
శనివారం, 25 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ విశాఖ స్టీల్ 
ప్లాంట్ ను ప్రైవేటీకరణ చేయడాన్ని న్రసిస్తూ డిజిటల్ కయూాంపెయిన్, 
ఏపీలో రోడ్ల పరిసిథితిన్ న్రసిస్తూ జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్  కళ్యూణ్ 
చేపట్టీన శ్రమదానాం కరయూక్రమాం సోషల్ మీడియా వేదికగానే సాగాంది. 
సోషల్ మీడియా అనేది... దయచేసి మీ అాందర్ని రిక్వెస్టీ చేసేది... అది 
మనాం ఒక ఆయుధాంగా వాడుకాందాాం... ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణల 
కోసాం... లేదా ఆ మూరుఖులు చేస్తూనని కరయూక్రమాల గురిాంచి మనాం 
కమాంట్్ల చేయడమో మనక అవసరాం లేదు..వాళ్ళు మూరుఖులన్ ప్రజలు 
తేలేచేశారు.. న్ట్కి న్రు శాతాం వచేచే ఎన్నికలో్ల శ్రీ జగన్మోహన్ 
రెడిడిన్ ఇాంట్కి పాంపిసాతూరు ప్రజలు”...సోషల్ మీడియా గురిాంచి జనసేన 
రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ చైరెమోన్ నాదాండ్ల మన్హర్ చేసిన వాయూఖయూలు. 
సోషల్ మీడియాలో ట్వెటటీర్ వేదికగా టీవెట్స్ చేసేతూ ఏమిసాతూది అన్ జనసేనక 
ప్రశనిలు టీడీపీ, వైస్పీ నుాండి రావొచ్చే కనీ వచిచేన టీవెట్స్ గురిాంచి జనసేన 
క సమాధానాం చెప్పలేక అధికర మరియు ప్రతిపక్ష నేతలు ఎకాంట్స్ 
బ్్లక్ చేసిన సాందరాభాలు ఉనానియాంటే జనసేన విజయాం సాధిన్చేనటేటీ. 
స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రైవేటీకరణ చేయడాన్ని న్రసిస్తూ డిజిటల్ కయూాంపెయిన్ 
కి పవన్ కళ్యూణ్ పిలుపు న్వవెడాం, టీవెట్స్ అనుకనని దాన్కనాని ఎకకువ 
రావటాం జరిగాంది. ఈ డిజిటల్ కాంపెయిన్ సెగ టీడీపీ, వైస్పీ ఎాంపిలకే 
కదు బీజేపీ ఎాంపిలక కూడా తగలాంది. ట్డిపి నుాండి బీజేపీలలో జాంప్ 
అయిన ఎాంపిలన్ కూడా ట్యూగ్ చేయటాంతో సెగ బీజేపీకి కూడా తగలాంది. 
కొన్ని రోజుల క్రితాం రోడ్ల పరిసిథితి పై డిజిటల్ కాంపెయిన్ చేసిన జనసేన, 
కొాంతవరక విజయాం సాధిాంచిాంది. కొాంతవరక రోడు్ల మరమమోత్తూ 
చేయట్న్కి వైస్పీ దిగరాక తప్పలేదు. సమసయూలపై కకాండా ఒకపు్పడు 
సోషల్ మీడియా ఉపయోగాంచి పవన్ కళ్యూణ్ ఎదుగుదల చూడలేక 
అస్యతో పబ్్లక్ వేదికలపై ఎాంతో మాంది విమర్శలు చేసినవారే ఎకకువ. 
కతితూ మహేష్, శ్రీరెడిడి లాంట్వారు పవన్ కళ్యూణ్ నీ సోషల్ మీడియాలో 
దుమమోతితూ పోసి సెలబ్రిటీ హోదా పాందారాంటే అతిశయోకితూ కదు. 
గతాంలో ఇప్పట్కనాని ఎకకువగా రోజుల తరబడి మీడియా సహాయాంతో 
కతితూ మహేష్, శ్రీరెడిడి లాంట్వారు పవన్ కళ్యూణ్ ఎదుగుదలను 
చూసిఈర్ష్యతో పబ్్లక్ వేదికలపై న్ట్కొచిచేనట్్ల న్రాధారాంగా 
వయూకితూగత కవిమర్శలు చేసేవాళ్ళు..దాదాపు ఈ మగా ఫ్యూమిలీన్ 
పన్గట్టీకన్ మర్ విమరి్శాంచే వారాంతా సమాజాంలో గౌరవాం 

పాందన్ వారు, కషటీపడి పైకి రాలేన్వారు, దాంట్్లన్ సిథిరపడన్వారు, న్తయూ అసాంతృపుతూలే ఎకకువ..ఇపు్పడు పవన్ కళ్యూణ్ రాజకీయాంగా ఎదగడాన్ని సహాంచలేన్ వాళ్ళు 
ప్రశనిక సమాధానాం చెపు్పకోలేక వయూకితూగత విషయాలు, బూత్లతో సమసయూను పకకుదారి పట్టీాంచేాందుక వయూకితూగతాంగా, బుత్లతో మాట్్లడి మూరఖుాంగా రెచచేకొడతారు 
జనసేన పర్టీ సోషల్ మీడియా వేదికగా పోరాటాం చేస్తూ విజయ సాధిస్తూాంది కకపోతే సోషల్ మీడియాన్ ఉపయోగాంచే విషయాంలో కొాంచెాం జాగ్రతతూగా వాడుకోవాలన్ పర్టీ పెద్దలు 
స్చన విమర్శలను ఎదుర్కునేాందుక  పర్టీ యాంత్ాంగాం ఉాంది.. పర్టీలో బ్ధయూతగల టీమ్ ఉాంది.. కలసి చరిచేాంచ్కాంట్రు..రాజకీయాంగా ఎల ఎదురోకువాలో పర్టీ పెద్దలు 
ఎప్పట్కపు్పడు చరిచేాంచ్కోవడాం జరుగుత్ాంది...  వాడు మాట్్లడాడన్ మనమూ అాంతేనా.. పవన్ కళ్యూణ్ ఆచి తూచి ఎాంత హాందాగా విమర్శలు చేసాతూరు,  చ్రకలు అాంట్సాతూరు..
మనాం ఆ పర్టీన్ నమిమోనపుడు పర్టీ భావజాలాం కొాంతైనా మనలో కనపడాల కదా! ఆయాన్ని చూసి మనాం ఇదనా నేరుచేకననిది? మన పోస్టీలు పదిమాందిన్ ఆకరి్షాంచేట్టీ ఉాండాల. 
చాల మాందికి సాంత ఐడీ ఉాండదు.. పేరు, ఊరు కూడా ఉాండదు, సాంత పిక్ ఉాండదు.. ఆడో మగో తెలీదు.. బయో డిటైల్స్ ఉాండవు.. అాంతా గోపయూాం.. అదమాంటే 
ప్రైవస్ ప్రాబ్లాం, మారి్ఫాంగ్ చేసాతూరన్ మరెదో కరణాం చెబుతారు.. మనాం పవన్ కళ్యూణ్ అభిమానులాం.. ఆయన ధరమోబద్ాంగా రాజకీయాలు చేస్తూనానిరు, మాట్్లడతారు, 
ప్రతి న్ర్ణయాం ఎాంతో ఆచితూచి మాట్్లడతారు..అవినీతి ఆరోపణలు లేన్ మచచే లేన్ నాయకడు... మరి,ఆయన్ని సపోర్టీ చేస్తూ మనాం మాందుక వెళ్్లల. 
జనసేన పర్టీ అాంటే పవన్ కళ్యూణ్, జనసేన నాయకలు మాత్రమే కదు జనసైన్కలు కూడా... సోషల్ మీడియా వేదికగా జనసైన్కలు ఏ విమర్శ చేసిన అది పర్టీకి 
ఇబ్ాందికరాంగా మారుత్ాంది. సోషల్ మీడియా అనేది జనసైన్కలు సమసయూన్ విజయవాంతాంగా సాధిాంచ్కోవడాం కోసాం మాత్రమే ఉపయోగాంచ్కోవాలన్ పర్టీ పెద్దలు 
కోరేది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

జనసేన ఆయుధంగా సోషల్ మీడియా

జనసేన శ్రేణుల తరపున
 క్రిస్మస్ శుభాకంక్షలు తెలిపిన జనసేనాని

శతఘ్ని న్యూస్: ‘దైవాం మానుష రూపేణా’… మానవున్గా జన్మోాంచి.. మానవులను 
ప్రేమిాంచి.. మానవులను జాగృతపరచడాన్కి దీన్కి ఏతెాంచిన దైవపుత్రుడు 
ఏస్క్రీస్తూ. ఆ అవతార పురుషున్ జనమోదినాం మానవాళికి గొప్ప పరవెదినాం. ఏస్ 
నామమను సమోరిస్తూ, ఏస్ ప్రభువు పట్ల అచాంచల విశావెసాం కలగన ప్రతి ఒకకురికీ 
నా తరపున, జనసేన శ్రేణుల తరపున క్రిసమోస్ శుభాకాంక్షలు. సరవె ప్రాణుల 
పట్ల కరుణ, ప్రేమ, సేవాభావాం చూపలన్ క్రీస్తూ చేసిన బోధనలు ఎల్లవేళల 
ఆచరణీయాం. క్షమ, దయ కలగ ఉాండడమే క్రీస్తూపై భకితూకి తారాకుణాం. దురు్ది్తో 
ఉననివారికి సదు్ది్న్, ఆశ్రిత జనులక స్ఖసాంతోషాలను ప్రసాదిాంచమన్ ఆ 
కరుణామయుణ్్ణ ప్రారి్స్తూనానిను అన్ పవన్ కళ్యూణ్ తెలపరు.

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


ఇళ్ల కేటాయంపుల్్ల నాయాయం చేయాలని 
జనసేనని ఆశ్రయంచిన కంకలపలి్ల గ్రామస్థులు

శతఘ్ని న్యూస్: పలమూరు రాంగారెడిడి ఎతితూపోతల భాగాంగా ఎదుల్ల వీరాాంజనేయ 
రిజరావెయర్ మాంపునక గురైన కొాంకలపల్ల గ్రామాన్కి ప్రభుతవెాం నుాండి అాందాలస్న 
ఇళ్ల కేట్యిాంపు అాందకపోవడాంతో జనసేన పర్టీ కరాయూలయాంలో తెలాంగాణ ఇనాచేర్జ్ 
శ్రీ శాంకర్ గౌడ్ న్ కలసిన నాయూయాం చేయాలన్ విజ్ఞపితూ చేసిన కొాంకలపల్ల గ్రామస్థిలు.

తెలంగాణ ప్రభుత్వ నిర్ణయానిని జనసేన పార్టీ 
తెలంగాణ తరఫున స్్వగతిస్తునానిం: శంకర్ గౌడ్

శతఘ్ని న్యూస్: ఇాంటర్మోడియట్ మొదట్ సాంవతస్రాం పర్క్షలో ఫెయిల్ 
అయిన విదాయూరుథిలను కనీస మారుకులతో పస్ చేస్తూ తెలాంగాణ ప్రభుతవెాం 
తీస్కనని న్ర్ణయాన్ని జనసేన పర్టీ తెలాంగాణ విభాగాం తరఫున 
సావెగతిస్తూనానిాం. ఈ న్ర్ణయాం తప్పకాండా విదాయూరు్లకి ఊరటన్స్తూాంది. 
విదాయూరు్ల భవిషయూత్తూను, తల్లదాండ్రులు ఆాందోళనలను దృష్టీలో పెట్టీకన్ 
ఈ న్ర్ణయాం తీస్కనని మఖయూమాంత్రి శ్రీ క్. చాంద్రశేఖర్ రావు గారికి, 
విదాయూశాఖ మాంత్రి శ్రీమతి సబ్తా ఇాంద్రారెడిడి గారికి కృతజ్ఞతలు. కరోనా 
లాంట్ విపతకుర పరిసిథిత్లో్ల 
చదివిన విదాయూరుథిలను ఒతితూడికి 
గురి చేసేల ఫలతాలు 
ఉాండటాంతో నలుగురు 
విదాయూరుథిలు బలవనమోరణాలక 
పల్పడాడిరు. ఈ పరిసిథిత్ల 
పట్ల విదాయూరుథిలు, వారి 
తల్లదాండ్రుల నుాంచి వయూతిరేకత 
వయూకతూమయిన నేపథయూాంలో 
బ్ధయూత గల రాజకీయ 
పర్టీగా జనసేన పర్టీ వారికి 
అాండగా న్లచిాంది. ఇాంటర్ 
విదాయూరు్ల పక్షాన జనసేన 
పర్టీ విదాయూరిథి విభాగాం చేసిన 
పోరాటాం అభినాందనీయమన్ 
తెలాంగాణ సేటీట్ జనసేన పర్టీ 
ఇాంచార్జ్ నేమరి శాంకర్ గౌడ్ 
తెలపరు.

శనివారం, 25 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్: ‘తెలాంగాణ, ఇాంటర్ ఫసిటీయర్ పర్క్ష ఫలతాలపై గత వారాం రోజుల నుాంచి శతఘ్ని న్యూస్: ‘తెలాంగాణ, ఇాంటర్ ఫసిటీయర్ పర్క్ష ఫలతాలపై గత వారాం రోజుల నుాంచి 
తీవ్ర గాందర గోళ పరిసిథిత్లు నెలకొనానియి. మనసాతూపాంతో విదాయూరు్ల మరణాలు ఆాందోళన తీవ్ర గాందర గోళ పరిసిథిత్లు నెలకొనానియి. మనసాతూపాంతో విదాయూరు్ల మరణాలు ఆాందోళన 
కలగాంచాయి. ఈ నేపథయూాంలో ఇాంటర్ ఫసిటీయర్ పర్క్ష ఫలతాలపై తెలాంగాణ విదాయూశాఖ మాంత్రి కలగాంచాయి. ఈ నేపథయూాంలో ఇాంటర్ ఫసిటీయర్ పర్క్ష ఫలతాలపై తెలాంగాణ విదాయూశాఖ మాంత్రి 
సబ్తా ఇాంద్రారెడిడి కీలక ప్రకటన చేశారు. 35 మారుకులతో ఫెయిలైన విదాయూరుథిలాందరినీ. పస్ సబ్తా ఇాంద్రారెడిడి కీలక ప్రకటన చేశారు. 35 మారుకులతో ఫెయిలైన విదాయూరుథిలాందరినీ. పస్ 
చేస్తూననిట్్ల తెలపరు. మిన్మమ్ మారుకులు వేసి… ఈ సారి పస్ చేస్తూననిట్్ల ప్రకటన చేశారు సబ్తా చేస్తూననిట్్ల తెలపరు. మిన్మమ్ మారుకులు వేసి… ఈ సారి పస్ చేస్తూననిట్్ల ప్రకటన చేశారు సబ్తా 
ఇాంద్రారెడిడి. తెలాంగాణ ప్రభుతవె అధికరుల తపి్పదాం వల్ల ఫెయిల్ అయిన ఇాంటర్ విదాయూరుథిలకి ఇాంద్రారెడిడి. తెలాంగాణ ప్రభుతవె అధికరుల తపి్పదాం వల్ల ఫెయిల్ అయిన ఇాంటర్ విదాయూరుథిలకి 
అాండగా న్లచిన జనసేన విదాయూరిథి విభాగాం(JSW)… ఎన్ని రోజులుగా ప్రభుతావెన్కి వయూతిరేకాంగా అాండగా న్లచిన జనసేన విదాయూరిథి విభాగాం(JSW)… ఎన్ని రోజులుగా ప్రభుతావెన్కి వయూతిరేకాంగా 
పోరాడి ఇవాళ ఇాంటర్ విదాయూరుథిలక నాయూయాం జరగడాంలో జనసేన విదాయూరి్ విభాగాం(JSW) పోరాడి ఇవాళ ఇాంటర్ విదాయూరుథిలక నాయూయాం జరగడాంలో జనసేన విదాయూరి్ విభాగాం(JSW) 
ఎాంతో మఖయూపత్ర పోష్ాంచిాంది అన్ చెప్పవచ్చే… రానునని రోజులో్ల విదాయూరుథిల తరపున పోరాటాం ఎాంతో మఖయూపత్ర పోష్ాంచిాంది అన్ చెప్పవచ్చే… రానునని రోజులో్ల విదాయూరుథిల తరపున పోరాటాం 
చేయడాన్కి ఎపుడూ సిద్మే అన్, నవ సమాజ న్రామోణాం కోసాం ఎట్వాంట్ పోరాట్న్కైన సిద్దమన్ చేయడాన్కి ఎపుడూ సిద్మే అన్, నవ సమాజ న్రామోణాం కోసాం ఎట్వాంట్ పోరాట్న్కైన సిద్దమన్ 
జనసేన విదాయూరిథి విభాగాం తెలపిాంది.జనసేన విదాయూరిథి విభాగాం తెలపిాంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

జనసేన తెలంగాణ విద్యార్థు విభాగం పోరాట 
ఫలితంతో దిగివచిచిన ప్రభుత్వం

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

ప్రజా సమసయాలను గాలికి వదిలేసిన ప్రభుత్వం: శెట్టీబత్తుల రాజబాబు

సిక్కోలు జనసేన క్రికెట్ కు టీషర్టీలు బహుకరణసిక్కోలు జనసేన క్రికెట్ కు టీషర్టీలు బహుకరణ
శతఘ్ని న్యూస్: సికోకులు జనసేన క్రిక్ట్ ట్రనిమాంట్్ల శతఘ్ని న్యూస్: సికోకులు జనసేన క్రిక్ట్ ట్రనిమాంట్్ల 
భాగాంగా విజయపథాంలో దూస్కపోత్నని ఎచెచేర్ల భాగాంగా విజయపథాంలో దూస్కపోత్నని ఎచెచేర్ల 
న్యోజకవర్గ జనసేన టీాంకి తమ వాంత్ మద్దత్గా న్యోజకవర్గ జనసేన టీాంకి తమ వాంత్ మద్దత్గా 
ఎచెచేర్ల న్యోజకవర్గ నాయకరాలు శ్రీమతి కాంతిశ్రీ ఎచెచేర్ల న్యోజకవర్గ నాయకరాలు శ్రీమతి కాంతిశ్రీ 
టీషరుటీలు బహూకరిాంచడాం జరిగాంది. ఈ కరయూక్రమాంలో టీషరుటీలు బహూకరిాంచడాం జరిగాంది. ఈ కరయూక్రమాంలో 
ఎచెచేర్ల న్యోజకవర్గ నాయకరాలు శ్రీమతి కాంతిశ్రీ ఎచెచేర్ల న్యోజకవర్గ నాయకరాలు శ్రీమతి కాంతిశ్రీ 
మాట్్లడుతూ ఇద స్్ఫరితూతో ఫైనల్స్ వరక వెళి్ల విజయాం మాట్్లడుతూ ఇద స్్ఫరితూతో ఫైనల్స్ వరక వెళి్ల విజయాం 
సాధిాంచాలన్ కోరుకాంటూ రాషా్రాన్కి మరియు దశాన్కి సాధిాంచాలన్ కోరుకాంటూ రాషా్రాన్కి మరియు దశాన్కి 
కీరితూ ప్రతిష్ఠలు తేవాలన్ ఆకాంక్ాంచారు.కీరితూ ప్రతిష్ఠలు తేవాలన్ ఆకాంక్ాంచారు.

ఒంగోలు జనసేన పార్టీ కరాయాలయంల్ సెమీ క్రిస్మస్ ఒంగోలు జనసేన పార్టీ కరాయాలయంల్ సెమీ క్రిస్మస్ 
వేడుకలువేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకశాం జిల్ల జనసేన పర్టీ అధయూక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్ ఆదశాల శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకశాం జిల్ల జనసేన పర్టీ అధయూక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్ ఆదశాల 
మేరక శుక్రవారాం ఒాంగోలు జనసేన పర్టీ కరాయూలయాంలో ప్రకశాం జిల్ల జనసేన మేరక శుక్రవారాం ఒాంగోలు జనసేన పర్టీ కరాయూలయాంలో ప్రకశాం జిల్ల జనసేన 
పర్టీ లీగల్ సెల్ అధయూక్షులు శ్రీ స్ాంకర సాయిబ్బ్ అధయూక్షతన సెమీ క్రిసమోస్ వేడుకలు పర్టీ లీగల్ సెల్ అధయూక్షులు శ్రీ స్ాంకర సాయిబ్బ్ అధయూక్షతన సెమీ క్రిసమోస్ వేడుకలు 
న్రవెహాంచడాం జరిగాంది, ఈ సాందర్ాంగా శ్రీ స్ాంకర సాయిబ్బ్ మాట్్లడుతూ యేస్ న్రవెహాంచడాం జరిగాంది, ఈ సాందర్ాంగా శ్రీ స్ాంకర సాయిబ్బ్ మాట్్లడుతూ యేస్ 
ప్రభువున్ దీవెనలతో ప్రజలాందరూ కరోనా నుాండి బయటపడి స్ఖ సాంతోషాలతో ప్రభువున్ దీవెనలతో ప్రజలాందరూ కరోనా నుాండి బయటపడి స్ఖ సాంతోషాలతో 
జీవిాంచాలన్ కోరుకనానిరు, ఈ కరయూక్రమాంలో ప్రకశాం జిల్ల జనసేన పర్టీ జీవిాంచాలన్ కోరుకనానిరు, ఈ కరయూక్రమాంలో ప్రకశాం జిల్ల జనసేన పర్టీ 
కరయూదరు్శలు చనపతి రాాంబ్బు, కళ్యూణ్ మతాయూల, ప్రకశాం జిల్ల జనసేన సాంయుకతూ కరయూదరు్శలు చనపతి రాాంబ్బు, కళ్యూణ్ మతాయూల, ప్రకశాం జిల్ల జనసేన సాంయుకతూ 
కరయూదరి్శ అరుణ రాయపట్, మరియు జనసేన నాయకలు ఆాంజనేయులు వల్లాంశెట్టీ, కరయూదరి్శ అరుణ రాయపట్, మరియు జనసేన నాయకలు ఆాంజనేయులు వల్లాంశెట్టీ, 
పిల్ల రాజేష్, అరవిాంద్ బ్బు మతాయూల, కాంకట స్రేష్, స్రే ఏడుకొాండలు, చననిాంశెట్టీ పిల్ల రాజేష్, అరవిాంద్ బ్బు మతాయూల, కాంకట స్రేష్, స్రే ఏడుకొాండలు, చననిాంశెట్టీ 
మరళి, మేడిశెట్టీ స్బ్్రావు, మతాయూల స్రేష్, నరేాంద్ర పోకల, భూపతి రమేష్, మరళి, మేడిశెట్టీ స్బ్్రావు, మతాయూల స్రేష్, నరేాంద్ర పోకల, భూపతి రమేష్, 
మాలయూద్రి నాయుడు, ఈదుపల్ల నాగరాజు మరియు జనసేన వీరమహళలు ప్రమీల, మాలయూద్రి నాయుడు, ఈదుపల్ల నాగరాజు మరియు జనసేన వీరమహళలు ప్రమీల, 
కోమల, ఉష తదితరులు పల్్గనానిరు.కోమల, ఉష తదితరులు పల్్గనానిరు.

దివయాంగుల హకుకోల చటటీం వంటనే అమలు చేయాలిదివయాంగుల హకుకోల చటటీం వంటనే అమలు చేయాలి

శతఘ్ని న్యూస్: గుాంటూరు జిల్ల, బ్పట్ల జనసేన పర్టీ కరాయూలయాంలో జనసేన శతఘ్ని న్యూస్: గుాంటూరు జిల్ల, బ్పట్ల జనసేన పర్టీ కరాయూలయాంలో జనసేన 
పర్టీ దివాయూాంగుల జనసైన్కడు గోగన ఆదిశేషు మాట్్లడుతూ దివాయూాంగుల 2016 పర్టీ దివాయూాంగుల జనసైన్కడు గోగన ఆదిశేషు మాట్్లడుతూ దివాయూాంగుల 2016 
హకకుల చట్టీన్ని వెాంటనే అమలు చేయాలన్ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుతావెన్ని డిమాాండ్ హకకుల చట్టీన్ని వెాంటనే అమలు చేయాలన్ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుతావెన్ని డిమాాండ్ 
చేయడాం జరిగాంది. రాష్ట్రాంలోనే ఉనని దివాయూాంగుల అననిదమమోలు, అకకుచెల్్లళ్్ల, చేయడాం జరిగాంది. రాష్ట్రాంలోనే ఉనని దివాయూాంగుల అననిదమమోలు, అకకుచెల్్లళ్్ల, 
పెద్ద వారాందరూ కూడా మానవ హకకుల పైన రాష్ట్ర ప్రభుతావెన్ని డిమాాండ్ పెద్ద వారాందరూ కూడా మానవ హకకుల పైన రాష్ట్ర ప్రభుతావెన్ని డిమాాండ్ 
చేయాల. రాష్ట్ర ప్రభుతవెాం దివాయూాంగుల 2016 హకకుల చట్టీన్ని వెాంటనే అమలు చేయాల. రాష్ట్ర ప్రభుతవెాం దివాయూాంగుల 2016 హకకుల చట్టీన్ని వెాంటనే అమలు 
చేయాలన్, అలగే రాష్ట్రాంలో ఉనని దివాయూాంగుల అాందరికి పదివేల రూపయల చేయాలన్, అలగే రాష్ట్రాంలో ఉనని దివాయూాంగుల అాందరికి పదివేల రూపయల 
పెన్షన్ ఇవావెలన్ కోరడాం జరిగాంది. పైన ఉనని ఈ రెాండు అాంశాల మీద వెాంటనే పెన్షన్ ఇవావెలన్ కోరడాం జరిగాంది. పైన ఉనని ఈ రెాండు అాంశాల మీద వెాంటనే 
స్పాందిాంచాలన్ రాష్ట్ర మఖయూమాంత్రివరుయూలు శ్రీ వైయస్ జగన్మోహన్ రెడిడిన్ జనసేన స్పాందిాంచాలన్ రాష్ట్ర మఖయూమాంత్రివరుయూలు శ్రీ వైయస్ జగన్మోహన్ రెడిడిన్ జనసేన 
పర్టీ దివాయూాంగుల జనసైన్కడు గోగన ఆదిశేషు డిమాాండ్ చేయడమైనది. ఈ పర్టీ దివాయూాంగుల జనసైన్కడు గోగన ఆదిశేషు డిమాాండ్ చేయడమైనది. ఈ 
కరయూక్రమాంలో దివాయూాంగుల సాంఘాల నాయకలు కాంది వెాంకటరెడిడి, దవిరెడిడి కరయూక్రమాంలో దివాయూాంగుల సాంఘాల నాయకలు కాంది వెాంకటరెడిడి, దవిరెడిడి 
శ్రీన్వాసరావు, పస్పులేట్ వెాంకటేశవెరు్ల పల్్గనానిరు.శ్రీన్వాసరావు, పస్పులేట్ వెాంకటేశవెరు్ల పల్్గనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్: అమలపురాం, ఉప్పలగుపతూాం మాండలాం భీమనపల్ల గ్రామ పాంచాయతీ పరిధిలోన్ గాంధాం వారి పల్ాంలో ప్రజలు మాంచి నీట్ కొరతతో తీవ్ర ఇబ్ాందులు శతఘ్ని న్యూస్: అమలపురాం, ఉప్పలగుపతూాం మాండలాం భీమనపల్ల గ్రామ పాంచాయతీ పరిధిలోన్ గాంధాం వారి పల్ాంలో ప్రజలు మాంచి నీట్ కొరతతో తీవ్ర ఇబ్ాందులు 
పడుత్నానిరు. గత రెాండు మూడు రోజుల నుాంచి పూరితూ సాథియిలో మాంచి నీరు రాకపోవడాంతో ఆాందోళన చెాందిన మహళలు పెద్ద సాంఖయూలో జనసేన పర్టీ అమలపురాం పడుత్నానిరు. గత రెాండు మూడు రోజుల నుాంచి పూరితూ సాథియిలో మాంచి నీరు రాకపోవడాంతో ఆాందోళన చెాందిన మహళలు పెద్ద సాంఖయూలో జనసేన పర్టీ అమలపురాం 
న్యోజకవర్గాం ఇాంచార్జ్ శెట్టీబత్తూల రాజబ్బు ఆధవెరయూాంలో ఆరిడిఓ ఆఫీస్ వద్ద ఖాళీ బ్ాందలతో ప్రదర్శన చేయడాం జరిగాంది. తొలుత ఆరిడిఓ కరాయూలయాం బయట బైఠాయిాంచిన న్యోజకవర్గాం ఇాంచార్జ్ శెట్టీబత్తూల రాజబ్బు ఆధవెరయూాంలో ఆరిడిఓ ఆఫీస్ వద్ద ఖాళీ బ్ాందలతో ప్రదర్శన చేయడాం జరిగాంది. తొలుత ఆరిడిఓ కరాయూలయాం బయట బైఠాయిాంచిన 
మహళలు, జనసైన్కలు అనాంతరాం ఆర్డివో ఆఫీస్ కరాయూలయాంలో మాంచినీరు కల్పాంచాండి మహాప్రభో అన్ న్నాదాలు చేస్తూ బైఠాయిాంచడాం జరిగాంది. అాంబేదకుర్ మహళలు, జనసైన్కలు అనాంతరాం ఆర్డివో ఆఫీస్ కరాయూలయాంలో మాంచినీరు కల్పాంచాండి మహాప్రభో అన్ న్నాదాలు చేస్తూ బైఠాయిాంచడాం జరిగాంది. అాంబేదకుర్ 
కమూయూన్టీ హాలో్ల సమావేశాన్కి వెళ్త్నని ఆరిడివో కరుక అడుడిబడి మహళలు ఆవేదనతో మాంచి నీరు కల్పాంచాండి, మాంచి నీరు లేకపోతే మేమ గ్రామాన్కి తిరిగ వెళ్లలేమన్ కమూయూన్టీ హాలో్ల సమావేశాన్కి వెళ్త్నని ఆరిడివో కరుక అడుడిబడి మహళలు ఆవేదనతో మాంచి నీరు కల్పాంచాండి, మాంచి నీరు లేకపోతే మేమ గ్రామాన్కి తిరిగ వెళ్లలేమన్ 
మొరపెట్టీకోవడాం జరిగాంది. దాాంతో ఆర్డివో స్పాందిాంచి ఆరడిబూ్ల్యఎస్ ఇాంజనీర్లతో మాట్్లడుతానన్ తాతాకులకాంగా మాంచినీరు ఏరా్పట్ చేసాతూనన్ మాట్వవెడాం జరిగాంది. మొరపెట్టీకోవడాం జరిగాంది. దాాంతో ఆర్డివో స్పాందిాంచి ఆరడిబూ్ల్యఎస్ ఇాంజనీర్లతో మాట్్లడుతానన్ తాతాకులకాంగా మాంచినీరు ఏరా్పట్ చేసాతూనన్ మాట్వవెడాం జరిగాంది. 
తదుపరి రాజబ్బు మాట్్లడుతూ ప్రజలక మౌలక వసత్లు కల్పాంచాలస్న శ్రీ వై. యస్ జగన్మోహన్ రెడిడి ప్రభుతవెాం ప్రజాసమసయూలను గాలకి వదిలేసిాందన్, గాంధాం వారి తదుపరి రాజబ్బు మాట్్లడుతూ ప్రజలక మౌలక వసత్లు కల్పాంచాలస్న శ్రీ వై. యస్ జగన్మోహన్ రెడిడి ప్రభుతవెాం ప్రజాసమసయూలను గాలకి వదిలేసిాందన్, గాంధాం వారి 
పల్ాంలో గత కొాంతకలాంగా మాంచినీరు లేక ఇబ్ాంది పడుత్నని మహళల పట్్ల వర్ణనాతీతాం అన్ తక్షణమే గాంధాం వారి పల్ాంనక మాంచినీరు అాందిాంచాలన్ డిమాాండ్ పల్ాంలో గత కొాంతకలాంగా మాంచినీరు లేక ఇబ్ాంది పడుత్నని మహళల పట్్ల వర్ణనాతీతాం అన్ తక్షణమే గాంధాం వారి పల్ాంనక మాంచినీరు అాందిాంచాలన్ డిమాాండ్ 
చేశారు. ఈ కరయూక్రమాంలో గాంధాం వారి పల్ాం మహళలు, జనసేన నాయకలు, ఆకల స్రయూనారాయణ మూరితూ, గోలకోట్ వెాంకటేష్ పటటీణ నాయకలు రాష్ట్ర నాయకలు చేశారు. ఈ కరయూక్రమాంలో గాంధాం వారి పల్ాం మహళలు, జనసేన నాయకలు, ఆకల స్రయూనారాయణ మూరితూ, గోలకోట్ వెాంకటేష్ పటటీణ నాయకలు రాష్ట్ర నాయకలు 
జిల్ల నాయకలు, పర్టీ నాయకలు పల్్గనడాం జరిగాంది.జిల్ల నాయకలు, పర్టీ నాయకలు పల్్గనడాం జరిగాంది.
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మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం 
బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని వినిపంచడానికి మీ మందుకు 
వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ 
నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు 
ఛానల్ ల్ ప్రచురించడం జరుగుతంది. మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

వైసీపీ నుండి జనసేన పార్టీల్కి చేరికలు

శతఘ్ని న్యూస్: మచిలీపటనిాం, జనసేన పర్టీ కృషా్ణ జిల్ల పర్టీ 
కరాయూలయాంనాందు కృషా్ణ జిల్ల జనసేన పర్టీ అధయూక్షులు శ్రీ బాండ్రెడిడి 
రామకృష్ణ మరియు జనసేన పర్టీ కృషా్ణ జిల్ల సాంయుకతూ కరయూదరి్శ శ్రీ 
వేలు్పరి నానాజీ ఆధవెరయూాంలో కైకలూరు న్యోజకవర్గాం, మదినేపల్ల 
మాండల అధికర వైకప పర్టీ నాయకలు వీరాంకి వెాంకయయూ, 
ఉత్కూరు గ్రామ సర్పాంచ్ స్డాబత్తూల శ్రీన్వాసరావు, మిరియాల 
రవితేజ, పుప్పల సాాంబశివరావు, మతాయూల మణ్కాంఠ జనసేన 
పర్టీ సిదా్ాంతాలు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ నాయకతవెాం నచిచే జనసేన పర్టీ 
లో చేరడాం జరిగనది. ఈ కరయూక్రమాంలో కైకలూరు న్యోజకవర్గ 
జనసేన నాయకలు దూసనపుది బ్రహామోజీ, మోతేపల్ల హనుమ, 
పోకల కృష్ణ, అాంబుల భరత్, వాలశెట్టీ బ్బీ, మల్లాంపల్ల వీరబ్బు, 
కరుచేతి నాగేాంద్ర, సతయూవోలు గణేష్, రవితేజ, జనసైన్కలు 
పల్్గనానిరు.

పఠాపురంల్ జనసేన 17వ రోజు పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురాం, 17వ రోజు పదయాత్ర భాగాంలో 
పిఠాపురాం జనసేన పర్టీ ఇాంచార్జ్ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకమారి 
ఆధవెరయూమలో… జనసైన్కడు శ్రీ బుర్రా స్రయూప్రకశరావు 
పదయాత్ర పిఠాపురాం పటటీణాంలో గల వారుడిలో జనసేన పర్టీ 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ జనసేన పర్టీ సిదా్ాంతాలను ఆశయాలను 
కరపత్రమ దావెరా అవగాహన పెాంచడాం కోసాం పదయాత్రలో 
భాగాంగా జనసేన నాయకలు, జనసైన్కలు, వీరమహళలతో కలసి 
ప్రజలక తెలయజేయడాం జరిగాంది. ఈ కరయూక్రమాంలో జనసైన్కలు, 
నాయకలు వీరమహళలు వినుకొాండ అమామోజీ, వినుకొాండ శిర్ష, 
యాాండ్రపు శ్రీన్వాస్, పిఠాపురాం టౌన్ పుణయూమాంత్ల స్రయూనారాయణ 
మూరితూ, శ్రీన్వాసరావు, టైల్స్ బ్బీ, పెాంకే జగదీశ్, జనసేన నాయకలు, 
వీరమహళలు మరియు జనసైన్కలు తదితరులు పల్్గనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్: నర్స్పటనిాం గ్రామీణ అధయూక్షుడు జనమోదిన సాందరభాాంగా చెట్టీపల్ల గ్రామాంలో 
పరిశుద్్య కరిమోకలక బటటీలు, పలు, పాండు్ల మరియు బ్రెడుడి పాంపిణీ చేశారు. ఈ కరయూక్రమాంలో 
చక్రవరితూ మాట్్లడుతూ జనసేన రాష్ట్ర నాయకలు ఆశీస్స్లతో పట్గా న్యోజకవర్గ ఇాంచార్జ్ శ్రీ 
రాజనని వీర స్రయూచాంద్ర అడుగుజాడలో్ల నర్స్పటనిాం న్యోజకవర్గాంలో జనసేన పర్టీన్ బలోపేతాం 
చేస్తూ తమ వాంత్ కృష్గా జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ సిదా్ాంతాలను ఆశయాలను 
గ్రామ గ్రామాన చేరవేస్తూ పర్టీన్ పట్షటీపరిచేాందుక ప్రయతనిాం చేస్తూనానిమన్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
సేవాభావాం ఆదర్శాంగా తీస్కన్ పుట్టీనరోజు వేడుకలక దూరాంగా సేవాభావాం ఆదర్శప్రాయాంగా 
ఉాండాందుక జనసేన పర్టీలో అతయూధికలు యువకలే ఉాంట్రు కవున వారాందరికీ మేమ ప్రేరణ 
కవాలస్ ఉాంది కబట్టీ సేవా దృక్పథాంతో సేవా కరయూక్రమాలతో పట్గా ప్రజల సమసయూలను 
న్తయూాం అధికరుల దృష్టీకి తీస్క వెళ్తూ సమసయూ పరిషాకురాన్కి కృష్ చేస్తూనానిమన్ నర్స్పటనిాం 
న్యోజకవర్గాంలో జనసేన నాయకలు కరయూకరతూలు అభిమానులు ఈ మధయూన జరిగనట్వాంట్ 
ఎన్నికలలో పోటీ చేసిన అభయూరుథిలు మరియు విజయాం సాధిాంచినట్వాంట్ విజేతల సహాయ 
సహకరాలతో మరిాంత జనసేన పర్టీన్ బలోపేతాం చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తూనానిమ అన్ 
తెలయజేశారు. ఈ కరయూక్రమాంలో చక్రవరితూ కట్ాంబ సభుయూలు పల్్గనానిరు.

ఎంఎస్ఎమ్ఈ పార్కో ను పర్శీలించిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆతమోకూరు, ఆతమోకూరు ఎాంఎస్ఎాంఈ పరుకులో మాంజూరైన సెాంచర్ పె్్లవుడ్ 
కరామోగారాం కడప జిల్ల బదవెల్ క తరల వెళిళు పోవడాం దారుణాం అాంటూ న్రసన రాయూలీ 
చేపట్టీన ఆతమోకూరు జనసేన నాయకలు నారాం పేట వద్ద పనులు ఆగపోయినా ఎాం ఎస్ ఎాం 
ఈ పరుకును పరిశీలాంచిన జనసేన ఆతమోకూరు న్యోజకవర్గ ఇనాచేర్జ్ నలశెట్టీ శ్రీధర్, జనసేన 
నాయకలు. నారాంపేట వద్ద ఏరా్పట్చేసిన ఎాంఎస్ఎమ్ఈ పర్కు కడప జిల్ల గోపవరాంక తరల 
పోయిాందాంటూ ఆతమోకూరు పటటీణాంలో న్బ్ఎస్ఆర్ సెాంటర్ నుాంచి అాంబేదకుర్ విగ్రహాం వరక 
న్రసన రాయూలీ చేపట్టీన జనసేన నాయకలు. ఈ కరయూక్రమాంలో న్యోజకవర్గ నాయకలు శ్రీన్వాస్ 
భరత్, అన్ల్ రాయల్, నాగరాజు యాదవ్, శ్రీరామ్ పస్పులేట్, భాను దాడి, అనాంత సాగరాం 
నాయకలు రవి, ఉదయగరి సాంఘాం నాయకలు రాకేష్ యాదవ్ ఆతమోకూరు నాయకలు ప్రవీణ్ 
ప్రతితూపట్, ఆతమోకూర్ టౌన్ నాయకలు స్రేాంద్ర తదితరులు పల్్గనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

జనసేన గ్రామీణ అధయూక్షుడు చక్రవరితి జన్మదిన సందర్ంగా 
చెట్టీపలిలోల్ పారిశుద్ధ్య కారి్మకులకు బటటీలు, పాలు, పండులో 

మరియు బ్రెడ్ పంపణీ

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రామచంద్రాపురం గ్రామంల్ 25 వ రోజు జనంక్సం 
జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గాంపేట న్యోజకవర్గాంలో జనసేన పర్టీ న్యోజకవర్గ ఇాంచార్జ్ శ్రీ 
పటాంశెట్టీ స్రయూచాంద్ర చేపట్టీనట్వాంట్ జనాంకోసాం జనసేన కరయూక్రమాం 25వ రోజు 
జగ్గాంపేట మాండలాం రామచాంద్రాపురాం గ్రామాంలో జరిగాంది. ఈ కరయూక్రమాంలో జనసేన 
నాయకలు, వీరమహళలు మరియు జనసైన్కలు పల్్గనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

క్రిస్మస్ వేడుకల్్ల బి.స్వరం వైస్ ప్రెసిడంట్ రావూర్ నాగబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు న్యోజక వర్గాంలో బ్.సావరాం గ్రామలో శొభన హైస్కుల్ 
నాందు జరిగన క్రిసమోస్ వేడుకలో్ల భాగాంగా మఖయూ అతిథిగా హాజరైన జనసేన పర్టీ 
వైస్ ప్రెసిడాంట్ శ్రీ రావూరి నాగబ్బు. ఈ సాందర్ాంగా ఆయన మాట్్లడుతూ మత 
సామరసాయూన్కి పెట్టీాంది పేరు మన భారతదశాం అన్ అనానిరు, కలలక మతాలక 
అతీతాంగా కలసి మలసి క్రిసమోస్ వేడుకలు జరుపుకోవడాం మాంచి శుభపరిణామాం 
అన్ ప్రజలక క్రిసమోస్ శుభకాంక్షలు తెలయ చేశారు. వేడుకలో్ల భాగాంగా నృతయూ 
ప్రదర్శనలను చేసిన విదాయూరి్దన్ విదాయూరు్దలను అభినాందిాంచారు. ఈ కరయూక్రమాంలో 
బ్.సావరాం గ్రామ పాంచాయతీ ప్రసిడాంట్, సాంపల్ల ఎాంపీటీస్, స్కుల్ సిబ్ాంది, 
తల్లదాండ్రులు మరియు సాథిన్క ప్రజలు హాజరు అయాయూరు.

అక్రమంగా బనాయంచిన కేస్ల్ 
క్ర్టీకు హాజరైన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: తూరు్పగోదావరి జిల్ల, గతాంలో జనసేనపర్టీ 
నాయకలపై బనాయిాంచిన కేస్క సాంబాంధిాంచి శుక్రవారాం కకినాడ 
కోరుటీలో వాయిదాక హాజరైన జనసేనపర్టీ పీఏస్ సభుయూలు పాంతాం 
నానాజీ, మతాతూ శశిధర్, అమలపురాం న్యోజకవర్గ ఇాంచార్జ్ 
శెట్టీబత్తూల రాజబ్బు, పెదా్దపురాం న్యోజకవర్గ ఇాంచార్జ్ త్మమోల 
బ్బు, భీమిల న్యోజకవర్గ ఇాంచార్జ్ పాంచకర్ల సాందీప్ మరియు 
రాష్ట్ర కరయూదరి్శలు గాంట్ సవెరూప, ప్రియా సౌజనయూ, రాష్ట్ర నాయకలు 
మరియు జిల్ల నాయకలు తదితరులు.

ఇంటర్ విద్యార్థులకు మద్దత్గా ఆర్డీఓ కి 
వినతిపత్ం

శతఘ్ని న్యూస్: శతఘ్ని న్యూస్: రాషటీ ఇాంచారిజ్ శ్రీ నేమర్ శాంకర్ గౌడ్ స్చన మేరక, 
విదాయూర్థి విభాగాం అధయూక్షుడు శ్రీ సాంపత్ నాయక్ పిలుపుతో ఉమమోడి జిల్ల 
ఇాంచారిజ్ ఆకల స్మన్ మద్దత్తో రాషటీ విదాయూర్థి విభాగాం నాయకలు 
ఆాంజనేయులు గౌడ్, గాద పృథ్వె ల అధవెరయూాంలో శుక్రవారాం ఉమమోడి 
వరాంగల్ జిల్లలో పలు న్యజకవరా్గలో్ల విదాయూరిథి విభాగాం నాయకలు 
ఇాంటర్ విదాయూరుథిలకి మద్దత్గా ఋడో కరాయూలయాలో్ల వినతి పత్రాం 
అాందజేయడాం జరిగాంది. ఈ కరయూక్రమాం లో వరాంగల్ కో ఆరిడినేటర్ 
అజయ్, నెలు్లట్ల వినయ్, అనాస్ర్ మరియు ఇతర విదాయూరిథి విభాగాం 
నాయకలు పల్్గనడాం జరిగాంది.

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

