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రైల్వే ప్రాజెక్టులు పూర్తిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వేనికి చితతిశుద్ధి ల్దు
*రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాటా జమ చేయకపోవడమే అసలు సమస్య
*కోటిపల్లి – నరసాపురం రైల్్వ లైన్ ఎప్పటికి పూర్తవుతంది

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రైల్్వ ప్రాజెక్టులు ఎందుక్ జాప్యం 
అవుతన్నాయో కంద్ర రైల్్వ మంత్రిత్వ శాఖ ఇచ్చిన వివరణతో 
ఇక్కడి వైసీపీ ప్రభుత్వ వైఖరి అందరికీ తేటతెలలిమంది. 
అభివృదిధిలో భాగమన రైల్్వ లైనలి నిరామాణం, విస్తరణలపై 
రాష్ట్ర ప్రభుత్్వనికి ఎంత మాత్ం చ్త్తశుదిధి ల్దు. రైల్్వ, రాష్ట్ర 
ప్రభుత్్వల భాగసా్వమ్యంతో పూరి్త కావల్సిన ఈ ప్రాజెక్టులు 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అలసత్వం వల్లి జాప్యం అవుతన్నాయి. రాష్ట్ర 
ప్రభుత్వం తన వాటాగా సమకూరాచిల్సిన నిధులను విడుదల 
చేయకపోతే పనులు ఎలా సాగుత్యి. కీలకమన రైల్్వ లైనులి 
అసంపూరి్తగా ఉండిపోయాయి. కోటిపల్లి – నరసాపురం రైల్్వ 
లైన్ అనేది నుంచో వింటుననాది. ఈ ప్రాజెక్టుక్ 25% వాటా 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవా్వల్. ఆ మొత్్తనినా ఇవ్వకపోవడంతో 
మందుక్ వెళ్ళడం ల్దు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.358 కోటులి ఇస్్త పనులు మొదలవుత్యి. ఈ రైల్్వ లైను పూరి్త చేస్్త ఉభయగోదావరి జిలాలిలక్ ఎంతో 
ప్రయోజనం ఉంటుంది. దీనిపై ప్రభుత్్వనికి శ్రదధి ల్దు. అలాగే నడిక్డి – శ్రీకాళహస్్త ప్రాజెక్టుక్ రూ.1351 కోటులి, కడప బంగళూరు లైనుక్ రూ.289 
కోటులి, రాయదుర్ం – తమకూరు లైనుక్ రూ.34 కోటులి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమకూరాచిల్. నిధులు ఇవ్వరు, భూస్కరణ కూడా చేయరు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన 
బాధ్యత విసమారిస్్త రైల్్వ ప్రాజెక్టులు ఎలా పూర్తవుత్యి? మౌల్క వసతల అభివృదిధి ఏ విధంగా సాధ్యం అవుతంది. ఇలాగైతే ఈ లైనులి ఎప్పటికీ పూర్తవుత్యి.

విశాఖ రైల్్వ జోన్ ప్రకటన అయిన్ అది కార్యరూపం దాల్చి విధంగా చేయడంలో వైసీపీ ఎంపీలు విఫలం అవుతన్నారు. రైల్్వ ప్రాజెక్టుల నిరామాణం పూరి్త 
చేయించల్రు… ప్రకటన అయిన జోన్ ను మందుక్ తీసుక్వెళ్ళందుక్ చ్త్తశుదిధితో కృషి చేయల్రు. రైల్్వ లైనలి పూరి్తకి ఆ శాఖ మంత్రి చెప్్పన సమాధానంలో 
అంశాలను మఖ్యమంత్రికి వివరించ్ రాష్ట్ర వాటా నిధులు విడుదల చేయించాల్సిన బాధ్యత వైసీపీ ఎంపీలపై ఉంది అని పవన్ కళ్్యణ్ తెల్పారు.

మీతో మీ కార్పొరేటర్ నాల్గవ రోజు...
విశాఖ, అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశీసుసిలతో గురువారం మీతో మీ 
కార్్పరేటర్ సమస్యలపై కలస్ పోరాడదాం అనే కార్యక్రమంలో 
భాగంగా న్ల్వ రోజు, కాశ్యప్ స్్కల్ రోడ్, అసాసిం గార్డెన్సి 33వ 
వారుడె ప్రాంతంలో ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్లి వారి యొక్క సమస్యలు 
తెలుసుకోవడం జరిగంది. ఈ యొక్క కార్యక్రమం దక్షిణ నియోజకవర్ం 
న్యక్లు గోప్కృష్ణ(జికె) పర్యవేక్షణలో నిర్వహంచబడింది, న్తో 
పాటు జనసైనిక్లు, వీరమహళలు వచ్చి పాల్్ని ఈ కార్యక్రమానినా 
విజయవంతం చేస్నందుక్ వారందరికీ మనస్ఫూరి్తగా ధన్యవాదాలు 
తెల్యజేసుక్ంటున్నామని దక్షిణ నియోజకవర్ం జివిఎంస్ ఫ్లిర్ లీడర్ 
జనస్న పార్టు 33వ వార్డె కార్్పరేటర్ భీశెటిటు వసంతలక్ష్మి అన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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చార్త్రాత్మక సంపద కాపాడాల్సిన బాధ్యత మనందర్ద్: జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: ప్ఠాపురం నియోజకవర్ టౌన్ నడిబొడుడెన ఉననా క్ంతీ మాధవ సా్వమి ఆలయ కోనేరు 
దేవాదాయశాఖ పర్యవేక్షణ కరువై పాలకపక్ష నిరాదరణక్ లోనై మానవ వ్యరాథాలతో వరహాల స్్వరవిహారాలతో 
మరికి కూపానికి నెలవుగా మారుతంది. చరిత్ ఎంతో ఘనమనది అఖండ భారత దేశం లోనే అత్యంత 
అరుదుగా ఉననా పంచ మాధవ క్షేత్రాలలో ఒకటిగా వైష్ణవ ఆళ్్వరులక్ అత్యంత మఖ్యమనదిగా ఘనకీరి్తని 
ఇనుమడింపుక్ననా ఆలయ కోనేరు సా్వమివారి తెపో్పతసివం చక్ర సానానం వంటి విశిషటు స్వలక్ కాక సా్వమివారి 
నిత్య అభిషేక సానానపాధులక్ కూడా వినియోగంచపడుతూ ఉండేది. ఇటువంటి చారిత్క సాంప్రదాయ 
సన్తన వైదిక సంస్కృతి నేడు దుర్బర పరిస్థాతికి చేరడంతో జనస్న పటటుణ జనసైనిక్లు నియోజకవర్ జనస్న 
న్యక్లక్ సాథానిక అధిష్టున్నికి సమస్యపై స్వందన కార్యక్రమానికి పాలుపంచుకోవాలని ప్లుపునిచాచిరు. 
విషయ సమాచారం తెలుసుక్ననా నియోజకవర్ జనస్న న్యక్లు వెననా జగదీష్, ఊట ఆదివిష్్ణ(న్నిబాబు), 
తక్షణం స్పందించ్ పటటుణ జన సైనిక్లు నియోజకవర్ జన సైనిక్లు సాథానిక జనస్న న్యక్లను కలుపుక్ని 

సా్వమివారి కొలను పరిరక్షణ ప్రభుత్వం తక్షణం చేపటాటులని నినదిస్్త ఆందోళన చేపటిటు వారం రోజుల గడువులో ఎటువంటి యాక్షన్ ప్రభుత్వం తీసుకొని యెడల త్మ 
జనసైనిక్లను కలుపుక్ని శ్రమదానం తో కొలను పరిసరాలను పరిశుభ్ంగా మారచిరమే కాక, ఈ ఆలయ పరిరక్షణ నిధుల కటాయింపులోలి అవకతవకలు పై నివేదికను 
తమ జిలాలి అధిష్టున్నికి తెల్యపరుస్్త వారి ఆదేశానుసారం పెద్ద ఎత్తన ఆందోళనను కొలను పరిరక్షణ పరిష్్కరం జరిగేంత వరక్ కొనసాగసా్తమని తెల్యజేశారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసైనిక్లు వేలు్పల చక్రధర్ రావు, లంకా బాబి, ర్డిడె మనోహర్, కర్ంట్ సతి్తబాబు ప్లాలి స్ర్యన్రాయణ, వాకపల్లి స్ర్యప్రకాశ్, విరవాడ ఎంప్టిస్ అభ్యరిథా 
రామిశెటిటు స్రిబాబు, బావిశెటిటు రామకృష్ణ, బతి్తన దొరబాబు, ప్ల్లి అన్నారం, బతి్తన శివన్నారాయణ, తిరంశెటిటు ఇసాసిక్, చక్రి, కందా సోమరాజు, స్కోలు రాజశేఖర్, మోటురి 
మహేశ్వర రావు, గంజి గోవిందరాజు.

మదనపల్లె జిల్లె సాధనే లక్ష్ంగా జలదీక్
శతఘ్నా న్్యస్: మదనపల్లి ల్ చ్ప్్పల్ సమమార్ సోటురేజ్ టా్యంక్ లో జలదీక్ష చేపటిటున మదనపల్లి జిలాలి సాధన జెఏస్ మరియు జనస్న పార్టు 
చ్తూ్తర్ జిలాలి ప్రధాన కార్యదరిశి శివరాం రాయల్, రాష్ట్ర చేనేత ప్రధాన కార్యదరిశి అడపా సురేంద్ర, చ్తూ్తర్ జిలాలి లీగల్ సల్ ప్రెస్డంట్ 
అమరన్రాయణ, జిలాలి కార్యదరిశి సన్ఉలాలి, మదనపల్లి టౌన్ కార్యదరిశి కొల్మా ప్రసాద్, నగరాజ్, పవన్, నవీన్, జగదిశ రాజేష్ లు. 
మదనపల్లి జిలాలి సాధనే లక్షష్ంగా నిరసనలో భాగంగా జలదీక్ష చేపటాటుమని న్యక్లు తెల్పారు.

గంటూరు ౼ సత్తినపల్లె నియోజవర్గంలో 
ఆత్్మయ సమావేశం

శతఘ్నా న్్యస్: గుంటూరు ౼ సతె్తనపల్లి నియోజవర్ంలో న్తనంగా ఏర్పడిన మండల 
అధ్యక్షులు వారి కార్యనిరా్వహక సభు్యలతో, జిలాలి కార్యవర్ సభు్యలతో మరియు కార్యకర్తలతో 
జిలాలి అధ్యక్షులు గాదె వెంకటేశ్వరరావు అధ్యక్షతన ఆతీమాయ సమావేశం నిర్వహంచడం 
జరిగంది. కార్యక్రమంలో మొదటగా సతె్తనపల్లి నియోజకవర్ మఖ్య కార్యకర్త అయిన 
మటటుం అశోక్ క్మార్ మృతికి ర్ండు నిమిష్లు మౌనం వహంచ్ నివాళులు అరి్పంచడం 
జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో మఖ్య అతిథులుగా రాష్ట్ర కార్యవర్ం నుంచ్ బోనబోయిన 
శ్రీనివాస్ యాదవ్, కమాల్ పాల్్న్నారు. జిలాలి కమిటీ సభు్యలు అడపా మాణికా్యల రావు 
ఇసామాయిల్ బేగ్, బిట్రగుంట మల్లికా, కొమిమాశెటిటు సాంబశివరావు, కొపు్పల కిరణ్ బాబు, 
న్రదాసు ప్రసాద్, స్రిగరి శ్రీనివాస్, హంప్రాల రాజేశ్వరి, తవిటి భవన్నారాయణ, స్రిగరి 
మణికంఠ, బత్తల కశవ, న్యక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్నడం జరిగంది.

ప్రమాదంలో కాల్పోయిన ఇంటిని 
జనసేన ఆధవేర్యంలో పునర్నిరా్మణం

శతఘ్నా న్్యస్: రాజమండ్రి, తదేకం పండేషన్ మరియు రాజమండ్రి రూరల్ శాటిలైట్ 
స్టీ గ్రామ జనసైనిక్లు కలస్ గతంలో శాటిలైట్ స్టీ గ్రామంలో కాల్పోయిన 
ఇంటిని పున నిరామాణం చేస్ందుక్ శంక్సాథాపన కార్యక్రమం చేయడం జరిగంది. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనస్న పార్టు తూరు్ప గోదావరి జిలాలి అధ్యక్షులు కందుల దురే్ష్, 
జనస్న పార్టు రాజమండ్రి మనిసిపల్ కార్్పరేషన్ అధ్యక్షులు వై శ్రీనివాస్, రాజమండ్రి 
రూరల్ మండల అధ్యక్షులు చప్ప చ్న్నారావు, రాజమండ్రి రూరల్ మండల ప్రధాన 
కార్యదరిశి చౌడడ సునీల్, మండల కార్యదరిశి దీప్్త మహంతి సుబా్బరావు, శాటిలైట్ స్టీ 
జనసైనిక్లు గొడిస్పుడి న్గేంద్రబాబు, ఎలుగుబంటి దురా్రావు, పాలవలస గోప్, 
పోల్లిరి శ్రీను, పీతల స్రిబాబు, స్స్టి ప్రసాద్ బాబు, బోర అప్పలన్యుడు, శీలం 
సురేష్, అణ్యం సుబ్రహమాణ్యం, ర్డిడె కరుణ, గొడిస్పూడి సుబు్బ, బతి్తన వరప్రసాద్, సతీష్, 
ప్రసాద్, శివ, రాజేష్ మరియు తదితర జనసైనిక్లు పాల్్న్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నిరావేసిత ఎస్సి, ఎస్టు సామాజిక 
వర్గ జనసైనిక క్టంబానికి అండగా జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: ప్ఠాపురం 
నియోజకవర్మ, కందరాడ గ్రామానికి 
చెందిన బుడగ జంగాల క్టుంబం 
అయిన కళ్్యణం పెంటయ్య నుకాలమమా 
అను వృద్ద దంపతలు గత 20 
సంవతసిరాలక్ పైగా సాథానిక చెరువు 
గటుటుక్ ఆనుక్ని గతంలో ప్రభుత్్వలు 
ఇళ్ళ సథాలాలుగా పంచ్న భూమి పక్కగా 
ఒక పూరి పాకలో నివాసం ఉంటున్నారు. 
వీరివురు సాథానికంగా జరిగన గత 
ఎలక్షన్ సమయాన జనస్న సానుభూతి 

పరులుగా ఉంటున్నారని అసంతృప్్తతో రగల్పోతననా పాలకపక్ష నేత ఒకరు వీరిని టార్్ట్ చేస్్త అక్రమ నిరామాణం 
అంటూ ఎనోనా ఏళులిగా జీవితం వెళ్ళబుచుచితననా పూరి గుడిసను తొలగంచాల్సిందిగా ప్రభుత్వ అధికారులపై 
ఒతి్తడి తేవడంతో వారిమాటక్ తలోగ్న ప్రభుత్వ పంచాయితీ సక్రటర్ తక్షణం పాకను తొలగంచాల్సిందిగా 
ఒతి్తడి తెచ్చి పోలీస్ కసు నమోదు చేయించారు. అభాగు్యలైన ఆ వృదధి జంటక్ అండగా సాథానిక జనసైనిక్డు 
మరియు జనస్న సంయుక్త కార్యదరిశి అయిన మోటూరి మహేశ్వర్ రావు అండగా నిలచ్ సాథానిక జనసైనిక్లు 
మరియు జనస్న న్యక్లు అయిన గౌరవ జనస్న ఎంప్టిస్ ప్లాలి సునీత, ప్లాలి దినేష్, వాకపల్లి స్ర్య ప్రకాష్ 
కి వివరమ తెలపగా వారు నియోజకవర్ జనస్న న్యక్లక్ సాథానిక అధిష్టున్నికి తెలపటం జరిగంది. ఈ 
ఉదంత్నినా తెలుసుక్ననా నియోజకవర్ జనస్న న్యక్లు వెన్నా జగదీష్ , రూరల్ మండల జడి్పటిస్ అభ్యరిథా 
ఊట ఆదివిష్్ణ(న్నిబాబు) హుటాహుటిన ఘటన్ సథాలానికి చేరుక్ని సాథానిక జనస్న నేతలను రూలర్ మండల 
జనసైనిక్లను కలుపుక్ని పక్షపాత ధోరణితో చేసు్తననా ఈ అన్్యయానినా వ్యతిరేకిస్్త నిరాశ్రయ నిరా్వస్తలైన 
ఈ వృదధి జంటక్ ప్రభుత్వ సథాలం కటాయించాలని అలా కటాయించే వరక్ వీరు నివాసం ఉంటుననా గుడిసను 
తొలగంచటానికి వీలు ల్దని అలా కాక ఏ విధమన తొందరపాటు నిర్ణయం తీసుక్న్నా మొత్తం చెరువు పై ఉననా 
అక్రమ నిరామాణాలు అనినాంటినీ తొలగంచే వరకూ త్మ పోరాటం తీవ్ర సాథాయిలో చేసా్తమని హెచచిరించడంతో 
పాటు పోలీస్ స్టుషను్క వచ్చి బాధితలక్ అండగా నిలబడత్మని భరోసా ఇచాచిరు. రూరల్ పోలీస్ స్టుషన్ క్ 
నియోజకవర్ంలో ఇతర జనసైనిక్లు నేతలు వచ్చి ఇక్కడ జరిగన అన్్యయానినా ప్రశినాస్్త బాధితలక్ అండగా 
నిలబడాలని ప్లుపునిచాచిరు. ఈ కార్యక్రమంలో విరవాడ జనస్న ఎంపీటీసీ అభ్యరిథా రామిశెటిటు స్రిబాబు 
జనసైనిక్లు ప్లాలి రామ్ క్మార్ గంజి గోవిందరాజు, మోతరి మహేష్, దుర్ ప్రసాద్, సత్యన్రాయణ, సతీష్, 
సతి్తబాబు, రాజేష్, రాజు, అపా్పరావు, రాంబాబు మరియు ఇతర జనసైనిక్లు పాల్్న్నారు.

డివైడర్ కి సంత ఖరుచుతో 
రంగలు వేయిస్తినని జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: విజయవాడ, రాత్రిపూట 
ప్రయాణిక్లక్ చీకట్లి కనబక్ండా 
ఇబ్బందికరంగా ప్రభుత్్వలు 
పటిటుంచుకోక్ండా ఉన్నా డివైడరలిక్ 45వ 
డివిజన్ స్త్ర సంటర్ లో డివైడర్ కి సంత 
ఖరుచితో రంగులు వేయిసు్తననా జనస్న పార్టు 
న్యక్లు బొమమా రాంబాబు మరియు 
బావిశెటిటు శ్రీనివాస్.

వందరోజుల పాట శ్రీశైలం శైవక్షేత్ర శివ భక్తిలక్ 
జనసేన పార్టు ఉచిత మజిజిగ మర్యు చల్వేంద్ం: 

చింత్ స్రేష్ బాబు
శతఘ్నా న్్యస్: కరూనాలు జిలాలి నందికొటూ్కరు నియోజకవర్ం పటేల్ 
సంటర్ నందు జనస్న పార్టు నియోజకవర్ న్యక్లు మానపాటి 
శ్రీనివాస్ వారి మిత్బృందం శివరాత్రి పండుగ సమిప్స్్తననా తరుణంలో 
శివభక్్తలక్,పరిసర ప్రాంత ప్రజలక్ దాహం తీరేచిందుక్ జనస్న పార్టు 
తరపున ఏరా్పటు చేస్న ఉచ్త మజిజిగ మరియు చల్వేంద్రం ఏరా్పటు 
చేశారు వారి ఆహా్వనం మేరక్ కరూనాలు జిలాలి పాణ్యం నియోజకవర్ 
జనస్న పార్టు ఇంచార్జి చ్ంత్ సురేష్ బాబు మఖ్యఅతిథిగా హాజరై 
చల్వేంద్రం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్ంగా సురేష్ బాబు మాటాలిడుతూ 
కరూనాలు జిలాలిలోని పవిత్ పుణ్యక్షేత్మన శ్రీశైలం క్షేత్రానికి ఏటా లక్షలలో 
శివ భక్్తలు ర్ండు తెలుగు రాష్్రాల నుంచ్ మరియు కరానాటక, మహారాష్ట్ర 
రాష్ట్రల నుండి ఉగాది పండుగ వరక్ వస్్తనే ఉంటారు వారి కోసం 
జనస్న పార్టు తరపున నందికొటూ్కరులో ఉచ్త మజిజిగ చల్వేంద్రం 
ఏరా్పటు చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ ఉచ్త మజిజిగ చల్వేంద్రం 
వందరోజుల పాటు కొనసాగంచాల్ అని అనుకోవడం అభినందనీయం 
ఇలాగే స్వా కార్యక్రమాలు ప్రతి ఏటా చేసు్త జనస్న పార్టు అభివృదిధికి 
కృషి చేయాలని నియోజకవర్ న్యక్లక్ జనసైనీక్లక్ తెల్పారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్ జనస్న పార్టు న్యక్లు, జనస్న 
సైనిక్లు, వీర మహళలు పాల్్న్నారు.

జనసేన పార్టు రాజమండ్రి మునిసిపల్ కారోపొరేషన్ నూతన కమిటీ
అధ్యక్షులు: యరానాగుల శ్రీనివాసరావు
ఉపాధా్యక్షులు:
దాసరి గురున్ధ రావు
స్రంపూడి పోలరాజు
గుత్తల సత్యన్రాయణ (బుల్లియ్య)
యండ్రపు రామకృష్ణ
సబా్బరాజేష్ ఖన్నా
ప్రధాన కార్యదరుశిలు:
అలలింకి న్గేశ్వరరావు
యిదిబిల్లి వెంకట పైడిరాజు
షేక్ బాష్ ల్ంమ్రా
నలలింశెటిటు వీర వెంకట సత్యన్రాయణ (వీరాబాబు)
కొయ్య కళ్్యణ్ శ్రీనివాస్
కార్యదరుశిలు:
అలాలిటి రాజు
యందం ఇందిరా
మమిమాడి భాగ్యలక్ష్మీ
గుఱ్ం శా్యమ్ సుందర్
కప్పల స్ర్యప్రకాష్ రావు ప్రకాష్)
క్డిపూడి వెంకట చలపతి రావు
స్పేని సురేష్ న్యుడు
విన్నా వాసు
ఆస్రి సుధాకర్
పోల్శెటిటు మంగత్యరు
తోరలిపాటి ష్ల్ని
చెరుక్వాడ సురేష్ క్మార్
సంయుక్త కార్యదరుశిలు:
గౌరిశెటిటు చైతన్య క్మార్
వటిటుకూటి వేణుగోపాలక్రిష్ణ
షేక్ బషీర్
దేవకివాడ చక్రపాణి
పొటూనారి తిరుమల శ్రీనివాస్ ( ఠాగూర్)
దొండపాటి జోసఫ్ రాజు (పండు)
బడే చంద్ర
జవా్వది తేజశి్వనీ న్యుడు
పాల్క సతీష్
కెలాలి జయలక్ష్మీ
బొండ సతి్తబాబు
కరమాపు రామకృష్ణ
ఉపా్పడ వెంకట రమణ
అరిజి ఉమ మహేశ్వర రావు
క్రం అపా్పరావు
ప్రచార కార్యదరిశి: ప్.వి.వి. సత్యన్రాయణ

చినానిర్ వైద్్యనికి బాసటగా కరాణాటక పవర్ సాటుర్ 
పవన్ కళ్్యణ్ అభిమానుల సేవా సంఘం

శతఘ్నా న్్యస్:  అఖిల కరా్ణటక పవర్ సాటుర్ పవన్ కళ్్యణ్ అభిమానుల 
స్వా సంఘం నుంచ్ బంగుళూరులోని ఒక ప్రైవేటు హాస్్పటల్ లో దీర్ఘకాల్క 
వా్యధితో పుటిటునప్పటినుంచీ బాధపడుతననా చ్న్నారి వయసుసి కవలం ఇపు్పడు 1 
సంవతసిరం. పేరు జనీష్ చ్న్నారి తండ్రి నవీన్ క్మార్ కి చ్న్నారి వైద్యం కోసం 
20000 రూపాయలు ఆరిథాక సహాయం అందించ్న కరానాటక పవన్ కళ్్యణ్ 
ఫ్్యన్సి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మరళ్ గౌడ, ఉపాధ్యక్షుడు కిరణ్ క్మార్, నవీన్, 
మరళ్, దరశిన్, నరస్ంహ మూరి్త, అనిల్, జావిద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లాగే కరానాటకలో 
ఆపదలో ఉననా వారి క్టుంబానికి అండగా ఉంటామని ఈ సందర్ంగా మరళ్ 
తెల్పారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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

పిఠాపురం జనసైనిక్ని వివాహ వేడుకలోలె మాకినీడి
శతఘ్నా న్్యస్: ప్ఠాపురం, యు.కొత్తపల్లి మండలం ఉపా్పడ గ్రామంలో జనసైనిక్డు స్రడ 
శ్రీను మరియు పరిమళ ల వివాహ వేడుకలోలి పాల్్ని వధూవరులను ఆశీర్వదించ్న ప్ఠాపురం 
జనస్న పార్టు ఇంచార్జి శ్రీమతి మాకినీడి శేష్క్మారి మరియు యూ.కొత్తపల్లి మండల అధ్యక్షులు 
పటాటు శివ, జిలాలి సంయుక్త కార్యదరిశి చీకట్లి శా్యమ్ క్మార్, గొలలిప్రోలు మండలం అధ్యక్షులు 
అమరాది వల్లి రామకృష్ణ, గాది గోప్, దొడిడె దురా్ప్రసాద్, వంకా కొండబాబు, ఇజ్రాయిల్, 
మేళం బాబీ, ఎంపీటీసీ అభ్యరిథా కతినిడి గౌర్ న్గలక్ష్మి, దేవుడు, శివార్డిడె, అంజిబాబు, క్ంతి, 
మణికంఠ, కంద సోమరాజు, ఉపా్పడ జనసైనిక్లు న్యక్లు తదితరులు పాల్్న్నారు.

తణుక్ టౌన్ లో గల 12వ వారుడులో 
జనంలోకి జనసేన-జనంకోసం జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: తణుక్ నియోజకవర్ం, తణుక్ టౌన్ లో గల 12వ వార్డె ఇరగవరం కాలనీ 
నందు జనస్న పార్టు స్దాధింత్లు జనస్న పార్టు లక్ష్యలు పవన్ కళ్్యణ్ ఆలోచనలను ప్రజలోలికి 
తీసుకెళలి విధంగా తణుక్ నియోజకవర్ జనస్న పార్టు ఇంచార్జి విడివాడ రామచంద్రరావు 
జనంలోకి జనస్న-జనంకోసం జనస్న అనే కార్యక్రమానినా చేపటాటురు. ఈ కార్యక్రమంలో తణుక్ 
టౌన్, తణుక్ ఇరగవరం, అతి్తల్ మండల అధ్యక్షులు, టౌన్ యూత్ అధ్యక్షులు మరియు జనస్న 
వీరమహళలు కార్యకర్తలు అభిమానులు పాల్్నడం జరిగంది.

ఛలో కల్కటురేట్ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టు తరుపున 
ప్రకాశం జిల్లె జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: ప్రకాశం జిలాలి 
జనస్న పార్టు అధ్యక్షులు షేక్ 
రియాజ్ ఆదేశాల మేరక్ 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉదో్యగ పోరాట 
సమితి ఆధ్వర్యంలో ఛలో 
కల్కటురేట్ కార్యక్రమంలో జనస్న 
పార్టు తరుపున పాల్్ననా ప్రకాశం 
జిలాలి జనస్న పార్టు కార్యదరిశి 

కళ్్యణ్ మత్్యల, జనస్న న్యక్లు పోకల నరేంద్ర, సుబాని, తోట అశోక్ చక్రవరి్త, 
గాజుల మణి క్మార్, పసుపుల్టి రవికాంత్ తదితరులు పాల్్న్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
పాల్్ననా ప్రకాశం జిలాలి జనస్న కార్యదరిశి కళ్్యణ్ మత్్యల ని పోలీస్ లు అర్స్టు చేయడం 
జరిగంది. ఆ విషయం తెల్స్న వెంటనే జిలాలి ఉపాధ్యక్షులు చ్టటుం ప్రసాద్, ఒంగోలు నగర 
అధ్యక్షుడు మలగ రమేష్, జిలాలి కార్యదరిశి రాయని రమేష్ వెళ్లి పరామరిశించడం జరిగంది.

పగిల్న వాటర్ పైప్ లైన్ వంటనే మరమ్మతులు చేపట్టుల్: 
నూజివీడు జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: న్జివీడు టౌన్ లో 
ఒకటవ వార్డె ఏం.ఆర్.అపా్పరావు 
కాలనీలో పగల్న వాటర్ పైప్ లైన్ వెంటనే 
మరమమాతలు చేపటాటులనీ న్జివీడు 
నియోజకవర్ం జనస్నపార్టు న్యక్లు 
మర్దు శివరామకృష్ణ డిమాండ్ చేశారు. 
సాథానిక జనసైనిక్లతో కల్స్ సంటుననార 
ఒకట్ రోడుడె వద్ద పైప్ లైన్ పగల్ వాటర్ 
పోతూ ప్రజలు ఇబ్బంది పెడుతననా సథాలానినా 
ఆయన పరిశీల్ంచారు. ఈ సందర్ంగా 
శివరామకృష్ణ మాటాలిడుతూ 4 నెలలుగా 
కాలనీకి వచేచి కృష్ణ వాటర్ పైప్ లైన్ 
పగల్ నీరు పోతంటే సాథానిక కౌనిసిలర్, 

న్జివీడు మనిస్పల్ స్బ్బంది పటిటుంచుకోక్ండా ఉండటం బాధాకరమన్నారు. సాథానిక 
ప్రజలు సమస్యను మనిసిపల్ అధికారుల దృషిటుకి తీసుక్ వెళ్తే ప్రజలు తలో 500 వేసుకొని 
పైప్ లైన్ మరమమాతలు చేయించుకోవాలని ఉచ్త సలహా ఇవ్వటం బాధ్యత రాహత్్యనికి 
నిదరశినమన్నారు. ప్రజలు న్లుగు నెలలుగా బురదమయం అయిన ఆ రోడ్లి నడవల్క 
ఇబ్బందులు పడుతననా ప్రజా ప్రతినిధి, అధికారులు, స్బ్బంది పటిటుంచుకోకపోవడం పేదలు 
నివస్ంచే ప్రాంత్లపై మీక్ననా పక్షపాత వైఖరి తెల్యజేసు్తన్నారు. వెంటనే పైప్ లైన్ 
మరమమాతలు చేయించ్ సమస్య పరిష్కరించక్ంటే మనిసిపల్ కారా్యలయం వద్ద ధరానా 
చేసా్తమని హెచచిరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనస్న పార్టు న్జివీడు టౌన్ న్యక్లు 
ఏనుగుల చక్రి, మత్్యల కామేష్, సాథానిక న్యక్లు శ్రీకాంత్, ఆలీ భాష్, గరి, దినేష్, 
సాయి, మణికంఠ, మహేష్, వెంకటేష్ తదితరులు పాల్్న్నారు.

పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో పాల్్గనని జనసేన పార్టు 
మల్కిపురం ఎంపీపీ

*రాజోలు నియోజకవర్ంలో పలు అభివృదిధి కార్యక్రమలలో జనస్న పార్టు ఎంపీపీ శ్రీమతి 
మేడిచరలి వెంకట సత్యవాణి రామ పాల్్న్నారు

శతఘ్నా న్్యస్: రాజోలు నియోజకవర్ం, 
మల్కిపురం మండలం లక్కవరంలో సీసీ రోడ్ 
నిరామాణానికి శంక్సాథాపన చేశారు. అనంతరం 
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో అనినా వారుడెలను 
పరిశీల్ంచారు ప్రస్తి మహళలక్ పూరి్త 
సాథాయిలో పోషక విలువలతో కూడిన ఆహారం 
అందివా్వలని ఆమె స్చ్ంచారు, శిశు 
సంరక్షణ సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అందరికీ 
అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను 
కోరారు మరియు రాబోవు రోజులోలి జనస్న 
అధికారంలోకి రావడం ఖాయమని అన్నారు. 

జనస్న ప్రభుత్వంలో ప్రజల సంక్షేమం కోసం ప్రతే్యకమన విధాన్లు తీసుక్వసా్తమని 
ఆమె అన్నారు. విదా్య మరియు వైదా్యనికి పెద్ద పీట వేసా్తమని చెపా్పరు. అనంతరం ఆలయ 
శంక్సాథాపన కార్యక్రమలో పాల్్న్నారు ఈ సందర్ంగా ప్రజలక్ ఆధా్యతిమాక జీవనం 
కూడా చాలా మఖ్యమని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు ప్రభుత్వ మరియు సాథానిక 
ప్రజాప్రతినిదులు పాల్్న్నారు.

వరసిద్ధి వినాయక్ని గడి ప్రతిషటు కార్యక్రమంలో 
జనసేన నాయక్లు

శతఘ్నా న్్యస్: దొంగప్ండి గ్రామంలో 
న్తనమగా వరస్దిధి విన్యక్ని 
గుడి ప్రతిషటు కార్యక్రమంలో నరసాపురం 
నియోజకవర్ జనస్న ఇంచార్జి 
గౌరవనీయులు బొమిమాడి న్యకర్ మరియు 
భీమవరం మండల జనస్న అధ్యక్షులు మోకా 
శ్రీను మరియు గ్రామ సర్పంచ్ బొడుడె మోహన్ 
రావు, భీమవరం మండల తెలుగుదేశం పార్టు 

అధ్యక్షులు రేవు వెంకననా, గ్రామపెద్దలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్్నటం జరిగనది.

జనగామ సంఘటన త్వ్ంగా కల్చి వేసింద్: బైర్ వంశీకృషణా
శతఘ్నా న్్యస్: హనుమకొండ, ఉమమాడి వరంగల్ 
జిలాలిలో భాగమన జనగామ నియోజకవర్ంలో గత ర్ండు 
రోజులుగా అధికార ప్రతిపక్ష పార్టు కార్యకర్తలు, న్యక్లు 
వ్యవహరించ్న తీరు తీవ్రంగా కల్చ్ వేస్ంది అని జనస్న పార్టు 
గ్రేటర్ వరంగల్ అధ్యక్షులు బైరి వంశీ కృష్ణ అన్నారు, ఒకవైపు 
జనస్న అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ యువతకి మంచ్ రాజకీయ 
భవిష్యత్ ఇవా్వలని జనస్న పార్టుని సాథాప్ంచ్ మంచ్ మార్ంలో 
నడిప్సు్తంటే మిగత్ పార్టు న్యక్లు యువతకి రాడులి, కర్రలు 
ఇచ్చి రోడుడె మీదక్ ఎకి్క తలలు పగలుకొటుటుక్నే రాజకీయం 
నేరి్పసు్తన్నారు నీతిమాల్న రాజకీయాలు చేస్్త కవలం 
న్యక్ల రాజకీయ లబి్దకోసం యువత జీవిత్లను న్శనం 
చేసు్తన్నారు, యువతని రాజకీయ లబి్దకోసం వాడుక్ంటూ 
కవలం ఓటు బా్యంక్గా చూసు్తననా ఈ న్యక్లక్ రాబోయే 
రోజులోలి తగన బుది్ద చెపా్తరు.

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

ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్ంలో ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్ంలో 
రాచపల్లి గ్రామకమిటి నియామకంరాచపల్లి గ్రామకమిటి నియామకం

శతఘ్నా న్్యస్: ప్రతి్తపాడు జనస్న పార్టు ఇన్చిరిజి వరుపుల తమమాయ్యబాబు ఆధ్వర్యంలో శతఘ్నా న్్యస్: ప్రతి్తపాడు జనస్న పార్టు ఇన్చిరిజి వరుపుల తమమాయ్యబాబు ఆధ్వర్యంలో 
ప్రతి్తపాడు మండల అధ్యక్షుడు రామకూరి్త కామేశ్ అధ్యక్షతన ప్రతి్తపాడు మండలం ప్రతి్తపాడు మండల అధ్యక్షుడు రామకూరి్త కామేశ్ అధ్యక్షతన ప్రతి్తపాడు మండలం 
రాచపల్లి గ్రామంలో జనస్న సంసాథాగత నిరామాణంలో భాగంగా గ్రామ కమిటీ వేయడం రాచపల్లి గ్రామంలో జనస్న సంసాథాగత నిరామాణంలో భాగంగా గ్రామ కమిటీ వేయడం 
జరిగంది. దీనిలో భాగంగానే జనస్న పార్టు ప్రతి్తపాడు మండల జనరల్ సక్రటర్గా జరిగంది. దీనిలో భాగంగానే జనస్న పార్టు ప్రతి్తపాడు మండల జనరల్ సక్రటర్గా 
గ్ంధి రాజు విశాల్,గ్ంధి రాజు విశాల్,
గ్రామ కమిటీ జనస్న పార్టు అధ్యక్షులుగా గాధం భీమరాజు,గ్రామ కమిటీ జనస్న పార్టు అధ్యక్షులుగా గాధం భీమరాజు,
గ్రామ కమిటీ జనస్న పార్టు ఉపాధ్యక్షులుగా ఉల్లి న్ని,గ్రామ కమిటీ జనస్న పార్టు ఉపాధ్యక్షులుగా ఉల్లి న్ని,
గ్రామకమిటీ ప్రధాన కార్యదరిశిగా ప్ల్లి బాబి, చ్ంతపల్లి వెంకటేష్,గ్రామకమిటీ ప్రధాన కార్యదరిశిగా ప్ల్లి బాబి, చ్ంతపల్లి వెంకటేష్,
గ్రామ కమిటీ ఆర్నైజర్ సక్రటర్గా కశవరపు దురా్ప్రసాద్,గ్రామ కమిటీ ఆర్నైజర్ సక్రటర్గా కశవరపు దురా్ప్రసాద్,
గ్రామ కమిటీ సోషల్ మీడియా ఇన్ఛారిజిగా ప్లలి వినోద్,గ్రామ కమిటీ సోషల్ మీడియా ఇన్ఛారిజిగా ప్లలి వినోద్,
గ్రామ కమిటీ జాయింట్ కార్యదరిశిగా నిడిబ్రోలు రాజ, గొంపా సోమరాజు,గ్రామ కమిటీ జాయింట్ కార్యదరిశిగా నిడిబ్రోలు రాజ, గొంపా సోమరాజు,
గ్రామ కమిటీ ప్రచార కార్యదరుసిలుగా పెదిర్డిడె పెద్దకాపు, షేక్ ర్హమాన్, నిడిబ్రోలు గ్రామ కమిటీ ప్రచార కార్యదరుసిలుగా పెదిర్డిడె పెద్దకాపు, షేక్ ర్హమాన్, నిడిబ్రోలు 
దిలీప్, బత్తల శివ, కంబాల సుధీర్, పెదిర్డిడె విష్్ణ, శివలంక శివ, గుండ్రాజ కోటి దిలీప్, బత్తల శివ, కంబాల సుధీర్, పెదిర్డిడె విష్్ణ, శివలంక శివ, గుండ్రాజ కోటి 
లను ఏకగ్రీవంగా ఎనునాకోవడం జరిగంది.  ఈ కార్యక్రమంలో ఏల్శ్వరం మండలం లను ఏకగ్రీవంగా ఎనునాకోవడం జరిగంది.  ఈ కార్యక్రమంలో ఏల్శ్వరం మండలం 
జనస్న పార్టు అధ్యక్షులు పెంటకోట మోహన్, జిలాలి కార్యదరిశి నలలిల రామకృష్ణ, జనస్న పార్టు అధ్యక్షులు పెంటకోట మోహన్, జిలాలి కార్యదరిశి నలలిల రామకృష్ణ, 
జిలాలిపార్టు కార్యక్రమాల నిర్వహణ సభు్యలు కరణం సుబ్రహమాణ్యం, శంఖవరం మండలం జిలాలిపార్టు కార్యక్రమాల నిర్వహణ సభు్యలు కరణం సుబ్రహమాణ్యం, శంఖవరం మండలం 
అధ్యక్షులు గాబు సుభాష్, ప్రతి్తపాడు నియోజకవర్ం జనస్న న్యక్లు పటిటుసం అధ్యక్షులు గాబు సుభాష్, ప్రతి్తపాడు నియోజకవర్ం జనస్న న్యక్లు పటిటుసం 
ప్రసాద్, ఏల్శ్వరం మండలం జనరల్ సక్రెటర్ గంగర్డలి మణికంఠ, ఇతర జనసైనిక్లు ప్రసాద్, ఏల్శ్వరం మండలం జనరల్ సక్రెటర్ గంగర్డలి మణికంఠ, ఇతర జనసైనిక్లు 
పాల్్న్నారు.పాల్్న్నారు.

యువ క్రికెటర్ షేక్ రషీద్ క్రీడా స్పూర్తి దేశానికి గర్వకారణంయువ క్రికెటర్ షేక్ రషీద్ క్రీడా స్పూర్తి దేశానికి గర్వకారణం

*జనస్న రాష్ట్ర కార్యదరుశిలు వడ్రాణం మార్కండేయ బాబు, షేక్ న్యూబ్ కమల్*జనస్న రాష్ట్ర కార్యదరుశిలు వడ్రాణం మార్కండేయ బాబు, షేక్ న్యూబ్ కమల్

శతఘ్నా న్్యస్: గుంటూరు, అండర్-19 క్రికెట్  వరల్డె కప్ లో భారతదేశానికి వైస్ కెపెటున్ గా శతఘ్నా న్్యస్: గుంటూరు, అండర్-19 క్రికెట్  వరల్డె కప్ లో భారతదేశానికి వైస్ కెపెటున్ గా 
ప్రాతినిధ్యం వహంచ్ దేశానికి వరల్డె కప్ గెలవడంలో కీలకపాత్ పోషించ్న క్రీడాకారుడు షేక్ ప్రాతినిధ్యం వహంచ్ దేశానికి వరల్డె కప్ గెలవడంలో కీలకపాత్ పోషించ్న క్రీడాకారుడు షేక్ 
రషీద్ తండ్రి బాలీష్వలీను సన్మానించ్న జనస్న పార్టు రాష్ట్ర కార్యదరిశి వడ్రాణం మార్కండేయ రషీద్ తండ్రి బాలీష్వలీను సన్మానించ్న జనస్న పార్టు రాష్ట్ర కార్యదరిశి వడ్రాణం మార్కండేయ 
బాబు, రాష్ట్ర కార్యదరిశి న్యుబ్ కమల్, గుంటూరు జిలాలి జనస్న ప్రధాన కార్యదరిశి ఉపు్ప వెంకట బాబు, రాష్ట్ర కార్యదరిశి న్యుబ్ కమల్, గుంటూరు జిలాలి జనస్న ప్రధాన కార్యదరిశి ఉపు్ప వెంకట 
రత్తయ్య, జనస్న న్యక్లు చ్ంత్ రేణుకారాజు, దళవాయి భార్వ్ తదితరులు.రత్తయ్య, జనస్న న్యక్లు చ్ంత్ రేణుకారాజు, దళవాయి భార్వ్ తదితరులు.
ఈ సందర్ంగా వడ్రాణం మార్కండేయ బాబు మాటాలిడుతూ గుంటూరు జిలాలి ప్రతి్తపాడు ఈ సందర్ంగా వడ్రాణం మార్కండేయ బాబు మాటాలిడుతూ గుంటూరు జిలాలి ప్రతి్తపాడు 
నియోజకవర్ం మలాలియపాల్ం క్ చెందిన నిరుపేద క్టుంబం నుండి ఎటువంటి ప్రోత్సిహం నియోజకవర్ం మలాలియపాల్ం క్ చెందిన నిరుపేద క్టుంబం నుండి ఎటువంటి ప్రోత్సిహం 
ల్క్ండా స్వయం కృషితో ఎదిగ దేశ ఖా్యతిని ఇనుమడింపజేస్న రషిద్ భారతదేశానికి ల్క్ండా స్వయం కృషితో ఎదిగ దేశ ఖా్యతిని ఇనుమడింపజేస్న రషిద్ భారతదేశానికి 
గర్వకారణమని అన్నారు. జనస్న పార్టు అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ స్చనలమేరక్ రషిద్ గర్వకారణమని అన్నారు. జనస్న పార్టు అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ స్చనలమేరక్ రషిద్ 
తల్లిదండ్రులు బాలీష్వల్ ని సన్మానించుకోవడం ఆనందంగా ఉందని అన్నారు.తల్లిదండ్రులు బాలీష్వల్ ని సన్మానించుకోవడం ఆనందంగా ఉందని అన్నారు.
షేక్ న్యుబ్ కమల్ మాటాలిడుతూ చ్ననా వయసుసిలోనే క్రీడలపై మక్్కవతో అండర్-19 వరల్డె షేక్ న్యుబ్ కమల్ మాటాలిడుతూ చ్ననా వయసుసిలోనే క్రీడలపై మక్్కవతో అండర్-19 వరల్డె 
కప్ సమీ ఫైనల్ లో రషీద్ ఆటతీరు అదు్తంగా ఉందని ప్రశంస్ంచారు.కప్ సమీ ఫైనల్ లో రషీద్ ఆటతీరు అదు్తంగా ఉందని ప్రశంస్ంచారు.
జనస్న పార్టు ఎలలిపు్పడూ క్రీడాకారులక్ అండగా ఉంటుందని తెల్పారు. భవిష్యత్తలో మరింతగా జనస్న పార్టు ఎలలిపు్పడూ క్రీడాకారులక్ అండగా ఉంటుందని తెల్పారు. భవిష్యత్తలో మరింతగా 
రాణించాలని అభిలాషించారు. ఉపు్ప వెంకట రత్తయ్య మాటాలిడుతూ షేక్ రషీద్ మా ప్రతి్తపాడు రాణించాలని అభిలాషించారు. ఉపు్ప వెంకట రత్తయ్య మాటాలిడుతూ షేక్ రషీద్ మా ప్రతి్తపాడు 
నియోజకవర్ వాస్తవు్యలు కావడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని, రాబోయే రోజులోలి దేశ క్రికెట్ క్ నియోజకవర్ వాస్తవు్యలు కావడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని, రాబోయే రోజులోలి దేశ క్రికెట్ క్ 
ప్రాతినిధ్యం వహంచే సాధియికి ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు.ప్రాతినిధ్యం వహంచే సాధియికి ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు.
చ్ంత్ రేణుకారాజు మాటాలిడుతూ ఎంతోమంది యువక్రీడాకారులక్ రషీద్ ఆదరశింగా నిల్చారని, చ్ంత్ రేణుకారాజు మాటాలిడుతూ ఎంతోమంది యువక్రీడాకారులక్ రషీద్ ఆదరశింగా నిల్చారని, 
ఈ గెలుపుతో గుంటూరు జిలాలిక్ గర్వకారణంగా నిల్చారని అన్నారు.ఈ గెలుపుతో గుంటూరు జిలాలిక్ గర్వకారణంగా నిల్చారని అన్నారు.

భారతదేశంలో తెలుగు వారందర్కి పవన్ కళ్యూణ్ దతతిపుత్రుడేభారతదేశంలో తెలుగు వారందర్కి పవన్ కళ్యూణ్ దతతిపుత్రుడే
శతఘ్నా న్్యస్: కడపజిలాలి, రాజంపేట నియోజకవర్ం శతఘ్నా న్్యస్: కడపజిలాలి, రాజంపేట నియోజకవర్ం 
స్ధధివటం మండలం న్్యస్, పవన్ కళ్్యణ్ ని జగన్ స్ధధివటం మండలం న్్యస్, పవన్ కళ్్యణ్ ని జగన్ 
దత్తపుత్రుడు అననా దానికి కౌంటర్ గా నేడు మండల దత్తపుత్రుడు అననా దానికి కౌంటర్ గా నేడు మండల 
న్యక్లు కొటేటు వెంకట రాజేష్ మీడియాతో మాటాలిడడం న్యక్లు కొటేటు వెంకట రాజేష్ మీడియాతో మాటాలిడడం 
జరిగంది. దత్తపుత్రుడు పవన్ కళ్్యణ్ కాదు నీవు కసీఆర్ జరిగంది. దత్తపుత్రుడు పవన్ కళ్్యణ్ కాదు నీవు కసీఆర్ 
క్ దత్తపుత్రుడివి జగన్. హైదరాబాద్ ఉమమాడి ఆసుథాలు క్ దత్తపుత్రుడివి జగన్. హైదరాబాద్ ఉమమాడి ఆసుథాలు 
గురించ్ కసీఆర్ తో మాటాలిడి రాష్్రానికి రావలస్న గురించ్ కసీఆర్ తో మాటాలిడి రాష్్రానికి రావలస్న 
ఆసుథాలను ఎందుక్ తీసుక్రాడం ల్దు? గటిటుగా మాటాలిడితే ఆసుథాలను ఎందుక్ తీసుక్రాడం ల్దు? గటిటుగా మాటాలిడితే 
సీబీఐ కోరుటులో నినునా వేయిసా్తడనే భయంతో నీవు కసీఆర్ సీబీఐ కోరుటులో నినునా వేయిసా్తడనే భయంతో నీవు కసీఆర్ 
క్ దత్త పుత్రుడివిగా వున్నావ్, మా న్యక్లు పవన్ క్ దత్త పుత్రుడివిగా వున్నావ్, మా న్యక్లు పవన్ 
కళ్్యణ్ ఎటువంటి మచచిల్ని తెలలి కాగతం లాంటి వారు కళ్్యణ్ ఎటువంటి మచచిల్ని తెలలి కాగతం లాంటి వారు 

ఏమీ విమరిశించేదానికి ల్క దత్తపుత్రుడు అనే పదం వాడుతన్నావా..? నిజమే మా న్యక్డు ఏమీ విమరిశించేదానికి ల్క దత్తపుత్రుడు అనే పదం వాడుతన్నావా..? నిజమే మా న్యక్డు 
భారతదేశంలో ఎక్కడ తెలుగువారు వుననా వారందరికీ దత్తపుత్రుడే ఇకనైన పనికి మాల్న మాటలు భారతదేశంలో ఎక్కడ తెలుగువారు వుననా వారందరికీ దత్తపుత్రుడే ఇకనైన పనికి మాల్న మాటలు 
ఆపేస్ ప్రజా శ్రేయసుసి కోసం పనిచేయండి ఖచ్చితంగా జనస్న పార్టు మద్దత ఇసు్తంది. వ్యకి్త గత ఆపేస్ ప్రజా శ్రేయసుసి కోసం పనిచేయండి ఖచ్చితంగా జనస్న పార్టు మద్దత ఇసు్తంది. వ్యకి్త గత 
విమరశిలు చేశారంటే దానికంటే ఎక్్కవుగా మేమ చేయవలస్ వసు్తంది ఆలోచ్ంచుకోండి జగన్ విమరశిలు చేశారంటే దానికంటే ఎక్్కవుగా మేమ చేయవలస్ వసు్తంది ఆలోచ్ంచుకోండి జగన్ 
అని అన్నారు.అని అన్నారు.

ద్వా్యంగలక్ ట్రై సైకిలులె ఇవావేల్ : జనసేన నాయక్లు 
గోగన ఆద్శేషు

శతఘ్నా న్్యస్: 
బాపటలి జనస్న పార్టు 
కారా్యలయంలో పత్రికా 
ప్రకటన జనస్న పార్టు 
దివా్యంగుల జనసైనిక్డు 
గోగన ఆదిశేష్ 
మాటాలిడుతూ 2019 

డిసంబరోలి బాపటలి మనిసిపల్ హైస్్కలోలి దివా్యంగుల ఉపకరణాల 
కా్యంపులను ఏరా్పటు చేయడమనది. ఈ కా్యంపు ఆల్ ఇనో్క పండేషన్ 
ఎంపీ  నిధులతో ఉపకరణాలు తీసుక్వచ్చి ర్ండు సంవతసిరాలు అవుతననా 
ఇంతవరక్ కూడా ఆ ఉపకరణాలు పంప్ణీ చేయల్దు. శిధిలావసథాలో ఉననా 
ఉపకరణాలని ఎంపీ నందిగామ సురేష్ వెంటనే పంప్ణీ చేయాలని జనస్న 
పార్టు దివా్యంగుల జనసైనిక్డు గోగన ఆదిశేష్ డిమాండ్ చేయడమనది. 
ఈ కార్యక్రమంలో కంది వెంకటర్డిడె, గంటా న్గమల్లిశ్వరరావు, షేక్ 
సుభాని, దేవి ర్డిడె శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్్న్నారు.

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


శుక్రవారం, 11 ఫిబ్రవరి 2022

అనంతపురం లో టిడిపి మర్యు సిపిఎం నుండి
 జనసేనలో చేర్కలు

శతఘ్నా న్్యస్: అనంతపురం అర్బన్ లోని సాథానిక రాంనగర్ కారా్యలయంలో జిలాలి అధ్యక్షులు 
టి.స్.వరుణ్ మరియు నగర అధ్యక్షులు పొదిల్ బాబురావు నగరంలోని 39,41,47 డివిజనులి టిడిప్ 
మరియు స్ప్ఎం పార్టుల నుండి జనస్న పార్టులోకి కండువాలు వేస్ సాధారణంగా ఆహా్వనించడం 
జరిగంది. అలాగే జిలాలిలో ఉననా వడడెరలను ఏకత్టిపైకి తెచ్చి పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను ప్రజలోలికి 
బలంగా తీసుక్వెళ్లి జనస్న పార్టుని బలోపేతం చేస్ దిశగా అడుగులు వేసా్తమని తెల్యజేశారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో జిలాలి అధ్యక్షులు అంకె ఈశ్వరయ్య, ప్రధాన కార్యదరుశిలు న్గేంద్ర, రాపా్తడు 
నియోజకవర్ ఇంచార్జి సాక పవన్ క్మార్, కార్యదరుశిలు ఇండలి కిరణ్ క్మార్, సంయుక్త కార్యదరిశి 
విజయ్ క్మార్, న్యక్లు జకి్కర్డిడె ఆదిన్రాయణ మరియు కార్యకర్తలు పాల్్నడం జరిగంది.

దేవరకండ హరీష్ కుటంబానికి మనోధైరాయూనినిచ్చిన 
జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: అనంతపురం జిలాలి, పుటటుపరి్త 
నియోజకవర్ం, ఎనుమలపల్లి గ్రామానికి 
చెందిన జనసైనిక్డు దేవరకొండ హర్ష్ 
క్టుంబానినా పరామరిశించ్న జిలాలి అధ్యక్షులు 
టీ.సీ.వరుణ్ మరియు రాష్ట్ర ప్రధానకార్యదరిశి 
చ్లకం మధుస్ధన్ ర్డిడె. అకాల మృతి 
చెందిన జనసైనిక్డు దేవరకొండ హర్ష్ 
క్టుంబానికి చేయూతగా అనంతపురం జిలాలి 
జనస్న పార్టు జిలాలి అధ్యక్షులు టీ.సీ.వరుణ్, 
జనస్న పార్టు రాష్ట్ర ప్రధానకార్యదరిశి చ్లకం 
మధుస్ధన్ ర్డిడె సమక్షంలో అనంతపురం జిలాలి 
ఉపాధ్యక్షులు అంకె ఈశ్వరయ్య 100000/- 
లక్ష రూపాయలు ఆరిథాక సహాయం చేయడం 
జరిగంది. హర్ష్ క్టుంబానికి జనస్న పార్టు 

అండగా ఉంటుందని బరోసా ఇవ్వడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జిలాలి 
కమిటీ సభు్యలు మరియు న్యక్లు పాల్్నడం జరిగంది.

పుటటుపర్తి జనసేన ఆధవేర్యంలో
 క్రికెట్ టోరనిమంట్ ప్రారంభం

శతఘ్నా న్్యస్: పుటటుపరి్త నియోజకవర్ం జనస్న పార్టు బుక్కపటనాం మండల 
అధ్యక్షులు అలాలిడి జయరాం, ఓడీసీ మండల అధ్యక్షులు మేకల ఈశ్వర్ 
కొత్తచేరువు మండల అధ్యక్షులు పూల శివప్రసాద్, పుటటుపరి్త మండల అధ్యక్షులు 
పెద్దననా ల ఆధ్వర్యంలో పుటటుపరి్తలో గురువారం క్రికెట్ ట్రనామెంట్ ప్రారంభానికి 
మఖ్య అతిథులుగా విచేచిస్న అనంతపురం జిలాలి అధ్యక్షులు శ్రీ టి.స్.
వరుణ్, జనస్న పార్టు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరిశి చ్లకం మధుస్దన్ ర్డిడె. ఈ 
కార్యక్రమంలో జిలాలి ఉపాధ్యక్షులు అంకె ఈశ్వరయ్య, జిలాలి ప్రధాన కార్యదరిశిలు 
పతి్త చంద్రశేఖర్, దాసరి రామాంజనేయులు, కార్యదరుశిలు ఇండలి కిరణ్ క్మార్, 
సంయుక్త కార్యదరుశిలు విజయ్ క్మార్, శ్రీమతి అనురాధ, దూది జయ 
రామాంజనేయులు, న్గ సుధాకర్ ర్డిడె, శా్యమ్ క్మార్, న్యుడు న్యక్, 
పేరూరు శ్రీనివాసులు, కోటికి రామాంజి, బండలి చంద్రశేఖర్, చ్రంజీవి, శ్రీన 
మరియు తదితరులు పాల్్న్నారు.
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