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కొంగొత్తగా ‘ఖుషి’ చేద్దొం!
* రీరిలీజ్ కు సిద్ధమైన అలనాటి మేటి చిత్రం
* రరండు దశాబ్దాలు పూర్తయినా రికార్డుల మోత
ఏ మేరా జహా... అరంటూ పూరి్త హరందీ పాటతో జాతీయ సమైక్యతా భావాన్ని 
యువతకు పరిచయరం చేసిన రోజులవి.. శత్రువునైనా ప్రేమతో గెలవొచ్చు అన్ గుర్్త 
చేసిన సమయమది.. ప్రేమరంటే తాకకురండా మనసులోన్ భావాలకు స్వేచ్ఛన్చిచు, 
గౌరవిరంచి గెలుచ్కోవచచునే ట్రండ్ ను యువతకు చేర్వ చేసిన వరండితెర వలుగుల 
న్ధి.. బయ్ బయ్్య బరంగారి రమణమ్మ అనే జానపద పాటను హీరో లయబద్ధరంగా 
పాడుతూ శ్రీకాకుళరం యాసలోన్ మాధురా్యన్ని, సాహతా్యన్ని ప్రపరంచాన్కి దగ్గర 
చేసిన ప్రయతనిమది..
ఇదదార్ మిత్రుల సున్నిత హాస్యరం, పెదదాల పట్ల మరా్యద, అమ్మరంటే అమితమైన ఇష్రం, 
నాననిరంటే అరంతులేన్ గౌరవాన్ని సున్నితరంగా చూడచక్కగా ఆవిష్కరిరంచిన అరందాల 
దృశ్యకావ్యరం ఖుషి చిత్రం...
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ కథానాయకుడిగా నటిరంచిన ఖుషి సిన్మా విడుదలైన 
రరండు దశాబ్దాల తర్వాత మళ్్ల ప్రేక్షకులను పలకరిరంచేరందుకు, రీరిలీజ్ దావేరా 
ప్రపరంచరంలోన్ అభిమానులకు కనువిరందు చేస్రందుకు, 2022వ సరంవత్సరాన్ని 
సరంబరరంగా ముగరంచేరందుకు, కొత్త సరంవత్సరాన్ని మరిరంత శోభాయమానరంగా 
పరిచయరం చేస్రందుకు మురందుకొస్తరంది. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్, భూమిక ప్రధాన 
తారాగణరంగా 2001వ సరంవత్సరరం ఏప్రిల్ 26వ తేదీన ప్రపరంచ వా్యప్తరంగా విడుదలైన 
ఖుషి సిన్మా అప్పట్్ల భారీ బ్్లక్ బ్స్ర్ హట్ అరందుకురంది. ఆ సిన్మా అప్పట్్ల ఓ 

ట్రండ్ సెట్ర్.. ఓ సినీ మా్యజిక్. మొదటి షాట్ నురంచి చివరి వరకు కేవలరం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి మేన్యాతో నడిచే ఈ చిత్రంలో ప్రతి సన్నివేశరం యువతను, కుటరంబ 
ప్రేక్షకులను కటి్ పడేశాయి. అప్పట్్ల హీరోగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ ఖుషిలో చూపిన సె్్ల్, ఆటిటూ్యట్ యువతకు మరపురాన్ సరంతోషాల మూటలు. ఏ కళ్శాలలో 
చూసినా.. ఏ పది మరంది యువ బ్్యచ్ మాట్్లడుకునాని ఖుషి సిన్మా మాటలు.. నడవడిక లేకురండా ఉరండేవి కావరంటే ఖుషి మేన్యా అప్పట్్ల ఎరంతటి ప్రభావాన్ని చూపిరందో 
అర్ధరం చేసుకోవచ్చు. ప్రతి సీన్, డైలాగ్, ముఖ కదలిక, ఎక్సప్రషన్ తో పాట సిదా్ధర్థ్ రాయ్ గా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ వేసుకొనని డ్రెస్, హెయిర్ స్యిల్ ను అప్పటి 
యువతరరం కాపీ చేసి క్రేజ్ ను ఫాలో అయ్్యది. ఆ సిన్మాలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ కళ్శాలకు వేసుకొన్ వళ్్ల పుస్తకాల బ్్యగు, GAP లోగోతో వచేచు టీ షర్్లు ఎక్కడునాని 
హాట్ కేకులా్ల అము్మడయ్్యవి. ఆ నాటి ఖుషి విడుదల రోజులు థియ్టర్ల వదదా జాతరను తలపిరంచేవి.. ఏకధాటిగా రికార్డుల మీద రికార్డులు కొల్లగొటి్న అలనాటి వినోదాల 
ఖుషి రీరిలిజ్ లో భాగరంగా డిసెరంబర్ 31న మళ్్ల ఆనరందాల జలు్లలతో తడిపేయడాన్కి, కొత్త సరంవత్సరాన్కి సరంతోషాల వలుగులతో సావేగతరం చెప్పడాన్కి సిద్ధమవుతోరంది. 
సిన్మా విడుదలై రరండు దశాబ్దాలు దాటినా జోర్ తగ్గన్ విధరంగా మళ్్ల రికార్డుల వేటకు మురందుకొస్తరంది.
* రీరిలీజ్ లోనూ అదే జోష్
హైదరాబ్ద్ లోన్ ప్రసాద్ ఐ నాక్్స లో ఓ రీరిలీజ్ సిన్మా వర్సగా 14 షోలు పడటరం పెదదా రికార్డు అయితే... హైదరాబ్ద్ నగరరం పరిధిలో ఉనని థియ్టర్లలోనే ఏకరంగా 
190 షోలు రీరిలీజ్ సిన్మా ఒకేరోజు పడుతురండటరం మరో ఎతు్త. నైజారంలో ఏకరంగా 200కు పైగా థియ్టర్లలో సిన్మా విడుదల కావడరం భారీ రికార్డుగానే చెప్్పచ్చు. 
ఉత్తరారంధ్రలోన్ విశాఖపటనిరంలో 7 థియ్టర్లలో రీరిలీజ్ సిన్మా విడుదల కావడరం ఇదే మొదటి సారి. గోదావరి జిలా్లలో్లనూ దాదాపు 70 థియ్టర్్ల ఖుషి విడుదలకు సిద్ధరం 
అవుతునానియి. సీడెడ్, కృషాణా, గురంటూర్, ప్రకాశరం, నెల్్లర్లోనూ భారీ విడుదలకు ఖుషి సిద్ధరం కావడరం కన్పిస్తరంది. ఇక విదేశాలో్లనూ ఖుషి రీరిలీజ్ రికార్డులకు అరంతే 
లేదు. ఏకరంగా అక్కడ సుమార్ 500 స్్కరీను్ల సిద్ధరం అవుతుననిట్ల ప్రాథమిక అరంచనా. అభిమానులు ఎక్కడికక్కడ ప్రతే్యక ప్రదర్శనలు వేసుకునే ఏరా్పట్ల చేసు్తనానిర్. దీరంతో 
ఈ షోలు, థియ్టర్ల సరంఖ్య ఇరంకా పెరిగే అవకాశరం కన్పిస్తరంది. 4 కే రిజల్్యషన్, 5.1 డాలీబీ సరండ్ ఆధునీకరణతో చిత్రం సరికొత్త అనుభూతిన్ ప్రేక్షకులకు పరంచనురంది. 
రరండి... అరంతా కొత్త సరంవత్సరాన్కి గ్రండ్ గా విష్ చేసి... ఖుషి చేదాదారం..

ఆదర్శ మాతృమూర్తి శ్రీమతి హీరా బెన్ మోదీ
శతఘ్ని నూ్యస్: గౌరవ ప్రధాన మరంత్రి శ్రీ నరరంద్ర మోదీ గారి మాతృమూరి్త శ్రీమతి హీరా బెన్ మోదీ గారికి సవేర్గగతులు ప్రాపి్తరంచాలన్ 
ఆ భగవరంతుడిన్ ప్రారి్ధసు్తనానినరంటూ జనస్న పారీ్ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశార్. న్రండు నూరళ్ళపాట 
న్షా్కమయోగరంతో సరంపూరణా జీవితరం చవి చూసిన శ్రీమతి హీరాబెన్ గొప్ప పుణ్యవతి. విలక్షణమైన నాయకతవేపటిమ, న్రండుగా 
మరండుగా దేశ భకి్త కలిగన శ్రీ నరరంద్ర మోదీ వరంటి కుమార్న్కి జన్మన్చిచు సచ్్ఛలతతో పెరంచి పెదదాచేసి భారత మాత స్వకు 
కుమార్ణ్ని అరందిరంచి ఆమ వీరమాతగా న్లిచిపోయార్. ఆమకు శత వసరంతాలు న్రండిన సరందర్రంగా తన తలి్లన్ శ్రీ మోదీ గార్ 
కలిసిన సరందర్రంలో.. “బుది్ధతో పన్ చేయాలి.. శుది్ధగా జీవిరంచాలి” అన్ తలి్ల చెపి్పన మాటలు గుర్్త చేసుకునానిర్. తలి్ల లేన్ 
లోట తీరచులేన్ది.. ఎవరూ పూడచులేన్ది. ఇటవరంటి దుుఃఖ సమయరంలో శ్రీ నరరంద్ర మోదీ గారికి ఆ భగవరంతుడు మనో ధైరా్యన్ని 
ప్రసాదిరంచాలన్ కోర్కురంటూ, శ్రీ మోదీ గారికి, ఆయన కుటరంబ సభ్్యలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతునానిను. శ్రీమతి హీరా 
బెన్ గారికి అరంజలి ఘటిస్్త..ఆమ ఆత్మకు శారంతి చేకూరాలన్ ఆ ఈశవేర్ణ్ణా ప్రారి్ధసు్తనానినన్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ అనానిర్.

కుట్రలు కేసులతో జనసేన నాయకులను బెదిర్ించలేవు అింబటి.. ఖబడ్దార్: గాదె
శతఘ్ని నూ్యస్: గురంటూర్: సతె్తనపలి్ల జనస్న పారీ్లో సరంక్షోభరం సృషి్రంచి బలరంగా ఉనని పారీ్న్ విచిచుననిరం చేయాలన్ చూస్్త… 
పారీ్లోన్ వ్యకు్తలచేత కేసులు పెటి్రంచి ఇబబీరందులకు గురిచేస్్త.. ఊర్కునేది లేదన్ జిలా్ల అధ్యక్షుడు గాదె వరంకటేశవేరరావు హెచచురిరంచార్. 
సతె్తనపలి్ల జనస్న పారీ్ ఆఫీసులో జరిగన అరంతర్గత విషయాలపై అరంబటి రారంబ్బు అతు్యత్సహరం ప్రదరి్శసు్తనానిడన్.. దీన్కి తగన 
మూల్యరం చెలి్లరంచ్కొక తప్పదన్ గాదె అనానిర్. తలి్లపాలు తాగ రొము్మ గుదేదా విధరంగా పారీ్ ఇచిచున “బి ఫామ్” పై గెలిచిన రరంగశెటి్ 
సుమన్ అనే వ్యకి్త పారీ్ వ్యవతిరక కార్యక్రమాలు చేసు్తనానిరన్.. ఉదయరం సాథ్న్క మున్్సపల్ చైర్మన్.. సాయరంత్రం అరంబటి రారంబ్బు వదదా 
ఉరంటూ.. వారి అజరండా అమలు చేయాలన్ చూస్్త.. ఒపు్పకొనే ప్రసకే్త లేదన్ అనానిర్. పారీ్ కోసరం కష్పడే కార్యకర్తలపై కేసులు పెట్డరం 
దురా్మర్గపు చర్యన్ అనానిర్. పారీ్ పెటి్నప్పటి నురండి అరందరూ కష్పడుతునానిరన్, అటవరంటి వారిపై రరంగశెటి్ సుమన్ చేత కావాలనే 
అరంబటి కేసులు పెటి్రంచారన్, ఇటవరంటి కేసులకు భయపడే ప్రసకి్త లేదన్, రానునని రోజులో్ల అరంబటి అవినీతి పై పోరాటరం మరిరంతగా 

చేసా్తమన్ అనానిర్. జనస్న కార్యకర్తలు జోలికి వస్్త ఎరంతవరకైనా వళ్్ల పోరాడుతానన్.. వారికి అరండగా ఉరంట్నన్ గాదె స్పష్రం చేశార్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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పారదర్శక పరిపాలన జనసేనతోనే సాధ్ొం.. బత్్తల
శతఘ్ని నూ్యస్: రాజానగరరం: జనరం కోసరం జనస్న మహాపాదయాత్ 47వ రోజు కార్యక్రమరంలో భాగరంగా.. కోర్కొరండ 
మరండలరం, బొల్్లదుదాపాల్రం గ్మరంలో జరిగన మహాపాదయాత్లో పాల్్గనని… రాజానగరరం న్యోజకవర్గ జనస్న నాయకులు 
బతు్తల బలరామకృషణా ఇరంటిరంటికి తిర్గుతూ… పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు, సిదా్ధరంతాలు వివరిస్్త.. ఈసారి జనస్న పారీ్కి 
ఓటేయాలన్.. ప్రజా పరిపాలన.. నీతివరంతమైన పరిపాలన పవన్ కళ్్యణ్ గారి వల్లనే సాధ్యమవుతురందన్.. అరందరూ ఈసారి 
జనస్న గాజుగా్లసు గుర్్తపై ఓట వేసి, జనస్న పారీ్న్ గెలిపిరంచాలన్.. అపు్పడే సామాను్యలకు నా్యయరం జర్గుతోరందన్, 
వారి జీవితాలో్ల వలుగుల న్రండుతాయన్.. రాత్రిపూట సైతరం వీధివీధి తిర్గుతూ.. ఉధృతరంగా, హుషార్గా ఊరరంతా 
కలయతిర్గుతూ జనస్న కరపత్రాలు పరంచ్తూ ప్రతి ఒక్కరిన్ అభ్యరిథ్రంచడరం జరిగరంది.. ఈ పాదయాత్లో కట్ వరంకనని 
బ్బు, పుపా్పల ప్రసాద్, ఈపి య్సురాజు, కడెరం ప్రదీప్, కుర్మళ్ళ స్రిబ్బు, కుర్మళ్ళ సాయి, పుపా్పల మణ్కరంఠ, నరందే 
రాజు, పుపా్పల స్రిబ్బు, పితాన్ రాము, పరంచకర్ల సాయికృషణా, పులగరం వరంకననిబ్బు, పులగరం వీరబ్బు, కడెరం భార్గవ, 
మరంగరం బ్బి, పుపా్పల స్రిబ్బు, నక్క తాతాజీ, పితాన్ శ్రీను, పుపా్పల చిన్ని.. మరండల నాయకులు అడాడుల శ్రీను, వేగశెటి్ 

రాజు, బోయిడి వరంకటేష్, దొడిడు అప్పలరాజు, సావేమి, గ్మపెదదాలు, జనసైన్కులు పెదదా ఎతు్తన పాల్్గనానిర్.

శ్రీకాళహస్తి: జనసేన పార్టీ నూతన సంవత్సర కాయాలండర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని నూ్యస్: శ్రీకాళహసి్త పట్ణరంలోన్ న్యోజకవర్గ ఇనాచురిజి 
శ్రీమతి వినుత కోట్ న్వాస గృహరం వదదా న్యోజకవర్గ ఇనాచురిజి 
శ్రీమతి వినుత కోట్, న్యోజకవర్గ నాయకులు, జనసైన్కులతో 
కలిసి శుక్రవారరం 2023 నూతన సరంవత్సర కా్యల్రండర్ ను 
ఆవిష్కరిరంచడరం జరిగరంది. ఈ సరందర్రంగా వార్ మాట్్లడుతూ 
గత సరంవత్సరరంలో జనస్న పారీ్ అనేక ఆటపోట్ల ఎదురొ్కన్ 
ప్రజల సమస్యలపైన సమరథ్వరంతరంగా పోరాడామన్, 2023 లో 
పవన్ కళ్్యణ్ గార్ బస్ యాత్ దావేరా ప్రజల సమస్యలు పై పోరాడి 
2024 లో పవన్ కళ్్యణ్ గారిన్ ముఖ్యమరంత్రి అయ్్యలా మరియు 
శ్రీకాళహసి్త న్యోజకవర్గరంలో జనస్న జరండా ఎగురవేస్లా ప్రతి 
ఒక్కరూ గ్మ సాథ్యిలో పన్ చేసి నూతన సరంవత్సరరంలో నూతన 
ఉసా్తహరంతో పన్ చేయాలన్ కోరార్. న్యోజకవర్గ ప్రజలకు, 
నాయకులకు, జనసైన్కులకు ఈ సరందర్రంగా నూతన సరంవత్సర 

శుభాకారంక్షలు తెలిపార్. ఈ కార్యక్రమరంలో జిలా్ల కార్యదర్్శలు కొటే్ సాయి, పద్మజ, శ్రీకాళహసి్త మరండల అధ్యక్షులు దరండి రాఘవయ్య, తొట్రంబేడు మరండల అధ్యక్షులు గోపి, ఏర్పడు 
మరండల అధ్యక్షులు కిరణ్ కుమార్, నాయకులు రవి కుమార్ రడిడు, న్తీష్ కుమార్, చరందు చౌదరి, బ్లాజీ, తా్యగరాజులు, జనసైన్కులు పాల్్గనానిర్.

జనసేన – గిర్సేన.. జనిం వదదాకు జనసేన 42వ రోజు
శతఘ్ని నూ్యస్: జనస్న – గరిస్న జనరం వదదాకు జనస్న 42వ రోజు కార్యక్రమరంలో భాగరంగా 
పాలకొరండ న్యోజకవర్గరం, వీరఘట్రం మరండలరం నరందివాడ గ్మరంలో పాలకొరండ జనస్న 
నాయకులు పర్యటన చెయ్యడరం జరిగరంది. ఈ సరందరబీరంగా జనస్న జానీ మాట్్లడుతూ 
వైసా్సరీ్సపీ పారీ్ అధికారరంలోకి వచిచున తర్వాత ప్రతి సరంత్సరరం జాబ్ కేలరండర్్స పేర్తో 
జాబ్్స తీసా్తమన్ చెపి్ప నేటికీ ఒక్క జాబ్ కూడా తియ్యకపోవడరం వల్లన యువతి యువకులు 
డిగ్రీ, పీజీ, బి.ఈ.డి, డైట్, సా్ఫ్ నరి్సరంగ్ పోలీస్ శాఖ ఇలా ఏ పోస్్ కూడా తియా్యలపోవడరం 
వలన న్రదో్యగులుగా ఉరండిపోతునానిర్. ఈ విషయరంపై ఆవేదనతో పవన్ కళ్్యణ్ గార్ 
జనవరి 12న రణసథ్లరంలో చేపటే్ యువశకి్త కార్యక్రమాన్ని విజయవరంతరం చేయరండి అన్ 
జనస్న జానీ చెప్పడరం జరిగరంది. బి.పి.నాయుడు మాట్్లడుతూ జనస్న పారీ్ అధినేత శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు యువతన్ రాజకీయాలో్లకి అడుగులు వేయిరంచాలనే 
తపనతో జనస్న పారీ్ యువతకి భరోసాన్ని కలి్పరంచడాన్కి యువశకి్త అనే కార్యక్రమాన్ని 

న్రవేహరంచబోతురంది. ఈ కార్యక్రమాన్కి పాలకొరండ న్యోజకవర్గరం యువత హాజరై విజయవరంతరం చేసా్తరన్ కోర్కురంటనానిము. మత్స.పురండరీకరం మాట్్లడుతూ నూతన సరంవత్సరలో 
శ్రీకాకుళరం జిలా్లలో యువశకి్త భారీ బహరరంగ సభ కి శ్రీకారరం చ్ట్డరం శుభపరినామరం, జనస్నాన్ పవన్ కళ్్యణ్ గారి భారీ బహరరంగ సభకు అన్నివరా్గల ప్రజలు వచేచుసి జనస్న 
– యువశకి్త కార్యక్రమరం విజయవరంతరం చేయాలన్ కోరార్. లో నరందివాడ జనస్న నాయకులు, సతీష్, చరంద్రశేఖర్, వినోద్, తన్వేస్, ప్రసాద్, నవీన్, ప్రవీణ్, మరియు పాలకొరండ 
న్యోజకవర్గ జనస్న పారీ్ నాయకులు జామి. అన్ల్, కడ్రక సాయి, కరణాన సాయి పవన్ తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కుప్పగలులు స్టోరేజ్ ట్యింక్ నుిండి మూడు- మూడు గ్రామాలకు ఒక పైపులైన్ వెయ్యిండి.. జనసేన
శతఘ్ని నూ్యస్:  ఆదోన్: కుప్పగలు్ల సమ్మర్ స్రజ్ ట్్యరంక్ నురండి మూడు- మూడు గ్మాలకు 
ఒక మరంచినీటి పైపులైన్ వయ్యరండి అరంటూ శుక్రవారరం జనస్న పారీ్ కారా్యలయరం నురండి సబ్ 
కల్క్ర్ కారా్యలయరం వరకు రా్యలీ ప్రదర్శన న్రవేహరంచి, ఆదోన్ సబ్ కల్క్ర్ కారా్యలయరం 
మురందు న్రసన కార్యక్రమరం చేపటి్, అనరంతరరం సబ్ కల్క్ర్ కారా్యలయ అధికారికి వినతి 
పత్రం ఇవవేడరం జరిగరంది. ఈ సరందర్రంగా జనస్న పారీ్ మరండల నాయకులు యరం.తాహేర్ 
వలి నాయకులు రణువర్మ, పులిరాజు మాట్్లడుతూ కరూనిలు జిలా్ల ఆదోన్ మరండలరం కుప్పగలు్ల 
సమ్మర్ స్రజ్ ట్్యరంక్ నురండి కుప్పగలు్ల, బలే్లకలు్ల, పారండవగలు్ల, జాలిమరంచి, గణేకలు్ల, ఇసివే 
ఈ గ్మాలకు సురక్షిత మరంచినీర్ అరకోరా సరఫరా జర్గుతునానియి. పైన తెలిపిన ఆర్ 
గ్మాలకు ఒకే మోట్ర్ ఒకే పైపులైన్ నురంచి సరాసర చేయడరంతో తరచూ మోట్ర్ రిపేర్ 
రావడరం, పైపులు పగలిపోవడరం జర్గుతురంది. జనాభా పెరగడరం మరోపక్క గ్మాల విసీ్తరణారం 
పెరగడరంతో త్రాగునీటి అరంతరాయరం కలుగుతురంది. గ్మాలలో బోర్ బ్విలు ఉననిప్పటికీ ఆ 
నీర్ త్రాగట్న్కి ఉపయోగపడటరం లేదు. అరందుకనే సమ్మర్ స్రజ్ ట్్యరంక్ నురంచి సరాఫర 
అయ్్య నీటిపైనే ఈ ఆర్ గ్మాలు ఆధారపడి ఉరంట్యి. 2005లో ట్్యరంక్ మరంజూర్ 
అయిరంది. 2008 ఆఖరి నాటికి కుప్పగలు్ల, బలే్లకలు్ల, పారండవగలు్ల ఈ మూడు గ్మాలకే 

2017 వరకు సరఫరా అయా్యయి. ఆ తరావేత ప్రజా పోరాటరం ఫలితరంగా ప్రభ్తవేరం స్పరందిరంచి జాలిమరంచి, గణేకలు్ల, ఇసివే గ్మాలకు సరఫరా చేయడరం జర్గుతురంది. ప్రభ్తవేరం ఈ 
సమస్య పరిషా్కరరం కోసరం కుప్పగలు్ల గ్మరంలో ఒక అరండర్ గ్రండ్ మరంచినీటి సరంప్ ను న్రి్మరంచి ఇక్కడి నురంచి జాలిమరంచి, గణేకలు్ల, ఇసివే గ్మాలకు మరంచినీర్ సరాసరా చేసి ఈ 
సమస్యను పరిష్కరిరంచాలన్ జనస్న పారీ్ తరపున ప్రభ్తావేన్కి విజ్ఞపి్త చేసు్తనానిము. 2019 సరంవత్సరరంలో సమ్మర్ స్రజ్ ట్్యరంక్ గరండిపడి ఇప్పటికీ పూరి్తసాథ్యిలో మరమ్మతు్తలు 
పనులు చేయటరం లేదు. ఇప్పటికైనా ప్రభ్తవేరం స్పరందిరంచి పూరి్తసాథ్యిలో మరమ్మతు్తలు చేసి ట్్యరంక్ లో పూరి్తసాథ్యిలో నీర్ న్లువ ఉరండే విధరంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్ కోర్చ్నానిము. 
ఈ గ్మాలతో పాట ఆదోన్ మరండలరంలోన్ ప్రతి గ్మాన్కి త్రాగునీర్ అరందిరంచే విధరంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్ కోరార్. అన్ని గ్మాలకు సమ్మర్ స్రజ్ ట్్యరంకుల దావేరా శుది్ధ 
చేసిన మరంచినీర్ సరఫరా అయ్్య విధరంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్ డిమారండ్ చేశార్. ఆదోన్ మరండలరంలోన్ గ్మాలలో చివరి వీధులలో మరంచినీటి పైప్ లైను్ల లేక త్రాగునీటి కోసరం 
ప్రజలు ఇబబీరందులు పడుతునానిరన్ ప్రతి గ్మరంలో అన్ని వీధులకు మరంచినీటి పైపె్్లను్ల వేసి ప్రజలకు సమస్యను పరిష్కరిరంచాలన్ కోరార్. లేన్ పక్షరంలో రాబోయ్ కాలరంలో జనస్న పారీ్ 
ఆధవేర్యరంలో ప్రజలను సహకరిరంచి ఆరందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామన్ అనానిర్. ఈ కార్యక్రమరంలో జనస్న పారీ్ నాయకులు కార్యకర్తలు ప్రజలు దసప్ప, నాగరాజు, విరష్, శారంత, 
నరసనని, హనుమరంత రడిడు, జయరాజ్, భీమనని, లోకేష్, బ్బు, మహేరంద్ర, సిదుదా, కళ్్యణ్, అశోక్, రమేష్, రవి వర్మ, రామ్ రడిడు, ఈరనని, రాజు, పాల్్గనానిర్.

ఆింధ్రా అభివృదిధి – జనసేనతోనే సాధ్యిం 
13వ రోజు

శతఘ్ని నూ్యస్: నెల్్లర్ జిలా్ల, 
సరవేపలి్ల న్యోజకవర్గరం, 
ముతు్తకూర్ మరండలరం, 
మల్్లర్ హరిజనవాడలో 
శుక్రవారరం ఆరంధ్రా అభివృది్ధ 
– జనస్న తోనే సాధ్యరం 
13వ రోజు కార్యక్రమాన్ని 

జనస్న పారీ్ నెల్్లర్ జిలా్ల కార్యదరి్శ, ముతు్తకూర్ మరండల అధ్యక్షుడు మనుబోలు 
గణపతి ఆధవేర్యరంలో న్రవేహరంచడరం జరిగరంది. ఈ కార్యక్రమరంలో మనుబోలు గణపతి 
గ్మసుథ్లతో మాట్్లడుతూ ఏ పదవీ లేకపోయినా, పారీ్ అధికారరంలోకి రాకపోయినా 
రాష్టరంలో ఆత్మహత్య చేసుకునని 3000 వేల మరంది కౌలు రైతుల కుటరంబ్లకు 
జనస్న పారీ్ రైతు భరోసా యాత్ దావేరా జనస్నాన్ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ తన 
సరంత న్ధులు 30 కోట్ల రూపాయిలతో చన్పోయిన ఆ 3000 మరంది కుటరంబ్లకు 
ఇరంటికి లక్ష రూపాయలు చొపు్పన విడతల వారిగా ఆరిథ్క సహాయరం అరందిరంచాడు. ఆ 
కుటరంబ్లకు ధైర్యరం చెపి్ప, నేనునానిను అధైర్యపడవదుదా చదుకునే పిల్లల ఖర్చును కూడా 
భరిసా్తనన్ భరోసా కలి్పరంచినాడు. అలారంటి మరంచి మనసునని నాయకుడిన్ మనరం 
గెలిపిరంచ్కున్ అధికారరం ఇస్్త రాషా్రాన్ని సమరథ్వరంతరంగా పరిపాలిసా్తడు అన్ తెలిపార్. 
ఈ కార్యక్రమరంలో జనస్న నాయకులు పోల్ర్ పెరంచల నరసిరంహా, తారండ్ర శ్రీను, 
తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

అర్హులైన వార్కి పింఛనులు తొలగిసేతి 
ఉద్యమిసాతిిం: పడుగురాళలు జనసేన

శతఘ్ని నూ్యస్: పలానిడు జిలా్ల, 
పిడుగురాళ్ల మరండలరంలో సుమార్ 1000 
మరందికి పైగా పిరంచను్ల లబి్ధదార్లను 
తొలగసా్తమరంటూ అధికార్లు నోటీసులు 
జారీచేయటరం జరిగరందన్. ప్రంతన 
లేన్ సాకులు చూపిస్్త.. పేదలకు 
కనీనిళ్్ల మిగలేచులా.. ఈ ప్రభ్తవేరం, పేద 
వృదు్ధల, వికలారంగుల, ఒరంటరి మహళల 
ఆసరాగా ఉరండే పిరంఛను్ల తొలగస్్త.. 

దురా్మర్గరంగా వ్యవహరిసు్తరందన్, ఈ హేయమైన చర్య అన్ ప్రభ్తవేరం తక్షణమే న్లిపివేయాలన్ 
జనస్న పారీ్ తరఫున పిడుగురాళ్ల జనస్న నాయకులు డిమారండ్ చేశార్, దీన్కి సరంబరంధిరంచి 
పునరాలోచిరంచ్కోన్ అర్హులైన అరందరికీ యధావిధిగా పిరంఛను్ల జారీ చేయవలసిరందిగా 
సరంబరందిత పిడుగురాళ్ల మున్్సపల్ కమిషనర్ కు వినతిపత్రం అరందిరంచడరం జరిగరంది. ఈ 
కార్యక్రమరంలో.. జనస్న పారీ్ పిడుగురాళ్ల మరండల అధ్యక్షుడు కామిశెటి్ రమేష్, జిలా్ల సరంయుక్త 
కార్యదరి్శ దూదేకుల కాశరం సైదా, న్యోజవర్గ ఐటీ కోఆరిడునేటర్ మునగా వరంకట్, జిలా్ల ప్రోగ్రం 
కమిటీ సభ్్యడు దూదేకుల సలీరం, మరండల ఉపాధ్యక్షులు బయ్యవరపు రమేష్, పెడకొలిమి 
కిరణ్ కుమార్, ప్రధాన కార్యదర్్శలు గుర్రం కోటేశవేరరావు, షేక్ మదీనా, బేతరంచర్ల ప్రసాద్, 
నాగేశవేరరావు, అరంబటి సాయి, రామారంజి, తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

పెన్షనలు రద్దాపై ఒింగోలు జనసేన ధరానా
శతఘ్ని నూ్యస్: ఒరంగోలు: ప్రకాశరం జిలా్ల అధ్యక్షులు షేక్ రియాజ్ స్చన మేరకు, 
ఒరంగోలు నగర అధ్యక్షులు మలగా రమేష్ ఆధవేర్యరంలో సామాజిక పెన్షను్ల తొలగరంచే 
ప్రక్రియను న్రసిస్్త కల్క్ర్ కారా్యలయరం వదదా ధరాని న్రవేహరంచి, డి.ఆర్.ఓ కు 
వినతిపత్రం అరందచేయటరం జరిగరంది. ఈ కార్యక్రమరంలో జిలా్ల ఉపాధ్యక్షులు చిట్రం 
ప్రసాద్, జిలా్ల కార్యదర్్శలు చనపతి రారంబ్బు, రాయిన్ రమేష్, నగర ఉపాధ్యక్షులు 
పిలి్ల రాజేష్, నగర ప్రధాన కార్యదర్్శలు పలా్ల ప్రమీల, ముతా్యల రామకృషణా, మారూ్ర్ 
మణ్కుమార్, నగర కార్యదరి్శలు గోవిరందు కోమలి, మనోజ్ కుమార్, వరంప నరరంద్ర, 
తోట శబరి, మొహమ్మద్ ఇరాఫాన్, చెరంగలశెటి్ సుధాకర్, పోకల హనుమరంతరావు, 
సరంయుక్త కార్యదరి్శ శివనానిరాయణ, ఆకుపాటి ఉష, తనీనిర్ ఉష, 25వ డివిజన్ 
అధ్యక్షులు పోకల నరరంద్ర, 28వ డివిజన్ అధ్యక్షులు కోట సుధీర్, 38వ డివిజన్ 
అధ్యక్షులు అలా నారాయణ, 41వ డివిజన్ అధ్యక్షులు పేరినిమిట్ పవన్, 49వ డివిజన్ 
అధ్యక్షులు మాలా్యద్రి నాయుడు, 8వ డివిజన్ అధ్యక్షులు ఉధయ్, 42వ డివిజన్ 
అధ్యక్షులు చలా్ల కృషణా, 48వ డివిజన్ శ్రీన్వాసులు, 9వ డివిజన్ అధ్యక్షులు సిధవరపు 
రమేష్, సీన్యర్ నాయకులు కోస్రి శిరీష, సురంకర కళ్్యణ్, చెర్కూరి పన్ కుమార్, 
ముతా్యల అరవిరంద్, భూపతి రమేష్, చెనుని నరష్, పర్చూరి అవినాష్ తదితర్లు 
పాల్్గనానిర్.

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

జె.ఎస్.పి గ్లో బల్ టీమ్ పోసటీర్ ను ఆవిష్కరంచిన శెట్టీ బత్తిల రాజబాబు
శతఘ్ని నూ్యస్: అరంబేద్కర్ కోనసీమ జిలా్ల, అమలాపురరం న్యోజకవర్గరం, “జ.ఎస్.పి గో్లబల్ టీమ్ – ప్రపరంచ ఎనానిరై కలయిక” జనస్న పారీ్ సిరంబల్ గాజు గా్లసును మరియు జనస్న 
అధినేత చేసు్తననిటవరంటి కార్యక్రమాలను ప్రజలలోన్కి బలరంగా తీసుకెళ్్ళరందుకు రూప్రందిరంచిన జనరంలోకి జనస్న కార్యక్రమరంలో భాగరంగా పైలట్ ప్రాజక్్ గా జనస్న సిరంబల్ గాజు 
గా్లసుతో కూడిన 15000 పోస్ర్లను ప్రచ్రిరంచి కొన్ని న్యోజకవరా్గలకు పరంపిణీ చేయడాన్కి కారా్యచరణ సిద్ధరం చేయడరం జరిగరంది. ఈ కార్యక్రమరంలో భాగరంగా గుర్వారరం అరంబేద్కర్ 
కోనసీమ జిలా్ల, అమలాపురరం న్యోజకవర్గ జనస్న పారీ్ ఇరంచార్జి శెటి్బతు్తల రాజబ్బు “జ.ఎస్.పి గో్లబల్ టీమ్ – ప్రపరంచ ఎనానిరై కలయిక” రూప్రందిరంచిన 3 రకాల పోస్ర్లను 
ఆవిష్కరిరంచడరం జరిగరంది. ఈ కార్యక్రమరంలో అమలాపురరం న్యోజకవర్గ జనస్న నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైన్కులు పాల్్గనడరం జరిగరంది.

మా ప్ింతిం మన సచివాలయిం 
కార్యక్రమింలో పాల్గొననా ముత్తి శశిధర్

శతఘ్ని నూ్యస్: కాకినాడ సిటీ: ఓపికపడితే వచేచుది జనస్న ప్రభ్తవేమేనన్ పవన్ ప్రభ్తవేరంలో కాకినాడ సిటీలో 
వునని పేద ప్రజలకు సా్ధన్కరంగానే ఇళ్్ళ న్రా్మణరం చేసి తాళ్లు ఇసా్తమన్ జనస్న పారీ్ పిఏసీ సభ్్యలు, కాకినాడ 
సిటీ న్యోజకవర్గ ఇన్ ఛార్జి ముతా్త శశిధర్ పేరొ్కనానిర్. శుక్రవారరం సాథ్న్క సిన్మా రోడ్, బ్్యరంక్ కాలనీ 
34వ డివిజన్ లో మా ప్రారంతరం మన సచివాలయరం కార్యక్రమరంలో భాగరంగా డివిజన్ ఇన్ ఛార్జి పీతల ప్రవీణ 
ఏరా్పట చేసిన కార్్యరీమరంలో ఆయన పాల్్గన్ వార్డు ప్రజల సమస్యలు అడిగ తెలుసుకునానిర్. కార్యక్రమరం లో 
మురందుగా సెరంటరో్ల ఉనని డాక్ర్ బి ఆర్ అరంబేద్కర్ విగ్రహాన్కి పూలమాల వేసి న్వాళ్లరి్పరంచార్. అర్హువులైన 
పేదలకు ఇళ్్ళగాన్, ఇరంటి సథ్లాలు లేవన్ ఆయనకు తెలిపార్. అలాగే విదు్యత్ బిలు్లలు అధికరంగా రావడరం 
మూలరంగా తాము ఇబబీరందులు ఎదురొ్కరంటనానిమన్ వివరిరంచార్. కొరంతమరందికి ప్రభ్తవేరం ఇచిచున ఇరంటి 
పట్్కు, లే అవుట్ కు సరంబరంధరం లేదన్ సథ్లరం ఎక్కడఉరందో తెలియన్ అయోమయరంలో ఉనానిమన్ మహళలు 
తమ గోడు వళ్లబోసుకునానిర్. పేదలు ఎదురొ్కరంటనని ఇళ్ళ సథ్లాల సమస్యపై ప్రజలకు తెలియజేయడాన్కి 
బ్ధితులను వరంట బెట్కున్ ప్రభ్తవేరం ఇరంటి న్రా్మణాలకు కేట్యిరంచిన భూములను పరిశలిరంచేరందుకు 
వళ్లనుననిట్ల బ్ధితులకు ఆయన బరోసా ఇచాచుర్. ఈకార్యక్రమరంలో సర్ల నాగేశవేరరావు, శల బ్ల నాగేరంద్ర, 
వరిపలి్ల రమేష్, శల ఆనరంద్ కుమార్, సపా్ప సతి్తబ్బు తదితులునానిర్.

రాయపరెడిడి కృష్ణ సౌజన్యింతో 
గిర్జన గ్రామానికి వాలీబాల్ కిట్

శతఘ్ని నూ్యస్: మాడుగుల న్యోజకవర్గ నాయకులు రాయపరడిడు కృషణా తన సరంత 
న్ధులతో మాడుగుల మరండలరంలో జాలరంపలి్ల పరంచాయతీలో గొపు్పల పాల్రం అనే 
గరిజన గ్మరంలో ఉనని యువకులకు క్రీడా ప్రోతా్సహకారరంగా ఒక వాలీబ్ల్ కిట్ ను 
జాలరంపలి్ల పరంచాయతీ నాయకులు కురంచాల హర రామ్ నేతృతవేరంలో వసరంత్ కుమార్ 
చేతుల మీదుగా ఇవవేడరం జరిగరంది. ఈ సరందర్రంగా గొపు్పల పాల్రం గ్మ ప్రజలు 
మాట్్లడుతూ.. 300 యూన్ట్ల దాటిరందన్ చాలామరంది వృదు్ధలకు పిరంఛను్ల తీస్సారన్, 
మేమరంతా కరరంట విన్యోగరంచకపోయినా సర భారీ మోతాదులో కరరంట్ బిలు్లలు 
కూడా వసు్తనానియన్ వారి యొక్క బ్ధను జనస్న నాయకులకు వివరిరంచడరం జరిగరంది. 
కచిచుతరంగా మీ గ్మ సమస్యను పారీ్ అధిషా్నరం దృషి్కి తీసుకువళ్్తమన్ వారికి భరోసా 
ఇవవేడరం జరిగరంది. ఈ కార్యక్రమరంలో జాలరంపలి్ల పరంచాయతీ జనసైన్కులు పాల్్గనానిర్.

ట్రాకటోర్ ప్రమాద బాధితుడిని పరామర్్శించిన 
ఎింపీటీసీ విక్రమ్

శతఘ్ని నూ్యస్: ఆముదాలవలస: 
జనస్న పారీ్ నాయకులు 
ఎరంపీటీసీ విక్రమ్ ట్రాక్ర్ ప్రమాద 
బ్దితుడైన పీర్కట్ల రామును 
పరామరి్శరంచార్. విషయరంలోన్కి 
వళ్తే పీర్కట్ల రాము గడిడు ట్రాక్ర్ 
తో వళ్తురండగా అగ్రికలచుర్ 
లైన్(ఏ.జి.ఎల్) వైర్ ట్రాక్ర్ 
కు తగలి మరంటలు చ్ట్ 
ముట్్యి.. అది గమన్రంచిన 
అప్పల నాయుడు అనే యువకుడు 
చాక చక్యరంగా డ్రైవ్ చేసి ప్రమాదరం 
నురంచి రక్షిరంచార్. అనరంతరరం 
పిల్ల కృషణా మరియు మలే్లశవేరావు 

తన మోట్ర్ నురంచి నీర్ అరందిరంచి ప్రమాదరం నురంచి పూరి్తగా రక్షిరంచార్.. విషయరం 
తెలుసుకునని జనస్న పారీ్ నాయకులు ఎరంపీటీసీ విక్రమ్ సరంఘటనా సథ్లాన్కి వళ్్ళ 
ఈ సరంఘటనలో సాయరం చేసి ప్రమాదరం నురంచి తపి్పరంచిన చ్డివలస గ్మ ప్రజలకు, 
ముఖ్యరంగా బూరి బ్స్కరరావుకు ధన్యవాదాలు తెలిపి, వైర్ త్రెడ్ ట్రాక్ర్ తగలడరం వలన 
పడిపోడాన్కి అవకాశరం ఉరందన్ గమన్రంచి ఎలకి్రాకల్ ఏ.ఈ కి మరియు సిబబీరందికి 
సమాచారరం ఇచిచు వరంటనే పరిషా్కరరం చేయమన్ పిరా్యదు చేయడరం జరిగరంది.

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


శనివారం, 31 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పలలో  పలలో  ఎగరాలి పవనన్న జెండా 5వ రోజు
శతఘ్ని నూ్యస్: నాగర్ కరూనిల్ న్యోజకవర్గరం, జనస్న అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను, 
జనస్న పారీ్ సిదా్ధరంతాలను ప్రజలో్లకి తీసుకెళ్్ళ కార్యక్రమరంలో భాగరంగా నాగర్ కరూనిల్ న్యోజకవర్గ 
జనస్న నాయకులు వరంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పల్్ల పల్్ల ఎగరాలి పవననని జరండా అనే కార్యక్రమరం దావేరా 
ప్రజలతో మమేకమై ప్రజలకు జనస్న పారీ్ సిదా్ధరంతాలను వివరిరంచడరం జర్గుతురంది. మొదటి విడత 
కార్యక్రమరంలో భాగరంగా శుక్రవారరం నాగర్ కరూనిల్ న్యోజకవర్గరం, తెలకపలి్ల మరండలరం, కామ్ 
రడిడుపలి్ల గ్మరంలో పల్్ల పల్్ల ఎగరాలి పవననని జరండా 5వ రోజు న్రవేహరంచడరం జరిగరంది. కామ్ రడిడుపలి్ల 
గ్మరంలో వరంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ గడప గడపకు పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను, జనస్న పారీ్ సిదా్ధరంతాలను 
ప్రజలో్లకి తీసుకెళ్ళడరం జరిగరంది. ఈ కార్యక్రమరంలో నాగర్ కరూనిల్ న్యోజకవర్గ ముఖ్య నాయకులు 
గోపాస్ కుర్మనని, గోపాస్ రమేష్, నారముళ్ళ రవీరందర్, దేశమోనేన్ రాజేష్, ఎస్.పి.స్ర్య నాయక్, 
జర్రిపాటి చరంద్రశేఖర్, స్ర్య, లిరంగరం నాయక్, రాము, వరంశ, శ్రీధర్, రవి యాదవ్, చరందు, బ్లు, 
ఆదిత్య మరియు జనసైన్కులు పాల్్గన్ కార్యక్రమాన్ని విజయవరంతరం చేశార్.

యువశకితి కార్యక్రమానినా విజయవింతిం చేయిండి: 
పాలకిండ జనసేన

శతఘ్ని నూ్యస్: పాలకొరండ: జనస్న పారీ్ ప్రతిషా్త్మకరంగా చేపడుతునని యువశకి్త 
కార్యక్రమరం జనవరి 12వ తేదీన రణసథ్లరంలో జర్గుతురంది. జనస్న పారీ్ అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు యువతన్ రాజకీయాలో్లకి అడుగులు వేయిరంచాలనే 
తపనతో జనస్న పారీ్ యువతకి భరోసాన్ కలి్పరంచడాన్కి యువశకి్త అనే కార్యక్రమాన్ని 
న్రవేహరంచబోతురంది. ఈ కార్యక్రమాన్కి పాలకొరండ న్యోజకవర్గరం యువత హాజరై 
విజయవరంతరం చేసా్తరన్ కోర్కురంటూ గ్మ గ్మాలలో యువశకి్త కార్యక్రమరం కోసరం 
యువత ను బలోపేతరం చేస్విధరంగా శుక్రవారరం పాలకొరండ న్యోజకవర్గరంలో ప్రచారరం 
చెయ్యడరం జరిగరంది. ఈ కార్యక్రమరంలో పాలకొరండ న్యోజకవర్గ జనస్న పారీ్ 
నాయకులు బీపీ నాయుడు, అలు్ల సాయిరారం కుమార్, మత్స పురండరీకరం, జనస్న జానీ, 
ప్రశారంత్ పోరడిడు, రమేష్ ప్టూనిర్, జామి అన్ల్ సాయి పాల్్గనానిర్.

పెన్షనలు రద్దాపై నింద్్యల జనసేన శింతియుత నిరసన
శతఘ్ని నూ్యస్:  నరందా్యల 
జిలా్లలో కొన్నివేలమరంది 
వృదాదాప్య, వితరంతు, వికలారంగుల 
పెన్షన్ లను సరైన కారణాలను 
చూపిరంచకురండా కేవలరం ఆరిథ్క 
భారాన్ని తగ్గరంచ్కోవడరం కోసరం 
ఈ ప్రభ్తవేరం చేసు్తనని పనులు 
సమరథ్నీయరం కావన్… పెన్షన్ 
మీదనే ఆధారపడి బ్రతుకుతునని 
అభాగు్యల జీవితాలను ఈ 

ప్రభ్తవేరం దురబీరరం చేసిరందన్, ఇపు్పడు వార్ ఎలా బ్రతకాలి.. వారికి తిరిగ పెన్షన్ 
లను పునర్దదారిచాలన్ నరందా్యల జనస్న నాయకులు చరందు, సురందర్ అధికార 
పారీ్న్ ప్రశినిరంచడరం జరిగరంది. అనా్యయరం జరిగన అభాగు్యలకు అరండగా న్లవాలన్, 
శారంతియుతరంగా న్రసన చేస్్త జాయిరంట్ కల్క్ర్ కు డి.ఆర్.ఓ దావేరా వినతి పత్రం 
ఇవవేడరం జరిగరంది. ఈ కార్యక్రమరంలో జనస్న రాము, ఫక్రుదీదాన్, సురంకనని, చినని, రవి, 
నాగరాజు, ప్రవీణ్, సాయి, జీవన్, బరంటి తదితర్లు పాల్్గనడరం జరిగరంది.

గాజుల రాించిందర్ కు సింత్పిం తెలిపన వింగ 
లక్ష్మణ్ గౌడ్

శతఘ్ని నూ్యస్: నాగర్ కరూనిల్: కార్వరంగ 
గ్మరంలో కారంగ్రెస్ సీన్యర్ నాయకులు 
గాజుల రారం చరందర్ మరణ్రంచార్. జనస్న 
పారీ్ తెలరంగాణ రాష్ట యువజన విభాగరం 
అధ్యక్షులు వరంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ మృత దేహాన్కి 
సరంతాపరం తెలిపడరం జరిగరంది.

కించిలి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని సిందర్్శించిన 
ద్సర్ రాజు

శతఘ్ని నూ్యస్:   ఇచాచుపురరం: కరంచిలి మరండలరంలోన్ ప్రభ్తవే ఆసుపత్రిన్ శుక్రవారరం 
ఇచాచుపురరం న్యోజకవర్గ జనస్న ఇరంచార్జి దాసరి రాజు సరందరి్శరంచడరం జరిగరంది. 
సరందర్శనలో భాగరంగా ఆసుపత్రి సిబబీరందితో మాట్్లడి వారి సమస్యలను తెలుసుకోవడరం 
జరిగరంది. ఈ సరందర్రంగా సిబబీరంది మాట్్లడుతూ 24 గరంటలు సరీవేసులు అనని ప్రభ్తవే 
ఆసుపత్రులు, సిబబీరంది కొరత కారణరంగా 8 గరంటల సరీవేసులకే పరిమితమయిరందన్, 
డాక్ర్్స ఉననిప్పటికీ కూడా సా్ఫ్ నర్్సలు, సా్ఫ్ లేకపోవడరంతో 24 గరంటలు సరీవేసులు 
ఇవవేలేకపోతునానిమన్, ఈ ఆసుపత్రిలో డాక్ర్్ల ఇదదార్, సా్ఫ్ నర్్సలు ముగు్గర్ 
అయితే ఇదదార్, ఎమ్.ఎన్.ఓ లు ముగు్గరికి ఒక్కర్ మాత్మే విధులు న్రవేహసు్తనానిరన్, 
అరందువల్లనే మేము 24 గరంటల సరీవేసులు అరందిరంచలేక రాత్రి ఆసుపత్రిన్ బరంద్ 
చేసు్తనానిరం అన్ డాక్ర్్ల చెప్పడరం జరిగరంది. ఈ విషయమై దాసరి రాజు మాట్్లడుతూ.. 
కరంచిలి మరండలరం హెడ్ కావేర్ర్ అయినప్పటికి కూడా ప్రభ్తవే ఆసుపత్రిలో 24 గరంటల 
సరీవేసులు ఇవవేకపోవడరం జనస్న పారీ్ తీవ్రంగా ఖరండిసు్తరంది. అవసరమైన సా్ఫ్ ను 
వీలైనరంత తవేరితగతిన న్యమిరంచి 24 గరంటల్ ప్రజలకు ప్రభ్తవే ఆసుపత్రి సరీవేసులు 
అరందిరంచన్ యెడల జనస్న పారీ్ తరపున భారీ ఎతు్తన న్రసన చేయడరం జర్గుతురందన్ 
ప్రభ్తావేన్ని డిమారండ్ చేశార్. ఈ కార్యక్రమరంలో కరంచిలి మరండలరం జడి్పటిసి అభ్యరిథ్ 
డొకా్కరి ఈశవేర్ రావు, వేణు, సుశల, రొక్కల భాస్కర్ రావు, మన్మధ, మురళ్, భాస్కర్, 
రామకృషణా, జనసైన్కులు పాల్్గనానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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43వ రోజుకు చేరుకున్న పవనన్న ప్రజాబాట కారయాక్రమం
శతఘ్ని నూ్యస్: ఆత్మకూర్: పవన్ కళ్్యణ్ న్ ముఖ్యమరంత్రి చేయాలనని దృఢ సరంకల్పరం తో, ప్రజల 
ఆశరావేదరంతో కొనసాగుతునని పవననని ప్రజాబ్ట కార్యక్రమరం, శుక్రవారరం 43వ రోజుకు చేర్కురంది. 
పవననని ప్రజాబ్ట కార్యక్రమరం లో భాగరంగా శుక్రవారరం ఆత్మకూర్ మున్్సపల్ పరిధిలోన్ చలా్ల వీధి, 
బ్రాహ్మణవీధి ప్రారంతాలలో పర్యటిరంచి ప్రతి ఇరంటికి జనస్న పారీ్ కర పత్రాలను పరంచ్తూ, జనస్న పారీ్ 
సిదా్ధరంతాలను తెలియజేస్్త పవననని ప్రజాబ్ట సాగుతురంది. ఈ ప్రారంత ప్రజల ఇబబీరందులను తెలుసుకొన్ 
జనస్న పారీ్ తరఫున తన వరంతు కృషి చేసా్తనన్ ఈ సరందర్రంగా ఆత్మకూర్ న్యోజకవర్గ ఇనాచుర్జి 
నలిశెటి్ శ్రీధర్ భరోసా ఇవవేడరం జరిగరంది. మున్్సపల్ పరిధిలో అనేక సమస్యలు ఉనానియన్, ముఖ్యరంగా 
డ్రైనేజీ సకర్యరం, వీధి దీపాల వరంటి కనీస సకరా్యలకు కూడా నోచ్కోలేక ప్రజలు తీవ్ ఇబబీరందులకు 
గురవుతునానిరన్ ఈసరందర్రంగా శ్రీధర్ తెలిపార్. సకల సకరా్యలతో, ఆత్మకూర్ మున్్సపాలిటీన్ ఆదర్శ 
మున్్సపాలిటీగా తీరిచుదిదాదాలరంటే ప్రజలరందరూ జనస్న పారీ్కి ఓట వేసి పవన్ కళ్్యణ్ న్ ముఖ్యమరంత్రి 
చేయాలన్ ఈ సరందర్రంగా కోరార్. ఈ కార్యక్రమరంలో ఆత్మకూర్ జనస్న పారీ్ నాయకులు వరంశ, 
చరంద్ర, నాగరాజు, ఆనరంద్, భాను, తిర్మల, హరిబ్బు, దొరబ్బు, ప్రసాద్, సరందీప్, రాజు, అశోక్, 
రమేష్, హజరత్, తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

దివా్యింగుల సమస్యలను 
పర్ష్కర్ించిండి: గురాన అయ్యలు

వికలంగుల హక్కుల పోరాట సమితి ధరానిక్ జనసేన నాయక్ల 
మద్దతు
తొలగంచిన దివాయూంగుల పెన్షన్లను తక్షణమే పునరుద్ధరంచాలని 
డిమండ్
దివాయూంగులక్ నాయూయం జరగేవరక్ జనసేన అండగా నిలుస్తందని 
వెల్లడి
శతఘ్ని నూ్యస్: విజయనగరరం జిలా్ల వికలారంగుల హకు్కల 
పోరాట సమితి అధ్యక్షుడు కళ్్యణరం పైడి నాయుడు ఆధవేర్యరంలో 
దివా్యరంగుల సమస్యలను పరిష్కరిరంచాలన్ శుక్రవారరం 
ఉదయరం కలకే్రాట్ ఎదుట చేసు్తనని ధరానికు మదదాతుగా జనస్న 
పారీ్ నాయకులు గురాన అయ్యలు, ఆదాడ మోహనరావు 
పాల్్గనానిర్. ఈ సరందర్రంగా జనస్నపారీ్ నాయకులు 
గురాన అయ్యలు మీడియాతో మాట్్లడుతూ దివా్యరంగులకు 
తొలగరంచిన పెన్షను్ల తక్షణమే పునర్ద్ధరిరంచాలన్, ఎన్నికలో్ల 

ఇచిచున వాగాదానాలకు కట్బడి, ఎలాగూ ప్రజలకు నా్యయరం చేయటే్లదన్,కనీసరం దైవ సమానులైన దివా్యరంగులకు వాళ్ళ హకు్కల కోరికలైన సదరరం సరి్ఫికెట్ ను ఆధారరం చేసుకున్ 
మాత్మే పిరంఛను్ల ఇవావేలన్, ఏ ఇతరకారణాల వలనా వాటిన్ తొలగరంచకూడదన్, పదెదాన్మిదేళ్్ల పైబడిన దివా్యరంగులకు ప్రతే్యకమైన వ్యకి్తగత రషన్ కార్డులను జారీ చేయాలన్, 
దివా్యరంగులను వారి కుటరంబీకుల హౌస్ మాపిరంగ్ వరంటనే తొలగరంచాలన్, వారి కుటరంబ్లో్ల ఉదో్యగసు్తలు లేక నాలుగు చక్రాలు వాహనాలు ఉనానియన్ పెన్షను్ల తొలగరంచిన వారరందరి 
పెన్షన్లను వరంటనే తిరిగ పునర్దిదారంచాలన్, వికలారంగుల పెన్షన్ మూడువేల రూపాయలనురండి, ఆర్వేలకు పెరంచాలన్, వికలారంగుల చట్రం 2016 ను వరంటనే అమలు చేయాలన్, 
కళ్్యణ మసు్త పధకరం క్రిరంద దివా్యరంగులకు ఇచేచు రూ.1,50,000/- ఈ ప్రధకరం జి.ఓ లో పదవ తరగతిన్ మినహాయిరంపు చేయాలన్, మోట్ర్ వాహనాలను న్రరంతర ప్రక్రియగా చేసి 
అర్హులైన వారరందరికీ ఇవావేలన్, ఈ ప్రధకరం జి.ఓ లోకూడా పదవ తరగతి ను మినయిరంచాలన్, ప్రభ్తవేరం దివా్యరంగులకు ప్రసు్తతరం ఇవవేబోయ్ స్్కటీలు సరంబరంధిరంచిన న్యోజక వరా్గల 
వారిగా సెలక్షన్ లిసు్ వబ్ సైట్ లో కానీ వికలారంగుల సరంక్షేమ శాఖ నోటీసు బోర్డులో వరంటనే పెట్్లన్ డిమారండ్ చేశార్. జగనో్మహన్ రడిడు ప్రభ్తవేరంలో అన్ని రరంగాల ప్రజానీకాన్కి 
ఇబబీరందులు పెడుతురండడరంతో పాట, దివా్యరంగుల ప్ట్మీద కొట్డాన్ని భగవరంతుడు క్షమిరంచడన్, కనీసరం దివా్యరంగుల కారొ్పరషన్ చైర్పర్సన్ మురంతాజ్ పట్న్ కారొ్పరషన్ చైర్పర్సన్ 
గా బ్ధ్యతలు తీసుకునాని.. దివా్యరంగులకరంటూ ఎటవరంటి నా్యయరం చేయలేదన్ వాపోయార్. ఇకనైనా ప్రభ్తవేరం వీరి గోడును ఆలకిరంచి, దివా్యరంగులకు నా్యయరం చేయాలన్ కోరార్. 
లేదరంటే జనస్న పారీ్ తర్పున, రాజకీయ, ప్రజా సరంఘాలను కలుపుకున్ దివా్యరంగులకు నా్యయరం జరిగే వరకూ పోరాడతామన్ హెచచురిరంచార్. కార్యక్రమరంలో జనస్న నాయకులు 
తా్యడ రామకృషాణారావు(బ్లు), ఎరంటి రాజేష్ పాల్్గనానిర్.

జనసేన ఆధ్వర్యింలో మెగా ఉచిత వైద్యశిబిరిం
శతఘ్ని నూ్యస్: అల్్లరి సీతారామరాజు జిలా్ల, పాడేర్ జిలా్ల ప్రదానకేరంద్రమైన పాడేర్ లో గల 
జనస్నపారీ్ కారా్యలయరంలో జనస్న పారీ్ పాడేర్ అరకు పార్లమరంట్ ఇనాచుర్జి డా. వరంపూర్ 
గరంగులయ్య సజన్యరంతో, అన్ల్ నీర్కొరండ మలీ్ సె్పషాలిటీ హాసి్పటల్ ఆధవేర్యరంలో జరిగన మగా 
ఉచిత వైద్యశిబిరాన్కి విశేష స్పరందన వచిచురంది. ఈ సరందరబీరంగా వైద్యశిభిరరం న్రవేహరంచడాన్కి 
కృషిచేసిన డా. గరంగులయ్య మాట్్లడుతూ.. గరిజన ప్రారంతాలో్ల ప్రధాన సమస్యలలో ఒకటైన వైద్య 
సదుపాయాలు అరంశరంపై జనస్న పారీ్ గరిజన ప్రజారోగ్యరంపై దృషి్లో పెట్కున్ ఈ కార్యక్రమరం 
ఏరా్పట చేశామన్, సుదూర ప్రారంతాలో్ల నురంచి కూడా పేషరంట్ల వచాచురనానిర్. ముక్యరంగా 
రక్తహీనత, అరో్ధపెడిక్ సమస్య, పక్షవాతరం, పోషకాహార లేమి వరంటి సమస్యలతో బ్దపడుతునని 
వార్ వచిచు ప్రాథమిక చికిత్స తీసుకునానిర్. మేము స్వాదృక్పదరంతో న్రవేహరంచిన వైద్యశిబిరాన్కి 
ప్రజాస్పరందన బ్గురందన్ గరిజన ప్రజలో్ల కూడా ఆరోగ్య స్పృహ వచిచురందన్, అలాగే అన్ల్ నీర్కొరండ 
హాసి్పటల్ డాక్ర్్స తో ప్రతే్యకరంగా మన ప్రారంతరంలో ఆగన్ శిశు మరణాలు అరంశాన్ని తెలియజేసి 
జిలా్ల కేరంద్రరంలో వైద్యశిభిరరం ఏరా్పట చేసారం. అలాగే ప్రతి నెలకి ఒకసారి చొపు్పన ప్రతి మరండల 
కేరంద్రరంలో ఇకపై వైద్యశిబిరాలు ఏరా్పట చేసా్తమన్, గరిజనప్రజలు ఈ సకర్యరం సదివేన్యోగరం 
చేసుకోవాలనానిర్. అడిగన వరంటనే మా అభ్యరథ్న మన్నిరంచి ఈ వైద్యశిభిరరం ఏరా్పట చేసిన అన్ల్ 
నీర్కొరండ హాసి్పటల్ వైదు్యలు మరియు యాజమానా్యన్కి వారికి ప్రతే్యక మా గరిజన ప్రజల తరపున 
కృతజ్ఞతలు తెలుపుకురంటనానిమనానిర్. ఈ వైద్యశిభిరరం కార్యక్రమరంలో జనస్న పారీ్ పాడేర్,అరకు 
పార్లమరంట్ ఇనాచుర్జి డా. వరంపుర్ గరంగులయ్య, వీరమహళ కిటలరంగ పద్మ, దివ్యలత, కమల్ హాసన్, 
సురష్ కుమార్ మధు, అశోక్, సత్యనారాయణ, ఈశవేర్ నాయుడు, అశోక్ కుమార్, సరంతోష్, 
జి.మాడుగుల మరండల అధ్యక్షులు భీమనని మసాడి, గొరంది మురళ్, మసా్తన్, ఈశవేరరావు, ఖుషి, 
సిరంహాచలరం మసాడి, రాజు, తదితర్లు పాల్్గనానిర్.
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విద్్యత్ సబిసిడీ ఒక్క జిల్లుకి మాత్రమే ఇవ్వడ్నికి కారణిం..?: మిండలి రాజేష్
రైతులక్ క్లలు అంటగట్టి ఆక్వా రైతుల వయూవహారంలో జిల్లల వారీగా వివక్ష 
చూపుతునని వైసీపీ
రాష్టం మొత్తం మీద ఒకకు గుంటూరు జిల్లకి మత్రమే సబ్్సడీ ఇవవాడానికి క్రణం ఏంటో 
చెప్పాలి
పకకు జిల్లలో సబ్్సడీ వస్తంటే కృష్ణా జిల్ల శాసనసభ్యూలు ఏం చేస్తనానిరు
సంహాద్రి రమేష్ గారు పకకు జిల్లలో వచేచే సబ్్సడీ ఎంజాయ్ చేస్తనానిరు
విశావాసం చూపడం మినహా పేరని నాని పీకేదేమీ లేదు
మంత్రి జోగ రమేష్ ఆక్వా రైతులక్ చేసందేమీ లేదు
ఆక్వా విదుయూత్ సబ్్సడీ వయూవహారంలో ప్రభ్తవా తీరుని ఖండిస్తనానిం
శతఘ్ని నూ్యస్: అవన్గడడు: పాదయాత్లో ఆకావే రైతులకు రూపాయికే యూన్ట్ 
విదు్యత్ ఇసా్తనన్ చెపి్పన ముఖ్యమరంత్రి అడడురంగా మోసరం చేశారన్ జనస్న పారీ్ 

నాయకులు మరండలి రాజేష్ అనానిర్. గత ఆర్ నెలలుగా ఎప్పటి నురంచో వసు్తనని విదు్యత్ సబి్సడీ కూడా ఇవవేకురండా వైసీపీ ప్రభ్తవేరం న్లువునా మురంచిరందనానిర్. ఆకావే రరంగరంపై ప్రభ్తవే 
న్ర్లక్షష్య వైఖరిన్ తీవ్రంగా ఖరండిరంచార్. శుక్రవారరం సాయరంత్రం అవన్గడడు న్యోజకవర్గరం, నాగాయలరంక మరండల కేరంద్రరంలో ఆకావే రైతులు, సాథ్న్క పారీ్ నాయకులతో కలసి మీడియా 
సమావేశరం న్రవేహరంచార్. ఈ సరందర్రంగా రాజేష్ మాట్్లడుతూ.. రైతులకు కులాలు అరంటగటి్న వైసీపీ ప్రభ్తవేరం ఆకావే రైతుల వ్యవహారరంలో జిలా్లల వారీగా వివక్ష చూపుతోరంది. 
రాష్టరం మొత్తరం మీద ఒక్క గురంటూర్ జిలా్లకి మాత్మే సబి్సడీ ఇవవేడాన్కి కారణరం ఏరంట్ చెపా్పలి. రాజ్యసభ సభ్్యడు మోపిదేవి వరంకటరమణారావు గారికి పెదదా ఎతు్తన ఆ జిలా్లలో 
చెర్వులు ఉరండడమే అరందుకు కారణరం. పక్క న్యోజకవర్గరంలో సబి్సడీ వసు్తరంటే అవన్గడడు శాసనసభ్్యలు సిరంహాద్రి రమేష్ బ్బు గార్ చోద్యరం చూసు్తనానిర్. తన న్యోజకవర్గరంలో 
రైతుల పక్షాన కనీసరం విదు్యత్ శాఖ అధికార్లతో కూడా మాట్్లడిన దాఖలాలు లేవు. ఆయన కూడా పక్క జిలా్లలో చెర్వులు సాగు చేసుకురంటూ అక్కడ వచేచు పవర్ సబి్సడీ ఎరంజాయ్ 
చేసు్తనానిర్. అట మాజీ మరంత్రి పేరిని నాన్ గార్ ఓట్ల వేసిన మచిలీపటనిరం న్యోజకవరా్గన్ని వదిలి తాడేపలి్ల పా్యల్స్ లో కాపురరం పెట్్ర్. అక్కడ ముఖ్యమరంత్రి గారికి విశావేసరం చూపే 
పన్న్ భ్జాన వేసుకునానిర్. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ సిన్మా తీస్్త థియెటర్ల దగ్గర వాలిపోతార్. టికె్కట్ల రట్లరంటూ గోల పెడతార్. ప్రచార రథరం సిద్ధరం చేసుకురంటే మిలటరీ రరంగులు 
రాజా్యరంగరం గుర్్తకు వసు్తరందీయనకు. చివరికి టీవీ షోకు వళ్్త పా్యకేజీ అరంటూ నోర్పారసుకురంటనానిర్. పా్యకేజీ ఎవర్ ఇచాచుర్? ఎపు్పడు ఇచాచుర్? నువువే మగాడివైతే ఆధారాలతో 
న్రూపిరంచ్. నీకు దము్మరంటే నీ న్యోజకవర్గరంలో ఆకావే రైతులకు విదు్యత్ సబి్సడీ ఇపి్పరంచ్. లేదరంటే మూసుకున్ ఇరంట్్ల కూరోచు. మరంత్రి జోగ రమేష్ గార్.. ఈయన గార్ పెదదా జోకర్. 
వాస్లు రాజా. చెర్వు తవివేతే ఎకరాన్కి రూ. 20 వేలు కప్పరం కట్్లి ఆయనకు. రైతుల దగ్గర వస్ళ్్ల అయితే చేసా్తర్ గాన్.. వారికి విదు్యత్ సబి్సడీ ఇపి్పరంచడరం చేతకాదు. అత్యరంత 
తీర ప్రారంతరం ఉనని పెడనలో ఆకావే రైతులకు సబి్సడీ ఇపి్పరంచడరం తెలియదు. విదు్యత్ శాఖ అధికార్లు రైతుల మీటర్్ల పీకు్కపోతునాని వీళ్్లవరూ పటి్రంచ్కోర్. ఆకావే రైతుల సమస్యల 
మీద జనస్న పారీ్ తరఫున పోరాటరం చేసా్తరం. వరంటనే విదు్యత్ సబి్సడీ విడుదల చేయకురండా పెదదా ఎతు్తన ఉద్యమిసా్తము అనానిర్. కార్యక్రమరంలో పారీ్ జిలా్ల కార్యదర్్శలు గాజుల 
శరంకరరావు, పదా్యల వరంకట ప్రసాద్, మతా్సష్యకర వికాస విభాగరం రాష్ట కార్యదరి్శ లరంకె యుగరంధర్, అవన్గడడు, కోడూర్, నాగాయలరంక మరండలాధ్యక్షులు గుడివాక శేషుబ్బు, మర్రె 
గరంగయ్య, చిరంతా వరంకటేశవేరరావు, పారీ్ నాయకులు రమాల మురళ్, లేబ్క అరంకాలరావు, బరండ్రెడిడు మలి్లఖార్జిన్ తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

కేతనకిండ గ్రామింలో జనసేన రచ్చబిండ
శతఘ్ని నూ్యస్: మైలవరరం: 
ఇబ్రహీరంపటనిరం మరండలరం, 
కేతనకొరండ గ్మరంలో జనస్న పారీ్ 
రచచుబరండ కార్యక్రమరం శుక్రవారరం 
విజయవరంతరంగా కొనసాగరంది. 
కార్యక్రమరంలో భాగరంగా మైలవరరం 
జనస్న పారీ్ ఇరంచార్జి అక్కల 
రామో్మహన్ రావు (గారంధీ) 
గ్మరంలోన్ ప్రతి వీధికి తిర్గుతూ 

ప్రజలతో మమేకమవుతూ జనస్న ప్రభ్తావేన్ని సాథ్పిస్్త తాము చేస్ సరంక్షేమ మరియు 
అభివృది్ధ కార్యక్రమాల గురిరంచి వివరిస్్తనే ప్రభ్తవే వైఫలా్యలను ప్రజలకు తెలియజేసార్. 
జనస్న రచచుబరండ కార్యక్రమరం దావేరా గ్మ జనస్న కార్యకర్తలో్ల మరిరంత ఉతా్సహరం 
పెరంప్రందిరంచడరం జర్గుతురంది. ఈ కార్యక్రమరంలో జనస్న పారీ్ మరండల అధ్యక్షుడు 
పోలిశెటి్ తేజ, గ్మ జనస్న పారీ్ నాయకులు కొమూ్మర్ వరంకటసావేమి, కొమూ్మరి 
హనుమరంతరావు, కాకాల అశోక్, ప్రవీణ్, బ్ల, ఆశిష్ మరియు జనస్న పారీ్ 
కార్యకర్తలు పాల్్గనానిర్.

రెడనాిం సూర్బాబును కలిసి ధైర్యిం చెప్పన 
మాకినీడి శేషు కుమార్

శతఘ్ని నూ్యస్: పిఠాపురరం, గొల్లప్రోలు మరండలరం కొడవలి గ్మ జనసైన్కుడు రడనిరం 
స్రిబ్బు కు ధర్మవరరంలో గ్మరంలో గల స్్డియో విదు్యత్ షాక్ గురై ఆ స్్డియో 
కు సరంబరంధిరంచిన కెమరాలు ఎకివేపె్మరంట్ కాలిపోవడరం జరిగరంది. జన సైన్కుల 
దావేరా విషయరం తెలుసుకునని పిఠాపురరం న్యోజవర్గ జనస్న పారీ్ ఇరంచారిజి శ్రీమతి 
మాకినీడి శేషు కుమారి తీవ్ మనసా్తపరం చెరందిన ఆయన ను కొడవలి వారి గ్మరంలో 
పరామరి్శరంచార్. విదు్యత్ షాక్ కి గల కారణాలు అడిగ తెలుసుకునీ వారికి ధైర్యరం 
చెపా్పర్. బ్ధితులకు ఎల్లవేళలా జనస్న పారీ్ తోడు ఉరంటరందన్ భరోసాన్చాచుర్. 
అలాగే ఆ గ్మరంలో కొరంతమరంది గ్మ పెదదాలను కలిసి పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు 
సిదా్ధరంతాలు కౌలు రైతులకు చేసు్తనని సాయరం అలాగే ఈ రాషా్రాన్కి అసలైన నాయకుడన్ 
వివరిస్్త ఒక్కసారి జనస్న వైపు చూడరండి అన్ చెప్పడరం జరిగరంది. ఈ కార్యక్రమరంలో 
గొల్లప్రోలు మరండల అధ్యక్షుడు అమరాది వలి్ల రామకృషణా, జిలా్ల కార్యదరి్శ మొగలి 
అపా్పరావు, నక్క నారాయణమూరి్త, కరంద సమరాజు, మత్స శ్రీను, మలి్లపము 
కోటేశవేరరావు, మదాదాల శ్రీను, నక్క ప్రకాష్, నక్క హరీష్, జనసైన్కులు, నాయకులు 
తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

డేగల మహేష్ హెలి్పింగ్ ఫిండేషన్ సేవలు 
నిర్పమానిం: 

ఆళ్ళ హర్
శతఘ్ని నూ్యస్: గురంటూర్: పేద 
విదా్యర్థ్లకు, వృదు్ధలకు, అనానిర్్తలకు 
డేగల మహేష్ ఫరండేషన్ చేసు్తనని 
స్వలు న్ర్పమానమన్ గురంటూర్ 

జిలా్ల జనస్న పారీ్ అధికార ప్రతిన్ధి ఆళ్ళ హరి అనానిర్. అనరంతపురరంకి చెరందిన ప్రముఖ 
పారిశ్రామికవేత్త జనస్న పారీ్ నాయకులు డేగల మహేష్ నేతృతవేరంలోన్ డేగల మహేష్ 
హెలి్పరంగ్ ఫరండేషన్ ఆధవేర్యరంలో శుక్రవారరం శ్రీన్వాసరావుతోట, ఆర్ అగ్రహారరం, సరంపత్ నగర్ 
లలోన్ ప్రభ్తవే పాఠశాలలో్లన్ విదా్యర్థ్లకు టూత్ పేసు్లను, ఎనరీజి డ్రంక్ లను పరంపిణీ చేశార్. 
సరంసథ్ సభ్్యలు మిరియాల శ్రీన్వాస్ ఆధవేర్యరంలో జరిగన స్వా కార్యక్రమాలకు ముఖ్యఅతిథిగా 
విచేచుసిన ఆళ్ళహరి మాట్్లడుతూ గురంటూర్ నగరరంలో ఉనని ప్రభ్తవే పాఠశాలలో్లనూ, బీసీ, 
యస్ సీ హాస్ల్్స లోనూ, గుర్కుల పాఠశాలలో్ల చదువుకునే విదా్యర్థ్లకు సుమార్ 12 లక్షల 
రూపాయలు విలువ చేస్ ఇరవై వేల పేసు్లను ఫరండేషన్ ఉచితరంగా పరంపిణీ చేసు్తరందనానిర్. 
ప్రసు్తతరం సమాజరంలో నెలకొనని పరిసిథ్తుల దృషా్ష్య స్వా సరంసథ్లు, సమాజ స్వకులు తమ స్వలిని 
మరిరంత విస్తృతరం చేయాలి్సన అవసరరం ఉరందనానిర్. విదా్యర్థ్లో్ల పరంటి సమస్యలు రాకురండా 
ఉరండేరందుకు మరంచి నాణ్యత కలిగన టూత్ పేసు్లు అదేవిధరంగా శకి్త న్చేచు ఎనరీజి ఫ్రూట్ జు్యస్ 
లను సరంసథ్ పరంపిణీ చేయటరం ఎరంతో ముదావహమన్ ఆళ్ళ హరి అనానిర్. కార్యక్రమరంలో 
జనస్న పారీ్ నాయకులు చెనాని పోతురాజు, బరండార్ రవీరంద్ర, సమి ఉదయ్, కోనేటి ప్రసాద్, 
రాజశేఖర్, బుడరంపాడు కోటి, సయ్యద్ షర్ఫాదీదాన్, మహబూబ్ బ్షా, సుబ్బీరావు దాసరి రాము, 
నరండూరి సావేమి, బ్లాజీ, ఆళ్ళ సాయి తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

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

జీవనాధారిం కోలో్పయిన బాలుకి 
అిండగా మేడ గుర్దత్

శతఘ్ని నూ్యస్: రాజానగరరం న్యోజకవర్గరం, సీతానగరరం 
మరండలరం, పెదదా కొరండేపూడి గ్మాన్కి చెరందిన పవన్ కళ్్యణ్ 
వీరాభిమాన్ అయిన ఆట్ బ్లు జీవన ఆధారమైన పా్యసిరంజర్ 
ఆట్కి న్నని అర్ధరాత్రి గుర్్త తెలియన్ వ్యకు్తలు న్ప్పరంటిరంచార్. 
ఈ విషయరం తెలుసుకునని వరంటనే ఘటనా సథ్లాన్కి చేర్కునని 
రాజానగరరం న్యోజకవర్గరం జనస్న పారీ్ ఇరంచార్జి, 
ఐక్యరాజ్యసమితి అవార్డు గ్రహీత మేడ గుర్దత్ ప్రసాద్ ఘటన 
సథ్లాన్ని సరందరి్శరంచి అక్కడ పరిసిథ్తులు గ్మసు్తల దావేరా 
తెలుసుకొన్ బ్లు కుటరంబ్న్కి నా్యయరం జరిగేలా మురందు 
మురందు ఇలారంటి సరంఘటనలు పునరావృతరం కాకురండా పోలీస్ 
వారితో మాట్్లడరం జరిగరంది. భయబ్రారంతులో్ల ఉనని బ్లు 
కుటరంబ్న్కి జనస్న పారీ్ అరండగా ఉరంటరంది అన్ ధైర్యరం 

కలి్పరంచి జనస్న పారీ్ తర్పున 5,000₹ రూపాయలు ఆరిథ్క సహాయరం అరందిరంచిన మేడ గుర్దత్. ఈ కార్యక్రమరం లో సీతానగరరం మరండలరం జనస్న పారీ్ అధ్యక్షులు కరిచర్ల విజయ్ 
శరంకర్, సీతానగరరం మరండలరం జనస్న పారీ్ కో కనీవేనర్ తణుకు రమేష్ బ్బు, సీతానగరరం మరండలకమిటీ ప్రధాన కార్యదరి్శ చ్డీపీ నాగేష్, చ్డీపీ రడిడు, చలా్ల ప్రసాద్ జనసైన్కులు, 
గ్మసు్తలు పెదదా ఎతు్తన పాల్్గనానిర్.

డబుల్ బెడ్ రిం ఇిండులు అర్హులైన వార్కే ఇవా్వలి – హుసానాబాద్ జనసేన
శతఘ్ని నూ్యస్: హుసానిబ్ద్, తెలరంగాణ రాష్ట ప్రభ్తవేరం ప్రవేశపెటి్న డబుల్ బెడ్ రూరం ఇరండ్ల న్రా్మణ పథకాన్ని సాథ్న్క 
అధికార పారీ్ ప్రజా ప్రతిన్ధులు ఇషా్నుసారరంగా తమకు అనుకూలరంగా ఉననివారికి ఇవవేడరం కోసరం ప్రయతానిలు చేసు్తనానిరన్ 
హుసానిబ్ద్ న్యోజకవర్గ జనస్న పారీ్ ఆధవేర్యరంలో ఆర్.డి.ఓ మరియు మున్్సపల్ కమిషనర్ కి ఫిరా్యదు చేయడరం జరిగరంది. 
ఈ సరందర్రంగా న్యోజకవర్గ కో-ఆరిడునేటర్ తగరపు శ్రీన్వాస్ మాట్్లడుతూ ఈ పథకాన్ని పట్ణరంలోన్ ఇలు్ల లేన్ వారిన్ 
గురి్తరంచి, అవకతవకలు జర్గకురండా రీ సరవే చేసి, అర్హులకు ఇవావేలన్ జనస్న పారీ్ తరపున కోర్తూ, లేన్చో అర్హులకు ఇలు్ల 
కేట్యిరంచేవరకు జనస్న పారీ్ తరపున ఉద్యమిసా్తమన్ తెలియజేయడరం జరిగరంది. ఈ కార్యక్రమరంలో మరండల నాయకులు 
జేరిపోతుల సరంజీవ్, బతు్తల జగదీష్, గోపి, రఘు, లక్షష్మణ్, బ్బు తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

ఏలూర్: 53వ నింబర్ తీరామానానినా రద్దా 
చేయాలని అఖిలపక్ పార్టోల నిరసన

శతఘ్ని నూ్యస్: ఏల్ర్ న్యోజకవర్గరంలో మున్్సపల్ కారొ్పరషన్ వార్ ఇటీవల విడుదల చేసిన 
స్మశాన వాటికలో్ల మృత దేహాల ఖననాన్కి ఫీజు వస్లు చేయాలనే కౌన్్సల్ తీరా్మనరం 53ను 
వరంటనే రదుదా చేయాలరంటూ అఖిలపక్ష పారీ్లు శుక్రవారరం న్రసనకు దిగాయి. ఈ సరందర్రంగా 
అఖిల పక్ష నేతలు మాట్్లడుతూ ఏల్ర్ మున్్సపల్ కారొ్పరషన్ వార్ ప్రవేశపెటి్న 53వ నెరంబర్ 
తీరా్మనాన్ని వరంటనే రదుదా చేయాలన్ ఇప్పటికే ప్రజలు అధిక ధరలతో వివిధరకాల పనునిలతో 
సతమతమవుతురంటే కొత్తగా స్మశాన వాటికలో కాటికాపరి పేర్తో దహనసరంసా్కరాలకి ప్రతి 
బ్డీ కి రూ.5000/-వేల రూపాయలను చెలి్లరంచాలన్ ఏల్ర్ మున్్సపల్ కారొ్పరషన్ కౌన్్సల్ 
లో తీరా్మనరం చేయటరం సిగు్గ చేటన్ తీవ్ సాథ్యిలో మరండి పడాడుర్.. వరంటనే ఈ 53వ నెరంబర్ 
తీరా్మణాన్ని ఉపసరంహరిరంచ్కోవాలన్ డిమారండ్ చేసార్.

నీతి అింటే అవినీతికి భయిం.. పవన్ అింటే జగన్ కు 
భయిం: చొపా్ప చింద్ర శేఖర్

శతఘ్ని నూ్యస్: అనరంతపురము జనస్న జిలా్ల కార్యదరి్శ చొపా్ప చరంద్ర శేఖర్ 
మాట్్లడుతూ.. జనస్న పారీ్ అధినాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిన్ చూస్్త వైసీపీ 
పారీ్ నాయకులకు ఎరందుకరంత భయరం అరంటే మన పెదదాలు చెపి్పన విధరంగా నీతి అరంటే 
అవినీతికి భయరం అవినీతికి తాతా్కలిక విజయరం వసు్తరందేమో కానీ అరంతిమ విజయరం 

మాత్రం నీతిదే అనే విషయరం మన పెదదాలు మనకు తెలిపార్. అరందుకే నీతివరంతమైన జనస్న పారీ్ అధినాయకుడిన్ 
చూడగానే అవినీతిపర్లైన నాయకులకు గురండెలో్ల దడ పుడుతురంది. ఎరందుకరంటే ఒకసారి నీతివరంతమైన నాయకుడికి 
అవకాశరం వస్్త అవినీతిపర్లకు జీవితరంలో రాజా్యధికారరం అరందదు అరందుకే వారికి భయరం పట్కొన్ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారిపై కుట్రలు. కుతరంత్రాలు చేస్్త ప్రజలను పక్కదారి పటి్రంచాలన్ చూసు్తనానిర్ దత్త పుత్రుడు అరంటూ కొరంతమరంది 
చెత్త పుత్రులు వాగుతూ పవన్ కళ్్యణ్ గారిపై కుటరంబవ్యకు్తల ను తూలనాడుచ్నానిర్.. జనస్న పారీ్ సమావేశాలకు 
అనుమతులు ఇవవేమరంటూ ఒక పారీ్ అధినాయకుడు ప్రజా సమస్యలపై ప్రజల మధ్యకు వస్్త వారి కార్యకర్తలకు 
అభివాదరం చేయకూడదన్ లైట్ల ఆరి్ప వేసి కార్యకర్తలను చెలా్లచెదర్ చేయాలన్ ఒక పారీ్ అధినాయకుడు ఒక 
ప్రచార రతానిన్ని తెచ్చుకురంటే దాన్న్ రోడ్లపై తిరగన్వవేము అరంటూ ఒక పారీ్ అధినాయకుడు ఒక టీవీ ప్రోగ్రం 
కి వళ్తే అది ఏదో చేయకూడన్ పన్ చేసు్తననిట్ ఈ కరంత్రి మరంత్రులు మతిసిథ్మితరం లేన్ మాటలతో ప్రజలను ఏ 
మారాచులన్ చూసు్తనానిర్ అసలు వార్ ప్రజలకు చేయవలసిన పనులు మానేసి పవన్ కళ్్యణ్ గారిన్ తిట్డమే వారి 
పన్గా పెట్కునానిర్. ఎరందుకరంటే పవన్ కళ్్యణ్ గార్ ఇరంతవరకు రాజా్యధికారరం రాన్ కులాలకు రాజా్యధికారరం 
రావాలన్.. ఈ దోపిడీ వ్యవసథ్ల నురండి ప్రజలను కాపాడాలన్… అవినీతి పారీ్ల రాజకీయ పాలన నురంచి ప్రజలను 
కాపాడి నీతివరంతమైన పాలన అరందిరంచట్న్కి జనస్న పారీ్న్ సాథ్పిరంచాడు కాబటి్ వారికి పవన్ కళ్్యణ్ గార్ అరంటే 
భయరం వారి కుట్రలకు అరంతే లేదు.. ఇక 30 సరంవత్సరములు ఈ రాష్ట ముఖ్యమరంత్రి నేనే అన్ ఒక నాయకుడు ఈ 
రాషా్రాన్కి ముఖ్యమరంత్రి అయ్్య అరహుత నాకు మాత్మే ఉరందన్ ఒకర్ వారి న్యరంత పోకడలతో ప్రజలను ఇరంతకాలరం 
మోసపుచ్చుతూ వసు్తనానిర్. ఈ రాష్టరం వారి అబబీ సతు్త అననిట్గా.. ఇతర కులాల కు పాలిరంచే అరహుత లేదనేవిదరంగా 
వ్యవహరిసు్తనానిర్. మన రాజా్యరంగాన్ని ఆ మహానుభావుడు డాక్ర్ బి.ఆర్ అరంబేద్కర్ గార్ రచిరంచి దేశరంలోన్ 
పౌర్లకు కొన్ని హకు్కలు కలి్పరంచార్ కాబటే్ సరిపోయిరంది, లేకురంటే ఈ అవినీతిపర్లు దగులాబీజీలు సామాను్యలను 
ఇరంటి నురండి బయటకు రావడాన్కి కూడా ఆరంక్షలు పెటే్వార్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ ఒక టీవీ ప్రోగ్రం కి వళ్తే 
దాన్పై అపోహలు కుట్రలు చేస్్త ఆయనను కిరంచపరిచే విధరంగా తోలనాడుతునానిర్ బ్లకృషణా గార్ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారిన్ గతరంలో విమరి్శరంచార్ కాబటి్ అతన్ ప్రోగ్రంకు వళ్ళకూడదన్ ఒక సరోవేత్తమ మహళ శిరోమణ్ పరా్యటక 
శాఖ మరంత్రి అయినటవరంటి రోజా గార్ పా్యకేజీ అన్ పలుకుతురంటే ఆమ కొన్ని సరంవత్సరములుగా అనేక టీవీ 
ప్రోగ్ములు చేస్్త ఏ ఏ పారీ్ల దావేరా ఎన్ని స్ట్ కేసులు పా్యకేజీలు తీసుకురందో ప్రజలకు తెలపాలి.. గతరంలో 
టిడిపి పారీ్లో ఉననిపు్పడు ఈ డ్రైనేజీ రోజా గార్ వైయసా్సర్ గారి పై అనేక తిట్ల వరా్షలు కురిపిరంచార్, ఇపుడు అతన్ 
తనయుడు జగన్ రడిడు గారి పారీ్లోకి వళ్ళట్న్కి ఎన్ని కోట్ల పా్యకేజీ ఈ రోజమ్మ తీసుకురందో ప్రజలకు తెలపాలి అసలు 
ఈ తపు్పడు కూతల రోజమ్మను చూసి మహళ్ లోకరం తలదిరంచ్కురంట్రంది.. ఇలారంటి పన్కి మాలినపనులు చేస్్త 
ప్రజల మధ్య మేము దళ్తులమా బయట ఉరంచార్ అరంటూ.. ఆరిథ్కరంగా వనుకబడిన సామాను్యలపై వీరి అహరంకార 
భావరం తెలుపుతూ.. కనీసరం చట్ సభలలో ఏ విధరంగా ప్రవరి్తరంచాలో తెలియక అసెరంబీ్లలోనే రపు చేసా్తరమో రరండి 
అన్ కార్ కూతలు కూస్ ఈ ఈమ జనస్న పారీ్ అధినాయకుడిన్ విమరి్శస్్త ఈమను చూస్్త మన రాష్ట మహళ్ 
లోకరం తలదిరంచ్కురంటరంది సిగు్గ ఎగు్గ లేన్ పనులు చేస్్త జనస్న పారీ్న్ విమరి్శసు్తరందా అన్ మన రాష్ట ప్రజలు 
ఆలోచిసు్తనానిర్ .. వీర్ నాలుగు సరంవత్సరముల పాలనలో కనీసరం ఒక్క హాస్పటల్ అయినా న్రి్మరంచారా..? ఒక్క 
స్్కల్ అయినా న్రి్మరంచారా..? ఒక్క రోడుడు అయినా వేశారా..? పక్క రాష్టరం వార్ నీటి ప్రాజకు్లు కట్కురంటనానిర్ 
అసెరంబీ్ల న్రి్మరంచ్కునానిర్. హాసి్పటల్ న్రి్మసు్తనానిర్.. వారిన్ చూసైనా వీర్ సిగు్గ తెచ్చుకురంటే మరంచిది మన 
రాష్రంలో కివేడ్ ప్రోకో విధానాలతో కారొ్పరషన్ల డబుబీను ఇతర పథకాలకు పరంచ్తూ అన్ని సామాజిక వరా్గలకు 
చెరందిన యువత కు అనా్యయరం చేశార్.. కనీసరం అవవే తాతలకు కూడా నా్యయరం చేయలేన్ పరిసిథ్తిలో మన అవినీతి 
పాలన సాగుతోరంది అవవే తాతలకు ₹250 పెరంచినపు్పడలా్ల ఒక రరండు లక్షల మరందికి వృదా్ధప్య పెన్షను్ల తీసివేయడరం 
జర్గుతురంది అరంతే 50 ఇళ్లకు ఒక వాలరంటీరీని పెటి్ మరి వృదు్ధలలో అనర్హులరంటూ వివిధ కారణాలు చూపిస్్త 
నాలుగైదు మీటర్్ల ఉనానియరంటూ కార్్ల ఉనానియరంటూ కరరంట్ బిలు్ల ఎకు్కవ వసు్తరందరంటూ చౌకబ్ర్ కారణాలతో 
అవవేదాతలకు మోసరం చేసు్తనానిర్ మరి అరహుత ఉరంటే తరావేత అయినా అపె్్ల చేసుకోవచ్చు అనే ఈ తెలివితకు్కవ 
పాలవకులకు అసలు పెన్షన్ జాబితాలో తొలగరంచేటపు్పడే వారి అరహుతను వాలరంటీర్ల దావేరా పరిశలిరంచ్కోవచ్చు 
కదా పాలన చేతగాక పవన్ కళ్్యణ్ గారిన్ తిడితే ప్రజలు మిము్మలను క్షమిరంచర్ ఇలారంటి విషయాలనీని ప్రజలు 
గమన్సు్తనానిర్ వీరికి అధికారరం భవిష్యతు్తలో దక్కదనని భయరంతోనే అరాచకాలకు పాల్పడుతునానిర్ మీ అరాచక 
పాలనకు అరంతిమ సమయరం ఆసననిమైరంది మన రాష్ట ప్రజలు మీకు తొరందరలోనే తగన గుణపాఠరం చెబుతార్. 
ఆరంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు తమ భవిష్యతు్త జనస్న పారీ్ అన్ తమ పిల్లల భవిష్యతు్త బ్గురండాలి అరంటే నీతివరంతమైన 
పాలన రావాలరంటే పవన్ అనని ముఖ్యమరంత్రి కావాలన్ న్రణాయరం తీసుకునానిరన్ చరంద్ర శేఖర్ అనానిర్.

గుడివాడలో పెన్షనలు రద్దాపై జనసేన నిరసన రా్యలీ
శతఘ్ని నూ్యస్: గుడివాడ: కురంటి 
సాకులతో పెన్షన్లను రదుదా చేయడాన్ని 
ఖరండిస్్త గుడివాడ జనస్న నాయకుల 
ఆధవేర్యరంలో శుక్రవారరం ఆరందోళన 
కార్యక్రమాన్ని న్రవేహరంచార్. న్రసనలో 
భాగరంగా జనస్న న్యోజకవర్గ 
నాయకులు పాలరంకి సారధి, సరందు 
పవన్, ఆధవేర్యరంలో పట్ణ పురవీధులో్ల 

జనస్న శ్రేణులు న్రసన రా్యలీ న్రవేహరంచార్, రాష్ట ప్రభ్తావేన్కి వ్యతిరకరంగా న్నాదాలు చేస్్త, 
గుడివాడ పురపాలక సరంఘ కారా్యలయరం మురందు పెన్షను్ల కోలో్పయిన వృదు్ధలు, లబి్ధదార్లతో 
ధరాని చేపట్్ర్. ఎన్నికల మురందు ప్రజలకు ముదుదాలు పెటి్న జగన్, అధికారరంలోకి వచిచున 
తరావేత గుదుదాలు గుదుదాతూ పేదలను కషా్లపాలు చేసు్తనానిరన్ జనస్న నాయకులు మరండిపడాడుర్. 
గుడివాడ న్యోజకవర్గరంలో ఒక్క పెన్షన్ తొలగస్్త ఊర్కునే ప్రసకి్త లేదన్ జనస్న నాయకులు 
హెచచురిరంచార్. ఈ కార్యక్రమరంలోజిలా్ల కార్యదరి్శ పేరిని జగన్, గుడివాడ పట్ణ నాయకులు షేక్ 
రబ్బీన్, ఎస్.కే జిలాన్, ఎస్.కే సుభాన్, ఎస్.కే అజిష్, సాయిన నాన్, వడేడు గరి, కొటే్ శివ, స్రిశెటి్ 
రాజబ్బు, గరంట్ చైతన్య, గుడివాడ మణ్కరంఠ, శివయ్య మరియు జనసైన్కులు తదితర్లు 
పాల్్గనానిర్.

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


శనివారం, 31 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


శనివారం, 31 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


శనివారం, 31 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

