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లోకం మాధవి ఆధ్వర్ంలో మన ఊరిలో జనవాణి
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లిమరలి, ప్రజల సమసయూలు తెలుసుకోవడానికి నెల్లిమరలి నియోజకవర్గంలో 
మొదలుపెట్టినటువగంట్ మన ఊరిలో జనవాణి కారయూక్రమగం, పూసపాట్రేగ మగండలగం 
తిప్పలవలస గ్రామ పగంచాయతీలో లోకగం మాధవి ఆధ్వరయూగంలో నిర్వహగంచడగం 
జరిగగంది. తిప్పలవలసలో పరయూట్సుతునని మాధవి వారు ఎదుర్కగంటునని సమసయూలు చూసి 
ఆశ్చరయూపోయారు, తిప్పలవలస ప్రజలు ఎక్్కవ మగంది మత్స్యకారులు కావటగం గమనార్గం. 
ముఖయూగంగా ఆ ప్గంత ప్రజలు వారికి జట్టి నిర్మాణగం చేపట్టిల్ అని, దాని వలన వారి 
ప్గంతగం మరియు వారు ఎగంతో అభివృదిధి చగందుతారు అని లేకపోతే ఆ ప్గంతగం నగండి 
వలసల పర్వగం కొనసాగుతూనే ఉగంటుగందఅని ముత్స్యకార యువక్డు వాపోయాడు. ఆ 
ప్గంతగంలో వీధి క్లాయిల సమసయూ తమని వేదిసుతుగంది దాని వలన తమకి నీట్ కొరత సమసయూ 
ఉగంది అని పేర్కనానిరు. ఇగంట్కి కరగంటు కోత సమసయూ 3 రోజులకి ఒకసారి ఉగంటుగంది 
అని కొతతు కరగంటు మీటరులి వచా్చక తమకి కరగంటు బిలులిలు మునపట్కగంటే ఎక్్కవ 
రుసుము చల్లిగంచాల్్స వసుతుగంది అని పేర్కనానిరు, గ్రామగంలో పారిశుధయూ సమసయూ ఎగంతో 
అదా్వనగంగా తయారు అయిగంది అని తమ మురిగ నీరు మళ్ళీ తామే తిరిగ శుభ్గం చేసు్కనే 
దుసిథితి వచ్చగంది అని అదే కాలువలు ఉగంటే ఈ పరిసిథితి వచే్చది కాదు అని, కాలువలకి 
బిలులిలు మగంజూరు అయినా పగంచాయతీ వారు రేపు మాపు అని పబ్గం గడుపుతునానిరు 
అని మహళ ఆవేదన చగందారు. ఈ సగందర్గంగా లోకగం మాధవి మాట్లిడుతూ తాన ఏ 
వీధి తిరిగనా విదుయూతుతు దీపాలు లేవు అని, గ్రామగంలో పగంచాయతీ ప్రెసిడగంట్ తమ వారికే 
ఆనిని పధకాలు అగందేలా వివక్ష చూపిసుతునానిరు దీనికి నిదర్శనమె ఇవాళ తిప్పలవలస లోని 
ప్రజలు సమసయూ లకి కారణనగం అయిగంది అని పేర్కనానిరు, బడిలో చదివే చనని పిలలిలు 
మాధవితో మాట్లిడుతూ, తమ మధ్యూహని భోజనగం నాణయూమైనదిగా ఉగండటేలిదని, అసలు ఆ 
భోజనానిని తినలేకపోతునానిమని పరువు మాధవి దృష్టికి తీసుక్ని వచా్చరు. తిప్పలవలసలో 
పట్టిపీడిసుతునని మరో సమసయూ నీట్ కొరత మాధవి మాట్లిడుతూ వారికి త్వరలోనే ఒక బోర్ 

ఏర్్పటు చేసాతుమని హామీ ఇవ్వడగం జరిగగంది దానితో ఆ గ్రామ ప్రజలు ఎగంతో హర్గం వయూకతుగం చేశారు ఇనానిళ్లిగా ఉనని ప్రభుతా్వలు తమకి ఏమీ చేయలేదని, మీరు వచ్చ ఈ మాట అనడగం 
తమ గ్రామగంలో ఎగంతో ఆనగందానిని ఇచ్చగందని ఆ గ్రామ ప్రజానీకగం తెల్యజేశారు. ఊరిలో ఉనని ఈ సమసయూల పటలి జనసేన పోర్డుతుగంది అని భరోసా కల్్పగంచారు. ఈ కారయూక్రమగంలో 
జనసేన నాయక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్నానిరు.
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ఇచ్చాపురం జనసేన ఆధ్వరయూంలో ఉచిత వైదయూ శిబిరం
శతఘ్ని న్యూస్: ఇచా్చపురగం: జనసేన పార్టి ర్ష్ట్ర జాయిగంట్ సెక్రటర్ తిప్పన దురోయూధన రడిడి ముగందసుతు పుట్టినరోజు 
సగందర్గంగా ఇచా్చపురగం నియోజకవర్ పరిధి ల్ద్దపుట్టి గ్రామగంలో తిప్పన సురేష్ మెడికవర్ హాసి్పటల్ 
బృగందగం సహాయగంతో, మరియు ధరమాపురగం గ్రామగంలో ర్మక్రిష్ణ, వాసు, పురుషోతతుగం జనసైనిక్ల సహాయగంతో 
జెమ్్స హాసి్పటల్ బృగందగం వారిచే ఉచతగంగా మెడికల్ టెస్టి మరియు మగందుల పగంపిణీ కారయూక్రమగం చేపటటిడగం 
జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో 450 మగంది ప్రజలక్ బీపీ, షుగర్, ఈసీజీ టెస్టి లు నిర్వహగంచగా, కాళ్ళీ నొపు్పలు 
మరియు ఇతర సమసయూలతో వచ్చన పేషగంటలిన చూసి తగన మగందులు ఇవ్వటగం జరిగనది. ఈ కారయూక్రమానికి 
తిప్పన దురోయూధన రడిడి నిర్వహగంచగా, జనసేన పార్టి నాయక్లు దాసరి ర్జు, రోకళలి భాస్కర్, ధగంగు భాస్కర్ 
హాజరవ్వటగం జరిగగంది. ధరమాపురగం గ్రామసుతులు హేమగంత్, దివాకర్, బోనమాల్, మిగతా జనసైనిక్లు అగందరూ 
పాల్్నానిరు.

దివిస్ బాధిత ప్ంతాలోలో పర్టంచిన తండంగి 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: తుని నియోజకవర్గం, తగండగంగ మగండలగం, కొతతు పాకాల పగంపదిపేట 
పగంచాయతీల పరిధిలో గతగంలో నిల్పివేసిన దివిస్ పాయూకటిర్ పనలు మరలా తిరిగ చేపటటిగా 
సాథినిక మత్స్యకారులు, రైతులు పనలన అడుడికొని వారు సాథినిక జనసేన నాయక్లు 
తగండగంగ మగండల అధయూక్షులు నాయుడు దృష్టికి తీసుకెళ్లిరు. ఈ మేరక్ శనివారగం ఆయన 
బాధిత ప్గంతాలోలి తుని ఐ.టీ కోఆరిడినేటర్ మణిబాబు బుసాలా, మగండల ఉపాధయూక్లు 
కాగండవల్ గణేష్, మగండల అధికార ప్రతినిధి పెదిరడలి దుర్్ప్రసాద్, బగండపూడి జనసేన 
గ్రామ అధయూక్షులు కోరుకొగండ శివ పరయూట్గంచ గ్రామసుతులక్ జనసేన పార్టి అగండగా 
ఉగంటుగందని, ఈ విషయగం పార్టి జిలాలి మరియు ర్ష్ట్ర నాయకత్వగం దృష్టికి పార్టి అధయూక్షులు 
కళ్యూణ్ గారి దృష్టికి తీసుక్వెళ్తుము అని హామీ ఇచా్చరు.

ఓడిసిలో జనసేన కార్యాలయం ఏర్పాటు
పార్టీ బలోపేతానికి శకి తి వంచన లేకండా కృషి చేసతి ం
జనసేన జిల్లా  ప్రధాన కార్యదర్శి పత్తి చంద్రశేఖర్
శతఘ్ని న్యూస్:  పుటటిపరితు, జనసేన పార్టి బలోపేతానికి 
శకితువగంచన లేక్గండా కృష్ చేసాతుమని జనసేన జిలాలి 
ప్రధ్న కారయూదరి్శ పతితు చగంద్రశేఖర్ పేర్కనానిరు. 
శనివారగం ఓడిసి మగండలగం కొగండకమరలి గ్రామగంలో 
జనసేన పార్టి కార్యూలయానిని పతితు చగంద్రశేఖర్ 
ఆధ్వరయూగంలో ప్రగంభిగంచారు. కారయూక్రమానికి ముఖయూ 
అతిథులుగా జనసేన ర్ష్ట్ర ప్రధ్న కారయూదరి్శ చలకగం 
మధసూదన్ రడిడి విచే్చశారు. ఈ సగందర్గంగా వారు 
మాట్లిడుతూ జనసేన పార్టిని క్షేత్రసాథియిలో బలోపేతగం 
చేసేగందుక్ శకితువగంచ లేక్గండా కృష్ చేసాతుమనానిరు. 

జనసైనిక్లు ప్రతి ఒక్కరూ క్రియాశీలక సభయూత్వగం తీసుకోవాలని, భవిషయూతుతులో అది రక్షణ కవచగంగా ఉగంటుగందనానిరు. ఈ సగందర్గంగా పార్టిలో చేరిన పలువురికి చలకగం మధసూదన్ 
రడిడి, పతితు చగంద్రశేఖర్ లు పార్టి కగండువాలు కపి్ప సాదరగంగా ఆహా్వనిగంచారు. మగండల ముఖయూ నాయక్లు కొగండబోయిన సతీష్ కారయూక్రమానిని విజయవగంతగం చేసేగందుక్ కృష్ చేశారు. 
కారయూక్రమగంలో జనసేన జిలాలి కారయూదరి్శ ర్పా ధనగంజయ, బుక్కపటనిగం మగండల అధయూక్షులు జయర్గం, ఓడిసి మగండల అధయూక్షులు ఈశ్వర్, పుటటిపరితు మగండల అధయూక్షులు పెద్దనని, నలలిమడ 
మగండల అధయూక్షులు మహేష్, జిలాలి కారయూదరి్శ అవక్ విజయక్మార్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

క్రియశీలక సభయాత్వ నమోదు వేగవంతం చెయ్యాలి: 
వంపూరు గంగులయయా

శతఘ్ని న్యూస్:  అల్లిరి జిలాలి, పాడేరు, జనసేన పార్టి 
కారయూలయగంలో అరక్, పాడేరు పారలిమెగంట్ జనసేన పార్టి 
ఇగంచార్జ్ వగంపూరు గగంగులయయూ జనసేన మగండల నాయక్లతో 
సమావేశమయాయూరు. ఈ సగందర్గంగా గగంగులయయూ మాట్లిడుతూ 
“ముఖయూగంగా క్రియశీలక సభయూత్వగం నమోదు ప్రక్రియ వేగవగంతగం 
చయాయూలని ప్రతి ఒక జనసైనిక్లక్, వీర మహళలక్ పార్టి 
బలోపేతగం నిర్ణయగంగా భావిగంచ సభయూత్వగం నమోదు ప్రజల 
చేత చేయిగంచాలని సమయగం తక్్కవ రోజులు ఉననిగందున ప్రతి 
ఒకరు ఈ అగంశానిని ప్రతిష్టితమాకగంగా తీసుకోవాలని కోర్రు. 
అలాగే ర్ష్ట్రములో ఉప ఎనినికలు నోట్ఫికేషన్ విడుదలయియూగంది. 
పాడేరు నియోజకవర్గంలో 4 ఎగంపీటీసీ సాథినాలక్ జనసేన పార్టి 
తరుపున పోటీచేయాయూలని వివిధ మగండల ముఖయూ నాయక్లక్ 
దిశానిరే్దశగం చేసూతు అగందరు కలసి సమిష్టిగా పనిచేయాలని, 

మనగం ఎనినికలక్ సిదధిగంగా ఉగండాలని పిలుపునిచా్చరు. ఈ సమావేశగంలో పాడేరు మగండల అధయూక్షులు నగందోల్ మురళి కృష్ణ, సాలెబ్ అశోక్, మాదేలా నాగేశ్వర్వు, చనానిర్వు, జి 
మాడుగుల మగండల అధయూక్షులు మాసడి భీమనని, కారయూదరి్శ గగంది మురళ్, జనసైనిక్లు తదితరులు 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

డాక్టర్ పిల్లో శ్రీధర్ ఆధ్వర్ంలో మజ్జిగ పంపిణీ కార్క్రమం
శతఘ్ని న్యూస్:  పిఠాపురగం: పిఠాపురగం నియోజకవర్ జనసేన నాయక్లు శ్రీ విషు్ణ హాసి్పటల్ అధినేత 
డాకటిర్ పిలాలి శ్రీధర్ ఆధ్వరయూగంలో మహాశివర్త్రి సగందర్గంగా పిఠాపురగం నియోజకవర్గం, పిఠాపురగం 
పటటిణగం, ఉపా్పడ జగంక్షన్ నగందు పిఠాపురగం నియోజకవర్గం మరియు పరిసర ప్గంత ప్రజలు వేలాదిగా 
తరల్వచ్చన భక్తులక్ 1000 లీటరలి పెరుగుతో మజిజ్గ పగంపిణీ కారయూక్రమగం ఏర్్పటు చేయడగం జరిగగంది. 
ఈ కారయూక్రమగంలో భాగగంగా పలానిట్ మధబాబు, గగంజి సురేష్, మైన బతుతుల చనని, పిటటి చనని, ర్ష్ట్ర మత్స్కర 
నాయక్లు కగంబాల దాసు, మతా్స్కర నాయక్లు పలేలిటూరు బాపనని దొర, పిలలి శ్రీన, బొజజ్ గోపికృష్ణ, 
బొజజ్ ఐర్జు, బిజెపి నాయక్లు పిలాలి ముతాయూలర్వు, ఆక్ల యేసు, కగంద చక్ర బాబు జీలకర్ర సతితుబాబు, 
వాకపల్లి సూరయూప్రకాష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

త్రికోటేశ్వర స్్వమి తిరుణాల విద్్త్ ప్రభలను 
ప్రంభంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: కోటప్పకొగండ త్రికోటేశ్వర 
సా్వమి వారి తిరుణాల సగందర్గంగా 
సతెతునపల్లి పటటిణగంలోని వడడివల్లి ఆగంజనేయ 
సా్వమి గుడి వద్ద నగండి మరియు పోలేరమమా 
తల్లి గుడి నగండి కోటప్పకొగండ త్రికోటేశ్వర 
సా్వమి వారి తిరునాళలిక్ బయలుదేరే 
విదుయూత్ ప్రభల కమిటీ పెద్దల ఆహా్వనగం 
మేరక్ ర్ష్ట్ర జనసేన పార్టి ప్రధ్న 
కారయూదరి్శ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, 
గుగంటూరు జిలాలి జనసేన పార్టి అధయూక్షులు 

గాదె వెగంకటేశ్వరర్వు, గుగంటూరు జిలాలి ఉపాధయూక్షులు అడపా మాణికాయూలర్వు హాజరై, 
కొబ్రికాయ కొట్టి ప్రభల ప్రగంభిగంచారు.. ఈ కారయూక్రమగంలో సతెతునపల్లి నియోజకవర్ 
జనసేన పార్టి నాయక్లు కారయూకరతులు పాల్్నానిరు.

కుండలేశ్వరస్్వమి వారిని దరి్శంచుకున్న 
పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి ర్ష్ట్ర ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ సభుయూలు 
మరియు ముమిమాడివరగం నియోజకవర్గం ఇగంచార్జ్ పితాని బాలకృష్ణ మహాశివర్త్రి 
సగందర్గంగా శనివారగం కాట్రేనికోన మగండలగం, క్గండలేశ్వరగంలో వేగంచేసి ఉనని 
పార్వతి క్గండలేశ్వరసా్వమి వారిని దరి్శగంచుక్నానిరు.. ఈ సగందర్గంగా క్గండలేశ్వరగం 
జనసైనిక్లు ఏర్్పటు చేసిన మజిజ్గ చల్వేగంద్రానిని ప్రగంభిగంచ భక్తులక్ అగందచేశారు. 
అదేవిధగంగా కొపి్పగుగంట గ్రామ పెద్దల ఆహా్వనగం మేరక్ కోదగండ ర్మ సా్వమి వారి 
ఆలయానిని దరి్శగంచుక్నానిరు. ఈ సగందర్గంగా శెట్టిబల్జ సగంఘ పెద్దలు పితానిని 
సత్కరిగంచారు. ఈ కారయూక్రమగంలో అక్కల లక్షష్మణ్, గగంగుమలలి రవి, చకా్కల నాగేగంద్ర, 
జక్కగంశెట్టి పగండు, మోకా బాల ప్రసాద్, మటటిపరితు శగంకర్, గోలకోట్ ఫణి, పితాని ర్జు, 
మిమిమాతి చరగంజీవి, భీమల సూరి, విళళీ శివ, మాదాల శ్రీధర్, గడిడి రతనిశ్రీ, కొపి్పశెట్టి 
ర్జు, బొక్క ర్గంబాబు తదితరులు పాల్్నానిరు.

కారూరు గ్రామంలో జనసేన ఆధ్వర్ంలో ద్ప్పటలో పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి జిలాలి, సతయూవేడు నియోజకవర్గం, పిచాటుర్ మగండలగం, 
కారూరు గ్రామగంలో జనసేన పార్టి తరపున ఎసీటి కాలనీ నగందు దుప్పటులి పగంపిణీ చేయడగం 
జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగం జనసేన పార్టి జిలాలి కారయూదరి్శ తడ శ్రీనివాసులు, మగండల 
నాయక్డు సుగగంధర్ ఆధ్వరయూగంలో జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేన నాయక్లు 
కోదగండ ర్మయయూ, మారైయాయూ, గాగంధీ, చగంద్రు, అగసీతున్, సుబ్రమణయూగం, ప్రకాష్, మనోవ 
అమృత్ ప్రభు తదితరులు పాల్్నానిరు.

క్రియాశీల సభ్త్వ నమోద్ అవగాహనా 
కార్క్రమం చేపట్టన దేవా గౌడ్ ప్రస్ద్

శతఘ్ని న్యూస్: కొతతుగూడగం 
నియోజకవర్గం, పాల్వగంచ మగండలగంలో 
జనసేన క్రియాశీలక సభయూతా్వల నమోదుపై 
ప్రజలలో అవగాహన పెగంచేగందుకై 
జనగంలోకి జనసేన కారయూక్రమగంలో 
భాగగంగా.. జనసైనిక్డు దేవా గౌడ్ 
ప్రసాద్ తమ వగంతు ప్రయతనిగంగా 
మగండలగంలో బైక్ పై తిరుగుతూ.. 

క్రియాశీలక సభయూత్వగం తీసుకోవడగం కల్గే ప్రయోజనాలన ప్రజలక్ తెల్యజేసుతునానిరు. 
ఈ సగందర్గంగా ప్రసాద్ మాట్లిడుతూ మిగల్న మగండలాలలో కూడా జనసైనిక్లు ఈ 
విధగంగా ప్రయతనిగం చేయాల్సిగందిగా మనవి చేసారు.. పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆలోచనలు 
మరియు సిదాధిగంతాలు ప్రజలోలికి తీసుకెళ్తు.. క్రియాశీలక సభయూత్వగం తీసుకోవడగం కల్గే 
ప్రయోజనాలన వివరిగంచడగం జరిగగంది.. ప్రతి అభిమాని సభయూత్వగం తీసుకోవాల్్సగందిగా 
తెల్యజేసారు.

కాలభైరవస్్వమిని దరి్శంచుకున్న పితాని
శతఘ్ని న్యూస్: ముమిమాడివరగం, జనసేనపార్టి ర్ష్ట్ర ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ సభుయూలు 
మరియు ముమిమాడివరగం నియోజకవర్గం ఇగంచార్జ్ పితాని బాలకృష్ణ మహాశివర్త్రి 
పర్వదినగం సగందర్గంగా ఐ.పోలవరగం మగండలగం భైరవపాలెగం తీర్్దలమొగండి గ్రామగంలో 
కొలువై ఉనని శ్రీ కాలభైరవసా్వమి వారిని దరి్శగంచుక్నానిరు. ఈ కారయూక్రమగంలో 
పోతాబతుతుల గోవిగందర్జు, ఒలేట్ బాబి, జక్కగంశెట్టి పగండు, పితాని ర్జు, సగంగాని 
నరసిగంహార్జు, ఒలేట్ మణికగంఠ, మాదాల శ్రీధర్, పాయసగం సాయి, మలాలిడి 
వెగంకటర్వు, కర్రి గణేష్, అరధిడి కామేష్, రేకాడి ర్జు, రేకాడి వీరబాబు, బొమిమాడి 
సతితుబాబు మరియు జనసైనిక్లు తదితరులు 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

మహాశివరాత్రి సందర్ంగా వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ ప్రత్యేక పూజలు
ర్బోయేయూ రోజులోలి జనసేన పార్టి ఆగంధ్రప్రదేశ్ లో అధికారగంలోకి ర్వాల్
ముఖయూమగంత్రిగా పవన్ కళ్యూణ్ ర్ణిగంచాల్
తెలగంగాణలో జనసేన పార్టి ర్బొయేయూ రోజులోలి పోటీ చేసిన సాథినాలోలి గెలుపే లక్ష్యగంగా 
ముగందడుగు
శతఘ్ని న్యూస్: నాగర్ కరూనిల్, శనివారగం మహాశివర్త్రి సగందర్గంగా ఉమామహేశ్వరగంలోని 
శివాలయగంలో ఆగంధ్రప్రదేశ్ లో వచే్చ ఎనినికలోలి జనసేన పార్టి విజయ భేరి మోగసూతు జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమగంత్రిగా ఆగంధ్రప్రదేశ్ లో ర్ణిగంచాలనీ, తెలగంగాణ ర్ష్ట్రగంలో 
జనసేన పార్టి ర్బోయేయూ సార్వత్రిక ఎనినికలోలి గెలుపే దిశగా అడుగులు వేయాలని, తెలుగు 
ర్ష్్రాల ప్రజలపై మహాశివుడి చల్లిని ఆశీసు్సలు ఉగండాలని మనసార్ కోరుక్గంటూ శివయయూక్ 
మరియు ఆగంజనేయ సా్వమి ఆలయగంలో వగంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ ప్రతేయూక పూజలు చేయిగంచడగం 
జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవర్ ముఖయూ నాయక్లు పాల్్నానిరు.

క్రీడాకారులకు జనసేన తరఫున అండగా ఉంటం: బొబ్బేపల్లో సురేష్
శతఘ్ని న్యూస్: సరే్వపల్లి: జాతీయసాథియిలో జరిగే క్రీడా పోటీలలో పాల్్నేగందుక్ నెల్లిరు 
జిలాలి నగంచ వెళ్తునని క్రీడాకారులక్ సరే్వపల్లి నియోజకవర్ జనసేన పార్టి నాయక్లు బొబ్్పల్లి 
సురేష్ నాయుడు తన వగంతుగా శనివారగం చరు ఆరిథిక సాయగంగా కొగంత నగదుతోపాటు 
బిసె్కట్ పాయూకెటులి, వాటర్ బాట్ల్్స అగందజేశారు. ఈ సగందర్గంగా బొబ్్పల్లి సురేష్ నాయుడు 
మాట్లిడుతూ ఈనెల 19 నగండి మూడు రోజులపాటు అనగంతపురగం జిలాలి, ఉరవకొగండలో జరిగే 
జాతీయసాథియి క్రీడా పోటీలోలి నెల్లిరు జిలాలి నగంచ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివే 18 మగంది 
క్రీడాకారులు ఎగంపికయాయూరు. క్రీడా పోటీలోలి పాల్్నేగందుక్ వెళ్తునని 18 మగంది క్రీడాకారులక్ 
ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వగం నగండి ఎటువగంట్ సాయగం అగందలేదు. కనీసగం రవాణా సౌకరయూగం కూడా వీరికి 
లేదు. జాతీయ సాథియిలో జరిగే క్రీడా పోటీలోలి పాల్్నగందుక్ వెళ్తునని క్రీడాకారులక్ సరే్వపల్లి 
నియోజకవర్గం జనసేన పార్టి నగంచ తాము అగండగా ఉగంట్గం. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివే 
క్రీడాకారులక్ క్రీడరగంగగంలో ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వగం ప్రోత్సహగంచనటలియితే మరిగంతగా ర్ణిసాతురు. 
కానీ ప్రసుతుత వైసీపీ ప్రభుత్వగం ఇగందుక్ విరుదధిగంగా వయూవహరిసుతుగంది. గత ప్రభుత్వ హయాగంలో 

బయట ప్గంతాలోలి జరిగే క్రీడా పోటీలక్ పాల్్నేగందుక్ వెళ్లి క్రీడాకారులక్ ఆరిథిక సాయగం అగందేది. ప్రసుతుతగం వైసీపీ ప్రభుత్వగం క్రీడా పోటీలోలి క్రీడాకారులక్ ఎగందుక్ ఆరిథిక సాయగం అగందిగంచడగం 
లేదు. దీనికి సమాధ్నగం చపా్పల్్సన బాధయూత వైసీపీ ప్రజా ప్రతినిధలపై ఉగంది. నెల్లిరు జిలాలి నగంచ వెళిలిన 18 మగంది క్రీడాకారులు జాతీయ సాథియిలో జరిగే క్రీడా పోటీలో ర్ణిగంచ జిలాలిక్ మగంచ 
పేరు తీసుక్ని ర్వాలని మహాశివర్త్రి సగందర్గంగా ఆ శివయయూన మనసూఫూరితుగా కోరుక్గంటునానినని సురేష్ నాయుడు అనానిరు.

అనపరితి జనసేన ఆధ్వర్ంలో మజ్జిగ పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: అనపరితు, బిక్కవోలు 
మగండలగం ఇళలిపల్లి గ్రామగం 
ప్రసిదధి పుణయూక్షేత్రగం శివాలయగంలో 
మహాశివర్త్రి సగందర్గంగా 
మగండల కమిటీ సభుయూలు బాలు 
జనసేన నాయక్లు దాసు 

నేతృత్వగంలో మజిజ్గ పగంపిణీ కారయూక్రమగంలో అనపరితు నియోజకవర్గం జనసేన ఇగంచార్జ్ 
మర్రెడిడి శ్రీనివాసర్వు పాల్్నడగం జరిగగంది. ఈ సగందర్గంగా మాట్లిడుతూ ఇలాగంట్ 
సేవా కారయూక్రమాలు జనసైనిక్లు మరనోని చేపట్టిల్ని వారిని అభినగందిగంచడగం జరిగగంది 
ఈ కారయూక్రమగంలో బిక్కవోలు మగండల జనసేన పార్టి అధయూక్షులు ఇగందల వీరబాబు, 
అనపరితు మగండల జనసేన పార్టి అధయూక్షుడు ఎన్ ఆర్ కే ప్రసాద్ రడిడి, ఉపాధయూక్షులు కోర్డ 
ర్మార్వు, మగండల కమిటీ సభుయూలు కర్రి శ్రీన, ప్రసాద్ జనసేన బిక్కవోలు గ్రామ 
ఉపాధయూక్షులు న్తగంగ శ్రీన, నాయక్లు వడలిమూరు గోవిగందర్జు ఆరికరేవుల గ్రామ 
శాఖ అధయూక్షులు వీర్ అరుజ్న్, ఇళలిపల్లి గ్రామ జనసైనిక్లు నక్క వెగంకటేష్, తణుక్ సురేష్, 
కృష్్ణరపు సా్వమి, నక్క నాని, తణుక్ సుభాష్, డగంకెన్ సతీష్ పాల్్నానిరు.

డాక్టర్ కంద్ల ఆధ్వర్ంలో మహా అన్నదాన 
కార్క్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గం, 
మహాశివర్త్రి పర్వదినానిని పురస్కరిగంచుకొని 
నియోజకవర్ జనసేన నాయక్లు, 32 వ 
వారుడి కార్పరేటర్ డాకటిర్ కగందుల నాగర్జు 
ఆధ్వరయూగంలో అల్లిపురగం నేరళలి కోనేరు జక్షన్ వద్ద 
మహా అననిదాన కారయూక్రమానిని ప్రగంభిగంచారు. 
ఈ సగందర్గంగా 35వ వారుడి దుర్మమా పగండుగ 
పురస్కరిగంచుకొని భవానీల రగండు ఆయిల్ 

డబా్లన వితరణగా అగందిగంచారు. అనగంతరగం మహా అననిదాన కారయూక్రమానిని ప్రగంభిగంచారు. 
సాథినిక భక్తులు, ప్రజలు, భవాని మాతలు అనని ప్రసాదానిని సీ్వకరిగంచారు. ఈ సగందర్గంగా ఆయన 
మాట్లిడుతూ ప్రతి సగంవత్సరగం శివర్త్రి పర్వదినానిని పురస్కరిగంచుకొని మహా శివునికి అభిషేక 
ప్రతేయూక పూజలు తన నివాస వద్ద నిర్వహసుతుననిటులి చపా్పరు. ఈ సగందర్గంగా మధ్యూహనిగం మహా 
అననిదాన కారయూక్రమానిని నిర్వహసుతునానిమని పేర్కనానిరు. ఈ కారయూక్రమగంలో కేఎన్ఆర్ చారిటబుల్ 
ట్రస్టి చైర్ పర్సన్ కగందుల నళిని, వారుడి ఇనా్చరిజ్ కగందుల బద్రీనాథ్, కేఎన్ఆర్ చారిటబుల్ ట్రస్టి వైస్ 
చైరమాన్ కగందుల కేదార్నిథ్, మహేశ్వర్వు, వివి గుపతు, యజే్ణశ్వరి, తెలుగు లక్ష్మి, ఆగంటోనీ, శ్రవణ్, 
ర్జు, త్రినాధ్, ర్జ్ క్మార్, యుదధి గరి గుపాతు, బగండారు రమేష్, శ్రీకళ తదితరులు పాల్్నానిరు.

పవన్ కళ్్ణ్ బాటలో 
మైలవరం జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరగం, 
ఇబ్రహగంపటనిగం పవిత్రసగంగమగం 
వద్ద మహాశివర్త్రి పర్వదినానిని 
పురస్కరిగంచుక్ని జనసేన 
నాయక్లు భక్తులక్ అలా్పహారగం, 
చనని పిలలిలక్ వృదు్దలక్ కాఫి, 
పాలు పగంపిణీ కారయూక్రమానిని 
ఏర్్పటుచేశారు. సగంగమగం వద్ద 

జనసేన నాయక్లు ఏర్్పటుచేసిన ఈ శిబిరగంలో భార్గా భక్తులు పాల్్ని అలా్పహారనిని 
సీ్వకరిగంచారు. మహాశివర్త్రి రోజున ఇలాగంట్ కారయూక్రమగం ఏర్్పటుచేయడగం దా్వర్ 
పార్టిని ప్రజలలోకి తీసుక్వెళ్లిలని, పార్టి అధయూక్షుని బాటలో ప్రజలక్ సేవ చేయడగం 
చాలా సగంతోషగంగా ఉగందని జనసైనిక్లు తెల్యజేసారు. ఉదయానేని పవిత్ర సానినగం 
ఆచరిగంచడానికి వచ్చన భక్తుల సౌకర్యూరథిగం ఇలాగంట్ కారయూక్రమానిని ప్రతి సగంవత్సరగం 
మహాశివర్త్రి రోజున ఏర్్పటు చేయడగం చాలా ఆనగందగంగా ఉగందని నిర్్వహక్లు 
బతితున శ్రీనివాసర్వు తెల్యజేసారు. ఈ కారయూక్రమగంలో మైలవరగం నియోజకవర్ 
ఇగంచార్జ్ అక్కల ర్మోమాహన్ ర్వు పాల్్ని భక్తులక్ సేవచేయడగం చాలా ఆనగందగంగా 
ఉగందని ఉదయగం నగండి సుమారు 15000 మగందికి అలా్పహారగం అగందిగంచామని, 
పవన్ కళ్యూణ్ సూ్పరితుతో ఇలాగంట్ సేవా కారయూక్రమాలలో జనసైనిక్లు ముగందు 
ఉగంట్రని తెల్యజేసారు. ఈ కారయూక్రమగంలో కొగండపల్లి ముని్సపల్ జనసేన నాయక్లు 
చరుక్మల్లి సురేష్, దేవబతుతుల నాగబాబు, సామల సుజాత, సిరిపురగం సురేష్, చటెటిలు 
కోటేశ్వరర్వు, ఎస్.శ్రీనివాస్ పాల్్నానిరు.

కుకుకుటేశ్వర స్్వమిని దరి్శంచుకున్న మాకినీడి 
శేషుకుమారి

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురగం, శనివారగం 
మహా శివర్త్రి సగందర్గంగా పిఠాపురగం 
నియోజవర్ జనసేన పార్టి ఇగంచారిజ్ 
శ్రీమతి మాకినీడి శేషుక్మారి పిఠాపురగం 
పాదగయా శ్రీశ్రీశ్రీ క్క్్కటేశ్వర సా్వమి 
వారిని దరి్శగంచుకొవడగం జరిగగంది.

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


ఆదివారం, 19 ఫిబ్రవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన ఆధ్వర్యంలో మహిళలకు చీరల పయంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: వేమూరు, మహాశివర్త్రి సగందర్గంగా ఉమమాడి గుగంటూరు జిలాలి వేమూరు 
నియోజకవర్గం, చుగండూరు మగండలగం, మగండూరు గ్రామగంలో చుగండూరు మగండలగం 
ఉపాధయూక్షులు దేవిరడిడి మహేష్ ఆధ్వరయూగంలో మహళలక్ చీరల పగంపిణీ కారయూక్రమగం 
ఏర్్పటు చేయడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూఅతిథిగా మహళ్ విగంగ్ ర్జినల్ 
కోఆరిడినేటర్ శ్రీమతి బి.పార్వతి నాయుడు పాల్్నానిరు. ఈ కారయూక్రమగంలో జిలాలి కారయూదరి్శ 
అనర్ధ, ఐట్ విభాగగం కోఆరిడినేటర్్స సి.హెచ్ కోటేష్ బాబు, అమరతుల్రు మగండల 
అధయూక్షులు ఎగం.రమేష్, వేమూరు జనసేన నాయక్లు శ్రీనివాసర్వు, వేమూరు వీర 
మహళ్ కె.లక్ష్మీ, హరి సుగందరి, దేవిరడిడి సుబ్యయూ, దేవిరడిడి బుల్లిబాబు, గోళళీ సాయి 
బాలాజీ, ఆతమాకూరి సురేష్, ఆదిలక్ష్మి, జనసైనిక్లు వీర మహళలు పాల్్నానిరు. ఈ 

సగందర్గంగా క్రియశీలక సభయూత్వగం ప్రతి ఒక్కరు తీసుకోవాలని, 2024 ఎనినికలలో జనసేన గెలుపుకి ప్రతి ఒక్కరు కృష్ చేయాలని శ్రీమతి పార్వతి నాయుడు విజ్ఞపితు చేశారు.

మహాశివరాత్రి సందర్ంగా పుల్హోర ప్్కెట్లో మరియు 600 లీటరులో మజ్జిగ పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురగం, జనసేన పార్టి, లయన్్స కలిబ్ సఖి తరఫున పిఠాపురగం మగండలగం, చత్రాడ 
గ్రామగంలో మహాశివర్త్రి పురస్కరిగంచుకొని పాదగయ క్షేత్రమునక్ వచే్చ భక్తులక్ యాత్రిక్లక్ 
పుల్హార పాయూకెటులి, 600 లీటరులి మజిజ్గ పగంపిణీ కారయూక్రమగం ఏర్్పటు చేయడగం జరిగగంది. పిఠాపురగం 
నియోజవర్ జనసేన పార్టి ఇగంచారిజ్ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుక్మారి ముఖయూ అతిథిగా పాల్్ని 
పుల్హార మజిజ్గ పగంపిణీ చేయడగం జరిగగంది. ఈ సగందర్గంగా శేషుక్మారి మాట్లిడుతూ అగందరికీ 
మహాశివర్త్రి శుభాకాగంక్షలు తెల్పి ప్రజలగందరకి ఈశ్వరుని ఆశీసు్సలు ఉగండాలని ప్రిథిగంచారు. 
లయన్్స కలిబ్ సఖి జనసేన పార్టి ఆధ్వరయూగంలో పిఠాపురగం నియోజకవర్గంలో ఎనోని సామాజిక సేవ 
కారయూక్రమాలు నిర్వహసుతునానిరు, అగందులో భాగగంగా శనివారగం సావిత్రి మావయయూ బ్రహామాజీర్వు 
మరియు ఎస్.వి.రమణ, మావయయూ బాలయయూ, అతతుయయూ ర్ములమమాల జా్ఞపకారథిగం మహా శివర్త్రిని 
పురష్కరిగంచుక్ని పుల్హోర పాయూకెటులి , మజిజ్గ పగంపిణీ చయయూడగం అభినగందనీయగం అనానిరు. 
లయన్్స కలిబ్ సఖి ర్జినల్ చైర్పర్సన్ నాగలక్ష్మి మాట్లిడుతూ సఖి కలిబ్ మరియు శేషుక్మారి తరుపున 

పిఠాపురగం నియోజకవర్గంలో సేవా కారయూక్రమాలు, పేద వారికి ఆహారదానగం నిర్వహగంచడగం చాలా అనగందగంగా ఉగందని అలాగే జనసైనిక్లక్ నాయక్లక్ గ్రామ ప్రజలక్ ప్రతేయూక 
ధనయూవాదములు తెల్యజేశారు.  కారయూక్రమగంలో. పిఠాపురగం నియోజకవర్ జనసేన పార్టి ఇనా్చరిజ్ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుక్మారి, లయన్్స కలిబ్ సఖి ర్జనల్ చైర్ పర్సన్ ఎన్.నాగలక్ష్మి, 
కలిబ్ నెగంబర్్స ఎస్.వి రమణ, ఏ.అమామాజీ, జనసేన జిలాలి కారయూదరి్శ మొగల్ అపా్పర్వు, గోపు సురేష్, బుర్రా సూరయూప్రకాశర్వు, బావిశెట్టి నగందీశ్వర ర్వు, దేశిరడిడి సతీష్, బసవా గోపి, 
నగందాయూల జాన, నాగగం మధ, పెగంకే జగదీష్, పెగంట వెగంకటేష్, కేసారపు సా్వమి, యాగ సతీష్, బక్కనని, కాళళీ ర్ము, బసవా సతీష్, ర్జు, చత్రాడ నాయక్లు జనసైనిక్లు గ్రామ 
పెద్దలు తదితరులు పాల్్నానిరు.

చీపురుపల్లో మూడవ విడత క్రియాశీలక సభ్త్వ 
నమోద్ కార్క్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: చీపురుపల్లి నియోజకవర్గంలోని పతితుకాయవలస గ్రామగం మరియు 
దేవరపొదలగం గ్రామగంలో జనసేన పార్టి మూడవ విడత క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు 
కారయూక్రమగం నిర్వహగంచడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో కొగంతమగంది సభుయూలు సభయూత్వగం 
చేసుక్నానిరు మరియు క్రియాశీలక సభయూత్వగం గురిగంచ వివరిగంచడగం జరిగగంది. ఈ 
కారయూక్రమాలోలి జనసేన పార్టి చీపురుపల్లి మగండల అధయూక్షులు విసినిగరి శ్రీనివాసర్వు, 
కోటలి కృష్ణ, గరలి రమణ, మహాదాసయూగం భువనేశ్వర్, భాన, సూరయూ ప్రకాష్, సువర్ణ ర్జు, 
మోహన్, చనానిర్వు, దుర్్ర్వు, అప్పల నరసయయూ, సూర్యూర్వు, వెగంకటేష్, సాయి 
మరియు జనసైనిక్లు పాల్్నానిరు.

జనసేన ఆధ్వర్ంలో ముగ్గుల పోటీలు
శతఘ్ని న్యూస్: అనకాపల్లి నియోజకవర్గం, 
కశిగంకోట మగండలగం, పేరగంట్లపాలెగం గ్రామగంలో 
శివర్త్రి మహోత్సవాలన పురస్కరిగంచుకొని 
గ్రామ జనసేన పార్టి ఆధ్వరయూగంలో మహళలక్ 
ముగు్ల పోటీలు నిర్వహగంచారు. ఈ కారయూక్రమానికి 
ముఖయూఅతిధలుగా మగంగా ఈశ్వర్, కశిగంకోట 

మగండల నాయక్లు, జనసైనిక్లు విచే్చసి, గ్రామ శివాలయగంలో మహాశివుడి దర్శనగం 
అనగంతరగం గ్రామ మహళలు వేసిన ముగు్లు పరిశీల్గంచ విజేతలన ఎగంపిక చేశారు. అనగంతరగం 
పోటీలో పాల్్నని అగందరికి పారిటిసిపేషన్ బహుమతులు అగందిగంచారు. ఈ కారయూక్రమగంలో 
మగండల నాయక్లు ఉతాతుడ ర్మర్జు, కలగ శ్రీనివాసర్వు, గగంతిన ఈశ్వరర్వు, కరణగం 
రమణ, గూడపు మణికగంఠ, కడిమి నాగ చరగంజీవి, అఖిల్ శ్రీన, కలగ గణేష్ మరియు 
గ్రామ జనసేన నాయక్లు మగండపాక ర్మ త్రినాధ్, మగండపాక తలుపుల ర్జు, సతితుబాబు, 
అప్పలసతితు, నగందరపు గణేష్, అరిగా గణేష్, ర్ముడు, కోన సతితుబాబు, పూర్ణ, నానాజీ, తాతాజీ 
తదితర జనసైనిక్లు పాల్్నానిరు.

కణుపూరు గ్రామ మహాశివరాత్రి వేడుకలోలో 
ప్ల్గున్న గ్రుదత్

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరగం 
నియోజకవర్గం, కోరుకొగండ 
మగండలగం, కణుపూరు గ్రామ 
మహాశివర్త్రి వేడుకలోలి భాగగంగా 
గ్రామ జనసేన పార్టి నాయక్ల 
పిలుపు మేరక్ ఆ శివయయూని 
దరి్శగంచుక్నని ర్జానగరగం 
నియోజకవర్గం జనసేన పార్టి ఇగంచార్జ్ 

& ఐకయూర్జయూసమితి అవారుడి గ్రహత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్. ఈ కారయూక్రమగంలో ఉమమాడి 
తూరు్పగోదావరి జిలాలి ప్రధ్న కారయూదరి్శ మైరడిడి గగంగాధర్, ర్జానగరగం నియోజకవర్గం 
జనసేన పార్టి ఐట్ కో- ఆరిడినేటర్ వెగంటపాట్ ర్మకృష్ణ, కోరుకొగండ మగండలగం జనసేన 
పార్టి అధయూక్షులు మగండపాక శ్రీన, ర్జానగరగం మగండలగం జనసేన పార్టి అధయూక్షులు 
బతితున వెగంకనని దొర, కోరుకొగండ మగండలగం జనసేన కో-కనీ్వనర్ ముక్క ర్గంబాబు, 
కోరుకొగండ మగండలగం జనసేన పార్టి గౌరవ అధయూక్షులు చదువు నాగేశ్వరర్వు,కోరుకొగండ 
మగండల జనసేన పార్టి కారయూదరి్శ బొజజ్పు సతయూనార్యణ, చగంగ సీతార్మ్,కోరుకొగండ 
మగండల జనసేన పార్టి సీనియర్ నాయక్లు చదువు ముకేతుశ్వరర్వు, తనీనిరు తతాజీ, 
చలాలి ప్రసాద్, మారిశెట్టి త్రిమూరుతులు, వెల్చేట్ సతయూనార్యణ, వెల్చట్ భాస్కర్, తర్రా 
నాని, మడగల ర్జుబగంటు, సతయూనార్యణ, గలాలి నాగు, బగండి సా్వమి, ఇగందల సతీష్, 
ఇగందల వీరబాబుగలాలి ప్రసాద్, లావేట్ సుబ్రహమాణయూగం, చలాలి ర్ముడు, ఉప్పలపాట్ 
వీరబాబు తదితరులు పెద్ద ఎతుతున పాల్్నానిరు.

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

మానవత్వం చాటిన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: హుక్గంపేట మగండలగం, పాతకోట పగంచాయతీ, పనసపుటుటి గ్రామగంలో శొనభ పవన్ దినకారయూగం 
సగందర్గంగా వారి క్టుగంబానికి అగండగా జనసేన పార్టి తరుపున సహాయగంగా బియయూగం బసాతు, కగందిపపు్ప, మగంచన్నె, 
ఫోటో క్టుగంబ సభుయూలక్ అగందిగంచడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో సాథినిక జనసైనిక్లు కోటేశ్వరర్వు పడాల్ 
బల్జ, నాగర్జు బూడిద, సురకతితు ర్గంబాబు, ఉమమాడి జిలాలి కారయూనిర్్వహణ కమిటీ సభుయూలు పరదాని సురేష్, వగంతాల 
మోహన్, దుడుడి శోభన్ బాబు,శొనభ సునీల్, శొనభ శివక్మార్, పెనమల సాయికారితుక్ పాల్్నానిరు. బియయూగం బసాతు 
అగందిగంచన శెట్టి ఆనగంద్ మరియు శ్రీనివాస్ రడిడిలక్ ప్రతేయూక ధనయూవాదాలు తెల్పారు.

చిలకలూరిపేట జనసేన ఆధ్వర్ంలో భారీ అన్నదాన కార్క్రమం
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమమాడి గుగంటూరు జిలాలి, చలకల్రిపేట, అననిదాన కారయూక్రమగంలో ముఖయూ అతిధిగా గాదె 
వెగంకటేశ్వరర్వు పాల్్నడగం జరిగగంది. శనివారగం మహాశివర్త్రిని పురస్కరిగంచుకొని చలకల్రిపేట 
పటటిణగంలోని పురుషోతతుపటనిగం అడడిరోడుడి సెగంటర్ దగ్ర జనసేన పార్టి నాయక్లు కారయూకరతులు ఆధ్వరయూగంలో 
భార్ అననిదాన కారయూక్రమగం ఏర్్పటు చేశారు. ఈ అననిదాన కారయూక్రమానికి ముఖయూఅతిథిగా జనసేన పార్టి 
ఉమమాడి గుగంటూరు జిలాలి అధయూక్షులు పాల్్నానిరు. ముగందుగా ఉమమాడి గుగంటూరు జిలాలి జనసేన పార్టి 
అధయూక్షులు గాదె వెగంకటేశ్వర్వుకి పూలదగండలు, శాలువాలతో ఘన సా్వగతగం పల్కిన ఉమమాడి గుగంటూరు 
జిలాలి కారయూదరి్శ తోట ర్జా రమేష్, చలకల్రిపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టి నాయక్లు, కారయూకరతులు. 
తదనగంతరగం అననిదాన కారయూక్రమగం సాటిల్ న రిబ్న్ కట్గంగ్ చేసిన జిలాలి అధయూక్షులు గాదె, తదుపరి 
కోటప్పకొగండక్ వెళ్ళీ భక్తులక్ జిలాలి అధయూక్షులు, జిలాలి నాయక్లు అననిదాన కారయూక్రమగం చేశారు. ఈ 
సగందర్గంగా ఉమమాడి గుగంటూరు జిలాలి జనసేన పార్టి అధయూక్షులు గాదె వెగంకటేశ్వర్వు మాట్లిడుతూ.. 
శివర్త్రి పగండుగక్ ప్రజలు ఎలా అయితే సుఖసగంతోష్లతో ఉగంట్రో అదేవిధగంగా జీవితాగంతగం ప్రజలు 
సుఖ సగంతోష్లతో ఉగండాలని మనసూఫూరితుగా ఆకాగంక్షిగంచే పార్టి ఏదైనా ఉగందగంటే అది కేవలగం జనసేన 
పార్టి మాత్రమే అని తెల్పిన గాదె. అధికారగంలో ఉనని వైసీపీ పార్టి ఏ విధగంగా పనిచేసుతుగందో అగందరికీ 
తెలుసు. అదేవిధగంగా అధికారగం లేకపోతేనే మన జనసేన పార్టి నాయక్లు కారయూకరతులు వీర మహళలు 
ఏ విధగంగా పనిచేసుతునానిరో ఒకసారి ర్ష్ట్ర ప్రజలగందరూ ఆలోచగంచవలసిగందిగా కోరుతునని గాదె. ర్ష్ట్ర 
ప్రజలగందరికీ జనసేన పార్టి తరఫున మహాశివర్త్రి శుభాకాగంక్షలు తెల్యజేసిన గాదె వెగంకటేశ్వరర్వు. 

ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేన పార్టి ఉమమాడి గుగంటూరు జిలాలి కారయూదరి్శ తోట ర్జా రమేష్, ఆముదాల లీల కిషోర్, వీర మహళలు, మగండల అధయూక్షులు, నాయక్లు, కారయూకరతులు పాల్్నానిరు.

పొన్్నరు జనసేన ఆధ్వర్ంలో ప్రస్ద వితరణ
శతఘ్ని న్యూస్: పొన్నిరు, మహా 
శివర్త్రి పర్వదినగం సగందర్గంగా 
పొన్నిరు నియోజకవర్గం పెదకాకాని 
సెగంటరోలి పెదకాకాని గ్రామ పార్టి 
మరియు మగండల జనసేన పార్టి 
ఆధ్వరయూగంలో భక్తుల కోసగం సీ్వట్ రవ్వ 
కేసరి, పుల్హోర, మజిజ్గ పగంపిణీ 
కారయూక్రమానిని ఉమమాడి గుగంటూరు 
జిలాలి జనసేన పార్టి అధయూక్షుడు గాదె 

వెగంకటేశ్వరర్వు ప్రగంభిగంచారు. ఈ  కారయూక్రమగంలో జిలాలి జనసేన పార్టి ప్రధ్న 
కారయూదరి్శ నారదాసు ప్రసాద్, మగండల జనసేన పార్టి అధయూక్షుడు వీరళలి వెగంకటేశ్వరర్వు, 
పెదకాకాని గ్రామ పార్టి అధయూక్షులు మగండలనేని శ్రీనివాస్, మగండల జనసేన పార్టి 
కారయూదరు్శలు గుడి శివనానిర్యణ, తోకల రతని క్మారి మురళి, సీనియర్ నాయక్లు 
బగండారు శ్రీనివాస్, బగండారు అపా్పర్వు, కాల్శెట్టి సహదేవర్వు, పెదకాకాని గ్రామ 
పార్టి ఉపాధయూక్షుడు తడవరితు కోటేశ్వరర్వు పార్టి కారయూకరతులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఉతాసాహంగా జనసేన క్రియాశీలక సభ్త్వ 
నమోద్ కార్క్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక, జనసైనిక్లక్ 
అగండగా రగండు తెలుగు ర్ష్్రాలోలి 
కారయూకరతులక్ భరోసా ఇచే్చ విధగంగా జనసేన 
పార్టి అధయూక్షులు కోణిదెల పవన్ కళ్యూణ్ 
ప్రవేశపెట్టిన మూడవ విడత క్రియాశీలక 
సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమగం శనివారగం 
జీవీఎగంసీ 85వ వారుడిలో చేరిన కొగండయయూ 
వలస మినీ జగదాగంబ సెగంటరోలి గాజువాక 
నియోజకవర్గం జనసేన పార్టి సీనియర్ 

నాయక్లు మరియు జీవీఎగంసీ 85 వ వారుడి ఇగంచార్జ్ గవర సోమశేఖర ర్వు ఆధ్వరయూగంలో 
కోలాహలగంగా జరిగగంది. క్్కవమగంది కొతతువారు జనసేన పార్టి కోసగం పనిచేయాలని 
ఉతా్సహగంతో క్రియాశీలక సభుయూలుగా చేరుటక్ ఆసకితు కనపరిచారు. ఈ కారయూక్రమగంలో 
జనసేన నాయక్లు పి వసగంత్ క్మార్, మోటూరు గగంగర్జు, బుది్దరడిడి అపా్పర్వు, 
కళ్ళీబగంట్ సుధ్కర్, లక్కర్జు సనాయూసిర్వు, సీరగంశెట్టి వెగంకట్రావు, మోటూరు 
అపా్పర్వు, విగందుల పాపార్వు, విగందుల నరి్సగంగర్వు, కోట శ్రీధర్, దానబాల 
శ్రీనివాసర్వు, జాజుల శ్రీనివాసర్వు, లక్కర్జు అప్పలర్జు, నార్యణర్వు, పిలలి 
శివక్మార్, జాజుల కృష్ణ, లక్కర్జు న్కర్జు, విగందుల జానీ అల్యాస్ అప్పలర్జు, 
ఇతర జనసైనిక్లు మరియు వివిధ గ్రామాల ప్రజలు పాల్్నానిరు.
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