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రాజకీయాల్లో ... జనసేన రూట్ వేరు
గతంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారం లో ఉన్నప్పుడు పవన్ 
కళ్యాణ్ గారి కుటంబ సభ్యాలను మహిళలను కంచపరిచే విధంగా మాట్లాడినప్పుడు  
ఎక్కడిక వెళ్లారు ఇప్పుడు బయటక వచ్చిన పెద్దలు..మరి కాప్ ఉదయామ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం 
గారు కుటంభం లో ని మహిళలను కంచపరిచ్ వారిని ఇబ్ంది పెట్టినప్పుడు ఎక్కడిక వెళ్లారు దేశ 
పౌరులు... మనం ఏ పార్టి లో ఉన్న అధికారం లో ఉనా్నలేకునా్న మన తోట్ వారిక ముఖయాం గా 
మహిళలకు గౌరవం ఇవ్వటం అనేది ముఖయాం  అనే విషయాని్న తెలుసుకోవాలి... మనం అధికారం లో 
ఉనా్నము కదా మనం ఏం చేసినా చెలామణి అవుతంది అని అనుకుంటే అది తప్పు.. అది మాజీ ముఖయా 
మంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అయినా ప్రసుతుత ముఖయామంత్రి మరియు వారి పరివారం అయినా.. చాలా 
దురదృషటిము, ఇటీవల జరుగుతన్న పరిణామాలు, భార్ ప్రజాధనం నిరుపయోగము చేయడానిక వీళ్ళు 
అసంబ్లా వేదిక చేసుకోవడము శోచనీయము...
*వయాకతు గతమైన దూషణ ఎవిరని ఎవరు అనా్న, కండించవలిసిందే, దానిక ఎవరూ మినహాఇంప్ 
కాదు, కాకపోతే ఇలాంట్ విషియాలను తమ రాజకీయ ప్రయిజనాలకు పబ్ము గడుప్కోవడము 
దురా్మర్గము. చరిత్రలో ఏరోజు జరగని విపతతు తిరుమల కండపై, తీవ్ర తఫాను వస్తు, భార్ ఆసితు, ప్రాణ 
నషటిము జరిగితే, అవేవి, ఈ ఇద్దరూ జగన్ -చంద్రంకు కనిపంచవు…

ఒకడు నీ ఊరిలో నిను్న జీరో చేశాను అని (కుపపుము)ఆనందిసతు , ఇంకోడు, మీ బాబాయ్ గొడ్డలి పోట అని ఆనందిస్తుడు, ఇద్దరూ ఇద్దరే... అయినా చంద్రబాబు, వలలాభనేని వంశీ, 
కారుకూతలు కూసి సుమారు నెల రోజులు కావసుతుంటే, ఆరోజు లేని ఆగ్రహము, బాధ, ఈరోజు ఎదో, నోట్దురద అంబట్, అనీ అన్నటటి గురుతు చేస్తు, అంత acting అవసరమా?  అంటే 
నీవు ముదురు రాజకీయవాదివిగా, స్నుభూతి అసంబ్లా స్క్షిగా కటేటిదా్దమని, మొసలి కనీ్నరు పెట్టివా ??
ఎనో్న దురాభాషలు గత నెలలు తరబడి తిడితే రాని కోపము, ఎపపుట్లా అంబోతల మాట్డే అంబట్ రాంబాబు ఎదో అంటే అంత కనీ్నరు పెట్టివు, అంటే మీ బావమరిది బాలయయా ను 
మించ్న యాకటింగ్ సి్కల్స్ ఉనా్నయి నీ దగ్గర... ఇకపోతే మరో టీడీపీ ఆంబోత అచ్చిము నాయుడు అంటడు, టీడీపీ వాళ్ళు ఎవరూ ఆత్మ హతయా లు చేసుకోకండి అంట, అసలు సిగు్గ 
లజ్జ ఉందా… టీడీపీ చరిత్రలో ఎవడయినా ఆత్మ హతచిలు చేసుకునా్నరా ??
మహేష్ బాబు క కషటిం వస్తు పవన్ కళ్యాణ్ వెళ్ళుడు... చంద్రబాబు సహాయం అడిగితే పవన్ కళ్యాణ్ చేస్డు... మరి పవన్ కళ్యాణ్ క కషటిం వస్తు !? ఒక్కడు రాడు... మన వరా్గనిక వస్తునే 
కషటిం..మన వాళలాకు వస్తునే కషటిం..అని పవన్ కళ్యాణ్ ఏ రోజూ అనుకోలేదు, అనుకోరు..
అతడు ఎప్పుడూ యూనిక్యూ...
నాన్న స్నుభూతితో రాజకీయాని్న ప్రయోజనంగా మలుచ్కుని అసంబ్లా లో భారయాలు గురించ్ తిడతారు తిట్టిస్తురు ఒకరు.. 40 సంవతస్రాల రాజకీయ ఇండస్ట్రీ అంట్రు  మీడియాలో 
కన్నతలులాలు గురించ్ తిట్టిస్తురు మరొకరు..అన్న వదిలిన సంకలపుం తనదై ప్రజా క్షేత్రంలో ఉంటూ ఏడేళలా రాజకీయ ప్రస్థానంలో విధానపరమైన విమర్శలు తపపు వయాకతుగత విషయాలు 
జోలిక వెళళుని వారు, అవతలి వారు  ఎని్న విధాలుగా మానసికంగా దెబ్కట్టిలని చూసిన తటటికుని మనోధైరయాంగా పార్టి శ్రేణులను నడిపే ఏకైక నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు...
ఆంధ్రప్రదేశ్ అసంబ్లాలో వయాకతుగత దూషణలు సంఘటన ప్రజాస్్వమయాని అవమానించ్నటలా అవుతంది.  ప్రతి ఒక్కరిక కుటంబం ఉంటందని, అసంబ్లాలో ప్రజాసమసయాల పై చరచిలు జరగాలి 
కాని ఇలా నాయకుల కుటంబ సభ్యాలపై దూషణల సరికాదు. ప్రజలు నాయకులను ఎని్నకని అసంబ్లాక పంపంది ప్రజా సమసయాల కోసం గళం విపాపులని, అంతే కానీ వయాకతు గత కక్షలు 
తీరుచికోవడం కోసం కాదు, నేట్ నాయకులు రేపట్ తరం నాయకులకు ఆదర్శంగా ఉండాలి తపపు ఇలా చటటి సభలలో ప్రజా సమసయాలు గాలిక వొదిలి ఒకరి పై ఒకరు కక్షలు పెటటికోవడం 
పూరితుగా ప్రజాస్్వమాయాని్న కూని చేయడమే. అసలు ప్రజలకు చటటి సభల నుంచ్ నాయకులు ఏమి పంప్తనా్నరని ? . చటటి సభలు దేవాలయాలు గా ప్రజలు భావిసుతుంటే, ఇలాంట్ 
దేవాలయంలో ఇలాంట్ సంస్కృతి మొదలంది. ఏ పార్టిలు అయినా సరే సభలో ప్రజాస్్వమయాంను నిలబెట్టిలి, ప్రజలకు జవాబుదారి తన ఉండటంతో పాట యువతకు ఆదర్శంగా నిలువాలి. 
చంద్రబాబు కంటతడి గురించ్ జనస్నాను మాటలోలా.. గతంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారం లో ఉన్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి కుటంబ సభ్యాలను మహిళలను 
కంచపరిచే విధంగా మాట్లాడినప్పుడు ఎక్కడిక వెళ్లారు ఇప్పుడు బయటక వచ్చిన పెద్దలు.. మరి కాప్ ఉదయామ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం గారు కుటంభం లో ని మహిళలను కంచపరిచ్ 
వారిని ఇబ్ంది పెట్టినప్పుడు ఎక్కడిక వెళ్లారు దేశ పౌరులు... మనం ఏ పార్టి లో ఉన్న అధికారం లో ఉనా్న లేకునా్న  మన తోట్ వారిక ముఖయాం గా మహిళలకు గౌరవం ఇవ్వటం 
అనేది ముఖయాం  అనే విషయాని్న తెలుసుకోవాలి... మనం అధికారం లో ఉనా్నము కదా మనం ఏం చేసినా చెలామణి అవుతంది అని అనుకుంటే అది తప్పు.. అది మాజీ ముఖయా మంత్రి 
చంద్రబాబు నాయుడు అయినా ప్రసుతుత ముఖయామంత్రి మరియు వారి పరివారం అయినా.. చాలా దురదృషటిము, ఇటీవల జరుగుతన్న పరిణామాలు, భార్ ప్రజాధనం నిరుపయోగము 
చేయడానిక వీళ్ళు అసంబ్లా వేదిక చేసుకోవడము శోచనీయము...
*వయాకతు గతమైన దూషణ ఎవిరని ఎవరు అనా్న, కండించవలిసిందే, దానిక ఎవరూ మినహాఇంప్ కాదు, కాకపోతే ఇలాంట్ విషియాలను తమ రాజకీయ ప్రయిజనాలకు పబ్ము 
గడుప్కోవడము దురా్మర్గము. 
చరిత్రలో ఏరోజు జరగని విపతతు తిరుమల కండపై, తీవ్ర తఫాను వస్తు, భార్ ఆసితు, ప్రాణ నషటిము జరిగితే, అవేవి, ఈ ఇద్దరూ జగన్ -చంద్రంకు కనిపంచవు… 
ఒకడు నీ ఊరిలో నిను్న జీరో చేశాను అని (కుపపుము)ఆనందిసతు , ఇంకోడు, మీ బాబాయ్ గొడ్డలి పోట అని ఆనందిస్తుడు, ఇద్దరూ ఇద్దరే... అయినా చంద్రబాబు, వలలాభనేని వంశీ, 
కారుకూతలు కూసి సుమారు నెల రోజులు కావసుతుంటే, ఆరోజు లేని ఆగ్రహము, బాధ, ఈరోజు ఎదో, నోట్దురద అంబట్, అనీ అన్నటటి గురుతు చేస్తు, అంత acting అవసరమా? 
అంటే నీవు ముదురు రాజకీయవాదివిగా, స్నుభూతి అసంబ్లా స్క్షిగా కటేటిదా్దమని, మొసలి కనీ్నరు పెట్టివా ?? ఎనో్న దురాభాషలు గత నెలలు తరబడి తిడితే రాని కోపము, ఎపపుట్లా 
అంబోతల మాట్డే అంబట్ రాంబాబు ఎదో అంటే అంత కనీ్నరు పెట్టివు, అంటే మీ బావమరిది బాలయయా ను మించ్న యాకటింగ్ సి్కల్స్ ఉనా్నయి నీ దగ్గర... ఇకపోతే మరో టీడీపీ 
ఆంబోత అచ్చిము నాయుడు అంటడు, టీడీపీ వాళ్ళు ఎవరూ ఆత్మ హతయా లు చేసుకోకండి అంట, అసలు సిగు్గ లజ్జ ఉందా… 
టీడీపీ చరిత్రలో ఎవడయినా ఆత్మ హతచిలు చేసుకునా్నరా?? మహేష్ బాబు క కషటిం వస్తు పవన్ కళ్యాణ్ వెళ్ళుడు... చంద్రబాబు సహాయం అడిగితే పవన్ కళ్యాణ్ చేస్డు...
మరి పవన్ కళ్యాణ్ క కషటిం వస్తు !? ఒక్కడు రాడు... మన వరా్గనిక వస్తునే కషటిం.. మన వాళలాకు వస్తునే కషటిం..అని పవన్ కళ్యాణ్ ఏ రోజూ అనుకోలేదు, అనుకోరు..
అతడు ఎప్పుడూ యూనిక్యూ...
నాన్న స్నుభూతితో రాజకీయాని్న ప్రయోజనంగా మలుచ్కుని అసంబ్లా లో భారయాలు గురించ్ తిడతారు తిట్టిస్తురు ఒకరు.. 40 సంవతస్రాల రాజకీయ ఇండస్ట్రీ అంట్రు  మీడియాలో 
కన్నతలులాలు గురించ్ తిట్టిస్తురు మరొకరు..అన్న వదిలిన సంకలపుం తనదై ప్రజా క్షేత్రంలో ఉంటూ ఏడేళలా రాజకీయ ప్రస్థానంలో విధానపరమైన విమర్శలు తపపు వయాకతుగత విషయాలు 
జోలిక వెళళుని వారు, అవతలి వారు  ఎని్న విధాలుగా మానసికంగా దెబ్కట్టిలని చూసిన తటటికుని మనోధైరయాంగా పార్టి శ్రేణులను నడిపే ఏకైక నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు...
ఆంధ్రప్రదేశ్ అసంబ్లాలో వయాకతుగత దూషణలు సంఘటన ప్రజాస్్వమయాని అవమానించ్నటలా అవుతంది.  ప్రతి ఒక్కరిక కుటంబం ఉంటందని, అసంబ్లాలో ప్రజాసమసయాల పై చరచిలు 
జరగాలి కాని ఇలా నాయకుల కుటంబ సభ్యాలపై దూషణల సరికాదు. ప్రజలు నాయకులను ఎని్నకని అసంబ్లాక పంపంది ప్రజా సమసయాల కోసం గళం విపాపులని, అంతే కానీ వయాకతు 
గత కక్షలు తీరుచికోవడం కోసం కాదు. నేట్ నాయకులు రేపట్ తరం నాయకులకు ఆదర్శంగా ఉండాలి తపపు ఇలా చటటి సభలలో ప్రజా సమసయాలు గాలిక వొదిలి ఒకరి పై ఒకరు కక్షలు 
పెటటికోవడం పూరితుగా ప్రజాస్్వమాయాని్న కూని చేయడమే. అసలు ప్రజలకు చటటి సభల నుంచ్ నాయకులు ఏమి పంప్తనా్నరని ? . చటటి సభలు దేవాలయాలు గా ప్రజలు భావిసుతుంటే, 
ఇలాంట్ దేవాలయంలో ఇలాంట్ సంస్కృతి మొదలంది. ఏ పార్టిలు అయినా సరే సభలో ప్రజాస్్వమయాంను నిలబెట్టిలి, ప్రజలకు జవాబుదారి తన ఉండటంతో పాట యువతకు 
ఆదర్శంగా నిలువాలి అని తెలిపారు.

రైతుల పోరాటానికి దకికిన గొప్ప విజయం: ఆకుల సుమన్
శతఘ్్న న్యాస్: హనుమకండ, రైత స్గు చట్టిలు రదు్ద చేయాలని కోరుతూ సంవతస్రాకాలంగా రైతలు ఉదయామాలు నిర్వహిసుతునా్నరని 
ఇప్పుడు ఆ చట్టిలను రదు్ద చేసుతునటటి కంద్ర ప్రభ్త్వం ప్రకట్ంచడం నిజంగా ఇది రైత పోరాట్నిక దక్కన గొపపు విజయం అని ఉమ్మడి 
వరంగల్ జిలాలా ఇంచారి్జ శ్రీ ఆకుల సుమన్ అనా్నరు. జిలాలా కారాయాలయంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రైతల గురించ్ ప్రవేశ పెటేటి ఏ చటటిం అయిన 
రాష్ట్ర మరియు కంద్ర ప్రభ్తా్వలు ముందు రైతలతో చరిచించ్ నిర్ణయం తీసుకుంటే బాగుంటందని, ఇని్న రోజులు రైతలు వయావస్యం 
చేయడం మానేసి రోడలా మీద ధరా్నలు చేయడం చాలా బాధాకరం, ఇకమీదట ఏ రైత ధరా్న చేయకుండా రైతలకు అండగా ప్రభ్తా్వలు 
వయావహరించాలని ఆయన పేరొ్కనా్నరు.

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


వరద మంపు ప్ంతాల్లో జనసేన నేతల పర్యటన
రాళ్ల కాలువ సమసయూపై 
పోరాటానికి హామీ
శతఘ్్న న్యాస్: శ్రీకాళహసితు, 
భార్ వరాషాలు, వరదలతో 
అతలాకుతలం అయిన 
ప్రాంతాలోలా జనస్న నాయకులు 
పరయాట్ంచ్ ప్రజలకు ధైరయాం 
చెబుతనా్నరు. చ్తూతురు జిలాలా, 
శ్రీకాళహసితు మండల పరిధిలోని 

ముంప్ ప్రభావిత ప్రాంతాలోలా పరయాట్ంచ్, క్షేత్ర స్థాయిలో నషటింపై అధయాయనం 
చేస్ ప్రయత్నం చేశారు. జనస్న పార్టి జిలాలా కారయాదరి్శ శ్రీ అంజూరు చక్రధర్. 
ముచ్చివోలు గ్రామం వైప్ ఉన్న 20 పంచాయితీల ప్రజలు రాళలా కాలువ సమసయాతో 
ఇబ్ంది పడుతనా్నరు. కాలువ వద్ద కనీసం హెచచిరికల బోరు్డలు లేవు. ఇక్కడ 
వంతెన నిరి్మంచాలన్న డిమాండ్ ను నాయకులు పట్టించ్కున్న పాపాన పోలేదు. 
వరాషాలు కురిసిన సమయంలో ఈ 20 గ్రామాల నుంచ్ శ్రీకాళహసితుక రాకపోకలు 
నిలిచ్పోతాయి. ప్రజల ఇబ్ందుల దృష్టియా రాళలా కాలువ సమసయా పరిష్్కరానిక 
పోరాటం చేస్తుమని మాట్చ్చిన శ్రీ అంజూరు చక్రధర్, అధికారులు, పాలకులు 
తక్షణం సపుందించాలని డిమాండ్ చేశారు.

భూకబ్జాలే తిరుపతి వరదలకు కారణం – జనసేన నాయకులు
బాధిత కుటంబాలకు రూ.10 వేల తక్షణ సాయానికి డిమండ్
శతఘ్్న న్యాస్: తిరుపతిని వరదలు ముంచెతతుడానిక కబా్జలే కారణమని జనస్న 
పార్టి తిరుపతి ఇంఛార్్జ శ్రీ కరణ్ రాయల్ ఆరోపంచారు. ఒక మంచ్ లక్షయాంతో శ్రీ 
కృష్ణదేవరాయల కాలంలో నిరి్మంచ్న చెరువులనీ్న రాజకీయ నాయకుల చెరలోక 
వెళ్లాపోవడం వలేలా వరషాప్ నీరు ఇళలా మీద పడిందని తెలిపారు. పార్టి నాయకులతో 
కలసి తిరుపతి ప్రెస్ కలాబ్ లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందరభాంగా 
శ్రీ కరణ్ రాయల్ మాట్లాడుతూ… అలపుపీడన ప్రభావంతో నగరంలో కురిసిన 
భార్ వరాషాల కారణంగా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్ందులు ఎదురొ్కంటనా్నరు. వరదల 
కారణంగా దెబ్ తిన్న వారు్డలోలా కారోపురేటరులా స్యం అందించాలి. ప్రజల 
ఓటలాతో గెలిచ్న 50 మంది అధికార పార్టి కారోపురేటరులా వారి ప్రభ్తా్వని్న అడిగి 
తెస్తురో, వారి జేబులోలా నుంచ్ ఇస్తురో తెలియదు. వరదల కారణంగా ఇబ్ందులు 
పడిన ప్రతి కుటంబానికీ రూ. 10 వేల తక్షణ స్యం అందించాలి. ఒకరిద్దరు 
మినహా వైస్టపీ కారోపురేటరలాంతా ఫోటోలకు ఫోజులు ఇవ్వడం మినహా స్యం 
చేయడం లేదు. వారంతా వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలోలా పరయాట్ంచ్ తక్షణ స్యం 
అందించాలి. నాడు ముఖయామంత్రి పదవి కోసం పాదయాత్ర చేసిన శ్రీ జగన్ రెడి్డ 
ప్రజలు కష్టిలోలా ఉంటే ఏరియల్ సరే్వలు చేసిపోతనా్నరు అని అనా్నరు.

ఆదివారం, 21 నవంబర్ 2021

శతఘ్్న న్యాస్: తూరుపుగోదావరి జిలాలా, కతతుపేట నియోజక వర్గంలో పంట చేను దెబ్తిన్న రైతల 
బాధలను, పలువురు రైతలు కష్టిలను, సమసయాలను తెలుసుకుంటూ, కతతుపేట మండలం పలివెల 
శెరేపాలం గ్రామంలోన్ అదేవిధంగా ఆలమూరు మండలంలోన్, నరిస్పూడి గ్రామంలోన్ 
పలు ప్రాంతాలోలా కతతుపేట నియోజకవర్గ జనస్న నేత బండారు శ్రీనివాస్ జోరు వానలో తడుస్తు, 
సుడిగాలి పరయాటన చేస్తు, దెబ్తిన్న రైతల పంట పొలాలను చూస్తు, రైతలకు ధైరయాం చెబుతూ, 
వారి అడుగులో అడుగేస్తు, రైతల కషటిసుఖాలను తెలుసుకుంటూ, పంట దెబ్తిన్న రైతలను 
ఓదారుస్తు, ఒకపక్క రైతల కనీ్నళ్లా చూసి చలించ్పోతూ, బరువెక్కన హృదయంతో బండారు 
శ్రీనివాస్ రైతల ఆవేదనను రాష్ట్ర జనస్నాని పవన్ కళ్యాణ్ దృషిటిక తీసుకువెళ్తునని, అదేవిధంగా 
ఎకరాకు 30 వేలు నషటిపరిహారం అందే విధంగా ప్రభ్తా్వని్న జనస్న పార్టి తరఫున డిమాండ్ 
చేసుతునా్నమని బండారు శ్రీనివాస్ ఈ సందరభాంగా రైతలకు ధైరయాం చెపాపురు. పలు స్చనలు చేసి 
ఉనా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

రైతులకు ధైరయూం చెబుతునని బండారు తీరు హర్షణీయం

రాజులమ్మకు సహాయం అందంచిన జనసేన వీరమహిళ గౌరీ నాగలక్ష్మి..!రాజులమ్మకు సహాయం అందంచిన జనసేన వీరమహిళ గౌరీ నాగలక్ష్మి..!
శతఘ్్న న్యాస్: పఠాప్రం, జనస్న పార్టి ఇంచారి్జ మాకనీడి శతఘ్్న న్యాస్: పఠాప్రం, జనస్న పార్టి ఇంచారి్జ మాకనీడి 
శేషుకుమారి ఆదేశాల మేరకు తూరుపుగోదావరి జిలాలా శేషుకుమారి ఆదేశాల మేరకు తూరుపుగోదావరి జిలాలా 
పఠాప్రం మండలం చ్త్రాడ గ్రామంలో రాజులమ్మకు పఠాప్రం మండలం చ్త్రాడ గ్రామంలో రాజులమ్మకు 
ఆరోగయా పరిసిథాతి బాగోక బోధకాలుతో ఇబ్ంది పడుతందని ఆరోగయా పరిసిథాతి బాగోక బోధకాలుతో ఇబ్ంది పడుతందని 
తెలుసుకుని తోచ్న స్యం చేయాలని పఠాప్రం రూరల్ తెలుసుకుని తోచ్న స్యం చేయాలని పఠాప్రం రూరల్ 
మండలానిక సంబంధించ్న కోలంక జనస్న పార్టి ఎంపీటీస్ట మండలానిక సంబంధించ్న కోలంక జనస్న పార్టి ఎంపీటీస్ట 
అభయారిథా వీర మహిళ కతినిడి గౌర్ నాగలక్ష్మి శనివారం అభయారిథా వీర మహిళ కతినిడి గౌర్ నాగలక్ష్మి శనివారం 

స్యంత్రం రాజులమ్మకు 50 కజీల బియయాం మెడిసిన్ కరకు స్యంత్రం రాజులమ్మకు 50 కజీల బియయాం మెడిసిన్ కరకు 
1500 ధన సహాయం అందించారు. ఈ కారయాక్రమంలో చ్త్రాడ 1500 ధన సహాయం అందించారు. ఈ కారయాక్రమంలో చ్త్రాడ 
ఎంపట్సి దూలపలిలా రత్నం, దేశిరెడి్డ సతీష్, డి.సనీ్న, కతినిడి ఎంపట్సి దూలపలిలా రత్నం, దేశిరెడి్డ సతీష్, డి.సనీ్న, కతినిడి 
శ్రావణ్, గట్టి స్యి, కంతకురెడి్డ లక్ష్మి, గట్టి అమా్మజీ, గట్టి శ్రావణ్, గట్టి స్యి, కంతకురెడి్డ లక్ష్మి, గట్టి అమా్మజీ, గట్టి 
సతయానారాయణ, కశరప్ యమునా, చంద్రావతి, మేర్, కతినిడి సతయానారాయణ, కశరప్ యమునా, చంద్రావతి, మేర్, కతినిడి 
అమా్మజీ, శ్రీపతితు రాణి, దూలపలిలా అపాపురావు, నురుకురితు ప్రస్ద్, అమా్మజీ, శ్రీపతితు రాణి, దూలపలిలా అపాపురావు, నురుకురితు ప్రస్ద్, 
పలివెల మహాలక్ష్మి తదితరులు పాల్్గనా్నరు.పలివెల మహాలక్ష్మి తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

ప్ధమిక పాఠశాల నూతన భవనానికి శంకుస్థాపనప్ధమిక పాఠశాల నూతన భవనానికి శంకుస్థాపన
శతఘ్్న న్యాస్: దరి్శపర్రు గ్రామ పంచాయతీలోని బిలలాగుంట గ్రామంలో ప్రాధమిక శతఘ్్న న్యాస్: దరి్శపర్రు గ్రామ పంచాయతీలోని బిలలాగుంట గ్రామంలో ప్రాధమిక 
పాఠశాలకు న్తన భవనం నిరి్మంచేందుకు శంకుస్థాపన జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో పాఠశాలకు న్తన భవనం నిరి్మంచేందుకు శంకుస్థాపన జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో 
అధికారులు MEO, గ్రామ సరపుంచ్ శ్రీమతి కోలా శేషవేణి, ఉపసరపుంచ్ శ్రీ కోలా అధికారులు MEO, గ్రామ సరపుంచ్ శ్రీమతి కోలా శేషవేణి, ఉపసరపుంచ్ శ్రీ కోలా 
మార్కండేయులు, గ్రామ MPTC శ్రీ తోట నిర్క్షణరావు, వారు్డ మెంబరులా, తెలుగుదేశం మార్కండేయులు, గ్రామ MPTC శ్రీ తోట నిర్క్షణరావు, వారు్డ మెంబరులా, తెలుగుదేశం 
నాయకులు శ్రీ కోడే కాళ్, జనస్న పార్టి నాయకులు, కారయాకరతులు, మరియు అభిమానులు నాయకులు శ్రీ కోడే కాళ్, జనస్న పార్టి నాయకులు, కారయాకరతులు, మరియు అభిమానులు 
పాల్్గనా్నరు. ఈ సందరభాంగా సరపుంచ్ మాట్లాడుతూ పంచాయతీ ఎని్నకల ప్రచారంలో పాల్్గనా్నరు. ఈ సందరభాంగా సరపుంచ్ మాట్లాడుతూ పంచాయతీ ఎని్నకల ప్రచారంలో 
ఇచ్చిన వాగా్దనం ప్రకారం జనస్న పార్టి తాడేపలిలాగూడం నియోజకవర్గ ఇనాచిరి్జ శ్రీ ఇచ్చిన వాగా్దనం ప్రకారం జనస్న పార్టి తాడేపలిలాగూడం నియోజకవర్గ ఇనాచిరి్జ శ్రీ 
బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ విజ్ఞపతు మేరకు 10 లక్షల రూపాయలు నరస్ప్రం MP నిధుల నుండి బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ విజ్ఞపతు మేరకు 10 లక్షల రూపాయలు నరస్ప్రం MP నిధుల నుండి 
కట్యించడం జరిగిందని, అలాగే పాఠశాల నిరా్మణం అతి వేగంగా పూరితుచేసి బిలలాగుంట కట్యించడం జరిగిందని, అలాగే పాఠశాల నిరా్మణం అతి వేగంగా పూరితుచేసి బిలలాగుంట 
గ్రామ విదాయారుథాలకు 40 సంవతస్రాలుగా ఉన్న సమసయాను తీరుస్తుమని తెలిపారు. ంఫ్టిఛ్ గ్రామ విదాయారుథాలకు 40 సంవతస్రాలుగా ఉన్న సమసయాను తీరుస్తుమని తెలిపారు. ంఫ్టిఛ్ 
మాట్లాడుతూ ఈ పాఠశాల నిరా్మణం తందరగా పూరతుయి, విదాయారుథాలకు అందుబాటలోక మాట్లాడుతూ ఈ పాఠశాల నిరా్మణం తందరగా పూరతుయి, విదాయారుథాలకు అందుబాటలోక 
తీసుకురావాలని కోరారు. ఉపసరపుంచ్ మాట్లాడుతూ గ్రామ అభివృది్ద విషయంలో ఎక్కడా తీసుకురావాలని కోరారు. ఉపసరపుంచ్ మాట్లాడుతూ గ్రామ అభివృది్ద విషయంలో ఎక్కడా 
రాజీ పడబోమని, ఎని్నకల సందరభాముగా ఇచ్చిన హామీని నేరవేరిచినందుకు శ్రీ బొలిశెట్టి రాజీ పడబోమని, ఎని్నకల సందరభాముగా ఇచ్చిన హామీని నేరవేరిచినందుకు శ్రీ బొలిశెట్టి 
శ్రీనివాస్ క స్్కల్ నిరా్మణానిక నిధులు కట్యించ్న MP క కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్రు.శ్రీనివాస్ క స్్కల్ నిరా్మణానిక నిధులు కట్యించ్న MP క కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్రు.

మహిళలను గౌరవించటం మన స్ంప్రదాయం
గతం లో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారం 
లో ఉన్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి కుటంబ సభ్యాలను 
మహిళలను కంచపరిచే విధంగా మాట్లాడినప్పుడు 
ఎక్కడిక వెళ్లారు ఇప్పుడు బయటక వచ్చిన పెద్దలు..
మరి కాప్ ఉదయామ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం గారు 
కుటంభం లో ని మహిళలను కంచపరిచ్ వారిని 
ఇబ్ంది పెట్టినప్పుడు ఎక్కడిక వెళ్లారు దేశ పౌరులు...
మనం ఏ పార్టి లో ఉన్న అధికారం లో ఉనా్న లేకునా్న 
మన తోట్ వారిక ముఖయాం గా మహిళలకు 
గౌరవం ఇవ్వటం అనేది ముఖయాం  అనే విషయాని్న 
తెలుసుకోవాలి...
మనం అధికారం లో ఉనా్నము కదా మనం ఏం 
చేసినా చెలామణి  అవుతంది అని అనుకుంటే అది 
తప్పు..
అది మాజీ ముఖయా మంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అయినా
ప్రసుతుత ముఖయామంత్రి మరియు వారి పరివారం అయినా..

లావణయూ కొఠారి
జనస్న వీర మహిళ్

సహ వయావస్థాపకులు శతఘ్్న న్యాస్

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

జనసేన పార్టీ ఓడిపోయండచ్చు గాని ఆగిపోలేదు

మనిసిపల్ కమీషనరుకి వినతిపత్ం సమర్పంచిన 
గరాభాన సతితిబ్బు
శతఘ్్న న్యాస్: పాలకండ శతఘ్్న న్యాస్: పాలకండ 
ని యో జ క వ ర ్గ ం , ని యో జ క వ ర ్గ ం , 
పాలకండ నగర పాలకండ నగర 
పంచాయతీ పరిధిలో పంచాయతీ పరిధిలో 
ఉన్న డంపంగ్ యార్్డ ఉన్న డంపంగ్ యార్్డ 

పరిష్్కరం కోసం స్థానిక మునిస్పల్ కమీషనర్ శ్రీ నడిపేన రామారావుని పరిష్్కరం కోసం స్థానిక మునిస్పల్ కమీషనర్ శ్రీ నడిపేన రామారావుని 
జనస్న పార్టి నాయకులు శ్రీ గరాభాన సతితుబాబు కలిసి ఆ సమసయాను వివరించ్ జనస్న పార్టి నాయకులు శ్రీ గరాభాన సతితుబాబు కలిసి ఆ సమసయాను వివరించ్ 
తెలియచేసి వినతిపత్రం సమరిపుంచారు. కమీషనర్ స్నుకూలంగా సపుందించ్ తెలియచేసి వినతిపత్రం సమరిపుంచారు. కమీషనర్ స్నుకూలంగా సపుందించ్ 
ఆ సమసయాను అతిత్వరలోనే పరిష్్కరిస్తుమని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ సమసయాను అతిత్వరలోనే పరిష్్కరిస్తుమని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. 
అక్కడికక్కడే అధికారులను పలిపంచ్ డ్రైనేజీ, వీధి లటలా మరియు స్నిటీజషన్ అక్కడికక్కడే అధికారులను పలిపంచ్ డ్రైనేజీ, వీధి లటలా మరియు స్నిటీజషన్ 
సమసయాలు గురించ్ సోమవారం లోగా పరిష్్కరించమని ఆదేశించారు. ఈ సమసయాలు గురించ్ సోమవారం లోగా పరిష్్కరించమని ఆదేశించారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో తోట్ జనసైనికులు మరియు స్థానిక ప్రజలు పాల్్గనా్నరు.కారయాక్రమంలో తోట్ జనసైనికులు మరియు స్థానిక ప్రజలు పాల్్గనా్నరు.

గ్రామానికి జనరేటర్ బహూకరంచిన జనసేన ఉపసర్పంచ్
కరంట కోతల నేపధయూంలో రక్షిత మంచినీటి పథకానికి విరామంకరంట కోతల నేపధయూంలో రక్షిత మంచినీటి పథకానికి విరామం
శతఘ్్న న్యాస్: పెడన నియోజకవర్గం, ఆంధ్రప్రదేశ్ వాయాపతుంగా కనస్గుతన్న అప్రకట్త శతఘ్్న న్యాస్: పెడన నియోజకవర్గం, ఆంధ్రప్రదేశ్ వాయాపతుంగా కనస్గుతన్న అప్రకట్త 
కరెంట కోతలతో ప్రజలు నానా ఇబ్ందులు పడుతనా్నరు. పెడన నియోజకవర్గం కరెంట కోతలతో ప్రజలు నానా ఇబ్ందులు పడుతనా్నరు. పెడన నియోజకవర్గం 
కృతితువెను్న మండల పరిధిలో ఈ కోతలు మర్ ఎకు్కవగా ఉనా్నయి. కరెంట ఎప్పుడు కృతితువెను్న మండల పరిధిలో ఈ కోతలు మర్ ఎకు్కవగా ఉనా్నయి. కరెంట ఎప్పుడు 
ఉంటందో… ఎప్పుడు పోతందో… తెలియని పరిసిథాతలోలా గ్రామాలోలా రక్షిత మంచ్నీట్ ఉంటందో… ఎప్పుడు పోతందో… తెలియని పరిసిథాతలోలా గ్రామాలోలా రక్షిత మంచ్నీట్ 
సరఫరా వయావసథాకు సైతం ఇబ్ందులు ఎదురవుతనా్నయి. వేసవి వస్తు పరిసిథాతి మరింత సరఫరా వయావసథాకు సైతం ఇబ్ందులు ఎదురవుతనా్నయి. వేసవి వస్తు పరిసిథాతి మరింత 
తీవ్రంగా ఉంటందని భావించారు నీలిపూడి గ్రామ ఉప సరపుంచ్, జనస్న నాయకుడు శ్రీ తీవ్రంగా ఉంటందని భావించారు నీలిపూడి గ్రామ ఉప సరపుంచ్, జనస్న నాయకుడు శ్రీ 
ప్పాపుల పాండురంగారావు. కరెంట కోతల వలలా తమ గ్రామ ప్రజలు తాగునీట్ సమసయాతో ప్పాపుల పాండురంగారావు. కరెంట కోతల వలలా తమ గ్రామ ప్రజలు తాగునీట్ సమసయాతో 
ఇబ్ంది పడకుండా ముందసుతు జాగ్రతతులు తీసుకునా్నరు. అదీ సంత ఖరుచిలతో.. కరెంట లేకపోయినా రక్షిత మంచ్నీట్ పథకం నడిపంచేందుకు ఎలాంట్ ఇబ్ంది పడకుండా ముందసుతు జాగ్రతతులు తీసుకునా్నరు. అదీ సంత ఖరుచిలతో.. కరెంట లేకపోయినా రక్షిత మంచ్నీట్ పథకం నడిపంచేందుకు ఎలాంట్ 
ఇబ్ందులు లేకుండా మూడున్నర లక్షల రూపాయిలు వెచ్చించ్ 15కెవి జనరేటర్ కనుగోలు చేసి పంచాయితీక బహూకరించారు. నవంబర్ 17వ తేదీన ఇబ్ందులు లేకుండా మూడున్నర లక్షల రూపాయిలు వెచ్చించ్ 15కెవి జనరేటర్ కనుగోలు చేసి పంచాయితీక బహూకరించారు. నవంబర్ 17వ తేదీన 
ఈ జనరేటర్ ను పంచాయితీ బోరు్డ సభ్యాలు, నీలిపూడి గ్రామ ప్రజల సమక్షంలో ప్రారంభించారు. కారయాక్రమంలో నీలిపూడి సరపుంచ్ శ్రీ పాశం కృష్ణ, ఈ జనరేటర్ ను పంచాయితీ బోరు్డ సభ్యాలు, నీలిపూడి గ్రామ ప్రజల సమక్షంలో ప్రారంభించారు. కారయాక్రమంలో నీలిపూడి సరపుంచ్ శ్రీ పాశం కృష్ణ, 
జనస్న పార్టి నాయకులు శ్రీ ఎస్.వి. బాబు, శ్రీ పాశం నాగమలేలాశ్వరరావు, శ్రీ ప్పాపుల సుబ్రావు, శ్రీ ప్పాపుల స్రయానారయణ, శ్రీ ముతాయాల నాగేశ్వరరావు జనస్న పార్టి నాయకులు శ్రీ ఎస్.వి. బాబు, శ్రీ పాశం నాగమలేలాశ్వరరావు, శ్రీ ప్పాపుల సుబ్రావు, శ్రీ ప్పాపుల స్రయానారయణ, శ్రీ ముతాయాల నాగేశ్వరరావు 
తదితరులు పాల్్గనా్నరు.తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

పెదాదాపురం జనసేనల్ భారీ చేరకలుపెదాదాపురం జనసేనల్ భారీ చేరకలు
శతఘ్్న న్యాస్: పెదా్దప్రం నియోజకవర్గం, అచచింపేట గ్రామంలో జనస్న శతఘ్్న న్యాస్: పెదా్దప్రం నియోజకవర్గం, అచచింపేట గ్రామంలో జనస్న 
ఇంచారి్జ శ్రీ తమ్మల రామస్్వమి ఆధ్వరయాంలో అచచింపేట Ex సరపుంచ్ శ్రీ ఇంచారి్జ శ్రీ తమ్మల రామస్్వమి ఆధ్వరయాంలో అచచింపేట Ex సరపుంచ్ శ్రీ 
మహేశ్వరరావు భార్ అనుచరవర్గంతో జనస్నలో చేరడం జరిగింది. గొంచాల మహేశ్వరరావు భార్ అనుచరవర్గంతో జనస్నలో చేరడం జరిగింది. గొంచాల 
గ్రామంలోని మమి్మడి ప్రస్ద్ గారు భార్ ఎతతున టీడీపీ, వైస్టపీ పార్టిల నుండి 250 గ్రామంలోని మమి్మడి ప్రస్ద్ గారు భార్ ఎతతున టీడీపీ, వైస్టపీ పార్టిల నుండి 250 
మందిక పైగా పార్టిలో చేరారు.మందిక పైగా పార్టిలో చేరారు.

శతఘ్్న న్యాస్: వరషాం వలన ప్రజలు ఎంత ఇబ్ంది పడుతనా్నరో అందరిక శతఘ్్న న్యాస్: వరషాం వలన ప్రజలు ఎంత ఇబ్ంది పడుతనా్నరో అందరిక 
తెలిసిందే, శుక్రవారం చంద్రగిరి నియోజకవర్గం పాకాల మండలంలో పలుచోటలా తెలిసిందే, శుక్రవారం చంద్రగిరి నియోజకవర్గం పాకాల మండలంలో పలుచోటలా 
వరషా ప్రవాహం వలన రోడ్ లు నాశనమయి ఇబ్ంది పడుతన్న ప్రజలకు జనస్న వరషా ప్రవాహం వలన రోడ్ లు నాశనమయి ఇబ్ంది పడుతన్న ప్రజలకు జనస్న 
అండగా నిలిచ్ంది, పలువురిక భోజన ఏరాపుటలా చేయడం మరియు పంచడం అండగా నిలిచ్ంది, పలువురిక భోజన ఏరాపుటలా చేయడం మరియు పంచడం 
జరిగింది.జరిగింది.
కారయాక్రమంలో జనస్న చ్తూతురు జిలాలా కారయాదరి్శ ఎం.నాస్టర్ జనస్న నాయకులు కారయాక్రమంలో జనస్న చ్తూతురు జిలాలా కారయాదరి్శ ఎం.నాస్టర్ జనస్న నాయకులు 
ష్జహాన్, నాగూరు బాష్, వెంకటేష్, వాసు, దినేష్, రహంతళళు, నౌమూన్, ష్జహాన్, నాగూరు బాష్, వెంకటేష్, వాసు, దినేష్, రహంతళళు, నౌమూన్, 
చంద్ బాష్, ఫరూక్, అసిఫ్, హామీధులాలా పలువురు పాల్్గనడం జరిగింది.చంద్ బాష్, ఫరూక్, అసిఫ్, హామీధులాలా పలువురు పాల్్గనడం జరిగింది.

ఓటరు లో మరుపు జనసేన విజయానికి నంది
శతఘ్్న న్యాస్: రాజోలు నియోజకవర్గంలో జరిగిన రెండు ఎంపీటీస్ట స్థానాలోలా(పడమట్ పాలం మరియు ఇరుసుమండ, శతఘ్్న న్యాస్: రాజోలు నియోజకవర్గంలో జరిగిన రెండు ఎంపీటీస్ట స్థానాలోలా(పడమట్ పాలం మరియు ఇరుసుమండ, 
బటేటిలంక) అభయారిథా ఎని్నకలకు అధికారపార్టి నేతలు మరియు ట్డిప నేతలు, జనసైనికులు ప్రతిష్టిత్మకంగా తీసుకుని బరిలోక బటేటిలంక) అభయారిథా ఎని్నకలకు అధికారపార్టి నేతలు మరియు ట్డిప నేతలు, జనసైనికులు ప్రతిష్టిత్మకంగా తీసుకుని బరిలోక 
అభయారుథాలను దించారు అయితే గెలుప్ మాదే అంటే మాదే అని హోరాహోర్గా స్గిన పోటీలో గెలుప్ జనస్న తలుప్ తట్టింది అభయారుథాలను దించారు అయితే గెలుప్ మాదే అంటే మాదే అని హోరాహోర్గా స్గిన పోటీలో గెలుప్ జనస్న తలుప్ తట్టింది 
దీనిక కారణం పడమట్పాలంలో జనస్న గ్రామ సరపుంచ్ శ్రీమతి ఆకుల మాదవి నాగలక్ష్మి నాయుడు, బటేటిలంకలో జనస్న దీనిక కారణం పడమట్పాలంలో జనస్న గ్రామ సరపుంచ్ శ్రీమతి ఆకుల మాదవి నాగలక్ష్మి నాయుడు, బటేటిలంకలో జనస్న 
నాయకులు, జనసైనికులు, ఇరుసుమండ జనస్న నాయకులు, జనసైనికులు మరియు మలికప్రం మండల ఎంపీపీ శ్రీమతి నాయకులు, జనసైనికులు, ఇరుసుమండ జనస్న నాయకులు, జనసైనికులు మరియు మలికప్రం మండల ఎంపీపీ శ్రీమతి 
మేడిచేరలా సతయావాణి రాము(రామరాజులంక)లు వ్యాాత్మకంగా ప్రతయారుధుల ఎతతులకు పైఎతతులు వేస్తు ప్రతి ఒక్క ఓటరుని కలిసి మేడిచేరలా సతయావాణి రాము(రామరాజులంక)లు వ్యాాత్మకంగా ప్రతయారుధుల ఎతతులకు పైఎతతులు వేస్తు ప్రతి ఒక్క ఓటరుని కలిసి 
పార్టి సిదా్దంతాల కోసం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ అశయాల కోసం, బిడ్డల భవిషయాతతు దృష్టియా ఓట అడిగిన విధానం ఓటరుని ఆలోచ్ంచే పార్టి సిదా్దంతాల కోసం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ అశయాల కోసం, బిడ్డల భవిషయాతతు దృష్టియా ఓట అడిగిన విధానం ఓటరుని ఆలోచ్ంచే 
విధంగా ప్రభావితం చేసింది, ప్రతయారుధుల గుండలోలా రైళ్లా పరిగెతేతులా చేయడంలో సఫలం అయాయారు. ఈ గెలుప్లో మంగెన వారి విధంగా ప్రభావితం చేసింది, ప్రతయారుధుల గుండలోలా రైళ్లా పరిగెతేతులా చేయడంలో సఫలం అయాయారు. ఈ గెలుప్లో మంగెన వారి 
కుటంబసభ్యాలు కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషించ్న తీరు శాలాఘనీయం, గెలుప్క కృషి చేసిన రాజోలు నియోజక వర్గంలో ఉన్న కుటంబసభ్యాలు కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషించ్న తీరు శాలాఘనీయం, గెలుప్క కృషి చేసిన రాజోలు నియోజక వర్గంలో ఉన్న 

జనస్న రాష్ట్ర మరియు జిలాలా కారయాదర్శలు. రాజోలు నియోజకవర్గంలో జనసైనికులు, వీరమహిళలు మరియు ఎస్ సి బిసి స్మాజిక వరా్గలు తమ మద్దత జనస్న పార్టిక జనస్న రాష్ట్ర మరియు జిలాలా కారయాదర్శలు. రాజోలు నియోజకవర్గంలో జనసైనికులు, వీరమహిళలు మరియు ఎస్ సి బిసి స్మాజిక వరా్గలు తమ మద్దత జనస్న పార్టిక 
ఇవ్వడం వలన మారుపు మొదలయి గెలుప్ స్ధయాం అయియాంది. ప్రతిష్టిత్మకంగా తీసుకున్న ఎని్నకలోలా రాజోలు నియోజక వర్గంలో  టీడీపీ మాజీ ఎమె్మలేయా మరియు ప్రసుతుత ఇవ్వడం వలన మారుపు మొదలయి గెలుప్ స్ధయాం అయియాంది. ప్రతిష్టిత్మకంగా తీసుకున్న ఎని్నకలోలా రాజోలు నియోజక వర్గంలో  టీడీపీ మాజీ ఎమె్మలేయా మరియు ప్రసుతుత 
ఎమె్మలేయా జనస్న పార్టి గురుతు పై  గెలిచ్ వైసిప కము్మకాసుతున్న ఎమె్మలేయా ప్రతయాక్షంగా బలంగా  ఎతతులకు పై ఎతతులు వేసినా జనస్న పార్టి శ్రేణుల దెబ్క చ్క్కలు చూశారు. ఎమె్మలేయా జనస్న పార్టి గురుతు పై  గెలిచ్ వైసిప కము్మకాసుతున్న ఎమె్మలేయా ప్రతయాక్షంగా బలంగా  ఎతతులకు పై ఎతతులు వేసినా జనస్న పార్టి శ్రేణుల దెబ్క చ్క్కలు చూశారు. 
కసమెరుప్ ఏమిటంటే జనస్న పార్టి తరప్న గెలిచ్ అధికార వైస్టపీ పార్టిలోక వెళ్లాపోయిన ఎమె్మలేయా తన సంత మండలంలో ఓటమీ పాలు కావడం. ఏది ఏమైనపపుట్కీ కసమెరుప్ ఏమిటంటే జనస్న పార్టి తరప్న గెలిచ్ అధికార వైస్టపీ పార్టిలోక వెళ్లాపోయిన ఎమె్మలేయా తన సంత మండలంలో ఓటమీ పాలు కావడం. ఏది ఏమైనపపుట్కీ 
జనస్న పార్టిక గెలుప్ను అందించ్న ఓటరుకు మరోస్రి మా హృదయ పూర్వక పాదాభివందనాలు. గెలుప్లో భాగస్్వమయాం అయిన శతఘ్్న న్యాస్ టీమ్ సభ్యాలకు, జనస్న పార్టిక గెలుప్ను అందించ్న ఓటరుకు మరోస్రి మా హృదయ పూర్వక పాదాభివందనాలు. గెలుప్లో భాగస్్వమయాం అయిన శతఘ్్న న్యాస్ టీమ్ సభ్యాలకు, 
జనస్న స్వాదళ్ టీమ్ సభ్యాలకు రాజోలు నియోజక వర్గ జనసైనికులు హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్రు.జనస్న స్వాదళ్ టీమ్ సభ్యాలకు రాజోలు నియోజక వర్గ జనసైనికులు హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మరుమూల గ్రామలో్ల ఉండే సామనయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమలను సైతం బాహయూప్రపంచానికి 
తెలియజేయడానికి మరియ వారి గళానిని వినిపంచడానికి మీ మందుకు వచిచుంది శతఘ్ని న్యూస్. 
కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమలను మ వాట్సప్ నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు 
పంపంచే కారయూక్రమలను మ వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియ ఛానల్ లో ప్రచ్రించడం జరుగుతుంది.
మ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

శతఘ్్న న్యాస్: అసంబ్లాలో తన అరాధుంగి గురించ్ వైస్టపీ నేతలు దారుణంగా మాట్లాడారంటూ 
టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నిన్న కనీ్నరుపెట్టిన విషయం విదితమే. దీనిపై తాజాగా జనస్న 
పార్టి నేత, సినీ నటడు నాగబాబు మాట్లాడుతూ వైస్టపీపై మండిపడా్డరు. రాష్ట్ర రాజకీయ 
చరిత్రలోనే ఇది దురి్దనమని అనా్నరు.  ఎంతో ఉన్నతమైనదిగా, ఉతతుమమైనదిగా ప్రాచ్రయాం 
పొందిన మన రాష్ట్ర రాజకీయ భవిషయాతతును తలచ్కుని బాధపడాలో లేక భయపడాలో 
తెలియని సందిగధు దుసిథాతి నెలకందని ఆవేదన వయాకతుం చేశారు. చంద్రబాబు తమకు ప్రతయారిథా 
అయి ఉండొచచిని… టీడీపీ తమకు ప్రతిపక్షం అయుయాండొచచిని… కానీ, చంద్రబాబు 
వంట్ ఒక నేత ఇలా కనీ్నట్పరయాంతం అయిన ఘటన తనను ఎంతో దిగ్రాభా్రంతిక గురి 
చేసిందని నాగబాబు అనా్నరు. ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాజకీయం రోజురోజుక పరాకాష్ఠలకు 
నిలయంగా మారుతోందని చెపాపురు. ఒక ముఖయామంత్రిని ‘భో…కె’ అని దూషించ్, ఒక 
మాజీ ముఖయామంత్రి కుటంబాని్న అసభయాకర పదజాలంతో కంచపరిచ్… తమను తాము 

హీనాతిహీనమైన విలువలు లేని ప్రుగులుగా నాయకులు నిరూపంచ్కుంటనా్నరని నాగబాబు దుయయాబట్టిరు. నీకు ఒకరిని విమరి్శంచే నైతిక హకు్క తపపు… 
వారిని తిటటిడం లేదా దూషించే అధికారం ఏమాత్రం లేదని అనా్నరు. గతంతో తన తము్మడు పవన్ కలాయాణ్ ని, తన కుటంబాని్న ఇలాగే అనుచ్త పదాలతో 
విమరి్శంచ్నప్పుడు ఎంతో క్షోభకు గురైన వయాకతుగా, ఆ బాధను అనుభవించ్న వయాకతుగా చెప్తనా్ననని… ఇది అనాగరికం మరియు స్ట్ మనుషుల క్రూరత్వమని 
చెపాపురు. నీకు ఒకరు చేసింది తప్పు అనిపస్తు ప్రశి్నంచాలని, నిలదీయాలని లేదా తప్పు ఉంటే కమిటీ వేసి నిరూపంచ్ శిక్షించాలని… అంతేకాని ఇలాంట్ నీచ 
సంస్కృతిక దిగజారకండని అనా్నరు. ఏ పార్టి అయినా, ఏ పార్టి నాయకుడైనా, వారి పటలా కనీస గౌరవాని్న పాట్ంచ్… ఇకనైనా మనుషులుగా మారతారని 
ఆశిసుతునా్ననని చెపాపురు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

చంద్రబాబు కంటతడి పెటటీడం దిగ్రా్భ్రంతికి గురి చేసంది: నగబాబు

చెమడు లంక గ్రామంలో జనసేన పార్టీకి భార్ చేరికలు!భార్ చేరికలు!చెమడు లంక గ్రామంలో జనసేన పార్టీకి భార్ చేరికలు!భార్ చేరికలు!
శతఘ్్న న్యాస్: ప్రజలోలా మారుపు వచ్చింది! శతఘ్్న న్యాస్: ప్రజలోలా మారుపు వచ్చింది! 
జనస్నాని నాయకతా్వనిక బలం జనస్నాని నాయకతా్వనిక బలం 
చేకూరింది! జనస్న జోరు! జనస్నాని చేకూరింది! జనస్న జోరు! జనస్నాని 
గెలుప్! ఇక నలేలారు మీద నడక అంటన్న గెలుప్! ఇక నలేలారు మీద నడక అంటన్న 
కతతుపేట నియోజకవర్గం జనం!,,,,కతతుపేట నియోజకవర్గం జనం!,,,,
తూరుపు గోదావరి జిలాలా, ఆలమూరు తూరుపు గోదావరి జిలాలా, ఆలమూరు 
మండలంలోని, చెముడులంక గ్రామంలో మండలంలోని, చెముడులంక గ్రామంలో 

ఈరోజు అతి భార్ ఎతతున, ఎవరు ఊహించని విధంగా జనస్న పార్టిలోక చెముడులంక గ్రామంలో ఈరోజు అతి భార్ ఎతతున, ఎవరు ఊహించని విధంగా జనస్న పార్టిలోక చెముడులంక గ్రామంలో 
ఎంతో పేరెని్నకగన్న వయాకతు, ప్రముఖ స్టనియర్ నాయకులు స్వర్్గయ శ్రీరాములు తనయుడు పోలా ఎంతో పేరెని్నకగన్న వయాకతు, ప్రముఖ స్టనియర్ నాయకులు స్వర్్గయ శ్రీరాములు తనయుడు పోలా 
రావు, తన ముగు్గరు కుమారులు నైనాల శ్రీను, రమేష్, రమణలతో నైనాల కుటంబంతో పాట రావు, తన ముగు్గరు కుమారులు నైనాల శ్రీను, రమేష్, రమణలతో నైనాల కుటంబంతో పాట 
చెముడు లంక గ్రామానిక చెందిన సుమారు 175 మంది మద్దతదారులతో కలిప, ఎంతో చెముడు లంక గ్రామానిక చెందిన సుమారు 175 మంది మద్దతదారులతో కలిప, ఎంతో 
అటటిహాసంగా జనస్న పార్టిలోక కతతుపేట నియోజకవర్గ జనస్న ఇనాచిరి్జ బండారు శ్రీనివాస్ అటటిహాసంగా జనస్న పార్టిలోక కతతుపేట నియోజకవర్గ జనస్న ఇనాచిరి్జ బండారు శ్రీనివాస్ 
నాయకత్వంలో ఎంతో ఆతీ్మయతతో పార్టిలోక చేరారు. వీరి రాకకు స్్వగతం పలికన ప్రముఖ నాయకత్వంలో ఎంతో ఆతీ్మయతతో పార్టిలోక చేరారు. వీరి రాకకు స్్వగతం పలికన ప్రముఖ 
జనస్ననేత, బండారు శ్రీనివాసు ఎంతో ఆతీ్మయతతో నైనాల శ్రీరాములు ముగు్గరు మనవుల తో జనస్ననేత, బండారు శ్రీనివాసు ఎంతో ఆతీ్మయతతో నైనాల శ్రీరాములు ముగు్గరు మనవుల తో 
పాట పార్టిలోక చేరి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని దగ్గరకు తీసుకుని, తన ఆతీ్మయతను చాట్చెపాపురు. పాట పార్టిలోక చేరి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని దగ్గరకు తీసుకుని, తన ఆతీ్మయతను చాట్చెపాపురు. 
జనస్న పార్టి నాలుగు మండలాలోలాన్ ఇపపుట్క పూరితుస్థాయిలో బలోపేతం దిశగా జనస్న పార్టి జనస్న పార్టి నాలుగు మండలాలోలాన్ ఇపపుట్క పూరితుస్థాయిలో బలోపేతం దిశగా జనస్న పార్టి 
పయనిసుతుందని, పలువురు స్టనియర్ నాయకులు,నాగిరెడి్డ వెంకటేశ్వరరావు,ఎంపీటీస్ట,తమ్మన పయనిసుతుందని, పలువురు స్టనియర్ నాయకులు,నాగిరెడి్డ వెంకటేశ్వరరావు,ఎంపీటీస్ట,తమ్మన 
భాస్కరరావు,తాళలా డేవిడ్, గారపాట్ త్రిమూరుతులు, సంగీత శుభాష్, స్రపపు రెడి్డ సతయా, నాగిరెడి్డ భాస్కరరావు,తాళలా డేవిడ్, గారపాట్ త్రిమూరుతులు, సంగీత శుభాష్, స్రపపు రెడి్డ సతయా, నాగిరెడి్డ 
మహేష్, సలాది జయప్రకాష్ నారాయణ, అమి్మరాజు బడుగు వాణి లంక జనసైనికులు, మహేష్, సలాది జయప్రకాష్ నారాయణ, అమి్మరాజు బడుగు వాణి లంక జనసైనికులు, 
కతతుపళ్లా నగేష్, బైరిశెట్టి రాంబాబు,శెట్టి ప్రస్ద్  ఈ సందరభాంగా పార్టి లోక చేరిన ప్రతి ఒక్కరిక కతతుపళ్లా నగేష్, బైరిశెట్టి రాంబాబు,శెట్టి ప్రస్ద్  ఈ సందరభాంగా పార్టి లోక చేరిన ప్రతి ఒక్కరిక 
అభినందనలు తెలియజేశారుఅభినందనలు తెలియజేశారు

సోమశిల మంపు బ్ధితులకు జనసేన నేతల పరామర్శసోమశిల మంపు బ్ధితులకు జనసేన నేతల పరామర్శ
శతఘ్్న న్యాస్: వాయుగుండం శతఘ్్న న్యాస్: వాయుగుండం 
కారణంగా కురుసుతున్న అకాల వరాషాలకు కారణంగా కురుసుతున్న అకాల వరాషాలకు 
నెల్లారులోని సోమశిల డాయామ్ కు నెల్లారులోని సోమశిల డాయామ్ కు 
వరద పోటెతితుంది. ఒక్కస్రిగా 5 వరద పోటెతితుంది. ఒక్కస్రిగా 5 
లక్షల 20 వేల కూయాసకు్కల నీట్ని లక్షల 20 వేల కూయాసకు్కల నీట్ని 
దిగువకు విడుదల చేయడంతో నెల్లారు దిగువకు విడుదల చేయడంతో నెల్లారు 
నగర పరిధిలోని జనారధున్ కాలనీ, నగర పరిధిలోని జనారధున్ కాలనీ, 
భగత్ సింగ్ కాలనీ ప్రజలు నానా భగత్ సింగ్ కాలనీ ప్రజలు నానా 
అవసథాలు పడుతనా్నరు. ఒక్కస్రిగా అవసథాలు పడుతనా్నరు. ఒక్కస్రిగా 
ముంచ్కు వచ్చిన ముంప్తో కనీసం ముంచ్కు వచ్చిన ముంప్తో కనీసం 
విలువైన వసుతువులు సైతం బయటకు విలువైన వసుతువులు సైతం బయటకు 
తెచ్చికోలేకపోయారు. రాత్రిక రాత్రి రోడు్డన పడ్డ ముంప్ బాధితలను జనస్న పార్టి నాయకులు శ్రీ కతంరెడి్డ తెచ్చికోలేకపోయారు. రాత్రిక రాత్రి రోడు్డన పడ్డ ముంప్ బాధితలను జనస్న పార్టి నాయకులు శ్రీ కతంరెడి్డ 
వినోద్ రెడి్డ పరామరి్శంచారు. పాలకుల అవగాహనా రాహితయాంతో కనీసం ముందసుతు సమాచారం లేకుండా వినోద్ రెడి్డ పరామరి్శంచారు. పాలకుల అవగాహనా రాహితయాంతో కనీసం ముందసుతు సమాచారం లేకుండా 
ఒక్కస్రిగా పెద్ద మొతతుంలో నీట్ని వదిలేసి వందలాది మందిని రోడు్డన పడేశారని ఆరోపంచారు. ఇళ్లా ఒక్కస్రిగా పెద్ద మొతతుంలో నీట్ని వదిలేసి వందలాది మందిని రోడు్డన పడేశారని ఆరోపంచారు. ఇళ్లా 
పూరితుగా మునిగిపోవడంతో ఈ స్రి భార్గా నషటిం వాట్లిలాందనీ, ప్రభ్త్వం కనీసం ప్నరావాసం కూడా పూరితుగా మునిగిపోవడంతో ఈ స్రి భార్గా నషటిం వాట్లిలాందనీ, ప్రభ్త్వం కనీసం ప్నరావాసం కూడా 
కలిపుంచలేదనా్నరు. వరద బాధితల కష్టిలను కళ్లారా చూసి, వారిక అండగా నిలిచేందుకు వచ్చినటటి కలిపుంచలేదనా్నరు. వరద బాధితల కష్టిలను కళ్లారా చూసి, వారిక అండగా నిలిచేందుకు వచ్చినటటి 
తెలిపారు. జోరు వానలో జనస్న నాయకులు బాధిత ప్రాంతాలోలా గంటల తరబడి పరయాట్ంచ్, క్షేత్ర స్థాయిలో తెలిపారు. జోరు వానలో జనస్న నాయకులు బాధిత ప్రాంతాలోలా గంటల తరబడి పరయాట్ంచ్, క్షేత్ర స్థాయిలో 
వరద కష్టిలపై అధయాయనం చేశారు.వరద కష్టిలపై అధయాయనం చేశారు.

జనసేన పారీటీ నెల్లోరు జిల్లో కారా్యలయం ల్ ప్రెస్ మీట్
శతఘ్్న న్యాస్: జనస్న పార్టి నెల్లారు జిలాలా కారాయాలయం లో శతఘ్్న న్యాస్: జనస్న పార్టి నెల్లారు జిలాలా కారాయాలయం లో 
కారొపురేషన్ లో పోటీ చేసిన అభయారుథాల తో జిలాలా ఉపాధయాక్షులు బదె్దపూడి కారొపురేషన్ లో పోటీ చేసిన అభయారుథాల తో జిలాలా ఉపాధయాక్షులు బదె్దపూడి 
సుధీర్ గారు,ప్రధాన కారయాదరి్శ గునుకుల కషోర్ గారు,నగర నాయకులు  సుధీర్ గారు,ప్రధాన కారయాదరి్శ గునుకుల కషోర్ గారు,నగర నాయకులు  
సుజయ్ బాబు గారు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు ఈ సందర్ంగా వారు సుజయ్ బాబు గారు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు ఈ సందర్ంగా వారు 
మాట్లాడుతూ....మాట్లాడుతూ....
విపర్తమైన ఆరిథాక వనరులు,ఒతితుళ్ళు,ప్రలోభాలు దౌర్జనయామే ముఖయా విపర్తమైన ఆరిథాక వనరులు,ఒతితుళ్ళు,ప్రలోభాలు దౌర్జనయామే ముఖయా 
ఘట్టిలు గా స్గిన మునిస్పల్ కారొపురేషన్ ఎని్నకలోలా వైఫలాయానిక ఘట్టిలు గా స్గిన మునిస్పల్ కారొపురేషన్ ఎని్నకలోలా వైఫలాయానిక 
అంగీకరిస్తు నైతిక బాధయాత వహిస్తు పార్టి శ్రేణులను ప్రజలకు మనస్ఫూరితుగా క్షమాపణలు కోరుకుంటనా్నను... అంగీకరిస్తు నైతిక బాధయాత వహిస్తు పార్టి శ్రేణులను ప్రజలకు మనస్ఫూరితుగా క్షమాపణలు కోరుకుంటనా్నను... 
వీటని్నట్నీ ఎదురొ్కని పోరాడిన పార్టి అభయారుథాలకు మనస్ఫూరితుగా నమస్్కరాలు తెలియజేసుకుంటనా్నను, జనస్న పార్టిని వీటని్నట్నీ ఎదురొ్కని పోరాడిన పార్టి అభయారుథాలకు మనస్ఫూరితుగా నమస్్కరాలు తెలియజేసుకుంటనా్నను, జనస్న పార్టిని 
నమి్మ ఓట వేసిన ప్రజలకు హృదయపూర్వక నమస్్కరాలు తెలియజేసుకుంటూ రాబోయే రోజులోలా పార్టిని మరింత పట్షటిం నమి్మ ఓట వేసిన ప్రజలకు హృదయపూర్వక నమస్్కరాలు తెలియజేసుకుంటూ రాబోయే రోజులోలా పార్టిని మరింత పట్షటిం 
చేసి పార్టి ఆశయాలను మీ నమ్మకాని్న నిలబెటేటి విధంగా జనస్న పార్టిని ముందుకు తీసుకెళ్తుమని తెలిపారు.చేసి పార్టి ఆశయాలను మీ నమ్మకాని్న నిలబెటేటి విధంగా జనస్న పార్టిని ముందుకు తీసుకెళ్తుమని తెలిపారు.
త్వరలో జనస్న పార్టి నెల్లారు జిలాలా అధయాక్షులు మనుక్ంత్ గారి ఆధ్వరయాం లో త్వరలో డివిజన్ వారిగా కమిటీలను,నియేజకవర్గ త్వరలో జనస్న పార్టి నెల్లారు జిలాలా అధయాక్షులు మనుక్ంత్ గారి ఆధ్వరయాం లో త్వరలో డివిజన్ వారిగా కమిటీలను,నియేజకవర్గ 
ఇనాచిర్్జ లను ప్రకట్స్తుమని తెలిపారు. ప్రభ్త్వం పై వయాతిరేకతను ప్రజలు వయాకతుపరచలేదనీ,దానిక తకు్కవగా నమోదైన ఓట్ంగ్ ఇనాచిర్్జ లను ప్రకట్స్తుమని తెలిపారు. ప్రభ్త్వం పై వయాతిరేకతను ప్రజలు వయాకతుపరచలేదనీ,దానిక తకు్కవగా నమోదైన ఓట్ంగ్ 
నిదర్శనమని తెలిపారు,అధికార పార్టి యధేచచిగా రిగి్గంగ్ కు,బలవంతంగా నామినేషనలా ఉపసంహరణ కు,అకారణంగా నిదర్శనమని తెలిపారు,అధికార పార్టి యధేచచిగా రిగి్గంగ్ కు,బలవంతంగా నామినేషనలా ఉపసంహరణ కు,అకారణంగా 
నామినేషనలా పాలపుడింది,ప్రచారం లో అనేక సమసయాల తో ఎదురైన ప్రజలు ప్రసుతుత ప్రతినిధులను నిలదీయాలని తెలిపారు.నామినేషనలా పాలపుడింది,ప్రచారం లో అనేక సమసయాల తో ఎదురైన ప్రజలు ప్రసుతుత ప్రతినిధులను నిలదీయాలని తెలిపారు.
అధికార పార్టి ప్రతినిధులు వారి పార్టిక ఓట వేస్తుగాని బయటకరావద్దని చెపపున మాటలు ప్రజలు పాట్ంచ్నటలానా్నరని అధికార పార్టి ప్రతినిధులు వారి పార్టిక ఓట వేస్తుగాని బయటకరావద్దని చెపపున మాటలు ప్రజలు పాట్ంచ్నటలానా్నరని 
తెలిపారు.  కారొపురేషన్ పరిధిలో ప్రజలకు ఏ సమసయా ఎదురైనా వారిక అండగా పార్టి ప్రతినిధులు ఉండి పరిష్కరిస్తుమని తెలిపారు.  కారొపురేషన్ పరిధిలో ప్రజలకు ఏ సమసయా ఎదురైనా వారిక అండగా పార్టి ప్రతినిధులు ఉండి పరిష్కరిస్తుమని 
తెలిపారు. కని్న యూ టూయాబ్ చానెళ్ళు ప్రకట్ంచ్నటలా పార్టిలో వరా్గలు ఏవీ లేవని,పార్టి లో అందరూ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్  తెలిపారు. కని్న యూ టూయాబ్ చానెళ్ళు ప్రకట్ంచ్నటలా పార్టిలో వరా్గలు ఏవీ లేవని,పార్టి లో అందరూ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్  
గారి వర్గమేననీ,అందరూ పార్టి జిలాలా అధయాక్షులు శ్రీ చెనా్నరెడి్డ మనుక్ంత్ గారి ఆధ్వరయాంలో పార్టి క కృషి చేస్తుమని తెలిపారు..  గారి వర్గమేననీ,అందరూ పార్టి జిలాలా అధయాక్షులు శ్రీ చెనా్నరెడి్డ మనుక్ంత్ గారి ఆధ్వరయాంలో పార్టి క కృషి చేస్తుమని తెలిపారు..  
ఈ కారయాక్రమం లోజిలాలా ఉపాధయాక్షులు బదె్దపూడి సుధీర్ గారు,ప్రధాన కారయాదరి్శ గునుకుల కషోర్ గారు,నగర నాయకులు  ఈ కారయాక్రమం లోజిలాలా ఉపాధయాక్షులు బదె్దపూడి సుధీర్ గారు,ప్రధాన కారయాదరి్శ గునుకుల కషోర్ గారు,నగర నాయకులు  
సుజయ్ బాబు గారితో పాట నాయకులు కలువాయి సుధీర్ గారు,  గాదంశెట్టి సతీష్ గారు,కోవ్రు నియోజకవర్గ నాయకులు సుజయ్ బాబు గారితో పాట నాయకులు కలువాయి సుధీర్ గారు,  గాదంశెట్టి సతీష్ గారు,కోవ్రు నియోజకవర్గ నాయకులు 
చపపుడి శ్రీనివాసుల రెడి్డ గారు మరియూ ఇతర జనస్న నాయకులు పాల్్గనా్నరు...చపపుడి శ్రీనివాసుల రెడి్డ గారు మరియూ ఇతర జనస్న నాయకులు పాల్్గనా్నరు...
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