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తెల్ల తెల్్లని జెండా….తెలుగోడి జెండా’ అెంటూ సాగే పాట ను ఈ పాటను సినీ గేయ రచయిత అనెంత శ్రీరామ్  రాయగా, అనుప్  
రుబెన్స్  సెంగీతెం అెందెంచారు. ‘గర్జిస్తూ ఉన్నద జనసేన జెండా.. తెల్్ల తెల్లని జెండా ఇద తెలుగోడి జెండా.. ఎర్రటి గెండెల జెండా’ 

అెంటూ ‘జెండా పట్టు ఎర్రటి గెండెల జెండా పట్టు జన సైనికుడా ఎత్తూన జెండా దెంచమాకు ఎప్పుడూ ఎక్కడా’ అెంటూ 
సా గ తో న ్న జెండా పాట ప్రత్ జనసైనికుని అలర్సతూెంద .
 
జ న సే న అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ తనకు ఎట్వెంటి మత,కుల,జాత్ విపక్ష ఉెండదని,తాను ఎప్పుడు 
ఒక సగట్ దేశభక్తూ కలిగిన భారతీయుడినేనని చాల్ సెందరాభాలలో చెపాపురు. ఇదే స్త్ెం తో తాను 
పార్టు పెట్టునని తెలిపారు.  కుల్లను కలుప్కుపోవడెం,మతాల గరుెంచి ప్రసాతూవిెంచకపోవడెం,ప్రత్ 

భాష,సెంస్కకృత్ని గౌరవిెంచడెం,ప్ెంతాలను గౌరవిెంచు జాతీయ వాదెం,ప్రకకృత్నెప్దు 
ప్రేమెంచే ప్రగత్ నినాదెం,అవినీత్తో ఎల్లప్డూ అలుపెరుగని యుద్ెం చేయడెం వెంటి జనసేన 7 

సిద్ెంతాలను సామాను్యనిక్ చేరేల్ సాహిత్యెం ఉెంద.
 

జనసేన జెండా సగట్ క్ మనోధైర్యెం కలిగిసతూెందని,అెంబేద్కర్ పూలే 
వెంటి వార్ ఆశయాలు నేరవేర్చతెంలో మెందుెంట్ెందని,అణగార్న 

వరాగాల ప్రజలకు ఎప్పుడు తోడుగా వార్ ఆశలను నేరవేరే్చ దశగా 
జనసేన అడుగలు వేసతూెందని, దేశ ప్రజల శ్రేయసస్ కోసెం 

పర్తపెంచిన భగత్ సిెంగ్,ఝానీస్ లక్ష్మీభాయ్,ఆజాద్,సభాష్ 
చెంద్రబోస్ వెంటి వార్ స్పుర్తూతో ప్రజల శ్రేయసస్ 

ఎక్కడా వెనకాడకుెండా జనసేన పార్టు ఉెంట్ెందని 
తెలియజేసారు. చివర్ కొసమెరుప్గా భరతమాత 
మెడలో ఇదే మెర్సే దెండ అెంటే ఎల్లప్పుడూ జనసేన 
దేశ శ్రేయ్యసస్పై పాట్పడుతూ ఉెంట్ెందని ఈ 

జెండా పాటలో తెలియచేశారు.
 
ఓ పత్రికాధినేత ‘జెండా పీకేదదామా?’ అెంటూ ప్రజారాజ్యెం పార్టుపై విషెం చిమ్మడెం అపపుట్్ల చాల్ చర్చనీయాెంశమయి్యెంద. అయితే ఆనాటి 
రాజకీయ పర్సిథితులు, భ్రష్టుపటిటున రాజకీయాల నేపథ్యెంలో  వాసతూవ రాజకీయాలో్ల రెంగలు ఎల్ మార్పోతాయో, ఎవర్ వెనుకాల ఎల్ెంటి కుట్రలు 
దగి వెంట్యో రెంగెంలోక్ దగాకగానీ చిరెంజీవి తెలుసకోలేకపోయారు. అపపుటికీ ఇపపుటికీ చాల్ తేడా. అప్పుడు ప్రజారాజ్యెం పార్టు జెండాని 
రాజకీయ ప్రమఖులతో కలిసి కొని్న మీడియా సెంసథిలు’ పీకేయడానిక్ చేసిన ప్రయతా్నలు సఫలమయా్యయిగానీ, ఇప్పుడు జనసేన విషయెంలో అల్ 
కుదరదు.
 
రాజకీయ పర్సిథితులి్న పవన్ కళ్్యణ్  క్షుణ్ెంగా పర్శీలిెంచారు, అరథిెం చేసకునా్నరు. ‘అవసరమైతే ఇెంకా ఇెంకా నేరు్చకుెంట్ను’ అని పవన్  చెబుతున్న 
మాటలి్న అెంత తేలిగాగా తీసకోకూడదు. ఓ తప్పుడు మాటని పదసారు్ల చెబితే అదే నిజమవతుెందనే భావనలో వన్న కొెందరు రాజకీయ నాయకులు 
ఎెంత మొర్గిన జనసేన జెండా రెప రెప పాడటెం కాయెం. 
 
రాజకీయాలో్ల గెలుపోటమలు సహజెం. ఒక్క సీట్ గెలిచినా, ప్రజలతోనే వెంట్ెం.. అని జనసేన తపపు ఏ రాజకీయ పార్టు ధైర్యెంగా చెపపుగలిగిెంద 
ఇపపుటిదకా? గెండె మీద చెయ్్యసకుని జనసేన అభ్యరుథిలు ‘మెం ఎని్నకలో్ల డబుబు పెంచలేదు’ అని చెపపుగలరు.. ఆ ధైర్యెం ఆెంధ్రప్రదేశ్ లో టీడీపీ, 
వైఎసాస్ర్  కాెంగ్రెస్  నేతలు చెపపుగలరా? అవకాశమ లేదు.
 
ప్రజలు అధికారమవ్వలేదన్న అక్కసతో అసెంబ్్లక్ రావట్నిక్ ఇషటుపడని వైఎస్  జగన్, సిఎెం అయ్్యవరకు అసెంబ్్లక్అడుగపెటటును అని ఇెంకో  
బ్్లక్ మెయిల్  చేసే చెంద్రబ్బు.. వీళ్ళిదదార్కీ వెంత పాడే మీడియా సెంసథిలు వెరసి, ఆెంధ్రప్రదేశ్  ప్రజల బ్గోగలు మాత్ెం ఎవర్కీ పటటుడెంలేదు. 
జనసేన అధికారెంలోక్ వసతూెంద? రెెండు మూడు సీట్లకే పర్మతమవతుెంద.? లేదెంటే క్ెంగ్  మకర్  పాత్ పోషిసతూెంద? అనే అెంశాలు జనెం 
డిసైడ్  చేసాతూరు. 
మారుపు కోసమెంటూ ఓ ప్రయత్నెం చేసతూన్న పవన్ ని సమర్థిెంచకపోయినా ఫరా్వలేదు, అల్ెంటి మారుపుక్ మీడియా సెంసథిలు అడుడుపడకుెండా వెండాలి.
 
జనెం త్రస్కర్సేతూ, జనసేనకు ఒక్క సీట్ కూడా రాకపోవచు్చ. అయినా, సినిమాలి్న వదలేసి రాజకీయాలో్లక్ వచి్చన పవన్ , త్ర్గి సినీ జీవితెంలో 
రాణెంచడెం పెదదా కషటుెం కాదు. అద అన్న చిరెంజీవి చేసి చూపెంచారు. ఖర్దైన జీవితాని్న వదలేసి, జనెం కోసెం కషటునష్టుల నడుమ మారుపు కోసెం 
ప్రయత్్నసతూన్న పవన్ కళ్్యణ్ ని విమర్్శెంచే నైత్క హకు్క, అక్రమాసతూల కేసలో ఆరోపణలు ఎదుర్కెంట్న్నవార్కెక్కడిద.? మారుపు మొదలైతే, ప్రధాన 
రాజకీయ పార్టుల జాతకాలు తారుమారైపోతాయ్ . అెందుకే జనసేన జెండా చూసేతూ అెంత భయెం. ఆ జెండా ఎగరకుెండానే మట్టుబెట్టులనే కుటిల 
ప్రయతా్నలు మానుకుని, ప్రజల కోసెం ఆలోచిసేతూ మెంచిదేమో!

 

కుల్లను కలిపే జెండా, మతాల మాట ఎతతూని జెండా ఏదో ఒక రోజు రెప రెప ల్డటెం కాయెం.

ఘర్జించే జనసేన జిండా

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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రైతులకు అండగా జనసేన: నాదండ్ల

అమరవీరుల ఆశయాల సాధన కోసం పోరాడుతం: ఆకుల సుమన్అమరవీరుల ఆశయాల సాధన కోసం పోరాడుతం: ఆకుల సుమన్
శతఘ్్న న్్యస్: హనుమకొెండ, తెలెంగాణ అమరవీరుల ఆకాెంక్షల కోసెం ఇెంకా పోరాట్లు జరగడెం శోచనీయెం శతఘ్్న న్్యస్: హనుమకొెండ, తెలెంగాణ అమరవీరుల ఆకాెంక్షల కోసెం ఇెంకా పోరాట్లు జరగడెం శోచనీయెం 
అని జనసేన పార్టు ఉమ్మడి వరెంగల్ ఇెంచార్జి ఆకుల సమన్ ఆవేదన వ్యకతూెం చేసారు మలిదశ తెలెంగాణ ఉద్యమ తొలి అని జనసేన పార్టు ఉమ్మడి వరెంగల్ ఇెంచార్జి ఆకుల సమన్ ఆవేదన వ్యకతూెం చేసారు మలిదశ తెలెంగాణ ఉద్యమ తొలి 
అమరుడు శ్రీకాెంత్ చార్ అని సమన్ పేర్కనా్నరు. హనుమకొెండ జిల్్ల కారా్యలయెంలో అమరవీరుడు శ్రీకాెంత్ చార్ అమరుడు శ్రీకాెంత్ చార్ అని సమన్ పేర్కనా్నరు. హనుమకొెండ జిల్్ల కారా్యలయెంలో అమరవీరుడు శ్రీకాెంత్ చార్ 
12వ వర్ెంత్ సెందరభాెంగా జనసేన నాయకులు, కార్యకరతూలు ఆయనకు నివాళులు అర్పుెంచారు. ఆనాటి ఉమ్మడి రాష్ట్ర 12వ వర్ెంత్ సెందరభాెంగా జనసేన నాయకులు, కార్యకరతూలు ఆయనకు నివాళులు అర్పుెంచారు. ఆనాటి ఉమ్మడి రాష్ట్ర 
ప్రభుత్వెం అనుసర్సతూన్న నిరబుెంధ వైఖర్క్ నిరసనగా ఆత్మబలిదనెం చేసకొని శ్రీకాెంత్ చార్ ఉద్యమానిక్ ఊపర్ పోశారని ప్రభుత్వెం అనుసర్సతూన్న నిరబుెంధ వైఖర్క్ నిరసనగా ఆత్మబలిదనెం చేసకొని శ్రీకాెంత్ చార్ ఉద్యమానిక్ ఊపర్ పోశారని 
ఆకుల సమన్ అనా్నరు. ఉద్యమకారులు ఆత్మబలిదనాలు చేసకుెంద భౌగోళ్క తెలెంగాణ కోసెం కాదని, బతుకు దెరువ, ఆకుల సమన్ అనా్నరు. ఉద్యమకారులు ఆత్మబలిదనాలు చేసకుెంద భౌగోళ్క తెలెంగాణ కోసెం కాదని, బతుకు దెరువ, 
ఆత్మగౌరవ తెలెంగాణ కోసమని పేర్కనా్నరు, ఇపపుటికీ నిరుదో్యగ సమస్య అల్నే ఉెందని, నీళ్ల కోసెం తెలెంగాణ ప్రజలు ఆత్మగౌరవ తెలెంగాణ కోసమని పేర్కనా్నరు, ఇపపుటికీ నిరుదో్యగ సమస్య అల్నే ఉెందని, నీళ్ల కోసెం తెలెంగాణ ప్రజలు 
ఆరాటపడుతునా్నరని అనా్నరు. అమరవీరుల ఆశయాల సాధన కోసెం తమ పోరాట్లను కొనసాగిసాతూమని సమన్ ఆరాటపడుతునా్నరని అనా్నరు. అమరవీరుల ఆశయాల సాధన కోసెం తమ పోరాట్లను కొనసాగిసాతూమని సమన్ 
సపుషటుెంచేశారు. శ్రీకాెంత్ చార్ జయెంత్, వర్ెంత్లను ప్రభుత్వమ అధికార్కెంగా నిర్వహిెంచాలని శ్రీకాెంత్ చార్ జీవిత సపుషటుెంచేశారు. శ్రీకాెంత్ చార్ జయెంత్, వర్ెంత్లను ప్రభుత్వమ అధికార్కెంగా నిర్వహిెంచాలని శ్రీకాెంత్ చార్ జీవిత 
చర్త్ను పాఠ్యెంశెంగా చేరా్చలని స్చిెంచారు.చర్త్ను పాఠ్యెంశెంగా చేరా్చలని స్చిెంచారు.

శతఘ్్న న్్యస్: తెనాలి నియోజకవరగాెం, అకాల వరాషాలతో నషటుపోయిన రైతులకు శతఘ్్న న్్యస్: తెనాలి నియోజకవరగాెం, అకాల వరాషాలతో నషటుపోయిన రైతులకు 
అెండగా ఉెండి వార్ తరప్న పోరాటెం చేసాతూమని జనసేన నాయకుడు మర్్య పొలిటికల్ అెండగా ఉెండి వార్ తరప్న పోరాటెం చేసాతూమని జనసేన నాయకుడు మర్్య పొలిటికల్ 
అఫైర్స్ కమటి చైర్మన్ నాదెెండ్ల మనోహర్ అనా్నరు. తెనాలి నియోజకవరగాెంలో ఆయన అఫైర్స్ కమటి చైర్మన్ నాదెెండ్ల మనోహర్ అనా్నరు. తెనాలి నియోజకవరగాెంలో ఆయన 
పర్యటిెంచారు. కొలి్లపర మెండలెంలో వరాషాలకు నషటుపోయిన పెంట పొల్లను పర్యటిెంచారు. కొలి్లపర మెండలెంలో వరాషాలకు నషటుపోయిన పెంట పొల్లను 
పర్శీలిెంచారు. నెందవెలుగ, అతోతూట గ్రామాలలో పడిపోయిన వర్ పొల్లను పర్శీలిెంచారు. నెందవెలుగ, అతోతూట గ్రామాలలో పడిపోయిన వర్ పొల్లను 
పర్శీలిెంచి రైతులతో మాట్్లడారు. ప్రభుత్వెం, అధికారులు నషటు నివారణను అెంచనా పర్శీలిెంచి రైతులతో మాట్్లడారు. ప్రభుత్వెం, అధికారులు నషటు నివారణను అెంచనా 
వేసి తక్షణమ రైతులను ఆదుకోవాలని డిమాెండ్ చేశారు.వేసి తక్షణమ రైతులను ఆదుకోవాలని డిమాెండ్ చేశారు.

తిరుమల తిరపతి దేవసాథానం వారి ఔట్ సోరి్సంగ్ 
ఉద్యూగులకి బాసటగా జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్: చితూతూరు జిల్్ల అధ్యక్షులు డాకటుర్ పసప్లేటి హర్ప్రసాద్ ఆధ్వర్యెంలో 
ఉదో్యగ సెంఘాల నాయకులను పోలీస వారు అరెస్టు చేసతూనా్నరని తెలియడెంతో హుట్ 
హుటిన జనసేన త్రుపత్ నాయకులు మర్యు జిల్్ల నాయకులు కలిసి పోలీస్ వార్క్ 
ఎదుర్త్ర్గి వాళళి ఉద్యమానిక్ సెంఘీబ్వెం తెలిసి వార్క్ నా్యయెం జర్గే వరకు జనసేన 
అెండగా ఉెంట్ెందని తెలియచేయటెం జర్గిెంద. ఈ కార్యక్రమెంలో రాష్ట్ర కార్యదర్్శ ఆకేపటి 
సభాషిణ, త్రుపత్ టౌన్ ప్రెసిడెెంట్ రాజారెడిడు, జిల్్ల జనరల్ సక్రెటర్ రాజేష్ యాదవ్, రాష్ట్ర 
నాయకులు పగడాల మరళ్, A.K.శరవణ, జిల్్ల కార్యదర్్శ దేవర మనోహర, త్రుపత్ 
నాయకులు బ్బ్జి, రాజేష్ పాల్గానా్నరు.

ఎన్టీఆర్ యూనివరి్సటీ ఉద్యూగులు నిరసన 
దీక్షకు జనసేన మద్దతు పలికింది

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టు విజయవాడ నగర అధ్యక్షుడు పోత్న వెెంకట 
మహేష్ యూనివర్స్టీక్ వెళ్ళి మదదాతు తెలిపారు. నిధుల మళ్ళిెంప్తో 
యూనివర్స్టీ భవిష్యతుతూ శూన్యెం అవతుెందని, మనుగడ ప్రశా్నరథికెం కాక 
తపపుదని పోత్న వెెంకట మహేష్ అనా్నరు. రాబోయ్ రోజులో్ల ఉదో్యగల జీతాలు, 
పెనషాన్ మెయిెంటెనెన్స్ ఖరు్చలకు మీరే రాష్ట్ర ప్రభుతా్వని్న అభ్యర్థిెంచక తపపుదని 
చెపాపురు. ఎగిజికూ్యటివ్ కౌనిస్ల్ మీటిెంగ్ అనుమత్ లేకపోయినా, ఛానస్్లర్ 
అెంటే గవర్నర్ ఆమోదెం లేకపోయినా, ఎనీటుఆర్ యూనివర్స్టీ నిధులు 440 
కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వెం ఏరాపుట్ చేసిన సేటుట్ ఫైనాన్స్ కారపురేషన్ కు 
బదల్యిెంచడెం దురా్మరగాెం అనా్నరు. అడిగిన నిధులు కెంటే ఎకు్కవగా నిధులు 
మళ్్లెంచిన వైస్ ఛానస్్లర్ శా్యమ్ సెందర్ మఖర్జి ఏమ ఆశెంచి ఈ పని చేశారు 
సమాధానెం చెపాపులని జనసేన నేతలు డిమాెండు చేశారు. జాతీయ బ్్యెంకులో్ల 
డబుబులు డిపాజిట్ చేసేతూ, భద్రత ఉెంట్ెందని, వడీడు సిథిరెంగా వసతూెందనా్నరు. ఒక 
దెంగ దగగార ఎవరూ డబుబులు దచుకోరు అని జనసేన నేత ఎదేదావా చేశారు.

టీటీడీ FMS కారిమికుల నాయూయపోరాటానికి అండగా వారికి రండవ రోజు కూడా భోజన వసతులను ఏరాపాటు చేసిన జనసేనటీటీడీ FMS కారిమికుల నాయూయపోరాటానికి అండగా వారికి రండవ రోజు కూడా భోజన వసతులను ఏరాపాటు చేసిన జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: త్రుపత్, గత 8 రోజులుగా టీటీడీ FMS కార్్మకులు త్రుపత్ ఎ డి బిలిడుెంగ్ వదదా మాకు నా్యయెం శతఘ్్న న్్యస్: త్రుపత్, గత 8 రోజులుగా టీటీడీ FMS కార్్మకులు త్రుపత్ ఎ డి బిలిడుెంగ్ వదదా మాకు నా్యయెం 
చేయెండి అని చేసతూన్న నిరసనకు మదదాతు గా జనసేన వార్ సమస్యల పర్ష్్కరెం కొరకు ఎెంత దూరమైన చేయెండి అని చేసతూన్న నిరసనకు మదదాతు గా జనసేన వార్ సమస్యల పర్ష్్కరెం కొరకు ఎెంత దూరమైన 
పోరాడుతామని మీకు అెండగా మమనా్నమెంటూ…. శుక్రవారెం వార్క్ సమారు 1000 మెందక్ పైగా పోరాడుతామని మీకు అెండగా మమనా్నమెంటూ…. శుక్రవారెం వార్క్ సమారు 1000 మెందక్ పైగా 
చితూతూరు జిల్్ల జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు డాకటుర్ శ్రీ పసప్లేటి హర్ప్రసాద్ ఆధ్వర్యెంలో వార్క్ భోజన వసతులను చితూతూరు జిల్్ల జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు డాకటుర్ శ్రీ పసప్లేటి హర్ప్రసాద్ ఆధ్వర్యెంలో వార్క్ భోజన వసతులను 
ఏరాపుట్ చేయడెం జర్గిెంద… ఈ సెందరభాెంగా శ్రీ హర్ప్రసాద్ మాట్్లడుతూ రెెండు, మూడు రోజులు మాత్మ ఏరాపుట్ చేయడెం జర్గిెంద… ఈ సెందరభాెంగా శ్రీ హర్ప్రసాద్ మాట్్లడుతూ రెెండు, మూడు రోజులు మాత్మ 
మమ అన్నెం పెటటుగలెం కానీ మా లక్షష్ెం మీరు జీవితాెంతెం కడుప్నిెండా అన్నెం త్నాలనే చేయాలనే ఆకాెంక్షతో మమ అన్నెం పెటటుగలెం కానీ మా లక్షష్ెం మీరు జీవితాెంతెం కడుప్నిెండా అన్నెం త్నాలనే చేయాలనే ఆకాెంక్షతో 
మీకు అెండగా మదదాతు తెలియజేసతూనా్నెం, మీ సమస్యల పట్ల జనసేన పార్టు ఎప్పుడు మీకు అెండగా, తోడుగా మీ మీకు అెండగా మదదాతు తెలియజేసతూనా్నెం, మీ సమస్యల పట్ల జనసేన పార్టు ఎప్పుడు మీకు అెండగా, తోడుగా మీ 
నా్యయపరమైన పోరాట్నిక్ ఎల్ెంటి నిరసనలకు అయినా జనసేన మెందుెంట్ెందని తెలియజేశారు… ఈ కార్యక్రమెంలో జనసేన పార్టు త్రుపత్ నా్యయపరమైన పోరాట్నిక్ ఎల్ెంటి నిరసనలకు అయినా జనసేన మెందుెంట్ెందని తెలియజేశారు… ఈ కార్యక్రమెంలో జనసేన పార్టు త్రుపత్ 

పటటుణ నాయకులు, జిల్్ల నాయకులు, రాష్ట్ర నాయకులు, వీర మహిళలు, జనసైనికులు తదతరులు పాల్గానా్నరు.పటటుణ నాయకులు, జిల్్ల నాయకులు, రాష్ట్ర నాయకులు, వీర మహిళలు, జనసైనికులు తదతరులు పాల్గానా్నరు.

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


శనివారం, 04 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కోవూరు నియోజకవర్ంలో వరద మంపు 
బాధితులను పరామరి్శంచిన జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: నెల్్లరు జిల్్ల, కోవూరు నియోజకవరగాెం, బుచి్చరెడిడుపాలెం 
మెండలెం దమరమడుగ గెంటకటటు ప్ెంతెం మర్యు కొతతూ కాలువ గిర్జన 
కాలనీలో నివాసమెంట్న్న వరద బ్ధితులను నెల్్లరు జిల్్ల కార్యదర్్శ 
మర్యు మైనార్టు విభాగెం జిల్్ల నాయకులు ష్నవాజ్ పరామర్్శెంచడెం 
జర్గిెంద. ఈ సెందరభాెంగా మాట్్లడుతూ మెందు వచి్చన వరద కారణెంగా 
ఆ ప్ెంతమెంతా జలదగబుెంధెంలో బ్ధితులు సర్వెం కోలోపుయి, ప్ణాలు 
అరచేత్లో పట్టుకుని కట్టుబటటులతో రోడుడున పడాడురు. కనీస తాతా్కలిక వసత్ 
కలిపుెంచి వార్క్ ప్రభుత్వెం ద్వరా ఇలు్ల కటిటు ఇవా్వలని, ఇెంటిలో కనీసెం 
సామాను్ల ఇచి్చ ప్రభుత్వెం వార్క్ భరోసా కలిపుెంచాలని, అల్గే గెంటకటటు 
ప్ెంతెంలో నివాసెం ఉన్న వార్క్ కనీసెం వాలెంటర్ వ్యవసథి కూడా 
అెందుబ్ట్లో లేదని, వకృద్ప్య పెనషాన్ కూడా ఇవ్వడెం లేదని చాల్మెంద 
వకృదు్లు కనీ్నళు్ల పెట్టుకోవడెం జర్గిెంద.

బెదిరించి పనునిలు వసూలు చేయటం ఏపి కె సాధయూం
శతఘ్్న న్్యస్: రాష్ట్రెంలో పేద, మధ్య తరగత్ ప్రజలు బ్రత్కే పర్సిథిత్ లేదని 
జనసేన పీఏసీ సభు్యడు బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్ అనా్నరు.
ఓటీఎస్ విధానెంపై సపుెందెంచిన ఆయన శుక్రవారెం మీడియాతో మాట్్లడుతూ… 
వైసీపీ ప్రభుత్వెం నిరెంకుశ పాలన చేసతూెందని, ఓటీఎస్ కటటుకుెంటే సెంక్షేమ 
కార్యక్రమాలు ఆపేసాతూమెంటూ ప్రజలను బెదర్సతూనా్నరెంటూ ఆగ్రహెం 
వ్యకతూెం చేశారు. ప్రజలను బెదర్ెంచి పను్నలు వస్లు చేసే ప్రభుత్వ విధానెం 
ఆఫ్ఘనిసాతూన్ కు, ఆెంధ్రాకు మాత్మ చెెందెందనా్నరు. ఉదో్యగలకు జీతాలు కూడా 
ఇవ్వలేని పర్సిథిత్లో వైసీపీ ప్రభుత్వ పాలన ఉెందెంటూ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ 
యాదవ్ మెండిపడాడురు.

పిఠాపురం వైసీపీ నుండి జనసేనలో చేరికలుపిఠాపురం వైసీపీ నుండి జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్్న న్్యస్: పఠప్రెం నియోజకవరగాెంలో జిల్్ల అధ్యక్షులు శ్రీ కెందుల దురేగాష్ ఆధ్వర్యెంలో శతఘ్్న న్్యస్: పఠప్రెం నియోజకవరగాెంలో జిల్్ల అధ్యక్షులు శ్రీ కెందుల దురేగాష్ ఆధ్వర్యెంలో 
పఠప్రెం ఇెంచార్జి మాక్నీడి శేష్కుమార్ ప్రోదబులెంతో గొల్లప్రోలు మెండలెం దురాగాడ పఠప్రెం ఇెంచార్జి మాక్నీడి శేష్కుమార్ ప్రోదబులెంతో గొల్లప్రోలు మెండలెం దురాగాడ 
గ్రామెంలో వైఎస్ఆర్ సిప పార్టు నుెంచి జనసేన లోక్ భార్గా చేరారు.ఈ కార్యక్రమానిక్  గ్రామెంలో వైఎస్ఆర్ సిప పార్టు నుెంచి జనసేన లోక్ భార్గా చేరారు.ఈ కార్యక్రమానిక్  
కాక్నాడ ఇెంచార్జి శ్రీ పెంతెం నానాజీ,పెదదాప్రెం ఇెంచార్జి శ్రీ తుమ్మల బ్బు,ప్రత్తూపాడు కాక్నాడ ఇెంచార్జి శ్రీ పెంతెం నానాజీ,పెదదాప్రెం ఇెంచార్జి శ్రీ తుమ్మల బ్బు,ప్రత్తూపాడు 
ఇెంచార్జి శ్రీ తమ్మయా బ్బు,రాష్ట్ర మతాస్ష్కార కార్యదర్్శ శ్రీ కెంబ్ల దస, జిల్్ల కార్యవరగాెం ఇెంచార్జి శ్రీ తమ్మయా బ్బు,రాష్ట్ర మతాస్ష్కార కార్యదర్్శ శ్రీ కెంబ్ల దస, జిల్్ల కార్యవరగాెం 
సభు్యలు,  పఠప్రెం నాయకులు శ్రీ తెలగెంశెటిటు వెెంకటేశ్వర రావ, శ్రీమత్ చల్్ల లక్ష్మీ, శ్రీ సభు్యలు,  పఠప్రెం నాయకులు శ్రీ తెలగెంశెటిటు వెెంకటేశ్వర రావ, శ్రీమత్ చల్్ల లక్ష్మీ, శ్రీ 
వెన్న జగదీష్, దేశనీడి ప్రసాద్, మతాస్ అపాపుజీ,పలే్లటి బ్పన్న దర, పెదదాలు,జనసైనికులు వెన్న జగదీష్, దేశనీడి ప్రసాద్, మతాస్ అపాపుజీ,పలే్లటి బ్పన్న దర, పెదదాలు,జనసైనికులు 
పాల్గాని ఈ కార్యక్రమాని్న జయప్రదెం చేశారు.పాల్గాని ఈ కార్యక్రమాని్న జయప్రదెం చేశారు.

విద్యూరుధులకు పుస్తకాల పంపిణీ చేసిన ఎంపీపీ విద్యూరుధులకు పుస్తకాల పంపిణీ చేసిన ఎంపీపీ 
మేడిచర్ల సతయూవాణిమేడిచర్ల సతయూవాణి

శతఘ్్న న్్యస్: తూరుపుగోదవర్ జిల్్ల, రాజోలు నియోజకవరగాెం, మలిక్ప్రెం మెండలెం శతఘ్్న న్్యస్: తూరుపుగోదవర్ జిల్్ల, రాజోలు నియోజకవరగాెం, మలిక్ప్రెం మెండలెం 
ప్రపెంచ దవా్యెంగల దనోతస్వెం సెందరభాెంగా మలిక్ప్రెం ఎెంపప ఆధ్వర్యెంలో బటేటులెంక ప్రపెంచ దవా్యెంగల దనోతస్వెం సెందరభాెంగా మలిక్ప్రెం ఎెంపప ఆధ్వర్యెంలో బటేటులెంక 
హైస్్కలులో విద్యరు్లకు ప్సతూకాలు, పెను్నలు పెంచి పెటటుడెం జర్గిెంద. ఈ కార్యక్రమెంలో హైస్్కలులో విద్యరు్లకు ప్సతూకాలు, పెను్నలు పెంచి పెటటుడెం జర్గిెంద. ఈ కార్యక్రమెంలో 
బటేటులెంక సరపుెంచ్ బోనెం శవజో్యత్, ఎెంపీటీసీ శవజో్యత్, ఎెంపీపీ మడిచర్ల సత్యవాణ బటేటులెంక సరపుెంచ్ బోనెం శవజో్యత్, ఎెంపీటీసీ శవజో్యత్, ఎెంపీపీ మడిచర్ల సత్యవాణ 
పాల్గానా్నరు.పాల్గానా్నరు.

రేఖ జవావాజి ఆధవారయూంలో వైసీపీ నుండి రేఖ జవావాజి ఆధవారయూంలో వైసీపీ నుండి 
జనసేనలోకి చేరికలుజనసేనలోకి చేరికలు

శతఘ్్న న్్యస్: కరూ్నలు జిల్్ల జనసేన పార్టు అధినేత ఆశయాలకు ఆకరషాతులై కరూ్నలు జిల్్ల శతఘ్్న న్్యస్: కరూ్నలు జిల్్ల జనసేన పార్టు అధినేత ఆశయాలకు ఆకరషాతులై కరూ్నలు జిల్్ల 
ఎమ్మగన్రు నియోజకవరగా ఇెంచార్జి రేఖ జవా్వజి ఆధ్వర్యెంలో నెందవరెం మెండలెం మాచప్రెం ఎమ్మగన్రు నియోజకవరగా ఇెంచార్జి రేఖ జవా్వజి ఆధ్వర్యెంలో నెందవరెం మెండలెం మాచప్రెం 
గ్రామెం నుెండి వైసీపీ కార్యకరతూలు 20మెంద జనసేన పార్టు నెందు చేరటెం జర్గిెంద. ఈ గ్రామెం నుెండి వైసీపీ కార్యకరతూలు 20మెంద జనసేన పార్టు నెందు చేరటెం జర్గిెంద. ఈ 
కార్యక్రమెంలో రాష్ట్ర చేనేత వికాస్ రాష్ట్ర కారదర్్శ రవి ప్రకాష్ పాల్గానా్నరు.కార్యక్రమెంలో రాష్ట్ర చేనేత వికాస్ రాష్ట్ర కారదర్్శ రవి ప్రకాష్ పాల్గానా్నరు.

దివాయూంగులను సత్కరించిన వినుత కోటా
శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాళహసితూ నియోజకవరగాెం, శుక్రవారెం ప్రపెంచ దవా్యెంగల 
దనోతస్వెం సెందరభాెంగా నియోజకవరగా జనసైనికులు జయ క్షోర్ రెడిడు మర్యు 
రాకేష్ లను సనా్మనిెంచిన శ్రీకాళహసితూ నియోజకవరగాెం జనసేన పార్టు ఇెంఛార్జి 
శ్రీమత్ వినుత కోట్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్్న న్్యస్: త్రుపత్, గత వారెం 
రోజులుగా టిటిడి అవట్ సర్స్ెంగ్ 
ఉదో్యగలు రాత్నక పగలనక 
తేడాలేకుెండా నా్యయ పోరాటెం 
చేసతూన్న విషయెం తెలిసిెందే, వార్ 
నా్యయ పోరాట్నిక్ జనసేన మద్తు 
తెలపడెం కుడా జర్గిెంద. ఇదే 
విషయెం పై జనసేన అధినేత గతెంలో 
ఒక ప్రెస్ నోట్ కూడా విడుదల 
చేయడెం జర్గిెంద. ఈ సెందరభాెంగా 
త్రుపత్ జనసేన నాయకురాలు కీరతూన 
మాట్్లడుతూ టిటిడిలో పనిచేసతూన్న 
కార్్మకులకు గతెంలో మఖ్యమెంత్రి 
శ్రీ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడిడు గారు 
పాదయాత్ సమయెంలో టెం-
సే్కల్ ఇచి్చ, రెగ్యలరైజేషన్ చేసి 
మర్యు అవట్ సర్స్ెంగ్ సిబబుెందని 
కారపురేషనో్ల చేరుసాతూనని ఇచి్చన 
హామీని బోరుడు మెెంబెర్ శ్రీ సబ్బురెడిడు 
కూడా అెంగీకర్ెంచడెం జర్గిెందని, 
కాని ఇప్డు పాలకమెండలి ఏరపుడిన 

తరువాత ఇప్డు అెందర్ని కారపురేషనో్ల చేరుసాతూననడెం ఎెంతవరకు సబబు అని, 
వారెందరు ఇని్న సెంవతస్రాల సర్్వసని పోగొట్టుకోవడనిక్ ఎెందుకు సిద్ెంగా ఉెంట్రని, 
వార్క్ ప్రసతూత వేతనెం మూడు వేల నుెండి ఆరువేల వరకు ఉెందని మర్యు బసస్ పాస 
సదుపాయాని్న కూడా కలిపుెంచాలని అనా్నరు. మహిళలు వార్ సమస్యలపై పోరాడుతుెంటె 
కనీసెం వార్క్ మెంచి నీలు్ల ఇచే్చవారు కూడా కరువయా్యరని అనా్నరు. ఆ విషయెం 
తెలుసకున్న జనసేన నాయకులు మెందుకు వచి్చ చితూతూరు జిల్్ల వైస్ ప్రెసిడెెంట్ శ్రీ 
మధు అక్కడ 2000 మెందక్ భోజనాలు ఏరాపుట్ చేసినా వారు దనిని త్నకుెండా 
ఏడు్చకుెంటూ వార్ సమస్యలి్న జనసేన నాయకులకు చెప్పుకుెంటే జనసేన నాయకులు 
వార్క్ భరోసా ఇచి్చ అర్రాత్రి వరకు వార్తో ఉెండి రావడెం జర్గిెంద. మీకు ఓట్ 
వేసారని, కరోనా సమయెంలో కుడా వారు సేవలెందెంచారని గరుతూ చేసారు. మహిళలు 
శ్రమ దోపడీక్ గర్ అవతునా్నరని మహిళలక్ దుసతూలు మారు్చకునేెందుకు ప్రతే్యక గదులు 
కూడా లేవని తీవ్ర ఆవేదనను వ్యకతూెం చేసారు. ప్రభుతా్వని్న, టిటిడి యాజమనా్యని్న జనసేన 
పార్టు హెచర్సతూెందని, భగవెంతునిక్ చేసతూన్న సేవలను గర్తూెంచాలని, వార్ పోరాటెం 
నా్యయమైనద, నిజమైనద కనుక వెెంటనే వార్ సమస్యను పర్ష్కర్ెంచాలని, రెగ్యలరైజ్ 
చేయాలని, కారపురేషనో్ల చేరా్చలని జనసేన డిమాెండ్ చేసతూెందని తెలిపారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

టిటిడి అవుట్్సరి్సంగ్ ఉద్యూగసు్తలకు నాయూయం 
జరిగంత వరకు జనసేన మీవంటే- కీర్తన

పంచాయతీ నిధులను వంటనే జమ చేయాలిపంచాయతీ నిధులను వంటనే జమ చేయాలి
శతఘ్్న న్్యస్: తూరుపుగోదవర్ జిల్్లలో, కేెంద్రెం పెంచాయతీలకు కేట్యిెంచిన శతఘ్్న న్్యస్: తూరుపుగోదవర్ జిల్్లలో, కేెంద్రెం పెంచాయతీలకు కేట్యిెంచిన 
14వ మర్యు 15వ ఆర్థిక సెంఘెం నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వెం తన ఖజానాకు 14వ మర్యు 15వ ఆర్థిక సెంఘెం నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వెం తన ఖజానాకు 
మళ్ళిెంచడెం తగదని సరపుెంచులు నిరసన వ్యకతూెం చేశారు మలిక్ప్రెం సెంటర్ మళ్ళిెంచడెం తగదని సరపుెంచులు నిరసన వ్యకతూెం చేశారు మలిక్ప్రెం సెంటర్ 
లోని జాతీయ నాయకుల విగ్రహాల వదదా మలిక్ప్రెం మెండల సరపుెంచ్ లు నిరసన లోని జాతీయ నాయకుల విగ్రహాల వదదా మలిక్ప్రెం మెండల సరపుెంచ్ లు నిరసన 
కార్యక్రమెం చేపట్టురు కేెంద్రెం పెంచాయతీలను పటిషటు పర్చేెందుకు కేట్యిెంచిన కార్యక్రమెం చేపట్టురు కేెంద్రెం పెంచాయతీలను పటిషటు పర్చేెందుకు కేట్యిెంచిన 
నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వెం తరలిెంచడెం దరుణమనా్నరు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చర్యలు నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వెం తరలిెంచడెం దరుణమనా్నరు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చర్యలు 
పెంచాయతీలను నిర్్వర్యెం చేసే విధెంగా ఉనా్నయని విమర్్శెంచారు వెెంటనే పెంచాయతీలను నిర్్వర్యెం చేసే విధెంగా ఉనా్నయని విమర్్శెంచారు వెెంటనే 
పెంచాయతీ ఖాతాల నుెండి తరలిెంచుకు పోయిన నిధులను జమ చేయాలని, పెంచాయతీ ఖాతాల నుెండి తరలిెంచుకు పోయిన నిధులను జమ చేయాలని, 
లేకుెంటే నిరాహారదీక్ష చేయడానిక్ కూడా వెనకాడబోమని తెలియజేసారు. వీర్క్ లేకుెంటే నిరాహారదీక్ష చేయడానిక్ కూడా వెనకాడబోమని తెలియజేసారు. వీర్క్ 
మదదాతుగా జనసేన రాష్ట్ర జాయిెంట్ సక్రటర్ తాడి మోహన్ కుమార్ రాజోలు మదదాతుగా జనసేన రాష్ట్ర జాయిెంట్ సక్రటర్ తాడి మోహన్ కుమార్ రాజోలు 
నియోజకవరగాెంలోని 16 మెంద జనసేన ఎెంపటిసిలు నాయకులు మదదాతు నియోజకవరగాెంలోని 16 మెంద జనసేన ఎెంపటిసిలు నాయకులు మదదాతు 
తెలియజేసారు.తెలియజేసారు.

ప్రభుతవా ప్రజావయూతిరేక విధానాలు నచ్చక జనసేన తీరథాం ప్రభుతవా ప్రజావయూతిరేక విధానాలు నచ్చక జనసేన తీరథాం 
పుచ్్చకునని వైసిపి టిడిపి కారయూకర్తలుపుచ్్చకునని వైసిపి టిడిపి కారయూకర్తలు

జనసేన ఎక్స్ ఎెంపటిసి సాయిబ్బ్, దుర్యా జనసేన ఎక్స్ ఎెంపటిసి సాయిబ్బ్, దుర్యా 
అధికార ప్రత్నిధి శ్రీ రామలు ఆధ్వర్యెంలో అధికార ప్రత్నిధి శ్రీ రామలు ఆధ్వర్యెంలో 
చేర్కలుచేర్కలు
శతఘ్్న న్్యస్: అరకు నియోజకవరగాెం, అరకు శతఘ్్న న్్యస్: అరకు నియోజకవరగాెం, అరకు 
మెండలెం గనె్నల పెంచాయతీ పర్ధిలో గల మెండలెం గనె్నల పెంచాయతీ పర్ధిలో గల 
డప్పు గూడా గ్రామెంలో ఉదయెం తొమ్మద డప్పు గూడా గ్రామెంలో ఉదయెం తొమ్మద 
గెంటల సమయమన జనసేన పార్టు ఎక్స్ గెంటల సమయమన జనసేన పార్టు ఎక్స్ 
ఎెంపటిసి, సాయిబ్బ్ దుర్యా పార్లమెెంట్ ఎెంపటిసి, సాయిబ్బ్ దుర్యా పార్లమెెంట్ 
అధికార ప్రత్నిధి శ్రీ రామలు, సనా్యసిరావ, అధికార ప్రత్నిధి శ్రీ రామలు, సనా్యసిరావ, 
గేమ్మల, రామకకృష్ తదతరులు ఆ గ్రామెంలో గేమ్మల, రామకకృష్ తదతరులు ఆ గ్రామెంలో 
పర్యటిెంచి గిర్జనులతో సమావేశమయా్యరు పర్యటిెంచి గిర్జనులతో సమావేశమయా్యరు 

గ్రామెంలో నెలకొన్న సమస్యల మీద చర్్చెంచడెం జర్గినద. ఈ సెందరభాెంగా సాయిబ్బ్, దుర్యా, మాదల శ్రీ గ్రామెంలో నెలకొన్న సమస్యల మీద చర్్చెంచడెం జర్గినద. ఈ సెందరభాెంగా సాయిబ్బ్, దుర్యా, మాదల శ్రీ 
రామలు మాట్్లడుతూ డప్పు గూడా గ్రామెంలో రోడు్ల సదుపాయెం అసతూవ్యసతూెంగా ఉెందని, గొపపులు చెప్పుకునే ఈ రామలు మాట్్లడుతూ డప్పు గూడా గ్రామెంలో రోడు్ల సదుపాయెం అసతూవ్యసతూెంగా ఉెందని, గొపపులు చెప్పుకునే ఈ 
వైయసాస్ర్ ప్రభుత్వెం మెరుగైన రోడు్ల సదుపాయెం కలిపుెంచలేకపోతుెందని ప్రభుత్వెంపై ధ్వజమెతాతూరు, అభివకృద్లో వైయసాస్ర్ ప్రభుత్వెం మెరుగైన రోడు్ల సదుపాయెం కలిపుెంచలేకపోతుెందని ప్రభుత్వెంపై ధ్వజమెతాతూరు, అభివకృద్లో 
ప్రజలను ఆమడదూరెంలో పెడుతున్న ఈ జగన్ రెడిడు ప్రభుతా్వనిక్ రానున్న రోజులలో తగిన బుద్ చెపాపులని గిర్జనులను ప్రజలను ఆమడదూరెంలో పెడుతున్న ఈ జగన్ రెడిడు ప్రభుతా్వనిక్ రానున్న రోజులలో తగిన బుద్ చెపాపులని గిర్జనులను 
స్చిెంచారు, కావన రాష్ట్రెంలో అభివకృద్క్ ఆమడ దూరెంలో పర్పాలిసతూన్న జగన్ రెడిడుక్ ఆెంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున స్చిెంచారు, కావన రాష్ట్రెంలో అభివకృద్క్ ఆమడ దూరెంలో పర్పాలిసతూన్న జగన్ రెడిడుక్ ఆెంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున 
ప్రజల పక్షాన నిలబడి నిత్యెం పోరాటెం చేసతూన్న, జనసేన పార్టు అద్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ని రానున్న రోజులో్ల ప్రజల పక్షాన నిలబడి నిత్యెం పోరాటెం చేసతూన్న, జనసేన పార్టు అద్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ని రానున్న రోజులో్ల 
మఖ్యమెంత్రి చేసేెందుకు మీ వెంతు ప్రత్ ఒక్కరు కకృషి చేయాలని, జనసేన పార్టుక్ ఆదర్ెంచాలని, జనెం కోసమ జనసేన మఖ్యమెంత్రి చేసేెందుకు మీ వెంతు ప్రత్ ఒక్కరు కకృషి చేయాలని, జనసేన పార్టుక్ ఆదర్ెంచాలని, జనెం కోసమ జనసేన 
పార్టు ప్ట్టుకొచి్చెందని తెలిపారు. రాష్ట్రెంలో ప్రజా వ్యత్రేక విధానాలు వైఎసాస్ర్ ప్రభుత్వెం వ్యవహర్సతూన్నెందుకు పార్టు ప్ట్టుకొచి్చెందని తెలిపారు. రాష్ట్రెంలో ప్రజా వ్యత్రేక విధానాలు వైఎసాస్ర్ ప్రభుత్వెం వ్యవహర్సతూన్నెందుకు 
వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వెం పై నమ్మకెం లేకే జనసేన పార్టులో రోజు రోజుక్ వైఎస్ఆర్ కార్యకరతూలు, నాయకులు జనసేన వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వెం పై నమ్మకెం లేకే జనసేన పార్టులో రోజు రోజుక్ వైఎస్ఆర్ కార్యకరతూలు, నాయకులు జనసేన 
తీరథిెం ప్చు్చ కొెంట్నా్నరని, ఇకనైనా ప్రభుత్వెం తీరు మారు్చకోవాలన ప్రభుతా్వనిక్ స్చిెంచారు, జనసేన పార్టు తీరథిెం తీరథిెం ప్చు్చ కొెంట్నా్నరని, ఇకనైనా ప్రభుత్వెం తీరు మారు్చకోవాలన ప్రభుతా్వనిక్ స్చిెంచారు, జనసేన పార్టు తీరథిెం 
ప్చు్చకున్న వార్లో టిడిప, వైసిప నుెంచి గడప బెంట్ ప్రసాద్, పాలప్ సెందర్రాజు, గడప అెంటూ భీమన్న, గడ ప్చు్చకున్న వార్లో టిడిప, వైసిప నుెంచి గడప బెంట్ ప్రసాద్, పాలప్ సెందర్రాజు, గడప అెంటూ భీమన్న, గడ 
బెంట్ గోవిెంద్, గడడు బెంట్ గరు వీర్తో పాట్ సమారు 20 మెంద టిడిప వైసిప కార్యకరతూలు జనసేన పార్టు తీరథిెం బెంట్ గోవిెంద్, గడడు బెంట్ గరు వీర్తో పాట్ సమారు 20 మెంద టిడిప వైసిప కార్యకరతూలు జనసేన పార్టు తీరథిెం 
ప్చు్చకునా్నరు, ఈ కార్యక్రమెంలో గిర్జనులు అత్యధికెంగా పాల్గానా్నరు.ప్చు్చకునా్నరు, ఈ కార్యక్రమెంలో గిర్జనులు అత్యధికెంగా పాల్గానా్నరు.

కుటుంబానికి అండగా నిలిచిన బండారు శ్రీనివాస్కుటుంబానికి అండగా నిలిచిన బండారు శ్రీనివాస్
కుట్ెంబ్నిక్ అెండగా నిలిచిన బెండారు శ్రీనివాస్కుట్ెంబ్నిక్ అెండగా నిలిచిన బెండారు శ్రీనివాస్
పలివెల గ్రామెం శెర్పాలెం వాసి ప్రమాదవశాతుతూ మకృత్ చెెందన పల్్ల సరే్వశ్వరరావ, పలివెల గ్రామెం శెర్పాలెం వాసి ప్రమాదవశాతుతూ మకృత్ చెెందన పల్్ల సరే్వశ్వరరావ, 
కుట్ెంబ్నిక్ అెండగా నిలిచిన జనసేన నేత బెండారు శ్రీనివాస్ !కుట్ెంబ్నిక్ అెండగా నిలిచిన జనసేన నేత బెండారు శ్రీనివాస్ !
కార్యకరతూలకు, నియోజకవరగా ప్రజలకు ఏ కషటుెం వచి్చనా నేను ఉనా్ననని, నిలబడే వ్యక్తూ కార్యకరతూలకు, నియోజకవరగా ప్రజలకు ఏ కషటుెం వచి్చనా నేను ఉనా్ననని, నిలబడే వ్యక్తూ 
జనసేన ప్రమఖ నేత బెండారు శ్రీనివాస్ అని, కొతతూపేట నియోజకవరగాెంలో పలువరు జనసేన ప్రమఖ నేత బెండారు శ్రీనివాస్ అని, కొతతూపేట నియోజకవరగాెంలో పలువరు 
ప్రజలు జనసేన పార్టు ఇెంచార్జి బెండారు శ్రీనివాస్ నాయకతా్వనిక్ హరషాెం వ్యకతూెం ప్రజలు జనసేన పార్టు ఇెంచార్జి బెండారు శ్రీనివాస్ నాయకతా్వనిక్ హరషాెం వ్యకతూెం 
చేసతూనా్నరు.చేసతూనా్నరు.
శతఘ్్న న్్యస్: తూరుపుగోదవర్ జిల్్ల, కొతతూపేట నియోజకవరగాెం, పలివెల గ్రామానిక్ శతఘ్్న న్్యస్: తూరుపుగోదవర్ జిల్్ల, కొతతూపేట నియోజకవరగాెం, పలివెల గ్రామానిక్ 
శవారు శెర్పాలెంనకు చెెందన పల్్ల సరే్వశ్వరరావ అనుకోని విధెంగా ప్రమాదవశాతుతూ శవారు శెర్పాలెంనకు చెెందన పల్్ల సరే్వశ్వరరావ అనుకోని విధెంగా ప్రమాదవశాతుతూ 
మకృత్ చెెందరని, ఈ విషయెం తెలిసిన వెెంటనే జనసేన నేత బెండారు శ్రీనివాస్ మకృత్ చెెందరని, ఈ విషయెం తెలిసిన వెెంటనే జనసేన నేత బెండారు శ్రీనివాస్ 
కొతతూపేట ప్రభుత్వ ఆసపత్రిక్ వెళ్్ల వార్ కుట్ెంబ సభు్యలను ఓదర్్చ, వార్క్ ధైర్యెం కొతతూపేట ప్రభుత్వ ఆసపత్రిక్ వెళ్్ల వార్ కుట్ెంబ సభు్యలను ఓదర్్చ, వార్క్ ధైర్యెం 
చెపపు అెండగా మమ ఉెంట్మని భరోసా నిచా్చరు. అనెంతరెం అక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వ చెపపు అెండగా మమ ఉెంట్మని భరోసా నిచా్చరు. అనెంతరెం అక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వ 
గవర్నమెెంట్ హాసిపుటల్ అధికారులతో మాట్్లడి ఎల్ెంటి ఇబబుెందులు కలగకుెండా గవర్నమెెంట్ హాసిపుటల్ అధికారులతో మాట్్లడి ఎల్ెంటి ఇబబుెందులు కలగకుెండా 
మకృత్ చెెందన వ్యక్తూ కుట్ెంబ సభు్యలు వార్క్, అసౌకర్యెం కలిపుెంచరాదని కోరారు. మకృత్ చెెందన వ్యక్తూ కుట్ెంబ సభు్యలు వార్క్, అసౌకర్యెం కలిపుెంచరాదని కోరారు. 
గవర్నమెెంట్ హాసిపుటల్ చుట్టుపక్కల ప్ెంగణెంలో ఉన్న పలువరు మహిళలు ప్రజలు, గవర్నమెెంట్ హాసిపుటల్ చుట్టుపక్కల ప్ెంగణెంలో ఉన్న పలువరు మహిళలు ప్రజలు, 
బెండారు శ్రీనివాస్ నాయకతా్వనిక్ సెంతోషెం వ్యకతూెం చేస్తూ, నమ్మన నాయకులకు బెండారు శ్రీనివాస్ నాయకతా్వనిక్ సెంతోషెం వ్యకతూెం చేస్తూ, నమ్మన నాయకులకు 
కార్యకరతూలకు అెండగా వచి్చ నిలబడటెం చాల్ గొపపు విషయమని, ఇల్ెంటి నాయకులు కార్యకరతూలకు అెండగా వచి్చ నిలబడటెం చాల్ గొపపు విషయమని, ఇల్ెంటి నాయకులు 
నియోజకవరాగానిక్ చాల్ అవసరమని పలువరు ఈ సెందరభాెంగా పేర్కనా్నరు.నియోజకవరాగానిక్ చాల్ అవసరమని పలువరు ఈ సెందరభాెంగా పేర్కనా్నరు.

కలుషిత న్రు త్రాగి అనారోగయూంపాలైన వారిని కలుషిత న్రు త్రాగి అనారోగయూంపాలైన వారిని 
పరామరి్శంచిన అంజూరు చక్రధర్పరామరి్శంచిన అంజూరు చక్రధర్

శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాళహసితూ నియోజకవరగాెం, శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాళహసితూ నియోజకవరగాెం, 
జనసేన పార్టు చితూతూరు జిల్్ల కార్యదర్్శ జనసేన పార్టు చితూతూరు జిల్్ల కార్యదర్్శ 
అెంజూరు చక్రధర్, తొటటుెంబేడు మెండలెంలోని అెంజూరు చక్రధర్, తొటటుెంబేడు మెండలెంలోని 
చేమూరు గ్రామెంలో పర్యటిెంచి, నీటి చేమూరు గ్రామెంలో పర్యటిెంచి, నీటి 
కలుషితెం వల్ల అనారోగ్యెంకు గరై కలుషితెం వల్ల అనారోగ్యెంకు గరై 
విరోచనాలు, వాెంతులతో బ్ధపడుతున్న విరోచనాలు, వాెంతులతో బ్ధపడుతున్న 
వార్ని కలిసి పరామర్్శెంచి, వార్ వార్ని కలిసి పరామర్్శెంచి, వార్ 
యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసకునా్నరు. ఈ యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసకునా్నరు. ఈ 
సెందరభాెంగా అెంజూరు చక్రధర్ మాట్్లడుతూ సెందరభాెంగా అెంజూరు చక్రధర్ మాట్్లడుతూ 
గ్రామెంలో తాగనీరు సెంబెంధిెంచిన వాటర్ గ్రామెంలో తాగనీరు సెంబెంధిెంచిన వాటర్ 
ట్్యెంక్ ను శుభ్రపరచాలని సెంబెంధిత ట్్యెంక్ ను శుభ్రపరచాలని సెంబెంధిత 

అధికారులతో మాట్్లడటెం జర్గిెంద. అల్గే వైద్యధికారులతో మాట్్లడి వా్యధి బ్ర్న పడిన 23మెంద అధికారులతో మాట్్లడటెం జర్గిెంద. అల్గే వైద్యధికారులతో మాట్్లడి వా్యధి బ్ర్న పడిన 23మెంద 
ఆరోగ్య పర్సిథిత్ని అడిగి తెలుసకోవడెం జర్గిెంద. వా్యధితీవ్రత అధికెంగా ఉన్న వాళళిని గర్తూెంచి మెరుగైన ఆరోగ్య పర్సిథిత్ని అడిగి తెలుసకోవడెం జర్గిెంద. వా్యధితీవ్రత అధికెంగా ఉన్న వాళళిని గర్తూెంచి మెరుగైన 
వైద్య సేవలు అెందెంచాలని జనసేన పార్టు తరప్న కోరడమైనద.వైద్య సేవలు అెందెంచాలని జనసేన పార్టు తరప్న కోరడమైనద.

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


శనివారం, 04 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టు కోసెం కషటుపడే ప్రతీ ఒక్కర్కీ పార్టు ఎప్పుడూ అెండగా శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టు కోసెం కషటుపడే ప్రతీ ఒక్కర్కీ పార్టు ఎప్పుడూ అెండగా 
ఉెంట్ెందని ఈ సెందరబుెంగా వార్ కుటెంబ్నిక్ భరోసాను కలిపుెంచడానిక్ విచే్చసిన జిల్్ల ఉెంట్ెందని ఈ సెందరబుెంగా వార్ కుటెంబ్నిక్ భరోసాను కలిపుెంచడానిక్ విచే్చసిన జిల్్ల 
అధ్యక్షులు శ్రీ కెందుల దురేగాష్,PAC మెెంబెర్ శ్రీ పెంతెం నానాజీ,పెదదాప్రెం ఇెంచార్జి అధ్యక్షులు శ్రీ కెందుల దురేగాష్,PAC మెెంబెర్ శ్రీ పెంతెం నానాజీ,పెదదాప్రెం ఇెంచార్జి 
తుమ్మల బ్బు,రాష్ట్ర సెంయుకతూ కార్యదరు్శలు తల్టెం సత్య,వాసిరెడిడు శవ,సత్యనారాయణ తుమ్మల బ్బు,రాష్ట్ర సెంయుకతూ కార్యదరు్శలు తల్టెం సత్య,వాసిరెడిడు శవ,సత్యనారాయణ 
లు, కెందరాడ ఎెంపీటీసీ శ్రీమత్ పల్్ల సనీత మర్యు పఠప్రెం నాయకులు తెలగెంశెటిటు లు, కెందరాడ ఎెంపీటీసీ శ్రీమత్ పల్్ల సనీత మర్యు పఠప్రెం నాయకులు తెలగెంశెటిటు 
వెెంకటేశ్వర రావ, చల్్ల లక్ష్మీ, వెన్న జగదీష్, వీరమహిళ పెెంకే వెెంకటలక్ష్మి, తదతర వెెంకటేశ్వర రావ, చల్్ల లక్ష్మీ, వెన్న జగదీష్, వీరమహిళ పెెంకే వెెంకటలక్ష్మి, తదతర 
జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.అల్గే అెందర్క్ శతఘ్్న న్్యస్ ని పర్చయెం చేస్తూ వాటి జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.అల్గే అెందర్క్ శతఘ్్న న్్యస్ ని పర్చయెం చేస్తూ వాటి 
వివరాలను తెలియపర్చిన అనెంతరెం జిల్్ల అధ్యక్షునితో వీరమహిళ మర్యు శతఘ్్న వివరాలను తెలియపర్చిన అనెంతరెం జిల్్ల అధ్యక్షునితో వీరమహిళ మర్యు శతఘ్్న 
న్్యస్ డైరెకటుర్ కుమార్ పల్్ల రమ్యజో్యత్.న్్యస్ డైరెకటుర్ కుమార్ పల్్ల రమ్యజో్యత్.

విపతు్త ప్ంతలపై జనసేన సమగ్ర సరేవా..విపతు్త ప్ంతలపై జనసేన సమగ్ర సరేవా..
శతఘ్్న న్్యస్: చితూతూర్ జిల్్ల అధ్యక్షులు డా శ్రీ పసప్లేటి హర్ప్రసాద్ గార్ ఆదేశాల శతఘ్్న న్్యస్: చితూతూర్ జిల్్ల అధ్యక్షులు డా శ్రీ పసప్లేటి హర్ప్రసాద్ గార్ ఆదేశాల 
మరకు, జిల్్ల కార్యదర్్శ మర్యు చెంద్రగిర్ నాయకులు శ్రీ దేవర మనోహర గార్ మరకు, జిల్్ల కార్యదర్్శ మర్యు చెంద్రగిర్ నాయకులు శ్రీ దేవర మనోహర గార్ 
నేతకృత్వెంలో, రాష్ట్ర కార్యదర్్శ ఆకెపాటి సభాషిణ గారు, జిల్్ల కార్యదర్్శ హేమెంత్ నేతకృత్వెంలో, రాష్ట్ర కార్యదర్్శ ఆకెపాటి సభాషిణ గారు, జిల్్ల కార్యదర్్శ హేమెంత్ 
గారు, సెంయుకతూ కార్యదర్్శ శ్రీమత్ బిగాల అరుణ గారు మెంప్ ప్ెంతాలను గారు, సెంయుకతూ కార్యదర్్శ శ్రీమత్ బిగాల అరుణ గారు మెంప్ ప్ెంతాలను 
సెందర్్శెంచి విపతుతూ అెంచనా వేయడెం జర్గిెంద మర్యు వార్ని అనీ్న విధాల సెందర్్శెంచి విపతుతూ అెంచనా వేయడెం జర్గిెంద మర్యు వార్ని అనీ్న విధాల 
ప్రభుత్వెం ఆదుకునేల్ చర్యలు తీసకునేల్ చేసాతూమని భరోసా ఇవ్వడెం జర్గిెంద. ప్రభుత్వెం ఆదుకునేల్ చర్యలు తీసకునేల్ చేసాతూమని భరోసా ఇవ్వడెం జర్గిెంద. 
ఈ కార్యక్రమెంలో చెంద్రగిర్ నాయకులు సెంజీవి హర్, రవి ప్రకాష్, క్రణ్, ఈ కార్యక్రమెంలో చెంద్రగిర్ నాయకులు సెంజీవి హర్, రవి ప్రకాష్, క్రణ్, 
వరుణ్, బ్ల్ రాయల్, చరణ్, జనార్న్, యువరాజ్ పాల్గానా్నరు.వరుణ్, బ్ల్ రాయల్, చరణ్, జనార్న్, యువరాజ్ పాల్గానా్నరు.

రాజంపేట వరద బాధితులకు టివాటటీర్ జనసైనికుల ఆరిథాక రాజంపేట వరద బాధితులకు టివాటటీర్ జనసైనికుల ఆరిథాక 
సహాయంతో గాయూస్, నితయూవసర సరుకులు పంపిణీసహాయంతో గాయూస్, నితయూవసర సరుకులు పంపిణీ

శతఘ్్న న్్యస్:  ఇటీవల భార్ శతఘ్్న న్్యస్:  ఇటీవల భార్ 
వరాషాలు కుర్సిన విషయెం వరాషాలు కుర్సిన విషయెం 
తెలిసిెందే. అయితే రాజెంపేట తెలిసిెందే. అయితే రాజెంపేట 
నియోజకవరగాెంలోని నెందల్రు నియోజకవరగాెంలోని నెందల్రు 
మెండలెంలోని అణగార్పలి్ల, మెండలెంలోని అణగార్పలి్ల, 
తొగరుపేట గ్రామాలు నీట తొగరుపేట గ్రామాలు నీట 
మనిగి చాల్ కుట్ెంబ్లు మనిగి చాల్ కుట్ెంబ్లు 
దీనావసిథిత్క్ చేరుకునా్నయి. దీనావసిథిత్క్ చేరుకునా్నయి. 
ఈ విషయాని్న తెలుసకున్న ఈ విషయాని్న తెలుసకున్న 
టి్వటటుర్ జనసైనికులు కలసి టి్వటటుర్ జనసైనికులు కలసి 
ఆ బ్ధిత కుట్ెంబ్ల కోసెం ఆ బ్ధిత కుట్ెంబ్ల కోసెం 
తక్షణ సాయెంగా సహాయెం తక్షణ సాయెంగా సహాయెం 
చేయాలనుకునా్నరు. శ్రీ పవన్ చేయాలనుకునా్నరు. శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గార్ పలుప్ మరకు కళ్్యణ్ గార్ పలుప్ మరకు 
50 కుట్ెంబ్లకు గా్యస్ 50 కుట్ెంబ్లకు గా్యస్ 
సిలెండరు్ల, బియ్యెం, దుపపుట్్ల సిలెండరు్ల, బియ్యెం, దుపపుట్్ల 
తదతర నితా్యవసర సరుకులు తదతర నితా్యవసర సరుకులు 
సరుకులు అెందెంచారు. బ్ధిత సరుకులు అెందెంచారు. బ్ధిత 
కుట్ెంబ్లు మాట్్లడుతూ ఈ కుట్ెంబ్లు మాట్్లడుతూ ఈ 
వరద సమయెంలో మమ్మలి్న వరద సమయెంలో మమ్మలి్న 

ప్రభుతా్వలు కూడా సర్గాగా పటిటుెంచుకోవటే్లదు. మా పర్సిథిత్ చాల్ దీనావసిథిక్ చేర్ెంద. ప్రభుతా్వలు కూడా సర్గాగా పటిటుెంచుకోవటే్లదు. మా పర్సిథిత్ చాల్ దీనావసిథిక్ చేర్ెంద. 
ఇట్వెంటి సమయెంలో మమ్మలి్న ఎవరైనా ఆదుకుెంటే బ్గెండు అనిపెంచిెంద. ఇట్వెంటి సమయెంలో మమ్మలి్న ఎవరైనా ఆదుకుెంటే బ్గెండు అనిపెంచిెంద. 
సమయానిక్ జనసైనికులు మాకోసెం దదప్గా 2 లక్షల రూపాయల సరుకులు సమయానిక్ జనసైనికులు మాకోసెం దదప్గా 2 లక్షల రూపాయల సరుకులు 
అెందెంచారు. వార్క్ మా ప్రతే్యక కకృతజ్ఞతలు తెలుప్తునా్నమని అనా్నరు. అల్గే అెందెంచారు. వార్క్ మా ప్రతే్యక కకృతజ్ఞతలు తెలుప్తునా్నమని అనా్నరు. అల్గే 
జనసేన నాయకులు మాట్్లడుతూ రాష్ట్రెంల్ ఎవర్క్ ఏెం కషటుెం వచి్చనా జనసేన పార్టు జనసేన నాయకులు మాట్్లడుతూ రాష్ట్రెంల్ ఎవర్క్ ఏెం కషటుెం వచి్చనా జనసేన పార్టు 
అెండగా ఉెంట్ెందని, ప్రజలకు అెండగా ఉెంట్నా్నమని అనా్నరు. జనసేనాని స్పుర్తూతో అెండగా ఉెంట్ెందని, ప్రజలకు అెండగా ఉెంట్నా్నమని అనా్నరు. జనసేనాని స్పుర్తూతో 
టి్వటటుర్ జనసైనికులు ఈ ఆర్థిక సహాయాని్న అెందెంచినెందుకు కకృతజ్ఞతలు తెలిపారు. టి్వటటుర్ జనసైనికులు ఈ ఆర్థిక సహాయాని్న అెందెంచినెందుకు కకృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 
అల్గే ఈ వరద బ్ధితులకు తక్షణ సాయెంగా జనసేనపార్టు ద్వరా కొెంత ఉపశమనెం అల్గే ఈ వరద బ్ధితులకు తక్షణ సాయెంగా జనసేనపార్టు ద్వరా కొెంత ఉపశమనెం 
కపెంచినా వార్ని ప్రభుత్వెం ఆదుకోవాలని డిమాెండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమెంలో జనసేన కపెంచినా వార్ని ప్రభుత్వెం ఆదుకోవాలని డిమాెండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమెంలో జనసేన 
నాయకులు రాజెంపేట జనసేన ఇెంచార్జి మలిశెటిటు వెెంకటరమణ, రాష్ట్ర కార్యదరు్శలు నాయకులు రాజెంపేట జనసేన ఇెంచార్జి మలిశెటిటు వెెంకటరమణ, రాష్ట్ర కార్యదరు్శలు 
తాతెంశెటిటు నాగేెంద్ర, మఖరెం చాెంద్, కడప  ఇెంచార్జి సెంకర శ్రీనివాస్, రైలే్వ కోడూరు తాతెంశెటిటు నాగేెంద్ర, మఖరెం చాెంద్, కడప  ఇెంచార్జి సెంకర శ్రీనివాస్, రైలే్వ కోడూరు 
జనసేన నాయకులు రెడిడు ప్రసాద్ & టీెం, చెెంగార్ శవప్రసాద్, కరుణాకర్ రాజు, జనసేన నాయకులు రెడిడు ప్రసాద్ & టీెం, చెెంగార్ శవప్రసాద్, కరుణాకర్ రాజు, 
జనసైనికులు, వీరమహిళలు తదతరులు పాల్గానా్నరు.జనసైనికులు, వీరమహిళలు తదతరులు పాల్గానా్నరు.

దివాయూంగుల దినోత్సవం సందర్ంగా అననిద్నం దివాయూంగుల దినోత్సవం సందర్ంగా అననిద్నం 
నిరవాహంచిన ఉంగుటూరు జనసేననిరవాహంచిన ఉంగుటూరు జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్:  పశ్చమగోదవర్ జిల్్ల, ఉెంగటూరు శతఘ్్న న్్యస్:  పశ్చమగోదవర్ జిల్్ల, ఉెంగటూరు 
నియోజకవరగాెం, భీమడోలు మెండలెం ప్రపెంచ నియోజకవరగాెం, భీమడోలు మెండలెం ప్రపెంచ 
దవా్యెంగల దనోతస్వెం సెందరభాెంగా జనసైనికుల దవా్యెంగల దనోతస్వెం సెందరభాెంగా జనసైనికుల 
ఆధ్వర్యెంలో భీమడోలు గ్రామెంలో దవా్యెంగలకు ఆధ్వర్యెంలో భీమడోలు గ్రామెంలో దవా్యెంగలకు 
ఆెంధ్రుల అన్నపూర్ శ్రీమత్ డొకా్క సీతమ్మ స్ఫూర్తూతో ఆెంధ్రుల అన్నపూర్ శ్రీమత్ డొకా్క సీతమ్మ స్ఫూర్తూతో 
అన్నదన కార్యక్రమెం నిర్వహిెంచడెం జర్గిెంద. ఈ అన్నదన కార్యక్రమెం నిర్వహిెంచడెం జర్గిెంద. ఈ 
కార్యక్రమెంలో జిల్్ల ప్రధాన కార్యదర్్శ నౌడు బ్జి, కార్యక్రమెంలో జిల్్ల ప్రధాన కార్యదర్్శ నౌడు బ్జి, 
నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు కట్రేడిడు చెంద్రశేఖర్, నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు కట్రేడిడు చెంద్రశేఖర్, 
భీమడోలు మెండల జనసేన నాయకులు, కార్యకరతూలు భీమడోలు మెండల జనసేన నాయకులు, కార్యకరతూలు 
మర్యు జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.మర్యు జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.

వీరమహళ క్షేమ సమాచారానిని సవాయంగా ఇంటికి వళ్్ల 
అడిగి తెలుసుకునని జిల్్ల అధయూక్షులు మరియు PAC మంబెర్

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

