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ప్రభుత్వ ప్రాయోజిత కబ్జా లు
• సామాన్యుల స్థలాలు వశం చేసుకొని భవనాలు కట్టే అధికారం ఎక్కడిది?
• అధికార పక్ం చెప్పందని చేస్తే మునిసిపల్ అధికారులు ఇబ్ందులు పడతారు
శతఘ్ని న్యుస్: ఖాళీ స్థలాలకు పన్ని వసూలు పేరుతో నగరాలు, పటటేణాల్లో మునిసిపాలిటీ 
అధికారులు చేసుతేనని బెదిరంపులు సామాన్యులన్ ఆందోళనకు గుర చేసుతేనానియని జనస్న 
పార్టే పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలో మనోహర్ ఒక ప్రకటనల్ పేర్్కనానిరు. ఖాళీ స్థలాల్లో 
బోరుడులు పెట్టే స్థలం సావాధీనం చేసుకొంటామని హెచ్చరంచడానిని కచ్్చతంగా ప్రభుతవా 
ప్రాయోజిత కబ్జాలుగా భావిసుతేనానిం. ప్రజల యోగక్షేమాలు చూసూతే, ప్రభుతవా ఆసుతేలన్ 
కాపాడే ధర్మకరతేగా ఉండాలిసిన ప్రభుతవాం ఇపు్పడు ప్రైవేట్ వడ్డు వ్యుపారగా, కబ్జాకోరుగా 
మారడానికి వైసీపీ నాయకతవామే కారణం. అధినాయకుడి ఆల్చనకు అన్గుణంగానే 
అధికారులు నడుచుకొంటునానిరేమో? ఇంట్ పన్ని కటటేకపోతే ఇళ్ళల్లో సామాన్లో జపుతే 
చేసి చెతతే వ్హనాల్లో తరలించారు. ఇపు్పడు తమకు ఓ ఆసితేగా ఉంటుందని సామాన్యులు 
కొన్కొ్కనని చ్ననిపాట్ జాగాలన్ కూడా సావాధీనం చేసుకోవడం వెనక కుట్ర ఉంది. ఈ 
ర్తిన మునిసిపాలిటీ కబ్జా చేసిన స్థలాలన్ తాకటుటేపెట్టే ఆల్చన ఉందా? ఎవరైనా వైసీపీ 
పెద్దలకు కారు చౌకగా కటటేబెటాటేలని చూసుతేనానిరా? ముఖయుమంత్రి తాడేపలిలోల్ నివసిసుతేనని 
పాయులెస్ కి పన్ని కటటేలేదనే విషయం పత్రికలు బయటపెట్టే వరకూ అధికారులు కిమ్మనలేదు. 
సామానయు ప్రజలంట్ అధికారులకు అలుసా? అధికార పక్ం చెప్పందని.. ప్రైవేట్ వయుకుతేల 
స్థలాలు సావాధీనం చేసుకొంటాము, భవనాలు కటుటేకొంటాము అంట్ అధికారులు ఇబ్ందుల 

పాలవుతారు. ఈ విధంగా ప్రజలన్ బెదిరంచే అధికారం వ్రకి ఏ చటటేం ఇచ్్చంది. సా్థనిక సంస్థల అధికారులు ముందుగా ప్రజలకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాల 
కల్పనపైనా, ప్రభుతవాం పక్కదార పట్టేంచ్న నిధులన్ తిరగి తెచు్చకోవడం మీదా దృష్టే సారంచాలని శ్రీ నాదండలో మనోహర్ హితవు పలికారు.

ఈ నెల 23న ‘జాతీయ రైతు దినోత్సవం’ 
వేడుకలు ఇలా చేద్దం

* “జాతీయ రైతు దినోతసివం” పురస్కరంచుకుని డిసంబర్ 23న జన సైనికులు, వీరమహిళలు రైతులతో 
మమేకమయయుందుకు గ్రామాల్లోని వయువసాయ భూములన్ సందరశిదా్దం అని జనస్న పీఏసీ సభుయులు శ్రీ కొణిదల 
నాగబ్బు ఒక ప్రకటనల్ తెలిపారు.
* రైతులు ఎదుర్్కంటునని సమసయుల గురంచ్ రైతులతో చర్చంచ్ తెలుసుకుందాం.
* జనస్న నాయకులు, జన సైనికులు, వీర మహిళలు సమష్టేగా ఏర్పడి సా్థనిక రైతులతో సమావేశాలు, రాయులీలు 
నిరవాహించ్ శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారు రైతాంగం కోసం పరతపసుతేనని విధానానిని వివరదా్దం.
* జనస్న పార్టే అధికారంల్కి వచా్చక వయువసాయానిని లాభసాట్గా చేస్ విధానాలన్ గురంచ్ అందరకీ 
తెలియజేసి, రైతు సంక్షేమం కోసం జనస్న పని చేసుతేందనే భరోసా రైతులకు కలి్పదా్దం.
* ఆత్మహతయులు చేసుకునని కౌలు రైతుల కుటుంబ్ల్లో భరోసా నింపేందుకు జనస్న అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ 
గారు ‘కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర’ల్ 3 వేలకు పైగా కుటుంబ్లకు ఒకొ్కక్కరకి లక్ రూపాయల చొపు్పన ఆర్థక 
సహాయం అందజేసుతేనని దాని గురంచ్ అందరకీ తెలియజేస్ విధంగా ప్రచారం చేదా్దం.
* రైతులు, రైతు కుటుంబ్ల కోసం పరతపసుతేనని జనస్న అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గార ప్రణాళికలకు 
మద్దతుగా రైతు పొలాల్లో రైతు అన్మతితో జనస్న జండాలన్ ప్రదరశిదా్దం అని శ్రీ కొణిదల నాగబ్బు వివరంచారు.

మత్స్యకార అభ్యూననితి యాత్రకు 
శ్రీకారం చుట్టిన కాంతిశ్రీ

శతఘ్ని న్యుస్: ఎచ్చరలో నియోజకవర్ం: జనస్న పార్టే అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ సూఫూరతేతో పెద్ద 
కొవ్వాడల్ ఎచ్చరలో నియోజకవర్ జనస్న పార్టే నాయకురాలు శ్రీమతి కాంతిశ్రీ మతసి్యకార 
అభుయుననితి యాత్రన్ గంగ పూజతో ప్రారంభంచారు. ఈ సందర్ంగా కాంతిశ్రీ మాటాలోడుతూ 
రాన్నని రోజుల్లో మతసి్యకార గ్రామ అభవృదిధి ధ్యుయంగా కొనసాగే యాత్ర మతసి్యకారుల 
సంపూర్ణ మద్దతుతో ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటునానిం అనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ పోస్టర్ ను ఆవిష్కరించిన బొలిశెట్్ట శ్రీనివాస్
నియోజకవర్గాల వారీగా “జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎన్నిరై కలయిక” పోసటిరలో పంపిణీ కారయూక్రమం
శతఘ్ని న్యుస్: ఉమ్మడి పశ్్చమగోదావర జిలాలో, తాడేపలిలోగూడం, “జ.ఎస్.ప గోలోబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎనానిరై కలయిక” జనస్న పార్టే సింబల్ గాజు గాలోసున్ మరయు జనస్న అధినేత 
చేసుతేననిటువంట్ కారయుక్రమాలన్ ప్రజలల్నికి బలంగా తీసుకెళ్ళందుకు రూపొందించ్న జనంల్కి జనస్న కారయుక్రమంల్ భాగంగా పైలట్ ప్రాజక్టే గా జనస్న సింబల్ గాజు గాలోసుతో 
కూడిన 15000 పోసటేరలోన్ ప్రచురంచ్ కొనిని నియోజకవరా్లకు పంపణీ చేయడానికి కారాయుచరణ సిదధిం చేయడం జరగింది. ఈ కారయుక్రమంల్ భాగంగా నియోజకవరా్ల ఇంచారుజాల 
చేతుల మీదుగా పోసటేరలోన్ ఆవిష్కరంచే కారయుక్రమంల్ భాగంగా బుధవ్రం ఉమ్మడి పశ్్చమగోదావర జిలాలో, తాడేపలిలోగూడం, జనస్న పార్టే ఇంచార్జా బొలిశెట్టే శ్రీనివ్స్ వ్ర సవాగృహంల్ 
“జ.ఎస్.ప గోలోబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎనానిరై కలయిక” రూపొందించ్న 3 రకాల పోసటేరలోన్ ఆవిష్కరంచడం జరగింది. అనంతరం బొలిశెట్టే శ్రీనివ్స్ మీడియాతో మాటాలోడుతూ “జ.ఎస్.
ప గోలోబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎనానిరై కలయిక” జనస్న పార్టేని బల్పేతం చేస్ందుకు చేసుతేనని కృష్ని అభనందించడం జరగింది. ఈ కారయుక్రమంల్ తాడేపలిలోగూడం జనస్న నాయకులు, 
శతఘ్ని న్యుస్ వయువసా్థపకులు నాయుడు నిమ్మకాయల మరయు జనసైనికులు పాల్్నడం జరగింది.

జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ పోస్టర్ ను ఆవిష్కరంచిన బండ్రెడ్డి రామ్ మరయు బండ్ రామకృష్ణ
నియోజకవర్గాల వారీగా “జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎన్నిరై కలయిక” పోసటిరలో పంపిణీ కారయూక్రమం

శతఘ్ని న్యుస్: కృష్్ణ జిలాలో, మచ్లీపటటేణం, “జ.ఎస్.ప గోలోబల్ 
టీమ్ – ప్రపంచ ఎనానిరై కలయిక” జనస్న పార్టే సింబల్ గాజు 
గాలోసున్ మరయు జనస్న అధినేత చేసుతేననిటువంట్ కారయుక్రమాలన్ 
ప్రజలల్నికి బలంగా తీసుకెళ్ళందుకు రూపొందించ్న జనంల్కి 
జనస్న కారయుక్రమంల్ భాగంగా పైలట్ ప్రాజక్టే గా జనస్న 
సింబల్ గాజు గాలోసుతో కూడిన 15000 పోసటేరలోన్ ప్రచురంచ్ కొనిని 
నియోజకవరా్లకు పంపణీ చేయడానికి కారాయుచరణ సిదధిం చేయడం 
జరగింది. ఈ కారయుక్రమంల్ భాగంగా నియోజకవరా్ల ఇంచారుజాల 
చేతుల మీదుగా పోసటేరలోన్ ఆవిష్కరంచే కారయుక్రమంల్ భాగంగా 
మచ్లీపటటేణం జనస్న పార్టే కారాయులయంల్ కృష్్ణ జిలాలో జనస్న 
పార్టే అధయుక్షులు బండ్రెడిడు రామ్ మరయు మచ్లీపటటేణం నియోజకవర్ 
జనస్న పార్టే ఇంచార్జా బండి రామకృష్ణ “జ.ఎస్.ప గోలోబల్ టీమ్ 
– ప్రపంచ ఎనానిరై కలయిక” రూపొందించ్న 3 రకాల పోసటేరలోన్ 
ఆవిష్కరంచడం జరగింది. ఈ కారయుక్రమంల్ మచ్లీపటటేణం 
జనస్న నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాల్్నడం జరగింది.

ట్ండ్ మెన్్స వేర్ వారషికోత్సవ వేడుకలలో 
పాల్గొన్న బొలిశెట్్ట శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యుస్: తాడేపలిలోగూడం 
జనస్న పార్టే సోషల్ మీడియా 
ఇంచార్జా ముఖేష్ వ్ర ట్ండ్ 
మెన్సి వేర్ రెడ్ మేడ్ ష్ప్ మొదట్ 
వ్రషికోతసివ వేడుకలన్ ఘనంగా 
నిరవాహించారు. ఈ వ్రషికోతసివ 
వేడుకలకు జనస్న పార్టే ఇంచార్జా 
బొలిశెట్టే శ్రీనివ్స్ ముఖయుఅతిథిగా 

విచే్చసి ఆశీరవాదించారు. ఈ కారయుక్రమంల్ వరతేనపలిలో కాశీ, రామ్ శెట్టే సురేష్, చాపల 
రమేష్, యువరని సోమశంకర్, పెన్బోతుల సొము్మలమ్మ పెన్బోతుల బ్లాజీ, ఎస్.కే. 
వలిలో, సతీష్, తదితరులు పాల్్నానిరు.

జనసేన కార్యకర్తకు అండగా నిలబడ్న జనసేన 
నాయకులు, కార్యకర్తలు

శతఘ్ని న్యుస్:  తిరువూరు 
నియోజవర్ం, గంపలగూడం 
మండలం, కొనిజరలో 
గ్రామముల్ కొనిజరలో గ్రామ 
పంచాయతీ ఎనినికల్లో జనస్న 
పార్టే తరఫున (ఎసీసి) ప్రెసిడంట్ 
గా పోటీ చేసిన ఇలవరపు 
నాగేంద్రమ్మ భరతే ఇటీవల 
అకాల మరణం చెందినారు. 
విషయం తెలుసుకునని 
తిరువూరు నియోజకవర్ 
జనసైనికులు, జిలాలో కారయువర్ 

నాయకులు అందరూ కలిసి చనిపోయిన బ్బురావు కుటుంబ్నిని పరామరశించ్ 41,000 
రూ.ల ఆర్థక సాయం అందజేశారు. ఈ కారయుక్రమంల్ జనస్న పార్టే ఉమ్మడికృష్్ణ జిలాలో 
ఉపాధయుక్షులు బొలియశెట్టే శ్రీకాంత్, జిలాలో కారయుదరశి మన్బోలు శ్రీనివ్సరావు, మండల 
జనస్న పార్టే అధయుక్షులు చ్ంతలపాట్ వెంకట కృష్్ణరావు, మండల ప్రధాన కారయుదరశి ఉట్టే 
కొండ కృష్ణ, ఎ కొండూరు మండల అధయుక్షులు లకావత్ విజయ్, తిరువూరు నియోజకవర్ 
నాయకులు పడాల లక్ష్మణరావు, ఉయ్యురు జయప్రకాష్, రవీంద్ర, ఏం పార్టే యసయాయు, 
గంపలగూడం మండల ఉపాధయుక్షులు బరలో బ్లకృష్ణ, జరపాల రామకృష్ణ, కారయుదరశి 
రామిశెట్టే శ్రీరామ్, ఓరుగంట్ సురేష్, గాదవ్రగూడం సర్పంచ్ చెనాని శ్రీనివ్సరావు, 
కోయ రామకృష్ణ, రవి, వెంకట్శవారావు, పసుపులేట్ మాధవరావు, తిరుపతిరావు, కిషోర్, 
ముదిగండ సాయి, పసుపులేట్ శ్రీనివ్సరావు తదితర జనసైనికులు అందరూ కలిసి 
విరాళ్లు స్కరంచ్ వ్ర కుటుంబ్నికి జనస్న పార్టే అండగా ఉందని వ్రకి భరోసా 
కలి్పంచ్ ఆర్థక సహాయానిని అందించడం జరగింది.
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https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS


గురువారం, 22 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


గురువారం, 22 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అడుగడుగునా జననీరాజనాలతో మందుకు సాగిన జనం కోసం జనసేన.. మహాపాదయాత్ర
జనం కోసం జనసేన.. మహా పాదయాత్ర 41వ రోజు
పవన్ కళ్యూణ్ గారి న్యకత్ంలోనే ర్ష్ట్రాభివృద్ధి.. బత్తుల
శతఘ్ని న్యుస్: రాజానగరం: జనం కోసం జనస్న.. మహా పాదయాత్ర 41వ రోజు కారయుక్రమం మంగళవ్రం రాత్రి 
కోరుకొండ మండలం, మధురపూడి గ్రామంల్ జరగింది. కారయుక్రమంల్ బ్గంగా రాజానగరం నియోజకవర్ జనస్న 
నాయకురాలు శ్రీమతి బతుతేల వెంకటలక్ష్మి గ్రామముల్ ఉనని ప్రతి గడప ఎకు్కతూ.. ప్రతి ఒక్కరనీ ఆపాయుయంగా 
పలకరసూతే.. రాష్్రాభవృదిధి ఒక పవన్ కళ్యుణ్ గారతోనే సాధయుమని.. అందరూ సమైకయుంగా జనస్న పార్టేకి ఈసార 
పటటేం కటాటేలని.. ఈ అరాచక పాలన చేసుతేనని ప్రభుతావానికి ఓటుతో తగిన బుదిధి చెపా్పలని అభయుర్థసూతే.. జనస్న 
కరపత్రాలన్ పంచుతూ రాత్రి సమయంల్ సైతం మధురపూడి గ్రామ ప్రజల ఆదరాభమాన్లతో మహా పాదయాత్ర 
ముందుకు సాగింది . జనస్న నాయకులు బతుతేల బలరామకృష్ణ శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి దంపతుల ఆధవారయుంల్ జరగిన 
ఈ కారయుక్రమంల్ ఆకుల కొండయయు, ఆకుల ముతాయులు, కొనే రామకృష్ణ, నాందే ప్రసాద్, బడుగు వెంకట్ష్, ఆకుల 
ప్రసాద్, మెడిశెట్టే వెంకట్శవారావు, చలలోభతుతేల రాంబ్బు, తిరుమలనాధుని గంగబ్బు, మేలిమి కృష్ణ, సోడాసాని 
వీరనగేష్, గణేసుల రాంబ్బు, ఆకుల కృష్ణ, తోరం సురేంద్ర, బులా బ్లకృష్ణ, దార నాగేశవారావు, ఆకుల రాముడు 
ఇతర నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

అగ్ని ప్రమాద బాధిత కుటింబానిని ప్రభుత్ిం వింటనే ఆదుకోవాలి: బత్తుల
శతఘ్ని న్యుస్: రాజానగరం: సీతానగరం మండలం, 
సీతానగరం లంకూరు గ్రామవ్సి గాదంశెట్టే కృష్ణ 
ఇలులో బుధవ్రం ఉదయం ష్ర్టే సరూ్క్యట్ సంభవించ్ 
పూరతేగా అగినికి ఆహుతయియుంది.. ఈ అగిని ప్రమాదంల్ 
ఇంట్లో ఉనని నగదు, బంగారం, బటటేలు ఇతరత్రా 
ఇంట్ సామాగ్రి పూరతేగా కాలిపోయాయి. జనశ్రేణుల 
దావారా విషయం తెలుసుకునని వెంటనే రాజానగరం 
నియోజకవర్ జనస్న నాయకురాలు శ్రీమతి బతుతేల 
వెంకటలక్ష్మి హుటాహుట్న సంఘటన స్థలానికి 
చేరుకుని, బ్ధిత కుటుంబ్నిని పరామరశించ్, ధైరయుం 
చెప్ప… తక్ణ అవసరాల నిమితతేం 25 కే.జి ల బియయుం, 
10,000/- వేల రూపాయలు ఆర్థక సహాయం 
అందించ్, రాన్నని రోజుల్లో జనస్న పార్టే తరపున 

పూరతేగా అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచా్చరు.. అనంతరం ప్రెస్ మీట్ ల్ మాటాలోడుతూ…. ఈ వృదధి దంపతులన్ ప్రభుతవాం ఆదుకోవ్లని, 40 సంవతసిరాల కష్టేరజాతం పూరతేగా 
బూడిదైపోయిన కారణంగా తక్ణమే స్పందించ్, బ్ధిత కుటుంబ్నికి ఇలులో నిర్మంచ్, తగిన ఆర్థక సహాయం అందించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్ంగా మటటే వెంకట్శవారరావు 
ప్రశాంత్ చౌదర, గరగట్టే ,చీకటలో వీర్రాజు, మటటే సురేష్,దాసర రమేష్, బొమి్మరెడిడు సురేష్,వేగిశెట్టే రాజు, అడబ్ల బ్బీ ఇతర నాయకులు, వీరమహిళలు దగధిమైన ఇలులోన్ సందరశించారు.

క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఫైనల్ విజేతలకు 
బహుమతులు బహుకరంచిన బతు్తల

శతఘ్ని న్యుస్: రాజానగరం: రాజమండ్రిల్ 
క్రిస్మస్ వేడుకల్లో భాగంగా చర్్చ పేట గ్ండ్ 
ల్, చర్్చ పేట య్త్ ఆధవారయుంల్ జరగిన 
క్రికెట్ ట్రనిమెంట్ ఫైనల్ విజేతలకు ట్రోపీతో 
పాటు, 17 వేల రూపాయల నగదున్ 
రాజానగరం నియోజకవర్ జనస్న నాయకులు 
బతుతేల బలరామకృష్ణ అందజేశారు. ఈ 
సందర్ంగా బలరామకృష్ణ మాటాలోడుతూ క్రీడలిని 
ప్రోతసిహించాలనే ఉదే్దశంతోనే ఇలా కొంత ఆర్థక 

సహాయం క్రీడాకారులకు అందించడం జరగిందనానిరు.. ఈ ఫైనల్ కారయుక్రమంల్ జనస్న 
పార్టే సంయుకతే కారయుదరశి మేడిశెట్టే శ్వరాం, సీనియర్ నేత అడాడుల శ్రీన్, ఆవ్ల గాంధీ, 
డాన్ శ్రీన్, ఇతర నాయకులు, పేలోయర్సి, ప్రేక్కులు పాల్్నానిరు.
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అవినీతి మంత్రి అంబట్ రాజీనామా చేయాలి: దరం అనిత
శతఘ్ని న్యుస్: అవినీతికి కేరాఫ్ అడ్రస్ గా సతెతేనపలిలో నియోజకవరా్నీని మార్చ, ప్రజల సొము్మన్ జగనో్మహన్ రెడిడు తరహాల్నే అంబట్ 
దోచుకుంటునానిడని జనస్న పార్టే ఉమ్మడి చ్తుతేరు జిలాలో ప్రధాన కారయుదరశి దారం అనిత విమరశించారు. మంగమ్మ దంపతులన్ ఆదుకోవ్లిసిన మంత్రి 
తన అన్చరులన్ అడుడుపెటుటేకొని బ్ధితుల సొము్మన్ కూడా తీసుకుంటునానిరని ఇది సతెతేనపలిలో ప్రజల దౌర్గయుమని అనానిరు. కౌలురైతుభరోసా 
సభల్ జనస్న పార్టే అధయుక్షుడు పవన్ కళ్యుణ్ చేసిన ఆరోపణలు నిజమని నిరూపస్తే రాజనామా చేసాతేనని ఉతతేర కుమార ప్రగలా్లు పలికాడని 
ఇపు్పడు సవాయంగా బ్ధితిలే ముందుకు వచ్్చ చెపుతేనానిరనానిరని తక్ణమే అంబట్ రాంబ్బు మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని అనిత డిమాండ్ 
చేశారు.
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గురువారం, 22 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్రజా సమస్యలు మీకు పట్టవా!.. చేతకాకపోతే గద్్ద దిగండ్..! వైసీపీ నేతలపై మాకినీడ్ ఫైర్
ర్ష్ట్ర అభివృద్ధికి జనసేనకు ఒక్క ఛాన్్స ఇవ్ండి అనే కారయూక్రమంలో భాగంగా పలు వార్డులలో మాకినీడి పరయూట్న

శతఘ్ని న్యుస్: పఠాపురం: రాష్ట్ర అభవృదిధికి జనస్నకు ఒక్క ఛాన్సి ఇవవాండి అనే కారయుక్రమంల్ భాగంగా కాకినాడ 
జిలాలో, పఠాపురం మునిసిపాలిటీ పరధిల్ని పలు సమసయులపై, పఠాపురం జనస్న పార్టే నియోజకవర్ ఇనా్చరజా మాకినీడి 
శేషు కుమార పలు వ్రుడులల్ పరయుట్సూతే, ప్రభుతవా పనితీరుపై, మునిసిపాలిటీ పనితీరుపై, పలు సమసయులు తీవ్ంగా 
ఉనానియని తనదైన శైలిల్ నిపు్పలు చెరగారు. ఆమె పఠాపురం పటటేణం ఒకట్ వ్రుడు అగ్రహారం నందు పరయుట్ంచ్ 
డ్రైనేజీ సమసయులన్, కులాలోయి, విదుయుతుతే సమసయులన్ ప్రజల న్ంచ్ అడిగి తెలుసుకుని, మునిసిపల్ అధికారుల, సిబ్ంది 
పనితీరు, మునిసిపల్ చైర్మన్ యొక్క పనితీరుపై, నిపు్పలు చెరుగుతూ ప్రజల పక్షాన నిలబడి ప్రభుతావానిని నిలదీశారు. 
పఠాపురం మునిసిపాలిటీ నందు పారశుదధి సమసయులతో, డ్రైనేజీ వయువస్థ అసతేవయుసతేంగా ఉననిదని, పలు వ్రుడుల్లో విదుయుతుతే 
అంతరాయంతో వీధిలైటులో సరగా వెలగకపోవడం, ప్రతి వీధిల్న్, డ్రైనేజీలు సరేలో ఇక కుళ్్ళ నీరు చెతతే చెదారాలతో 
పేరుకుపోయి దోమలు బెడదతో ప్రజలు అలాలోడిపోతునానిరని, ప్రజా సమసయులు మీరు గాలికి వదిలేసినారని, ఏనాడైనా 
వ్రుడుల్లో ప్రజా సమసయులన్ తెలుసుకోవడానికి తిరగారా అని నిలదీశారు. కేవలం ఓటులో కోసమే వసాతేరని, ప్రజలకు 
సమసయు వస్తే, కంట్కి కనిపంచని నాయకులు మీరా! పరపాలన సాగించేదని, ఇలాంట్ దౌరా్గయుమైన పరపాలన 
ఎననిడూ చూడ లేదని, వ్రుడుల్ని ప్రజలన్, మహిళలన్ సమసయులపై అడిగి తెలుసుకునానిరు. పఠాపురం పటటేణానికి 
ముఖయుమంత్రి జగనో్మహన్ రెడిడు గతంల్ గలలోప్రోలు సభ, కాపు నేసతేం సభకు వచ్్చనపు్పడు 20 కోటలో రూపాయల 
నిధులు ఇసుతేనానిమని బ్హాటంగా చెప్పన మీరు ఆ నిధులు ఏమయాయుయి! దేనికి ఎంత ఖరు్చ పెటాటేరో శేవాత పత్రం 
విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రజల చేత ఓటులో వేయించుకుని, కేవలం అధికారంల్కి వచ్్చ ఎనోని నెలలు 
గడుసుతేనని ఏనాడు ప్రజా సమసయులు తెలుసుకోవడానికి మునిసిపల్ చైర్మన్ గా పఠాపురం పటటేణంల్ తిరగిన దాఖలాలు 
లేవని, ఒక మహిళ్ చైర్మన్ గా ఉండి పటటేణ ప్రజలకు, వ్రుడు ప్రజలకు, సరైన తాగునీరు, రోడులో, విదుయుత్ దీపాలు, 
డ్రైనేజీ సమసయులన్ తీర్చ నాయుయం చేయవలసిన బ్ధయుత మీకు లేదా అని నిపు్పలు చెరగారు. రేపు రాబోయ రోజుల్లో 
ఈ ప్రభుతావానికి ప్రజలే గుణపాఠం చెబుతారని, ప్రజలంతా జనస్నాని వైపే చూసుతేనానిరని, రాష్ట్ర అభవృదిధికి, గ్రామాల 
అభవృదిధికి నిజాయితీగల నాయకుడు జనస్నాని పవన్ కళ్యుణ్ వ్రకి ముఖయుమంత్రిగా ఒక్క అవకాశం ఇప్పంచాలని, 

నిజాయితీగల పరపాలన రాష్ట్ర ప్రజలకు అందించేది ఒక జనస్న పార్టే, మా నాయకుడు జనస్నాని మాత్రమేనని, మేము గరవాంగా చెప్పగలమని, ఈ సందర్ంగా ప్రజలకు జనస్నాని 
తరుపున హామీ ఇసుతేనానినని, జనస్న పార్టేని ప్రజలే గెలిపంచుకోవ్లని, నీతివంతమైన పాలన జనస్న అందిసుతేందని, జనస్నాని పవన్ కళ్యుణ్ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు నిరంతరం అండగా 
నిలబడే వయుకితే అని ఈ సందర్ంగా మాకినీడి శేషకుమార తెలియజేశారు. ఈ కారయుక్రమంల్ బుర్రా సూరయు ప్రకాష్, మేళం బ్బి, చ్నని, కసిరెడిడు నాగేశవారరావు, పబి్రెడిడు దురా్ప్రసాద్, 
చ్ననిబ్బు, రాజకుమార్, లచ్చ బ్బు, రవి, రాంబ్బు, రమణ, నందు, సందీప్, నాయకులు జన సైనికుల తదితరులు పాల్్నానిరు.

చౌటుప్పల్ లో జనసేన నాయకుల ఆతీమీయ సమావేశం
శతఘ్ని న్యుస్: చౌటుప్పల్ కేంద్రంల్ జనస్న పార్టే ముఖయు నాయకుల 
ఆతీ్మయ సమావేశం ఏరా్పటు చేయడం జరగింది. ఈ కారయుక్రమానికి ముఖయు 
అతిధిగా జనస్న పార్టే మున్గోడు నియోజకవర్ కో-ఆరడునేటర్ గోకుల 
రవీందర్ రెడిడు విచే్చశారు. సమావేశంల్ భాగంగా రవీందర్ రెడిడు మాటాలోడుతూ.. 
నియోజకవర్ంల్ పార్టే బల్పేతం కోసం చేపటటేబోయ కారయుక్రమాల గురంచ్ 
వివరంచడం జరగింది. ఈ సందర్ంగా సా్థనిక మండల సమసయులని అడిగి 
తెలుసుకునానిరు.

జాతీయ రైతు దినోత్సవం జరుపుకందం: 
డా. యుగంధర్ పొన్న

శతఘ్ని న్యుస్: గంగాధర నెల్లోరు నియోజకవర్ం: జాతీయ రైతు దినోతసివం న్ 
పురస్కరంచుకొని జనస్న పార్టే పక్షాన డిసంబర్ 23న జరగబోయ రైతు దినోతసివ… 
కారయుక్రమానికి కొటాటేరేవాడు గ్రామ ప్రజలన్, జనసైనికులన్ ఆహావానించ్న ఇంచార్జా 
డాకటేర్ యుగంధర్ పొనని.

ఉపంద్రకు అండగా నిలబడ్న జనసేన 
నాయకులు, కార్యకర్తలు

శతఘ్ని న్యుస్: మైలవరం: 
తిరువూరు నియోజవర్ం, 
గంపలగూడం మండలం, 
గదేవ్ర గూడం 
గ్రామానికి చెందిన జనస్న 
కారయుకరతే చ్ంతలపాట్ 
ఉపేంద్ర గంపలగూడం 
న్ండి గాడేవ్రగూడం 
బైక్ మీద ఇంట్కి 
వసుతేండగా మార్మధయుల్ 
ప్రమాదానికి గురైయాయురు. 
ఈ ప్రమాదంల్ 
గాయపడిన ఉపేంద్ర న్ 

రెండు నెలలు విశ్ంతి తీసుకోమని డాకటేర్ చెప్పగా.. విషయం తెలుసుకునని తిరువూరు 
నియోజకవర్ నాయకులు, జిలాలో నాయకులు అతని కుటుంబ్నికి 12000 రూపాయలు 
నగదున్, 4 వేల రూపాయల విలువచేస్ నితాయువసర సరుకులన్ గాదవ్రగూడం గ్రామ 
జనస్నపార్టే ప్రెసిడంట్ చెనాని శ్రీనివ్సరావు మరయు జనస్నపార్టే ఉమ్మడి కృష్్ణజిలాలో 
ఉపాధయుక్షులు బొలియశెట్టే శ్రీకాంత్ చేతుల మీదుగా సరుకులు నగదు అందించడం 
జరగింది. ఈ కారయుక్రమంల్ జిలాలో కారయుదరశి మన్బోలు శ్రీనివ్సరావు, గంపలగూడం 
మండల జనస్న పార్టే అధయుక్షులు చ్ంతలపాట్ వెంకట కృష్్ణరావు, మండల ప్రధాన 
కారయుదరశి ఉట్టే కొండ కృష్ణ, ఎ కొండూరు మండల అధయుక్షులు లకావత్ విజయ్, 
తిరువూరు నియోజకవర్ నాయకులు పడాల లక్ష్మణరావు, ఉయ్యురు జయప్రకాష్, 
రవీంద్ర, ఏం పార్టే యసయాయు, గంపలగూడం మండల ఉపాధయుక్షులు బరలో బ్లకృష్ణ, 
జరపాల రామకృష్ణ, కారయుదరశి రామిశెట్టే శ్రీరామ్, ఓరుగంట్ సురేష్, గాదవ్రగూడం 
సర్పంచ్ చెనాని శ్రీనివ్సరావు, కోయ రామకృష్ణ, రవి, వెంకట్శవారావు, పసుపులేట్ 
మాధవరావు, తిరుపతిరావు, కిషోర్, ముదిగండ సాయి, పసుపులేట్ శ్రీనివ్సరావు, 
గంపలగూడం మండల జనస్న పార్టే కారయుకరతేలు పాల్్నానిరు.

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


గురువారం, 22 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పవననని ప్రజాబాటతో జనింలోకి దూసుకెళ్తునని ఆత్మకూరు జనసేన
శతఘ్ని న్యుస్: ఆత్మకూరు: పవన్ కళ్యుణ్ న్ ముఖయుమంత్రి 
చేయాలనని దృఢ సంకల్పంతో, ప్రజల ఆశీరావాదంతో 
కొనసాగుతునని పవననని ప్రజాబ్ట కారయుక్రమం 39వ 
రోజుకు చేరుకుంది. ఈ సందర్ంగా ఆత్మకూరు జనస్న 
పార్టే ఇంచార్జా నలిశెట్టే శ్రీధర్ మాటాలోడుతూ, సతెతేనపలిలోల్ 
కుమారుని మృతితో ప్రభుతవాం న్ంచ్ తురక గంగమ్మ 
కుటుంబ్నికి వచ్్చన పరహారంల్ మంత్రి అంబట్ 
రాంబ్బు గారు వ్టా అడిగిన వయువహారం అతయుంత 
దురా్మర్మని తెలియజేశారు. అవినీతి మంత్రి అంబట్ 
తక్ణమే రాజీనామా చేయాలని ఈ సందర్ంగా జనస్న 

పార్టే తరఫున డిమాండ్ చేశారు. పవననని ప్రజాబ్ట కారయుక్రమంల్ భాగంగా బుధవ్రం ఆత్మకూరు మునిసిపల్ పరధిల్ని మేదర వీధి, గర్లోస్ హైసూ్కల్, కృష్ణ మందిరం ప్రాంతాలల్ 
పరయుట్ంచ్ ప్రతి ఇంట్కి జనస్న పార్టే కరపత్రాలన్ పంచుతూ, జనస్న పార్టే సిదాధింతాలన్ తెలియజేసూతే పవననని ప్రజాబ్ట సాగింది. ఈ ప్రాంత ప్రజల ఇబ్ందులన్ తెలుసుకొని 
జనస్న పార్టే తరఫున తన వంతు కృష్ చేసాతేనని ఈ సందర్ంగా ఆత్మకూరు నియోజకవర్ ఇనా్చర్జా నలిశెట్టే శ్రీధర్ భరోసా ఇవవాడం జరగింది. మునిసిపల్ పరధిల్ అనేక సమసయులు 
ఉనానియని, ముఖయుంగా డ్రైనేజీ సౌకరయుం, వీధి దీపాల వంట్ కనీస సౌకరాయులకు కూడా నోచుకోలేక ప్రజలు తీవ్ ఇబ్ందులకు గురవుతునానిరని ఈ సందర్ంగా శ్రీధర్ తెలిపారు. సకల 
సౌకరాయులతో, ఆత్మకూరు మునిసిపాలిటీని ఆదరశి మునిసిపాలిటీగా తీర్చదిదా్దలంట్ ప్రజలందరూ జనస్న పార్టేకి ఓటు వేసి పవన్ కళ్యుణ్ గారని ముఖయుమంత్రి చేయాలని ఈ సందర్ంగా 
కోరారు. ఈ కారయుక్రమంల్ ఆత్మకూరు జనస్న పార్టే నాయకులు వంశీ, చంద్ర, సురేంద్ర, నాగరాజు, భాన్, ఆనంద్, రాజా, హజరత్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఈతకోట జెడ్్ప స్్కల్ సభా వేదిక నిరామీణానికి శంకుసాథాపన చేసిన వంటపలిలో
శతఘ్ని న్యుస్: డాకటేర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిలాలో, రావులపాలెం పాఠశాలల్ స్టేజీ వేదిక నిరా్మణానికి సహాయ 
సహకారాలన్ అందించ్ నడుంబిగించ్న దాత మానవతవాం చాటుకుంటూ సమాజ శ్రేయసుసి కోసం పాటుపడుతునని 
వంటపలిలో పాపారావు మండలం పరధిల్ని ఈతకోట జడ్్ప ఉననిత పాఠశాల ప్రాంగణంల్ నిర్మంచన్నని సభా వేదిక 
నిరా్మణానికి శంఖుసా్థపన నిరవాహించారు. దాత మురళీకృష్ణ సంస్థల అధినేత వంట్పలిలో పాపారావు ఆర్థక సాయంతో 
నిర్మంచే ఈ వేదికకు బుధవ్రం ఉదయం పాపారావు చేతులు మీదుగా శంఖుసా్థపన చేశారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన 
మాటాలోడుతూ సుమారు 2.50 రూ.లక్లతో వేదిక నిరా్మణం చేపడతామని చెపా్పరు. ఈ కారయుక్రమంల్ జడ్్పటీసీ కుడుపూడి 
శ్రీనివ్సరావు, గ్రామ సర్పంచ్ యర్ంశెట్టే సుబ్లక్ష్మి నాగేశవారరావు(బుజిజా), ఉప సర్పంచ్ ఏన్గుపలిలో నాగారుజాన, 
ఎంపీటీసీలు బొరుసు సీతారతనిం, వతసివ్యి హరబ్బు, పాఠశాల ఛైర్మన్ బండారు తేజ, మటాటే సతితేబ్బు, యర్ంశెట్టే 
కాళీకృష్ణ, వతసివ్యి కృష్ణంరాజు, మాసాబతుతేల ఆనందరావు, వెలుగటలో రామకృష్ణ, కముజు గణపతి, యర్ంశెట్టే రాము 
గ్రామ కారయుదరశి మహ్మద్ అనవార్, పాఠశాల ప్రధానోపాధాయుయుడు కృష్్ణరెడిడు, పఈట్ ట్కి రామకృష్ణ, ఏన్గుపలిలో వెర్రియయు 

(వైవి), వ్రుడు సభుయులు దునబోయిన వెంకటరమణ, మిరయాల రాము, మానే నాగారుజాన, మోటూర సుబ్లక్ష్మి, బొరుసు గోవిందు, మానే రామకృష్ణ, బోడపాట్ రాంబ్బు, జనిపరెడిడు 
వెంకట్శవారరావు, మానే ప్రసాద్, కొండేట్ సతయునారాయణ, గుబ్ల శ్రీన్, తదితరులు పాల్్నానిరు.

బొదంకి అనిల్ కుమార్ ను అభినందించిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యుస్: 
విజయనగరం: వెయిట్ 
లిఫటేంగ్ ఛాంపయన్ 
బొదంకి అనిల్ కుమార్ 
న్ జనస్న నాయకులు 
మర్రాపు సురేష్ మరయు 
డా.రవి కుమార్ మిడతాన 
అభనందించారు. బోధంకి 

అనిల్ కుమార్ న్యుజిలాండ్ ల్ నవంబర్24 న్ండి డిసంబర్ 4 వరకు జరగిన 
అంతరాజాతీయ కామనెవాల్తే క్రీడల్లో భారతదేశం తరుపున పవర్ వెయిట్ లిఫటేంగ్ పోటీల్లో 
పాల్్ని 83 కేజీల పవర్ వెయిట్ లిఫటేంగ్ కేటగిర్ల్ గోల్డు మెడల్, అదేవిదంగా వివిధ 
పోటీల్లో నాలుగు గోల్డు మెడలు సాధించ్న ఆయనకు జనస్న పార్టే గజపతినగరం 
నాయకులు మర్రాపు సురేష్ మరయు జిలాలో సీనియర్ నాయకులు డా.రవికుమార్ 
మిడతాన అభనందనలు తెలియజేశారు. ఈ కారయుక్రమంల్ పార్టే నాయకులు దంతుల్ర 
రామచంద్ర రాజు, హర్ష్ నాని, పైడి నాయుడు పాల్్నానిరు.

అక్రమ ఇసుక రవాణాను ఆపండ్.. తాసిలా్దర్ కి 
జనసేన వినతి పత్రం

శతఘ్ని న్యుస్: గంగాధర నెల్లోరు 
నియోజకవర్ం, కారేవాట్నగరం 
మండలం, ముక్కర వ్ర పలిలో 
పంచాయతీ, ముక్కర వ్ర పలిలో మరయు 
ట్.ట్ కండ్రిగ గ్రామం మధయుల్ ఉనని 
బ్రిడిజా వద్ద గత రెండు రోజులుగా ప్రభుతవా 
ఆసుపత్రి నిరా్మణం పేరట జరుగుతునని 

అక్రమ ఇసుక రవ్ణాన్ అరకటటేకపోతే, ముక్కర వ్ర పలిలో గ్రామసుతేలు, మరయు టీటీ 
కండ్రికి గ్రామసుతేలతో కలిసి జనస్న ఆధవారయుంల్ మహా ధరాని నిరవాహిసాతేమని కారేవాట్ 
నగరం డిపూయుటీ తాసిలా్దర్ కి వినతి పత్రం సమర్పంచ్న జనస్న నియోజకవర్ ఇనా్చర్జా 
డాకటేర్ యుగంధర్ పొనని. ఈ కారయుక్రమంల్ మండల అధయుక్షులు శోభన్ బ్బు, జిలాలో 
సంయుకతే కారయుదరశి రాఘవ, మండల బూత్ కనీవానర్ అనానిమలై పాల్్నానిరు.

నీలిమ మృతిపై విచారణ జరపించాలి: 
ఆర్డిఓ కు జనసేన వినతిపత్రం

అధికార్ల కారయూనిర్హణ లోపం కారణంగా డయాలసిస్ పెషంట్ నీలిమ మృతి
శతఘ్ని న్యుస్: గూడూరు ఏరయా ఆసుపత్రిల్ విదుయుత్ సరఫరా నిలిచ్ జనరేటర్ దావారా 
ఆకిసిజన్ అందక మంగళవ్రం డయాలసిస్ పెషంట్ మృతి చెందడం ప్రభుతావానికి 
పేదల పటలో ఉనని నిరలోక్్య వైఖరని తెలియచేసుతేందని ఉమ్మడి నెల్లోరు జిలాలో ఉపాధయుక్షులు 
తీగల చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. ప్రభుతవా ఆసుపత్రిల్ అధికారుల కారయునిరవాహణ ల్పం 
కారణంగా కిడ్ని వ్యుధితో బ్ధపడుతూ డయాలసిస్ చేయించుకుంటునని యువతి 
నీలిమ మృతి చెందిన సంఘటనపై విచారణ జరప, మృతురాలి కుటుంబ్నికి నాయుయం 
చేయాలని జనస్న పార్టే ఆధవారయుంల్ గూడూరు ఆర్డుఓ కిరణ్ కుమార్ కు వినతిపత్రం 
అందచేశారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలోడుతూ డిసంబర్ 20న గూడూరు 
తూరు్పవీధి కి చెందిన నీలిమ అనే డయాలసిస్ పేషంట్ కు చ్కితసి జరగే సమయంల్ 
విదుయుత్ సరఫరా నిలిచ్పోవడంతో, జనరేటర్ ఉననిప్పట్కీ ఆకిసిజన్ అందించక నీలిమ 
మృతి చెందడం దారుణమనానిరు. విదుయుత్ లేని సమయంల్ జనరేటర్ దావారా ఆకిసిజన్ 
న్ అందించే సౌకరాయులు ఏరా్పటు చేయడంల్ అధికారులు, ప్రభుతవా నిరలోక్్య వైఖర 
తెలియచేసుతేందని, నీలిమ మృతి పై విచారణ చేసి, మరోసార ఇలాంట్ సంఘటనలు 
పునరావృతం కాకుండా చూడాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కారయుక్రమంల్ జనస్న పార్టే 
పటటేణ అధయుక్షులు ఇంద్ర వరధిన్, ప్రధాన కారయుదరశి వంశీ, సహాయ కారయుదరుసిలు సాయి 
కిరణ్, ధన్ంజయ, శంకర్, సూరయు, శ్వ, సాయి, రంజిత్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

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


గురువారం, 22 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

లంక గ్రామాలోలో బండారు శ్రీనివాస్ సుడ్గాలి పర్యటన
జనసేన కొతతుపేట నియోజకవరగాం రథసారథి! బండార్ శ్రీనివాస్ లంక గ్రామాలైన చొపెపెలలో, చెముడు లంక, నరి్సపూడి సుడిగాలి పరయూటన! 
పలువురిని ఓదార్పె! పర్మర్శ! హార్ం వయూకతుం చేసుతునని పలు గ్రామాల ప్రజలు.
కుటంబ పెద్దలు దూరమై, కషటికాలంలో ఉననివారికి అండగా నిలిచేవార్ ఒక జనసైనికులేనని నిరూపిసుతునని బండార్ శ్రీనివాస్ కు 
పలువుర్ గ్రామాల ప్రజలు హర్ం వయూకతుం చేస్తు.. ముందుకు సాగనంపార్
శతఘ్ని న్యుస్: డాకటేర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిలాలో, కొతతేపేట నియోజకవర్ం, ఆలమూరు మండలంల్ని లంక గ్రామాలైన 
చెముడులంక, చోపె్పలలో నరసిపూడి, పలు గ్రామాలల్ కొతతేపేట నియోజకవర్ం జనస్న ఇనా్చర్జా బండారు శ్రీనివ్స్ సుడిగాలి 
పరయుటనతో కషటేకాలంల్ ఉనని పలు కుటుంబ్లన్, పలువురని పరామరశి చేసి ఓదారు్ప అందించ్ ఉనానిరు. ఇటీవల కాలంల్ 
కుటుంబ పెద్దలన్ కోల్్పయిన వ్రకి ధైరయుంగా ఉండాలని కోరుతూ, ఎలలోవేళలా ఒక కుటుంబ సభుయుని వలే ఎలాంట్ కష్టేల్లో 
ఉనని ఇబ్ందుల్లో ఉనని మీకు మేము అండగా ఉంటామని, మీ వెన్క జనస్న కుటుంబం ఉననిదని, కష్టేల్లో ఉనని వ్రకి అండగా 
నిలిచే గప్ప నాయకుడు ఒక జనస్నాని పవన్ కళ్యుణ్ మాత్రమేనని వ్ర ఆశయాలే మమ్మలిని నడిపసూతే ఉనానియని, ధైరాయునిని 
కోల్్పవద్దని ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్మవిశావాసంతో ముందుకు సాగాలని బండారు శ్రీనివ్స్ కోరారు. ఈ సందర్ంగా వ్ర వెంట పాల్్నని 
పలువురు ప్రముఖులు, జనసైనికులు, తాళలో డేవిడ్ రాజు జనస్న జిలాలో ప్రధాన కారయుదరశి, ఆలమూరు మండల ప్రముఖ యువ నాయకులు కొతతేపలిలో నగేష్, సోము పోతురాజు, నాగిరెడిడు 
మహేష్ సురపురెడిడు సతయు ఆలమూరు జనస్న అధయుక్షులు, మూలసా్థనం యువ నాయకులు సలాది జయప్రకాష్ నారాయణ (జప) పలువురు జనసైనికులు, కారయుకరతేలు వ్ర అడుగుల్ 
అడుగు వేసి పలు కుటుంబ్లకు పరామరశిల్ భాగంగా పాల్్నానిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ గారూ క్రైస్తవులను ఆదరంచండ్.. బిషప్ మార్టన్ కాట్రగడడి
శతఘ్ని న్యుస్: నెల్లోరు: ప్రముఖ నాయుయవ్ది డాకటేర్ శ్వప్రసాద్ 
రెడిడు ఆధవారయుంల్ మంగళవ్రం సాయంత్రం కావలిల్ జరగిన 
ప్రీ క్రిస్మస్ వేడుకలకు ముఖయు అతిథిగా దగు్ మాట్ కృష్్ణరెడిడు తో 
జనస్న పార్టే తరపున అతిథిగా ప్రధాన కారయుదరశి గున్కుల 
కిషోర్ పాల్్నడం జరగింది. ఈ సందర్ంగా ప్రముఖ 
దైవవరతేమానికులు బిషప్ మారటేన్ కాట్రగడడు చేసిన ప్రేయర్ 
ల్ పాల్్నడం జరగింది. ఈ సందర్ంగా బిషప్ మారటేన్ 
మాటాలోడుతూ కులమతాలు ఏమీ లేవు, ఎవర నమ్మకాలు 
వ్రవి క్రైసతేవు అనేది మతం కాదు ఒక నమ్మకం అని, అందరం 
భారతీయులమని చెపు్పకొచా్చరు. జనస్న పార్టేని ఉదే్దశ్ంచ్ 

మాటాలోడుతూ.. ట్డిప, వైసిప ప్రభుతావాలు క్రైసతేవులన్ మోసం చేశాయని, వ్రని జనస్న పార్టే తరఫున ఆదరంచాలిసిందిగా పవన్ కళ్యుణ్ గారకి నా మాటగా తెలుపవలసిందిగా కోరారు. 
ఈ సభల్ గున్కుల కిషోర్ మాటాలోడుతూ ఇతరులు చేసిన పాపాల కోసం క్రీసుతే మరణించెన్ అనే వ్కాయునిని చ్ననిపు్పడు చదువుకునానినని, జీవన గమనంల్ అనేక అనేకసారులో సమసయులు 
ఎదురైనపు్పడు నా మిత్రులు, మామ శ్వ ప్రసాద్ రెడిడు కొనిని సమసయులు నాకు ఎదురైనపు్పడు ప్రేయర్ చేసి ధైరాయునినిచ్్చన మా మామ డాకటేర్ శ్వప్రసాద్ రెడిడు గారు నమి్మన దైవ దూత జీసస్ 
న్ నేన్ కూడా నము్మతునానినని అందరకీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్లు తెలిపారు. ఈ కారయుక్రమంల్ దగు్బ్ట్ కృష్్ణరెడిడుతో పాటు బిషప్ మారటేన్ కాట్రగడడు, డాకటేర్ శ్వప్రసాద్ రెడిడుతో పాటు, 
ఇతర క్రైసతేవులు ఆరాధకులు పాల్్నానిరు.

మోడల్ స్్కల్ ను సందర్శంచిన హుసా్నబాద్ 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యుస్: హుసానిబ్ద్ నియోజకవర్ 
కేంద్రంల్ని తెలంగాణ మోడల్ సూ్కల్ న్ 
జనస్న పార్టే ఆధవారయుంల్ సందరశించడం 
జరగింది. ఈ సందర్ంగా ఉపాదాయుయులు, 
విదాయురుధిలు పలు సమసయులన్ జనస్న 
నాయకుల దృష్టేకి తీసుకురావడం జరగింది. 

సూ్కల్ కి వెళ్ళ దారల్ సిమెంటు రోడులో, లైట్ంగ్ మరయు వంటగది లాంట్ నెలకొనని తదితర 
సమసయులన్ ప్రభుతవాం వెంటనే పరష్కరంచాలని జనస్న పార్టే తరపున డిమాండ్ చేసారు. ఈ 
కారయుక్రమంల్ నియోజకవర్ కో ఆరడునేటర్ తగరపు శ్రీనివ్స్, నాయకులు పొడి శెట్టే విజయ్, 
చెల్్పర వినోద్ మొలుగూర అరవింద్, జగదీష్, సంతోష్, హిమవంత్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

దసర రామను పరామర్శంచిన రామ శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యుస్:  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కాపు సామాజిక వర్ 
పెద్దలు, జనస్న పార్టే వెన్నిముక మరయు అధయుక్షులు 
పవన్ కళ్యుణ్ కు మద్దతు దారులు దాసర రాము ఆరోగయు 
ర్తాయు శస్త్ర చ్కితాసినంతరం ఆయన సవాగృహం నందు 
విశ్ంతి తీసుకుంటునానిరు. ఈ సందర్ంగా జనస్న 
నాయకులు రామ శ్రీనివ్స్ గుంటూరుల్ మిత్రులతో 

కలిసి దాసర రాము ఆరోగయు విషయానిని అడిగి తెలుసుకుని పరామరశించడం జరగింది.

బంబేలేతిసు్తన్న శునకాలు.. చర్యలు తీసుకోవాలని 
అధికారులకు రాహుల్ సాగర్ వినతి

శతఘ్ని న్యుస్: ఎమి్మగన్రు పటటేణ ప్రజలకు శునకాల బెడద 
ఎకు్కవైందని జనస్న పార్టే నాయకులు రాహుల్ సాగర్ ఆవేదన వయుకతేం 
చేశారు. బుధవ్రం ఆయన నివ్సంల్ ఏరా్పటు చేసిన విలేకరుల 
సమావేశంల్ రాహుల్ సాగర్ మాటాలోడుతూ పటటేణంల్ని శ్వ్రు 
కాలనీ లైన మైనారటీ కాలనీ, ఎసీసి కాలనీ, శ్వనని నగర్, సోమప్ప నగర్, 
సంజీవ నగర్, లాంట్ అనేక కాలనీల్లో శునకాలు వ్హనదారులపై 
మరయు పటటేణ ప్రజలపై దాడి చేసి కరుసుతేనానియని దింతో పటటేణ 
ప్రజలు రోడుడుపైకి రావ్లంట్నే భయాందోళనలకు గురౌతునానిరని 
కావున మునిసిపల్ అధికారులు వెంటనే స్పందించ్ శునకాలన్ పటుటేకొని అడవిల్ వదలాలని 
డిమాండ్ చేశారు.

పార్్ట బలోపతం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ కృషి 
చెయా్యలి: జనసేన జానీ

శతఘ్ని న్యుస్: మనయుం జిలాలో, 
పాలకొండ నియోజకవర్ం 
జనస్న – గిరస్న 
కారయుక్రమంల్ భాగంగా 40వ 
రోజు వీరఘటటేం మండలం 
గెడగాం గ్రామంల్ జనస్న 
జానీ పరయుటన చెయయుడం 
జరగింది. ఈ సందర్ంగా 
జనస్న జానీ మాటాలోడుతూ.. 

గెడగాం గ్రామంల్ జనస్న పార్టే బల్పేతం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ కృష్ చెయాయులని, 
అదేవిధంగా డిసంబర్ 23వ తేదీన రైతు దినోతసివం సందర్ంగా రైతులతో సమావేమై 
వ్ర యొక్క సమసయులు తెలుసుకొని, రైతులు కోసం జనస్న పార్టే ఏ విధంగా అండగా 
ఉంటుంది అనేది వివరంచాలి అని, ఉదాహరణకీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్ కౌలు రైతులు చనిపోతే 
ప్రభుతవాం గానీ, ప్రతి పక్ం గానీ పట్టేంచుకోకపోయినా జనస్న పార్టే అది నాయుకులు 
శ్రీ కొణిదల. పవన్ కళ్యుణ్ గార కష్టేరజాతానిని పంచ్పెట్టే విధానం తెలియజేయాలని. 
అలానే యువతకి ఎలాంట్ పోసిటేంగ్సి తియయుకుండా యువకులన్ నిరుదోయుగులుగా 
మార్చన పరసి్థతి ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్ ఉననిది అని, అందుకు ప్రజలు కష్టేలన్, యువత 
సమసయులు తీరాలి అంట్ జనస్న ప్రభుతవాం సా్థపంచాలి అని అందుకు ప్రతి ఒక్కరూ 
దేశ సైనికులులా పని చెయాయులి అని చెప్పడం జరగింది. ఈ కారయుక్రమంల్ గెడగాం 
గ్రామ పెద్దలు మధు, మహేష్, యువత హర్ష్, అశోక్, శ్రీన్, అనంత్, జనసైనికులు 
పాల్్నానిరు.

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


గురువారం, 22 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


గురువారం, 22 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


గురువారం, 22 డిసంబర్ 2022

SRI TV MEDIA NETWORKS LLP, Hyderabad, Ph,:  +91 9440176789, info@shataghninews.com  www.shataghninews.com

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dorg.janasenaparty.troop%26fbclid%3DIwAR3rpPjxeqFhQ2RRQta4WAqifZD7eJq5uObxRjRTdOBAO3lilx7_5z1cai8&h=AT0ZsJ9TPgEvINThY4esdZre-WFUiWle5rKjASEI9521axhPfL_ZCxG6JnNCt5ioqT-Fl8NKPfu88a_uiTyYuf_BaWAN4YNCk8EYiXqLAOah8goIIktYmEG9xNPOtZMuExA9&__tn__=-UK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fin%2Fapp%2Fjanasena-asthra%2Fid1606892395%3Ffbclid%3DIwAR3wcZhGe1gABwcKx-QqbjdPAbtQdlPDeLLH44jZ4kbdaLfIvnYU81Z0uFY&h=AT2njutvd7NbfUalXVvJsjiYZwXW7dLFEdCHd4jCNggCiMbPB0Ef9SucjEHfYPwI_Dhh2BcYnBiGWzTOzOWQEUt1PVDCJslDgUWJY_9E49lLW_UxIHrxkKtdhR1jOehayWv4&__tn__=-UK*F

