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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

నాయకత్ం లేని నాయకుడిగా సిఎం
• సంత పార్టీ నాయకులే శ్రీ జగన్ రెడిడిని నమ్మడం లేదు
• ప్రజలు ఇబ్ందుల్లో ఉంటే పాలకులు పైశాచికానందం పందుతునానిరు
• 72 మంది చనిపోతే సినిమా టిక్కెట్లో, రాజధానిపై చర్చలేంటి?
• రాష్టంల్ పాలన ఎలాసాగుతుందో అర్ం కావడం లేదు.
• ఇసుక దందా కోసం గ్రామాలకు గ్రామాలే మంచారు
• పంచాయతీలకు చందాల్్సన నిధులు మళలోంచేశారు
• అవనిగడడిల్ చుకకెల భూమల సమసయూ అపరిషకెకృతంగా మిగిల్ పోయంది
• ఎనినికల మందు కబురులో చప్పిన వైసీపీ నాయకులు ఇప్పిడు మాట్లోడడంలేదు
• అవనిగడడి నియోజకవర్గ క్రియాశీలక సభ్యూల సమావేశంల్ జనసేన పీఏసీ చైర్మన్ 
శ్రీ నాదండలో మనోహర్
ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో ఉబంటే పాలకులు పైశాచిక ఆనబందబం పబందుతున్నారని జనసేన పార్టీ 
రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ న్దబండలో మనోహర్ గారు స్పషటీబం చేశారు. రాష్టబంల్ 
తీవ్రమైన న్యకత్వ సబంక్షోభబం ఏర్పడబందన్నారు. వరదలు వచిచి ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో ఉబంటే వాలబంటీర్ వ్యవస్థను వన్ టైమ్ సెటిల్మబంట్లో అబంటూ ఇళలో చుటూటీ తిప్పడానినా 
ఇబంకా ఏమన్ల్ తెలియడబం లేదని తెలిపారు. రాష్టబంల్ ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో ఉబంటే ఓదారచిలేని అసమర్థ న్యకత్వబం ఉబందన్నారు. శ్రీ జగన్ రెడడి బాధ్యత లేని ముఖ్యమబంత్రి 
అని తెలిపారు. శనివారబం కృష్ణా జిల్లో అవనిగడడి అసెబంబ్లో నియోజకవర్బంల్ ఏరా్పట్ చేసిన క్రియాశీలక సభ్్యల సమావేశబంల్ పాల్్న్నారు. కృష్ణాజిల్లో జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షులు శ్రీ బబండ్రెడడి రామకృషణా అధ్యక్షతన ఈ సమావేశానినా నిర్వహబంచారు. పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వబం తీసుకుననా సభ్్యలకు బ్మా పత్రాలు, కిట్లో అబందచేశారు. ఈ 
సబందర్బంగా శ్రీ మనోహర్ గారు మాట్లోడుతూ “ముఖ్యమబంత్రి ఎక్కడైన్ నిజాయతీగా పని చేసుతున్నారా.. ఎల్బంటి సమీక్షలు అయిన్, మీటిబంగులు అయిన్ గడప దాటరు 
అబంతా వర్్క ఫ్రమ్ హోమ్. ఎల్బంటి పరిసి్థతులు వచిచిన్ ఇబంటికే పరిమితబం అవుతారు. ఆ పార్టీ న్యకులు మాట్లోడతే.. రైతులినా కిబంచపరుస్తురు. మహళలినా ఇష్టీరాజ్యబంగా 
తూలన్డుతారు. ప్రశనాబంచిన యువతపై కేసులు బన్యిస్తురు. వ్యవస్థలనినాబంటినీ నిర్్వర్యబం చేసేశారు. వరద బాధిత ప్బంతాల్లో న్లుగు రోజులుగా పర్యటిసుతుబంటే అసలు 
వ్యవస్థలు ఉన్నాయా అననా ఆశచిర్యబం కలిగబంది. ప్రజలకు ప్రభ్త్వబం నుబంచి ఎల్బంటి స్యబం అబందలేదు. ఎబంతో మబంది జీవితాలు కోల్్పయారు. 72 మబంది చనిపోయారు. 
పాడ పరిశ్రమ దబ్ తిబంది. రాయలసీమ ప్బంతబంల్ ఉపాధి లేక వలసలు పోయిన యువత వారి కషటీబంతో నిరి్మబంచుకుననా ఇళ్లో తుడచిపెట్టీకుపోయాయి. అయిన్ 
పలుకరిబంచే న్ధుడు లేడు. సబంత జిల్లోకే రాని ముఖ్యమబంత్రి రాష్ట ప్రజలినా ఏబం పటిటీబంచుకుబంట్డు. తుఫాను వరదల కారణబంగా రాష్్రానికి రూ. 6064 కోటలో నషటీబం 
వాటిలిలోబందని కేబంద్రానికి లక్కలు పబంపారు. మరి జిల్లోకు రెబండుననార కోట్లో ఏవిధబంగా సరిపోతాయని ఇచాచిరు.
 
• ఎమ్్మలేయూ ఇసుక దందా కోసం మంచేశారు
72 మబంది చనిపోతే అసెబంబ్లోల్ ఈ న్యకులు సినిమా టిక్్కట్లో గురిబంచీ, మూడు రాజధానుల గురిబంచి చరిచిసుతున్నారు. గ్రామాల్లో ఎబంతో అనుభవబం ఉననా పెద్దలు, రైతులు 
బాధితులను ఆదుకుబంట్మని ముబందుకు వసుతుబంటే మబంత్రులు, శాసనసభ్్యలు చెరువుల కబాజాలు, ఆక్రమిబంచుకునే పనిల్ బిజీగా ఉన్నారు. ఎమ్్మలే్య గారి ఇసుక దబందాను 
కాపాడబందుకు గేట్లో మూసి ప్రజలినా ముబంచారు. ఇసుక తవే్వ భార్ యబంత్రాలను, ట్రకు్కలను కాపాడబందుకు గేట్లో ఎతతులేదు. ఎననాడూ లేని విధబంగా రాష్టబంల్ ఆరిధిక సబంక్షోభబం 
వచిచిబంది. న్యకత్వబం విఫలబం కావడబం వలేలో ఈ పరిసి్థతి వచిచిబంది. పత్రికలు పబంఖాను పబంఖాలుగా రాసుతున్నా పటిటీబంచుకోవడబం లేదు. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు రహదారులపై 
డజిటల్ కా్యబంపెయినిబంగ్ కి పిలుప ఇచిచినప్పడు హడావిడగా ప్రకటనలు చేసేశారు. వేల కోటలో రూపాయల అప్పలు తెచిచి రోడలోకు మరమ్మతులు చేస్తుమని చెబుతున్నారు. 
ఎక్కడ చేసుతున్నారు. 30 నిమిష్ల ప్రయాణానికి రెబండు గబంటల సమయబం పడుతోబంది. ఎబందుకు ఈ దుసి్థతి. అవనిగడడిల్ రోడుడికు మనబం మరమ్మతు చేయాలిసిన దుసి్థతి 
ఎబందుకు వచిచిబంది. దీనికి ప్రభ్త్వబంల్ ఉననా వారు బాధు్యలు కారా?
 
• బాధయూత లేని సీఎం
రాష్టబంల్ న్యకత్వబం కొరవడబంది. బాధ్యత లేని ముఖ్యమబంత్రి పాలన ఇది. అసమరధిత వలలో ప్రజలినా ఓదార్చి పరిసి్థతి లేదు. అహబంకారబంతో కేసులు బన్యిబంచడబం.. ఎవరూ 
పోటీ చేయకూదని బెదిరిబంచడబం చేసుతున్నారు.. అనీనా ఏకగ్రీవబం అయిపోవాలి అబంట్న్నారు. ఇబంతకన్నా మూర్ఖత్వబం ఏముబంట్బంది.. ప్రజాస్్వమ్యబం ఎల్ బతుకుతుబంది..అసలు 
రాష్టబం ఏమైపోతోబంది. పరిపాలన ఎల్ జరుగుతోబందో కూడా అరధిబం కావడబం లేదు. అడుగడుగున్ ఇసుక మాఫియా వబందల ట్రకు్కలు ఇసుక ఏ విధబంగా దోచేసుతున్నారో 
విజయవాడ కరకటటీ మార్బంల్ వసుతుబంటే కనబడబంది. నేను శాసనసభ్్యడగా ఉననాప్పడు కొలిలోపరల్ ఇసుక ర్చ్ ఇసేతు బబంద్ చేయిబంచాబం. ఇప్పడు వబందల ట్రకు్కల ఇసుక 
దబందాను స్వయబంగా ముఖ్యమబంత్రి ప్రోతసిహసుతున్నారు.తమ సబంత వ్యకుతుల కబంపెనీలతో టబండరులో వేయిబంచుకుని మరి దోపిడీ చేసుతున్నారు. అవనిగడడి కరకటటీ మార్బంల్ 
ఆర్టీసీ బస్ ముబందుకు కదలని పరిసి్థతి. గ్రామ పబంచాయతీల అధికారాలను దోచుకుబంట్న్నారు. సబంత పార్టీ సర్పబంచులే రాజీన్మాలు చేయడానికి సిదధిబంగా ఉన్నారు. 15వ 
ఆరిధిక సబంఘబం నుబంచి వచిచిన నిధులను మళలోబంచేసుకున్నారు. మార్మధ్యబంల్ ఘబంటస్ల మబండల్నికి సబంబబంధిబంచిన సర్పబంచులు కలిశారు. రూ. కోటలో నిధులు ప్రభ్త్వబం 
తరలిబంచుకుపోయిబందని వాపోతున్నారు. శ్రీ జగన్ రెడడి గారి పరిపాలన వలేలో ఇబంత దౌరా్గ్య సి్థతి నెలకొబంది.
 
• 68 ఏళలో సాటీల్న్ వరద నీటిల్... 48 ఏళలో జగన్ హెల్కాపటీర్లో..
అవనిగడడి నియోజకవర్బం విషయానికి వసేతు 14 వేల ఎకరాల చుక్కల భూములు ఉన్నాయి. వీటి వలలో 11 వేల మబంది రైతులకు నషటీబం కలుగుతోబంది. తీర ప్బంత గ్రామాల్లో 
తాగునీటి సమస్యలు ఉన్నాయి. చూసే వారబంతా చుటూటీ కృష్ణా నది ఉబంది వీరికి నీటి కొరత ఏబంటి అనుకుబంట్రు. ఇక్కడ నీటి శాబంపిల్సి తీసి పర్క్షిసేతు అరధిబం అవుతుబంది. 
అవి ఎల్ ఉన్నాయో. ఎనినాకల ముబందు వైసీపీ నుబంచి అనేక హామీలు ఇచిచి ఓట్లో వేయిబంచుకున్నారు. ఇప్పడు సమస్యల మీద నోరు తెరిచి మాట్లోడ న్థుడు లేడు. ప్రతి 
ఒక్కరు ప్రశనాబంచే స్్థయికి ఎదగాలి. శ్రీ జగన్ రెడడి గారికి చిననా వయసుల్నే ప్రజలు ముఖ్యమబంత్రిగా అవకాశబం ఇచాచిరు. 68 సబంవతసిరాల వయసుననా పరుగు రాష్ట 
ముఖ్యమబంత్రి శ్రీ స్టీలిన్ గారు వరదల్లో స్వయబంగా గొడుగు రబ్రు చెప్పలతో తిరుగుతూ సహాయ కార్యక్రమాలు పర్యవేక్షిసుతుబంటే, 48 ఏళలో మన ముఖ్యమబంత్రి హెలీకాపటీరోలో 
తిరుగుతూ కాకి లక్కలు వేసుతున్నారు. ఇదేన్ వరద బాధితుల పటలో ఈ సీఎబంకు ఉననా బాధ్యత. రైతు భరోస్ కేబంద్రాలు ఏరా్పట్ చేశామన్నారు. రైతులకు ఏబం సమాచారబం 
ఇసుతున్నారు. మూడు పబంటలు పబండబంచే ప్బంతబం ఎబందుకు ఇల్ అయిపోయిబంది. గ్రామాల నుబంచి వ్యవస్యబం మాని ప్రజలు ఎబందుకు వలసలు పోతున్నారు. ఈ అసమరధి 
పాలకులు భరోస్ కలి్పబంచకపోవడబం వలేలో ఇల్బంటి పరిసి్థతులు. అసలైన లబి్దదారులకు రావాలిసిన ఫిబంచనులో తీసేశారు. ఏడాదికి ఒక్కస్రి ముఖ్యమబంత్రి గారు బటన్ నొకి్క 
అకబంట్లో డబు్లు వచేచిశాయి అబంట్న్నారు. తీరా చూసేతు అకబంటలోల్ ఆ డబు్లు కనబడ సరికి రెబండు మూడు నెలలు పడుతోబంది. రోజూ పేపరలోల్ వసుతుననా ప్రకటనలు 
చూసి ప్రజలు ఆశచిర్యపోతున్నారు. రాష్టబంల్ న్యకత్వ సబంక్షోభబం ఏర్పడబంది. సబంత పార్టీ న్యకులే ముఖ్యమబంత్రిని నమ్మలేకపోతున్నారు. సమాధానబం చెప్పలేక ప్రజల 
దగ్రకు వెళలోలేకపోతున్నారు. ఉననాత స్్థయి యబంత్రాబంగబం కూడా మనస్ఫూరితుగా పని చేయలేకపోతోబంది.
 
• ఎనినికలప్పిడు వచి్చపోయే నాయకుల్ని పటిటీంచుకోవదుదు
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ముఖ్యమబంత్రి కావాలి. అప్పడ మారు్ప స్ధ్యమననా మాట ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లోలి. ఎనినాకలప్పడు వచిచిపోయే న్యకులినా పటిటీబంచుకోవదు్ద. ఒక 
సిదాధిబంతబం కోసబం మనమబంతా నిలబడాలి. డసెబంబర్ 31వ తేదీ న్టికి సబంస్్థగతబంగా కమిటీల ఏరా్పట్ పూరితు చేసుకుబందాబం. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పార్టీల్ ప్రతి కార్యకరతును 

కొనసాగింప్ 2వ పేజీల్...
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

నాయకత్ం లేని నాయకుడిగా సిఎం

శ్రీ నాదండలో మనోహర్ గారిని అలాపిహార వందుకు ఆహా్నించిన కొండప్ జనసైనికులు 
మరియు వీరమహిళలు

శతఘ్నా న్్యస్: ఇటీవల కాలబంల్  కురిసిన భార్ వరాషాలకు ఎబంతో ప్ణ నషటీబం, శతఘ్నా న్్యస్: ఇటీవల కాలబంల్  కురిసిన భార్ వరాషాలకు ఎబంతో ప్ణ నషటీబం, 
మరియు ఆసితు నషటీబం జరిగన విషయబం అబందరికి తెలిసిబందే, నషటీబం జరిగన ప్రతి చోట మరియు ఆసితు నషటీబం జరిగన విషయబం అబందరికి తెలిసిబందే, నషటీబం జరిగన ప్రతి చోట 
ముబందుగా జనసేన పార్టీ PAC చైర్మన్ గౌరవనీయులు శ్రీ న్దబండలో మనోహర్ ముబందుగా జనసేన పార్టీ PAC చైర్మన్ గౌరవనీయులు శ్రీ న్దబండలో మనోహర్ 
గారు పర్యటిబంచడబం జరిగబంది,  ఆయనతో పాట్ 13 జిల్లోల అధ్యక్షులు కూడా గారు పర్యటిబంచడబం జరిగబంది,  ఆయనతో పాట్ 13 జిల్లోల అధ్యక్షులు కూడా 
పర్యటిబంచడబం జరిగబంది మరియు వారికి సహాయబం కూడా చేయడబం జరిగబంది, పర్యటిబంచడబం జరిగబంది మరియు వారికి సహాయబం కూడా చేయడబం జరిగబంది, 
ఇట్వబంటి బాధాకరమైన సబంఘటన చూసి రాష్టబంల్ ఉననా జనసేన పార్టీ ఇట్వబంటి బాధాకరమైన సబంఘటన చూసి రాష్టబంల్ ఉననా జనసేన పార్టీ 
న్యకులు ప్రతి ఒక్కరూ దుుఃఖానికి  గురి అయా్యరు,  అనబంతరబం “అమరావతి న్యకులు ప్రతి ఒక్కరూ దుుఃఖానికి  గురి అయా్యరు,  అనబంతరబం “అమరావతి 
రైతులకు” నెల్లోరుల్ సబంఘీభావబం తెలిపి తిరిగ  వెళ్ళు మార్బం మధ్యల్ కొబండపి రైతులకు” నెల్లోరుల్ సబంఘీభావబం తెలిపి తిరిగ  వెళ్ళు మార్బం మధ్యల్ కొబండపి 
నియోజకవర్బంల్  టబంగుటూరు మబండలబంల్ “ట్ల్ పాలోజా “ సమీపబంల్ హైవే నియోజకవర్బంల్  టబంగుటూరు మబండలబంల్ “ట్ల్ పాలోజా “ సమీపబంల్ హైవే 
పక్కన ఉననాట్వబంటి “టీ పాయిబంట్” దగ్ర ఆగ అల్్పహారబం చేయడబం జరిగబంది,   పక్కన ఉననాట్వబంటి “టీ పాయిబంట్” దగ్ర ఆగ అల్్పహారబం చేయడబం జరిగబంది,   
తరా్వత కొబండపి నియోజకవర్బంల్ ఉననాట్వబంటి ముఖ్యమైన సమస్యల గురిబంచి తరా్వత కొబండపి నియోజకవర్బంల్ ఉననాట్వబంటి ముఖ్యమైన సమస్యల గురిబంచి 
ప్రస్తువిబంచడబం జరిగబంది,  కొబండపి నియోజకవర్బంల్ సరైన “రోడులో”  సదుపాయాలు ప్రస్తువిబంచడబం జరిగబంది,  కొబండపి నియోజకవర్బంల్ సరైన “రోడులో”  సదుపాయాలు 
లేవు,  హాసి్పటల్సి ల్ మ్రుగైన వైద్య సదుపాయాలు లేవు,  ఇటీవల కురిసిన వరాషానికి లేవు,  హాసి్పటల్సి ల్ మ్రుగైన వైద్య సదుపాయాలు లేవు,  ఇటీవల కురిసిన వరాషానికి 
రైతులకు ఎబంతో పబంట నషటీబం జరిగబంది  ఆ రైతులను ప్రభ్త్వబం ఆదుకోవాలని రైతులకు ఎబంతో పబంట నషటీబం జరిగబంది  ఆ రైతులను ప్రభ్త్వబం ఆదుకోవాలని 
డమాబండ్ చేశారు,  ముఖ్యబంగా పననాల్రు మబండలబం ల్ ఉననాట్వబంటి ప్రధాన డమాబండ్ చేశారు,  ముఖ్యబంగా పననాల్రు మబండలబం ల్ ఉననాట్వబంటి ప్రధాన 
రహదారి పరిసి్థతిని చూసి వివరాలు తెలుసుకొని చలిబంచిపోయారు,  ప్రభ్త్వబం మీద రహదారి పరిసి్థతిని చూసి వివరాలు తెలుసుకొని చలిబంచిపోయారు,  ప్రభ్త్వబం మీద 
ఆగ్రహాని వ్యకతుబం చేశారు,   కొబండపి నియోజకవర్బంల్ ఆరు మబండల్ల్లో అభివృదిధి ఆగ్రహాని వ్యకతుబం చేశారు,   కొబండపి నియోజకవర్బంల్ ఆరు మబండల్ల్లో అభివృదిధి 
ఎక్కడా కనిపిబంచడబం లేదు అని అన్నారు,   రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుబంట్న్నా  ఎక్కడా కనిపిబంచడబం లేదు అని అన్నారు,   రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుబంట్న్నా  

గాని ఈ YSRCP ప్రభ్త్వబం నిమ్మకు నీరెతితునట్లోగా చూస్తు ఉన్నారు,    కొబండపి గాని ఈ YSRCP ప్రభ్త్వబం నిమ్మకు నీరెతితునట్లోగా చూస్తు ఉన్నారు,    కొబండపి 
నియోజకవర్బం ల్ ప్రతి ఒక్కరికి జనసేన పార్టీ అబండగా ఉబంట్బందని భరోస్ నియోజకవర్బం ల్ ప్రతి ఒక్కరికి జనసేన పార్టీ అబండగా ఉబంట్బందని భరోస్ 
ఇచాచిరు,   ప్రకాశబం జిల్లోల్నే కొబండపి నియోజకవర్బం వెనుకబడన ప్బంతబంగా ఇచాచిరు,   ప్రకాశబం జిల్లోల్నే కొబండపి నియోజకవర్బం వెనుకబడన ప్బంతబంగా 
గురితుబంచారు,   కానీ ఎబందుకని ఈ ప్రభ్తా్వలు ఈ నియోజకవరా్నినా అభివృదిధి గురితుబంచారు,   కానీ ఎబందుకని ఈ ప్రభ్తా్వలు ఈ నియోజకవరా్నినా అభివృదిధి 
చేయడబం లేదు ప్రజలు గమనిబంచాలి అని అన్నారు,   కొబండపి నియోజకవర్బం చేయడబం లేదు ప్రజలు గమనిబంచాలి అని అన్నారు,   కొబండపి నియోజకవర్బం 
అభివృదిధి చెబందాలబంటే జనసేన పార్టీ తోనే స్ధ్యబం అవుతుబంది అని చెపా్పరు,  కొబండపి అభివృదిధి చెబందాలబంటే జనసేన పార్టీ తోనే స్ధ్యబం అవుతుబంది అని చెపా్పరు,  కొబండపి 
నియోజకవరా్నినా ఈ వైసీపీ ప్రభ్త్వబం అనినా విధాలుగా ఆదుకోవాలి  అభివృదిధి నియోజకవరా్నినా ఈ వైసీపీ ప్రభ్త్వబం అనినా విధాలుగా ఆదుకోవాలి  అభివృదిధి 
చేయాలి అని వైఎస్ఆరిసిపి ప్రభ్తా్వనినా డమాబండ్ చేశారు, ఈ కార్యక్రమబంల్ జనసేన చేయాలి అని వైఎస్ఆరిసిపి ప్రభ్తా్వనినా డమాబండ్ చేశారు, ఈ కార్యక్రమబంల్ జనసేన 
పార్టీ సేటీట్ జనరల్ సెక్రెటర్ పెదపూడ విజయకుమార్ గారు,  జిల్లో అధ్యక్షులు పార్టీ సేటీట్ జనరల్ సెక్రెటర్ పెదపూడ విజయకుమార్ గారు,  జిల్లో అధ్యక్షులు 
షేక్ రియాజ్ గారు,  ఉపాధ్యక్షులు చిటటీబం ప్రస్ద్ గారు, జిల్లో న్యకులు చీకటి షేక్ రియాజ్ గారు,  ఉపాధ్యక్షులు చిటటీబం ప్రస్ద్ గారు, జిల్లో న్యకులు చీకటి 
వబంశ దీప్ గారు,  కబందుకూరు నియోజకవర్బం ఇన్చిరిజా పలి మలిలోకారుజాన గారు,  వబంశ దీప్ గారు,  కబందుకూరు నియోజకవర్బం ఇన్చిరిజా పలి మలిలోకారుజాన గారు,  
రాయని రమేష్ గారు,  మలగ రమేష్ గారు,  మేడా రమేష్ న్యుడు గారు, కొబండపి రాయని రమేష్ గారు,  మలగ రమేష్ గారు,  మేడా రమేష్ న్యుడు గారు, కొబండపి 
నియోజకవర్బం న్యకులు కనపరితు మనోజ్ కుమార్ గారు, అయిన్బతితున రాజేష్ నియోజకవర్బం న్యకులు కనపరితు మనోజ్ కుమార్ గారు, అయిన్బతితున రాజేష్ 
గారు, రవీబంద్ర గారు, బడుగు న్గారుజాన గారు, రాము గారు, శ్రీకాబంత్ గారు, భార్వ్ గారు, రవీబంద్ర గారు, బడుగు న్గారుజాన గారు, రాము గారు, శ్రీకాబంత్ గారు, భార్వ్ 
గారు  మరియు వీర మహళలు పాల్్న్నారు.గారు  మరియు వీర మహళలు పాల్్న్నారు.

షుగర్ ఫ్యూకటీర్ రైతులకు మదదుతుగా జనసైనికులు పాదయాత్రషుగర్ ఫ్యూకటీర్ రైతులకు మదదుతుగా జనసైనికులు పాదయాత్ర
శతఘ్నా న్్యస్: ఎనీసిఎస్ షుగర్ ఫా్యకటీర్ వద్ద శతఘ్నా న్్యస్: ఎనీసిఎస్ షుగర్ ఫా్యకటీర్ వద్ద 
రైతలు చేసుతుననా న్్యయ పోరాట నిరాహార దీక్ష రైతలు చేసుతుననా న్్యయ పోరాట నిరాహార దీక్ష 
10 వ రోజుకు చేరుకుననా సబందర్బంగా రైతులు కి 10 వ రోజుకు చేరుకుననా సబందర్బంగా రైతులు కి 
మద్దతు గా కురుపాబం నియోజకవర్ జనసైనికులు మద్దతు గా కురుపాబం నియోజకవర్ జనసైనికులు 
సీతానగరబం నుబంచి షుగర్ ఫా్యకటీర్ వరకు రైతులతో సీతానగరబం నుబంచి షుగర్ ఫా్యకటీర్ వరకు రైతులతో 
కలిసి పాదయాత్రగా వెళలో మద్దతు తెలిపారు. ఈ కలిసి పాదయాత్రగా వెళలో మద్దతు తెలిపారు. ఈ 
కార్యక్రమబంల్ కురుపాబం నియోజకవర్బంల్ గల కార్యక్రమబంల్ కురుపాబం నియోజకవర్బంల్ గల 
ఐదు మబండల్ల జనసైనికులు పాల్్న్నారు.ఐదు మబండల్ల జనసైనికులు పాల్్న్నారు.

సబంత కుట్బంబ సభ్్యడగా భావిబంచి క్రియాశీలక సభ్యత్వ ప్రక్రియ ఏరా్పట్ చేశారు. కరోన్ ల్బంటి కషటీకాలబంల్ క్రియాశీలక సభ్యతా్వనినా ప్రబంభిబంచినప్పడు ఊహబంచని 
ర్తిల్ స్పబందన లభిబంచిబంది. 96 నియోజకవరా్ల్లో లక్ష మబందికి పైగా జనసైనికులు సభ్యత్వబం తీసుకున్నారు. దీని దా్వరా ఎబంతో మబందిని ఆదుకోగలుగుతున్నాబం. కృష్ణా 
జిల్లోల్ 100 శాతబం గెలవాలిసిన నియోజకవర్బం అవనిగడడి. అబందు కోసబం అబంతా ప్రణాళకాబద్దబంగా పని చేదా్దబం” అన్నారు. శ్రీ బబండ్రెడడి రామకృషణా అధ్యక్షతన జరిగన ఈ 
కార్యక్రమబంల్ పార్టీ కార్యక్రమాల విభాగబం రాష్ట కనీ్వనర్ శ్రీ కళ్్యణబం శవశ్రీనివాస్, పార్టీ న్యకులు శ్రీ అమి్మశెటిటీ వాసు, శ్రీ బబండ రామకృషణా, శ్రీ కమతబం స్బంబశవరావు, 
శ్రీ బూరగడడి శ్రీకాబంత్, శ్రీ తాడశెటిటీ నర్ష్, శ్రీ మబండలి రాజేష్, శ్రీ మతితు వెబంకటేశ్వరరావు, శ్రీ వబంపగడల చౌదరి, శ్రీ యడలోపలిలో రామ్ సుధీర్, శ్రీ గాజుల శబంకరరావు, శ్రీ 
రాయపూడ వేణుగోపాల్, శ్రీ బాసు న్బంచారయ్య న్యుడు, శ్రీ న్కల లక్షష్మయ్య, పార్టీ జిల్లో కార్యవర్ సభ్్యలు, కార్యకరతులు పెద్ద సబంఖ్యల్ పాల్్న్నారు.
 
• శ్రీ మనోహర్ సమక్ంల్ పార్టీల్ చేరికలు
అవనిగడడి కార్యకరతుల సమావేశబంల్ భాగబంగా వైసీపీ మద్దతుతో విజయబం స్ధిబంచిన వారుడి సభ్్యడు శ్రీ పడమటి వీరబాబు, తెలుగుదేశబం పార్టీకి చెబందిన పలువురు 
న్యకులు అనుచరులతో కలసి జనసేన పార్టీల్ చేరారు. శ్రీ న్దబండలో మనోహర్ గారు వారికి పార్టీ కబండువా కపి్ప స్దరబంగా ఆహా్వనిబంచారు. అనబంతరబం మోపిదేవి 
మబండలబం మేళలోమరితులబంకకు చెబందిన తలిలోదబండ్రులను కోల్్పయిన చిన్నారులకు స్్థనిక జనసైనికులు సమకూరిచిన రూ. 50 వేల ఆరిధిక స్యానినా అబందచేశారు.
 
• మూడు కోతుల వంతెన వదదు శ్రమదానం
అబంతకు ముబందు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి శ్రమదాన స్ఫూరితుతో అవనిగడడి ప్రధాన రహదారిపై స్్థనిక ప్రసన్నాబంజనేయ స్్వమి ఆలయబం వద్ద ఉననా వబంతెన సమీపబంల్ శ్రీ 
న్దబండలో మనోహర్ గారు రహదారికి మరమ్మతు చేశారు. పార్టీ శ్రేణులతో కలసి కాబంక్రీట్ మిక్సి ను గుబంతల్లో వేసి పూడాచిరు.అవనిగడడి నియోజకవర్బంల్ క్రియాశీలక 
సభ్్యల సమావేశానికి వచిచిన శ్రీ మనోహర్ గారికి పార్టీ శ్రేణులు ఘనస్్వగతబం పలికాయి. పలిగడడి ఆకి్వడట్ నుబంచి వబందల సబంఖ్యల్ బైకులు, కారలోతో భార్ రా్యలీ 
నిర్వహబంచారు. అడుగడుగున్ ఆడపడుచులు హారతులు పటటీగా, జనసేన కార్యకరతులు, న్యకులు పూల వరషాబం కురిపిబంచారు.

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: 9391115789

విజయనగరబం జిల్లో సీతానగరబం మబండలబం లచచియ్యపేట షుగర్ ఫా్యకటీర్ చెరుకు 
రైతుల బకాయిలు చెలిలోబంచాలని జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యబంల్ రైతులను కలుపకొని 
సీతానగరబం నుబండ లచచియ్యపేట వరకు పాదయాత్ర చేపటటీడబం జరిగబంది, ఈ 
పాదయాత్రల్ జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రచార కార్యదరిశి శ్రీ బాబు పాల్రు గారు మరియు 
వివిధ మబండల్ల మరియు నియోజకవర్బం న్యకులు పాల్్న్నారు. సీతానగరబం 
మబండలబంల్ గల వివిధ గ్రామాల రైతులు పలబంల్ ఉననా మటిటీని ముడుపలుగా 
కటిటీ లచచియ్యపేట షుగర్ ఫా్యకటీర్ వద్ద ఉననా వెబంకటేశ్వర స్్వమి వారి ఆలయబంల్ 
ముడుపగా చెలిలోబంచారు, ఆలయబంల్ రైతులు మరియు జనసేన న్యకులు చెరుకు 
బకాయిలు చెలిలోబంచాలని అల్గే ఫా్యకటీర్ నడపే విదబంగా చూడాలని స్్వమి వారిని 
వేడుకున్నారు. అనబంతరబం షుగర్ ఫా్యకటీర్ ఆవరణబంల్ చెరుకు మొక్కలు న్టి నిరసన 
తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమబంల్ సీతానగరబం మబండలబం జనసేన న్యకులు మరియు 
పార్వతీపరబం నియోజకవర్బం, బొబి్లి, కురుపాబం నియోజకవరా్ల న్యకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్్న్నారు.

లచ్చయయూపేట: చఱకు రైతుల కోసం జనసేన పాదయాత్ర

ర్డులో మరమ్మతులు చేపటటీండి మహాప్రభో
శతఘ్నా న్్యస్: విజయనగరబం ప్రధాన కూడలైన జిల్లో కలకటీర్ట్ నుబంచి 
కామాక్షి నగర్ మీదుగా అయ్యననాపేట జబంక్షన్ వరకు రోడుడి అబంతా 
అసతువ్యసతుబంగా ఉబండటబంతో వెబంటనే రోడులో మరమ్మతులు చేపట్టీలని 
జిల్లో చిరబంజీవి యువత అధ్యక్షుడు, జనసేన పార్టీ సీనియర్ న్యకులు 
తా్యడ రామకృష్ణారావు(బాలు) ఆధ్వర్యబంల్ జిల్లో రోడులో& భవన్లశాఖ, 
కార్యనిరా్వహక ఇబంజనీర్ జి. వి. రమణ కు శనివారబం ఉదయబం 
వినతిపత్రానినా సమరి్పబంచారు. ఈసబందర్బంగా ఆయన మాట్లోడుతూ..
విజయనగరబం జిల్లో కలకటీర్ కారా్యలయబం నుబండ అయ్యననాపేట జబంక్షన్ 
కు వెళ్లో రహదారి మొతతుబం చాల్ దారుణబంగా మారిబందని, అట్వైపగా వెళ్లో 
వాహన చోదకులు అవస్థలు వరణాన్తీతమని, ఎనోనా ప్రమాదాలకు కేరాఫ్ 
అడ్రస్ గా ఈరహదారి దరశినబం ఇసుతుబందని.. జిల్లో కేబంద్రబంల్ అబందున్ 
కలకటీర్ కారా్యలయబం సమీప రహదారులను కూడా బాగు చేయకుబండా 
జిల్లో యబంత్రాబంగబం అశ్రదధి వహసుతున్నారని,అబందుమూలన ఈ సమస్యను 
తీసుకురావడబం కోసబం ఈ వినతి పత్రానినా సమరి్పసుతున్నామని తెలిపారు. 
అల్గే అదే దారిల్ కామాక్షి నగర్ ల్ ఉననా శ్రీ చైతన్య స్్కల్ వద్ద 
కనీసబం వేగ నియబంత్రణ కోసబం సీ్పడ్ బ్రేకర్సి వేయాలని అక్కడ విదా్యరు్థల 
తలిదబండ్రుల తరఫున మేము మీకు తెలియజేసుతున్నామని, స్్కల్ 
తెరిచే సమయబంల్ అల్గే స్్కల్ విడచాక విదా్యరు్థలతో అక్కడ ఉననా 
దారబంతా కాసతు గబందరగోళబంగా ఉబంట్బందని, ఆ దారిల్ వెళ్లో వాహన్లు 
వేగబంగా వెళలోడబం వలలో విదా్యరు్థలకు ప్రమాదబం వాటిలేలో అవకాశబంఉబందని, 
అబందుమూల్న స్్కల్ వద్ద మరియు అయ్యననాపేట జబంక్షన్ వద్ద సీ్పడ్ 
బ్రేకర్సి వేయాలని కోరుతున్నామని తెలిపారు. గత కొది్ద నెలలుగా జిల్లోల్ 
అనేక రహదారులు అసతువ్యసతుబంగా మారాయననా సబంగతి ప్రజలబందరి కీ 
విధితమేనని..
అనేకమారులో వినతిపత్రాలు ఇసుతున్నా సరైన స్పబందన ప్రభ్త్వబం నుబండ 
కరువైబందని వాపోయారు. ఇప్పటికైన్ ఈ రహదారులు మరమ్మతుతులు చేసి 
ప్రజల అసౌకరా్యనినా తీరాచిలని జనసేన తరఫున డమాబండ్ చేసుతున్నామని 
లేదబంటే రోడులో మరమ్మతులు చేపటేటీవరకు జనసేన పార్టీ పోరాడుతోబందని 
హెచచిరిబంచారు.ఈ కార్యక్రమబంల్ జనసేన పార్టీ ఝానీసి వీరమహళ, 
జనసేన రాష్ట చేనేత వికాస విభాగ కార్యదరిశి శ్రీమతి కాటబం అశ్వని, జనసేన 
పార్టీ యువ న్యకులు దాసరి యోగేష్, బూర్లో వాసు,రవిరాజ్ చౌదరి, 
ల్వుడ నిరబంజన్ కుమార్, ల్పిబంటి కళ్్యణ్,బూర వాసు పాల్్న్నారు.

తిరుపతి రూరల్ నియోజకవర్గంల్ పాతకాలువ పంచాయతీల్, పేరూరు గ్రామంల్ మొనని 
రాత్రి జరిగిన దాడి అందరికీ తెల్సినదే…
దీని మీద సపిందించి జనసేన పార్టీ నాయకులు దాడులకు గురైన వారికి అండగా నిల్చారు….

శతఘ్నా న్్యస్: వరదనీరు విపర్తబంగా వసుతుననా సబందర్బంల్ ఈ మబంత్రులు, 
ఎమ్్మలే్యలు వాళలో స్వల్భబం కోసబం పేరూరు నుబంచి తుమ్మలగుబంట, అవిల్ల చెరువులకు 
మలిలోబంచవలసినట్వబంటి నీళలోను మొననా రాత్రి ఎవరికి తెలియకుబండా స్్థనిక ప్రజలఅబందరూ 
నిద్రపోతుననా సమయబంల్ అరధిరాత్రి కటటీను తెబంచేసి ఆ నీరు ను పాతకాలువ, గొలలోపలిలో 
రామాజిపలిలో మీదుగా దారి మళళుబంచడబం జరిగనది, దీబంతో ఆ గ్రామాల ప్రజలల్ 
నిర్వహసుతుననా వారి ఇళలోల్కి, పల్లల్కి నీరు రావడబం కరెబంట్ పోవడబం చాల్ ఇబ్బందికర 
వాతావరణబం నెలకొబంది అక్కడ చాల్ నషటీబం జరిగబంది దానిమీద ప్రశనాబంచడబంతో ఆ 
ఊరోలో వాళళు మీద స్్థనిక ఎమ్్మలే్య, ఎమ్్మలే్య కుమారుడు అక్కడకు చేరుకొని పోలీసులతో 
డఎసీ్ప గారితో వాళళు పై దాడ చేయిబంచడబం వారిని న్న్ బూతులు తిటటీడబం జరిగనది 
ఈ దాడల్ సరిత అనే మహళ మీద ల్ఠీ చారిజా చేయడబంతో ఆమ్ తీవ్ర గాయాలకు 
గురిఅయి్య ఆసుపత్రిల్చేరి ఈరోజు డశాచిర్జా అవ్వడబం జరిగబంది, ఆమ్ను జనసేన పార్టీ 
న్యకులు చితూతురు జిల్లో అధ్యక్షులు డాకటీర్ హరిప్రస్ద్ గారు, తిరుపతి ఇబంచార్జా కిరణ్ 
రాయల్ గారు, మరియు పటటీణ న్యకులు ముఖ్య న్యకులబందరూ కూడా అక్కడకి 
చేరుకొని అక్కడ నివసిసుతుననా బాధితులకు మీకు జనసేన పార్టీ అబండగా ఉబంట్బంది అని 
భరోస్నిచిచి అక్కడ నుబండ ఎక్కడైతే ఈ యొక్క నీరును వదలడబం జరిగబందో ఆ యొక్క 
స్థల్లను, ఇళలోను పరిశీలిబంచి వారికి అనినా విధాల్ ఆదుకుబంట్మని హామీ ఇచిచి దీనిమీద 
అవసరమైతే ఎబంతవరకైన్ పోరాడతామని చబంద్రగరి స్్థనిక ఎమ్్మలే్య చేవి రెడడి గారి మీద 
న్్యయపరబంగా, చటటీపరమైన తీసుకోవాలిసిబందిగా జనసేన పార్టీ తరపన డమాబండ్ చేస్తు 
ఇదేవిధబంగా రానుననా రోజుల్లో కూడా ఇబ్బంది పెటటీడానికి ఎనోనా రకాలుగా చెవిరెడడి భాస్కర్ 
రెడడి ప్రయతినాసుతున్నాడని అనేకులు తెలియజేయడబం జరిగబంది, కాబటిటీ వెబంటనే అక్కడ ఉననా 
నీరుని తుమ్మలగుబంట అవిల్ల చెరువు వైప మళలోబంచాలి కానీ ఎబందుకు మళళుబంచడబం లేదు 
అబంటే అక్కడ వాళళు సబంత గ్బండ్ సబంత స్థల్లల్ కి నీరు చేరుకుబంట్బందనే ఆల్చనతో 
ఈ యొక్క నిరణాయబం తీసుకోవడబం ఎబంతో బాధాకరబం, వెబంటనే ఆ యొక్క చెరువుల్ నుబంచి 
నీళలోను కూడా తుమ్మలగుబంట వైప తరలిబంచాలిసిగా ప్రజల తరఫున జనసేన న్యకులు ఈ 
ప్రభ్తా్వనినా కోరడబం జరిగబంది, అదేవిధబంగా కలకటీర్ గారి దృష్టీకి కూడా తీసుకు వెళతామని 
ప్రజలకు హామీ ఇస్తు, అవసరమైతే ఈ సమస్య పైన ఎట్వబంటి పోరాట్నికైన్ జనసేన 
ఉద్యమిస్తుమని ప్రజలకు భరోస్ కలి్పబంచడబం జరిగబంది.

తిరుపతి దాడికి గురైన మహిళలకు జనసేన భర్సా

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


బాపటలో-భార్ వరాషాలకు నషటీపోయన 
రైతులను కల్సిన జనసేన పార్టీ

శతఘ్నా న్్యస్: జనసేనన్ని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు 
గుబంటూరు జిల్లో, బాపటలో నియోజకవర్బం ల్ ఇటీవల కురిసిన భార్ వరాషాల 
కారణబంగా దబ్తిననా పబంటలను పల్లను పరిశీలిబంచి నషటీపోయిన 
రైతులను పరామరిశిబంచిన జనసేన పార్టీ గుబంటూరు జిల్లో అధ్యక్షులు 
గాద వెబంకటేశ్వరులో గారు. ఈ సబందర్బంగా గాద వెబంకటేశ్వరులో గారు 
మాట్లోడుతూ రైతు కషటీపడ పబండబంచిన పబంట ప్రకృతి వైపర్తా్యల వలలో 
నషటీపోతుబంటే ఈ ప్రభ్త్వము పటిటీబంచుకోవడబంలేదని, ఇబంతవరకు 
ప్రభ్త్వ అధికారులు గాని, ప్రజా ప్రతినిధులు గాని పబంటపల్లను 
పరిశీలిబంచడబం గానీ, నషటీపోయిన రైతులను ఓదారచిడబం గానీ, వారికి 
తగన సహాయబం అబందిబంచడబం గాని జరగలేదని, ఈ ప్రభ్తా్వనికి పబిలోసిటీ 
మీద ఉననా శ్రదధి రైతుల మీద లేదని, రైతు భరోస్ కేబంద్రాలు పేరుకే కానీ 
అవి ఏ విధబంగాన్ రైతులకు ఉపయోగకరబంగా లేవని, ముఖ్యమబంత్రి 
వైయస్ జగన్ రెడడి గారు వ్యవస్య రబంగానినా ఆదుకుబంట్బం ల్ పూరితుగా 
విఫలమయా్యరని పేర్్కన్నారు. ఇప్పటికైన్ ఈ ప్రభ్త్వబం కళ్ళు తెరిచి 
జరిగన పబంట నష్టీనికి అబంచన్వేసి ఎకరానికి 30 వేల రూపాయలు నషటీ 
పరిహారబం చెలిలోబంచి, రైతులను ఆదుకోవాలని, తడసిన ధాన్్యనినా న్ణ్యత తో 
సబంబబంధబం లేకుబండా మద్దతు ధరకే కొనుగోలు కేబంద్రాల దా్వరా కొనుగోలు 
చేయాలని డమాబండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమబంల్ జనసేన పార్టీ గుబంటూరు 
జిల్లో సబంయుకతు కార్యదరిశి న్మన వెబంకట శవన్నారాయణ, జిల్లో 
కార్యదరిశి నక్కల వబంశీకృషణా, గుబంటూరు పటటీణ న్యకులు బాలు శఖా, 
కొబండూరు కిషోర్, సుర్బంద్ర, బాపటలో జనసేన పార్టీ న్యకులు ఇమ్మడశెటిటీ 
మురళ కృషణా, గొగన ఆదిశేషు,ఆరమలలో సుజిత్, కొట్ర మణికబంఠ, బడ 
అబంకమ్మరావు, కరలోపాలబం మబండలబం జనసేన పార్టీ న్యకులు మడస్ని 
బాల్జీ,S.రాబంబాబు, T.సిబంగారావు,M. శ్రీనివాస రావు, I. శ్రీనివాస 
రావు, I. చౌదరి,G. వెబంకట రామారావు, తాబండ్ర రాధాకృషణా మరియు 
రైతులు & జనసైనికులు పాల్్న్నారు.

ఆదివారం, 28 నవంబర్ 2021

శతఘ్నా న్్యస్: అమల్పరబం నియోజకవర్బంల్ ఈ నెల 29,30 వ తేదీలల్ పర్యటిబంచనుననా 
జనసేనపార్టీ పలిటికల్ అపె్ఫూర్సి కమిటీ చైర్మన్ గౌ౹౹శ్రీ౹౹ న్దబండలో మనోహర్ గారి పర్యటన కై 
అమల్పరబం నియోజకవర్ ఇబంచార్జా శెటిటీబతుతుల రాజబాబు గారి ఆధ్వర్యబంల్ నియోజకవర్ 
కార్యకరతులు సమావేశబం నిర్వహబంచబడబంది ఈ సబందర్బంగా రాజబాబు గారు మాట్లోడుతూ 
29వ తేదీ ఉదయబం 9 గబంటలకు అన్తవరబం నుబండ ప్రబంభమై ఉప్పలగుపతుబం మబండలబం 
భీమనపలిలో, బట్టీపాలబం,స్దా పాలబం మీదుగా సమనస ల్ ఇటీవల భార్ వరాషాలకు 
దబ్తిననా వరి పబంటలను పరిశీలిబంచి తదుపరి ఎర్రవబంతెన, అమల్పరబం హైస్్కల్ 
సెబంటర్ మీదుగా ఇబందుపలిలో ల్ని A1 కనె్వనషాన్ కళ్్యణమబండపబం నబందు జనసేనపార్టీ ల్ 
పలువురి చేరికలు కార్యకరతుల సమావేశబం జరుగును. తదుపరి స్యబంత్రబం 6గబంటలకు 
హోటల్ స్మ్రాట్ నబందు కార్యకరతులకు అబందుబాట్ల్ ఉబందురు.ఈ అవకాశానినా ప్రతీ 
జనసేన న్యకులు, మబండల అధ్యక్షులు,కనిసిలరులో,ఎబంపీటీసీలు, సర్పబంచ్ లు,ఉప సర్పబంచ్ 
లు,జనసైనికులు, వీరమహళలు సది్వనియోగపరుచుకోని ఈ కార్యక్రమానినా విజయవబంతబం 
చేయాలని రాజబాబు గారు పిలుపనిచాచిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

నాదండలో మనోహర్ గారి పరయూటన కై అమలాప్రం నియోజకవర్గ 
ఇంచార్జ్ శెటిటీబతుతుల రాజబాబు గారి ఆధ్రయూంల్ సమావేశం

వరదల వలలో నషటీ పోయన రాయలసీమ కు వరదల వలలో నషటీ పోయన రాయలసీమ కు 
పశ్్చమగోదావరి జిలాలో జనసేన నిత్యూవసరాలు పంప్ణీపశ్్చమగోదావరి జిలాలో జనసేన నిత్యూవసరాలు పంప్ణీ

శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పిలుపమేరకు రాయలసీమ శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పిలుపమేరకు రాయలసీమ 
జిల్లోల్ ఇటీవల కురిసిన భార్ వరాషాల వలన నషటీపోయిన కుట్బంబాలకు పశచిమ గోదావరి జిల్లోల్ ఇటీవల కురిసిన భార్ వరాషాల వలన నషటీపోయిన కుట్బంబాలకు పశచిమ గోదావరి 
జిల్లో జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు కొటికలపూడ గోవిబంద రాజు ఆధ్వర్యబంల్ నితా్యవసర వసుతువుల జిల్లో జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు కొటికలపూడ గోవిబంద రాజు ఆధ్వర్యబంల్ నితా్యవసర వసుతువుల 
పబంపిణీ కార్యక్రమబం చేపటటీడబం జరిగబంది దీని నిమితతుబం తణుకు జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ పబంపిణీ కార్యక్రమబం చేపటటీడబం జరిగబంది దీని నిమితతుబం తణుకు జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ 
ఇబంచార్జా శ్రీ వీడ వాడ రామచబంద్ర రావు వరద బాధితుల సహాయార్థబం100000 (లక్ష ఇబంచార్జా శ్రీ వీడ వాడ రామచబంద్ర రావు వరద బాధితుల సహాయార్థబం100000 (లక్ష 
రూపాయలు) ఆరి్థక స్యబం జిల్లో అధ్యక్షులు వారికి అబందజేసిన్రు . ఈ కార్యక్రమబంల్ రూపాయలు) ఆరి్థక స్యబం జిల్లో అధ్యక్షులు వారికి అబందజేసిన్రు . ఈ కార్యక్రమబంల్ 
తణుకు టౌన్ అధ్యక్షుడు కొమిరెడడి శ్రీను ,తణుకు మబండలబం అధ్యక్షులు చికా్కల వేణు, తణుకు టౌన్ అధ్యక్షుడు కొమిరెడడి శ్రీను ,తణుకు మబండలబం అధ్యక్షులు చికా్కల వేణు, 
ఇరగవరబం మబండలబం అధ్యక్షులు ఆకేటి కాశీ, అతితులి మబండలబం అధ్యక్షులు దాసబం ప్రస్ద్, ఇరగవరబం మబండలబం అధ్యక్షులు ఆకేటి కాశీ, అతితులి మబండలబం అధ్యక్షులు దాసబం ప్రస్ద్, 
తణుకు టౌన్ ప్రధాన కార్యదరిశి పబంతబం న్న్జీ, ఈ కార్యక్రమబంల్ పాల్్నడబం జరిగబంది.తణుకు టౌన్ ప్రధాన కార్యదరిశి పబంతబం న్న్జీ, ఈ కార్యక్రమబంల్ పాల్్నడబం జరిగబంది.

నాదండలో మనోహర్ సమక్ంల్ చేరికలు...
హాజరైన జిలాలో నాయకులు

శతఘ్నా న్్యస్: తూరు్ప గోదావరి రాజమహబంద్రవరబం:-* జనసేనపార్టీ 
రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దబండలో మనోహర్ గారితో భేటి 
అయిన అమల్పరబం మాజీ మునిసిపల్ ఛైర్మన్ యాళళు న్గ సతీష్ గారు. 
జిల్లో పర్యటనల్ భాగబంగా అమల్పరబంల్ ఈనెల 29న మనోహర్ 
గారి చేతుల మీదుగా, జిల్లో అధ్యక్షులు కబందుల దుర్్ష్ గారి సమక్షబంల్ 
జనసేన పార్టీల్  చేరనుననా  “యాళళుసతీష్ గారు”.మనోహర్ గారిని 
కలిసిన వారిల్ కొతతుపేట ఇబంఛారిజా బబండారు శ్రీనివాస్ గారు, నల్లో శ్రీధర్ 
గారు, లిబంగోలు పబండు గారు,కబంచిపలిలో అబు్లు గారు, కోటేశ్వరరావు 
గారు, వాకపలిలో శ్రీను గారు,వాకపలిలో వెబంకటేశ్వరరావు గారు,తదితరులు 
పాల్్న్నారు.

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

శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన్ని పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆదేశాలతో జనసైనికులు అసతువ్యసతుబంగా శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన్ని పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆదేశాలతో జనసైనికులు అసతువ్యసతుబంగా 
ఉననా రోడుడిను మరమ్మతులు చేశారు . గబంగాధర నెల్లోరు నియోజకవర్బం వెదురుకుప్పబం ఉననా రోడుడిను మరమ్మతులు చేశారు . గబంగాధర నెల్లోరు నియోజకవర్బం వెదురుకుప్పబం 
– చబంద్రగరి రహదారి మార్బంల్ నేమాలగుబంట సమీపముల్ ఉననా రోడుడి ను తమ సబంత – చబంద్రగరి రహదారి మార్బంల్ నేమాలగుబంట సమీపముల్ ఉననా రోడుడి ను తమ సబంత 
ఖరుచిలతో రాకపోకలకు ఇబ్బంది కలగకుబండా ఉబండాలని మరమ్మతులు చేశారు జనసేన ఖరుచిలతో రాకపోకలకు ఇబ్బంది కలగకుబండా ఉబండాలని మరమ్మతులు చేశారు జనసేన 
న్యకులు. ఈ కార్యక్రమబంల్ వెబంకటేష్, ముని, సతీష్, కేశవ, మధు, పరుషోతతుబం, న్యకులు. ఈ కార్యక్రమబంల్ వెబంకటేష్, ముని, సతీష్, కేశవ, మధు, పరుషోతతుబం, 
మోహన్, మరియు జనసైనికులు పాల్్న్నారు.మోహన్, మరియు జనసైనికులు పాల్్న్నారు.

జీవీఎంసీ జనసేన ఫ్లోర్ లీడర్ గా శ్రీమతి వసంత లక్ష్మిజీవీఎంసీ జనసేన ఫ్లోర్ లీడర్ గా శ్రీమతి వసంత లక్ష్మి
జీవీఎంసీల్ జనసేన ఫ్లోర్ లీడర్ గా శ్రీమతి వసంత లక్ష్మిజీవీఎంసీల్ జనసేన ఫ్లోర్ లీడర్ గా శ్రీమతి వసంత లక్ష్మి
డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ గా శ్రీ దల్లో గోవంద రెడిడిడిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ గా శ్రీ దల్లో గోవంద రెడిడి
శతఘ్నా న్్యస్: విశాఖపటనాబం మహానగర పాలక సబంస్థ (జీవీఎబంసీ) కనిసిల్ ల్ జనసేన శతఘ్నా న్్యస్: విశాఖపటనాబం మహానగర పాలక సబంస్థ (జీవీఎబంసీ) కనిసిల్ ల్ జనసేన 
ఫ్లోర్ లీడర్ గా శ్రీమతి భీశెటిటీ వసబంతలక్ష్మి, డపూ్యటీ ఫ్లోర్ లీడర్ గా శ్రీ దలిలో గోవిబంద రెడడిలను ఫ్లోర్ లీడర్ గా శ్రీమతి భీశెటిటీ వసబంతలక్ష్మి, డపూ్యటీ ఫ్లోర్ లీడర్ గా శ్రీ దలిలో గోవిబంద రెడడిలను 
పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు నియమిబంచారు. మునిసిపల్ కార్్పర్షనలో కనిసిల్ ల్ పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు నియమిబంచారు. మునిసిపల్ కార్్పర్షనలో కనిసిల్ ల్ 
జనసేన పార్టీ నుబంచి నియామకబం జరుగుతుననా తొలి పదవులు ఇవి. జనసేన పార్టీల్ వీర జనసేన పార్టీ నుబంచి నియామకబం జరుగుతుననా తొలి పదవులు ఇవి. జనసేన పార్టీల్ వీర 
మహళలకు పార్టీ అధ్యక్షులు ఎనలేని ప్ధాన్్యనినా ఇసుతుననా సబంగతి విదితమే. పార్టీ కమిటీలల్ మహళలకు పార్టీ అధ్యక్షులు ఎనలేని ప్ధాన్్యనినా ఇసుతుననా సబంగతి విదితమే. పార్టీ కమిటీలల్ 
కూడా వారికి సముచిత స్్థన్నినా కలి్పసుతున్నారు. 33 శాతబం పదవులల్ వీర మహళలను కూడా వారికి సముచిత స్్థన్నినా కలి్పసుతున్నారు. 33 శాతబం పదవులల్ వీర మహళలను 
నియమిబంచాలని కూడా నిర్్దశబంచారు. మహళ్ స్ధికారతను గౌరవిస్తు పోరాటపటిమ నియమిబంచాలని కూడా నిర్్దశబంచారు. మహళ్ స్ధికారతను గౌరవిస్తు పోరాటపటిమ 
కలిగన వీర మహళ శ్రీమతి వసబంత లక్షిని జనసేన ఫ్లోర్ లీడర్ గా ఎబంపిక చేశారు. జనసేన కలిగన వీర మహళ శ్రీమతి వసబంత లక్షిని జనసేన ఫ్లోర్ లీడర్ గా ఎబంపిక చేశారు. జనసేన 
పార్టీపై గబంగపత్రులు అవిభాజ్యమైన ప్రేమానురాగాలను చూపతుబంట్రు. గబంగవరబంల్ పార్టీపై గబంగపత్రులు అవిభాజ్యమైన ప్రేమానురాగాలను చూపతుబంట్రు. గబంగవరబంల్ 
గబంగపత్రులు అధికబంగా.. ఒక రకబంగా చెపా్పలబంటే ఆ ప్బంతమబంతా మతసి్యకారులే గబంగపత్రులు అధికబంగా.. ఒక రకబంగా చెపా్పలబంటే ఆ ప్బంతమబంతా మతసి్యకారులే 
నివసిసుతుబంట్రు. కార్్పర్షన్ ఎనినాకలల్ వారు జనసేన అభ్యరి్థని గెలిపిబంచుకున్నారు. నివసిసుతుబంట్రు. కార్్పర్షన్ ఎనినాకలల్ వారు జనసేన అభ్యరి్థని గెలిపిబంచుకున్నారు. 
అబందుకు కృతజ్ఞతాపూర్వకబంగా గబంగవరబం డవిజన్ నుబంచి ఎనినాకైన శ్రీ దలిలో గోవిబంద అబందుకు కృతజ్ఞతాపూర్వకబంగా గబంగవరబం డవిజన్ నుబంచి ఎనినాకైన శ్రీ దలిలో గోవిబంద 
రెడడిని డపూ్యటీ ఫ్లోర్ లీడర్ గా ఎబంపిక చేశారు. మతసి్యకారుల పటలో తనకుననా అభిమాన్నినా రెడడిని డపూ్యటీ ఫ్లోర్ లీడర్ గా ఎబంపిక చేశారు. మతసి్యకారుల పటలో తనకుననా అభిమాన్నినా 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ప్రకటిబంచారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్్కరానికి అకుబంఠిత దీక్షతో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ప్రకటిబంచారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్్కరానికి అకుబంఠిత దీక్షతో 
శ్రీమతి వసబంత లక్ష్మి, శ్రీ గోవిబందరెడడి కృష్ చేస్తురని విశాఖ నగర వాసులకు తెలియచేస్తు శ్రీమతి వసబంత లక్ష్మి, శ్రీ గోవిబందరెడడి కృష్ చేస్తురని విశాఖ నగర వాసులకు తెలియచేస్తు 
వారిరువురికీ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు శుభాశీసుసిలు అబందచేశారు.వారిరువురికీ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు శుభాశీసుసిలు అబందచేశారు.

రెండు గంటల్లో బోరు బాగు చేయంచిన రెండు గంటల్లో బోరు బాగు చేయంచిన 
జనసేన కార్పిరేటర్ శ్రీ గోవంద్ రెడిడిజనసేన కార్పిరేటర్ శ్రీ గోవంద్ రెడిడి

శతఘ్నా న్్యస్: సమస్య దృష్టీకి రావడమే ఆలస్యబం….తక్షణబం స్పబందిబంచడబం ఆయన శతఘ్నా న్్యస్: సమస్య దృష్టీకి రావడమే ఆలస్యబం….తక్షణబం స్పబందిబంచడబం ఆయన 
గుణబం….బాధ్యత తీసుకొని పరిష్కరిబంచడబం ఆయన నైజబం. విశాఖ నగర పాలక సబంస్థ గుణబం….బాధ్యత తీసుకొని పరిష్కరిబంచడబం ఆయన నైజబం. విశాఖ నగర పాలక సబంస్థ 
64వ వారుడి కార్్పర్టర్ గా జనసేన పార్టీ తరఫున ఎనినాకైన శ్రీ దలిలో గోవిబంద్ రెడడి నిత్యబం 64వ వారుడి కార్్పర్టర్ గా జనసేన పార్టీ తరఫున ఎనినాకైన శ్రీ దలిలో గోవిబంద్ రెడడి నిత్యబం 
ప్రజా సేవల్ లీనమై ఉబంట్రు. తాజాగా గబంగవరబం గ్రామబం దార వీధి వారు మబంచినీటి ప్రజా సేవల్ లీనమై ఉబంట్రు. తాజాగా గబంగవరబం గ్రామబం దార వీధి వారు మబంచినీటి 
బోరు చెడపోయి చాల్ ఇబ్బందులు పడాడిరు. ఎవరికి చెపి్పన్ సమస్య పరిష్్కరబం బోరు చెడపోయి చాల్ ఇబ్బందులు పడాడిరు. ఎవరికి చెపి్పన్ సమస్య పరిష్్కరబం 
కాలేదు. చివరకు కార్్పర్టర్ ని కలిశారు. వెబంటనే శ్రీ గోవిబంద్ రెడడి జీవీఎబంసీ వారితో కాలేదు. చివరకు కార్్పర్టర్ ని కలిశారు. వెబంటనే శ్రీ గోవిబంద్ రెడడి జీవీఎబంసీ వారితో 
మాట్లోడారు. బోరుకు కావాలిసిన కొతతు పైపలు, స్మాగ్రి తెపి్పబంచారు. రెబండు గబంటల్లో మాట్లోడారు. బోరుకు కావాలిసిన కొతతు పైపలు, స్మాగ్రి తెపి్పబంచారు. రెబండు గబంటల్లో 
బోరు బాగు చేయిబంచి తాగునీటి కషటీబం తొలగబంచారు. అక్కడ ప్రజల మననానలు బోరు బాగు చేయిబంచి తాగునీటి కషటీబం తొలగబంచారు. అక్కడ ప్రజల మననానలు 
పబందారు. జాల్రి పలిలోపాలబంల్ వీధిదీపాలు వెలగడబం లేదనే విషయబం తెలిసిన వెబంటనే పబందారు. జాల్రి పలిలోపాలబంల్ వీధిదీపాలు వెలగడబం లేదనే విషయబం తెలిసిన వెబంటనే 
అక్కడకు వెళలో రిపేరులో మొదలు పెటిటీబంచారు. ఆయన వెబంట జనసేన న్యకులు సి.హెచ్. అక్కడకు వెళలో రిపేరులో మొదలు పెటిటీబంచారు. ఆయన వెబంట జనసేన న్యకులు సి.హెచ్. 
ముసలయ్య, వై.న్కరాజు, మ్గా న్కరాజు, జానీ, సిబంగపూర్, దానయ్య, రాజు, ముసలయ్య, వై.న్కరాజు, మ్గా న్కరాజు, జానీ, సిబంగపూర్, దానయ్య, రాజు, 
గణేశ్, కోదబండరావు తదితరులు ఉన్నారు.గణేశ్, కోదబండరావు తదితరులు ఉన్నారు.

రెండు గ్రామాలకు ఒకరే టీచర్రెండు గ్రామాలకు ఒకరే టీచర్
శతఘ్నా న్్యస్: శ్రీకాకుళబం జిల్లో ఆముదాలవలస నియోజకవర్బం తోటవాడ శతఘ్నా న్్యస్: శ్రీకాకుళబం జిల్లో ఆముదాలవలస నియోజకవర్బం తోటవాడ 
పబంచాయతీ కుమ్మవలస గ్రామ ప్థమిక పాఠశాలల్ టీచర్ లేక పిలలోల చదువులు పబంచాయతీ కుమ్మవలస గ్రామ ప్థమిక పాఠశాలల్ టీచర్ లేక పిలలోల చదువులు 
కుబంట్పడుతున్నాయని జనసేన పార్టీ న్యకులు కోరుకొబండ మలేలోశ్వరరావు ఆబందోళన కుబంట్పడుతున్నాయని జనసేన పార్టీ న్యకులు కోరుకొబండ మలేలోశ్వరరావు ఆబందోళన 
వ్యకతుబం చేశారు. నెల రోజుల క్రితబం ఈ స్్కలు టీచర్ బదిలీ అయా్యరు. అప్పటి నుబంచి వ్యకతుబం చేశారు. నెల రోజుల క్రితబం ఈ స్్కలు టీచర్ బదిలీ అయా్యరు. అప్పటి నుబంచి 
ఇదే పరిసి్థతి. పక్క గ్రామ టీచర్ కు అదనప బాధ్యతలు అప్పగబంచారు. అబంటే రెబండు ఇదే పరిసి్థతి. పక్క గ్రామ టీచర్ కు అదనప బాధ్యతలు అప్పగబంచారు. అబంటే రెబండు 
స్్కళలోకి ఒకే టీచర్ అననామాట. ఈ పరిసి్థతిని వెబంటనే సరిదిదా్దలని మలేలోశ్వరరావు స్్కళలోకి ఒకే టీచర్ అననామాట. ఈ పరిసి్థతిని వెబంటనే సరిదిదా్దలని మలేలోశ్వరరావు 
డమాబండ్ చేశారు.డమాబండ్ చేశారు.

చంద్రగిరి రహదారి మార్గంల్ ర్డులో 
మరమ్మతులు చేసిన జనసైనికులు

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

