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దీపావళి శుభాకాంక్షలు
శతఘ్ని న్యూస్: యజ్ఞయాగాదులు మొదలు ప్రతి శుభకారయూయం దీపారాధనతోనే ఆరయంభమవుతయంది. దీపానికి 
అయంతటి ప్రాముఖయూతను ఇస్తయం. తమసోమా జ్యూతిర్గమయ అయంటూ.. అజ్్ఞనయం నుయంచి సుజ్్ఞనయం వైపు అడుగులు 
వేసేలా చేసేదే ‘దీపయం’. భారతీయ సయంస్కృతిలో భాగమైన ఈ దీపయం.. దీపావళిగా ఆనయంద వినోదాలతో పాటు 
భకి్త పారవశయూయంతో ఓలలాడయంచడానికి మన ముయందుకు వసు్తనని శుభతరుణయంలో తెలుగువారయందరికీ దీపావళి 
శుభాకాయంక్షలు అయంటూ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. నరకాసురుడనే 
రాక్షసుడు అయంతమయాయూడనని సయంతోషయంతో దీపాలు వెలిగయంచుకుని పయండుగ చేసుకోవడయం యుగయుగాలుగా 
కొనసగుతోయంది. ఆనాడు నరకాసుడు ఒక్డే..మరి ఈనాడు ఎయందరో నరకాసురులు పలు రూపాలోలో 
చెలరేగపోతనానిరు. ప్రజల మాన, ధన, ప్రాణాలను హరియంచి వేసు్తనానిరు. నాటి నరకాసురుని కయంటే భీకరయంగా 
చెలరేగపోతనానిరు. ఇటువయంటి ఈనాటి నరకాసురులు ప్రజ్పాలన నుయంచి దూరమైన నాడు నితయూయం దీపావళే! 
దానికి మన ఓటే సరైన ఆయుధయం. దీపావళి అనయంతరయం ఎయందరో గాయాల బారినపడడయం, ముఖయూయంగా కనులకు 
గాయాలవడయం చూసు్తయంటయం.. వియంటుయంటయం. అటువయంటి ప్రమాదాల నివారణకు జ్గురూకలై ఉయండవలసయందిగా 
మనవి. పరాయూవరణానికి హాని చేయని బాణాసయంచా సమాగ్రిని వాడయండ. దాని వలలో పరాయూవరణానికి ఎయంతో మేలు 
చేసనవారమవుతాము. ఈ దీపావళి పర్వదినాన ఆ లక్ష్మీదేవి కటక్షవీక్షణలు భారతీయులయందరికీ ప్రసరిలాలోలని 
మనస్ఫూరి్తగా ఆ దేవదేవుని ప్రారిథిసు్తనానినని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అనానిరు.

భారతీయులు 
గర్వాంచదగిన విజయాం

శతఘ్ని న్యూస్: కొనిని గయంటల క్రితయం అయంతరిక్షయంలో అదుభుతానిని 
ఆవిష్రియంచి, 36 ఉపగ్రహాలను ఒకేసరి నియంగలోకి పయంపి 
చారిత్రాత్మక విజయయం సధయంచిన ఇస్రో శాస్రవేత్తలకు 
హకృదయపూర్వక శుభాకాయంక్షలు తెలుపుతనానినయంటూ జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. 
ఈ విజయయంతో అయంతరిక్ష పరిశోధనలలో అగ్ర రాజ్యూల సరసన 
భారతదేశానిని నిలుపుతనని శ్రీ నరేయంద్ర మోడీ గారి ప్రభుతా్వనికి, 
ఇస్రోలోని శాస్త్రవేత్తలకు, సయంకేతిక నిపుణులకు నా తరపున, జనసేన 
పార్టీ తరపున శుభాభినయందనలు తెలుపుతనానిను. వాణిజయూపరమైన 
ఉపగ్రహాలను నియంగలోకి పయంపుతూ అయంతరిక్ష వాణిజయూ రయంగాన 
మన దేశయం బలమైన పోటీదారు కావడయం భారతీయులయందరికీ 
గర్వకారణయం. చయంద్రయాన్ - 3 కి ఇస్రో సననిద్ధమవుతనని 
తరుణయంలో ఈ విజయయం మన శాస్త్రవేత్తలలో ఎయంతో మనోధైరాయూనిని 
నియంపుతయందని భావిసు్తనానిను. ఇటువయంటి విజయాలు మరెనోని మన 
శాస్త్రవేత్తలు సధయంచాలని అయంతరిక్ష పరిశోధనలో భారతదేశయం 
మరినిని శిఖరాలు అధరోహయంచాలని మనసరా కోరుకుయంటునానినని 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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విశాఖ ఘటన వీర మహిళలు, జన సైనికులలో స్ఫూర్తిని పెంచెంది
* విడుదలైన విశాఖ జనసేన శ్రేణులతో పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆయంధ్రప్రదేశ్ రాష్టయంలో ప్రత్యూకియంచి విశాఖపటనియంలో గత వారయం రోజులుగా 
జరుగుతనని ఘటనలు లక్షలాది మయంది వీర మహళలు, జన సైనికులలో స్ఫూరి్తని, పటుటీదలను 
పయంచుతనానియని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు 
గారు స్పషటీయం చేశారు. హైకోరుటీ ఉత్తరు్వలతో విడుదలైన విశాఖపటనియం జనసేన శ్రేణులతో 
ఆదివారయం నాగబాబు గారు టెలీ కానఫూరెన్స్ దా్వరా మాటలోడారు. జనసేన పార్టీ సద్ధయంతాలు.. 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆశయ సధన కోసయం మీరు చేసు్తనని పోరాటయం మాటలోలో చెప్పలేనిదని, 
సమాజ హతయం కోసయం తపిసు్తనని మీ తెగయంపు, ధైరయూయం, గుయండె బలయం కోటలోది మయంది జన 
సైనికులకు, వీర మహళలకు స్ఫూరి్తనిచి్చయందని అనానిరు. అక్రమ నిరభుయందయం చేసనపు్పడు మీరు 
అనుభవియంచిన బాధ, మీ కుటుయంబ సభుయూల గుయండె కోత అరథియం చేసుకోగలమని పేర్్నానిరు. 
అధకార మదయంతో పట్రేగపోతనని వైసీపీ దమనకాయండకు అడుడుకటటీ వేయడానికి ఎయంతో 
సమయయం పటటీదని, విసుగు చెయందిన ప్రజలు వైసీపీని ఇయంటికి పయంపేయందుకు సద్ధయంగా ఉనానిరని 
అనానిరు. దీపాల వెలుగులో జరుపుకొనే ఈ దీపావళి పయండుగ నాడు మీరు, మీ కుటుయంబ 
సభుయూలు ఆనయంద వేడుకలోలో త్లియాడాలని కోరుకుయంటుననిటులో చెపా్పరు. శ్రీ కోన తాతారావు, 
శ్రీ సుయందరపు విజయ్ కుమార్, శ్రీ సయందీప్ పయంచకరలో, శ్రీ పీవీఎస్ఎన్ రాజు, శ్రీ పీతల మూరి్త 

యాదవ్, శ్రీమతి రూప, శ్రీ శ్రీనివాస్ పటనియక్, శ్రీ చిటిటీపిలిలో శ్రీను, శ్రీ రాయపురెడడు కకృష్ణ పాల్్గనానిరు.

ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ పేరుతో జనసేనపై మరో కుట్ర
• ఈ కుట్రపై రాష్ట డీజీపీ విచారణ చేయయంచాలి
• ఇటువయంటి ప్రచారాలు మీడయాకు ఎవరి దా్వరా వెళ్లోయో మాకు తెలుసు
• ప్రజ్స్వమయూ పద్ధతిలో పోరాటమే జన సైనికులకు తెలుసు
• జనసైనికులు, వీర మహళలు వైసీపీ కుట్రలను తిపి్పకొటటీలి
• జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెయండలో మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: ‘డాకటీర్ బీఆర్ అయంబేద్ర్ గారు రాసన భారత 
రాజ్యూయంగానిని జనసేన పార్టీ ఎలలోపు్పడూ గౌరవిసు్తయంది... ప్రజ్స్వమయూ 
పద్ధతల మీద జనసేనకు అపార గౌరవయం ఉయంది. జన సైనికులు, వీర 
మహళలు వయూవసథిలు, వయూకు్తల మీద దాడులు చేసే సయంప్రదాయానికి 
పూరి్త దూరయం. ఏ ప్రజ్ పోరాటమైనా ప్రజ్స్వమయూ పద్ధతిలోనే 
ఉయంటుయంది. అలాయంటి జనసేన పార్టీపై ఆయంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వయం నినని 
సయయంత్యం నుయంచి కొత్త కుట్ర మొదలుపటిటీయంద’ని జనసేన పార్టీ 
రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెయండలో మనోహర్ గారు 
ఆగ్రహయం వయూక్తయం చేశారు. 13 మయంది వైసీపీ ప్రజ్ప్రతినిధులపై జనసేన 
పార్టీ శ్రేణులు ఏ క్షణమైనా దాడులు చేసే అవకాశయం ఉయందయంటూ… 
పోలీసు ఇయంటిలిజెన్స్ నివేదిక అయంటూ సమాచారానిని మీడయాకు 
ఇచి్చ, కొత్త కుట్రల ప్రచారయం మొదలు పటటీరని చెపా్పరు. ఆదివారయం 
హైదరాబాద్ లోని జనసేన పార్టీ కేయంద్ర కారాయూలయయంలో వీడయో 
సయందేశయం ఇచా్చరు. ఈ సయందరభుయంగా శ్రీ నాదెయండలో మనోహర్ గారు 
మాటలోడుతూ ‘‘శనివారయం సయయంత్యం నుయంచి మీడయాలో, సమాజిక 
మాధయూమాలోలో పోలీసు ఇయంటిలెజెన్స్ హెచ్చరికల పేరుతో ఓ ప్రచారయం 
జరుగుతోయంది. రాష్టయంలోని 13 మయంది వైసీపీ ప్రజ్ప్రతినిధుల మీద 
జనసేన పార్టీ శ్రేణులు దాడులు చేస్తయని హెచ్చరియంచినటులో ప్రచారయం 
మొదలైయంది. దీనిని జనసేన పార్టీ పూరి్తగా ఖయండసో్తయంది. ఒక వేళ రాష్ట 
పోలీసుశాఖ జ్ర్ చేసన ఉత్తరు్వలు నిజమే అయత్ కచి్చతయంగా డీజీపీ 
దీనిపై చరయూలు తీసుకోవాలి. అతయూయంత రహసయూయంగా ఉయండాలిస్న ఇయంటిలిజెన్స్ ఉత్తరు్వలు ఎలా మీడయాకు వెళ్లోయో దరాయూపు్త చేయాలి.
• పాలకుల కుట్రలు పారలేదు
మా ఫోనులో, మా మీద నిఘా పటటీడయం మాని ఈ రహసయూ అయంశాలు ఎలా బయటకు వెళ్్తనానియో డీజీపీ విచారణ చేయాలిస్న అవసరయం ఉయంది. ఎవరి దా్వరా ఈ ప్రచారాలు 
బయటకు వెళ్్తనానియో మాకు సమాచారయం ఉయంది. రోజురోజుకీ జనసేన పార్టీకి పరుగుతనని జనాదరణ చూస అస్య చెయందుతనని అధకార పక్షయం ఇలాయంటి కుట్రలకు 
తెర లేపుతోయంది. జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి విశాఖపటనియం పరయూటన రాయూలీలో ఏకయంగా డీసీపీని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి వాహనయంపైకి ఎకి్యంచి, ఎలాగోలా 
రెచ్చగొటటీలని, గొడవలు సకృషటీయంచాలని చూసన ప్రభుత్వయం అది సధయూయం కాకపోవడయంతో కొత్త కుట్రలకు తెరలేపియంది. అలజడ, అపోహలు, అయోమయయం, అనుమానాలు 
ప్రజలోలో సకృషటీయంచి దీని దా్వరా గొడవలు సకృషటీయంచి, జనసేన పార్టీ మీద నెటేటీయాలననిదే ఈ పాలకుల ఉదేదేశయూయం. వారి కుట్రలు పారలేదు. టెక్లిలో జనసేన పార్టీ కారాయూలయయం 
మీద దాడులు చేసనా ఇప్పటి వరకు ఆ కేసులో పురోగతి సధయంచని ఈ ప్రభుత్వయం, కొత్త కుట్రలు మొదలుపటిటీయందనే విషయానిని జనసైనికులు గురు్తయంచుకోవాలి.
• రయండ ఎనినికల ప్రజ్క్షేత్యంలో త్లు్చకుయందాయం
వచే్చ ఎనినికలు ఎయంతో దూరయంలో లేవు. ఎనినికల సమయయంలో ప్రజ్స్వమయూబద్ధయంగా త్లు్చకునేయందుకు జనసేన సద్ధయంగా ఉయంది. జనసేన పార్టీనా... వైసీపీనా అననిది ప్రజలే 
త్లుస్తరు. ప్రజలు ఎవరిని ఆదిరిస్తరో, ఎవరి వైపు నిలబడతారో త్లుతయంది. జనసేన పార్టీ మీద మీరు చేసు్తనని కుట్రలను ప్రజలు గమనిసు్తనానిరు. గడప గడపకూ ప్రభుత్వయం 
కారయూక్రమయంలో భాగయంగా వైసీపీ ప్రజ్ప్రతినిధులు రోజుకు 200 గడపలు తిరుగుతనానిరు. అదీ కూడా ముయందుగానే ఆయా ప్రాయంతాల వాలయంటీరులో ప్రజలకు సమాచారయం 
ఇచి్చ, జ్గ్రత్తలు చెపి్పన తరా్వత్ ప్రజ్ప్రతినిధులు పరయూటిసు్తనానిరు. మరి దీనిలో కూడా దాడులు జరుగుతాయ అని చెప్పడయం వెనుక అయంతరయూయం ఏమిటీ..? జన సైనికులెవరూ 
ప్రజ్ సమసయూలపై ఎపు్పడూ శాయంతియుతయంగా, ప్రజ్స్వమికయంగా పోరాడుతారు తపి్పత్, ఎప్పడూ జనసేనాని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ చెపి్పన గీత దాటరు. నాయకుడు నేరి్పన 
క్రమశిక్షణ తప్పక పాటిస్తరు. వైసీపీ వారి కుట్రలు నమే్మ పరిసథితి లేదు. ప్రజ్ పోరాటలను కచి్చతయంగా జనసేన పార్టీ చేసు్తయంది. వాటిని ఎక్డా అప్రజ్స్వమిక పద్ధతలోలో 
మాత్యం చేయదు. ప్రభుత్వ కుట్రలను జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీర మహళలు బలయంగా తిపి్పకొటటీలి’’ అని శ్రీ మనోహర్ గారు కోరారు.
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జానపాడులో ఘనెంగా జనసేన జెండా ఆవిష్కరణ
 రాష్టంలో జనసేన జండా ఎగరవేస్తం: గాదె

శతఘ్ని న్యూస్:గురజ్ల నియోజకవర్గయం, పిడుగురాళలో మయండలయం, జ్నపాడు గ్రామయంలో ఏరా్పటు 
చేసనటువయంటి, జనసేన జెయండా ఆవిష్రణ మరియు భార్ బహరయంగ సభ ఏరా్పటు చేయడయం 
జరిగయంది, ఈ కారయూక్రమయంలో ముఖయూ అతిథులుగా జనసేన పార్టీ జిలాలో అధయూక్షులు గాదె వెయంకటేశ్వర 
రావు, జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కారయూదరిశి బోనబోయన శ్రీనివాస్ యాదవ్, జనసేన పార్టీ రాష్ట 
కారయూదరిశి కమాల్, జనసేన పార్టీ రాష్ట అధకార ప్రతినిధ రాయపాటి అరుణ, జనసేన పార్టీ జిలాలో 
ఉపాధయూక్షులు అడపా మాణికాయూలరావు, నారదాసు ప్రసద్, జనసేన పార్టీ జిలాలో అధకార ప్రతినిధ తవిటి 
భవనారాయణ, మొదలగు రాష్ట మరియు జిలాలో నాయకులు పాల్్గనానిరు. ముయందుగా పిడుగురాళలోలో 
గవరనిమయంట్ కాలేజీ వదదే నాయకులకి ఘనయంగా స్వగతయం పలికి, అక్డనుయంచి జనసైనికులు భార్ 

రాయూలీగా బయలుదేరి, జ్నపాడులోని సభ వేదిక వదదేకు చేరుకోవడయం జరిగయంది. అనయంతరయం నాయకులు మాటలోడుతూ… 2024లో జనసేన జెయండా ఎగరవేయటయం ఖాయమని, ప్రజలు 
మారు్ప కోరుకుయంటునానిరని, ఈ అవినీతి రౌడీ రాజ్యూలను గదెదే దియంచి, జనసేన పార్టీని అధకారయంలోకి తీసుకురావడానికి ప్రజలు ఎదురుచూసు్తనానిరని, జనసేన పార్టీకి కారయూకర్తలే 
బలమని, త్వరలో గురజ్ల నియోజవరా్గనికి ఇనా్చరిజిని కళ్యూణ్ ప్రకటిస్తరని తెలియజేశారు. జనసేన పార్టీరాష్ట ప్రధాన కారయూదరిశి బోనబోయన శ్రీనివాస్ మాటలోడుతూ… అవినీతి 
లేని సుపరిపాలన కావాలయంటే జనసేన పార్టీ అధకారయంలోకి రావాలని, రాష్టయంలో అవినీతి మచ్చలేని, నిజ్యతీగల నాయకుడు ఒక పవన్ కళ్యూణ్ మాత్మేనని తెలియజేశారు. ఈ 
కారయూక్రమయంలో పిడుగురాళలో జనసేన పార్టీ మయండల అధయూక్షుడు కామిశెటిటీ రమేష్, జిలాలో సయంయుక్త కారయూదరిశి దూదేకుల కాసయం సైదా, కారయూదరిశి బడదల శ్రీనివాసరావు, కటకయం అయంకారావు, 
అయంబటి మళ్లో, షర్ఫ్, మయండల అధయూక్షులు నరసయంహారావు, బొమ్మ శీను, మయందపాటి దురా్గరావు, నియోజవర్గ ఐటీ కోఆరిడునేటర్ మునగా వెయంకట్, జిలాలో కారయూక్రమాల కమిటీ సభుయూలు 
దూదేకుల సలీయం, పసుమరి్త మని, వేలు్పల చైతనయూ, గ్రామ అధయూక్షులు పసుపులేటి నరసయంహారావు, అయంబటి సయ,ఆవుల రమేష్, ఆకుల సుబాబారావు మొదలగు వారు పాల్్గనానిరు.
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జనసేన కార్యాలయ ప్రారెంభోత్సవెం మర్యు జెండా ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: చితూ్తరు జిలాలో చయంద్రగరి నియోజకవర్గయం, పాకాల మయండలయం, దామలచెరువు పయంచాయతీలో 
జనసేన పార్టీ నాయకులు కయంచన శ్రీకాయంత్, చితూ్తరు జిలాలో కారయూదరుశిలు ఎయం.నాసీర్ బాషా, కలప రవి, శ్రీమతి 
అరుణల ఆధ్వరయూయంలో జనసేన పార్టీ కారాయూలయయం ప్రారయంభోతస్వయం మరియు జెయండా ఆవిష్రణ, చయంద్రగరి 
నియోజకవర్గ నాయకులు, కారయూకర్తలతో ఆతీ్మయ సమావేశయం నిర్వహయంచడయం జరిగయంది. ఈ కారయూక్రమానికి 
ముఖయూ అతిధగా జనసేన పార్టీ పిఏస సభుయూలు, చితూ్తరు జిలాలో అధయూక్షులు పసుపులేటి హరిప్రసద్ పాల్్గనడయం 
జరిగయంది. ఈ కారయూక్రమానికి చితూ్తరు జిలాలో జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు బతి్తన మధుబాబు, జీడీ నెల్లోరు 
నియోజకవర్గ ఇయంచార్జి యుగయంధర్ పొనని, చితూ్తరు జిలాలో ప్రధాన కారయూదరిశి తలస ప్రసద్, జిలాలో కారయూదరుస్లు 
ఆనయంద్, బాటసరి, చయంద్రగరి నియోజకవర్గయం 7 మయండలాల అధయూక్షులు గురునాథ్ తలారి, రాయల్ వెయంకట్, 
కిషోర్, మురళి, జస్వయంత్ (నాని), చయంద్రగరి సీనియర్ నాయకులు కకృష్ణయయూ, ఈశ్వర్ రాయల్, మయండల 
ఉపాధయూక్షులు దినేష్, రాయంబాబు, శ్రీమతి మయంజుల వాణి, జనసేన సయ, మయండల కమిటీ సభుయూలు వాసు, 

రహయంతళ్ళ, షాజహాన్, భాను, రూపేష్, హరి, రవిప్రసద్, అసఫ్, చితూ్తరు జిలాలో కాపు సయంక్షేమసేన అధయూక్షులు రమేష్, పులిచరలో మయండల అధయూక్షులు మోహన్ మరియు నాయకులు, 
జనసైనికులు, వీరమహళలు పాల్్గనానిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నా ఎజెండా జనసేన జెండా ర్జనగరెం నియోజకవర్ెంలో రెపరెపలాడాలి
దానికోసం నా ప్రాణ త్యూగానికైనా వెనకాడను
బత్్త ల బలరామకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజనగరయం, కోరుకొయండలో ఏరా్పటు చేసన రాజ్నగరయం నియోజకవర్గ 
జనసేన శ్రేణుల విస్తకృత సథియ సమావేశయంలో రాజ్నగరయం నియోజకవర్గయం జనసేన 
నాయకులు బత్తల బలరామకకృష్ణ మాటలోడుతూ వేదిక మీద ఉనని నాయకులకు, 
కారయూక్రమానికి హాజరైన నాయకులకు, జనసైనికులకు, అభివాదయం తెలియజేస్్త… 
సమావేశయం ఏరా్పటు ముఖయూ ఉదేదేశానిని తెలుపుతూ… ఆయన ప్రసయంగానిని 
ఆరయంభియంచారు. బత్తల జనసేన పార్టీ కోసయం ఎవరు ఎయంత పని చేసు్తనానిరననిది ప్రతీదీ 
రికారుడు అవుతయంది. రాబోయే రోజులోలో కమిటీ ఏరా్పటులో జరుగుతాయ. ముయందు 
జనసైనికులు కషటీపడయండ, కషటీపడే కారయూకర్తలను పార్టీ గురి్తసు్తయంది. కొయంతమయంది 
మేము ప్రజ్రాజయూయం నుయంచి ఉనానిము పార్టీకి సేవ చేసు్తనానిము అయంటునానిరు మీరు 
సేవ చేయటేలోదు అని మేము అనలేదు. చేసే పనిలో పటుటీదల, అహరినిశలు కషటీపడే 
తత్వయం, అకుయంఠిత దీక్ష ఉయండాలి. మీ పనితనయం మాటలోలో కాదు చేతలోలో చూపియంచయండ. 

పది సయంవతస్రాలుగా ఉనానియం, ప్రజ్రాజయూయం నుయంచి ఉనానియం అని లెక్ పటటీకయండ మీరు కషటీపడయండ నేను కళ్యూణ్ దకృషటీకి తీసుకెళ్్తను. జనసైనికులు అప్రమత్తయంగా ఉయండాలి. 
ఎయందుకయంటే కొయంతమయంది ప్రతయూరు్ధలు మనలో కలిసపోయ జనసేన కారయూకర్తలయంటూ చేరి మనలిని విడగొటేటీ ప్రయతానిలు చేసు్తనానిరు వాళ్ళ వాళలో ఎజెయండా జనసేన ఓటమి, 
వాళ్ళని తిపి్పకొటటీలిస్యంది మనలో ఉనని ఐకమతయూయం, వాళ్లో చేసే చరయూకి ప్రతి చరయూను మనయం ఐకమతయూయంగా ఎదుర్్ననిపు్పడే వాళ్లో ఇయంకొక్సరి అటువయంటి దుసస్హసలు 
చేయలేరు. నేనైనా గురుదత్త ప్రసద్ అయనా పవన్ కళ్యూణ్ కోసమే పనిచేసు్తనానియం. అపోహలుకు తావులేకుయండా ఒక్టే చెపు్తనానిను నా ఎజెయండా జనసేన జెయండా రాజనగరయం 
నియోజకవర్గయంలో రెపరెపరలాడాలి, దానికోసయం ఎయంతైనా చేస్త అయందుకు నా ప్రాణ తాయూగానికైనా వెనకాడను అనానిరు. మీ కషటీయంలో నాకు ముయందు భాగయం ఇవ్వయండ మీ 
సయంతోషయంలో నాకు చివరి సథినయం ఇవ్వయండ. బలరామనేవాడకి పదవి అక్రేలోదు, సనాయూసయం తీసుకోవాలి అనుకునని నాకు పదవులపై వాయూమోహయం ఉయంటుయందని అనుకోవడయం 
ప్రతయూరుథిల వెర్రితనయం. సనాయూసయం వైపు వెళ్లోలనుకునని నేను రాజకీయాల వైపు రావడానికి ముఖయూ కారణయం ప్రజలను అధకారయం అనే పేరుతో నాయకులు, పాలకులు చేసు్తనని 
అనాయూయాలను నా వయంతగా ఎదిరియంచి ప్రజల తరపున పోరాడాలని రాజకీయాలోలోకి వచా్చను. ప్రజ్సేవే నా అయంతిమ లక్షష్యం ఒక్సరి నేను ప్రజ్క్షేత్యంలోకి వచా్చక నా 
వయూకి్తగత జీవితానికి, కుటుయంబానికి, ఆఖరికి సయంత ఊరికి కూడా సమయయం కేటయయంచలేనయంతగా ప్రజల కోసయం క్షేత్సథియలో పనిచేసు్తనానిను. జనసేన పార్టీకి ఓటు 
వేయయండ నాకు కాదు నేను అడగేది అదే. పార్టీని బలోపేతయం చేదాదేయం అయంతగా అవసరయం అయత్ అపు్పడు పవన్ కళ్యూణ్ ని ఒపి్పయంచి ఇక్డ పోటీ చేయదాదేయం. గొప్ప 
మజ్రిటీతో గెలిపియంచుకుయందాయం. ఇపు్పడునని రాజకీయ నాయకులు నెయంబర్ వన్ నియోజకవర్గయం అనే పేరు చెపి్ప వాళ్లో ఆరిథికయంగా నెయంబర్ వన్ అవుతనానిరు తప్ప ప్రజలు 
అనిని వనరులను కోలో్పయ ఎనోని అవసథిలు పడుతనానిరు. చివరికి మయంచినీటి సదుపాయయం కూడా లేని సథితిలో ప్రజలు ఉనానిరు. పేరుకి మనకి పక్నే గోదావరి ఉనని ఆ 
నీళ్లో మన నియోజకవర్గయంలో కొనిని గ్రామాలకు గొయంత తడప లేకపోవడయం బాధాకరయం. 4 వేల కోటలోతో టయూయంకరులో ఏరా్పటు చేస్తమనానిరు 4000 పటిటీ ఒక టయూయంకర్ వాటర్ 
కూడా ఏరా్పటు చేయలేని పరిసథితిలో ప్రసు్తతయం మనయం ఉనానియం. కాపు కార్్పరేషన్ దా్వరా కళ్యూణ మయండపాలు ఏరా్పటు చేస్తమనానిరు, ఆ ఊసే లేకపోగా ప్రజలకి ఇస్తననని 
ఇళలో సథిలాలను కూడా ఇవ్వకుయండా మోసగసు్తనానిరు. వైదయూ సదుపాయాల గురియంచి అయత్ చెప్పనక్రేలోదు, మయండలానికి రెయండు హాస్పటల్స్ అనానిరు ఉనని హాస్పటలోలో సబబాయంది 
లేక ప్రజలు వైదయూ సదుపాయాలకు దూరయంగా వెళ్లోలిస్ వసు్తయంది. ఇపు్పడు ఇదయంతా చేస కూడా వారు మళ్లో మీ దగ్గరికి వస్తరు, వచి్చ రాబోయే రోజులోలో మయంత్రివర్గయంలో నాకు 
చోటు ఉయండబోతయంది మీకు ఏయం కావాలనాని నేను చేస పడతానని మళ్లో మభయూ పటటీబోతారు. దీనిని తిపు్పకొటటీడానికి అయందరూ సయంసద్ధయంగా ఉయండాలని విజ్ఞపి్త చేసు్తనానిను 
అని అనానిరు. అలాగే ప్రతయూరు్ధలు వెయంట ఉయండే ఒక పత్రిక ఒక కథనానిని ప్రచురియంచియంది. అదేయంటయంటే ఒకపు్పడు చినని జనసేనలో చేరి మళ్లో సయంతగూదు అయన వైసీపీలోకి 
వచే్చసు్తనానిరు, అలాగే బలరామకకృష్ణ కూడా జనసేనని వదిలి తయందరోలో వైసీపీలోకి వస్తరు అనే అయంశాలపై కథనాలు రాసు్తనానిరు అలాయంటి తకు్వ సథియ వయూకు్తలకు ఒకటే 
చెపుతనాని ఒక్ అమ్మకు పుటిటీ ఉయండే నామీద చేసే ఆరోపణలలో నిజ్లు ఎయంతనానియో ప్రజలకు చూపియంచాలి. మమ్మలిని ఎదురో్వడానికి దము్మ లేక ఇలాయంటి దదదేమ్మ 
పనులు చేసు్తనానిరు. జనసేనకి జనసైనికులకి చివరిగా చెపే్పది ఏమిటయంటే నా అయంతిమ శా్వస వరకు నా జనసేనని వదలను, నేను నా అయంతిమయాత్లో కూడా నా శవయంపై 
జనసేన జెయండాని కపి్ప తీసుకెళ్్ళలని తెలియజేసు్తనానినని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమయంలో జనసేన శ్రేణులు, నాయకులు, కారయూకర్తలు తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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బాధిత కుటెంబానికి లక్ష రూపాయల ఆర్థికసాయెం అెందిెంచన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రజల కషాటీలను తీరా్చలిస్న ప్రభుత్వమే, ప్రజలకు ఇబబాయందులు గురిచేసు్తయంది: గాదె
గుయంటూరు జిలాలో, సతె్తనపలిలో నియోజకవర్గయం, నాగారుజిన నగర్ లో మునిస్పల్ అధకారులు కూలి్చవేసన ఇయంటిని సయందరిశియంచి బాధత కుటుయంబానిని పరామరిశియంచారు. బాధత కుటుయంబ 
సభుయూలకు జనసేన పార్టీ తరపున రూపాయలు 1,00,000/- ఆరిథిక సహాయయం ప్రకటియంచి వారిని వెయంటనే సతె్తనపలిలో జనసేనపార్టీ ఆఫీస్ కి పిలిపియంచి వారికి చెకు్ అయందియంచడయం జరిగయంది. 
ఈ సయందరభుయంగా బోనబోయన మాటలోడుతూ… పేదలకు గూడు, గుడాడు వయంటి మౌళిక సదుపాయాలు కలి్పయంచాలిస్న ప్రభుత్వమే పేదవాడు అపు్పలు చేస కటుటీకునని ఇలులో కూలి్చవేయడయం 
దురా్మర్గమని, దీనికి సథినిక మయంత్రి అయంబటి రాయంబాబు బాధయూత వహయంచాలని డమాయండ్ చేశారు. గాదె మాటలోడుతూ బాధత కుటుయంబానికి జనసేన పార్టీ అనిని విధాల అయండగా ఉయంటుయందని 
భరోస ఇస్్త అధకారులు అధకార పార్టీ నేతలు ఇటువయంటి దారుణానికి పాల్పడటయం సగు్గచేటని అనానిరు. ప్రజల కషాటీలను తీరా్చలిస్న ప్రభుత్వమే ప్రజలకు ఇబబాయందులు గురి చేయటయం 
చాలా బాధాకరమని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమయంలో రాష్ట కారయూదరిశి నాయుబ్ కమాల్, జిలాలో నాయకులు అడపా మాణికాయూలరావు, నారదాసు రామచయంద్ర ప్రసద్, తవిటి భవనానిరాయణ, 
సరిగరి శ్రీనివాస్, యర్యంశెటిటీ రామకకృష్ణ, సతె్తనపలిలో నియోజకవర్గ మయండల జనసేన అధయూక్షులు, నాయకులు, వీర మహళలు మరియు కారయూకర్తలు పాల్్గనానిరు.

కొమ్మోజు సుబ్రహమోణయాెం కుమారుడిని 
పర్మర్్శెంచన పితాని

శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడవరయం, జనసేన పార్టీ రాష్ట రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు మరియు ముమి్మడవరయం నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టీ ఇయంచార్జి పితాని బాలకకృష్ణ తాళ్ళరేవు మయండలయం 
చొలలోయంగ పేట గ్రామయంలో ఇటీవల ప్రమాదయంలో గాయపడన కొమో్మజు 
సుబ్రహ్మణయూయం కుమారుడని పరామరిశియంచారు. ఈ కారయూక్రమయంలో 
తాళ్ళరేవు మయండల అధయూక్షులు అతి్తలి బాబురావు, జి వేమవరయం 
సర్పయంచ్ పుణయూమయంతల స్రిబాబు, తాళ్లోరి ప్రసద్, చలలోయంగ పేట 
గ్రామ కనీ్వనర్ రేలయంగ శ్రీనివాసరావు, కుయంది దురా్గప్రసద్ తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

కెళ్ల గ్రామెంలో జనసేన జెండా ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: చీపురుపలిలో నియోజకవర్గయం, గురలో మయండలయం, కెళలో గ్రామ పయంచాయతీలో జనసేన పార్టీ 
జెయండా ఆవిష్రణ కెళలో గ్రామ జనసైనికుల ఆధ్వరయూయంలో జరిగయంది. ఈ కారయూక్రమయంలో ముక్ శ్రీనివాస్, 
పదిదే వెయంకటేశ్, బోడసయంగ రామకకృష్ణ సయంతోష్ కుమార్, దాయంతల్రి రామేశ్ రాజు, గోళలోబాబు, తీగల 
శయంకర్, నాయుడు, స్రి నాయుడు, శ్రీను, లక్షమునాయుడు, రాజు, రాము నాయుడు, జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

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

బత్తిల ఆధ్వరయాెంలో నా సేన కోసెం నా వెంత్
అధకార పార్టీ బెదిరియంపులకు ల్యంగొదుదే, భయపడొదుదే
మీకోసయం నేను ఎలాయంటి పోరాటనికైనా సద్ధయం
నేను, నా శ్రీమతి 24 గయంటలు మీకు అయందుబాటులోనే ఉయంటము
నాతో సహా అయందరూ జనసైనికులే, అయందరయం పార్టీ కోసయం పనిచేదాదేయం
రాజనగరయంలో జనసేన జెయండాని బలయంగా ఎగరేదాదేయం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్నగరయం నియోజకవర్గయం, రాజ్నగరయం మయండలయం 
కొయండ గుయంటూరు గ్రామయంలో ఏరా్పటు చేసన నా సేన కోసయం నావయంత 
కారయూక్రమానికి విచే్చసన రాజ్నగరయం నియోజకవర్గ నాయకులు బత్తల 
బలరామకకృష్ణ, ఉమ్మడ తూరు్పగోదావరి జిలాలో నాసేన నావయంత కమిటీ 
కోఆరిడునేటర్ బత్తల వెయంకటలక్ష్మి లకు కొయండ గుయంటూరు ప్రజ్నికయం 
పుషా్పభిషేకాలతో ఘనస్వగతయం పలికారు. ఈ సయందరభుయంగా బత్తల 
బలరామకకృష్ణ మాటలోడుతూ అతి తకు్వ సమయయంలో ఏరా్పటు చేసన 
అరిగెల రామకకృష్ణకి ప్రత్యూక ధనయూవాదాలు తెలియజేస్్త వేదిక అలయంకరియంచిన 
స్త్రీ మూరు్తలకు నమస్రిస్్త జనసేనకి బలయంగా నిలబడే కొయండ గుయంటూరు 
జనసైనికులను చూసు్తయంటే చాలా ఆనయందయంగా ఉయందని తెలియజేశారు. 
జనవాణి కారయూక్రమయం దా్వరా ప్రజలకు సమసయూ పరిషా్రయం చూపే పవన్ 
కళ్యూణ్ కి ఉత్తరాయంధ్రలో కావాలని బురదజలిలో వారు చేసు్తనని అక్రమాలు ఋషకొయండ దోపిడీలు బయటపడతాయని భయయంతో పవన్ కళ్యూణ్ ని తీవ్ర ఇబబాయందులకు గురి చేశారు. ప్రభుత్వ 
ఆసు్తలతో కలిపి ఉత్తరాయంధ్రలో ఉనని చాలా భూములు భవనాలు తాకటుటీ పటుటీకునానిరు. ఎనిని రకాలుగా పవన్ కళ్యూణ్ ని ఇబబాయంది పటిటీనా 500 మయంది పోలీసులతో గకృహనిరబాయంధయం 
చేసన ఆయన జనవాణిని విజయవయంతయంగా పూరి్త చేశారు. ఎయర్ పోర్టీ లో కూడా కావాలని జనసైనికులను మయంత్రి రోజ్ రెచ్చగొటిటీనా సమన్వయయం పాటియంచి ఓపికతో ఉనానిరు. 
ఎవరూ కూడా అధకార పార్టీ బెదిరియంపులకు ల్యంగొదుదే, భయపడొదుదే సయంక్షేమ పథకాలే గాని ఇయంక ఏ విషయయంలో గాని మిమ్మలిని ఇబబాయంది పడత్ మీ లోకల్ నాయకుడ దా్వరా నా 
దకృషటీకి తీసుకొసే్త మేము టెయంటులో వేసుకుని కూరు్చని పోరాడతాయం. మీకోసయం నేను పోరాడడానికి సద్ధయంగా ఉనానిను నేను, నా శ్రీమతి 24 గయంటలు మీకు అయందుబాటులోనే ఉయంటము. 
ఇటువయంటి ఇబబాయంది వచి్చనా మాకు ఫోన్ చేయయండ. మీరు అనుకోవచు్చ సమయయం సయందరభుయం ఉయండలిగా అని, అవసరయం లేదు మీ తాటకు చపు్పళ్ళకు భయపడడానికి ఇక్డ మామూలు 
బలరామకకృష్ణ కాదు రాటు త్లిన బలరామకకృష్ణ. దెబబాకి దెబబా మాటకి మాట సమాధానమే నా నినాదయం. గత ప్రభుత్వయం ఏరా్పటుకు మీరు చేసన పనులు తిపి్పకొటటీడానికి మేము సద్ధయంగా 
ఉనానియం. వాళ్లో అధకారయంలోకి వచి్చ కొయండలిని, గుటటీలిని కొటుటీకుపోతనానిరు. అనీని ప్రజలు గమనిసు్తనానిరు, వీటనినియంటినీ ఘయంటపథయంగా ఎదిరిదాదేయం. మీ అయందరిలో రాముడని చూస్్త 
మీకు సేవ చేసే పవనుడు ఆయంజనేయుడు పవన్ కళ్యూణ్, జరిగన కాలానిని మరి్చపోయండ మయంచి భవిషయూత్త మన కళ్ళ ముయందు ఉయంది దానికోసయం ఆలోచియంచయండ నాతో సహా అయందరూ ఇక్డ 
జనసైనికులే, అయందరయం పార్టీ కోసయం పనిచేదాదేయం. రాజనగరయంలో మొటటీమొదటిసరిగా జనసేన జెయండాని బలయంగా ఎగరేదాదేయం అని బత్తల జనసైనికులకు తెలియజేశారు. అనయంతరయం నాసేన 
కోసయం నా వయంత కారయూక్రమయం ఆవశయూకతను వివరిస్్త ఇప్పటివరకు రాజనగరయం నియోజకవర్గయం నుయంచి బత్తల బలరామకకృష్ణ ఉమ్మడ తూరు్పగోదావరి జిలాలో నా సేన కోసయం నా వయంత 
కమిటీ కోఆరిడునేటర్ భకు్తల వెయంకటలక్ష్మి సుమారు 14 లక్షల 50 వేలు సేకరియంచి పార్టీకి విరాళయంగా కొణిదల నాగబాబుకి అయందియంచామనని విషయానిని తెలిపారు. ఇయంకా ఎకు్వగా మనయం 
పార్టీ కోసయం పాటుపడాలని తెలిపారు. రామ జన్మభూమికి విరాళ్లు ఇవ్వడయం ఎయంత పుణయూమో పవన్ కళ్యూణ్ జనసేన పార్టీకి విరాళయం ఇవ్వడయం కూడా అయంత్ పుణయూయం. జనసేన పార్టీ 
అధకారయంలోకి రావడానికి మీ వయంత సహకారయం అయందిస్తరని విజ్ఞపి్త చేసు్తనానిను. రాముడ కోసయం, హనుమయంతడ కోసయం చెబుతనాని అని హయందుత్వయం అనే అపోహ పడకయండ అది మన 
చరిత్ కాబటిటీ వివరిసు్తనానిను. నేను ఒక చరి్చ కటిటీయంచాను, ఎనోని ఇతర మత కారయూక్రమాలకు విరాళ్లు ఇచా్చను. దానిని పరిగణలోకి తీసుకోవాలని ఆశిసు్తననిటులో తెలిపారు. ఆత్మవిమరశి 
చేసుకుని ఎవరు నెగ్గత్ మనకి మయంచి జరుగుతయందో అనేది ఆలోచియంచి మీరు ముయందుకు సగాలని ఆశిస్్త సెలవు తీసుకుయంటునానినని బత్తల బలరామకకృష్ణ ఆయన ప్రసయంగానిని 
ముగయంచారు. అనయంతరయం బత్తల వెయంకటలక్ష్మి మాటలోడుతూ నియోజకవర్గయంలో ప్రతి గ్రామయం పవన్ కళ్యూణ్ కి ధన బలము మనమే, జన బలము మనమే అని బత్తల వెయంకటలక్ష్మి 
ఘయంటపథయంగా తెలియజేస్్త..వైజ్గ్ లో పవన్ కళ్యూణ్ అనే ఒక్ మనిష కోసయం 5,000 మయంది పోలీసులు బయందోబసు్త ఏరా్పటు చేశారయంటే వారికి ఎయంత భయమో అరథియం చేసుకోవచు్చ 
అని తెలియజేసరు. అనయంతరయం రోజ్ చేసన హై డ్రామాని ఎదేదేవా చేశారు. నా సేన కోసయం నా వయంత కారయూక్రమ ఆవశయూకతను ప్రజలకు వివరియంచారు.

బత్తల బలరామకకృష్ణ సమక్షయంలో జనసేనలో భార్ చేరికలు
రాజ్నగరయం నియోజకవర్గ రాజ్కీయాలోలో పనుమారు్ప తీసుకొచి్చ జనసేన పార్టీని అయంచెలయంచెలుగా విస్తరియంపజేస్్త. 
ప్రజ్క్షేత్యంలో ప్రజలకోసయం బలయంగా పోరాడుతనని బత్తల బలరామకకృష్ణ, శ్రీమతి బత్తల వెయంకటలక్ష్మిలను ఎయందరో ఆదరశియంగా  
తీసుకుని జనసేన వైపు అడుగులు వేసు్తనానిరు. జనసేన పార్టీ విధవిధానాలు, బత్తల దయంపతలు ప్రజలకు చేసే సేవకు 
ఆకరిషితలై ఆదివారయం రాజ్నగరయం నియోజకవర్గయం, రాజ్నగరయం మయండలయం, కొయండ గుయంటూరు గ్రామయంలో వైసీపీ, టీడీపీ 
పార్టీల నుయంచి సుమారు 90 మయంది జనసేన నాయకులు బత్తల బలరామకకృష్ణ ఆధ్వరయూయంలో అరిగెల రామకకృష్ణ సమక్షయంలో 
జనసేన పార్టీలో చేరారు. బలరామకకృష్ణ న్తన నాయకులకు, కారయూకర్తలకు జనసేన కయండువాలు కపి్ప పార్టీలోకి సదరయంగా 
ఆహా్వనియంచారు. ఈ కారయూక్రమయంతో రాజ్నగరయం మయండలయంలోని మారుతనని రాజకీయ సమీకరణాలకు మరియంత బలయం 

చేకూరియంది. అడుగడుగునా జనసేనకు ప్రజలు బ్రహ్మరథయం పడుతూ బత్తల బలరామకకృష్ణ నాయకత్వయంలో రాజ్నగరయం నియోజకవర్గ అభివకృది్ధ ఎననిడూ లేని విధయంగా ఉయండబోతోయందని 
ఆశాభావయం వయూక్తయం చేసు్తనానిరు. ఈ కారయూక్రమయంలో జనసేన శ్రేణులు కిమిడ శ్రీరాయం, అరిగెల రామకకృష్ణ, బోయడ వెయంకట్, ఈవూరి గోవియంద్, అరవ స్రయూనారాయణ, నలాలో దురా్గ ప్రసద్, 
అగరి్త రజినికాయంత్ , పనుమాక చిరయంజీవి, పమ్మనపోయన వీర్రాజు, పమ్మనపోయన స్రనని కాపు, పమ్మనపోయన సుబాబారావు, సైనబారపు శ్రీను, కోలా సతి్తబాబు, బెలాలోని పైడ 
కుమార్, ఇజ్జిడ వేణు గోపాల్ మరియు కొయండ గుయంటూరు జనసైనికులు, సయంపత్ నగర్ జనసైనికులు, తోకాడ జనసేన శ్రేణులు, వీరమహళలు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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

జన జాగృతి యాత్ర 21వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్నగరయం నియోజకవర్గయం, జనసేన మేడ గురుదత్ ప్రసద్ ఆధ్వరయూయంలో 
నిర్వహసు్తనని జన జ్గకృతి యాత్కు విశేష ప్రజదరణ పొయందడయం జరిగయంది. జనసేన జన జ్గకృతి 
యాత్ 21వ రోజులో భాగయంగ రాజ్నగరయం మయండలయం రామస్వమిపేట గ్రామయంలో త్నేటి వియందు 
కారయూక్రమయంలో రాజ్నగరయం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇయంచార్జి & ఐకయూరాజసమితి అవారుడు 
గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసద్ పాల్్గనడయం జరిగయంది. ఆయన నాయకత్వయంలో దదదేరిలిలోన రామస్వమి 
పేట గ్రామయం. ఈ కారయూక్రమయంలో ఉమ్మడ తూరు్పగోదావరి జిలాలో కారయూదరిశి మైరెడడు గయంగాధర్, 
రాజ్నగరయం మయండలయం జనసేన పార్టీ కనీ్వనర్ బతి్తన వెయంకనని దొర, రామస్వమి పేట జనసేన 
పార్టీ వారుడు మయంబర్స్ వటిటీకూటిటీ యేసులక్ష్మి, గొర్రెల వరప్రసద్ నాయుడు, రాజ్నగరయం మయండల 
జనసేన పార్టీ యువసేన పలాలో హేమయంత్, కోరుకొయండ మయండల జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయూదరిశి 
చదువు నాగు, కోరుకొయండ జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు తెలగయంశెటిటీ శివ, కోరుకొయండ 
మయండలయం సీనియర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు తనీనిరు తాతాజీ, రాజ్నగరయం నియోజకవర్గయం 

జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు చదువు ముకే్తశ్వరరావు, రామస్వమి పేట జనసైనికులు గెయంజి న్కరాజు, అకి్రెడడు సయంగరి, కొత్తపలిలో అచియమ్మ, కర్రీ రాము, సేనపాతల అదిరాజు, 
గొర్పలిలో కకృష్ణ, గొర్పలిలో రాము, అకి్రెడడు శ్రీను, అకి్రెడడు మణిబాబు, ఓలుపు శ్రీను తీర్రి రమణ, గొర్రెల అపా్పరావు, గణిరెడడు కకృష్ణ, దాసరి శ్రీను, వటిటీకూటిటీ అజయ్ కుమార్, బలిలోరెడడు 
మణికయంఠ,బలిలోరెడడు సతీష్, ఒలుపు వాసు, ఓలుపు వీరబాబు, కర్రీ స్వమి, రావులపుడ గోవియందు, కసరెడడు స్వమి, గనిరెడడు స్వమి, జనవరపు గణేష్, బలిరెడడు జై రాము, గొర్పలిలో హరేష్, 
పొగరి నాని బాబు, అమరపలిలో సయ, బలిలోరెడడు లక్ష్మి నారాయణ, పిలలో దొరబాబు, అకి్రెడడు వెయంకటేష్, ఓలుపు వీరబాబు, ఓలుపు స్రిబాబు, గొర్పలిలో స్వమి, తీర్రి వెయంకటేష్, గణిరెడడు 
దుర్గ ప్రసద్, బలలో శ్రీను, ఆదడ శివపూడ అశోక్, పూడ వెయంకట రమణ, అమరపలిలో శ్రీను, మొయండ యేసు, అకి్రెడడు నాగు, గలాలో శివ, గెయంజి శివ ప్రసద్, గెయంజి రామకకృష్ణ, గెయంజి బాబురావు, 
కారణయం, శివప్రసద్, పూడ, దుర్గయయూ, పూడ, ప్రసద్, అకి్రెడడు, స్వమి, అప్పనని, అకి్రెడడు న్కరాజు, అకి్రెడడు కావయూ, అకి్రెడడు అపర్ణ, అకి్రెడడు సతీష్, ఉగ్గన ప్రసద్, కొత్తపలిలో వేరేద్ర, 
కొత్తపలిలో అబ్రహయం, గ్రామసు్తలు జనసైనికులు జనసేన నాయకులు భార్ ఎత్తన పాల్్గనానిరు. జనసేన పార్టీ గాజు గాలోస్ ను ప్రతి ఒక్రికి కూడా ఇవ్వడయం జరిగయంది. జనసేన పార్టీ షణు్మఖ 
వూయూహయం కరపత్రాలు అయందరికీ అయందజేశారు. జనసేన పార్టీ దము్మ ఏయంటో రామస్వమి పేటలో చూపియంచిన రెయండు వారుడు మయంబరులో వారి సమసయూల గురియంచి చెప్పడయం జరిగయంది. అలానే 
జనసేన పార్టీని ముయందుకెలా తీసుకెళ్లోలని ఆలోచన విధానయం ఇయంచార్జి కి చెప్పడయం జరిగయంది.

కెందర్డ సత్తిమమో తలి్ల సెంబర 
మహోత్సవాలో్ల డాక్టర్ శ్రీధర్ పిలా్ల
సయంబర మహోతస్వానికి రూపాయలు 20,000/- విరాళయం
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురయం నియోజకవర్గయం, కయందరాడ గ్రామయంలో పూర్వపు వైభవయం గత 
ఆరు, ఏడు సయంవతస్రాల కియందట జరిగే సయంబరాలను తలపియంచే విధయంగా అయంగరయంగ 
వైభవయంగా జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాస్పటల్ అధనేత డాకటీర్ శ్రీధర్ పిలాలో చేతల 
మీదుగా తన సయంత స్వగ్రామమైన కయందరాడ సత్తమ్మ తలిలో జ్తర మహోతస్వానిని కమిటీ 
వారు జనసైనికుల సమక్షయంలో డాకటీర్ శ్రీధర్ పిలాలో చేతల మీదుగా కొబబారికాయ కొటిటీ 
గరగను ఎతి్త అయంగరయంగ వైభవయంగా సయంబరానిని ముయందుకి నడపియంచడయం జరిగయంది. 
ఈ సయంబర మహోతస్వానికి డాకటీర్ శ్రీధర్ పిలాలో 20,000/- (అక్షరాల ఇరవైవేల 
రూపాయలు) అయందియంచడయం జరిగయంది. వారి సహకారయంతో యూత్ కమిటీ వారు 
అదుభుతమైన సయంబరానిని ఏరా్పటు చేయడయం జరిగయంది. ఈ కారయూక్రమయంలో భాగయంగా 
బస్వ చయంటిబాబు, పిలాలో వెయంకటరమణ అమడగల రామకకృష్ణ, అధక సయంఖయూలో కమిటీ 
వారు, గ్రామ పదదేలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

శెంగవరెం గ్రామెంలో జనెంలోకి జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: నిడదవోలు 
నియోజకవర్గయం, నిడదవోలు మయండలయం 
శియంగవరయం గ్రామయంలో జనయంలోకి 
జనసేన కారయూక్రమయంలో భాగయంగా ప్రజ్ 
సమసయూలు తెలుసుకుయంటూ జనసేన 
పార్టీ సదా్ధయంతాలు జనసేనపార్టీ 
నిడదవోలు మయండల అధయూక్షులు 
పోలిరెడడు వెయంకటరతనియం (పి.వి.ఆర్) 
ప్రజలోలోకి తీసుకెళ్ళడయం జరిగయంది. ఈ 

కారయూక్రమయంలో నిడదవోలు మయండల వైస్ ప్రెసడెయంటులో వాకా ఇయంద్రా గౌడ్, మేడా పూర్ణ 
చయంద్రరావు, మయండల ప్రధాన కారయూదరిశి గోపి, నిడదవోలు పటటీణ నాయకులు రయంగా 
రమేష్, షబీబార్, పవన్, నియోజకవర్గ ప్రోగ్రామ్స్ కమిటీ సభుయూలు మూరి్త, మరియు నారిని 
తాతాజీ, కస్్తరి సుబాబారావు, సతయూనారాయణ, నిడదవోలు వీరమహళలు, జనసేన 
కారయూకర్తలు, జనసైనికులు పాల్్గనడయం జరిగయంది. ఈ కారయూక్రమానిని శియంగవరయం గ్రామ 
జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు ముయందుయండ నడపియంచడయం జరిగయంది.

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

జనెంకోసెం జనసేన 329వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: వనరక్షణలో భాగయంగా 1000 మొక్ల పయంపిణీ
జగ్గయంపేట, జనయంకోసయం జనసేన 329వ రోజులో భాగయంగా జనసేన వనరక్షణ మొక్ల 
పయంపిణీ కారయూక్రమయం జగ్గయంపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇయంచార్జి పాటయంశెటిటీ 
శ్రీదేవిస్రయూచయంద్ర ఆధ్వరయూయంలో గోకవరయం మయండలయం తయంటికొయండ గ్రామయంలో 
జరిగయంది. కారయూక్రమయంలో భాగయంగా ఆదివారయం 1000 మొక్లు పయంచడయం జరిగయంది. 
నేటి వరకు నియోజకవర్గయం మొత్తయంగా 86,495 మొక్లు పయంపిణీ చేయడయం జరిగయంది. 
ఈ కారయూక్రమానిని విజయవయంతయం చేసన గోకవరయం మయండల అధయూక్షులు ఉయంగరాల 
మణిరతనియం, గోకవరయం మయండల చిరయంజీవి యువత అధయూక్షులు మిరియాల శ్రీనివాస్ 
(గాయంధీ), గోకవరయం మయండల మీడయా సెల్ అధయూక్షులు మహపాల పాయండురాజు, 
జగ్గయంపేట నియోజకవర్గయం మాల మహానాడు అధయూక్షులు నకా్ రామరాజు, గోకవరయం 
మయండల ఉపాధయూక్షులు దారా శ్రీను, గోకవరయం మయండల ఉపాధయూక్షులు పొలిమాటి నాగ 
శాయంతిబాబు, గోకవరయం మయండల కారయూదరిశి ముళలోపాక విజయ్, తయంటికొయండ గ్రామ 
అధయూక్షులు తోట వీరబాబు, కయండెలిలో అశోక్, కొవా్వడ జగదీష్, ఏలిప దురా్గప్రసద్, 
కొవా్వడ బాబీ, మేడపూడ అయయూప్ప, వయంగూరి దురా్గప్రసద్, పసల సునీల్, 
వశపు నానిబాబు, సలి చినినిబాబు, వసపు పవన్ కలాయూణ్, పసల గణేష్, పయండ 
ధనబాబు, చియంతల రాజు, జ్తల సతీష్, పేరపు బాపిరాజు, అమర రాజ్, పాలపరి్త 
దురా్గప్రసద్, జటలో వేణు, దాసరి హేమయంత్ సయస్రయూ, కాసపు యశ్వయంత్, కేశయంశెటిటీ 
గోపి, సుయందరపలిలో అరుజిన్, విరపు శ్రీనివాస్, శేరు కకృషా్ణరుజిన, పసల వీరబాబు, 
పడాల నాగరాజు, గోకవరయం నుయండ గవీని దురా్గప్రసద్, ఇటికాయలపలిలో నుయండ 
పీతా లక్షష్మణ్, బతి్తన ప్రసద్, బయండ వెయంకటేష్, దము్మ న్కయయూ, తణుకు సయ, 
గాదెలపాలెయం నుయండ తిరాలోపు బెనీని, కొత్తపలిలో నుయండ గ్రామ అధయూక్షులు సోల అయంజిబాబు, 
పువ్వల శ్రీదేవి, జె.కొతూ్తరు గ్రామ అధయూక్షులు గుయంటముక్ల మధు, గోనేడ నుయండ 
నలలోయంశెటిటీ చిటిటీబాబు, వలలోభశెటిటీ నాని లకు జగ్గయంపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ 
ఇయంచార్జి పాటయంశెటిటీ శ్రీదేవిస్రయూచయంద్ర కకృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జనయంకోసయం జనసేన 
కారయూక్రమయంలో భాగయంగా తయంటికొయండ గ్రామయంలో ఎయంతో ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథయూయం 
అయందియంచిన అమర రాజ్ గారి కుటుయంబ సభుయూలకు, పోలిమాటి నాగ శాయంతిబాబు 
గారి కుటుయంబ సభుయూలకు జగ్గయంపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇయంచార్జి పాటయంశెటిటీ 
శ్రీదేవిస్రయూచయంద్ర హకృదయపూర్వక కకృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

జికె ఫెండేషన్ ఆధ్వరయాెంలో ఉచత బి.పి 
మర్యు షుగర్ పరీక్షలు

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనియం, జనసేన దక్షిణ నియోజకవర్గ నాయకులు గోపికకృష్ణ జికె 
ఫయండేషన్ ఆధ్వరయూయంలో దక్షిణ నియోజకవర్గయం, 33వ వారుడు, కయంఠయం వారి వీధ శనివారయం 
ఉచిత బి.పి మరియు ష్గర్ పర్క్షలు నిర్వహయంచడయం జరిగయంది. ఈ కారయూక్రమయంలో 
జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

నియోజకవర్ెంలో జనసేన పారీ్ట 
గెలుపే లక్షష్ెంగా పనిచేద్దెం

శతఘ్ని న్యూస్: ముఖయూ నాయకులకు బొటుకు రమేష్ బాబు దిశా నిరేదేశయం
దరిశి, జనసేన పార్టీ దరిశి నియోజకవర్గ ఇయంచారిజి మరియు జిలాలో ప్రధాన కారయూదరిశి బొటుకు 
రమేష్ బాబు దరిశి నియోజకవర్గములోని ముఖయూనాయకులతో వచే్చ ఎనినికలలో పార్టీ గెలుపే 
లక్షష్యంగా పని చేసేయందుకుగాను సమీక్షా సమావేశయం నిర్వహయంచి వారికి దిశానిరేదేశయం చేశారు. 
ఇటీవల పార్టీ అధయూక్షుల వారి స్చనలు, నియోజకవర్గయంలో అధకార ప్రతిపక్షాల పనితీరులని 
దకృషటీలో పటుటీకొని, ప్రజ్సమసయూలపై మరియంత దకృషటీ సరియంచి గ్రామసథియనుయండ ప్రజల మదదేత 
సయంపాయందియంచి ముయందడుగు వేదాదేమని అనానిరు. సథినికయంగా పార్టీని బలహీనపరిచే పరిసథితలని 
గురి్తయంచి, వాటిని సమయస్ఫూరి్తతో, సయంయమనయంతో, సమరథివయంతయంగా తిపి్పకొడుతూ, ప్రజల 
మననినలను, అభిమానానిని సయంపాదియంచాలని పిలుపునిచా్చరు. నాయకులుగా మన నడవడకను 
ప్రజలు గమనిస్్తనే ఉయంటరని, కనుక మనయం నిజ్యతీ-నిబదదేతలతో వయూవహరియంచి ముయందడుగు 
వేయాలిస్ ఉయందనానిరు. నియోజకవర్గయంలో సమసయూల పటలో మనయం అధకారయంలోకి వసే్త ఏమి చేస్తమో, 
ఏమి చేయగలమో ప్రజలకు తెలియచేదాదేమని అనానిరు. ప్రజ్ సమసయూలపై మాటలోడేటపుడు 
అదేవిధయంగా అధకార ప్రతిపక్ష పార్టీల విధానాలను ప్రశినియంచేటపుడు భాష ప్రయోగయంలో జ్గ్రత్త 
వహయంచాలని, ఆవేశయంతో కాకుయండా ఎయంతో సయంయమనయంతో హయందాతనయంగా వయూవహరియంచాలని, 
అనానిరు. నియోజవర్గయంలో గ్రామసథియలో ప్రజలతో మమేకమయేయూయందుకుగాను త్వరలో 
కారాయూచరణను ప్రకటిదాదేమని అనానిరు. ఈ సమీక్షా సమావేశయంలో జనసేన పార్టీ ముయండలోమూరు 
మయండల కమిటీ అధయూక్షులు తోట రామారావు, కురిచేడు మయండల కమిటీ అధయూక్షులు మాదా వెయంకట 
శేషయయూ, తాళ్లోరు మయండల కమిటీ అధయూక్షులు కూటల ప్రసద్, దొనకొయండ మయండల కమిటీ 
నాయకులు గుయండాల నాగేయంద్ర ప్రసద్, దరిశి పటటీణ కమిటీ అధయూక్షులు చాతిరాశి కొయండయయూ, 
దరిశి మయండల కమిటీ నాయకులు పుపా్పల పాపారావు, నియోజకవర్గ ఐటీ కోఆరిడునేటర్ ఉలిలో 
బ్రహ్మయయూ, జిలాలో ప్రోగ్రాయం కమిటీ సభుయూలు మరియు గయంగవరయం గ్రామ వార్డు సభుయూలు పసుపులేటి 
చిరయంజీవిలతో బాటు, కురిచేడు మయండల జడీ్పటీసీగా పోటీచేసన మరియు మయండల కమిటీ 
ఉపాధయూక్షులు వేమా శ్రీను మరియు మయంచాల నరసయంహారావు, దరిశి పటటీణ వార్డు నాయకులు 
షేక్ వెయంకటేష్, వివిధ మయండలాలలోని ముఖయూ నాయకులు ఉపు్ప ఆయంజనేయులు, కతి్త నాగయయూ, 
ఉలిలో వెయంకట్ తదితరులు పాల్్గని నియోజకవర్గయంలో జనసేన పార్టీని గెలిపియంచేయందుకు తమ 
శాయశకు్తలా కకృష చేస్తమని అనానిరు. అనయంతరయం రమేష్ బాబు జిలాలో ప్రోగ్రాయం కమిటీ సభుయూలు 
పసుపులేటి చిరయంజీవిని నాయకులయందరితో సయంప్రదియంచి కారాయూచరణను రూపియందియంచవలసయందిగా 
కోరారు.

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

దౌర్జనాయాలు దోపిడీలు కట్టడి చేసి, 
అభివృది్ద చేసి చూపిసాతిెం

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీ పొటిటీ శ్రీరాములు నెల్లోరు జిలాలో, నెల్లోరు ప్రజలు ఆలోచియంచి రానునని ఎనినికలలో 
మయంచి నాయకుడని ఎనునికోవాలని జనసేనకు అవకాశయం ఇసే్త ఈ పది సయంవతస్రాలలో నెల్లోరులో 
ప్రేరేపితమైన దౌరజినాయూలు దోపిడీలు కటటీడ చేస, అభివకృదిదే అయంటే చేస చూపియంచి ప్రజలకు సుపరిపాలనను 
అయందిస్తమని జనసేన పార్టీ నెల్లోరు జిలాలో ప్రధాన కారయూదరిశి గునుకుల కిషోర్ తెలిపారు. జనసేన 
పార్టీ నెల్లోరు జిలాలో వాయూప్తయంగా అధయూక్షులు చెనానిరెడడు మనుక్యంత్ ఆధ్వరయూయంలో ప్రారయంభియంచనునని వైసీపీ 
ప్రభుత్వ వైఫలయూయం ప్రజల బ్రతకు భారయం కారయూక్రమయం గురియంచి 49వ డవిజన్ కమిటీ సభుయూలతో జిలాలో 
ప్రధాన కారయూదరిశి గునుకుల కిషోర్ ఆదివారయం ఉదయయం 11 గయంటలకి సయంతపేట రావిచెటుటీ సెయంటర్ 
నయందు సమీక్ష నిర్వహయంచారు. ఈ సయందరభుయంగా వారు మాటలోడుతూ…

• పురాణాలలో దేవతలు నరకాసురుని తపి్పయంచి వారి జీవితాలోలో దీపాలను 
వెలిగయంచినటులో.

• ఈ వైసపి రాక్షస రాజయూయం నుయంచి కాపాడ ప్రజల జీవితాలలో అభివకృది్ధ 
వెలుగులు నియంపేయందుకు పవన్ కళ్యూణ్ అధకారయంలోకి రావాలని తెలిపారు.

• వైసీపీ ప్రభుత్వ పాలనలో ఎక్డ చూసనా దోపిడీలు దౌరజినాయూలతో ప్రజలు 
భయభ్యంతలను గురి చేస్్త ఈ మధయూకాలయంలో పేట్రేగన హతయూలు దోపిడీలు 
చూసే్త తెలుసు్తయంది.

• ఒకపక్ నాయకుల అయండదయండలతో పౌరసరఫరాల శాఖలో కోటలో రూపాయలు 
దోపిడీకి గురవుతయంటే ఇక్డ అయంగనా్వడీ కేయంద్రాలోలో పౌషటీకాహారయం ఇవా్వలిస్న 
చయంటి బిడడుల తలులోలకు పురుగులతో కూడన ఆహారయం సప్లో చేసు్తనానిరు.

• కార్్పరేషన్ లో లక్షల రూపాయలు గలలోయంతై లెక్లు త్లకుయంటే ఉయంటే కనీసయం 
పేదలకు స్నియంగ్ తీసన ఫిల్్మ లు సైతయం లేక బయటకు పయంపే వారి పరిసథితి 
కనబడుతోయంది.

• నాయకుల అవగాహన లోపయంతో నెల్లోరు డెలాటీకు నీరు అయందక ఇరిగేషన్ డపారెటీష్మయంట్ ముటటీడ చేసే పరిసథితి నెలకొయంది.
• వైసీపీ ప్రభుత్వయంలో టెయంపరర్ ఉదోయూగాలుగా ఇచి్చన సచివాలయయం సబబాయందికి 12,000 నుయంచి 15,000 రూపాయల జీతయం ఉయంటే ప్రభుత్వ పథకాలు కోత విధయంచిన ప్రభుతా్వనికి 15 

వేల రూపాయలతో ప్రభుత్వ ఒక కుటుయంబ పోషణ ఎలా అనే ఆలోచన లేక లేకపోయయంది.
• ప్రజలయందరూ ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వయం పైన ఆగ్రహావేశాలతో ఉనానిరు.
• నెల్లోరులో దశాబాదేలకుపైగా టపాకాయల నివాస ప్రాయంతాలకు దూరయంగా గ్యండ్లో నిర్వహయంచాలిస్ఉయండగా నాయకుల అయండదయండలతో లెక్ లేని విధయంగా ఎక్డపడత్ అక్డ లైసెనుస్లు 

సైతయం లెక్ లేకుయండా పటటీడయం వారి విచ్చలవిడ తనానికి పరాకాషటీ.
• రానునని ఎనినికలలో ప్రజలు అయందరూ ఆలోచియంచి మయంచి నాయకుని ఎనునికోవాలని జనసేనకు అవకాశయం ఇసే్త ఈ పది సయంవతస్రాలలో నెల్లోరులో ప్రేరేపితమైన దౌరజినాయూలు దోపిడీలు 

కటటీడ చేస,అభివకృదిదే అయంటే చేస చూపియంచి ప్రజలకు సుపరిపాలనను అయందిస్తమని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమయంలో జిలాలో ప్రధాన కారయూదరిశి గునుకులు కిషోర్ పాటు డవిజన్ అధయూక్షులు 
హరి, అలేఖ్, రేవయంత్ డవిజన్ సభుయూలు, జనసేన కారయూకర్తలు పాల్్గనానిరు.

దీపావళి శుభాకాెంక్షలు 
త్లిపిన పోతిన మహేష్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, జనసేన 
పార్టీ నగర అధయూక్షులు మరియు పశి్చమ 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇయంచార్జి పోతిన 
మహేష్ మాటలోడుతూ ప్రజల జీవితాలోలో 
అమావాసయూ చీకటులో తలగపోయ లక్ష్మీదేవి 
కరుణాకటక్షాలతో సుఖసయంతోషాలు 
అష్టీశ్వరాయూలతో ఆనయందకరమైన జీవితయం 
గడపాలని కోరుకుయంటూ విజయవాడ నగర 
ప్రజలకు దీపావళి శుభాకాయంక్షలు తెలిపారు.

చల్లపలి్ల మెండల జనసేన సమావేశెం
శతఘ్ని న్యూస్:  అవనిగడడు, చలలోపలిలో మయండల జనసేన పార్టీ సమావేశయం ఉమ్మడ కకృషా్ణ 
జిలాలో సయంయుక్త కారయూదరిశి అధయూక్షతన నిర్వహయంచడయం జరిగయంది. ఈ సమావేశయంలో 
భవిషయూత్ కారాయూచరణ చరి్చయంచడయం జరిగయంది. ఈ సమావేశానికి గౌరవ అతిథిగా గాజుల 
తాతారావుని ఆహా్వనియంచడయం జరిగయంది. ఈ కారయూక్రమయంలో చలలోపలిలో మయండల అధయూక్షులు 
విమల్ కకృష్ణ కమిటీ సభుయూలు పాల్్గనానిరు.

ఉపాపాడ గ్రామెంలో ఉపవాస మహాసభలలో 
పాల్్న్న డాక్టర్ శ్రీధర్ పిలా్ల

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురయం 
నియోజకవర్గయం, ఉపా్పడ 
గ్రామయంలో, పాసటీర్ ఓసుపలిలో 
నహేమియా వారి సయంఘ పదదేల 
ఆహా్వనయం మేరకు పిఠాపురయం 
నియోజకవర్గ జనసేన 
నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాస్పటల్ 
అధనేత డాకటీర్ శ్రీధర్ పిలాలో 
ఉపా్పడ గ్రామయంలో ఏరా్పటు 

చేసనటువయంటి ఉపవాస మహాసభలలో పాల్్గనడయం జరిగయంది. అనయంతరయం డాకటీర్ శ్రీధర్ 
మాటలోడుతూ మీ సయంఘయంలో ఎవరికి ఏ ఇబబాయంది వచి్చనా, ఏ కషటీయం కలిగనా నేనునానినని 
మరి్చపోవదుదే మీ పాసటీర్ కి కానీ లేదా మన జనసైనికులకుగాని మీ సమసయూను చెప్పవచు్చ. 
వాళలో దా్వరా మీకు నా చేతనైనయంత సయయం మీకు అయందిస్తనని సభాముఖయంగా డాకటీర్ శ్రీధర్ 
చెప్పడయం జరిగయంది. ఈ కారయూక్రమయంలో భాగయంగా వయంకాకొయండ బాబు పూరి జగనానిథయం, 
బర్రె మసేను, సోడే శ్రీను, వెయంకటరమణ, నక్ ఏసు, సయంహాద్రి, సోడే రవికిరణ్, పలివెలలో 
నాని బాబు, కొత్తపలిలో రాజు, పనునిపోతల వీరబాబు, పయండాయూల వరప్రసద్, రాజు, 
పయండు, మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడయం జరిగయంది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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స్దివార్ పాలెంలో జనసేన పల్లబాట
శతఘ్ని న్యూస్: పరూ్చరు 
నియోజకవర్గయం, ఇయంకొలులో మయండలయం, 
స్దివారి పాలెయంలో జనసేన పలెలోబాట 
కారయూక్రమయం ఇయంకొలులో మయండల జనసేన 
అధయూక్షుడు ప్రవీణ్ కుమార్ ఆదరయూయంలో 
జనసేన నాయకులు కొయండపలిలో 
వెయంకటేశ్వరావు, ఉపాధయూక్షుడు 
రామకకృష్ణ రెడడు, ప్రధానకారయూదరిశి 
కుప్పల మహేష్, మయండల కారయూదరిశి 
జ్యూతి, మయండల కారయూదరిశి సరో్వత్తమ 
రావు మరియు వయంకాయలపాడు 
గ్రామ జనసైనికులు మరియు స్ది 

వారిపాలెయం గ్రామ జనసైనికులు వీర మహళలు మరియు గ్రామసు్తలు జనసేన పలెలోబాట 
కారయూక్రమయంలో పాల్్గని విజయవయంతయం చేయడయం జరిగనది.

అయినవిలి్ల జనసేన ఆధ్వరయాెంలో పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్:  అయంబేద్ర్ కోనసీమ జిలాలో, అయనవిలిలో 
మయండలయం కే.జగనానిధపురయం గ్రామయం నుయండ 
ముకే్తశ్వరయం వరకు అదా్వనయంగా ఉనని రోడలో సమసయూపై 
నడుయం బిగయంచిన జనసేన పార్టీ నేతలు, కారయూకర్తలు 
కే.జగనానిధపురయం నుయండ తత్తరమూడ, ముకే్తశ్వరయం 
వరకూ పాదయాత్ చేపటిటీన జనసేన పార్టీ శ్రేణులు. 
“అడుగుకో గుయంత గజ్నికో గొయయూ” అనే నినాదాలు 
చేస పాదయాత్ను చేపటటీరు. అధా్వననియంగా ఉనని 

రోడలో సమసయూలను ప్రభుత్వయం వెయంటనే పరిష్రియంచాలని నినాదాలు చేసన జనసైనికులు. ప్రభుతా్వనికి 
గడువు పటిటీన జనసేన పార్టీ శ్రేణులు. వారయం, పది రోజులోలో పి.గననివరయం ఎమ్మలేయూ కొయండేటి 
చిటిటీబాబు పరిష్రియంచాలని కోరారు. లేని పక్షయంలో అఖిలపక్షాలతో కలిస ఆయందోళన చేపడతామని 
హెచ్చరియంచారు. ఈ కారయూక్రమయంలో అయనవిలిలో మయండలయం నుయండ అధకసయంఖయూలో జనసేన పార్టీ 
శ్రేణులు, అమలాపురయం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు లియంగోలు పయండు, జనసేన పార్టీ డాకటీర్ 
సెల్ రాష్ట కారయూదరిశి శ్రీమతి కొపు్పల నాగ మానస, జనసేన నాయకులు నలాలో వెయంకటేశ్వరావు, 
వర్రే శేష్, కొయంకాపలిలో వారుడు సభుయూరాలు శ్రీమతి తిక్ సరస్వతి పాల్్గనడయం జరిగయంది.

శ్రీ బెంగారమమో తలి్ల జాతరలో
 వాటర్ సప్్ల చేసిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: గజపతినగరయం నియోజకవర్గయం, కెయంగువ గ్రామయంలో శ్రీ బయంగారమ్మ తలిలో 
పయండగ సయందరభుయంగా గజపతి నగరయం జనసేన ఆధ్వరయూయంలో వాటర్ సప్లో చేయడయం జరిగయంది. 
ఈ కారయూక్రమయంలో జనసైనికులు ఎస్.పాపినాయుడు పి.ఆదినారాయణ, బి.సయంతోష్, 
ఎయం.అప్పలనాయుడు, ఎయం.గణేష్, ఎయం.రమేష్ తదితర జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

పిఠాపురెం పట్టణెం 2వ వారుడులో 
పరయాటెంచన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ జిలాలో, పిఠాపురయం నియోజకవర్గయం జనసేన పార్టీ నాయకులు 
చెలులోబోయన సతీష్, పిఠాపురయం పటటీణయం 2వ వారుడు మునిస్పాలిటీ కౌనిస్లర్ అభయూరిథి వేలు్పల 
చక్రధరరావు అధయూరయూయంలో పిఠాపురయం పటటీణయం ప్రజ్సమసయూల పరిషా్రయం కారయూక్రమయంలో భాగయంగా 
పటటీణ 2వ వారుడు నయందు పరయూటియంచడయం జరిగయంది. సథినిక శ్రీపాద శ్రీ వలలోభ అనఘా క్షేత్యం నయందు 
పూజ్కారయూక్రమయం నిర్వహయంచడయం జరిగయంది. పిఠాపురయం నియోజకవర్గయంలో జనసేన పార్టీ విజయయం 
సధయంచాలి అని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కొణిదెల పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమయంత్రిగా విజయయం 
సధయంచాలి అని పూజ్రులు ఆశీసుస్లు అయందియంచడయం జరిగయంది. శ్రీ పాద శ్రీ వలలోభ అనఘా దత్త 
క్షేత్యం వెనుక గల లే అవుట్టీ నయందు మురికి నీరు డ్రైనేజీ మూసుకొని పోవడయం వలన, వారుడు నయందు 
గల భద్రాచలయం వీధ, కుమ్మరి వీధ, నెయంబర్ 2 సచివాలయయం వీధ,మోటూరి వారి వీధ, గయండు 
వారి వీధ, మేడది వారి వీధ, చలాలోవారి వీధ, బియందుల వీధ, పశువుల రోడుడులోకి బాయూక్ వాటర్ 
మళ్్ళ వెనకి్ వెళిలో పారిశుధయూ, డ్రైనేజి చెత్త వలన, పయందులు నివాసయం ఏరా్పటు చేసుకొని జీవిస్్త 
ఉనానియ. తదా్వరా దోమలు వలన ప్రజలు డెయంగూయూ, టైఫాయడ్, ఒళ్్ళ నొపు్పలు, వైరల్ జ్వరాలతో 
రోగాలతో ఉనానిరు. కావున మునిస్పాలిటీ అధకారులు, సచివాలయయం సబబాయంది, ఎమ్మలేయూ, ఎయంపీ 
పరిశీలియంచి డ్రైనేజి నీరు, మురికి చెత్త శుభ్యం చేస, పయందుల నుయండ ప్రజల ఆరోగయూయం కాపాడాలి 
అని జనసేన పార్టీ తరుపున విననిపయం చేసు్తనానిమని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమయంలో మునిస్పాలిటీ 
కౌనిస్లర్ అభయూరిథి పలానిటి మధు బాబు, పుణయూమయంతల గణేష్, బతి్తన రామకకృష్ణ, చీకటలో సతయూ 
నారాయణ, అలుగోలు చినని, పిటటీ చినని, పసుపులేటి గణేష్, రెడడు మనోహర్, చోడశెటిటీ రాజ్, 
బెలలోయంకొయండ రవి మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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చలకెం మధుస్దన్ రెడిడుని కలిసిన 
పనుకొెండ జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: పనుకొయండ నియోజకవరా్గనికి సయంబయంధయంచిన జనసేన పార్టీ నాయకులు, 
ఆ పార్టీ రాష్టప్రధాన కారయూదరిశి చిలకయం మధుస్దన్ రెడడుని కలిస పనుకొయండ నియోజకవర్గ 
తాజ్ రాజకీయ పరిసథితలపై చరి్చయంచడయం జరిగయంది. అదేవిధయంగా ఈ నెలాఖరులో పనుగొయండ 
మయండలయం మరువపలిలో గ్రామయంలో జరగబోయే జెయండా ఆవిష్రణ కారయూక్రమానికి ఆహా్వనియంచడయం 
జరిగయంది. ఈ కారయూక్రమయంలో జనసేన పార్టీ చేనేత వికాస విభాగయం రాష్ట కారయూదరిశి ఎర్రి స్వమి 
చిప్పల పనుకొయండ నాయకులు కుమార్ పనుకొయండ మయండల అధయూక్షులు మహేష్, పనుకొయండ 
మయండల ఉపాధయూక్షులు మయంజునాథ్, సురేష్, నాయకులు హరినాయక్, పనుగొయండ పటటీణ 
నాయకులు ప్రదీప్, శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్్గనడయం జరిగయంది.

ఘనెంగా షేక్ ఇర్షాద్ పుట్టనరోజు వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్:  దరిశి, జనసేన 
పార్టీ సథిపియంచిన దగ్గర నుయంచి దరిశి 
నియోజకవర్గయంలో జనసేన పార్టీని 
బలోపేతయం చేయడయంలో ముఖయూపాత్ 
పోషస్్త ప్రతి కారయూక్రమయంలో 
జనసేన పార్టీని ముయందుకు నడపిస్్త 
ప్రకాశయం జిలాలో జనసేన పార్టీ లీగల్ 
సెల్ కారయూదరిశి మరియు దరిశి 
నియోజకవర్గయం జనసేన నాయకులు 
వరికూటి నాగరాజుతో కలిస వారితో 
పాటు ప్రతి కారయూక్రమయంలో చురుకుగా 

పాల్్గయంటునని షేక్ ఇరాషిద్ పుటిటీనరోజు వేడుకలు ఆదివారయం దరిశి పటటీణయంలోని గణేష్ ఫయంక్షన్ హాల్ 
నయందు అయంగరయంగ వైభవయంగా దరిశి నియోజకవర్గ జనసైనికులు మరియు ఆతీ్మయుల సమక్షయంలో 
నిర్వహయంచడయం జరిగనది. ఈ కారయూక్రమయంలో జనసేన నాయకులు, మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గనానిరు.

కొతతికోడూరు బీచ్ పర్సర ప్రాెంతాలో్ల 
పరయాటెంచన సర్్వపలి్ల జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: సరే్వపలిలో, బొబేబాపలిలో సురేష్ నాయుడు మాటలోడుతూ సరే్వపలిలో 
నియోజకవర్గయంలోని ముత్తకూరు మయండలయం, తోటపలిలో గూడూరు మయండలాలకు ఆనుకొని 
సముద్రతీరయం ఉయంది. అయత్ నెల్లోరు నగరానికి 25 కిలోమీటరలో దూరయంలో ఉనని 
కొత్త కోడూరు బీచ్ కి సరైన వసతలు లేవు. అదే విధయంగా బీచ్ కి వెళేలోడానికి మూడు 
కిలోమీటరలో వరకు రోడుడు గుయంతలతో అస్తవయూస్తయంగా ఉయంది. అయత్ వైసీపీ ప్రభుత్వయం ఈ 
రాష్టయంలో 150 మయంది ఎమ్మలేయూలు, 22 ఎయంపీలు, అయందులో పరాయూటక శాఖ మయంత్రి రోజ్ 
నామమాత్యంగా అరె తప్ప ఈమ వలలో పరాయూటక శాఖకు ఎలాయంటి లాభయం లేదు. మయంత్రి 
రోజ్కి పరాయూటకశాఖ ఇచి్చయంది మా పార్టీ అధనేతను తిటటీడానికా లేదయంటే జనసేన పార్టీ 
జనసేన సైనికులకి మధయూ వేలు చూపియంచడానికి, ఈ మధయూ వేలు చూపియంచడానికి అరథియం 
మాకైత్ తెలీదు మరి ఈ రాష్ట పరయూటక శాఖ మయంత్రి రోజ్ పూరి్తగా వివరియంచాలి. ఆవిడ 
మధయూ వేలు చూపియంచబటిటీ ఎనోని అనరా్ధలు జరిగాయ. ఆ విషయయం దేశవాయూప్తయంగా కూడా 
తెలుసు దయచేస ఈ రాష్ట ముఖయూమయంత్రి జగన్ రెడడు మరి రోజ్ ఎయందుకు ఆ మధయూ వేలు 
చూపియంచారు. మరి ఆవిడకి వేలు చూపటనికా పరాయూటకశాఖ ఇచి్చయంది అనే విషయానిని 
స్పషటీత ఇవా్వలని చెపి్ప మేము డమాయండ్ చేసు్తనానియం. అదేవిధయంగా కొత్తకోడూరు బీచ్ 
పరయూటక శాఖలో ఒక భాగయం బీచ్ ఎయందుకు అభివకృది్ధ చేయలేదు. అదేవిధయంగా బీచ్ కి 
వెళేలో రోడుడు మీద ఉనని గుయంటలని ఎయందుకు పుడ్చలేక పోతయంది. రాష్ట ప్రభుత్వయం మరి 
రోడలో మీద ఉననిటువయంటి గుయంతలని పూడ్చలేనపు్పడు మూడు రాజధానులు ఎలా కటటీలి 
అనుకుయంటునానిరు. ఈ రాష్ట ముఖయూమయంత్రి దయచేస వీటనినిటికీ కూడా స్పషటీత ఇవా్వలని 
మేము తెలియజేస్్త, అదేవిధయంగా కొత్తకోడూరు బీచ్ కి వెళేలో రోడుడు పైన ఉనని గుయంటలను 
పూది్చ పూరి్తసథియలో రోడుడు నిరా్మణయం చేయాలని డమాయండ్ చేసు్తనానిమని అనానిరు. ఈ 
కారయూక్రమయంలో సథినికులు విజయ్, శ్రీహరి, రహమాన్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

పాడేరు జనసేన కార్యాలయెంలో ఆత్మోయ సమావేశెం
శతఘ్ని న్యూస్:  అల్లోరి సీతారామరాజు జిలాలో, పాడేరు జనసేనపార్టీ పాడేరు 
అరకు పారలోమయంట్ ఇనా్చర్జి డా.వయంపురు గయంగులయయూ అధయూక్షతన జనసేన పార్టీ 
కారాయూలయయంలో ఆదివారయం జరిగన సమావేశయంలో పార్టీ శ్రేణులకు, జనసైనికులకు, 
అభిమానులకు, వీరమహళలకు ప్రసు్తత రాజకీయ పరిణామాలపై ఇనా్చర్జి 
డా.గయంగులయయూ సుదీర్యంగా చరి్చయంచారు. అలాగే ఈ నెల 15, 16, 17 త్దీలలో 
ఉత్తరాయంధ్ర పరయూటనలో భాగయంగా విశాఖపటనియం విచే్చసన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ 
తలపటిటీన జనవాణి కారయూక్రమయం ఎనోని ఒడదుడుకులు ఎదుర్్ని విపర్తమైన పోలీస్ 
ఆయంక్షలతో విజయవయంతయంగా నిర్వహయంచడమనది. ఒకవైపు జనసేన నాయకులను 
అక్రమ అరెసుటీలు, గకృహ నిరబాయంధాలు చేస అధకార పార్టీ అడుడుకోవాలని చూసే్త 
ఈ కుతయంత్రాలకు దీటుగా ప్రజలు జనసేనపార్టీకి బాసటగా నిలిచారు. ఏజెనీస్ 
ప్రాయంతయంలో నుయంచి కూడా వేలాదిమయంది కారయూకర్తలు తరలి వెళిలోన విషయయం 
అయందరికి తెలిసయందే, అధకార వైసీపీ పార్టీ వరా్గలు జనసేనపార్టీని వూయూహాత్మకయంగా 

దెబబాకొటటీలని చూసే్త ఆ దెబబా తిరిగ భూమరాయంగ్ లాగా వాళ్ళకే తగలియంది. మన ప్రాయంతయంలో నుయంచి కూడా జనవాణి కారయూక్రమయంలో కొనిని సమసయూలపై వినతిపత్రాలు సమరి్పయంచడమైనది. 
ప్రసు్తతయం రాష్ట రాజకీయాలోలో జనసేనపార్టీకి జనాదరణ పరుగుతనని మాట వాస్తవయం. ఈ విషయయం ప్రజలయందరికీ తెలిసయందే కానీ, తాచెడడు కోతి వనమయంతా చెరుచును అననిటుటీగా వైసీపీ 
పార్టీ శ్రేణులు విపర్తమైన అసతయూ ప్రచారాలు చేస్్త సోషల్ మీడయాలలో ద్వయందారాదేలు వచే్చ అసభయూ పదజ్లయంతో పోసుటీలు పడుతూ ప్రచారయం చేస్తరు, అటువయంటి అసతయూ ప్రచారాలు 
నమి్మ జనసైనికులు ఆత్మసె్్తరయూయం కోలో్పకూడదు. మనది బలమైన సదా్ధయంతాలతో నిరి్మతమై మారు్పకోసయం పాటుపడే రాజకీయాలు చేసే పార్టీ ఈ విషయయం అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ప్రతి 
సమావేశయంలో చెపూ్తనే ఉనానిరు. పొత్తలు, వూయూహాలు, ప్రతివూయూహాల విషయయం అధనేత చూసుకుయంటరు. మనయం నేరుగా ప్రజ్భిమానయం పొయందడానికి వాస్తవ సమసయూలపై నిరయంతరయం 
పోరాటయం చెయాయూలి. త్వరలోనే జనసేనపార్టీ గ్రామ సథియ సమావేశాలు నిర్వహస్తమని, అయందుకుతగన కారాయూచరణ రూపొయందిస్తమని ఎటిటీ పరిసథితలోలో జనసైనికులు పార్టీ సదా్ధయంతాలను 
విస్మరియంచరాదని, ఎనోని హామీలు ఇచి్చ అధకారయంలోకి వచి్చన వైసీపీ ప్రభుత్వయం ప్రసు్తతానికి ప్రజ్వయూతిరేకత ఎయందుకు పరుగుతయందో ఈ ప్రభుత్వ పాలన వయూవహారాలు చూసే్త సమానుయూలకు 
కూడా సులభయంగానే అర్ధమవుతయందని తెలిపారు. సమసయూలు కోకొలలోలుగా ఉయండే గరిజన ప్రాయంతయంలో ప్రజలు వైసీపీని ఎయంతగానో నమి్మ ఓటు వేసరని, ఫలితయం ఇపు్పడు చూసు్తనానిరని, 
జనసేనపార్టీకి ర్జు రోజుకి పరుగుతనని జనాదరణ చూస ఓర్వలేక సోషల్ మీడయా వేదికలో చేసే అసతయూప్రచారాల ఉచు్చలో పడొదదేని జనసైనికులకు తెలియజేసు్తనానిమని తెలిపారు. 
ఈ సమావేశయంలో పాడేరు మయండల అధయూక్షులు నయందోలి మురళి కకృష్ణ, అశోక్, అశోక్ కిలోలో, సయంతోష్, కారయూనిర్వహణ సభుయూలు వి. సురేష్, జి.మాడుగుల మయండల అధయూక్షులు మసడ 
భీమనని, ఉపాధయూక్షులు ఈశ్వరరావు, తలేలో త్రిమూరు్తలు, తలేలో కకృష్ణ, బాను ప్రసద్, చియంతపలిలో నాయకులు, వాడకని నాని, వయంతల బుజిజి బాబు, పుయండర్నాద్, సయందేశ్, స్వమి, రవి, వెయంకట్, 
హకుయంపేట మయండల కారయూనిర్వహణ సభుయూలు సురేష్ పరదేని మరియు పలువురు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.
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ఓటరు నమ్దు కారయాక్రమాని్న ప్రారెంభిెంచన 
జనసేన నాయకులు త్మమోల బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: సమరలోకోట రూరల్, 
పదాదేపురయం నియోజవర్గయం సమరలోకోట 
మయండలయం నవర గ్రామయంలో జనసేన 
పార్టీ నాయకులు ఓటరలో నమోదు 
కారయూక్రమయం శ్రీకారయం చుటటీరు. 
ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూఅతిథిగా 
పదాదేపురయం నియోజకవర్గయం జనసేన 
పార్టీ ఇయంచార్జి తమ్మల రామస్వమి 

(బాబు) పాల్్గనానిరు. అలాగే ఎనినికల సయంఘయం విడుదల చేసనటువయంటి 17 సయంవతస్రాల నుయండ ప్రతి 
ఒక్రు కూడా ఓటునమోదు చేసుకోవాలని ఈ సయందరభుయంగా జనసేన నాయకులు తెలియజేశారు, తమ్మల 
రామస్వమి (బాబు) మాటలోడుతూ రాష్టయంలో యువత ఓటు బాయూయంకు అయంతా కూడా జనసేన దే అని కాబటిటీ 
అధకార పార్టీ ఎనోని ఇబబాయందులు పడుతయందని ముయందుగా ఓటు నమోదు చేయయంచుకుని వచే్చ ఎలక్షనోలో 
ఓటర్ లిసుటీలో తమ పేరు వచే్చటటులోగా ముయందుగా రిజిసటీర్ చేయయంచుకోవాలని తమ్మల రామస్వమి 
బాబు పిలుపునిచా్చరు. ఈ కారయూక్రమయంలో సమరలోకోట మయండల అధయూక్షుడు పబిబానీడ ఈశ్వరరావు, 
మయండల ఉపాధయూక్షుడు సతయూలియంగయం, మయండల యూత్ అధయూక్షుడు బుచిఛిరాజు, మయండల కారయూదరిశి పిలిలో 
శ్రీను, జనసేన పార్టీ నాయకులు కారయూకర్తలు జనసైనికులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

తగరపు శ్రీనివాస్ ఆధ్వరయాెంలో నియోజకవర్ 
సాథియి నాయకుల సమావేశెం

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడ కర్యంనగర్ 
జిలాలో, హసనిబాద్ నియోజకవర్గయంలో 
జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ 
కొయండగటుటీ పరయూటన సయందరభుయంగా 
కారాయూచరణ గురియంచి నియోజకవర్గ 
సథియ ముఖయూ నాయకుల సమావేశయం 
నిర్వహయంచడయం జరిగయంది. ఈ 
సయందరభుయంగా నియోజకవర్గ నాయకులు 
తగరపు శ్రీనివాస్ మాటలోడుతూ 

నియోజకవర్గయంలోని కారయూకర్తలు అధక సయంఖయూలో పాల్్గని అధనేత పరయూటనను విజయవయంతయం చేయాలని 
కోరారు. ఈ కారయూక్రమయంలో మయండల నాయకులు పొడశెటిటీ విజయ్, కలెలోపు అజయ్, మోరె బాబు, చెల్్పరి 
వినోద్, మయంద శ్రావణ్, మొలుగూరి అరవియంద్, గుయండా సయచయంద్, బయండారి రణధీర్, బయండారిపలిలో 
శ్రీకాయంత్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

తాటకొెండ ప్రవీణ్ ఆధ్వరయాెంలో ములకలపలి్ల 
గ్రామకమిటీ నియామకెం

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడ ఖమ్మయం జిలాలో, 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాలకు అనుగుణయంగా తెలయంగాణ 
రాష్టయంలో జనసేన పార్టీ బలోపేతయం దిశగా 
జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు మహేయందర్ 
రెడడు, తెలయంగాణ రాష్ట ఇయంచార్జి నేమూరి 
శయంకర్ గౌడ్ స్చనల మేరకు తెలయంగాణ 
రాష్ట నాయకులు ఉమ్మడ ఖమ్మయం జిలాలో 
ఇనా్చర్జి శ్రీరామ్ తాళ్లోరి ఆదేశాల మేరకు 
ములకలపలిలో మయండల జనసేనపార్టీ 
అధయూక్షులు తాటికొయండ ప్రవీణ్ ఆధ్వరయూయంలో 
ములకలపలిలో పయంచాయతీలో గ్రామకమిటీ 
నియమియంచడయం జరిగయంది. ఈ కమిటీలో 
గ్రామ కమిటీ అధయూక్షుడగా నకిరికయంటి రాము, 
ఉపాధయూక్షులుగా సుదాదేల రమేష్, ప్రధాన 

కారయూదరిశిగా తరిలోకుయంట ప్రసద్, ఆర్గనైజియంగ్ సెక్రటర్లుగా జలాలోరపు సుమయంత్, గోపగాని పవన్ కళ్యూణ్, 
అలుగుల శ్రావణ్ కుమార్, కారయూదరుశిలుగా గోపగాని సయ ప్రకాష్, మోట సుధాకర్ రాస్రి పవన్ 
కళ్యూణ్, మడకయం రామకకృష్ణ, బరలో ప్రశాయంత్, ఊకె ముతాయూలరావు, సహాయ కారయూదరుశిలుగా మిరియాల 
సయంతోష్, పువ్వల వయంశీ, కుర్యం రామకకృష్ణ, ఖమ్మయం పాటి మురళి, కొత్తపలిలో శ్రీను, మామిటల శివప్రసద్, 
చీరలు చయందు, జలాలోరపు రాకేష్, పుపా్పల శేష్, వీరిని నియమియంచడయం జరిగయంది. ఈ కారయూక్రమయంలో 
ఉమ్మడ ఖమ్మయం జిలాలో యువజన, విదాయూరిథి విభాగయం నాయకులు గరికే రాయంబాబు, గొలలో వీరభద్రయం మరియు 
మయండల ఉపాధయూక్షులు పొడచేటి చెనానిరావు, ప్రధాన కారయూదరిశి ఊకె నాగరాజు, మయండల కారయూదరిశి బొక్ 
వెయంకటేశ్వరులో పూసుగూడెయం గ్రామ కమిటీ ప్రధాన కారయూదరిశి బోలగాని పవన్ కళ్యూణ్, సెక్రటర్ సురేష్ 
గౌడ్, మైనార్టీ నాయకులు ఎసే్ పాషా తదితరులు పాల్్గనానిరు.

మధుమేహెం పరీక్షలు నిర్వహిెంచన 
అెంజనీపుత్ర చరెంజీవి వాకర్్స క్లబ్
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరయం, అయంజనీపుత్ చిరయంజీవి వాకర్స్ 
కలోబ్ ఆధ్వరయూయంలో నెలవార్ సేవాకారయూక్రమాలోలో భాగయంగా ఆదివారయం 
ఉదయయం విజయనగరయం పాత బసటీయండ్ వదదే రాజీవ్ క్రీడా ప్రాయంగణయంలో 
సుమారు వయంద మయందికి మధుమేహయం పర్క్షలను కలోబ్ అధయూక్షులు తాయూడ 
రామకకృషా్ణరావు(బాలు) నిర్వహయంచారు. కారయూక్రమానికి ముఖయూఅతిథిగా 
డస్రిక్టీస్ -102 గవరనిర్ పీజీ గుపా్త హాజరయయూ మాటలోడుతూ చేసన సేవలే 
గురి్తయంపును ఇస్తయని, సమాజయంలో సేవా కారయూక్రమాలతో వాకర్స్ కలోబ్స్ ప్రధాన 
భూమికను ఫోషసు్తనానియని, ప్రతీ ఒక్రు మధుమేహయం పర్క్షలను తరుచూ 
చేయయంచుకొని, ఆహారనియమాలను పాటిస్్త ఆరోగాయూనిని కాపాడుకోవాలని 
అనానిరు. వాసవి డయాగోనిసటీక్ సెయంటర్ రక్తపర్క్ష నిపుణులు హెమసుయందర్, 
అభి, డస్రిక్టీస్-102, కాయూబినెట్ కారయూదరిశి సయంజీవరావు, అయంజనీపుత్ చిరయంజీవి 
వాకర్స్ కలోబ్ కారయూదరిశి కోయాయూన లక్షష్మణ్ యాదవ్, ఉపాధయూక్షడు లోపియంటి 
కళ్యూణ్, సభుయూలు పత్రి సయ, కుమార్ పాల్్గనానిరు.

విదయాకళ్యాణ్ ను సత్కర్ెంచన 
వెంపురు గెంగులయయా

శతఘ్ని న్యూస్: అల్లోరి సీతారామరాజు జిలాలో, పాడేరు జనసేనపార్టీ 
కారాయూలయయంలో టరె్గట్ బాల్ క్రీడాకారుడు నికు్ల విదయూకళ్యూణ్ కి 
జనసేనపార్టీ పాడేరు ఇనా్చర్జి డా. వయంపురు గయంగులయయూ చేతల మీదుగా 
ఘనయంగా సతా్రయం చేయడయం జరిగయంది. గత వారయం ఉత్తరప్రదేశ్ లో 
జరిగనటువయంటి టరె్గట్ బాల్ రాష్ట సథియ పోటీలలో ఆయంధ్రప్రదేశ్ 
టీయం తరుపున ప్రాతినిధయూయం వహయంచి గోల్డు మడల్ సధయంచిన విషయయం 
పాఠకులకు విదితమే. ఈ సయందరబాయంగా జనసేనపార్టీ పాడేరు అరకు 
పారలోమయంట్ ఇనా్చర్జి డా.వయంపురు గయంగులయయూ మాటలోడుతూ ఈ ఆదివాసీ 
ప్రాయంతయం నుయంచి రాష్ట సథియ టరె్గట్ బాల్ పోటీలోలో పాల్్గని గోల్డు మడల్ 
పధకయం సధయంచడయం గరిజన ప్రజలయందరికీ ఎయంతో గర్వకారణయం. యువత 
విధయూకళ్యూన్ యొక్ క్రీడా స్ఫూరి్తని ఆదరశియంగా తీసుకుని తమ భవిషయూత్ 
నిరేదేశియంచుకుయంటరని ఆశిసు్తనానిమని ఈ సయందరబాయంగా విదయూకళ్యూణ్ 
యొక్ క్రీడా విషయయంలో ప్రోతాస్హమిస్్త మేమయంతా సహాయయంగా 
ఉయంటమని, మేము వరదేమాన క్రీడాకారులకు ప్రోతస్హయంచే విధయంగా 
మా ఆలోచన చేస్తమని, గరిజన ప్రాయంతయంలో నుయంచి జ్తీయ సథియకి 
వెళేలోలా క్రీడాకారులు వెళ్లోలని మన ప్రాయంత కీరి్త ఇనుమూడయంపజెయాయూలని 
డా.గయంగులయయూ తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమయంలో చియంతపలిలో మయండల 
నాయకులు వడాకాని నాని, వయంతల బుజిజిబాబు, పుయండర్నాద్, స్వమి, 
రవి, వెయంకట్, సయందేశ్ జి.మాడుగుల అధయూక్షులు మసడ భీమనని, 
ఉపాధయూక్షులు ఈశ్వరరావు, భానుప్రసద్ పాడేరు నాయకులు అశోక్, 
కిలోలో అశోక్, సయంతోష్, హకుయంపేట కారయూవర్గ నిర్వహణ సభుయూలు సురేష్, 
పలువురు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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పార్వతి నగర్ లో ఇెంటెంటకి జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: 
అనయంతపురయం జిలాలో, 
కళ్యూణదుర్గయం పటటీణయంలో 
సథినిక మారయంపలిలో, పార్వతి 
నగర్ లో ఇయంటియంటికి 
జనసేన కారయూక్రమయం 
నిర్వహయంచడయం జరిగయంది. 
ఈ కారయూక్రమయంలో 
జనసేన అధనేత పవన్ 

కళ్యూణ్ మనోగతయం ప్తచురియంచిన పుస్తకాలు పయంపిణీ చేయడయం జరిగయంది. మారయంపలిలో జనసేన పార్టీ 
కౌనిస్లర్ అభయూరిథి జ్కీర్ ఆధ్వరయూయంలో జనసేన పార్టీ ఆశయాలను, సదా్ధయంతాలను పవన్ కళ్యూణ్ 
ప్రజ్ కారయూక్రమాలను, జనవాణి, ఆత్మహతయూ చేసుకునని కుటుయంబాలకు కుటుయంబానికి లక్ష చొపు్పన 
మొత్తయం 30 కోటులో బాధత కుటుయంబాలకు అయందజేయటయం మొదలైన అనేక జనసేన కారయూక్రమాల 
గురియంచి కాలనీ ప్రజలకు వివరియంచడయం జరిగయంది. ఈ కారయూక్రమయంలో వీర మహళ షేక్ తార, జనసేన 
నాయకులు వయంశీ, ముక్నని, మహేష్, మారుతి, చిరయంజీవి మొదలైన జనసైనికులు పాల్్గనడయం 
జరిగయంది.

పొన్నలూరు మెండలెం ప్రజలెందర్కీ 
దీపావళి శుభాకాెంక్షలు

శతఘ్ని న్యూస్: కొయండేపి 
నియోజకవర్గయం, పొననిల్రు మయండల 
ప్రజలయందరికీ దీపావళి శుభాకాయంక్షలు, 
తలిలోదయండ్రులు చిననిపిలలోల మీద దకృషటీ 
మరియు శ్రద్ధ తీసుకోవాలి, బాణసయంచా 
కాలే్చటపు్పడు తగన జ్గ్రత్తలు కూడా 
తీసుకోవాలి, ప్రజలయందరి కుటుయంబయంలో 
ఆయురారోగాయూలతో సయంతోషయంగా 
దీపావళి కాయంతల లాగా వెలుగులు 
నియంపుకొని జీవితానిని గడపాలని 
ఆ భగవయంతని మనస్్పరి్తగా 
కోరుకుయంటునానినని పొననిల్రు 

మయండలయం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కనపరి్త మనోజ్ కుమార్ తెలియజేశారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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