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మిలాద్ ఉన్ నబీ శుభాకాంక్షలు
శతఘ్ని న్యూస్: మహమద్ ప్రవక్త జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొన్ మిలాద్ ఉన్ నబీ వేడుకలు చేసుకొింటునని ముస్లిం 
సోదరసోదరీమణులకు నా తరఫున, జనసేన పక్షాన శుభాకింక్షలు అింటూ జనసేన పారీటీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. మహమద్ ప్రవక్త అిందిించిన హితోపదేశాలు మానవాళి జీవన శైలిలో అనుసరణీయాలు. 
ప్రతి మానవుడిలో కరుణ, దయ, దానగుణిం ఉిండాలన్ బోధించారు. సమరస భావనతో ధర్మ చిింతనతో మెలగాలన్ 
చెప్పిన మహమద్ ప్రవక్త బోధనలు వర్తమాన సమాజాన్కి ఎింతో అవసరిం అన్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అనానిరు.

సహనాం, సాహసాం ఉన్న వ్యక్ తి 
పవన్ కళ్్యణ్ జె.ఎస్.పి గ్లో బల్ టీమ్ తో 

జూమ్ సమావేశాంలో డా.పసుపులేటి హరిప్రసాద్
శతఘ్ని న్యూస్:   జె.ఎస్.ప్ గ్్లబల్ టీమ్ ఆధ్వరయూింలో సురేష్ వరకూటి అధయూక్షతన 
చిత్్తరు జిలా్ల జనసేన పారీటీ అదయూక్షులు మరయు జనసేన పారీటీ ప్ఏస సభ్యూలు 
డా.పసుపులేటి హరప్రసాద్ తో ఆదివారిం జె.ఎస్.ప్ గ్్లబల్ టీిం జూమ్ సమావేశిం 
న్ర్వహిించడిం జరగింది. తమ తమ దేశాల నుిండి ఒకొ్కక్కరగా సేవలు అిందిించడిం 
కింటే అిందరూ సింఘటితమై ప్రపించ వాయూప్తింగా అన్ని టీింలు కలిస ఒక్క టీింగా 
వెళ్ళాలి అనే ముఖయూ లక్షష్ింతో ఏరపిడినటువింటి “జె.ఎస్.ప్ గ్్లబల్ టీిం” నుిండి 
వివిధ దేశాలకు చెిందిన ఎనానిరై జనసేన నాయకులు ఈ సమావేశింలో పాల్గొనడిం 
జరగింది. ఈ సమావేశింలో ముఖయూ అతిధగా పాల్గొననిటువింటి చిత్్తరు జిలా్ల 
జనసేన పారీటీ అదయూక్షులు మరయు జనసేన పారీటీ ప్ఏస సభ్యూలు డా.పసుపులేటి 
హరప్రసాద్ తో వివిధ న్యోజకవర్గొలకు చెిందిన ఎనానిరై జనసేన నాయకులు 
తమ తమ న్యోజకవర్గొలలోన్ సమసయూలపై చర్చించడిం జరగింది. సుమరు 3 
గింటలపాటు జరగన ఈ సమావేశింలో పారీటీన్ ఏ విధింగా బలోపేతిం చేయాలి 
మరయు జనసేన అధనేత తలపెటిటీన కరయూక్రమాలను ఏ విధింగా ముిందుకు 
తీసుకువెళ్ళాలి అనే అింశాలపై చర్చించడిం జరగింది. ఈ సమావేశింలో చిత్్తరు 
జిలా్ల జనసేన పారీటీ అదయూక్షులు మరయు జనసేన పారీటీ ప్ఏస సభ్యూలు డా.పసుపులేటి హరప్రసాద్ మాట్్లడుత్ జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ సహనిం, సాహసిం ఉనని 
వయూకి్త అన్, పవన్ కళ్యూణ్ ర్ష్ట్ర నాయకుడు కదన్ ఆయన ఒక జాతీయ నాయకుడన్ అభివర్ణించారు. ఈ సిందర్ింగా ఇించారుజుల న్యామకిం గురించి మాట్్లడుత్ 
ర్నునని ఎన్నికలలో జనసేన పారీటీ అన్ని న్యోజకవర్గొలో్ల పోటీ చేసు్తిందన్, దాన్కి తగగొటుటీగా పవన్ కళ్యూణ్ కర్యూచరణ చేసు్తనానిరన్, ఇపపిటివరకు న్యోజకవర్గొలకు 
ఇనా్చరజులను ప్రకటిించన్ న్యోజకవర్గొలో్ల జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ప్రత్యూక సరే్వ న్ర్వహిసు్తనానిరన్ కూడా తెలియజేయడిం జరగింది. ఈ సిందర్ింగా జనసేన 
అధనేత తలపెటిటీన ‘నా సేన కోసిం నా వింతు ‘ ముిందుకు తీసుకువెళళాడింలో అిందరూ తమవింతు కృషి చేయాలన్ సాధయూమయినింత ఎకు్కవ మిందిన్ భాగసా్వముయూలను 
చేయాలన్ ఆయన కోరడిం జరగింది. ‘నా సేన కోసిం నా వింతు ‘ కరయూక్రమాన్ని దిగ్వజయింగా ముిందుకు నడిప్సు్తనని ప్రతి ఒక్కరకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుత్ జనసేన 
పారీటీకి చాలా బలమైన కరయూకర్తలు కవాలన్ తెలియజేశారు. ఇతర దేశాలలో సథిరపడినటువింటి ఎనానిరై జనసైన్కులు మీ యొక్క సింత న్యోజకవరగొ జనసైన్కులను 
మీ బాధయూతగా ముిందుకు నడిప్ించాలన్ సూచిసూ్త పవన్ కళ్యూణ్ చాలా మించి వయూకి్తత్విం ఉననివారన్, భవిషయూతు్త జనసేనదే అన్ తెలియజేసారు. సమావేశింలో పాల్గొనని 
ఎనానిరై విదాయూరుధులు జనసేన తరపున విదాయూరధు సింఘాలను ఏర్పిటు చేయాలన్ కోరగా దాన్కి సమాధానింగా అధయూక్షుల వారు ఆ దిశగా కసరతు్తలు చేసు్తనానిరన్, జనసేన 
పారీటీ త్వరలో విదాయూరధు సింఘాలను మరయు కర్మక సింఘాలను ప్రకటిసు్తిందన్ తెలిపారు. ఈ సమావేశాలు న్ర్వహిించడిం కోసిం ఎింతో కృషి చేసు్తనని వరకూటి సురేష్ 
మరయు అమీర్ ఖాన్ లను ప్రత్యూకింగా అభినిందిించారు. ఈ సమావేశింలో పాల్గొనని పలువురు, సమావేశ న్ర్్వహకులను ప్రశింసించడిం జరగింది. ఈ సమావేశింలో
యుఏఈ నుిండి పాపోలు అపాపిర్వు, అపాపిజీ, రవి కుమార్, రవి వర్మ, శ్రీహర, పెనుమాల జాన్ బాబు
మలేషియా నుిండి డా.విశ్్వశ్వర ర్వు పసుపులేటి, ఇమ్మడి 
పులా్లర్వు
యుకె నుిండి శ్రీనాధ్ వటిటీకూటి, ర్జేష్ ఆచింట
కింబోడియా నుిండి నవీన్ నవబోతు
సింగపూర్ నుిండి సాయిర్మ్, వింశీ గుింటూరు
జర్మనీ నుిండి సుధాకర్ వరకూటి, అఖిల్ ఆవుల, బాల 
సుబ్రహ్మణయూిం అననిమేటి, దాసర రింగ
యుఎస్ నుిండి విదాయూరథి నాయకులు సాయికృష్ణ త్జ
సౌత్ కొరయా నుిండి డా.నవీన్ కుమార్
ఐర్్లిండ్ నుిండి ర్జేింద్ర గాదె
సౌది అరేబియా నుిండి షాహెద్
కెనడా నుిండి నరేష్ శిరగనీడి
కువైట్ నుిండి విజయ్ గౌడ్
ఇిండియా నుిండి రతని ప్లా్ల, కీర్తన, ప్రభావతి వసింతాల 
మరకొింత మింది ఎనానిరై జనసైన్కులు పాల్గొనానిరు.
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టీమ్ పొలిటికల్ సేన లోగో మరియు పోస్టర్ ఆవిష్కరిించిన 
జనసేన నాయకులు

టీమ్ పొలిటికల్ సేన పోస్టర్ మరియు లోగో ఆవిష్కరించిన పోతిన మహేష్
శతఘ్ని న్యూస్: టీమ్ పొలిటికల్ సేన రిండవ వారషికోత్సవిం సిందర్ింగా టీిం పొలిటికల్ 
సేన ఫిండర్ మహేష్ కింబాల సమక్షింలో వారు డిజైన్ చేసన పోసటీర్ మరయు లోగ్ను 
జనసేన పారీటీ విజయవాడ నగర అధయూక్షులు ర్ష్ట్ర అధకర ప్రతిన్ధ మరయు పశి్చమ 
న్యోజకవరగొిం ఇించార్జు పోతిన వెింకట మహేష్ ఆవిష్కరించడిం జరగింది.

టీమ్ పొలిటికల్ సేన పోస్టర్ మరియు లోగో ఆవిష్కరించిన రామ్మోహన్
టీమ్ పొలిటికల్ సేన రిండవ వారషికోత్సవిం సిందర్ింగా టీిం పొలిటికల్ సేన ఫిండర్ 
మహేష్ కింబాల సమక్షింలో వారు డిజైన్ చేసన పోసటీర్ మరయు లోగ్ను జనసేన పారీటీ 
ర్ష్ట్ర అధకర ప్రతిన్ధ మైలవరిం ఇింఛారజు ర్మ్్మహన్ ఆవిష్కరించడిం జరగింది.

టీమ్ పొలిటికల్ సేన పోస్టర్ మరియు లోగో ఆవిష్కరించిన నేరెళ్ళ సురేష్ మరియు వడ్రాణం 
మార్కండేయ బాబు
టీమ్ పొలిటికల్ సేన రిండవ వారషికోత్సవిం సిందర్ింగా టీిం పొలిటికల్ సేన ఫిండర్ 
మహేష్ కింబాల సమక్షింలో వారు డిజైన్ చేసన పోసటీర్ మరయు లోగ్ను జనసేన పారీటీ 
గుింటూరు నగర అధయూక్షులు సురేష్ నేరళళా మరయు ర్ష్ట్ర కరయూదరశి వడ్రాణిం మార్కిండేయ 
బాబు ఆవిష్కరించడిం జరగింది.

టీమ్ పొలిటికల్ సేన పోస్టర్ మరియు లోగో ఆవిష్కరించిన మనుక్ంత్ రెడ్డి మరియు కిషోర్ 
గునుకుల
టీమ్ పొలిటికల్ సేన రిండవ వారషికోత్సవిం సిందర్ింగా టీిం పొలిటికల్ సేన ఫిండర్ 
మహేష్ కింబాల సమక్షింలో వారు డిజైన్ చేసన పోసటీర్ మరయు లోగ్ను నెల్్లరు జిలా్ల 
జనసేన పారీటీ అదయూక్షులు మనుక్ింత్ రడిడి మరయు కిషోర్ గునుకుల ఆవిష్కరించడిం 
జరగింది.

ఈ సిందర్ింగా జనసేన నాయకులకు టీమ్ పొలిటికల్ సేన ఫిండర్ మహేష్ కింబాల 
ప్రత్యూక ధనయూవాదాలు తెలుపుకుింటునానిమన్ తెలిపారు. ఈ కరయూక్రమింలో టీమ్ పొలిటికల్ 
సేన మెింబెర్్స మరయు వార బృిందిం పాల్గొనానిరు.

మీలాద్ ఉన్ నబి ఉత్సవాలలో పాల్గొన్న పోతిన మహేష్
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, జాషనే ఈద్ మీలాద్ ఉన్ నబి సిందర్ింగా వన్ టౌన్ పింజా సింటర్ నుించి కళేశ్వరర్వు మార్కట్ జుమ్మ మసజుద్ వరకు దావత్ ఇసా్లమి ఆరగొనైజర్ సలీమ్ 
అధ్వరయూింలో న్ర్వహిించిన జనసేన పారీటీ విజయవాడ జుల్స్ లో నగర అధయూక్షులు పోతిన వెింకట మహేష్ పాల్గొన్ అిందరకీ ఈద్ శుభాకింక్షలు తెలుపుత్ ముస్లిం సోదరులతో 
కలిస జుల్స్ లో పాల్గొనడిం జరగింది. ఈ కరయూక్రమింలో జనసేన పారీటీ నాయకులు ఎజాస్ షేక్, మహమ్మద్ ఇబ్రహిం, మీర్జు, మ్బినా, సయయూద్, కొరగింజి వెింకట రమణ, రడిడిపలి్ల 
గింగాధర్, బతు్తల వెింకటేష్, పొటూనిరు శ్రీన్వాస్, సాయి నాగ్తి, దాసన జగదీష్, పవన్ కళ్యూణ్, మురళి కృష్ణ, నరేష్, ప్ల్ల రవి, ర్మిశెటిటీ మురళి, మదెదెల కనకర్వు బావిశెటిటీ 
శ్రీన్వాస్, చిరింజీవి, ర్ము, సోమి మహేష్ పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నందమూరు గ్రామంలో జనసేన పల్లెపోరు
శతఘ్ని న్యూస్: తాడేపలి్లగూడిం, జనసేన పల్్లపోరులో భాగింగా తాడేపలి్లగూడిం మిండలిం నిందమూరు గ్రామింలో ఇింటిింటికి ప్రచారిం చేసూ్త వైసీపీ ప్రభ్త్వ ప్రజా వయూతిరేక పాలన 
గురించి కరపత్ిం దా్వర్ ప్రజలకు తెలియచేసు్తనని తాడేపలి్లగూడిం న్యోజకవరగొ జనసేనపారీటీ ఇించార్జు బొలిశెటిటీ శ్రీన్వాస్, నిందమూరు మరయు తాడేపలి్లగూడిం న్యోజకవరగొ జనసేన 
నాయకులు, జనసైన్కులు, వీరమహిళలు.

దర్శి నియోజకవరగొ కార్యకర్తల 
ఆత్మీయ సమ్మీళనం

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకశిం జిలా్ల, దరశి న్యోజకవరగొింలో 
ఆదివారిం ప్రకశిం జిలా్ల జనసేన పారీటీ లీగల్ సల్ 
కరయూదరశి మరయు దరశి న్యోజకవరగొ జనసేన 
నాయకులు వరకూటి నాగర్జు ఆధ్వరయూింలో దరశి 
న్యోజకవరగొ కరయూకర్తల ఆతీ్మయ సమే్మళనిం 
కరయూక్రమిం తాళ్్లరు మిండలిం త్రుపి గింగవరిం 

గ్రామింలోన్ గింగమ్మ తలి్ల దేవాలయిం వదదె న్ర్వహిించడిం జరగనది. ఈ కరయూక్రమింలో పాల్గొననిటువింటి దరశి న్యోజకవరగొ న్సా్వరధు జనసైన్కులకు జనసేన పారీటీకి వార వింతుగా 
కృషి చేసు్తననిటువింటి జనసేన పారీటీ సీన్యర్ నాయకులు బదుదెల లక్షష్మయయూ, కొలా్ల హనుమింతర్వు, కొింకల ర్మ్్మహన్ మరయు గనప శ్రీను జనసేన పారీటీ బలోపేతిం కవడాన్కి 
జనసైన్కులు చేయవలసన మరయు పాటిించవలసన విధవిధానాలను తెలుపుత్ ప్రతి ఒక్కరూ దరశి న్యోజకవరగొింలో జనసేన పారీటీన్ బలోపేతిం చేసు్తనని వరకూటి నాగర్జుకి 
సహకరించాలన్ తదా్వర్ జనసేన పారీటీన్ బలోపేతిం చేసుకున్ పవన్ కళ్యూణ్ న్ ముఖయూమింత్రి చేయడాన్కి అన్ని విధాల కృషి చేదాదెము అన్ తెలియజేయడిం జరగనది. అనింతరిం 
కరయూక్రమింలో పాల్గొననిటువింటి జనసేన కరయూకర్తలతో వరకూటి నాగర్జు మాట్్లడుత్ దరశి న్యోజకవరగొింలోన్ ప్రతి గ్రామింలో ప్రతి మిండలింలో మీరు ఎదుర్కింటునని సమసయూల 
గురించి వివర్ల ఏమైనా ఉింటే తెలుపగలరు అన్ అడుగగా ఈ కరయూక్రమింలో పాల్గొననిటువింటి దరశి న్యోజకవరగొ జనసైన్కులు వార మిండలిం మరయు గ్రామాలలో ఉిండే 
సమసయూలను వరకూటి నాగర్జు దృషిటీకి తీసుకుర్వడిం జరగనది. ఈ సమసయూల గురించి రకూటి నాగర్జు మాట్్లడుత్ మీరు చెప్పిన అన్ని సమసయూలపై దృషిటీ పెడతామన్ మన జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ దృషిటీకి కొన్ని సమసయూలను తీసుకువెళ్్తము అన్ తెలియజేసూ్త భావోదే్వగాన్కి గురయిన వరకూటి నాగర్జు ప్రజలకు మరయు జనసేనకులకు అిండగా న్లబడే 
విషయింలో ఎింత దూరమైనా వసా్తనన్ అిందుకోసిం ఏమైనా చేసా్తనన్ పవన్ కళ్యూణ్ చెప్పినటుటీగా ననుని నలుగురు మ్సే వరకు నేను జనసేన పారీటీతోనే ఉింట్ననే మాటను గురు్తకు 
తీసుకొసూ్త నా ఈ జీవితిం పవన్ కళ్యూణ్ కి అింకితిం వారతోనే నా జీవిత ప్రయాణిం అింటూ తెలియజేసూ్త జనసైన్కులకు ప్రతిక్షణిం అిందుబాటులో ఉింట్నన్ జనసేన బలోపేతిం 
కొరకు అిందరన్ కలుపుకోవాలన్ ఉదేదెశింతోనే దరశి న్యోజకవరగొింలో వివిధ కరయూక్రమాలు చేసు్తనానిను అన్ ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కరయూక్రమింలో పాల్గొింటే ఇింక సింతోషిసా్తము అన్ 
నాగర్జు గారు తెలియజేసూ్త నా ముిందునని బాధయూత పవన్ కళ్యూణ్ న్ ముఖయూమింత్రి చేయడమే నా ఆశయిం అన్ జనసైన్కులు తెలియజేసూ్త వారు అడిగన అన్ని ప్రశనిలకు సమాధానిం 
చెబుత్ జనసేన పారీటీ తరఫున దరశి న్యోజకవరగొ జనసేనకులకు భరోసాను కలిపిించే విషయింలో ఎపుపిడూ ముిందుింట్నన్ తెలియజేయడిం జరగనది.

పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమంత్రి కావాలని ద్వారకాతిరుమలలోని శ్రీ వంకటేశవార స్వామిని దర్శించుకున్న 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆింధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్ర భవిషయూతు్త బాగుిండడిం కోసిం జనసేన అధనేత 
పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమింత్రి కవాలన్ దా్వరకతిరుమలలోన్ శ్రీ వెింకటేశ్వర సా్వమిన్ 
దరశిించుకున్ కోరుకోవడిం కోసిం జనసేన పారీటీ చిింతలపూడి న్యోజకవరగొ ఇించారజు 
మేక ఈశ్వరయయూ ఆధ్వరయూింలో మిండల అధయూక్షులు, జనసైన్కులు, వీరమహిళలు 
చిింతలపూడి నుించి దా్వరక తిరుమల వరకు సుమారు 70 కిలోమీటర్ల వరకు 
చేపటిటీన పాదయాత్లో భాగింగా దా్వరక తిరుమలలో జరగన పాదయాత్లో పాల్గొన్ 
అిందరతో కలిస సా్వమి వారన్ దరశిించుకోవడిం జరగింది. ఈ కరయూక్రమింలో జనసేన 
పారీటీ చిింతలపూడి న్యోజకవరగొ ఇించారజు మేక ఈశ్వరయయూ, జనసేన పారీటీ ర్ష్ట్ర 
కరయూదరశి డా.ఘింటసాల వెింకటలక్ష్మి, జనసేన నాయకులు మరయు జనసైన్కులు 
అధక సింఖయూలో పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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దేవి నవరాత్రుల అన్నసంతర్పణలో పాల్గొన్న శ్రీమతి బత్్తల వంకటలక్ష్మి
సింతరపిణకు 3600 మినరల్ వాటర్ బాటిల్్స అిందజేత
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరిం న్యోజకవరగొిం, సింపత్ నగర్, కనకదురగొ అమ్మవార గుడి వదదె దేవి నవర్త్రులు పురస్కరించుకున్ 
ఏర్పిటు చేసన అనని సమార్ధన కరయూక్రమింలో ర్జానగరిం న్యోజకవరగొ జనసేన నాయకుర్లు, నా సేన కోసిం నా వింతు కమిటీ 
ఉమ్మడి త్రుపిగ్దావర జిలా్ల కోఆరడినేటర్ శ్రీమతి బతు్తల వెింకటలక్ష్మి పాల్గొనడిం జరగింది. సింతరపిణకు మూడు వేల ఆరువిందల 
(3600) మినరల్ వాటర్ బాటిల్్స న్ సింతరపిణ కరయూక్రమాన్కి బతు్తల అిందిించారు. ఈ కరయూక్రమింలో సింపత్ నగర్ గ్రామ ఉప 
సరపిించ్ నల్ల దుర్గొ ప్రసాద్, తోనె మాణికయూలర్వు, 7వ వారుడి మెింబర్ పెింటగట్ల ర్ింబాబు, 10వ వారుడి మెింబర్ దురగొన పిండు, ఎ. 
మణికింఠ, వై. సూరబాబు, ఎ. శ్రీను తదితరులతో పాటు సింపత్ నగర్ గ్రామ ప్రజలు, జనసైన్కులు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

నంద్్యల సుబ్బలక్ష్మికి మనోధైరా్యని్నచ్చిన శ్రీమతి బత్్తల వంకటలక్ష్మి
వైదయూ ఖర్చుల నిమిత్ం రూపాయలు 10,000/- ఆరిధికసాయం
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరిం మిండలిం, కొిండ గుింటూరు గ్రామసు్తలు నిందాయూల వెింకనని సతీమణి నిందాయూల 
సుబ్బలక్ష్మి గత కొింత కలింగా అనారోగయూింతో బాధపడుతునానిరు. కొిండ గుింటూరు జనసేన శ్రేణుల 
దా్వర్ విషయిం తెలుసుకునని ర్జానగరిం న్యోజకవరగొ జనసేన నాయకుర్లు నా సేన కోసిం నా వింతు 
కమిటీ ఉమ్మడి త్రుపి గ్దావర జిలా్ల కోఆరడినేటర్ శ్రీమతి బతు్తల వెింకటలక్ష్మి కొిండ గుింటూరులోన్ 
వెింకనని స్వగృహాన్కి వెళి్ల సుబ్బలక్ష్మిన్ పర్మరశిించారు. ఆమె ఆరోగయూ పరసథితిన్ కుటుింబ సభ్యూలను అడిగ 
తెలుసుకునానిరు. అనింతరిం వైదయూ ఖరు్చల న్మిత్తిం జనసైన్కుల చేతుల మీదుగా 10,000/- రూపాయల 
ఆరథిక సహాయాన్ని వెింకటలక్ష్మి అిందిించారు. వీరతో అడాడిల దొర, అరగెల ర్మకృష్ణ, కొప్పిరడిడి బాబి, 
పాటింశెటిటీ శివ, జగతా వీరభద్రర్వు, అగర్త రజిన్కింత్, బుడిడిగ ప్రసాద్, అరవ కోటి, ఈవూర శ్రీను, అరవ 
లక్షష్మణ్ తదితరులతో పాటు కొిండ గుింటూరు జనసైన్కులు పాల్గొనానిరు.

జనసేన పార్టీ ఆధవార్యంలో 
ముసలెం చ్నా్నరులకు బహుమత్లు

శతఘ్ని న్యూస్: అమలాపురిం, మీలాద్ ఉన్ నభి మహ్మద్ ప్రవక్త జన్మదినిం సిందర్ింగా 
అమలాపురిం అషా నగర్ లో ఉనని మసీదు నిందు అమలాపురిం జనసేన పారీటీ ఇనా్చర్జు 
శెటిటీబతు్తల ర్జబాబు ప్రత్యూక ప్రారధునలు చేస ముస్లిం చినానిరులకు బహుమతులు 
అిందజేయడిం జరగింది. ముస్లిం సోదర సోదరీమణులకు శుభాకింక్షలు తెలిపారు. ఈ 
కరయూక్రమింలో ర్ష్ట్ర కరయూక్రమాల న్ర్వహణ విభాగ కరయూదరశి మహదశ నాగేశ్వరర్వు, 
జిలా్ల ప్రధాన కరయూదరశి సిందడి శ్రీను, జిలా్ల కరయూదరశి చిక్కల సతీష్, సీన్యర్ నాయకులు 
సూదా చినని, ఆకుల బుజిజు, గిండి సా్వమి, గుమ్మళళా తాతయయూ కపు, దింగేటి శ్రీహర, సతి్త 
శీను, గొర్త పవన్, పొణకల ప్రకష్, మహ్మద్ షరీఫ్, మహ్మద్ షఫీ, షేక్ కరములా్ల బాబా, 
మ్క బాలయోగ, కరిం వెింకట్రావు, చినబాబు, జాన్సన్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

పి.హర్ప్రస్ద్ ను 
మరా్యదపూరవాకంగా కలిసన కీర్తన
శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, జనసేన పారీటీ మీడియా ఇించార్జు 
ప్.హరప్రసాద్ ఆదివారిం కలియుగ దైవిం శ్రీ వెింకటేశ్వర 
సా్వమి దరశినిం కోసిం కుటుింబ సమేతింగా తిరుమల 
వెళ్తిండగా తిరుపతి రైలే్వ సేటీషలో జనసేన పారీటీ చిత్్తరు జిలా్ల 
సింయుక్త కరయూదరశి కీర్తన మర్యూదపూర్వకింగా కలిస ఘన 
సా్వగతిం పలకడిం జరగింది.

జనంలోకి జనసేన – గర్భన సతి్తబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొిండ, పాలకొిండ మిండలిం లుింబూరు గ్రామింలో జనసేన 
పారీటీ పాలకొిండ న్యోజకవరగొ నాయకులు గర్న సతి్తబాబు గడప గడపకు జనసేన 
పారీటీ సదాధుింతాలు మరయు మేన్ఫేసోటీ వివరించడిం జరగింది. అలానే గ్రామింలో పలు 
సమసయూలను తెలుసుకొన్ అధకర, ప్రతిపక్ష పారీటీ వైఫలాయూలన్ ప్రజలకు తెలియచేసూ్త 
వచే్చ ఎన్నికలో్ల జనసేన పారీటీకి ప్రతి ఒక్కరు సపోర్టీ చేయాలన్ మీ అమూలయూమైన ఓటును 
గాజు గా్లస్ గురు్తపై వేస జనసేన పారీటీన్ అధకరింలోకి తీసుకుర్వాలన్ జనసేన పారీటీ 
తోనే వెనుకబడిన ఆింధ్రర్ష్ట్రిం అభివృదిధులోకి వసు్తిందన్ రేపటి ప్ల్లల భవిషయూతు్త దృషిటీలో 
పెటుటీకొన్ పవన్ కళ్యూణ్ లాింటి నాయకుడిన్ మనిం గెలిప్ించుకోవాలన్ ఈ సిందర్ింగా 
తెలియచేశారు. ఈ కరయూక్రమింలో జనసేన నాయకులు, జనసైన్కులు పాల్గొనానిరు.

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

రాజమండ్రి సటీ జనసేనలో చేర్కలు

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జమిండ్రి సటీ న్యోజకవరగొింలో 24వ వారుడిలో జిలా్ల కరయూదరశి వైవిడి ప్రసాద్ ఆధ్వరయూింలో మించాల సునీల్ 
వార బృిందిం మరయు స్వర్ణకరుల బృిందిం భారీ సింఖయూలో జనసేన పారీటీలో ఆహా్వన్ించడిం జరగింది. ఈ కరయూక్రమింలో 
త్రుపిగ్దావర జిలా్ల జనసేన పారీటీ అధయూక్షులు కిందుల దురేగొష్, ర్జమిండ్రి సటీ ఇించార్జు అనుశ్రీ సతయూనార్యణ, ర్జమిండ్రి 
నగర అధయూక్షులు వై శ్రీన్వాస్ మరయు జిలా్ల కరయూవరగొ సభ్యూలు, ర్జమిండ్రి సటీ సభ్యూలు, జనసేన నాయకులు, జనసేన మహిళ్ 
నాయకుర్లు కళ్యూణి పాల్గొనానిరు.

జనసేన పార్టీలో భార్ చేర్కలు
నగర పరిధిలో 19 డ్విజన్లకు అధయూక్షుల నియామకం
వైసీపీ అరాచక పాలనతో ప్రజలు విసిగిపోయార్.
కుల మత ప్ంతీయ బేధాలు సృష్టంచి
రాష్ట్రానిని రావణ కాష్టం చేసు్న్నిర్.
ప్రజలో్ల మార్పు మొదలంది
అనిని వరాగాల ప్రజలకు ఆశాదీపంగా జనసేన పార్్ట
అందుకే భార్ చేరికలు
గుంటూర్ అర్బన్ జిల్్ల అధయూక్షుడు నేరెళ్ళ సురేష్.

శతఘ్ని న్యూస్: గుింటూరు నగరింలోన్ పలు డివిజన్ లకు చెిందిన యువత, మహిళలు భారీ 
సింఖయూలో జనసేన పారీటీలో చేర్రు. ఆదివారిం నగర పారీటీ కర్యూలయింలో నగర అధయూక్షుడు నేరళళా 
సురేష్ ఆధ్వరయూింలో జరగన కరయూక్రమింలో పలువురు ముస్లిం, మైనారటీ, ఎస్స, ఎసటీ యువత, 
మహిళలు పెదదెసింఖయూలో జనసేనలో చేర్రు. వారకి ర్ష్ట్ర నేతలు వడ్రాణిం మార్కిండేయ బాబు, 
మైనారటీ నాయకులు షేక్ నాయబ్ కమాల్ కిండువాలు వేస సాదరింగా పారీటీలోకి ఆహా్వన్ించారు. 
ఈ కరయూక్రమాన్కి నగర ప్రధాన కరయూదరశి కొిండూరు కిషోర్ అధయూక్షత వహిించారు. ఈ సిందర్ింగా 
నేరళళా సురేష్ మాట్్లడుత్ వైసీపీ అధకర్న్ని చేపటిటీన క్షణిం నుించి ర్ష్ట్రింలో ఎవరూ ప్రశాింతింగా 
బ్రతకడిం లేదన్ ఆవేదన వయూక్తిం చేశారు. వైసీపీ పాలనలో తీవ్ింగా నషటీపోయిన ర్షా్రాన్ని తిరగ గాడిలో 
పెట్టీలి అింటే అది నీతి న్జాయితీ కలిగన ఒక్క పవన్ కళ్యూణ్ తోనే సాధయూమవుతుిందనానిరు. ప్రజలో్ల 
మారుపి మొదలిందన్ అిందుకే జనసేన పారీటీపట్ల ప్రజలో్ల రోజురోజుకీ ఆదరణ పెరుగుతుిందన్ నేరేళళా 
సురేష్ అనానిరు. ర్ష్ట్ర కరయూదరశి నాయబ్ కమాల్ మాట్్లడుత్ ముస్లిం, మైనారటీలకు వైసీపీ ప్రభ్త్విం చేసన అనాయూయిం మరే ప్రభ్త్విం చేయలేదనానిరు. ఎన్నికలకు ముిందు 
ముస్లింలకు ఎన్ని హామీలిచి్చన ముఖయూమింత్రి జగన్ అధకరింలోకి ర్గానే ముస్లింల గురించే మరచిపోయారన్ ఆగ్రహిం వయూక్తిం చేశారు. ముస్లిం మైనారటీలను నయవించన చేసన 
జగన్ రడిడికి అింతకింత ముస్లింల ఉసురు తగులుతుిందన్ మిండిపడాడిరు. ర్ష్ట్ర కరయూదరశి వడ్రాణిం మార్కిండేయ బాబు మాట్్లడుత్ పరపాలనలో పూర్తగా విఫలమైన వైసీపీ ప్రభ్త్విం 
ప్రజల దృషిటీన్ మరల్చట్న్కి ర్ష్ట్రింలో కుల, మత, ప్రాింతీయ విదే్వషాలు సృషిటీసు్తనానిరన్ దుయయూబట్టీరు. అధకరింలోకి వచా్చక ఒక్క రోడుడి కూడా వేయలేదు అింటే పరపాలన ఎింత 
దారుణింగా ఉిందో అరధుిం చేసుకోవచు్చ అనానిరు. కొిండ, గుటటీ, ఇసుక, మటిటీ వింటి సహజవనరులను కొల్లగొడుత్ ముిందుతర్ల వారకి భవిషయూత్ లేకుిండా చేసు్తనానిరన్ ఆవేదన 
వయూక్తిం చేశారు. సింక్షేమిం పేరుతో ఒక చేతికి 10 రూపాయలు ఇచి్చ ఇషాటీనురీతిలో పనునిల రూపింలో 90 రూపాయలు లాకు్కింటునని వైసీపీ ప్రభ్త్వ దమనరీతిపై ప్రజలో్ల ఆలోచన 
మొదలిందనానిరు. ర్షా్రాన్కి పవన్ కళ్యూణ్ అవసరిం ఎింతైనా ఉిందనని ఆలోచనతో ప్రజలు న్సా్వరథిింగా జనసేనలో చేరుతునానిరన్ వడ్రాణిం మార్కిండేయ బాబు అనానిరు. అనింతరిం 
నగర పరధలో న్యమిించిన 19 డివిజన్లకు అధయూక్షులకు న్యామక పత్రాలను జిలా్ల ఉపాధయూక్షుర్లు బిట్రగుింట మలి్లక, ప్రధాన కరయూదరశి ఉపుపి రత్తయయూ, కరోపిరేటర్ లు యర్ింశెటిటీ 
పదా్మవతి, లక్ష్మీదురగొలు అిందచేశారు. ఈ సిందర్ింగా 22 వ డివిజన్ నుించి జిలా్ల అధకర ప్రతిన్ధ ఆళళా హర ఆధ్వరయూింలో భారీ ర్యూలీ న్ర్వహిించారు. శ్రీన్వాసర్వుతోట, మసా్తన్ 
దర్గొ, హిిందూ కలేజీ మీదుగా నగర పారీటీ కర్యూలయిం వరకు భారీ ర్యూలీ న్ర్వహిించారు. ఈ కరయూక్రమింలో నగర కమిటీ ఉపాదక్షుయూలు చిింతా ర్జు, యడ్ల నాగమలే్లశ్వరర్వు, ప్రధాన 
కరయూదరశిలు ఉపేింద్ర, కటకింశెటిటీ విజయలక్ష్మి, మెహబూబ్ బాషా, బిండారు రవీింద్ర, బుడింపాడు కోటి, త్రిపుర, నాగేింద్ర సింగ్, కొన్దేటి కిషోర్ అనసూయ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

పితాని సమక్ంలో జనసేనపార్టీలోకి చేర్కలు
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరిం మిండలిం కమిన్ పించాయతీ సలాదివారపాల్ిం, 
పొటిటీ తిపపి, ప్ల్లింక శివారు కొత్తలింక గ్రామాన్కి చెిందిన సుమారు 50 మింది వైసప్ 
మరయు టిడిప్ నుిండి జనసేన పారీటీ నాయకులు మెిండ శివ ఆధ్వరయూింలో జనసేనపారీటీ 
ర్ష్ట్ర ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ సభ్యూలు మరయు ముమి్మడివరిం న్యోజకవరగొ 
జనసేన పారీటీ ఇించార్జు ప్తాన్ బాలకృష్ణ సమక్షింలో జనసేనపారీటీలోకి చేర్రు. వారకి 
ప్తాన్ బాలకృష్ణ జనసేన పారీటీ కిండువా కప్పి పారీటీలోకి సాదరింగా ఆహా్వన్ించారు. 
జనసేన పారీటీ ఎపుపిడూ అిండగా ఉింటుిందన్ వారకి భరోసా ఇచా్చరు. చేరన వారలో 
గెడడిిం వెింకటేష్, కోర్టి నిందకిషోర్, ఎలిపే నాగేశ్వరర్వు, కోరుకొిండ శాయూమ్ 
కుమార్, ప్నమాల ర్మాజీ, అయితాబతు్తల వినయ్, గొల్లపలి్ల వెింకటేష్, బడుగు 

సాయి తదితరులు ఉనానిరు. ఈ కరయూక్రమింలో జనసేన నాయకులు సానబోయిన మలి్లకరుజునర్వు, గ్దశి పుిండరీష్, జక్కింశెటిటీ పిండు, గుదదెటి జమి్మ, మెిండ శివ, గ్లకోటి వెింకనని 
బాబు, కడలి కొిండ, దూడల సా్వమి, మాదాల శ్రీధర్, మాదాల వింశీ, నాతి నాగేశ్వర్వు, యలమించిలి బాలర్జు, పోలిశెటిటీ కృష్ణ, గాలిదేవర ర్ము తదితరులు పాల్గొనానిరు.

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

ఆతమీకూరులో పవనన్న ప్రజాబాట 27వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు, పవన్ కళ్యూణ్ న్ ముఖయూమింత్రి చేయాలనని దృఢ సింకలపిింతో, ప్రజల ఆశీర్్వదింతో 
కొనసాగుతునని పవననని ప్రజాబాట కరయూక్రమిం ఆదివారిం 27వ రోజుకు చేరుకుింది. పవననని ప్రజాబాట కరయూక్రమింలో 
భాగింగా ఆదివారిం ఆత్మకూరు మున్్సపల్ పరధలోన్, లక్షష్మణర్వు పలి్ల ఎకె్సటెనషిన్ ఏరయాలో, పరయూటిించి అక్కడి ప్రజల 
ఇబ్బిందులను తెలుసుకొన్ జనసేన పారీటీ తరఫున తన వింతు కృషి చేసా్తనన్ ఈ సిందర్ింగా ఆత్మకూరు న్యోజకవరగొ 
ఇనా్చర్జు నలిశెటిటీ శ్రీధర్ భరోసా ఇవ్వడిం జరగింది. మున్్సపల్ పరధలో అనేక సమసయూలు ఉనానియన్, ప్రజలు కనీస సౌకర్యూలు 
లేక ఇబ్బిందులకు గురవుతునానిరన్ ఈ సిందర్ింగా శ్రీధర్ తెలిపారు. సకల సౌకర్యూలతో ఆత్మకూరు మున్్సపాలిటీన్ ఆదరశి 
మున్్సపాలిటీగా తీర్చదిదాదెలింటే ప్రజలిందరూ జనసేన పారీటీకి ఓటు వేస పవన్ కళ్యూణ్ న్ ముఖయూమింత్రి చేయాలన్ ఈ 
సిందర్ింగా కోర్రు. ఈ కరయూక్రమింలో ఆత్మకూరు జనసేన పారీటీ నాయకులు సురేింద్ర, వింశీ, చింద్ర, పవన్, తిరుమల, 
హజరత్, తదితరులు పాల్గొనానిరు.

జనసేనలో చేర్న కౌముది కళ్శాల అధినేత పాత్రుని పాపారావు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస, జనసేన పారీటీ ర్ష్ట్ర ప్రధాన కరయూదరశి శివశింకర్ మరయు జనసేన పారీటీ పర్యూవరణ 
పరరక్షణ ప్రధాన కరయూదరశి బొలిశెటిటీ సతయూనార్యణ సమక్షింలో జనసేన పారీటీలో చేరన ఆమదాలవలస కౌముది 
కళ్శాల అధనేత మరయు ప్రముఖ విదాయూవేత్త పాత్రున్ పాపార్వు. ఈ కరయూక్రమింలో ఆమదాలవలస న్యోజకవరగొ 
ఇన్ ఛార్జు పేడాడ ర్మ్్మహన్, పేడాడ నరసింహర్వు, ఎచె్చర్ల న్యోజకవరగొ జనసేన పారీటీ నాయకులు వడడిపలి్ల 
శ్రీనువాసర్వు, లావేరు మిండల జనసేన పారీటీ నాయకులు, గ్విిందపురిం పించాయతీ ఎింప్టిస ఆభయూరధు అదపాక 
అపపిలర్జు పాల్గొనానిరు.

పేడాడ రామ్మీహన్ ఆధవార్యంలో 
‘నా సేన కోసం నా వంత్’

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస, జనసేన అధనేత ప్లుపుమేరకు పారీటీన్ బలోపేతిం 
చేసేిందుకు జనసేన పారీటీ ప్రతిషాటీత్మింగా ప్రారింభిించిన ‘నా సేన కోసిం నా వింతు’ 
కరయూక్రమింలో భాగింగా ఆమదాలవలస న్యోజకవరగొ ఇించార్జు పేడాడ ర్మ్్మహన్ 
ర్వు న్యోజకవరగొింలోన్ బూరజు మిండలింలో ఆదివారిం కరయూకర్తలతో కలిస సాథిన్కింగా 
ఉనని అన్ని షాపులో్ల సిందరశిించి జనసేన పారీటీ అవలింబిసు్తనని క్రౌడ్ ఫిండిింగ్ యొక్క 
ఆవశయూకతను వివరించారు. ఈ కరయూక్రమింలో ర్ింబాబు, అపపిలర్జు, మధు, 
పోలీనాయుడు, బాలు, జడుడి ర్ింబాబు, లక్షష్మణర్వు, నాగర్జు, సాయి, శివ, ఏషు, 
శ్రీధర్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

అవనిగడ్డ గ్రామసభలో పంచాయత్ పాలకవరాగొని్న 
ప్రశ్నంచ్న జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: 
అ వ న్ గ డ డి 
గ్రా మ ప ిం చా య తీ లో 
జరగన గ్రామసభలో 
అవన్గడడి మిండల 
జనసేన పారీటీ అధయూక్షులు 
గుడివాక శ్షుబాబు 

మరయు జనసైన్కులు పాల్గొన్ పించాయతీ పాలకవర్గొన్ని సమసయూల మీద ప్రశినిించడిం 
జరగింది. ఈ కరయూక్రమింలో జనసేన నాయకులు మరయు జనసైన్కులు పాల్గొనానిరు.

దేవి నవరాత్రుల అన్నసమారాధనలో పాల్గొన్న 
పితాని

శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరిం, జనసేనపారీటీ 
ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ సభ్యూలు మరయు 
ముమి్మడివరిం న్యోజకవరగొ జనసేన పారీటీ 
ఇించార్జు ప్తాన్ బాలకృష్ణ ముమి్మడివరిం 
మిండలిం గేదేల్లింక గ్రామింలో ర్వి చెటుటీ 
సింటర్ వదదె దురగొమ్మ వార అననిసమార్ధన 
కరయూక్రమిం, ముమి్మడివరిం నగరపించాయితీ 
క్పచిింతలపూడి గ్రామింలో శ్రీ కనకదురగొమ్మ 
అమ్మవార అననిసమార్ధన కరయూక్రమిం 
మరయు ముమి్మడివరిం మిండలిం అనాతవరిం 
గ్రామింలో జనసేన నాయకులు మున్కోటి 
జాజి ఏర్పిటు చేసన సతె్తమ్మ తలి్ల అమ్మవార 
భోజన కరయూక్రమింలో పాల్గొనడిం జరగింది. 
ఈ కరయూక్రమింలో వారతో జనసేన నాయకులు 
సానబోయిన మలి్లకరుజునర్వు, గుదదెటి జమి్మ, 
జక్కింశెటిటీ పిండు, కడలి కొిండ, మాదాల శ్రీధర్, 
మాదాల వింశీ, చిింతలపూడి అజయ్ తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కోరుకండ మండల కమిటీ సమీక్షా సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరిం న్యోజకవరగొిం, ఒక ర్జకీయ పారీటీకి వెనుని దనుని అయిన మిండల కమిటీ న్ర్్మణింలో 
భాగింగా కోరుకొిండ మిండల కమిటీ సమీక్షా సమావేశిం కోరుకొిండ జనసేన పారీటీ ఆఫీస్ లో ఏర్పిటు చేయడిం 
జరగింది. ఈ కరయూక్రమింలో ర్జానగరిం న్యోజకవరగొ జనసేన పారీటీ ఇించార్జు మేడ గురుదత్ ప్రసాద్, ఉమ్మడి 
త్రుపిగ్దావర జిలా్ల కరయూదరశి మైరడిడి గింగాధర్ మరయు కోరుకొిండ మిండల కమిటీ సభ్యూలు పాల్గొనానిరు. 
అలాగే ర్జానగరిం న్యోజకవరగొిం జనసేన పారీటీ బలమైన శకి్తగా మార్లింటే ఎలాింటి ప్రణాళిక ఉిండాలి అనే 
విషయింపై చర్చించడిం జరగింది. ఈ కరయూక్రమింలో జనసేన నాయకులు మరయు జనసైన్కులు పాల్గొనానిరు.

జనంకోసం జనసేన 315వ రోజు
వనరక్షణలో భాగింగా 800 మొక్కల పింప్ణీ
శతఘ్ని న్యూస్: జగగొింపేట, జనింకోసిం జనసేన 315వ రోజులో భాగింగా జనసేన వనరక్షణ 
మొక్కల పింప్ణీ కరయూక్రమిం జగగొింపేట న్యోజకవరగొ జనసేన పారీటీ ఇించార్జు పాటింశెటిటీ 
శ్రీదేవిసూరయూచింద్ర ఆధ్వరయూింలో గ్కవరిం మిండలిం జగనానిధపురిం, సూదికొిండ మరయు 
కొత్తపలి్ల గ్రామాలలో జరగింది. కరయూక్రమింలో భాగింగా ఆదివారిం 800 మొక్కలు పించడిం 
జరగింది. నేటి వరకు న్యోజకవరగొిం మొత్తింగా 76895 మొక్కలు పింప్ణీ చేయడిం జరగింది. 
ఈ కరయూక్రమాన్ని విజయవింతిం చేసన త్రుపిగ్దావర జిలా్ల జనసేన పారీటీ సింయుక్త కరయూదరశి 
దోసపాటి సుబా్బర్వు, గ్కవరిం మిండల అధయూక్షులు ఉింగర్ల మణిరతనిిం, గ్కవరిం మిండల 
ప్రధాన కరయూదరశి వీరవలి్ల పోసబాబు, గిండేపలి్ల మిండల సింయుక్త కరయూదరశి కరుకొిండ 
విజయ్ కుమార్, జగనానిథపురిం నుిండి కుక్క పవన్ కుమార్, మ్త్పలి్ల మ్హన్, ప్నపర్త ర్మ్ 
దుర్గొప్రసాద్, ముక్క శ్రీను, కినపర్త గణపతి, కొటిటీమూర చక్రి, కినపరీథి శివ శింకర్, నాగులపలీ్ల 
మన్, ప్నపరథి శివకోటి, వెననిముదదెల సింగర్వు, కినపరథి అపపిలర్జు, నాగులపలి్ల సుబా్బర్వు, 
మురధు వకీల్ సాబ్, సేనాపతి రమేష్, అతుకుర రమేష్, కిింతాడ గ్ప్చింద్, గజజుల వీరబాబు, 
ముర్ధు దుర్గొప్రసాద్, కొత్తపలి్ల నుిండి గ్రామ అధయూక్షులు సోలా అింజిబాబు గారకి, మాదారపు 
ధరే్మింద్ర, మాదారపు విక్రమ్, పువ్వల శ్రీదేవి, వేముల దేవి, వనుిం నరేష్, గింగింపాల్ిం నుిండి 
గ్రామ అధయూక్షులు కసరడిడి పెదధుకపు, ఆర్ అిండ్ ఆర్ కలనీ నుిండి వీరపుర్జు అశోక్, మల్లవరిం 
నుిండి సగరడిడి వీరబాబు, గ్నేడ నుిండి నల్లింశెటిటీ చిటిటీబాబు, వల్లభశెటిటీ నాన్, బూరుగుపూడి నుిండి కోడి గింగాధర్ లకు జగగొింపేట న్యోజకవరగొ జనసేన పారీటీ ఇించార్జు పాటింశెటిటీ 
శ్రీదేవిసూరయూచింద్ర కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జనిం కోసిం జనసేన కరయూక్రమింలో భాగింగా ఆదివారిం కమర్జుపేట గ్రామింలో ఎింతో ప్రేమానుర్గాలతో ఆతిథయూిం అిందిించిన నీలిం 
నాగేింద్ర కుటుింబ సభ్యూలకు జగగొింపేట న్యోజకవరగొ జనసేన పారీటీ ఇించార్జు పాటింశెటిటీ శ్రీదేవిసూరయూచింద్ర హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

విజయనగరం ఉత్సవాలోలె పాల్గొన్న అంజనీపుత్ర 
చ్రంజీవి వాకర్్స కలెబ్ సభ్్యలు

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరిం ఉత్సవాల ప్రారింభోత్సవ ర్యూలీ కరయూక్రమింలో 
విజయనగరింలో ఉనని అన్ని వాకర్్స క్లబ్్స కు ప్రత్యూక ఆహా్వనిం మేరకు పాల్గొనని వన్తా 
వాకర్్స క్లబ్, బాలాజీ వాకర్్స క్లబ్, తోషిన్వాలా వాకర్్స క్లబ్ మరయు అింజనీపుత్ 
చిరింజీవి వాకర్్స క్లబ్.

శ్రీ పోలేరమమీ తలిలె దేవాలయం రేకులషెడ్్డ 
నిరామీణానికి విరాళమందించ్న వర్కూటి 

నాగరాజు
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకశిం జిలా్ల, 
దరశి న్యోజకవరగొిం కురచేడు 
మిండలిం భోధనింపాడు 
గ్రామింలో న్ర్మసు్తనని శ్రీ 
పోలేరమ్మ తలి్ల దేవాలయిం 
రేకులషెడుడి న్ర్్మణాన్కి 
ఆదివారిం భోధనింపాడు 
గ్రామసుథిలు వేమా వెింకటేశ్వరు్లకి 

ప్రకశిం జిలా్ల జనసేన పారీటీ లీగల్ సల్ కరయూదరశి మరయు దరశి న్యోజకవరగొ జనసేన 
నాయకులు వరకూటి నాగర్జు వార కర్యూలయింలో 23,000/- రూపాయలను 
విర్ళింగా అిందజేయడిం జరగనది. ఈ న్ర్్మణాన్కి సహకరించిన దాత వరకూటి 
నాగర్జుకి దేవాలయ కమిటీ సభ్యూలు మరయు గ్రామసు్తలు కృతజ్ఞతలు తెలుపడిం 
జరగనది. ఈ కరయూక్రమింలో కొలా్ల హనుమింతర్వు, కొింకల ర్మ్్మహన్, గణపా 
శ్రీన్వాసులు తదితరులు పాల్గొనడిం జరగనది.

అమరావతి రైత్ల మహా పాదయాత్రకు 
సంఘీభావం తెలిపిన పాలకలులె జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొలు్ల, అమర్వతి రైతుల మహా పాదయాత్లో అఖిలపక్ష 
నాయకులతో పాటు జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలతో కలస సా్వగతిం పలికి 
మదదెతుగా పాలకొలు్ల న్యోజకవరగొిం జనసేన పారీటీ తరపున సింఘీభావిం తెలియజేయడిం 
జరగింది. ఈ కరయూక్రమింలో జనసేన నాయకులు మరయు జనసైన్కులు పాల్గొనానిరు.

పి.హర్ప్రస్ద్ ను 
మరా్యదపూరవాకంగా 

కలిసన రాజేష్ యాదవ్

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, జనసేన పారీటీ 
మీడియా ఇించార్జు ప్.హరప్రసాద్ ఆదివారిం 
కలియుగ దైవిం శ్రీ వెింకటేశ్వర సా్వమి 
దరశినిం కోసిం కుటుింబ సమేతింగా 
తిరుమల వెళ్తిండగా తిరుపతి రైలే్వ సేటీషలో 
జనసేన పారీటీ చిత్్తరు జిలా్ల ప్రధాన కరయూదరశి 
ర్జేష్ యాదవ్ మర్యూదపూర్వకింగా కలిస 
ఘనసా్వగతిం పలకడిం జరగింది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కడవకుడ్రు గ్రామంలో జనసేన పార్టీ మండల కమిటీ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి ప్రకశిం జిలా్ల, పరూ్చరు, చిననిగింజాిం 
మిండలిం, కడవకుడురు గ్రామింలో ఆదివారిం ఉదయిం కమూయూన్టీ 
హాల్ నిందు మిండల కమిటీ సమావేశిం మిండల జనసేన పారీటీ 
ప్రధాన కరయూదరశి అడుసుమలి్ల హరబాబు అధయూక్షతన జరగింది. ఈ 
సమావేశాన్కి చిననిగింజాిం మిండల అధయూక్షులు శ్రీన్వాసర్వు ముఖయూ 
అతిథిగా పాల్గొనానిరు. ఈ సమావేశింలో ప్రతి శన్, ఆదివార్లు 
మిండలింలోన్ గ్రామాలో్లకి వెళళాట్న్కి తీర్్మన్ించుకోవడిం 
జరగింది. ఈ కరయూక్రమింలో ప్రధాన కరయూదరశి కుర్రి వాసు, ఉమ్మడి 
ప్రకశిం జిలా్ల ప్రోగ్రామ్్స కమిటీ తుమ్మలపెింట సతీష్, జనసేన 
నాయకులు తోట అశోక్ చక్రవర్త, గింట వెింకటేష్, నరహర గ్ప్, 

సిందు విజయ, తమ్మన మహేష్, కొిండూరు సాయి గౌతమ్, దాసర నాన్, గాజుల వెింకటేష్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

వాల్మీకి మహర్షికి నివాళులర్్పంచ్న పండా్యల శ్రీలత
శతఘ్ని న్యూస్: అనింతపురిం, వాలీ్మకి మహరషి జయింతిన్ పురస్కరించుకొన్ జనసేన 
పారీటీ ర్యలసీమ మహిళ్ విభాగిం ప్రాింతీయ కమిటీ సభ్యూర్లు శ్రీమతి పెిండాయూల 
శ్రీలత ఆదివారిం అనింతపురిం నగరింలోన్ పాత ఊరులోన్ పవర్ ఆఫీస్ కూడలి 
వదదె గల ఆదికవి వాలీ్మకి మహరషి విగ్రహాన్కి పూలమాలవేస న్వాళలు అరపిించారు. 
ఈ సిందర్ింగా శ్రీమతి పెిండాయూల శ్రీలత మాట్్లడుత్ 24,000 శో్లకలు, ఏడు 
కిండములతో మానవాళికి ర్మాయణిం అనే అదు్తమైన మహాకవాయూన్ని అిందిించిన 
గొపపి వయూకి్త ఆదికవి వాలీ్మకి మహరషి అన్ కొన్యాడారు. అదేవిధింగా వాలీ్మకుల రజరే్వషన్ల 
గురించి మాట్్లడుత్ మన పక్క ర్షా్రాలలోన్ వెనుకబడిన వాలీ్మకి కులసు్తలు ఎసీటీలుగా 
పరగణిించబడుతునానిరన్ కనీ మన ర్ష్ట్రింలోన్ వాలీ్మకులు (బోయకులసు్తలు) చాలా 
వెనుకపాటు తనాన్కి గురవుతునానిరన్ అధకరింలో వచే్చకి మాత్మే ఇతరపారీటీలవారు 
వాలీ్మకులను ఎసీటీ జాబితాలోకి చేరుసా్తమన్ కల్లబొలి్ల మాటలు చెప్పి అధకరింలోకి 
వచి్చన తర్్వత వాలీ్మకి కులసు్తలను విస్మరసు్తనానిరన్ జనసేన పారీటీ అధకరింలోకి వసే్త 
ఖచి్చతింగా వాలీ్మకులను ఎసీటీ జాబితాలో చేరే్చిందుకు మా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ కృషి 
చేసా్తరన్, పోయిన సభలలో కూడా మా అధయూక్షులవారు వాలీ్మకి కులసు్తలు వెనుకబాటుకు 
గురవుతునానిరన్ వారన్ ఎసీటీ జాబితాలో చేరే్చిందుకు కృషి చేసా్తిం అనానిరన్ తెలియజేశారు. ఈ కరయూక్రమింలో జిలా్ల కరయూదరశి కశెటిటీ సింజీవర్యుడు, అనింతపురిం నగర ప్రధాన 
కరయూదరశి పెిండాయూల చక్రపాణి, అనింతపురిం రూరల్ కనీ్వనర్ గింట్ ర్మాింజనేయులు, నాయకులు సాయి కుమార్, శ్రీన్వాసులు, జయర్మ్, దిండు హరీష్ కుమార్, మధు, వీర 
మహిళలు మరయు జనసైన్కులు పాల్గొనడిం జరగింది.

కరణం కిరణ్ కుటంబానికి 
మనోధైరా్యని్నచ్చిన ఆమద్లవలస జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్:  ఆమదాలవలస న్యోజకవరగొిం, సింగననిపాల్ిం గ్రామింలో 
కయూన్సర్ వాయూధతో చన్పోయిన జనసేన యువకుడు కరణిం కిరణ్ కుటుింబాన్కి 
జనసేన పారీటీ నాయకులు కొత్తకోట నాగేింద్ర, కోరుకొిండ మలే్లశ్వర్వు, సాదెన్క 
జనసేన ఎింపీటీసీ సకో్కలు విక్రమ్ ఆధ్వరయూింలో మరయు కొల్ల జయర్మ్, 
తులగాపు మౌళి, కిల్లన నరేష్, టింకల శ్రీన్వాస్ సమక్షింలో కుటుింబాన్కి 
రూపాయలు 35000/- జనసేనపారీటీ తరుపున అిందిించడింజరగింది. ఈ 
కరయూక్రమింలో జనసేన నాయకులు, గ్రామ ప్రజలు మరయు జనసైన్కులు 
పాల్గొనానిరు.

గిర్సేన జనసేన – జనంవద్దకు జనసేన 20వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్:  పాలకొిండ, గరసేన జనసేన – జనింవదదెకు జనసేన 20వ రోజు పార్వతీపురిం మనయూిం జిలా్ల, 
పాలకొిండ న్యోజకవరగొ, వీరఘటటీిం మిండలిం వింకయల గెడడి గరజన పెదదెలు మాట్్లడుత్ వీధ లటు్ల లేవు, 
గ్రామాన్కి సరైన రహదార లేదు, తాగునీరు సమసయూ, ప్ల్లలు పాఠశాలకి వెళ్్లలింటే సమసయూ, సింక్షేమ పథకలు 
సరగా అమలు చేయడిం లేదు గరజన కరపిరేషన్ దా్వర్ ఉపాధ అవకశాలు లేవన్ వీరఘటటీిం జనసేన పారీటీ 
నాయకులకు తెలిపారు. మత్స పుిండరీకిం మాట్్లడుత్ ర్ష్ట్రింలోన్ అరుహులన ప్రజలకు ఏడాదికి 50 వేలు, 
లక్ష ఇసే్త ప్రజల జీవితాలు బాగుపడాడియ? అలా అయిత్ ఆింధ్రప్రదేశ్ లో పేదరకిం ఎిందుకు ఉింటుిందన్ 
వాయూఖాయూన్ించారు. మూడేళ్ల జగన్ ప్రభ్త్విం 1.17 లక్షల కోటు్ల మహిళలకు పించి పెటటీమన్ చెపుతునానిరనానిరు. 
ప్రతి ఏడాది ఈ పథకిం పేరుతో ఇసు్తనానిరు ఇింక ఆశగా చూసు్తనానిరింటే దాన్ అరధుిం ఎమిటి అన్ 
ప్రశినిించారు. ఈ డబు్బతో వార జీవితాలో్ల ఎటువింటి మారుపి లేదన్ అనానిరు. గాజువాక, భీమవరింలలో 
పవన్ కళ్యూణ్ ఓడిించడాన్కి కోట్ల రూపాయలు ఖరు్చ పెట్టీరు. మర నేడు అన్ని గ్రామ పించాయతీలలో వీధ 
దీపాలు వెలగడిం లేదు, కలువాలు, వీధులు అపరశుభ్ింగా ఉనానియి, న్యోజికవరగొిం అభివృదిధు న్ధులు 
ఏమయాయూయి ప్రశినిించారు? జనసేన జాన్ మాట్్లడుత్ 1వ తరగతి నుిండి ప్జి వరకు ఉచిత విదయూ, ఉచిత 
గాయూస్, రేషన్ కి బదులు 2500 నుిండి 3500 వరకు నగదు బదిలీ పథకిం, గటుటీబాటు ధరలు, రైతులకు 
ప్రత్యూక మింత్రిత్వశాఖ ఏర్పిటు చేసా్తరు అన్ గరజన పెదదెలకు వివరించారు. ఈ కరయూక్రమింలో కరే్ణన సాయి 
పవన్, దతి్త గ్పాలకృష్ణ, బొమ్మలి విన్ద్, సిండి సుమన్, దూస ప్రణీత్, తదితరులు పాల్గొనానిరు.
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