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విద్యుత్ సంక్షోభానికి వైసీపీ అనాలోచిత విధానాలే కారణం
* పల్లెల్లె 14 గంటలు, పట్టణాల్లె 8 గంటలకు తగ్గకుండా విద్యుత్ కోతలు

* అనధికార విద్యుత్ కోతలతో ప్రజలు అల్లెడిపోతున్నారు

* మొబైల్ ఫోన్ వెలుతురుల్ ప్రసవాలు రాష్టంల్ ద్స్థితిని తెలియచేస్తున్నాయి

* పవర్ హాలిడే ప్రకటనతో పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి విఘాతం

* 36 లక్షల మంద్ కారిమికులు ఉపాధికి దూరం

* జనసేన పార్్ట అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్
వై.స్.పి. ప్రభుత్వ ల్పభూయిష్ట నిర్ణయాలు, అన్ల్చిత విధాన్లే రాష్టంల్ 
విద్యుత్ సంక్షోభానికి కారణమని జనసేన పార్్ట అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ స్పష్టం 
చేశారు. పల్లెల్లె 11 నంచి 14 గంటలు, పట్టణాల్లె 5 నంచి 8 గంటలు, 
నగరాల్లె 4 నంచి 6 గంటలు చొప్్పన అనధికార విద్యుత్ కోతలు విధించడంతో 
జనం అల్లెడిపోతున్నారని అన్నారు. మొబైల్ ఫోన్ లైటలె వెలుగుల్ ఆస్పత్రుల్లె 
ఆపరేషనలె, ప్రసవాలు జరగడం చూస్తుంటే రాష్టంల్ విద్యుత్ సంక్షోభం ఏ స్థియిల్ ఉందో అరధిమవుతోందని పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం హైదరాబాద్ ల్ని పార్్ట కంద్ర 
కారాయులయంల్ విద్యుత్ సంక్షోభంపై మాట్లెడారు. పవన్ కళ్యుణ్ గారు తన ప్రసంగానినా కొనస్గిస్తు “రాష్ట విభజన సమయంల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మిగులు విద్యుత్ 
రాష్టంగా ఉండేద్. దంతో 2014 – 19 సమయంల్ అప్పటి ప్రభుత్వ హయాంల్ విద్యుత్ కోతల ప్రభావం పెద్దగా ఉండేద్ కాద్. ఒకటి రండు సందరాభాలల్ విద్యుత్ 
ఛార్జీలు పెంచినప్డు కడియం ప్ంత రైతులు తన వద్దకు వచిచి భారం మోయలేమంటూ గోడు వెళలెబోస్కున్నారు. నేన ప్రభుత్వం దృష్్టకి ప్రజల తరఫున ఈ విషయం 
తీస్కెళ్లెనప్్పడు పెంచిన ఛార్జీలన ఉపసంహరించుకున్నారు. వైసీపీ అధికారంల్కి వచ్చిక గత ప్రభుత్వం చేస్కుననా పవర్ పరేచిజ్ అగ్రిమంట్లె (పి.పి.ఎ.) రద్్ద చేస్ంద్. 
యూనిట్ రూ. 4.80 చొప్్పన 25 ఏళలె పాట్ గ్రీన్ ఎనర్జీ కంపెనీలతో అప్పటి ప్రభుత్వం చేస్కుననా ఒప్పందాలన రద్్ద చేస్ంద్. యూనిట్ రండు రూపాయలక గ్రీన్ ఎనర్జీని 
తీస్కొస్తుమని చెపి్పంద్. ఇప్్పడేమో కోల్ ఎనర్జీని రూ.20 పెటి్ట కొంటంద్. ఇల్ంటి ల్పభూయిష్ట నిర్ణయాల వలేలె విద్యుత్ సంక్షోభం ఏర్పడింద్.
* ఉచితం అని చెపి్ప 57 శాతం ఛార్జీలు పెంచ్రు
అధికారంల్కి వసేతు విద్యుత్ ఛార్జీలు తగి్గస్తుం. అల్్పదాయ వరా్గలకు 200 యూనిటలె వరకు ఉచితంగా విద్యుత్ ఇస్తుమని హామీ ఇచిచిన వైసీపీ న్యకత్వం ఇవాళ 
57 శాతం ఛార్జీలు పెంచింద్. ఫ్యున, రండు లైట్లె, 15 గంటలు టీవీ చూస్న్ 150 యూనిటేలె ఖరుచి అవుతుందని, మరో 50 యూనిట్లె పెద్ద మనస్తో అదనంగా 
ఇస్తున్నామని చెపా్పరు. ఇప్్పడు విద్యుత్ ఛార్జీలు భార్గా పెంచి ఇళలెల్లె ఫ్యునలె వేస్కోకుండా చేశారు.
* విదాయురుథిలకెన్నా ఇకకొట్లె
విదాయురుథిలు, పర్క్షలకు సననాద్దమవుతుననా వారు కరంట్ కోతలతో తీవ్ర ఇబ్ంద్లు ఎద్ర్కొంట్న్నారు. పగలంతా తరగతి గద్ల్లె ఉండి రాత్రిళ్లె ప్రశాంత నిద్ర లేక 
ఒతితుడికి గురవుతున్నారు. ఇళలెల్లె కరంట్ లేకపోవడంతో కొందరు రైలే్వ సే్టషన్, బస్్టండుల్లె పడుకుంట్న్నారు. పరిశ్రమలకు ఇప్పటిక వారాంతంల్ ఒక రోజంతా విద్యుత్ 
కోతలు అమలు చేస్తున్నారు. తాజాగా మరో రోజు పవర్ హాలిడే ప్రకటించడంతో పరిశ్రమలు వారానికి రండు రోజులు మూతపడనన్నాయి. అల్గే నిరంతరం పని చేసే 
పరిశ్రమలు ఇప్్పడు వాడుతుననా కరంట్ ల్ ఇక 50 శాతం మాత్రమే వాడాలనే నిబంధన విధించింద్. దంతో కోట్లెద్ రూపాయలు పెట్్టబడి పెటి్టన పారిశ్రామికవేతతులు 
విద్యుత్ కోతలతో నష్్టల పాలవుతున్నారు. పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి విఘాతం కలుగుతుంద్. 36 లక్షల మంద్ కారిమికుల ఉపాధిపై ప్రభావం పడే ప్రమాదం ఉంద్.
* మా సహన్నినా పర్క్ంచకండి
వయుకితుగత అజండాతో జనసేన పార్్టని స్థిపించలేద్. ప్రజలు బాగుండాలి, వారిని పలలెకీ ఎకికొంచ్లనే ఉదే్దశంతోనే పార్్టని ప్రంభించ్న. భవన నిరామిణ కారిమికుల 
సమసయుల నంచి పెరిగిన విద్యుత్ ఛార్జీల వరకు ప్రజల పక్షానే పోరాటం చేస్తున్నాం. ఉదోయుగులు రోడ్డెకకొడానికి, కౌలు రైతుల ఆతమిహతయులకు కారణం మేము కాద్.. మీ 
విధాన్లే. మేము ప్రభుత్వ విధాన్లు, పాలసీల గురించి మాట్లెడితే నననా వయుకితుగతంగా రాక్షస్డు, ద్రామిరు్గడు అని దూష్స్తున్నారు. మీరు వయుకితుగతంగా దూషణలకు ద్గితే 
వాటిని ఎల్ ఎద్రోకొవాల్ న్కు బాగా తెలుస్. మీరు న్టికి వచిచినట్లె మాట్లెడి మా సహన్నినా పర్క్ంచ వద్్ద. పవర్ పరేచిజ్ అగ్రిమంటలె రద్్ద నంచి పరిశ్రమలకు 
పవర్ హాలీడే ప్రకటించే వరకు వైసీపీ అన్ల్చిత విధాన్లతో ప్రజలన ఎల్ మోసం చేస్తున్నారో ప్రతి ఒకకొ జన సైనికుడు, వీరమహిళ ప్రజల్లెకి తీస్కెళ్లెలి” అన్నారు.
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జయలక్ష్మి కో ఆపరేటివ్ సొసైటీ డిపాజిటర్లకు నాయుయం చేయాలి
*సంసథి ల్వాదేవీలపై ఉననాత స్థియి విచ్రణ చేపట్్టలి రాజకీయ పలుకుబడితోనే బోరుడె 
తిపే్పశారని సందేహం
శతఘ్నా న్యుస్: కాకిన్డకు చెంద్న ‘ద్ జయలక్ష్మి కో ఆపరేటివ్ ఎమ్.ఎ.ఎమ్. సొసైటీల్ 
డిపాజిట్లె చేస్ మోసపోయిన వారికి ప్రభుత్వం న్యుయం చేయాలి. 20 వేల మంద్ 
డిపాజిటరలె నంచి రూ.520 కోటలె మేర సేకరించిన సంసథి ఇప్్పడు బోరుడె తిపి్పస్న తీరు 
అనేక సందేహాలు కలిగిసతుంద్. రాజకీయ పలుకుబడితోనే యాజమానయుం ఇల్ంటి 
స్హస్నికి పాల్పడినట్్ట సమాచ్రం ఉంద్. బాధ్యుల పటలె ప్రభుత్వం కఠినంగా 
వయువహరించ్లి. పరార్ల్ ఉననా యాజమాన్యునినా వెంటనే అరస్్ట చేస్ విచ్రించ్లి. ఈ 
సంసథి ఆరిథిక ల్వాదేవీలపై ఉననాత స్థియి విచ్రణ చేపట్్టలి. వీరి వెనక ఎవరు ఉన్నా 
ఉపేక్ంచరాద్. జయలక్ష్మి కో ఆపరేటివ్ సొసైటీ వారు అధిక వడ్డె ఆశ చూపడం వలేలె 
ప్రజలు ఆకరిషితులయాయురు. ఈ సంసథిల్ ఎకుకొవ శాతం విశ్రాంత ఉదోయుగులు తమ పెనషిన్ 
బెనిఫిట్స్ డిపాజిట్ చేశారు. అల్గే పిలలెల చద్వులు, పెళ్లెళలె కోసం అకకొరకు వస్తుయని 
నమిమిన వారిని ఆ సంసథి నటే్టట ముంచింద్. డిపాజిటలె రూపంల్ సేకరించిన రూ. 
500 కోట్లె దారి మళ్లెనట్్ట తెలుసతుంద్. జయలక్ష్మి కో ఆపరేటివ్ సొసైటీ బాధితులకు 
న్యుయం జరిగే వరకూ.. జనసేన పార్్ట అండగా ఉంట్ంద్. వారి పక్షాన పోరాటం 
చేస్తుంద్. అగ్రిగోల్డె ల్ంటి సంసథిల బాధితులు ఇప్పటికీ న్యుయం కోసం ఏళలె తరబడి 
ఎద్రు చూస్తునే ఉన్నారు. జయలక్ష్మి కో ఆపరేటివ్ సొసైట్ బాధితులకు సత్వర న్యుయం 
జరిగేల్ చూడాలని జనసేన పార్్ట తరప్న డిమాండ్ చేస్తున్నాం.

10న రైలేవేకోడూరులో జనసేన బహిరంగ సభ
శతఘ్నా న్యుస్: కడప జిల్లె, రైలే్వ కోడూరు నియోజకవర్గంల్ ఈ నెల 10వ తేద(ఆద్వారం) జనసేన 
పార్్ట రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ ఛైరమిన్ శ్రీ న్దండలె మన్హర్ గారు పరయుటిస్తురు. పరయుటనల్ 
భాగంగా వివిధ కారయుక్రమాల్లె పాల్గంట్రు.

ఆద్వారం స్యంత్రం 4 గంటలకు రైలే్వ కోడూరు చేరుకుంట్రు. స్థినిక మామిడికాయల యారుడె 
సమీపంల్ ఏరా్పట్ చేస్న పార్్ట న్తన కారాయులయానినా ప్రంభించి, జండా ఆవిషకొరణ చేపడతారు. 
అనంతరం స్థినిక రైతులతో ముఖా ముఖి మాట్లెడి వారి సమసయులు అడిగి తెలుస్కుంట్రు. 
జనసేన పార్్ట “మహిళ్ ఉపాధి మేళ్” కారయుక్రమంల్ భాగంగా పార్్ట ఆధ్వరయుంల్ శిక్షణ పంద్న 
మహిళలకు ఉచితంగా కుట్్ట మిషనలె పంపిణీ చేస్తురు. ఈ కారయుక్రమంల్ భాగంగా క్రియాశీలక 
సభయుత్వ నమోద్ ప్రక్రియల్ అతయుధిక సభయుతా్వలు నమోద్ చేస్న వారికి మమంటలు బహూకరిస్తురు. అనంతరం కడప జిల్లె జనసేన పార్్ట ఆధ్వరయుంల్ ఏరా్పట్ చేస్న 
బహిరంగసభల్ ప్రసంగిస్తురు.

జనసేనలో చేరిన ఉంగుటూరు నియోజకవర్గ ప్రముఖులు
శతఘ్నా న్యుస్: పశిచిమగోదావరి జిల్లె, ఉంగుటూరు నియోజకవరా్గనికి చెంద్న పలువురు ప్రముఖులు పవన్ కళ్యుణ్ సమక్షంల్ జనసేన పార్్టల్ చేరడం జరిగింద్. లక్ష్మి 
న్రాయణ ఫండేషన్ చైరమిన్ పర్వమటలె ధరమిరాజు, ఫండేషన్ సభుయులు వంగా రఘురామచంద్ర శేఖర్, చింతలపాటి వెంకట సతయున్రాయణరాజు(బాపిరాజు), పత్తురి 
కృష్ణంరాజు(వాస్) తద్తరులు పార్్టల్ చేరిన వారిల్ ఉన్నారు. వీరందరికి పవన్ కళ్యుణ్ గారు కండువా కపి్ప పార్్టల్కి ఆహా్వనించ్రు. ప్రతి ఒకకొరు పార్్ట బల్పేతానికి 
కృష్ చేయాలని వారికి స్చించ్రు. వీరంతా పార్్ట పశిచిమగోదావరి జిల్లె అధయుక్షులు కొటికలపూడి గోవిందరావు ఆధ్వరయుంల్ పార్్టల్ చేరడం జరిగింద్.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనాని స్పూరితితో 2 లక్షల విరాళం ప్రకటించిన పితాని
50 మంది జనసేనలో చేరిక
పవన్ కళ్యూణ్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం

శతఘ్నా న్యుస్: కోనసీమ జిల్లె, ముమిమిడివరం నియోజకవర్గం ఐ.పోలవరం 
మండలం, టి.కొతతుపలిలె గ్రామంల్ మద్్దంశెటి్ట ప్రుషోతతుం ఆధ్వరయుంల్ జనసేన 
పార్్ట మండల స్థియి సమావేశం ఏరా్పట్ చేశారు. ఈ కారయుక్రమానికి ముఖయు 
అతిధిగా జనసేనపార్్ట రాష్ట పిఏస్ సభుయులు పితాని బాలకృష్ణ హాజరయాయురు. 
పితాని సమక్షంల్ మండల కమిటీ, గ్రామకమిటీల ఎంపిక చెయడం జరిగింద్. 
ఈ సమావేశంల్ పితాని బాలకృష్ణ మాట్లెడుత్ గ్రామ స్థియిల్ జనసేనపార్్ట 
ని బల్పేతం చేయాలని, ఎనినాకలు ఎప్్పడు వచిచిన్ కారయుకరతులు అందరూ 
సననాదధిమై ఉండాలని, పవన్ కళ్యుణ్ ఆశలన, ఆశయాలన ప్రజలల్కి బలంగా 
తీస్కువెళ్ళాలని అన్నారు. చనిపోయిన కౌలు రైతు కుట్ంబాలకు పవన్ కళ్యుణ్ 
5 కోట్లె రూపాయలు విరాళం ప్రకటించిన నేపధయుంల్ 2 లక్షల రూపాయలు 
తన వంతుగా పితాని బాలకృష్ణ ప్రకటించ్రు. వివిధ పార్్టల నంచి స్మారు 
50 మంద్ జనసేన పార్్టల్ చేరారు, వారందరిని రాష్ట పిఏస్ సభుయులు పితాని 
కండువా కపి్ప పారు్టల్కి స్ధారంగా ఆహా్వనించ్రు. అనంతరం పవన్ కళ్యుణ్ 
చిత్రపట్నికి రైతులు, గ్రామస్తులు, జనసేన పార్్ట న్యకులు, అభిమానలు 
పాల్భిషేకం చేశారు. ఈ కారయుక్రమంల్ గుద్దటి జమి, స్నబోయిన మలిలెకారుజీన 
రావు, తాళ్లెరి ప్రస్ద్, మచ్చి న్గబాబు, జకకొంశెటి్ట పండు, ఉండ్రు సతితుబాబు 
బళళా కుమార్, మోకా బాలప్రస్ద్, పెమామిడి గంగాద్రి, అతితులి బాబురావు, 
సవరప్ వెంకట్, సల్ద్ రాజా,పితాని రామకృష్ణ, రాయప్రడిడె బాబి, గిడిడె రతనాశ్రీ, 
రేవు లక్ష్మి, చెలులెబోయిన చినబాబు, కొపి్పశెటి్ట గణేష్, నరహరి శెటి్ట రాంబాబు, 
ఏస్బాబు, శివ, పాల్గననా జనసేన పార్్ట న్యకులు, కారయుకరతులు, అధిక సంఖయుల్ 
గ్రామ ప్రజలు పాల్గన్నారు.

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ సమక్షంలో పార్టీలో చేరిన 
టీ టైమ్ వయువస్థాపకులు
శతఘ్నా న్యుస్: త్రు్పగోదావరి 
జిల్లె, కడియం ప్ంతానికి 
చెంద్న ప్రముఖ పారిశ్రామికవేతతు 
తంగెళలె ఉదయ్ శ్రీనివాస్ 
జనసేన పార్్టల్ చేరారు. 
శుక్రవారం హైదరాబాద్ 
ప్రశాసన్ నగర్ ల్ని పార్్ట కంద్ర 
కారాయులయంల్ పార్్ట అధయుక్షులు 
పవన్ కళ్యుణ్ ఉదయ్ శ్రీనివాస్ 
కు కండువా కపి్ప స్దరంగా 
పార్్టల్కి ఆహా్వనించ్రు. ఈ 

కారయుక్రమంల్ పార్్ట రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ చైరమిన్ న్దండలె మన్వార్ 
పాల్గన్నారు. ఉదయ శ్రీనివాస్ టీ టైమ్ అవుట్ బెటలె వయువస్థిపకులుగా స్పరిచితులు. 
ఈ సందరభాంగా పవన్ కళ్యుణ్ మాట్లెడుత్… ఉదయ శ్రీనివాస్ గోదావరి జిల్లెకు 
చెంద్న యువ పారిశ్రామికవేతతు, కాశీ నంచి కన్యుకుమారి వరకు 17 రాష్్రాల్లె 3 
వేల దేశీ టీ టైమ్ అవుట్ ల్ట్లె స్థిపించిన వయుకితు. ఈ అవుట్లెటలె దా్వరా స్మారు 20 
వేల మంద్కి ఉపాధి అవకాశాలు కలి్పంచ్రు. 800 మంద్ పారిశ్రామికవేతతులన 
తయారు చేశారు. అల్ంటి వయుకితు జనసేన పార్్టల్కి రావడం సంతోషంగా ఉంద్. 
ఉదయ్ శ్రీనివాస్ న మనస్్పరితుగా పార్్టల్కి ఆహా్వనిస్తున్నానని అన్నారు.

జనసేన నాయకులను సత్కరించిన తిరువూరు జనసేన
శతఘ్నా న్యుస్: తిరువూరు నియోజకవర్గంల్ని గంపలగూడ్ం మండల్నికి 
ఓ ప్రైవేట్ కారయుక్రమం నిమితతుం విచేచిస్న జనసేన పార్్ట రాష్ట కారయుదరిశి 
అమిమిశెటి్ట వాస్ మరియు పవన్ కళ్యుణ్ వయుకితుగత సహాయకులు గోవింద్ 
అంజిబాబు మరియు జనసేన న్యకులు తోట శ్రీనివాసరావులన శుక్రవారం 
మధాయుహనాం తోటమూలల్ని ముతాయులమమి గుడి వద్ద వారికి ఘనస్్వగతం పలికి 
మరాయుదపూర్వకంగా కలిస్న జనసైనికులు. అనంతరం వారిని ద్శాశిలువాతో 
సతకొరించిన తిరువూరు నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు మరియు 
జనసైనికులు. ఈ కారయుక్రమంల్ తిరువూరు నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు 
మరియు కృష్్ణజిల్లె జనసేన కారయుదరిశి మనబోలు శ్రీనివాసరావు, గంపలగూడ్ం 
మండలం జనసేన పార్్ట అధయుక్షులు చింతలపాటి వెంకట కృష్్ణరావు, గాద వారి 
గూడ్ం సర్పంచ్ చెన్నా శ్రీనివాసరావు, ఏ కొండూరు మండలం జనసేన పార్్ట 
అధయుక్షులు లకావత్ విజయ్, వటి్టకొండ కృష్ణ,చిలక విన్ద్ కుమార్, వెంపాటి 
ఏసయయు, ముద్ గండలె స్యి, తుళ్లెరు విశ్వన్థం, కంటిపూడి మురళ్, 
కోలుస్ రాంబాబు, పెనగొలన ఓరుగంటి స్రేష్, బాలకృష్ణ, గాద రామకృష్ణ, 
గాద గాయుంగ్, రాళలె చరలె రామకృష్ణ, ల్కావతు స్యి, తద్తర జనసైనికులు 
పాల్గన్నారు. అనంతరం అమిమిశెటి్ట వాస్ మరియు అంజిబాబు గాద వారి గూడ్ం 
జనసేన సర్పంచ్ చెన్నా శ్రీనివాసరావుని ద్శాశిలువాతో సతకొరించడం జరిగింద్. 
ఈ సందరభాంగా తిరువూరు నియోజకవర్గంల్ ఉననా సమసయుల గురించి రాష్ట 
కారయుదరిశి అమిమిశెటి్ట వాస్ మరియు అంజిబాబు లకు వివరించిన జిల్లె కారయుదరిశి 
మనబోలు శ్రీనివాసరావు. స్వధానంగా విననా నేతలు, ఈ సమసయులినా జనసేన 
అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ దృష్్టకి తీస్కెళతామని హామీ ఇవ్వడం జరిగింద్.
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స్యిబాబా గుడి నిరామాణానికి 
10,000 రూపాయలు విరాళమిచిచిన శివదత్

శతఘ్నా న్యుస్: పాయకరావుపేట నియోజకవర్గం, కోటవురటలె మండలం కొడవటిపూడి గ్రామంల్ 
స్యిబాబా గుడి నిరామిణానికి జనసేన పార్్ట రాష్ట కారయుదరిశి బోడపాటి శివదత్ 10,000 రూపాయలు 
విరాళంగా ఇవ్వడం జరిగింద్ . ప్రజలకు సహాయం చేయడంల్ ఎప్్పడూ ముంద్ండే వయుకితు శివదత్ 
అని కొడవటిపూడి జనసైనికుడు శ్రీన అన్నారు.

యూ1 రిజరవేడ్ జోన్ ను ఎతితివేయాలని జనసేన డిమండ్
శతఘ్నా న్యుస్: మంగళగిరి, తాడేపలిలె మండల కుంచనపలిలె, కొలనకొండ పరిధిల్ ఉననా 
(యూ1 రిజర్వడ్ జోన్) రైతులు తలపెటి్టన రిలే నిరాహార దక్ష కు మద్దతుగా జనసేన 
పార్్ట చేనేత వికాస విభాగ చైరమిన్ మరియు మంగళగిరి నియోజకవర్గ ఇంచ్ర్జీ చిలలెపలిలె 
శ్రీనివాసరావు పాల్గన్నారు. చిలలెపలిలె శ్రీనివాసరావు మాట్లెడుత్… అయాయు రామకృష్్ణరడిడె 
రాజకీయ కోణంల్ ఆల్చించకుండా ఈ స్మానయు ప్రజలకు న్యుయం చేయాలని (యూ1 
రిజర్వడ్ జోన్) ఎతితువేయాలని జనసేన పార్్ట తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఈ కారయుక్రమంల్ 
జనసేన పార్్ట చేనేత వికాస విభాగ చైరమిన్ మరియు మంగళగిరి నియోజకవర్గ ఇంచ్ర్జీ శ్రీ 
చిలలెపలిలె శ్రీనివాసరావు గారు, మరియు జనసేన పార్్ట రాష్ట ఐటి విభాగం సభుయులు చవా్వకుల 
కోటేష్ బాబు, తాడేపలిలె మండల అధయుక్షులు స్మల న్గేశ్వరావు(ఎస్.ఎన్.ఆర్), గుంటూరు 
జిల్లె సంయుకతు కారయుదరిశి బడే కోమలి, శెటి్ట రామకృష్ణ, గంజి రమేష్ మున్నా శ్రీనివాస్, 
రాజారమేష్ వేణుద్ర్గ షఫీ, నియోజకవర్గ పార్్ట న్యకులు కారయుకరతులు వీర మహిళలు 
మరియు రైతులు తద్తరులు పాల్గన్నారు.

పవన్ కళ్యుణ్ 2024లో ముఖయుమంత్రి కావాలని డోల్కల్ వినాయకుని 
దరి్శంచుకున్న ఉలుసు నాగంద్ర

శతఘ్నా న్యుస్: తణుకు నియోజకవర్గం, అతితులి 
మండలం ఉరదాళళాపాల్ం గ్రామ జనసైనికుడు ఉలుస్ న్గేంద్ర జనసేన అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ 
2024ల్ ముఖయుమంత్రి కావాలని కోరుకుంటూ డోలకొల్ విన్యకుని దరిశించుకోవడం జరిగింద్. 
ఛతీతుస్ గఢ్, దంతేవాడ, సముద్ర మట్టంకి 2994 అడుగుల ఎతుతున ఉండే ఈ విన్యకుని విగ్రహం 
11 వ శతాబ్దం న్టిద్.

ఇచిచిన మాట ప్రకారం 2వ నెల నిత్యూవసర సరుకులు 
అందజేసిన వీరమహిళ ప్రియా సౌజనయూ

శతఘ్నా న్యుస్: నిడదవోలు నియోజకవర్గం ఉండ్రాజవరం మండలం వడూలెరు 
గ్రామంల్ మేడపాటి ద్రా్గరావు కుట్ంబానికి నెలనెల నితాయువసర సరుకులు 
ఇస్తునని జనసేన పార్్ట రాష్ట కారయుదరిశి ప్రియా సౌజనయు మాట ఇచ్చిరు ఇచిచిన 
మాట ప్రకారం 2వ నెలల్ కూడా నితాయువసర సరుకులు ఇవ్వడం జరిగింద్.

పెరిగిన విద్యూత్ చార్జీలకు నిరసనగా జనసేన భార్ ర్యూలీ

శతఘ్నా న్యుస్: నిడదవోలు, పెరిగిన విద్యుత్ చ్ర్జీలకు నిరసనగా శుక్రవారం 
స్యంత్రం 7 గంటలకు నిడదవోలు నియోజకవర్గం ఉండ్రాజవరం మండలం 
ఉండ్రాజవరం గ్రామంల్ భార్ రాయులీ నిర్వహించడం జరిగింద్. ఈ కారయుక్రమంల్ 
జనసేన పార్్ట రాష్ట కారయుదరిశి ప్రియ సౌజనయు, మరియు ఉంద్రాజవరం మండల 
అధయుక్షులు వీరమళళా బాల్జీ మరియు జిల్లె కారయువర్గ సభుయులు పాల్ వీరస్్వమి, 
స్దా వెంకట్, కాకరలె న్ని, ఏ.ఎన్.ఆర్, కర్రి విన్ద్ కుమార్, మూరితు, పిప్పర 
రవి,ఇంటి వెంకట్, కాన్రు ఎంపిటిస్ సీతయయు న్యుడు, స్వరం ఎంపిటిస్ 
కాకరలె కరుణ, గరిమళళా కొండలరావు, జవా్వద్ వినయ్, మండల న్యకులు, 
ఉండ్రాజవరం జనసైనికులు పాల్గన్నారు.

నిర్హార దీక్ష చేస్తునని పిఈటి లకు జనసేన సంఘీభావం
శతఘ్నా న్యుస్: పోలవరం నియోజకవర్గం బుట్్టయగూడ్ం మండలం ఐటీడ్ఏ 
పరిధిల్ గత 17 రోజులుగా రిలే నిరాహార దక్ష చేస్తుననాట్వంటి పిఈటి లకు 
జనసేన పార్్ట తరఫున సంఘీభావం తెలపడం జరిగింద్. వారు 2016ల్ 
స్మారు 120 మంద్ని ఉదోయుగానికి ప్రభుత్వం తీస్కోవడం జరిగింద్. కానీ 
గత సంవతస్రం నండి 10 మంద్ ఉదోయుగస్తులన తొలగించడం జరిగింద్. 
కారణం అడిగితే అధికారులు ఎట్వంటి స్పందన లేద్ వారు 17 రోజుల 
నంచి దక్ష చేస్తుననా ఎవరు కూడా పటి్టంచుకోవడం లేద్ వీరిని వెంటనే 
విధ్ల్లెకి తీస్కోవాలని తీస్కోలేని ఎడల జనసేన పార్్ట తరఫున ఐటిడిఎ ని 
ముట్టడి చేస్తుమని ఉదోయుగస్తులకు మాట ఇవ్వడం జరిగింద్. ఈ కారయుక్రమంల్ 
పోలవరం నియోజకవర్గం ఇంచ్ర్జీ చిర్రిబాలరాజు పశిచిమగోదావరి జిల్లె 
సంయుకతు కారయుధరిశి పాదం న్గకృష్ణ బుట్్టయిగూడ్ం మండల అధయుక్షులు తెలలెం 
రవి ప్రస్ద్ పైదా పోతురాజు సరియం ముతాయులరావు తెలలెం ప్ననాయయు, కుంజా 
వెంకననాబాబు, ఇరపా ద్రా్గప్రస్ద్  పూనెం రాజాపద్లం స్యి, న్యకులు, 
కారయుకరతులు ఈ కారయుక్రమంల్ పాల్గనడం జరిగింద్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మంచి నీటి సౌకరయుం తక్షణమే కలిపూంచాలి: పాడేరు 
జనసేన డిమండ్

శతఘ్నా న్యుస్: పాడేరు మేజర్ పంచ్యతీ కొతతు పాడేరు గ్రామంల్ కనీస మంచి 
నీరు సద్పాయం లేక గ్రామస్తులు తీవ్ర ఇబ్ంద్లుగురి అవు్వతున్నారు. ముంద్ 
ఉననా టీడ్పీ గవరనామంట్ హయాంల్ అధికారులకు వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింద్. 
అల్గే వైసీపీ గవరనామంట్ అధికారంల్కి వచిచిన తరా్వత గ్రామస్తులు వినతి పత్రం 
ఇవ్వడం జరిగింద్. అయిన్ గ్రామస్తులకు న్యుయం జరగలేద్. అంద్చే గ్రామస్తులు 
పాడేరు జనసేన పార్్టని ఆశ్రయించ్రు. జనసేన పార్్ట న్యకులు, వీరమహిళలు 
గ్రామానినా సందరిశించి బాధితులకు అండగా ఉంట్ం అని భరోస్ ఇచిచి, అధికార 
పార్్ట న్యకులు ఓట్లె అడిగేటప్్పడు అవసరం అయిన పేద ప్రజలు.. అదే వారికి 
సమసయు వచిచినప్్పడు ఎంద్కని స్పంద్ంచడం లేద్ అని జనసేన పార్్ట దా్వరా మేము 
ప్రశినాస్తున్నాం. ఎన్నా స్రులె వాళళా యొకకొ సమసయు వివరించడం జరిగింద్. అల్గే పాడేరు 
మేజర్ పంచ్యతీ ల్ చ్ల్ చోటలె మంచి నీటి సమసయులు చ్ల్నే ఉన్నాయి. మేము 
ప్రభుతా్వనినా ఒకటే కోరుకుంట్న్నాం. మీరు నవరతానాలు అని పేరుతో ప్రజలినా మోసం 
చేస్ంద్ చ్లు. మధయుతరగతి కుట్ంబం, పేదకుట్ంబాల మీద మీరు మోపిన కరంట్ 
బిలులెలు పెంచడం దా్వరా.. ప్రజలు తీవ్ర అగ్రహాం వయుకతుం చేస్తున్నారు. కొతతు పాడేరు 
గ్రామంల్ మంచి నీటి సద్పాయం కలి్పంచడం ల్ ప్రభుత్వం విఫలమైంద్. ప్రభుత్వ 
తీరు మారుచికోక పోతే ఎండాకాలంల్ ప్రజలు తీవ్రఇబ్ంద్లకు గురికాక తప్పద్ 
అంద్కని జనసేన పార్్ట న్యకుల ఆధ్వరయుంల్ ఛల్ ఐ.టీ.డ్.ఏ కారాయులయానికి కాళీ 
బిందేలతో వెళ్లె.. నిరసన కారయుక్రమం చేస్, జిల్లె కల్క్టర్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం 
జరిగింద్. అల్గే రానననా రోజుల్లె బాధితులకు అండగా ఉంట్మని గ్రామస్తులకి 
జనసేన పార్్టని పార్్ట దా్వరా భరోస్ ఇవ్వడం జరిగింద్. ఈ కారయుక్రమంల్ జనసేన 
పార్్ట పాడేరు మండల అధయుక్షులు నందోలి. మురళ్ కృష్ణ, జనసేన పార్్ట వీరమహిళ 
అధికార ప్రతినిధి బొనకుల. ద్వయులత, అరకు పారలెమంట్ ఎకిస్కూయుటివ్ కమిటీ మంబెర్ 
కొర్ర. కమల్ హాసన్, కాకిన్డరూరల్ క్రియాశీలక సభుయుడు. సీహెచ్. అనిల్ కుమార్, 
రాజు, పవన్, మణికంఠ, శంకర్, బాలకృష్ణ, జనసేన పార్్ట వారుడె న్యకురాలు పి. 
చిననాతలిలె, గ్రామస్తులు సంపవతి, సన్యుసమమి, సరస్వతి, పి.లక్ష్మీ, కె. వర, పి. ప్రిని, కె. 
పదమి, పి. విజయకుమారి, డి. మంగ తద్తరులు పాల్గన్నారు.

కొతతిపేట నియోజకవర్గంలో 
జోరుమీద్న్న జనసేన!

శతఘ్నా న్యుస్: కోనసీమ జిల్లె, కొతతుపేట 
నియోజకవర్గం జనసేన పార్్ట ప్రముఖ 
న్యకులు, నియోజకవర్గ ఇన్చిర్జీ 
బండారు శ్రీనివాస్ న్యకత్వంల్ ఈరోజు 
భార్ చేరికలు పలు గ్రామాలల్నీ వారు 
వాడపాల్ం జనసేన పార్్ట నియోజకవర్గ 
ఇన్చిరిజీ బండారు శ్రీనివాస్ ఇంట వారి 

సమక్షంల్ జనసేన పార్్టల్కి చేరారు. ఈ కారయుక్రమంల్ మహాదశ బాబులు 
న్యకత్వం ల్న్, రావులపాల్ం మండలం బొకకొ ఆద్న్రాయణ రావు జిల్లె 
కారయుదరిశి న్యకత్వంల్ అదేవిధంగా దేవరపలిలె గ్రామానికి చెంద్న పలువురు బీసీ 
శెటి్ట బలిజ సదరులు బొకకొ ఆద్న్రాయణ జిల్లె జనసేన పార్్ట కారయుదరిశి వారి 
ఆధ్వరయుంల్ పలువురు ఈరోజు బండారు శ్రీనివాస్ వారి సమక్షంల్ జనసేన పార్్టల్ 
చేరారు. ఈ భార్ చేరికలతో ఎంతో బల్పేతమైన జనసేన పార్్ట అని పలువురు, పలు 
గ్రామాల ప్రజలు అప్్పడే కొతతు పేట నియోజకవర్గంల్, ఎనినాకల సందడి మొదలైందా 
అనే విధంగా ప్రజలు అనకుంట్న్నారని, జనసేన పార్్ట ద్న, ద్న అభివృద్ధి చెంద్త్, 
కొతతుపేట నియోజక వర్గం ల్ మొదటి స్థినం ల్కి ఎగబాకిందనీ, ఇప్పటిక స్మారు 
80 వేల మంద్ వరకు జనసేన్ని న్యకతా్వనినా గెలిపించడానికి ఓటరులె ఉంట్రని 
అంచన్తో ప్రతి ఒకకొరిల్న్ ఒక చైతనయుం ఒక విపలెవం వచిచిందని, ప్రజలు మారు్ప 
కోరుకుంట్న్నారని అనడానికి ఈ భార్ చేరికలు కారణమని, జనసేన్ని అందరూ 
వాడని, జనసేన్ని కోసం అందరూ, అనినా వరా్గలు ఏకం అయ్యు విధంగా, ప్రతి 
ఒకకొరిల్న్, కులమతాలకు అతీతంగా చైతనయుం ఉప్పంగుతోందని, ఇప్పటిక 
పలువురు చేరికతో ఈ సతయుం రుజువుఅవుతుందని తెలియజేశారు. శుక్రవారం 
మహాదశ బాబులు న్యకత్వంల్ కొతతుపేట గ్రామంల్ లంక ప్రస్ద్, చోడపనీడి 
శ్రీన, శ్రీకాకుళప్ చిననా, పోలిశెటి్ట ప్రీతి సౌమయుశ్రీ, బండారు ప్ల్లెరావు, వాసంశెటి్ట 
న్గేశ్వరరావు, కుడుపూడి రామకృష్ణ, గోదస్ సతితుబాబు, బండారు రామకృష్ణ, బండారు 
అరుజీనరావు, బండారు రవి, బండారు హరి వీరు బండారు శ్రీనివాస్ సమక్షంల్ 
కొతతుపేట గ్రామం నంచి జనసేనల్ చేరడం జరిగింద్. అదే విధంగా రావులపాల్ం 
మండలం దేవరపలిలె పంచ్యితీ పరిధిల్ బొకకొ ఆద్న్రాయణ రావు నేతృత్వంల్ 
వీరి న్యకత్వంల్, కాకర శ్రీనివాస్ రావు, చిటూ్టరి రాంబాబు జనసేన పార్్టల్కి 
చేరిన్రు. వీరి చేరికకు బండారు శ్రీనివాస్, పలువురు జనసైనికులు కారయుకరతులు 
అభినందనలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

జనసేన పార్టీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఆధవేరయుంలో 
చలివేంద్రం

శతఘ్నా న్యుస్: జనసేన పార్్ట గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ల్ చరలెపలిలె డివిజన్ అధయుక్షులు శివ 
కార్తుక్ ఆధ్వరయుంల్.. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జనసేన అధయుక్షులు రాధారం రాజలింగం 
చలివేంద్రంన ప్రంభించ్రు, ఈ కారయుక్రమంల్ తెలంగాణ రాష్ట వీరమహిళ్ వైస్ 
చైరమిన్ శ్రీమతి రతనా పిలలె, శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి, గ్రేటర్ కమిటీ ఉపాధయుక్షులు వెంకట్చ్రి, 
న్గరాజ్, వంశీ, అచిచిబాబు, వై శివ, రమేష్, మనీ, అజయ్, రమేష్, స్యిబాబా, నరేష్, 
న్యుడు, ఇబ్రహం లు మరియు జనసేన శ్రేణులు పాల్గన్నారు.

రైతులకు అండగా నిలిచిన పవన్ కళ్యూణ్ చిత్ర పటానికి పాడేరు 
జనసేన పాలాభిషేకం

శతఘ్నా న్యుస్: పాడేరు, ఇటివలే 
రాష్టంల్ ఆతమిహతయులకు పాల్పడిన 
కౌలు రైతుల కుట్ంబాలకు అండగా 
నిలచి వాళలెకు అండగా నిలబడి ఆయన 
కష్టజీతం అయినట్వంటి 5 కోటలె 
రుపాయలు జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యుణ్ గారు ఇవ్వడం జరిగింద్ 

అధికారంల్ ఉననా వైసీపీ ప్రభుత్వం చేయవలస్న పనిపవన్ కళ్యుణ్ చేయడం గరి్వంచదగ్గ 
విషయం అంద్కనే ఆయన రైతులకు అండగా నిలబడిన పవన్ కళ్యుణ్ కి పాల్భిషేకం 
చేయడం జరిగింద్. అల్గే ప్రభుతా్వనినా మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఆతమిహతయులకి 
గురి అయియున రైతులకు తక్షణమే నిధ్లు కట్యించి అననాం పెటే్ట రైతులకు న్యుయం 
చేయాలని జనసేన పార్్ట దా్వరా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం అల్గే రానననా రోజులల్ 
రైతులకు న్యుయం జరగలేని మరుక్షణం జనసేన పార్్ట అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ 
ఆదేశాల మేరకు నిరసన కారయుక్రమం బలంగా ముంద్కు తీస్కొనివెళ్తుమని మర్కస్రి 
తెలియజేస్తున్నామని అల్గే పవన్ కళ్యుణ్ ఆదేశాల మేరకు ప్రతి కారయుక్రమంల్ ప్రతి 
జనసైనికుడు వీరమహిళలు పవన్ కళ్యుణ్ కి అండగా ఉంట్మని తెలియజేస్తున్నామని 
అన్నారు. ఈ కారయుక్రమంల్ పాడేరు జనసేన పార్్ట మండల అధయుక్షులు నందోలి 
మురళీకృష్ణ, అరకు పారలెమంట్ ఎకస్స్కూయుటివ్ కమిటీ మంబెర్ కొర్ర కమల్ హసన్, 
పాడేరు అధికార ప్రతినిధి బొనకుల ద్వయులత, కాకిన్డ రూరల్ క్రియాశీలక సభుయుడు 
సీ హెచ్ అనిల్ కుమార్, మణికంఠ, పవన్, సతితుబాబు, రాజు, బాలకృష్ణ, శంకర్, 
తద్తరులు పాల్గని కారయుక్రమం విజయవంతం చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసైనికునికి మనోధైరాయుని్నచిచిన కొఠారు ఆదిశేషు

శతఘ్నా న్యుస్: దంద్లూరు 
నియోజకవర్గం, అమమిపాల్ం గ్రామ 
జనసైనికులు మాతంగి ద్నేష్ 
కుమారతు హృద్రోగ సమసయుతో చికితస్ 
పంద్తుండగా, చిన్నారికి మరుగైన 
చికితస్ కొరకు 10,000 రూపాయల 
ఆరిధిక సహాయం దంద్లూరు 
నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు 
కొఠారు ఆద్శేషు అంద్ంచడం 
జరిగింద్.

ప్రమదంలో గాయపడిన జనసైనికునికి రాందాస్ 
చౌదరి 10 వేల రూపాయల ఆరిథాక సహాయం

శతఘ్నా న్యుస్: మదనపల్లె, జనసేన పార్్ట తరుప్న చిత్తుర్ ల్ నిర్వహించిన మగా హెల్తు కాయుంప్ 
ల్ పాల్గని మదనపల్లెకి తిరిగి వస్తుననా జనసైనికులకు కొనినా రోజుల కిందట ఆకిస్డ్ంట్ జరిగిన 
విషయం అందరికి తెలిస్నదే. ఆ ప్రమాదంల్ గాయపడిన జన్ర్దన్ కి జనసేన రాయలసీమ కో 
కనీ్వనర్ రాందాస్ చౌదరి 10 వేలరూపాయల ఆరిథిక సహాయానినా అంద్ంచ్రు. అల్గే ఆయన 
యోగ క్షేమలు తెలుస్కొని.. త్వరగా కొలుకోవాలి ఆకాంక్ంచ్రు. ఈ కారయుక్రమంల్ జనసేన 
చిత్తుర్ జిల్లె ప్రధాన కారయుదరిశి జంగాల శివరాం మరియు మదనపల్లె రూరల్ జనసేన మండల 
అధయుక్షులు రోన్రు బాబు పాల్గన్నారు.

నిరుపేద విదాయురిధినీవిదాయురుధిలకు ఆరిధిక స్యమందించిన 
ఆర్.కె పండేషన్ మరియు కాపు వాయుపార సమఖయు

శతఘ్నా న్యుస్:  మచిలీపటనాం, ఆరిథికసతుమత లేని నిరుపేదలైన విదాయురిథినీ విదాయురుధిలకు 
విదయు నిమితతుం ఆర్.కె పండేషన్ మరియు కాప్ వాయుపార సమాఖయు(కె.వి.ఎస్) చ్రిటబుల్ 
ట్రస్్ట దా్వరా సంయుకతుంగా ఆర్.కె జూనియర్ కాలేజీల్ చద్వుతుననా పేద విదాయురిథినీ 
విదాయురుధిలయిన అకికొశెటి్ట మహిమ జోయుతి, అకికొశెటి్ట మహిమరాజు తలిలె గృహలక్ష్మి కి 
44,000 వేల రూపాయల చెకుకొన అందజేస్న ఆర్.కె గ్రూప్ సంసథిల అధినేత బండి 
రామకృష్ణ. ఈ కారయుక్రమంల్ ఆర్.కె గ్రూప్ మరియు ఆర్.కె పండేషన్ అధినేత బండి 
రామకృష్ణ, కె.వి.ఎస్ (కాప్ వాయుపార సమాఖయు) సభుయులు మరియు ఆర్.కె కాలేజ్ 
యాజమానయుం తద్తరులు పాల్గన్నారు.

నూజివీడు జనసేన ఆధవేరయుంలో అకీరా నందన్ పుటిటీనరోజు వేడుకలు

శతఘ్నా న్యుస్:  న్జివీడు నియోజకవర్గ ముస్న్రు మండలం అకికొరడిడె గూడ్ం గ్రామంల్ 
మగా ఫ్యున్స్ ఆధ్వరయుంల్ స్టయిలిష్ స్్టర్ అలులె అరుజీన్, అకీరా నందన్ ప్టి్టనరోజు సందరభాంగా 
అతిథిగా న్జివీడు నియోజకవర్గ జనసేన పార్్ట న్యకులు పాశం న్గబాబు కక్ కట్ చేస్ 
శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కారయుక్రమంల్ అలులె అరుజీన్ ఫ్యున్స్ అసస్య్షన్ సభుయులు గోపాల 
కృష్ణ, స్రయు, శేషు, స్ధా, రమేష్, నరస్ంహ, మగా ఫ్యున్స్ పాల్గన్నారు.
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చిరంజీవి యువత ఆధవేరయుంలో “అలు్ల అరుజున్ పుటిటీనరోజు” 
మరియు మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ సినిమ “గని” విడుదల వేడుకలు
శతఘ్నా న్యుస్: విజయనగరం, ప్రముఖ యువ నట్లు, స్్టలిష్ స్్టర్ అలులె అరుజీన్ 
ప్టి్టనరోజు మరియు మగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ నటించిన ప్రతిష్టతామికంగా నిరిమించిన గని 
స్నిమా విడుదల సందర్ంగా శుక్రవారం ఉదయం లీల్మహల్ థియ్టర్ ల్ ఘనంగా 
విజయనగరం జిల్లె చిరంజీవి యువత ఆధ్వరయుంల్ విజయనగరం జిల్లె చిరంజీవి 
యువత అధయుక్షులు, జనసేన పార్్ట సీనియర్ న్యకులు తాయుడ రామకృష్్ణరావు(బాలు) 
నిర్వహించ్రు. ముంద్గా లీల్మహల్ థియ్టర్ మేనేజర్ సతయున్రాయణ చేతులు 
మీద్గా కక్ న కట్ చేస్ వేడుకలు ప్రంభించ్రు. తరువాత థియ్టర్ స్బ్ంద్కి 
మిఠాయిలు పంచిపెట్్టరు. అనంతరం మేనేజర్ సతయున్రాయణన జిల్లె చిరంజీవి 
యువత సతకొరించ్రు. ఈ సందర్ంగా జిల్లె చిరంజీవి యువత అధయుక్షులు తాయుడ 
రామకృష్్ణరావు(బాలు) మాట్లెడుత్… మా అందరికి ఆదరశిమైన మా ఆరాధయుదైవాలు 
చిరంజీవి, న్గేంద్రబాబు, పవన్ కళ్యుణ్ న ఆదరశింగా తీస్కొని సేవల్లె ముంద్కెళ్తుమని, 
వారి ఆశయాలన ప్రజల్లెకి తీస్కెళళాటమే లక్షష్ంగా పనిచేస్తుమని అన్నారు. అనంతరం 
ఈ సందర్ంగా ఈ మధయునే కృష్్ణ థియ్టర్ మేనేజర్ మామిడి పరుశరామ్ కు 
శివాలయమ్ వీధిల్ ఉననా శివాలయం ఆలయ కమిటీ సభుయునిగా అయినంద్కు జిల్లె 
చిరంజీవి యువత ఆధ్వరయుంల్ కృష్్ణ థియ్టర్ ల్ సతకొరించ్రు. ఈ కారయుక్రమంల్ 
జిల్లె చిరంజీవి యువత, జనసేన ముఖయు న్యకులు మరియు అలులె అరుజీన్ అభిమాన 
సంఘం అధయుక్షులు కొయాయున లక్షష్మణ్ యాదవ్,జనసేన యువన్యకులు ల్పింటి 
కళ్యుణ్, చెలూలెరి ముతాయుల న్యుడు, జిల్లె చిరంజీవి యువత గౌరవ సలహాదారులు 
స్రికి మురళ్ మోహన్, సభుయులు స్యి, అప్పననా, లంకాపటనాం కుమార్, స్రిబాబు, 
ఉదయ్, పైడిరాజు, జి. స్రేష్, రవి, కులదప్, కొమామిజీ స్యిప్రకాష్, అరవింద్, పిలిలె 
సతీష్, బెలగాన చంద్, చందక రాజారావు, అలబోయిన శివ, మదన్, ప్రస్ద్ తద్తరులు 
పాల్గన్నారు.

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

