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వారాహి అంటే దుష్టు లను శిక్ంచేది అని అర్ం
* తెలుగు రాష్ట్రాల బంగారు భవిష్యత్తు కోసం జనసేన పోరాటం
* కండగట్టులో వారాహి వాహనం నంచి జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్
* కండగట్టు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ప్రత్్యక పూజలు
శతఘ్ని న్్యస్: వారాహి అంటే దుష్టులన శిక్ంచి, శిష్టులన రక్ంచేది అని అర్ం అని జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు తెలిపారు. అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఉండాలని ప్రచార రథానికి వారాహి అని పేరు పెట్టునట్లు వెలలుడంచారు. మంగళవారం 
కండగట్టు శ్రీ ఆంజనేయస్వామి సనినిధిలో వారాహి వాహనానికి ప్రత్్యక పూజలు అనంతరం వాహనంపై నంచి మాట్లుడారు. ఈ 
సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాట్లుడుతూ “కండగట్టు అంజనని నాకు పునర్జన్మనిచాచారు. 2009 ఎనినికల ప్రచారంలో 
పాల్గొననిపుపుడు హై వోల్టుజ్ విదు్యత్  తీగలు తగిలి ప్రమాదం జరిగింది. కానీ ననని అంజనని, ఈ నేల తలిలు కాపాడారు. అందుకే ఏ 
ముఖ్య కార్యక్రమం ప్రారంభంచినా కండగట్టు ఆలయంలో పూజలు చేసిన తరావాత్ ప్రారంభస్తున. ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి 
రండు ముఖాలతో భకుతులకు దర్శనమిస్తురు. నరసింహ స్వామిగా, ఆంజనేయస్వామిగా కనిపంచడం ఇక్కడ ప్రత్్యకం. జనసేన 
పార్టు స్మాన్యడ కోసం పని చేసే పార్టు. తెలుగు రాష్ట్రాల బంగారు భవిష్యత్తు కోసం జనసేన పోరాడుత్ంద”ని అనానిరు.
* వారాహి సంకలపుసిది్రస్తు
విజయాల వారాహి వైభవంగా సిద్ం అయ్యంది. దుష్టులన శిక్ంచే దురాగొదేవి అంశ వారాహి మాత పేరుతో జనసేన ప్రచార 
రథం పరుగులు తీసేందుకుగాన సంప్రదాయబద్మైన పూజలు నిరవాహించారు. విజయ తీరాల వైపు ప్రయాణంచేందుకు 
దూస్కువసతుంది. ఎలలువేళలా అభయమిచేచా శ్రీ ఆంజనేయస్వామి ఆశీరావాదంతో జనసేన ఎనినికల ప్రచార రథం వారాహికి 
జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి సమక్ంలో శాస్రోకతుంగా పూజలు చేసి, శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు కండగట్టు శ్రీ 
ఆంజనేయ స్వామి సనినిధిలో తొలి ప్రసంగం చేసి, వాహనానిని లాంఛనంగా మంగళవారం ప్రారంభంచారు. వారాహి వాహనం 
కండగట్టు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి సనినిధిలో ప్రారంభంచేందుకు జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు రోడుడు మారగొం 
దావారా మంగళవారం ఉదయం హైదరాబాద్ నంచి సిదిదిపేట, కర్ంనగర్ మీదుగా కండగట్టు చేరుకునానిరు. జనసేన అధ్యక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి కండగట్టు ఆలయ అధికారులు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు.ఆలయంలోకి వెళ్లు శ్రీ ఆంజనేయ 
స్వామి వారికి సభకితుకంగా అరచానలు చేశారు. మంగళవారం కావడంతో శ్రీ ఆంజనేయ స్వామికి ప్రీతి పాత్రమైన తమలపాకుల 
పూజ ఆలయ అరచాకులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారితో చేయంచారు. స్వామివారికి పూలు, పళ్ళు సమరిపుంచిన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
చాలాసేపు ఆలయ ఆవరణలో గడపారు. సంప్రదాయ వస్త్రధారణ, నదుట సింధూరం ధరించి పూరితు భకితుప్రపత్తులతో పూజలోలు 
పాల్గొనానిరు.
* విజయోస్తు
స్వామివారి దర్శన అనంతరం పార్టు ప్రచార రథం వారాహికి వేద పండత్ల మంత్రోచాఛారణల మధ్య శాస్రోకతుంగా ప్రత్్యక పూజలు జరిపారు. జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
సమక్ంలో వాహన ప్రారంభ పూజలు జరిపన వేద పండత్లు వారాహి వాహనానికి శుభం కలిగేలా గుమ్మడకాయ కట్టు హారతి అందించారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారితో 
పండత్లు సంకలపు సిదిది చేయంచారు. తిరుగుల్కుండా విజయానిని మోస్కు వస్తుందని అభలషంచారు. అనంతరం వారాహి పరిశీలించిన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పవనస్త్డు శ్రీ 
ఆంజనేయ స్వామి స్క్గా ఆలయం ముందే మొదట్ ప్రసంగం చేసి, లాంఛనంగా వారాహి ప్రారంభంచారు. కండగట్టు పర్యటనకు వచిచాన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి తెలంగాణ ప్రాంత 
జన సైనికుల నంచి అపురూప స్వాగతం లభంచింది. అడుగడుగునా ఘనంగా స్వాగతం పలికిన జనసైనికులు, గజ మాలలు వేసి అభమానం చాట్కునానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టు 
నాయకులు శ్రీ నేమూరి శంకర్ గౌడ్, శ్రీ బి. మహందర్ రడడు, శ్రీ రామ్ తాళ్లురి, శ్రీ రాధారం రాజలింగం, శ్రీ తంగెళళు ఉదయ్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

అనుష్టుప్ యాత్రా ఫల సిద్ధిరస్తు
* ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి క్షేత్రంలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ అనష్టుప్ యాత్ర ప్రారంభం
లోక రక్ణ... ధర్మ పరిరక్ణ కోసం దుషటు సంహారం చేసే శ్రీ నారసింహ స్వామి వారి అనగ్రహం కోసం జనసేన 
పార్టు అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు చేపట్టున 32 నారసింహ క్షేత్రాల సందర్శన యాత్ర అయన అనష్టుప్ 
నారసింహ యాత్రన గోదావరి తీరాన ఉనని ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి క్షేత్రంలో మంగళవారం 
స్యంత్రం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ప్రారంభంచారు. ఆలయ సందర్శన 
సమయంలో సంప్రదాయ వస్్రోలు ధరించి, కాష్టయం కండువా 
మెడలో వేస్కుని స్వామి వారి దర్శనం కోసం వెళ్లురు. ఆలయ 
అధికారులు ఆయనకు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. మొదట శ్రీ లక్ష్మి 
నరసింహ స్వామి ఆలయ ధవాజ స్ంభం వదది మొకి్క శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు ఆలయ ప్రవేశం చేశారు. అనంతరం ఆలయంలో పండత్ల 
సమక్ంలో ప్రత్్యక పూజలు జరిపారు. సంకలపుం చెపుపుకనానిరు. 

అనష్టుప్ నారసింహ యాత్రలో భాగంగా రండు తెలుగు రాష్ట్రాలోలునే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాలోలు మిగిలిన 31 నారసింహ క్షేత్రాలన తవారలోనే 
సందరి్శంచే శకితు భగవంత్డు కలగజేయాలని వేడుకునానిరు. తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు స్భక్ంగా ఉండాలని ప్రారి్ంచారు.
* ప్రసిద్ క్షేత్రంలో విశేష పూజలు
యోగాసీనడైన శ్రీ లక్ష్మిసమేత నృసింహ స్వామి స్యయంభూ స్లగ్రామం విగ్రహంలో పదా్మసనడై కోర మీస్లతో ప్రసనని వదనంతో ధర్మపురి 
క్షేత్రంలో భకుతులన అనగ్రహిస్తురు. ఇక్కడే వునని మరో ఆలయంలో ఉగ్ర రూపుడైన మరో నృసింహస్వామి వారి విగ్రహం ఉంది. ఇక్కడ 
శ్రీ రామచంద్రుడే సవాయంగా ప్రతిష్ఠంచినట్టు స్ల పురాణం కలిగిన శ్రీ రామలింగేశవార ఆలయం కూడా ఉంది. అనష్టుప్ యాత్ర ప్రారంభ 
సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు క్షేత్రంలోని మిగిలిన ఆలయాలన సందరి్శంచారు. ఈ సందర్ంగా వేద పండత్లు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారికి ఆశీరవాచనం చేసి స్వామి వారి ప్రస్దాలన, చిత్రపట్లన అందించారు.

ఇంద్రకీలాద్రిపై వారాహికి 
పవన్ కళ్యాణ్ పూజలు

శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్టు ఎనినికల ప్రచార రథం వారాహి వాహనానికి బుధవారం ఉదయం 8 గంటలకు 
విజయవాడ శ్రీ కనక దురగొమ్మ ఆలయంలో పార్టు అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ప్రత్్యక పూజలు నిరవాహిస్తురు. 
ముందుగా శ్రీ కనక దురగొమ్మన దరి్శంచుకుంట్రు. అమ్మవారిని అరిచాంచిన అనంతరం సనినిధానంలో వారాహి 
వాహనానికి శాస్రోకతుంగా పూజలు జరిపస్తురు. మంగళవారం ఉదయం ఉమ్మడ కర్ంనగర్ జిలాలులోని కండగట్టు శ్రీ 
ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో వారాహికి ప్రత్్యక పూజలు నిరవాహించిన విషయం తెలిసిందే. అనంతరం ధర్మపురి 

చేరుకుని శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారిని దరి్శంచుకునానిరు. నారసింహ అనష్టుప్ యాత్ర ప్రారంభంచి అక్కడ నంచి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు నేరుగా విజయవాడకు బయలుదేరారు.

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

తెలంగాణలో ఇప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా పోటీకి సిదధిం

•పొత్తుకు ఎవరైనా వసేతు సంతోషం... బీజేపీ వచిచానా ఓకే
•పొత్తు తెలంగాణ రాష్ట్ర క్షేమానికి సరైనదైత్నే ఆలోచిదాదిం
•జనసేన అభ్యరు్ల గెలుపు కోసం నియోజకవరాగొలోలు తిరుగుతా
•ఏపీలో నేన ఎదుర్కంట్నని నాయకులు మామూలోళ్లు కాదు
•సంత బాబాయనే చంపేస్కునే వాళ్లు
•ఏపీలో ప్రజాస్వామా్యనికి విలువ ల్దు
•తెలంగాణ కార్యనిరావాహకుల సమావేశంలో జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్

శతఘ్ని న్్యస్: తెలంగాణ అసంబీలులో జనసేన పార్టు సభ్్యలు ఉండాలి.. అందుకోసం పోరాటం చేదాదిమని పార్టు అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు సపుషటుం చేశారు. అవకాశానిని 
బట్టు ఏడు నంచి 14 అసంబీలు స్్నాలు, పరిమిత సంఖ్యలో లోక్ సభ స్్నాలోలు బరిలోకి దిగనననిట్టు ప్రకట్ంచారు. ఈ రోజు ఎనినికల ప్రకటన వచిచానా పోటీకి సిద్ంగా ఉండాలని 
సూచించారు. తెలంగాణ ప్రజలు మీరు ఎందుకు వచాచారు అని అడగిత్ భ్జం కాయడానికి వచాచామని చెపాపులని తెలిపారు. ఆ క్రమంలో ఎవరైనా పొత్తుకి వసేతు సంతోషమని.. 
అయత్ అది జనసేన భావజాలనికి, తెలంగాణ రాష్ట్ర క్షేమానికి సరైంది అనకుంటేనే ఆలోచిదాదిమనానిరు. ఎవరితో పొత్తు పెట్టుకునాని జీహెచ్ఎంసీ ఎనినికలాలు వదిల్యం అని చెపాపురు. 
మంగళవారం స్యంత్రం కండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో జనసేన ప్రచార రధం వారాహికి ప్రత్్యక పూజలు చేశారు. అనంతరం ఓ రిస్ర్టు లో పార్టు తెలంగాణ ప్రాంత 
కార్యనిరావాహకులతో సమావేశం అయా్యరు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాట్లుడుతూ “కండగట్టు ప్రాంతం నాకు పునర్జన్మనిచిచాన నేల. గతంలో రాజకీయ ప్రస్్నం 
ప్రారంభంచినపుపుడు ఒకాయన వచిచా మీకు ప్రాణ గండం ఉందని చెపాపురు. ఎనినికల ప్రచారంలో భాగంగా కండగట్టు ఆంజనేయస్వామిని దరి్శంచుకుని బయటకు వచిచా అభవాదం 
చేయడానికి వా్యన్ ఎకి్కత్ అక్కడ హైటెన్షన్ వైరులు తగిలి జుట్టు కాలిపోయంది. నాకింద ఉనని వారికి బలంగా ష్టక్ తగిలింది. నాకేమీ కాల్దు కానీ అరగంట వరకు ఏమీ తెలియల్దు. ఆ 
రోజు నంచి తెలంగాణ నాకు పునర్జన్మనిచిచాననేల అని నము్మతాన.
•తెలంగాణలోనే రాజకీయ ప్రస్్నం మొదలుపెట్టు
నా రాజకీయ ప్రస్్నం కూడా తెలంగాణ నేలలోనే మొదలు పెట్టున. భంరావ్ బాడలో దశాబాదిలుగా ఉంట్నని పేదల ఇళ్లు కూల్చాసినపుపుడు అపుపుడునని శ్రీ వైఎస్ రాజశేఖరరడడు 
ప్రభ్తావానిని కాసతు గట్టుగానే నిలదీశాన. అపుపుడు పరిసి్తిని బట్టు ఒక మాట ఎకు్కవ అని ఉండొచుచా. కూల్చాసిన ఆ బసీతుని చూసేతు సగట్ రాజకీయ నాయకతవాం మీద విస్గు కలిగింది. 
తరావాత అపుపుడునని నాయకులు కంత మంది నాతోపాట్ నాంపలిలు పోలీస్ సేటుషన్ కి వచాచారు. తరావాత ఏంట్ అని అడగిత్ వారంతా అయపోయంది ఇంట్కి వెళ్లుపోదామనానిరు. యువజన 
విభాగం బాధ్యతలు తీస్కునని మేము వారికి కేట్యంచిన ఇళలుకు వెళ్తు అపపుట్కే అక్కడ ఉనని వారితో గొడవలు. తలుపులు ల్ని మురుగుదొడలులో కుమారతున ఎలా కాపాడుకోవాలో 
తెలియని ఓ తలిలు వేదన కళ్లురా చూశాన. అధికారంలో ఉనని పార్టు వారికి భూమి కావాలంటే ఎక్కడైనా తీస్కోవచుచా. బడుగు బలహీన వరాగొల భూములు ఎందుకు లాకో్కవాలి అని 
ఆవేదన కలిగింది. అందుకే కంచెం గట్టుగా గళం విపపు నా వేదన తెలియచేశాన.
•తెలంగాణ పోరాటపట్మే నాకు సూఫూరితు
తెలంగాణకు రండేళ్లు ఆలస్యంగా సవాతంత్రం వచిచాంది. దేశమంతా కేరింతలు కడుత్ంటే అపపుట్లు తెలంగాణ చీకటలులో ఉంది. నాట్ నంచి ప్రత్్యక రాష్ట్ర స్ధన వరకు ప్రతి అడుగులో 
తెలంగాణ ప్రజలదే ముఖ్య భూమిక. పోరాట పట్మ ఉననివారు తెలంగాణ ప్రజలు. అలాంట్ పోరుగడడు మీద కతతు కతతు పార్టులు, ప్రభ్తావాలు వచాచాయ. నేన ఎవర్ని ఊరికే తిటటున. 
అపపుట్ యువజన విభాగం అధ్యక్షుడగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో మెరికలాలుంట్ యువతన, రతానిలాలుంట్ ఆడపడుచులిని చూశాన. వారంతా పోరాట పట్మ ఉనని వారు. ఇది నా నేల అనని 
భావన కలిగిన వారు. వందేమాతర శబదిం ప్రతిధవానించే నేల ఇది. ఈ నేలలో ఉనని పోరాటపట్మే నాకు సూఫూరితు.
•ఆడవులిని నరికేసేతు ఎక్కడకెళ్లు పోరాడాలి?
జనసేన తెలంగాణ నేలలో పుట్టున పార్టు. ఇక్కడ మూడు దశాబాదిలుగా రాజకీయాలు చేసిన వ్యకుతులు ఉనానిరు. పార్టులు ఉనానియ. వారికి ఏ పార్టుకి వెళ్లునా చోట్ దొరికేస్తుంది. నేన 
మాత్రం అటటుడుగు పొరలోలు ఉనని కోహిన్రలు కోసం వెత్కుత్నాని. అంతా పేరు ప్రఖా్యత్లునని నాయకులిని తీస్కుంట్రు. నేన కతతుతరం కోసం వెత్కుతా. పేరునని నాయకుల జోలికి 
వెళలుడం ల్దు. కతతు నాయకతవాం రావాలనని మాటకు బదుదిడనై ఉనానిన. మనకుననిది పరిమితమైన వనరులు. మొననినే తెలంగాణ వచిచాంది. కతతు ప్రభ్తవాం. ఇలాంట్ పరిసి్త్లోలు తెలుగు 
రాష్ట్రాలోలు ఇపుపుడునని పార్టులనినింట్లో ఉనని నాయకులంతా ఇతర పార్టుల నంచి వచిచాన వారే. జనసేనలో ఉనని ఎవరికి అనభవం ల్దు. అయత్ దేశం పటలు ప్రేమ. సమాజం పటలు 
బాధ్యత ఉనానియ. నడవాలి నడపంచాలనని ఆశయం ఉంది. ఇక్కడునని ఏ పార్టుకి బలమైన భావజాలం ల్దు. ప్రతి ఐదేళలుకు మారిపోయే భావజాలమే ఉంది. నేన ముందుగానే బలమైన 
భావజాలం రాస్కునాని. మనమంతా అడవులోలుకి పారిపోయ పోరాటం చేసేతు నా్యయం జరుగుత్ందనని ఆలోచన కలిగిన వాళలుం. ఉనని అడవులిని నరికేసి అక్రమ మైనింగ్ చేస్తుంటే, 
అడవులు అంతరించిపోత్ంటే ఏ అడవికి వెళ్లు పోరాటం చేయాలి. మనమంతా ప్రజాక్షేత్రంలో ఉండే పోరాడాలి. అది చాలా కషటుం అయనా నేన బలమైన సంకలపు సిది్తో ఉనానిన. 
ఒడదుడుకులునాని ఎక్కడకీ పారిపోన.
•నాయకతవాం వహించేందుకు ఎన్ని పర్క్లు ఎదురో్కవాలి
మారగొం మధ్యలో ఓ యువతి కానిసేటుబుల్ ఫిట్ నెస్ టెస్టు లో ఒక్కస్రిగా రూల్సు మారేచాశారు.. అపపుట్కపుపుడు మారేచాయడం వలలు సంసిద్త ల్క లక్ మంది యువత ఉద్్యగాలకు 
దూరమయా్యరు. దీని గురించి మాట్లుడమని అడగింది. చిననిపాట్ పోలీస్ ఉద్్యగానికే ఇనిని పర్క్లు పెడత్ నాయకతవాం వహించేందుకు ఎనిని పర్క్లు ఎదురో్కవాలి. నేన కాలం పెటేటు 
పర్క్లకు తట్టుకుని నిలబడాలనని ఉదేదిశంతోనే పార్టు స్్పంచిన నాడే 25 సంవతసురాల ప్రస్్నం అని చెపాపున. ఇనిని కోటలు మంది జీవితాలకి సంబంధించి బాధ్యత నిరవారితుంచాలంటే 
అనభవం కావాలి. నా వెనక ఉననివారంతా ఆశయానికి నిలబడే వ్యకుతులు. తెలంగాణలో పరిమితమైన స్్నాలోలు పోటీ చేసి ఏం సందేశం ఇవావాలనకుంట్నానిరని అడుగుత్నానిరు. 
మనమంతా పరిమితమైన ఆటే ఆడుదాం. పెదది స్్య ఆట ఆడాలంటే అంతకంటే ముందు చినని స్్యలో బలమైన పాత్ర పోషంచాలి. రాత్రికి రాత్రే ఎదగల్ము. మిగిలిన పార్టులోలు 
అనభవం ఉనని నాయకులంతా ఒక వేదిక ఏరాపుట్ చేస్కుని పోరాడుత్నానిరు. మనం అలా కాదు. సమాజానికి వేరే ఏద్ కావాలని కోరుకునే వాళలుం. మనమే వచేచా తరాలకు దికూసుచి 
అవుతాం. ననని నమి్మ ఇనానిళ్లు నాతో ఉనని ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తునానిన. తెలంగాణలో ఏడు నంచి 14 శాసనసభ స్్నాలు, పరిమిత సంఖ్యలో లోక్ సభకు పోటీ చేదాదిం. 
పొత్తుకు ఎవరైనా వసేతు సంతోషం. అది బీజేపీ అయనా సరే. జీహెచ్ఎంసీ ఎనినికలోలు నామినేషనలు ఉపసంహరించుకోమనడానికి కారణం ఉంది. ఉనని ప్రభ్తావానికి కము్మకాస్తునానిరనని 
అపప్రద స్ధీర్ఘ రాజకీయ ప్రస్్నంలో మనకి మంచిది కాదు. ఆ అపప్రద రాకూడదనే వదదినానిన. మనవాళ్లు బలంగా గెలుస్తురనని నమ్మకం ఉంటే పోటీ చేసే వాళలుం. నా మాట మీద 
గౌరవంతో ఉపసంహరించుకుననిందుకు ధన్యవాదాలు. ఓట్ చీలనివవాకపోవడం ముఖ్యం. అలా కాకుండా మన ఇగో కోసం ఆట ఆడడం త్లికే. అయత్ అలా రండుస్రులు మాత్రమే 
ఆడగలం. ప్రజలకు మేలు జరగాలి అంటే ముందుగా సమస్యలపై అవగాహన అవసరం. అవసరం అయత్ వీధి పోరాట్లు చేయాలి. భవిష్యత్తులో మన కార్యక్రమాలు మొదలు పెటేటు 
ముందు రాష్ట్రం కోసం బలిదానాలు ఇచిచాన అమరవీరులకు జోహారులు చెపపు పోరాట్లు చేయండ. ప్రజా క్షేత్రంలో ఓట్కు భయపడతారు. మనం పోటీ చేయని స్్నాలోలు కూడా జనసేన 
ప్రభావం చూపాలి. భవిష్యత్తులో ఎవరితో పొత్తు పెట్టుకునాని జీహెచ్ఎంసీ ఎనినికలాలు వదిల్యం. మనం పొలిట్కల్ పవర్ తీస్కుందాం. మనం స్్నాలు వదిల్సేతు మీరు మా నాయకులకు 
ఏం చేయగలరో చెపపుమని అడుగుదాం. ఎంత మందికి కారోపురేషనలు ఇస్తురు. ఎంత మందికి అవకాశాలు ఇస్తురని అడుగుదాం. మీ బలానిని వృధా చేయకూడదని భావిస్తునాని. ఈ స్రి 
పకడ్ందీగా వెళ్దిం.

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

ఆర్.ఆర్.ఆర్. గీతం ఆస్కార్ గెలవాలి
శతఘ్ని న్్యస్: ఆర్.ఆర్.ఆర్. చిత్రంలోని ‘నాట్.. నాట్...’ గీతం బెస్టు ఒరిజినల్ స్ంగ్ 
విభాగంలో ఆస్్కర్ పురస్్కరానికి నామినేట్ కావడం ఎంతో ఆనందానిని కలిగించిందని 
జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. మన తెలుగు పాట 
ఆస్్కర్ కోసం త్ది బరిలో పోటీపడటం అందరికీ గరవా కారణం. ఇంతట్ ప్రాచుర్యం 
పొందేలా గీతానిని సవారపరచిన శ్రీ ఎమ్.ఎమ్.కీరవాణ గారికి హృదయపూరవాక 
అభనందనలు. ‘నాట్.. నాట్...’ గీతం ఆస్్కర్ అవారుడు దకి్కంచుకోవాలని 
ఆకాంక్స్తునానిన. ఆస్్కర్ బరిలో మన చిత్రం నిలిచేలా చేసిన దర్శకుడు శ్రీ రాజమౌళ్, 
హీరోలు శ్రీ రాం చరణ్, శ్రీ ఎనీటుఆర్, నిరా్మత శ్రీ డ.వి.వి.దానయ్య, గీత రచయత శ్రీ 
చంద్రబోస్, గాయకులు శ్రీ రాహుల్ సిపలుగంజ్, శ్రీ కాలభైరవ, ఇతర స్ంకేతిక 
బృందానికి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ అభనందనలు తెలిపారు.

అనంత పరయాటనలో 
జనసేన పీఏసీ సభ్యాలు నాగబాబు

శతఘ్ని న్్యస్:  అనంతపురంలో కలెకటురేట్ నంచి చెరువుకటటు మీదుగా బుక్కరాయ 
సముద్రం వెళ్ళు దారి అధావాననింగా ఉనని నేపథ్యంలో జనసేన జిలాలు అధ్యక్షులు టీ.సీ. వరుణ్ 
నేతృతవాంలో నాగబాబు సవాయంగా పాల్గొని గుంతలు పూడుస్తురని తెలిసి అపపుట్కపుపుడు 
రోడుడు మరమ్మత్లు ప్రారంభంచారు. అనంతరం అని ఒక ప్రైవేట్ హోటలోలు ఏరాపుట్ 
చేసిన వీరమహిళ్ సమావేశంలో అదేవిధంగా కార్యకరతుల సమావేశంలో పాల్గొని రాష్ట్ర 
ప్రభ్తవాం చేస్తునని అరాచకాలు ప్రజల పడుత్నని ఇబ్ందు ముఖ్యంగా మహిళలు 
పడుత్నని ఇబ్ందులు, అదేవిధంగా రాబోయే ఎనినికలోలు అనిని కులాలన కలుపుకని 
జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్్యణ్ న ముఖ్యమంత్రి చేసే విధంగా ఏ విధంగా 
పనిచేయాలి. ఈ రాష్ట్రానిని ఈ రాక్స పాలన నండ ఎలా కాపాడాలి అనని విషయాల 
మీద దిశా నిరేదిశం, సూచనలు ఇవవాడం జరిగినది. అనంతరం కరా్ణటక చింతామణకి 
సంబంధించిన జనసేన కా్యలెండరలున ఆవిష్కరించిన నాగబాబు న గజమాలలతో 
ఉమ్మడచితూతురు జిలాలు జనసేన పార్టు ప్రధాన కార్యదరి్శ దారం అనిత సత్కరించారు. 
ఈ కార్యక్రమాలలో బాలాజీ ఉమేష్ ప్రసనని, ఆనంద జీవి గిడుడు, వైట్ ఫీల్డు చింతామణ 
చెందిన జనసేన నాయకులు, రాయలసీమ జిలాలుల వీరమహిళలు, జనసేన నాయకులు, 
కార్యకరతులు పాల్గొనడం జరిగింది.

తెలంగాణలో పరిమిత సంఖయాలో పోటీ
* 7 నంచి 14 అసంబీలు స్్నాలోలు బరిలో దిగుతాం
* జీహెచ్ఎంసీ ఎనినికలోలు లాగా పక్కకు తపుపుకనేది ల్దు
* తెలంగాణ రవాణా శాఖ వారాహికి రిజిసే్రాషన్ చేసేతు... ఏపీ ప్రభ్తవాం 
అడుడుకుంట్మంట్ంది
* నాచుపలిలులో మీడయాతో మాట్లుడన జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్

శతఘ్ని న్్యస్: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 
వచేచా స్రవాత్రిక ఎనినికలోలు ఒక 
పారలుమెంట్ స్్నంతోపాట్ 7 
నంచి 14 అసంబీలు స్్నాలకు 
పోటీ చేయనననిట్లు జనసేన 
పార్టు అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు తెలిపారు. ఎకె్కడెక్కడ 
పోటీ చేస్తుననిది అతి తవారలో 
తెలియజేస్తుమనానిరు. దేశ, రాష్ట్ర 
రాజకీయాలకు రాబోయే 25 ఏళ్లు 
చాలా కీలకమైనవని, కతతు తరానికి 

అవకాశం ఇచేచా పార్టుగా జనసేన ఉంట్ందని సపుషటుం చేశారు. తెలంగాణ రవాణా శాఖ 
అధికారులు రూల్ బుక్ ప్రకారం వారాహికి రిజిసే్రాషన్ చేసేతు... వైసీపీ నాయకులు మాత్రం 
రాజకీయ కోణంలో ఆలోచిసూతు వారాహిని అడుడుకుంట్మని మాట్లుడం సిగుగొచేటని 
అనానిరు. మంగళవారం జగితా్యల జిలాలు నాచుపలిలు శివారలులోని బృందావన్ రిస్రుటులో 
మీడయాతో మాట్లుడారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాట్లుడుతూ... 
“ఐదేళలు క్రితం కండగట్టుకి వచిచా అంజనని ఆశీస్సులు తీస్కునానిన. ఇపుపుడు జనసేన 
పార్టు ప్రచార రథం వారాహి వాహనానికి పూజలు నిరవాహించి, ఆశీస్సులు తీస్కోవడానికి 
వచాచాన. ఏ ముఖ్య కార్యక్రమం ప్రారంభంచినా కండగట్టు ఆలయంలో పూజలు చేసిన 
తరావాత్ ప్రారంభస్తున. ప్రాణగండం ఉందని చెపపునా వినకుండా 2009లో ఎనినికల 
ప్రచారానికి వచాచాన. ప్రచారంలో పాల్గొననిపుపుడు హై వోల్టుజ్ విదు్యత్  తీగలు తగిలి 
ప్రమాదం జరిగింది. జుట్టు కంతభాగం కాలిపోయంది కానీ ప్రాణహాని జరగల్దు. 
అపపుట్ నంచి కండగట్టు ఆంజనేయస్వామి అంటే అపరిమితమైన నమ్మకం. నాకు 
పునర్జన్మ ప్రస్దించిన దేవుడు. 2009 స్రవాత్రిక ఎనినికల ప్రచారంలో భాగంగా 
తెలంగాణ రాష్ట్రవా్యపతుంగా తిరిగాన. ఇక్కడ ప్రజల కషటునష్టటులు బాగా తెలుస్. ఈ ప్రాంత 
నాయకుల కోరిక మేరకు పరిమితమైన స్్నాలోలు పోటీ చేయాలని నిర్ణయంచుకునానిన. 
ఈ ప్రాంత సమస్యలపై ఇంకా లోత్గా అవగాహన తెచుచాకోవాలి. పోలీస్ నియామకాలకు 
సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభ్తవాం దేహ దారుడ్య కలతలన మారిచానట్లు కంతమంది 
యువత నా దృషటుకి తీస్కచాచారు. దీనివలలు ఇపపుట్కిపుపుడు మళ్లు కతతు కలతలకు తగగొట్టు 
సననిదదిత కావడం కషటుమవుత్ందని యువత ఆవేదనలో ఉంది. తెలంగాణ ప్రభ్తవాం 
పాత పదదితిని అనసరించి నియామకాలు చేపట్టులని కోరుత్నానిన. బీజేపీ జాతీయ 
నాయకులు రికెవాస్టు చేయడంతో ఆనాడు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఎనినికలోలు పోటీ చేయకుండా 
తపుపుకునానిం. ఇపుపుడు కూడా నా మదదిత్ బీజేపీకి ఉనాని ఈస్రి మాత్రం జనసేన పార్టు 
తెలంగాణలో కచిచాతంగా పోటీ చేస్తుంది. ఆంధ్రాతో పోలిసేతు తెలంగాణ రాష్ట్రం అభవృది్ 
బాటలో ఉంద”నానిరు.

•ఆంధ్రాలో ఉననిది మామూలోళ్లు కాదు
ఆంధ్రాలో నేన ఎదుర్కంట్నని వారు మామూలు మనష్లు కాదు. సంత బాబాయని 
చంపేస్కునే వాళ్లు. నా్యయ వ్యవస్ని అడడుదిడడుంగా తిటేటువారు. పోలీస్ వ్యవస్ని ఇషటుం వచిచానట్టు 
వాడే వారు. ప్రజాస్వామ్యం అనని పదానికి అక్కడ విలువ ల్దు.
•ఎవరి మీద గళం విపపుడానికైనా సిద్ం
నేన పైకి స్నినితంగా కనబడనా లోపల చాలా కరుకైన వ్యకితుని. పార్టు శ్రేణులకు సరైన దారి 
ఏరపురచకుండా మాట్లుడత్ అనిని పార్టులు మిమ్మలిని లక్ష్ంగా చేస్కుంట్రు. అందుకే నేన 
తగిగొ మాట్లుడుతా. నాకు మాట అనడం త్లికే. తరావాత క్షేత్ర స్్యలో మీరు ఇబ్ంది పడతారు. 
సమస్య తీవ్రత ఉందంటే మాత్రం ఏ స్్యలో కావాలనాని గళం విపుపుతా. భయపడకుండా 
మాట్లుడుతా. తెలంగాణలో భాగోదేవాగంతో కూడన రాజకీయాలు ఉంట్య. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 
కులాల గీతల మధ్య రాజకీయం చేయాలి. అందుకే ఆంధ్రలో మాట్లుడేపుపుడు కులాల గీతల మధ్్య 
మాట్లుడాలి. తెలంగాణ యువత బలిదానాల మీద వచిచాంది. అక్కడ అభవృది్ కావాలి అంటే 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పరిశ్రమలు రావాలి. అక్కడ పరిశ్రమలు రాకుంటే మళ్లు తెలంగాణకు వలసలు 
పోవాలని ఓ ఉతతురాంధ్ర యువకుడు చెపపున మాటలు ఆలోచింపచేశాయ. ఆంధ్రలో అభవృది్ 
ల్కపోత్ తెలంగాణ యువతకు అనా్యయం జరుగుత్ంది. అక్కడ పరిశ్రమలు వచేచాలా పోరాటం 
చేయమని ఆ యువకుడు సూచించాడు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానిని సరైన దిశానిరే్శం చేయకపోత్ 

తెలంగాణ స్ధన ఫలితాలు యువతకు అందవు. అది ఆంధ్ర పాలకుల దాషటుకంగానే భావించాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభవృది్ తెలంగాణన ముందుకు తీస్కువెళలుడానికి అవసరం.
•అపుపుడే వీధి పోరాట్లకు దిగుదాం
తెలంగాణలో ఆదిలాబాద్ జిలాలులో చేసినట్టు క్షేత్ర స్్య పర్యటనలు చేయాలని ఉంది. తెలంగాణలో 20 లక్ల మంది దివా్యంగులు ఉనానిరు. వారికి ఏ పార్టు అయనా ఫించన్ ఇచిచా 
వదిల్సతుంది. వారిలో ఉనని ప్రతిభ గురితుంచడం ల్దు. వారిని ఎలా బయటకు తీస్కు రావాలో ఆలోచించండ. యువత ఎదుర్కంట్నని సమస్యల మీద పార్టు నాయకతవాం పోరాటం 
చేయండ. నియోజకవరాగొల సమస్యల మీద మీకు అవగాహన అవసరం. ఇక్కడ ప్రతి అంశం మీద మీకు అవగాహన అవసరం. నేల, నీరు, ఉపాధి అవకాశాలు, కాలుష్యం, కుల 
వృత్తులకు ఉపాధి దొరుకుత్ందా? ల్దా? ప్రతి అంశం మీద అవగాహన తెచుచాకుని నిరి్షటుమైన ప్రణాళ్క రూపొందిసేతు నేన క్షేత్ర స్్యలో పర్యట్ంచి వారి కోసం గొంతెత్తుతా.. 
సమస్యలు పరిష్ట్కరం కానపుపుడు వీధి పోరాట్లకు దిగుదాం.
•అమర వీరుల స్క్గా తెలంగాణ అభవృది్కి అండగా ఉంట్ం
భవిష్యత్తులో ఎనినికలు ఏ రోజు ప్రకట్ంచినా ముందుకు వెళ్దిం. కావాలంటే ఒకట్కి రండు స్రులు మీ నియోజకవరాగొలోలు తిరుగుతా. కదిది మందైనా తెలంగాణ అసంబీలులో అడుగు 
పెట్టులననిదే నా ఆకాంక్. నేన కతతు నాయకతావానిని తయారు చేయాలనకుంట్నాని. ఆ దిశగా నావంత్ కృష చేస్తు. తెలంగాణ అభవృది్కి జనసేన పార్టు ఎలలుపుపుడు అండగా ఉంట్ందని 
అమరవీరుల స్క్గా చెబుత్నానిన” అనానిరు.

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

బాయాడ్మంటన్ ఛంపియన్షిప్ బ్రోచర్ రిలీజ్ చేసిన అనుశ్రీ
శతఘ్ని న్్యస్: రాజమండ్రి సిటీ: స్్నిక లాలాచెరువులో విజయ బా్యడ్మంటన్ అకాడమీ 
ఆధవార్యంలో ఏపీ సేటుట్ మినీ సబ్ జూనియర్ ఓపెన్ బా్యడ్మంటన్ ఛంపయని్షప్ 2023 బ్రోచర్ 
రిలీజ్ జరిగింది. ఈ ట్రనిమెంట్ కి అనశ్రీ సత్యనారాయణ స్పునసుర్ షప్ చేయడం జరిగింది. 
బా్యడ్మంటన్ కోచ్ విజయ్ ఆహావానం మేరకు ముఖ్యఅతిథిగా జనసేన పార్టు రాజమండ్రి సిటీ 
ఇంచార్్జ అనశ్రీ సత్యనారాయణ హాజరై బ్రోచర్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా 
అనశ్రీ మాట్లుడుతూ.. ఈ ట్రనిమెంట్ ఈనెల 28 మరియు 29 తార్కులోలు జరుగుత్ందని, 
దీనికి అనిని జిలాలుల నంచి క్రీడాకారులు రావడం జరుగుత్ంది. అండర్ 9, అండర్ 11, 
అండర్ 13, అండర్ 15, విభాగాలకి సంబంధించి బాల బాలికలు 28 మరియు 29 తార్కులోలు 
పాల్గొంట్రు. ఈ అండర్ 9 అండర్ 11 విభాగాలు సేటుట్లు మొటటుమొదట్స్రిగా రాజమండ్రిలో 
విజయ్ బా్యడ్మంటన్ అకాడమీలో జరగబోత్ందని వచేచా క్రీడాకారులకి, వారి తలిలుదండ్రులకు, 
కోచ్ లకు అనిని వసత్లు కలిపుంచామని పేర్కనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో జిలాలు జాయంట్ 
సక్రెటర్ వై.వి.డ ప్రస్ద్, గెడడుం నాగరాజు, ఉపాధ్యక్షులు గుత్తుల సత్యనారాయణ, సిటీ కార్యదరి్శ 

వినాని వాస్, జనసేన యువనాయకుల బయ్యపు నీడ సూర్య పాల్గొనానిరు. ఈ కార్యక్రమానిని ఈస్టు గోదావరి డసి్రాక్టు బా్యటె్మంటన్ అససియేషన్ మెంబర్సు జయప్రదం చేయాలిసుందిగా 
కోరుకుంట్నానిరు.

పవన్ కళ్యాణ్, వారాహి వాహనం పేరిట 
ప్రత్యాక పూజలు న్ర్వహించ్న అనుశ్రీ

శతఘ్ని న్్యస్: రాజమండ్రి: జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
ప్రజాయాత్రలో భాగంగా న్తన వారాహి వాహనం ప్రారంభోతసువం 
సందర్ంగా స్్నిక రాజమండ్రి గోదావరి గట్టు వదది ననని పెదది 
ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో పవన్ కళ్్యణ్ పేరు మీద, వారాహి 
వాహనం పేరు మీద వేద పండత్లతో రాజమండ్రి అర్న్ ఇంచార్్జ అనశ్రీ 
సత్యనారాయణ ప్రత్్యక పూజలు నిరవాహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిలాలు 
జాయంట్ సక్రటర్లు వైవీడ ప్రస్ద్ గెడడుం నాగరాజు ఉపాధ్యక్షులు గుత్తుల సత్యనారాయణ సిటీ కార్యదరి్శ అలాలుట్ రాజు, గుణ్ణం శా్యంస్ందర్, వినని వాస్, జనసేన యువ నాయకులు 
బయ్యపునీడ సూర్య, జన సైనికులు వికటుర్ వాస్, మంచాల స్నీల్, ఏడ ప్రస్ద్, కుపపులి రాఘవ, మటటుపరితు నాగరాజు, తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనానిరు.

నెలిలిమరలిలో జనసేన కారాయాలయ ప్రారంభోత్సవం
శతఘ్ని న్్యస్: నెలిలుమరలులో ఏరాపుట్చేసిన జనసేన పార్టు కారా్యలయ ప్రారంభోతసువ 
కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా జనసేన నాయకులు లోకం మాధవి విచేచాసి 
కారా్యలయానిని ప్రారంభంచడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా మాధవి మాట్లుడుతూ 
ప్రజా సమస్యలపై గళం వినిపసూతు పార్టు బాలోపేతం లక్ష్ంగా స్గాలని జనసైనికులకు 
పలుపు నివవాడం జరిగింది.

సమసయాలను తక్షణమే పరిషకారించాలి: జనసేన 
వినతి పత్ం

శతఘ్ని న్్యస్: తిరుపతి 
నగరంలో ఏ వీధిలో చూసినా 
డ్రైనేజీ నీరు పొంగి రోడలుపై 
నగరవాస్లన అనారోగ్య 
పాలు చేస్తుననిదని, దీనిపై 
తక్ణమే స్్నిక ఎమె్మల్్య, 
మునిసుపల్ అధికారులు 

సపుందించి, తిరుపతి స్్మర్టు సిటీలో డ్రైనేజీ ప్రాబలుంన, మరమ్మత్తులకు న్చుకోని రోడలు 
సమస్యలన వెంటనే పరిష్కరించాలని, కారపురేషన్ కారా్యలయంలో అధికారులకు 
జనసేన పార్టు నేతలు రాజారడడు, బాబీ్జ, రాజేష్ యాదవ్, స్మన్ బాబు, మునస్వామి, 
కర్ణం లక్ష్మి, స్మన్, పవన్, రాజేష్, హమంత్, ఆదికేశవులు, స్యకుమార్, 
పురుషోతతుం రాయల్, స్జిత్, వెంకటేష్, పురుషోతతుములతో కలిసి మంగళవారం వినతి 
పత్రం సమరిపుంచారు. ఈ సందర్ంగా వారు మాట్లుడుతూ రోడలు విసీతుర్ణంలో భాగంగా 
కూడా కనిని డవిజన్లు మురికి నీరు రోడలుపై ప్రవహిస్తుండడంతో ప్రజల రాకపోకలలో 
తీవ్ర ఇబ్ందులకు గురవుత్నానిరని ఆవేదన వ్యకతుంచేశారు. మునిసుపల్ అధికారులు 
తవారితగతిగా సమస్యలన పరిష్కరించని పక్ంలో కారపురేషన్ కారా్యలయానిని 
ముటటుడస్తుమని నగర అధ్యక్షుడు రాజారడడు హెచచారించారు.

నరస్ప్రం న్యోజకవర్గ జనసేన విసతుతృత 
స్థాయి సమావేశం

శతఘ్ని న్్యస్: నరస్పురం నియోజకవరగొ జనసేన పార్టు ఇంచారి్జ, పీఏసీ సభ్్యలు 
మరియు రాష్ట్ర మతసుష్కార వికాస విభాగ ఛైర్మన్ బొమి్మడ నాయకర్ నరస్పురం 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టు నాయకులు, కార్యకరతులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలతో 
నియోజకవరగొ విసతుృత స్్య సమావేశం నిరవాహించడం జరిగింది. సమావేశంలో 
భాగంగా ఆయన మాట్లుడుతూ జనవరి 26వ త్దీ నండ నరస్పురం నియోజకవరగొంలో 
ప్రతీ ఇలులు, ప్రతి గ్రామం తిరిగి పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆశయాలు, జనసేన పార్టు సిదా్ంతాలు 
ప్రజలకు చేరువ అయే్యలా చేస్తుమని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి “ఇంట్ంట్కీ 
జనసేన” అనే నామకరణం చేస్రు. అనంతరం ద్చుకోవడం తపపు ఎక్కడా కూడా 
అభవృది్ ల్దు అని వైసీపీ పాలనపై మండపడాడురు. అదే విధంగా రాబోయే ఎనినికలోలు పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్య జనసేన ప్రభ్తావానిని స్్పస్తురు అని తెలియజేశారు. 
ఈ కార్యక్రమానికి కోట్పలిలు వెంకటేశవారరావు అధ్యక్త వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
చినిమిలిలు సత్యనారాయణ, చాగంట్ మురళ్ కృష్ణ (చినని), జక్కం బాబి్జ, వలవల నాని, 
ఆకన చంద్రశేఖర్, కలాలుట్ గోపీకృష్ణ, వాతాడ కనకరాజు, బందెల రవీంద్ర, గుబ్ల 
మారియ్య, నిపుపుల్ట్ తారకరామారావు, ఆకుల వెంకట స్వామి, తోట నాని, ఇంజేట్ 
దానం, వాతాడ రమేష్, గంట్ కృష్ణ, కోపలిలు శ్రీన, దూది బాబు, బొకా్క చంట్ మరియు 
నియోజకవరగొ నాయకులు, కార్యకరతులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు అధిక సంఖ్యలో 
పాల్గొనానిరు.

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

మహాపాదయాత్ కు బ్రహ్మరథం పట్టు బత్తుల వంకటలక్ష్మి కి అఖండ స్్వగతం పలికిన గ్రామ ప్రజలు
• రాజానగరం నియోజకవరగొంలో జనసేన పార్టుని అత్యధిక మెజార్టుతో గెలిపంచడానికి, జనసేన పార్టుని క్షేత్రస్్యలో మరింత బలపరచడానికి జనసైనికులు నిరంతరం కృష చేయాలి 

– బత్తుల
• 61 వ రోజు జనం కోసం జనసేన మహాపాదయాత్ర కు బ్రహ్మరథం పట్టున ఇనగంట్వారిపేట ప్రజానీకం
• అడుగడుగునా జననీరాజనాల తో, జనసైనికుల కేరింతలతో అత్యంత ఉతాసుహంగా కనస్గిన మహాపాదయాత్ర
• సీతానగరం మండలం, ఇనగంట్వారిపేట లో జరిగిన మహాపాదయాత్ర కు గ్రామ ప్రజలు బ్రహ్మరథం పట్టురు. ముందుగా రాజానగరం నియోజకవరగొ జనసేన పార్టు నాయకురాలు 

నా సేన కోసం నా వంత్ కమిటీ కోఆరిడునేటర్ శ్రీమతి బత్తుల వెంకటలక్ష్మి కి ఇనగంట్వారిపేట గ్రామస్తులు అఖండ స్వాగతం పలికారు.
• ఈ సందర్ంగా బత్తుల వెంకటలక్ష్మి గ్రామంలోని ప్రతి ఇంట్ంట్కి తిరుగుతూ, ప్రతీ గడప ఎకు్కతూ, గ్రామస్తులతో మమేకమవుతూ, ప్రతి ఒక్కరికీ అభవాదం చేసూతు, ఆపా్యయంగా 

పలకరిసూతు జనసేన పార్టుకి ఈస్రి తపపునిసరిగా ఒక అవకాశం ఇచిచా పవన్ కళ్్యణ్ లాంట్ నిబద్త కలిగిన ప్రజానాయకుడని ముఖ్యమంత్రి చేయాలని, అపుపుడే రాష్ట్రం రాష్ట్ర 
ప్రజలు స్భక్ంగా ఉండ, భావితరాల భవిష్యత్తుకి మంచి జరుగుత్ందని జనసేన పార్టు సిదా్ంతాలు, ఆశయాలు వివరిసూతు, ఈ అరాచక, దురా్మరగొపు, రాక్స పాలన చేస్తునని వైసీపీ 
ప్రభ్తావానికి పోయేకాలం దాపురించిందని, రాష్ట్రం అత్యంత కిలుషటు పరిసి్త్లోలు ఉనని ఈ తరుణంలో జనశ్రేణులు పార్టుని క్రమశిక్ణతో బలపరచడానికి ప్రతి ఒక్కరు విశేషంగా కృష 
చేయాలని పలుపునిచాచారు

• కార్యక్రమంలో కండాట్ సత్యనారాయణ, వరద ప్రభాకర్ రావు, కండాట్ అనిల్ కుమార్, చికా్కల నాగ దేవి వరప్రస్ద్ (సనీని), కండాట్ సత్య, దారలు బ్రహ్మమ్, వరద వంశీ, 
మణకంఠ ప ఎల్ ఎం, వర్రే ఈశవార్, కండేట్ భద్ర, పెంటపాట్ శివ, ఈలి స్రేష్, దాసరి వీరబాబు, జయవరపు రాజు, జయవరపు నరసింహామూరితు, కలపెలిలు స్య, చోంగా దురాగొ 
ప్రస్ద్, రాజేష్ సత్యం, దుళలు అనిల్ కుమార్, దుళలు రామ్ స్య, ఆకుల మణకంఠ, కండట్ తిలకబాబు, దారలు దురాగొ ప్రస్ద్, సత్యం రాజేష్, సత్యం సతీష్, జయవరపు నితిన్, వరద 
తరుణ్, దుళలు విజయ్ కుమార్, కైరామ్ శంకర్, బాస్ స్య, బండారు నాగేంద్రబాబు, నలలు వీరపండు మరియు నియోజకవరగొ సీనియర్ నాయకులు, సీతానగరం మండల జనసేన 
నేతలు, ఇనగంట్ వారి పేట గ్రామప్రజలు పెదదిఎత్తున పాల్గొనానిరు…!!.

అనుష్టుప్ నారసింహ యాత్ విజయవంతం 
అవా్వలన్ శ్రీ ఆంజనేయ స్్వమికి ప్రత్యాక పూజలు

శతఘ్ని న్్యస్: శ్రీకాళహసితు: తెలుగు రాష్ట్రాల 
ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ తలపెట్టున వారాహి యాత్ర 
శుభప్రదంగా మొదలయ్య, ఎట్వంట్ 
ఆటంకాలు ల్కుండా, విజయవంతంగా 
పూరితు అవావాలని, మంగళవారం జనసేన 
పార్టు ఉమ్మడ చితూతురు జిలాలు కార్యదరి్శ 
అంజూరు చక్రధర్ ఆధవార్యంలో 
శ్రీకాళహసితు నియోజకవరగొం, బహదూర్ 
పేట, ఉపుపు వీధిలోగల శ్రీ సంజీవరాయ 

ఆంజనేయస్వామి దేవాలయంలో ప్రత్్యక పూజలు నిరవాహించడం జరిగింది. ఈ 
సందర్ంగా అంజూరు చక్రధర్ మాట్లుడుతూ, జనసేన పార్టు ప్రచార రథ వారాహి 
వాహనానికి మంగళవారం జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ జగితా్యల జిలాలు కండగట్టు 
లోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో వేద పండత్ల మంత్రోచాఛారణల నడుమ 
వారాహికి పూజలు నిరవాహించి ప్రచార రధానిని ప్రారంభంచారు. ఇక్కడ నంచే అనష్టుప్ 
నారసింహ యాత్రకు శ్రీకారం చుడతారు. వారాహి అమ్మవారి కృపతో మా అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ తలపెటటుబోయే వారాహి యాత్ర దిగివాజయంగా పూరితు చేస్కని, 2024 
లో జనసేన పార్టు అధికారంలోకి వచిచా, తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలందరూ సంతోషంగా 
ఉండాలని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో పూజలు చేయడం జరిగింది.

బికకావోలులో జనసేన వారహి కోసం ప్రత్యాక 
పూజలు

శతఘ్ని న్్యస్: జగితా్యల 
జిలాలు, కండగట్టు అంజనని 
సనినిధిలో జనసేన వారాహి 
వాహన పూజ సందర్ంగా 
వారాహి బస్సుయాత్ర 
విజయవంతమై పవన్ 

కళ్్యణ్ ముఖ్యమంత్రిగా గెలవాలని కోరుకుంటూ బిక్కవోలులో వెలసిన సవాయంభ్ 
శ్రీ సిది్ వినాయక స్వామి స్బ్రహ్మణ్య స్వామి గుడలో వీరమహిళలు అందరితో కలిసి 
పూజా కార్యక్రమం నిరవాహించబడనది.

రౌత్ సతీష్ ఆధ్వరయాంలో జనసేన వారాహి కోసం 
ప్రత్యాక పూజలు

శతఘ్ని న్్యస్: విజయనగరం: 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
రాజకీయ క్షేత్ర పర్యటన 
నిమితతుం ప్రత్్యకంగా సిద్ం 
చేయంచిన వారాహి వాహనానికి 
కండగట్టులో జరిగిన పూజా 
కార్యక్రమం సందర్ంగా 

విజయనగరం జిలాలు నాయకులు రౌత్ సతీష్ ఆధవార్యంలో స్్నిక అభయాంజనేయ 
స్వామి గుడలో ప్రత్్యక పూజలు నిరవాహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసైనికులు, జనసేన వీరమహిళలు పాల్గొనడం జరిగింది.

91వ వార్డ్ పాత గోపాలపటనింలో జనసేనాన్ 
యాత్ కోసం పూజలు

శతఘ్ని న్్యస్:  పశిచామ నియోజకవరగొం 91వ వార్డు జనసైనికుల ఆధవార్యంలో జనసేన పార్టు 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ వారాహి రధానికి కండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి గుడలో పూజలు 
నిరవాహిస్తునని సందర్ంగా పాత గోపాలపటనిం ఆంజనేయ స్వామి వారికి తమలపాకులు, 
నిమ్మకాయలతో అభషేకం చేయడం జరిగింది. జనసైనికులు, వీరమహిళలు అందరి అభషటుం 
ఒకటే రాబోయే ఎనినికలోలు పార్టు అభమానలకు ఉతాసుహానినిసూతు పార్టు వారినీ స్మాన్య 
ప్రజానీకానికి మరింత చేరువై తిరుగుల్ని ఆధిపత్యంతో పార్టుని, పార్టు అభ్యరు్లన గెలిపంచి 
పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమంత్రి గా రాష్ట్రానిని అభవృది్ పదంలో నడపసూతు ఆదర్శ నాయకుడు గా 
నిలబడాలని, ఆ ఆంజనేయ స్వామి తమ అభష్ట్ఠనిని నెరవేరాచాలని ఆకాంక్. ఈ కార్యక్రమంలో 
విశాఖపటనిం పశిచామ నియోజకవరగొంలో ఉండే వార్డు నాయకులు, వీర మహిళలు, జనసైనికులు 
పాల్గొనడం జరిగింది.

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

వారాహీ ప్రజాక్షేమ యాత్ విజయవంతం కావాలి: బొలిశెట్టు శ్రీన్వాస్
శతఘ్ని న్్యస్: తాడేపలిలుగూడెం: జనసేన ఎనినికల ప్రచార వాహనం 
కండగట్టు అంజనని సనినిధిలో జనసేనాని అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ తో 
వారాహి కి ప్రత్్యక పూజలు సందర్ంగా వారహియాత్ర దివాగిజయంగా 
జరగాలని తాడేపలిలుగూడెం జనసేన పార్టు ఇంచార్్జ బొలిశెట్టు శ్రీనివాస్ మరియు 
పెంటపాడు మండలం ముదున్రు మరియు ఆకుతీకిపాడు గ్రామ జనసేన 
పార్టు జనసేన నాయకులు, జన సైనికులు, జనసేన వీర మహిళల ఆధవార్యంలో 
ముదున్రు గ్రామం దగగొర వేంచేసియునని ఆంజనేయస్వామి గుడలో ప్రత్్యక 
పూజా కార్యక్రమాలు నిరవాహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బొలిశెట్టు శ్రీనివాస్ 
మాట్లుడుతూ మా అధ్యక్షులు మంగళవారం కండగట్టు ఆంజనేయస్వామి 
సనినిధిలో వారాహి వాహనం పూజ చేయంచి ప్రజా క్షేత్రంలోకి రాబోత్నానిరు. 
మన ఆంధ్రప్రధ్శ్ లో ఈ వైసీప దురా్మరగొపు, దౌర్న్య, ఆక్రమణ ప్రభ్తావానిని 

గదెదిదించడానికి ఆయన చేపటటుబోయే వారాహీ ప్రజాక్షేమ యాత్ర విజయవంతం అవావాలని, రాబోయే ఎనినికలోలు 175 అసంబీలు స్్నాలలో మా అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ మరియు మా 
నాయకులకి ప్రజలు బ్రహ్మరథంపట్టు మా జనసేనపార్టు అభ్యరు్లన అత్యధిక మెజారిట్తో గెలిపంచి పవన్ కళ్్యణ్ ని ముఖ్యమంత్రి అవవాడానికి ప్రజల ఆశీస్సులు ఉండాలని, అలాగే 
ఆయన తలపెట్టున ప్రతీ కార్యక్రమం విజయవంతం అవావాలని మనసూఫూరితుగా కోరుకుంట్నానినని శ్రీనివాస్ అనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో స్్నిక పెంటపాడు మండలం జనసేన నాయకులు 
మరియు తాడేపలిలుగూడెం జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, జనసేన వీర మహిళలు పాల్గొనానిరు.

మేడ గురుదత్ ఆధ్వరయాంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరం, జనసేన జనజాగృతి యత్ర 43వ రోజులో భాగంగా 
జనసేన పార్టు ఎనినికల గురుతు అయన గాజు గాలుస్ల పంపణీ కార్యక్రమం సీతానగరం 
మండలం సింగవరం గ్రామంలో జరిగింది. మంగళవారం కార్యక్రమంలో భాగంగా 
500 గాజు గాలుస్లు పంచడం జరిగింది. నేట్ వరకు నియోజకవరగొం మొతతుంగా 
42,000 గాజు గాలుస్ల పంపణీ కార్యక్రమం రాజానగరం నియోజకవరగొం జనసేన 
పార్టు ఇంచార్్జ, ఐక్యరాజ్య సమితి అవారుడు గ్రహీత మేడ గురుదత్ ఆధవార్యంలో 

దిగివాజయంగా ముందుకు స్గుతూ రాజానగరం నియోజకవరగొం జనసేన పార్టు జండా ఎగరేసే విధంగా ముందుకు స్గిపోత్ంది. జనసేన పార్టు రాష్ట్ర కార్యదరి్శ శ్రీమతి గంట్ సవారూప 
దేవి సహకారంతో గ్రామ గ్రామానా ప్రతి సమస్యన సేకరిసూతు, జనసేన పార్టు షణు్మఖ వ్్యహం కరపత్రాలు ప్రజలకు అందిసూతు జనసేన పార్టుని కణదెల పవన్ కళ్్యణ్ ని ప్రజలోలుకి 
బలంగా తీస్కెళ్తునానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో సీతానగరం మండల కనీవానర్ జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు కారిచరలు విజయ్ శంకర్, సీతానగరం మండల కో-కనీవానర్ కాత సత్యనారాయణ, 
జనసేన పార్టు వీరమహిళ కందికటలు అరుణ కుమారి, చలాలు ప్రస్ద్, సింగవరం జనసేన పార్టు నాయకులు అపపుయమ్మ (ప్రస్ద్), బెజవాడ స్య, ఒదిరి స్రేష్, సింగిశెట్టు స్య, పనిశెట్టు 
బాలు, త్రం రాజు, ముళలు దురాగొ ప్రస్ద్, సత్య మురళ్, ముసిరి శివ, రమేష్, గణేష్, సతీష్, గంగిశెట్టు రాజ్ కుమార్, మునీంద్ర, గట్టు స్య, చిడప వంశీ, కమి్మరడడు త్లసి రామ్, ప 
మణకుమార్, హరికృష్ణ, శివ మరియు వీరమహిళలు పెదది ఎత్తున పాల్గొనానిరు.

గొననిబత్తుల రాజు ఆధ్వరయాంలో జనసేన వారాహి 
కోసం ప్రత్యాక పూజలు
శతఘ్ని న్్యస్: గాజువాక: విశాఖ 
జిలాలు, విశాఖ పశిచామ నియోజకవరగొం, 
92వ వార్డు లో గల గొననిబత్తుల రాజు 
ఆధవార్యంలో మంగళవారం వారాహి 
పేరిట 108 నిమ్మకాయలు దండతో 
పాట్ సింధూర అభషేకం మరియు 
పంచామృతాభషేకాలు నిరవాహించడం 
జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య 

అతిథిగా పేతకం శెట్టు శా్యమ్ స్ధాకర్ పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో 92వ 
వార్డు నాయకులు గొననిబత్తుల అపపులరాజు, కనకరాజు, జగన్ ఆనంద్, స్యరాం, 
లత, నరేంద్ర, నాయుడు, శ్రీన, స్రేష్, దివాకర్, శ్రవణ్, తదితరులు పాల్గొనానిరు.

అనంతలో జనసేన వారహి కోసం ప్రత్యాక పూజలు
శతఘ్ని న్్యస్: అనంతపురం: 
జనసేన పార్టు రాష్ట్ర కార్యక్రమాల కార్య 
నిరావాహక ప్రధాన కార్యదరి్శ ప. భవాని 
రవికుమార్ ఆధవార్యంలో సేనాని 
వారాహికి ఏ అడడుంకులు ల్కుండా, 
వారాహి యాత్ర విజయవంతం 
కావాలని, అనంతపురం హౌసింగ్ 
బోర్డు లోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి 
గుడలో పూజా కార్యక్రమం మరియు 
101 టెంకాయలు కటటుడం జరిగింది. 
ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనని జనసేన 
నాయకులు, గలాలు హర్ష, స్య పవన్, 

ఆకుల రాఘవేంద్ర, రోలలు భాస్కర్, రంగస్వామి, కమటం వెంకట్ నారాయణ, ఎస్.
కె రమణ, ఆకుల ప్రస్దు, జూటూరి మధు, ట్. ఎన్ అంజి, ట్ంకు, శ్రీనివాస్లు, ప. 
శ్రీనివాస్లు, వారణాసి నవీన్, జయ కృష్ణ సంతోష్, తోట ప్రవీణ్, హుసేసున్, జయకృష్ణ 
వాలీ్మకి స్ధాకర్, ఎర్రి స్వామి, పెదది ఎత్తున జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

జనసేన కారయాకరతు కుటంబాన్కి జనసైన్కుల ఆరిథాక 
సహాయం

శతఘ్ని న్్యస్: మాడుగుల: ఇటీవల 
అనారోగ్యంతో మరణంచిన జనసేన 
కార్యకరతుకి జనసేన నాయకులు, కార్యకరతులు 
ఆరి్క సహాయం అందించడం జరిగింది. 
చీడకాడ మండలం, అడవి అగ్రహారం 
గ్రామమునకు చెందిన జనసైనికుడు 
దారబోయన రాము అకాల మరణం 

చెందారు. అతన మరణంచడంతో అతని కుట్ంబానికి మాడుగుల నియోజకవరగొం జనసేన 
నాయకులు, జనసైనికుల అందరి సహకారంతో 45000/- రూపాయలు నగదు సమకూరిచా, 
చోడవరం నియోజకవరగొం జనసేన పార్టు ఇంచార్్జ పీవీఎస్ఎన్ రాజు చేత్ల మీదగా రాము భార్య, 
అతని తలిలుదండ్రులకు అందజేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పెందురితు నియోజకవరగొం 
నాయకులు గండ దురగొ ప్రస్ద్, మాడుగుల నియోజకవరగొం నాయకులు ముర్రు ఈశవార్, జీవి 
మూరితు, కుంచా అంజిబబు, మజి్జ కృష్ణ, గుమ్మడ సంతోష్, గట్టు రామారావు, కాళలు హరి బాల, 
కోన శ్రీన, రాజారడడు, మురికిట్ అపాపురావు, అరు్జన్ రావు, శివ, రాము, కండలరావు, కుమార్ 
మరియు అధిక సంఖ్యలో జన సైనికులు పాల్గొనానిరు.

పలు కుటంబాలను పరామరి్శంచ్న మేడ గురుదత్ 
ప్రస్ద్

శతఘ్ని న్్యస్:  రాజానగరం 
నియోజకవరగొం, సీతానగరం 
మండలంలోని పలు గ్రామాలోలు 
బాధిత కుట్ంబాలన 
రాజానగరం నియోజకవరగొ 
జనసేన ఇంచార్్జ & 
ఐక్యరాజ్యసమితి అవారుడు గ్రహీత 
మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్, జనసేన 
పార్టు రాష్ట్ర కార్యదరి్శ శ్రీమతి గంట్ 
సవారూప దేవి పరామరి్శంచారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో సీతానగరం 
మండల జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు 
కరిచరలు విజయ్ శంకర్, 
సీతానగరం మండల యూత్ 
లీడర్ అపపుయమ్మ, జనసేన పార్టు 
వీరమహిళ కందికటలు అరుణ, 
చలాలు ప్రస్ద్ పాల్గొనానిరు.

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

కాకినాడ జనసేన ఆధ్వరయాంలో వారాహి వాహనం 
కోసం ప్రత్యాక పూజలు
శతఘ్ని న్్యస్: కాకినాడ సిటీ: కణదల 
పవన్ కళ్్యణ్ ఆధవార్యంలో వారహి మొదట్ 
పూజా కార్యక్రమం విజయవంతంగా 
జరగాలని శ్రీ ఆంజనేయస్వామి 
కోరుకుంటూ కాకినాడ సిటీ ఇంచార్్జ ముతాతు 
శశిధర్ ఆదేశం మేరకు మంగళవారం 
ఉదయం 21వ డవిజన్ కమిటీ సభ్్యల 
ఆధవార్యంలో విష్్ణ ఆలయం వీధిలో 

ఎదురుగా ఉనని ఆంజనేయస్వామి దేవాలయంలో పవన్ కళ్్యణ్ గోత్రనామాలతో అభషేకం, 
ప్రత్్యక పూజలు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో 21 డవిజన్ అధ్యక్షులు మండపాక 
దురాగొప్రస్ద్ మాట్లుడుతూ వారాహితో జనసేన ప్రజా యాత్ర విజయవంతంగా జరగాలని, ఆ 
అంజనీపుత్రుడు అయన ఆంజనేయ స్వామి వారిని వేడుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో 
21 డవిజన్ కమిటీ సభ్్యలు త్లసి, సతితు రాజు, గుర్రాల సతీష్, మణీశవారరావు, గ్రంధి నాని, 
దురాగొరావు, వీర మహిళలు పాల్గొనానిరు.

పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజాయాత్ వారాహితో 
విజయవంతం కావాలి: ముద్నేపలిలి జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్: కైకలూరు నియోజకవరగొం, 
ముదినేపలిలు మండలం, జనసేన అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ చేపటటుబోయే ప్రజాయాత్ర 
వారాహి వాహనంతో దిగివాజయంగా 
ముందుకు వెళ్లులని మంగళవారం 
ముదినేపలిలులోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి 
వారి దేవాలయంలో ప్రత్్యక పూజలు 
నిరవాహించిన జనసేన నాయకులు, 

వీరమహిళలు జనసైనికులు.. ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యక్షులు వీరంకి వెంకటేశవారరావు, కృష్ట్ణజిలాలు 
సంయుకతు కార్యదరి్శ వేలూపుర్ నానాజీ, కైకలూరు నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు మోటేపలిలు 
ఆంజనేయ ప్రస్ద్, కైకలూరు నియోజకవరగొ వీర మహిళ సంజనా, మండల ఉపాధ్యక్షులు వర్రే 
హనమాన్ ప్రస్ద్, యర్ంశెట్టు శివప్రస్ద్, మండల గౌరవ అధ్యక్షులు పోకల కృష్ణ, దాసరి 
నాగాంజనేయులు, మండల కార్యవరగొ సభ్్యలు, జనసైనికులు, జనసేన నాయకులు, వీర 
మహిళలు పాల్గొనానిరు.

జనసేన తరఫున ఘనంగా నేతాజీ జయంతి వేడుకలు
శతఘ్ని న్్యస్:పెనగంచిప్రోలు: నేతాజీ 
స్భాష్ చంద్రబోస్ భారత స్వాతంత్ర్య 
సమరయోధుడు. ఒకవైపు గాంధీజీ మొదలైన 
నాయకులందరూ అహింస్వాదం తోనే 
సవారాజ్యం సిది్స్తుందని నమి్మ పోరాటం 
స్గిసేతు, బోస్ మాత్రం స్యుధ పోరాటం 

దావారా ఆంగేలుయులన దేశం నంచి తరిమి కటటువచుచానని నమి్మ, అది ఆచరణలో పెట్టున వాడు. 
ఇతని మరణం ఇపపుట్కీ ఒక రహస్యంగా మిగిలిపోయంది ఈ రకంగా గురుతు చేస్కుంటూ 
పేనగంచిప్రోలు తూరుపు బజారు ముతా్యలమ్మ గుడ దగగొర స్భాష్ చంద్రబోస్ గారి విగ్రహానికి 
పూలమాలవేసి ఘనంగా నివాళ్లరిపుంచడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన జిలాలు ప్రధాన 
కార్యదరి్శ మురళ్కృష్ణ, మండల అధ్యక్షుడు త్నికిపట్ శివ, ఉపాధ్యక్షులు తనీనిరు గోపీనాథ్, 
ప్రధాన కార్యదరి్శ వినయ్, చందు, కే గోప, ఉదయ్, చినని, నవీన్, పవన్, జి నవీన్, తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

ఆంజనేయ సన్నిధిలో అంజన్ ప్త్రుడు
శతఘ్ని న్్యస్:  రండు తెలుగు 
రాష్టటుల అభవృదిది కోసం ఎనినికల 
ప్రచార రథం వారాహి వాహన 
ప్రత్్యక పూజలు నిరవాహించడానికి 
జనసేన పార్టు అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
తెలంగాణ రాష్ట్రం లోని ప్రసిదిది 
చెందిన కండ గట్టు ఆంజనేయ 
స్వామి సనినిధానానికి విచేచాస్తునని 
సందర్ంగా ఉమ్మడ ఆదిలాబాద్, 
నిర్మల్, భైంస్ పటటుణం నండ 

ఆయనకు ఘనంగా స్వాగతం పలుకుతూ తెలంగాణ పోరు గడడు మీద ఎనినికల సమర 
శంఖం పూరించడానికి సిదదింగా వునానిరు. ఈ కార్యక్రమానికి వీర మహిళలు, జన 
సైనికులు ప్రజలు పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరుత్నానిం. అభనందనలతో 
స్ంకెట మహష్ బాబు జనసేన పార్టు ఉమ్మడ ఆదిలాబాద్ జిలాలు నాయకులు జన 
సైనికులు హర్ష్, రాజు, నవీన్, స్య తదితరులు పాల్గొనానిరు.

గిరిజనేతరుల అక్రమ కటటుడాలకు వయాతిరేకంగా 
అఖిలపక్ష సమావేశాన్కి హాజరైన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్్యస్: అలూలురి 
సీతారామరాజు జిలాలు, అరకు 
నియోజకవరగొం, హుకుంపేట 
మండల కేంద్రంలో గిరిజ 
నేతరుల అక్రమ కటటుడాలకు 
వ్యతిరేకంగా మరియు 1/70 
చటటుం పట్షటుంగా అమలు 

చేయాలని ఆదివారం హుకుంపేట మండల కేంద్రంలో అఖిలపక్ం ఆధవార్యంలో 
సమావేశం నిరవాహించడం జరిగినది.. ఈ సమావేశానికి జనసేన పార్టు నాయకులు, 
జన సైనికులు పాల్గొనానిరు ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టు మాజీ ఎంపీటీసీ స్యబాబా 
దురియా, కార్యనిరావాహన కమిటీ సభ్్యడు (అలూలురి జిలాలు) స్రేష్, రాజు మాట్లుడుతూ 
ప్రభ్తవాం తక్ణమే 1/70 చటటుం పట్షటుంగా అమలు చేయాలని, గిరిజనేతరుల అక్రమ 
కటటుడాలన కూలిచా చేయాలని, అక్రమంగా ఎవరైత్ చట్టునికి వ్యతిరేకంగా కటటుడాలు 
చేపట్టు ఉనానిరో వారిపై ప్రభ్తవాం తక్ణమే చర్యలు తీస్కోవాలని ప్రభ్తావానిని డమాండ్ 
చేశారు.. పాలకుల నిరలుక్ష్ం కారణంగా గిరిజన హకు్కలన, చట్టులన త్ంగలో 
తొకు్కత్నానిరని తెలిపారు. గిరిజనేతరుల అక్రమ కటటుడాలపై వైసిప ప్రభ్తవాం వైఖరి 
ఎంట్ సపుషటుంగా చెపాపులని ప్రభ్తవాంపై ధవాజమెతాతురు. గిరిజనల కోసం జనసేన పార్టు 
ఎలలువేళలా అండగా నిలుస్తుందని తెలిపారు.

పవన్ కళ్యాణ్ వారాహి యాత్ జయప్రదం 
కావాలి.. చ్ట్్వలి జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్: చిటేవాలి: అనంపలిలు 
వదది గల ఆంజనేయ స్వామి 
గుడలో జనసేన నాయకులు ప్రత్్యక 
పూజలు నిరవాహించారు. కండగట్టు 
ఆంజనేయస్వామి సనినిధిలో 
మంగళవారం జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ ఎనినికల ప్రచార రథం 
వారాహి వాహనానికి ప్రత్్యక పూజలు 
నిరవాహించిన సందర్ంగా చిటేవాలి 
మండల పరిధిలో అనంపలిలు వదది గల 

ఆంజనేయస్వామి దేవాలయంలో మండల జనసేన నాయకులు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం చేపటటుబోయే వారాహి యాత్ర విజయవంతం కావాలని, 
ఆంజనేయస్వామి ఆశీస్సులు ఎలలువేళలా పవన్ కళ్్యణ్ పై ఉండాలని, భవిష్యత్ లో పవన్ కళ్్యణ్ 
ని ఉననితమైన స్్నం లో చూడాలని జనసైనికులు కోరుకునానిరు. ఈ కార్యక్రమం లో చిటేవాలి 
మండల జనసేన నాయకులు మాదాస్ నరసింహ, కంచరలు స్ధీర్ రడడు, పగడాల శివ, త్పాకుల 
పెంచలయ్య, మాదాస్ శివ, షేక్ రియాజ్, మస్తున్, అనందల త్జ, పసల శివ, కడుమూరి 
స్బ్రమణ్యం, పసల దినేష్, పగడాల శివ రామ్, మాదినేని హరి, వినయ్, ఆనందల లోకేష్, 
బెదురురి పెంచలయ్య, స్ంకర శ్రీనివాస్లు, వడడు నాని, తదితరులు పాల్గొనానిరు.

శ్రీ అభయ ఆంజనేయ స్్వమి ఆలయంలో పవన్ 
కళ్యాణ్ పేరిట ప్రత్యాక పూజలు

శతఘ్ని న్్యస్: మంగళవారం, శ్రీకాకుళం 
జిలాలు, పాలకండ నియోజక వరగొం, వీరఘటటుం 
మండలం, నడుకురు గ్రామంలో జనసేన పార్టు 
ఆధవార్యంలో శ్రీ అభయ ఆంజనేయ స్వామి 
ఆలయంలో పవన్ కళ్్యణ్ పేరిట ప్రత్్యక 
పూజలు నిరవాహించారు. ఈ సందర్ంగా 
మతసు పుండర్కం మాట్లుడుతూ వారాహి 
అంటే దుష్టులన శిక్ంచేది అని అర్ం అందుకే 
వైస్సుర్సుపీ నాయకులు భయపడుత్నానిరు. 
దుషటు శిక్ణ శిషటు రక్ణ అది పవన్ కళ్్యణ్ చేసే 
వారాహి బస్ యాత్ర తో స్ధ్యం అవుత్ంది 

అని పుండర్కం తెలిపారు. ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల బంగారు భవిష్యత్తు కోసం జనసేన 
పోరాటం చేస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కండగట్టులో వారాహి వాహనంకి పూజ 
జరిగిన సమయంలో ఇక్కడ ప్రత్్యక పూజ జరిపామని, అదేవిధంగా జనసేన అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ చేపటటుబోయ వారాహి బస్ యాత్ర విజయవంతం కావాలని అభయ 
ఆంజనేయ స్వామిని కోరుకునానిమని మతసు పుండర్కం తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
చింత గోవర్న్, కలిపలలు సింహ చలం, వాన కైలాష్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.
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