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ఆంధ్ర , తెలంగాణలో గ్రామీణ ప్ంతంలో 
బలోపేతం కావడమే జనసెన మొదటి 
తక్షణ కర్తవ్ం. 
రండు తెలుగు రాష్ట్రాలోలో అధికారంలోకి 
రావటానికి గ్రామీణ ప్ంత ఓటర్లో పార్టీకి 
శ్రీరామరక్ష.
 
పల్లోలోలో ప్రభంజనం సృషటీంచిన జనసేన.  
ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టం లో జరిగిన 
పంచాయతీ ఎనినికలోలో జనసేన పార్టీ 
మద్దతుదార్లు అనూహ్మైన విజయం 
సాధించి అందరిని ఆశ్చర్పరిచార్. 
తూర్పు, పశ్్చమగోదావరి జిల్లోలలో 
జనసేన పార్టీ మద్దతుదార్లు బలమైన 
అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీ మద్దతుదార్లను 
ఓడంచి గెలిచార్.
జనసేన పార్టీ రాష్ట వ్్ప్తంగా 
బలపడుతుందని చెపపుడానికి పంచాయతీ 
ఎనినికలోలో ఓటింగ్ శాతం పెరగడమే 
నిదర్శనంగా చూపంచవచ్్చ.ఈ 
పంచాయతీ ఎనినికల ఫలితాల ప్రకారం.. 
పల్లోలోలో యువత ఎక్కువగా పవన్ కళ్్ణ్ 
కి ఆకరిషితులవుతున్నిరని తెలుస్తంది. 

జనసేన రబల్ ఎమ్మెల్్ రాపాక వరప్రసాద్ ప్రమేయం ల్క్ండానే ఆయన సంత జిల్లో రాజోల్ లో 10 మంది జనసేన మద్దతుదార్లు 
గెలిచి తమ సతా్త ఏంటో నిరూపంచార్. పల్లో పోర్లో జనసైనిక్లు సాధించిన విజయాలను చూసి పవన్ సంతోష పడుతున్నిర్. కానీ 
ఆయన వచ్్చ అసెంబ్లో ఎనినికల లోపు పార్టీని బలోపేతం చ్యాలనీ తీవ్ర కృష చ్స్్తన్నిర్. . పార్టీ న్యక్డగా మందు నుండ అనిని 
చూస్కోవ్లిసిన బాధ్త పవన్ కళ్్ణ్ పై ఎంతగానో ఉంది కాబటిటీ జనసైనిక్లను ఉత్్తజపర్స్్త ప్రసంగాలు ఇస్్త పల్లో పల్లో కి జనసేన 
వెళ్లోల్ కారా్చరణ రూపందిస్్తన్నిర్.
జనసేన పార్టీ విధివిధాన్లను, సిదా్ధంతాలను ప్రజలోలోకి తీస్కెళ్ళాలనే బలమైన కాంక్షతో శ జనసేన పార్టీ కార్కర్తలు తలపెటిటీన “పల్లో 
పల్లోక్ జనసేన” కార్క్రమం నేడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాలోలో చాల్ చోటలో ప్రంభమైంది. పల్లో పల్లోక్ జనసేన కార్క్రమం చాల్ 
చోటలో ప్రంభంచిన జనసేన న్యక్ల ఎంతో పట్టీదలతో కార్క్రమానిని జనసైనిక్లు మందుక్ తీస్కెళ్్తన్నిర్.
నేటి సమాజంలో సమకాలీన రాజకీయ పరిసిథితులను గమనిసే్త ప్రతి ఒకకురికీ సపుషటీంగా అరథిమయ్్ అంశం ఇపుపుడునని ప్రధాన పార్టీల 
మఖ్ అజండా అధికారం సాధించడమే. ఇట్ అధికార పక్షం, అట్ ప్రతిపక్షం అధినేతలు కేవలం మఖ్మంత్రి క్ర్్చ సాధనే లక్షష్ంగా 
పనిచ్స్్తన్నిర్ తపపుంచి ఏన్డూ పల్లో బాట పటిటీ  ప్రజా సమస్ల అధ్యనం, పరిష్టకురం దిశగా తీస్క్ంట్నని చర్లు శూన్ం అని 
తెలిసిందే. అధికారంలో ఉంటూ స్వల్భాలను చూస్కోవడం, బంధుప్రీతి, అయిన వ్రికి మరియు అనర్హులక్ మంత్రి పదవులు మరియు 
ఉననిత పదవుల కలపున వంటివే మనం చాన్నిళ్ళాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలోలో చూస్్త ఉన్నిం. ఇట్వంటి పరిసిథితులోలో సాంప్రదాయ 
రాజకీయాలక్, అజండాలక్ భననింగా తనక్ అధికారం మఖ్ం కాదని సపుషటీం చ్స్్త పవర్ కోసం కాదు ప్రశ్నించడం కోసం అంటూ 
నూతన రాజకీయ ఒరవడకి జనసేన పార్టీ దా్వరా జనసేన్ని పవన్ కళ్్ణ్ శ్రీకారం చ్టాటీరన్నిర్. మూడుననిరేళళా క్రితం పార్టీ ప్రంభం 
సందర్ంగా చ్సిన ప్రసంగానికి అనుగుణంగా, తదుపరి ఎనినికల క్షేత్ంలో మిత్ పక్షాలతో కలిసి చ్సిన వ్గా్ధన్లక్ అనుగుణంగా ఇచి్చన 
మాటను తపపుక్ండా ఎపపుటికపుపుడు ప్రశనిలను సందిస్్త ప్రజా సమస్లను పవన్ కళ్్ణ్ పరిషకురిస్్తన్నిర్ .
పల్లోలోలో పట్టీ ఉందని పార్టీ శ్రేణులోలో ధైర్ం నింపడంతో సాథినిక ఎనినికల ఫలితాలు జనసేనలో కొత్త జోష్ తీస్కొచా్చయి. అధికార పార్టీ, 
ప్రతిపక్ష టీడీపీ ఉననిపపుటికీ పంచాయితీలోలో జనసేన రండో సాథినంలో నిలిచిందంటే తమక్ పల్లోలోలో ఓట్ బా్ంక్ ఉందనేది గురి్తంచాలననిది 
వ్రి మాట. ఒకే ఒకకు ఎమ్మెల్్ ప్తినిధ్ం ఉననిపపుటికీ ఈ సాథియిలో బలం పుంజుక్న్నిమని సంతోషం వ్క్తం చ్స్్తన్నిర్.
మొదటి దశలో 1700 పంచాయతీలోలో, రండో దశలో 1500 పంచాయితీలోలో, మూడో దశలో 1654 పంచాయితీలోలో రండో సాథినంలో తమ 
పార్టీ అభ్ర్థిలు నిలిచారని ల్కకు కడుతున్నిర్ నేతలు. ఇక జిల్లోల వ్ర్గా చూసే్త ఉభయగోదావరి, విశాఖ, కృష్టణా, గుంటూర్ జిల్లోలోలో 
జనసేన ప్రభావం చూపగలిగింది.
ఇక మరోసారి రాజోలు ప్రజలు జనసేనక్ మద్దతు పలికార్. 2019 ఎనినికలోలో జనసేనను గెలిపంచిన సాథినిక్లు…
పంచాయతీ ఎనినికలోలోనూ 10 సాథిన్లు కటటీబెటాటీర్. ఎమ్మెల్్ రాపాక వరప్రసాద్ వైసీపీకి మద్దతు పలికిన్…
జనం మాత్ం జనసేనకే జై కొటాటీర్. 10కి పైగా గ్రామాలోలో జనసేన మద్దతుదార్లు విజయఢంకా మోగించార్. 
పల్లోటూర్ దేశానికి పట్టీకొమమెలు అల్గే పల్లో యువత జనసేన కి కొండంత అండ.

పల్లె పల్లె లో జనసేన

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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సంగరాయకండ మండలంలో పరయూటంచిన షేక్ రియాజ్ మరియు జిల్లా కారయూదర్శులు
శతఘ్ని నూ్స్: ప్రకాశం జిల్లో, కొండేప నియోజకవర్ం, జనసేన బలోపేత కార్క్రమంలో భాగంగా సింగరాయకొండ శతఘ్ని నూ్స్: ప్రకాశం జిల్లో, కొండేప నియోజకవర్ం, జనసేన బలోపేత కార్క్రమంలో భాగంగా సింగరాయకొండ 
మండలంలో పర్టించిన జనసేన పార్టీ ప్రకాశం జిల్లో అధ్క్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్ మరియు జిల్లో కార్దర్్శలు.మండలంలో పర్టించిన జనసేన పార్టీ ప్రకాశం జిల్లో అధ్క్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్ మరియు జిల్లో కార్దర్్శలు.
సింగరాయకొండ మండల జనసేన పార్టీ న్యక్లు మరియు జనసైనిక్లు సాథినిక ఘ్శృ కళ్్ణమండపంలో ఏరాపుట్చ్సిన సింగరాయకొండ మండల జనసేన పార్టీ న్యక్లు మరియు జనసైనిక్లు సాథినిక ఘ్శృ కళ్్ణమండపంలో ఏరాపుట్చ్సిన 
కార్క్రమంలో పాల్్నని ప్రకాశం జిల్లో జనసేన పార్టీ అధ్క్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్, ఉపాధ్క్షులు శ్రీ చిటటీం ప్రసాద్, ప్రధాన కార్క్రమంలో పాల్్నని ప్రకాశం జిల్లో జనసేన పార్టీ అధ్క్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్, ఉపాధ్క్షులు శ్రీ చిటటీం ప్రసాద్, ప్రధాన 
కార్దరి్శ శ్రీ చీకటి వంశీ, ఒంగోలు జనసేన కార్పురేటర్ శ్రీ మలగా రమేష్ మరియు జిల్లో పార్టీ కార్దర్్శలు కళ్్ణ్ కార్దరి్శ శ్రీ చీకటి వంశీ, ఒంగోలు జనసేన కార్పురేటర్ శ్రీ మలగా రమేష్ మరియు జిల్లో పార్టీ కార్దర్్శలు కళ్్ణ్ 
మతా్ల, రాయని రమేష్.మతా్ల, రాయని రమేష్.
తదనంతరం పోతయ్గారి పాల్ం వెళ్లో జనసేన పార్టీ కార్కర్తలను కలిసి వ్రి సమస్లను అడగి తెలుస్కోవడం జరిగింది. తదనంతరం పోతయ్గారి పాల్ం వెళ్లో జనసేన పార్టీ కార్కర్తలను కలిసి వ్రి సమస్లను అడగి తెలుస్కోవడం జరిగింది. 
తమిళన్డు కడలూర్ నుంచి వస్్తనని బోటలోవలలో వ్రికి తీవ్ర నషటీం జర్గుతుందని రియాజ్ దగ్ర వ్పోయార్. సమస్ తమిళన్డు కడలూర్ నుంచి వస్్తనని బోటలోవలలో వ్రికి తీవ్ర నషటీం జర్గుతుందని రియాజ్ దగ్ర వ్పోయార్. సమస్ 
వినని రియాజ్ వ్రికి భరోసా కలిపస్్త మీ సమస్ను కచి్చతంగా పార్టీ అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ దగ్రికి తీస్కొని వినని రియాజ్ వ్రికి భరోసా కలిపస్్త మీ సమస్ను కచి్చతంగా పార్టీ అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ దగ్రికి తీస్కొని 
వెళ్్తనని హామీ ఇచా్చర్.వెళ్్తనని హామీ ఇచా్చర్.
ఈ కార్క్రమంలో సింగరాయకొండ జనసేన న్యక్లు యననిం రామ, పాడే స్రేష్, రవంద్ర పోకల, రాణా, బాల్జీ ఈ కార్క్రమంలో సింగరాయకొండ జనసేన న్యక్లు యననిం రామ, పాడే స్రేష్, రవంద్ర పోకల, రాణా, బాల్జీ 
దేవినేని, చెననింశెటిటీ సాంబ, రాజేష్, హరి చెననింశెటిటీ, శ్రీకాంత్ కాస్ల, భరత్ అడుస్మలిలో మరియు జనసైనిక్లు దేవినేని, చెననింశెటిటీ సాంబ, రాజేష్, హరి చెననింశెటిటీ, శ్రీకాంత్ కాస్ల, భరత్ అడుస్మలిలో మరియు జనసైనిక్లు 
పాల్్న్నిర్.పాల్్న్నిర్.

చంద్రగిరి నియోజకవర్ంలో నిత్యూవసర సర్కులు పంపిణీ 
చేసన జిల్లా అధయూక్షులు డా.పసుపులేట హరిప్రసాద్

శతఘ్ని నూ్స్: చంద్రగిరి నియోజకవర్ం, జనసేన పార్టీ అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ శతఘ్ని నూ్స్: చంద్రగిరి నియోజకవర్ం, జనసేన పార్టీ అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ 
ఆదేశాల మేరక్ వరదబాధితుల సహాయారథిం జనసేన పార్టీ పశ్్చమగోదావరి జిల్లో ఆదేశాల మేరక్ వరదబాధితుల సహాయారథిం జనసేన పార్టీ పశ్్చమగోదావరి జిల్లో 
న్యక్లు పంపన నితా్వసర సర్క్ల కిటలోను చితూ్తర్ జిల్లో అధ్క్షులు శ్రీ న్యక్లు పంపన నితా్వసర సర్క్ల కిటలోను చితూ్తర్ జిల్లో అధ్క్షులు శ్రీ 
డా.పస్పుల్టి హరిప్రసాద్ ఆధ్వర్ంలో, శ్రీ దేవర మనోహర నేతృత్వంలో చంద్రగిరి డా.పస్పుల్టి హరిప్రసాద్ ఆధ్వర్ంలో, శ్రీ దేవర మనోహర నేతృత్వంలో చంద్రగిరి 
నియోజకవర్ంలోని, తిర్పతి రూరల్ మండలం, తిర్చానూర్ పంచాయతీలోని నియోజకవర్ంలోని, తిర్పతి రూరల్ మండలం, తిర్చానూర్ పంచాయతీలోని 
మళళాపూడ గ్రామంలోని రామకృష్టణారడడి నగర్ లో దాదాపు 40 ఇండులో నీటిమయం మళళాపూడ గ్రామంలోని రామకృష్టణారడడి నగర్ లో దాదాపు 40 ఇండులో నీటిమయం 
అయా్యి, వరద బాధితుల సహాయారథిం అందుబాట్లో ఉనని 20 క్ట్ంబాలక్ అయా్యి, వరద బాధితుల సహాయారథిం అందుబాట్లో ఉనని 20 క్ట్ంబాలక్ 
పంపణీ చ్యడం జరిగింది. అల్నే నషటీపోయిన ప్రజలను పరామరి్శంచి వ్రి కష్టటీలను పంపణీ చ్యడం జరిగింది. అల్నే నషటీపోయిన ప్రజలను పరామరి్శంచి వ్రి కష్టటీలను 
తెలుస్కొని అధ్క్షులు వ్రి దృషటీకి తీస్కెలులోతామని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ తెలుస్కొని అధ్క్షులు వ్రి దృషటీకి తీస్కెలులోతామని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 
కార్్రమానికి రాష్ట కార్దరి్శ ఆకేపాటి స్భాషణి, ఆర్నైజింగ్ కమిటీ రాష్ట కార్దరి్శ కార్్రమానికి రాష్ట కార్దరి్శ ఆకేపాటి స్భాషణి, ఆర్నైజింగ్ కమిటీ రాష్ట కార్దరి్శ 
పడగాల మరళ్, జిల్లో ఉపాధ్క్షులు బతె్తన మధు, లీగల్ సెల్ వైస్ ప్రెసిడంట్ కంచి పడగాల మరళ్, జిల్లో ఉపాధ్క్షులు బతె్తన మధు, లీగల్ సెల్ వైస్ ప్రెసిడంట్ కంచి 
శా్మల, న్రాయణ, పార్్ధ, రవిప్రకాష్, కిరణ్, ధనుష్, ప్రతాప్, గౌతమ్ మరియు ఇతర శా్మల, న్రాయణ, పార్్ధ, రవిప్రకాష్, కిరణ్, ధనుష్, ప్రతాప్, గౌతమ్ మరియు ఇతర 
జనసైనిక్లు పాల్్న్నిర్.జనసైనిక్లు పాల్్న్నిర్.

పవన్ రావాలి పాలన మారాలి
*2014 సంవతసిరం ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వష్వసీథికరణ చటటీం ప్రకారం హైదరాబాదును 10 సంవతసిరాల వరక్ రండు కొత్త రాష్ట్రాలక్ ఉమమెడ రాజధానిగా కొనసాగవచ్్చ 
అని చెపపునపపుటి ప్రభుత్వం ఎవరి కోసం రాజధానిని అమరావతికి తరలించార్, అమరావతికి తరలించి సాధించింది ఏమీ ల్దు, టీవలో పేపరోలో గ్రాఫిక్సి బొమమెలు తపపు. 
*అపుపుడు ప్రతిపక్షంలో ఉనని పార్టీ అమరావతికి అనుకూలమని చెపపు ఈరోజు అధికారంలోకి వచి్చన తరా్వత మూడు 
రాజధానులు కడతామని చెపపు విలువైన సమయానిని వృధా చ్శార్. 
*చూశారా అపపుటి ప్రభుత్వం గానీ ఇపుపుడు ప్రభుత్వం గానీ రాజధాని కడతామని చెపపు సమయానిని వృధా చ్యడం 
తపపు చ్సింది ఏమీ ల్దు. కొత్తగా వచి్చన కంపెనీలు కూడా ల్వు. యువతకి సరైన ఉపాధి ల్దు. 
*ఈ రండు పార్టీలు వ్ళ్లో అధికారంలో ఉననిపుపుడు వళళా మీద, వళ్ళా అధికారంలో ఉననిపుపుడు వ్ళళా మీద, 60:40 
అనుబంధంలో భాగంగా ఆరోపణ చ్స్కోవటం తపపు ప్రజలక్ చ్సింది ఏమీ ల్దు. 
*ఏమైన్ ఇద్దరూ Best Friends కదా..? 
జనం అంటే వళళాకి మహా పెద్ద లోక్వ...
అధికారం అనే మతు్తలో తూలుతూ ఉంటార్.
అందువలలో వళళాకి ప్రజలు అంటే ల్కకు ఉండదు. 
ఇంకా ఎంత కాలం ఈ రండు క్ట్ంబాల/పార్టీ ల చ్తగాని పరిపాలనలో ప్రజల కనీనిళ్ళా ? 
అందుకే జనం కోసం నిరంతరం తపనపడ జనసేన్నికి శ్రీ పవన్ కళ్్న్ కి ఒకసారి అవకాశం ఇదా్దం. 
పవన్ రావ్లి పాలన మారాలి అని గటిటీగా చాటి చెబుదాం. 
జైహంద్..జై జనసేన..జై పవన్ కళ్్ణ్

రాజేష్ నందా్ల
డైరకటీర్ 
శతఘ్నినూ్స్

కాట్రావులపలిలాలో 11వ రోజు జనంకోసం జనసేన
శతఘ్ని నూ్స్: జగ్ంపేట 
నియోజకవర్ం, ప్రజా సమస్లు 
తెలుస్క్నేందుకే జనంకోసం జనసేన 
కార్క్రమం చ్పటిటీనట్లో జగ్ంపేట 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇన్్చరిజి 
పాటంశెటిటీ స్ర్చంద్ర తెలిపార్. 
జగ్ంపేట మండలంలోని ప్రతి 
గ్రామంలో పర్టించడం దా్వరా ఆయా 

గ్రామాలోలోని సమస్లు తెలుస్క్ని సమస్ల పరిష్టకురానికి కృష చ్యడం సాధ్మవుతుందని 
ఆయన తెలిపార్. జనంకోసం జనసేన కార్క్రమంలో భాగంగా 11వ రోజు జగ్ంపేట మండలం 
కాట్రావులపలిలో గ్రామంలో జరిగింది. గ్రామంలో ప్రజలను కలిసి వ్రి సమస్లను తెలుస్క్ని 
వ్రి సమస్లు పరిషకురిసా్తమని భరోసా ఇవ్వటం జరిగింది. ఏ కషటీం వచి్చన్ జనసేన పార్టీకి 
తెలియపరిసే్త ప్రజలక్ జనసేన పార్టీ ఎలలోపుపుడూ అండగా ఉంట్ందని స్ర్ చంద్ర తెలిపార్.

శరవేగంగా జర్గుతునని జనసేన పార్టీ కారాయూలయ నిరామాణ పనులు
శతఘ్ని నూ్స్: పాడేర్లోని నకకులపుట్టీ సమీపంలో ఉనని ఫంక్షన్ హాల్ పకకున పాడేర్ అరక్ నియోజకవర్ 
పరిధిలోని ప్రజలక్ అందుబాట్లో ఉండే విధంగా జనసేన పార్టీ కారా్లయ నిరామెణం పనులు శరవేగంగా 
జర్గుతోంది. జనసేన పార్టీ ఆరక్ పారలోమ్ంట్ ఇంచార్జి శ్రీ డా.వంపూర్ గంగులయ్ ఆదేశాలు మేరక్ 
వ్రి యొకకు జనసేన టీం దగ్ర ఉండ నిరామెణపనులు పర్వేక్షిస్్తన్నిర్.

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


శుక్రవారం, 10 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనరల్ బిపిన్ రావత్ మరణం దేశానికి తీరని లోటు: 
తీగల చంద్రశేఖర్

శతఘ్ని నూ్స్: ఆర్మె హెలీకాపటీర్ 
క్పపుకూలిన దుర్ఘటనలో 
మన దేశ చీఫ్ ఆఫ్ డఫెన్సి 
సాటీఫ్ (సీడీఎస్) జనరల్ 
బిపన్ రావత్ మరణించడం 
దేశానికి తీరని లోటని 

జనసేనపార్టీ జిల్లో ఉపాధ్క్షులు తీగల చంద్రశేఖర్ అన్నిర్. గూడూర్ జనసేన 
పార్టీ కారా్లయంలో గుర్వ్రం బ్పీన్ రావత్ చిత్పటానికి జనసైనిక్లు 
నివ్ళ్లరిపుంచార్. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలోడుతూ అతు్ననితమైన 
సీడీఎస్ బాధ్తలను సీ్వకరించిన తొలి అధికారి అయిన జనరల్ రావత్ త్రివిధ 
దళ్లను సమన్వయపరచి దేశ రక్షణ వ్వసథిను పటిషటీపరచ్ కీలక బాధ్తలోలో 
ఉనని ఆయన మృతి దేశానికి తీరని లోటని అన్నిర్. ప్రమాదంలో జనరల్ రావత్, 
ఆయన సతీమణి శ్రీమతి మధులికలతోపాట్ మరో పదకొండు మంది రక్షణ 
దళ్ల అధికార్లు ఈ దుర్ఘటనలో మరణించడం దిగ్రా్్రంతి కలిగించిందని, వరి 
పవిత్ ఆతమెలక్ శాంతి చ్కూరాలని భగవంతుణిణా ప్రిథిస్్తన్నిమని తెలిపార్. ఈ 
కార్క్రమంలో జనసేన న్యక్లు మోహన్, స్మన్, కోటి, శ్వ, సాయి, శంకర్, 
సంతోష్ తదితర్లున్నిర్.

ఒన్ టం సెటలమాంట్ స్కం పై ధ్వజమెత్తిన కీరతినఒన్ టం సెటలమాంట్ స్కం పై ధ్వజమెత్తిన కీరతిన
ప్రజలపై భారం మోపని ఆదాయ మారా్లు అన్్వషంచండి. అంతే కానీ రాష్ట్ర ఖజానాని ప్రజల కషటీం ప్రజలపై భారం మోపని ఆదాయ మారా్లు అన్్వషంచండి. అంతే కానీ రాష్ట్ర ఖజానాని ప్రజల కషటీం 
దా్వరా నింపే ప్రయతనిం మానుకోండి.దా్వరా నింపే ప్రయతనిం మానుకోండి.
శతఘ్ని నూ్స్: చితూ్తర్ జిల్లో, జగననని ఒన్ టం సెటిల్మెంట్ శతఘ్ని నూ్స్: చితూ్తర్ జిల్లో, జగననని ఒన్ టం సెటిల్మెంట్ 
సీకుం… ఎపుపుడో 1983లో కటిటీన ఇళళాకి ఇపుడు పట్టీ కలిపుసా్తమని, సీకుం… ఎపుపుడో 1983లో కటిటీన ఇళళాకి ఇపుడు పట్టీ కలిపుసా్తమని, 
దానికిగాను గ్రామాల్లో ఐత్ 10000, పంచాయతీలోలో 15000 దానికిగాను గ్రామాల్లో ఐత్ 10000, పంచాయతీలోలో 15000 
అదే కార్పురేషనోలో ఐత్ 20000 తీస్క్ంట్న్నిమని ప్రజలక్ అదే కార్పురేషనోలో ఐత్ 20000 తీస్క్ంట్న్నిమని ప్రజలక్ 
ఇషటీపూర్వకమైత్నే పటాటీ తీస్కోండ బలవంతం చ్యటేలోదని ఇషటీపూర్వకమైత్నే పటాటీ తీస్కోండ బలవంతం చ్యటేలోదని 
ప్రభుత్వం అంటోంది. కానీ గ్ండ్ రియాలిటీ ఎమిటంట ప్రభుత్వం అంటోంది. కానీ గ్ండ్ రియాలిటీ ఎమిటంట 
అధికార్లు వ్లంటీరలోక్ రోజుక్ 4 నుండ 10 వరక్ చ్యాలని అధికార్లు వ్లంటీరలోక్ రోజుక్ 4 నుండ 10 వరక్ చ్యాలని 
టార్ట్ ఇచి్చ ఒకవేళ ప్రజలు చ్యించ్కోమ అంటే వ్ళళాకి టార్ట్ ఇచి్చ ఒకవేళ ప్రజలు చ్యించ్కోమ అంటే వ్ళళాకి 
రావలసిన పధకాలు పెనషిన్ లు తీసేసా్తమని ల్దా వ్రి పదుపు రావలసిన పధకాలు పెనషిన్ లు తీసేసా్తమని ల్దా వ్రి పదుపు 
డబుబు ఇవ్వమని చెపపుడం మనం ఆడయోలు వింటూ, వడయోలోలో డబుబు ఇవ్వమని చెపపుడం మనం ఆడయోలు వింటూ, వడయోలోలో 
చూస్్త ఉన్నిం. అదే ప్రచారంగా ప్రజలోలో వ్తిరేకత కూడా చూస్్త ఉన్నిం. అదే ప్రచారంగా ప్రజలోలో వ్తిరేకత కూడా 
వస్్తంది ప్రభుత్వం చెపేపు మాటలకి, క్షేత్ సాథియిలో జర్గుతుననిదానికి చాల్ వ్తా్సం ఉంది. వస్్తంది ప్రభుత్వం చెపేపు మాటలకి, క్షేత్ సాథియిలో జర్గుతుననిదానికి చాల్ వ్తా్సం ఉంది. 
రాష్ట ఖజాన్లో దబుబులు ల్కపోవడం వలలో, ప్రజలపై పనునిల భారం మోప ట్రుఆప్ చార్జిలని, ఇల్ రాష్ట ఖజాన్లో దబుబులు ల్కపోవడం వలలో, ప్రజలపై పనునిల భారం మోప ట్రుఆప్ చార్జిలని, ఇల్ 
ఒన్ టం సెటిటీల్మెంట్ అని ప్రజల నుండ ప్రభుత్వం తీస్క్ంటోంది తపపు ఆదాయ వనర్లను ఒన్ టం సెటిటీల్మెంట్ అని ప్రజల నుండ ప్రభుత్వం తీస్క్ంటోంది తపపు ఆదాయ వనర్లను 
పెంచి తదా్వరవ రాష్ట ఖజానను పెంచ్ ఆలోచనైత్ చ్యడం ల్దు. ప్రభుత్వం వెంటనే ఇపుడునని పెంచి తదా్వరవ రాష్ట ఖజానను పెంచ్ ఆలోచనైత్ చ్యడం ల్దు. ప్రభుత్వం వెంటనే ఇపుడునని 
సలహాదార్లను మారి్చ కొత్తవ్రిని తీస్కోవ్లని, ఎందుకంటే ఇపుడునని సలహాదార్లు సలహాదార్లను మారి్చ కొత్తవ్రిని తీస్కోవ్లని, ఎందుకంటే ఇపుడునని సలహాదార్లు 
ప్రజలను పండ వచ్్చ ఆదాయంతో ప్రభుతా్వనిని నడపంచాలని సలహాలిస్్తన్నిరే తపపు రాష్ట్రానికి ప్రజలను పండ వచ్్చ ఆదాయంతో ప్రభుతా్వనిని నడపంచాలని సలహాలిస్్తన్నిరే తపపు రాష్ట్రానికి 
కొత్త కంపెనీలను తీస్క్వచి్చ తదా్వరా యువతక్ ఉపాధిని కలిపుంచి ఆదాయలను పెంచ్ కొత్త కంపెనీలను తీస్క్వచి్చ తదా్వరా యువతక్ ఉపాధిని కలిపుంచి ఆదాయలను పెంచ్ 
సలహాలైత్ ఎవర్ ఇవ్వడం ల్దని చితూ్తర్ జిల్లో జనసేన పార్టీ జాయింట్ సెక్రెటరి కీర్తన ప్రభుత్వం సలహాలైత్ ఎవర్ ఇవ్వడం ల్దని చితూ్తర్ జిల్లో జనసేన పార్టీ జాయింట్ సెక్రెటరి కీర్తన ప్రభుత్వం 
పై ధ్వజమ్తా్తర్.పై ధ్వజమ్తా్తర్.

శ్రీ బిపిన్ రావత్ కు శ్రదా్దంజలి ఘటంచిన శ్రీ బిపిన్ రావత్ కు శ్రదా్దంజలి ఘటంచిన 
శ్రీనివాసరావుతోట జనసేనశ్రీనివాసరావుతోట జనసేన

శతఘ్ని నూ్స్:  త్రిదళ్ధిపతి … ధైర్శాలి శతఘ్ని నూ్స్:  త్రిదళ్ధిపతి … ధైర్శాలి 
… యుద్ధ , దౌత్ వ్్హకర్త … భరతమాత … యుద్ధ , దౌత్ వ్్హకర్త … భరతమాత 
మదు్దబిడడి జనరల్ శ్రీ బిపన్ రావత్ మదు్దబిడడి జనరల్ శ్రీ బిపన్ రావత్ 
హెలికాపటీర్ ప్రమాదంలో మరణించడం హెలికాపటీర్ ప్రమాదంలో మరణించడం 
దేశానికి, దేశ రక్షణక్ తీరనిలోట్.దేశానికి, దేశ రక్షణక్ తీరనిలోట్.
తన జీవితానిని దేశానికి అంకితం చ్సిన గొపపు తన జీవితానిని దేశానికి అంకితం చ్సిన గొపపు 
దేశరక్షక్డు బిపన్ రావత్. తన వ్్హాలతో దేశరక్షక్డు బిపన్ రావత్. తన వ్్హాలతో 

శత్రుదేశాల వెనునిలో వణుక్ పుటిటీంచిన యుద్ధ ప్రవణుడు బిపన్ రావత్. హెలికాపటీర్ ప్రమాదంలో శత్రుదేశాల వెనునిలో వణుక్ పుటిటీంచిన యుద్ధ ప్రవణుడు బిపన్ రావత్. హెలికాపటీర్ ప్రమాదంలో 
మరణించిన తెలుగుతలిలో కననిబిడడి సాయి త్జ్ తో పాటూ అస్వులు బాసిన సైనిక్లందరికి మరణించిన తెలుగుతలిలో కననిబిడడి సాయి త్జ్ తో పాటూ అస్వులు బాసిన సైనిక్లందరికి 
జనసేన పార్టీ తర్పున శ్రస్సి వంచి కనీనిటితో శ్రదా్దంజలి ఘటిస్్తన్నిం. శ్రీనివ్సరావుతోటలోని జనసేన పార్టీ తర్పున శ్రస్సి వంచి కనీనిటితో శ్రదా్దంజలి ఘటిస్్తన్నిం. శ్రీనివ్సరావుతోటలోని 
జనసేన సెంటరోలో జరిగిన ఈ కార్క్రమంలో శ్రదా్దంజలి ఘటించిన వ్రిలో రామిశెటిటీ శ్రీను, జనసేన సెంటరోలో జరిగిన ఈ కార్క్రమంలో శ్రదా్దంజలి ఘటించిన వ్రిలో రామిశెటిటీ శ్రీను, 
కోనేటి ప్రసాద్, హేమంత్, దాసరి రామ, నండూరి సా్వమి, గోప శ్రీనివ్స్ తదితర్లు ఉన్నిర్.కోనేటి ప్రసాద్, హేమంత్, దాసరి రామ, నండూరి సా్వమి, గోప శ్రీనివ్స్ తదితర్లు ఉన్నిర్.

SGS కళాశాల విదాయూర్థుల నిరసనకు జనసేన మద్దతుSGS కళాశాల విదాయూర్థుల నిరసనకు జనసేన మద్దతు

SGS కళాశాల విదాయూర్థులు చేసుతినని శాంత్యుత నిరసనకు మద్దతుగా జనసేన పార్టీ.. SGS SGS కళాశాల విదాయూర్థులు చేసుతినని శాంత్యుత నిరసనకు మద్దతుగా జనసేన పార్టీ.. SGS 
కళాశాలని ఎయిడెడ్ కళాశాలగా కనసాగించాలి.కళాశాలని ఎయిడెడ్ కళాశాలగా కనసాగించాలి.
జనసేన పార్టీ కృష్ణా జిల్లా సంయుకతి కారయూదరిశు ఈమని కిషోర్ కుమార్జనసేన పార్టీ కృష్ణా జిల్లా సంయుకతి కారయూదరిశు ఈమని కిషోర్ కుమార్
శతఘ్ని నూ్స్:  కృష్టణా జిల్లో, SGS కళ్శాలని ఎయిడడ్ కళ్శాలగా కొనసాగించాలని గత కొనిని శతఘ్ని నూ్స్:  కృష్టణా జిల్లో, SGS కళ్శాలని ఎయిడడ్ కళ్శాలగా కొనసాగించాలని గత కొనిని 
రోజులుగా ఆ కళ్శాల విదా్ర్థిలు చ్స్్తనని నిరసనక్ జగ్య్పేట జనసేన పార్టీ మద్దతు తెలిపంది. ఈ రోజులుగా ఆ కళ్శాల విదా్ర్థిలు చ్స్్తనని నిరసనక్ జగ్య్పేట జనసేన పార్టీ మద్దతు తెలిపంది. ఈ 
కార్క్రమంలో కృష్టణా జిల్లో జనసేన పార్టీ సంయుక్త కార్దరి్శ ఈమని కిషోర్ క్మార్ పాల్్ని మాటాలోడుతూ కార్క్రమంలో కృష్టణా జిల్లో జనసేన పార్టీ సంయుక్త కార్దరి్శ ఈమని కిషోర్ క్మార్ పాల్్ని మాటాలోడుతూ 
విదా్ర్థిలు భావితరాల భవిష్త్ అని అట్వంటి వ్ర్ కళ్శాలలో న్లుగు గోడల మధ్న ఉండాలిసిన విదా్ర్థిలు భావితరాల భవిష్త్ అని అట్వంటి వ్ర్ కళ్శాలలో న్లుగు గోడల మధ్న ఉండాలిసిన 
వ్ర్, ఇల్ వ్రి కళ్శాలని కాపాడుకోవడం కోసం ఇల్ రోడ్ మీదక్ రావ్లిసిన పరిసిథితి చూసేల్ వ్ర్, ఇల్ వ్రి కళ్శాలని కాపాడుకోవడం కోసం ఇల్ రోడ్ మీదక్ రావ్లిసిన పరిసిథితి చూసేల్ 
ఉందని తెలిపార్. SGS కళ్శాల ఈ ప్ంతంలో ఎంతో మందికి విద్ పరంగ ఉపయోగపడటమే ఉందని తెలిపార్. SGS కళ్శాల ఈ ప్ంతంలో ఎంతో మందికి విద్ పరంగ ఉపయోగపడటమే 
కాక్ండా ప్రతి క్ట్ంబంలో విదా్ర్థిలు ఉననిత విద్ని అభ్సించారని, అట్వంటి కళ్శాలని ఈరోజు కాక్ండా ప్రతి క్ట్ంబంలో విదా్ర్థిలు ఉననిత విద్ని అభ్సించారని, అట్వంటి కళ్శాలని ఈరోజు 
ప్రైవేటికరణ చ్స్్తన్నిరనే నిరణాయం సరైనది కాదని విదా్ర్థిల తర్పున జనసేన పార్టీ దా్వరా కళ్శాల ప్రైవేటికరణ చ్స్్తన్నిరనే నిరణాయం సరైనది కాదని విదా్ర్థిల తర్పున జనసేన పార్టీ దా్వరా కళ్శాల 
యాజమాన్్నీని కోర్తున్నిమని ఆయన తెలిపార్. జగ్య్పేట ప్ంత పరిధిలో ప్రభుత్వ కళ్శాలలు యాజమాన్్నీని కోర్తున్నిమని ఆయన తెలిపార్. జగ్య్పేట ప్ంత పరిధిలో ప్రభుత్వ కళ్శాలలు 
ల్క పేద, బడుగు వరా్ల వ్ర్ అనేక ఇబబుందులు పడుతున్నిరని కళ్శాల యాజమాన్ం విదా్ర్థిల ల్క పేద, బడుగు వరా్ల వ్ర్ అనేక ఇబబుందులు పడుతున్నిరని కళ్శాల యాజమాన్ం విదా్ర్థిల 
భవిష్త్ గురించి ఆలోచించి సరైన నిరణాయం తీస్కోవ్లని జనసేన పార్టీ తర్పున కోర్చ్న్నిమని, భవిష్త్ గురించి ఆలోచించి సరైన నిరణాయం తీస్కోవ్లని జనసేన పార్టీ తర్పున కోర్చ్న్నిమని, 
ఈ విషయానిని పార్టీ పెద్దల దృషటీకి కూడా తీస్కెళ్్తమ అని ఆయన తెలిపార్. ఈ కార్క్రమంలో బాజి, ఈ విషయానిని పార్టీ పెద్దల దృషటీకి కూడా తీస్కెళ్్తమ అని ఆయన తెలిపార్. ఈ కార్క్రమంలో బాజి, 
హేమంత్, పవన్, అజయ్, రాజు, స్మంత్, తర్ణ్, రాం, జనసైనిక్లు తదితర్లు పాల్్న్నిర్.హేమంత్, పవన్, అజయ్, రాజు, స్మంత్, తర్ణ్, రాం, జనసైనిక్లు తదితర్లు పాల్్న్నిర్.

తంబూర్ గ్రామ వంతెన త్వరితగత్న నిరిమాంచాలని జనసేన డిమాండ్
శతఘ్ని నూ్స్:  సత్వేడు నియోజకవర్ం న్రాయణవనం 
మండలంలో తుంబుర్ గ్రామానికి వెళ్లో వంతెనను జనసేన పార్టీ జిల్లో 
కార్దరి్శ కొపపుల ల్వణ్క్మార్ సందరి్శచార్. ప్రజల ప్ణాల 
పటలో ప్రభుతా్వనికి బాధ్త ఉండాలని ప్రతి రోజు 6 గ్రామాల ప్రజలు 
రాకపోకలు సాగిసా్తరని, వంతెన దాటడానికి పలలోలు,మహళలు 
ఇబబుందులు పడుతున్నిరని, గత సంవతసిరం ఇదే విధంగా వంతెన 
నీటి ప్రవ్హానికి కూలిపోయింది. యుద్ధప్తిపదికన వంతెన నిరామెణం 
చ్పటిటీ ప్రజలు రాకపోకలు జరిగేల్ చూడాలి. ఈ నిరలోక్షష్ం ఇల్గే 
కొనసాగిత్ ప్రజలకోసం జనసేన పార్టీ పోరాటాలు చ్యడానికి సిద్ధమని 
తెలియజేసార్. ఈ కార్క్రమంలో న్యక్లు మోహన్, రామూమెరి్త, 
స్మన్, చరణ్, సతీష్ తదితర్లు పాల్్న్నిర్.

అగినిప్రమాద బాధితులకు ఆరిధికసాయం చేసన 
దాసుళ్ళపాలం 

జనసేన
శతఘ్ని నూ్స్:  ఎస్ కోట 
నియోజకవర్ం, ఎల్ కోట 
మండలం, దాస్ళళాపాల్ం 
గ్రామంలో ఇళ్ళా 
అగినిప్రమాదం సంభవించి 
మటాటీ సింహాచలం ఇళ్ళా 

పూరి్తగా కాలిపయింది. బాధిత సింహాచల్నికి మేమన్నిమంటూ దాస్ళళాపాల్ం 
జనసైనిక్లు అండగా నిలిచి మనోధైరా్నిని ఇవ్వడమే కాక్ండా సింహాచలం 
క్ట్ంబానికి 6000 రూపాయలను ఆరి్ధక సాయం చ్యాడంతో పాట్ బియ్ం 
మరియు నితా్వసర సర్క్లను అందచ్సార్. దాస్ళళాపాల్ం జనసైనిక్లు 
జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ భావజాలంతో మందుక్ నడుస్్తన్నిరని 
చెపాపులి ఎందుకంట దాస్ళళాపాల్ంలో జనసేనకి సంబందించి ఇదే మొటటీ 
మొదటి కార్క్రమం. అధికార పార్టీ ప్రజలను ఇబబుందులక్ గురిచ్సా్తరని 
తెలిసిన్ శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ చాల్సార్లో చాల్ సభలోలో చెపపునట్లో భయపడత్ 
అకకుడ ఉండపతావు, నీకోసం ఎవరో రార్ నువే్వ పోరాడాలి అనని భావజాల్నికి 
ఆకరిషితులై దాస్ళళాపాల్ం జనసైనిక్లు బయటికి వచి్చ చ్సిన కార్క్రమం 
ఇది. అగిని ప్రమాద బాధితునికి అండగా నిలిచిన దాస్ళళాపాల్ం జనసైనిక్లక్ 
శతఘ్నినూ్స్ అభనందనలు తెలియజేస్్తంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని నూ్స్:  కడప జిల్లో, నందలూర్ మండలంలోని నలలోతిమమెయ్ నడగడడి ప్రజలు 
చ్య్్ర్ వరదల వలలో తీవ్రంగా నషటీపోయార్. వరదల వలలో నషటీపోయిన ఈ నడగడడి 
ప్రజలక్ జనసేన గల్ఫ్ కారిమెక్లు అరిథిక సాయంతో దుపపుట్లో, చీరలు, లుంగీలు, బకెకుట్లో, 
జగు్లు, దొమ తెరలు జనసేన న్యక్లు కొటేటీ శ్రీహరి మరియు ప్రశాంత్ అధ్వర్ంలో 
అందివ్వడం జరిగింది.
ఈ కార్క్రమానికి సహకరించిన గుంటూర్ శంకర్ క్ మరియు జనసేన గల్ఫ్ కారిమెక్లు 
సభు్లు మనయ్, కృషణా, షఫి, దుర్రావు, రాకేష్ న్గ, స్ర్, రేణుక, సతీష్ లక్ 
హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపార్.
ఈ కార్క్రమంలో జనసేన న్యక్లు ఆక్ల నరసియ్, యెద్దల నరసింహా, సరా్దర్ బాలు, 
నడగడడి జనసేన న్యక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్న్నిర్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వరద బాధితులకు అండగా జనసేన గల్ఫ్ కారిమాకులు

కి.శే రోశయయూ కుటుంబానిని పరామరిశుంచిన నాదండలాకి.శే రోశయయూ కుటుంబానిని పరామరిశుంచిన నాదండలా
శతఘ్ని నూ్స్: జనసేన ప.ఏ.సి చైరమెన్ శ్రీ న్దండలో మనోహర్ గార్ ఈ రోజు శతఘ్ని నూ్స్: జనసేన ప.ఏ.సి చైరమెన్ శ్రీ న్దండలో మనోహర్ గార్ ఈ రోజు 
ఉదయం మాజీ మఖ్మంత్రి దివంగత శ్రీ కె. రోశయ్ గారి క్ట్ంబానిని ఉదయం మాజీ మఖ్మంత్రి దివంగత శ్రీ కె. రోశయ్ గారి క్ట్ంబానిని 
పరామరి్శంచార్. ఉమమెడ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి శ్రీ రోశయ్ గార్ చ్సిన పరామరి్శంచార్. ఉమమెడ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి శ్రీ రోశయ్ గార్ చ్సిన 
సేవలను గుర్్త చ్స్క్న్నిర్.సేవలను గుర్్త చ్స్క్న్నిర్.

ట్రిపుల్ ఐటకి ఎంపికైన విదాయూర్ధిలకు అభినందనలు ట్రిపుల్ ఐటకి ఎంపికైన విదాయూర్ధిలకు అభినందనలు 
తెలిపిన కంకాల రామోమాహన రావుతెలిపిన కంకాల రామోమాహన రావు

శతఘ్ని నూ్స్: మారాకుపురం నియోజకవర్ం, మారాకుపురం మండలం మిటటీమీది శతఘ్ని నూ్స్: మారాకుపురం నియోజకవర్ం, మారాకుపురం మండలం మిటటీమీది 
పల్లోలోని ఆదర్శ పాఠశాలక్ చెందిన విదా్ర్్ధలు పులలోలచెర్వు సాయిప్రణతి, టి.శ్రీల్ఖ, పల్లోలోని ఆదర్శ పాఠశాలక్ చెందిన విదా్ర్్ధలు పులలోలచెర్వు సాయిప్రణతి, టి.శ్రీల్ఖ, 
కె.మేఘన సాయి, ఎస్.దేవిక, ఎల్.మానస, జి.సిరి, జి.మేరి జాయ్ లు ట్రిపుల్ ఐటికి కె.మేఘన సాయి, ఎస్.దేవిక, ఎల్.మానస, జి.సిరి, జి.మేరి జాయ్ లు ట్రిపుల్ ఐటికి 
ఎంపకైనట్లో ప్రినిసిపాల్ బుధవ్రం తెలిపార్. ఈ సందర్ంగా విదా్ర్్ధలు అతు్ననిత ఎంపకైనట్లో ప్రినిసిపాల్ బుధవ్రం తెలిపార్. ఈ సందర్ంగా విదా్ర్్ధలు అతు్ననిత 
సాథియికి వెళ్ళాలని వ్రికి మారాకుపురం జనసేన న్యక్లు శ్రీ కొంకాల రామోమెహన సాథియికి వెళ్ళాలని వ్రికి మారాకుపురం జనసేన న్యక్లు శ్రీ కొంకాల రామోమెహన 
రావు అభనందనలు తెలియజేసార్.రావు అభనందనలు తెలియజేసార్.

స్వర్్య శ్రీ వంగపండు కుటుంబానికి ఆరిథుక సాయం స్వర్్య శ్రీ వంగపండు కుటుంబానికి ఆరిథుక సాయం 
చేసన జనసేనచేసన జనసేన

శతఘ్ని నూ్స్: ఉత్తరాంధ్ర కవి, శతఘ్ని నూ్స్: ఉత్తరాంధ్ర కవి, 
గాయక్డు స్వర్్య శ్రీ వంగపండు గాయక్డు స్వర్్య శ్రీ వంగపండు 
ప్రసాద్ క్ట్ంబం ఆరి్ధక ఇబబుందులు ప్రసాద్ క్ట్ంబం ఆరి్ధక ఇబబుందులు 
పడుతున్నిరని తెలుస్కొని జనసేన పడుతున్నిరని తెలుస్కొని జనసేన 
పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కార్దరి్శ శ్రీ టీ. శ్వ పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కార్దరి్శ శ్రీ టీ. శ్వ 

శంకర్ 10000 రూపాయలు ఆరి్ధక సహాయం చెయ్డం జరిగింది. ఈ కార్క్రమంలో శంకర్ 10000 రూపాయలు ఆరి్ధక సహాయం చెయ్డం జరిగింది. ఈ కార్క్రమంలో 
శ్వ శంకర్ మరియు జనసైనిక్లు పాల్్న్నిర్.శ్వ శంకర్ మరియు జనసైనిక్లు పాల్్న్నిర్.

రైతుల పాదయాత్రకు సంఘీభావం తెలిపిన శ్రీకాళహసతి జనసేనరైతుల పాదయాత్రకు సంఘీభావం తెలిపిన శ్రీకాళహసతి జనసేన
శతఘ్ని నూ్స్:  జనసేన పార్టీ అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ ఆదేశాల మేరక్ అమరావతి శతఘ్ని నూ్స్:  జనసేన పార్టీ అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ ఆదేశాల మేరక్ అమరావతి 
రైతుల న్్యసాథినం – దేవసాథినం పాదయాత్ శ్రీకాళహసి్త పటటీణానికి చ్ర్క్నని రైతుల న్్యసాథినం – దేవసాథినం పాదయాత్ శ్రీకాళహసి్త పటటీణానికి చ్ర్క్నని 
సందర్ంగా శ్రీకాళహసి్త నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ తరఫున ఇంఛారిజి వినుత కోటా సందర్ంగా శ్రీకాళహసి్త నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ తరఫున ఇంఛారిజి వినుత కోటా 
అధ్వర్ంలో నియోజకవర్ న్యక్లు, వర మహళలు, జనసైనిక్లు బార్గా పాల్్ని అధ్వర్ంలో నియోజకవర్ న్యక్లు, వర మహళలు, జనసైనిక్లు బార్గా పాల్్ని 
మద్దతు తెలిప, రైతుల పాదయాత్లో పాల్్నడం జరిగింది.మద్దతు తెలిప, రైతుల పాదయాత్లో పాల్్నడం జరిగింది.

దేశ రక్షకుడు, భారత ఆర్మా అధికారి “బిపిన్ 
రావత్ కి” “వరంగల్ జనసేన” ఘననివాళి

శతఘ్ని నూ్స్:  నమెకొండలోని 
కల్కటీర్ ఆఫీస్ దగ్ర అమరవర్ల 
స్థిపం వద్ద మన దేశానికి 
రక్షణగా నిలిచి, భారత ఆర్మెలో 
విశేష సేవలు అందించిన త్రివిధ 
ధళ్దిపతి, పోరాట యోధుడు, 
శ్రీ “జనరల్ బిపన్ రావత్” 
హెలికాపటీర్ ప్రమాదంలో 

మరణించడంతో వ్రి మృతి పటలో చింతిస్్త వరంగల్ జిల్లో జనసేన పార్టీ 
న్యక్లు ఘననివ్ళ్లు అరిపుంచడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా జనసేన 
న్యక్లు శ్వకోటీ యాదవ్ మాటాలోడుతూ మన దేశానికి బిపన్ రావత్ చ్సిన 
సేవలు వెలకటటీల్నివి మరియు మన అందరికి స్ఫ్రి్త దాయకం అన్నిర్. ఈ 
కార్క్రమంలో జనసేన పార్టీ వరంగల్ జిల్లో న్యక్లు గోళలో రాజేంద్ర ప్రసాద్, 
గాద పృధ్్వ, పెండా్ల అనిల్, యం అభల్ష్, వస్గుల నిఖిల్ చోప్, మేడద 
ప్రశాంత్, రజాక్, పడుగు భరత్, రంగు భరత్, అన్సిర్ తదితర్లు పాల్్న్నిర్.

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


శుక్రవారం, 10 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వితంతువుకు పెన్షన్ రావడంలో సహాయం వితంతువుకు పెన్షన్ రావడంలో సహాయం 
చేసన వీరమహిళ బోడపాట రాజేశ్వరిచేసన వీరమహిళ బోడపాట రాజేశ్వరి

వితంతు పెన్షన్ నిలిపివేతపై ప్రభుత్వ అధికార్ల తీర్పై మండిపడ్డ జనసేన వితంతు పెన్షన్ నిలిపివేతపై ప్రభుత్వ అధికార్ల తీర్పై మండిపడ్డ జనసేన 
వీరమహిళ జిల్లా ప్రధాన కారయూదరిశు బోడపాట రాజేశ్వరి!వీరమహిళ జిల్లా ప్రధాన కారయూదరిశు బోడపాట రాజేశ్వరి!
శతఘ్ని నూ్స్: తూర్పుగోదావరి జిల్లో, రాజమండ్రి రూరల్, కడయం మండలంలోని, శతఘ్ని నూ్స్: తూర్పుగోదావరి జిల్లో, రాజమండ్రి రూరల్, కడయం మండలంలోని, 
పటిటీలంక గ్రామానికి చెందిన వరగనుక్లనే వితంతు మహళ, తన భర్త 25 సంవతసిరాల పటిటీలంక గ్రామానికి చెందిన వరగనుక్లనే వితంతు మహళ, తన భర్త 25 సంవతసిరాల 
క్రితం చనిపోత్, ఐదు నెలల కిందటి వరక్ పెనషిన్ వచ్్చది! కానీ ఏవో క్ంటి సాక్లు క్రితం చనిపోత్, ఐదు నెలల కిందటి వరక్ పెనషిన్ వచ్్చది! కానీ ఏవో క్ంటి సాక్లు 
చెబుతూ ఆమ్ వితంతు పంఛనుని అధికార్లు ఈమధ్ కొది్ద రోజుల క్రితం తీసివేశార్. చెబుతూ ఆమ్ వితంతు పంఛనుని అధికార్లు ఈమధ్ కొది్ద రోజుల క్రితం తీసివేశార్. 
కారణం ఏమిటంటే ఆమ్ భర్త చనిపోయిన డత్ సరిటీఫికెట్ కావ్లని కోరడంతో ఆమ్ కారణం ఏమిటంటే ఆమ్ భర్త చనిపోయిన డత్ సరిటీఫికెట్ కావ్లని కోరడంతో ఆమ్ 
అవ్కె్కు, నిససిహాయ సిథితిలో ఉనని ఆమ్ను అదే గ్రామానికి చెందిన జనసేన పార్టీ అవ్కె్కు, నిససిహాయ సిథితిలో ఉనని ఆమ్ను అదే గ్రామానికి చెందిన జనసేన పార్టీ 
వరమహళ జిల్లో ప్రధాన కార్దరి్శ బోడపాటి రాజేశ్వరి తన అనుచర్లతో ఏదో విధంగా వరమహళ జిల్లో ప్రధాన కార్దరి్శ బోడపాటి రాజేశ్వరి తన అనుచర్లతో ఏదో విధంగా 
మొత్తం మీద ఆమ్క్ డత్ సరిటీఫికెట్ నమోదు చ్యించి పత్మ తీస్క్వచా్చర్. ఈ మొత్తం మీద ఆమ్క్ డత్ సరిటీఫికెట్ నమోదు చ్యించి పత్మ తీస్క్వచా్చర్. ఈ 
విషయానిని రాజేశ్వరి ప్రెస్ క్ తెలియజేస్్త, ఎంతోమంది ఎనోని విధాలుగా ఇట్వంటి విషయానిని రాజేశ్వరి ప్రెస్ క్ తెలియజేస్్త, ఎంతోమంది ఎనోని విధాలుగా ఇట్వంటి 
వ్ర్ ఇబబుందులు పడుతూ చాల్ మంది అనేక గ్రామాలోలో ఇంకా ఉన్నిరని, వ్లంటీర్ వ్ర్ ఇబబుందులు పడుతూ చాల్ మంది అనేక గ్రామాలోలో ఇంకా ఉన్నిరని, వ్లంటీర్ 
వ్వసథి దేనికి ఉననిదని, ఇల్ంటి వ్రిని బాధ పెటటీడం ఎంతవరక్ న్్యమని, కొనిని వ్వసథి దేనికి ఉననిదని, ఇల్ంటి వ్రిని బాధ పెటటీడం ఎంతవరక్ న్్యమని, కొనిని 
ప్రభుత్వ విధాన్లను తపుపుపడుతూ, ప్రభుత్వ పాలనలో లోపాలను, అవినీతి సమస్లను, ప్రభుత్వ విధాన్లను తపుపుపడుతూ, ప్రభుత్వ పాలనలో లోపాలను, అవినీతి సమస్లను, 
స్టిగా మఖ్మంత్రి శ్రీ జగనోమెహన్ రడడికి సంధించార్, అధికార్ల లోపాలను ఎతి్త స్టిగా మఖ్మంత్రి శ్రీ జగనోమెహన్ రడడికి సంధించార్, అధికార్ల లోపాలను ఎతి్త 
చూపుతూ ఆమ్ ప్రెస్ మీడయాక్ తెలియజేసిన్ర్. ఈ విషయం మీద పలువుర్ పేద చూపుతూ ఆమ్ ప్రెస్ మీడయాక్ తెలియజేసిన్ర్. ఈ విషయం మీద పలువుర్ పేద 
ప్రజలు హరషిం వ్క్తం చ్స్్త సమాజంలో ఇల్ నిలదీసే వ్ర్ ఉండాలని, సమస్ల మీద ప్రజలు హరషిం వ్క్తం చ్స్్త సమాజంలో ఇల్ నిలదీసే వ్ర్ ఉండాలని, సమస్ల మీద 
సపుందించి నేతలు మందుక్ రావ్లని, ఇల్ంటి వ్ర్ ప్రశ్నించడానికి మందుక్ వసే్త సపుందించి నేతలు మందుక్ రావ్లని, ఇల్ంటి వ్ర్ ప్రశ్నించడానికి మందుక్ వసే్త 
పేద ప్రజలక్ న్్యం జర్గుతుందని పలువుర్ గ్రామస్్తలు సంతోషం వ్క్తం చ్శార్.పేద ప్రజలక్ న్్యం జర్గుతుందని పలువుర్ గ్రామస్్తలు సంతోషం వ్క్తం చ్శార్.

నాడు న్డు కింద పాఠశాల భవనం మంజూర్ నాడు న్డు కింద పాఠశాల భవనం మంజూర్ 
చేయాలని డిమాండ్ చేసన జనసేనచేయాలని డిమాండ్ చేసన జనసేన

శతఘ్ని నూ్స్: అరక్ నియోజకవర్ం, డుంబ్రిగుడా మండలం, పోతాంగి పంచాయతి శతఘ్ని నూ్స్: అరక్ నియోజకవర్ం, డుంబ్రిగుడా మండలం, పోతాంగి పంచాయతి 
లివిటి ఫుట్ గ్రామంలో జనసేనపార్టీ న్యక్లు అరక్ పారలోమ్ంట్ అధికార ప్రతినిధి లివిటి ఫుట్ గ్రామంలో జనసేనపార్టీ న్యక్లు అరక్ పారలోమ్ంట్ అధికార ప్రతినిధి 
మాదాల శ్రీరామలు, వరికుంగ్ కమిటీ ప్రెసిడంట్ కొనెడ లక్షష్మణరావు, నియోజకవర్ం మాదాల శ్రీరామలు, వరికుంగ్ కమిటీ ప్రెసిడంట్ కొనెడ లక్షష్మణరావు, నియోజకవర్ం 
న్యక్డు బంగార్ రామదాస్ గ్రామంలో పర్టించార్. లివిటి ఫుట్ గ్రామంలో న్యక్డు బంగార్ రామదాస్ గ్రామంలో పర్టించార్. లివిటి ఫుట్ గ్రామంలో 
స్కులులో వెళ్లో పలలోలతో మాటాలోడటం జరిగింది. రేక్ల షెడుడిలో పలలోలక్ చదువు చెపపుడం స్కులులో వెళ్లో పలలోలతో మాటాలోడటం జరిగింది. రేక్ల షెడుడిలో పలలోలక్ చదువు చెపపుడం 
చూసిన న్యక్లు చలించిపోయార్ . ఉపాదా్యులతో మాటాలోడ న్డు నేడు కింద చూసిన న్యక్లు చలించిపోయార్ . ఉపాదా్యులతో మాటాలోడ న్డు నేడు కింద 
పాఠశాల భవనం మంజూరైందని 2 సంవతసిరాల నుండ చెపు్తన్నిర్ ఇపపుటికి మంజూర్ పాఠశాల భవనం మంజూరైందని 2 సంవతసిరాల నుండ చెపు్తన్నిర్ ఇపపుటికి మంజూర్ 
కాల్దని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్క్తం చ్శార్. అధికార్లు ITDA PO సపుందించి పాఠశాల కాల్దని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్క్తం చ్శార్. అధికార్లు ITDA PO సపుందించి పాఠశాల 
భవనం మంజూర్ చ్సి త్వరగా పూరి్త అయ్్ల్ చర్లు తీస్కోవ్లని గ్రామస్్తలు భవనం మంజూర్ చ్సి త్వరగా పూరి్త అయ్్ల్ చర్లు తీస్కోవ్లని గ్రామస్్తలు 
డమాండ్ చ్శారని జనసేనపార్టీ న్యక్లు శ్రీరామలు తెలిపార్ . ఈ కార్క్రమంలో డమాండ్ చ్శారని జనసేనపార్టీ న్యక్లు శ్రీరామలు తెలిపార్ . ఈ కార్క్రమంలో 
డుంబ్రిగుడా మండల న్యక్లు రాజు, అరక్ వ్్లీ మండల న్యక్లు రామకృషణా, డుంబ్రిగుడా మండల న్యక్లు రాజు, అరక్ వ్్లీ మండల న్యక్లు రామకృషణా, 
ZPTC అభ్రిథి చినబాబు పాల్్న్నిర్.ZPTC అభ్రిథి చినబాబు పాల్్న్నిర్.

ఫుట్ పాత్ లపై నిద్రిసుతినని వారికి వరంగల్ జనసేన ఫుట్ పాత్ లపై నిద్రిసుతినని వారికి వరంగల్ జనసేన 
చేయూతచేయూత

శతఘ్ని నూ్స్: వరంగల్ రైల్్వసేటీషన్ మొదలుకొని శతఘ్ని నూ్స్: వరంగల్ రైల్్వసేటీషన్ మొదలుకొని 
ఖాజిపేట్ రైల్్వసేటీషన్ వరక్ నగరరంలో ఖాజిపేట్ రైల్్వసేటీషన్ వరక్ నగరరంలో 
ఫూటాపుతలోపై నివసిస్్తనని యాచక్లక్, ఆశ్రయంల్ని ఫూటాపుతలోపై నివసిస్్తనని యాచక్లక్, ఆశ్రయంల్ని 
నిరాశ్రయులక్ జనసేన న్యక్లు దుపపుటలోను నిరాశ్రయులక్ జనసేన న్యక్లు దుపపుటలోను 
పంపణీ చ్శార్. ఈ సందరబుంగా జనసేన పంపణీ చ్శార్. ఈ సందరబుంగా జనసేన 
న్యక్లు గోళళా రాజేంద్ర ప్రసాద్ మాటాలోడుతూ న్యక్లు గోళళా రాజేంద్ర ప్రసాద్ మాటాలోడుతూ 
ప్రతీ సంవతసిరంల్గే ఈ సంవతసిరం కూడా ప్రతీ సంవతసిరంల్గే ఈ సంవతసిరం కూడా 
అన్ధలక్ దుపపుట్లో పంపణీ చ్శామన్నిర్. అన్ధలక్ దుపపుట్లో పంపణీ చ్శామన్నిర్. 
రాత్రి పదకొండు గంటలక్ వరంగల్ రైల్్వసేటీషన్, రాత్రి పదకొండు గంటలక్ వరంగల్ రైల్్వసేటీషన్, 
బసాటీండ్, శ్వనగర్, చౌరసా్త పోచమమెమైదాన్ బసాటీండ్, శ్వనగర్, చౌరసా్త పోచమమెమైదాన్ 
హనుమకొండ బసాటీండ్ ఖజిపేట రైల్్వసేటీషన్ వరక్ హనుమకొండ బసాటీండ్ ఖజిపేట రైల్్వసేటీషన్ వరక్ 

అనిని కూడళలోలో ని నిరాశ్రయులక్ అనిని కూడళలోలో ని నిరాశ్రయులక్ 
రాత్రి రండు గంటలవరక్ ప్రతి కూడలి రాత్రి రండు గంటలవరక్ ప్రతి కూడలి 
తిరిగి దుపపుట్లో అందజేసామన్ర్. ఈ తిరిగి దుపపుట్లో అందజేసామన్ర్. ఈ 
కార్క్రమంలో గడడిం రాకేష్, మకకు కార్క్రమంలో గడడిం రాకేష్, మకకు 
అభల్ష్, అనుదీప్, న్గరాజు తదితర్లు అభల్ష్, అనుదీప్, న్గరాజు తదితర్లు 
పాల్్న్నిర్.పాల్్న్నిర్.

12వ తేదీన మీటంగుకు తమ్మారెడి్డ శివశంకర్ ను 12వ తేదీన మీటంగుకు తమ్మారెడి్డ శివశంకర్ ను 
ఆహా్వనించిన మాడుగుల జనసేనఆహా్వనించిన మాడుగుల జనసేన

శతఘ్ని నూ్స్: మాడుగుల శతఘ్ని నూ్స్: మాడుగుల 
నియోజకవర్ం, 12వ త్దీన నియోజకవర్ం, 12వ త్దీన 
జరగబోయ్ మాడుగుల మండల జరగబోయ్ మాడుగుల మండల 
మీటింగ్, పకినిక్ క్ శ్రీ తమిమెరడడి మీటింగ్, పకినిక్ క్ శ్రీ తమిమెరడడి 
శ్వశంకర్ ను మాడుగుల మండల శ్వశంకర్ ను మాడుగుల మండల 
జనసేన పార్టీ ఆహా్వనించడం జనసేన పార్టీ ఆహా్వనించడం 
జరిగింది. ఈ కార్క్రమంలో జరిగింది. ఈ కార్క్రమంలో 
మాడుగుల మండల జనసేన మాడుగుల మండల జనసేన 
న్యక్లు రౌతు ప్రసాద్, న్యక్లు రౌతు ప్రసాద్, 

ర్బబుమహేష్, యాననింశెటిటీ సీతారాం, దయ, బలరాం, వరమహళ వరా స్రేఖ మరియు ర్బబుమహేష్, యాననింశెటిటీ సీతారాం, దయ, బలరాం, వరమహళ వరా స్రేఖ మరియు 
వరా ప్రసాద్ లు పాల్్న్నిర్.వరా ప్రసాద్ లు పాల్్న్నిర్.

డిసెంబర్ 12న జనసేన ఆతీమాయ సమావేశానికి డిసెంబర్ 12న జనసేన ఆతీమాయ సమావేశానికి 
పిలుపునిచిచిన మాడుగుల జనసేనపిలుపునిచిచిన మాడుగుల జనసేన

శతఘ్ని నూ్స్: మాడుగుల నియోజకవర్ం, ఆదివ్రం 12వ త్దిన జనసేన పార్టీ శతఘ్ని నూ్స్: మాడుగుల నియోజకవర్ం, ఆదివ్రం 12వ త్దిన జనసేన పార్టీ 
మాడుగుల మొదకొండమమె గుడ దగ్ర వునని తులసి కళ్్ణ మండపంలో మీటింగ్ మాడుగుల మొదకొండమమె గుడ దగ్ర వునని తులసి కళ్్ణ మండపంలో మీటింగ్ 
మరియు పకినిక్ ను మాడుగుల నియోజకవర్ం జనసేన శ్రేణులు ఏరాపుట్ చ్యడం మరియు పకినిక్ ను మాడుగుల నియోజకవర్ం జనసేన శ్రేణులు ఏరాపుట్ చ్యడం 
జరిగింది. జిల్లోలో ఉనని జనసేన న్యక్లు, మండలంలో మొత్తం జనసేన కార్కర్తలు జరిగింది. జిల్లోలో ఉనని జనసేన న్యక్లు, మండలంలో మొత్తం జనసేన కార్కర్తలు 
మరియు నియోజకవర్ంలో జనసేన న్యక్లు అందర్ అధిక సంఖ్లో హాజరయి్ మరియు నియోజకవర్ంలో జనసేన న్యక్లు అందర్ అధిక సంఖ్లో హాజరయి్ 
మీటింగును విజయవంతం చ్యాలని మాడుగుల పటటీణ జనసైనిక్లు పలుపునిచా్చర్. మీటింగును విజయవంతం చ్యాలని మాడుగుల పటటీణ జనసైనిక్లు పలుపునిచా్చర్. 
దీనికి సంబందించి మీటింగు కారా్చరణపై బుధవ్రం రాత్రి సమావేశమయా్ర్. ఈ దీనికి సంబందించి మీటింగు కారా్చరణపై బుధవ్రం రాత్రి సమావేశమయా్ర్. ఈ 
కార్క్రమలో జనసేన న్యక్లు, వరమహళలు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్న్నిర్.కార్క్రమలో జనసేన న్యక్లు, వరమహళలు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్న్నిర్.

షషటీ పూజలోలా పాల్్నని బొబిబిలి జనసేనషషటీ పూజలోలా పాల్్నని బొబిబిలి జనసేన
శతఘ్ని నూ్స్: బొబిబులి శతఘ్ని నూ్స్: బొబిబులి 
పటటీణం మలలోంపేటలో శ్రీ పటటీణం మలలోంపేటలో శ్రీ 
రా మ న్ రా య ణ మూ రి ్త రా మ న్ రా య ణ మూ రి ్త 
గుర్సా్వమి ఆధ్వర్ంలో గుర్సా్వమి ఆధ్వర్ంలో 
శ్రీ విశ్వన్ధ శాస్త శ్రీ విశ్వన్ధ శాస్త 
స ని ని ధా న ం లో స ని ని ధా న ం లో 
అ ం గ ర ం గ వై భ వ ం గా అ ం గ ర ం గ వై భ వ ం గా 
జ రి గి న జ రి గి న 

స్బ్రహమెణ్్శ్వరసా్వమి వ్రి షషఠి కార్క్రమంలో పాల్్ని సా్వమి వ్రి ఆశీస్సిలు స్బ్రహమెణ్్శ్వరసా్వమి వ్రి షషఠి కార్క్రమంలో పాల్్ని సా్వమి వ్రి ఆశీస్సిలు 
మరియు తీరథిప్రసాదాలు శ్రీ గుర్సా్వమి చ్ సీ్వకరించిన జనసేన పార్టీ రాష్ట మరియు తీరథిప్రసాదాలు శ్రీ గుర్సా్వమి చ్ సీ్వకరించిన జనసేన పార్టీ రాష్ట 
ప్రచార కార్దరి్శ శ్రీ బాబు పాలూర్ మరియు జనసైనిక్లు.ప్రచార కార్దరి్శ శ్రీ బాబు పాలూర్ మరియు జనసైనిక్లు.
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