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జనసేన పార్టీలో మహిళా శక్తిక్ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చే క్రమంలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు చ్పడుతున్నోరు. అధికారంలో 
ఉననోవారు మహిళల్నో క్ంచపరిచ్ విధంగా ప్రవరితిసతింటే జనసేన పార్టీ మాత్ం వారిక్ సముచిత స్థానం ఇస్తి, గౌరవం 
ఇస్తి ముందుకు వెళతింది.
వైసీపీ ప్రభుత్ం బలహీన వర్గాలకు చందిన మహిళా సర్ంచుల మీద దాడులు చ్సతింటే., శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారు 
మాత్ం వారిని ఆదరించి వారిక్ ర్ష్ట్ర స్థాయి పదవులు కటటీబెట్టీరు .. “2014లో ఎన్నో ప్రతికూలతల మధ్య ఎవరి 
మద్దతు లేకుండా ర్ష్ట్ర ప్రజల కోసం ఎదుర్తకు సిద్ధమై ఒక ప్రయాణం మొదలు పెట్టీరు .ప్రతికూలతల మధ్్య 
ప్రయాణం స్గిసతిన్నోరు. పార్టీలో పని చ్సతిననో మహిళలు, యువతులు సైతం శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారి సిదా్ధంతాలు 
నచిచే పార్టీ కోసం పని చ్సతిన్నోరు. అలా వచిచేన మహిళలకు పార్టీలో సముచిత 
స్థానం కల్్ంచాలని ఇప్టికే శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారు ఆదేశంచారు. కనీసం 20 శాతం పదవులు మహిళలకు ఇచ్చేలా 
చూడాలని స్చించారు. మహిళలకు సముచిత స్థానం ఇచ్చే క్రమంలో ఆ ప్రక్రియ కూడా మొదలయి్యంది. ఈ 
ప్రయాణం సదీర్ఘమయినది.  
వీరమహిళ విభాగం అని ఎందుకు_జనసేన్నీ మాటలోలో

మహిళలోలో అపర్శక్తిని నేను చూస్ను ..చిననోప్్డు నుంచి నేను ఏ పని చ్సిన న్కు ఆడబడుచుల ఆశీససులే ఉన్నోయి  తల్లో రూపంలో చల్లో రూపంలో ఇంకా రకరకాలా 
రూపాలోలో...నేను దీనినో జనసేన తరుప్న మహిళ స్ధికారత కోసం చాలా గొప్ ఆశయంతో ,బలమైన సంకల్ంతో పెట్టీను మిగతా పార్టీ వారు ఎంత అర్ధం చ్సకుంట్రో 
న్కు తెల్యదు కానీ నేను మీ నుండి కోరుకునేది స్త్రీ క్ సహనం ఎకుకువ ఒక లక్ష్యనినో ఛేదించాలంటే, స్ధించాలంటే విపర్తమైన సహనం కావాల్ మామూలు సహనం 
కాదు అలాంటి సహనం మీ దగగార ఉంటంది మీరు  షార్టీ ఫిల్మ్స్ గో కాకుండా short-term గేమ్సు కాకుండా దూరదృష్టీతోటి అంటే నేను ఎందుకు 20-25 సంవాతసుర్లు 
అంట్నంటే అందరిక్ ఓపికతో చ్యాల్ ఎందుకంటే నేను కోరుకున్నోయి ఎప్డూ న్కు జరగవు భావితర్లకు జరగకోడదు భావితర్లకు అండగా నిలబడాల్ అలాగే 
మీరు ఇబ్ందులు పడుండొచుచే మీరు ఎదిగే వయసలో కానీ వచ్చే బిడ్డల భవిష్యతుతి బాగండాలంటే కంత తా్యగం చ్యాల్..ఆ తా్యగం కూడా ఏంటంటే ముందు మీరు 
పనిచ్యడానిక్ సిద్ధపడాల్ నేను అందరిక్ ఏమి చబుతాను అంటే గరితింప్ సహజంగా వసతింది., గరితింప్ ఎవరిక్ వసతింది అంటే బాధ్యత ఎకుకువ ఎవరు తీసకుంట్రు.
చాలా మంది న్ దగగారిక్ ఆడబడుచులైన్ , మగవారైన్ వచిచేనప్్డు ఎంత పని చ్యగలుగాతారని అడుగతాను.. నేను ఈ రోజు సంపూర్ంగా పాల్టిక్సు లోక్ ర్గల్గానంటే 
నేను ఒకటి వదిలేసకున్నోను కనినో వదిలేసకని వచ్చేస్ను .
జనసేన పార్టీ మద్దతుతో గ్రామ పంచాయతీలోలో గెల్చిన మహిళలను అధికార పార్టీ వాళళు బెదిరిసతిన్నోరు. వీరిక్ అధికార పార్టీ ఎమ్మ్లే్యలు అండగా ఉంటన్నోరు. బడుగ, 
బలహీన వర్గాలకు చందిన మహిళా సర్ంచులను బెదిరించడమే పరిపాలన్? వారిని ర్జకీయంగా బలోపేతం చ్యాలని శ్రీ పవన్ కలా్యణ్ గారు నిర్యించి ర్ష్ట్ర 
కమిటీలో పదవులు ఇచిచే భరోస్ ఇచాచేరు. అదే విధంగా మహిళలపై అక్రమర్తిలో కేసలు బన్యిస్తి బెదిరిసతిన్నోరు. సోషల్ మీడియాలో ముఖ్యమంత్రి గారిని ఏదో 
అన్నోరన్, మరోటన్ కేసలు పెడుతున్నోరు. జాబ్ కా్యలండర్ మోసంపై మనం కార్యక్రమం చ్పడితే వీర మహిళలను హౌస్ అరెసటీలు చ్శారు. మరి కనినో చోటలో సేటీషన్ 
కు తరల్సేతి.. ఏలూరులో అయితే మర్ దారుణంగా సేటీషన్ గదిలో బంధించారు.  కచిచేతంగా మహిళలకు భరోస్ కల్్స్తి, వారిక్ అండగా ఉండాలననోదే జనసేన భావన. 
మహిళలు ఆరి్ధకంగా, ర్జకీయంగా, స్మాజికంగా ఉననోతి స్ధించినప్్డే సమాజం అభివృది్ధ దిశగా పయనిసతింది. భారత ప్రధాన మంత్రిగా ఇందిర్ గాంధీ, 
పాక్స్థాన్ ప్రధానిగా బెనజీర్ భుట్టీ, శ్రీలంక ప్రధానిగా సిరిమావో బండారు న్యకేలు.. 
ఆ పదవులోలో పని చ్సిన విధాన్నినో ఆదర్ంగా తీసకని మహిళలు ర్జకీయ రంగంలో ఉననోతస్థాన్లకు ఎదగాల్... “భారత స్్తంత్్యం కోసం చాలా మంది 
మహిళలు తమ జీవితాలను తా్యగం చ్శారు. వారి తా్యగాలను భావి తర్లకు తెల్యజేయాల్. స్్తంత్్య ఉద్యమంలో భాగంగా మహాతామ్ గాంధీజీ మన ర్ష్ట్రంలో 
పర్యటించినప్్డు చాలా మంది మహిళలు వారి ఆభరణాలు నిండు మనసతో ఉద్యమం కోసం ఇచాచేరు. ఆ రోజులోలో తెన్ల్ ప్రాంతంలో తులసమమ్ గారు అనే మహిళ 
స్మాజిక పరిసిథాతులు దాటి భరతికు మరో వివాహం చ్సి, తన యావదాసితిని స్్తంత్్య ఉద్యమం కోసం ఇచిచే గాంధీగారి వెంట నడిచారు. చివరి రోజులోలో ఆరోగ్యం 

బాగోలేక మంచంపడితే స్యంగా గాంధీగారే ఆమ్ను చూడట్నిక్ ఈ 
ప్రాంతానిక్ వచాచేరు. అంత గొప్ మహిళలు మన ప్రాంతంలో ఉన్నోరు. ప్రతి 
ప్రభుత్ం మహిళలను ఉననోత స్థాయిలో నిలబెట్టీలని, రక్షణ కల్్ంచాలని 
చట్టీలు చ్స్తినే ఉన్నోయి. కానీ వాటిని నిలబెటటీకోవడం అందరి బాధ్యతగా 
మార్ల్. మహిళలు నిజాయితీగా వాసతివాలు చబుతారని శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ 
గారు నముమ్తారు. అందుకే వారు చ్సే స్చనలను జాగ్రతతిగా వింట్రు. 
చాలా పార్టీలు వారి మీటింగలకు కషటీపడి మహిళలను తీసకచిచే ముందు 
వరసలో కూర్చేబెడతారు. జనసేన పార్టీక్ ఆ అవసరం లేదు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

మేము సైతం జనసేనాని తో “వీర మహిళలు”

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

తమిళనాడు పోలీస్ ఆఫీసర్ ను అభినందంచిన జనసేనాని
శతఘ్నో న్్యస్: భార్ వర్షాలలో సైతం భారమైన్ బాధ్యతను నెరవేరిచేన పోలీస అధికారిణి ర్జేశ్రి చనె్నో తుఫాను సహాయక చర్యలోలో శతఘ్నో న్్యస్: భార్ వర్షాలలో సైతం భారమైన్ బాధ్యతను నెరవేరిచేన పోలీస అధికారిణి ర్జేశ్రి చనె్నో తుఫాను సహాయక చర్యలోలో 
సృహ కోలో్యిన వ్యక్తిని తన భుజంపై వేసకని ఆట్లో ఆసపత్రిక్ తరల్ంచి ఎందరికో మారగాదరి్గా నిల్చారు.సృహ కోలో్యిన వ్యక్తిని తన భుజంపై వేసకని ఆట్లో ఆసపత్రిక్ తరల్ంచి ఎందరికో మారగాదరి్గా నిల్చారు.
ప్రసతితం ఈ దృశ్యం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఇదే అంశానినో ప్రస్తివిస్తి జనసేన పార్టీ వీరమహిళా విభాగం ప్రసతితం ఈ దృశ్యం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఇదే అంశానినో ప్రస్తివిస్తి జనసేన పార్టీ వీరమహిళా విభాగం 
స్ందించింది. ఆమ్కు వీరమహిళా విభాగం తరుప్న సెలూ్యట్ అంటూ టి్టటీర్ లో అభినందనలు తెల్పింది. ఈ టీ్ట్ ను ర్టీ్ట్ స్ందించింది. ఆమ్కు వీరమహిళా విభాగం తరుప్న సెలూ్యట్ అంటూ టి్టటీర్ లో అభినందనలు తెల్పింది. ఈ టీ్ట్ ను ర్టీ్ట్ 
చ్స్తి జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ కూడా ఆమ్ను కనియాడారు.చ్స్తి జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ కూడా ఆమ్ను కనియాడారు.

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా యువజన కమిటీ నియామకం
శతఘ్నో న్్యస్: ఉమమ్డి వరంగల్ జిలాలో పరిధిలో జనసేన పార్టీని శతఘ్నో న్్యస్: ఉమమ్డి వరంగల్ జిలాలో పరిధిలో జనసేన పార్టీని 
బలోపేతం చ్సేలా, ప్రజలోలోక్ బలంగా పార్టీని తీసకువెళాలోలనే బలోపేతం చ్సేలా, ప్రజలోలోక్ బలంగా పార్టీని తీసకువెళాలోలనే 
జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారి ఆశయాలకు జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారి ఆశయాలకు 
అనుగణంగా, జనసేన పార్టీ తెలంగాణ ర్ష్ట్ర ఇన్చేర్జ్ శ్రీ నేమూరి అనుగణంగా, జనసేన పార్టీ తెలంగాణ ర్ష్ట్ర ఇన్చేర్జ్ శ్రీ నేమూరి 
శంకర్ గౌడ్, ఉమమ్డి వరంగల్ జిలాలో ఇంఛారిజ్ ఆకుల సమన్ శంకర్ గౌడ్, ఉమమ్డి వరంగల్ జిలాలో ఇంఛారిజ్ ఆకుల సమన్ 
గారలో స్చనల మేరకు పార్టీ కోసం తొల్ నుండి కషటీపడిన యువ గారలో స్చనల మేరకు పార్టీ కోసం తొల్ నుండి కషటీపడిన యువ 
జనసైనికులను న్యకులుగా తీరిచేదిదే్ద ప్రణాళికతో జనసేన జనసైనికులను న్యకులుగా తీరిచేదిదే్ద ప్రణాళికతో జనసేన 
పార్టీ ఉమమ్డి వరంగల్ జిలాలో యువజన విభాగం కార్యవర్గానినో పార్టీ ఉమమ్డి వరంగల్ జిలాలో యువజన విభాగం కార్యవర్గానినో 
ప్రకటిసతిన్నోను. ర్నుననో రోజులోలో మండల, నియోజకవరగా స్థాయి ప్రకటిసతిన్నోను. ర్నుననో రోజులోలో మండల, నియోజకవరగా స్థాయి 
కమిటీలను కూడా పూరితిస్థాయిలో వేసి పార్టీని సంస్థాగతంగా కమిటీలను కూడా పూరితిస్థాయిలో వేసి పార్టీని సంస్థాగతంగా 
బలోపేతం చ్యనున్నోము. ర్నుననో ఎనినోకలోలో విజయం బలోపేతం చ్యనున్నోము. ర్నుననో ఎనినోకలోలో విజయం 
లక్షష్ంగా పనిచ్యనున్నోం.లక్షష్ంగా పనిచ్యనున్నోం.
ఉమమ్డి వరంగల్ జిలాలో న్తన యువజన కమిటీ వివర్లుఉమమ్డి వరంగల్ జిలాలో న్తన యువజన కమిటీ వివర్లు
ఆలేటి నరేందర్ గౌడ్ ప్రెసిడంట్, చింతా రమేష్ ప్రధాన ఆలేటి నరేందర్ గౌడ్ ప్రెసిడంట్, చింతా రమేష్ ప్రధాన 
కార్యదరి్, కల్పాక ప్రశాంత్ ఉపాధ్యక్షుడు, సిద్ధం రవి - కార్యదరి్, కల్పాక ప్రశాంత్ ఉపాధ్యక్షుడు, సిద్ధం రవి - 

ఉపాధ్యక్షుడు, వడ్్డ వీర్రెడి్డ - ఉపాధ్యక్షుడు, మేకల విన్ద్ కుమార్ - ఆరగానైజింగ్ సెక్రటర్, కమిద్రి ఉపాధ్యక్షుడు, వడ్్డ వీర్రెడి్డ - ఉపాధ్యక్షుడు, మేకల విన్ద్ కుమార్ - ఆరగానైజింగ్ సెక్రటర్, కమిద్రి 
అనే్ష్ - ఆరగానైజింగ్ సెక్రటర్, రేగూరి స్యి క్రణ్ సెక్రెటర్, లా్యడలలో ర్కేష్ కుమార్ సెక్రెటర్, అనే్ష్ - ఆరగానైజింగ్ సెక్రటర్, రేగూరి స్యి క్రణ్ సెక్రెటర్, లా్యడలలో ర్కేష్ కుమార్ సెక్రెటర్, 
మర్ కృషా్కర్ - ఎగిజ్కూ్యటివ్ మ్ంబర్, మహమమ్ద్ అఫ్ ఎగిజ్కూ్యటివ్ మ్ంబర్, మేడిద ప్రశాంత్ - మర్ కృషా్కర్ - ఎగిజ్కూ్యటివ్ మ్ంబర్, మహమమ్ద్ అఫ్ ఎగిజ్కూ్యటివ్ మ్ంబర్, మేడిద ప్రశాంత్ - 
ఎగిజ్కూ్యటివ్ మ్ంబర్, బొర్రా నవీన్ ఎగిజ్కూ్యటివ్ మ్ంబర్, వాసకుల నిఖిల్ చోప్రా ఎగిజ్కూ్యటివ్ మ్ంబర్, ఎగిజ్కూ్యటివ్ మ్ంబర్, బొర్రా నవీన్ ఎగిజ్కూ్యటివ్ మ్ంబర్, వాసకుల నిఖిల్ చోప్రా ఎగిజ్కూ్యటివ్ మ్ంబర్, 
మునిగేలా పవన్ ఎగిజ్కూ్యటివ్ మ్ంబర్, మేడికండ కారితికేయ - ఎగిజ్కూ్యటివ్ మ్ంబర్, మంగళపల్లో మునిగేలా పవన్ ఎగిజ్కూ్యటివ్ మ్ంబర్, మేడికండ కారితికేయ - ఎగిజ్కూ్యటివ్ మ్ంబర్, మంగళపల్లో 
ఉమేష్ ఎగిజ్కూ్యటివ్ మ్ంబర్, షైక్ యాకుబ్ బాషా - ఎగిజ్కూ్యటివ్ మ్ంబర్, పెంబరితి అఖిల్ - ఎగిజ్కూ్యటివ్ ఉమేష్ ఎగిజ్కూ్యటివ్ మ్ంబర్, షైక్ యాకుబ్ బాషా - ఎగిజ్కూ్యటివ్ మ్ంబర్, పెంబరితి అఖిల్ - ఎగిజ్కూ్యటివ్ 
మ్ంబర్, నరలోగిరి సతీష్ - ఎగిజ్కూ్యటివ్ మ్ంబర్.మ్ంబర్, నరలోగిరి సతీష్ - ఎగిజ్కూ్యటివ్ మ్ంబర్.

గుడివాడ కిరణ్ కుమార్ కి మద్దతుగా గడప 
గడపకు ప్రచారం కార్యక్రమంలో సందీప్ పంచకరలా

శతఘ్నో న్్యస్: భీమిల్ నియోజకవరగాం రేఖవానిపాలం పంచాయతీలో జనసేన శతఘ్నో న్్యస్: భీమిల్ నియోజకవరగాం రేఖవానిపాలం పంచాయతీలో జనసేన 
పార్టీ సర్ంచ్ అభ్యరిథాగా పోటీ చ్సతిననో గడివాడ క్రణ్ కుమార్ క్ మద్దతుగా గడప పార్టీ సర్ంచ్ అభ్యరిథాగా పోటీ చ్సతిననో గడివాడ క్రణ్ కుమార్ క్ మద్దతుగా గడప 
గడపకు ప్రచారం కార్యక్రమంలో భీమిల్ నియోజకవరగా ఇంచారిజ్ శ్రీ డా.సందీప్ గడపకు ప్రచారం కార్యక్రమంలో భీమిల్ నియోజకవరగా ఇంచారిజ్ శ్రీ డా.సందీప్ 
పంచకరలో, బీ వీ. కృష్య్య, శ్రీను బాబు, పరిమి భువనేశ్రి, సతీష్, జగదీష్, ప్రీతం పంచకరలో, బీ వీ. కృష్య్య, శ్రీను బాబు, పరిమి భువనేశ్రి, సతీష్, జగదీష్, ప్రీతం 
మరియు జన సైనికులు పాల్గాన్నోరు.మరియు జన సైనికులు పాల్గాన్నోరు.

యూఏఈ లో “గల్ఫ్ సేన జన సేన” ఆధ్వర్యంలో 
జనసేనలోకి చేరికలు

శతఘ్నో న్్యస్: జనంలోక్ “గల్ఫ్ సేన జన సేన” కార్యక్రమంలో భాగంగా “గల్ఫ్ శతఘ్నో న్్యస్: జనంలోక్ “గల్ఫ్ సేన జన సేన” కార్యక్రమంలో భాగంగా “గల్ఫ్ 
సేన జన సేన” ఫుజైర్ కంట్రీ కో ఆరి్డనేటర్ శ్రీ మోగెళలో చంద్రశేఖర్ ఆధ్ర్యంలో సేన జన సేన” ఫుజైర్ కంట్రీ కో ఆరి్డనేటర్ శ్రీ మోగెళలో చంద్రశేఖర్ ఆధ్ర్యంలో 
ఘనంగా జరిగింది. గల్ఫ్ దేశాలలో ఒకటైనటవంటి యుఏఈ లో ప్రాంతమైన ఘనంగా జరిగింది. గల్ఫ్ దేశాలలో ఒకటైనటవంటి యుఏఈ లో ప్రాంతమైన 
ఫుజైర్లో శుక్రవారం పలువురు జనసేన తీర్ధం ప్చుచేకున్నోరుఫుజైర్లో శుక్రవారం పలువురు జనసేన తీర్ధం ప్చుచేకున్నోరు
ఈ కార్యక్రమంలో ఫుజైర్ గల్ఫ్ జన సైనికులు సత్యన్ర్యణ, రవీంద్ర, ఈ కార్యక్రమంలో ఫుజైర్ గల్ఫ్ జన సైనికులు సత్యన్ర్యణ, రవీంద్ర, 
యజువెందర్, అనిల్, సధాకర్ మరియు యూఏఈ కంట్రీ కో ఆరి్డనేటరులో KDVS యజువెందర్, అనిల్, సధాకర్ మరియు యూఏఈ కంట్రీ కో ఆరి్డనేటరులో KDVS 
న్ర్యణ, అపా్జీ, రంగ, త్రిమూరుతిలు పాల్గాన్నోరు. పార్టీని బలోపేతం న్ర్యణ, అపా్జీ, రంగ, త్రిమూరుతిలు పాల్గాన్నోరు. పార్టీని బలోపేతం 
చ్యడం కోసం గల్ఫ్ కంట్రీలో అనేక కార్యక్రమాలు చ్పటటీబోతుననోటలో న్యకులు చ్యడం కోసం గల్ఫ్ కంట్రీలో అనేక కార్యక్రమాలు చ్పటటీబోతుననోటలో న్యకులు 
తెల్యచ్శారు.తెల్యచ్శారు.

పాదయాత్రలో మీడియాపై ఆంక్షలు సరికాదు
శతఘ్నో న్్యస్: మహా టీవీ ఎం.డి.ని అడు్డకోవడం విధులను అడు్డకోవడమే. ర్జధాని రైతులు చ్పటిటీన పాదయాత్ శతఘ్నో న్్యస్: మహా టీవీ ఎం.డి.ని అడు్డకోవడం విధులను అడు్డకోవడమే. ర్జధాని రైతులు చ్పటిటీన పాదయాత్ 
వారతిలను కవర్ చ్సేందుకు వెళతిననో మీడియా ప్రతినిధులను పోలీసలు అడుగడుగన్ అడు్డకోవడం మీడియా వారతిలను కవర్ చ్సేందుకు వెళతిననో మీడియా ప్రతినిధులను పోలీసలు అడుగడుగన్ అడు్డకోవడం మీడియా 
సే్చ్ఛను హరించడమేనని జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ ఛైరమ్న్ శ్రీ న్దండలో మన్హర్ ఒక సే్చ్ఛను హరించడమేనని జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ ఛైరమ్న్ శ్రీ న్దండలో మన్హర్ ఒక 
ప్రకటనలో దుయ్యబట్టీరు. పాదయాత్కు సంబంధించిన వారతిలు, విజువల్సు సేకరించాల్సున అవసరం లేదని ప్రకటనలో దుయ్యబట్టీరు. పాదయాత్కు సంబంధించిన వారతిలు, విజువల్సు సేకరించాల్సున అవసరం లేదని 
బాధ్యత కల్గిన పోలీస ఉననోతాధికారులే చప్డం హాస్్యస్దంగా ఉంది. మీడియా ఏం చ్యాలో కూడా వైసీపీ బాధ్యత కల్గిన పోలీస ఉననోతాధికారులే చప్డం హాస్్యస్దంగా ఉంది. మీడియా ఏం చ్యాలో కూడా వైసీపీ 
ప్రభుత్మే చబుతూ, పాత్రికేయులను నియంత్రించడం కచిచేతంగా నియంతృత్ పోకడే. ప్రకాశం జిలాలోలో ప్రభుత్మే చబుతూ, పాత్రికేయులను నియంత్రించడం కచిచేతంగా నియంతృత్ పోకడే. ప్రకాశం జిలాలోలో 
స్గతుననో రైతుల పాదయాత్ను కవర్ చ్సేందుకు వెళిళున మహా టీవీ ఎం.డి., పాత్రికేయుడు శ్రీ వంశీని, పలువురు స్గతుననో రైతుల పాదయాత్ను కవర్ చ్సేందుకు వెళిళున మహా టీవీ ఎం.డి., పాత్రికేయుడు శ్రీ వంశీని, పలువురు 
విలేకరలోను పోలీసలు అడు్డకని విధులకు ఆటంకం కల్గించడానినో జనసేన పార్టీ ఖండిసతింది. పాత్రికేయులపై విలేకరలోను పోలీసలు అడు్డకని విధులకు ఆటంకం కల్గించడానినో జనసేన పార్టీ ఖండిసతింది. పాత్రికేయులపై 
ఆంక్షలు విధించడం మానుకోవాలని శ్రీ న్దండలో మన్హర్ కోర్రు.ఆంక్షలు విధించడం మానుకోవాలని శ్రీ న్దండలో మన్హర్ కోర్రు.

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


శనివారం, 13 నవంబర్ 2021

మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం 
బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని వినిపంచడానికి మీ మందుకు 
వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ 
నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు 
ఛానల్ ల్ ప్రచురించడం జరుగుతంది.

మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

61వ వార్డులో ఎనినికల ప్రచారంలో 
దూసుకుపోతునని జనసేన పార్టీ

శతఘ్నో న్్యస్: గ్రేటర్ విశాఖ జివిఎంసి పశచేమ నియోజకవరగాం 61వ 
వారు్డలో జనసేన అభ్యరి్ధ ములంపాక న్గవేణి ఎనినోకల ప్రచారంలో 
దూసకుపోతున్నోరు.
ఇంటి ఇంటిక్ వెళిళు ఓటలో అభ్యరి్ధసతిన్నోరు జనసేన పార్టీ అభ్యరి్ధ 
ములంపాక న్గవేణి. అయితే జనసేన అభ్యర్్ధ గెలుప్క్ పార్టీ 
అహరినోశలు కషటీపడుతుంది, ఇప్టికే జిలాలో న్యకులు సందరప్ 
విజయ కుమార్, చోడవరం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పివిఎస్ఎన్ 
ర్జు, పిఏసి మ్ంబర్ కోన తాతర్వు, సీనియర్ న్యకులు కరణం 
కనకర్వు, భారగావ్, మౌలీ, ముఖ్య న్యకులు మరియు కార్యకరతిలు 
వారు్డలో ప్రచారం పాల్గాన్నోరు. 
ఈ నేపధ్యంలో ఎనినోకలలో బాగంగా విజయవాడ నగర జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షుడు పోతిన మహేష్ ప్రచారంలో పాల్గాన్నోరు.
61వ వారు్డ జివిఎంసి ఎనినోకలలో జనసేన పార్టీ విజయకేతనం 
ఎగరవేసతిందని జనసేన పార్టీ న్యకులు ధీమా వ్యకతిం చ్సతిన్నోరు.

శతఘ్నో న్్యస్: ర్జోలు నియోజకవరగాం బటేటీలంక,ఇరుసమండ MPTC ఉపఎనినోక 
సందర్ంగా జనసేన పార్టీ ఎంపీటీసీ అభ్యరిథా శ్రీమతి ఉమ లల్త శవ జో్యతి గారు ఎలక్షన్ 
ప్రచారం నిర్హించారు. ఈ ప్రచారంలో జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర జాయింట్ సెక్రటర్ దిరిశాల 
బాలాజీ, తాడి మోహన్, మల్కుప్రం ఎంపీపీ మేడిచరలో శ్రీమతి సత్యవాణి ర్ము, మామిడికుదురు 
జనసేన మండల అధ్యక్షుడు ఆడబాల తాతకాప్, నియోజకవరగా న్యకులు గండుబోగల 
పెద్దకాప్, పినిశెటిటీ బుజిజ్, గెడ్డం మహాలక్ష్మి ప్రస్ద్, బోనం స్యి, ఉల్శెటిటీ లక్షష్మణ్, కుంచ పండు, 
నందుల రమేష్, కాట్రు న్ని, బుజిజ్, సర్ంచులు, ఉప సర్ంచులు, ఎంపీటీసీలు వారు్డ మ్ంబరులో, 
ఇరుసమండ మరియు జనసేన న్యకులు జనసైనికులు పాల్గాన్నోరు.

జోర్వానలో తడుస్తూ ప్రచారం చేసుతూనని బండార్
నాయకుడు అంటే పదవి కాదు నమ్మకం.
ప్రజలతో కలిసిపోతనని కొత్తపేట నియోజకవర్ం జనసేన ఇంచార్జ్ బండారు శ్రీనివాస్.
శతఘ్నో న్్యస్: తూరు్గోదావరి జిలాలో ర్వులపాలం పవన్ కళా్యణ్ 
ఆశయాలకు అనుగణంగా జనసేన న్యకులు కార్యకరతిలు అససులు 
తీసిపోవటం లేదు. అందులో భాగంగా కతతిపేట నియోజకవరగాం ల్లలో 
గ్రామంలో పంచాయితీ బై ఎలక్షన్ జరగటం వలన సర్ంచ్ అభ్యరిథాగా 
శ్రీ తూము బుదు్దడు సతీమణి వరలక్ష్మి పోటీ చ్సతిన్నోరు ఈమ్కు 
మద్దతుగా శుక్రవారం బండారు శ్రీనివాస్ ప్రచారంలో పాల్గాన్నోరు 
వర్షానినో కూడా లకకుచ్యకుండా తడుస్తి ప్రచారంలో పాల్గాని పవన్ 
కళా్యణ్ సిదా్ధంతాలను ప్రజలకు తెల్యజేసి సర్ంచ్ అభ్యరిథాక్ ఓట వేసి 
గెల్పించాల్ అని కోర్రు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గాననో జనసైనికులు 
బండారును అభినందిస్తి పవన్ కలా్యణ్ ఒక మీటింగ్ లో వరషాం వసేతి 
జనసైనికులు తడుస్తి ఉంటే మీరు తడుసతిన్నోరుగా నేను గొడుగలో 
ఉండటం న్కు ఇషటీం ఉండదు అని గొడుగ తీసేసి సభలో ప్రసంగించిన 
సందర్ం గరుతి చ్సకుని బండారు కూడా ఈ రోజు వరషాంలో తడుస్తి ప్రచారంలో పాల్గాంట్ం 

చాలా సంతోషం ఉందని జనసైనికులు 
మరియు గ్రామప్రజలు ఇలాంటి 
న్యకుడు ర్జకీయాలలో ఉండాలని 
తెల్యజేస్రు. ఈ కార్యక్రమంలో 100 
సోలజ్ర్సు సభు్యలు మరియు జనసైనికులు 
గ్రామ ప్రజలు పాల్గాన్నోరు.

జోర్వానలో తీనా్మర్తూ ఇంటంటకి బొలియాశెటటీ విజయదుర్గ
శతఘ్నో న్్యస్: కృషా్జిలాలో, కండపల్లో 
మునిసుపాల్టీ ఎనినోకలోలో 8వ వారు్డ జనసేనపార్టీ 
అభ్యరిథా బొల్యాశెటిటీ విజయదురగా జోరు వాన 
కూడా లకకుచ్యకుండా తీన్మ్ర్ తో ఇంటి 
ఇంటిక్ ప్రచారంలో దూసకుపోతున్నోరు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన న్యకులు, వీరమహిళలు 
మరియు జనసైనికులు పాల్గాన్నోరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

ఇరుసుమండల్ జనసేన డోర్ టూ డోర్ ఎలక్షన్్స కాయూంపెయిన్

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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నసేన
శతఘ్నో న్్యస్: 

దరిశి నగర పంచాయతీ ఎనినికలోలా జనసేన ప్రచారం
శతఘ్నో న్్యస్: ప్రకాశం జిలాలో, దరి్ నగర పంచాయతీ ఎనినోకలోలో జనసేన పార్టీ 
2వ వార్్డ నుండి ప్రచారం ప్రారంభించారు. జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు గౌ. శ్రీ పవన్ 
కళా్యణ్ ఆశీససులతో జిలాలో అధ్యక్షులు షేక్ రియాజ్ మరియు దరి్ నియోజకవరగా 
ఇన్చేరిజ్ బొటకు రమేష్ బలపరిచిన 2వ వార్్డ జనసేన పార్టీ అభ్యరిథా చాతి ర్శ 
నరసయ్య తరప్న ప్రచారంలో పాల్గానినో అనంతరం 17వ వారు్డ లో ప్రచారం 
చ్యడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన ఇన్చేరుజ్లు జనసేన జిలాలో 
కమిటీ న్యకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు అందరూ పాల్గాని 
విజయవంతం చ్శారు.

నమ్మకానిని నిలబెట్టీకుంటా
శతఘ్నో న్్యస్: జనసేన విదా్యరిథా విభాగం ఉమమ్డి నలలోగొండ 
జిలాలో కార్యనిర్హాక సభు్యలుగా నియమితులయిన స్యితేజ 
తనపై నమమ్కంతో తనకు ఇచిచేన బాధ్యతను మరింత 
పెంచిన జనసేన విదా్యరిథా విభాగం ర్ష్ట్ర అధ్యక్షుడు శ్రీ సంపత్ 
న్యక్ మరియు ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీ గోకుల రవీందర్ రెడి్డ, 
ప్రధాన కార్యదరి్ ర్మకృష్ లకు ప్రతే్యక ధన్యవాదాలు 
తెల్యజేస్తి… జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ 
ఆశయాలను సిదా్ధంతాలను ప్రజలలోక్ తీసకెళ్తి పార్టీని 

బలోపేతం చ్స్తి ప్రజా సమస్యలపై, విదా్యరిథా సమస్యలపై పోర్డుతానని తెల్పారు.
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అమరావతి రైతుల పాదయాత్రకు జనసేన సంఘీభావం
శతఘ్నో న్్యస్: జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ ఆదేశాలతో ఒంగోలు విచ్చేసిన 
అమర్వతి రైతుల పాదయాత్కు జనసేన పార్టీ తరుప్న ప్రకాశం జిలాలో అధ్యక్షులు శ్రీ 
షేక్ రియాజ్ అధ్యక్షతన సంఘీభావం తెలపడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
న్యకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గాన్నోరు.

ల్ఠీఛారిజిలో గాయపడిన విద్్యర్ధులకు 
మనోధైరా్యనినిచిచిన సుంకర కృష్ణవేణి

శతఘ్నో న్్యస్: కాక్న్డ, ఎయిడడ్ విదా్యసంసథాలకు ఎయిడ్ కనస్గించాలని ఎస్.ఎఫ్.ఐ. 
ఆధ్ర్యంలో ఆందోళన చ్పటిటీన విదా్యరుథాలపై జిలాలో కలకటీర్ కార్్యలయం వద్ద జరిగిన 
లాఠీఛారిజ్ని తీవ్ంగా ఖండించారు. లాఠీఛారిజ్ లో గాయపడి కాక్న్డ జిజిహెచ్ లో చిక్తసు 
పందుతుననో విదా్యరుథాలను పర్మరి్ంచిన జనసేన తూరు్గోదావరి జిలాలో ఉపాధ్యక్షుర్లు 
శ్రీమతి సంకర కృష్వేణి, జనసేన పార్టీ వార్్డ నెంబర్ మల్రెడి్డ బుచిచేర్జు జనసైనికులు 
సతీష్ కుమార్, శ్రీనివాస్ వారిక్ ధైర్యంగా ఉండమని భరోస్ కల్్ంచి వారిక్ తోడుగా 
ఉంట్మని హామీ ఇవ్డం జరిగింది.
ర్ష్ట్ర ప్రభుత్ం విదా్యరంగంలో తీసకసతిననో మారు్లు స్మాన్య కుటంబాల విదా్యరుథాలను 
చదువుకు దూరం చ్సే విధంగా ఉన్నోయని విమరి్ంచారు. ర్ష్ట్ర వా్యపతింగా ఈ కాలంలో 
విదా్యరుథాలపై ప్రభుత్ం పోలీసలతో దాడి చ్యించడం చాలా దారుణమన్నోరు. ఇప్టికైన్ 
ప్రభుత్ వైఖరి మారుచేకోవాలని డిమాండ్ చ్స్రు. చదువు కోసం ఉద్యమిసతిననో విదా్యరుథాలను, 
వారి కుటంబాలను పోలీసలతో భయభ్ంతులకు గరి చ్యించడం మానుకోవాలన్నోరు. 
విదా్యరుథాలపై పెటిటీన కేసలు తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని తెల్యజేశారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో ఎస్ఎఫ్ఐ జిలాలో అధ్యక్షులు టి.ర్జా ఇతర న్యకులు మరియు కార్యకరతిలు 
పాల్గాన్నోరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

జోర్గా వెస్టీ నరసాపురం జనసేన పార్టీ ఎంపిటసి అభ్యరిథి ప్రచారం
శతఘ్నో న్్యస్: అనంతప్రం జిలాలో, శంగనమల నియోజకవరగాం వెస్టీ నరస్ప్రం జనసేన 
పార్టీ ఎంపిటిసి అభ్యరిథాగా పోటీ చ్యుచుననో పాతలోత్ ధనలక్ష్మి మద్దతుగా శుక్రవారం 
న్గల గడ్డం, గరుగంటలో గ్రామాలలో ఇంటింట ప్రచారంలో పాలోగాననో జనసేన పార్టీ 
జిలాలో ఉపాధ్యక్షులు లాయర్ కుంటిమది్ద జయర్మిరెడి్డ, పచచేబొటలో పదామ్వతి, శంగనమల 
న్యకులు ప్రుషోతతిం రెడి్డ, స్కే మురళీకృష్, జనసేన జిలాలో కార్యదరి్ జయమమ్, 
జనసేన వీరమహిళ రూప, జనసేన న్యకులు విశ్న్థ్, సంతోష్, శీను, అశోక్, చరణ్, 
జనసైనికులు మరియు కార్యకరతిలు పాల్గాన్నోరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వాలిబాల్ టోర్ని ప్రారంభించిన అరకు పారలామంట్ అధికార 
ప్రతినిధి మాద్ల శ్రీరాములు

శతఘ్నో న్్యస్: అరకు నియోజకవరగాం అరకు వేలీ 
మండలం ఇరగాయి పంచాయితీ ఉరుములు గ్రామంలో 
వాల్బాల్ ట్ర్నో ప్రారంభించిన అరకు పారలోమ్ంట్ 
అధికార ప్రతినిధి మాదాల శ్రీర్ములు. వాల్బాల్ 
ట్ర్నోలో పంచాయితీ పరిధిలోని చుటూటీ పకాకు గ్రామ 
యువత పాల్గాని వాల్బాల్ ట్ర్నో విజయవంతం చ్శారు. 
ట్ర్నో లో 5 జటలో పాల్గాన్నోయి. ప్రతి జటటీకు ఒక బాల్ 
టి షరుటీలు బహుమతులుగా ఇవ్డం జరిగింది. ఈ 
సందర్ముగా మాదాల శ్రీర్ములు మాట్లోడుతూ గ్రామీణ 

ప్రాంతాలోలో ఉననో క్రీడాకారులను ప్రభత్ం నిరలోక్షష్ం చ్సతింది. ఎంతో ప్రతిభ ఉననో క్రీడాకారులు 
గ్రామీణ ప్రాంతాలోలో ఉన్నోరు వారిని ప్రభుత్ం గరితించాలని ప్రభుత్ం పై తీవ్ ఆగ్రహం వ్యకతిం 
చ్శారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలోలో జనసేనపార్టీ సిదా్ధంతాలు, పార్టీ కార్యక్రమాలు ఊపందుకున్నోయి 
ప్రతి గ్రామంలో ట్ర్నోలు పెటిటీ క్రీడాకారులను గరితిస్తి పార్టీ కార్యక్రమాలు జోరుగా ప్రచారం 
చ్సతిననో జనసేన న్యకులకు పలలోలోలో మంచి ఆదరణ లభిసోతింది. ఈ కార్యక్రమంలో అరకు 
పారలోమ్ంట్ వరికుంగ్ కమిటీ ప్రెసిడంట్ కనెడి లక్షష్మణర్వు, కర్రయి సర్ంచ్ పూజారి కములు, 
డుంబ్రిగడా మండల న్యకులు ప్రస్ద్, అరకు మండల న్యకులు ర్మకృష్ , మత్యర్జు, 
అనంతగిరి మండలం న్యకుడు మురళి, డుంబ్రిగడా ZPTC అభ్యరిథా కనెడి చినబాబు పాల్గాని 
కార్యక్రమం విజయవంతం చ్స్రని మాదాల శ్రీర్ములు తెల్పారు.

వర్ం జనసేన ప్రచారానిని ఆపలేదు
శతఘ్నో న్్యస్: అనంతప్రం జిలాలో 
పెనుగొండ నియోజకవరగాంలో వర్షానినో సైతం 
లకకుచ్యకుండా ఎనినోకల ప్రచారంలో 
దూసకుపోతుననో జనసైనికులు.
జనసేన పార్టీ జిలాలో అధ్యక్షులు శ్రీ టిసివరుణ్ 
ఆదేశాల మేరకు మరియు పెనుగొండ 
నియోజకవరగాం న్యకుల కుమార్ 
ఆధ్ర్యంలో పెనుగొండ నగర పంచాయతీ ఎనినోకలలో 
13వ వారు్డలో గాజు గాలోస గరుతికే మీ అమూల్యమైన ఓట 
వేసి మరియు వేయించి అఖండ మ్జారిటీతో గెల్పించాలని 
శ్రీమతి బి.శ్రీదేవి తరప్న ఎనినోకల ప్రచారంలో పాల్గాననో 
పెనుగొండ ఎనినోకల ఇంచార్జ్ లు పతితిచంద్రశేఖర్, 
అంకె ఈశ్రయ్య, సంజీవ ర్యుడు మరియూ జిలాలో 
ఉపాధ్యక్షులు జయర్మి రెడి్డ, ప్రధాన కార్యదరు్లు అబు్దల్, 
మరియు కార్యదరు్లు మణికంఠ, కోనచంద్రశేఖర్ మరియు అనంతప్రం అర్న్ న్యకులు, 
ర్ద్దం మండలం న్యకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గాన్నోరు.

ఈడూర్లో జోర్గా జనసేన ప్రచారం
శతఘ్నో న్్యస్: ర్బోయే 
స్ర్త్రిక ఎనినోకలోలో 
జనసేన పార్టీ విజయానినో 
ఎవ్రూ అడు్డకోలేరని, శ్రీ 
పవన్ కళా్యణ్ ముఖ్యమంత్రి 
కావడం ఖాయమని పార్టీ 

తణుకు నియోజకవరగా ఇంఛార్జ్ శ్రీ విడివాడ ర్మచంద్రర్వు స్షటీం 
చ్శారు. ప్రజా సమస్యలు తీర్లంటే జనసేన పార్టీ అధికారంలోక్ 
ర్వాలన్నోరు. గరువారం అతితిల్ మండలం ఈడూరులో జనసేన 
ఎంపీటీసీ అభ్యరి్ధక్ మద్దతుగా ఎనినోకల ప్రచారంలో పాల్గాన్నోరు. 
మండలాధ్యక్షులు శ్రీ దాసం ప్రస్ద్ ఆధ్ర్యంలో జరిగిన ప్రచార 
కార్యక్రమంలో పెద్ద సంఖ్యలో జనసేన న్యకులు, వీరమహిళలు 
మరియు జనసైనికులు పాల్గాన్నోరు.

జనసేనలో చేరిన తిర్చానూర్ యువత
శతఘ్నో న్్యస్: చితూతిరు 
జిలాలో, చంద్రగిరి 
నియోజకవరగాం, జనసేన 
పార్టీ సిదా్ధంతాల పటలో 
ఆకరిషాతులై తిరుచాన్రుకు 
చందిన 50 మంది 

యువకులు శ్రీ దేవర మన్హర న్యకత్ంలో, జిలాలో అధ్యక్షులు 
డా.శ్రీ పసప్లేటి హరిప్రస్ద్ అధ్యక్షతన పార్టీలో చ్రడం జరిగింది. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన న్యకులు, వీరమహిళలు మరియు 
జనసైనికులు అధికసంఖ్యలో పాల్గాన్నోరు.

శిరివెళ్ళ మండలంలో జనసేన ప్రచారం
శతఘ్నో న్్యస్: కరూనోలు జిలాలో ఆళలోగడ్డ తాలూకా శరివెళళు మండలంలో జనసేన ప్రచారం. 
శరివెళళు గ్రామంలో 18వ వారు్డ గల మ్ంబరు అకస్మ్తుతిగా చనిపోవడంతో స్థానిక ఎనినోకలలో 
భాగంలో 18వ వారు్డ అభ్యరిథాగా పసల నరేంద్ర పోటీ చ్శారు. అందుకుగాను 18వ వారు్డకు 
సంబంధించిన కట్టీలపలలో, ఖాదర్ 
భాదర్, శరివెళళు శ్్ఛ కాలనీలో కుకకుర్ 
గరుతికు వారి అమూల్యమైన ఓటను 
వేసి అఖండ మ్జారిటీతో గెల్పించాలని 
స్థానిక న్యకులు ఇంటింటి ప్రచారం 
చ్శారు.

విద్్యర్ధులకు బాసటగా భగత్ సింగ్ స్టీడంట్స్ 
యూనియన్

శతఘ్నో న్్యస్: శ్రీకాకుళం 
జిలాలో, అదపాక, అల్లోనగరం, 
బుడుమురు జంక్షన్ లో 
పలలోవెలుగ బససులు 
ఆపడం లేదని కంత మంది 
స్టీడంట్సు కాకరలో బాబాజీక్ 
తెల్యజేయడం జరిగింది. 
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళా్యణ్, శ్రీ పంచకరలో 
సందీప్ స్్రితి తో వినీల్ 
విశ్ంభరదత్ ప్రతిపాదనతో 
శుక్రవారం ఋట్్ఛ డిపో 
CI శ్రీ రమేష్ క్ లేఖ దా్ర్ 
శ్రీకాకుళం జిలాలో భగత్ సింగ్ 

స్టీడంట్సు యూనియన్ సభు్యడు కాకరలో బాబాజీ వివరించడం జరిగింది. 
అలాగే సె్షల్ బససులు విధా్యరుథాల కరకు వేయించాలని కోరడం 
జరిగింది. శ్రీ CI రమేష్ మాట్లోడుతూ పలలో వెలుగ RTC డ్రైవర్ తో 
మాట్లోడి తప్కుండా ఆయా జంక్షన్ లో స్టీప్ చ్యమని చప్తానని 
చప్డం జరిగింది. ఏ పలలో వెలుగ బససు అయిన్ ఆపకపోతే న్కు మ్సేజ్ 
దా్ర్ తెల్యజేయండని చప్డం జరిగింది. సె్షల్ బససు గరించి నేను 
అధికారులతో మాట్లోడుతానని చప్డం జరిగింది. శ్రీకాకుళం జిలాలో 
భగత్ సింగ్ యూనియన్ సభు్యలు అందరూ కల్సి “డిపో CI శ్రీ రమేష్” 
క్ ధన్యవాదాలు తెల్యజేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం లో 8 మంది 
భగత్ సింగ్ సభు్యలు పాల్గాన్నోరు.

శతఘ్నో న్్యస్: స్చ్ఛ గ్రేటర్ హైదర్బాద్ ఎంపాలోయీస్ 
యూనియన్ అధ్యక్షులు వై ర్జు మరియు వారి యూనియన్ 
సభు్యలు శుక్రవారం ట్్యంక్ బండ్ ప్రకకున GHMC కమిషనర్ 
ఆఫీస్ ఆవరణలో యూనియన్ సభు్యల సమావేశం ఏర్్ట చ్సి 
జనసేన పార్టీ తెలంగాణ ర్ష్ట్ర ఇంచార్జ్ శ్రీ నేమూరి శంకర్ గౌడ్ 
మరియు గ్రేటర్ హైదర్బాద్ అధ్యక్షులు శ్రీ ర్ధారం ర్జల్ంగం 
లను సమావేశానిక్ ఆహా్నించడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో 
యూనియన్ అధ్యక్షులు వై. ర్జు మాట్లోడుతూ ర్బోయే 
మునిసుపల్ ఎంపాలోయిస్ యూనియన్ ఎనినోకలలో జనసేన పార్టీ 

మద్దతు తమకు కల్్ంచాలని కోరడం జరిగింది. అనంతరం శ్రీ శంకర్ గౌడ్ మరియు శ్రీ ర్ధారం ర్జల్ంగం మాట్లోడుతూ మీ యొకకు యూనియన్ విషయానినో జనసేన 
పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ దృష్టీక్ తీసకెళాతిమని యూనియన్ సభు్యలకు తెల్యజేయడం జరిగింది.

జనసేన మద్దతు కోరిన స్వచ్ఛ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఎంపాలాయీస్ యూనియన్

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

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

