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సమకాలీన రాజకీయాలపై 
గేయ కవిత్వం ‘శాస్త్రా లు’ పుస్తకావిష్కరణ

•తెనాలిలో పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించిన జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదిండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్:  నేటి సమకాలీన రాజకీయాలపై, సమాజింలో జరుగుతునని ఆకృత్యూలపై తెనాలికి 
చిందిన కవి డాకటీర్ రింగిశెటిటీ రమేష్ రచిించిన శత గీత్వళి ‘శాస్త్రాలు’ గేయ కవిత్వ రచనల పుస్తకాన్ని 
శుక్రవారిం జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదిండ్ల మనోహర్ గారు తెనాలిలో ఆవిష్కరించారు. 
ఏడాది పాటు ఈ గేయ కవిత్వింపై దృష్టీ న్లిపి పూర్త చేసినటు్ల రచయిత డాకటీర్ రింగిశెటిటీ రమేష్ 
తెలిపారు. సమాజింలోన్ వివిధ వరాగాలు పడుతునని వేదనలను, రాజకీయ కుతింత్రాలు, వివిధ 
వయూకు్తల వయూవహార శైలిపైన ఈ రచన స్తగిిందనానిరు. ఈ రచనను మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ ఎమ్.
వింకయయూ నాయుడు గారకి, జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారకి అింకితిం ఇచాచారు. 
ఈ సిందర్ింగా శాస్త్రాలు కవిత్వింలోన్ కొన్ని పింకు్తలను శ్రీ మనోహర్ గార సమక్ింలో చదివి 
విన్పిించారు. త్వరలోనే జనసేన పార్టీ సిద్ధింత్లు, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గార వయూకి్తత్వింపై రచన చేస్్తననిటు్ల తెలిపారు. ఈ సిందర్ింగా ఆయనకు శ్రీ మనోహర్ గారు 
అభినిందనలు తెలియజేశారు.

•వయిట్ లిఫటీర్ జ్ఞాన దివయూకు అభినిందనలు
ఇటీవల టర్్క రాజధాన్ ఇస్త్తింబుల్ లో జరగిన అింతరాజాతీయ సబ్ జూన్యర్ స్తథాయి పవర్ లిఫటీింగ్ 
పోటీలో్ల అద్్తమైన ప్రతిభ చూపిన తెనాలి మిండలిం, కట్టీవరిం గ్రామాన్కి చిందిన నాగిం జ్ఞానదివయూను 
శ్రీ నాదిండ్ల మనోహర్ గారు అభినిందిించారు. ఇటీవల జరగిన పోటీలో్ల నాగదివయూ మించి ప్రదర్శన 
చేసి 84 కేజీల కేటగిరలో రిండు కాింసయూ పతకాలను కైవశిం చేస్కునానిరు. నాగ దివయూతోపాటు ఆమె 
తిండ్రి శ్రీ వింకట్శ్వరరావు శుక్రవారిం ఉదయిం శ్రీ నాదిండ్ల మనోహర్ గారన్ మరాయూదపూర్వకింగా 
కలుస్కునానిరు. ఈ సిందర్ింగా శ్రీ మనోహర్ గారు ఆమె ఆట తీరును అడిగి తెలుస్కునానిరు. 
ఇటీవల కేరళలో జరగిన పవర్ లిఫటీింగ్ పోటీలో్ల జ్తీయస్తథాయిలో మూడు బింగారు పతకాలను 
స్తధించడింతోపాటు జ్తీయ స్తథాయి రకారుడులను జ్ఞాన దివయూ అధగమించడిం, ఇస్త్తింబుల్ లో పతకాలు 
దకి్కించుకుననిింద్కు ఆమెకు శుభాభినిందనలు తెలియజేశారు. భవిషయూతు్తలోన్ భారతదేశిం పేరును 
న్లబెట్టీలా ప్రదర్శన చేయాలన్ ఆకాింక్ించారు.

విష జ్రాలు ప్రబలకవండా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి: 
బత్్తల దవంపత్లు

శతఘ్ని న్యూస్:  రాజ్నగరిం, జనసేన నాయకులు బతు్తల బలరామకృష్ణ, వార 
సతీమణి మరయు ‘నా సేవ కోసిం నా వింతు’ కమటీ కో-ఆరడునేటర్ శ్రీమతి బతు్తల 
వింకటలక్ష్మి ఆధ్వరయూింలో న్ర్వహిస్్తనని జనింకోసిం జనసేన మహా పాదయాత్ర 23 వ 
రోజు భాగింగా కోరుకొిండ మిండలిం, కాపవరిం గ్రామింలో ఇింటిింటికి తిరుగుతూ 
జనసేన పార్టీ విధ విధానాలతో ముద్ించిన కరపత్రాలు పించుతూ పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాలు, సిద్ధింత్లు వివరస్్త ప్రజలిందరూ ఐకమతయూింగా ఈస్తర మారుపు 
కోరుకున్ జనసేన ప్రభుత్విం స్తథాపిించడాన్కి సహకరించాలన్ కోరడిం జరగిింది. 
ఈ సిందర్ింగా గ్రామింలో భార్ వరాషాలు కారణింగా అస్తవయూస్తింగా తయారైన డ్రైనేజీ 
వయూవసథా గురించి మీడియా జనసేన నాయకులు బతు్తల బలరామకృష్ణ ‘నా సేవ కోసిం 
నా వింతు’ కమటీ కో-ఆరడునేటర్ బతు్తల వింకటలక్ష్మి మాట్్లడుతూ…. ప్రజలకు విష 
జ్వరాలు ప్రబలకుిండా జ్గ్రత్తలు తీస్కోవాలిసిన బాధయూత ప్రభుత్వింపై ఉిందనానిరు. 
గతేడాది ఇదే సమయింలో గ్రామాలో్ల అనేకమింది డింగ్యూ, టైఫాయిడ్ బారన పడిన 

సింగతిన్ గురు్త చేశారు. పించాయితీ సిబ్ింది, అధకారులు న్రింతరిం శాన్ట్షన్ చేస్్త ఉిండాలన్, కాలువలో్ల డ్రైనేజి వయూరా్ధలు లేకుిండా, దోమలు వాయూపి్త చిందకుిండా 
చూడాలిసిన బాధయూత వారపై ఉిందనానిరు. ఇపపుటి నుిండే తగు చరయూలు తీస్కోకపోతే ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్ింద్లు పడుత్రన్, తమ స్చనను అధకారులు సహృదయింతో 
సీ్వకరించి విష జ్వరాలు ప్రబలకుిండా చూడాలన్ బతు్తల దింపతులు కోరారు. ఈ కారయూక్రమింలో స్తథాన్క జనసేన పార్టీ నాయకులు, వీరమహిళలు మరయు కారయూకర్తలు 
పాల్గానానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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తనయుడి తలపుతో తడి ఆరని తండ్రి కనులు..!
* నాయూయింగా స్తయిం అిందిించమింట్ న్తయూిం ప్రదక్ణలు చేయిస్్తనానిరు
* ఆరథాక భారింతో కృింగిపోతునానిిం
* డాకుయూమెింటు్ల ఇవ్వడాన్కి లించాలు డిమాిండ్ చేస్్తనానిరు
* శ్రీ నాదిండ్ల మనోహర్ దగగార ఆత్మహతయూ చేస్కునని ఓ కౌలు రైతు తిండ్రి ఆవేదన
శతఘ్ని న్యూస్: స్తయిం చేస్త్తమన్.. కౌలు రైతుకు పెద్ద దికు్కగా న్లబడత్మన్ చపిపున 
ప్రభుత్విం వారన్ న్లువునా వించిస్తింది. యింత్రాింగాన్ని గుపెపుట్్ల పెటుటీకొన్ అధకార 
పార్టీ నాయకులు చేస్్తనని రాజకీయ క్రీడకు రైతు బలైపోతునానిడు. అపుపుల బాధతో, 
తన వారిందరనీ కాదనుకున్, లోకిం విడిచి వళిళిపోతునని కౌలు రైతుల మరణాలతోన్ 
ప్రభుత్విం ఆటలాడటిం క్షేత్రస్తథాయిలో కనీనిరు పెటిటీస్తింది. ఒకొ్కక్క కుటుింబిం బాధ.. 
వార గాథలు విింట్ గుిండ బరువకి్క, ప్రాణిం చివుకు్కమింట్ింది. తెనాలి న్యోజకవరగా 
పరయూటనలో ఉనని జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదిండ్ల మనోహర్ గారన్ కలుస్్తనని 
ఆత్మహతయూ చేస్కునని కౌలు రైతుల కుటుింబాల వతలు సరా్కరు అశ్రద్ధను ఎతి్త 
చూపుతునానియి. శన్వారిం మధాయూహనిిం తెనాలిలోన్ శ్రీ మనోహర్ గార కాయూింపు 
కారాయూలయింలో ఆత్మహతయూ చేస్కునని కౌలు రైతు తిండ్రి తన బాధను పించుకునానిరు. 
తన కొడుకు చివర వరకు పింట కోసిం, గిింజ కోసిం శ్రమించాడన్ కాలిం కలిసి రాక 
మమ్మలిని వదిలి వళ్ళిపోయాడన్, తడి ఆరన్ కళ్లను తమకు మగిలాచాడన్ విలపిించాడు. 
వేమూరు న్యోజకవరగాిం, కొల్్లరు మిండలిం, రవికింపాడు గ్రామాన్కి చిందిన శ్రీ 
కోవాటి రవీింద్ర బాబు 6 ఎకరాల పొలిం కౌలుకు తీస్కున్ గత పదేళ్్లగా వయూవస్తయిం 
చేస్్తనానిడు. వర, మొక్కజొనని దిగుబడులు రానురాను తగగాడిం, స్తగు ఖరుచాలు 
పెరగటింతో ప్రతి ఏట్ అపుపులు చేసి వయూవస్తయిం చేశాడు. పింట దిగుబడులు రాక, పెటిటీన పెటుటీబడికి వడ్డులు కటుటీకోలేక, ఆత్మ గౌరవిం పోగొటుటీకోలేక చివరకు ఈ ఏడాది మారచాలో 
ఆత్మహతేయూ శరణయూమన్ భావిించి పురుగుమింద్ త్గి బలవన్మరణాన్కి పాలపుడాడుడు. స్మారు రూ.7 లక్ల అపుపులు అతడిని న్తయూిం వేధించాయి. భారయూ శ్రీమతి అమల, బిడడులు కేశవరావు, 
రతని కుమార్లను ఆనాధలు చేసి తిరగి రాన్ లోకాలకు వళిళిపోయాడు. నరక యాతన అనుభవిించి తన కొడుకు చివరకు తనువు చాలిించాడన్ ఆ తిండ్రి మాట పెగలన్ గొింతుతో శ్రీ 
మనోహర్ గార ఎద్ట వాపోయాడు.
* నాయూయిం చేయమింట్ ఇబ్ింది పెడుతునానిరు
ఆత్మహతయూ చేస్కునని కౌలు రైతు తిండ్రి శ్రీ న్తయూ జీవనరావు శన్వారిం శ్రీ మనోహర్ గారన్ కలిసి ప్రభుత్విం నుించి అిందలిసిన స్తయిం ఇవ్వమింట్ అధకారులు, నాయకులు కలిసి విింత 
నాటకాలు ఆడుతునానిరింటూ వాపోయారు. గ్రామ వాలింటీరు ఫాయూమలీ మాయూపిింగ్ లో తన కొడుకు పేరు ముింద్గా తొలగిించడింతో, స్తయిం కోసిం రవన్యూ అధకారులు దరఖాస్్త 
చేసే్త పేరు కన్పిించడిం లేదన్ చబుతునానిరన్ తెలిపాడు. ఇదేమటన్ జిలా్ల అధకారులను అడిగితే పొింతన లేన్ సమాధానాలు చబుతునానిరన్ బోరున విలపిించారు. తన కొడుకు కౌలు 
రైతు అన్ అిందరకీ తెలిసినా.. కావాలన్ రాజకీయ కక్లతోనే ప్రభుత్విం నుించి రావాలిసిన స్తయిం అిందడిం లేదన్, తమ కుటుింబిం పూర్త ఆరథాక ఇబ్ింద్లో్ల ఉిందన్ చపాపురు. అదీకాక 
తన కొడుకు ఆత్మహతయూ చేస్కునని తరా్వత దన్ త్ల్కా పూర్త డాకుయూమెింటు్ల ఇవ్వడాన్కి కూడా కొిందరు సిబ్ింది లించిం డిమాిండ్ చేశారన్ ఆవేదన వయూక్తిం చేశారు. జనసేన కౌలు 
రైతు భరోస్త యాత్ర ద్వరా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఆత్మ హతయూ చేస్కునని కౌలు రైతుల కుటుింబాలకు సహాయిం చేస్్తనానిరన్ తెలిసి వచాచామన్, తమను ఆద్కొన్ తమ కుటుింబాన్కి 
దర చూపిించాలన్ ఆ తిండ్రి కోరాడు. దీన్కి సపుిందిించిన శ్రీ మనోహర్ గారు కచిచాతింగా దీన్న్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార దృష్టీకి తీస్కువళి్ల, జనసేన పార్టీ తరఫున తగిన స్తయిం అిందేలా 
చరయూలు తీస్కుింట్మనానిరు. ప్రభుత్విం నుించి కూడా నాయూయపరింగా అిందలిసిన తగిన సహాయిం అిందేలా పార్టీ నాయకులు ప్రయతినిస్త్తరన్ చపాపురు. ఏమాత్రిం అధైరయూ పడవద్దన్ 
భరోస్త ఇచాచారు.

* నిందివలుగులో పరయూటన
తెనాలి న్యోజకవరగాిం పరయూటనలో ఉనని శ్రీ నాదిండ్ల మనోహర్ గారు శన్వారిం న్యోజకవరగాింలో కలియ తిరగారు. జన 
సైన్కులు, నాయకులు వింటరాగా జోరు వానలోను న్యోజకవరగాింలో ఆయన పరయూటన స్తగిింది. శన్వారిం ఉదయిం 
నిందివలుగు గ్రామింలో పరయూటిించిన శ్రీ మనోహర్ గారు జనసేన పార్టీ కారయూకర్తల ఇళ్లకు వళి్ల మర వార యోగక్షేమాలు 
అడిగి తెలుస్కునానిరు. పార్టీ ఉననితి కోసిం వారు పడుతునని తపనను అభినిందిించారు. నిందివలుగు గ్రామింలోన్ జనసేన 
పార్టీ నాయకులు అలాగే గ్రామ పెద్దలతో మాట్్లడారు. రైతులకు ప్రభుత్విం నుించి అింద్తునని స్తయిం, పింటలకు 
వస్్తనని గిటుటీబాటు ధర, గ్రామింలో జరగిన అభివృది్ధ పనులపై ఆరా తీశారు. గతింలో త్ను ఎమె్మలేయూగా ఉననిపుపుడు 
కొన్ని పనులను ఆమోదిించినపపుటికీ, కొిందర నుించి సరైన స్తయిం అిందకపోవడింతో న్ధులు వనకి్క వళిళిపోయాయనని 
విషయాన్ని గ్రామస్్తలకు గురు్త చేశారు. కచిచాతింగా వచేచా ఎన్నికలో్ల సమష్టీగా గ్రామ అభివృది్ధ కోసిం పన్చేసే నాయకులను 
ఎనునికోవాలన్ స్చిించారు. శన్వారిం స్తయింత్రిం జోరు వానలోన్ తెనాలి పటటీణింలోన్ షరాఫ్ బజ్ర్, ముఖయూ వాయూపార 
కూడళ్లలో శ్రీ మనోహర్ గారు పరయూటిించారు. వాయూపారులను ప్రతి ఒక్కరన్ చిరునవు్వతో పలకరస్్త... ద్కాణాల వద్దకు వళి్ల 
వారతో ముచచాటిించారు. వానలోన్ వాయూపారస్్తలు ఆపాయూయింగా శ్రీ మనోహర్ గారన్ తమ ద్కాణాలో్లకి తీస్కువళ్లింద్కు 
స్త్వగతిం పలికారు.

* వాయూపారులను బతకన్వ్వరా?
వాయూపారులతో మాట్మింతి, పలకరింపులు అనింతరిం శ్రీ మనోహర్ గారు మీడియాతో మాట్్లడారు. ఈ సిందర్ింగా ఆయన మాట్్లడుతూ “వాయూపారులను, వర్తకులను రాష్ట్ర ప్రభుత్విం 
పీలిచా పిపిపు చేస్తింది. వాయూపార సముదయాల నుించి చత్త తీస్కువళ్ల బాధయూత ప్రభుత్విం విస్మరించిింది. చత్తను తీస్కు వళ్లింద్కు కూడా పనునిలు వేయడిం ఈ ప్రభుత్వ పాలనకు అద్దిం 
పడుతోింది. వాయూపారుల నుించి కూడా స్తథాన్క నాయకులు బెదిరింపులకు పాలపుడి డబు్లు వస్లు చేస్్తనానిరన్ ఆరోపణలు ఉనానియి. వార మాట వినకుింట్ వాయూపారులను వేధించడిం, 
వారపై కక్ స్తధింపు చరయూలకు పాలపుడడిం అతయూింత హేయిం. ఈ ప్రభుత్్వన్కి బుది్ధ చపపుడాన్కి ప్రజలతో పాటు వాయూపారులు సిద్ధింగా ఉనానిరు. త్వరలోనే ఈ పాలనకు చరమగీతిం 
పడుతుింది” అనానిరు.

పెదకూరపాడులో “నా సేన కోసం… నా వంతు”
శతఘ్ని న్యూస్: పెదకూరపాడు న్యోజకవరగాింలో జిలా్ల కమటీ సభుయూలు యర్ింశెటిటీ రామకృష్ణ ఆధ్వరయూింలో జనసేన 
పార్టీ తలపెటిటీన “నా సేన కోసిం… నా వింతు” కారయూక్రమిం ఏరాపుటు చేశారు. ఈ కారయూక్రమాన్కి ముఖయూతిధగా జిలా్ల 
అధయూక్షులు గాద వింకట్శ్వరరావు పాల్గానడిం జరగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో గాద మాట్్లడుతూ… ఈరోజు జిలా్ల 
కమటీ, మిండల అధయూక్షుల ఆధ్వరయూింలో ఇలాింటి కారయూక్రమిం జరగటిం చాలా సింతోషకరమన్ తెలియజేస్్త వారకి 
ధనయూవాదలు తెలియజేశారు. మన పార్టీ తలపెటిటీన “నా సేన కోసిం..నా వింతు” కారయూక్రమిం ప్రజలో్లకి బలింగా 
తీస్కువళ్్లలన్ మిండల, గ్రామ అధయూక్షులదే ముఖయూపాత్ర అన్ తెలిపారు. మన పార్టీ అధయూక్షులు వారు ఏ కారయూక్రమిం 
తలపెటిటీన మనమిందరిం కలిసి ఆ కారయూక్రమాన్ని జనాలో్లకి చొచుచాకుపోయే విధింగా తీస్కువళ్ల బాధయూత మనిందరదీ 
అన్ తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమింలో ప్రతి ఒక్కరన్ భాగస్త్వములు చేయాలన్, రాష్ట్రింలోనే మన జిలా్ల ఒక ప్రతేయూకత 
స్తథానిం, ముింద్ వరుసలో ఉించాలి అన్ ఆశించారు. ఈ కారయూక్రమింలో జిలా్ల నాయకులు అడపా మాణికాయూలరావు, 
బిట్రగుింట మలి్లక, నారదస్ రామచింద్ర ప్రస్తద్, కొర్పాటి నాగేశ్వరరావు, మిండల అధయూక్షులు మటటీిం వీరభద్రరావు, 
వాకా అఖిల్, కడియిం శవ నాగేశ్వరరావు, స్తకముర శ్రీన్వాసరావు, బిలు్లర్ స్రేష్ మరయు న్యోజకవరగా, సిటీ, 
మిండల, గ్రామ నాయకులు కారయూకర్తలు పాల్గానానిరు.
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పలు కుటంబాలను పరామర్శంచిన బతుతుల దంపతులు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్నగరిం, కోరుకొిండ మిండలిం, కాపవరిం గ్రామింలో జనసేన నాయకులు బతు్తల 
బలరామకృష్ణ, ‘నా సేన కోసిం నా వింతు’ కమటీ కో-ఆరడునేటర్ శ్రీమతి బతు్తల వింకటలక్ష్మి దింపతులు పలు 
కుటుింబాలను పరామర్శించడిం జరగిింది.
అంగవైకలయూంతో బాధపడుతునని కొనకాల నాగేశ్వరరావు గారిని పరామరి్శంచి, జనసేన పార్టీ తరఫున రాబోవు 
రోజుల్లో అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచిచి, మందుల ఖర్చి నిమిత్ం ఐదు వేల రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం 
చేయడం జరిగంది..
గ్రామస్్లు కాళలో చినని రామయయూ భారయూ మరణంచగా వారిని పలకరించి, మనోధైరయూం చెప్పడం జరిగంది.
లివర్ కంప్లోంట్ తో బాధపడుతునని దాయల శ్రీనుని పలకరించి, ప్రస్్త ఆరోగయూ పరిస్థితి వివరాలు తెలుస్కొని 
జనసేన పార్టీ తరఫున అండగా ఉంటామని భరోసా ఇవ్వడం జరిగంది.
ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గొనానిర్.

చాకలి ఐలమ్మ వర్ంతి సభ
శతఘ్ని న్యూస్: భింస్త పటటీణిం లోన్ ఐలమ్మ గద్ద వద్ద రజక సింఘాల సమతి కో కనీ్వనర్ స్ింకెట 
పోషేటీటీ ఆధ్వరయూింలో కారయూక్రమాన్ని న్ర్వహిించారు. ఈ కారయూక్రమింలో ప్రముఖులు రాజకీయ 
నాయకులు జనసేన పార్టీ, టీ ఆర్ ఎస్, బీజేపీ, కాింగ్రెస్, ప్రజ్ సింఘాలు, అనాని బాహు స్తట్ 
కమటీ, అింబేద్కర్ సింఘిం, భౌద్ధ సింఘిం, యస్ సి, యస్ టి, బిసి సింఘిం, యిం అర్ పి యస్, 
ఉదోయూగ సింఘిం, న్రుదోయూగ జేఏసి, కార్మకులు పాల్గానానిరు. ఐలమ్మ చిత్ర పట్న్కి పూలమాలలు 
వేసి, న్నాదలతో, ఘనింగా న్వాళ్లరపుించారు. వారు మాట్్లడుతూ తెలింగాణ ప్రాింతింలో 
ఆనాటి కాలింలో దొరల, భూస్త్వముల నైజిం నవాబు పరపాలనలో ప్రజల ఆస్్తలను, పిండిించిన 
పింటను దౌరజానయూింగా దోచుకోవడాన్ని వయూతిరేకిస్్త కొింగు నడుముకి చుటిటీ కొడవలి చేత బటిటీ 
వీరోచిత పోరాటిం చేసి అణగారన ప్రజలకు భూమన్ పింపిణీ చేసిన వీరవన్త చాకలి ఐలమ్మ అన్ 
కొన్యాడారు. అలాింటి వారన్ ఆదర్శింగా తీస్కొన్ యువత ముింద్కు కొనస్తగాలన్ అనానిరు. 
అదేవిధింగా ప్రజలు తమ హకు్కల కోసిం దైరయూింగ న్లబడి ఎవరకి భయపడకుిండా ఇపుపుడునని 
భారత రాజ్యూింగాన్ని ఆయుధింగా చేస్కున్ సమసయూలను పరష్కరించుకోవలన్ కోరారు. ముఖయూింగా 
తెలింగాణలో ట్యూింక్ బిండ్ పైన ఐలమ్మ విగ్రహిం ఏరాపుటు చేయాలన్ డిమాిండ్ చేశారు.కేింద్ర 
ప్రభుత్విం సింత్ గాడేగా బాబా జయింతి వర్ధింతి లను అధకారకింగా ప్రకటిించి స్వచ్ భారత్ మూల 
పురుషుడిన్ గౌరవిించాలన్ ఆయన పేరును నామ కరణిం చేయాలన్ డిమాిండ్ చేశారు. ఈ 
కారయూక్రమింలో స్ింకేట పోశెటిటీ, దరా్మజి చింద్రర్, గిరనాత్, నామధ్కర్, దిగింబర్, గొనేకర్ శింకర్, 
యశ్వింత్ బాన్సిడే, అశోక్ అడ్వకేట్, గింగారాిం, గౌరోల్ల దిగింబర్, అన్ల్, కొతూ్తరు శింకర్, 
స్ింకెట మహేష్ బాబు, సరపుించులు, పొషెటిటీ, వినోద్, తుము రాజేశ్వర్, చౌహాన్, రఘువీర్, 
స్దర్శన్, లిింగిం, కపిల్, దిండ్ల శ్రీన్వాస్, రాజు, బోజనని, స్తయినాథ్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

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

జనసేన వనరక్షణలో 1200 దానిమ్మ 
మొక్కల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: జగగాింపేట, జనింకోసిం జనసేన 285వ రోజు మరయు 
286వ రోజులలో భాగింగా జగగాింపేట న్యోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇించార్జా 
పాటింశెటిటీ శ్రీదేవిస్రయూచింద్ర ఆధ్వరయూింలో జనసేన వనరక్ణలో దన్మ్మ 
మొక్కల పింపిణీ కారయూక్రమిం గోకవరిం మిండలిం తిరుమలాయపాలిం 
గ్రామింలో జరగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో భాగింగా 1200 మొక్కలు 
పించడిం జరగిింది. నేటి వరకు న్యోజకవరగాిం మొత్తింగా 59045 
దన్మ్మ మొక్కల పింపిణీ జరగిింది. ఈ కారయూక్రమాన్ని విజయవింతిం 
చేసిన గోకవరిం మిండల అధయూక్షులు ఉింగరాల మణిరతనిిం, గోకవరిం 
మిండల ఉపాధయూక్షులు దరా శ్రీను, గోకవరిం మిండల కారయూదర్శ 
ఈలి దొరబాబు, గోకవరిం మిండల కారయూదర్శ పటటీిం మణి శ్రీన్వాస్, 
తిరుమలాయపాలిం నుిండి గ్రామ ఎింపిటిసి చననిింశెటిటీ చక్రరావు, గ్రామ 
అధయూక్షులు యర్రా శవరామకృష్ణ, బతి్తన పాపయయూరాజు (చిటిటీబాబు), 
మానేపలి్ల స్రయూప్రకాష్, యలమించిలి వీర సతి్తపిండు, మింగాల శ్రీను, 
ఇథకోటి లోకేష్, యలమించిలి స్రయూకృష్ణ, కించుమర్త ద్రగా, కొపాపుక 
స్రేష్, రలి్ల తరుణ్ కుమార్, స్ింకపు మోహన్ కుమార్, దకరుపు 
ఉమాశింకర్, రాజ నరేష్, జనపరడిడు బాను, డోకుపర మహేిందర్, షేక్ 
శవ, కొత్తపలి్ల నుిండి గ్రామ అధయూక్షులు సల అింజిబాబు, అచుయూత్పురిం 
నుిండి ముపిపురశెటిటీ నాగ పద్మరాజు, ఇటికాయలపలి్ల నుిండి తనుకు 
స్తయి, గోనేడ నుిండి నల్లింశెటిటీ చిటిటీబాబు, వల్లభశెటిటీ నాన్ మరయు 

జనింకోసిం జనసేన కారయూక్రమింలో భాగింగా తిరుమలాయపాలిం గ్రామింలో ఎింతో ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథయూిం అిందిించిన బతి్తన చిటిటీబాబు కుటుింబ సభుయూలకు, పటటీిం మణి 
శ్రీన్వాస్ కుటుింబ సభుయూలకు, సింగ పెద్దకాపు కుటుింబ సభుయూలకు, సడస్తన్ బాబీ కుటుింబ సభుయూలకు, కించుమర్త శ్రీను కుటుింబ సభుయూలకు, గుిండుబిలి్ల బాబురావు కుటుింబ 
సభుయూలకు ఈ సిందర్ింగా జగగాింపేట న్యోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇించార్జా పాటింశెటిటీ శ్రీదేవిస్రయూచింద్ర హృదయపూర్వక కృతజఞాతలు తెలిపారు.

రాజోలు జనసేన ఆధ్వర్ంలో దా్వరబంధాల చంద్రయ్ జయంతి
శతఘ్ని న్యూస్: అింబేద్కర్ కోనసీమ జిలా్ల రాజోలు, జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వరయూింలో, మలికిపురింలో ఘనింగా గోదవర జిలా్లల మొటటీమొదటి 
స్త్వతింత్ర సమరయోధుడు ద్వరబింధాల చింద్రయయూ దొర జయింతి వేడుకలను 
ఘనింగా న్ర్వహిించారు. ఈ సిందర్ింగా జనసేన నాయకులు మాట్్లడుతూ 
ద్వరబింధాల చింద్రయయూ విజయనగరిం జిలా్ల బొబి్లిలో పుటిటీ, ఖమ్మిం, 
పశచామగోదవర, తూరుపుగోదవర, విశాఖ, జిలా్లలలో బ్రిటిష్ వారపై స్వతింత్రిం 
కోసిం తిరుగుబాటు చేసిన మొదటి వయూకి్త అన్ ఆయన చేసిన త్యూగాలను 
మరువలేమన్ అనానిరు. ఈ కారయూక్రమింలోమలికిపురిం మిండల ప్రజ్ పరషత్ 
అధయూక్షురాలు మేడిచర్ల సతయూవాణి రాము, బోనిం స్తయి, మింగళింపలి్ల గథా, 
గుబ్ల రవి కిరణ్, అడాడుల నరసయయూ నాయుడు (చినని), మిండల బాబి 
నాయుడు, యెనుముల సతీష్, కింద్లపాటి అింజి, అడాడుల రాింబాబు, గిడుగు 
శ్రీన్వాస్, అడాడుల ఏస్, కామశెటిటీ దొరబాబు, మేడిచర్ల ద్రాగాప్రస్తద్, మలి్లపూడి 
స్తయి, జనసేన నాయకులు మరయు జనసైన్కులు పాల్గానానిరు.

పలు కుటంబాలకు ఆర్కసాయమందంచిన రాజానగరం జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్నగరిం న్యోజకవరగాిం, రాజ్నగరిం మిండలిం స్రాయూరావుపేట గ్రామాన్కి చిందిన యాళళి 
ధరా్మరావు బోన్ కాయూనసిర్ తో బాధపడుతునానిరు అన్ తెలిసి వారన్ జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదర్శ శ్రీమతి గింట్ 
స్వరూప దేవి రాజ్నగరిం మిండలిం మిండల కనీ్వనర్ బతి్తన వింకనని దొర స్రాయూరావుపేట జనసేన పార్టీ 
ఎింపిటిసి రమణ (డబు్) రాజ్నగరిం న్యోజకవరగాిం జనసేన పార్టీ ఇించార్జా మేడ గురుదత్ ప్రస్తద్ ఆదేశాల 
మేరకు పరామర్శించి జనసేన పార్టీ తరఫున 5,000₹ రూపాయలు ఆర్ధకస్తయిం చేయడిం జరగిింది. అనతరిం 
ఎగాగాడ జ్న్ ఎడమకాలు సెపిటీక్ అవడిం వల్ల అనారోగయూింతో బాధపడుతునానిరన్ తెలుస్కున్ వారకి 5,000₹ 
రూపాయలు ఆర్ధకస్తయిం చేయడిం జరగిింది. అనింతరిం రాయి బేరజిజా షుగర్ వాయూధతో బాధపడుతునానిరు అన్ 
తెలుస్కున్ వారన్ వారన్ పరామర్శించి జనసేన పార్టీ తరఫున 5,000₹ రూపాయలు ఆర్ధకస్తయిం చేయడిం 
జరగిింది. ఈ సిందర్ింగా ఆ కుటుింబాలకు అన్ని విధాల ధరా్మరావు కుటుింబింన్కి అిండగా ఉింట్మన్ జనసేన 
పార్టీ తరుపున భరోస్త ఇవ్వడిం జరగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో రాజ్నగరిం మిండలిం యూత్ ప్రెసిడింట్ స్ింకర 
బాబిజా, రాజ్నగరిం మిండల కమటీ కారయూదర్శ నల్లమలి్ల విషు్ణచక్రిం, జనసేన పార్టీ యూత్ ఐకాన్ పలా్ల హేమింత్ 

12 వ వార్డు మెింబెర్ స్రేష్, అడబాల హర, నునాని రాజ్ తదితర జనసైన్కులు పాల్గానానిరు.

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

నెల్లూరులో ‘నా సేన కోసం నా వంతు’
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్్లరు, ‘నా సేన కోసిం నా వింతు’ కారయూక్రమింలో భాగింగా శన్వారిం 
నెల్్లరు జిలా్ల జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు మనుక్ింత్ రడిడు స్చనలతో ప్రోగ్రాిం కమటీ రాష్ట్ర 
కారయూదర్శ, కొట్టీ వింకట్శ్వరు్ల ఆధ్వరయూింలో నగరింలో పూల మార్కట్ లో వాయూపారులు వద్ద 
పార్టీ విధానాలు జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ సేవల గురించి తెలిపి పార్టీ న్రే్దశించిన 
ఫోన్ నింబర్ కి పూల మార్కట్ లో వర్తకులు, కొనుగోలు దరుల ద్వరా నా సేవ కోసిం 
నా వింతు కు సహకారిం తీస్కోవడిం జరగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన నాయకులు 
యు రమేష్, ఏ.జీవన్ డేవిడ్, చక్రి, నరేింద్ర, మస్త్తన్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

శ్రమదానం చేసిన యల్ యల్ పురం జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొిండ న్యోజకవరగా పరధలో గల యల్ యల్ 
పురిం గ్రామింలో ఎసిసి వీధలో కాలువలు పరశుభ్రత చయయూమన్ 
స్తథాన్క అధకారులకి ఎన్నిస్తరు్ల చపిపునా పటిటీించుకునే నాయుకులు, 
అధకారులు లేకపోవడింతో విస్గుచిందిన ఇిండియన్ ఆర్్మ ముింజు 
రాింబాబుతో పాటుగా జ్మ అన్ల్ పాల్గాన్ కాలువలు శుభ్రిం చయయూడిం 
జరగిింది. అలాగే మా గ్రామింలో ఉననిటువింటి ప్రతి ఒక్క వీధలో కూడా 
పరశుభ్రిం చేసే విధింగా నాయుకులు అధకారులు చరయూలు తీస్కోవాలన్ 

కోరుకుింటునానిమన్, ఎింద్కు అింట్ గ్రామింలో పరశుభ్రత లేకపోవడింతో అనేక రోగాలు వచేచా 
అవకాశిం ఉననిదన్ జనసేన పార్టీ తరుపునుించి గ్రామ ప్రజల శ్రేయస్సి కొరకు ఎలాింటి పోరాటిం 
అయినా చయయూడాన్కి గ్రామ జనసేన పార్టీ సిద్ధింగా ఉననిదన్ తెలియచేస్్తనానిమన్ అనానిరు.

అనంతపురం జనసేన ఆధ్వర్ంలో భరత్ చంద్రకి ఘనసనా్మనం
• ఏష్యన్ చాింపియన్షాప్ పోటీలలో కాింసయూపతక విజేత భరత్ చింద్రకి జనసేన ఆధ్వరయూింలో ఘన సనా్మనిం
• ప్రతిభగల క్రీడాకారులను జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ప్రోతసిహిస్త్తరు.
• భరత్ చింద్ర మన దేశాన్కి, మన రాష్ట్రాన్కి గొపపు ఖాయూతిన్ తెచిచాపెట్టీరు.
• భరత్ చింద్ర యువతకు స్ఫూర్తగా న్లిచారు: పెిండాయూల శ్రీలత.
శతఘ్ని న్యూస్: అనింతపురిం, ఏష్యన్ ఛింపియన్ ష్ప్ జపాన్ నింద్ జరగిన అింతరాజాతీయ 
స్తఫ్టీ బాల్ పోటీలలో మన దేశిం నుిండి ఆడి ప్రతిభ కనపరచిన అనింతపురిం జిలా్ల వాసి భరత్ 
చింద్రకి జనసేన పార్టీ మహిళ్ కారాయూలయిం అనింతపురిం నింద్ జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూింలో 
రాయలసీమ మహిళ్ విభాగిం ప్రాింతీయ కమటీ సభుయూరాలు పెిండాయూల శ్రీలత, జిలా్ల నాయకులు 
పెిండాయూల హర అభినిందన సనా్మన సభను న్ర్వహిించి భరత్ చింద్రన్ ఘనింగా సనా్మన్ించారు. 
ఈ సిందర్ింగా పెిండాయూల శ్రీలత మాట్్లడుతూ ఈనెల 1వ తేదీ నుించి 4వ తేదీ వరకు జపాన్ 
దేశిం నింద్ జరగిన అింతరాజాతీయ స్తఫ్టీ బాల్ పోటీలలో ప్రతిభ కనపరచి కాింసయూ పతకిం 
స్తధించిన భరత్ చింద్రకి మా అభినిందనలు తెలుపుతూ… భరత్ చింద్ర మన తెలుగు వయూకి్త 
అయినింద్కు మనమిందరిం గర్వపడాలన్ ఇతన్క స్తధారణ, మధయూతరగతి కుటుింబింలో 
జన్్మించి ఎనోని ఆటుపోట్లను ఎద్ర్్కన్ కాింసయూ పతకిం స్తధించి దేశింతో పాటు మన రాష్ట్రాన్కి 
కూడా ఖాయూతిన్ తెచాచాడన్ భరత్ చింద్రకి రాబోయే రోజులో్ల కూడా మన దేశిం తరఫున ఆడి స్వర్ణ పథకాలు స్తధించి ఉననిత శఖరాలకు చేరుకోవాలన్ కోరుకుింటూ జనసేన అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ కి క్రీడాకారులు అింట్ ఎింతో అభిమానిం అన్ వారలో ప్రతిభను గుర్తించి వారన్ ఎపుపుడూ ప్రోతసిహిస్్తనే ఉింట్రన్ తెలియజేశారు. అనింతరిం ఈ సమావేశింలో 
కాింసయూ పత్క విజేత భరత్ చింద్ర మాట్్లడుతూ నేను ఈరోజు ఈస్తథాయిలో ఉిండడాన్కి కారణిం మా తిండ్రి శ్రీన్వాస్లు మరయు నా కోచ్ సి.వింకట్శులు అన్, యువత కషటీపడితే 
స్తధించలేన్ది ఏమీ ఉిండదన్ అింద్కు నేనే న్దర్శనిం అన్ తెలుపుతూ ఈరోజు ఈ సనా్మన కారయూక్రమాన్ని ఇింత ఘనింగా ఏరాపుటు చేసిన జనసేన పార్టీ శ్రీలత, జిలా్ల నాయకులు పెిండాయూల 
హర మరయు జనసేన శ్రేణులకు కృతజఞాతలు తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమింలో జిలా్ల కారయూదరు్శలు కాశెటిటీ సింజీవరాయుడు, చొపపు చింద్రశేఖర్, అనింతపురిం నగర ఉపాధయూక్షులు 

గ్రింధ దివాకర్, జకి్కరడిడు ఆదినారాయణ, నగర ప్రధాన కారయూదర్శ పెిండాయూల చక్రపాణి, 
రోళళి భాస్కర్, కమతిం వింకటనారాయణ, కారయూదరు్శలు కొత్తచరువు నాగ విశ్వనాథ్, 
కుింకాల లాల్ స్త్వమ, వడేడు స్తయి సింపత్, సింయుక్త కారయూదర్శ ఆకుల అశోక్, ఆకుల 
ప్రస్తద్, వల్లింశెటిటీ వింకటరమణ, మిండల అధయూక్షులు గింట్ రామాింజనేయులు, 
కారయూక్రమాల న్ర్వహణ కమటీ జిలా్ల సభుయూడు సింతోష్ కుమార్, వీర మహిళలు కాశెటిటీ 
స్తవిత్రి, గుమ్మడి స్తన్ శలపు, కుళ్్లయమ్మ, వరలక్ష్మి, రమాదేవి, లక్ష్మి నాయకులు 
పెిండాయూల మహేష్, కొిండిశెటిటీ ప్రవీణ్ కుమార్, స్తయి కుమార్, చింద్ర, శీన, హరషా, 
హరకృష్ణ, ఉతే్తజ్, గింగాధర్ కాపు సింక్షేమ సేన జిలా్ల కమటీ సభుయూలు మరయు కాపూ 
నాడు జిలా్ల అధయూక్షులు పూల పాిండు రింగయయూ జిలా్ల కమటీ సభుయూలు నాగరాజు, 
రామాింజనేయులు, నాగేింద్రప్రస్తద్, నాగభూషణిం, ఈరనని, స్రయూనారాయణ, 
రామాింజనేయులు, నాగసముద్రిం నారాయణ, మలి్లకారుజాన తదితరులు పెద్ద సింఖయూలో 
పాల్గానడిం జరగిింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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ఘనంగా రెడ్డి అప్పలనాయుడు జన్మదన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: ఏల్రు, పశచామ గోదవర జిలా్ల అధకార ప్రతిన్ధ, ఏల్రు న్యోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇించార్జా రడిడు అపపుల నాయుడు పుటిటీనరోజు వేడుకలను ఏల్రు జనసేన 
పార్టీ కారాయూలయింలో ఘనింగా న్ర్వహిించారు. ఉదయిం 8 గింటల నుిండి ఏల్రులో పిండుగ వాత్వరణిం నెలకొింది. ఏల్రులో 2024 కాబోయే ఎమె్మలేయూ రడిడు అపపుల నాయుడు 
అింటూ న్నాదలు చేశారు. పార్టీలకు అతీతింగా ఆతీ్మయులు, బింధువులు, రడిడు అపపుల నాయుడు అభిమానులు, శ్రేయోభిలాషులు, జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయూకర్తలు, వీర 
మహిళలు, కార్మక సదరులు ఈ వేడుకలో్ల పాల్గానానిరు. ఈ సిందర్ింగా 2 వ డివిజన్ కు చిందిన చాట్ల రాము, లింక లక్ష్మి మరయు 6 వ డివిజన్ కు చిందిన పొనానిడ సతయూనారాయణ, 
టి.రాజు, మహేష్ బాబు ఫాయూన్సి కారయూదర్శ గోపి మణికింఠ, రామో్మహన్ రావు తదితరులు రడిడు అపపుల నాయుడు సమక్ింలో జనసేన పార్టీ లోకి చేరారు. అనింతరిం 3 వ డివిజన్ లో 

న్ సతయూనారాయణ పేట గణేష్ కమటీ ఆధ్వరయూింలో జరగిన వినాయక చవితి సిందర్ింగా 
అనని సమారాధన కారయూక్రమింలో పాల్గానానిరు. వింకట్పురిం పించాయతీ లోన్ అింధుల 
పాఠశాలలో రడిడు అపపుల నాయుడు పుటిటీనరోజు సిందర్ింగా బలరాిం ఏరాపుటు చేసిన 
అననిదన కారయూక్రమింలో పాల్గానానిరు. ఈ కారయూక్రమింలో జిలా్ల నాయకులు, న్యోజకవరగా 
నాయకులు, కారయూకర్తలు, వీరమహిళలు, జనసైన్కులు తదితరులు పాల్గానానిరు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడలూ అదా్వన పరసిథితికి సజీవ సాక్షష్ం: 
ఎస్ వి బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: పెడన, ఆింధ్రప్రదేశో్ల రోడు్ల నరకాన్కి నకళళిన్, ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్ింద్లు పడుతునానిరన్ 
జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ గత రిండు సింవతసిరాలుగా వైసిపి ప్రభుత్విం యొక్క వైఫలాయూలను ఎిండ 
కడుతూనే ఉనానిరు. జూలై 15, 16, 17 తేదీలో్ల ఆింధ్రప్రదేశ్ రోడ్ల అద్వన పరసిథాతి పై #Good-
MorningCMSir ట్యూగ్ తో డిజిటల్ కాయూింపెయిన్ చేయడిం జరగిింది. గత ఏడాది కూడా రహదరుల 
ద్సిథాతిపై జనసేన పార్టీ డిజిటల్ కాయూింపెయిన్ింగ్ న్ర్వహిించిింది. కానీ వైసీపీ మింత్రులు, ఎమె్మలేయూలు 
పవన్ కళ్యూణ్ పై మాటల దడి చేశారే తపపు వాస్తవాన్ని గ్రహిించలేద్. ముఖయూమింత్రి సింత జిలా్లలోన్ 
బ్రహ్మింగార మఠిం మిండలింలోన్ కొత్త బస్త్వపురిం గ్రామాన్కి రహదర లేద్ అింటూ వారుడు మెింబర్ 
బురద రోడుడుపై పొరు్ల దిండాలు పెడుతూ న్రసన తెలియజేశారు. 300 మీటరు్ల పొరు్ల దిండాలు పెడుతూ 
జగననాని… మాకు రోడుడు వేయిండి అింటూ న్నాదలు చేశాడు ఆ యువకుడు. అడుగుకు ఒక గుింట, 
గజ్న్కో గొయయూ అననిటు్ల ఉనానియి ఆింధ్రప్రదేశ్ లో రోడు్ల. పెడన న్యోజకవరగాింలో ఏ గ్రామాన్కి సరైన 
రహదర లేద్. రోడ్ల పరసిథాతి మారాలింట్ కచిచాతింగా వైసీపీ ప్రభుత్విం మారవాలిసిిందే. వైసిపి ప్రభుత్విం 
వచిచాన తరువాత అభివృది్ధ లేద్, అరాచకిం తపపు. వైసీపీ ఎమె్మలేయూలు, మింత్రులు ప్రశనిించిన ప్రతిపక్ 
నాయకులను బిండ బూతులతో వయూకి్తగత విమర్శలు చేయడిం తపపు, పన్చేయడిం చేతకాద్. వైసీపీ 
ప్రభుత్విం చేస్్తనని ప్రజ్ వయూతిరేక విధానాలను ప్రజలు గమన్స్్తనే ఉనానిరు. సమయిం వచిచానపుపుడు ఓటు 
హకు్క అనే ఆయుధింతో వైసిపి పార్టీకి సరైన బుది్ధ చబుత్ర పెడన న్యోజకవరగా జనసేన నాయకులు 
ఎస్ వి బాబు అనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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థెరసాసా స్ఫూరతు అనాధ ఆశ్రమంలో ఘనంగా బ్రహ్్మస్తం 
నాగు కుమారుని జన్మదన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక, జనసేన నాయకులు రేపాక నాగేశ్వరరావు(బ్రహా్మస్తిం నాగు) 
కుమారుడు చిరింజీవి రేపాక వింకట స్తయి పుటిటీన రోజు సిందర్ింగా థెరస్తసి స్ఫూర్త అనాధ 
ఆశ్రమింలో అనేక సేవా కారయూక్రమాలు న్ర్వహిించడిం జరగిింది. ఆశ్రమింలోన్ పిల్లల సమక్ింలో 
కేక్ కట్ చేసి చిరింజీవి రేపాక వింకట స్తయి పుటిటీన రోజు వేడుకను ఘనింగా న్ర్వహిించడిం 
జరగిింది. ఆశ్రమింలోన్ పిల్లలకు అలాపుహారాన్ని ఏరాపుటు చేయడింతో పాటూ బ్రహా్మస్తిం టీమ్ 
నుిండి బ్రహా్మస్తిం కిట్లలోన్ కొన్ని వస్్తవులు అిందజేయడిం జరగిింది. ఈ సిందర్ింగా బ్రహా్మస్తిం 
నాగు మాట్లడుతూ… సెపెటీింబర్ 2 న జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ పుటిటీనరోజు సిందర్ింగా మా 
బ్రహా్మస్తిం టీమ్ నుిండి ఇలా బ్రహా్మస్తిం కిటు్ల ఇవా్వలి. అయితే ఆ రోజు ఎకు్కవగా సేవా కారయూక్రమాలు 
న్ర్వహిించడిం వల్ల సమయిం సరపోకపోవడింతో బ్రహా్మస్తిం కిట్లను అిందచేయలేకపోయామన్ ఏది 
ఏమైనా కూడా అనాధ పిల్లలిందరకీ నాయూయిం చయయూడిం కోసమే బ్రహా్మస్తిం నాగు తన బ్రహా్మస్తిం 
టీమ్ ద్వరా ముింద్గా 1000 మింది అనాధ పిల్లలకు ఇలా తన బ్రహా్మస్తిం కిటు్ల ముింద్గా 
ఇవా్వలి అన్ దృడ సింకలపుిం తో ఒక్క అడుగు ముింద్కు వయయూడిం జరుగుతుిందన్, నేటితో 
300 మింది అనాధ పిల్లలకు ఇలా మా బ్రహా్మస్తిం టీమ్ నుిండి బ్రహా్మస్తిం కిటు్ల ఉచితింగానే పించి 
పెటటీడిం జరగిిందన్, నా కుమారుడు చిరింజీవి రేపాక వింకట స్తయి పుటిటీన రోజు సిందర్ింగా 
నేను 15,000 రూపాయలు వస్్తవులు ఇలా మన బ్రహా్మస్తిం కిటు్ల రూపింలో ఇవ్వడిం జరగిిందన్, 
అయితే మా కుటుింబ సభుయూలు ఇింకా మా బింధువులు ఇింకా మా 6 టీమ్సి యొక్క మత్రుల ఆరథాక 
సహాయింతో ఎనోని అనాధాశ్రమాలకు అిండగా ఉింటునానిమన్ భవిషయూతు్తలో మరింత ఎకు్కవుగా 
సేవా కారయూక్రమాలు చయాయూలి అనే న్ర్ణయిం తీస్కుింటూ ముింద్కు వళ్్తనానిమన్ తెలిపారు.

జనసైనికుని పరామర్శంచిన మాకినీడ్ 
శేషుకుమార

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురిం, యూ. కొత్తపలి్ల మిండలిం కొిండవరిం గ్రామింలో 
ఇటీవల ప్రమాదవశాతు్త మోకాలి గాయిం వలన ఆపరేషన్ చేయిించుకునని 
జనసైన్కుడు గాది స్త్వమ దొర ఆరోగయూ పరసిథాతి తెలుస్కొనని పిఠాపురిం జనసేన 
పార్టీ ఇింఛరజా శ్రీమతి మకినీడి శేషుకుమార మరయు జనసేన నాయకులు తోట 
ప్రస్తద్, మేడిశెటిటీ కామేష్, గాది శ్రీన్వాస్, మేడిశెటిటీ బుజిజా, తోట ప్రస్తద్, మేడిశెటిటీ 
స్బ్రహ్మణయూిం, స్త్వమరడిడు శ్రీను, గోపు స్రేష్, గొల్లప్రోలు మిండల ప్రెసిడింట్ 
అమరాది వలి్ల, ఎింపీటీసీ అభయూరథా రాసఒశెటిటీ కనాయూకరావు, కింద సమరాజు, 
జనసైన్కులు నాయకులు తదితరులు పాల్గానానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అభివృద్ని జనసేన సా్వగతిసతుంద – ప్రజల 
మంపును వ్తిరేకిసతుంద: దేవి హ్రక

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిలా్ల, 
అమలాపురిం పటటీణిం 8వ వారుడులో 
ఉనని గరగుింట చరువు వల్ల వరషాిం 
కురసినపుపుడు రిండు వారుడుల ప్రజలు 
ఇబ్ింది పడుతునానిరన్ 7వారుడు జనసేన 
కౌన్సిలర్ గిండి దేవి హారక అనానిరు. 
ముింపు నీరు దిగక ద్రగాిందింలోనే ప్రజలు 
కొటుటీమటటీడుతునానిరన్, అభివృది్ధన్ 
జనసేన స్త్వగతిస్తిందన్ 7వార్డు జనసేన 
కౌన్సిలర్ గిండి దేవి హారక అనానిరు. 8వ 
వారుడు కౌన్సిలర్, పురపాలక వైస్ చైర్మన్ 
తికి్కరడిడు వింకట్ష్ అభివృది్ధన్ అడుడుకుననిటు్ల 
మాట్్లడుతునానిరనానిరు. గరగుింట చరువు 
అవుట్లట్సి తెరపిించి వీధులు ముింపునకు 

గురకాకుిండా చూడిండి. శ్రీ శ్రీ శ్రీ సర్వ మింగళ రామలిింగేశ్వర స్త్వమ ఆలయింలోకి 
ఎననిడూ లేన్విధింగా మురుగు నీరు ఎింద్కు వళిళిింది అనే దన్పై దృష్టీ పెటిటీ సమసయూ 
పరష్ట్కరిం చేసే్త సింతోష్స్త్తిం. 20 లక్లు కాద్ 60 లక్లతో అభివృది్ధ చేయిండి. 
ప్రజలకు ఇబ్ింద్లు లేకుిండా వైస్ చైర్మన్ వింకట్ష్ చూడాలన్, త్ను కోరుతునానినన్ 
జనసేన కౌన్సిలర్ దేవి హారక అనానిరు.

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


జనసేనలోనే రటైరె్మంట్ తీసుకుంటా జె.ఎస్.పి గ్లూబల్ టం జూమ్ సమావేశంలో చిలకం 
మధుస్దన్ రెడ్డి

శతఘ్ని న్యూస్: జె.ఎస్.పి గో్లబల్ టీిం ఆధ్వరయూింలో స్రేష్ వరకూటి అధయూక్తన 
జనసేన పార్టీ పిఏసి సభుయూలు మరయు ధర్మవరిం న్యోజకవరగా జనసేన పార్టీ 
ఇించార్జా చిలకిం మధుస్దన్ రడిడుతో శన్వారిం జె.ఎస్.పి గో్లబల్ టీిం జూమ్ 
సమావేశిం న్ర్వహిించడిం జరగిింది. తమ తమ దేశాల నుిండి ఒకొ్కక్కరగా సేవలు 
అిందిించడిం కింట్ అిందరూ సింఘటితమై ప్రపించ వాయూప్తింగా అన్ని టీింలు కలిసి 
ఒక్క టీింగా వళ్ళిలి అనే ముఖయూ లక్ష్ింతో ఏరపుడినటువింటి “జె.ఎస్.పి గో్లబల్ టీిం” 
నుిండి వివిధ దేశాలకు చిందిన ఎనానిరై జనసేన నాయకులు ఈ సమావేశింలో 
పాల్గానడిం జరగిింది. ఈ సమావేశింలో ముఖయూ అతిధగా పాల్గాననిటువింటి జనసేన 
పార్టీ పిఏసి సభుయూలు మరయు ధర్మవరిం న్యోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇించార్జా 
చిలకిం మధుస్దన్ రడిడుతో వివిధ న్యోజకవరాగాలకు చిందిన ఎనానిరై జనసేన 
నాయకులు తమ తమ న్యోజకవరాగాలలోన్ సమసయూలపై చరచాించడిం జరగిింది. 
మధుస్దన్ రడిడు మాట్్లడుతూ… ఎనానిరై జనసేన నాయకులు పార్టీ చేస్్తనని సేవలు 
ప్రశింసనీయమన్ కొన్యాడడిం జరగిింది. పార్టీన్ బలోపేతిం చేసేింద్కు జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ తలపెటిటీనటువింటి ‘నా సేన కోసిం నా వింతు’ కారయూక్రమాన్ని 
మరింత ముింద్కు తీస్కెళ్ళిలన్ పార్టీన్ మరింత బలోపేతిం చేయడింలో అిందరూ 
సహకరించాలన్ కోరడిం జరగిింది. అధనేత న్ర్ణయాలను గౌరవిస్్త… పార్టీ 
కారయూక్రమాలను బలింగా క్షేత్ర స్తథాయిలో తీస్కెళళిింద్కు నా స్తయిశకు్తలా కృష్ 
చేస్త్తనన్, జనసేనలోనే రటైర్మింట్ తీస్కుింట్నన్, తుది శా్వశ వరకు జనసేన 
పార్టీలోనే కొనస్తగుత్నన్ చపపుడిం జరగిింది. ధర్మవరిం న్యోజకవరగాింలో క్షేత్ర 
స్తథాయిలో జనసేన పార్టీ బలోపేతిం కోసిం సేవ్ ధర్మవరిం అనే కారయూక్రమాన్ని ఎింతో 
ప్రతిష్టటీత్మకింగా న్ర్వహిస్్తనానిమన్ అనానిరు. పార్టీ ఆదేశానుస్తరిం పార్టీ తలపెట్టీ 
కారయూక్రమాలను ప్రజలలోకి బలింగా తీస్కెళ్ళిలన్ చపాపురు. రాష్ట్రింలో పారశ్రామక 
రింగాన్ని అభివృది్ధ చేయడాన్కి ఎింతో అణువైన ప్రాింతమన్, ఈ ప్రాింత్న్ని 
పారశ్రామకింగా అభివృది్ధ చేయడాన్కి జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఒక 

ప్రణాళికను రూపొిందిస్్తనానిరన్ తెలిపారు. అనింతపురిం నుిండి అభివృది్ధ లేక ఎింతో మింది యువత వలసపోతునానిరన్ వలసలను అరకట్టీింద్కు జనసేనాన్ కృష్ చేస్్తనానిరన్ 
తెలిపారు. అన్ని దేశాల జనసేన నాయకులతో కో ఆరడునేట్ చేస్కున్ ఈ సమావేశాన్ని అద్్తింగా న్ర్వహిించిన న్రా్వహకులను పలువురు ప్రశింసిించడిం జరగిింది.

‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కు అండగా ‘గల్ఫూ సేన జనసేన’
శతఘ్ని న్యూస్: సౌదీ అరేబియా, కువైట్, ఒమన్, బహ్రెయిన్, యూఏఈ, ఖత్ర్ దేశాల 
ఐకయూ వేదిక ‘గల్ఫూ సేన జనసేన’ పార్టీ ఆదేశాల మేరకు శన్వారిం నాడు “నా సేన కోసిం 
నా వింతు” కారయూక్రమిం జూమ్ మీటిింగ్ ఏరాపుటు చేస్తరు. ఈ కారయూక్రమాన్కి జనసేన 
పార్టీ ఉపాధయూక్షులు మరయు ‘నా సేన కోసిం నా వింతు’ కమటీ ప్రెసిడింట్ మహేిందర్ 
రడిడు, కమటీ కనీ్వనర్ ఉదయ్ శ్రీన్వాస్, కో కనీ్వనర్ శ్రీమతి రుకి్మణీ, ఐటి విభాగిం నుించి 
సింజయ్ పస్పులేటి మరయు కమటీ మెింబర్ రవి కుమార్ పాల్గానానిరు. గల్ఫూ సేన జన 
సేన నుించి ఆరు దేశాల కో ఆరడునేటరు్ల మరయు కోర్ మెింబెర్సి స్మారుగా 100 మింది 
ఈ జూమ్ మీటిింగ్ లో పాల్గానానిరు. మహేిందర్ రడిడు మాట్్లడుతూ నా సేన కోసిం నా 
వింతు గల్ఫూ లో ఉనని జన సైన్కులను అిందరనీ కలుపుకొన్ ఎలా ఈ కారయూక్రమాన్ని 
ముింద్కు తీస్కున్ వళ్ళిలో సపుషటీమైన దిశ న్రే్దశిం చేయడిం జరగిింది. పార్టీ అధయూక్షులు 
వారు పార్టీ కోసిం కషటీ పడుతునని ఎనానిరై లను గుర్తించి, త్వరలోనే ఎనానిరై కమటీన్ 
ప్రకటిస్త్తరన్ ఆ కమటీ ద్వరా పార్టీన్ మరింత బలోపేతిం చేయడాన్కి కృష్ చేయాలన్ 
కోరారు. అింద్కోసిం అధయూక్షుల వారు కసరతు్త చేస్్తననిటు్ల తెలియచేశారు. ఈ 
సిందర్ింగా ఆరు గల్ఫూ దేశాల నుించి స్మారుగా అయిద్ వేల మిందిన్ నా సేన కోసిం 
నా వింతు కారయూక్రమింలో భాస్త్వముయూలను చేస్త్తమన్ గల్ఫూ సేనజన సేన సభుయూలు రాష్ట్ర 

కమటీకి తెలియచేశారు. 5 వేల మిందిన్ భాగస్త్వముయూలను చేసే కారయూక్రమాన్ని గల్ఫూ దేశాలో్ల ఎలా ముింద్కు తీస్కున్ వళ్ళిలో సభుయూల మధయూ చరచా జరగిన అనింతరిం, కారాయూచరణ 
రూపొిందిించడిం జరగిింది. నా సేన కోసిం నా వింతు కమటీ సభుయూలు అిందరూ, గత 4 సింవతసిరాలుగా పార్టీన్ బలోపేతిం చేయడింలో భాగస్త్వములుగా ఉనని గల్ఫూ సేన జన సేన 
సభుయూలు అిందరకీ పేరు పేరునా దనయూవాదములు తెలియచేస్తరు. రాజకీయాలో్ల మారుపు కోసిం, భావితరాల బింగారు భవిషయూతు్త కోసిం, న్తయూిం ప్రజల పక్షాన న్రింతరిం శ్రమస్్తనని 
జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ కి, జనసేన పార్టీకి అిండగా న్లబడాలన్, పార్టీలో భాగస్త్వములు అయేయూింద్కు విరాళ్లు అిందిద్దమన్, మరింత బలింగా వయూవసథా మారుపు కోసిం 
పోరాడుదిం అన్ గల్ఫూ సేన జనసేన సభుయూలు పిలుపున్చాచారు. ఈ కారయూక్రమింలో పాల్గానని ప్రతి జనసైన్కుడికి, పార్టీకి అిండగా న్లబడి విరాళ్లు అిందిస్్తనని ప్రతీ ఒక్కరకీ పేరుపేరునా 
గల్ఫూ సేన జనసేన కృతజఞాతలు తెలియజేస్తరు.

మంపు ప్ంతాలలో పర్టంచిన రాజాం జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్ిం న్యోజకవరగాిం, వింగర 
మిండలిం, కొిండచాకరాపలి్ల, కొపపుర గ్రామాలు 
గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్్తనని వరాషాలకు 
ముింపుకు గుర కావడింతో ఈ సమాచారిం 
తెలిసిన రాజ్ిం న్యోజకవరగాిం జనసేన 
నాయకులు ఎన్ని రాజు ముింపుకు గురైన 
గ్రామాలలో పరయూటిించి అక్కడ ఉనని సమసయూలను 
గ్రామ ప్రజలతో మాట్్లడి తెలుస్కొన్, ఈ 
విషయాన్ని పార్టీ పెద్దల దృష్టీకి అలాగే ప్రభుత్విం 
దృష్టీకి తీస్కువళ్్తనన్ హామీ ఇవ్వడిం జరగిింది. 
ఈ పరయూటనలో ఎన్ని రాజుతో పాటు వింగర 

మిండల జనసైన్కులు పాల్గానడిం జరగిింది.

ఆదివారం, 11 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రాష్ట్రానికి పటటిన వైసీపీ దెయాలిని
పవన్ కళ్్ణ్ వదలిసాతురు

వైసీపీ నేతలు రాష్ట్రానిని పిశాచాల్లో పీకుకుతింటునానిర్
అననిం పట్టీ రైతనని కాదు దెయయూం అరాచకాలు సృష్టీస్్నని వైసీపీ 
నేతలే కొరివి దెయ్యూలు, శాడిస్టీ దెయ్యూలు
రాష్టం నుంచి వైసీపీ దెయ్యూలిని వదిలించే సమయం ఆసననిమంది
జనసేన పార్టీ జిల్లో అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి
శతఘ్ని న్యూస్: గుింటూరు, వైసీపీ అధకారింలోకి వచిచాన క్ణిం 
నుించి రాష్ట్రాన్కి దరద్రిం పటుటీకుిందన్, రాష్ట్రాన్ని పటిటీపీడిస్్తనని 
వైసీపీ దయాయూలను త్వరలోనే జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ 

వదిలిస్త్తడన్ జిలా్ల జనసేన పార్టీ అధకార ప్రతిన్ధ ఆళళి హర అనానిరు. రాజధాన్ అమరావతిలో 
దేవతలు లేరన్ దయాయూలు మాత్రమే ఉనానియన్ మింత్రులు కొడాలి నాన్, గుడివాడ అమరానిధ్ 
చేసిన వాయూఖయూలపై శన్వారిం ఆయన తీవ్ర అభయూింతరిం వయూక్తిం చేశారు. అసలు ప్రవర్తన లోన్, 
ఆకారింలోన్, వేషధారణలోన్, మాటలో్లన్ దయాయూలా్ల ఎవరు ప్రవర్తస్్తనానిరో రాష్ట్రింలో ఏ 
చిననిపిలా్లడిన్ అడిగినా చబుత్రనానిరు. ఎన్నికలకు ముింద్ అమరావతే రాష్ట్ర రాజధాన్ అన్ 
అింద్కే జగన్ రడిడు ఇలు్ల ఇక్కడే కటుటీకునానిడన్ చపిపున వైసీపీ నేతలు ఇపుపుడు ఏ శ్మశానింలో 
దయాయూలుగా ఉనానిరనానిరు. అసలు రాష్ట్రాన్కి పటిటీన దయాయూలు అమరావతి రైతులు కాదన్ మీ 
ముఖయూమింత్రి, మింత్రులు, శాసనసభుయూలేననానిరు. ఆింధ్రుల కలల రాజధాన్ అమరావతిన్ చింపేసి 
పైశాచిక ఆనిందిం పొింద్తునని శాడిస్టీ దయాయూలు వైసీపీ నేతలేనన్ ద్యయూబట్టీరు. ముపె్పువేల 
మింది రైతుల త్యూగాన్ని ఐద్ కోట్ల ఆింధ్రుల రాజధాన్ ఆశలిని సమాధ చేయట్న్కి కింకణిం 
కటుటీకునని మీరే కొరవి దయాయూలన్ ధ్వజమెత్్తరు. ఈ రాష్ట్రాన్కి పటిటీన దయాయూలన్ వదిలిించే రోజు 
దగగారో్లనే ఉిందనానిరు. జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆింధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్కి పటిటీన దరద్రాన్ని, 
దయాయూలిని రిండిింటినీ త్వరలోనే వదిలిస్త్తడన్ ఆళళి హర అనానిరు.

గణపతి ఉతసావాలలో పాల్గొనని 
పితాని బాలకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: ముమ్మడివరిం, 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర రాజకీయ 
వయూవహారాల కమటీ సభుయూలు 
మరయు ముమ్మడివరిం 
న్యోజకవరగా ఇించార్జా పిత్న్ 

బాలకృష్ణ ఐ.పోలవరిం మిండలిం బాణాపురిం, మింగాపాలిం, కాట్రేన్కోన మిండలిం 
చయేయూరు రాయుడుపాలిం కొమా్మయి చరువు మరయు క్ప గ్రామాలో్ల వినాయక 
చవితి నవరాత్రి ఉతసివాలో్ల భాగింగా ఏరాపుటు చేసిన అనని సమారాధన కారయూక్రమాలో్ల 
పాల్గానానిరు.

గణపతి లడ్డిని కైవసం చేసుకునని మేడబోయిన కార్తుక్
శతఘ్ని న్యూస్: ఖమ్మిం నగరిం ద్వరకా నగరో్ల గల 53 వ 
డివిజన్ శ్రీకృష్ణ గణేష్ ఉతసివ కమటీ ఆధ్వరయూింలో న్ర్వహిించిన 
లడుడు వేలిం పాటలో ఉమ్మడి ఖమ్మిం జిలా్ల జనసేన పార్టీ 
యువజన విభాగిం ప్రధాన కారయూదర్శ మేడబోయిన కార్్తక్ తన 
సతీమణి సపుిందన పాల్గాన్ రూపాయలు 14016/- లడుడు న్ 
దకి్కించుకునానిరు. పోట్పోటీగా స్తగిన వేలిం పాటలో లడుడు 
కోసిం ఆరుగురు స్తథాన్కులు మరయు ముగుగారు స్తథాన్కేతరులు 
పోటీ పడాడురు. చివరకి మేడబోయిన కార్్తక్ స్త్వమవార మహా 
ప్రస్తదిం లడూడున్ దకి్కించుకునానిరు. జనసేన అధనేత పవన్ 

కళ్యూణ్ సీఎిం అవా్వలన్ తన మనస్లోన్ వాింఛను బలింగా కోరుకొన్ ఈ యొక్క మహా 
ప్రస్తదన్ని 53వ డివిజనో్ల గల ప్రజలకు పించి పెడత్నన్ తెలియజేశారు. ఈ యొక్క 
కారయూక్రమింలో 53 వ డివిజన్ ప్రజలు మరయు శ్రీకృష్ణ గణేష్ ఉతసివ కమటీ సభుయూలు 
పాల్గాన్ మేడబోయిన కార్్తక్ కుటుింబ సభుయూలకు కృతజఞాతలు తెలియజేశారు.
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