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కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

ఎన్నికల కదన రంగాన్కి సిద్ం కావాలి
• రాష్ట్రానికి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి నాయకుడి అవసరాం ఉాంది
• ప్రజా క్షేత్ాంలోకి పార్టీ సిద్ధాంతాలు తీసుకువెళ్ాండి
• జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యాలకు పార్టీ నేతల దిశానిర్దేశాం
• రాండో రోజూ రాష్ట్ర వ్యాప్ాంగా కొనసాగిన క్రియాశీలక సభ్యాల కిట్ పాంపిణీ
• అతయాధిక సభయాతావాలు చేసిన వ్లాంటీర్కు సనామాన కారయాక్రమాం
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టీ చేపటిటీన క్రియాశీలక సభయాతవా నమోదు కిట్ పాంపిణీ 
కారయాక్రమాం రాండో రోజైన శనివ్రాం సైతాం రాష్ట్రవ్యాప్ాంగా సమధికోతాసాహ 
వ్తావరణాంలో సాగిాంది. జిల్లవ్ర్గా ఈ కారయాక్రమాం కోసాం నియమాంచిన 
సమనవాయకర్ల ఆధవారయాాంలో అనిని జిల్లో్ కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం 
జరిగిాంది. పార్టీలో సభయాతవాాం తీసుకునని వ్రికి బీమా బాండ్తోపాటు, గురి్ాంపు 
కార్డు, శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి మనోగతాం పుస్కానిని అాందజేశార్. క్రియాశీలక 
సభయాతావాలు ఎకుకువ మొత్ాంలో చేయాంచిన వ్లాంటీర్ను సనామానిాంచార్. 
ఎనినికలు కనుచూపు మేరలో ఉనని తర్ణాంలో క్రియాశీలక సభయాలాంతా 
సిద్ధాంగా ఉాండాలని పార్టీ నేతలు కోరార్. పార్టీ బలోపేతాం, ప్రజా క్షేత్ాంలోకి 
పార్టీని, శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సిద్ధాంతాలను ఎల తీసుకువెళ్్లి అనే అాంశాల మీద దిశా నిర్్ధశాం చేశార్.

• కారయాకర్ల సాంక్షమాం కోసమే ప్రమాద బీమా
దేశాం మొత్ాం మీద సాంత డబ్బులతో కౌలు రైతులను ఆదుకుాంటునని ఏకైక నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయాదరిశి శ్రీమతి ముతాయాల ప్రియా 
సౌజనయా అనానిర్. జనసైనికుల సాంక్షేమాం కోసాం ముాందు చూపుతో ప్రమాద బీమాను తీసుకొచాచారని అనానిర్. ఉమమాడి విజయనగరాం జిల్వ్యాప్ాంగా రాండో రోజు అదే 
ఉతాసాహాంతో క్రియాశీలక సభ్యాలకు సభయాతవా కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం జరిగిాంది. నెలిమర్, చీపుర్పలి్, ఎస్. కోట, కుర్పాాం నియోజకవరాగాలో్ క్రియాశీలక సభ్యాలకు 
కిట్ను అాందజేశార్. ఈ కారయాక్రమాంలో పార్టీ నియమాంచిన సమనవాయకర్లు రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశి శ్రీమతి పాలవలస యశసివా, రాష్ట్ర కారయాదరిశి శ్రీ గడసాల అపాపారావు 
పాల్గానానిర్. ఇటు ఉమమాడి శ్రీకాకుళాం జిల్లో రాజాాం, టెకకులి, ఇచాఛాపురాం, నరసాననిపేట నియోజకవరాగాలో్ కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం ఘనాంగా జరిగిాంది. రాష్ట్ర కారయాదర్శిలు 
శ్రీ బేతపూడి విజయశేఖర్, శ్రీమతి ఎ. దురాగా ప్రశాాంతి, సాంయుక్ కారయాదరిశి శ్రీ తాడి మోహన్ సమనవాయకర్లుగా వయావహరిాంచార్.
• విశాఖలో జిల్లో ఘనాంగా..
ఉమమాడి విశాఖపటనిాం జిల్ అరకు నియోజకవరగాాంలో జరిగిన క్రియాశీలక సభ్యాలకు కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమానికి రాండోరోజున సమనవాయకర్లైన శ్రీ చేగాండి సూరయాప్రకాశ్, 
శ్రీ అమమాశెటిటీ వ్సు, శ్రీమతి ఘాంటసాల వెాంకటలక్ష్మీ హాజరయాయార్. క్రియాశీలక సభ్యాలకు వ్రి చేతుల మీదుగా కిట్ పాంపిణీ జరిగిాంది. అరకు నియోజకవరగా ఇాంఛారిజి 
అయన శ్రీ వాంపూర్ గాంగులయయా ఆధవారయాాంలో ఈ కారయాక్రమాం జరిగిాంది. యలమాంచిలిలో శ్రీ సుాందరపు విజయ్ కుమార్, భీమలిలో శ్రీ సాందీప్ పాంచకర్, నర్సాపటనిాంలో 
శ్రీ సూరయాచాంద్ర ఆధవారయాాంలో కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం జరిగిాంది.
• ఉభయ గోదవరి జిల్లో్ సాంబరాలు
జనసేన పార్టీ చేపటిటీన క్రియాశీలక సభయాతవా నమోదు కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం రాండో రోజైన శనివ్రాం ఉభయ గోదవరి జిల్లో్ అాంగరాంగ వైభవాంగా సాగిాంది. పార్టీలో 
సభయాతవాాం తీసుకునని వ్రికి బీమా బాండ్తో పాటు, గురి్ాంపు కార్డు, శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి మనోగతాం పుస్కానిని అాందజేశార్. క్రియాశీలక సభయాతావాలు భార్గా చేసిన 
వ్లాంటీర్ను ఘనాంగా సనామానిాంచార్. ఉమమాడి తూర్పాగోదవరి జిల్లోని కాకినాడ రూరల్ నియోజకవరగాాంలోని కరపలో జరిగిన కారయాక్రమాంలో పార్టీ పీఏసీ సభ్యాలు శ్రీ 
పాంతాం నానాజీ హాజరై సభ్యాలకు కిట్ను అాందజేశార్. అనాంతరాం వ్లాంటీర్కు సనామానాం చేశార్. పి. గననివరాం, రామచాంద్రపురాం, కాకినాడ సిటీ నియోజకవరాగాలో్న్ 
జోర్గా రాండోరోజు కారయాక్రమాలు జరిగాయ. ఉమమాడి పశ్చామ గోదవరి జిల్లోని నిడదవోలులో జరిగిన కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమానికి తాడేపలి్గూడాం నియోజకవరగా ఇాంఛారిజి 
శ్రీ బొలిశెటిటీ శ్రీనివ్స్ హాజరయాయార్. వ్లాంటీర్కు ఆయన చేతుల మీదుగా సనామానాం చేశార్. నరాసాపురాంలో రాండోరోజు జరిగిన కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాంలో నియోజకవరగా 
పార్టీ ఇాంఛారిజి, పార్టీ మతసా్యకార విభాగాం ఛైరమాన్ శ్రీ బొమమాడి నాయకర్ హాజరయాయార్. సభయాలకు కిట్ను పాంపిణీ చేసి, పార్టీ కోసాం కషటీపడాలని పిలుపునిచాచార్. పోలవరాం, 
దాందులూర్ నియోజకవరాగాలతో పాటు పెనుమాంట్ర మాండలాంలోన్ కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాలు సాథానిక నాయకుల ఆధవారయాాంలో వైభవాంగా సాగాయ.
• ఎనినికలు ఎాంతో దూరాం లేవు.. క్రియాశీలక సభ్యాలు సిద్ధాం కాండి
కృష్టణా జిల్ వ్యాప్ాంగా రాండో రోజు జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయాతవా కిట్ పాంపిణీ సాంబరాలు అాంబరానిని తాకాయ. గుడివ్డ నియోజకవరగాాం, గుడ్వలే్ర్ మాండలాం, 
కురాడ గ్రామాంలో ఏరాపాటు చేసిన ఈ కారయాక్రమాంలో పార్టీ జిల్ అధయాక్షులు శ్రీ బాండ్రెడిడు రామకృషణా ముఖయాఅతిధిగా హాజరై వ్లాంటీర్ను సతకురిాంచార్. 100 మాంది 
క్రియాశీలక సభ్యాలకు బీమా పత్రాలు పాంపిణీ చేశార్. సాథానిక నాయకులు శ్రీ సాందు పవన్ అధయాక్షతన జరిగిన ఈ కారయాక్రమాంలో సాథానిక సాంసథాల ఎనినికల ఇాంచార్జి 
శ్రీ బూరగడడు శ్రీకాాంత్, జిల్ కారయాదరిశి శ్రీ పేరిని జగన్, శ్రీ తోట చినానిరి, జనసేన సరపాాంచ్ శ్రీ కొపిపానేని శేషవేణి, మాండలల అధయాక్షులు, జనసైనికులు పెదదే సాంఖయాలో 
పాల్గానానిర్. కృష్టణా జిల్, మొవవా నియోజకవరగాాంలో జరిగిన కారయాక్రమాంలో పార్టీ సాథానిక సాంసథాల ఎనినికల ఇాంఛార్జి శ్రీ తాడిశెటిటీ నర్ష్ పాల్గాని కిటు్ ప్రధానాం చేశార్. 
మైలవరాం నియోజకవరగాాం ఇబ్రహీపటనిాంలో పార్టీ అధికార ప్రతినిధి శ్రీ అకకుల రామోమాహనరావు ముఖయా అతిధిగా కారయాక్రమాం జరిగిాంది. జగగాయయాపేట నియోజకవరగాాంలోన్ 
రాండో రోజు క్రియాశీలక సభ్యాల కిట్ పాంపిణీ జరిగిాంది. ఎనినికలు ఎాంతో దూరాం లేవు క్రియాశీలక సభ్యాలాంతా ఎపుపాడు ఎనినికలు వచిచానా కదన రాంగాంలో దూకాందుకు 
సిద్ధాంగా ఉాండాలని పార్టీ అధికార ప్రతినిధి, విజయవ్డ పశ్చామ నియోజకవరగాాం ఇాంఛార్జి శ్రీ పోతిన మహేష్ పిలుపునిచాచార్. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ముఖయామాంత్రిని 
చేసేాందుకు ప్రతి కారయాకర్ కాంకణబదుదేలై ఉాండాలని కోరార్. విజయవ్డ పశ్చామ నియోజకవరగాాం పరిధిలో రాండో రోజు పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యాలకు సభయాతవా కిట్ పాంపిణీ 
కారయాక్రమాం ఘనాంగా జరిగిాంది. అతయాధిక సభయాతావాలు చేసిన వ్లాంటీర్ను సతకురిాంచి, క్రియాశీలక సభ్యాలకు బీమాపత్రాలు అాందచేశార్.
• రాష్ట్ర ప్రజలాంతా మార్పా కోర్కుాంటునానిర్
వైసీపీ పాలనలో రాష్ట్ర వ్యాప్ాంగా జనజీవనాం అస్వయాస్ాంగా మారిాందని ఈ పరిసిథాతుల్ో ప్రతి ఒకకుర్ అధికార మార్పా కోర్కుాంటునానిరని జనసేన పార్టీ గుాంటూర్ జిల్ 
అధయాక్షులు శ్రీ గాద వెాంకటేశవారరావు సపాషటీాం చేశార్. క్రియాశీలక సభ్యాలాంతా జనసేన సిద్ధాంతాలను ప్రజలో్కి తీసుకువెళ్్ పార్టీ విజయానికి కృషి చేయాలని కోరార్, 
గుాంటూర్ నగరాంలోని జిల్ పార్టీ కారాయాలయాంలో జరిగిన క్రియాశీలక సభ్యాల కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాంలో పాల్గాని వ్లాంటీర్ను సతకురిాంచార్. సభ్యాలకు బీమా 
పత్రాలతో కూడిన కిటు్ పాంపిణీ చేశార్. రాష్ట్ర వ్యాప్ాంగా మూడుననిర లక్షల మాంది సభయాతవాాం సీవాకరిాంచడాం పట్ హర్ాం వయాక్ాం చేశార్. పార్టీ నగర అధయాక్షులు శ్రీ నేరళ్ 
సుర్ష్ ఆధయాక్షతన జరిగిన ఈ కారయాక్రమాంలో జిల్ ఉపాధయాక్షులు శ్రీ అడపా మాణికాయాలరావు, పార్టీ జిల్ కారయావరగాాం సభ్యాలు శ్రీ నారదసు ప్రసాద్, శ్రీ ఆళ్ హరి తదితర్లు 
పాల్గానానిర్. గుాంటూర్ జిల్లో చిలకలూరిపేట, గురజాల, బపట్, వినుకొాండ, పొన్నిర్ నియోజకవరాగాలో్న్ రాండో రోజు క్రియాశీలక సభ్యాలకు బీమాపత్రాలు, కిట్ 
పాంపిణీ కారయాక్రమాం వైభవోపేతాంగా జరిగిాంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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పర్చూరులో ఘనంగా జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్: పరూచార్ నియోజకవరగాాం కారాంచేడు మాండలాం సవారణా గ్రామాంలో క్రియాశీలక సభయాతవా కిట్సా ను 
పాంపిణీ చేసిన ప్రకాశాం జిల్ జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు షేక్ రియాజ్. ఈ కారయాక్రమాంలో ప్రకాశాం జిల్ జనసేన 
పార్టీ ఉపాధయాక్షులు చిటెటీాం ప్రసాద్, ప్రకాశాం జిల్ జనసేన పార్టీ కారయాదరిశి రాయని రమేష్, ప్రకాశాం జిల్ జనసేన 
పార్టీ కారయాదరిశి చిరాంజీవి, మాండల నాయకులు, మరియు జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

• ప్రకాశాం జిల్లో..
ప్రకాశాం జిల్, గిదదేలూర్ నియోజకవరగాాం పరిధిలోని గిదదేలూర్, కాంభాం మాండలలో్ క్రియాశీలక సభయాతవా కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం ఘనాంగా జరిగిాంది. నియోజకవరగా 
ఇాంఛార్జి శ్రీ బెల్ాంకొాండ సాయబబ్ పాల్గాని క్రియాశీలక సభ్యాలకు కిటు్ అాందచేశార్. దరిశి నియోజకవరగాాం దొనకొాండ మాండలాంలో నిరవాహాంచిన కారయాక్రమాంలో 
పార్టీ ఇాంఛార్జి శ్రీ బొటుకు రమేష్ బబ్ పాల్గాని అతయాధిక సభయాతావాలు నమోదు చేసిన వ్లాంటీర్ను ఘనాంగా సతకురిాంచార్. ఒాంగోలు నియోజకవరగాాం, కొత్పటనిాం 
మాండలాంలోన్ జిల్, మాండల కారయావరగాాం పార్టీ సాంబరానిని అాంగరాంగ వైభవాంగా నిరవాహాంచిాంది. కాందుకూర్ నియోజకవరగాాంలో ఇాంఛార్జి శ్రీ పులి మలి్ఖార్జిన్ పార్టీ 
క్రియాశీలక సభయాతవా సాంబరానిని వర్సగా రాండో రోజు నిరవాహాంచార్.
• క్రియాశీలక సభ్యాల పాత్ కీలకాం
నెలూ్ర్ జిల్ సర్వాపలి్ నియోజకవరగాాంలో సాథానిక నాయకులు శ్రీ బొబేబుపలి్ సుర్ష్ బబ్ ఆధవారయాాంలో జరిగిన క్రియాశీలక సభయాతవా కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాంలో పార్టీ జిల్ 
అధయాక్షులు శ్రీ చెనానిరడిడు మనుక్ాంత్ రడిడు ముఖయాఅతిధిగా పాల్గానానిర్. ఈ సాందర్ాంగా పార్టీలో క్రియాశీలక సభ్యాల పాత్పై దిశానిర్దేశాం చేశార్. అనాంతరాం గూడూర్ 
నియోజకవరగా కాంద్రాంలో జరిగిన కారయాక్రమాంలో పాల్గాని అతయాధిక సభయాతావాలు నమోదు చేసిన వ్లాంటీర్ను సతకురిాంచార్. శ్రీ తీగల చాంద్రశేఖర్ ఆధవారయాాంలో జరిగిన ఈ 
కారయాక్రమాంలో క్రియాశీలక సభయాతవా ఆవశయాకతను శ్రీ మనుక్ాంత్ రడిడు పార్టీ శ్రేణులకు వివరిాంచార్. ఈ కారయాక్రమాంలో జిల్, మాండల కారయావరగాాం సభ్యాలు పాల్గానానిర్. 
జిల్లో ఆతమాకూర్ నియోజకవరగాాంలో ఇాంఛార్జి శ్రీ నలిశెటిటీ శ్రీధర్ ఆధవారయాాంలోన్, కోవూర్ పార్టీ కారాయాలయాంలో పార్టీ జిల్, సాథానిక నాయకతవాాం ఆధవారయాాంలోన్ 
క్రియాశీలక సభ్యాల కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం జరిగిాంది.
ఉమమాడి కరూనిలు జిల్ పాణయాాం నియోజకవరగాాంలో కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమానికి జిల్ సమనవాయకర్లైన రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశి శ్రీ బొలిశెటిటీ సతయా, రాష్ట్ర కారయాదర్శిలు 
శ్రీ నయూబ్ కమల్, శ్రీ ఆకపాటి సుభాషిణి హాజరయాయార్. సభ్యాలకు వ్రి చేతుల మీదుగా కిట్ పాంపిణీ జరిగిాంది. పార్టీ కోసాం మరిాంత కషటీపడాలని పిలుపునిచాచార్. 
ఎకుకువ మొత్ాంలో సభయాతావాలు చేయాంచిన వ్లాంటీర్ను ఘనాంగా సతకురిాంచుకునానిర్. అలూర్, నాందికొటూకుర్, మాంత్రాలయాం, ఎమమాగన్ర్ నియోజకవరాగాలో్న్ 
కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం ఘనాంగా సాగిాంది. సాథానిక నాయకులు కిట్ను అాందజేశార్. ఉమమాడి అనాంతపురాం జిల్ ఉరవకొాండ, రాయదురగాాం, శ్ాంగనమల, రాపా్డు, 
మడకశ్ర, కళ్యాణదురగాాం నియోజకవరాగాలో్ రాండో రోజు సభయాతవా కిట్ను క్రియాశీలక సభ్యాలకు పార్టీ నాయకులు అాందజేశార్.
•  చితూ్ర్ జిల్ వ్యాప్ాంగా..
ఉమమాడి చితూ్ర్ జిల్లోన్ క్రియాశీలక సభ్యాల కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం 
ఉతాసాహభరిత వ్తావరణాంలో సాగిాంది. శ్రీకాళహసి్ నియోజకరగా ఇాంఛారిజి శ్రీమతి 
వినుత కోటా ఆధవారయాాంలో సాగిన కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమానికి చితూ్ర్ జిల్ 
అధయాక్షుడు డాకటీర్ పసుపులేటి హరిప్రసాద్ హాజరయాయార్. ఆయన చేతుల మీదుగా 
పార్టీ వ్లాంటీర్ను సతకురిాంచార్. మదనపల్్లో పార్టీ నాయకులు శ్రీ రాాందస్ 
చౌదరి ఆధవారయాాంలో కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం జోర్గా సాగిాంది. తిర్పతిలో జరిగిన 
కారయాక్రమాంలో నియోజకవరగా ఇాంఛారిజి శ్రీ కిరణ్ రాయల్, తిర్పతి నగర అధయాక్షులు 
శ్రీ రాజారడిడు పాల్గానానిర్. చాంద్రగిరి, కుపపాాం నియోజకవరాగాల్ో జరిగిన కారయాక్రమాలో్ 
సాథానికి నాయకులు పాల్గాని కిట్ను పాంపిణీ చేశార్.
ఉమమాడి కడప జిల్వ్యాప్ాంగాన్ శనివ్రాం రాండో రోజూ క్రియాశీలక సభ్యాల కిట్ 
పాంపిణీ కారయాక్రమాం పాండుగల జరిగిాంది. కారయాక్రమానికి జిల్ సమనవాయకర్లుగా 
వయావహరిసు్నని శ్రీ పి.విజయ్ కుమార్ రాయచోటిలోన్, శ్రీమతి పొలసపలి్ సరోజ ప్రొదుదేటూర్లోన్, శ్రీ వడ్రానాం మారకుాండేయ బబ్ చిటేవాలిలో జరిగిన కిట్ పాంపిణీ 
కారయాక్రమాలో్ పాల్గానానిర్. సభ్యాలకు కిట్ను అాందజేయడాంతో పాటు ఎకుకువగా సభ్యాలకు చేరిపాాంచిన వ్రికి సనామానాలు చేశార్.

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

తాడేపలి్లగూడంలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: తాడేపలి్గూడాం, జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశానుసారాం శనివ్రాం 
తాడేపలి్గూడాంలో సభయాతవా కిటు్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం నిరవాహాంచడాం జరిగిాంది. జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ పార్టీ కారయాకర్ల సాంక్షేమానిని దృషిటీలో పెటుటీకొని ప్రమాదాంలో గాయపడిన వ్రికి వైదయాఖర్చాల 
నిమత్ాం రూపాయలు 50000/, ఒకవేళ ప్రమాదాంలో మరణిసే్ వ్రి కుటుాంబ సాంక్షేమానిని దృషిటీలో 
ఉాంచుకొని ఐదు లక్షల ఆరిథాక సహాయాం అాందేవిధాంగా ప్రమాదబీమా సౌకరయాాం కలిపాాంచడాం వ్రి గపపా 
ఆలోచనా విధానానికి నిదరశినాం. ఈ సాందర్ాంగా సభయాతావాలు చేరిపాాంచడాంలో ఎాంతో ఉతాసాహాంగా పనిచేసిన 
తాడేపలి్గూడాం రూలర్ మరియు మాండల వ్లాంటీర్ను తాడేపలి్గూడాం జనసేన ఇాంఛార్జి అయన బొలిశేటిటీ 
శ్రీనివ్స్ ఘనాంగా సనామానిాంచడాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో తాడేపలి్గూడాం జనసేన నాయకులు, 
జనసేన వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

గోరంట్లలో ఘనంగా జనసేన పార్టీ సభ్యత కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: అనాంతపురాం జిల్, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్, ఉమమాడి అనాంతపురాం జిల్ అధయాక్షులు టిసి వర్ణ్, రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశి చిలకాం మధుసూదన్ రడిడు ల పిలుపు 

మేరకు శనివ్రాం గోరాంట్ మాండలాంలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయాతవా కిట్ లు పాంపిణీ చేయడాం 
జరిగిాంది. జిల్ ప్రధాన కారయాదరిశి అబ్దేల్ అబ్, జిల్ కారయాదరిశి సుర్ష్ చేతుల మీదుగా ఈ కిట్ పాంపిణీ 
చేయడాం జరిగిాంది. అలగే ఎకుకువ సభయాతావాలు చేసినాందుకు గాను ఎముకలగుటటీపలి్ వెాంకటేష్, సాంతోష్ లని 
నాయకులు సనామానిాంచార్. ఈ సాందర్ాంగా నాయకులు మాటా్డుతూ ఏ పార్టీ చేయని విదాంగా పవన్ కళ్యాణ్ 
5లక్షల ఇన్సారన్సా చేపిాంచార్ కారయాకర్ల గురిాంచి పవన్ కళ్యాణ్ ఎాంతో ఉననితాంగా ఆలోచిసు్నానిర్ అలగే 
రాష్ట్ర ప్రజల కోసాం పవన్ కళ్యాణ్ పోరాడుతునానిర్ చనిపోయన కౌలు రైతులు కోసాం 30 కోట్ రూపాయలు 
తన సాంత నిధులు ఇచాచార్ కావున ఆయన చేసు్నని కారయాక్రమాలని కారయాకర్లు ప్రజలో్కి తీసుకెళ్్ 2024లో 
పవన్ కళ్యాణ్ ని ముఖయామాంత్రిని చేసుకోవ్లని పిలుపునిచాచార్. ఈ కారయాక్రమాంలో కారయాక్రమల జిల్ కమటీ 
సభ్యాడు పి.వెాంకటేష్, పెనుకొాండ నియోజకవరగా ఐటి కో-ఆరిడునేటర్ యోగనాంద రడిడు, మాండల సీనియర్ 
నాయకులు వెాంకటేష్, సాంతోష్, గల్ అనీల్ కుమార్, బాండార్ మలి్కార్జిన బబవలి, గాంగరాజు, నర్ష్, 
వసీాం, నాగేష్, తిర్పాల్, రమణ, రమేష్, రాంగనాథ్, శాంకర తదితర్లు పాల్గానానిర్.

హందూపురంలో జనసేన 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్:  హాందూపురాం, జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల 
మేరకు హాందూపురాం పటటీణాంలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయాతవాాం చేయాంచుకునని 
జన సైనికులకు హాందూపురాం నియోజకవరగా ఇాంచార్జి ఆకుల ఉమేష్ మరియు 
జిల్ కారయావరగా సభ్యాలు, మాండలల అధయాక్షులు వ్రికి కిట్ను అాందచేశార్. ఈ 
కారయాక్రమాంలో జనసేన నాయకులు , జన సైనికులు అధిక సాంఖయాలో పాల్గానానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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వంకటాచలంలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: నెలూ్ర్ జిల్, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు ఉమమాడి నెలూ్ర్ జిల్లో పార్టీ క్రియాశీలక సభయాతవాాం నమోదు చేసుకునని జనసైనికులకి 
వీర మహళలకి ప్రమాద బీమా ధ్రువీకరణ పత్ాంతో కూడిన సభయాతవా కిట్సా అాందజేసిన జనసేనపార్టీ సర్వాపలి్ నియోజకవరగాాం వెాంకటాచలాం మాండలాం సర్వాపలి్ జనసేన 
పార్టీ కారాయాలయాంలో నెలూ్ర్ జిల్ జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు చెనానిరడిడు మను క్ాంత్ రడిడు ఆధవారయాాంలో సర్వాపలి్ నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ నాయకులు బొబేబుపలి్ 
సుర్ష్ నాయుడు అధయాక్షతన క్రియాశీలక సభయాతవాాం కిటు్ 150 మాందికి అాందిాంచడాం జరిగిాంది వ్ర్ విలేకర్లతో మాటా్డుతూ ఏ రాజకీయ పార్టీ ఇాంతల ఆలోచిాంచి 
జాండా మోసే కారయాకర్ల కుటుాంబలకి రక్షణ కలిపాాంచాలనే ఆలోచన లేని వయావసథాలో ఈరోజు జనసేన జాండాలు మోసే కారయాకర్కి ఏమైనా ఆపద వసే్ దనికి జనసేన 
ప్రతి కారయాకర్కి నేను అాండగా ఉాంటాను అని క్రియాశీలక సభయాతావానికి నమోదు చేయాంచి ప్రతి ఒకకు క్రియాశీలక సభ్యాలు పార్టీలో భాగసావామగా వ్రికి పార్టీ రక్షణ 
వలయాంలగా ఉాండే విధాంగా చేయడాం జరిగిాంది అదేవిధాంగా వ్ళ్ళకి ఏదైనా యాకిసాడాంట్ అయయా హాసిపాటల్ జాయన్ అయతే 50 వేల రూపాయల వరకు ఉచితాంగా 
వైదయాాం అాందిాంచే అవకాశాం కలిపాసూ్ ప్రాణాపాయ పరిసిథాతి ఏరపాడితే 5 లక్షల రూపాయలు ఇచేచా విధాంగా ఏరాపాటు చేసిన గపపా వయాకి్ ఒక శకి్ పవన్ కళ్యాణ్ మాత్మే అని 
అనానిర్. ఈ కారయాక్రమాంలో గునుకుల కిషోర్, బదిదేపూడి సుధీర్, సాథానికులు పినిశెటిటీ మలి్కార్జిన్, అాంకెాం సాందీప్, సుధాకర్, రవికుమార్, కాకి శ్వకుమార్, మనుబోలు 
గణపతి, రహీాం భాయ్, నాగరాజు, రాంజిత్, సాందీప్, వాంశీ, శ్రీహర్ మరియు జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

పాయకరావుపేటలో ఘనంగా జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: పాయకరావుపేట నియోజకవరగాాం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపుతో మొదలైన 
జనసేన పార్టీ శనివ్రాం 5 లక్షల సభయాతావాలతో పాటు రాష్ట్రాంలో 200 మాంది బలమైన నాయకులతో 
అతి పెదదే శకి్గా నిలబడిాంది. ఇపపాటికిపుపాడు ఎనినికలు వచిచానా 150 సీటు్ ఖచిచాతాంగా గెలుసా్ాం, ఇది 
మన జనసేనాని సతా్ అని పాయకరావుపేట మాండలాంలో అాంగరాంగ వైభవాంగా పెదదేలు గెడడుాం బ్జిజి 
చేతుల మీదుగా సభయాతవా కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
కారయాదరిశి శ్వదత్ బోడపాటి, జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గానడాం జరిగిాంది.

రాయదుర్ంలో జనసేన 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల 

పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: అనాంతపురాం జిల్, రాయదురగాాం 
నియోజకవరగాాం, రాయదురగాాం మాండలాంలోని పలుచోట్ 
ఇాంచారిజి మాంజునాథ్ గౌడ మరియు మరియు రాయదురగాాం 
మాండలాం అధయాక్షులు పొరలు హర్వర్ధన్ ఆధవారయాాంలో 
జనసైనికులకు క్రియాశీలక సభయాతవాాం కిట్ను పాంపిణి 
చేయడాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో జనసేన నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్గానడాం జరిగిాంది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్లను పంపిణీ పంపిణీ చేసిన పితాన్
శతఘ్ని న్యాస్: కోనసీమ జిల్, ముమమాడివరాం నియోజకవరగాాం, జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు ముమమాడివరాం నియోజకవరగాాం కాట్రేనికొన గ్రామాంలో పార్టీ క్రియాశీలక 
సభయాతవాాం నమోదు చేసుకునని జనసైనికులకు, వీర మహళలకు ప్రమాద భీమా ధృవీకరణ 
పత్ాంతో కూడిన క్రియాశ్లక సభయాతవా కిట్సా అాందజేసిన రాష్ట్ర రాజకీయ వయావహారాల కమటీ 
సభ్యాలు మరియు ముమమాడివరాం నియోజకవరగా ఇనాచార్జి పితాని బలకృషణా. ఈ కారయాక్రమాంలో 
రాష్ట్ర సహాయ కారయాదరిశి జకకుాంసెటిటీ పాండు, మాండల అధయాక్షులు మోక బలప్రసాద్, న్కల 
దురాగాబబ్, పెమడి గాంగద్రి, అడపా సాయ, సాాంసాంని పాాండురాంగారావు, అాంగని రామకృషణా, 
ఓలేటి శ్రీను, సాంగాని ధనలక్ష్మి, పిలి్ గోపి, బిమాల సూరయానాయుడు, బద్రి నాయుడు, అమర 
సాయ, రాంబల చౌదరిబబ్ మరియు అధిక సాంఖయాలో జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గంతకల్ పటటీణంలో ఘనంగా జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: అనాంతపురాం జిల్, గుాంతకల్ నియోజకవరగాాంలో జనసేనపార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు 
మరియు పొలిటికల్ అఫైర్సా కమటీ చైరమాన్ నాదాండ్ మనోహర్ మరియు జిల్ అధయాక్షులు టిసి వర్ణ్ సూచనల మేరకు 
క్రియాశీలక సభయాతవాాం కిటు్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం జిల్ ఉపాధయాక్షులు లయర్ కుాంటిమదిదే జయరామరడిడు, లీగల్ సెల్ 
అధయాక్షుడు మురళీకృషణా, జిల్ కారయాదరిశి వ్సగిరి మణికాంఠ, సాంయుక్ కారయాదరిశి జీవన్ కుమార్ సమక్షాంలో ఘనాంగా 
జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమానికి గుాంతకలు్ మాండల జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు కుర్వ పుర్షోత్ాం అధయాక్షతన అతయాాంత 
ఎకుకువ సాంఖయాలో సభయాతవా నమోదు చేసిన 12 మాంది వలాంటీర్ను అధయాక్షుల వ్రి అభినాందన పత్ము మరియు 
పార్టీ జాండాని ఇచిచా శాలువ్తో గౌరవాంగా ఘనాంగా సతకురిాంచడాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో వీర మహళలు 
బాండి చాంద్రకళ, వీరమమా గుాంతకలు్ పటటీణ జనసేన పార్టీ కౌనిసాలర్ అభయార్థాలు బాండి శేఖర్, విజయ్ కుమార్ జిల్ 
కారయానిరవాహణ కమటీ సభ్యాలు పవర్ శేఖర్, సోహెల్ జనసేన పార్టీ రిసోర్సా సభ్యాడు పాలగిరి చరణ్, నిసావారథా 
జనసైనికులు, నాయకులు సుబబుయయా, గాజుల రఘు, పాాండు కుమార్, బోయ వీర్ష్, ఆటో రామకృషణా, శ్రీనివ్సులు, 
రమేష్ రాజ్, మాంజునాథ్, అమరానిథ్, సూరి, ఆర్ సి సుర్ష్, మహేష్, దదు, మౌల, అనిల్, హరి ప్రసాద్, పవన్ 
చెర్రీ, కసాపురాం నాంద, వాంశీ, భరత్, భాష, రాజు, వెాంకటేష్, మలి్కార్జిన, శ్వకుమార్, అనవార్ భాష, సతి్, రాజు 
తదితర్లు పాల్గానానిర్.

కొవ్్వరులో ఘనంగా జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్:   కొవూవార్ నియోజకవరగాాం, జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు కొవూవార్ నియోజకవరగాము, తాళ్పూడి మాండలాంలో జనసేన పార్టీ 
అధయాక్షులు గాంటా కృషణా అధయాక్షతన శనివ్రాం జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయాతవా కిటు్ పాంపిణీ మరియు వ్లాంటర్సా కు సనామాన కారయాక్రమాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో 
నియోజకవరగా నాయకులు, మాండలాంలో గ్రామ అధయాక్షులు, జనసేన కారయాకర్లు, పార్టీ అభిమానులు పాల్గాని విజయవాంతాం చేయడాం జరిగిాంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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పందుర్తిలో ఘనంగా జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: పెాందురి్ నియోజకవరగాాం, 88 వ్ర్డు, 
సబబువరాం మాండలాంలో జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ సూచన మేరకు క్రియాశీలక సభయాతవాాం 
పాంపిణీ కారయాక్రమాంలో మాండలాంలో అతయాధికాంగా 
చేసిన 88 వ్ర్డు నాయకులు బలిరడ్డు ప్రసాద్ ని 
సనామానిాంచడాం జరిగిాంది. ప్రసాద్ కి సహకరిాంచిన 
ఆజనగిరి, ఈ గాంగవరాం, వెదు్ధల్, నరవ జనసేన పార్టీ 
కుటుాంబ సభ్యాలకు ప్రతేయాక ధనయావ్దలు తెలిపార్. ఈ 
కారయాక్రమాంలో జనసేన నయాకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్గానానిర్.

రండవరోజు కాకినాడ సిటిలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్:  కాకినాడ సిటి, జనసేన 
పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు 
రాండవరోజున శనివ్రాం కూడా కాకినాడ 
సిటిలో ముతా్ శశ్ధర్ సూచనలపై జనసైనికుల 
క్రియాశీలక సభ్యాల కిట్ను సాయాంత్ాం 4 
గాంటలకు కాకినాడ కలకటీర్టు పకకున గల లేడ్స్ 

క్బో్ పాంపిణీ చేసూ్ వ్లాంటీర్కి చిర్సతాకురాం చేపటటీడాం జరిగిాంది. ఈ సాందర్ాంగా పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ చొరవతో సభ్యాలకు ఏరాపాటు చేసిన ప్రమాద భీమా 
పత్రాలను, సభయాతవా గురి్ాంపు కార్డులతో కూడిన ఇతర పార్టీ సమాచార పత్రాలను అాందచేయడాం జరిగిాంది. ముాందుగా సభ్యాలను, వ్లాంటీర్ను ఉదేదేశ్ాంచి పవన్ కళ్యాణ్ 
సాందేశానిని వినిపిాంచి సభ్యాలను సాదరాంగా ఆహావానిాంచడాంతో మొదలై, నాయకులతో వ్లాంటీర్ను సతకురిాంచడాం కొనసాగిాంది. పార్టీ అాంటే మూలస్ాంభాలైన కారయాకర్లే 
అని ప్రజలకు పార్టీకి అనుసాంధానాం కారయాకర్లపైనే ఆధారపడి ఉాంటుాందని మరొకకుసారి అభినాందనలు కొనసాగాయ. ఈ కారయాక్రమాంలో నగర అధయాక్షులు సాంగిశెటిటీ 
అశోక్, రాష్ట్ర సాంయుక్ కారయాదరిశి వ్సిరడిడు శ్వ, జిల్ ప్రధాన కారయాదరిశి తలటాం సతయా, జిల్ కారయాదరిశి అట్ సతయానానిరాయణ, సుాంకర సుర్ష్, శ్రీమనానిరాయణ, మనోహర్ 
లల్ గుప్, ఆకుల శ్రీనివ్స్, కోటేశవారరావు, బొడుపు అర్జిన్, హరిక్రిషణా, మాలతి, భవ్ని, గాంగాధర్, ఫణీాంద్ర, వీరబబ్, దిాండి రవి, మరియు వీర మహళలు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

గరజాలలో ఘనంగా జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: గుాంటూర్ జిల్, గురజాల నియోజకవరగాాం 
జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి పిలుపు 
మేరకు ఉమమాడి గుాంటూర్ జిల్ పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ గాద 
వెాంకటేశవారరావు ఆదేశానుసారాం గురజాల నియోజకవరగాాం 
పిడుగురాళ్ మాండల పార్టీ ఆఫీసునాందు మాండల అధయాక్షులు 
కామశెటిటీ రమేష్ ఆధవారయాాంలో సభయాతవా కిట్సా పాంపిణీ 
మరియు సభయాతవా నమోదులో చుర్గాగా పాల్గానని వ్లాంటీర్కు 
ప్రశాంసాపత్రాలను అాందజేసి పార్టీ తరఫున చిర్ సతాకురాం 
చేయడాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో, మాండల అధయాక్షులు, 
పటటీణ నాయకులు, జిల్ ప్రోగ్రామాంగ్ కమటీ సభ్యాలు, 
సీనియర్ నాయకులు, క్రియాశీలక వ్లాంటీర్్, మరియు 
జనసైనికులు భార్గా పాల్గానానిర్.

పామిడిలో ఘనంగా జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్:  గుాంతకల్ు నియోజకవరగాాం, పామడి 
పటటీణాంలో జరిగిన క్రియాశీలక సభయాతవాాం కిట్ పాంపిణీ 
కారయాక్రమాం మరియు క్రియాశీలక సభయాతవాాం చేయాంచిన 
వ్లాంటీర్కు సనామాన కారయాక్రమాం, అనాంతపురాం జిల్ 
ఉపాధయాక్షులు జయరామరడిడు పరయావేక్షణలో, పామడి మాండల 
అధయాక్షుడు ధనుాంజయ్ ఆధవారయాాంలో, జిల్ కారయాదరిశి వ్సగిరి 
మణికాంఠ, లీగల్ సెల్ అధయాక్షులు మురళ్ కృషణా, జిల్ కారయాదరిశి 
చాంద్ర మరియు సాంయుక్ కారయాదరిశి అరికరి జీవన్ కుమార్ 
ముఖయా అతిథులుగా హాజరైన ఈ కారయాక్రమానిని దిగివాజయాంగా 
జర్పుకోవడాం జరిగినది. ఈ కారయాక్రమాంలో ప్రధాన కారయాదరిశి 
జగదీష్ కారయాదరిశి సూరయా ప్రకాష్ సాంయుక్ కారయాదరిశి ఖాజావలి 
నిసావారథా జనసైనికుడు మోహన్ మురళ్కి సభయాతవా నమోదు 
కారయాక్రమానిని చేయాంచినాందుకు గాను వ్రిని ఘనాంగా 

సతకురిాంచడాం జరిగినది. అలగే ఈ కారయాక్రమాంలో పామడి మాండలాం ఉపాధయాక్షుడు శరత్ బబ్ ప్రధాన కారయాదర్శిలు వేణు గోపాల్, షేక్షావలి, కారయాదర్శిలు పేనని 
ఓబ్లేసు, తాడిపత్రి సిదూ్ధ, రాము, రోషన్ జమీర్, దేవేాంద్ర, ఆదిశేషు, సాంయుక్ కారయాదర్శిలు లలూ సావామ, నాగేాంద్ర, సుర్ష్, విశవానాద్, విజయ్ కుమార్, అలగే 
గుాంతకల్ నియోజకవరగాాం నాయకులు బాండి శేఖర్ కి, పవర్ శేఖర్, వీర్ష్ మరియు సోహెల్ కి మరియు పాల్గానని మగతా గుాంతకలు్ నాయకులకి ప్రతేయాక కృతజ్ఞతలు 
మరియు జనసేన పార్టీ కారయాకర్లకు, జనసైనికులకు, పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు పెదదే ఎతు్న పాల్గాని కారయాక్రమానిని దిగివాజయాంగా నిరవాహాంచడాం జరిగిాంది.

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

పత్తికొండలోలో ఘనంగా జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: పతి్కొాండలో సాథానిక కనయాకాపరమేశవారి కళ్యాణ్ మాండపాంలో క్రియాశీల కారయాకర్లకు 
కిట్ ప్రధాన కారయాక్రమాం జరిగిాంది. అలనే క్రియాశీల సభయాతవాాం నమోదు చేసినటువాంటి వ్లాంటీర్ను 
సనామానిాంచడాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయా అతిథులుగా జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన 
కారయాదరిశి బొలిశెటిటీ సతయానారాయణ, రాష్ట్ర కారయాదరిశి సుభాషిని, రాయలసీమ ప్రాాంతీయ వీరమహళ్ 
కమటీ చైరమాన్ హసీనా బేగాం కరూనిల్ జిల్ నాయకులు చల్ వర్ణ్ పాల్గానడాం జరిగిాంది. ఈ 
కారయాక్రమాంలో నియోజకవరగా సాథానిక నాయకులు బోయ గోవిాంద్, వై.పి.క్ాంతికుమార్, చిపపాగిరి 
రాజశేఖర్, రామకృషణా, అశోక్ పాల్గాని కారయాక్రమానిని విజయవాంతాం చేయడాం జరిగిాంది. అలనే 
నియోజకవరగా నలుమూలల నుాండి జనసేన శ్రేణులు పెదదే ఎతు్న ఈ కారయాక్రమాంలో పాల్గానడాం 
జరిగిాంది.

ప్రత్ కార్యకరతిన్ గౌరవంచుకంటాం: గాదె
శతఘ్ని న్యాస్:  గుాంటూర్, జనసేన పార్టీకి 
బలాం జనసేన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ 
అయతే ఆయన ధైరయాాం జనసైనికులని గాద 
వెాంకటేశవారరావు అనానిర్. క్రియాశీలక సభయాతవా 
పత్రాల పాంపిణీ కారయాక్రమాం రాండవరోజు 
పాండగ వ్తావరణాంలో జరిగిాంది. గుాంటూర్ 
జనసేన పార్టీ కారాయాలయాం వేదికగా గుాంటూర్ 
పటటీణ తూర్పా- వెస్టీ నియోజవరాగాల క్రియాశీలక 
కారయాకర్లకి భీమా పత్రాలను జిల్ అధయాక్షులు 
వెాంకటేశవారరావు అాందజేశార్. జనసైనికుల 

క్షేమమే పవన్ కళ్యాణ్ లక్ష్యమని అనానిర్. ప్రతి కారయాకర్ని గౌరవిసా్మని, వ్రికి అాండగా ఉాంటామని చెపాపార్. రాబోయే ఎనినికలకు ఇపపాటి నుాండే సిద్ధాం కావ్లని 
పిలుపునిచాచార్. క్రియాశీలకాంగా పనిచేసిన వ్లాంటర్ను సనామానిాంచార్. పనిచేసే ప్రతి కారయాను అధయాక్షులు గురి్సా్రని చెపాపార్. ఈ కారయాక్రమాంలో జిల్ ఉపాధయాక్షులు 
అడపా మాణికాయాలరావు, పటటీణ అధయాక్షులు నెర్ళ్ సుర్ష్, నారదసు ప్రసాద్, జిల్ నాయకులు, కారయాకర్లు, వీర మహళలు పాల్గానానిర్.

పిఠాపురంలో రండవరోజు జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్:  ఉమమాడి తూర్పాగోదవరి జిల్ పిఠాపురాం నియోజవరగాాం, జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు గౌరవనీయులు కొణిదల 
పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు రాజకీయ వయావహారల కమటీ చైరమాన్ నాదాండ్ మనోహర్ సూచనల మేరకు జనసేన పార్టీ 
క్రియశ్లక సభయాతవా నమోదు చేయాంచిన వ్లాంటీర్ను సతకురిాంచే కారయాక్రమాం శనివ్రాం పిఠాపురాం నియోజవరగాాం గల్ప్రోలు 
టౌన్ లో వీరభద్ర ఫాంక్షన్ హాలులో పిఠాపురాం జనసేన పార్టీ ఇాంచారిజి శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి సమక్షాంలో గల్ప్రోలు టౌన్ 
మాండలనికి చెాందిన జనసేన పార్టీ క్రియశీలక వ్లాంటీర్ను శాలువ్తో సనామానిాంచి వ్రికీ సభయాతవాాం కార్డులు, కిట్ను అాందిాంచిన 
జనసేన పార్టీ ఇాంచారిజి శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి, ఈ సాందర్ాంగా ఆమె మీడియాతో మాటా్డుతూ… జనసేన అధయాక్షుడు 
పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు 10,11,12, తార్కున క్రియాశీలక సభయాతవాాం కిటు్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం నిరవాహాంచి గల్ప్రోలు 

టౌన్ మాండలాంలో సుమార్గా (1150 ) సభయాతావాలు17 మాంది వ్ల్ఎాంట్రీలు చేయడాం 
జరిగిాంది వీరాందరికీ పార్టీ తరఫున అభినాందిసూ్ పవన్ కళ్యాణ్ ప్రశాంసా పత్మును పార్టీ 
జాండాను పాంపిాంచడాం జరిగిాంది. ఇవి అనీని కూడా వ్రికి అాందజేసి చిర్ సతాకురాం చేయడాం 
జరిగిాంది అలగే ప్రతి కారయాకర్ని కుటుాంబ సభ్యాలుగా భావిాంచి వ్రికి నేనునానినాంటూ 
భరోసా కలిపాసు్నని జనసేన అధయాక్షులుకి ప్రతేయాక అభినాందనలు తెలియజేసూ్ అలగే ప్రతి 
క్రియాశీలక సభ్యాలు పార్టీకి బలోపేతాం దిశగా పని చేసి గ్రామసాథాయలో జనసేన పార్టీ యొకకు 
సిద్ధాంతాలు తెలియజేసి పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేయాలనానిర్ అలగే ఈ కారయాక్రమానిని 
ఇాంత చకకుగా నడిపిాంచిన తమమాయయా నాయుడు మాండల ప్రెసిడాంట్ ప్రతేయాక అభినాందనలు 
తెలియజేశార్. ఈ కారయాక్రమాంలో… జనసేన పార్టీ నాయకులు కడారి తమమాయయా నాయుడు 
జనసేన గల్ప్రోలు మాండల అధయాక్షులు అమరాది వలి్ రామకృషణా, యు కొత్పలి్ మాండల 

అధయాక్షులు పటాటీ శ్వ జిల్ కారయాదరిశి మొగలి అపాపారావు, జనసేన పార్టీ నాయకులు మాజీ కౌనిసాలర్్ వేణు నారాయణరావు, కర్రీ కాశీ విశవానాథ్, కీరి్ చాంటి, గునానిబతు్ల రాాంబబ్, 
వినుకొాండ అమామాజీ, సిద్ధ బ్జిజి, రామశెటిటీ బబ్రావు, రడడుమమా వీరాసావామ, దముమా చినని, పెదిదేాంటి శ్వ, పెనుగాండ సోమేశవార రావు, వెనని సతయానారాయణ, దసాం కొాండబబ్, అడబల 
వీర్రాజు,దొడిడుపట్ గణేష్, మొగలి శ్రీను, గోపు సుర్ష్, గల్పలి్ గాంగ, వెలుగు లక్షష్మణరావు, తాతవాంతి చకకురరావు, మణికాంఠ, అర్జిన్, పెనుగాండ వెాంకటేశవారరావు వినుకొాండ శ్ర్ష, 
శేఖ సుర్ష్, లీగల్ ఎడుయాకట్ గణేష్, యాండ్రపు శ్రీనివ్స్, కాంద సోమరాజు, గల్ప్రోలు టౌన్ మాండల నాయకులు వీరమహళలు, జనసైనికులు తదితర్లు పాల్గానానిర్.

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

జనసేనాన్ ఆశయం కోసం నడం బిగంచిన వాలంటీర్లను 
సత్కర్ంచిన బండారు శ్రీన్వాస్

శతఘ్ని న్యాస్: కోనసీమ జిల్, కొత్పేట నియోజక వరగాాంలోని, ఆలమూర్ మాండలాం, 
జొనానిడ గ్రామాంనాందు శనివ్రాం కళ్యాణ మాండపాం వదదే జనసేన పార్టీ క్రియాశీల సభయాతవా 
నమోదు కారయాక్రమాం చేయాంచిన వ్లాంటీర్కు సనామాన కారయాక్రమాం జరిగిాంది. గత కొదిదే 
నెలల క్రితాం, జనసేన పార్టీలో క్రియాశీల సభయాతావాలు ఘనాంగా నమోదు చేయాంచిన ప్రతి వ్లాంటీర్కు కిటు్ పాంపిణీ కారయాక్రమాంతో పాటు, జనసేనాని కోరిక మేరకు ఎాంతో ఘనాంగా 
ఈ సనామాన కారయాక్రమాం చేపటటీడాం ఎాంతో అదృషటీమని, పార్టీ కోసాం నిరాంతరాం కషటీపడి పని చేసు్నని ప్రతి ఒకకు కారయాకర్ కూడా మాకు ఆపు్లని, జనసేన పార్టీలోకి, అనిని వరాగాల వ్రికి 
సాథానాం ఉాంటుాందని, జనసేనాని మాంచి ఆశయానికి, నీతికి నిజాయతీకి నిలబడడు నాయకుడికి అాండగా తరలిరావ్లని అాందరినీ ఆహావానిసు్నానిము అని ఈ సాందర్ాంగా తెలియజేశార్. 
ప్రతి ఒకకు జన సైనికులకు క్రియాశీల సభయాతవాాం నమోదు దవారా ఇన్సారన్సా బీమా పథకాం ఐదు లక్షల రూపాయలు పథకాం వరి్ాంచే విధాంగా జనసేనాని గపపాగా ఆలోచిాంచి నిరణాయాం 
తీసుకునానిరని, కారయాకర్లు బగోగులు చూసుకునే సేవకుడిగా, ఏలాంటి సావారథాాం లేని నాయకుడు జనసేనాని ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకునానిరని, ఈ సాందర్ాంగా పలువుర్ 
వ్లాంటీర్కు ఘనాంగా అభినాందనలు తెలుపుతునానిమని, కొత్పేట నియోజకవరగాాం ఇనాచారిజి బాండార్ శ్రీనివ్స్ మాటా్డుతూ ఎాంతో సాంతోషాం వయాక్ాం చేశార్. ఈ కారయాక్రమాంలో 
పాల్గానని పలువుర్ ప్రముఖ నాయకులు జిల్ ప్రధాన కారయాదరిశి ఆలమూర్ మాండలాం జొనానిడ గ్రామాంలో జరిగిన మాండల మీటిాంగ్ లో టీడ్పీ వైసాసార్సాపీ పార్టీల నుాండి దళ్త 
సామాజిక వరగాాం మరియు శెటిటీబలిజ సామాజిక వరగాాం నుాంచి సుమార్ 300 మాంది జనసేన పార్టీ కొత్పేట నియోజకవరగా ఇాంచార్జి బాండార్ శ్రీనివ్స్ సమక్షాంలో జనసేన పార్టీలో 
జాయన్ అయనార్. ఈ కారయాక్రమాంలో జిల్ నాయకులు తాళ్ళ డేవిడ్, బొకకు ఆదినారాయణ, దొాంగ సుబబురావు, సాంగీత సుభాష్, లీగల్ సెల్ చోడిశెటిటీ చాంద్ర శేఖర్, ఆత్రేయపురాం 
మాండలాం అధయాక్షులు చేకూరి కృషణాాం రాజు, గారపాటి త్రిమూర్్లు, సలది జయ ప్రకాష్ (జే పీ), మూలసా్ధనాం ఎాంపీటీసీ బవిసెటిటీ తాతాజీ, చొపేపాల్ ఎాంపీటీసీ జాంపోలు చేముడులాంక 
ఎాంపీటీసీ తమమాన భాసకుర్ రావు, బడుగువ్ని లాంక ఎాంపీటీసీ పడాల నాగలక్ష్మి అమమారాజు, సాందిపుడి ఎాంపీటీసీ తొలేటి సాంతోషి అాంజిబబ్, మూలసా్ధనాం సరపాాంచ్ లాంక వర ప్రసాద్, 
తోట వేాంకటేశవార రావు, కొత్పలి్ నగేష్, నాంబ్ రవి కుమార్, తోరటి అర్జిన్, ఉాండమట్ దురాగాప్రసాద్, నాగిరడిడు వెాంకటేశవార రావు, విసాసా పుల్యయా, ఆలమూర్ గ్రామ అధయాక్షులు కటాటీ 
రాజు, గుడాల నాగ బబ్, పెటాటీ రాంగనాథ్, లాంక సతీష్, బైర్రిశెటిటీ రాాంబబ్, పాలురి అర్జిన్, నామాల సుబబురావు, చెల్్ ప్రేమ్ కుమార్, చల్ వెాంకటేశవార రావు, శ్రిగినీడి పటాటీభి, 
పసుపులేటి సాయ బబ, చామాకుర శ్రీనివ్స్ మరియు వీరామహళలు, కోటా వరలక్ష్మి, కొాండేటి హేమ దేవి, జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

డోన్ జనసేన ఆధ్వర్యంలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్:  డోన్ నియోజకవరగాాం, జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవణ్ కళ్యాణ్ 
ఆదేశాలమేరకు క్రియాశీలక కిట్ను పాంపిణీలో భాగాంగా శనివ్రాం డోన్ లో బలు 
యాదవ్ మరియు బ్రహమా ఆధవారయాాంలో జరిగిన డోన్ నియోజకవరగాాం జనసేన క్రియాశీలక 
సభయాతవాాం కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమానికి ముఖయా అతిథులుగా విచేచాసినటువాంటి జనసేన పార్టీ 
రాష్ట్ర ప్రధన కారయాదరిశి బొలిశెటిటీ సతయానారాయణ మరియు రాష్ట్ర కారయాదరిశి శ్రీమతి ఆకెపాటి 
సుభాషిణి, జనసేన పార్టీ రాయలసీమ వీర మహళ్ విభాగాం ప్రాాంతీయ కమటీ సభ్యారాలు 
శ్రీమతి హసీనా బేగాం, జనసేవ్దళ్ రాష్ట్ర నాయకులు చల్ వర్ణ్, జనసేన రాష్ట్ర ఐటీ 
విభాగాం రాష్ట్ర కారయాదరిశి లక్ష్మీకాాంత రడిడు, జనసేన పార్టీ ప్రోగ్రామాంగ్ కరూనిలు జిల్ 
కమటీ సభ్యాలు గడడుాం బ్రహమా, ఐటీ విభాగాం డోన్ నియోజకవరగాాం కారయాదరిశి చాంద్రశేఖర్, 
వీరమహళ శ్రీమతి చాముాండేశవారి, క్రియాశీల సభయాతవా వ్లాంటీర్సా, నియోజకవరగా 
నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహళలు మరియు మీడియా ప్రతినిధులు పాల్గానానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గోపాలపురంలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: ఉమమాడి పశ్చామగోదవరి జిల్, గోపాలపురాం నియోజకవరగాాం 
దవారక తిర్మల మాండలాం దవారక తిర్మలగ్రామాంలో శనివ్రాం జనసేన 
క్రియాశీలక సభయాతవా కిట్ పాంపిణీ మరియు క్రియాశీలక వ్లాంటీర్ సనామాన 
కారయాక్రమాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో పాల్గానని జిల్ ప్రధాన కారయాదరిశి 
యాంట్రపాటి రాజు, ర్ద్ర శ్రీను, జనసేన నల్జర్ మాండల అధయాక్షులు బపిరాజు, 
జనసేన వీరమహళ దివయాకుమార్ గరికిపాటి, దకారపు నరసిాంహమూరి్, దవారక 
తిర్మల నాయకులు జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

నర్లజర్లలో క్రియాశీలక వాలంటీర్లక సతా్కరం
శతఘ్ని న్యాస్:  ఉమమాడి పశ్చామగోదవరి జిల్, నర్జర్ మాండలాం 
చోడవరాం గ్రామాంలో జనసేన క్రియాశీలక సభయాతవా కిట్ పాంపిణీ 
మరియు క్రియాశీలక వ్లాంటీర్ను సనామానిాంచడాం జరిగిాంది. ఈ సనామాన 
కారయాక్రమాంలో పాల్గానని జిల్ ప్రధాన కారయాదరిశి యాంట్రపాటి రాజు, జిల్ 
కారయాదరిశి ఆచుయాత సతయానారాయణ, జనసేన మాండల అధయాక్షులు చోడసాని 
బపిరాజు, ర్ద్ర శ్రీను, జనసేన నల్జర్ మాండల నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

పోలవరం న్యోజకవర్ంలో క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ కిట్ ల పంపిణీ కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్యాస్:  పోలవరాం: పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆదేశాలమేరకు రాండవరోజు పోలవరాం నియోజకవరగాాంలో 
క్రియాశీలక సభయాతవా కిట్ ల పాంపిణీ కారయాక్రమాం ఉదయాం టి నరాసాపురాం మాండలాంలో.. సాయాంత్ాం 
బ్టాటీయగుడాం మాండలలలో ఇాంచార్జి  చిర్రి బలరాజు చేతులమీదుగా మాండల అదయాక్షులు ముఖయానేతల, 
క్రియాశీలక సభ్యాల సమక్షాంలో ఆయా మాండల కాంద్రాలలో జరిగిాంది.

హుకంపేటలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్:  తూర్పాగోదవరి జిల్, జనసేన పార్టీ తూర్పాగోదవరి జిల్ అధయాక్షులు మరియు 
రాజమాండ్రి రూరల్ ఇాంచార్జి కాందుల దుర్గాష్ ఆదేశాల మేరకు హుకుాంపేట గ్రామాంలో జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక సభయాతవాాం కిట్ను అాందజేసిన రాజమాండ్రి రూరల్ మాండల అధయాక్షులు చపాపా చినానిరావు 
మరియు చికాకుల బబ్లు, సోము వినాయక్, పోతురాజు రాజేష్, కుర్మళ్ళ శ్రీను, కొడవళ్ళ సతి్పాండు, 
ఇాంటి తాతాజీ, కుపాపాల వీరబబ్, అమలపురపు సతీష్, దమోదర దొర్రయయా, ఇాంటి శ్రీను మరియు 
ఈ కారయాక్రమాంలో హుకుాంపేట జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

కరుపాం న్యోజకవర్ంలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిట్్ల పంపిణీ కార్యక్రమం
శతఘ్ని న్యాస్:  విజయనగరాం: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు క్రియాశీలక సభయాతవాాం కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం రాండోరోజైన, శనివ్రాం క్రియాశీలక సభయాతావాలు 
చేసిన క్రియాశీలక సభ్యాలకు,విజయనగరాం జిల్, కుర్పాాం నియోజకవరగాాం,పెదమేరాంగి గ్రామాంలో ఈ కారయాక్రమానికి ఇాంచార్జి లు గా విజయనగరాం జిల్ విచేచాసిన జనసేనపార్టీ 
రాష్ట్ర కారయాదరిశిలు గడసాల అపాపారావు, శ్రీమతి ప్రియా సౌజనయా, విజయనగరాం నియోజకవరగాాం ఇాంచార్జి శ్రీమతి పాలవలస యశసివా చేతులు మీదుగా బీమా పత్రాలు ప్రదనాం చేశార్.

ముాందుగా రాష్ట్ర కారయాదరిశి ప్రియా సౌజనయా కారయాక్రమానిని ఉదేదేశ్ాంచి మాటా్డుతూ కుర్పాాం జనసైనికుల ఉతాసాహనిని 
చూసు్ాంటేనే మన జనసేన గెలుపు ఖాయమని తెలుసు్ాందని, ఇదే ఉతాసాహాంతో మనాం అధికారాం లోకివసే్ 
మనాం ప్రజలకు ఏమ చేయబోతునానిమో చెపపాాండని అాంటూ, ఇాంటికి పెదదేననిల మన అాందరికి భీమా సౌకరాయానిని 
కలిపాాంచిన మన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కు మనమాంతా ర్ణపడి ఉాండాలని, మరనోని క్రియాశీలక సభయాతావాలు 
చేయాంచాలని అనానిర్. మరో రాష్ట్ర కారయాదరిశి గడసాల అపాపారావు మాటా్డుతూ సరికొత్ రాజకీయాల కోసాం పవన్ 
కళ్యాణ్ శ్రీకారాం చుటాటీరని, యువత భవిషయాత్ కోసాం తన బాంగార్ జీవితానిని తాయాగాం చేసారని, పవన్ కళ్యాణ్ 
ఆశయాలు, మన జనసేన సిదదేాంతాలు చాల బలాంగా ప్రజలో్కి తీసుకెళ్్లని పిలుపునిచాచార్. అనాంతరాం కుర్పాాం 
నియోజకవరగాాంలో క్రియాశీలక సభయాతావాలు చేసిన జనసైనికులను భీమా కిటు్ ఇచిచా సతకురిాంచార్. ఈ కారయాక్రమాంలో 
భార్గా నియోజకవరగాాం జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు, జిల్ జనసేన నాయకులు పాల్గానానిర్.

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

జనసేన అధికారంలోకి రావడం ఖాయం: వేగళ్ళ లీలకృష్ణ
శతఘ్ని న్యాస్: మాండపేట: ప్రజల పక్షాన 
ఉాండి సమసయాలపై పోరాటాం చేసా్మని 
జనసేన మాండపేట నియోజకవరగా ఇన్ 
ఛార్జి వేగుళ్ళ లీల కృషణా పేరొకునానిర్. 
మాండపేట జనసేన పార్టీ నిరవాహాంచిన 
క్రియాశీల సభయాతవాాం నమోదు 
కారయాక్రమాంలో భాగాంగా మాండపేట 

నియోజకవరగాాంలో అతయాధికాంగా 5,300 ల సభయాతావాలు నమోదు కావడాం జరిగిాందని నియోజకవరగా జనసేన 
ఇాంచార్జి వేగుళ్ళ లీలకృషణా పేరొకునానిర్. ఈ క్రమాంలో మాండపేట పటటీణాంలో గల రైస్ మల్ర్సా అసోసియేషన్ 

భవన్ లో నియోజకవరగా విస్ృత సాథాయ సమావేశాం శనివ్రాం నిరవాహాంచార్. జనసైనికుల సతాకుర కారయాక్రమాం నిరవాహాంచార్. పలు గ్రామాల నుాంచి యువకులు పోటా పోటీగా 
సభయాతవాాం లు నమోదు చేయాంచడాంతో వేగుళ్ళ లీలకృషణా వ్రాందరినీ పూలమాలలు వేసి దుసాసాలువ్తో సతకురిాంచార్. సనామాన గ్రహీతలకు కిటు్ పాంపిణీ చేసి, మగిలిన సభ్యాలు 
అాందరికీ ఐడ్ కార్డులు అాందిాంచార్. ఈ సాందర్ాంగా లీలకృషణా మాటా్డుతూ అధిక సాంఖయాలో సభయాతావాలు నమోదు చేసిన కోర్మలి్ గ్రామ యువకుడు తాడాల రామకృషణాను 
మగిలిన వ్లాంటీర్ను అభినాందిాంచార్. జనసైనికులు అాందరూ పార్టీ బలోపేతానికి మరిాంత కృషి చేయాలని ఆయన కోరార్. వచేచా ఎనినికలో్ పార్టీ అధికారాంలోకి రావడాం ఖాయమని 
పేరొకునానిర్. ఈ కారయాక్రమాంలో సరాకుల అబ్బులు, కుాంచే దురాగాప్రసాద్, ఉాండమట్ రామారావు, నామాల చాంద్రరావు, వలూ్రి సతయా ప్రసాద్, రామలిాంగాం, పెయయాల యాకోబ్ 
కారయాకర్లు, తదితర్లు పాల్గానానిర్.

సింగరాయకొండ జనసేన ఆధ్వర్యంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్:  సిాంగరాయకొాండ: జనసేన పార్టీ అధినేత కొణిదల పవన్ 
కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు, ప్రకాశాం జిల్ అధయాక్షులు షేక్ రియాజ్ సలహాల 
మేరకు, శనివ్రాం సిాంగరాయకొాండ జనసేన పార్టీ కారాయాలయాంలో మాండల 
అధయాక్షులు ఐనా బతి్న రాజేష్ ఆధవారయాాంలో జనసేన క్రియాశీలక సభయాతవాాం 
కిట్ పాంపిణీ చేయటాం జరిగినది. ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయాఅతిథిగా 
ప్రకాశాం జిల్ కారయాదరిశి మరియు కొాండేపి నియోజకవరగా సమనవాయకర్ 
మేడా రమేష్ నాయుడు చేతుల మీదగా సభయాతవాాం చేపిాంచుకునని ప్రతి 
ఒకకురికి బీమా పత్రాలు అాందేచేసార్. ఈ కారయాక్రమాంలో భాగాంగా 
సిాంగరాయకొాండ మాండల అధయాక్షులు ఐనా బతి్న రాజేష్ మాటా్డుతూ 
కవలాం 500 రూపాయలతో సభయాతవాాం నమోదు తో ఐదు లక్షలు ఇన్సారన్సా 
పథకాం ఇాంతవరకు ఏ రాజకీయ పార్టీ చేపటటీలేదని అనానిర్. అాంతేకాక 

రాబోయే రోజులో్ జనసేన పార్టీ ప్రతి గ్రామాం లో ప్రతి మాండలాం నుాండి పార్టీ బలోపేతాం దిశగా అడుగులు వేసు్ాందని, అాంతేగాక పవన్ కళ్యాణ్ గార్ పెటిటీన 7 సిద్ధాంతాలు గురిాంచి 
వివరిాంచి అాందరికీ తెలియజేశార్. ఈ కారయాక్రమాంలో భాగాంగా జనసేన క్రియాశీల సభయాతవాాం చేసిన వ్లాంటీర్సా కి మేడా రమేష్ చేతుల మీదుగా సనామానాం చేయడాం జరిగినది. ఈ 
కారయాక్రమాంలో జర్గుమలి్ మాండలాం అధయాక్షులు శశ్భూషణ్, జిల్ ప్రోగ్రాాం కమటీ సభ్యాడు కాసుల శ్రీకాాంత్, సిాంగరాయకొాండ మాండలాం నాయకులు, దాండే ఆాంజనేయులు, దేవినేని 
బలజీ, కాసుల శ్రీనివ్స్, అనుముల శెటిటీ కిరణ్ బబ్ సయయాద్ చాన్ బష్ట పసుపులేటి శ్రీకాాంత్, షేక్ సుల్న్ భాష్ట చలాంచర్ కర్ణ్ కుమార్ అశోక్ అనిల్ మరియు జనసైనికులు 
వీర మహళలు పాల్గానానిర్.

కప్ం జనసేన ఆధ్వర్యంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్:  కుపపాాం: అధిష్టటీనాం ఆదేశాల మేరకు శనివ్రాం 
జనసేన పార్టీ చితూ్ర్ జిల్ అధయాక్షులు డా.హారి ప్రసాద్ మరియు 
కుపపాాం నియోజకవరగా ఇాంచారిజి డా.వెాంకటరమణ పరయావేక్షణలో.. జిల్ 
కారయాదరిశి కె.రామమూరి్, జిల్ సాంయుక్ కారయాదర్శిలు వేణు, మునెపపా, 
ఆధవారయాాంలో శాాంతీపురాం మాండల అధయాక్షులు కిషోర్ అధయాక్షతన 
శాాంతీపురాం మాండల కాంద్రాంలోని పార్టీ ఆఫీస్ నాందు క్రియాశీలక 
సభయాతవా వ్లాంటీర్కు సనామానాం మరియు కిటు్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం 

జరిగిాంది.
ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయా అతిథులైన మతసా్యకార విభాగ రాష్ట్ర కారయాదరిశి వ్మనమూరి్, నియోజకవరగా చిరాంజీవి 
యువత అధయాక్షులు నవీన్, నియోజకవరగా ఐటీ కోఆరిడునేటర్ మధు, వీరమహీళ విభాగ కో-ఆరిడునేటర్ కుసుమ, గుడుపలి్ 
మాండల అధయాక్షులు ఆమీర్ గార్తో పాటు శాాంతీపురాం మాండల కమటీ నాయకులైన బలు, అర్ణ్, వరదల సుర్ష్, 
కె.వి.ప్రసాద్, శ్రీకాాంత్, హరి, గోవిాందపపా, సుర్ష్, పెర్మాళ్, ప్రశాాంత్, కిరణ్, గుడుపల్్ & రామకుపపాాం మాండల 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు హాజరయాయార్.

రామకప్ంలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్:  కుపపాాం నియోజకవరగాాం, జనసేన అధినేత పవన్ కా్ళ్యణ్ ఆదేశాల మేరకు 
శనివ్రాం మధాయాహనిాం 1 గాంటలకు అధిష్టటీనాం ఆదేశాల మేరకు జనసేన పార్టీ చితూ్ర్ 
జిల్ అధయాక్షులు డా.హారిప్రసాద్ మరియు కుపపాాం నియోజకవరగా ఇాంచారిజి డా.వెాంకటరమణ 
పరయావేక్షణలో జిల్ కారయాదరిశి కె.రామమూరి్, జిల్ సాంయుక్ కారయాదర్శిలు వేణు మునెపపా 
ల ఆధవారయాాంలో రామకుపపాాం మాండల అధయాక్షులు హర్ష్ అధయాక్షతన రామకుపపాాం మాండల 
కాంద్రాంలోని పార్టీ ఆఫీస్ నాందు క్రియాశీలక సభయాతవా వ్లాంటీర్కు సనామానాం మరియు 
కిటు్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో రామకుపపాాం మాండల నాయకులు, 
రఘురామ్, పవన్, శ్రీకాాంత్, భాసకుర్, వినోద్, సుర్ష్ బబ్, సుర్ష్, ష్టహీన్ ష్ట, సుబ్రహమాణయాాం 
పాల్గానడాం జరిగిాంది.

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

ఆలూరులో ఘనంగా క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: కరూనిలు జిల్, ఆలూర్ నియోజకవరగాాం, జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు దేవనకొాండా మాండలాంలో తెర్నికల్ వెాంకపపా ఆధవారయాాంలో 
క్రియాశీలక సభయాతవా కిట్ పాంపిణిలో ముఖయాఅతిధిలుగా విచేచాసినటువాంటి జనసేన పార్టీ 
రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశి బోలిశెటిటీ సతయానారాయణ, జనసేన పార్టీ కారయాదరిశి ఆకపాటి 
సుభాషిణి, రాయలసీమ కో-ఆరిడునేటర్ హసీనా బేగాం, జనసేన ఆలూర్ ఇాంచారిజి తెర్నికల్ 

వెాంకపపా అదవారయాాంలో కిట్ పాంపిణి చేయడాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు 
అధికసాంఖయాలో పాల్గానడాం జరిగిాంది.

ఆమదాలవలస జనసేన ఆధ్వర్యంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్:  ఆమదలవలస నియోజకవరగాాం, జనసేన పార్టీ అధినేత 
కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల ప్రకారాం ఆమదలవలస మాండలాంలో 
క్రియాశీలక సభయాతవాాం కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమానికి 
ముఖయా అతిథిగా విచేచాసిన నియోజకవరగా ఇాంచార్జి పేడాడ రామోమాహన్ రావు 
చేతుల మీదుగా క్రియాశీలక సభయాతవాాం చేసిన వ్లాంటీర్కు సనామానాం చేసి 
క్రియాశీలక సభయాతవాాం తీసుకునని కారయాకర్లకు క్రియాశీలక సభయాతవాాం కిటు్ 
అాందిాంచడాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో మాండల నాయకులు బలమురళ్, 
నరసిాంహులు,శ్రీను, అశోక్, కోటేష్, గణేష్, సిాంహాచలాం, వెాంకీ, రాాంబబ్, 
వీరమహళలు మరియు జనసేనన కారయాకర్లు పాల్గానానిర్.

ఎచ్చూర్లలో ఘనంగా జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్: ఎచెచార్ నియోజకవరగాాం, ఎచెచార్ మాండలాం, జనసేన పార్టీ అధినేత కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల ప్రకారాం ఎచెచార్ నియోజకవరగాాం, ఎచెచార్ మాండలాంలో 
రాష్ట్ర కారయా నిరవాహణ జాయాంట్ కోఆరిడునేటర్, వైస్ ప్రెసిడాంట్ డా. విశవాక్షేణ్ అధవారయాాంలో క్రియాశీలక సభయాతవాాం కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమానికి 
ముఖయాఅతిథిగా విచేచాసిన శ్రీమతి దురాగా ప్రశాాంతి మరియు ఎచెచార్ నియోజకవరగా జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి కాాంతిశ్రీ చేతుల మీదుగా క్రియాశీలక సభయాతవాాం చేసిన 
వ్లాంటీర్కు సనామానాం మరియు క్రియాశీలక సభయాతవాాం తీసుకునని కారయాకర్లకు క్రియాశీలక సభయాతవాాం కిటు్ అాందిాంచడాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో ఆనాంద్, కాకర్ 
బబజీ, రామారావు మరియు అధిక సాంఖయాలో జనసేనపార్టీ కారయాకర్లు పాల్గానానిర్.

పుటటీపర్తిలో ఘనంగా జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: సతయాసాయ జిల్, పుటటీపరి్ నియోజకవరగాాం, కొత్చెర్వు మాండలాంలో మాండల అధయాక్షులు పూల శ్వప్రసాద్ 
ఆధవారయాాంలో జనసేన పార్టీ కారాయాలయాం రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశి చిలకాం మధుసూదన్ రడిడు ముఖయా అతిథిగా విచేచాసిన సాందరబుాంగా 
బైక్ రాయాలీ దవారా ఘన సావాగతాం పలికి పార్టీ కారాయాలయానిని ప్రారాంభోతసావాం చేయడాం జరిగిాంది. అదేవిధాంగా జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక సభయాతవాాం కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాంలో భాగాంగా కొత్చెర్వులో పార్టీ ఐడి కార్డులను మరియు కిట్ను విడుదల 
చేసి పాంపిణీ చేయడాం జరిగిాంది. ఇాందులో భాగాంగా మాండలాంలో క్రియాశీలకాంగా అతయాధికాంగా సభయాతవా నమోదు చేయాంచిన 
మాండల అధయాక్షులు పూల శ్వ ప్రసాద్ ని, బలినేని గాంగాద్రి, జనార్ధన్, పేట రాము, పసల లోకనాథ్ లను సనామానిాంచడాం 
జరిగిాంది. చిలకాం మధుసూదన్ రడిడు మాటా్డుతూ నియోజకవరగాాంలో పార్టీ కారాయాలయాంని ఏరాపాటు చేశారని మాండల 

అధయాక్షులు పూల శ్వ ప్రసాద్ ని అభినాందిాంచార్. అదేవిధాంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కారయాకర్ల భరోసా కోసాం 
ఏరాపాటు చేసిన 5 లక్షల ప్రమాద బీమా కలిగిన ఈ క్రియాశీలక సభయాతావాలు సదివానియోగాం చేసుకోని అధికాంగా చేసినాందుకు 
అభినాందిాంచార్. పుటటీపరి్ నియోజకవరగాాంలో జనసేన పార్టీ ప్రజల ఆదరణ పొాందుతుననిది వచేచా ఎనినికలో్ తపపాకుాండా జనసేన 
పార్టీ గెలవడాం ఖాయమని ధీమా వయాక్ాంచేశార్. ఈ వైసీపి అరాచకపు పాలన ప్రజలు అాందరూ ఏకమై దిాంచేయాలని, ప్రభ్తవా 
వయాతిర్క ఓటు ఏకాం చేసి జనసేన పార్టీని అధికారాంలోకి తెచిచా పవన్ కళ్యాణ్ ని ముఖయామాంత్రిని చేయాలి అని కోరార్. ఈ 
కారయాక్రమానికి అతిథులుగా జిల్ ప్రధాన కారయాదరిశి పతి్ చాంద్రశేఖర్, కారయాదరిశి బొగగారాం శ్రీనివ్సులు విచేచాయడాం జరిగిాంది. 
ఈ కారయాక్రమాంలో కొత్చెర్వు మాండల నాయకులు పూల వెాంకటేశు, పసుపులేటి సూరయానారాయణ, గుడ మధు, పూల రడడుపపా, 
ముత్ నర్ాంద్ర, గూడా శ్రీనివ్సులు, దొడిడుగుాంట నర్ాంద్ర, సలాంకల రాజు, అలుగుాంటి శేఖర్, ప్రవీణ్, రఘుపతి, గాంగాద్రి, 
చిాంతలపపా, హనుమాంతు నాయక్, ఆర్కుసి మార్తి, రామ శ్వ, బలజీ, మలే్ష్, చిాంతల, ప్రసాద్, బోయ నాగమణి, ప్రమీల, 
నియోజకవరగా 6 మాండలల నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

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


ఆదివారం, 12 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పవన్ కళ్్యణ్ న్ సీఎం చేయడాన్కి సమష్టీ కృష్ చేదా్దం
జనసేన క్రియాశీల సభయూత్వ కిట్ల పంపిణీ
ముఖయూ అథితులుగా జనసేన రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదర్శి నయాబ్ కమల్, ప్రచార నిర్వహణ కమిటీ రాష్ట్ర కారయూదర్శి విశ్వనాధ్
పెద్ద సంఖయూలో పాల్గొనని జనసైనికులు
శతఘ్ని న్యాస్: కొవెలకుాంట్, రాబోయే అసెాంబీ్ ఎనినికలో్ జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ ని ముఖయామాంత్రిని చేసుకోవ్లాంటే జనసేన పార్టీ నాయకులు జనసైనికులు సమషిటీగా పోరాడాలని 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశి నయాబ్ కమల్, ప్రచార నిరవాహణ కమటీ రాష్ట్ర కారయాదరిశి విశవానాధ్ అనానిర్. శనివ్రాం బనగానపల్్ నియోజకవరగాాం కోవెలకుాంట్లో నియోజకవరగా 
సాథాయ జనసేన క్రియాశీలక సభయాతవా నమోదు కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం సాథానిక వ్సవి కనయాకా పరమేశవారి ఫాంక్షన్ హాల్ లో ఘనాంగా జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయా అతిథులుగా 
రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశి కమాల్ ప్రచార నిరవాహణ కమటీ రాష్ట్ర కారయాదరిశి విశవానాధ్ పాల్గానానిర్. క్రియాశీలక సభయాతవాాం నమోదు కారయాక్రమాంలో కీలకాంగా వయావహరిాంచిన జనసేన 
క్రియాశీలక వ్లాంటీర్ను శాలువ్తో ఘనాంగా సతకురిాంచార్.అనాంతరాం సభను ఉదేదేశ్ాంచి వ్ర్ మాటా్డుతూ జనసైనికులు పవన్ కళ్యాణ్ కి జనసేన పార్టీకి కారయాకర్లు కాదని 
కుటుాంబ సభ్యాలని వ్రి శ్రేయసుసాను దృషిటీలో పెటుటీకొని పవన్ కళ్యాణ్ ఐదు లక్షల ప్రమాద భీమా ఏరాపాటు చేశారని అనానిర్. భారత దేశ చరిత్లో ఏ రాజకీయ పార్టీ, ఏ నాయకుడు 
కారయాకర్లకు ఇలాంటి అర్దైన గౌరవ్నిని ఇవవాలేదని, అది దూరదృషిటీ ఉనని నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ తోనే సాధయామని అనానిర్. కాబటిటీ వచేచా ఎనినికలో్ పవన్ కళ్యాణ్ ని ముఖయామాంత్రిని 
చేసుకోవడానికి అలగే జనసేన పార్టీని అధికారాంలోకి తీసుకురావడానికి మనాందరాం పార్టీ ఆదేశ్ాంచినటుటీ జనసేన ప్రభ్తవా ఏరాపాటుకు కృషి చేయాలని సూచిాంచార్. ఈ కారయాక్రమాంలో 
బనగానపల్్ నియోజకవరగా నాయకులు, నియోజకవరగాాంలోని ఐదు మాండలల జనసైనికులు పెదదే సాంఖయాలో పాల్గాని కారయాక్రమానిని విజయవాంతాం చేశార్.

జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్్ల పంపిణీ చేసిన పేడాడ రామ్మోహన్
శతఘ్ని న్యాస్:  ఆమదలవలస నియోజకవరగాాం, పొాందూర్ 
మాండలాంలో జనసేన పార్టీ అధినేత కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్ 
ఆదేశాల మేరకు.. క్రియాశీలక సభయాతవాాం కిట్ పాంపిణీ 
కారయాక్రమాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయాఅతిథిగా 
విచేచాసిన నియోజకవరగా ఇనాచారిజి పేడాడ రామోమాహన్ రావు 
చేతుల మీదుగా క్రియాశీలక సభయాతవాాం చేసిన వ్లాంటీర్కు 

సనామానాం మరియు క్రియాశీలక సభయాతవాాం తీసుకునని కారయాకర్లకు క్రియాశీలక సభయాతవాాం కిటు్ అాందిాంచడాం జరిగిాంది. ఈ 
కారయాక్రమాంలో జనసేన పార్టీ జడిపాటిసి ప్రతినిధి అసిరినాయుడు, మాండల నాయకులు చిననిాం నాయుడు, రమణ, సూరయా, బబ్రావు, శ్వ, సుర్ష్, బలు మరియు కారయాకర్లు వసాంత్, 
దురాగా ప్రసాద్, దినేష్, రాాంబబ్, గోవిాంద, లక్షష్మణ్, అపపాలనాయుడు, మునాని తదితర్లు అధిక సాంఖయాలో పాల్గానానిర్.

మందపాటి దురా్రావు ఆధ్వర్యంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
*జులై మొదటి వారం నండి దాచేపల్్ల మండలంలో జనంలోకి జనసేన కారయూక్రమం: మందపాటి దురాగొరావు

శతఘ్ని న్యాస్: గురజాల నియోజకవరగాాం, దచేపలి్ మాండలాం, జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపు మేరకు.. జిల్ అధయాక్షుడు గాద వెాంకటేశవారరావు 
ఆదేశానుసారాం.. క్రియాశీలక సభయాతవా కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం శనివ్రాం 
మాండల పార్టీ కారాయాలయాంలో.. మాండల పార్టీ అధయాక్షుడు మాందపాటి 
దురాగారావు ఆధవారయాాంలో ఘనాంగా నిరవాహాంచార్. ముాందుగా క్రియాశీలక 
సభయాతావాలు చేసినటువాంటి వ్లాంటీర్్ అాందరికీ ప్రశాంసా పత్రాలతో 
పాటు.. సనామాన కారయాక్రమాం ఏరాపాటు చేసి.. అనాంతరాం మాండల పరిధిలోని 
అనిని గ్రామాల నుాండి వచిచాన కారయాకర్లకు సభయాతవా కిట్ను పాంపిణీ చేయడాం 

జరిగిాంది. ఈ సాందర్ాంగా మాండల అధయాక్షుడు మాందపాటి దురాగారావు మాటా్డుతూ.. కారయాకర్ల శ్రేయసుసా కొరకు పవన్ కళ్యాణ్ చేపటిటీన ఇన్సారన్సా బీమా చేయాంచడాం గపపా నిరణాయాం 
అని ఈ రోజున భీమా కి సాంబాంధిాంచిన ఇన్సారన్సా కార్డులు భీమా కిటు్ పాంపిణీ చేయడాం జరిగిాందని.. జనసేన అధయాక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపు మేరకు జులై మొదటి వ్రాం నుాంచి 
దచేపలి్ మాండలాంలో జనాంలోకి జనసేన కారయాక్రమాం దవారా గడపగడపకు జనసేన ఆశయాలను ప్రజలో్కి తీసుకెళ్్మ..ని కచిచాతాంగా గురజాల నియోజకవరగాాంలో జనసేన పార్టీ 
జాండా ఎగర్సా్ాం అని తెలిపార్. ఈ కారయాక్రమాంలో జిల్ కారయాదరిశి అాంబటి మలి్, ప్రోగ్రాాం కమటీ మెాంబర్ వేలుపాల చైతనయా, ఎన్ఆర్ఐ జనసేన సభ్యాలు అాంబటి సతయానారాయణ, 8 వ 
వ్ర్డుకౌనిసాలర్ అాంబటి సుధారాణి, సావామ, మాండల జనసేన నాయకులు శానాం బ్జిజి, కిచచాాంశెటిటీ లక్ష్మీనారాయణ, నల్బోతుల శీను, కోట మధు, నాంబ్రి మధు, బొజజి ఆదినారాయణ, 
బూసి నాగేశవారావు, జకాకు సుబబుయయా, వీర మహళలు రాజేశవారి, వెాంకటనరసమమా, వ్లాంటీర్్ మరియు కారయాకర్లు పాల్గానానిర్.

న్డదవోలులో ఘనంగా జనసేన క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్: నిడదవోలు నియోజకవరగాాంలోని ఉాండ్రాజవరాం మాండలాంలోని ఉాండ్రాజవరాం గ్రామాంలో 
డావాక్ భవనాంలో మాండలాంలోని సభయాతవాాం చేసిన సభయాలకు సరిటీఫికట్ మరియు పార్టీ జాండా శాలువ్లతో 
సనామానిాంచడమైనది మరియు వివిధ గ్రామాలజనసైనికులు ఐడి కార్డులు పవన్ కళ్యాణ్ మనోగతాం బ్క్ 
కిటుటీలు పాంపిణీ జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో నిడదవోలు జిల్ కారయావరగాాం తుల చినబబ్, కాకర్ నాని, సద 
వెాంకట్, జనసేన సరపాాంచ్ నారిని రామకృషణా, దోడడు పాండు, జి కొాండలరావు, జ వినయ్ మరియు వివిధ గ్రామాల 
జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

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


ఆదివారం, 12 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కాకినాడ ర్రల్ జనసేన ఆధ్వర్యంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: కాకినాడ రూరల్, కరప: క్రియాశీలక 
సభయాతవా కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాంలో భాగాంగా.. 
రాండవ రోజు కాకినాడ రూరల్ నియోజకవరగాాం, 
కరప మాండలాం కరప గ్రామాం శ్రీ చిరాంజీవి కళ్యాణ 
మాండపాంలో గ్రామ అధయాక్షులు పేకెటి దురాగాప్రసాద్ 
అధయాక్షతన, కరప మాండల సీనియర్ నాయకులు 
భోగిరడిడు కొాండబబ్ ఆధవారయాాంలో.. క్రియాశీలక కిట్ 
పాంపిణీ కారయాక్రమాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమానికి 

ముఖయాఅతిథిగా జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర పీఏసీ సభ్యాలు పాంతాం పాల్గాని.. పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యాలకు 
బీమాపత్రాలు, కిటు్, ప్రశాంసా పత్ాం, సభయాతవాాం, పార్టీ జాండా ఇవవాడాం జరిగిాంది. ఈ సాందర్ాంగా పాంతాం 
నానాజీ మాటా్డుతూ.. ఎనినికలకు కారయాకర్లు సిద్ధాంగా ఉాండాలని.. దసరా నుాంచి జనసేన పార్టీ అధినేత 

పవన్ కళ్యాణ్ చేపటటీనునని యాత్ను విజయవాంతాం చేయాలని.. పాంతాం నానాజీ పిలుపునిచాచార్. రానునని 2024 ఎనినికలకు సాంబాంధిాంచి ప్రణాళ్కలు సిద్ధాం చేయడాం జరిగిాందనానిర్. 
ఇటీవల జరిగిన సర్వాలో రాష్ట్రాంలో 70శాతాం మాంది ప్రజలు జగన్ మోహన్ రడిడు ప్రభ్తావానికి వయాతిర్కాంగా ఓటు వేయడానికి సిద్ధాంగా ఉననిటు్  ఫలితాలు తెలుపుతునానియని అనానిర్. 
రాష్ట్రాంలో సాంక్షేమ పథకాలు అతి కొదిదేమాందిక అాందుతునానియనానిర్. ధానయాాం, కొనుగోళ్లో పెదదేఎతు్న అక్రమాలు జరిగాయనానిర్. పాండిాంచిన పాంటలకు గిటుటీబటు ధరలు లేక 
రైతులు అపుపాల పాలై ఆతమాహతయాలు చేసుకుాంటునానిరని అనానిర్… తర్వ్త నడుకుదుర్ గ్రామాంలో ఇాంటిాంటికి వెళ్్ క్రియశ్లక సభయాతవాాం కిట్ను వ్రికీ అాందిాంచడాం జరిగిాంది.. 
అనాంతరాం రాష్ట్ర సాంయుక్ కారయాదరిశి భోగిరడిడు గాంగాధర్ మీడియాతో మాటా్డార్. ఈ కారయాక్రమాంలో రాష్ట్ర జాయాంట్ సెక్రెటర్ భోగిరడిడు గాంగాధర్, కరప మాండలాం జనసేన పార్టీ 
క్రియశ్లక వ్లాంటీర్్, జనసేన నాయకులు, మాండల కమటీ నాయకులు, గ్రామ కమటీ నాయకులు, ఎాంపీటీసీలు, వైస్ సరపాాంచులు, పాంచాయతీ సభ్యాలు, జనసైనికులు, వీర 
మహళలు తదితర్లు పాల్గానానిర్.

పండగలా జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
*చిటేవాలి జనసేన పార్టీ ఆధవారయాాంలో క్రియాశీలక సభయాతవా కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం పాండుగ వ్తావరణాంలో అాంగరాంగ వైభవాంగా నిరవాహాంచడాం జరిగిాంది.

శతఘ్ని న్యాస్:  చిటేవాలి: జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల 
మేరకు.. మాదసు నరసిాంహ కాంచర్ సుధీర్ రడిడు, పగడాల 
శ్వ ఆధవారయాాంలో.. పార్టీ క్రియాశీలక సభయాతవాాం నమోదు చేసిన 
క్రియాశీలక సభ్యాలకు కిటు్ పాంపిణీ చేయడాం జరిగిాంది. 
ముఖయా అతిథులుగా హాజరైన రాష్ట్ర కారయాదర్శిలు వడ్రాణాం 
మారకుాండేయా బబ్, తాతాంశెటిటీ నాగేాంద్ర, మరియు ఇాంచారిజి 
బోనాసి వెాంకట సుబబుయయా విచేచాసి విజయవాంతాం చేయడాం 
జరిగిాంది. వ్ర్ మాటా్డుతూ.. పార్టీ బలోపేతాం కోసాం కృషి 

చేయాలని.. పార్టీ సిద్ధాంతాలు నిసావార్ధాంగా కషటీపడే జనసైనికులు అాందరిని గురి్ాంచేల అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకతవాాం.. ఆలోచన ప్రజలో్కి బలాంగా తీసుకువెళ్్ల కృషి 
చేయాలని.. అాందరికీ దిశానిర్దేశాం చేయడాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో కోడూర్ జనసేన నాయకులు పగడాల వెాంకటేష్, వరికూటి నాగరాజా, ఎదుదేల అనాంత రాయల్, ముతాయాల 
కిషోర్, మరి రడిడు ప్రసాద్, వీర మహళ సిాంగిరి శ్వమమా, ఆలాం రమేష్, వై కోట టీమ్ సభ్యాలు సాయాం సాగర్ రడిడు, మనీ, నల్ శెటిటీ కిషోర్, మాదసు నరసిాంహులు, మాదసు శ్వ, కాంచర్ 
సుధీర్ రడిడు, పగడాల శ్వ శాంకర్, షేక్ రియాజ్, పెాంచలయయా, కడుమురి నాగరాజు, కొనిశెటిటీ ప్రసాద్, మురళ్ కృషణా, ఆనాందల తేజ,షేక్ సోను, పగడాల భరత్ షేక్ మసా్న్, సుసు వ్రపు 
హరి, సునీల్, పసల శ్వ, బెడుదురి పెాంచలయయా, పగడాల శ్వరామ్, పెదదేాంగారి వాంశీ తదితర్లు పాల్గానానిర్. నిసావార్ధమైన జనసైనికులు, పార్టీ సానుభూతిపర్లు పెదదే ఎతు్న పాల్గాని 
ఈ కారయాక్రమానిని విజయవాంతాం చేయడాం జరిగిాంది.

క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిట్ల పంపిణీ.. సనామోన కార్యక్రమం..
శతఘ్ని న్యాస్:  తిర్పతి: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
ఆదేశాల మేరకు.. తిర్పతి నియోజకవరగాాంలో జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక సభయాతవా నమోదు చేసిన వ్లాంటీర్సా కు తిర్పతి 
ఇాంచార్జి కిరణ్ రాయల్, పటటీణ అధయాక్షుడు రాజారడిడు రాష్ట్ర 
నాయకులు డాకటీర్ బబ్, పగడాల మురళ్, మరియు జిల్ 
నాయకుల పటటీణ నాయకులు ఆధవారయాాంలో మునిసావామ, 
జీవన్, గని, సాయ దేవ్ లకు సనామాన కారయాక్రమాం 
నిరవాహాంచబడినది.. ఈ కారయాక్రమాంలో వీర మహళలు 
జనసైనికులు ముఖయా నాయకులు తదితర్లు పాల్గానానిర్.

జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిట్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని వజయవంతం చేయండి
శతఘ్ని న్యాస్:  పొననిలూర్, జనసేన పార్టీ అధినేత గౌరవనీయులు కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు.. ప్రకాశాం 
జిల్ అధయాక్షులు గౌరవనీయులు షేక్ రియాజ్ ఆదేశాల మేరకు.. 12-06-2022 న అనగా ఆదివ్రాం ఉదయాం 
10 గాంటలకు పొననిలూర్ మాండలాంలో.. లిాంగోరిగుాంట గ్రామాంలో.. పొననిలూర్ మాండలాం అధయాక్షులు కనపరి్ 
మనోజ్ కుమార్ ఆధవారయాాంలో.. జనసేన క్రియాశీలక సభయాతవాాం కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం జర్గును. ఈ కారయాక్రమానికి 
ముఖయాఅతిథిగా ప్రకాశాం జిల్ జనసేన పార్టీ కారయాదరిశి మరియు కొాండేపి నియోజకవరగాాం నాయకులు గౌరవనీయులు మేడా 
రమేష్ నాయుడు చేతుల మీదగా క్రియాశీలక సభ్యాలకు బీమా పత్రాలు ప్రధానాం కారయాక్రమాం నిరవాహాంచడాం జర్గుతుాంది. 
కావున పొననిలూర్ మాండలాంలోని నాయకులు, కారయాకర్లు, అభిమానులు, మరియు క్రియాశీలక సభయాతవాాం చేసుకునని ప్రతి 
ఒకకురూ ఈ కారయాక్రమాంలో పాల్గాని విజయవాంతాం చేయవలసిాందిగా కోర్చునానిము.

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


ఆదివారం, 12 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఈదరలో ఘనంగా జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: ఉమమాడి కృష్టణాజిల్ న్జివీడు నియోజకవరగాాం ఆగిరిపలి్ 
మాండల జనసేన పార్టీ ఆధవారయాాంలో ఆగిరిపలి్ గ్రామములో వేదికగా జనసేన 
పార్టీ క్రియాశీలక సభయాతవా మరియు క్రియాశీలక కారయాకర్ల ప్రమాద భీమా 
కిటు్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం ప్రారాంభిాంచడాం జరిగిాంది. ఆగిరిపలి్ మాండల 
జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు జలసూత్ాం పవన్ ఆధవారయాాంలో సమావేశాం ఘనాంగా 
నిరవాహాంచార్. ఈ కారయాక్రమనికి ముఖయా అతిధిగా కృష్టణాజిల్ ఉపాధయాక్షులు 
బొలియశెటిటీ శ్రీకాాంత్ పాల్గానానిర్. ఈ కారయాక్రమాంలో జిల్ అధికార ప్రతినిధి 

మర్దు శ్వరామకృషణా, జిల్ సాంయుక్ కారయాదరిశి రడిడు మణి, న్జివీడు నియోజకవరగా వీరమహళ రామశెటిటీ తేజసవాని, ఆదిలక్ష్మి, మాండల అధయాక్షులు జలసూత్ాం పవన్, వైస్ ప్రెసిడాంట్ 
అననిమనేని రమేష్, ముకుకు ఉమ సాయ మహేష్, పొనునిరి రాము, కొాండిశెటిటీ శ్రీనివ్సరావు, కిషోర్, కురాకుల ప్రసాద్, వెాంకటేశవారావు, శ్రీను, మణికాంఠ, పాండు, అాంజి, క్ాంతి, విజయ్ 
మాండల కారయావరగాాం, మాండల నాయకులు భార్ ఎతు్న జనసేనపార్టీ కారయాకర్లు పాల్గానానిర్.

పుంగనూరులో ఘనంగా సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్:  చితూ్ర్ జిల్ పుాంగన్ర్ నియోజకవరగాాంలో జిల్ కారయాదరిశి పగడాల రమణ అధవారయాాంలో 
ఘనాంగా జనసేన సభయాతవా కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో జిల్ నాయకులు ఉయాయాల 
శ్రీనివ్స్, సల్ గవ్సకుర్ మరియు సాథానిక నాయకులు విరూపాక్ష, నర్శ్ రాయల్, భూషణ్ రాయల్, హారి 
నాయక్, చాంద్ర, సుబ్బు, నాందు మరియు జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

బెల్లంకొండ సాయి బాబు చేతుల మీదుగా జనసేన సభ్యత నమ్దు కిట్్ల పంపిణీ..
శతఘ్ని న్యాస్:  ప్రకాశాం జిల్, కొమరోలులో గిదదేలూర్ జనసేన పార్టీ ఇనాచార్జి బెల్ాంకొాండ సాయ బబ్ ముఖయాఅతిథిగా.. ప్రకాశాం 
జిల్ సాంయుక్ కారయాదరిశి గజజిల కొాండ నారాయణ, కొమరోలు మాండలాం జనసేన పార్టీ అధయాక్షుడు సార్ ఓబ్లేసు నాయుడు 
ఆధవారయాాంలో.. జనసేన పార్టీ సభయాతవా నమోదు కిట్ను పాంపిణీ చేశార్. ఈ సాందర్ాంగా సభయాత నమోదు చేసుకునని జనసేన 
కారయాకర్లకు సభయాత నమోదు కిట్ను బెల్ాంకొాండ సాయ బబ్ చేతుల మీదుగా పాంపిణీ చేశార్. జనసేన పార్టీ సిద్ధాంతాలకు 
ఆకరి్తులైన కొాంతమాంది యువకులు బెల్ాంకొాండ సాయ బబ్ సమక్షాంలో జనసేన పార్టీలో చేరార్.
ఈ సాందర్ాంగా బెల్ాంకొాండ సాయ బబ్ మాటా్డుతూ.. ప్రసు్త వైసిపి ప్రభ్తవా పాలన లో ప్రజలు ఎవరూ సాంతృపి్గా లేరనానిర్. 
విపర్తమైన విదుయాత్ కోతలతో ప్రజలు ఇబబుాందులు పడుతునానిరని.. ధరలు విపర్తాంగా పెరిగిపోయాయని అనానిర్. ఎకకుడ చూసినా 
అవినీతి ఉాందని చెపాపార్. జనసేన పార్టీ గిదదేలూర్ నియోజకవరగాాంలో వచేచా ఎనినికలలో గెలిచి తీర్తుాందని.. నియోజకవరాగానిని 

అభివృది్ధ చేసి తీర్తామని అనానిర్. జనసేన పార్టీ సభయాత నమోదు సాంఖయాను గణనీయాంగా పెాంచిన ప్రకాశాం జిల్ సాంయుక్ కారయాదరిశి గజజిలకొాండ నారాయణను అభినాందిసూ్.. 
ఘనాంగా సనామానాం సనామానిాంచార్. ఈ కారయాక్రమాంలో జిల్ కారయాదరిశి లాంక నరసిాంహారావు, జిల్ సాంయుక్ కారయాదరిశి, కాలువ బల రాంగయయా, జనసేన సీనియర్ నాయకులు సిద్ధాం 
వెాంకటేశవార్్, మాండల నాయకులు భూమా లక్షష్మణ్, జనసైనికులు, తదితర్లు పాల్గానానిర్.

కవటి లో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్్ల పంపిణీ కార్యక్రమం
శతఘ్ని న్యాస్:   జనసేన ఇచాచాపురాం నియోజకవరగాాం, కవిటి మాండలాం.. కవిటి లో జనసేన క్రియాశీలక సభయాతవా కిటు్ పాంపిణీ 
కారయాక్రమాంలో భాగాంగా నియోజకవరగా ఇాంచార్జి దసరి రాజు ఆధవారయాాంలో.. రాష్ట్ర జాయాంట్ సెక్రెటర్ తిపపాన దురోయాధన రడిడు, 
మరియు మతసా్యకార వికాస విభాగ కారయాదరిశి నాగుల హరి బెహరా సమక్షాంలో అదినాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ సవాయాంగా రాసిన 
మనోగతానిని చదివి వినిపిాంచడాం జరిగిాంది. కుర్సు్నని వరా్నికి ల్కకుచేయకుాండా జనసైనికులు, జనసేన నాయకులు, జనసేన వీర 
మహళలు సమక్షాంలో కిట్ పాంపిణీ చేయడాం జరిగినది. ఈ కారయాక్రమానికి బర్ ప్రదీప్, శైలజ, సుర్ష్, రాజశేఖర్, రామకృషణాయయా, 
బైపాలి దలయయా, బడే రాజు, ధనుాంజయ, భాసకుర్, తదితర్లు పాల్గానానిర్.

జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమ్దు కిట్ల 
వతరణ

శతఘ్ని న్యాస్: చితూ్ర్: చితూ్ర్ జిల్ జనసేన పార్టీ  ప్రధాన కారాయాలయాంలో క్రియాశీలక 
సభయాతవా కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాంలో భాగాంగా.. క్రియాశీలక సభయాతవా నమోదు చేసిన నాయకులకు.. 
కిట్ ప్రారాంభాం కారయాక్రమాంలో.. చితూ్ర్ జిల్ అధయాక్షుడు పసుపులేటి హరి ప్రసాద్ పాల్గాని ప్రతి 
నియోజకవరగాాం ఇాంచారిజిలకు.. అధయాక్షులకు సభయాతవా నమోదు కీట్ను పాంపిణీ చేశార్. ఈ కారయాక్రమాంలో 
అనిని నియోజకవరగాాం ఇాంచారిజి లు, జిల్ ప్రధాన కారయాదర్శిలు, రాష్ట్ర కారయా వరగా సభ్యాలు, మాండల 
అధయాక్షులు, లీగల్ సెల్ అధయాక్షులు, అధికార ప్రతినిధులు, ఐటి టీమ్ జిల్ కో ఆరిడునేటర్్ పాల్గానార్.

అనంత సాగరంలో క్రియా శీలక కార్యకరతిలకి 
సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్:  అనాంత సాగరాం: ఆతమాకూర్ నియోజకవరగా ఇాంచార్జి నలిశెటిటీ శ్రీధర్ ఆధవారయాాంలో జనసేన సీనియర్ 
నాయకులు శ్రీనివ్స్ భరత్, రవి ఉదయగిరి సమక్షాంలో శనివ్రాం అనాంత సాగరాం మాండల క్రియాశీలక 
కారయాకర్ల కి సభయాతవా కిటు్ పాంపిణీ చేయడాం జరిగిాంది.. ఈ కారయాక్రమాంలో పార్టీ ప్రధాన కారయాదరిశి వేణు గుడిపాటి, 
ఉపాధయాక్షులు వెాంకటేష్ ముదిరాజ్, పార్టీ నాయకులు జయ ప్రసాద్ ముదిరాజ్, నరసిాంహ పెనుమది, శ్వ కుమార్ 
తోట, బబ్ యాదవ్ తదితర్లు పాల్గానానిర్.

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

కర్నిల్ జనసేన ఆధ్వర్యంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: కరూనిల్: కరూనిల్ జిల్లో జనసేన పార్టీ క్రియా శీలక సభయాతవా కిటు్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం 
పాణయాాం నియోజకవరగా ఇాంచారిజి చిాంతా సుర్ష్ బబ్ అధయాక్షతన జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమానికి 
ముఖయానాయకులు జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశి బొలిశెటిటీ సతయానారాయణ, రాష్ట్ర కారయాదరిశి 
షైక్ నయుబ్ కమల్, వీర మహళ జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయాదరిశి శ్రీమతి ఆకెపాటి సుభాషిణి, జనసేన 
పార్టీ మతసా్యకార విభాగ రాష్ట్ర కారయాదరిశి టి గోవిాంద రాజులు, రాయలసీమ ప్రాాంతీయ కమటీ కో-
ఆరిడునేటర్ శ్రీమతి హసీనా బేగాం, ఐటీ విాంగ్ కో ఆరిడునేటర్ లక్ష్మీ కాాంత్ విచేచాసార్. ఈ కారయాక్రమాంలో 
కలూ్ర్, ఓరవాకల్ మాండల వీర మహళలు, జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

ఎచ్చూర్ల న్యోజకవర్ంలో
క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్:  ఎచెచార్ నియోజకవరగాాం: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు ఎచెచార్ 
నియోజకవరగాాంలో రాష్ట్రకారయానిరవాహణ జాయాంట్ కో ఆరిడునేటర్ డా విశవాకసాన్ ఆధవారయాాంలో పార్టీ క్రియాశీలక 
సభయాతవాాం నమోదు చేసుకునని జనసైనికులకు, వీర మహళలకు ప్రమాద భీమా ధృవీకరణ పత్ాంతో కూడిన 
సభయాతవా కిట్సా అాందజేయడాం జరిగిాంది.

కాకినాడ సిటి జనసేన ఆధ్వర్యంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్:  కాకినాడ సిటి: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపుమేరకు జనసైనికుల క్రియాశీలక 
సభయాతావాలు చేపటటీడాం జరిగినది. పవన్ కళ్యాణ్ గారి సాంత వితరణతో.. చొరవతో సభ్యాలకి భీమా 
సదుపాయాం కలిపాాంచడాం కూడా జరిగినది.
జనసేన పార్టీ అధిష్టటీనాం నిర్దేశ్ాంచిన విధాంగా శనివ్రాం కాకినాడ సిటిలో ముతా్ శశ్ధర్ సూచనలపై 
జనసైనికుల క్రియాశీలక సభ్యాల కిట్ను ఉదయాం కాకినాడ పార్టీ ఆఫీసు ఆవరణలో, సాయాంత్ాం 
జగనానిధపురాం చర్చా సేకువేర్ వదదే పాంపిణీ చేసూ్.. సభయాతావాలు చేయాంచిన వ్లాంటీర్కి చిర్సతాకురాం 
చేయడాం జరిగిాంది.
ఈ సాందర్ాంగా జనసైనికులు మాటా్డుతూ.. పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ప్రతేయాక శ్రద్ధ తీసుకుని పార్టీ తరపున 
తనవాంతు బధయాతగా కారయాకర్ల సాంక్షేయామాం కోసాం భీమా పధకానిని అాందచేయడాం చాల సాంతోషాం 
కలిగిస్ాందని.. దీనితో తమ బధయాత రటిటీాంపు అయయాాందని అనానిర్.

ఈ కారయాక్రమాంలో నగర అధయాక్షులు సాంగిశెటిటీ అశోక్, రాష్ట్ర సాంయుక్ కారయాదరిశి వ్సిరడిడు శ్వ, జిల్ ప్రధాన కారయాదరిశి తలటాం సతయా, జిల్ కారయాదరిశి అట్ సతయానానిరాయణ, వీర 
మహళలు, జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

దెందులూరు న్యోజకవర్ంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ కార్యక్రమం
శతఘ్ని న్యాస్:  దాందులూర్ నియోజకవరగాాంలో జనసేన క్రియాశీలక సభయాతవాాం కిటు్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం ఘనాంగా 
నిరవాహాంచడాం జరిగిాంది. కారయాక్రమాంలో భాగాంగా క్రియాశీలక సభ్యాలకు బీమా పత్రాల ప్రధానాం జరిగిాంది.. ఈ సాందర్ాంగా 
ఉమమాడి పశ్చామ గోదవరి జిల్ కారయాదరిశి డా. వడ్పట్ సాయ శరత్ మాటా్డుతూ.. భారతదేశాంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ 
చేయని విధాంగా.. పార్టీ కోసాం కషటీపడే కారయాకర్లకు ప్రమాద బీమా చేయాంచిన గపపా పార్టీ జనసేన. పార్టీ కోసాం కషటీపడి 
పని చేసే వ్రి శ్రేయసుసా గురిాంచి ఆలోచిాంచిన గపపా మనసు జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారిది. భారతదేశ రాజకీయ 
చరిత్లో ఎననిడూ ఎకకుడా లేని విధాంగా తమ పార్టీ కారయాకర్లకు 5 లక్షల రూపాయల భీమా సౌకరయాాం కలిపాాంచడాం కవలాం 
పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మాత్మే సాధయాపడిన విషయాం. తమ పార్టీ కారయాకర్లను సాంత కుటుాంబ సభ్యాలుగా భావిాంచనపుడు 
మాత్మే ఇలాంటి కారయాక్రమాం చేయగలర్. అటువాంటి నాయకుని అధయాక్షతన జనసేన పార్టీ లో పనిచేయడాం నిజాంగా 
గరవాకారణమని సాయ శరత్ అనానిర్.

సీతంపేట జనసేన ఆధ్వర్యంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్:  శ్రీకాకుళాం జిల్, పాలకొాండ నియోజకవరగాాం, సీతాంపేట జనసేన పార్టీ 
ఆధవారయాాంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్రతిష్టటీతమాకాంగా చేపటిటీన క్రియాశీలక 
సభ్యాల భీమా పధకాం కిటు్ పాంపిణీ శనివ్రాం ఉదయాం 9 గాంటలకు క్రియాశీలక 
సభయాతవా కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయా అతిధులు 
జనసేన పార్టీ సేటీట్ సెక్రెటర్లు బేతపూడి విజయ్ శేఖర్, అాంగ దురాగా ప్రశాాంతి, 
జాయాంట్ సెక్రెటర్ తాడి మోహన్ ఆధయారయాాంలో జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో సీతాంపేట 
మాండల నాయకులు కుాండిాంగి శ్రీకాాంత్, ఉపేాంద్ర అధయాక్షతన క్రియాశీలక సభ్యాలకు 
క్రియాశీలక కిటు్ పాంపిణీ చేయడాం జరిగిాంది..
ఈ సాందర్ాంగా పవన్ కళ్యాణ్ మనోగతానిని వినిపిాంచడాం జరిగిాంది. క్రియాశీలక 
సభయాతవాాం బధయాతలు తెలియజేయడాం జరిగిాంది. రాబోయే ఎనినికలో్ ప్రజాప్రభ్తవా 
వసు్ాందని, దనికోసాం క్రియాశీలక సభ్యాలు అాందరూ తమ వాంతు కృషి చేయాలని 
సీతాంపేట నాయకులు మాటా్డడాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో జనసేన కారయాకర్లు 

గణేష్, హర్ష్, శ్రీను, చాంద్రయయా మరియు జనసైనికులు పాల్గానడాం జరిగిాంది.

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

వాలంటీర్ జగదీష్ అందర్కి ఆదర్ం: గంగారపు రామదాస్ చౌదర్
శతఘ్ని న్యాస్: ఉమమాడి చితూ్ర్ జిల్లో అతయాధిక జనసేన పార్టీ సభయాతావాలు చేసి, రికార్డు 
సృషిటీాంచిన వ్లాంటీర్ జగదీష్ అాందరికి ఆదరశిాం అని జనసేన పార్టీ రాయలసీమ కో 
కనీవానర్  గాంగారపు రామదస్ చౌదరి అనానిర్. రోడుడు ప్రమాదాంలో గాయపడి ఇటీవలే 
కోలుకునని జగదీష్ గౌరవ్రథాాం మదనపల్్ అరబున్ నాందు క్రియాశీలక సభయాతావాలు 
చేయాంచిన వ్లాంటీర్్ అాందరికీ జగదీష్ సవాగృహాం నాందు ఘనాంగా సనామానిాంచార్. ఈ 
సాందర్ాంగా కిటు్ పాంపిణీ చేసి, బీమా పత్రాలు అాందిాంచార్. ఈ కారయాక్రమాంలో ఉమమాడి 
చితూ్ర్ జిల్ ప్రదన కారయాదరిశి జాంగాల శ్వరామ్ రాయల్, పటటీణ ప్రదన కారయాదరిశి 
గాండికోట లోకష్, కిరణ్ కుమార్ రడిడు, రడడుమమా, జనసైనికులు గోపాలకృషణా, నాగ, కలూ్ర్ 
లక్ష్మీనారాయణ పాల్గానానిర్. జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయాతవాాం తీసుకునని వ్రికి 
సభయాతవాాం కిటు్ అాందజేశార్. క్రియాశీలక సభయాతవాాం తీసుకునని వ్లాంటీర్కు జనసేన 

పార్టీ కాంద్ర కారాయాలయాం నుాంచి వచిచాన పవన్ కళ్యాణ్ అభినాందన పత్ాం, జనసేన పార్టీ జాండా కాండువ్, దుశాశిలువ, పూలమాలలు వేసి వ్రిని ఘనాంగా సతకురిాంచడాం 
జరిగిాంది. ఈ సాందర్ాంగా గాంగారపు రామదస్ చౌదరి మాటా్డుతూ క్రియాశీలక సభయాతావాలు చేయాంచిన వ్రాందరికీ అభినాందనలు తెలిపార్.

క్రియాశీలక సభయాతవాాం కీలకాం
మదనపల్్ రూరల్ మాండలాంలో సభయాతావాలు చేయాంచడాంలో కీలకాంగా వయావహరిాంచిన మైఫోర్సా మహేష్, జాంగాల శ్వరామ్ రాయల్, ఆర్.బబ్, ఎాం.శాంకర్, నవీన్, 
కొలిమ ప్రసాద్ లను గాంగారపు రామదస్ చౌదరి ఘనాంగా సనామానిాంచార్. పార్టీ రూరల్ మాండలాం అధయాక్షులు రోనురి  బబ్ ఆదవారయాాంలో జరిగిన ఈ కారయాక్రమాంలో 
రాయలసీమ కో కనీవానర్  గాంగారపు రామదస్ చౌదరి ఘనాంగా సనామానిాంచార్. ఈ సాందర్ాంగా కిటు్ పాంపిణీ, బీమా పత్రాలు ప్రదనాం చేశార్. చితూ్ర్ జిల్ ప్రదన 
కారయాదరిశి జాంగాల శ్వరామ్ రాయల్, మైఫోర్సా మహేష్, కిరణ్ కుమార్ రడిడు, లక్ష్మీనారాయణ, అమరనారాయణ, నవీన్, అడపా సుర్ాంద్ర, గాండికోట లోకష్, రడడుమమా, 
కోల నాగవేణి తదితర్లు పాల్గానానిర్.

పవననని ప్రజాబాట 63వరోజు
కాకిపాలం, యాగాటిపాలం గ్రామ ఉపాధి కూలీలతో భేటి: కర్మజ్జి మలీ్లశ్్వరావు
శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాకుళాం జిల్, ఎచెచార్ నియోజకవరగాాం, రణసథాలాం మాండలాం పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపు 
మేరకు శనివ్రాం చిలకపాల్ాం గ్రామ చెర్వులో ఉనని ఉపాధి కూలీలతో జనసేన పార్టీ నాయకులు 
సోసైటి బయాాంకు మాజీ చైరమాన్ కరిమజిజి మలీ్శావారావు జనసేన పార్టీ ఎాంపిటిసి అభయారిథా పోటూనిర్ 
లక్షుమానాయుడు శనివ్రాం మధాయాహనిాం 4:00 గాంటలకు చెర్వులో పరయాటిాంచార్. చెర్వులో ఉనని 
ప్రతి ఒకకురిని కలవడాం జరిగిాంది. జనసేన పార్టీ మేనిఫెసోటీ గురిాంచి ప్రతి మహళకు, యువతకు, 

పెదదేలకు, తెలియజేయడాం పవననని ప్రజాబట ప్రచార కారయాక్రమానిని ప్రారాంభిాంచి 63 రోజులు పూరి్ చేసుకునని పవననని ప్రజాబట సుదీర్ాంగా ప్రజలు దగగారకు వెళ్్ళ పలు 
కుటుాంబలను పలకరిసూ్ ముాందుకు సాగడాం జరిగిాంది. ఈ సాందర్ాంగా ఉపాధి కూలీలతో పవన్ కళ్యాణ్ చేపటిటీన రైతు భరోసా యాత్లో బగాంగా 3000 మాంది 
కౌలు రైతులు చనిపోయారని, వ్ళ్ కుటుాంబలను నేర్గా పరామరిశిాంచి ఒకోకు కుటుాంబనికి లక్ష రూపాయలు విరాళాం ప్రకటిాంచార్. అలాంటి నాయకుడిని కాపాడు 
కోవ్లిసాన అవసరాం ఉాందని ఆయన అనానిర్. అలగే గ్రామ ప్రజలకు పవన్ కళ్యాణ్ ముఖయామాంత్రి కావ్లని అనానిర్. అలగే జనసేన ప్రభ్తవాాం వసే్ సాంవతసారానికి 5 
గాయాస్ సిలిాండర్్ ఉచితాంగా పేదలకు ఇవవాబడుతుాంది. ప్రతి పేద ప్రజలకు ఇలు్ కటుటీకోవడానికి తెల్ర్షన్ కార్డు కలిగినవ్రికి ఇసుక ఉచితాంగా ఇవవాబడుతుాంది. అలగే 
తెల్ర్షన్ కార్డుదర్లకు ర్షన్ బదులు 2500/-నుాండి3500/-వరకు ఎకౌాంటులో నగదు జమ చేయబడునుపవననని ప్రజాబట తాము ప్రారాంభిాంచిన ప్రజలనుాండి 
అపూరవా సపాాందన లభిసో్ాందనానిర్. గత ఎనినికల సాందర్ాంగా ఒకకు ఛాన్సా జగన్ కి ఇదదేాం అని ఓటేసిన వ్రవరూ ఈసారి వైసిపికి ఓటు వేసేాందుకు సిద్ధాంగా లేరనానిర్. 
పవన్ కళ్యాణ్ ని ముఖయామాంత్రి గెలిపిాంచికోవ్లని ప్రజలు చెపాపార్. ఈ కారయాక్రమాంలో యాగాటిపాల్ాం, కాకిపాల్ాం గ్రామప్రజలు మహళలు తదితర్లు పాల్గానానిర్.

గంది గ్రామంలో జనసేన ఆధ్వర్యంలో వాటర్ టా్యంకర్
శతఘ్ని న్యాస్: కోనసీమ జిల్, రాజోలు వేసవి కాలాంలో నీటి ఎదదేడికి ప్రజలు ఇబబుాంది పడుతుాండడాంతో జనసేనపార్టీ చిర్పవన్ 
సేవ్సమతి ఆదవారయాాంలో ప్రతిరోజు ప్రజలకు మాంచినీళ్్ళ అాందేవిధాంగా వ్టర్ టాయాాంకర్ ఏరాపాటు చేయడాం జరిగిాంది. ఈ 
వ్టర్ టాయాాంక్ దవారా శనివ్రాం సఖినేటిపలి్ గ్రామాంలో నీర్ అాందక ఇబబుాందులు పడుతుననివ్రికి కశనపలి్కి చేాందిన 
ప్రముఖ పెదదేలు అడబల శ్రీఆాంజనేయులు & సన్సా ట్రాకటీర్ డిజల్ కి ఆరి్ధక సహకారాం అాందిాంచగా గాంది జనసైనికుల దవారా 
త్రాగునీర్ అాందిాంచడాం జరిగిాందని జనసేన నాయకులు నామన నాగభూషణాం అనానిర్. ఈ కారయాక్రమాంలో సఖినేటిపలి్ 
జనసైనికులు పాల్గానడాం జరిగిాంది.

ఘనంగా క్రియాశీలక కార్యకరతిల ప్రమాద బీమా కిట్్ల పంపిణీ కార్యక్రమం
శతఘ్ని న్యాస్: భామని మాండల జనసేన పార్టీ ఆధవారయాాంలో.. బిల్మడ గ్రామాం వేదికగా.. 
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయాతవా మరియు క్రియాశీలక కారయాకర్ల ప్రమాద భీమా 
కిటు్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం లాంచనాంగా ప్రారాంభిాంచార్. భామని మాండల జనసేన పార్టీ 
నాయకులు కిరణ్, కిషోర్, మహేష్ ఆధయారయాాంలో.. ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయా అతిధిగా 
జనసేన పార్టీ పాలకొాండ నియోజకవరగాాం నుాంచి గారబున సతి్బబ్, పొటూనిర్ రమేష్, 
మనమాదరావు, ప్రసాాంత్ విచేచాశార్. ఈ సాందర్ాంగా జనసేన పార్టీ కోసాం కషటీపడే ప్రతిఒకకు 
కారయాకర్కి పవన్ కళయాణ్ గార్ భరోసాగా ఉాంటారని పార్టీ నాయకులు తెలిపార్. ఈ 
కారయాక్రమాంలో జనసేన పార్టీ కారయాకర్లు వై.వినోద్, యమ్.అనిల్, పోలినాయుడు, మనోజ్, 
బి.నాగేశవారరావు మరియు జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

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

ఘనంగా క్రియాశీలక కార్యకరతిల ప్రమాద బీమా కిట్్ల పంపిణీ కార్యక్రమం
శతఘ్ని న్యాస్: ఇబ్రహీాంపటనిాం మాండల జనసేన పార్టీ ఆధవారయాాంలో.. తుమమాలపాల్ాం గ్రామాం వేదికగా జనసేన 
పార్టీ క్రియాశీలక సభయాతవా మరియు క్రియాశీలక కారయాకర్ల ప్రమాద భీమా కిటు్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం లాంచనాంగా 
ప్రారాంభిాంచార్. ఇబ్రహీాంపటనిాం మాండల జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పోలిశెటిటీ తేజ అధయాక్షత వహసూ్ జరిగిన ఈ 
కారయాక్రమానికి ముఖయా అతిధిగా జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి మరియు మైలవరాం జనసేన పార్టీ ఇాంచార్జి అకకుల 
రామోమాహన్ (గాాంధీ) విచేచాశార్. ఈ సాందర్ాంగా గాాంధీ మాటా్డుతూ జనసేన పార్టీ కోసాం కషటీపడే ప్రతిఒకకు కారయాకర్కి 
పవన్ కళయాణ్ గార్ భరోసాగా ఉాంటారని తెలిపార్. ఈ కారయాక్రమాంలో కృష్టణా జిల్ కారయాదరిశి చిాంతల లక్ష్మి, జనసేన 
పార్టీ నాయకులు చెలు్ చిననిసావామ, తిర్మలశెటిటీ పవన్, నాగబబ్, చెలు్ చాంటి, శీలాం నర్ష్, మోహనరావు, బొముమా 
గోపాలకృషణా, కొాండిశెటిటీ నాగమలే్శవారరావు మరియు జనసేన పార్టీ కారయాకర్లు పాల్గానానిర్.

గాజువాక జనసేన ఆధ్వర్యంలో క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్:  గాజువ్క నియోజకవరగాాం, 88 వ్ర్డు లో జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన కళ్యాణ్ సూచన 
మేరకు 2022-23 జనసేన క్రియాశీలక సభయాతవా కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం ఘనాంగా నిరవాహాంచడాం 
జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో భాగాంగా జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యాలకు బీమాపత్రాలు, కిటు్, 
ప్రశాంసా పత్ాం, సభయాతవాాం, పార్టీ జాండా ఇవవాడాం జరిగిాంది. మరియు 154 క్రియాశీలక సభయాతావాలు 
చేయాంచిన చాందక చినాని రావు ని ఘనాంగా సనామానిాంచడాం జరిగిాంది.

యాడికి మండలంలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్్యలక ఇనూసూరన్సూ బాండ్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్:  జనసేన పార్టీ తరపున క్రియాశీలక సభయాతవాాం తీసుకునని కారయాకర్లకు, అభిమానులకు నియోజకవరగా 
ఇాంచార్జి కదిరి శ్రీకాాంత్ రడిడు చేతుల మీదుగా ఇన్సారన్సా బాండు్ పాంపిణీ చేయడాం జరిగిాంది. యాడికి మాండలాం జనసేన 
పార్టీ కారాయాలయాం నాందు మాండల కనీవానర్ సునీల్ కుమార్ అధయాక్షతన చేపటిటీన ఈ కారయాక్రమాంలో ముాందుగా క్రియాశీలక 
సభయాతవాాం చేయాంచిన వ్లాంటీర్ను కదిరి శ్రీకాాంత్ రడిడు మరియు సునీల్ కుమార్ చేతులమీదుగా సనామానిాంచడాం జరిగిాంది. 
అనాంతరాం సభయాతవాాం తీసుకునని ప్రతి ఒకకు కారయాకర్కు ఇన్సారన్సా బాండ్, ఐడాంటిటీ కార్డు, పవన్ కళ్యాణ్ గారి మనోగతాం 
ముద్రిాంచిన బ్కె్టుని అాందజేశార్. ఈ సాందర్ాంగా నియోజకవరగా ఇాంచార్జి కదిరి శ్రీకాాంత్ రడిడు మాటా్డుతూ.. కారయాకర్లు 
పార్టీకి వెనునిముక లాంటివ్రని.. వ్రి మరియు వ్రి కుటుాంబ భద్రతను ఆలోచిాంచి పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ఈ ఇన్సారన్సా 
కారయాక్రమానిని చేపటాటీరని అనానిర్. ఈ ఇన్సారన్సా దవారా ప్రమాదవశాతు్ చనిపోయన వ్రికి 5 లక్షల రూపాయలు మరియు 
యాకిసాడాంటు బరినపడితే ఆసుపత్రిలో అయేయా ఖర్చాలకు 70 వేల రూపాయలు పార్టీ తరఫున అాందిసా్రని తెలిపార్. 
అదేవిధాంగా మాండల ఇాంచార్జి సునీల్ కుమార్ మాటా్డుతూ.. మాండల వ్యాప్ాంగా దదపు 80 పైచిలుకు క్రియాశీలక సభయాతవాాం 
చేయాంచామని.. తవారలో పెదదే సాథాయలో ఈ సభయాతవా కారయాక్రమానిని చేపడతామని అనానిర్. అలగే ప్రతి ఒకకు కారయాకర్ తమ 

గ్రామాలో్ని సమసయాలను మాండల ఇనాచారిజి దృషిటీకి తీసుకురావ్లని.. ఆ సమసయాల పరిష్టకురాం కోసాం అనిని విధాల కృషి చేసా్మని హామీ ఇచాచార్. జనసేన పార్టీ సిద్ధాంతాలను ప్రజలో్కి 
తీసుకెళ్్ పార్టీని మరిాంత బలోపేతాం చేసూ్ వచేచా ఎనినికలో్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ముఖయామాంత్రిగా చేసుకునేాందుకు ప్రతి ఒకకురూ కషటీపడాలని పిలుపునిచాచార్. ఈ కారయాక్రమాంలో మాండల 
ఉపాధయాక్షుడు జాకీర్ హుసేసాన్, కారయాదర్శిలు శ్వ ప్రసాద్, దస్గిరి, నర్ష్, అబ్దేల్ రహమాన్, కారయాకర్లు, అభిమానులు పాల్గానానిర్.

పనుమంట్ర లో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్:  పెనుమాంట్ర: జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాలు మేరకు.. ఆచాంట నియోజకవరగాాం 
ఇాంచార్జి పీఏసీ మెాంబర్ చేగాండి సూరయాప్రకాష్ సూచనల మేరకు.. పెనుమాంట్ర మాండల అధయాక్షులు కోయ 
వెాంకట కార్్క్ అధయాక్షతన పెనుమాంట్ర గ్రామాంలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయాతవాాం చేయాంచిన వ్లాంటీర్సా 
కి చిర్ సతాకుర కారయాక్రమాం చేయడాం జరిగిాంది. అనాంతరాం జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి 
మనోగతానిని వివరిాంచి.. జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యాలకు సభయాతవా కిటు్ పాంపిణీ చేయడాం జరిగిాంది. 
ఈ కారయాక్రమాంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు, మగతా 3 మాండలల అధయాక్షులు, జిల్ కారయావరగా సభ్యాలు, 
పెనుమాంట్ర మాండల కమటీ సభ్యాలు, గ్రామ అధయాక్షులు, ఎాంపీటీసీ సభ్యాలు, వ్ర్డు మెాంబర్సా జనసైనికులు, 
వీరమహళలు పాల్గానానిర్.

ఘనంగా క్రియాశీలక కార్యకరతిల ప్రమాద బీమా కిట్్ల పంపిణీ కార్యక్రమం
శతఘ్ని న్యాస్:  ఉమమాడి కృష్టణాజిల్, న్జివిడు నియోజకవరగాాం, చాట్రాయ మాండల జనసేన పార్టీ 
ఆధవారయాాంలో.. చాట్రాయ గ్రామ వేదికగా.. జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయాతవా మరియు క్రియాశీలక 
కారయాకర్ల ప్రమాద భీమా కిటు్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం ప్రారాంభిాంచార్. చాట్రాయ మాండల జనసేన 
పార్టీ అధయాక్షులు అరిలి్ కృషణా ఆధవారయాాంలో.. సమావేశాం ఘనాంగా నిరవాహాంచార్. ఈ కారయాక్రమనికి 
ముఖయా అతిధిగా కృష్టణాజిల్ ఉపాధయాక్షులు బొలియశెటిటీ శ్రీకాాంత్ పాల్గానానిర్.. ఈ కారయాక్రమాంలో 
జిల్ అధికార ప్రతినిధి మరిదు శ్వరామకృషణా, న్జివీడు నియోజకవరగా నాయకులు, బాండార్ రాజు, 
తుమమాల జగన్, పాశాం నాగబబ్, రామశెటిటీ తేజసవాని, తుమమాల పుషపాలత, మాండల అధయాక్షులు 
అరిలీ కృషణా, మాండల కారయావరగాాం, మాండల నాయకులు భార్ ఎతు్న జనసేన పార్టీ కారయాకర్లు 
పాల్గానానిర్.
పార్టీకి చెాందిన జన సైనికుడు ఇలసర్పు శ్రీకాాంత్ యాకిసాడాంటో్ కాలు కి గాయాం ఆవగా.. జిల్ 
ఉపాధయాక్షులు బొలియశెటిటీ శ్రీకాాంత్.. ఇతర నాయకులు శ్రీకాాంత్ ని పరామరిశిాంచి.. రాండు వేల 
రూపాయల ఆరిథాక సహాయాం చేయడాం జరిగిాంది.

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

భంసాలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
*తెలాంగాణ లో రాబోయే ఎనినికలో్ జనసేన పార్టీ పోటీకి సిద్ధాం.. సుాంకెట మహేష్ బబ్
శతఘ్ని న్యాస్: భాంసా పటటీణాంలోని విశ్ాంతి భవనాం ముాందు జనసేన పార్టీ అధినేత 
పవన్ కళ్యాణ్, తెలాంగాణ రాష్ట్ర ఇాంఛారిజి శాంకర్ గౌడ్, ఉమమాడి ఆదిలబద్ జిల్ 
ఇాంఛారిజి సైదల శ్రీనివ్స్ ఆదేశాల మేరకు.. జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయాతవా కిట్ 
పాంపిణీ కారయాక్రమాంలో భాగాంగా.. భాంసానియోజకవరగా సభ్యాలకి జనసేన పార్టీ ఉమమాడి 
ఆదిలబద్ జిల్ ఉపాధయాక్షులు సుాంకెట మహేష్ బబ్ కిట్ను పాంపిణీ చేశార్.. ఈ 
సాందర్ాంగా ఆయన మాటా్డుతూ.. రాండు తెలుగు రాష్ట్రాలో్ ప్రజల కోసాం, జనసైనికుల 
కోసాం దేశాంలో ఏ పార్టీ లో లేని విధాంగా.. సభయాతవాాం పొాందిన ప్రతి ఒకకురికీ 5 లక్షల 
ప్రమాద బీమా సౌకరయాాం కలిపాాంచిన మహోననిత వయాకి్ పవన్ కళ్యాణ్ గార్. అదేవిధాంగా.. 
పాంటలు పాండక ఆతమాహతయాలు చేసుకునని రైతుల కోసాం 30 కోట్ రూపాయలు విరాళాం 
ప్రకటిాంచి. ఆతమాహతయాలు చేసుకునని కౌలు రైతుల ప్రతి కుటుాంబలకు ఒక లక్ష రూపాయలు 
చొపుపాన తన సవాాంత డబ్బు ఇసు్ననిన గపపా తాయాగ మూరి్.. అదే విధాంగా తెలాంగాణలో 
ఉమమాడి నల్గాాండ జిల్లో ఇదదేర్ ప్రమాదవశాతు్ మరణిసే్.. మా అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గార్ సవాయాంగా వ్రి ఇాంటికి వెళ్్ళ.. కుటుాంబలను కలిసి.. పరామరిశిాంచి.. 5లక్షల చెకుకు 
ను అాందజేయడాం జరిగిాంది.. తెలాంగాణలో రాబోయే ఎనినికలో్ సరపాాంచ్, ఎాం పి టి సి, జడ్పాటిసి, ఎమెమాలేయా, ఎాంపి పదవుల కోసాం పోటీ చేయడానికి సిదదేాంగా వునానిాం.. ప్రతి నియోజక 
వరగాాంలో 5 వేల ఓట్ను ప్రభావితాం చేయగల శకి్ సామరాథా్యలు కలిగిన పార్టీ గా భవిషయాత్ లో కారాయాచరణ రూపొాందిాంచి.. ప్రజలో్కి వెళ్ళడానికి జన సైనికులు సిదదేాంగా ఉనానిరని 
తెలియజేశార్. ఈ కారయాక్రమాంలో పాల్గానని జన సైనికులు అర్జిన్, గణేష్, శ్వ, శేకర్, దయాకర్, నవీన్, భీాం రాజ్, దసు, ప్రమోద్, అజయ్ రడిడు, సలీాం, సాహెబ్ రావ్, లక్షష్మణ్, నర్ష్, 
వేణు తదితర్లు పాల్గానానిర్.

మడకశిర జనసేన ఆధ్వర్యంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్:  రాష్ట్ర పీఏసీ సభ్యాలు ప్రధాన కారయాదరిశి చిలకాం మధుసూదన్ 
రడిడు, జిల్ అధయాక్షులు టి.సి వర్ణ్ ఆదేశాల మేరకు.. మడకశ్ర మాండల 
అధయాక్షుడు ఆధవారయాాంలో.. క్రియాశీలక సభయాతవా కిట్ పాంపిణీ పాండుగ 
వ్తావరణాంలో.. రాండవ రోజు అాంగరాంగ వైభవాంగా.. ఈ కారయాక్రమాం 
నిరవాహాంచడాం జరిగిాంది.

మడకశ్ర: జనసేనాని కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు మరియు 
రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశి పీఏసీ సభ్యాలు చిలకాం మధుసూదన్ రడిడు, జిల్ 

అధయాక్షులు టి.సి వర్ణ్ గారి సూచనలతో మడకశ్రనియోజకవరగాాం (మడకశ్రమాండలాం, పటటీణాం) లోని జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయాతవాాం నమోదు చేసిన వ్లాంటీర్ను ఘనాంగా 
సతకురిాంచి.. క్రియాశీలక సభ్యాలకు కిటు్ పాంపిణీ చేయడాం జరిగిాంది. ముఖయా అతిథులుగా హాజరైన జిల్ ప్రధాన కారయాదర్శిలు రామాాంజనేయులు, ప్రతి్ చాంద్రశేఖర్ మాటా్డుతూ.. పార్టీ 
బలోపేతాం కోసాం మరిాంత కృషి చేయాలని.. పార్టీ సిద్ధాంతాలు నిసావార్ధాంగా కషటీపడే జనసైనికులు అాందరిని గురి్ాంచేల అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకతవాాం ఆలోచన ప్రజలో్కి 
బలాంగా తీసుకువెళ్్ల కృషి చేయాలని అాందరికీ దిశానిర్దేశాం చేయడాం జరిగిాంది.. ఈ కారయాక్రమాంలో పాల్గానని వ్ర్ జిల్ కారయాదరిశి ఆనాంద్ కృషణా. ఐటీ విభాగాం కోఆరిడునేటర్ టి. ప్రసాద్
మాండల అధయాక్షుడు టి. ఏ శ్వ్జీ, ఉపాధయాక్షులు, కళ్యాణ్, యశవాాంత్, ప్రధాన కారయాదర్శిలు శ్రీహరి, సుధాకర్, శ్రీనివ్సులు, రాంగనాథ, కారయాదర్శిలు, సాంయుక్ కారయాదర్శిలు, మాండల 
కమటీ నాయకులు, నిసావార్ధమైన జనసైనికులు, పార్టీ సానుభూతిపర్లు పెదదే ఎతు్న పాల్గాని ఈ కారయాక్రమానిని విజయవాంతాం చేయడాం జరిగిాంది.

అంగరంగ వైభవంగా మదనపల్్ల ర్రల్ క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: ఉమమాడి చితూ్ర్ జిల్, మదనపల్్ నియోజకవరగాాంలో.. మదనపల్్ రూరల్ మాండల జనసేన 
క్రియాశీలక సభయాతవా కిట్ పాంపిణీ కారయాక్రమాం అాంగరాంగ వైభవాంగా రాయలసీమ కో కనివానిర్ గాంరాపు 
రామదసుచౌదరి అధయాక్షతన.. మాండల అధయాక్షడు రోనురి బబ్ ఆధవారయాాంలో.. జిల్ ప్రధాన కారయాదరిశి 
జాంగాల శ్వరాాం, రాష్ట్ర చేనేత ప్రధాన కారయాదరిశి అడపా సుర్ాంద్ర మరియు కమటి సభ్యాల చేతుల మీదుగా 
కారయాకర్లకు కిట్ను అాందచేయడాం జరిగిాంది. అదేవిధాంగా వ్లాంటీర్సా రూరల్ లో మొదటి 6 గుర్ మై 
ఫోర్సా మహేష్, జాంగాల శ్వరాాం రోనురిబబ్, కొలిమ ప్రసాద్, ఎాం శాంకర, మజాయాల నవీన్.. వీరిని 
మదనపల్్ ఇాంచారిజి గాంగారపు రామదసుచౌదరి సనామానిాంచడాం జరిగిాంది.

క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని వజయవంతం చేయండి: 
బైరపోగ సాంబశివుడ

శతఘ్ని న్యాస్:  ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్: జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు.. 
జనసేన పార్టీ ఉపాధయాక్షులు మహేాందర్ రడిడు ఆదేశాల మేరకు.. జనసేన క్రియాశ్లక సభతవాాం కిట్ 
పాంపిణి కారయాక్రమాం జూన్ 10, 11, 12 తేదీలో్ తెలాంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్ాంగా క్రియాశ్లక సభ్యాలకు భీమా 
పత్రాలు ప్రదనాం.. ఇాందులో భాగాంగా జనసేన పార్టీ తెలాంగాణ రాష్ట్ర యువజన విభాగాం అధయాక్షులు 
నాగర్ కరూనిల్ జిల్ ప్రధాన కారయాదరిశి వాంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ ఆధవారయాాంలో ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ 
జిల్ క్రియాశ్లక సభ్యాలకు కిట్ పాంపిణి కారయాక్రమాం 12వ తేదీ.. ఆదివ్రము ఉదయాం 9:30 ని.లకు 
ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లోని నాగర్ కరూనిల్ జిల్ జనసేన పార్టీ కారాయాలయాంలో జరగనుాంది.. 

కావున కొల్పూర్ నియోజక వరగా పరిధిలో ఉనని.. అలగే ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ జిల్ పరిధిలో ఉనని యువజన నాయకులు విదయారిథా విభాగాం నాయకులు, జనసైనికులు, క్రియాశ్లక 
సభయాతవాాం చేయాంచిన నాయకులు, క్రియాశ్లక సభ్యాలు అాందరూ పెదదే ఎతు్న పాల్గాని కారయాక్రమానిని విజయవాంతాం చేయవలనిసాాందిగా కోరడాం జరిగిాంది. శనివ్రాం ఉదయాం జనసేన 
పార్టీ ఉమమాడి మహబూబనిగర్ జిల్ యువజన విభాగాం అధయాక్షులు బైరపోగు సాాంబ శ్వుడు కొల్పూర్ నియోజక వరగాాంలో కాంచ ఐలమమా విగ్రహాం దగగార నిరవాహాంచిన కారయాక్రమాంలో 
పాల్గాని కారయాకర్లకు, నాయకులకు, జన సైనికులకు పవన్ కళ్యాణ్ గారి అభిమానులకు ఆయన పిలుపునిచాచార్. ఈ కారయాక్రమాంలో.. కోడేర్ మాండల నాయకులు రఘు, బతి్ని బలు, 
విజయ్, బైరపోగు రాజు, కలమూరి మహేష్, బచచాలకూర శ్వ, జాాంగిర్, సాదిక్ పాల్గానానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అనని దాసు వంక ట సుబాబారావు ను అభినందించిన నాదెండ్ల
శతఘ్ని న్యాస్: మాంగళగిరి లోని రాష్ట్ర కారాయాలయాంలో శుక్రవ్రాం సాయాంత్ాం జనసేన పార్టీ పిఏసి చైరమాన్ నాదాండ్ మనోహర్ 
గారిని జిల్ అధయాక్షుల వ్రి ఆధవారయాాంలో అనని దసు వెాంక ట సుబబురావు మరాయాదపూరవాకాంగా కలిసిన సాందర్ాంలో.. వెాంక ట 
సుబబురావును 1002 క్రియాశీలక సభయాతావాలు చేయాంచినాందుకు గాను నాదాండ్ మనోహర్ ప్రతేయాకాంగా అభినాందిాంచడాం 
జరిగిాంది.

అగని ప్రమాద బాధితులక ఆర్్క సహాయాన్ని అందించిన వశ్వనాథపలి్ల జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్:  కృష్టణాజిల్, అవనిగడడు నియోజకవరగా పరిధిలోని కోడూర్ మాండలాంలోని విశవానాథపలి్ గ్రామాం లో గత 
వ్రాం జరిగిన అగినిప్రమాదాంలో తమ సరవాసవాాం కోలోపాయన కొాండవీటి వెాంకటేశవారావు, శ్వ్జీ ల కుటుాంబనిని విశవానాథపలి్ 
జనసేన పార్టీ నేతలు పరామరిశిాంచి తమ వాంతు సహాయాంగా 40 వేల రూపాయల ఆరి్ధక సహాయానిని మాండల అధయాక్షులు 
మర్రే గాంగయయా , జిల్ సాంయుక్ విభాగ సభ్యాలు కొాండవీటి సునీత మరియు గ్రామ ఎాంపీటీసీ అభయారిథా తోట లక్షష్మణరావు 
చేతుల మీదగా అాందిాంచడాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాం లో గ్రామ క్రియాశీలక సభ్యాలు ముపిపారిశెటిటీ నాగమలే్శవారావు, 
కొాండవీటి లక్షష్మయయా, కోల శ్వయయా, ధూళ్పూడి శేఖర్, కొాండవీటి నాగరాజు, గోళ్ళ నాగమలే్శవారావు, కొాండవీటి శ్వరాాం, 
కొాండవీటి నాగేాంద్ర, ఒడుగు నాయక్ మరియు జనసేన అభిమానులు పెదదే ఎతు్న పాల్గాని కారయాక్రమానిని విజయవాంతాం 
చేసార్.

మీనా, నాగరాజ్ ల కట్ంబాన్కి ఇలు్ల శంక్షన్ చేసేవరకూ పోరాడతాం.. వదురుకప్ం జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్:   గాంగాధర నెలూ్ర్ నియోజకవరగాాం, వెదుర్కుపపాాం మాండలాం, మొాండి వెాంగనపలి్ పాంచాయతీ, నెమలగుాంట గ్రామాంలో నిరసిసు్నని ఎాం. 
మీనా, నాగరాజుల కుటుాంబాంలో నలుగుర్ అాంగవైకలయానికి చెాందినవ్ర్.. నాగరాజ్ కి కళ్్ కనిపిాంచవు.. అతనికి వివ్హాం జరిగి ఆర్ సాంవతసారాలు 
అవుతుననిది.. ఇలు్ లేక బత్ాంలో నివసిసు్నానిర్.. ఇపుపాడు తన భారయా గర్వతిగా ఉననిది. ఇాంతవరకు వీళ్కు ఇలు్ శాాంక్షన్ కాలేదు.. ఇదివరక వీర్ 
కల్కటీర్ ఆఫీస్ లో సపాాందనకి అర్జి ఇవవాడాం జరిగిాంది.. అర్జి నెాంబర్ CTR 2022052969.. కానీ ఇపపాటివరకూ వీరి కుటుాంబనికి ఇలు్ శాాంక్షన్ కాలేదు.. 
వీరికి తగిన నాయాయాం జరగలేదు.. ఈ సమసయా బ్రహమానపలి్ వి.ఆర్.ఓ ధన శేఖర్ దృషిటీకి తీసుకెళ్్నా దీనిపై ఎటువాంటి సపాాందనా లేదు.. దీనిపై జనసేన 
పార్టీ సోమవ్రాం నాగరాజ్ కుటుాంబనికి నాయాయాం జరిగే విధాంగా జనసేన పార్టీ తరఫున అధికార్ల దృషిటీకి తీసుకెళ్్మని.. నాయాయాం జరగని పక్షాంలో.. 
మీనా, నాగరాజ్ ల కుటుాంబనికి నాయాయాం కోసాం ఎమామారోవా ఆఫీస్ ఎదుట జనసేన పార్టీ తరఫున ధరాని నిరవాహాంచబడును అని వెదుర్కుపపాాం మాండలాం 
జనసేన పార్టీ తరఫున తెలియచేయడాం జరిగిాంది.
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