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జనసేన పార్టీ లో చేరికకు ప్రముఖుల ఆసక్తి
బిజీబిజీగా పొలిటికల్ ఎఫైర్స్ కమిటీ
 
రహస్యంగా నాయకుల మయంతనాలు దళిత వర్గాల నయండి అనూహ్ స్యందన
జనసేనకు బీసీ నాయకుల భరోసా ఆసక్తి చూపుతున్న ముస్లయం యువత
పవన్ కళ్్ణ్ గారి ఆలోచనలకు.. మేము సైతయం అయంటున్న ప్రముఖ రిటైర్డ్ ఐఏఎస్, ఐపీయస్ లు
ర్జకీయయంగా పవన్ కళ్్ణ్ గారి లో అనూహ్మైన మార్్లు కనిపిస్తినా్నయి. ర్బోయే రోజులో్ల ఆయంధ్రప్రదేశ్ కు భవిష్త్ గా కనిపిస్తినా్నర్. 
పరిణతి చయందిన మాటలు, విమర్శలతో ఈ మధ్ కాలయంలో ఆయంధ్రప్రజలన విశేషయంగా ఆకటుటుకుయంటునా్నర్.. ఆకరిషిస్తినా్నర్. 
అటు చూసేతి తెలుగుదేశయం పార్టు ప్రజలో్లక్ ర్వడయంలో చాలా జాగు చేసతియంది. ఇదే సమయయంలో జనసేన జనయంలో ఉయంటూ.. 
జనయంకోసయం మేమయంటూ దూస్కువెళుతోయంది. దయంతో ఇపు్డు చాలామయంది ఇతర పార్టు నేతల దృష్టు జనసేనపై పడియంది. 
ఆ పార్టులో చేరయందుకు పలువుర్ నేతలు మయంతనాలు సాగిస్తి.. ఉత్సాహయం చూపుతునా్నరనేది నిజయం.

ఆయంధ్రప్రదేశ్ లో అధికారయంలోక్ వచ్చిన అతి కొదిదికాలయంలోనే ప్రజాభిమానానిక్ దూరమైయంది వైసీపీ. అధికారయంలో ఉనా్న.. ఆ పార్టులోనే అనేకమయంది 
నేతలు అసయంతృపుతిలుగా ఉనా్నర్.  ముఖ్యంగా ర్యలసీమలో తమకు బలయం ఎకుకువ అని భావియంచ్న వైసీపిక్ అకకుడి నయంచే అసయంతృపుతిలు 
పెర్గుతునా్నర్. మరోవైపు ఈ పార్టుక్ ముయందు నయంచీ అయండగా నిలబడిన దళిత వర్గాలు సైతయం మెల్లగా వైసీపీక్ దూరయం జర్గుతూ జనసేనకు 
దగగారవుతునా్నర్. అటు ముసీ్లయం మైనారిటీ వర్గాలు కూడా తమకు ఇచ్చిన హామీలేవీ ప్రభుత్యం అమలు చేయడయం లేదనే అసయంతృపితితో రగులుతునా్నయి. 
వీరితో పాటు జగనన్న వసేతి ఉద్్గాలు వసాతియనకున్న చదువుకున్న యువత ఆశలు అడియాశలయా్యి. దయంతో వార్ కూడా వైసీపిపై 
తీవ్రసాథాయిలో వ్తిరకయంగా ఉనా్నర్.ఎలా చూసనా అని్న వర్గాలో్లనూ ప్రభుత్ వ్తిరకత కనిపిసతియంది. 
ప్రధాన ప్రతిపక్యంగా ఉయంటుయందనకున్న తెలుగుదేశయం పార్టు అక్రమ కేస్ ల గొడవలతో అయంత ఉత్సాహయం చూపియంచడయం లేదు. దయంతో ప్రశ్నయంచడమే 
ఎజయండాగా వచ్చిన పవన్ కళ్్ణ్ జనసేన పార్టు ఆ విషయయంలో దూకుడు పెయంచ్యంది. అరథావయంతమైన విమర్శలతో పాటు ములు్లన ములు్లతోనే 
తీయాలన్న ధోరణిలో దూకుడుగా వెళుతోయంది. ఈ క్రమయంలోనే ఇపు్డు పవన్ కళ్్ణ్ ప్రసయంగాలు, మెచూ్రిటీ మేధావి వర్గాని్న కూడా ఆలోచ్యంప 
చేస్తినా్నయి. దయంతో ఇతర పార్టులో్లని చాలామయంది ప్రథమ, ది్తీయ శ్రేణి నాయకులు జనసేనలో చేరయందుకు మయంతనాలు కొనసాగిస్తినా్నర్. 
ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్యంత్లో్లని బడుగు బలహీన వర్గాలు, యువత పవన్ కళ్్ణ్ నాయకత్యం కోసయం చూస్తినా్నయి. అలాయంటి వారిక్ నేతృత్యం 
వహిస్తిన్న నాయకులు జనసేన పార్టులో చేరితోనే తమ వెనక జనయం ఉయంటారని గురితియంచ్ పావులు కదుపుతునా్నర్. 
అని్న ర్జకీయ పార్టులా్ల కాకుయండా జనసేనలోక్ వచేచి నాయకుల దరఖాస్తిలన ఆ పార్టు పొలిటికల్ ఎఫైర్సా కమిటీ నిశతయంగా పరిశీలిసతియంది. 
ధనబలయం ఉన్నవారికయంటే జనబలయం ఉన్నవారికే ప్ధాన్యం ఇస్తినా్నర్. ఆస్తిలు కాకుయండా వ్క్తిత్్నే్న పరిగణలోక్ తీస్కుయంటయంది కమిటీ. ఈ 
మేరకు ప్రతి దరఖాస్తినూ స్కురూటీ్న చేస్తి.. భవిష్త్ కాలయంలో జనసేనన తిర్గులేని పార్టుగా నిలబెటేటు సత్తి ఉన్నవారినే ఎయంపిక చేస్తియంది. 
ఆశావహులో్లని అవకాశవాదులన పకాకుగా గురితిస్తి పకకున బెడుతూ ఒక ఆదర్శవయంతమైన నాయకత్్ని్న నిరి్మయంచే పనిలో ఉయంది ఇపు్డు జనసేన 
పార్టు. ఎవరెలా చూసనా జనసేనకు జనబలయం పెర్గుతోయంది. ఆ జనయం వెనక ఉన్న నాయకులూ వస్తినా్నర్. వార్ ర్కపోతే ఈ జనయంలోనే మరో 
కొతతి నాయకుడు పుడత్డు. ఆ నాయకత్మే పవన్ కు ప్రధాన బలయం అవుతుయంది. 
చూసతియంటే ర్బోయే ఎని్నకలో్ల జనసేన ఇప్టి అధికార పార్టుక్ ఊహియంచని ఝలక్ ఇవ్బోతోయందని స్షటుయంగా అరథామౌతోయందయంటునా్నర్ 
విశే్లషకులు. మరి ఈ బలాని్న మరియంత పెయంచుకుయంటూ.. ప్రజా సమస్లపై అలుపెర్గని పోర్టయం చేస్తి వెళితే.. అధికార పీఠయం జనసేనకు అయంత 
దూరమేయం లేదని చపొ్చుచి.

YCP బారినయండి బయట పడాలయంటే.. జనసేన పార్టు పవన్ కళ్్ణ్ మాత్రమే ప్రత్్మా్నయయం అని ప్రజలు కోర్కుయంటునా్నర్.
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అండగా ఉంటా – జనసేనపార్టీ ఇన్చార్జ్ మాకినీడి శేషుకుమారి
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం మండలం లక్ష్మీ నరసాపురం గ్రామంలో 
కంతకాలంగా కిడ్ని సమసయూతో బాధ పడుతున్నిరని.. పిఠాపురం జనసేనపార్టీ 
ఇన్చార్జ్ మాకినీడి శేషుకుమారి గారి దృష్టీకి తీసుకురావడం జరిగంది. 
మంత హర్ష్(22) అనే యువకుడు వారి నివాసానికి వెళ్లి ఆరోగయూ పరిస్థితి 
తెలుసుకుని మెరుగైన వైదయూం కోసం డాకటీర్ మాకినీడి వీరప్రసాద్ గారికి చెపిపి 
అనినివిధాలుగా అండగా ఉంటానని ఆ కుటంబ సభ్యూలకు తెలియజేశారు ఈ 
కారయూక్రమంలో ఎంపీటీసీ బిశెట్టీ గంగా మహేశరావు, అడపా శివరామకృష్ణ, 
వాకపలిలి సూరయూ ప్రకాష్, గంజి గోవిందరాజు, కండపలిలి శివ, కంద సోమరాజు మరియు జనసైనికులు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

ఈదరపలిలి గారామ సర్పంచ్ గా జనసేన అభ్యరిధి  ఏకగ్్రవపం
శతఘ్ని న్యూస్: అమలాపురం నియోజకవరగొం శతఘ్ని న్యూస్: అమలాపురం నియోజకవరగొం 
ఈదరపలిలి గ్రామ సరపించ్ గా జనసేఅ అభయూరిథి ఈదరపలిలి గ్రామ సరపించ్ గా జనసేఅ అభయూరిథి 
ఫనేంద్ర రాయుడు గారు ఎనినికై కోవిడ్ బారినపడి ఫనేంద్ర రాయుడు గారు ఎనినికై కోవిడ్ బారినపడి 
మరణంచగా అక్కడి ప్రజలు ఆయన భారయూ మరణంచగా అక్కడి ప్రజలు ఆయన భారయూ 
శ్రీమతి వరలక్ష్మి రాయుడు గారిని ఏకగ్రీవంగా శ్రీమతి వరలక్ష్మి రాయుడు గారిని ఏకగ్రీవంగా 
ఎన్నికున్నిరు.. జనసైనికులు, వీరమహిళల ఎన్నికున్నిరు.. జనసైనికులు, వీరమహిళల 
కృష్తో జనసేనకు గ్రామాకృష్తో జనసేనకు గ్రామాలోలి ప్రజాలోలి ప్రజాదరణ దరణ 
పెరిగంది.పెరిగంది.

జనసైనికుడి కుటంబానికి మనోధైర్యానినిచ్చాన శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారిజనసైనికుడి కుటంబానికి మనోధైర్యానినిచ్చాన శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం మండలం కోలంక గ్రామంలో ఇటీవల మరణంచిన జనసైనికుడు శ్రీపతి శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం మండలం కోలంక గ్రామంలో ఇటీవల మరణంచిన జనసైనికుడు శ్రీపతి 
అపాపిరావు(27) వారి కుటంబ సభ్యూలన్ జనసేనపార్టీ ఇంచార్జ్ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి పరామరి్శంచి అపాపిరావు(27) వారి కుటంబ సభ్యూలన్ జనసేనపార్టీ ఇంచార్జ్ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి పరామరి్శంచి 
వారి కుటంబానికి మనోధైరాయూనిని ఇచిచా కుటంబానికి ఎపుపిడూ అండగా ఉంటానని తెలియజేశారు. వారికి ప్రగాఢ వారి కుటంబానికి మనోధైరాయూనిని ఇచిచా కుటంబానికి ఎపుపిడూ అండగా ఉంటానని తెలియజేశారు. వారికి ప్రగాఢ 
సాన్భూతి తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో పిఠాపురం రూరల్ కమిటీ ప్రధాన కారయూదరి్శ అడపా శివరామకృష్ణ, సాన్భూతి తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో పిఠాపురం రూరల్ కమిటీ ప్రధాన కారయూదరి్శ అడపా శివరామకృష్ణ, 
ఉపాధయూక్షులు వాకపలిలి సూరయూ ప్రకాష్, కండపలిలి శివ, కోలంక ఎంపీటీసీ అభయూరిథి కేతినిడి గౌర్ న్గలక్ష్మి, కర్రిరెడలి ఉపాధయూక్షులు వాకపలిలి సూరయూ ప్రకాష్, కండపలిలి శివ, కోలంక ఎంపీటీసీ అభయూరిథి కేతినిడి గౌర్ న్గలక్ష్మి, కర్రిరెడలి 
రాజు, నంద్యూల న్గబాబు, కేతినిడి అరుజ్నని, గణేషలి చిట్టీబాబు, దేశెట్టీ బుజిజ్, జనసైనికులు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.రాజు, నంద్యూల న్గబాబు, కేతినిడి అరుజ్నని, గణేషలి చిట్టీబాబు, దేశెట్టీ బుజిజ్, జనసైనికులు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

పెట్రోల్,  డీజిల్ పై ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వ వ్యాపారం తగ్గంచాలి:  
తెలంగాణ ర్ష్ట్ర ఇంచార్జ్ శంకర్ గౌడ్

శతఘ్ని న్యూస్: కేంద్ర ప్రభ్త్ం పెట్రోల్ పై రూ 5., డ్జిల్ రూ. 10 లు ఎక్సైజ్ డూయూటీ తగగొంచిందని , తెలంగాణ శతఘ్ని న్యూస్: కేంద్ర ప్రభ్త్ం పెట్రోల్ పై రూ 5., డ్జిల్ రూ. 10 లు ఎక్సైజ్ డూయూటీ తగగొంచిందని , తెలంగాణ 
రాష్ట్ర ప్రభ్త్ం కూడా భారం తగగొంచాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంచార్జ్ శంకర్ గౌడ్ డిమాండ్ చేశారు. మాటాలిడుతూ రాష్ట్ర ప్రభ్త్ం కూడా భారం తగగొంచాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంచార్జ్ శంకర్ గౌడ్ డిమాండ్ చేశారు. మాటాలిడుతూ 
ద్ద్పు పదకండు రాష్ట్రాల ప్రభ్త్్లు రాష్ట్ర పరిధిలోని వాయూప్ తగగొంచి ప్రజలపై ఈ భారానిని తగగొంచే ప్రయతనిం ద్ద్పు పదకండు రాష్ట్రాల ప్రభ్త్్లు రాష్ట్ర పరిధిలోని వాయూప్ తగగొంచి ప్రజలపై ఈ భారానిని తగగొంచే ప్రయతనిం 
చేస్న విషయం తెలిస్ందేనననిరు. తెలంగాణ ప్రభ్త్ం కూడా పెట్రోల్ డ్జిల్ పై వేసుతునని వాట్ భారానిని తగగొంచాలి చేస్న విషయం తెలిస్ందేనననిరు. తెలంగాణ ప్రభ్త్ం కూడా పెట్రోల్ డ్జిల్ పై వేసుతునని వాట్ భారానిని తగగొంచాలి 
అన్నిరు. రాష్ట్ర ప్రజలు పౌరులపై అదనపు భారానిని తగగొంచి సామాన్యూలు కి గన్లు పడాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర అన్నిరు. రాష్ట్ర ప్రజలు పౌరులపై అదనపు భారానిని తగగొంచి సామాన్యూలు కి గన్లు పడాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర 
ప్రభ్త్ంకి జనసేన పార్టీ తరపున విజ్ఞపితు చేసుతున్నిమన్నిరు.ప్రభ్త్ంకి జనసేన పార్టీ తరపున విజ్ఞపితు చేసుతున్నిమన్నిరు.

జిల్లాలో డ్రగ్స్ ను అరికటటీందుకు ప్రత్యాక చరయాలు చేపటాటీలి 
– ఆకుల సుమన్

శతఘ్ని న్యూస్: వరంగల్ జిలాలిలో టాస్్క ఫోర్సై శతఘ్ని న్యూస్: వరంగల్ జిలాలిలో టాస్్క ఫోర్సై 
పోలీసులకు డ్రగ్సై దొరకడం దురదృషటీకరమని, పోలీసులకు డ్రగ్సై దొరకడం దురదృషటీకరమని, 
జిలాలిలో డ్రగ్సై న్ అరికటటీందుకు ప్రత్యూక చరయూలు జిలాలిలో డ్రగ్సై న్ అరికటటీందుకు ప్రత్యూక చరయూలు 
చేపటాటీలని జనసేనపార్టీ ఉమ్మడి వరంగల్ జిలాలి చేపటాటీలని జనసేనపార్టీ ఉమ్మడి వరంగల్ జిలాలి 
ఇంచారిజ్ శ్రీ ఆకుల సుమన్ గారు అన్నిరు, యువత ఇంచారిజ్ శ్రీ ఆకుల సుమన్ గారు అన్నిరు, యువత 
డ్రగ్సై మరియు మతుతు పద్రాధాల వైపు మొగ్గొ చూపి డ్రగ్సై మరియు మతుతు పద్రాధాల వైపు మొగ్గొ చూపి 
వారి ప్రాణాలకు మపుపి తెచ్చాకుంటన్నిరని వారి ప్రాణాలకు మపుపి తెచ్చాకుంటన్నిరని 
ఆవేదం వయూకతుం చేసారు, డ్రగ్సై అమి్మన వారి పై, ఆవేదం వయూకతుం చేసారు, డ్రగ్సై అమి్మన వారి పై, 
సేవించిన వారి పై కఠిన చరయూలు తీసుకోవాలని సేవించిన వారి పై కఠిన చరయూలు తీసుకోవాలని 
కోరారు, డ్రగ్సై, గంజాయి లాంట్ మతుతు కోరారు, డ్రగ్సై, గంజాయి లాంట్ మతుతు 
పద్రాధాలు నిరు్మలించడం కేవలం పోలీసుశాఖ పద్రాధాలు నిరు్మలించడం కేవలం పోలీసుశాఖ 
వారితో సాధయూం అవుతుందని తెలిపారు, డ్రగ్సై ఫ్రీ వారితో సాధయూం అవుతుందని తెలిపారు, డ్రగ్సై ఫ్రీ 
వరంగల్ గా తీరిచాదిదేదేన్దేకు జనసేనపార్టీ సంపూర్ణ వరంగల్ గా తీరిచాదిదేదేన్దేకు జనసేనపార్టీ సంపూర్ణ 
సహకారం పోలీస్ శాఖకు ఎలలిపుపిడూ ఉంటందని సహకారం పోలీస్ శాఖకు ఎలలిపుపిడూ ఉంటందని 
తెలియజేసారు.తెలియజేసారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మార్మూల గ్రామాలో్ల ఉయండే సామాన్ జనసైనకుడు చేసే కార్క్రమాలన సైతయం 
బాహ్ప్రపయంచానిక్ తెలియజేయడానిక్ మరియు వారి గళ్ని్న వినిపియంచడానిక్ మీ ముయందుకు 
వచ్చియంది శతఘ్్న నూ్స్. కావున మీ అయందరూ జనసైనికులు చేసే కార్క్రమాలన మా వాటసాప్ 
నయంబర్ కు పయంపియంచయండి. మీర్ పయంపియంచే కార్క్రమాలన మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు 
ఛానల్ లో ప్రచురియంచడయం జర్గుతుయంది.

మా వాటసాప్ నయంబర్: 9391115789

పెట్రోల్, డిజిల్ రేటలాను వంటనే 
తగ్గంచాలని జనసేనపార్టీ ధర్ని

శతఘ్ని న్యూస్: నంద్యూల పారలిమెంట్ పరిధిలో జనసేనపార్టీ మరియు 
భారతీయజనత్పార్టీ ఆధ్రయూంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రప్రభ్త్ం పెట్రోల్, డిజిల్ 
రేటలిన్ వెంటనే తగగొంచాలని జనసేనపార్టీ రాష్ట్రకారయూ నిర్హణ కారయూదరి్శ 
వై.విశ్న్థ్ మరియు BJP నంద్యూల పారలిమెంట్ అధయూక్షుడు బుడాడా. 
శ్రీకాంత్ రెడిడా, నంద్యూల పటటీణ అధయూక్షుడు బ్రహ్మం ఆధ్రయూంలో నంద్యూల 
MRO ఆఫీస్ నందు ధరాని చేయడం జరిగంది. అనంతరం MRO 
లేనందున డిపూయూట్ MRO కి వినతిపత్ం ఇవ్డం జరిగంది.

వైసిపి కంచుకోట కడపలో వైసిపి నుండి జనసేనలో 
చేరిన 200 కుటంబాలు

శతఘ్ని న్యూస్: కడప నెహ్రు నగర్ కు చెందిన ప్రమఖ 
వైష్ణవి మిల్్క డ్లర్ వాయూపారి శ్రీబోరెడిడా న్గంద్ర 
మరియు కడప పరిధిలోని అతని సనినిహితులు 
మిత్రులు శ్రేయోభిలాషులు కడప జనసేనపార్టీ 
కారాయూలయంలో జనసేనపార్టీ పెదదేల సమక్ంలో 
జనసేనపార్టీలో చేరారు. వీరిని జనసేనపార్టీ సీనియర్ 
న్యకులు శ్రీ పివిఎస్ మూరితు, రాష్ట్ర పార్టీ జనరల్ 
సెక్రటర్ శ్రీవిజయ్ కుమార్, రాష్ట్ర కారయూదరు్శలు 
శ్రీ త్తం శెట్టీన్గంద్ర, శ్రీ మఖరం చాంద్, కడప 
నియోజకవరగొ ఇన్చార్జ్ శ్రీ సుంకర శ్రీనివాస్, కండువా 
కపిపి పార్టీలోకి ఆహ్్నించారు. ఈ సందర్ంగా 
పార్టీలో చేరిన బోరెడిడా న్గంద్ర మాటాలిడుతూ 
జనసేనపార్టీ అధినేత గౌ శ్రీ పవన్ కలాయూణ్ ఆశయాలు 
ప్రజా ఉదయూమాలు ప్రజల పటలి ఆయనకునని ప్రేమ 
ఆపాయూయత నిబదధాత సూఫూరితుగా జనసేనపార్టీ 
స్ద్ధాంత్లు నచిచా ఈరోజు నేన్ మరియు కడప నగర 
పరిధిలోని న్ సనినిహితులు, సేనిహితులు మరియు 
శ్రేయోభిలాషులు అందరూ కలిస్ జనసేనపార్టీ పెదదేల 
సమక్ంలో పార్టీలో చేరడం చాలా సంతోషంగా 
ఉందని నన్ని న్ బృంద్నిని ఈరోజు జనసేనపార్టీలోకి 
ఆహ్్నించిన ప్రతి ఒక్క జనసేనపార్టీ పెదదేలకు న్ 
హృదయపూర్క ధనయూవాద్లు తెలియజేసుకుంటూ 

శ్రీ పవన్ కలాయూణ్ ఆశయాలన్ జనసేనపార్టీ స్ద్ధాంత్లన్ జనసేనపార్టీ చేసుతునని ప్రజా ఉదయూమాలన్ 
మా వంతుగా ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఇంట్కి తీసుకు వెళ్లి కడప నగరంలో జనసేనపార్టీ బలోపేత్నికి కృష్ 
చేసాతుమని ఈరోజు ఈ వేదికపైన జనసేనపార్టీ పెదదేలు చేస్న మారగొనిరేదేశాలు సూచనలు సలహ్లు పాట్సూతు 
పార్టీలో ఒకరికకరు సహకరించ్కుంటూ రాబోయే రోజులోలి జనసేనపార్టీ ద్్రా జరగబోయే ఎటవంట్ 
కారయూక్రమాలు అయిన్ విజయవంతం చేయడానికి మా వంతు కృష్ చేసాతుమని తెలియజేసూతు ఈ అవకాశం 
కలిపించినంటవంట్ పెదదేలందరికీ న్ తరపున మరియు న్ మిత్ బృందం తరపున హృదయపూర్క 
ధనయూవాద్లు తెలియజేసుకుంటన్నినని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో మలిలికారుజ్న, మహేష్, అరవింద్, 
చంద్రశేఖర్, గౌస్, రవికుమార్, రమణ, శ్రీన్, చంద్ర, ఇంకా 190 మంది చేరిన వారు పాల్గొన్నిరు.

మునిస్పాలిటీ పరిధిలో రండు వ్ర్డులకు జనసేన న్మినేషనులా
శతఘ్ని న్యూస్: • ఉపసంహరణ కోరుతూ వైసీపీ బెదిరింపులు
• న్మినేషన్ ద్ఖలు సందర్ంగాన్ దౌరజ్న్యూనికి యతనిం
రాష్ట్ర వాయూపతుంగా రెండో విడత జరుగ్తునని మనిసైపల్, సాథినిక 
ఎనినికలోలి అధికార వైసీపీ ద్ష్టీకాలు కనసాగ్తున్నియి. 
రేపల్లి మనిసైపాలిటీ న్ంచి జనసేన పార్టీ తరఫున 
న్మపత్రాలు ద్ఖలు చేసేందుకు వచిచాన అభయూరుధాలన్ 
పోలీసులు, రిటరినింగ్ అధికారులు చూసుతుండగానే 
భయపెటటీ ప్రయతనిం చేశారు. తీవ్ంగా దురా్షలాడుతూ, 
న్మినేషన్లి వేసేతు అంతు చూసాతుమని బెదిరించారు. వైసీపీ 
ఒతితుడులకు తల్గగొకుండా 16వ వారుడా న్ంచి శ్రీ కర్రా విజయ్ కుమార్, 8వ వారుడా న్ంచి శ్రీ తోట 
న్గలక్ష్మిలు న్మపత్రాలు ద్ఖలు చేశారు. ఈ ప్రక్రియ మొతతుం నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇంఛార్జ్ 
శ్రీ కమతం సాంబశివరావు, జిలాలి ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్రీమతి కమతం విజయకుమారిలు దగగొరుండి 
పరయూవేక్ంచారు.

బుచ్చారడిడుపాలం మునిస్పాలిటీ బరిలో జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: మనిసైపల్ ఎనినికలోలి భాగంగా 
నెల్లిరు జిలాలి బుచిచారెడిడాపాల్ం న్ంచి జనసేనపార్టీ 
అభయూరుధాలన్ బరిలోకి దించింది. ఆత్మకూరు 
నియోజకవరగొ ఇంఛార్జ్ శ్రీ నలిశెట్టీ శ్రీధర్ దగగొరుండి 
అభయూరుధాలతో న్మపత్రాలు ద్ఖలు చేయించారు. 
రిటరినింగ్ అధికారి వదదేకు పోటీకి స్దధామైన 

అభయూరుధాలంత్ కలస్ వెళ్లి న్మినేషన్ ద్ఖలు చేశారు. జనసేన పార్టీ పటలి ప్రజలోలి పెరుగ్తునని 
ఆదరణ, అదే సమయంలో అధికార పార్టీ విధాన్ల పటలి రోజు రోజుకీ పెరిగపోతునని వయూతిరేకత 
తమన్ గెలిపిసాతుయనని ఆశాభావానిని అభయూరుధాలు వయూకతుం చేశారు.

నూతన GVMC కమీషనర్ మరియు నగర మేయర్ న 

కలిసన 64వ వార్డ్ కార్్రటర్
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ న్తన GVMC 
కమీషనర్ గా నియమితులైన శ్రీ 
లక్ష్మిష్టన్ 64వ వార్డా కార్పిరేటర్ శ్రీ దలిలి 
గోవింద్ రెడిడా మరాయూదపూరా్ంగా కలిస్ 
విశాఖ జిలాలి అభివృదిధాకి మరియు 64వ 
వార్డా అభివృదిధాకి తోడపిడవాలిసైందిగా 
కోరుకుంటూ 

ఆయన తరుపున 64వ వార్డా ప్రజల తరపున 
శుభాకాంక్లు తెలియజేయడం జరిగంది. 
అలాగ గౌరవ విశాఖ నగర మేయర్ గారిని 
కూడా కలిస్ వార్డా సమసయూల వినతిపత్ం 
అందజేయడం జరిగంది.

శతఘ్్న నూ్స్ వాటసాప్ నయంబర్: 9391115789

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


రైతులకు మద్దతుగా ఉదయామించ్న జనసేన నేతల అరస్టీ
శతఘ్ని న్యూస్: బొబిబిలి చక్కర కరా్మగారం బాధిత రైతులకు అండగా 
జనసేన న్యకులు రోడ్డాకా్కరు. చెరుకు రైతుల ఒక్క రోజు బంద్ పిలుపుకు 
మదదేతు పలికారు. ప్రభ్త్ం, పోలీసు యంత్రాంగం ఫ్యూకటీర్ యాజమాన్యూనికి 
కమ్మకాయడం పటలి తీవ్ అభయూంతరం వయూకతుం చేశారు. రైతుల అక్రమ అరెసుటీలకు 
నిరసనగా నినదించారు. చెరుకు రైతుల బంద్ పిలుపు నేపధయూంలో వారికి మదదేతు 
తెలిపిన జనసేన న్యకులన్ పోలీసులు మందసుతుగా ఆరెసుటీలు చేశారు. జిలాలి 
వాయూపతుంగా ఈ అరెసుటీలు కనసాగాయి. పలువురిని గృహనిర్ంధం చేశారు. 
అరెసుటీలు, నిర్ంధాల మధయూ పార్టీ ప్రధాన కారయూక్రమాల నిర్హణ విభాగం రాష్ట్ర 
కారయూదరి్శ శ్రీ బాబు పాల్రి ఆధ్రయూంలో జనసేన శ్రేణులు అక్కడికి చేరుకున్నిక 
రైతులకు మదదేతుగా తరలివచిచాన వారిని అరెస్టీ చేయడంతో పాట శ్రీ పాల్రి 
బాబు తండ్రి మీద చెయియూ చేసుకున్నిరు. వారిని పార్టీ ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్రీమతి 
పాలవలస యశస్్ పరామరి్శంచారు. పోలీసుల తీరు పటలి మండిపడాడారు. 
జనసైనికులపై చేయి చేసుకునని పోలీసుల మీద కేసులు పెడత్మని, రైతుల 
బకాయిలు పూరితుగా తీరే వరకు పోరాటం చేసాతుమని హ్మీ ఇచాచారు. శ్రీ 
వెంకట న్యుడుపై చేయి చేసుకునని బలిజపేట ఎస్ఐపై 24 గంటలోలి చరయూలు 
తీసుకోవాలని, ససెపిండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

ఎనినికలోలా పోటీ చేసుతునని అభయార్థులకు మనోధైరయాం ఇచ్చాన 
చ్లకం మధుసూదన్ రడిడు

శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లిరు నగర మేయర్ ఎనినికల సందర్ంగా జనసేనపార్టీ 
తరుపున న్మినేషన్ వేస్న అభయూరుథిలకు ఎవరికైత్ బి ఫ్రం వసుతుందో వారందరూ 
దేనికి భయపడకుండా వారి కుటంబ సభ్యూలతో మరియు పార్టీ శ్రేణులతో 
విసతుృతంగా ప్రచారం చేయవలస్ందిగా జనసేనపార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరి్శ 
మరియు ఫ్ఛ్ సభ్యూలు శ్రీ చిలకం మధుసూదన్ రెడిడా పోటీ చేసుతునని అభయూరుథిలకు 
మనోధైరయూం ఇవ్డం జరిగంది.

ఆదివారం, 07 నవంబర్ 2021

మునిస్పల్ కమీషనర్ ను కలిసి వినతిపత్ం సమరి్పంచ్న 
పోతిన మహేష్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ మనిసైపల్ శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ మనిసైపల్ 
ప్రధాన కారాయూలయంలో కమీషనర్ శ్రీ ప్రసనని ప్రధాన కారాయూలయంలో కమీషనర్ శ్రీ ప్రసనని 
వెంకటష్ IAS గారిని వారి చాంబరోలి కలిస్ వెంకటష్ IAS గారిని వారి చాంబరోలి కలిస్ 
పలు సమసయూలపై వినతిపత్ం సమరిపించిన పలు సమసయూలపై వినతిపత్ం సమరిపించిన 
జనసేనపార్టీ నగర అధయూక్షుడు పోతిన వెంకట జనసేనపార్టీ నగర అధయూక్షుడు పోతిన వెంకట 
మహేష్, ఉపాధయూక్షులు వెనని శివశంకర్, మహేష్, ఉపాధయూక్షులు వెనని శివశంకర్, 
కామెలలి సోమన్థం, పార్టీ కారయూదరి్శలు కామెలలి సోమన్థం, పార్టీ కారయూదరి్శలు 
శనివారపుశివ, కర్ర గంజి వెంకటరమణ, శనివారపుశివ, కర్ర గంజి వెంకటరమణ, 

వేవిన్ న్గరాజు, జనసేన న్యకులు బొలిశెట్టీ వంశీ, పులి చేరి రమేష్ వినతిపత్ంలో వేవిన్ న్గరాజు, జనసేన న్యకులు బొలిశెట్టీ వంశీ, పులి చేరి రమేష్ వినతిపత్ంలో 
ప్రసాతువించిన అంశాలు నెహ్రూ బొమ్మ సెంటర్ న్ండి చిట్టీనగర్ వరకు పూరితుగా పాడైపోయిన ప్రసాతువించిన అంశాలు నెహ్రూ బొమ్మ సెంటర్ న్ండి చిట్టీనగర్ వరకు పూరితుగా పాడైపోయిన 
ఈ ప్రధాన రహద్రిని తక్ణమే కతతు రోడుడా నిరా్మణం చేపటాటీలని, ట్డో్క ఇళలి నిరా్మణానిని ఈ ప్రధాన రహద్రిని తక్ణమే కతతు రోడుడా నిరా్మణం చేపటాటీలని, ట్డో్క ఇళలి నిరా్మణానిని 
త్రితగతిన పూరితుచేస్ లబిధాద్రులకు అందజేయాలని, విలువైన కార్పిరేషన్ సథిలాలన్ త్రితగతిన పూరితుచేస్ లబిధాద్రులకు అందజేయాలని, విలువైన కార్పిరేషన్ సథిలాలన్ 
పౌండేషన్ వారికి మంజూరు చేయవదదేని కోరుతున్నిమని పశిచామ నియోజకవరగొంలో ప్రధాన పౌండేషన్ వారికి మంజూరు చేయవదదేని కోరుతున్నిమని పశిచామ నియోజకవరగొంలో ప్రధాన 
రహద్రి చిట్టీనగర్ న్ండి నెహ్రూ బొమ్మ సెంటర్ వరకు రోడుడా పూరితుగా పాడైపోయి అధా్నని రహద్రి చిట్టీనగర్ న్ండి నెహ్రూ బొమ్మ సెంటర్ వరకు రోడుడా పూరితుగా పాడైపోయి అధా్నని 
స్థితిలో ఉననిది అనేక సందరా్లోలి అధికారులు కూడా ఈ అంశానిని తెలియజేస్న్మ కానీ స్థితిలో ఉననిది అనేక సందరా్లోలి అధికారులు కూడా ఈ అంశానిని తెలియజేస్న్మ కానీ 
ఇంతవరకు కనీస మరమ్మతులు కూడా నోచ్కోలేదని తమరు ఈ ప్రధాన రహద్రిని ఇంతవరకు కనీస మరమ్మతులు కూడా నోచ్కోలేదని తమరు ఈ ప్రధాన రహద్రిని 
పరిశీలించి న్తన రోడుడా నిరా్మణం చేపట్టీ ప్రజల ఇబబిందులన్ తొలగంచగలరు అని పరిశీలించి న్తన రోడుడా నిరా్మణం చేపట్టీ ప్రజల ఇబబిందులన్ తొలగంచగలరు అని 
కోరుతున్నిమని, విలువైన కార్పిరేషన్ సథిలాలన్ ఫండేషన్ పేరిట మంజూరు చేయవదదేని కోరుతున్నిమని, విలువైన కార్పిరేషన్ సథిలాలన్ ఫండేషన్ పేరిట మంజూరు చేయవదదేని 
కోరుతున్నిమని ఎర్రకటటీ వదదే గల పార్్క సథిలంలో వెలలింపలిలి ఫండేషన్ పేరుతో కమూయూనిటీ కోరుతున్నిమని ఎర్రకటటీ వదదే గల పార్్క సథిలంలో వెలలింపలిలి ఫండేషన్ పేరుతో కమూయూనిటీ 
హ్ల్ నిరా్మణం చేసారని దీనికి కార్పిరేషన్ వారు ఎస్టీమేషన్ గాని, నిరి్మంచ్టకు హ్ల్ నిరా్మణం చేసారని దీనికి కార్పిరేషన్ వారు ఎస్టీమేషన్ గాని, నిరి్మంచ్టకు 
అన్మతులు గాని, ఇంజినీరింగ్ విభాగం అన్మతులు గాని, లేవని చెబుతున్నిరు అన్మతులు గాని, ఇంజినీరింగ్ విభాగం అన్మతులు గాని, లేవని చెబుతున్నిరు 
కావున తమరు దయవుంచి ఈ అంశానిని కూడా పరిశీలించగలరని. ఇక్కడ ఏరాపిట చేస్న కావున తమరు దయవుంచి ఈ అంశానిని కూడా పరిశీలించగలరని. ఇక్కడ ఏరాపిట చేస్న 
కమూయూనిటీ హ్ల్ కు VMC వారి పేరున్ జత చేసూతు అంబేద్కర్ గారి పేరున్ లేద్ బాబు కమూయూనిటీ హ్ల్ కు VMC వారి పేరున్ జత చేసూతు అంబేద్కర్ గారి పేరున్ లేద్ బాబు 
జగ్జ్వన్ రామ్ గారి పేరున్ న్మకరణం చేయవలస్ందిగా కోరుతున్నిమని, పశిచామ జగ్జ్వన్ రామ్ గారి పేరున్ న్మకరణం చేయవలస్ందిగా కోరుతున్నిమని, పశిచామ 
నియోజకవరగొం లోని అనేక ప్రాంత్లోలి చిననిపాట్ వరాషానికి మంపునకు గ్రవుతున్నియని నియోజకవరగొం లోని అనేక ప్రాంత్లోలి చిననిపాట్ వరాషానికి మంపునకు గ్రవుతున్నియని 
అందుకు పరిష్ట్కర దిశగా అవుట్ ఫోలో డ్రాయిన్ నిరా్మణం చేపటాటీలని మరియు అండర్ అందుకు పరిష్ట్కర దిశగా అవుట్ ఫోలో డ్రాయిన్ నిరా్మణం చేపటాటీలని మరియు అండర్ 
గ్ండ్ డ్రైనేజీ పన్లన్ కూడా ప్రారంభించి పూరితు చేయగలరని విజ్ఞపితు చేసుతున్నిమని పేద గ్ండ్ డ్రైనేజీ పన్లన్ కూడా ప్రారంభించి పూరితు చేయగలరని విజ్ఞపితు చేసుతున్నిమని పేద 
సామానయూ వరాగొల కల అయిన సంత ఇళలిన్ ట్డో్క పధకం ద్్రా ప్రభ్త్్లు సాకారం సామానయూ వరాగొల కల అయిన సంత ఇళలిన్ ట్డో్క పధకం ద్్రా ప్రభ్త్్లు సాకారం 
చేసే దిశగా మందుకు వెళుతున్నియని జక్కంపూడి ప్రాంతంలో నిరి్మంచిన ఇళలిన్ తక్ణమే చేసే దిశగా మందుకు వెళుతున్నియని జక్కంపూడి ప్రాంతంలో నిరి్మంచిన ఇళలిన్ తక్ణమే 
పూరితుచేస్ లబిధాద్రులకు కేటాయించేలని తమ చరయూలు తీసుకోవాలిసైందిగా కోరుతున్నిమని పూరితుచేస్ లబిధాద్రులకు కేటాయించేలని తమ చరయూలు తీసుకోవాలిసైందిగా కోరుతున్నిమని 
వినతిపత్ంలో పేర్్కన్నిరు.వినతిపత్ంలో పేర్్కన్నిరు.

ఏలూర్ నియోజకవర్గంలో జనసేన పార్టీలోకి భార్ చేరికలు

శతఘ్ని న్యూస్: పశిచామగోద్వరి జిలాలి ఏల్రు నియోజకవరగొంలో (150+మంది)శతఘ్ని న్యూస్: పశిచామగోద్వరి జిలాలి ఏల్రు నియోజకవరగొంలో (150+మంది)
యువకులు జనసేన పార్టీ ఆశయాలు, స్ద్ధాంత్లు నచిచా పవన్  కళ్యూణ్  గారితో కలిస్ యువకులు జనసేన పార్టీ ఆశయాలు, స్ద్ధాంత్లు నచిచా పవన్  కళ్యూణ్  గారితో కలిస్ 
నడవడానికి ఇషటీపడి జనసేనపార్టీలోకి చేరడం జరిగంది. ఏల్రు నియోజకవరగొ ఇంఛార్జ్  నడవడానికి ఇషటీపడి జనసేనపార్టీలోకి చేరడం జరిగంది. ఏల్రు నియోజకవరగొ ఇంఛార్జ్  
రెడిడా అపపిలన్యుడు గారి  ఆధ్రయూంలో వారికి  కండువాలు కపిపి పార్టీలోకి సాదరంగా  రెడిడా అపపిలన్యుడు గారి  ఆధ్రయూంలో వారికి  కండువాలు కపిపి పార్టీలోకి సాదరంగా  
ఆహ్్నించడం జరిగంది. జనసేన పార్టీ ఇంఛార్జ్ రెడిడా అపపిలన్యుడు మాటాలిడుతూ ఆహ్్నించడం జరిగంది. జనసేన పార్టీ ఇంఛార్జ్ రెడిడా అపపిలన్యుడు మాటాలిడుతూ 
జనసేనపార్టీ ఆశయాలు, స్ద్ధాంత్లు నచిచా ఇంత మంది యువకులు పార్టీలోకి చేరడం జనసేనపార్టీ ఆశయాలు, స్ద్ధాంత్లు నచిచా ఇంత మంది యువకులు పార్టీలోకి చేరడం 
శుభపరిణామం అని అన్నిరు. పార్టీలోకి చేరిన యువకులు మాటాలిడుతూ ప్రజల పక్షాన శుభపరిణామం అని అన్నిరు. పార్టీలోకి చేరిన యువకులు మాటాలిడుతూ ప్రజల పక్షాన 
నిలబడే  పవన్  కళ్యూణ్  గారిని  జనసేనపార్టీ అధికారంలో నిలబెటటీడానికి తమ వంతు నిలబడే  పవన్  కళ్యూణ్  గారిని  జనసేనపార్టీ అధికారంలో నిలబెటటీడానికి తమ వంతు 
కృష్ చేసాతుమని  పార్టీలో చేరిన యువకులు తెలిపారు. భవిషయూతోలి జనసేన పార్టీ చేసే ప్రతి కృష్ చేసాతుమని  పార్టీలో చేరిన యువకులు తెలిపారు. భవిషయూతోలి జనసేన పార్టీ చేసే ప్రతి 
కారయూక్రమానికి మందుండి నడిపించి కారయూక్రమాలు చేస్ విజయవంతం చేసాతుమని యువత కారయూక్రమానికి మందుండి నడిపించి కారయూక్రమాలు చేస్ విజయవంతం చేసాతుమని యువత 
తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో నగర అధయూక్షుడు కాశీ నరేష్  మండల అధయూక్షుడు వీరంకి తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో నగర అధయూక్షుడు కాశీ నరేష్  మండల అధయూక్షుడు వీరంకి 
పండు, జిలాలి ఉపాధయూక్షులు జిలాలి శ్రీనివాస్, యూత్  వైస్  ప్రెస్డ్ంట్  జానపద త్జ ప్రవీణ్  పండు, జిలాలి ఉపాధయూక్షులు జిలాలి శ్రీనివాస్, యూత్  వైస్  ప్రెస్డ్ంట్  జానపద త్జ ప్రవీణ్  
ఫ్యూన్సై  పెస్డ్ంట్  రాజు, తదితరులు పాల్గొన్నిరు.ఫ్యూన్సై  పెస్డ్ంట్  రాజు, తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

శతఘ్్న నూ్స్ వాటసాప్ నయంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఆదివారం, 07 నవంబర్ 2021

మార్మూల గ్రామాలో్ల ఉయండే సామాన్ జనసైనకుడు చేసే కార్క్రమాలన సైతయం 
బాహ్ప్రపయంచానిక్ తెలియజేయడానిక్ మరియు వారి గళ్ని్న వినిపియంచడానిక్ మీ ముయందుకు 
వచ్చియంది శతఘ్్న నూ్స్. కావున మీ అయందరూ జనసైనికులు చేసే కార్క్రమాలన మా వాటసాప్ 
నయంబర్ కు పయంపియంచయండి. మీర్ పయంపియంచే కార్క్రమాలన మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ 
లో ప్రచురియంచడయం జర్గుతుయంది.

మా వాటసాప్ నయంబర్: 9391115789

న్యాయం జరిగేవరకు బాధిత 
కుటంబాలకు జనసేన అండగా ఉంటంది

-Dr.సందీప్ పంచకరలా
శతఘ్ని న్యూస్: భీమిలి లో లైన్ మేన్ బంగార్రాజు హతయూ సంఘటన 
పై మృతుడి భారయూ,పిలలిలు మరియు కుటంబాలన్ కలిస్ ధైరయూం చెపిపి, 
రెండు రోజులుగా పోరాటం చేసుతునని మృతుడి పిలలిల ఆరోగయూ పరిస్తుతి 
చూస్ వెంటనే వారికి ORS జూయూస్ తెపిపించి ఇవ్డం జరిగంది. 
న్యూయం జరిగవరకు బాధిత కుటంబాలకు జనసేన అండగా 
వుంటంది అని Dr.సందీప్ పంచకరలి  తెలిపారు.

ఇషటీం వచ్చానటలా మాటాలాడిత్ సహంచేది లేదు – వబ్బిన శ్రీకంత్
శతఘ్ని న్యూస్: పెందురితు నియోజకవరగొం సుజాతనగర్ 
పార్టీ కారాయూలయం నందు పెందురితు నియోజకవరగొ 
న్యకులు శ్రీ వబిబిన జన్రదేన శ్రీకాంత్ మాటాలిడుతూ 
జనసేనపార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఉకు్క 
కారి్మకులు, నిరా్స్తులు ఆహ్్నం మేరకు విశాఖ 
ఉకు్క ఆంధ్రుల హకు్క అనే నిన్ద్నిని మరింత బలం 
చేకూరేచాలా అధికార ప్రభ్త్్నిని అఖిలపక్ం పెటటీమని 
కోరగా సాథినిక అనకాపలిలి ఎమె్మలేయూ గ్డివాడ శ్రీ అమరానిథ్ 
సభ సూచనలు తపుపిదోవ పెటటీవిధంగా ఉందని వయూకితుగత 

దూషణలకు వెళలిడానిని తీవ్ంగా ఖండించారు. విశాఖపటనిం ఎమె్మలేయూ అయి ఉండి మఖయూమంత్రివరుయూలు శ్రీ జగన్ 
రెడిడాకి అఖిలపక్ం పెటటీమని సూచన ఇవ్కుండా పవన్ కళ్యూణ్ పై వయూకితుగత దూషణలు చేయడం ఏంటని, పవన్ 
కళ్యూణ్ పై పాచి మాటలు మాటాలిడినందుకుగాన్ హ్రిపిక్ బాత్ం కీలినర్ న్ మీ ఇంట్కి పోస్టీ ద్్రా పంపిసాతుమ 
నోరు కడుకో్క మని సూచిసూతు! మర్క్కసారి ఇటవంట్ మాటలు మాటాలిడిత్ మీ ఇంట్కి వచిచా జనసైనికులు 
వీరమహిళలు మీ నోట్ని శుభ్ం చేసాతుమని హెచచారిసూతు!
మీ న్ననిగారు స్ర్గొయ శ్రీ గ్డివాడ గ్రున్ధరావు కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలువలతో రాజకీయం చేసేతు మరణానంతరం 
మీరు మీ అమ్మగారి ఎమె్మలేయూ కోసం ట్డిపిలో జాయిన్ అయాయూరు, అపుపిడు మీ అమ్మగారు ఓటమి కూడా 
చెంద్రు, మీరు కార్పిరేటరాగొ గెలిచి ట్డిపిలో శ్రీ చంద్రబాబున్యుడుని భ్జాలకతుతుకని తిరిగారు, మరలా 
మీరు ట్డిపిని వదిలేస్ వైఎసాసైర్సైపీ పార్టీలో జాయిన్ అయియూ అనకాపలిలి ఎంపీగా ఓడిపోవడం కూడా జరిగంది, 
అధికారం కోసం పార్టీలు మారేచా మీరు మీ కుటంబం స్థిరత్ం కోసం ఓటమి కోసం పవన్ కళ్యూణ్ కోసం 
మాటాలిడత్రా! ఒక్కసారి చరిత్ చూసుకోండి రైలే్ జోన్ కోసం ప్రతిపక్ంలో ఉననిపుపిడు మీరు విశాఖపటనింలో 
సందులోలి తిరిగన విషయానిని మీరు మరిచాపోయారా..? విశాఖ ఉకు్క పరిశ్రమ కోసం కూడా మీరు పాదయాత్ 
చేస్ ప్రజలన్ మభయూపెడుతున్నిరు, సార్త్రిక ఎనినికల మందు మదయూపాన నిషేధం అని చెపిపి ఇపుపిడు మదయూం 
ష్టపులు జగన్ రెడిడా గారే తెరిచి జగన్ రెడిడా గారి పరిశ్రమలో తయారైన మద్యూనిని ప్రభ్త్ం తరఫున అమి్మ ఆద్య 
మారగొంగా ఎంచ్కుని ప్రజలన్ పిడుసుతున్నిరు, నిరుదోయూగ్లకు ఉదోయూగాలు ఇసాతునని చెపిపి జాబ్ కాయూల్ండర్ లో 
మోసం చేశారు, మీ పై మాకు నమ్మకం లేదని పవన్ కళ్యూణ్ చెపపిగా మీరు ఇపుపిడు నిజాయితీ నిబదధాత కోసం 
పవన్ కళ్యూణుని ప్రశినిసాతురా..? పెందురితు ఎమె్మలేయూగా మీ అమ్మగారు, అనకాపలిలి ఎంపీగా మీరు ఓడిపోయి ఇపుపిడు 
ఎంపీగా గెలిచారు మీ యొక్క ఆరిథిక పరిస్థితులపై శే్తపత్ం రిలీజ్ చేయగలరా..? మీకు ఎంత ఆద్యం వసుతుంది 
రోజుకు ఎంత ఖరుచా పెడత్రు ప్రజలకు చెపపిగలరా..? అలాంట్ మీరు స్నీ ఇండసీ్రాలో సంపదలో అగ్రగామిగా 
ఉనని పవన్ కళ్యూణ్ న్ ప్రశినిసాతురా..? మంత్రి కావాలంట వెళ్లి జగన్ రెడిడా గారి కాలుని పిసుకోమని మీ నోట్కి ఇషటీం 
వచిచానటలి మాటాలిడిత్ సహించేది లేదని, మర్క్కసారి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మరియు విశాఖపటనిం ప్రజలన్ మోసం చేసే 
విధంగా మాటాలిడవదదేని ప్రజలు మిమ్మలిని గమనిసుతున్నిరు కావున మీరు మఖయూమంత్రి దగగొరికి వెళ్లి అఖిలపక్ం 
పెటటీమని కోరాలని సూచించడం జరిగంది.

విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గం నుంచ్ జనసేన లోకి భార్ చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ దక్ణ నియోజకవరగొం న్ంచి భార్ చేరికలు.జనసేన్ని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారి స్ద్ధాంత్లు నచిచా ఈరోజు ఉతతురాంధ్ర పార్టీ ఆఫీస్ లో రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్రీ తమి్మరెడిడా  
శివశంకర  రావు  ఆధ్రయూంలో న్యకులు,మహిళలు భార్గా జనసేన పార్టీలో చేరారు.

విద్యార్థులకు న్ణయామైన భోజనం అందివ్్వలి: 
నర్స్పటనిం జనసేన న్యకులు

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ జిలాలి 
న్తవరం హైసూ్కలోలి విద్యూరుథిలకు 
న్ణయూత లేని మధాయూహని భోజనం 
పెడుతున్నిరని జనసేనపార్టీ 
నర్సైపటనిం నియోజకవరగొ 
కనీ్నర్  రాజాన వీరసూరయూచంద్ర 
ఆరోపించారు. గతవారం 
రోజులుగా న్ణయూత లేని భోజనం 

పెటటీడం వలలి విద్యూరుథిలు భోజనం చేయకుండా పారేసుతునని విషయం తన 
దృష్టీకి రావడంతో పాఠశాలకు వెళ్లి మధాయూహని భోజన్నిని తనిఖీ చేయడం 
జరిగంది. అనంతరం ఆయన విలేకరులతో మాటాలిడుతూ విద్యూరుథిలతో 
వారి ఇబబిందులన్ అడిగ తెలుసుకున్నినరు. విద్యూరుథిలకు న్ణయూమైన 
భోజనం పెటటీడం లేదని గత వారంరోజులుగా ఇదే పరిస్థితి ఏరపిడిందని, 
న్ణయూత లేని భోజనం పెటటీడంతో విద్యూరుథిలు ఆ భోజన్నిని పడేసుతునని  
పరిస్థితి ఉందన్నిరు. ఫలితంగా విద్యూరుథిలు పసుతులు ఉండాలిసైన 
పరిస్టీతి ఏరపిడిందని అదే విధంగా ఇక్కడ టీచరలి కరత కూడా ఉందని, 
తక్ణమే పూరితుసాథియిలో పాఠశాలలో టీచర్  పోసుతులన్ భర్తు చేయాలని 
డిమాండ్  చేశారు. లేని పక్ంలో జనసేన తరపున పోరాటం చేసాతుమని 
హెచచారించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు పాల్గొన్నిరు.

జనసేనలో చేరిన కాయంగ్రెస్ నేతలు
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనిం స్టీ కాంగ్రెస్ ప్రెస్డ్ంట్ గా ఉనని శ్రీ సంకు వెంకటశ్ర రావు 
మరియు కాంగ్రెస్ న్యకుడు శ్రీ తుమ్మల త్రిన్థ రావు జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
సమక్ంలో జనసేనపార్టీలో చేరారు.

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

