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ఏపీలో సినిమా టికెట్ ధరలపై నిర్మాతలకు 
ఊరట కలిగించింది ఏపీ హైకోర్ట్. సినిమా 
టికెట్లపై ఏపీ ప్రభుత్వ జీ.వో నిం.  35ను 
కొట్ట్సిింది హైకోర్ట్. ఈమేరకు టికెట్ ధరలను 
పించుకునే వెసులుబాటు కలి్పించింది హైకోర్ట్.
గతింలో టికెట్ రేట్లను తగగిస్తూ జీవో జారీచేసిింది 
ఏపీ ప్రభుత్విం. పాత రేటు్ల వర్తూస్తూయని తెలిపిన 
కోర్ట్,  ప్రభుత్వ వైఖర్ త్వరలో వెల్లడి కానుింది. 
ర్పబ్్లక్’ సినిమా ఈవెింట్ లో పవన్ కళ్యాణ్ 
ఏపీలో టికెట్ రేట్స్ ఇష్యా గుర్ించ ప్రస్తూవించన 
సింగతి తెలిసిిందే. ఏపీ ప్రభుత్వింతో పాటు 
ఇిండస్ట్రీ పద్దల తీర్ని కూడా ప్రశ్నించార్ పవన్. 
ఈ వషయిం అప్పట్్ల హాట్ టాపిక్ అయింది. 
పవన్ చేసిన కామింట్స్ కి తమకు ఎలింటి 
సింబింధిం లేదింటూ ఇిండస్ట్రీ పద్దలింతా వెళ్్ల 
ఏపీ మింత్రుల చుటూట్ తిర్గార్. అయనప్పటికీ.. 
టికెట్ రేట్స్ వషయింలో ఇిండస్ట్రీకి అనుకూలింగా 
ఏపీ ప్రభుత్విం నిర్ణయిం తీసుకోలేదు. ప్రభుత్విం 
డిసైడ్ చేసే రేట్లకే టికెట్లను అమామాలని.. అది 
కూడా ప్రభుత్విం ఆన్ లైన్ టికెటిింగ్ వయావస్థలోనే 

టికెట్స్ బుక్ చేయాలిస్ ఉింటుిందని జీవో జారీ చేసిింది. ఇప్పటికీ ఈ వషయింపై అప్్పడప్్పడు దర్శకనిర్మాతలు, హీరోలు మాటా్లడుతూనే ఉన్్నర్. 
తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ మరోస్ర్ ఈ ఇష్యాని రైజ్ చేశార్. వశాఖ స్టట్ల్ పా్లింట్ ప్రైవేటీకరణ వయాతిరేకింగా ఉకుకు కార్మాకులు చేపటిట్న పోర్టానికి 
మద్దతుగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ దీక్షకు దిగార్. ఆదివారిం మింగళగర్లోని జనసేన పారీట్ ప్రధాన కార్యాలయింలో పవన్ దీక్ష చేపటాట్ర్. 
ఇదే సమయింలో ఆయన సినిమా టికెటు్ల, థియేటర్ల వయావహార్నికి సింబింధిించ ఏపీ ప్రభుత్వింపై సించలన వాయాఖయాలు చేశార్.  సినిమాలు ఆపేసి ఆ 
ఆర్్థక మూలలి్న కొడితే భయపడతాను అనుకున్్నర్. అింత పింతానికి వసేతూ ఆింధ్రప్రదేశ్ లో ఉచతింగా సినిమాలు వేసి చూపిస్తూిం. ఆర్ధిక మూలల 
మీద కొటిట్నింత మాత్రాన భయపడతామా? సినిమా టికెకుట్ల అమమాకింలో పారదర్శకత లేదింటున్్నర్. మీ పర్పాలనలో పారదర్శకత ఉిందా? ఉింట్ 
కోర్ట్ల చుటూట్ ఎిందుకు తిర్గుతార్? ఆ మాట అింట్ బూతులు తిట్ట్స్తూర్. మీర్ అమేమా మిందుకు పారదర్శకత ఉిందా? అింతా కాయాష్ అిండ్ 
కాయారీ. ఏడాదిలో రూ. 40 వేల కోట్ల సింపాదన అింట. మన డబుబులు తీసుకుని మన ఆరోగాయాలు పాడు చేసి మళ్్ల మనకే అమ్మాతున్్నర్. రూ. 700 
పటిట్ మిందుకొని రూ. 5తో సినిమాకు వెళ్తే సింతోషమా? ఆింధ్రప్రదేశ్ లో వైస్టపీ ప్రభుత్విం వచచిన న్టి నుించ కనీసిం ఒకకు ప్రాజెకుట్కు అయన్ 
శలఫలకిం వేశార్? 500 మింది సలహాదార్లు ఉన్్నర్. ఏమి ప్రయోజనిం. స్టట్ల్ పా్లింట్ ని ఎల ఆపాలో తెలియదు అని ఘాటు వాయాఖయాలు 
చేయటిం వదితమే. ఈ వాయాఖయాలకు పరయావస్నింగా  ర్ష్టింలో ఉన్న సినిమా హాల్ టికెటు్ల థరలు పైన జారీచేసిన జీఓ నింబర్.35ను ర్ష్ట హైకోర్ట్ 
అడ్ింగా కోటిట్వేయటిం జర్గింది. ఇని్నస్ర్్ల ర్ష్ట హైకోర్ట్ మొటిట్కాయలు వేయటిం, మన ర్ష్ట మ్ఖయా మింత్రి జగన్ రెడి్ కి పూర్తూగా అవమానిం, 
న్యాయ పర్జాఞానిం శూనయాతకు నిలువుటద్దిం. అయనకు తన శాఖ పైన ఏమాత్ిం పటుట్లేదనే వషయిం పలుస్ర్్ల సుస్పషట్ిం అయింది. హై కోర్ట్ తీర్్ప 
పై సదర్ సింబింధిం లేని ప్రమ్ఖులు తమ తెలుగు బాషా బూతు ప్ర్ణిం తో స్పిందిించాలిస్ ఉింది.

జనసేనాని చెప్పిందే ... నేడు హై కోర్ట్ చెప్పింది

సీపీఎస్ రద్దు చేస్తామని ఉద్యూగుల్ని పచ్చిగా సీపీఎస్ రద్దు చేస్తామని ఉద్యూగుల్ని పచ్చిగా 
మోసగంచారు.!మోసగంచారు.!

శతఘ్్న న్యాస్: మ్ఖయామింత్రి శ్రీ జగన్ రెడి్ టెకి్నకల్ గా 
మడమ తిపి్ప స్టపీఎస్ రదు్ద వషయింలో ప్రభుత్వ ఉద్యాగులను 
నిలువున్ మ్ించార్.! అధికారింలోకి వచచిన వారిం రోజులో్లనే 
కాింట్రిబూయాటరీ పన్షన్ స్టకుమ్(స్టపీఎస్) రదు్ద చేస్తూమని 
పాదయాత్లో హామీలు గుపి్పించ, మేనిఫెస్ట్లో చెపి్ప ప్రభుత్వ 
ఉద్యాగులను మ్ఖయామింత్రి శ్రీ జగన్ రెడి్ పచచిగా మోసిం 
చేశార్. కేవలిం ఉద్యాగుల ఓటు్ల, మద్దతు కోసమే అబదాధిలు 
చెపా్పర్. ఇప్్పడు ‘మాకు స్ింకేతికపరమైన అింశాలు 
తెలియక హామీ ఇచాచిిం’ అనడిం శ్రీ జగన్ రెడి్ ప్రభుత్విం 
బాధయాతారహితాయాని్న వెల్లడిస్తూింది. స్టపీఎస్ రదు్ద హామీని నీటి 
మీద ర్తల మారచిడింపై సలహాదార్లు సన్్నయ నొకుకులు 
నొకకుడిం కాకుిండా… మ్ఖయామింత్రే స్వయింగా సమాధానిం 
చెపి్ప తామ్ తప్్పడు హామీ ఇచాచిమని అింగీకర్ించాలి అింటూ 
వైస్టపీ ప్రభుత్విం పై ఫైర్ అవుతూ….,జనసేన పారీట్ తరప్న 
వైస్టపీ ప్రభుత్విం యొకకు తీర్ను ఎిండగడుతూ ప్రెస్ నోట్ 
వడుదల చేసిన జనసేన పారీట్ ఛైరమాన్, ర్జకీయ వయావహార్ల 
కమిటీ శ్రీ న్దిండ్ల మనోహర్..!

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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అమరావతి రైతులకు తిరుపతి పట్టణము నంద్ రండవ రోజు మదదుతు తెల్పిన జనసేనఅమరావతి రైతులకు తిరుపతి పట్టణము నంద్ రండవ రోజు మదదుతు తెల్పిన జనసేన
న్యూయస్థానం నంచ్ దేవస్థానం వరకు
శతఘ్్న న్యాస్: అమర్వతి రైతులకు మద్దతుగా తిర్పతి పటట్ణమ్నిందు రెిండవ రోజు పాదయాత్లో పాల్గిని వార్కి పూర్తూ మద్దతు తెలియజేసిన జనసేన.
అమర్వతి నుించ పాదయాత్గా తిర్పతి స్మవారిం స్యింత్ిం చేర్కొని మింగళవారిం ఉదయిం తిర్గ పాదయాత్ కొనస్గించన అమర్వతి రైతులకు ఘనస్్వగతిం తెలియజేసి 
మద్దతు తెలియజేసిన చతూతూర్ జిల్ల జనసేన పారీట్. ఈ కారయాక్రమింలో జిల్ల జనసేన పారీట్ ఇించార్జ్ లు, ర్ష్ట న్యకులు, జిల్ల న్యకులు, వీరమహిళలు, జనసైనికులు తదితర్లు 
పాల్గిని రైతులకు సింఘీభావిం తెలుప్తూ వార్తో కలిసి అలిపిర్ శ్రీవార్ పాదాల చెింత వరకు పాదయాత్లో మమేకమయాయార్. ఈ సిందర్ింగా జిల్ల అధయాక్షుడు పసుప్లేటి హర్ 
ప్రస్ద్ మాటా్లడుతూ అమర్వతి రైతులకు స్్వగతిం తెలుప్తూ లక్ష్మీప్రిం సర్కుల్ వద్ద కొిందర్ ఒక వచత్మైన ఫె్లక్స్ లను ఏర్్పటు చేయడిం జర్గింది ఇిందులో “మీతో మాకు 
గొడవలు వొదు్ద మీకు స్్వగతిం, మాకు మూడు ర్జధానులు కావాలి అని కిింద తిర్పతి ప్రజలు అని ఉింది, మీకు ఎల ఈ ప్లకీస్లు కటట్డానికి తిర్పతి పటట్ణిం లో కమిషనర్ పర్మాషన్ 
ఇచాచిర్, మా జనసేన పారీట్ ఫె్లకీస్లు కడితే ఉదయానే్న ఐదు గింటలకు వచచి పర్మాషన్ లేదని తీసేస్తూర్, మీకు నిజింగా చతతూశుదిధి ఉింట్ మీ పేర్్ల వేసి ఈ ఫె్లకీస్ కటిట్ ఉింట్ బావుిండేది 
అింతేగాని దింగచాటుగా దింగ పనులు, ఈ ర్ష్ట అింతట అమర్వతి రైతులకు మద్దతు తెలుప్తున్్నర్ అలగే తిర్పతి పటట్ణ ప్రజలు కూడా మద్దతు తెలుప్తున్్నర్, మీర్ 
ఎవర్ తిర్పతి ప్రజలు మూడు ర్జధానులు కావాలని చెప్పడానికి అని ఆగ్రహిించార్. తిర్పతి ఇన్ఛార్జ్ కిరణ్ ర్యల్ మాటా్లడుతూ వేలదిగా ఈ పాదయాత్లో పాల్గిింటున్న 
రైతులను ఇలింటి ఫె్లకీస్లు కటిట్ అవమానిించడిం అని అదేవధింగా వైసిపి న్యకులకు భయిం మొదలైింది తిర్పతి ప్రజలిందరూ మూడు ర్జధానులు మద్దతుగా తెలియజేసుతూన్్నర్ 
రేప్ ర్బోయేది న్టికి న్ర్ శాతిం జనసేన ప్రభుతా్వమే అని స్పషట్ిం చేశార్. జనసేన నేతలు మాటా్లడుతూ తమ జనసేన్ని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పిలుప్ మేరకు జిల్లలో ఉన్న అని్న 
నియోజకవరగి న్యకులు అిందరూ ఇకకుడ పాల్గిన్్నర్, అమర్వతి ఈ ర్షా్రీనికి ర్జధానిగా ఉిండాలని రైతుల కోరెకులు నరవేర్చిలని ఈ ర్ష్టిం సుభిక్షింగా ఉిండాలని ఆ కలియుగ 
ప్రతయాక్ష దైవిం శ్రీ వెింకట్శ్వర స్్వమి పాదాల చెింత కోరెకులు కోర్మని తెలియజేశార్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన ఎమ్మెల్యూ రాపాకపై ఫైర్ అయిన జనసేన జిల్లా అధయూక్షుడు కంద్ల ద్ర్గేష్
జనసేన న్యుకులు, కారయూకరతాల పై అక్రమంగా కేసులు పెట్్టన ఎమ్మెల్యూ రాపాక
జనసేన శ్రేణులపై ఎసీ్స, ఎసీ్ట కేసులు పెట్టడం అన్యూయం
కష్టపడి రాపాకన గెల్చ్న వారిపై కేసులు పెట్టడం దారుణం
ఎనినికేసులు పెట్్టన్ జనసేనపార్్ట అండగా ఉంటంది… భయపడే పరిస్థాతి ల్ద్
శతఘ్్న న్యాస్: తూర్్పగోదావర్ జిల్ల, మలికిప్రిం మిండలిం లకకువరింలో సభలో జిల్ల అధయాక్షుడు కిందుల దురేగిష్ పాల్గిన్్నర్. జిల్ల అదయాక్షుడికి కారయాకరతూలు ఘనింగా 
స్్వగతిం పలికార్. అనింతరిం మ్ిందుగా ఇటివల మృతిచెిందిన మాజీ మ్ఖయామింత్రి రోశయయా, ఆరీమా చీఫ్ బ్పిన్ ర్వత్ చత్పటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్్పించార్. 
అనింతరిం కారయాకరతూలనుదే్దశించ జిల్ల అధయాక్షుడు కిందుల దురేగిష్ మాటా్లడుతూ ర్జోలులో జనసేనపారీట్లో కషట్పడి ర్పాక వరప్రస్దర్వును గెలిపిించన వార్పై ఎస్టస్ ఎస్టట్ 
కేసులు పటిట్ వేధిించటిం అన్యాయమని అధికార పారీట్తో చేతులు కలిపి జనసేన శ్రేణులను మానసికింగా వేధిసుతూన్్నరని.. ఎని్న వధాలుగా ఇబబుిందులు పటిట్న్ జనసేనపారీట్ 
అిండగా ఉింటుిందని కిందుల దురేగిష్ తెలిపార్. ఈ కారయాక్రమింలో శ్రీ కిందుల దురేగిష్, శ్రీ పితాని బాలకృష్ణ, శ్రీ DMR శేఖర్, మామిడికుదుర్ మిండలిం జనసేన పారీట్ 
న్యకులు, ర్జోలు నియోజకవరగి జనసేనపారీట్ న్యకులు పాల్గిన్్నర్. శతఘ్్న న్యాస్ జనసేన పారీట్కి చేసుతూన్న సేవలను జనసేన న్యకులు కొనియాడార్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రాజోలు ప్రజలు రాపాకన తిరస్కరిస్తారని.. వచేచి ఎనినికల్లా తగన బుదిధి చెప్పుతారు: కంద్ల ద్ర్గేష్

జ న సేన పార్్ట బ ల్పేతానికి నిరంత ర  కృషి: జ న సేన పార్్ట బ ల్పేతానికి నిరంత ర  కృషి: 
నేరళ్ళ సుర్ష్నేరళ్ళ సుర్ష్

శతఘ్్న న్యాస్: గుింటూర్ జిల్లలో జ న సేన పారీట్ని మ ర్ింత బ లోపేతిం శతఘ్్న న్యాస్: గుింటూర్ జిల్లలో జ న సేన పారీట్ని మ ర్ింత బ లోపేతిం 
చేసేిందుకు నిరింత రిం కృషి చేస్తూన ని ఆ పారీట్ నేత నేరెళ్ళ సురేష్ తెలిపార్. చేసేిందుకు నిరింత రిం కృషి చేస్తూన ని ఆ పారీట్ నేత నేరెళ్ళ సురేష్ తెలిపార్. 
కొది్ద రోజుల క్రితిం ఆయ న జ న సేన పారీట్లో చేర్న సింద ర్ింగా ఝ్్శఫ్ ర్య ల్ కొది్ద రోజుల క్రితిం ఆయ న జ న సేన పారీట్లో చేర్న సింద ర్ింగా ఝ్్శఫ్ ర్య ల్ 
స్లజ్ ర్స్ వయావస్్థపకులు అన్న దాసు వెింక ట సుబాబుర్వు ఆధ్వ రయాింలో సురేష్ ను స్లజ్ ర్స్ వయావస్్థపకులు అన్న దాసు వెింక ట సుబాబుర్వు ఆధ్వ రయాింలో సురేష్ ను 
స తకు ర్ించార్. ఈ సింద ర్ింగా సురేష్ మాటా్లడుతూ ప్రజా సింక్షేమిం, బడుగు స తకు ర్ించార్. ఈ సింద ర్ింగా సురేష్ మాటా్లడుతూ ప్రజా సింక్షేమిం, బడుగు 
బలహీన వర్గిల అభివృధ్ధి లక్షష్ింగా జనసేన పారీట్ మ్ిందుకు వెళుతూిందని, నేడు బలహీన వర్గిల అభివృధ్ధి లక్షష్ింగా జనసేన పారీట్ మ్ిందుకు వెళుతూిందని, నేడు 
ఆ పారీట్తో క ల సి మ్ిందుకు స్గ డిం ఎింతో ఆనిందింగా ఉింద న్్నర్. ర్ష్టింలో ఆ పారీట్తో క ల సి మ్ిందుకు స్గ డిం ఎింతో ఆనిందింగా ఉింద న్్నర్. ర్ష్టింలో 
ఏనో్న ఏళ్లగా పర్షాకురిం కాని సమసయాలకు పవన్ కళ్యాణ్ కొతతూదార్ చూపారన్్నర్. ఏనో్న ఏళ్లగా పర్షాకురిం కాని సమసయాలకు పవన్ కళ్యాణ్ కొతతూదార్ చూపారన్్నర్. 
ఏకకుడ ప్రజలు ఇబబుిందులు పడుతుింట్ అకకుడ పవన్ ప్రతయాక్షమయయా వార్ ఏకకుడ ప్రజలు ఇబబుిందులు పడుతుింట్ అకకుడ పవన్ ప్రతయాక్షమయయా వార్ 
సమసయాలకు శాశ్వత పర్షాకుర్ని్న చూప్తున్్నరన్్నర్. అవనీతి రహిత, సమసయాలకు శాశ్వత పర్షాకుర్ని్న చూప్తున్్నరన్్నర్. అవనీతి రహిత, 
ఓటుకు నోటు లేని ర్జకీయాల కోసిం పవన్ నిరింతరిం పోర్డుతారన్్నర్. ఓటుకు నోటు లేని ర్జకీయాల కోసిం పవన్ నిరింతరిం పోర్డుతారన్్నర్. 
ప్రతేయాక హోదా, ఉదా్దనిం కిడ్్న బాధితుల ఇబబుిందులు, అగ్రికలచిర్ వదాయార్ధిల ప్రతేయాక హోదా, ఉదా్దనిం కిడ్్న బాధితుల ఇబబుిందులు, అగ్రికలచిర్ వదాయార్ధిల 
సమసయాలు, చేనేత కార్మాకుల కషాట్లు, యూనివర్స్టీ వదాయార్ధిల ఆరతూన్దాలు, సమసయాలు, చేనేత కార్మాకుల కషాట్లు, యూనివర్స్టీ వదాయార్ధిల ఆరతూన్దాలు, 
ఇల ఏనో్న సమసయాలకు పవన్ అడు్కటట్ వేస్రన్్నర్. 2024 ఎని్నకలో్ల అధికార ఇల ఏనో్న సమసయాలకు పవన్ అడు్కటట్ వేస్రన్్నర్. 2024 ఎని్నకలో్ల అధికార 
పారీట్కి, ప్ర తిప క్ష పారీట్కి మ్చెచిమట లు ప టిట్ించ డిం ఖాయ మని తెలిపార్. పవన్ పారీట్కి, ప్ర తిప క్ష పారీట్కి మ్చెచిమట లు ప టిట్ించ డిం ఖాయ మని తెలిపార్. పవన్ 
ఆశయ స్ధన కోసిం జన సైనికులింతా నిరింతర కృషి చేస్తూ ప్రజల సమసయాల ఆశయ స్ధన కోసిం జన సైనికులింతా నిరింతర కృషి చేస్తూ ప్రజల సమసయాల 
పర్షాకుర్నికై మ్ిందుకు ర్వాలన్్నర్. నితయాిం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజాభివృధిధి పర్షాకుర్నికై మ్ిందుకు ర్వాలన్్నర్. నితయాిం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజాభివృధిధి 
కోసమే పోర్డుతార్ తప్ప పదవుల కోసిం కాదన్్నర్. పవన్ లింటి నిజాయతీ కోసమే పోర్డుతార్ తప్ప పదవుల కోసిం కాదన్్నర్. పవన్ లింటి నిజాయతీ 
న్యకుడు మనకు దరకటిం మన అదృషట్మన్్నర్. భవషయాతుతూలో పవన్ వలే్ల న్యకుడు మనకు దరకటిం మన అదృషట్మన్్నర్. భవషయాతుతూలో పవన్ వలే్ల 
ర్షా్రీభివృధిధి స్ధయామవుతుిందన్్నర్.ర్షా్రీభివృధిధి స్ధయామవుతుిందన్్నర్.

ప్రజా వయూతిర్క నిర్ణయాలు మానకండిప్రజా వయూతిర్క నిర్ణయాలు మానకండి
35 జీవోన రద్దు చేస్న హైకరు్ట35 జీవోన రద్దు చేస్న హైకరు్ట
హర్ం వయూకతాం చేస్న జనసేన జిల్లా కారయూదరిశి హర్ం వయూకతాం చేస్న జనసేన జిల్లా కారయూదరిశి 
కళ్యూణ్ ముతాయూలకళ్యూణ్ ముతాయూల
శతఘ్్న న్యాస్: సినిమా టికెట్ల రేటు్ల తగగిస్తూ శతఘ్్న న్యాస్: సినిమా టికెట్ల రేటు్ల తగగిస్తూ 
ర్ష్ట ప్రభుత్విం జారీ చేసిన జీవో నింబర్ ర్ష్ట ప్రభుత్విం జారీ చేసిన జీవో నింబర్ 
35ను హైకోర్ట్ రదు్ద చేయడిం జగన్ రెడి్ 35ను హైకోర్ట్ రదు్ద చేయడిం జగన్ రెడి్ 
ప్రభుతా్వనికి చెింప పటుట్ అని జనసేన పారీట్ ప్రభుతా్వనికి చెింప పటుట్ అని జనసేన పారీట్ 
జిల్ల కారయాదర్్శ కళ్యాణ్ మ్తాయాల అన్్నర్. జిల్ల కారయాదర్్శ కళ్యాణ్ మ్తాయాల అన్్నర్. 
మింగళవారిం పత్రికా ప్రకటన దా్వర్ మింగళవారిం పత్రికా ప్రకటన దా్వర్ 
హైకోర్ట్ తీర్్పపై హర్షిం వయాకతూిం చేశార్. హైకోర్ట్ తీర్్పపై హర్షిం వయాకతూిం చేశార్. 
మూడేళు్ళ జగనోమాహన్ రెడి్ పాలనలో మూడేళు్ళ జగనోమాహన్ రెడి్ పాలనలో 
అనీ్న ప్రజా వయాతిరేక నిర్ణయాలే అన్్నర్. అనీ్న ప్రజా వయాతిరేక నిర్ణయాలే అన్్నర్. 
ఉన్నతమైన న్యాయస్్థన్లు చవాటు్ల, ఉన్నతమైన న్యాయస్్థన్లు చవాటు్ల, 
మ్టిట్కాయలు వేసుతూన్న ర్ష్ట ప్రభుత్వ తీర్ మ్టిట్కాయలు వేసుతూన్న ర్ష్ట ప్రభుత్వ తీర్ 
మారడిం లేదన్్నర్. ప్రజలు అనేక సమసయా సతమతమౌతుింట్, జగన్  రెడి్ మాత్ిం నియింత మారడిం లేదన్్నర్. ప్రజలు అనేక సమసయా సతమతమౌతుింట్, జగన్  రెడి్ మాత్ిం నియింత 
పాలన స్గసుతూన్్నరన్్నర్. అని్న పథకాలు అవనీతిమయిం, అభివృదిధి శూనయాిం, రహదార్లు, పాలన స్గసుతూన్్నరన్్నర్. అని్న పథకాలు అవనీతిమయిం, అభివృదిధి శూనయాిం, రహదార్లు, 
రోడు్ల పటిట్ించుకున్న పాపాన పోలేదన్్నర్. ఇల ప్రజా వయాతిరేక పాలన స్గసుతూన్న జగనోమాహన్ రోడు్ల పటిట్ించుకున్న పాపాన పోలేదన్్నర్. ఇల ప్రజా వయాతిరేక పాలన స్గసుతూన్న జగనోమాహన్ 
రెడి్ ప్రభుత్విం కోర్ట్ తీర్్పలుతోనైన బుదిధి తెచుచికోవాలని స్చించార్. లేదింట్ ప్రజాక్షేత్ింలో రెడి్ ప్రభుత్విం కోర్ట్ తీర్్పలుతోనైన బుదిధి తెచుచికోవాలని స్చించార్. లేదింట్ ప్రజాక్షేత్ింలో 
ద్షులుగా నిలబడక తప్పదని జనసేన పారీట్ ర్ష్ట మతస్ష్ వకాస వభాగిం కారయాదర్్శ పొకికుింగార్ ద్షులుగా నిలబడక తప్పదని జనసేన పారీట్ ర్ష్ట మతస్ష్ వకాస వభాగిం కారయాదర్్శ పొకికుింగార్ 
ర్జు హెచచిర్ించార్.ర్జు హెచచిర్ించార్.

జనసేన పార్్ట భవిషయూత్ కారాయూచరణ గురించ్ చరిచించ్న న్యకులుజనసేన పార్్ట భవిషయూత్ కారాయూచరణ గురించ్ చరిచించ్న న్యకులు
శతఘ్్న న్యాస్: తూర్్పగోదావర్ జిల్ల జనసేన పారీట్ అధయాక్షులు శ్రీ కిందుల దురేగిష్ ఆధ్వరయాింలో శతఘ్్న న్యాస్: తూర్్పగోదావర్ జిల్ల జనసేన పారీట్ అధయాక్షులు శ్రీ కిందుల దురేగిష్ ఆధ్వరయాింలో 
కాకిన్డ మ్తాతూ గోపాలక్రిష్ణ క్లబ్ జిల్ల జనసేన పారీట్ ఇించార్జ్ ల సమావేశిం ఏర్్పటు చేసి జనసేన కాకిన్డ మ్తాతూ గోపాలక్రిష్ణ క్లబ్ జిల్ల జనసేన పారీట్ ఇించార్జ్ ల సమావేశిం ఏర్్పటు చేసి జనసేన 
పారీట్ భవషయాత్ కార్యాచరణ గుర్ించ చర్చిించుకోవడిం జర్గింది. ఈ సమావేశింలో తూర్్పగోదావర్ పారీట్ భవషయాత్ కార్యాచరణ గుర్ించ చర్చిించుకోవడిం జర్గింది. ఈ సమావేశింలో తూర్్పగోదావర్ 
జిల్ల జనసేన పారీట్ ఇించార్జ్, కాకిన్డ రూరల్ ఇించార్జ్, మర్యు ఫాఛ్ సభుయాలు శ్రీ పింతిం న్న్జీ, జిల్ల జనసేన పారీట్ ఇించార్జ్, కాకిన్డ రూరల్ ఇించార్జ్, మర్యు ఫాఛ్ సభుయాలు శ్రీ పింతిం న్న్జీ, 
శ్రీ మ్తాతూ శశధర్, శ్రీ తుమమాలబాబు, శ్రీ అతితూసతయాన్ర్యణ, శ్రీ శెటిట్బతుతూల ర్జబాబు, శ్రీ వర్ప్ల శ్రీ మ్తాతూ శశధర్, శ్రీ తుమమాలబాబు, శ్రీ అతితూసతయాన్ర్యణ, శ్రీ శెటిట్బతుతూల ర్జబాబు, శ్రీ వర్ప్ల 
తమమాయయాబాబు, శ్రీ పితాని బాలకృష్ణ, శ్రీ పాఠింశెటిట్ స్రయాచింద్ర, శ్రీ పోలిశెటిట్ చింద్రశేఖర్, శ్రీ మేడ తమమాయయాబాబు, శ్రీ పితాని బాలకృష్ణ, శ్రీ పాఠింశెటిట్ స్రయాచింద్ర, శ్రీ పోలిశెటిట్ చింద్రశేఖర్, శ్రీ మేడ 
గుర్దతతూప్రస్ద్, శ్రీ మరెడి్ శ్రీనివాస్ మర్యు గుర్దతతూప్రస్ద్, శ్రీ మరెడి్ శ్రీనివాస్ మర్యు 
శ్రీ తాటికాయల వీరబాబు పాల్గిన్్నర్.శ్రీ తాటికాయల వీరబాబు పాల్గిన్్నర్.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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బుధవారం, 15 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఆలమూరు గ్రామ జనసేన అదయూక్షుడిగా కట్్ట రాజు..!ఆలమూరు గ్రామ జనసేన అదయూక్షుడిగా కట్్ట రాజు..!
శతఘ్్న న్యాస్: ఆలమూర్ గ్రామ జనసేన పారీట్ న్తన కారయావరగిిం ఎని్నక! గ్రామ శతఘ్్న న్యాస్: ఆలమూర్ గ్రామ జనసేన పారీట్ న్తన కారయావరగిిం ఎని్నక! గ్రామ 
అధయాక్షులుగా కటాట్ ర్జు! శెటిట్బలిజ స్మాజికవరగిిం నేత!బిండార్ శ్రీనివాస్!అధయాక్షులుగా కటాట్ ర్జు! శెటిట్బలిజ స్మాజికవరగిిం నేత!బిండార్ శ్రీనివాస్!
ప్రజలలో మార్్ప మొదలైిందని, జనసేన్ని పవన్ కళ్యాణ్ ఒక నమమాకమైన న్యకుడిగా, ప్రజలలో మార్్ప మొదలైిందని, జనసేన్ని పవన్ కళ్యాణ్ ఒక నమమాకమైన న్యకుడిగా, 
ప్రజలకు జనసేన్ని ఆశయాలు ప్రతి ఒకకుర్కి నచచి, మచచి ఆకర్్షతులవుతున్్నర్, అని్న ప్రజలకు జనసేన్ని ఆశయాలు ప్రతి ఒకకుర్కి నచచి, మచచి ఆకర్్షతులవుతున్్నర్, అని్న 
వర్గిల నుించ ఈ భారీ చేర్కలు జనసేన పారీట్ బలోపేతానికి నిదర్శనిం!వర్గిల నుించ ఈ భారీ చేర్కలు జనసేన పారీట్ బలోపేతానికి నిదర్శనిం!
తూర్్పగోదావర్ జిల్ల, కొతతూపేట నియోజకవరగిింలో, ఆలమూర్ మిండలింలోని, తూర్్పగోదావర్ జిల్ల, కొతతూపేట నియోజకవరగిింలో, ఆలమూర్ మిండలింలోని, 
ఆలమూర్ గ్రామమ్నకు చెిందిన జనసేన పారీట్ న్తన కారయావరగిిం లింఛనింగా ఆలమూర్ గ్రామమ్నకు చెిందిన జనసేన పారీట్ న్తన కారయావరగిిం లింఛనింగా 
ఎని్నక కాబడినది. ఆలమూర్ గ్రామిం జనసేనపారీట్ అధయాక్షులుగా కటాట్ ర్జును, గ్రామ ఎని్నక కాబడినది. ఆలమూర్ గ్రామిం జనసేనపారీట్ అధయాక్షులుగా కటాట్ ర్జును, గ్రామ 
జనసైనికులు ఏకగ్రీవింగా ఎను్నకోవడిం జర్గనది. ఈ కారయాక్రమింలో మ్ఖయాఅతిథిగా జనసైనికులు ఏకగ్రీవింగా ఎను్నకోవడిం జర్గనది. ఈ కారయాక్రమింలో మ్ఖయాఅతిథిగా 
బిండార్ శ్రీనివాస్ న్యకత్వింలో పలువుర్ గ్రామసుతూలు, అని్న వర్గిల నుించ జనసేన బిండార్ శ్రీనివాస్ న్యకత్వింలో పలువుర్ గ్రామసుతూలు, అని్న వర్గిల నుించ జనసేన 
పారీట్లోకి భారీగా చేర్న్ర్. పారీట్లోకి చేర్న వార్ని ఎింతో ఆతీమాయతతో దుశా్శలువాతో పారీట్లోకి భారీగా చేర్న్ర్. పారీట్లోకి చేర్న వార్ని ఎింతో ఆతీమాయతతో దుశా్శలువాతో 
సతకుర్ించ, పూలమాలలు వేసి అభినిందనలు బిండార్ శ్రీనివాస్ తెలియజేశార్. ఈ సతకుర్ించ, పూలమాలలు వేసి అభినిందనలు బిండార్ శ్రీనివాస్ తెలియజేశార్. ఈ 
భారీ చేర్కలతో జనసేనపారీట్ ఆలమూర్ మిండలింలోన్, గ్రామిం లోన్ మర్ింత భారీ చేర్కలతో జనసేనపారీట్ ఆలమూర్ మిండలింలోన్, గ్రామిం లోన్ మర్ింత 
బలోపేతింమై, తిర్గులేని శకితూగా బిండార్ శ్రీనివాస్ న్యకత్వింలో అించెలించెలుగా బలోపేతింమై, తిర్గులేని శకితూగా బిండార్ శ్రీనివాస్ న్యకత్వింలో అించెలించెలుగా 
బలోపేతమై పటిషట్మైన స్్థయకి చేర్కున్నదని, ఆలమూర్ గ్రామ ప్రజలు, జనసైనికులు, బలోపేతమై పటిషట్మైన స్్థయకి చేర్కున్నదని, ఆలమూర్ గ్రామ ప్రజలు, జనసైనికులు, 
వీర మహిళలు, కారయాకరతూలు హర్షిం వయాకతూిం చేసుతూన్్నర్. ఈ కారయాక్రమింలో, జనసేన జిల్ల వీర మహిళలు, కారయాకరతూలు హర్షిం వయాకతూిం చేసుతూన్్నర్. ఈ కారయాక్రమింలో, జనసేన జిల్ల 
ప్రధాన కారయాదర్్శ న్యకులు జిల్ల జాయింట్ సెక్రటరీ తాళ్ల డేవడ్, కొతతూపేట మిండలిం ప్రధాన కారయాదర్్శ న్యకులు జిల్ల జాయింట్ సెక్రటరీ తాళ్ల డేవడ్, కొతతూపేట మిండలిం 
పలివెల శవార్ తుల ర్జు, మరొక జిల్ల కారయాదర్్శ, పినపల్ల సర్పించ్ సింగీత సుభాష్, పలివెల శవార్ తుల ర్జు, మరొక జిల్ల కారయాదర్్శ, పినపల్ల సర్పించ్ సింగీత సుభాష్, 
జనసేన పారీట్ ప్రమ్ఖ స్టనియర్ న్యకులు గారపాటి త్రిమూర్తూలు, ఆలమూర్ మిండల జనసేన పారీట్ ప్రమ్ఖ స్టనియర్ న్యకులు గారపాటి త్రిమూర్తూలు, ఆలమూర్ మిండల 
జనసేన అధయాక్షులు సురప్ రెడి్ సతయా, జనసేన యువ న్యకులు సలది జయప్రకాష్ జనసేన అధయాక్షులు సురప్ రెడి్ సతయా, జనసేన యువ న్యకులు సలది జయప్రకాష్ 
న్ర్యణ (జెపి), జనసేన స్టనియర్ న్యకులు ధనర్జ్ న్యుడు, చల్ల వెింకట్శ్వర న్ర్యణ (జెపి), జనసేన స్టనియర్ న్యకులు ధనర్జ్ న్యుడు, చల్ల వెింకట్శ్వర 
ర్వు, సిర్గర్ పటాట్భి, పసుప్ లేటి స్యబాబా, లింకే సతీస్, ఎర్కొిండ వశే్వశ్వర ర్వు, ర్వు, సిర్గర్ పటాట్భి, పసుప్ లేటి స్యబాబా, లింకే సతీస్, ఎర్కొిండ వశే్వశ్వర ర్వు, 
గుతుతూల ర్ింబాబు, న్సిక వెింకట్శ్వరర్వు, కొిండేపూడి వరప్రస్ద్ ర్వు, వీరమహిళ గుతుతూల ర్ింబాబు, న్సిక వెింకట్శ్వరర్వు, కొిండేపూడి వరప్రస్ద్ ర్వు, వీరమహిళ 
జనసేన బ్సి శెటిట్బలిజ స్మాజిక వరగిిం నేత కోట వరలక్ష్మి, పలువుర్ కారయావరగి సభుయాలు, జనసేన బ్సి శెటిట్బలిజ స్మాజిక వరగిిం నేత కోట వరలక్ష్మి, పలువుర్ కారయావరగి సభుయాలు, 
జనసైనికులు న్యకులు పాల్గిన్్నర్.జనసైనికులు న్యకులు పాల్గిన్్నర్.

వేతన్లు… పెన్నలాపై చీఫ్ సెక్రెటర్ లెక్కలు ఉద్యూగుల్ని, వేతన్లు… పెన్నలాపై చీఫ్ సెక్రెటర్ లెక్కలు ఉద్యూగుల్ని, 
ప్రజల్ని తప్పుద్వ పట్్టసుతాన్నియిప్రజల్ని తప్పుద్వ పట్్టసుతాన్నియి

•111% ఖర్చి చేసుతూన్నటు్ల అసెింబ్్లలో ఎిందుకు చెప్పలేదు?•111% ఖర్చి చేసుతూన్నటు్ల అసెింబ్్లలో ఎిందుకు చెప్పలేదు?
శతఘ్్న న్యాస్: ప్రభుత్వ ఉద్యాగులకు సింబింధిించన వేతన్లు, ఫించన్లపై ర్ష్ట ప్రభుత్వ ప్రధాన శతఘ్్న న్యాస్: ప్రభుత్వ ఉద్యాగులకు సింబింధిించన వేతన్లు, ఫించన్లపై ర్ష్ట ప్రభుత్వ ప్రధాన 
కారయాదర్్శ చెబుతున్న లెకకులు నమమాశకయాింగా లేవని జనసేన పారీట్ ర్జకీయ వయావహార్ల కమిటీ కారయాదర్్శ చెబుతున్న లెకకులు నమమాశకయాింగా లేవని జనసేన పారీట్ ర్జకీయ వయావహార్ల కమిటీ 
ఛైరమాన్ శ్రీ న్దిండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో పేరొకున్్నర్. ఉద్యాగులతోపాటు యావత్ ర్ష్ట ఛైరమాన్ శ్రీ న్దిండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో పేరొకున్్నర్. ఉద్యాగులతోపాటు యావత్ ర్ష్ట 
ప్రజానీకాని్న తప్్పద్వ పటిట్ించేల అింకెల గారడ్ చేశార్. ర్ష్ట ప్రభుత్వ సింత ఆదాయింలో ప్రజానీకాని్న తప్్పద్వ పటిట్ించేల అింకెల గారడ్ చేశార్. ర్ష్ట ప్రభుత్వ సింత ఆదాయింలో 
111% మేర జీతాలు, పన్షన్లకే వెళ్్లపోతుింది అింట్ ఎవరైన్ నమ్మాతార్? ర్ష్ట ఆర్్థక మింత్రి 111% మేర జీతాలు, పన్షన్లకే వెళ్్లపోతుింది అింట్ ఎవరైన్ నమ్మాతార్? ర్ష్ట ఆర్్థక మింత్రి 
ప్రవేశపట్ట్ బడ్జ్ట్్ల ఎిందుకు ఈ వషయిం ప్రస్తూవించలేదు. ఇదే నిజమైతే ఆ వషయాని్న అసెింబ్్లలో ప్రవేశపట్ట్ బడ్జ్ట్్ల ఎిందుకు ఈ వషయిం ప్రస్తూవించలేదు. ఇదే నిజమైతే ఆ వషయాని్న అసెింబ్్లలో 
ఎిందుకు చెప్పలేదు? అసెింబ్్లలో లెకకులు పకాకుగా చెపా్పలిస్ ఉింటుింది. చీఫ్ సెక్రటరీతో ఈ తప్్పడు ఎిందుకు చెప్పలేదు? అసెింబ్్లలో లెకకులు పకాకుగా చెపా్పలిస్ ఉింటుింది. చీఫ్ సెక్రటరీతో ఈ తప్్పడు 
లెకకులతో నివేదికను ఎవర్్న మోసప్చచిడానికి తయార్ చేయించార్. ప్రభుత్వ ఉద్యాగులకు, లెకకులతో నివేదికను ఎవర్్న మోసప్చచిడానికి తయార్ చేయించార్. ప్రభుత్వ ఉద్యాగులకు, 
ప్రజలకు దూరిం పించేిందుకే ఇలింటి నివేదికలు ప్రకటిసుతూన్్నర్.ప్రజలకు దూరిం పించేిందుకే ఇలింటి నివేదికలు ప్రకటిసుతూన్్నర్.

• ఏపీపీఎస్టస్ దా్వర్ భరీతూ చేసిన ఉద్యాగాలెని్న?• ఏపీపీఎస్టస్ దా్వర్ భరీతూ చేసిన ఉద్యాగాలెని్న?
నలకు ఉద్యాగుల జీతాలు, పన్షన్లకు అవుతున్న వయాయిం రూ.4,600 కోటు్ల మేరకే ఉింటుిందని నలకు ఉద్యాగుల జీతాలు, పన్షన్లకు అవుతున్న వయాయిం రూ.4,600 కోటు్ల మేరకే ఉింటుిందని 
ఉద్యాగ సింఘాలు ఎప్పటికప్్పడు చెబుతూనే ఉన్్నయ. ఆ వషయిం నిజిం కాకపోతే అప్్పడే ఉద్యాగ సింఘాలు ఎప్పటికప్్పడు చెబుతూనే ఉన్్నయ. ఆ వషయిం నిజిం కాకపోతే అప్్పడే 
చీఫ్ సెక్రటరీ, ఆర్్థక శాఖ మ్ఖయాకారయాదర్్శ ఎిందుకు ఖిండిించలేదు. ఏటా రూ.67వేల కోటు్ల చీఫ్ సెక్రటరీ, ఆర్్థక శాఖ మ్ఖయాకారయాదర్్శ ఎిందుకు ఖిండిించలేదు. ఏటా రూ.67వేల కోటు్ల 
ఖరచివుతోిందని ఎిందుకు ప్రకటిించలేదు. ఈ ప్రభుత్విం వచాచిక నియమిించన వాలింటీర్్ల, ఖరచివుతోిందని ఎిందుకు ప్రకటిించలేదు. ఈ ప్రభుత్విం వచాచిక నియమిించన వాలింటీర్్ల, 
సచవాలయ సిబబుింది జీతాలను కేింద్రిం ఇచేచి నిధుల నుించే మళ్్లసుతూన్్నర్. ఇక ఏ దశలో ర్ష్ట సచవాలయ సిబబుింది జీతాలను కేింద్రిం ఇచేచి నిధుల నుించే మళ్్లసుతూన్్నర్. ఇక ఏ దశలో ర్ష్ట 
ఖజాన్కు భారిం పడుతుింద్ పారదర్శకింగా చెపా్పలి. వైస్టపీ ప్రభుత్విం వచాచిక ఏపీపీఎస్టస్ దా్వర్ ఖజాన్కు భారిం పడుతుింద్ పారదర్శకింగా చెపా్పలి. వైస్టపీ ప్రభుత్విం వచాచిక ఏపీపీఎస్టస్ దా్వర్ 
భరీతూ చేసిన ఉద్యాగాలు ఎని్న? జాబ్ మేళ్ స్్థయలో విందలు, వేల ఉద్యాగాలేమైన్ ఇచాచిర్? ప్రతి భరీతూ చేసిన ఉద్యాగాలు ఎని్న? జాబ్ మేళ్ స్్థయలో విందలు, వేల ఉద్యాగాలేమైన్ ఇచాచిర్? ప్రతి 
ఏటా ప్రభుత్వ ఉద్యాగిం నుించ సుమార్గా 15 వేల మింది ర్టైరవుతున్్నర్. ఆ మేరకు భరీతూ ఏటా ప్రభుత్వ ఉద్యాగిం నుించ సుమార్గా 15 వేల మింది ర్టైరవుతున్్నర్. ఆ మేరకు భరీతూ 
చేయలేదు. ర్ష్టింలో డ్ఎస్టస్ నిర్వహిించ ఉపాధాయాయ పోసుట్లు భరీతూ చేయలేదు. మర్ ఏ వధింగా చేయలేదు. ర్ష్టింలో డ్ఎస్టస్ నిర్వహిించ ఉపాధాయాయ పోసుట్లు భరీతూ చేయలేదు. మర్ ఏ వధింగా 
వయాయిం పర్గింద్ వెల్లడిించాలి. ఉద్యాగులకు వేతన్లు పింప్లోనే ఇింతగా అింకెల గారడ్ వయాయిం పర్గింద్ వెల్లడిించాలి. ఉద్యాగులకు వేతన్లు పింప్లోనే ఇింతగా అింకెల గారడ్ 
చేస్తూ ప్రజలను మభయాపడుతున్న యింత్రాింగిం ర్ష్ట ఆర్్థక వయావహార్లో్ల ఇింకెని్న తప్్పడు లెకకులు చేస్తూ ప్రజలను మభయాపడుతున్న యింత్రాింగిం ర్ష్ట ఆర్్థక వయావహార్లో్ల ఇింకెని్న తప్్పడు లెకకులు 
వేసుతూింద్ అనే అనుమానిం కలుగుతోింది. ర్షా్రీనికి వసుతూన్న ర్బడి కింట్ ఎకుకువగా జీతాలకు వేసుతూింద్ అనే అనుమానిం కలుగుతోింది. ర్షా్రీనికి వసుతూన్న ర్బడి కింట్ ఎకుకువగా జీతాలకు 
ఇసుతూన్్నమని చెప్పడిం ఆర్్థక శాఖ దివాళ్కోర్తన్ని్న వెల్లడిస్తూింది. ఈ తప్్పడు లెకకులను ప్రతి ఇసుతూన్్నమని చెప్పడిం ఆర్్థక శాఖ దివాళ్కోర్తన్ని్న వెల్లడిస్తూింది. ఈ తప్్పడు లెకకులను ప్రతి 
ఉద్యాగ ప్రశ్నించాలి… ప్రజలకు వవర్ించాలని శ్రీ న్దిండ్ల మనోహర్ కోర్ర్.ఉద్యాగ ప్రశ్నించాలి… ప్రజలకు వవర్ించాలని శ్రీ న్దిండ్ల మనోహర్ కోర్ర్.

అగనిప్రమాద బాధితునికి నితాయూవసరాలతో మనోధైరాయూనినిచ్చిన అగనిప్రమాద బాధితునికి నితాయూవసరాలతో మనోధైరాయూనినిచ్చిన 
అయినవిల్లా జనసేనఅయినవిల్లా జనసేన

శతఘ్్న న్యాస్: అయనవలి్ల మిండలిం మూలపాలెిం గ్రామింలో నేదున్ర్ గణపతి పాటి శతఘ్్న న్యాస్: అయనవలి్ల మిండలిం మూలపాలెిం గ్రామింలో నేదున్ర్ గణపతి పాటి 
స్రయాన్ర్యణలకు సింబింధిించన రెిండు పూర్ళు్ళ అగ్నకి ఆహుతి అవ్వడిం జర్గిందని స్రయాన్ర్యణలకు సింబింధిించన రెిండు పూర్ళు్ళ అగ్నకి ఆహుతి అవ్వడిం జర్గిందని 
తెలుసుకుని జనసేన సర్పించులు, ఎింపీటీస్టలు, న్యకులు సింఘటన్ స్థలని్న చూసి వార్కి తెలుసుకుని జనసేన సర్పించులు, ఎింపీటీస్టలు, న్యకులు సింఘటన్ స్థలని్న చూసి వార్కి 
నితాయావసర సర్కులు మర్యు రైస్ పాయాకెటు్ల జనసేన పారీట్ అయనవలి్ల మిండలిం దా్వర్ నితాయావసర సర్కులు మర్యు రైస్ పాయాకెటు్ల జనసేన పారీట్ అయనవలి్ల మిండలిం దా్వర్ 
అిందజేయడిం జర్గింది. వార్కి ధైరయాిం చెపి్ప ప్రభుత్విం తరఫున మీకు న్యాయిం జరగకపోతే అిందజేయడిం జర్గింది. వార్కి ధైరయాిం చెపి్ప ప్రభుత్విం తరఫున మీకు న్యాయిం జరగకపోతే 
జనసేన మ్ిందుిండి పోర్డుతుిందని తెలియజేశార్. అగ్నకి ఆహుతి అయన వార్ త్వరగా జనసేన మ్ిందుిండి పోర్డుతుిందని తెలియజేశార్. అగ్నకి ఆహుతి అయన వార్ త్వరగా 
కోలుకుింటారని కోలుకోవాలని వార్కి ధైరయాిం చెప్పడిం జర్గింది. ఈ కారయాక్రమింలో మద్ద కోలుకుింటారని కోలుకోవాలని వార్కి ధైరయాిం చెప్పడిం జర్గింది. ఈ కారయాక్రమింలో మద్ద 
చింటిబాబు, పింటపాటి రవ న్యుడు, సర్పించులు సలది బుచచిర్జు, మేడిద దుర్గి ప్రస్ద్, చింటిబాబు, పింటపాటి రవ న్యుడు, సర్పించులు సలది బుచచిర్జు, మేడిద దుర్గి ప్రస్ద్, 
ఎింపిటిసి సభుయాలు అడపా న్గభూషణిం, కుపా్పల ర్ింబాబు, గుర్రాల ర్ింబాబు, అయనవలి్ల ఎింపిటిసి సభుయాలు అడపా న్గభూషణిం, కుపా్పల ర్ింబాబు, గుర్రాల ర్ింబాబు, అయనవలి్ల 
ఉప సర్పించ్ పోలిశెటిట్ ర్జేష్, పింట శ్రీనివాస్ న్యుడు, సలది శ్రీర్మ్ దామిశెటిట్ ర్జా, పడాలి ఉప సర్పించ్ పోలిశెటిట్ ర్జేష్, పింట శ్రీనివాస్ న్యుడు, సలది శ్రీర్మ్ దామిశెటిట్ ర్జా, పడాలి 
గర్, కోల న్గు పాల్గినడిం జర్గింది.గర్, కోల న్గు పాల్గినడిం జర్గింది.

ఆదివాసీ భాష వాలంటీరలాన ప్రభుత్ం తక్షణమే ఆదివాసీ భాష వాలంటీరలాన ప్రభుత్ం తక్షణమే 
రనయూవల్ చేయాలని జనసేన డిమాండ్రనయూవల్ చేయాలని జనసేన డిమాండ్

శతఘ్్న న్యాస్: ఆదివాసి వదయా అభివృదిధి కోసిం నియమిించన ఆదివాసి భాష వదాయా శతఘ్్న న్యాస్: ఆదివాసి వదయా అభివృదిధి కోసిం నియమిించన ఆదివాసి భాష వదాయా 
వాలింటీర్లను ప్రభుత్విం తక్షణమే రెనుయావల్ చేయాలని జనసేన పారీట్ ఎక్స్ ఎింపిటిసి వాలింటీర్లను ప్రభుత్విం తక్షణమే రెనుయావల్ చేయాలని జనసేన పారీట్ ఎక్స్ ఎింపిటిసి 
స్యబాబా, దుర్యా, సన్యాసిర్వు, తదితర్లతో మింగళవారిం సమావేశమయాయార్. స్యబాబా, దుర్యా, సన్యాసిర్వు, తదితర్లతో మింగళవారిం సమావేశమయాయార్. 
అనింతరిం ఈ సిందర్ింగా స్యబాబా మాటా్లడుతూ ఏజెనీస్లో మాతృభాషలో అనింతరిం ఈ సిందర్ింగా స్యబాబా మాటా్లడుతూ ఏజెనీస్లో మాతృభాషలో 
భాగింగా వదాయార్్థ వదాయార్్థలకు వదాయాబోధనకు గత ప్రభుత్వ హయాింలో ప్రాధానయాిం భాగింగా వదాయార్్థ వదాయార్్థలకు వదాయాబోధనకు గత ప్రభుత్వ హయాింలో ప్రాధానయాిం 
ఇచాచియని, ప్రసుతూత వైస్టపీ ప్రభుత్విం నేటికి ఆదివాసి భాష వదాయా వాలింటీర్లను రెనుయావల్ ఇచాచియని, ప్రసుతూత వైస్టపీ ప్రభుత్విం నేటికి ఆదివాసి భాష వదాయా వాలింటీర్లను రెనుయావల్ 
చేయకపోవడింతో ఒకపకకు ఆదివాసి వదాయార్్థనీ వదాయార్్థలు వదయాకు ఆమడ దూరింలో చేయకపోవడింతో ఒకపకకు ఆదివాసి వదాయార్్థనీ వదాయార్్థలు వదయాకు ఆమడ దూరింలో 
ఎదురొకునే పర్సి్థతి నలకొింటుిందని, మరోపకకు ఆదివాసి భాష వాలింటీర్్ల రెనుయావల్ ఎదురొకునే పర్సి్థతి నలకొింటుిందని, మరోపకకు ఆదివాసి భాష వాలింటీర్్ల రెనుయావల్ 
కాకపోవడింతో కుటుింబ పోషణ లేక తల్లడిలే్ల పర్సి్థతి ఎదురొకుింటున్్నరని, దీనిపై కాకపోవడింతో కుటుింబ పోషణ లేక తల్లడిలే్ల పర్సి్థతి ఎదురొకుింటున్్నరని, దీనిపై 
ప్రభుత్విం ప్నర్లోచించాలని ఈ సిందర్ింగా జనసేన పారీట్ తర్ప్న ప్రభుతా్వని్న ప్రభుత్విం ప్నర్లోచించాలని ఈ సిందర్ింగా జనసేన పారీట్ తర్ప్న ప్రభుతా్వని్న 
డిమాిండ్ చేసుతూన్్నిం. ప్రభుత్విం నిర్లక్షష్ిం కారణింగా, సి ఆర్ టి లను రెనుయావల్ చేయకుిండా డిమాిండ్ చేసుతూన్్నిం. ప్రభుత్విం నిర్లక్షష్ిం కారణింగా, సి ఆర్ టి లను రెనుయావల్ చేయకుిండా 
ఉిండడిం వలన ప్రాథమిక పాఠశాలలోని సుమార్ న్లుగు వేల మింది చన్్నర్లు ఉిండడిం వలన ప్రాథమిక పాఠశాలలోని సుమార్ న్లుగు వేల మింది చన్్నర్లు 
వదయాకు దూరిం అవుతున్్నరని, వదాయార్్థలకు ప్రాథమిక వదయా ప్న్ది అనే వషయాని్న వదయాకు దూరిం అవుతున్్నరని, వదాయార్్థలకు ప్రాథమిక వదయా ప్న్ది అనే వషయాని్న 
ప్రభుత్విం వసమార్ించిందని, ఇటువింటి ధోరణి ప్రభుత్విం వడన్డాలని ప్రభుతా్వనికి ప్రభుత్విం వసమార్ించిందని, ఇటువింటి ధోరణి ప్రభుత్విం వడన్డాలని ప్రభుతా్వనికి 
స్చించార్. ఆదివాసి భాష వదయా వాలింటీర్్ల పాడేర్ ఐటీడ్ఏ ప్రాింగణింలో ర్లే స్చించార్. ఆదివాసి భాష వదయా వాలింటీర్్ల పాడేర్ ఐటీడ్ఏ ప్రాింగణింలో ర్లే 
నిర్హార దీక్ష చేపడుతున్్న ప్రభుతా్వనికి కనీసిం చీమకుటిట్నటు్ల కూడా అనిపిించలేదా నిర్హార దీక్ష చేపడుతున్్న ప్రభుతా్వనికి కనీసిం చీమకుటిట్నటు్ల కూడా అనిపిించలేదా 
అని ఈ సిందర్ింగా ప్రభుత్వింపై ధ్వజమతాతూర్, ఇప్పటికైన్ ప్రభుత్వమా మీ కళు్ళ అని ఈ సిందర్ింగా ప్రభుత్వింపై ధ్వజమతాతూర్, ఇప్పటికైన్ ప్రభుత్వమా మీ కళు్ళ 
తెరవిండి ఆదివాసి భాష వదాయా వాలింటీర్ల సమసయాను పర్షకుర్ించేిందుకు మ్ిందుకు తెరవిండి ఆదివాసి భాష వదాయా వాలింటీర్ల సమసయాను పర్షకుర్ించేిందుకు మ్ిందుకు 
రిండి అని, లేనిపక్షింలో ర్నున్న రోజులో్ల సరైన సమయింలో మీకు బుదిధి చెపాతూరని ఈ రిండి అని, లేనిపక్షింలో ర్నున్న రోజులో్ల సరైన సమయింలో మీకు బుదిధి చెపాతూరని ఈ 
సిందర్ింగా ప్రభుతా్వనికి తెలిపార్. ఆదివాసి భాష వదయా వాలింటీర్లను పాడేర్ ఐటిడిఎ సిందర్ింగా ప్రభుతా్వనికి తెలిపార్. ఆదివాసి భాష వదయా వాలింటీర్లను పాడేర్ ఐటిడిఎ 
లో ప్రాింగణింలో చేసుతూన్న ర్లే నిర్హార దీక్షకు జనసేన పారీట్ తరఫున సింపూర్ణ మద్దతు లో ప్రాింగణింలో చేసుతూన్న ర్లే నిర్హార దీక్షకు జనసేన పారీట్ తరఫున సింపూర్ణ మద్దతు 
తెలుప్తున్నటు్ల పత్రికా ప్రకటన దా్వర్ తెలిపార్. ఈ కారయాక్రమింలో జనసైనికులు, తెలుప్తున్నటు్ల పత్రికా ప్రకటన దా్వర్ తెలిపార్. ఈ కారయాక్రమింలో జనసైనికులు, 
ఆట్ యూనియన్ న్యకులు, కొిండలర్వు, తులసి ర్మ్, సిింహాద్రి, ర్జ్ కుమార్, ఆట్ యూనియన్ న్యకులు, కొిండలర్వు, తులసి ర్మ్, సిింహాద్రి, ర్జ్ కుమార్, 
అప్పన్న, బాబుర్వు, అపా్పర్వు, రఘువరన్, తదితర్లు పాల్గిన్్నర్.అప్పన్న, బాబుర్వు, అపా్పర్వు, రఘువరన్, తదితర్లు పాల్గిన్్నర్.

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


జనసేన పార్్టని క్షేత్రస్థాయిల్ బల్పేతం 
చేసే దిశగా డోన్ జనసేన

బుధవారం, 15 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

జనసేన పార్ట్ రైతు సభకు భార్గా తరలి రావాలని కరపత్రాల వితరణ
శతఘ్్న న్యాస్: జనసేన పారీట్ ఆరకు పార్లమింట్ ఇించార్జ్ డా.వింపూర్ గింగులయయా అదేశాలు 
మేరకు ఈ నల 16వ తేదీన జి.మాడుగుల మిండలిం మది్దగర్వు గ్రామింలో జర్గు జనసేన 
పారీట్ రైతు సభకు ప్రజలు అిందర్ వచేచిసి జయప్రదిం చేయాలని సింత బయలులో సభ యొకకు 
కరపత్రాలు పించటిం జర్గింది. ఈ కారయాక్రమింలో పాడేర్ మిండల జనసేన పారీట్ అధయాక్షుడు 
నింద్లి మ్రళ్ కృష్ణ, ఉపాధయాక్షుడు స్లేబు అశోక్, స్షల్ మీడియా వింగ్ కీలో్ల అశోక్ కుమార్ 
మర్యు జనసైనికులు పాల్గిన్్నర్.

శతఘ్్న న్యాస్: డోన్ నియోజకవరగిిం బేతించెర్ల నగర పించాయతీ జనసైనికులతో డోన్ 
నియోజకవరగి న్యకులు శ్రీ బాలు యాదవ్ ఇింకా బలింగా జనసేన పారీట్ కారయాక్రమాలు 
చేపటిట్ పారీట్ని ప్రజలో్లకి ఎల తీసుకెళ్్లలో జనసైనికులకు దిశానిరే్దశిం చేశార్. ఈ 
కారయాక్రమింలో బేతించెర్ల మిండల న్యకులు జనసైనికులు పాల్గిన్్నర్.

ఉమ్మడి కర్ింనగర్ జిల్లా యువజన విభాగ కమిటీ నియమిించిన లక్ష్మణ్ గౌడ్
శతఘ్్న న్యాస్: జనసేన పారీట్ ఉపాధయాక్షులు శ్రీ బింగున్ర్ మహిందర్ రెడి్ ఆదేశాల మేరకు, తెలింగాణ ర్ష్ట ఇన్చిర్జ్ 
శ్రీ శింకర్ గౌడ్ స్చనలతో ఉమమాడి కరీింనగర్ జిల్ల జనసేన యూత్ వింగ్ కమిటీని ప్రకటిించన జనసేన పారీట్ 
తెలింగాణ యూత్ వింగ్ అధయాక్షులు శ్రీ లక్షష్మణ్ గౌడ్.
ఉమమాడి కరీింనగర్ జిల్ల పర్ధిలో జనసేన పారీట్ని బలోపేతిం చేసేల, ప్రజలో్లకి బలింగా పారీట్ని తీసుకువెళ్్లలనే 
జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలకు అనుగుణింగా, జనసేన పారీట్ ఉపాధయాక్షులు శ్రీ బింగున్ర్ మహిందర్ 
రెడి్ ఆదేశాల మేరకు తెలింగాణ ఇించార్జ్ శ్రీ నేమూర్ శింకర్ గౌడ్ స్చన మేరకు, పారీట్ కోసిం తొలి నుిండి కషట్పడిన 
యువ జనసైనికులను న్యకులుగా తీర్చిదిదే్ద ప్రణాళ్కతో జనసేన పారీట్ ఉమమాడి కరీింనగర్ జిల్ల జనసేన పారీట్ 
యువజన వభాగిం కారయావర్గిని్న ప్రకటిసుతూన్్నను. ర్నున్న రోజులో్ల మిండల, నియోజకవరగి స్్థయ యువజన 
కమిటీలను కూడా పూర్తూస్్థయలో వేసి పారీట్ని సింస్్థగతింగా బలోపేతిం చేయనున్్నమ్. ర్నున్న ఎని్నకలో్ల వజయిం 
లక్షష్ింగా పనిచేయనున్్నిం.
జనసేన పారీట్ ఉమమాడి కరీింనగర్ జిల్ల యువజన వభాగిం.
మధు ర్వుల అధయాక్షులు
హర్ ర్సుర్ – ఉపాధయాక్షులు
పలె్ల మహష్ గౌడ్ ఉపాధయాక్షులు
తడికపలి్ల అరవింద్ ఉపాధయాక్షులు
శవా రెడి్ చల్ల – జనరల్ సెక్రటరీ
మింథని శ్రవణ్ – ఆరగినైజిింగ్ సెక్రెటరీ
పతకాల ప్రవీణ్ ఆరగినైజిింగ్ సెక్రటరీ
ప్రస్ద్ గౌడ్ – ఆరగినైజిింగ్ సెక్రెటరీ
గోపి – సెక్రటరీ
అింతప్ర్ల ర్జు – సెక్రెటరీ
అజయ్ గౌడ్ ఎకిస్కూయాటివ్ సభుయాలు
సిందీప్ పడాల ఎకిస్కూయాటివ్ సభుయాలు
ర్జేిందర్ జకుకుల ఎకిస్కూయాటివ్ సభుయాలు
అనిల్ మ్దిర్జ్ ఎకిస్కూయాటివ్ సభుయాలు
అనిల్ తేజ్ – ఎకిస్కూయాటివ్ సభుయాలు
గగన్ పిండుగ – ఎకిస్కూయాటివ్ సభుయాలు
ర్జేష్ ఎకిస్కూయాటివ్ సభుయాలు
K అనిల్ రెడి్ – ఎకిస్కూయాటివ్ సభుయాలు
ర్జ్ కుమార్ – ఎకిస్కూయాటివ్ సభుయాలు
MD అబాబుస్ ఎకిస్కూయాటివ్ సభుయాలు

దిందులూరు లో జనసేన పార్ట్ కార్యకర్తల ఆత్్మయ సమావేశిం
శతఘ్్న న్యాస్: దిందులూర్ నియోజకవరగిిం బాపిర్జుగూడ్ిం గ్రామిం జనసేన పారీట్ కారయాకరతూలతో ఆతీమాయ సమావేశిం 
జర్గింది. జనసేన పారీట్ జిల్ల అధయాక్షులు కోటికలపూడి గోవిందర్వు గార్ ఆదేశాల మేరకు మటాట్ సుధాకర్, మటాట్ 
రింగబాబు(నడిపలి్ల గ్రామిం) మర్యు యాళ్ళ వెింకట్శ్వరర్వు (బాపిర్జుగూడ్ిం గ్రామిం) గార్ల నేతృత్వింలో 
జనసేన పారీట్ కారయాకరతూల సింయుకతూ సమావేశిం జర్గింది. ఈ సమావేశింలో న్యకులకు, జన సైనికులకు భవషయాతుతూ 
కార్యాచరణ మర్యు పారీట్ బలోపేతిం చేయటానికి చేయవలసిన కారయాక్రమలు తెలుప్తూ సమావేశింలో పాల్గిన్న వార్ 
సలహాలు & స్చనలు తీసుకుింటూ కొఠార్ ఆదిశేషు దిశా నిరేధిశిం చేశార్. ఈ కారయాక్రమింలో కొఠార్ ఆదిశేషు 
గార్తో పాటు ఏలూర్ జనసేనపారీట్ నగర్ధయాక్షులు నగరెడి్ కాశీ నరేష్, పారీట్ న్యకులు మటాట్ సుధాకర్, మటాట్ 
రింగబాబు, బాపిర్జుగూడ్ిం గ్రామ న్యకులు యాళ్ళ వెింకట్శ్వరర్వు, చింతలపూడి కొిండలు, చింతలపూడి 
దామోదరర్వు, ప్పా్పల ర్మకృష్ణ, ప్పా్పల మ్నేశ్వరర్వు, యాళ్ళ సుధాకర్ మర్యు జనసేన కారయాకరతూలు, 
జనసైనికులు పాల్గిన్్నర్.

వృద్ధాప్య పెన్షన్ 3000 పెించాలని జనసేన డిమాిండ్
శతఘ్్న న్యాస్: ర్ష్ట మ్ఖయామింత్రి జగన్ 
మోహన్ రెడి్ 2019 అసెింబ్్ల ఎని్నకల 
మ్ిందు “వృదాధిపయా పన్షన్” 3000 
వరకు పించుతాిం అని హామీ ఇచాచిర్. 
వైసిపి ప్రభుత్విం ఏర్పడి దాదాప్ మూడు 
సింవతస్ర్లు అవుతుింది, మూడో వడత 
పించవలసిన వృదాధిపయా పన్షన్ ప్రసుతూతిం 
రెిండో వడత మాత్మే పించడిం దా్వర్ 
ఈ ర్ష్ట ప్రజలకు అన్యాయిం జర్గింది. 
మాటతప్పని మడమ తిప్పని న్యకులు 
అని గొప్పలు చెప్్పకుింటూ ర్ష్ట ప్రజలను 

మోసిం చేసుతూన్్నర్, వృదాధిపయా పన్షన్ 2750 రూపాయలు చేయవలసిింది పోయ, 
2500 మాత్మే చేయడిం దా్వర్ వృదుధిలు మోసపోతున్్నర్. ఈ వృదాధిపయా పన్షన్ 
3వ వడత కూడా ఒకేస్ర్ పించాలని జనసేన పారీట్ తర్ప్న ప్రకాశిం జిల్ల, కొిండేపి 
నియోజకవరగిిం, జనసేన పారీట్ న్యకులు కనపర్తూ మనోజ్ కుమార్ ప్రభుతా్వని్న 
డిమాిండ్ చేశార్.

వీఆర్వోల దీక్కు జనసేన నాయకుల సింఘీభావిం
శతఘ్్న న్యాస్:  తూ ర్్పగోదావర్ జిల్ల, కొతతూపేట నియోజకవరగిిం, మింత్రి అప్పలర్జు తన 
వాయాఖయాలను వెింటనే ఉపసింహర్ించుకొని వీఆరో్వలకు క్షమాపణలు చెపా్పలని డిమాిండ్ చేస్తూ 
కొతతూపేట తహసిల్దర్ కార్యాలయిం వద్ద వీఆరో్వలు చేపటిట్న నిరసన దీక్షలు మింగళవారిం 12 
రోజుకు చేర్కున్్నయ. ఈ సిందర్ింగా వార్కి కొతతూపేట జనసేన పారీట్ న్యకులు అింబటి 
పరమేశ్వర ర్వు, తుల ర్జు, కింఠింశెటిట్ చింటి, చోడపనీడి ఉమామహశ్వరర్వు, యెలిశెటిట్ 
శవ, వీధి జానకిర్మ్ సింఘీభావిం తెలిపార్.

మర్రిపాడు మిండల జనసేన పార్ట్ జనసైనికులకు సత్కారిం
శతఘ్్న న్యాస్:  మర్రిపాడు మిండల కేింద్రింలో మిండల న్యకులు చన్్న జనసేన అధయాక్షతన 
జనసేన పారీట్ ర్ష్ట కారయానిర్్వహక కారయాదర్్శ శ్రీ కోటెట్ వెింకట్శ్వర్్ల జనమాదినిం సిందర్ింగా కేక్ 
కట్ చేసి ఫ్రూట్స్ స్ట్వట్స్ పించటిం జర్గింది. అనింతరిం మర్రిపాడు మిండలింలో మొదటి నుించ 
పారీట్ కోసిం పనిచేసుతూన్న జనసైనికులు వనిం పవన్ కుమార్, ఉదయ్ చర్ సతాకురిం చేయడిం 
జర్గింది. ఈ కారయాక్రమింలో మర్రిపాడు మిండల న్యకులు చన్్న జనసేన, జిల్ల సింయుకతూ 
కారయాదర్్శ వనిం పవన్ కుమార్ మిండల ప్రచారకారయాదర్్శ ఉదయ్, గింటా అింజి మర్యు 
స్్థనికులు పాల్గిని వజయవింతిం చేశార్.

https://www.facebook.com/sataghninews
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