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కొండగట్టు లో వారాహికి 
పవన్ కళ్యాణ్ ప్రత్యాక పూజలు

శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పార్టీ ప్రచార రథం వారాహి వాహనానికి శాస్త్రోక్ంగా పూజలు జరిపంచందుకు జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు జగిత్యూల 
జిల్లా కండగట్టీలోని శ్రీ ఆంజనేయస్వామి వారి ఆలయానికి మంగళవారం ఉదయం చరుకోనునానిరు. వేద పండితుల మంత్రోచాఛారణల నడుమ వారాహికి 
పూజలు నిరవాహించి ప్రచార రథానిని ప్రారంభిస్్రు. ఈ కారయూక్రమం కోసం మంగళవారం ఉదయం సుమారు 9 గంటలకు ఆయన కండగట్టీ క్షేత్రానికి 
చరుకుంటారు. అనంతరం నాచుపల్లా సమీపంలోని ఓ రిస్రుటీలో తెలంగాణ ముఖయూ నాయకులతో సమావేశమవుత్రు. సమావేశం అనంతరం ధర్మపురి 
చరుకుని శ్రీ లక్ష్మీ నరసంహస్వామికి ప్రత్యూక పూజలు చస్్రు. ఇక్కడి నుంచ అనుష్టీప్ నారసంహ యాత్రకు శ్రీకారం చుడత్రు. ఇందులో భాగంగా మరో 
31 నారసంహ క్షేత్రాలను దశలవార్గా సందరిశిస్్రు. ధర్మపురిలో దరశిన అనంతరం స్యంత్రం హైదరాబాద్ కు తిరుగు ప్రయాణం అవుత్రు.
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నేతాజీ స్ఫూర్తిని నవతరం అందిపుచ్చుకోవాలి
శతఘ్ని న్యూస్:  దేశానిని దాసయూ శృంఖల్ల నుంచి విముక్ం చసేందుకు నేత్జీ సుభాష్ చంద్రబోస్ చసన పోరాటం ప్రతి తరాన్ని 
జాగృతం చసు్ంది. వర్మానంలో వారి జీవిత గమనానికి నేత్జీ పోరాటం మార్గనిర్దేశనం చసు్ంది. నేత్జీ జయంతి సందర్ంగా 
ఆ మహన్యునికి సభకి్కంగా అంజల్ ఘటిసు్నానినంటూ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చశారు. 
‘పరికి మాటలు మాటాలాడకండి, వినకండి. అవి మీ జీవిత గమనానికి ఆటంకమవుత్యి. ఎదుటివారికి పరికితనం న్రిపోసే్ మీరు 
పరికివారవుత్రు’ అని ఉత్్జితం చసన ఆ యోధుని స్ఫూరి్ వచనాలను నవతరం అందిపుచుచుకోవాల్. మన చుటూటీ జరుగుతునని 
అనాయూయాలు, అక్రమాలపై గంతు వినిపంచడంలో అధైరయూం వదిల్ మాటాలాడిన రోజున కచిచుతంగా పాలకుల వైఖరి మారుతుంది. 
నవతరంలో స్మాజిక స్ృహను పంపందించందుకు జనసేన చపట్టీ కారయూక్రమాలపై నేత్జీ ఆలోచనల ప్రభావం ఎపు్డూ 
ఉంట్ందని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ వివరించారు.

అనంతపురం, కర్నూలు జిల్లాల నాయకులకు అభినందనలు
శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం, కర్నిలు జిల్లాలోలా గత రండు రోజులపాట్ నిరవాహించిన కారయూకర్లు, వీర మహిళల సమావేశాలోలా 
ఏరా్టలాను, కారయూక్రమం నిరవాహణ చపటిటీన నాయకులకు, వివిధ నియోజకవరా్గల బాధుయూలకు, వీర మహిళలకు, జన సైనికులకు 
ప్రత్యూకమైన అభినందనలు అంటూ జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు శ్రీ నాగబాబు ఒక ప్రకటన విడుదల 
చశారు. ముఖయూంగా జిల్లా స్థాయిలో పార్టీ బలమైన నిరా్మణం కోసం ఎన్ని వయూయ, ప్రయాస్లకు ఓరిచు కారయూక్రమాలు ఏరా్ట్ చసన 
అనంతపురం జిల్లా నాయకులు శ్రీ టి.స.వరుణ్, శ్రీ భవాన్ రవి కుమార్, శ్రీమతి పండ్యూల శ్రీలత, శ్రీమతి పసుపులేటి పదా్మవతి, శ్రీ 
శాయూమ్ సుందర్, శ్రీ బెస్ శ్రీనివాసులు, శ్రీ మురళీ, శ్రీ బాబురావు, కర్నిలు జిల్లా నాయకులు శ్రీ చింత్ సుర్ష్, శ్రీ అర్షద్, శ్రీమతి ర్ఖ 
గౌడ్, శ్రీమతి హసీనా, శ్రీ పవన్ కుమార్, ప్రోగ్రామ్ కమిటీ రాష్ట్ర కారయూదరిశి శ్రీ యడవల్లా విశవానాథ్ నేతృతవాంలోని కమిటీ సభ్యూలకు, 
ఇతర నాయకులకు కృతజ్ఞతలు. తమ ప్రసంగాల దావారా కారయూకర్లను కారోయూను్మఖులుగా సననిద్ం చసన రాష్ట్ర నాయకులు శ్రీ చిలకం 
మధుస్దన్ రడిడి, శ్రీమతి పాలవలస యశసవాన్, ఉమ్మడి తూరు్ గోదావరి జిల్లా అధయూక్షులు శ్రీ కందుల దుర్్గశ్, అధికార ప్రతినిధి 
శ్రీ కూసంపూడి శ్రీనివాస్, శ్రీమతి రాయపాటి అరుణ, శ్రీమతి కీర్న, శ్రీ మర్రెడిడి శ్రీనివాస్, శ్రీ కళ్యూణ్ దిలీప్ సుంకర, శ్రీ దాసరి కిరణ్ 
ఇతర వక్లు అందరికీ అభినందనలు అని శ్రీ నాగబాబు అనానిరు.

నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ కు ఘన నివాళులర్్పంచిన డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: పఠాపురం: బ్రిటిష్ స్మ్రాజాయూనిని గడగడల్డించిన 
ధీరుడు సవాతంత్ర సమరయోధుడు నేత్జీ సుభాష్ చంద్రబోస్ 
జయంతి సందర్ంగా పఠాపురం నియోజకవర్గ జనసేన 
నాయకులు శ్రీ విష్ణు హాస్టల్ అధినేత డ్కటీర్ పల్లా శ్రీధర్ 
సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేస ఘన 
నివాళులు అరి్ంచడం జరిగింది. అనంతరం మీడియాతో 
మాటాలాడుతూ భారతదేశ చరిత్రలోనే మరణం లేని ఏకైక వయూకి్ 
మన నేత్జీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అని డ్కటీర్ శ్రీధర్ అనానిరు. 
అదేవిధంగా స్వాంతంత్రయూ్ర స మ ర సేనాని “సుభాష్ చంద్రబోస్” 
మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రయూం రావాలంట్ కేవలం అహింస 
మార్గం ఒక్కట్ కాదని, ఆంగ్లాయుల పాలన నుండి మనకు విముకి్ 
కావాలంట్ మనం కూడ్ స్యుధ పోరాటం చయాల్సిన అవసరం 
ఎంతైనా ఉందని నమి్మన వయూకి్ నేత్జీ సుభాష్ చంద్రబోస్. భారత 
పౌరుడిగా, మన ఉజవాలమైన మరియు సవాతంత్ర భవిషయూతు్ కోసం 
సుభాష్ చంద్రబోస్ అందించిన సహకారానిని మనం ఎప్టికీ 
మరచిపోలేము.” ప్రసు్త కాలంలో, మనం ఎపు్డూ కలలు కనే 
దేశానిని సృషటీంచడ్నికి అదే దేశభకి్ మరియు ధైరాయూనిని నింపగల 

సుభాష్ చంద్రబోస్ వంటి నాయకుడు అవిన్తి సమర జనసేనాని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ మనకు కావాల్. ఈ వైసీపీ అరాచక పాలన పోవాల్ సేవాచాఛా భారతదేశం, ఆజాద్ హింద్ ఆలోచనకు, 
తన తీవ్రమైన నిబద్తను నెరవేరచుడ్నికి నేతీజీ తీసుకునని స్హస్తపేతమైన నిరణుయాలు ఆయనను జాతీయ చిహనింగా మారాచుయి. ఆయన ఆదరాశిలు, త్యూగం ప్రతి భారతీయుడికి 
ఎప్టికీ స్ఫూరి్నిసు్ంది. భారతదేశ శకి్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్న ఘనత నేత్జీదే. నేత్జీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి సందర్ంగా ఆ మహన్యునికి ఇవే మా ఘన నివాళులు 
అని శ్రీధర్ తెల్యజేస్రు. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా పల్నిటి మధు, వాకపల్లా స్రయూప్రకాష్, మోటూరి మహేశవారరావు, స్రా శేఖర్, బారుకుల కృషణు, పల్లా నాగారుజున, మిరియాల 
చిటిటీబాబు, నందాయూల ముసలయయూ, పలలా ల్వరాజు, మరియు జన సైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

పల్లా చంటిబాబుని పరామర్్శంచిన 
డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: పఠాపురం నియోజకవర్గం మంగితురి్ గ్రామం నందు సీనియర్ జనసైనికుడు 
కారయూకర్ పల్లా చంటి బాబు కదిదే రోజుల క్రితం యాకిసిడంట్ కారణంగా కాల్కి గాయమై ఇంటి 
దగ్గర ట్రీట్మంట్ తీసుకుంట్నానిడు. విషయం తెలుసుకునని పఠాపురం నియోజకవర్గ జనసేన 
నాయకులు శ్రీ విష్ణు హాస్టల్ అధినేత డ్కటీర్ పల్లా శ్రీధర్ చంటి బాబును పరామరిశించి వారి 
యొక్క ఆరోగయూ పరిసథాతిని తెలుసుకని తగిన జాగ్రత్లు సలహాలను స్చనలను అందించడం 
జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా పల్నిటి మధు, కండపల్లా శివ, కంద చెక్క బాబు, మరియు 
జన సైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.
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పలు కుటంబాలను పరామర్్శంచిన బత్తిల
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజానగరం: కోరుకండ 
మండలంలో గాదరాడ, నరస్పురం, 
బూరుగుపూడి గ్రామాలోలా ఇటీవల మృతి చెందిన 
పలువురు కుట్ంబ సభ్యూలను రాజానగరం 
నియోజవర్గం జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి 
బతు్ల వంకటలక్ష్మి పరామరిశించి, మన్ధైరయూం 
చెప్… సవార్గసు్లైన వారికి శ్రదా్ంజల్ ఘటించి, 
వారి ఆత్మకు శాంతి చకూరాలని కోరుకోవడం 

జరిగింది.. ముందుగా గాదరాడ గ్రామంలో ఇటీవల మృతి చెందిన గుతు్ల పాపారావు, చీరలా 
సతయూవతి, కుంచ లక్ష్మీనారాయణ కుట్ంబ సభ్యూలను పరామరిశించి మన్ధైరయూం చెప్డం 
జరిగింది. అనంతరం నరస్పురం గ్రామానికి చెందిన చంగ అననివరం భారయూ త్రివేణి , 

చంగ రామాదాసు, అడపా వంకట్శవారరావు భారయూ వీరవేణి, మారుకురి్ వాడపల్లా కదిదేరోజుల క్రితం వీరు మృతి చెందగా…. వారి కుట్ంబ సభ్యూలను పరామరిశించి, ధైరయూం చెప్… 
చనిపోయిన వారికి శ్రదా్ంజల్ ఘటించడం జరిగింది. నరస్పురం గ్రామం, కటటీ శివరామ కృషణు ఇటీవల అకాల మరణం చెందగా.. వారి కుట్ంబ సభ్యూలను పరామరిశించి, మన్ధైరయూం 
చెప్డం జరిగింది. సీనియర్ నేతలు మటటీ నాగ్శవారావు, ప్రగడ దేవి వరప్రస్ద్, చదువు శ్రీను, బొజజుపు సతయూనారాయణ, కల్విల్పల్లా వీరబాబు, చంగ మణి, అడ్డిల రఘు, దాకారపు 
చినిని, నాగిరడిడి విష్ణు, కటటీ స్రిబాబు, మేడిద స్యి,తోట అనిల్ వాసు, యర్ంశెటిటీ పల్రావు, సుభాష్, తదితర నాయకులు పరామరిశించిన వారిలో ఉనానిరు.

పలువుర్కి శ్రద్ధంజలి ఘటించి, నివాళులర్్పంచిన బత్తిల
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం మండలం కండగుంటూరు గ్రామానికి చెందిన జనసైనికుడు 
వంట్రపాటి బాల్జీ నానమ్మ వంకయయూమ్మ ఇటీవల నిరాయూణం చెందగా.. వారి కుట్ంబానిని 
రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతు్ల బలరామకృషణు పరామరిశించి, మన్ధైరయూం 
చెపా్రు. అదేవిధంగా భూపాలపటనిం గ్రామానికి చెందిన జనసైనికుడు తోరాటి శ్రీను తండ్రి 
నాగ్శవారావు ఇటీవల మృతిచెందగా, వారి కుట్ంబ సభ్యూలను పరామరిశించి బతు్ల బలరామకృషణు 
ధైరయూం చెపా్రు. వీరివంట భూపాలపటనిం సర్ంచ్ గుల్లాంకల లోవరాజు, మదిదేరడిడి బాబులు, 
అరిగెల రామకృషణు, జగత్ భద్రరావు, నందాయూల కాళీ కృషణు, అరిగెల సతీష్, పలలాస్వామి, తపససి, 
మండీ సతి్బాబు మరియు నాయకులు, జనసైనికులు ఉనానిరు.

కేసనకుర్రు గ్రామంలో పితాని సుడిగాలి పర్యటన
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు 
మరియు ముమి్మడివరం నియోజకవర్గ 
ఇంచార్జు పత్ని బాలకృషణు ఐ పోలవరం 
మండలం, కేసనకుర్రు గ్రామంలో 
పరయూటించారు. పరయూటనలో భాగంగా 
సల్ది లక్ష్మణ్ ఇంట జరిగిన వీరభద్రుని 

సంబరంలో పాల్్గనానిరు. అదేవిధంగా ఇటీవల హార్టీ సరజుర్ చయించుకునని చిక్కం 
రాంబాబు ని, ఇటీవల యాకిసిడంట్ లో గాయపడిన జనసేన యువ నాయకులు 
మల్లాపూడి రాజా ను పరామరిశించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు 
కారయూకర్లు పాల్్గనానిరు.

ఛలో కండగట్ట: సుంకెట మహేష్ బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: భంస్: 
జనవరి 24వ త్దీన జనసేన 
పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
‘వారాహి’ వాహనానికి 
కండగట్టీ ఆంజనేయస్వామి 
ఆలయంలో పూజా కారయూక్రమం 
నిరవాహిసు్ననిందున తెలంగాణ 
రాష్ట్ర జనసైనికులు భార్గా 

తరల్ రావాల్ అని కోరుకుంట్నానిమని జనసేన ఉమ్మడి ఆదిల్బాద్ జిల్లా ఉపాధయూక్షులు 
సుంకెట మహేష్ బాబు పలుపునిచాచురు.

జనసైనికుడు సీతయ్యను పరామర్్శంచిన గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: సతె్నపల్లా నియోజకవర్గం ర్రల్ మండలం, భృగబండ గ్రామంలో 
జనసైనికుడు తులవ సీతయయూ కు ప్రమాదవశాతు్ రోడుడి ప్రమాదం జరిగింది.. విషయం 
తెలుసుకునని జిల్లా అధయూక్షులు గాదె వంకట్శవారరావు స్తమవారం సీతయయూని, వారి 
కుట్ంబానిని పరామరిశించి, జనసేన పార్టీ మీ కుట్ంబానికి అండగా ఉంట్ందని 
భరోస్ ఇవవాడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లా నాయకులు, మండల అధయూక్షులు, 
నాయకులు, కారయూకర్లు పాల్్గనానిరు.

జనసేన పీఏసీ సభ్్యలు నాగబాబును సత్కర్ంచిన 
కరానూటక జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్:  అనంతపురం జిల్లా 
పరయూటనకి విచచుసన జనసేన పీఏసీ సభ్యూలు 
కణిదెల నాగబాబును కరానిటక జనసేన 
టీం సభ్యూలు కల్స, గజమాలతో సత్కరించి, 
జనసేనాని కుట్ంబ సభ్యూల చిత్ర పటం 
అందజేశారు. అనంతరం జనసేన కాయూలండర్ 

ను ఆవిష్కరింపచస్రు. ఈ కారయూక్రమంలో కరానిటక జనసేన టీం సభ్యూలు బాల్జీ 
నాయుడు, ఉమేష్ , మగాస్టీర్ ప్రకాష్, ఆనంద్, జీవి, శివ పాల్్గనానిరు.
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జనసేన పార్్ట ఆధ్వర్యంలో 
సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం: నేత్జీ సుభాష్ చంద్రబోస్ 126 వ జయంతి వేడుకలను 
జనసేన పార్టీ ఆధవారయూంలో స్తమవారం ఉదయం ఆర్.టి.స. కాంపలాక్సి వదదేనునని 
కారాయూలయంలో గురాన అయయూలు నిరవాహించారు. ముందుగా నేత్జీ చిత్రపటానికి 
పూలమాలవేస జనసేన నాయకులు నివాళులరి్ంచారు.ఈ సందర్ంగా ఆయన 
మాటాలాడుతూ ప్రతిష్టీత్మకరమైన ఇండియన్ సవిల్ సర్వాసును తృణప్రాయంగా వదిల్ 
భరతమాత ద్రాసయూశృంఖాలను విడిపంచుటకై స్వాతంత్రయూ సంగ్రామంలో పాలు్గనని 
దేశభకు్డు నేత్జీ అని, జయంతి కల్గి, వర్ంతి లేని మహన్యులు సుభాష్ చంద్రబోస్ 
అని ఆయన ధైరయూస్హస్లను అభివరిణుంచారు. అట్వంటి మహన్యులు నేత్జీని ప్రతీ 
భారతీయుడు ఆదరశింగా తీసుకోవాలనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ 
నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు, రాష్ట్ర చనేత వికాస కారయూదరిశి కాటం అశివాని, జిల్లా 

చిరంజీవి యువత అధయూక్షుడు, జనసేన పార్టీ నాయకులు త్యూడ రామకృష్ణురావు(బాలు), యువ నాయకులు ఎంటి రాజేష్, లోపంటి కళ్యూణ్, పవన్ కుమార్, మహేష్, శ్రీనివాస్, 
పటానియక్ పాల్్గనానిరు.

జనసేన వాకలపూడి గ్రామ కమిటీ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ ర్రల్ మండలం, వాకలపూడిలో జనసేన పార్టీ గ్రామ కమిటీ సమావేశంలో ముఖయూ అతిధులుగా జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు, కాకినాడ ర్రల్ ఇంచార్జు 
పంతం నానాజీ పాల్్గనానిరు.. ఈ సందర్ంగా పంతం నానాజీ గ్రామ కమిటీ వారికి శుభాకాంక్లు తెల్యచస, దిశా నిర్దేశం చస్రు.

చాగలులా గ్రామంలో జనసేన గ్రామ కమిటీ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: నకరికలులా: 
జనసేన పార్టీ నకరికలులా మండల 
అధయూక్షురాలు త్డువై లక్ష్మి 
ఆదవారయూంలో చాగలులా గ్రామంలో 
జనసేన గ్రామ కమిటీ సమావేశం 
జరిగింది. ఈ సమావేశంలో 
ఎనినికల కారాయూచరణ గురించి 
మాటాలాడుకోవడం జరిగింది. ఈ 

సమావేశంలో మండల సహాయ కారయూదరశిలు సతికాల కండలు, మిరవల్ గ్రామ కమిటీ 
పాల్్గనడం జరిగింది.

ఆంధ్రా అభివృది్ధ – జనసేనతోనే సాధ్యం 19వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లారు జిల్లా, సర్వాపల్లా నియోజకవర్గం, ముతు్కూరు మండలం, 
రంగాచారుయూల కండ్రిగ గ్రామంలో ఆంధ్రా అభివృది్ – జనసేన తోనే స్ధయూం 19వ రోజు 
కారయూక్రమానిని జనసేన పార్టీ నెల్లారు జిల్లా కారయూదరిశి, ముతు్కూరు మండల అధయూక్షుడు 
మనుబోలు గణపతి ఆధవారయూంలో నిరవాహించడం జరిగింది. కారయూక్రమంలో భాగంగా 
రంగాచారుయూల కండ్రిగ గ్రామంలో జనసేన దృషటీకి స్థానిక సమసయూను తీసుకస్్ 
గ్రామంలోని వృద్ దంపతులు మాటాలాడుతూ మా ఇంటి ముందు డ్రైనేజ్ కాలువ 
నిరా్మణం చస్్మని సంవతసిరం ముందు కాలువ తవివా ఇప్టి వరకు నిరి్మంచలేదు. 
స్థానిక నాయకులకు చెప్నా పటిటీంచుకోలేదని, ఇంటి ముందు రోతగా, అపరిశుభ్ంగా 
ఉంటూ వీధిలో నడవడ్నికి కూడ్ ఇబ్ందిగా ఉందంటూ వారి ఆవేదనని జనసేన 
నాయకుల ముందు వయూక్ం చశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు త్ండ్ర 
శ్రీను, శశి వర్న్ పాల్్గనానిరు.

నేతాజీ కి ఘన నివాళులు
శతఘ్ని న్యూస్: వైజాగ్ వస్టీ: నేత్జీ సుభాష్ 
చంద్ర బోస్ జయంతి పురస్కరించుకని 
విశాఖ పశిచుమ నియోజకవర్గ 56వ వార్డి 
జనసేన నాయకులు పల్లా స్యిరాం, ధర్్మంద్ర 
అధవారయూంలో నేత్జీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి 
వేడుకలు కంచరపాలం మట్టీ మీద ఘనంగా 
నిరవాహించారు. ఈ కారయూక్రమానికి పశిచుమ 
నియోజకవర్గ ముఖయూ నాయకులు పీల్ రామకృషణు 
ముఖయూ అతిధిగా పాల్్గని నేత్జీకి గజమాల 
వేస నివాళులు అరి్ంచారు. కారయూక్రమంలో 

నాయకులు పవన్ ఆనంద్, నర్ంద్ర, నాయుడు, రవి కుమార్, 56వ వార్డి జనసైనికులు 
పాల్్గనానిరు.

చీరాల లో సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్:  చీరాల: స్వాతంత్ర సమరయోధుడు ఆజాద్ హింద్ రథస్రథి నేత్జీ 
సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి సందర్ంగా జనసేన పార్టీ చీరాల నియోజకవర్గం తరఫున 
వేటపాలం మండల అధయూక్షులు మార్కండేయులు ఉగి్గరాల మరియు చీరాల నియోజకవర్గ 
ప్రోగ్రాం కోఆరిడినేటర్ పాలవలస శ్రీనివాస్ ఆధవారయూంలో నివాళులు అరి్ంచడం జరిగింది. 
ఈ సందర్ంగా అధయూక్షుల వారు మాటాలాడుతూ నేత్జీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి ధైరాయూనిని, 
తెగింపుని ఆదరశింగా తీసుకుని జనసేన పార్టీని చీరాల నియోజకవర్గంలో బలోపేతం 
చయాలని చెప్డం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో చీరాల నియోజకవర్గ యువత స్తమిశెటిటీ 
కిరణ్, వరుణ్, బతి్న బాల్జీ, పలలాపోలు పవన్ కుమార్, కటకం గోప, కటకం రామ 
కృషణు, కటకం బాల్జీ నల్లారి వంకట స్యి, చుండూరు శ్రీను మరియు పసుపులేటి 
స్యి 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

టోల్ పాలాజా ఉద్్యగులకు తిర్గి పని కలి్పంచాలి.. 
అఖిలపక్షాల వినతి పత్ం

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస: చిలకపాలం టోల్ రుసుము మడపాము నాతవలసకు సరుదేబాట్ చసే 
విధంగా ఉద్యూగాలను కూడ్ రండు టోల్ గ్టలా కు సరుదేబాట్ చయాల్ అని అఖిలపక్షాలతో జిల్లా కలకటీర్ 
ను కల్స వినతపత్రం అందజేస్రు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు, టిడిప పార్టీ నాయకులు, 
సపఐ సపఎం నాయకులు, టోల్ పాలాజా లో పనిచసు్నని కారి్మకులు పాల్్గనానిరు.

నేతాజీ పోరాటస్ఫూర్తితో పవన్ కళ్్యణ్ గార్ ఆశయాలు సాధిసాతిం: చెనానూరెడిడి మనుక్ంత్
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లారు: నేత్జీ సుభాష్ చంద్ర బోస్ 126 వ జయంతి సందర్ంగా 
మిన్ బైపాస్ లో ఉనని నేత్జీ విగ్రహానికి జనసేన పార్టీ నెల్లారు జిల్లా అధయూక్షులు చెనానిరడిడి 
మనుక్ంత్ ఆధవారయూంలో జనసేన పార్టీ శ్రేణులు మరియు యాన్ సీసీ కాయూడడిడ్ తో కల్స 
నివాళులు అరి్ంచటం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా జిల్లా అధయూక్షులు చెనానిరడిడి మనుక్ంత్ 
మాటాలాడుతూ నేత్జీ సుభాష్ చంద్ర బోస్ గారి జయంతి సందర్ంగా అయన జనసేన పార్టీ 
తరుపున నివాళులు అరి్ంచాం. అయన పోరాటస్ఫూరి్తో పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆశయాలు 
స్ధిస్్ం అని నేత్జీ సుభాష్ చంద్ర అస్కలను భారతదేశానికి తీసుకోని రావాల్ అని 
ప్రభ్త్వాలని కోరుకుంట్నానిము అనానిరు. నగర అధయూక్షులు దుగి్గశెటిటీ సుజయ్ బాబు 
మాటాలాడుతూ తెలలాదొరల మీద స్యుధ దళ్లతో పోరాడిన వీరుడికి నెల్లారు నగర జనసేన 
పార్టీ తరుపున ఘనమైన నివాళులు ఎన్.సీ.సీ కాడడ్ కల్స నివాళులు అరి్ంచాం అని అనానిరు. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ జిల్లా అధయూక్షులు చెనానిరడిడి మనుక్ంత్, జనసేన పార్టీ నగర 
అధయూక్షులు దుగి్గశెటిటీ సుజయ్ బాబు, రాష్ట్ర కారయూనిరావాహక కారయూదరిశిలు కట్టీ వంకట్శవారులా, 
జిల్లా అధికార ప్రతినిధి కలువాయి సుధీర్, నగర కారయూదరుసిలు శ్రీధర్, జీవన్, శేఖర్ మరియు 
జనసేన పార్టీ నాయకులు, తదితరులు పాల్్గనానిరు.

పేద రైత్ల నుండి తీసుకుననూ స్థల్లను తిర్గి 
వార్కి ఇవా్వలి.. పాశం డిమాండ్

శతఘ్ని న్యూస్: ఏల్రు 
జిల్లా కలకటీర్ కారాయూలయం 
వదదే న్జివీడు నియోజకవర్గ 
పరిధిలోని ముసున్రు 
మండలం, బల్వే గ్రామంలో 
రైతుల వదదే జగననని కాలన్ల 
పేరిట సథాల్లను తీసుకని 

వారికి ఇంత వరకు ఎల్ంటి పరిహారం చెల్లాంచకుండ్ ఆఫీసుల చుటూటీ తిపు్తూ 
ఇబ్ందుల పడుతునని న్జివీడు ఎమ్మలేయూ అనుచరులుగా చెపు్కుంటూ స్థానిక 
అధికారుల అండతో అక్రమంగా సథాల్లను తీసుకని వారికి రండేళలా నుండి ఇంత 
వరకు నాయూయం చయకపోవడంతో న్జివీడు నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు 
పాశం నాగబాబు వారి సమసయూను స్తమవారం జిల్లా కలకటీర్ట్ స్ందనలో అర్జు పటిటీ 
జిల్లా రవన్యూ అధికారులను, బాధితులను కల్స వివరించడం జరిగింది. వారు వంటనే 
స్ందించి ఎమా్మరోవాతో మాటాలాడి సమసయూ పరిష్కరానికి వంటనే చరయూలు తీసుకోవాలని 
తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమంలో స్థానిక బాధితులతో పాట్ మండల జనసేన వైస్ ప్రెసడంట్ 
బోటలా నాగ్ంద్ర ప్రస్ద్, మండల జనసేన నాయకులు చబతి్న విజయ్, కుమ్మకూరి 
సుర్ష్ లక్ష్మణ్, రాజారావు, గోప గ్రామ జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

జనసేనతోనే మార్్ప సాధ్యం: రాజంపేట జనసేన 
నాయకులు తాళలాపాక శంకరయ్య

శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట: జనసేన 
పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
నాయకత్వానిని బలపరచడం 
దావారా రాష్ట్రంలో సుపరిపాలన, 
మారు్లకు ప్రజలు అండగా 
నిలవాలని రాజంపేట జనసేన పార్టీ 
నాయకుడు త్ళలాపాక శంకరయయూ 
కోరారు. రాజంపేట జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జు మల్శెటిటీ వంకటరమణ 

ఆదేశాల మేరకు పవననని ప్రజా బాట కారయూక్రమంలో భాగంగా 53వ రోజు స్తమవారం 
రాజంపేట మండలం బాపనపలలా పంచాయతీలోని హరిజనవాడ, అరుంధతి వాడలోప్రతి 
ఇంటికి వళ్లా ప్రజల సమసయూలను అడిగి తెలుసుకని మేనిఫెస్తటీ కరపత్రాలను ప్రజలకు 
పంచుతూ, పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమానిని నిరవాహించారు. ఈ సందర్ంగా త్ళలాపాక 
శంకరయయూ మాటాలాడుతూ, రాష్ట్రం సుభిక్ంగా ఉండ్లంట్, బడుగు బలహీన వరా్గల 
సమసయూలు తీరాలంట్ జనసేన తోనే మారు్ స్ధయూమవుతుందనానిరు. 2024 ఎనినికలోలా 
పవన్ కళ్యూణ్ ను ముఖయూమంత్రిగా చసుకోవాలని ప్రజలకు ఆయన విజ్ఞప్ చశారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు జనసేన వీర మహిళలు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

నాగబాబుతో సాకే మురళీకృష్ణ మరా్యదపూర్వక భేటీ
శతఘ్ని న్యూస్: సంగనమల: అనంతపురం జిల్లా పరయూటనకు వచిచున కణిదెల నాగబాబు 
ను సంగనమల నియోజకవర్గం నాయకులు స్కే మురళీకృషణు మరాయూదపూరవాకంగా 
కల్శారు. ఈ భేటీలో సంగనమల నియోజకవర్గం ప్రజల సమసయూలపై మరియు 
ఎసీసి,ఎసీటీ,బీసీ మైనార్టీ సమసయూలపై రిటైర్డి మైనార్టీ ఉద్యూగులు, ఎసీసి సంఘాల లీడరలాతో 
కల్స సంగనమల నియోజకవర్గం సంట్ మంట్ గురించి వివరిస్్ జనసేన పార్టీ అభయూరిథా 
ఈ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చస గెల్సే్ ముఖయూమంత్రిగా మన అధినేత కణిదెల పవన్ 
కళ్యూణ్ గారిని చూస్్ము అని అల్గ్ అధికారంలోకి రావాలంట్ ఏ పార్టీతో పతు్ వునని 
జనసేన పార్టీకి టికెట్ ఇవావాలని కణిదెల నాగబాబుకు స్కే మురళీకృషణు వివరించారు.

కణిదెల నాగబాబుని మరా్యదపూర్వకంగా కలసిన 
చినానూ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్:   ఆత్మకూరు: జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
పోల్టికల్ ఏపైర్సి కమిటీ సభ్యూలు కణిదెల 
నాగబాబుని జనసేన చినాని మరాయూదపూరవాకంగా 
కల్శారు. ఈ సందర్ంగా కణిదెల నాగబాబు 
ను శాలువతో సత్కరించడం జరిగింది. ఈ 
సందర్ంగా ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ సమసయూలపై 
నాగబాబుకు తెల్యజేయడంతో పాట్ జనసేన 
పార్టీ ఆవిరా్వం నుంచి మర్రిపాడు మండలంలో 

చసు్నని కారయూక్రమాల గురించి వివరించడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా జనసేన స్తషల్ 
మీడియాలో చినాని జనసేన చసు్నని సేవలు గురించి తెలుసుకోని అభినందించారు.

నాగబాబుతో కాశెటి్ట సంజీవరాయుడు భేటీ
శతఘ్ని న్యూస్:  అనంతపురం జిల్లా పరయూటనకు వచిచున 
జనసేన పార్టీ రాజకీయవయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు కనిదల 
నాగబాబును అనంతపురం జిల్లా కారయూదరిశి సంజీవ రాయుడు 
కల్స జిల్లా వాయూప్ంగా క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ పరిసథాతులను తెల్పారు. 
వైకాపాఅవలంబిసు్నని ప్రజా వయూతిర్క చరయూలపై పోరాటాలు 
చసు్నానిమనానిరు. జగననని కాలన్లో పేదలకు సంతింటి కల 
సహకారం కావడం లేదని నాగబాబుకు తెల్పారు. స్దరంగా 

విషయానిని విని భవిషయూతు్ జనసేన పార్టీదేనని మరింత పార్టీ కోసం కషటీపడి పనిచయాలని 
నాగబాబు కాశెటిటీ సంజీవ రాయుడుకి స్చించారు.

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


మంగళవారం, 24 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

బిక్కవోలు కాలవ బలలాగట్టను సందర్్శంచిన 
పంతం నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ ర్రల్ మండలం, ర్పూరు గ్రామం నుండి చీడిగా, ఇంద్రపాలం, 
కవ్వారు మొదలగు గ్రామాల రైతులకు, వయూవస్య కూలీల రాకపోకలకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా 
ఉండే ర్పూరు (ఐ ల్యూండ్ )బిక్కవోలు డ్రైన్ గా పలవబడే కాలవ బలలాగట్టీ 2019 లో పాడై పోయి 
ఉంది.. దీనివలలా రైతులు, వయూవస్య కూలీలు, తదితరులు చాల్ ఇబ్ంది పడుతునానిరని స్థానికులు 
ఎన్ని స్రులా స్థానిక ఎమ్మలేయూ కి విననివించినా ఎట్వంటి ఉపయోగం లేదు, పటిటీంచుకోలేదు… 
ఇదే విషయానిని ర్పూరు గ్రామంలో పరయూటించిన జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు, కాకినాడ ర్రల్ 
ఇంచార్జు పంతం నానాజీకి స్థానిక జనసేన నాయకులు తెల్యచస్రు.. వంటనే ఆ ప్రదేశానిని 

సందరిశించి తదేకం ఫండేషన్ వారి సహకారంతో పని అయ్యూల్ నా వంతు సహకారం చస్్నని తెల్పారు.

ఓటమి భయంతోనే అంబటి అరెసు్టలకు పాల్పడుత్నానూడు: గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు: మంత్రి అంబటి రాంబాబు అక్రమాలు.. అరాచకాలపై యుద్ం చసు్ననిందుకే 
అరసుటీలు చసు్నానిరని.. దీని తగిన మూలయూం చెల్లాంచుకోక తప్దని జిల్లా అధయూక్షుడు గాదె వంకట్శవారరావు 
హెచచురించారు.. అచచుం పేట మండల పరయూటనలో భాగంగా సతె్నపల్లానియోజకవర్గ జనసేన కారాయూలయానికి 
వచిచున గాదె వంకట్శవారరావును అక్రమంగా అరస్టీ చస పటటీణ పోలీస్ సేటీషన్ కు తరల్ంచారు. మంత్రి రాంబాబు 
నాపై వయూ్వకి్గతంగా కక్ పంచుకుని ననుని భయపటాటీలని చూసు్నానిరని, మీల్ంటి ఉడత ఊపులకు బయపడేధీ 
లేదని.. సతె్నపల్లా నియోజకవర్గంలో అనేక అక్రమాలకు కేంద్రబిందువుగా అంబటి రాంబాబు ఉనానిరని.. 
అక్రమాలపై జనసేన పార్టీ పోరాడుతుంట్ అంబటి గుండలోలా వణుకు పుడుతుందని, అందుకే కావాలని ననుని అరస్టీ 
చయాలన్ పోలీసులపై ఒతి్డి తెసు్ననిదని గాదె అనానిరు.. సతె్నపల్లాలో గంగమ్మ దంపతులకు జరిగిన అనాయూయానిని 
.. నిషేదంలో ఉనని లకీ్కడ్రా పేరిట కోటలా ర్పాయలు వసులు చసన విషయంలో జనసేన పోరాడుతుననిందుకే 
అంబటి రాంబాబు అరసుటీలకు తెగబడుతుననిడని గాదె అనానిరు. అరసుటీలతో ప్రజాపోరాటాలను ఆపలేవని 

రానునని ఎనినికలోలా సతె్నపల్లా ప్రజాన్కం నినుని తరిమికటటీడ్నికి సదదే్ంగా ఉనానిరని.. న్ల్ంటి బడ్ చర్ లను ఎదురో్కడ్నికి జనసేన సదడింగా ఉందనానిరు.. అంబటి రాంబాబుకి 
ఏమాత్రం దము్మ దైరయూం ఉనాని బహిరంగ చరచుకు రావాలని … గాదె సవాల్ విసరారు.

కణిదెల నాగబాబుతో రామ శ్రీనివాస్ 
మరా్యదపూర్వక భేటీ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట: అనంతపురం 
జిల్లా పరయూటనకు వచిచున జనసేన 
పఏస సభ్యూలు కణిదెల నాగబాబు ను 
రామ శ్రీనివాస్ మరాయూద పూరవాకంగా 
కల్స రాజంపేట నియోజకవర్గ పార్టీ 
గురించి, మరియు ఉమ్మడి కడప జిల్లాలో 
రైత్ంగం ఎదుర్కంట్నని సమసయూల 
గురించి తెల్యజేయడం జరిగింది. అనిని 
విషయాలను పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారి దృషటీకి తీసుకెళత్నని.. ఇదే విధంగా 
పార్టీ బలోపేత్నికి, ప్రజాసమసయూలపై, 
రైత్ంగం తరపున పోరాటం చెయయూమని 

నాగబాబు స్చించడం జరిగిందని రామ శ్రీనివాస్ తెల్పారు.

వాసు శివప్రసాద్ కుటంబానినూ పరామర్్శంచిన 
గరాభాన సతితిబాబు, కూరంగి నాగేశ్వరరావు

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకండ మండలం, 
రామభద్ర పేట గ్రామానికి చెందిన 
క్రియాశీలక కారయూకర్ వాసు శివ ప్రస్ద్ 
కుట్ంబానిని పాలకండ నియోజకవర్గం 
జనసేన నాయకులు గరా్న సతి్బాబు 
మరియు కూరంగి నాగ్శవారరావు 
పరామరిశించడం జరిగింది. తీవ్ర 
దిగ్రా్్రంతికి లోనైన ఆ కుట్ంబానిని 
గరా్న సతి్బాబు ఓదారాచురు. మరియు 

స్థానిక పటిలా గ్రామ జనసైనికులు, గరా్న సతి్బాబు చతుల మీదుగా ఆ కుట్ంబానికి 
ఆరిథాక సహాయం చయడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలాడుతూ.. అనిని 
విధాల ఆ కుట్ంబానిని ఆదుకుంటామని హామీ ఇచాచురు. ఈ విషయానిని జనసేన 
అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి దృషటీకి తీసుకుని వళ్్మని గరా్న సతి్బాబు అనానిరు. ఆ 
కుట్ంబానికి జనసేన పార్టీ అండగా ఉంట్ందని హామీ ఇచాచురు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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దళిత్ల ఆశాజ్్యతి పవన్ కళ్్యణ్: నేరేళ్ళ సురేష్
దళితుల గండెల్లో పవన్ కళ్యూణ్ కు ప్రత్యూక స్థానం
అణగారిన వర్గ ప్రజల జీవన ప్రమాణాలపై పవన్ కళ్యూణ్ కు పూరితి అవగాహన
రాజ్యూధికారానికి దూరంగా ఉనని వరా్గలకు జనసేన ప్రాధానయూం
యస్్స, ఎస్టీ ఆత్మీయ సదస్్సకి ముఖయూఅతిథిగా విచ్చేస్న నేరేళ్ళ స్రేష్
శతఘ్ని న్యూస్: దశాబాదేల కాలంగా దళ్తులను ఓట్ బాయూంకుగానే చూస్్ అధికారంలోకి 
రాగానే దళ్తుల అభ్యూననితిని అనిని రాజకీయ పార్టీలు గాల్కదిలేస్యని ఇట్వంటి 
పరిసథాతులోలా దళ్తులకు భవిషయూత్ ఆశాజ్యూతిగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కనిపసు్నానిరని 
జనసేన పార్టీ గుంటూరు అర్న్ అధయూక్షుడు నేర్ళ్ళ సుర్ష్ అనానిరు. స్తమవారం 14వ 
డివిజన్ లోని నలలాచెరువు సుగాల్ కాలన్లో జరిగిన యససి, ఎసీటీ ఆతీ్మయ సదసుసికి ఆయన 

ముఖయూఅతిథిగా విచచుస ప్రసంగించారు. ఈ కారయూక్రమానికి జిల్లా అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి అధయూక్త వహించారు. నేర్ళ్ళ సుర్ష్ తన ప్రసంగానిని కనస్గిస్్ దళ్తులోలా, నిమనికుల్లోలా 
ఉనని అమాయకత్వానిని, అవగాహనారాహిత్యూనిని ఆసరాగా చసుకని నాయకులు ఇంతకాలం మోసం చస్రని దుయయూబటాటీరు. దళ్తుల సమగ్రాభివృది్కి ఎన్నిఏళులాగా అమలవుతునని 
27 పధకాలను వైసీపీ ప్రభ్తవాం అధికారంలోకి రాగానే తీసేస దళ్తుల జీవిత్లతో చెలగాటమాడుతుందని ఆవేదన వయూక్ం చశారు. రాష్ట్ర కారి్మకుల సంఘం నేత స్తమి శంకరరావు 
మాటాలాడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ ఎపు్డైత్ తనని త్ను దళ్త బిడడిగా ప్రకటించుకునానిరో అప్టినుంచి దళ్తులు తమ గుండలో పవన్ కళ్యూణ్ కు ప్రత్యూక స్థానానిని ఇచాచురనానిరు. రాష్ట్రంలోని 
అణగారిన వర్గ ప్రజల జీవనవిధానంపై పవన్ కళ్యూణ్ కు సమగ్ర అవగాహన ఉందనానిరు. ఎపు్డైత్ దళ్తులకు అందాల్సిన పథకాలు, సబ్ పాలాన్ వంటి వాటిపై నిపుణులతో జనసేన 
ప్రత్యూక చరాచు కారయూక్రమం పటిటీంద్ అప్టినుంచి ప్రభ్తవాంలో చలనం వచిచుందనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ వంట్ త్మంత్ నడుస్్మని పాల్్గనని దళ్తులతో ప్రమాణం చయించారు. 
అనంతరం 14 వ డివిజన్ అధయూక్షుడుగా జటావత్ పవన్ నాయక్ ను ఎనునికునానిరు. కారయూక్రమంలో రల్లా రాష్ట్ర యువ నాయకులు స్తమి ఉదయ్ కుమార్, రాములు నాయక్, డివిజన్ 
అధయూక్షులు సయయూద్ షరుఫూదిదేన్, చెననిం శ్రీకాంత్, వడడి సుబా్రావు, బాలు, దాసరి రాము, పుల్గడడి గోప తదితరులు పాల్్గనానిరు.

విశాఖ ఉకు్క ప్రైవేటీకరణను నిరసిస్తి… 
ర్లే నిరాహార దీక్షలు

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలలా సబ్ కలకటీర్ కారాయూలయము ఆవరణలో విశాఖ ఉకు్కపరిశ్రమ 
ప్రైవేటీకరణకు జగన్్మహన్ రడిడి ప్రబుతవాం లోపాయికారికంగా సపోరుటీ చస అమే్మసు్నని 
కారణంగా.. దానిని నిరసస్్ జనసేన, సీపీఐ, ఏఐటీసీ యు, టీడీపీ రాజకీయ పార్టీల 
ఆధవారయూంలో రిలే నిరాహార దీక్ చపటాటీరు.. ఈ దీక్లో జనసేన ఉమ్మడి చితూ్ర్ జిల్లా ప్రధాన 
కారయూదరిశి శివరాం, చనేత విభాగం ప్రధాన కారయూదరిశి అడపా సుర్ంద్ర, ఐ.టి వింగ్ జగదీశ్, 
వీరమహిళలు రదదేమ్మ మరియ సీపీఐ, ఏఐటీసీ యు, టీడీపీ నాయకులు పాల్్గనానిరు.

సమరానికి సై అంటననూ వారాహి: పితాని
శతఘ్ని న్యూస్:  ముమి్మడివరం 
నియోజకవర్గం: జనసేనాని పవన్ 
కళ్యూణ్ ప్రచార రథం వారాహి 
సమరానికి సై అంట్ంది. 
మంగళవారం కండగట్టీ 
అంజనని సనినిధానంలో ప్రత్యూక 
పూజలు అనంతరం తన మొదటి 
ప్రస్థానానిని వారాహి పవన్ కళ్యూణ్ 
ప్రారంభించనునానిరని జనసేన 
పార్టీ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు, 
ముమి్మడివరం నియోజకవర్గ పార్టీ 
ఇంచార్జు పత్ని బాలకృషణు తెల్పారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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కా్వర్ గోత్లు నుండి ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడండి.. జనసేన వినతిపత్ం
శతఘ్ని న్యూస్: పందురి్ నియోజకవర్గం, 88 వార్డి, నరవ గ్రామంలో గల కావార్ గోతులు ప్రమాదకరంగా తయారయియూ 
ఎట్వంటి హెచచురిక బోరుడి లేకపోవడం వలన ప్రజలు మరణిసు్నానిరని కావున వంటనే ప్రజలకు ప్రమాదకరమైన ప్రదేశం 
అనే హెచచురించల్గా బోరుడిలు ఏరా్ట్ చయాలని పందురి్ మండల తహసల్దేర్ ఆనంద్ ను కల్స జనసేన పార్టీ స్థానిక 
నాయకులు శ్రీకాంత్ వినత పత్రం ఇవవాడం జరిగింది. సమసయూను వివరిస్్ గత కనిని సంవతసిరాలు క్రితం ఇష్టీనుస్రంగా 
నరవ కండ ప్రాంతంలో కావార్ తవవాడం వలన లోతైన గోతులు ఏర్డి, గోతులోలా న్రు చరి ఇపు్డు చాల్ ప్రమాదకరమైన 
సథాతిలో ఏర్డ్డియని, నాలుగు రోజుల క్రితం యువకుడు ఈతకని దిగి మరణించడం జరిగిందని, గతంలో కూడ్ ఇదే 
విధంగా ఆ ప్రదేశంలో ఒక వయూకి్ మరణించడం జరిగిందని కావున దయచస ప్రజలకు తెల్సేల్గా హెచచురిక బోరుడిలు 
ఏరా్ట్ చయాలని, రాత్రి సమయంలో అక్రమంగా ఎట్వంటి అనుమతులు లేకుండ్ కావార్లు జరపడం వలన ఆ ప్రదేశం 
భవిషయూతు్లో ఎట్వంటి అభివృది్కి ఉపయోగపరం కాకుండ్ ఉంటాయి దీనివలలా ప్రభ్త్వానికి ఆస్ నషటీం మరియు గ్రామ 
అభివృది్కి ఆ ప్రదేశం నిరుపయోగంగా మారుతుందని కావున వంటనే ఇట్వంటి కావార్లు జరుపుకుండ్ ఉండడం కోసం 
వీలైనంతవరకు కంచి ఏరా్ట్ చయవలసన అవసరం ఉందని, మండల ప్రభ్తవా అధికారులు ఆ ప్రదేశానికి వచిచు రగుయూలరా్గ 
మోనిటరింగ్ చసనటలాయిత్ అక్రమదారుల ఆగడ్లు అరికటటీ వేయవచుచు తప్కుండ్ మీరు నరవ గ్రామం పై ప్రత్యూకమైన 
దృషటీ వహించమని కోరడం జరిగింది, త్సల్దేర్ వివరణ ఇస్్ రోజు రోజుకి మీయొక్క గ్రామంలో అక్రమ దారుల ఆగడ్లు 
ఎకు్కవవుతునానియని, మీ యొక్క గ్రామ సమసయూలపై ప్రత్యూకమైన దృషటీ పడత్నని, అక్రమాలు జరిపన వయూకు్లు మీ 
గ్రామసు్లవడం వలన మేము పట్టీకోవడ్నికి కంత టైం పడుతుంది అని, మీ గ్రామ ప్రజలు సహాయ సహకారాలు అందిసే్ 
అక్రమ దారులను తవారగా పట్టీకని శిక్ంచవచచుని, తవారలోనే మీ గ్రామానిని సందరిశిస్్రని బదులు ఇవవాడం జరిగింది.

ఇచాచుపురం జనసేన ఆధ్వర్యంలో సుభాష్ చంద్రబోస్ కు ఘన నివాళులు
శతఘ్ని న్యూస్: ఇచాచుపురం: నేత్జీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి సందర్ంగా ఇచాచుపురం మండలం, తులసగం 
పంచాయతీ ఇనేనిసుపేట గ్రామంలో ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేస నివాళులు అరి్ంచిన జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
జాయింట్ సక్రటర్ తిప్న దురోయూధన రడిడి మరియు దుంగు భాస్కర్ రడిడి, గ్రామ జనసైనికులు, గ్రామ పదదేలు. నేత్జీ సుభాష్ 
చంద్రబోస్ జయంతి సందర్ంగా జనసేన రాష్ట్ర జాయింట్ సక్రటర్ తిప్న దురోయూధన రడిడి మాటాలాడుతూ “1879లో 
జనవరి 23న ఒడిశాలోని కటక్ లో నేత్జీగా గురి్ంపు పందిన సుభాష్ చంద్రబోస్ జని్మంచారు. చిననితనం నుంచి 
విదయూలో రాణించాడు. రామకృషణు పరమహసం, స్వామి వివేకానందుడి మార్గంలో పయనించి సనాయూసం తీసుకోడ్నికి 
తీరా్మనించాడు. వారు ఉపదేశించిన దేశాభిమానంతో ముందుకు స్గాడు. జాతీయ కాంగ్రెస్ లో చరి దేశ స్వాతంత్ర 
పోరాటంలో పాలు పంచుకునానిడు. బ్రిటిష్   వారిని తరిమికటటీడ్నికి ప్రపంచ వాయూప్ంగా ఉనని ఇంగాలాండ్   వయూతిర్కులను 
కలస ఒక ఐకయూకారాయూచరణ కారయూక్రమానికి ప్రయతనిం చస్డు. ఆజాద్ హింద్ ఫజ్  సంసథాను స్థాపంచి ఆర్్మని ఏరా్ట్ 

చస్డు. స్వాతంత్ర పోరాట సమయంలో బ్రిటీష్   కు వయూతిర్ఖంగా జైళుకు వళ్లాన బోస్ , 1936 లో దేశ బహిష్కరణకు కూడ్ గురయాయూడు. 1945లో ఆగ స్టీ 18న తైపీలో జ రిగిన విమాన 
ప్రమాదంలో అన్హయూ ర్తిలో సుభాష్ చంద్రబోస్ మ ర ణించినట్లా భావిసు్నానిరు. నేత్జి అదృశయూం పై నేటికీ వివాదం కన స్గుతూనే ఉంది.” అని గురు్చశారు. నేత్జీ సుభాష్ 
చంద్రబోస్ జయంతి సందర్ంగా ఆయన అసథాకలను రంకోజీ నుండీ మన దేశం ఎర్ కోటకు తీసుకురావాలనే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆకాంక్ తవారలో స్కారం కావాలని మనస్ఫూరి్గా 
కోరుకుంట్నానిమని దురోయూధన రడిడి అనానిరు.

నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ కు 
కూకట్ పలిలా జనసేన ఘన నివాళి

శతఘ్ని న్యూస్: కూకట్ పల్లా: బ్రిటిష్ 
స్మ్రాజాయూనిని గడగడల్డించిన ధీరుడు 
సవాతంత్ర సమరయోధుడు నేత్జీ సుభాష్ 
చంద్రబోస్ జయంతి సందర్ంగా 
కూకట్ పల్లా నియోజకవర్గంలో 
స్తమవారం బాల్జీ నగర్ కాలన్లో 
జనసేన నాయకులు తుమ్మల మోహన్ 
కుమార్, భాగయూలక్ష్మి ఆధవారయూంలో సుభాష్ 
చంద్రబోస్ కు పూలమాలలు వేస ఘన 
నివాళులు అరి్ంచడం జరిగింది. ఈ 

కారయూక్రమంలో చరణ్, ప్రకాష్, అంజల్, రాజయూలక్ష్మి మరియు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ కు ఘన నివాళులు
శతఘ్ని న్యూస్: పారవాతీపురం మనయూం జిల్లా, పాలకండ నియోజక వర్గం, వీరఘటటీం 
మండలం కెంధ్ంలో సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి కారయూక్రమం ఘనంగా నిరవాహించారు. 
ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూతవాం వాలంటీర్ మతసి పుండర్కం 
మాటాలాడుతూ స్వాంతంత్రయూ్ర స మ ర సేనాని సుభాష్ చంద్రబోస్ మన భారతదేశానికి 
స్వాతంత్రయూం రావాలంట్ కేవలం అహింస మార్గం ఒక్కట్ కాదని, ఆంగ్లాయుల పాలన 
నుండి మనకు విముకి్ కావాలంట్ మనం కూడ్ స్యుధ పోరాటం చయాల్సిన 
అవసరం ఎంతైనా ఉందని నమి్మన వయూకి్ నేత్జీ సుభాష్ చంద్రబోస్. భారత పౌరుడిగా, 
మన ఉజవాలమైన మరియు సవాతంత్ర భవిషయూతు్ కోసం సుభాష్ చంద్రబోస్ అందించిన 
సహకారానిని మనం ఎప్టికీ మరచిపోలేము. ప్రసు్త కాలంలో, మనం ఎపు్డూ కలలు 
కనే దేశానిని సృషటీంచడ్నికి అదే దేశభకి్ మరియు ధైరాయూనిని నింపగల సుభాష్ చంద్రబోస్ 
లక్ష్య స్ధనకు కృష చసు్నని నాయకుడు జనసేనాని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు. సేవాచాఛా 
భారతదేశం, ఆజాద్ హింద్ ఆలోచనకు, తన తీవ్రమైన నిబద్తను నెరవేరచుడ్నికి నేత్జీ 
తీసుకునని స్హస్తపేతమైన నిరణుయాలు ఆయనను జాతీయ చిహనింగా మారాచుయి. 
ఆయన ఆదరాశిలు, త్యూగం ప్రతి భారతీయుడికి ఎప్టికీ స్ఫూరి్నిసు్ంది. భారతదేశ 
శకి్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్న ఘనత నేత్జీదే. నేత్జీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి 
సందర్ంగా జనసేన పార్టీ తరుపున ఆ మహన్యునికి ఘన నివాళులు అరి్ంచారు 
జనసైనికులు. ఈ కారయూక్రమంలో చింత గోవర్న్ నాయుడు, తుముల గోవింద, కర్ణున 
పవన్ స్యి, వాన కైల్ష్, మంతిని వాయూగ్రీస్, ఇప్ల్ దినేష్, కంట్ రాంబాబు, వాన 
మహేష్, ముంజేటి జగదీష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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