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ఈరోజు (24న) నేతాజీ గ్రంథ సమీక్షలో 
పాల్గొననున్న పవన్ కళ్యాణ్

ప్రముఖ జర్నలిస్టు శ్రీ ఎమ్.వి.ఆర్.శాస్త్రి రచించన నేతాజీ గ్ింథ సమీక్ష కార్యక్రమాన్్న పవన్ కళ్్యణ్ లెర్నింగ్ సింటర్ 

ఫర్ హ్్యమన్ ఎక్సిలెన్సి న్ర్వహిస్తింది. ఈరోజు అనగా ఈ నెల 24వ తేదీ సాయింత్ిం 6 గిం.కు మాదాపూర్ లోన్ 

శిల్పకళ్ వేదికలో ఈ కార్యక్రమిం జరుగుతింది. జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ హాజరవుతారు.

వలస కార్మికుల కుటరంబాలను ఆదుకోవాలని 
తెలరంగాణ ప్రభుతావాని్న కోర్న జనసేనాని

*అగ్్న ప్రమాదింలో వలస కారమికుల సజీవ దహనిం బాధాకరిం

శతఘ్్న న్్యస్: సిక్ింద్రాబాద్ లోయగూడ ప్ింతింలోన్ 
టింబర్ డిపోలో చోటుచేస్కున్న అగ్్న ప్రమాదింలో 11 మింది 

సజీవ దహనిం కావడిం నన్్న తీవ్ింగా కలచ 
వేసిిందన్, ఉపాధి కోసిం బీహార్ న్ించ వలస 
వచచిన కూలీలు ఈ దుర్ఘటనలో మృత్యవు 
బారన పడటిం అత్యింత దురదృషటుకరిం. 
మృతల కుటుింబాలకు నా తరఫున, జనసేన 
తరఫున ప్రగాఢ సాన్భూతి తెలియచేస్్తనా్నన్. 
ఈ కుటుింబాలన్ ఆదుకోవాలన్ తెలింగాణ 
ప్రభుతా్వన్్న కోరుతనా్ననన్ జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ తెలిపారు.

శతఘ్్న న్్యస్: సిక్ింద్రాబాద్ బోయగూడలో చోటు చేస్కున్న అగ్్న ప్రమాదింలో 11 మింది మృతి చిందారు, ఘటనా స్థలాన్్న పరశీలిించన జనసేన పార్టు 
తెలింగాణ ఇించార్జ్ శ్రీ నేమూర శింకర్ గౌడ్ గారు, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధ్యక్షుడు శ్రీ రాధారిం రాజలిింగిం గారు ఇతర నాయకులు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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మరండే వేసవిలో జనసేన ఆధవారయారంలో చలివేరంద్రము
శతఘ్్న న్్యస్: చత్్తరు, జనసేన పార్టు జిలాలా అధ్యక్షులు పస్పులేట హరప్రసాద్ ముఖ్య అతిథులుగా చలలాన్ చలివేింద్ిం ప్రింభించడిం జరగ్ింది. రాష్ట్ర కార్యదరశి శ్రీమతి 
స్భాషిణి మరయు మహిళ్ నాయకురాలు శ్రీమతి కోక్ల ల సూచనల మేరకు, చింద్గ్ర న్యోజకవర్గ నాయకులు దేవర మనోహర, తిరుపతి మిండల అధ్యక్షులు రాయల్ 
వింకట్ సమక్షింలో, పించాయతీలోన్ యువరాజ్, శేఖర్ మరయు ఇతర సా్థన్క నాయకులు న్ర్వహిించన చలివేింద్ిం ప్రింభోతసివాన్క్ చత్్తరు జిలాలా అధ్యక్షులు 
పస్పులేట హరప్రసాద్ ముఖ్య అతిథులుగా విచేచిసి ఘనింగా ప్రింభించారు. పించాయతీలోన్ ప్రజలకు చరువుగా, వేసవిన్ దృషిటులో పెటుటుకొన్ దాదాపు వయ్్య మింది 
ప్రజల సౌకరా్యర్థిం ఏరా్పటు చేశామన్ సా్థన్క నాయకులు వివరించారు. ఈ కార్యక్రమఅింలో భార్ ఎత్తన జనసేన నాయకులు, వీర మహిళలు మరయు జనసైన్కులు 
పాల్్గనా్నరు.

ప్రమాదవశాత్తు నివాసరం కోలోపోయిన కుటరంబానికి అరండగా నిలిచిన జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: కృష్ణా జిలాలా, పెనమలూరు న్యోజకవర్గిం, కింక్పాడు మిండలిం ఈడుపుగలులా గ్రామింలో ప్రమాదవశాత్త న్వాసిం కోలో్పయ్న కుటుింబాన్్న ఈడుపుగలులా జనసైన్కుడు 
గింధిం అన్ల్ ఆధ్వర్యింలో ఆయన పిలుపు మేరకు పెనమలూరు న్యోజకవర్గ నాయకులు పులి కామేశ్వరరావు పరామరశిించటిం జరగ్ింది. ఈ కార్యక్రమింలో కోన జనార్దన్ కింక్పాడు 
మిండల అధ్యక్షులు ముపా్ప రాజా, బోయ్న నాగరాజు, ముపి్పర ఆర్.కె.నాయుడు, స్ింకర శివ, వీర మహిళలు కొఠార లావణ్య, స్నీత పాల్్గన్ జనసేన పార్టు పేదలకు ఎపు్పడు అిండగా 
ఉింటుింది అన్ భోరోసా ఇచాచిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జరంగాలపల్లె గ్రామరంలో జనసేన భవిషయాత్ కార్యాచరణపై 
దిశా నిర్దేశరం చేసిన నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్: మదనపలెలా మిండలిం జింగాలపలెలా గ్రామిం వేింపలెలా పించాయతీలో జనసేన 
చత్్తరు జిలాలా ప్రధాన కార్యదరశి జింగాల శివరాిం ఆధ్వర్యింలో మదనపలెలా జనసేన రూరల్ మిండల 
అధ్యక్షుడు రోన్రు బాబు ఆధ్యక్షతన జింగాలపలెలాలో వారిం వారిం పలెలా బాటలో భాగింగా వార 
పించాయతీలో సమస్యలు అడిగ్ తెలుస్కున్ ఆ గ్రామమలో ఎకుకువ జనసైన్కులు ఉనా్నరన్ 
ప్రస్్తత పాలకులు గుర్తించ కొన్్న డెవలపెమిింట్ కార్యక్రమాలు చేయడిం లేదన్ తెలుస్కోవడిం 
జరగ్ింది. మరయు రాజకీయాలు ఈ మధ్యలో వేడెక్కున సిందర్ింగా జనసైన్కులు అిందరూ 
కలిసికటుటుగా సమస్యలు పై పోరాటిం చేయాలన్ దిశాన్ర్ధేశిం చేసి జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆశయాలు వారక్ తెలియచేసిన మిండల అధ్యక్షుడు రోన్రు బాబు. ఈ సమావేశింలో 
స్వారపు చింద్శేఖర్, మధు, ప్రసాద్, కటార మోహన్, చింద్మోహన్, చింద్ రెడిడి మరయు 
జనసైన్కులు పాల్్గనా్నరు.

జనరంలో జనసేన పోలవరరం నియోజకవరగొరం

శతఘ్్న న్్యస్: పోలవరిం, పార్టు భావజాలిం సిదా్దింతాలు విధి విధానాలు ప్రతి గ్రామ, గ్రామాన్కీ 
తీస్కెళ్ళే ప్రక్రియలో భాగింగా ఇించారజ్ చర్రి బాలరాజుగారు న్యోజకవర్గ ప్రతి మిండలాన్క్ 
వారిం రోజులు కేటాయ్ించ పర్యటించడిం జరుగుతింది. ఈ కార్యక్రమింలో భాగింగా ఉదయిం 
11 గింటల 5 న్మిష్లకు పోలవరిం కడెమమి గుడివద్ద న్ిండి ప్రింభిం చేయడిం జరగ్ింది. 
ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన నాయకులు మరయు జనసైన్కులు పాల్్గనా్నరు.

“రసూలుపేట” ఏజెన్సీ గ్రామరంలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభయాతవారం పై అవగాహన కారయాక్రమరం

శతఘ్్న న్్యస్: పాలకొిండ, సీతింపేట మిండలింలో పాలకొిండ 
న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టు నాయకులు గరా్న సతి్తబాబు 
“రసూలుపేట” ఏజెనీసి గ్రామింలో జనసైన్కులకు జనసేన 
పార్టు క్రియాశీలక సభ్యత్విం మీద అవగాహన కలి్పించారు. 
ఈ సిందర్ింగా ఆయన మాటాలాడుత్ జనసైన్కులు యొకకు 
సింక్షేమిం కోసమే పవన్ కళ్్యణ్ పెద్ద మనస్తో ఈ కార్యక్రమాన్క్ 
శ్రీకారిం చుటాటురన్, అలాగే జనసేన ప్రభుత్విం సా్థపిించన రోజున 
ఏజెనీసి ట్రైబల్సి న్ ఆయన అభవృదిధే చేసా్తరన్ ఆయన అనా్నరు. 
ఈ కార్యక్రమింలో జనసైన్కులు గ్రామ ప్రజలు పాల్్గనా్నరు.

హరందూ ధార్మిక కారయాక్రమాలు చేస్తున్న జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్:  ములకలచేరువు, మన సనాతన హిిందూ 
ధరామిలన్ జానపద గేయ భజనల రూపింలో తరువాతి తరిం 
వాళలాకు అిందిసూ్త ఎనో్న భజన బృిందాలన్ ఏరా్పటు చేసి, 
తిరుమల కొిండ మీద భజనలు చేయ్స్్తన్నది మన జానపద 
కళ్కారుల సింఘిం. అన్నమాచారు్యల వార వారస్లు ఈ 
సింఘింలోన్ కళ్కారులన్ సనామిన్ించే కార్యక్రమిం మిండలాల 
వారగా చేపడుతనా్నరు. ఈ కార్యక్రమింలో భాగింగా 
మింగళవారిం అనగా 22 మార్చి 2022 వ తేదీన పెద్దపాళ్యిం 
ఆింజనేయసా్వమి ఆలయింలో సింఘిం అధ్యక్షులు జగనోమిహన్ 
రావు అద్వర్యింలో, ములకలచేరువు మిండల భజన బృిందాల 
సమావేశిం ఏరా్పటు చేయడిం జరగ్ింది. హిిందూ ధరామిన్క్ 

మన వింత సహాయిం చేయడాన్క్, పెద్దపాళ్యిం కామాక్షి అింజి ఆలోచనతో, ములకలచేరువు 
మిండల జనసేన అధ్యక్షులు సాయ్నాథ్ అద్వర్యింలో భజన బృిందాలకు మజిజ్గ పా్యకెటలా 
వితరణ కార్యక్రమిం ఏరా్పటు చేయడిం జరగ్ింది. ఈ కార్యక్రమింలో మిండల జనసేన ప్రధాన 
కార్యదరుశిలు క్రణ్ రాయపు, స్దరశిన్, స్ర్ష్, శ్రీధర్, నర్ష్, అమర, రామాింజులు, స్బ్బరామ్, 
ప్రభాకర్ నాగరాజు మరయు జనసేన కార్యకర్తలు పాల్్గన్ కార్యక్రమాన్్న జయప్రదిం చేయడిం 
జరగ్ింది.

త్లసిరెడ్డి మేనర్జమే బ్రోకర్జరం: వాసగిర్ మణికరంఠ
శతఘ్్న న్్యస్: *కాింగ్రెస్ పార్టున్ ఏపీ ప్రజలు భూసా్థపితిం చేసినా కాింగ్రెస్ నాయకుల 
ప్రవర్తనలో మారు్ప రాలేదు.

గుింతకలులా, పవన్ కళ్్యణ్ పై తలసి రెడిడి చేసిన వా్యఖ్యలకు 
ఘాటుగా స్పిందిించన అనింతపురిం జిలాలా జనసేన పార్టు 
కార్యదరశి వాసగ్ర మణికింఠ మాటాలాడుత్… మీ కాింగ్రెస్ 
పార్టునే కదా అధికారిం కోసిం రాష్్రాన్్న అడడిగోలుగా చీలిచి 
బ్రోకరజిం చేసిింది ఆింధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలిందరూ ఇప్పటకీ 
మరచపోలేదు. పొత్తలో భాగింగా బిజెపి పెద్దలు రోడ్ 
మా్యప్ తో ముిందుకు వళ్్దమింటే కళ్్యణ్ గారు బ్రోకర్ 
ఇజిం చేస్్తనా్నరు అింటావా, అింటే ఏదో నీకు ఎకకుడో 
గుచుచికున్నటులా ఉిందిగా తలసి రెడిడి… నీ పార్టునే కదా 
ఆరోజు పారలామింట్ తలుపులు మూసి రాష్ట్ర విభజన చేసిన 
రోజు న్వు్వ ఎకకుడిక్ పోయావ్..? ఆరోజు ఏ బ్రోకర్ 
పన్ చేయడాన్క్ వళ్లావు..? న్వు్వ ముిందు చపు్ప. మా 

నాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ న్ రాజకీయ బ్రోకర్ అన్న న్వు్వ… అన్్న రింగాలోలా బ్రోకర్… 
నీ మేనరజమే బ్రోకరజిం. సింత వేింపలిలాలో గెలవలేక రాజింపేటలో జడి్పటసి గా గెలిచ 
జిలాలా పరషత్ చైరమిన్ అయ్్య రాజింపేట అభవృదిధేక్ పైసా పన్ చేయకుిండా ప్రతి వర్కు 
అముమికున్న రయల్ బ్రోకర్. రాజకీయ భక్ష పెటటున టీడీపీ నీ తృణప్యింగా త్యజిించ, 
కాింగ్రెస్ కు మద్దత పలిక్న రాజకీయ వ్యభచార అన్ మిమమిలి్న అనాలన్ ఉింది కానీ మా 
నాయకుడు నేర్పన సింసాకురిం అడ్డిస్తింది. మా నాయకుడిక్ మీరింటే గౌరవిం ఉింది 
మిమమిలి్న ఏరోజు పలెలాత్త మాట అనలేదు అలాింట నాయకుడి పై మీ అన్చత వా్యఖ్యలు 
చేయడిం సరకాదు. ఏదేమైనా మా నాయకుడిక్ బేషరతగా మీరు క్షమాపణలు చపా్పలన్ 
మనవి చేస్్తనా్నిం లేదింటే మీ బాగోతిం బటటుబయలు చేయాలిసి వస్్తిందన్ వాసగ్ర 
మణికింఠ హెచచిరించారు.

కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని పర్మర్్శరంచిన జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్:  నెలూలారు, రైతలు 
దేశాన్క్ వన్్నముక – ఆ రైతలకే ఈ 
వైఎసాసిర్సిపి ప్రభుత్వింలో ఎన్్న కష్టులు, 
పిండిించన పింటన్ రైత భరోసా 
కేింద్రాల దా్వరా కొన్గోలు చేయడిం 
లేదింటూ నెలూలారు జిలాలా సింఘిం 
తాసిలా్దర్ కారా్యలయిం వద్ద పెరమనకు 
చిందిన రైత గూడూరు క్రణ్ కుమార్ 

రెడిడి ధాన్యమున్ తహశీలా్దర్ కారా్యలయిం వద్ద పోసి న్రసన తెలిపి ఆిందోళన చింది 
పురుగుల మిందు తాగ్ ఆతమిహత్య ప్రయత్నిం చేశాడు అతన్న్ పోలీస్లు అడుడికున్ 
ఆస్పత్రిక్ తరలిించగా.. నెలూలారు లోన్ రామచింద్రారెడిడి ప్రజా వైద్యశాల నిందు 
గూడూరు క్రణ్ కుమార్ రెడిడిన్ పరామరశిించన జనసేన పార్టు ఆతమికూరు న్యోజకవర్గ 
ఉపాధ్యక్షులు దాడి భాన్ క్రణ్, జనసేన పార్టు సింగిం మిండల నాయకులు సతీష్, కోళలా 
స్నీల్, సాయ్ మరయు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

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

ఈఓ కి వినతి ఇచిచిన శ్రీకాళహసితు పటటీణ జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాళహసి్త న్యోజకవర్గిం 
జనసేన పార్టు ఇనాచిరజ్ శ్రీమతి విన్త కోటా ఆదేశాల 
మేరకు బుధవారిం ర్ణిగుింట పటటుణ నాయకులు 
ర్ణిగుింట పించాయ్తీ అధికారులకు వినతి పత్ిం 
అిందజేశారు. ర్ణిగుింట పటటుణిం లోన్ ఆర్టుసీ 
బసాటుిండ్ దగ్గర ఉన్న పించాయ్తీ క్ చిందిన సర్్వ 
నెింబర్ 769/2 లో గల స్థలిం ఖాళీగా ఉన్నది. 
ఈ స్థలింలో గతింలో ఉన్న ష్పు లన్ ట్రాఫిక్ 
సమస్యల దృష్్య కలెకటుర్ గారు ఆదేశాల మేరకు 
2017 డిసింబర్ లో తొలగ్ించడిం జరగ్ింది. 
ఇపుడు ఆ స్థలింలో కేవలిం స్థలాన్్న బాడుగకు 
ఇస్్తన్నటుటు పించాయ్తీ 25-02-2022 న 
తీరామినిం చయ్యడిం జరగ్ిందన్ జనసేన దృషిటుక్ 
వచచిింది. ఖాళీ స్థలాన్్న ఏ ఆధారిం తో అద్్దక్ 
ఇస్్తనా్నరన్, అతి పెద్ద కూడలి అయ్న ర్ణిగుింట 

బసాటుిండ్,రైలే్వ సేటుషన్ వద్ద గల ఈ స్థలిం లో ష్పు లు న్రామిణిం చేసి బాడుగకు ఇసే్త 
పించాయ్తిక్ ఎకుకువ ఆదాయిం వస్్తింది. అది కూడా ఖాళీ స్థలాన్్న బాడుగకు సా్వర్థిం 
తో కొింత మిందిక్ అప్పగ్ించారన్ ,ఈ స్థలిం బాడుగకు వేలిం వేస్్తన్నటుటు ఎలాింట 
బహిరింగ ప్రకటనలు చయ్యలేదు. వేలింపాటక్ ప్రకటన ఇచచినటలాయ్తే ప్రజలు అిందరూ 
పాల్్గనే వారు, తదా్వరా పించాయతీక్ ఎకుకువ ఆదాయిం వచేచిటుటు వేలింపాట లో బాడుగ 
న్రణాయిం జరగేది. గతింలో కలెకటుర్ గారు ఇచచిన ఉత్తరు్వలన్ ఉలలాింఘ్సూ్త ఈ స్థలాలన్ 
బాడుగకు ఇవ్వడిం చటటు వ్యతిర్కిం, ప్రజా వ్యతిర్కిం అయ్న చర్య అన్, బాడుగకు 
ఇవా్వలన్ తలిసే్త కలెకటుర్ గార అన్మతితో, ప్రజా అభప్యింతో పించాయతీ న్ధులతో 
అకకుడ ష్పులు న్రామిణిం చేసి, బహిరింగింగా వేలింపాట ప్రకటన ఇచచి ప్రజలు 
అిందరూ పాల్్గనేలా చేసి బాడుగకు ఇసే్త పించాయతీక్ ఎకుకువ ఆదాయిం వస్్తింది, 
ప్రజలకు ఉపయోగపడుతింది పించాయతీక్ ఆదాయిం ఎకుకువ వసే్త, అభవృదిధేక్ 
ఉపయోగపడుతిందన్, తక్షణమే ఎలాింట ఏకపక్ష న్రణాయాలు ఉపసింహరణ చేస్కున్, 
ప్రజాసా్వమ్య బదధేింగా కార్యక్రమాలు చయా్యలన్ ఈఓ వినతి ఇచచిన పటటుణ జనసేన 
నాయకులు భాసకుర్ బాబు, తా్యగరాజుక్, జ్్యతి కుమార్, లోకనాధిం, తదితరులు.

జనసేవలో జనసైనికులు ఎప్పోడు అరండగానే ఉరంటారు
శతఘ్్న న్్యస్: పాలకొిండ పటటుణింలో 
ఇటీవలే ప్రియాింక అనే యువతి (ముగు్గరు 
పిలలాల)తలిలా కుటుింబ సమస్యలు వలన 
ఆతమిహత్య చేస్కొింది. దీన్తో అనాదలు 
అయ్న ముగు్గరు పసి పిలలాలక్ అిండగా 
అలుబిలిలా రాజేష్ కుమార్ మరయు 
ఎింపీటీసీ అింపిలి విక్రమ్ ఆధ్వర్యింలో 
తమ కుటుింబాన్క్ కొింత నగదు మరయు 
ఇింటక్ కావాలిసిన వస్్తవులు ఇచచి 

భవిష్యత్తలో పిలలాలకు విద్య, వైద్య, వసతి జనసేవ ట్రస్టు దా్వరా అిందిసా్తమన్ చప్పడిం 
జరగ్ింది. ఈ కార్యక్రమింలో సింతోష్ నాయుడు, గడే క్షోర్, మోహన్ హాజరయా్యరు.

ప్టటీపర్తులో క్రికెట్ టోర్నమరంట్ మగా ఫైనల్ కు ముఖయా అతిధిగా 
చిలకరం మధుసూదన్ రెడ్డి

శతఘ్్న న్్యస్: పుటటుపర్త న్యోజకవర్గిం జనసేన పార్టు 6 మిండలాల అధ్యక్షుల ఆధ్వర్యింలో 
పుటటుపర్తలో బుధవారిం క్రికెట్ టోర్నమింట్ మగా ఫైనల్ ముగ్ింపు కార్యక్రమాన్క్ ముఖ్య 
అతిథులుగా చలకిం మధుసూదన్ రెడిడి విచేచిసి మగా ఫైనల్ విన్నర్సి మొదట విజేత సూర 11కు 
టింకు మొదట ప్రైస్ బహుమతిగా రూ.50,001/- ది్వతీయ బహుమతిగా సాయ్ సేవ టీింకు 
రూ.25,001/- మూడవ బహుమతిగా ధూపిం పలిలా టీింకు రూ.10,001/- అలాగే విజేతలకు 
కప్సి అిందజేసిన జనసేన పార్టు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరశి చలకిం మధుసూదన్ రెడిడి. ఈ కార్యక్రమింలో 
జిలాలా ప్రధాన కార్యదరుశిలు పతి్త చింద్శేఖర్, గొటూలారు దాసర రామాింజనేయులు, మతసి్యకార 
వికాస విభాగిం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరశి బెస్త శ్రీన్వాస్లు, బత్తలపలిలా మిండల కనీ్వనర్ పుర్ిం శెటటు 
రవి, పటటుణ నాయకులు అడడిగ్ర్ శా్యమ్ కుమార్, కోటక్ రామింజి, పేరురూ శ్రీన్వాస్లు మరయు 
జనసైన్కులు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

తెలికిచరలె గ్రామములో క్రీయాశీలక సభయాతవా నమోదు 
కారయాక్రమరం గుర్రంచి వివర్రంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్: గోపాలపురిం, జనసేన పార్టు క్రీయశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమింలో 
భాగముగా గోపాలపురిం న్యోజకవర్గము, నలలాజరలా మిండలము తెలిక్చరలా గ్రామములో 
నలలాజరలా మిండల జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు చోడసాన్ బాపిరాజు ఆధ్వర్యింలో తెలిక్చరలా జనసేన 
నాయకులు, జనసైన్కులు సభ్యత్వ కార్యక్రమాన్్న కార్యకర్తలకు, గ్రామ ప్రజలకు వివరించ.. 
ప్రతి ఒకకురూ జనసేన పార్టులో చేర క్రీయాశీలక సభ్యత్వము నమోదు చేయ్ించకోవాలన్ 
చప్పడిం జరగ్ింది. ఈ కార్యక్రమింలో ముఖ్యింగా పాల్్గింటువింట జనసేన పార్టు జిలాలా 
ప్రధాన కార్యదరశి యాింట్రాపాట రాజు మాటాలాడుత్ కార్యకర్తల కుటుింబాలకు అిండగా 
వుిండే విధముగా మన పార్టు అధ్యక్షులు కొణిద్ల పవన్ కళ్్యణ్ క్రీయాశీలక సభ్యత్విం 
ఏరా్పటు చేయడిం జరగ్ింది. పార్టు కార్యకర్తల కోసిం ఆలోచించే ఏకైక వ్యక్్త పవన్ కళ్్యణ్ 
అన్ చపా్పరు. ఆలాగే పార్టుక్ సింబింధిించన ముఖ్య విషయాలు ప్రజలన్ ఉదే్దశిించ 
మాటాలాడారు. రాన్న్న 2024 ఎన్్నకలోలా జనసేనపార్టు అధికారిం సాధిస్్తిందన్ పవన్ కళ్్యణ్ 
సీఎిం అభ్యర్థగా ప్రకటసే్తనే పొత్త ఉింటుింది అన్ చపా్పరు. నలలాజరలా మిండల అధ్యక్షులు 
చోడసాన్ బాపిరాజు మాటాలాడుత్ ప్రతి కార్యకర్త క్రీయాశీలక సభ్యత్విం తీస్కొవాలి అన్ 
తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమింలో తాడేపలిలాగూడెిం జనసేన నాయకులు అడబాల మురళి, 
మటటు రామకృషణా, రుద్రా శ్రీన్వాస్, బొప్పన కోట, కింక్పాట స్వరణా రాజు, పదిలిం దురా్గరావు, 
అయ్నపర్త శ్రీన్, నాయుడు నర్ష్, అడపా అన్నవరిం, ఆకుల వివేక్ మరయు జనసైన్కులు 
పాల్్గనా్నరు.

“పీప్ల్సీ వాయిస్ ఆఫ్ జనసేన” టరం ఆధవారయారంలో 
భగత్ సిరంగ్ కి నివాళులు

శతఘ్్న న్్యస్: చోడవరిం, తా్యగ ధీరుడు, వీరుడు, సా్వతింత్ సమరయోధుడు 
భగత్ సిింగ్ వరధేింతి సిందర్బింగా “పీపుల్సి వాయ్స్ ఆఫ్ జనసేన” టీిం ఆధ్వర్యింలో 
మహాన్భావుడిక్ న్వాళులు అర్పించ చోడవరిం న్యోజకవర్గింలోన్ యమున అనే 
ఆడబిడడికు కుటుటు మషిన్ అిందచేయడిం జరగ్ింది. ఆహా్వనిం మేరకు అతిధిలుగా వచచిన 
చోడవరిం జనసేన నాయకులు పి.వి.ఎస్.ఎన్ రాజు మరయు రాష్ట్ర జనసేన డాకటుర్ సల్ 
చైరమిన్ డా. బొడేడిపలిలా రఘు మరయు వీర మహిళలు రామలక్ష్మి, ష్లిన్ జనసైన్కులు 
కలా్యన్ నాయుడు, భరత్ ఉగ్్గన, నడుపుర లక్షష్మణ్, లుక్సి గణేష్, శశిధర్ రెడిడి లు ఈ 
కార్యక్రమింలో పాల్్గనడిం జరగ్ింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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భగత్ సిరంగ్ కి నివాళులు అర్పోరంచిన మార్కాప్రరం జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: మారాకుపురిం పటటుణింలోన్ సిపిఐ పార్టు కారా్యలయిం నిందు భగత్ సిింగ్ 91వ 
వరధేింతి సిందర్ింగా న్వాళులు అర్పించన జనసేనపార్టు మారాకుపురిం న్యోజకవర్గ ఇించారజ్ 
ఇమమిడి కాశీనాధ్, జనసేనపార్టు ప్రకాశిం జిలాలా కార్యదరశి తిరుమలశెటటు వీరయ్య, టడిపి ఇించార్జ్ 
కిందుల నారాయణరెడిడి, మాజీ మున్సిపల్ చైరమిన్ వకకులగడడి మలిలాకారుజ్న, సిపిఐ నాయకులు అిందే 
నాసరయ్య, కాసిిం, సిపిఎిం పార్టు నాయకులు సమయ్య, రఫీ, బాల నాగయ్య, ఆింధ్రప్రదేశ్ వరకుింగ్ 
జర్నలిస్టు యూన్యన్ నేషనల్ కౌన్సిల్ మింబర్ వింకట రమణ, ఆమ్ ఆదీమి పార్టు నాయకులు 
స్దరశిన్.

షహీద్ దివస్ సరందర్రంగా మహన్యులకు 
అనరంతప్రరం జనసేన ఘననివాళి

శతఘ్్న న్్యస్: అనింతపురిం, ప్రజలోలా సా్వతింత్్య 
పోరాట సూఫూర్తన్ రగ్లిించేిందుకు ప్ణాలన్ సైతిం 
లెకకుచేయకుిండా పిన్న వయస్లోనే ప్ణతా్యగాలన్ 
చేసిన మహానీయులు “భగత్ సిింగ్”, “రాజ్ గురు” 
మరయు “స్ఖ్ దేవ్” ల సూఫూర్తన్ గురు్తచేస్కుింటూ, 
షహీద్ దివస్ సిందర్ింగా.. మహనీయుల అిందరనీ 
సమిరించుకున్ వార సూఫూర్తతో అనింతపురిం నగరిం 
నడిబొడుడిన మున్సిపాలిటీ ఆఫీస్ ఎదురుగా జెిండా కటటు 
దగ్గర ఎస్.ఎస్.బి.ఎన్ కాలేజీ విదా్యరు్థల ఆధ్వర్యింలో ఘన 
న్వాళులు అర్పించడిం జరగ్ింది. ఈ కార్యక్రమాన్క్ ముఖ్య 
అతిథులుగా అనింతపురిం జిలాలా జనసేన ఉపాధ్యక్షులు, 

లాయర్ కుింటమది్ద జయరాిం రెడిడి విచేచిసి ఘన న్వాళులర్పించడిం అర్పించడిం జరగ్ింది. ఈ 
కార్యక్రమింలో ఏపిఎసి్ప రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఆకుల రాఘవేింద్, ఎస్.ఎస్.బి.ఎన్ విదా్యరు్థలు అశోక్, 
నవీన్, సిందీప్ రెడిడి, వింశీ, అజయ్ కుమార్, బ్రహామినింద రెడిడి మరయు కాలేజీ విదా్యరు్థలు, జనసేన 
నాయకులు పాలగ్ర చరణ్ తేజ, ఎిం.శ్రీన్వాస్లు నగర ప్రముఖులు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

ఆత్మకూరు జనసేన ఆధ్వరయూంలో
 భగత్ సంగ్ కి ఘననివాళి

శతఘ్్న న్్యస్: ఆతమికూరు, భగత్ సిింగ్ క్ ఆతమికూరు జనసేన పార్టు ఘన 
న్వాళి. జ్వలిించే న్పు్ప కణిక, భగ భగ మిండే అగ్్న గోళిం, భారత స్వతింత్ 
సమరయోధుడు, విపలావ యువ కెరటిం భగత్ సిింగ్ వరధేింతి సిందర్ింగా 
ఆతమికూరు న్యోజకవర్గిం జనసేన పార్టు ఇించార్జ్ నలిశెటటు శ్రీధర్ జనసైన్కులతో 
కలిసి ఆతమికూరు జనసేన పార్టు కారా్యలయిం నిందు న్వాళులు అర్పించడిం 
జరగ్ింది. ఈ సిందర్ింగా శ్రీధర్ మాటాలాడుత్ భారతదేశ స్వతింత్ిం కోసిం 
తమ ప్ణాలన్ అర్పించన భగత్ సిింగ్, రాజ్ గురు మరయు స్ఖ్ దేవ్ లకు 
విపలావ జ్హారులా అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమింలో అన్్న మిండలాల నాయకులు 
మరయు జనసైన్కులు పాల్్గనడిం జరగ్ింది.

వరంగల్ జనసేనపార్టీ కార్యూలయంలో భగత్ 
సంగ్ వర్ంతి వేడుకలు

శతఘ్్న న్్యస్: ఉమమిడి వరింగల్ జిలాలా ఇించారజ్ శ్రీ ఆకుల స్మన్ గార 
ఆదేశాల మేరకు గ్రేటర్ వరింగల్ అధ్యక్షులు బైర వింశీ కృషణా ఆధ్వర్యింలో జిలాలా 
కేింద్ింలోన్ జనసేన కారా్యలయింలో భగత్ సిింగ్ చత్పటాన్క్ పూలమాలలు 
వేసి ఘానింగా న్వాళులు అర్పించడిం జరగ్ింది. అనింతరిం బైర వింశీ 
మాటాలాడుత్ భగత్ సిింగ్ పేరు విింటే చాలు ప్రతి భారతీయుడి గుిండె గర్వింతో 
న్ిండిపోతింది, రోమాలు న్కకుబొడుచుకుింటాయ్. బ్రిటషరలాపై తిరుగుబాటు 
చేసి దేశ సా్వతింత్్య్ిం కోసిం 23 ఏళలా వయస్లోనే ఉర కొయ్యన్ ముదా్దడిన 
వీరుడతడు. నాట బ్రిటష్ పాలకులు భగత్ సిింగ్ తో పాటు విపలావ యోధులు 
స్ఖ్ దేవ్, రాజ్ గురులన్ హుస్సిన్ వాలా జైలోలా ఉర తీశారు. ఈ ముగు్గర్న 
ఉర కొయ్యల ముిందు వరుసగా న్లబెటటుగా వీరు ఏ మాత్ిం అధైర్యపడకపోగా 
చరునవు్వతో మృత్యవున్ ఆహా్వన్ించారు. భరతమాతన్ దాస్యశృింఖ లాల  
న్ించ విడిపిించడిం కోసిం భగత్ సిింగ్, స్ఖ్ దేవ్, రాజ్ గురు ప్ణతా్యగిం 
చేసిన రోజున్ షహీదీ దివాస్ గా జరుపుకొింటూ ఈ వీరుల తా్యగాలన్ గురు్త 
చేస్కుింటునా్నిం అన్ అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమింలో గ్రేటర్ వరింగల్ ప్రధాన 
కార్యదరశి జన్్న ప్రవీణ్, కార్యదరుశిలు శేష్ద్రి సిందీప్, కనె్నబోయ్న రాజు 
యాదవ్, ఉమమిడి వరింగల్ యువజన విభాగిం కార్యదరశి లా్యదేలాలా రాకేష్, 
ఎగ్జ్కూ్యటవ్ మింబెర్ న్ఖిల్ చోప్, డిజిటల్ మీడియా మింబెర్ మడివలిలా సింతోష్ 
కుమార్, కార్యకర్తలు పాల్్గనా్నరు.
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