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జనసేన పార్టీ  కేంద్ర కార్యాలయేంలో 
ఘనేంగా క్రిస్మస్ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్ ప్రశాసన్ నగర్లోని జనసేన పార్టీ కేంద్ర కారాయూలయేంలో క్రిస్మస్ వేడుకలు 
ఘనేంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకలకి ముఖయూ అతిధిగా తెలేంగాణ రాష్ట్ర ఇేంచార్జ్ నేమూరి శేంకర్ గౌడ్ 
హాజరయియూ యేసుక్రీసుతు గొప్పతనానిని వివరిేంచారు. ఈ కారయూక్రమేంలో వివిధ నియోజవరాగాలకు చేందిన 
కో ఆరిడినేటరులో, నాయకులు, వీరమహిళలు పొన్నిరు శిర్ష, మిరియాల రామకృష్ణ, నేందగిరి సతీష్, 
సైదా శ్రీనివాస్, రతని పిల్లో, నిహారిక, లిఖిత, రాజేష్, బేండి నరేష్, నాగేంద్ర, సాయి కిరణ్ రెడిడి,దళిత 
రాజు, కారితుక్, సాయికృష్ణ, లక్ష్మీ సకల్బత్తుల, వేంకటలక్ష్మీ జనసేన పార్టీ నాయకులు, జనసేన వీర 
మహిళలు, జనసేన శ్రేణులు పాల్గానానిరు.

జె.ఎస్.పి గ్లో బల్ టీమ్ పోస్టర్ ను ఆవిష్కరించిన బిండారు శ్రీనివాస్
నియోజకవర్గాల వారీగా “జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎన్నిరై కలయిక” పోస్టరలో పంపిణీ కారయూక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: అేంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లో, కొతతుపేట 
నియోజకవరగాేం, “జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ – ప్రపేంచ ఎనానిరై 
కలయిక” జనసేన పార్టీ సేంబల్ గాజు గాలోసును మరియు 
జనసేన అధినేత చేసుతుననిటువేంటి కారయూక్రమాలను ప్రజలలోనికి 
బలేంగా తీసుకెళ్ళేందుకు రూపొేందిేంచిన జనేంలోకి జనసేన 
కారయూక్రమేంలో భాగేంగా పైలట్ ప్రాజెక్టీ గా జనసేన సేంబల్ 
గాజు గాలోసుతో కూడిన 15000 పోసటీరలోను ప్రచురిేంచి కొనిని 
నియోజకవరాగాలకు పేంపిణీ చేయడానికి కారాయూచరణ సద్ేం 
చేయడేం జరిగిేంది. ఈ కారయూక్రమేంలో భాగేంగా అేంబేద్కర్ 
కోనసీమ జిల్లో, కొతతుపేట నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇేంచార్జ్ 
బేండారు శ్రీనివాస్ “జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ – ప్రపేంచ ఎనానిరై 
కలయిక” రూపొేందిేంచిన 3 రకాల పోసటీరలోను ఆవిష్కరిేంచడేం 
జరిగిేంది. ఈ కారయూక్రమేంలో కొతతుపేట నియోజకవరగా 
జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు మరియు శతఘ్ని న్యూస్ 
వయూవసాథాపకులు నాయుడు నిమ్మకాయల పాల్గానడేం జరిగిేంది. 
అనేంతరేం బేండారు శ్రీనివాస్ మాటలోడుతూ ఎనానిరైలు 
జనసేనను బలోపేతేం చేయడానికి క్షేత్ర సాథాయిలో చేసుతునని 
కారయూక్రమాలను కొనియాడడేం జరిగిేంది. అదేవిధేంగా శతఘ్ని 
న్యూస్ దావారా జనసేన చేసుతునని కారయూక్రమాలను అనునితయూేం 
ప్రజలలోనికి తీసుకెళ్ళడేం అభినేందనీయమని తెలిపారు.

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


సోమవారం, 26 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

క్రిస్మస్ ప్రత్యేక ప్రార్థనలలో పాల్గొన్న పోతిన 
వెంకట మహేష్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ: క్రిస్మస్ సేందర్ేంగా ఫిల్ దేలిఫియా ఏ జి చర్చ్ నేందు 
ఫాదర్ చారెలోస్ పి జాకోబ్ ప్రత్యూక ప్రారథానలలో పాల్గానని జనసేన పార్టీ నగర అధయూక్షులు 
రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి మరియు పశిచ్మ ఇేంచార్జ్ పోతిన వేంకట మహేష్.

శృెంగవరెం యువతకు వాలీబాల్ కిట్ 
బహుకరెంచిన కోటన కోటి

శతఘ్ని న్యూస్: మాడుగుల: యువత క్రీడలోలో రాణేంచాలని జనసేన పార్టీ మేండల 
నాయకులు కుేంచా అేంజిబాబు సమకూరిచ్న వాలీబాల్ కిట్ ను ఆదివారేం శృేంగవరేం 
పేంచాయితీకి చేందిన యువతకు కోటన కోటి చేత్ల మీదుగ అేందజేశారు. 
ఈ సేందర్ేంగా అేంజిబాబు మాట్లోడుతూ క్రీడలుపటలో ఆసకితుగల యువకులను 
ప్రోత్సహిేంచడానికి ఇప్పటిక పలుగ్రామాలోలో జనసేన పార్టీ తరపున క్రీడాసామాగ్రిని 
పేంపిణీ చేశామనానిరు. ఈ కారయూక్రమేంలో జనసైనికులు మజిజ్ఈశవారరావు, రాజు, 
మహేష్, గ్విేంద (గొల్డి), గణేష్, శ్రీను, మహేష్, గేంగూనాయుడు, వరహాలరాజు, 
అశవానీకుమర్, సూరయూ, గేంగునాయుడు, సాయిదురగా, శృేంగవారేం జనసైనికులు 
తదితరులు పాల్గానానిరు.

గల్ఫ్ సేన జనసేన ఆత్మీయ కలయిక
శతఘ్ని న్యూస్: గల్ఫి సేన జనసేన ఆదవారయూేంలో యూఏఈలో ఆదివారేం డిసేంబర్ 25న జనసేన ఆతీ్మయ కలయిక దుబాయ్ లోని క్రీక్ పార్్క లో జరిగిేంది. గల్ఫి సేన జనసేన ముఖయూ 
నాయకులు కసరి త్రిమూరుతులు, కెడిఎస్ నారాయణ, ఉదయ కిరణ్, జాన్ బాబు పెనుమాల, యుగేందర్, ప్రసాద్ పెదిశెటిటీ, సేంగిరి రవికుమార్, రమేష్ గేంధేం, విజయ్ నామ, వీర ప్రసాద్, 
రేంగ చిలక, చినని, రూనీల్, శ్రీకాేంత్, సుబుబు మరియు వీర మహిళలు సుమారు రెేండు వేందల మేంది జనసైనికులు పాల్గానానిరు. ఈ సేందర్ేంగా గల్ఫి సేన ముఖయూ నాయకులు కసరి 
త్రిమూరుతులు మాట్లోడుతూ గల్ఫి సేన జనసేన ఆరు దేశాలు కువైట్, సౌదీ అరేబియా, కతర్, మస్కట్, బహరేన్ మరియు యూఏఈ జనసైనికులు కలయిక అని, గత 4 సేంవత్సతాలుగా 
ఈ సేంసథా జనసేన అభివృది్ మరియు సేవా కారయూక్రమాలు ఏవిధేంగా చేసుతునానిరు అని గురుతుచేశారు. వచేచ్ సేంవత్సరేం మారిచ్ మొదటి వారేంలో గల్ఫి నుేంచి సుమారు 200 మేంది 
గల్ఫి ఎనానిరైలు జనసేన అధయూక్షులు వారిని కలవబోత్ననిటులో తెలియచేశారు. గల్ఫి ఎనానిరైలు ఏ విధేంగా జనసేనకు అేండగా ఉేండాలి అనే దానిపై సుదీర్ేంగా చరచ్ జరిగిేంది. తవారలో 
పార్టీ నుేంచి ఆదేశాలు రాగానే గల్ఫి సేన వచేచ్ ఎలక్షన్ లో దృష్టీలో పెటుటీకుని గల్ఫి సేన జనసేన కారాయూచరణ రూపకల్పనకు చరచ్ జరిగిేంది. ముఖయూేంగా వీర మహిళలు మాట్లోడుతూ 
వచేచ్ ఎనినికలోలో పవన్ కళ్యూణ్ రాష్ట్ర ముఖయూమేంత్రి కావడేం కోసేం తమ వేంత్ కృష్ చేసాతుేం అని, ఇేండియాలో ఉనని వారి బేంధు మిత్రులు కుటుేంబ సభ్యూలతో మాట్లోడి రాష్ట్రానికి పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆవశయూకతను వివరిేంచి, వచేచ్ ఎనినికలోలో జనసేనకు ఓటు వేసేల్ చేసాతుమని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. వీర మహిళలు “యూఏఈ గల్ఫి జనసేన వీర మహిళలు” గ్రూప్ సాథాపిేంచారు. 
ఈ సేందర్ేంగా కొేంతమేంది జనసేన పార్టీ సదా్ేంతాలు నమి్మ పార్టీలో చేరడేం జరిగిేంది. చినానిరులు క్రిస్మస్ కక్ ను కట్ చేస, అేందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాేంక్షలు తెలియచేశారు. ఈ 
కారయూక్రమేం విజయవేంతేం చేసన ప్రతి ఒక్కరికి గల్ఫి సేన జనసేన టీేం ప్రత్యూక ధనయూవాదములు తెలియ చేశారు.
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యూఏఈ జనసేన ఆధ్వర్యంలో 
క్రిస్మస్ వేడుక

శతఘ్ని న్యూస్: యూఏఈ, క్రిస్మస్ పేండుగ సేందర్ేంగా దుబాయ్ లో ఉనని క్రిసటీయన్ 
సోదరులతో యూఏఈ జనసేన ఘనేంగా క్రిస్మస్ వేడుక నిరవాహిేంచిేంది. యూఏఈ జనసేన 
ఈ సేందర్ేంగా వారిచే కక్ కట్ చేయిేంచి జనసేనకు సేంఘీభావేం ప్రకటిేంచవలసేందిగా 
కోరడేం జరిగిేంది. వారేందరూ సానుకూలేంగా స్పేందిేంచి వచేచ్ 2024 ఎనినికలలో 
జనసేనకు పనిచేసాతుమని ప్రకటిేంచడేం జరిగిేంది. ఈ కారయూక్రమేంలో యూఏఈ జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గానడేం జరిగిేంది.

ఆంధ్రా అభివృద్ధి  – జనసేన తోనే సాధ్ం
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లోరు జిల్లో, సరేవాపలిలో నియోజకవరగాేం, ముత్తుకూరు మేండలేంలోని పిడతాపోల్రు, వల్లోరు, 
కపు్పల దొరువు పేంచాయతీలలో ఆదివారేం ఆేంధ్రా అభివృది్ – జనసేన తోనే సాధయూేం కారయూక్రమేం జనసేన 
పార్టీ నెల్లోరు జిల్లో కారయూదరిశి, ముత్తుకూరు మేండల అధయూక్షుడు మనుబోలు గణపతి ఆధవారయూేంలో జరిగిేంది. 
కారయూక్రమేంలో బాగేంగా జనసేన నాయకులు ప్రతి ఇేంటికి జనసేన పార్టీ కరపత్రాలను పేంచుతూ, జనసేన పార్టీ 
సదా్ేంతాలను తెలియజేసూతు ముేందుకు సాగారు. ఈ కారయూక్రమేంలో జనసేన నాయకులు స.హెచ్ కసుమూరు, 
నీళలో విష్్ణ, తాేండ్ర శ్రీను తదితరులు పాల్గానానిరు.

గాజువాక నియోజకవరగొ 
జనసేన ఆత్్మయ సమావేశెం

శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక నియోజకవరగాేంలో జనసేన పార్టీ సేటీట్ ఫైనాని్సయల్ 
కమిటీ సభ్యూలు తిప్పల రమణా రెడిడి ఆధవారయూేంలో ఆదివారేం జనసేన కుటుేంబ 
ఆతీ్మయ సమావేశేం మరియు వనభోజనేం కారయూక్రమేం నిరవాహిేంచడేం జరిగిేంది. ఈ 
కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిధిగా జనసేన పార్టీ పరాయూవరణ ప్రధాన కారయూదరిశి బోలిశెటిటీ 
సతయూ, రాష్ట్ర జనసేన కారయూదరిశి గడసాల అపా్పరావు, డాకటీర్ సల్ చైర్మన్ బొడ్డిపలిలో రఘు 
విచేచ్సారు. ఈ కారయూక్రమేంలో దులలో రామునాయుడు, గవర సోమశేఖర్, రౌత్ గ్విేంద్, 
అలులో రామారావు, ములకలపలిలో వేంశీ, కదా శ్రీను, విజయ్, చిరురాజు, కర్రి శ్రీకాేంత్, 
పోల్రౌత్ వేంకటరమణ, గుేంటూరు మూరితు, అరవిేంద్, అటటీ అపా్పరావు, ఏ.ఎన్.
ఆర్, సేండ్రన్ భాస్కర్, సాడ్ రామారావు, మరియు వీరమహిళలు కళ్వతి, సుజాత, 
రామలక్ష్మి, జనసైనికులు, జనసేన పార్టీ నాయకులు, మెగా అభిమానులు పాల్గానానిరు.

క్యేన్సర్ బాధితుడికి 
జనసేన పార్టీ కువైట్ ఆరధిక సాయెం

శతఘ్ని న్యూస్: రాజేంపేట: 
తాము నమి్మన అధినాయకుడు 
పవన్ కళ్యూణ్ బాటలో నడుసూతు, 
కషటీేం ఎక్కడుేంటుేందో అక్కడ 
జనసేన పార్టీ ఉేంటుేందనని 
ఆయన మాటను నిజేం చేస 
మర్క సారి నిరూపిేంచి 
చూపిేంచిేంది జనసేన పార్టీ 

కువైట్. సద్వటేం మేండలేంలో గత కొనిని ర్జులుగా కాయూన్సర్ వాయూధితో బాధపడుత్నని 
శ్రీరాములు అనే వయూకితు ని సోషల్ మీడియా దావారా సద్దవటేం జనసైనికుడు పసుపులేటి 
కళ్యూణ్ దావారా తెలుసుకునని జనసేన పార్టీ కువైట్ సభ్యూలు అలి.షేక్ తన తోటి సభ్యూలైన 
కుేంచాశివశేంకర్, యర్ేంశెటిటీహరిబాబు, జిల్న్, కొట్టీశ్రీహరి, బలేలోపలిలో శ్రీనివాస్ రాయల్, 
గేంగారపు చేంద్రశేఖర్, గేంట్రమేష్ ల సహకారేంతో బాధిత వయూకితుకి జనసేనపార్టీ 
రాష్ట్రకారయూదరిశి ముఖరేంచాేంద్, పార్టీ అధికారప్రతినిధి కీరతున ,మరియు కమల్పురేం 
జనసేన నాయకులు వేణురెడిడి, జనసేన పార్టీ మేండల అధయూక్షుడు కొట్టీరాజేష్, గౌస్ 
ల్జమ్ మరియు ఇతర సద్దవటేం మేండల జనసేన నాయకులు దావారా 35000 రూ.ల 
ఆరి్క సాయానిని అేందజేయడేం జరిగిేంది.

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


సోమవారం, 26 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నొ మై క్ని్సటిట్యేఎన్్స: రాజుల పాళెము పెంచాయత్లో వినుత కోటా పరయేటన
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహసతు నియోజకవరగాేం: నొ మై కాని్సటిటూయూఎనీ్స కారయూక్రమేంలో 
భాగేంగా శ్రీకాళహసతు నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇేంఛారిజ్ శ్రీమతి వినుత కోట్ 
ఆదివారేం ఏరే్పడు మేండలేం, రాజుల పాళెము పేంచాయతీలో పరయూటిేంచి 
ఇేంటిేంటికీ వళిలో ప్రజల సమసయూలు తెలుసుకోవడేం జరిగిేంది. పరయూటనలో భాగేంగా 
ప్రధానేంగా ప్రభ్తవాేం నుేండి కటిటీసాతుమనని ఇళ్లో 2 సేంవత్సరాలు దాటినా.. 
కాేంట్రాకటీరలోకు అప్పగిేంచి మొేండి గ్డలు సాథాయిలో అసేంపూరితుగా ఉేంది, 
సచివాలయేం బిలిడిేంగ్ అసేంపూరితుగా ఉేంది, రైత్ బర్సా కేంద్రేం అసేంపూరితుగా 
ఉేంది, డ్రైనేజీ కాలువలు లేవు, సీ్రాట్ లైటులో లేవు, సమసయూలను జిల్లో కలెకటీర్ ద్రుష్టీకి 
తీసుకుని వళిలో పరిష్కరిేంచేల్ జనసేన పార్టీ తరఫున ప్రయతినిసాతుమని గ్రామసుథాలకు 
హామీ ఇవవాడేం జరిగిేంది. ఈ కారయూక్రమేంలో మేండల అధయూక్షులు కిరణ్ కుమార్, 
నాయకులు నితీష్ కుమార్, గురు ప్రసాద్, పవన్, బాల్జీ, వేంకటరమణ, చేంద్ర, 
అశోక్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

జనసేన ఉత్తరాెంధ్ర మహిళాకమిటి ఆధ్వరయేెంలో 
క్రిస్మస్ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉతతురాేంధ్ర: జీసస్ కృప ఎలలోపు్పడు జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
మీద, జనసేన పార్టీ మీద ఉేంచాలి అని ప్రారి్సూతు జనసేన ఉతతురాేంధ్ర ప్రాేంతీయ 
మహిళ్కమిటి ఆధవారయూేంలో, ఉతతురాేంధ్ర పార్టీ ఆఫీసులో క్రిస్మస్ పేండుగ వేడుకలు 
ఘనేంగా నిరవాహిేంచడేం జరిగిేంది. ఈ సేందర్ేంగా 2023 జనవరి 12న జరగబోయే 
యుపశకితు కారాయూక్రమేం యోక్క కారాయూచరణ గురిేంచి చరిచ్ేంచుకోవడేం జరిగిేంది. 
ఈ కారయూక్రమేంలో రాష్ట్ర కారయూవరగాేం తమి్మరెడిడి శివశేంకర్, బోలిసటిటీ సతయూనారాయణ, 
కోనతీతారావు, సమనవాయ కరతులు ఉష్టకిరణ్, సేందీప్, పి.వి.ఎస్.ఎన్ రాజు, జివియేంస 
కోర్పరేటర్ పీతలమూర్తుయాదవ్, ఉతతురాేంధ్ర మహిళ్కమిటి మెేంబర్ లు సారణ, త్రివేణ, 
కిరణ్, లక్ష్మీ రాజు, వీరమహిళలు పాల్గానడేం జరిగిేంది.

మూగ, బధిర చిన్్నరులకు క్రిస్మస్ సెంబరాలను 
అెందెంచిన డా. వడ్లపట్ల

శతఘ్ని న్యూస్: దేందుల్రు: చేసన పాప కారాయూలని గ్రహిేంచి పశాచ్తాతుపేం చేందడేం 
క్రైసతువ విశావాసానికి కేంద్ర బిేందువు” అని, అటువేంటి పశాచ్తాతుపేం అవసరేం లేని పాపేం 
ఎరుగుని మూగ, బధిర చినానిరులతో కలిస దేందుల్రు నియోజకవరగాేం పెదవేగి 
మేండలేంలో క్రిస్మస్ సేంబరాలు జరుపుకునని జనసేన ఉమ్మడి పశిచ్మ గ్దావరి జిల్లో 
కారయూదరిశి డా. వడలోపటలో సాయి శరత్. సేంబరాలలో బాగేంగా పిలలోలకి ఆటల పోటీలు 
నిరవాహిేంచి, బహుమత్లు ప్రధానేం చేస, క్రిస్మస్ కక్ కోస వారితో ఉల్లోసేంగా గడిపారు.

క్రిస్మస్ వేడుకలో్ల పాల్గొన్న 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధిక్ర ప్రతినిధి కీర్తన

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, క్రిస్మస్ పవిత్ర దినోత్సవానిని పురస్కరిేంచుకొని సాథానిక చరిచ్లో 
హర్ష్ ఆధవారయూేంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి కీరతున ముఖయూఅతిథిగా ఘనేంగా 
క్రిస్మస్ సేంబరాలు జరుపుకునానిరు. పాసటీర్ ప్రజల ఆయురార్గయూ ఐశవారాయూలకై ప్రత్యూక 
ప్రారథానలు నిరవాహిేంచడేం జరిగిేంది. ఈ సేందర్ేంగా కక్ కటిేంగ్ చేయడేం జరిగిేంది. 
ఈ వేడుకలలో సుధీర్, శరత్, మనోజ్, సేంతోష్, సతీష్, షర్ఫ్, సుజిత్, రఫీ, లోకష్, 
రామకృష్ణ, శివ, హర్ష, కళ్యూణ్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

కిస్మస్ వేడుకలలో పాల్గొన్న 
అక్కల రామ మోహన రావు

శతఘ్ని న్యూస్:   ఇబ్రహేంపటనిేం, కొేండపలిలో చరిచ్లో కిస్మస్ సేందరబుేంగా జరిగిన 
వేడుకలలో మైలవరేం నియోజకవరగాేం జనసేన ఇనాఛార్జ్ అక్కల రామ మోహన 
రావు(గాేంధి) పాల్గాని, పార్నలు చేస, అేందరికి యేసు ప్రభ్ దీవనలు ఉేండాలని, 
అేందరూ ఆయురార్గాయూలతో, సుఖసేంతోష్టలతో ఉేండాలని, అేంతా మేంచి మారగాేంలో 
నడవాలని కోరారు. అనేంతరేం కక్ కట్ చేస, సీవాట్్స పేంపిణీ చేసారు.

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


సోమవారం, 26 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

క్రిస్మస్ వేడుకలు |102 ప్రార్థన్ మందిర్లలో 12 వేల ఫలోమ్ కేకుల పంపిణీ
క్రైస్తవ సోదర, సోదరీమణులకు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్్త ఫలోమ్ కేకులు అందించిన జనసేన పారీ్ట పిఏసి సభ్యూలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం న్న్జీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్ నియోజకవరగాేం, కరప మేండల పరిదిలోని అనిని గ్రామాలోలో కరప 
మేండల జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు సైనవరపు భవాని శేంకర్, అనుకూల రాేంబాబు, సుేందర సతితుబాబు, 
యర్ేంశెటిటీ దురగాప్రసాద్ ఆధవారయూేంలో, గ్రామ కమిటీ అధయూక్షుల సమక్షేంలో కరప మేండల పరిదిలోని 
సుమారుగా 102 ప్రారథాన మేందిరాలలో జనసేన పిఎస సభ్యూలు, కాకినాడ రూరల్ ఇేంచార్జ్ పేంతేం 
నానాజీ ఏరా్పటు చేసన 12 వేల ఫలోమ్ కకులను చరిచ్లలో క్రైసతువులేందరికీ జనసేన నాయకులు, జనసేన 
శ్రేణులు అేందజేయడేం జరిగిేంది. ఈ సేందరబుేంగా చరిచ్ ఫాదర్్స మరియు క్రైసతువ సోదర సోదర్ మణులు 
పేంతేం నానాజీకి ధనయూవాదములు తెలిపారు. చరిచ్ ఫాదర్ క్రిస్మస్ పరవాదినమున ప్రత్యూక ప్రారథానలు గావిేంచి, 
2024లో పవన్ కళ్యూణ్ గారిని సీఎేం చేయట్నికి ప్రతి క్రైసతువులు కోరుకుేంటునానిరని, కరుణ, ప్రేమ, 
దాతృతవాేం, తాయూగేం ఇవనీని తన జీవితేం దావారా మానవాళికి క్రీసుతు అేందిేంచిన మహోననిత సేందేశాలు, 
మానవాళిని సతయూపథేం వైపు నడిపిేంచేల్ ఏసుక్రీసుతు మారగానిరే్దశేం చేశారనానిరు. ఈ సేందరబుేంగా ప్రజలకు 
కరుణామయుని ఆశీసు్సలు, దీవనలు లభిేంచాలని ఆకాేంక్ేంచారు. ఈ కారయూక్రమేంలో కాకినాడ రూరల్ 
నియోజకవరగాేంలోని అనినిగ్రామాల, డివిజనలో జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

అింజనీ పుత్ర చిరింజీవి వాకర్స్ కలోబ్ కు ఉత్తమ సేవా అవార్డ్
ఉత్తమ సేవలకు, ఉత్తమ వైదయూ శిబిర్ల నిర్వహణకు అవార్డ్ పందిన అంజనీ పుత్ర చిరంజీవి వాకర్్స కలోబ్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరేం: వాకర్్స ఇేంటరేనిషనల్ 2022వ 
సేంవత్సరేంనకు, 31వ వారి్షకోత్సవ వేడుకల సమావేశేం వాకర్్స 
ఇేంటరేనిషనల్ అధయూక్షుడు నేతాజీ సుబాబురెడిడి నెల్లోరులో డిసేంబర్24, 
25వ త్దీలలో నిరవాహిసుతునానిరు. ఈ కారయూక్రమేంలో భాగేంగా ఉతతుమ 
సేవలకు అవారుడిల వేడుకలోలో భాగేంగా శనివారేం డిస్రాక్టీ-102 పరిధిలో 
ఉనని అేంజనీ పుత్ర చిరేంజీవి వాకర్్స కలోబ్ కు ఉతతుమ సేవలకు, అతయూధిక 
వైదయూ శిబిరాల నిరవాహణకు ఉతతుమ అవారుడిలను కలోబ్ వయూవసాథాపకధయూక్షులు 
తాయూడ రామకృష్ట్ణరావు(బాలు), కలోబ్ కారయూదరిశి రవిరాజ్ చౌదరి, 
వాకర్్స ఇేంటరేనిషనల్ అధయూక్షుడు నేతాజీ సుబాబురెడిడి చేత్లు మీదుగా 
అేందుకునానిరు. ఈ సేందర్ేంగా కలోబ్ వయూవసాథాపక అధయూక్షులు, విజయనగరేం 
జిల్లో అధయూక్షుడు తాయూడ రామకృష్ట్ణరావు(బాలు) మాట్లోడుతూ మా ఆరాధయూ 
దైవేం మెగాసాటీర్ చిరేంజీవి, జనసేన అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ సూ్పరితుతో 
వారి ఆశయాలను ప్రజలోలోకి తీసుకెళ్లోలనే సేంకల్పేంతో, అేందరికీ ఆర్గయూేం 
పటలోశ్రద్ వహిేంచేటటులో చేయాలనే ఉదే్దశయూేంతో వాకర్్స కలోబ్ ను పెట్టీమని, ఇదే 
సూఫిరితుతో మరెనోని సేవలతో ముేందుకెళ్తుమని, అల్గ మెగాభిమానులతో 
మరెనిని వాకర్్స కలోబుబులు విసతురిేంచేటటులో చేసాతుమని తెలిపారు. వాకర్్స కలోబ్ 

సేవలకు సూఫిరితు ప్రదాతలైన అఖిల భారత చిరేంజీవి యువత వయూవసాథాపక అధయూక్షులు రవణేం సావామి నాయుడు కు, చేందక రామదాసు, వాకర్్స కలోబ్ ఉదయూమకారులు డాకటీర్ ఎ.ఎస్.
ప్రకాశరావు మాసాటీరు కు,ఎ.తిరుపతిరావు కు, డిస్రాక్టీ-202 గవరనిర్ పి.జీ.గుపాతు, ర్జనల్ కౌని్సలర్ జీ.కృష్ణేంరాజు, నాలుగస్సల రాజు, సుబబురాజు, లకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అవార్డి 
పొేందినేందుకు పలు సవాచఛాేంద సేంసథాల ప్రతినిధులు, మెగా అభిమానుల రాష్ట్ర నాయకులు, జనసేన నాయకులు, శ్రేయోభల్ష్లు కలోబ్ ప్రతినిధులకు శుభాకాేంక్షలు తెలిపారు.

జనసైనికుని కుటెంబానికి క్రిస్మస్ క్నుకగా 
ఆర్థక సహాయెం

శతఘ్ని న్యూస్: గుేంటూరు: క్రిస్మస్ పేండగ పరవాదినమున గుేంటూరు 16వ వారుడి 
పరిధిలోని బుడేంపాడు గ్రామేంలో ఇటీవల చనిపోయిన జనసైనికుడు మాతేంగి సుమన్ 
కుటుేంబానికి వారు జరుపుకునే క్రిస్మస్ పేండుగ సేందర్ేంగా బుడేంపాడు గ్రామ జనసేన 
విభాగేం ఆధవారయూేంలో క్రిస్మస్ కానుకగా వారి చినానిరులకు పేండుగ నిమితతుేం 7000/- 
ఆరిథాక సహాయేం చేయడేం జరిగిేంది. ఈ కారయూక్రమేంలో గుేంటూరు నగర ఉపాధయూక్షుడు 
చిేంతా రేణుక రాజు, నగర కారయూదరిశి పావుల్రి కోట్శవారరావు 16 డివిజన్ అధయూక్షులు 
విష్్ణమొలకల ఆేంజనేయులు, 16 వారుడి జనసేన నాయకులు కుర్రా రవికుమార్, దాది 
ఆేంజనేయులు, లిేంగాల నాేంచారయయూ, మాతేంగి సాేంబయయూ మరియు జనసైనికులు 
పాల్గానడేం జరిగిేంది. వారికి చిరు ఆరిథాక సాయేంతో పాటు జనసేన పార్టీ ఎపు్పడు మీకు 
అేండగా ఉేంటుేందని తెలియపరచి 16 వారుడి తరఫున వారి కుటుేంబాలకు భర్సా 
ఇవవాడేం జరిగిేంది.

సర్్వపల్్ల నియోజకవరగొ జనసేన ఐటీ సమావేశెం
శతఘ్ని న్యూస్: సరేవాపలిలో పార్టీ కారాయూలయేంలో నియోజక వరగా నాయకులు బోబేబుపలిలో 
సురేశ్ నాయుడు, నెల్లోరు జిల్లో ఐటీ విభాగేం కోఆరిడినేటర్ నక్కల శివ కృష్ట్ణ, సరేవాపలిలో 
ఐటీ టీమ్ అభిషేక్ మరియు మిగతా సభ్యూలతో కలిస జనసేన పార్టీ ఐటీ సమీక్షా 
సమావేశేం నిరవాహిేంచారు. సమావేశేంలో బాగేంగా నియోజకవరగాేంలో జనసేన 
పార్టీ బలోపేతానికి ఐటీ విభాగేం తమవేంత్ కృష్ చేసూతు, సోషల్ మీడియా మరియు 
పార్టీ పరమైన యాప్్స మీద నాయకులకు, క్రియాశీలక సభ్యూలకు పూరితు అవగాహనా 
శిక్షణ ఇచిచ్ పార్టీ భావజాల్నిని, ఆశయాలను ప్రజలోలోకి మరిేంత ముేందుకు తీసుకు 
వళ్తుమనానిరు. భవిషయూత్ కారాయూచరణ మీద చరచ్ జరిగిేంది. ఈ సమీక్షలో జిల్లో ఐటీ టీమ్ 
కోర్ మెేంబెర్్స మనేనిపలిలో చైతనయూ, పసుపులేటి ప్రసాద్ మరియు ఐటీ విభాగేం మెేంబెర్్స, 
జనసేన నాయకులు పాల్గానానిరు.

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


సోమవారం, 26 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గ్రామ గ్రామానికి జనసేన మేనిఫెస్టీ, సిదధిెంతాల పరచయ క్రయేక్రమెం
శతఘ్ని న్యూస్: చీరాల నియోజకవరగాేం: గ్రామ గ్రామానికి జనసేన మేనిఫెసోటీ, సదా్ేంతాల పరిచయ కారయూక్రమేంలో భాగేంగా చీరాల నియోజకవరగా జనసేన యువత ఆదివారేం తోట 
వారి పాలెేం గ్రామేంలో పరయూటిేంచడేం జరిగిేంది. ఈ కారయూక్రమేంలో ముేందుగా భారతదేశ మాజీ ప్రధానమేంత్రి గౌరవ అటల్ బిహార్ వాజపేయి జయేంతి సేందర్ేంగా మరియు 
సుపరిపాలన దినోత్సవేం సేందర్ేంగా ఆయన చిత్రపట్నికి చీరాల పటటీణ వాడరేవు బసాటీేండు నేందు ఉనని జనసేన పార్టీ జెేండా దగగార జనసేన పార్టీ యువత నివాళ్లరి్పేంచడేం 
జరిగిేంది. తదనేంతరేం జనసేన యువత అేంతా బైక్ రాయూలీగా తోటవారిపాలెేంలోనీ ప్రతి వీధిలో పరయూటిేంచడేం జరిగిేంది. రాయూలీ అనేంతరేం గ్రామేంలో ఉనని అమ్మవారి గుడి నేందు 
కారయూకరతులు అేంతా సమావేశమవవాడేం జరిగిేంది. సమావేశేంలో సాథానిక జనసేన యువత మాట్లోడుతూ చీరాల నియోజవరాగానికి వీలైనేంత తవారగా ఇనాచ్రిజ్ని నియమిేంచాలి్సన అవసరేం 
ఉననిది అని బలేంగా చప్పడేం జరిగిేంది. ఇనాచ్రిజ్ వచేచ్ విధేంగా ప్రయతనిేం చేయవలసన ఆవశయూకత ను వివరిేంచదేం జరిగిేంది.

సాథానిక జనసేన యువత మాట్లోడిన అనేంతరేం కర్ణ కిరణ్ త్జ 
మాట్లోడుతూ 154 ర్జులలో “పవననని చేనేత బాట” అనే 
కారయూక్రమేం దావారా వేటపాలెేం మేండలేం మొతతుేం ప్రతీ చేనేత 
కుటుేంభేం దగగారకు వళి్ళ ఆ కుటుేంబ సమసయూలతో పాటు, 
సాథానికేంగా ఉనని సమసయూలను ఏ విధేంగా సేకరిేంచబడినవో ఆ 
విధానేంలో జనసేన పార్టీ మేనిఫెసోటీ మరియు సదా్ేంతాలను ఏ 
విధేంగా ప్రచారేం చయయూడేం జరిగిేందో వివరిేంచడేం జరిగిేంది. 
సాథానిక జనసైనికులు నియోజకవరాగానికి ఇనాచ్రిజ్ విషయేంలో 
లేవనెతితున సమసయూ గురిేంచి మాట్లోడుతూ ఇనాచ్రిజ్ని నియమిేంచడేం 
అనేది పార్టీ హై కమాేండ్ పరిధిలో ఉనని ఆేంశము. ఇనాచ్రిజ్ 
వచేచ్ేంత వరకు మనేం పవన్ కళ్యూణ్ గారు చపి్పనటులో గ్రామ 
గ్రామానికి జనసేన పార్టీనీ తీసుకు వళ్తూ బూత్ సాథాయిలో 

బలోపేతేం చేదా్దేం. యువత తలుచుకుేంట్ బలమైన మారు్పలు తీసుకు రావచుచ్. ప్రసుతుతేం చీరాల నియోజకవరగాేంలో జనసేన పార్టీని బలపరిచవలసన ఆవశయూకత యువత మీద ఉననిది 
అని చప్పడేం జరిగిేంది. చీరాల నియోజకవరగాేంలో యువత దావారా జరుగుత్నని కారయూక్రమాల దావారా జనసేన పార్టీకి స్పేందన బాగుననిది అనే సమాచారేం అధిష్టటీనేం దగగారికి వళిత్ 
వీలైనేంత తేందరలో ఇేంచార్జ్ ను నియమిేంచే అవకాశేం ఉననిది అని చప్పడేం జరిగిేంది. గ్రామ గ్రామానికి జనసేన మేనిఫెసోటీ, సదా్ేంతాల పరిచయ కారయూక్రమేం కోరకు రాబోయే రెేండు 
నెలలకు సేంబేంధిేంచి బలమైన కారయూచరణ సద్ేం చేయడేం జరిగిేంది. ప్రతి ఆదివారేం జరిగ గ్రామ గ్రామానికి జనసేన పార్టీ మేనిఫెసోటీ మరియు సదా్ేంతాల పరిచయ కారయూక్రమేంలో 
భాగేంగా ఒక వారేం ర్జులు ముేందు పరయూటిేంచబోయే గ్రామానిని నియోజకవరగాేంలో అనిని గ్రామాలోలో ఉనని జనసైనుకులకు తెలియపరచడేం జరుగుత్ేంది. అేందరు వారేంలో కొేంత 
సమయేం కట్యిసేతు ఖచిచ్తేంగా జనసేన పార్టీ చీరాల నియోజకవరగాేంలో బలపరచిన వాళ్ళలో మనేం కూడా భాగసావాములై ఉేంట్ము అని చప్పడేం జరిగినది. ఈ కారయూక్రమేంలో 
సుేంకర నాగ హర్శ్, సానక నాగరాజు, గేండురి రాజశేఖర్, బావిరెడిడి త్లసరాేం, మలెలోల శేంకర్ నాయుడు, సానాక శివ సాయి, సుేంకర కారితుక్, త్మ్మల పెేంట భారగావ్, దేగల 
నాగ సాయి, గద్ద సాయి గణేష్ లతో పాటు రామాేంజనేయులు, బాలు (బాల్జీ), పిేంజల సేంతోష్, దొగుపర్తు లలిత్ కుమార్, సోమిశెటిటీ కిరణ్, కర్ణ కిరణ్ త్జ్ మరియు తోట చక్రీ 
(అశోక్ చక్రవరితు) పాల్గానానిరు ఈ కారయూక్రమేం విజయవేంతమవడానికి సహకరిేంచినటువేంటి తోటవారి వారి పాలెేం గ్రామ ప్రజలేందరికీ చీరాల నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ తరఫున 
హృదయపూరవాక ధనయూవాదాలు తెలియజేసారు.

కిస్మస్ వేడుకలలో భాగెంగా పాలకెండ జనసేన 
ఆత్్మయ సమావేశెం

శతఘ్ని న్యూస్: పారవాతిపురేం మనయూేం జిల్లో, పాలకొేండ నియోజకవరాగానికి చేందిన 
జనసేన క్రియాశీలక సభ్యూడు, జనసేన పార్టీ శ్రీకాకుళేం జిల్లో ప్రోగ్రాేం కమిటీ మెేంబెర్, 
సేనిహ టీవి మరియు అేంబెడ్కర్ టీవి నియోజకవరగా రిపోరటీర్ పొటూనిరు రమేష్ గృహేం 
నేందు క్రిసటీమస్ వేడుకలలో భాగేంగా ఆతీ్మయ కూడికతో కూడిన అతిధయూ భోజన 
కారయూక్రమేంలో పాలోగాని జనవరిలో జరిగ యువశకితు కారయూక్రమానిని ప్రజలోలోకి బలేంగా 
తీసుకోని వళలో విధేంగా చేయడానికి ఓ ప్రణాళిక ను ఆలోచిేంచుకోవడేం జరిగిేంది. ఈ 
కారయూక్రమేంలో పాలకొేండ నియోజకవరగా జనసైనికులు గొరలో మన్మధ రావు, పొరెడిడి 
ప్రశాేంత్, మత్స పుేండరికేం, జనసేన జానీ, కడగల హరికృష్ణ, బోర వాసు, చేంటి, శేఖర్, 
సుధీర్, సేంపత్, శ్రీకర్, శ్రీకాేంత్, శేంకర్, సాగర్, సోమేశ్, తదితరులు పాల్గానానిరు.

జనసేన క్యేలెండర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్:  భద్రాద్రి, 
కొతతుగూడేం జిల్లో, 
పాలవాేంచ మేండలేంలో 
జనసేన కారయూకరతు 
దేవా ఆధవారయూేంలో 
ఆదివారేం జనేంలోకి 
జనసేన కారయూక్రమేం 
నిరవాహిేంచడేం జరిగిేంది. 
కారయూక్రమేంలో బాగేంగా 
పూరా్ణ టీ సాటీల్ దగగార 
జనసేన కాయూలెేండర్ ను 
ఆవిష్కరిేంచడేం జరిగిేంది. 
ఈ కారయూక్రమేంలో జనసేన 
కారయూకరతులు దేవా గౌడ్, 

ప్రసాద్ గౌడ్, బ్రహ్మేం రాేంబాబు, జనసేన కారయూకరతులు మరియు అభిమానులు మొదటి 
సేంఖయూలో పాల్గానానిరు.

కిస్మస్ వేడుకలలో పాల్గొన్న 
పెంతెం న్న్జీ, ముతా్త శశిధర్

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్: కిస్మస్ సేందరబుేంగా కాకినాడ ముతాతు కలోబ్ లో ఆదివారేం 
బ్రదర్ మూరితు రాజు ఆధవారయూేంలో ఏరా్పటు చేసన క్రిస్మస్ వేడుకలకు ముఖయూ అతిధులుగా 
విచేచ్స కక్ కట్ చేసన జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు, కాకినాడ రూరల్, కాకినాడ సటీ 
ఇేంచార్జ్ లు పేంతేం నానాజీ, ముతాతు శశిధర్.. ఈ కారయూక్రమేంలో సేంగీశెటిటీ అశోక్, 
వాసరెడిడి, తల్టేం సతయూ, శివ, శ్రీన, సతితుబాబు, శివత్జ, తదితరులు పాల్గానానిరు.

పెన్షన్ల కోత నిర్ణయాని్న వనకి్క త్సుకోవాల్.. 
జనసేన డిమాెండ్

శతఘ్ని న్యూస్:   రాజేంపేట 
నియోజకవరగాేం: అననిమయయూ 
జిల్లో కేంద్రేం నుేండి రాయచోటి 
పార్టీ కారాయూలయేంలో జనసేన 
పార్టీ నాయకులు రామ శ్రీనివాస్ 
మాట్లోడుతూ వైసీపీ ప్రభ్తవాేం 
అధికారేంలోకి వచిచ్ మూడుననిర 

సేంవత్సరాల కాలేం అవుత్నాని ప్రజా అవసరాలను మరియు ప్రజాసేంక్షేమ, ప్రజాశ్రేయసు్సను 
పక్కన పెటిటీ రాష్ట్రేంలో రాష్ట్ర అభివృది్ని మరిచి అవవా, తాతల పెన్షనలో కోతలో నిమగనిమైన సీఎేం 
జగనో్మహన్ రెడిడి గారూ మీరు ప్రజలను ముఖయూేంగా వృదు్ల, వితేంత్వుల పెన్షనులో తీసవేయడేం 
వారికి నోటీసు ఇవవాడేం చాల్ బాధాకరమైన విషయేం. ముఖయూేంగా వృదు్లు వితేంత్వులు వారికి 
ఏ ఆసరా లేక ఈ పెన్షన్ పైన ఆధారపడి ఉనానిరు. అటువేంటి వారికి మీరు ప్రభ్తవాేం తరపు 
నుేంచి నోటీసులు ఇవవాడేం ఎేంతవరకు సబబు అని జనసేన తరఫున మేేం ప్రశినిసుతునానిేం. ఈ 
నోటీసులు వనకి్క తీసుకోకపోత్ మేము పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్రవాయూపతుేంగా ఉదయూమిేంచాలి్సన అవసరేం 
ఎేంతైనా ఉేంది కావున మీరు తక్షణమే ఈ నోటీసులపైన వివరణ ఇవావాలి్స ఉేంది. ఇనిని నెలలుగా 
పెన్షనులో తీసుకుేంటునని వారు ఇపు్పడ్ ఎల్ అనరుహులయాయూరు అని జనసేన తరఫున డిమాేండ్ 
చేసూతు… రామశ్రీనివాస్, మరియు జిల్లో జనసేన కారయూక్రమాల సభ్యూలు షేక్ రియాజ్, పత్రిక 
విలేకరుల సమావేశేంలో తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమేంలో నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

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

క్రైస్తవ స్దర, స్దర్మణులకు క్రిస్మస్ శుభాక్ెంక్షలు: పాలకెండ జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: మనయూేం జిల్లో, పాలకొేండ నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ తరుపున, నియోజకవరగా జనసేన 
నాయకులు క్రైసతువ, సోదర, సోదర్మణులకు క్రిస్మస్ శుభాకాేంక్షలు తెలుపుతూ పాలకొేండ కేంద్రేంలో 
ఉనని శ్రీ ల్రుడి మాత దేవాలయేం నేందు చర్చ్ ఫాదర్ ను కలిస పేండుగ శుభాకాేంక్షలు తెలిపారు. 
ఈ సేందరబుేంగా జనసేన నాయుకులు మాట్లోడుతూ.. లోకభాేంధవుడుగా కీరితుగాేంచిన ఏసుక్రీసుతు 
అవతరిేంచిన పవిత్ర దినోత్సవానిని పురస్కరిేంచుకుని క్రిస్మస్ పేండుగ జరుపుకొేంటునని క్రైసతువ సోదర 
సోదర్మణులకు ప్రేమ పూరవాక శుభాకాేంక్షలు. పశువులపాకలో జని్మేంచి, గొర్రెల కాపరిగా జీవిేంచి 
ప్రపేంచానికి తాయూగేం.. శాేంతి.. ప్రేమ సేందేశాలను ఆచరణాత్మకేంగా అేందిేంచిన ఆ ప్రభ్వు పలుకులు 
సరవాదా ఆచరణీయేం. ‘ఈరా్షయాదేవాష్టలు, కుట్రలు కుతేంత్రాలు, ద్రోహ చిేంతన విడనాడాలి’ అనని క్రీసుతు 
వాయూకయూము శ్రేయోదాయకము. అబద్దేం, లేంచేం, లోభానికి పాల్పడనివారే నిజమైన క్రీసుతు భకుతులు అని 
చపి్పన బైబిల్ సారానిని విశవాససాతుము. ఈ ఆనేందపు వేళ ప్రజలేందరికీ అేంత్లేని ఆనేందానిని, సేంపదను 
ప్రసాదిేంచాలని ఏసు క్రీసుతును ప్రారి్సుతునానిమని తెలియజేసారు. ఈ యొక్క కారయూక్రమేంలో మన్మధరావు, 
రమేష్, ప్రశాేంత్, జనసేన జానీ, అనిల్, హరికృష్ణ, సుబుబు, పుేండరికేం, సాయిపవన్, గ్పాల్, భూషణ్, 
గ్పాల్ పాల్గానానిరు.

ముఖయేమెంత్రి గారు నోరు అదుపులో పెటటీకోవాల్: బొబ్బేపల్్ల సుర్ష్
శతఘ్ని న్యూస్: సరేవాపలిలో నియోజకవరగాేం, వేంకట్చలేం మేండలేం, సరేవాపలిలో గ్రామేంలో ఉనని జనసేన పార్టీ కారాయూలయేంలో 
సరేవాపలిలో జనసేన నాయకులు బొబేబుపలిలో సురేష్ నాయుడు ఆధవారయూేంలో ఆదివారేం విలేకరుల సమావేశేం ఏరా్పటు చేయడేం 
జరిగిేంది. సమావేశేంలో బాగేంగా సురేష్ నాయుడు నాయుడు మాట్లోడుతూ రాష్ట్ర ముఖయూమేంత్రి వైఎస్ జగన్ రెడిడి గారు 
కడపలో జరిగిన బహిరేంగ సభలో మా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారిని ఉదే్దశిేంచి పెళిలోళలో గురిేంచి మాట్లోడటేం సగుగా 
చటుటీగా వుేంది. రాష్ట్ర రాజధాని, పోలవరేం ప్రాజెకుటీలు ఎపు్పడు పూరితు చేసాతుర్ స్పషటీేంగా చప్పకుేండా, రాష్ట్ర అభివ్రుది్దకోసేం 
కేంపెనీలు తీసుకు రావడేం, యువతకి ఉపాధి అవకాశాలు కలి్పేంచడేం అనే విషయాలను గాలికి వదిలేస.. పక్కవారి 
వయూకితుగత విషయాలను రాజకీయ నైతిక విలువలు లేని వారే మాట్లోడతారు. రాష్ట్ర ప్రజలు 151 మేంది ఎమె్మలేయూలను, 22 
ఎేంపీలను ఇసేతు వీళ్్ళ రాష్ట్ర అభివృది్ని, రైత్ల సమసయూలను గాలికి వదిలేశారు. ఇకనైనా సరే మీకు ప్రజలు అధికారానిని 
కటటీబెట్టీరు దానిని దృష్టీలో పెటుటీకొని రాష్ట్ర ప్రయోజనాల మీద, రాష్ట్ర అభివృది్ మీద దృష్టీ పెటటీేండి. అదేవిధేంగా పోలవరేం 
ప్రాజెకుటీ గురిేంచి ఆలోచిేంచేండి. అేంత్గాని అనవసరేంగా మా అధినేత గురిేంచి మాట్లోడిత్ మాత్రేం ఎవరూ చూసూతు 
ఊరుకోరు. ఇప్పటి వరకు ఎక్కడా కూడా రాష్ట్ర ముఖయూమేంత్రి జగన్ రెడిడి గారి తాతలు ఎనిని పెళిలోళ్లో చేసుకునానిరు. ఆయన 
కుటుేంబేంలోని వారు ఎేంతమేందితో ఎవరు కాపురాలు చేసుతునానిరు అనే విషయానిని ఎక్కడా ప్రసాతువిేంచలేదు. వయూకితుగత విమరశిలకు జనసేన ఎపు్పడూ దిగజారదు, మీరు కూడా 
రాజకీయేంగానే మాట్లోడిత్ గౌరవేంగా ఉేంటుేంది. అల్ లేని పక్షేంలో మేము కూడా మీ వయూకితుగతలలోకి, కుటుేంబాలోలోకి రావాలి్స వసుతుేంది. కాబటిటీ దయచేస రాష్ట్ర ముఖయూమేంత్రి గారు 
నోరు అదుపులో పెటుటీకోవాలి్సేందిగా కోరుచునానిము అని సురేష్ నాయుడు సూచిేంచారు. ఈ కారయూక్రమేంలో పినిశెటిటీ మలిలోకారుజ్న్, గుేంట మలిలోకారుజ్న్, రవికుమార్, శ్రీహరి, సుధాకర్ 
తదితరులు పాల్గానానిరు.

క్రిస్మస్ వేడుకలో్ల పాల్గొన్న 
జనసేన న్యకులు ర్గిడి లక్షష్మణరావు

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరేం జిల్లో, చీపురుపలిలో నియోజకవరగాేం, మెరక ముడిదాేం 
మేండలేం రేగిడి లక్షష్మణరావు జనసేన పార్టీ విజయనగరేం జిల్లో కారయూనిరవాహణ 
కారయూదరిశి అధవారయూేంలో ఘనేంగా క్రిస్మస్ వేడుకలు నిరవాహిేంచడేం జరిగిేంది. సతయూము, 
శాేంతి, దయాగుణము, క్షమిేంచే గుణేం, ప్రపేంచానికి చాటి చపి్పన యేసయయూ పాపులను 
రక్ేంచడానికి వచిచ్న యేసయయూ, ఈ సేందర్ేంగా 2024లో జనసేన పార్టీ అధికారేంలోకి 
రావాలని జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సీఎేం అవావాలని ప్రారథానలు చేయిేంచడేం 
జరిగిేంది. పవన్ కళ్యూణ్ కి ఆయురార్గాయూలు ఇవావాలని, జనసేన పార్టీకి మెస్సయయూ 
ఆశీరావాదేం, కృప ఉేండాలని ప్రారథాన చేయడేం జరిగిేంది. అనేంతరేం కకు కట్ చేస 
క్రిస్మస్ వేడుకలు ఘనేంగా చేయడేం జరిగిేంది.

పాలకెండ నియోజకవరగొెం లో జాత్య రైతు దనోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్:  పాలకొేండ నియోజకవరగాేం సీతేంపేట మేండలేం నౌగాడ, పాత పనుకు వలస గ్రామాలోలో జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
కొణదల పవన్ కళ్యూణ్ పిలుపుమేరకు నియోజకవరగాేంలో జాతీయ రైత్ దినోత్సవ వేడుకలు జరిగాయి. ఈ సేందర్ేంగా అధినేత 
సూ్పరితుతో శనివారేం కొేంతమేంది రైత్లతో ముఖయూ అేంశాలు మాట్లోడేం జరిగిేంది. జనసేన ప్రభ్తవాేం ఏర్పడాడిక ఏ విధేంగా 
రైత్లకు అేండగా ఉేంట్ర్ వివరిేంచడేం జరిగిేంది. ముఖయూేంగా రాష్ట్రేంలో ఆత్మహతయూ చేసుకునని కౌలు రైత్ కుటుేంబాలకు 
లక్ష రూపాయలు(100000) చొపు్పన పవన్ కళ్యూణ్ సేంత డబుబులతో ఆకుటుేంబాలను ఆదుకుేంటునానిరని తెలియజేయడేం 
జరిగిేంది.పవన్ కళ్యూణ్ రైత్ పక్షాన నిలబడతారని తెలియజేయడేం జరిగిేంది. ఈ కారయూక్రమేంలో రైత్లు, నియోజకవరగాేం నుేండి 
ఉమ్మడిశ్రీకాకుళేం జిల్లోప్రోగ్రామ్ కమిటీ మెేంబర్ ప్రశాేంత్ పోరెడిడి, శ్రీకాేంత్ సేంహాద్రి, గణేష్, వేణు గ్పాల్, రవి, రాజేష్, భాస్కర్ 
చిరేంజీవి, సూరాయూ రావు చేంద్రయయూ, గశయయూ సాయి పాల్గానానిరు.

రైల్్వ గేట్ మూసివేతకు శాశ్వత పరష్్కరెం 
చూపెంచాల్.. జనసేన వినతిపత్ెం

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురేం: మాధవపురేం రైలేవా గటు మూసవేతపై స్పేందిేంచిన 
పిఠాపురేం జనసేన నాయకులు చలులోబోయిన సతీష్ కుమార్ గట్ మూసవేతతో 
ప్రజలు పడ్ ఇబబుేందులపై ఎేం.పి వేంగా గీత విశవానాధ్ కు, రైలేవా మినిసటీర్ అశవాని 
వైష్ణవ్ కు వినతి పత్రానిని అేందజేస, పిఠాపురానికి ఆనుకుని ఉనని మాధవపురేం 
రైలేవాగట్ గుేండా ఇేంచుమిేంచు 20 నుేంచి 30 గ్రామాలకు ముఖయూ రహదారిగా ఈ 
గటు ఉపయోగపడుత్ేందని, ఈ రైలేవా గటు గుేండా అధిక సేంఖయూలో రైత్లు తను 
పేండిేంచిన ధానాయూనిని ట్రాకటీర్్స దావారా రైస్ మిలులోలకు తీసుకెళ్్ళటకు, విదాయూరుథాలు 
సూ్కళలోకు, కాలేజీలకు అధిక సేంఖయూలో బసు్సలోలో ప్రయాణేం చేయుటకు ఈ మాధవపురేం 
రైలేవా గటు ముఖయూ రహదారిగా ఉపయోగపడుత్ేందని, రైత్లు పేండిేంచిన ధానయూేం రైస్ 
మిలలోర్్స కి తీసుకెళ్్ళటకు బసాతుకు వేంద రూపాయలు చొపు్పన ట్రానో్సపోర్టీ అదనపు భారేం 
అవుత్ేందని, తక్షణమే ఈ బ్రిడ్జ్ కి శాశవాత పరిష్ట్కరేం చూపిేంచాలని కోరారు. సమసయూకు 
పరిష్ట్కరేంగా ట్రాక్ ప్రక్కనే ఒక చినని ర్డుడి వేస ఇల్ేంటి ఇబబుేందులను తలగిేంచాలని 
సూచిేంచి, విషయానిని అదికారులకు అర్దమయేయూ ర్తిలో రేఖాచిత్రేం గీస అేందిేంచారు.
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