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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

చిన్నారి రేవతి మరణం తీవ్ంగా బాధంచింది
శతఘ్ని న్యూస్: నాలుగేళ్ల కిందట నేను పోరాట యాత్ర చేస్తునని సిందర్ింలో విశాఖ నగరింలో కలిసిన చినానిరి ఎస్. రేవతి 
శివైకయూిం చిందిదనని బాధాకర విషయిం నా మనస్ను తీవ్ింగా కలచివేసిిందని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
ఒక ప్రకటనలో ఆవేదన వయూకతుిం చేశారు. పుట్టీకతోనే అతి భయింకరమైన మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ వ్యూధితో జని్మించిన రేవతి 
ఒకకు అడుగు కూడా నడవలేని సిథితిలో ఉిండేది.. నాలుగేళ్ల కిందట ననుని ఆ చినానిరి కలిసేనాటిక ఏడెనిమిదేళ్ళ వయస్సు 
ఉింట్ిందనుకింటా. అట్వింటి ఆరోగయూ సిథితిలో కూడా చదువుకింటూ, సింగీతిం నేరుచుకింటూ ఆ చినానిరి చూపిన మానసిక 
ధైరయూిం ననుని అబ్బురపరచిింది. కొనిని భకతు గీతాలు కూడా నా ఎదుట పాడి ఆశచురయూపరిచిింది. ఆమెక నేను ఇచిచున మూడు 
చక్రాల బాయూటర్ సైకల్ పై పాఠశాలక కూడా వెళతుిందని, భగవద్గీతలోని 750 శ్్లకాలను కింఠసథిిం చేసిిందని తెలిసి చాలా 
ఆనిందిించాను. అయితే తనకనని వ్యూధి కారణింగా ఆ చినానిరి 12 ఏళ్లకే శివైకయూిం చిందడిం చాలా బాధాకరిం. తుది శావాస 
విడిచే సమయింలోన్ భగవనానిమ స్మరణ చేస్తునే ఉనని వీడియో మనస్ను కలచి వేసిింది. ఆమె ఆత్మక శాింతి చేకూరాలని 
భగవింతుణ్ణి ప్రారిథిస్తునానిను. పుటిటీనపుపుడే ఆమె ఎకకువ కాలిం బతకడిం కషటీిం అని డాకటీరు్ల చపిపునా, 12 ఏళ్లపాట్ కింటిక 
రెపపులా కాపాడుకనని రేవతి తలి్లదిండ్రులక నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతునానినని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పేర్కునానిరు.

నందమూరి తారకరత్న ఆత్మకు శంతి చేకూరాలి
శతఘ్ని న్యూస్: నట్డు శ్రీ నిందమూరి తారకరతని కనునిమూయడిం బాధాకరమని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక 
ప్రకటనలో సింతాపిం వయూకతుిం చేశారు. ఆయన ఆత్మక శాింతి చేకూరాలని పరమేశవారుణ్ణి ప్రారిథిస్తునానిను. గత మూడు వ్రాలుగా 
బింగళూరు ఆస్పత్రిలో చికతసు పిందుతునని శ్రీ తారకరతని కోలుకొింటారని భావిించాను. ఆయన నట్డిగా రాణ్స్తునే ప్రజా 
జీవితింలో ఉిండాలనుకొనానిరు. ఆ ఆశలు నెరవేరకిండానే తుదిశావాస విడవటిం దురదృషటీకరిం. శ్రీ తారకరతని భారాయూబిడ్డలక, తిండ్రి 
శ్రీ మోహనకృషణి గారిక, బాబాయి శ్రీ బాలకృషణి గారిక, ఇతర కట్ింబ సభ్యూలక నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియచేస్తునానినని శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ పేర్కునానిరు.

కాకినాడ రూరల్ 
జనసేనలో భారీ చేరికలు

శతఘ్ని న్యూస్: కాకనాడ 
రూరల్ నియోజకవరగీిం, 
కరప మిండలిం, వెళింగి 
గ్రామింలో జనసేన పార్టీ 
వేళింగి గ్రామ అధయూక్షులు 
పైడి కొిండల ప్రసాద్ 
ఆధవారయూింలో వేళింగి 
కోపిపుసెటిటీ పేటలో స్మారు 
20 మింది వైసీపీ, టీడీపీక 

చిందిన యువత, పెద్దలు జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు, కాకనాడ రూరల్ ఇించార్జ్ 
పింతిం నానాజీ సమక్ింలో జనసేన పార్టీలో చేరారు. వ్రిక పార్టీ కిండువ్ 
కపిపు సాధారింగా పార్టీలోక ఆహ్వానిించారు. అనింతరిం నానాజీ మాటా్లడుతూ 
జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సిద్ధింతాలక ఆకరిషితులై జనసేన పార్టీలోక 
సవాచ్ిందింగా వచాచురని, వై.సి.పి నుిండి పించాయతీ 10వ వ్రు్డ సభ్యూలుగా 
గెలుపిందిన మటటీపరితు దురాగీమూరితు, గుతుతుల శేషగిరి, యనమదల చింద్రరావు, 
యానమదల హరిశింకర్, వై. వీరబాబ్, గుతుతుల శ్రీనివ్స్ గుబబుల స్రిబాబ్, 
వలు్ల ఏడుకొిండలు, రాజు, దురాగీ, రమేష్, తదితరులు మెింబర్ గా విజయిం 
సాధిించిన వ్రు కూడా ఆ పార్టీక పదవిక రాజీనామా చేసి జనసేన పార్టీలోక 
వచాచురని తెలిపారు. నీతి, నిబబుద్ధతతో ఎనిని ఒడుదుడుకలు ఎదురైనా నమ్్మకనని 
సిద్ధింతాలను పాటిస్తు పార్టీని మ్ిందుక తీస్కవెళతునని పవన్ కళ్యూణ్ గారి 
వలే్ల ఈ రాష్ట్ర భవిషయూత్ బాగుపడుతుిందని ప్రజలు విశవాసిస్తునానిరు అని అనానిరు. 
ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన పార్టీ మిండల అధయూక్షులు బిండారు మ్రళి, సీనియర్ 
నాయకలు వెలుగుబింట్ల స్రిబాబ్, సేటీట్ జాయిింట్ సెక్రెటర్ బోగిరెడి్డ గింగాధర్, 
విష్ణి, నల్ల దురగీ ప్రసాద్, శాఖ శ్రీనివ్స్, కకకుల మ్రళి, ఒళ్ళ ఏడుకొిండలు, 
గుబబుల స్రిబాబ్, గణేష్ నాయుడు, బిరుద బాబ్, మణ్కింఠ, స్రేింద్ర, 
జనసైనికలు, గ్రామ ప్రజలు తదితరులు పాల్గీనానిరు.

తిరుపతిలో పెద్ద ఎత్తున 
యువత జనసేనలో చేరిక

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి: జనసేన పార్టీ తిరుపతి నియోజకవరగీ ఇనాచుర్జ్ కరణ్ రాయల్ ఆధవారయూింలో 
పటటీణ అధయూక్షుడు రాజారెడి్డ సమక్ింలో సాథినిక 34, 35వ వ్ర్్డ అధయూక్షులు రాజేష్ ఆచారి, అయయూపపు, 
మణ్కింఠ, కరణ్ ఆధవారయూింలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సిద్ధింతాలక ఆశయాలక 
ఆకరిషితులై యువత పెద్ద ఎతుతున జనసేనలో చేరడిం జరిగిింది. ఈ సిందర్ింగా కరణ్ రాయల్ 
మాటా్లడుతూ ఎవరు ఎనిని కట్రలు, కతింత్రాలు పనినిన ఈ రాష్ట్రోనిక కాబోయే సీఎిం పవన్ 
కళ్యూణ్ మాత్రమేనని, రాష్ట్రింలో కవులు రైతుల కట్ింబాలక అిండగా నిలవడమే కాకిండా ప్రతి 
సమసయూపై ప్రశినిస్తు ఆ సమసయూ పరిష్టకురానిక కృషి చేస్తుననిది ఒకకు జనసేనేనని, సమసయూ ఉింటే 
ప్రజలక మ్ిందుగా జనసేన పార్టీ గుర్తుస్తుిందని, ప్రతి ఒకకురూ పవన్ కళ్యూణ్ ను మ్ఖయూమింత్రి 
చేస్కనే దిశగా అడుగులు వేయాయూలని, అదేవిధింగా క్రియాశీలక సభ్యూలను దృషిటీలో ఉించుకొని 
500 రూపాయలు వెచిచుించి సభయూతవాిం నమోదు చేస్కనని వయూకతులక జీవిత బీమా కింద 5 లక్ల 
రూపాయలు, వైదయూ ఖరుచులనిమితతుిం 50 వేల రూపాయలను సభయూతవాిం నమోదు చేస్కనని వయూకతుక 
అిందేలా పవన్ కళ్యూణ్ మన కోసిం ఓ మించి కారయూక్రమానిని తీస్కవచాచురని, ప్రతి ఒకకురూ 
ఈ అవకాశానిని సదివానియోగిం చేస్కోవ్లని పార్టీలో కొతతుగా చేరిన సభ్యూలక, జనసేన పార్టీ 
అభిమానులక, సాథినిక ప్రజలక దిశ నిరే్దశిించారు.. ఈ కారయూక్రమింలో రాష్ట్ర కారయూదరిశి శ్రీమతి 
ఆకేపాటి స్భాషిని, స్మన్ బాబ్, పురుషోతతుిం రాయల్, సాయి, జయ రెడి్డ, పురుషోతతుిం, విజయ 
రెడి్డ, అదికేశవులు, జనసేన నాయకలు, జనసైనికలు, వీరమహిళలు, సాథినిక ప్రజలు అతిధులు 
పాల్గీనానిరు.
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క్రియాశీలక కారయూకర్త కుటంబానికి జనసేన చేయూత..
శతఘ్ని న్యూస్: నగరి నియోజకవరగీింలోని పాదిరి గ్రామానికక చిందిన జనసేన క్రియాశీలక 
కారయూకరతు మణ్కింఠ అకసా్మతుతుగా మరణ్ించడింతో జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశాల మేరక, మణ్కింఠ క్రియాశీలక సభయూతవాిం కలిగిఉననిిందున 5 లక్ల రూపాయలు 
ఆరిథిక సహ్యానిని జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు, చితూతురు జిలా్ల అధయూక్షులు డా. పస్పులేటి 
హరిప్రసాద్ దవారా ఆ కట్ింబ సభ్యూలక అిందిించారు. ఈ సిందర్ింగా హరిప్రసాద్ 
మాటా్లడుతూ మణ్కింఠ పిల్లలక మరియు కట్ింబ సభ్యూలక ఆరోగయూ ర్తాయూ ఎలాింటి 
అవసరాలు ఉనాని మేమ్ ఉనానిమ్ అని తెలిపారు. వ్రి పిల్లల విదయూక అయేయూ ఖరుచు మేమ్ 
సహ్యిం చేసాతుమ్ అనానిరు. ఈ కారయూక్రమింలో జిలా్ల ఉపాధయూక్షులు మధు బాబ్, జిలా్ల 
అధికార ప్రతినిధి మెరుపుల మహేష్, జిలా్ల కమిటీ సభ్యూలు పి.ఆనింద్, సావామినాథన్, 
జి.డి నెల్్లరు ఇింఛారిజ్ యుగింధర్, పీలేరు నియోజకవరగీిం దినేష్, జిలా్ల గౌరవ అధయూక్షులు 
కృషణియయూ, సామాజిక వేతతు కరుణానిధి, నిిండ్ర మిండల అధయూక్షుడు శివలిింగిం, జగద్ష్ రాజు, 
దేవ, జనసేన వీరమహిళ శ్రీమతి రాధమ్మ మరియు మిండల కమిటీ నాయకలు, కారయూకరతులు 
వీరమహిళలలు, గ్రామ ప్రజలు పాల్గీనానిరు.

బీఎంపీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ సమావేశంలో పాల్గొ న్న పంతం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాకనాడలో ఉమ్మడి తూరుపుగోదవరి జిలా్ల బేసిక్ మెడికల్ ప్రొవైడర్సు వెలేఫేర్ 
అస్టసియేషన్ సభ్యూలు నిరవాహిించిన సమావేశానిక మ్ఖయూ అతిధులుగా జనసేన పార్టీ పీఏసీ 
సభ్యూలు, కాకనాడ రూరల్ ఇించార్జ్ పింతిం నానాజీ హ్జరయాయూరు. ఈ సిందర్ింగా ఆయన్ 
మాటా్లడుతూ బీఎింపీలు గా మీరు గ్రామాలో్ల చేస్తునని సర్వాస్ క అభినిందనలు తెలిపి, రాష్ట్ర 
వ్యూపతుింగా మీక గల ఇబబుిందులను, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి దృషిటీక 
తీస్కవెళ్తునని పింతిం నానాజీ తెలియజేసారు. ఈ కారయూక్రమింలో బీఎింపీ వెలేఫేర్ అస్టసియేషన్ 
రాష్ట్ర నాయకలు, జిలా్ల నాయకలు, పెద్దలు, బీఎింపీ లు తదితరులు పాల్గీనానిరు.

మా ప్రాంతరాం.. మా సచివాలయరాం.. మన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  కాకనాడ సిటిలో జనసేన పార్టీ మా ప్రాింతిం 
– మా సచివ్లయిం – మన జనసేన అనే నినాదింతో పార్టీ 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆలోచనలక అనుగుణింగా మ్తాతు 
శశిథర్ నేత్రుతవాింలో ఆదివ్రిం సాయింత్రిం 20వ వ్రు్డ 
సచివ్లయిం పరిధిలో ధరా్మరావు ఆధవారయూింలో కారయూక్రమిం 
నిరవాహిించారు. ఈ సిందర్ింగా సచివ్లయ పరిధి ప్రాింత 
ప్రజలు తమ సమసయూలు చపుపుకనానిరు. తమక రేషన్ కారు్డల 
సరుకలు సమయానిక అిందటే్లదని కొింతమింది, రేషన్ 
కారు్డలు తమక లేవని ద్నితో కొనిని ప్రభ్తవా పధకాలను 
తామ్ పిందలేకపోతునానిమనానిరు. మ్ఖయూింగా తమక 
చొల్లింగిలో ఇళ్ళ సథిలాలు ఇచాచురనీ అవి ఎకకుడ ఉనానియో, 
ఎపుపుడు పూరితుచేసి ఇసాతురో తెలియడింలేదని తీవ్ అసింతృపితు 
వెలిబ్చాచురు. ఈ విషయమై శశిధర్ సపుిందిస్తు తానే ఆయా 
ప్రాింతాల పరిశీలనక వెళ్్ళననీ అకకుడ కనీస సదుపాయాలను 
కూడా అభివృది్ధ చేయడిం లేదని ఆిందోళన చేసాననీ వ్రిక 

గురుతుచేసారు. వై.సి.పి ప్రభ్తావానిక ప్రజా సావామయూిం మీద గౌరవిం లేదనీ, పేదల సింక్షయూమిం ఒదిలేసి కటిల రాజకీయాలు చేయడమే ఈ వై.సి.పి పార్టీక వచచుని, పాలనలో ఈ ప్రభ్తవాిం 
పూరితుగా వైఫలయూిం చిందిిందనానిరు. తక్ణమే అరుహులైన పేదలక రేషన్ కారు్డలు మింజూరు చేయాలని జనసేన పార్టీ తరపున డిమిండ్ చేస్తునానిమని తెలిపారు. ఇవేకాక చాలా సమసయూలు 
ఎదుర్కుింట్నానిరని వీరి సమసయూలపై జనసేన పార్టీ తరపున పవన్ కళ్యూణ్ గారి నాయకతవాింలో పోరాడతామని సపుషటీిం చేసారు. ఈ కారయూక్రమింలో కాకనాడ సిటి జనసేన పార్టీ సిటీ 
ఆరగీనైజిింగ్ సెక్రటర్ మడు్డ విజయ్ కమార్, ధనుింజయ్, రాజు, వీరబాబ్, నాగబాబ్, విజయదురాగీ వర్మ, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికలు తదితరులు పాల్గీనానిరు.

ముత్తా నగర్ లో మా ప్రాంతరాం.. 
మన సచివాలయరాం కార్యక్రమరాం

శతఘ్ని న్యూస్: కాకనాడ సిటీ: అసతు వయూసతుింగా మారిన గృహ నిరా్మణ పథకిం తీరుపై మ్తాతు నగర్ 
వ్స్లు ఆగ్రహిం వయూకతుిం చేఆరు.. కాకనాడ గృహనిరా్మణ పథకిం అమలు నిరవాహణలో పేదల 
జీవితాలతో ఆడుకింటూ పబబుిం గడుపుతూ వైకాపా ప్రభ్తవాిం మోసిం చేస్తుిందని జనసేన పార్టీ 
పి.ఎ.సి సభ్యూలు, కాకనాడ సిటీ నియోజకవరగీ ఇనా్ర్జ్ మ్తాతు శశిధర్ పేర్కునానిరు. ఆదివ్రిం 
మ్తాతునగర్ లో మా ప్రాింతిం మన సచివ్లయిం కారయూక్రమింలో పాల్గీని అకకుడి. వ్రు 
ఎదుర్కుింట్నని సమసయూలిని అడిగి తెలుస్కనానిరు. ఈ సిందర్ింగా అకకుడి మతయూకార మహిళలు 
మాటా్లడుతూ ఇళ్ళ లేని పేదలక ఇళ్ళ సథిలాలు అని చపిపు ఒకకు కాగితిం మ్ఖాన పాడేసారని, స్ధలిం 
ఎకకుడుిందో చపాపులని ఎమె్మలేయూను నిలద్సి అడిగితే రకరకాల ఉర్ల పేరు చబ్తునానిరని ఆవేదన 
వయూకతుించేశారు. ఈ ప్రాింతింలో పారి శుదయూిం సరిగా లేక పోయినా చతతు పనుని చలి్లింపులు మ్కకు 
పిిండి మర్ వ్లింటీరు్ల కటిటీించుకోవడిం ఇదేిం దరుణిం అనానిరు. వేలలో్ల కళ్యి పనునిలు 
వస్తునాని అడిగే నాథుడే కరువయాయూరని గగోగీలు పెటాటీరు.

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

ఇంటంటా క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు అవగాహనా కార్యక్రమం
శతఘ్ని న్యూస్:  శ్రీకాళహసితు: జనసేన క్రియాశీలక సభయూతవా నమోదు కారయూక్రమింలో భాగింగా ఆదివ్రిం శ్రీకాళహసితు నియోజకవరగీ జనసేన ఇనాచురిజ్ శ్రీమతి వినుత కోటా శ్రీకాళహసితు 
పటటీణింలో హౌసిింగ్ బోరు్డ కాలనీ నిందు ఇింటిింటికీ పరయూటిించి క్రియాశీల సభయూతవా నమోదు కారయూక్రమిం గురిించి వివరిించడిం జరిగిింది, అలానే ప్రజల సమసయూలు అడిగి తెలుస్కోవడిం 
జరిగిింది. ప్రధానింగా డ్రైనేజీ కాలువలు, సి సి రోడు్ల, పారిశుధయూిం సమసయూలతో సతమతిం అవుతుననిట్టీ తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమింలో శ్రీకాళహసితు మిండల అధయూక్షులు దిండి రాఘవయయూ, 
ఐటీ కోఆరి్డనేటర్ శివ కమార్, నాయకలు రవి కమార్ రెడి్డ, స్రేష్, బాలాజీ, జనసైనికలు తేజ కమార్, ప్రకాష్, కృషణి తేజ, ద్రువ్ కమార్, శివకమార్ తదితరులు పాల్గీనానిరు.

లోకం మాధవి ఆధ్వర్యంలో మహా రుద్రాభిషేకం
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరిం జిలా్ల, నెలి్లమర్ల 
నియోజకవరగీిం నాయకరాలు లోకిం మాధవి 
ఆధవారయూింలో శనివ్రిం సాయింత్రిం రామ 
తీరాథిలలో మహ్ రుద్రాభిషేకిం నిరవాహిించడిం 
జరిగిింది. జనసైనికలు, వీరమహిళలు 
మరియు పార్టీ కారయూకరతులు పెద్ద ఎతుతున పాల్గీని 
ఈ కారయూక్రమానిని విజయవింతిం చేశారు. శివ 
పూజలో పాల్గీనడానిక వివిధ ప్రాింతాల నుించి 
వచిచున భకతులు మాధవి లోకిం నిరవాహిించిన 
పూజక ఎింతో మింత్రమ్గు్ధలయాయూరు, 

పూజానింతరిం 40,000 మిందిక మహ్ అననిదన కారయూక్రమిం నిరవాహిించారు. భకతులు 
మాటా్లడుతూ శ్రీ లోకిం మాధవి ఎింతో ప్రతిషటీింగా ఈ కారయూక్రమానిని నిరవాహిించాని, 
ద్నివలన జనసేన పార్టీ ప్రజలలో ఒక ఆలోచనక గురి చేస్తుిందని ప్రశింసిించారు.

అల్లు లవరాజు ఆధ్వర్యంలో జనసేన జనబాట
శతఘ్ని న్యూస్: తుని నియోజకవరగీిం కోటనిందూరు మిండలిం, కొటాటీిం పించాయతీ 
కె.ఎస్ కొతూతురు గ్రామింలో కోటనిందూరు మిండల వైస్ ప్రెసిడెింట్ అలు్ల లవరాజు 
ఆధవారయూింలో జనసేన జనబాట కారయూక్రమిం విజయవింతింగా జరిగిింది. ఈ 
కారయూక్రమింలో తుని నియోజకవరగీ జనసేన నాయకలు, అింకారెడి్డ రాజా శేష్, ఉమ్మడి 
తూరుపుగోదవరి జిలా్ల జాయిింట్ సెక్రటర్ పలివెల లోవరాజు, మతసు్యకార కారయూదరిశి 
చొకాకు కాశీ, చోడిసెటిటీ గణేష్, అదే్దపలి్ల బాలాజీ, బొపపున రామ్, గటేటీిం నాగబాబ్, 
లటాటీల నాగేశవారరావు, ఉపపులపాటి సీతారామరాజు, కోటనిందూరు మిండల ప్రెసిడెింట్ 
పెద పాత్రుని శ్రీనివ్స్, వైస్ ప్రెసిడెింట్ నకాకు రామ్, పెనుమతసు ప్రవీణ్, తుని మిండల 
ప్రెసిడెింట్ దరకొిండ వెింకట రమణ నాగూర్, పి.నాగేశవారరావు గింటా దురాగీ ప్రసాద్, 
లోకవరపు ఆనింద్, కమార్, లగుడు నాగేశవారరావు, సింతోష్, కృషణి, మ్ల్పురి శివ 
జనసేన, తుని నియోజకవరగీిం జనసైనికలు పెద్ద ఎతుతునని పాల్గీని, ఈ కారయూక్రమిం 
విజయవింతిం చేశారు. జనసేన సిద్ధింతాలను మానిఫెస్టటీ ప్రజలో్లక తీస్కుని వెళి్ల, 
పవన్ కళ్యూణ్ లాింటి ఒక నిజాయితీ గల నాయకడిక ఒక అవకాశిం ఇవవాిండి అని 
కోరడిం జరిగిింది. కోటనిందూరు జడ్ పి టి సి బై ఎలక్న్సు లో, అధిష్టఠానిం ఆదేశిసేతు 
కె.ఎస్ కొతూతురు గ్రామనిక చిందిన అలు్ల లవ రాజుని, జనసేన పార్టీ తరపున పోటీలో 
ఉింటారని శనివ్రిం జనబాట కారయూక్రమింలో ప్రజలక తెలియపరచి, గాజు గా్లస్ 
గురుతుపై ఓట్ వేసి గెలిపిించాలని అభయూరి్డించడిం జరిగిింది.

మహాశివరాత్రి వేడుకలలో పాల్గొ ననా పార్వతీ న్యుడు
శతఘ్ని న్యూస్: వేమూరు: మహ్శివరాత్రి సిందర్ింగా జనసేన మహిళ్ విింగ్ ర్జనల్ 
కోఆరి్డనేటర్ శ్రీమతి బి. పారవాతీ నాయుడు పలు సేవ్ కారయూక్రమాలలో పాల్గీనానిరు. 
మ్ిందుగా వేమూరు నియోజకవరగీిం, చుిండూరు మిండలిం, మిండూరు గ్రామింలో చీరల 
పింపిణీ కారయూక్రమింలో పాల్గీనానిరు. అనింతరిం చిలకల్రిపేట నియోజకవరగీింలో 
కోటపపుకొిండ వెళ్ల భకతులక అననిప్రసాద పింపిణీ కారయూక్రమింలో పాల్గీనానిరు. మరియు 
నారాకోడూరు, శుద్ధపలి్ల, కటటీింపుడి, తాళ్లపాలిం, గొడవర్రు, గ్రామాలలో ప్రభలను 
దరిశిించి, తిరణాల కారయూక్రమాలలో పారవాతీ నాయుడు పాల్గీనానిరు. అదేవిధింగా జనసేన 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ చేపటిటీన క్రియాశీలక సభయూతవాిం గురిించి ప్రజలక వివరిించి, ఈ 
అవకాశానిని అిందరూ వినియోగిించుకోవ్లని కోరారు.

రాజోల్ జనసేన ఆధ్వర్యంలో 
క్రియాశీలక సభ్త్వ నమోదు కార్క్రమయం

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు నియోజకవరగీిం, పదలాడ గ్రామింలో జనసేన సభయూతవా 
నమోదు కారయూక్రమింలో భాగింగా సభయూతవా నమోదు కారయూక్రమానిని సదివానియోగిం 
చేస్కోవ్లని, ఆపతాకులింలో కారయూకరతులక అిండగా నిలిచేిందుకే క్రియాశీలక సభయూతవా 
నమోదు కారయూక్రమానిని జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూన్ అమలులోనిక తెచాచురని, 
జనసేన కారయూకరతులు అిందరూ ఇన్సురెన్సు చేయిించుకోవ్లని పిలుపునిచాచురు. ఈ 
కారయూక్రమింలో జనసేన గ్రామ శాఖ అధయూక్షులు పించదర చినని బాబ్, రావూరి సాయి 
గెలి్ల రామ దురాగీరావు, సాధనాల ప్రసాదు, సాధనాలు గణేష్, చిరిగినేడి శ్రీను, మేడిచర్ల 
యుగింధర్, తదితరులు పాల్గీనానిరు.

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

వైదు్ల నిరలుక్ష్యంతో ప్రాణాల్ కోలోపోయిన 
బాధిత కుటయంబ సభ్్లను పరామరి్శయంచిన శిరీష

శతఘ్ని న్యూస్: ఎల్ బి నగర్: కామినేని హ్సిపుటల్ లో వైదయూ నిర్లక్్యిం వల్ల ప్రాణాలు కోలోపుయిన వ్రి కట్ింబ సభ్యూలను 
ఆదివ్రిం జనసేన పార్టీ ఎల్బునగర్ కోఆరి్డనేటర్ శిర్ష మరియు ఇతర జనసైనికలు వెళి్ల పరామరిశిించడిం జరిగిింది. 
వ్రిక మనోధైరయూిం చపపుడమే కాక, చటటీర్తాయూ నాయూయ పోరాటానిక సింబింధిించిన పూరితు బాధయూతను తానే తీస్కింటారని 
శిర్ష చపపుడిం జరిగిింది.

పల్ కుటయంబాలను పరామరి్శయంచిన పితాని
శతఘ్ని న్యూస్: మ్మి్మడివరిం: రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహ్రాల కమిటీ సభ్యూలు మరియు మ్మి్మడివరిం 
నియోజకవరగీిం ఇించార్జ్ పితాని బాలకృషణి మ్మి్మడివరిం మిండలిం, గేదెలింక గ్రామింలో ఇటీవల అనారోగయూింతో 
మరణ్ించిన కడలి పెద్ద వీరనని శెటిటీ వ్రి కట్ింబ సభ్యూలను పరామరిశిించారు. మరియు అదే గ్రామానిక చిందిన 
అనారోగయూింతో మరణ్ించిన కడలి విజయ వ్రి కట్ింబ సభ్యూలను పరామరిశిించారు. వీరి వెింట రాష్ట్ర కారయూదరిశి జకకుిం 
శెటిటీ బాలకృషణి, పితాని రాజు, బొింతు వీరబాబ్ మరియు నాయకలు, కారయూకరతులు ఉనానిరు.

క్రియాశీలక కార్కరతు ప్రసన్నకుమార్ కు బీమా చెకుకును అయందజేసిన మేడ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరిం నియోజకవరగీిం, రాజానగరిం మిండలిం, కలవచర్ల గ్రామానిక 
చిందిన జనసేన కారయూకరతు పస్పులేటి ప్రసననికమార్ జనవరి నెలలో బైక్ సికుడ్ అవవాడింతో 
గాయ పడగా, ప్రసననికమార్ జనసేన పార్టీ సభయూతవాిం తీస్కోవడిం వలన వైదయూ ఖరుచులు 
నిమితతుిం జనసేన పార్టీ తరుపున ఇన్సురెన్సు శాింక్న్ కాగా, జనసేన అధయూక్షులు కొణ్దెల 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరక, రాజానగరిం నియోజకవరగీిం జనసేన పార్టీ ఇించార్జ్ & ఐకయూ 
రాజయూ సమితి అవ్రు్డ గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ 50000 వేల రూపాయల బీమా చకకుని 
ప్రసననికమార్ క అిందజేయడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో ఉమ్మడి తూరుపుగోదవరి 
జిలా్ల జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయూదరిశి మైరెడి్డ గింగాధర్, రాజానగరిం మిండల జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు బతితున వెింకనని దొర, కోరుకొిండ మిండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు మిండపాక 
శ్రీను, కోరుకొిండ మిండలిం జనసేన ఉప అధయూక్షులు మ్కకు రాింబాబ్, పరిజర్లపేట గ్రామ 
జనసేన ఎింపీటీసీ పలా్ల నాగు, నాగవరుపు భాను, హేమింత్, బొబబురాడ వ్స్, మనయూ నాగు, 
అడబాల హరి, ప్రగడ బాలాజీ, మెడిద వీరబాబ్, పోసిబాబ్, కొచచుర్ల బాబీ, రాచపోతుల 
స్రేష్, పెమా్మడ సతీష్, చదువు నాగేశవారరావు, చదువు మ్కేతుశవారరావు, తనీనిరు తాతాజీ, 
పెద్ద ఎతుతున కలవచర్ల గ్రామ జనసేన పార్టీ నాయకలు పాల్గీనానిరు.

ఎమ్మెల్్ సాయన్న మృతి పటలు శయంకర్ గౌడ్ సయంతాపయం
శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్: 
తెలింగాణ రాష్ట్రింలోనే 
సీనియర్ నాయకలు, 
సికింద్రాబాద్ కింటోనె్మింట్ 
శాసన సభ్యూలు సాయనని 
అకాల మరణిం చిందరు. 
సాయనని కట్ింబసభ్యూలక 
జనసేన పార్టీ తెలింగాణ 
రాష్ట్ర ఇించార్జ్ నేమూరి 
శింకర్ గౌడ్ తన ప్రగాఢ 

సానుభూతి తెలిపారు. ఈ మేరక శింకర్ గౌడ్ మాటా్లడుతూ సికింద్రాబాద్ కింటోనె్మింట్ 
శాసన సభ్యూలు సాయనని అకాల మరణిం బాధాకరిం. 1994 నుించి 5 సారు్ల శాసన 
సభ్యూలుగా సేవలు అిందిించిన సాయనని నియోజకవరగీిం అభివృది్ధ కోసిం చేసిన కృషి 
అభినిందనీయిం. సాయనని కట్ింబ సభ్యూలక ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తునానిమని 
శింకర్ గౌడ్ తెలిపారు.

క్రియాశీలక సభ్త్వ నమోదు అవగానా కార్క్రమయం

శతఘ్ని న్యూస్:  భద్రాద్రి కొతతుగూడెిం జిలా్ల, 
స్జాతనగర్, కొతతుగూడెిం రైలేవా సేటీషన్ దగగీర.. 
క్రియాశీలక సభయూతవా నమోదు అవగానా 
కారయూక్రమింలో భాగింగా ఆటో డ్రైవర్లక 
దేవ్ గౌడ్ ప్రసాద్ క్రియాశీలక సభయూతవాిం 
గురిించి తెలియజేసి.. ఇది మీ కట్ింబానిక 
ఇస్తునని జనసేన భరోసా, 500 రూపాయలు 
పెటిటీ సభయూతవాిం తీస్కింటే మీ కట్ింబానిక 
ఎింతో మేలు కలుగుతుిందని.. ఆపతాకులింలో 
కారయూకరతులక అిండగా జనసేన నిలుస్తుిందని, 
జనింలో చైతనయూిం రావ్లని జనింలోక వెళి్ల.. 
క్రియాశీలక సభయూతవాిం గురిించి వివరిించడిం 

జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో దేవ్ గౌడ్ ప్రసాద్, జనసేన కారయూకరతులు పాల్గీనానిరు.

దోమకయండ అశోక్ ఆధ్వర్యంలో క్రియాశీలక 
సభ్త్వ నమోదు కార్క్రమయం

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవ్డ సెింట్రల్: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
పిలుపుమేరక, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరిశి అమి్మశెటిటీ వ్స్ స్చనల మేరక 
క్రియాశీలక సభయూతవా నమోదు కారయూక్రమింలో భాగింగా జనసేన పార్టీ యువ నాయకలు 
దోమకొిండ అశ్క్ ఆధవారయూింలో 7వ డివిజన్ లో ఏరాపుట్ చేసిన క్రియాశీలక సభయూతవా 
నమోదు కారయూక్రమింలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరిశి అమి్మశెటిటీ వ్స్ మ్ఖయూ అతిథిగా 
పాల్గీనానిరు. 7వ డివిజన్ లో గడప గడపక పరయూటిించిన వ్స్ ప్రజలు ఎదుర్కుింట్నని 
ప్రజా సమసయూలు అడిగి తెలుస్కోవడిం జరిగిింది. ఈ సిందర్ింగా అమి్మశెటిటీ వ్స్ 
మాటా్లడుతూ.. దేశింలోనే ఏ రాజకీయ పార్టీ ఇవవాని విధింగా, జనసేన పార్టీని 
నమ్్మకనని కారయూకరతులక మరియు వ్రి కట్ింబ సభ్యూలక భరోసా ఇస్తు, వ్రి 
కట్ింబ సభ్యూలక పెద్దననిలా నిలబడుతునని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారిక 2024లో ఒక అవకాశిం ఇవ్వాలని, జనసేన పార్టీక మీ ఆశీస్సులు కావ్లని, 
క్రియాశీలక సభయూతవాిం తీస్కని జనసేన పార్టీలో భాగసావామ్లు కావ్లని ప్రజలను 
కోరడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో 7వ డివిజన్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షురాలు శ్రీమతి 
దోమకొిండ మేర్, ఉపాధయూక్షులు పెళూ్లరి ఉమామహేశవారరావు, సాదిరెడి్డ శ్రీను, బిండి 
ప్రద్ప్, పెిందురితు విజయ్ కమార్, భాసకుర్, సాయి మోహన్, సాయి బ్రహ్్మజీ, మరియు 
జనసేన పార్టీ 7వ డివిజన్ నాయకలు, వీర మహిళలు, కారయూకరతులు పెద్ద ఎతుతున 
పాల్గీనడిం జరిగిింది.

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

జనసేన మహా సయంకలపో యాత్ర.. 3వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: అమలాపురిం రూరల్ మిండలిం, జనసేన మహ్ సింకలపు యాత్ర.. 3వ 
రోజు కారయూక్రమింలో భాగింగా నల్లమిలి్ల, అింబటి వ్రి పేట, కేతవ్రిపాలిం, విింజే 
వ్రి పేట, అపాపురివ్రిపాలిం బొిండాల చరువులో ప్రతీింటిక జనసేన అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూన్ సిద్ధింతాలను, మనోగతాలను వివరిస్తు, ఇింటిింటిక తిరిగి పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయ సాధనలు అలాగే రాబోయే రోజులో్ల ఆయన పేద ప్రజలక చేయబోయే వివిధ 
కారయూక్రమాలు, మించి పనుల గురిించి, ఇింతవరకూ చేసిన మించి కారయూక్రమాలను ఉదర 
సవాభావింతో పేద కట్ింబాలక, ఆరిథికింగా ఇబబుింది పడిన కట్ింబాలక మరియు 
కౌలు రైతుల కట్ింబాలక లక్ రూపాయల ఆరిథిక సహ్యిం వింటి కారయూక్రమాలను 
ప్రతీఇింటిక వివరిస్తుప్రతీఇింటిక వివరిస్తు 2024 ఎనినికలలో పవన్ కళ్యూణ్ గారిక 
ఓట్ వేయమని కోరడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ 
నాయకలు లిింగోలు పిండు, కించిపలి్ల అబ్బులు, ఉిండ్రు భగవ్న్ దస్, నాయకలు 
డాకటీర్ సెల్ రాష్ట్ర కారయూదరిశి శ్రీమతి కొపుపుల నాగ మానస, వ్కపలి్ల వెింకటేశవారరావు, 
ఆకల స్రయూనారాయణ మూరితు, మ్నిసిపల్ కౌనిసులర్ పడాల నానాజీ, డి.ఎస్.ఎన్ని 
కమార్ నలా్ల, వెింకటేశవారరావు, నిమ్మకాయల రాజేష్, అలా్లడ రవి, పోలిశెటిటీ బాబ్లు, 
వీరమహిళలు తికకు సరసవాతి, కరాటఒ వ్ణ్, గుిండుమోగుల లక్ష్మీ, న్కల రాజా, గటటీిం 
వీరు, పోలిశెటిటీ మహేష్, నలా్ల మూరితు, గొకరకొిండ కమార్, రేకపలి్ల మణ్కింఠ, నకాకు 
నవీన్, కొిండ్రు బాబి, ఎన్ని శ్రీను, పిలా్ల రవి, బిండా సతీష్, తదితరులు పాల్గీనానిరు.

కాలభైరవ సా్వమిని దరి్శయంచుకున్న జనసేన 
నాయకుల్

శతఘ్ని న్యూస్: పూతలపట్టీ నియోజకవరగీిం, తవనింపలి్ల మిండల పరయూటనలో 
భాగింగా జనసేన జిలా్ల అధయూక్షులు పీఏసీ మెింబర్ డా. పస్పులేటి హరిప్రసాద్ మరియు 
సీనియర్ జనసేన నాయకరాలు శ్రీమతి తింబళ్ళపలి్ల రమాదేవి తవనింపలి్లలోని 
కాలభైరవ ఆలయింలో సావామివ్రి సేవలో పాల్గీనానిరు. ఈ కారయూక్రమింలో జిలా్ల 
సెక్రటర్ తులసిప్రసాద్ జిలా్ల కారయూదరిశి ఏ.పి. శివయయూ, మిండలాధయూక్షులు శివ, కమార్, 
పురుషోతతుిం, మనోహర్, కోడి చింద్రయయూ మరియు ఉపాధయూక్షులు బాలస్బ్రమణయూిం, శివ 
కారయూకరతులు మరియు జనసైనికలు పాల్గీనానిరు.

ఘనంగా తిప్పన దుర్్యధన రెడ్డి పుటటినర్జు వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: 
ఇచాచుపురిం: జనసేన పార్టీ 
రాష్ట్ర జాయిింట్ సెక్రటర్ 
తిపపున దురోయూధన రెడి్డ 
పుటిటీనరోజు సిందరబుింగా 
ఇచాచుపురిం నియోజకవరగీ 
పరిధి ,బనినిగాని పేట 
గ్రామింలో మరియు 
మ్నిసుపాలిటీలో పలు 
సేవ్ కారయూక్రమాలు 

నిరవాహిించడిం జరిగినది. కారయూక్రమాలలో మ్ిందుగా తిపపున చిందు రెడి్డ ఆధవారయూింలో 
బనినిగాని పేట గ్రామ జనసైనికల సహ్యింతో భవన నిరా్మణ కారి్మకలక సేఫీటీ 
హెల్మట్ మరియు సేఫీటీ షూస్ 30 మిందిక పింపిణీ చేయడిం జరిగిింది. అనింతరిం 
మ్నిసుపాలిటీలో కారి్మకలక 60 మిందిక దుపపుట్్ల పింపిణీ కారయూక్రమిం చేయటిం 
జరిగిింది. అదేవిధింగా రకతుదన శిబిరిం ఏరాపుట్ చేయగా 22 మింది రకతుదనిం 
చేయడిం జరిగిింది. మరియు కేశవారిం పించాయతీ నేలపుటిటీ గ్రామింలో 100 మిందిక 
పైగా కడీని పర్క్లు నిరవాహిించడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమాలు తిపపున దురోయూధన రెడి్డ 
నిరవాహిించగా.. ఈ కారయూక్రమాలలో జనసేన పార్టీ నాయకలు దసరి రాజు, రాష్ట్ర 
జాయిింట్ సెక్రటర్ మరియు ఇస్కలపాలిం సరపుించ్ బైపలి్ల ఈశవార్, మతసు్యకార 
విభాగ కారయూదరిశి హరి బహెర, మ్నిసుపాలిటీ వ్ర్్డ ఇించారుజ్లు, సరపుించ్, ఎింపీటీసీగా 
పోటీ చేసిన అభయూరుథిలు మరియు ఇతర జనసేన నాయకలు మరియు జనసైనికలు, 
వీరమహిళలు అిందరూ పాల్గీని విజయవింతిం చేశారు.

జీవీఎయంసీలో జోరుగా కనసాగుత్న్న క్రియాశీలక 
సభ్త్వ నమోదు కార్క్రమయం

శతఘ్ని న్యూస్: గాజువ్క: జనసైనికలక అిండగా రెిండు తెలుగు రాష్ట్రోలో్ల కారయూకరతులక 
భరోసా ఇచేచు విధింగా జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కోణ్దెల పవన్ కళ్యూణ్ ప్రవేశపెటిటీన 
మూడవ విడత క్రియాశీలక సభయూతవా నమోదు కారయూక్రమిం ఆదివ్రిం జీవీఎింసీ 85వ 
వ్రు్డలో చేరిన కొిండయయూ వలస, మినీ జగదింబ సెింటరో్ల గాజువ్క నియోజకవరగీిం 
జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకలు మరియు జీవీఎింసీ 85వ వ్రు్డ ఇించార్జ్ గవర 
స్టమశేఖర రావు ఆధవారయూింలో రెిండో రోజు కూడా ఉతాసుహింగా జరిగిింది. ఈ రోజు 
ఆదివ్రిం కావడింతో ఎకకువమింది తమ క్రియాశీలక సభయూతవా నమోదు కారయూక్రమింలో 
ఎకకువ సాతింలో సభయూతావానిని రెనుయూవల్ చేయిించుకనానిరు. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన 
నాయకలు పి వసింత్ కమార్, కళ్ళబింటి స్ధాకర్, లకకురాజు సనాయూసిరావు, సీరిం 
శెటిటీ వెింకట్రావు, మోటూరు అపాపురావు, విిందుల పాపారావు, జాజుల రామకృషణి, 
లకకురాజు అపపులరాజు, లకకురాజు రమణ, జాజుల శ్రీను, దుల్ల ఈశవారరావు, జాజుల్ 
వింశీ, జాజుల కృషణి, విిందుల జానీ అలియాస్ అపపులరాజు, దేవ, సాయి, చింటి, 
శ్రీకృషణి, అజయ్, బాబి, రాజు, ఆనింద్, ఇతర జనసైనికలు మరియు వివిధ గ్రామాల 
ప్రజలు పాల్గీనానిరు.

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

జనసేనానిపై తప్పోడు ప్రచారయం చేసేతు చూస్తు 
ఊరుకోయం.. జనసేన జానీ

శతఘ్ని న్యూస్: మనయూిం జిలా్ల, పాలకొిండ 
నియోజకవరగీిం, ఆింధ్రజోయూతి రాధాకృషణి బ్రోకర్ 
ఛానెల్సు అడు్డపెట్టీకోని పవన్ కళ్యూణ్ గారిపై తపుపుడు 
ప్రచారిం చేసేతు జనసేన నాయకలు, జనసైనికలు, 
వీరమహిళలు చూస్తు ఊరుకోరని జనసేన జానీ 
మిండిపడారౌ. ఈ సిందర్ింగా ఆయన మాటా్లడుతూ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు సామాజిక నాయూయిం కోసిం, 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆశయాలక అనుగుణింగా 

సేవ్భావింతో ఉనని వ్రిక అవకాశిం కలిపుస్తు రాష్ట్రింలో అనిని నియోజకవరాగీలో్ల జనసేన 
పార్టీ గాజు గా్లస్ గురుతు బలపడుతుింది. ప్రజలో్ల చైతనయూిం పవన్ కళ్యూణ్ గారు నిజాయితీ 
ప్రజలు అర్ధిం చేస్కింట్నానిరు, 2024 లో కచిచుతింగా జనసేన పార్టీ అధికారింలోక 
రావడానిక ప్రతి ఒకకురు కృషి చయాయూలి అని కోరుకింట్నానిను, అధికారింలో ఉనాని 
లేకపోయినా ప్రజలు కోసిం అిండగా ఉనని ఒకే ఒకకు పార్టీ జనసేన పార్టీ అని ప్రజలు 
నమ్్మతునానిరు. అలాింటి పవన్ కళ్యూణ్ గారిపై తపుపుడు రాతలు, తపుపుడు మాటలు 
ఆడితే బ్రోకర్ రాధాకృషణిక తగిన బ్ది్ద చపపుడానిక మేమ్ సిద్ధింగా ఉనానిిం అని జనసేన 
జానీ అనానిరు.

చెన్నారెడ్డి మనుక్రాంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యరాంలో 
గడపగడపకు జనరాం కోసరాం జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: నెల్్లరు: త్రాగునీరు కూడా అిందిించలేని దుసిథితిలో వైసీపీ ప్రభ్తవాిం 
ఉిందని నెల్్లరు జిలా్ల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు చనానిరెడి్డ మనుక్రాింత్ రెడి్డ ఎదే్దవ్ 
చేసారు. డ్రైనేజీ పూడికలు తీయక పోవడింతో దోమల బడదతో ప్రజలు తీవ్ ఇబబుిందులు 
ఎదుర్కుింట్నానిరని ఆవేదన వయూకతుిం చేశారు. శనివ్రిం నెల్్లరు నగరింలోని 
కసాన్ నగర్ 3వ డివిజన్ లో చనానిరెడి్డ మనుక్రాింత్ రెడి్డ, నేతలు కారయూకరతులతో కలిసి 
గడపగడపక జనిం కోసిం కారయూక్రమింలో పాల్గీనానిరు. గడపగడపక వెళూతు ప్రజల 
కష్టటీలను అడిగి తెలుస్కనానిరు. చనానిరెడి్డ మనుక్రాింత్ గడపగడపక వెళతుింటే ప్రజలే 
మ్ిందుక వచిచు తమ సమసయూలను ఆయనక వివరిస్తునానిరు. వైసీపీ ప్రభ్తవాింలో పెరిగిన 
ధరలు, డైనేజీ త్రాగునీటి సమసయూలను చనానిరెడి్డ మనుక్రాింత్ రెడి్డక తెలుపుతునానిరు. ఈ 
సిందర్ింగా చనానిరెడి్డ మనుక్రాింత్ రెడి్డ మాటా్లడుతూ.. వైసీపీ ప్రభ్తవాింలో ప్రజలు తీవ్ 
ఇబబుిందులు పడుతునానిరని తెలిపారు. త్రాగునీరు, డైనేజీ సమసయూలతో నగర వ్స్లు 
సతమతమవుతునానిరని తెలిపారు. గడపగడపక వెళతుింటే ప్రజలు మిందుక వచిచు 
తమ సమసయూలను వివరిస్తునానిరని తెలిపారు. ప్రజలు నమి్మ అనిల్ కూమార్ యాదవ్ ను 
గెలిపిసేతు మింత్రిగా ఎమె్మలేయూగా ఉిండి కూడా ప్రజా సమసయూలను గాలిక వదిలేశారని 
దుయయూబటాటీరు. పవన్ కళ్యూణ్ గారు సీఎిం అయితేనే అిందరి భవిషయూత్ బాగుింట్ిందని 
వివరిించారు.

పవన్ కళ్్ణ్ సీఎయం కావాలని కాయంక్షిస్తు కాశీలో 
అన్నదాన కార్క్రమయం

శతఘ్ని న్యూస్: తాడేపలి్లగూడెిం: జనసేన పార్టీ 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ మరియు పార్టీ అభయూరుథిలు 
వచేచు ఎనినికలో్ల విజయిం సాధిించాలని.. మహ్ 
శివరాత్రి పరవా దినమ్న శనివ్రిం పవన్ కళ్యూణ్ 
రోబోయే రోజులో్ల మ్ఖయూమింత్రి కావ్లని 
కోరుకింటూ.. అలానే రాష్ట్రిం స్భిక్ింగా 

ఉిండాలని పవిత్ర పుణయూక్షత్రిం వ్రణాసి (కాశీ) లో ఓింకారేశవారి నితయూ అననిధాన 
సత్రింలో ప.గో.జిలా్ల తాడేపలి్లగూడెిం నియోజకవరగీ జనసేన నాయకలు & జిలా్ల కాపు 
యువత అధయూక్షులు అయిన మారిశెటిటీ అజయ్ బాబ్, సతీష్ బాబ్ & మారిశెటిటీ అజయ్ 
బాబ్ యువసేన సభ్యూలు అననిదన కారయూక్రమానిని నిరవాహిించారు. ఈ కారయూక్రమింలో 
అధిక సింఖయూ లో రెిండు తెలుగు రాష్ట్రోల భకతులు పాల్గీనానిరు. చేసిన ఏరాపుట్లను చూసి 
పలువురు భకతులు ప్రశింసిించడిం జరిగిింది.

మొర్రిగూడ గ్రామయంలో క్రియా శీలక సభ్త్వ 
నమోదు కార్క్రమయం

శతఘ్ని న్యూస్:  అరక: అరక నియోజికవరగీింలోని డుింబ్రిగుడ మిండలిం, గసభ 
పించాయితీ, మొర్రిగూడ గ్రామింలో క్రియా శీలక సభయూతవా నమోదు కారయూక్రమిం 
నిరవాహిించగా మొర్రిగూడ గ్రామ యువకలు కొననిడి లక్ష్మణ రావు సమక్ింలో క్రియా 
శీలక సభయూతవాిం పిందరు.. ఈ సిందర్ింగా కొననిడి లక్ష్మణ రావు మాటా్లడుతూ 
యువకలు పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆశయాల మేరక ఉతాసుహింతో సభయూతావాలు నమోదు 
చేయిించుకనానిరు.రాష్ట్రింలో కవులు రైతుల కట్ింబాలక అిండగా నిలవడమే 
కాకిండా ప్రతి సమసయూపై ప్రశినిస్తు ఆ సమసయూ పరిష్టకురానిక కృషి చేస్తుననిది ఒకకు 
జనసేనేనని, సమసయూ ఉింటే ప్రజలక మ్ిందుగా జనసేన పార్టీ గుర్తుస్తుిందని, ప్రతి 
ఒకకురూ పవన్ కళ్యూణ్ ను మ్ఖయూమింత్రి చేస్కనే దిశగా అడుగులు వేయాయూలని, 
అదేవిధింగా క్రియాశీలక సభ్యూలను దృషిటీలో ఉించుకొని 500 రూపాయలు వెచిచుించి 
సభయూతవాిం నమోదు చేస్కనని వయూకతులక జీవిత బీమా కింద 5 లక్ల రూపాయలు, వైదయూ 
ఖరుచులనిమితతుిం 50 వేల రూపాయలను సభయూతవాిం నమోదు చేస్కనని వయూకతుక అిందేలా 
పవన్ కళ్యూణ్ మన కోసిం ఓ మించి కారయూక్రమానిని తీస్కవచాచురని, ప్రతి ఒకకురూ ఈ 
అవకాశానిని సదివానియోగిం చేస్కోవ్లని పార్టీలో కొతతుగా చేరిన సభ్యూలక, జనసేన 
పార్టీ అభిమానులక, సాథినిక ప్రజలక దిశ నిరే్దశిించారు.

ఆయంధ్రా అభివృద్ధి – జనసేనతోనే సాధ్యం 
కార్క్రమయం 34వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: సరేవాపలి్ల 
నియోజకవరగీిం, మ్తుతుకూరు 
మిండలిం, కోళ్లమిటటీ 
గ్రామింలో ఆింధ్రా అభివృది్ధ 
– జనసేన తోనే సాధయూిం 
34వ రోజు కారయూక్రమానిని 
జనసేన పార్టీ నెల్్లరు జిలా్ల 
కారయూదరిశి, మ్తుతుకూరు 
మిండల అధయూక్షుడు 
మనుబోలు గణపతి 

ఆధవారయూింలో నిరవాహిించడిం జరిగిింది. కారయూక్రమింలో భాగింగా భాగింగా మ్తుతుకూరు 
మిండలింలోని, కోళ్లమిటటీ గ్రామింలో జనసేన నాయకలు ఇింటిింటికీ చేరి కరపత్రాలు 
పించారు. ఈ సిందర్ింగా జనసేన నాయకలు మనుబోలు గణపతి మాటా్లడుతూ 
గ్రామాభివృది్ధ జరగాలనాని, సామానుయూడిక నాయూయిం జరగాలనాని జనసేన పార్టీ 
అధికారింలోక రావ్లి. వయూవసథిలో మారుపు కోసిం, రాబోవు సాధారణ ఎనినికలలో జనసేన 
పార్టీ గురుతు గాజుగా్లస్క ఓట్ వేసి జనసేన పార్టీని గెలిపిించి పవన్ కళ్యూణ్ ని సీఎింని 
చేస్కిందిం అని తెలియజేసారు. ఈ కారయూక్రమింలో మనుబోలు గణపతి, తాిండ్ర శ్రీను 
పాల్గీనానిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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సర్్వపల్లు నియోజకవర్యం 
జనసేన పారీటీలో భారీ చేరికల్

శతఘ్ని న్యూస్: సరేవాపలి్ల నియోజకవరగీిం, వెింకటాచలిం మిండల పరిధిలోని 
సరేవాపలి్ల గ్రామింలో ఉనని జనసేన పార్టీ కారాయూలయింలో ఆదివ్రిం సరేవాపలి్ల 
నియోజకవరగీ జనసేన పార్టీ నాయకలు బొబేబుపలి్ల స్రేష్ నాయుడు 
ఆధవారయూింలో మ్తుతుకూరు, తోటపలి్ల గూడూరు మిండలాల నుిండి 85 
కట్ింబాలు జనసేన పార్టీ తీరథిిం పుచుచుకనానియి.
జనసేన పార్టీలో చేరిన వ్రిక పార్టీ కిండువ్లు కపిపు సాదరింగా ఆహ్వానిించి, 
మ్తుతుకూరు, తోటపలి్ల గూడూరు మిండలాలలో జనసేన పార్టీ బలోపేతానిక 
కృషి చేయాలని బొబేబుపలి్ల స్రేష్ నాయుడు కోరారు. ఈ సిందర్ింగా 
బొబేబుపలి్ల స్రేష్ నాయుడు మాటా్లడుతూ సరేవాపలి్ల నియోజకవరగీింలో జనసేన 
పార్టీ అభ్యూననితిక శకతువించన లేకిండా కృషి చేయాలని, జనసేన పార్టీలో 
చేరిన వ్రిందరూ సమిషిటీగా పనిచేయాలని, చేరిన వ్రిందరికీ తగిన గురితుింపు 
ఉింట్ింది. జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారిని మ్ఖయూమింత్రి 
చేస్కోవడమే మనిందరి లక్్యమని పిలుపునిచాచురు. రాబోయే వ్రిం పది 
రోజులో్ల పదలకూరు, మనుబోలు మిండలాలలో కూడా జనసేన పార్టీలో 
భార్ చేరికలు ఉింటాయి. జనసేన పార్టీ వైపే యువత మొగుగీ చూపుతునానిరని 

తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకలు పినినిశెటిటీ మలి్లకారుజ్న్, శ్రీహరి, షేక్ రహీమ్, వేణు, రెహమాన్, శ్రావణ్ ,అకబుర్, చినని, ఖాజ, శ్రావణ్, తేజ, చరణ్, 
మోహన్, సల్ిం, దురాగీ, రాజా, వెింకయయూ, స్ధాకర్, స్బ్రహ్మణయూిం తదితరులు పాల్గీనానిరు.

జనసేన పారీటీ ప్రతి కార్కరతుకు అయండగా ఉయంటయంద్: చిర్రి బాలరాజు
శతఘ్ని న్యూస్: పోలవరిం: వేలేరుపాడు మిండలింలో జనసేన పార్టీ మిండల 
అధయూక్షులు గణేశుల ఆదినారాయణ ఆధవారయూింలో కారయూకరతులతో సమావేశిం 
ఏరాపుట్ చేశారు. ఈ సమావేశానిక పోలవరిం నియోజకరగీ జనసేన పార్టీ 
ఇింఛారిజ్ చిర్రి బాలరాజు మ్ఖయూ అతిథిగా హ్జరయాయూరు. సమావేసింలో 
భాగింగా ఆయన మాటా్లడుతూ.. ప్రతి ఒకకు కారయూకరతు సభయూతవాిం నమోదు 
చేస్కోవ్లని తెలిపారు. అదేవిధింగా జనసేన పార్టీ సభయూతవాిం నమోదుపై 
అవగాహన కలిపుించారు. సభయూతవాిం తీస్కనని కారయూకరతు మరణ్సేతు ఐదు 
లక్ల రూపాయలు ఇన్సురెన్సు వస్తుిందని, అతయూవసర పరిసిథితులో్ల హ్సిపుటల్ 
ఖరుచులక యాబై వేల రూపాయలు అిందజేయడిం జరుగుతుిందని తెలిపారు. 
జనసేన పార్టీ ప్రతి కారయూకరతుక అిండగా ఉింట్ిందని అనానిరు. వేలేరుపాడు 
మిండలింలో ఉనని సమసయూలను పవన్ కళ్యూణ్ గారి దృషిటీక తీస్కెళ్తునని 
తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన మిండల ప్రధాన కారయూదరుశిలు 
క్రాింతికమార్, మెచినెని సింజయ్, స్ధాకర్, పోట్ల మోహన్, కృషణి, శింకర్, 

వింశీ, భాను, పవన్, మిండల జనసైనికలు, వీరమహిళలు తదితరులు పాల్గీనానిరు.

శ్రీ మద్్వరాట్ పోత్లూరి వీర బ్రహమెయంద్రసా్వమి 
కళ్్ణ మహోత్సవయంలో పాల్్న్న గురుదత్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరిం నియోజకవరగీిం, కోరుకొిండ మిండలిం, కోరుకొిండ గ్రామ 
విశవాబ్రాహ్మణ సింఘ సభ్యూలు ప్రెసిడెింట్ పరసావీధి రామ్ పాలతీరథిపు అపాపురావు, 
కొచచుర్ల విశేవాశవారరావు, తగరింపూడి దురాగీ చారుయూలు, కొచచుర్ల చక్రపాణ్, గింగులకరితు 
రాజా, కొచచుర్ల రామకృషణి కొచచుర్ల బాబి ల పిలుపు మేరక రాజానగరిం నియోజకవరగీిం 
జనసేన పార్టీ ఇించార్జ్ & ఐకయూరాజయూసమితి అవ్రు్డ గ్రహీత శ్రీ మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ 
కళ్యూణ మహోతసువింలో పాల్గీని కళ్యూణ మహోతసువ్నిక 5,000 రూపాయలు 
విరాళమ్గా ఇవవాడిం జరిగిింది. బ్రహ్మింగారి కళ్యూణ మహోతసువ్నిక విచేచుసిన గురుదత్ 
ప్రసాద్ ను విశవాబ్రాహ్మణ సింఘిం తరఫున సింఘిం పెద్దలు శాలువ్తో సతకురిించారు. 
ఈ కారయూక్రమింలో కోరుకొిండ మిండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు మిండపాక శ్రీను, 
రాజానగరిం మిండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు బతితున వెింకనని దొర, కోరుకొిండ 
మిండల కమిటీ ప్రధాన కారయూదరిశి పోసిబాబ్, ఆకల ఆదితయూ, కోటిబాబ్, కోరుకొిండ 
మిండలిం సీనియర్ చదువు మ్కేతుశవారరావు, తనీనిరు తాతాజీ, తొరటి దురాగీ, తెలగింశెటిటీ 
శివ, అడపా అింజిబాబ్ సింఘ పెద్దలు, జనసైనికలు పాల్గీనానిరు.
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