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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

పారదర్శకత కు చిహ్నం “గాజు గాలాస్”

జనసేన ఓట్ పర్సెంటేజ్ 5.53%....
ప్రజారాజ్ెం గెలిచిన సీట్లు 18.... 
జనసేన 1.... 
16శాతెం ఓట్ పర్సెంటేజ్.. 
18సీట్లు వచిచిన చిరెంజీవినే ముప్పుతిపపులు పెట్టి 3చెరువులు నీళ్ళు తాగెంచి.. 
పార్టి మూసేసె లా చేసిన మన వీరులు సూరులు..
ఇెంత తక్కువ సీట్లు.. 
ఓట్ పర్సెంటేజ్ వచిచిన పార్టిని ఇెంచ్ కూడా కదపలేకపోయారు..
ట్కెట్లుకి డబ్బులు తీసుక్ని మోసెం చేశారు అన్న టీవీ డిబేట్లు లేవు..
సీట్కి ఇెంత ఖరుచిపెట్టి దివాళా తీసెం అన్న ఏడుప్లు లేవు.. 
ఇప్పుడు చెపపుెండి పవన్ కళా్ణ్ గెలిచినట్లు ఓడిపోయినట్లు.. 
రాజకీయెం అప్పుడు బాగా చేశారా. ఇప్పుడు బాగా చేశారా.. 
సీట్లు ఏముెంది.. 1గెంటలో అముముడు పోతాయి..
కానీ నిజాయితీ నిలబడుదిది.. 
అది ఈరోజు నిజెం అయి్ెంది మా ఊరిలో...
మిగతా చోటలు గెలుప్ దకకుకపోవచ్చి.. 
కెంత మెంది నమముక పోవచ్చి.. 
కానీ పార్టి నిలబడిెంది.. 
టీ.డీ.పీ ఎగరిపోదిది అన్న సెంభాషనలు విెంట్న్నెం గాని జనసేన ఎగరిపోదిది అని ఎకకుడన్న వచిచిెందా..
ఎని్నకల తరువాత అలా వచిచిన వార్తలు ఎకకుడన్న నిలబడాడాయా?
పవన్ కళా్ణ్ జన సేన నీ జనెం మరిచిపోయారు అని చెప్పుక్నే వాళ్లు.. 
ఇవాళ ఆయన ఒక ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేసే్త వరసపెట్టి ప్రెస్ మీట్ లు పెటీటి కిెందా మీదా అయిపోతున్నరు..
ఇప్పుడు చెపపుెండి పవన్ కళా్ణ్ జనసేన పొజీషన్ ఏెంటో.. 
నిజెం గుమముెం దాటేలోప్ అబదదిెం ఊరుదాట్నట్లు..
నిజాయితీకి 1సీట్... 
అబదాదినికి 150 వచిచిన.. 
నిజాయితీ నిలకడగా నిలబడుదిది.కానీ దిగపోదు.. 
 ఆరోజు కోసెం మెం ఎదురుచూస్తెం..  
మీక్ ఓపిక లేకపోతే పోెండి..  
మాకెం భయెంలేదు.. ఏదో ఒకరోజు మీరే తిరిగ వస్తరు.. ఎెందుకెంటే మా ఊరోలు ఇలాగే జరిగెంది.. 
నూరు గొడలును తిన్న రాబెందు ఒకకు గాలీ వానకి క్పపు కూలుతుెంది.. 
ఇవాళ ధనమ ఇెంధనెంగా రాజకీయాని్న మారిచిన అవినీతి రాబెందులు రాజా్లు ఏలుతూ ఉెండొచ్చి గాక.... 
ఇవాళ పవన్ కళా్ణ్ ది చిరు గాలే అనిపిెంచొచ్చి గాక..
అతను గాలి వానగా మారిన రోజున రాబెందుల రాజా్నికి కాలెం చెలిలునటేటి.. 
జై జనసేన............జై పవన్ కళా్ణ్... 

రాజకీయ పార్టిలక్ ఎని్నకలే కీలకెం, ఎని్నకలోలు గెలుపోటములు నిర్ణయిెంచే ఓటరులు దగ్గరికి వెళాలులెంటే పార్టి కి గురు్త 
ఇెంకా కీలకెం. అనుక్న్న గురు్త రావటెం,  ఆ గురు్త జనలోలుకి జోరుగా తీసుకెళలుడెం పైన ఆ పార్టి భవితవ్ెం ఉెంట్ెంది.
దేశవా్ప్తెంగా కత్తగా నమోదైన పార్టిలక్ ఈసీ గురు్తలు కట్యిసు్తెంది.  జనసేన పార్టి  గురు్తలు కట్యిెంచాలి్సెందిగా 
కెంద్ర ఈసీకి అపె్లు చేసుక్ెంది, అెందులో మొదటగా పిడికిలి, గాజు గాలుస్, బకెట్... ఈ మూడిెంట్లో ఏదో ఒకట్ 
కావాలని ఈ సి కి దరఖాసు్త చేసుకోవడెం జరిగెంది. అెందులో ఈసి జనసేన పార్టికి గాజు గాలుస్  కట్యిెంచడెం 
జరిగెంది.  ఏపీ, తెలెంగాణలో జనసేన పార్టి తరుప్న  పోటీ చేసే అభ్రుథులక్ ఈసి గాజు గాలుస్ గురు్త కట్యిెంచటెం 
జరిగెంది.
గాజు గాలుస్ గురు్త తో, జనెం అెంత జనసేన గా అవినీతి పార్టిలపై రణెం ప్రకట్ెంచారు జనసేనని. పవన్ కళా్ణ్ 
కి  గాజు గాలుస్ అెంటే ప్రతే్కమైన అభిమానెం. పార్టి ఆఫీసు లో గాని,  ప్రజా పోరాట యాత్ర లో కానీ ఎకకుడ 
చూసిన పవన్ కళా్ణ్ టీ గాజు గాలుస్ లోనే తాగటెం జరుగుతుెంది. ఎప్పుడు టీ తాగుతూ గాజు గాలుస్ తో 
కనిపిెంచే పవన్ కళా్ణ్, జనసేన పార్టికి గురు్తగా గాజు గాలుస్ రావడెంతో అట్ పవన్ అభిమానులు మరియు 
ఇట్ జనసైనిక్లు లలో ను ఉతా్సహెం ఉరకలేసిెంది. స్వచ్ఛమైన పాలనక్, లోన ఒకట్ బయట ఒకట్ 
తెలియని పారదర్శకతక్ నిలువెతు్త నిదర్శనెంగా గాజు గాలుస్ ను చెప్పుకోవచ్చి. సమాను్లక్ ధైర్ెంగా, 
క్లమతాలు పకకునపెట్టి ప్రతి పెదవిని తాకి , తారతమా్లను లేక్ెండా నిజాయితీగా ప్రజలక్ చేరువవటెం గాజు గాలుస్ ప్రతే్కత.
పవన్ కళా్ణ్ జనలోలు తిరుగుతూ,  ఎప్పుపుడు జనలు లో ఉెంటూ, అధికారపక్ెం తీరును ఎెండగడుతు... తాము అధికారెంలోకి వసే్త ఏమ్ చేస్తరో 
జనలక్ వివరిసు్తన్నరు. గాజు గాలుస్ అెంటే పారదర్శకతక్ చిహ్నెం అని, గాజు గాలుస్ లో  చూసే్త నిజాయితీకి, న్యానికి నిలువెతు్త రూపమైన 
ధరముచక్ెం కనిపిసు్తెందని పవన్ వా్ఖా్నిెంచటెం జరిగెంది.
జనసేన గురు్త గాలుస్,  ఇది కిెంద పడితే పగలిపోవడెం ఖాయెం కానీ అది పగలక్ెండా చూసుక్నే బాధ్త మనది. ఎెందుకెంటే ఇది వొట్టి గాలుస్  
మాత్రమ కాదు ఇది మన అకకుచెల్లుల భద్రత, అన్నెం పెటేటి రైతులక్ భరోస,  కని్న లక్ల మెంది యువత కి నమముకెం . ఒకకుమాటలో చెపాపులెంటే 
యావత్ ఆెంధ్రప్రదేశ్ భవిష్త్.

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


నరసాపురనంలో 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
బహిరనంగ సభ

శతఘ్్న నూ్స్:  21వ తేదీన 
నరసప్రెంలో శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ 
బహిరెంగ సభ
పశ్చిమగోదావరి జిలాలు 
నరసప్రెంలో ఈ నెల 21వ తేదీన 
జనసేన పార్టి జిలాలు నయక్లు, 
జన సైనిక్లు భార్ బహిరెంగ 
సభను ఏరాపుట్ చేశారు. ఈ 
సభలో జనసేన పార్టి అధ్క్షులు 
శ్రీ పవన్ కలా్ణ్ పాల్్గని 
ప్రసెంగస్తరు. పశ్చిమగోదావరి 
జిలాలు పార్టి నయక్లు, శ్రేణులు 

శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ పర్టన, కార్క్మాల కోసెం ఎదురు చూసు్తన్నరు. 21వ 
తేదీ మధ్్హ్నెం 3గెంటలక్ స్వరా్ణెంధ్ర ఇెంజినీరిెంగ్ కాలేజీ గ్ెండ్్స లో సభ 
మొదలవుతుెంది. ఆ రోజే ప్రపెంచ మత్స్యకార దినోత్సవెం. శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ పలు 
వేదికలపై మత్స్యకారుల అభివృదిధి గురిెంచి కాెంక్ెంచారు. పోరాట యాత్రక్ 
గెంగ పూజ చేసి శ్రీకారెం చ్ట్టిెంది మత్స్యకారుల సమక్ెంలో శ్రీకాక్ళెం 
జిలాలు కపాసుక్రిది తీరెంలోనే. నరసప్రెంలోని బహిరెంగ సమావేశెం వేదిక 
నుెంచి రాష్టెంలో మత్స్యకారులు ఎదురకుెంట్న్న సమస్లు, వీరి జీవనోపాధికి 
విఘాతెం కలిగెంచే వైసీపీ ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను ప్రస్తవిస్తరు. పశ్చిమ గోదావరి 
జిలాలువా్ప్తెంగా నెలకన్న పలు కీలక సమస్లను జిలాలు నయక్లు ఇపపుట్క పార్టి 
కెంద్ర కారా్లయెం దృష్టికి తీసుక్వచాచిరు. ఈ సెందర్ెంగా శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ 
గారు ఆ సమస్లను సైతెం ప్రస్తవిస్తరని జనసేన పార్టి పిఏసి సభు్లు మరియు 
చితూ్తరు జిలాలు అధ్క్షులు శ్రీ డా.పసుప్లేట్ హరిప్రసద్ తెలిపారు.

బుధవారం, 17 నవంబర్ 2021

“మా సూకులు మాక కావాలి” అెంతు విదా్రుధిల తరప్న ఈశ్వర ప్రసద్ పారనెందుల ఒక 
గేయెం రచిెంచి ఆలపిెంచారు. ఆ గేయెంలో పలలువి చరణాలు మీకోసెం.
పలలువి:-
పలక పట్టిన చేయి పోరుక్ నడవెంగా
బలపెం దిదిదిన చేయి బాటలు వేయెంగా
బా్గులుమోసిన భుజము ఉద్మిెంచకదిలేనో
పసితనము తిరుగుబాట్ చేసేనో
చిరునవు్వలు నినదిసూ్త గరి్జెంచెనో
బెలుటిలు బూట్లు మాకదుది-వదుది
అమముఒడి మాకదుది-వదుది
ప్రయివేట్ సదువులు మాకదుది.2
మా సూకులు మాక కావాలి-మా సూకులు మాక కావాలి
మా సూకులు మాక కావాలి అెంట్ నిరసన గళమెతి్త నిప్పులు చేరిగెనో
చరణెం:-1
ఉద్మ విదు్త్ నెలిగెంచిన నేట్ ఈ బాలలో
తప్పులే ఎతి్తసూపిన రేపట్ పౌరులో
చిరుతను సుట్టిముట్టిన గోవుల మెందలై
పామునే మట్టిబెట్టిన చీమల దెండులై
పొదుదిక పొదుదిపొడిచిన రేపట్ సూరు్లో…
విదా్రిథు వీరులో….
నెతు్తరే ధ్రపోసిన అలలురి కూనలో…
మా అక్ర జో్తులో…
బెలుటిలు బూట్లు మాకదుది-వదుది!!
అమముఒడి మాకదుది-వదుది
ప్రయివేట్ సదువులు మాకదుది.2
మా సూకులు మాక కావాలి-మా సూకులు మాక కావాలి
మా సూకులు మాక కావాలి అెంట్ నిరసన గళమెతి్త నిప్పులు చేరిగెనో
చరణెం2:-
యెండలునట్ చరిత్ర కలిగన “ఎయిడెడ్ సూకుల్్స” రా..
విదా్రుథుల విద్కోసము ప్రజలు నిరిముెంచేగా
జీవోల పేరిట ప్రభుత్వము పెట్టిను ఖరుచిరా..
క్ట్రపని్న కూలచివచెచిరా ప్రజల ఆసి్త దోచగా
అమముఒడి అమలుకోసము అమముకానికి బడి
పేదమధ్ తరగతి జనము మోయలేని భారమిది
జీవోనెెంబర్42,50రదుదిను చెయా్లే ఫీజులు తగ్గెంచాల్
ప్రయివేట్కరణనపి పాతపదదితినుెంచాలే రాజ్ెం వెనకికు తగా్గలే
బెలుటిలు బూట్లు మాకదుది-వదుది!!
అమముఒడి మాకదుది-వదుది
ప్రయివేట్ సదువులు మాకదుది.2
మా సూకులు మాక కావాలి-మా సూకులు మాక కావాలి
మా సూకులు మాక కావాలి అెంట్ నిరసన గళమెతి్త నిప్పులు చేరిగెనో

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

“మా స్కూలు మాకే కావాలి” 
గేయం – ఈశ్వర ప్రసాద్ పారనందుల

మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం 
బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని వినిపంచడానికి 
మీ మందుకు వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు 
చేసే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే 
కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు ఛానల్ ల్ ప్రచురించడం 
జరుగుతంది.
మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

వికలనంగుల హకుకుల పోరాటసమితి మహాసభకు 
జనసేన 

సనంఘీభావనం
శతఘ్్న నూ్స్: శతఘ్్న నూ్స్: 
వికలాెంగుల హక్కులను వికలాెంగుల హక్కులను 
పరిరక్ెంచాలి, ఆరిథుకెంగా పరిరక్ెంచాలి, ఆరిథుకెంగా 
ఆ దు కో వా ల ెం టూ ఆ దు కో వా ల ెం టూ 
నవెంబర్ 26న నవెంబర్ 26న 
ని ర ్వ హి ెం చ ను న ్న ని ర ్వ హి ెం చ ను న ్న 
మహాసభక్ జనసేన మహాసభక్ జనసేన 
పార్టి నయక్లను పార్టి నయక్లను 
ఆహా్వనిెంచిన వికలాెంగుల ఆహా్వనిెంచిన వికలాెంగుల 

హక్కుల పోరాటసమితి. వారి మహాసభక్ సెంఘీభావెం తెలిపిన జనసేన పార్టి హక్కుల పోరాటసమితి. వారి మహాసభక్ సెంఘీభావెం తెలిపిన జనసేన పార్టి 
తెలెంగాణ ఇనచిర్్జ శెంకర్ గౌడ్ మరియు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధ్క్షులు శ్రీ రాధ్రెం తెలెంగాణ ఇనచిర్్జ శెంకర్ గౌడ్ మరియు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధ్క్షులు శ్రీ రాధ్రెం 
రాజలిెంగెం.రాజలిెంగెం.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

పంట నష్టపోయిన 
రైతలను వెంటనే ఆదుకోవాలి

విద్యార్ధులకు అనండగా నిలిచిననందుకు జనసేన పార్టీకి ధనయావాదములు
శతఘ్్న నూ్స్: అనెంతప్రెం జిలాలులో SSBN ఎయిడెడ్ కాలేజీ శతఘ్్న నూ్స్: అనెంతప్రెం జిలాలులో SSBN ఎయిడెడ్ కాలేజీ 
ప్రవేటీకరణక్ వ్తిరేకెంగా విదా్రుథులు చేపట్టిన నిరసన నేపథ్ెంలో ప్రవేటీకరణక్ వ్తిరేకెంగా విదా్రుథులు చేపట్టిన నిరసన నేపథ్ెంలో 
పోలీసువారు మరియు యజమాన్ెం కలిసి విదా్రుథులపై జరిపిన పోలీసువారు మరియు యజమాన్ెం కలిసి విదా్రుథులపై జరిపిన 
దాడి విషయెం తెలిసిన తక్ణమ సపుెందిెంచి, SSBN కాలేజీ దాడి విషయెం తెలిసిన తక్ణమ సపుెందిెంచి, SSBN కాలేజీ 
విదా్రుథులెందరికీ అెండగా నిలిచి రాజకీయాలక్ అతీతెంగా సమస్ విదా్రుథులెందరికీ అెండగా నిలిచి రాజకీయాలక్ అతీతెంగా సమస్ 
పరిష్కురమ ధ్్యెంగా విదా్రుథుల ఉద్మెం పకకుదారి పటటిక్ెండా పరిష్కురమ ధ్్యెంగా విదా్రుథుల ఉద్మెం పకకుదారి పటటిక్ెండా 
ప్రైవేటీకరణ నిలిపివేసి ఎయిడెడ్ కాలేజీని కనసగస్తమని ప్రైవేటీకరణ నిలిపివేసి ఎయిడెడ్ కాలేజీని కనసగస్తమని 

మనేజముెంట్ తీరామునెం చేసేవరకూ తోడునీడగా ఉెండి మా ఉద్మాని్న సరైన మార్గెంలో నడిపిెంచి మాక్ మార్గ నిరేదిశెం చూపిన జనసేన మనేజముెంట్ తీరామునెం చేసేవరకూ తోడునీడగా ఉెండి మా ఉద్మాని్న సరైన మార్గెంలో నడిపిెంచి మాక్ మార్గ నిరేదిశెం చూపిన జనసేన 
నయక్లు అనెంతప్రెం జిలాలు జనసేన ఉపాధ్క్షులు శ్రీ లాయర్ క్ెంట్మదిది జయరామిరడిడా, చరణ్, M.V శ్రీనివాస్, కె.విశ్వనధ్, నయక్లు అనెంతప్రెం జిలాలు జనసేన ఉపాధ్క్షులు శ్రీ లాయర్ క్ెంట్మదిది జయరామిరడిడా, చరణ్, M.V శ్రీనివాస్, కె.విశ్వనధ్, 
పవనిజెం రాజు, సెంపత్, అశోక్ మరియు జనసేన నయక్లు కార్కర్తలక్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసరు. ఇదే విధెంగా మును ముెందు మా విదా్రుథులక్ ఏ సమస్ వచిచిన తోడుెండాలని ఆకాెంక్సూ్త పవనిజెం రాజు, సెంపత్, అశోక్ మరియు జనసేన నయక్లు కార్కర్తలక్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసరు. ఇదే విధెంగా మును ముెందు మా విదా్రుథులక్ ఏ సమస్ వచిచిన తోడుెండాలని ఆకాెంక్సూ్త 
అనెంతప్రెం జిలాలు జనసేన పార్టి ఉపాధ్క్షులు లాయర్ క్ెంట్మదిది జయరాెం రడిడాని కలిసి ఘనెంగా సతకురిెంచి, విదా్రుథులక్ అెండదెండగా నిలిచినెందుక్ జనసేన పార్టికి మరియు జనసేన పార్టి అనెంతప్రెం జిలాలు జనసేన పార్టి ఉపాధ్క్షులు లాయర్ క్ెంట్మదిది జయరాెం రడిడాని కలిసి ఘనెంగా సతకురిెంచి, విదా్రుథులక్ అెండదెండగా నిలిచినెందుక్ జనసేన పార్టికి మరియు జనసేన పార్టి 
అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసరు.అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళా్ణ్ కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసరు.

జనసైనికులను ప్రశనంసనంచిన బిజెపి నేత
శతఘ్్న నూ్స్: చితూ్తరు జిలాలు చీకూరిపలిలు (బెంగారుపాళ్ెం), మీ అెందరి సమిష్టి శతఘ్్న నూ్స్: చితూ్తరు జిలాలు చీకూరిపలిలు (బెంగారుపాళ్ెం), మీ అెందరి సమిష్టి 
కృషే విజయానికి సోపానెం అని చీకూరిపలిలు గ్రామసుథులను, జనసైనిక్లను కృషే విజయానికి సోపానెం అని చీకూరిపలిలు గ్రామసుథులను, జనసైనిక్లను 
బీజేపీచితూ్తరు జిలాలు ఉపాధ్క్షుడు పోతపాల రామమూరి్త ప్రశెంసిెంచి, బీజేపీచితూ్తరు జిలాలు ఉపాధ్క్షుడు పోతపాల రామమూరి్త ప్రశెంసిెంచి, 
అభినెందిెంచారు. మెంగళవారెం బెంగారుపాళ్ెం మెండల జడీపుటీసీ ఎని్నకల అభినెందిెంచారు. మెంగళవారెం బెంగారుపాళ్ెం మెండల జడీపుటీసీ ఎని్నకల 
సరళి గురిెంచి జనసేనపార్టి నయక్లు ప్ెంగనూరు ననబాల లోకష్ రాయ్, సరళి గురిెంచి జనసేనపార్టి నయక్లు ప్ెంగనూరు ననబాల లోకష్ రాయ్, 
ఆవుల శాెంతమూరి్త, నెహ్రూ రాయల్, దురా్గప్రసద్ రాయల్, కిషోర్ రాయల్ ఆవుల శాెంతమూరి్త, నెహ్రూ రాయల్, దురా్గప్రసద్ రాయల్, కిషోర్ రాయల్ 
లతో కలసి సమీక్ెంచారు. ఈ సెందర్ెంగా ఆయన మాట్లుడుతూ.. దేశెంకోసెం లతో కలసి సమీక్ెంచారు. ఈ సెందర్ెంగా ఆయన మాట్లుడుతూ.. దేశెంకోసెం 
ధరముెం కోసెం జనసేనపార్టి, బీజేపీ కలసి పనిచేసు్తన్నయని చెపాపురు. ఇక ముెందు ధరముెం కోసెం జనసేనపార్టి, బీజేపీ కలసి పనిచేసు్తన్నయని చెపాపురు. ఇక ముెందు 
రానున్న కాలెంలో కూడా జనసేనపార్టితో మాత్రమ మైత్రీబెంధెం కనసగుతుెందని రానున్న కాలెంలో కూడా జనసేనపార్టితో మాత్రమ మైత్రీబెంధెం కనసగుతుెందని 
కెంద్ర హెంశాఖామెంత్రి అమిత్ ష్ తెలిపారని ఆయన హర్ెం వ్క్తెం చేశారు. కెంద్ర హెంశాఖామెంత్రి అమిత్ ష్ తెలిపారని ఆయన హర్ెం వ్క్తెం చేశారు. 
ఇటీవల జరిగన సథునిక ఎని్నకలోలు సైతెం రాష్టెంలో మొటటిమొదట్ సరపుెంచ్ గా ఇటీవల జరిగన సథునిక ఎని్నకలోలు సైతెం రాష్టెంలో మొటటిమొదట్ సరపుెంచ్ గా 
ఎని్నకైన చీకూరి అమరావతిని, ఆమె విజయానికి కృష్ చేసిన జనసైనిక్లను, ఎని్నకైన చీకూరి అమరావతిని, ఆమె విజయానికి కృష్ చేసిన జనసైనిక్లను, 
గ్రామసుథులను కలసి అభినెందిెంచారు. ఇదే ఐక్తను ఇెంకా బలెంగా చాట్క్ని గ్రామసుథులను కలసి అభినెందిెంచారు. ఇదే ఐక్తను ఇెంకా బలెంగా చాట్క్ని 
మెండలెంతోపాట్ జిలాలులో యువత ఏకతాట్పైకి వచిచి బీజేపీ, జనసేనపార్టిలను మెండలెంతోపాట్ జిలాలులో యువత ఏకతాట్పైకి వచిచి బీజేపీ, జనసేనపార్టిలను 
క్షేత్రసథుయిలో బలోపేతెం చేయడానికి ప్రతి ఒకకురూ శకి్త వెంచనలేక్ెండా కృష్ క్షేత్రసథుయిలో బలోపేతెం చేయడానికి ప్రతి ఒకకురూ శకి్త వెంచనలేక్ెండా కృష్ 
చేయాలన్నరు. పూతలపట్టి నియోజవరా్గనిక ఆయువుపట్టిగా బెంగారుపాళ్ెం చేయాలన్నరు. పూతలపట్టి నియోజవరా్గనిక ఆయువుపట్టిగా బెంగారుపాళ్ెం 
మెండలాని్న నిలపాలని ఆకాెంక్ెంచారు.ఈ కార్క్మెంలో జనసేనపార్టి నయక్లు, మెండలాని్న నిలపాలని ఆకాెంక్ెంచారు.ఈ కార్క్మెంలో జనసేనపార్టి నయక్లు, 
జనసైనిక్లు, చీకూరిపలిలు గ్రామసుథులు పాల్్గన్నరు.జనసైనిక్లు, చీకూరిపలిలు గ్రామసుథులు పాల్్గన్నరు.

అమరావతి రైతుల మహా పాదయాత్రకి సనంఘీభావనంగా
 – వికికురాలపేట గ్రామనం

శతఘ్్న నూ్స్: న్యసథునెం శతఘ్్న నూ్స్: న్యసథునెం 
నుెండి దేవసథునెం… అమరావతి నుెండి దేవసథునెం… అమరావతి 
రైతుల పాదయాత్ర… ప్రకాశెం రైతుల పాదయాత్ర… ప్రకాశెం 
జిలాలు కెండేపి నియోజకవర్గెంలో జిలాలు కెండేపి నియోజకవర్గెంలో 
ముగెంచ్కని కెందుకూరు ముగెంచ్కని కెందుకూరు 
నియోజకవర్గెం లోకి 15వ నియోజకవర్గెం లోకి 15వ 
తేదీ సోమవారెం కెందుకూరు తేదీ సోమవారెం కెందుకూరు 
నియోజకవర్గెం జనసేన పార్టి నియోజకవర్గెం జనసేన పార్టి 

ఇెంచార్్జ శ్రీ ప్లి మలిలుకారు్జన ఆదేశాల మరక్ వికికురాలపేట జనసేన నయక్లు ఇెంచార్్జ శ్రీ ప్లి మలిలుకారు్జన ఆదేశాల మరక్ వికికురాలపేట జనసేన నయక్లు 
మనోజ్ యెం(ెంెంఖ్) మరియు జై భీమ్ యూత్ వారి అహా్వనమరక్ గ్రామెంలోకి మనోజ్ యెం(ెంెంఖ్) మరియు జై భీమ్ యూత్ వారి అహా్వనమరక్ గ్రామెంలోకి 
ఘనస్వగతెం పలకడెం జరిగెంది. మెంగళవారానికి అమరావతి రైతులు దీక్లు ఘనస్వగతెం పలకడెం జరిగెంది. మెంగళవారానికి అమరావతి రైతులు దీక్లు 
చేపట్టి 700వ రోజు సెందర్ెంగా వికికురాలపేట గ్రామెం నుెండి అమరావతి రైతుల చేపట్టి 700వ రోజు సెందర్ెంగా వికికురాలపేట గ్రామెం నుెండి అమరావతి రైతుల 
మహా పాదయాత్రకి సెంఘీభావెంగా వికికురాలపేట జనసేన నయక్లు మెడబలిమి మహా పాదయాత్రకి సెంఘీభావెంగా వికికురాలపేట జనసేన నయక్లు మెడబలిమి 
మనోజ్(ెంెంఖ్) మరియు వికికురాలపేట అెంబెడకుర్ యూత్ ఈస మనిక్మార్, మనోజ్(ెంెంఖ్) మరియు వికికురాలపేట అెంబెడకుర్ యూత్ ఈస మనిక్మార్, 
యరమాల దతు్త,పలా్నట్ బ్రహమునయుడు.యరమాల మజు్న, దానెం అజయ్, జి యరమాల దతు్త,పలా్నట్ బ్రహమునయుడు.యరమాల మజు్న, దానెం అజయ్, జి 
లవ్ క్మార్, వై సయి మరియు గ్రామ ప్రజలు పాల్్గనటెం జరిగెంది.లవ్ క్మార్, వై సయి మరియు గ్రామ ప్రజలు పాల్్గనటెం జరిగెంది.

శతఘ్్న నూ్స్: కాకినడ రూరల్ నియోజకవర్గెం కరప మెండలెంలో ఇటీవల క్రిసిన వరా్లక్ శతఘ్్న నూ్స్: కాకినడ రూరల్ నియోజకవర్గెం కరప మెండలెంలో ఇటీవల క్రిసిన వరా్లక్ 
పెంటలు మునిగపోయి ఉెండడెం తోపెనుగుదురు, గొర్రిపూడి, పెదాదిప్రపాపుడు, విజయరాయుడు పెంటలు మునిగపోయి ఉెండడెం తోపెనుగుదురు, గొర్రిపూడి, పెదాదిప్రపాపుడు, విజయరాయుడు 
పాల్ెం, గొడెడాట్పాల్ెం గ్రామాలోలు జనసేన నయక్లతో కలిసి పర్ట్ెంచి, పెంటపొలాలు పాల్ెం, గొడెడాట్పాల్ెం గ్రామాలోలు జనసేన నయక్లతో కలిసి పర్ట్ెంచి, పెంటపొలాలు 
పరిశీలిెంచి, రైతులతో, మరియు కౌలు రైతులతో మాట్లుడి వివరాలు తెలుసుక్న్న జనసేన పరిశీలిెంచి, రైతులతో, మరియు కౌలు రైతులతో మాట్లుడి వివరాలు తెలుసుక్న్న జనసేన 
పార్టి రాజకీయ వ్వహారాల కమిటీ సభు్లు శ్రీ పెంతెం ననజీ పెంట నషటిపోయిన రైతులక్ పార్టి రాజకీయ వ్వహారాల కమిటీ సభు్లు శ్రీ పెంతెం ననజీ పెంట నషటిపోయిన రైతులక్ 
వెెంటనే న్యెం చేయాలనీ, వ్వసయ శాఖ మెంత్రి అధికారులను తక్ణమ పెంపిెంచి పెంట వెెంటనే న్యెం చేయాలనీ, వ్వసయ శాఖ మెంత్రి అధికారులను తక్ణమ పెంపిెంచి పెంట 
నషటిపోయిన వివరాలు సేకరిెంచి ఆదుక్కోవాలని, కౌలు రైతులు ఎక్కువగా నషటిపోయారని, నషటిపోయిన వివరాలు సేకరిెంచి ఆదుక్కోవాలని, కౌలు రైతులు ఎక్కువగా నషటిపోయారని, 
ఈ విషయానీ్న అధ్క్షులు వారి దృష్టికి తీసుక్వెళా్తమని మీక్ తగన న్యెం జరిగే వరక్ ఈ విషయానీ్న అధ్క్షులు వారి దృష్టికి తీసుక్వెళా్తమని మీక్ తగన న్యెం జరిగే వరక్ 
పోరాడతమని రైతులకి తెలిపారు. ఈ కార్క్మెంలో బోగరడిడా కెండబాబ్, బెండారు మురళి, పోరాడతమని రైతులకి తెలిపారు. ఈ కార్క్మెంలో బోగరడిడా కెండబాబ్, బెండారు మురళి, 
గెంగాధర్, రమష్, సత్నరాయణ, హరనథ్, మలిలుబాబ్, ననీబాబ్, సతి్తబాబ్, శరము, గణేష్ గెంగాధర్, రమష్, సత్నరాయణ, హరనథ్, మలిలుబాబ్, ననీబాబ్, సతి్తబాబ్, శరము, గణేష్ 
నయుడు, శాఖ శ్రీనివాస్, ఎస్స తి్తబాబ్, రాెంబాబ్, అన్నవరెం, యార్ష్, ప్రసన్న, స్వమి, బాబ్, నయుడు, శాఖ శ్రీనివాస్, ఎస్స తి్తబాబ్, రాెంబాబ్, అన్నవరెం, యార్ష్, ప్రసన్న, స్వమి, బాబ్, 
ప్రసద్, మాణిక్మార్, వీరబద్రరావు, మలేలుష్, చెంద్రశేఖర్, అెంజి, ముతా్లరావు తదితరులు ప్రసద్, మాణిక్మార్, వీరబద్రరావు, మలేలుష్, చెంద్రశేఖర్, అెంజి, ముతా్లరావు తదితరులు 
పాల్్గన్నరు.పాల్్గన్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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బుధవారం, 17 నవంబర్ 2021

మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం 
బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని వినిపంచడానికి మీ మందుకు 
వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ 
నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు 
ఛానల్ ల్ ప్రచురించడం జరుగుతంది.

మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

నరి్సపూడి గ్రామం కోటి దీపాల కాంతి వెలుగులల్ 
శ్రీలక్ష్మీనారాయణ సా్వమి ఆశీస్్సలు అందుకునని  

జనసేన ప్రమఖ నేత బండారు శ్రీనివాస్!నరి్సపూడి 
ఉత్సవ కమిటీ సభ్యూలు

శతఘ్్న నూ్స్: తూరుపు గోదావరి జిలాలు, ఆలమూరు మెండలెంలోని, 
నరి్సపూడి గ్రామెం నెందు కార్్తక మాసెం సెందర్ెంగా ప్రతియట్ 
గ్రామ కమిటీ సభు్లు నిర్వహిెంచే, ఎెంతో ప్రసిదిధి గాెంచిన కోట్ 
దీపాలు ఉత్సవెం, కార్్తక మాసెం సెందర్ెంగా ప్రతి సెంవత్సరెం 
లాగే  ఈ సెంవత్సరెం కూడా ఎెంతో ఘనెంగా నరి్సపూడి గ్రామెంలో 
ఆ గ్రామసు్తలు ఎెంతో ఐకమత్ెంతో నిర్వహిెంచ్క్న్నరు.ఈ గొపపు 
పెండుగ! ఆ గ్రామసు్తల ఐకమతా్నికి ప్రతీకగా ఎెంతో ఆనెందాల 
మధ్ కోలాహలెంగా ఆ గ్రామెంలోని అని్న వరా్గల వారు పాల్్గని 
ఘనెంగా జరుప్క్న్నరు.ఈ అదు్తమైన అెందాల కోట్ దీపాల 
కాెంతులలో శ్రీ లక్ష్మీ నరాయణ స్వమివారిని దరి్శెంచ్కోవడానికి 
వేలాదిగా జనెం చ్ట్టిపకకుల 30 కిలోమీటరలు నుెంచి తిలకిెంచడానికి 
తెండోపతెండాలుగా వచిచి యున్నరు. ఆ గ్రామసు్తలు ఆలయ కమిటీ 
సభు్లు ఆహా్వనెం మరక్ ఈ వేడుకను తిలకిెంచడానికి కత్తపేట 
నియోజకవర్గెం జనసేన పార్టి రథసరథి బెండారు శ్రీనివాస్ 
జనసైనిక్లు, కార్కర్తలతో కలిసి, ఈ అెంగరెంగ వైభవెంగా జరిగే 
కోట్ దీపాల కాెంతి వేడుకలోలు పాల్్గన్నరు.

శతఘ్్న నూ్స్: ప్రముఖ వయోలిన్ విదా్వెంసులు అన్నవరప్ రామస్వమికి భారత ప్రభుత్వెం 
నుెండి పదముశ్రీ అవారుడా పొెందిన సెందర్ెంగా జనసేన పార్టి విజయవాడ నగర అధ్క్షులు పోతిన 
వెెంకట మహేష్ విజయవాడలోని వారి స్వగృహెంలో మరా్దపూర్వకెంగా కలిసి సతకురిెంచారు. 
ఈ కార్క్మెంలో రాష్ట సహాయ కార్దరి్శ పోతిరడిడా అనిత రమణ, జిడగెం. శ్రీనివాస్ మహాలక్ష్మి, 
చెందు శ్వరామకృష్ణ తదితరులు పాల్్గన్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

వయోలిన్ విద్వంస్లు అననివరపు రామసా్వమిని సతకూరించన 
జనసేన పార్్ట విజయవాడ నగర అధయూక్షుడు పోతిన మహేష్
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