వమి ,గొలలా 
నవీన్, భీమిరెడ్డి శివాజీ, గడడిం శ్రీర్మ్ మూరతూ, తమన్ని ర్ చిరంజీవి, కామిరెడ్డి 
ర్జు, తమన్ని ర్ శివాజీ, రమణ మరయు గొలలా న్యుడు పాల్గొన్నిరు.

ప్రతి ఒక్కర్ జనసేన పారీటీ క్రియాశీలక సభ్యత్వొం నమోదు 
చేసుకొండి

శతఘ్ని న్యూస్:  
*జిల్లా అధయూక్షులు శ్రీ 
టి.సి.వరుణ్

జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు 
కారయూక్రమం గురంచి జనసేన పార్టీ కార్యూలయంలో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి, 
న్యకులకు దిశానిర్దేశం ఇవ్వడం జరగంది. కారయూక్రమంలో నగర అధయూక్షులు 
పదిలి బాబుర్వు, పటటీణ న్యకులు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

జనసైనికుల సొంక్షేమమే జనసేన అధినేత ధ్్యయొం: 
త్్యడ ర్మకృష్ణార్వు

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం, 
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వ 
నమోదు శిబిర్నిని జనసేన పార్టీ 
సీనియర్ న్యకులు, జిల్లా 
చిరంజీవి యువత అధయూక్షులు 
తాయూడ ర్మకృష్్ణర్వు(బాలు) 
సాథానిక అయయూననిపేట జంక్షన్ 
వదదే బుధవారం ఉదయం 
నిర్వహించారు. ఈ సందరభాంగా 
ఆయన మాట్లాడుతూ… ర్జకీయ 
చరత్రలోనే కారయూకరతూల సంక్షేమమే 

ధ్యూయంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆలోచించి పార్టీ క్రియాశీలక 
సభ్యూలకు జీవితభీమా సౌకర్యూనిని కలిపాంచారని, ఈ అవకాశానిని ప్రతీ 
జనసైనికులు, వీరమహిళలు సది్వనియోగం చేసుకోవాలని కోర్రు. కేవలం 
ఐదు వందల రూపాయలు పెటిటీ క్రియాశీలక సభయూత్వం తీసుకుననిచో ఐదు లక్షలు 
జీవిత భీమా, అల్గే ఏభైవేలు వరకు హ్సిపాటల్ ఖరుచాలు నిమితతూం ప్రమాదభీమా 
పార్టీ కలిపాసుతూందని అన్నిరు. విజయనగరం అసెంబ్లా ఇంచార్జి, ర్ష్ట్ర ప్రధాన 
కారయూదర్శ పాలవలస యశసి్వ ఆదేశాల మేరకు పెటిటీన క్రియాశీలక సభయూత్వ 
శిబిర్నికి మంచి సపాందన లభించిందని, ఇదేస్ఫూరతూతో మరనిని శిబిర్లన పెటిటీ 
పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేసాతూమని అన్నిరు. పలువురు సభయూతా్వలు తీసుకునని 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ యువ న్యకులు మజిజి శివశంకర్, డాకటీర్ 
మురళి మోహన్, చెల్లార ముతాయూల న్యుడు, లోపింటి కళ్యూణ్, కొయాయూన 
లక్షష్మణ్ యాదవ్, అబుబు, సతయూన్ర్యణ, ర్ంబాబు, శంకర్ పాల్గొన్నిరు.

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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జనసైనికునికి మనోధైర్్యనినిచిచిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: నిడదవోలు నియోజకవరగొంలోని 
నిడదవోలు రూరల్ మండలంలో గల 
విజేజిశ్వరం గ్రామానికి చెందిన జనసైనికుడు 
కప్పాల లక్ష్మీ శివన్ర్యణ కుటుంబ పోషణ 
నిమితతూం కూలీ పనికి కొవ్్వరు వెళిలా వసుతూండగా 
రోడ్ కమ్ రైల్్వ బ్రిడ్జి వదదే ల్ర్ ఢీ కొనడంతో 
అతని యొక్క రెండు భ్జాల ఎముకలు తీవ్ర 
సాథాయలో దెబబుతినడం వలలా అతనిని తాళళేపూడ్ 

సాయస్ఫూరతూ హ్సిపాటల్ లో రెండు భ్జాలకు ఆపర్షన్ చేయడం జరగంది. విజేజిశ్వరం జనసైనికుల 
ద్్వర్ ఈ విషయం తెలుసుకునని జిల్లా కారయూదర్శ తుల్ చినబాబు, సంయుకతూ కారయూదర్శ కాకరలా న్ని, 
నిడదవోలు మండల అధయూక్షులు పోలిరెడ్డి వెంకటరతనిం మరయు విజేజిశ్వరం జనసైనికులు స్రశెటిటీ 
శేషగర, ఆదూర ర్జేష్ తదితరులు కలిసి హ్సిపాటల్ కి వెళిలా అతనికి ధైరయూం చెపిపా అతని కుటుంబానికి 
జనసేన పార్టీ తరప్న ఎలలాప్పాడూ అండగా ఉంట్మని భరోసా ఇచాచారు.

మదనపల్లును జిల్లు కేొంద్ొంగా ప్రకటొంచాల
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపల్లాన జిల్లా కేంద్ంగా 
ప్రకటించాలి అని బుధవారం బెంగళూర్ రోడ్ నందు 
ధర్మిగ్ర దీక్ష చేపటిటీన మదనపల్లా జిల్లా సాధన సమితి 
పి.టి.ఎం శివకుమార్ ఆధ్వరయూంలో మదనపల్లా ప్రజల 
ఆకాంక్ష మేరకు మదనపల్లా న జిల్లా చెయాయూలని 
జనసేన పార్టీ చితూతూరు జిల్లా ప్రధాన కారయూదర్శ 
జంగాల శివర్ం ప్రభ్తా్వనికి డ్మాండ్ చేసిన్రు. 

ఈ కారయూక్రమంలో అఖిల పక్ష ర్జకీయ పార్టీలు, కుల సంఘాలు పెదదే ఎతుతూన మదదేతు పలికారు.

క్రియాశీలక సభ్యత్వొం మీ భద్తకు భరోసా
శతఘ్ని న్యూస్: చింతపలిలా 
మండలం, లోతుగెడడి పంచాయతీ, 
చెరపలిలా గ్రామంలో జనసైనికుడు 
దేప్రు ర్జు ఆధ్వరయూంలో జరగన 
జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్వ 
నమోదు విశిషటీత, జనసైనికుల 
రక్షణారథాం అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
అనని ఆశయాలకు అనగుణంగా 
రూపకలపాన చేసినటువంటి ఒక 
గొపపా భద్త. దయ చేసి యువకులు 

పార్టీ ఆశయాలకు ఆకర్తులై క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు చేసుకుంటే మీ భద్త కు ఒక భరోసా 
ఉంటుంది. మీ కుటుంబానికి ఒక భద్త కలిపాంచేది కేవలం జనసేన అశయాలతో కూడ్న విధానమే 
ఒక రక్ష అంటూ తోటి యువకులకు జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్వం తీసుకునే ఆవశయూకత ఎంతైన్ 
ఉంది అంటూ జనసైనికుడు దేప్రు ర్జు తెలిపారు.

బొందెల గౌతొం కు మద్దతిచిచిన జనసేన నాయకుర్లు దారొం అనిత

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలిలా జిల్లా సాధన జేఏసి ఆధ్వరయూంలో ప్రభ్త్వం కొతతూ జిల్లాల ఏర్పాటు చేసాతూమని 
ప్రకటించిన రోజు నండ్ ఈరోజు వరకు పలు రకాల నిరసన కారయూక్రమాలు మదనపల్లాలో చేపట్టీరు. 
ఈ కారయూక్రమాలకు జనసేన అదే విధంగా వివిధ ర్జకీయ పార్టీలు, ప్రజా సంఘాల న్యకులు 
మదదేతు పలికుతున్నిరు. బుధవారం మదనపలిలా జిల్లా కోసం బిఎసిపా ర్ష్ట్ర ఉపాధయూక్షులు బందెల 
గౌతం మరయు జనసేన వివిధ ర్జకీయ పార్టీ బసాటీండ్ లో ఆమరణ నిర్హ్ర దీక్షకు మదదేతు 
ఇస్తూ జనసేన మరయు ఇతర ర్జకీయ పార్టీలు ప్రజా సంఘాలు ఏర్పాటు చేసిన దీక్షా శిబిర్నిని 
పోలీసులు ధ్వంసం చేశారు. దీనిని నిరసిస్తూ మదనపలిలా జిల్లా సాధన జేఏసీ సభ్యూలు మరయు 
బందెల గౌతం తన స్వగృహంలోనే ఆమరణ నిర్హ్ర దీక్షకు కూరోచావడం జరగనది. మదనపలిలా 
జిల్లాగా ప్రకటించి అంతవరకు మదనపల్లా జిల్లా ఆధ్వరయూంలో కారయూక్రమాలు చేపడుతూనే ఉంట్మని 
అదేవిధంగా నిర్హ్ర దీక్ష చేపటిటీన బందెల గౌతమ్ కు సంపూర్ణ మదదేతు ఇచిచాన జనసేన చితూతూరు 
జిల్లా ప్రధాన కారయూదర్శ ద్రం అనిత మరయు మదనపలిలా జిల్లాల జేఏసీ సభ్యూలు జిల్లా సాధన జేఏసీ 
సభ్యూలు మరయు ప్రజా సంఘాలు.

తెలంగాణ జనస్న ఆదవిరయూంలో గంగాజలం పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాల సాధనలో భాగంగా 
తెలంగాణ ర్ష్ట్ర ఇన్ ఛార్జి ఎన్. 
శంకర్ గౌడ్ మరయు గ్రేటర్ 
హైదర్బాద్ అధయూక్షులు ఆర్. 
ర్జలింగం ఆదేశాల మేరకు 
చరలాపలిలా డ్విజన్ అధయూక్షులు 
కే. శివ కార్తూక్ ఆధ్వరయూంలో 
చరలాపలిలా డ్విజన్ ఈ.సీ నగర్ 
లో గల గణపతి దేవాలయంలో 

కొలువునని భవాని శంకర్ ఆలయంలో మహ్ శివర్త్రి సందరభాంగా 
విచేచాసిన భకుతూలకు చరలాపలిలా డ్విజన్ జనసేన పార్టీ న్యకులు ఉచిత 
గంగాజల్నిని పంపిణీ చేశారు. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూఅతిథిగా 
ర్ష్ట్ర వీరమహిళ్ వైస్ చైరమిన్ రతని, గ్రేటర్ హైదర్బాద్ వైస్ ప్రెసిడంట్ 
వెంకట్చార, డా. సా్వమీ న్యుడు, సుజాత, ఆకుల లక్ష్మి, ప్రవీణ్ ముఖయూ 
అతిథులుగా పాల్గొన్నిరు.

మారిచి 4న పుట్టపరితే నియోజకవర్గ సభ
శతఘ్ని న్యూస్: ప్టటీపరతూ నియోజకవరగొ 
జనసేన పార్టీ న్యకులకు, జిల్లా కమిటీ 
న్యకులకు, మండల కమిటీ అధయూక్షులకు, 
కారయూకరతూలకు, అభిమానలకు, వీర మహిళలకు 
తెలియజేయడమేమనగా ఈ నెల (మారచా) 4వ 
తేదీన మన జనసేన పార్టీ జిల్లా అధయూక్షులు టి.సి 
వరుణ్ ఉదయం 12:30 గంటలకు ప్టటీపరతూ 
మండల కేంద్ంలో గల శ్రీ జానకి ర్మయయూ 
కల్యూణ మండపం నందు నిర్వహించే మీటింగ్ 
కు హ్జరవుతారు. కావున నియోజకవరగొంలోని 
జనసైనికులు కారయూకరతూలు అభిమానలు, వీర 
మహిళలు, న్యకులు పెదదే ఎతుతూన పాల్గొని 

కారయూక్రమం న జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నినని జనసేన 
పార్టీ జిల్లా ప్రధాన కారయూదర్శ పతితూ చంద్ శేఖర్ తెలియజేసారు.

న్జివీడును విజయవాడ జిల్లులోనే ఉంచాల్
శతఘ్ని న్యూస్: *జనసేన 
ఆధ్వరయూంలో న్జివీడు 
విజయవాడ జిల్లాలో ఉంచాలని 
పాదయాత్ర ఆర్డివో కి వినతి 
పత్రం
న్జివీడు న ఏల్రులో 
కలపదుదే అని విజయవాడ 
జిల్లాలోనే ఉంచాలని కోరుతూ 
జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో 
మంగళవారం చినని గాంధీ 
బొమమి సెంటర్ నండ్ ఆర్.డ్.ఓ 
కార్యూలయం వరకూ పాదయాత్ర 
చేసి ఆర్.డ్.ఓ ర్జయూలక్ష్మి 

గారకి వినతి పత్రం అందజేయడం జరగంది. ఈ సందరభాంగా జనసేన పార్టీ 
న్జివీడు నియోజకవరగొ న్యకులు మర్దు శివర్మకృష్ణ మాట్లాడుతూ.. ర్ష్ట్ర 
ప్రభ్త్వం న్జివీడు నియోజకవర్గొనిని ఏల్రు జిల్లాలో కలపాలనే ఆలోచన 
ఉపసంహరంచుకుని విజయవాడ జిల్లాలోనే కలపాలని డ్మాండ్ చేశారు. ఈ 
సమసయూపై అనిని ర్జకీయపక్షాలు ఏల్రు వదుదే అని సపాందించిన న్జివీడు 
ఎమెమిల్యూ ఏల్రులో కలపడానిని సమరథాంచటం సిగుగొచేటు అన్నిరు. మేక ప్రతాప్ 
అపాపార్వు తన మంత్రి పదవి కోసం న్జివీడు భవిషయూతుతూతో ఆడుకుంటున్నిరని 
విమర్శంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ న్జివీడు మండలం అధయూక్షులు 
యర్ంశెటిటీ ర్ము, చాట్రాయ మండలం అధయూక్షులు ఆరెలిలా కృష్ణ, జనసేన 
న్యకులు ఏనగుల చక్రి, ఎం సున్ల్ కుమార్, న్టలా ఉమామహేశ్వర, తుమమిల 
జగన్, వలసపలిలా ర్మకృష్ణ, యుసామిర్టీ ఉమా, పన్నిరు ర్ము, శ్రీకాంత్, 
ఇంటూర చంటి, చేన్ని పవన్ కస్తూర, అశోక్, తోట మల్లాశ్వరర్వు జకు్కల 
ధనంజయ గారు, జకు్కల ప్రసాద్, ర్జేష్, తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


క్రియాశీలక సభ్యత్వొం రెను్యవల్ చేయిొంచుకునని 
కాకినాడ సిటీ ఇనాచిర్జ్ ముత్తా శశిధర్

శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ సిటీ 39వ వారుడిలో జనసేన కాకిన్డ సిటీ 
ఇంచార్జి ముతాతూ శశిధర్ క్రియాశీలక సభయూత్వం రెనయూవల్ చేయంచుకోవడం 
జరగంది. ఆకుల శ్రీనివాస్, 39వ డ్విజన్. జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభయూత్వం మన హకు్క , ప్రతి జనసైనికుడ్కి చాల్ విలువైనది. అల్గే 
ఈరోజు 39 వ డ్విజన్ లో కాకిన్డ సిటీ ఇన్చార్జి ముతాతూ శశిధర్ 
స్వయంగా క్రియాశీలక సభయూత్వం కారయూక్రమంలో పాల్గొన్నిరు.

జనసేన పారటీ తరపున భకుతాలకు మజిజ్గ పొంపిణి

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమమిడ్ వరంగల్ జిల్లా ఇన్ ఛార్జి ఆకుల సుమన్ ఆదేశాల 
మేరకు, గ్రేటర్ వరంగల్ అధయూక్షులు బైర వంశీ కృష్ణ ఆధ్వరయూంలో శివర్త్రి 
పర్వదినం సందరబుంగా శ్రీ మెటుటీ ర్మలింగేశ్వర సా్వమి దర్శనముకు 
వచిచాన భకుతూలకు 450 లీటరలా మజిజిగ పంపిణి చేయడం జరగంది. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన జిల్లా న్యకులు జనని ప్రవీణ్, వసు్కల్ నిఖిల్ 
చోప్రా, కనెనిబోయన ర్జు, ఇలలాందుల ర్జు, యాదవ్, నవీన్, రోహన్, 
ర్మ కృష్ణ, సంతోష్, మనోజ్, ర్జేష్, రవి తేజ, ఘాని, అఖిల్, బంటి, 
వినయ్ కార్తూక్ మరయు కారయూకరతూలు పాల్గొన్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్: పాడేరు మండలం లోని కిండంగ పంచాయతీ సేరబయలు 
గ్రామంలోని శ్రీకోలుప్టటీ న్గేంద్ సా్వమి ఆలయం వదదే శివర్త్రి మహోత్సవాలకు 
ముఖయూఅతిథిగా జనసేన పార్టీ అరకు పారలామెంట్ ఇంచార్జి డా”వంపూరు గంగులయయూ 
గారు పాల్గొన్నిరు.
కిండంగ పంచాయతీ సరపాంచ్ గారు,గ్రామ పెదదేలు,ఉత్సవ కమిటీ సభ్యూలు 
గంగులయయూ గారకి దుశా్శలువతో సన్మినించారు.
ఈ కారయూక్రమంలో కిండంగ పంచాయతీ గ్రామ పెదదేలు, యువకులు, జనసైనికులు 
పాల్గొన్నిరు.

త్రిపుర్ొంతకొం మొండలొంలో జనసేన ఆధ్వర్యొంలో 
మహాశివర్త్రి వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: త్రిప్ర్ంతకం మండలంలోని మహ్ శివర్త్రి పర్వదిన సందరభాంగా త్రిప్ర్ంతకేశ్వర 
ఆలయం దగగొరలో త్రిప్ర్ంతకం మండల జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో ఏర్పాటు చేసి ప్రభ – పాట కచేచార 
కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథిగా విచేచాసిన జనసేన పార్టీ మార్్కప్రం నియోజకవరగొ ఇంచారజి ఇమమిడ్ 
కాశీన్ధ్.
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ జిల్లా కారయూదర్శ తిరుమలశెటిటీ వీరయయూ, పాతకోటి సుబాబుర్వు, 
త్రిప్ర్ంతకం మండల అధయూక్షుడు ఆవుల మలిలాఖరుజిన, జనసైనికులు సుధాకర్, వీరశెటిటీ శ్రీనివాసులు, 
బిసా హర్ష్, సాయకుమార్, కళ్యూణ్ పాల్గొన్నిరు.
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