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రాష్ట్రాన్ని అంధకారంలోకి నెట్టి 
వైసీపీ నాయకులు సంబరాలు చేసుకుంటునానిరు

• విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచి, కోతలు విధిస్తున్నారు

• ప్రజల ఇళ్లలో ఒక ఫ్యును, బలుబు వెలగని ద్స్థితి

• ప్రభుత్వ వైఫల్యులను గడప గడపకు తీస్కువెళతుెం

• ఆత్మహతయు చేస్కుననా కౌలు రైతులకు జనసేన భరోసా

• రూ. 5 కోట్ల విరాళెం ప్రకటెంచిన శ్రీ పవన్ కళయుణ్

• ఈ నెల 12 నుెంచి బాధిత కుటెంబాలకు రూ. లక్ష పరిహారెం

• తిరుపతి విమాన్శ్రయెంలో మీడియాతో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దెండ్ల మనోహర్

వైసీపీ ప్రభుత్వెం రాష్ట్ర ప్రజల్నా అెంధకారెంలోకి నెట్టేస్ వారు మాత్ెం సెంబరాలు 

చేస్కుెంటన్నారని జనసేన పార్టే రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దెండ్ల 

మనోహర్ గారు విమరి్శెంచారు. కొతతు మెంత్రి వర్ెం, అెందర్నా నూతనెంగా ఎెంపిక 

చేస్తున్నాెం, అద్భుత పాలన అెందెంచడానికి మారుపులు చేస్తున్నామని ఆ పార్టే న్యకులు 

చెపపుడెం ఆశ్చరయుెం కల్గిసతుెందన్నారు. రాష్ట్ర ప్రజలు ఇళ్లలో ఒక ఫ్యును, బలుబు కూడా 

వెల్గిెంచుకోలేని ద్స్థితి తీస్కువచా్చరని ద్యయుబట్టేరు. ఈ ప్రభుత్వ వైఫల్యులను గడప 

గడపకు తీస్కువెళ్్ల ఎెండగడతామని తెల్పారు. కడప జిల్్ల, రైలే్వ కోడూరు నియోజకవర్ కెంద్ెంలో నూతనెంగా ఏరాపుట చేస్న జనసేన పార్టే కారాయులయెం ప్రారెంభోత్సవెం కోసెం 

తిరుపతి విమాన్శ్రయానికి చేరుకుననా ఆయనకు పార్టే చిత్తురు జిల్్ల అధయుక్షులు డాకటేర్ పస్పులేట హరిప్రసాద్, తిరుపతి అసెంబ్్ల ఇెంచారిజీ శ్రీ కిరణ్ రాయల్, ఇతర న్యకులు, శ్రేణులు 

ఘన సా్వగతెం పల్కాయి. అనెంతరెం శ్రీ న్దెండ్ల మనోహర్ గారు మీడియాతో మాట్్లడుత్.. “విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచి కోతలు విధిస్తు రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇబబుెంద కర పరిస్థితులు సృషటేెంచారు. 

రాయలసీమ నుెంచి యువత ఉపాధి కోసెం ఇతర రాష్ట్రాలకు వలసలు పోతున్నారు. కౌలు రైతులు ఆత్మహతయులకు పాలపుడుతుననా పరిస్థితి. శ్రీ జగన్ రెడిడి ముఖయుమెంత్రి అయినపపుట నుెంచి 

రాష్ట్ర వాయుపతుెంగా 3 వేల మెందకిపైగా రైతులు ఆత్మహతయు చేస్కున్నారు. అల్ెంట పరిస్థితులో్ల జనసేన పార్టే అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ కళయుణ్ గారు నిెండు మనస్తో మేమున్నామెంటూ భరోసా 

నిెంపడానికి, రైతు కుటెంబాలకు ధైరయుెం చెపపుడెం కోసెం రూ 5 కోట్ల విరాళెం ప్రకటెంచారు. ఆత్మహతయు చేస్కుననా కౌలు రైతుల్నా ప్రభుత్వెం ఆద్కోవడెం లేద్. ఈ పరిస్థితులో్ల జనసేన 

పార్టే వారికి అెండగా నిలబడుతుెంద. ఆత్మహతయు చేస్కుననా ప్రతి కౌలు రైతు ఇెంటకీ వెళ్్ల రూ. లక్ష అెందెంచి భరోసా ఇచే్చ ఈ కారయుక్రమానినా ఈ నెల 12వ తేదీన అనెంతపురెం జిల్్లలో 

ప్రారెంభిస్తున్నాెం. ఈ రోజు రైలే్వ కోడూరులో పార్టే నూతన కారాయులయానినా ప్రారెంభిెంచబోతున్నాెం. 

కడప జిల్్లలో జనసేన జెండా ఎగురవేసే విధెంగా, మా న్యకులో్ల ఉతా్సహెం నిెంపే విధెంగా పని 

చేసాతుెం” అన్నారు. అెంతకు ముెంద్ రేణిగుెంట విమాన్శ్రయెంలో పార్టే న్యకులు, కారయుకరతులు శ్రీ 

మనోహర్ గారికి ఘన సా్వగతెం పల్కారు. రాయలసీమ న్యకులు శ్రీ రాెందాస్ చౌదరి, తిరుపతి 

నగర అధయుక్షులు శ్రీ రాజారెడిడి, పార్టే రాష్ట్ర 

కారయుదరు్శలు శ్రీ సయయుద్ ముకరెం చాెంద్, 

శ్రీమతి ఆకపాట స్భాషణి, శ్రీమతి ఆరణి 

కవిత, పార్టే న్యకులు డాకటేర్ బోన్స్ వెెంకట 

స్బబుయయు, శ్రీ యుగెంధర్ పొననా, శ్రీమతి వినుత 

కోట, శ్రీ దాశరధి, శ్రీ దయారాెం సా్వగతెం 

పల్కిన వారిలో ఉన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ముఖ్యమంత్రి సహనం కోలోపోయి మాట్లాడుతునానిరు
• ముఖయుమెంత్రి భాష విని ప్రజలు విస్తుపోతున్నారు

• ప్రజల్నా మభయుపట్టే ప్రసెంగాలు చేస్తు... రాష్ట్రానినా అెంధకారెంలోకి నెట్టేస్తున్నారు

• రాష్ట్రెంలో ఎననాడూ లేని విధెంగా సమసయులు వస్తున్నాయి

• గ్రామాలో్ల ప్రజలు విద్యుత్ కోతలతో అల్్లడుతున్నారు

• శ్రీ పవన్ కళయుణ్ లక్షష్ెంగా స్నిమా పరిశ్రమ మొతాతునినా ఇబబుెంద పట్టేరు

• కౌలు రైతుల కష్టటేలకు చల్ెంచి శ్రీ పవన్ కళయుణ్ రూ.5 కోట్ల ఇచా్చరు

• శ్రీ పవన్ కళయుణ్ సమసయుల మీద మాట్్లడితే మెంత్రులతో తిటటేెంచారు

• ఇపుపుడు ఆ తిటటేన వారి పరిస్థితి ఏమయియుెంద?

• జనసేన పార్టే సమసయుల పరిష్టకారెం కోసెం మాత్మే మాట్్లడుతుెంద

• షణు్మఖ వ్యుహెంతో ప్రజలో్లకి వెళ్దెం

• రైలే్వ కోడూరు బహిరెంగ సభలో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దెండ్ల మనోహర్

రాష్ట్రెం అెంధకారెంలో ఉెంట్ రాష్ట్ర ప్రజల సమసయుల గురిెంచి మాట్్లడాల్్సన ముఖయుమెంత్రి సభలు పటటే 

రాజకీయాలు మాట్్లడుతున్నారని జనసేన పార్టే రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దెండ్ల మనోహర్ 

గారు విమరి్శెంచారు. రాష్ట్ర ప్రజల్నా మభయుపట్టే ప్రసెంగాలు చేస్తు సహనెం కోలోపుయి మాట్్లడుతున్నారు. 

రాష్ట్రెంలో ఎపుపుడూ లేని విధెంగా రోజుకో సమసయు వస్తుెందని.. అన్నా సమసయులకు సృషటేకరతు ముఖయుమెంత్రేనని 

అన్నారు. జనసేన పార్టే సమసయుల పరిష్టకారెం కోసెం మాట్్లడుతుెంద.. పోరాటెం చేస్తుెంద తపపు సమసయులు 

సృషటేెంచదని తెల్పారు. ఆదవారెం సాయెంత్ెం కడప జిల్్ల, రైలే్వ కోడూరులో జరిగిన బహిరెంగ సభలో 

పాల్్న్నారు. నియోజకవర్ెం నుెంచి అతయుధిక క్రియాశీలక సభయుతా్వలు నమోద్ చేస్న వాలెంటీర్లను ఈ 

సెందరభుెంగా సతకారిెంచారు. జనసేన పార్టే మహిళ ఉపాధి మేళ కారయుక్రమెంలో శిక్షణ పొెందన మహిళలకు 

కుటటే మిషను్ల అెందచేశారు. అనెంతరెం సభను ఉద్్దశిెంచి శ్రీ న్దెండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుత్ “శ్రీ 

జగన్ రెడిడి పాలనలో అనినా వరా్ల ప్రజలు ఇబబుెంద్లు పడుతున్నారు. గ్రామాలో్ల విద్యుత్ కోతలతో ప్రజలు 

అల్్లడుతున్నారు. 10 గెంటల నుెంచి 12 గెంటలు కోతలు పట్టేస్తున్నారు. రాష్ట్రెంలో ఎననాడూ లేని విధెంగా 

సమసయులు వస్తున్నాయి. స్నిమా టక్కాట్ల విషయెంలో శ్రీ పవన్ కళయుణ్ గారిని ఇబబుెందపటటేడెం కోసెం ఏడాద పాట మొతతుెం స్న్ పరిశ్రమను క్షోభ పట్టేరు. శ్రీ పవన్ కళయుణ్ గారు అద్ 

స్నిమాలు తీయడెం దా్వరా వచి్చన డబ్బును ఏెం చేస్తున్నారు.. జగన్ రెడిడి గారిల్ కుటెంబ సభుయుల కోసెం దాచుకుెంటన్నారా? దాచుకుని స్మెంట ఫ్యుకటేర్లు పటటేకుెంటన్నారా? కౌలు 

రైతుల ఆత్మహతయులు చేస్కుెంటననా విషయెం విని చల్ెంచిపోయి చనిపోయిన వారి వివరాలు తెపిపుెంచుకుని తన సెంత నిధులతో వారిని ఆద్కుెంటన్నారు.

* కౌలు రైతుల ఆత్మహతయులు తొకికాపట్టేరు

ఎలు్లెండి అనెంతపురెం జిల్్లలో కౌలు రైతుల కుటెంబాలకు అెండగా నిల్చే కారయుక్రమానినా ప్రారెంభిస్తున్నారు. మొదట రోజునే 30 నుెంచి 40 

కుటెంబాలకు రూ. లక్ష చొపుపున ఇవ్వబోతున్నారు. కౌలు రైతుల్నా ఆద్కునేెంద్కు శ్రీ పవన్ కళయుణ్ గారు రాష్ట్రెం మొతతుెం పరయుటసాతురు. చివరికి 

ఈ ప్రభుత్వ విధాన్లతో కౌలు రైతులు ఆత్మహతయులకు పాలపుడితే వాటని కూడా ప్రజలకు తెల్యకుెండా శ్రీ జగన్ రెడిడి ప్రభుత్వెం తొకికాపటటేెంద. 

పకకాన ఉననా అనెంతపురెం జిల్్లలో 170 మెంద కౌలు రైతులు ఆత్మహతయు చేస్కున్నారు. కరూనాలు జిల్్లలో 373 మెంద చనిపోయారు. 

అననాపూర్ణగా చెపుపుకునే ఉభయ గోదావరి జిల్్లలో్ల 87 మెంద కౌలు రైతులు ఆత్మహతయులకు పాలపుడడెం రాష్ట్రెంలో ద్స్థితికి అద్దెం పడుతోెంద. 

శ్రీ జగన్ రెడిడి ముఖయుమెంత్రి అయిన దగ్ర నుెంచి 3 వేల మెంద ఆత్మహతయులు చేస్కున్నారు. ఆ సమాచారానినా తొకికాపట్టేరు. ప్రజలకు 

అెంద్బాటలో లేకుెండా చేశారు. రేపట రోజున శ్రీ పవన్ కళయుణ్ గారు వస్తున్నారని హడావిడిగా వాలెంటీర్లను ఇళ్లకు పెంపి ప్రభుత్వెం నుెంచి 

డబ్బు ఇసాతుమని మభయుపట్టే ప్రయతనాెం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వెం సాయెం చేసాతుమెంట్ సెంతోషెం. ఇచి్చన హామీ మేరకు ప్రభుత్వెం సపుెందెంచి 

రూ. 7 లక్షలు ఇసేతు మనెం అదనెంగా మరో రూ. లక్ష ఇచి్చ ఆ కుటెంబాలకు అెండగా నిలుదా్దమని శ్రీ పవన్ కళయుణ్ గారు చెపాపురు. మనెం 

చేయవలస్ెంద ఒకట్ పార్టే ప్రజల కోసెం చేస్తుననా కారయుక్రమాలను ప్రజలో్లకి తీస్కువెళ్లెండి.

* ఏడుసారు్ల విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచారు

ఇద్ రైలే్వ కోడూరులో మా పార్టే వయుకితు చీని తోటలు ధ్వెంసెం చేశారు. అపుపుడు శ్రీ పవన్ కళయుణ్ గారు వచి్చ వారికి అెండగా నిల్చారు. మీరు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఎల్ెంట మసేజ్ 

ఇవా్వలనుకుెంటన్నారు. ముఖయుమెంత్రి భాష చూసేతు ఆశ్చరయుెం వేస్తుెంద. ఆయన ఎెంద్కు అెంత సహనెం కోలోపుయి మాట్్లడుతున్నారు? అధికారెంలోకి వచి్చన తరా్వత ఏడుసారు్ల 

విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచారు. ఆయనే చెపాపుడు ఒక ఫ్యును, బలుబు ఉెంట్ 70 యూనిట్ల బిలు్ల వస్తుెందని. ఇపుపుడు 

చూసేతు 30 యూనిట్లకు శా్లబ్ తెచా్చరు. మూడేళ్ల పాలనలో శ్రీ జగన్ రెడిడి రూ.48 వేల కోట్ల ప్రజల నుెంచి అదనెంగా 

వస్లు చేశారు. ఇపుపుడు కరెెంట కోతలు పడుతుెంట్ చిననా చిననా వాయుపారస్థిలు, పరిశ్రమలు ఏమైపోతాయి. పవర్ 

హాల్డే డిక్లర్ చేసేతు చిననా చిననా వాయుపారస్తులు ఏెం చేసాతురు. ఉపాధి కోసెం ఎెంత మెంద ఈ ప్రాెంతెం నుెంచి గల్ఫ్ 

ద్శాలకు వెళ్లరు. ఎెంత మెంద పకకా రాష్ట్రాలకు వెళ్్ల కూల్ పనులు చేస్కుెంటన్నారు. మీ సెంత జిల్్లలో వలసలు 

మీకు కనబడడెం లేదా? సెంక్షేమెం సెంక్షేమెం అెంటూ ఇెంకా ఏ విధెంగా మాట్్లడుతున్నారు. మీరు గుెండెల మీద 

చెయ్యుస్కుని చెపపుెండి ఎెంత మెందకి ఫెంచను్ల ఇచా్చరు.ముఖయుమెంత్రి శ్రీ జగన్ రెడిడి గారు సెంత జిల్్ల కడపనే 

పటటేెంచుకోవడెం లేద్.
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* ఇస్క మాఫయా కోసెం జన్నినా ముెంచారు

అననామయయు ప్రాజకుటేకు వరదలు ఎెంద్కు వచా్చయి. మీ ఇస్క మాఫయా కోసెం ప్రాజకుటే భద్త గాల్కి వదలేస్ కొటటేకుపోయ్ల్ చేశారు. మా న్యకులు ప్రాజకుటే గురిెంచి సెంవత్సరాల 

తరబడి మాట్్లడుతున్నారు. మీ నిర్లక్షయునికి నెందలూరు, ఎగువ మెందపల్్ల, దగువ మెందపల్్ల గ్రామాలు ఏమయాయుయి. వరదలు వచి్చ ప్రజలు అెంత కషటేెంలో ఉననాపుపుడు కూడా అధికార 

యెంత్ెంగెం కూడా చేరక ముెంద్ మన జనసైనికులు అకకాడికి వెళ్లరు. ముఖయుమెంత్రి వారెం పద రోజుల తరా్వత వచి్చ ప్రజల్నా 20 మీటర్ల దూరెంలో ఉెంచి ఒకోకా కుటెంబానికి 

5 సెంట్ల భూమి,రూ. 5 లక్షల పరిహారెం ఇసాతుమన్నారు. ఇపుపుడు రూ. లక్షననార మాత్మే ఇసాతుమెంటన్నారు. ప్రజలని ఆ విధెంగా మోసెం చేస్తున్నారు. నెందలూరు మెండలెంలో 40 

మెంద ప్రాణాలు కోలోపుతే వారి కుటెంబ సభుయులకు ఉద్యుగెం ఇసాతుమన్నారు. ఆ ఉద్యుగాలు ఏమైపోయాయో తెల్యద్. శ్రీ జగన్ రెడిడి కడప జిల్్లను పటటేెంచుకోవడెం లేద్. కవలెం 

పుల్వెెంద్లక పరిమితెం అయాయురు. ఈ రోజు జిల్్లను కూడా విభజిెంచారు. రాజెంపేట గురిెంచి పోరాటెం చేస్తున్నారెంట్ ప్రజలు ఆలోచిెంచే చేస్తున్నారు. రాజెంపేట జిల్్ల కెంద్ెంగా 

ఉెంట్ ఆ ప్రాెంతానికి దగ్రగా ఉెంటెంద. ఇపుపుడు రాయచోటలో ఏరాపుట చేశారు. ఈ ప్రాెంతెంలో ఏెం అభివృదధి జరిగిెంద. జిల్్ల కెంద్రానికి వెళ్లడానికి ఏ విధెంగా సౌకరాయులు ఉన్నాయి. 

మాట్్లడితే అభివృదధి వికెంద్రీకరణ అని వాలెంటీరు్ల, సచివాలయాలు, ఇపుపుడు జిల్్ల కెంద్రాలు ఏరాపుట చేశారు. జిల్్లలు మారుస్తుననా విషయెం ముెంద్ తెలుస్కుని రూ. 600 కోట్ల 

ముెంద్ పుల్వెెంద్ల తీస్కువెళ్్ల పటటేకున్నారు. కడప జిల్్లకు ఏెం చేశారు? రోడు్ల వేశారా? ఆస్పత్రులు కట్టేరా? ప్రజలకు ఉపయెగపడే విధెంగా ఏమైన్ చేశారా?

* శ్రీ పవన్ కళయుణ్ మాట్్లడితే ఉల్కికా పడుతున్నారు

ఉరూ్దలో ఒక సామత ఉెంద. మనెం బయటకు వెళ్్ల పిచో్చళ్ల కోసెం వెతికితే వేల సెంఖయులో ఉెంట్రు అెంట? ఇపుపుడు ప్రభుత్వెంలో 

ఉననా యెంత్ెంగెం అల్నే ఉెంద. ఇకకాడికి వస్తుననా విషయెం తెలుస్కుని రెెండు రోజుల క్రితెం జిల్్ల అధికారులు వరతుమానెం 

పెంపారు. ఎవరి దగ్ర వినతులు తీస్కోవాల్. ఎవరితో మాట్్లడాల్. ఉద్్వగెంగా మాట్్లడవద్్ద అననాద దాని సారాెంశెం. ఇద 

ప్రజాసా్వమయుమేన్? శ్రీ పవన్ కళయుణ్ గారు ఒక సమసయు గురిెంచి మాట్్లడితే ఉల్కికా పడతారు. నలుగురు మెంత్రుల్నా పటటే రోజూ 

తిటటేెంచారు. ఈ రోజు వారి పరిస్థితి ఏమయియుెంద. అెంద్లో ఒక మెంత్రి న్కు మెంచి సేనాహితుడు.. కషటేపడి పని చేసే మనిష. ఈ 

రోజు అతనినా కూడా తొలగిెంచడెం బాధ కల్గిెంచిెంద. మొననా అద్ మెంత్రి జనసేన కారాయులయెంలో చేగువేరా ఫోటో పటటే తీసేశారు 

అని అన్నారు. జనసేన కారాయులయెంలో మా వీర మహిళల కోసెం ఝాన్్స లక్ష్మీబాయ్ ఫోటో, డాకటేర్ బిఆర్ అెంబేదకార్, భగత్ 

స్ెంగ్, మహాతా్మ గాెంధీ ఫోటోలు ఉెంట్యి. మీ కారాయులయెంలో శ్రీ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడిడి గారి ఫోటో ఉెంటెందా? ఉెంట్ నేట 

రాష్ట్ర ద్స్థితి చూస్ ఎెంతో ఆవేదన చెెంద్తారు? ఆయన ఏ విధెంగా పరిపాల్ెంచారో అెందరికీ తెలుస్. అనినా వరా్ల ప్రజలకు 

ఆయన న్యుయెం చేశారు. కరెెంట కోసెం ఉదయుమిెంచారు. ఈ రోజు రాష్ట్రెంలో కరెెంట వసతుెందా? జనసేన పార్టేగా నిజాయితీగా 

ఆరు అెంశాలను ప్రజలో్లకి తీస్కువెళ్దెం. ఆవిరాభువ సభలో శ్రీ పవన్ కళయుణ్ గారు చెపిపున షణు్మఖ వ్యుహెంలోని ఆరు అెంశాలను 

ప్రజలో్లకి తీస్కువెళ్దెం. ఈ ప్రభుత్వెం రుణాలో్ల ముెంచిన ఆెంధ్రప్రద్శ్ ను తిరిగి సెంపననా రాష్ట్రెంగా మారుదా్దెం. శ్రీ పవన్ కళయుణ్ 

గారి నిజాయితీ చూస్ మన ప్రభుత్వెం వచి్చన తరా్వత పటటేబడులు పటటేడానికి ఎెంతో మెంద స్దధిెంగా ఉన్నారు. ఆెంధ్రప్రద్శ్ 

రుణాెంధ్ర అననా పేరుని మారా్చల్. ఈ ప్రభుత్వెం రాష్ట్రానినా రాజధాని లేని రాష్ట్రెంగా మారి్చెంద. మూడు రాజధానులు, 26 జిల్్లలు 

అని మాట్్లడుతున్నారు. రాజధాని వయువహారెంలో జనసేన పార్టే ఒకట్ సాటేెండ్ కి కటటేబడి ఉెంద. ఆెంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట్రానికి అమరావతే 

రాజధాని. రాజధానిగా ఒక ప్రాెంతానినా అభివృదధి చేసేతు ఎెంతో మెందకి ఉపాధి అవకాశాలు వసాతుయి. ఇక ఈ ప్రభుత్వెంలో వేల ల్ర్ల ఇస్క ద్పిడి చేస్తున్నారు. ఇస్క మాఫయాను 

అరికటటేడానికి జనసేన పార్టే అధికారెంలోకి వచి్చన తరా్వత ప్రతి పేద కుటెంబానికి ఇలు్ల నిరి్మెంచుకునేెంద్కు, మరమ్మతు చేస్కునేెంద్కు ఉచితెంగా ఇస్క ఇస్తుెంద. రాష్ట్రెంలో 

యువతకు ఉపాధి లేద్. జాబ్ కాయులెండరు్ల లేవు. ఏపీపీఎసీ్స నోటఫకషను్ల లేవు. ఒకకా పోలీస్ శాఖలోనే 50 వేల ఉద్యుగాలు ఇవ్వచు్చ. ఈ ప్రభుత్వెం అెందర్నా మోసెం చేస్ెంద. సీపీఎస్ 

రద్్ద చేసాతునని ఇఫ్పుడు దాని గురిెంచి మాట్్లడడెం లేద్. శ్రీ పవన్ కళయుణ్ గారు సీపీఎస్ వయువహారెంలో అధయుయనెం చేస్ రద్్ద చేసాతుమని హామీ ఇచా్చరు. అద్ విధెంగా నిజాయితీగా 

ప్రజలో్లకి వెళ్దెం. వయువసాయ రెంగెం చూసేతు రైతుల్నా ప్రభుత్వెం ఇబబుెంద్లకు గురి చేస్తుననా పరిస్థితి.రైతు భరోసా కెంద్రాలు దళర్ కెంద్రాలుగా మారాయి. రైతు భరోసా కెంద్రాల నుెంచి 

రైతులు వితతున్లు తెచు్చకోగల్గే పరిస్థితి లేద్. కషటేపడి పెండిెంచిన పెంటను అము్మకునే పరిస్థితి లేద్. వైసీపీ న్యకుల కోసమే ఈ కెంద్రాలు ఏరాపుట చేశారు. రూ. 700కు బసాతు కొని 

రూ. 1400కు అము్మకుెంటన్నారు. రైతుల కష్టటేనినా ద్చుకుెంటన్నారు. ప్రజల్నా మభయుపట్టే విధెంగా ప్రసెంగాలు చేసాతురు. రాష్ట్ర ప్రజలు ఎనోనా సమసయులో్ల ఉన్నారు. కన్సెం రోజుకి రూ. 

75 కోట్ల ఖరు్చ చేస్ కరెెంట కొనలేకపోతున్నారు. ఆెంధ్రప్రద్శ్ పేరు చెబితే మొతతుెం డబ్బు కడితే గాని కరెెంట ఇవ్వమెంటననా ద్స్థితి. అనినా అెంశాలను క్షేత్సాథియిలో ప్రచారెం చేదా్దెం. 

షణు్మఖ వ్యుహానినా డోర్ టూ డోర్ ప్రజలో్లకి తీస్కువెళ్దెం. మైస్రువారిపల్్లని ఆదర్శెంగా తీస్కుని కడప జిల్్లలో అనినా నియోజకవరా్లో్ల జనసేన జెండా ఎగురవేదా్దమ”న్నారు. పార్టే 

రాష్ట్ర కారయుదరి్శ శ్రీ తాతెంశెటటే న్గేెంద్ ఆధ్వరయుెంలో జరిగిన ఈ సభలో పార్టే నేతలు శ్రీ ముకరెం చాెంద్, డాకటేర్ బోన్స్ వెెంకట స్బబుయయు, డాకటేర్ పస్పులేట హరిప్రసాద్, శ్రీమతి 

ఆక్పాట స్భాషణి, శ్రీ ఎెం.వెెంకట్శ్వరరావు, శ్రీమతి కారుమెంచి సెంయుకతు, శ్రీ దాశరధి, శ్రీమతి కుపాపుల జ్యుతి, శ్రీ జ్గినేని మణి, శ్రీ దాసరి వీరేెంద్, శ్రీ పగడాల వెెంకట్ష్, శ్రీ 

కనకరాజు, శ్రీ పగడాల మురళీ, శ్రీ కొట్టే వెెంకట్శ్వరు్ల, శ్రీ స్రేష్, శ్రీ శరవణ తదతరులు పాల్్న్నారు.

*రైలే్వ కోడూరు నియోజక వర్ జనసేన పార్టే కారాయులయ ప్రారెంభెం

కడప జిల్్ల, రైలే్వ కోడూరు అసెంబ్్ల నియోజకవర్ కెంద్ెంలో జనసేన పార్టే కారాయులయానినా పార్టే రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ 

ఛైర్మన్ శ్రీ న్దెండ్ల మనోహర్ గారు ప్రారెంభిెంచారు. సాథినిక మాయుెంగో మారెకాట్ సమీపెంలో కోడూరు- తిరుపతి రోడుడిలో ఈ 

కారాయులయెం ఏరాపుటెంద. ఆదవారెం సాయెంత్ెం ఈ కారయుక్రమానినా నిర్వహిెంచారు. ఈ సెందరభుెంగా కారాయులయెం ఎద్ట 

జనసేన జెండాను ఆవిషకారిెంచారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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

జనసేన పార్టి కార్యవర్గ సమావేశంలో పాల్్గనని 
కందుల దుర్్గష్

శతఘ్నా నూయుస్: రాజమెండ్రి రూరల్ నియోజకవర్ెం, కడియపులెంక గ్రామెంలో 
ఆదవారెం జరిగిన జనసేన పార్టే త్రుపుగోదావరి జిల్్ల కారయువర్ సమావేశెంలో 
త్రుపు గోదావరి జిల్్ల అధయుక్షులు కెంద్ల ద్రే్ష్, ఇతర పి.ఏ.స్ సభుయులు, 
ఇన్్చరుజీలు మరియు కారయువర్ సభుయులు పాల్్న్నారు.

పనసనందివాడ గ్రామంలో జనసేన 
జండా ఆవిష్కరణ

శతఘ్నా నూయుస్: శ్రీకాకుళెం జిల్్ల, 
పాలకొెండ నియోజకవర్ెం, 
వీరఘటటేెం మెండలెం, 
పనసనెందవాడ గ్రామెంలో.. 
గ్రామ ప్రజలు మరియు 
జనసైనికుల ఆధ్వరయుెంలో 
ఆదవారెం జనసేన జెండా 
ఆవిషకారణ కారయుక్రమెం జరిగిెంద. 
ఈ కారయుక్రమానికి ముఖయు అతిథిగా 
పాలకొెండ నియోజకవర్ జనసేన 

న్యకులు గరాభున సతితుబాబ్ పాల్్ని జెండా ఆవిషకారణ చేశారు.

జెండా ఆవిషకారణ అనెంతరెం సభ వేదక పై ప్రజలను ఉద్్దశిెంచి మాట్్లడుత్…
వైస్పి ప్రభుత్వెం రైతులను పటటేెంచుకోలేదని.. ప్రజా ధన్నినా ద్చుకుని 
ప్రజాసా్వమాయునినా భ్రష్టే పటటేస్తున్నారని.. అధికారెంలో రాకముెంద్ హామీల వర్ెం 
కురిపిెంచిన జగన్ రెడిడి ప్రజలపై పనునాల భారెం అతయుధికెంగా విధిస్తు.. నితాయువసర 
సరుకుల ధరలు ఆకాశానినా తాక విధెంగా చేస్తున్నారని, 200 యూనిట్ల ఉచిత 
విద్యుతుతు ఇసాతునని ఈ రోజు అమాెంతెంగా రేట్ల పెంచి ప్రజల నెతితుపై భారెం 
మోపుతున్నారని.. కరెెంట్ కోతలతో ప్రజలకు నరకానినా చూపిస్తున్నారని ఈ వైస్పి 
ప్రభుతా్వనికి ప్రజలు బ్దధి చెపేపు రోజులు దగ్రలో ఉన్నాయని వైస్పి పై మెండిపడాడిరు.

కసంవలసలో ఘనంగా జనసేన పార్టి జండా 
ఆవిష్కరణ

శతఘ్నా నూయుస్: ఆమదాలవలస, ఆమదాలవలస 
ముని్సపాల్టీ కస్ెంవలసలో శనివారెం సాథినిక 
జనసేన న్యకులు మధు, రాెంబాబ్ల 
ఆధ్వరయుెంలో జనసేన పార్టే జెండా ఆవిషకారణ 
జరిగిెంద. ముఖయు అతిథులుగా జనసేనపార్టే 
ఆమదాలవలస నియోజకవర్ ఇెంచారిజీ పేడాడ 
రామో్మహన్, శ్రీకాకుళెం నియోజకవర్ ఇెంచారిజీ 

కోరాడ సరే్వశ్వరావు పాతపటనాెం నియోజకవర్ ఇెంచారిజీ గేదల చైతనయు హాజరయాయురు. 
అనెంతరెం స్మారు 98 కుటెంబాలు కెండువా కపిపు పార్టేలోకి ఆహా్వనిెంచారు. ఈ 
కారయుక్రమెంలో బూరజీ ఎెంపిటస్ అభయురిథి ఆెంపిల్ విక్రమ్, కొతతుకోట న్గేెంద్, గురుప్రసాద్, 
ఉదయ్, సరుబ్జిజీల్ జడ్పుటస్ అభయురిథి పైడి మురళ్ మోహన్ మరియు సాథినిక జనసేన 
న్యకులు తదతరులు పాల్్న్నారు.

సీతారాముల కళ్యూణ మహోత్సవంలో గాదె వంకటేశ్వరావు

శతఘ్నా నూయుస్: వేమూరు 
నియోజకవర్ెం కొలూ్లరు 
మెండలెం చిలుమూరు లెంక 
గ్రామెంలో శ్రీ సీతారాముల 
వారి కళయుణ మహోత్సవెం 
ఘనెంగా నిర్వహిెంచారు. 
అనెంతరెం గ్రామ 
ప్రజలకు అననాసమారాధన 
జిల్్ల అధయుక్షులు గాద 
వెెంకట్శ్వరావు చేతుల మీద 

ప్రారెంభిెంచడెం జరిగిెంద. ఈ కళయుణ మహోత్సవెం చలమలశెటటే కోట్శ్వరరావు 
ఆధ్వరయుెంలో గ్రామస్థిల సహకారెంతో నిర్వహిెంచడమైనద. ఈ కారయుక్రమెంలో జిల్్ల 
న్యకులు ఇసా్మయిల్ బేగ్, బోడయయు, సమరౌత్ అనురాధ, మెండల ప్రెస్డెెంట్ 
చలమయయు, పసర్లెంక ఎెంపిటీస్ స్బ్రహ్మణయుెం, చిలువ్రు లెంక ప్రెస్డెెంట్ కోట 
నరేష్, కమ్మల రవీెంద్,రావ్రి అెంజయ్, రావ్రి పాెండురెంగారావు, ఈమని 
మణికెంఠ, సగు్న శెంకర్, శ్రీరామ కృష్ణయయు లు మరియు న్యకులు కారయుకరతులు 
పద్ద సెంఖయులో పాల్్నడెం జరిగిెంద.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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

పాణ్యం జనసేన ఆధ్వర్యంలో జనసేన చలివేంద్రము
శతఘ్నా నూయుస్: కరూనాలు జిల్్ల, పాణయుెం నియోజకవర్ జనసేన న్యకులు వై 
బజార్ ఆధ్వరయుెంలో శ్రీ చిననాట్కూరు ఆెంజనేయ సా్వమి ఆశీస్్సలతో.. జనసేన 
చల్వేెంద్మును.. నియోజకవర్ జనసేన ఇెంచార్జీ చిెంతా స్రేష్ బాబ్ ముఖయు 
అతిథిగా హాజరై చల్వేెంద్ెం ప్రారెంభిెంచడెం జరిగిెంద. ఈ సదరభుెంగా బాజరి 
మాట్్లడుత్.. వేసవి దృష్టటేష్ ప్రజల దాహారితు తీరే్చెంద్కు చల్వేెంద్ెం ఏరాపుట 
చేశామన్నారు. ఈ ప్రాెంతెంలో స్మారు 18 గ్రామాలకు వెళ్్ల ప్రయాణికులు 
కలుస్తున్నారని.. మధాయుహనా సమయెంలో న్ట కోసెం ప్రజలు తీవ్ర ఇబబుెంద్లు 
పడుతున్నారని, దీెంతో ఉచితెంగా చల్వేెంద్ెం ప్రారెంభిెంచామన్నారు. వారెంలో 
ఒకరోజు మజిజీగ, మరొక రోజు బెల్లెం పానకెం, మిగతా మిగతా రోజులు 
మినరల్ వాటర్ అెంద్బాటలో ఉెంచుతామని, అెందరూ దీనిని సద్వనియోగెం 
చేస్కోవాలన్నారు. ఈ కారయుక్రమెంలో మత్సష్కార విభాగ కమిటీ కారయుదరి్శ 
తెలుగు గోవిెందరాజు, కోడుమూరు నియోజకవర్ న్యకులు ఆక్పోగు 
రాెంబాబ్, శ్రీనివాస్ రెడిడి, కృష్ణ బాబ్, నెందకొటూకారు నియోజకవర్ న్యకులు 
ఎమ్ శ్రీనివాస్ గౌడ్రు, నియోజకవర్ జనసేన న్యకులు మెంజున్థ్, స్ధాకర్, 
హుసేన్, రెంగసా్వమి, జి.శివ, తిమ్మరాజు మరియు గ్రామ జనసైనికులు, వీర 
మహిళలు పాలో్నడెం జరిగిెంద.

కరంటు కోతలపై జనసైన్కుల ఆందోళన 
కార్యక్రమం

శతఘ్నా నూయుస్:  పార్వతీపురెం విద్యుత్ 
కారాయులయెం వద్ద కరెెంట కోతలపై 
జనసేన ఆధ్వరయుెంలో జనసైనికులు ఆెంద్ళ 
నిర్వహిెంచారు. ఈ కారయుక్రమెంలో భాగెంగా 
విసనకర్రలతో విస్రుకుెంటూ వినూతనా 

నిరసన తెల్పి. కరెెంట్ ఇవ్వడెం చేతగాని సీఎెం జగన్ గద్ద దగాల్ అెంటూ నిన్దాలు 
చేశారు. ఈ కారయుక్రమెంలో జనసేన పార్టే రాష్ట్ర కారయుక్రమాల నిర్వహణ కారయుదరి్శ బాబ్ 
పలూరుతో పాట న్యకులు చెందక అనిల్, చెంట, కరుణ, దాల్న్యుడు, రాెంబాబ్, 
విశే్వస్, బాలు, శిర్ష్, న్ని, చైతనయు, గణేష్,లక్ష్మి, సా్వమిన్యుడు, గౌరి, ఉపేెంద్, 
అపపులన్యుడు, రమేష్ తదతరులు పాల్్న్నారు.

జగన్మోహన్ రడ్డికి ఓటమి భయం పటుటికుంది: 
తీగల చంద్రశేఖర్

శతఘ్నా నూయుస్: జగనో్మహన్ రెడిడి ముఖయుమెంత్రి అనే హోదా మరచి ప్రభుత్వ 
కారయుక్రమెంలో జనసేన పార్టే, ప్రతిపక్ష పార్టేలను న్చమైన భాషతో సెంబోధిెంచడెం 
చూస్తుెంట్ ముఖయుమెంత్రి జగన్ మోహన్ రెడిడి కి ఓటమి భయెం పటటేకుననాటటే 
సపుషటేెంగా తెలుసతుెందని జనసేన పార్టే జిల్్ల ఉపాధయుక్షుడు తీగల చెంద్శేఖర్ 
అన్నారు.

గూడూరు జనసేన పార్టే కారాయులయెంలో ఆదవారెం నూతనెంగా ఎనినాకైన గూడూరు 
రూరల్ మెండల జనసేన పార్టే కమిటీతో సమీక్ష నిర్వహిెంచారు. ఈ సెందరభుెంగా 
తీగల చెంద్శేఖర్ మాట్్లడుత్.. జనసేన పార్టే అవిరభువదనోత్సవెం రోజు, అల్గే 
పార్టే విసతుృతసాథియి సమావేశెంలో పవన్ కళయుణ్ గారు మాట్్లడిన మాటలతో సీఎెం 
జగన్ లో అసహనెం పరిగిపోయిెంద.  కాబటటే ప్రభుత్వ కారయుక్రమాలలో ప్రతిపక్ష 
పార్టేలను శాపన్రాథిలు పటటేడెం ల్ెంట చరయులకు పాలపుడుతున్నారన్నారు.
రైతు పక్షపాత ప్రభుత్వెం అని గొపపులు చెపుపుకునే వైసీపీ ప్రభుత్వెం కౌలు రైతుల 
ఆత్మహతయులు పటటేెంచుకోవడెం లేదని, ఆత్మహతయు చేస్కొని మరణిెంచిన కౌలు  
రైతులకు అెండగా నిలవాలని మా పార్టే అధయుక్షుడు పవన్ కళయుణ్ తన కష్టటేరిజీతెంతో 
సెంపాదెంచిన 5 కోట్ల రూపాయల నిధులను వారి కుటెంబాలకు ఆపననాహసతుెం 
అెందెంచేెంద్కు ముెంద్కు వచా్చరని తెల్పారు. ఈ ప్రభుత్వ హయాెంలో 
ఆత్మహతయు చేస్కొని మరణిెంచిన కౌలు రైతు కుటెంబానికి లక్ష రూపాయల ఆరిథిక 
సహాయెం అెందజేస్ వారిలో మనోధైరాయునినా నిెంపేెంద్కు జనసేన ‘కౌలు రైతులకు 
భరోసా’ కారయుక్రమానికి శ్రీకారెం చుట్టేరని, ఆత్మహతయు చేస్కొని మరణిెంచిన 
కౌలు రైతు కుటెంబాలను పవన్ కళయుణ్  నేరుగా కల్స్ ఈ ప్రపెంచానికి వైసీపీ 
ప్రభుత్వెం చేస్న అన్యుయెం తెల్యజేసాతురననా భయెంతో వైఎస్ మోహన్ రెడిడి 
ద్్వషెం అస్య, అభద్తా భావెంతో ఉన్నారన్నారు. దీెంతో ఎల్గైన్ ప్రజల 
ఆలోచనలను పకకాకు మళ్్ళెంచాలని..  పీకుడు భాష మొదలుపటటే ఆయన 
ఆసహన్నినా ప్రదరి్శస్తు.. ముఖయుమెంత్రి సాథియికి అగౌరవానినా తెస్తున్నారన్నారు.
అడడిగోలుగా పెంచిన  విద్యుత్ చార్జీలతో పాటగా, అప్రకటత విద్యుత్ కోతతో 
ప్రజలు అల్్లడిపోతున్నారని, ముఖయుెంగా విదాయురుథిలు పర్క్షల సమయెం కావడెంతో 
అవసథిలు పడుతున్నారని, సీఎెం సెంత జిల్్ల లో ముగు్రు చిన్నారులు విద్యుత్ 
కొరత, వైదయు పరికరాలు వాడకపోవడెంతో మృతి చెెందడెం బాధాకరమన్నారు.
వీటకి తోడు ఆస్తుపనునా పెంపు, చెతతు సేకరణ పై చెతతు పనునాతో పేద మధయు 
తరగతి కుటెంబాల ప్రజలు అల్్లడి పోతున్నారని, ఇపపుట కైన్ జనసేన, ఇతర 
ప్రతిపక్ష పార్టేల పైన తిట్ఠడెంలో ఉననా శ్రదధి వైదయు, విద్యుత్ రెంగాలతో పాట, 
రైతాెంగెం పై దృషటే పట్టేలని వైసీపీ న్యకులకు స్చిెంచారు. రాష్ట్రెంలోని 
ప్రజలు జగనో్మహన్ రెడిడి న్టకాలను అరథిెం చేస్కుెంటన్నారని, జగనో్మహన్ 
రెడిడి ఆయన సలహా దారులు ఎనినా కుయుకుతులు పనినాన్.. ఈ సారి జరగబోయ్ 
ఎనినాకలో్ల ప్రజల పక్షన నిలబడిన నిసా్వరథి న్యకుడు అయినటవెంట పవన్ 
కళయుణ్ ముఖయుమెంత్రిని చేస్కునేెంద్కు ప్రజలు స్దధిెంగా ఉన్నారని, జనసేన పార్టే 
ఆధ్వరయుెంలో ప్రజా  ప్రభుతా్వనినా ఏరాపుట చేయడెం  తథయుమని తెల్పారు. గ్రామీణ 
ప్రాెంతాలో్ల సమసయులను గురితుెంచి వాట పరిష్టకారానికి జనసైనికులు పని చేస్తు.. 
నితయుెం ప్రజలో్ల ఉెండాలని మెండల న్యకులను కోరారు. అనెంతరెం గూడూరు 
మెండల అధయుక్షులు పారిచెర్ల భాసకార్ మాట్్లడుత్.. జిల్్ల అధయుక్షులు మనుక్ెంత్ 
రెడిడి స్చనల మేరకు గ్రామసాథియిలో పార్టే బలోపేతెంకు మెండల కమిటీ పని 
చేయాలని స్చిెంచారు. ఈ కారయుక్రమెంలో మెండల కమిటీ న్యకులు నవీన్ 
రాజు, జన్ర్దన్, స్భాష్, పవన్ కళయుణ్, నవీన్, శ్రీను, వినోద్, హరిబాబ్, మసాథిన్, 
వెెంకట్ష్, అన్ల్, మోహన్, ఇెంద్, రాఘవ, రాజు, శెంకర్, సాయి తదతరులు 
పాల్్న్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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

జనసేన చలివేంద్రం
శతఘ్నా నూయుస్: పెంద్రితు, జనసేన పార్టే అధినేత పవన్ కళయుణ్ ఆశయ సాధనకై 
రాష్ట్ర ప్రధాన కారయుదరి్శ పెంద్రితు నియోజకవర్ సమన్వయకరతు తమి్మరెడిడి శివ 
శెంకర్ ఆద్శాలతో ఆదవారెం శ్రీరామ నవమి సెందరభుెంగా, ఉరిట లకీకా గోవిెంద్, 
వీరమహిళ ఉరిట లీల్ద్వి మరియు పురుషోతతుపురెం జనసేన న్యకులు 
జనసైనికులు అద్వరయుెంలో 94వ వారుడి పురుషోతతుపురెం నెంద్ జనసేన పార్టే 
చల్వేెంద్ెం మొదటరోజు మజిజీగ పెంపిణీ కారయుక్రమెం జరిగిెంద. ఈ కారయుక్రమెంలో 
పెంద్రితు నియోజకవర్ న్యకులు పినినాెంట పార్వతి గుననా రమాద్వి వబిభున 
శ్రీకాెంత్, కెంచిపాట మధు, మోటరి చైతనయు, బలగా వైకుెంఠరావు, సెంతోష్, మెండ 
సతీష్, నరేష్ పాత్రుడు, రాళ్లపల్్ల శివాజీ, షకీబ్, రాజు, అపుపు, పురుషోతతుపురెం 
జనసేన న్యకులు ఈశ్వరరావు, ఎర్నా రాజు, శేఖర్, ఎన్.కృష్ణ, కళయుణ్ , గి.కృష్ణ, 
స్రిబాబ్, నవీన్ , గోపాల్, పి.వెెంకట్ష్, వై.వెెంకట్ష్, హర్వరధిన్, శ్రీను, 
బెంగార్రాజు, శ్రావణ్, ధోని మొదలగు జనసైనికులు వీరమహిళలు పాల్్న్నారు.

రాములవారిన్ దరి్శంచుకునని పెతకంశెట్టి శ్్యమ్ సుధాకర్

శతఘ్నా నూయుస్: విశాఖపటనాెం, పశి్చమ నియోజకవర్ెం జనసేన న్యకులు పతకెంశెటటే 
శాయుమ్ స్ధాకర్ శ్రీరామనవమి సెందరభుెంగా ఆదవారెం నియోజకవర్ెంలో పాత 
గోపాలపటనాెం, వెెంకట్పురెం, స్ెందయా జై ఆెంధ్ర కాలన్ లో రామాలయాల సా్వమి 
వారిని దరి్శెంచుకోవడెం జరిగిెంద.

జనసేనాన్ స్పోరితితో తలాటం సత్య లక్ష రూపాయలు విరాళం

శతఘ్నా నూయుస్: త్రుపుగోదావరి జిల్్ల 
కడియపులెంకలో జిల్్ల అధయుక్షులు కెంద్ల ద్రే్ష్ 
అధయుక్షతన జరిగిన జనసేన పార్టే జిల్్ల కారయువర్ 
సమావేశెంలో పాల్్ననా జనసేన పార్టే పీఏసీ 
సభుయులు ముతాతు శశిధర్ ఈ కారయుక్రమెంలో జనసేన 
పార్టే అధినేత పవన్ కళయుణ్ ఆెంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట్రెంలో 
చనిపోయిన కౌలు రైతుల కుటెంబాలకు భరోసా 
కల్పుస్తు ఐద్ కోట్ల రూపాయలు ప్రకటెంచడానినా 
అభినెందనలు తెలుపుత్ జనసేన అధినేత పవన్ 
కళయుణ్ ని ఆదర్శెంగా తీస్కుని ముతాతు శశిధర్ 
స్చనల మేరకు ఉమ్మడి త్రుపుగోదావరి జిల్్ల 
జనసేన పార్టే జిల్్ల ప్రధాన కారయుదరి్శ తల్టెం సతయు 
లక్ష రూపాయలు విరాళెం ప్రకటెంచడెం జరిగిెంద.

2024 లో కాబోయే ఏపీ సీఎం పవన్ కళ్్యణ్: సాకే మురళీకృష్ణ

శతఘ్నా నూయుస్: జనసేనపార్టే అధినేత పవన్ కళయుణ్ 
కు రాజకీయ వ్యుహాలు కొరవడాడియని.. ఆయనను 
కొెందరు కావాలనే తపుపుద్వ పటటేస్తున్నారని.. 
జనసేనపార్టేలో చర్చ జరుగుతుెందని పవన్ 
తరా్వత సాథినెంలో వుననా నేత ఇచే్చ రాెంగ్ డైరెక్షనో్ల 
పయనిస్తున్నారని.. భవిషయుత్ లో పార్టేకి నషటేెం 
చేకూరుస్తుెందని.. జనసేన సీనియర్ నేతలు 
సైతెం అభిప్రాయ పడుతున్నారనే పత్రికలో్ల వచి్చన 
మాటలో్ల వాసతువాలు లేవని.. మా అధినేత ఎవరి 

మాట వినే పరిస్థితిలో లేరని.. పార్టేకి దశా నిరే్దశెం చేస్తు గ్రామసాథియిలో పార్టేని బలోపేతెం 
చేసే విధానెంలో ప్రతినియోజకవర్ెంను మా అధినేతే స్వయెంగా పరయువేక్షణ చేస్తు.. 
వచే్చ ఎనినాకలో్ల జనసేనపార్టే అధికారెంలోకి రావడమే ప్రధాన లక్షష్ెంగా ఉన్నారని.. 
జిల్్ల అధికార ప్రతినిధి సాక మురళీకృష్ణ పేరొకాన్నారు. ఇక బ్జేపీ విషయానికొసేతు ఆ 
పార్టేతో పొతుతు ఉెంటెంద. అని రోడ్ మాయుప్ ప్రకటసేతు గ్రామసాథియిలో పార్టేని బలోపేతెం 
చేయడెం కోసమే రోడ్ మాయుప్ అడిగారే తపపు.. మరో విషయెం కాద్. టీడ్పీ తో పొతుతు 
ఉెంటెందని మా అధినేత ఏ సెందరభుెంలోను చెపపులేద్. జనసేనపార్టే కి ఏపార్టే పొతుతు 
వచి్చన్ వద్దనము. కాన్ జనసేన పార్టేనే అధికారెంలోకి వస్తుెందని చాల్ కా్లరిటీగా 
చెబ్తున్నారని తెల్యజేసారు. రాష్ట్రెంలో జనసేనపార్టే బలోపేతెం అవుతుననాెంద్నే 
కొెంతమెంద సా్వరథిపరులన్యకులు ఇల్ెంట తపుపుడు అభిప్రాయాలను పత్రికలకు 
ఇస్తున్నారని మెండిపడాడిరు. టీడ్పీతో జనసేన పొతుతు ఉెంటెందన్నా భావనతో చేరికలు 
పూరితుగా నిల్చిపోయాయి అనే మాటలో్ల కూడా వాసతువెం లేద్.. ఎెంద్కెంట్ పార్టేలో 
చేరికలు మా అధినేత ఆధ్వరయుెంలోను, జిల్్లలో్ల, మెండల్లో్ల చేరికలు రోజు వార్గా 
జరుగుత్నే ఉన్నాయి. మా అధినేత నియోజకవర్ పరయుటనలో భాగెంగా ఇరుపార్టేల 
నుెంచి భార్ చేరికలు జరుగుతాయి, మరోసారి గురుతు చేస్తున్నా.. మా అధినేత పవన్ 
కళయుణ్ గారు జనసేనపార్టే తో పొతుతుకు వద్దనరు.. ఏ పార్టేతోను మా పార్టే పొతుతు ఉెండద్.. 
రాష్ట్రెంలో జనసేనపార్టే అధికారెంలోకి రావడెం ఖాయెం. మా అధినేత సీఎెం అవడెం 
ఖాయెం. ఎవరి మాటలు పటటేెంచుకోకుెండా ప్రజల సమసయులపై ఆలోచిస్తు.. ఆయన 
సెంత డబ్బులతో.. ఆత్మహతయులు చేస్కుననా కౌలురైతులను ఆద్కోవాలనే సెంకలపుెంతో 
ముెంద్కు వెళ్తున్నారు మా అధినేత. ఈ వైసీపీ అరాచక పాలనను గ్రామసాథియిలోకి 
తీస్క్ళ్్ల.. రాష్ట్రెం అపుపుల భారెం నుెండి కాపాడి రాష్ట్రప్రజలు సెంతోష్టలతో వుెండే విదెంగా 
మాత్మే ఆలోచిస్తున్నారని తెల్యజేశారు.

శ్రీరామనవమి మహోత్సవంలో కందుల దుర్్గష్
శతఘ్నా నూయుస్: రాజమెండ్రి, శ్రీరామనవమి సెందరభుెంగా రాజమెండ్రి పార్లమెంటర్ 
పరిధిలోని పలు వేడుకలో్ల పాల్్ననా త్రుపుగోదావరి జిల్్ల జనసేన పార్టే అధయుక్షులు 
కెంద్ల ద్రే్ష్. బ్జేపీ రాష్ట్ర అధయుక్షులు సము వీర్రాజు, రాజమెండ్రి నగర జనసేన 
పార్టే అధయుక్షులు వై.శ్రీనివాస్ మరియు ఇతర కారయువర్ సభుయులు, వీరమహిళలు మరియు 
జనసైనికులు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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హుకుంపేట మండల సాథాయి సమావేశం
శతఘ్నా నూయుస్: అలూ్లరి సీతారామరాజు జిల్్ల అరకునియోజకవర్ెం హుకుెంపేట మెండల పరిధిలో 
ద్ర్ెం పెంచాయితీలో జనసేనపార్టే హుకుెంపేట మెండల సాథియి సమావేశెం నిర్వహిెంచడెం జరిగిెంద. 
హుకుెంపేట మెండల న్యకులు కాెంబిడి స్ధీర్ కుమార్ బల్జ కొట్శ్వరవు పడల్ అధయుక్షతన జరిగిన 
మెండల సాథియి సమావేశెంలో అనెంతగిరి అరకు డుెంబ్రిగుడా పదబయలు ముెంచెంగిపుటటే మెండల్లు 
నుెంచి పద్ద ఎతుతున జనసైనికులు పాల్్న్నారు నియోజకవర్ెంలో ప్రతి మెండలెం పెంచాయితీ గ్రామ 
సాథియిలో పార్టే బలోపేతెం చేయడమే లక్షష్ెంగా ద్ర్ెం పెంచాయతీలో సమావేశమైన జనసైనికులు 
నియోజకవర్ెంలో క్షేత్సాథియిలో కారయుకరతులు పనిచేయాలని పిలుపిచా్చరు మనయుెంలో జనసేనపార్టే కోసెం 
పనిచేసే కారయుకరతులకు పార్టే స్దాధిెంతాలు పార్టే బలోపేతెం చేసేెంద్కు కారయుకరతులకు దశానిరే్దశెం చేయడెం 
జరిగిెంద మనయుెం అలూ్లరి సీతారామరాజు జిల్్లలో త్వరలో జనసేనపార్టేలో భార్సాథియిలో చేరికలు 
ఉెంట్యని తెల్పారు ఈ సమావేశెంలో కారయుకరతులకు నూతనోతా్సహెం కల్గిెంద. ఈ కారయుక్రమెంలో 
మెండలసాథియి న్యకులు పార్లమెంట్ కమిటీ సభుయులు మాదాల శ్రీరాములు, శెటటే ఆనెంద్, దూరియా 
సాయిబాబా, జవహర్ న్గరాజు బాబ్రావు స్రకతితు రాెంబాబ్ శ్రావణ్ కుమార్ శోభన్ బాబ్ అరుజీన్ 
మహేష్ భారత్ రాజ్ కుమార్ కారయుకరతులు పద్దఎతుతున పాల్్ని విజయవెంతెం చేశారు.

గుబ్బల హరికృష్ణ కుటుంబాన్ని పరామరి్శంచిన 
మాకినీడ్ శేషుకుమారి

శతఘ్నా నూయుస్: పిఠాపురెం నియోజకవర్ జనసేన పార్టే ఇన్్చర్జీ 
శ్రీమతి మాకిన్డి శేష్కుమారి పిఠాపురెం మెండలెం నరస్ెంగపురెం 
గ్రామెంలో ఇటీవల మరణిెంచిన గుబబుల హరికృష్ణ (28) వారి 
కుటెంబానినా శనివారెం జనసైనికులు న్యకులతో కల్స్ వారి 
నివాసానికి వెళ్్ల నివాళ్లు అరిపుెంచి ప్రగాఢ సానుభూతి తెల్యజేస్ 
వారి కుటెంబ సభుయులకు మనోధైరాయునినా చెపిపు పరామరి్శెంచడెం 
జరిగిెంద. ఈ కారయుక్రమెంలో జనసేన న్యకులు పిల్్ల ఈశ్వరరావు, 
మేడిశెటటే సా్వమి, కుపపుల గణపతి, చిెంతపల్్ల విష్్ణ, కొపిపు శెటటే 
న్గేశ్వరరావు, పిల్్ల వెెంకట్ష్, గుబబుల లోవరాజు, గుబబుల 
స్రయున్రాయణ రావు, గుబబుల గణేష్, గోపు స్రేష్, గొల్లప్రోలు 
మెండల అధయుక్షులు అమరాద వల్్ల రామకృష్ణ, జిల్్ల కారయుదరి్శలు 
మొగల్ అపాపురావు, చీకట్ల శాయుమ్ కుమార్, జనసైనికులు న్యకులు 
తదతరులు పాల్్న్నారు.

జనంకోసం జనసేన
శతఘ్నా నూయుస్: స్ెంగరాయకొెండ, జనసేన పార్టే అధినేత పవన్ 
కళయుణ్ ఆద్శాల మేరకు జనెంకోసెం జనసేన కారయుక్రమెంలో బాగెంగా 
ఆదవారెం స్ెంగరాయకొెండలోని కెంద్కూరు రోడుడి 6 వ లైన్ లో 
ప్రజలు ఎద్రొకాెంటననా పలు సమసయులు గురిెంచి తెలుకోవడెం జరిగిెంద. 
ఈ సమసయులపై సెంబెంధిత అధికారులకు దృషటే కీ తీస్కొని వెళ్్ల ప్రజలు 
ఎద్కుెంటననా సమసయులకు పరిష్టకారెం చూపుతామని, స్ెంగరాయకొెండ 
మెండల జనసేన పార్టే న్యకులు తెల్యజేసారు. ఈ కారయుక్రమెంలో 
స్ెంగరాయకొెండ మెండల అధయుక్షులు ఐన్ బతితున రాజేష్, జిల్్ల ప్రోగ్రాెం 
కమిటీ కాస్ల శ్రీకాెంత్, వీర మహిళలు పోల్శెటటే, మాధురి ఐన్ బతితున 
రాధిక, పి ప్రమీల, రతనాకుమారి, మెండల న్యకులు కాస్ల శ్రీనివాస్, 
అనుమలశెటటే కిరణ్ బాబ్, గుెంటపల్్ల శ్రీనివాస్, పొల్శెటటే విజయ 
కుమార్, న్మ వెెంకట్ష్, షేక్ స్ల్తున్ బాష్ట, క్.ఎస్.ఆర్, న్మ 
మహేష్, చలెంచర్ల కరుణ్ కుమార్, పాలకీరితు శ్రీన్ద్, పూసల కొెండయయు 
మరియు జనసైనికులు పాల్్న్నారు.

శ్రీ సీతారాముల కళ్్యణ మహోత్సవం సందర్ంగా 
15000 రూపాయల విరాళమిచిచిన శ్రీమతి దోవారి పవిత్ర
శతఘ్నా నూయుస్: కృష్ట్ణ జిల్్ల, శ్రీ సీతారాముల కళయుణ మహోత్సవెం సెందరభుెంగా ఆదవారెం పమిడిముకకాల 
మెండలెం కృష్ట్ణపురెం గ్రామెం ముసల న్యకునిపాలెంలో శ్రీ కోదెండ రామాలయనినా శ్రీమతి ద్వారి 
పవిత్ దరి్శెంచుకున్నారు, కళయుణ మహోత్సవెం సెందరభుెంగా 15000 రూపాయలు చెందాగా ఊరి 
గ్రామస్తులకు అెందచేశారు. అద్ విధెంగా గ్రామెంలో ఉననా సమసయులను అడిగి తెలుస్కున్నారు. ఈ 
కారయుక్రమెంలో రాజయులక్ష్మి అెంబట, కృష్ట్ణ జిల్్ల సెంయుకతు కారయుదరి్శ మరియు జనసైనికులు పాల్్న్నారు.

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 కళ్్యణ్ చిత్రపట్న్కి పాలాభిషేకం చేసన నరసరావుపేట 
కౌలు రైతులు

శతఘ్నా నూయుస్: నరసరావుపేట, జనసేన పార్టే అధినేత పవన్ కళయుణ్ రైతు భరోసా యాత్కు 
మద్దతు తెలుపుత్ మరణిెంచిన కౌలు రైతులకు లక్ష రూపాయల ఆరిథిక సాయెం చేయనుననా పవన్ 
కళయుణ్ చిత్పట్నికి పాల్భిషేకెం చేస్న నరసరావుపేట కౌలు రైతులు మరియు పార్టే ఇన్్చర్జీ 
సయయుద్ జిల్ని, పటటేణ అధయుక్షులు జి వి ఎస్ ప్రసాద్, జిల్్ల కారయుదరి్శ అద్్దపల్్ల ఆనెంద్, కొమి్మశెటటే 
సాెంబశివరావు, ఈశ్వర్, వెంశీ, గోవిెంద్, సాెంబశివరావు, అబ్్దల్ రవ్ఫ్, ఆర్ క యాదవ్, గుపాతు 
శ్రీకాెంత్, మిరియాల సము, జేష్టటే మళీ్ల, వెెంకట్శ్వరు్ల, గౌస్ తదతరులు పాల్్న్నారు.

శ్రీరామనవమి సందర్ంగా మహిళ్ పారిశుధ్య 
కారిమోకులకు దుసుతిలు పంపిణీ చేసన జనసేన

శతఘ్నా నూయుస్: గుెంటూరు, గుెంటూరు నగరెంలోని చైతనయుపురిలో జనసేన పార్టే న్యకులు 
అననాదాస్ వెెంకట స్బాబురావు ఇెంట వద్ద నవమి సెందరభుెంగా జేఎసీపు రాయల్ సలజీర్్స ఆధ్వరయుెంలో 
శ్రీ సీతారాముల వారి కళయుణెం అెంగరెంగ వైభవెంగా జరిగిెంద. ఈ సెందరభుెంగా సాథినికెంగా 
పనిచేసే 150 మెంద మహిళ పారిశుధయు కారి్మకులకు చీరలను పెంపిణీ చేశారు. ఈ సెందరభుెంగా 
ఆ పార్టే రాష్ట్ర న్యకులు బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్ మాట్్లడుత్ సెంసకాృతులను కాపాడే 
ప్రధాన లక్షష్ెంగా జనసేన ముెంద్కు వెళ్తుెందని, అెంద్లో భాగెంగానే నేడు ఈ కల్యుణెం జరిపిెంచి, 
పేద వారికి అెండగా నిల్చి, వారిని సతకారిెంచామని అన్నారు. పార్టే స్దాధిెంతాలు ఆకరి్తులై సాథినిక 
లెంబాడి ప్రాెంత యువకులు 100 మెంద పార్టేలో చేరారని తెల్పారు. కల్యుణ మహోత్సవానికి 
విచే్చస్న భకుతులకు అననాదాన కారయుక్రమెం ఏరాపుట చేశారు. ఈ కారయుక్రమెంలో జనసేన పార్టే 
రాష్ట్ర కారయుదరి్శ వడ్రానెం మారకాెండేయ బాబ్, వేద సీడ్్స ఎగిజీకూయుటవ్ డైరెకటేర్ తులస్ ధర్మ చరణ్, 
జిల్్ల ప్రధాన కారయుదరి్శ కొమి్మశెటటే సాెంబశివరావు, అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ల హరి, రెల్్ల సెంఘ రాష్ట్ర 
న్యకులు సమి ఉదయ కుమార్, నకకాల వెంశీ, న్రదాస్ రామచెంద్ ప్రసాద్, బెండారు రవీెంద్, 
తదతరులు పాల్్న్నారు.

రెడ్డి అప్పల నాయుడు కి సతాకారం
శతఘ్నా నూయుస్: ఏలూరు నియోజకవర్ెం 6వ డివిజన్ లో స్ెంకర వారి తోటలో 
6వ డివిజన్ కమిటీ సభుయుల ప్రమాణ సీ్వకారానికి విచే్చస్న పశి్చమగోదావరి 
జిల్్ల అధికార ప్రతినిధి, జనసేన పార్టే ఏలూరు నియోజకవర్ ఇెంచారిజీ రెడిడి 
అపపుల న్యుడుని భార్ గజమాలతో ఘనెంగా సతకారిెంచడెం జరిగిెంద. ఈ 
కారయుక్రమెంలో జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నడెం జరిగిెంద.

శ్రీరామ నవమి సందర్ంగా జనసైనికుడు రవిరాజ్ చౌదరి 
ప్రసాదం వితరణ

శతఘ్నా నూయుస్: విజయనగరెం, శ్రీరామ నవమి సెందరబుెంగా ఆదవారెం ఉదయెం 
సాథినిక టీచర్్స కాలన్లో ఉననా కోదెండరాముని ఆలయెం మరియు కామాక్షి 
నగర్ లో ఉననా శ్రీ లక్ష్మి గణపతి ఆలయెంలో జనసేన పార్టే అభివృదధి కోసెం, 
ప్రజలు యోగక్షేమాలతో, ఆయురారోగాయులతో ఉెండాలని, త్వరలో జనసేన పార్టే 
అధికారెంలోకి రావాలని ప్రతేయుక పూజలు నిర్వహిెంచి, స్మారు రెెండువెందల 
మెంద భకుతులకు పానకెం, ప్రసాదెం పెంచిపట్టేరు. ఈ కారయుక్రమెంలో 
జనసైనికులు, సాథినిక భకుతులు పాల్్న్నారు.

కోనసీమ చెవిటి, మూగ, స్కాల్ లో అననిదాన కారయూక్రమం

శతఘ్నా నూయుస్:  రాజ్లు శ్రీరామనవమి పెండుగ సెందరభుెంగా శ్రీ స్ెంకర గణపతి 
రావు ట్రస్టే ఆధ్వరయుెంలో స్ెంకర గణపతి రావు కుమారుడు స్ెంకర వెెంకట 
రమేష్ ఆరిథిక సహాయెంతో రాజ్లు గ్రామెంలో ఉననా కోనసీమ చెవిట, మూగ, 
స్కాల్ లో అననాదానెం కారయుక్రమెం చేశారు. అనెంతరెం పిల్లలకు మిఠాయి కూల్ 
డ్రిెంకులు పెంచడెం జరిగిెంద. ఈ కారయుక్రమెంలో రాజ్లు జనసేన జనరల్ 
సక్రటర్ గురుజు భీమరాజు, జనసేన ఎెంపిటస్ అభయురిథి చిెంత లక్ష్మీ ప్రసాద్, బి 
సావరెం జనసేన కుెంపట్ల గణేష్, మల్కిపురెం జనసేన ఎెంపిపి శ్రీమతి మేడిచర్ల 
వెెంకట సతయువణి రాము రాజ్లు జనసేన వైస్ ఎెంపిపి ఇెంటపల్్ల ఆనెందరాజు, 
జనసేన క్రియాశీలక సభుయుడు స్రయు నెందాయుల, బొకకా ఆనెంద్, చేగొెండి కిరణ్, 
వీర మహిళలు, తదతరులు పాల్్న్నారు. ఈ సెందరబుెంగా కోనసీమ చెవిట 
మూగ స్కాల్ ఆర్నైజర్ మాట్్లడుత్ స్ెంకర వెెంకట రమేష్ చేస్తుననా సేవా 
కారయుక్రమాలను కొనియాడడెం జరిగిెంద.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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శ్రీరామనవమి సందర్ంగా కోట్లింగాల పేట వద్ద అననిదాన 
కార్యక్రమం

శతఘ్నా నూయుస్: రాజమెండ్రి 

స్టీ, శ్రీరామనవమి సెందరభుెంగా 

కోటల్ెంగాల పేట వద్ద అననాదానెం 

కారయుక్రమెంలో పాల్్ననా జనసేన పార్టే 

రాజమెండ్రి స్టీ ఇెంచార్జీ అనుశ్రీ 

సతయున్రాయణ ఆలయ కమిటీ 

సభుయులు భకుతులు ఈ కారయుక్రమెంలో 

పాల్్న్నారు.

సుంకర రమేష్ ఆరిధిక సహాయంతో 
వృదు్దలకు దుపపోటులా పంపిణీ

శతఘ్నా నూయుస్: రాజ్లు, శ్రీరామనవమి సెంధరబుెంగా రాజ్లు 
నియోజకవర్ెంలో కాట్రేనిపాడు గ్రామెంలో శ్రీ స్ెంకర గణపతి రావు 
ట్రస్టే అధ్వరయుెంలో స్ెంకర రమేష్ ఆరిధిక సహాయెంతో వృద్్దలకు 
ద్పపుట్ల పెంపిణీ చేయడెం జరిగిెంద. ఈ కారయుక్రమెంలో జనసేన 
పార్టే రాజ్లు జనరల్ సక్రటర్ గురుజు భీమరాజు, కాట్రేనిపాడు 
గ్రామ సరపుెంచ్ అడాబాల శ్రీనివాస్, తల్రి శివ న్యుడు, కుెంపట్ల 
గణేష్, రాజ్లు జనసేన క్రియాశీలక సభుయుడు స్రయు నెందాయుల 
గ్రామస్థిలు తదతరులు పాల్్న్నారు.

ప్రయాణీకులకు మజ్జిగ పంపిణీ చేసన 
జనసేన

శతఘ్నా నూయుస్: ఇబ్రహెంపటనాెం, తుమ్మలపాలెం గ్రామ జాతీయ 
రహదారిపై వెళ్్ళ ద్వచక్ర వాహనదారులకు, ల్ర్ డ్రైవర్లకు, 
అర్టేసీ ప్రయాణికులకు మరియు ఆటోలో వెళ్్ళ ప్రయాణికులకు 
జనసేన పార్టే ఎెంపీటీసీ ఇబ్రహెంపటనాెం మెండల జనసేన పార్టే 
అధయుక్షులు పోల్శెటటే తేజ ఆధ్వరయుెంలో మజిజీగ పెంపిణీ కారయుక్రమెం 
నిర్వహిెంచడెం జరిగిెంద. మజిజీగ పెంపిణీ కారయుక్రమానికి తమవెంతు 
బాధయుతగా వచి్చ సహాయ సహకారాలు అెందెంచిన తుమ్మలపాలెం 
జనసేన కారయుకరతులకు పోల్శెటటే తేజ ప్రతేయుక ధనయువాదాలు తెల్పడెం 
జరిగిెంద.

జనసేన కావల్ నియోజక వర్ ఇెంచారిజీ అళహరి స్ధాకర్ గారి ఆధ్వరయుములో, కావల్ రూరల్  
మెండల అధయుక్షుడు G. వెెంకయయు పరయువేక్షణలో కొెందయగారిపాలెం, మనినాగదనేనా పెంచాయితీ 
కావల్ రురల్ మెండలెంలో చల్వెెంద్నినా అళహరి స్ధాకర్ ప్రారెంభిెంచారు. అనెంతరెం అద్ 
గ్రామములో ఆతీ్మయ సమావేశెం నిర్వహిెంచి అనేకమెందని జనసేన కెండువా కపిపు పార్టే 
లో చేరు్చకోవడెం జరిగిెంద. దీనికి ముఖయు అతిథులుగా నెలూ్లరు స్టీ న్యకులు వినోద్ రెడిడి, 
స్ళ్్లరుపేట ఇెంచారిజీ ప్రవీణ్, జిల్్ల కమిటీ జనరల్ సక్రెటర్ G. కిషోర్, ఉపాదయుకుడు స్ధీర్, 
కారయుదరు్శలు శ్రీమతి ఆల్య, వేెంకట స్బబుయయు, మున్వర్, పవన్, ఉప కారయుదరి్శ ష్టనవాజ్,స్టీ 
న్యకుడు కాకు మురళ్, సరే్వపల్్ల నియోజకవర్ ఇన్్చరిజీ ఏసపురెెంట్ స్రేష్, కావల్ టౌన్ 
ప్రెస్డెెంట్ పబబు సాయి పాల్్న్నారు. ఇెంద్లో నియోజక వర్ న్యకులు, జనసైనికులు 
అనేకమెంద పాలో్ని ఈ కారయుక్రమానినా దగి్వజయెం చేశారు.

గుమమోలూరు జనసేన ఆధ్వర్యంలో చలివేంద్రం
శతఘ్నా నూయుస్: ఆచెంట నియోజకవర్ెం, 

పోడూరు మెండలెం గుమ్మలూరు 

గ్రామెంలో జనసేనపార్టే ఆధ్వరయుెంలో 

చల్వేెంద్ెం ఏరాపుట చేయడెం 

జరిగిెంద. ఈ కారయుక్రమెం దాత 

కొపిపునిడి శ్రీనివాసరావు. ఈ కారయుక్రమెం 

ను మొదటగా గ్రామ జనసేనపార్టే 

అధయుక్షులు కడల్ రాెంబాబ్ మరియు 

మెండల అధయుక్షులు గుడాల రాజేష్ చే 

రిబబున్ కటెంగ్ చేస్ ప్రారెంభిెంచడెం 

జరిగిెంద. ఈ కారయుక్రమెంలో జనసేన 

జిల్్ల జాయిెంట్ సక్రెటర్ రావిహర్ష్ గారు మాట్్లడుత్ మా గ్రామెంలో గత సెంవత్సరెం జనసైనికులు 

సహకారెంతో మూడు నెలు్ల పాట చల్వేెంద్ెం నిర్వహిెంచడెం జరిగిెందని. ఈ సెంవత్సరెం కూడా 

జనసైనికుల సహకారెంతో వేసవి కాలెం ముగిసేవరకు నిర్వహిసాతుమని అన్నారు. ఈ కారయుక్రమెంలో జిల్్ల 

ఉపాధయుక్షులు వెెంగళదాస్ దానయయు, జిల్్ల సక్రెటర్ చిటూటేరి శ్రీనివాస్, పనుగుెండ మెండల అధయుక్షులు 

కెంబాల బాబ్లు, ఆచెంట మెండల అధయుక్షులు జవా్వద బాల్జీ శ్రీనివాస్, పనుమెంట్ర మెండల 

అధయుక్షులు కోయ కార్తుక్, జనసేన న్యుకులు షేక్ మహ్మద్ అలీ, జనసేనపార్టే వారుడి మబర్ శ్రీమతి 

దార్లెంక ధనలక్ష్మి, కడల్ శ్రీనివాస్, మద్దెంశెటటే హరికృష్ణ, మళ్్ళజు పవన్ , తోము రమేష్, పిల్్ల వెంశీ, 

అరేడి హరికృష్ణ, నకాకా మధుబాబ్, కొపిపునిడి పవన్, మద్దెంశెటటే న్గు, స్హెచ్ భాను, కొపిపునిడి పవన్, 

బెండారు వినయ్, తోట అెంజి, కొర్రా రాెంబాబ్, దార్లెంక స్ద్్ద, త్ము బాల్జీ, దూడే విజయ్ కుమార్ 

మొదలగు వారు పాల్్న్నారు.

సోమవారం, 11 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

SRI TV MEDIA NETWORKS LLP, Hyderabad, Ph,:  +91 9440176789, info@shataghninews.com  www.shataghninews.com

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

