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తెలంగాణ పోలీసు యంత్ంగానికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు
హైదరాబాద్ లో నిర్వహించిన భీమ్లా నాయక్ ప్రి రిలీజ్ కార్యక్రమ నిర్వహణకు 

సహకరిించిన తెలింగాణ రాష్ట్ర పోలీసు యింత్ింగానికి ప్రత్్యక కృతజ్ఞతలు 

తెలియచేస్తూ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. 

అభిమ్నులకు ఎలింటి ఇబ్ింది కలుగకుిండా.. అదే విధింగా జన సామ్నా్యనికి 

అవింతరాలు లేకుిండా చేయడింలో, ట్రాఫిక్ క్రమబద్ధీకరిించడింలో పోలీసులు 

ప్రణాళికాబదధీింగా వ్యవహరిించారు. హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సి.వి.ఆనింద్ 

గారు, సిటీ జాయింట్ కమిషనర్ (ట్రాఫిక్) ఎ.వి.రింగనాథ్ గారు, వెస్టీ జోన్ డీసీపీ 

జోయెల్ డేవిస్ తోపాటు జూబ్లా హల్స్, బింజారా హల్స్ పోలీస్ సేటీషనలా పరిధిలోని 

అధికారులకు, పోలీసు సిబ్ిందికీ కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుతూనానాను. ఈ కార్యక్రమిం 

సాఫీగా సాగడింలో ఎింతో శ్రమిించారు. ఈ కార్యక్రమ్నినా ప్రజలకు చేరువ చేసేల 

లైవ్ కవరేజీలు, వరాతూ కథనాలు అిందిించిన పాత్రికేయులకు ప్రత్్యక కృతజ్ఞతలు. ఈ 

వేడుకలో ఎింతో ఉలలాసింగా, ఉత్స్హింగా పాల్గొని క్రమశిక్షణతో మెలిగిన అభిమ్నులకు అభినిందనలు. అభిమ్నులు ఇదే క్రమశిక్షణను, స్ఫూరితూని కొనసాగిించాలని 

పవన్ కళ్్యణ్ కోరారు.

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ కి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు
శతఘ్నా న్్యస్: కళను అకుకున చేరుచుకొని అభినిందిించడానికి ప్ింతీయ, 
భాష, కుల, మత బేధాలు ఉిండవు. అింత్ కాదు భావ వైరుధా్యలు 
అడ్ింకి కాబోవు. ఈ వసతూవనినా మరోమ్రు తెలియజెప్పిన తెలింగాణ 
రాష్ట్ర ఐటీ, మునిస్పల్ శాఖల మింత్రి కల్వకుింటలా త్రక రామ్రావు కి 
నిిండు హృదయింతో మనస్ఫూరితూగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుతూనానానింటూ 
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. 
ఈ రోజు జరిగే బయో ఆసియా అింతరాజాతీయ సదసుస్లో బిల్ గేట్స్ తో 
కీలకమైన వరుచువల్ మీట్ కు సననాదధీమవుతూ బిజీగా ఉనానా సమయిం 
వెసులుబాటు చేసుకొని భీమ్లా నాయక్ ప్రి రిలీజ్ వేడుకకు ముఖ్య అతిథిగా 
హాజరయా్యరు. ఎింత భావ వైరుధా్యలునానా.. రాజకీయ విమర్శలు 
చేసుకునానా వటిని కళకు, సింసకుృతికి అింటనీయకపోవడిం తెలింగాణ 
రాజకీయ నేతల శైలిలో ఉింది. ప్రసుతూత హరియాణ గవరనార్ బిండారు 
దత్తూత్రేయ ప్రతి ఏటా నిర్వహించే అలయ్ బలయ్ కార్యక్రమింలో అనినా 
పక్షాలవరు ఆతీమీయింగా ఉిండటానినా చూసాతూిం. అటువింటి ఆతీమీయత 
కె.టి.ఆర్ లో ప్రసుపిటింగా కనిప్సుతూింది. సృజనాతమీకత, సాింకేతికతల 

మేళవిింపుతో కొనసాగే సినిమ్ రింగానినా ప్రోతస్హస్తూ.. ఈ రింగిం అభివృదిధీకి ఆలోచనలను కె.టి.ఆర్ చితతూశుదిధీతో పించుకునానారు. ఈ కార్యక్రమ్నికి హాజరైన తెలింగాణ 
రాష్ట్ర సినిమ్టోగ్రఫీ శాఖ మింత్రి తలసాని శ్రీనివస యాదవ్ కు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుతూనానానని పవన్ కళ్్యణ్ అనానారు.

జనసేనలో చేర్న బీసీ నేత శ్రీనివాసులు
•పార్టీలోకి కిండువ కప్పి ఆహా్వనిించిన నాదిండలా మనోహర్

శతఘ్నా న్్యస్: కర్నాలు, జాతీయ బ్సీ సింఘిం ప్రధాన కార్యదరి్శ నకకులమిటటీ శ్రీనివసులు జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమిటీ ఛైరమీన్ నాదిండలా మనోహర్ సమక్షింలో జనసేన పార్టీలో చేరారు. గురువరిం హైదరాబాదులోని 
జనసేన పార్టీ కారా్యలయింలో ఆ పార్టీ మహళ్ సాధికారత రాష్ట్ర చైరమీన్, ఎమిమీగన్రు అసింబ్లా ఇించార్జా రేఖ జవజీ 
ఆధ్వర్యింలో నకకులమిటటీ శ్రీనివసులుకి జనసేన పార్టీ కిండువ కప్పి ఆహా్వనిించారు. ఈ సిందర్ింగా నాదిండలా 
మనోహర్ మ్టాలాడుతూ… జనసేన పార్టీ సిదధీింతిం పటలా నమమీకింతో పవన్ కళ్్యణ్ ఆలోచనా విధానానికి ఆకరిషితులై 

బ్సీ ఎసీస్ ఎసీటీ మైనార్టీ వరాగొల 
నుిండి పెద్ద ఎతుతూన పార్టీలో చేరడిం శుభ పరిణామమని అనానారు. భవిష్యతుతూలో కర్నాలు 
జిలలాలో జనసేన పార్టీ బలోపేతిం కోసిం సమిష్టీగా అిందర్ కలిసి కృష్ చేయాలని 
నాదిండలా మనోహర్ కోరారు. న్తనింగా పార్టీలో చేరిన సీనియర్ బ్సీ నాయకులు 
నకకులమిటటీ శ్రీనివసులు మ్టాలాడుతూ బడుగు బలహీన వరాగొల రాజా్యధికారిం జనసేన 
పార్టీతోనే సాధ్యమని అనానారు. కర్నాలు జిలలాలో జనసేన పార్టీ బలోపేత్నికి కృష్ 
చేసాతూనని, వచేచు ఎనినాకలలో జనసేన పార్టీ అధికారింలోకి వసుతూిందని ఆశాభావిం వ్యకతూిం 
చేశారు. ఈ కార్యక్రమింలో కర్నాలు జిలలా జనసేన నాయకులు అరషిద్, పవన్ కుమ్ర్ 
తదితరులు పాల్గొనానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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మీతో మీ కార్పొరేటర్ పద్నాలుగువ రోజు
శతఘ్నా న్్యస్: విశాఖ, అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశీసుస్లతో గురువరిం మీతో మీ కార్పిరేటర్ సమస్యలపై కలసి పోరాడదిం అనే కార్యక్రమింలో భాగింగా పదనాలుగువ 
రోజుకి బింగారమమీ మెటటీ, 33వ వరు్ ప్ింతింలో ప్రతి ఇింటిింటికి వెళిలా వరి యొకకు సమస్యలు తెలుసుకొని.. 415 ఇలులాలు సరే్వ చేయడిం జరిగిింది. ఈ యొకకు 
కార్యక్రమిం దక్షిణ నియోజకవరగొిం నాయకులు గోప్కృష్ణ(జికె) పర్యవేక్షణలో నిర్వహించబడిింది, నాతో పాటు జనసైనికులు, వీరమహళలు వచిచు పాల్గొని ఈ కార్యక్రమ్నినా 
విజయవింతిం చేసినిందుకు వరిందరికీ మనస్ఫూరితూగా ధన్యవదలు తెలియజేసుకుింటునానామని దక్షిణ నియోజకవరగొిం జివిఎింసి ఫ్లార్ లీడర్ జనసేన పార్టీ 33వ వర్్ 
కార్పిరేటర్ భీశెటిటీ వసింతలక్ష్మి అనానారు.

వీఆర్ఎ ల డిమండ్లకు మద్దతుగా జనసేన 
వంటావార్పొ

శతఘ్నా న్్యస్: న్జివీడు, గ్రామ రెవెన్్య సేవకుల(వీఆర్ఎ) నా్యయమైన డిమ్ిండలాను 
రాష్ట్ర ప్రభుత్విం పరిషకురిించాలని కోరుతూ న్జివీడు తహశీల్దర్ కారా్యలయిం వద్ద 
ఏరాపిటు చేసిన వింటావరుపి కార్యక్రమ్నికి జనసేన పార్టీ తరుపున మద్దతు ప్రకటిించి 
నిరసన కార్యక్రమింలో వింట చేయటిం జరిగిింది. వీఆర్ఏల తో కలిసి నిరసన ద్క్ష 
కార్యక్రమింలోనే భోజనాలు చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్విం యొకకు నిరింకుశ వైఖరిని జనసేన 
పార్టీ నాయకులు ఎిండగటటీటిం జరిగిింది. ఈ కార్యక్రమింలో న్జివీడు జనసేన పార్టీ 
నాయకులు, చిరింజీవి సేవదళిం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ ముత్్యల కామేష్, జనసేన పార్టీ 
నాయకులు ఏనుగుల చక్రధర్(చక్రి), న్జివీడు జనసేన పార్టీ సోషల్ మీడియా కనీ్వనర్ 
మిమమీలినాలేని సునీల్ కుమ్ర్, ఇింటూరి చింటి, అజరెై�పేట పవన్ తదితరులు పాల్గొనానారు.

గుంటూర్లో జనసేన క్రియాశీలక సభయేత్ం 
కారయేక్రమం

శతఘ్నా న్్యస్: గుింటూరు తూరుపి నియోజకవరగొిం నెహ్రూ నగర్ లో బిట్రగుింట మలిలాక 
ఆధ్వర్యింలో క్రియాశీలక సభ్యత్విం కార్యక్రమిం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమ్నికి 
ముఖ్య అతిథులుగా జిలలా అధ్యక్షులు గాద వెింకటేశ్వరరావు, రాష్ట్ర కార్యదరు్శలు 
నాయుబ్ కమల్, మ్రకుిండేయ బాబు పాల్గొనానారు. ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన 
నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేనాని ప్రవేశపెట్టిన జన సైనికులకు అండ 
క్రియాశీలక సభయేత్ం

శతఘ్నా న్్యస్: తూరుపిగోదవరి జిలలా ప్ఠాపురిం నియోజకవరగొ ఇనాచురిజా శ్రీమతి మ్కినీడి 
శేషుకుమ్రి ఆదేశానుసారిం గొలలాప్రోలు మిండలలలో దురాగొడ, ఏ.వీ నగరిం, గ్రామ్లలో 
మిండల అధ్యక్షులు అమరాది వలీలా రామకృష్ణ ఆధ్వర్యింలో జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
ప్రవేశపెటిటీన క్రియాశీలక సభ్యత్విం యొకకు ఉపయోగాలు పార్టీ యొకకు సిదధీింత్లను వివరిస్తూ 
జనసేన పార్టీ కోసిం కృష్ చేసే ప్రతి జనసైనికుడిని గురితూించి సభ్యత్విం చేయాలని ఆ గ్రామ్లోలా 
నాయకులు జనసైనికులకు తెలియజేశారు. అలగే గొపపి మనసుననా నాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ ని 
ప్రతి జనసైనికుడికి అిండగా ఈ విధింగా భరోసా ఇస్తూ జనసైనికులపై ఉననా ప్రేమ తెలుసుతూిందని 
అనానారు. ఈ కార్యక్రమింలో జిలలా కార్యదరి్శ మొగలి అపాపిరావు, మొగలి శ్రీనివస్, పెనుకొిండ 
వెింకటేశ్వరరావు, శివకోటి అచాచు రావు, గ్రామ నాయకులు కార్యకరతూలు జనసైనికులు తదితరులు 
పాల్గొనానారు.

ఎనినా కుట్రలు చేసినా అద్భుత విజయం అంద్కోబోతుననా 
భీమ్ల నాయక్: బండార్ శ్రీనివాస్

*జనసేనాని పై ఎవరు ఎనినా కుట్రలు చేసినా అదు్త విజయిం అిందుకోబోతుననా భీమ్లా నాయక్.. 
రాబోయే కాలనికి అతడే లెజెిండ్ నాయకుడు: బిండారు శ్రీనివస్ జనసేన ఇనాచుర్జా

శతఘ్నా న్్యస్: తూరుపి గోదవరి జిలలా, కొతతూపేట 
నియోజకవరగొిం జనసేన పార్టీ ఇనాచురిజా బిండారు శ్రీనివస్ 
మ్టాలాడుతూ.. జనసేనాని పై ఎవరు ఎనినా కుట్రలు చేసినా.. 
నిజాయతీపరుడు, మనసుననా మ్రాజు, రాష్ట్ర ప్రజల 
కష్టీలను తీరచుడానికి తన బింగారు భవిష్యతుతూను పణింగా 
పెటిటీ ప్రజా సమస్యలపై పోరాటానికి నిరింతరిం ముిందుoడే 
రాష్ట్ర జన సైనికుడు, ప్రజా నాయకుడూ అతడే. జనసేనాని 
పవన్ కళ్్యణ్ ముిందు ఎవరైనా రాబోయే రోజులోలా 
తలవించక తపపిదని, అధికార దహిం కొింతమిందికి 
కొనానాళ్ళు ఉింటుిందని, ఎలలాకాలము నిలబడదని, ప్రజలు 
తలుచుకుింటే, అధికారమధముతో ఉననా నాయకులను 
కాలగర్ింలో కలిపే రోజు తపపికుిండా వసుతూిందని, తెలుగు 
రాష్్రాలు, తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ గరి్వించదగగొ ప్రముఖ 
ప్రసిదిధీ గాించిన సినీ కళ్కారుడు, నాయకుడు జనసేనానిని 
ఎింతకాలిం అడు్కోగలరని, ఏనాటికైనా నీతి నిజాయతీయే 
గెలుసుతూిందని, ఆింధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల బాగోగులను చూడగలిగే 
ప్రజా నాయకుడు, సేవతతపిరుడు, అనినా వరాగొలను 

సమ్నింగా ఆదరిించే గొపపి నాయకుడి నాయకత్్వనినా ప్రజలు కోరుకుింటునానారని, ప్రజలోలా మ్రుపి 
మొదలైిందని, ఇక ఆపడిం ఎవరి తరిం కాదని, ఆింధ్ర రాష్్రానికి జనసేనానే అసలు సిసలైన నాయకుడు 
కాబోతునానాడని, రేపు విడుదల కాబోతుననా భీమ్లా నాయక్ సినిమ్ అదు్త విజయానినా అిందుకోబోతుననాదని, 
ప్రతి ఒకకుర్ జనసేనానిని ఆదరిించడానికి సిదధీింగా ఉనానారని, ఆదరిసాతూరని ఈ సిందర్ింగా బిండారు 
శ్రీనివస్ ధీమ్ వ్యకతూిం చేస్తూ.. ముిందుగా జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ నటిించిన భీమ్లా నాయక్ సినిమ్కు, 
జనసేనానికి, చిత్రపరిశ్రమ యూనిట్ కు శుభాకాింక్షలు తెలియజేశారు. అదేవిధింగా ప్రతి ఒకకుర్ జనసేన 
పార్టీలో క్రియాశీల సభ్యత్వములను తీసుకొని, వరి కుటుింబాలకు భీమ్ రక్షణ ప్రయోజనిం పిందలని, ఏ 
ఒకకు కార్యకరతూ ప్రమ్దవశాతుతూ ఏదైనా జరగరానిది జరిగినా, గాయాలపాలైనా, ప్ణాలకు రక్షణ లేకుిండా 
పోయన ఆ కుటుింబిం ఎపుపిడు ఇబ్ిందులు పడకూడదనే ఒక మించి ఆలోచనతో, సామ్న్య కార్యకరతూలకు 
జన సైనికులకు నా్యయిం జరగాలని ఎింతో పెద్ద మనసుతో ఒక ఇన్స్రెన్స్ పథకము ద్వరా ఐదు లక్షలు, 
గాయాలపాలైన వరికి 50 వేల ర్పాయలు పథకానినా అిందిించేల కార్యకరతూలకు అిండగా ప్రవేశపెటాటీరు. 
జనసేనాని ఒక గొపపి మనసుననా నేత అని బిండారు శ్రీనివస్ ఈ సిందర్ింగా కొనియాడారు. కార్యకరతూల 
కోసిం ఇలింటి పథకము దేశ చరిత్రలో ఎవర్ కూడా ప్రవేశపెటటీలేదని, అధికారిం లేకపోయనా కార్యకరతూలే 
ప్ణింగా నమేమీ నిజమైన నాయకుడు ఒక జనసేనాని మ్త్రమేనని, గత రెిండు రోజుల నుించి క్రియాశీల 
సభ్యత్్వలు ప్రింభమయా్యయని, ఈ సింవతస్రమునకు కొతతూగా ప్రతి ఒకకురు 500 ర్పాయలు చెలిలాించి 
క్రియాశీల సభ్యత్్వలను త్వరగా నమోదు చేయించుకోవలని వరి కుటుింబాలకు అిండగా ఈ పథకములో 
భాగసా్వములు కావలని బిండారు శ్రీనివస్ ప్లుపునిచాచురు.

కొల్్లర్ మండలం జనసేన పార్టి ఆఫీస్ నంద్ 
సభయేత్ నమోద్ ప్రారంభం

శతఘ్నా న్్యస్: వేమూరు నియోజకవరగొిం, కొల్లారు మిండలిం జనసేన 
పార్టీ ఆఫీస్ నిందు గురువరిం జిలలా కార్యదరి్శ బుడ్య్య, మిండల కనీ్వనర్ 
బిందలపాటి పార్టీ బలోపేతిం గురిించి అలగే ఆరో త్ర్కు ఆతీమీయ సమ్వేశిం 
గురిించి చరిచుించడింతో పాటు సభ్యత్వ నమోదు కూడా చేయడిం జరిగిింది.

క్రియాశీలక సభయేత్ం తీసుకొననా రాజంపేట జనసైనికులు
శతఘ్నా న్్యస్:  కడపజిలలా రాజింపేట నియోజకవరగొిం, రాజింపేట పటటీణిం 
లో వరు్ మెింబర్ గా పోటీచేసిన కొతూతూరు వీరయ్య ఆచారి, గోవరధీన్ ఆచారితో 
పాటు ఇింకో ఐదుగురు త్ళలాపాక రవి, బాలసాయక్రిష్ణ ఆధ్వర్యింలో క్రియాశీలక 
సభ్యత్విం తీసుకోవడిం జరిగిింది. అనింతరిం మీడియా తొ మ్టాలాడుతూ.. 
మేము కుల మత్లకు అతీతింగా జనసేన పార్టీకి పనిచేసుతూనానాిం. మన ఏపీలో 
మ్రుపి రావలింటే ఇపుడుననా రాజకీయ పార్టీలు టీడీపీ, వైసీపీలకు చేతకాదు.. 
ఒకకు జనసేన పార్టీ కే మ్రుపి సాధ్య పడుతుిందని.. మేము పవన్ కళ్్యణ్ గారిని 
నమిమీ పార్టీ లో పని చేసుతూననాిందుకు చాల సింతోషింగా వుింది. మ్ జీవిత్ింతిం 
జనసేన పార్టీ లోనే వుింటాిం. పార్టీని రాజింపేటలో భలోపేతిం చేసాతూమని 
మీడియాతో వివరిించడిం జరిగిింది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మనవత్ం చాటుకుననా బొలిశెట్టి హెలిపొంగ్ హయేండ్స్, 
దర్శిపర్రు జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: త్డేపలిలాగూడిం, బిలలాగుింట 
గ్రామింలో కూలి చేసుకొని బ్రతికే మోరాతూ రాజేష్ 35 
సింవతస్రిం వయసు మకికు భాగింలో వుిండే బాల్ 
అరిగిపోయ చుటూటీ ఇనెఫూక్షన్ అయ్య ఎనినా హాసిపిటల్ 
కి తిరిగినా మేజర్ ఆపరేషన్ కాబటిటీ 2 లక్షల 
ర్పాయల పెటుటీకునే ఆరిధీక శకితూలేక చాల నరకిం 
చూసిన కష్టీనికి జనసేన సహాయిం అిందిించడిం 
జరిగిింది. త్డేపలిలాగూడిం నియోజకవరగొ పెింటపాడు 

మిండల బిలలాగుింట గ్రామ్నికి చెిందిన రాజేష్ అనే వ్యకితూకి బలిశెటిటీ హెలిపిింగ్ హా్యిండ్స్, దరి్శపర్రు జనసేన 
చేసిన మ్నవత్వింతో సహాయిం చేయడిం జరిగిింది. త్డేపలిలాగూడిం సాయవెనెనాల హాసిపిటల్ లో బలిశెటిటీ 
శ్రీనివస్ మ్టతో, డా. చినినా కుమ్ర్ సహృదయ హసాతూలతో, పటటీణ అధ్యకులు వరతూనపలిలా కాశీ సహకారింతో 
మరియు జనసేన నాయకులు, జనసైనికుల సహకారింతో సహాయిం అిందచేశారు. ఈ కర్యక్రమింలో జనసేన 
నాయకులు, జనసేన వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనానారు.

వైసీపీ ఎమ్మెల్యేపై ధ్జమ్త్తిన చిలకం మధుస్దన్ రెడిడి

*కొిండలినా కరిగిించేసుతూననా పటిటీించుకోని వైసీపీ ఎమెమీలే్యపై ధ్వజమెతితూన చిలకిం మధుస్దన్ రెడి్
*పరా్యవరణానికి బాటలు వేయాలిస్న ప్రభుత్విం ఇల కొిండలినా కరిగిించేసుతూింటే ఎించేసోతూింది
*అనింతపురిం జిలలా ధరమీవరిం పటటీణ శివరులోని 28 వర్్ లో కొిండను తవి్వ సొముమీ 
చేసుకుింటునానా.. చూసి చూడనటులా వ్యవహరిసుతూననా అధికారులు

రేశతఘ్నా న్్యస్: గాటిపలిలా గ్రామ పించాయతీ లో 
ధరమీవరిం పటటీణ శివరు లోని ప్రభుత్వ భూమిలో 
మటిటీ కొిండను అధికార పార్టీ వళ్ళు తవు్వకుని 
కోటలా ర్పాయలను సొముమీ చేసుకుింటునానారు, 
ఇపపిటికే పేదల భూములు లకుకుని ఒక కొిండపై 
విలసవింతమైన ఇింటిని నిరిమీించుకుని ఇింకో 

కొిండను తవి్వ సొముమీ చేసుకుింటునానారు. అభివృదిధీ చెయ్యడిం చేతకాక ఇలింటి అక్రమ్లకు 
పాలపిడిత్ ధరమీవరిం నియోజకవరగొింలో ప్రజలు నినునా తిరగబోనివ్వరు అని గురుతూ పెటుటీకోిండి. మీరు 
ఇలనే ప్రజల ఆసితూని కొలలాగొడుతుింటే జనసేన పార్టీ చూస్తూ ఊరుకోదు. కొిండలను తవ్వకాలు 
చేసుకోిండి అని మీకు పరిమీషన్ ఇచిచుింది ఎవరు?. కనీసిం రోడులా లేని 28 వరు్లో నిత్యిం పదుల 
సింఖ్యలో ట్రాకటీరులా టిపపిరులా వెళలాడిం వలలా అింతో ఇింతో ఉననా మటిటీ రోడులా కూడా గుింతలు పడి చాల 
దరిద్ింగా దరుణింగా తయారయా్యయ. అధికారులు ద్నినా గమనిించి చర్యలు తీసుకోవలని 
జనసేన పార్టీ తరుపున డిమ్ిండ్ చేసుతూనానాిం. కొిండ తవ్వకాలు అపకపోత్ తీవ్ర సాథాయలో ఉద్యమిసాతూిం 
అని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ & పీ.ఏ.సీ సభు్యలు మరియు ధరమీవరిం నియోజకవరగొ 
ఇన్ ఛార్జా చిలకిం మధుస్దన్ రెడి్ హెచచురిించారు. ఈ కార్యక్రమింలో పాల్గొననా పటటీణ అధ్యక్షుడు 
అడ్గిరి శా్యమ్ కుమ్ర్, రాజ్ ప్రకాష్, బెసతూ శ్రీనివసులు సుధాకర్ రెడి్, తదితరులు పాల్గొనానారు.

రచ్చబండలో జనంలోకి జనసేన మాటలు
*గిరిజనులు సాగుచేసుకుింటుననా పోడు భూములకు పటాటీలు ఇవ్వలి.
*గిరిజనులు పిండిించిన కాఫీకి గిటుటీబాటు ధర కలిపిించాలి.
*జనసేన నాయకులు, సాయబాబా, దురియా, మ్దల శ్రీరాములు, 
అలలాింగి, రామకృష్ణ.

శతఘ్నా న్్యస్: అరకు నియోజకవరగొిం, అరకు వేలి మిండలిం చినలబడు 
పించాయతీ పరిధిలో గల దొరవలస గ్రామింలో సాయింత్రిం జనసేన 
పార్టీ ఎక్స్ ఎింపీటీసీ సాయబాబా, రామకృష్ణ ఆధ్వర్యింలో జనసేన 
బృిందిం ఆయా గ్రామ్లోలా పర్యటిించారు. ముిందుగా ను గ్రామసుతూలతో 
సమ్వేశమై సమస్యల పటలా చరిచుించారు. ముఖ్యింగా పోడు భూములకు 
పటాటీలు నేటి వరకు సాగులో ఉననా గిరిజనులకు ప్రభుత్విం కలిపిించలేదని, 
గిరిజనుల పిండిించిన కాఫీకి గిటుటీబాటు ధర కలిపిించడిం లేదని జనసేన 
దృష్టీకి తీసుకొచాచురు. అనింతరిం జనసేన పార్టీ నాయకులు మ్దల 
శ్రీరాములు, సాయబాబా, రామకృష్ణ మ్టాలాడుతూ… ప్రభుత్విం తక్షణమే 
గిరిజనులు సాగుచేసుతూననా పోడు భూములకు పటాటీలు ఇవ్వలని గిరిజనుల 
పిండిించిన కాఫీకి గిటుటీబాటు ధర కలిపిించాలని ప్రభుత్్వనికి డిమ్ిండ్ 
చేశారు. అనింతరిం గిరిజనులతో పాటు జనసేన ఆధ్వర్యింలో సాగులో 
ఉననా పోడు భూములకు పటాటీలు ఇవ్వలని ప్రభుత్్వనికి నినాదలు చేస్తూ 
నిరసన తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు 
సింతోష్ కుమ్ర్ సిింగ్, గ్రామసుతూలు పాల్గొనానారు.

జనసైనికుని కుటంబానికి 
మనోధైర్యూనినిచ్్చన వంపూరు గంగులయయూ

శతఘ్నా న్్యస్: జి.మ్డుగుల మిండలిం గెమెమీలి పించాయతీ, 
తెరలమ్మిడి గ్రామింలో జనసైనికుడు సారె రవికుమ్ర్ తలిలా సారె 
బాలమిమీ వ్యవసాయ పనులకు వెళ్తూ ప్రమ్దవశాతుతూ పడిపోయారు. 
తీవ్రగాయలై పాడేరు ఏరియా ఆసపిత్రికి తరలిించిన వెింటనే ప్రమ్ద 
తీవ్రత ఎకుకువకావడింతో విశాఖపటనాిం కేింద్ వైద్యశాలకు తరలిించారు. 
విషయిం తెలుసుకుననా అరకు-పాడేరు నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ 
ఇనాచురిజా వింపురు గింగులయ్య ఆసపిత్రికి వెళిలా బాధితురాలిని పరామరి్శించి, 
ధైర్యిం చెపాపిరు. జనసైనికులకు ఏ కషటీిం వచిచునా వెింటే వుిండే డాకటీర్ 
గింగులయ్యకి సారె రవికుమ్ర్ అతని కుటుింబ సభు్యలు కృతజ్ఞతలు 
తెలియజేశారు. ఇించార్జా తో జనసైనికులు పాలోగొనానారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్రత్పక్ష నాయకులపై విమరశిలు చేయడం సరే్పలి్ల ఎమ్మెల్యేకి పర్పాట్గా మర్ంది
శతఘ్నా న్్యస్: సరే్వపలిలా, అింత్ త్నే అభివృదిధీ చేశానని చెపుపికొని తిరగడిం కాదు, సరే్వపలిలా ఎమెమీలే్య ఎకకుడ అభివృదిధీ చేశారో 
చూప్ించాలి… నియోజకవరగొింలో కాకమమీ కథలు, కలలాబలిలా మ్టలు, ప్రతిపక్ష నాయకులపై విమర్శలు చేయడిం సరే్వపలిలా ఎమెమీలే్యకి 
పరిపాటిగా మ్రిిందని సరే్వపలిలా నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు బబే్పలిలా సురేష్ బాబు విమరి్శించారు. సరే్వపలిలా నియోజకవరగొిం, 
వెింకటాచలిం మిండలింలోని సరే్వపలిలా నుించి తికకువరపాపిడు మీదుగా భగవన్ శ్రీ వెింకయ్య సా్వమి ఆశ్రమ్నికి (గొలగమూడి క్షేత్నికి) 
వెళ్లా రహదరి భార్ గుింతలతో అసతూవ్యసతూింగా తయారైన సరే్వపలిలా ఎమెమీలే్యగా రెిండు పరా్యయాలు ప్రజలు మిమమీలినా ఎనునాకుింటే అభివృదిధీ 
పకకునపెటిటీ ప్రతిపక్షాల పై విమర్శలు చేయడమే లక్షష్ింగా మీరు పనిచేసుతూనానారు. మీరు అభివృదిధీ చేయాలనుకుింటే తికకువరపాపిడు మీదుగా 
భగవన్ శ్రీ వెింకయ్య సా్వమి ఆశ్రమ్నికి (గొలగమూడి క్షేత్నికి) వెళ్లా రహదరి భార్ గుింతలతో అసతూవ్యసతూింగా తయారైన రోడు్ను 
బాగు చేయించిండి. గొలగమూడికి వెళ్లాలి అింటే తికకువర పాడు, గొటలాపాలెిం మీదుగా వెళ్లా రోడు్ ఐదు కిలోమీటరలా పడవు ధ్వింసమై 
అసతూవ్యసతూింగా ఉింటే మరి ఇపపిటి వరకు కనీసిం గుింతలను పూడిచున దఖలలు అయత్ లేవు. అదేవిధింగా వెింకటాచలిం రైలే్వ గేట్ 
మరమమీతులకు గురైన సమయింలో నెల్లారు నగరానికి తికకువరపాపిడు మీదుగా కనీసిం 12 గ్రామ్ల ప్రజలు రాకపోకలు కొనసాగిించే 
రహదరి కూడా అదే. సరే్వపలిలా ఎమెమీలే్య మ్త్రిం నేను అభివృదిధీ చేశానని పాలభిషేకాలు చేసుతూ కాలయాపన చేస్తూ ప్రజలను మ్టలతో 
మభ్యపెడుతునానారే తపపి కనీసిం రోడలా మరమమీతు చేసిన దఖలలు కూడా లేవు. దయచేసి సరే్వపలిలా ఎమెమీలే్య ఇకనైనా కళ్ళు తెరిచి 
గొలగమూడికి వెళ్లా రోడు్ గుింతలు లేకుిండా చేయాలని కోరుకుింటునానాిం. మేము గుింతలను పుడచుత్మింటే అడు్కుింటారు మీరు 
చేయరు మమమీలినా చేయనివ్వరు అమమీ పెటటీదు అడుకుకుతినియధు అననాటుటీింది సరే్వపలిలా ఎమెమీలే్య తీరు. ప్రజాసా్వమ్యిం ప్రజల యొకకు 
ఇబ్ిందులు మీకు పటటీవు. మీకు కావలిస్ింది డబు్ సింపాదిించడిం, దోచుకోవడిం, దచుకోవడిం ప్రజలను ఆదుకోని, రహదరులు, 

నియోజకవరాగొనినా అనినా విధాలుగా అభివృదిధీ చేసే ధా్యస మీకు లేనటుటీింది. ఇకనైనా మీరు మరి అభివృదిధీ చేసి ప్రజల మనసులో చోటయనా సింపాదిించిండి. ఈ కార్యక్రమింలో శివరాత్రి సింద్ప్, రవికుమ్ర్, రహీిం 
గారు, శ్రీను, శ్రీహరి, గిర్ష్ తదితరులు పాల్గొనానారు.

వి.ఆర్.ఏల దీక్షకు మద్దతు తెలిపిన ఉండి జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: రాష్ట్ర వ్యపతూింగా వి.ఆర్.ఎ లుగా పని చేసుతూననా ఉదో్యగసుతూలకు ప్రభుత్విం 
ఇచిచున హామీ మేరకు కనీస వేతనిం 10500 నుించి 21000 వేలకు పెించాలని.. 
వరి నా్యయమైన డిమ్ిండలాను ప్రభుత్విం వెింటనే పరిషకురిించాలని కోరుతూ.. గత 
14 రోజులుగా తహశీల్దర్ ఆఫీస్ ముిందు రిలే నిరాహార ద్క్షలు చేసుతూననా గ్రామ 
రెవెన్్య సహాయకుల సింఘిం నాయకులకు, సభు్యలకు మద్దతుగా ఉిండి మిండల 
జనసేన పార్టీ తరపున జనసేన నాయకులు సింగిభావింగా ధీక్షలో పాల్గొని మద్దతు 
తెలియజేయడిం జరిగిింది. ఈ సిందర్ింగా జనసేన నాయకులు మ్టాలాడుతూ.. 
వి.ఆర్.ఏ లకు ప్రభుత్విం ఇచిచున హామీ మేరకు వరి నా్యయమైన డిమ్ిండ్ లను 
వెింటనే పరిషకురిించాలని వరికి జనసేన పార్టీ పూరితూ మద్దతు తెలియచేసుతూననాటు 
తెలియచేశారు. ఈ కార్యక్రమింలో ఉిండి మిండలిం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు యడవలిలా 
వెింకటేశ్వరరావు, పడమటి త్రిమూరుతూలు, కుచుచు శివ కృష్ణ, యర్రా రవి,షేక్ సిదధీ 
సాహెబ్, అడపా గణేష్, బది్ద సత్యనారయణ, అడబాల భువన్, పెద పాటి ప్రసాద్, 
మచెిం మూరితూ, బ్సీ కాలనీ శేఖర్ మరియు జన సైనికులు పాల్గొని వరి ద్క్షకు మద్దతు 
తెలియజేయడిం జరిగిింది.

ప్రశ్నాసేతి ఊసలు లెక్క పెటాటిలా?
*ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై గోడపత్రిక
*పార్టీలకు అతీతింగా పోరాటాలకు సిదధీిం కావలి
*ధ్వజమెతితూన జనసేన పార్టీ ఏల్రు నియోజకవరగొ ఇనాచురిజా రెడి్ అపపిల నాయుడు

శతఘ్నా న్్యస్: ఏల్రు, రాష్ట్ర ప్రభుత్విం అవలింభిసుతూననా ప్రజావ్యతిరేక విధానాలకు 
చరమగీతింపాడే రోజులు దగగొరపడా్యని జనసేన ఏల్రు నియోజకవరగొ ఇన్ ఛారిజా 
రెడి్ అపపిల నాయుడు తెలిపారు. సాథానిక జనపార్టీ కారా్యలయింలో ప్రభుత్విం 
అవలింభిసుతూననా ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై గోడపత్రికలను జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యింలో 
గురువరిం ఆవిషకురిించారు. ఈ సిందర్ింగా రెడి్ అపపిల నాయుడు మ్టాలాడుతూ 
వైసిప్ పాలన రాష్ట్ర ప్రజలను ఊసలు లెకెకుటేటీ పరిసిథాతికి తీసుకువచిచుిందనానారు. ప్రభుత్వ 
పనితీరును ప్రశినాసుతూననా కారిమీక, ఉదో్యగ, నిరుదో్యగుల పై తపుపిడు కేసులను బనాయించి 
కటకటాల పాలు చేసుతూనానారనానారు. ఎవరైనా తమ హకుకుల కోసిం పోరాడిత్ వరిపై 
అధికార ఝలనినా రాష్ట్ర ప్రభుత్విం ప్రదరి్శించడిం సమింజసిం కాదనానారు. రాష్ట్ర 
ముఖ్యమింత్రి వైఎస్ జగనోమీహన్ రెడి్ నిరింకుశ పాలనకు చరమగీతిం పాడేిందుకు 
జనసేన పార్టీ ప్రత్్యక కారా్యచరణను ర్పిందిసుతూిందనానారు. మ్నవ హకుకులను 
కాపాడుకునేిందుకు రాష్ట్ర ప్రజలు సిదధీింగా ఉిండాలనానారు. అధిక ధరల కారణింగా పేదల 
కషటీమింత్ మద్యిం పేరుతో రాష్ట్ర ప్రభుత్విం దోచుకుింటునానారనానారు. భవన నిరామీణ 
కారిమీకులకు ఈ ప్రభుత్వింలో పని లేకుిండా పోయిందనానారు. ఇసుక, ఐరన్ ధరలు 
ఆకాశానినా అింటుకుననా కారణింగా భవన నిరామీణ దరులు నిరామీణాలను మధ్యలోనే 
నిలిప్వేసుతూనానారనానారు. ఎనినాకల ముిందు నిరుదో్యగుల కోసిం ప్రతీ సింవతస్రిం జాబ్ 
కా్యలిండర్ ను విడుదల చేసాతూనని నమమీబలికి ఎనినాకలోలా గెలిసిన తరువత జాబ్ కా్యలిండర్ 
విషయానినా ముఖ్యమింత్రి మరిచిపోయారనానారు. ప్రతీ సింవతస్రిం అిందిసాతూనననా జాబ్ 
గా్యలిండర్ పై నిరుదో్యగులు ప్రశినాసుతూింటే వరిపై సింకెళలాను విధిసుతూనానారనానారు. సిప్ఎస్ 
రదు్ద హామీలను మరిచిన రాష్ట్ర ప్రభుత్విం జీత్లకే ఎసరుపెటిటీిందనానారు. కేింద్ిం 
అిందిించిన పించాయతీ నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్విం సా్వహా చేసిిందనానారు. నిత్యవసర 
వసుతూవుల ధరలు రోజు రోజుకు పెించుకుింటూ పోత్ సామ్న్య ప్రజలు ఏవిధింగా 
జీవిసాతూరో అరథాిం చేసుకోలేని రాష్ట్ర ప్రభుత్విం పై జనసేన పోరాటానికి సిదధీమైిందనానారు. 
ఈ పోరాటానికి పార్టీలకు అతీతింగా ప్రతీ ఒకకుర్ పాల్గొనాలని రెడి్ అపపిల నాయుడు 
ప్లుపునిచాచురు. ఈ కార్యక్రమింలో జిలలా ఉపాధ్యక్షులు ఇళలా శ్రీనివస్, నగర అధ్యక్షులు 
నగిరెడి్ నరేష్, మిండల అధ్యక్షులు వీరింకి పిండు, ఫ్్యన్స్ ప్రెసిడింట్ దోసపరితూ రాజు, 
ప్రధాన కార్యదరి్శ సరిది రాజేష్, అధికార ప్రతినిధి అలులా చరణ్, సోషల్ మీడియా 
కోఆరి్నేటర్ జనసేన రవి,జాయింట్ సక్రటర్ ఎట్రించి ధరేమీింద్, కార్యవరగొ సభు్యలు 
బిండా రాము, నాయకులు పసుపులేటి దినేష్, పైడి లక్షష్మణరావు, నాగభూషణిం, 
చిందు తదితరులు పాల్గొనానారు.

మదనపల్లె జిల్లె సాధన కోసం విరివిగా వినతిపత్రాలు  
అందంచండి

శతఘ్నా న్్యస్: మదనపలెలా జిలలా సాధిించడానికి ప్రతి ఒకకుర్ ప్రభుత్్వనికి వినతిపత్లు అిందిించాలని 
మదనపలెలా జిలలా సాధన జేఏసి నాయకులు స్చిించారు. గురువరిం మదనపలెలా జిలలా సాధన జే.ఏ.సీ 
ఆద్వర్యింలో బిటి కళ్శాల ఎదుట నిరసన వ్వకతూిం చేశారు. ఈ  కార్యక్రమింలో  జిలలా సాధన జే.ఏ.సి 
నాయకులు జనసేన రాయలసీమ కో కని్వనిర్ గింగారపు రామదస్ చౌదరి, బి.ఎస్.ప్ పార్టీ భిిందల 
గౌతమ్ కుమ్ర్, జనసేన జిలలా ప్రధాన కార్యదరి్శ జింగాల శివరామ్ రాయల్, కాింగ్రెస్ నాగుర్ వలి, 
రెడి్ బాష్, ఇింతీయాజ్, పునీత్, శివ తదితరులు పాల్గొనానారు. ఈ సిందర్ింగా వరు మ్టాలాడుతూ.. 
మదనపలెలా జిలలా సాధన కోసిం ఉద్యమిం చేపటిటీ సుమ్రు 600 రోజులు అయనా ప్రభుత్విం సపిషటీమైన 
ప్రకటన చేయడిం లేదని పేర్కునానారు. చితూతూరు జిలలాలో మదనపలెలా జిలలా కోరుతూ పెద్ద సింఖ్యలో జిలలా 
కలెకటీర్ కారా్యలయానికి వినతిపత్లు అిందిించారని, ద్నిని మరిింత ఉదృతిం చేస్తూ మదనపలెలా జిలలా 
కోసిం ప్రతి ఒకకుర్ వినతిపత్లు ఇవ్వలని స్చిించారు. అనినా సౌకరా్యలు ఉననా మదనపలెలాను  జిలలాగా 
ప్రకటిించే వరకు  పోరాటిం ఆగదని సపిషటీ చేశారు.  ఈ కార్యక్రమింలో మదనపలెలా జిలలా సాధన జే.ఏ.సి 
నాయకులు కార్యకరతూలు పాల్గొనానారు.

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


శుక్రవారం, 25 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనలో చేర్కలు

శతఘ్నా న్్యస్: నాతవరిం మిండలిం, లిింగిం పేట పించాయతీ, బుచిచుింపేట దళితవడ 
నుిండి బడు్ స్ర్య శేఖర్ ఆధ్వర్యింలో నర్స్పటనాిం నియోజకవరగొ సమన్వయకరతూ రాజననా 
వీర స్ర్యచింద్ మరియు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ బడపాటి శివదత్ సమక్షింలో, 50 
కుటుింబాలు వైసిప్ నుిండి జనసేన పార్టీలో చేరినటుటీ తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమింలో 
స్ర్య చింద్ మ్టాలాడుతూ… గ్రామ గ్రామ్న జనసేన పార్టీని బలోపేతిం చేసే దిశగా 
2024 ఎలక్షన్ నియోజకవరగొింలో జనసేన పార్టీ జెిండా ఎగిరే విధింగా గ్రామ గ్రామ్న 
చేరికలు జరుగుతుిండడిం శుభ పరిణామమని, పార్టీకి వెనునాముక యువత అని యువత 
తలుచుకుింటే రాష్ట్ర భవిష్యత్ నాయకులు నిర్ణయించగలరు అటువింటి యువతతోనే 
పార్టీ నిరామీణిం జరుగుతుిందని రాబోయే రోజులలో రాష్ట్ర కమిటీ, జిలలా కమిటీ మరియు 
మిండల కమిటీలతో పాటుగా గ్రామ కమిటీ బూత్ లెవల్ కమిటీలు సింపూర్ణింగా పూరితూ చేసి 
నిర్ణయాతమీక బలోపేతిం దిశగా జనసేన అడుగులు వేసుతూింది అని అభిప్యపడా్రు. ఈ 
కార్యక్రమింలో నర్స్పటనాిం గ్రామీణ అధ్యక్షుడు చక్రవరితూ మ్టాలాడుతూ సమస్య ఎకకుడునానా 
మ్ జనసేన అధినేత ప్రత్్యక అవుతునానారని ప్రసుతూతిం అధికారింలో ఉననా పార్టీకి ఏకైక 
ప్రత్్యమ్నాయ పార్టీ జనసేన మ్త్రమేనని తెలియజేశారు. స్ర్య శేఖర్ మ్టాలాడుతూ 
మ్ గ్రామింలో దళితవడలో ఉననాటువింటి దళితులిందర్ ఏకమై రాబోయే రోజులోలా 
పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమింత్రి చేసే వరకు శ్రమిస్తూనే ఉింటాము అని తెలియజేశారు. ఈ 
కార్యక్రమింలో నాతవరిం మిండలిం నాయకులు మలలాడి శ్రీను, నర్స్పటనాిం గ్రామీణ 
అధ్యక్షుడు ఊది చక్రవరితూ, బైన మురళి, నాగరాజు, రాింబాబు, బడు్ సునీల్ కుమ్ర్, 
అన్ష, రామలక్ష్మి, మ్కి రెడి్ వెింకటరమణ, వేగి శెటిటీ శ్రీనివస్, నర్స్పటనాిం గ్రామీణ 
నాయకులు మోపడ చిరింజీవి పాల్గొనానారు.

ప్రమదపు అంచులో్ల తరగతులు ప్రమదం పంచి ఉననా 
బొండగుడా పాఠశాల

*ప్రమ్దింలో విద్యరుథాలకు 
విద్యబోధన, కిిందకి పడిత్ ప్ణాలు 
పోయే ప్రమ్దిం ఉింది
*జనసేనపార్టీ అరకు పారలామెింట్ 
అధికార ప్రతినిధి మ్దల శ్రీరాములు 
వరికుింగ్ కమిటీ సభు్యలు కొనెడి 
లక్షష్మణరావు చినబాబు సింతోష్ కుమ్ర్ 
విద్యశాఖ అధికారులపై తీవ్ర ఆగ్రహిం 
వ్యకతూిం చేసుతూనానారు

శతఘ్నా న్్యస్: అరకు నియోజకవరగొిం అరకు వేలి మిండలిం బసీకు పించాయతీ బోిండా 
గూడ గ్రామింలో జనసేనపార్టీ నాయకులు పర్యటిించారు రోడు్ పకకునే ఉననా పాఠశాల చూసి 
అధికారులు పై తీవ్ర ఆగ్రహిం వ్యకతూిం చేశారు. ప్లలాలు కూర్చుని చదువు కోవడానికి సరైన సథాలిం 
కూడలేదు ప్రమ్ధపు అించులోలా ప్లలాలు తరగతులు నిర్వహించడిం సరికాదు ప్లలాలు కిిందకి 
పడిత్ చాల ప్రమ్దిం విద్యరుథాల ప్ణాలతో చెలగాటిం ఆడుతునానారు వరాషికాలిం వసేతూ పూరితూగా 
సలవులు ప్రకటిించి ప్లలాలకు ఇింటికే పరిమితిం చేసాతూరు. ఐ.టి.డి.ఏ ప్ఓ సపిిందిించి వెింటనే 
న్తన పాఠశాల భవనిం మింజూరు చేయాలని జనసేనపార్టీ నాయకులు ఈ సిందర్ముగా 
అధికారులపై తీవ్రింగా మిండిపడా్రు.

మరణంచిన బాధిత కుటుంబానికి పరామరశి
శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన ఎక్స్ ఎింప్టిసి సాయబాబా, దురియా, అలలాింగి, రామకృష్ణ, 
సనా్యసి రావు తదితరులు.
అరకు నియోజవరగొిం, అరకు వేలి మిండలిం సుింకరమెటటీ పించాయతీ పరిధిలోగల గేటు 
వలస గ్రామ్నికి చెిందిన మజిజా. ధరమీరాజు అనారోగ్యింతో బాధపడుతూ మింగళవరిం 
మరణించిన వరతూ విననా జనసైనికులు మ్జీ ఎింపీటీసీ సాయబాబా, రామకృష్ణ, సనా్యసి 
రావు తదితరులు గురువరము వరి స్వగ్రామిం ఇింటి వద్దకు వెళిలా వరి కుటుింబానికి 
పరామరి్శించారు. అనింతరిం ఈ సిందర్ింగా సాయబాబా, రామకృష్ణ తదితరులు 
మ్టాలాడుతూ… ప్రభుత్విం తక్షణమే బాధిత కుటుింబానికి ఆదుకోవలని ఈ సిందర్ింగా 
ప్రభుత్్వనికి డిమ్ిండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమింలో మరణించిన బాధిత కుటుింబ సభు్యలు 
పాల్గొనానారు.

పవన్ కళ్యేణ్ పై కక్ష సాధింపు చరయేలు హేయం
*ఆయనకొచిచున నషటీిం ఏమీ లేదు….దబ్తినేది తెలుగు సినీరింగిం
*అింతకనానా 18 శాతిం ఓటులా కోలోపియేది నువే్వ
*నీ హయాింలో ఏ పరిశ్రమ్ బతికిబటటీకటేటీ పరిసిథాతి లేదు
*ముఖ్యమింత్రి జగన్ పై తీవ్ర సాథాయలో విరుచుకపడిన జేసీ ప్రభాకరరెడి్

శతఘ్నా న్్యస్:  పవన్ కళ్్యణ్ పై 
కక్షతో తెలుగు సినీ పరిశ్రమను 
ధ్వింసిం చేయడానికి పూనుకోవడిం 
సమరథానీయిం కాదని త్డిపత్రి 
మునిస్పల్ ఛైరమీన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడి్ 
హతవు పలికారు. ముఖ్యమింత్రి జగన్ 
కు ఇది తగదని హెచచురిించారు. 
గురువరిం అనింతపురింలో జరిగిన 

విలేకరుల సమ్వేశింలో పలు అింశాలపై జగన్ ను ఆయన నిలద్శారు. ప్రభాకరరెడి్ తన 
ప్రసింగానినా కొనసాగిస్తూ.. కషటీపడి పైకొచిచు అక్రమ్లకు త్వివ్వకుిండా చిత్ర పరిశ్రమలో 
రాణసుతూననా పవన్ కళ్్యణ్ మీద ఎిందుకు కక్ష? ఆ కక్ష మొతతూిం తెలుగు సినీ రింగింపై 
ఎిందుకు చూప్సుతూనానావు? ద్ని వలలా పవన్ కళ్్యణ్ కు జరిగే నషటీిం ఏమీ లేదు. ఆయన 
సినిమ్ భీమ్లానాయక్ వింద రోజులు ఆడుతుింది. నషటీ పోయేది సినిమ్ హాళలా దగగొర పలీలాలు 
అముమీకునే వరి దగగొర నుించి నిరామీతల వరకు. చివరకు చిత్ర పరిశ్రమే దబ్తిింటుింది. 
బాలీవుడ్ సైతిం టాలీవుడ్ వైపు చూసుతూననా ఈ తరుణింలో ఏమిటీ చర్యలు? తహశీల్దరులు, 
ఆర్్వోలు పనులనీనా వదిలి పెటిటీ సినిమ్ హాళలా మీద పడటమేమిటి? పేదలకు ఎింటర్ 
టైనెమీింటు కూడా లేకుిండా చేసుతూనానావు. ఒకకు డైరెకటీర్ కూడా రాష్ట్రింలో సినమ్ తీసే పరిసిథాతి 
లేకుిండా చేసుతూనానావు. పవన్ కళ్్యణ్ తో పెటుటీకునానావు. ఆయన క్రేజ్ పెించావు. నువు్వ 18 
శాతిం ఓటులా కోలోపియావు. స్వయింకృష్తో అతు్యననాత శిఖరాలు అిందుకుననా చిరింజీవి 
ద్నింగా వేడుకునానా నువు్వ కరగలేదు. నాకయత్ ఏడుపచిచుింది. ఇగో నీకే కాదు అిందరికీ 
ఉింటుిందనేది గురుతూ పెటుటీకో. సినిమ్ టికెకుటలాపై పడిన నువు్వ టీటీడీ సేవల రేటులా ఎిందుకు 
పెించావు? దేవసాథానిం నీ అబ్ సొతుతూ కాదు. బ్దబికికు తిరుపతికి రావద్ద? యువకుడు 
అధికారింలోకి వచాచుడు….బాగుింటుిందని భావిించాను. కాని నీ హయాింలో రాష్ట్రింలో 
ఏ పరిశ్రమ్ బతికే పరిసిథాతి లేదు. కాలుష్యిం పేరు చెప్పి అమర్ రాజా బా్యటర్ కింపెనీపై 
కక్ష కటాటీవు. ఎింతో మిందిని ఉపాధికి దూరిం చేశావు. ఒక చిననా ట్రాన్స్ పోరుటీ ఆపరేటర్ 
ని. ననునా, నా కొడుకును జైలుకు పింపావు. ఇల ఎింతమింది మీద కక్ష కడత్వు. ముిందు 
నీ ఇింటి పరిసిథాతి చూసుకో. సీబ్ఐ పైనా కేసులు పెడుతునానావు. అింటూ ప్రభాకర్ రెడి్ 
దుయ్యబటాటీరు.

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


భీమ్ల నాయక్ చిత్ం పై ఆంక్షలు జగన్ దిగజార్డు రాజకీయాలకు నిదరశినం
*మూరుఖుడు గడియారింలో ములులా కదలనీయకుింటే ధరగమనిం మొతతూిం తలకిిందులు అయపోతుింద?

శతఘ్నా న్్యస్: పవన్ కళ్్యణ్ ని రాజకీయింగా ఎదుర్కునే 
ధైర్యిం లేక, ఆరిథాకింగా దబ్ తీయాలనే ఉదే్దశింతో భీమ్లా 
నాయక్ సినిమ్పై ఆింక్షలు పెటటీడిం వైసీపీ ప్రభుత్విం 
మూరఖుపు రాజకీయాలకు అద్దిం పడుతుింది. తెలుగు 
చిత్ర పరిశ్రమ అింటే ఒక పవన్ కళ్్యణ్ మ్త్రమే కాదు. 
చిత్ర పరిశ్రమ పై ఎిందరో కళ్కారులు,అనేకమింది 
కారిమీకులు, వరి కుటుింబాలు ఆధారపడి ఉింటాయ. 
ఒక వ్యకితూ కోసిం వ్యవసథాను నిర్్వర్యిం చేయాలనుకోవడిం 

అవగాహనారాహత్యిం అవుతుింది. తెలింగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్విం సినీ పరిశ్రమకు ప్రత్్యక రాయతీలు, ప్రోత్స్హకాలతో 
ఆదరిసుతూింటే, వైసీపీ ప్రభుత్విం కక్షపూరితింగా వ్యవహరిించటిం దురామీరగొిం. ఇపపిటికైనా వైసీపీ ప్రభుత్విం తీరు 
మ్రుచుకోవలి. లేకుింటే రాబోయే రోజులోలా పవన్ అభిమ్నులు, ఆింధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు జగన్ రెడి్కి తగిన గుణపాఠిం 
చెబుత్రని పెడన నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు ఎస్ వి బాబు సమెమీట అనానారు.

కావలిలో భీమ్ల నాయక్ ట్కెట్ల వివాదం

శతఘ్నా న్్యస్: కావలి నియోజకవరగొింలో భీమ్లా నాయక్ మూవీ టికెట్స్ 
వైసీప్ నాయకులు వరి అధికారిం ఉపయోగిించి పవన్ కళ్్యణ్ ఫ్్యన్స్ కు, 
జనసేన నాయకులకు టికెట్స్ అిందనీయకుిండా చేసుతూనానారని ఫలితింగా 
కావలి 1 టౌన్ పోలీస్ సేటీషనోలా కింపె్లాింట్ ఇవ్వడిం జరిగిింది. పవన్ కళ్్యణ్ 
పై కక్ష సాధిింపు చర్యలకు వైసీపీ ప్రభుత్విం పాలపిడుతోింది, ఆయనను 
రాజకీయింగా ఎదుర్కునే ధైర్యిం లేక, ఆరిథాకింగా దబ్ తీయాలనే 
ఉదే్దశింతో చేసుతూనానారని అనానారు. ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన నాయకులు 
మరియు పవన్ కళ్్యణ్ అభిమ్నులు అధిక సింఖ్యలో పాల్గొనానారు.

పవన్ కళ్యేణ్ ని ఎద్రో్కల్క – సినిమలపై ప్రతాపం 
చూపిసుతినానార్

*మీకు చేత కాకపోత్, పకకు రాష్ట్ర ప్రభుత్్వలను చూసి నేరుచుకోిండి
*బెనిఫిట్స్ షోలను ఆపటిం, టికెటలా రేటలాను తగిగొించడిం లింటి పనికిమ్లిన 
చర్యలను ఖిండిస్తూ అభిమ్నులు నిరసన.

శతఘ్నా న్్యస్: తిరుపతి, రాత్రికి 
రాత్రి కొతతూ జీవోలను తీసుకొచిచు 
పవన్ కళ్్యణ్ అభిమ్నుల 
మనోభావలు దబ్తినేల 
నోటీసులు జార్ చేయడిం చాల 
బాధాకరిం ఇలింటి చేతగాని 
సింఘటనలను తీవ్రింగా ఖిండిస్తూ 
అభిమ్నులు తిరుపతి నిందు 
గాింధీ విగ్రహిం వద్ద నిరసన 

కార్యక్రమిం చేపటటీడిం జరిగిింది. ఈ సిందర్ింగా అభిమ్న సింఘాల 
నాయకులు మ్టాలాడుతూ పవన్ కళ్్యణ్ ని నేరుగా ఎదురోకులేక సినిమ్ 
బెనిఫిట్ షో మీద టికెట్ మీద మీ ప్రత్పిం చూప్సుతూనానారు వీరి ఎనినా కుట్రలు 
పనినానా సినిమ్ని ఆపలేరని, వెింటనే బెనిఫిట్ షోలకు పకకు రాష్్రాల వరిని 
చూసైనా నేరుచుకొని ఆింధ్రరాష్ట్రింలో పరిమీషన్ ఇవ్వలని డిమ్ిండ్ చేశారు. ఈ 
కార్యక్రమింలో పసుపులేటి సురేష్, కొిండ రామోమీహన్, కృష్ణయ్య, ఆనింద్, 
ఈశ్వర్ రాయల్, రాజేష్ నాయక్, హేమింత్, తులసీ, మోహన్, కోమల్, దిలీప్, 
తదితరులు పాల్గొనానారు.

భీమ్ల నాయక్ చిత్ం పై ఆంక్షలు వైసీపీ 
ప్రభుత్ం దిగజార్డు రాజకీయాలకు నిదరశినం

*వసగిరి మణకింఠ అనింతపురిం జిలలా జనసేన పార్టీ కార్యదరి్శ

శతఘ్నా న్్యస్: అనింతపురిం, ప్రభుత్విం పాలనపై దృష్టీ పెటటీకుిండా 
పవన్ కళ్్యణ్ పై కక్ష సాధిింపు చర్యలకు వైసీపీ ప్రభుత్విం పాలపిడుతోింది, 
ఆయనను రాజకీయింగా ఎదుర్కునే ధైర్యిం లేక, ఆరిథాకింగా దబ్ తీయాలనే 
ఉదే్దశింతో భీమ్లా నాయక్ సినిమ్పై ఆింక్షలు పెటటీడిం వైసీపీ ప్రభుత్విం 
మూరఖుపు రాజకీయాలకు అద్దిం పడుతుింది. తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ అింటే 
ఒక పవన్ కళ్్యణ్ గారు మ్త్రమే కాదు. చిత్ర పరిశ్రమ పై ఎిందరో 
కళ్కారులు,అనేకమింది కారిమీకులు, వరి కుటుింబాలు ఆధారపడి 
ఉింటాయ. ఒక వ్యకితూ కోసిం వ్యవసథాను నిర్్వర్యిం చేయాలనుకోవడిం 
అవగాహనారాహత్యిం అవుతుింది. తెలింగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్విం సినీ 
పరిశ్రమకు ప్రత్్యక రాయతీలు, ప్రోత్స్హకాలతో ఆదరిసుతూింటే, వైసీపీ 
ప్రభుత్విం కక్షపూరితింగా వ్యవహరిించటిం దురామీరగొిం. ఇపపిటికైనా 
వైసీపీ ప్రభుత్విం తీరు మ్రుచుకోవలి. లేకుింటే రాబోయే రోజులోలా పవన్ 
అభిమ్నులు, ఆింధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు జగన్ రెడి్ కి తగిన గుణపాఠిం 
చెబుత్రు. ప్రభుత్విం ఇకపైన పవన్ కళ్్యణ్ సినిమ్ల పై శ్రదధీ తగిగొించి 
పాలనపై దృష్టీ పెటాటీలని వసగిరి మణకింఠ వ్యఖ్్యనిించారు.

భీమ్లనాయక్ : పవన్ ప్రోతస్హంచిన తెలంగాణ కళ్కార్లు
పాట పాటకూ మోగు కినెనార
మ్ట మ్ట కూ మోగు కినెనార
మౌనింకు అరథాిం వెతికిన కినెనార
కినెనార మెటలా పాట ఆయన పాట

శతఘ్నా న్్యస్: బ డి చ దువు చూడ ని పాట అని కూడా 
అింటారు తెలిసిన వరు. బ డి చూడ ని చ దువు మ్త్రిం 
ఆ పాటే కావొచుచు.ఆయ నే మొగుల య్య. ఆయ న తో 
పాటు ఇింకొింద రు. జీవిత్నినా మ్రిచున పాటతో భీమ్లా 
నాయ క్ సినిమ్కో కొతతూ సొబ గు తెచాచురు. పూరితూ జానపద 
సింసకుృతిని ఓ క మరిషియ ల్ సినిమ్లో నిింపారు. కొనినా 
మ్ట లే ప లికిింది. పాడిింది కొనినా మ్ట లే కావొచుచు.
అవే వనెనా తెచాచుయ. అవే ఖ్్యతికి కార ణిం అయా్యయ. 
సబా్స్ రా భీమ్లా నాయ కా..!

అవును! ప వ న్ ఇవళ మొగుల య్యనే కాదు దురగొ వ్వ న్ 
ప్రోతస్ హించారు. మించిరా్యల దరులోలా పాటలు 
పాడుకునే దురగొ వ్వ కు కేటీఆర్ జేజేలు ప లికారు. 
దురగొ వ్వ ను భీమ్లా నాయ క్ చిత్ర యూనిట్ త ర ఫున నిననా టి 
వేళ స నామీనిించి అభినింద న లు తెలిప్ింది తెలింగాణ 
ప్ర భుత్విం. వీరిద్ద రే కాదు ఇింకా ఇింకొింద రు ఉనానారు. 
వరిలో ముఖ్య మ యన వరు క దిరేని గూడిం ల క్షష్మ ణ్ 
ఏలే..బమమీ లు వేసుకునే ల క్షష్మ ణ్ అింటే ప వ న్ కు ఎింతో 
ఇషటీిం. జానీ సినిమ్ స మ యింలో ల క్షష్మ ణ్ ను ప్లిచి ఆయ న తో కొనినా ఆర్టీ వ ర్కుస్ చేయించారు. త న బా్యన ర్ ప వ న్ 
క ల్యణ్ క్రియెటివ్ వ ర్కుస్ లోగో డిజైన్ చేయించ డింతో స హా ఇింకొనినా ఆర్టీ వ ర్కుస్ చేయించారు. ఇదే స మ యింలో 
జానీ సినిమ్ టైటిల్ సాింగ్ రాయించ డిం కోసిం తెలింగాణ సింసకుృతి ముఖ్యింగా హైద్రాబాద్ న గ ర సింసకుృతి 
ఎింతో బాగాతెలిసిన వరి కోసిం వెతికి, చివ ర కి ల క్షష్మ ణ్ స ల హా మేరకు మ్సాటీర్జా అనే ప్ర జాక వితో రాయించారు. 
ఆ త రువత ఆయన తో ఓ పాట ల ఆల్ిం చేయించారు. ఆయ న జీవిత్నినా మ్రాచురు. జానీ త రువత అననా వరిం 
సినిమ్కు కూడా రాక్ష స రాజ్యిం రింకెలు వేస్తూ త ల ప డ మింది తొలి యుదధీిం అననా పాటను రాయించారు. ఆ 
విధింగా మ్సాటీర్జా జీవిత్నేనా మ్రాచురు. ఇింకా ప వ న్ కు ప్ర జా క వులు అింటే ఎింతో ఇషటీిం.ముఖ్యింగా గ ద్ద ర్ అనానా, 
వింగ పిండు అనానా, గోరెటి అనానా, అిందశ్రీ అనానా ఆయ నకు ఎింతో ఇషటీిం. వరితో ప నిచేసిన దఖ లలు త కుకువే 
అయనా వళలా పాటల గురిించి, వరు అిందిించిన ఉద్య మ సాహత్యిం గురిించి ఎపపి టిక పుపిడు తెలుసుకుింటూ 
ఉింటారు.ఆ విధింగా ప వ న్ తెలింగాణ ప లెలా ప దుల జాన ప దుల జీవిత్లోలా వెలుగులు నిింపారు అని చెపపి డిం 
చాల చిననా మ్ట. తెలింగాణ అనే కాదు ప్ర తిభ ఎకకుడునానా మోక రిలులాత్రు ప వ న్. వరిని చూసి అబు్ర ప డ త్రు. 
చితూతూరు జిలలాకు చెిందిన పెించ ల దసును ప్లిచి స తకు రిించి ఆ క వినీ ఆ గాయ కుడీనా ప్రోతస్ హించి న గదు 
పారితోష కిం ఇచిచు పింపారు. ద టీజ్ ప వ న్.

….రతనాకిశోర్ శింభుమహింతి.

శుక్రవారం, 25 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

భీమ్ల నాయక్ సినిమపై కక్ష సాధింపు సర్కాద్: కొండిశెట్టి ప్రవీణ్ కుమర్

శతఘ్నా న్్యస్: భీమ్లా నాయక్ చిత్రిం పై ఆింక్షలు విధిించడిం జగన్ దిగజారుడు 
రాజకీయాలకు నిదర్శనమని జనసేనపార్టీ శిింగనమల నియోజకవరగొ నాయకులు 
కొిండిశెటిటీ ప్రవీణ్ కుమ్ర్ పేర్కునానారు. ఈ సిందర్ింగా కొిండిశెటిటీ ప్రవీణ్ కుమ్ర్ 
మ్టాలాడుతూ.. జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ ని రాజకీయింగా ఎదుర్కునే ధైర్యిం లేక 
ఆరిథాకింగా దబ్ తీయాలనే ఉదే్దశింతో భీమ్లా నాయక్ సినిమ్పై ఆింక్షలు పెటటీడిం 
వైసీపీ ప్రభుత్విం మూరఖుపు రాజకీయాలకు అద్దిం పడుతుిందని, తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ 
అింటే ఒక పవన్ కళ్్యణ్ మ్త్రమే కాదు. చిత్ర పరిశ్రమ పై ఎిందరో కళ్కారులు, 
అనేకమింది కారిమీకులు, వరి కుటుింబాలు ఆధారపడి ఉింటాయని అనానారు. ఒక వ్యకితూ 
కోసిం వ్యవసథాను నిర్్వర్యిం చేయాలనుకోవడిం అవగాహనారాహత్యిం అవుతుిందని 

అనానారు. తెలింగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్విం సినీ పరిశ్రమకు ప్రత్్యక రాయతీలు, ప్రోత్స్హకాలతో ఆదరిసుతూింటే.. వైసీపీ 
ప్రభుత్విం కక్షపూరితింగా వ్యవహరిించటిం దురామీరగొిం. ఇపపిటికైనా వైసీపీ ప్రభుత్విం తీరు మ్రుచుకుని రాష్ట్ర అభివృదిధీ 
పైన దృష్టీ సారిించాలని.. లేకుింటే రాబోయే రోజులోలా పవన్ అభిమ్నులు, ఆింధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు జగన్ మోహన్ రెడి్ 
కి తగిన గుణపాఠిం చెబుత్రని తెలిపారు.

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

