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ప్రభుత్ం పరిష్కరించాలని అరకు జనసేన డిమండ్
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్రంలోని సచివాలయ ఉద్యూగుల న్యూయమైన డిమ్రండ్లను 
ప్రభుత్్రం తక్షణమే పరిష్కార్రం చేయాలని అరకు నియోజకవర్గ మ్ జనసేన 
పార్టీ ఎక్స్ ఎ్రంపిటిసి సాయిబాబా, దురియా ప్రభుత్్ని డిమ్రండ్ చేశారు. 
గురువార్రం జనసైనికులతో సమవేశమై ఈ స్రందర్్రంగా సాయిబాబా, దురియా 
మట్్లడుతూ సచివాలయ ఉద్యూగస్తులను ర్రండేళ్ల పూరతుయిన అన్రంతర్రం 
సచివాలయ ఉద్యూగులగా రగుయూలరైజ్ చేసాతునని ఆన్డు ముఖయూమ్రంత్రి వైఎస్ 
జగన్మోహన్ రడిడి ఇచిచిన మటను నిలబెట్టీకోవాలని ప్రభుత్్రంపై ధ్జమెత్తురు. 
హకుకాల సాధన కోస్రం ప్రశ్నిస్తునని ఉద్యూగులను భయభ్్రంతులు చేయడ్రం 
విడ్డిర్రంగా ఉ్రందని తెలిపారు ఇప్పటికైన్ ప్రభుత్్రం పునరాలోచి్రంచి సచివాలయ 
ఉద్యూగులకు పేస్కాల్ ప్రంచాలని ప్రభుత్్నికి సూచి్రంచారు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో 
జనసైనికులు సన్యూసిరావు, గేమ్మోలి, తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేయాలి

- గాదె పృథ్్
శతఘ్ని న్యూస్: పార్టీ 
నియోజకవర్గ సాథాయి 
కాయూల్రండరు ఆవిషకారణ
జనసైనికులు పార్టీ 
బలోపేత్నికి కృషి 
చేయాలని జనసేన పార్టీ 
రాష్ట న్యకులు గాదె 
పృథ్్ పిలుపునిచాచిరు. 
జనగామ జిల్్ల సేటీషన్ 

ఘనపూర్ నియోజకవర్గ్రం డివిజన్ క్రంద్్రంలో జనసేన పార్టీ నియోజకవర్గ 
సాథాయి కాయూల్రండర్ ఆవిషకారి్రంచారు. అన్రంతర్రం మట్్లడుతూ ప్రశ్ని్రంచేతత్్రం 
అలవరుచికుని ప్రజల పక్షాన్ నిలబడి సమసయూలపై పోరాడాలన్నిరు. తెల్రంగాణ 
రాష్ట సమసయూలపై జనసేన నిర్రంతర్రం పోరాట్రం చేస్తు్రందని తెలిపారు. 
పార్టీని జన్రంలోకి తీస్కెళ్తు క్షేత్ర సాథాయిలో జనసేన పార్టీని బలోపేత్రం 
చేయాలని కోరారు. రానునని రోజులో్ల తెల్రంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రశ్ని్రంచే దిశగా 
జనసేన పార్టీ ఎదిగే అవకాశాలు ఉననిట్్ల ఆశాభావ్రం వయూకతు్రం చేశారు. ఈ 
కారయూక్రమ్రంలో జనసేన జిల్్ల న్యకులు శేష్ద్రి స్రందీప్, మహమమోద్ 
రజాక్, మునిగేల్ పవన్, మ్డిదే ప్రశా్రంత్ రడిడి, చుకకా నవీన్, సా్రంబ శ్వ, 
మహమమోద్ బషీర్, రోహిత్, ఉదయ్,విజయ్, ప్రశా్రంత్, రాకష్, యాకయయూ 
తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

64 వ వార్డ్ లో వాటర్ బోర్ బాగుచేయించిన 

జనసేన కార్పొరేటర్ దల్లి గోవింద్ రెడ్డ్
శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక, 
64 వార్డి దిబ్బపాల్రం 
గ్రామ్రంలో వాటర్ బోరు్ల 
చాల్ కాల్రంగా పనిచేయడ్రం 
లేదు ఈ విషయ్రం దిబ్బపాల్రం 
జనసేన కారయూకరతులు 64 వార్డి 
కార్్పరేటర్ శ్రీ దలి్ల గోవి్రంద్ 
రడిడి కి చెప్పట్రం జరిగ్రంది. 
ఆయన వ్రంటనే స్ప్రంది్రంచి 
అధికారులతో మట్్లడి స్య్రంగా దలి్ల గోవి్రంద్ రడిడి దగ్గర ఉ్రండి 
రిపేర్ చేయి్రంచారు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో వారుడి జనసేన కారయూకరతులు 
చోడి పిలి్ల ముసలయయూ, గ్రంటిపిలి్ల లకమోయాయూ, కదిరి సతయూన్రాయణ, 
సమ్మోడి స్రేష్, న్లి్ల త్త్రావు, వత్డ పైడిరాజు పాల్్గన్నిరు.

జనసేన కయూలండర్ ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయ సిద్ధ్రంత్లను 
ప్రజలలోకి తీస్కెళ్తు 2022 న్తన స్రంవతస్ర్రం కాయూల్రండర్ ఆవిషకారి్రంచిన 
జనసేన విదయూరిథా విభాగ్రం రాష్ట ఉపాధయూక్షులు శ్రీ గోకుల రవీ్రందర్ రడిడి. ఈ 
కారయూక్రమ్రంలో ఉమమోడి నల్లగ్రండ జిల్్ల ఎగజిక్యూటివ్ మె్రంబర్ సాయితేజ 
మరియు జనసైనికులు శ్వ, శ్రీకా్రంత్, నరే్రందర్ పాల్్గన్నిరు.

రోడ్డ్ ప్రమాదింలో మరణించిన జనసైనికుని 

కుటింబానికి జనసేన ఆర్ధిక సాయిం
శతఘ్ని న్యూస్: చోడవర్రం మ్రండల్రం, వ్రంకననిపాల్రం గ్రామనికి 
చె్రందిన జనసైనికుడు సయయూద్ బాష్ ఇటీవల రోడుడి ప్రమద్రంలో 
మృతి చె్రందరు. నియోజకవర్గ ఇ్రంచార్జి శ్రీ PVSN రాజు వారి 
కుట్్రంబానిని పరామరి్శ్రంచి జనసేన పార్టీ తరపున ₹20,500 
రూపాయలను అ్రందజేశారు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో జనసేన 
న్యకులు శ్రీ గూన్రు సూరయూన్రాయణ, చోడవర్రం మ్రండల 
పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ గూన్రు మూలున్యుడు, ప్రధాన కారయూదరి్శ 
శ్రీ అల్ల్రం రామఅపా్పరావు, చోడవర్రం టౌన్ పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ కర్రి 
రమేష్, సాథానిక న్యకులు పూడి రాజేష్, న్గుల్పలి్ల శ్రీను, సతీష్ 
గుపతు, ఇతర ముఖయూ న్యకులు, జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.
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పార్టీ సిద్దంతాలు ప్రతిబంబంచేలా 
2022 కయూలండర్ పంపిణీ చేసిన 

దెందులూరు 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, పార్టీ 
సిద్ద్రంత్లు ప్రతిబ్రంబ్రంచేల్ 2022 కాయూల్రండర్ రూప్రంది్రంచి జనసైనికులకు 
మరియు ప్రజలకు అ్రందజేసిన దె్రందులూరు జనసేన న్యకులు శ్రీ పల్నిటి సాగర్ 
మరియు కోటగరి వ్రంకట స్ధాకర్ గారు.

కడ్యపులింక జనసేన ఆధ్వర్ింలో 
పార్శుదధి్య కార్మికులకు సింక్ింతి కానుక

శతఘ్ని న్యూస్: కడియ్రం మ్రండల్రం, కడియపుల్రంక గ్రామ్రంలో 
ఉనని 30మ్రంది పారిశుద్ధ్య కారిమోకులకు స్రంక్్రంతి కానుకగా 
జనసేన ప్రెసిడ్రంట్ వైస్ ప్రెసిడ్రంట్ వారుడి మె్రంబర్ల ఆధ్రయూ్రంలో 
కొతతు బటటీలు మరియు 1000రూ నగదు స్రంక్్రంతి కానుకగా 
అ్రంది్రంచట్రం జరిగ్రంది. ఈ కారయూక్రమ్రంలో ప్రెసిడ్రంట్ మరా్గని 
అమమోణి, వైస్ ప్రెసిడ్రంట్ రా్రంజీ, వారుడి మె్రంబరు్ల బోడపాటి 
రాజేశ్రి, న్గమణి, స్క్రటర్ శ్ర్ష మరియు సచివాలయ 
సిబ్బ్రంది పాల్్గనట్రం జరిగ్రంది.

దేవుడాలా గ్రామింలో ఇటీవల 
మరణించిన చిన్నార్ కుటింబానికి ఆర్ధిక 
చేయూతనిందించిన జనసేన న్యకులు 

శతఘ్ని న్యూస్: ఇటీవలే మరణి్రంచిన చిన్నిరి పదమోశ్రీ కుట్్రంబానిని 
దేవుడాల్ గ్రామ్రం, రేగడి మ్రండల్రంలో రాజా్రం నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టీ ఇ్రంచార్జి డాకటీర్ ముచచి శ్రీనివాసరావు పరామరి్శ్రంచి, 
జనసేన పార్టీ తరుపున 20,000₹ ఆరి్ధక సాయానిని ఆ 
కుట్్రంబానికి అ్రందజేసి, ధైరయూ్రంగా ఉ్రండాలని తెలపట్రం జరిగ్రంది. 
ఈ నేపథయూ్రంలో పురి్ల-దేవుడాల గ్రామస్తులు షుగర్ ఫ్యూకటీర్ యొకకా 
సమసయూలను ఆయన దృషిటీకి తీస్కెళ్లట్రం జరిగ్రంది. షుగర్ ఫ్యూకటీర్ 
యాజమనయూ్రంతో చరిచి్రంచి సమసయూలను పరిషకారి్రంచే్రందుకు 
కృషి చేసాతుమని జనసేన పార్టీ తరుపున హామీ ఇచాచిరు. ఈ 
కారయూక్రమ్రంలో పాలకొ్రండ నియోజకవర్గ న్యకులు గరా్న 
సతితుబాబు, రడిడి బాలకృష్ణ, క్రంచర్రం జన్ర్దన్, శాయూమ్ స్్రందర్, 
రా్రంబాబు, హేమ్రంత్, ఈశ్ర్, కె.ప్రభాకర్ రావు, కె.ధను్రంజయ్, 
ఫ్కటీర్ బాధితులు, రైతులు, జనసైనికులు పాల్్గనట్రం జరిగ్రంది.

గటటుగూడిం గ్రామిం జనసేన ఆధ్వర్ింలో
 వాలీబాల్ టోరనామింట్ 

శతఘ్ని న్యూస్: టి.నరాస్పుర్రం మ్రండల్రం, గట్టీగూడ్రం గ్రామ్రంలో జనసేన 
జిల్్ల కారయూదరి్శ తుటి రామచ్రంద్రావు ఆధ్రయూ్రంలో వాలీబాల్ టోరనిమె్రంట్ 
నిర్హి్రంచడ్రం జరిగ్రంది. ఈ టోరనిమె్రంటో్ల విజేతలుగా నిలిచిన పే్లయర్స్ కి ప్రథమ 
బహుమతి జనసేన మ్రండల అధయూక్షుడు అడపా న్గరాజు ద్రా ది్తీయ బహుమతి 
రామచ్రంద్ తృతీయ బహుమతి రాజు మసటీర్ చేతుల మీదగా అ్రంది్రంచడ్రం 
జరిగ్రంది. ఈ కారయూక్రమ్రంలో స్రంకు మధు, లక్షష్మణ్, విజయ్, పాపారావు తదితరులు 
పాల్్గన్నిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నిరుపేద కుటింబానికి గ్్స్ సిల్ిండర్ మర్యు 
సటువ్ అిందించిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: సేవక 
గాని స్రంపాదనకు కాదని 
నిరూపితమౌతునని జనసేన: 
ఇ్రంచారిజి డా.యుగ్రంధర్ 
పనని. వదురుకుప్ప్రం 
మ్రండల్రం బొమమోయయూపలి్ల 
గ్రా మ ప ్రం చా య తీ 
బొమమోయయూపలి్ల గ్రామ్రంలో 
జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూ్రంలో 
కవిత అనే ఒక నిరుపేద 
మహిళలకు సటీవ్ మరియు 
గాయూస్ సిలి్రండర్ వితరణ పార్టీ 

నియోజకవర్గ ఇన్చిరిజి డా.యుగ్రంధర్ పనని అ్రందజేశారు. అదేవిధ్రంగా జావేద్ తుఫ్న్ వల్ల 
దెబ్బతినని గృహానిని స్రందరి్శ్రంచి ఆ కుట్్రంబానికి బయయూ్రం, నిత్యూవసర సరుకులు ప్రంపిణి చేశారు. 
ఈ స్రందర్్రంగా డా.యుగ్రంధర్ మట్్లడుతూ జనసేన పార్టీ సేవక గాని స్రంపాదనకు కాదని 
అ్రంచెల్రంచెలుగా అది అభివృది్ధ చె్రందుతూ నిరూపితమవుతు్రంది అని ఆశాభావ్రం వయూకతు్రం చేశారు. 
భవిషయూతుతులో బడుగు బలహీన వరా్గల ఆశాజ్యూతిగా చరిత్రలో నిలిచిపోయే విధ్రంగా పవన్ కళ్యూణ్ 
ఈ రాష్్రానిని అభివృది్ధ చేసాతురని అభివరి్ణ్రంచారు. సరా్ర్రంగ సమగ్రాభివృది్ధ ఈ రాష్ట్రంలో ఒకకా 
పవన్ కళ్యూణ్ ద్రా మత్రమే సాధయూ్రం అని తెలిపారు. ప్రజా సేవే జనసేన పార్టీని ము్రందుకు 
తీస్కెళ్తు్రందని, 2023 జెమ్ని ఎలక్షన్ అయిన్, 2024 జనరల్ ఎలక్షన్ అయిన్ కాబోయే 
ముఖయూమ్రంత్రి శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అని, యువత భవిషయూతుతు మర్గదరి్శ పవన్ కళ్యూణ్ మత్రమే 
అని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో మ్రండల అధయూక్షులు పురుషోతతు్రం, జిల్్ల స్రంయుకతు కారయూదరి్శ 
వ్రంకటేష్, ఉపాధయూక్షులు సతీష్, ముని, కారే్టి నగర్రం మ్రండల ఉపాధయూక్షులు విజయ్, వ్రంకటేష్, 
రాజు, గుణ, మోహన్, కశవ్, దినకర్, విన్ద్ కుమర్, జనసైనికులు, గ్రామస్తులు పాల్్గన్నిరు.

చినని యాదర అగిని ప్రమద బాధిత కుటంబాలకు అండగా 
నిలిచిన జనసేన పార్టీ మరియు లంకిశెట్టీ ఫ్ండ్్స సరి్కల్

శతఘ్ని న్యూస్: విదుయూత్ ష్ర్టీ 
సరూకా్యట్ తో బుధవార్రం అర్ధరాత్రి 
బ్రందరు మ్రండల్రం పదయదర 
శ్వారు చిననియదర రామలయ్రం 
వద్ద దరపు రడిడి వ్రంకట స్బ్బమమో 
(62), రావి లక్ష్మి (68) లకు 
చె్రందిన ర్రండు నివాసగృహాలు 
పూరితుగా అగనికి అహుతి అయాయూయి. 
ఈ ప్రమద్రంలో స్మరు ర్రండు 
లక్షల రూపాయలు ఆసితు నషటీ్రం 
కలిగ్రంది. 40,000 నగదు 
కాలిపోయి్రంది. గురువార్రం 
ల్రంకిశెటిటీ ఫ్్రండ్స్ సరికాల్ తరఫున 
ల్రంకిశెటిటీ బాల్జీ బాధిత 
కుట్్రంబాలకు బటటీలు, నిత్యూవసర వస్తువులు, బయయూ్రం, వ్రంట సామగ్రి ర్రండు వేల రూపాయలు 
నగదును అ్రందజేశారు. జనసేన పార్టీ తరఫున బ్రందరు జనసేన నియోజకవర్గ ఇ్రంచార్జి బ్రండి 
రామకృష్ణ, పదయాదర గ్రామ సర్ప్రంచ్ గళ్ళ తిమోతి ఆధ్రయూ్రంలో జనసైనికులు గ్రామస్తులు 
20 వేల రూపాయలు పోగుచేసి బాధిత కుట్్రంబాలకు అ్రందజేశారు. ఈ స్రందర్్రంగా బాల్జీ 
మట్్లడుతూ చిన్నిపుర్రం గ్రామ్రంలో ఫైర్ సేటీషన్ ఏరా్పట్ చేయాలిస్న అవసర్రం ఎ్రంతైన్ ఉ్రందని 
అన్నిరు. ప్రమద్రం జరిగన తరా్త 20 కిలోమీటరు్ల బ్రందరు ను్రండి ఫైర్ ఇ్రంజిన్ వచేచిలోపు 
మ్గలేది ఏమీ లేకు్రండా పోతు్రందని ఆవేదన వయూకతు్రం చేశారు. బాధిత కుట్్రంబాలకు తక్షణమే లక్ష 
రూపాయలు ఆరిథాక సహాయానిని, పకాకా ఇలు్ల నిరిమో్రంచి ఇవా్లని బాల్జీ అన్నిరు. సర్ప్రంచ్ గల్్ల 
తిమోతి మట్్లడుతూ స్రంక్్రంతి ప్రండుగ వేళ ఈ విష్ద స్రంఘటన జరగట్రం బాధాకరమని 
అన్నిరు. జనసేన పార్టీ తరఫున తక్షణమే స్ప్రంది్రంచి నియోజకవర్గ ఇ్రంచార్జి బ్రండి రామకృష్ణ పది 
వేల రూపాయల నగదును ఇవ్గా గ్రామ్రంలో జనసైనికులు మరో పదివేల రూపాయలు కలిపి 
ఇరవై వేల రూపాయలు ఇవ్డ్రం జరిగ్రందని అన్నిరు. బాధిత కుట్్రంబాలకు ప్రభుత్ సహాయ్రం 
వ్రంటనే చేయాలిస్న అవసర్రం ఉ్రందని సర్ప్రంచ్ తిమోతి అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో న్యూయవాది 
జొననిల వ్రంకట న్గరాజు, ల్రంకిశెటిటీ సాయి ఫణి స్రంతోష్, కొమరిపాల్రం శ్రీనివాస్, పద 
యాదర ఉపసర్ప్రంచ్ భావిరడిడి పవన్, అడుస్మలి్ల శ్రీనివాసరావు, దరపు రడిడి సూరయూచ్రంద్రావు, 
ఎ్రం. నరే్రంద్, వర్రే రామ్రంజనేయులు, క్రంచెర్ల పలి్ల మధుసూదన్ రావు, క్రంచెర్ల పలి్ల సీతయయూ, 
జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రాజింపేట జనసేన పార్టు ఆఫీసులో 
కాలిండరలిను ఆవష్కర్ించిన జనసేన 

శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్రంపేట ఇన్చిరిజి శ్రీ మలిశెటిటీ వ్రంకటరమణ 
సూచనల మేరకు గురువార్రం రాజ్రంపేట జనసేన పార్టీ ఆఫీస్లో 
జనసేనకు బహుకరి్రంచిన 99 ట్్, తరుణ్రం, ఈన్డు, విశాల్్రంధ్ర, 
న్యూస్ నౌ, ఆ్రంధ్ర పత్రిక, కాల్రండర్లను ఆవిషకారి్రంచడము జరిగ్రంది. 
మీడియా యాజమనయూ్రం న్తన స్రంవతస్ర కాయూల్రండర్లను 
రాజ్రంపేట జనసేన పార్టీ ఇ్రంచారిజి శ్రీ మలిశెటిటీ వ్రంకటరమణ 
కి అ్రందజేస్తునని్రందుకు ప్రతేయూక ధనయూవాదములు. ప్రజాసా్మయూ 
దేశ్రంలో మీడియా ప్రముఖపాత్ర పోషి్రంచాలి. దేశ్రంలోని వివిధ 
రాష్్రాలో్ల మీడియా పాత్ర అభిన్రంది్రంచదగన విధ్రంగా ఉ్రంది. 
మన రాష్ట్రంలో క్డా మీడియా ప్రముఖ పాత్ర పోషిసతు్రంది. 
కానీ కొనిని పత్రికలను, కొనిని టీవీ చానెళ్లను వివిధ రాజకీయ 
పార్టీల న్యకులు సాథాపి్రంచడ్రం వలన ఆ పార్టీ అధయూక్షుడికి, ఆ 
పార్టీ న్యకులకు వత్తుస్ పలుకుతూ ప్రజాసా్మయూనిని హరి్రంచి 
వేసూతు, అబద్ధలు, అసత్యూలు రాసూతు ప్రజలను తపు్పద్వ 
పటిటీస్తున్నియి. మన రాష్ట్రంలో ఇ్రంకా చదువుకొని వారు 
ఉ్రండట్రం వలన, అదే సమచారానిని నమ్మో మోసపోతున్నిరు. 
ఈ అవివేక్రంతో రాజకీయ న్యుకులు వారి స్రంత డబు్బలు 
ఇస్తున్నిరని ప్రజలు నముమోతున్నిరు. ప్రభుత్్రం డబు్బలతో 
పధకాలు నడుపుతూ, జగన్ మోహన్ రడిడి అనిని పథకాలకు వారి 
పేరు, వారి న్నని గారి పేరు పట్టీకుని, ప్రజలు వారే ఇస్తున్నిరనే 
భ్రమలో ఉన్నిరు. ఇట్వ్రంటి మూఢ నమమోకాలను ప్రజల ను్రంచి 
తొలగ్రంచవలసిన బాధయూత ప్రతి మీడియా భాదయూత. రాజ్రంపేట 
నియోజక వర్గ్రంలోని ఆరు మ్రండల్లో్ల జనసేన పార్టీ ఇ్రంచారిజి 
శ్రీ మలిశెటిటీ వ్రంకటరమణ సూచనల మేరకు ఎల్ సమసయూలను 
పరిసకారిస్తున్నిరో మీ ద్రా ప్రజలకు తెలియ జేయాలని మనవి. 
ఈ కారయూక్రమ్రంలో పాల్్గనని వారు జనసేన రాష్ట వికాస కారయూదరి్శ 
రాటల్్ల రామయయూ, జనసేన కడప జిల్్ల లీగల్ స్ల్ ఉపాధయూక్షుడు 
కతితు స్బ్బరాయుడు, బ్రండ్ల రాజేష్, పోలిశెటిటీ రజిత, శ్రంకరయయూ, 
గోపి మన్నిరు, స్రంగరాజు నవీను, న్రా కిషోర్, అల్గే 
జనసేన పార్టీ న్యకులు అభిమనులు కారయూకరతులు అ్రందరూ 
పాల్్గనడ్రం జరిగ్రంది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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టీిం జనసేన వై కోట ఆధ్వర్ింలో 
వజయవింతింగ్

 జనసేన-జనసేవా కార్క్రమిం
శతఘ్ని న్యూస్: టీ్రం జనసేన వై కోట న్యకుల ఆధ్రయూ్రంలో 
గురువార్రం జనసేన-జనసేవ కారయూక్రమ్రంలో భాగ్రంగా వైకోట 
గ్రామప్రంచాయతీలోని ముసి్ల్రం వీధిలో వికల్్రంగుడైన “షేక్ ఖాదర్ 
భాష్” కి ర్రండు నెలలకు సరిపోయే నిత్యూవసర సరుకులతో 
పాట్ క్రగాయలు బయయూ్రం ప్రంపిణీ చేయడ్రం జరిగ్రంది, ఈ 
స్రందర్్రంగా యువ న్యకులు మట్్లడుతూ మ ప్రంచాయతీలో 
మత్రమే కాకు్రండా మ్రండల పరిధిలో ఎకకాడ ఏ సమసయూ ఉన్ని.. 
ఎకకాడ ఆకలి ఉన్ని.. ఎకకాడ మ అవసర్రం ఉన్ని.. వారికి అ్రండగా 
నిలబడత్మని మ సాథాయిలో ప్రయతిని్రంచి వారి సమసయూను 
పరిషకారిసాతుమని తెలియచేసారు, ఇల్్రంటి సేవా కారయూక్రమలు 
చేయడానికి మకు అవకాశ్రం కలి్ప్రంచిన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
కి హృదయపూర్క ధనయూవాదలు తెలుపుకు్రంట్ ఈ కారయూక్రమ్రంలో 
పాల్్గనని యువ న్యకులు రడిడి మనీ, కిషోర్, మన్జ్, గణేష్, 
శ్వ, స్మన్, హరి, రమణ, భాసకార్ బాలు పాల్్గన్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

కె.కనానిపురం గ్రామంలో జనసేన ఆత్మీయ సమవేశం 
శతఘ్ని న్యూస్: దె్రందులూరు 
నియోజకవర్గ్రం కె.కన్నిపుర్రం 
గ్రామ్రంలో గురువార్రం జనసేన పార్టీ 
జిల్్ల అధయూక్షులు శ్రీ కొటికలపూడి 
గోవి్రందరావు ఆదేశాల మేరకు 
జనసేన పార్టీ కారయూకరతులతో ఆతీమోయ 
సమవేశ్రం జరిగ్రంది. ఈ సమవేశ్రంలో 
దె్రందులూరు నియోజకవర్గ జనసేన 
న్యకులు, వీరమహిళలు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

సంక్ంతి శుభాకంక్షలు తెలిపిన పాలవలస యశసి్ 
శతఘ్ని న్యూస్: *ప్రజల్రంత్ కోవిడ్ పట్ల 
అప్రమతతు్రంగా ఉ్రండాలి.
*కోవిడ్ నిబ్రంధనలతో ప్రండుగ 
జరుపుకోవాలని పిలుపు.
*ప్రండగపూట రైతులకు కనీనిళ్్ళ పటిటీసతునని 
వైసాస్ర్స్పీ ప్రభుత్్రం
విజయనగర్రం, గురువార్రం జనసేన పార్టీ 
రాష్ట ప్రధాన కారయూదరి్శ, విజయనగర్రం 
అస్్రంబ్్ల ఇ్రంచార్జి శ్రీమతి పాలవలస 
యశసి్ జిల్్ల ప్రజలకు గురువార్రం 
విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటన ద్రా 
భోగ, స్రంక్్రంతి మరియు కనుమ ప్రండుగ 
శుభాకా్రంక్షలు తెలిపారు. కోవిడ్ కస్లు 
అమ్రంత్రంగా పరుగుతునని తరుణ్రంలో 
కరోన్ పట్ల ప్రజల్రందరూ అప్రమతతు్రంగా 
ఉ్రండాలని, అ్రందరూ మస్కాలు విధిగా 
ధరి్రంచి,చేతులు ఎప్పటికపు్పడు శానిటైజర్ చేస్కు్రంటూ, ప్రజలు గుమ్గూడిన ప్రదేశాలలో 
తిరగకు్రండా భౌతిక దూర్రం పాటి్రంచాలని పిలుపునిచాచిరు. ప్రండుగ అనగానే ప్రయాణాలు 
పరిపాటి, పరుగుతునని కరోన్ కస్లను దృషిటీలో పట్టీకుని అతయూవసర పనుల కోస్రం తపా్ప, 
ఊరకనే ప్రండుగురోజులో్ల బహిర్రంగ ప్రదేశాలో్ల తిరగకు్రండా కుట్్రంబ సభుయూలతో ఇ్రంటో్లనే 
ప్రండుగ జరుపుకోవాలని అన్నిరు. త్రలోనే జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూ్రంలో మ జనసైనుకుల 
ద్రా మస్కాలు, శానిటైజరు్ల, ప్రంచిపడత్మని అన్నిరు. రైతు స్భిక్ష్రంగా ఉ్రంటేనే దేశ్రం 
స్రంతోష్రంగా ఉ్రంట్్రందని, ప్రండిన ప్రంటలు ఇ్రంటికొచిచిన వేళలో జరుపుకొనే ఈ స్రంక్్రంతి 
ప్రండుగలో ప్రస్తుత వైసాస్ర్స్పీ పాలనలో రాష్ట్రంలోను, మరియు జిల్్లలోను రైతులకు 
ప్రంటలకు గట్టీబాట్ ధరలు లేక, ధానయూ్రం కొనుగోలు చేయకు్రండా ప్రండగ్రంటిపూట 
రైతులకు కనీనిళ్్ళ పటిటీసతునని ప్రభుత్్రంగా ఈ వైసాస్ర్స్పీ చరిత్రలో నిలుసతు్రందన్నిరు.

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

గిండేపల్లి గ్రామింలో 
   39వ రోజు 

జనింలోకి జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గ్రంపేట నియోజకవర్గ్రంలో జనసేన నియోజకవర్గ 
ఇ్రంచార్జి శ్రీ పాట్రంశెటిటీ శ్రీదేవిసూరయూచ్రంద్ చేస్తున్నిట్వ్రంటి 
జన్రంకోస్రం జనసేన కారయూక్రమ్రం 39వ రోజు గ్రండేపలి్ల మ్రండల్రం 
గ్రండేపలి్ల గ్రామ్రంలో జరిగ్రంది. ఈ కారయూక్రమ్రంలో భాగ్రంగా శ్రీ 
పాట్రంశెటిటీ శ్రీదేవిసూరయూచ్రంద్ గ్రండేపలి్ల గ్రామ్రం మొతతు్రం పరయూటి్రంచి 
ప్రజలతో మమేకమై ప్రజల కషటీ స్ఖాలను అడిగ తెలుస్కున్నిరు. 
39వ రోజు జన్రంలోకి జనసేన కారయూక్రమనిని విజయవ్రంత్రం చేసిన 
గ్రండేపలి్ల మ్రండల అధయూక్షులు గోన శ్వరామకృష్ణ గారికి, గరికపాటి 
ఉమేష్ కుమర్ గారికి, కర్రి సమేశ్రసా్మ్ గారికి, కట్టీమోతు 
సతితుబాబు గారికి, న్ళ్రం ప్రంట్రావు గారికి, యడ్ల సతీష్ గారికి, 
వర్రి రాజు గారికి, బుర్రా వీరబాబు గారికి, మర్రి లోవరాజు గారికి, 
మర్రి రమణ గారికి, యడ్ల సా్మ్ గారికి, పేరారపు ప్రసాద్ 
గారికి, వరుపుల వ్రంకట రాజు గారికి, కారుకొ్రండ విజయ్ గారికి, 
నల్ల్రంశెటిటీ చిటిటీబాబు గారికి, కోడి గ్రంగాధర్ గారికి శ్రీ పాట్రంశెటిటీ 
శ్రీదేవిసూరయూచ్రంద్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసారు. అల్గే జన్రం కోస్రం 
జనసేన కారయూక్రమ్రంలో భాగ్రంగా 39వ రోజు గ్రండేపలి్ల గ్రామ్రంలో 
ఎ్రంతో ప్రేమనురాగాలతో ఆతిథయూ్రం అ్రంది్రంచిన గరికపాటి ఉమేష్ 
కుమర్ గారి కుట్్రంబ సభుయూలకు, కర్రి సమేశ్ర్ గారి కుట్్రంబ 
సభుయూలకు హృదయపూర్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేసారు.

పామర్రు జనసేనలో భార్గ్ చేర్కలు
శతఘ్ని న్యూస్: కృష్్ణ 
జిల్్ల పామర్రు అస్్రంబ్్ల 
నియోజకవర్గ్రంలో వైసీపీ, 
టీడీపీల ను్రంచి జనసేనలోకి 
భార్గా చేరికలు. పామర్రు 
మ్రండల్ధయూక్షునిగా ప్రమణ్రం 
చేసిన మరుసటి రోజునే శ్రీ 
గు్రంపా గ్రంగాధర్ ఆధ్రయూ్రంలో 
50 మ్రంది జనసేన పార్టీలో 

చేరారు. పార్టీ నియోజకవర్గ్రం ఇ్రంఛార్జి శ్రీ త్డిశెటిటీ నరేష్ క్రండువా కపి్ప వార్రందరినీ 
సాదర్రంగా పార్టీలోకి ఆహా్ని్రంచారు. ఎసీస్, బ్సీ సామజికవరా్గలకు చె్రందిన 
వీర్రంత్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ మీద నమమోక్రంతో, ఆయన 
ఆశయాలు, సిద్ధ్రంత్లకు ఆకరిషితులై పార్టీలో చేరారు.

శ్రీ రామరాజ్ వార్ నూతన షోరిం 
ఓపెనిింగ్ కార్క్రమింలో

 జ్్తి ప్రజ్వలన చేసిన బిండారు
శతఘ్ని న్యూస్: అమల్పుర్రం, గురువార్రం శ్రీ రామరాజ్ ప్రంచెలు 
మరియు షరుటీలు వారి న్తన షోరూ్రం ఓపని్రంగ్ కారయూక్రమ్రంలో 
జ్యూతి ప్రజ్లన చేసిన కొతతుపేట జనసేన పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్చిరిజి 
శ్రీ బ్రండారు శ్రీనివాస్.

మల్కిపురిం మిండలాధ్క్షుడ్ని కల్సిన 
మేడ్చరలిపాలిం జనసేన న్యకులు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్లు నియోజకవర్గ్రం, జనసేన పార్టీ 
మలికిపుర్రం మ్రండల్ధయూక్షునిగా ఎనినికైన మలి్లపూడి 
సతితుబాబుగారిని మరాయూదపూర్క్రంగా కలిసిన మేడిచర్లపాల్రం 
జనసేన న్యకులు.
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శుక్రవారం, 14 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

2000 పేద సామనయూ కుటంబాలకు సంక్ంతి కనుక పంపిణీ2000 పేద సామనయూ కుటంబాలకు సంక్ంతి కనుక పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: జగన్ గారి పాలనలో స్రంక్్రంతి ప్రండగ ఎకకాడ ?శతఘ్ని న్యూస్: జగన్ గారి పాలనలో స్రంక్్రంతి ప్రండగ ఎకకాడ ?
నితయూవసర సరుకుల రేట్్ల పరుగుదలతో పి్రండివ్రంటలకు దూరమైన సామనయూ ప్రజలు.నితయూవసర సరుకుల రేట్్ల పరుగుదలతో పి్రండివ్రంటలకు దూరమైన సామనయూ ప్రజలు.
సామజిక వరా్గల మధయూ, మత్ల మధయూ విదే్ష్లు రచచిగటేటీ వారిని చెపు్పతీసి కొటటీ్రండి.సామజిక వరా్గల మధయూ, మత్ల మధయూ విదే్ష్లు రచచిగటేటీ వారిని చెపు్పతీసి కొటటీ్రండి.
టిడ్కా ఇళ్ల గృహప్రవేశ్రం ఎపు్పడు? స్్రంట్ భూమ్ అడవులో్ల ఇసేతు తీస్కోవాల్ ?టిడ్కా ఇళ్ల గృహప్రవేశ్రం ఎపు్పడు? స్్రంట్ భూమ్ అడవులో్ల ఇసేతు తీస్కోవాల్ ?
ప్రండగ చేస్కోవడానికి 2000 లేవు వనె్టీమ్ స్టిలమో్రంట్ కి్రంద 20,000 ఏవిధ్రంగా చెలి్లసాతురు?ప్రండగ చేస్కోవడానికి 2000 లేవు వనె్టీమ్ స్టిలమో్రంట్ కి్రంద 20,000 ఏవిధ్రంగా చెలి్లసాతురు?
జనసేన పార్టీ పశ్చిమ నియోజకవర్గ 40వ డివిజన్ అధయూక్షులు, ఐజా గ్రూప్ చైరమోన్, రజా కమ్టీ ప్రెసిడ్రంట్ షేక్. గయస్ది్దన్ ఆధ్రయూ్రంలో 2000 పేద సామనయూ జనసేన పార్టీ పశ్చిమ నియోజకవర్గ 40వ డివిజన్ అధయూక్షులు, ఐజా గ్రూప్ చైరమోన్, రజా కమ్టీ ప్రెసిడ్రంట్ షేక్. గయస్ది్దన్ ఆధ్రయూ్రంలో 2000 పేద సామనయూ 
కుట్్రంబాలకు 11 రకాల తో క్డిన నిత్యూవసర సరుకుల స్రంక్్రంతి కానుక కిట్స్ ప్రంపిణీ కారయూక్రమ్రం భవాని హాసి్పటల్ రోడుడి న్గారుజిన వీధి భవానిపుర్రంలో కుట్్రంబాలకు 11 రకాల తో క్డిన నిత్యూవసర సరుకుల స్రంక్్రంతి కానుక కిట్స్ ప్రంపిణీ కారయూక్రమ్రం భవాని హాసి్పటల్ రోడుడి న్గారుజిన వీధి భవానిపుర్రంలో 
ఏరా్పట్ చేయడ్రం జరిగ్రంది. ఈ కారయూక్రమనికి ముఖయూఅతిథ్గా జనసేన పార్టీ నగర అధయూక్షులు రాష్ట అధికార ప్రతినిధి మరియు పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఇన్చిరిజి ఏరా్పట్ చేయడ్రం జరిగ్రంది. ఈ కారయూక్రమనికి ముఖయూఅతిథ్గా జనసేన పార్టీ నగర అధయూక్షులు రాష్ట అధికార ప్రతినిధి మరియు పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఇన్చిరిజి 
పోతిన వ్రంకట మహేష్ పాల్్గన్నిరు.పోతిన వ్రంకట మహేష్ పాల్్గన్నిరు.
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