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సీతారామ శాస్త్రి గారి అక్షరాలు నిత్య చైతన్య కిరణాలు
శతఘ్ని న్యూస్: కవి తన రచనల ద్వారా అమరతవావం పవందుతాడు. తను భౌతికవంగా 
లేకపోయినా తను సమాజానికి అవందవంచిన అక్షర కిరణాల ద్వారా స్ఫూర్తినిస్తిడు అని శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ అభిప్రాయపడ్డారు. పవంచ భూతాలలో కలసిపోయినా రాబోయే తరానికి 
దశానిర్దేశవం చేస్తినే ఉవంటారని అనానిరు. అలవంటి ఒక గొప్ప కవి శ్రీ ‘సిర్వెన్నిల’ సీతారామ 
శాస్త్రి అని, ఆయనిని జ్ఞప్తికి తెచ్చుకవంటూ ఒక ప్రకటనలో నమస్సుమావంజలి తెలిపారు. శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ ఏమనానిరవంటే..
శ్రీ సీతారామ శాస్త్రి జయవంతి సవందర్వంగా విడుదలైన ‘సిర్వెన్నిల సీతారామ శాస్త్రి సమగ్ర 
స్హితయూవం’ మొదటి సవంపుటి చూశాక – ఆ అక్షర తపసివాని మొదటిస్ర్ ‘రుద్రవీణ’ సినిమా 
సమయవంలో కలసిన సవందర్వం గురుతిక వచిచువంద. అననియయూ శ్రీ చిరవంజీవి గారు నటివంచిన ఈ 
సినిమాక శ్రీ నాగబాబు అననియయూ నిరామాతగా ఉనని ఈ చిత్రానికి నేను సహ నిరామాతగా ఉవంటూ 
నిరామాణవంలో పాలుపవంచ్కొనానిను. ఆ సవందర్వంలో శ్రీ శాస్త్రితో భేటీ ఆయేయూవాణ్ణి. ఆ చిత్వంలో 
‘చ్టూటూపక్కల చూడరా చిననివాడ్’ పాటలో చివర్ చరణవం ఇప్పటికీ ననుని వెవంటాడుతూనే 
ఉవంటవంద. నువ్వాతినే ప్రతి ఒక మెతుక ఈ సవంఘవం పవండవంచివంద/ గర్వావంచే ఈ నీ బ్రతుక 
ఈ సమాజమే మలిచివంద/ ఋణవం తీరుచు తరుణవం వస్తి తప్్పవంచ్కపోతునానివా/ తెప్ప 
తగలబెటేటూస్తివా ఏరు ద్టగానే – అనే ఈ పవంకతిలునన్నివంతో ప్రభావితవం చేశాయి. ఇప్పటికీ 
నా బాధయూతను గురుతి చేస్తి ఉవంటాయి. ననుని నిలబెటిటూన ఈ సమాజానికి రుణవం తీరుచుకోవడవం 
నా విధిగా భావిస్తిను. జనస్న పార్టూ పక్షాన కౌలు రైతులక భరోస్ ఇచిచు ఆర్థిక స్యవం 

చేయడవం కూడ్ నా బాధయూతే. మనకననిద పదమవందకీ పవంచాలి – అద ప్రకృతి ధరమావం అనే విషయానీని రుద్రవీణలోని ‘తరలిరాద తనే వసవంతవం..’ అనే పాటలో వినిప్వంచారు. ‘పవంచే 
గుణమే పోతే – ప్రపవంచమే శూనయూవం/ఇద తెలియని మనుగడ కథ – దశన్రుగని గమనము కద’ అనే పవంకతిలలోని భావానిని అవందరవం తెలుస్కోవాలి. ఏరు ద్టాకా అవసరవం తీర్వందని 
తెప్ప తగలబెటేటూ ఆలోచనలతో బాధయూతాయుత స్థినాలోలో ఉననివారు ఒకస్ర్ శ్రీ శాస్త్రి స్హితాయూనిని చదవి అరథివం చేస్కోవాలి.
శ్రీ సీతారామ శాస్త్రి రచనలనినిటిలో కవిగా ఆయనలోని స్మాజిక బాధయూత కనిప్స్తివంద. సమాజానికీ బాధయూతలు గురుతి చేస్ దృక్పథవం అవందులో నిక్షిపతిమై ఉవంటవంద. ఆయన అక్షరాలు 
నితయూ చైతనయూ కిరణాలు. శ్రీ శాస్త్రి రచనలలోని గాఢతను చెబుతూ కవిగా ఆయనిని మర్వంత అరథివం చేస్కొనేల చేశారు శ్రీ త్రివిక్రమ్. ఆయనక నా కృతజ్ఞతలు. ‘సిర్వెన్నిల సీతారామ శాస్త్రి 
సమగ్ర స్హితయూవం’ అవందస్తినని ‘తానా’ బృవంద్నికి నా హృదయపూరవాక అభినవందనలు అని అనానిరు.

దమ్ముంటే ప్రజల కష్టాలు తీర్ుండి !
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకళవం జిలలో పలస నియోజకవర్వం కవంబాల రాయుడు పేటలో జనస్న పార్టూ జవండ్ ఆవిష్కరణ ఆతీమాయ సభ పెటటూడవం జర్గవంద. ఈ కారయూక్రమవంలో ముఖయూఅతిధులుగా 
రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరుశులు బొలిశెటిటూ సతయూనారాయణ, పేడ్డ రామ్మాహన్ రావ్ విచేచుశారు, గ్రామ జనసైనికలు మర్యు మూగ శ్రీనివాసరావ్ ఆధవారయూవంలో ఈ కారయూక్రమవం జర్గవంద. 
జనస్న పార్టూ సిద్్ధవంతాలు పవన్ కళ్యూణ్ ఆలోచనా విధానవం నచిచు ఆ గ్రామవంలో స్మారు 100 కటవంబాలు జనస్న పార్టూ కవండువా వేస్కని బొలిశెటిటూ సతయూనారాయణ ఆధవారయూవంలో 
జనస్న పార్టూలో చేరడవం జర్గవంద. నియోజకవర్ జనసెన నాయకలు మర్యు జనసైనికలు పెదదే ఎతుతిన పాల్్ని విజయవవంతవం చేయడవం జర్గవంద.

జనసైనికుని పై రౌడీషీట్ ఎత్తివేయాలని ఎస్పికి వినత్పత్ుం
శతఘ్ని న్యూస్: టెక్కలి జనసైనికడు మెటటూ అవినాష్ పై ఇటీవల నమ్దు చేసిన రౌడీషీట్ ను ఖవండస్తి నేడు 
శ్రీకాకళవంలో జర్గన స్పవందన గ్రీవిన్సు లో టెక్కలి ఇవంచార్జ్ కణ్తి కిరణ్ ఆధవారయూవంలో అమూద్లవలస 
ఇవంచార్జ్ రామ్మాహన్, పాతపటనివం ఇవంచార్జ్ చైతనయూ, శ్రీకాకళవం ఇవంచార్జ్ సర్వాశవారరావ్ లు జిలలో ఎసి్ప 
శ్రీమతి రాధికని కలసి తమ నిరసనను తెలియజేసి వెవంటనే అవినాష్ పై రౌడీషీట్ ను రదుదే చేయాలని 
కొరడమైనద. ఈ కారయూక్రమవంలో జిలలో జనస్న నాయకలు విశవాక్సున్, గురు ప్రస్ద్, కొవండ్ ఉదయ్, 
యాదవ్లు, హర్ తదతరులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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పవన్ కళ్్యణ్ ను స్ఎుం చేయడమే మా లక్షష్ుం: రవణుం స్వామినాయుడు
*మెగాభిమానులు ఇకపై క్షేత్స్థియిలో పవన్ కళ్యూణ్ తో నడుస్తిరు.. రవణవం స్వామినాయుడు 
అఖిలభారత చిరవంజీవి యువత వయూవస్థిపకలు

శతఘ్ని న్యూస్: అఖిల భారత చిరవంజీవి యువత, రాష్ట్ర చిరవంజీవి యువత ఆధవారయూవంలో ఆదవారవం 
మెగాభిమానుల సమావేశవం నిరవాహివంచడవం జర్గవంద. ఈ కారయూక్రమవంలో భాగవంగా.. రాష్ట్ర చిరవంజీవి 
యువత&అఖిల భారత చిరవంజీవి యువత అనిని జిలలోల అధయూక్షులు, ముఖయూమైన మెగానాయకలతో 

సమావేశవం నిరవాహివంచి 2024లో పవన్ కళ్యూణ్ ను సిఎవం చేయడమే లక్షష్వం దశగా పవన్ కళ్యూణ్ తో కలసి నడవాలని దశా నిర్దేశవం చేశారు.

యద్భావుం తదభావత్
శతఘ్ని న్యూస్: భీషమా ప్తామహుడు తన జీవితవంలో ఒక్ఒక్క పెదదే తపు్ప చేశాడు. సరైన టవంలో కోపవం 
ప్రదర్శువంచలేదు. ద్రౌపదని వివస్త్రను చేసినపుడు.
జటాయువ్ జీవితవం ధరామానికి ప్రతినిధిగా నిలిచివంద. తను సరైన టవంలో కోపవం ప్రదర్శువంచివంద. సీతమమాను 
రావణుడు అపహర్స్తిననిపు్పడు అతని నువంచి విడప్వంచడ్నికి ప్రయతనివం చేసివంద, సమయవం వచిచునపు్పడు 
ఇదదేరూ చనిపోయారు, కానీ.. భీష్మాడు బాణాల మవంచవంపై మరణ్వంచాడు.. మర్ జటాయువ్ మాత్వం శ్రీరాముని 
ఒడలో మరణ్వంచివంద. మీరొక విషయవం గురుతిచేస్కోవాలి.. నైతికత, నీతికోసవం కోపవం ప్రదర్శువంచాలిసున పర్సిథితి 
వస్తి.. కోపవం అనేద ఆశీరావాదవంగా మారుతువందని మన వేద్లు చెబుతునానియి. అవంతేకాదు, మరోవైపు నీతి, 
నైతికత కాపాడుకోలేనపు్పడు ఓరు్ప అనేద శాపవంగా మారుతువందని మన వేద్లు చెబుతునానియి. కొవందరు 
జనస్న అదయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ లో క్వలవం భావోద్వాగమైన్ కోపవం మాత్మే చూస్తినానిరు గానీ, ద్ని వెనక 
ప్రస్తిత రాజాకీయ నాయకల వయూవహారశైలి పటలో మనోవేదనను అర్ధవం చేస్కోలేకపోతునానిరు. అవందర్ల పవన్ 
కళ్యూణ్ కూడ్ విలసవవంత జీవితవం గడపచ్చు తనను ఇవంత ఆదర్వంచి ఇచిచున స్టూరడావం ని తిర్గ సమాజానికి స్వ 
రూపవంలో తనవవంతు చేయడ్నికి బాధయూతగా పార్టూ పెటిటూ నడప్స్తినానిరు. స్వాతవంత్వం వచిచు 70 ఏళ్ళు పైబడనా 
ప్రస్తిత రాజకీయ నాయకల తీస్కనే నిరణియాలతో పేదవాడు పెదవాడుగానే మిగలిపోయాడు. ధనవవంతుడు 
ఇవంకా ధనవవంతుడు అవ్తునానిడు. ధనవవంతులు రాజయూమేలుతునానిరు. చటాటూలు, నాయూయవం బలవవంతులక 
బలహీనవంగాన్ బలహీనులక బలవంగాను పనిచేస్టూనానియని ఆయన కొనిని దశాబాదేలుగా వయూధ చెవంద 
ఆలోచివంచారు. పవన్ కళ్యూణ్ తపు్ప చేసినా తల నర్క్ చటటూవం రావాలవంటనానిరు. తన చ్టూటూ స్మానుయూలక 
అనాయూయవం జరుగుతువంటే సహివంచలేనపు్పడు కోపవం రావడవం సహజ ప్రక్రియ.. జాతిని చైతనయూవం చేస్టపు్పడు 

ఆవేశవం ఉవండ్లి.. ఒక్క కోపమే కాదు మనిషిలో ఉవండ్లిసున అనీని కోణాలు ఆయనిని నిశితవంగా గమనిస్తి కనబడతాయి. అవందుకోసవం ఆయన ప్రసవంగాలు కొనిని శ్రద్ధగా చూసి వివంటే 
మిగలిన రాజకీయ నాయకలక ఈయనక ఉనని వయూతాయూసవం తెలుస్తివంద. ఆయనలవంటి మానవతవావం ఉనని మరో నాయకడు కనుచూపుమేర భూతదదేవం పెటిటూ వెతికినా కనబడరు.
గోపాలకృషణి,
రాజేవంద్రనగర్ నియోజకవర్వం

జనసేన వీర మహిళల సభ
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమమాడ కృష్ణి జిలలో వీర మహిళల మీటివంగు కాన్రులో జర్గవంద. ఈ కారయూక్రమవంలో 
జిలలో అధయూక్షలు బవండ్రెడడా రామకృషణి, అక్కల రామ మ్హన రావ్ (గావంధి), అమిమాశెటిటూ వాస్, బవండ 
రామకృషణి, పోతిరెడడా అనిత, శౌజనయూ, లక్ష్మి సరసవాతి, విజయలక్ష్మి తదతరులు వీర మహిళలు పాల్్నానిరు.

జనసేన తరపున తగు సహాయుం చేస్తిుం
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ జిలలో, చోడవరవం నియోజకవర్వం, ద్వారకానగర్ కాలనీ నవందు 
50 సవంవతసురాలక మువందు నువండ ప్రభుతవా సథిలములో స్మారు 300 నిరుపేద 
కటవంబాలు నివాసవం ఏర్పరుచ్కొని జీవనవం స్గస్తి ఎనోని ఏళలోగా ఇళలో పటాటూలు కోసవం 
అధికారులను, ప్రజా ప్రజాప్రతినిధులను వేడుకొవంటూ వస్తినానిరు. వీర్కి పటాటూలు 
ఇస్తిమని మ్సపూర్త వాగాదేనములు ఇస్తి రాజకీయ పార్టూలు వార్ ప్రతినిధులు 
ప్రతి ఎనినికలోలో వీర్ని ఓటబాయూవంక్ రాజకీయాలక వాడుకొవంటూ వస్తినానిరు. 20 
ఏకారముల భూమిపై భూ రాబవందుల కళ్ళు పడ ఈ భూమి ప్రయివేట్ సథిలమని పలు 
క్స్లు కోరుటూలనవందు వేస్తి వీర్ని వేధిస్తినానిరు . రెవిన్యూ వార్తో కలసి ఈ సథిలమును 
కబాజ్ చెయయూడ్నికి దౌరజ్నయూవంగా భూమిని ఆక్రమిస్తినానిరు. ఈ సథిలములో గతములో 
ప్రభుతవా డగ్రీ కళ్శాల కొరక గతవంలో రెవండు భావనములను కటిటూయునానిరు అలగే 
సిమెవంట్ రోడ్ మర్యు అనిని ఇళలోక కరెవంట్, మవంచినీరు సదుపాయము ప్రభుతవాము 
కలి్పవంచివంద. అలగే రెవండు సమాశానములు ఒక డవంప్వంగ్ యార్డా కూడ్ ఇవందులో 
ఉనానియి. ఇపు్పడు అకస్మాతుతిగా ఇద ప్రైవేట్ భూమి అని కొవందరు కబాజ్ద్రులు 
వస్తి వార్ని ప్రభుతవావం నిరోధివంచకవండ్ ఉవండడవం అలగే స్థినిక ప్రజా ప్రతినిధులు 

కూడ్ వార్క్ వవంతపాడడవం వలన సదరు నిరుపేదలు తీవ్ర మానసిక వేదనతో ఉనానిరు. నియోజకవర్ జనస్న ఇవంచార్జ్ ప్విఎస్ఎన్ రాజు వార్ని 
కలసి ఎటిటూ పర్సిథిలోలో వార్ని ఇక్కడనువండ కదలకవండ్ చూసి పేదలక నాయూయవం చేస్తిమని అవసరమయితే పార్టూ తరపున నాయూయ పోరాటవం కోసవం 
అవసరమగు సహాయవం చేస్తిమని ఎవవార్ బెదర్వంపులక భయపడవదదేని వార్కి అవండగా జనస్న ఉవంటవందని కాలనీ అవంతా పరయూటివంచి వాసతివ 
పర్సిథితిని తెలుస్కొనానిరు. ఈ కారయూక్రమవంలో మవండల పార్టూ అధయూక్షులు గూన్రు మూలునాయుడు, మైచరలో నాయుడు, బలిజ మహారాజు చోడవరవం 
టౌన్ అధయూక్షులు కర్రి రమేష్, వీరమహిళ్ అధయూక్షురాలు ఎన్ రమాద్వి ముఖయూ నాయకలు గవంగునాయిడు ఎన్.వి.కె కమార్, టి రమేష్, మవంగా శ్రీను, 
యడలో రామమూర్తి, భూషణవం, ప్లలో అప్పల నాయుడు సిహెచ్ కిషోర్, బిఎల్ శివ తదతర నాయకలు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కౌలు రైతు కుటుంబానికి జనసేన భరోస్
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశవం జిలలో, గదదేలూరు 
నియోజకవర్వం కవంభవం గ్రామవంలో 
తెలుగు వీధికి చెవందన కవంకమ శేషవలి 
వయూవస్యభూమి కౌలుక తీస్కొని 
వయూవస్యవంలో పవంట పవండక నషటూవం వచిచు 
ఆర్్ధక ఇబ్వందులు ఎదురొ్కవంటూ అపు్పలు 
భారవంతో వతితిడకి గురయియూ గువండెపోటతో 
చనిపోయిన విషయవం తెలుస్కొనని 
జనస్న నాయకలు జనస్న పార్టూ ఇవంచార్జ్ 

బెలలోవంకొవండ స్యిబాబు కటవంబ సభుయూలను కలసి వార్కి నేను మీ ప్లలోల చదువ్క సహాయవం అవందస్తినని 
హామీ ఇచాచురు. కనీస అవసరాలక 5000 రూపాయలు ఆర్్ధక సహాయవం అవందవంచడవం జర్గవంద. ఈ 
కారయూక్రమవంలో పాల్్నని ప్రకాశవం జిలలో కారయూదర్శు లవంకా నరసివంహా రావ్, జిలలో సవంయుకతి కారయూదర్శు 
కాలవా బాలరవంగయయూ, కవంభవం మవండల అధయూక్షులు తాడశెటిటూ ప్రస్ద్, రవంగనాయకలు, అప్పనబోయిన 
వెవంకటయయూ, శ్రీపతి ప్రస్ద్, షేక్ హాజమాతులలో, షేక్ శుభాని, దవంద్ నాగారుజ్న, ఈదర శివశవంకర్, ఓబులేస్, 
సవందు నారాయణ, శ్రీనివాస్లు తదతరులు పాల్్నానిరు.

తాగునీరు సమస్యపై ఛైర్ పర్సన్ కు జనసేన 
కౌని్సలరులు ఫిరా్యదు

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ 
జిలలో అమలపురవం పురపాలక 
సవంఘవం పర్ధిలో 6,7,9 
వారుడాలజనస్న కౌనిసులరులో 
వారుడాలోలో తాగు నీరు సమసయూపై 
ఛైర్ పరసున్ క ఫిరాయూదు చేస్రు. 
అమలపురవం శ్రీ వెవంకటేశవార 

స్వామి ఆలయవం సమీపవంలో మవంచి నీటి పైప్ లీక్జీ కారణవంగా మవంచి నీటి 
సమసయూ ఏర్పడవందని, పురపాలక అధికారులు తెలియజేస్తి తాత్కలిక మరమమాతుతిలు 
చేస్రని, అయినా తాగు నీరు సర్గా రావడవం లేదనానిరు. వేసవిలో నీటి ఎదదేడ 
సమసయూ మర్వంత ఎక్కవ అవ్తువందనానిరు. వారుడాలో ప్రజలు నీటి సమసయూ పైతమక 
విననివివంచి నటటూ తెలిపారు. ఛైర్ పరసున్ రెడడా సతయూ నాగేవంద్ర మణ్ని కలిసిన వార్లో 
జనస్న కౌనిసులరులో ప్వండ అమరావతి (6వార్డా), గవండ ద్వి హార్క (7వార్డా), 
గొలకొటి విజయలక్ష్మి (9వార్డా), వారుడాల ప్రజలు ఉనానిరు.

కౌని్సల్ సమావేశుంలో చరి్ుంచబోయే అుంశాలపై చర్
శతఘ్ని న్యూస్:  విశాఖపటనివం, జీవీఎవంసీ జనస్న పార్టూ ఫ్లోర్ ఛవంబరోలో ఫ్లోర్ 
లీడర్ భీశెటిటూ వసవంతలక్ష్మి, డపూయూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ దలిలో గోవివంద రెడడా, కారొ్పర్టర్ 
పీతల మూర్తి యాదవ్ అధవారయూవంలో రానునని 26.05.2022 జరగబోయే కౌనిసుల్ 
సమావేశానికి సోమవారవం కొనిని అవంశాల మీద చర్చువండవం జర్గవంద. ఈ 
కారయూక్రమానికి విశాఖ జిలలో ఉతతిర నియోజకవర్ ఇవంచార్జ్ పస్పులేటి ఉష్కిరణ్, 
భీమిలి ఇవంచార్జ్ పవంచకరలో సవందీప్ మర్యు జనసైనికలు పాల్్నానిరు.

త్రాగునీటి పరిష్కారుంలో జనసేన విజయుం
శతఘ్ని న్యూస్: నవంద్యూల జిలలో, బనగానపలిలో నియోజకవర్వం, కోవెలకవంటలో పటటూణవంలో.. 
తాగునీటి సమసయూ తీవ్రవంగా వేధిసోతివంద. ఈ సమసయూ పర్ష్్కరవం దశగా బనగానపలిలో 
జనస్న నాయకలు పతితి స్ర్ష్, జిలలో ప్రచార నిరవాహణ కమిటీ సభుయూలు చిననిబాబు, 
నాయకలు గురప్ప, బోధనవం ఓబులేస్, నాగప్రస్ద్, చినని కిటటూ, వేణు, అభిలష్, విజయ్, 
హర్ష ఆధవారయూవంలో త్రాగునీటి కోసవం ఇబ్వందపడుతునని ప్రావంతాలను గుర్తివంచి ప్రజా 
ప్రతినిధులు, అధికారుల దృషిటూకి తీస్కెళ్లో సమసయూను పర్ష్కర్వంచాలని కోరడవంతో వారు 
కూడ్ స్నుకూలవంగా స్పవందవంచి సమసయూను పర్ష్కర్స్తిమని హామి ఇచాచురు. పటటూణవంలోని 
శ్రీరామనగర్ (ద్సర్ వీధి) లో మినరల్ వాటర్ పాలోవంట్ ద్ద్పు ఐదు సవంవతసురాల నువండ 
పని చేయకపోవడవంతో అక్కడ ప్రజలు తాగునీటి కోసవం దూర ప్రావంతాలక వెళ్లో, అలగే 
ప్రైవేట పాలోవంట్సు నీటిని కొనుక్కవంటనానిరు. ఈ సమసయూను అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధుల 
దృషిటూకి తీస్కెళలోడవంతో పాలోవంట్ క మరమమాతుతిలు చేయడవంతో నీటి సరఫరా యధావిధిగా 
జరుగుతుననిద. త్రాగునీటి సమసయూను పర్ష్కర్వంచినవందుక అధికారులు, నాయకలక 
జనస్న పార్టూ నాయకలు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలగే పటటూణవంలోని ఇతర ప్రావంతాలోలో 
ఉనని తాగునీటి సమసయూను పర్ష్కర్వంచాలని వారు కోరారు.

కీమ్మి గ్రామంలో గర్భాన పరయూటన
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొవండ 
నియోజకవర్వం, వీరఘటటూవం మవండలవం, 
కీమిమా గ్రామవంలో జనస్న నాయకలు 
గరా్న సతితిబాబు పరయూటివంచారు. 
ఈ సవందర్వంగా రైతులను కలిసి 
పవన్ కళ్యూణ్ చేపటిటూన రైతు భరోస్ 
యాత్లో బాగవంగా 3000 మవంద 
కౌలు రైతులు చనిపోయారని, వాళలో 
కటవంబాలను నేరుగా పరామర్శువంచి 

ఒకో్క కటవంబానికి లక్ష రూపాయలు విరాళవం ప్రకటివంచారు. అలవంటి నాయకడని కాపాడు కోవాలిసున 
అవసరవం ఉవందని ఆయన అనానిరు. అలగే వివిధ విషయాలు గుర్వంచి వివర్వంచి వాళలోక అవగాహన 
కలి్పవంచారు. అలగే వృదు్ధలతో మాటాలోడుతూ.. స్మానుయూలక నాయూయవం జరగాలవంటే, పవన్ కళ్యూణ్ 
ముఖయూమవంత్రి కావాలని అనానిరు. అలగే జనస్న ఎనినికల గురుతి గాజు గాలోస్ అని ఆయన అనానిరు. 
గాజు గాలోస్ గురుతిక్ ఓట వేసి భావితరాల భవిషయూత్ క శ్రీకారవం చ్టాటూలని ప్రజలక వృదు్ధలక యువతక 
ఆయన హితవ్ పలికారు. ఈ కారయూక్రమవంలో జనసెన నాయకలు మర్యు జనసైనికలు పాల్్నానిరు.

వైసీపీ పతనానికి ప్రజా చైతనయూమే నాంది అవుతంది: ఆళ్ళ హరి
శతఘ్ని న్యూస్: వైసీపీ ప్రభుతవావం ఎవంతో ప్రతిష్టూతమాకవంగా 
ప్రారవంభివంచిన గడప గడపక ప్రభుతవావం కారయూక్రమానికి 
ప్రజల నువంచి తీవ్ర ప్రతిఘటన ఎదురవ్తువందని.. ఇచిచున 
హామీలు.. ఆగన పథకాలు.. పెర్గన చార్జ్లు.. పెవంచిన 
పనునిలు.. జరగని అభివృద్ధపై ప్రజల నువంచి వస్తినని 
ప్రశనిలక సమాధానవం చెప్పలేని సిథితిలో వైసీపీ నేతలు 

పలయనవం చితతిగస్తినానిరని.. మూడేళళు వైసీపీ అరాచక పాలనపై ప్రజలోలో పెలులోబుకతునని చైతనయూమే 
వైసీపీ పతనానికి నావంద అవ్తువందని జిలలో జనస్న పార్టూ అధికార ప్రతినిధి ఆళళు హర్ అనానిరు. గడప 
గడపకి కారయూక్రమవంలో ప్రజలోలో ప్రశినివంచేతతవావం పెరగటవం శుభపర్ణామమనానిరు. సోమవారవం జిలలో 
పార్టూ కారాయూలయవంలో ఏరా్పట చేసిన విలేకరుల సమావేశవంలో ఆయన మాటాలోడ్రు. మూడేళళుకి మేము 
గురొతిచాచుమా అని వైసీపీ నేతలిని ప్రజలు నిలదీయటవంలో తపే్పమీ లేదనానిరు. మాటాలోడతే మాద సవంక్షేమ 
ప్రభుతవావం అని చెపు్పకనే వైసీపీ నేతలు సవంక్షేమవం పేరుతో చేస్ దోప్డీని ప్రజలు గ్రహివంచారనానిరు. 
ఒక చేతికి పావల ఇచిచు పనునిలు వేసి, చార్జ్లు పెవంచి మరో చేతితో రూపాయి పావల లక్కవంటనని 
వైసీపీ దవావంద పర్పాలనను ప్రజలు గ్రహివంచే వైసీపీ నేతలిని ఎక్కడకెక్కడ నిలదీస్తినానిరని ధవాజమెతాతిరు. 
తమ గడప తొక్క వదుదే అవంటూ నేతల మొహవం మీద్ తలుపులు వేస్తినానిరు అవంటే ప్రభుతవావంపై ప్రజలోలో 
ఎవంత అసవంతృప్తి న్లకొవందో అర్ధవం అవ్తువందనానిరు. తమ సమసయూలిని వినే నాధుడే లేడని, తమ గోడు 
మీక చెప్్పనా ఒక్కటే గోడక చెప్్పనా ఒక్కటే అని నేతలపై ప్రజలు ఆగ్రహవం వయూకతివం చేస్తినానిరు అవంటే 
పర్పాలన ఏ విధవంగా ఉవందొ తెలుస్తివందనానిరు. గత ఎనినికలోలో వైసీపీకి వెనునిదనునిగా నిలిచిన దళ్త, 
ముసిలోవం, మైనార్టీ, బీసీ, కాపుల వరా్లనినివంటి వెనునిని వైసీపీ నేతలు విర్చేశారని ఆవేదన వయూకతివం 
చేశారు. దళ్తులక అవంద్లిసున 27 పథకాలక వైసీపీ ప్రభుతవావం తిలోదకాలు ఇవవాటవం దళ్తులను 
నిలువ్నా దగా చేయటమేననానిరు. ముసిలోవంలక సవంభవందవంచిన దుల్హన్ పధకవం, ఇస్లోవం బాయూవంక్, విద్శీ 
విద్యూలవంటి ఎనోని పధకాలను వైసీపీ తువంగలోతొకి్కవందని ఇద పేద ముసిలోవంలక గొడడాలిపెటటూ లవంటిదని 
ఆవేదన వయూకతివం చేశారు. ఈ క్రమవంలో దళ్తులు, ముసిలోవంలు, బీసీలు, కాపులు నేతలిని నిలదీయటవంతో 
సమాధానవం చెప్పలేని దుసిథితిలో గడప గడప కారయూక్రమానిని తూ.. తూ.. మవంత్వంగా కానిస్తినానిరనానిరు. 
మరోవైపు మౌలిక వసతులు కలి్పవంచటవంలో పూర్తిగా విఫలమయాయూరని.. అభివృద్ధ అనేమాటని వైసీపీ 
పర్పాలనా నిఘవంటవ్లో నువంచి తీస్స్రా అవంటూ.. మహిళలు నేతలిని నిలదీయటవం హర్్షవంచదగ్ 
పర్ణామామనానిరు. అధికారవం ఉవంద కద్ అని ఇష్టూనుస్రవంగా ప్రవర్తివంచే వైసీపీ నాయకలు ప్రజల 
నువంచి వస్తినని ప్రశనిల ద్డని తటటూకోలేకపోతునానిరని ఎద్దేవా చేశారు. వైసీపీ నేతల అలసతావానిని, 
అసమరథితను, అవినీతిని ప్రజలు ఎతితి చూప్స్తినని తరుణవంలో వైసీపీ కలమతాల గొడవలు పెటేటూ రాక్షస 
క్రీడలక తెరతీస్ ప్రమాదవం ఉవందని, ప్రజలు, ప్రజాస్వామయూ వాదులు మర్వంత జాగరూకతతో ఉవండ్లని 
ఆళళు హర్ కోరారు. రాష్ట్రవంలో నిర్వారయూవం అయిన వయూవసథిలిని గాడలో పెటిటూ అవినీతిరహిత స్పర్పాలన 
అవందవంచేవందుక ప్రజలు జనస్నను ఆశీరవాదవంచాలని ఆళళు హర్ కోరారు. సమావేశవంలో మైనార్టీ 
నాయకలు షరుఫూదీదేన్, దళ్త నాయకలు కొనిద్టి కిషోర్, పమిడ పవన్ తదతరులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కర్నూలు జిల్లు జనసేన పార్టా మహిళ్ సమీక్షా సమావేశుం

శతఘ్ని న్యూస్: కరూనిలు జిలలో జనస్న పార్టూ 
మహిళ్ సమీక్షా సమావేశవంలో రాయలసీమ 
మహిళ్ విభాగవం ప్రావంతీయ కమిటీ సభుయూరాలు 
శ్రీమతి పెవండ్యూల శ్రీలత పాల్్నానిరు. ఈ 
సవందర్వంగా ఆమె మాటాలోడుతూ.. జనస్న పార్టూలో 
మహిళలక ఉననిత స్థినానిని పవన్ కళ్యూణ్ 

కలి్పవంచారని.. ఈ అవకాశానిని, గౌరవానిని నిలబెటటూకవంటూ.. జనస్న పార్టూని మహిళలు 
మువందువండ నడపాలని.. ఇద జనస్న పార్టూ అధికారవంలోకి రావడవం కోసమే కాదని.. 
రాష్ట్ర భవిషయూతుతి కోసవం, ప్లలోల బవంగారు భవిషయూతుతి కోసవం జనస్న పార్టూని అధికారవంలోకి 
తీస్క రావాలని లేదవంటే ఈ ప్రభుతవావం వలలో మహిళలు ఎక్కవ నషటూపోతునానిరని 
మహిళలను నమిమావంచి మీఅననిను, తముమాడనని, మి ప్లలోలక మేనమామనని అమమా 
ఒడ పథకవంలో 2000 రూపాయల కోత విధిస్తినానిడని.. ఇద కోతల ప్రభుతవావం అని 
తెలియజేస్తి.. ఆతమాహతయూ చేస్కనని రైతులక పాస్ బుక్ లేదు, కౌలు కారుడా లేదనని 
స్కతో ప్రభుతవావం నువండ రావలసిన డబు్ను ఏదో ఒక స్కతో ఆప్ ప్రజలను వవంచివంచి 
ఈ వైసీపీ ప్రభుతవావం మ్సవం చేసోతివందని.. ఈ వైసీపీ ప్రభుతవా మ్సపూర్త నిరణియాలు, 
విధానాలు ప్రజలక తెలియజేస్తి.. జనస్న పార్టూ బలోపేతవం కోసవం కృషి చేయాలని ప్రతి 
మహిళనుకోరుకవంటనానిమని తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమవంలో జిలలో అధికార ప్రతినిధి 
రాయపాటి అరుణ, రాయలసీమ ప్రావంతీయ కమిటీ సభుయూలు హసీనా బేగవం, పస్పులేటి 
పద్మావతి, జ్యూతి, పాణయూవం నియోజక వర్ ఇనాచుర్జ్ చివంత స్ర్ష్ బాబు, నాయకలు నక్కల 
మిటటూ శ్రీనివాస్, అనవంతపురవం జిలలో మహిళ్ నాయకరాలు కాశేటిటూ స్విత్రి తదతరులు 
పాల్్నడవం జర్గవంద.

జనసేన కార్యకరతిలకు వై శ్రీనివాస్ చేయూత
*జనస్న పార్టూ కారయూకరతిలక ఎలలోపు్పడూ అవండగా ఉవంటవంద: రాజమహవంద్రవరవం 
మునిసుపల్ కారో్పర్షన్ అధయూక్షులు వై శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమహవంద్రవరవం నగరవం 35 వారుడా కొరలోమమాలపేటక చెవందన 
పడ్ల శివాజీ 2019 ఎలక్షన్ లో పార్టూ కోసవం కషటూపడ పనిచేస్రు. తదనవంతరవం 
ఆరోగయూవం సహకర్వంచని కారణవంగా తిరగలేకపోతునానినని రాజమహవంద్రవరవం 
మునిసుపల్ కారో్పర్షన్ అధయూక్షులు వై శ్రీనివాస్ క తన ఆరోగయూ సమసయూ వివర్వంచి.. 
తనక న్లక మవందుల నిమితతివం చాల ఖరుచు అవ్తువంద అని విననివివంచ్కనానిరు. 
శివాజీ కష్టూనికి చలివంచిన వై శ్రీనివాస్ మవందుల నిమితతివం 10,000/- ఆర్థిక సహాయవం 
చెయయూడవం జర్గవంద. ఏ అవసరవం వచిచునా శివాజీ ని అనిని విధాల ఆదుకవంటావం అని 
వై శ్రీనివాస్ తెలియజేస్రు. ఈ కారయూక్రమవంలో జనస్న పార్టూ జిలలో కారాయూదరుశులు 
జామి సతయూనారాయణ, తేజ్మూరుతిల నరసివంహమూర్తి, నగర ఉపాధయూక్షులు ద్సర్ 
గురునాధరావ్, ప్రధాన కారయూదర్శు షేక్ భాష్లిమ్రా, కారాయూదర్శు కప్పల స్రయూ ప్రకాష్ 
తదతరులు పాల్్నానిరు.

భీమని పాలుం ఉపాధి కూలీలతో కరిమజిజి 
మలీలుశావారావు భేటి..!

శతఘ్ని న్యూస్:  శ్రీకాకళవం జిలలో, ఎచెచురలో నియోజకవర్వం, లవేరు మవండలవం, భీముని 
పాలవం గ్రామవం చెరువ్లలో సోసైటి బాయూవంక మాజీ చైరమాన్ మర్యు జనస్న పార్టూ 
నాయకలు కర్మజిజ్ మలీలోశావారావ్, కృష్ణిపురవం పవంచాయతీ యవంపీటిసి అభయూర్థి పోటూనిరు 
లక్షుమానాయుడు మర్యు పతివాడపాలేవం జనస్న పార్టూ నాయకలు రెడడా వెవంకటరమణ 
కలిసి ఉపాధి కూలీలతో మాటాలోడుతూ.. వార్ని నేరుగా పలకర్స్తి.. ఘనవంగా పవననని 
ప్రజాబాట చేపటాటూరు. జనస్న పార్టూ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గార్ని ముఖయూమవంత్రిగా 
చేస్కోవడమే లక్షష్వం అవంటూ.. ఎచెచురలో నియోజకవర్వంలో ఆ పార్టూ నాయకలు చేపటిటూన 
పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమవంలో భాగవంగా.. సోమవారవం నియోజకవర్వంలో ప్రతి 
చెరువ్లో ఉనని ప్రజలను కలవడవం జర్గవంద. ఇవంటివంటికి తిర్గే పవననని ప్రజాబాట 
ప్రచార కారయూక్రమానిని ప్రారవంభివంచి 48 రోజులు పాట స్దీర్వంగా ప్రజలు దగ్రక వెళ్లో 
పలు కటవంబాలను పలుకర్స్తి.. మువందుక స్గడవం జర్గవంద.

ఈ సవందర్వంగా కర్మజిజ్.మలీలోశావారావ్, పోటూనిరు లక్షుమానాయుడు, రెడడా వెవంకటరమణ, 
మాటాలోడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ గార్ని ముఖయూమవంత్రి చేస్కోవాలనే లక్షష్వంతో తాము 
ప్రారవంభివంచిన పవననని ప్రజాబాటక ప్రజలనువండ అపూరవా స్పవందన లభిసోతివందనానిరు. 
గత ఎనినికల సవందర్వంగా ఒక్క ఛన్సు జగన్ కి ఇద్దేవం అని ఓటేసిన వారెవరూ ఈస్ర్ 
వైసిప్ కి ఓట వేస్వందుక సిద్ధవంగా లేరనానిరు. ఈ కారయూక్రమవంలో భీముని పాలవం గ్రామ 
పెదదేలు, మహిళలు, మెహన్ రావ్, మేఖేల్, కూరామారావ్, శ్రీరాములు, మహష్, సీతయయూ, 
కనకారావ్ తదతరులు పాల్్నానిరు.

వినానూ వాసు ఆధవార్యుంలో నితా్యవసర సరుకుల 
పుంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమహవంద్రవరవం, 
స్థినిక 36 వ వారుడా జనసైనికడు 
దురా్ప్రస్ద్ క రెవండు న్లల కివందట 
ప్రమాదవం జర్గ తలక గాయవం 
అయివంద.
అతని కటవంబానికి న్లరోజులు 

సర్పడ్ నితయూవసర సరుకలు జనస్న పార్టూ రాజమహవంద్రవరవం నగర కారయూదర్శు వినాని వాస్ 
మర్యు వార్ మిత్బృవందవం సహకారవంతో అనుశ్రీ చేతుల మీదుగా అవందవంచడవం జర్గవంద. 
ఈ కారయూక్రమానికి విచేచుసిన జనస్న పార్టూ రాజమహవంద్రవరవం నగర ఇవంచార్జ్ వరుయూలు అనుశ్రీ 
సతయూనారాయణ దురా్ప్రస్ద్ క 5,000/-రూపాయల నగదు ఆర్థిక స్యవం అవందవంచారు. 
అనుశ్రీ సతయూనారాయణ గతవంలో కూడ్ దురా్ ప్రస్ద్ క 5,000/-రూపాయల నగదు 
ఆర్్ధక సహాయవం చేశారు. అనుశ్రీ సతయూనారాయణ మాటాలోడుతూ వినాని వాస్ మర్యు వార్ 
మిత్బృవందవం చేసినటవవంటి ఈ స్వా కారయూక్రమవం వలలో ఇవంకొవంతమవంద మువందుక వచిచు తగు 
సహాయవం అవందవంచే అవకాశవం ఉవందని అనానిరు వాస్ మర్యు వార్ మిత్బృవందవం చేసిన 
ఈ స్వా కారయూక్రమవం మరువలేనిదని కొనియాడ్రు. జనస్న పార్టూ దురా్ ప్రస్ద్ క అవండగా 
ఉవంటవందని, అదైరయూపడవదదేని, ఎపు్పడు ఏ అవసరవం వచిచునా ననుని సవంప్రదవంచవచ్చు అని అనుశ్రీ 
అనానిరు. నగర కారయూదర్శు వినానివాస్ మాటాలోడుతూ ఈ కారయూక్రమానికి సహాయవం అవందవంచిన 
నాగు, అశివాని రాజు, లీల, నాగేవంద్ర, ప్రస్దు ఉమా శవంకర్, టలర్ కృషణి, స్ర్ష్ క కృతజ్ఞతలు 
తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమానికి విచేచుసిన ప్రతి ఒక్కర్కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ 
కారయూక్రమవంలో జిలలో సవంయుకతి కారయూదర్శు గడడావం నాగరాజు, నగర కారయూదర్శు అలలోటి రాజు, నగర 
సవంయుకతి కారయూదరుశులు ఫణ్, ఠాగూర్,మర్యు జనసైనికలు వెవంకటేష్, స్ర్ష్, శివ, నాయుడు, 
స్యి తదతరులు పాల్్నానిరు.

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


మంగళవారం, 24 మే 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనలో చేరిన వుంకటనగరుం గ్రామ మహిళలు
శతఘ్ని న్యూస్: పాయకరావ్పేట మవండలవం వెవంకటనగరవం గ్రామ మహిళలు 
జనస్నపార్టూ సిద్్ధవంతాలక ఆకర్్షతులై టీడీపీ పార్టూ నువంచి మాజీ మహిళ్ మవండలి 
ప్రెసిడెవంట్ వవంకా కొడమమాతో పాటగా 30 మవంద మహిళలను సీనియర్ నాయకలు 
గెడడావం బుజిజ్ ఆధవారయూవంలో పార్టూ కవండువాలు కప్్ప పార్టూలోకి ఆహావానివంచారు. మీక ఏ 
విధమైన సహాయవం కావలసి వచిచున అనిని విధాలుగా అవందుబాటలో ఉవంటానని గెడడావం 
బుజిజ్ వార్కి భరోస్ కలి్పవంచారు.

జనసైనికునికి అుండగా జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: పాతపటనివం నియోజకవర్వం, కొతూతిరు మవండలనికి చెవందన జనసైనికడు 
అభిషేక్ ఇటీవలరోడుడా ప్రమాదవంలో తీవ్ర గాయాలై అపస్మారక సిథితిలో ఉవండ.. హాసి్పటల్ 
లో చికితసు తీస్స్వంటనానిడు. విషయవం తెలుస్కొనని జనస్న పార్టూ ఇవంచార్జ్ గేదెల 
చైతనయూ హాసి్పటల్ కి వెళ్లో.. అభిషేక్ ఆరోగయూ పర్సిథితిని తెలుస్కొని జనస్న పార్టూ తరపున 
20వేల రుపాయల ఆర్థిక సహాయవం అవందజేశారు. అలగే అభిషేక్ పూర్తిగా కోలుకనే 
వరకూ జనస్న పార్టూ, జనసైనికలు అవందరూ అవండగా ఉవంటామని చైతనయూ భరోస్ 
ఇచాచురు.

డిఆరిడిఏ ప్రాజెక్టా డైరెకటార్ కి వినత్పత్ుం సమరిపిుంచిన 
డా. యుగుంధర్ పొననూ

సవంఘమిత్ను పునర్నియమివంచవండ
రాజశేఖర్ కటవంబానిని ఆదుకోవండ
బాబు కటవంబానికి సహాయవం చేయవండ

శతఘ్ని న్యూస్: గవంగాధర్ న్లూలోరు 
నియోజకవర్ జనస్న పార్టూ 
ఇనాచుర్జ్ డ్కటూర్ యుగవంధర్, జిలలో 
గ్రామీణ అభివృద్ధ సవంసథి ప్రాజకటూ 
డైరెకటూర్ ను కలిసి వినతిపత్వం 
సమర్్పవంచారు. ఈ సవందర్వంగా 
యుగవంధర్ మాటాలోడుతూ 
కార్వాటినగరవం మవండలవం 
కొటాటూర్వాడు గ్రామపవంచాయతీలో 

19 సవంవతసురాలుగా సవంఘమిత్గా పనిచేసిన జ్సెఫ్ ను అక్రమవంగా, దురుద్దేశ 
పూరవాకవంగా ఉదోయూగవం నువండ తొలగవంచారని, అతనిని తిర్గ సవంఘమిత్గా నియమివంచి 
బిప్, గువండె సవంబవంధమైన, ష్గర్ తో బాధపడుతునని జ్సెఫ్ కి నాయూయవం చేయాలనీ 
కోరారు. ఇద్ గ్రామ నివాసి రాజశేఖర్ 2021 వ సవంవతసురవంలో పాముకాటతో మరణ్స్తి 
ప్రభుతవావం నువండ రావలసిన భీమా ఇవంతవరక మవంజూరు కాలేదని, ఈ కటవంబానికి 
కూడ్ నాయూయవం చేయాలని పేరొ్కనానిరు. ఇద్ గ్రామానికి చెవందన బాబు అతని భారయూ వేద 
ఇరువ్రు అనారోగయూవంతో మరణ్వంచారని, సహజ మరణానికి రావలసిన ప్రభుతవా ఆర్థిక 
సహాయవం ఇవంతవరక అవందలేదని, వార్ కటవంబాలను ఆర్థికవంగా ఆదుకోవాలని వినతి 
పత్వంలో పేరొ్కనానిరు. ఈ కారయూక్రమవంలో కార్వాటినగరవం మవండల అధయూక్షులు శోభన్ 
బాబు, ఉపాధయూక్షులు బుజిజ్, ప్రధాన కారయూదర్శు ద్వేవంద్ర, జిలలో సవంయుకతి కారయూదర్శు రాఘవ 
ఉనానిరు.

జనసైనికుడు యర్ుంశెటిటా రాజా కుటుంబానినూ 
పరామరి్శుంచిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: అమలపురవం రూరల్ మవండలవం ఇటీవలే ప్రమాదవశాతుతి గోద్వర్లో 
పడ మృతి చెవందన జనుపలిలో గ్రామానికి చెవందన(ఏ.వేమవరపా్పడు రోడుడాలో) జనసైనికడు 
యర్వంశెటిటూ రాజా(22) కటవంబ సభుయూలను పరామర్శువంచిన అమలపురవం పారలోమెవంట్ 
నియోజకవర్ ఇనాచుర్జ్ గౌరవనీయులు డఎవంఆర్ శేఖర్, మాజీ మునిసుపల్ చైరమాన్ నాగ 
సతీష్, అమలపురవం రూరల్ మవండల అధయూక్షులు లివంగోలు పవండు, జనపలిలో మాజీ సర్పవంచ్ 
వాకపలిలో శ్రీను, జనపలిలో ఎవంపీటీసీ సభుయూలు పోలిశెటిటూ చినిని, ఏ వేమవరవం సర్పవంచ్ రావూర్ 
భాస్కరరావ్, ఏ వేమవరపా్పడు ఉప సర్పవంచ్ వాకపలిలో వెవంకటేశవారావ్ నాయకలు ఆర్.
డ.ఎస్ ప్రస్ద్, మేడశెటిటూ నాగేశవారావ్, నలలో వెవంకటేశవారరావ్, నిమమాకాయల రాజేష్ 
తదతరులు పరామర్శువంచడవం జర్గవంద.

జనసేనపార్టా అుండగా ఉుంటుందని భరోస్ ఇచి్న 
కాుంత్శ్రీ

శతఘ్ని న్యూస్: ఎచెచురలో 
నియోజకవర్వం, లవేరు మవండలవం, 
లోపెవంట పవంచాయతీకి చెవందన 
జనస్నపార్టూ కటవంబ సభుయూలు 
సబ్వరపు గౌర్శవంకర్, తవండ్రికి 
గతవంలో మవందుగువండు స్మగ్రి 
పేలి తన చేతికి తీవ్ర గాయమైన 
విషయవం తెలిసి వాళళు కటవంబానిని 

ఆదవారవం పరామర్శువంచి, అలగే అద్ గ్రామవంలో జనస్న వీరమహిళ నాయన లవణయూ 
తలిలో, నాయన లక్ష్మీ అనారోగయూవంతో బాధపడుతునని వార్ కటవంబాలక జనస్నపార్టూ 
అవండగా ఉవంటవందని భరోస్ ఇచిచున ఎచెచురలో నియోజకవర్ నాయకరాలు కావంతిశ్రీ. ఈ 
కారయూక్రమవంలో లోపెవంట నాయకలు దురా్రెడడా, మీస్ల రవి, బారానిల దురా్రావ్, కాకరలో 
బాబాజీ, పవంచాయతీ పెదదేలు, యువత జీరు ద్మ్దర్, కలుపన చవందు, అలుపన రావం, 
నయన తేజ, అనవంత్, వాస్, రాము ద్మ్దర్ తదతరులు పాల్్నానిరు.

ప్రసూత్ వైదు్యరాలిని నియమిుంచుండి: నిడదవోలు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: నిడదవోలు 
ప్రభుతవా ఆస్పత్రిలో.. 
గైనికాలజీ విభాగవంలో.. ప్రస్తి 
వైదుయూరాలిని నియమివంచమని 
కోరుతూ.. సోమవారవం 
తూరు్ప గోద్వర్ జిలలో.. 
రాజమహవంద్రవరవం జిలలో 
కలకటూర్ కారయూలయవంలో జర్గన 

స్పవందన కారయూక్రమవంలో కలకటూర్ కవిత ను ఉమమాడ పశిచుమ గోద్వర్ జిలలో జనస్న 
కారయూదర్శు మర్యు సవంయుకతి కారయూదరుశులు తులచినబాబు, కాకరలో నాని, ఉలుస్సౌజనయూ, 
పోలిరెడడా వెవంకట రతనివం కలిసి వినతి పత్వం ఇవవాడవం జర్గవంద.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గుప్పిడు గుంగకు జనుం కటకట
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలలో, గుపె్పడు నీరు కోసవం పలలో ప్రజల గొవంతు 
ఎవండపోతోవంద. ద్హార్తి తీర్ ద్ర్ లేక జనవం డబా్లు కటటూకొని 
బివందెలు పటటూకని చెరువ్లు, బావ్ల వెవంట పర్గెతాతిలిసున దుసిథితి 
ఏర్పడవంద. బీద్ బికి్క కూడ్ న్లక ఆర్డు వవందల రూపాయల 
ఖరుచు పెడతే తప్ప గొవంతు తడస్ ద్ర్లేని పర్సిథితి, రాష్ట్ర 
వాయూపతివంగా ఎనోని పలలోలోలో తావండవిసోతివంద. నీటి కొరత తీరుస్తిమని 
హామీలు ఇచిచున నేతలు గదెదేన్కా్కక జనవం గోడు పటిటూవంచ్కోక 
పోయారు. ఊటచెలమలో, బావ్లోలో రవంగుమార్న, పాచిపటిటూన 
నీర్ దక్కవ్తోవంద. తాగునీరు అవందవంచే బోరులో రక్షిత పథకాలు ఏళలో 
తరబడ పని చేయకనాని నిధులు లేకపోతే మేమేవం చేస్తివం అవంటూ 
గ్రామీణ నీటి సరఫరా విభాగవం ఉతతి చేతులు చూప్సోతివంద. పలలో 

ప్రజలు మవండువేసవిలో తాగునీటికి అలలోడపోతునానిరు. మవంచినీటి పథకాలు లేక కొనిని చోటలో ఉననివి 
మూలనపడ, మర్కొనినిచోటలో ద్హార్తితో జనవం అలమటిస్తినానిరు. న్తితిన బివందెలు పటటూకొని మహిళలు 
బావ్లు, చెరువ్లక వెళ్లోలిసున దుసిథితి ద్పుర్వంచివంద. కూలీ, నాలీ చేస్కని బ్రతిక్ బడుగు బలహీన 
జీవ్లు సైతవం ఆర్ఓ పాలోవంట్ కి వెళ్లో మవంచినీళ్లో కొనుకో్కవాలిసు వసోతివంద. తాగునీరు అవందవంచే రక్షిత 
పథకాలు ఏళళు తరబడ పని చేయకపోయినా మరమమాతులు ఊస్ఎతతిని పాలకల నిరలోక్షష్వం స్క్షిగా 
రాష్ట్రవాయూపతివంగా పలలో ప్రజలు తాగునీటి కోసవం పడరాని పాటలో పడుతునానిరు. రాష్ట్రవంలోఎక్కడ చూసినా 
నీటికోసవం జనవం పడుతునని కష్టూలే కనిప్స్తినానియి. నీటికి నీటికోసవం క్టాయివంచాలిసున నిధులను విదుయూత్ 
ఛర్జ్ల బకాయిలక ద్ద్పు తొమిమాద వవందల కోటలోను మళ్లోవంచి నీటి పథకాల నిరవాహణ పై నిరలోక్షష్వం 
చేయడమే ఈ యొక్క దుసిథితికి కారణమని చితూతిరు జిలలో జనస్న కారయూదర్శు ద్రవం అనిత అనానిరు.

కాపులు, జనసైనికుల పోరాటుం సఫలుం
శతఘ్ని న్యూస్: తూరు్పగోద్వర్ జిలలో, ప్ గననివరవంలో, విధులలో ఉనని ఎసె్సు 
స్ర్వంద్ర చేసిన అతి ఘోరమైన తప్్పద్నికి తిరుపతి జనస్న నాయకలు 
చివంతకాయల కృషణియయూ మాటాలోడుతూ… “కాపులు, జనసైనికలు పోరాడన ఫలితమే 
ఆయనను వేకెనీసు ర్జర్వా పవంపే ప్రయతనివం సఫలవం సఫలమైనదగా మనము భావివంచి 
సవంతోషివంచాలి. అవందుక్ కాపులు బలిజ ఒవంటర్ తెగలు, ఏ వయూవసథి, ఏ వర్మైనా 
మన కలస్తిల పై అక్రమవంగా ద్డ చేసి, క్స్లు పెడతే మనమవందరము ఐకయూతతో 
పోరాడతే, ఇలవంటి ఫలితాలే వస్తియి అనేద మరొక నిదరశునవం. ఈ విషయవంలో 
తిరుపతి నువంచి నేను, ఎక్కవగా స్పవందవంచి, ఎసి్ప డఎసి్ప లతో మాటాలోడ, మన 
వాళలోవందర్ని సవంఘటితపరచి, పోరాడే విధవంగా నా ప్రయతనివం జర్గవందని నేను చాల 

సవంతోషిస్తినానిను. అవందుక్ మనము చీమలదవండు గాని, ఏనుగుల గువంపులుగానీ మనము ఉద్హరణగా 
తీస్కొని మనవం ప్రతిఘటివంచాలని నేను మిమమాలిని అవందర్ని కోరుచ్నానివం” అని అనానిరు.

అుంధకారుంలో ఇుంద్ర నగర్
*విదుయూత్ అధికారులు సమసయూను పర్ష్కర్వంచాలని డమావండ్ చేసిన 
రాహుల్ స్గర్

శతఘ్ని న్యూస్: ఎమిమాగన్రు: ఎమిమాగన్రు పటటూణవంలోని ఇవంద్ర నగర్ 
(కర్ని కళ్యూణ మవంటపవం) పక్కన ఉనని మొదటి లైన్ గత వారవం రోజుల 
నువంచి విదుయూత్ దీపాలు వెలగకపోవడవంతో అవంధకారవంలో ఉననిటలో 
జనస్న పార్టూ మవండల అధికార ప్రతినిధి రాహుల్ స్గర్ పేరొ్కనానిరు. 
ఈ సవందర్వంగా రాహుల్ స్గర్ మాటాలోడుతూ.. విదుయూత్ దీపాలు 
వెలగకపోవడవంతో ఇవంద్ర నగర్ వాస్లు రాత్రి వేళలో తిరగలేక తీవ్ర 
ఇబ్వందులు పడుతునానిరని.. అద్విధవంగా దవాచక్ర వాహనవంలో వచేచు 

ప్రయాణ్కలు కూడ్ చాల ఇబ్వందులక గుర్ అవ్తునానిరని.. కనుక విదుయూత్ అధికారులు ఇవంద్ర నగర్ 
లో ఉనని విదుయూత్ సమసయూ పై స్పవందవంచి వెవంటనే పర్స్్కరవం చేయాలిసువందగా రాహుల్ స్గర్ కోరారు.

రాయలసీమ ప్రాుంతీయ కమిటీ సభ్్యరాలు శ్రీమత్ హాసీనా బేగుం 
ఆధవార్యుంలో కర్నూలు జిల్లు జనసేన పార్టా మహిళ్ సమీక్షా సమావేశుం

శతఘ్ని న్యూస్: జనస్న పార్టూ వీర మహిళ విభాగవం రాయలసీమ ప్రావంతీయ కమిటీ సభుయూరాలు శ్రీమతి 
హాసీనా బేగవం ఆధవారయూవంలో కరూనిలు జిలలో వీర మహిళ సమీక్ష సమావేశవం నిరవాహివంచారు. పార్టూ రాష్ట్ర 
అధికార ప్రతినిధి శ్రీమతి అరుణ రాయపాటి, ప్రావంతీయ కమిటీ సభుయూలు శ్రీమతి పెవండ్యూల శ్రీలత, శ్రీమతి 
పస్పులేటి పద్మావతి, శ్రీమతి కపా్పల జ్యూతి, పాణయూవం ఇవంచార్జ్ శ్రీ చివంతా స్ర్ష్ బాబు గారు, వీర 
మహిళలు పాల్్నానిరు.

కనిగిరిలో క్రియాశీలక సభ్యతవా కిటలు పుంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: కనిగర్ నియోజకవర్వంలోని కనిగర్ మవండలవంలో మవండల 
అధయూక్షుడు కొలిపర్తి శ్రీనివాస్లు అధవారయూవంలో జనస్న క్రియాశీలక 
కారయూకరతిలక సభయూతవా కిటలో పవంప్ణీ చేయడవం జర్గవంద. ఈ కారయూక్రమవంలో 
అలూలోర్, స్యి, చవంటి, రాజేష్ పాల్్నానిరు.

టెట్ పర్క్ష వాయిద్ వేయాలి..!: వేమల వినయ్ 
కుమార్ డిమాుండ్

*తెలవంగాణ ప్రభుతవావం జూన్ 12 నిరవాహివంచే టెట్ పర్క్ష వాయిద్ 
వేయాలని జన స్న పార్టూ మధిర నియోజకవర్ విద్యూర్్ధ విభాగ నాయకలు 
వేముల వినయ్ కమార్ డమావండ్

శతఘ్ని న్యూస్: జనస్న పార్టూ 
మధిర నియోజకవర్ విద్యూర్్ధ విభాగ 
నాయకలు వేముల వినయ్ కమార్ 
సోమవారవం మీడయా ప్రతినిధులతో 
మాటాలోడుతూ.. తెలవంగాణలో టెట్ 
పర్క్ష నిరవాహివంచే రోజే ఆర్.ఆర్.
బి పర్క్ష ఉననివందన టెట్ పర్క్ష ను 
వాయిద్ వేయాలని విద్యూ శాఖ 
మవంత్రి సబిత ఇవంద్రా రెడడానీ, తెలవంగాణ 
ప్రభుతావానిని వేముల వినయ్ కమార్ 
డమావండ్ చేశారు. జూన్ 12వ తేదీన 
క్వంద్ర ప్రభుతవావం ఆర్.ఆర్.బి పర్క్ష 

నిరవాహిస్తిననివందున.. అద్ రోజు తెలవంగాణ ప్రభుతవావం టీచర్ ఎలిజిబులిటీ 
టెస్టూ (టెట్) నిరవాహిస్తినని నేపథయూవంలో లక్షల మవంద నిరుదోయూగులు 
ఆవందోళన చెవందుతునానిరనీ.. ఒక పర్క్ష రాస్తి మరొక పర్క్ష నషటూపోయే 
అవకాశవం ఉననిదని.. అద్ జర్గతే లక్షల మవంద నిరుదోయూగులు రోడుడాన 
పడతారని అనానిరు. నిరుదోయూగుల భవిషయూతుతి దృషిటూలో ఉవంచ్కని ప్రభుతవావం 
పునరాలోచన చేయాలని ఆయన కోరారు.
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