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నిరుద్యోగులకు మద్దతుగా, 
ప్రభుత్వానిని ప్రశనిించిన జనసేనాని !!

• నిరుద్యూగుల సమసయూల పరిష్కారానికి వైసీపీ ప్రభుత్వానికి కారాయూచరణ ఉందా?
• నిరాశానిస్పృహలతో యువత ఆంద్ళనలో ఉన్నిరు.

అధికారంలోకి వచ్చాక న్యూ ఇయర్ గ్రీటంగ్స్ తోపాటు జాబ్ కాయూలండర్ ఇచ్చాస్తా… ఏటా 6 వేల పోలీసు 
ఉద్యూగాలు, పాతిక వేల టీచర్ పోసుటులు ఇస్తాను అంటూ ముద్దులుపెటటు మరీ చెపాపారు. మెగా డి.ఎస్స్ 
లేద్, పోలీసు ఉద్యూగాల భరీతా లేద్. గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 ఉద్యూగాల నోటఫికేషనులు రావడం లేద్. 
పరిపాలనలోకి వచ్చాన రండేళలు తరువాత 10 వేల ఉద్యూగాలతో కాయూలండర్ వేశారు… 
అవి ఇపపాటకీ భరీతా కాలేద్. నిరాశనిసపాపృహలతో నిరుద్యూగ యువత ఆంద్ళన 
చెంద్తున్నారు. అధికారంలోకి వచ్చాంద్కు హామీలు ఇచ్చారు. ఇప్పాడు వాటని 
నెరవేరచాడం మరచ్పోయారు. మాకు ఉద్యూగాలు ఏవి అని కలకటురేటలు దగ్గరకు వెళ్ళి 
యువత అడిగితే లారీ ఛారీజీలు చ్యంచ్ అరసుటులు చ్సుతాన్నారు. రాష్టంలో 30 లక్షల 
మంది నిరుద్యూగులు ఉన్నారు. వాళళికు ఉద్యూగాలు కలపాంచ్ంద్కు అవసరమైన 
యాక్షన్ పాలున్ అనేది ఈ ప్రభుత్ం దగ్గర ఉందా? నిరుద్యూగ యువతకు మేలు 
చ్సే విధంగా ఉద్యూగాల నోటఫికేషనులు విడుదల కోసం ముఖయూమంత్రి ఎనినా 
సమీక్ష సమావేశాలు నిర్హంచ్రు… వాటలో నిర్ణయాలు ఏమిట? అమలు 
ఎంత వరకూ వచ్చాంద్ యువతకు వైస్పీ ప్రభుత్ం సమాధానం చెపాపాల. 
మెగా డి.ఎస్స్ ప్రకటన ఎప్పాడు చ్స్తారు…? 6వేల పోలీసు ఉద్యూగాల భరీతా 
ఎప్పాడు జరుగుతుంద్ తెలయచ్యాల. బిఈడీ చ్సి టీచర్ ఉద్యూగాల కోసం 
ఏళలు తరబడి ఎద్రుచూసుతాననా వాళ్ళి.. వివిధ ఉద్యూగాలకు సననాద్ం అవుతుననా 
వాళ్లు నోటఫికేషనులు లేకపోవడంతో వయో పరిమితి దాటపోతోందనే ఆంద్ళనలో ఉన్నారు. 
యువత ఆంద్ళన అనేది ఈ ప్రభుత్్నికి అర్మవుతోందా? అర్మైన్ అర్ం కానటులు ఉందా 
అనే సందేహం కలుగుతోంది. ఉద్యూగాలు, ఉపాధి కలపాన అంటే తమవాళళికు సలహాదారు 
పోసుటులు ఇచ్చాకోవడం, వాటని పొడిగించడం కాదని పాలకులు గురితాంచ్లని పవన్ కళ్యూణ్ 
తెలపారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ముఖయోమింత్రి వరుయోలు జగన్ రెడ్డి ది విచిత్ర ధోరణి… కపట మనస్తతవాిం: 
మీడ్యా సమావేశింలో నాదిండ్ల

*సమసయూను సపృష్టుస్తారు… త్నే పరిష్కరిస్తానని ప్రచ్రం చ్సుకంటారు
*సినీ ప్రముఖులనా పిలచ్ పబిలుసిటీ సటుంట్ చ్శారు
*సినీ ప్రముఖుల పరిసిథితే ఇలా ఉంటే స్మానుయూడి పరిసిథితి ఏంట?
*విశాఖ రమ్మని పిలుసుతాననా ముఖయూమంత్రికి అమరావతి గురుతాకు రాలేదా?
*సినిమా టక్్కటలు కోసం కేటాయంచ్న సమయానినా సమసయూల పరిష్్కరం కోసం కేటాయంచరా?
*స్మానుయూడి అరీజీకి స్ఎం కారాయూలయం సపాందించ్ పరిసిథితి లేద్.
*ముఖయూమంత్రి సహాయ నిధి నుంచ్ వందల కోటులు మాయం చ్శారు.
*పవన్ కళ్యూణ్ వయూకితాగత లబిదు కోసం మాటాలుడే వయూకితా కాద్.
*మంగళగిరిలో మీడియా సమావేశంలో జనసేన పీఏస్ చైర్మన్ న్దండలు మనోహర్

శతఘ్నా న్యూస్: సమసయూను సపృష్టుంచడంలో త్నే ప్రధాన కారకుడై, దానినా జఠిలం చ్సి చ్వరికి తనను బతిమలాడుకునే పరిసిథితి 
తీసుకురావడం, దానికో అద్భుతమైన పబిలుసిటీ సటుంటులు చ్యడం ముఖయూమంత్రి వరుయూలు జగన్ రడిడి కే చెలలుందని జనసేన పారీటు 
రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ న్దండలు మనోహర్ గారు వాయూఖ్యూనించ్రు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖయూమంత్రి గారిది 
విచ్త్ర ధోరణి, కపట మనసతాత్ం. అని మండిపడ్డిరు. ఇలాంట పరిసిథితులు బాధ కలగిసుతాన్నాయన్నారు. సినీ ప్రముఖుల 
పరిసిథితే ఇలా ఉంటే స్మానుయూడి పరిసిథితి ఏమిటని జనసేన పారీటు తరప్న ప్రశ్నాసుతాన్నామన్నారు. ఉద్యూగుల విషయంలోన్ 
కించపరచ్లా వయూవహరించ్రు.. కాబటేటు ఉద్యూగ సంఘాలు రోడుడి మీదకు వచ్చాయ అన్నారు. సర్శాఖలు అపపాగించ్న ఓ 
మహాసలహాదారుడు ఆధ్రయూంలోన్ చరచాలు జరిగాయని వాయూఖ్యూనించ్రు. ప్రభుత్ం తరఫున మీడియాతో ఆయన మాటాలుడత్రు అన్నారు. 
సినిమా టక్కటలు కోసం కేటాయంచ్న సమయానినా అమరావతి రైతుల కోసం, గోతులమయంగా మారిన రహదారుల కోసం, రోడ్డికి్కన రైత్ంగం కోసం ఎంద్కు కేటాయంచడం లేదని నిలదీశారు. 
శుక్రవారం మధాయూహనాం మంగళగిరిలోని జనసేన పారీటు రాష్ట కారాయూలయంలో మీడియా సమావేశం నిర్హంచ్రు. ఈ సందరభుంగా శ్రీ మనోహర్ మాటాలుడుతూ.. “నిననా సినీ ప్రముఖులనా పిలపించ్ 
ముఖయూమంత్రి గారు పబిలుసిటీ ఎకస్ర్ సైజ్ చ్శారు. మీకు నిజమైన చ్తతాశుది్ ఉంటే రాష్్రానినా అభివపృది్ చ్యాల అనుకుంటే పొరుగు రాష్్రాలను చూసి నేరుచాకోవాల. నిననాట రోజున సినీ ప్రముఖులనా 
ముఖయూమంత్రి నివాస్నికి పిలపించ్రు. మనది చ్లా టాలంట్ కలగిన ఇండస్్రా. ఎంతో మంది జీవిత్లను ప్రభావితం చ్సిన వయూకుతాలు వారు. యువకులు ఒక హీరోని చూసి మన ప్రయాణం ఇలా 
ఉండ్ల అని మారిన పరిసిథితులు ఉన్నాయ. ఈ సందరభుంగా లోపల జరిగిన కనినా సంభాషణలు వింటుంటే చ్లా బాధ కలుగుతోంది.

*అమరావతి రైతులతోన్ మాటాలుడవచ్చా కదా
టాలంట్ ఉననా వయూకుతాలనా మీరు పిలచ్ విశాఖలో ఏరాపాటు చ్సుకుందాం రండి అననాప్పాడు మీకు అమరావతి గురుతాకు రాలేదా? అమరావతి సమసయూ సమసయూ కాదా? పక్కనే ఉననా రైతులనా పిలపించ్కుని 
రాజధాని సమసయూపై మాటాలుడలేరా? ఇక్కడ చ్లా మంది పెదదులు ఉన్నారు. చ్లా మంది త్యూగాలు చ్శారు. అటువంట వయూకుతాలనా ఎంద్కు ఆహా్నించలేద్. ఎంద్కు సమసయూ పరిష్్కరం కోసం 
ప్రయతినాంచలేద్. ఇది కేవలం ఈ ముఖయూమంత్రి పని తీరు. సంత పబిలుసిటీ కోసం వయూవసథిలని ద్రి్నియోగం చ్స్తా, అక్కడ ఉననా పెదదు మనుషులనా లంగ దీసుకుని, భయపెటటు సమసయూ పరిష్్కరం 
నేనే చ్స్తాను. న్ దగ్గరకు వచ్చా మీరు పూరితా స్థియలో తగా్గల అననా మెసేజ్ తీసుకువెళ్తాన్నారు. ఆయనేద్ మహారాజులా.. అంత్ ఆయన చ్తుల మీద్గా జరిగినటుటు చ్త్రిసుతాన్నారు. జరుగుతుననా 
పరిసిథితులు చూసేతా బాధ కలగిసతాంది. ఇండస్్రాలో డిసిటుబ్యూటరులు లేరా? ఎగిజీబిటరులు లేరా? థియేటర్ యజమానులు లేరా? ఎంద్కు మీరు వాళలుతో కూర్చాని చరిచాంచలేద్. ఎంద్కు క్షేత్ర స్థియలోలు 
జరుగుతుననా మీటంగులోలు మీరు పాలుపంచ్కోలేద్. ముఖయూమంత్రి గారు కేవలం హీరోలతోనే కూరుచాంటారా? మిగిలన వాళలును కూడ్ పిలపించ్ మాటాలుడరా? ఎంద్కు మీరు ఈ పబిలుసిటీ ఎకస్ర్ 
సైజులు చ్సుతాన్నారు.

*ముఖయూమంత్రి ధోరణి యువతను నిరాశపరుసతాంది
మారుపా కోసం ఎద్రు చూసుతాననా యువతను నిరాశ పరేచా ధోరణిని ఈ ప్రభుత్ం అవలంబిసతాంది. ఇసుక పాలస్ గురించ్ ముఖయూమంత్రి మాటాలుడుతున్నారా? విదయూ, వైదయూపరమైన సమసయూల గురించ్ 
చరిచాంచ్రా? అనినాంటకన్నా ప్రధాన సమసయూగా సినిమా టక్్కటలు వయూవహారానినా చ్త్రించ్ హడ్విడిగా అందరినా పిలపించ్కుని సమసయూ పరిష్్కరం న్ చ్తుల మీద్గా జరగాలస్ందే అంటున్నారు. 
పరిపాలన అందరికీ సమానంగా జరగాల. స్మానుయూడు ముఖయూమంత్రి కారాయూలయానికి వెళ్లు ఆరీటు ఇసేతా కారాయూలయం ఏ విధంగా సపాందిసతాంది? ఆరోగయూశ్రీకి సంబంధించ్ లక్షల మందికి వైదయూ 
సద్పాయం అందించ్లస్న పరిసిథితులోలు మీ కారాయూలయం ఎంద్కు పని చ్యడం లేద్? ముఖయూమంత్రి సహాయ నిధిలో రూ. వందల కోటలు స్్కమ్ ఎంద్కు జరిగింది? బాధ్యూలు ఎవరు అని జనసేన 
ప్రశ్నాసతాంది.

*అందరీనా కించపరచడమే ప్రభుత్ అజండ్
దాదాప్ మూడు సంవతస్రాల నుంచ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలో భారీ మెజారిటీతో వచ్చాన ప్రభుత్ం ప్రజల పక్షాన, రైతులపక్షాన, స్మానుయూల పక్షాన నిలచ్ మంచ్ పాలన అందిస్తారని అంత్ ఎద్రు 
చూశారు. అలా జరగలేద్. సమసయూ సపృష్టుంచడంలో ముఖయూమంత్రే ప్రధాన కారకుడు. సమసయూల పరిష్్కరం కోసం అనేక మంది సలహాదారులనా ఏరాపాటు చ్సుకున్నారు. మంత్రులనా పెటుటుకున్నారు. 
అధికారులనా తనతో పెటుటుకున్నారు. అంతిమంగా సమసయూ పరిష్కరించ్రు… అందరినీ కించపరిచ్ విధంగా వయూవహరించడమే ఈ ప్రభుత్ం విధానం.
ప్రభుత్ ఉద్యూగులకు సంబంధించ్న సమసయూలు వైస్పీ ప్రభుత్ం సపృష్టుంచడం వలేలు వచ్చాయ. సర్ శాఖలీనా కలగిన ఒక మహా సలహాదారు ఆయన ఆధ్రయూంలోనే అనినా చరచాలు జరిగాయ. ప్రభుత్ం 
అంటే అధికారులు, ఉద్యూగులతో కలసి పని చ్సుకోవాల. క్షేత్ర స్థియలో పాలస్లు, ముఖయూమంత్రి గారి ఆలోచనలు, పరిపాలన అనీనా కింద స్థియ వరకు వెళలుడంలో ఉద్యూగులు భాగస్్ములని మీకు 
తెలయలేదా? రండు నెలలుగా వారిని హంసించ్, కించపరిచ్రు.

*రైతు భరోస్ కేంద్రాలు పెదదు స్్కమ్
రైతుల విషయంలోన్ ఇదే ధోరణి అవలంభిసుతాన్నారు. యూరియా సరఫరా లేక స్గు కోసం రైతులు రోడుడి మీదకు రావాలస్న పరిసిథితి ఎంద్కచ్చాంది? రైతు భరోస్ కేంద్రాలు అనేవి పెదదు 
స్్కమ్. ఒక దళ్రీ వయూవసథిను ఏరాపాటు చ్సుకుని దానినా అడుడిపెటుటుకుని ప్రతి గ్రామంలో వితతాన్ల సరఫరా నుంచ్ ధానయూం కనుగోళలు వరకు ఎక్కడికి వెళలునవరం లేదననా ముఖయూమంత్రి గారు ఎంద్కు 
యూరియా కోసం రైతులు రోడ్డికి్క పరిసిథితి తీసుకువచ్చారు. గుండ్ల మీద చెయేయూసుకుని నిజాయతీగా చెపపాండి.. యూరియా సరఫరా చ్సేతా రైతులు ఎంద్కు ఆర్.బి.క్.ల దగ్గర ధరానాలు చ్యాలస్న 
పరిసిథితి వచ్చాంది? అధికారులతో సేటుట్మంటులు ఇపిపాంచ్ ఎక్కడ్ కరత లేద్ అద్భుతంగా ఉందని చెపిపాసేతా అది నిజం అయపోతుందా? రాష్టంలో మనకి సమసయూలు చ్లా ఉన్నాయ.. నిజాయతీగా 
బాధయూతగా పనిచ్సేతా పరిష్్కరం అయేయూవి. ఈ రోజుకి పోలవరం కోసం ఎద్రు చూసుతాన్నాం. ఆరి్క వనరులు సరిగా లేవు. వైస్పీ ప్రభుత్ం కేంద్ంతో బలంగా మాటాలుడి అధికంగా నిధ్లను ఎంద్కు 
తీసుకురాలేకపోతోంది. దీనినా కచ్చాతంగా ప్రశ్నాసుతాన్నాం. ముఖయూమంత్రి కపట మనసతాత్ం వలలు రాష్టం తీవ్ంగా నషటుపోతోంది. ఆయనా మాటాలుడే ఏ అంశంలోన్ నిజాయతీ లేద్. ప్రజల ముంద్కు 
రారు. మూడేళలులో ఒక ప్రెస్ మీట్ కూడ్ ఏరాపాటు చ్యలేని ముఖయూమంత్రి జగన్ రడిడి గారే. ఎంద్కు పరిపాలన చ్యలేకపోతున్నారంట ఆయన ధోరణి కారణం.

*అందరికీ ఉపాధి బాగుండ్లననాదే పవన్ కళ్యూణ్ ఆలోచన
టడ్్క గపృహాల గురించ్, లే అవుటులు చ్సిన జగనననా కాలనీలను పరిశీలంచ్ంద్కు త్రలో 
క్షేత్ర స్థియలో పరయూటంచబోతున్నాం, ఒక ఉదయూమ స్ఫూరితాతో ప్రజలకు మేలు జరిగేలా 
స్మానుయూడికి అంద టులో ఉండే విధంగా జనసేన పారీటు, పవన్ కళ్యూణ్ న్యకత్ంలో 
ముంద్కు తీసుకువెళ్తాంది.
పవన్ కళ్యూణ్ కోటులు వద్లుకోవడ్నికి కూడ్ వెనుకాడని మనిష్ సమసయూను దపృష్టులో 
పెటుటుకుని ఇండస్్రా కోసం అందరికీ ఉపాది బాగుండ్లననా పెదదు మనసుతోనే ఆయన 
మాటాలుడ్రు. వయూకితాగత లబిదు కోసం ఏ రోజు ఆయన మాటాలుడరు. రాష్ట ప్రజల కోసం, రాష్ట 
అభివపృది్ కోసం మాత్రమే ఆయన నిలబడత్రు” అన్నారు. ఈ మీడియా సమావేశంలో 
ప్రధాన కారయూదరిశి బోనబోయన శ్రీనివాస్ యాదవ్, కారయూక్రమాల నిర్హణ విభాగం 
చైర్మన్ కళ్యూణం శ్వశ్రీనివాస్, చ్నేత వికాస విభాగం చైర్మన్ చ్లలుపలలు శ్రీనివాస్, గుంటూరు 
జిలాలు అధయూక్షులు గాద వెంకటేశ్రరావు, రాష్ట అధికార ప్రతినిధి, విజయవాడ నగర 
అధయూక్షులు పోతిన వెంకట మహేష్, రాష్ట కారయూదరుశిలు నయూబ్ కమాల్, అమి్మశెటటు 
వాసు, బేతపూడి విజయ్ శేఖర్ తదితరులు పాల్గన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మీతో మీ కార్పొరేటర్ ఐదవ రోజు
శతఘ్నా న్యూస్: విశాఖ, అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశీసుస్లతో గురువారం మీతో మీ కార్పారేటర్ సమసయూలపై కలసి 
పోరాడదాం అనే కారయూక్రమంలో భాగంగా ఐదవ రోజు అస్స్ం గారడిన్స్ 33వ వారుడి ప్ంతంలో ప్రతి ఇంటంటకి 
వెళ్లు వారి యొక్క సమసయూలు తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క కారయూక్రమం దక్షిణ నియోజకవర్గం న్యకులు 
గోపికపృష్ణ(జిక్) పరయూవేక్షణలో నిర్హంచబడింది, న్తో పాటు జనసైనికులు, వీరమహళలు వచ్చా పాల్గని ఈ 
కారయూక్రమానినా విజయవంతం చ్సినంద్కు వారందరికీ మనస్ఫూరితాగా ధనయూవాదాలు తెలయజేసుకుంటున్నామని 
దక్షిణ నియోజకవర్గం జివిఎంసి ఫ్లుర్ లీడర్ జనసేన పారీటు 33వ వార్డి కార్పారేటర్ భీశెటటు వసంతలక్ష్మి అన్నారు.

తణుకు మిండలిం వీఆరోవాల దీక్షకు మద్దతు
 తెలిపిన జనసేన

శతఘ్నా న్యూస్: తణుకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ రవిన్యూ సహాయకుల సంఘం రాష్ట 
కమిటీ స్చనల మేరకు తణుకు మండలం వీఆరో్ లు మారుకండ బలరాం, 
కటుటుంగ పోసియయూ వీఆరో్ ల నేతపృత్ంలో జరుగుతుననా నిరాహార దీక్ష శ్బిరానినా 
శుక్రవారం జనసేన పారీటు తణుకు నియోజకవర్గం న్యకులు అనుకుల రమేష్ 
సందరిశించ్ వారికి జనసేన పారీటు పూరితా మదదుతునిసుతాందని తెలయజేశారు. ఈ 
సందరభుంగా అనుకుల రమేష్ మాటాలుడుతూ వీఆరో్ ల న్యూయమైన డిమాండ్ 
రీత్యూ పెరిగిన ధరలు దపృష్టు లో పెటుటుకుని కనీస వేతనం 21000 రూపాయలు 
అందజేయాలని, అలాగే ఇచ్చాన డీఏ రికవరీ ఉతతారు్లు ఉపసంహరించ్కోవాలని, 
డిఏతో కూడిన వేతన్లు అందించ్లని, న్మినీలుగా పనిచ్సుతాననా వారందరినీ 
విఆర్ఏలుగా నియమించ్లని, అరుహులందరికీ ప్రమోషనులు ఇవా్లని కోరారు, 
అదేవిధంగా విఆరో్ల న్యూయమైన కోరికలు ప్రభుత్ం దపృష్టుకి తీసుకువెళళికుండ్ 
వారి యొక్క ధీక్షలను భగనాం చ్సే దిశగా తహశీలాదుర్ వారిని విధ్లకు రావాలని 
భయపెటటుడం సరికాదని రమేష్ అన్నారు. ప్రభుత్ పథకాల అమలుకోసం 
అనుక్షణం కషటుపడే వీఆరో్ లకు తణుకు నియోజకవర్గం జనసేన పారీటు తమ 
సంపూర్ణ మదదుతు ఇసుతాందని తెలయజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
న్యకులు కాన్రి మాధవరాయుడు, సుందర వెంకట్రావు, రుద్ సతీష్ 
తదితరులు పాల్గన్నారు.

బైక్ యాక్సిడింట్ లో తీవ్ింగా గాయపడడి జనసేన 
కారయోకర్తని పరామర్శించిన గిద్దలూరు జనసేన ఇించారజి

శతఘ్నా న్యూస్: గిదదులూరు 
పటటుణంలో బైక్ యాకిస్డ్ంట్ లో 
తీవ్ంగా గాయపడడి సుధాకర్ అనే 
జనసేన కారయూకరతాని పరామరిశించ్న 
గిదదులూరు నియోజకవర్గ జనసేన 
ఇంచ్రిజీ బెలలుంకండ స్యబాబు, 
మండల అధయూక్షుడు పగడ్ల 
స్య ఈశ్ర్ మరియు జనసేన 
న్యకులు.

జనసేన 69వ రోజు జనింకోసిం జనసేన కారయోక్రమింలో 
పాల్గొనునని నాదిండ్ల మనోహర్

శతఘ్నా న్యూస్:  జనసేన పారీటు వారి ఆదేశాల ప్రకారం జిలాలు జనసేన పారీటు కారయూక్రమాల నిర్హణ 
సభుయూలు కరణం సుబ్రహ్మణయూం, షేక్ జమల్ అలీ లు జగ్గంపేట జనసేన పారీటు ఇన్చారిజీ పాఠంశెటటు 
స్రయూచంద్ ని కలసి జరగబోయే కారయూక్రమం గురించ్, కారయూక్రమం జరిగే రూట్ మాయూప్ ను పరిశీలంచ్ 
బాధితులను పరామరిశించడం జరిగింది. శనివారం జనసేన పారీటు పీఏస్ చైర్మన్ న్దండలు మనోహర్, 
జనసేన పారీటు తూరుపాగోదావరి జిలాలు అధయూక్షులు కంద్ల ద్రే్గష్ మరియు జిలాలు, రాష్ట జనసేన న్యకులు 
గోకవరం మండలం వీరలంకపలలు చ్రుకుంటారు. అక్కడ నుండి ఘనంగా స్్గతం పలుకుతూ బైక్ 
రాయూలీగా బయలుదేరి పెంటపలలు మీద్గా రంపయర్ంపాలం గ్రామంలో జనం కోసం జనసేన 69వ 
రోజు కారయూక్రమంలో పాల్గంటారు. అక్కడి నుండి తిరుమలాయపాలం చ్రుకని రోడుడి ప్రమాదంలో 
మరణించ్న మన జనసైనికుడు స్రిపిరడిడి అంజి కుటుంబానికి 5 లక్షల రూపాయలు జనసేన ఇన్స్రన్స్ 
చెకు్క అందజేసి, అనంతరం మలలుస్ల గ్రామంలో దళ్తవాడలో అగినాప్రమాదంలో కాలపోయన మూడు 
ఇండలును పరిశీలంచ్ వారిని పరామరిశించ్ మూడు కుటుంబాలకు భరతాలు చనిపోవడం వలలు వారి పిలలులతో 
రోడుడిన పడ్డిరు కావున జనసైనికుల ఆరిథిక సహకారంతో నిరి్మంచబోయే మూడు ఇళలుకు కబ్బరికాయ 
కటటుటం జరుగుతుంది. ఈ కారయూక్రమంలో ప్రతి ఒక్క జనసైనికులు పాల్గనవలసిందిగా న్యకులు 
కోరడం జరిగింది.

ఆింధ్రప్రదేశ్్ల పోలీసుల మనోభావాలు కాపాడాలి

శతఘ్నా న్యూస్: రాష్టంలో ఈరోజు స్మానయూ వయూకితా దగ్గర నుండి ఖరీదైన 
వయూకుతాలు వరకు సమాజంలో రక్షణ కలపాసుతాననా వయూవసథి పోలీస్ వయూవసథి అలాంట 
పోలీసు వయూవసథిలో పనిచ్సుతాననా పోలీసుల పైన మంత్రి అపపాలరాజు మాటాలుడిన 
మాటలు, బటటులుఊడదీసికడత్న్కడకా అనే అసభయూ పదజాలంతో తిటటుడం 
చ్లా బాధాకరమైన సంఘటన, జరిగిన సంఘటనను జనసేన పారీటు తీవ్ంగా 
వయూతిరేకిసుతాంది, ప్రజాప్రతినిధ్ల కోసం, ప్రజల కోసం నితయూం పనిచ్సుతాననా వయూవసథి 
పోలీసు వయూవసథి అలాంట పోలీసు వయూవసథిను పటషటుం చ్యాలని రాష్ట ముఖయూమంత్రి 
వరుయూలు జగనో్మహన్ రడిడి ని, రాష్ట డిజిపి ని కోరుకుంటూ మంత్రి అపపాలరాజు 
పైన కఠినమైన చరయూలు తీసుకోవాలని జనసేన పారీటు తరఫున డిమాండ్ చ్స్తా 
శుక్రవారం గుంటూరు తూరుపా నియోజకవర్గం జనసేన పారీటు తరుప్న పాత 
గుంటూరు పోలీస్ సేటుషన్ ఎస్ హెచ్ వో కి వినతిపత్రం అందజేయడం జరిగింది. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు దారలు మహేష్, గాద లక్షష్మణ్ రావు, 
న్దండలు రాము, మిదదు న్గరాజు, లేల వెంకటేశ్రరావు, పసుప్లేట న్ని, 
జటటు వెంకటేశ్రరావు చెవిట గంట జయ, గుంటూరు తూరుపా నియోజకవర్గం 
చ్రంజీవి తదితరులు పాల్గన్నారు.

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

సీఎిం పై మిండ్పడడి తిరుపతి జనసేన ఇించార్జి క్రణ్ రాయల్..!
శతఘ్నా న్యూస్: ముఖయూమంత్రి హోదాలో ఉండి కూడ్ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రడిడి దిగజారుడు రాజకీయాలు చ్సుతాన్నారని 
విమరిశించ్రు జనసేన పారీటు తిరుపతి ఇంచ్ర్జీ కిరణ్ రాయల్. ఓటులు వేసి గెలపించ్న, అమాయక ప్రజలతో జితుతాలమారి 
జిమి్మకు్కల రాజకీయం చ్సుతాన్నారని ద్యయూబటాటురు. వైకాపా న్యకులు, జనసేన పై చ్సిన విమరశిలకు కంటర్ గా ప్రతి 
విమరశిలనా సంధించ్రాయన. తిరుపతి ప్రెస్ కలుబ్ లో నిర్హంచ్న మీడియా సమావేశంలో కిరణ్ రాయల్ తో పాటు జనసేన 
నేతలు రాజారడిడి, రాజేష్ యాదవ్, బాబిజీ, హేమ కుమార్, సుమన్ బాబు, మునస్్మి, కీరతాన, అమపృత, అరుణ తదితరులు 
పాల్గన్నారు. ప్రభుత్ ఉద్యూగుల పీఆరీస్ అంశానినా స్ఎం జగనే లేవనెతుతాత్డు…మళ్లు ఆయనే పరిష్కరిసుతాననాటులు మననానలు 
పొందేలా వ్యూహం రచ్స్తాడని విమరశిల బాణాలు సంధించ్రు. ప్రపంచంలోనే సరికతతా పనికిమాలన రాజకీయాలకు 
తెరలేపింది జగనే అని కిరణ్ రాయల్ అన్నారు. కరోన్ కష్టులోలు ఉననా సినీ పరిశ్రమను ఆద్కునేంద్కు స్ఎం జగన్ తో 

మాటాలుడడ్నికి తమ మెగాస్టుర్ చ్రంజీవి వచ్చారే తపపా, మంచ్ విషు్ణ అననాటులు… మా చ్రంజీవి స్ప్రయోజన్ల కోసం పోలేదని సపాషటుం చ్శారు కిరణ్ రాయల్. తిరుపతి ఎంపీ… 
రాయలస్మ ఎంపీగా వయూవహరిసుతాన్నారని, ఓటులు వేసి గెలపించ్న తిరుపతి పారలుమెంటు పరిధిలోని ప్రజలకు సంబంధించ్న సమసయూలను పరిష్కరించ్లని డిమాండ్ చ్శారు. నడిగుడి 
రైలే్ ప్జకుటుని గాలకి వదిలేశారని ప్రజలకు ఉపయోగపడే పనులు చ్యాలని కిరణ్ రాయల్ హతవుపలకారు. వైస్పీ నేత సజజీల… చంద్బాబు దతతాప్త్రుడిగా జనసేన చీఫ్ పవన్ 
ను విమరిశించడంపై తీవ్ ఆగ్రహం వయూకతాం చ్శారు. తమ పారీటు వయూవస్థిపకులు రాష్ట ప్రజల దతతాప్త్రుడని కనియాడ్రు కిరణ్ రాయల్. వైకాపా జండ్ పటుటుకుంటే… మెంటల్ స్టుర్ 
ని కూడ్ మెగాస్టుర్ తో సమానంగా స్ఎం జగన్ తన పక్కన కూరోచాపెటుటుకుంటారని ద్యయూబటాటురు. ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్ండి అని స్ఎం అయన జగన్.. ముఖయూమంత్రిగా పీఠం ఎకి్కన 
తరా్త ప్రజలను ద్చ్కుంటున్నారని విమరిశించ్రు. జగన్ ప్రభుత్ పాలన పై జనం భయం, ఆంద్ళనతో ఉన్నారని… తద్పరి స్ఎం గా మా అధయూక్షుడు పవన్ నే ప్రతయూమానాయం గా 
చూసుతాన్నారని తెలపారు. రాష్టంలో జిలాలులను విడదీసి… జిలాలుల వారీగా చ్చ్చా పెడుతూ ముఖయూమంత్రి జగన్నాటకం ఆడుతున్నారని కిరణ్ రాయల్ తీవ్స్థియలో ధ్జమెత్తారు.

సొమ్మొకరది, సోకు ఇింకొకరది అనని చిందింగా వైస్సిర్సిపీ పాలన

*పిఆరీస్ నెపంతో ఉద్యూగులను బాధపెటాటురు
*రాష్ట ప్రభుత్్నికి చ్తతాశుది్ లేకనే రైలే్ ప్జకుటులు సగంలో ఆగిపోయాయ
*మంత్రి సిదిరి అపపాల రాజు పోలీసులకు క్షమాపణ చెపాపాల
*వైస్స్రీస్పీ చ్సుతాననా ఆగడ్లకు ఎండగడుతూ చెక్ పెడత్ం
*గానగంధరు్డు ఘంటస్లకు ఘననివాళ్లు

శతఘ్నా న్యూస్: రాష్ట ప్రభుత్ పాలన, సంబంధిత మంత్రుల పనితీరు చూసుతాంటే 
వైస్స్రీస్పీ ప్రభుత్్నికి,ముఖయూమంత్రి జగనో్మహన్ రడిడికి ప్రజలు బుదిదుచెపేపా 
రోజులు ఎంతోదూరం లేదని జనసేన పారీటు రాష్ట ప్రధాన కారయూదరిశి, విజయనగరం 
అసంబ్లు ఇంచ్ర్జీ పాలవలస యశసి్ అన్నారు. శుక్రవారం ఉదయం జనసేన 
పారీటు కారాయూలయంలో ఆమె విలేకరుల సమావేశానినా నిర్హంచ్రు. ముంద్గా 
గానగంధరు్డు ఘంటస్ల వారి వర్ంతి సందరభుంగా ఆయన చ్త్రపటానికి 
పూలమాల వేసి నివాళ్లరిపాంచ్రు. ఈ సందరభుంగా ఆమె మాటాలుడుతూ రాష్టంలో 
పాలన అసతావయూసతాంగా ఉందని, రాష్్రానినా సంక్షేమం దిశగా కాకుండ్ దివాళ్ తీసిన 
రాష్టంగా తీరిచాదేదుంద్కు వైస్స్రీస్పీ ప్రభుత్ం కంకణం కటుటుకుందని ప్రభుత్ పాలన తీరుపై యశసి్ మండిపడ్డిరు. ఈమధయూ కాలంలో ప్రభుత్ ఉద్యూగులకు ఎనినాకలోలు ఇచ్చాన 
హామీలను పిఆరీస్పై తుంగలో తొకి్క ఉద్యూగసుతాలకు మండిచ్య చూపారు. ప్రభుత్ ఉద్యూగుల సంఘాల న్యకులను మబి్బపెటటు, మసిపూసి మారేడుకాయ అననా చందంగాచ్సి 
కందరి ఉద్యూగసుతాలను, ఉపాదాయూయులను ఇబ్బంద్లు పెడుతూ,రాష్ట మంత్రుల జోకయూం చ్సుకని, ఇస్తామననా హామీను పక్కన పెటటు అభద్త్ భావం కలగేలా చ్శారు. రాష్ట 
ప్రభుత్్నికి చ్తతాశుది్ లేకనే రైలే్ ప్జకుటులు పూరితాకావడం లేదని, అంద్కే కోటపలలు-నరస్ప్రం రైలే్ లైన్ సగంలో ఆగిపోయందని, కేంద్ప్రభుత్ంతో కలసి చ్సిన అనినాప్రొజకుటులు 

రాష్ట ప్రభుత్ం ఇవా్లస్న వాటా ఇరువైఐద్ శాతం పెటటుకపోవడంతో రాష్ట 
ప్రభుత్ం రైలే్ ప్జకుటులు నీరుగారేచాలా చ్సుతాందని ఆరోపించ్రు. 
రాష్ట పాలన ఇలాంట కిలుషటుమైన పరిసి్తులోలు ఉంటే ఓవైప్ గౌరవ 
మంత్రివరుయూలు సిదిరి అపపాలరాజు పోలీసుఅధికారిపై, ఒక రౌడీలా, 
గండ్లా పలుకలేని పదజాలంతో అవమానించడ్నినా తీవ్ంగా 
ఖండిసుతాన్నామని, ఖచ్చాతంగా పోలీసులకు క్షమాపణ చెపాపాలని, లేదంటే 
మంత్రిపై వయూకితాగతంగా కేసుపెడత్మని హెచచారించ్రు. రాష్ట ప్రభుత్ం 
చ్సుతాననా ఆగడ్లకు ఖచ్చాతంగా జనసేన చెక్ పెడుతుందని, ప్రజలు పడుతుననా 
ఇబ్బంద్లను ప్రభుత్్నికి తెలసేలా ఎండగడుతూ ప్రతీ నియోజకవర్గం, 
అనినా జిలాలులోలు జనసేన జన్లోలుకి తీసుక్ళలుటమే కాకుండ్ ఇలా ప్ంట్ 
మరియు ఎలకా్రానిక్ మీడియా దా్రా ప్రజలోలు చైతనయూం తెస్తామని అన్నారు. 
ఈ సమావేశంలో అమెతోపాటు జనసేన వీరమహళ మాత్ గాయత్రీ, 
జనసేన పారీటు స్నియర్ న్యకులు,జిలాలు చ్రంజీవి యువత అధయూక్షుడు త్యూడ 
రామకపృష్్ణరావు(బాలు), లాలశెటటు రవితేజ, యరానాగుల చక్రవరితా, కార్పారేట్ 
అభయూరుథిలు లోపింట కళ్యూణ్, దాసరి యోగేష్, మిడత్న రవికుమార్, 
త్తపూడి రామకపృష్ణ పాల్గన్నారు.

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

పాఠశాలలో విదాయూరుథులకు న్ణయూమైన భోజనం అందంచండిపాఠశాలలో విదాయూరుథులకు న్ణయూమైన భోజనం అందంచండి
*ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ జనసేన పారీటు న్యకులు స్రాయపాళం పవన్ కుమార్*ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ జనసేన పారీటు న్యకులు స్రాయపాళం పవన్ కుమార్

శతఘ్నా న్యూస్: సంగం మండలం జండ్ దిబ్బ గ్రామంలోని ఉననాత పాఠశాలను శతఘ్నా న్యూస్: సంగం మండలం జండ్ దిబ్బ గ్రామంలోని ఉననాత పాఠశాలను 
జనసేన పారీటు జిలాలు కారయూదరిశి స్రాయపాళం పవన్ కుమార్ సందరిశించ్రు. ఈ జనసేన పారీటు జిలాలు కారయూదరిశి స్రాయపాళం పవన్ కుమార్ సందరిశించ్రు. ఈ 
సందరభుంగా మధాయూహనా భోజన పథకానినా పరిశీలంచ్రు. వారంతరప్ మెను సక్రమంగా సందరభుంగా మధాయూహనా భోజన పథకానినా పరిశీలంచ్రు. వారంతరప్ మెను సక్రమంగా 
అమలు చ్సుతాన్నారా లేదా అనే విషయానినా విదాయూరుథిలనుంచ్ అడిగి తెలుసుకున్నారు. అమలు చ్సుతాన్నారా లేదా అనే విషయానినా విదాయూరుథిలనుంచ్ అడిగి తెలుసుకున్నారు. 
ఎకు్కవ మంది విదాయూరుథిలు మధాయూహనా భోజన తీసుకోకపోవడ్నికి కారణాలు అడిగి ఎకు్కవ మంది విదాయూరుథిలు మధాయూహనా భోజన తీసుకోకపోవడ్నికి కారణాలు అడిగి 
తెలుసుకున్నారు. ఆహర న్ణయూత సటుర్ రూములో సరుకులు, కూరగాయలు, గుడులు తెలుసుకున్నారు. ఆహర న్ణయూత సటుర్ రూములో సరుకులు, కూరగాయలు, గుడులు 
న్ణయూత పరిశీలంచ్రు. త్నే స్యంగా విదాయూరుథిలతో కలసి మధాయూహనా బోజన్నినా న్ణయూత పరిశీలంచ్రు. త్నే స్యంగా విదాయూరుథిలతో కలసి మధాయూహనా బోజన్నినా 
రుచ్ంచ్రు. అనంతరం ఉపాదాయూయులకు విదాయూరుథిల పటలు పలు స్చనలు సలహాలు రుచ్ంచ్రు. అనంతరం ఉపాదాయూయులకు విదాయూరుథిల పటలు పలు స్చనలు సలహాలు 
తెలయజేస్రు.తెలయజేస్రు.

శివాలయ ధవాజస్ంభం ప్రతిష్టాపన కారయూక్రమంలో పాల్గొనని శివాలయ ధవాజస్ంభం ప్రతిష్టాపన కారయూక్రమంలో పాల్గొనని 
బండారుబండారు

*మోద్కూరు గ్రామంలో వైభవంగా న్తన ధ్జసతాంభ ప్రతిష్ఠ – శ్రీ పార్తి సమేత సమేశ్ర *మోద్కూరు గ్రామంలో వైభవంగా న్తన ధ్జసతాంభ ప్రతిష్ఠ – శ్రీ పార్తి సమేత సమేశ్ర 
స్్మిని దరిశించ్కుననా బండ్రుస్్మిని దరిశించ్కుననా బండ్రు

శతఘ్నా న్యూస్: ఆలమూరు మండలంలోని, మోద్కూరు గ్రామం నంద్ శుక్రవారం శ్రీ పార్తి శతఘ్నా న్యూస్: ఆలమూరు మండలంలోని, మోద్కూరు గ్రామం నంద్ శుక్రవారం శ్రీ పార్తి 
సమేత సమేశ్ర స్్మి వారి ఆలయమునంద్ న్తనంగా ధ్జసతాంభ ప్రతిషటు కారయూక్రమం సమేత సమేశ్ర స్్మి వారి ఆలయమునంద్ న్తనంగా ధ్జసతాంభ ప్రతిషటు కారయూక్రమం 
అతయూంత వైభవంగా గ్రామసుతాలు, పలువురు పెదదులు జరిపించ్న్రు. ఈ కారయూక్రమమునకు పలు అతయూంత వైభవంగా గ్రామసుతాలు, పలువురు పెదదులు జరిపించ్న్రు. ఈ కారయూక్రమమునకు పలు 
పారీటులకు చెందిన ప్రముఖ న్యకులు హాజరైన్రు. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా కతతాపేట పారీటులకు చెందిన ప్రముఖ న్యకులు హాజరైన్రు. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా కతతాపేట 
నియోజకవర్గం జనసేన పారీటు ఇన్చారిజీ బండ్రు శ్రీనివాస్, శ్రీ పార్తీ సమేత సమేశ్ర స్్మి నియోజకవర్గం జనసేన పారీటు ఇన్చారిజీ బండ్రు శ్రీనివాస్, శ్రీ పార్తీ సమేత సమేశ్ర స్్మి 
వారిని, దరిశించ్కుని, తీరథి ప్రస్దములు స్్కరించ్, వేదపండితుల ఆశీరా్దాలు పొంది వారిని, దరిశించ్కుని, తీరథి ప్రస్దములు స్్కరించ్, వేదపండితుల ఆశీరా్దాలు పొంది 
ఉన్నారు. ఈ ఆలయ నిరా్మణం గత కదిదు రోజుల కిందట ప్నరినారి్మంచ్న కారణంగా, ఈ ఆలయ ఉన్నారు. ఈ ఆలయ నిరా్మణం గత కదిదు రోజుల కిందట ప్నరినారి్మంచ్న కారణంగా, ఈ ఆలయ 
ప్ంగణంలో న్తనంగా ధ్జసతాంభం ప్రతిషటు నిరా్మణమును, మామిడికుద్రు మండలానికి ప్ంగణంలో న్తనంగా ధ్జసతాంభం ప్రతిషటు నిరా్మణమును, మామిడికుద్రు మండలానికి 
చెందిన బ్రహ్మశ్రీ పూజయూం సుబ్రహ్మణయూ శర్మ, జగన్నాథ శర్మ ఆశీసుస్లతో పూజయూం విశ్న్థ శర్మ చెందిన బ్రహ్మశ్రీ పూజయూం సుబ్రహ్మణయూ శర్మ, జగన్నాథ శర్మ ఆశీసుస్లతో పూజయూం విశ్న్థ శర్మ 
స్రథయూంలో వైభవంగా శుక్రవారం వేదపండితులు, వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధయూ, ఆలయ కమిటీ స్రథయూంలో వైభవంగా శుక్రవారం వేదపండితులు, వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధయూ, ఆలయ కమిటీ 
సభుయూలు, భకుతాలు గ్రామంలో ఉననా ప్రజలు, మహళలు పూజాది కారయూక్రమాలు నిర్హంచ్, వేద సభుయూలు, భకుతాలు గ్రామంలో ఉననా ప్రజలు, మహళలు పూజాది కారయూక్రమాలు నిర్హంచ్, వేద 
పండితులు వేద మంత్రాలతో, బాజాభజంత్రీలతో గ్రామమంత్ అనినా వీధ్లు కికి్కరిసిపోయ, పండితులు వేద మంత్రాలతో, బాజాభజంత్రీలతో గ్రామమంత్ అనినా వీధ్లు కికి్కరిసిపోయ, 
శ్వ న్మస్మరణతో మారో్మగినది. అనంతరం భకుతాలకు తీరథిప్రస్దాలు స్్కరించ్ స్్మి వారి శ్వ న్మస్మరణతో మారో్మగినది. అనంతరం భకుతాలకు తీరథిప్రస్దాలు స్్కరించ్ స్్మి వారి 
ఆశీసుస్లు పలువురు ప్రజలు, న్యకులు పొంది ఉన్నారు. గత మూడు రోజుల నుంచ్ ఆలయ ఆశీసుస్లు పలువురు ప్రజలు, న్యకులు పొంది ఉన్నారు. గత మూడు రోజుల నుంచ్ ఆలయ 
ప్ంగణంలో శ్వన్మస్మరణతో, భకితా శ్రద్లతో గ్రామసుతాలు అతయూంత వైభవంగా ఈ కారయూక్రమం ప్ంగణంలో శ్వన్మస్మరణతో, భకితా శ్రద్లతో గ్రామసుతాలు అతయూంత వైభవంగా ఈ కారయూక్రమం 
నిర్హంచ్న్రు, ప్రతి ఒక్కరికి వాటర్ పాయూక్టలును సపె్లు చ్సి, శుక్రవారం భారీ ఎతుతాన 10 వేల నిర్హంచ్న్రు, ప్రతి ఒక్కరికి వాటర్ పాయూక్టలును సపె్లు చ్సి, శుక్రవారం భారీ ఎతుతాన 10 వేల 
మందికి, అననాదాన కారయూక్రమం నిర్హంచడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో బండ్రు శ్రీనివాస్, మందికి, అననాదాన కారయూక్రమం నిర్హంచడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో బండ్రు శ్రీనివాస్, 
వెంట, తులా రాజు, క్, చంట,గారపాట త్రిమూరుతాలు, సలాది జయప్రకాష్ న్రాయణ (జపి) వెంట, తులా రాజు, క్, చంట,గారపాట త్రిమూరుతాలు, సలాది జయప్రకాష్ న్రాయణ (జపి) 
ఆలమూరు మండల జనసేన అధయూక్షుడు స్రప్ రడిడి సతయూ, జనసైనికులు, కారయూకరతాలు పాల్గన్నారు.ఆలమూరు మండల జనసేన అధయూక్షుడు స్రప్ రడిడి సతయూ, జనసైనికులు, కారయూకరతాలు పాల్గన్నారు.

రామచంద్రపురం నియోజకవరగొం జనసేన పార్టా ఇంచార్జ్ ని రామచంద్రపురం నియోజకవరగొం జనసేన పార్టా ఇంచార్జ్ ని 
మరాయూదపూరవాకంగా కలిసిన ఆరంకోటి అచ్యూత్నంద్మరాయూదపూరవాకంగా కలిసిన ఆరంకోటి అచ్యూత్నంద్

శతఘ్నా న్యూస్:  తూరుపాగోదావరి జిలాలు జనసేన పారీటు కారయూకమాల నిరా్హణ కమిటీకి నియమితులైన శతఘ్నా న్యూస్:  తూరుపాగోదావరి జిలాలు జనసేన పారీటు కారయూకమాల నిరా్హణ కమిటీకి నియమితులైన 
ఆరంకోట అచ్యూత్నంద్, నేల శ్వ గురువారం రాత్రి రామచంద్ప్రం నియోజకవర్గం జనసేన ఆరంకోట అచ్యూత్నంద్, నేల శ్వ గురువారం రాత్రి రామచంద్ప్రం నియోజకవర్గం జనసేన 
పారీటు ఇంచ్ర్జీ పోలశెటటు చంద్శేఖర్ ని మరాయూద పూర్కంగా కలవడం జరిగింది.పారీటు ఇంచ్ర్జీ పోలశెటటు చంద్శేఖర్ ని మరాయూద పూర్కంగా కలవడం జరిగింది.

వీరవిలి్లలో శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారని దర్శించుకునని మాడుగుల 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ నాయకులు గుమమొడ్ శ్రీరామ్ దింపతులు

శతఘ్నా న్యూస్:  
మా డు గు ల 
ని యో జ క వ ర ్గ ం , 
మాడుగుల మండలం, 
వీరవిలలు అగ్రహారం 
గ్రామంలో శ్రీశ్రీశ్రీ 
లక్ష్మీన్రాయణ స్్మి 

వారి విగ్రహ ప్రతిషటు కారయూక్రమంలో పాల్గననా మాడుగుల నియోజకవర్గ 
జనసేన పారీటు న్యకులు గుమ్మడి శ్రీరామ్ వారి సతీమణి శ్రీమతి గుమ్మడి 
రేవతి లు ఇదదురు లక్ష్మీన్రాయణ స్్మి వారి దరిశించ్కుని వేదపండితుల 
ఆశీర్చనం పొందారు. ఈ సందరభుంగా స్థినిక విలేకరలుతో మాటాలుడుతూ… 
ఆధాయూతి్మక చ్ంతన దా్రా మనిష్లో ఉననా రాగదే్ష్లు పోయ మనసుస్ 
ఎంతో ప్రశాంతతో సంపూర్ణంగా హాయగా దైవానుగ్రహంతో సుఖ 
సంతోష్లు పొంది దైవం మానుషయూ రూపేన అని మన పెదదులు చెపిపానటులు 
నలుగురికి సేవ చ్సే గుణం కూడ్ అలవడుతుంది అని అన్నారు. 
అనంతరం ఆయన సతీమణి శ్రీమతి గుమ్మడి రేవతి గారు మాటాలుడుతూ 
యావత్ ప్రపంచంలో ఉననా న్ తోట ఆడపడుచ్లు అక్క చెలలుమ్మలు నిండు 
న్రేళ్లు ఆయురారోగాయూలు సుఖ సంతోష్లతో ఉండ్లని అంతేకాకుండ్ 
2024 లో జనసేన పారీటు అధినేత కణిదల పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రిగా 
చూడ్లని చ్లా బలంగా శ్రీ లక్ష్మీన్రాయణ స్్మి వారిని కోరుకున్నాను 
అని తెలపారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఆలయ కమిటీ సభుయూలు, అధిక సంఖయూలో 
జనసేన పారీటు న్యకులు, కారయూకరతాలు, గ్రామ ప్రజలు పాల్గన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మదనపల్్ల జిల్్ల కింద్ింగా ప్రకటించాలి
శతఘ్నా న్యూస్: మదనపలలు జిలాలు కేంద్ంగా ప్రకటంచ్లని మదనపలలు జిలాలు స్ధన జఏసి అఖిల 
పారీటుల మదదుతుతో మరియు మదనపలలు జామియా మస్ద్ పెదదులు మైన్రిటీ న్యకులు మరియు 
మైన్రిటీ ప్రజాలు పెదదు ఎతుతాన ప్రభుత్్నికి పెదదు ఎతుతాన నిరసనలు తెలయచ్శారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసన పారీటు తరప్న జనసేన చ్తూతారు జిలాలు ప్రధాన కారయూదరిశి దారం అనిత, మదనపలలు న్యకులు 
రాందాస్, నరేష్, రమణ, సన్వులలు, రంజిత్ ఇంకా పెదదు ఎతుతాన మదనపలలు నియోజకవర్గం ప్రజలు 
మదనపలలు జిలాలు చెయయూలని అనినా పారీటులు నిన్దాలు జామియా మస్ద్ బెంగళూర్ బస్టుండ్ దగ్గర 
జరిగినది.

“జనింలోక్ జనసేన-జనింకోసిం జనసేన” నాలగొవ రోజు
శతఘ్నా న్యూస్: తణుకు, 4వ రోజు తణుకు నియోజకవర్గం పైడిపర్రు 32వారుడి నంద్ జనసేన 
పారీటు సిదా్ంత్లు, జనసేన పారీటు లక్షాయూలు, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆలోచనలను ప్రజలోలుకి 
తీసుక్ళ్లు విధంగా తణుకు నియోజకవర్గ జనసేన పారీటు ఇంచ్ర్జీ విడివాడ రామచంద్రావు జనంలోకి 
జనసేన-జనంకోసం జనసేన అనే కారయూక్రమంలో భాగంగా పైడిపర్రు పరిది లోగల ప్రజలు జనం 
మధయూ పంద్ల గురించ్, డ్రైనేజీ శుభ్రత గురించ్ మరియు ద్మల బెడద ఎకు్కవుగా వున్నాయని 
సమసయూలను రామచంద్రావు గారికి విననావినుచాకోవడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో పారీటు లీగల్ 
సల్ సభుయూలు, పైడిపర్రు జనసేన న్యకులు మరియు తణుకు టౌన్, తణుకు, ఇరగవరం, 
అతితాల మండల అధయూక్షులు, టౌన్ యూత్ అధయూక్షులు మరియు జనసేన వీరమహళలు కారయూకరతాలు 
అభిమానులు పాల్గనడం జరిగింది.

జనసేన రాజగోపాల్ ని పరామర్శించిన రాయచోట జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్యూస్:  కడప జిలాలు, సుండుపలలు మండల జనసేన 
న్యకుడు రాజగోపాల్ కుడి కాలు మోకాళలు దగ్గర సరజీరీ 
జరిగి అలాలు, దేవుడు, జీసస్ దయ వలలు రికవర్ అవుతున్నారు. 
ఈ సందరభుంగా జనసేన రాజ గోపాల్ ని కలసి వారి ఆరోగయూం 
ప్రసుతాతం ఎలా ఉంది అని అడిగి తెలుసుకని మనం అంత్ 
జనసేన కుటుంబం అని ఒక్కరికీ ఒక్కరూ తోడుగా నీడగా 
ఉంటామని రాజగోపాల్ కి భరోస్ కలపాంచ్ పరామరిశించ్న 
రాయచోట నియోజకవర్గం జనసేన న్యకులు పఠాన్ 
మహమ్మద్ అలీ, కిరణ్ కుమార్, న్గేంద్, బిజేవైఎం 
న్యకులు శ్వ శంకర్.

భాష్ వాలంటీర్ల ప ట్ల ఇంత దురామారగొంగా ప్ర వ రి్స్్రా?

*లాఠీచ్ర్జీ చ్య డ్నినా తీవ్ంగా ఖండిసుతాన్నాం: జనసేనపారీటు అరకు పారలుమెంట్ 
అధికార ప్రతినిధి మాదాల శ్రీరాములు

శతఘ్నా న్యూస్: సుమారుగా మూడు 
న్లుగు నెల లుగా శాంతియుతంగా 
నిర స న తెలుప్తుననా భాష్ వాలంటీరలు 
ప టలు ఇంత క ర్క శంగా ప్ర వ రితాస్తారా? అని 
జ న సేన అర కు పారలు మెంట్ అధికార 
ప్రతినిధి మాదాల శ్రీరాములు ,అలలుంగి 
రామకపృష్ణ, బిమిడి మతయూరాజు మండిప డ్డిరు. శాంతియుతంగా నిర స న 
తెలుప్తుననా భాష్ వాలంటీరలుపై లాఠీచ్ర్జీ చ్య డ్నినా ఆయ న తీవ్ంగా 
ఖండించ్రు. నిర స న కారులతో చ రచా లు జ రిపి ప్ర భుత్ం దపృష్టుకి తీసుక్ళ్లు 
స మ సయూ ను ప రిష్క రించ్లస్ంది పోయ ఇలా క ర్క శంగా, ద్రా్మర్గంగా లాఠీ చ్ర్జీ 
చ్య డ్నినా జ న సేన తీవ్ంగా భావిసతాంద ని ఆయ న ఆగ్ర హం వయూ కతాం చ్శారు. ప క్క 
రాష్్రాల వారు వారి భాష ల ను ర క్షించ్కునేంద్కు తీవ్ స్థియలో ఉదయూ మాలు 
చ్సుతాంటే ఇక్క డ పాల కులకు మాతపృభాషను గౌర వించ్ల ననా క నీస ఇంగిత 
జాఞానం కూడ్ లేక పోవ డం శోచ నీయ మ ని ఆయ న ఆవేద న వయూ కతాం చ్శారు. 
మ న మాతపృభాష బోధ కులు లేకుంటే త లలు భాష ఎలా అభివపృది్ చెంద్తుంద ననా 
సపాపృహ కూడ్ లేదంటే ఈ పాల కులను ఏమ నుకోవాల ని ఆయ న ప్ర శ్నాంచ్రు. 
ఎంత సేప్ స్థినిక ఎమె్మలేయూ, ఎంపీల కు వారి స్్రథి ప్ర యోజ న్లే త పపా ప్ర జా 
స మ సయూ లు ప టటు వ ని ఆయ న విమ రిశించ్రు. ఎమె్మలేయూ ఇంటకి, ఎంపీ కాయూంప్ 
ఆఫీస్ కి కూత వేటు దూరంలోనే భాష్ వ లంటీరులు నిర స నలు తెలుప్తున్నా 
మీకు మ న సు క ర గ లేదా? వాలంటీరులు కతతా గా జాబ్ లు అడ గ డం లేద ని, పాత 
వాటనే రన్యూవ ల్ చ్య మ ని అడుతున్నార ని వారు కోరింది గంత మ్మ కోరిక లు 
కావ ననా విష యానినా ఈ పాల కు గురుతాంచ్కోవాల ని ఆయ న అన్నారు. భాష్ 
వ లంటీరలు ను రన్యూవ ల్ చ్య క పోతే వీళ్లు ఉపాధి కోలోపాయే అవ కాశం ఉందని, 
మ నయూంలో మాతపృభాష లు ప్ర మాదంలో కూడ్ ప డిపోత్య ని ఆయ న ఆవేద న 
వయూ కతాం చ్శారు. ఈ ముఖయూ మంత్రి జ గ న్ రడిడి గారు ఎనినాక ల స మ యంలో ఏటా 
జాబ్ కాయూలండ ర్ విడుద ల చ్స్తామ ని నిరుద్యూగ స మ సయూ ను లేకుండ్ చ్స్తామ ని 
ఎక్క బ డితే అక్క డ చెపిపాన వయూ కితా ప్రసుతాతం దాని ఊసే ఎతతా లేద ని ఆయ న 
విమ రిశించ్రు. జాబ్ కాయూలండ ర్ ఏటా విడుద ల చ్సేతా ఇలా నిరుద్యూగులు రోడలుపైకి 
వ చ్చా అవ కాశం ఉండ ద ని ఆయ న అన్నారు. ప్ర తి సంవ తస్ రం డీఎస్స్ తీస్తామ ని 
చెపిపాన జ గ న్ రడిడి దాని గురించ్ ఈరోజు మాటాలుడ క పోవ డం వ లలు నిరుద్యూగ 
యువ త ఈరోజు ఇలా త మ నిర స న ను తెలుప్తుంటే లాఠీ చ్ర్జీ లు చ్య డం 
ఎంత వ ర కూ స మంజస మ ని ఆయ న ప్ర శ్నాంచ్రు. భాష్ వాలంటీరలును వెంట నే 
చ రచా లకు పిలచ్ వారి ఉద్యూగాల రనుయూవల్ కు ప్ర భుత్ం స హ క రించ్ల ని 
జనసేనపారీటు న్యకులు శ్రీరాములు, రామకపృష్ణ మతయూరాజు డిమాండ్ చ్శారు.

నూజివీడు మునిసిపల్ ఏఈ క్ వినతిపత్రిం ఇచిచిన జనసేన
:*జనసేన పారీటు ఆధ్రయూంలో ఎం.ఆర్.అపాపారావు కాలనీలో పగిలన వాటర్ పైప్ 
లైన్ వెంటనే మరమ్మతులు చ్పటాటులని కోరుతూ మునిసిపల్ ఏఈ కి వినతిపత్రం
రండు రోజులోలు సమసయూ పరిష్్కరం చ్స్తామని ఆఏ హామీ..

శతఘ్నా న్యూస్ న్జివీడు, టౌనోలుని ఒకటవ వార్డి ఎం.ఆర్.అపాపారావు కాలనీలో 
పగిలన వాటర్ పైప్ లైన్ వెంటనే మరమ్మతులు చ్పటాటులనీ న్జివీడు టౌన్ 
జనసేనపారీటు న్యకులు ముత్యూల .కామేష్ డిమాండ్ చ్శారు. శుక్రవారం ఉదయం 
ఒకటవ వార్డి స్థినికులు మరియు టౌన్ జన సైనికులతో కలసి సంటుననార ఒకటో 
రోడుడి వదదు పైప్ లైన్ పగిల వాటర్ పోతు ప్రజలు ఇబ్బంది పెడుతుననా సమసయూ పై 
న్జివీడు టౌనోలుని ఒకటవ వార్డి ఎం.ఆర్.అపాపారావు కాలనీలో పగిలన వాటర్ పైప్ 
లైన్ వెంటనే మరమ్మతులు చ్పటాటులనీ న్జీవీడు జనసేన న్యకులు మరియు 
జనసైనికులు మునిసిపల్ కమిషనర్ కారాయూలయంలో కాలనీ వాసి మరియు సమసయూ 
బాధితులలో ఒక్కరైన దిలీప్ చ్త సమసయూను వివరించ్రు. మునిసిపల్ ఏఈ ని 
కలవగా రండు రోజులో సమసయూను పరసి్కస్తాము అని హామీ ఇచ్చాన్రు. ఈ 
సందరభుంగా కామేష్ మాటాలుడుతూ… 4 నెలలు గా కాలనీకి వచ్చా కపృష్ణ వాటర్ 
పైప్ లైన్ పగిల నీరు పోతుంటే స్థినిక కనిస్లర్, న్జివీడు మునిసిపల్ సిబ్బంది 
పటటుంచ్కోకుండ్ ఉండటం బాధాకరమన్నారు. స్థినిక ప్రజలు సమసయూను మునిస్పల్ 
అధికారుల దపృష్టుకి తీసుకు వెళ్తే ప్రజలు తలో 500 వేసుకని పైప్ లైన్ మరమ్మతులు 
చ్యంచ్కోవాలని ఉచ్త సలహా ఇవ్టం బాధయూత రాహతయూ నిదరశినమన్నారు. 
ప్రజలు న్లుగు నెలలుగా బురదమయం అయన ఆ రోడ్లు నడవలేక ఇబ్బంద్లు 
పడుతుననా ప్రజాప్రతినిధి, అధికారులు, సిబ్బంది పటటుంచ్కోకపోవడం పేదలు 
నివసించ్ ప్ంత్లపై మీకుననా పక్షపాత వైఖరి తెలయజేసుతాన్నారు. వెంటనే పైప్ లైన్ 
మరమ్మతులు చ్యంచ్ సమసయూ పరిష్కరించకుంటే మునిస్పల్ కారాయూలయం వదదు 
ధరానా చ్స్తామని హెచచారించ్రు. ఈ కారయూక్రమంలో న్జీవీడు జనసేన న్యకులు 
ముత్యూల కామేష్, మమ్మలనాని సునీల్ కుమార్, ఏనుగుల చక్రి, యూ స్్మర్టు 
ఉమా, చ్న్నా మరియు ఎం.ఆర్.అపాపారావు కాలనీ జనసేన న్యకులు శ్రీకాంత్, 
గిరి, దినేష్, స్య, మణికంఠ, అలీ భాష, మహేష్, వెంకటేష్, గోపి తదితరులు 
పాల్గన్నారు.

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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పవన్ కళ్యోణ్ పై వయోక్్తగత విమర్శలు మానుకోవాలి

శతఘ్నా న్యూస్: పవన్ కళ్యూణ్ పై వ్కితా గత విమరశిలు మాని అభివపృది్పై దపృష్టు స్రించ్లని 
జనసేన పారీటు రాయలస్మ కనీ్నర్  గంగారప్ రామదాస్ చౌదరి హతవు పలకారు. 
 శుక్రవారం జనసేన పారీటు కారాయూలయంలో ఏరాపాటు చ్సిన విలేఖరుల సమావేశంలో 
జనసేన పారీటు చ్తూతారు జిలాలు ప్రధాన కారయూదరిశి జంగాల శ్వరామ్ రాయల్, జనసేన 
పారీటు రాష్ట చ్నేత విభాగం రాష్ట ప్రధాన కారయూదరిశి అడపా సురేంద్ మాటాలుడుతూ 
ఉద్యూగులు చ్సుతాననా దరానాకు జనసేన పారీటు అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ మదదుతు ఇసేతా ఆయనపై 
వ్కితాగత విమరశిలు చ్యడం వైసిపి న్యకులకే చెలలుందన్నారు.  పవన్ కళ్యూణ్ ప్రజలకు 
దతతాప్త్రుడు కాని ఓ వ్కితాకో, ఓ పారీటుకో, ఓ సంసథికో కాదనే విషయం ముఖయూమంత్రి 
జగనో్మహన్ రడిడి, వైసిపి న్యకులు గురితాంచ్లని హతవు పలకారు. రైలే్ లైన్, మదనపలలు 
జిలాలు విషయంలో వైసిపి ప్రభుత్ం మోసం చ్సిందని విమరిశించ్రు. మాయూచ్ంగ్ గ్రాంటు 
చెలంచడంలో వెనకడుగు వేసి ఈ  ప్ంత ప్రజలకు తీరని అన్యూయం చ్సి రైలే్ లైన్ 
లేకుండ్ చ్శారని ఆవేదన వయూకతాం చ్శారు.  ఈ కారయూక్రమంలో లక్ష్మీన్రాయణ, జగదీష్, 
ఫాజిల్, ఫణింద్ కుమారి, సన్వులాలు, పద్దు టైగర్, రడ్డిమ్మ, గజజీల రడ్డిపపా, పవన్ కుమార్, 
మారపపాన్యక్, లోకేష్, నవీన్ పాల్గన్నారు.

జనసేన పార్టీ రాజమిండ్రి మునిసిపల్ కారోపొరేషన్ కమిటీ 
కారాయోదర్శగా ముమిమొడ్ భాగయోలక్ష్మి

శతఘ్నా న్యూస్:  రాజమండ్రి, జనసేన పారీటు రాజమండ్రి మునిస్పల్ కారోపారేషన్ కమిటీ 
కారాయూదరిశిగా నియమితమైన ముమి్మడి భాగయూలక్ష్మి తూరుపాగోదావరి జిలాలు జనసేన పారీటు 
అధయూక్షులు కంద్ల ద్రే్గష్, రాజమండ్రి అధయూక్షులు వై. శ్రీనివాస్, రాజమండ్రి నగర 
ఇంచ్రిజీ అనుశ్రీ సతయూన్రాయణ కి కపృతజఞాతలు తెలపటం జరిగింది. జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు ప్రజలోలుకి తీసుక్ళ్లు, పేద ప్రజల అభుయూనతికి కపృష్చ్స్తానని ఈ 
సందర్బంగా తెలపారు.

కాలక్షేపానిక మింత్రి హర్ష్ రావు ఎింజీఎిం పరయోటన: 
బైర వింశీ కృష్ణ

శతఘ్నా న్యూస్: రాష్ట ఆరోగయూశాఖ మంత్రి హరీష్ రావు 
వరంగల్ ఎంజీఎం ఆసుపత్రి పరయూటన నెలకోస్రి 
కాలక్షేపానికి అత్తారింటకి అలులుడు ఒచ్చానటుటు ఉందని 
జనసేన పారిటు గ్రేటర్ వరంగల్ అధయూక్షులు బైరి వంశీ కపృష్ణ 
అన్నారు. ఈ సందరభుంగా ఆయన మాటాలుడుతూ ఉతతార 
తెలంగాణలో ఉస్్మనియా, గాంధీ ఆసుపత్రుల తరువాత 
అతి పెదదు ఆసుపత్రి అయన ఎంజీఎంలో అనేక సమసయూలు 
నెలకన్నాయ. వాటగురించ్ మాటాలుడకుండ్ కేవలం 
ముఖయూమంత్రి కేస్ఆర్ భజన తపపా ఒక్క సమసయూ గురించ్ 
మాటాలుడలేద్, పేరుకే పెదదు ఆసుపత్రి సేవలు మాత్రం 
అంతంతమాత్రమే కార్పారేట్ ఆసుపత్రిలో వైదయూం కోసం 

లక్షలు వెచ్చాంచ్ సథిమత లేక వరంగల్ చ్టుటుపక్కల ఉననా దాదాప్ 8 జిలాలుల నుంచ్ 
ఎంతో ఆశతో పెదదు ఎతుతాన ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి వసుతాంటారు, అయతే వివిధ విభాగాలోలు 
పూరితాస్థియలో వైద్యూలు లేకపోవడంతో రోగులు వెనుతిరిగి హైదరాబాద్ వెళ్తాననా 
సందరాభులున్నాయ అని పేర్్కన్నారు.

జనసేన నాయకుల ఆధవారయోింలో పాకాల మిండల 
కమిటీ ఎింపిక ప్రక్రియ

శతఘ్నా న్యూస్: చ్తూతారు, జిలాలు అధయూక్షులు డ్.పసుప్లేట హరిప్రస్ద్ ఆదేశాల మేరకు 
రాష్ట కారయూదరిశి సుభాష్ణి, జిలాలు కారయూదరుశిలు దేవర మనోహర్, ఎం.న్స్ర్ పరయూవేక్షణలో 
మండల అధయూక్షులు గురున్థ్ తలారి సమక్షంలో చంద్గిరి నియోజకవర్గం, పాకాల 
మండల కమిటీ ఎంపిక ప్రక్రియ జరిగినది.ఇంద్లో భాగంగా మండల కమిటీ ఆధ్రయూంలో 
ప్రతి ఒక్క జనసైనికుడు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, జనసేన పారీటు సిదా్ంతలను ప్రతి 
గడపకు తీసుక్ళ్లులని స్చ్ంచడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో చంద్గిరి నియోజవర్గ 
న్యకులు, మండల న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గనటం జరిగింది.

గేదల షణుమొఖ-కుమార ల వివాహ వేడుకలో 
ఆమదాలవలస మరయు టెక్కలి జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్యూస్:  పాతపటనాం జనసేన పారీటు ఇంచ్రిజీ గేదల చైతనయూ తము్మడు గేదల షణు్మఖ-కుమారి 
ల వివాహ వేడుకలో ఆమదాలవలస నియోజకవర్గములోగల తులగాం గ్రామంలో పాల్గననా జిలాలు 
జనసేనపారీటు న్యకులు మరియు టక్కల జనసేనపారీటు న్యకులు పేడ్డ రామో్మహన్ రావు, 
కూరకుల యాదవ్ మెటటు అవిన్ష్, పసుప్రడిడి సమేశ్రరావు, రాయ సునీల్, మురళ్ కోటపలలు 
గిరి తదితరులు పాల్గన్నారు.

జనసేన పార్టీ మింబర్ పెళ్్లక్ హాజరైన పిత్ని బాలకృష్ణ
శతఘ్నా న్యూస్:  జనసేన పారీటు పిఎసి సభుయూలు 
ముమ్మడివరం ఇంచ్ర్జీ పిత్ని బాలకపృష్ణ క్రాప 
గ్రామపంచ్యతీ ఒకటవ వారుడి జనసేన పారీటు 
మెంబర్ బొబి్బల కనే్ స్ర స్్మి వివాహ వేడుకలోలు 
పాల్గనడం జరిగింది. ఈ కార్యూ్రమానికి జనసేన 
న్యకులు, జనసైనికులు హాజరయాయూరు.

జనసేన నగర ప్రధాన కారయోదర్శగా షేక్ భాషా లిమ్రా
శతఘ్నా న్యూస్: రాజమహేంద్వరం, జనసేన పారీటు 
రాజమహేంద్వరం మునిస్పల్ కార్పారేషన్ ప్రధాన కారాయూదరిశిగా 
షేక్ భాష్ లమ్రా నియమితులయాయూరు. జనసేన పారీటుకి సంబంధించ్ 
నగర కమిటీని జనసేన తూరుపాగోదావరి జిలాలు అధయూక్షులు కంద్ల 
ద్రే్గష్ ప్రకటంచటం జరిగింది. అంద్లో భాగంగా పారీటు ఆవిరాభువం 
నుంచ్ పనిచ్సుతాననా షేక్ భాష్ లమ్రాను రాజమహేంద్వరం 
నగర ప్రధాన కారాయూదరిశిగా నియమించటం జరిగింది. షేక్ భాష్ 
లమ్రాను ప్రధాన కారయూదరిశిగా నియమించటంపటలు పలువురు మైన్రిటీ న్యకులు, 
పారీటు న్యకులు, కారయూకరతాలు, వీర మహళలు హర్ం వయూకతాంచ్స్రు. ఈ సందరభుంగా 
షేక్ భాష్ లమ్రా మాటాలుడుతూ పారీటు తనపై ఉంచ్న నమ్మకానినా నిలబెటుటుకుంటానని, 
జనసేన రాష్టంలో మైన్రీటలకు అండగా ఉందని, మరింత అంకిత భావంతో పనిచ్స్తా, 
పారీటుని నగరంలో మరింత బలోపేతం చ్యటానికి కపృష్ చ్స్తానని తెలయజేస్రు. తనకు 
ఈ అవకాశం కలపాంచ్న జిలాలు అధయూక్షులు కంద్ల ద్రే్గష్, జనసేన పారీటు రాజమండ్రి 
కార్పారేషన్ అధయూక్షులు వై.శ్రీనివాస్, నగర ఇన్చార్జీ అనుశ్రీ సతయూన్రాయణలకు షేక్ భాష్ 
లమ్రా ప్రతేయూక కపృతజఞాతలు తెలయజేస్రు.

రాజమిండ్రి రూరల్ జనసేన మిండల కమిటీ 
నాయకులకు అభినిందనలు తైపిన కాతేరు జనసేన

శతఘ్నా న్యూస్: రాజమండ్రి, 
జనసేన పారీటు రాజమండ్రి రూరల్ 
మండల కమిటీ ప్రధానకారయూదరిశిగా 
నియమితులైన ఎం. శ్రీనివాస్ 
ని కారయూదరిశిగా నియమితులైన 
జి.రాజేశ్రి ని స్థినిక కాతేరు గ్రామ 
కారయూకరతాలు కలసి అభినందనలు 
తెలయజేస్రు. ఈ కారయూక్రమంలో 

మణికంఠ, శేఖర్, వంశీ, హనుమంతు, బాబ్, వరుణ్, సందీప్ మరియు తేజ 
పాల్గన్నారు.
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