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జనసేన విస్తృతస్థాయి సమావేశం
*ఈ నెల 5 న మంగళగిరికి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
జనసేన పార్టీ విస్తృతస్థాయి సమావేశం ఈ నెల ఐదో తేదీన మంగళగిరి 
పార్టీ కార్యాలయం లో జరగనంది. ఆ రోజు స్యంత్ం నాలుగు 
గంటలకు సమావేశం ప్రారంభం అవుతంది. పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు, ర్జకీయ వయావహార్ల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ మనోహర్ గారు 
పాల్గొనే ఈ సమావేశంలో పి.ఏ.సి.సభ్యాలు, ప్రధాన కారయాదరుశులు, 
పార్టీ జిల్లా అధయాక్షులు, విభాగాల చైర్మనలా,పార్టీ ర్ష్ట్ర కారయావరగొ సభ్యాలు, 
నియోజకవర్గొల ఇంచారిజిలు, వీర మహిళ్ విభాగం ప్రాంతీయ 
కోరిడినేటరులా, అధికార ప్రతినిధులు పాల్గొంటారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వై.సి.
పి. ప్రభ్త్ం పాలన, ర్ష్ట్ర ఆరిధిక పరిసిథాతి, ప్రస్్త ర్జకీయ పరిసిథాతలు, 
ఆత్మహతయాలకు పాల్పడిన కౌలు రైతల కుటంబాలకు లక్ష రూపాయల 
చొప్్పన ఆరిధిక సహాయం, పెరిగిన విద్యాత్ చార్జిలు, రైతలు-వయావస్య 
సిథాతిగతలు, వచ్చే కొదిది నెలలలో పార్టీ చ్పటటీవలసిన కారయాక్రమాలు 
తదితర అంశాలపై సమావేశంలో చరిచేస్్రు.

శ్రీకాళహస్్ నియోజకవర్ం, జనసేన పార్టీ ఏర్పేడు మండల కమిటీ నియామకం

శ్రీకాళహసి్ నియోజకవరగొం, ఏర్్పడు మండల అధయాక్షులుగా కిరణ్ కుమార్ ర్మిశెట్టీ ని అది వరకే పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ నియమించడం విదితమే. 
పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు, పిఏసి చైర్మన్ నాదండలా మనోహర్ ఆదేశాల మేరకు, జిల్లా అధయాక్షులు డా.హరిప్రస్ద్ సూచనల మేరకు ఏర్్పడు 
మండల కమిటీ సభ్యాలన నియమించడం జరిగింది. మండల అధయాక్షులు కిరణ్ కుమార్ అధ్రయాంలో ర్ణిగుంట పటటీణంలోని పార్టీ కార్యాలయంలో మండల 
కమిటీ సభ్యాలకు నియోజకవరగొ ఇనాచేరిజి శ్రీమతి వినత కోటా నియమకపత్రాలన అందించడం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ఇరిగేషన్ అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని 
రాస్్రోకో

శతఘ్ని న్యాస్: ప్రకాశం జిల్లా మార్కాప్రం చెరువు కటటీపై నీట్ వతృధాన అరికటాటీలని, 
ఇరిగేషన్ అధికారులపై చరయాలు తీస్కోవాలని ర్స్్రోకో చ్సిన జనసేన పార్టీ 
మార్కాప్రం నియోజకవరగొ ఇంచారిజి ఇమ్మడి కాశీనాధ్, సీపీఐ పార్టీ నాయకులు అందే 
నాసరయయా, ఆమ్ ఆదీ్మ పార్టీ నాయకులు స్దరశున్, బీజేపీ నాయకులు కతృష్ణార్వు, 
శ్రీనివాస్లు, సీపీఎం పార్టీ నాయకులు సోమయయా మరియు ప్రజా సంఘాలనాయకులు.

పేరాపురం గ్రామంలో బోర సతీష్ ఆధ్వర్యంలో 
జనసేన జండా ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యాస్: విజయనగరం, పూసపాట్ర్గ 
మండలం, పేర్ప్రం గ్రామంలో బోర సతీష్ 
ఆధ్రయాంలో జనసేన జండా ఆవిషకారణ జరిగింది 
ఇంద్లో ముఖయా అతిథులుగా ర్ష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశు 
శ్రీమతి పాలవలసయశసి్ని, ర్ష్ట్ర ప్రచార కారయాదరిశు 
బాబు పాలూరి, ఉత్ర్ంధ్ర వీర మహిళ ర్జనల్ 
కోఆరిడినేటర్ తమి్మ లక్ష్మీ ర్జ్, ర్ష్ట్ర ర్ష్ట్ర జనసేన 
పార్టీ మత్స్యకార వికాస్ విభాగం కారి అప్పలర్జు 
మరియు పూసపాట్ర్గ మండలం సీనియర్ 
నాయకులు గుడివాడ జమర్జు ఈ కారయాక్రమంలో 
పాల్గొనానిరు మరియ విజయనగరం జిల్లా మరియు 

నెల్లామరలా సీనియర్ నాయకులు కూడా పాల్గొనడం జరిగింది.

శ్రీ గంగానమ్మ మహాలక్ష్మి అమ్మవార్ల సంబరంలో రెడ్డి 
అపపేలనాయుడు

శతఘ్ని న్యాస్:  ఏలూరు ఆదివారప్ 
పేటలోని శ్రీ గంగానమ్మ మహాలక్ష్మి 
అమ్మవారలా సంబరం సందర్ంగా ఆలయ 
కమిటీ వారి ఆహా్నం మేరకు కారయాక్రమంలో 
పాల్గొనని పశ్చేమగోదావరి జిల్లా అధికార 
ప్రతినిధి, ఏలూరు నియోజకవరగొ జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జి రెడిడి అప్పలనాయుడు.

తిరుపతి జిల్్ల కలెకటీర్ట్ కారా్యలయం వద్ద గుమ్మడ్కాయ కొట్టీ 
పూజలు నిర్వహంచిన జనసేన

*తిరుపతిని తిరుపతి జిల్లాగా ప్రకట్ంచడంతో సంబర్లు జరుప్కునని జనసేన నేతలు, 
కారయాకర్లు.

శతఘ్ని న్యాస్: తిరుపతి, ఏపి ప్రభ్త్ం 
ఆదివారం తిరుపతిని తిరుపతి 
జిల్లాగా ప్రకట్ంచడం జరిగింది. ఈ 
సందర్ంగా పటటీణ అధయాక్షులు ర్జారెడిడి 
మాటాలాడుతూ… గతంలో “బాల్జీ జిల్లా 
వద్ది తిరుపతి జిల్లానే ముద్ది” అని స్థానిక 

ప్రజలతో నిరసనలు తెల్యజేసిన పోర్ట ఫల్తమే తిరుపతిని జిల్లాగా ప్రకట్ంచారంటూ 
హర్ం వయాక్ం చ్శారు. తిరుపతి జిల్లాగా ప్రకట్ంచ్ంద్కు సహాకరించిన అధికారులకు, 
అధికార యంత్రాంగానికి జనసేనతో కల్సి గంతెతి్న స్థానిక ప్రజలకు, మీడియా ప్రతినిధులకు 
జనసేన నేతలు కతృతజజి్ఞతలు తెల్యజేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో బాబ్జి, హేమ కుమార్, 
స్మన్ బాబు, మునిస్్మి, అమతృత, కీర్న, కోకిల, లత, ముకుకా సతయావంతడు, బలర్ం, 
రమేష్, మనోజ్, షర్ఫ్, జీవన్, హేమంత్, గోపి, ఆదికేశవులు, బాల్జీ, మోహన్,మని, 
కిషోర్, పవన్,ర్జేష్, కోమల్, స్యిదేవ్ మరియు నాయకులు వీరమహిళలు మరియు 
జనసైనికులు ఎంతో ఉత్్సహంగా పాల్గొనానిరు.

ఆదివాసీ ప్ంతాలో్ల పర్యట్ంచిన జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: పాడేరు డివిజన్, జనసేన పార్టీ ఉత్ర్ంధ్ర ర్జనల్ కోఆరిడినేటర్్స 
కమిటీ సభ్యాలు సి.హెచ్.కిరణ్ ప్రస్ద్, ఎం.నాగలక్ష్మి, ఏ.శరని దేవి, ఆదివాసీ 
ప్రాంత్లోలా పరయాట్ంచి రైతలు పండించ్ పంటలు, వాట్ దిగుబడులు, ఉత్పతి్ 
స్మరధి్యం, స్గువిదానం, మారెకాట్ సద్పాయం గిటటీబాట ధర ఇత్యాది విషయాలపై 
పరిశీల్ంచి ఏ విధమైన పదధితలు అవలంబ్సే్ రైత కష్టీనికి తగగొటటీ గిటటీబాట ధర 
పడుతందని,అల్గే ఈ విషయాలన రైతలతో అభిప్రాయ సేకరణ చ్సూ్ ముంద్గా 
ఇరడపల్లా, పంచాయితీ, నిరోదవలస గ్రామం, గండేల్ పంచాయితీ గండేల్ గ్రామం, 
బడిమేల పంచాయితీ ఇసకగరువు గ్రామ రైతలతో సరిచేంచి ఈ విషయాలన పార్టీ 
అధిష్టీనానికి తీస్కెళ్్ భవిషయాత్ లో మంచి ప్రాధానయాతనిస్్ రైతలసంక్షేమం కోసం 
కతృషి చ్స్్మని చెపా్పరు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ అరకుపారలామంట్ ఇనాచేరిజి 
డా. వంపూరు గంగులయయా, పాడేరు మండల అధికార ప్రతినిధి దివయాలత, ద్ర్గొలత 
పారలామంట్ ఎకి్సకూయాట్వ్ మంబర్ కొర్ర కమలహాసన్, చింతపల్లా నాయకులు వినయ్, 
పాడేరు మండల అధయాక్షులు మురళి క్రిష్ణా, ఉపాధయాక్షులు అశోక్, సతయానార్యణ, 
సతి్బాబు, పలువురు జనసైనికులు పెదదిఎత్న వీరమహిళలు పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రైతుల కుటంబాలకు బాసటగా నిలిచిన జనసేనానికి పాలభిషేకం 
చేస్న దందులూరు జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: దంద్లూరు, ఆత్మహతయాలకు పాల్పడడి కౌలు రైతల కుటంబాలకు 80 లక్షల 
రూపాయల స్యం జనసేన తరఫున అందించాలని నిరణాయించిణ సందర్ంగా దంద్లూరు 
నియోజకవరగొం పెదవేగి మండలం లోని ర్మసింగవరం గ్రామంలో రైతలు, జనసైనికులు జిల్లా 
కారయాదరిశు వడలాపటలా స్యి శరత్ ఆధ్రయాంలో పవన్ కళ్యాణ్ కి పాల్భిషేకం చ్శారు. చటటీసభలోలా 
కనీసం ప్రతిపక్ష హోదా కూడా లేని పార్టీ రైతల గురించి ఇంతగా ఆలోచించి ఈ రకంగా ఆరిదిక 
సహాయం చ్సిన చరిత్ లేదని ఇల్ ప్రజల కష్టీలకి స్పందించ్ నాయకులు ఆంధ్ర ర్ష్ట్రంలో ఎవరైనా 
ఉనానిర్ అంటే.. అది కేవలం పవన్ కళ్యాణ్ మాత్మేనని ఇవాళ నిజంగా ఇటవంట్ నాయకుని 
అధయాక్షతన పనిచ్స్్ననింద్కు చాల్ గర్పడుతనానిం అని స్యి శరత్ అనానిరు. ఇప్పట్కైనా ఈ 
ప్రభ్త్ం కళ్ళు తెరిచి లోపభూయిషటీమైన చటాటీలన రద్ది చెయాయాలని ఆత్మహతయా చ్స్కునని కౌలు 
రైత కుటంబాలకు నషటీపరిహారం అందచ్యాలని లేని పక్షంలో జనసేన వారి కుటంబాల తరఫున 
ప్రభ్త్ం దిగివచ్చేదాకా పోర్టం చ్స్్ందని స్యి శరత్ తెల్పారు.

శ్రీ సీతారాముల కళ్్యణ మహోత్సవ కార్యక్రమానికి 
10000 విరాళమిచిచిన వంపూరు గంగులయ్య

శతఘ్ని న్యాస్: పాడేరు, స్ండ్రుప్టటీ ర్మాలయంలో జరగబోయే 
శ్రీ సీత్ర్ముల కళ్యాణ మహోత్సవానికి గ్రామ పెదదిలతో యువకులతో 
మాటాలాడి అననిదానం ఏర్్పటలాకొరకై తనవంతగా జనసేన పార్టీ 
అరకు పారలామంటరి ఇంచార్జి వంపూరు గంగులయయా 10000 వేల 
రూపాయలు విర్ళమిసూ్ ఆ ఆదిప్రుషుడు శ్రీర్మ చంద్రమూరి్ 
చూపిన సనాతన ధర్మమారగొం లోకజనలందరికి ఒక గప్ప జీవన 
మారగొమని ఆ సీత్ర్ముల ఆశీస్్సలు ప్రజలపై చలలాగా ఉండాలని 
తెల్పారు. అనంతరం సీత్ర్ముల కళ్యాణ మహోత్సవానికి పెళిలా 
ర్ట ఉత్సవానికి గ్రామ పెదదిలతో, మహిళలతో కల్సి పెళిలా ర్ట 
ఉత్సవంలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో గ్రామ పెదదిలు, 
మహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనడం జరిగింది.

జనసేనానికి హాట్్సఫ్! బండారు శ్రీనివాస్
అననిం పెట్టే రైతును ఎప్పటికీ కన్నిరు పెటిటేంచకూడదు జనసేనాని!
చనిపోయిన 80 మంది కౌలు రైతులకు లక్ష రూపాయలు చొప్్పన కంత ఆర్థిక 
సహాయంగా అందించబోతునని, జనసేన అధినేత.

శతఘ్ని న్యాస్: తూరు్పగోదావరి జిల్లా, కొత్పేట 
నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ఇనాచేరిజి బండారు 
శ్రీనివాస్ మాటాలాడుతూ, ఈరోజు జనసేనాని 
పవన్ కళ్యాణ్ వారు, కష్టీలోలా ఉండి అప్్పలపాలై, 
ఆత్మహతయా చ్స్కొని చనిపోయిన కౌలు రైతలు 
స్మారు 80 మంది రైతలకు ఒకొకాకకారికి చినని 
స్యంగా లక్ష రూపాయల చొప్్పన ఉడత్ 
భకి్గా జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకట్ంచడం, 
ఈస్యం వారు వచిచే, వారి చ్తల 
మీదగా చనిపోయిన వయాకు్ల కుటంబాలన 
కల్సి, ఆ కుటంబాలకు అండగా నిలబడి 
పర్మరిశుంచడం జరగబోతనని కారణంగా 
జనసేనానికి, మా హతృదయపూర్కంగా 
సెలూయాట్ తెల్యజేయుచునానిమనీ బండారు 

శ్రీనివాస్ ఈ సందర్ంగా తెల్యజేశారు. అధికారం ఉనాని లేకపోయినా! 
ప్రజాసేవలో ఎప్్పడూ ముంద్ండే గప్ప మంచి మనస్నని నాయకుడు ఒక 
పవన్ కళ్యాణ్ మాత్మేనని, వారికి ఎవరు స్ట్ర్లేరని, త్న సంపాదించిన 
కష్టీరిజితం లో సింహ భాగానిని పేదలకు, ఆపదలో ఉనని వారికి పంచి, తన మంచి 
హతృదయానిని, పదిమందికి తెల్సేవిధంగా, ఒక గప్ప మనస్నని నాయకుడు గా 
పది కాల్ల పాట చలలాగా వరిధిల్లాలనీ, హాటా్సఫ్ తెల్యజేయచునానిం. ఈ ఉగాది 
సందర్ంగా పవన్ కళ్యాణ్ వారికి దేవదేవతలు సంపూరణా ఆయుర్రోగాయాలు 
ప్రస్దించాలని, ఇవా్లని, ఇల్ంట్ నాయకుడు ర్బోయే రోజులోలా 
ముఖయామంత్రిగా పాలన అందించాలనీ, ఈ ర్ష్్రానికి దశ దిశన మార్చేలని, 
వెనకబడిన బడుగు బలహీన వర్గొల ఆశాజ్యాతి కావాలని కోరుతనానిన. 
ముంద్, ముంద్ ప్రజా సేవకుడుగా ర్ష్ట్ర చరిత్లో నిలబడే రోజు ఒకట్ 
వస్్ందని, జనసేనానిని అందరివాడుగా ప్రజలు ఆర్ధిస్్రనని నమ్మకం నిజం 
కాబోతందని, బండారు శ్రీనివాస్ జనసేన నేత ప్రెస్ కు తెల్యజేశారు.

పార్టే యొక్క సిద్ధంతాలను, మేనిఫెస్టేను కరపత్రాలుగా 
ప్రజలకు చేరవేస్తునని ఎచ్చెర్ల జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఎచెచేరలా నియోజకవరగొం, రణసథాలం 
మండలం జనసేన పార్టీ సిదాధింత్లన పార్టీ అధయాక్షులు దూరదతృషిటీతో 
ఆలోచించి ఇచిచేన హామీలన ప్రజల మధయా తీస్కెళ్లాలని గడపగడపకు 
వివరించాలని ప్రతి యొకకా పౌరుడికి అరథామయేయా ర్తిలో ఉండాలని 
కరపత్రాలన ముద్ంచి కోటపాలం పంచాయతీ భద్ర మహంకాళి 
అమ్మవారి గుడిలో ప్రతేయాక పూజలు చ్యించి 2024లో ప్రజా ప్రభ్త్మే 
పరమావధిగా కంకణం కటటీకొని గడపగడపకు వెళిలా కరపత్రాలన అందిసూ్ 
పార్టీ యొకకా సిదాధింత్లన మేనిఫెసోటీన ప్రజలకు వివరిసూ్, ఆటోలకు 
మేనిఫెసోటీ సిటీకకారులా అంట్స్్నని ఎచెచేరలా నియోజకవరగొ నాయకుర్లు 
శ్రీమతి సయయాద్ కాంతిశ్రీ. అల్గే ఈ కారయాక్రమంలో మండల నాయకులు 
లక్ష్మినాయుడు, శంకర్, ద్ర్గొర్వు, ర్జారమేష్, బాబాజీ, స్రయా, కాశీ, 
ఎర్రయయా, ర్ంబాబు, గణ మరియు జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


బిల్లమడ గ్రామంలో ఘనంగా జనసేనపార్టీ కారా్యలయ ప్రంభం
శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాకుళం జిల్లా, పాలకొండ నియోజకవరగొం, భామిని మండలంలో మండల స్థాయి “జనసేన పార్టీ 
కార్యాలయం” ప్రారంభోత్సవానికీ ముఖయా అతిథులుగా శ్రీకాకుళం జిల్లా నాయకులు అయిన ఎచెచేరలా నియోజకవరగొ 
నాయకుర్లు, వీర మహిళ “కాంతి శ్రీ” మరియు ఆమదాలవలస నియోజకవరగొ ఇనాచేరిజి “పేడాడ ర్మో్మహన్, 
పాల్గొని కార్యాలయం ప్రారంభం చ్శారు. అనంతరం పాలకొండ నియోజకవరగొ నాయకులు గర్బాన సతి్బాబు 
సమక్షంలో పార్టీ జండాన ఎగరవేశారు.
ఈ కారయాక్రమంలో కాంతి శ్రీ మాటాలాడుతూ పార్టీ సిదాధింత్లన ప్రతి పలలాకు వెళ్లా విధంగా కార్యాలయంలో 
ఎలలాప్్పడూ ప్రజా సమసయాల కోసం పోర్డే విధంగా పార్టీ కార్యాలయం ముంద్కు నడవాలని ఆకాంక్షిసూ్ ఈ 
పార్టీ కార్యాలయం ప్రారంభించడానికి ప్రోత్సహించిన ప్రతి ఒకకా జన సైనికుడికి జనసేన పార్టీ నాయకులకు ప్రతేయాక 
ధనయావాదాలు తెల్యజేశారు.
పేడాడ ర్మో్మహన్ మాటాలాడుతూ భామిని జనసైనికులు అందరూ పార్టీ కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవం సందర్ంగా 
శుభాభినందనలు తెల్యజేశారు. గతంలో జనసైనికులు చ్సిన కారయాక్రమానిని గురు్ చ్శారు. వాట్ని పార్టీ పెదదిల 
దతృషిటీకి తీస్కెళ్్నని, ప్రతి జనసైనికుడు కూడా వాళలా కుటంబ సభ్యాలతో జనసేనకి ఓట వేయించాలని , 2024లో 
ప్రజా ప్రభ్త్ం వస్్ందని, పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం అవుత్రని సభా సమేతంగా తెల్యజేశారు.
పాలకొండ జనసేన నాయుకులు గర్్న సతి్బాబు బాబు మాటాలాడుతూ 80మంది కౌలు రైతలు చనిపోతే జగననని 
పట్టీంచుకోలేద్ కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కి ఓట వెయయాకపోయినా పవన్ కళ్యాణ్ ని రెండు చోఫ్టీలా ఓడించినా 80మందికి 
ఒకొకకారికి లక్ష రూపాయలు చొప్్పన 80లక్షలు ఇవ్డం జరిగింది ఇల్ంట్ నాయకుడిని మనం ఎనినికొకపోతే 
మనలని కాపాడే వాళ్ళు ఉండరు అని తెల్యజేశారు.. ఈ కారయాక్రమానికి వచిచేన అతిథులుకు సనా్మనం చ్సి, 
2022- డైర్ చిరు గురు్గా ఇవ్టం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో స్బుబా వీరఘటటీం మండల జనసేన ఎంపీటీసీ 
అభియారిథా వజ్రగడ జానీ అల్గే పాలకొండ నియోజకవరగొ జనసైనికులు అయిన పొటూనిరు రమేష్, ప్రశాంత్, వాస్, 
మన్మధ సీతంపేట జనసైనికులు అయినా శ్రీకాంత్, ఉపేంద్ర, చినని, విశ్నాధం, భామిని మండలం నాయకులు 
మరియు కిరణ్, శ్రీనవాస్ర్వు, కిషోర్, మహేష్, శరత్, తేజ, మనోజ్, వైకుంఠ, ప్రవీణ్, వీరమహిళ ఉష మరియు 
జనసైనికులు అందరూ పాల్గొని విజయవంతం చ్శారు.

ఆమిదాలగందిలో జనసేనలో చేరికలు

శతఘ్ని న్యాస్: మడకశ్ర, మడకశ్ర మండలం జనసేన పార్టీ 
ఆధ్రయాంలో ఆమిదాలగంది పంచాయతీ నండి 30, మంది యువకులు 
జనసేన పార్టీలోకి చ్రిక పలలాపలలాల జనసేన పార్టీ జండా రెపరెపల్డాల్ 
పార్టీ బలోపేతం దిశగా మడకశ్ర మండలం అనిని పంచాయతీలో 2024 
సంవత్సరంలో జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం అయేయాంతవరకు 
కషటీపడి గెలుపే ధ్యాయంగా ప్రతి జనసైనికుడు పోర్డాల్ అని మడకశ్ర 
మండలం జనసేన పార్టీ అధయాక్షుడు ట్.ఏ శ్వాజీ తెల్యజేయడం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో మండల కమిటీ సభ్యాలు జనసైనికులు 
పాల్గొనడం జరిగింది.

స్యి హరా హాసపేటల్ ప్రంభించిన పితాని

శతఘ్ని న్యాస్: ముమి్మడివరం, జనసేన 
పార్టీ ర్ష్ట్ర పిఏసి సభ్యాలు మరియు 
ముమి్మడివరం నియోజకవరగొ ఇనాచేర్జి 
పిత్ని బాలకతృషణా ఆదివారం ఉదయం 
ముమి్మడివరంలో స్యి హిర్ 
హాస్పటల్ ప్రారంభోత్సవం చ్శారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో స్నబోయిన 

మల్లాకారుజినర్వు, గోదశ్ ప్ండర్ష్, జకకాంశెట్టీ పండు, దూడల స్్మి, 
స్నబోయిన వీరభద్ర ర్వు పాల్గొనానిరు.

ప్రమాదవశాతు్ గాయపడ్న వ్యకి్కి 
ఆరిధికస్యమందించిన జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: 
అనపరి్ నియోజకవరగొం 
బ్కకావోలు మండలం 
కొంకుద్రు స్వారం 
గ్రామంలో మీత్న వీర 
చక్రధర్ ప్రమాదవశాత్ 
గాయపడాడిడు విషయం 
తెల్సిన అనపరి్ 
నియోజకవరగొ జనసేన 

పార్టీ ఇనాచేరిజి మర్రెడిడి శ్రీనివాస్, మండల అధయాక్షులు ఇందల వీరబాబు మండల 
జనసైనికులు సహకారంతో 10వేల రూపాయలు ఆరిథాక సహాయం చ్శారు. మండల 
ఉపాధయాక్షుడు అరుణ్ కుమార్, ర్ంబాబు, కిషోర్, వెంకటేష్, చంట్, చందర్రావు, 
న్తంగి శ్రీనివాస్, గోవిందర్జులు, నాని, భీమేష్, పాపార్యుడు, కొరలా వీరబాబు, 
కర్రి శ్రీన జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

పిడుగు భరత్ యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో సహతృదయ అనాధ ఆశ్రమం 
నందు అన్నదాన కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్యాస్: హనమకొండ, శుభకతృత్ నామ సంవత్సర 
ఉగాది సందరబాంగా హనమకొండ జిల్లా 11వ డివిజన్ 
జనజినసేన పార్టీ నాయకులు పిడుగు భరత్ యాదవ్ 
ఆధ్రయాంలో సహతృదయ అనాధ ఆశ్రమం నంద్ అననిదాన 
కారయాక్రమం చ్యడం జరిగినది. మరియు సహతృదయ అనాధ 
ఆశ్రమం యొకకా యాజమానయాం గౌరవనీయులైన శ్రీమతి 

యాకుబీ ని ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా ఉపాధయాక్షులు గలలా ర్జేంద్ర ప్రస్ద్ మరియు 11వ డివిజన్ జనసేన పార్టీ నాయకులు 
పిడుగు భరత్ యాదవ్ లు సనా్మనం చ్యడం జరిగినది. ఈ కారయాక్రమంలో హాజరైన జనసైనికులు పిడుగు రంజిత్ యాదవ్, 
స్యి యాదవ్, విజయ్ గౌడ్, కిషోర్ యాదవ్, శ్రీర్మ్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

సోమవారం, 04 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


సోమవారం, 04 ఏప్రిల్ 2022

ఆమదాలవలసలో జనసేన జండాను 
ఆవిష్కరించిన పేడాడ రామ్్మహన్

శతఘ్ని న్యాస్: ఆమదాలవలస నియోజకవరగొం బూరజి 
మండలం ఓ.వి.పేట లో జనసేన పార్టీ జండాన ఆవిషకారించిన 
నియోజకవరగొ ఇంచార్జి పేడాడ ర్మో్మహన్ ర్వు. అనంతరం 
సభలో ప్రసంగించిన ఆయన ర్ష్ట్రంలో అననిదాతల పరిసిథాతి 

ఆత్మహతయాలతో దయనీయంగా మారిందని, వారిని ఆద్కునేంద్కు పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు ఎలలాప్్పడూ సిదధింగా ఉననిటలా తెల్పారు. అధికార పార్టీ అర్చక పాలనన ప్రజలకు 
వివరిసూ్ ర్ననని స్ర్త్రిక ఎనినికలోలా జనసేన పార్టీ విజయం స్ధిస్్ందని ధీమా వయాక్ం 
చ్శారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన ఎంపిట్సి విక్రమ్, కొత్కోట నాగేంద్ర, రమణ, జయర్ం, 
మౌళి, స్ర్ష్, ర్ంబాబు, కిషోర్, కతృషణా, కోమలర్వు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

అడవి పేరంటాలమ్మ తిరుణాల సందర్ంగా 
మతుకుమలి్ల జనసైనికుల ఆధ్వర్యంలో జనసేన ప్రభ

శతఘ్ని న్యాస్: వినకొండ నియోజకవరగొం శావల్యాప్రం 
మండలంలో అడవి పేరంటాలమ్మ తిరుణాల సందర్ంగా 
మతకుమల్లా జనసైనికుల ఆధ్రయాంలో జనసేన పార్టీ 
ప్రభన ఏర్్పట చ్యడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమానికి 
ముఖయాఅతిథిగా జిల్లా అధయాక్షులు గాద వెంకటేశ్ర్వు 
పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో ఉపాధయాక్షులు 
అడపా మాణికాయాల ర్వు, అధికార ప్రతినిధి ఆళళు హరి, 
నిశశుఒకర శ్రీనివాసర్వు, త్రినాడ్, గంధం స్ర్ష్, 
సతీష్, మద్ల్ల్ లు ఇంకా వినకొండ నియోజకవరగొం 
నాయకులు ,జనసైనికుల పాల్గొనడం జరిగింది.

నిరసన కార్యక్రమం విజయవంతం చేస్నందుకు జనసేన 
నాయకులకు సనా్మనం

శతఘ్ని న్యాస్: గుంటూరు, విద్యాత్ చార్జిలన తగిగొంచాలంటూ, జనసేనపార్టీ అధినేత 
పిలుప్తో నినని గుంటూరు జిల్లా అధయాక్షుడు అయిన గాద వెంకటేశ్రర్వు చ్సినా నిరసన 
జిల్లా వాయాప్ంగా ఒక సంచలనం ప్రతి ఒకకారి నోటా జనసేన, ఈస్రి జనసేనకే ఓట వేస్్ము 
అని చెప్పడం విశేషం, ఈ నిరసన కారయాక్రమనిని ర్ష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశు బోనబోయిన శ్రీనివాస్ 
యాదవ్, ర్ష్ట్ర స్థాయి నాయకులు, జిల్లా అధయాక్షుడు గాద వెంకటేశ్రర్వు, జిల్లా అధికార 
ప్రతినిధి ఆళలా హరి విజయవంతంగా ముంద్కు తీస్కెళిళున నాయకులన శాలువాతో 
అభినందించడం జరిగింది. గుంటూరు నగరం తూరు్ప నియోజకవరగొం జనసేనపార్టీ 
నాయకులు అయిన నెలూలారు ర్జేష్, జేబ్వై నాయుడు, మిదది నాగర్జు. డి. స్బాబార్వు ఉగాది 
శుభాకాంక్షలు కూడా చెప్పడం జరిగింది. కలకటీర్ట్ ముటటీడించి, వినతిపత్ం అందించిన ర్ష్ట్ర 
ప్రధాన కారయాదరిశు, జిల్లా అధయాక్షుడు, మండల నాయకులు. ఈ కారయాక్రమంలో జిల్లా, మండల 
స్థాయి నాయకులు పాల్గొనడం జరిగింది.

తిమా్మపురం జనసేన ఆధ్వర్యంలో ఉగాది ప్రత్్యక పూజలు
శతఘ్ని న్యాస్: కాకినాడ రూరల్ తిమా్మప్రం గ్రామంలో త్త్జీ ఆధ్రయాంలో ఉగాది 
పర్దినం సందర్ంగా ప్రజలు అందరూ ఆయుర్రోగాయాలతో స్ఖ సంతోష్లతో 
ఉండాలని ప్రతేయాక పూజలు చ్సి దరిశుంచుకొని ఆనంతరం మాదరప్ త్త్జీ 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యాలు మరియు కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జి పంతం నానాజి ని 
సనా్మనించారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ సేటీట్ జాయింట్ సెక్రటర్ త్ట్కాయల 
వీరబాబు, జనసేనపార్టీ జిల్లా ప్రధాన కారయాదరిశు సిరంగు శ్రీనివాసర్వు, కరెడలా గోవింద్ 
మండల అధయాక్షులు, బండారు మురళి కరప మండల అధయాక్షులు, బతి్న దొరబాబు, 
తలటం ద్రగొబాబు, బుజిజి, లోవర్జు, సంతోష్, ఎట్ఎం, జనసైనికులు వీరమహిళలు, 
హాజరయియా కారయాక్రమం విజయవంతం చ్యడం జరిగింది.

ఫ్యూను గురుతుకు ఓట్సిన ప్రజలను ఈరోజు ఫ్యూన్ వేస్కోకుండా చేస్తునానిరు: 

బొబ్బేపల్్ల స్రేష్

శతఘ్ని న్యాస్: నెలూలారు జిల్లా 
వెంకటాచలం మండలం కేంద్రంలోని 
సర్్పల్లా నియోజకవరగొ జనసేన 
పార్టీ కార్యాలయం నంద్ బొబ్బాపల్లా 
స్ర్ష్ బాబు విలేకరుల సమావేశం 
నిర్హించారు. ఈ సమావేశంలో 
ఆయన మాటాలాడుతూ ముఖయామంత్రి 

పాదయాత్లో ప్రజల కష్టీలు నేన వినానిన, నేన ఉనానిన అంటూ కలలాబొల్లా మాటలు చెపా్పరు. 
ఇప్్పడు అధికారంలోకి వచిచే మూడేళలాయినా ప్రజలన దోచుకోవడం తప్ప ఏం వెలగబెటాటీరు 
అంటూ ఆయన మండిపడాడిరు. ఫ్యాన గురు్కు ఓటేసిన ప్రజలన ఈరోజు ఫ్యాన్ వేస్కోకుండా 
చ్స్్నానిరు అని అనానిరు, పెరిగిన విద్యాత్ చార్జిలన వెంటనే తగిగొంచాల్ లేదంటే ప్రజలకు 
అండగా నిలబడి పోర్టం చ్యడానికి కూడా వెనకాడబోమని ఆయన హెచచేరించారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో రవికుమార్, సందీప్, శ్రీహరి, వంశీ, బ్కీకా దయాకర్ తదితర నాయకులు 
కారయాకర్లు పాల్గొనానిరు.

కౌలు రైతులకు అండగా పవనుడు

శతఘ్ని న్యాస్: డన, కౌలు రైతలన ఆద్కోవాలని ఉదేదిశంతో తెలుగువారి న్తన సంవత్సర ఉగాది రోజున పవన్ కళ్యాణ్ చనిపోయిన కౌలు రైత కుటంబానికి లక్ష 
రూపాయలు ఆరిథాక సహాయం అందజేస్్రని ప్రకట్ంచడం ర్ష్ట్ర రైతల పటలా, వయావస్యం పటలా పవన్ కళ్యాణ్ కి ఉనని చిత్శుదిధిని తెల్యజేసో్ంది. ఇప్పట్వరకు రైతే ర్జు, 
రైతే దేశానికి వెననిముక అంటూ ఊకదంప్డు ఉపనాయాస్లు ఇచ్చే నాయకులనె చూస్ం. తన కష్టీరిజితంతో చనిపోయిన రైతల కుటంబాలన ఆద్కోవాలనె ఉదేదిశంతో 
ఎంతో ఉదార స్భావం తో ముంద్కు వచిచేన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్. ఒక రైత బ్డడిగా నేన ర్ష్ట్ర రైత్ంగం తరఫున పవన్ కళ్యాణ్ కి కతృతజ్ఞత్పూర్క నమస్కార్లు 
తెల్యజేస్్నానిం. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైసీపీ ప్రభ్త్ం అధికారం చ్పట్టీన తరువాత వయావస్య రంగం కుదేలైంది. వయావస్య రంగానికి సరైన ప్రోత్్సహం లేక రైతలు 
ఇబబాంది పడుతనానిరు. పండించిన పంటకు సరైన గిటటీబాట ధర ర్ద్. ఒకవేళ ప్రభ్త్ం కొనగోలు చ్సిన సకాలంలో డబుబా చెల్లాంచని పరిసిథాతి. వయావస్యరంగం తీవ్ర 
సంక్షోభంలోకి నెట్టీ వేయబడింది. కౌలు రైతల పరిసిథాతి మర్ దారుణం. కౌలు కారుడిల జార్లో తీవ్ర జాపయాం. తదా్ర్ కౌలు రైతలు పంట అము్మకోవాల్ అనని, బాయాంకు 
నంచి రుణం తీస్కోవాలనని, పంట నషటీపరిహార్నిని పొందాలనని పొందలేని పరిసిథాతి ఏర్పడుతంది. వయావస్య రంగానికి జీవం పోయాల్ అనని, రైత కళలాలోలా ఆనందం 
చూడాలనాని అది పవన్ కళ్యాణ్ తోనే స్ధయాం.
చ్యి చ్యి కలుప్దాం పవన్ అనని తో పయనిదాదిమని పెడన జనసేన నాయకులు ఎస్ వి బాబు సమ్మట అనానిరు.

మండపేటను రాజమహంద్రవరంలో విల్నం చేయాల్: వేగుళ్ళ లీలాకృష్ణ

శతఘ్ని న్యాస్: మండపేట, జిల్లాల ప్నరి్భజనలో మండపేటకు 
తీరని అనాయాయం జరగనందని మండపేట నియోజకవరగొ 
జనసేనపార్టీ ఇంచార్జి వేగుళళు లీల్కతృషణా పేర్కానానిరు. మండపేట 
నియోజకవర్గొనిని ర్జమహేంద్రవరం జిల్లాలోనే విలీనం 
చ్యాలని డిమాండ్ చ్శారు. ఈ సందర్ంగా ఆదివారం ఆయన 
మీడియాతో మాటాలాడుతూ నియోజకవరగొం బాగు కోసం జఏసీ 
ఏ నిరణాయం తీస్కునాని జనసేనపార్టీ తరుప్న ఎలలాప్్పడూ మా 
సంపూరణా మదదిత ఉంటందని ఆయన స్పషటీం చ్శారు. జిల్లాల 

ప్నరి్భజన ప్రక్రియలో మండపేట నియోజకవరగొంకు సంబంధించిన అంశాలన వివరించి 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ దతృషిటీకి సమసయాన తీస్కెళళునని పేర్కానానిరు. పవన్ కళ్యాణ్ 
మాటాలాడుతూ అసలు ఈ కొత్ జిల్లాలన మేము గురి్ంచలేదని తెల్పారు. జిల్లాల ఏర్్పటపై 
ర్ష్ట్రంలో జిల్లాల ప్నరి్భజన ప్రక్రియ మొదలైనప్పట్ నండి మండపేట నియోజకవర్గొనిని 
ర్జమహేంద్రవరం జిల్లాలో విలీనం చ్యాలనేది నియోజకవరగొ ప్రజల ఆకాంక్షగా పేర్కానానిరు. 
జఏసీ ఆధ్రయాంలో సోమవారం నిర్హించ్ మండపేట బంద్ కు జనసేన తరప్న సంపూరణా 
మదదిత తెలుప్తూ, పార్టీ శ్రేణులకు ఆయన పిలుప్నిచాచేరు.
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