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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మనమంతా మనుషులం. మానవత్వమే మన మతం. ప్రతి మతంలో కొన్ని సుగుణాలంటాయి. అలాగే కొన్ని నచ్చన్ అంశాలూ ఉంటాయి. మంచితనం, 
మానవత్వం అనే సద్గుణాల లేన్ మతం యేదైనా సంస్కరంచబడాల్సందే. “మంచి చెడ్డల రండె మతముల” అనే సూక్తిక్ తిరుగు లేద్. మంచి యే మతంలో 
వునానిస్్వకరంచుదం. చెడు యే మతంలో వునాని తిరస్కరంచుదం. మతాన్ని మారణ కండకు సాధనంగా మలచుకొంటునని రాజకీయ నాయకుల 
మతాధిపతుల నరకన్కే పొతారు.మంచిక్ వాడన్ మతం న్రుపయోగం. ఓరుపు, సహనం, శాంతి, క్షమ, దయ మనలో వుంటే మత కలహాల జరగవు. 
స్వరగుం ఇక్కడే వుంటుంది. పరసపుర ప్రేమ కోసం కృషి చేద్దం. హందూ ,ముస్లం ,క్రిసటియన్ భాయీ భాయీ. సహంచడమే గొపపు స్వరగు ద్వరం. ఎద్టి 
వారన్ నొపపుంచేది న్జం అయినా అది చెపపుకుండా మౌనం వహంచటం మంచిది. అప్పుడెప్పుడో ముంద్ తరాల వాళ్ళు చేసందన్క్ ఇపపుటి వాళళును 
బాధ్యులని చేయద్్ద. పూర్వం ఎవరో చేసన పాడు పనుల ఇపపుటికీ గురుతి చేసేకంటే మన ప్రజల శాంతి సామరసాయుల కోసం ఇప్పుడు ఏం చెయ్యులో చెబితే 
బాగుంటుంది. అన్ని మతాలలోనూ వార వార మతాల కోసం అకృతాయులకు పాలపుడ్డవారునానిరు. ఒక మతం కొముముకసే వారక్ సంత మతం పేరుతో జరగే 
అరాచకల ప్ణయుకరాయులగా కనబడతాయి. నరజాతి చరత్ర సమసతిం పరపీడన పరాయణత్వమే. ప్టిటిన బిడ్డల ఫలానా మతంలో ప్టాటిలన్ కోరుకున్ ప్టటిరు. 
ఒక మతసుతిల గతంలో అకృతాయులకు పాలపుడా్డరన్ ఆమత వారసులందరూ నేరసుథులైనటు్ల వారు చేయన్ నేరాన్క్ వారన్ అపరాధ భావనకు గురచెయయుటం 
అవమాన్ంచటం కూడా అకృతయుమే. శాంతియుత జీవనం గడిపే నేటి ప్రజలకు వార పూర్్వకుల అకృతాయులను పదేపదే గురుతి చేసే మతవాద రచయితల కూడా 
ఉగ్రవాద్లే. శాంతియుత జీవనం గడుప్తునని భరత మాత ముద్్దబిడ్డల ఈ దేశంలో కోటా్లది మంది ఉనానిరు. అందరకీ సగౌరవంగా బ్రతికే దరకవాల.
కౌరవ సంతతినైనా సరే న్ందించి నలప చంపటం కంటే మానవత్వంతో కలప్కు పోవటమే మంచిది. ఎప్పుడో ఎవరో చేసన అకృతాయులను మళ్ళు మళ్ళు 
కొన్ని తరాలపాటు గురుతిచేస ఆ మతంలో ఉనని ఈనాటి వారసులని న్ందల వేస అవమాన్ంచే వారక్ మోక్షం సది్ధంచద్. హంసకు జవాబు హంస కద్. ఈ 
దేశంలో ప్టటిటమే ఏ మతసుథుడికైనా ఎన్నిజనముల ప్ణయుఫలం. జీనా యహా, మరాని యహా, ఇసే్కసవా జానా కహా’ అంటూ అజాత శత్రువులా్ల బ్రతకల. మన 
మతంతో పాటు ఇతరుల మతాలను కూడా గౌరవంచాల. వయుకుతిల చేసే పనులకు మతాన్ని న్ందించకూడద్.
‘కులాలన్ కలపే ఆలోచన వధానం.. మతాల ప్రసాతివన లేన్ రాజకీయం.. భాషలని గౌరవంచే సాంప్రదయం.. సంస్కృతులను కపాడే సమాజం.  ప్ంతీయతన్ 
వసమురంచన్ జాతీయవాదం.. ఇవ దేశపటిషటితకు మూలాల - ఇవే ‘జనసేన’ సద్ధంతాల’’ అంటూ..  పవన్ కళ్యుణ్ కులాల, మతాల, భాషల గురంచి 
బహరంగంగా చెపేపుదే.
మతాల ప్రసాతివన లేన్ రాజకీయం అంటే.. మత రాజకీయల చేయకుండా ఉండటం కన్ మతాల మీద సాంప్రదయ్ల మీద దడుల జరుతుతుంటే 
మౌనంగా ఉండటం కద్..ఆ మతం మీద దడుల జరుతుంటే.. దడుల మీద మాటా్లడితే ఈ మతం వార ఓటు్ల పడవు అన్ మౌనంగా ఉండటం మత 
రాజకీయం. ఏ మతం అయినా.. కులం అయినా.. వరగుం అయినా వార మీద జరగే దడుల, వార సమసయుల, ప్రభుతా్వల వారక్ ఇచి్చన హమిలఅమల 

చేయకపోవడం మీద ప్రశ్నిసేతి మత, కుల, వరగు ముద్ర వేయడాన్క్ 
మీడియ్ల, సెకూయులరషుటిల అనబడే న్క్రుషుటిల, మత/కుల/
వరగు రాజకీయ్ల చేసే వారు ముంద్ంటారు.
మహనీయుల ఎవరక్ కూడా మతం అనే మఖిలీ అంటద్. 
కరణం ఏమిటంటే గొపపు వాళ్ళు , గొపపు భావాలతో ముంద్కు 
వెళ్తుంతారు. జనసేనాన్ పవన్ కళ్యుణ్ తన పార్టి ద్వరా 
తన పరధిలో ఉననింత వరకు మతాల, కులాల, ప్ంతాల 
ప్రసాతివన లేకుండా మంచి చేయ్లనే చూసాతిరు. ఏ రోజు కూడా 
పవన్ కళ్యుణ్ మతాల , కులాల ప్రసాతివనతో ఓటు బాయుంక్ ను 
సంపాదించాలన్ అనుకోలేద్.
90 శాతం మంది యువకులకు అలోచన శక్తి మారపోయింది. 
మతాల కులాల ప్రసాతివన లేన్ పార్టి అన్ సాథుపంచిన జనసేన 
...ఇంక మత , కుల ప్రసాతివన కన్పసుతింది. ఏ వధానంతో 
అయిన పవన్ కళ్యుణ్ న్ ఇషటి పడోచు, అటు కుల వధానం 
తో అయుండొచు్చ, మత వధానం తో అయుండొచు్చ, సన్మా 
వధానం తో అయుండొచు్చ...కనీ పవన్ కళ్యుణ్ న్ మాత్రం 
మతాల, కులాల లేన్ వయుక్తి గా చూసనప్డే జనసేన వచే్చ 
రోజులో్ల జనసేన న్ అధికరంలోక్ తీసుకురావచు.

మతాలు ప్రస్తావన లేని జనసేన

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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శతఘ్ని న్యూస్ ని ప్రశంసంచిన శంకర్ గౌడ్

శతఘ్ని నూయుస్:  క్రిసముస్ వేడుకలో్ల భాగంగా శన్వారం జూబిలీ హల్్స 
జనసేన పార్టి ఆఫీసులో తెలంగాణ ఇంచార్జ్ శ్రీ నేముర శంకర్ గౌడ్ న్  
శతఘ్ని నూయుస్ కో ఫండర్ శ్రీ సుంకర అరుణ్ తేజ్ కలవడం జరగంది. 
ఈ సందర్ంగా శ్రీ శంకర్ గౌడ్ శతఘ్ని నూయుస్ జనసేన పార్టిక్ చేసుతినని 
సేవలను అభినందించడం జరగంది.

ప్రభువు చూపిన మార్ంలో 
నడవాలి: ఆకుల సుమన్

శతఘ్ని నూయుస్: హనుమకొండ నూయుస్: లోక రక్షకుడు ఏసు 
చూపన మారగుంలో నాడవాలన్ ఉమముడి వరంగల్ జిలా్ల 
ఇంచారజ్ శ్రీ ఆకుల సుమన్ అనానిరు, ఈ సందర్ంగా 
అయిన మాటా్లడుతూ కరుణామయుడు శాంతిదూత అయిన 
యేసుక్రీసుతి ప్రపంచవాయుపతింగా కొన్ని కోట్లమంది భక్తి శ్రద్దలతో 
జరుప్కుంటారన్ గురుతిచేశారు ఈ కరయుక్రమంలో జనసేన పారటి 
నాయకుల కరయుకరతిల పాల్గునానిరు.

చిత్తూరు జనసేన వీర మహిళల ఆత్మీయ కలయిక
శతఘ్ని నూయుస్: చితూతిరు జిలా్ల అధయుక్షుల డాకటిర్ శ్రీ పసుప్లేటి హర ప్రసాద్  ఆదేశాల మేరకు తిరుపతి 
న్యోజకవరగు వీరమహళ్ వభాగం ఆతీముయ కలయిక న్ర్వహంచడం జరగంది.
ఈ కరయుక్రమంలో చితూతిర్ జిలా్ల లీగల్ సెల్ ఉపాధయుక్షురాల శ్రీమతి కంచి శాయుమల , రాష్ట్ర కరయుదరుశుల 
శ్రీమతి కతితి మమత , ఆకేపాటి సుభాషిన్ , జిలా్ల కమిటీ సభుయుల ఆకుల వనజ , లత , కీరతి, కోక్ల మరయు 
వీరమహళల మధ్లత, రజనీ తదితరుల పాల్గునానిరు.

గర్భిణీ స్త్రీలకు, వికలంగులకు ఉచితంగా ఆటోసర్వీసు 
సౌకర్యూన్ని అందిసుతూనని జనసైన్కుడు

శతఘ్ని నూయుస్:  అనంతప్రం జిలా్ల, గుతితి పటటిణంలో గర్ణీ స్త్రీలకు, వకలాంగులకు ఉచితంగా ఆటో 
సర్్వసు సౌకరాయున్ని అందిసుతినని జనసైన్కుడు రామచంద్రక్ అభినందనల తెలపన జనసేన పార్టి రాజకీయ 
కరయుదరశు శ్రీ హరప్రసాద్ మరయు అనంతప్రం జిలా్ల జనసేన అధయుక్షుల శ్రీ టి.స.వరుణ్.

జనసేన కంద్ర కార్యూలయంలో 
వైభావంగా క్రిస్మస్ వేడుకలు

శతఘ్ని నూయుస్:  హైదరాబాద్ ప్రశాసన్ నగర్ లోన్ జనసేన పార్టి కేంద్ర 
కరాయులయంలో జనసేన పార్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంచార్జ్ శ్రీ నేమూర 
శంకర్ గౌడ్ ఆద్వరయుంలో క్రిసముస్ వేడుకల ఘనంగా జరపడం జరగంది. 
అనంతరం శ్రీ శంకర్ గౌడ్ మరయు పోలట్ బ్యురో సభుయుల శ్రీ 
అర్ం ఖాన్ కేక్ కట్ చేయడం జరగంది. ఈ కరయుక్రమంలో తెలంగాణ 
వీరమహళ్ చైరమున్ శ్రీమతి కవయు, వైస్ చైరమున్ న్హారక మరయు జయ 
కళ్యుణి (పార్టి కరాయులయం), అరగునైజింగ్ సెక్రటర్ లఖిత, వెంకట లక్ష్మి, 
జ్యుతి, పదముజ, స్వపని, జనసేన యువజన నాయకుల సాకేత్, అజయ్ 
కుమార్, పైడి రమేశ్ మరయు జనసైన్కుల పాల్గునానిరు

శతఘ్ని నూయుస్: రాజకీయ్లో్ల వయుక్తిగత వమరశుల, కుటుంబ సభుయులపై వమరశుల 
చేయడం సరకదన్ జనసేన పార్టి మొదటి నుండి చెబుతుందన్ జనసేన పార్టి తెలంగాణ 
రాష్ట్ర ఇంఛారజ్ నేమూర శంకర్ గౌడ్ అనానిరు. మంత్రి కేటీఆర్ కుమారుడిపై తీనాముర్ 
మల్లనని వయుక్తిగత కమంట్్స చేయడాన్ని ఖండిసుతినానినన్ అనానిరు. రాజకీయ వమరశుల 
తపపు వయుక్తిగత వమరశుల జ్లక్ ఎవరు కూడా వెళ్లకూడదన్ అనానిరు.

త్న్మీర్ మల్లనని కామంట్్స సర్కాదు : నేమూర్ శంకర్ గౌడ్

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

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


ఆదివారం, 26 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

క్రిసమీస్ సందరభింగా జనసేన పార్టీ తరుపున క్రిసమీస్ సందరభింగా జనసేన పార్టీ తరుపున 
సంగర్యకండలో అననిదాన కారయూక్రమంసంగర్యకండలో అననిదాన కారయూక్రమం

శతఘ్ని నూయుస్: క్రిసముస్ శతఘ్ని నూయుస్: క్రిసముస్ 
పర్వదిన సందర్ంగా పర్వదిన సందర్ంగా 
సంగరాయకొండ రైలే్వ సంగరాయకొండ రైలే్వ 
రోడు్డ, బసాటిండ్, కంద్కూరు రోడు్డ, బసాటిండ్, కంద్కూరు 
రోడు్డలోన్ అనాధలకు మరయు రోడు్డలోన్ అనాధలకు మరయు 
య్చకులకు ఆహారం పాయుకెట్ల య్చకులకు ఆహారం పాయుకెట్ల 

రూపంలో అందించడం జరగంది. ఈ అననిదన కరయుక్రమంలో సాథున్క జనసేన రూపంలో అందించడం జరగంది. ఈ అననిదన కరయుక్రమంలో సాథున్క జనసేన 
నాయకుల యననిం రాము, పోకల రవీంద్ర, మంచాల షణ్ముఖి, పాడే సురేష్, రానా, నాయకుల యననిం రాము, పోకల రవీంద్ర, మంచాల షణ్ముఖి, పాడే సురేష్, రానా, 
నాగారుజ్న, చెననింశెటిటి సాంబ, అడుసుమల్ల భరత్, గుండ్రెడి్డ భరత్, గోరంట్ల కళ్యుణ్, నాగారుజ్న, చెననింశెటిటి సాంబ, అడుసుమల్ల భరత్, గుండ్రెడి్డ భరత్, గోరంట్ల కళ్యుణ్, 
నవీన్, సమయం సాయి, శ్రీను, రాజ, బింగనపళ్్ల మహేష్ మరయు జనసైన్కుల నవీన్, సమయం సాయి, శ్రీను, రాజ, బింగనపళ్్ల మహేష్ మరయు జనసైన్కుల 
పాల్గునానిరు.పాల్గునానిరు.

సంగర్యకండ జనసేన ఆధవీరయూంలో ఘనంగా క్రిసమీస్ వేడుకలుసంగర్యకండ జనసేన ఆధవీరయూంలో ఘనంగా క్రిసమీస్ వేడుకలు
శతఘ్ని నూయుస్: శతఘ్ని నూయుస్: సాథున్క సంగరాయకొండ సాథున్క సంగరాయకొండ 
మండలం మూలగుంటపాడు లోన్ శ్రీ మండలం మూలగుంటపాడు లోన్ శ్రీ 
వెంకటేశ్వర కలనీ చర్చలో సాథున్క జనసేన వెంకటేశ్వర కలనీ చర్చలో సాథున్క జనసేన 
నాయకుల యననిం రాము మరయు నాయకుల యననిం రాము మరయు 
జనసైన్కుల. ఏసుక్రీసుతి ప్రభువు ప్టిటిన జనసైన్కుల. ఏసుక్రీసుతి ప్రభువు ప్టిటిన 
రోజు కేక్ కటింగ్ మరయు ప్ర్ధనలతో రోజు కేక్ కటింగ్ మరయు ప్ర్ధనలతో 

వేడుకల ఘనంగా న్ర్వహంచారు. ఆంధ్రరాష్ట్ర ప్రజల కోవడ్ న్బంధనల పాటిసూతి వేడుకల ఘనంగా న్ర్వహంచారు. ఆంధ్రరాష్ట్ర ప్రజల కోవడ్ న్బంధనల పాటిసూతి 
పండుగ వేడుకలను జరుప్కోవాలన్, అలాగే మండల ప్రజల ఆయురారోగాయులతో, పండుగ వేడుకలను జరుప్కోవాలన్, అలాగే మండల ప్రజల ఆయురారోగాయులతో, 
సుఖసంతోషాలతో ఆనందంగా ఉండాలన్ ఏసుక్రీసుతిను ప్రథుంచారు. ఈ మీటింగులో సుఖసంతోషాలతో ఆనందంగా ఉండాలన్ ఏసుక్రీసుతిను ప్రథుంచారు. ఈ మీటింగులో 
సాథున్క జనసేన నాయకుల యననిం రాము, క్చె్చంశెటిటి రవ, పోకల రవీంద్ర, మంచాల సాథున్క జనసేన నాయకుల యననిం రాము, క్చె్చంశెటిటి రవ, పోకల రవీంద్ర, మంచాల 
షణ్ముఖి, అయినా బతితిన రాజేష్, పాడే సురేష్, దేవనేన్ బాలాజీ, రానా, నాగారుజ్న, దండే షణ్ముఖి, అయినా బతితిన రాజేష్, పాడే సురేష్, దేవనేన్ బాలాజీ, రానా, నాగారుజ్న, దండే 
ఆంజనేయుల, కసుల శ్రీన్వాస్, పసుప్లేటి శ్రీకంత్, చెననింశెటిటి సాంబ మరయు ఆంజనేయుల, కసుల శ్రీన్వాస్, పసుప్లేటి శ్రీకంత్, చెననింశెటిటి సాంబ మరయు 
జనసైన్కుల పాల్గునానిరు.జనసైన్కుల పాల్గునానిరు.

జనసేన న్యకున్ వాయూపార్న్కి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన జనసేన న్యకున్ వాయూపార్న్కి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన 
కందుల దుర్్ష్కందుల దుర్్ష్

శతఘ్ని నూయుస్:  రాజ్ల జనసైన నాయకుల శతఘ్ని నూయుస్:  రాజ్ల జనసైన నాయకుల 
శ్రీ కోళళు బాబి శ్రీ ‘మా’ డ్రిక్ంగ్ వాటర్ పా్లంట్ శ్రీ కోళళు బాబి శ్రీ ‘మా’ డ్రిక్ంగ్ వాటర్ పా్లంట్ 
ప్రంభమైన సందర్ంగా జిలా్ల అధయుక్షుడు ప్రంభమైన సందర్ంగా జిలా్ల అధయుక్షుడు 
శ్రీ కంద్ల ద్రేగుష్, జిలా్ల కరయుదరశు శ్రగనీడి శ్రీ కంద్ల ద్రేగుష్, జిలా్ల కరయుదరశు శ్రగనీడి 
వెంకటేశ్వరరావు బాబిక్ శుభాకంక్షల వెంకటేశ్వరరావు బాబిక్ శుభాకంక్షల 
తెలపడం జరగంది. ఈ కరయుక్రమంలో తెలపడం జరగంది. ఈ కరయుక్రమంలో 
గుండాబతుతిల తాతాజి, ఇంటిపల్ల ఆనందరాజు, గుండాబతుతిల తాతాజి, ఇంటిపల్ల ఆనందరాజు, 
జాలం శ్రీన్వాస్ రాజా, అడబాల తాతాకప్, జాలం శ్రీన్వాస్ రాజా, అడబాల తాతాకప్, 
పోతుకశ్, తులా ఆది, కంక్పాటి నర్సరావు, పోతుకశ్, తులా ఆది, కంక్పాటి నర్సరావు, 
మది్దంశెటిటి సుబా్రావు మరయు చింతా ప్రసాద్ మది్దంశెటిటి సుబా్రావు మరయు చింతా ప్రసాద్ 
పాల్గునానిరు.పాల్గునానిరు.

సరసవీతి శిశు మందిర్ లో అదనపు తరగతి గదులను సరసవీతి శిశు మందిర్ లో అదనపు తరగతి గదులను 
ప్రారంభంచిన మేడిచర్ల సతయూవాణిప్రారంభంచిన మేడిచర్ల సతయూవాణి

గ్రామీణ విదాయూర్దిన్ విదాయూరుదిలకు మార్దర్శకాలు సరసవీతి శిశుమందిర్లు జనసేన మలికిపురం గ్రామీణ విదాయూర్దిన్ విదాయూరుదిలకు మార్దర్శకాలు సరసవీతి శిశుమందిర్లు జనసేన మలికిపురం 
ఎంపీపీ శ్రీమతి మేడిచర్ల సతయూవాణి ర్ముఎంపీపీ శ్రీమతి మేడిచర్ల సతయూవాణి ర్ము
శతఘ్ని నూయుస్: రాజ్ల, మలక్ప్రం మండలం లక్కవరం గ్రామంలో ఉననిటువంటి సరస్వతి శ్శు శతఘ్ని నూయుస్: రాజ్ల, మలక్ప్రం మండలం లక్కవరం గ్రామంలో ఉననిటువంటి సరస్వతి శ్శు 
మందిరంలో అదనప్ తరగతి గద్ల ప్రంభోత్సవాన్క్ ఆమ ముఖయు అతిథిగా హాజరయ్యురు. ఈ మందిరంలో అదనప్ తరగతి గద్ల ప్రంభోత్సవాన్క్ ఆమ ముఖయు అతిథిగా హాజరయ్యురు. ఈ 
సందర్ంగా ఆమ మాటా్లడుతూ గ్రామీణ ప్ంతాలో్ల వదయురుథులకు మంచి వదయును అందించేంద్కు సందర్ంగా ఆమ మాటా్లడుతూ గ్రామీణ ప్ంతాలో్ల వదయురుథులకు మంచి వదయును అందించేంద్కు 
కృషి చేసుతినని సరస్వతి శ్శు మందిర్ సబ్ందిన్, య్జమానాయున్ని అభినందించారు, వదయురుథుల కృషి చేసుతినని సరస్వతి శ్శు మందిర్ సబ్ందిన్, య్జమానాయున్ని అభినందించారు, వదయురుథుల 
వదయు అవకశాలను మంచిగా ఉపయోగంచుకొన్ భవషయుతుతిలో ఉననిత శ్ఖరాలకు చేరుకోవాలన్ వదయు అవకశాలను మంచిగా ఉపయోగంచుకొన్ భవషయుతుతిలో ఉననిత శ్ఖరాలకు చేరుకోవాలన్ 
ఆమ సూచించారు వదయువయువసథుల ప్రద్్దరణకు ప్రభుత్వం తరుప్న కూడా సహాయసహకరాల ఆమ సూచించారు వదయువయువసథుల ప్రద్్దరణకు ప్రభుత్వం తరుప్న కూడా సహాయసహకరాల 
అందించాలన్ ఆమ న్ధ్ల మంజూరు చేయ్లన్ ఈ సందర్ంగా ఆమ అనానిరు. ఈ అందించాలన్ ఆమ న్ధ్ల మంజూరు చేయ్లన్ ఈ సందర్ంగా ఆమ అనానిరు. ఈ 
కరయుక్రమంలో రాజ్ల న్యోజకవరగు జనసేన స్న్యర్ నాయకుల బోనం సాయి, మేడిచర్ల కరయుక్రమంలో రాజ్ల న్యోజకవరగు జనసేన స్న్యర్ నాయకుల బోనం సాయి, మేడిచర్ల 
రాము తదితరుల పాల్గునానిరు.రాము తదితరుల పాల్గునానిరు.

కరకుదురు జనసేన పార్టీ ఆధవీరయూంలో క్రిసమీస్ వేడుకలుకరకుదురు జనసేన పార్టీ ఆధవీరయూంలో క్రిసమీస్ వేడుకలు
శతఘ్ని నూయుస్: పెదపూడి మండలం శతఘ్ని నూయుస్: పెదపూడి మండలం 
కరకుద్రు గ్రామంలో కశీ రాణి కరకుద్రు గ్రామంలో కశీ రాణి 
ఆధ్వరయుంలో గ్రామంలో ఉనని చర్చ ఆధ్వరయుంలో గ్రామంలో ఉనని చర్చ 
నంద్ క్రిసముస్ సందర్ంగా క్రైసతివ నంద్ క్రిసముస్ సందర్ంగా క్రైసతివ 
సోదర సోదర్మణ్లకు జనసేన పార్టి సోదర సోదర్మణ్లకు జనసేన పార్టి 
మరయు శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ తరప్న మరయు శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ తరప్న 
శుభాకంక్షల తెలయజేయడం శుభాకంక్షల తెలయజేయడం 
జరగంది. అనంతరం కేక్ కట్ చేయడం జరగంది. అనంతరం కేక్ కట్ చేయడం 
జరగంది. ఈ కరయుక్రమం ఉదే్దశ్ంచి జరగంది. ఈ కరయుక్రమం ఉదే్దశ్ంచి 
జనసేన వీరమహళ పాఠంశెటిటి కశీ జనసేన వీరమహళ పాఠంశెటిటి కశీ 
రాణి, మాటా్లడుతూ ప్రపంచ వాయుపతింగా రాణి, మాటా్లడుతూ ప్రపంచ వాయుపతింగా 

డిసెంబర్ 25న ఎంతో ఘనంగా భక్తిశ్రద్ధలతో క్రిసముస్ పండుగ న్ర్వహంచుకుంటారన్ అనానిరు. డిసెంబర్ 25న ఎంతో ఘనంగా భక్తిశ్రద్ధలతో క్రిసముస్ పండుగ న్ర్వహంచుకుంటారన్ అనానిరు. 
క్రిసముస్ రోజున చర్చక్ వచి్చ ప్రథునల న్ర్వహంచడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్ ఆమ అనానిరు. క్రిసముస్ రోజున చర్చక్ వచి్చ ప్రథునల న్ర్వహంచడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్ ఆమ అనానిరు. 
ఈ కరయుక్రమంలో అడబాల బుజిజ్, మేడిశెటిటి గంగాధర్, జనసేన వీరమహళల పాల్గునానిరు.ఈ కరయుక్రమంలో అడబాల బుజిజ్, మేడిశెటిటి గంగాధర్, జనసేన వీరమహళల పాల్గునానిరు.

ప్రభుత్వీన్కి సన్మా టికెట్్స మీద ఉనని ఏకాగ్రత సమసయూల ప్రభుత్వీన్కి సన్మా టికెట్్స మీద ఉనని ఏకాగ్రత సమసయూల 
మీద లేదుమీద లేదు

శతఘ్ని నూయుస్:  రైలే్వకోడూరు, క్రిసముస్ శతఘ్ని నూయుస్:  రైలే్వకోడూరు, క్రిసముస్ 
పండుగ సందర్ంగా ప్రపంచ క్రైసతివులందరకీ పండుగ సందర్ంగా ప్రపంచ క్రైసతివులందరకీ 
శుభాకంక్షల తెలయజేసుతినానిమన్ జనసేన శుభాకంక్షల తెలయజేసుతినానిమన్ జనసేన 
పార్టి రైలే్వకోడూరు నాయకుల గంధం శెటిటి పార్టి రైలే్వకోడూరు నాయకుల గంధం శెటిటి 
దినకర్ దినకర్ తెలపారు. ఈ సందర్ంగా దినకర్ దినకర్ తెలపారు. ఈ సందర్ంగా 
వలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాటా్లడుతూ వలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాటా్లడుతూ 
రాష్ట్రంలో అనేక సమసయుల రాష్ట్ర ప్రజలను రాష్ట్రంలో అనేక సమసయుల రాష్ట్ర ప్రజలను 
ఉక్్కరబిక్్కర చేసుతినాని… వైస్పీ ప్రభుత్వం ఉక్్కరబిక్్కర చేసుతినాని… వైస్పీ ప్రభుత్వం 
సన్మా టికె్కట్ల పైన ఏకగ్రత ఏరపురుచుకోవడం సన్మా టికె్కట్ల పైన ఏకగ్రత ఏరపురుచుకోవడం 
ద్రదృషటికరమైన వషయమన్ రైలే్వ కోడూరు ద్రదృషటికరమైన వషయమన్ రైలే్వ కోడూరు 
జనసేన పార్టి నాయకుల గంధం శెటిటి దినకర్ జనసేన పార్టి నాయకుల గంధం శెటిటి దినకర్ 

బాబు వమరశుంచారు. ప్రభుత్వం రాష్ట్ర సమసయులైన రాజధాన్, పోలవరం, న్తాయువసర ధరల, పెట్రోల్ డీజిల్ ధరల, బాబు వమరశుంచారు. ప్రభుత్వం రాష్ట్ర సమసయులైన రాజధాన్, పోలవరం, న్తాయువసర ధరల, పెట్రోల్ డీజిల్ ధరల, 
న్రుద్యుగ సమసయు మొదలగు అనేక సమసయుల ఉనాని… వీటన్నిటినీ కదన్ ఏమాత్రం ఉపయోగం లేన్ సన్మా న్రుద్యుగ సమసయు మొదలగు అనేక సమసయుల ఉనాని… వీటన్నిటినీ కదన్ ఏమాత్రం ఉపయోగం లేన్ సన్మా 
టికెటు్ల రేటు్ల తగగుంచడం సమంజసం కదనానిరు. ప్లవెంద్లలో ఆక్వహబ్ ఏరపురచడం సంతోషదయకమైననూ, టికెటు్ల రేటు్ల తగగుంచడం సమంజసం కదనానిరు. ప్లవెంద్లలో ఆక్వహబ్ ఏరపురచడం సంతోషదయకమైననూ, 
మొదటి నుండి వై.ఎస్.ఆర్ కుటుంబాన్క్ వెనునిదనునిగా ఉనని రైలే్వకోడూరు న్యోజకవరాగున్క్ వైస్పీ ప్రభుత్వం మొదటి నుండి వై.ఎస్.ఆర్ కుటుంబాన్క్ వెనునిదనునిగా ఉనని రైలే్వకోడూరు న్యోజకవరాగున్క్ వైస్పీ ప్రభుత్వం 
ఏమి చేయకపోవడం అనాయుయమనానిరు. నాలగు పరాయుయ్ల శాసనసభుయున్గా ఎన్నికైన ప్రసుతిత వప్ అయిన ఏమి చేయకపోవడం అనాయుయమనానిరు. నాలగు పరాయుయ్ల శాసనసభుయున్గా ఎన్నికైన ప్రసుతిత వప్ అయిన 
కొరముట్ల శ్రీన్వాసుల అసెంబ్్ల సమావేశాలలో కనీసం రైలే్వకోడూరు సమసయులపైన ఒక్కసారైనా సపుందించడం కొరముట్ల శ్రీన్వాసుల అసెంబ్్ల సమావేశాలలో కనీసం రైలే్వకోడూరు సమసయులపైన ఒక్కసారైనా సపుందించడం 
ప్రజల చూడలేదనానిరు. ఒకవేళ ఆయన సపుందించి తెచి్చన ఏ ఒక్క అభివృది్ధ పథకం ఏమాత్రం ఈ ప్ంతంలో ప్రజల చూడలేదనానిరు. ఒకవేళ ఆయన సపుందించి తెచి్చన ఏ ఒక్క అభివృది్ధ పథకం ఏమాత్రం ఈ ప్ంతంలో 
కన్పంచడం లేదనానిరు. ఇటీవల కురసన వరాషాలకు, రోడ్లపై గుంతల నాసరకంగా పూడ్చడం తపపు ఇంక ఏమీ కన్పంచడం లేదనానిరు. ఇటీవల కురసన వరాషాలకు, రోడ్లపై గుంతల నాసరకంగా పూడ్చడం తపపు ఇంక ఏమీ 
చేయలేదన్, అవ కూడా సరైన పద్ధతిలో పూరతి చేయలేదనానిరు. కరంటు చార్జ్ల, బసు్స చార్జ్ల, సమంట్ ధరల చేయలేదన్, అవ కూడా సరైన పద్ధతిలో పూరతి చేయలేదనానిరు. కరంటు చార్జ్ల, బసు్స చార్జ్ల, సమంట్ ధరల 
ఆకశాననింటుతునానియి. PMGAY పథకం క్ంద గత రండేళ్లలో ఒక్క ఇల్ల న్రముంచలేన్ వైస్పీ ప్రభుత్వం ఓటిఎస్ ఆకశాననింటుతునానియి. PMGAY పథకం క్ంద గత రండేళ్లలో ఒక్క ఇల్ల న్రముంచలేన్ వైస్పీ ప్రభుత్వం ఓటిఎస్ 
పేరుతో ప్రజలను మభయుపెటాటిలన్ చూసుతినానిరన్ ఆరోపంచారు. కనీసం మిగలన రండుననిర సంవత్సర కలంలోనైనా పేరుతో ప్రజలను మభయుపెటాటిలన్ చూసుతినానిరన్ ఆరోపంచారు. కనీసం మిగలన రండుననిర సంవత్సర కలంలోనైనా 
ప్రభుత్వం అభివృది్ధ పథంలో పయన్సుతిందన్ ఆశ్సుతినానిమన్ ఈ సందర్ంగా తెలపారు. ఈ కరయుక్రమంలో హర, ప్రభుత్వం అభివృది్ధ పథంలో పయన్సుతిందన్ ఆశ్సుతినానిమన్ ఈ సందర్ంగా తెలపారు. ఈ కరయుక్రమంలో హర, 
అనంత రాయల, మాదం సుబ్రహముణయుం, మధ్, మణి తదితరుల పాల్గునానిరు.అనంత రాయల, మాదం సుబ్రహముణయుం, మధ్, మణి తదితరుల పాల్గునానిరు.

ర్జం జనసేన పార్టీ ఆధవీరయూంలో ఘనంగా క్రిసటీమస్ వేడుకలుర్జం జనసేన పార్టీ ఆధవీరయూంలో ఘనంగా క్రిసటీమస్ వేడుకలు

శతఘ్ని నూయుస్: రాజాం న్యోజకవరగు శతఘ్ని నూయుస్: రాజాం న్యోజకవరగు 
జనసేన యువనాయుకుల యు.ప.రాజు జనసేన యువనాయుకుల యు.ప.రాజు 
ఆధ్వరయుంలో క్రిసటిమస్ వేడుకల ఘనంగా ఆధ్వరయుంలో క్రిసటిమస్ వేడుకల ఘనంగా 
న్ర్వహంచారు. సాథున్క్ అనాధ వృద్ధ న్ర్వహంచారు. సాథున్క్ అనాధ వృద్ధ 
ఆశ్రమంలో ఉనని వృద్్ధలకు ద్పపుటు్ల ఆశ్రమంలో ఉనని వృద్్ధలకు ద్పపుటు్ల 
పంపణీ చేశారు.అనంతరం యు.ప.రాజు పంపణీ చేశారు.అనంతరం యు.ప.రాజు 

మాటా్లడుతూ సర్వమానవాళ్క్ ప్రేమనురాగల పంచినపడే శాంతి, సే్వచ్ఛ, అనందలకు మాటా్లడుతూ సర్వమానవాళ్క్ ప్రేమనురాగల పంచినపడే శాంతి, సే్వచ్ఛ, అనందలకు 
చేరువ అవుతామన్ సతయుం, ధరముం, సే్వచ్ఛ, నాయుయం కపాడగలగన వారే మహోననిత చేరువ అవుతామన్ సతయుం, ధరముం, సే్వచ్ఛ, నాయుయం కపాడగలగన వారే మహోననిత 
వయుకుతిల అవుతారన్ యేసుక్రీసుతి చెపపున మాటల అచరద్దమన్ యేసుక్రీసుతి చేసన వయుకుతిల అవుతారన్ యేసుక్రీసుతి చెపపున మాటల అచరద్దమన్ యేసుక్రీసుతి చేసన 
బోధనల సమాజాన్క్ మారగుదరశుకల అన్ అనానిరు. ఈ కరయుక్రమంలో రామకృష్ణ బోధనల సమాజాన్క్ మారగుదరశుకల అన్ అనానిరు. ఈ కరయుక్రమంలో రామకృష్ణ 
ద్రాగురావు తదితరుల పాల్గునానిరు.ద్రాగురావు తదితరుల పాల్గునానిరు.

హనుమకండ జనసేన కార్యూలయంలో వైభావంగా హనుమకండ జనసేన కార్యూలయంలో వైభావంగా 
క్రిసమీస్ వేడుకలుక్రిసమీస్ వేడుకలు

శతఘ్ని నూయుస్: హనుమకొండ, శతఘ్ని నూయుస్: హనుమకొండ, 
ఉమముడి వరంగల్ జిలా్ల ఇంచారజ్ ఉమముడి వరంగల్ జిలా్ల ఇంచారజ్ 
శ్రీ ఆకుల సుమన్ ఆదేశాల మేరకు శ్రీ ఆకుల సుమన్ ఆదేశాల మేరకు 
క్రిసముస్ పర్వదినాన్ని ప్రస్కరంచుకొన్ క్రిసముస్ పర్వదినాన్ని ప్రస్కరంచుకొన్ 
జనసేన పారటి ఆధ్వరయుంలో జిలా్ల కేంద్ర జనసేన పారటి ఆధ్వరయుంలో జిలా్ల కేంద్ర 
కరాయులయంలో క్రిసముస్ సంబరాలను కరాయులయంలో క్రిసముస్ సంబరాలను 
ఘనంగా న్ర్వహంచారు. ఈ ఘనంగా న్ర్వహంచారు. ఈ 
సందర్ంగా కేక్ కట్ చేస స్్వటు్ల సందర్ంగా కేక్ కట్ చేస స్్వటు్ల 
పంచిపెటటిటం జరగంది. ఈ పంచిపెటటిటం జరగంది. ఈ 

కరయుక్రమంలో గ్రేటర్ వరంగల్ కమిటీ సభుయుల, యువజన వభాగం సభుయుల, కరయుక్రమంలో గ్రేటర్ వరంగల్ కమిటీ సభుయుల, యువజన వభాగం సభుయుల, 
వదయురథు వభాగం సభుయుల, మరయు జిలా్ల నాయకుల కరయుకరతిల పాల్గునానిరు.వదయురథు వభాగం సభుయుల, మరయు జిలా్ల నాయకుల కరయుకరతిల పాల్గునానిరు.

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


ఆదివారం, 26 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నటి మాధవి లత పై ఆగ్రహం వయూకతాం చేసన తెలంగాణ వీర 

మహిళ  విభాగం వైస్ చైర్మన్ శ్రీమతి నీహారిక
శతఘ్ని నూయుస్: జనసేనన్ పవన్ కళ్యుణ్ మీద 
వాయుఖయుల చేసన నటి మాధవ మీద  తీవ్రసాథుయిలో 
ధ్వజమతాతిరు జనసేన తెలంగాణ వీర మహళ  
వభాగం వైస్ చైరమున్ శ్రీమతి నీహారక.
న్జంగా హంద్త్వం మీద, హంద్వుల 
మీద అంతటి బాధయుత కలగనట్లయితే టిడిప 
ఫండ్్స దర మల్లనప్డు , మత మారపుడుల 
జరుగుతుననిప్పుడు,   దేవాలయ్లను 
కూల్చవేసుతిననిప్పుడు,  దేవుడు రథాల తగలబెటిటి 
వగ్రహాల కూల్చవేసనప్డు, వేరే మతసుతిలకు 
దేవాలయ్లో్ల ఉద్యుగాల ఇసుతిననిప్పుడు 
ఏమయ్యురు అన్ నటి మాధవ పై ఆగ్రహం వయుకతిం 
చేశారు నీహారక. ఎప్పుడు వయుక్తిగత దూషణలకు 

దిగన్ పవన్ కళ్యుణ్ గారన్ వమరశుంచటం మీకు తగద్ ఆమ తెలపారు.
సోషల్ మీడియ్, వాక్సవాతంత్రయ్ుం ఉంది కద అన్ చెపపు ఎలా పడితే అలా ఎక్కడ పడితే అక్కడ 
ఎవరన్ పడితే వారన్ అనడం సమంజసం కద్ అన్ నీహారక అనానిరు.

జనసేనానిలో కులం, మతం కనబడుటలేదు! మేర్ భారత్ 
మహాన్, జై అమర్వతి, జై ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అనే ఒక ఒక్క నినాదం 

కనబడుతంది!ప్రజలార్ రండి! జనసేనానికి అండగా 
నిలబడిండి! బండారు శ్రీనివాస్ జనసేన ఇనాచార్జ్! 

శతఘ్ని నూయుస్:  క్రిసముస్  సందర్ంగా యేసు ప్రభు వార 
దీవెనలతో య్వత్ భారతదేశం, తెలగు రాషా్రాల ప్రజల, 
నా న్యోజకవరగుం ప్రజల, నా అధినాయకుడు జనసేనాన్, 
నా జన సైన్కుల క్షేమంగా ఉండాలన్ ఆకంక్షిసూతి,,,
తూరుపు గోదవర జిలా్ల, కొతతిపేట న్యోజక వరగుం జనసేన 
పార్టి ఇంచార్జ్ బండారు శ్రీన్వాస్ మాటా్లడుతూ, ఈరోజు 
క్రిసముస్ సందర్ంగా ప్రపంచవాయుపతింగా జరగే అతయుంత 
ముఖయుమైన ఘనమైన పండుగ క్రిసముస్ అన్, ఆ మహనీయుడు 
దేవదేవుడు ఏసుక్రీసుతి ప్రభువు, ఈ లోకంలోక్ వచి్చ, శాంతి 
సందేశం ప్రజలకు ఇచి్చ, ప్రజలలో మంచిన్, మానవతా్వన్ని 
ప్రజలకు అందించారన్, ఈ సందర్ంగా తెలయజేసూతి, 
క్రిసముస్ సందర్ంగా క్రీసుతి దీవెనల దేశ ప్రజలకు, రాష్ట్ర 
ప్రజలకు, మా ఆది నాయకుడు రాష్ట్ర జనసే నాన్  పవన్ 
కళ్యుణ్ కు, జనసేన వీర మహళల, కరయుకరతిల, జనసేనాన్ 
అభిమానులకు, అక్క చెల్లళ్లకు,అననిదముములకు అందరకీ 
న్ండుగా మండుగా ఉండాలన్ కోరుచునానిను.

ఉద్దానం కిడ్ని సమసయూపై జనసేన వినతి పత్ం
శతఘ్ని నూయుస్:  సుప్ం కోరుటి ప్రధాన నాయుయమూరతి(సజెఐ) జసటిస్  ఎన్ వ.రమణకు ఉద్దనం క్డీని 
సమసయుపై జనసేన పార్టి పలాస న్యోజకవరగు నాయకుడు ద్రాగురావు, తదితరుల వనతిపత్రం 
అందించారు. వజయవాడలోన్ ఓ హోటల్ లో సజెఐను మరాయుదపూర్వకంగా కలశారు. అనంతరం 
ఉద్దనం ప్ంత సమసయుపై ఆయనతో మాటా్లడారు. జనసేన పార్టి అధినేత పవన్  కళ్యుణ్  చొరవతో 
ఉద్దనం క్డీని సమసయు పరషా్కరాన్క్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముంద్కొచి్చందనానిరు. డయ్లసస్  
కేంద్రాల ఏరాపుటయ్యుయన్ అనానిరు. క్డీని పరశోధనా కేంద్రం, ఆసపుత్రి న్రాముణ పనుల ఇంక 
కొనసాగుతూనే ఉనానియన్, త్వరగతిన వాటిన్ అంద్బాటులోక్ తెచి్చ, క్డీని మరణాల న్వారణకు 
చరయుల తీసుకోవాలన్ కోరారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం దృషిటిక్ క్డీనిసమసయును తీసుకెళ్్ల, పరషా్కర 
మారాగులను అనే్వషించాలన్ వననివంచారు.

ఆశా వర్కర్లకు మరియు ఏఎన్ఎం లకు జనసేన 
ఆధ్వరయూంలో సనా్మనం

శతఘ్ని నూయుస్:  కృష్ణ జిలా్ల గననివరం న్యోజకవరగుం న్డమానూరు 
గ్రామంలో  కరోనా మహమాముర నుండి తమ జీవతాలను పణంగా పెటిటి వాయుక్్సన్ 
వేయటంలో  ప్రధాన పాత్ర పోషించిన ఆశా వర్కర్లకు మరయు ANM లకు 
జనసేన పార్టి తరప్న గుంటుపల్ల హరషా ఆధ్వరయుంలో కృష్ణ జిలా్ల అధయుక్షుల 
బంద్రెడి్డ రామకృష్ణ గార చేతుల మీద్గా పార్టి షీల్్డస్,నూతన వసా్రాల,సనామున 
కరయుక్రమం న్ర్వహంచడం జరగంది ఇ కరయుక్రమంలో జిలా్ల కరయుదరశు గంధం 
గోవర్ధన్,బంద్రెడి్డ రవ,చీమట రవ వరము,పాశం నాగబాబు,లంకే సురేష్, 
జనసైన్కుల, వీరమహళల పాల్గునానిరు

జనసైనికునికీ ఆరిథిక చేయూత ఇచిచాన జనసేన 

నాయకులు
శతఘ్ని నూయుస్: కడపజిలా్ల రైలే్వ 
కోడూరు న్యోజక వరగుం ప్ల్లంపేట 
మండలం రడి్డపలే్ల గ్రామంలో ఉండే 
జనసైన్కుడు ప్ల్లయగార గణేష్ 
భారయు లలతకు బ్రెయిన్ సో్రాక్ రావడం 
జరగంది. ఈ వషయం తెలసుకునని 
జనసేన నాయకుల ఆ కుటుంబాన్క్, 
రడి్డపల్ల గ్రామ జనసైన్కుల, పల్లంపేట 
జనసేన సేవాదళ్ మరయు NRI 
జనసేన నాయకుల అందరూ కలప 
3’30,000 రూపాయల ప్ల్లంపేట 

మండల జనసేన నాయకుల మొదటి నుంచి ఈ వషయ్న్ని సమన్వయ పరచిన 
కటికంమణి ద్వరా బాధితురాలకు అందించడం జరగంది. ఈ సందర్ంగా 
వారు మాటా్లడుతూ ఎక్కడ సమసయు ఉంటే అక్కడ జనసేన గురుతికు రావాల అన్ 
మా అధయుక్షుల వారు అనని మాటలకు ఈ సహాయమే ఉదహరణన్ ప్ల్లయగార 
గణేష్ భారయు లలత గారక్ అన్నివేళలా తోడుగా జనసేన పార్టి ఉంటుందన్ 
అనానిరు.

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

