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జనంకోసం జనసేన 313వ రోజు
జనసేన వనరక్షణలో భాగంగా 1300 మొక్కల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గంపేట, జనగంకోసగం జనసేన 313వ రోజులో భాగగంగా 
జనసేన వనరక్షణ మొక్కల పగంపిణీ కారయూక్రమగం జగ్గంపేట నియోజకవర్ జనసేన 
పార్టీ ఇగంచార్జ్ పాటగంశెట్టీ శ్రీదేవిసూరయూచగంద్ర ఆధ్వరయూగంలో గోకవరగం మగండలగం 
కామరాజుపేట గ్రామగంలో జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో భాగగంగా శుక్రవారగం 
1300 మొక్కలు పగంచడగం జరిగగంది. నేట్ వరకు నియోజకవర్గం మొత్గంగా 
74895 మొక్కలు పగంపిణీ చేయడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమానిని విజయవగంతగం 
చేసిన గోకవరగం మగండల కారయూదరిశి నీలగం నాగగంద్ర, కామరాజుపేట గ్రామగం నగండి 
గుల్గంపూడి ఆనగంద్, నీలగం నాని, రాజమగంద్రపు వీర వగంకట సతయూనారాయణ, 
గుర్గం తాతాజీ, రాజమగంద్రపు సోమరాజు(పెద్ద), జాజుల అశోక్, నీలగం హరికృష్ణ, 
మార్కగండ వగంకట రమణ, వీరవల్్ శ్రీనివాస్, రాజమగంద్రపు వగంశీ, మార్కగండ 
ఆనగంద్, కురుమల్ శ్రీన, ఏడాకుల లోవ శగంకర్, మేడశెట్టీ స్్వమి, రాజమగంద్రపు 
శ్రీన, చగండ్రు బుజ్జ్, రాజమగంద్రపు బాబ్జ్, నీలగం శివ, జాజుల అభిషేక్, కొత్పల్్ 
నగండి గ్రామ అధయూక్షులు సోలా అగంజ్బాబు, మాదారపు ధర్మగంద్ర, మాదారపు విక్రమ్, 
గోకవరగం నగండి మహిపాల పాగండు, తూముల రాజు, తూముల దిలీప్, మల్్శాల 
నగండి దాసరి వరప్రస్ద్, నరస్పురగం నగండి బొజజ్పు సతయూనారాయణ, గోనేడ 
నగండి నల్గంశెట్టీ చిట్టీబాబు, వల్భశెట్టీ నాని, బూరుగుపూడి నగండి కోడి గగంగాధర్ 
లకు జగ్గంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ పాటగంశెట్టీ శ్రీదేవిసూరయూచగంద్ర 
కృతజ్ఞతలు తెల్పారు. జనగంకోసగం జనసేన కారయూక్రమగంలో భాగగంగా కామరాజుపేట 
గ్రామగంలో ఎగంతో ప్రేమానరాగాలతో ఆతిథయూగం అగందిగంచిన గుర్గం తాతాజీ 
కుటగంబ సభ్యూలకు జగ్గంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ పాటగంశెట్టీ 
శ్రీదేవిసూరయూచగంద్ర హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెల్పారు.

మంపు ప్ంతాలను సందర్శంచిన ఇచ్చాపురం జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: ఇచాఛాపురగం మగండలగంలో ముగంపు ప్గంతాలన సగందరిశిగంచిన 
ఇచాఛాపురగం జనసేన పార్టీ దాసరి రాజు మరియు జనసేన నాయకులు. 
ఇచాఛాపురగంలో జనసేన నాయకులతో కల్సి ఇచాఛాపురగం జనసేన ఇగంఛారిజ్ 
దాసరి రాజు పలు గ్రామాల్ని సగందరిశిగంచి, అక్కడి పరిసిథితులన గ్రామస్్లన 
అడిగ తెలుస్కునానిరు. ఈ సగందర్గంగా ఆయన మాట్్డుతూ తులసిగాగం 
పగంచాయితీలో బలరాగంపురగం, లగండపుటటీగ, ఇనేనిస్పేట, తులసిగాగం 
గ్రామాలో్ స్మారు 72 ఇలు్ సథిలాలు జగననని కాలనీ కగంద ఇక్కడ ఇవ్వడగం 
జరిగగంది. పదా్మపురగం గడ్డ (దగండిగడ్డ) నగండి వచేచే నీరు వరాషాలకు నితయూగం 
ఈ కాలనీలోక వస్్గంది. ఇక్కడ నిరుపేద కుటగంబాలకు ఇలు్ సథిలాలు 
ఇచాచేరు ఇక్కడ ఎలా ఇలు్ కటటీకుగంట్రు, ఎలా నివసిస్్రు అని దాసరి 
రాజు ప్రశినిగంచారు. ఈ గడ్డకు ఆనిగంచకొని వగందల ఎకరాలు పగంట పొలాలు 
ఉనానియి వరదలకు పగంట మునిగ రైతులు తీవ్గంగా నషటీపోతునానిరు. దీనిపైన 
తక్షణమే ప్రభ్త్వ అధికారులు స్గందిగంచి దీని చట్టీ వాలున (రక్షణ గోడ) 
నియమిగంచాల్. అలాగ ఈ సథిలగంపైన మట్టీ కూడ వేసి ఎతు్ చేసి ఈ సమసయూకు శాశి్వత పరిష్్కరగం చూపాలని జనసేనపార్టీ తరుపున కోరుతునానిమని అనానిరు. గ్రామాలన సగందరిశిగంచిన 
వారిలో ఇనేనిస్పేట జనసేన యూత్ లీడర్ దగంగు భాస్కర్ రెడి్డ, నగష్, దగంగు కుమార్, ఇస్రు వగంకటేష్, దగంగు ఢిలీ్, ఇస్రు ప్రస్ద్, దగంగు రమేష్, ఇస్రు రాజు, దగంగు తారకేష్ 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

మధురపూడిలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక పూజా కారయేక్రమంలో 
పాల్గొన్న బత్తుల వంకటలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యూస్:  రాజానగరగం, కోరుకొగండ మగండలగం, మధురపూడి గ్రామగంలో సతయూ సగంఘగం గురువు పానగగంట్ వీరభద్రుడు సమక్షగంలో ఆకుల నాగమణి ఆధ్వరయూగంలో 60 మగంది 
మహిళలతో ఏరా్ట చేసిన ప్రత్యూక పూజా కారయూక్రమగంలో రాజానగరగం నియోజకవర్ జనసేన నాయకురాలు నా సేన కోసగం నా వగంతు కమిటీ ఉమ్మడి తూరు్గోదావరి జ్లా్ 
కోఆరి్డనేటర్ శ్రీమతి బతు్ల వగంకటలక్ష్మి పాల్్నడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో అడా్డల శ్రీన, అడా్డల దర, ఆకుల సతయూనారాయణ, ఆకుల ముతాయూలరావు, నగందే ప్రస్ద, ఆకుల 
శ్రీనివాస్, గణేశుల రాగంబాబు, ఆకుల నాగమణి, గణేశుల వీర గగంగా, ఆకుల సూరయూవతి, పిల్ అరవకుగండా మేడిశెట్టీ తులసి మేడిశెట్టీ పద్మ పిలా్ గగంగాభవాని గణేశుల న్కరతనిగం, 
ఆకుల సతయూనారాయణ తదితరులు పాల్్నానిరు.

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


శనివారం, 08 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కుటంబ పెద్దని కోల్పోయిన కుటంబానికి నేనునానానంటూ భరోసా ఇచిచాన డాక్టర్ శ్రీధర్ పిల్లా
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురగం నియోజకవర్గం, ఉపా్డ గ్రామగం ఎస్సీ పేట నగంద పల్వల్ 
జీవరతనిగం కొది్ద రోజులు ముగందే అకాలమరణగం పొగందడగం జరిగగంది. కుటగంబ పెద్దని 
కోలో్యిన కుటగంబగం ఇబ్గందలో్ ఉగందని తెలుస్కునని స్థినిక జనసైనికులు పిఠాపురగం 
నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాసి్టల్ అధినేత డాకటీర్ శ్రీధర్ పిలా్ని కల్సి 
ఆ కుటగంబగం యొక్క పరిసిథితిని వివరిగంచడగం జరిగగంది. పరిసిథితిని తెలుస్కునని డాకటీర్ 
శ్రీధర్ పిలా్ వగంటనే స్గందిగంచి బాధిత కుటగంబానిని పరామరిశిగంచి కుటగంబ అవసరాల 
నిమిత్గం 25 కేజీల బియయూగం మరియు నగదన అగందిగంచడగం జరిగగంది. డాకటీర్ శ్రీధర్ పిలా్ 
మాట్్డుతూ జనసేన కుటగంబగం మీకు అగండగా ఉగంటగందని మీకు వైదయూ పరగంగా గాని 
విదయూ పరగంగా గాని కుటగంబ పరగంగా గాని ఏ ఇబ్గందిలో ఉనని నాకు తెల్యపరచగండి 
నేన మీకు ఒక అననిలా స్యగం చేస్్నని డాకటీర్ శ్రీధర్ పిలా్ చెప్డగం జరిగగంది. దీనిలో 
భాగగంగా పల్వల నాని బాబు, కే రాజు, ఆకుల లావరాజు, రవి, జానసీన్, సిగంగల్ మళ్్, 
స్రష్, రవి, పెద్ద, జనసైనికులు మరియు గ్రామ పెద్దలు పాల్్నడగం జరిగగంది.

గిరసేన జనసేన – జనం వద్దకు జనసేన 18వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్:  పార్వతీపురగం మనయూగం జ్లా్, పాలకొగండ నియోజకవర్గం, జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూగంలో గరిసేన 
జనసేన – జనగం వద్దకు జనసేన 18వ రోజు, వీరఘటటీగం మగండల నరిసిపురగం పగంచాయతీ పరిధిలోని 
గరిజన యువతక క్రియాశీలక సభయూత్వ కట్ పగంపిణీ చేశారు. అనగంతరగం అక్కడ ఉనని యువత, ప్రజలతో 
మాట్్డి సమసయూలు అడిగ తెలుస్కునని వీరఘటటీగం జనసేన పార్టీ నాయకులు. జనసేన జాని మాట్్డుతూ 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ సిదా్ధగంతాలన క్షేత్రస్థియిలోక తీస్కెళ్ళాలని గరిజన యువతకు దిశా 
నిర్దశగం చేస్రు. బి.పి.నాయుడు జనసేన పార్టీలో యువతకు అతయూధిక ప్ధానయూత ఉగంటగందని జనసేన పార్టీ 
విధివిధానాలు, మాయూనిఫెసోటీలోని క్షేత్రస్థియిలోక తీస్కెళ్డగంతో పాట, వైస్పీ ప్రభ్త్వగం అవలగంభిస్్నని 
ప్రజావయూతిరక విధానాలన ఎగండగట్టీలని పిలుపునిచాచేరు. మతసీ పుగండర్కగం మాట్్డుతూ యువతకు ఉపాధి 
అవకాశాలు లేక ఇబ్గందలు పడుతునానిరు. ఉజ్వల భవిషయూతు్ ఉనని యువత వైసిపి ప్రభ్త్వగం పరిపాలనలో 
నిర్్వరయూగం అయిపోతోగందని, ప్రభ్త్వ ఉద్యూగ నోట్ఫికేషన్, పరిశ్రమల స్థిపన లేకపోవడగంతో ఉద్యూగ ఉపాధి 
అవకాశాలు కనమరుగయాయూయని ఆవేదన వయూక్గం చేశారు. యువతకు ఉజ్వలమైన భవిషయూతు్ కల్్గంచాలగంటే, 
చిత్శుది్ధ కల్గన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ తోనే స్ధయూగం అవుతుగందని, అలాగంట్ పవన్ కళ్యూణ్ క యువత అగంతా బాసటగా నిలవాలని సూచిగంచారు. జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభ్యూలు, కారయూకర్లు స్థినిక సమసయూలపై స్గందిసూ్, వాట్ పరిష్్కరానిక కృషి చేయాలనానిరు. కర్ణన స్యి పవన్ మాట్్డుతూ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ మార్గంలో పయనిగంచి 
ప్రజా ప్రభ్త్వగం తీస్కురావాలని, అలాగ పననిల బాదడుతో ప్రజలన అషటీకష్టీలు పెడుతునని వైస్పీ ప్రభ్తా్వని గద్్ద దిగంచాలని, రాబోయే ఎనినికలో్ జనసేన పార్టీ గెల్పిగంచాలని 
కోరారు. ఈ కారయూక్రమగంలో క్రియాశీలక సభ్యూలు చిగంత గోవర్ధన్, దతి్ గోపాలకృష్ణ, కల్పిల్్ సిగంహచలగం, దూసి ప్రణీత్, కగంట మురళి, వావిలపల్్ నాగభూషణ, అనని రామకృష్ణ 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఘనంగా గెడ్ం బుజ్జి తనయుని 
జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్:పాయకరావుపేట నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు గెడ్డగం బుజ్జ్ తనయుడు 
ఆకాశబాబు జన్మదిన వేడుకలు ఘనగంగా జరిగాయి. ఈ కారయూక్రమగంలో కోటవురట్ 
మగండలగం, టౌన్ అధయూక్షులు జె.బద్రి, రామచగంద్రపురగం జనసేన పార్టీనాయకులు, 
అవురుపల్్ అప్లనాయుడు, రాజుపేట వైస్ సర్గంచ్ రమణ, కొడవట్పూడి నగష్, 
దరబాబు, పెట్టీ గొల్పల్్ శగంకర్, ప్రస్ద్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

మానవత్ం చాటుకున్న నాగర్ కర్్నల్ జనసేన
మనవత్వానికి మారుపేరు పోతిరెడ్డిపల్లి జనసైనికులు
భారీ వర్షాల వలలి కూల్పోయిన నివాసానిని నిర్మిసాతానని హామీ ఇచ్చిన వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్

నాగర్ కర్నిల్ జ్లా్, తిమ్మజ్ పెట్ మగండలగం, పోతిరెడి్డపల్్ గ్రామస్్డు కుమ్మరి భీమయయూ ఇలు్ కూల్పోవడగం జరిగగంది. ఈ సగందర్గంగా జనసేన పార్టీ తెలగంగాణ రాష్ట్ర యువజన 
అధయూక్షులు, నాగర్ కర్నిల్ జ్లా్ ప్రధాన కారయూదరిశి వగంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ మరియు పోతిరెడి్డపల్్ గ్రామ జనసైనికులు కూల్పోయిన నివాస్నిని సగందరిశిగంచి, ఆ యొక్క కుటగంబ సభ్యూలన 
కల్సి కనీనిళ్్ తుడిచి, వారిక ధైరయూగం ఇవ్వడగం జరిగగంది. అదేవిధగంగా కూల్పోయిన ఆ నివాస్నిని ఒక రెగండు గదల రకుల ఇలు్ నిరి్మగంచి ఇస్్నని హామీ ఇవ్వడగం జరిగగంది. ఈ యొక్క 
కారయూక్రమగంలో పోతిరెడి్డపల్్ జనసైనికులు విజయ భాస్కర్ గౌడ్, ఎడ్ శివుడు, ఎడ్ ప్రస్ద్, ఎస్.కె అలా్ఫ్, పవన్, పి శివ, ట్ బాలకృష్్ణరెడి్డ, ఎగం శ్రీకాగంత్, బి ఆదిమోహన్, ఆవుల 
రాములు, జీవన్ కుమార్, వి గోపి తదితరులు పాల్్నానిరు.
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టీమ్ పొలిటికల్ సేన పోస్టర్ మరయు ల్గోను ఆవిష్కరంచిన జనసేన నాయకులు
కందుల దుర్గేష్ మర్యు కిరణ్ ప్రసాద్ చేతుల మీదుగా టీమ్ పొల్టికల్ సేన పోస్టర్ 
మర్యు లోగో ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: టీమ్ పొల్ట్కల్ సేన రెగండవ వారిషాకోతసీవగం సగందర్గంగా టీగం 
పొల్ట్కల్ సేన ఫగండర్ మహేష్ కగంబాల సమక్షగంలో తూరు్గోదావరి జ్లా్ జనసేన 
పార్టీ కారాయూలయగంలో టీగం పొల్ట్కల్ సేన పోసటీర్ మరియు లోగోని జనసేన పార్టీ జ్లా్ 
అధయూక్షులు కగందల దర్ష్, ఉత్రాగంధ్ర జనసేన పార్టీ మహిళ్ కో ఆరి్డనేటర్ శ్రీమతి కరణ్ 
ప్రస్ద్ లు ఆవిష్కరిగంచడగం జరిగగంది.

పాలవలస యశస్వాని చేతుల మీదుగా టీమ్ పొల్టికల్ సేన పోస్టర్ మర్యు లోగో 
ఆవిష్కరణ
టీమ్ పొల్ట్కల్ సేన రెగండవ వారిషాకోతసీవగం సగందర్గంగా టీగం పొల్ట్కల్ సేన ఫగండర్ 
మహేష్ కగంబాల సమక్షగంలో జనసేన పార్టీ కారాయూలయగంలో టీగం పొల్ట్కల్ సేన పోసటీర్ 
మరియు లోగోని రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ చేతుల మీదగా 
ఆవిష్కరిగంచడగం జరిగగంది.

పేడాడ ర్మ్మిహన్ చేతుల మీదుగా టీమ్ పొల్టికల్ సేన పోస్టర్ మర్యు లోగో ఆవిష్కరణ
టీమ్ పొల్ట్కల్ సేన రెగండవ వారిషాకోతసీవగం సగందర్గంగా టీగం పొల్ట్కల్ సేన ఫగండర్ 
మహేష్ కగంబాల సమక్షగంలో జనసేన పార్టీ కారాయూలయగంలో టీగం పొల్ట్కల్ సేన పోసటీర్ 
మరియు లోగోని ఆమదాలవలస నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ పేడాడ రామో్మహన్ 
చేతుల మీదగా ఆవిష్కరిగంచడగం జరిగగంది.

అనుశ్రీ సతయూనార్యణ చేతుల మీదుగా టీమ్ పొల్టికల్ సేన పోస్టర్ మర్యు లోగో ఆవిష్కరణ
టీగం పొల్ట్కల్ సేన రెగండవ వారిషాకోతసీవగం సగందర్గంగా జనసేన పార్టీ రాజమగండ్రి సిటీ 
ఇగంచార్జ్ అనశ్రీ సతయూనారాయణ చేతుల మీదగా పోసటీర్ విడుదల చేయడగం జరిగగంది. 
ఈ సగందర్గంగా ఆయన మాట్్డుతూ ప్రధానగంగా ఈ టీగం పొల్ట్కల్ సేన 150 మగంది 
సభ్యూలతో కల్సి పనిచేసూ్ అదేవిధగంగా సోషల్ మీడియా గ్రూప్సీ మైగంటెయిన్ చేసూ్ పార్టీ 
సేవా కారయూక్రమాల్ని చేస్్నని మహేష్ క ప్రత్యూక అభినగందనలు తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమగంలో 
ఉత్రాగంధ్ర ర్జనల్ కోఆరి్డనేటర్ శ్రీమతి కరణ్ ప్రస్ద్ మరియు పొల్ట్కల్ సేన టీమ్ 
మగంబర్సీ తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఈ సగందర్గంగా టీగం పొల్ట్కల్ సేన ఫగండర్ మహేష్ కగంబాల మాట్్డుతూ టీగం పొల్ట్కల్ సేన లోగో మరియు పోసటీర్ ఆవిష్కరిగంచిన జనసేన నాయకులకు ధనయూవాదములు 
తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమగంలో టీమ్ పొల్ట్కల్ సేన మగంబెర్సీ మరియు వారి బృగందగం పాల్్నానిరు.
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ఆత్మకూరుల్ పవనననా ప్రజాబాట 25వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమగంత్రి చేయాలనని దృఢ 
సగంకల్గంతో, ప్రజల ఆశీరా్వదగంతో కొనస్గుతునని పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమగం శుక్రవారగం 
25వ రోజుకు చేరుకుగంది. పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమగంలో గతగంలో ఇచిచేన హామీ మేరకు 
ఎర్వల్్ చిననిమ్మ అన నిరుపేద గరిజన మహిళన కగంట్ చికతసీ నిమిత్ము హాసి్టలో్ పర్క్షలు 
చేయిగంచడగం జరిగగంది. త్వరలో ఆమకు కగంట్ చికతసీ చేయిగంచడగం జరుగుతుగంది. పవననని 
ప్రజాబాట కారయూక్రమగంలో భాగగంగా శుక్రవారగం ఆత్మకూరు మునిసీపల్ పరిధిలోని, సగంట్ మేర్స్ 
హాసి్టల్ కు ఎదరుగా ఉనని గరిజన కాలనీలో మరియు జరనిల్స్టీ కాలనీలో పరయూట్గంచి అక్కడి 
ప్రజల ఇబ్గందలన తెలుస్కొని జనసేన పార్టీ తరఫున తన వగంతు కృషి చేస్్నని ఈ సగందర్గంగా 
ఆత్మకూరు నియోజకవర్ ఇనాచేర్జ్ నల్శెట్టీ శ్రీధర్ భరోస్ ఇవ్వడగం జరిగగంది. మునిసీపల్ పరిధిలో 
అనేక సమసయూలు ఉనానియని, ప్రజలు కనీస సౌకరాయూలు లేక ఇబ్గందలకు గురవుతునానిరని ఈ 
సగందర్గంగా శ్రీధర్ తెల్పారు. సకల సౌకరాయూలతో, ఆత్మకూరు మునిసీపాల్టీని ఆదరశి మునిసీపాల్టీగా 
తీరిచేదిదా్దలగంటే ప్రజలగందర్ జనసేన పార్టీక ఓట వేసి పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమగంత్రి చేయాలని 

ఈ సగందర్గంగా కోరడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో ఆత్మకూరు జనసేన పార్టీ నాయకులు వగంశీ, చగంద్ర, తిరుమల, నాగరాజ, పవన్, భాన, అనిల్, హజరత్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

నీట మనిగిన రజక కాలనీల్ పర్యటించిన ల్యర్ కుంటిమది్ద జయరం రెడ్్
శతఘ్ని న్యూస్: అనగంతపురగం, ఒక మోస్రు వరాషానికే అనగంతపురగం నియోజకవర్గంలో సోమనాథ్ నగర్ లోని 
రజక కాలనీ నీట మునిగగంది. గత రెగండు రోజులుగా కనీసగం అధికారుల పరయూవేక్షణ లేకుగండా కాలనీవాస్లు 
అయోమయ దీన పరిసిథితిలో బికు్కబికు్కమగంట్ జీవనగం స్గస్్నానిరు. జనసేన పార్టీ పరయూవేక్షణలో అనగంతపురగం 
జ్లా్ జనసేన ఉపాధయూక్షులు లాయర్ కుగంట్మది్ద జయరాగం రెడి్డ ఆధ్వరయూగంలో నీట మునిగన కాలనీవాస్ల్ని 
పరామరిశిగంచి, మీకు అగండగా జనసేన పార్టీ ఉగందని కాలనీవాస్లలో మనోధైరాయూనిని నిగంపి, మీ సమసయూలకు 
శాశ్వత పరిష్్కరగం కావాలగంటే జనసేన పార్టీ అధికారగంలోక రావాలని జనసేన పార్టీ ఆవశయూకతన తెల్యజేసి, 
కాలనీ వాస్లకు భరోస్ కల్్గంచడగం జరిగగంది. తక్షణమే అనగంత నగర కార్రషన్ అధికారులు స్గందిగంచి 
ముగంపు ప్గంతానిక గురైన రజక కాలనీ వాస్ల్ని ఆదకోవాలని జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాగండ్ చేస్్నానిగం. 
ఈ కారయూక్రమగంలో అనగంతపురగం జ్లా్ జనసేన జనసేన ఉపాధయూక్షులు లాయర్ కుగంట్మది్ద జయరాగం రెడి్డ, 
అనగంతపురగం జ్లా్ లీగల్ సల్ అధయూక్షులు మురళ్కృష్ణ, లాయర్ మధు, నగర కారయూదరిశిలు విశ్వనాధ్, రమణ, 
లాల్ స్్వమి నగర సగంయుక్ కారయూదరుశిలు ఆకుల అశోక్ కారయూక్రమాల కమిటీ కారయూదరిశి సగంతోష్ జనసేన 
నాయకులు పాలగరి చరణ్, మరుగు శ్రీనివాస్లు, భవాని నగర్ మగంజునాథ్ మరియు జనసేన నాయకులు 
కారయూకర్లు పెద్ద ఎతు్న పాల్్నానిరు.

డా.వంపురు గంగులయ్యని సనా్మనించిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: అల్్రి స్తారామరాజు జ్లా్, పాడేరు, కొత్ పాడేరు గ్రామగంలో దసరా 
ఉతసీవాలలో భాగగంగా జనసేన పార్టీ ఇనాచేర్జ్ డా.వగంపురు గగంగులయయూని ముఖయూ అతిధిగా 
ఆహా్వనిగంచినప్ట్క భార్ వరాషాల కారణగంగా గగంగులయయూ హాజరు కాలేకపోయారు. 
విషయగం తెలుస్కునని కొత్ పాడేరు గ్రామ యువత, మహిళలు, గ్రామస్్లు జనసేనపార్టీ 
ప్రధాన కారాయూలయానిక చేరుకుని పాడేరు, అరకు పార్మగంట్ ఇనాచేర్జ్ డా.వగంపురు 
గగంగులయయూక దశాశిలువ కపి్ సనా్మనగం చేసూ్ మేమగందరు మహిళలమే అయినప్ట్కీ 
జనసేనపార్టీ గెలుపు కొరకు స్ట్ మహిళలకు చైతనయూగం తీస్కొచేచేవిధగంగా ఆలోచన 
చేస్్మని పార్టీ బలోపేత నిరా్మణానిక మా వగంతు కృషి చేస్్మని తెల్పారు. ఈ 
సగందర్గంగా డా.వగంపురు గగంగులయయూ మాట్్డుతూ మహిళలలో ఈపాట్ రాజకీయ 
చైతనయూగం రావడగం ఎగంతో శుభపరిణామామని, మీరగందరు సహకరిగంచి పార్టీ బలోపేత 
నిరా్మణానిక మీ వగంతు కృషి ఎగంతో అవసరమని, రాబోయే ఎనినికలలో జనసేనపార్టీని 
గెల్పిగంచకుని భావితరాలకు భవిషయూత్ ఇచేచే ఆలోచన చేయాలని, ఈ సగందర్గంగా 
జనసేనపార్టీ కారాయూలయానిక వచిచేన ప్రతి ఒక్క వీరమహిళకు పేరు పేరు నా కృతజ్ఞతలు 
తెలుపుకుగంటనానిమని తెల్పారు. ఈ సనా్మన కారయూక్రమగంలో పాడేరు మగండల అధయూక్షులు 
నగంద్ల్ మురళి కృష్ణ, పార్మగంట్ ఎకసీకూయూట్వ్ మగంబర్ కొర్ కమల్ హాసన్,జ్.
మాడుగుల మగండల అధయూక్షులు మస్డి భీమనని, స్లేబు అశోక్, కలో్ అశోక్ కుమార్, 
సగంతోష్, గ్రామస్్లు యువత, వీర మహిళలు పాల్్నానిరు.

దసర ఉత్సవాలల్ పాల్గొననా జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: కృష్్ణజ్లా్ 
మైలవరగం నియోజకవర్గం, 
కొగండపల్్ మునిసీపాల్టీ, మైలవరగం 
మగండలగం చగంద్రాగూడగం, వల్వడగం, 
గ్రామాలో్ దర్మ్మతల్్ అమ్మవారి 
ఊరగగంపు ఉతాసీహలు సగందర్గంగా 
ఆయా గ్రామాలు గుడి కమిటీ సభ్యూల 
ఆహా్వనగం మేరకు జనసేనపార్టీ జ్లా్ 

నాయకులు మగండల కమిటీ సభ్యూలు, కారయూకర్లు పాల్్నానిరు. మరియు రెడి్డగూడగం మగండలగం 
ఓబుళ్పురగంలో బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనగంగా నిర్వహిగంచారు. బతుకమ్మ పగండగ సగందర్గంగా 
జనసేనపార్టీ నాయకులు స్గందర రామిరెడి్డ ఆధ్వరయూగంలో బతుకమ్మ పూలఅలగంకరణ చేసిన వారిక 
మొదట్ బహుమతి, రెగండవ బహుమతి మూడు సగంటర్లో బతుకమ్మ పగండుగ చేస్కుగంటనని 
మహిళలకు ఖర్దైన చీరలు ఇవ్వడగం జరిగగంది. కృష్ణవాటర్ ట్యూగంక్ బజారో్ రాయల సగంధయూ 
మొదట్ బహుమతి, రెగండవ బహుమతి ముతాయూల అన్షక, గౌడా బాజారో్ తనీనిరు వేముల 
మొదట్ బహుమతి, పరికాల దీపు రెగండో బహుమతి, రాములవారి గుడి సగంటరో్ చట్టీ కుదల 
నితయూశ్రీక మొదట్ బహుమతి, కనానివల్్ స్జాతక రెగండో బహుమతి ఇవ్వడగం జరిగగంది. అనగంతరగం 
బతుకమ్మ సగంబరాలో్ జనసేనపార్టీ నాయకులు ఆ గ్రామ మహిళలతో కల్సి ఆడారు పాడారు, 
ఈ కారయూక్రమగంలో ఉమ్మడి కృష్్ణజ్లా్ జనసేనపార్టీ ఉపాధయూక్షులు బొల్యశెట్టీ శ్రీకాగంత్, జ్లా్ 
కారయూదరిశి చిగంతల లక్ష్మికుమారి, ప్రోగ్రాగం కమిటీ సభ్యూలు సతీష్, రెడి్డగూడగం, మైలవరగం మగండల 
నాయకులు కాగంతారావు, పడిగల ఉదయ్, శీలగం కటటీ, బాలరాజు, భాగయూరాజు, తోట క్గంతి, 
నాగరాజు, ఈశ్వర్, గోపాలరావు కరణ్, అవినాష్, వీరమహిళలు స్జాత మరియు భార్ ఎతు్న 
కారయూకర్లు 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

యర్రబాలంల్ పలలా పలలాకు చిలలాపలిలా
శతఘ్ని న్యూస్: మగంగళగరి, జనసేన పార్టీ మగంగళగరి నియోజకవర్ ఇగంచార్జ్ చిల్పల్్ శ్రీనివాసరావు తలపెట్టీన పల్్ పల్్ కు చిల్పల్్ కారయూక్రమగం దిగ్వజయగంగా 
స్గుతుగందని, ర్రల్ ప్గంతగంలో ప్రజలు చిల్పల్్క నీరజనాలు పడుతునానిరని జనసేన మగంగళగరి మగండల ఉపాధయూక్షులు బతి్నేని అగంజయయూ అనానిరు. యర్బాల్గంలో 
జరిగన సర్వ సభయూ సమావేశగంలో పాల్్నని అయన మాట్్డుతూ ఆదివారగం పల్్ పల్్ కు చిల్పల్్ కారయూక్రమగం యర్బాల్గంలో జరుగుతుగందని, కావున జనసేన పార్టీ 
కారయూకర్లు, వీరమహిళలు, అభిమానలు, శ్రేయోభిలాష్లు పాల్్ని జయప్రదగం చేయాలని కోరారు. ఈ సమావేశగంలో మగండల సోషల్ మీడియా కో ఆరి్డనేటర్ లేళళా 
స్యి, స్గందరయయూ, పరశురాగం, బి పూర్ణ, దిలీప్, ఆళ్ రమేష్, రాజీవ్ నాగగంద్ర, పావని తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఘనంగా చల్లా ప్రసాద్ పుటి్టనరోజు వేడుక

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరగం మగండలగం, కలవచర్ గ్రామానిక చెగందిన నిస్్వరథి జనసైనికుడు 
2014 నగంచి పార్టీ తీరు్క కటటీబడిన యువనాయకుడు రాజానగరగం మగండల సోషల్ 
మీడియా ఇనాఛార్జ్ చలా్ ప్రస్ద్ పుట్టీనరోజు సగందర్గంగా రాజానగరగం నియోజకవర్గం 
జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరిశి గగంట స్వర్ప 
దేవి, ఉమ్మడి తూరు్గోదావరి జ్లా్ కారయూదరిశి మైరెడి్డ గగంగాధర్, రాజానగరగం మగండల 
కనీ్వనర్ బతి్న వగంకనని దర, వికటీర్ న్యూస్ అధినేత అడబాల సతయూనారాయణ, రాజానగరగం 
మగండల వైస్ ప్రెసిడగంట్ నాగావరుపు భాన శగంకర్, యూత్ ప్రెసిడగంట్ స్గంకర బాబిజ్, స్యి 
సోన తదితరులు ఈ కేక్ కట్గంగ్ కారయూక్రమగంలో పాల్్నానిరు.
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దసర ఉత్సవాలల్ పాల్గొననా పితాని బాలకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరగం, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు 
మరియు ముమి్మడివరగం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ పితాని బాలకృష్ణ ఐ పోలవరగం 
మగండలగం పెద్దమడి గ్రామగంలో మరియు ముమి్మడివరగం మగండలగం తానేలగంక దేవి సగంటరో్ 
దసరా నవరాత్రి ఉతసీవాలో్ భాగగంగా అననిసమారాధన కారయూక్రమాలలో పాల్్నానిరు. 
ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేనపర్టీ జ్లా్ ఉపాధయూక్షులు స్నబోయిన మల్్కారుజ్నరావు, రాష్ట్ర 
కారయూదరిశి జక్కగంశెట్టీ పగండు, రాయపరెడి్డ బాబి మగండల ప్రధాన కారయూదరిశి దూడల స్్వమి, 
కడల్ కొగండ, వాసగంశెట్టీ బాబిజ్, గగంజా శీన, పాట్ శ్రీన, దేవి రాగంబాబు మరియు తదితరులు 
పాల్్నానిరు.

వాకిలి నిమిత్ం కిల్ వండ్ని 
విరళంగా అందజేసిన వర్రే 

హనుమన్ ప్రసాద్
శతఘ్ని న్యూస్: కృష్్ణజ్లా్, మచిలీపటనిగంలోని శ్రీ 
అయయూప్ దేవాలయగంలో స్్వమివారి వగండి వాకల్ 
నిమిత్గం కలో వగండిని విరాళగం అగందజేసిన కైకల్రు 
నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు వర్రే హనమన్ 
ప్రస్ద్, శ్రీమతి నాగలక్ష్మి దగంపతులు.
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