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కమల్ హాసన్ ను మించిన నటుడు జగన్ రెడ్డి
• రాష్ట్రంలో పెద్ద పెత్్రందారీ ముఖ్యమ్రంత్రే
• రాష్ట్రాన్ని దోచేస్్ననిది ఆ అయిదుగురు పెత్్రందార్లే
•జగన్ ఎక్కడకి షిఫ్ట్ కావాలో కోరుట్లే చెబుతాయి
• అప్పుల కోసమే అ్రంకెల గారడీ చేస్్న్నిరు
• అన్ని ర్రంగాలను, వ్యవస్థలను విచ్ఛినని్రం చేస్్న్నిరు
• జనసేన పారీట్ క్రంద్ర కారా్యలయ్రంలో మాట్లేడిన రాష్ట అధికార ప్రతిన్ధి శ్రీ స్్రందరప్ విజయ్ 
కుమార్, ప్రకాశ్రం జిల్లే అధ్యక్షుడు శ్రీ షేక్ రియాజ్
శతఘ్ని న్్యస్: ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉత్మ నటుడు ఎవరైన్ ఉన్నిర్రంటే అది ముఖ్యమ్రంత్రి జగన్ 
రెడ్డేనన్, కమల్ హాసన్ ర్్రంజ్ దాటి ఆయన్ని మ్రంచ్ నటి్రంచడ్రం జగన్ కు మాత్రమే సాధ్యమన్ ప్రకాశ్రం 
జిల్లే జనసేన పారీట్ అధ్యక్షుడు శ్రీ షేక్ రియాజ్ వా్యఖ్్యన్్రంచారు. గత ఎన్నికలకు ము్రందు త్రండ్రి లేన్ 
బిడడేను.. మీర్ ననుని చూస్కోవాలన్ పాదయాత్రలో నట విశ్వరూప్రం చూప్రంచ్న జగన్ రెడిడే... ఇప్పుడు 
ప్రతిపక్షాలను తోడ్ళలేతో పోలుస్్ మీర్ అ్రండగా ఉ్రండాలన్ మాట్లేడట్రం హాసా్యసపుద్రంగా ఉ్రందన్ 
అన్నిరు. ఈ రాష్ట్రంలో మన్షి రూప్రంలో ఉ్రండ్ తోడ్లు ఎవరైన్ ఉన్నిర్రంటే అది ముఖ్యమ్రంత్రి జగన్ 
రెడ్డేనన్ అన్నిరు. మ్రంగళవార్రం హైదరాబాద్ జనసేన పారీట్ కారా్యలయ్రంలో పారీట్ రాష్ట అధికార ప్రతిన్ధి 
శ్రీ స్్రందరప్ విజయ్ కుమార్ తో కలిసి మాట్లేడారు. ఈ స్రందర్్రంగా శ్రీ షేక్ రియాజ్ మాట్లేడుతూ 
“తాడ్పలిలే పా్యలెస్ లో కూర్చొన్ కుట్రలు చేసే మన్షి ప్రతిపక్షాల మీద అర్థ్రంలేన్ కామ్రంట్స్ చేస్్న్నిరు. 

మా పారీట్ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి గురి్రంచ్ మాట్లేడ్ అర్హత లేదు. వచేచొ సార్వత్రిక ఎన్నికలు పేదలకీ, పెత్్రందారలేకీ మధ్య పోటీ అన్ ముఖ్యమ్రంత్రి మాట్లేడట్రం సిగుగుచేటు. 
దేశ్రంలోనే స్రంపనని ముఖ్యమ్రంత్రి జగన్ రెడిడే. అ్రంత స్రంపద ఆయనకు ఎక్కడ ను్రంచ్ వచ్చొ్రంది? తాతలు, త్రండ్రులు ఇచాచొరా? లేకపోతే ప్రజల ను్రంచ్ దోచుకున్నిరా? ప్రజలకు 
సమాధాన్రం చెపాపులి. నువ్్వ పె్రంచ్ పోషిస్్నని తోడ్ళలే గు్రంప్ రాష్ట్రంలో భూకబాజాలకు పాలపుడుతూ వేల కోటులే దోచుకు్రంటు్రంది.
• జగన్.. ఎక్కడికి వెళ్లేలో న్్యయసా్థన్లు న్ర్ణయిసా్యి
విశాఖపటనిమే ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ రాజధాన్. త్వరలోనే అక్కడికి వెళ్లేపోతామన్ ముఖ్యమ్రంత్రి మాట్లేడుతున్నిరు. విశాఖకు వెళ్్డో... లేకపోతే జైలుకు వెళ్్డో న్్యయసా్థన్లు న్ర్ణయిసా్యి. 
మీ బాబాయ్ కస్లో సీబీఐ ఆధారాలు సేకరిస్్్రంది. త్వరలోనే న్నుని తీహార్ జైలుకు ప్రంపాల్? లేకపోతే విశాఖ జైలోలే ఉ్రంచాల్? అనేది న్్యయసా్థన్లే తేలుసా్యి. అధికార్రంలోకి 
వచ్చొన ఈ మూడుననిర్ళలేలో ఇ్రంటిపనుని పె్రంచేశాడు, కరె్రంటు ఛారీజాలు పె్రంచేశాడు, అన్ని రాష్ట్రాల క్రంటే ఏపీలోనే పెట్రోలు, డీజిల్ ర్టు ఎకు్కవ. చ్వరకు చెత్పై కూడా ట్్యక్స్ వేశారు. 
రాష్ట్రాన్ని గ్రంజాయి వన్రంగా మార్చొశారు.
• మీ ఐదుగురు దోచుక్రంటునని మాట వాస్వ్రం కాదా?
హ్రంశాఖ మ్రంత్రి దళ్త స్దరి వన్త గారు ఒక్క పోలీస్ కాన్సేట్బులునైన్ బదిలీ చేయి్రంచగలరా? ఉప ముఖ్యమ్రంత్రి శ్రీ అ్రంజాద్ బాష్ట ఒక్క మసీదుకైన్ లక్ష రూపాయలు న్ధి 
ఇపపు్రంచగలరా? మేధావి అన్ చెప్పుకనే మేరుగు న్గారుజాన ఎసీస్ సబ్ పాలేన్ న్ధులు ఎసీస్ల కోసమే విన్యోగ్రంచాలన్ ముఖ్యమ్రంత్రికి చెపపుగలరా? అసలు ఈ రాష్ట్రంలో పెద్ద పెత్్రందారు 
ముఖ్యమ్రంత్రే. ఆయన ము్రందు మాట్లేడ్ దముము ఎమములే్య, మ్రంత్రులకు లేదు. ప్రకాశ్రం జిల్లేకు చె్రందిన వైవీ స్బాబారెడిడే, నెల్లేరు జిల్లేకు చె్రందిన విజయసాయిరెడిడే, కడప జిల్లేకు చె్రందిన 
సజజాల రామకృష్ట్ణ రెడిడే, చ్తూ్రు జిల్లేకు చె్రందిన పెది్దరెడిడే రామచ్రంద్రా రెడిడే అనే పెత్్రందారలే మాటే విన్పస్్్రంది. సీఎ్రంతో సహా అయిదుగురు పెత్్రందారులే చేస్్నని దోపడి ను్రంచ్ ప్రజలను 
కాపాడ్ ప్రయతని్రం చేస్్ననిశ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి ప్రజల మద్దతు లభిస్్్రంది. ఈ ఆదరణ చూసిన భయ్రంతోనే జగన్ ఇష్టట్నుసార్రం విమర్శలు చేస్్న్నిరు” అన్నిరు.
• మీ బిడడే అ్రంటూనే మన బిడడేల భవిష్యతు్ తు్రంచేస్్న్నిడు : శ్రీ స్్రందరప్ విజయ్ కుమార్
జనసేన పారీట్ అధికార ప్రతిన్ధి శ్రీ స్్రందరప్ విజయ్ కుమార్ మాట్లేడుతూ “మాటకు ము్రందొకసారి.. తరా్వత మరోసారి మీ బిడడే... మీ బిడడే అన్ మాట్లేడుతూ ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ లోన్ బిడడేలకు 
భవిష్యతు్ లేకు్రండా చేస్్నని ముఖ్యమ్రంత్రి వైఎస్ జగన్ రెడిడే.... దొ్రంగ లెక్కలు... స్ట్ కస్ క్రంపెనీలు పెటిట్ మోస్రం చేయడాన్ని అలవాటు చేస్కునని ఆయన ఇప్పుడు మళ్లే అదే బాట 
పట్ట్రు. ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ జీఎసీడేపీ వృదిధిర్టు ఏక్రంగా 11.43 శాత్రంగా దూస్కుపోతో్రందన్ చెబుతునని ముఖ్యమ్రంత్రి దాన్కి స్రంబ్రంధి్రంచ్ క్రంద్రాన్కి ఏ లెక్కలు ప్రంపారో బయటపెట్ట్లి. 
రాష్ట్రంలో దొ్రంగ లెక్కలు, కాకి లెక్కల పాలన నడుస్్్రంది. ఇప్పుడు ఎక్కడ దొ్రంగలెక్కలు, కాకి లెక్కలు బయటపడిన్.... జగన్ లెక్కలు అనే దౌర్గ్య పరిసి్థతి ఉ్రంది. దొ్రంగ లెక్కలకు 
కరాఫ్ గా మారిన జగన్ రెడిడే మన రాష్ట్రాన్ని అప్పుల ఊబిలోకి నెటేట్స్్న్నిరు. అప్పుల కోస్రం రాష్ట పరిసి్థతిన్ క్రండ్రంతలు చేసి చూప్తున్నిరు. భారీ ఆరి్థక వృదిధి లెక్కలను క్రంద్రాన్కి 
ప్రంప్తున్నిరు. ఫలిత్రంగానే జీఎసీడేపీలో భారీ వృదిధి ర్టు సాధ్యమ్రంది. స్రంక్షేమ్రం పేరుతో డబుబాలు ప్రంచుతున్నిమన్ చెబుతునని ముఖ్యమ్రంత్రి వాస్వ పరిసి్థతులను తెలుస్కోకపోవడ్రం 
శోచనీయ్రం. అసముదీయులకు మాత్రమే స్రంక్షేమ్రం అ్రందుతో్రంది. వైసీపీ న్యకులు చెపపున వారిక స్రంక్షేమ ఫల్లు వస్్న్నియి. వైసీపీ ప్రభుత్వ్రం మీద న్యకుల మీద ఏ మాత్ర్రం 
నోరుజారిన్ వె్రంటనే స్రంక్షేమ ఫల్ల జాబితా ను్రంచ్ తొలగస్్న్నిరు. ఇదేన్ మీరు చెబుతునని బిడడే పాలన..? ఒక ఏడాది స్రంక్షేమ పథకాలకు అరు్హలైన వారు మరో ఏడాది ఎ్రందుకు 
కాకు్రండా పోతున్నిరు. దీన్లో ఏ మతలబు దాగు్రందో చెపాపులి. రాష్ట్రంలో అన్ని వ్యవస్థలను, ర్రంగాలను విచ్ఛినని్రం చేశారు.
• నేరాలోలే... గ్రంజాయి సాగులో న్రంబర్ 1
జీఎసీడేపీలో రాష్ట్రం దేశ్రంలో న్రంబరు 1గా ఉ్రందన్ ముఖ్యమ్రంత్రి చెపపుడ్రం విడ్డేర్రం. కానీ రాష్ట్రం నేరాలోలే, గ్రంజాయి సాగు, న్రుదో్యగత ర్టులో ము్రందు్రంది. అప్పులోలే సైత్రం అగ్రభాగాన 
న్లుస్్్రంది. దీన్న్ ఎ్రందుకు ప్రసా్వి్రంచరు..? రాష్ట్రంలో అన్ని వరాగులు వృదిధి సాధిస్్న్నియన్ చెబుతునని సీఎ్రం చుటూట్ ఉనని ఆయన స్రంత సామాజిక వరగు పెద్దలే వృదిధి సాధిస్్న్నిరన్ 
తెలుస్కోవాలి. రాష్ట్రాన్ని వారికి రాసిచ్చొనటులేగా ప్రవరి్స్్న్నిరు. దళ్త మహిళకు హ్రంమ్రంత్రిత్వ శాఖ ఇచ్చొ కనీస్రం కాన్సేట్బులున్ బదిలీ చేసే అధికార్రం కూడా ఇవ్వలేదు. ఇదేన్ మీరు 
సాధి్రంచ్న సాధికారత..? ఆయన చుటూట్ ఉనని కోటరీకి మ్రంచ్ మర్ పెత్్రందారీలు రాష్ట్రంలో ఉ్రండరు. కాబటిట్ పేదలకు, మీ ప్రభుత్వ పెత్్రందారీలక ఈసారి పోటీ అనేది అ్రందరికీ అరధి్రం 
అయి్రంది. జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు న్జ్రంగా ప్రజల్రందరికీ దత్ప్త్రుడుగా మారిపోయారు. ఏ కషట్్రం వచ్చొన్ ఇ్రంట్లేన్ పెద్ద కడుకుగా న్లబడుతున్నిరు. కచ్చొత్రంగా 
ఆయన కళలేలో న్జాయతీ, న్బదధిత ఉ్రంది’’ అన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

యువత ధైర్యంగా మయందుకు రావాలి: బత్తుల
*పలుచోట్ల అరాచక, కక్షపూరిత, వయూర్థపాలన చేస్తునని వైసీపీ సరాకారుపై ప్రజల తిట్ల దండకాలు
బడుగు, బలహీన, వెనకబడిన వరాగాలకు రాజ్యూధికార కోసమే జనసేన పార్టీ సామాన్యూలకు నమ్మకంగా సేవ చేసే నవతరం 
పార్టీ జనసేన పార్టీని ఆదరించండి, ఆశీర్వదంచండి.
*బత్తుల సేవాతత్వం, నాయకత్వంపై ప్రజల్్ల రోజురోజుకీ పెరుగుత్నని నమ్మకం అనిని వరాగాల్్ల చాపకంద నీరులా పెరుగుత్నని 
ఆదరణ
శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగర్రం, 66వ రోజు జన్రంకోస్రం జనసేన మహాపాదయాత్రలో భాగ్రంగా కోరుక్రండ మ్రండల్రం, 
కోరుక్రండ బీసీ కాలనీలో రాజానగర్రం న్యోజకవరగు జనసేన న్యకురాలు శ్రీమతి బత్లు వె్రంకటలక్ష్మి విస్ృత్రంగా 
పర్యటి్రంచడ్రం జరిగ్రంది. ఈ స్రందర్్రంగా సా్థన్క ప్రజలతో బతు్ల వె్రంకటలక్ష్మి మాట్లేడుతూ మన హకు్కలిని కాలరాసి, 
మన స్రంపదను దోచుకునే ఈ వైసీపీ న్యకుల మీద పోరాట్రం చేసి, గద్్ద ది్రంచ్ జనసేన పారీట్ ప్రభుతా్వన్ని సా్థప్రంచే 
సమయ్రం ఆసననిమ్రందన్ జన్న్కి నమముక్రంగా సేవ చేసే నవతర్రం పారీట్ జనసేన పారీట్ అన్, ఆకలితో ఉననివాడికి గుపెపుడు 
అనని్రం, ఆపదలో ఉనని వాడికి క్రంచె్రం సాయ్రం, బాధలో ఉనని వాడికి క్రంచె్రం ఓదారుపు అ్రంది్రంచడమే మానవత్వమన్, 
అల్్రంటి న్్రండు మనస్నని నేత నేటి సమీకాలిన రాజకీయాలోలే పవన్ కళ్్యణ్ ఒక్కర్ అన్, ఈసారి ఆయన్ని ఆశీర్వది్రంచ్ 
ఆదరి్రంచాలన్ గాజుగాలేస్ గురు్పై ఓటు వేసి, జనసేన పారీట్న్ గెలిప్రంచాలన్ అభ్యరి్థస్్ జనసేన కరపత్రాలను విరివిగా 
ప్రంచడ్రం జరిగ్రంది. ఈ మహాపాదయాత్రలో జనసేన సీన్యర్ న్యకులు, జనసైన్కులు మరియు వీరమహిళలు 
పాల్గున్నిరు.

సీఎయం జగన్ పై ధ్వజమెత్తున రెడ్డి అప్పలనాయుడు
శతఘ్ని న్్యస్: ఏల్రు: పల్నిడు జిల్లే వినుక్రండ సభలో జగనోముహన్ 
రెడిడే మాట్లేడిన మాటలకు ప్రతిసపు్రందనగా న్ర్వహి్రంచ్న పత్రికా ప్రతిన్ధుల 
సమావేశ్రంలో జనసేన పారీట్ న్యోజకవరగు రెడిడే అపపులన్యుడు మాట్లేడుతూ రాష్ట 
ముఖ్యమ్రంత్రి జగన్ మోహన్ రెడిడే అబదాధిలు ఆడట్న్కి ఏమాత్ర్రం వెనుకాడట్రం 
లేదన్ అన్నిరు. 2019 ఎలక్షనోలే మన రాష్ట ముఖ్యమ్రంత్రి జగనోముహన్ రెడిడే గారు 
పాదయాత్రలో ముదు్దలు పెటిట్ ఆకటుట్కన్ అధికార్రంలోకి వచాచొరన్, వచ్చొన 
తరా్వత అన్ని వరాగులను ఏ విధ్రంగా ఈ 44 నెలల పాలనలో మోస్రం చేశాయో 
మన్రం చూస్్నే ఉన్నిము. న్నని పల్నిడు జిల్లేలో జరిగన జగననని చేదోడు 
కార్యక్రమ్రంలో అబదాధిలు ఆడుతున్నిరన్, న్ ఎసీస్ స్దరులు, న్ ఎసీట్ స్దరులు, 
న్ ముసిలే్రం మన్రీట్ స్దరులు, న్ బీసీ స్దరులు అ్రంటూనే అన్ని వరాగులకి గు్రండు 
కటిట్న ముఖ్యమ్రంత్రి ఎవరైన్ ఉన్నిర్రంటే జగన్ మోహన్ రెడిడే గా చరిత్రలో 
న్లిచ్పోయారన్ ధ్వజమతా్రు. ఈ రోజున ఎసీస్, ఎసీట్, బీసీ మన్రిటీ కార్పుర్షనలేను 
పూరి్గా న్రీ్వర్య్రం చేసి తు్రంగలో తొకి్కన ఘనత కూడా జగన్ మోహన్ గారిది. 

ఈరోజు విదేశీ చదువ్లు చదువ్కునే స్్థమత లేదు. పెళ్లే కానుకలు ఇచేచొ పరిసి్థతి లేదు. ఎవరైన్ మరణిసే్ అపపుట్లే చ్రంద్రనని బీమా ఉ్రండ్ది. మరీ ఈ రోజున ఈ దొ్రంగ ముఖ్యమ్రంత్రి ఆ 
భీమా లను తీసివేసి అన్ని రకాలుగా ప్రజలను వ్రంచ్స్్న్నిరు.. న్నని వినుక్రండ బహిర్రంగ సభలో ఇ్రంకా మోస్రం చేయాలన్ చూస్్న్నిరు.. బీసీలను, ఎసీస్లను, ఎసీట్లను, మన్రీట్లను 
ఇ్రంకా మోస్రం చేయాలి.. దగా చేయాలి. వాళలేను బతకన్చేచొ పరిసి్థతి లేదు. కార్పుర్షన్ లో పన్చేసే వాళ్ళకు జీతాలు ఇవ్వడాన్కి ప్రభుత్వ్రం దగగుర డబుబాలు లేదుకానీ ఇ్రంకా ఈ 
జగననని చేదోడు పథక్రం ఇవ్వడాన్కి ఏ విధ్రంగా హామీ ఇస్్న్నివన్ ముఖ్యమ్రంత్రి జగన్ మోహన్ రెడిడే నీ ప్రశని్రంచారు?. ఇవనీని ఆ్రంధ్ర రాష్ట ప్రజలు గమన్స్్నే ఉన్నిరు. వాళ్్ళ వాళ్ళ 
భవిష్యతు్ గురి్రంచ్ ఆలోచన చేస్్న్నిరు.. ఆ్రంధ్ర రాష్ట ప్రభుతా్వన్కి పవన్ కళ్్యణ్ గారి పేరు ఎతే్ నైతిక హకు్కలు లేదన్నిరు. స్రంత బాబాయిన్ హతమారిచొన వాళలేను కముముకాస్్ 
వెనకస్కచ్చొ సిబిఐ తేటతెలలే్రం చేస్్్రందన్, ఈ బాగోతాలు అనీని రాష్ట ప్రజలు గమన్స్్న్నిరన్నిరు. ఇ్రంత జరుగుతున్ని రాష్ట ముఖ్యమ్రంత్రి అబదా్దలు ఆడుతున్నిరన్ జనసేన పారీట్ 
ఉమముడి పశచొమగోదావరి జిల్లే అధికార ప్రతిన్ధిగా ఖ్రండిస్్న్ని అన్ హెచచొరి్రంచారు. ముఖ్యమ్రంత్రి గారు చెపేపు అబదాధిలు ఎనోని రోజులు చెలులేబాటు కాదన్ ఇపపుటికైన్ న్జాయితీగా 
మాట్లేడాలన్, న్జాయితీ గల పరిపాలన అ్రంది్రంచాలన్ అన్నిరు. వచేచొ ఎన్నికలోలే ప్రజలు మమములిని ఇ్రంటికి సాగన్రంపడాన్కి సిదధి్రంగా ఉన్నిరన్, మ్రంచ్ పరిపాలన అ్రంది్రంచాలన్ లేన్ 
పక్ష్రంలో ప్రజలే మమములిని తరిమ తరిమకటేట్ రోజులు దగగురలోనే ఉన్నియన్ ఈ ప్రభుతా్వన్ని ముఖ్యమ్రంత్రి గారిన్ హెచచొరిస్్న్నిమన్ అన్నిరు. ఈ కార్యక్రమ్రంలో జనసేన పారీట్ నగర 
ప్రధాన కార్యదరి్శ సరిది రాజేష్, అధికార ప్రతిన్ధి అలులే సాయి చరణ్, స్షల్ మీడియా కో ఆరిడేనేటర్ జనసేన రవి, మహిళ కమటీ టూ టౌన్ ప్రధాన కార్యదరి్శ తుమముపాల ఉమాదురగు 
న్యకులు న్న్ తదితరులు పాల్గున్నిరు.

ఆనయందరావు కుటయంబానికి జనసేన ఆర్దిక సాయయం
శతఘ్ని న్్యస్: శ్రీకాకుళ్రం జిల్లే, ఎచెచొరలే న్యోజకవరగు్రం, రణస్థల్రం మ్రండల్రం, కృష్ట్ణప్ర్రం గ్రామాన్కి చె్రందిన 
గోరెలే ఆన్రందరావ్ జనవరి 17వ తేదిన అన్రోగ్య్రంతో మరణి్రంచారు. ఆయనకు నీలవేణి(11), మౌన్క(15) 
ఇద్దరు కుమారె్లు, ఆ పలలేలకు తలిలే కూడా చ్ననిప్పుడ్ చన్పోయి్రంది. వారిది పేదకుటు్రంబ్రం కావడ్రంతో 
జనసేన మ్రండల న్యకులు గోరెలే స్ర్య ఆకుటు్రంబాన్కి 5000/ అరిధిక సహాయ్రం చేయడ్రం జరిగ్రంది. 
ఈ కార్యక్రమ్రంలో కృష్ట్ణప్ర్రం ప్రంచాయతీ జనసేన పారీట్ య్రంపటీసీ అభ్యరి్థ పోటూనిరు లక్షుమున్యుడు, 
జనసేన సరపు్రంచ్ అభ్యరి్థ నడుపూరు శ్రంకరరావ్, జనసైన్కులు గుడివాడ దురగు, అభి, గొరెలే రమణ తదిత రులు 
పాల్గున్నిరు.

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

గయంజి గోవయందరాజును పరామర్్శయంచిన డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్
శతఘ్ని న్్యస్:  పఠాప్ర్రం న్యోజకవరగు్రం, జనసేన న్యకులు శ్రీ విష్్ణ హాసిపుటల్ అధినేత డాకట్ర్ పల్లే శ్రీధర్ కు 
ఎ్రంతో ఆప్్డైనటువ్రంటి, నరసి్రంగప్ర్రం గ్రామాన్కి చె్రందిన అలుపెరగన్, న్సా్వర్థ జనసైన్కుడు గ్రంజి గోవి్రందరాజు 
ఇటీవల క్రంతకాల్రం క్్రందట బైక్ యాకిస్డ్రంట్ కారణ్రంగా కాలికి ఫ్్యకచొర్ అయి్య ఇ్రంటి దగగుర్ ఉ్రంటూ బెడ్ రెస్ట్ లో 
ఉ్రండడ్రం జరిగ్రంది. గోవి్రందరాజు ఆరోగ్య పరిసి్థతిన్ తెలుస్కనే్రందుకై డాకట్ర్ పల్లే శ్రీధర్ ఆయనను పరామరి్శ్రంచడ్రం 
జరిగ్రంది.

మైనయం నాగమణి కుటయంబానిని పరామర్్శయంచిన 
డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్

శతఘ్ని న్్యస్: పఠాప్ర్రం న్యోజకవరగు్రం విరవాడ గ్రామ్రం న్రందు కది్దరోజుల ము్రందుట ఫైర్ యాకిస్డ్రంట్ కారణ్రంగా 
ఒ్రంటికి గాయాలయి హాసపుటలోలే చ్కితస్ అన్రంతర్రం ఇ్రంటిదగగుర బెడ్ రెస్ట్ తీస్కు్రంటూ చ్కితస్ ప్రందుతుననిటువ్రంటి 
మన న్సా్వర్థ జన సైన్కుడు డాకట్ర్ పల్లే శ్రీధర్ కి ఎ్రంతో ఆప్్డు అయినటువ్రంటి మన్రం సా్వమ తలిలే అకాల మరణాన్కి 
చ్్రంతిస్్ పఠాప్ర్రం న్యోజవరగు జనసేన న్యకులు శ్రీ విష్్ణ హాసిపుటల్ అధినేత డాకట్ర్ పల్లే శ్రీధర్ పరామరి్శ్రంచ్ 
మనోధైరా్యన్ని అ్రంది్రంచడ్రం జరిగ్రంది. ఈ కార్యక్రమ్రంలో జనసేన న్యకులు మరియు జనసైన్కులు పాల్గున్నిరు.

అగ్నిప్రమాద బాధిత్లకు అయండగా నిలచిన 
జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్: వేమూరు 
న్యోజకవరగు్రం, కల్లేరు 
మ్రండల్రం, గాజులలే్రంక గ్రామాన్కి 
చె్రందిన చ్రందన రా్రంబాబు ఇలులే 
ష్టర్ట్ షరూ్కయూట్ కారణ్రంగా 
అగనికి దగధి్రం అవ్వట్రం జరిగనది. 
విషయ్రం తెలుస్కనని జనసేన 
న్యకులు పారీట్ తరుప్న 
27500 రూపాయలు ఆరిధిక 
సాయ్రం అ్రంది్రంచడ్రం జరిగనది. 

ఈ కార్యక్రమ్రంలో జనసేన రాష్ట కార్యదరి్శ అమముశెటిట్ వాస్, జిల్లే కార్యదరి్శ స్మరౌతు 
అనురాధ, మ్రండల అధ్యక్షుడు బ్రందలపాటి చలమయ్య, ఎ్రంపీటీసీ వెలివల శవ, 
స్బ్రహముణ్య్రం బావిరెడిడే హనుమ్రంతరావ్, పెసరలే్రంక సరపు్రంచ్ వెలివల రత్య్య తదితరులు 
పాల్గున్నిరు.

జనసైనికులే జనసేన పార్్ట బలయం
శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగర్రం: జనసేన 
జనజాగృతి యత్ర 46వ రోజులో భాగ్రంగా 
జనసేన పారీట్ ఎన్నికల గురు్ గాజు గాలేస్ల 
ప్రంపణీ కార్యక్రమ్రం కోరుక్రండ మ్రండల్రం, 
కోటికశవర్రం గ్రామ్రంలో 2వ రోజు హరిజన 
పేటలో మ్రంగళవార్రం కార్యక్రమ్రంలో 
భాగ్రంగా 300 గాజు గాలేస్లు ప్రంచడ్రం 
జరిగ్రంది. నేటి వరకు న్యోజకవరగు్రం 
మొత్్రంగా 43,300 వేల గాజు గాలేస్లు 
ప్రంపణీ చేసారు. కార్యక్రమ్రంలో భాగ్రంగా 

రాజానగర్రం న్యోజకవరగు్రం జనసేన పారీట్ ఇ్రంచార్జా &ఐక్యరాజ్యసమతి అవారుడే గ్రహీత మేడ 
గురుదత్ ప్రసాద్ ఆదేశాల మేరకు మ్రండల అధ్యక్షులు మ్రండపాక శ్రీను అధ్యక్షతన దిగ్వజయ్రంగా 
ము్రందుకు సాగుతూ రాజానగర్రం న్యోజకవరగు్రం జనసేన పారీట్ జ్రండా ఎగర్సే విధ్రంగా 
ము్రందుకు సాగపోతు్రంది.. కార్యక్రమ్రంలో బాఘ్రంగా గ్రామ గ్రామాన ప్రతి ఇ్రంటి్రంకి వెళ్లే జనసేన 
పారీట్ షణ్ముఖ వ్్యహ్రం కరపత్ర్రంలు ప్రజలకు అ్రందిస్్… జనసేన పారీట్న్ కణిద్ల పవన్ కళ్్యణ్ 
గారిన్ ప్రజలోలేకి బల్రంగా తీస్కెళ్్న్నిరు.. ఈ కార్యక్రమ్రంలో కోరుక్రండ మ్రండల జనసేన పారీట్ 
న్యకులు, తనీనిరు తాతాజీ, అడపా అ్రంజి బాబు, పోసిబాబు, చదువ్ ముక్శ్వరరావ్, చల్లే 
ప్రసాద్, పేమముడా సతీష్, కచచొరలే భరత్, కచచొరలే బాబి, మ్రండపాక మురళ్ మరియు గ్రామ జనసేన 
న్యకులు జనసేన పారీట్ తరుప్న ఎ్రంపీటీసీగా పోటీ చేసిన పటూనిరి అచ్చొయమము, డి.ఎ్రం రాజు, 
డి. పోతిబాబు, పటూనిరి అపపునని, వీరమహిళలు పెద్ద ఎతు్న పాల్గున్నిరు.

పూర్ణ మారెకెట్ ప్రైవేట పరయం కానివ్వయం: జనసేన ధరాని
శతఘ్ని న్్యస్: వైజాగ్ సౌత్: దశాబా్దల కాల్రంగా ఎ్రంతో పేరు కల విశాఖపటట్న్న్కి 
తలమణిక్రంగా ఉనని సరా్దర్ వలలేభాయ్ పటేల్ మారె్కట్ (పూర్ణమారె్కట్) ను ప్రైవేటు 
భాగసా్వమ్య్రం పద్దతిలో అభివృదిధి చేసా్్రం అ్రంటూ న్రీ్వర్య్రం చేయడ్రం, ప్రైవేటు వ్యకు్లకు 
కటట్డ్రం వైసీపీ ప్రభుత్వ్రం యొక్క దివాళ్ మరియు దగుల్బాజీ తన్న్కి ప్రతీక అన్, తక్షణమే 
ఆ న్ర్ణయాన్ని వెనకి్క తీస్కోవాలన్ జనసేన పారీట్ న్యకులు శవ ప్రసాద్ రెడిడే డిమా్రండ్ 
చేసారు, సా్థన్క పూర్ణమారె్కట్ ప్రధానదా్వర్రం వద్ద జనసేన పారీట్ న్యకులు కార్యకర్లు 
ధరాని న్ర్వహి్రంచ్, పెద్ద ఎతు్న న్న్దాలు చేశారు. శవప్రసాద్ రెడిడే మాట్లేడుతూ 
విశాఖపటని్రంలో ఉనని ప్రధాన ఆస్్లను ఈ ప్రభుత్వ్రం తాకటుట్ పెటిట్్రందన్, ఋషిక్రం 
డను న్శన్రం చేసి్రంది ఇప్పుడు ఈ న్యకుల కనుని పూర్ణర్ణమారె్కట్ పై పడి్రందన్ 
చేతనైతే ప్రభుత్వ్రం మారె్కట్ ను అభివృదిధి చేయాలి, కావాలిస్న వసతులు కలిపు్రంచాలి కానీ 
ఇల్మారె్కటులే కూడా ప్రైవేటు వ్యకు్లకు కటట్బెడితే ఎల్ అన్ ప్రశని్రంచారు. కమూ్యన్స్ట్ 
పారీట్న్యకు లు గ్రంగాధర్ మాట్లేడుతూ వైసీపీ ప్రభుత్వ్రం దివాళ్ ప్రభుత్వ్రం అన్, 
డబుబాలు కావాలిస్న ప్రతిసారి ఒక ఆసి్న్ తాకటుట్ పెడు్న్నిరు అన్ ఈ విధాన్రం మ్రంచ్ది 
కాదు అన్ అన్నిరు. ఈ కార్యక్రమ్రంలో జనసేన న్యకులు రఘు, శ్రవణ్, తెలుగు 
అరుజాన్, రూపా, స్ర్ష్ తదితరులు పాల్గున్నిరు.
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రాజుగారి తోట గ్రామింలో బొమమిడ్ నాయకర్ పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్్యస్: నరసాప్ర్రం: జన్రంలోకి జనసేన 6వ రోజు కార్యక్రమ్రంలో భాగ్రంగా నరసాప్ర్రం న్యోజకవరగు్రం రాజుగారి తోట గ్రామ్రంలో పాదయాత్రగా ప్రతీ గడపకు వెళ్లే వారికి 
జనసేన పారీట్ సిదాధి్రంతాలు తెలియజేసి వారు పడుతునని ఇబబా్రందులు, సమస్యలు తెలుస్కున్ వారికి జనసేన పారీట్ తరప్న నరసాప్ర్రం న్యోజకవరగు జనసేన పారీట్ ఇ్రంచారిజా, పీఏసీ 
సభు్యలు మరియు రాష్ట మతస్యూకార వికాస విభాగ ఛైరెమున్ బమముడి న్యకర్ భరోసా ఇచాచొరు. ఆ గ్రామ్రంలో ముఖ్య్రంగా త్రాగునీటి సమస్యతో ఇబబా్రందులు పడుతున్నిరు. అల్గే 
డ్రైనేజీ వ్యవస్థ సరిగాగు లేదు మరియు రోడలే దుసి్థతి చాల్ అధా్వనని్రంగా ఉ్రంది. రాజుగారి తోటలో సమస్యలతో ప్రజలు ఇబబా్రందులు పడుతున్నిరు అన్ న్యకర్ గారు తెలియజేశారు. 
ఈ కార్యక్రమ్రంలో ఆకన చ్రంద్రశేఖర్, వాతాడి కనకరాజు బ్రంద్ల రవీ్రంద్ర, గుబబాల మార్రజు, పెమాముడి కిరణ్, వటిట్ప్రోలు సతీష్, పోలిశెటిట్ నళ్న్, వలవల సావిత్రి,రాయుడు అవిన్థ్, 
రాయుడు ఆన్రంద్, రాయుడు ఏడుక్రండలు, మదూ్దరి హరీష్, బ్రంద్ల ప్రభు కుమార్ , తేలి బుజిజాబాబు, కతి్మ్రండ ఆన్రంద్, భీమవరప్ రామకృష్ణ, ఎల్ అజయ్ బాబు, రాజుగారి తోట 
గ్రామ ప్రజలు అధిక స్రంఖ్యలో పాల్గున్నిరు.

ఆయంధ్రా అభివృద్ధి – జనసేనతోనే సాధ్యం 25వ రోజు
శతఘ్ని న్్యస్: సర్్వపలిలే 
న్యోజకవరగు్రం, ముతు్కూరు 
మ్రండల్రం, తాళలేపూడి 
గ్రామ్రంలో ఆ్రంధ్రా అభివృదిధి 
– జనసేన తోనే సాధ్య్రం 
25వ రోజు కార్యక్రమాన్ని 
జనసేన పారీట్ నెల్లేరు జిల్లే 
కార్యదరి్శ, ముతు్కూరు 
మ్రండల అధ్యక్షుడు 
మనుబోలు గణపతి 
ఆధ్వర్య్రంలో న్ర్వహి్రంచడ్రం 
జరిగ్రంది. కార్యక్రమ్రంలో 

భాగ్రంగా ముతు్కూరు మ్రండల్రంలోన్ తాళ్ళపూడి గ్రామ్రంలో జనసేన పారీట్ కరపత్రాలు 
ప్రంచుతూ, మనుబోలు గణపతి మాట్లేడుతూ జనసేన పారీట్ అధికార్రంలోకి వసే్ 
యువతకి ఉపాధి లభిస్్్రందన్, పవన్ కళ్్యణ్ అధికార్రంలో లేకపోయిన్ రాష్ట్రంలో 
చన్పోయిన 3000 మ్రంది కౌలు రైతుల కుటు్రంబాలకు తన స్రంత స్రంపాదన ను్రంచ్ 
ఆరి్థక సాయ్రం అ్రంది్రంచ్ ఆ కుటు్రంబాలను ఆదుకునని మ్రంచ్ మనస్నని వ్యకి్. అల్్రంటి 
వ్యకి్కి అధికార్రం ఇసే్ రాష్ట్రాన్కి చాల్ మేలు జరుగుతు్రందన్, రైతులకు ల్భసాటి ధరన్ 
అ్రందిసా్డన్, ఆ్రంధ్రా అభివృదిధి జనసేనతోనే సాధ్యమవ్తు్రందన్, రాబోవ్ సాధారణ 
ఎన్నికలలో జనసేన పారీట్ గురు్ గాజుగాలేస్ కు ఓటు వేసి జనసేన పారీట్కి అధికార్రం 
ఇవ్వ్రండి అ్రంటూ ఇ్రంటి్రంటికి ప్రచార కార్యక్రమ్రం చేయడ్రం జరిగ్రంది. ఈ కార్యక్రమ్రంలో 
జనసేన న్యకులు తా్రండ్ర శ్రీను, అన్నిమేటి వె్రంకయ్య పాల్గున్నిరు.

ద్గ్్వజయయంగా కొనసాగుత్నని పవననని ప్రజాబాట
శతఘ్ని న్్యస్: ఒ్రంటిమటట్: 
జనసేన పారీట్ అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమ్రంత్రి 
కావాలనని ఆశయ సాధనతో 
జనసేన రాష్ట చేనేత వికాస 
కార్యదరి్శ రాట్ల రామయ్య 
ఆధ్వర్య్రంలో పవననని 
ప్రజాబాట కార్యక్రమ్రం 
56వ రోజు దిగ్వజయ్రంగా 

కనసాగ్రంది. రాజ్రంపేట జనసేన పారీట్ ఇ్రంచార్జా మలిశెటిట్ వె్రంకటరమణ ఆదేశాల 
మేరకు మ్రంగళవార్రం ఒ్రంటిమటట్ మ్రండల్రం పరిధిలోన్ రాజుగు్రంటపలిలే ప్రంచాయతీ 
కడమల్రు, పలు గ్రామాలోలే ప్రజాబాట కార్యక్రమ్రం న్ర్వహి్రంచారు. గ్రామ్రంలోన్ 
ప్రజలకు పారీట్ సిదాధి్రంతాలు ఆశయాలతోపాటు జనసేన ప్రభుత్వ్రం అధికార్రంలోకి 
వసే్ అమలు చేయనునని మేన్ఫెస్ట్ను వివరి్రంచారు. రానునని ఎన్నికలోలే ప్రతి ఒక్కరూ, 
జనసేన పారీట్కి అ్రండగా న్లిచ్ పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమ్రంత్రిగా చేస్కోవాలన్ కోరారు. 
జనసేన తోనే రాష్ట్రం అన్ని విధాలుగా అభివృదిధి చె్రందడ్రంతో పాటు అరు్హలైన ప్రతి ఒక్కరికి 
ప్రభుత్వ స్రంక్షేమ పథకాలు అ్రందుతాయన్ జనసేన రాష్ట చేనేత వికాస కార్యదరి్శ రాట్ల 
రామయ్య తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమ్రంలో జనసైన్కులు, జనసేన వీరమహిళలు 
పాల్గున్నిరు.

శీలయం శ్రీకాయంత్ కు నివాళులు అర్్పయంచిన జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: మ్రంగళగరి: తాడ్పలిలే 
మ్రండల్రం, కలనుక్రండ గ్రామాన్కి 
చె్రందిన క్యాశీలక సభు్యడు 
శీల్రం శ్రీకా్రంత్ గు్రండపోటుతో 
మరణి్రంచడ్రం జరిగ్రంది. మ్రంగళవార్రం 
కలనుక్రండ గ్రామ్రంలోన్ శ్రీకా్రంత్ 
ఇ్రంటి వద్ద జనసేన పారీట్ మ్రంగళగరి 
న్యోజకవరగు ఇన్చొర్జా చ్లలేపలిలే 
శ్రీన్వాసరావ్, తాడ్పలిలే మ్రండల 
అధ్యక్షులు సామల న్గేశ్వరరావ్, 
గు్రంటూరు జిల్లే స్రంయుక్ కార్యదరి్శ 
బడ్ కోమలి, కలనుక్రండ గ్రామ 
జనసైన్కులు తదితరులు శ్రీకా్రంత్ 

భౌతికాయాన్కి పూలమాల వేసి న్వాళ్లు అరిపు్రంచారు. చ్లలేపలిలే శ్రీన్వాసరావ్ శ్రీకా్రంత్ 
అకాల మరణాన్కి చ్్రంతిస్్ జనసేన పారీట్ తరప్న వారికి శ్రదాధి్రంజలి ఘటిస్్, వారి 
కుటు్రంబాన్కి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు.

అవకాశయం ఇవ్వయండ్.. అభివృద్ధి చేసి చూపిసాతు: 
లోకయం మాధవ

శతఘ్ని న్్యస్: నెలిలేమరలే: 
జనసేనకు ఒకసారి అవకాశ్రం 
ఇసే్ అభివృదిధి అ్రంటే ఏమట్ 
చేసి చూపసా్మన్ నెలిలేమరలే 
న్యోజకవరగు్రం న్యకులు లోక్రం 
మాధవి మీడియా సమావేశ్రంలో 
తెలియజేశారు.. జనసేన 

న్యకుడు లోక్రం మాధవి ఆధ్వర్య్రంలో న్లుగు మ్రండల్లోలే జనసేన బైక్ రా్యలీన్ 
న్ర్వహి్రంచారు. ఈ స్రందర్్రంగా జనసేన పారీట్ న్యకురాలు లోక్రం మాధవి 
మాట్లేడుతూ 2024 జరిగే సార్వత్రిక ఎన్నికలోలే ఒక అవకాశ్రం ఇవా్వలన్ నెలిలేమరలే 
న్యోజకవరగు్రం ప్రజలను ఆమ అభ్యరి్థ్రంచారు. గెలుప్ ఓటములతో స్రంబ్రంధ్రం లేకు్రండా 
నెలిలేమరలే న్యోజకవరగు్రం ప్రజలకు అ్రందుబాటులో ఉ్రంట్నన్, ప్రజా సమస్యలు, గ్రామసా్థ 
యిలో తెలుస్కునే్రందుకు రానునని రోజులోలే పాదయాత్రలు న్ర్వహి సా్మన్ అన్నిరు. 
గత కన్ని దశాబా్దలుగా ఎనోని పారీట్ల న్యకులు ను గెలిప్రంచ్న అభివృదిధి శూన్యమే అన్ 
అన్నిరు. తనకు ఒక్క అవకాశ్రం ఇసే్ అభివృదిధి అ్రంటే ఏమట్ చేసి చూపసా్నన్నిరు. ఈ 
న్యోజక వరగు్రం మొతా్న్ని అన్ని ర్రంగాలోలే అభివృదిధి బాటలో నడిపసా్నన్ తెలియజేశారు. 
రా్యలీ ప్రార్రంభి్రంచే ము్రందు ము్రంజేరు గ్రామ్రంలోన్ ఆ్రంజనేయసా్వమ ఆలయ్రంలో 
లోక్రం ప్రసాద్ ద్రంపతులు ప్రతే్యక పూజలు న్ర్వహి్రంచారు. అన్రంతర్రం అక్కడి ను్రంచ్ 
ప్రార్రంభమన రా్యలీ భోగాప్ర్రం ను్రంచ్ డ్రంకాడ మ్రండల్రం అకి్కవర్రం మీదుగా పూసపా 
టిర్గ ను్రంచ్ నెలిలేమరలేతో ముగసి్రంది. ఈ రా్యలీకి చేసే న్లుగు మ్రండల్ల ను్రంచ్ భారీగా 
జనసైన్కులు, వీరమహిళలు, కార్యకర్ లు బైక్ రా్యలీలో పాల్గున్నిరు. ఈ కార్యక్రమ్రంలో 
న్యకులు మరాకిల్ సీఈఓ లోక్రం ప్రసాద్, తుమము అపపులరాజు దొర, పలలే్రంటలే జగదీష్, 
పళ్ళ రా్రంబాబు, ది్రండి రామారావ్ తదితరులు పాల్గున్నిరు.

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

పల్లా పల్లా ఎగరాలి పవననని జయండా 17వ రోజు కార్క్రమయం
శతఘ్ని న్్యస్: న్గర్ కరూనిల్: మ్రంగళవార్రం బిజినపలిలే మ్రండల్రం జగగునని తా్రండా, ఇపపుల్ తా్రండాలోలే 
వ్రంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పాదయాత్ర చేపట్ట్రు. జనసేన న్యకులతో, జనసైన్కులతో కలిసి పాదయాత్రగా 
తా్రండాలోలే పర్యటి్రంచారు. తా్రండాలోలేన్ ప్రజల సమస్యలు తెలుస్కు్రంటూ, పారీట్ సిదాధి్రంతాలను ప్రజలకు 
వివరిస్్, కార్యక్రమాన్ని ము్రందుకు సాగ్రంచారు. ఈ కార్యక్రమ్రంలో న్గర్ కరూనిల్ న్యోజకవరగు 
న్యకులు హారి న్యక్, బోట్క రమేష్, స్ర్య, రాజు న్యక్, వ్రంశీ రెడిడే, లి్రంగ్రం న్యక్, పవన్, శవ, 
స్రంతోష్, దీపక్, లోకష్, అర్. స్రంతోష్, సాయి కిరణ్, స్ముల న్యక్, గణేష్, బాలకృష్ణ, రమేష్, అన్ల్, 
రామకృష్ణ తదితరులు పాల్గున్నిరు.

జనసేన పార్్టకి ఒకకె అవకాశయం 
ఇవ్వయండ్: మేడ గురుదత్

శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగర్రం: జనసేన జనజాగృతి యాత్ర 45వ 
రోజులో భాగ్రంగా మనపారీట్ ఎన్నికల గురు్ అయిన గాజు గాలేస్ల 
ప్రంపణీ కార్యక్రమ్రం కోరుక్రండ మ్రండల్రం కోటికశవర్రం గ్రామ్రం 
హరిజన పేట లో మ్రంగళవార్రం కార్యక్రమ్రం లో 500 గాజు 
గాలేస్లు ప్రంచడ్రం జరిగ్రంది. నేటి వరకు న్యోజకవరగు్రం మొత్్రంగా 
43,000 గాజు గాలేస్ల ప్రంపణీ కార్యక్రమ్రం రాజానగర్రం 
న్యోజకవరగు్రం జనసేన పారీట్ ఇ్రంచార్జా, ఐక్యరాజ్యసమతి అవారుడే 

గ్రహీత మేడ గురుదత్ అధ్యక్షతన దిగ్వజయ్రంగా ము్రందుకు సాగుతూ రాజానగర్రం న్యోజకవరగు్రం జనసేన పారీట్ జ్రండా ఎగర్సే విధ్రంగా ము్రందుకు సాగపోతు్రంది. గ్రామ గ్రామాన 
ప్రతి ఇ్రంటి్రంకి వెళ్లే జనసేన పారీట్ షణ్ముఖ వ్్యహ్రం కరపత్రాలు ప్రజలకు అ్రందిస్్ జనసేన పారీట్ న్ కణిద్ల పవన్ కళ్్యణ్ న్ ప్రజలోలేకి బల్రంగా తీస్కెళ్్న్నిరు. ఈ కార్యక్రమ్రం లో 
కోరుక్రండ మ్రండల కనీ్వనర్ మ్రండపాక శ్రీను, కోరుక్రండ మ్రండల జనసేన పారీట్ న్యకులు, తనీనిరు తాతాజీ, అడపా అ్రంజిబాబు, పోసిబాబు, చదువ్ ముక్శ్వరరావ్, చల్లే ప్రసాద్ 
మరియు గ్రామ జనసేన కోటికశవర్రం జనసేన పారీట్ న్యకులు పటూనిరి అపపునని, జనసేన పారీట్ తరుప్న ఎ్రంపీటీసీ గా పోటీచేసిన పటూనిరి అచ్చొయమము, డి హరి, డిఎమ్ రాజు, డి 
పోతిరాజు, ప ఆకాష్, ఎస్ దురాగు, వీరమహిళలు పెద్ద ఎతు్న పాల్గున్నిరు.

మహిళా సమస్పై కార్దర్్శకి జనసేన 
వనత్పత్యం

శతఘ్ని న్్యస్: క్రండప, 
సి్రంగరాయక్రండ హనుమాన్ నగర్ కు 
చె్రందిన కు్రంచాల లత భర్ రమణయ్య 
గత 30 స్రంవతస్రాలుగా హనుమాన్ 
నగర్ లో తమ స్రంత ఇ్రంట్లే 
ఉ్రంటున్నిరు. కానీ 30 స్రంవతస్రాలుగా 

హనుమాన్ నగర్ లో ఉననిపపుటికీ న్లుగైదు ప్రభుతా్వలు మారిన అభివృదిధి నడుచుకోవడ్రం 
లేద్రంటూ లత జనసేన పారీట్న్ ఆశ్రయి్రంచ్్రంది. సపు్రంది్రంచ్న జనసేన మ్రండల అధ్యక్షులు 
ఐయిన్ బతి్న రాజేష్ చొరవ తీస్కన్ విషయాన్ని ప్రంచాయతీ కార్యదరి్శ దృషిట్కి 
తీస్కెళలేగా రె్రండు మూడు రోజులోలే సమస్యను పరిష్కరిసా్నన్ హామీ ఇవ్వడ్రం జరిగ్రంది. 
గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ్రం కార్యక్రమ్రంలో భాగ్రంగా తమ ఇ్రంటికి వచ్చొన వరికూటి 
అశోక్ బాబు వీలైన్రంత త్వరగా సమస్యను పరిష్కరిసా్మన్ చెపపు పటిట్్రంచుకోలేదన్ 
మహిళ ఆవేదన వ్యక్్రం చేసి్రంది. రె్రండు మూడు రోజులోలే కార్యదరి్శ కూడా సమస్యను 
పరిష్కరి్రంచకపోతే నేరుగా జిల్లే కలెకట్ర్ కు ఫిరా్యదు చేసా్నన్ మహిళ ఆగ్రహ్రం 
వ్యక్్రం చేశారు. ఈ స్రందర్్రంగా మహిళకు జనసేన న్యకులు అ్రండగా న్లిచారు. 
ఈ కార్యక్రమ్రంలో సి్రంగరాయక్రండ మ్రండల జనసేన న్యకులు, జనసైన్కులు 
పాల్గున్నిరు.

మయంగమూర్ శ్రీధర్ కృష్్ణరెడ్డికి నివాళులు 
అర్్పయంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్్యస్: ము్రంగమూరి శ్రీధర్ కృష్ట్ణరెడిడే (ప్రజారాజ్య్రం ఎమములే్య) ప్రధమ వరధి్రంతి 
స్రందర్్రంగా న్వాస్రంలో న్వాళ్లు అరిపు్రంచ్న నెల్లేరు జిల్లే జనసేన పారీట్ అధ్యక్షులు 
చెన్నిరెడిడే మనుక్్రంత్, రాష్ట కార్య న్ర్వహణ కమటీ కార్యదరి్శ కోట్ట్ వె్రంకటేశ్వరులే, 
నెల్లేరు నగర అధ్యక్షులు దుగగుశెటిట్ స్జయ్ బాబు ఇతర న్యకులు పాల్గున్నిరు.

క్రికెట్ టోరనిమెయంట్ వజేతలకు ట్రోఫీ అయందజేసిన 
పయంతయం నానాజీ

శతఘ్ని న్్యస్: కాకిన్డ రూరల్: డిసి్రాక్ట్ స్పుర్ట్స్ 
ఆధారిటీ గ్్రండ్స్ కాకిన్డలో గత 3 రోజులు గా 
7 టైమ్స్ న్్యస్ సాగర్ ఆధ్వర్య్రంలో జరుగుతునని 
క్కెట్ ట్రనిమ్రంట్ ముగ్రంప్ ఉతస్వ కార్యక్రమ్రం 

లో ముఖ్య అతిధులుగా పాల్గున్ జనసేన పారీట్ పఎసి సభు్యలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇ్రంచార్జా 
ప్రంత్రం న్న్జీ విజేతలకు ట్రోఫీ అ్రంది్రంచారు.

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

వర్కర్స్ యూనియన్ అత్యవసర సమావేశంలో పాల్గొ న్న ఇమ్మడి కాశీనాధ్
శతఘ్ని న్్యస్: మారా్కప్ర్రం: ప్రకాశ్రం జిల్లే, జనసేన పారీట్ మారా్కప్ర్రం న్యోజకవరగు కారా్యలయ్రం న్రందు మ్రంగళవార్రం ది మారా్కప్ర్రం ఎన్మల్ సేలేట్ ఆపర్టర్స్ మరియు వర్కర్స్ 
యూన్యన్ యొక్క అత్యవసర సమావేశ్రం జరిగనది. ఈ సమావేశ్రంలో బుధవార్రం ను్రంచ్ జరగబోయే సమము గురి్రంచ్ కార్యవరగు సభు్యలు వర్కర్స్ విననిపాలను యూన్యన్ అధ్యక్షులు 
జనసేన పారీట్ మారా్కప్ర్రం న్యోజకవరగు ఇ్రంఛార్జా ఇమముడి కాశీన్థ్ కు తెలియజేశారు. దీన్లో భాగ్రంగా ఇమముడి కాశీన్ధ్ యూన్యన్ లోన్ 12 మ్రంది సభు్యలతో కూడిన ఏరియా 
కమటీలు న్ర్ణయి్రంచారు.

రాష్ట్రానికి మూడో ప్రత్యామ్నాయంగా జనసేనను గెలిపంచండి: గునుకుల కిషోర్
శతఘ్ని న్్యస్: నెల్లేరు: రాష్ట్రాన్కి మూడో ప్రతా్యమానియ్రం కావాలన్ స్ధీర్ఘ అనుభవ్రం గల రాజకీయవేత్లే స్చ్స్్న్నిరన్ అ్రందుకు అన్ని విధాల అర్హతలు కలిగన పారీట్ జనసేన పారీట్, 
రాష్ట ప్రజల్రందరూ ఆలోచ్్రంచ్ జనసేనను గెలిప్రంచాలి అ్రంటూ.. జనసేన పారీట్ జిల్లే ప్రధాన కార్యదరి్శ గునుకుల కిషోర్ ఆధ్వర్య్రంలో పదవ డివిజన్ సా్థన్క జనసేన కార్యకర్ హేమచ్రంద్ర 
యాదవ్ ఇ్రంటి వద్ద జనసేన పారీట్ ప్రచార్రం న్ర్వహి్రంచారు. ఈ స్రందర్్రంగా వారు మాట్లేడుతూ రాష్ట ప్రజలు రె్రండు పారీట్లకు అవకాశ్రం ఇచ్చొ మోసపోయారు, ఇబబా్రందులకు గురి 
అవ్తున్నిరు. మూడవ ప్రతా్యమానియ్రం ఎదగాలిస్న అవసర్రం ఉ్రందన్ సమాజ శ్రేయస్స్ను కా్రంక్్రంచే స్దీర్ఘ ఆలోచనలు కలిగన పవన్ కళ్్యణ్ గారు రాష్ట అభివృదిధికి అన్ని విధాలుగా 
తగన వ్యకి్. ఒకసారి అవకాశ్రం ఇచ్చొ జనసేన పారీట్న్ గాజు గాలేస్ కు ఓటు వేసి గెలిప్రంచాలిస్న ఆవశ్యకత ఎ్రంతైన్ ఉ్రందన్ తెలియజేశారు. పాతిక స్రంవతస్రాల మన బిడడేల బ్రంగారు 
భవిష్యతు్కు, రాష్ట ప్రగతి కై అడుగులు వేస్్నని పవన్ కళ్్యణ్ న్ ప్రజలు ఆశీర్వది్రంచాలన్ కోరారు. ఈ కార్యక్రమ్రంలో గురుకుల కిషోర్ తో పాటు హేమ చ్రంద్రయాదవ్, క్రంతర్, అమీన్, 
ప్రశా్రంత్ గౌడ్, మౌన్ష్, హరి, ష్టజహాన్, ప్రసనని, చ్నని రాజా, ఇ్రంతియాజ్, తదితరులు పాల్గున్నిరు.

కిరణ్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో జనవాణి – జనచతైన్యం కార్క్రమయం
శతఘ్ని న్్యస్: పాతపటని్రం న్యోజకవరగు్రం, మలియాప్టిట్ మ్రండల్రం, పరుశురా్రంప్ర్రం గరిజన ప్రంచాయతీ అయిన్ గరిజన గ్రామాలు హీరాప్ర్రం, రాయకోల్, న్రందవ, తోవ్రు 
గ్రామాలు లో మన పాతపటని్రం న్యోజకవరగు ఇ్రంచారిజా గేదల చైతన్య ముఖ్య అతిధి గా వచ్చొ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎస్ రామూరి్, లక్ష్మిప్ర్రం కిరణ్ కుమార్ ఆధ్వర్య్రంలో జనవాణి – 
జనచైతన్య్రం కార్యక్రమ్రం ప్రతి గరిజన గూడ్రం కి వెళ్లే ఈసారి జనసేన వైప్ చూడ్రండి అన్ మనస్ఫూరి్గా కోరడ్రం జరిగ్రంది. ఈ కార్యక్రమ్రం లో మ్రండల న్యకులు దుక్క బాలరాజ, 
పట్ట్ హరికృష్ణ, ప్రశా్రంత్ మరియు ప్రంచాయతీ జనసైన్కులు ఎస్ కుమార్, కె ఈశ్వర్, కాశీ, స్ర్య, మరియు యువత పాల్గునడ్రం జరిగ్రంది.
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