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క్రియాశీలక సభ్యుల పాత్ర కీలకం
• సభ్యత్వ పత్రాల ప్రదాన కార్యక్రమం విజయవంతం
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్టీ నిర్మాణంలో క్రియాశీలక సభ్్యల పాత్ర 
కీలకమైనదని అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో స్పషటీం 
చేశారు. పార్టీ ప్రజాపక్ం వహిస్తూ చేపట్టీ కార్యక్రమాలను విజయవంతం 
చేయడంలో, పార్టీ విధివిధానాలను ప్రతి ఒక్కరికీ తెలియచెప్పడంలో 
క్రియాశీలక సభ్్యల భాగస్్వమ్యం అవసరం. జనసేన కుటంబంలో 
భాగమైన వారి కోసం రూ.5 లక్ల ప్రమాద బీమా సదుపాయం 
కలి్పంచడమైంది. ఈ ఏడాది చేపట్టీన సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమంలో 
3.5 లక్ల మంది క్రియాశీలక సభ్్యలుగా చేర్రు. 7225మంది పార్టీ 
వాలంటీరులు సభ్యత్వ నమోదులో పాలుపంచుకొనానిరు. ర్ష్ట్రవా్యపతూంగా 
ప్రతి నియోజకవర్ంలో గత మూడు రోజులుగా క్రియాశీలక సభ్్యలకు 
సభ్యత్వ నమోదు పత్రాలతో కూడిన కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమం 
విజయవంతంగా స్గడం సంతోషానిని కలిగంచంది. ఈ కార్యక్రమానిని 
విజయవంతం చేసిన పార్టీ పి.ఎ.సి. సభ్్యలు, ర్ష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరుశులు, 
కార్యదరుశులు, సంయుకతూ కార్యదరుశులు, జిల్లు, నగర అధ్యక్షులు, 
నియోజకవర్్ల ఇంచారుజులు, జిల్లు, నగర, మండల కమిటీల సభ్్యలు, 
వీర మహిళ కమిటీ సమన్వయకరతూలు, పార్టీ కార్యక్రమాల నిర్వహణ 
కమిటీ, చేనేత, మత్స్యకార, డాకటీర్్స, లీగల్ విభాగాల చైరమానులు, సభ్్యలు, 
అధికార ప్రతినిధులు, వీరమహిళలు, జనసైనికులకు హృదయపూర్వక 
అభినందనలు. తెలంగాణలోను క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలు పంపిణీని 
విజవంతంగా చేపట్టీన నాయకులకు అభినందనలు. ఇదే స్ఫూరితూతో పార్టీ 

కార్యక్రమాలను తెలుగు ర్షా్రాలోలు మరింత మందుకు తీసుకువెళ్్దం అని జనసేనాని పేర్్కనానిరు.

పవన్ పరయుటనకు సిద్ధమైన కాన్వాయ్
శతఘ్ని న్్యస్: మంగళగరి: జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ విజయ దశమి నుంచ మొదలుపెట్టీ యాత్రకు సంబంధించ కొతతూ వాహనాలు వచేచేశాయి. పవన్ 
కళ్్యణ్ కానా్వయ్ కోసం ఎనిమిది కొతతూ వెహికల్్స ఆదివారం ఉదయం మంగళగరిలోని పార్టీ ర్ష్ట్ర కార్్యలయానికి చేర్యి.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అంగరంగ వైభవంగా ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ లో జనసేన 
క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్్యస్: ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
పిలుపు మేరకు, జనసేన పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు మహందర్ రెడిడి, తెలంగాణ ర్ష్ట్ర 
ఇంచారిజు నేమరి శంకర్ గౌడ్, తెలంగాణ ర్ష్ట్ర మఖ్య నాయకులు ర్మ్ తల్లురి 
పిలుపు మేరకు జనసేన పార్టీ తెలంగాణ ర్ష్ట్ర యువజన విభాగం అధ్యక్షులు 
నాగర్ కరూనిల్ జిల్లు ప్రధాన కార్యదరిశు వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం 
ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లులోని జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వం నమోదు చేసుకునని ప్రతి ఒక్కరికి నాగర్ కరూనిల్ జిల్లు జనసేన పార్టీ కార్్యలయంలో కిటలు 
పంపిణి కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగంది. ఈ సందర్ంగా లక్ష్మణ్ గౌడ్ మాట్లుడుతూ… క్రియాశీలక సభ్యత్్వలు గత సంవత్సరం జరిగన వాట్ కంట్ ఈ సంవత్సరం చాల్ 
ఎకు్కవగా జరిగాయి అని హర్ం వ్యకతూం చేశారు. అదే విధంగా ఉమమాడి జిల్లులో సభ్యత్వలు నమోదు చేయించన ప్రతి ఒక్క కో – ఆరిడినేటర్ కు ఏది ఆశంచకుండా క్రియాశీలక 
సభ్యత్్వల నమోదు కొరకు నిద్రలు మానుకొని మరి పార్టీ సభ్యత్్వల కోసం సహకిరించ కషటీపడడి ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. నాగర్ 
కరూనిల్ జిల్లులో ఇద్దరు జనసైనికులు ప్రమాదవశాత్తూ మరణించన జనసైనికుల కుటంబాలను పర్మరిశుంచ వారికి 5లక్ల చెకు్క అందజేయనునని పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్. ఈ కార్యక్రమం అతిత్వరలో జరగనుంది అని జనసైనికులకు పిలుపినిచాచేరు. పార్టీ బలోపేతం కోసం పార్టీ సిదా్ధంతం కోసం కటటీబడి పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయం 
డబ్్ లేని ర్జకీయం చేయడం కోసం మనమంత్ మందుకు ర్వాలి అని పిలుపునిచాచేరు. జనసేన పార్టీ ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లు క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటలు 
పంపిణి కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ తెలంగాణ ర్ష్ట్ర యువజన విభాగం ఎగజుకూ్యట్వ్ మంబర్ ఎండి మహబూబ్, జనసేన పార్టీ ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లు యూత్ 
వింగ్ అధ్యక్షులు బైరపోగు స్ంబ శవుడు జనసేన పార్టీ ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లు యూత్ వింగ్ జనరల్ సెక్రటర్ పి.ఆర్.ర్ఘవంద్ర జనసేన పార్టీ నాగర్ కరూనిల్ 
పి.ఈ.సి మంబర్ జానీ జనసేన పార్టీ ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లు యూత్ వింగ్ కమిటీ సభ్్యలు గోపాస్ కురుమనని, ఎమ్.రెడిడి ర్కేష్ రెడిడి, బారిగారి ర్జేందర్, స్ర్య 
జనసేన పార్టీ ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లు విదా్యరిథి విభాగం కో-ఆరిడినేటర్్స శరత్ గౌడ్, మనని స్యి జనసేన పార్టీ ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లు యూత్ వింగ్ 
ఎగజుకూ్యట్వ్ మంబెర్్స హరి నాయక్, లక్ష్మి నార్యణ, శరత్, సురందర్, అనే్వష్ రెడిడి మరియు నాగర్ కరూనిల్ జిల్లు నాయకులు గోపాస్ రమేష్, భోట్్క రమేష్, లింగం 
నాయక్, ర్జు నాయక్ మహబూబ్ నగర్ నియోజకవర్ నాయకులు హుసే్సన్, కళ్్యణ్, నరి్సంహా, ఎదు్దల శ్రీనివాసులు, వనపరితూ నియోజకవర్ నాయకులు విజయ్, మూరితూ, 
శ్రీకాంత్, ఉత్తూజ్, సురష్, శేఖర్, హమావర్ధన్, బాల కృష్ణ, శవ, గదా్వల్ నియోజకవర్ నాయకులు జమనాని, గంగు, చరణ్, ట్.రవి, రఘు, నవీన్, అల్తూఫ్, డి.రవి, ఇస్లుం, 
అంజి, రఘు, పరశర్మలు, కొల్లుపూర్ నియోజకవర్ నాయకులు పోలోజు రఘు, మలేలుష్, మనాని అచంపేట్ నియోజకవర్ నాయకులు జెర్రిపాట్ చంద్రశేఖర్, ఎస్.
పి.స్ర్య, విజయ్, తిరుపతయ్య, పాండు, హమంత్, శేఖర్, మాతృ మరియు ఉమమాడి జిల్లు జనసైనికులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

పవన్ కళ్యుణ్ నేతృతవాంలోనే రాష్ట్రానికి మంచిరోజులు: పారవాతి న్యుడు
శతఘ్ని న్్యస్: గుంటూరు: వైసీపీ అధికారంలోకి వచాచేక ర్ష్ట్రంలో ప్రజలెవరూ 
సుఖసంతోషాలతో లేరని, అనిని వర్్ల ప్రజల జీవనవిధానం అసతూవ్యసతూమైపోయిందని జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ నేతృత్వంలో ర్షా్రానికి మంచరోజులు ర్నునానియని.. ప్రజలెవ్వరూ 
అధైర్యపడొద్దని.. ర్జనల్ కో ఆరిడినేటర్ పార్వతి నాయుడు అనానిరు. క్రియాశీలక సభ్యత్్వలు 
నమోదు చేసిన వారిని జిల్లు పార్టీ కార్్యలయంలో ఆదివారం ఘనంగా సనామానించారు. 
ఈ సందర్ంగా జరిగన కార్యక్రమంలో మఖ్యఅతిథిగా పాల్్నని జిల్లు అధ్యక్షుడు గాదె 
వెంకట్శ్వరర్వు మాట్లుడుతూ.. పార్టీ బలోపేతంలో క్రియాశీలక సభ్్యలది కీలకపాత్ర 
అనానిరు. ర్ష్ట్రంలో ఎనినికల వాత్వరణం నెలకొనని నేపధ్యంలో.. ఎనినికలు ఎపు్పడొచచేనా 
పార్టీ శ్రేణులు సిద్ధంగా ఉండాలని పిలుపునిచాచేరు. నగర అధ్యక్షుడు నేరళ్ళ సురష్ 
మాట్లుడుతూ.. ఏ పార్టీకి లేనంత క్రియాశీలక కార్యకరతూల బలం జనసేనకు ఉందనానిరు. 

ప్రజలకు నిత్యం అందుబాటలో ఉంటూ వారితో మమేకం అవుతూ పార్టీని క్షేత్రస్థియిలో పట్షటీ పరచేందుకు అందరూ కలిసికటటీగా కృషిచేయాలనానిరు. అనంతరం సభ్యత్్వలు 
చేయించన కొతతూకోట్ ప్రస్ద్, కొనిదేట్ కిషోర్, అరుణ, రవి కుమార్, కొపు్పల కిరణ్, ఆసియా, మాధవి, మలేలుశ్వరి, నరసింహర్వు, సత్యనార్యణ, దేవిలను ఘనంగా సనామానించారు. 
కార్యక్రమంలో జిల్లు ఉపాధ్యక్షుర్లు బిట్రగుంట మలిలుక, అడపా మాణికా్యలర్వు, అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి, ప్రధాన కార్యదరిశులు కొపు్పల కిరణ్, నారదాసు ప్రస్ద్, కొండేట్ కిషోర్, 
అననిదాసు సుబా్ర్వు, దాసరి వెంకట్శ్వరర్వు, కొటటీ రవి, నవీన్, సతీష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

పలాస జనసేన ఆధవారయుంలో క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్:  శ్రీకాకుళం జిల్లు, పల్స టౌన్, రూరల్ జనసేన ఆధ్వర్యంలో 
శనివారం క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమానిని కాశీబ్గ్ మేధా 
స్్కల్ లో నిర్వహించడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ర్ష్ట్ర 
సెక్రటర్, జాయింట్ సెక్రటర్ చేత్ల మీదుగా క్రియాశీలక సభ్్యలకు సభ్యత్వ 
కిటలును ప్రధానం చేయడం జరిగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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తెల్కపల్్ల ఎస్ఐ ని సస్పండ్ చేయాల్: జనసేన పార్టీ డిమండ్
శతఘ్ని న్్యస్:  నాగర్ కరూనిలు జిల్లు తెలకపలిలు మండలం కేంద్రంలో విషాదం చోటచేసుకుంది.

తెలకపలిలుకి చెందిన శవ (18) కమామారెడిడిపలిలుకి చెందిన బిందు(17) గత 
కొంత కాలంగా ప్రేమించుకుంటనానిరు. వీరి ప్రేమ గురించ తెలిసిన బిందు 
కుటంబ సభ్్యలు ప్రియుడు శవని గతంలో హెచచేరించారు. అయిన వీరి 
ప్రేమ వ్యవహారం లో మారు్ప ర్లేదు. కోపానిని పెంచుకునని ప్రియుర్లి 
కుటంబ సభ్్యలు జూన్ 6 త్దీన దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో తీవ్ంగా 
గాయపడిన శవను నాగర్ కరూనిల్ జిల్లు ఆస్పత్రికి తీసుకెళలుగా మహబూబ్ 
నగర్ కి రెఫర్ చేయడం జరిగంది. మరుసట్ రోజు అక్కడి నుండి హైదర్బాద్ 
గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మరుగైన చకిత్స నిమితతూం నిమ్్స హాసి్పటల్ 
కి తీసుకువెళలుగా.. చకిత్స పందుతూ జూన్ 9న మృతి చెందాడు. ఈ 
సంఘటనపై శవ సేనిహిత్లు, కుటంబ సభ్్యలు తెల్కపలిలు పోలీస్ సేటీషన్లు 
ఫిర్్యదు చేయడానికి వెళలుగా ఎస్ఐ మాధవ రెడిడి పట్టీంచుకోలేదు. పోలీసుల 
తీరును నిరసిస్తూ సేనిహిత్లు, కుటంబ సభ్్యలు నిరసనకు దిగారు. ప్రేమిసేతూ 
చంపేస్తూర్ అంటూ శవ ఫ్్యమిలీ కి నా్యయం చేయాలని ఫలుకాడ్్స తో జిల్లు 
ఎసీ్ప కార్్యలయానికి ఆదివారం చేరుకొని నిరసన తెలిపారు. వీరికి మద్దత్గా 

జనసేన మరియు బి ఎస్ పి పార్టీ కి చెందిన పలువురు, శవ కుటంబ సభ్్యలు కలిసి డిఎసి్ప ని కలిసి ఫిర్్యదు చేసి.. తక్ణమే విచారణ జరిపించ తమకు నా్యయం 
చేయాలని జనసేన పార్టీ తరపున ర్ష్ట్ర యువజన విభాగం అధ్యక్షులు నాగర్ కరూనిల్ జిల్లు ప్రధాన కార్యదరిశు వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ కోర్రు.
కార్యక్రమంలో.. జనసేన పార్టీ ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లు యువజన విభాగం ఉపాధ్యక్షులు ఎమ్. రెడిడి. ర్కేష్ రెడిడి, జనసేన పార్టీ ఉమమాడి మహబూబ్ జిల్లు యువజన 
విభాగం ప్రధాన కార్యదరిశు పి. ఆర్. ర్ఘవంద్ర, జనసేన పార్టీ నాగర్ కరూనిల్ పారలుమంటర్ ఎగజుకూ్యట్వ్ మంబర్ జానీ, జనసేన పార్టీ ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లు 
యువజన విభాగం ఆర్నైజింగ్ సెక్రటర్ ర్జేందర్, జనసేన పార్టీ ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లు యువజన విభాగం ఆర్నైజింగ్ సెక్రటర్ స్ర్య, జనసేన పార్టీ ఉమమాడి 
మహబూబ్ నగర్ జిల్లు యువజన విభాగం ఎగజుకూ్యట్వ్ సభ్్యలు లక్ష్మి నార్యణ, అనే్వష్ రెడిడి మరియు నాగర్ కరూనిల్ జిల్లు యువ నాయకులు లింగం నాయక్ 
తదితరులు పాల్్నానిరు…!

పెదపలకలూరు గ్రామంలో క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ కారయుక్రమం

శతఘ్ని న్్యస్:  ప్రతితూపాడు నియోజకవర్ంలో.. పెదపలకల్రు గ్రామంలో.. (40 వ డివిజన్) క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా.. రెండవ రోజు 
జిల్లు అధ్యక్షులు గాదె వెంకట్శ్వర్వు చేత్ల మీదుగా వాలంటీర్ లను ఘనంగా సనామానించ వారికి ప్రశంస్ పత్రం అందజేసి.. అనంతరం క్రీయాశీలక సభ్యత్వ కిటలును 
పంపిణీ చేయడం జరిగంది.
ఈ క్రియాశీలక కిట్ లో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి భావజాలం, పార్టీ సిద్దంత్లు, పార్టీ భవిష్యత్ ప్రణాళికను పందుపరచడం జరిగంది.
ఈ కార్యక్రమానికి అతిధిగా విచేచేసిన గుంటూరు జిల్లు అధ్యక్షులు గాదె వెంకట్శ్వరర్వు ర్నునని ఎనినికలను దృషిటీ లో పెటటీకొని కార్యకరతూలకు దిశా నిర్దశం చేయడం 
జరిగంది.
ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లు ఉపాధ్యక్షులు అడపా మణికా్యలర్వు, జిల్లు సంయుకతూ కార్యదరిశు చట్టీల త్రినాధ్, గుంటూరు రురల్ మండల అధ్యక్షులు సురష్, సతీష్, జనసేన 
నేతలు పత్ళలు మలిలు, హుసే్సన్, సునీల్ మరియు పెదపలకల్రు జనసైనికులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్్నానిరు.

జనసేన నేత తాడి మోహన్ కుమర్ జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్్యస్: మామిడికుదురు మండలం, ఈదర్డ గ్రామంలో.. ర్జోలు నియోజకవర్ 
జనసేన నాయకుడు, జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర జాయింట్ సెక్రటరి త్డి మోహన్ కుమార్ జనమాదిన 
వడుకలు జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, మరియు అభిమానుల మధ్య ఘనంగా జరిపారు. 
కార్యక్రమంలో భాగంగా జనసేన నాయకులు మోహన్ కుమార్ కు హృదయపూర్వక 
శుభాకాంక్లు తెలియజేసి.. మోహన్ కుమార్ తో కేక్ కట్ంగ్ చేయించారు. ఈ వడుకలోలు 
యెరుబండి చనిని, బంత్ సుధాకర్, నకా్క ర్మార్వు, గురిలుంక గంగాధర్, యెరుబండి 
చట్టీర్జా, చుటటీగుళ్ళ బ్జిజు, పెదపూడి ప్రస్ద్, పెదపూడి త్రిమూరుతూలు, రుద్రా త్త్ 
జీ, యెరుబండి మణి, హమంత్, ర్మకృష్ణ, శా్యమ్, బంగారం, పలువురు జనసైనికులు 
పాల్్నానిరు.

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


సోమవారం, 13 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అనంతపురం జనసేన ఆధవారయుంలో క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
*ప్రతి కార్యకరతూకు అండగా ఉంట్ం… పవన్ కళ్్యణ్ గారు మఖ్యమంత్రి అవా్వలనే ప్రతిజ్ఞ చేదా్దం..
*ర్నునని మంచ రోజులిని దృషిటీలో పెటటీకుని ఉరకలెత్తూ ఉత్్సహంతో ప్రతి ఒక్కరం పని చేదా్దం…

శతఘ్ని న్్యస్:  అనంతపురం నగరంలోని జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక కార్యకరతూలకు సభ్యత్వ కిటలు 
పంపిణీ చేసి.. సభ్యత్వ వాలంటీరలును సత్కరించన అనంతపురం అర్న్ ఇంచార్జు & జిల్లు అధ్యక్షులు ట్.సి.వరుణ్ మరియు ర్ష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరిశు చలకం మధుస్దన్ 
రెడిడి. జనసేన పార్టీ అధినేత గౌరవనీయులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు.. జిల్లు అధ్యక్షులు ట్.సి.వరుణ్ ఆధ్వర్యంలో నేడు అనంతపురం నగరంలోని క్రియాశీలక 
కార్యకరతూలకు సభ్యత్వ కిటలును పంపిణీ చేసి.. అత్యధికంగా సభ్యత్వలు చేసినటవంట్ ర్ష్ట్ర కార్యక్రమాల ప్రధాన కార్యదరిశు భవానీ, రవికుమార్ లను మరియు వాలంటీరలును 
శాలువాతో, పార్టీ జెండాతో సత్కరించారు. ఈ సందర్ంగా జిల్లు అధ్యక్షులు ట్.సి.వరుణ్, మఖ్యఅతిథిగా విచేచేసిన చలకం మధుస్దన్ రెడిడి మాట్లుడుతూ.. పార్టీని 
నమమాకునని కార్యకరతూలకు పూరితూ స్థియిలో అండగా నిలిచే పార్టీ జనసేన పార్టీ అని అనానిరు. కార్యకరతూల సంక్షేమానిని దృషిటీలో ఉంచుకుని సభ్్యలకు ఏదైనా జరిగత్ ఆరిథికంగా 
అండగా ఉండేల్ రూపందించందే క్రియాశీలక సభ్యత్వం అని అనానిరు. గడచన రెండేళ్ళలో ప్రమాదానికి గురైన కార్యకరతూలకు 50వల రూపాయలు, ప్రమాదవశాత్తూ 
మరణించన కార్యకరతూల కుటంబాలకు 5 లక్ల రూపాయలు అందిస్తూ పార్టీ తోడుగా నిలవడం జరిగందనానిరు. పార్టీ సభ్్యలకు ఏ కషటీం వచచేనా తోడుగా నిలవాలని, 
కార్యకరతూల ఇంట్లు కుటంబసభ్్యనిగా మమేకం అవా్వలని పవన్ కళ్్యణ్ గారు నిత్యం తమకు చెపుతూంట్రని వివరించారు. నగరంలోని ప్రతి కార్యకరతూ సంక్షేమానికి తోడుగా 
ఉంటనానిమని, సమస్యలు ఏర్పడినపుడు అండగా నిలుస్తూమని, అక్రమ కేసులు బనాయిసేతూ పోలీసు సేటీషనలు ఎదుట పోర్డిన సందర్్లు ఉనానియని.. కోరుటీలో నా్యయ 
పోర్ట్లు చేసిన సందర్్లు ఉనానియని కొనిని ఉదాహరణలను కార్యకరతూలకు వివరించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్షా్రానికి కాబోయే మఖ్యమంత్రి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార అని, ఆ 
రోజులు ఎంతో దూరంలో లేవని, మనవంత్గా మనం ఆ దిశగా ప్రజల వైపు, ప్రజా సమస్యల పరిషా్కరం వైపు బలంగా నిలబడిత్ చాలు అని కార్యకరతూలకు స్చంచారు. 
ర్నునని మంచ రోజులిని దృషిటీలో పెటటీకుని ఉరకలెత్తూ ఉత్్సహంతో ప్రతి ఒక్కరం పని చేదా్దం అని జిల్లు అధ్యక్షులు ట్.సి.వరుణ్ కార్యకరతూలకు తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా 
నగర్ కమిటీ సభ్్యలు జిల్లు అధ్యక్షులు ట్.సి.వరుణ్ ను గజమాలతో సత్కరించడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో నగర అధ్యక్షులు పదిలి బాబ్ర్వు, ఉపాధ్యక్షులు 
సదానందం, గ్ంధి దివాకర్, జకి్కరెడిడి ఆదినార్యణ, నగర ప్రధాన కార్యదరుశులు మేదర వెంకట్శులు, వెంకట్ నార్యణ, చక్రపాణి, హుసే్సన్, కాలేశా, ధర్జ్ భాష, 
కార్యదరుశులు విశ్వనాధ్, ర్జేష్ కనాని, సంపత్, మరళి, అంజి, ఆకుల ప్రస్ద్, ఆకుల అశోక్, శేషాద్రి, ప్ంతీయ కమిటీ మహిళ్ సభ్్యలు, పెండా్యల శ్రీలత, పసుపులేట్ 
పదామావతి, వీర మహిళలు అనుర్ధ, మరిశెట్టీ రూపా, జిల్లు ఉపాధ్యక్షులు జయర్ం రెడిడి, అంకె ఈశ్వరయ్య, జిల్లు లీగల్ సెల్ అధ్యక్షులు మరళీకృష్ణ, ప్రధాన కార్యదరిశు 
పతితూ చంద్రశేఖర్, జిల్లు కార్యదరుశులు ర్ప ధనుంజయ్, కిరణ్ కుమార్, సంయుకతూ కార్యదరిశు విజయ్ కుమార్, నాయకులు మపూ్పర్ కృష్ణ, పవనిజం ర్జు, సంతోష్, వీర 
మహిళలు, జనసైనికులు పెద్దఎత్తూన పాల్్నడం జరిగంది.

జనసేన క్రియాశీలక వాలంటీర్లకు ఘన సతా్కరం..
శతఘ్ని న్్యస్: ర్యవరం: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాలు మేరకు.. మండపేట నియోజకవర్ 
ఇంచార్జు వగుళ్ళ లీల్కృష్ణ నేతృత్వంలో జరిగన క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటలు పంపిణీ మరియు వాలంటీరలుకు 
సనామాన కార్యక్రమంలో చెల్లురు గ్రామంలో 255 సభ్యత్వంలు నమోదు చేసిన జనసైనికుడు కొండేపూడి 
ఆనంద్ ని మండపేట నియోజకవర్ ఇంచార్జు వగుళ్ళ లీల్ కృష్ణ అభినందించ.. పూలమాలలు వసి.. 
దుస్్సలువాతో సత్కరించారు. ఈ సందర్ంగా లీల్కృష్ణ మాట్లుడుతూ.. జనసైనికులు అందరూ పార్టీ 
బలోపేత్నికి మరింత కృషి చేయాలని ఆయన కోర్రు. వచేచే ఎనినికలోలు పార్టీ అధికారంలోకి ర్వడం 
ఖాయమని పేర్్కనానిరు.

పొన్నలూరు మండలంలో క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: ప్రకాశం జిల్లు, కొండపి నియోజకవర్ం, పననిల్రు మండలంలో 
ఆదివారం కనపరితూ మన్జ్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో.. ప్రకాశం జిల్లు జనసేన పార్టీ 
కార్యదరిశు మరియు కొండేపి నియోజకవర్ం నాయకులు మేడా రమేష్ నాయుడు 
మఖ్యఅతిథిగా పాల్్ని కార్యకరతూలకు జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటలు పంపిణీ 
కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగంది. కార్యక్రమంలో భాగంగా క్రియాశీలక 
సభ్యత్వం తీసుకునని ప్రతి ఒక్కరికి బీమా పత్రాలు అందజేయడం జరిగంది. ఈ 
సందర్ంగా మేడా రమేష్ నాయుడు మాట్లుడుతూ జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ ఎంతో దూరదృషిటీతో ఆలోచంచ క్రియాశీలక సభ్యత్వం దా్వర్ కార్యకరతూలకు 
బీమా సౌకర్యం కలి్పంచన ఏకైక నాయకుడు. కొండేపి నియోజకవర్ంలో ఆరు 
మండల్లోలు క్రియాశీలక సభ్యత్వం తీసుకునని కార్యకరతూలు జనసేన పార్టీ సిదా్ధంత్లు 
నమిమా వచచేన వాళ్లు, రోజు రోజుకి పననిల్రు మండలంలో జనసేన పార్టీకి ఆదరణ 
పెరుగుతూ వసుతూంది. మారు్ప మొదలంది 2024 లో మాత్రం పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
మన ర్షా్రానికి మఖ్యమంత్రి ఖచచేతంగా అవుత్రు అని రమేష్ నాయుడు అనానిరు. 
ఈ సందర్ంగా మన్జ్ కుమార్ మాట్లుడుతూ.. జనసేన పార్టీ సభ్యత్వం అనేది 

మనకి మరియు మన కుటంబానికి ఎంతో భరోస్ను కలిగసుతూందని.. మారు్ప మొదలంది అని మన్జ్ అనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

చేజర్ల మండలంలో జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్్యస్: చేజరలు: జనసేన పార్టీ ప్రతిషాటీతమాకంగా చేపట్టీన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలు 
పంపిణీలో భాగంగా ఆదివారం ఆతమాకూరు నియోజకవర్ం, చేజరలు మండలంలోని గొలలుపలిలు 
గ్రామం నందు చేజరలు మండల ఇంచార్జు బండి అనిల్ ర్యల్ మరియు ఉపాధ్యక్షులు 
ఎలలుంట్ ప్రస్ద్ ఆధ్వర్యంలో.. ఆతమాకూరు నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు నలిశెట్టీ 
శ్రీధర్ చేత్ల మీదుగా క్రియాశీలక సభ్యత్వం తీసుకునని ప్రతి ఒక్కరికి బీమా పత్రాలు 
పంపిణీ చేయడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా నలిశెట్టీ శ్రీధర్ మాట్లుడుతూ.. ఏ పార్టీ 
కలి్పంచని విధంగా జనసేన పార్టీ కార్యకరతూలకు 5 లక్ల ప్రమాద బీమా కలి్పంచందని 
కొనియాడుతూ.. ర్బోయేది ప్రజా ప్రభ్త్వమేనని.. ఆ ప్రజా ప్రభ్త్వం స్థిపించబోయేది 
జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గార అని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో అరవింద్ 
ర్యల్, సుబ్మమా, వెంకటరతనిం, సునీల్ మరియు తదితరులు పాల్్నానిరు.

కైకలూరు జనసేన ఆధవారయుంలో ఘనంగా క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
*కైకల్రు నియోజకవర్ క్రియాశీలక సభ్యత్వం నమోదులో కొతతూపలిలు జనసైనికులు మందంజ..

శతఘ్ని న్్యస్: కైకల్రు: జనసైనికులు తరుచు ప్రమాదాలకు గురి 
అవుత్ండడంతో.. జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ మందుచూపుతో.. 
అనుకోకుండా ప్రమాదం జరిగనపు్పడు.. పార్టీ ప్రతి జనసేన కార్యకరతూకు 
అండగా ఉండాలనని సదుదే్దశంతో.. ప్రతిషాఠాతమాకంగా తలపెట్టీన జనసేన 
క్రియాశీలక సభ్యత్వం కార్యక్రమం కృషా్ణ జిల్లు అధ్యక్షులు బండ్రేడిడి ర్మ్ 
ఆధ్వర్యంలో కైకల్రు నియోజకవర్ంలో కైకల్రు, కలిదిండి, మదినేపలిలు, 
మండవలిలు మండల్ల జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్్యలకు క్రియాశీలక 
సభ్యత్వం కిటలు పంపిణీ తో పాటగా వాలంటీరలుకు సనామాన కార్యక్రమం 
మండవలిలు గ్రామం శుభం ఫంక్న్ హాల్ నందు ఘనంగా నిర్వహించడం 
జరిగంది.
ఈ కార్యక్రమంలో నియోజికవర్ంలోనే అత్యధిక సభ్యత్్వల చేసిన 
సుధాబత్తూల స్యిష్ మాట్లుడుతూ.. ఈ కార్యక్రమానికి సహాయం చేసిన 

నా తోట్ కొతతూపలిలు జనసైనికులకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్రు. నియోజకవర్ంలోనే పార్టీ సేవకార్యక్రమాలు చేస్తూ, పార్టీ సిదా్దంత్లను ప్రజలోలు కి 
తీసుకునివెళ్తూ.. కైకల్రు నియోజకవర్ంలోనే మొదట్ స్థినంలో ఉంటూ.. ప్రతి కార్యక్రమంలోన్ కైకల్రు నియోజకవర్ం మందంజలో ఉండేల్ అనిని గ్రామాల 
జనసైనికులు కృషి చేయాలని.. అల్నే 2024 ఎనినికలోలు జనసేన పార్టీ సత్తూ ఏమిట్ వైసీపీ పార్టీ, ట్డిపి పార్టీకి చూపించ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ 
సీ్వకారం చేసే వరకు.. ప్రతి ఒక్కరూ తమవంత్ కృషి చేయాలని కోర్రు. ఈ కార్యక్రమమనకు జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర ప్రధానకార్యదరిశులు, జిల్లు కమిటీ సభ్్యలు, నాలుగు 
మండల్ల కమిటీ సభ్్యలు, ఇతర కమిటీ మఖ్య నాయకులు, వీరమహిళలు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

తాడికండ మండలంలో క్రియాశీల సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ కారయుక్రమం
శతఘ్ని న్్యస్: పండగ వాత్వరణంలో జరిగంది. కార్యక్రమంలో భాగంగా క్రియాశీలక 
సభ్యత్వం తీసుకునని ప్రతి ఒక్కరికి బీమా పత్రాలు అందజేయడం జరిగంది. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు గులకవరపు నరష్, బాధినేని వెంకటర్వు, అలలుం 
రమేష్, మరియు చంద్రకాంత్ తదితరులు పాల్్నానిరు. ఈ సందర్ంగా గులకవరపు నరష్ 
మాట్లుడుతూ.. సహకరించన ప్రతీ ఒక జనసైనికుడికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదమలు 
తెలియజేసి.. ఈ స్ఫూరితూని ఇల్గే కొనస్గస్తూ త్డికొండ మండలంలో జనసేన పార్టీ 
బలోపేతం కోసం శకీతూవంచన లేకుండా కృషి చేస్తూం అని తెలియజేశారు.

నిమ్మనపల్్ల మండలంలో క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: ఉమమాడి చతూతూర్ జిల్లు, మదనపలెలు నియోజకవర్ం, నిమమానపలెలు 
మండలంలో ఆదివారం జనసేన నిమమానపలెలు మండల అధ్యక్షుడు సోలంకి ప్రదీప్ 
సింగ్ అధ్యక్తన.. వారి కమిటీ సభ్్యల ఆధ్వర్యంలో జనసేన కార్యకరతూలకు 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ బీమా పత్రాలు అందచేయడమ జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో 
వాలంటీర్్స తోట కళ్్యణ్, ప్రదీప్ సింగ్, బాబీరెడిడి, మదనపలెలు ఐటీ కోఆరిడినేటర్ 
ర్జేష్ కుమార్ లకు మఖ్యఅతిథిగా విచేచేసిన ర్యలసీమ కో కని్వనిర్ గంగారపు 
ర్మదాసుచౌదరి దుశాశులువతో మరియు పూల హారమతో సనామానించారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జిల్లు ప్రధాన కార్యదరిశు జంగాల శవర్ం, రూరల్ అధ్యక్షుడు 
రోనురి బాబ్, ఐటీ ఎంపాలుయ్ లక్ష్మి నార్యణ, రెద్దమమా, భారత్, ఆఫ్రోజ్ 
వెంకటరమణ, పవన్ రెడిడి, బి కళ్్యణ్ సింగ్, గౌర్ భాయ్, డి రవిసింగ్, జయమమా, 
ప్రదీప్ కుమార్ రెడిడి పాల్్నానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన కారయుకర్తలకు సన్్మనం మరియు క్రియాశీల సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: నందా్యల జిల్లు, నందా్యల నియోజకవర్ం జనసేన అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ ఎంతో ప్రతిషాటీతమాకంగా ర్ష్ట్ర వా్యపతూంగా చేపట్టీన క్రియాశీల 
సభ్యత్వ కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా నందా్యల నియోజకవర్ంలో 
త్రినేత్ర హోటల్ నందు నిర్వహించన కార్యక్రమానికి జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర ప్రధాన 
కార్యదరిశు బలిశెట్టీ సత్య నార్యణ, జనసేన ర్ష్ట్ర కార్యదరిశు నాయబ్ కమల్, 
జనసేన పార్టీ కార్యదరిశు ఆకేపాట్ సుభాషిణి, కరూనిల్ జిల్లు నాయకులు చంత 
సురష్ బాబ్, హర్ద్ షేక్, నందా్యల నాయకులు పిడతల సుధాకర్, పబ్తి 
రవి, జనsEన పార్టీ ర్యలసీమ వీరమహిళ్ విభాగం ప్ంతీయ కమిటీ 
సభ్్యర్లు శ్రీమతి హసీనా బేగం, కరూనిలు జిల్లు నాయకుడు చలలు వరుణ్ 
మఖ్యఅతిథులుగా పాల్్నానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో క్రియాశీల కార్యకరతూలను 
సనామానించడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమం నందా్యల జనసేన నాయకుడు పిడతల 
సుధాకర్ ఆధ్వర్యంలో జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు, 
వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగంది.

పండుగలా నరసరావుపేట నియోజకవర్ంలో 3వ రోజు జనసేన సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ..
శతఘ్ని న్్యస్: నరసర్వుపేట: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు 
మేరకు.. నరసర్వుపేట నియోజకవర్ ఇనాచేర్జు జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర కార్యదరిశు 
సయ్యద్ జిల్ని ఆధ్వర్యంలో.. జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక కార్యకరతూల బీమా 
పత్రాల పంపిణీ కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగంది. పలనాడు 
జిల్లు..ఏడు నియోజకవర్్ల నాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్్నడం 
జరిగంది. కార్యకరతూలను ఉదే్దశంచ సయ్యద్ జిల్ని మాట్లుడుతూ.. దేశంలో 
ఏ పార్టీకి లేని కార్యకరతూలు జనసేన పార్టీకి ఉనానిరని.. వారి కుటంబ రక్ణకు 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఎంతో గొప్పగా ఆలోచంచ ఐదు లక్ల రూపాయల 
బీమా పథకానిని తీసుకు వచాచేరని.. ప్రమాదవశాత్తూ కార్యకరతూ ఎవరైనా 
చనిపోత్.. ఆ కార్యకరతూ కుటంబానిని ఆదుకునేందుకు పార్టీ తరపున 5 లక్ల 
రూపాయలు ఇచచే కుటంబానికి అండగా ఉంట్మనానిరు. జనసేన పార్టీ 
కార్యకరతూలు అందరూ ఎనినికలకు సిద్ధం కావాలని.. పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకునాని.. ఏ పార్టీతో కలిసి నడవాలనాని.. మనందరం సిద్ధం వాలని పిలుపునిచాచేరు. 
పార్టీ కార్యకరతూలు అందరికీ నేను అండగా ఉంట్నని.. ఇకమీదట పార్టీ కార్యక్రమాలోలు చురుగా్ పాల్్ని జనసేన పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకు వచేచే దిశగా ప్రతి ఒక్క 
కార్యకరతూ పనిచేయాలని పిలుపునిచాచేరు. దేశంలో ఏ నాయకుడూ చేయని విధంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గారు రైత్ భరోస్ పేరుతో కౌలు రైత్లకు, తన 
సంత సంపాదనలోని 30 కోటలు రైత్లకు ఆదుకుంటనానిరని, వారి నాయకత్వంలో జనసేన పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశోలు అధికారంలోకి ర్వాలని ప్రతి రైత్ కోరుకుంటనానిరని 
అనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో జి వి ఎస్ ప్రస్ద్, జిల్లు జనసేన అధికార ప్రతినిధి తవిట్ భవనానిర్యణ, కటకం అంకార్వు, స్ంబశవర్వు, నిశశుంకర శ్రీనివాసర్వు, 
అదే్దపలిలుఆనంద్ బాబ్, బెలలుంకొండ ఈశ్వర్, అనిల్, వీరవలిలు వంశీ, ఆర్ కే యాదవ్, చెనునిపలిలు స్ంబ, అబ్్దల్ రవూఫ్, కృష్ణంశెట్టీ గోవింద్, గుపతూ శ్రీకాంత్, ఎస్ కే మౌల్లి, 
అచుచేల స్ంబశవర్వు, ఎస్.డి గౌస్, మిరియాల సోమ, దుర్్ కుమారి, రమ్య, నిరమాల, శ్రీనివాసర్వు, వెంకట్శ్వరులు, నాగుల్ మీర్, సంజయ్, విజయ్, కట్రి హమంత్, 
సంజీవర్వు, యనమల కొండ, జమమాల బర్రయ్య, మలిలుబాబ్, దాసరి ఎలమంద, వలలుం శెట్టీ శ్రీను, వాసు, ఉలిలు చంట్, మేడిశెట్టీ ర్మార్వు, ర్మిశెట్టీ ర్మకృష్ణ, అశోక్, 
శవ, లక్ష్మీనార్యణ, కోస్రు ర్మడు, కోస్రు ప్రవీణు, అల్ వెంకట్శ్వరర్వు, మలెలుల నాగభూషణం తదితరులు పాల్్నానిరు.

బూర్జ మండలంలో క్రియాశీల సభయుతవాం కిట్ల పంపిణీ కారయుక్రమం
శతఘ్ని న్్యస్: శ్రీకాకుళం జిల్లు, ఆమదాలవలస నియోజకవర్ం, బూరజు మండలంలో జనసేన 
పార్టీ అధినేత కొణిదెల పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల ప్రకారం.. కొతతూకోట నాగేంద్ర, కోరుకొండ 
మలేలుశ్వరర్వు అధ్వర్యంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగంది. ఈ 
కార్యక్రమానికి మఖ్యఅతిథిగా విచేచేసిన జనసేన పార్టీ సేటీట్ సెక్రెటర్లు బేతపూడి విజయ్ 
శేఖర్, అంగ దుర్్ ప్రశాంతి, జాయింట్ సెక్రెటర్ త్డి మోహన్, ఆమదాలవలస నియోజకవర్ 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు పేడాడ ర్మోమాహన్ ర్వు, జనసేన ఎంపిట్సి అంపిలి విక్రమ్ 
చేత్ల మీదుగా క్రియాశీలక సభ్యత్వం చేసిన వాలంటీరలుకు సనామానం మరియు క్రియాశీలక 
సభ్యత్వం తీసుకునని కార్యకరతూలకు క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటలు అందించడం జరిగంది. ఈ 
కార్యక్రమంలో.. ఆమదాలవలస నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ నాయకులు, కార్యకరతూలు 
అధిక సంఖ్యలో పాల్్నానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్్ని విజయవంతం చేసినటవంట్ 
బూరజు మండలం జనసేన పార్టీ నాయకులకు, కార్యకరతూలకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరుపేరునా 

హృదయపూర్వక ధన్యవాదమలు తెలియచేయడం జరిగంది.

జనసేన బసటీండ్ ప్రారంభం
శతఘ్ని న్్యస్: సత్యవడు నియోజకవర్ం, బి. ఎన్ కండ్రిగ మండలం, ఎనీటీఆర్ నగర్ లో మండల 
అధ్యక్షుడు జె. భాషా ఆధ్వర్యంలో.. జిల్లు కార్యదరిశు కొప్పల ల్వణ్య కుమార్ చేత్ల మీదగా.. జనసేన 
బస్టీండ్ ప్రంభించడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా ల్వణ్య కుమార్ మాట్లుడుతూ.. ఈ కార్యక్రమం 
ప్రజా సేవలో ఒక భాగమని ఇల్ంట్ ప్రజలకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు మన మండలంలో మరెన్ని 
చేపట్టీలని.. దీనికి ఎపు్పడు మా సహకారం మీకు ఉంటందని తెలియచేస్రు. ఈ కార్యక్రమానికి 
వరదయ్యపాలెం మండల అధ్యక్షుడు చరంజీవి మఖ్య అతిధిగా విచేచేస్రు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల 
ఉపాధ్యక్షుడు కృష్ణ, సంయుకతూ కార్యదరుశులు నవీన్, మారయ్య, మరియు శరత్, సిదూ్ద, ర్జా, ప్రకాష్, 
ధనశేఖర్, చందు, సుబ్్, మహంద్ర, తరుణ్, ఢిలీలు, కృష్ణ పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఆళ్లగడ్డలో వైభవంగా క్రియాశీల సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: ఆళలుగడడి నియోజకవర్ం, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవణ్ 
కళ్్యణ్ ఆదేశాలమేరకు క్రియాశీలక కిటలును పంపిణీలో భాగంగా ఆదివారం 
ఆళ్ళగడడిలో మైలేరి మలలుయ్య, ర్మిశెట్టీ బ్రహమాంద్ర కుమార్, పసుల నరంద్ర 
యాదవ్, చలివెందుల ర్జార్మ్, బావికాడి గుర్రప్ప ఆధ్వర్యంలో జరిగన 
ఆళలుగడడి నియోజకవర్ం జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటలు పంపిణీ 
కార్యక్రమానికి మఖ్య అతిథులుగా విచేచేసినటవంట్ జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర 
ప్రధన కార్యదరిశు బలిశెట్టీ సత్యనార్యణ, ర్ష్ట్ర కార్యదరిశు నాయూబ్ 
కమాల్, ర్ష్ట్ర కార్యదరిశు శ్రీమతి ఆకెపాట్ సుభాషిణి, జనసేన పార్టీ 
ర్యలసీమ వీరమహిళ్ విభాగం ప్ంతీయ కమిటీ సభ్్యర్లు శ్రీమతి 
హసీనా బేగం, జనసేవాదళ్ ర్ష్ట్ర నాయకులు చల్లు వరుణ్, జనసేన పార్టీ 
ప్రోగ్రామింగ్, ఐటీ విభాగం, క్రియాశీల సభ్యత్వ వాలంటీర్్స, నియోజకవర్ 
నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు మరియు మీడియా ప్రతినిధులు 
పాల్్నానిరు.

భవానీ రవి కుమర్ ని సన్్మనించిన తాడిపత్రి జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్:  త్డిపత్రి, ర్ష్ట్రంలోనే అత్యధిక జనసేన పార్టీ సభ్యత్్వలు నమోదు చేపించ 
జనసేన పార్టీ కార్యక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ ప్రధాన కార్యదరిశు అయినటవంట్ భవానీ 
రవి కుమార్ ని జిల్లు అధ్యక్షులు టీ సి వరుణ్ సమక్ంలో త్డిపత్రి నియోజకవర్ంలోని 
జనసేన నాయకులు మరియు కార్యకరతూలు కలిసి శుభాభినందనలు తెలుపుతూ శాలువా 
కపి్ప పుష్పగుచాఛాలతో సత్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో త్డిపత్రి జనసేన పార్టీ నాయకులు 
కుందురితూ నరసింహా చారి మరియు చరంజీవి ర్ష్ట్ర యువత అధ్యక్షుడు ఆట్ ప్రస్ద్, జిల్లు 
కార్యక్రమాల కమిటీ సభ్్యలు కే అల్తూఫ్ మరియు జనసైనికులు అంజి, చోట తదితరులు 
పాల్్నానిరు.

పండుగలా గంటూరు ఈస్టీ౼వెస్టీ నియోజకవరా్లో్ల 
3వ రోజు జనసేన సభయుతవా కిట్్ల పంపిణీ..

శతఘ్ని న్్యస్:  గుంటూరు: జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ పంపిణీ కార్యక్రమం గుంటూరు జిల్లు పార్టీ 
కార్్యలయంలో ఘనంగా జరిగంది. పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు మేరకు… జిల్లు అధ్యక్షులు 
గాదె వెంకట్శ్వరర్వు ఆదేశాల ప్రకారం.. గుంటూరు ఈస్టీ౼ వెస్టీ నియోజకవర్్లోలు క్రియాశీలక 
సభ్్యలకు మహిళ్ కో-ఆరిడినేటర్ శ్రీమతి పార్వతి నాయుడు, జిల్లు జెనరల్ సెక్రటర్స్ నారదాసు ర్మ 
చంద్ర ప్రస్ద్, కొపు్పల కిరణ్ బాబ్, నగర అధ్యక్షులు నెర్రెళ్ళ సురష్ కిటలును ప్రదానం చేశారు. వాలంటీరలుకు 
ప్రసంస్ పత్రాలతో బాట సత్కరించటం జరిగంది.. వాలంటరలు చేత్లు మీదుగా క్రియాశీలక సబ్్యలకు 
కిటలు ప్రదానం చేశారు.

పాలకండ జనసేన ఆధవారయుంలో క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్:  శ్రీకాకుళం జిల్లు, పాలకొండ నియోజకవర్ంహెడ్ కా్వటర్్స లో జనసేన పార్టీ అధినేత కొణిదెల పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల ప్రకారం.. పాలకొండ నియోజకవర్ం జనసేన 
పార్టీ నాయకులు గర్్న సతితూబాబ్ మరియు క్రియాశీలక సభ్్యలు వలంటీరలు ఆధ్వర్యంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమానికి 
మఖ్యఅతిథిగా విచేచేసిన… ర్ష్ట్ర కార్యదరిశు బేతపూడి ర్జశేఖర్, ర్ష్ట్ర కార్యదరిశు శ్రీమతి దుర్్ ప్రశాంతి,సేటీట్ జాయింట్ సెక్రెటర్ త్డి మోహన్ చేత్ల మీదుగా క్రియాశీలక సభ్యత్వం 
తీసుకునని కార్యకరతూలకు క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటలు అందించడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో గొరలు మనమాధ, మిడిత్న ప్రస్ద్ ,శవ ప్రస్ద్, వండాన స్యి కిరణ్, సతివాడ 
వెంకటరమణ, వజ్రగడ జానీ, గర్్పు నరంద్ర,గేంబలి సంతోష్, అస్పు విశ్వనాథ్, దంపాక స్యి కుమార్, రూంకు కిరణ్, పటూనిరు రమేష్, పోరెడిడి ప్రశాంత్ పాల్్నానిరు.
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https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS


సోమవారం, 13 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పా్లసిటీక్ ను నివారించండి పరాయువరణాని్న పరిరక్ంచండి: పి.జి.గపా్త
*అంజనీపుత్ర చరంజీవి వాకర్్స కలుబ్ ఆధ్వర్యంలో గుడడి సంచులు పంపిణీ

శతఘ్ని న్్యస్: విజయనగరం: పర్్యవరణ పరిరక్ణలో భాగంగా.. అంజనీపుత్ర చరంజీవి వాకర్్స 
కలుబ్ వ్యవస్థిపక అధ్యక్షులు, జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు త్్యడ ర్మకృషా్ణర్వు(బాలు)
ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఉదయం స్థినిక ఆర్&బి జంక్న్ వద్దనునని రైత్ బజారులో సుమారు 
మూడువందల మందికి గుడడి సంచులను, మఖ్య అతిధిగా హాజరైన వాకర్్స ఇంటరనిషనల్ 
డిసి్రాక్టీ-102 గవరనిర్, పి.జి. గుపాతూ చేత్లమీదుగా పంచపెటటీడం జరిగంది.
ఈ సందర్ంగా అయన మాట్లుడుతూ.. ప్రపంచంలో ప్రజలందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంట్ 
ప్రజలంత్ పాలుసిటీక్ ను నివారించ, నిషేధించ, మొక్కలను నాట్ పర్్యవరణానిని పరిరక్ంచననాడే 
అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉంట్రని, అందుకే ప్రజలంత్ పాలుసిటీక్ ను నిషేధించ పర్్యవరణానిని 
పరిరక్ంచాలని పిలుపునిచాచేరు.
అనంతరం గవరనిర్ గుపాతూ కలుబ్ సభ్్యలు మరియు కొంతమంది ప్రజలచే పాలుసిటీక్ ను నిషేదిస్తూమని 
ప్రతిజ్ఞ చేయించ, పాలుసిటీక్ ను అరికడత్మని నినాదాలు చేయించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో డిసి్రాక్టీ-102 కా్యబినెట్ సెక్రటర్ ఎస్. సంజీవర్వు, డిపు్యటీ గవరనిర్ సనా్యసి 
ర్జు, స్టీర్ వాకర్్స కలుబ్ అధ్యక్షులు చలపాక స్ర్్యర్వు, బాల్జీ వాకర్్స కలుబ్ స్ర్యనార్యణ, 

అంజనీపుత్ర చరంజీవి వాకర్్స కలుబ్ కార్యదరిశు కొయా్యన లక్ష్మణ్ యాదవ్, బోర్డి ఆఫ్ డైరెకటీర్్స డాకటీర్ ఎస్. మరళీమోహన్, చెల్లురి మత్్యల నాయుడు తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఈదరాడ గ్రామంలో జనసేన ఆధవారయుంలో వాటర్ టయుంకర్
శతఘ్ని న్్యస్:  ర్జోలు, జనసేనపార్టీ చరుపవన్ సేవాసమితి ఆద్వర్యంలో ఏర్పటచేసిన వాటర్ 
ట్్యంకర్ దా్వర్ ఆదివారం మామిడికుదురు మండలం ఈదర్డ గ్రామంలో జనసేన పార్టీని బలోపేతం 
చేసే ఆలోచనతో జనంకోసం జనసేన కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈదర్డ గ్రామంలో పలు ప్ంత్లోలు 
జనసైనికులు త్గునీరు సరఫర్ చేస్రు. ఈదర్డ గ్రామ పరిధి సిధారథి పేట, కలిలుంగులపేట, కంచవారి 
మరక, చాకిర్యి చెరువుగటటీ మరియు కాలనీలో గత కొనినిరోజులనుంచ మంచనీరు ఏద్ధడి అధికంగా 
వుండటంతో ప్రజల ఇబ్ంది దృషాటీ్య జనసేన పార్టీ నేనునానిను అని మరియొకస్రి వారి మంగట 
నిలిచంది. జనసేనపార్టీ చరుపవన్ సేవాసమితి ఉచత వాటర్ ట్్యంక్ దా్వర్ ఇంట్ఇంట్కి ఉచత నీరు 
పంపిణి చేస్రు. గ్రామప్రజలు జనసైనికులను అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమం ఈదర్డ జనసైనికుడు 
యెరుబండి చనిని ట్రాకటీర్ డిజల్ ఖరుచేలకు ఆరి్ధకస్యం చేయగా ఈదర్డ జనసైనికుల వీరమహిళల 
దా్వర్ త్రాగునీరు అందించడం జరిగంది.

జనసేన బలోపేతానికి ఇంటంట జనసేన
*కరపత్రాలను అందజేసిన జనసేన ర్ష్ట్ర చేనేత వికాస కార్యదరిశు ర్ట్ల ర్మయ్య
శతఘ్ని న్్యస్: సిద్ధవటం: కులమత్లకు అతీతమైన పార్టీ జనసేన పార్టీ అని జనసేన 
ర్ష్ట్ర చేనేత వికాస ర్ష్ట్ర కార్యదరిశు ర్ట్ల ర్మయ్య పేర్్కనానిరు. ర్జంపేట 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు మలిలుశెట్టీ వెంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు.. ఇంట్ంట్కి జనసేన 
కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఆదివారం సిద్ధవటం మండల పరిధిలోని ఉప్పరపలెలు 
గ్రామంలో ఇంట్ంట్కి తిరిగ సమావశమై ప్రజలతో మాట్లుడి సమస్యలను అడిగ 
తెలుసుకుని.. జనసేన పార్టీ రూపందించన మేనిఫెసోటీ కరపత్రాలను ఇంట్ంట్కి పంపిణీ 
చేశారు. ఈ సందర్ంగా ర్ట్ల ర్మయ్య మాట్లుడుతూ..పేద బడుగు బలహీన మధ్య 
తరగతి కుటంబాల అభివృదే్ద ధ్్యయంగా జనసేన పార్టీ కృషి చేసుతూందనానిరు. ర్నునని 
2024ఎనినికలోలు జనసేనను ఆదరించాలనానిరు. వైఎస్ఆరి్సపి అర్చక పాలనను ప్రజలు 
దృషిటీలో పెటటీకుని ఒక్కస్రి పవన్ కళ్్యణ్ స్థిపించన జనసేన పార్టీకి అవకాశం 
ఇవా్వలని ఆయన కోర్రు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన కార్యకరతూలు, జనసేన వీర 
మహిళలు పాల్్నానిరు.

పుంగనూరులో జనసేన క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్:  చతూతూరు జిల్లు, పుంగన్రు, జనసేన పార్టీ అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు పుంగన్రు నియోజకవర్ం సోమల 
మండలంలో న్కల చంద్రశేఖర్ ఆధ్వర్యంలో పార్టీ క్రియాశీలక 
సభ్యత్వం నమోదు చేసుకునని జనసైనికులకు, వీర మహిళలకు ప్రమాద 
భీమా ధృవీకరణ పత్రంతో కూడిన, సభ్యత్వ కిట్్స అందజేయడానికి 
మఖ్య అతిధులుగా జనసేన పార్టీ చతూతూరు జిల్లు ప్రధాన కార్యదరిశు 
చనాని ర్యల్ జిల్లు లీగల్ సెల్ అధ్యక్షులు అమర్ నార్యణ విచేచేసి 
పది సభ్యత్్వలు కంట్ ఎకు్కవ చేసిన వాలంటీరలును సనామానించ 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలు అందజేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో 
పాల్్నిన నాయకులు ర్ష్ట్ర కార్యక్రమాలు ఐటీ వింగ్ పుంగన్రు 
నియోజకవర్ కో ఆరిడినేటర్ మోహన్ కృష్ణ, మండల అధ్యక్షులు రెడిడి 
శేఖర్, జనసేన నాయకులు మోహన్, నాగభూషణం, నియోజకవర్ 

సీనియర్ నాయకులు జనార్ధన్ మరియు జనసేన నాయకులు కార్యకరతూలు పాల్్నానిరు.

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

క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్్ల పంపిణీ చేసిన గిద్దలూరు జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: ప్రకాశం జిల్లు, గద్దల్రు నియోజక వర్ం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షు్యలు 
పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు.. గద్దల్రు నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఇంచారిజు 
బెలలుంకొండ స్యి బాబ్ నాయకత్వంలో క్రియాశీలక సభ్్యలకు సభ్యత్వ నమోదు కిటలు 
పంపిణీ కార్యక్రమం లో భాగంగా మూడవ రోజు అర్ధవీడు మండలంలో జరిగనది.
ఈ సందర్ంగా గద్దల్రు నియోజక వర్ం జనసేన పార్టీ ఇంఛారిజు బెలలుంకొండ 
స్యిబాబ్ మాట్లుడుతూ.. మనమందరం కలసి పని చేసి పవన్ కళ్్యణ్ గారినీ 
మఖ్యమంత్రి గా చేసుకోవాలని కోర్రు. నేను ర్జకీయాలోలుకి డబ్్ సంపాదించు 
కోవడానికి ర్లేదని, ప్రజలకు సేవ చేయడానికి ఎమమాలే్య కావాలని కోరుకుంటనానినని 
చెపా్పరు, మీ అందరి సహకారంతో జనసేన పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకు ర్వడానకి 
పనిచేస్తూనని చెపా్పరు. నేను అర్ధవీడు లో ఇంటర్ మీడియట్ చదువు కునానిను కనుక 
1000 మంది కారిమాకులకు పనిచేసే విధంగా ఒక ఇండసీ్రా ఏర్్పట చేస్తూను అని హామీ 
ఇచాచేరు. జిల్లు కార్యదరిశు లంకా నరసింహా మాట్లుడుతూ జనసేన పార్టీకీ ప్రజలు ఓటలు 

వయక పోయినా ప్రజా సమస్యల కోసం పని చేసుతూనానిరు, కౌలు రైత్లకు ప్రతీ కుటంబానికి లక్ రూపాయలు అందిసుతూనానిరు. కనుక జనసేన పార్టీకీ ఓటలు వసి పార్టీని అధికారంలోకి 
తీసుకు ర్వాలని కోర్రు.

తాడిపత్రిలో జనసేన క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: అనంతపురం జిల్లు, త్డిపత్రి నియోజకవర్ం, జనసేన పార్టీ గౌరవ అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆదేశాల ప్రకారం త్డిపత్రి నియోజకవర్ంలోని త్డిపత్రి రూరల్ ఏరియాలో క్రియాశీలక 
సభ్యత్వం చేయించకుకునని వారికి త్డిపత్రి నియోజకవర్ ఇంచార్జు కదిరి శ్రీకాంత్ రెడిడి ఇన్్సరెన్్స కిటలును 
ప్రధానం చేయడం జరిగంది. అనంతరం పవన్ కళ్్యణ్ మన్గత ప్రతిని చదివి క్రియాశీలక సభ్యత్వం 
గురించ కార్యకరతూలకు తెలియజేయడం జరిగంది.

రామసముధ్ం మండలంలో జనసేన క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: ఉమమాడి చతూతూరు జిల్లు, మదనపలెలు నియోజకవర్o, 
ర్మసమధ్రం మండలంలో చెంబకూరు వాసవి కళ్్యణ్ మండపంలో.. 
జనసేన ర్మసమధ్రం మండల అధ్యక్షుడు హోస్రు చంద్రశేఖర్ అదక్తన 
వారి కమిటీ సభ్్యల ఆధ్వర్యంలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ బీమా పత్రాలు 
కార్యకరతూలకి అందచేయడమ జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో సభ్యత్్వలు చేసిన 
వాలంటీర్సకి అనగా హోసురు చంద్రశేఖర్, ఒంట్ళ్లు సికిందర్, గెడడిం లక్ష్మీపతి, 
చెకి్కళ్ళ విశ్వనాథ, ర్మ వీరిని మఖ్యఅథిదులుగా విచేచేసిన ర్యలసీమ కో 
కని్వనిర్ గంగారపు ర్మదాసుచౌదరి, చతూతూరు జిల్లు అధ్యక్షులు డా. పసుపు లేట్ 
హరిప్రస్ద్, ర్ష్ట్ర కోఆరిడినేటర్ పగడల మరళి, తిరుపత ఉపాఢ్యక్డు ఆనంద్, 
జిల్లు ప్రధాన కార్యదరిశు జంగాల శవర్ం వీరిని దుశాశులవతో మరియు పూల 
హారమతో సనామానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లు ప్రధాన కార్యదరిశు మదనపలెలు 
రూరల్ అధ్యక్షుడు రోనురి బాబ్ లక్ష్మినార్యన రెద్దమమా క్ంతి బంగారం, 
నగర్జ్, చందు, విజయ్, మదనపలెలు ఐటీ కోఆరిడినేటర్ ర్జేష్ కుమార్, 
జలకుమార్ పాల్్నానిరు.

చల్వేంద్ం ద్వారా మజి్జగ పంపిణీ చేసిన సింగరాయకండ జనసేన న్యకులు
శతఘ్ని న్్యస్: సింగర్యకొండ ట్రంక్ రోడుడి లోనీ జనసేన పార్టీ అధ్వరంలో ఏర్్పటచేసిన చలివంద్రంలో ఆదివారం మజిజుగ 
పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరిగనది. సింగర్యకొండ మండల అధ్యక్షులు ఐనా బతితూన ర్జేష్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్్పట చేసిన 
ఈ చలివంద్రం దా్వర్.. తొమిమాది వార్లుగా.. వసవికాలంలో దాహారితూ తీరచేడానికి ప్రతీ రోజు చలలుని మినరల్ వాటర్, మరియు 
వారంలో ఒక్క రోజు ఆదివారం చలలుని మజిజుగ ప్రయాణికులకు, బాటస్రులకు, యచకులకు, మరియు ప్రజలకు జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వర్యంలో అందజేయడం జరుగుత్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షులు ఐనాబతితూన ర్జేష్, జిల్లు ప్రోగ్రాం కమిటీ సభ్్యడు 
కాసుల శ్రీకాంత్, దండే ఆంజనేయులు, దేవినేని బాల్జీ, కించం శెట్టీ రవి కుమార్, కాసుల శ్రీనివాస్, అనుమల శెట్టీ కిరణ్ బాబ్, 
సయ్యద్ చాన్ బాషా, సంకే నాగర్జు, పోలిశెట్టీ విజయ్ కుమార్, ప్రవీణ్ కుమార్, షేక్ సుల్తూన్ బాషా, వాయుల చనని, సైకం 
ఆనంద్ మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

గతి్త పటటీణంలో జనసేన క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్్యస్:  గుంతకలులు నియోజకవర్ం గుతితూ పటటీణంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వం 
చేయించన వాలంటీరలుకు జిల్లు జనసేన నాయకులుచే ఘనంగా సనామానం. అనంతపురం 
జిల్లు ఉపాధ్యక్షులు జయర్మిరెడిడి పర్యవక్ణలో, గుతితూ మండల అధ్యక్షుడు పోత్ర్జుల 
చనని వెంకట్శులు ఆధ్వర్యంలో జిల్లు కార్యదరిశు వాసగరి మణికంఠ, లీగల్ సెల్ అధ్యక్షులు 
మరళి కృష్ణ, జిల్లు కార్యదరిశు చెపా్ప చంద్ర మరియు సంయుకతూ కార్యదరిశు అరికేరి జీవన్ 
కుమార్ లు మఖ్య అతిథులుగా హాజరై కార్యక్రమానిని దిగ్వజయంగా జరిపారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో నిస్్వరథి జనసైనికులు, నాయకులు పాట్ల్ సురష్, బోయగడడి బ్రహమాయ్య, 
మాగశెట్టీ సురష్ కుమార్ లు అత్యధిక సంఖ్యలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమానిని 
చేయించనందుకుగాను వారిని ఘనంగా సత్కరించడం జరిగనది. ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద 
ఎత్తూన జనసైనికులు నాయకులు, పార్టీ స్నుభూతిపరులు పెద్ద ఎత్తూన పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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క్రియాశీలక వాలంటీర్లను సన్్మనించిన రాజోలు జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్: కోనసీమజిల్లు, ర్జోలు నియోజకవర్ం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు ర్జోలు నియోజకవర్ంలో పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వం నమోదు చేయించన 
సభ్్యలకి శాలువాలతో సత్కరించ, ప్రమాద భీమా ధృవీకరణ పత్రంతో కూడిన, సభ్యత్వ కిట్్స అందజేయడం జరిగనది. ఈ కార్యక్రమంలో ర్జోలు నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు, 
వీర మహిళలు, క్రియాశీల కార్యకరతూలు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

కాకిన్డ సిటలో ఘనంగా జనసేన క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్:  కాకినాడ సిట్, జనసేన పార్టీ అధిషాటీనం నిర్దశంచన విధంగా మూడవరోజు కూడా 
నేడు 12వ త్దీన కాకినాడ సిట్లో మత్తూ శశధర్ ఆధ్వర్యంలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్్యల కిటలును 
స్యంత్రం మత్తూ రైస్ మిలులు కాంపెలుకు్స ఆవరణలో పంపిణీ చేస్తూ వాలంటీరలుకి చరుసత్్కరం 
చేపటటీడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా మత్తూ శశధర్ మాట్లుడుతూ ప్రభ్వెకి్కన పలలుకి కాదోయ్ 
అది మోసే కూలీలెవరు అని శ్రీశ్రీ మాటలు గురుతూచేస్తూ పవన్ కళ్్యణ్ అందరి సంక్షేమం ఆలోచంచే 
నాయకుడని, ఆయన స్రధ్యంలో ప్రజలకోసం మరినిని పోర్ట్లు కలిసి చేదా్దమనానిరు. జనసైనికులు 
మాట్లుడుతూ… పవన్ కళ్్యణ్ మాటల వ్యకితూ కాదని చేతల మనిషి అని కార్యకరతూల శ్రేయసు్స కోసం 
సంత నిధులతో ప్రమాద భీమా సౌకర్యం కలి్పంచడం దీనికి ఉదాహరణ అని కొనియాడారు. అనుకోని 
సందర్్లలో కుటంబ పెద్దకి ఏదైనా ప్రమాదం జరిగనపుడు ఆ కుటంబ సభ్్యలు తలలుడిలిలుపోకుండా 
కుటంబం చనాని భిననిం కాకుండా ఈ ప్రమాద భీమా కలి్పంచడం ఆయన మందుచూపుకి నిదర్సనం 
అని ఇల్ంట్ నాయకత్వం మన ర్షా్రానికి అవసరం అని నినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నగర 
అధ్యక్షులు సంగశెట్టీ అశోక్, ర్ష్ట్ర సంయుకతూ కార్యదరిశు వాసిరెడిడి శవ, జిల్లు ప్రధాన కార్యదరిశు, జిల్లు 
కార్యదరిశు అటలు సత్యనానిర్యణ, ప్రొగ్రాం కమిటీ సెక్రటర్ కర్రి నానీ, మంగర్జు, యెర్రంశెట్టీ 
చలపతిర్వు, జాడా ర్జు, అరుజున ర్జు, రమణా రెడిడి, దుర్్ప్రస్ద్, ర్మక్రిష్ణ, చాటలు చైతన్య, 
లోవర్జు, వీరబాబ్, ఏసుబాబ్, వరప్రస్దు, భాస్కర్, రమణ, స్యికుమార్, బడగంట్ సురష్, 
మరియు వీర మహిళలు ఎర్రంసెట్టీ సునీత, సురలు లక్ష్మి, గంగాధర భవానీ, కళ్ స్యిదేవి, ఓలేట్ 
భారతి, మాలతి, లీల, మారియా, శర్ష, పెది్దరెడిడి సంతొషి, ధనలక్ష్మి, జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

పామూరులో జనసేన క్రియాశీల సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్:  కనిగరి నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటలును ఈనెల 10వ త్దీ 11వ 
త్దీ 12వ త్దీ లలో అనిని మండల్ల పరిధిలో పంపిణీ చేయాలని జనసేన పార్టీ అధినేత కొణిదల పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆదేశాల మేరకు ఆదివారం 12వ త్దీన పామూరు మండలంలో కిటలును పంపిణీ కార్యక్రమం మండల జనసేన 
పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్్పట చేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమానికి మఖ్యఅతిథిగా ప్రకాశం జిల్లు జనసేన పార్టీ 
కార్యదరిశు రహీమల్లు పాల్్నానిరు. ఈ కార్యక్రమానిని ఉదే్దశంచ వారు మాట్లుడుతూ జనసేన పార్టీలో 500 
రూపాయలు చెలిలుంచ సభ్యత్వం తీసుకునని వారికి ఐదు లక్ల ప్రమాద భీమా లభిసుతూందని ఇది ఆ కార్యకరతూలకు 
ఎంతగాన్ ఉపయోగపడుత్ంది అని చెపి్ప ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్రంలో ఏ ర్జకీయ పార్టీ కూడా తీసుకుర్ 
నటవంట్ పథకానిని ఈరోజు పవన్ కళ్్యణ్ కార్యకరతూల శ్రేయసు్సకోసం ఈ ప్రమాద బీమా పథకానిని ఏర్్పట 
చేయడం జరిగంది. అయిత్ ఈ కార్యక్రమంలో ఎకు్కవ మొతతూంలో సభ్యత్్వలు చేసినటవంట్ వాలంటీరలుకు 
శాలువాతో సత్కరించ వారికి ప్రశంస్పత్రానిని అందజేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లు కార్యదరిశు 
వై.రహీమల్లు, పామూరు మండల అధ్యక్షులు దరిశు ఏడుకొండలు, గోసుటీ సునీల్, గుతితూ మహిత్, అఖిల్, మహి, 
స్యి, నార్యణ, మహిళ్ నాయకుర్లు ర్జ్యలక్ష్మి, తదితరులు పాల్్నానిరు.

గడుపల్్లలో జనసేన క్రియాశీల సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్:  చతూతూరు జిల్లు, కుప్పం, ఆదివారం ఉదయం 11 గంటలకు 
అధిషాటీనం ఆదేశాల మేరకు జనసేన పార్టీ చతూతూరు జిల్లు అధ్యక్షులు డా.హరిప్రస్ద్ 
మరియు కుప్పం నియోజకవర్ ఇంచారిజు డా.వెంకటరమణ పర్యవక్ణలో జిల్లు 
కార్యదరిశు కె.ర్మమూరితూ, జిల్లు సంయుకతూ కార్యదరుశులు వణు మనెప్ప ల 
ఆధ్వర్యంలో గుడుపలిలు మండల అధ్యక్షులు అమీర్ అధ్యక్తన గుడుపలిలు మండల 
కేంద్రంలోని పార్టీ ఆఫీస్ నందు క్రియాశీలక సభ్యత్వ వాలంటీరలుకు సనామానం 
మరియు కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమానికి మఖ్య అతిథులన 
మృతశుకార విభాగ ర్ష్ట్ర కార్యదరిశు వామనమూరితూ, నియోజకవర్ చరంజీవి యువత 
అధ్యక్షులు నవీన్, గుడుపలిలు మండల కమిటీ గణేష్, భాస్కర్, హంసగరి జాన్, జి 
మరుగేశ్, ర్మచంద్ర, జాకీర్, హిమాద్, ర్జేష్, శేఖర్, ప్రదీప్, మంజునాథ్, 
కుమరశ్, స్ర్యప్రకాష్, మరియు అరుణ్, అరవింద్ హాజరయా్యరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఘనంగా ముగిసిన జనసేన క్రియాశీలక సభయుతవాం కిట్ల పంపిణీ…
శతఘ్ని న్్యస్: పిఠాపురం: జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటలు పంపిణీ 
కార్యక్రమం మూడవ రోజు పిఠాపురంలో ఘనంగా జరిగంది. ఈ 
కార్యక్రమానికి నియోజకవర్ ఇంచారిజు శేషుకుమారి, జనసేన నాయకులు 
కడారి తమమాయ్య నాయుడు, జిల్లు నాయకులు, జనసైనికులు మరియు 
తదితరులు హాజరయా్యరు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ ఇనాచేరిజు శేషు 
కుమారి మాట్లుడుతూ.. పవన్ కళ్్యణ్ గెలుపే లక్్యంగా ప్రతి కార్యకరతూ 
గ్రామస్థియిలో నుంచే బలోపేతం చేయాలని స్చంచారు. అనంతరం 
జనసేన నాయకులు కడారి తమమాయ్య నాయుడు మాట్లుడుతూ… ఈ 
మూడు రోజుల కార్ర్యక్రమాలు విజయవంతం చేసినందుకు జనసైనికులకు 
కృతజ్ఞత్భినందనలు తెలియజేస్రు. అల్గే ప్రభ్త్వం జనసేనపై ఎంత 
కక్ స్ధింపు చర్యలు చేసినా.. ఎదురు నిలిచ జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ 

కళ్్యణ్ ను మఖ్యమంత్రిని చేసి తీరుత్మని తెలిపారు. అనంతరం జనసేన నాయకులంత్ కలిసి పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వం పందిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రశంస్పత్రంతో కూడిన కిటలును 
పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

కుప్పం జనసేన ఆధవారయుంలో క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: కుప్పం: జనసేన అధిషాటీనం ఆదేశాల మేరకు.. జనసేన పార్టీ 
చతూతూరు జిల్లు అధ్యక్షులు డా.హారి ప్రస్ద్ మరియు కుప్పం నియోజకవర్ ఇంచారిజు 
డా.వెంకటరమణ పర్యవక్ణలో.. జిల్లు కార్యదరిశు కె.ర్మమూరితూ, జిల్లు సంయుకతూ 
కార్యదరుశులు వణు మనెప్ప ఆధ్వర్యంలో.. కుప్పం మండల అధ్యక్షులు సుధాకర్ 
అధ్యక్తన.. కుప్పం టౌన్ సంఘంలో ఆదివారం క్రియాశీలక సభ్యత్వ వాలంటీరలుకు 
సనామానం మరియు కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగంది.
ఈ కార్యక్రమానికి నియోజకవర్ం సమన్వయకరతూ మంజునాథ్, కుప్పం నాయకులు 
బాల్జీ, అరవింద్, సతీశ్, వెంకట్, ర్జు, మూరితూ, గణేష్, బాబ్, భవాని ప్రస్ద్, 
సతీశ్, నియోజకవర్ చరంజీవి యువత అధ్యక్షులు నవీన్, మరియు శాంతిపురం 
నాయకులు అరుణ్ హాజరయా్యరు.

హందూపురంలో వైభవంగా క్రియాశీల సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్:  హిందూపురం నియోజకవర్ం, జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమం హిందూపురం 
నియోజకవర్ం లేపాక్లోని లేపాక్ మండల అధ్యక్షుడు బాల్జీ 
మరియు లోకేష్ ఆధ్వర్యంలో హిందూపురం నియోజకవర్ ఇంచార్జు 
ఆకుల ఉమేష్ అధ్యక్తన ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగంది. ఈ 
కార్యక్రమానికి మఖ్య అతిథిగా ర్ష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరిశు చలకం 
మధుస్దన్ రెడిడి పాల్్ని హిందూపురం నియోజకవర్ంలో 
క్రియాశీలక సభ్యత్్వలు చేయించన వాలంటీరలును ఘనంగా 

సనామానించ క్రియాశీలక సభ్యత్్వలు చేయించుకునని జనసైనికులకు కిటలును అందజేశారు.ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లు ప్రధాన కార్యదరిశు పతితూ చంద్రశేఖర్, జిల్లు కార్యదరిశు 
ఎల్.ఐ.సి రమణ, సంయుకతూ కార్యదరిశు కొలలుకుంట శేఖర్, హిందూపురం చలమతూతూరు మండల అధ్యక్షులు చక్రవరితూ, చనాని ప్రవీణ్, జిల్లు కార్యనిర్్వహక సభ్్యలు అగ్ శీన, 
నాగర్జు మరియు హిందూపురం, లేపాక్, చలమతూతూరు మండల్ల కమిటీ సభ్్యలు, జనసేన పార్టీ నాయకులు, కార్యకరతూలు తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఘనంగా రాయపాట అరుణ జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్్యస్: ఒంగోలు, జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర అధికార అరుణ ర్యపాట్ 
పుట్టీనరోజు సందర్ంగా ఒంగోలులోని జనసేన పార్టీ కార్్యలయంలో కేక్ 
కట్ చేయడం జరిగంది, మరియు కేశవర్జుకుంటలో భార్ కేక్ కట్ చేసి 
బాణాసంచా కాలచేడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రకాశం జిల్లు జనసేన పార్టీ 
సీనియర్ నాయకులు కందుకూరి బాబ్, ప్రకాశం జిల్లు జనసేన పార్టీ కార్యదరిశు 
చనపతి ర్ంబాబ్, ఒంగోలు నగర అధ్యక్షులు మలగా రమేష్, ప్రకాశం జిల్లు 
జనసేన పార్టీ కార్యదరిశు కళ్్యణ్ మత్్యల, ఒంగోలు నగర జనసేన పార్టీ 
ప్రధాన కార్యదరుశులు పలలు ప్రమీల, దండే అనిల్, వాసు కందుకూరి,సీనియర్ 
నాయకుర్లు కోస్రి శర్ష, ఒంగోలు నగర కార్యదరుశులు గోవింద్ కోమలి, 
నవీన్ పవర్, ఒంగోలు నగర సంయుకతూ కార్యదరుశులు నజీర్ భాష, ఆకుపాట్ ఉష, 
షేక్ సుభాని, తనీనిరు ఉష, 38వ డివిజన్ అధ్యక్షులు అల్ నార్యణ,3వ డివిజన్ 
అధ్యక్షుర్లు షేక్ మంత్జ్, 42వ డివిజన్ అధ్యక్షులు శ్రీనివాస్ పెరనిమిటటీ, 
28వ డివిజన్ అధ్యక్షులు కోట సుధీర్ బాబ్ మరియు వీర మహిళలు నాగేంద్రం, 
కళ్్యణి, జనసేన నాయకులు కంకట సురష్, మేడిశెట్టీ సుబా్ర్వు, చెనుని నరష్, 
భూపతి రమేష్, గణేష్, శాలు, శ్రీను, వినయ్, నవీన్, పులలుంశెట్టీ పవన్, వెంకట్ష్ 
గోపిశెట్టీ, స్యి, అంజి నాయుడు, సునీల్, తదితరులు పాల్్నానిరు.
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https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జన సైనికులకు కండంత భరోస క్రియాశీలక సభయుతవాం: రేఖ గౌడ్
శతఘ్ని న్్యస్: ఎమిమాగన్రు పటటీణంలోని స్థినిక జనసేన పార్టీ 
కార్్యలయం నందు ఎమిమాగన్రు నియోజకవర్ం ఇంచార్జు రఖ గౌడ్ 
జనసేన కార్యకరతూలకు క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటలును పంపిణి చేశారు. 
ఈ సందర్ంగా రఖ గౌడ్ మాట్లుడుతూ.. చెపు్పకోవడానికి ప్ంతీయ 
మరియు జాతీయ పార్టీలు ఎనిని ఉనని కార్యకరతూలని కేవలం ఒక ఓట 
బా్యంకుగా చూసుతూనానిరని.. దీనికి భిననింగా కార్యకరతూలిని సంత కుటంబ 
సభ్్యలుగా భావించ.. ఐదులక్ విలువగల ఇన్్సరెన్్స ప్రతి ఒక్క 
జనసైనికుడికి చేయించన ఘనత జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ గారిది అని 
కొనియాడారు. నేట్ సమాజానికి పవన్ కళ్్యణ్ ల్ంట్ నాయకుడు 
అవసరం ఎంతో ఉందని.. ఏ పదవి లేకునాని కార్యకరతూలకు, కౌలు 
రైత్లకు అండగా నిలిచన చరిత్ర పవన్ కళ్్యణ్ గారిది అని గురుతూ చేశారు. 
ర్ష్ట్ర ప్రజలు ఇప్పట్కైనా మేలుకొని మచచేలేని నాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ 
గారిని ర్బోయే ఎనినికలోలు గెలిపించ.. ప్రజా ప్రభ్త్వంలో భాగస్్వమలు 
కావాలని పిలుపునిచాచేరు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధికార ప్రతినిధి 
ర్హుల్ స్గర్, ర్ష్ట్ర చేనేత వికాస్ ర్ష్ట్ర కార్యదరిశు రవి ప్రకాష్, కరణం 
రవి, షబీర్, రమేష్, మరళి, రషీద్, శేఖర్, నరసింహులు, తదితరులు 
పాల్్నానిరు.

సభయుతవా నమోదు, పార్టీ బలోపేతమే మ లక్ష్ం: తిరుపతి జనసేన
*జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వం నమోదు చేసిన వారిని సనామానించ, ఇన్్సరెన్్స కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమం..
శతఘ్ని న్్యస్ : ప్రధాన ప్రతిపక్ంగా ర్ష్ట్రంలో పాలక పార్టీ దోపిడిని ప్రశనిస్తూ.. నేట్ 
అర్చక పాలనలో ప్రతి రోజూ నరకం అనుభవిసుతూనని.. ఓటరులు ఎపు్పడెపు్పడు అసెంబీలు 
ఎనినికలు వస్తూయా .. జనసేన పార్టీని గెలిపించుకొవాలనుకునే వారు పార్టీ సభ్యత్వం 
తీసుకుని తదా్వర్ ఇన్్సరెన్్స పంది.. జనసేన పార్టీకి మరింత బల్నిని అందించడం 
పటలు… జనసేన పార్టీ నేతలు జిల్లు అధ్యక్షులు డాకటీర్ హరిప్రస్ద్, తిరుపతి అసెంబీలు ఇనాచేర్జు 
కిరణ్ ర్యల్, పటటీణ అధ్యక్షుడు ర్జా రెడిడి తదితరులు ఆదివారం ఓ ప్రైవట్ హోటలోలు 
ఆశాభావం వ్యకతూం చేశారు. ఈ సందర్ంగా సభ్యత్వ చేసిన కృష్ణయ్య, పగడాలు మరళి, 
బాబిజు, హమకుమార్, సుమన్ బాబ్, కొండర్జు మోహన్, ఆనంద్, పారు్ధ, వనజ, కీరతూన, 
కిషోర్ హమంత్ తదితరులకు సనామాన కార్యక్రమానిని నిర్వహించ.. సభ్యత్వం నమోదు 
చేసుకునని జనసేన పార్టీ సభ్్యలకు.. ఇన్్సరెన్్స కిటలును అందిస్తూ.. వీరు మాట్లుడారు… 
ర్ష్ట్ర పాలకులపై సమర్నికి తమ జనసేనాని సననిద్ధమయా్యరని కొనియాడారు.. త్వరలో 
బసు్స యాత్రను మన తిరుపతి నుంచ మొదలుపెట్టీ .. ఆరు నెలల పాట ర్ష్ట్రం మొతతూం 
పర్యట్ంచ, జనాల కషాటీలను తెలుసుకుని, అధ్యయనం చేసి.. ప్రజా సమస్యల స్ధనకై పోర్టం చేస్తూరని తెలిపారు.. నెక్్సట్ 2024లో ర్నుననిది జనసేన పార్టీ నేనని ఆనాట్నుండి ర్ష్ట్ర 
ప్రజలకు అనిని మంచ రోజులే ననానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర నాయకులు, జిల్లు నాయకులు పటటీణ నాయకులు, జనసైనికులు, వీర మహిళలు, తదితరులు పాల్్నానిరు.

న్ర్పలలో జనసేన క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: నార్పల, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవణ్ కళ్్యణ్ ఆదేశాలమేరకు క్రియాశీలక 
కిటలును పంపిణీలో భాగంగా ఆదివారం నార్పల జనసేన కార్యకరతూలకు క్రియాశీలక సభ్యత్వం 
కిటలును పంపిణి చేయడం జరిగంది. కార్యకరతూలకు ప్రమాద సమయంలో అండగా ఉండే 
విధంగా రుపందించన సభ్యత్వం కిటలును పంపిణీ చేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగంది.

కళ్యుణదుర్ం నియోజకవర్ంలో జనసేన క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్్యస్: అనంతపురం జిల్లు, కళ్్యణదుర్ం నియోజకవర్ంలో.. 
బ్రహమాసమద్రం, సెటూటీరు, కుందురి్ప, కంబదూరు మండల్లలో జనసేన 
పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల ప్రకారం మరియు జనసేన పార్టీ 
అనంతపురం జిల్లు అధ్యక్షులు ట్.సి.వరుణ్ స్చనలతో.. మఖ్య అతిథులు 

అనంతపురం జిల్లు జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదరుశులు నాగేంద్ర, జిల్లు కార్యదరిశు లక్ష్మీనరసయ్య, జిల్లు సంయుకతూ కార్యదరుశులు బాల్యం ర్జేష్, ర్పాతూడు ఇంచార్జు స్కే పవన్ కుమార్ 
చేత్ల మీదుగా జనసేన పార్టీ కార్యకరతూలకు, నాయకులకు, 5 లక్ల రూపాయల బీమాతో కూడిన క్రియాశీలక సభ్యత్వం యొక్క కిటలును అందించడం జరిగంది… ఈ సమావశంలో మఖ్య 
అతిథులు జనసేన పార్టీ జిల్లు ప్రధాన కార్యదరుశులు నాగేంద్ర మాట్లుడుతూ.. 2024 లో పవన్ కళ్్యణ్ గారిని మఖ్యమంత్రిని చేయడమే లక్్యమని ప్రసంగంచారు. ఈ సమావశాలలో 
మండల అధ్యక్షులు మరియు మండల కమిటీ నాయకులు, క్రియాశీలక సభ్్యలు, జన సైనికులు పాల్్నడం జరిగంది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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సింగనమల జనసేన ఆధవారయుంలో జనసేన క్రియాశీలక కారయుకర్తలకు కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: సింగనమల: జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వం 
నమోదు చేసుకుననివారికి ఆదివారం మండల కేంద్రం లోని 
వాలీమాకి దేవాలయం కమూ్యనిటీ హాల్ లో ఘనంగా సభ్యత్వ 
కిటలు పంపిణి కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగంది. మండల 
కనీ్వనర్ గంజికుంట ర్మకృష్ణ అధ్యక్తన.. ఈ కార్యక్రమానికి 
మఖ్య అతిథులుగా జనసేన పార్టీ జిల్లు ఉపాధ్యక్షుడు ల్యర్ 
కుంట్మది్ద జయర్ం రెడిడి హాజరయా్యరు. ఈ సందర్ంగా 
జిల్లు ఉపాధ్యక్షుడు జయర్ం రెడిడి మాట్లుడుతూ.. గ్రామాల 
అభివృది్ధ చెందాలంట్ యువతలో ప్రశనించే తత్వం ర్వాలని.. 
అపు్పడే అవినీతి జరగకుండా పారదరశుకంగా అభివృది్ధ పనులు 

సక్రమంగా జరుగుత్యని తెలిపారు. నేట్ వ్యవసథి మారు్ప కోసం జరుగుత్నని ఉద్యమాలు యువతరమే ప్రధానంగా తమ గళం వినిపిసోతూందని గురుతూ చేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ సింగనమల 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ అభివృది్ధ కోసం పాటపడాలనానిరు. పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆశయాలను.. జనసేన పార్టీ సిదా్ధంత్లను ప్రతి ఒక్క క్రియాశీలక సభ్్యడు ఇంట్ ఇంట్కి తీసుకెళిలు 
పార్టీని సింగనమల నియోజకవర్ంలో బలపరచాలని కోర్రు. జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ంలో గెలుపే లక్్యంగా ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంత్ కృషి చేయాలనానిరు. మండల అధ్యక్షుడు 
గంజికుంట ర్మకృష్ణ మాట్లుడుతూ.. జనసేన పార్టీ కోసం నిరంతరం శ్రమించే జన సైనికులకు వీర మహిళకు కుటంబంగా భావించ వారి యోగక్షేమాలు ఆకాంక్ంచ జనసేన శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు చేపట్టీన మహా సంకల్పం క్రియాశీలక సభ్యత్వం అని అనానిరు. జనసేన పార్టీలో సభ్యత్వం తీసుకునని వారిలో ఎవరైనా ప్రమాదవశాత్తూ ప్రమాదంలో మృతి చెందిన 
వారికి ఐదు లక్ల ప్రమాద బీమా వరితూసుతూంది అనానిరు. దేశంలో మొటటీమొదట్ స్రిగా కార్యకరతూల సంక్షేమం కోసం ప్రమాద బీమాను అందించన ఏకైక పార్టీ జనసేన పార్టీ మాత్రమే అని, 
ర్జకీయం కేవలం డబ్్నని వారు మాత్రమే చేయగలరు అనే స్థియి నుండి స్మాన్య వ్యకుతూలతో ర్జకీయాలు చేయించగల సత్తూ ఒక పవన్ కళ్్యణ్ గారి కి మాత్రమే ఉందని అల్ంట్ 
నాయకుని మనం 2024లో మఖ్యమంత్రిగా చేసుకోలేకపోత్ ఈ ర్ష్ట్రం మరింత దౌర్్గ్య సిథితిలో కి వెళ్త్ందని.. ర్షా్రానిని అపు్పల ఊబి నుండి ఏ విధంగా పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
బయట్కి తీసుకు ర్గలరు అని పూరితూ వివర్లు క్రియాశీలక సభ్్యలకు అందించన కిటలులో సమాచారం ఉందని, ఈ సమాచార్నిని ప్రతి ఒక్కరూ ప్రజలోలుకి తీసుకెళ్లులని ఆయన కోర్రు. 
సీనియర్ నాయకుల్ భాస్కర్, ప్రవీణ్ లు మాట్లుడుతూ.. నియోజక వర్ం లోనే ఎకు్కవ క్రియాశీలక సభ్యత్్వలు నమోదు చేసిన ఘనత నార్పల మండల జనసైనికులకే దకు్కత్ందని.. 
సహకరించన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియచేస్రు. క్రియాశీలక సభ్యత్వం నమోదు చేసిన వాలంటీరులు కలువాయి విశ్వనాధ్ రెడిడి, గంజికుంట ర్మకృష్ణ, పననితోట ర్మయ్య 
లకు పార్టీ జండా కపి్ప.. ప్రశంస్పత్రం అందించ ఘనంగా సత్కరించడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో ర్యలసీమ మహిళ్ కమిటీ సభ్్యర్లు పసుపులేట్ పదామావతి, జిల్లు అధికార 
ప్రతినిధి మరళి కృష్ణ, కార్యదరిశు చంద్ర, జిల్లు సంయుకతూ కార్యదరుశులు జయమమా, పురుషోతతూం రెడిడి, మండల సీనియర్ నాయకులు త్పాకుల భాస్కర్, కలువాయి విశ్వనాథ్ రెడిడి, కొండిశెట్టీ 
ప్రవీణ్ కుమార్ ర్మయ్య, శవయ్య, పృది్వ, లోకేష్, ర్జు, చెననిమమా, త్జలక్ష్మి, సురష్, నజీర్ పెద్ద సంఖ్యలో కార్యకరతూలు, వీర మహిళలు, పవన్ కళ్్యణ్ గారి అభిమానులు పాల్్నానిరు.

మండపాక దురా్ప్రసద్ కు ఘన సన్్మనం
శతఘ్ని న్్యస్: కాకినాడ: క్రియాశీల కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా 21వ వార్డి ఇనాచేర్జు మండపాక 
దుర్్ప్రస్ద్ ని కార్యక్రమానికి మఖ్య అతిధులుగా విచేచేసిన పీఏసీ సభ్్యలు మత్తూ శశధర్, సిటీ అధ్యక్షులు 
సంగశెట్టీ అశోక్, ర్ష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరిశు వాసిరెడిడి శవ ఘనంగా సనామానించడం జరిగంది.

అరకులో జనసేన క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: అల్లురి సీత్ర్మర్జు జిల్లు అరకు నియోజకవర్ం డుంబ్రిగుడ 
మండలం కోర్యి పంచాయితీ బందుగుడా గ్రామంలో జన సేన పార్టీ అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ ప్రవశ పెట్టీన 5 లక్ల బీమా పథకం దా్వర్ ప్రతి యొక్క జనసైనిక 
కుటంబాలకు అండగా ఉంటందని వివరించ డంబ్రిగుడా మండల అధ్యక్షులు 
కొనెనిడి చనానిర్వు ఆధ్వర్యంలో క్రియాశీలక సభ్్యలకు కిటలు పంపిణీ చేయడం 
జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో పారలుమంట్ వరి్కంగ్ కమిటీ కొనేనిడీ లక్ష్మణ ర్వు 
మరియు పారలుమంట్ అధికార ప్రతినిధి మాదల శ్రీర్మలు, నియోజకవర్ 
నాయకులు బంగరు ర్మదాసు, నియోజకవర్ నాయకులు సంతోష్ సింగ్, 
సోబోయి ర్జు, కీలోలు ర్జ్ భరత్, అలలుంగ ర్మకృష్ణ పాల్్నానిరు.

భైరవపట్నం గ్రామ వేదికగా జనసేన క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
ఘనంగా జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాలతో, కృషా్ణజిల్లు అధ్యక్షులు బండ్రెడిడి ర్మకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో క్రియాశీలక కార్యకరతూల ప్రమాద బీమా కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమం.

శతఘ్ని న్్యస్: ఉమమాడి కృషా్ణజిల్లు, కైకల్రు నియోజకవర్ం, జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వర్యంలో భైరవపటనిం గ్రామ వదికగా జరిగన జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ మరియు క్రియాశీలక కార్యకరతూల ప్రమాద భీమా కిటలు పంపిణీ 
కార్యక్రమం ప్రంభించారు. మదినేపలిలు మండల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు 
వీరంకి వెంకట్శ్వరర్వు, కృషా్ణ జిల్లు సంయుకతూ కార్యదరిశు వల్్పరి 
నానాజీ, ఉపాధ్యక్షులు, ప్రధాన కార్యదరుశులు, కార్యదరుశులు మరియు 
సంయుకతూ కార్యదరుశుల ఆధ్వర్యంలో సమావశం ఘనంగా నిర్వహించారు. 
ఈ కార్యక్రమనికి మఖ్య అతిధులుగా కృషా్ణజిల్లు జనసేన పార్టీ ప్రధాన 
కార్యదరిశు సిరిపురపు ర్జబాబ్, జిల్లు కార్యదరిశు సి ఏ బి.వి ర్వు, కృషా్ణ జిల్లు 
ప్రోగ్రామింగ్ కమిటీ మంబెర్ చెననింశెట్టీ చక్రపాణి, కైకల్రు నియోజకవర్ 
నాయకులు నలలుగోపుల చలపతి, కొలులు బాబీ, జనసేన పార్టీ వీర మహిళ 
తోట లక్ష్మీ, మోట్పలిలు హనుమాన్ ప్రస్ద్, నాలుగు మండల్ల అధ్యక్షులు, 
నాయకులు, భార్ ఎత్తూన జనసేనపార్టీ కార్యకరతూలు పాల్్నానిరు.

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

హైదరాబాద్ లో జనసేన క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: హైదర్బాద్, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల 
మేరకు ర్ష్ట్ర నాయకుల స్చనలతో గ్రేటర్ హైదర్బాద్ లో కూకట్పలిలు 
నియోజకవర్ంలో గ్రావిట్ హోటల్ లో క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలు పంపిణీ 
కార్యక్రమం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమానికి గ్రేటర్ హైదర్బాద్ అధ్యక్షులు 
ర్ధారం ర్జలింగం మఖ్య అతి్ధగా విచేచేస్రు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా 
అత్యధిక క్రియాశీలక సభ్యత్్వలు చేసినందుకు త్మమాల మోహన్ కుమార్ 
ని ప్రత్్యకంగా సనామానించడం జరిగనది. ఈ కార్యక్రమంలో కూకట్ పలిలు 
నియోజకవర్్ంలో క్రియాశీలక సభ్్యలకు సభ్యత్వ కిటలును వాలంటీరలు చేత్ల 
మీదుగా క్రియాశీలక సభ్్యలకి పంపిణీ చేయడం జరిగనది. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నడం 
జరిగంది.

తెలంగాణలో రాబోయే ఎని్నకలో్ల జనసేన పార్టీ పోటీకి సిద్ధం
 *క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలు పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: నిరమాల్ జిల్లు కేంద్రంలో జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ తెలంగాణ ర్ష్ట్ర ఇంఛారిజు శంకర్ 
గౌడ్, ఉమమాడి ఆదిల్బాద్ జిల్లు ఇంఛారిజు సైదాల శ్రీనివాస్ ల ఆదేశాల మేరకు పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
కిటలు పంపిణీ ర్ష్ట్ర వా్యపతూంగా ఈ నెల 10, 11, 12 త్దీలలో పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగంది. 
ఈ సందర్ంగా నిరమాల్ జిల్లు కేంద్రంలోని నియోజకవర్ సభ్్యలకి జనసేన పార్టీ ఉమమాడి ఆదిల్బాద్ జిల్లు 
ఉపాధ్యక్షులు సుంకెట మహష్ బాబ్ కిటలును పంపిణీ చేశారు. వారు మాట్లుడుతూ రెండు తెలుగు ర్షా్రాలోలు 
ప్రజల కోసం, జనసైనికుల కోసం దేశంలో ఏ పార్టీలో లేని విధంగా సభ్యత్వం పందిన ప్రతి ఒక్కరికీ 5 లక్ల 
ప్రమాద బీమా సౌకర్యం కలి్పంచన మహోననిత వ్యకితూ పవన్ కళ్్యణ్ అదే కాకుండ పంటలు పండక ఆతమాహత్యలు 
చేసుకునని రైత్ల కోసం, 3 కోటలు రూపాయలు ఇచాచేరు. కౌలు రైత్ల ప్రతి కుటంబాలకు ఒక లక్ రూపాయలు 
తన స్వంత డబ్్లు ఇచచేన గొప్ప త్్యగ మూరితూ అదే విధంగా తెలంగాణలో ఉమమాడి నల్్ండ జిల్లులో ఇద్దరు 
ప్రమాదవశాత్తూ మరణిసేతూ మా అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ స్వయంగా వారి ఇంట్కి వెళి్ళ కుటంబాలను కలిసి పర్మరిశుంచ 5లక్ల చెకు్కను అందజేయడం జరిగంది. తెలంగాణలో ర్బోయే 
ఎనినికలోలు సర్పంచ్, ఎంపిట్సి, జడీ్పట్సి, ఎమమాలే్య, ఎంపి పదవుల కోసం పోటీ చేయడానికి సిద్దంగా ఉనానిం. ప్రతి నియోజకవర్ంలో 5 వల ఓటలును ప్రభావితం చేయగల శకితూ స్మర్థి్యలు 
కలిగన పార్టీగా భవిష్యత్ లో కార్్యచరణ రూపందించ ప్రజలోలుకి వెళ్ళడానికి జన సైనికులు సిద్దంగా ఉనానిరని తెలియచేసుతూనానిమని అనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో జింక హర్ష్, కోమట్ 
ర్జు, షేక్ ఇమ్రాన్, శషి, బి.ర్జు, సవిన్, శవ చరణ్ గౌడ్ తదితర జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

నిడదవోలులో జనసేన క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్:  నిడదవోలు నియోజకవర్ం, పెరవలి మండలం, 
పెరవలి గ్రామంలో శ్రీ అయ్యప్పస్్వమి దీక్షా మందిరమలో జనసేన 
పార్టీ మండలమీట్గ్ మరియు జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వం 
కిటటీలు సభ్యత్వం చేసిన సభ్యలను సరిటీఫికేట్ మరియు శాలువాలతో 
సనామానిండమైనది. ఈ కార్యక్రమంలో మఖ్య అతిథిగా తణుకు ఇనాచేర్జు 
విడివాడ ర్మచంద్రర్వు మరియు ర్ష్ట్ర జనసేన పార్టీ అధికార 
ప్రతినిధి శ్రీమతి ర్యపాట్ అరుణ, విశషటీ అతిథి ర్ష్ట్ర పార్టీ కార్యదరిశు 
శ్రీమతి మత్్యల ప్రియ సౌజన్య మరియు నిడదవోలు నియోజకవర్ం 

జిల్లు కార్యవర్ం త్ల చనబాబ్, కాకరలు నాని, సదా వెంకట్, ఎంపిట్సిలు కోట్పలిలు మరళి, గూడాల రంగా, ఆకుల సుబా్ర్వు, కోల్ సీతయ్యనాయుడు మరియు వివిధ గ్రామాల 
జనసైనికులు పిపి్పర రవి, సంగీతం నాగు, బసవా గణపతి, మూరితూ యమన కాశ తదితరులు పాల్్నానిరు.

గంపాలగూడంలో ఘనంగా జనసేన క్రియాశిలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్:  కృషా్ణజిల్లు తిరువూరు నియోజకవర్ం 
గంపాలగూడెం మండలంలో ఘనంగా ప్రంభమైన జనసేన 
పార్టీ సభ్యత్వ కిటలు పంపిణీ ఆదివారం ఉదయం 9 గంటలకు 
గంపాలగూడెం మండలంలోని గంపాలగూడెం గ్రామంలో 
గంపాలగూడెం మండల అధ్యక్షులు వెంకట కృష్ణ మరియు 
మండల కార్యవర్ం ఆధ్వర్యంలో జనసేన పార్టీ సభ్యత్వ కిటలు 
పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమానికి మఖ్య 
అతిథులుగా విచేచేసిన ఉమమాడి కృషా్ణజిల్లు పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు 
బలియశెట్టీ శ్రీకాంత్, జిల్లు కార్యదరిశు మానాబోలు 
శ్రీనివాసర్వు చేత్ల మీదగా వీరిని సత్కరించడం మరియు 
సభ్యత్వ కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా 
వీరు పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను, పార్టీ విధివిధానాలను 
జనసైనికులకు తెలియపరిచారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
గంపలగూడెం మండలం పార్టీ అధ్యక్షులు చంతలపాట్ వెంకట 
కృషా్ణర్వు, తిరువూరు నియోజకవర్ం నాయకులు పగడాల 
లక్ష్మణ ర్వు, ఉయూ్యరు జయ ప్రకాష్, పసుపులేట్ రవీంద్ర, 

గాదేవారిగూడెం జనసేనపార్టీ సర్పంచ్ చనని శ్రీనివాసర్వు మండలం కార్యవర్ం ర్మకృష్ణ, బాలకృష్ణ, కృష్ణ, రవి, మాధవర్వు మరియు జనసేనపార్టీ కార్యకరతూలు 
నాయకులు పాల్్నానిరు.

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

పితాని ఆధవారయుంలో జనసేనలో చేరికలు మరియు క్రియాశీల సభయుతవా 
కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్్యస్: కోనసీమ జిల్లు, ర్ష్ట్ర ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ సభ్్యలు 
మరియు మమిమాడివరం నియోజకవర్ ఇనాచేర్జు పిత్ని బాలకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో 
మమిమాడివరం నియోజవర్ం ఐ.పోలవరం మండలం గుతితూనదీవి మరియు జి. 
వమవరం గ్రామంలో ఏర్్పట చేసిన క్రియాశీలక కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమంలో 
వైయస్్సర్ పార్టీ మరియు తెలుగుదేశం పార్టీ నుండి అత్యంత మఖ్యమైన 
నాయకులు మది్దశెట్టీ పురుషోతతూం ఆధ్వర్యంలో పిత్ని బాలకృష్ణ సమక్ంలో 
పడాల నరసింహమూరితూ, నిమమాకాయల సతితూబాబ్, స్ధనాల భాస్కరర్వు, 
స్ధనాల పెద్ద నాని, లంకలపలిలు ర్ంబాబ్, కర్రీ చంద్రశేఖర్ వీరితో పాట 
సుమారు 100 మంది జనసేన పార్టీలో చేరడం జరిగంది. వీరికి పిత్ని 

బాలకృష్ణ జనసేన పార్టీ కండువా కపి్ప స్దరంగా ఆహా్వనించడం జరిగంది. అనంతరం క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలును పంపిణీ చేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో 
మండల అధ్యక్షులు మది్దశెట్టీ పురుషోతతూం, గోదశ పుండర్ష్, జిల్లు సంయుకతూ కార్యదరిశు త్ళ్లురి ప్రస్ద్, లంకినిపలిలు జమిమా, గడిడి రతనిశ్రీ, బంత్ కనకార్వు, మలిలుపుడి 
ర్జ, కొపి్పశెట్టీ గణేష్, గంజ శ్రీను, దూడల స్్వమి, అడపా స్యి, ఎలమంచలి బాలర్జు, సవరపు వెంకట్, దేవి ర్ంబాబ్, జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్నానిరు.

బనగానపల్్లలో జనసేన క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: నందా్యల జిల్లు, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు 
బనగానపలెలు పటటీణంలో ఆదివారం జనసేన నాయకుడు భాస్కర్ ఆధ్వర్యంలో జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా భాస్కర్ 
మాట్లుడుతూ క్రియాశీలక సభ్యత్వం తీసుకునని వారికి ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం జరిగనపు్పడు 
ఐదు లక్ల రూపాయల బీమా అందజేయడం జరుగుత్ందని కార్యకరతూల సంక్షేమం దృషిటీలో 
పెటటీకొని పవన్ కళ్్యణ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకునానిరని అనానిరు. జనసేన పార్టీ స్మాన్య ప్రజల 
పార్టీ అని ఎనినికలకు కార్యకరతూలు సిద్ధంగా ఉండాలని దసర్ నుంచ జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ చేపటటీనునని యాత్రను విజయవంతం చేయాలని ర్నునని 2024 ఎనినికలకు సంబంధించ 
ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయడం జరిగందనానిరు. ఇటీవల జరిగన సర్వలో ర్ష్ట్రంలో 70శాతం మంది 
ప్రజలు జగన్మాహన్ రెడిడి ప్రభ్త్్వనికి వ్యతిరకంగా ఓట వయడానికి సిద్ధంగా ఉననిటలు ఫలిత్లు 
తెలుపుత్నానియని అనానిరు. ర్ష్ట్రంలో సంక్షేమ పథకాలు అతి కొది్దమందికే అందుత్నానియనానిరు. పండించన పంటలకు గటటీబాట ధరలు లేక రైత్లు అపు్పల పాల ఆతమాహత్యలు 
చేసుకుంటనానిరని అనానిరు. పవన్ కళ్్యణ్ రైత్ భరోస్ యాత్ర చేస్తూ చనిపోయిన కౌలు రైత్ కుటంబాలకు లక్ రూపాయలు ఆరిథికంగా సహాయం చేస్తూ అండగా ఉనానిడని ర్ష్ట్రంలో 
ఉనని నిరుదో్యగులు రైత్లు ఉదో్యగసుతూల చూపు ఇపు్పడు పవన్ కళ్్యణ్ వైపు ఉందని కచచేతంగా 2024లో సీఎం అవ్వడం తథ్యమని అనానిరు. నాయకులు పతితూ సురష్ మాట్లుడుతూ జన 
సైనికులకు అండగా ఉంట్మని అకోటీబర్ లో పవన్ కళ్్యణ్ చేపటటీబోయే యాత్రతో ర్ష్ట్రంలో ర్జకీయ మారు్పలు జరగడం తధ్యమని ఆకాశాననింట్న ధరలతో ప్రజలు ఇబ్ందులు 
పడుత్నానిరని వారు ఇపు్పడు కొతతూ నాయకత్వం వైపు చూసుతూనానిరని అనానిరు. నాయకులు గుర్రప్ప, పెద్దయ్య, పృధి్వ, అజిత్ రెడిడిలు మాట్లుడుతూ స్థినిక ఎనినికలలో పోటీ చేసి గ్రామ 
స్థియి నుండి జనసేన పార్టీని బలోపేతం దిశగా అడుగులు వయాలని దానికి యువకులంత్ సిద్ధం కావాలని మందసుతూ ఎనినికలు ఎపు్పడు వచచేనా జనసైనికులు సిద్ధంగా ఉండాలని 
వారికి పార్టీ అనిని రకాలుగా అండగా ఉంటందని పోటీ చేయడం ర్జా్యంగం ఇచచేన హకు్క అని ప్రతి ఒక్క పౌరుడు ప్రశనించే గుణం నేరుచేకోవాలని వారికి ర్వాలి్సన హకు్కల పై 
పోర్డే తత్వం అలవరుచేకోవాలని ర్బోయే రోజులోలు జనసేన పార్టీ బలోపేతం దిశగా ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాలని అనానిరు. ఈ సందర్ంగా నియోజకవర్ంలో ఎకు్కవ సభ్యత్్వలు 
నమోదు చేసిన మహబూబ్, ఖాసీం, కృష్ణబాబ్లను శాలువాలతో సత్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పూల విక్రమ్, జనార్ధన్, ఓబ్లేసు, కుల్లుయి, ర్మ, అభిల్ష్, కిటటీ, సురంద్ర, 
అరుణ్ సౌందర్జు, సందీప్, కార్తూక్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

విశాఖ తూరు్ప జనసేన ఆధవారయుంలో ఘనంగా సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్:  విశాఖ తూరు్ప నియోజకవర్ం, ఆదివారం ఉదయం విశాఖ తూరు్ప 
నియోజకవర్ంలో జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశానుస్రం క్రియాశీలక 
సభ్యత్వం కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమానిని చాల్ ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగంది. ఈ 
కార్యక్రమానికి మఖ్య అతిథులుగా జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర పిఏసి సభ్్యలు చేగొండి స్ర్య 
ప్రకాష్, జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర కార్యదరిశు శ్రీమతి ఘంటస్ల వెంకట లక్ష్మి, జనసేన పార్టీ 
ర్ష్ట్ర ప్రోగ్రాం కమిటీ జనరల్ సెక్రెటర్ ఎం. నాని, జనసేన పార్టీ జివిఎంసి 22వ వారుడి 
కార్్పరటర్ మూరితూ యాదవ్ మరియు జనసేన పార్టీ ఉతతూర్ంధ్ర వీర మహిళ ఇంచార్జు 
స్రిని దేవి, నాగలక్ష్మి మఖ్య అతిథులుగా ఉండి వారి చేత్ల మీదుగా క్రియాశీలక 
సభ్్యలకు సభ్యత్వ కిటలును పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి విచేచేసి విజయవంతం 
చేసిన జనసేన పార్టీ నాయకులకు, వీర మహిళలకు, జనసైనికులకు మరియు 
క్రియాశీలక సభ్్యలకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

సూరాయుపేటలో క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్ ఉమమాడి నల్్ండ జిల్లు ఇంచార్జు మేకల సతీష్ రెడిడి ఆదేశాల మేరకు నల్్ండ జిల్లు యువజన 
విభాగం అధ్యక్షుడు ర్మగరి శవ స్యి ఆధ్వర్యంలో స్ర్్యపేట నియోజకవర్ంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వం 
తీసుకునని క్రియాశీలక సభ్్యలకు 5లక్ల ఇన్్సరెన్్స బీమా పత్రాలను అందజేయడం జరిగనది. ఈ 
కార్యక్రమంలో నల్్ండ జిల్లు విదా్యరిథి విభాగం కోఆరిడినేటర్ నెమమాది వెంకట్ష్ మరియు శంకర్, శంకర్ 
నాయక్, సఫీన్, గుడిసె గౌతమ్, తీగల శ్రవణ్, ఆకాష్ జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

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

ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జనసేన ఆధవారయుంలో సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: ఉమమాడి ఆదిల్బాద్ జిల్లు, 
చెన్నిరు నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ తెలంగాణ 
ర్ష్ట్ర శాఖ తీసుకునని నిర్ణయంలో భాగంగా జనసేన 
పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు బంగున్రి మహందర్ 
రెడిడి, జనసేన పార్టీ తెలంగాణ ర్ష్ట్ర ఇంచార్జు 
నేమూరి శంకర్ గౌడ్ ల ఆదేశాల మేరకు ఉమమాడి 
ఆదిల్బాద్ జిల్లు జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు తనీనిరు 
మధుకర్, జిల్లు ఆర్నైజింగ్ సెక్రటర్ మాయ రమేష్, 
యువజన విభాగం ఉపాధ్యక్షులు పిటటీల సుధాకర్ 

ల ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం రోజున చెన్నిరు నియోజకవర్మ మందమర్రిలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగంది. 
ప్రతి కార్యకరతూని కుటంబ సభ్్యలుగా భావించ వారికి నేనునానినంటూ భరోస్ కలి్పసుతూనని మా అధ్యక్షులు కి ప్రత్్యక అభినందనలు తెలియజేస్తూ అల్గే ప్రతి క్రియాశీలక 
సభ్్యలు పార్టీకి బలోపేతం దిశగా పని చేసి గ్రామస్థియిలో జనసేన పార్టీ యొక్క సిదా్ధంత్లు తెలియజేసి పార్టీ బలోపేత్నికి కృషి చేయాలనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో 
ఉమమాడి ఆదిల్బాద్ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు తనీనిరు మదుకర్, జిల్లు ఆర్నైజింగ్ నాయకులు నలలుతిగల మహష్, జిల్లు యువజన విభాగం ప్రధాన కార్యదరిశు విషు్ణ, 
నాయకులు ల్బ్ సంతోష్, ఇప్పవెంకట్ష్, సతీశ్, నరష్ మర్రి ఐలయ్య, శవ ప్రస్ద్, సీను, కిరణ్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

రాపా్తడులో జనసేన క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: ర్పాతూడు నియోజకవర్ం చెనె్నికొతతూపలిలు మండలం, బసంపలిలు గ్రామమ ఆంజనేయ స్్వమి 
దేవాలయం నందు జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమం మూడవ రోజు ఘనంగా 
నిర్వహిచడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో ర్పాతూడు ఇంచార్జు స్కే పవన్ కుమార్ మరియు చెనె్నికొతతూపలిలు మండల 
అధ్యక్షులు ఇట్కోట్ క్ంతి కుమార్ మఖ్యమైన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసేన కార్యకరతూలు 
పాల్్నానిరు.

వేంపెంట గ్రామంలో జనసేన సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: నందా్యల జిల్లు, నందికొటూ్కరు నియోజకవర్ం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆదేశానుస్రం, ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్ర వా్యపతూంగా జనసేన పార్టీలో క్రియాశీలక సభ్యత్వం తీసుకునని 
వారందరికీ, 10, 11, 12 వ త్దీలలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వం నమోదు చేసుకునని 
వారందరికీ కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగనది. నందా్యల జిల్లు నందికొటూ్కరు నియోజకవర్ం 
పామలపాడు మండలం వంపెంట గ్రామంలో జనసేన సర్పంచ్ అభ్యరిథి శ్రీమతి మొలక నాగమణి, 
జనసేన పార్టీ నాయకులు మొలక శేషు ఆధ్వర్యంలో, క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటలు పంపిణీ 
కార్యక్రమం జరిగనది, ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ వీర మహిళలు, జనసేన పార్టీవంపెంట 
యూత్, శ్రీశైలం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు శాలు బాషా తదితరులు పాల్్నానిరు.

క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ చేసిన 
వబ్బిన శ్రీకాంత్

శతఘ్ని న్్యస్: పెందురితూ నియోజకవర్ం, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
పిలుపుమేరకు నరవ గ్రామం, 88 వార్డి, పెందురితూ నియోజకవర్ం క్రియాశీలక సభ్యత్వం 
తీసుకునని కార్యకరతూల ఇంట్కి వెళిలు వారికి క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటటీ ఇవ్వడంతోపాట, వారి 
కుటంబానికి ఇన్్సరెన్్స యొక్క ప్మఖ్యతని కూడా వివరించడం జరిగంది.

తాళ్ళరేవులో జనసేన క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ చేసిన పితాని
శతఘ్ని న్్యస్: కోనసీమ జిల్లు, మమిమాడివరం, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు మమిమాడివరం నియోజకవర్ం త్ళ్ళరవు మండలం 
పి.మలలువరంలో ఏర్్పటచేసిన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వం నమోదు చేసుకునని 
జనసైనికులకు, ప్రమాద భీమా ధృవీకరణ పత్రంతో కూడిన, సభ్యత్వ కిట్్స 
అందజేసిన ర్ష్ట్ర ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ సభ్్యలు మరియు మమిమాడివరం 
నియోజకవర్ ఇనాచేర్జు పిత్ని బాలకృష్ణ. ఈ కార్యక్రమంలో ఉదయ గోదావరి 
జిల్లుల కోఆరిడినేటర్ శ్రీమతి మత్్యల జయలక్ష్మి, జిల్లు ఉపాధ్యక్షులు స్నబోయిన 
మలిలుకారుజున ర్వు, మండల అధ్యక్షులు అతితూలి వీరవెంకట సత్యనార్యణ, విళ్ళ 
వీర, డాకటీర్ ప్రస్ద్, ట్కుమూడి త్రిమూరుతూలు, ఎం సత్య మణికంఠ, మత్్యల 
బోస్, స్నబోయిన వీరభద్రర్వు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కందుల దురే్ష్ చేతుల మీదుగా 
క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్్యస్: ర్జమండ్రి రూరల్ జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
స్చనల మేరకు..జిల్లు అధ్యక్షులు కందుల దుర్ష్ చేత్ల మీదుగా కాత్రు గ్రామంలో 
త్టపూడి ర్జేష్ ఆధ్వర్యంలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటలును అందజేయడం 
జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో ర్జమండ్రి రూరల్ మండల అధ్యక్షులు చపా్ప చనానిర్వు 
మరియు అధికార ప్రతినిధి యామన నార్యణ గౌడ్, ఇతర మండల కమిటీ సభ్్యలు 
మరియు కాత్రు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

గజపతినగరంలో ఘనంగా క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్:  గజపతినగరం నియోజకవర్ం, 
ఆదివారం ఉదయం 1:00 గంటలకు గజపతినగరం 
నియోజకవర్ంలో జనసేన క్రియాశీల సభ్యత్వం కిటలు 
పంపిణీ మరియు క్రియాశీల వాలంటీరలుకు సనామాన 
కార్యక్రమం జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరిశు 
శ్రీమతి పాలవలస యసశ్వ, ర్ష్ట్ర కార్యదరిశు గడస్ల 
అపా్పర్వు, ర్ష్ట్ర ప్రచార కార్యదరిశు బాబ్ పాల్రి 
ల చేత్ల మీదగా జరిగంది. ఈ కార్యక్రమానికి 
గజపతినగరం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు 
గెద్ద రవి, గజపతి నగరం జడి్పట్సి అభ్యరిథి మనకాల 
జగన్ మరియు నియోజకవర్ంలోని 5 మండల్ల 
నాయకులు వీర మహిళలు జనసైనికులు అధిక 
సంఖ్యలో పాల్్నానిరు.

హుస్నబాద్ జనసేన ఆధవారయుంలో క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: ఉమమాడి కర్ంనగర్ జిల్లు, హుస్నిబాద్ నియోజకవర్ం, జనసేన పార్టీ తెలంగాణ ర్ష్ట్ర 
శాఖ తీసుకునని నిర్ణయంలో భాగంగా జనసేన పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు బంగున్రి మహందర్ రెడిడి, జనసేన 
పార్టీ తెలంగాణ ర్ష్ట్ర ఇంచార్జు నేమూరి శంకర్ గౌడ్ ల ఆదేశాల మేరకు జనసేన పార్టీ హుస్నిబాద్ 
నియోజకవర్ంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్ 
నాయకులు తగరపు శ్రీనివాస్ పాల్్ని కార్యకరతూలకు కిటలును అందజేశారు. అనంతరం మాట్లుడుతూ సభ్యత్వ 
నమోదు చేసుకునని ప్రతీ కార్యకరతూ కుటంబానికి రక్ణ కలి్పంచేందుకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
విన్తని ఆలోచనతో 5 లక్ల రూపాయల ప్రమాద భీమా పథకానిని ప్రంభించడం జరిగందని తెలిపారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్ నాయకులు తగరపు శ్రీనివాస్, యువజన విభాగం నాయకులు గాలిపెలిలు 
విన్ద్, బండి శరత్, లకి్కరెడిడి హిమవంత్, అభిల్ష్, నిఖిల్, సుంకె రంజిత్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఏలూరు నియోజకవర్ంలో ప్రజాసమసయులపై జనసేన పోరుబాట 5వరోజు
శతఘ్ని న్్యస్: ఏల్రు 
నియోజకవర్ం, స్థినిక 13వ 
డివిజన్ మరడాని రంగార్వు 
కాలనీ లో పాదయాత్ర 
కార్యక్రమానిని ప్రంభించ 
అనేక సమస్యలతో ఇబ్ంది 
పడుత్నాని ప్రజలు గత 
నాలుగేళ్లుగా సరైన రోడుడి డ్రైనేజీ 
నిర్మాణాలు లేక ప్రజలను 
ఇబ్ందికి గురిచేసుతూనానియి. 
ప్రభ్త్్వనికి బ్ది్ధ చెప్పడానికి 
ప్రజలు సిద్ధంగా ఉనానిరని 
హెచచేరించారు.. జనసేన 

ప్రభ్త్వం ఏర్పడిన వెంటనే కాలనీలో ఉనని ప్రతి సమస్యని పరిష్కరిస్తూరని రెడిడి అప్పలనాయుడు భరోస్ 
ఇచాచేరు. మరుగు డ్రైన్ నిర్మాణం చేయకుండా ఉండడం వలన అనేక మంది పిలలులు ఈ మరుగు డ్రైన్లు 
పడిపోవడం వంట్ సమస్యలకు గురిఅవుత్నానిరని అధికారులు పట్టీంచుకోకుండా ప్రజల ప్ణాలు గాలికి 
వదిలేయడం ఎంతవరకు సమంజసమని జిల్లు జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఏల్రు నియోజకవర్ 
ఇంచారిజు రెడిడి అప్పలనాయుడు మండిపడాడిరు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లు లీగల్ సెల్ అధ్యక్షులు నిమమాల జో్యతి 
కుమార్, సంయుకతూ కార్యదరిశు ఓబ్లిశెట్టీ శ్రవణ్, నగర అధ్యక్షులు కాశీ నరష్, మండల అధ్యక్షులు వీరంకి 

పండు, ప్రధాన కార్యదరిశు సరిది ర్జేష్, అధికార ప్రతినిధి అలులు చరణ్, కోశాధికారి పైడి లక్ష్మణ ర్వు, ధరమాంద్ర, దోశపరితూ ర్జు, వగ సత్యనార్యణ, అననివరం, తోట రవి, ర్జేష్, 
సత్యనార్యణ, మజిజు హమంత్, మజిజు శ్రీను, బండా ర్మ, నిమమాల శ్రీను, కీరితూ కృష్ణ, పూర్ణ, రమణ, చందు, పవన్, రమేష్ మరియు జనసేన పార్టీ కార్యకరతూలు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శనివారపుపేటలో అటటీహాసంగా జనసేనపార్టీ క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: ఏల్రు నియోజకవర్ంలోని శనివారపు పేటలో జనసేన క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ నమోదు చేయించుకునని వారికి మండల ఉపాధ్యక్షులు సుందరనీడి వెంకట 
దుర్్ ప్రస్ద్ ఆధ్వర్యంలో ఉమమాడి పశచేమగోదావరి జిల్లు అధికార ప్రతినిధి, 
జనసేన పార్టీ ఏల్రు నియోజకవర్ ఇంచారిజు రెడిడి అప్పల నాయుడు చేత్ల మీదుగా 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలు పంపిణీ చేయడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా రెడిడి అప్పల 
నాయుడు మాట్లుడుతూ జనసేనపార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ పార్టీ కోసం నిరంతరం 
శ్రమించే జనసైనికులకు, వీరమహిళలకు క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు ప్రక్రియ 
ఏర్్పట చేశారు. దీనివలన జనసేనపార్టీలో సభ్యత్వం తీసుకునని వారిలో ఎవరైనా 
దురదృషటీవశాత్తూ ప్రమాదాలలో మృతి చెందిత్ పార్టీ తరుపున వారికి రూ. 5 లక్ల 
సహాయం అందిస్తూరని పేర్్కనానిరు. ఒకవళ ప్రమాదాలలో ఎవరైనా గాయపడిత్ 

50 వల రూపాయల వరకు ఆరి్ధక సహాయం అందుత్ందనానిరు. దేశంలో మొటటీమొదట స్రిగా 5 లక్లతో ప్రమాద భీమా కార్యకరతూలకు అందించడం జనసేనపార్టీకే స్ధ్యమనానిరు. 
అల్గే క్రియాశీలక సభ్యత్వం తీసుకునని వారిని ఉదే్దశంచ మాట్లుడుతూ ర్జకీయం డబ్్తో మడిపడిన వ్యవసథి అని ర్జకీయలవైపు కనెనితితూ చూడాలంట్నే భయపడేవారిని సైతం ఎంతో 
మంది యువకులకు ఆవకాశం కలి్పంచన పార్టీ జనసేన అని అనానిరు. గ్రామాలు అభివృది్ధ చెందాలంట్ యువతలో ప్రశనించేతత్వం ర్వాలని అపు్పడే అవినీతి జరగకుండా పారదరశుకంగా 
అభివృది్ద పనులు సక్రమంగా జరుగుత్యని తెలిపారు. నేట్ వ్యవసథి మారు్పకోసం జరుగుత్నని ఉద్యమాలోలు యువతరమే సింహాభాగంగా స్గుత్ందని భావి భారత నిర్మాణం యువత 
చేత్లోలునే ఉందని గురుతూచేశారు. దేశానికి యువత ప్రధాన సంపద బలమైన ఆయుధం ల్ంట్ వారని అనానిరు. ప్రతి ఒక్కరూ ఏల్రు నియోజకవర్ంలో జనసేనపార్టీ అభివృది్ధ కోసం 
పాటపడాలనానిరు. పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను, జనసేనపార్టీ సిదా్దంత్లను ప్రతి ఇంట్కి బలంగా తీసుకెళిలు పార్టీని బలోపేతం చేయాలని కోర్రు. ఏల్రు నియోజకవర్ంలో గెలుపే 
ధ్్యయంగా ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలనానిరు. అనంతరం ఈ కార్యక్రమంలో పాల్్నని వారికి మజిజుగ పంపిణీ కార్యక్రమానిని ఏర్్పట చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థినిక నాయకులు 
కొణికి మహష్, గెడడిం చైతన్య, సుందరనీడి శవ శంకర్, తోట ర్జేష్, తోట దుర్్ ప్రస్ద్, జనసేన రవి, దారుగ చంద్రశేఖర్, బత్తూల ర్ంబాబ్, ఎస్.కె.ఆదిల్, బీరం భాస్కర్, కృష్ణ, 
కర్రి మంగర్జు, జవా్వది కృష్ణ, సగరం స్గర్, పేరిశెట్టీ నాగేశ్వరర్వు, యర్రంశెట్టీ నంద గోపాల్, అడపా భాను, జవా్వది నరష్, వీర మహిళ కావూరి వాణి మరియు జిల్లు నాయకులు 
నియోజకవర్ నాయకులు, కార్యకరతూలు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

అనకాపల్్లలో ఘనంగా జనసేన 
క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్్యస్: అనకాపలిలు నియోజకవర్ం, అనకాపలిలు పటటీణంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమం మరియు వాలంటీరలుకు సనామానం కార్యక్రమంలో భాగంగా 
పటటీణానికి చెందిన వాలంటీరలును నియోజకవర్ ఇంఛార్జు పరుచూరి భాస్కరర్వు జనసేన 
జెండా కపి్ప ప్రశంస్ పత్రానిని అందజేసి మమంట్తో సత్కరించారు. అనంతరం 
క్రియాశీలక సబ్్యలకు కిటలు పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో అనకాపలిలు పటటీణ 
జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు అధిక సంఖ్యలో జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

దేవరపల్్లలో ఘనంగా జనసేన క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: ఉమమాడి పశచేమగోదావరి జిల్లు, గోపాలపురం నియోజకవర్ం, దేవరపలిలు 
మండలం జనసేన పార్టీ సంగాయగూడెం గ్రామంలో జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
ఏర్్పటచేసిన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమం మరియు సభ్యత్వ నమోదు చేసిన 
వాలంటీరలుకు ఘనంగా సత్్కరం చేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లు ప్రధాన కార్యదరిశు 
యంట్రపాట్ ర్జు, దేవరపలిలు మండల అధ్యక్షులు కటనిం గణేష్, నలలుజరలు మండల అధ్యక్షులు 
చోడస్ని బాపిర్జు, త్్యజంపూడి ఎంపిట్సి కాళ్ళ వెంకటరతనిం, రుద్ర శ్రీను మరియు మండల 

నాయకులు గ్రామ అధ్యక్షులు, వీర మహిళలు మరియు భార్గా జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగంది.

గోపాలపురంలో వైభవంగా జనసేన క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్:  ఉమమాడి పశచేమగోదావరి జిల్లు, గోపాలపురం నియోజకవర్ం, గోపాలపురం 
మండలంలో జనసేన పార్టీ జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఏర్్పటచేసిన క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమం మరియు సభ్యత్వ నమోదు చేసిన వాలంటీరలుకు ఘనంగా 
సత్్కరం చేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లు ప్రధాన కార్యదరిశు యంట్రపాట్ ర్జు, 
గోపాలపురం మండల అధ్యక్షులు పననిట్ ర్జేంద్ర, నలలుజరలు మండల అధ్యక్షులు చోడస్ని 
బాపిర్జు, రుద్ర శ్రీను, మరియు మండల నాయకులు, గ్రామ అధ్యక్షులు, వీర మహిళలు అధిక 
సంఖ్యలో జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగంది.

జొన్నలగడ్డ గ్రామంలో 3వ రోజు జనసేన క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్:   గుంటూరు, ప్రతితూపాడు నియోజకవర్ంలో జొననిలగడడి గ్రామంలో 3వ రోజు క్రీయాశీలక సభ్యత్వ కిటలును 
పంపిణీ చేయడం జరిగంది. ఈ క్రియాశీలక కిటలు బా్యగ్ లో పవన్ కళ్్యణ్ భావజాలం, పార్టీ సిద్దంత్లు, పార్టీ భవిష్యత్ 
ప్రణాళికను పందుపరచడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో క్రీయాశీలక సభ్యత్వ వాలెంటీరలును ఘనంగా సనామానించడం 
జరిగంది. ఈ కార్యక్రమానికి అతిధిగా విచేచేసిన గుంటూరు జిల్లు అధ్యక్షులు గాదె వెంకట్శ్వరర్వు ర్నునని ఎనినికలను 
దృషిటీలో పెటటీకొని కార్యకరతూలకు దిశా నిర్దశం చేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో అడపా మాణికా్యలర్వు, నారదాసు 
ర్మ చంద్ర ప్రస్ద్, త్రినాద్, మండల అధ్యక్షులు గంధం సురష్, లీగల్ సెల్ కార్యదరిశు యుగంధర్, హుసేన్, ఇమమాడ 

కోట్, నామ శ్రీనివాసర్వు, గ్రామ పెద్దలు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

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

క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ చేసిన పంతం న్న్జి

శతఘ్ని న్్యస్:  కాకినాడ రూరల్, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్, పిఏసి చైరమాన్ నాదెండలు మన్హర్ 
ల పిలుపుమేరకు ర్ష్ట్ర వా్యపతూంగా క్రియశీలక సభ్యత్వ పంపిణీ 3రోజుల కార్యక్రమంలో భాగంగా మూడవ 
రోజు కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్ం కాకినాడ రూరల్ మండలం గంగనపలిలు గ్రామంలో జిల్లు ప్రధాన 
కార్యదరిశు శరంగు శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో గ్రామ కమిటీ అధ్యక్షులు కుర్ర నాగేశ్వర్వు అధ్యక్తన జనసేన 
పార్టీ క్రియశీలక సభ్యత్వం చేయించుకునని వారికి సభ్యత్వ కిటలును గంగనపలిలు గ్రామంలో ఇంట్ంట్కి వెళిలు 
అందించే కార్యక్రమానికి మఖ్య అతిధులుగా విచేచేసిన జనసేన పార్టీ పిఏసి సభ్్యలు, కాకినాడ రూరల్ 
ఇంచార్జు పంతం నానాజీకి ఘన స్్వగతం పలికిన గ్రామ జనసైనికులు కిటలు పంపిణి గ్రామంలోని అనిని 
ప్ంత్లోలుని వారికీ అందించడం, మార్ మధ్యలో డాకటీరి్.ఆర్ అంబేద్కర్ విగ్హానికి పూలమాలవసి జై 
భీం లు చెపి్ప, అక్కడ కొంతమందికి జనసేన పార్టీ సభత్వ కిటలును అందించారు. స్థినిక మహిళలు ప్రసుతూత 
ప్రభ్త్వం వలలు చాల్ ఇబ్ందులు పడుత్నానిమని, తినడం కూడా కషటీంగా ఉందని నానాజీకి తెలిపారు. 

వారికి త్వరలో ప్రజాప్రభ్త్వం ర్భోతోంది అధైర్య పడవద్దని వారికి ధైర్యం చెప్పడం జరిగంది. అనంతరం జనసేన పార్టీ జండా ఆవిష్కరణ చేస్రు. ఈ కార్యక్రమంలో కాకినాడ రూరల్ 
మండల కమిటీ అధ్యక్షులు కరెడలు గోవింద్, స్థినిక జనసేన నాయకులు, ర్ష్ట్ర, జిల్లు, మండల నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

రామచంద్పురంలో పండగలా జనసేన క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: ర్మచంద్రపురం నియోజకవర్ం, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు క్రియాశీలక కార్యకరతూలకు ఏర్్పటచేసిన సభ్యత్వ 
నమోదు యాకి్సడెంటల్ ఇన్్స్యరెన్్స 5,00,000 రూపాయల కిటలు పంపిణీ 
కార్యక్రమం ర్మచంద్రపురం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు పోలిశెట్టీ 
చంద్రశేఖర్ ఆధ్వర్యంలో జూన్ 10, 11, 12 వ త్దీలలో ర్మచంద్రపురం 
నియోజకవర్ంలో మండల్ల వారిగా కిటలు పంపిణీ కార్యక్రమం ఏర్్పట 
చేయడం జరిగంది. మూడవ రోజు ఆదివారం ర్మచంద్రపురం పటటీణమ 
శ్రీ బిలిడింగ్ ప్రక్కన గల నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ కార్్యలయంలో 
సమావశం ఏర్్పట చేసి గంట్ శవ, విల్లు కార్తూక్, జడుడి సతీష్, బండి సత్య 
వీరభద్రర్వు, తోట ర్మకృష్ణ, ఆరంకోట్ అచు్యత్నంద్, బ్ంగార్జు, 
కణితి ర్ంబాబ్, సంపతి సత్యనార్యణ మూరితూ, బోనం శ్రీనివాస్, 
మప్పనపలిలు గణేష్, గుబ్ల శ్రీనివాస ర్వు, కొమిమారెడిడి సురష్, పల్లు నాగేంద్ర 
స్్వమి, అకి్కరెడిడి శ్రీనివాసర్వు లకు ర్మచంద్రపురం నియోజకవర్ం 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు పోలిశెట్టీ చంద్రశేఖర్, రూరల్ మండల అధ్యక్షులు పోత్బత్తూల విజయ్ కుమార్ మరియు ర్మచంద్రపురం పటటీణ జనసేన నాయకుల ఆద్వర్యంలో క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం చేయించన వారికి శాలువాలతో, పూల మాలలతో మరియు జనసేన పార్టీ కండువాలు కపి్ప జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ అందజేసిన కిటలు 
ర్మచంద్రపురం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు పోలిశెట్టీ చంద్రశేఖర్ రూరల్ మండల అధ్యక్షులు పోత్బత్తూల విజయ్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో అందజేయడం జరిగంది. జిల్లు 
జనసేన పార్టీ కార్యదరుశులు బ్ంగర్జు, సంపత్ కాజుల్రు మండల అధ్యక్షులు బండా వెంకనని, గంగవరం మండల అధ్యక్షులు చర్రార్జ కుమార్, కౌని్సలర్ అంకం శ్రీనివాసర్వు, 
ఎంపిట్సిలు చకా్కల స్్వమి, స్క్ శవక్రిష్ణ కుమార్ వెలలు జనసేన నాయకులు మంచెం ఈశ్వరుడు వెంకట్యపాలెం జనసేన నాయకులు కణితి ర్ంబాబ్, జనసేన నాయకులు గొలలుపలిలు 
కృష్ణ, నంబ్ల నాగు, తదితర 150 మంది నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగంది.

జగ్ంపేటలో ఘనంగా క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: జగ్ంపేట నియోజకవర్ం, 
జగ్ంపేట మండలం, ర్జపూడి గ్రామంలో 
జగ్ంపేట జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు పాఠంశెట్టీ 
స్ర్యచంద్ర ఆధ్వర్యంలో జనసేన పార్టీ 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేస్ల మేరకు 
ఎంతో ప్రతిషాటీతమాకంగా చేపట్టీన క్రియాశీలక 
సభ్యత్వం కిటలు పంపిణీ చేయడం జరిగంది. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
వీరమహిళలు మరియు అధిక సంఖ్యలో 
జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
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భీమిల్లో ఘనంగా 
క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్్యస్: భీమిలి నియోజకవర్ం, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు 
భీమిలి నియోజకవర్ం 1, 2, 3 వారుడి మరియు భీమిలి మండల క్రియాశీల సభ్యత్వ వాలంటీర్్స 
సనామానం మరియు కిట్్స పంపిణీ కార్యక్రమం విజయవంతంగా జరిగంది. కార్యక్రమానిని విజయవంతం 
చేసినందుకు అపా్పల స్్వమి ధన్యవాదమలు తెలియజేస్రు. ఈ కార్యక్రమంలో భీమిలి నియోజకవర్ 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు సందీప్ పంచకరలు, జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్నడం జరిగంది.

తండంగి మండలంలో ఘనంగా క్రియాశీలక సభయుతవా కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్:  తూరు్పగోదావరి జిల్లు, త్ని నియోజకవర్ం, తొండంగ మండలంలో బెండపూడి 
గ్రామంలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలు పంపిణీ చేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లు 
కార్యదరిశు వంగలపూడి నాగేంద్ర, జిల్లు సంయుకతూ కార్యదరిశు పలివెల లోవర్జు, తొండంగ మండల 
అధ్యక్షులు సోమిశెట్టీ వీర్రాజు నాయుడు, ర్ష్ట్ర మత్స్యకార కార్యదరిశు చొకా్క కాశీ విశే్వశ్వరర్వు, 
సీనియర్ నాయకులు చోడిశెట్టీ గణేష్, బోనం చనబాబ్, తొండంగ మండల కమిటీ జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

పండుగ వాతావరణంలో కడప జిలా్ల రైల్వా కోడూరు లో జనసేన క్రియాశీలక 
సభయుతవా కిట్్ల పంపిణీ కారయుక్రమం

శతఘ్ని న్్యస్:  జమమాలమడుగు నియోజకవర్ంలో   స్థినిక చెలలుపలిలు స్్కల్ ప్రక్కన ఉనని 
జనసేన పార్టీ  కార్యలయం నందు జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలు మరియూ భీమా 
పత్రాల పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగంది ఈ  కార్యక్రమానికీ మఖ్య అతిధులు గా  జనసేన 
పార్టీ ర్ష్ట్ర కార్యదరిశు  పోలసపలిలు సరోజ గారు , మరియు ర్ష్ట్ర కార్యక్రమాల కమిటీ 
కార్యదరిశు సురష్ బాబ్  గారు హాజరయా్యరు. ఈ కార్యక్రమానిని జమమాలమడుగు జనసేన 
నాయకులు అలలుం సుర్్యనార్యణ గారి అద్వర్యంలో కడపజిల్లు జనసేన నాయకులు 
పండ్రా రంజిత్ కుమార్ గారి అధ్యక్త జరిగంది . జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర కార్యదరిశు,కాకినాడ 
మాజీ మేయర్ శ్రీమతి పోలసపలిలు సరోజ  గారు మాట్లుడుతూ జమమాలమడుగు జనసైనికుల  
ఉత్్సహం, పటటీదల చూసుతూంట్   ర్బోయే స్ర్వత్రిక ఎనినికలోలు జమమాలమడుగు 
నియోజకవర్ంలో జనసేన జెండా ఎగరడం ఖాయంగా కనిపిసుతూందని అనానిరు.   ఇంచారిజు 
లేకునాని ఒక నిబద్దత గా  కార్యక్రమానిని నిర్వహించారు అని అభినందించారు. 2024 

లో మనం  పవన్ కల్్యణ్  గారిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్షత్ర మఖ్యమంత్రి గా చెయడమే లక్్యం గా పార్టీ పటలు అంకిత భావం తో పనిచేయాలని  కార్యకరతూలోలు ఉత్సహం 
నింపారు. అందరూ కలిసి ఏకత్ట్పైనిలిచ సమిషిటీ కృషి  చేయాలని స్చంచారు. ఆనంతరం సభ్యత్వ కిటలు పంపిణీ చేసి వలంటీరలుకు సనామానాలు చేశారు. 
కార్యక్రమంలో వీరమహిళలు సులోచన, పుష్పవతి, జనసైనికులు ఆదినార్యణ, సుబ్్, పవన్, కిరణ్,  మన్హర్ తదితరులు పాల్్నానిరు.
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