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గ్రేటర్ ఉపాధ్యక్షులు వెంకటాచారి ఆధ్వర్యెంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమెం

శతఘ్ని న్యూస్: మల్కాజిగిరి నియోజకవర్గంలో గ్రేటర్ 

ఉపాధయూక్షులు వగంకటాచారి ఆధ్వరయూగంలో క్రియాశీలక 

సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమగం నిర్వహగంచారు. 

ఈ కారయూక్రమగంలో భాగగంగా.. గ్రేటర్ అధయూక్షులు 

రాధారగం రాజలగంగగం క్రియాశీలక సభయూత్్వలను 

ప్రారగంభగంచారు. 

ఈ కారయూక్రమగంలోయూత్ వగంగ్ అధయూక్షులు వగంగా 

లక్ష్మణ్ గౌడ్, ఎన్. సతీష్ కుమార్ మరియు 

జనశ్రేణులు పాల్్న్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనసేన పార్టీ ఆర్గనైజెంగ్ సెక్రటర్ శ్రీమతి ఆకుల జయకళ్్యణి పుట్టీనరోజు వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: వీరమహళా వభాగగం ఆధ్వరయూగంలో జనసేన పార్టీ ఆర్నైజిగంగ్ సెక్రటర్ శ్రీమతి 
ఆకుల జయకళాయూణి పుట్టీనరోజు వేడుకలు జూబ్లీహల్స్, పార్టీ సెగంట్రల్ ఆఫీస్ లో జరిగాయి. 
ఈ కారయూక్రమగంలో పోలట్ బ్యూరో సభ్యూలు అర్గం ఖాన్, అబిద్, వీర మహళా చైర్మన్ కావయూ 
మగండపాక, ఆకుల శ్రావణి, లఖిత, సునీత ప్రసాద్, లక్ష్మీ సకల్బత్తుల, రమయూ సకల్బత్తుల, 
దివయూ, సుజాత, ఆకుల వగంకట్ లక్ష్మి, మహాలక్ష్మి దాసరి శ్రీదేవ, రతని పిలలీ, జ్యూతిర్మయి, న్గ 
మహాలక్ష్మి, మగంత్జ్, ఆకుల అనిల్, పవన్, దుర్ ప్రసాద్, మహేష్, చిరగంజీవ, ఆనగంద్, 
తిరుమల్ రెడ్డి, రమేష్ తదితరులు పాల్్న్నిరు.

ధర్మపురిలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వనమోదు శిబిరాన్ని న్ర్వహెంచిన 
నాయకులు బెల్లాన గౌరి

శతఘ్ని న్యూస్: వజయనగరగం, జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు శిబిరానిని వజయనగరగం అసెగంబ్లీ ఇగంచార్జ్, రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి శ్రీమతి పాలవలస యశస్్వ 
పిలుపు మేరకు, 31వ డ్వజన్లీ, ధర్మపురిలో జనసేన పార్టీ న్యకులు బెల్లీన గౌరి నిర్వహగంచారు. ఈ సగందర్గంగా న్యకులు గౌరి మాటాలీడుతూ క్రియాశీలక సభయూత్వ 
నమోదు శిబిరానికి మగంచి వశేష స్గందన లభగంచిగందని, సభయూత్వగంతో పాటు జీవతభీమా సౌకరాయూనిని జనసేన కారయూకరతులగందరూ వనియోగిగంచుకోవాలని అన్నిరు. ఈ 
కారయూక్రమగంలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ న్యకులు, జిల్లీ చిరగంజీవ యువత అధయూక్షుడు త్యూడ రామకృష్ణారావు(బాలు), రవరాజ్ చౌదరి, రాజారావు, న్మాల దురా్రావు, 
సాయికుమార్, డ్.చిరగంజీవ, కె.వాసు, ప్రసాద్ పాల్్న్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మిస్బా ఆత్మహత్య ఘటన తీవ్ెంగా కలిచివేసెంది: కీర్తన
శతఘ్ని న్యూస్: చితూతురు జిల్లీ, పలమనేరు నియోజవర్oలో ఆత్మహతయూ చేసుకొనని మిసాబా తలలీదగండ్రులని జనసేన వీరమహళ, చితూతురు ప్రధాన కారయూదరిశి కీరతున 

పరామరిశిగంచారు. ఈ సగందర్గంగా కీరతున మాటాలీడుతూ.. మిసాబా ఆత్మహతయూ ఘటన ననుని తీవ్గంగా కలచివేస్గంది. మిసాబా తలలీదగండ్రుల ఆవేదన వరణాన్తీతగం. 

మెరిట్ స్టీడగంట్ అయినటువగంట్ మిసాబా ఆత్మహతయూకు కారకులైన వారిపైన ప్రభ్త్వగం వగంటనే కఠినమైన చరయూలు తీసుకోవాలని డ్మాగండ్ చేయడగం జరిగిగంది.

చినానిరిపై జరిగిన హత్్యచారెం ఘటనపై ఆర్ డి ఓ కి వినతిపత్రమిచిచిన రామచెంద్రపురెం జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: రామచగంద్రపురగం రూరల్ కాపవరగం గ్రామగంలో ఆరు సగంవతస్రాల చిన్నిరి 
బాలకపై జరిగిన హత్యూచారగం ఘటనపై రామచగంద్రపురగం నియోజకవర్గం జనసేన 
పార్టీ ఇగంచార్జ్ పోలశెట్టీ చగంద్రశేఖర్ ఆధ్వరయూగంలో ద్రాక్షారామ బోస్ బొమ్మ సెగంటర్ లో 
భార్ సాథాయిలో నిరసన కారయూక్రమగం ఏరా్టు చేస్ రామచగంద్రపురగం పటటీణమలో ఆర్ డ్ 
ఓ కి వనతిపత్గం అగందజేస్తు చిన్నిరి బాలకపై జరిగిన అత్యూచార ఘటనకు చిగంతిస్తు 
జనసేన పార్టీ తరఫున పాప భవషయూత్తును దృష్టీలో పెటుటీకుని ఆర్ డ్ ఓ కి అభయూరథాన 
సమరి్గంచడగం జరిగిగంది. ఈ ఘటనకు సగంబగంధగంచి ఆ కుటుగంబానికి ఒక భరోసా కల్గంచే 
కారయూక్రమగంలో ప్రభ్త్వగం తరపు నుగండ్ ఆరిథాక సహాయగం 25 లక్ల రూపాయలకు తకుకావ 
కాకుగండా అగందిగంచాలని తెలయజేయడగం జరిగిగంది. అదేవధగంగా ఇటువగంట్ సగంఘటనలు 
పునరావృతగం కాకుగండా ప్రభ్త్వగం యగంత్గంగగం దృష్టీ సాధగంచాలని పోలశెట్టీ చగంద్రశేఖర్ 
తెలయజేయడగం జరిగిగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో ఉభయగోదావరి జిల్లీ వీర మహళా 
వభాగగం కోఆరిడినేటరులీ చల్లీ లక్ష్మి, కడల ఈశ్వరి మత్యూల జయలక్ష్మి తూరు్గోదావరి 

జిల్లీ కారయూదరుశిలు బగంగా రాజు, సగంపత్, డేగల సతీష్, కాజులూరు మగండల అధయూక్షులు బోగండా వగంకనని, రామచగంద్రపురగం రూరల్ మగండల అధయూక్షులు పోత్ బత్తుల వజయ్ కుమార్, 
గగంగవరగం మగండలగం అధయూక్షులు చిర్రా రాజ్ కుమార్, పటటీణ 3వ వారుడి కౌనిస్లర్ అగంకగం శ్రీనివాసరావు, జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ ఎగంపిట్స్ లు, సర్గంచ్ లు, వారుడి మెగంబరులీ, వీర 
మహళలు దారపు శిర్ష, పిత్ని కరుణ, రమణ కుమారి, సుబబాలక్ష్మి, కనకరతనిగం, వీరవేణి, జనసేన న్యకులు, నియోజకవర్గం జనసేన న్యకులు జనసైనికులు, వీరమహళలు 
పాల్్నడగం జరిగిగంది.

సులబ్ కాెంప్లాక్స్ న్రా్మణెం వెంటనే చేపటటీెండి.. లేన్ యెడల ప్రజల పక్షాన ఉద్యమెం ఉధృతెం చేస్్తెం
శతఘ్ని న్యూస్: తూరు్గోదావరి జిల్లీ, పిఠాపురగం నియోజకవర్గం, పిఠాపురగం పటటీణగంలో నితయూగం అతయూధక జన 
సామర్ధ్యమ గల ప్రధాన కూడల యగందు ఉపా్డ బసాటీగండ్ పార్కా సెగంటర్ నగందు ఉపా్డ వళ్ళు దారిలో ఆటో 
సాటీగండ్ దగ్ర సులబ్ కాగంపెలీక్స్ ఉగండేది. కొనిని సగంవతస్రాల క్రితగం చిననిమాగంబ పారుకా ను అభవృది్ధ చేసుతున్నిగం అనే 
పేరుతో ఇకకాడ్ సులబ్ కాగంపెలీక్స్ ను తొలగిగంచారు. అప్ట్ నుగండ్ ఇప్ట్ వరకూ.. ప్రభ్త్్వలు మారిన్ సులబ్ 
కాగంపెలీక్స్ ను పునఃనిరి్మగంచుటకు ప్రజాప్రతినిధులు మగందుకు రావడగంలేదు. నితయూగం సుమారు కొనిని వేల సగంఖయూలో 
ప్రయాణికులు తమ అవసరాల ర్త్యూ ప్రయాణగం చేసుతుగంటారు. సామానుయూలు మరియు అగందులో మర్ మఖయూగంగా 
మహళామూరుతులు ప్రయాణిగంచే సమయగంలో సులబ్ కాగంపెలీక్స్ లేకపోవడగంతో ఇబబాగందులకు గురౌత్న్నిరు. గరి్ణీ 
స్త్రీలు మరియు పిలలీలు కలగిన మాతృమూత్రులు, ఎమరెజ్నీస్ అయితే ఎటు వళాలీలో తెలయని పరిస్థాతి. వకల్గంగులు 
అయితే వారి పరిస్థాతి మరిగంత దయనీయగం. ఒకవేళ కాలకృత్యూలకి వళాలీలన్ని పిఠాపురగం మొతతుగంమీద మారెకాట్ 
లో అగంటే సుమారు కిలోమీటర్ దూరగంలో ఒకే ఒకకా పబిలీక్ టాయిలెట్ మాత్మే ఉగంది. ఇగంతట్ ఇబబాగందికరమైన 
వషయగం గురిగంచి అధకారులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు ఎనిని సారులీ వవరిగంచిన్.. నిమ్మకునీరెతితునటులీ ఉగంటూ 
కాలయాపన చేసుతున్నిరు. ప్రజలకు అవసరమైన కనీస ఆవశయూకతను గురితుగంచలేకపోత్న్నిరు. ప్రజాప్రతినిధులు 
మహళలకు మేమ ఇనిని సీటులీ ఇచా్చగం, ఇనిని చేశగం.. అనిని చేశగం అని చెపు్కునే వారు మహళలు ఇబబాగంది 
పడుత్న్నిరు అనే వషయానిని ఎనిని సారులీ వారి దృష్టీకి తీసుకెళ్లీన్ పట్టీగంచుకోవటేలీదగంటే ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉగండ్ 
మనగం ఏమి చేసుతున్నిమో ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాల అని జనసేనపార్టీ కగందరాడ ఎగంపీటీసీ శ్రీమతి పిల్లీ సునీత 
పేర్కాన్నిరు. సులబ్ కాగంపెలీక్స్ వగంటనే నిరి్మగంచాలని అఖిలపక్గం తరుపున దీక్ చేపట్టీన పిదప వారగం రోజులు 
గడువు అడ్గిన్, అధకారులు 10 రోజులు కావసుతున్ని.. ఇగంకా ఎటువగంట్ చరయూలు చేపటటీని యెడల శుక్రవారగం 
మహళలతో గౌరవ మనిస్పల్ కమీషనర్ కు వనతి పత్గం అగందజేసీ.. దీనికి వగంటనే పరిష్కారగం చూపమని 

కొరడమైనది. లేనియెడల దీనిని ప్రజాక్షేత్గంలో ప్రజల పక్షాన నిలబడ్ మగందుకు తీసుకువళ్లీ దిశలో మరిగంత ఉద్రికతుత చేయవలస్వసుతుగంది అని అఖిలపక్గం తరుపున జనసేన పార్టీ 
వీరమహళ పిల్లీ రమయూజ్యూతి హెచ్చరిగంచారు. ఈ కారయూక్రమగంలో పిఠాపురగం మగండలగం, కగందరాడ జనసేన ఎగంపీటీసీ శ్రీమతి పిల్లీ సునీత, బ్జేపీ జిల్లీ మహళా మోరా్చ సోషల్ మీడ్యా 
ఇగంచార్జ్ శ్రీమతి యస్ జ్యూతి, నియోజకవర్ మరియు నితయూగం ప్రయాణిగంచే మహళలు లలత, సుశీల తదితరులు పాల్్న్నిరు.

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


ఆదివారం, 27 మార్చి 2022

సేవా తత్పరుడు సుెంకర రమేష్ కు ఘన సనా్మనెం
శతఘ్ని న్యూస్: పి గననివరగం నియోజకర్గం, 
అయినవలలీ మగండలగంలో కొడుకుదుమూరు 
గ్రామానికి చెగందిన గుర్రాల రమాదేవ 
జనసేన పార్టీ ఎగం.పీ.టీ.సీ కుమారెతుకు 
ఇటీవల సుగంకర రమేష్ తన సగంత 
ఖరు్చలతో ఊపిరితిత్తుల సగంబగంధగంచిన 
ఆపరేషన్ చేయిగంచారు. ఈ సగందర్గంగా 

శనివారగం సుగంకర రమేష్ ను అకకాడ్ ప్రజలు ఘనగంగా అతిధ సత్కారాలతో.. అయినవలలీ 
వన్యకుడు ఆలయగంలో ప్రతేయూక పూజలు చేయిగంచి.. అనగంతరగం సన్్మనిచారు. జనసేన 
అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ మీద ఉనని అభమానగంతో ఆయన అశయాలకు అనుగుణగంగా 
సుగంకర రమేష్ సేవాకారయూక్రమాలు చేసుతున్నిరు అని పలువురు అభనగందిగంచారు. ఈ 
కారయూక్రమగంలో సాథానికులు, జనసైనికులు పాల్్న్నిరు. అదేవధగంగా రాజ్లు నియోజక 
వర్గంలో జనసేన వైస్ ఎగం.పీ.పీ ఇగంటుపలలీ ఆనగంద రాజు కుమారెతు చదువు నిమితతుగం 50 
వేల రూపాయలు సుగంకర రమేష్ డ్పాజిట్ చేశరు. సాదారణ జనసైనికుల కోసగం సుగంకర 
రమేష్ చేసుతునని కారయూక్రమాలు తెలుసుకుని రాజ్లు నియోజకవర్గంలో కాట్రేనిపాడు 
జనసేన ప్రెస్డగంట్ ఆద్వరయూగంలో శ్రీ కాటుమాయమ్మ ఆలయగంలో పూజలు జరిపిగంచి.. 
జనసేన ప్రెస్డగంట్ అడబాల శ్రీనివాస్ మరియు గ్రామ ప్రజలు, జనసైకులు ప్రతేయూకగంగా 
సుగంకర రమేష్ ను అభనగందిచారు. మలకిపురగం మగండల ఎగం.పీ.పీ శ్రీమతి మేడ్చేరలీ 
వగంకట సతయూవాణి సుగంకర రమేష్ ను మరాయూదపూర్వకగంగా కలశరు.

క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమెంపై వీరఘటటీెంలో అవగాహన
శతఘ్ని న్యూస్: వీరఘటటీగం, 
జనసేన క్రియాశీలక 
సభయూత్వ నమోదు 
కారయూక్రమగం గురిగంచి ఒకే 
ఎగంపీటీసీ వభాగానికి 
చెగందినటువగంట్ మూడు 
గ్రామాలు కిమి్మ, 
కొటుటీగుమ్మడ, గెడగాగం 
గ్రామ ప్రజలకు మరియు 

యువతకు వవరిగంచడగం జరిగిగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో భాగగంగా వీరఘటటీగం మగండల న్యుకులు 
వజ్రగడ రవకుమార్ జానీ మాటాలీడుతూ.. దాశబాదాలకు పైగా రెగండు కుటుగంబాల మదయూనే 
అధకారగం ఉగండటగం వలన రాష్ట్రమ అగంధకారగంలో ఉగండ్పోయిగందని… కానీ ఇపుడు ప్రజల 
కోసగం.. ప్రజలకు సేవ చెయయూడానికి పవన్ కళాయూణ్ రాజకీయగంలోకి వచా్చరని ఒకకాసారి జనసేనకి 
అవకాశగం ఇవా్వలని ఆయన ఈ సగందర్గంగా తెలయజేయడగం జరిగిగంది.

సన్మా ట్క్కెటలాపై దిగజారుడు రాజకీయాలు మాన్, 
ప్రజా సెంక్షేమెంఫై దృష్టీ ప్టటీెండి: 
త్్యడ రామకృష్ణారావు (బాలు)

*జనసేన పార్టీ సీనియర్ న్యకులు, జిల్లీ చిరగంజీవ యువత అధయూక్షుడు
*తెల్లీరితే తిటేటీది పవన్ కళాయూణ్, చిరగంజీవ తిరిగి వారి స్నిమా ట్కెకాటులీ మీకే కావాల?
*ప్రజా ప్రతినిధుల్? స్నిమా ట్కకాటలీ వాయూపారసుతుల్?
*సాథానిక ఎమె్మలేయూపై మగండ్పడడి జనసేన న్యకుడు

శతఘ్ని న్యూస్: వజయనగరగంలో వైసాస్ర్స్పీ న్యకులు, ప్రజా ప్రతినిధులు స్నిమా 
ట్కకాటలీపై దిగజారుడు రాజకీయాలు కాకుగండా ప్రజా సగంక్షేమగంఫై దృష్టీ పెటాటీలని జనసేన 
పార్టీ సీనియర్ న్యకులు, వజయనగరగం జిల్లీ చిరగంజీవ యువత అధయూక్షుడు త్యూడ 
రామకృష్ణారావు(బాలు) అన్నిరు. శుక్రవారగం మెగాపవర్ సాటీర్ రామ్ చరణ్, యగంగ్ 
టైగర్ ఎన్.ట్.ఆర్ నట్గంచిన ఆర్.ఆర్.ఆర్ చిత్గం ప్రపగంచ వాయూపతుగంగా వడుదల అయిన 
సగందరబాగంగా వజయనగరగంలో మెగాభమానులకు, సామానయూప్రజానీకానికి, అధకార పార్టీ 
న్యకులు, వైసాస్ర్స్పీ న్యకుల వదదా అనుచరులైన చిరుఆభమానుల మసుగులో ఉనని 
సీజనల్ వాయూపారసుథాలు ట్కకాటులీ లేకుగండా తీవ్ అన్యూయగం చేశరని శనివారగం వడుదల 
చేస్న ఓ పత్రికా ప్రకటనలో దుయయూబటాటీరు. తెల్లీరితే రాజకీయగంగా ఎదురోకాలేక పవన్ 
కళాయూణ్ ను, చిరగంజీవ ని తిటేటీ వైసాస్ర్స్పీ న్యకులు, ప్రజాప్రతినిధులు వారి స్నిమాలు 
వడుదల అవ్వగానే వారి ట్కకాటలీపై మాత్గం వాయూపారగం చేసుకోవడగం వడ్డిరమని అన్నిరు. 
ఇకపోతే ఈ ఆర్.ఆర్.ఆర్. స్నిమా ట్కకాటులీ ప్రతీ కార్్రేటరలీకు సాథానిక ప్రజాప్రతినిధ 
దా్వరా ట్కకాటులీ ఇచి్చ ఒకొతతు సగంసకాృతికి ఎమె్మలేయూ న్గంది పలకారని, సగంవతస్రగం దాట్న్ 
వజయనగరగంలో ఉనని కాలువలోలీ బ్లీచిగంగ్ వేయటేలీదు, ఈ దిగజారుడు రాజకీయాలు 
మాని, పాలకులు ప్రజాసగంక్షేమగంఫై దృష్టీ పెటాటీలని అన్నిరు.

జనసేన పార్టీ పిఏస సభ్్యలు నాగెంద్రబాబు న్ 
మరా్యదపూర్వకెంగా కలిసన గిద్దలూరు జనసైన్కులు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ పిఏస్ సభ్యూలు న్గగంద్రబాబ ని మరాయూదపూర్వకగంగా 
కలస్న గిదదాలూరు నియోజకవర్గం జనసైనికులు తోట సుబాబారావు, కోట్పలలీ వగంకట 
ప్రసాద్, ఏడుకొగండలు, బద్రీన్థ్ కిగండర్, నరేష్ కట్టీల, రావుల వగంకటేశ్వరులీ, చగందన 
చక్రవరితు పటేల్. గిదదాలూరు నియోజకవర్గం గురిగంచి ప్రజల బాగోగుల గురిగంచి న్గబాబ 
తోట సుబాబారావు ని అడ్గి తెలుసుకున్నిరు. అల్గ నియోజకవర్గంలో క్షేత్సాథాయిలో 
గ్రామాలలో తిరిగి జనసేన స్దా్ధగంత్లను ప్రజలోలీకి తీసుకెళాలీలని పిలుపునిచా్చరు. 
అగంతేకాకుగండా ప్రజలకు అగండగా నిలబడ్ వైస్పి దుశ్చరయూలను ఆపాలన్నిరు. నితయూగం 
ప్రజలకు అగందుబాటులో ఉగండ్ సేవలగందిగంచాలని స్చిగంచారు.

వైయస్స్ర్ పార్టీ కి గడుడుకాలెం.. త్వరలో పార్టీ పతనెం: ముఖరెం చాెంద్

శతఘ్ని న్యూస్: కడప జిల్లీ, 
రాజగంపేట నియోజకవర్గం, స్ద్ధవటగం 
నగందు జనసేన రాష్ట్ర కారయూదరిశి 
మఖరగం చాగంద్ మీడ్యా మఖగంగా 
మాటాలీడుతూ.. రాష్ట్ర మఖయూమగంత్రి 
ప్రతిపక్ నేతగా ఉననిపు్డు 
ఒకకాసారి అవకాశగం ఇవ్వగండ్ అని 
ప్రజా సగంకల్ యాత్లో ప్రజలను 
అడగగా.. ప్రజలు ఆయనకు 
ఒకకాసారి మాత్మే అవకాశగం 
ఇచా్చరని ఇదే ల్స్టీ అని, పార్టీకి 

గడుడికాలగం తప్దని ఆయన అన్నిరు. వపర్తగంగా భూకబాజ్లు దౌరజ్న్యూలు 
ఎకుకావైపోయాయి.. ప్రజలగందరూ గమనిసుతున్నిరు.. ఈసారి వైసీపీ అధకారగం వసేతు ప్రజల 
ఇలులీ కూడా ల్కొకాని ఇది మా ఇలులీ అగంటారు. దౌరజ్న్యూలు ఎకుకావయాయూయి.. స్ద్ధవటగం 
ప్రధాన రహదారి అధా్వనగంగా ఉగంది. రోడుడి వసతురణ పేరుతో ఉనని ఇలులీ కూలే్చస్.. 
పేద ప్రజలకు ఇగంటోలీ నిలువ లేకుగండా చేస్న వారిపై చరయూలు తీసుకోవాల. వసతురణ 
పనులు కానపు్డు ఎగందుకు రోడుడి పకకాన ఇలులీ పగలగొటాటీలని జనసేన రాష్ట్ర కారయూదరిశి 
మఖరగం చాగంద్ ప్రభ్త్్వనిని డ్మాగండ్ చేశరు. 2024 సగంవతస్రగంలో జనసేన పార్టీ 
వజయగం సాధగంచి పవన్ కళాయూణ్ రాష్ట్ర మఖయూమగంత్రిగా ప్రమాణ సీ్వకారగం చేసాతురు. 
ఇప్ట్కే సరే్వలు చెబత్న్నియని ఆయన అన్నిరు. అల్గ సామానయూ ప్రజలు ఇసుక 
కొనే స్థాతిలో లేరని ఆయన అన్నిరు. మా ప్రభ్త్వగం రాగానే ఒకపు్డు జిల్లీ కేగంద్రగంగా 
ఉనని స్ద్ధవటానిని రూపురేఖలు మారుసాతుమని ఆయన అన్నిరు. అల్గ రాష్ట్రగంలో రెగండో 
సాథానగంలో ఉనని మైన్రిటీ నేతలపై దౌరజ్న్యూలకు పాల్డుత్న్నిరని ఆయన అన్నిరు. 
ఒకకా సారి మఖయూమగంత్రిని చేయగండ్ అని అడ్గాడు.. తీరా చేశక ప్రజలకు త్రీడీ స్నిమా 
చూపుత్న్నిడు. ప్రజలగందరూ గమనిసుతున్నిరు ఎకకాడ చూస్న్ భూకబాజ్లు దౌరజ్న్యూలు 
ఎకుకావై వైయసాస్ర్ పార్టీ పై ప్రజలు వశ్వసనీయత కోలో్యారు. చీప్ లకకార్ గురిగంచి 
రాష్ట్ర మఖయూమగంత్రి అసెగంబ్లీ లో మాటాలీడటగం దయాయూలు వేదాలు చెపి్నటులీ గా ఉగంది. 
రాష్ట్రగంలో లకకార్ ఏరులై పారుత్గంది.. ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటగం ఆడుత్న్నిరని 
మఖరగం చాగంద్ అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేన మగండల న్యకులు కే రాజేష్ 
జనసైనికులు, ఆవుల రాజా, ఆవుల వశ్వ సహైల్, మొగండగం రాజా, సుబబాయయూ మరియు 
శ్రీనివాస్ రెడ్డి అయయూవారు తదితర కారయూకరతులు పాల్్న్నిరు.
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