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సుపరిపాలన లక్ష్యంగా జనసేన పయన్యం
•తెనాలిలో నూతన సంవత్సర వేడుకలోలో  పార్టీ  పీఏసీ ఛై ర్మన్ శ్రీ  నాదండలో  మనోహర్
•నిరుపేదలకు దుప్పటలో  పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్రం కోస్రం.. రాష్ట ప్రజల కోస్రం మ్రంచి పరిపాలన అ్రంద్రంచే దశగా 
జనసేన పార్టీ మ్రందుకు వెళ్త్రందని పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాద్రండ్ల 
మనోహర్ గారు స్పషటీ్రం చేశారు. యువత భవిషయూత్్త కోస్రం, రైత్రంగానికి, మహిళలకు 
తోడుగా నిలబడ్రందుకు ప్రతి ఒక్కరు కలసి పని చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారి నాయకత్్రంలో పాలనలో చక్కటి మారు్ప తీసుకురావడ్రం తథయూమనానిరు. ఆదవార్రం 
తెనాలి నియోజకవర్్రంలో జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూ్రంలో న్తన స్రంవత్సర వేడుకలు ఘన్రంగా 
నిర్హి్రంచ్రు. శ్రీ నాద్రండ్ల మనోహర్ గారు కేక్ కట్ చేసి, నిరు పేదలకు దుప్పట్్ల ప్రంపిణీ 
చేశారు. రాష్ట కారయూదరిశి శ్రీ అమి్మశెటిటీ వాసు రూప్రంద్రంచిన న్తన స్రంవత్సర కాయూల్రండర్ 
ను ఆవిష్కరి్రంచ్రు. ఈ స్రందర్్రంగా శ్రీ నాద్రండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ.. 
“తెనాలి నియోజకవర్్రంలో పరయూటన స్రందర్్రంగా ప్రజలో్ల ఎ్రంతో ఆవేదన చూశా్రం. మన్రం 
ఎ్రందుకు వెనుకబడిపోయామనని బాధ వారిలో కనబడుతో్రంద. రానునని రోజులో్ల మెరుగైన 
ప్రణాళికతో సుపరిపాలన తీసుకువచేచా విధ్రంగా కలసి పని చేద్ద్రం. రాష్ట్రంలోకి అదు్తమైన 
పెట్టీబడులు తీసుకురావడ్రం ద్రా యువతకు అవకాశాలు కలి్ప్రంచే విధ్రంగా మ్రందుకు 
వెళ్్ద్రం. ప్రజల ఆకా్రంక్షలకు అనుగుణ్రంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు రాష్టవాయూప్త్రంగా పరయూటి్రంచి 
సమసయూలు తెలుసుకు్రంట్రు” అనానిరు. ప్రప్రంచవాయూప్త్రంగా ఉనని తెలుగు ప్రజానీకానికి, 
జనసేన శ్రేణులకు న్తన స్రంవత్సర శుభాకా్రంక్షలు తెలియచేశారు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో 
పార్టీ రాష్ట కారయూవర్ సభ్యూలు, తెనాలి నియోజకవర్ నాయకులు, జనసైనికులు, వీర 
మహిళలు పెద్ద స్రంఖయూలో పాల్్నానిరు.

ముఖ్యమంత్రికి చిత్తశుద్ది ఉంటే 
పంఛన్ ఇచ్చందుకు ఆంక్షలందుకు?

•ఇబ్్రంద పడుత్నని పి్రంఛన్ లబ్ధిదరులు జనసేన నాయకులిని కలవ్రండి
•మీ సమసయూలు కలకటీర్ దృష్టీకి తీసుకువెళ్్త్రం
•ప్రకటనలో లబ్్దదరులు పెరిగారు.. క్షేత్ర స్థాయిలో తొలగ్రంచ్రు
•రూ. 250 పె్రంచి 4 లక్షల మ్రందని తొలగస్్తరా?
•లబ్ధిదరుల పక్షాన మాట్్లడితే తిటటీమని కలకటీర్లకు చెప్పడ్రం ఏమిటి?
•జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాద్రండ్ల మనోహర్

శతఘ్ని న్యూస్: అర్హత ఉనని 
ప్రతి లబ్్దదరుడికీ ఫ్రంచన్ అ్రందే 
వరకు జనసేన పార్టీ అ్రండగా 
నిలబడి పోరాడుత్్రందని జనసేన 
పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాద్రండ్ల 
మనోహర్ గారు వెల్లడి్రంచ్రు. 
ప్రభ్త్్రం ను్రంచి ఫ్రంచన్ 
దరులకు అ్రందలి్సన స్య్రం 
కోలో్పత్నని పరిసిథాత్లో్ల జనసేన 
తోడుగా ఉ్రంట్్రందని తెలిపారు. 
క్షేత్ర స్థాయిలో ఇబ్్రంద ఉనని 
లబ్్దదరులు జనసేన నాయకులిని 

కలిసే్త జిల్్ల కలకటీర్ దృష్టీకి తీసుకువెళి్ల సమసయూ పరిష్్కరానికి కృష్ చేస్్తరని భరోస్ 
ఇచ్చారు. మఖయూమ్రంత్రికి చిత్తశుద్ద ఉ్రంటే పలు ఆ్రంక్షలు ఎ్రందుకు విధిసు్తనానిరో, 
లబ్ధిదరులను తొలగసు్తనానిరో చెపా్పలని డిమా్రండ్ చేశారు. జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు రాసిన ఉత్తరానిని పూరి్తగా చదవి అర్హత ఉనని ప్రతి ఫ్రంచన్ లబ్ధిదరుడికీ 
నాయూయ్రం జరిగేల్ చరయూలు తీసుకోవాలని కోరారు. స్మాజిక ఫ్రంచన్ల తొలగ్రంపు 
నోటీసులు, తొలగ్రంపు పట్ల లబ్్దదరులో్ల ఆ్రందోళన నెలకొనని క్రమ్రంలో శ్రీ నాద్రండ్ల 
మనోహర్ గారు వీడియో విడుదల చేశారు. ఆయన మాట్్లడుతూ “ఏడాద మొదటి రోజు 
ప్రజల్రంత ఆన్రంద్రంగా ఉనని సమయ్రంలో శ్రీ జగన్ రెడిడి గారు పత్రికలో్ల ఆరా్ట్రంగా 
ఇచిచాన ప్రకటన చూసి ప్రభ్త్్రం ను్రంచి ఇదేదో గొప్ప కానుక అని అ్రంత మరోస్రి 
మోసపోయారు. ఎనినికల సమయ్రంలో అర్హత ఉనని ప్రతి ఒక్కరికీ రూ. 3 వేల ఫ్రంచన్ 
ఇస్్తనని వాగా్దన్రం చేశారు. నాలుగేళ్ల తరా్త రూ. 2,750 ఇసు్తననిట్టీ ప్రకటన చేశారు. 
లబ్్దదరుల లక్క చూసే్త శ్రీ జగన్ రెడిడి సీఎ్రంగా ప్రమాణ సీ్కార్రం చేసేనాటికే రాష్ట్రంలో 
53.52 లక్షల లబ్్దదరులిని గురి్త్రంచ్రు. ఇపు్పడు 64 లక్షల మ్రందకి ఫ్రంచన్ ఇసు్తననిట్టీ 
పేర్్కనానిరు. క్షేత్ర స్థాయిలో చూసే్త లబ్్దదరులో్ల తీవ్ర స్థాయిలో ఆ్రందోళన ఉ్రంద.
* వైసీపీ నేతల సిఫారు్స ఉ్రండాల్?
వృదుధిలు, విత్రంత్వులు చ్ల్ ఆ్రందోళనతో ఉనానిరు. ఫ్రంచను్ల తొలగస్్తమని నోటీసులు 

ఇచ్చారు. రె్రండు రోజులు మాత్రమే గడువు ఇచ్చారు. ఆ రె్రండు రోజులో్ల ఎవరో ఒక 
వైసీపీ నాయకుడితో ఫోన్ చేయి్రంచుకు్రంటేనే పని జరుగుత్్రందని వాల్రంటీరు్ల ఇ్రంటి్రంటికీ 
తిరుగుతూ ఇబ్్రంద పెడుత్నానిరు. రాష్ట వాయూప్త్రంగా ఇల్్రంటి నోటీసులు 4 లక్షల మ్రందకి 
ఇచ్చారు.
•10-15 ఏళ్ల ను్రంచి తీసుకు్రంట్నని ఫ్రంచను్ల తొలగసు్తనానిరు
లబ్్దదరులో్ల కోత ఎ్రందుకు పెడుత్ననిట్టీ. కేవల్రం పత్రికా ప్రకటనల కోస్రం ఫ్రంచను్ల 
పె్రంచ్మని చెబుత్నానిరు. ప్రభ్త్ ఖజానాలో నిధులు లేక లబ్్దదరుల స్రంఖయూలో 
కోత పెడుత్నానిరా? రూ. 2, 500 ను్రంచి రూ. 2,750 ఫ్రంచన్ మొత్త్రం పె్రంచ్మని 
చెపు్పకోవడానికి 4 లక్షల మ్రందని తొలగ్రంచ్లని చూసు్తనానిరా? పె్రంచి్రంద రూ.250.. 
తొలగ్రంచబోయేద 4 లక్షలు. గత నెల, ఈ నెల దదపు లక్ష మ్రందని తొలగ్రంచ్రని 
రాష్టవాయూప్త్రంగా వచిచాన సమాచ్ర్రం ఆధార్రంగా తెలుస్త్రంద. తెనాలిలోనే ఎ్రంతో మ్రంద 
వచిచా తమ ఆవేదన చెపు్పకునానిరు. అ్రంత భయపడుత్నానిరు. 10-15 ఏళ్ల ను్రంచి 
తీసుకునని ఫ్రంచను్ల తొలగ్రంచ్లనుకోవడ్రం బాధాకర్రం.
* మఖయూమ్రంత్రికి చిత్తశుదధి ఉ్రంటే మాట మీద నిలబడాలి
మఖయూమ్రంత్రి గారికి నిజ్రంగా చిత్తశుదధి ఉ్రంటే ఈ ఆ్రంక్షలు ఎ్రందుకు? కరె్రంట్ బ్లు్ల ఎకు్కవ 
వచిచా్రంద్రంట్రు. టీవీ ఉ్రంద? ఏసీ ఉ్రంద? కారు్రంద? ఉమ్మడి కుట్్రంబమా? ఇల్్రంటి 
ప్రశనిలనీని ఎ్రందుకు? రేషన్ కారుడి మారు్ప చేసుకోలేని మధయూతరగతి కుట్్రంబాలను రెవెన్యూ 
వయూవసథా ఇబ్్రంద పెడుతో్రంద. నాలుగు రోజుల క్రిత్రం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఫ్రంచను్ల 
తొలగ్రంచ వద్దని మఖయూమ్రంత్రికి రాసిన లేఖలో స్పషటీ్రంగా చెపా్పరు. ఫ్రంచన్ దరులకు 
అనాయూయ్రం చేయవదు్ద. మాట మీద నిలబడ్రండి. అర్హత ఉనని ప్రతి ఒక్కరికీ ఫ్రంచన్ అ్రందేల్ 
చరయూలు తీసుకోవాలి. వాస్తవాలు చూసే్త నోటీసుల పేరిట కొత్త తత్రంగ్రం మొదలుపెటిటీ 
అ్రందర్ని ఇబ్్రంద పెడుత్నానిరు.
•యర్రగొ్రండపాల్రం ఫ్రంచన్ల ప్రంపిణీలో ద్రంగ నోట్్ల ఎల్ వచ్చాయి?
యర్రగొ్రండపాల్రంలో ఫ్రంచన్ల ప్రంపిణీలో నకిలీ నోట్్ల కూడా చల్మణి అవుత్నానియని 
వారా్త ప్రస్ర మాధయూమాలో్ల చూశా్రం. మఖయూమ్రంత్రి చేసు్తనని ప్రకటనలు ఒక విధ్రంగా 
ఉ్రంటే.. క్షేత్ర స్థాయిలో య్రంత్్రంగ్రం పని తీరు ప్రతి ఒక్కరికీ ఇబ్్రంద కలిగేల్ ఉ్రంద. 
ఇల్్రంటి పరిసిథాత్లు తలత్తకు్రండా చూసుకోవాలి్సన బాధయూత ప్రభ్త్్రం మీద ఉ్రంద. 
మఖయూమ్రంత్రి గారు స్య్రంగా కలకటీర్లకు ప్రెస్ మీట్్ల పెటిటీ ప్రతిపక్షాలను తిటటీమని చెప్పడ్రం 
ఏ్రంటి? మీలో ఏ మాత్ర్రం నైతిక విలువలు ఉనాని.. మీరు ఇచిచాన మాటకు కట్టీబడి ఉ్రండ 
వయూకి్త అయితే నాలుగేళ్ల క్రితమే ఫ్రంచన్ మొత్త్రం రూ. 3 వేలకు ఎ్రందుకు పె్రంచలేదో చెపా్పలి. 
ఈ రోజు సహన్రం కోలో్పయి య్రంత్్రంగానిని విపక్షాల మీద దడి చేయమని ఎ్రందుకు 
చెబుత్నానిరో సమాధాన్రం చెపా్పలి. 64 లక్షల మ్రందకి ఫ్రంచను్ల ఇవ్బోత్నానిమ్రంటూ 
మీరిచిచాన పత్రికా ప్రకటన వాస్తవానికి దూర్రంగా ఉ్రంద. 4 లక్షల మ్రందకి నోటీసులు ఇచిచా, 
లక్ష మ్రందకి ఫ్రంచను్ల తొలగ్రంచి లబ్్దదరులు ఆ ఆ్రందోళనలో ఉ్రంటే... మీరు మాత్ర్రం 
పె్రంచిన రూ. 250 పూడుచాకునే్రందుకు ప్రయతినిసు్తనానిరు. నోటీసులు అ్రందుకునని 4 లక్షల 
మ్రందలో ఆ్రందోళన ఉ్రంద. బడ్జెట్ లో నిధులు లేక మీరు ఈ ప్రయతని్రం చేసు్తనానిరు. 
డిస్రంబర్ లో ఫ్రంచన్ ఇచేచా్రందుకు ఎ్రంత ఖరుచా చేశారు? జనవరిలో ఎ్రంత ఖరుచా చేశారో 
వాస్తవాలు బయటకు రావాలి. ఫ్రంచన్ దరులిని తగ్్రంచుకునే్రందుకు ప్రభ్త్్రం చేసు్తనని 
ప్రయతనినిని జనసేన పార్టీ తరఫున ఖ్రండిసు్తనాని్రం” అనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

దళితులను ఉన్నత స్థా యిలో చూడాలన్నదే పవన్ కళ్యాణ్ తపన
దళితులను అన్ని విధాలా దగా చేసిన వైసీపీ ప్రభుత్ం
త్రలో పార్టీ కంద్ర కార్యూలయంలో ర్ష్ట్ర రెల్లి నేతలతో ప్రత్యూక సమావేశం
జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ చైర్మన్ నాదండలి మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: గు్రంటూరు, స్్త్రంత్రయూ్్రం వచిచాన ఏడు దశాబా్దల తరువాత కూడా రాష్ట్రంలో 
దళిత్లను అనిని రాజకీయ పార్టీలు ఓట్ బాయూ్రంకుగానే చూసు్తనానియని, దళిత్లను ఉననితస్థాయిలో 
చూడాలని పవన్ కళ్యూణ్ ఎ్రంతో తపన పడుత్నానిరని జనసేన పార్టీ రాష్ట నాయకులు, రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటీ చైర్మన్ నాద్రండ్ల మనోహర్ అనానిరు. న్తన స్రంవత్సర్రం స్రందర్్రంగా జిల్్ల 
జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి, రాష్ట రెలి్ల యువత నాయకులు సమి ఉదయ్ ఆధ్రయూ్రంలో 
ఆదవార్రం రెలి్ల స్రంఘ నేతలు నాద్రండ్ల మనోహర్ తో ప్రతేయూక సమావేశ్రం అయాయూరు. ఈ స్రందర్్రంగా 
నాద్రండ్ల మనోహర్ మాట్్లడుతూ ఎసి్స ఎసీటీలో్ల ఉనని పేదరికానిని అవగాహనారాహితయూనిని 
ఆసరాగా తీసుకుని రాజకీయ పార్టీలు తమ పబ్్రం గడుపుకు్రంట్నానియని విమరిశి్రంచ్రు. 
దళిత్లు మఖయూమ్రంత్రి జగన్ రెడిడిని తమ రక్త స్రంబ్రంధీకుల కనాని ఎకు్కవగా నమా్మరని, అల్్రంటి 
దళిత్లకు గత్రంలో ఏ మఖయూమ్రంత్రి చేయని ద్రోహ్రం జగన్ రెడిడి చేశారని ఆవేదన వయూక్త్రం చేశారు. 
దళిత్ల సమగ్ర స్రంక్షేమ్రం కోస్రం ఎప్పటిను్రంచో ఉనని సుమారు 27 స్రంక్షేమ పథకాలను రదు్ద 

చేసి, దళిత్ల జీవితలతో వైసీపీ ప్రభ్త్్రం చెలగాటమాడుత్్రందని ఆగ్రహ్రం వయూక్త్రం చేశారు. అతయూ్రంత పాశవిక్రంగా దళిత్లిని చ్రంపి డోర్ డ్లివర్ చేసే ఉనా్మద సిథాతికి వైసీపీ పాలన 
చేరి్రందనానిరు. సమాజ్రంలో నాగర్కత పెరిగన స్్రంకేతిక్రంగా ఎ్రంత అభివృదధి చె్రందనా కొనిని నిమని కుల్లు ఇ్రంకా వివక్షకు గురవుతూనే ఉనానియనానిరు. తను రెలి్ల కుల్నిని దత్తత 
తీసుకు్రంట్నానిను అని ఎపు్పడైతే పవన్ కళ్యూణ్ ప్రకటి్రంచ్రో ఆ క్షణ్రం ను్రంచి రెలి్ల జాతికి గౌరవ్రం, విలువ మరి్రంత పెరిగాయనానిరు. ప్రతీ రెలి్ల జాతి యువకుడి గు్రండ్లో్ల పవన్ 
కళ్యూణ్ శాశ్త స్థానానిని స్రంపాద్రంచుకునానిరని త్రలోనే రాష్ట్రంలోని రెలి్ల జాతితో మ్రంగళగరిలోని పార్టీ కే్రంద్ర కారాయూలయ్రంలో విస్తృత సమావేశానిని ఏరా్పట్ చేయనుననిట్్ల నాద్రండ్ల 
మనోహర్ తెలిపారు. ఈ స్రందర్్రంగా విశాఖపటని్రం, అనకాపలి్ల, తిమ్మపాలు ను్రంచి వచిచాన రెలి్ల నేతలు మనోహర్ ని ఘన్రంగా సనా్మని్రంచ్రు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో కోన అపా్పరావు, గోపి, 
కోన దుర్, ధనాల రాఘవే్రంద్ర, సమి శ్రంకరరావు తదతరులు పాల్్నానిరు.

ప్రజలు స్యంతోష్యంగా ఉ్యండాల్యంటే జనసేన అధికార్యంలోకి రావాలి: గురాన అయయాలు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగర్రం, జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూ్రంలో న్తన 
స్రంవత్సర వేడుకలను ఆదవార్రం ఉదయ్రం జనసేన పార్టీ నాయకులు 
గురాన అయయూలు ఆధ్రయూ్రంలో స్థానిక ఆర్.టి.సి. కా్రంపె్లక్్స వద్దనునని 
హొటల్ జి.ఎస్.అర్. లో ఉనని పార్టీ కారాయూలయ్రంలో జనసైనికుల మధయూ 
నిర్హి్రంచ్రు. వేడుకలో్ల భాగ్రంగా మ్రందుగా కేక్ ను కోసి వేడుకలను 
ప్రార్రంభి్రంచ్రు, అన్రంతర్రం జనసేన నాయకులు, జనసైనుకులకు 
మిఠాయిలు ప్రంచిపెట్టీరు. ఈ స్రందర్్రంగా ఆయన మాట్్లడుతూ 
ఈ న్తన స్రంవత్సర్రంలో ప్రజల్రందరూ ఆయురారోగాయూలతో, సుఖ 
స్రంతోష్లతో ఉ్రండాలని, వైసిపి ప్రభ్త్ పాలనలో అనిని వరా్ల ప్రజలు 
ఇబ్్రందులు పడుత్నానిరనానిరు. ఈ న్తన స్రంవత్సర్రంలో రాజకీయాలో్ల 
ప్రజల్రందరూ మారు్పను కోరుకోవాలని,మఖయూ్రంగా దేశానికి వెనునిమక 
ఐన యువత ఉదోయూగ ఉపాధి అవకాశాలు లేక డిగ్రీ పట్టీలు చేతపట్టీకొని 
వలసలు వెళి్ల పోత్నానిరని వాపోయారు. రాష్ట ప్రజలు సుఖస్రంతోష్లతో 
ఉ్రండాల్రంటే ఖచిచాత్రంగా జనసేన పార్టీ అధికార్రంలోకి రావాలని అనానిరు. 
జనవరి 12న, శ్రీకాకుళ్రం జిల్్ల, రణసథాల్రంలో జరగబోయే యువశకి్త 

సభకు భార్గా యువతీ యువకులు తరలిరావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు గరడ అప్పలస్్మి, పా్రండ్్రంకి అపా్పరావు, ఉలి్ల స్రంతోష్, లీగల్ 
సల్ జిల్్ల అధయూక్షుడు డోల రాజ్రంద్రప్రస్ద్, పార్టీ నాయకులు ఆదడ మోహనరావు, పార్టీ కారయూనిరా్హక సభ్యూలు మామిడి దురా్ప్రస్ద్, జిల్్ల చిర్రంజీవి యువత అధయూక్షుడు తయూడ 
రామకృష్ణారావు(బాలు), యువ నాయకులు పిడుగు సతీష్, ఏ్రంటి రాజష్, రవీ్రంద్ర, పవన్, బాబు, వాసు, కుమార్, స్యి తదతరులు పాల్్నానిరు.

యూఏఈ జనసేన ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నూతన సంవత్సర వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: దుబాయి, న్తన స్రంవత్సర్రం 
స్రందర్్రంగా దుబాయిలో యూఏఈ జనసేన 
ఆధ్రయూ్రంలో న్తన స్రంవత్సర వేడుకలు 
నిర్హి్రంచడ్రం జరిగ్రంద. యూఏఈలో ఉనని 
అనేక మ్రంద జనసైనికులు తమ కుట్్రంబ 
సభ్యూలతో అ్రంత కలిసి ఘన్రంగా జరుపుకునానిరు. 
ఈ కారయూక్రమ్రంలో యూఏఈ జనసేన తరపున 
పాపోలు వీరాస్్మి, పాపోలు అపా్పరావు, 
మొయిద అపా్పజీ, అడాడిల బాల్జీ, అనిల్ 
కరణ్రం, నగేష్ పూసర్ల అనేకమ్రంద జనసైనికులు 
పాల్్ని వేడుకను విజయవ్రంత్రం చేశారు. 
జనసైనికులు అ్రందరూ ఆటపాటలతో 2022 కి 
వీడో్కలు పలుకుతూ 2023 కి ఘన్రంగా స్్గత్రం 
పలికారు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో జనసైనికులు 
మాట్్లడుతూ 2024 ఎలక్షన్ లక్షష్్రంగా పెట్టీకొని 
ప్రతి జనసైనికుడు పార్టీ కోస్రం పాట్పడి మన 

ప్రియతమ నాయకుడు, నిస్్రథా ప్రజా సేవకుడు అయిన పవన్ కళ్యూణ్ ని మఖయూమ్రంత్రి స్థాన్రంలో కూరోచాబెటిటీ ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ ను అభివృదధి పథ్రంలోకి తీసుకు వెళ్్ల ల్గా నిస్్రధి్రంగా 
పాట్పడతమని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. జనసేన అధికార్రంలోకి వసే్తనే ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ కు మనుగడ ఉ్రంట్్రందని ఈ స్రందర్్రంగా జనసైనికులు మాట్్లడారు. అతి త్రలో యూఏఈ జనసేన 
ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ మొత్త్రం జనసేన సిదధి్రంతలు, పవన్ కళ్యూణ్ సమసయూలపై చేసు్తనని పోరాట్ల గురి్రంచి ప్రజలో్ల చైతనయూ్రం తీసుకురావడానికి పవన్ కళ్యూణ్ చేసు్తనని పోరాట్ల గురి్రంచి వివరి్రంచే 
25,000 కాయూల్రండరు్ల విడుదల చేసు్తనానిరు. పవన్ రావాలి పాలన మారాలి అనని స్లగన్ తో యూఏఈ లో ఉనని జనసైనికులు అ్రందరూ కలిసిగా పోరాట్రం చేయడానికి ప్రతిజ్ఞ చేశారు. 
తదన్రంతర్రం 2023 న్తన స్రంవత్సర స్రందర్్రంగా కేక్ కట్ చేసి జనసైనికులు అ్రందరూ ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ లో ఉనని ప్రతి జనసైనికుడికి న్తన స్రంవత్సర శుభాకా్రంక్షలు తెలియజశారు.

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


సోమవారం, 02 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పంతం నానాజీ కి నూతన సంవత్సర 
శుభాకంక్షలు తెలిపన జనసేన శ్రేణులు

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్: 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు, 
కాకినాడ రూరల్ ఇ్రంచ్ర్జె ప్రంత్రం 
నానాజీ ని న్తన స్రంవత్సర 
స్రందర్్రంగా కాకినాడ రూరల్ 
నియోజకవర్్రం జనసేన శ్రేణులు, 
గజమాలలతో, పూలబోకేలతో, 
శాలువాలతో ఘన్రంగా సత్కరి్రంచి, 

శుభాకా్రంక్షలు తెలియచేస్రు.. ఈ స్రందర్్రంగావిచేచాసిన వార్రందరికీ 
అల్్పహార్రం, సీ్ట్్స, ఫ్రూట్్స అ్రంద్రంచడ్రం జరిగ్రంద. ఈ స్రందర్్రంగా తదేక్రం 
ఫ్రండషన్ వారు ఏరా్పట్ చేసిన ట్రై సైకిల్ ను దవయూ్రంగునికి జనసేన పార్టీ 
పీఏసీ సభ్యూలు, కాకినాడ రూరల్ ఇ్రంచ్ర్జె ప్రంత్రం నానాజీ అ్రంద్రంచ్రు. ఈ 

కారయూక్రమ్రంలో పెద్ద స్రంఖయూలో జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు, మరియు పాత్రికేయ మిత్రులు పాల్్నానిరు.

పొనూనూరు జనసేన కర్్యలయ ప్రారంభోత్సవం
శతఘ్ని న్యూస్: పన్నిరు నియోజవర్్రంలో న్తన స్రంవత్సర్రం స్రందర్్రంగా నియోజవర్్రంలో ఏరా్పట్ చేసిన జనసేన పార్టీ కారాయూలయానిని ఆదవార్రం జిల్్ల అధయూక్షులు వె్రంకటేశ్రరావు 
మఖయూ అతిధిలుగా విచేఛేసి ప్రార్రంభి్రంచ్రు. అన్రంతర్రం జనసేన పార్టీ కాయూల్రండర్ ని ఆవిష్కరి్రంచడ్రం జరిగ్రంద. ఈ కారయూక్రమ్రంలో జిల్్ల నాయకులు, మ్రండల అధయూక్షులు, నగర 
అధయూక్షులు, వీర మహిళలు మరియు జనసేనకులు పాల్్నానిరు.

బడుగు, బలహీన వర్గాలకు నా్యయం జనసేన 
తోనే సాధ్యం: బొబ్బేపలిలి సురేష్

శతఘ్ని న్యూస్: న్జివీడు నియోజకవర్్రం: సరే్పలి్ల నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు 
బొబ్్పలి్ల సురేష్ నాయుడు ఆదవార్రం సరే్పలి్ల నియోజకవర్్రంలోని తోటపలి్ల గూడూరు 
మ్రండల్రం, కొత్తకోడురు బీచ్ దగ్రలో నివాసమనని చల్్ల యానాదుల పరిసర ప్రా్రంత్రంలో 
పరయూటి్రంచ్రు. ఈ స్రందర్్రంగా బొబ్్పలి్ల సురేష్ నాయుడు మాట్్లడుతూ కొత్తకోడూరు 
బీచ్ కి 50 మీటర్ల దూర్రంలో గత కొనిని స్రంవత్సరాలుగా నివాస్రం ఉ్రంట్నని కొనిని 
కుట్్రంబాలవారికి స్రంత ఇలు్ల గాని, కొ్రంతమ్రందకి రేషన్ కారుడిలు కూడా లేని పరిసిథాతి. 
ప్రభ్త్ అధికారులు, వాల్రంటీర్ వయూవసథా ఎవరు కూడా అక్కడికి వెళి్ల వాళ్ల సిథాతిగత్లు 
తెలుసుకొని వాళ్లకి రేషన్ కారుడిలు రాయి్రంచడ్రం, ఇళ్ల సథాల్లు కేట్యి్రంచడ్రం, వారి పిల్లలిని 
అ్రంగనా్డి స్్కల్ కి తరలి్రంచడ్రం గాని ఎట్వ్రంటి కారయూకల్పాలు కూడా ఇప్పటివరకు 
చేపటటీనట్వ్రంటి పరిసిథాతి, అయితే సరే్పలి్ల నియోజకవర్్రం జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూ్రంలో 
ఆదవార్రం న్తన స్రంవత్సరానిని పురస్కరి్రంచుకొని వారికి బ్యయూమ, బెడ్ షీట్్ల, పిల్లలకు 
బ్స్కట్్స అ్రందజయడ్రం జరిగ్రంద. స్త్రంత్ర్రం వచిచా 75 స్రంవత్సరాలు పూర్తయిన ఇ్రంకా 
కొనిని జాత్లు, కొ్రంతమ్రంద పేద బడుగు బలహీన వరా్లకు ఇప్పటికీ కూడా స్రంత ఇలు్ల 
లేనట్వ్రంటి పరిసిథాతి. అదే విధ్రంగా కొ్రంతమ్రందకి తినడానికి తి్రండి కూడా కరువైనట్వ్రంటి 
పరిసిథాత్లు మన్రం ఇ్రంకా చూస్్త ఉనాని్రం. పాలకులు మారినా వీరి జీవితలలో మారు్పలు 
జరిగే ఎట్వ్రంటి పరిసిథాతి లేదు, పేద బడుగు బలహీన వరా్లకు నాయూయ్రం జరగాలనాని, 
వారి జీవితలలో వెలుగులు ని్రంపాలనాని అ్రంబ్ద్కర్ గారి ఆశయాలు స్ధి్రంచ్లనాని 
ఒక జనసేన పార్టీ తోనే స్ధయూ్రం. ఈ కారయూక్రమ్రంలో ఆత్మకూరు ఠాగూర్, తేలేమేటి చినని, 
నెలి్లపూడి వె్రంకటేష్, మత్్తకూరు మ్రండల నాయకులు రహీ్రం భాయ్ గారు, శ్రీహరి, జడడి 
చినని, రహమాన్త దతరులు పాల్్నానిరు.

నూతన సంవత్సర శుభాకంక్షలు: ఇమ్మడి కశీనాధ్
శతఘ్ని న్యూస్: మారా్కపుర్రం: జనసేన పార్టీ మారా్కపుర్రం నియోజకవర్ కారాయూలయ్రం 
న్రందు న్తన స్రంవత్సర్రం స్రందర్్రంగా మారా్కపుర్రం నియోజకవర్ జనసేన ఇ్రంఛార్జె 
ఇమ్మడి కాశీనాధ్ కు న్తన స్రంవత్సర శుభాకా్రంక్షలు తెలియజయట్నికి వేల్ద 
మ్రంద జనసేన నాయకులు, కారయూకర్తలు మరియు నియొజక వర్ ప్రజానీక్రం తరలి 
వచ్చారు. ఈ స్రందర్్రంగా వార్రందరికీ కాశీనాధ్ కృతఘనితలు తెలిపి న్తన స్రంవత్సర 
శుభాకా్రంక్షలు తెలియజస్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ముమ్్మడివరం జనసేన పార్టీ కర్్యలయంలో ఘనంగా 2023 నూతన సంవత్సర వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: అ్రంబ్ద్కర్ కోనసీమ జిల్్ల, మమి్మడివర్రం జనసేన పార్టీ కారాయూలయ్రంలో 
రాష్ట పిఏసీ సభ్యూలు నియోజకవర్ ఇ్రంచ్ర్జె పితని బాలకృషణా ఆధ్రయూ్రంలో న్తన 
స్రంవత్సర వేడుకలను ఘన్రంగా నిర్హి్రంచ్రు మ్రందుగా పార్టీ నాయకులు కారయూకర్తలు 
అభిమానుల మధయూ కేక్ కట్ చేసి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కి శుభాకా్రంక్షలు తెలుపుతూ 
కేక్ అ్రందరికీ ప్రంచ్రు. ఈ స్రందర్్రంగా పితని బాలకృషణా మాట్్లడుతూ మ్రందుగా 
జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కి మమ్మడివర్రం నియోజకవర్ ప్రజలకు జనసేనపార్టీ 
నాయకులకు కారయూకర్తలకు అభిమానులకు న్తన స్రంవత్సర శుభాకా్రంక్షలు తెలియజశారు. 
ఈ కొత్తస్రంవత్సర్రం ప్రజల్రందరు సుఖస్రంతోష్లతో ఉ్రండాలని ఆకా్రంక్్రంచ్రు. ఈ 
కారయూక్రమానికి నియోజకవర్ నాలుగు మ్రండల్ల ను్రండి జనసేన నాయకులు కారయూకర్తలు 
వీర మహిళలు హాజరై న్తన స్రంవత్సర శుభాకా్రంక్షలు తెలియజశారు. ఈ స్రందర్్రంగా 
పితని నాయకత్్రం వరిధిల్్లలి, పవన్ కళ్యూణ్ నాయకత్్రం వరిధిల్్లలి అ్రంటూ చేసిన 
నినాదలతో కారాయూలయ్రం దద్దరిలి్ల్రంద ఇప్పటి ను్రంచే గ్రామస్థాయిలో జనసేన పార్టీని 

బలోపేత్రం చేయాలని రానునని ఎనినికలో్ల పితని బాలకృషణాని శాసనసభ్యూలుగా జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని రాష్ట మఖయూమ్రంత్రిగా గెలిపి్రంచుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. 
ఈ కారయూక్రమ్రంలో గుద్దటి జమి్మ, గోదసి పు్రండర్ష్, స్నుబోయిన మలి్లకారుజెనరావు, జక్క్రంశెటిటీ బాలకృషణా, మదయూ్రంశెటిటీ పురుషోత్త్రం, అతి్తలి బాబురావు, మోకా బాల ప్రస్ద్, కడలి 
వె్రంకటేశ్రరావు, మతయూల జయలక్ష్మి, గడిడి రతనిశ్రీ, నల్్ల ఆ్రండాల దేవి, ఓగూరు భాగయూశ్రీ, రాయపురెడిడి బాబ్, దూడల స్్మినాయుడు, మటటీపరి్త శ్రంకర్రం, పిలి్ల గోపి, బీమాల స్రయూ 
నాయుడు, పెమా్మడి గ్రంగాద్రి, పెమా్మడి ఆదనారాయణ, అ్రంగని నరసి్రంహమూరి్త, పాలపు ధను్రంజయ, స్రంఘాని రవిశ్రంకర్ మరియు జనసేన పార్టీ నాయకులు కారయూకర్తలు వీర 
మహిళలు తదతరులు పాల్్నానిరు.

జనసేన ఆధ్వర్యంలో పేదలకు దుప్పట్లు  పయంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: వేమూరు, జనసేన పార్టీ న్తన స్రంవత్సర కేక్ కటి్రంగ్ మరియు పేదలకు దుప్పట్్ల ప్రంపిణీ కారయూక్రమ్రం 
మ్రండూరు గ్రామ్రం చు్రండూరు మ్రండల్రం, వేమూరు నియోజకవర్్రంలో జరిగ్రంద. ఈ కారయూక్రమ్రంలో జిల్్ల కారయూదరిశి సమరౌత్ 
అనురాధ, చు్రండూరు మ్రండల్రం ఉపాధయూక్షులు దేవిరెడిడి మహేష్, జనసేన నాయకులు సమరౌత్ బ్రహ్మ్రం, తడికొ్రండ శివరామ 
కృషణా, బొ్రందలపాటి మరళి కృషణా, పోలక్రం శ్రీరామ్, సమరౌత్.వినోద్, దేవిరెడిడి సుబ్యయూ, దేవిరెడిడి బులి్లబాబు, గోళ్ళ స్యి 
బాల్జీ, రెడిడి రామ, రెడిడి స్్రంబయయూ మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

“యువ శకి్త” స్టీక్కర్్స ఆవిష్కరంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: పాయకరావుపేట నియోజకవర్ ప్రజల్రందరికీ న్తన స్రంవత్సర 
శుభాకా్రంక్షలు తెలుపుతూ జనవరి 12వ తేదీన జరగబోయే “యువ శకి్త” కారయూక్రమానిని 
విజయవ్రంత్రం చేయాలని కోరుతూ పదవేల “యువ శకి్త” గోడ సిటీక్కర్్స మరియు బైక్ 
సిటీక్కర్్స ను నియోజకవర్ పెద్దలు గెడడి్రం బుజిజె ఆవిష్కరి్రంచడ్రం జరిగ్రంద. ఈ కారయూక్రమ్రంలో 
జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయూదరిశి శివదత్ బోడపాటి, పాయకరావుపేట జనసేన నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్్నడ్రం జరిగ్రంద.

వంగమనాయుడు కలనీలో 
జనసేన క్యలండరలి పంపణీ

శతఘ్ని న్యూస్:  అన్రంతపుర్రం జిల్్ల, తడిపత్రి 2023 న్తన స్రంవత్సర స్రందర్్రంగా 
యాడికి మ్రండల్రం వె్రంగమనాయుడు కాలనీలో కాయూల్రండర్లను ప్రంచడ్రం జరిగ్రంద. పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆశయాలను ప్రజలో్లకి తీసుకెళ్్ల విధ్రంగా ఈ కాయూల్రండర్లను రూప్రంద్రంచ్రు 
వీటితోపాట్ జనసేన పార్టీ చేపటిటీన అనేక కారయూక్రమాలను ప్రచురి్రంచినట్్ల తెలిపారు. 
కాయూల్రండర్లతో పాట్ జనసేన పార్టీ గురు్త అయినట్వ్రంటి గాజు గా్లసులు కూడా ప్రంచ్రు. 
ఈ కారయూక్రమ్రంలో వె్రంగమనాయుడు కాలనీకి చె్రందన జనసైనికులు మధు, ఆచ్రి, 
నాగభూషణ్రం, మలి్లకారుజెన, పపు్ప వె్రంకటేష్, మహేష్, రామ తదతరులు పాల్్నానిరు.

నూజివీడు: జనసేన క్యలండర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: న్జివీడు: న్జివీడు టౌన్ లో జనసేన పార్టీ కాయూల్రండర్ ను పార్టీ 
నాయకులు ఆదవార్రం ఆవిష్కరి్రంచడ్రం జరిగ్రంద. న్తన స్రంవత్సర్రం వేడుకలో్ల 
భాగ్రంగా న్జివీడు నియోజకవర్్రం జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూ్రంలో పవన్ రావాలి – 
పాలన మారాలి అనే నినాద్రంతో వేయి్రంచిన కాయూల్రండర్ ను న్జివీడు నియోజవర్్రం 
కాపు స్రంక్షేమ సేన, కాపు నాడు అధయూక్షులు ఏనుగుల వె్రంకటేశ్రరావు మఖయూ అతిథిగా 
పాల్్ని ఆయన చేత్ల మీదుగా ఆవిష్కరణ చేసి, న్తన స్రంవత్సర కేక్ కటి్రంగ్ 
చేయడ్రం జరిగ్రంద.టౌన్, నాలుగు మ్రండల్లో్ల ఈ కాయూల్రండర్్స ప్రంపిణీ చేయడ్రం 
జరిగ్రంద. ఈ కారయూక్రమ్రంలో ఉమ్మడి కృష్ణాజిల్్ల అధికార ప్రతినిధి మర్దు శివరామకృషణా, 
న్జివీడు మ్రండల్రం అదయూక్షులు యర్ర్రంశేటిటీ రామ, వైస్ ప్రెసిడ్్రంట్ ఇ్రంట్రి చ్రంటి, 
ప్రధాన కారయూదరిశి చెరుకుపలి్ల కిషోర్, మసున్రు ప్రథాన కారయూదరిశి ప్రేమ చ్రంద్, టౌన్ 
నాయకులు తళ్రం చెనని, నాయుడు కిషోర్, విజయ శ్రీ, కొనని్రంగు్రంట.రా్రంబాబు, సునీల్ 
కుమార్ తదతరులు పాల్్నానిరు.

బొడలిపాడు గ్రామంలో నూతన సంవత్సర వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: మనయూ్రం జిల్్ల పాలకొ్రండ నియోజకవర్్రం వీరఘటటీ్రం మ్రండల్రం 
బొడ్లపాడు గ్రామ్రంలో న్రందనని యువత న్తన స్రంత్సర వేడుకలు అ్రంగర్రంగ 
వైభవ్రంగా జరుపుకునానిరు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో జనసేన జానీ మాట్్లడుతూ బొడ్లపాడు 
గ్రామ ప్రజలు అ్రందరి తరుపున రె్రండు తెలుగు రాష్ట ప్రజలు అ్రందరికి న్తన స్రంవత్సర 
శుభాకా్రంక్షలు తెలియడ్రం జయడ్రం జరిగ్రంద.

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


సోమవారం, 02 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నూయూ ఇయర్ వేడుకలో బత్తు ల
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగర్రం నియోజకవర్్రం, కోరుకొ్రండ 
మ్రండల్రంలో జనసేన నాయకులు బత్్తల బలరామకృషణా, 
శ్రీమతి వె్రంకటలక్ష్మి స్గ్రామైన’గాదరాడ గ్రామ్రంలో.. 
న్తన స్రంవత్సర వేడుకలు అతయూ్రంత కనునిల ప్రండుగగా 
జరిగాయి. బత్్తల ద్రంపత్లకు శుభాకా్రంక్షలు 
తెలియజయుటకు జనసేన నేతలు, జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు, నియోజకవర్ ప్రజలు పోటెత్తరు. 
అ్రందరి మధయూలో మ్రందుగా వేదకపై వేదప్రండిత్ల 
ఆశీర్వచనాలు ప్రంద… 2023 న్తన స్రంవత్సర 
వేడుకలో భాగ్రంగా కేక్ కట్ చేశారు.నియోజకవర్్రం 
నలుమూలల ను్రండి వ్రందల్దమ్రంద మ్రంద నాయకులు, 
వేల్దగా జనసైనికులు, త్రలో పార్టీలోకి చేరే నాయకులు 
వచిచా, పుష్పగుచ్చాలు ఇచిచా, స్లువతో సనా్మని్రంచి 
గజమాలతో సత్కరి్రంచి… సీ్ట్్స, పలురకాల పళ్ళ ఇచిచా 
శుభాకా్రంక్షలు తెలియజశారు. అదేవిధ్రంగా పలువురు 
ప్రమఖులు, ప్రభ్త్ ఉదోయూగులు బత్్తల ద్రంపత్లను 
కలిసి న్తన స్రంవత్సర శుభాకా్రంక్షలు తెలియజశారు. ఈ 
స్రందర్్రంగా కబడ్డి పే్లయర్లకు ఉచిత్రంగా జెర్్సలు ఏరా్పట్ 
చేసి, ఆటో యూనియన్ వారిచే వాటిని ఆవిష్కరి్రంచడ్రం 

మరియు ప్రతేయూక్రంగా తయారైన జనసేన కాయూల్రండర్ ఆవిష్కరి్రంచడ్రం వచిచాన వార్రందరికీ వి్రందు కారయూక్రమ్రం 
ఏరా్పట్ చేయడ్రం పలువురిని ఆకరి్ష్రంచి్రంద .. ఉదయ్రం ను్రండి స్య్రంత్ర్రం వరకు ఉత్సహ్రంగా ఈ కారయూక్రమ్రం 
అతయూ్రంత కోల్హల్రంగా జరిగ్రంద. అన్రంతర్రం బత్్తల బలరామకృషణా మాట్్లడుతూ… జనసేన అధినేత శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారికి, రాజానగర్రం నియోజకవర్్రం ప్రజలకు, అధికారులకు, జనసేన పార్టీ నాయకులకు, 
జనసైనికులకు, వీరమహిళలకు న్తన స్రంవత్సర శుభాకా్రంక్షలు తెలియజస్్త… కొత్త స్రంవత్సర్రం అ్రందరికీ 
కలిసి రావాలని, 2022 వ స్రంవత్సర్రంలో ఈ దుషటీ పాలన వల్ల ఎనోని జీవితలు అతల్కుతల్రం అయిపోయిన 
సమయ్రంలో జనసేనాని శ్రీ కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ తన కష్టీరిజెత్రంతో ఎనోని సేవా కారయూక్రమాలు చేసి, కష్టీలో్ల 
ఉనని ప్రజలకు భరోస్ కలి్ప్రంచి, జనసైనికులు అ్రందరిలోని స్ఫూరి్త ని్రంపారనానిరు. ఈ స్రంవత్సర్రంలో ఎదురైన 
చేదు అనుభవాలకు వీడో్కలు చెపి్ప.. సరికొత్త ఆశలతో 2023 వ స్రంవత్సర్రం మన్రందరి జీవితలో్ల వెలుగులు 
ని్రంపాలని,నేతలు, జనసైనికులు సమిష్టీగా పార్టీ అభివృదధికి కృష్ చేసి జనసేన పార్టీకి మ్రంచి విజయానిని 
అ్రంద్రంచి, ప్రతి ఒక్కరూ సుఖస్రంతోష్లుతో జీవి్రంచ్లని ఆకా్రంక్స్్త, న్యూ ఇయర్ వేడుకలిని ఇ్రంత వైభవ్రంగా 
విజయవ్రంత్రం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధనయూవాదలు తెలిపారు.

కోలా శ్రీను కుటంబానికి జనసేన ఆరథిక సాయం
శతఘ్ని న్యూస్: నెలి్లమర్ల 
ని యో జ క వ ర ్ ్రం , 
పూసపాటిరేగ ప్రంచ్యతీ 
గొల్లపేట గ్రామ్రంలో 
అకోటీబరు నెలలో జరిగన 
రోడుడి ప్రమాద్రంలో 
తీవ్ర్రంగా గాయపడి, కాలు 
కోలో్పయిన కోల్ శ్రీను 

కుట్్రంబ్రం ఆరిథాక్రంగా ఇబ్్రందులు త్్రంద. విషయ్రం తెలుసుకునని జనసేన మ్రండల 
కారయూవర్్రం ఆదవార్రం ఉదయ్రం శ్రీను కుట్్రంబానికి 20,000 రూపాయలు స్య్రం 
అ్రంద్రంచి, వారికి అనిని విధాలుగా జనసేన పార్టీ అ్రందుబాట్లో ఉ్రంట్్రందని తెలిపారు. 
ఈ కారయూక్రమ్రంలో జనసేన పార్టీ మ్రండల అధయూక్షుడు జలపారి అప్పడుదర, సీనియర్ 
నేతలు బూరె్ల విజయశ్రంకర్, స్్మర్టీ రమేష్, బలభద్రుని జానకీరామ్, అప్పలనాయుడు, 
మాదేటి ఈశ్ర్రావు, ల్రంక సురేష్, దుక్క అప్పలరాజు, ల్రంకలపలి్ల యోగ, నరే్రంద్ర, 
అల్్లడ జగదీష్, బోనెల నరి్స్రంగరావు, స్రయూప్రకాష్, వాళ్్ల స్రంతోష్, చ్రందర్రావు 
తదతరులు పాల్్నానిరు.

ఘనంగా జనసేన నూతన సంవత్సర క్యలండర్ 
ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యూస్: మారా్కపుర్రం జనసేన పార్టీ ఇ్రంచ్రిజె ఇమ్మడి కాశీనాథ్ చేత్ల మీదుగా 
న్తన స్రంవత్సర కాయూల్రండరుని ఆవిష్కరి్రంచ్రు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో పుల్లలచెరువు 
మ్రండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు, కొటరూ అచచాయయూ, ప్రకాశ్రం జిల్్ల కారయూదరిశి పాతకోటి 
వె్రంకట సుబా్రావు(పాతఅనని సమద్ర్రం గ్రామ సర్ప్రంచ్), జనసేన కారయూకర్తలు 
అభిమానులు పాల్్నీ ఈ కారయూక్రమ్రంను విజయవ్రంత్రం చేయట్రం జరిగ్రంద.

పురపాలక చైర్పర్సన్ సత్య నాగంద్ర మణికి నూతన 
సంవత్సర మరయు జన్మద్న శుభాకంక్షలు తెలిపన 

కౌని్సలర్ విజయలక్ష్మి వాసు
శతఘ్ని న్యూస్:  డా.బ్.ఆర్ అ్రంబ్డ్కర్ కోనసీమ, 
అమల్పుర్రం, పురపాలక స్రంఘ చైర్ పర్సన్ 
రెడిడి సతయూ నాగే్రంద్ర మణికి పలువురు న్తన 
స్రంవత్సర మరియు జన్మదన శుభాకా్రంక్షలు 
తెలిపారు. పురపాలక9వ వారుడి జన సేన 
కౌని్సలర్ గొలకొటి విజయలక్ష్మి వాసుద్రంపత్లు 
చైర్ పర్సన్ ను కలిసి శాలువా కపి్ప, పుష్పగుచచా్రం 
ఇచిచా జన్మదన మరియు న్తన స్రంవత్సర 
శుభాకా్రంక్షలు తెలిపారు.

జనసేన వార్హి యాత్ర విజయవంతం కవాలని 
జనసేన నాయకుల తిరుమల పాదయాత్ర

శతఘ్ని న్యూస్:  సరే్పలి్ల: తిరుమల శ్రీ వే్రంకటేశ్ర 
స్్మి వారి ఆశీసు్సలతో జనసేన వారాహి యాత్ర 
విజయవ్రంత్రం కావాలని మొకు్కను కోరుకు్రంటూ 
సరే్పలి్ల నియోజకవర్్రం, మత్్తకూరు మ్రండల్రం 
జనసేన పార్టీ మ్రండల అధయూక్షుడు మనుబోలు 
గణపతి, మ్రండల నాయకులు పోలూరు పె్రంచల 

నరసి్రంహా, త్రండ్ శ్రీను అలిపిరి ను్రండి కాలి నడకన ప్రయాణ్రం చేసు్తనానిరు. ఈ 
స్రందర్్రంగా మనుబోలు గణపతి మాట్్లడుతూ త్రలో వారాహి వాహన్రంలో 
చేపటటీబోయే జనసేన పార్టీ ఎనినికల యాత్ర విజయవ్రంత్రం కావాలని, జనసేన అధినేత 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మఖయూమ్రంత్రి కావాలని ఆ ఏడుకొ్రండల వే్రంకటేశ్రుని ఆశీసు్సలు 
కోస్రం ఈ ప్రయాణమని మనుబోలు గణపతి తెలిపారు.

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

మేడ గురుదత్ పరీ సాద్ ఆధ్వరయూంలో ఘనంగా నూతన సంవత్సర వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగర్రం నియోజకవర్్రం, కోరుకొ్రండ మ్రండల్రం, కోరుకొ్రండ గ్రామ్రం జనసేన పార్టీ న్రందు జనసేన పార్టీ ఇ్రంచ్ర్జె & ఐకయూ సమితి అవారుడి గ్రహీతమేడ గురుదత్ 
ప్రస్ద్ ఆధ్రయూ్రంలో న్తన స్రంవత్సర వేడుకలు ఘన్రంగా జరిగాయి. కారయూక్రమ్రంలో భాగ్రంగా రాజానగర్రం మ్రండల్రం, కోరుకొ్రండ మ్రండల్రం, సీతనగర్రం మ్రండల్ల జనసేన పార్టీ 
నాయకులు, వీరమహిళలు, జనసైనికులు భార్ స్రంఖయూలో మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ కు శుభాకా్రంక్షలు తెలిపారు. అదే విధ్రంగా న్తన స్రంవత్సర వేడుకలో్ల రాజానగర్రం నియోజకవర్ 
జనసేన పార్టీ కాయూల్రండర్ ను గురుదత్ ఆవిష్కరి్రంచ్రు. ఈ కారయూక్రమ్రం లో కోరుకొ్రండ మ్రండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు మ్రండపాక శ్రీను, సీతనగర్రం మ్రండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
కరిచర్ల విజయ్ శ్రంకర్, రాజానగర్రం నియోజకవర్్రం వీర మహిళ క్రందకట్ల అరుణ కుమారి, సీతనగర్రం కో కనీ్నర్ కాత సతయూనారాయణ, జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, జనసేన 
పార్టీ మ్రండల కమిటీ సభ్యూలు, గ్రామ కమిటీ సభ్యూలు, జనసైనికులు పెద్ద ఎత్్తన పాల్్నానిరు.

స్జి ర్జశేఖర్ కు నూతన సంవత్సర శుభాకంక్షలు 
తెలియజేస్న జనసేన నాయకులు, కర్యకర్తలు

శతఘ్ని న్యూస్: పతి్తకొ్రండలో జనసేన పార్టీ 
నాయకులు సిజి రాజశేఖర్ ఇ్రంటి దగ్రకొచిచా 
పూలమాలతో పాట్ ప్రండు్ల చేతికిచిచా జనసేన 
పార్టీ నాయకులు, కారయూకర్తలు న్తన 
స్రంవత్సర శుభాకా్రంక్షలు తెలియజయడ్రం 
జరిగ్రంద. అన్రంతర్రం జనసేన పార్టీ 
నాయకుడు సిజి రాజశేఖర్ మాట్్లడుతూ 
సరికొత్త లక్షాయూలతో మన్రం కొత్త అధాయూయనానిని 
ప్రార్రంభి్రంచే న్తన స్రంవత్సరానికి స్్గత్రం 

సుస్్గత్రం. గత స్రంవత్సర్రం కలిగ్రంచిన బాధలు, కష్టీలు, నష్టీలు అనిని్రంటినీ ఈ కొత్త 
స్రంవత్సర్రంలో అధిగమి్రంచి. మీ ఇ్రంటిలి్లపాద సుఖ స్రంతోష్లను, ఆరోగయూ ఐశ్రాయూలను, 
విజయాలను అ్రందుకోవాలని హృదయపూర్క్రంగా కోరుకు్రంట్నానిను. కష్టీలనిని 
వచిచానా గాని, సవాళ్్లనిని ఎదురైనా గాని, కలిసి నిలుద్ద్రం, కలబడద్రం, గెలుద్ద్రం. ఈ 
స్రంవత్సర్రం మీ జీవిత్రంలో కొత్త అధాయూయానికి నా్రంద కావాలి. కొత్త ఆశలు, కొత్త 
ఆశయాలు, కొత్త ఆలోచనలతో కొత్త స్రంవత్సరానిని ప్రార్రంభిద్ద్రం. ప్రతి మగ్రంపు కొత్త 
ప్రార్రంభానిని స్చిసు్త్రంద. ప్రతి ప్రార్రంభ్రం ఒక కొత్త జీవితనికి నా్రంద పలుకుత్్రంద. 
ఈ నవోదయ న్తన స్రంవత్సర్రం సే్చఛే స్్త్రంత్యూలని ప్రతీ ఒక్కరికీ విహా్రంగ్రంల్ 
అ్రంద్రంచి శా్రంతి సౌఖ్యూలను ఇ్రంటి్రంట్ ప్రంచి ఇచేచా న్తన స్రంవత్సరానికి స్్గత్రం 
పలుకుద్రం. ఈ కొత్త స్రంవత్సర్రం ప్రతి ఒక్కరి జీవిత్రంలో వెలుగులు ని్రంపాలని 
అల్గే ప్రజల్రందరూ సుఖ స్రంతోష్లతో జీవి్రంచ్లి. అ్రందర్రం ఆత్మవిశా్స్రంతో కొత్త 
స్రంవత్సర్రంలోకి అడుగుపెడుత్నాని్రం. ఈ స్రంవత్సర్రం మీ ఇ్రంటిలి్లపాదకీ చిరునవు్లను 
ప్రంచ్లి. మన్రం కొత్త అధాయూయనానిని ప్రార్రంభి్రంసు్తనానిమ. ఈ న్తన స్రంవత్సర్రం 
రాష్్రానికి అల్గే ప్రజలకు శా్రంతి మరియు అతయూ్రంత స్రంపదను తీసుకురావాలి. అల్గే 
మీ కలలను నెరవేరుచాకోవడానికి మీకు మరి్రంత బల్రం చేకూరాలని మనస్్పరిథాగా 
కోరుకు్రంట్నానినని ఈ స్రంవత్సర్రం మీకు అప్రతిహతమైన గెలుపున్రంద్రంచే స్రంవత్సర్రం 
కావాలని ఆశిస్్త… పతి్తకొ్రండ నియోజకవర్్రం ప్రజలకు మరియు దేశప్రజలకు, తెలుగు 
వారికి నా తరపున, జనసేన శ్రేణుల తరుపున న్తన స్రంవత్సర శుభాకా్రంక్షలు అని 
అనానిరు.

ర్యపాటి అరుణకి శుభాకంక్షలు తెలిపన 
కనపర్త మనోజ్ కుమార్

శతఘ్ని న్యూస్: ఒ్రంగోలు, జనసేన పార్టీ రాష్ట 
అధికార ప్రతినిధి గౌరవనీయులు శ్రీమతి 
రాయపాటి అరుణ గారిని పననిలూరు మ్రండల్రం 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కనపరి్త మనోజ్ 
కుమార్ ఆదవార్రం పార్టీ కారాయూలయ్రంలో కలిసి 
ఆమెకు న్తన స్రంవత్సర్రం శుభాకా్రంక్షలు 
తెలియజయడ్రం జరిగ్రంద. రాష్ట్రంలో ప్రతి 
ఒక్కరూ సుఖ స్రంతోష్లతో ఆన్రంద్రంతో 
ఆయురారోగాయూలతో మ్రంచి జీవితనిని గడపాలని 
అరుణ గారు తెలియజశారు. పననిలూరు 
మ్రండల్రంలో ఉననిట్వ్రంటి ప్రజా సమసయూల 
గురి్రంచి, ఇక్కడ ఉననిట్వ్రంటి పరిసిథాత్ల 
గురి్రంచి అరుణతో చరిచా్రంచడ్రం జరిగ్రంద.

నూతన సంవత్సర సందర్ంగా గొటివాడ 
అగ్రహారం గ్రామానికి వాలీబాల్ కిట్

శతఘ్ని న్యూస్: మాడుగుల నియోజకవర్్రం, మాడుగుల మ్రండల్రంలో గొటివాడ 
అగ్రహార్రం గ్రామానికి జనసేన పార్టీ మాడుగుల నియోజకవర్ నాయకులు రాయపురెడిడి 
కృషణా స్రంత నిధులతో అ్రంజి, మాతజీ మరియు సురేష్ చేత్ల మీదుగా గొటివాడ 
గ్రామ జనసైనికులకు ఒక వాలీబాల్ కిట్ ఇవ్డ్రం జరిగ్రంద. ఈ కారయూక్రమ్రంలో ఆయన 
మాట్్లడుతూ న్తన స్రంవత్సర స్రందర్్రంగా జనసేన పార్టీలో కొత్త కొత్త మారు్పలు 
వస్్తయని అతి త్రలోనే పార్టీ మరి్రంత పు్రంజుకునే కారయూక్రమాలు చేయడానికి 
శ్రీకార్రం చుడుత్్రందని తెలియజశారు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో గొటివాడ అగ్రహార్రం గ్రామ 
జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

గొలలిలపాలం గ్రామ యువతకు క్రికెట్ కిట్ 
అందజేస్న జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: మాడుగుల, కె.కోటపాడు, యువత క్రీడలో్ల రాణి్రంచ్లని జనసేన పార్టీ 
మ్రండల జనసేనపార్టీ నాయకులు కు్రంచ్ అ్రంజిబాబు సమాకూరిచాన క్రికెట్ కిట్ ను 
ఆదవార్రం కి్రంతడ ప్రంచ్యతీ గొల్లలపాల్రం గ్రామ యువతకు కడుపుట్ల గ్రంగునాయుడు 
చేత్లమీదుగా అ్రందజశారు. ఈ స్రందర్్రంగా అ్రంజిబాబు మాట్్లడుతూ క్రీడలు 
పట్లఆసకి్తగల యువకులను ప్రోత్సహి్రంచడానికి ఇప్పటికే పలుగ్రామాలో్ల జనసేనపార్టీ 
తరపున క్రీడాస్మాగ్రిని ప్రంపిణీ చేశామనానిరు.ఈ కారయూక్రమ్రంలో జనసైనికులు మజిజె 
ఈశ్రరావు (చినని), రాజు,మహేష్, గోవి్రంద (గొల్డి), కోటీ, గణేష్, శ్రీను, మహేష్, 
స్రయూ, గొల్లలపాల్రం జనసైనికులు తదతరులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

తాడేపలిలిగూడం: అంబర్ననూంటిన జనసేన నూతన సంవత్సర సంబర్లు
శతఘ్ని న్యూస్: తడపలి్లగూడ్్రం జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ లో జనసేన పార్టీ ఇ్రంచ్ర్జె బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ అధయూక్షతన న్తన స్రంవత్సర స్రంబరాలు అ్రంబరానని్రంట్యి. అదేవిధ్రంగా ఈ 
స్రంబరాలలో భాగ్రంగా మత పెద్దలు బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ ను ఆశీర్ద్రంచడ్రం జరిగ్రంద. అన్రంతర్రం శ్రీనివాస్ మాట్్లడుతూ తడపలి్లగూడ్్రం నియోజకవర్ ప్రజలకు, జనసేన నాయకులకు, 
కారయూకర్తలకు మరియు వీరమహిళలకు న్తన స్రంవత్సర శుభాకా్రంక్షలు తెలియజసి, 2023లో సరికొత్త ఆశలు లక్షాయూలతో మ్రందుకు స్గాలని ఆకా్రంక్్రంచ్రు. ప్రజలు సుఖ 
స్రంతోష్లతో ఆయురారోగాయూలతో జీవి్రంచ్లనానిరు. నిరి్దషటీ లక్షాయూలను రూప్రంద్రంచుకొని మ్రందుకు స్గాలని పేర్్కనానిరు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో తడపలి్లగూడ్్రం నియోజకవర్్రం జనసేన 
నాయకులు జనసేన వీర మహిళలు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

మంగళగిర జనసేన కర్్యలయంలో 
నూ్య ఇయర్ సెలబ్రేషన్్స

శతఘ్ని న్యూస్: మ్రంగళగరి: న్తన స్రంవత్సర్రం స్రందర్్రంగా జనసేన పార్టీ 
మ్రంగళగరి నియోజకవర్ కారాయూలయ్రంలో మ్రంగళగరి ఇ్రంచ్ర్జె చిల్లపలి్ల 
శ్రీనివాసరావు ఆధ్రయూ్రంలో న్యూ ఇయర్ స్రందర్్రంగా కేక్ కట్ చేయడ్రం జరిగ్రంద. ఈ 
స్రందర్్రంగా చిల్లపలి్ల శ్రీనివాసరావు మాట్్లడుతూ జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
గారికి, పీఏసీ సభ్యూలు నాద్రండ్ల మనోహర్ గారికి, రాష్ట నాయకులకు, కారయూకర్తలకు, 
వీర మహిళలకు, ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్రందరికీ, న్తన స్రంవత్సర శుభాకా్రంక్షలు 
తెలియజశారు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో ఎ్రంటిఎ్రంసీ అధయూక్షులు మనగపాటి వె్రంకట 

మారుతీ రావు, గు్రంటూరు జిల్్ల స్రంయుక్త కారయూదరిశి బడ కోమలి, మ్రంగళగరి నియోజకవర్ సమన్య కమిటీ సభ్యూలు దసరి శివ నాగే్రంద్ర్రం, మ్రంగళగరి మ్రండల అధయూక్షులు వాస్ 
శ్రీనివాసరావు, తడపలి్ల మ్రండల అధయూక్షులు స్మల నాగేశ్రావు, దుగ్రాల మ్రండల అధయూక్షులు పసుపులేటి శ్రీనివాసరావు, జనసేన పార్టీ ఈమని-1 ఎ్రంపీటీసీ మరియు దుగ్రాల 
మ్రండల వైస్ ఎ్రంపీపీ పసుపులేటి స్యి చైతనయూ, జనసేన పార్టీ రాష్ట చేనేత వికాస విభాగ్రం ప్రధాన కారయూదరిశి పర్త్రం మధు, చేనేత విభాగ్రం రాష్ట కారయూదరిశి గోవరధిన్, ఎ్రంటిఎ్రంసీ 
కమిటీ ప్రధాన కారయూదరిశి బాణాల నాగేశ్రరావు, ఎ్రంటిఎ్రంసీ కమిటీ కారయూదరుశిలు ఖ్. చ్రంద్రశేఖర్, షేక్ వజీర్ భాష, బళ్ళ ఉమామహేశ్రరావు, సీనియర్ నాయకులు నారాయణ, 
కొ్రండలరావు, మ్రంగళగరి మ్రండల కారయూదరిశి కట్టీ కృషణా, యర్రబాల్రం గ్రామ అధయూక్షులు సు్రందరయయూ, మ్రంగళగరి నియోజకవర్ సషల్ మీడియా కోఆరిడినేటర్ న్రంద్రం మోహన్ రావు, 
మ్రంగళగరి పటటీణ సషల్ మీడియా కోఆరిడినేటర్ జొనానిదుల పవన్ కుమార్, చిల్లపలి్ల యూత్ సభ్యూలు నాగరాజు, స్రందీప్ తదతరులు పాల్్నానిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ పై జగన్ రెడిడి చస్న వ్యకి్తగత 
విమర్శలను ఖండించిన గాజువాక జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: నర్్సపటని్రం: నర్్సపటని్రం పరయూటనలో భాగ్రంగా జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ పై జగన్ రెడిడి చేసిన వయూకి్తగత విమరశిలను గాజువాక నియోజకవర్ జనసేన 
సీనియర్ నాయకులు మరియు వీరమహిళలు ఖ్రండి్రంచ్రు.. ఆదవార్రం నియోజకవర్ 
జనసేన ఆధ్రయూ్రంలో మీడియా సమావేశ్రం ఏరా్పట్చేసి రాష్ట మఖయూమ్రంత్రి వైఫల్యూలను 
ఎ్రండగట్టీరు. ఈ స్రందర్్రంగా వారు మాట్్లడుతూ ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ మఖయూమ్రంత్రి వైయస్ 
జగనో్మహన్ రెడిడి గారు అనకాపలి్ల జిల్్ల నర్్సపటని్రంలో మెడికల్ కాలేజ్ శ్రంకుస్థాపన కోస్రం 
ప్రభ్త్్రం ఏరా్పట్ చేసిన సభలో మతిభ్రమి్రంచి, జనసేన పార్టీకి భయపడి, అస్రందర్్రంగా, 
అసభయూ పదజాల్రంతో ప్రతిపక్ష నాయకుల వయూకి్తగత విషయాలు ప్రస్్తవి్రంచడానిని తీవ్ర్రంగా 
ఖ్రండిసు్తనాని్రం, శ్రీ జగనో్మహన్ రెడిడి గారి త్గ్లక్ పాలన వల్ల ప్రజలు పడుత్నని ఇబ్్రందులను, 
రాష్్రానిని అపు్పలమయ్రం చేసి, తన పాలనా వైఫల్యూలను కపి్పపుచుచాకోవడానికి, 
ప్రజావయూతిరేకతను తపు్పదోవ పటటీడానికి, అనవసరమైన ఆస్రందర్ మాయమాటలు 
చెపి్ప ప్రజలను మభయూపెడుత్నానిరని, తన అనుకుననిట్టీ 175 కి 175 నియోజకవరా్లు 
గెలుస్్తమని నమ్మక్రం ఉ్రంటే వె్రంటనే వైస్్సర్్సపీ ప్రభ్త్నిని రదు్ద చేసి ఎనినికలకు ర్రండి అని 
సవాలు విసిరారు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయూదరిశి గడస్ల అపా్పరావు, 
జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మరియు వారుడి ఇనాచారిజెలు గవర సమశేఖర్ రావు, 
కాద శ్రీను, మమ్మను మరళి, పిడుగు బ్రంగారు రాజు, వీరమహిళలు శ్రీమతి గొనాని 
రమాదేవి, శ్రీమతి కరణ్రం కళ్వతి, శ్రీమతి లక్ష్మీ, అలూ్లరి రామారావు, పి వస్రంత్, కోటిని 
గోవి్రందరాజులు మరియు ఇతర జనసేన నాయకులు పాల్్నానిరు.

క్యలండర్ ను ఆవిష్కరంచిన చిలలిపలిలి
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ మ్రంగళగరి నియోజకవర్ కారాయూలయ్రంలో దురా్ భవాని 
భక్త బృ్రంద్రం వారి ఆధ్రయూ్రంలో ఏరా్పట్చేసిన న్తన స్రంవత్సర కాయూల్రండర్ ను 
మ్రంగళగరి నియోజకవర్ ఇనాచార్జె చిల్లపలి్ల శ్రీనివాసరావు ఆవిష్కరి్రంచ్రు.

వంగవీటి రంగా జనసేన కర్యకర్తల ఆధ్వర్యంలో 
నూతన సంవత్సర వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్:  గు్రంటూరు జిల్్ల, 
దసరి పాల్రం గ్రామ్రం, సి.ఆర్.నగర్ 
కాలనీ వ్రంగవీటి ర్రంగా జనసేన 
కారయూకర్తల ఆధ్రయూ్రంలో న్తన 
స్రంవత్సర వేడుకలు ఘన్రంగా 
జరిగాయి. వేడుకలలో భాగ్రంగా కేక్ 
కటి్రంగ్ కారయూక్రమానికి గు్రంటూరు 
జిల్్ల జనసేన అధయూక్షులు గాద 
వె్రంకటేశ్ర రావు విచేచాస్రు. ఈ 
స్రందర్్రంగా జనసేన కారయూకర్తలు 
గాద వె్రంకటేశ్ర రావుకు 
ధనయూవాదలు తెలియజస్రు.

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

డా. పిల్లా శ్రీధర్ ఆధ్వర్యంలో ఘనయంగా జనసేన న్్ ఇయర్ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్:  పిఠాపుర్రం నియోజకవర్్రం జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్ణా హాసి్పటల్ అధినేత డాకటీర్ పిల్్ల శ్రీధర్ ఆధ్రయూ్రంలో జనసేన న్యూ ఇయర్ వేడుకలు ఘన్రంగా జరిగాయి. ఈ 
జనసేన న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు పిఠాపుర్రం నియోజకవర్్రం మూడు మ్రండల్ల ను్రంచి అనేక గ్రామాల వార్గా ఇ్రంచుమి్రంచు 12,000 మ్రందకి పైగా ఈ కారయూక్రమ్రంలో పాల్్నడ్రం 
జరిగ్రంద. ఈ కారయూక్రమ్రంలో పాల్్నని ప్రతి జనసైనికుడికి డాకటీర్ శ్రీధర్ భోజన్రం ఏరా్పట్్ల ఘన్రంగా ఏరా్పట్ చేయడ్రం జరిగ్రంద. ఈ జన సమూహానిని చూసిన డాకటీర్ పిల్్ల శ్రీధర్ 
మీడియాతో మాట్్లడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ సీఎ్రం అయితే రాష్టమ్రంత ఎ్రంత ప్రండగ జరుపుకు్రంట్్రందో, అ్రంత ప్రండగ వాతవరణ్రం ఇక్కడ కనిపిసు్త్రంటే ఇ్రంత జన సమూహానిని చూసి 
పటటీలేన్రంత ఆన్రంద్రంగా ఉ్రందని ఇదే ఉత్సహ్రంతో పవన్ కళ్యూణ్ గారిని సీఎ్రంగా చూడాలని జనసేన నాయకులు డాకటీర్ పిల్్ల శ్రీధర్ అనానిరు.

జనం కోసం జనసేన 389వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్్రంపేట: జన్రం కోస్రం జనసేన 389వ రోజులో భాగ్రంగా కిర్ల్రంపూడి 
మ్రండల్రం ఎస్. తిమా్మపుర్రం గ్రామ్రంలో జనసేన పార్టీ ఎనినికల గురు్త గాజు గా్లసుల ప్రంపిణీ 
కారయూక్రమ్రం జరిగ్రంద. ఈ కారయూక్రమ్రంలో భాగ్రంగా 700 గాజు గా్లసులు ప్రంచడ్రం జరిగ్రంద. 
నేటి వరకు నియోజకవర్్రం మొత్త్రంగా 38100 గాజు గా్లసులు ప్రంపిణీ చేయడ్రం జరిగ్రంద. 
జన్రం కోస్రం జనసేన 389వ రోజు సమవార్రం మధాయూహని్రం 2 గ్రంటల ను్రండి రాత్రి 9 
గ్రంటల వరకు కిర్ల్రంపూడి మ్రండల్రం శృ్రంగరాయునిపాల్రం గ్రామ్రంలో కొనస్గ్రంచడ్రం 
జరుగుత్్రంద. కావున అ్రందుబాట్లో ఉనని జనసైనికులు అ్రంత పాల్్ని కారయూక్రమ్రం 
విజయవ్రంత్రం చేయవలసి్రందగా కోరుచునానిమని జగ్్రంపేట జనసేన ఇ్రంచ్ర్జె పాట్రంశెటిటీ 
శ్రీదేవిస్రయూచ్రంద్ర తెలిపారు. ఈ స్రందర్్రంగా పాట్రంశెటిటీ మాట్్లడుతూ ఈ కారయూక్రమానిని 
విజయవ్రంత్రం చేసిన తూరు్ప గోదవరి జిల్్ల జనసేన పార్టీ స్రంయుక్త కారయూదరిశి దోశపాటి 
సుబా్రావు, జగ్్రంపేట నియోజకవర్ ఐ.టి కో ఆరిడినేటర్ అరినే రాజష్్క, జగ్్రంపేట మ్రండల 
అధయూక్షులు మరిశే రామకృషణా, గ్రండపలి్ల మ్రండల అధయూక్షులు గోన శివరామకృషణా, గోకవర్రం 
మ్రండల అధయూక్షులు ఉ్రంగరాల మణిరతని్రం, జగ్్రంపేట మ్రండల రైత్ కమిటీ అధయూక్షులు సి్రంగ్రం 
వాసు, జగ్్రంపేట మ్రండల బీసీ సల్ అధయూక్షులు రేచిపూడి వీరబాబు, తమరాడ ఎ్రంపీటీసీ 
గోకాడ రాజా, జగ్్రంపేట మ్రండల ఉపాధయూక్షులు తోల్టి ఆదనారాయణ, కిర్ల్రంపూడి మ్రండల 
ప్రధాన కారయూదరిశి గరగ అపా్పరావు(బుజిజె), కిర్ల్రంపూడి మ్రండల కారయూదరిశి ఎరుబ్రండి 

పెద్దకాపు, గ్రండపలి్ల మ్రండల స్రంయుక్త కారయూదరిశి కారుకొ్రండ విజయ్ కుమార్, ఎస్. తిమా్మపుర్రం గ్రామ్రం ను్రండి ఎదు్ద అరుజెన్, గ్రండికోట కృషణా, కొ్రండా దుర్బాబు, జలస్త్రపు చెల్లయయూ, 
క్రంటే తతజీ, వాసు, శృ్రంగరాయునిపాల్రం గ్రామ్రం ను్రండి పుర్రె శ్రీను, మడుగుల బాబ్జె, ఉగ్న శివ, గరగ పెద్దకాపు, కూనిశెటిటీ ఆన్రంద్, స్నాసి రాజ్ కుమార్, గొ్రంతిన శ్రీను, తమరాడ 
ను్రండి గ్రామ అధయూక్షులు సు్రంకర రాజు, అ్రంక్రం వీరబాబు, పప్పల వీర వె్రంకట రమణ, పప్పల సతీష్, రామచ్రంద్రపుర్రం ను్రండి స్మన శ్రీను, ర్రంపయర్ర్రంపాల్రం గ్రామ మీడియా 
సల్ కారయూదరిశి దేవల్రంక వె్రంకటపతి (బాబు), తిరుమల్యపాల్రం ను్రండి సేనాపతి రాజు, కిర్ల్రంపూడి ను్రండి నాగబోయిన శివ, ఉమి్మడిసటిటీ నానాజీ, గోనేడ ను్రండి నల్ల్రం లచచాబాబు, 
నల్ల్రంశెటిటీ చిటిటీబాబు, నల్ల్రంశెటిటీ వీర మోహన్, జానకి మ్రంగరాజు, వల్లపుసటిటీ నాని, నల్ల్రంశెటిటీ వె్రంకటేశ్రులుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జన్రం కోస్రం జనసేన కారయూక్రమ్రంలో భాగ్రంగా 
ఎస్. తిమా్మపుర్రం గ్రామ్రంలో ఎ్రంతో ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథయూ్రం అ్రంద్రంచిన ఎదు్ద అరుజెన్ కుట్్రంబ సభ్యూలకు, గ్రండికోట కృషణా కుట్్రంబ సభ్యూలకు, గ్రండికోట దుర్ కుట్్రంబ సభ్యూలకు 
పాట్రంశెటిటీ హృదయపూర్క కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

ఘనంగా కమ్శెటిటీ రమేష్ జన్మద్న వేడుకలు..
శతఘ్ని న్యూస్: గురజాల: 
మానవత్్రం కలిగన వయూకి్త, 
సహాయానికి మారు పేరు, ఎవరికి 
రక్త్రం కావాలి్స వచిచానా మ్రందుగా 
గురు్తకు వచేచా దత.. పిడుగురాళ్ళ 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు కామిశెటిటీ 
రమేష్ జన్మదన వేడుకలు పటటీణ్రంలో 
అటటీహాస్రంగా నిర్హి్రంచ్రు.. 
కారయూక్రమ్రంలో మ్రందుగా జనపాడు 
జనసేన నాయకులు ప్రధాన కారయూదరిశి 

ఆవుల రమేష్, అ్రంబటి స్యి అరధిరాత్రి పనెని్రండు గ్రంటలకు కేక్ కటి్రంగ్ తో స్రంబరాలు 
మొదలుపెటటీగా కారయూక్రమ్రంలో యాభై మ్రందకి పైగా పాల్్నానిరు.. ఉదయ్రం 10 
గ్రంటలకు పటటీణ పార్టీ కారాయూలయ్రంలో పార్టీ నాయకుల ఆధ్రయూ్రంలో ఘన్రంగా వేడుకలు 
నిర్హి్రంచ్రు.. గురజాల నియోజకవర్ జనసేన ఐటీ కోఆరిడినేటర్ మనగ వె్రంకట్ 
కామిశెటిటీ రమేష్ తో కేక్ కటి్రంగ్ చేయి్రంచ్రు.. అన్రంతర్రం జిల్్ల స్రంయుక్త కారయూదరిశి 
దూదేకుల ఖ్సి్రం సైద పుష్ప గుచఛే్రం యిచిచా శుభాకా్రంక్షలు తెలిపారు. గుర్ర్రం కోటి 
బ్రదర్్స శాలువతో సత్కరి్రంచ్రు. ఈ స్రందర్్రంగా కామిశెటిటీ రమేష్ మాట్్లడుతూ నాపై 
ఇ్రంత ప్రేమ చూపి్రంచిన్రందుకు ప్రతిఒక్కరకు ధనయూవాదలు తెలిపారు. ఇల్గే అ్రందర్రం 
కలిసి పార్టీ ఉననితకి కషటీపడదమని అనానిరు. స్మాజిక మదయూమాలలో మరియు ఫొన్ 
చేసి శుభాకా్రంక్షలు తెలిపిన ప్రతి ఒక్కరికి ధనయూవాదలు తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో 
మ్రండల నాయకులు, కారయూకర్తలు అభిమానులు పాల్్నానిరు.

జనసైనికుడు మోహన్ రంగా కు 
నివాళులర్పంచిన వాసగిర మణికంఠ

శతఘ్ని న్యూస్: గు్రంతకల్ నియోజకవర్్రం, గుతి్త పటటీణానికి చె్రందన జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక సభ్యూడు జి.ఎల్ మోహన్ ర్రంగా భౌతిక దేహానిని అన్రంతపుర్రం జిల్్ల జనసేన 
పార్టీ కారయూదరిశి వాసగరి మణిక్రంఠ స్రందరిశి్రంచి, పుష్పగుచ్చాలు ఉ్రంచి, ఘననివాళలు 
అరి్ప్రంచ్రు. అన్రంతర్రం ఆయన అకాల కాలమరణానిని జనసేన పార్టీ నాయకులు 
చి్రంతిస్్త ఆయన పారిథావ మృతదేహ్రం దగ్ర జనసేన పార్టీ తరఫున శ్రదధి్రంజలి ఘటి్రంచి 
వారి కుట్్రంబానికి ప్రగాఢ స్నుభూతిని తెలియజశారు, అల్గే భవిషయూత్్తలో జనసేన 
పార్టీ మోహన ర్రంగా గారి కుట్్రంబానికి ఏ అవసర్రం వచిచానా అ్రండగా ఉ్రంట్్రందని 
కుట్్రంబ సభ్యూలకు భరోస్నిచ్చారు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో గుతి్త మ్రండల, పటటీణ అధయూక్షులు 
చినని వె్రంకటేశులు, పాటిల్ సురేష్ సీనియర్ నాయకులు నాగయయూ రాయల్, గాజుల 
రఘు, కోటేశ్రరావు, హేమ్రంత్ కుమార్ గు్రంతకల్ పటటీణ అధయూక్షుడు బ్రండి శేఖర్ 
చిర్రంజీవి యువత అధయూక్షుడు పా్రండు కుమార్, అనిల్ కుమార్ తదతరులు పాల్్ని ఘన 
నివాళలు అరి్ప్రంచ్రు.

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


సోమవారం, 02 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అనంతపురం జనసేన నాయకులకు శుభాకంక్షలు తెలిపన స్ంగనమల జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: అన్రంతపుర్రం, 2023 న్తన స్రంవత్సర్రం 
స్రందర్్రంగా అన్రంతపుర్రం జిల్్ల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు టి.సి 
వరుణ్ ని రాయలసీమ ప్రా్రంతీయ కమిటీ సభ్యూరాలు పె్రండాయూల 
శ్రీలతని సి్రంగనమల నియోజకవర్్రం నాయకులు కలిసి న్తన 
స్రంవత్సర శుభాకా్రంక్షలు తెలియజశారు, ఈ కారయూక్రమ్రంలో 
జిల్్ల కారయూదరిశి చొప్ప చ్రంద్రశేఖర్, జిల్్ల స్రంయుక్త కారయూదరిశి 
బొమ్మన పురుషోత్త్రం రెడిడి సి్రంగనమల నియోజకవర్్రం 
నాయకులు బె్రందల స్యి శ్రంకర్ బాబాజెన్ తదతరులు 
పాల్్నానిరు.

మడవనేర గ్రామంలో జనసేన పలలిబాట
శతఘ్ని న్యూస్: పూతలపట్టీ: 
తవణ్రంపలి్ల మ్రండల్రం, మడవనేరి 
గ్రామ్రంలో జిల్్ల అధయూక్షులు 
హరిప్రస్ద్ ఆదేశాల మేరకు 
జనసేన పల్లబాట కారయూక్రమ్రం 
మ్రండల అధయూక్షులు రాజశేఖర్ 
(శివ) నిర్హి్రంచ్రు. ఈ 
కారయూక్రమ్రంలో భాగ్రంగా 

గ్రామ్రంలోని ప్రతి ఇ్రంటికి వెళి్ల న్తన స్రంవత్సర కాయూల్రండర్లను ప్రంపిణీ చేసి, జనసేన 
మేనిఫెసటీను ప్రతి ఒక్కరికి వివరి్రంచడ్రం జరిగ్రంద. దదపు 70 కుట్్రంబాలతో కలసి 
పాల్్నడ్రం జరిగ్రంద. ఈ కారయూక్రమ్రంలో గోపి, ఉదయ్, మని, ధన, శేఖర్, దనకర్, 
వివేక్, శేఖర్ పాల్్నడ్రం జరిగ్రంద.

కొత్తగూడంలో జనసేన క్యలండరులి పంపణీ
శతఘ్ని న్యూస్: కొత్తగూడ్్రం, 
జనసేన పార్టీని కొత్తగూడ్్రం లో 
మ్రందుకు తీసుకుపోడానికి దరికిన 
ప్రతి అవకాశానిని సద్నియోగ్రం 
చేసుకునే దనిలో భాగ్రంగా 
ఆదవార్రం కూడా పాల్్రంచ శా్రంతి 
థియేటర్ దగ్ర దేవా ఆధ్రయూ్రంలో 
జనసేన కాయూల్రండర్ లు ప్రంపిణీ 
చేయడ్రం జరిగ్రంద.

నాదండలికు నూతన సంవత్సర శుభాకంక్షలు 
తెలిపన సందు పవన్

శతఘ్ని న్యూస్: తెనాలి: 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ 
చైర్మన్ నాద్రండ్ల మనోహర్ 
ను తెనాలిలోని ఆయన 
నివాస్రంలో కలిసి గుడివాడ 
నియోజకవర్ జనసేన 
పార్టీ తరఫున న్తన 
స్రంవత్సర శుభాకా్రంక్షలు 
తెలియజసిన నియోజకవర్్రం 
నాయకులు.. స్రందు పవన్, 

ఈ కారయూక్రమ్రంలో (జిల్్ల కారయూదరిశి) పేరిని జగన్, గుడివాడ నాయకులు షేక్. రబా్ని 
పాల్్నానిరు. ఈ స్రందర్్రంగా నియోజకవర్్రంలో చేసు్తననిట్వ్రంటి పలు కారయూక్రమాల 
గురి్రంచి మనోహర్ కు వివరి్రంచడ్రం జరిగ్రంద.

అభిమానానికి అవధులు ఏవి???
శతఘ్ని న్యూస్: భీమవర్రం 
నియోజకవర్్రం, మత్సష్పురి గ్రామానికి 
చె్రందన జనసైనికుదు మరియు పవన్ 
కళ్యూణ్ అభిమాని పరిమి తరుణ్ 
స్యికృషణా అభిమానానికి అవధులు 
ఉ్రండవని మర్కస్రి తెలియజస్రు. 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ బొమ్మను 
తన చ్తిపై, వీపుపై మరియు చేతి మీద 
పచచాబొట్ల రూప్రంలో మద్రి్రంచుకుని 

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ మీద ఉనని అభిమానానిని చ్టి చెపా్పరు.

లాలుపురం: జనసేన క్యలండర్ ఆవిష్కరణ..
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతి్తపాడు: ప్రతి్తపాడు నియోజకవర్్రం, గు్రంటూరు రూరల్ మ్రండల్రం, 
ల్లుపుర్రం గ్రామ్రంలో ల్లుపుర్రం జనసేన వీరమహిళలు మరియు కారయూకర్తల చేత్ల 
మీదగా న్తన స్రంవత్సర కాయూల్రండర్ ఆవిష్కరణ మరియు కేక్ కటి్రంగ్ కారయూక్రమ్రం 
ఘన్రంగా జరిగ్రంద.. ఈ కారయూక్రమ్రంలో గ్రామ నాయకులు శీల్రం శ్రీహరిరావు, శీల్రం 
చినని, తోట శివ, దమారచర్ల రామా్రంజి, జిల్్ల స్రంయుక్త కారయూదరిశి చట్టీల త్రినాధ్ 
మరియు గ్రామ నాయకులు కారయూకర్తలు, వీరామహిళలు పాల్్నానిరు.

ఇచ్ఛాపురం జనసేన కర్్యలయంలో ఘనంగా 
నూతన సంవత్సర వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: ఇచ్ఛేపుర్రం జనసేన పార్టీ కారాయూలయ్రంలో న్తన స్రంవత్సర వేడుకలు 
ఘన్రంగా నిర్హి్రంచ్రు. వేడుకలలో భాగ్రంగా ఇచ్ఛేపుర్రం జనసేన ఇ్రంఛారిజె దసరి 
రాజు సమక్ష్రంలో కేక్ కటి్రంగ్ చేసి, పార్టీ శ్రేణులు, పవన్ కళ్యూణ్ గారి అభిమానులు 
ఒకరికి ఒకరు ప్రంచుకొని న్తన స్రంవత్సర శుభాకా్రంక్షలు తెలుపుకునానిరు. ఈ 
స్రందర్్రంగా దసరి రాజు మాట్్లడుతూ ఈ 2023 స్రంవత్సర్రంలో ప్రజలు అ్రందరూ 
సుఖ స్రంతోష్లతో ఉ్రండాలని ఆకా్రంక్్రంచ్రు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో జనసేన నాయకులు, 
వీర మహిళలు, జనసైనికులు భార్గా పాల్్నానిరు.
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జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
“జనసేనతో నా ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తునని జనసైన్కులు, 

వీరమహిళలు, నాయకులు, టెక్నికల్ టీం, ఎనానిరై టీమ్్స, జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, 
జనసేనుడితో అనుబంధం, సమాజం పటలి వారి ఆలోచనలు, జనసేనన్ న్లబెటేటీందుకు వారి 
కృషి, జనసేనక్ వారి తోడ్పాటు వారి మాటలోలి వివరించే చక్కన్ వేదిక...! మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ 

జనసేనతో నా ప్రయాణం...!

ఒక సాధారణ మధయూ తరగతి కుటుంబంలో పుట్టీ, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ చేస్తునని 
సేవాకారయూక్రమాలు, జనసేన పార్టీ సిద్ధంతాలు మరియు ఆశయాలకు ఆకరిషితుర్లై సోషల్ 
మీడియాలో మరియు టీవీ డిబేటలిలో తనదైన శైల్లో ప్రతయూర్్ధలకు సమాధానాల్స్తు... 
క్సత్ర సాథాయిలో సైతం జనసేన పార్టీ సిద్ధంతాలను న్రంతరం ప్రజలకు చేరవేయడ్న్క్ 
అహరినిశలు కృషి చేస్తు... పన్ చేస్కుంటూ పోత్ గురితుంపు అదే వస్తుందన్ న్రూపంచి, 
ఒక సాధారణ వీరమహిళగా ప్రారంభంచి 

“చిత్తుర్ జిలాలి జాయింట్ సెక్రెటర్” గా బాధయూతలను న్ర్రితుంచి నేడు 

“జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతిన్ధి” గా బాధయూతలు న్ర్రితుస్తునని 

ర్యలసీమ ప్రాంతం చిత్తుర్ జిలాలికు చందిన “శ్రీమతి కీరతున” గారితో ఈనాట్ 

మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో శ్రీమతి కీరతున జె.ఎస్.ప 

ప్రయాణం ఎపుపాడు మొదలయింది, ఎలా మొదలయింది అనే విషయాలు ఆమె మాటలోలినే 
తెలుస్కుందం..!

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్్కర్రం కీర్తన గారు..! పాఠకులకు మీ గురి్రంచి, మీ కుట్్రంబ నేపదయూ్రం గురి్రంచి చెప్ప్రండి?  
కీరతున: నమసే్త. మ్రందుగా అ్రందరికీ న్తన స్రంవత్సర శుభాకా్రంక్షలు. నేను కీర్తన. పుటిటీ్రంద, పెరిగ్రంద 
కడపలో. నా భర్తద చితూ్తరు కావడ్రం చేత 2011 ను్రంచి తిరుపతిలో ఉ్రంట్నాని్రం. నా భర్త సై్రంటిస్టీ గా పని 
చేసు్తనానిరు. నాకు ఇద్దరు కుమారె్తలు. 

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణ్రం ఎల్ ప్రార్రంభమయియూ్రంద?
కీరతున: 2014లో పవన్ కళ్యూణ్ గారు జనసేన పార్టీ స్థాపి్రంచినప్పటి ను్రండి జనసేనని ఫాలో 
అవుత్నానిను. కానీ అప్పటికే నాకు చినని పాప ఉ్రండడ్రంతో సైల్రంట్ జనసేన సపోరటీర్ గా 
ఉ్రండాలి్స వచిచా్రంద.
సషల్ మీడియా ద్రా బల్రంగా నా గళ్నిని వినిపిస్్త  వచ్చాను. జనసైనికులకి ప్రియా జె.ఎస్.
పి గా నేను బాగా పరిచయ్రం. కానీ 2019 జనసేన పార్టీ ఓటమిని నేను జీరిణా్రంచుకోలేక పోయాను. 
అప్పటిను్రండి గ్్రండ్ లవెల్ లో కావచుచా, సషల్ మీడియాలో కావచుచా నేను క్రియాశీలక్రంగా 
వయూవహరిసు్తనానిను. చితూ్తరు జిల్్లలో జరిగే ప్రతి ఒక్క జనసేన పార్టీ కారయూక్రమానికి హాజరవుతూ, ప్రజా 
సమసయూలపై  నా గళ్నిని గటిటీగా వినిపిస్్త పార్టీ కోస్రం 100% నిబదధితగా పనిచేసు్తనానిను. చితూ్తరు జిల్్ల 
జాయి్రంట్ సక్రెటర్గా నా బాధయూతలను నిర్రి్త్రంచ్ను. ప్రసు్తత్రం జనసేన పార్టీ రాష్ట అధికార ప్రతినిధిగా ఉనానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల 
కారణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు స్్పరి్త ఎవరు?
కీరతున: మా నానని తరపున వాళ్ల రాజకీయాలో్ల ఉననిప్పటికీ నాకు 
దనిపై పెద్దగా ఆసకి్త ఉ్రండద కాదు. కానీ చిర్రంజీవి గారు, పవన్ 
కళ్యూణ్ గార్రంటే అభిమాన్రం. కళ్యూణ్ గారి పైనునని నా అభిమానానిని 
తరాస్థాయికి తీసుకెళి్ల మాత్ర్రం నా భర్త. రాజకీయాలో్లకి  రావడానికి 
నాకు ఏకైక స్ఫూరి్త కళ్యూణ్ గారు. కోట్్లదమ్రంద ప్రజాభిమానానిని 
స్రంపాద్రంచుకునని పవన్ కళ్యూణ్ గారు, తన అనని చిర్రంజీవి 
గారు రాజకీయాలో్లకి వచిచా ఇబ్్రంద పడినప్పటికీ, ప్రజలకు సేవ 
చేయాలనని దృఢ స్రంకల్ప్రంతో తను క్రంఫర్టీ జోన్ లో ఉ్రండకు్రండా 
ప్రజా సేవ చేసు్తనని తీరు ననుని కదలి్రంచి్రంద. కళ్యూణ్ గారు ల్్రంటి 
అదు్తమైన నాయకుడి పార్టీలో పనిచేయాయలనని స్రంకల్ప్రంతో 
రాజకీయాలో్లకి వచ్చాను.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ నాయకత్్రంలో మీకు నచిచాన అ్రంశాలేమిటి?
కీరతున: లీడరి్షప్ ఈజ్ నాట్ ఎ గుడ్ ఎలక్షన్్స, ఇట్ ఈజ్ ఎబౌట్ నెక్్సట్ జెనరేషన్. పాతిక కేజీల బ్యయూ్రం కోస్రం 
కాదు, యువతకు పాతిక స్రంవత్సరాల బ్రంగారు భవిషయూత్్త ఇవ్డానికి వచిచాన కళ్యూణ్ గారి నాయకత్్రం గురి్రంచి 
ఎ్రంత చెపి్పనా తకు్కవే అవుత్్రంద. మఖయూ్రంగా ప్రజా సమసయూల పట్ల స్ప్రంద్రంచే గుణ్రం, ప్రతయూరిథా ఎ్రంతటి వాడైనా 
ఎదురు తిరిగే గు్రండ్ ధైరయూ్రం, ప్రతి విషయ్రం పట్ల ఆయనకునని అపార జా్ఞన్రం నాకు నచిచాన అ్రంశాలు. కళ్యూణ్ గారి 
దగ్రికి ఎవరైనా ఏదైనా సమసయూను తీసుకెళ్్త దనికి త్రితగతిన స్ప్రందస్్తరు. మన్రం చూసు్తనాని్రం, కొ్రంతమ్రంద 
నాయకుల దగ్రికి ప్రజలు చినని చినని సమసయూలు తీసుకెళి్లనా, నేను త్రలో మఖయూమ్రంత్రి అవుతను అపు్పడు మీ 
సమసయూలు తీరుస్్తను అ్రంట్రు. కానీ కళ్యూణ్ గారు అల్ కాదు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన సిదధి్రంతలపై మీ అభిప్రాయ్రం?
కీరతున: ప్రకృతిని, సమాజానిని ఎ్రంతో అధయూయన్రం చేసే్త కానీ ఇల్్రంటి సిదధి్రంతలు రావని నా బలమైన నమ్మక్రం. 
ఈ సిదధి్రంతల వెనుక కళ్యూణ్ గారి విశేష పుస్తక పఠన్రం, ప్రజా సమసయూల పట్ల ఆయన పడుత్నని నిర్రంతర 
అవిశ్్రంత పోరాట్రం కారణ్రం కావచుచా. 
కుల్లను కలిపే ఆలోచన, మతల ప్రస్్తవన లేని రాజకీయ్రం, భాషలను గౌరవి్రంచే స్రంప్రదయ్రం, స్రంస్కృత్లను 

కాపాడతత్్రం, ప్రా్రంతీయతను విస్మరి్రంచని జాతీయవాద్రం, అవినీతి అక్రమాలపై పోరాట్రం మరియు పరాయూవరణానిని పరిరక్్రంచే అభివృదధి ప్రస్థాన్రం, వేటికవే ప్రతేయూక్రం. 
బహుశా ఇల్్రంటి సిదధి్రంతలు ప్రప్రంచ్రంలో ఏ పార్టీకి ఉ్రండవేమో.

శతఘ్నిన్యూస్: తిరుపతి నియోజకవర్్రంలో జనసేనకు ప్రజలలో స్ప్రందన ఎల్ ఉ్రంద?
కీరతున: తిరుపతి నియోజకవర్్రంలో కళ్యూణ్ గారు పోటీ చేసే్త 100%  భార్ మెజారిటీతో గెలుస్్తరు. 
కళ్యూణ్ గారే కాక జనసేన తరపున ఎవరు పోటీ చేసినా మాదే విజయ్రం. 2009లో చిర్రంజీవి గారు 
ప్రజారాజయూ్రం ను్రంచి ఇక్కడ గెలిచ్రు. 2014లో జనసేన పార్టీ మద్దత్ ఇచిచాన టిడిపి గెలిచి్రంద. 
2019లో 10,000 కు పైగా ఓట్్ల వచ్చాయి. 2024 లో కచిచాత్రంగా తిరుపతి జనసేనదే.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు జనసేన తరపున మీ గళ్నిని వినిపి్రంచేపుదు పార్టీ ను్రండి కాని ప్రజల 
ను్రండి కాని ఏమైనా ఇబ్్రందులు ఎదురో్కవలసి వచిచా్రంద? వసే్త ఎల్్రంటివి?
కీరతున: నేను 2019 ను్రండి రాజకీయాలో్ల క్రియాశీలక్రంగా ఉనానిను. అప్పటిను్రండి నేను ఇ్రంట్ 
బయట ఇబ్్రందులు ఎదుర్్కనానిను. సషల్ మీడియాలో చ్ల్ బూత్ పోసుటీలు పెట్టీరు. 
మానసిక్రంగా కృ్రంగపోయాను. ఎవరెస్టీ శిఖర్రం ల్్రంటి కళ్యూణ్ గారే, ఆయన వయూకి్తత్్రంలో 
కాలి గోటికి కూడా పనికిరాని వారితో నానా మాటలు పడుత్ననిపు్పడు నాల్్రంటి కారయూకర్తకి ఇద 
ఎ్రంతలే అనుకొని ననుని నేను సమదయి్రంచుకునేదనిని. మరియు నా కషటీ సమయ్రంలో నా వె్రంట 
ఉనని జనసైనికుల ప్రోత్సహానిని ఎప్పటికీ మరువలేను. 

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటిటీనట్వ్రంటి కౌలురైత్ భరోస్ యాత్ర గురి్రంచి మీ అభిప్రాయ్రం చెప్ప్రండి?
కీరతున: ఆత్మహతయూ చేసుకునని 3 వేలమ్రంద కౌలు రైత్లకు కళ్యూణ్ గారు లక్ష చొపు్పన ఇవా్లని నిరణాయి్రంచుకునానిరు. ఇప్పటికే పలుదపాలలో 
కళ్యూణ్ గారు వారి కుట్్రంబాలకు లక్ష రూపాయలు ఇవ్డ్రం జరిగ్రంద. ఇద కాక, ఆయన కొ్రంతమ్రంద కౌలు రైత్ల పిల్లల చదువు బాధయూతలు 
కూడా తీసుకునానిరు. ఇ్రంకొక గొప్ప విషయ్రం ఏమిట్రంటే ఈ భరోస్ యాత్రలో కళ్యూణ్ గారు తన స్రంత డబు్ ఖరుచా పెడుత్నాని, సేటీజీలపై 
ఎక్కడా కానీ జనసేన జె్రండా కనిపి్రంచదు. అద కళ్యూణ్ గారి వయూకి్తత్్రం

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిషయూత్ కారాయూచరణ ఎల్ ఉ్రండబోత్్రంద?
కీరతున: జనసేన రాష్ట అధికార ప్రతినిధిగా, ప్రసు్తత ప్రభ్త్్రం చేసు్తనని 
అక్రమాలను, అనాయూయాలను, నెరవేరచాని హామీలను బల్రంగా ప్రజలో్లకి 
తీసుకెళ్్త జనసేన పార్టీ అధికార్రంలోకి రావడానికి నా వ్రంత్ కృష్ చేస్్తను. 
మఖయూ్రంగా, 2024 లో కళ్యూణ్ గారిని మఖయూమ్రంత్రి చేసేల్ మా కారాయూచరణ 
ఉ్రంట్్రంద. 

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కారయూక్రమ్రంపై మీ అభిప్రాయ్రం చెప్ప్రండి?
కీరతున: జగన్ గారి ప్రభ్త్్రం మేమ ప్రజలకు అ్రంత చేసేస్్రం. రాష్ట్రం అదు్త్రంగా ఉ్రంద. స్రంక్షేమ్రం 
అ్రందరికి అ్రందుతో్రంద. ఉదోయూగాలు అ్రందరికీ ఇచేచాశా్రం అని గొప్పలు చెపు్పకు్రంట్రంద. కానీ అద ఒటిటీ 
మాటలే అని ప్రజావాణి ద్రా తేటతెల్లమవుత్్రంద. ఈ కారయూక్రమ్రంలో వచిచాన అర్జెల ద్రా ఒక మాట చెప్పగలను. యువత, వృదుధిలు, ఉదోయూగులు, మసి్ల్రం క్రిసిటీయన్ 
సదరులు, బీసీలు ఇల్ ఏ ఒక్కరు జగననని ప్రభ్త్్రం పై స్రంతృపి్తగా లేరు.

శతఘ్నిన్యూస్: పార్టీని ప్రజలలోకి బల్రంగా తీసుకెళ్్ళ్రందుకు.. జనసేన తరపున మీరు చేసు్తనని సేవాకారయూక్రమాలను
తెలియచేయగలరు? కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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


సోమవారం, 02 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కీరతున: తిరుపతి వరదల సమయ్రంలో చ్ల్ ప్రా్రంతలలో భోజన్రం, నితయూవసర సరుకులు ప్రంపిణీ 
చేయడ్రం జరిగ్రంద. వరద బాధిత రాజ్రంపేట పరిసర ప్రా్రంతలలో నాద్రండ్ల మనోహర్ గారితో పాట్ 
పరయూటన చేసి అక్కడి సమసయూలను తెలుసుకొని దతల స్య్రంతో ఆరిథాక సహాయ్రం మరియు నితయూవసర 
సభ్యూలు ప్రంపిణీ చేయడ్రం జరిగ్రంద. టీటీడ్ ఔటో్సరి్స్రంగ్ ఉదోయూగుల సమసయూపై మరియు పలమనేరు 
నియోజకవర్్రంలో మెస్్ అనే మైనార్టీ బాలిక బలవన్మరణ్రంపై పోరాట్రం చేస్మ.

శతఘ్నిన్యూస్: పవన్ కళ్యూణ్ యాత్ర ప్రార్రంభ్రం కాబోత్్రంద..! దని ప్రభావ్రం ఎల్ ఉ్రండబోతో్రందని 
మీ అభిప్రాయ్రం?
కీరతున: మన్రం చూసు్తనాని్రం కళ్యూణ్ గారు యాత్రకి వారాహి రెడ్ అనేసరికి కేడ్ల్రందరూ అపు్పడ 
మపే్పట దడి మొదలుపెట్టీరు. వారి బెదురు చూసు్త్రంటే అరథామవుత్్రంద కళ్యూణ్ గారి యాత్ర 
ఎల్ ఉ్రండబోత్్రందో. మఖయూ్రంగా జగననని ప్రభ్త్్రం చేసు్తనని అక్రమాలు అనాయూయాలు, ప్రజలకు 
చేసిన మోస్లపై నిపు్పల వర్ష్రం కురిపి్రంచబోత్నానిరు. వారాహిపై జనసేనాని యాత్ర - ప్రతయూరుథాలపై 
ద్రండయాత్ర, 2024 ఎనినికలలో జనసేన విజయానికి నా్రంద పడ యాత్ర.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ప ఎల్ ఉ్రండబోతో్రందని మీరు అనుకు్రంట్నానిరు?
కీరతున: ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఒక్క ఛాన్్స అనని జగన్ గారికి 2019లో అదు్త మెజారిటీ ఇచ్చారు కానీ 
వారి ఆశలను, ఆశయాలను చేరుకోవడ్రంలో జగన్ గారు 98.4% విఫల్రం అయాయూరు. సిపిఎస్ రదు్ద, 
పి్రంఛన్ల తొలగ్రంపు, ప్రభ్త్ ఉదోయూగుల జీత్రం, 

యువతకు ఉదోయూగాలు, రైత్ల కష్టీలు, నియ్రంత్రణ లేని నితయూవసర వసు్తవులు ఇల్ అనిని విషయాలలోన్ విఫల్రం 
చె్రంద్రంద. ఏ ఒక్క వర్ ప్రజలు స్రంతృపి్తగా లేరు. అ్రందుకే, ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఇపు్పడు కళ్యూణ్ వైపు 
చూసు్తనానిరు. రె్రండు చోట్ల ఓడినా, ఆయనకు ప్రజల పట్ల ఉనని నిబదధిత, నిజాయితీ మరియు 
స్రంత డబు్లను ప్రజలకు ఖరుచాపెటిటీన అ్రంశాలు ఓటర్లను కళ్యూణ్ గారి వైపు చూసేల్ 
చేశాయి.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ లేదు? దీనిపై మే అభిప్రాయ్రం?
కీరతున: కళ్యూణ్ గారు ఒకస్రి మాట్్లడుతూ నాకు చ్నల్్స లేదు జనసైనికులే నా 
చ్నల్్స అని చెపా్పరు. అద మమా్మటికీ నిజ్రం. సషల్ మీడియా పుణయూమా అని 
ప్రతయూరుథాలు జనసేన పార్టీపై చేసు్తనని అవాస్తవాలను తిపి్ప కొడుత్నాని్రం. ఇపు్పడు 
ప్రతి ఒక్కరి దగ్ర స్్మర్టీ ఫోన్ మరియు ఇ్రంటరెనిట్ సదుపాయ్రం ఉ్రండడ్రంతో 
ఈ డిజిటల్ మీడియాని సమరథావ్రంత్రంగా వాడుకొని ప్రి్రంట్ మరియు టీవీ 
మీడియా చేసు్తనని విషపు ప్రచ్రాలను అధిగమిస్్తమ. మరియు కొనిని మీడియా 
చ్నల్్స నిజానిజాలు ప్రజలకు చూపి్రంచడ్రం మాకు ఊరట నిచేచా అ్రంశ్రం.

శతఘ్నిన్యూస్:  రాయలసీమ బ్డడిగా మీరు జగన్ గారిని అభిమాని్రంచకు్రండా పవన్ 
గారిని ఎ్రందుకు అభిమానిస్్తరు?
కీరతున: రాయలసీమ బ్డడి కాబటేటీ ఇక్కడి పరిసిథాత్లు నాకు తెలుసు. ఎ్రందరో నాయకులు 
రాయలసీమ ప్రా్రంత్రం ను్రంచి మఖయూమ్రంత్రులు అయినా ఇక్కడి ను్రంచి వలసలు ఆగడ్రం లేదు. పటటీ 
చేత పట్టీకుని గల్ఫూ కి వెళ్తనానిరు లేక పక్క రాష్్రాలకి వెళ్తనానిరు. ఇవి ఆగాల్రంటే నిబదధిత ఉనని కళ్యూణ్ గారి వల్లనే అవుత్్రంద. 
కళ్యూణ్ గారికి ఇక్కడ రాయలసీమ ప్రా్రంత్రం పైన పూరి్త అవగాహన ఉ్రంద. గత్రంలో కూడా ఆయనతో ఒకస్రి ఇక్కడ సమసయూల మీద 
చరిచా్రంచ్ను. పవన్ కళ్యూణ్ గారి వలే్ల మా ప్రా్రంత్రం పూరి్తగా బాగుపడుత్్రందని పూరి్త నమ్మక్రం నాకు ఉ్రంద. 

శతఘ్నిన్యూస్: అధికార ప్రతినిధిగా ఉనని మీకు రాబోవు రోజులో్ల 
కళ్యూణ్ గారు ఇ్రంకా ఉననితమైన పదవి ఏదైనా అప్పగసే్త మీరు 
స్రంసిదధి్రంగా ఉనానిరా? 
కీరతున: స్ధారణ గృహిణిగా ఉ్రండిపోవాలి్సన నేను కళ్యూణ్ గారి 
స్ఫూరి్తతో రాజకీయాలో్లకి వచిచా ఈరోజు ఆయన ఆదేశాల మేరకు     
రాష్ట అధికార ప్రతినిధిగా ఉనానిను. భవిషయూత్్తలో కళ్యూణ్ గారు 

నాపై ఏ బాధయూత అప్పగ్రంచినా ఇదే నిబదధితతో, నా సర్శకు్తలు 
ఒడిడి పోరాడుతను.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్యూస్ గురి్రంచి మీ అభిప్రాయ్రం చెప్ప్రండి?
కీరతున: జనసేన పార్టీ యొక్క ప్రతి కారయూక్రమానిని ప్రజలకు చేరచాడ్రంలో మీరు చేసు్తనని కృష్ అభిన్రందనీయ్రం. మరియు నిస్్రధి్రంగా 
పనిచేసు్తనని మాల్్రంటి ఎ్రంతోమ్రందని ప్రోత్సహిసు్తనని్రందుకు ధనయూవాదలు. 
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శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరియు ప్రజలకు మీరిచేచా స్రందేశ్రం?
కీరతున: మర్కస్రి న్తన స్రంవత్సర శుభాకా్రంక్షలు. ప్రజల్రా! 2024 ఎనినికలు రాష్్రానికి 
అతయూ్రంత కీలకమైనద. మీకు కళ్యూణ్ గారి రూప్రంలో అభివృదధితో కూడిన స్రంక్షేమ్రం అ్రంద్రంచే 
నాయకుడు ఉనానిడు. ఒక్కస్రి మీ అమూలయూమైన ఓట్ను జనసేనకు వేసి మిమ్మలిని మీరే 
గెలిపి్రంచుకు్రంట్రని ఆశిస్్త మీ కీర్తన.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయాన్ని మాకు కటాయించి మేము అడిగన 
ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపకగా సమాధానం చపపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టీం తరపున 
ధనయూవాదములు కీరతున గార్. మరొకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్ళీ కలుద్దం.
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