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జనసేన మండల పార్టీ  కార్యాలయ ప్రారంభోత్సవం
శతఘ్ని న్యూస్: సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గం, రాజుపాలగంలో జరిగిన మగండల పార్టీ కారాయూలయ ప్రారగంభోత్సవ 
కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథులుగా జనసేన పార్టీ జిల్లి అధయూక్షులు గాదె వగంకటేశ్వరరావు, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
ప్రధాన కారయూదరిశి బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరిశి సయయూద్ జిల్నీ చేతుల మీదగా 
పార్టీ ఆఫీసు ప్రారగంభగంచి జగండా దిమ్మను ఆవిష్కరిగంచడగం జరిగిగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో జిల్లికు సగంబగంధగంచిన 
ఇతర ముఖయూ నేతలు, నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు, వీర మహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

విజయదశమి పర్వదినాన జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గం నుగంచి విజయదశమి పర్వదినగం రోజు పలువురు జనసేన పార్టీలో తీర్గం పుచ్చికోవడగం జరిగిగంది. నాయూయవాది 
శ్రీ నగరాల సీతారామస్్వమి శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారలి దేవస్థానగం కమిటీ సభ్యూలు తొతతెడి భరత్ తో పెద్ద ఎతుతెన యువత మరియు 51వ డివిజన్ జనసేన అధయూక్షులు 
బతుతెల వగంకటేష్ ఆధ్వరయూగంలో యువత విజయవాడ నగర అధయూక్షులు పశ్చిమ నియోజకవర్ ఇనాచిర్జ్ మరియు రాష్ట్ర అధకార ప్రతినిధ పోతిన వగంకట మహేష్ ఆధ్వరయూగంలో 
జనసేన పార్టీలో చేరడగం జరిగిగంది. వారికి పోతిన మహేష్ కగండువాలు కప్పి స్దరగంగా పార్టీలోకి ఆహా్వనిగంచడగం జరిగిగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో డివిజన్ అధయూక్షులు నలలిబెల్లి 
కనకారావు, బతుతెల వగంకటేష్, పొట్నిరి శ్రీనివాసరావు, కొరగగంజి వగంకటరమణ, వగంపల్లి గౌర్ శగంకర్, రెడిడిపల్లి గగంగాధర్, సగంగనగంశెట్టీ రాము, నగర అధకార ప్రతినిధ 
స్టీల్న్ శగంకర్ ప్రధాన కారయూదరిశి మోబినా అమ్మవారి ధారి్మక సేవా మగండల సభ్యూలు తమి్మన రఘు మరియు పశ్చిమ నియోజకవర్ నాయకులు, యువ నాయకులు 
పాల్్నానిరు.

జనంకోసం జనసేన 311వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గంపేట, జనగంకోసగం జనసేన 311వ రోజులో భాగగంగా జనసేన వనరక్షణ మొక్కల 
పగంప్ణీ కారయూక్రమగం జగ్గంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ పాటగంశెట్టీ శ్రీదేవిసూరయూచగంద్ర 
గోకవరగం మగండలగం గోపాలపురగం గ్రామగంలో జరిగిగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో భాగగంగా బుధవారగం 
800 మొక్కలు పగంచడగం జరిగిగంది. నేట్ వరకు నియోజకవర్గం మొతతెగంగా 72595 మొక్కలు 
పగంప్ణీ చేయడగం జరిగిగంది. ఈ కారయూక్రమానిని విజయవగంతగం చేసన గోకవరగం మగండల ఉపాధయూక్షులు 
దారా శ్రీను, జగ్గంపేట మగండల ఉపాధయూక్షులు వరుపుల వగంకటరాజు (శ్రీను), గోపాలపురగం గ్రామగం 
నుగండి వీరవల్లి శ్రీనుబాబు, చిగంతల సుబాబారావు(కాపు), వరుపుల నాగు, నాగ సురేష్, గూడవల్లి 
సతీష్, మణికగంఠ, ముప్పిడి పూర్ణ వగంకటేష్, తుపాకుల వగంకటరమణ, గోనేడ నుగండి వలలిభశెట్టీ నాని 
లకు జగ్గంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ పాటగంశెట్టీ శ్రీదేవిసూరయూచగంద్ర కృతజ్ఞతలు 
త్ల్యజేస్రు. జనగం కోసగం జనసేన కారయూక్రమగంలో భాగగంగా గోపాలపురగం గ్రామగంలో ఎగంతో 

ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథయూగం అగందిగంచిన చిగంతల పగండు గారి కుటగంబ సభ్యూలకు జగ్గంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ పాటగంశెట్టీ శ్రీదేవిసూరయూచగంద్ర 
హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు.
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కొండగొంటూరు అన్నసమారాధన కార్యక్రమొంలో పాల్గొన్న బత్తుల దొంపత్లు
జనసెన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పేరు మీద ప్రత్యూక పూజలు
కందుల దుర్గేష్ ను మర్యూదపూర్వకంగా కలిసిన బత్తుల బలర్మకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరగం, దేవి నవరాత్రులు సగందర్భముగా కొగండ గుగంట్రు గ్రామగంలో ఏరాపిట చేసన అననిసమారాధన కారయూక్రమగంలో పాల్్నని 
రాజానగరగం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు బతుతెల బలరామకృష్ణ, నా సేన కోసగం నా వగంతు కమిటీ ఉమ్మడి తూరుపిగోదావరి జిల్లి కోఆరిడినేటర్ 
శ్రీమతి బతుతెల వగంకటలక్ష్మి. ఈ సగందర్భగంగా విచేచిసన జనసేన పార్టీ జిల్లి అధయూక్షులు కగందుల దురే్ష్ ని మరాయూదపూర్వకగంగా కల్స విజయదశమి 
శుభాకాగంక్షలు త్ల్యజేశారు. అనగంతరగం ఆలయగంలో జనసెన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ పేరు మీద ప్రత్యూక పూజలు చేయిగంచారు బతుతెల దగంపతులు. 
అనని సమారాధన కారయూక్రమానికి బతుతెల దగంపతులు 5,000/- రూపాయల విరాళ్నిని అగందిగంచడగం జరిగిగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో అరిగెల రామకృష్ణ, 
జగత వీరభద్రరావు, కొప్పిరెడిడి బాబి, ఆనగంవీరభద్ర  స్్వమి, పలలి స్్వమి, మేడిశెట్టీ స్యి, గిరిజాల మణి, కూరపాట్ వగంకననిబాబు, సోడస్ని మనీష్ 
కుమార్, అగరితె రాజిని కాగంత్, సల్ది రమేష్ తదితరులతో పాట కొగండ గుగంట్రు గ్రామ ప్రజలు, జనసైనికులు, వీర మహిళలు పాల్్నానిరు.

బోనాల ఉత్సవాలలో పాల్గొన్న మాకినీడి శేషుకుమారి

శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాపురగం, ప్ఠాపురగం మగండలగం లక్ష్మీనరస్పురగం గ్రామగంలో మన 
జనసైనికులు నాయకులు ఆహా్వనగం మేరకు ప్ఠాపురగం జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ శ్రీమతి 
మాకినీడి శేషుకుమారి, వారి హసెబాగండ్ డా.మాకినీడి వీరప్రస్ద్ విజయదశమి శరననివరాత్రులు సగందర్భగంగా శ్రీ కనకదుర్మ్మ అమ్మవారిని నాయకులు జనసైనికులతో కల్స 
అమ్మవారిని దరిశిగంచ్కునానిరు. తదనగంతరగం గ్రామ అక్క చెలలిలతో కల్స అమ్మవారి బోనాలు మహోత్సవగంలో పాల్్నడగం జరిగిగంది. విజయదశమి రోజున గ్రామానికి ఆహా్వనిగంచే ఈ 
అమ్మవారి బోనాలతో నడవటగం ఎగంతో ఆనగందగంగా ఉగందని అల్గే ననుని ఆహా్వనిగంచిన ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక ధనయూవాదములు అని త్ల్యజేశారు. ఈ కారయూక్రమగంలో 
జనసేన నాయకులు కాళలి రాజు, భీమరాజు, ఎగంపీటీసీ బీశెట్టీ గగంగా మహేష్, మేళగం బాబి, దురా్ప్రస్ద్, బది్దరెడిడి నాగేశ్వరరావు, ఆడారి దుర్, నాయికల దురా్ప్రస్ద్, ల్గంగగంశెట్టీ దతతె, 
ఆలగంశెట్టీ రాజుబాబు, దొడడి సురేష్, కొగండపల్లి గణేష్, ల్గంగగంశెట్టీ వగంకటేష్, కాళలి శ్రీను, నాయికల సూరయూనారాయణ, గట్టీ కృష్ణ, నాయకులు జనసైనికులు నాయకులు ఆలయ కమిటీ 
సభ్యూలు తదితరులు పాల్్నానిరు.

జనసైనికుల వ్యాపార ప్రారంభోత్సవ్లలో బత్తుల దంపత్లు
శ్రీకంత్ జిఎస్ న్తన వాయూపార ప్రారంభం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజమహేగంద్రవరగం వాసతెవుయూలు పవన్ కళ్యూణ్ వీరాభమాని అయిన శ్రీకాగంత్ జిఎస్ న్తన వాయూపార 
ప్రారగంభోత్సవ వడుకలలో పాల్్నని రాజానగరగం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు బతుతెల బలరామకృష్ణ, 
నా సేన కోసగం నా వగంతు కమిటీ ఉమ్మడి తూరుపి గోదావరి జిల్లి కోఆరిడినేటర్ బతుతెల శ్రీమతి వగంకటలక్ష్మి. 
న్తనగంగా ప్రారగంభగంచిన వాయూపారగంలో శ్రీకాగంత్ జిఎస్ బాగా రాణిగంచాలని ఆశ్సుతెననిటలి బతుతెల బలరామకృష్ణ 
ఈ సగందర్భగంగా త్ల్యజేశారు.

శ్రీ సతయూ దురగే స్్వట్ స్టాల్ ప్రారంభం
కొగండగుగంట్రు వాసతెవుయూలు ఈవూరి శ్రీనివాస్ 
న్తన వాయూపారమయిన శ్రీ సతయూ దుర్ సీ్వట్ స్టీల్ ను 
ప్రారగంభగంచిన రాజానగరగం నియోజకవర్గం జనసేన 
నాయకులు బతుతెల బలరామకృష్ణ, నా సేన కోసగం నా 

వగంతు కమిటీ ఉమ్మడి తూరుపిగోదావరి జిల్లి కోఆరిడినేటర్ శ్రీమతి బతుతెల వగంకటలక్ష్మి. న్తనగంగా ప్రారగంభగంచిన వాయూపారగంలో 
శ్రీనివాస్ బాగా రాణిగంచాలని ఆశ్సుతెననిటలి బతుతెల బలరామకృష్ణ ఈ సగందర్భగంగా త్ల్యజేశారు. ఈ కారయూక్రమగంలో అరిగెల 
రామకృష్ణ, జగత వీరభద్రరావు, కొప్పిరెడిడి బాబి, ఆనగం వీరభద్ర స్్వమి, పలలి స్్వమి, మేడిశెట్టీ స్యి, గిరిజాల మణి, కూరపాట్ వగంకననిబాబు, సోడస్ని మనీష్ కుమార్, అగరితె రాజిని 
కాగంత్, సల్ది రమేష్ తదితరులతో పాట కొగండగుగంట్రు మరియు సగంపత్ నగరగం జనసేన శ్రేణులు 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

విజయదశమి మహా అన్నసొంతర్పణలో పాల్గొన్న మేడ గరుదత్ ప్రసాద్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరగం నియోజకవర్గం, రాజానగరగం మగండల పరిధలో ఉనని కొగండగుగంట్రు గ్రామగంలో విజయదశమి సగందరబాగంగా మహా అననిసగంతరపిణ గ్రామసుతెలు ఏరాపిట 
చేసన కారయూక్రమానికి ముఖయూఅతిథిగా రాజానగరగం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరిశి శ్రీమతి గగంటా స్వరూప దేవి రాజానగరగం 
మగండల జనసేన పార్టీ కనీ్వనర్ బతితెన వగంకనని దొర హాజరయాయూరు. ఆలయ కమిటీ వారికీ జనసేన పార్టీ తరుపున రాజానగరగం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ మేడ గురుదత్ 
ప్రస్ద్ 5,000₹ రూపాయలు విరాళగం ఇవ్వడగం జరిగిగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో కోట్ బాబు, పోరాడి స్ధగంచ్ ఉదయూమ సగంసథా అధయూక్షులు పగంటగటలి మాణికుమార్, పేమ్మన బోయిన 
నాగేశ్వరరావు(అబుబాలు), సుగంకర సతయూనారాయణ, పేమ్మనబోయిన సుబాబారావు, సగంగగంశెట్టీ సతయూనారాయణ, మటటీ సతయూనారాయణ, బోటేపల్లి రాగంబాబు, చల్లి ప్రస్ద్, వల్లిపల్లి రాజేష్, 
కామిరెడిడి పెద్దకాపు తదితరులు పాల్్నానిరు.

కడవటిపూడి గ్రామొంలో జనసేన పార్టీ జొండా 
స్థూపొం శొంకుసాథూపన

శతఘ్ని న్యూస్: పాయకరావుపేట నియోజకవర్గం, కోటవురటలి మగండలగం కొడవట్పూడి 
గ్రామగంలో ఉనని గ్రామ ప్రజలకు జనసేన పార్టీ కారయూకరతెలకు, జనసైనికులకు అగందరికీ 
విజయదశమి శుభాకాగంక్షలు త్ల్యజేసూతె కొడవట్పూడి గ్రామగంలో బాల్పల్లి 
ఏసుబాబు ఆధ్వరయూగంలో విజయ దుర్మ్మ అమ్మవారి ఆశీసు్సలతో జనసేన పార్టీ జగండా 
సూథాపగం శగంకుస్థాపన చేయడగం జరిగిగంది. గ్రామ జనసేన పార్టీ కారయూకరతెలతో చరిచిగంచి 
జనసేనపార్టీ జగండా ఆవిష్కరణ ఎపుపిడు అనేది నియోజకవర్గం పెద్దలతో మాటాలిడి 
త్వరలో త్ల్యజేస్తెమని త్ల్పారు. ఈ కారయూక్రమగంలో బగుడు శ్రీను, బాల్పల్లి మరినియయూ, 
నాగేశ్వర రావు, సీతల రాజు, డి.గోప్, జ.చగంట్, ఎన్.చగంట్, ఎగం.ఏసు, బి.గోవిగందు, 
ప్.శ్రీను, బి.గణేష్, దుబాయి గోవిగందు మరియు జనసేనపార్టీ కారయూకరతెలు జనసైనికులు 
ఈ కారయూక్రమగంలో పాల్్నానిరు.

పితానిని సనామానిొంచిన కోపి్పగొంట గ్రామస్థూలు

శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరగం, కాట్రేనికోన 
మగండలగం కోప్పిగుగంట గ్రామానికి చెగందిన 
శెట్టీబల్జ సగంఘ పెద్దలు, గ్రామసుథాలు దసరా 
పగండుగ సగందర్భగంగా రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ 
పీఏసీ సభ్యూలు మరియు ముమి్మడివరగం 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ ప్తాని 
బాలకృష్ణని ఆహా్వనిగంచి ఆయనకి సనా్మనగం 
చేశారు. ఈ కారయూక్రమగంలో యనమదల 
మహేశ్వర రావు, వనచరలి నాగేశ్వరరావు, 
చొలలిగంగి సతితెబాబు, రెడిడి మూరితె, మటటీపరితె 
శగంకరగం, ప్చెచిట్టీ వీర వగంకట సతయూనారాయణ, 
దొమే్మట్ రాధాకృష్ణ, మటటీపరితె జగదీష్ 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

మానవత్ొం చాటుకున్న పేడాడ
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళగం జిల్లి, 
ఆమదాలవలస నియోజకవర్గం, సరుబుజిజ్ల్ 
మగండలగంలో బుధవారగం భీమరాజు అనే 
ఒక వలడిర్ అతను పని పూరితె చేసుకొని 
అతని ఇగంట్కి వళతెగండగా బైక్ స్కట్ అయి 
పడిపోవడగంతో తలకి బలమైన గాయగం అదే 
విధగంగా మెడకి గాయాలతో పడి ఉగండగా 
గ్రామసుతెలు స్యగంతో ఆముదాలవలస 
నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జ్ 

పేడాడ రామో్మహన్ రావు, అగంబులన్్స 108ని ప్ల్ప్గంచి ఆయనని హాసపిటల్ కి 
తరల్గంచారు.

గౌఛర్ వా్యధి బారినపడిన చినా్నరికి జనసేన అొండ
శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీపురగం, 
సీతానగరగం మగండలగం, చినని 
బోగిల్ గ్రామగంలో గౌఛర్ 
వాయూధ బారినపడిన చినానిరిని 
పరామరిశిగంచడానికి వళ్లిన 
జనసేన నాయకులకు ఆ 
గ్రామగంలో జనసైనికులు 
ఆతీ్మయ ఆహా్వనగం పలుకుతూ 
సకల మరాయూదలు ఇచిచి 
గౌరవిగంచడగం జరిగిగంది. 
చినానిరి రమణకు సమసయూను 

పరిష్కరిగంచడానికి ప్రయతనిగం చేస విరాళ్లు ఇచిచి ఆ కుటగంబానికి ఎగంతో కోగంత 
సపోర్టీ గా నిల్చిన విధానగం చూస గ్రామగంలో దూరా్ దేవి నవరాత్రుల కారయూక్రమగం అపేస 
మర్ వారికి గౌరవ మరాయూదలు ఇవ్వడగం జరిగిగంది. వారి వగంతుగా నగదు 7000/- 
రూపాయలు సహాయగం చేయడగం జరిగిగంది. కర్రొతు అపపినని మామయయూ 5000/- 
బాబుకు ఇమ్మని ఫోన్ పే చేయగా చగందక అనిల్ 2000/- నగదు సహాయగం చేయడగం 
జరిగిగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేన నాయకులు 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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దురాగొ దేవి నవరాత్రుల మహోత్సవాలలో పార్తీపురొం 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీపురగం నియోజకవర్గం, పార్వతీపురగం పటటీణగం కోతతెవలసలో వలసన దురా్ దేవి నవరాత్రులు 
సగందర్భముగా అమ్మవారికి చీరను సమరిపిగంచిన పార్వతీపురగం నియోజకవర్గం జనసేన నాయకులు. ఈ కారయూక్రమగంలో 
జనసేన నాయకులు చగందక అనిల్ అనని, గోరిలి చగంట్, రాజన రాగంబాబు, సరిపురపు గౌరి, సురేష్, వగంశీ, శ్వా, 
దాల్నాయుడు మరియు దూరా్ భవాని మాలధారణలో భవానీలు పాల్్ని అధయూక్షుల వారిని ఆయురారోగాయూలతో చలలిగా 
చూస 2024 రాష్ట్రానికి ముఖయూమగంత్రి చేసేగందుకు శకితె, యుకితె, ఆరోగయూగం, సృజన కల్పిగంచి కాపాడాలని పార్వతీపురగం 
నియోజకవర్గం ప్రజలు చలలిగా ఉగండాలని కోరడగం జరిగిగంది.

తొండొంగి మొండల జనసేన పార్టీ కారా్యలయొం ప్రారొంభొం
శతఘ్ని న్యూస్: తుని నియోజకవర్గం, బెగండపూడి గ్రామగంలో ఈ విజయదశమి పురస్కరిగంచ్కుని జనసేన పార్టీ 
కారాయూలయగం ప్రారగంభోత్సవగం మగండల అధయూక్షులు నాయుడు మరియు బెగండపూడి గ్రామ గౌరవ అధయూక్షులు చేతుల 
మీదుగా కొబబారికాయ కొట్టీ ప్రారగంభగంచారు. మగండల అధయూక్షులు మాటాలిడుతూ మగండలగంలోని జనసైనికులకు 
పార్టీ సేవలను అగందుబాటలో ఉగంచేగందుకు కారాయూలయగం ప్రారగంభగంచామని త్ల్పారు. ఈ కారయూక్రమానికి 
బెగండపూడి గ్రామ అధయూక్షులు కోరుకొగండ శ్వ గారు అధయూక్షత వహిగంచారు. ఈ కారయూక్రమగంలో తుని ఐట్ కనీ్వనర్ 
మణిబాబు మగండల ఉపాధయూక్షులు కగండవల్లి గణేష్ అధకార ప్రతినిధ పెదిరెడలి దురా్ప్రస్ద్, మగండల సగంయుకతె 
కారయూదరుశిలు నాగేగంద్ర, సతీష, బెగండపూడి గ్రామ అధకార ప్రతినిధ గోప్, గ్రామ ట్రెజరర్ ఊట దుర్, గగండ్రెడిడి 
సతయూనారాయణ, సోమిశెట్టీ దొరబాబు, సూరిబాబు, మగంగో వగంకనని, పబుబా వాసు, అశోక్, హర్ష్, శ్వ, సోము, 
అయయూపపి తదితరులు పాల్్నానిరు.

కొంబాల దాస్ని పరామరి్శొంచిన డా.పిల్లా శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాపురగం నియోజకవర్గం, కోనపాప పేట నగందు జనసేన పార్టీ 
రాష్ట్ర మత్స్యకార విభాగ నాయకులు కగంబాల దాసు సతీమణి ఆరోగయూ ర్తాయూ ఇబబాగంది 
పడుతునానిరని త్లుసుకొనని ప్ఠాపురగం నియోజకవర్గం జనసేన నాయకులు శ్రీ విషు్ణ 
హాసపిటల్ అధనేత డాకటీర్ శ్రీధర్ ప్ల్లి పరామరిశిగంచడగం జరిగిగంది. తగిన ఆరోగయూపరమైన 
సూచనలను సలహాలను అగందిగంచడగం జరిగిగంది. దీనిలో భాగగంగా మత్స్యకార నాయకులు 
పల్వళలి బాపనని దొర, వగంకట్రావు, రాజు, జాన్సన్, నాని, ల్వరాజు, రాజు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్నడగం జరిగిగంది.

పుటటీపరితు జనసేన కారా్యలయొంలో దసరా సొంబరాలు
శతఘ్ని న్యూస్: సతయూస్యి జిల్లి, పుటటీపరితె నియోజకవర్గం, కొతతెచెరువు మగండల జనసేన పార్టీ 
కారాయూలయగం నగందు మగండల అధయూక్షులు పూల శ్వప్రస్ద్ ఆధ్వరయూగంలో విజయదశమి పగండుగ 
సగందర్భగంగా జనసేన నాయకుల సమక్షగంలో పూజ చేస జనసేన కారయూకరతెలకు యావత్ ప్రజలగందరికీ 
విజయదశమి శుభాకాగంక్షలు త్ల్యజేయడగం జరిగిగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో మగండల అధయూక్షులు 
పూల శ్వ ప్రస్ద్, జనసేన నాయకులు పూల వగంకటేష్, పసవాడి సూరయూనారాయణ, దడిగుగంట్ 
నరేగంద్ర, ముతతె నరేగంద్ర, పూల రెడడిపపి, గుడా మధు, గూడా సోము, సోలగంకల రాజా, స్కే త్జ, 
ప్రదీప్ విషు్ణవర్న్ గూడా శ్రీనివాసులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఘనొంగా కమ్మాల రామ్ జనమాదిన వేడుక
శతఘ్ని న్యూస్: ప్.గననివరగం నియోజకవర్గం, 
మామిడికుదురు మగండలగం జనసైనికుడు 
నియోజకవర్గంలోనే అతయూధకముగా జనసేన 
క్రియాశీలక సభయూతా్వలు(660) చేసన కొము్మల రాము 
పుట్టీనరోజును మగండల సరపిగంచ్ సమాఖయూ అధయూక్షులు 
జనసేన నాయకులు అడబాల తాతకాపు అధయూరయూగంలో 
ఘనగంగా నిర్వహిగంచడగం జరిగిగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో 
ఎగంపీటీసీ సభ్యూలు కొము్మల జగంగమ్మయయూ, ఉపసరపిగంచ్ 
తుగండూరి బుజిజ్, మగండల జనసేన నాయకులు ఈల్ 
రాగంబాబు, రుద్రా శ్రీను, మగండల శాఖ సభ్యూలు 
అడబాల చినిని, అచిచిబాబు, గ్రామశాఖ అధయూక్షులు 

ఇగంట్ మహేగంద్ర, బళ్ళ సతీష్ మరియు కొము్మల శ్వస్యి, కోల్ సురేష్, ముతాయూల 
బాబి, ఏడిద అయయూపపి మరియు జనసైనికులు పాల్్ని కొము్మల రాముకి శుభాకాగంక్షలు 
త్ల్యజేశారు.

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


గురువారం, 06 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

దసరా ఉత్సవాలలో పాల్గొన్న బొమిమాడి నాయకర్
శతఘ్ని న్యూస్: నరస్పురగం నియోజకవర్గంలో విజయదశమి సగందర్భగంగా పలు దేవాలయాలను సగందరిశిగంచి అమ్మ వారిని దరిశిగంచ్కునని నరస్పురగం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ 
ఇగంచారిజ్, ప్ఏస సభ్యూలు మరియు రాష్ట్ర మత్స్యకార వికాస విభాగ ఛైరె్మన్ బొమి్మడి నాయకర్. ఈ కారయూక్రమగంలో నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు, కారయూకరతెలు పాల్్నానిరు.

వొంట గా్యస్ సిలొండర్ పేలుడు బాధిత 
కుటుొంబానికి అొండగా బొండారు

శతఘ్ని న్యూస్: డాకటీర్ బి.ఆర్ అగంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లి, కొతతెపేట నియోజకవర్గం 
జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జ్ బగండారు శ్రీనివాస్ బుధవారగం మూలస్థానగం గ్రామగంలో 
వగంటగాయూస్ సలగండర్ పేల్న ప్రమాదగంలో తీవ్గంగా గాయపడిన క్షతగాత్రుల కూడా 
రాజమగండ్రి ప్రభ్తా్వసుపత్రికి వళ్లి వారి కుటగంబాలకు ఓదారుపి నుగంచి ధైరయూగం చెబుతూ 
కొగంత ఆరిథాక సహాయగం కిగంద వారికి అగందజేస, పేలుడు బాధత క్షతగాత్రులను, ఏ 
విధగంగానైనా ప్రాణాలు నిలబెటాటీలని డాకటీరలిను కోరడగం అక్కడ పలువురు చ్టటీపక్కల 
వారిని కగంటతడి పెట్టీగంచిగంది. చాల్ అతయూవసర పరిసథాతులోలి ఉనని తీవ్మైన కగండిషన్ లో 
ఉనని వారిని కాపాడే విధగంగా ప్రయతినిగంచడగం ఎగంతో గొపపి విషయమని వారి పరిసథాతి 
విషమిగంచిగందని కనీనిట్ని దిగమిగంగుకుగంట్, బాధత కుటగంబాలను ఓదారిచి వారి 
వగంట తిరిగి ప్రయాణమై మూలస్థానగం అగ్రహారగం వచిచి, ఆ బాధయూత కుటగంబ సభ్యూలను 
బగంధువులను మహిళలను కల్స వారికి ఎగంతో ఓదారుపినిచాచిరు. పొదు్దపోయే వరకు 

కూడా వారిని వారి కుటగంబానిని వదిల్పెటటీకుగండా పలువురు జనసేన నాయకులు కారయూకరతెలు వారి ఇగంట్ యగందే అక్కడే ఉగండి వారికి మనోధైరాయూనినివ్వడగం జరిగిగంది.

రాయపురెడిడి కృష్ణ రూపాయలు 10,000/- 
ఆరిథూకసాయొం

శతఘ్ని న్యూస్: మాడుగుల 
నియోజకవర్గం, చీడికాడ 
మగండలగం అడవుల అగ్రహారగం 
గ్రామ జనసైనికుల ఆహా్వనగం 

మేరకు కమూయూనిటీ హాల్ ముగందు రేకులు వయటానికి జనసేన నాయకులు రాయపురెడిడి కృష్ణ 
రూపాయలు 10,000/- ఆరిథాక సహాయగం చేయడగం జరిగిగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో ఆగ్రామ 
జనసైనికులు, భవాని భకుతెలు పాల్్ని రాయపురెడిడి కృష్ణ(ఆర్.ఆర్.కె)ని శాలువాతో సత్కరిగంచడగం 
జరిగిగంది. అనగంతరగం జనసేన పార్టీ విజయానికి అగందరగం కల్సకటటీగా పనిచేయాలని, పార్టీ 
మీకు ఎపుపిడు అగండగా ఉగంటగందని రాయపురెడిడి కృష్ణ(ఆర్.ఆర్.కె) త్ల్యజేయడగం జరిగిగంది. 
ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్లా ఆధ్ర్యొంలో 
“నా సేన కోసొం నా వొంత్”

శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాపురగం నియోజకవర్గం, విరవాడ గ్రామగం నగందు జనసేన అధనేత 
ప్లుపుమేరకు పార్టీని బలోపేతగం చేసేగందుకు జనసేన పార్టీ ప్రతిష్టటీత్మగంగా ప్రారగంభగంచిన 
‘నా సేన కోసగం నా వగంతు’ కారయూక్రమగంలో భాగగంగా నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు శ్రీ 
విషు్ణ హాసపిటల్ అధనేత డాకటీర్ శ్రీధర్ ప్ల్లి ఆధ్వరయూగంలో గ్రామ పెద్దలతో కల్స జనసైనికుల 
సమక్షగంలో నా సేన కోసగం నా వగంతు కారయూక్రమగం చేయడగం జరిగిగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో దీనిలో 
భాగగంగా దిబిబాడి కృష్ణ, జవా్వది గోవిగందు, మైనగం నాగేశ్వరరావు, ఘటగం భీమరాజు, కూరాకుల 
వీరబాబు, రామిశెట్టీ సూరిబాబు, కొమి్మరెడిడి నరేష్, మరియు జన సైనికులు గ్రామ పెద్దలు 
పాల్్నడగం జరిగిగంది.

కతతుగేట్ దురగొమమాతలలా దేవి నవరాత్రులలో 
బొలయశెటిటీ దొంపత్లు

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరగం, కొగండపల్లి ముని్సపాల్టీ కొతతెగేట్ దుర్మ్మతల్లి దేవి 
నవరాత్రుల సగందర్భగంగా గుడి ధర్మకరతె అఖిల నాయుడు (భవాని) ఆధ్వరయూగంలో ఉమ్మడి 
కృష్ట్ణజిల్లి జనసేనపార్టీ ఉపాధయూక్షులు బొల్యశెట్టీ శ్రీకాగంత్ దగంపతులతో పూజా 
కారయూక్రమాలు, దీపారాధన మరియు అననిదాన కారయూక్రమాలు చేయిగంచడగం జరిగిగంది. 
ఈ కారయూక్రమగంలో కొగండపల్లి, కొతతెగేట్, ఇబ్రహగంపటనిగం గ్రామ ప్రజలు, దుర్మ్మ తల్లి 
భకుతెలు అననిదాన కారయూక్రమగంలో పాల్్నానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పలు వా్యపార ప్రారొంభోత్సవాలలో పొంతొం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్, జనసేన పార్టీ ప్ఏస సభ్యూలు మరియు కాకినాడ రూరల్ ఇన్ ఛార్జ్ పగంతగం నానాజీ కాకినాడ రూరల్ మగండలగం తూరగంగి గ్రామ అధయూక్షులు శ్వత్జ బగంధువు తారక 
రామ నగర్ ప్రాగంతగంలో ష్టప్ ఓపెనిగంగ్ కారయూక్రమగంలో పాల్్నడగం జరిగిగంది. అనగంతరగం అననిమ్మ ఘాటీ సెగంటర్ లో విజయదశమి సగందరబాగంగా సీ్వట్్స &బేకర్ ప్రారగంభోత్సవ కారయూక్రమగంలో పాల్్ని 
శుభాకాగంక్షలు త్ల్యచేయడగం జరిగిగంది. తదుపరి, కాకినాడ రూరల్ జనసైనికులు ప్రస్ద్ ఫోటో సూటీడియోని రిబబాన్ కట్ చేస ప్రారగంభోత్సవగం చేయడగం జరిగిగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

తారకరామా నగర్లా 
శ్రీ దురాగొమాతను దరి్శొంచుకున్న 

పొంతొం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్, విజయ దశమి సగందరబాగంగా 
కాకినాడ రూరల్ మగండలగం కొవూ్వరు గ్రామ పరిధలో గల 
తారకరామా నగరోలి గల శ్రీ దురా్మాత ఆలయ కమిటీ 

ఆహా్వనగం మేరకు అమ్మవారిని దరిశిగంచ్కునని జనసేన పార్టీ ప్ఏస సభ్యూలు, కాకినాడ రూరల్ ఇగంచార్జ్ పగంతగం నానాజీ. ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

గిరిసేన జనసేన – జనొం వద్దకు జనసేన 16వ ర్జు
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొగండ నియోజకవర్గం, పాలకొగండ జనసేన నాయకులు మత్స పుగండర్కగం, జనసేన జాని, కరే్ణన స్యి పవన్, 
దతితె గోపాలకృష్ణ ఆధ్వరయూగంలో గిరిసేన జనసేన – జనగం వద్దకు జనసేన 16వ రోజు సగందర్భగంగా మహిళ్ రైతుకూలీలకు ముగందుగా 
దసరా పగండగ శుభాకాగంక్షలు త్ల్పారు. వారితో మాటాలిడి సమసయూలు అడిగి త్లుసుకునని వీరఘటటీగం జనసేన పార్టీ నాయకులు. 
మహిళ్ రైతు కూలీలు మాటాలిడుతూ మేము పొలగం పనులకు దసుమగంతపురగం గ్రామగం నుగండి వీరఘటటీగం పరిసరాలోలి పొలగం పనులు 
చేస్తెము, పనికి వళ్తె కానీ పూట గడవని పరిసథాతి మాది, పగండుగ పూట కూడా పని చేసుతెనానిమనానిరు. ఇక్కడ నాలుగు నుగండి 
ఆరు నలల్ పొలగం పనులు ఉగంటాయి మిగతా ఆరు నలలు పనుల కోసగం పటటీణాలకు వలసలు వళ్ళవలస ఉగంటగంది. రోజు కూల్ 
మూడు వగందలు ఇస్తెరని, నితాయూవసర వసుతెవుల రోజువారి కొనుకో్కవడగం సరిపోతాయని, మా గ్రామగంలో తాగునీరు సమసయూ ఉగంది, 
అరుహులైన పేదలకు ఇళ్ళ, ఫగంక్షన్, ప్రభ్త్వగం పథకాలు ఇవ్వడగం ల్దని త్ల్పారు. ఈ సగందర్భగంగా వీరఘటటీగం జనసైనికులు మత్స 
పుగండర్కగం, జనసేన జాని జనసేన పార్టీ మాయూనిఫసోటీని ముఖయూమైనవి ప్రతి ఇగంట్కి మగంచినీట్ సరఫరా, అరవై సగంవత్సరలు దాట్నా రైతులకు ఐదు వల రూపాయల ఫగంక్షన్, ప్రతి కుటగంబానికి పది 
లక్షల రూపాయల ఆరోగయూ భీమా, ప్రతి మగండల కేగంద్రగంలో ఉచిత భోజనశాల ఏరాపిట చేస్తెరని త్ల్పారు. దతితె గోపాలకృష్ణ, కరే్ణన స్యి పవన్ లు మాటాలిడుతూ ఉచిత గాయూస్, ఇగంట్ నిరా్మణానికి ఉచిత 
ఇసుక, మహిళలకు 33% రిజరే్వషనులి కల్పిగంచనునానిరు, నిరుపేద విదాయూరుథాలకు కేజి నుగండి ప్జి వరకు ఉచిత విదయూ అగందిస్తెరని త్ల్పారు. రాబోయే ఎనినికలోలి జనసేన పార్టీని గెల్ప్గంచాలని కోరారు.
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