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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

రాజకీయాల్లో మార్పు కోసం ఉప్పునలా వస్తున్న జనసేనాని
ఆలోచన లేని ఆవేశం గుడ్డిది.. ఆవేశం లేని ఆలోచన 
కంటిది..ఎంత లోతైన ఆలోచనలున్నా, కాస్ంత 
ఆవేశం లేకపోతే అవేవీ కార్యరూపం దాల్చవు.. ఆ 
ఆవేశం ప్రసంగాలు వినడం దావారానే ఎకకువగా 
లాభం చేకూరుస్్యి..ఏ స్మాజిక సందర్ంలోనైన్ 
జనం నిశ్శచేష్ంగా, స్బ్ంగా పడ్ఉననాప్పుడు వారిని 
కదిలంచడానికి, ఉద్వాగపరచడానికి శకి్వంతమైన 
ఉపన్్యస్లు అవసరం అవుతంటాయి..
స్వాతంత్రోద్యమ కాలంలో అనేకమంది జాతీయ 
న్యకలు చేసిన ప్రసంగాలు న్డు ఉప్పునలా 
దూసుకపోయేలా చేశాయి.. ఉపన్్యస్లక ఉననా 
శకి్ అంతటిది..ఒక ఆలోచనక ఆవేశం తోడైనప్పుడు 
మరింత శకి్మంతంగా మారుతంది.
ఎంతోమంది న్యకలను, పార్్లను చూస్ము..
కాంగ్రెస్, తెలుగుద్శం, బీజేపీ వీరందరికి ఓటువేసి 
అవకాశం ఇచ్్చము..కానీ ఎవరూ ప్రజలక ఏమీ 
చేసింది లేదు.. అవకాశవాదులే, అవినీతిపరులు, 
నేరచరిత్ర ఉననావారే..స్మాను్యల గురించి మాటలు 
చెప్పువారే కానీ అవకాశం ఇస్్ చేతలలో మాత్రం 
శూన్యం..

పవన్ కళ్్యణ్ గారిని దశాబ్ం పైగా చూసు్న్నాము..ఆయన వ్యకి్తవాం సమస్యల పట్ల సపుందించే తీరు, ఆయనలోని మానవతవాం మనకి తెలుసు....
నమ్మకం కదిరింది..చంద్రబాబు గారిలో ఒక మోసగాడు కనపడాడిడు..కాంగ్రేస్, జగన్ లో అవినీతి, రక్చరిత్ర ఉంది..ఇక బీజేపీ. ఇటువంటి 
పరిసిథితలో్ల సమాజం గురించి ఆలోచించే  జనస్న్ని పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆలోచన్ విధానం, సమస్యలక ఆయన సపుందించే తీరు ఇపపుటి 
రాజకీయాలక .......
పవన్ కళ్్యణ్ ప్రసంగాలు విననా, ఆయన సమావేశాలక వెళ్్లన , ఆయన మాటలు విననా....ఆయనక సమాజం పట్ల ఉననా బాధ్యత మనక 
తెలుసు్ంది. పవన్ కళ్్యణ్ ఎప్పుడు ఆయన ప్రసంగాలలో సమాజంపై తనక ఉననా బాధ్యతను చెపా్రు కానీ ఎప్పుడూ ఆయన సవాంత విషయాలు 
చరి్చంచటం కానీ ఆయన ఇంతకముందు చేసిన చెపపుటం కానీ చెయ్యరు. మహిళలు ఆరిధికంగా, రాజకీయంగా, స్మాజికంగా ఉననాతి 
స్ధంచినప్పుడే సమాజం అభివృదిధి దిశగా పయనిసు్ంది. భారత ప్రధాన మంత్రిగా ఇందిరా గాంధీ, పాకిస్థిన్ ప్రధానిగా బెనజీర్ భుట్్, 
శ్రీలంక ప్రధానిగా సిరిమావో బండారు న్యకేలు.. ఆ పదవులో్ల పని చేసిన విధాన్నినా ఆదర్శంగా తీసుకొని మహిళలు రాజకీయ రంగంలో 
ఉననాతస్థిన్లక ఎదగాల.
ఇంకొక విషయం ప్రతే్యకంగా ఇకకుడ మాటా్లడాల్సంది మీడ్యా.... ఏ ఒకకు తెలుగు మీడ్యా ఛానల్ కూడా పవన్ కళ్్యణ్ మీటింగులు కానీ, 
సమావేశాలు కానీ టెలకాస్్ చేయవు. తెలుగు న్్యస్ చ్నల్్స దాదాప్ అనీనా అధకార పార్్, కలానికి ప్రలోభపడ్ పవన్ కళ్్యణ్ గారి, జనస్న వార్లు 

చూపంచరు..అద్ అయనీనా విమరి్శంచే పనికిమాలన రాంగోపాల్ 
వర్మ, కతి్ మహేష్, శ్రీరెడ్డి ల డ్బేట్్స గంటలు గంటలు చూపస్్రు..
సమాజంలో మారుపు, రాజకీయ జవాబుదార్తనం, ప్రశనాంచే నైజం 
యువతలో తీసుకవచే్చ  ప్రయత్నానినా జనస్న్ని చేసు్ంటే చూపంచరు, 
రాయరు..ఎకకుడ ఆయనక మద్త ప్రిగిపోతందో ననే భయంతో 
ఈ ధృతరాష్ట్రుడు లాంటి ప్ంట్, ఎలెకా్రునిక్ మీడ్యావాళ్ళు.
ఏదో ఒక రోజు మనక వసు్ంది అని చిననా ఆశ తోటే, రాజకీయాలు 
రాజకీయ జీవితం అంత ప్టా్ల్స ఉంటుంది.
విజయం అనేది ఎప్పుడో ఒక రోజు వసు్ంది కానీ అది ఎప్పుడనేది 
ఎవరికి తెలయదు. పవన్ కళ్్యణ్ క గెలుప్ అనేది తపపుకండా 
వసు్ంది కాకపోతే దాని రోజు మాత్రం మారుతంది అంతే.
పవన్ కళ్్యణ్ రాజకీయాల కోసం, అయిన వాళ్ళును వొదులుకననా 
రోజులు ఉన్నాయి, సంత స్నాహితలు లో చ్లామంది ఆయనను 
వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఉన్నారు. క్షణం తీరిక లేకండా అటు సినిమాలో్లన్ 
ఇటు రాజకీయాలో్లన్ తనదైన శైలలో ముందుక వెళ్్న్నారు 
జనస్న్ని.
ఒకస్రి ఆయనక కూడా అవకాశం ఇచి్చ చూడటంలో తప్పులేదు.. 
ఒక పౌరుడ్గా స్మాజిక బాధ్యతగా మారుపు కోరుకొనే వారిగా 
మనవంత బాధ్యత నిరవాహిదా్ం.

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


రైతులకు తక్షణమే 
నష్టపరిహారం ఎకరాకు 
30,000 చెలలోంచాల

శతఘ్నా న్్యస్:  అకాలవరాషాల కారణంగా నష్పోయిన రైతలక తక్షణమే 
నష్పరిహారం ఎకరాక 30,000 చెల్లంచ్ల.
రామచంద్రప్రం నియోజకవర్ం జనస్న పార్్ ఇంచ్ర్జ్ శ్రీ పోలశెటి్ చంద్రశేఖర్.
రామచంద్రప్రం రూరల్ వెల్ల గ్రామంలో పూరి్గా నష్పోయిన పంటలను 
పరిశీలంచడం జరిగింది. గత కొనినా రోజులుగా కరుసు్ననా వరాషాల కారణంగా 
దాన్యం మెుత్ం మెులకలు వచి్చ భార్స్థియిలో నష్పోయిన రైతలు. సరేవాల 
రూపంలో వచి్చ ప్రు్ల నమోదు చేసుకోవడం తపపు ఎవరికి సహయం అందడం 
లేదు. తూరుపుగోదావరి జిలా్లలో వ్యవస్య శాఖ మంత్రి కననాబాబు ఉండ్ కూడా 
నష్పోయిన రైతలక ప్రభుతవాం నుండ్ ఇంత మెుత్ంలో రైతలక భరోస్ 
ఇస్్మని కూడా ఇపపుడ్ వరక ఒకకు భరోస్ ఇవవాలేదు. రామచంద్రప్రం 
నియోజకవర్ం నుండ్ మంత్రిగా ఉననా చెలు్లబోయున వేణుగోపాలకృష్ణ గాని 
అతి తకకువ సమయంలో ఖచి్చతంగా రైతక ఏమి చేస్్రో చెపాపులని చెపపులేని 
పక్షంలో ఈ విషయంలో రైతల వెనక ఉండ్ జనస్న పార్్ తరప్న రైతల 
పక్షాన పోరాడత్మని రామచంద్రప్రం నియోజకవర్ం జనస్న పార్్ ఇంచ్ర్జ్ 
శ్రీ పోలశెటి్ చంద్రశేఖర్ మీడ్యా పూరవాకంగా ప్రభుత్వానినా డ్మాండ్ చేయడం 
జరిగింది. వెల్ల గ్రామం జనస్న పార్్ MPTC 1 చికాకుల స్వామికాప్, జనస్న 
న్యకలు మంచెం ఈశవారుడు, అకికురెడ్డి శ్రీను, తదితర వెల్ల గ్రామం జనస్న 
న్యకలు జనసైనికలు పాల్్నడం జరిగింది.
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పశ్చమగోదావరి జిలా్ల ఆకివీడు నగర పంచ్యితీ ఎనినాకలో్ల వారుడి సభు్యలుగా విజయం 
స్ధంచిన జనస్నపార్్ అభ్యరుథిలు శ్రీమతి గోపశెటి్ సత్యవతి (2వ వారుడి), శ్రీమతి గుర్రాని 
న్గలక్ష్మి (6వ వారుడి), శ్రీమతి నేరెళళు ప్రసననా (10వ వారుడి).

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

నగర పంచాయతీలో ఎగిరిన జనసేన జండా

మారుమూల గ్రామాలోలో 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 లో ప్రచురించడం జరుగుతంది.
మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

క్రీడాకార్ని ప్రోత్సహంచిన వినుత కోటక్రీడాకార్ని ప్రోత్సహంచిన వినుత కోట
శతఘ్నా న్్యస్: పంజాబ్ లో నిరవాహించనుననా #SepaktakrawGames శతఘ్నా న్్యస్: పంజాబ్ లో నిరవాహించనుననా #SepaktakrawGames 
నేషనల్ ఛాంపయనిషాప్ క ఆంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట్ర టీమ్ క ఎంపకయిన శ్రీకాళహసి్ నేషనల్ ఛాంపయనిషాప్ క ఆంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట్ర టీమ్ క ఎంపకయిన శ్రీకాళహసి్ 
నియోజకవర్ం, రేణిగుంట పట్ణానికి చెందిన లలత్ కిషోర్ క 5,000/- ఆరిథిక నియోజకవర్ం, రేణిగుంట పట్ణానికి చెందిన లలత్ కిషోర్ క 5,000/- ఆరిథిక 
సహాయం అందించిన శ్రీకాళహసి్ నియోజకవర్ జనస్న పార్్ ఇంచ్ర్జ్ శ్రీమతి సహాయం అందించిన శ్రీకాళహసి్ నియోజకవర్ జనస్న పార్్ ఇంచ్ర్జ్ శ్రీమతి 
వినుత కోట.వినుత కోట.

యాడికి మండల జనసైనికుల ఉదారతయాడికి మండల జనసైనికుల ఉదారత
శతఘ్నా న్్యస్: త్డ్పత్రి నియోజకవర్ంయాడ్కి శతఘ్నా న్్యస్: త్డ్పత్రి నియోజకవర్ంయాడ్కి 
మండలం ఓబుళ్ప్రం గ్రామానికి చెందిన మండలం ఓబుళ్ప్రం గ్రామానికి చెందిన 
పండరిన్థ్ కమారుడు రాహుల్ లుకేమియా పండరిన్థ్ కమారుడు రాహుల్ లుకేమియా 
కా్యన్సర్ వా్యధతో బాధపడుతూ బెంగుళూర్ కా్యన్సర్ వా్యధతో బాధపడుతూ బెంగుళూర్ 
సెయింట్ జాన్్స ఆసుపత్రిలో చికిత్స పందుతూ సెయింట్ జాన్్స ఆసుపత్రిలో చికిత్స పందుతూ 
దాదాప్ 8 లక్షలు ఖరు్చ అవుతననా నేపథ్యంలో దాదాప్ 8 లక్షలు ఖరు్చ అవుతననా నేపథ్యంలో 
యాడ్కి మండల జనసైనికలందరూ కలసి యాడ్కి మండల జనసైనికలందరూ కలసి 
ఐదువేల రూపాయలు స్కరించ్రు. మండల ఐదువేల రూపాయలు స్కరించ్రు. మండల 
ఇంచ్ర్జ్ సునీల్ కమార్ దావారా ఈ విషయానినా ఇంచ్ర్జ్ సునీల్ కమార్ దావారా ఈ విషయానినా 
తెలుసుకననా త్డ్పత్రి నియోజకవర్ ఇంచ్ర్జ్ తెలుసుకననా త్డ్పత్రి నియోజకవర్ ఇంచ్ర్జ్ 
శ్రీ కదిరి శ్రీకాంత్ రెడ్డి 20000/- సహకారం శ్రీ కదిరి శ్రీకాంత్ రెడ్డి 20000/- సహకారం 
అందించగా మొత్ం 25000/- వేల అందించగా మొత్ం 25000/- వేల 
రూపాయలను శ్రీకాంత్ రెడ్డి సవాయంగా రూపాయలను శ్రీకాంత్ రెడ్డి సవాయంగా 
బెంగళూరు సెయింట్ జాన్్స హాసిపుటల్ వెళ్్ల రాహుల్ తల్లదండ్రులక అందజేశారు బెంగళూరు సెయింట్ జాన్్స హాసిపుటల్ వెళ్్ల రాహుల్ తల్లదండ్రులక అందజేశారు 
ఐసియూ వారుడి నందు చికిత్స పందుతననా రాహుల్ ని చూసి సంబంధత ఐసియూ వారుడి నందు చికిత్స పందుతననా రాహుల్ ని చూసి సంబంధత 
డాక్ర్లను అడ్గి చికిత్స గురించి తెలుసుకన్నారు. అనంతరం రాహుల్ తవారలోనే డాక్ర్లను అడ్గి చికిత్స గురించి తెలుసుకన్నారు. అనంతరం రాహుల్ తవారలోనే 
కోలుకంటాడని తల్లదండ్రులక ధైర్యం చెపాపురు. సహాయం అందండంలో కోలుకంటాడని తల్లదండ్రులక ధైర్యం చెపాపురు. సహాయం అందండంలో 
సహకరించిన జనసైనికలందరికి అలాగే శ్రీకాంత్ రెడ్డి కి రాహుల్ కటుంబసభు్యలు సహకరించిన జనసైనికలందరికి అలాగే శ్రీకాంత్ రెడ్డి కి రాహుల్ కటుంబసభు్యలు 
ప్రతే్యక ధన్యవాదాలు తెలపారు.ప్రతే్యక ధన్యవాదాలు తెలపారు.

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

పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేద్దం – జనసేన పార్టీ విజయవాడ నగర అధయూక్షులు పోతిన మహేష్

పవన్ కళ్యాణ్ ను ముఖయామంత్రి చేయడమే 
ద్యాయం

శతఘ్నా న్్యస్: వెదురుకపపుం మండలంలో పననా యుగంధర్ ఆధవార్యంలో శతఘ్నా న్్యస్: వెదురుకపపుం మండలంలో పననా యుగంధర్ ఆధవార్యంలో 
జనస్న పార్్ కార్యవర్ ఈ సమావేశంలో భాగంగా కొత్ కమిటీ నియామకం జనస్న పార్్ కార్యవర్ ఈ సమావేశంలో భాగంగా కొత్ కమిటీ నియామకం 
మరియు క్రియాశీలక జనసైనికలు సభ్యతవా నమోదు జరిగింది. పననాం మరియు క్రియాశీలక జనసైనికలు సభ్యతవా నమోదు జరిగింది. పననాం 
యుగంధర్ మాటా్లడుతూ బలమైన సంకలపుం కలగిన న్యకలను తయారు యుగంధర్ మాటా్లడుతూ బలమైన సంకలపుం కలగిన న్యకలను తయారు 
చేయటం లక్షంగా, వెదురుకపపుం మండలం లో జనస్న పార్్ అధకారం చేయటం లక్షంగా, వెదురుకపపుం మండలం లో జనస్న పార్్ అధకారం 
వచే్చ దిశగా కృషి చేస్్మని తెలపారు. పవన్ కళ్్యణ్ ని ముఖ్యమంత్రిగా వచే్చ దిశగా కృషి చేస్్మని తెలపారు. పవన్ కళ్్యణ్ ని ముఖ్యమంత్రిగా 
చూడటమే తమ ధ్్యయమని ఈ సమావేశంలో తెలపారు.చూడటమే తమ ధ్్యయమని ఈ సమావేశంలో తెలపారు.

“జీరో బడ్జెట్ పాలటిక్్స”తో గురజాలల్ ఎగిరిన జనసేన జండా
శతఘ్నా న్్యస్: శతఘ్నా న్్యస్: 
గుంటూరు జిలా్ల, గుంటూరు జిలా్ల, 
పలానాడులో అధకార పార్్ పలానాడులో అధకార పార్్ 
ఒతి్డ్ని తటు్కొని ఒక ఒతి్డ్ని తటు్కొని ఒక 
స్మాన్య దళ్త కర్రాడు స్మాన్య దళ్త కర్రాడు 
గురజాల ముని్సపల్ గురజాల ముని్సపల్ 
ఎనినాకలో్ల వారుడి మెంబర్ ఎనినాకలో్ల వారుడి మెంబర్ 
గా 132 ఓట్ల మెజారిటీతో గా 132 ఓట్ల మెజారిటీతో 
విజయం స్ధంచిన విజయం స్ధంచిన 

చింతకాయల కళ్్యణ్.చింతకాయల కళ్్యణ్.
గుంటూరు జిలా్ల, గురజాల నగర పంచ్యితీ 18వ వారుడిలో జనస్న అభ్యరిధి గుంటూరు జిలా్ల, గురజాల నగర పంచ్యితీ 18వ వారుడిలో జనస్న అభ్యరిధి 
చింతకాయల కళ్్యణ్ (SC) 183 ఓట్ల మెజార్్తో గెలుపందారు. ఈ వారుడిలో చింతకాయల కళ్్యణ్ (SC) 183 ఓట్ల మెజార్్తో గెలుపందారు. ఈ వారుడిలో 
జనస్నపార్్ అభ్యరిధిని ప్రచ్రం చేసుకోనీయకండా కిడానాప్ చేసిన్ గానీ పార్్ జనస్నపార్్ అభ్యరిధిని ప్రచ్రం చేసుకోనీయకండా కిడానాప్ చేసిన్ గానీ పార్్ 
తరఫున స్థినిక జనస్న న్యకలు, జిలా్ల పార్్ కార్యదరి్శ, న్్యయవాది శ్రీ తరఫున స్థినిక జనస్న న్యకలు, జిలా్ల పార్్ కార్యదరి్శ, న్్యయవాది శ్రీ 
బడ్దల శ్రీనివాసరావు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకని గెలపంచ్రు. సతె్నపల్ల నుండ్, బడ్దల శ్రీనివాసరావు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకని గెలపంచ్రు. సతె్నపల్ల నుండ్, 
గుంటూరు నుండ్ కూడా పార్్ న్యకలు, కార్యకర్లు గురజాలకి, దాచేపల్లకి గుంటూరు నుండ్ కూడా పార్్ న్యకలు, కార్యకర్లు గురజాలకి, దాచేపల్లకి 
వచి్చ ప్రచ్రం చేశారు. రాష్ట్రం మారుపు దిశగా ప్రయాణిసు్ంది. జనసైనికల వచి్చ ప్రచ్రం చేశారు. రాష్ట్రం మారుపు దిశగా ప్రయాణిసు్ంది. జనసైనికల 
భాద్యత మరింత ప్రిగింది. డబుబు ఖరు్చలేని రాజకీయంతో ఇలాంటి నవ యువ భాద్యత మరింత ప్రిగింది. డబుబు ఖరు్చలేని రాజకీయంతో ఇలాంటి నవ యువ 
న్యకలు పోరాడ్ గెలచిన విజయాలు చూసు్ంటే ఎంతో ఆనందం వేస్ందని న్యకలు పోరాడ్ గెలచిన విజయాలు చూసు్ంటే ఎంతో ఆనందం వేస్ందని 
జనస్న శ్రేణులు తమ సంతోష్నినా వ్యక్ం చేసు్న్నారు.జనస్న శ్రేణులు తమ సంతోష్నినా వ్యక్ం చేసు్న్నారు.

శతఘ్నా న్్యస్: విదా్యధరప్రం బైపాస్ రోడుడి, ఆర్్సీ బస్ డ్పో ఎదురుగా శతఘ్నా న్్యస్: విదా్యధరప్రం బైపాస్ రోడుడి, ఆర్్సీ బస్ డ్పో ఎదురుగా 
ఉననా ఎం కన్వానషాన్ హాలో్ల 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44., 45 డ్విజన్ ఉననా ఎం కన్వానషాన్ హాలో్ల 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44., 45 డ్విజన్ 
కమిటీలు ఏరాపుటు కోసం బుధవారం సమావేశం నిరవాహించ్రు. కమిటీలు ఏరాపుటు కోసం బుధవారం సమావేశం నిరవాహించ్రు. 
ఈ కార్యక్రమనికి ముఖ్యఅతిథిగా విజయవాడ నగర అధ్యక్షులు రాష్ట్ర ఈ కార్యక్రమనికి ముఖ్యఅతిథిగా విజయవాడ నగర అధ్యక్షులు రాష్ట్ర 
అధకార ప్రతినిధ, పశ్చమ నియోజకవర్ ఇన్్చరిజ్ పోతిన వెంకట మహేష్ అధకార ప్రతినిధ, పశ్చమ నియోజకవర్ ఇన్్చరిజ్ పోతిన వెంకట మహేష్ 
హాజరై డ్విజన్ న్యకలు ముఖ్య న్యకలతో చర్చలు జరిపారు. ఈ హాజరై డ్విజన్ న్యకలు ముఖ్య న్యకలతో చర్చలు జరిపారు. ఈ 

సందర్ంగా ఆయన మాటా్లడుతూ నగరంలో జనస్న పార్్ని ప్రజలో్లకి సందర్ంగా ఆయన మాటా్లడుతూ నగరంలో జనస్న పార్్ని ప్రజలో్లకి 
తీసుకవెళ్్ల విధంగా ప్రతిఒకకురు కృషి చేయాలని ఆయన తెలయజేశారు. తీసుకవెళ్్ల విధంగా ప్రతిఒకకురు కృషి చేయాలని ఆయన తెలయజేశారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనస్న న్యకలు ఆకల కిరణ్, అజయ్ ఠాకూర్ ఈ కార్యక్రమంలో జనస్న న్యకలు ఆకల కిరణ్, అజయ్ ఠాకూర్ 
వర్మ ,ఆర్. హర్ష్, కార్పురేటర్ గా పోటీ చేసిన అభ్యరుథిలు షేక్ వర్మ ,ఆర్. హర్ష్, కార్పురేటర్ గా పోటీ చేసిన అభ్యరుథిలు షేక్ 
గాయాసుది్న్, బొమ్మ గోవింద లక్ష్మి, మలె్లపూలు విజయలక్ష్మి, కూరాకల గాయాసుది్న్, బొమ్మ గోవింద లక్ష్మి, మలె్లపూలు విజయలక్ష్మి, కూరాకల 
సురేష్, నగర కమిటీ సభు్యలు సమన్థం, షేక్ మోబిన్, లంగం శవ సురేష్, నగర కమిటీ సభు్యలు సమన్థం, షేక్ మోబిన్, లంగం శవ 
ప్రస్ద్, శనివారప్ శవ, కోరగంజి వెంకటరమణ, గనునా శంకర్, ప్రస్ద్, శనివారప్ శవ, కోరగంజి వెంకటరమణ, గనునా శంకర్, 
తిరునగరి మురళీకృష్ణ, అమ్మ వారి ధారి్మక స్వ మండల సభు్యలు, తిరునగరి మురళీకృష్ణ, అమ్మ వారి ధారి్మక స్వ మండల సభు్యలు, 
ముఖ్య న్యకలు, మైలవరప్ కొండలరావు, స్్లన్, కార్యకర్లు, ముఖ్య న్యకలు, మైలవరప్ కొండలరావు, స్్లన్, కార్యకర్లు, 
డ్విజన్లక న్యకలు పాల్్న్నారు.డ్విజన్లక న్యకలు పాల్్న్నారు.

వృదధాశ్రమాలకు పళ్ళు కూరగాయలు పంచన జనసైనికులు
శతఘ్నా న్్యస్: వేగివారిపాలెం వాస్వ్యలు జనస్న శతఘ్నా న్్యస్: వేగివారిపాలెం వాస్వ్యలు జనస్న 
న్యకలు యర్ంశెటి్ బాబి కమారుడు యర్ంశెటి్ న్యకలు యర్ంశెటి్ బాబి కమారుడు యర్ంశెటి్ 
బాబు రెండవ ప్టి్న రోజున సందర్ంగా బాబు రెండవ ప్టి్న రోజున సందర్ంగా 
న్గుల్లంక గ్రేస్ వృదుధిల అన్థ ఆశ్రమం మరియు న్గుల్లంక గ్రేస్ వృదుధిల అన్థ ఆశ్రమం మరియు 
రాజోలు మనోజ్ మానసిక వికలాంగుల అన్థ రాజోలు మనోజ్ మానసిక వికలాంగుల అన్థ 
ఆశ్రమం మరియు కోనసీమ మూగ చెవిటి అన్థ ఆశ్రమం మరియు కోనసీమ మూగ చెవిటి అన్థ 
ఆశ్రమంలో నిత్్యవసర వసు్వుల కాయగూరలు ఆశ్రమంలో నిత్్యవసర వసు్వుల కాయగూరలు 
మరియు పళ్ళు పంచిప్టా్రు. ఈ కార్యక్రమంలో అడబాల త్తయ్య కాప్, రావూరి న్గబాబు, మరియు పళ్ళు పంచిప్టా్రు. ఈ కార్యక్రమంలో అడబాల త్తయ్య కాప్, రావూరి న్గబాబు, 

పపపుళళు న్గు, పంచదార చినబాబు, ప్ది్రెడ్డి మణికంఠ పాల్్న్నారు.పపపుళళు న్గు, పంచదార చినబాబు, ప్ది్రెడ్డి మణికంఠ పాల్్న్నారు.
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గురువారం, 18 నవంబర్ 2021

మారుమూల గ్రామాలోలో 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 లో ప్రచురించడం జరుగుతంది.

మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

శతఘ్నా న్్యస్: గెలుప్ వస్్నే అధకారం, గెలుప్ డబుబుతో 
కూడ్న సమాజంలో అంటే నిజాయితీ ఉననా మనుష్టలు గెలచి, 
నిలచిందెప్పుడు, న్్యయం గెలచిందెప్పుడు?. ఒక నమి్మన 
సిదాధింత్నికి కటు్బడ్ మనిషికి, మంచి ఎంచని మనుష్టలదా? 
ఓటమిలోనుండ్ గెలుప్ పలుప్క బాటలు వేస్్ ఎనినా 
ఆటంకాలు ఎదురైన్, ఎతి్న జండా దించకండా పటు్కననా 
చేతిని విడువకండా స్గుదాం. రాజకీయాలు అంటేనే ఎత్లు పై 
ఎత్లు మాటలు చెపాపుల మాయలు చూపంచ్ల. మధ్య ప్టా్ల. 
ఎదుటివాడ్ని తొకికు ఎదిగిపోవాల, అధకారం చేజికికుంచుకోవాల, 
కోట్ల రూపాయల స్కుములు చేయాల. తర తరాలక తరగని 
సంపద చేజికికుంచుకోవాల. కానీ ఇనేమీ తెలయని ముకకు 
స్టి మనిషి కేవలం లక్షష్ం... ఆశయం.. స్మాను్యని కోసం 
ఆలోచనలో్ల, ద్శ జండా చేత పటి్, మాట ఇచి్చ మడ్మ తిపపుని నేటి 
తరం న్యకడు, వటి్ మాటలు చెపపుని పటు్దలే తన సంతం, 
రాజకీయ రంగంలో న్తన ఒరవడ్ చ్టుతూ యువత, మహిళ 
తోడు ఉంటే మారుపు స్ధ్యం అంటుననా మన ‘జనస్న్ని’ వెంట 
నడుదా్ం. అభిమానం ప్రుతో ఆశయానినా ఆగిపోనీయకూడదు. 
సమస్యలు గురి్ంచి స్మాను్యని గుండెలో్ల కటు్కననా దిగులును 
అకకుడ్ సమస్యలను వెలకి తీసి సై అంటూ పోరాడే సైనికలై 
కదులుదాం. అభిమానం ఆశయానికి ఆసరా అవావాల. 
బిగిసిన బలానినా ఇవావాల. ఎగిసిన గుండెల విశావాసం ఎదుర్డ్డి 
పోరాడాల. మనవంత సహకారంతో సహభాగం అవావాల. 
సమస్య ఎకకుడుంటే జనస్న అకకుడ ఉంటుంది అనే నమ్మకానినా 
కలగిచటం అత్యవసరం. సమస్యకి సపుందించి ప్రశనాంచే తతవాం, 

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

ఆశయాల కోసం జనసేన యుదధాం
సమస్య పరిష్కురానికి పోరాడేతతవాం స్టి మనిషి పట్ల చూపంచే -మానవతవాం అధనేత 
అడుగులో్ల నడ్చే నిజ సైనికలుగా నిరూపంచటమే కాదు. సమస్య ఎకకుడుంటే జనస్న 
అకకుడ ఉంటుందని ఆ భరోస్ అందించ్ల్సన అవసరంతో పాటు అందరికీ తెలస్లా 
చేయటం మన ముందుననాది. సమస్యల పరిష్కురం అనేవాషించి స్మాజిక, రాజకీయ  
అసమానతలను తొలగించే సమన్్యయం కోరుతూ ఏడు సిదాధింత్లు ఏరపురుచుకంది. 
రంగులు పూసుకననా రాజకీయాలు నమి్మంచి వంచన చేసు్ంటే నలగే అందని స్మాను్యని 
సంచలన కోసం అంచన్లక నిర్ణయాలు తీసుకొని కంచెలా అండగా నిలచి పోరాటం 
చేస్్నే ఉంది. 

స్మాను్యని భవిష్యత్ కోసం నిర్ణయించబడ్న సిదాధింత్లు :
1. కలాలను కలప్ ఆలోచన్ విధానం
2. మత్ల ప్రస్్వన లేని రాజకీయం
3. భాషలను గౌరవించే స్ంప్రదాయం
4. సంసకుృతలను కాపాడే సమాజం
5. ప్ంతీయతను విస్మరించని జాతీయవాదం 6. అవినీతిపై రాజీలేని పోరాటం
7. పరా్యవరణానినా పరిరక్ంచే అభివృదిధి ప్రస్థినం
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