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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

చిత్తూరు జిల్లాలో వరద ప్ంతాలోలా పరయూటంచిన నాదండలా
ప్రతి కుటుంబాన్ని ఆదుకునే వరకు 
జనసేన పార్టీ పోరాటుం చేస్తుంది
ప్రజలు కష్టాలు పడుతుంటే ఏరియల్ సర్వే చేసి 
వెళ్ళిపోయారు జనసేన బృుందాలు బాధితల సేవలో 
ఉన్నాయి.
తిరుపతి, భారీ వర్షాలు, వరదలతో ప్రజలు కష్టాలోలో 
ఉుంటే ప్రభుతవేుం నుంచి పలకరిుంచే దిక్కు లేక్ుండా 
పోయిుందని జనసేన పారీటా ర్జకీయ వ్యవహార్ల 
కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ న్దుండలో మనోహర్ స్పషటాుం చేశారు. 
మన ర్ష్ట్ర ముఖ్యముంత్రి ఇలులో కదలరు ఆయన వర్కు ఫ్ుం 
హోమ్ ముఖ్యముంత్రి అన్నారు. ఏ మాత్ుం పరిపాలన్ 
దక్షత లేని వ్యక్తిగా శ్రీ జగన్ రెడ్డి తయారయా్యరని చెపా్పరు. 
జల విలయుం వలలో నషటాపోయిన చిత్తిరు, కడప జిల్లోలోలో 
పర్యటుంచేుందుక్ ముంగళవారుం శ్రీ న్దుండలో మనోహర్ తిరుపతిక్ 
చేరుక్న్నారు. ఎయిర్ పోరుటాలో మీడ్యాతో మాట్లోడారు. శ్రీ మనోహర్ 
మాట్లోడుత్ “ప్రజలు కష్టాలు పడుతుంటే ముఖ్యముంత్రి ఏరియల్ సర్వే చేసి 
జిల్లోక్ రూ.2 కోట్లో సాయుం ప్రకటుంచడుం విడ్డిరుంగా ఉుంది. బాధ్యత కలిగిన ఒక 
ర్జకీయ పారీటాగా ప్రజలు కష్టాలోలో ఉుంటే వారిక్ అుండగా నిలిచేుందుక్ వచ్చుం. పారీటా 
తరఫున వరద ప్రభావిత ప్ుంతాలోలో మెడ్కల్ క్యుంపులు, నితా్యవసర సరుక్ల పుంపిణీ 
వుంట కర్యక్రమాలు చేపట్టాుం. జనసేన పారీటా తరఫున వరద ప్రభావిత ప్ుంతాలోలో రెుండు 
విడతల పర్యటనలు జరపాలని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ నిర్ణయిుంచరు. మొదట విడతగా తాన 
పర్యటుంచి వరద నషటాుంపై అుంచన్లు రూపుందిసాతిుం. రెుండో విడత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
పర్యటసాతిరు. వరద ప్రభావిత ప్ుంతాలోలో ప్రతి క్ట్ుంబానినా ఆదుక్నే వరక్ జనసేన పారీటా 
పోర్టుం చేసతిుంద”న్నారు. శ్రీ మనోహర్ గారిక్ జనసేన పారీటా నేతలు డాకటార్ పసపులేట 
హరిప్రసాద్, శ్రీ క్రణ్ ర్యల్, శ్రీమతి వినత కోట, శ్రీ తాతుంశెటటా న్గుంద్ర, శ్రీ సుంకర 
శ్రీనివాస్, శ్రీ కొటేటా వెుంకటేశవేరులో తదితరులు సావేగతుం పలికరు.

సీఎుం మొదుదు న్ద్ర వీడి తుఫాన్ ప్రభావిత ప్ుంతాలలో 
పర్యటుంచి న్రాశ్రయులకు సాయుం అుందిుంచాలి

ర్యలసీమ కడప, చిత్తిరు, అనుంతపురుం, 
నెల్లోరు తఫాన్ ప్రభావిత ప్ుంతాలలో 
క్షేత్సాథాయిలో సీఎుం జగన్ పర్యటుంచలి.
జనసేన పారీటా పీఏసీ చైర్మన్ న్దుండలో మనోహర్ 
డ్మాుండ్.
జవావేది తఫాన్ బాధిత ప్ుంతాల పర్యటనలో 
భాగుంగా జనసేన్ని పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు 
మేరక్ ముంగళవారుం జనసేన పారీటా పిఎసి 
చైర్మన్ న్దుండలో మనోహర్ ర్ణిగుంట 

విమాన్శ్రయుంక్ చేరుకొని మీడ్యాతో మాట్లోడుత్… ర్ష్ట్ర సీఎుం జగన్ మోహన్ రెడ్డి 
మొదుదు నిద్రలో ఉన్నారని, ర్జధానిలో కూర్్చని సైకోలోన్ ప్రభావిత ప్ుంతాలోలోని ప్రజలక్ 
సాయుం అుందిసతిననాట్లో మాటలకే పరిమితమయా్యర్గాని క్షేత్సాథాయిలో బాధిత ప్ుంతాలలో 
పర్యటుంచలేదన్నారు… వెుంటనే కష్టాలోలో నషటాపోయి ఉననా జన్నినా ఆదుకోవాలని డ్మాుండ్ 
చేశారు…. న్దళలో వెుంట ర్ష్ట్ర, జిల్లో, న్యక్లు జనసేన సాథానిక నేతలు… డాకటార్ శ్రీ 
పసపులేట హరిప్రసాద్, క్రణ్ ర్యల్ మరియు ర్ష్ట్ర న్యక్లు జిల్లో న్యక్లు, 
జనసైనిక్లు తదితరులు ఉన్నారు.

కేశవాయన గుంటలో ప్రవహిస్తనని వరద వీధులోలో జనసేన నేతలు
తిరుపతి, సాయి నగర్ పుంచయితీ 
పరిధిలోని కేశవాయనగుంట ప్రధాన 
మార్గాలలో, మునిసిపల్ అధికరుల 
నిరలోక్షష్ుంతో రోడలోపైనే చెతతి పేరుక్పోయి 
ఉుందని దీనివలన కలువలో మురుగ 
నీరు సైతుం వరద ప్రవాహుంతో కలిసి, 
రోడలోపై ప్రవహుంచడుం పటలో జనసేన 
నేతలు ఆగ్రహుం వ్యకతిుం చేశారు. 

సాథానిక వైసీపీ నేతలు తాము వరద ముుంపు ప్ుంతాలలో పర్యటుంచి వరద నీరు 
నిలవడానిక్ కరణమైన వ్యర్థాలన పాలోసిటాక్ కవరలో వ్యర్ధాలన తొలగిుంచమని.. గొప్పలు 
చెపు్పక్ుంట్న్నారు. కనీ కొనినా ప్ుంతాలతో సహా కేశవాయనగుంట పరిసిథాతి ఏమని 
కర్్పర్షన్ ప్రజా ప్రతినిధులినా, సాథానిక వైసీపీ ఎమె్మలే్యని ప్రశనాుంచరు. మాటలు చెప్పడుం 
కదు ఫోటోలక్ ఫోజులు ఇవవేడుం కదు. కర్్పర్షన్ సిబ్ుంది చేత డ్్యటీలు కరెక్టా 
గా చేయిసేతి ఈ సమస్య ఉుండదని హతవు పలికరు. ఈ మురుగ వ్యర్ధాల వలలో పరిసర 
ప్ుంతాలోలో ఉుండడుం వలన ప్రజలు అన్రోగ్యుం పాలవుతారని ఆవేదన వ్యకతిుం చేశారు. 
ఇుందులో జనసేన ర్ష్ట్ర నేతలు న్దుండలో మనోహర్, డాకటార్ పసపులేట హరిప్రసాద్, క్రణ్ 
ర్యల్ తో పాట్ జనసైనిక్లు న్యక్లు పాల్గాన్నారు.

కేఎల్ఎుం హాస్పిటల్ వదదు జనసేన పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదుండలో మనోహర్ పరామర్శ
తిరుపతి విమాన్శ్రయుం నుండ్ 
బయలుదేరి మొదట పూతల పట్టా, 
న్యుడుపేట మార్గాల జుంక్షన్ హైవే 
నుందుగల కె ఎల్ ఎమ్ హాసి్పటల్ 
పరిసర ప్ుంతాలన శ్రీ న్దుండలో 
మనోహర్ పర్యటుంచి అకకుడ్ 
సాథానిక్లన పర్మరి్శుంచరు. 
తఫానలో నషటాపోయిన వారిని 
పర్మరి్శుంచి వారి ఇళలోన 

సుందరి్శుంచి, ప్రభుతవేుం దావేర్ సహాయుం అుందేల్ పని చేసాతిమని హామీ ఇచ్చరు.

శ్రీకాళహస్్త వరద బాధితులకు అుండగా జనసేన
శ్రీకళహసితి నియోజకవరగాుం, 
గడ్చిన 10 రోజులుగా క్రిసిన 
భారీ వర్షాల కరణుంగా 
దబ్ తిననా ప్ుంతాలన 
పరిశీలిుంచడానిక్, ప్రజలన 
పర్మరి్శుంచడానిక్ జనసేన 
అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ వారుం 
రోజులోలో ర్నన్నారు. శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ పర్యటనక్ ముుందుగా 

క్షేత్ సాథాయిలో జరిగిన నష్టానినా పరిశీలిుంచడానిక్, ప్రజలన పర్మరి్శుంచడానిక్ ఈరోజు 
జనసేన పారీటా పిఏసి చైర్మన్ శ్రీ న్దుండలో మనోహర్ శ్రీకళహసితి నియోజకవరగాుం, ర్ణిగుంట 
ముండలుం, జీవగ్రామ్ కలనిలో శ్రీకళహసితి నియోజకవరగా ఇన్్చరిజి శ్రీమతి వినత కోట 
తో కలిసి జీవగ్రామ్ గ్రాముంలో తీవ్ుంగా దబ్తిననా ఇళలోన పరిశీలిుంచి, అకకుడ్ ప్రజలన 
పర్మరి్శుంచరు, అనుంతరుం నియోజకవరగా ఇన్్చరిజి శ్రీమతి వినత కోట అధవేర్యుంలో శ్రీ 
న్దుండలో మనోహర్ బాధిత 100 క్ట్ుంబాలక్ నితా్యవసర వసతివులు, దుప్పట్లో పుంపిణీ 
చేశారు. ముఖ్యుంగా ఆ ప్ుంతుంలో కలువలు ఆక్రమణలక్ గరి కవడుం వలన ఈ పరిసిథాతి 
కృత్రిముంగా ఏర్పడ్ుందని ప్రజలు తెలియజేశారు. దాదాపు అనినా క్ట్ుంబాలు కట్టాబటటాలతో 
ఉననా పరిసిథాతి. ప్రభుతవేుం నుండ్ ఆరిథాక సహాయుం 100 క్ట్ుంబాలు ఉుండగా కేవలుం 
కొదిదు ముందికే ఇచ్చరని అది కూడా జనసేన పారీటా ఈరోజు ఈ కర్యక్రముం చేసతిుందని 
హడావిడ్గా చేశారని ప్రజలు తెలియజేశారు. అనినా విధాల్ నషటా పోయిన ప్రజలక్ అుండగా 
జనసేన పారీటా ఉుండ్, న్్యయుం జరిగల్ చేసాతిమని మనోహర్ గారు ప్రజలక్ ధైర్యుం 
చెపా్పరు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీమతి వినత జరిగిన పరిసిథాతలని వివరిుంచరు జనసేన పారీటా 
ప్రతి క్ట్ుంబానినా కలిసి పర్మరి్శుంచిన తర్వేత సాథానిక శాసన సభు్యలు మొక్కుబడ్గా 
ఆ ప్ుంతుంలో పర్యటుంచరని, ఈరోజు జనసేన పారీటా నుండ్ న్దుండలో మనోహర్ గారి 
పర్యటన ,నితా్యవసర వసతివులు వితరణ కర్యక్రమానినా మధా్యహనాుం చేయనననాట్టా 
తెలిసి, హడావిడ్గా బియ్యుం పుంపిణీ చేశారని తెలియజేశారు. సాథానిక ఎమారో వెుంటనే 
అక్రమ కటటాడుం తొలగిుంచి కలువన బాగ చెయా్యలని డ్మాుండ్ చేశారు. లేని యెడల 
గ్రామసథాలతో కలిసి జనసేన పోర్డుతుందని తెలియజేశారు. మొక్కుబడ్గా కొనినా 
గ్రామాలోలో ఆరిథాక సహాయుం కక్ుండా దబ్ తిననా ప్రతి గ్రాముం లో ప్రభుతవేుం ఆదేశాల 
మేరక్ ప్రతి పేద క్ట్ుంబానిక్ 2000/- ఆరిథాక సహాయానినా అుందిుంచలని డ్మాుండ్ 
చేశారు. అనుంతరుం తిరుపతిలోని వరద బాధిత ప్ుంతాలోలో పర్యటనక్ వెళ్లోరు.

జనాన్కి భరోసా కలిపిుంచేుందుకే 
జనసేన పర్యటన

తిరుపతి సాకువెుంజర్సి కలనీలో (చెుంచులు) యాన్దులక్ 
నితా్యవసర్ల పుంపిణీ
మా జనసేన్ని పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరక్ 
తఫాన వరద ముుంపు ప్ుంతాలన సుందరి్శుంచడానిక్ 

నిర్శ్రయులైన వారిక్ నితా్యవసర్ల పుంపిణీ చేసేుందుక్ మేమున్నాముంటూ.. 
భరోసా కలి్పుంచే దిశగా తాము పయనిసతిన్నామని జనసేన పారీటా పీఏసీ చైర్మన్ న్దుండలో 
మనోహర్ తెలిపారు. ముంగళవారుం సాథానిక దేవేుంద్ర థియేటర్ మారగాుంలోని సాకువెుంజర్సి 
కలనీలో పేదలక్ నితా్యవసర వసతివులన అుందజేశారు. సాయుంకలుం ఈ పర్యటనలో 
జనసేన నేతలు డాకటార్ పసపులేట హరిప్రసాద్, క్రణ్ ర్యల్ తదితరుల న్యక్లు 
పాల్గాన్నారు.

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: 9391115789

జర్నీవిత్... జనసేన...

మణమ్మ గారితో జర్నివిత్... జనసేన...
అమల్పురుం నియోజకవరగాుం అమల్పురుం మునిసిపాలిటీ కర్్పర్షన్ ఎలక్షన్ లో 10 వార్డి కౌనిసిలర్ గా 
గెలుపోటములతో పనిలేక్ుండా ఎప్పటనుండో గెలుపునే చరిత్గా చెపు్పక్నే అకకుడ్ టీడీపీ  అభ్యరిథా నిరుంతరుంగా 
గెలిచే వక్తిక్, మరియు జనసేన నుండ్  పోటీ చేసేటుందుక్ కొనినా కరణాలు వెనకడ్న్ ఏదైతే పారీటా అధ్యక్షులవారు 
కొడ్తే టీడీపీ క్ుంభసథాల్నినా బదదులుకొట్టాలి అనే పిలుపున స్ఫూరితిగా తీసక్ని తాన ఎలక్షన్ లో నిలు్చని సమారు 
150+ ఓటలోన సుంపాదిుంచుక్ని ,ఫలితాలు వెలువడ్న తరువాత కూడా పవన్ కళ్్యణ్ గారి, ర్జబాబు గారి 
ఓటమిని తట్టాక్న్నాము..మళ్ళి రెుండు సుంవతసిరముల తర్వేత మళ్ళి అదే ఓటమి...కనీ ఈ ప్రయతనాుం, ప్రయాణుం ఆగవు..గమ్యుం చేరుక్నే వరక్ అని వృదాదుపా్యనినా 
కూడా లెకకు చేయక్ుండా ఎల్ుంట ప్రలోభాలక్ ల్ుంగక్ుండా ఒక నిజాయితీపరుడ్ వెుంట మేముసైతుం అని అడుగలు వేసేవారిలో ప్రప్రథముంగా నిలిచే మన కోనసీమ 
ఆడబడుచు, అమల్పుర్నిక్ కలశుం ఎుంత ప్రతీకో, జనసేన అమల్పుర్నిక్ శ్రీమతి ముతా్యల మణిక్మారి గారు (మణమ్మ గారు) జనసైనిక్లక్,వీరమహళలక్,న్
యక్లక్,జనసేనడ్క్ ఆదర్శఅమ్మగా మారిన ఆవిడ కూడా అుంతే ప్రతీకగా నిలుసతిన్నారు....
ఆవిడతో మన శతాఘ్నా న్్యస్ - జరీనా విత్ జనసేన మొదలుపెడదాుం!! మొదలుపెటేటాముుందు, ఆవిడ ఏుంట, ఏుం చేసతిుండేవారు, జనసేనతో ఆవిడ ప్రయాణుం ఎల్ ఉుందో  
న్తోపాట్ తెలుసక్ుందాుం రుండీ!!న్తోపాట్ తెలుసక్ుందాుం రుండీ!!

ప్రశని[శతఘ్ని న్యూస్ రమయూజ్యూతి(SNRJ)]: హలో మణమ్మ గారు, ఎల్ ఉన్నారు?
మణమ్మ గారు: మీ అుందరి అభిమానుం, ఆపా్యయతతో బాగన్నానమా్మ! మీరుందరు కూడా బాగన్నారు కదా నీ ఆరోగ్యుం 

ఎల్ ఉుంది క్దిటపడ్ుందా అుందరూ బాగుండాలి ఆ సాయి న్ధుని దయవలలో.
 
ప్రశని(SNRJ): హా కొుంచెుం పర్వేలేదుండ్, బయటక్ ఇుంక ర్వడుంలేదు కనీ మా ఈ సరికొతతి ప్రయాణుం 
మొదలపెటటాబోతన్నాము... పెదదులు మీతో ఈ ప్రయాణానినా మొదలుపెడుతన్నాము దీవిుంచుండ్!!
మణమ్మ గారు: కచి్చతుంగా అమ్మ! న్ ఆశీససిలు ఎపు్పడ్ ఉుంట్యి.
 

ప్రశని(SNRJ): సో కరోన్ అుందరీనా చెల్లోచెదురు చేస్తి, ఒకరినా ఒకరు ఇుంటర్క్టా అవవేలేని పరిసిథాతలు నుండ్ ఇపు్పడు 
మళ్లో బా్యక్ - బా్యక్ కర్యక్రమాలోలో పాల్గాుంట్న్నారు అనక్ుంట్ కదా..  కౌనిసిలర్ గా ఓడ్న్ కూడా మతాసిష్కరుల 

పటటాకొటేటా జీవో నెుంబర్ 217 రదుదు చేయాలి, చేపల వా్యపారుంపై ఆధారపడడి జీవితాలు న్శనుం చేయొదుదు, వృదాదుపు్యల పెనషాన్లో 
రదుదున వ్యతిర్క్ుంచడుం,రోడులో సిథాతిగతలన వివరిుంచడుం, ఆక్సిజన్ పాలోుంట్సి కోసుం ఇుంటోలోనే చేతి పలకతో నిరసన తెలపడుం 

ఇల్ చెపు్పక్ుంటూ పోతే లిస్టా ఆగటట్టా లేదు ఏమిట అమ్మ ఈ వయససిలో మీరు రెస్టా తీసకోక్ుండా ఇల్ సమాజుం కోసుం, జనసేన కోసుం 
తిరుగతన్నారు.. మీ వాణిని బలుంగా వినిపిసతిన్నారు..ఏమిట మీ బలుం? మీ లక్షష్ుం ??
మణమ్మ గారు :పవన్ కళ్్యణ్ గారు న్ బలుం, న్ ఏజ్ క్ ఏుంట-పారీటాలో అుందరూ బాగుండాలి, అతన సీఎుం కవాలి, ర్జబాబు గారు ఎుం ఎల్ 
ఏ కవడుం అదే చూసతిన్నాన తప్ప నేన గెలవాలి, నేన సుంపాదిుంచుకోవాలి,పదవలు తెచు్చకోవాలి అని నేన పారీటా లోక్ ర్లేదు. అుంతట ముంచి 

వ్యక్తిలు గెలుసేతి వారి దావేర్ తర్వేతి తరుం వారి భవిష్యతతి బాగుండడుం కోసుం ఎుంతైన్ చేయడానిక్ సిదధాుం!
 

ప్రశని(SNRJ): మీ ఫా్యమిలీ ఏముంట్రు అససిలు ఒపు్పక్ుంట్న్నార్ ఇల్? మీ ఆరోగ్యుం గరిుంచి ఏమి అనడుం లేదా? 
మణమ్మ గారు: పవన్ కళ్్యణ్ గారి మీద ఉననా అభిమానుంతోన,ప్రేమతోన పారీటాక్ వచ్చన.ఇది ఇప్పటది కదు 20 
సుంవతసిర్లు నుంచి ఆయన మీద అభిమానుం ఉుంది మేము హైదర్బాద్ లో ఉుండేవాళళిుం అపు్పడ్ మా వారు రైలేవే 
ఉదో్యగి, పిలలోలు కలేజ్ క్ వెళ్లోవారు,  తాళ్లు వేసక్ని జూబ్లోహల్సి వెళ్లో ఆయన షూటుంగ్సి నుంచి వెళ్ళిటపు్పడైన్ 
వచే్చటపు్పడైన్ చూసాతిర్మోగా అని చూసి చూసి 20 పై చిలుక్ సుంవతసిర్లు అయి్యుంది చివరిక్ 20 సుంవతసిర్లు 
తర్వేత ఆయనతో పారీటా దావేర్ మా ఇుంచర్జి ర్జబాబు గారి దావేర్ వారు అవకశుం ఇపి్పుంచడుం వలలో మాట్లోడగల్గాన 

ఆయనక్ ఎప్పటక్ ఋణపడ్ ఉుంట్న.
 

ప్రశని(SNRJ): మీరు కలిసిన మొదట క్షణుం మీ అనభవుం ఏమిట? వారు ఏమన్నారు ? 
మణమ్మ గారు: 2018 నవుంబర్ 26-28 లలో   ఆయనతో మొదటసారి మాట్లోడడుం, కోనసీమ మీటుంగలు జరిగ టుం లో.. 

న్ నిరీక్షణ ఇల్ కలవడుం అని చెపే్పసరిక్  మీల్ుంట వారు న్కోసుం ర్వడుం న్క్ ఎుంతో ఇనిసిపిర్షన్ అమ్మ మిమ్మలినా చూసి ఎుంతో ముంది 
యువత, మహళలు ముుందుక్ ర్వడానిక్ దోహదపడతాయి అని అననా మాట నననా ఇుంత వరకూ ప్రయాణుం చేయడానిక్ శక్తిని ఇచ్చయి, 
ఇసతిుంట్యి చెబితే నమ్మవు నేన మా బుంధువులు కర్యక్రమాలక్ కూడా ఆసక్తి చూపలేన జనసేన కర్యక్రముం అన లేచి పరిగెతతిక్ుంటూ 
వెళ్తిన ఎల్ ఉన్నా అదుంతా ఆయన తేజససి మహమో ఏమో మరి జనసేన అుంటే తెలియని ఉతాసిహుం ఆ ప్రవాహుం అల్ వచే్చసతిుంట్ుంది. 

అుంతెుందుక్ అరుజిన అవార్డి  సాతివేక్ సాయి ర్జ్ రుంక్రెడ్డి బా్యడ్్ముంటన్ పేలోయర్ మా చుట్టాలే ముంచి క్ర్రోడు, ఆడ్నపు్పడు ప్రభుతవేుం నుండ్ గౌరవ 
ల్ుంఛనుంగా ఇసతిుంట్రుగా వాటలో ఇటీవలే పాత్రికేయులక్ కొుంతముందిక్ సహాయుం కూడా అుందిుంచడు.తన తన పేలోయిుంగ్ ముగిుంచుక్ని 

అమల్పురుం వచి్చనపు్పడు అుందరూ అభినుందిుంచడానిక్ సన్్మనిుంచడానిక్ వెళతిుంట్రు కనీ వెళ్లోలనిపిుంచదు అదేమిటో  జనసేన గరిుంచి చెపు్ప 
పరుగలు పెడతాన అల్ ఉుంట్ుంది న్తో...

 
ప్రశని(SNRJ): ఇల్ మాట్లోడడుం , ఈ ఉతాసిహానిక్ మీ హెల్తి సీక్రెట్సి ఏుంటుండీ చెప్పుండ్ మాల్ుంట యువత అుందరిక్ పనికొసతిుంది. న్క్ తెలిసి ఎదో  ఉుండే ఉుంట్ుంది (నవువేత్..) 
మణమ్మ గారు: క్రమశక్షణ , ఏదైన్ చేయాలనక్ుంటే జరిగవరక్ ప్రయతినాుంచడుం అుంతేనమా్మ దానితోపాట్ పవన్ కళ్్యణ్ గారి మీద ఉననా ప్రేమ! 
 
ప్రశని(SNRJ): కర్యసిదుధాలు అుంతేనుండ్ వారిక్ క్రమశక్షనే ఆభరణుం! ఇుంతకీ కొనినా చూశాన మీ ఫేస్క్ ప్రొఫైల్, ఇుంటరూవేస్ మీ వయససి 70 అని, 80 అని ఇల్ ఉుంట్న్నాయి అససిలు 
మీ వయససి ఎుంతుంట్ుంది (ఇది పూరితిగా మీ ఇషటాప్రకరుంగానే అడుగతన్నాన మీక్ నచి్చతే చెప్పుండ్ లేదుంటే లేదు సమీ!)
మణమ్మ గారు: న్క్ ఇపు్పడు 70 సుంవతసిర్లు ఆయన నవసమాజ నిర్్మణానిక్ 25 సుంవతసిర్లు పడుతుంది అని చెబుతుంట్రు ఇుంకో 25 అుంటే 95 వరక్ ఉుంట్నో లేదో 
తెలియదు కనీ న్ చివరి శావేస వరక్ జనసేనతోనే న్ ప్రయాణుం ఆ మారు్పన ఆకుంక్ుంచేవారిలో నేనే కదు న్ తరతర్లక్ ఆ స్ఫూరితిని నిుంపాలనేదే న్ తపన.

ముుందుగా జరీనావిత్ జనసేన ప్రధాన ధ్్యయుం ఏమిటుంటే ఎుంతో కలుంగా శ్రమిసతిననా మన జనసైనిక్లు, ముుందుగా జరీనావిత్ జనసేన ప్రధాన ధ్్యయుం ఏమిటుంటే ఎుంతో కలుంగా శ్రమిసతిననా మన జనసైనిక్లు, 
వీరమహళలు, న్యక్లు, టెక్నాకల్ టీుం, NRI టీమ్సి, జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేనడ్తో వీరమహళలు, న్యక్లు, టెక్నాకల్ టీుం, NRI టీమ్సి, జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేనడ్తో 
అనబుంధుం, సమాజుం పటలో వారి ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటేటాుందుక్ వారి కృషి , జనసేనక్ వారి తోడా్పట్ అనబుంధుం, సమాజుం పటలో వారి ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటేటాుందుక్ వారి కృషి , జనసేనక్ వారి తోడా్పట్ 
వారి మాటలోలో వివరిుంచే ఒక చకకుని వేదిక!!వారి మాటలోలో వివరిుంచే ఒక చకకుని వేదిక!!

కొనసాగంపు 3వ పేజీలో...

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


బుధవారం, 24 నవంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

ప్రశని(SNRJ):తర్లు అుంటే అడగలనక్ుంట్న్నాన మీక్ ఎుంత ముంది పిలలోలు వారు ఏమి చేసతిుంట్రు ?
మణమ్మ గారు: మా వారు చనిపోయాక బుంధువులు ఒతితిడ్ వలలో మా సవేసథాలుం అయిన అమల్పుర్నిక్ ర్వడుం జరిగిుంది న్క్ ఇదదురు 
పిలలోలు.. అబా్యి, అమా్మయి. అబా్యిక్ పెళ్లో అయి్య ఇదదురు పిలలోలు ఉన్నారు. అమా్మయి తన హెల్తి ఇషూ్యస్ వలలో తన మా్యర్జ్ 
చేసకోలేదు అది పూరితిగా తన ఇష్టానిక్ వదిలిపెటేటాసాన..తన ఆలోచనక్ గౌరవుం ఇస్తి...ఇుందాక నవువే అడ్గావు కదా న్ బలుం 
అని తిన కూడా ఏదైన్ అడుగ అుంతా చెప్పగలదు న్ గరిుంచి, నననా ప్రోతసిహుంచేది న్ పిలలోలు బుంగారుం... (ఆనుందుంగా..) న్ 
క్ట్ుంబుం నననా వెననాుంట్ నడ్పిసతిన్నారు.ప్రసతితుం న్ కొడుక్, కోడలు వారి పిలలోలు, నేన, అమా్మయి ఉుంట్న్నాము. 
న్ మనవర్ళలో అయితే చిననాది పవన్ కళ్్యణ్ అని పలకలేక జనసేన జనసేన అుంట్ుంది, పెదదుది గబ్ర్ సిుంగ్ గబ్ర్ 
సిుంగ్ అుంట్ుంది...ప్రచర్లోనైన్,మీటుంగలు సమయుంలో ఎపు్పడైన్ క్దిరినపు్పడు తీసక్వెళతిననాపు్పడు....
 
ప్రశని(SNRJ): బాగుందమా్మ.. ఫా్యమిలీ సపోర్టా ఉుంటే ఎుంతైన్ చేయగలుం మీ అమా్మయి గారు కూడా హెల్తి 
ఇషూ్యస్ ఉన్నా చిరునవువేతో ఎపుడ్ మిమ్మలినా సపోర్టా చేయడుం మీ పిలలోలు అుందరూ ఒకరి ఇష్టానినా 
ఒకరు గౌరవిస్తి మెలగడుం ముంచి స్ఫూరితిని కలిగిుంచే విషయాలు.. మరి అమా్మయిక్ హెల్తి న గరిుంచి 
ఏదైన్ సహాయుం ఉుంటే బాగుంట్ుంది అనక్ుంట్న్నార్?
మణమ్మ గారు: లేదు.. దేవుడు అనీనా ఇప్పటవరక్ ఏ లోట్ లేక్ుండా చూశాడు ఇక మీదట అల్గ 
చూసాతిడు ఆ విషయుం గరిుంచి ఆుందోళనలు పడన. అుంత ఎుందుక్ కక్న్డలో అధ్యక్షులు రైత సౌభాగ్య 
దీక్ష చేసతిుంటే ఆయనక్ సుంఘ్భావుం తెలిపే ముుందు రోజు బజారుక్ వెళ్లో వస్తి ఉననా సమయుంలో న్ 
మెడలోని బుంగార చైన్ దుుండగలు ఎవరో ల్కెకుళ్లోపోయారు కుంపె్లోుంట్ ఇవవేడుం జరిగిుంది కనీ పోయిుంది 
అని బాధపడుత కూరో్చలేదు తర్వేత రోజు రైతల కోసుం అతన దీక్ష చేసతిన్నారు న్ తరుపున సుంఘ్భావుం 
తెలపడుం న్ కరతివ్యుం అని భావిుంచి వెళ్లో దీక్ష అయే్యుంత వరక్ నేన ఏమి తీసకోక్ుండా దీక్షలో కూరు్చన్నాన. 
ఇపు్పడు తన గరిుంచి చెప్పడుం వలలో నేన ప్రయాణిుంచే ప్రయాణుం వ్యరధాుంగా మార్ అవకశుం లేకపోలేదు అుందుకే ఎపు్పడ్ తన గరిుంచి 
ఎకకుడా చెప్పన.
 
ప్రశని(SNRJ): మీ వ్యక్తితావేనిక్ న్ వుందనుం అమా్మ!! ఎుందుక్ ఆదర్శుం అయా్యరు అనేది ఇల్ుంట విషయాలోలోనే తెలుసతిుంట్ుంది..., 
ఇల్ుంట నిజాయితీతో కూడ్న ప్రయాణాలు మన జనసేనకే సాధ్యుం...మన జనసైన్యుంతోనే సాధ్యుం!!
మణమ్మ గారు: అవునమా్మ! అది అధిన్యక్డు నుంచి వసతిుంది అధిన్యక్డు ఎుంత నిజాయితీ నీతిపరుడుగా ఉుంట్డో అుంతే వారి 
సైన్యుం కూడా అుంతే నిజాయితీగా, నీతివుంతుంగా ఆలోచిుంచినపు్పడే వ్యవసథా బాగుంట్ుంది తదావేర్ ప్రజలక్ మేల్కులుపు కలుగతుంది. 
అుంతేుందుక్ నవువే లేవా? నీతో న్ మొదట సుంభాషణ నవువే ఆఫీస్ నుంచి కల్ చేయడుం కొనినా డీటెయిల్సి కోసుం తర్వేత రెుండు మూడు 
సారులో కలిసిన్ నవువే ఎపు్పడ్ వాటగరిుంచి చెప్పక్ుండా సాధారణుంగా నేన గరుతిపడతాన్ లేదా అని ఉుండడుం, ఇకకుడ నవువే వీరమహళలతో, 
జనసైనిక్లతో ఎనోనా కర్యక్రమాలు చేస్తి ఆపా్యయుంగా అుందరితో కలిసి వెళతిుంట్వు...అయిన్ కనీ బయటపడతావా...?
 
ప్రశని(SNRJ): అది మన పవన్ కళ్్యణ్ గారు నుంచి నేరు్చక్నే అతి ప్ముఖ్యమైన లక్షణుం కదుండీ! నిబదధాత, నిజాయితీతతవేుం..చేసే పని నిజాయితీగా ఉననాపు్పడు ఎప్పటకయిన్ 
ఎల్గైన్ చేరుతుంది మనుం ఆలోచిుంచే ప్రతీ ఆలోచన, నడ్చే ప్రతీ నడవడ్క మన అధిన్యక్డ్ ఆశయానిక్ ఆజ్యము పడేల్ ఉుండాలి కనీ మన దావేర్ అధిన్యక్నిక్ వారి 
ఆలోచనలక్ భుంగుం కలిగిుంచేల్ ఉుండకూడదు కదా!!
మణమ్మ గారు: అవున నిజమే! భావితర్ల భవిష్యతతిన మార్చగలిగ శక్తి ఆయనలో మాత్మే ఉుంది.అల్ుంట వారిని మనుం కపాడుకోవాలి అుంటే మనుం ఐకమత్యుంగా ఒకరి పనిని 
ఒకరుం గౌరవిుంచుక్ుంటూ ముుందుక్ సాగితే మన లక్ష్యనిక్ చేరువవుతాము.
 
ప్రశని(SNRJ): ఇుంత సదీర్ఘ ప్రయాణానినా కొనసాగిుంచే మీరు పారీటాక్ కనీ జనశ్రేణులక్ కనీ ఏమైన్ స్చనలు ఇవావేలనక్ుంట్న్నార్ ?
మణమ్మ గారు: చల్ ఖచి్చతమైన ప్రణాళ్కలతో పారీటాని పెుంచేదిశగా జనశ్రేణులు, పారీటా పెరిగకొదీదు జనసైనిక్ల పరుంపరన ఉతేతిజపరిచే దిశగా పారీటా నడుసేతి మనమే అధికరుంలోక్ 
ర్వడుం తథ్యుం!!
 
ప్రశని(SNRJ): మీరు ఇుంక ఏమైన్ ఈ వేదిక దావేర్ చెపా్పలనక్ుంట్న్నార్? 
మణమ్మ గారు : ర్బోయే ఎనినాకలోలో మన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఏమైతే చెపా్పరో అది జరిగి తీరుతుంది మా అమల్పురుం గడడి మీదైతే జనసేన జుండా రెపర్పల్డుతుంది జనసేన 
డుంఖా మోగిసాతిుం ఇది న్ గటటా నమ్మకుం!అల్గ నననా ఇుంతవరక్ నడ్పిస్తి ఉననా పవన్ కళ్్యణ్ గారిక్, మా ఇుంచర్జి అయినట్వుంట మా శెటటాబతతిల ర్జబాబుగారిక్, న్ కుంపెయిన్ 
సమయుంలో న్క్ చేదోడువాదోడుగా ఉననాట్వుంట అలేఖ్య, హనిషాక, వీరమహళలక్, జనసైనిక్లుందరికీ పేరు పేరున్ కృతజ్ఞతలు చెపా్పలనక్ుంట్న్నాన మరీ ముఖ్యుంగా ఇుంత బాగా 
ప్రశనాలు అడ్గి చకకుగా ఇుంటరూవేష్ చేసిన నీక్ ప్రతే్యక కృతజ్ఞతలు..
 
ప్రశని(SNRJ): చివరిగా శతాఘ్నా న్్యస్ - జరీనా విత్ జనసేన గరిుంచి మీ మాటలోలో ...
మణమ్మ గారు: నవువే ఇుంటరూవేష్ అుంటే ఏదో మామూలుగా చెపే్పసేతి అయిపోతుంది అనక్న్నాన నవువే అడ్గిన ప్రశనాలు చల్ బాగన్నాయి నిజుంగా నీక్ చల్ భవిష్యతతి ఉుంది 
రమ్య!! ఇుంత చకకుని ఆలోచనని ఆచరణలోక్ తీసక్వచి్చ దానిక్ ఒక పాలోట్ఫామ్ ని అుందిుంచిన నీక్, మీ శతాఘ్నా న్్యస్ - జరీనా విత్ జనసేన టీుంక్ Wish You Good Luck!! 
భవిష్యతతిలో మరిుంత ఉననాత శఖర్లన అవరోధిుంచలని ఆశస్తి దీర్్ఘయుష్్మన్ భవ!!
 
శతఘ్ని న్యూస్ రమయూజ్యూతి(SNRJ): ఒక జనసైనిక్ర్లిగా మన ఈ ప్రయాణుంలో ఎనోనా అనభవాలు, ఒడ్దుడుక్లు,జనసేవక్లుగా ఎనోనా  
భరిసతిననా వారిక్, వారి ప్రయాణుం కొనసాగిుంచడానిక్ మా ఈ చిరు ప్రయతనామే శతాఘ్నా న్్యస్ - జరీనా విత్ జనసేన!! దీనిక్ మీరుందరి ఆశీససిలు 
అుందిసాతిరని మనసార్ ఆకుంక్స్తి...

జర్నీవిత్... జనసేన...

 
మీ  

రమయూ జ్యూతి పిల్లా  
డైరెక్టర్ శతఘ్ని న్యూస్

మారుమూల గ్రామాలోలా ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి 
గళానిని వినిపించడానికి మీ మందుకు వచి్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ 
నంబర్ కు పంపించండి. మీరు పంపించే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు ఛానల్ లో ప్రచురించడం జరుగుతంది. 
మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

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

రాష్ట్ర డాక్టర్్స సెల్, జనసేన ఆధ్వరయూంలో మెగా వైదయూ శిబిరం

నిరాశ్రయులకు టీటీడీ ఎందుకు చేయూత ఇవ్వలేదు..?
మీడియా సమావేశంలో జనసేన నేతల ప్రశనిమీడియా సమావేశంలో జనసేన నేతల ప్రశని
శతఘ్నా న్్యస్: జవావేది తఫానోలో తిరుపతి పరిసర ప్ుంతాలలో సామాన్య ప్రజల గూడు శతఘ్నా న్్యస్: జవావేది తఫానోలో తిరుపతి పరిసర ప్ుంతాలలో సామాన్య ప్రజల గూడు 
మునిగిపోయి కూడు లేక రోడుడిన ప్రజలు పడ్తే తిరుమల తిరుపతి దేవసాథానుం వైసిపి మునిగిపోయి కూడు లేక రోడుడిన ప్రజలు పడ్తే తిరుమల తిరుపతి దేవసాథానుం వైసిపి 
ఆధీనుంలో ఉుండ్ జన్నినా ఆదుకోలేని దుసిథాతిలో ఉుందని విమరి్శుంచరు ఎుంఆర్ పలిలో ఆధీనుంలో ఉుండ్ జన్నినా ఆదుకోలేని దుసిథాతిలో ఉుందని విమరి్శుంచరు ఎుంఆర్ పలిలో 
వైక్ుంటపురుం ఆర్్చ పరిసర ప్ుంతాలోలో పర్యటుంచిన జనసేన నేత న్దుండలో మనోహర్ వైక్ుంటపురుం ఆర్్చ పరిసర ప్ుంతాలోలో పర్యటుంచిన జనసేన నేత న్దుండలో మనోహర్ 
మాట్లోడుత్… ప్రభుతవేుం నుండ్ ప్రజలక్ ఇప్పటవరక్ ఎల్ుంట సహాయుం అుందలేదు. మాట్లోడుత్… ప్రభుతవేుం నుండ్ ప్రజలక్ ఇప్పటవరక్ ఎల్ుంట సహాయుం అుందలేదు. 
తాన పర్యటుంచిన ప్ుంతాలోలో ప్రజలుందరూ ఇదే మాట చెబుతన్నారు. తక్షణుం వరద తాన పర్యటుంచిన ప్ుంతాలోలో ప్రజలుందరూ ఇదే మాట చెబుతన్నారు. తక్షణుం వరద 
ప్ుంతాలలో చిక్కుక్ననా ప్రజలక్ ప్రభుతవే సహాయుం అుందిుంచలి.ప్ుంతాలలో చిక్కుక్ననా ప్రజలక్ ప్రభుతవే సహాయుం అుందిుంచలి.
హైదర్బాద్ తరహాలో బాధితలక్ ఒకోకు ఇుంటక్ 10 వేల చొపు్పన పరిహారుం హైదర్బాద్ తరహాలో బాధితలక్ ఒకోకు ఇుంటక్ 10 వేల చొపు్పన పరిహారుం 
ప్రకటుంచలి. చటటాసభలన కూడా ర్జకీయ ఎతతిగడలక్ ఉపయోగిుంచుక్ననాది జగన్ ప్రకటుంచలి. చటటాసభలన కూడా ర్జకీయ ఎతతిగడలక్ ఉపయోగిుంచుక్ననాది జగన్ 
మాత్మే. రివర్సి టెుండరిుంగ్ తరహాలో రివర్సి చట్టాలన అమలు చేసతిననా ఘనత కూడా మాత్మే. రివర్సి టెుండరిుంగ్ తరహాలో రివర్సి చట్టాలన అమలు చేసతిననా ఘనత కూడా 
వైకపాదే. ఇప్పటకైన్ వర్కు ఫ్ుం హోమ్ విధాన్నిక్ ముఖ్యముంత్రి సవేసితి పలకలి. వైకపాదే. ఇప్పటకైన్ వర్కు ఫ్ుం హోమ్ విధాన్నిక్ ముఖ్యముంత్రి సవేసితి పలకలి. 
క్షేత్సాథాయిలో ముఖ్యముంత్రి పర్యటుంచి ప్రజలన ఆదుకోవాలి. హర్ ర్మ హర్ కృష్ణ క్షేత్సాథాయిలో ముఖ్యముంత్రి పర్యటుంచి ప్రజలన ఆదుకోవాలి. హర్ ర్మ హర్ కృష్ణ 
సుంసథా ప్రజలక్ కషటాుంలో సహాయుం అుందిసోతిుంది. ప్రపుంచ సాథాయి ధారి్మక సుంసథా టీటీడీ సుంసథా ప్రజలక్ కషటాుంలో సహాయుం అుందిసోతిుంది. ప్రపుంచ సాథాయి ధారి్మక సుంసథా టీటీడీ 
ఇప్పటవరక్ ఎుందుక్ వరదబాధితలక్ చేయూత ఇవవేలేదు.ఇప్పటవరక్ ఎుందుక్ వరదబాధితలక్ చేయూత ఇవవేలేదు.

సుంత ఖర్చులతో గోతులను పూడిచున బొలిశెటటీ
శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన ఇుంచర్జి శ్రీ బొలిశెటటా శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన ఇుంచర్జి శ్రీ బొలిశెటటా 
శ్రీనివాస్ ఆరిధాక సహాయుంతో తాడేపలిలోగూడుం శ్రీనివాస్ ఆరిధాక సహాయుంతో తాడేపలిలోగూడుం 
రెుండవ ఫ్లో ఓవర్ బ్రిడ్జి దగగార గోతలన రెుండవ ఫ్లో ఓవర్ బ్రిడ్జి దగగార గోతలన 
పూడ్చడుం జరిగిుంది. ఇకకుడ పైపులైన లీకేజి పూడ్చడుం జరిగిుంది. ఇకకుడ పైపులైన లీకేజి 
వరషాుం వలలో ఆరు నెలలుగా రోడుడి దబ్తిని వరషాుం వలలో ఆరు నెలలుగా రోడుడి దబ్తిని 
నిత్యుం ప్రమాదాలు జరుగతన్నాయి. నిత్యుం ప్రమాదాలు జరుగతన్నాయి. 
ఎుంతో ముంది గాయపడాడిరు. మునిసిపాలిటీ ఎుంతో ముంది గాయపడాడిరు. మునిసిపాలిటీ 
స్పుందిుంచకపోవడుంతో జనసేన ఇుంచర్జి శ్రీ బొలిశెటటా శ్రీనివాస్ తన సుంత ఖరు్చతో స్పుందిుంచకపోవడుంతో జనసేన ఇుంచర్జి శ్రీ బొలిశెటటా శ్రీనివాస్ తన సుంత ఖరు్చతో 
జసిబి ఏర్్పట్ చేసి గోతలన పూడా్చరు. ఈ కర్యక్రముంలో జిల్లో జనసేన న్యక్లు, జసిబి ఏర్్పట్ చేసి గోతలన పూడా్చరు. ఈ కర్యక్రముంలో జిల్లో జనసేన న్యక్లు, 
నియోజకవరగా జనసేన న్యక్లు పాల్గాన్నారు.నియోజకవరగా జనసేన న్యక్లు పాల్గాన్నారు.

శతఘ్నా న్్యస్:  తఫాన వరద ముుంపు ప్ుంతాలోలో జనసేన పారీటా ర్ష్ట్ర శతఘ్నా న్్యస్:  తఫాన వరద ముుంపు ప్ుంతాలోలో జనసేన పారీటా ర్ష్ట్ర 
అధిష్టానుం జనసేన్ని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు మేరక్ తిరుపతిలో అధిష్టానుం జనసేన్ని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు మేరక్ తిరుపతిలో 
ముంగళవారుం పలు ప్ుంతాలోలో పర్యటస్తి చివరిగా సాథానిక సబా్రెడ్డి ముంగళవారుం పలు ప్ుంతాలోలో పర్యటస్తి చివరిగా సాథానిక సబా్రెడ్డి 
నగర్, కొతతిపలిలో ప్ుంతాలలో జనసేన పారీటా అుండతో ర్ష్ట్ర డాకటార్సి సెల్ నగర్, కొతతిపలిలో ప్ుంతాలలో జనసేన పారీటా అుండతో ర్ష్ట్ర డాకటార్సి సెల్ 
ఆధవేర్యుంలో నిరవేహసతిననా మెగా వైద్య శబిర్నిక్ జనసేన పిఎసి చైర్మన్ ఆధవేర్యుంలో నిరవేహసతిననా మెగా వైద్య శబిర్నిక్ జనసేన పిఎసి చైర్మన్ 
శ్రీ న్దుండలో మనోహర్ మరియు ర్ష్ట్ర న్యక్లు డాకటార్ పసపులేట శ్రీ న్దుండలో మనోహర్ మరియు ర్ష్ట్ర న్యక్లు డాకటార్ పసపులేట 
హరి ప్రసాద్, డాకటార్ బొడేడిపలిలో రఘు, క్రణ్ ర్యల్ తో పాట్ జిల్లో హరి ప్రసాద్, డాకటార్ బొడేడిపలిలో రఘు, క్రణ్ ర్యల్ తో పాట్ జిల్లో 
న్యక్లు సాథానిక జనసైనిక్లు హాజరై ఆ ప్ుంతుంలోని ప్రజలక్ న్యక్లు సాథానిక జనసైనిక్లు హాజరై ఆ ప్ుంతుంలోని ప్రజలక్ 
భరోసా కలి్పస్తి ఈ శబిరుంలో ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయిుంచుకోవాలని భరోసా కలి్పస్తి ఈ శబిరుంలో ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయిుంచుకోవాలని 
కోర్రు. ఈ హెల్తి కర్యక్రముంలో సబా్రెడ్డి నగర్, కొతతిపలిలో, చుంద్రశేఖర్ కోర్రు. ఈ హెల్తి కర్యక్రముంలో సబా్రెడ్డి నగర్, కొతతిపలిలో, చుంద్రశేఖర్ 
రెడ్డి కలనీ, సభాష్ నగర్, అకకురుంపలిలో తదితర ప్ుంతాల నుండ్ జనుం రెడ్డి కలనీ, సభాష్ నగర్, అకకురుంపలిలో తదితర ప్ుంతాల నుండ్ జనుం 
విచే్చసి హెల్తి చెకప్ చేయిుంచుకొని ఉచితుంగా ముందులన పుందారు.విచే్చసి హెల్తి చెకప్ చేయిుంచుకొని ఉచితుంగా ముందులన పుందారు.

చేతకాదన్ ప్రభుత్ుం తెలిపితే, గ్రామ ప్రజలతో కలిస్ 
జనసేన పార్టీ రోడ్లో వేసా్తుం – బుండార్ శ్రీన్వాస్

శతఘ్నా న్్యస్: కొతతిపేట ముండలుం అవిడ్ గ్రాముంలో రోడలో పరిసిథాతి మరీ అధావేనుంగా శతఘ్నా న్్యస్: కొతతిపేట ముండలుం అవిడ్ గ్రాముంలో రోడలో పరిసిథాతి మరీ అధావేనుంగా 
మారిుంది. రోడులో మరీ చిద్రుంగా తయారయా్యయి. రోడులో పరిసిథాతిని పరిశీలిుంచిన కొతతిపేట మారిుంది. రోడులో మరీ చిద్రుంగా తయారయా్యయి. రోడులో పరిసిథాతిని పరిశీలిుంచిన కొతతిపేట 
జనసేన పారీటా నియోజక వరగా ఇన్్చరిజి శ్రీ బుండారు శ్రీనివాస్ మాట్లోడుత్ అవిడ గ్రాముం జనసేన పారీటా నియోజక వరగా ఇన్్చరిజి శ్రీ బుండారు శ్రీనివాస్ మాట్లోడుత్ అవిడ గ్రాముం 
లో ఎుం పి పి యు పి స్కుల్ దాదాపు 200 ముంది విదా్యరుథాలు చదువుక్ుంట్న్నారు. లో ఎుం పి పి యు పి స్కుల్ దాదాపు 200 ముంది విదా్యరుథాలు చదువుక్ుంట్న్నారు. 
స్కుల్ ఆనక్ని ఉననా రోడుడిపై విదా్యరుథాలు స్కులుక్ ర్వట్నిక్ చల్ ఇబ్ుందులు స్కుల్ ఆనక్ని ఉననా రోడుడిపై విదా్యరుథాలు స్కులుక్ ర్వట్నిక్ చల్ ఇబ్ుందులు 
ఎదుర్కుుంట్న్నారని అుంతేకక రోడుడి అనక్నే వేల్ది ఎకర్లు సాగ జరుగతుందని ఎదుర్కుుంట్న్నారని అుంతేకక రోడుడి అనక్నే వేల్ది ఎకర్లు సాగ జరుగతుందని 
తెలలోవారితే గ్రాముంలోని రైతలుందరూ ఈ రోడుడి మీదుగా పల్లక్ వెళ్లోలిసిన పరిసిథాతని తెలలోవారితే గ్రాముంలోని రైతలుందరూ ఈ రోడుడి మీదుగా పల్లక్ వెళ్లోలిసిన పరిసిథాతని 
తెలిపారు. ఎకకుడ చూసిన్ గోతలతో గ్రామ ప్రజలు చల్ ఇబ్ుంది పడుతన్నారని తెలిపారు. ఎకకుడ చూసిన్ గోతలతో గ్రామ ప్రజలు చల్ ఇబ్ుంది పడుతన్నారని 
సాథానిక శాసనసభు్యలుక్ 3 నెలల క్రితుం మెమొర్ుండుం కూడా ఇవవేడుం జరిగిుందని కనీ సాథానిక శాసనసభు్యలుక్ 3 నెలల క్రితుం మెమొర్ుండుం కూడా ఇవవేడుం జరిగిుందని కనీ 
దుననాపోత మీద వరషాుం పడడిట్టా ఈ ప్రభుతవేుం అసలు పటటాుంచుకోవడుం లేదని పది రోజులోలో దుననాపోత మీద వరషాుం పడడిట్టా ఈ ప్రభుతవేుం అసలు పటటాుంచుకోవడుం లేదని పది రోజులోలో 
రోడులో బాగ చేయాలని కనీసుం పా్యచ్ వర్కు అయిన్ పూరితి చేయాలని తెలిపారు. మాక్ రోడులో బాగ చేయాలని కనీసుం పా్యచ్ వర్కు అయిన్ పూరితి చేయాలని తెలిపారు. మాక్ 
చేతకదు అని ప్రభుతవేుం తెలిపితే, గ్రామ ప్రజలతో కలిసి జనసేన పారీటా రోడులో వేసాతిమని చేతకదు అని ప్రభుతవేుం తెలిపితే, గ్రామ ప్రజలతో కలిసి జనసేన పారీటా రోడులో వేసాతిమని 
తెలిపారు.తెలిపారు.

విజయవుంతుంగా 118వ రోజు జనసేన వనరక్షణవిజయవుంతుంగా 118వ రోజు జనసేన వనరక్షణ
శతఘ్నా న్్యస్: జగగాుంపేట నియోజకవరగాుం గోకవరుంముండలుం రుంపయర్ుంపాలెుంలో శతఘ్నా న్్యస్: జగగాుంపేట నియోజకవరగాుం గోకవరుంముండలుం రుంపయర్ుంపాలెుంలో 
117 మరియు 118వ రోజు జనసేన వనరక్షణ దావేర్ 2000 నిమ్మమొకకులు పుంపిణీ 117 మరియు 118వ రోజు జనసేన వనరక్షణ దావేర్ 2000 నిమ్మమొకకులు పుంపిణీ 
చేయడుం జరిగిుంది. ఇప్పట వరక్ 115700 నిమ్మమొకకులు పుంచడుం జరిగిుంది. ఎుంతో చేయడుం జరిగిుంది. ఇప్పట వరక్ 115700 నిమ్మమొకకులు పుంచడుం జరిగిుంది. ఎుంతో 
ప్రతిష్టాత్మకుంగా జగగాుంపేట నియోజకవరగా ఇుంచర్జి శ్రీ పాటుంశెటటా స్ర్య చుంద్రర్వు ప్రతిష్టాత్మకుంగా జగగాుంపేట నియోజకవరగా ఇుంచర్జి శ్రీ పాటుంశెటటా స్ర్య చుంద్రర్వు 
మొదలుపెటటానట్వుంట ఈ జనసేన వనరక్షణ కర్యక్రముం ఈ నెల 28 వ తారీఖుతో మొదలుపెటటానట్వుంట ఈ జనసేన వనరక్షణ కర్యక్రముం ఈ నెల 28 వ తారీఖుతో 
ముగియనుంది. జనసేన పారీటా పిఏసి చైర్మన్ శ్రీ న్దుండలో మనోహర్ చేత్ల్ మీదుగ ముగియనుంది. జనసేన పారీటా పిఏసి చైర్మన్ శ్రీ న్దుండలో మనోహర్ చేత్ల్ మీదుగ 
చివరి మొకకున పుంచడుంతో ఈ కర్యక్రముం ఈ సుంవతసిరుం ముగియనుందని, అప్పటక్ చివరి మొకకున పుంచడుంతో ఈ కర్యక్రముం ఈ సుంవతసిరుం ముగియనుందని, అప్పటక్ 
సమారు 124 రోజులతో సమారు 1,25000 మొకకులన పుంపిణీ చేయబోతననామని సమారు 124 రోజులతో సమారు 1,25000 మొకకులన పుంపిణీ చేయబోతననామని 
తెలియజేసారు. త్రు్పగోదావరి జిల్లో అద్యక్షులు కుందుల దుర్గాష్ మరియు న్దుండలో తెలియజేసారు. త్రు్పగోదావరి జిల్లో అద్యక్షులు కుందుల దుర్గాష్ మరియు న్దుండలో 
మనోహర్ పాల్గానే ఈ కర్యక్రముంలో జనసైనిక్లు అధిక సుంఖ్యలో పాల్గాని విజయవుంతుం మనోహర్ పాల్గానే ఈ కర్యక్రముంలో జనసైనిక్లు అధిక సుంఖ్యలో పాల్గాని విజయవుంతుం 
చేయాలని పిలుపునిచ్చరు.చేయాలని పిలుపునిచ్చరు.

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


వన్నిపూడి గ్రామానికి కరెంటు కష్్టలు ఫోనులో 
అధికాలను నిలదీసిన మాకినీడి శేషకుమారి..!!

శతఘ్నా న్్యస్: త్రు్పగోదావరి జిల్లో 
గొలలోప్రోలు ముండలపరిధి గ్రామమైన 
వనెనాపూడ్లో ప్రజలు కరెుంట్ కష్టాలతో 
సతమతుంమవుతన్నా అధికరు 
పటటానట్టాగా వ్యవహారిసతిన్నారని, 
ఈసమస్యన గ్రామ సేరువులో 
జనసేన కర్యకరతిలు ఏర్్పట్ 
చేసిన వనభోజన్లు కర్యక్రమానిక్ విచే్చసిన జనసేన పారీటా పిఠాపురుం 
నియోజకవరగా ఇుంచర్జి శ్రీమతి మాక్నీడ్ శేషక్మారి దృషిటాక్ సాథానిక 
జనసైనిక్లు తీసక్ని ర్గా హుట్హుటన గ్రామ పర్యటన చేసి కరెుంట్ 
గరిుంచి గ్రామసతిలు పడుతననా కష్టాలన సవేయుంగా అడ్గి తెలుసక్ని 
సుంబుంధిత అధికరులక్ పోన్ దావేర్ విదు్యత్ సమస్య సతవేర పరిష్కురుం 
కోరగా ఎలకీ్రీకల్ ఏ. ఇ ఈ సమస్య మాదికదు పుంచయతీ పరిదిలోనిదని 
పుంచయతీ అధికరులు విదు్యత్ లైటలోక్ప్రపోజల్ పెడ్తే వాటతో పాట్ 
సతిుంభాలు , ట్న్సి పార్మర్ ఏర్్పట్లో చేసాతిరని బదులు చెప్పగా గ్రామసతిలతో 
వీలైనుంత తొుందరలోనే ఈ సమస్యక్పరిష్కురుం చూపుతామని ప్రజలక్ 
హమీ ఇచ్చరు. ఆ హమీతో గ్రామ ప్రజలు ఈ కరెుంట్ కష్టాలు గత 
రెుండుననార్ ఏళలోగా బాదపడుతన్నామని ఇుంత వరక్ ఏ ప్రజాప్రతినిధి 
ఈ విషయుంపై మాట్లోడలేదని చేపి్పన వెుంటనే వచి్చ సమస్య మీద దృషిటా 
పెటటానుందుక్ ధన్యవాదాలు తెయజేయగా ప్రజలు ఎకకుడ కష్టాలు పడ్తే 
ఆ కష్టాలు కడతేర్చడానిక్ జనసేన ముుందు ఉుంట్ుందని ప్రజల శ్రేయసేసి 
జనసేన లక్షష్మని ఆమె మీడ్యాతో వా్యఖా్యనిుంచరు. ఈ కర్యక్రముంలో 
జనసేన పారీటా త్రు్పగోదావరి జిల్లో కర్యదరి్శలు మొగిలి అపా్పర్వు, చీకటలో 
శా్యమ్ క్మార్, అమరది వలీలో, పిఠాపురుం రూరల్ అధ్యక్షుర్లు తోలేట 
శరీష, ప్రధాన కర్యదరి్శ అడపా శవర్మకృష్ణ, కర్యదరి్శ యాుండ్రపు 
శ్రీనివాస్, వనెనాపూడ్ జనసైనిక్లు యర్ సతీష్, దొడ్డిపటలో గణేష్, పచి్చపాల 
శవ, గొలలోపలిలో కృష్్ణరుజిన, కుంద ర్మ సతీష్, సిదిదురెడలో కమర్జు, దొడ్డిపటలో 
అనిల్, కుంద శవ, బొలిలో శేష, శ్రీ దతతి, పుండు, విజయ్, క్ట్టా, చుంద్రశేఖర్, 
విష్్ణ, లోవబాబు, క్ట్టా, తాటపరితి జనసైనిక్లు, అడబాల వీర్రాజు, దాసుం 
కొుండ బాబు, మాదేపలిలో కృష్ణ, గొకర కొుండ బుజిజి, అడపా న్కర్జు, 
ఓుంసావేమి, మహాలక్ష్మి, సావేమీజీ, పుంతుం విష్్ణ, పిఠాపురుం రూరల్ 
కర్యవరగా సభు్యలు గుంజి గోవిుందర్జు, కొుండపలిలో శవ బుర్రా విజయ్, 
ర్మిశెటటా స్రిబాబు, ర్సుంశెటటా కన్్యకరర్వు, పిఠాపురుం టౌన్ జనసేన 
కర్యకరతి పుణ్యముంతల స్ర్యన్ర్యణమూరితి, వినకొుండ అమా్మజీ, 
వినకొుండ శరీష, నవీన్, సనీట శ్రీన, చెపు్పల న్ని, గలలో చుందర్రావు 
మరియు వనెనాపూడ్ గ్రామ జనసైనిక్లు వీర మహళలు తదితరులు 
పాల్గాన్నారు.

బుధవారం, 24 నవంబర్ 2021

శతఘ్నా న్్యస్: తణుక్ నియోజవరగాుం ఇరగవరుం 
ముండలుం కోడవలిలో, కె.క్ముదవలిలో గ్రామాలలో 
అకల వరషాుంతో పాడైపోయిన వరిచేలన 
నియోజకవరగా జనసేన పారీటా ఇుంచర్జి విడ్వాడ 
ర్మచుంద్రర్వు పరిశీలిుంచరు. తక్షణ సాయుంగా 
20 వేల రూపాయలు అుందిుంచలని, తడ్సిన 
ధాన్్యనినా ప్రభుతవేమే కొనగోలు చేయాలని 
ఆయన డ్మాుండ్ చేశారు. ఈ కర్యక్రముంలో 
కె. క్ముదవలిలో గ్రామ ఎుంపీటీసి పిుండ్ గోవిుంద్ 
ర్జు, ఇరగవరుం ముండల పారీటా అధ్యక్షులు ఆకెట 
కశీ, తణుక్ ముండల పారీటా అధ్యక్షులు చికకుల 
వేణు, అతితిలి ముండల అధ్యక్షులు దాసుం ప్రసాద్, 
తణుక్ పటటాణ పారీటా ప్రధాన కర్యదరి్శ పుంతుం 
న్న్జీ తదితరులు పాల్గాన్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

తక్షణ సాయానికి జనసేన డిమాండ్

నాదుండలో మనోహర్ రాక ఏరాపిటలోను పరిశీలిుంచిన 
జనసేనపార్టీ జిల్లో అధ్యక్షుడ్ బుండ్రెడిడి రామకృష్ణ

శతఘ్నా న్్యస్: 27న అవనిగడడిక్ జనసేన పారీటా ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ చైర్మన్ న్దుండలో శతఘ్నా న్్యస్: 27న అవనిగడడిక్ జనసేన పారీటా ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ చైర్మన్ న్దుండలో 
మనోహర్ ర్క ఏర్్పటలోన పరిశీలిుంచిన జనసేన పారీటా జిల్లో అధ్యక్షుడు బుండ్రెడ్డి ర్మకృష్ణ. మనోహర్ ర్క ఏర్్పటలోన పరిశీలిుంచిన జనసేన పారీటా జిల్లో అధ్యక్షుడు బుండ్రెడ్డి ర్మకృష్ణ. 
ఈనెల 27వ తేదీ శనివారుం న్డు జనసేన పారీటా ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ చైర్మన్ ఈనెల 27వ తేదీ శనివారుం న్డు జనసేన పారీటా ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ చైర్మన్ 
న్దుండలో మనోహర్ అవనిగడడి నియోజకవర్గానిక్ ర్నన్నారని జనసేన పారీటా జిల్లో అధ్యక్షులు న్దుండలో మనోహర్ అవనిగడడి నియోజకవర్గానిక్ ర్నన్నారని జనసేన పారీటా జిల్లో అధ్యక్షులు 
బుండ్రెడ్డి ర్మకృష్ణ తెలిపారు. ముంగళవారుం అవనిగడడిలోని ఆర్యవైశ్య కళ్్యణ ముండపుం బుండ్రెడ్డి ర్మకృష్ణ తెలిపారు. ముంగళవారుం అవనిగడడిలోని ఆర్యవైశ్య కళ్్యణ ముండపుం 
వదదు జరుగతననా ఏర్్పటలోన ఆయన పరిశీలిుంచరు. ఈ సుందర్ుంగా ఆయన మాట్లోడుత్ వదదు జరుగతననా ఏర్్పటలోన ఆయన పరిశీలిుంచరు. ఈ సుందర్ుంగా ఆయన మాట్లోడుత్ 
ఈ నెల 27 తేదీ ఉదయుం 11 గుంటలక్ అవనిగడడి ర్నన్నారని, జనసేన పారీటా కర్యకరతిల ఈ నెల 27 తేదీ ఉదయుం 11 గుంటలక్ అవనిగడడి ర్నన్నారని, జనసేన పారీటా కర్యకరతిల 
సమావేశుంలో ఆయన పాల్గాుంట్రని తెలిపారు. క్రియాశీల సభ్యతావేలు పుంపిణీతో పాట్ సమావేశుంలో ఆయన పాల్గాుంట్రని తెలిపారు. క్రియాశీల సభ్యతావేలు పుంపిణీతో పాట్ 
ఇన్సిరెన్సి పత్రాలన ఆయన చేతల మీదగా అుందజేసాతిరని ఆయన తెలిపారు. దేశుంలో ఏ ఇన్సిరెన్సి పత్రాలన ఆయన చేతల మీదగా అుందజేసాతిరని ఆయన తెలిపారు. దేశుంలో ఏ 
పారీటా కర్యకరతిలక్ లేనివిధుంగా జనసేన పారీటా క్రియాశీల కర్యకరతిలక్ ఐదు లక్షల రూపాయలు పారీటా కర్యకరతిలక్ లేనివిధుంగా జనసేన పారీటా క్రియాశీల కర్యకరతిలక్ ఐదు లక్షల రూపాయలు 
ఇన్సిరెన్సి న కలి్పసతిననా పారీటా జనసేన పారీటా అని కర్యకరతిలు సుంక్షేమానిక్ పారీటా అధినేత ఇన్సిరెన్సి న కలి్పసతిననా పారీటా జనసేన పారీటా అని కర్యకరతిలు సుంక్షేమానిక్ పారీటా అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ కృషి చేసతిన్నారని తెలిపారు. ఈ సమావేశుంలో జిల్లో పారీటా ఉపాధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ కృషి చేసతిన్నారని తెలిపారు. ఈ సమావేశుంలో జిల్లో పారీటా ఉపాధ్యక్షులు 
మతితి వెుంకటేశవేరర్వు జనసేన పారీటా ర్ష్ట్ర కర్యక్రమాల నిరవేహణ ర్ష్ట్ర కర్యదరి్శ ప్రసాద్, మతితి వెుంకటేశవేరర్వు జనసేన పారీటా ర్ష్ట్ర కర్యక్రమాల నిరవేహణ ర్ష్ట్ర కర్యదరి్శ ప్రసాద్, 
పారీటా సీనియర్ నేత ర్యపూడ్ వేణుగోపాలర్వు, జిల్లో కర్యదరు్శలు గాజుల శుంకర్రావు, పారీటా సీనియర్ నేత ర్యపూడ్ వేణుగోపాలర్వు, జిల్లో కర్యదరు్శలు గాజుల శుంకర్రావు, 
కొుండవీట సనీత, సుంయుకతి కర్యదరు్శలు ఉసా్మన్ షరీఫ్, పదా్యల వెుంకట ప్రసాద్, లీగల్ సెల్ కొుండవీట సనీత, సుంయుకతి కర్యదరు్శలు ఉసా్మన్ షరీఫ్, పదా్యల వెుంకట ప్రసాద్, లీగల్ సెల్ 
ప్రధాన కర్యదరి్శ బాస న్ుంచరయ్య న్యుడు, సిదిదునేని అశోక్ న్యుడు పారీటా తదితరులు ప్రధాన కర్యదరి్శ బాస న్ుంచరయ్య న్యుడు, సిదిదునేని అశోక్ న్యుడు పారీటా తదితరులు 
పాల్గాన్నారు.పాల్గాన్నారు.

అమరావతి రైతులకు అభినుందనలు – బుండార్ శ్రీన్వాస్అమరావతి రైతులకు అభినుందనలు – బుండార్ శ్రీన్వాస్
శతఘ్నా న్్యస్: త్రు్పగోదావరి జిల్లో, కొతతిపేట నియోజకవరగాుం శతఘ్నా న్్యస్: త్రు్పగోదావరి జిల్లో, కొతతిపేట నియోజకవరగాుం 
జనసేన పారీటా ఇుంచర్జి, ప్రముఖ సీనియర్ న్యక్లు శ్రీ బుండారు జనసేన పారీటా ఇుంచర్జి, ప్రముఖ సీనియర్ న్యక్లు శ్రీ బుండారు 
శ్రీనివాస్ మాట్లోడుత్, నిననా అసెుంబ్లోలో అమర్వతి ర్జధానిపై జరిగిన శ్రీనివాస్ మాట్లోడుత్, నిననా అసెుంబ్లోలో అమర్వతి ర్జధానిపై జరిగిన 
పరిణామాలు, అమర్వతి రైతలకే కక్ుండా, యావత్ తెలుగ ర్ష్్రీలోలో పరిణామాలు, అమర్వతి రైతలకే కక్ుండా, యావత్ తెలుగ ర్ష్్రీలోలో 
ఉననా ప్రజలక్, జనసైనిక్లక్, బిజపి శ్రేణులక్, ఎుంతో సుంతోష్నినా ఉననా ప్రజలక్, జనసైనిక్లక్, బిజపి శ్రేణులక్, ఎుంతో సుంతోష్నినా 
సుంతృపితినిచి్చుందని, ఈ గెలుపు అమర్వతి రైతలు- బిజపి- జనసేన-సుంతృపితినిచి్చుందని, ఈ గెలుపు అమర్వతి రైతలు- బిజపి- జనసేన-
ఆుంధ్ర ర్ష్ట్ర ప్రజలు, అనినా వర్గాలు, అనినా పారీటాల ఐకమత్య గెలుపుగా ఆుంధ్ర ర్ష్ట్ర ప్రజలు, అనినా వర్గాలు, అనినా పారీటాల ఐకమత్య గెలుపుగా 
భావిసతిన్నామని, ప్రభుతవేుం వెనక్కు తగగాడుం, అమర్వతి రైతలు భావిసతిన్నామని, ప్రభుతవేుం వెనక్కు తగగాడుం, అమర్వతి రైతలు 
700 రోజులు నిర్హార దీక్ష తా్యగుం, అమర్వతి రైతలు పడడి కషటాుం 700 రోజులు నిర్హార దీక్ష తా్యగుం, అమర్వతి రైతలు పడడి కషటాుం 
మరువలేనిదని ఈ సుందర్ుంగా తెలియజేశారు. ప్రజలుంతా ఐకమత్యుంగా మరువలేనిదని ఈ సుందర్ుంగా తెలియజేశారు. ప్రజలుంతా ఐకమత్యుంగా 
ఉుంటే ఏదైన్ సాధిుంచవచు్చ అని, నీతివుంతమైన న్యక్డు పాలన ఉుంటే ఏదైన్ సాధిుంచవచు్చ అని, నీతివుంతమైన న్యక్డు పాలన 
కవాలుంటే, ర్బోయే రోజులోలో జనసేన్ని పవన్ కళ్్యణ్ క్ ఈ ర్ష్ట్ర కవాలుంటే, ర్బోయే రోజులోలో జనసేన్ని పవన్ కళ్్యణ్ క్ ఈ ర్ష్ట్ర 
ముఖ్యముంత్రిగా ఒకకు అవకశుం ఇవావేలని, జనసేన్నే, ఈ ర్ష్్రీనిక్ ముఖ్యముంత్రిగా ఒకకు అవకశుం ఇవావేలని, జనసేన్నే, ఈ ర్ష్్రీనిక్ 
ఆశాజ్్యతి, ఈ ర్ష్్రీనిక్ వెలుగనిచే్చ ఆశాదీపుం అని, ఆుంధ్రర్ష్్రీనినా ఆశాజ్్యతి, ఈ ర్ష్్రీనిక్ వెలుగనిచే్చ ఆశాదీపుం అని, ఆుంధ్రర్ష్్రీనినా 

అపు్పల ఊబి నుంచి కపాడ్ గలిగది, ధరలన అదుపులో ఉుంచి పేదలు మధ్యతరగతి వారు అపు్పల ఊబి నుంచి కపాడ్ గలిగది, ధరలన అదుపులో ఉుంచి పేదలు మధ్యతరగతి వారు 
సుంతోషుంగా బ్రతకగలిగ పాలన కవాలుంటే, ఒక జనసేన్ని పవన్ కళ్్యణ్ మాత్మే ఇవవేగలరని, సుంతోషుంగా బ్రతకగలిగ పాలన కవాలుంటే, ఒక జనసేన్ని పవన్ కళ్్యణ్ మాత్మే ఇవవేగలరని, 
ఈ సుందర్ుంగా జనసేన్నిని కొతతిపేట నియోజక వరగాుం జనసేన ఇుంచరిజి బుండారు శ్రీనివాస్ ఈ సుందర్ుంగా జనసేన్నిని కొతతిపేట నియోజక వరగాుం జనసేన ఇుంచరిజి బుండారు శ్రీనివాస్ 
కొనియాడారు. అుంతేకక్ుండా అమర్వతి రైతలక్ అభినుందనలు తెలియజేశారు. అల్గ కొనియాడారు. అుంతేకక్ుండా అమర్వతి రైతలక్ అభినుందనలు తెలియజేశారు. అల్గ 
బిజపి శ్రేణులక్, అమర్వతి ర్జధాని కవాలననా ప్రతి ఒకకు పారీటాక్, న్యక్లక్ కర్యకరతిలక్ బిజపి శ్రేణులక్, అమర్వతి ర్జధాని కవాలననా ప్రతి ఒకకు పారీటాక్, న్యక్లక్ కర్యకరతిలక్ 
ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.

అనారోగయూంతో బాధపడుతనని మణి కుటుంబానికి న్లకి 
సరిపడ నితాయూవసర సరుకులు అందజేసిన జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: మర్రిపాడు ముండల 
జనసేన పారీటా ఆధవేర్యుంలో స్ళ్లోరుపేట 
జనసేన పారీటా వీరమహళ శ్రీ గీతాుంజలి 
దాతృతవేుంతో మర్రిపాడు ముండల 
పరిధిలోని పటమటన్యుపలిలో శ్టా 
కలనీలో గ్రాముంలో అన్రోగ్యుంతో 
బాధపడుతననా మణి క్ట్ుంబానిక్ 
నెలక్ సరిపడ నితా్యవసర సరుక్లు 

బియ్యుం బసాతి మరియు 14 రకలు నితా్యవసర సరుక్లు అుందజేయడుం జరిగిుంది. ఈ 
కర్యక్రముంలో మర్రిపాడు ముండల న్యక్లు చిన్నా జనసేన జిల్లో సుంయుకతి కర్యదరి్శ 
వనుం పవన్ ముండల ప్రచరకర్యదరి్శ ఉదయ్, మణికుంఠ, గుంట్ అుంజి, సాథానిక్లు 
పాల్గాని విజయవుంతుం చేశారు.

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


బుధవారం, 24 నవంబర్ 2021

మారుమూల గ్రామాలోలా ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను 
సైతం బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని 
వినిపించడానికి మీ మందుకు వచి్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ 
అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ నంబర్ కు 
పంపించండి. మీరు పంపించే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ 
మరియు ఛానల్ లో ప్రచురించడం జరుగుతంది. 
మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

శతఘ్నా న్్యస్: గిదదుల్రు నియోజకవరగాుం జనసేన పారీటా ఇుంఛారిజి శ్రీ బెలలోుంకొుండ సాయిబాబు ఆదేశాల మేరక్ కుంబుం 
చెరువు కటటా క్రిుంద వరి పుంటన పరిశీలిుంచిన జనసేన జిల్లో న్యక్లు. కుంభుం చెరువులో నీళళి లేక ఎనిమిది 
సుంతసిర్లుగా వరి పుంట వేయలేదు. ఈ సుంవతసిరుం పుంట వేసిన రైతలక్ పుంట పుండ్ చేతిక్ వచే్చ సమయుంలో 15 
రోజులు వరుసగా క్రిసిన వర్షాలక్ వరిపుంటక్ పూరితిగా నషటాుం జరిగినది. పెటటాన పెటటాబడ్, శ్రమ వృధా అవుతుందని 
రైతలు ఆవేదన వ్యకతిుంచేశారు. రైత యొకకు బాధలు తెలుసకొననా జనసేన న్యక్లు ప్రభుతవేుం వెుంటనే ప్రతి రైతక్ 
25000 ఇవావేలని డ్మాుండు చేశారు. ఈ కర్యక్రముంలో జనసేన జిల్లో కర్యదరి్శ లుంక నరసిుంహ ర్వు, సుంయుకతి 
కర్యదరు్శలు కలవే బాల రుంగయ్య, గజజిలకొుండ న్ర్యణ, కుంభుం ముండలుం జనసేన న్యక్లు తడ్సెటటా ప్రసాద్, 
మదుదు బ్రమ్మయ్య, బెసటావారపేట ముండలుం న్యక్లు దుమ్మని చెననాయ్య, లకకుుంనేని వెుంకటన్ర్యణ, దొర న్గుంద్ర 
రైతలు పాల్గాన్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

వరాషాలకు పాడైపోయిన వరి పొల్లను పరిశీలించిన బెలలాంకొండ సాయిబాబు

జనసేన వార్డి కమిటీ న్యామకుం త్రలో న్యామకపత్ుం 
శతఘ్నా న్్యస్: తాడేపలిలోగూడుం శతఘ్నా న్్యస్: తాడేపలిలోగూడుం 
నియోజకవరగా సమనవేయకరతి శ్రీ బొలిశెటటా నియోజకవరగా సమనవేయకరతి శ్రీ బొలిశెటటా 
శ్రీనివాస్ ఆదేశాల మేరక్ పటటాణ కమిటీ శ్రీనివాస్ ఆదేశాల మేరక్ పటటాణ కమిటీ 
అధ్యర్యుంలో అుంబేదకుర్ నగర్ పాతది అధ్యర్యుంలో అుంబేదకుర్ నగర్ పాతది 
28వ వారుడి, కొతతిది వారుడి 31 వారుడిలో 28వ వారుడి, కొతతిది వారుడి 31 వారుడిలో 
జనసేన వారుడి కమిటీ గరిుంచి చరి్చుంచి జనసేన వారుడి కమిటీ గరిుంచి చరి్చుంచి 
సభు్యలన తీర్్మనుం చేయడుం జరిగిుంది. సభు్యలన తీర్్మనుం చేయడుం జరిగిుంది. 
తవేరలో శ్రీ బొలిశెటటా శ్రీనివాస్ చేతల తవేరలో శ్రీ బొలిశెటటా శ్రీనివాస్ చేతల 
మీదుగా నియామకపత్ుం అుందచేయడుం మీదుగా నియామకపత్ుం అుందచేయడుం 
జరుగతుంది. ఈ కర్యక్రముంలో జరుగతుంది. ఈ కర్యక్రముంలో 

ముఖ్య అతిథిలుగా పాల్గాననా పటటాణ అధ్యక్షులు శ్రీ వరతినపలిలో, పటటాణ గౌరవ అధ్యక్షులు అడబాల ముఖ్య అతిథిలుగా పాల్గాననా పటటాణ అధ్యక్షులు శ్రీ వరతినపలిలో, పటటాణ గౌరవ అధ్యక్షులు అడబాల 
న్ర్యణమూరితి, జిల్లో ఉపాధ్యక్షుడు ర్ుంశెటటా సర్ష్, జిల్లో కర్యదరి్శ మదాదుల మణి క్మార్, న్ర్యణమూరితి, జిల్లో ఉపాధ్యక్షుడు ర్ుంశెటటా సర్ష్, జిల్లో కర్యదరి్శ మదాదుల మణి క్మార్, 
పటటాణ కోశాధికరి గుండుమోగల సర్ష్, పటటాణ కర్యనిర్వేహక కర్యదరి్శ గట్టా గోపికృష్ణ, పటటాణ పటటాణ కోశాధికరి గుండుమోగల సర్ష్, పటటాణ కర్యనిర్వేహక కర్యదరి్శ గట్టా గోపికృష్ణ, పటటాణ 
కర్యదరి్శ చపల రమేష్ మరియు 31 వ వార్డి జనసేన న్యక్లు కె.మలిలో, వానపాల సాయిర్ుం, కర్యదరి్శ చపల రమేష్ మరియు 31 వ వార్డి జనసేన న్యక్లు కె.మలిలో, వానపాల సాయిర్ుం, 
పటేటాుం కమల్ ర్జ్, సభితి ధర్్మజీ, యమ్ కృష్ణ ప్రసాద్, కొమి్మరెడ్డి ర్ుంబాబు, కె.నర్ష్, కె.భాసకుర్ పటేటాుం కమల్ ర్జ్, సభితి ధర్్మజీ, యమ్ కృష్ణ ప్రసాద్, కొమి్మరెడ్డి ర్ుంబాబు, కె.నర్ష్, కె.భాసకుర్ 
ర్వు, వై కృష్ణ మరియు జనసైనిక్లు పాల్గాన్నారు.ర్వు, వై కృష్ణ మరియు జనసైనిక్లు పాల్గాన్నారు.

అకాలవరాషాల కారణంగా నష్టపోయిన రైతలకు తక్షణమే అకాలవరాషాల కారణంగా నష్టపోయిన రైతలకు తక్షణమే 
నష్టపరిహారం చెలిలాంచాలినష్టపరిహారం చెలిలాంచాలి

బడుగు బలహీనవరాగాలకు అండగా జనసేనబడుగు బలహీనవరాగాలకు అండగా జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: మర్రిపాడు శతఘ్నా న్్యస్: మర్రిపాడు 
ముండలుం బడుగ బలహీనవర్గాలక్ ముండలుం బడుగ బలహీనవర్గాలక్ 
అుండగా జనసేన పారీటా ఎలలోవేళల్ అుండగా జనసేన పారీటా ఎలలోవేళల్ 
ముుందుుంట్ుందని తెలియ పరచడానిక్ ముుందుుంట్ుందని తెలియ పరచడానిక్ 
ఇది ఒక నిదర్శనుం. సావేతుంత్ుం ఇది ఒక నిదర్శనుం. సావేతుంత్ుం 
వచి్చ ఎనినా సుంవతసిర్లు అవుతన్నా వచి్చ ఎనినా సుంవతసిర్లు అవుతన్నా 
ఎనోనా ప్రభుతావేలు మారిన్ గాని ఎనోనా ప్రభుతావేలు మారిన్ గాని 
బడుగ బలహీన వర్గాల ప్రజలన బడుగ బలహీన వర్గాల ప్రజలన 
ఇుంక ర్తియుగుంలో మాదిరిగానే ఇుంక ర్తియుగుంలో మాదిరిగానే 
చూసతిన్నారు. దానిక్ నిలువెతతి చూసతిన్నారు. దానిక్ నిలువెతతి 

నిదర్శనుంమనుం పడమట న్యుడుపలిలో ST కలనీ చవి చూసతిన్నాుం. ఇప్పటక్ ఎనినా నిదర్శనుంమనుం పడమట న్యుడుపలిలో ST కలనీ చవి చూసతిన్నాుం. ఇప్పటక్ ఎనినా 
ప్రభుతావేలు మారిన్ వీధులోలో నడవడానిక్ సరైన రోడులో లేకపోవడుం ఎుంతో దురదృషటాకరుం ప్రభుతావేలు మారిన్ వీధులోలో నడవడానిక్ సరైన రోడులో లేకపోవడుం ఎుంతో దురదృషటాకరుం 
వెలిగి వెలగని వీధి లైటలోతో ఈ తఫాన్ కలుంలో ఏ పకకు నుంచి ఏ పురుగ వసతిుందో వెలిగి వెలగని వీధి లైటలోతో ఈ తఫాన్ కలుంలో ఏ పకకు నుంచి ఏ పురుగ వసతిుందో 
ఏ పాపుం వసతిుందో తెలియక ప్ణాలు అరచేతిలో పెట్టాకొని జీవిసతిన్నారు. ఇకనైన్ ఏ పాపుం వసతిుందో తెలియక ప్ణాలు అరచేతిలో పెట్టాకొని జీవిసతిన్నారు. ఇకనైన్ 
ఈ పాలక్లు మొుండ్ నిరలోక్షష్ వైఖరి మారు్చక్ని వెుంటనే సిమెుంట్ రోడులో వేయాలని ఈ పాలక్లు మొుండ్ నిరలోక్షష్ వైఖరి మారు్చక్ని వెుంటనే సిమెుంట్ రోడులో వేయాలని 
జనసేన పారీటా తరఫున డ్మాుండ్ చేయడుం జరుగతుంది. ఎకకుడ అవినీతి ఉుందో అకకుడ జనసేన పారీటా తరఫున డ్మాుండ్ చేయడుం జరుగతుంది. ఎకకుడ అవినీతి ఉుందో అకకుడ 
ప్రజలక్ అుండగా జనసేన పారీటా ఉుంట్ుంది.అదేవిధుంగా ఎకకుడైతే ప్రజలు పడుతన్నారో ప్రజలక్ అుండగా జనసేన పారీటా ఉుంట్ుంది.అదేవిధుంగా ఎకకుడైతే ప్రజలు పడుతన్నారో 
వాటని తెలుసక్ని వెుంటనే పరిషకురిుంచకపోతే మర్రిపాడు ముండలుం జనసేన పారీటా ఏ వాటని తెలుసక్ని వెుంటనే పరిషకురిుంచకపోతే మర్రిపాడు ముండలుం జనసేన పారీటా ఏ 
పోర్ట్నికైన్ సిదధాుంగా ఉుంట్ుందని హెచ్చరిసతిన్నాుం.పోర్ట్నికైన్ సిదధాుంగా ఉుంట్ుందని హెచ్చరిసతిన్నాుం.

రాష్ట్ర ప్రజలను గాలికి వదిలేసిన మఖయూమంత్రి : అనంతపురం జిల్లా రాష్ట్ర ప్రజలను గాలికి వదిలేసిన మఖయూమంత్రి : అనంతపురం జిల్లా 
జనసేన నాయకులుజనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్్యస్: ర్ష్ట్ర ముఖ్యముంత్రి శతఘ్నా న్్యస్: ర్ష్ట్ర ముఖ్యముంత్రి 
వై.ఎస్ జగనో్మహన్ రెడ్డి ప్రజలు వై.ఎస్ జగనో్మహన్ రెడ్డి ప్రజలు 
కష్టాలోలో ఉుంటే గాలికొదిలేశారని.. కష్టాలోలో ఉుంటే గాలికొదిలేశారని.. 
వరద బాధితలన ఆదుకోవడుంలో ఈ వరద బాధితలన ఆదుకోవడుంలో ఈ 
ప్రభుతవేుం ఘోరుంగా విఫలమైుందని ప్రభుతవేుం ఘోరుంగా విఫలమైుందని 

అనుంత జిల్లో జనసేన న్యక్లు ముండ్పడాడిరు. ముంగళవారుం సాథానిక సపతిగిరి సరికుల్ లోని అనుంత జిల్లో జనసేన న్యక్లు ముండ్పడాడిరు. ముంగళవారుం సాథానిక సపతిగిరి సరికుల్ లోని 
జనసేన పారీటా కర్్యలయుంలో జనసేన జిల్లో అధ్యక్షులు ట.సి.వరుణ్ ఆదేశాల మేరక్ విలేకరుల జనసేన పారీటా కర్్యలయుంలో జనసేన జిల్లో అధ్యక్షులు ట.సి.వరుణ్ ఆదేశాల మేరక్ విలేకరుల 
సమావేశుం నిరవేహుంచరు. ఈ సుందర్ుంగా జిల్లో కమిటీ సభు్యలు మాట్లోడుత్… గత వారుం సమావేశుం నిరవేహుంచరు. ఈ సుందర్ుంగా జిల్లో కమిటీ సభు్యలు మాట్లోడుత్… గత వారుం 
నుంచి క్రుసతిననా అకల వర్షాల బ్భతాసినిక్ అతల్క్తలమైన పుంటలోలో ముఖ్యుంగా వరి, నుంచి క్రుసతిననా అకల వర్షాల బ్భతాసినిక్ అతల్క్తలమైన పుంటలోలో ముఖ్యుంగా వరి, 
వేరుశనగ, మిరప, పతితి పుంటలు పూరితిగా నీట మునిగిపోయాయి అన్నారు. దీని వలలో నషటాపోయిన వేరుశనగ, మిరప, పతితి పుంటలు పూరితిగా నీట మునిగిపోయాయి అన్నారు. దీని వలలో నషటాపోయిన 
రైతలక్ ఎకర్క్ 35 వేల రూపాయల చొపు్పన వెుంటనే పుంట నషటా తక్షణ సహాయుం చేయాలని రైతలక్ ఎకర్క్ 35 వేల రూపాయల చొపు్పన వెుంటనే పుంట నషటా తక్షణ సహాయుం చేయాలని 
వైసిపి ప్రభుతావేనినా డ్మాుండ్ చేశారు. ఆుంధ్రప్రదేశ్ లో నెలకొననా పరిసిథాతలన గాలిక్ వదిలేసి వైసిపి ప్రభుతావేనినా డ్మాుండ్ చేశారు. ఆుంధ్రప్రదేశ్ లో నెలకొననా పరిసిథాతలన గాలిక్ వదిలేసి 
పకకు ర్ష్్రీల విుందు వినోదాలోలో పాల్గాుంట్ననా ర్ష్ట్ర ముఖ్యముంత్రి చర్య విడ్డిరుంగా ఉుందన్నారు. పకకు ర్ష్్రీల విుందు వినోదాలోలో పాల్గాుంట్ననా ర్ష్ట్ర ముఖ్యముంత్రి చర్య విడ్డిరుంగా ఉుందన్నారు. 
వెుంటనే ముఖ్యముంత్రి ర్ష్ట్ర ప్రజలన ఆదుకోవాలని.. లేకపోతే జనసేన పారీటా అధ్యక్షులు పవన్ వెుంటనే ముఖ్యముంత్రి ర్ష్ట్ర ప్రజలన ఆదుకోవాలని.. లేకపోతే జనసేన పారీటా అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ రైతల తరపున ప్రత్యక్ష పోర్ట్నిక్ సిదధాుం అవుతారని హెచ్చరిుంచరు. కర్యక్రముంలో కళ్్యణ్ రైతల తరపున ప్రత్యక్ష పోర్ట్నిక్ సిదధాుం అవుతారని హెచ్చరిుంచరు. కర్యక్రముంలో 
జిల్లో ఉపాధ్యక్షులు ఈశవేరయ్య, ప్రధాన కర్యదరి్శ కే.న్గుంద్ర, కర్యదరి్శ రపా ధనుంజయ్, జిల్లో ఉపాధ్యక్షులు ఈశవేరయ్య, ప్రధాన కర్యదరి్శ కే.న్గుంద్ర, కర్యదరి్శ రపా ధనుంజయ్, 
చొప్ప చుంద్రశేఖర్, ఇుండలో క్రణ్ క్మార్, సిదుదు తదితరులు పాల్గాన్నారు.చొప్ప చుంద్రశేఖర్, ఇుండలో క్రణ్ క్మార్, సిదుదు తదితరులు పాల్గాన్నారు.
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