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పార్టీ నంచి సస్పండ్ చేసిన టీఆర్ఎస్
జనసేన ఆధ్వరయూంలో ఆందోళనలు
జనసేన నేతల అక్రమ అరెస్టీ

కొత్తగూడెం టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే వనమా వెంకటేశ్వరరావు కొడుకు రాఘవను పోలీసులు ఎట్టకేలకు అరెసు్ట చేశారు. 
రాఘవ వేధెంపులు భరెంచల్క పాల్వెం చకు చెందిన రామకృష్ణ కుటెంబెం ఆత్మెహుతి చేసుకున్న ఐదురోజుల తరా్వత 
పట్టకున్్నరు. తెలెంగాణ, ఏపీ బార్డర్ ఆయను్న కస్టడీలోకి తీసుకున్నటలు శుక్రవారెం రాత్రి 11 గెంటల సమయెంలో ఎస్పీ 
సునీల్ దత్ ప్రకటెంచారు. రాఘవను అరెసు్ట చేసెందుకు ఎనిమిది స్పీషల్ టీమ్లు రెెండు రోజులుగా తెలెంగాణ, ఏపీలో 
గాలెంచాయి. ఏపీలోని ఏలూరు వైజాగ్ మార్ెంలో రాఘవను అరెస్్ట చేశారని మ్ెందుగా వార్తలు వచాచాయి.

పాల్వెంచ రామకృష్ణ కుటెంబెం బలైన కేసులో ఏ2గా ఉన్న వనమా రాఘవకు కోరు్ట 14 రోజుల కస్టడీ విధెంచెంది. 
శుక్రవారెం రాత్రి పోలీసులు రాఘవను అదుపులోకి తీసుకున్్నరు. శనివారెం ఉదయెం వైదయేపరీక్షల అనెంతరెం పాల్వెంచ 
పోలీసులు.. రాఘవను కొత్తగూడెం జిల్లు జుయేడీషియల్ ఫస్్ట క్లుస్ మ్జిస్రేట్ మ్ెందు హాజరుపరచారు. విచారెంచన 
మ్జిస్రేట్.. రాఘవకు 14 రోజుల జుయేడీషియల్ కస్టడీ విధెంచారు. దెంతో రాఘవను పోలీసులు భద్రాచలెం సబ్ జైలుకు 
తరలెంచారు. 

మరో కేసులో లంగిపోవాలంటూ నోటీసులు
ఫైన్నిషియర్ మలపెదిది వెంకటేశ్వరులు ఆతమెహతయే కేసులో వన్మా రాఘవ సరెెండర్ క్వాలెంటూ పోలీసులు పాల్వెంచలోని ఎమ్మెల్యే వనమా వెంక టేశ్వరరావు ఇెంటకి నోటీసులు 
అెంటెంచారు. శు క్రవారెం మధ్యేహ్నెం 12.30 లోగా తన ఆఫీసులో లెంగిపోయి ఎెంక్్వరీకి సహకరెంచాలని అడి షనల్ ఎస్పీ శబరీశ్ పేరుతో నోటీస్ జారీ చేశారు. గురు, శుక్రవారాలోలు 
వనమా రాఘవ అనుచరులు, పీఏలు, పలువురు టీఆర్ఎస్ లీడరలును విచారెంచారు.

వనమా రాఘవ వయేవహారెంతో పారీ్టకి డ్యేమేజీ జరుగుతోెందని భావిెంచన టీఆ ర్ఎస్ హైకమాెండ్ శుక్రవారెం ఆయను్న పారీ్ట నుెంచ బహిష్కరెంచెంది. స్ఎెం కేస్ఆర్ సూచనల మేరకు 
వన్మా రాఘవను టీఆ ర్ఎసు్నెంచ తొలగిసు్తన్నటలు ఆ పారీ్ట ప్రధ్న క్రయేదరశి, ఎమ్మెలీసీ పల్లు రాజేశ్వర్రెడి్డ, పారీ్ట ఖమమెెం వయేవహారాల ఇన్చారజి నూకల నరేశ్ రెడి్డ ప్రకటెంచారు.
రాఘవను అరెసు్ట చేయాలని, కఠిన చరయేలు తీసు కోవాలని డిమాెండ్ చేసూ్త ప్రతిపక్షాలు రాష్ట్ర వాయే ప్తెంగా ఆెందోళనలు చేపట్్టయి. రోడ్డకి్క నిరసనలు తెలపాయి. కొత్తగూడెం 
నియోజకవర్ెంలో చేపట్టన బెంద్ సకసీస్ అయియేెంది. కొత్తగూడెం ఎమ్మెల్యే వనమా వెంకటేశ్వరరావు తన పదవికి రాజీన్మా చేయాలని, రాఘవను అరెసు్ట చేసి కఠినెంగా శిక్ెం చాలని 
డిమాెండ్ చేసూ్త ప్రజాసెంఘాలు, ప్రతిపక్షాల ఆధ్వరయేెంలో ఆెందోళనలు, నిరసనలు వలులువత్్తయి.

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంచార్జ్ శ్రీ శంకర్ గౌడ్ మరియు ఉమ్మడి ఖమ్మం  జిల్లా ఇంచార్జ్ శ్రీ రామ్ తాళ్ళూరి  ఆదేశాల తో నిరసనలు
తెలెంగాణ రాష్ట్ర ఇెంచార్జి శ్రీ శెంకర్ గౌడ్ మరయు ఉమమెడి ఖమమెెం  జిల్లు ఇెంచార్జి శ్రీ రామ్ త్ళ్ళూర  ఆదేశాల మేరకు మరయు  రాష్ట్ర యువజన విభాగ అధయేక్షులు శ్రీ లక్షష్మణ్ గౌడ్, 
ఉమమెడి ఖమమెెం జిల్లు యువజన విభాగ అధయేక్షులు డేగల రామ్ ల సూచనల మేరకు  ఎమ్మెల్యే వనమా వెంకటేశ్వరరావు కుమారుడు రాఘవ్ ను విచారెంచ కఠినెంగా శిక్ెంచాలని 
జనసన నిరసన తెలపటెం జరగిెంది. శాెంతియుతెంగా నిరసన చేసు్తన్న జనసన న్యకులను అక్రమెంగా అరెస్్ట చేసిన పోలీసులు. 

ఈ నిరసన క్రయేక్రమెంలో  యువజన విభాగెం ఉమమెడి ఖమమెెం జిల్లు ఉపాధయేక్షుడు బాకీ సునీల్, యువజన విభాగెం  ఆర్నైజిెంగ్ స్క్రటరీ మైలవరపు మణికెంట, యువజన విభాగెం 
స్క్రెటరీ గరక రాెంబాబు,  యువజన విభాగెం ఎగిజిక్యేటవ్ కమిటీ మ్ెంబర్ గుెండలు పవన్ కళ్యేణ్, జనసైనికులు బాన్ల శ్రీక్ెంత్, బ్రహమెెం, గొలలుపలలు రాెంబాబు, కొెండ దేవా ఉమమెడి 
ఖమమెెం జిల్లు విదయేరథి విభాగెం క్రయే నిర్వహణ మ్ెంబర్ కొడిమే వెంశీ, గొలలు వీరభద్ెం, మ్లకలపలలు మెండల జనసన న్యకులు త్టకొెండ ప్రవీణ్ కుమార్, పొడిచేట చన్్నరావు 
చామర్త సుధ్కర్, కెందుక్ర వినీత్, అన్నపురెడి్డపలలు మెండల న్యకులు తల్ర రాజు, నరసిెంహారావు తదితరులు పాల్న్్నరు.

జనసేన పోరాటం
పౌరసమాజాని్న భయభ్ెంతులకు గురచేసు్తన్న వనమా రాఘవపై చట్టపరమైన విచారణ చేపట్్టలని ప్రభుత్్వని్న జనసన డిమాెండ్ చేయడెం జరగిెంది. తన తెండ్రి కొత్తగూడెం 
శాసనసభుయేలు వనమా వేెంకటేశ్వరరావు పదవిని అడ్డెం పెట్టకుని అమాయక ప్రజలపై దౌరజినయేెం చేసు్తన్నటలు ఆరోపణలు ఉన్నపపీటకీ చట్టపరెంగా అతనిపై ఏ విధమైన చరయేలు తీసుకోక 
పోవడెం అనేది ప్రభుత్వెంపై అనుమాన్లకు త్విస్తెందని.  రాఘవపై పలు ఆరోపణలు ఉన్నపపీటకీ ప్రభుత్వెం 
పట్టెంచుకోక పోవడెం వనుక మతలబు ఏమిటో ప్రజలకు తెలయ చేసి ప్రభుత్వెంపై విశా్వసాని్న నిలబెట్టకోవాలని 
జనసన పారీ్ట పెదది ఎతు్తన నిరసన క్రయేక్రమాలు చేపట్టెంది ఈ ఘటనపై తెలెంగాణ రాష్ట్ర ఇెంచార్జి శ్రీ నేమూర 
శెంకర్ గౌడ్ గారు సైతెం తీవ్ర అసహనెం వయేక్తెం చేసూ్త, ఈ ఘటనకు క్రణమైన వారపై కఠిన చరయేలు 
తీసుకునేల్ పోలీసు వారపై ఒతి్తడి తీసుకువచచా జనసన పలు విభాగాల ఆధ్వరయేెంలో నిరసన క్రయేక్రమాలు 
చేపట్్టరు. సా్వగతెం చేసు్తన్న న్యకులను అక్రమెంగా అరెసు్ట చేసి స్టషన్ కు తరలెంచడెం క్డ్ జరగిెంది. 
జనసన క్డ్ పలు నిరసనక్రయేక్రమాలు చేపట్టడెం వలలు ఎట్టకేలకు వనమా రాఘవ అరెస్్ట క్వడెం జరగిెంది. 
ప్రజలకు ఇబ్ెంది కలగిెంచే ఎటవెంట సమసయేనైన్ జనసన ఎదుర్కెంటెందని , ఇటవెంట దురామెరు్లు 
సభయేసమాజెం లో తిరగక్డదని డిమాెండ్ చేయటెం జరగిెంది.

వనమా రాఘవ అరెస్ట్
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ఘనంగా చంద్రగిరి నియోజకవర్గ మండల అధయూక్షుల ప్రమాణస్్వకారోత్సవం
శతఘ్్న నూయేస్: చత్్తరు, జనసన పారీ్ట అధయేక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ ఆదేశాల 
మేరకు జిల్లు క్రయేదరుశిలు శ్రీ మనోహర్, న్సిర్ ల ఆధ్వరయేెంలో మ్ఖయే అతిథిగా 
జనసన పారీ్ట ఫాఛ్ సభుయేలు, చత్్తరు జిల్లు అధయేక్షులు శ్రీ డ్.పసుపుల్ట హర 
ప్రసాద్ విచేచాసి నూతన మెండల అధయేక్షులకు నియామక పత్రాలు ఇవ్వడెం 
జరగిెంది. చెంద్గిర నియోజకవర్ మెండల అధయేక్షుల ప్రమాణస్్వక్రోతసీవెం 
ఘనెంగా హోటల్ కీస్ విహస్ లో జరగాయి. ఈ క్రయేక్రమెంలో రాష్ట్ర 
న్యకులు శ్రీ పగడ్ల మ్రళి, శ్రీమతి ఆకేపాట సుభాషిణి, జిల్లు ప్రధ్న 
క్రయేదరశి శ్రీ చన్్న రాయల్, GD నెలూలుర్ ఇెంఛారజి శ్రీ డ్.యుగెంధర్ 
పొన్్న, జిల్లు లీగల్ స్ల్ ఉపాధయేక్షురాలు శ్రీమతి కెంచ శాయేమల, జిల్లు యువ 
న్యకులు పారుధు, పగడ్ల యువరాజ్, హేమెంత్, రవి కొరలుగుెంట, కుమార్ 
చన్్నరెడి్డ క్లని మరయు జనసన పారీ్ట న్యకులు, వీరమహిళలు మరయు 
జనసైనికులు పాల్న్్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శ్రీకాళహసితి నియోజకవర్గంలో 12వ రోజు KNOW MY CONSTITUENCY
శతఘ్్న నూయేస్: శ్రీక్ళహసి్త నియోజకవర్ెంలో ప్రజా సమసయేల 
పరష్్కర దిశగా, పారీ్ట బలోపేతెం దిశగా నియోజకవర్ 
ఇన్చారజి శ్రీమతి వినుత కోట్ ప్రారెంభెంచన KNOW MY 
CONSTITUENCY క్రయేక్రమెంలో భాగెంగా శనివారెం 
శ్రీక్ళహసి్త పట్టణెంలోని NTR నగరోలు పరయేటెంచ ఇెంటెంటకి 
వళిలు ప్రజలను పలకరెంచ వార సమసయేలను తెలుసుకోవడెం 
జరగిెంది. మ్ఖయేెంగా త్రాగునీరు, డ్రైనేజీ, రోడులు, పారశుధయేెం, 
ఇళళూపట్్టలు, నిత్యేవసర ధరల విపరీతెంగా పెరగడెం 
వలలు సామానుయేలు పూట గడవడెం క్డ్ కష్టెంగా ఉెందని 
తెలయజేశారు. ప్రజల సమసయేలను మ్నిసిపల్ కమిషనర్ కి, 
జిల్లు కలెక్టరు దృషి్టకి తీసుకుని వళిలు పరష్కరెంచేల్ జనసన 
పారీ్ట ప్రజలకు అెండగా నిలుసు్తెందని శ్రీమతి వినుత ప్రజలకు 
భరోసా ఇవ్వడెం జరగిెంది. ఈ క్రయేక్రమెంలో శ్రీక్ళహసి్త 
పట్టణ అధయేక్షులు భవాని శెంకర్, శ్రీక్ళహసి్త మెండల 
అధయేక్షులు శ్రీ రాఘవయయే, ఏరేపీడు మెండల అధయేక్షులు శ్రీ 

కిరణ్, న్యకులు మణికెంఠ, ప్రమోద్, సురేష్, నితీష్, కిషోర్, చెందు, గిరీష్, మ్నిశేఖర్, జనసైనికులు పాల్న్్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కోవిడ్ వ్యాప్తి మూలంగా జనసేన సమావేశం వ్యిదా
శతఘ్్న నూయేస్: ఆదివారెం ఉదయెం మెంగళగిర రాష్ట్ర 
క్రాయేలయెంలో నిర్వహిెంచాలసీన జనసన పారీ్ట రాష్ట్ర 
క్రయేవర్ సమావేశాని్న వాయిద వేశారు. కోవిడ్ వాయేప్్త 
ఉధృతెంగా ఉన్నెందున పారీ్ట అధయేక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ 
ఈ నిర్ణయెం తీసుకున్్నరు. దేశవాయేప్తెంగా కరోన్ కేసుల 
సెంఖయే పెరుగుతున్న క్రమెంలో మ్ెందు జాగ్రత్తగా పారీ్ట 
సమావేశాని్న వాయిద వేశారు. సెంక్ెంతి సెంబరాలు 
మొదలయ్యే సమయెంలో కరోన్ వాయేప్్త ఉెండటెం 

బాధ్కరమని చబుత్… ప్రతి ఒక్కరూ కోవిడ్ ప్రోటోక్ల్ ప్రక్రెం జాగ్రత్తలు పాటెంచాలని, 
మాస్్క తపపీనిసరగా ధరెంచాలని శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ విజ్ఞప్్త చేశారు.

జనసేన ఆధ్వరయూంలో ఆంధ్రుల అననిపూర్ణ డొకాకా స్తమ్మ 
“ఆహార నిధి” 
కారయూక్రమం

శతఘ్్న నూయేస్:  విశాఖ, ఆెంధ్రుల 
అన్నపూర్ణ డొక్్క స్తమమె 
“ఆహార నిధ” క్రయేక్రమెం 
జనసన దక్ణ నియోజకవర్ 
న్యకులు గోప్కృష్ణ (GK) 
ఆధ్వరయేెంలో KGH OP గేట్ 
నెందు శనివారెం మధ్యేహ్నెం 
12 గెంటలకు శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ 
వీరాభమాని, జనసన క్రయేకర్త 
అయిన శ్రీ నీలెం రాజు(మచచా 
రాజు) చేతుల మీదగా 
ప్రారెంభెంచడెం జరగిెంది. ఈ 
క్రయేక్రమెం GK ఫెండేషన్ 
సెంయుక్తెంగా నిర్వహిసు్తెండగా 
ఫెండేషన్ సభుయేలు, మ్ఖయే 

అతిథులుగా GVMC ఫ్లుర్ లీడర్ శ్రీమతి భీశెట్ట వసెంత లక్ష్మి, జనసన జిల్లు న్యకులు 
శ్రీ ప్.శివ ప్రసాద్ రెడి్డ, వీరమహిళలు మరయు జనసైనికులు పాల్న్్నరు.

ప్రకాశం జిల్లా లంగసముద్ం మండల 
అధయాక్షులుగా అంగులూరి నరసంహరావు

శతఘ్్న నూయేస్: ప్రక్శెం, జనసన పారీ్టని విలువలతో సైదధుెంతిక బలెంతో 
క్డిన రాజకీయ పారీ్టగా అధయేక్షులు గౌరవ శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ రూపుదిదదిరు. 
పారీ్ట పటలు ప్రజలు ఉెంచన విశా్వసాని్న నిలుపుకొనేెందుకు అధయేక్షులు వార 
ఆశయాలు, ఆదేశాలకు అనుగుణెంగా నిరెంతరెం కృషి చేయాల. ఈ 
దిశగా మ్ెందుకు వళళూెందుకు ప్రక్శెం జిల్లు లెంగసమ్ద్ెం మెండల 
అధయేక్షులుగా శ్రీ అెంగులూర నరసిెంహరావు నియమిసూ్త జనసన పారీ్ట 
అధయేక్షులు గౌరవ శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ నిర్ణయిెంచడెం జరగిెంది. మెండల 
అధయేక్షులు నియామక పత్రాని్న ప్రకశెం జిల్లు జనసన పారీ్ట అధయేక్షులు శ్రీ 
షేక్ రయాజ్ శనివారెం అెందజేయడెం జరగిెంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

లవిటి ఫుట్లా తక్షణమే పాఠశాల భవనం 
మంజూరు చేయాల

శతఘ్్న నూయేస్: అరకు నియోజకవర్ెంలో డుెంబ్రిగుడ్ మెండలెంలోగల 
పోత్ెంగి పెంచాయితీ లవిట ఫుట్ గ్రామెంలో పరయేటెంచన జనసనపారీ్ట 
న్యకుడు మాదల శ్రీరామ్లు. ఈ సెందర్భమ్గా ఆయన మాట్లుడుత్ 
న్డు నేడు కిెంద ఇచచాన బిల్డెంగ్ సూ్కల్, బిల్డెంగ్ ఉన్న చోట క్కుెండ్ 
సూ్కల్ ల్ని గ్రామాలోలు న్డు నేడు బిల్డెంగ్ ఇచచా ఉెంటే ప్రయోజనెం 
ఉెండేది అని, డుెంబ్రిగుడ్ మెండల కేెంద్రానికి కొదిది దూరెంలో గ్రామెం 
ఉన్న లవిట్ పుట్ గ్రామెంలో పాఠశాల భవనెం ల్క ప్లలులు నేల మీద 
క్రచాని చదువుకుెంటన్్నరు. బాలుక్ బోరు్డ ల్క రేకులో ABCD లు 
అ ఆ లు నేరపీసు్తన్్నరు. మట్టతో గోడ నిరమెెంచ రేకుల షెడు్డలో చదువు 
చపు్తన్్నరు ఏ క్షణెంలో షెడు్డ క్లపోతుెందో తెలయదు భయెం 
భయెంగా ప్లలుల తలలుతెండ్రులు ప్లలులకు బడికి పెంపడెం జరుగుతుెంది. 
సూ్కల్ ల్దు, మరుగుదొడులు ల్వు, మెంచనీట సదుపాయెం ల్దు. 
విదయేశాఖ అధక్రులు సపీెందిెంచకపోవడెం సిగు్చేట. ITDA PO 
సపీెందెంచ వెంటనె లవిటఫుట్ గ్రామెంలో పాఠశాల భవనెం ఏరాపీట 
చేయాలని వారు విదయే శాఖ అధక్రుల మీద ఆగ్రహెం వయేక్తెం చేశారు. 
ఈ క్రయేక్రమెంలో జనసనపారీ్ట న్యకులు డుెంబ్రిగుడ్ ZPTC అభయేరథి 
కొనెడి చనబాబు, అరకు పారలుమ్ెంట్ వర్కెంగ్ కమిటీ సభుయేడు కొనెడి 
లక్షష్మణ్ రావు, డుెంబ్రిగుడ్ మెండల న్యకులు బెంగురు రామదసు, 
అలలుెంగి రామకృష్ణ, సబోయి రాజు పాల్న్్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
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జనసేన పార్ట్కి, జనసేనాని ఆశయాల 
పటలా ఆకరిషితులవుతున్న ప్రజలు: 

బండారు శ్రీనివ్స్
శతఘ్్న నూయేస్: ప్రజలోలు 
మారుపీ మొదలైెందని, 
ఆత్రేయపురెం మెండలెం, 
పేరవరెం గ్రామెంలో 
చేక్ర కృష్ణెంరాజు 
ఆధ్వరయేెంలో తల్ర 
రమేష్, అని్న వరా్ల 

వారతో, దళిత న్యకులతో కలసి, డ్క్టర్ బి.ఆర్ అెంబేద్కర్ 
విగ్రహానికి, పూలమాలలు వేసి నివాళులు అరపీెంచన బెండ్రు 
శ్రీనివాస్.

త్రుపీగోదవర జిల్లు, కొత్తపేట నియోజకవర్ెం, జనసన పారీ్ట 
ఇన్చారజి, ప్రమ్ఖ నేత బెండ్రు శ్రీనివాస్ ఆత్రేయపురెం మెండలెంలో 
పరయేటెంచారు. రాత్రి పొదుదిపోయిన్, జనసన పారీ్ట యొక్క పటష్టత 
కొరకు మెండల న్యకులు, జనసైనికులుతో కలసి, ఆత్రేయపురెం 
మెండలెం జనసన పారీ్ట అధయేక్షులు చేక్ర కృష్ణెంరాజు ఆధ్వరయేెంలో 
పేరవరెం గ్రామెంలో తల్ర రమేష్ తో కలసి డ్క్టర్ బి.ఆర్ అెంబేద్కర్ 
విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనెంగా నివాళులు అరపీెంచారు. 
డ్క్టర్ బి.ఆర్ అెంబేద్కర్ గొపపీ ప్రపెంచ మేధ్వి అని, మన దేశానికి 
గొపపీగా రాజాయేెంగాని్న రచెంచ, అని్న వరా్ల వారకి, వనుకబడిన 
బడుగు బలహీన వరా్ల వారకి, దళితులకు బెంగారు బాటలు 
వేసిన భారత జాతి మ్దుది బిడ్డ అని, కొనియాడిన్్నరు. అనెంతరెం 
పేరవరెం గ్రామెంలో జనసన పారీ్ట న్యకులు, క్రయేకర్తలతో కలసి 
ఆత్రేయపురెం మెండల జనసన పారీ్ట అధయేక్షులు చేక్ర కృష్ణెంరాజు, 
గ్రామ జనసైనికులు, న్యకులతో పారీ్ట యొక్క పటష్టత కొరకు 
ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాలని, ఐకమతయేెంతో అెంత్ కలసి మ్ెందుకు 
సాగాలని, జనసన్ని ఆశయాలను, న్యకత్వ పోరాటపటమను, 
ప్రజలోలుకి తీసుకు వళ్ళూలని, ఈ సెందర్భెంగా పలు సూచనలు చేశారు. 
ఈ సమావేశెంలో పలువురు అని్న వరా్లకు చెందిన న్యకులు, 
జనసైనికులు, క్రయేకర్తలు పాల్న్్నరు.

ప్రజాసేవలో పాటంశెటిట్ సూరయాచంద్
శతఘ్్న నూయేస్: జగ్ెంపేట, గోకవరెం మెండలెం రెంప యెర్ెంపాలెెం 
గ్రామానికి చెందిన చుక్క ధరమెయయే గార అబా్యి న్లుగు 
సెంవతసీరాల క్రితెం నేరేడు చట్ట మీద నుెండి పడిపోవడెంతో 
ల్వల్ని సిథితిలో మెంచెం మీద ఉెండడెంతో జనసన పారీ్ట జగ్ెంపేట 
నియోజకవర్ ఇెంచార్జి శ్రీ పాటెంశెట్ట సూరయేచెంద్ అతని 
యోగక్షేమాలు తెలుసుకుని ఒక సెంవతసీరానికి సరపడే యూరన్ 
బాయేగ్సీ అెందజేయడెం జరగిెంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

కుళాయి మరమ్మతులు చేపట్టీ గిరిజనలకు మంచినీరు 
అందంచాలి: జనసేన డిమాండ్

శతఘ్్న నూయేస్: విశాఖ మనయేెం అరకు 
నియోజకవర్ెం అనెంతగిర మెండలెం, 
కొెండిబ పెంచాయితీ పరధలో గలమ్వ్వెం 
గూడ గ్రామాలోలు శనివారెం ఉదయెం జనసన 
బృెందెం ఆధ్వరయేెంలో పరయేటెంచడెం జరగినది. 
పరయేటనలో భాగెంగా గ్రామసు్తలతో సమావేశమై 
సమసయేల పటలు చరచాెంచడెం జరగినది. మ్ఖయేెంగా 
ఆయా గ్రామెంలో కుల్యి మరమతు్త అవడెం 
వలన మెంచనీట కోసెం తీవ్ర ఇబ్ెందులకు 
గుర అవుతున్నటలు జనసన పారీ్ట దృషి్టకి తీసుకు 
వచాచారు. ఈ సెందర్భెంగా సాయిబాబా, 
దురయా, సన్యేసిరావు తదితరులు మాట్లుడుత్ 
మ్ెందుగా జనసన మాటలు జనెంలోకి 
తీసుకళ్లురు, అనెంతరెం మ్వ్వెంగూడ 
గ్రామెంలో కుళ్యి మరమమెతులు ఉన్నపపీటకీ 
సెంబెంధత అధక్రులు పట్టెంచుకోకపోవడెం 
చాల్ విడ్్డరెంగా ఉెందని, తక్షణమే ప్రభుత్వ 
సెంబెంధత అధక్రులు చొరవ తీసుకొని 

కోల్యి మరమమెతులు చేపట్ట గిరజనులకు  మెంచనీరు అెందిెంచగలరని ఈ సెందర్భెంగా 
ప్రభుత్్వనికి జనసన పారీ్ట తరుపున డిమాెండ్ చేశారు. రాష్ట్రెంలో వైయసాసీర్ ప్రభుత్వెం 
అధక్రెంలోకి వచాచాక నేల నుెండి ఆక్శెం అెందే వరకు నిత్యేవసర సరుకులు విపరీతెంగా 
పెరగాయని ఈ సెందర్భెంగా గురు్త చేశారు. రానున్న రోజులోలు వైయసాసీర్ పారీ్టకి బుదిధుచపాపీలని, 
జనసన పారీ్టని ఆదరెంచాలని గిరజనులను సూచెంచారు. ఈ క్రయేక్రమెంలో జన సైనికులు, 
నరసీెంగ్ గ్రామ ప్రజలు పాల్న్్నరు.

జనసేన పార్టీ బలోపేతం ధ్యూయంగా పనిచేయాలి: తీగల చంద్రశేఖర్
శతఘ్్న నూయేస్: గూడ్రు జనసన 
పారీ్ట క్రాయేలయెంలో మెండల 
అధయేక్షులతో సమావేశెం గూడ్రు 
జనసన పారీ్ట క్రాయేలయెంలో 
శనివారెం న్డు నెలూలురు జిల్లు 
జనసన ఉపాధయేక్షులు శ్రీ తీగల 
చెంద్శేఖర్ ఆధ్వరయేెంలో గూడ్రు 
నియోజకవర్ెం మెండల అధయేక్షులు 
సమావేశెం ఏరాపీట చేయడెం 

జరగిెంది. ఈ సెందర్భెంగా సమావేశెంలో తీగల చెంద్శేఖర్ మాట్లుడుత్ జనసన పారీ్ట బలోపేతెం 
కోసెం ప్రతి ఒక్కరు పనిచేయాలని ఆయన ప్లుపునిచాచారు, నూతనెంగా బాధయేతలు స్్వకరెంచన మెండల 
అధయేక్షులకు శుభాక్ెంక్షలు తెలయజేశారు. జనసన పారీ్ట కోసెం నిసా్వరథిెంగా కష్ట పడిన వారకి మెండల 
అధయేక్షులు బాధయేతలు ఇచాచామని ఇచచాన బాధయేతను సమరథివెంతెంగా నిర్వర్తెంచ పారీ్ట బలోపేత్నికి కృషి 
చేయాలని అల్గే మెండల కమిటీలోలు క్డ్ నిబదధుతతో పనిచేస క్రయేకర్తలకు సాథినెం కలపీెంచాలని 
సూచెంచారు. గూడ్రు నియోజకవర్ెంలోనీ మెండల్లోలు జనసన పారీ్ట భవిషయేత్ క్రాయేచరణ గురెంచ 
సమావేశెంలో చరచాెంచారు. ప్రజలకు సమసయే ఉెంటే ఆ సమసయే పరష్కరెంచేెందుకు జనసన ఎపుపీడ్ 
మ్ెందుెంటెందని మెండల అధయేక్షులు ప్రజా సమసయేలు తెలుసుకుని పరష్్కరెం దిశగా మ్ెందడుగు 
వేయాలన్్నరు. ఈ క్రయేక్రమెంలో జనసన న్యకులు పూసల లక్ష్మీ మల్లుశ్వరరావు, కిరణ్, రాజన్న, 
భాస్కర్, జమాల్ బాష, వాసు, కిషోర్, మోహన్, సాయి తదితరులు పాల్న్్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఖాళీగా ఉన్న పోస్ట్లు వంటనే భర్తి చేయాలని 
జనసేన డిమాండ్

శతఘ్్న నూయేస్: కుకునూర్ మెండల జనసన పారీ్ట ఆధ్వరయేెంలో కుకునూర్ మెండలెంలోని 
కుకునూర్, చీరవలలు, అమరవరెం ఉన్నత పాఠశాలలో ఖాళీగా ఉన్న పోసు్టలు వెంటనే 
భరీ్త చేయాలని, సూ్కల్సీ తెరచ నేటకి నెలలు గడుసు్తన్్న ఇపపీటకి సూ్కల్ అసిస్్టెంట్ 
లెక్కలు, ఫిసికల్ సైన్సీ, తెలుగు పెండిట్ పోసు్టలు ఖాళీగా ఉన్నవి. వాటని ఇెంతవరకు 
భరీ్త చేయల్దు. క్వున ప్రభుత్వెం ఇపపీటకయిన్ మేల్కని పోసు్టలు భరీ్త చేసి విదయేరుథిల 
భవిషత్ ను క్పాడ్లని కుకునూర్ మెండల జనసన అధయేక్షుడు మ్లశెట్ట యోగెంధర్ 
డిమాెండ్ చేశారు. ఈ సెందర్ెంగా ఆయన మాట్లుడుత్ ఖాళీ పోసు్టల క్రణెంగా విదయే 
బోధన జరగకుెండ్ పరీక్షలు నిర్వహిెంచడెం చాల్ అన్యేయెం అని, విదయేరుథిల జీవిత్లతో 
ఆడుకుెంటే మాత్ెం జనసన పారీ్ట తరుపున ఏ పోరాట్నికి అయిన సిదధుెం అని రానున్న 
రోజులు 10వ తరగతి పరీక్షలను దృషి్టలో ఉెంచ ఖాళీ పోసు్టలు వెంటనే భరీ్త చేయాలని 
కోరుతున్్నమ్ అని తెలపారు. ఈ క్రయేక్రమెంలో పోలవరెం ఇెంచార్జి చర్రి బాలరాజు, 
మెండల ప్రధ్న క్రయేదరశి మొదుెంపరపు వెంకన్నబాబు, ప్రచార క్రయేదరశి సమయమెంతుల 
లక్షష్మణ్ సా్వమి, రవి ప్రసాద్, శ్రీను, స్త్రామ్ల, కృష్్ణ, సాయి, తదితరులు పాల్న్్నరు.

పవన్ కళ్యాణ్ హెల్పంగ్ పీపుల్ జనగామ జిల్లా
శతఘ్్న నూయేస్: జనగామ 
పట్టణెంలో జనగామ 
స్నియర్ పాత్రికేయులు 
ఆెంధ్రజ్యేతి రపోర్టర్ బాష్ 
ఇెంటోలు మిగిలన ఆహారాని్న 
వృధ్ చేయకుెండ్ పవన్ 
కళ్యేణ్ హెలపీెంగ్ పీపుల్ 
ఆధ్వరయేెంలో జనగామ 
పట్టణెంలో సాథినిక రైల్్వ 
స్టషన్, బసా్టెండ్ పరసర 
ప్రాెంత్లోలు మహా అన్నదన 
క్రయేక్రమెం నిర్వహిెంచారు. 
ఈ సెందర్భెంగా పవన్ 
కళ్యేణ్ హెలపీెంగ్ పీపుల్ 

వయేవసాథిపక అధయేక్షులు జ్గు భాస్కర్ మాట్లుడుత్ మిగిలన ఆహారాని్న వృధ్ 
చేయకుెండ్ ఆకలతో అలమటెంచే నిలువ నీడ ల్ని వారకి ఆకల తీరేచాెందుకు 
ఆహారాని్న అెందిెంచన స్నియర్ రపోర్టర్ భాష్ కి ధనయేవాదమ్లు. ప్రతి ఒక్కరు 
ఇదే సూఫూర్తతో వార వార యువత గ్రామాలలో పట్టణాలలో ఆకలతో అలమటెంచే 
వారకి ఆకల తీరాచాలని కోరారు. ఈ క్రయేక్రమెంలో కర్రె శేఖర్, సాయి, డిగ్రీ 
క్ల్జ్ శ్రీనివాస్, మను, సవళిలు క్రీ్తక్, దిలీప్, రెంజిత్, న్మాల సిదుది గౌడ్, న్ని, 
నరేెంద్, పవన్, ప్రశాెంత్ తదితరులు పాల్న్్నరు.

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
ముఖయామంత్రి కావ్లని సైకిల్ యాత్ర

శతఘ్్న నూయేస్: జనసన పారీ్ట అధయేక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ మ్ఖయేమెంత్రి 
క్వాలని పొెందూరు మెండలెం, దల్లు వలస శ్రీక్కుళెం నుెంచ కొెండ్రు దురా్ 
ప్రసాద్ సైకిల్ యాత్ చేసు్తన్్నరు. ఈ యాత్లో భాగెంగా విజయవాడ చేరుకుని 
విజయవాడ నగర అధయేక్షులు శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్ ని కలవడెం జరగిెంది.

అమ్మవ్రి ధారి్మక సేవ్ మండల డైర్ని మరియు 
కాలండర్ ఆవిష్కరించిన పోతిన మహేష్

శతఘ్్న నూయేస్: జనసన పారీ్ట, అమమెవార ధ్రమెక సవా మెండల నూతన 
సెంవతసీరెం సెందర్భెంగా డైరీని మరయు క్లెెండర్ జనసన పారీ్ట 
విజయవాడ నగర అధయేక్షులు శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్ ఆవిష్కరెంపచడెం 
జరగిెంది.

దళిత సర్పంచ్ పై దాడి చేసన వ్రిని అరెస్ట్ చేయాలని జనసేన 
డిమాండ్

శతఘ్్న నూయేస్: మెండపేట నియోజకవర్ెం వలూలుర గ్రామెంలో జనసన దళిత 
మహిళ్ సరపీెంచ్ మీన్ కుమార నీ దురా్భషల్డిన వారని తక్షణమే శిక్ెంచాలని 
దళిత మహిళ్ సరపీెంచ్ ఇచచాన కెంపె్లుెంట్ ను తీసుకోవాలని జనసన క్రయేవర్ెం 
రామచెంద్పురెంఆర్.డీ.వో క్రాయేయెం మ్ెందు ధరా్న చేయడెం జరగిెంది... 
ఇపపీటకైన్ దళిత మహిళకు న్యేయెం జరగకపోతే ఈ  క్రయేక్రమెం ఇెంక్ ఉదృతెం చేసా్తమ్ 
అని జిల్లు జనసన అధయేక్షులు కెందుల దురే్ష్ గారు వైస్పీ ప్రభుత్్వని్న హెచచారెంచడెం 
జరగిెంది. 

ఈ క్రయేక్రమెంలో త్రుపీగోదవర జిల్లు జనసన పారీ్ట అధయేక్షులు శ్రీ కెందుల దురే్ష్,  
రామచెంద్పురెం నియోజకవర్ెం జనసన పారీ్ట ఇన్చార్జి శ్రీ పోలశెట్ట చెంద్శేఖర్, జనసన 
పారీ్ట  PAC సభుయేలు, మ్త్్త శశిధర్ గారు,నియోజక వర్  ఇెంచార్జి లు శెట్ట బతు్తల 
రాజబాబు గారు,బెండ్రు శ్రీనివాసరావు గారు, పాటెంశెట్ట సూరయేచెంద్, మేడ గురుదత్త 
ప్రసాద్, అతి్త సతయేన్రాయణ,  మర్రెడి్డ శ్రీనివాసరావు, జిల్లు క్రయేదరుశిలు బుెంగా రాజు, 
త్ళలు డేవిడ్, సెంపత్ జనసన ,డేగలసతీష్, యాళళూ వేణుగోపాల రావు, ఉపాధయేక్షురాలు 
సుెంకర కృష్ణవేణి, జిల్లు ప్రధ్న క్రయేదరశి బోడపాట రాజేశ్వర, రాష్్ట క్రయేదరుశిలు గెంట్ 
స్వరూప, ప్రియా సౌజనయే, మానస, తదితర వీరమహిళలు, రాష్ట్ర మరయుజిల్లు క్రయేవర్ 
సభుయేలు పాల్నడెం జరగిెంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

చిత్తిరు జిల్లాలో వైస్పీ నండి జనసేనలో చేరికలుచిత్తిరు జిల్లాలో వైస్పీ నండి జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్్న నూయేస్: చత్్తరు జిల్లు, తెంబళలుపలెలు నియోజకవర్ెం, పెదదిమెండయేెం శతఘ్్న నూయేస్: చత్్తరు జిల్లు, తెంబళలుపలెలు నియోజకవర్ెం, పెదదిమెండయేెం 
మెండలెం, కలచరలు గ్రామెం ఎర్గుట్టపలలుకి చెందిన వైస్పీ న్యకుడు ప్రక్ష్ మెండలెం, కలచరలు గ్రామెం ఎర్గుట్టపలలుకి చెందిన వైస్పీ న్యకుడు ప్రక్ష్ 
రెడి్డ జనసన్ని పవన్ కళ్యేణ్ ఆశయాలకు ఆకరషితులై జనసనలో చేరటెం రెడి్డ జనసన్ని పవన్ కళ్యేణ్ ఆశయాలకు ఆకరషితులై జనసనలో చేరటెం 
జరగిెంది. పెదదిమెండయేెం మెండల అధయేక్షుడు శెంకర్ మరయు ఉపాధయేక్షులు జరగిెంది. పెదదిమెండయేెం మెండల అధయేక్షుడు శెంకర్ మరయు ఉపాధయేక్షులు 
ధన్ెంజనేయ పారీ్ట కెండువా వేసి ప్రక్ష్ రెడి్డని ఆహా్వనిెంచటెం జరగిెంది.ధన్ెంజనేయ పారీ్ట కెండువా వేసి ప్రక్ష్ రెడి్డని ఆహా్వనిెంచటెం జరగిెంది.

శంఖవరం మండలం స్తంపేటలో శంఖవరం మండలం స్తంపేటలో 
జనసేన గ్రామకమిటీ నియామకంజనసేన గ్రామకమిటీ నియామకం

శతఘ్్న నూయేస్: ప్రతి్తపాడు నియోజకవర్ జనసన పారీ్ట ఇెంచార్జి శ్రీ వరుపుల తమమెయయేబాబు శతఘ్్న నూయేస్: ప్రతి్తపాడు నియోజకవర్ జనసన పారీ్ట ఇెంచార్జి శ్రీ వరుపుల తమమెయయేబాబు 
ఆధ్వరయేెంలో శెంఖవరెం మెండలెం స్తెంపేట గ్రామెంలో జనసన సెంసాథిగత నిరామెణెంలో ఆధ్వరయేెంలో శెంఖవరెం మెండలెం స్తెంపేట గ్రామెంలో జనసన సెంసాథిగత నిరామెణెంలో 
భాగెంగా గ్రామకమిటీ వేయడెం జరగిెంది. స్తెంపేట గ్రామకమిటీ జనసన పారీ్ట భాగెంగా గ్రామకమిటీ వేయడెం జరగిెంది. స్తెంపేట గ్రామకమిటీ జనసన పారీ్ట 
అధయేక్షులుగా కొయయే మోహన్, గ్రామకమిటీ జనసన పారీ్ట ఉపాధయేక్షులుగా త్టపర్త అధయేక్షులుగా కొయయే మోహన్, గ్రామకమిటీ జనసన పారీ్ట ఉపాధయేక్షులుగా త్టపర్త 
జయరాజ్, sk. మీరా, గ్రామకమిటీ ప్రధ్న క్రయేదరుశిలుగా కొయయే దురా్ప్రసాద్, జయరాజ్, sk. మీరా, గ్రామకమిటీ ప్రధ్న క్రయేదరుశిలుగా కొయయే దురా్ప్రసాద్, 
స్క్రటరీ కొయయే సా్వమి లను ఏక గ్రీవెంగా ఎను్నకోవడెం జరగిెంది. ఈ క్రయేక్రమెంలో స్క్రటరీ కొయయే సా్వమి లను ఏక గ్రీవెంగా ఎను్నకోవడెం జరగిెంది. ఈ క్రయేక్రమెంలో 
శెంఖవరెం మెండల అధయేక్షులు సుభాష్, శెంకవరెం రౌతులపూడి మెండలెం కనీ్వనర్ శెంఖవరెం మెండల అధయేక్షులు సుభాష్, శెంకవరెం రౌతులపూడి మెండలెం కనీ్వనర్ 
కరణెం సుబ్రహమెణయేెం, జిల్లు క్రయేదరశి శేష్రావు, ఏల్శ్వరెం మెండలెం జనసన పారీ్ట కరణెం సుబ్రహమెణయేెం, జిల్లు క్రయేదరశి శేష్రావు, ఏల్శ్వరెం మెండలెం జనసన పారీ్ట 
అధయేక్షులు శ్రీ పెెంటకోట మోహన్, ఇతర జనసైనికులు అెందరూ పాల్న్్నరు.అధయేక్షులు శ్రీ పెెంటకోట మోహన్, ఇతర జనసైనికులు అెందరూ పాల్న్్నరు.

రమేష్ బాబు గారు ఆత్మకు రమేష్ బాబు గారు ఆత్మకు 
శాంతి చేకూరాలి శాంతి చేకూరాలి 

శతఘ్్న నూయేస్: నటడు, నిరామెత శ్రీ ఘట్టమనేని శతఘ్్న నూయేస్: నటడు, నిరామెత శ్రీ ఘట్టమనేని 
రమేష్ బాబు గారు కను్నమూశారని తెలసి రమేష్ బాబు గారు కను్నమూశారని తెలసి 
దిగా్భెంతికి లోనయాయేను. వార కుటెంబానికి దిగా్భెంతికి లోనయాయేను. వార కుటెంబానికి 
న్ ప్రగాఢ సానుభూతి తెలయచేసు్తన్్నను. న్ ప్రగాఢ సానుభూతి తెలయచేసు్తన్్నను. 
ప్రమ్ఖ నటలు శ్రీ కృష్ణ  నట వారసత్్వని్న ప్రమ్ఖ నటలు శ్రీ కృష్ణ  నట వారసత్్వని్న 
కొనసాగిెంచ అనెంతరెం చత్ నిరామెణెంలోకి కొనసాగిెంచ అనెంతరెం చత్ నిరామెణెంలోకి 
వచచా విజయాలు అెందుకున్్నరు. సదరుడు వచచా విజయాలు అెందుకున్్నరు. సదరుడు 
శ్రీ మహేష్ బాబుతో ‘అరుజిన్’ ల్ెంట భారీ శ్రీ మహేష్ బాబుతో ‘అరుజిన్’ ల్ెంట భారీ 
చత్రాని్న నిరమెెంచారు. శ్రీ కృష్ణ పుత్శోక్ని్న చత్రాని్న నిరమెెంచారు. శ్రీ కృష్ణ పుత్శోక్ని్న 
దిగమిెంగుకోవాలసీన కిలుష్ట సమయమిది. దిగమిెంగుకోవాలసీన కిలుష్ట సమయమిది. 
ఆయనకు, కుటెంబ సభుయేలకు మనోస్్థిరాయేని్న ఆయనకు, కుటెంబ సభుయేలకు మనోస్్థిరాయేని్న 
ఇవా్వలని భగవెంతుణి్ణ ప్రారధుసు్తన్్నను. శ్రీ ఇవా్వలని భగవెంతుణి్ణ ప్రారధుసు్తన్్నను. శ్రీ 
రమేష్ బాబు l ఆతమెకు శాెంతి చేక్రాలని రమేష్ బాబు l ఆతమెకు శాెంతి చేక్రాలని 
కోరుకొెంటన్్నను అని శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ కోరుకొెంటన్్నను అని శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ 
తెలపారు.తెలపారు.

గల్ఫ్ సేన – జనసేన సభ్యూలకు కృతజ్ఞతలుగల్ఫ్ సేన – జనసేన సభ్యూలకు కృతజ్ఞతలు
శతఘ్్న నూయేస్: రాజ్లు మెండలెం, శతఘ్్న నూయేస్: రాజ్లు మెండలెం, 
చెంతలపలలు గ్రామానికీ చెందిన చెంతలపలలు గ్రామానికీ చెందిన 
మహిళ ఎనో్న ఆశలతో, కుటెంబ మహిళ ఎనో్న ఆశలతో, కుటెంబ 
పోషణకు పరాయి దేశెం వళిళూ పోషణకు పరాయి దేశెం వళిళూ 
ఏజెంట్ చేతులోలు చకి్క భర్తకు, ఏజెంట్ చేతులోలు చకి్క భర్తకు, 
ప్లలులకు ఆరోగయేెం బాగుెండ ప్లలులకు ఆరోగయేెం బాగుెండ 
ల్కపోవటెంతో తిరగి వళళూల్ని ల్కపోవటెంతో తిరగి వళళూల్ని 
పరసథితులోలు ఉన్న ఒక నిరుపేద పరసథితులోలు ఉన్న ఒక నిరుపేద 
దళిత మహిళను గల్ఫూ సన – దళిత మహిళను గల్ఫూ సన – 
జనసన యూఏఈ రక్ెంచ ఆమ్కు జనసన యూఏఈ రక్ెంచ ఆమ్కు 
టకట్ ఇచచా వార కుటెంబ సభుయేల టకట్ ఇచచా వార కుటెంబ సభుయేల 

దగ్రకి సురక్తెం గా పెంప్ెంచడెం జరగిెంది. ఈ సెందర్భెంగా ఆమ్కు దగ్రకి సురక్తెం గా పెంప్ెంచడెం జరగిెంది. ఈ సెందర్భెంగా ఆమ్కు 
ధైరయేెం చప్పీ, పె్లుట్ టక్కట్ తీసి ఆమ్ను స్వగ్రామానికి చేరచాన గల్ఫూ సన – ధైరయేెం చప్పీ, పె్లుట్ టక్కట్ తీసి ఆమ్ను స్వగ్రామానికి చేరచాన గల్ఫూ సన – 
జనసన గ్రూప్ సభుయేలకు, మ్ఖయేెంగా శ్రీ కేసర త్రిమూరు్తలు గారకి ఆమ్ జనసన గ్రూప్ సభుయేలకు, మ్ఖయేెంగా శ్రీ కేసర త్రిమూరు్తలు గారకి ఆమ్ 
కుటెంబ సభుయేలు, మరయు జనసన న్యకులు కోళళూ బాబి, చరెంజీవి కుటెంబ సభుయేలు, మరయు జనసన న్యకులు కోళళూ బాబి, చరెంజీవి 
యువత తుల్ ఆది హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలయజేసారు.యువత తుల్ ఆది హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలయజేసారు.

కోడి పందాల ముసుగులో జరుగుతునని పేకాటని కోడి పందాల ముసుగులో జరుగుతునని పేకాటని 
అరికట్టీలి: జగ్గయయూపేట జనసేనఅరికట్టీలి: జగ్గయయూపేట జనసేన

శతఘ్్న నూయేస్: జగ్యయేపేట, తెలుగు వార పెదది పెండగ సెంక్ెంతి సెందర్భెంగా శతఘ్్న నూయేస్: జగ్యయేపేట, తెలుగు వార పెదది పెండగ సెంక్ెంతి సెందర్భెంగా 
నిర్వహిెంచే కోడి పెందల మ్సుగులో జరుగుతున్న పేక్ట శిబిరాలను నిర్వహిెంచే కోడి పెందల మ్సుగులో జరుగుతున్న పేక్ట శిబిరాలను 
అరకట్్టలని జగ్యయేపేట జనసన పారీ్ట ఆధ్వరయేెంలో సమావేశెం నిర్వహిెంచారు. అరకట్్టలని జగ్యయేపేట జనసన పారీ్ట ఆధ్వరయేెంలో సమావేశెం నిర్వహిెంచారు. 
ఈ క్రయేక్రమెంలో నియోజకవర్ స్నియర్ న్యకులు మ్త్యేల వెంకట ఈ క్రయేక్రమెంలో నియోజకవర్ స్నియర్ న్యకులు మ్త్యేల వెంకట 
శ్రీనివాసరావు మరయు కృష్్ణ జిల్లు సెంయుక్త క్రయేదరశి ఈమని కిషోర్ కుమార్ శ్రీనివాసరావు మరయు కృష్్ణ జిల్లు సెంయుక్త క్రయేదరశి ఈమని కిషోర్ కుమార్ 
మాట్లుడుత్ తెలుగు వార పెద్డ పెండగ సెంక్ెంతి సెంప్రదయ ఆట కోడి మాట్లుడుత్ తెలుగు వార పెద్డ పెండగ సెంక్ెంతి సెంప్రదయ ఆట కోడి 
పెందలను వయేతిరేకిెంచడెం ల్దని క్నీ ఈ కోడిపెందల మ్సుగులో అధక్ర పెందలను వయేతిరేకిెంచడెం ల్దని క్నీ ఈ కోడిపెందల మ్సుగులో అధక్ర 
పారీ్ట వార అెండతో పేక్ట శిబిరాలను ఏరాపీట చేసు్తన్్నరని మర వీట వలన పారీ్ట వార అెండతో పేక్ట శిబిరాలను ఏరాపీట చేసు్తన్్నరని మర వీట వలన 
అనేక మెంది అపుపీల పాలు అవకపోటమే క్కుెండ్ ఆతమెహతయేలకు క్డ్ అనేక మెంది అపుపీల పాలు అవకపోటమే క్కుెండ్ ఆతమెహతయేలకు క్డ్ 
దర తీసు్తెందని తక్షణమే ఈ పేక్ట శిబిరాల్న అరకట్టవలసిెందిగా జగ్యయేపేట దర తీసు్తెందని తక్షణమే ఈ పేక్ట శిబిరాల్న అరకట్టవలసిెందిగా జగ్యయేపేట 
పట్టణ మరయు రురల్ పోలీస్ వారని జనసన పారీ్ట తరువున కోరుచున్్నమని పట్టణ మరయు రురల్ పోలీస్ వారని జనసన పారీ్ట తరువున కోరుచున్్నమని 
తెలపారు. ఈ క్రయేక్రమెంలో పవన్, న్గేశ్వరరావు, రాెం, గోప్ తదితరులు తెలపారు. ఈ క్రయేక్రమెంలో పవన్, న్గేశ్వరరావు, రాెం, గోప్ తదితరులు 
పాల్న్్నరు.పాల్న్్నరు.

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

