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ప్రజలు ప్రభుత్వాన్ని తరిమికొట్టే 
రోజులు దగ్గరలోనే ఉన్నియి

• రాష్టంలో తీవ్రమైన నాయకత్వ సంక్షోభం
• రాష్ట్రాన్ని దివాళా తీయంచే దిశగా పాలన
• జగ్ంపేట న్యోజకవర్ కారయూకర్తల సమావేశంలో శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
 
విచ్చలవిడిగా అప్పులు చేస్తూ రాష్ట్రాన్ని దివాళా తీయించే విధింగా వైసీపీ ప్రభుత్వ పరిపాలన కొనసాగిసతూిందన్ జనసేన పార్టీ 
రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నాదిండ్ల మనోహర్ గారు సపుషటీిం చేశారు. అవా్వతాతలకు పెన్షన్స్ పెించుతాిం, జగననని 
కాలనీలు లింటి హామీలతో ఎన్నికల్్ల ప్రజల్ని మభ్యపెట్టీరనానిరు. ముఖ్యమింత్రిగా మించి పరిపాలన అిందిసాతూరన్ ప్రజలు 
గెల్పిసేతూ… ప్రతి పన్ ఇింటి నించి చేస్తూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సీఎింగా మారారన్ చెపాపురు. రాష్టింల్ తీవ్రమైన నాయకత్వ 
సింక్షోభిం ఏరపుడిిందనీ, వైసీపీ ప్రభుతా్వన్ని ప్రజలు తరిమికొట్టీ రోజు దగ్గరల్నే ఉిందనానిరు. శన్వారిం తూరుపుగోదావరి జిల్ల 
జగ్గింపేటల్ ఇటీవల మృతి చెిందిన పార్టీ క్రియాశీలక సభు్యడు శ్రీ కొిండపల్్ల వింకట్శ్వరు్ల కుటింబాన్ని పరామరి్శించి రూ.5 
లక్షల చెకుక్ అిందిించారు. అనింతరిం జగ్గింపేటల్ న్ర్వహించిన కార్యకరతూల సమావేశింల్ శ్రీ నాదిండ్ల మనోహర్ గారు 
మాట్్లడుతూ “అప్పులు చేసి ఏదో చేసేశాిం అన్ చెప్పుకున్ మళ్్ల ఓట్ల కోసిం ప్రజల ముిందుకు వళా్లలనకుింటనానిరు. 
కనీస అభివృదిధి కూడా చేయలేకపోతే ఎల? వైసీపీ నాయకులు నాడు – నేడు తీసకువచా్చిం పాఠశాలలు అదుభుతింగా 
అభివృదిధి చేసేసతూనానిిం అన్ చెబుతునానిరు. వాళ్్ల అదుభుతింగా చేసేతూ.. తదేకిం ఫిండేషన్ ఆధ్వర్యింల్ స్క్ళ్ళకు 
బించిలు, ఫరినిచర్, క్రీడా సామాగ్రి అిందిించాల్స్న అవసరిం ఏింటి? ప్రభుత్వింల్ ఉనని పెద్దలన పిల్చి ఇవనీని 
చూపిించిండి. వేల కోట్ల రూపాయల న్ధులు ఎట వళ్్లపోయాయన్ ప్రశనిించిండి. న్లదీయిండి.
 
• ప్రభుత్విం పటిటీించుకోలేదు... ప్రజలే సాయింగా న్ల్చారు
రహదారుల న్రా్మణిం లేదు. అభివృదిధి లేదు. కొతతూ పరిశ్రమలు లేవు. ఇలింటి పరిసిథితుల వల్ల యువతకు 
తీవ్ర నషటీిం కలుగుతోింది. ఈ ప్రభుత్వ పాలనల్ న్త్యిం జరిగేది ఒకక్ట్ ఎకక్డ చూసినా మహళలపై దాడులు, 
యువతకు ఉనని ఉపాధిన్ దూరిం చేయడిం. రాష్టింల్ రైతులన పటిటీించుకోరు. ఈ విషయాలన్నిింటి మీద క్రియాశీలక సభు్యలకు అవగాహన ఉిండాల్. 
ముఖ్యమింత్రి పన్ తీరు ఆశ్చర్యిం కల్గిసతూింది. సింత జిల్లకు అింత అపార నషటీిం వాటిల్్లతే రూ.2 కోట్ల ఇవ్వడిం చూసేతూ ఆయన పాలన ఎల ఉిందో అరధిిం 
అవుతోింది. చితూతూరు, కడప జిల్లల్్ల వరా్షలు, వరదలకు ఆపార నషటీిం వాటిల్్లింది. పాలకులుగానీ, అధికార యింత్ింగింగాన్ ఏ మాత్ిం సపుిందిచటిం లేదు. 
చివరికి సాథిన్కింగా చుటటీపకక్ల పల్్లల్్లన్ పెద్ద మనషులు, ప్రజలు, ఎనీజీవోలు, జనసైన్కులు సపుిందిించి వారిన్ ఆదుకుింటనానిరు. ప్రజలు కష్టటీల్్ల ఉింట్ 
వాలింటీర్లతో ఇబ్ిందిపెట్టీ ప్రయతనిిం చేసతూనానిరు. ఎన్నికల తరా్వత ఇింత ప్రజామోదింతో ఏరపుడిన ప్రభుతా్వన్కి రిండు సింవతస్రాల సమయిం ఇదా్దిం... 
ఎలింటి విమర్శలు చేయరాదన్ శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారు న్ర్ణయిం తీసకునానిరు. తీరా చూసేతూ మూడు నెలలకే ఇసక సింక్షోభిం తీసకువచి్చ లక్షలది మింది 
భవన న్రా్మణ కారి్మకులన రోడుడుకీడా్చరు.ఇపపుటి వరకు అయదుసారు్ల ఇసక పాలసీలు తీసకువచా్చరు. ఇపపుటికీ సామాన్యడికి ఇసక అిందుబాటల్ లేదు. 
గతింల్ రూ. 1500లకు దొరికిన ట్రకుక్ ఇసక ఇప్పుడు రూ. 5వేలు, రూ. 10 వేలు మిించిపోతోింది. అన్ని అింశాల మీద జనసైన్కులు మాట్్లడాల్. మీరు 
గ్రామాల్్ల తిరిగి మాట్్లడాల్. పార్టీ విధానాలు వివరిించాల్. క్రియాశీలక సభు్యలు పార్టీ కోసిం పన్ చేసేిందుకు సమయిం కేట్యించాల్. వారాన్కి రిండు 
గింటల సమయిం కేట్యసేతూ ఎింతో మిందిన్ ప్రభావితిం చేయగలుగుతారు. శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారు ముఖ్యమింత్రి అయతే జరిగే మించిన్ క్షేత్ సాథియల్ 
వివరిించిండి. ఏ కార్యక్రమిం చేసినా పార్టీ పిలుప్ మేరకు కలసికటటీగా పన్ చేయిండి.
 
• ప్రజా విశా్వసాన్ని పిందుతునానిిం
జగ్గింపేటల్ పార్టీ బలిం పెరిగిింది. సాథిన్క సింసథిల ఎన్నికల్్ల శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారి పిలుప్ మేరకు ఎింతో మింది యువకులు, మహళలు ముిందుకు వచి్చ 
పోటీ చేశారు. ఎన్ని ఒతితూళ్్ళ వచి్చనా ఎకక్డా తగ్గకుిండా న్లబడాడురు. పార్టీకి ప్రజల్్ల ఆదరణ, నమ్మకిం పెరిగాయ. జనసేన మనకోసిం న్లబడుతుిందనే 
విషయాన్ని ప్రజలు గురితూించారు. క్షేత్ సాథియల్ పర్యటిించినప్పుడే రాజకీయింగా ఎదగగలుగుతాిం. నాలుగు ఫ్్లకీస్లు కటిటీ, సోషల్ మీడియాన్ వాడుకున్ పెద్ద 
నాయకులైపోయాిం అనకుింట్ పరపాట. మొదట ప్రజల్్లకి వళ్లిండి. సమస్యలు తెసకోిండి. సమాజింల్ తల్తుతూకు తిరిగే విధింగా జనసైన్కులకు ఎలింటి 
కషటీిం వచి్చనా పార్టీ న్లబడుతుింది అనని భరోసా ఇసతూనానిిం” అనానిరు. జగ్గింపేట ఇింఛార్జీ శ్రీ పాటింశెటిటీ స్ర్యచింద్ర ఆధ్యర్యింల్ జరిగిన ఈ కార్యక్రమింల్ 
పార్టీ జిల్ల అధ్యక్షులు శ్రీ కిందుల దుర్్గష్, పార్టీ రాష్ట, జిల్ల నాయకులు పాల్్గనానిరు.
 
• కాకినాడల్ రహదారులకు మరమ్మతులు
కాకినాడ రూరల్ న్యోజకవర్గింల్ జనసేన పార్టీ కార్తూక వన 
సమారాధన కార్యక్రమిం ప్రారింభిించే ముిందు కాకినాడ ఏడీబీ 
రోడుడు, అచ్చింపేట జింక్షన్ వద్ద దబ్ తినని రోడుడుకి శ్రమదానిం దా్వరా 
మరమ్మతులు చేపట్టీరు. పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదిండ్ల మనోహర్ 
గారు, జిల్ల అధ్యక్షులు శ్రీ కిందుల దుర్్గష్, పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ పింతిం 
నానాజీ, శ్రీ ముతాతూ శశధర్, శ్రీ పితాన్ బాలకృష్ణలతోపాట న్యోజక 
వరా్గల ఇించారుజీలు, నాయకులు పాల్్గనానిరు. ఆనింతరిం వన 
సమారాధనల్ మొకక్లు నాట్రు. జనసేన - తదేకిం ఫిండేషన్ 
సింయుకతూింగా మహళలకు కుటటీ మిషన్ల, దివా్యింగులకి ట్రై సైకిల్స్ 
శ్రీ మనోహర్ గారు చేతుల మీదుగా అిందిించాయ. ఈ కార్యక్రమింల్ 
తదేకిం ఫిండేషన్ ప్రతిన్ధులు శ్రీమతి మాధవి, శ్రీమతి సధ, పార్టీ 
నాయకులు పాల్్గనానిరు.

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

ప్రజలు ప్రభుత్్వన్ని తరిమికొట్టే రోజులు దగ్రలోనే ఉనానియ

రైతులకు తక్షణ సహయం అందించాలి ఉంగుటూరు జనసేన డిమాండ్
శతఘ్ని న్్యస్: ఉింగుటూరు న్యోజకవర్గిం గణపవరిం మిండలిం వాకపల్్ల గ్రామింల్ తుఫాన తీవ్రతకు దబ్తినని పింటలన శన్వారిం పరిశీల్ించి, రైతుల పట్ల శతఘ్ని న్్యస్: ఉింగుటూరు న్యోజకవర్గిం గణపవరిం మిండలిం వాకపల్్ల గ్రామింల్ తుఫాన తీవ్రతకు దబ్తినని పింటలన శన్వారిం పరిశీల్ించి, రైతుల పట్ల 
ప్రభుత్విం చూప్తునని మొిండి వైఖరికి న్రసన తెల్యజేస్తూ రైతులకు తక్షణ సహయిం అిందిించాలన్ జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ దా్వరా ప్రభుత్విం దృష్టీకి ప్రభుత్విం చూప్తునని మొిండి వైఖరికి న్రసన తెల్యజేస్తూ రైతులకు తక్షణ సహయిం అిందిించాలన్ జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ దా్వరా ప్రభుత్విం దృష్టీకి 
రైతు గోడున్ తీసకు వళ్లిందుకు కృష్ చేసాతూమన్ రైతులకు భరోసా ఇవ్వడిం జరిగిింది. ఈ కార్యక్రమింల్ ఉింగుటూరు న్యోజకవర్గ జనసేన నాయకులు వింగా రఘు, రైతు గోడున్ తీసకు వళ్లిందుకు కృష్ చేసాతూమన్ రైతులకు భరోసా ఇవ్వడిం జరిగిింది. ఈ కార్యక్రమింల్ ఉింగుటూరు న్యోజకవర్గ జనసేన నాయకులు వింగా రఘు, 
కట్రేడిడు చింద్రశేఖర్, జిల్ల ప్రధాన కార్యదరు్శలు, సింయుకతూ కార్యదరి్శ, న్యోజకవర్గ జనసేన నాయకులు, జనసేన కార్యకరతూలు మరియు వాకపల్్ల జనసైన్కులు పాల్్గనడిం కట్రేడిడు చింద్రశేఖర్, జిల్ల ప్రధాన కార్యదరు్శలు, సింయుకతూ కార్యదరి్శ, న్యోజకవర్గ జనసేన నాయకులు, జనసేన కార్యకరతూలు మరియు వాకపల్్ల జనసైన్కులు పాల్్గనడిం 
జరిగిింది.జరిగిింది.

శ్రీ శివశంకర్ మాసటేర్ ఆత్మకు శ్రీ శివశంకర్ మాసటేర్ ఆత్మకు 
శంతి చేకూరాలిశంతి చేకూరాలి

శతఘ్ని న్్యస్: ప్రముఖ సినీ నృత్య దర్శకులు శ్రీ శతఘ్ని న్్యస్: ప్రముఖ సినీ నృత్య దర్శకులు శ్రీ 
శవశింకర్ మాసటీర్ కనని మూయడిం బాధాకరిం. శవశింకర్ మాసటీర్ కనని మూయడిం బాధాకరిం. 
కోవిడ్ మూలింగా ఆసపత్రిల్ చికితస్ పిందుతునానిరు.. కోవిడ్ మూలింగా ఆసపత్రిల్ చికితస్ పిందుతునానిరు.. 
కోలుకుింట్రు అన్ భావిించాన. శ్రీ శవశింకర్ మాసటీర్ కోలుకుింట్రు అన్ భావిించాన. శ్రీ శవశింకర్ మాసటీర్ 
కుటింబాన్కి ప్రగాఢ సానభూతి తెల్యచేసతూనానిన. కుటింబాన్కి ప్రగాఢ సానభూతి తెల్యచేసతూనానిన. 
శాస్త్రీయ నృత్యింల్ పటటీ ఉనని ఆయన సినీ శాస్త్రీయ నృత్యింల్ పటటీ ఉనని ఆయన సినీ 
నృత్యింల్ ఆ పరిజాఞానాన్ని మేళవిించారు. ప్రేక్షకులన నృత్యింల్ ఆ పరిజాఞానాన్ని మేళవిించారు. ప్రేక్షకులన 
మెపిపుించారు. రామ్ చరణ్ సిన్మా మగధీరల్ మెపిపుించారు. రామ్ చరణ్ సిన్మా మగధీరల్ 
శ్రీ శవశింకర్ మాసటీర్ నృత్యర్తులు అిందిించిన శ్రీ శవశింకర్ మాసటీర్ నృత్యర్తులు అిందిించిన 
పాట ప్రేక్షకులకు సింతోష్టన్ని ఇవ్వడమే కాకుిండా పాట ప్రేక్షకులకు సింతోష్టన్ని ఇవ్వడమే కాకుిండా 
జాతీయసాథియ ప్రసాక్రాన్ని పిందిింది. విందల జాతీయసాథియ ప్రసాక్రాన్ని పిందిింది. విందల 
చిత్ల్్లన్ పాటలకు తన కళ దా్వరా నృత్యర్తులు చిత్ల్్లన్ పాటలకు తన కళ దా్వరా నృత్యర్తులు 
అిందిించిన శ్రీ శవశింకర్ మాసటీర్ ఆత్మకు శాింతి అిందిించిన శ్రీ శవశింకర్ మాసటీర్ ఆత్మకు శాింతి 
చేకూరాలన్ భగవింతుణ్్ణ ప్రారిథిసతూనానిన అన్ జనసేనాన్  చేకూరాలన్ భగవింతుణ్్ణ ప్రారిథిసతూనానిన అన్ జనసేనాన్  
పవన్ కళా్యణ్ ఒక ప్రకటనల్ తెల్పారు.పవన్ కళా్యణ్ ఒక ప్రకటనల్ తెల్పారు.

ప్రమాదంలో మృతి చందిన జనసైన్కుడు ఇంటికి ప్రమాదంలో మృతి చందిన జనసైన్కుడు ఇంటికి 
వెళ్్లన నాదండ్ల – 5 లక్షల చకుకు అందజేతవెళ్్లన నాదండ్ల – 5 లక్షల చకుకు అందజేత

శతఘ్ని న్్యస్: జగ్గింపేట న్యోజకవర్గింల్న్ శతఘ్ని న్్యస్: జగ్గింపేట న్యోజకవర్గింల్న్ 
జె.కొతూతూరుకి చెిందిన జనసేన క్రియాశీలక సభు్యడు జె.కొతూతూరుకి చెిందిన జనసేన క్రియాశీలక సభు్యడు 
శ్రీ కొిండపల్్ల వింకట్శ్వరు్ల ఇటీవల ప్రమాదింల్ శ్రీ కొిండపల్్ల వింకట్శ్వరు్ల ఇటీవల ప్రమాదింల్ 
మృతి చెిందారు. ఆయన కుటింబాన్ని పార్టీ రాజకీయ మృతి చెిందారు. ఆయన కుటింబాన్ని పార్టీ రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నాదిండ్ల మనోహర్ గారు వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నాదిండ్ల మనోహర్ గారు 
పరామరి్శించి రూ.5 లక్షల భీమా చెకుక్ అిందిించారు.పరామరి్శించి రూ.5 లక్షల భీమా చెకుక్ అిందిించారు.

పూలే వర్ంతి సందర్ంగా రాజోలు న్యోజకవర్ జనసేన ఘన న్వాళ్పూలే వర్ంతి సందర్ంగా రాజోలు న్యోజకవర్ జనసేన ఘన న్వాళ్
శతఘ్ని న్్యస్: విద్య యొకక్ విశీ్వకరణన సమరిథిించిన మొదటి సింసక్రతూ  సామాజిక తత్వవేతతూ, శతఘ్ని న్్యస్: విద్య యొకక్ విశీ్వకరణన సమరిథిించిన మొదటి సింసక్రతూ  సామాజిక తత్వవేతతూ, 
ఉద్యమకారుడు, సింఘసేవకుడెై�న  మహాత్మ జ్్యతీరావ్  పూలే గారివరధిింతి సిందరభుింగా రాజ్లు ఉద్యమకారుడు, సింఘసేవకుడెై�న  మహాత్మ జ్్యతీరావ్  పూలే గారివరధిింతి సిందరభుింగా రాజ్లు 
న్యోజకవర్గ జనసేన ఘన న్వాల్ అరిపుించిింది. ఈ కార్యక్రమింల్ మల్కిప్రిం ఎింపీపీ మేడిచర్ల న్యోజకవర్గ జనసేన ఘన న్వాల్ అరిపుించిింది. ఈ కార్యక్రమింల్ మల్కిప్రిం ఎింపీపీ మేడిచర్ల 
వాణ్ రాము, జనసేన పార్టీ రాష్ట కార్యదరి్శ తాడి మోహన్, మల్కిప్రిం ఎింపిటిసి జకక్ింపూడి శ్రీదేవి, వాణ్ రాము, జనసేన పార్టీ రాష్ట కార్యదరి్శ తాడి మోహన్, మల్కిప్రిం ఎింపిటిసి జకక్ింపూడి శ్రీదేవి, 
గుబ్ల రవి కిరణ్, గుిందుబొగుల పెద్ద కాప్, పిన్శెటిటీ బుజిజీ, మాజీ ఎింపీపీ గుిండుబోగుల భవానీ, గుబ్ల రవి కిరణ్, గుిందుబొగుల పెద్ద కాప్, పిన్శెటిటీ బుజిజీ, మాజీ ఎింపీపీ గుిండుబోగుల భవానీ, 
రావి అింజన దేవి, నాయుడు మరియు జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.రావి అింజన దేవి, నాయుడు మరియు జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

 
• క్రియాశీలక సభు్యడు కుటింబాన్కి రూ.5 లక్షలు
తూరుపుగోదావరి జిల్ల పర్యటనల్ భాగింగా.. ఇటీవల జరిగిన ఓ 
ప్రమాదింల్ కాకినాడ రూరల్ న్యోజకవర్గిం, పిండూరు గ్రామాన్కి 
చెిందిన జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభు్యడు శ్రీ ముమి్మడి రమేష్ మృతి 
చెిందారు. ఆయన కుటింబాన్ని పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదిండ్ల మనోహర్ 
గారు పరామరి్శించారు. పిండూరు గ్రామింల్న్ శ్రీ రమేష్ స్వగృహాన్కి వళ్్ల 
అతన్ భార్య శ్రీమతి దురా్గ దేవి, తల్్ల శ్రీమతి రాజమణ్లకు ధైర్యిం చెపాపురు. 
శ్రీ రమేష్ కి ఇద్దరు చినానిరులు ఉనానిరన్ తెలుసకున్ చల్ించిపోయారు. 
పార్టీ క్రియాశీలక సభు్యలకు వరితూించే ప్రమాద బీమా పథకిం కిింద రూ. 5 
లక్షల చెకుక్న శ్రీమతి దురా్గ దేవికి అిందచేశారు. శ్రీ రమేష్ చిత్పట్న్కి 
న్వాళ్లు అరిపుించి, కుటింబాన్కి ఎలింటి ఇబ్ింది వచి్చనా పార్టీ తరఫున 
అిండగా ఉింట్మన్ ఆదుకుింట్మన్ భరోసా ఇచా్చరు.

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

శతఘ్ని న్్యస్: అరకుల్య గిరిజన ప్రాింతిం ల్ గిరిజనలు అనేక రకాల వృతుతూలు చేసి 
జీవిసతూింటరూ. గిరిజనలు ధీింసా కళనే నము్మకున్ బ్రతకుతునానిరు మరి కొింత మింది 
మయూరి డాన్స్ కళన నము్మకున్ జీవనిం సాగిసతూింట్రు . కొిండల్్ల పిండి పసతూలుిండైనా 
సర్ ఎకక్డొనిండి వచా్చ పరా్యటకులకు వారి వారి నృతా్యలతొ పరా్యటకులన మైమరిపిించే 
ధీింసా మయూరి డాన్స్*తొ అలరిసటీింటరు .
వారి కష్టటీలకు తగిన ప్రతి పలిం అిందటిం లేదు కరొనా కషటీ కలిం ల్ కుడా పరా్యటకులన 
ధీింసా లతో మయూరి డాన్స్ తొ అలరిసతూనానిరు. గిరిజన కళా కారులన ప్రభుత్విం 
అధుకోవాల్, అిందరికి ఆనిందాన్ని ఇసతూనానిరు వారి ఆనిందాన్ని కోల్పుతునానిరు .గిరిజన 
మూ్యజియిం ల్ మయూరి డాన్స్ ధీింసా కళాకారులతో సమావేశమైన జనసేన పార్టీ అరకు 
పార్ల మెింట్ అధికార ప్రతిన్ధి మాదాల శ్రీరాములు, అరకు వాల్ మిండల నాయకులు 
అల్లింగి రామకృష్ణ ధీింసా మయూరి డాన్స్ బృిందాలతొ కాసేప్ మాట్్లడి వివరాలు అడిగి 

తెలుసకునానిరు .వారి కష్టటీలు చెప్తూ ప్రభుత్విం ఆదుకోవాలన్ తమ బాధన చెప్పుకునానిరు .ఎింతో మింది పరా్యటకులన ఆకటటీ కొనే ధీింసా మయూరి డాన్స్ కళా 
కారులన్ ప్రభుత్విం వింటనే ఆదుకోవాలన్ జనసేన పార్టీ తరుప్న అరకు పార్ల మెింట్ అధికార ప్రతిన్ధి మాదాల శ్రీరాములు కోరారు.

గిరిజన మయూరి డాన్్స కళా కారులన్ మరియు గిరిజన ధంసా కలకరులిని ప్రభుత్వమే అధుకోవాలి_ అరకు 
పార్ల మంట్ అధికార ప్రతిన్ధి మాదాలా శ్రీరాములు

జనసేన ఆద్వరయూంలో ఉచిత మడికల్ కాయూంప్జనసేన ఆద్వరయూంలో ఉచిత మడికల్ కాయూంప్
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారి ఆశయ 
సాధనకై రాష్ట ప్రధాన కార్యదరి్శ, జనసేన పెిందు్దరితూ సమన్వయకరతూ శ్రీ 
శవ శింకర్రావు తమి్మరడిడు స్చన మేరకు పెిందురితూ న్యోజకవర్గిం, 94 
వార్డు, ప్రుషోతతూప్రిం గ్రామింల్ జనసేన పార్టీ నాయకులు శ్రీ ఉరిటి 
గోవిింద్ ఆధ్వర్యింల్ 30 సింవతస్రాల పైబడిన వారిందరికీ సమారు 
200 ప్రజలకు ఉచితింగా షుగర్ బీపీ టెస్టీ లు చేయడిం జరిగిింది. ఈ 
కార్యక్రమింల్ అధిక సింఖ్యల్ జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

శతఘ్ని న్్యస్: N.B.K.R కళాశాల పూర్వ విదా్యరుథిల(N.R.I) సహకారింతో ఆత్మకూరు 
న్యోజకవర్గిం చేజర్ల మిండలిం ల్న్ చేజర్ల , గొల్లపల్్ల, చలపనాయుడు పల్్ల గ్రామింలల్న్ 
, ఎసీస్ కాలనీలల్, 100 మింది వరద బాధిత, న్రుపేద కుటింబాలకు , ఆదివారిం రోజు 
బియ్యిం బసాతూ మరియు న్తా్యవసర సరుకుల పింపిణీ సిందరభుింగా ఆత్మకూరు న్యోజకవర్గ 
ఇనా్చరిజీ నల్శెటిటీ శ్రీధర్ గారు. ఈ కార్యక్రమింల్ మర్రిపాడు మిండలిం ఇించార్జీ డబు్ 
కొటటీ నాగరాజు యాదవ్ న్యోజకవర్గ నాయకులు భరత్ అనింతసాగరిం ఇనా్చర్జీ రవి 
చేజారఇించార్జీ బిండి అన్ల్ కుమార్ రాయల్ సనీల్ కుమార్ యాదవ్ భాన మసాతూన్ 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

తిరుపతి-కృష్టణానగర్: కూలడాన్కి సిద్ంగా ఉనని తిరుపతి-కృష్టణానగర్: కూలడాన్కి సిద్ంగా ఉనని 
మూడంతస్్తల భవనంమూడంతస్్తల భవనం

మౌనంగా ఉనని కుటంబాలకు వసతి కలి్పంచాలన్ జనసేన నాయకులు డిమాండ్...
శతఘ్ని న్్యస్: తిరుపతిల్న్ కృష్ట్ణనగర్ ల్ ఓ మూిండింతసతూల భవనిం భార్ వరా్షలకు, 
వరదలకు నాన్, దబ్తిన్ కూలడాన్కి సిదధిింగా ఉింది. గోడలనీని బీటలు వారాయ. 
ప్రమాదకర పరిసిథితుల్్ల ఉనని ఈ భవనాన్ని అధికారుల్వరూ పటిటీించుకోవడిం లేదు. దీింతో 
జనసేన నాయకులు సపుిందిించారు. భవనాన్ని సిందరి్శించిన అనింతరిం తిరుపతి అర్న్ 
ఎిం.ఆర్.ఒ. న సింప్రదిించారు. ఆ భవనింల్న్ మూడు కుటింబాలన ఖాళ్ చేయించి 
వారికి తగిన వసతి కల్పుించాలన్ కోరారు. అలగే ఆ భవనిం కూల్తే చుటటీపకక్ల ఇళ్ల 
వారికి ప్రమాదిం కాబటిటీ వారికి కూడా ప్రతా్యమానియ వసతి కల్పుించాలన్ విననివిించారు. 
తరువాత ఆ భవనాన్కి తగిన రక్షణ చర్యలు చేపట్టీలన్ డిమాిండ్ చేశారు.

చేజార్ల: వరద బాధితుల కోసం జనసేన సహాయం

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


జనసేన పార్టే అధినేత శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారి ఆశయాలను 
ముందుకు తీస్కు వెళుతూ, జన సైన్కులకు దిశ న్ర్దేశం చేస్్త 
పార్టే బలోపత్న్కి తనవంతు కృషి చేస్్తనని  దందులూరు 
న్యోజకవర్ం జనసేన పార్టే నాయకులు శ్రీ పలానిటి సాగర్ 
గారికి మా శతఘ్ని టీమ్ తరుపున మరియు జనసైన్కుల 
తరుపున హారిదేక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.

సోమవారం, 29 నవంబర్ 2021

శతఘ్ని న్్యస్: హనమకొిండ న్్యస్ అనేక సామాజిక కార్యక్రమలు న్ర్వహించిన గొపపు 
సింఘ సింసాక్రతూ జ్్యతిరావు పూల్ అన్ ఉమ్మడి వరింగల్ జిల్ల ఇించారిజీ ఆకుల సమన్ గారు 
అనానిరు, జిల్ల కార్యకరతూల సమావేశింల్ అయన మాట్్లడుతూ కులిం పేరుతో తరతరాలుగా 
అణచివేతకు గురౌతునని బడుగు, బలహీనవరా్గల ప్రజలకు పూల్ అిండగా న్ల్చాడు. 
అిందరికీ చదువు ఎింతో అవసరమన్ పాఠశాలలన రూపిందిించారు. స్త్రీలకు ఆత్మస్థిర్యిం 
కల్పుించి, వారి హకుక్ల కోసిం పోరాడి, సాధికారత కలపునకు కృష్ చేసినమహనీయుడు 
అన్ కొన్యాడారు, ఈ సిందర్ింగా పూల్ జయింతి వరధిింతి అధికారికింగా ఘానింగా 
న్ర్వహించాలన్ అలగే దేశవా్యపతూింగా ప్రతి జిల్లల్ పూల్ విగ్రహాలన ఏరాపుట చేయాలన్ 
కేింద్ర రాష్ట ప్రభుతా్వలకు విజఞాపితూ చేసారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

దేశవాయూప్తంగా పూలె విగ్రహాలు ఏరా్పట 
చేయాలి: ఆకుల స్మన్

అణగారిన వరా్ల ఆశజోయూతి!పేదల జీవిత్లో్ల వెలుగులు అణగారిన వరా్ల ఆశజోయూతి!పేదల జీవిత్లో్ల వెలుగులు 
న్ంపిన ధరుడు! అలుపెరుగన్ యోధుడు జోయూతిరావు న్ంపిన ధరుడు! అలుపెరుగన్ యోధుడు జోయూతిరావు 

పూలే! బండారు శ్రీన్వాస్ జనసేన ఇంచార్జ్!పూలే! బండారు శ్రీన్వాస్ జనసేన ఇంచార్జ్!
శతఘ్ని న్్యస్: తూరుపు గోదావరి జిల్ల, కొతతూపేట న్యోజకవర్గిం, జనసేన పార్టీ ఇనా్చరిజీ శతఘ్ని న్్యస్: తూరుపు గోదావరి జిల్ల, కొతతూపేట న్యోజకవర్గిం, జనసేన పార్టీ ఇనా్చరిజీ 
బిండారు శ్రీన్వాస్ ఈరోజు మహాత్మ జ్్యతిరావు పూలే వరధిింతి నవింబర్ 28, సిందరభుింగా బిండారు శ్రీన్వాస్ ఈరోజు మహాత్మ జ్్యతిరావు పూలే వరధిింతి నవింబర్ 28, సిందరభుింగా 
వారికి ఘనమైన న్వాళ్లు అరిపుసతూనానిమన్ తెల్యజేశారు. దేశింల్నే పలు సామాజిక వారికి ఘనమైన న్వాళ్లు అరిపుసతూనానిమన్ తెల్యజేశారు. దేశింల్నే పలు సామాజిక 
సింసక్రణ ఉద్యమింల్ ఒక గొపపు పోరాట పటిమ గల వ్యకితూ అన్, సామాజిక సింసక్రణ సింసక్రణ ఉద్యమింల్ ఒక గొపపు పోరాట పటిమ గల వ్యకితూ అన్, సామాజిక సింసక్రణ 
ఉద్యమిం ల్ భారతదేశింల్ మొటటీమొదటి వ్యకితూ గా పూలే పరిగణ్ించబడతారన్, ఉద్యమిం ల్ భారతదేశింల్ మొటటీమొదటి వ్యకితూ గా పూలే పరిగణ్ించబడతారన్, 
భారతదేశింల్ మహళలు, బాల బాల్కలు భారతదేశింల్ మహళలు, బాల బాల్కలు 
కూడా న్రక్షరాస్యలుగా ఉిండకూడదన్, కూడా న్రక్షరాస్యలుగా ఉిండకూడదన్, 
మహళలు చదువుల్ ముిందుకు మహళలు చదువుల్ ముిందుకు 
రావాలన్, పూలే తన భార్య సావిత్రి బాయ్ రావాలన్, పూలే తన భార్య సావిత్రి బాయ్ 
పూలేన భారతదేశింల్ మొటటీమొదట పూలేన భారతదేశింల్ మొటటీమొదట 
ఉపాధా్యయురాల్గా చేసి, మహళలకు, ఉపాధా్యయురాల్గా చేసి, మహళలకు, 
బడుగు బలహీనవరా్గల మహళలకు విద్యన బడుగు బలహీనవరా్గల మహళలకు విద్యన 
ప్రసాదిించాలన్, మించి ఆల్చనతో ప్రసాదిించాలన్, మించి ఆల్చనతో 
కోరుకునని వ్యకితూ అన్, జ్్యతిరావు పూలే కోరుకునని వ్యకితూ అన్, జ్్యతిరావు పూలే 
దింపతులు భారతజాతికి చేసిన సేవలు దింపతులు భారతజాతికి చేసిన సేవలు 
ఎపపుటికీ మరి్చపోలేన్వన్, ఈ సిందరభుింగా ఎపపుటికీ మరి్చపోలేన్వన్, ఈ సిందరభుింగా 
కొతతూపేట న్యోజకవర్గిం జనసేన పార్టీ కొతతూపేట న్యోజకవర్గిం జనసేన పార్టీ 
ఇించార్జీ బిండారు శ్రీన్వాస్ కొన్యాడారు.ఇించార్జీ బిండారు శ్రీన్వాస్ కొన్యాడారు.

పూలే అందరికీ ఆదర్ం అనని తెలంగాణ రాష్ట యువత పూలే అందరికీ ఆదర్ం అనని తెలంగాణ రాష్ట యువత 
కారయూదరి్ హర్ష్ గౌడ్కారయూదరి్ హర్ష్ గౌడ్

శతఘ్ని న్్యస్: కులిం పేరుతో తరతరాలుగా శతఘ్ని న్్యస్: కులిం పేరుతో తరతరాలుగా 
అణచివేతకు గురౌతునని బడుగు, బలహీనవరా్గల అణచివేతకు గురౌతునని బడుగు, బలహీనవరా్గల 
ప్రజలకు పూల్ అిండగా న్ల్చాడు. అిందరికీ ప్రజలకు పూల్ అిండగా న్ల్చాడు. అిందరికీ 
చదువు ఎింతో అవసరమన్ పాఠశాలలన చదువు ఎింతో అవసరమన్ పాఠశాలలన 
రూపిందిించారు. స్త్రీలకు ఆత్మస్థిర్యిం కల్పుించి, రూపిందిించారు. స్త్రీలకు ఆత్మస్థిర్యిం కల్పుించి, 
వారి హకుక్ల కోసిం పోరాడి, సాధికారత కలపునకు వారి హకుక్ల కోసిం పోరాడి, సాధికారత కలపునకు 
కృష్ చేసినమహనీయుడు అన్ కొన్యాడారు, ఈ కృష్ చేసినమహనీయుడు అన్ కొన్యాడారు, ఈ 
సిందర్ింగా పూల్ జయింతి వరధిింతి అధికారికింగా సిందర్ింగా పూల్ జయింతి వరధిింతి అధికారికింగా 

ఘానింగా న్ర్వహించాలన్ జనసేన పార్టీ తెలింగాణ రాష్ట యువత కార్యదరి్శ మూల హర్ష్ ఘానింగా న్ర్వహించాలన్ జనసేన పార్టీ తెలింగాణ రాష్ట యువత కార్యదరి్శ మూల హర్ష్ 
గౌడ్ తెల్పారు.గౌడ్ తెల్పారు.

పేదల కాలనీలో న్వసిస్్తనని ప్రజల కష్టటేలు పటటేవా! 
ఇళ్లకు రిజిసే్రాషన్ పేరుతో డబ్బులు వస్లు చేయడం 

తగదు! ఒకకు రూపాయకే ఉచితంగా రిజిసే్రాషన్ 
చేసా్తననని ముఖయూమంత్రి మాటలు ఏమయాయూయ? 

బండారు శ్రీన్వాస్ జనసేన ఇంచార్జ్!
శతఘ్ని న్్యస్: పేదల కాలనీ పాత, కొతతూ ఇళ్ళకు, సథిలలకు రిజిసే్రాషన్ల 
పేరుతో డబు్లు వస్లు చేయడిం తగదు! ఒకక్ రూపాయతో పేదల 
ఇళ్లకు రిజిసే్రాషన్ ఉచితింగా చేసాతూననని ముఖ్యమింత్రి జగనో్మహన్ రడిడు 
మాటలు ఏమయా్యయ? బిండారు శ్రీన్వాస్ జనసేన ఇించార్జీ ప్రశనిస్తూ…
తూరుపు గోదావరి జిల్ల, కొతతూపేట న్యోజకవర్గిం, జనసేన పార్టీ ఇనా్చరిజీ 
బిండారు శ్రీన్వాస్, గత పదిహేన, ఇరవై రోజులుగా అనేక గ్రామాల్్ల 
తిరుగుతూ, కొతతూపేట న్యోజకవర్గిం నాలుగు మిండలల్్ల పలువురి 
పేదలు పాతకాలనీ ఇళ్ల వారు, కొతతూ కాలనీల్న్ ఇలు్ల న్రి్మించుకునే 
వారు పడుతునని ఇబ్ిందులన, బాధలన గమన్స్తూనే ఉనానినన్, వారి 
కషటీసఖాలన తెలుసకుింటనానినన్, ఈ కార్యక్రమింల్ భాగింగా 
న్రుపేద కాలనీలకు చెిందిన దళ్తులు, బీసీలు, కాప్లు, మైనారిటీలు, 
అగ్ర వర్గింల్న్ న్రుపేదలు వారి దగ్గరునిించి ఇళ్లకు రిజిసే్రాషన్ ల పేరుతో 
డబు్లు వస్లు చేయడిం తగదన్, న్రుపేద ప్రజలు పడుతునని బాధలు 
గమన్ించరా! అన్ ప్రభుతా్వన్ని, ప్రభుత్వ అధికారులన ప్రశనిసతూనానిన. 
అసలే, గత రిండు సింవతస్రాలుగా కరోనా మహమా్మరి కారణింగా 
ప్రజలు ఆరిథిక ఇబ్ిందులతో చితికిపోయన పేద కుటింబాలు, న్తా్యవసర 
వసతూవుల ధరలు ఆకాశాననిింటి సతమతమవుతునని పేద కుటింబాల 
దగ్గరనించి, ఇళ్లకు రిజిసే్రాషన్ ల పేరుతో డబు్లు వస్లు చేయడిం 
తగదన్, ప్రభుతా్వన్కి స్చిించారు. ముఖ్యమింత్రి జగనో్మహన్రెడిడు 
అధికారింల్ లేనప్పుడు, నాకు అధికారిం ఇవ్విండన్, పేదలకు ఉచితింగా 
ఒకక్ రూపాయకే ఇళ్లకు రిజిసే్రాషన్ల చేసాతూననని మాటలు ఏమయా్యయన్, 
ప్రజలు ఎింత ఇబ్ిందులకు గురి అవుతునానిరో, ఒకక్సారి గ్రామాల్్లకి 
వచి్చ పేద కాలనీల్ న్వాసిం ఉింటనని వారి సమస్యలన తెలుసకున్, 
ఉచితింగా ఒకక్ రూపాయకే రిజిసే్రాషన్ చేయాలన్ మేము జనసేన 
పార్టీ తరఫున డిమాిండ్ చేసతూనానిమన్, మీరు గతింల్ ఇచి్చన హామీన్ 
న్లబటటీకోవాలన్ ముఖ్యమింత్రికి స్చన చేస్తూ, కొతతూపేట న్యోజకవర్గిం 
జనసేన పార్టీ ఇించార్జీ బిండారు శ్రీన్వాస ప్రెస్ కు, ఈ సిందరభుింగా 
తెల్యజేశారు.

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

శతఘ్ని న్్యస్: మహాత్మ జ్్యతిరావు పూలే 131వ వరధిింతి సిందరభుింగా ఘనింగా శతఘ్ని న్్యస్: మహాత్మ జ్్యతిరావు పూలే 131వ వరధిింతి సిందరభుింగా ఘనింగా 
న్వాళ్లరిపుించిన జనసేన పార్టీ విజయవాడ.తుమ్మలపల్్ల కళాక్షేత్ిం వద్ద ఉనని పూలే గారి న్వాళ్లరిపుించిన జనసేన పార్టీ విజయవాడ.తుమ్మలపల్్ల కళాక్షేత్ిం వద్ద ఉనని పూలే గారి 
కాింస్య విగ్రహాన్కి పూలమాలలు వేసి ఘనింగా న్వాళ్లరిపుించిన జనసేన పార్టీ విజయవాడ కాింస్య విగ్రహాన్కి పూలమాలలు వేసి ఘనింగా న్వాళ్లరిపుించిన జనసేన పార్టీ విజయవాడ 
నగర అధ్యక్షులు పోతిన మహేష్ గారు మరియు జనసేన నాయకులు కార్యకరతూలు…నగర అధ్యక్షులు పోతిన మహేష్ గారు మరియు జనసేన నాయకులు కార్యకరతూలు…

లావేరు మండలం: అస్వస్థతకు గురైన పిల్లలకు జనసేన పరామర్లావేరు మండలం: అస్వస్థతకు గురైన పిల్లలకు జనసేన పరామర్
శతఘ్ని న్్యస్: లవేరు మిండలిం లక్ష్మీప్రిం పించాయతీ పరిధిల్న్ నేతేరు అింగనా్వడీ శతఘ్ని న్్యస్: లవేరు మిండలిం లక్ష్మీప్రిం పించాయతీ పరిధిల్న్ నేతేరు అింగనా్వడీ 
కేింద్రింల్ కోడి గుడు్ల, పాలు తీసకునని పది మింది పిల్లలు అస్వసథితకు గురయా్యరు. వారు కేింద్రింల్ కోడి గుడు్ల, పాలు తీసకునని పది మింది పిల్లలు అస్వసథితకు గురయా్యరు. వారు 
ప్రభుత్వ ఆసపత్రిల్ చికితస్ పిందుతునానిరన్ తెల్సిన వింటనే ఎచె్చర్ల న్యోజకవర్గ ప్రభుత్వ ఆసపత్రిల్ చికితస్ పిందుతునానిరన్ తెల్సిన వింటనే ఎచె్చర్ల న్యోజకవర్గ 
జనసేన పార్టీ నాయకులు శ్రీమతి కాింతిశ్రీ అకక్డికి చేరుకొన్ బాధిత పిల్లలన్ వాళ్ల జనసేన పార్టీ నాయకులు శ్రీమతి కాింతిశ్రీ అకక్డికి చేరుకొన్ బాధిత పిల్లలన్ వాళ్ల 
కుటింబాల్ని పరామరి్శించారు. వైదు్యలతో మాట్్లడి వాళ్లకి మెరుగైన వైద్యిం అిందిించాలన్ కుటింబాల్ని పరామరి్శించారు. వైదు్యలతో మాట్్లడి వాళ్లకి మెరుగైన వైద్యిం అిందిించాలన్ 
కోరారు. పిల్లల తల్్లదిండ్రులకు ధైర్యిం చెపాపురు. ఈ సిందరభుింగా ఆమె మాట్్లడుతూ కోరారు. పిల్లల తల్్లదిండ్రులకు ధైర్యిం చెపాపురు. ఈ సిందరభుింగా ఆమె మాట్్లడుతూ 
ప్రభుత్విం నాణ్యమైన ఆహార పదారాథిలు ఇవ్వట్్లదన్, తరచూ ఇలింటి సింఘటనలు ప్రభుత్విం నాణ్యమైన ఆహార పదారాథిలు ఇవ్వట్్లదన్, తరచూ ఇలింటి సింఘటనలు 
జరుగుతునానియన్, ఇకనైనా ప్రభుత్విం కళ్్ల తెరచి ఇలింటి సమస్యలు మళ్్ల మళ్్ల ఉతపుననిిం జరుగుతునానియన్, ఇకనైనా ప్రభుత్విం కళ్్ల తెరచి ఇలింటి సమస్యలు మళ్్ల మళ్్ల ఉతపుననిిం 
కాకుిండా తగు జాగ్రతతూలు తీసకోవాలన్ డిమాిండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమింల్ లవేరు కాకుిండా తగు జాగ్రతతూలు తీసకోవాలన్ డిమాిండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమింల్ లవేరు 
మిండల నాయకులు బారానిల దుర్గరావు, స్ర్య, బాబాజీ, సాయ, న్ఖిల్, జయప్రకాశ్, మిండల నాయకులు బారానిల దుర్గరావు, స్ర్య, బాబాజీ, సాయ, న్ఖిల్, జయప్రకాశ్, 
తిరు తదితరులు పాల్్గనానిరు.తిరు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

కోటప్పకొండ వన భోజన కారయూక్రమంలో కోటప్పకొండ వన భోజన కారయూక్రమంలో 
జనసేన నాయకులుజనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్్యస్: నరసరావుపేట కాప్ కార్తూక వన సమారాధన సాథిన్క శతఘ్ని న్్యస్: నరసరావుపేట కాప్ కార్తూక వన సమారాధన సాథిన్క 
కోటపపుకొిండ ల్న్ కాప్ అననిదాన సత్ిం ల్ ఘనింగా న్ర్వహించడిం కోటపపుకొిండ ల్న్ కాప్ అననిదాన సత్ిం ల్ ఘనింగా న్ర్వహించడిం 
జరిగిింది. వన భోజన కార్యక్రమిం ల్ గుింటూరు జిల్ల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు జరిగిింది. వన భోజన కార్యక్రమిం ల్ గుింటూరు జిల్ల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు 
శ్రీ వింకట్శ్వర రావు గారు మాట్్లడుతూ. వైయసాస్ర్ సిపి తెలుగుదేశిం పార్టీ శ్రీ వింకట్శ్వర రావు గారు మాట్్లడుతూ. వైయసాస్ర్ సిపి తెలుగుదేశిం పార్టీ 
కాప్లన ఓట బా్యింకుగా మాట్్లడుకుింటింది అన్. ఆింధ్రప్రదేశ్్ల కాప్లకు కాప్లన ఓట బా్యింకుగా మాట్్లడుకుింటింది అన్. ఆింధ్రప్రదేశ్్ల కాప్లకు 
నా్యయిం జరగాల్ అింట్. జనసేన పార్టీ అధికారింల్కి రావాలన్. పవన్ కళా్యణ్ నా్యయిం జరగాల్ అింట్. జనసేన పార్టీ అధికారింల్కి రావాలన్. పవన్ కళా్యణ్ 
గారు ముఖ్యమింత్రి అవా్వలన్. దాన్కి కాప్ సింఘాలు సోదర్ సోదర్మణులు గారు ముఖ్యమింత్రి అవా్వలన్. దాన్కి కాప్ సింఘాలు సోదర్ సోదర్మణులు 
అిందరూ మద్దతివా్వలన్ కోరారు. ఈ కార్యక్రమింల్ ల్ జిల్ల కార్యదరి్శ అదే్దపల్్ల అిందరూ మద్దతివా్వలన్ కోరారు. ఈ కార్యక్రమింల్ ల్ జిల్ల కార్యదరి్శ అదే్దపల్్ల 
ఆనిందబాబు, బల్లింకొిండ ఈశ్వర్, గుపతూ శ్రీకాింత్, బల్లింకొిండ అన్ల్. బోనిం ఆనిందబాబు, బల్లింకొిండ ఈశ్వర్, గుపతూ శ్రీకాింత్, బల్లింకొిండ అన్ల్. బోనిం 
జయరాిం, రామిశెటిటీ రామకృష్ణ, కృష్ణిం శెటిటీ గోవిిందు, మేడిశెటిటీ రామారావు జయరాిం, రామిశెటిటీ రామకృష్ణ, కృష్ణిం శెటిటీ గోవిిందు, మేడిశెటిటీ రామారావు 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.తదితరులు పాల్్గనానిరు.

బడుడుకొండ పేట లో గ్రామగ్రామాన జనసేనబడుడుకొండ పేట లో గ్రామగ్రామాన జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కార్యదరి్శ,విజయనగరిం ఇించార్జీ శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కార్యదరి్శ,విజయనగరిం ఇించార్జీ 
శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ తలపెటిటీన గ్రామ గ్రామాన జనసేన కార్యక్రమాన్ని శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ తలపెటిటీన గ్రామ గ్రామాన జనసేన కార్యక్రమాన్ని 
విజయనగరిం న్యోజవర్గింల్ బడుడుకొిండపేట గ్రామింల్ ఆదివారిం ఉదయిం విజయనగరిం న్యోజవర్గింల్ బడుడుకొిండపేట గ్రామింల్ ఆదివారిం ఉదయిం 
న్ర్వహించారు.న్ర్వహించారు.
కార్యక్రమింల్ భాగింగా ఉదయానేని బడుడుకొిండ పేట గ్రామింల్ జనసేన కార్యక్రమింల్ భాగింగా ఉదయానేని బడుడుకొిండ పేట గ్రామింల్ జనసేన 
నాయకులు బోబా్ది చింద్ర నాయుడు ఇింటిింటికి జనసేన సిదాధిింతాలతోకూడిన నాయకులు బోబా్ది చింద్ర నాయుడు ఇింటిింటికి జనసేన సిదాధిింతాలతోకూడిన 
కరపత్లన పించిపెటిటీ,గ్రామ గ్రామాన కార్యక్రమింల్ భాగింగా ప్రజావేధికన కరపత్లన పించిపెటిటీ,గ్రామ గ్రామాన కార్యక్రమింల్ భాగింగా ప్రజావేధికన 
న్ర్వహించారు. ప్రజాసమస్యలన తెలుసకుింటూ,అరుహులైనకొిందరికి ప్రభుత్వ న్ర్వహించారు. ప్రజాసమస్యలన తెలుసకుింటూ,అరుహులైనకొిందరికి ప్రభుత్వ 
పథకాలు అిందన్ వారినించి వినతులు తీసకునానిరు. కార్యక్రమింల్ జనసేన పథకాలు అిందన్ వారినించి వినతులు తీసకునానిరు. కార్యక్రమింల్ జనసేన 
నాయకులు తా్యడ రామకృష్ట్ణరావు(బాలు), ఎరానిగుల చక్రవరితూ, దాసరి యోగేష్, నాయకులు తా్యడ రామకృష్ట్ణరావు(బాలు), ఎరానిగుల చక్రవరితూ, దాసరి యోగేష్, 
కిలరి ప్రసాద్, అన్ల్, రవింద్ర,దినేష్,రాింబాబు పాల్్గనానిరు.కిలరి ప్రసాద్, అన్ల్, రవింద్ర,దినేష్,రాింబాబు పాల్్గనానిరు.

అనంతపురం: జోయూతిరావు పూలే వర్ంతి కి అనంతపురం: జోయూతిరావు పూలే వర్ంతి కి 
జనసేన ఘన న్వాళ్జనసేన ఘన న్వాళ్

శతఘ్ని న్్యస్: మహాత్మ జ్్యతిరావు పూలే గారి వరధిింతి సిందరభుింగా అనింతప్రిం శతఘ్ని న్్యస్: మహాత్మ జ్్యతిరావు పూలే గారి వరధిింతి సిందరభుింగా అనింతప్రిం 
జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యింల్ నాయకులు పూలే గారికి ఘనింగా న్వాళ్లు అరిపుించడిం జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యింల్ నాయకులు పూలే గారికి ఘనింగా న్వాళ్లు అరిపుించడిం 
జరిగిింది జనసేన పార్టీ పూలే గారి ఆశయ సాధన కోసిం న్రింతరిం శ్రమిసతూనని జరిగిింది జనసేన పార్టీ పూలే గారి ఆశయ సాధన కోసిం న్రింతరిం శ్రమిసతూనని 
తెల్యజేశారుపాల్్గననివారు జనసేన పార్టీ రాష్ట కార్యక్రమాల న్ర్వహణ కమిటీ తెల్యజేశారుపాల్్గననివారు జనసేన పార్టీ రాష్ట కార్యక్రమాల న్ర్వహణ కమిటీ 
కార్యదరి్శ పి భవాన్ రవికుమార్. జిల్ల ఉపాధ్యక్షులు జయరామిరడిడు. ఈశ్వరయ్య కార్యదరి్శ పి భవాన్ రవికుమార్. జిల్ల ఉపాధ్యక్షులు జయరామిరడిడు. ఈశ్వరయ్య 
కార్యదరు్శలు సింజీవరాయుడు, లీగల్ సల్ జిల్ల అధ్యక్షుడుమురళ్ ,దివాకర్., రామ్ కార్యదరు్శలు సింజీవరాయుడు, లీగల్ సల్ జిల్ల అధ్యక్షుడుమురళ్ ,దివాకర్., రామ్ 
చరణ్ ఫా్యన్స్ జిల్ల అధ్యక్షులు ఇమామ్ హుసేస్న్, శ్రీన్వాసలు, భాష, అింజి, హర్ష్ , చరణ్ ఫా్యన్స్ జిల్ల అధ్యక్షులు ఇమామ్ హుసేస్న్, శ్రీన్వాసలు, భాష, అింజి, హర్ష్ , 
పవన్జిం రాజు ఆకుల ప్రసాద్, ఆకుల అశ్క్ జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.పవన్జిం రాజు ఆకుల ప్రసాద్, ఆకుల అశ్క్ జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

పూలే కి ఘన న్వాళ్ అరి్పంచిన 
పొతిన మహేష్

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


టోకురు :పేదల దోపిడీకి వన్ టం సెటిలె్మంట్
శతఘ్ని న్్యస్: రాష్టింల్ వైసీపీ ప్రభుత్విం ప్రజా వ్యతిర్క విధానాలన 
అవలింబిసోతూిందన్ జనసేన పార్టీ నాయకులు సాయబాబా విమరి్శించారు. 
అరకు న్యోజకవర్గింల్న్ అనింతగిరి మిండలిం టోకురు పించాయతీ 
పరిధి పిిండూరువలస గ్రామింల్ ఆయన పర్యటిించారు. ఈ సిందరభుింగా 
ఆయన ప్రసింగిస్తూ వన్ టిం సటిల్్మింట పేరుతో ప్రభుత్విం కొతతూ 
దోపిడీకి తెరతీసిిందన్ అనానిరు. పేదల నడిడు విరిచే ఈ చర్యన 
ఉపసింహరిించుకోవాలన్ డిమాిండ్ చేశారు. రాష్టింల్ ప్రతా్యమానియింగా 
ఎదుగుతునని, ప్రజల పక్షాన పోరాడుతునని జనసేన పార్టీకి అిండగా 
న్లబడాలన్ కోరారు. ఈ కార్యక్రమింల్ రఘునాథ్ అరుజీన్ తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.
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వరద ముంపు ప్ంత్లో్ల సహాయక చరయూలో్ల శ్రీమతి వినుత కోట
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు వరద 
ముింప్ ప్రాింతాల్్ల సహాయక చర్యల్్ల భాగింగా శ్రీకాళహసితూ న్యోజకవర్గిం ఇనా్చరిజీ 
శ్రీమతి వినత కోట్ ఎర్రగుడిపాడు ఎసీటీ కాలనీల్ ప్రజలన పరామరి్శించి, యూరోప్ 
ఎనానిరై జనసైన్కుల సహకారింతో న్తా్యవసర వసతూవులు అిందిించారు. ఈ కాలనీల్ 50 
కుటింబాలు ఉిండగా కేవలిం నాలుగు కుటింబాలకే రూ.2వేలు ఇచా్చరన్ బాధితులు 
తెల్పారు.

తిరుపతి-కృష్ణానగర్: కూలడానికి సిద్ధంగా 
ఉన్న మూడధంతస్తుల భవనధం

మౌనంగా ఉనని కుటంబాలకు వసతి కలి్పంచాలన్ జనసేన నాయకులు డిమాండ్
శతఘ్ని న్్యస్: తిరుపతిల్న్ కృష్ట్ణనగర్ ల్ ఓ మూిండింతసతూల భవనిం 
భార్ వరా్షలకు, వరదలకు నాన్, దబ్తిన్ కూలడాన్కి సిదధిింగా ఉింది. 
గోడలనీని బీటలు వారాయ. ప్రమాదకర పరిసిథితుల్్ల ఉనని ఈ భవనాన్ని 
అధికారుల్వరూ పటిటీించుకోవడిం లేదు. దీింతో జనసేన నాయకులు 
సపుిందిించారు. భవనాన్ని సిందరి్శించిన అనింతరిం తిరుపతి అర్న్ 
ఎిం.ఆర్.ఒ. న సింప్రదిించారు. ఆ భవనింల్న్ మూడు కుటింబాలన 
ఖాళ్ చేయించి వారికి తగిన వసతి కల్పుించాలన్ కోరారు. అలగే ఆ 
భవనిం కూల్తే చుటటీపకక్ల ఇళ్ల వారికి ప్రమాదిం కాబటిటీ వారికి కూడా 
ప్రతా్యమానియ వసతి కల్పుించాలన్ విననివిించారు. తరువాత ఆ భవనాన్కి 
తగిన రక్షణ చర్యలు చేపట్టీలన్ డిమాిండ్ చేశారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

పూలే వర్ధంతి సధందర్ధంగా గధంటూరు జిల్లా జనసేన ఘన నివాళి
శతఘ్ని న్్యస్: విద్య యొకక్ విశీ్వకరణన సమరిథిించిన మొదటి సింసక్రతూ సామాజిక తత్వవేతతూ, 
ఉద్యమకారుడు, సింఘసేవకుడెై�న మహాత్మ జ్్యతీరావ్ పూలే గారి వరధిింతి సిందరభుింగా జనసేన 
పార్టీ గుింటూరు జిల్ల ప్రధాన కారా్యలయిం నిందు వారిన్ స్మరిించుకుింటూ ప్ష్టపుింజల్ ఘటిించి 
న్వాళ్లు అరిపుించడిం జరిగిింది. ఈ కార్యక్రమింల్ జిల్ల ప్రధాన కార్యదరి్శ శ్రీ కొప్పుల కిరణ్ గారు, 
జిల్ల కార్యదరి్శ రాజారావు గారు మరియు జనసేన నాయకులు లక్ష్మి శెటిటీ నాన్ గారు, కొిండూరు 
కిషోర్ కుమార్, చేజర్ల శవ కుమార్ గారు, పమిడి పవన్ గారు, సధా నాగరాజుకె గార, జడా సర్ష్ 
గారు,సర్ింద్ర గారు, నాగేింద్ర సిింగ్ గారు, చేకూరి మాధవ్ గారు, కోట్ల శ్రీఆల్క్ గారు, బాజి 
గారు, ప్రవణ్ గారు, సాయ గారు షర్ఫ్ గారు పాల్్గనానిరు.
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