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దేశంలో అత్ంత సంపన్న సీఎం 
క్లా స్ వార్ గురంచి మాట్లా డటందౌర్భాగ్ం
• ట్విటర్లో జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కల్యూణ్ వాయూఖయూలు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖయూమంత్రి దేశంలో అందరి కంటే ‘ఎ క్లాస్’ 
అని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కల్యూణ్ గారు స్పషటీం చేశారు. దేశంలోని 
ముఖయూమంత్రుల సంపద మొత్ం కలిపినా అంతకంటే ఎక్కువ సంపద ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ముఖయూమంత్రికే ఉంటంది అనానిరు. ఈ రోజు పవన్ కల్యూణ్ గారు చేసిన ట్వీట్స్ 
అనువాద రూపమిది.
1) ఆక్స్మొరాన్  (నామవాచకం) - అర్ం - పంతనలేని పదాల కలయిక
ఉదాాః నిరుపేద ప్రజలు నివసించే ఆంధ్రప్రదేశ్  రాష్ట్రానిని పరిపాలిస్్నని ధనిక 
ముఖయూమంత్రి అనని చందంగా..
సూక్ష్మార్ం: మన ముఖయూమంత్రి సంపద ఎంతంటే దేశ ముఖయూమంత్రుల సంపద 
మొత్ం కలిపినా అంత కనాని ఎక్కువే.. అందుకే ఏపీ సీఎం, అందరికంటే ‘ఏ 
క్లాస్ !’
2) ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సంపద ఉననివారు, లేనివారు అనే క్లాస్లు లేనే లేవు. 
ఎందుకంటే వైసీపీ క్రూరతవీంతో రాష్ట్ర ప్రజలను బానిసలుగా మారి్చంది.
భూముల నుంచి ఇస్క వరకూ... మదయూం నుంచి మైన్స్  వరకూ.. అడవుల నుంచి 
కండల వరకూ.. పేపర్  నుంచి ఎర్రచందనం వరకూ.. రాష్ట్రం నుంచి వచే్చ ప్రతీ పైసా మన సంపనని ముఖయూమంత్రి చేతులోలానే ఉంది... క్బట్టీ.. ఆయన నిజంగా ‘క్లాసిక్’.
3) ఏపీలోని పేద ప్రజలను దీనాతిదీనులుగా వైసీపీ మిగిలి్చంది. వారి జీవితాలను, ఆత్మా గౌరవానిని, కష్టటీనిని కేవలం కనిని వందల రూపాయల బిచ్చంతో అమ్్మాసింది!
ఏపీలోని మధయూతరగతి ప్రజలు పూరి్గా నిరలాక్షయూనిక్ గురవుతునానిరు. వైసీపీ ప్రభుతవీం వారిని పనుని చెలిలాంచే నోరెత్లేని సేవక్లుగా పరిగణిస్ంది!
ఏపీ నుంచి పెటటీబడిదారులు పారిపోతునానిరు.
ఇదే వైసీపీ యెకకు ‘మాసటీర్  - క్లాస్ ’!
4) ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానిక్ వైసీపీ పెటటీబడుల ప్రవాహానిని తీస్క్వచి్చంది కదా ఇక ఎవరిక్ క్వాలి ఈ దావోస్ .. మన ఐట్, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి న్డిల్స్  సంటర్ , ట్ 
సాటీల్స్ ఎప్్పడో ప్రారంభంచేశారు. ఇక ఐట్ కంపెనీల బ్ంచీల ఏరా్పట మాత్రమ్ మిగిలింది. ఇదొక మరో ‘క్లాస్ ‘ చరయూ!
అరక్లో బాక్స్ట్  మైనింగ్ ను సమరి్సూ్, అవినీతి ఆరోపణలు ఎదురకుంటనని భారతదేశంలోని అతయూంత సంపనని ముఖయూమంత్రి ‘క్లాస్  వార్ ‘ అంటూ క్మ్రేడ్ చారు 
ముజుందార్ , క్మ్రేడ్ నాగిరెడిడి, క్మ్రేడ్ ప్చ్చలపలిలా స్ందరయయూ ల్ంట్ వారి గురించి మాట్లాడుతారు. ఏమిట్ దౌరాభాగయూం!

మధ్యతరగతి బడ్జెట్
శతఘ్ని న్యూస్: కేంద్ర ప్రభుతవీం 2023-24 ఆరి్క సంవతస్రానిక్గాను ఈ రోజు ప్రవేశపెట్టీన బడ్జెట్ మధయూతరగతిక్ 
ఆరి్కపరంగా ఊరటను కలిగిస్్ందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిట్ ఛైర్మాన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ ఒక 
ప్రకటనలో వాయూఖ్యూనించారు. ముఖయూంగా ఆదాయ పనుని విషయంలో ఇచి్చన రాయితీలు, శాలాబుల మారు్పలు ఉద్యూగ 
వరాగాలక్ సంతోష్టనిని కలిగిసా్యి. అల్గే మహిళలు, వృదు్ల పదుప్ పథక్లక్ ఇచి్చన రాయితీలు ఆయా వరాగాలోలా 
పదుప్ ఆసక్్ని పెంచుతాయి. వయూవసాయ రుణాల లక్షయూనిని 11 శాతం పెంచడం రైతాంగానిక్ ఉపయుక్ంగా ఉంటంది. 
అల్గే చిరు ధానాయూలక్ ప్రాధానయూం పెరిగేల్ ప్రత్యూక పథకం తీస్క్రావడం మంచి పరిణామని శ్రీ నాదండలా మనోహర్ 
వివరించారు.

బాబాయ్ హత్య కేసును డైవర్ట్ చేసేందుకే రాజధాని అేంశేం: 
రెడ్డి అప్పలనాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు: వివేక్ హతయూ కేస్ డైవర్టీ చేసేందుకే సీఎం జగన్ విశాఖ రాజధాని ప్రకటన చేశారని జనసేన 
నియోజకవరగా ఇంచార్జె రెడిడి అప్పలనాయుడు మండిపడ్డిరు. ఏలూరు జనసేన పార్టీ క్రాయూలయంలో ఏరా్పట చేసిన 
విలేకరుల సమావేశంలో రెడిడి అప్పలనాయుడు మాట్లాడుతూ.. ఒక పకకున వైఎస్ వివేక్నంద రెడిడి హతయూ కేస్లో సిబిఐ 
దరాయూప్్లో నిజనిజాలు ఎకకుడ బయటపడతాయోననే భయంతో రాజధాని అంశానిని ముందుక్ తీస్క్వచి్చ ప్రజలోలా 
ఒక కన్ఫ్యూజన్ ను తీస్క్రావడ్నిక్ జగనో్మాహన్ రెడిడి ప్రయతినిస్్ డైవర్షన్ పాలిట్క్స్ చేస్్నానిరని రెడిడి అప్పలనాయుడు 
మండిపడ్డిరు. ఒకపకకు 1100 రోజులుగా అమరావతి రైతులు చేస్్నని పోరాట్నిని సైతం పట్టీంచుకోక్ండ్ రాజధాని 

విశాఖక్ తరలించడ్నిక్ సిద్పడ్డిరంటేనే విశాఖలో ఉనని భూములపై మీ కనుని పడిందని స్పషటీంగా అర్ం అవుతుంది. రాష్ట్ర ప్రజలు ప్రతి విషయానీని గమనిస్్నానిరు. రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు 
నాయుడు నిరి్మాంచిన భవనాలోలా ఉండకూడదు అని నిర్ణయించినప్్పడు రాష్ట్ర అసంబ్లా మరియు సక్రటేరియట్ క్రయూకల్పాలు చేయకూడదు. రోడలాపై టంటలా వేసి అసంబ్లా సమావేశాలు 
నిరవీహించుకోవాలి. అధిక్రం వచి్చన మొదట్లానే ప్రజా వేదికను కూల్్చరు. అప్పట్నుంచి ఇప్పట్వరక్ కూడ్ కూలి్చవేత తోనే మీ పరిపాలన సాగుతుంది. కనీసం రాష్ట్రంలో ఏ మూలన 
కూడ్ ఒక ప్రాజెక్టీ గానీ భవనం గాని నిరా్మాణం చేసినటటీ దాఖల్లు లేవు. ఇటవంట్ సందరభాంలో రాజధాని మార్చడం తీస్క్నని నిర్ణయానిని జనసేన పార్టీ నుండి పూరి్గా వయూతిరేక్స్్నానిం. 
ఉత్రాంధ్ర పై ప్రేమ ఉంటే అకకుడ ఉనని నాయకతావీనిని పెంపోందించి ఉత్రాంధ్ర మీద దృష్టీసారించాలని, జనసేన పార్టీ నుండి పశ్్చమగోదావరి జిల్లా అధిక్ర ప్రతినిధిగా డిమాండ్ చేస్్నానిం. 
గతంలో తాడేపలిలాలో మీ భవనానిని నిరి్మాంచుక్ని అకకుడి నుండే పరిపాలన సాగిసా్నని ఏ విధంగా ప్రజలను మభయూ పెట్టీవు. అదే పరిస్ితిలో ఈరోజు విశాఖ నుండి పరిపాలన చేసా్నని చెబిత్ 
నమ్్మా ప్రజలు ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరు లేరు. ఇకనైనా రాష్ట్రానిక్ క్వలసిన అభవృది్ని మరియు నిరుద్యూగుల ఉపాధిని కలి్పంచేల్గా నీ పరిపాలన సాగాలని కోరుక్ంటనానిం అని తెలిపారు. 
ఈ క్రయూక్రమంలో నగర అధయూక్షులు నగిరెడిడి క్శ్ నరేష్, ప్రధాన క్రయూదరిశి సరిది రాజేష్, అధిక్ర ప్రతినిధి అలులా సాయి చరణ్ త్జ్, సషల్ మీడియా కో ఆరిడినేటర్ జనసేన రవి, నాయక్లు 
బండ్ రాము నాయుడు తదితరులు పాల్గానానిరు.
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https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఘనేంగా రాజానగరేం మేండల జనసన 
కారా్యలయేం శేంకుస్థాపన

బత్తుల దంపత్లచే ఘనంగా మండల జనసేన కార్యూలయానికి మొదలైన పనులు..
శరవేగంగా నిర్మాణం జరుపుకోనునని ర్జానగరం మండల జనసేన పార్టీ కార్యూలయం..
యుద్ధప్రాతిపదికన.. 15 నుండి 20 ర్జుల్లోనే పూర్తుస్థాయిల్ అందుబాటుల్కి ర్నునని పార్టీ 
కార్యూలయం…
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవరగాఒ, రాజానగరం మండలం, రాజానగరం హైవే 
ఆనుక్ని జిఎస్ఎల్ హెచ్.పి పెట్రోల్ బంక్ పకకున ఉనని స్లములో రాజానగరం మండల జనసేన 
పార్టీ క్రాయూలయం శంక్సా్పన బుధవారం ఉదయం వైభవంగా జరిగింది. ఈ శంక్సా్పన 
క్రయూక్రమానిక్ జనసేన నాయక్లు బతు్ల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వంకటలక్ష్మి ఆధవీరయూంలో, 
వారి చేతులమీదుగా ప్రత్యూక పూజా క్రయూక్రమాలు వేదపండితులు నిరవీహించారు.. సరావీంగ 
స్ందరంగా, అతాయూధునిక వసతులతో కేవలం 15 నుండి 20 రోజులోలానే జనసేన క్రయూకర్లక్ 
పూరి్సా్యిలో అందుబాటలో వచే్చ విధంగా వేగంగా పనులు జరుగుతునానియి. ఇకనుంచి 
జనశ్రేణులక్ ఎటవంట్ క్రయూక్రమాలు జరిగినా.. నాయక్లు ఎటవంట్ సమావేశాలు 
నిరవీహించుకోవాలనాని, ఎవరిక్ ఏ కషటీం వచి్చనా ఇకకుడ నుండే సమీక్షలు జరుగుతాయి.. ఈ 
జనసేన పార్టీ క్రాయూలయం శంక్సా్పన పూజ క్రయూక్రమం అనంతరం బతు్ల బలరామకృష్ణ 
మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆశయాలు, సిదా్ంతాలు ప్రజలక్ తీస్కళలాడ్నిక్.. జనసేన పార్టీని క్షేత్రసా్యిలో మరింత బలపరచడ్నిక్.. 
జనశ్రేణులు ఎప్పట్నుంచో ఎదురుచూస్్నని రాజానగరం మండల జనసేన పార్టీ క్రాయూలయం శంక్సా్పన చేస్కోవడం శుభసూచకమని.. ఈరోజు అతయూంత పవిత్రమైన పరవీదినం 
అని తెలియజేసూ్… క్రయూకర్లక్, నాయక్లక్ ఎవరిక్ ఎటవంట్ ఇబ్ందులు వచి్చనా, ఇకనుంచి ఈ క్రాయూలయం నుండే సమీక్ంచి నిర్ణయాలు తీస్కోవడం జరుగుతుందని.. 
మండలంలోని గ్రామాలోలా జనసేన పార్టీని ఎల్ బలపరచాలని దాని గురించి ఇకకుడ నుంచే ప్రణాళికలు తయారు చేసా్మని, మండలంలో ప్రజలక్ ఎవరిక్ ఏ కషటీం వచి్చనా ఈ 
క్రాయూలయంలో సంప్రదించాలని… ఇది 24×7 ప్రజలక్ పూరి్సా్యిలో అందుబాటలో ఉంటందని.. పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆశయాలు సిదా్ంతాలలో మరింత విస్ృతంగా ప్రజలోలాక్ 
తీస్క్వళిలా… 2024లో తిరుగులేనిశక్్గా ఆవిరభావించి.. రాబవు ఎనినికలోలా ఘనవిజయం సాధిసా్మనానిరు. ఈ క్రయూక్రమంలో జిల్లా జాయింట్ సక్రెటర్ మ్డిశెట్టీ శ్వరాం, శ్రీకృష్ణపటనిం 
సర్పంచ్ క్మిడి శ్రీరాం, సూరాయూపేట ఎంపీట్సీ వలలాభశెట్టీ వంకటరమణ (డబు్) సీనియర్ నాయక్లు యర్రంశెట్టీ శ్రీను, అడ్డిల శ్రీను, గెడడిం కృష్ణయయూ చౌదరి, సాటీలిన్, నాగారప్ 
సతి్బాబు, చిట్టీప్రోలు సతి్బాబు, ఆనందాల గోవింద్, క్రుమళ్ళ మహేష్, తోరాట్ శ్రీను, గంగిశెట్టీ రాజేంద్ర, సంగుల రమ్ష్, క్నవరం సతీష్, సూరయూ, తోట అనిల్ వాస్, ముకకుపాట్ 
గోపాలం, అడబాల ఆదివిష్్ణ, అడబాల బాబి, బచు్చ స్భాష్, గండి జయస్ధ, ఇతర నాయక్లు, జనసైనిక్లు పాల్గానానిరు.

జనసైనికులు సమైక్యేంగా 
శ్రమేంచాలి: బత్తుల

శతఘ్ని న్యూస్:  రాజానగరం, “జనంకోసం జనసేన – మహా పాదయాత్ర” 67వ రోజులో భాగంగా 
“నా సేన కోసం నా వంతు” కమిట్ కోఆరిడినేటర్ శ్రీమతి బతు్ల వంకటలక్ష్మి ఆధవీరయూంలో రాజానగరం 
నియోజకవరగాం కోరుకండ మండలం హల సింగర్ పేట గ్రామంలో ఇంట్ంట్క్ తిరుగుతూ, జనసేన 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, సామాజిక లక్షయూలు వివరిసూ్, వైసీపీ అరాచక ప్రభుతవీం ఏర్పడ్డిక 
ప్రజలు ఎదురకుంటనని సమసయూలను తెలుస్క్ంటూ, జనసేన ప్రభుతవీం ఏర్పడిత్ ప్రజలక్, భావితరాలక్ 
జరగబయే మంచిని వివరిసూ్, ప్రజాదరణతో ముందుక్ సాగింది. ఈ సందరభాంగా జనసైనిక్లను 
ఉదేదేశ్ంచి మాట్లాడుతూ జనసైనిక్లు అందరూ క్రమశ్క్షణతో సమైకయూంగా శ్రమించి, జనసేన ప్రభుతవీం 
ఏర్పడడ్నిక్ తమ వంతు కృష్ చేయాలని విజ్ఞపి్ చేశారు. ఈ క్రయూక్రమంలో పెదదే ఎతు్న వీర మహిళలు, 
కోరుకండ మండల జనసేన నాయక్లు, హాల సింగర్ పేట జనసైనిక్లు 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

రాష్ట్ర అభివృద్ధి పవన్ కళ్్యణ్ ధ్్యయేం: కేందుల దుర్గేష్
శతఘ్ని న్యూస్:  సాట్లైట్ సిట్ గ్రామంలో అగిని ప్రమాద బాధితులక్ 
తదేకం ఫండేషన్ మర్యు జనసేన పార్టీ నాయక్లు సహక్రంతో సా్నిక 
జనసైనిక్లు గృహ నిరా్మాణం చేశారు. ఆ గృహ నిరా్మాణానిక్ బుధవారం 
జనసేన పార్టీ తూరు్పగోదావరి జిల్లా అధయూక్షులు కందుల దురేగాష్ చేతుల 
మీదుగా గృహప్రవేశం చేయడం జరిగింది. అనంతరం జరిగిన సభలో జిల్లా 
అధయూక్షులు కందుల దురేగాష్ సమక్షంలో పెదదే ఎతు్లో యువతీ యువక్లు 
జనసేన పార్టీలో జాయిన్ అవవీడం జరిగింది. ఈ సందరభాంగా దురేగాష్ 
మాట్లాడుతూ.. పేదవాడి కంట కనీనిరు తుడవడ్నిక్ జనసేన పార్టీ ఎలలాప్్పడూ 
ముందుంటందని, రాష్ట్ర అభవృది్ పవన్ కళ్యూణ్ గారి దేయూయం అని అనానిరు. 
ఈ క్రయూక్రమంలో రాజమండ్రి నగర అధయూక్షులు వై శ్రీను, తూరు్పగోదావరి 
జిల్లా నాయక్లు జామి సతయూనారాయణ, రాజమండ్రి నగర నాయక్లు 
భాష్ట, రాజమండ్రి రూరల్ మండల అధయూక్షులు చపా్ప చినానిరావు, మటటీపరి్ 
నాగరాజు, మండలం ప్రధాన క్రయూదరిశి సిహెచ్ స్నీల్, మండల క్రయూదరిశి 
దీపి్ మహంతి స్బా్రావు, సాట్లైట్ సిట్ గ్రామ అధయూక్షులు గొడిసి పూడి 
నాగేంద్ర బాబు, ఉపాధయూక్షులు పీతల సూరిబాబు, ఉపాధయూక్షులు పోలూరి శ్రీను, ప్రధాన క్రయూదరిశి ఎలుగుబంట్ దురాగారావు, ప్రధాన క్రయూదరిశి పాలవలస గోపి, ప్రధాన క్రయూదరిశి అనయూం 
స్బ్రహ్మాణయూం, క్రయూదరిశి కల్లాట్ సతీష్, క్రయూదరిశి సేలం స్రేష్, క్రయూదరిశి క్జా శ్వరామకృష్ణ, యూత్ ప్రెసిడ్ంట్ బరా అప్పలనాయుడు, సేసట్టీ ప్రసాద్ బాబు, ప్రసాద్ మరియు 
జనసేన నాయక్లు, క్రయూకర్లు, వీరమహిళలు పాల్గానడం జరిగింది.

కొయ్్యన లక్షుమమ్మకి పేంఛన్ అేందజేత
85 సంవత్సర్ల లక్షుమమమాకి జనసేన అండ
కొయాయూన లక్షుమమమాకి కొణిదెల పవన్ కళ్యూణ్ సౌజనయూంతో దామోదరం సంజీవయయూ 
వృదా్ధపయూ భర్స్ గా పంఛన్ అందజేత
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం జిల్లా, చీప్రుపలిలా మండలం కరాలాం గ్రామానిక్ చెందిన 
85 సంవతస్రాల కయాయూన లక్షుమమ్మాక్ గడిచిన మూడు సంవతస్రాలు నుండి పింఛన్ 
రావడం లేదు. ఆమెక్ ఆధార్ క్ర్డి లేదని, ఐ-రేస్ కూడ్ అవవీడం లేదని చెపి్ప వైసాస్ర్స్పీ 
ప్రభుతవీం పింఛన్ తొలిగించడం జరిగింది. అప్్పడు నుంచి ఆ క్టంబం అట ప్రభుతవీ 
క్రాయూలయాల మెటలా, ఇట రాజకీయ నాయక్ల గడపలు తొకకుని రోజంటూ లేదు. ఈ 
విషయం మెలలాగా సా్నిక జనసైనిక్ల దృష్టీక్రాగా.. విషయానిని పార్టీ పెదదేల దగాగారక్ 
తీస్కని వళలాడం, పార్టీ మీక్ అండగా ఉంటందని చెప్పడం సవీల్ప వయూవధిలో జరిగింది. 
ఆమెక్ ప్రభుతవీం నుండి పింఛన్ వచే్చల్ చేసా్మని హామీ ఇవవీడం జరిగింది. కణిదల 
పవన్ కళ్యూణ్ సౌజనయూంతో దామోదరం సంజీవయయూ వృదా్పయూ భరోసా క్ంద పింఛన్ వచే్చ 
వరక్ ఆమెక్ ప్రతి నెల 2000 రూపాయిలు ఇసా్మని చీప్రుపలిలా మండల అధయూక్షులు 
విసినిగిరి శ్రీనివాసరావు ఆ క్టంబానిక్ భరోసా ఇచా్చరు. అందులో భాగంగా ఫిబ్రవరి 
నెల పింఛనును ఆమెక్ అందించారు. ఈ క్రయూక్రమంలో లక్షము నాయుడు, శ్రీను, 
శంకర్, ఆదినారాయణ, సింహాచలం, ఈశవీరరావు, జనార్న్, తదితరులు పాల్గానానిరు.

శ్రీ లక్ష్మి నరసేంహస్వామ భకుతులకు 
పులిహోర, మజ్జెగ, వాటర్ ప్్యకెట్ల పేంపణీ

శతఘ్ని న్యూస్: అంతరేవీది శ్రీ లక్ష్మి నరసింహసావీమి వారి కళ్యూణ మహోతస్వం 
సందరభాంగా నరసాప్రం పంట్ రేవు దగగార కళ్యూణానిక్ వళిలా వచే్చ భక్్లు అందరికీ 
నరసాప్రం నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇంచారిజె, పీఏసీ సభుయూలు మరియు రాష్ట్ర 
మతస్యూక్ర విక్స విభాగ ఛైరె్మాన్ బొమి్మాడి నాయకర్ జనసేన పార్టీ తరప్న ప్లిహోర, 
మజిజెగ పాయూకటలా, వాటర్ పాయూకటలా పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఈ క్రయూక్రమంలో 
చినిమిలిలా సతయూనారాయణ, మాదంశెట్టీ కోటేశవీరరావు, కోట్పలిలా వంకటేశవీరరావు, 
వలవల నాని,బందల రవీంద్ర, కల్లాట్ గోపీకృష్ణ, బెలలాంకండ ఎర్రయయూ నాయుడు, 
యాదం రెడిడి స్బా్రావు, బొమి్మాడి కృష్ణమూరి్, వనేనిం రెడిడి బాలు, జకకుం చినని, 
నిప్్పలేట్ తారక రామారావు, ఆక్ల రవి, తోట నాని, పోలిశెట్టీ సాంబ, పోలిశెట్టీ 
నళిని, అంబట్ అరుణ, తోట అరుణ, బొమి్మాడి సూరయూ క్మారి, పిప్పల స్ప్రజ, జర్న, 
గుగిగాలప్ శ్వరామకృష్ణ, కూనపరెడిడి రామకృష్ణ, లక్కు బాబి, గ్ంధి నాని, గనానిబతు్ల 
ప్రసాద్, వాట్ల రామారావు, నియోజకవరగా నాయక్లు, వీరమహిళలు, జనసైనిక్లు, 
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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పల్్ల పల్్ల ఎగరాలి పవనన్న జేండా 18వ రోజు
భీముని తండా, మిట్యూ తండాల్లో (లటుటీపల్లో) వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: నాగర్ కరూనిల్, పల్లా పల్లా ఎగరాలి పవననని జెండ్ రెండవ విడత 
క్రయూక్రమంలో భాగంగా బిజినపలిలా మండలం, (లటటీపలిలా) భీముని తాండ్, మీట్యూ 
తాండ్లోలా వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ బుధవారం పాదయాత్ర చేపట్టీరు. క్రయూక్రమంలో 
జనసేన నాయక్లతో, జనసైనిక్లతో కలిసి పాదయాత్రగా తాండ్లోలా పరయూట్ంచారు. 
తాండ్లోలాని ప్రజల సమసయూలు తెలుస్క్ంటూ, పార్టీ సిదా్ంతాలను ప్రజలక్ వివరిసూ్ 
క్రయూక్రమానిని ముందుక్ సాగించారు.

చిననిపీరు తండా, దాసు తండాల్లో (లటుటీపల్లో) వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ పాదయాత్ర
బిజినపలిలా మండలం (లటటీపలిలా) చిననిపీరు తాండ్, దాస్ తాండ్లోలా వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ 
పాదయాత్ర చేపట్టీరు. జనసేన నాయక్లతో, జనసైనిక్లతో కలిసి పాదయాత్రగా 
తాండ్లోలా పరయూట్ంచారు. తాండ్లోలాని ప్రజల సమసయూలు తెలుస్క్ంటూ, పార్టీ 
సిదా్ంతాలను ప్రజలక్ వివరిసూ్ క్రయూక్రమానిని ముందుక్ సాగించారు. ఈ క్రయూక్రమంలో నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవరగా నాయక్లు హారి నాయక్, బటకు రమ్ష్, సూరయూ, రాజు 
నాయక్, వంశీ రెడిడి, లింగం నాయక్, పవన్, బాలకృష్ణ, భరత్, బాను, కృష్ణ, రాజు, రాజేందర్, రమ్ష్, గణేష్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

మరుగు దొడు్ల నిరా్మణేం కోసేం మరియ్ల 
రామకృష్ణ భిక్షాటన

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రభుతవీ పాఠశాలలోలా 
మరుగు దొడులా నిరా్మాణం కోసం 
ఖమ్మాం అసంబ్లా నియోజకవరగా కో 
ఆరిడినేటర్ మిరియాల రామకృష్ణ 
భక్షటన క్రయూక్రమం చేపట్టీరు. ఈ 
సందరభాంగా మిరియాల రామకృష్ణ 
మాట్లాడుతూ ప్రభుతవీ పాఠశాలలోలా 
సరైన మరుగుదొడులా లేవు, ఉనాని కనిని 
పాఠశాల్లోలా అవి పరిశుభ్ంగా 
లేవు అని కల్కటీర్ గారిక్, విదాయూశాఖ 
అధిక్రిక్ ఎనిని సారులా వినతిపత్రాలు 
ఇచి్చనా పట్టీంచుకోలేదు. అందుకే 
వయూవస్లక్ బుది్ వచే్చ విధంగా 
ఖమ్మాం జనసేన పార్టీ ఆధవీరయూంలో 
ఖమ్మాం నగరంలో భక్షటన 
చేయడం జరిగిందని తెలియజేసారు. 

అధిక్రులు స్పందించే వరకూ జనసేన పోరాటం చేస్్ంది, లేని పక్షంలో భక్షటన 
చేసిన డబు్లు దావీరానే మరుగుదొడులా నిరా్మాణం చేపటటీడం జరుగుతుంది. ఈ భక్షటన 
మధయూలో అనుకోక్ండ్ కలిసిన ఎమె్మాల్స్ బాలసాని లక్ష్మీనారాయణ క్ కూడ్ సమసయూను 
వివరించి భక్షటన చేయడం జరిగింది. సా్నిక ప్రజలు, అభుయూదయవాదులు భక్షటన 
క్రయూక్రమానిని అభనందిసూ్ తమ వంతు సహక్రం అందించారు. ఈ క్రయూక్రమంలో 
ఖమ్మాం జిల్లా నాయక్లు మెడబయిన క్రి్క్, అజయ్ కృష్ణ, దేవేందర్, కండ్ పవన్, 
బాణాల శ్రీక్ంత్, ఉత్మ్ రాజు, మాలిక్, రమణ క్మార్, ప్ల్లారావు, గంగాధర్, 
స్రవంత్ పాల్గానానిరు.

జనసైనికుడు స్వామ కుటేంబాని్న పరామరి్శేంచిన 
మాకినీడ్

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాప్రం నియోజకవరగాం, విరవాడ గ్రామంలో కదిదేరోజుల క్తం 
బెరవాడ గోపాల సావీమి గుడిలో దీపం చీరక్ అంటక్ని ఒంట్క్ గాయాల పాలై, 
హాస్పటలోలా చిక్తస్ అనంతరం ఇంట్ దగగార బెడ్ రెస్టీ తీస్క్ంటూ మరణించిన 
జనసైనిక్డు మైనం సావీమి తలిలా అక్ల మరణానిక్ చింతిసూ్ పిఠాప్రం నియోజవరగా 
జనసేన ఇంచారిజె శ్రీమతి మాక్నీడి శేష్ క్మారి పరామరిశించి మనోధైరాయూనిని చెపి్ప వారి 
ఆత్మా శాంతి చేకూరాలని, ఆ భగవంతుడు మనోధైరాయూనిని ఆ క్టంబ సభుయూలక్ ఇవావీలని 
ప్రారి్ంచటం జరిగింది. ఈ క్రయూక్రమంలో ఎంపీట్సీ అభయూరి్ రాసంశెట్టీ కనాయూకర్ రావు, 
క్ళలా రాజు, కంద సమరాజు, నాయక్లు తదితరులు పాల్గానానిరు.

వావిలపలి్ల రోడుడి దుసథాతిపై జనసన వినతిపత్ేం
శతఘ్ని న్యూస్: మునుగోడు నియోజకవరగాం, నారాయణప్రం మండలం నుంచి 
వావిలపలిలా రోడుడి ధవీంసమై 7 ఏళ్్ళ గడుస్్నాని ఈ ప్రభుతవీం పట్టీంచుకోక్ండ్ 
ఎనినికల కోసం తాతాకులిక రోడలా నిరా్మాణాలతో సరిపెడుతుంది. అధావీనంగా మారిన 
రోడుడి దుము్మా, ధూళితో ప్రయాణిక్ల అవస్లు, కంకర రాళ్లా ఎగిరిపడి వాహనదారులు 
గాయాలపాలవుతుండడంతో జనసేన ఆధవీరయూంలో మునుగోడు నియోజకవరగా కో 
ఆరిడినెటర్ గోక్ల రవీందర్ రెడిడి ప్రభుతవీ అధిక్రులు తక్షణమ్ చరయూలు తీస్కోవాలని 
వినతిపత్రం అందజేయడం జరిగింది. ఈ క్రయూక్రమంలో మండల నాయక్లు రాజుబద్రి, 
క్రణ్, శ్రీక్ంత్, చంద్రక్ంత్, సాయి, ప్రవీణ్ తదితరులు పాల్గానానిరు.
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పరిడ్గ్రామేంలో జనసనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: అరక్ నియోజకవరగాం, డుంబ్రిగుడ మండలం, అరమ పంచాయితీ పరిది లోగల 
పరిడిగ్రామంలో స్మారు ౩౦ మంది గ్రామస్్లు సవీచ్చందంగా పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, 
జనసేన సిదా్ంతాలు నచి్చ, జనసేననాయక్లు కనేనిడి లక్షష్మణరావు ఆధవీరయూంలో పార్టీలో చేరారు. 
పార్టీలో చేరిన వారిక్ కండువాలు కపి్ప పార్టీలోక్ ఆహావీనించారు. ఈ సందరభాంగా బంగరు రాందాస్ 
మాట్లాడుతూ యువత నిరుతాస్హంతో ఉనానిరని సరైన ఉపాధి పథక్లు లేక యువత జనసేన వైప్ 
మొగుగా చూప్తునానిరని తెలియచేసారు. ఈ క్రయూక్రమంలో నాయక్లు కనేనిడి చినానిరావు, బంగారు 
రాందాస్, చెట్టీ ఆనంద్, క్లోలా రాజ్ భరత్, సబయి రాజు, ములలాంగి శ్రీనివాస్ రెడిడి, ఐట్ సల్ కో-
ఆరిడినేటర్ సంతోష్ సింగ్ మరియు జనసైనిక్లు పాల్గానానిరు.

జాబ్ కా్యల్ేండర్ ఎక్కడ..?: దోమకొేండ అశోక్
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ: 2023 
జనవరి కూడ్ అయిపోయింది జాబ్ 
క్యూల్ండర్ ఎకకుడ అని జనసేన 
యువ నాయక్లు ద్మకండ అశోక్ 
ప్రశ్నించారు. ఈ సందరభాంగా ఆయన 
మట్లాడుతూ.. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 30 లక్షల 
మంది నిరుద్యూగ యువత వారి భవిషయూతు్ 
గురించి ఆంద్ళన చెందుతునానిరు. 
నయవంచనక్ గురయాయూమనే వేదన 
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మంది ఎమె్మాలేయూలతో అంత మెజారిట్ చటటీసభలోలా దకకుడంలో ఆ 30 లక్షల మంది 
నిరుద్యూగ యువత ప్రధాన క్రణమయాయూరు. ఎనినికలక్ ముందు 2లక్షల 30వేల 
ఉద్యూగాలు కలి్పసా్మని హామీ ఇచి్చన జగనో్మాహన్ రెడిడి ఇప్పట్క్ ఎనిని ఉద్యూగాలు 
ఇచా్చరు? శేవీత పత్రం రిల్జ్ చేయాలి. యువతక్ పటటీ బటటీలు, బంగారం క్దు, 
మంచి భవిషతు్ ఇవవీండి, ఉద్యూగాలు ఉపాధి కలి్పంచండి చాలు. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 
నిరుద్యూగ సమసయూ రోజురోజుక్ పెరిగిపోతుంది. పెటటీబడులు, పరిశ్రమలు లేక 
నిరుద్యూగులు అల్లాడిపోతుంటే ప్రభుతవీం మాత్రం దుననిపోతు మీద వర్షం క్రిసినటలా. 
వయూవహరిస్్ంది. ప్రతి ఏడ్ది జనవరి 1వ త్దీన జాబ్ క్యూల్ండర్ విడుదల చేసా్ము 
అనని వైసిపి, అధిక్రంలోక్ వచి్చ నాలుగు సంవతస్రాలు గడుస్్నాని, నాలుగు జనవరిలు 
గడిచిన ఒకకుటైన నిరుద్యూగులక్ ఉపయోగపడే జాబ్ క్యూల్ండర్ ని విడుదల చేసిందా? 
డిగ్రీలు, ఎం.బ్.ఏ.లు పి.జీ.లు చేసిన యువత నోట్ఫికేషన్ కోసం ఎదురుచూడటంలోనే 
ప్ణయూక్లం పూర్యిపోతుంది. సవీతంత్ర భారతంలో అతయూధిక ఉద్యూగాలు ఇచి్చన 
ప్రభుతవీం తమదే అని ప్రగల్భాలు పలిక్న వై.సి.పి ప్రభుతవీం, ప్రభుతవీ ఉద్యూగాలక్ 
కత్ జోషయూం చెబుతూ, క్ంట్రాక్టీ, ఔట్స్రిస్ంగ్ ఉద్యూగాలు కూడ్ తమ ఖ్తాలోనే 
వేస్క్నే పరిసి్తి కనిపిస్్ంది. ఇది ఇల్ ఉండగా ప్రభుతవీ ఉద్యూగాల భర్్ అంటూ 
వై.సీ.పీ ప్రభుతవీం ఎనినికల సమయంలో భార్గా హామీలు గుపి్పంచి అధిక్రంలోక్ 
వచి్చన రెండేళలా తరావీత మొదట్ జాబ్ క్యూల్ండరుని విడుదల చేసింది. 6,03,756 
ప్రభుతవీ ఉద్యూగాల భర్్ అంటూ భార్గా ప్రకటన చేసింది .తీరా వాస్వంలోక్ వసే్ 
అందులో ప్రభుతవీ ఉద్యూగాలు కూడ్ లేని పరిసి్తి. ఇక సవీచ్ందసేవా క్రయూక్రమం అని 
ప్రవేశపెట్టీన వాలంటర్ ఉద్యూగులక్ నెలక్ కేవలం ఐదు వేల రూపాయలు వేతనం 
కూడ్ చెలిలాంచలేకసేవా క్రయూక్రమం పేరుతో తమ పార్టీ క్రయూక్రమాలక్ బానిసలు 
చేసింది. అర్హతక్ తగిన ఉద్యూగం లేక సవీయం ఉపాధి కోసం ఎదురుచూస్్నాని ఎసీస్, 
బ్సీ, ఎసీటీ, మైనార్జెలక్ సబిస్డీ రుణాలు లేక్ండ్ చేసింది. నిరుద్యూగుల ని కేవలం ఓట 
బాయూంక్ ల్గా మాత్రమ్ చూసే వైసీపీ ప్రభుతావీనిని జనసేన తొందరోలానే తిపి్ప కడుతుంది. 
ఉద్యూగాలు వసా్యని యువత ఢిల్లా, హైదరాబాద్, అవనిగడడి మొదలైన నగరాలక్ 
వళి్ళ కోచింగ్ తీస్కంటనానిరు. వారందరి పరిసి్తి ఏమిట్? అని నిరుద్యూగ యువత 
తమ ఆవేదనను తెలియచేస్్నానిరు. తమ పార్టీలోని రాజకీయ నిరుద్యూగుల కోసం 
లేని పదవులు, కత్కత్ పదవులు సృష్టీంచి ఉపాధి కలి్పంచిన వైసీపీ ప్రభుతవీం.. ఉనని 
ఉద్యూగాలను ఎందుక్ ఇవవీడం లేదు.. తమ పార్టీ వారిపై ఉనని శ్రద్, హామీ ఇచి్చన 2.3 
లక్షల ఉద్యూగాలపై ఎందుక్ లేదని జనసేన పార్టీ తరఫున ప్రశ్నిస్్నానిం. జనసేన పార్టీ 
అధిక్రంలోక్ వసే్ యువతక్ మంచి భవిషయూతు్ ఉంటంది. ప్రతి నిరుద్యూగ యువతక్ 
జాబ్ కలి్పసా్ం. దేశానిక్ వనెనిముక ల్ంట్ యువతక్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు వనుని దనునిగా నిలుసా్రు. జనసేన పార్టీ ఆవిరభావించింది యువతక్ మంచి 
భవిషయూతు్ ఇవవీట్నికే అని ద్మకండ అశోక్ తెలియజేశారు.

య్కిసిడ్ేంట్ గురైన ఆదప్ప కుటేంబానికి జనసన 
భరోస్

శతఘ్ని న్యూస్: అనంతప్రం 
జిల్లా, సింగనమల నియోజకవరగాం, 
బు క కు రా య స ము ద్ర ం 
మండలంలోని నీల్రెడిడి పలిలా 
గ్రామానిక్ చెందిన ఆదప్ప 
యాక్స్డ్ంట్ క్ గురై తీవ్ర 
గాయాలతో హాసి్పటల్ లో జాయిన్ 
అవవీడం జరిగింది. విషయం 
తెలుస్క్నని జనసేన నాయక్లు 
అనంతప్రం జిల్లా అధయూక్షులు ట్ 

సి వరుణ్, జిల్లా అధిక్ర ప్రతినిధి సాకే మురళీకృష్ణ ఆదేశాలతో బుకకురాయసముద్రం 
మండల అధయూక్షులు జి ఎర్రిసావీమి హాసి్పటల్ క్ వళిలా ఆదప్ప ను పరామరిశించడం 
జరిగింది. ఈ సందరభాంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అనిని విధాలుగా మీక్ జనసేన 
పార్టీ తోడు ఉంటందని భరోసా ఇవవీడం జరిగింది. ఈ క్రయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
బుకకురాయసముద్రం మండల నాయక్లు అరట్ తాహిర్, దుసాస్ ఏక్ంత, మురళి 
తదితరులు పాల్గానడం జరిగింది.

పవన్ కళ్్యణ్ మాటలు పెడచెవిని పెటట్ేం.. 
ఫలితేం అనుభవిసుతునా్నేం: సేంగిశెట్ట్ అశోక్

శతఘ్ని న్యూస్: క్క్నాడ: మ్లు చేసా్రని అధిక్రం అప్పజెపి్పత్ ఓటేలాసిన అమాయక 
మతస్యూక్రుల జీవితాలు బుగిగాపాలు చేశారని, దుము్మాలు పేట మహిళలు ఆవేదన వయూక్ం 
చేశారు. బుధవారం సాదేనిక పదవ డివిజన్ దుమ్మాలు పేట జనసేన నాయక్లు దాసరి 
వీరబాబు ఆధవీరయూంలో మా ప్రాంతం మన సచివాలయం క్రయూక్రమానిక్ సిట్ జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు సంగిశెట్టీ అశోక్ ముఖయూఅతిథిగా పాల్గానానిరు, ఈ సందరభాంగా సాదేనిక ప్రజల 
యోగక్షమాలను అడిగి తెలుస్క్నానిరు. పి.ఎ.సి సభుయూలు, క్క్నాడ సిట్ నియోజకవరగా 
ఇన్ ఛార్జె ముతా్ శశ్ధర్ ఆదేశాల మ్రక్ ప్రజలు ఎదురకుంటనని సమసయూలిని అడిగి 
తెలుస్కోవదానిక్ వచా్చనని తెలిపారు. ఎకకువ మంది మతస్యూక్రులు నివాసం 
ఉంటనని ఈ ప్రాంతంలో అభవృది్ కేవలం అధిక్ర పార్టీ నాయక్ల మనుష్లకే 
జరిగిందని, ప్రభుతవీ భూములు కబాజెలు చేసి ఓకే క్టంబంలో నాలుగు, ఐదు ఇళ్ళ 
స్ల్ల సంపాదించుక్నానిరు అని, సామానుయూలు మాత్రం ఓకే ఇంట్లో మూడు, నాలుగు 
క్టంబాలు క్ప్రాలు చేసూ్ మగిగాపోతునని విషయానిని తమ నాయక్లు జనసేన 
అధినాయక్డు పవన్ కళ్యూణ్, ముతా్ శశ్ధర్ క్ నివేదించడం జరుగుతుందనానిరు. 
ముఖయూంగా ప్రజలక్ సేవ చేసా్రని జగన్ మోహన్ రెడిడి అమలు చేస్్నని సచివాలయం 
వయూవస్ నేడు అబాస్ పాలవుతుందని, సచివాలయంలో పనిచేసే వాల్ంట్రలా ఆగడ్లు 
హదుదేలు మీరి ప్రజలను పనునిలు కటటీక పోత్ ఇళ్ళపై పడి బెదిరింప్లక్ పాల్పడుతునని 
వైనం దుము్మాల పేటలో వలుగు చూస్్ందని తెలిపారు. గంజాయి, మదయూం అమ్మాక్లు 
జరుగుతునాని పోరుటీ పోల్స్లు పట్టీంచు కోవడం లేదని మహిళలు తమక్ తెలిపారని 
చెపా్పరు. పాతిక కేజీల బియయూం క్వాల్ పాతిక సంవతస్రాల అభవృది్ క్వాల్ అని 
2019 లో పవన్ కళ్యూణ్ మాటలు పెడచెవిని పెట్టీం క్బట్టీ ఈ సారైనా పిలలాల భవిషయూత్ 
దృష్టీలో పెటటీకని జనసేన పార్టీని ఆదరించాలని విజ్ఞపీ్ చేశారు. ఈ క్రయూక్రమంలో 
సిట్ ఆరగానైజింగ్ సక్రటర్ మడుడి విజయ్ క్మార్, సింహాద్రి, కోటేశవీర రావు, సూరిబాబు, 
దాస్, దనారాజు, ప్రసాద్, కృష్ణ, తదితరులునానిరు.

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


గురువారం, 02  ఫిబ్రవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్రజల ఆశీసుసిలతోనే ఎమ్్మల్్య అవుతా
కేతేంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ నాయక్లు కేతంరెడిడి వినోద్ రెడిడి ఆధవీరయూంలో 
నిరివీరామంగా, నిరాటంకంగా జరుగుతునని పవననని ప్రజాబాట క్రయూక్రమం 261వ 
రోజున 54వ డివిజనోలా వంకటేశవీరప్రం భగత్ సింగ్ క్లనీ ప్రాంతంలో జరగింది. 
ఇకకుడ ప్రతి ఇంట్కీ వళి్ళన కేతంరెడిడి ప్రజల సమసయూలను అధయూయనం చేసి అండగా 
నిలబడతామని భరోసా కలి్పంచారు. ఈ సందరభాంగా కేతంరెడిడి వినోద్ రెడిడి మాట్లాడుతూ 
ఏడ్దిననిర క్తం ఆనాట్ జలవనరులశాఖ్మంత్రి అనిల్ క్మార్ యాదవ్ అసమర్త 
వలలా అననిమయయూ డ్యూమ్ తెగిపోయి సమశ్ల జల్శయం ప్రమాదంలో పడి పెనానిక్ 
వరద పోటతి్న సమయంలో ఈ భగత్ సింగ్ క్లనీ మొత్ం నీట మునిగిందని, అంతక్ 
ఏడ్ది ముందే నివర్ తుఫాను సమయంలో సమశ్ల భద్రత, పెనాని వరద తదితర 
విషయాలపై జిల్లా కల్కటీర్ గారిక్ సమగ్ నివేదిక ఇచి్చనా చరయూలు శూనయూమని, అనిని 
రక్లుగా ప్రభుతవీం వైఫలయూం చెందుతూ ఉండింది కనుకే నేట్క్ కూడ్ ఈ ప్రాంతంలో 
ప్రమాదంలోనే ఉందని అనానిరు. ఈ ఒకకు అంశమ్ క్దని 2019 ఎనినికలోలా పోట్ 
చేసి ఆనాట్ పరిసి్తుల దృష్టటీయూ ఓటమి పాలైనా ఆత్మాస్్రయూం కోలో్పక్ండ్ నాట్ నుండి 
నేట్ వరక్ నియోజకవరగాంలో అనేక సమసయూల పైన నిరంతర పోరాటం చేస్్నానిమని 
అనానిరు. తాను నియోజకవరగాం వదిలి పారిపోలేదని, ప్రకకు నియోజకవరాగాలను ఏ రోజూ 
కూడ్ గెలకలేదని, పవన్ కళ్యూణ్ గారిని, తనను నమి్మా ఓట్సిన ప్రజల కోసం నిరంతరం 
కషటీపడుతునానినని, ఆ కషటీం ఎంతనేది పవన్ కళ్యూణ్ గారిక్ పిన్ టూ పిన్ తెలుసని 
అనానిరు. నివర్ తుఫాను సందరభాంలోనే నెలూలారులో పరయూట్ంచిన పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
మాట్లాడుతూ వినోద్ ల్గా ప్రజల కోసం కషటీపడి పనిచేసే వయూక్్లు బలంగా నిలబడ్లి 
అని సవీయంగా చెపి్పన మాటల సూఫ్రి్తోనే పవననని ప్రజాబాటక్ అంక్రార్పణ 
జరిగిందని, వచే్చ ఎనినికలోలా పోట్ పవన్ కళ్యూణ్ గారి నిర్ణయం ప్రక్రమ్ ఉంటందని, 
ఆయన మాటే తనక్ శ్రోధారయూం అని అనానిరు. ఎమె్మాలేయూ అయి ప్రజల కోసం పని 
చేయాలనే ఆశ, తపన అనేకమందిక్ ఉంటందని, పవననని ప్రజాబాటతో ప్రజల 
ఆశీస్స్లు తనక్ దక్కుతునానియని, పవన్ కళ్యూణ్ గారు అవక్శమిసే్, క్లం కలిసొసే్ 
ప్రజల ఆశీస్స్లతోనే తాను ఎమె్మాలేయూ అవుతానని కేతంరెడిడి వినోద్ రెడిడి తెలిపారు. ఈ 
క్రయూక్రమంలో సా్నిక జనసేన పార్టీ నాయక్లు, క్రయూకర్లు పాల్గానానిరు.

వేంతెన నిరా్మణేం చేపటట్లి: రామ శ్రీనివాస్ 
డ్మాేండ్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట: బవనగిరిపలిలాక్ 
మరియు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహసావీమి గుడిక్ 
వళ్్ళ ప్రయాణీక్ల సౌకరాయూర్ం తక్షణమ్ 
ఎతె్్న వంతెన నిరా్మాణం చేపట్టీలని 
జనసేన పార్టీ నాయక్లు రామ శ్రీనివాస్ 
డిమాండ్ చేసారు. ఈ సందరభాంగా 
నాయక్లు రామ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ 
అననిమయయూ జిల్లా, రాజంపేట నియోజకవరగా 
పరిధిలోని ఊటకూరు2 పంచాయతీ 

పరిధిలో బవనగిరిపలిలా గ్రామంలో స్మారు రెండు వేల మంది జనాభా అకకుడ నివాసం 
ఉంటనానిరు, అదేవిధంగా రాజంపేట పటటీణానిక్ కూతవేట దూరంలో ఉండే శ్రీ 
లక్ష్మీ నరసింహసావీమి గుడిక్ అధిక సంఖయూలో భక్్లు భార్గా నిరంతరం రవాణా 
చేసూ్ంట్రు. బవనగిరిపలిలా సమీపంలో ఉనని వంతెన సమసయూలను సా్నిక పాలక్లు, 
అధిక్రులు గురి్ంచాలి. త్లికపాట్ వరా్షనికే ఒక వైప్ చెరువు, ఇంకో వైప్ ప్లంగి 
ఏరు, ఇరువైప్ల్ వంతెన వదదే వర్షప్ నీరు అధికంగా చేరి గుడిక్, అకకుడ గ్రామాలక్ 
రాకపోకలు నిలిచిపోయి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్ందులు పడుతునానిరు. గతంలోన్, ప్రస్్తం 
కనసాగుతునని రాజంపేటక్ సంబంధించి శాసనసభ సభుయూడు మెడ వంకట మలిలాక్రుజెన 
రెడిడి, లోకసభ సభుయూడు పెదిరెడిడి మిథున్ రెడిడి వారికేమో ఎలక్షనులా వసే్ అకకుడ ప్రజలు ఓటలా 
కోసం వాగాదేనాలు చేసినవి, హామీలు పలిక్నవి వారు వేసిన ఓటలాతో ప్రజాప్రతినిధులుగా 
అందలమెక్కున తరావీత అకకుడ గ్రామస్్ల సమసయూలు మాత్రం పటటీనటలా, గిటటీనటలాగా 
వయూవహరిస్్నని తీరుపై విమరిశిసూ్ హెచరిక జారి చేశారు.. సా్నిక పాలక్లు, సంబంధిత 
శాఖ ప్రభుతవీ అధిక్రులు స్పందించి తక్షణ నిధులు మంజూరు చేసి, ఎతైన వంతెన 
నిరా్మాణ మరమ్మాతులు వంటనే చేపట్టీలని జనసేన పార్టీ తరప్న డిమాండ్ చేశారు. ఈ 
క్రయూక్రమంలో సా్నిక గ్రామస్్లు, జనసైనిక్లు పాల్గానానిరు.

రామకృష్ణకు నివాళులు అరి్పేంచిన రామ శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ 
జిల్లా, రాజంపేట పటటీణ 
పరిధిలో నునేవారిపలిలా వాసి 
జనసేన సభుయూడు విష్్ణవర్న్ 
తండ్రి రామకృష్ణ మృతి చెందిన 
విషయం తెలుస్క్నని జనసేన 
నాయక్లు రామ శ్రీనివాస్ 

రామకృష్ణ భౌతికక్యానిని సందరిశించి, నివాళ్లు అరి్పంచి, సా్నిక్లు, మిత్రులతో 
కలిసి వారి క్టంబ సభుయూలను పరామరిశించారు.

ఘనేంగా డాకట్ర్. మడతాన రవికుమార్ 
జన్మద్న వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్:  
వి జ య న గ ర ం : 
రవి చారిటబుల్ 
ట్రస్టీ ప్రెసిడ్ంట్ 
మరియు జనసేన 
పార్టీ విజయనగరం 
జిల్లా నాయక్లు 
డ్. మిడతాన 
రవిక్మార్ జన్మాదిన 
వేడుకలు బుధవారం 

విజయనగరం టౌన్ ప్రేమ సమాజం ఆశ్రమంలో ఉనని అవవీలు, తాతలు మధయూ 
ఘనంగా జరిగాయి. ఈ సందరభాంగా రవిక్మార్ మాట్లాడుతూ ఆశ్రమంలోని వారంతా 
అనాధలు క్దు, నిజమైన అనాధలు తలిలాదండ్రులని వదిలేసి వళిలాన కడుక్, కూతుళ్లా. 
ఈ ప్ట్టీనరోజుని వీరందరి మధయూ భోజనం సమయంలో ఇల్ కూర్చని మాట్లాడుతూ, 
వాళలాతో గడపడం చాల్ సంతోషకరమైన సందరభాం.. నా జీవితంలో ఇల్ ప్రతి ఏట్ నా 
ప్ట్టీనరోజుక్ పలు ఆశ్రమంలో అల్్పహారం, మధాయూహనిం భోజనం, రాత్రి భోజనం ఇల్ 
ఏరా్పట చేయడం నాక్ చాల్ సంతృపి్నిస్్ంది అనానిరు.

శ్రీశ్రీశ్రీ వేంకటేశవార స్వామ వారి కళ్్యణ 
మహోతసివేంలో ప్ల్గేన్న విడ్వాడ

శతఘ్ని న్యూస్: తణుక్ 
నియోజకవరగాం తణుక్ 
మండలం దువవీ గ్రామంలో 
శ్రీ అలివేలు మంగ శ్రీ 
పదా్మావతి సమ్త శ్రీశ్రీశ్రీ 
వంకటేశవీర సావీమి వారి 
కళ్యూణ మహోతస్వం 
క్రయూక్రమంలో తణుక్ 
నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జె విడివాడ రామచంద్రరావు మరియు తణుక్ మండలం అధయూక్షులు చిక్కుల 
వేణు దువవీ గ్రామ అధయూక్షులు శ్రీరాములు చినిని అంతరేవీది మారిశెట్టీ నాగరాజు తల్ల 
సాయి జానపాముల శీను మరియు జనసేన పార్టీ నాయక్లు క్రయూకర్లు అభమానులు 
పాల్గానానిరు. 

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


గురువారం, 02  ఫిబ్రవరి 2023

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, 02  ఫిబ్రవరి 2023

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

