
శనివారం, 20 నవంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్: ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి 193  వ 
జయంతి సందర్ంగా హైదరాబాద్ జనసేన 
పార్టీ కంద్ర కారాయూలయంలో నివాళులు 
అర్పంచిన పార్టీPAC చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల 
మనోహర్, అధినేత రాజకీయ కారయూదరశి 
మరయు చిత్తూరు జిల్్ల ఇంచార్జ్ శ్రీ పి హర 
ప్రసాద్, తెలంగాణ ఇంఛారజ్ శ్రీ నేమూర శంకర్ 
గౌడ్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధయూక్షులు శ్రీ రాధారం 
రాజలంగం, ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరశి 
శ్రీమతి యశస్విని, తెలంగాణ వీరమహిళా 
విభాగం చైర్మన్ శ్రీమతి కావయూ, వీరమహిళా 
కమిటీ వీరమహిళలు పాల్గొనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

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


మత్స్యకార దినోత్సవ సభ వాయిదా..

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధినేత 
పవన్ కళాయూణ్ పశ్చిమగోదావర 
జిల్్ల నరసాపూర్ పరయూటన 
వాయిదా పడంది. ప్రకృతి 
విపత్తూతో రాయలసీమ 
అ త ల్ కు త ల మై పో యి ం ద ని , 
నరసాపురం సభ వాయిదా 
వేస్తూననిట్టీ జనసేన పార్టీ 
వెల్లడంచింది. పశ్చిమ గోదావర 
జిల్్ల నరసాపురంలో ఈ నెల 
21వ తేదీన జనసేన పార్టీ జిల్్ల 
నాయకులు, శ్రేణులు నిరవిహించ 
తలపెట్టీన మతసీ్యకార దినోతసీవ సభ వాయిదాపడంది. ఈ సభలో జనసేన 
అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ పాల్గొని ప్రసంగంచాలసీ ఉంది. ప్రకృతి విపత్తూతో 
రాయలసీమ అతల్కుతలమైపోయి, ప్రాణ నషటీం, పంట నషటీం సంభవించిన 
తరుణంలో బహిరంగ సభ నిరవిహణ భావయూం కాదని, కోసాతూ జిల్్లలో్లన్ 
రైతంగం తీవ్ంగా నషటీపోయిందని పవన్ కల్యూణ్ స్పషటీం చేశారు.

కాఫీ వాయాపారుల్ని ఆదుకోండి

శతఘ్ని న్యూస్: అరకు కాఫీ వాయూపారులని ఆదుకోండ. జనసేన నాయకుల 
డమండ్. ప్రతికూల వాతవరణ పరస్థిత్ల నేపధయూంలో ఆంధ్రా ఊటీ 
అరకుకు పరాయూటకుల రాక తగగొందన్, దీంతో కాఫీ గంజలు అమ్్మకునే 
చిరు వాయూపారులు ఉపాధి లేక ఇబ్ందులు పడుత్నానిరని సాథినిక 
జనసేన పార్టీ నాయకులు శ్రీ సాయిబాబ స్పషటీం చేశారు. గురువారం 
అరకు నియోజకవరగొం, అనంతగర మండలంలో కాఫీ వాయూపారులతో 
మ్చచిట్ంచి, వార సమసయూలు అడగ తెలుస్కునానిరు. వాయూపారాలు లేక 
పూట గడవని స్థితిలో వారు పడుత్నని ఇబ్ందులు ఈ సందర్ంగా 
జనసేన నాయకుల దృష్టీకి వచాచియి. గరజన ప్రాంతంలో పరాయూటకం 
మీద ఆధారపడ జీవనం సాగస్తూనని చిరు వాయూపారులకు కషటీకాలంలో 
అండగా నిలవాలసీన బాధయూత ప్రభుతవిం మీద ఉందని, ఈ సందర్ంగా 
శ్రీ సాయి బాబ అనానిరు. ప్రతికూల వాతవరణ పరస్థిత్లతో పాట్ 
రహదారులు పూరతూగా దబ్తినడం వల్ల టూరస్టీల రాక తగగొపోయిందని 
ఆరోపించారు. కాఫీ వాయూపారం చేసే గరజనానిని ప్రభుతవిం ఆదుకోవాలని 
డమండ్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో సాథినిక జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

శనివారం, 20 నవంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్: రైత్ల నంచి తీవ్ వయూతిరేకత ఎదుర్కంట్నని మూడు వయూవసాయ 
చట్టీలన వెనకి్క తీస్కుంట్ననిట్టీ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రకట్ంచడంపై  జనసేనాని 
పవన్ కల్యూణ్ స్పందించారు. ప్రధాని నిర్ణయానిని సావిగతిస్తూననిట్టీ తెలపారు. రైత్ చట్టీల 
ఉపసంహరణలో ప్రధాని మోదీ రాజన్తిని ప్రదరశించారని కొనియాడారు. రైత్ల శ్రేయస్సీన 
దృష్టీలో ఉంచుకుని రూపందించిన ఈ చట్టీలు రైత్ల ఆమోదం పందలేకపోయాయని 
పవన్ తెలపారు. ఈ నేపథయూంలో మూడు చట్టీలన వచేచి పార్లమంట్ సమవేశాలో్ల 
ఉపసంహరసాతూమని ప్రకట్ంచడం ఆయనలోని రాజన్తిజ్ఞతన చాట్తోందని పేర్కనానిరు.
గురునానక్ జయంతి సందర్ంగా ప్రధాని మోదీ ప్రసంగం ఆదయూంతం పరశీలసేతూ 
జనవాకు్కన శ్రోధారయూంగా భావించినట్టీ అరథిమవుతోందని తెలపారు. ఏడాదిగా రైత్లు 
చేస్న పోరాట్నికి ఒక ఫలప్రదమైన మ్గంపు లభంచిందని, ఇది శుభపరణామం అని 
పవన్ కల్యూణ్ వివరంచారు. పోరాడతే సాధయూం కానిది ఏదీ లేదని రైత్ల ఉదయూమంతో 
నిరూపితమైందని అభప్రాయపడాడారు. రైత్ల పోరాట్నిని రాజకీయ కోణం నంచి కాకుండా 
ఒక సామజిక అంశంగా భావించి చట్టీలన ఉపసంహరంచుకోవడానికి నిర్ణయం 
తీస్కునని బీజేపీ నాయకతవినికి కృతజ్ఞతలు

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

మోడీ రాజ నీతిని ప్ర ద ర్శోంచారు

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

నిరాశ్రయుల ఆకల్ తీరచిన జనసేన నాయకులునిరాశ్రయుల ఆకల్ తీరచిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: త్ఫాన కారణంగా కురుస్తూనని భార్ వరాషాలు సరేవిపల్ల నియోజకవరాగొనిని శతఘ్ని న్యూస్: త్ఫాన కారణంగా కురుస్తూనని భార్ వరాషాలు సరేవిపల్ల నియోజకవరాగొనిని 
అతల్కుతలం చేశాయి. గరజనలు, రోడ్ల మీద నివస్ంచే నిరాశ్రయులు ఆకలతో అతల్కుతలం చేశాయి. గరజనలు, రోడ్ల మీద నివస్ంచే నిరాశ్రయులు ఆకలతో 
అలమట్స్తూనని పరస్థితి. వార దుస్థితిని చూస్ జనసైనికులు చలంచిపోయారు. తమవంత్గా అలమట్స్తూనని పరస్థితి. వార దుస్థితిని చూస్ జనసైనికులు చలంచిపోయారు. తమవంత్గా 
నిరాశ్రయుల ఆకల తీరేచి బాధయూతన తీస్కునానిరు. మ్త్తూకూరు మండలం, నేలటూరు నిరాశ్రయుల ఆకల తీరేచి బాధయూతన తీస్కునానిరు. మ్త్తూకూరు మండలం, నేలటూరు 
పంచాయితీ పరసర ప్రాంతలో్ల నివాసం ఉంట్నని గరజన కుట్ంబాలకు, యాచకులకు పంచాయితీ పరసర ప్రాంతలో్ల నివాసం ఉంట్నని గరజన కుట్ంబాలకు, యాచకులకు 

ఆహారం అందించారు. ఏ ఒక్కరూ ఆహారం అందించారు. ఏ ఒక్కరూ 
ఆకలతో ఉండరాదనని జనసేన పార్టీ ఆకలతో ఉండరాదనని జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ స్ఫూరతూతో అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ స్ఫూరతూతో 
మ్ందుకు వెళుతూననిట్టీ తెలపారు. మ్ందుకు వెళుతూననిట్టీ తెలపారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో సాథినిక జనసేన ఈ కారయూక్రమంలో సాథినిక జనసేన 
కారయూకరతూలు శ్రీ పవన్, శ్రీ వీరబాబు, కారయూకరతూలు శ్రీ పవన్, శ్రీ వీరబాబు, 
శ్రీ రజన్కాంత్ శ్రీ రజన్కాంత్ తదితరులు తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.పాల్గొనానిరు.

పాదయాత్ర చేస్తునని శేఖరని కల్సి సోంఘీభావోం పాదయాత్ర చేస్తునని శేఖరని కల్సి సోంఘీభావోం 
తెల్పిన సూళ్లూరుపేట జనసేన నాయకులుతెల్పిన సూళ్లూరుపేట జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ శతఘ్ని న్యూస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ 
మ్ఖయూమంత్రిగా రాబోయే ఎనినికలలో శ్రీ మ్ఖయూమంత్రిగా రాబోయే ఎనినికలలో శ్రీ 
కొణిదల పవన్ కళాయూణ్ గెలుపందాలని కొణిదల పవన్ కళాయూణ్ గెలుపందాలని 
కోరుత్ విజయవాడ నండ చెనె్నికి కోరుత్ విజయవాడ నండ చెనె్నికి 
పాదయాత్ర చేస్తూనని శేఖరని కలస్ పాదయాత్ర చేస్తూనని శేఖరని కలస్ 
సంఘీభావం తెలపిన స్ళ్్లరుపేట సంఘీభావం తెలపిన స్ళ్్లరుపేట 
జనసేన నాయకులు కిరణ్ వంశీ తేజ. జనసేన నాయకులు కిరణ్ వంశీ తేజ. 
పాదయాత్ర చేస్తూనని శేఖర్ ప్రజారంజక పాదయాత్ర చేస్తూనని శేఖర్ ప్రజారంజక 
పాలన అందిస్తూనని తమిళనాడు పాలన అందిస్తూనని తమిళనాడు 
మ్ఖయూమంత్రి ఎంక సాటీలన్ స్ఫూరతూతో మ్ఖయూమంత్రి ఎంక సాటీలన్ స్ఫూరతూతో 
ఆంధ్రప్రదేశ్్ల కూడా పరపూర్ణ పాలన ఆంధ్రప్రదేశ్్ల కూడా పరపూర్ణ పాలన 
కావాలంటే పవన్ కళాయూణ్ మ్ఖయూమంత్రి కావాలంటే పవన్ కళాయూణ్ మ్ఖయూమంత్రి 
కావడమే మరగొమని ఈ సందర్ంగా కావడమే మరగొమని ఈ సందర్ంగా 
వారు తెలయజేశారు.వారు తెలయజేశారు.

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


శనివారం, 20 నవంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

మోంపు ప్ోంతాల ప్రజలకు భోజనాలోందిోంచిన వినుత కటా

                                  కుటోంబ సభ్యాలను కోంచపరచడోం తగదు                                  కుటోంబ సభ్యాలను కోంచపరచడోం తగదు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చోట్చేస్కుంట్నని రాజకీయ శతఘ్ని న్యూస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చోట్చేస్కుంట్నని రాజకీయ 
వైపర్తయూలు తీవ్ ఆవేదన కలగస్తూనానియని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు వైపర్తయూలు తీవ్ ఆవేదన కలగస్తూనానియని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ ఒక ప్రకటనలో పేర్కనానిరు. ఒకపక్క వరదలు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ ఒక ప్రకటనలో పేర్కనానిరు. ఒకపక్క వరదలు 
రాష్ట్రానిని అతల్కుతలం చేస్తూంటే ప్రజాప్రతినిధులు ఇవేమి పటటీనట్టీ రాష్ట్రానిని అతల్కుతలం చేస్తూంటే ప్రజాప్రతినిధులు ఇవేమి పటటీనట్టీ 
ఆమోదయోగయూంకాని విమరశిలు, వాయూఖయూలు చేయడం దురదృషటీకరం. తన ఆమోదయోగయూంకాని విమరశిలు, వాయూఖయూలు చేయడం దురదృషటీకరం. తన 
భారయూన కించపరచారని, ఆమ గౌరవ మరాయూదలకు భంగం వాట్లే్ల విధంగా భారయూన కించపరచారని, ఆమ గౌరవ మరాయూదలకు భంగం వాట్లే్ల విధంగా 
మట్్లడారని గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు మట్్లడారని గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు 
కంటతడ పెటటీడం బాధాకరం. ఇల్ంట్ ఘటనలు సామనయూలకు రాజకీయ కంటతడ పెటటీడం బాధాకరం. ఇల్ంట్ ఘటనలు సామనయూలకు రాజకీయ 
వయూవసథిపై ఏహయూభావం కలగంచే ప్రమదం ఉంది. ఈ మధయూకాలంలో వయూవసథిపై ఏహయూభావం కలగంచే ప్రమదం ఉంది. ఈ మధయూకాలంలో 
సభలు, సమవేశాలు, చివరకి ట్.వి. చరచిలలో కొనినిసారు్ల వాడుత్నని సభలు, సమవేశాలు, చివరకి ట్.వి. చరచిలలో కొనినిసారు్ల వాడుత్నని 
పదజాలం సభయూసమజం స్గుగొతో తలదించుకునే విధంగా ఉంటంది. పదజాలం సభయూసమజం స్గుగొతో తలదించుకునే విధంగా ఉంటంది. 
గౌరవన్య ప్రతిపక్ష నేత కుట్ంబసభుయూలన ఉదేదేశ్ంచి చేస్న వాయూఖయూలు గౌరవన్య ప్రతిపక్ష నేత కుట్ంబసభుయూలన ఉదేదేశ్ంచి చేస్న వాయూఖయూలు 

అతయూంత శ్చన్యం. ఈ వాయూఖయూలు నిరేహేత్కంగా ఖండంచదగనవి. మ్ఖయూమంత్రి శ్రీ జగన్ రెడడా కుట్ంబ సభుయూలన తకు్కవచేస్ అతయూంత శ్చన్యం. ఈ వాయూఖయూలు నిరేహేత్కంగా ఖండంచదగనవి. మ్ఖయూమంత్రి శ్రీ జగన్ రెడడా కుట్ంబ సభుయూలన తకు్కవచేస్ 
కొందరు మట్్లడనపు్పడు ఆనాడు కూడా ఆ వాయూఖయూలన ఇదే ర్తిలో ఖండంచిన సంగతిని ఈ సందర్ంగా గురుతూ చేస్తూనానిన. కొందరు మట్్లడనపు్పడు ఆనాడు కూడా ఆ వాయూఖయూలన ఇదే ర్తిలో ఖండంచిన సంగతిని ఈ సందర్ంగా గురుతూ చేస్తూనానిన. 
మ్ఖయూంగా ఆడపడుచుల గురంచి మట్్లడాలసీ వచిచినపు్పడు బాధయూతయుతమైన సాథినాలో్ల ఉననివారు మరంత జాగ్రతతూ వహించవలస్ మ్ఖయూంగా ఆడపడుచుల గురంచి మట్్లడాలసీ వచిచినపు్పడు బాధయూతయుతమైన సాథినాలో్ల ఉననివారు మరంత జాగ్రతతూ వహించవలస్ 
ఉంట్ంది. మహిళలన కించపరచడం, వార గౌరవ ప్రతిష్ఠలకు హాని కలగంచడానిని జనసేన తీవ్ంగా వయూతిరేకిస్తూంది. ఇట్వంట్ ఉంట్ంది. మహిళలన కించపరచడం, వార గౌరవ ప్రతిష్ఠలకు హాని కలగంచడానిని జనసేన తీవ్ంగా వయూతిరేకిస్తూంది. ఇట్వంట్ 
దిగజారుడు రాజకీయాలన ప్రతి ఒక్కరు ఖండంచవలస్న అవసరం ఉంది. లేని పక్షంలో ఇది ఒక అంట్ వాయూధిల్ అంతట్ ప్రబలే ప్రమదం ఉంది. రాజకీయ వయూవసథిన ప్రజల దిగజారుడు రాజకీయాలన ప్రతి ఒక్కరు ఖండంచవలస్న అవసరం ఉంది. లేని పక్షంలో ఇది ఒక అంట్ వాయూధిల్ అంతట్ ప్రబలే ప్రమదం ఉంది. రాజకీయ వయూవసథిన ప్రజల 
దృష్టీలో పలుచన చేయవదదేని ఈ సందర్ంగా కోరుత్నానినని జనసేనాని అనానిరు.దృష్టీలో పలుచన చేయవదదేని ఈ సందర్ంగా కోరుత్నానినని జనసేనాని అనానిరు.

300 మోందిక కార్తుక మాస భోజనాలు 300 మోందిక కార్తుక మాస భోజనాలు 
ఏరాపాట చేసిన వీరమహిళలుఏరాపాట చేసిన వీరమహిళలు

శతఘ్ని న్యూస్: ఏ. వేమవరం గ్రామ జనసేన పార్టీ శతఘ్ని న్యూస్: ఏ. వేమవరం గ్రామ జనసేన పార్టీ 
వీరమహిళలు కార్తూక మసం వన భోజనాలు స్మరు వీరమహిళలు కార్తూక మసం వన భోజనాలు స్మరు 
300 మందికి ఏరా్పట్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమం 300 మందికి ఏరా్పట్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమం 
యర్ంశెట్టీ వెంకట లక్ష్మీ, రంకిరెడడా సతయూ నాగమణి యర్ంశెట్టీ వెంకట లక్ష్మీ, రంకిరెడడా సతయూ నాగమణి 
శ్రీ, యర్ంశెట్టీ పావని, యర్ంశెట్టీ రాజీ, స్ధా శ్రీ, యర్ంశెట్టీ పావని, యర్ంశెట్టీ రాజీ, స్ధా 
సీతమ్మ,అధవిరయూంలో ఘనంగా జరగాయి.సీతమ్మ,అధవిరయూంలో ఘనంగా జరగాయి.

శతఘ్ని న్యూస్: మ్ంపు ప్రాంతల ప్రజలకు ప్రభుతవిం తక్షణ సహకారం అందించాల.శతఘ్ని న్యూస్: మ్ంపు ప్రాంతల ప్రజలకు ప్రభుతవిం తక్షణ సహకారం అందించాల.
శ్రీకాళహస్తూ నియోజకవరగొం, గడచిన 2-3 రోజులుగా ఎడతెరపి లేకుండా పడుత్నని బార్ వరాషాల వల్ల శ్రీకాళహస్తూ నియోజకవరగొం, గడచిన 2-3 రోజులుగా ఎడతెరపి లేకుండా పడుత్నని బార్ వరాషాల వల్ల 
శ్రీకాళహస్తూ నియోజకవరగొం లోని అనేక గ్రామలు న్ట మటటీం అయాయూయి. శ్రీకాళహస్తూ మండలం వేడం ST శ్రీకాళహస్తూ నియోజకవరగొం లోని అనేక గ్రామలు న్ట మటటీం అయాయూయి. శ్రీకాళహస్తూ మండలం వేడం ST 
కాలన్, రామపురం ST కాలన్ గ్రామలలో ఇబ్ందులు పడుత్నని ప్రజలన పరామరశించి వారకి భోజనం కాలన్, రామపురం ST కాలన్ గ్రామలలో ఇబ్ందులు పడుత్నని ప్రజలన పరామరశించి వారకి భోజనం 
అందించిన జనసేన పార్టీ శ్రీకాళహస్తూ నియోజకవరగొం ఇనాచిరజ్ శ్రీమతి వినత కోట్. గ్రామలలోని ప్రజలు అందించిన జనసేన పార్టీ శ్రీకాళహస్తూ నియోజకవరగొం ఇనాచిరజ్ శ్రీమతి వినత కోట్. గ్రామలలోని ప్రజలు 
ప్రభుతవిం నండ ఎల్ంట్ సహాయ సహకారాలు మ్ంపుకి గుర కాబడడా ప్రాంతలో్ల అందించడంలేదని తెలపారు. ప్రభుతవిం నండ ఎల్ంట్ సహాయ సహకారాలు మ్ంపుకి గుర కాబడడా ప్రాంతలో్ల అందించడంలేదని తెలపారు. 
రోజువార్ కూలకి వెళ్్ల జీవనాధారం సాగంచే అనేక మంది పేదవారు పూట గడవక ఇబ్ందులు పడుత్నానిరని రోజువార్ కూలకి వెళ్్ల జీవనాధారం సాగంచే అనేక మంది పేదవారు పూట గడవక ఇబ్ందులు పడుత్నానిరని 
శ్రీమతి వినత దృష్టీకి తీస్కుని వచాచిరు. మ్ఖయూమంత్రి ప్రకట్ంచినా అతయూవసర ఆరథిక సహకారం కూడా ఎవరకీ శ్రీమతి వినత దృష్టీకి తీస్కుని వచాచిరు. మ్ఖయూమంత్రి ప్రకట్ంచినా అతయూవసర ఆరథిక సహకారం కూడా ఎవరకీ 
అందలేదని, తక్షణమే జిల్్ల కలెకటీర్ శ్రీకాళహస్తూ నియోజకవరగొంలోని ప్రజలకు అండగా నిలబడాలని, వారని అందలేదని, తక్షణమే జిల్్ల కలెకటీర్ శ్రీకాళహస్తూ నియోజకవరగొంలోని ప్రజలకు అండగా నిలబడాలని, వారని 
ప్రభుతవిం ఆదుకోవాలని శ్రీమతి వినత కోట్ కోరారు.ప్రభుతవిం ఆదుకోవాలని శ్రీమతి వినత కోట్ కోరారు.

వరాషాలతో నష్టపోయిన రైతులను ప్రభ్త్ోం ఆదుకవాల్..
 మోండల అధికార ప్రతినిధి రాహుల్ సాగర్

శతఘ్ని న్యూస్: ఎమి్మగన్రు నియోజకవరగొం, భార్ వరాషాలు 
కురవడంతో నషటీపోయిన రైత్లన ప్రభుతవిం ఆదుకోవాలని జనసేన 
పార్టీ మండల అధికార ప్రతినిధి రాహుల్ సాగర్, ప్రభుతవినికి విజ్ఞపితూ 
చేశారు. ఆయన నివాసంలో ఏరా్పట్ చేస్న విలేకరుల సమవేశంలో 
ఆయన మట్్లడుత్ ఎనోని నెలలు కషటీపడ పండంచిన ధానయూం అకాల 
వరాషానికి తడస్పోయింది రైత్లు ఆందోళన చెందుత్నానిరని తడస్న 
ధానయూంన ప్రభుతవిం కొనగోలు చేస్ ఆందోళనలో ఉనని రైత్లకు 
రాష్ట్ర ప్రభుతవిం అనిని రకాలుగా అండగా నిలచి భరోసాని కల్పంచాలని 
లేనిపక్షంలో నషటీపోయిన రైత్ల పక్షాన నిలబడ పోరాడడానికి జనసేన 
పార్టీ ఎల్లపు్పడూ స్ద్ంగా ఉంట్ందని హెచచిరంచారు.

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

6వ వారుడు జనసేన పార్టీ మంబర్ గా ఏకగ్రీవం

శతఘ్ని న్యూస్: కొతతూలంక గ్రామంలో, జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు, మ్మి్మడవరం నియోజకవరగొ 
జనసేనపార్టీ ఇంచార్జ్ శ్రీ పితని బాలకృష్ణ. కొతతూలంక గ్రామంలో, 
6వ వారుడా జనసేన పార్టీ మంబర్ గా ఏకగ్రీవంగా ఎనినికైన పస్పులేట్ 
వల నారాయణకి శుభాకాంక్షలు తెలయజేసారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
సానబోయన మల్లఖారుజ్నరావు, జక్కంశెట్టీ పండు, గోదశ్ పుండర్ష్, 
గుదదేట్ జమి్మ, దూడల సావిమి, మదాల శ్రీధర్, తోలేట్ గోపి, 
వంగా సీతరాం, పిల్్ల చినని, పెననిడ శ్వ, పోలశెట్టీ వీరవెంకట 
సతయూనారాయణ, శీలం వెంకటరమణ, గుత్తూల నాగంద్ర, మజీ 
కౌనిసీలర్ కొండ, పిల్్ల కళాయూణ్, పస్పులేట్ రాజు, రాయూల రాంబాబు 
మరయు జనసేన నాయకులు అభమనలు పాల్గొనానిరు.

సిటీ జనసేన పార్టీ ఆఫీసుల్ వీరనారికి 193వ ఘన నివాళి

శతఘ్ని న్యూస్: సాధారణ యువతి “మణి కర్ణక” అసాధారణ సామ్రాజి్ఞగా ఎదిగ సమరథివంతమైన 
పాలనచేస్ పరాయి పాలన నండ విమ్కితూ కోసం సవిపరపాలన కోసం పరతపించి సమరంలో 
అమరురాలై అజరామర కీరతూని సాధించిన ఆనాట్ ఝాన్సీ రాజయూ మహారాణి నేట్కీ ధీర వనిత, వీరనార 
ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి జయంతి సందర్ంగా కాకినాడ స్టీ జనసేన పార్టీ ఆఫీస్లో 193 వ ఘన నివాళ్ 
అర్పంచడం జరగంది మ్ఖయూఅతిథిగా త్రు్ప గోదావర జిల్్ల ఉపాధయూక్షురాలు శ్రీమతి స్ంకర కృష్ణవేణి 
జిల్్ల కారయూదరశి అట్్ల సతయూనారాయణ, వాస్రెడడా సతీష్, స్ంకర శ్రీనివాస్, వీరమహిళలు, జనసైనికులు, 
శ్ర్ష, బి.మరయా, బి. లీల, పి. విజయ భాస్కర్, డ. అరుజ్న్, వి. హరకృష్ణ, వి. సతీష్, రమణ, వెంకటేశవిరు్ల 
పాల్గొనడం జరగంది.

శతఘ్ని న్యూస్: భార్ వరాషాల కారణంగా 
కడప జిల్్ల చెయేయూరులో 30 మంది 
గల్లంతవడం పట్ల పవన్ కల్యూణ్ విచారం 
వయూకతూం చేశారు. రాష్ట్రంలో కురుస్తూనని 
భార్ వరాషాలు, వరదల మూలంగా కడప 
జిల్్లలో చెయేయూరు నది వరదలో 30 మంది 
గల్లంతయాయూరనే సమచారం బాధాకరం. 
వరదలో కొట్టీకుపోయినవార సంఖయూ 
ఇంకా ఎకు్కవే ఉంట్ందని చెయేయూరు 
లోతట్టీ ప్రాంత ప్రజలో్ల ఆందోళన నెలకొని  
ఉంది. శ్వాలయంలో దీపారాధనకు 

వెళ్ళిన భకుతూలు, పూజార వరదలో చికు్కకొని గల్లంతయాయూరు. ఇంతగా వరద ఉధృతి ఉంట్ందని, 
అననిమయయూ జల్శయం మట్టీకటటీ పరస్థితిని అధికార యంత్ంగం మ్ందుగా అంచనా వేస్, 
ప్రజాన్కానిని అప్రమతతూం చేస్ ప్రజలని ఆ మేరకు అప్రమతతూం చేసేతూ ఈ ఘటన జరగుండేది కాదని పవన్ 
స్పషటీం చేశారు. ప్రస్తూతం నెలకొనని జల విలయం 
కడప, చిత్తూరు, అనంతపురం, నెల్్లరు జిల్్లల 
ప్రజల జీవనానిని అసతూవయూసతూం చేసతూంది. రైతంగానికి 
కోలుకోలేని విధంగా నషటీం వాట్ల్లంది. తిరుపతి 
నగరం, పరసర ప్రాంతలో్ల వరదల మూలంగా 
ప్రజలు తీవ్ంగా ఇబ్ందిపడుత్నానిరు. తిరుపతి 
నగరంలో పలు కాలన్లు జల దిగ్ంధంలో 
ఉనానియని, రహదారులు చెరువుల్్ల ఉనానియని, 
ప్రజలు ఇబ్ందిపడుత్నానిరు. చిత్తూరు జిల్్లలో 
వందల గ్రామలు వరద మ్పు్పనపడ ఉనానియి. 
భార్ వరాషాలు, వరదల వల్ల నెలకొనని పరస్థితి 
గురంచి ఎప్పట్కపు్పడు ఆయా జిల్్లల జనసేన 
నాయకుల నంచి పార్టీ కారాయూలయం సమచారం 
తీస్కొంటంది. ప్రభుతవిం తక్షణమే ప్రజలన 
వరదల నంచి కాపాడేందుకు అవసరమైన 
చరయూలు చేపట్టీల. సాయంలో ఉదారంగా 
వయూవహరంచాల. వారలో భయాందోళనలు తొలగంచేల్ ఎప్పట్కపు్పడు స్పషటీమైన సమచారం 
చేరవేయడం కూడా ఎంతో అవసరం. వరదల మూలంగా ఇబ్ందిపడుత్ననివారకి సాయంగా 
నిలవాలని జనసేన నాయకులకు, శ్రేణులకు విజ్ఞపితూ చేస్తూనానిన.

వరాషాలకు నష్టపోయిన పొలాలను 
పరశీల్ోంచిన పోల్శెట్్ట చోంద్రశేఖర్

శతఘ్ని న్యూస్: రామచంద్రపురం నియోజకవరగొం గంగవరం 
మండలం స్ందరపల్ల, ఊడమూడ, తమరపల్ల, గ్రామంలో 
అకాల వరాషాల కారణంగా పూరతూగా నషటీపోయిన వర పంటలన 
రామచంద్రపురం నియోజకవరగొ పరయూటనలో భాగంగా గ్రామలలోని 
రైత్ల సమసయూలన నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ శ్రీ 
పోలశెట్టీ చంద్రశేఖర్ వెళ్్ల పంటపలల్న పరశీలంచడం జరగంది. 
రైత్ల యెుక్క ఆవేదన ప్రభుతవిం పట్టీంచుకోవడం లేదు, ప్రభుతవిం 
తక్షణమే నషటీపోయిన నషటీపరహారం రైత్కి చెల్లంచాల. స్ందరపల్ల, 
ఊడమూడ, తమరపల్ల గ్రామల జనసేన పార్టీ MPTC తడాల 
జానకి రామ్, జనసేన నాయకులు పోలశెట్టీ శ్రీన, కోట్పల్ల 
వీరప్రసాద్, అకి్కరెడడా శ్రీన, రాంబాబు, రాజ్ కుమర్, తదితర 
స్ందరపల్ల, ఊడమూడ, తమరపల్ల గ్రామల జనసైనికులు 
పాల్గొనడం జరగంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

వరద ఉధృతిల్ 30మంది గలలోంత బాధాకరం: పవన్ కళాయూణ్

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


నసేన
శతఘ్ని న్యూస్: 

ప్రజలకు భరోసా ఇచిచిన గరాభాన సతితుబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ పరసర ప్రాంతంలో జనసంచారంలో గోడగల వీధి 
చివర ఉనని డంపింగ్ యార్డా గత 3 సంవతసీరాలుగా తొలగంచాలని సాథినికులు 
ధరానిలు చేశారు మరయు మ్నిసీపాలటీ అధికారులకు ఎనోనిసారు్ల విననిపాలు 
చేసారు. అధికార ప్రభుతవి నాయకులకి వివరంచినా ఏ ఒక్కరు కూడా ఇంత 
వరకు స్పందించలేదు. ఇది జనసేన పార్టీ దృష్టీకి తీస్కువచాచిరు, పాలకొండ 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ నాయకులు శ్రీ గరా్న సతితూబాబు డంపింగ్ 
యార్డా ని సందరశించడం జరగంది. అక్కడ ప్రజల బాధలన, ఇబ్ందులున 
తెలుస్కోవటం జరగంది. ఈ డంపింగ్ యార్డా వల్ల పరసర ప్రాంత ప్రజలు 
వాయూధులకు గురకావడం జరుగుత్ంది కావున అక్కడ నినాదాలు చేస్తూ 
ప్రజలకు భరోసా ఇవవిడం జరగంది.ఈ సమసయూ పరష్ట్కరం చూపించకపోతే 
నిరాహారదీక్షకు కూడా స్ద్ంగా ఉనానిమని సాథినిక ప్రజలకు భరోసా ఇవవిటం 
జరగంది.

ఝానీ్స లక్ష్మీబాయిక నివాళులరపాోంచిన 
వీరమహిళ

శతఘ్ని న్యూస్:”వీరమహిళ” ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి 193వ జయంతి 
సందర్ంగా టైలరంగ్ చేస్తూ కుట్ంబ భారానిని తమ్ పంచుకుంటూ 
బిడడాలని అత్యూతతూమంగా తీరచిదిదిదేన మహిళలతో కలస్ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయికి 
నివాళులు అర్పంచిన గుంటూరు వీరమహిళ శ్రీమతి పాకనాట్ రమదేవి. 

శనివారం, 20 నవంబర్ 2021

ఓటేసిన ప్రతి ఒక్కరక ధనయావాదాలు తెల్పిన 
కేతోంరెడిడి వినోద్ రెడిడి

శతఘ్ని న్యూస్: నెల్్లరు కార్పరేషన్ ఎనినికలో్ల జనసేన పార్టీకి ఓటేస్న ప్రతి ఒక్కరకి 
ధనయూవాదాలు తెలపిన కతంరెడడా వినోద్ రెడడా. తీవ్ సాథియి అక్రమలకు పాల్పడబటేటీ 
వైసీపీకి ఈ గెలుపని విమరశి. జనసేన పార్టీ నెల్్లరు స్టీ కారాయూలయంలో నేడు ఆ 
పార్టీ నాయకులు కతంరెడడా వినోద్ రెడడా ప్రెస్ మీట్ నిరవిహించారు. నెల్్లరు మ్నిస్పల్ 
కార్పరేషన్ ఎనినికలో్ల తన నేతృతవింలో పోటీ చేస్న అభయూరుథిల సమక్షంలో ఆయన 
మీడయాతో మట్్లడారు. ఈ సందర్ంగా కతంరెడడా వినోద్ రెడడా మట్్లడుత్ 
నెల్్లరు మ్నిస్పల్ కార్పరేషన్ ఎనినికలో్ల భాగంగా జనసేన పార్టీ తరఫున 27 మంది 
అభయూరుథిలు పలు వారుడాలో్ల పోటీ చేశారనానిరు. అధికార పార్టీ ఎనిని ప్రలోభాలకు గుర 
చేస్నా, భయబ్ంత్లు పెట్టీనా బెదరక నిసావిరథింగా పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్న వారకి 
ధనయూవాదాలు తెలపారు. ఈ ఎనినికలో్ల ప్రజాసావిమయూ విలువలు ఏమత్రం నిలచాయో 
ప్రతి ఒక్కరు గమనించారనానిరు. నామినేషన్ల పరవిం నండ ఎనినికల వరకు అధికార 
పార్టీ ఆగడాలకు, అక్రమలకు అంత్ అనేదే లేకుండా పోయిందనానిరు. ఎనినికల రోజు 
సాయంత్రం అనిని బూత్ లలో ఏజంట్లన బయటకు పంపి గంట పాట్ రహసయూంగా 
బాయూలెట్ పేపర్ల తరుమరు కూడా చేసారని ఆయన ఆరోపించారు. ఒకో్క డవిజన్ లో 
స్మరు 50 లక్షల నండ కోట్ రూపాయల వరకు ఖరుచి పెట్టీ, ఓటర్లకు డబు్లు 
పంచి, డబు్లకు ల్ంగని ఓటర్లకు వాలంటీర్లన పంపి పథకాలు కట్ చేసాతూమని 
బెదిరంచి ఓట్్ల వేయించుకునానిరనానిరు. గెలచిన వారు గుండెల మీద చేయి వేస్కుని 
తమన తమ్ అదదేంలో చూస్కుంటే తమ మనఃసాక్షే వారని ప్రశ్నిస్తూందనానిరు. 
ఏదేమైనా గెలచిన 54 మంది వైసీపీ కార్పరేటర్లకు శుభాభనందనలు తెలయజేసారు. 
ఎనినికలో్ల లక్షలు ఖరుచి పెట్టీం కదా, ఇపు్పడు కోట్్ల కొల్లగడదామని ఎవరైనా 
అనకుంటే జనసేన పార్టీ చూస్తూ ఊరుకోదనానిరు. తమ్ కౌనిసీల్ లో లేకపోయినా 
కార్పరేషన్ పరధిలో జరగ ప్రతి పనిని గమనిస్తూ ఉంట్మని, ఎక్కడ ఏ చినని అవిన్తి 
జరగనా, అక్రమలు జరగనా తీవ్ంగా ప్రతిఘట్ంచి జరగకుండా చూసాతూమనానిరు. 
జనసేన పార్టీ పై విశావిసంతో ఒక్క పైసా కూడా ఆశ్ంచకుండా నిసావిరథింగా ఓటేస్న 
ప్రతి ఒక్క పౌరునికి ఈ సందర్ంగా కతంరెడడా వినోద్ రెడడా ధనయూవాదాలు తెలపారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో పావుజెన్ని చంద్ర శేఖర్ రెడడా, శ్ర్ష రెడడా, కాంతమ్మ, హేమంత్ 
రాయల్, జీవన్, జఫర్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

వీరమహిళా దినోత్సవ 
శుభాకాోంక్షలు

 - మేడిచరలూ సతయావాణి

శతఘ్ని న్యూస్: ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి 193 
జయంతి పురస్కరంచుకుని మలకిపురం 
ఎంపిపి శ్రీమతి మేడచర్ల సతయూవాణి 
వీరమహిళా దినోతసీవ శుభాకాంక్షలు 
తెలయజేసారు.

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

