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లద్ధాక్ దుర్ఘటన మాటలకు అందని విషాదం
* అమరులైన జవాన్లకు వందనాలు
శతఘ్ని న్యూస్:  హిమ పర్వతాలు, అతయూంత సంక్్లష్ట వాతావరణంతో నండివండే లద్ధాక్ లో జరిగిన రోడ్డు 
ప్రమాదంలో ఏడ్గురు సైనకులు మృతి చందిన దుస్ంఘటన నా మనసును తీవ్ంగా కలచి వేసందంటూ 
జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడ్దల చేశారు. మరో 19 మంది సైనకులు 
తీవ్ంగా గాయపడడం మన దురదృష్టంగా భావిసుతునానిను. మానవ ప్రాణాలు ఎంతో విలువయినవి. 
అందులోను సైనకుల ప్రాణాలు మరంతో అపురూపమైనవి. దేశం కోసం తమ సర్వసౌఖ్యూలు విడనాడి, 
అతయూంత కఠినమైన పరిసథితుల మధయూ దేశానని కంటిక్ రప్పలా కాపాడే సైనకుల తాయూగాలకు ఏమి తిరిగిచిచి 
రుణం తీరుచికోగలం?. అటువంటి జవాను్ల దేశ రక్షణ కరతువయూంలో భాగంగా తమ శిబిరం నుంచి 
వాహనంలో ప్రయాణిస్తు మార్గమధయూంలో వాహనం నదిలోక్ జారిపడి ప్రాణాలు కోలో్పవడం మాటలకు 
అందన విషాదం. అమరులైన వీరులకు గౌరవ వందనం అరి్పసుతునానిను. వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలన, 
గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలన ఆ భగవంతుడిని ప్రారిధాసుతునానిను. అమరవీరుల కుటుంబాలకు 
నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతునానిను. అమరుల కుటుంబాలకు కంద్ర ప్రభుత్వంతోపాటు, వారి 
స్వరాష్ట్ర ప్రభుతా్వలు కూడా లెక్కలు వేయకుండా ఉద్రంగా ఆరిధాక సహాయం అందించాలన విజ్ఞప్తు 
చేసుతునానిను. అమరుల కుటుంబాలకు ఏ లోటు రాకుండా చూసుకోవలసన బాదయూత ప్రభుతా్వలతోపాటు 
భారతీయులందరిపై ఉందన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ మనవి చేశారు.

ప్రజా వ్యతిరేకతను తప్పంచుకునందుకే రాష్టంలో విధ్ంస రచన
• వైసీపీ ప్రభుత్వం కులాల మధయూ చిచ్చిపెటి్ట చలికాచ్కుంటంది
• అమలాపురం అల్లరు్ల తాడేపలి్ల పాయూలెస్ స్్కరిప్్ట
• మంత్రులంతా శ్రీ సజ్జల స్్కరిప్్ట ఫాలో అవతునానిరు
• మచిలీపటనింలో మీడియా సమావేశంలో జనసేన కృషాణా జిలా్ల అధయూక్షులు శ్రీ బండ్రెడిడు రామకృషణా
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్రంలో కులాల మధయూ చిచ్చిపెటి్ట ఆ మంటలో్ల వైసీపీ ప్రభుత్వం చలి కాచ్కుంటందన జనసేన పార్్ట కృషాణా జిలా్ల అధయూక్షులు శ్రీ బండ్రెడిడు రామకృషణా ఆరోప్ంచారు. 
మంత్రి ఇంటి మీద ద్డి నుంచి మంత్రుల వాయూఖయూల వరకు అంతా తాడేపలి్ల పాయూలెస్ స్్కరిప్్ట ప్రకారమే నడ్సతుందనానిరు. సకల శాఖ మంత్రి శ్రీ సజ్జల రామకృషాణారడిడు పంప్ణీ చేసన 
స్్కరిప్్ట నే మంత్రులంతా చదివి వినప్సుతునానిరన తెలిపారు. రాష్ట్రం ఇంత అటు్టడ్కుతుంటే ద్వోస్ లో ఉనని గౌరవ ముఖయూమంత్రి వరుయూలు కనీసం ఒక్క ప్రకటన కూడా చేయకపోవడం 
శోచనీయమనానిరు. శుక్రవారం మచిలీపటనింలో పార్్ట నాయకులతో కలస మీడియా సమావేశం నర్వహించారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ బండ్రెడిడు రామకృషణా మాట్్లడ్తూ..

• 144 సెక్షన్ అమలులో ఉంటే అంత మంది ఎలా వచాచిరు?
అమలాపురం ఘర్షణలు ప్రభుత్వ కలి్పతాలే. మంత్రి శ్రీ విశ్వరూప్, అధికార పార్్ట ఎమ్్మలేయూల 
ఇళ్లపై జరిగిన ద్డ్ల మీద రాష్ట్ర ప్రజానీకానక్ ఎన్ని సందేహాలు ఉనానియి. జిలా్ల మొతతుం 
144 సెక్షన్ అమలో్ల ఉననిపు్పడ్ అంత మంది మంత్రి ఇంటి మీద ద్డిక్ ఎలా పాల్పడాడురు. 
అంత మంది గుంపుగా వసుతుంటే పోలీసులు ఏం చేసుతునానిరు? అంత పెట్రోల్ ఎలా 
తీసుకువచాచిరు? మంత్రి కుటుంబానని ముందుగానే ఎవరు ఖ్ళీ చేయించారు? పోలీసులు 
చపా్పరు కాదు వైసీపీ కారయూకరతులు చపా్పరు అన అస్పష్టమైన ప్రకటనలు చేసుతునానిరు. పచచిటి 
కోనసీమలో కులాల చిచ్చి పెటి్ట తద్్వరా ప్రజల దృష్్టన మళ్లంచడానక్ ప్రభుత్వమే ఈ 
గొడవలు సృష్్టంచిందన ప్రజలు బలంగా నము్మతునానిరు. అల్లరు్ల పూరితు కాగానే శ్రీ సజ్జల 
ఏం మాట్్లడారో అదే స్్కరిప్్ట పొలు్ల పోకుండా మంత్రులంతా పదే పదే చదివి వినప్సుతునానిరు. 
మంత్రులు శ్రీమతి రోజా, శ్రీ జోగి రమేష్ లాంటి వారిక్ ఆ పదవలు ఇలాంటి స్్కరిప్్ట లు 

చదివి అప్పచప్పడానక వచిచినటు్ట అనప్సతుంది. ఈ రోజు జిలా్ల కారాయూలయంలో ప్రెస్ మీట్ ఉంటే మా జనసైనకులందరికీ పోలీసులు వెళ్తునానిరా అన ఫోను్ల చేసుతునానిరు. పత్రికా ప్రకటనకు 
కూడా ఉలిక్్కపడ్తునని పరిసథితులో్ల మంత్రుల ఇళ్్ల తగులబెటే్ట వరకు పోలీసులు ఏం చేసుతునానిరు. మాజీ మంత్రి శ్రీ కొడాలి నాన అలియాస్ మాజీ గుట్్క మంత్రి శెలవిసుతునానిరు.... 
కాలు్పలు జరిప్తే శాంతి భద్రతలు మరింత అదుపుతప్్ప ప్రమాదం ఉననిందువలే్ల ఆ పన చేయలేదు అంట. లా అండ్ ఆరడుర్ కాపాడాలి అంటే కాలు్పలు జరపాలా? ఇలాంటి అరధాం పరధాం 
లేన వాయూఖయూలు చేసే మంత్రి పదవి ఊడగొటు్టకునానిరు. ముఖయూమంత్రి పక్కన పెటే్టసనా సగు్గ రాలేదు. అస్లు గుట్్క వాయూపారాలు, గోవా కాయూసన్లు మినహా గుడివాడ నయోజకవరా్గనక్ 
మీరు చేసన అభివృదిధా ఏంట చప్పగలరా? మూడేళ్ల పాటు మంత్రి పదవి వెలగబెటి్ట ఒక్క రోడ్డు అయినా వేశారా? శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ప్రు ఎతేతు అర్హత కూడా మీకు లేదు. ఇంకోసారి 
మాట జారితే జనసైనకుల నుంచి తిరుగుబాటు ఎదురో్కవాలి్ వసుతుంది జాగ్రతతు.
• వైసీపీన సాగనంప్ందుకు ప్రజలు సదధాంగా ఉనానిరు
రాష్ట్ర అభివృదిధాన పూరితుగా నాశనం చేసన వైసీపీ ప్రభుత్వం ఆ ప్రజా వయూతిరేకత నుంచి తప్్పంచ్కోవడానక విధ్వంస రచనలు చేసతుంది. ద్వోస్ లో సేల్్ మాయూన్ డ్యూటీలో బిజీగా ఉనని 
ముఖయూమంత్రి గారిక్ అమలాపురంలో ఇంత విధ్వంసం జరిగితే కనీసం ప్రజలకు శాంతి సందేశం పంప్ తీరిక లేద్? ఒక్క ప్రకటన చేసేంత సమయం కూడా లేద్ అన రాష్ట్ర ప్రజలు 
అడ్గుతునానిరు. మీ బండారం మొతతుం బయటపడి పోయింది. ప్రజలు మిమ్మలిని గద్దె దించేందుకు సదధామై పోయారు అన అనానిరు. మీడియా సమావేశంలో మచిలీపటనిం నయోజకవర్గ 
ఇంఛార్్జ శ్రీ బండి రామకృషణా, జిలా్ల కారయూవర్గం సభుయూలు పాల్్గనానిరు.
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కోనసీమ అల్లర్్ల ప్రభుత్ సృష్టే
• ఉదేదెశపూర్వకంగానే జనసేన మీద నందలు
• వైసీపీ విధ్వంస పాలనకు ఎమ్్మలీ్ అనంతబాబు ఉదంతమే ఉద్హరణ
• మంత్రులు న్రు అదుపులో పెటు్టకోకుంటే ప్రజలే బుదిదె చబుతారు
• మీడియా సమావేశంలో జనసేన రాష్ట్ర కారయూదరిశి శ్రీ అమి్మశెటి్ట వాసు

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమలో కులాల మధయూ చిచ్చి పెటి్ట లబిదె పొంద్లన వైసీపీ ప్రభుత్వం 
చూసతుందన జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర కారయూదరిశి శ్రీ అమి్మశెటి్ట వాసు స్పష్టం చేశారు. జరిగిన 
ఘటన మీద విచారణ జరపకుండా ఉదేదెశపూర్వకంగానే హంమంత్రి జనసేన మీద నందలు 
మోపుతునానిరన ఆరోప్ంచారు. వైసీపీ మూడేళ్ల పాలనలో ఆ పార్్టక్ ఎసీ్, ఎసీ్టల మీద 
ఉనని ప్రేమ ఏ పాటిదో అరధాం అయియూందనానిరు. ఎమ్్మలీ్ శ్రీ అనంతబాబు ఉదంతమే వైసీపీ 
పాలనకు నలువెతుతు నదరశినమనానిరు. ఒక్క ఛాన్్ ఇచిచినందుకు వైసీపీ రాష్ట్రంలో విధ్వంసం 
సృష్్టసతుందనానిరు. శుక్రవారం విజయవాడలోన తన కారాయూలయంలో మీడియా సమావేశం నర్వహించారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ అమి్మశెటి్ట వాసు మాట్్లడ్తూ.. వైసీపీ మూడేళ్ల పాలనలో 
అనని వరా్గల ప్రజలు ఇబ్ందులు పడ్తునానిరు. ప్రజల నుంచి వచేచి వయూతిరేకతను తప్్పంచ్కునేందుకు ఎప్పటికపు్పడ్ ముఖయూమంత్రి తన సలహాద్రులతో కలస డైవర్షన్ పాలిటిక్్ 
చేసుతునానిరు. జిలా్లల విభజన, ప్రు్ల పెటే్ట అంశం కూడా సమసయూల నుంచి ప్రజల దృష్్టన మళ్లంచేందుకు తెరమీదకు వచిచినవే. కృషాణా జిలా్లకు ఎనీ్టఆర్ ప్రు కూడా బలమైన రండ్ 
వరా్గల మధయూ చిచ్చి పెట్్టలనని ఉదేదెశంతో తెరమీదకు తెచాచిరు. కాపు సామాజికవర్గం నుంచి శ్రీ వంగవీటి మోహన రంగా ప్రు పెట్్టలనని డిమాండ్ ఉననిప్పటికీ ప్రభుత్వం అందుకు 
భిననింగా నరణాయం తీసుకుననిపు్పడ్ అంతా సంయమనం పాటించారు. ఇపు్పడ్ అధికార పార్్ట ఎమ్్మలీ్ శ్రీ అనంతబాబు వయూవహారంతో ఎసీ్ల నుంచి వసుతునని వయూతిరేకత నుంచి దృష్్ట 
మళ్లంచేందుకు కోనసీమ జిలా్ల ప్రు మారు్ప అంశానని తెరమీదకు తెచాచిరు. కులాల మధయూ చిచ్చిపెట్్టరు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ లాంటి మహనీయుడిని మీ కుటిల రాజకీయాలో్ల 
పావగా మారుసాతురా? మీకు నజంగా చితతుశుదిదె ఉంటే కడప జిలా్లకు ఆయన ప్రు పెట్టండి. పులివెందుల కంద్రంగా జిలా్ల ఏరా్పటు చేస భీమ్ రావ్ జిలా్లగా నామకరణం చేయండి.
కోనసీమ ఘటనకు జనసేన పార్్టక్ ఎలాంటి సంబంధం లేదు. మొదటి నుంచి కులాల ఐకయూత కోరుకునే వయూక్తు జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు. జనసేన పార్్ట మూల 
సద్ధాంతాలో్ల ఒకటి అదే అంశానని చబుతోంది. మంత్రులు తాడేపలి్ల నుంచి వచిచిన స్్కరిప్్ట నే ఫాలో అవతునానిరు. కోనసీమ ప్రాంతంలో జనసేన బలపడడానని చూస తటు్టకోలేక అల్లర్లను 
మా పార్్ట మీదకు రుద్దెలన చూసుతునానిరు. మీ అరాచకాలకు చరమగీతం పాడే రోజులు దగ్గర పడాడుయి. మాజీ మంత్రి శ్రీ కొడాలి నానక్ మంత్రి పదవి ఊడినా బుదిదె రాలేదు. న్రు 
అదుపులో పెటు్టకోకుంటే అందుకు తగ్గ సమాధానం చప్్పందుకు మేము సదధాంగా ఉనానిం. ఎవరనని కుట్రలు చేసనా 2024లో జనసేన పార్్ట అధికారంలోక్ రాబోతోందన, శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు ముఖయూమంత్రి కాబోతునానిరన అనానిరు.

ఆడలేక మద్దెల ఓడు అన్నట్లంది వైసీపీ పాలన
*చేతకానతనానని ప్రతిపక్షాలపై రుదేదె ప్రయతనిం
*ముందసుతు ఎననికల వ్యూహంలో భాగమే కోనసీమ అరాచకం
*బసు్ యాత్రకు వసుతునని మంత్రులిని యువత నలదీయాలి
*వైసీపీన బంగాళ్ఖ్తంలో కలిప్ రోజులు దగ్గరో్లనే ఉనానియి
*జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర అధికార ప్రతినధి శ్రీ సుందరపు విజయ్ కుమార్

శతఘ్ని న్యూస్: పాలన చేతకాక వైసీపీ డైవర్్ట పాలిటిక్్ చేసతుందన జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర అధికార 
ప్రతినధి శ్రీ సుందరపు విజయ్ కుమార్ విమరిశించారు. అధికారంలోక్ వచాచిక ఏ పార్్ట 
అయినా అభివృదిధా, సంక్షేమంపై దృష్్ట పెడతాయన... వీళ్్ల మాత్రం వాళ్ల చేతకానతనానని కప్్ప 
పుచ్చికోవడానక్ ప్రతి పక్షాలపై బుదరజలే్ల ప్రయతనిం చేసుతునానిరన మండిపడాడురు. కులాల కుంపటు్ల 
రాజేస ఆ మంటలో్ల చలి కాచ్కోవడం వైసీపీ గేమ్ పా్లన్ లో భాగమన, వాళ్ల ట్రాప్ లో పడొదదెన 
యువతకు ప్లుపునచాచిరు. పచచిన కోనసీమలో వైసీపీ సృష్్టంచిన కుల చిచ్చిపై శుక్రవారం 
ఉదయం జనసేన పార్్ట హైదరాబాద్ కంద్ర కారాయూలయంలో ఆయన మాట్్లడారు. శ్రీ సుందరపు 
విజయ్ కుమార్ తన ప్రసంగానని కొనసాగిస్తు ... “వైసీపీ నాయకులకు పాలన చేతకాక రాషా్రానని 
అంధకారంలోక్ నెడ్తునానిరు. వీళ్ల చేతకానతనానని కప్్ప పుచ్చికోవడానక్ జనసేన పార్్టపై, శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారిపై బుదరజలు్లతునానిరు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిన తిట్టడానక వైసీపీ నాయకులకు 
మంత్రి పదవలు ఇసుతునానిరు. 2019 సార్వత్రిక ఎననికలకు ముందు కాపులు ఎకు్కవగా ఉనని 
ప్రాంతానక్ వెళ్ల మీకు రిజరే్వషన్ ఇవ్వడం కుదరదు అన చప్్ప వాళ్లతోనే ఓటు్ల వేయించ్కునేంత 
గొప్ప గేమ్ పా్లన్ వైసీపీది. ఇపు్పడ్ కూడా ముందసుతు ఎననికలకు సదధామై మళీ్ల అదే గేమ్ పా్లన్ 
అమలాపురంలో మొదలు పెట్్టరు.
*డీజిల్ దంగలకు మీరే ఆదరశిం కొడాలి గారు
మాజీ మంత్రి కొడాలి నాన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి గురించి మాట్్లడం హాసయూస్పదంగా ఉంది. రోడ్ల 
మీద ఆగి ఉనని లార్లో్ల డీజిల్ దంగతనం చేసన వాళ్లంతా ఆయనుని ఆదరశింగా తీసుకుంటునానిరు. 
ఆయన ఏదైనా మ్సెజ్ ఇవా్వలనుకుంటే వాళ్లకు ఇచ్చికోవచ్చి. మంత్రిగా ఆయన ఏనాడ్ 
ప్రజల కోసం పనచేసంది లేదు. ఎందుకురా బాబు ఇతనక్ ఓటు్ల వేశాము అన గుడివాడ ప్రజలు 
తలదించ్కునే పరిసథితి ఉంది. మూడేళ్్ల మంత్రిగా ఉనాని కూడా గుడివాడలో గుంతలు లేన రోడ్డు 
లేదు. జనసేనను బుడ్డుళ్ల పార్్ట అంటునానివ. ఈ యువతే రేపటి దేశ భవిషయూతుతు. ప్రపంచంలోనే 
అతయూధిక యువ శక్తు మన దేశంలోనే ఉంది. ఇంత యువ శక్తు ఉండి కూడా మీ పార్్ట వెంట ఒక్కరు 
కూడా ఎందుకు రావడం లేదో తెలుసా? మీరు చేసే దంగ, శవ రాజకీయాలకు భయపడి మీకు 
దూరంగా ఉంటునానిరు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మాత్రమే వాళ్ల భవిషయూతుతుకు భరోసా ఇవ్వగలరు 
అన నమా్మరు కనుక ఆయన వెంట నడ్సుతునానిరు. ఇంకోసారి మాది బుడ్డుళ్ల పార్్ట అంటే మిమి్మలిని 
గుడడులూడదీస కొడతారు జాగ్రతతు. ముఖయూమంత్రి శ్రీ జగన్ రడిడు మిమ్మలిని పూచికపుల్ల వాడినటు్ల వాడి 
పక్కన పడేసేతు అడిగే దికు్క లేదు. నువా్వ మా గురించి మాట్్లడేది. ననుని చూస నువే్వ జాలి పడాలి 
తప్ప ఎవరూ జాలి పడరు.
*ప్రశని ప్రతానిల లీక్ కసు ఏమైంది బొత్ గారు
జిలా్లలకు ప్రు్ల పెట్టడం నరంతర ప్రక్రియ అన సీనయర్ మంత్రి బొత్ గారు మాట్్లడటం సబబు 
కాదు. జిలా్లకు ప్రు పెట్్టలంటే ఎంత మేధోమధనం జరగాలి. ఎంత ప్రజాధనం ఖరుచి చేయాలో 
మీకు తెలుసా? మీ అవకాశవాద రాజకీయాల కోసం నెలకోసారి, రండ్ నెలలకోసారి ప్రు్ల 
మారుసాతుమంటే కుదరదు. సా్వరథి రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం కులాలు, మతాలు, ప్రాంతాల 
మధయూ విభేద్లు సృష్్టంచి లబిధా పొంద్లంటే చూస్తు ఊరుకోం. జిలా్లలకు ప్రు్ల మారేచిటపు్పడ్ 

నజంగా ప్రజాభిప్రాయం సేకరించారా? 
కనీసం మీ ఎమ్్మలేయూ అభిప్రాయమైనా 
తీసుకునానిరా? అంటే అదేం లేదు... శ్రీ జగన్ 
రడిడు ఏం చబితే ఆ ప్రు పెట్్టరు. రాజశేఖర్ 
రడిడు రాజకీయ నాయకుడ్ కాకముందు 
డాక్టర్. ఆయనుని రాజకీయ నాయకుడిగా, 
ముఖయూమంత్రిగా చేసంది రాజాయూంగం. 
అలాంటి రాజాయూంగానని రాసంది డాక్టర్ 
బీఆర్ అంబేద్కర్ గారు. అలాంటి వయూక్తు 
ప్రును వైసీపీ నాయకులు వివాద్లకు కంద్ర 
బిందువగా మారాచిరు. అంబేద్కర్ గారు ఒక్క 
జిలా్లకో, ఒక్క వరా్గనకో నాయకుడ్ కాదు. 
దేశానక నాయకుడ్. అలాంటి మహనీయుడి 
ప్రు ఒక్క జిలా్లకు ఏంటి? ఎనని జిలా్లలకు 

పెటి్టనా తపు్ప లేదు. అంబేద్కర్ గారి మీద నజంగా ప్రేమ ఉంటే కడప జిలా్లకు అంబేద్కర్ గారి ప్రు 
పెట్్టచ్చి కద్? పోనీ పులివెందుల నయోజకవరా్గనని ప్రతేయూక జిలా్లగా ఏరా్పటు చేస ద్నక్ భీమ్ 
రావ్ ప్రు పెట్్టచ్చి కద్? అలా చేయరు. కులాల మధయూ చిచ్చి పెటి్ట, రాజకీయ లబిధా పొందడానక 
కోనసీమను ఎంచ్కునానిరు. రాజకీయాలో్ల ఒక మాట మాట్్లడాం అంటే ద్నక్ కటు్టబడి ఉండాలి. 
కాంగ్రెస్ పార్్టలో ఉననిపు్పడ్ జగన్ ను న్టికొచిచినటు్ల తిటి్టన బొత్ గారు ఇపు్పడ్ జగన్ పార్్టలో 
కలిసపోయారు. మనషనానిక కొంచమైనా నజాయతీ ఉండాలి. మీ శాఖలో ప్రశనిపత్రాలు లీక్ 
అయితే ద్నన అరికటే్ట దము్మ లేదు. వాళ్ల మీద వీళ్ల మీద తోసేస చేతులు దులుపుకునానిరు. 
ఎమ్్మలీ్ అనంతబాబు తన మాజీ డ్రైవర్ ను చంపలేదు కనుక ధైరయూంగా తిరుగుతునానిడన చపా్పరు. 
ఆయనే ఇపు్పడ్ పోలీసుల ముందు నేనే చంపానన ఒపు్పకునానిరు. డ్రైవర్ ను చంపుతుననిపు్పడ్ 
గన్ మ్ను్ల ఏం చేసుతునానిరు? మంత్రి ఇంటిన తగలబెడితే ఇంటిలిజెన్్ ఏం చేసతుంది? మరడుర్ చేసన 
వయూక్తున జిలా్ల ఎసీ్ప.... గారు అన సంభోదించడం ఏంటి? ఇవనీని చూసుతుంటే పోలీస్ వయూవసథిను మీరు 
ఎంత కంట్రోల్ చేసుతునానిరో అరథిమవతోంది.

*చినని ప్ల్లల దగ్గర డబు్లు వస్లు చేసే మీరా చప్్పది?
ప్ అండ్ ప్్ల ప్రుతో చినని ప్ల్లల దగ్గర డబు్లు వస్లు చేయడానక్ సగు్గండాలి రోజా గారు. 
ద్వోస్ కు సె్పషల్ ఫ్లయిట్ లో వెళ్లడానక్ డబు్లు ఉంట్యి... ప్రభుత్వ కారాయూలయాలకు మీ పార్్ట 
రంగులను వేయడానక్ రూ. 1400 కోటు్ల ప్రజాధనం దుబారా చేయడానక్ అవకాశం ఉంటుంది... 
కానీ ప్ల్లల ఆటల కోసం రూ. 50 ఖరుచి చేయడానక్ మాత్రం మీ దగ్గర డబు్లు లేవా? ఇలాంటి 
విధానాలో్ల పన చేసే మీరా మా పవన్ కళ్యూణ్ గారి గురించి మాట్్లడేది..? ఎననికలు ఉననిపు్పడ్ 
ఒకలా.. అయిపోయాక మరోలా మాట్్లడటం మాకు చేతకాదు. చనపోయిన కౌలు రైతులకు సంత 
డబు్లు ఇసుతునాని ఎక్కడా మా పార్్ట జెండా కూడా కట్టలేదు. అది మా నాయకుడి గొప్పతనం. 
మీ సా్వరథి రాజకీయాల కోసం ప్రజల మధయూ చిచ్చి పెటి్ట, ప్రాంతాల వార్గా విభజిసుతునానిరు. రాష్ట్ర 
భవిషయూతుతును రోడ్డున పడేసుతునానిరు. యువతరం వాళ్ల ట్రాప్ లో పడొదుదె. బసు్ యాత్ర అన మీ 
ఊరు వచిచినపు్పడ్ ఉదోయూగ, ఉపాధి హామీలు ఏమయాయూయన నలదీయండి. దళతుల ఉననితిక్ 
ఉపయోగపడే 29 పథకాలను ఎందుకు అటకెక్్కంచారో ప్రశినించండి. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు కంద్రం 
తగి్గసేతు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు తగి్గంచడం లేదు అన అడగండి. వచేచి సార్వత్రిక ఎననికలో్ల ప్రజల 
ఆశీరా్వద్లతో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ముఖయూమంత్రి అయితే వైసీపీ చేసన అరాచకాలు, అవినీతి 
చిట్్టను బయటకు తీసాతుం. వైసీసీ, జగన్ రడిడు ‘‘ఇన్ జ్యూరియస్ టూ ఆంధ్రప్రదేశ్’’. మిమి్మలిని, మీ 
పార్్టనీ ప్రజలే బంగాళ్ఖ్తంలో కలిప్సే రోజులు దగ్గరో్లనే ఉనానియి’’ అన హెచచిరించారు.

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

శ్రీ పంచముఖ ఆంజనయస్్మి తీర్థ మహోత్సవ 
కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న పాలవలస యశస్్

శతఘ్ని న్యూస్: కొతతువలస మండలం, పాత సుంకరపలెం గ్రామములో బుధవారం రాత్రి శ్రీ 
పంచముఖ ఆంజనేయసా్వమి తీరథి మహత్వం సందర్ంగా.. జనసేన పార్్ట ఆధ్వరయూములో డాన్్ 
బేబీ డాన్్ కారయూక్రమము పెడిరడ్ల రాజశేఖర్ నర్వహించారు. ఈ కారయూక్రమానక్ ముఖయూ అతిథులుగా 
జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి పాలవలస యశస్వ మరియు జనసేన ఎస్ కోట నయోజకవర్గ 
నాయకులు వబి్న సనాయూస నాయుడ్ హాజరయాయూరు. పంచముఖ ఆంజనేయ సా్వమి వారి 
దరశినానంతరం కారయూక్రమములో జనసైనకులను ఉదేదెసంచి మాట్్లడ్తూ.. జనసైనకుల ఐకయూతతో 
మరినని దైవిక కారయూక్రమాలు చేయాలనానిరు. I కారయూక్రమములో జనసేన నాయకులు నక్కరాజు 
సతీష్, విగ్రహ ప్రతిషా్టపకులు రము తదితరులు పాల్్గనానిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ పై అనుచిత వ్్యఖ్యలు చేస్న 
మంత్రి రోజారెడ్డి కి గాద్ కంటర్..

శతఘ్ని న్యూస్: అమలాపురంలో జరిగిన 
అల్లర్ల లో పాల్్గనని వయూక్తు జనసేనక్ 
చందిన వయూకీతు అంటూ మీరు మాట్్లడిన 
తీరు చాలా అభయూంతరకరం.. నజాలు 
తెలుసుకోండి మంత్రి గారు…. న్టిక్ 
ఏదోసేతు అది మాట్్లడకండి రోజా గారు..
మీరు చప్్పన ఆ వయూక్తు మీ పార్్ట వాడే అన 

స్వయానా మీ తోటి మంత్రి విశ్వరూప్ చపా్పరు.. కావాలంటే ఫొటలు పంప్సాతును 
చక్ చేసుకోండి రోజా గారు..
ఎమ్్మలేయూ గా వననిపుడ్ ఏదిబడితే అది మాట్్లడావ… అపు్పడ్ ఒక కానీ ఇప్పడ్ 
రాషా్రానక్ మంత్రివి.. న్రు అదుపులో పెటు్టకొన మాట్్లడ్
మా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారిన విమరిశించే సాతుయే మీకు లేదు.. స్్కరిప్్ట గురించి 
నువే్వ మాట్్లడాలి.. అవాకులు చవాకులు ప్లితే ఊరుకొం… మంత్రిగారు అన 
మంత్రి రోజారడిడు క్ గాద్ కౌంటర్ ఇచాచిరు.

టీమ్ పడ్కిలి ప్రాజెక్టే 2 పోసటేర్ల ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్:  గూడ్రు: ఎన్.ఆర్.ఐ జనసేన నాయకుడ్రాజా మైలవరపు 
ఆధ్వరయూంలో టీం ప్డిక్లి వారు రూపొందించి.. రాష్ట్రంలో 175 నయోజకవరా్గలో్ల 
పంప్ణీ చేయట్నక్ పంప్న ప్రాజెక్్ట 2 (వాల్ పోస్టరు్ల ) స్టక్కరు్ల శుక్రవారం 
కరూనిలు జిలా్ల.. కోడ్మూరు నయోజకవర్గంలో.. గూడ్రు మండలం నగర 
పంచాయతీ జనసేన నాయకులు ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా 
జనసేన నాయకులు మాట్్లడ్తూ.. జనసేన పార్్ట లక్షష్ం అననిం పెటే్ట రైతనని 
రాజు కావాలన.. పంటలకు గిటు్టబాటు ధర కాకుండా లాభసాటి ధర రావాలన 
కోరుకొనే పార్్ట జనసేన అన.. ఆత్మహతయూలకు పాల్పడిన కౌలు రైతు కుటుంబాలకు.. 
దురదృష్టవశాతుతు అపు్పలపాలై ఆత్మహతయూ చేసుకునని రైతు కుటుంబాలకు 
బాసటగా ఒకో్క రైతు కుటుంబానక్ లక్ష రూపాయలు చొపు్పన అందిసుతునని ఏకైక 
నాయకుడ్ జనసేన పార్్ట అధయూక్షుడ్ పవన్ కళ్యూణ్ అన తెలియజేశారు. మే 8న 
ఆళ్లగడడు నయోజకవర్గం శిరివెళ్ళ మండలం రచచిబండ కారయూక్రమంలో జనసేన 
పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 132 కౌలు రైతుల కుటుంబాలను ఆదుకోవడం 
జరిగిందన. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్్ట నాయకులు కారయూకరతులు, ఆకెపోగు 
రాంబాబు, పసుల గజేంద్ర, ఎల్లప్ప, రాజు, మురళ, సుంకనని జనసైనకులు 
మరియు కారయూకరతులు పాల్్గనడం జరిగిందన తెలియజేశారు.

మడకశిర జనసేన పార్టే మండల కమిటీ ఎని్నక
శతఘ్ని న్యూస్: మడకశిర: జనసేన పార్్ట అధినేత గౌరవనీయులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశాల మేరకు అనంతపురం జిలా్లలోన మండలాల కమిటీల నయామకం 
ఏవిధంగా పూరితు చేయాలో జిలా్ల అధయూక్షులు టి.స.వరుణ్ స్చనల మేరకు జిలా్ల 
ఉపాధయూక్షులు అంకె ఈశ్వరయయూ, జిలా్ల ప్రధాన కారయూదరుశిలు పతితు చంద్రశేఖర్, 
కుమ్మర నాగేంద్ర, జిలా్ల కారయూదరిశి రాపా ధనుంజయ్, జిలా్ల సంయుకతు కారయూదరిశి 
విజయ్ కుమార్ గారు్ల అనంతపురం జిలా్ల పరయూటనలో భాగంగా.. జిలా్ల కమిటీ 
ఆధ్వరయూంలో మడకశిర నయోజకవర్గం జనసేన పార్్ట మండల కమిటీ ఎననికలో 
మండల అధయూక్షుడిగా టి శివాజీ, ఉపాధయూక్షుడిగా యశ్వంత్, ప్రసాద్, ప్రధాన 
కారయూదరశిలు కారయూదరిశిలు సంయుకతు కారయూదరిశిలతో కలిప్ 22 మందిన మండల 
కమిటీలో ఎనునికోవడం జరిగింది.

టం పిడికిలి ప్రాజెక్ట్ 2 గోడ ప్రతులు ఆవిష్కరంచిన 
కలువాయి మండల జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వాయూపతుంగా ఆత్మహతయూ చేసుకొన చనపోయిన మూడ్ వేల 
మంది కౌలు రైతులుకు ప్రతి కుటుంబానక్ లక్ష రూపాయల చొపు్పన మూడ్ వేల కుటుంబాలకు 
30 కోట్ల రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం అందజేసుతునని జనసేన పార్్ట అధినేత గౌరవనీయులు 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు. ఈ విషయానని రాష్ట్రవాయూపతుంగా ప్రతి ఒక్కరిక్ తెలియజేయాలన గొప్ప 
సంకల్పంతో టీమ్ ప్డిక్లి వారి సౌజనయూంతో గోడ పత్రికలు, ఆట స్టక్కరు్ల కలువాయి 
మండలంలో ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమానక్ ముఖయూ అతిథులుగా నెలూ్లరు జిలా్ల 
సంయుకతు కారయూదరిశి ఆరవ రాజేష్, వెంకటగిరి మండల అధయూక్షులు గుగి్గళ్ళ నాగరాజు, జనసేన 
నాయకులు కోన రవి శంకర్, రాపూర్ మండల అధయూక్షుడ్ పెంచలయయూ, కలువాయి మండల 
అధయూక్షులు మన్హర్, ఉపాధయూక్షులు నరేష్, సాథినక జనసేన నాయకులు రాము, వెంకటపతి, 
గణేష్, హరి, ప్రసాద్ పాల్్గనడం జరిగింది.
ఈ పోస్టరు్ల అందించిన టీం ప్డిక్లి సభుయూలు రాజా మైలరపు క్ మండల ఉపాధయూక్షులు నరేష్ ఈ 
సందర్ంగా ధనయూవాద్లు తెలిపారు.

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

మానవత్ం చాటకున్న రాజోలు జనసైనికులు
శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ 
జిలా్ల, రాజోలు, మానవత్వం 
చాటుకునని రాజోలు 
నయోజకవర్గ జనసైనకులు, 
న యో జ క వ ర ్గ ం లో న 
పలువరిక్ 66,000 ఆరిధాక 
సహాయానని, ఉమ్మడి 
తూరు్పగోద్వరి జిలా్ల జనసేన 
పార్్ట అధయూక్షుడ్ కందుల 
దురే్గష్ చేతులు మీదుగా 
అందచేశారు. మలిక్పురం 
మండలం లక్కవరంలో 
అగిని ప్రమాదంలో ఇంటిన 
కోలో్పయిన నలి్ల ఆనంద్ 

కుమార్ కుటుంబానక్ 20,000 రూపాయలు నగదును నతయూవసర సరుకులను 
అందజేశారు అలాగే, అదే గ్రామంలో అనారోగయూంతో బాధపడ్తునని మహిళకు 11వేల 
రూపాయలు నగదును, సఖినేటిపలి్ల మండలం అంతరే్వదిపాలెం గ్రామంలో రోడ్డు 
ప్రమాదంలో గాయపడిన టేకు ప్రసాదు అనే వయూక్తుక్ 10,000 రూపాయలు నగదును బోన్ 
కాయూన్ర్ తో బాధపడ్తునని టేకు జాను అనే వయూక్తుక్ 25 వేల రూపాయలను అందజేశారు. 
కందుల దురే్గష్ మాట్్లడ్తూ… కష్టం ఎక్కడ ఉంటే జనసేన పార్్ట అండగా నలుసుతుందన 
ఆయన అనానిరు, ఎనునికునని ఎమ్్మలేయూ లేకపోయినా కషా్టలో్ల ఉననివారిక్ జనసైనకులు 
అండగా నలుసుతునానిరన, పార్్ట మూల సద్ధాంతాలు ఆచరిస్తు, ఒక్కరిక్ కష్టం వసేతు 100 
మంది జనసైనకులు అండగా నలుసుతునానిరన ఆయన అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనకులు పాల్్గనానిరు.

ఇచాచాపురం జనసేన ఆధ్ర్యంలో రాస్తారోకో
శతఘ్ని న్యూస్: ఇచాచిపురంలో ఉనని 
సహెచి్లో సరియైన వైదయూ సేవలు 
అందడం లేదన చాలా మంది 
జనసైనకుల దగ్గర చప్పగా శుక్రవారం 
ఇచాచిపురం జనసేన ఇంచారి్జ ద్సరి 
రాజు మరియు జనసేన నాయకులు 
వెళ్్లరు. అక్కడ పరిసథితులు చాలా 

ద్రుణంగా ఉనానియి. ఏళ్ల తరబడి ఉనని అలా్రా సా్కనంగ్, పనచేయన ఈసజి మ్ష్న్ 
మరియు రకతు పర్క్షలు చేయడానక్ కనీసం కెమికల్్ కూడా లేన పరిసథితి. రకతు నల్వ 
మరియు స్టరేజ్ ఎక్్వపె్మంట్ సుమారుగా 11 నెలలుగా పనచేయడం లేదు. అయినా 
ఎవరూ పటి్టంచ్కోవడం లేదు. 6 గురు డాక్టర్్ పనచేయవలసన దగ్గర కవలం ఇదదెరు 
డాక్టర్్ ఉనానిరు. వాళ్ళమీద పనఒతితుడి పడ్తుంది. 300 ఓప్ ఉనని హాస్పటల్ ఈరోజు 
కవలం 40 ఓప్ ఉంది. ఏ చినని బాగులేకపోయిన రిఫర్ చేసుతునానిరు గాన ఇక్కడ ట్రీట్మంట్ 
అవడం లేదు. ఇక్కడ ఏ డాక్టర్ కూడా పనచేయరు. ప్రైవేటుగా ప్రాకీ్టసు చేసుకుంటూ 
గవరనిమ్ంట్ జీతం తీసుకుంటూ ఉనానిరు. ప్రజాధనము వృధా చేసుతునానిరు. ఈ హాస్పటల్ 
న ఇంత వరకు డిసహెచస్ కూడా తనఖీలు చేయలేదు. ఇక్కడ పరిసథితిలో మారు్ప 
రానందున శనవారం జనసేన తరుపున రాసాతురోకో మరియు రోడ్లపై బైఠాయించబడ్నన 
తెలియజేసారు.

ఎవరిని మభ్యపెటటేడానికి ఈ స్మాజిక 
న్్యయభేరి యాత్రలు

జనసేనపార్ట్ జిల్లా కారయూదరశి కటికం అంకారావు
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, ఎవరిన మభయూపెట్టడానక్ ఈ సామాజిక నాయూయ భేరి యాత్రలన 
జనసేనపార్్ట జిలా్ల కారయూదరిశి కటికం అంకారావ అనానిరు. సాథినక పార్్ట కారాయూలయంలో 
విలేకర్ల సమావేశంలో ఆయన మాట్్లడ్తూ, బీసీ, ఎస్, ఎస్ట మరియు మైనార్్టలకు 
వైఎస్ఆరి్ప్ ప్రభుత్వం అనాయూయం చేసుతుందన, ఎననికల ముందు ఇచిచినటువంటి 
హామీలను నెరవేరచికుండా రాజాయూంగబదధాంగా వచేచి నధులను సైతం పక్కద్రి పటి్టస్తు 
నరుదోయూగ యువతకు ఉదోయూగ అవకాశాలు కలి్పంచకుండా నరుదోయూగులకు ఇచేచిటువంటి 
నరుదోయూగ భృతిన కూడా నలిప్వేసన ఘనత ఈ వైఎస్ఆరి్ప్ ప్రభుతా్వనదన, ఆయన 
ఏదేదెవా చేశారు.

• ఎననికల ముందు అధికారంలోక్ వచిచిన తరువాత మైనారిటీ మహిళలకు పెళ్లళ్ళక్ లక్ష 
రూపాయలు ఇసాతుననని జగన్్మహన్ రడిడు ఇంతవరకు పెళ్ల అయినా ఒక్క మహిళకైనా 
ఇచిచిన ద్ఖలాలు ఉనానియా అన ఆయన మండిపడాడురు.

• మైనార్్టలకు ఇసా్లమిక్ బాయూంకులను ఏరా్పటు చేస వడీడు లేన రుణాలు ఇసాతుమనని హామీ 
ఏమైందన ఆయన అనానిరు.

• బీసీలకు 56 కారో్పరేషను్ల ఏరా్పటు చేస ఏ ఒక్క కార్్పరేషన్ ద్్వరా కూడా నధులు 
మంజ్రు చయయూకుండా,కార్్పరేషన్ల ద్్వరా వచేచి సబి్డీ రుణాలను ఎందుకు 
నలిప్వేశారన ఆయన ప్రశినించారు.

• ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి బీసీలలో రాజయూసభకు వెళ్్ల మేధావలు లేరా? పక్క రాష్ట్రం నుంచి 
ఎందుకు ఎంప్క చేసుకుంటునానిరో,రాష్ట్రంలో ఉనని బీసీలకు వైఎస్ఆర్ సప్ ప్రభుత్వం 
వివరణ ఇవా్వలన ఆయన కోరారు.

• ఎసీ్ ఎసీ్టల నధులను,కాపు కార్్పరేషన్ క్ ఇసాతుననని సంవత్రానక్ రండ్ వేల కోట్లను 
మీ నవరతానిల హామీలను నెరవేరుచికునేందుకు ద్రి మళ్లసుతు… దళతులను, కాపులను 
మోసం చేసుతునానిరన ఆయన మండిపడాడురు.

• బడిక్ వెళ్ళన ప్రతి విద్యూరిథిక్ అమ్మఒడి ఇసాతునన చప్్ప, ఇపు్పడ్ అందులో కూడా 
ఆంక్షలు ఎందుకు పెట్్టరో, ప్రజలకు తెలియజేయాలన ఆయన కోరారు. రైతు భరోసా 
కంద్రాలకు అద్దె చలి్లంచలేన కారణంగా, సంత పార్్ట నేతలే ఇళ్లకు తాళలు వేసే పరిసథితి 
ఈ రాష్ట్రంలో నెలకొననిదన ఆయన ప్రభుతా్వనని విమరిశించారు.

• గుంతల మయం అయిన రోడ్ల పరిసథితి
• జాబ్ కాయూలెండర్ పరిసథితి
• నతాయూవసర ధరల పెరుగుదల
• కొతతు పరిశ్రమలు
• మధయూపాన నషేధం

వీటననింటిపై ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ముఖయూమంత్రి జగన్ మోహన్ 
రడిడు మరియు మంత్రులు 
ఎమ్్మలేయూలు ప్రజాక్షేత్రంలో 
సమాధానం చపా్పలన, 
లేకుంటే మీరు ఇలాంటి ఎనని 
యాత్రలు చేసనా ప్రజలు 

మిమ్మలిని విశ్వసంచరన ఆయన అనానిరు. రానునని రోజులో్ల ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజా ప్రభుత్వం 
జనసేన సాథిప్ంచబోతుందన,ఆయన ధీమా వయూకతుం చేశారు. ఈ సమావేశంలో మందపాటి 
దురా్గరావ, ప్రసాద్, నరసంహారావ మరియు జనసైనకులు పాల్్గనానిరు.

స్టి మనిషికి స్యం చేసే గుణం మనిషికి 
దేవుడ్చిచాన వరం జనసేనతో అది మరింత స్ధ్యం

శతఘ్ని న్యూస్: రైలే్వకోడ్రు 
నయోజకవర్గంలోన ఓబులవారిపలి్ల 
మండలంలో రాళ్ళచేరువపలే్ల నందు 
జీవన జోయూతి ఆనందనలయ అనాథ వృదదె 
ఆశ్రమం నందు జనసేన దళత నాయకులు 
నగిరిపాటి మహేష్ వృదుదెలక్ ఉచిత 
వైదయూశిబిరంను ఏరా్పటు చేస స్వయాన 
వారిక్ ప్రాధమిక వైదయూ సహాయంను 
అందించడం జరిగినది. వారు మా పట్ల 
చూప్న అభిమానం, వారికళ్ళలో్ల ఆనందం 
చాలా భావోదే్వగానక్ గురిచేసందనీ… ఈ 

ఆశ్రమానని సాథిప్ంచడానక్ అంగవైకలయూం అనేది పాణయూం సుబ్రమణయూం వయూక్తుత్వం ముందు 
చిననిబోయి, విధిన సైతం లెక్కచేయకుండా ఆదరశివంతంగా ఆశ్రమానని నడిప్సుతునానిరన 
తెలియజేశారు. ఇక్కడ వృదుదెలు వారి మనవళ్్ళ మనవరాళ్లను ఎతుతుకొన ఆడించ్కొనే 
వయసులో అనాధ జీవిగా జీవచచి్ంగా కనని ప్గుక్ దూరంగా జీవిసుతునానిరు. ఇలాంటి 
వారిన తమ సంత తలి్లదండ్రులుగా ఆశ్రయం కలి్పంచి అండగా ఉనని పాణయూం 
సుబ్రమణయూంకు మనస్్పరితుగా శుభాభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
సాథినక దళత సదరులు సహాయంగా నలిచారు. ఈ వృద్ధాశ్రమంను వెలుగులోక్ తెచిచిన 
మీడియమిత్రులక్ ప్రతేయూక ధనయూవాద్లను తెలియజేశారు.

భారతీయుడుని అయినందుకు చాలా 
గర్పడుతున్్నను: జానీ

శతఘ్ని న్యూస్: వీరఘట్టం, 
మొట్ట మొదటి ప్రధానమంత్రి 
జవహర్ లాల్ వరధాంతి 
మరియు కందుకూరి 
వీరేశలింగం పంతులు వరధాంతి 
సందర్ంగా జనసేన పార్్ట 
వీరఘట్టం మండల జనసేన 
జానీ మాట్్లడ్తూ నేను ఒక 
భారతీయుడ్న అయినందుకు 
చాలా గర్వపడ్తునానిను. వారిక్ 

నాయొక్క ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేసుతునానిను. మహిళ్విద్యూ వాయూప్తు కోసం నరంతర 
శ్రమించిన సంఘ సంస్కరతు కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు ఒక ఆంధ్రుడ్ కావడంవల్ల 
ఎంతో ఆనందం వయూకతుం చేసుతునానిను.

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

అమలాపురం ఘటనను ప్రేరేపంచింది వైస్పన: 
రామద్స్ చౌదరి

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలె్ల: కులాల మదయూ చిచ్చి పెట్టడానక వైసప్ ప్రభుత్వం 
అమలాపురం ఘటనను ప్రేరేప్ంచిందన జనసేన పార్్ట రాయలసీమ కో కనీ్వనర్  
గంగారపు రామద్స్ చౌదరి ఆరోప్ంచారు. రాయలసీమ జనసేన పార్్ట కారాయూలయంలో 
నర్వహించిన ప్రెస్ మీట్ నందు రాయలసీమ కో కనీ్వనర్  గంగారపు రామద్స్ చౌదరి, 
ఉమ్మడి చితూతురు జిలా్ల ప్రద్న కారయూదరిశి జంగాల శివరామ్ రాయల్, అడపా సురేంద్ర, 
తోట కలాయూణ్, క్రణ్ కుమార్ రడిడు, రడ్డుమ్మ, నవీన్, లోకష్ పాల్్గనానిరు. ఈ సందర్ంగా 
వారు మాట్్లడ్తూ.. మంత్రి బొత్ సతయూనారాయణ జిలా్లల ప్రు్ల మారచిడం నరంతర 
ప్రక్రియ అన చపా్పరన, అందువలే్ల తాము ఈ ప్రతిపాదన చేసుతునానిమనానిరు. కోనసీమకు 
అంబేడ్కర్ ప్రు పెట్్టలన జనసేన ఎపు్పడ్ వినతిపత్రం ఇచిచిందన, అటువంటి పార్్ట 
అల్లర్ల వెనుక ఉందన నంద వేయడం వెనుక కుట్ర ద్గి ఉందనానిరు. కోనసీమలో జనసేన 
ప్రాబలాయూనని ద్బ్తీయడానక అల్లరు్ల సృష్్టంచి తమపై నెడ్తునానిరన ఆరోప్ంచారు. 
వైసీపీక్ దళతులు, కాపులు, బీసీలు దూరమవతునానిరన, ఆ నషా్టనని పూడ్చికునేందుకు 
కుల చిచ్చిరేప్ అరాచకాలు చేసుతునానిరన ఆరోప్ంచారు. వైసీపీ ప్రభుతా్వనక్ చితతుశుదిధా 
ఉంటే పులివెందుల కంద్రంగా భీమ్ రావ్ ప్రిట జిలా్లను ఏరా్పటు చేయాలన డిమాండ్ 
చేశారు. అంబేడ్కర్ ప్రును వివాదంలోక్ లాగి ఆయన ఖ్యూతిన తగి్గంచేందుకు ప్రభుత్వం 
ప్రయతినిసతుందన ఆరోప్ంచారు. కోనసీమలో అల్లర్లకు వైసీపీ ప్రభుత్వ పధకమే అనానిరు.

జనసేన ఆద్ర్యంలో గంది గ్రామానికి వ్టర్ 
ట్యంకర్

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ 
జిలా్ల, రాజోలు వేసవి కాలంలో 
నీటి ఎదదెడిక్ ప్రజలు ఇబ్ంది 
పడ్తుండడంతో జనసేనపార్్ట 
చిరుపవన్ సేవాసమితి 

ఆద్వరయూంలో ప్రతిరోజు ప్రజలకు మంచినీళ్్ళ అందేవిధంగా వాటర్ ట్యూంకర్ ఏరా్పటు 
చేయడం జరిగింది. ఈ వాటర్ ట్యూంక్ ద్్వరా గురువారం గొంది గ్రామంలో నీరు 
అందక ఇబ్ందులు పడ్తుననివారిక్ జనసేన నాయకులు గొంది ఉపసర్పంచ్ ఆకాన 
బాబీ్జనాయుడ్ ట్రాక్టర్ డిజల్ క్ ఆరిధాక సహకారం అందించగా గొంది జనసైనకుల ద్్వరా 
త్రాగునీరు అందించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో గొంది జనసైనకులు పాల్్గనడం 
జరిగింది.

కళ్్యణదురగొం జనసేన పార్టే మండల కమిటీ ఎని్నక
శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పార్్ట 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల 
మేరకు అనంతపురం జిలా్లలోన 
మండలాల కమిటీ నయామకం 
ఏవిధంగా పూరితు చేయాలో జిలా్ల 
జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు టి 
స. వరుణ్ స్చనల మేరకు 
అనంతపురం జిలా్ల పరయూటనలో 
భాగంగా శుక్రవారం కళ్యూణదుర్గం 
నయోజకవర్గంలోన 5 
మండలాలలో జనసేన కమిటీలు 
ఏరా్పటు చేయడం జరుగుతుంది. 
గత 5,6 సంవత్రాలుగా జనసేన 
పార్్టలో ఉంటూ.. కారయూక్రమాలు 

చేసుకుంటూ ఉనని జనసేన కారయూకరతులను గురితుంచి వారిక్ మండల కమిటీలలో సాథినం 
కలి్పంచడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా టీమ్ ప్డిక్లి వారి సౌజనయూంతో  
రూపొందించిన కౌలు రైతుల పోస్టర్లను ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో 
జిలా్ల ఉపాధయూక్షులు అంకె ఈశ్వరయయూ, ప్రధాన కారయూదరిశి నాగేంద్ర, కారయూదరుశిలు రాపా 
ధనంజయ, చంద్రశేఖర్, నరసయయూ, సంయుకతు కారయూదరిశి విజయ్ కుమార్, రాజేష్ మండల 
అధయూక్షులు జై కృషణా, ఆంజనేయులు, నయోజకవర్గ ముఖయూ నాయకులు, వీరమహిళలు 
మరియు కారయూకరతులు పాల్్గనడం జరిగింది.

శెటిటేబలిజలకు జూపూడ్ బేషరతుగా క్షమాపణల చెపా్పలి: పతాని

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ 
జిలా్ల, ముమి్మడివరం బీసీ 
శెటి్టబలిజ కులసుతులపై 
జ్పూడి ప్రభాకరావ 
అనుచిత వాయూఖయూలను 
నరసస్తు ముమి్మడివరం 
సాథినక జనసేన పార్్ట 

కారయూలయంలో రాష్ట్ర జనసేన పార్్ట ప్ఏస సభుయూలు, నయోజకవర్గ ఇంచారి్జ ప్తాన 
బాళకృషణా పత్రికా సమావేశం నర్వహించారు. జ్పూడి ప్రభాకరావ ఉననితమైన సాథినంలో 
ఉండి కులాల మధయూ చిచ్చి పెట్్టలా బీసీ శెటి్టబలజలను క్ంచపరుస్తు మాట్్లడం చాలా 
బాధాకరం. రాజకీయ లబిదె కోసం ఇటువంటి వఖయూలు మానుకోవాలి. డాక్టర్ బాబసాహెబ్ 
అంబేద్కర్ దేశప్రజల ఆరాధయూ దైవం. మీరు శెటి్టబలిజ కులసుతుల పై చేసన వాయూఖయూలను 
ఉపసంహరించ్కోవాలి. శెటి్టబలిజలకు బెషరతుగా క్షమాపణలు చపా్పలి. కోనసీమలో 
కుల మతాలకు అతీతంగా అందరు అననిదము్మలా ఒక కుటుంబంగా కలస ఉంట్రు. 
మీరు ఎక్కడ్ ఉండి ఇటువంటి వాయూఖయూలు్ల చయయూడం వెనుక అరధాం ఏమిటి. కోనసీమలో 
ఉనని శెటి్టబలిజలు మతుతు మందుల బానసలు, దరిద్రులు కాదు, ఆత్మభిమానం గౌరవంతో 
అననిదముల భావంతో ఉండేవారు. సాక్షాతుతు రాష్ట్ర మంత్రివరుయూలు ప్నప్ విశ్వరూప్ 
అయన మాటలో్లనే ఈ విధ్వంసనక్ కొంతమంది వైసీపీ కౌన్లరు్ల నాయకులు ఉనానిరు 
అన అనానిరు. ప్రశాంతంగా ఉండే కోనసీమను మీ సా్వరధా రాజకీయాలకు బలిచేయొయూదుదె. 
వైసీపీ పార్్టలో ఉనని బీసీ శెటి్టబలిజ నాయకులు రాష్ట్ర మంత్రి చలు్లబోయిన వేణు, రాజయూసభ 
సభుయూలు ప్లి్ల బోస్, కనీసం జ్పూడి వాఖయూలను ఖండించకపోవడం చాలా సగు్గసేటు. 
మీరు ముఖయూమంత్రిక్ బయపడి కులానని అవమానంచి మాట్్లడిన వారి మాటలను 
ఖండించకపోవడం బాధాకరం. గౌరవ జ్పూడి ప్రభాకరావ గారు యావత్ కోనసీమ 
శెటి్టబలిజ కులసుతులకు బేషరతుగా క్షమాపణలు చపా్పలన డిమాండ్ చేసుతునానిమన ప్తాన 
బాలకృషణా అనానిరు.

పవనన్న ప్రజాబాట కార్యక్రమంలో ఉపాధి కూలీలతో కరిమజిజి 
మలీ్లశ్్రావు భేటీ

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిలా్ల ఎచచిర్ల నయోజకవర్గం, రణసథిలం మండలం పవననని 
ప్రజాబాట కారయూక్రమంలో భాగంగా.. జనసేన పార్్ట నాయకులు ససైటి బాయూంకు 
మాజీ చైర్మన్ కరిమజి్జ మలీ్లశా్వరావ, జనసేన పార్్ట యంపీటిస అభయూరిథి పోటూనిరు 
లక్షు్మనాయుడ్ శుక్రవారం మధాయూహనిం దనానినప్ట గ్రామ చరువలో పరయూటించారు. ఈ 
సందర్ంగా చరువలో ఉనని ప్రతి ఒక్క ఉపాధి కూలీలను కలవడం జరిగింది. జనసేన 
పార్్ట మేనఫెస్ట గురించి ప్రతి మహిళకు, యువతకు, పెదదెలకు, తెలియజేయాలనని ముఖయూ 
ఉదేదెశయూంతో పవననని ప్రజాబాట ప్రచార కారయూక్రమానని ప్రారంభించి 52 రోజులు పూరితు 
చేసుకున పవననని ప్రజాబాట సుదీర్ంగా ప్రజలు దగ్గరకు వెళ్ళ పలు కుటుంబాలను 
పలకరిస్తు.. ముందుకు సాగడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా ఉపాధి కూలీలతో పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు చేపటి్టన రైతు భరోసా యాత్ర లో బాగంగా 3000 మంది కౌలు రైతులు 
చనపోయారన.. వారి కుటుంబాలను నేరుగా పరామరిశించి ఒకో్క కుటుంబానక్ 
లక్ష రూపాయలు విరాళం ప్రకటించారు. అలాంటి నాయకుడిన కాపాడ్ కోవాలి్న 
అవసరం ఉందన ఆయన అనానిరు. అలాగే వివిధ విషయాలు గురించి వివరించి 
వాళ్లకు అవగాహన కలి్పంచారు. కళ్యూణ్ గారు ముఖయూమంత్రి కావాలన అనానిరు. అలాగే 
వృదుదెలతో మాట్్లడ్తూ.. సామానయూ ప్రజలకు నాయూయం జరగాలంటే పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు ముఖయూమంత్రి కావాలన అనానిరు. పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమానక్ ప్రజలనుండి 
అపూర్వ స్పందన లభిసతుందనానిరు. గత ఎననికల సందర్ంగా ఒక్క ఛాన్్ జగన్ క్ 
ఇద్దెం అన ఓటేసన వారవరూ ఈ సారి వైసప్ క్ ఓటు వేసేందుకు సదధాంగా లేరనానిరు 
ఈ కారయూక్రమంలో దనానినప్ట గ్రామ పెదదెలు మహిళలు తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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శెటిటేబలిజల గురించి మాట్లడే అర్హత జూపూడ్కి లేదు: 
వేగుళ్ళ లీలాకృష్ణ

*శెటి్టబలిజలను దూష్ంచడం తగదు..
*జ్పూడి ప్రభాకర్ మాటలు వెనక్్క తీసుకోవాలి..
*తక్షణమే క్షేమపణలు చపా్పలి..
*మండప్ట ఇంచార్్జ వేగుళ్ళ లీలాకృషణా ఆగ్రహం..

శతఘ్ని న్యూస్: మండప్ట: ప్రభుత్వ సలహాద్రుడ్ జ్పూడి ప్రభాకర్ రావ శెటి్టబలిజల జాతి పట్ల 
మాట్్లడిన భాష, వాడిన పద్లు చాలా అభయూంతరకరంగా ఉనానియన మండప్ట నయోజకవర్గ 
జనసేనపార్్ట ఇంచార్్జ వేగుళ్ళ లీలాకృషణా ఆగ్రహం వయూకతుం చేశారు. ఈ సందర్ంగా శుక్రవారం ఆయన 
మీడియాతో మాట్్లడ్తూ.. శెటి్టబలిజలు నతయూం గంజాయి, మదయూం మతుతులో ఉంట్రన.. జ్పూడి 
ప్రభాకర్ చేసన వాయూఖయూలు ద్రుణమన ప్ర్్కనానిరు. జ్పూడి ప్రభాకర్ కు శెటి్టబలిజల జాతి గురించి 
మాట్్లడే అర్హత లేదన విమరిశించారు. తక్షణమే క్షేమపణలు చప్్ప, మాటలు వెనక్్క తీసుకోవాలన 
డిమాండ్ చేశారు. పచచికామ్రో్లడిక్ లోకమంతా పచచిగా ఉననిటు్ల మీరు గతంలో వైసీపీ ర్ము్మ గుదిదె 
టిడిప్లో జాయిన్ అవడం, మళీ్ల వైసీపీ అధికారంలోక్ రాగానే టిడిప్ ర్ము్మ గుదదెడం మీకు అలవాటన 
చపా్పరు. మర్కసారి శెటి్టబలిజలపై దురా్శలాడితే ఇకపై నీ భాషలోనే బదులు ఇవా్వలి్ ఉంటుందన 
హెచచిరించారు.

అంబేద్కర్ గారని ఒక కుల్నికే పరమితం చేయడం దారుణం…
అంబేద్కర్ అనే మహనీయుడ్ ఒక రాజాయూంగ నరా్మతగా దేశంలోన అనని వరా్గలకు ఆరాధుయూడ్, దైవం. 
మీరు మాటి మాటిక్ మా నాయకుడ్ అన చప్్ప ఆయనను కొందరిక్ మాత్రమే పరిమితం చేసుతునానిరన 
ఆయన మండిపడాడురు. ఇకపోతే కోనసీమ జిలా్ల ఇష్యూను తెలివిగా అంబేద్కర్ ప్రుతో తపు్పదోవ 
పటి్టసుతునానిరన చపా్పరు. రాజాయూంగం కలి్పంచిన అంబేద్కర్ గారు అప్పట్ల సమసమాజ సాథిపన కోసం 
కొనని సంవత్రాలు మాత్రమే రిజరే్వషను్ల కలి్పంచాలన చపా్పరు. కానీ మీలాంటి రాజకీయ నాయకులు 
లోపభూయిష్టమైన విధానాలతో మరియు ఓటు బాయూంక్ రాజకీయాలతో ద్నని వందల సంవత్రాలకు 
తీసుకువచాచిరన అనానిరు. అంతిమంగా చూసేతు దళత వరా్గలో్ల కనీసం 30 శాతం కుటుంబాలు కూడా 
సమసమాజ సాథిపన సాథియి వరకు రాలేదనేది కళ్ళకు కటి్టన వాసతువమన తెలిపారు. ఇలాంటి సుననితమైన 
సమసయూ వచిచినపు్పడ్ ప్రెస్ మీట్ పెటి్ట గొడవలు సృష్్టంచడం మీ పార్్టక్ బాగా తెలుసన విమరిశించారు.

రైతులకు గిటటేబాట ధర కాదు లాభస్టి ధర కావ్లి 
నిన్దంతో జనసేన ప్రచార పోసటేర్్ల విడుదల

శతఘ్ని న్యూస్: నంద్యూల జిలా్ల, బనగానపలె్ల పట్టణంలో జనసేన పార్్ట నాయకుడ్ భాస్కర్ ఆధ్వరయూంలో 
యాగంటి బసవేశ్వర రైతు సంఘం అధయూక్షుడ్ మూలారడిడు ముఖయూఅతిథిగా జనసేన పార్్ట ప్రచార 
పోస్టరు్ల విడ్దల చేయడం జరిగింది. రైతు సంఘం అధయూక్షుడ్ మూలారడిడు మాట్్లడ్తూ కౌలు రైతులకు 
పవన్కళ్యూణ్ అండగా నలబడటం చనపోయిన వారి కుటుంబాలకు ఆరిథిక సహాయం అందించడం 
హరి్షంచదగ్గ విషయమన రైతుల బాగు కోరే వయూకుతులు ఎప్పటికైనా విజయం సాధిసాతురన అనానిరు. ఈ 
సందర్ంగా భాస్కర్ మాట్్లడ్తూ టీం ప్డిక్లి సంసథి ఎనానిరై జనసేన నాయకులు రాజా మైలవరపు 
రాష్ట్ర వాయూపతుంగా జనసేన పార్్ట ప్రచార పత్రికలు అనని నయోజకవరా్గలకు పంపడం జరిగిందన వాటిన 
శుక్రవారం విడ్దల చేయడం జరిగిందన జనసేన పార్్ట అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ రాష్ట్ర వాయూపతుంగా చనపోయిన 
కౌలు రైతుల కుటుంబాలను తన సంత కషా్టరి్జతంతో కుటుంబానక్ లక్ష రూపాయల ఆరిథిక సహాయం 
అందిసుతునానిడన ప్రభుత్వం చేయాలి్న పన పవన్ కళ్యూణ్ చేసుతునానిడన అనానిరు. ముఖయూమంత్రి జగన్ 
మోహన్ రడిడు బహిరంగ సభలో మాట్్లడ్తూ సహాయం అందన కౌలు రైతు కుటుంబాలను చూప్ంచాలి 
అనడం హాసాయూస్పదంగా ఉందన ఇప్పటిక అనంతపురం, పశిచిమగోద్వరి, కరూనిలు జిలా్లలో బహిరంగ 
సభ ద్్వరా సహాయం చేసన రైతులు కౌలు రైతులు కాద్ అన ప్రభుత్వం మీ చేతులో్లనే ఉంది కద్ 
పవన్ కళ్యూణ్ సహాయం చేసన కౌలు రైతు కుటుంబాలు కాదన నరూప్ంచగలరా అన అనానిరు. జనసేన 
నాయకులు గుర్రప్ప, పృది్వ, పెదదెయయూ, అజిత్ రడిడు మాట్్లడ్తూ రైతులకు కావాలి్ంది దరకదు లాభసాటి 
ధర అన రాజకీయ పార్్టలు ఎనానిళ్్ల రైతులకు గిటు్టబాటు ధర కావాలన మాట్్లడడం కూడా కరక్్ట కాదన 
రైతులు లాభసాటి వయూవసాయం చేసనపు్పడే రైతు ముఖంలో సంతోషం కనబడ్తుందన రాష్ట్రంలోన ఎన్ని 
ప్రజా సమసయూల పైన పోరాటం చేస్తు రైతులకు అండగా నలబడతాం నాయకుడ్ పవన్ కళ్యూణ్ అన 
రాష్ట్రంలోన యువతతో పాటు రైతులు బడ్గు బలహీన వరా్గల ఆశా క్రణం పవన్ కళ్యూణ్ న ఖచిచితంగా 
2024లో జనసేన పార్్ట అధికారం చేపడ్తుందన అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్్ట మత్ష్కార 
కమిటీ రాష్ట్ర సభుయూలు భాస్కర్ రావ, జనసైనకులు రామకోటి, సుధాకర్, శీను, జనారధాన్ తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

హనుమాన్ జయంతి సందర్ంగా 
జనసేన ఆధ్ర్యంలో మజిజిగ పంపణీ

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతితుపాడ్ నయోజకవర్గం, ఏలేశ్వరం మండలం, 
యర్రవరం గ్రామంలో హనుమాన్ జయంతి వేడ్కలలో ప్రతితుపాడ్ 
నయోజకవర్గం జనసేన పార్్ట ఇనాచిర్్జ వరుపుల తమ్మయయూ బాబు, 
జగ్గంప్ట జనసేన పార్్ట ఇనాచిర్్జ పాఠంశెటి్ట స్రయూచంద్ర మరియు 
గ్రామ జనసైనకులు పాల్్గనానిరు. హనుమాన్ జయంతి సందర్ంగా 
యర్రవరం గ్రామం జనసేన పార్్ట జనసైనకులు ఆధ్వరయూంలో పెదదె ఎతుతున 
ఉదయం, సాయంత్రం పెదదెఎతుతున మజి్జగ పంప్ణీ చేయడం జరిగింది. 
ఈ కారయూక్రమానక్ సహకరించిన ప్రతి ఒక్క జన సైనకులకు యర్రవరం 
జనసేన తరపున ధనయూవాద్లు తెలియజేశారు.

ఉరవకండలో జనసేన మండల కమిటీల 
నియామకం

శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం, 
ఉరవకొండ, జనసేన పార్్ట అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు 
అనంతపురం జిలా్లలోన మండలాల 
కమిటీ నయామకం ఏవిధంగా 

పూరితు చేయాలో జిలా్ల జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు టి.స.వరుణ్ స్చనల 
మేరకు అనంతపురం జిలా్ల పరయూటనలో భాగంగా శుక్రవారం ఉరవకొండ 
నయోజకవర్గంలోన జిలా్ల కారయూదరిశి గౌతమ్ కుమార్ అధయూక్షతన 5 
మండలాలలో జనసేన కమిటీలు ఏరా్పటు చేయడం జరిగింది. జనసేన 
పార్్ట కోసం నరంతరం శ్రమిస్తు కారయూక్రమాలు చేస్తు ఉనని కారయూకరతులను 
గురితుంచి వారిక్ మండల కమిటీలలో సాథినం కలి్పంచడం జరిగింది. 
అలాగే కౌలు రైతుల పోస్టర్లను ఆవిష్కరించిన జిలా్ల ఉపాధయూక్షులు అంకె 
ఈశ్వరయయూ ప్రధాన కారయూదరిశి నాగేంద్ర కారయూదరుశిలు రాపా ధనంజయ, 
చంద్రశేఖర్, గౌతమ్ కుమార్, సంయుకతు కారయూదరిశి విజయ్ కుమార్, 
కారయూక్రమాల నర్వహణ సభుయూలు అజయ్ 5 మండలాల అధయూక్షులు 
చంద్రశేఖర, కశవ, గోపాల్ , సుదీర్, నగేష్ తో పాటుగా నయోజకవర్గ 
ముఖయూ నాయకులు మరియు కమిటీ సభుయూలు కారయూకరతులు పాల్్గనడం 
జరిగింది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వైసీపీ న్యకులే కోనసీమ ఘటనలో 
ముఖ్య పాత్రధార్లు: పతాని

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు: రాష్ట్ర జనసేన పార్్ట రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ 
సభుయూలు ముమి్మడివరం నయోజకవర్గ ఇనాచిర్్జ ప్తాన బాలకృషణా శుక్రవారం 
రాజోలు నయోజకవర్గం గ్రామంలో ప్రెస్ మీట్ లో పాల్్గనానిరు. ఈ 
సందర్ంగా ప్తాన మాట్్లడ్తూ.. వైసీపీ నాయకులే కోనసీమ ఘటనలో 
ముఖయూ పాత్రధారులు అన మండిపడాడురు. కోనసీమ వాసులంతా సంయమనం 
పాటించాలన.. ప్రశాంతంగా ఉండాలన కోరారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన పార్టే తెలంగాణ విద్్యర్ధాల ఆతీమీయ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలా్ల జనసేన పార్్ట విద్యూరిథి విభాగం కోఆరిడునేటర్్, ఎగి్జకూయూటివ్ 
మ్ంబర్్ ఆధ్వరయూంలో ఖమ్మం జిలా్లలో ఉనని వివిధ కళ్శాలలో్ల ఉనని విద్యూరిథి నాయకులతో కలిస 
కమిటీల గురించి మరియు రాబోయే రోజులో్ల జనసేన పార్్టనీ బలోప్తం చేయటం గురించి ఉమ్మడి 
ఖమ్మం జిలా్ల జనసేన పార్్ట విద్యూరిథి విభాగ కోఆరిడునేటర్ తుమ్మల పూడి గంగాధర్, మరియు మిగతా 
నాయకులు మాట్్లడటం జరుగుతుంది. ది.29-5-2022, ఆదివారం రోజున 7గంటలకు ఉమ్మడి 
ఖమ్మం జిలా్ల విద్యూరిథి విభాగం కమిటీ ఆధ్వరయూంలో విద్యూరుథిలతో గూగుల్ మీట్ లో ఆతీ్మయ 
సమావేశం కలదు. కావన ప్రతి ఒక్క విద్యూరిథి ఈ మీటింగులో పాల్్గనాలన కోరుతునానినన ఉమ్మడి 
ఖమ్మం జిలా్ల విద్యూరిథి విభాగ కారయూ నరా్వహక సభుయూలు గంధం ఆనంద్ అనానిరు.

జనసేన రైతు సదస్్స పోసటేర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిలా్ల ఎచచిర్ల 
నయోజకవర్గం లావేరు మండలం 
పైడియయూవలస గ్రామంలో వడిడుపలి్ల 
శ్రీనువాసరావ ఆధ్వరయూంలో శుక్రవారం 
సాయంత్రం 5:30 రైతు సదసు్ కోసం 
రైతు సదసు్ పోస్టర్ ఆవిష్కరణ కారయూక్రమం 
జరిగింది. అలాగే 04-05-2022 తేదిన 
రైతు సదసు్ వెంకట్పురం గ్రామంలో భార్ 

ఎతుతున సదసు్ జరుపబడ్ను. కావన ఈ కారయూక్రమంలో జి.సగడాం మండలం జనసేన నాయకులు 
భూపతి అరు్జన్, రణసథిలం మండలం జనసేన నాయకులు కరిమజి్జ మలీ్లశా్వరావ, రణసథిలం 
మండలం జనసేన నాయకులు దనానిన చిరంజివి, ఎచచిర్ల మండలం జనసేన నాయకులు తమి్మనేన 
శ్రీను, హేమసుందర్, వినానిను సంతోష్, లావేరు మండలం అపా్పపురం, జనసేన నాయకులు 
అప్పలరాజు, జనసేన నాయకులు బొంతు విజయకృషణా రణసథిలం మండలం జనసేన నాయకులు 
పోటూనిరు లక్షు్మనాయుడ్ జి.సగడాం మండలం మీసాలు రామకృషణా, పంపురడిడు ఆదినారాయణ, 
అలాగే పైడియయూవలస గ్రామ రైతులు, కుంకాం గ్రామ రైతులు చాలా మంది పాల్్గనానిరు.

యువ హీరోగా పరచయం అవుతునని కొట్ట్ 
మలిలాకారుజున

*స్వయం కృష్ తో నటుడిగా అరంగ్రేటం, ప్రతేయూక గురితుంపు తో యువ హీరోగా 
పరిచయం అవతుననికొట్ట మలి్లకారు్జన {అరు్జన్}

శతఘ్ని న్యూస్: గ్రామీణ నేపథయూంతో విద్యూభాయూసం పూరితు చేస.. గ్రూప్్ మరియు 
సవిల్్ సాధించాలన హైదరాబాద్ కు వచిచి, ఒకవైపు సవిల్్, గ్రూప్్ కు ప్రిప్ర్ 
అవతూ.. తనక్ష్టమైన సనమా రంగంలో ప్రయతనిం చేస్తు.. వచిచిన ప్రతి 
అవకాశానని సది్వనయోగం చేసుకుంటూ.. ప్రతేయూక గురితుంపుతో నటుడి నుంచి 
హీరోగా పరిచయం కాబోతునని కొట్ట మలి్లకారు్జన్. కృష్ , పటు్టదల, ఆత్మవిశా్వసం 
ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చి “కృష్తో నాసతు దురి్క్షం” అన నరూప్ంచారు. 
తొలిసారి హీరోగా నటిసుతుననిటువంటి “డ్మో ఫిల్్మ “లైఫ్ “మూవీక్ 
సంబంధించిన పోస్టర్ కంద్ర పరాయూటక శాఖ మంత్రి క్షన్ రడిడు చేతుల మీదుగా 
విడ్దల చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా యువ హీరో కొట్ట మలి్లకారు్జన్ 
మీడియాతో మాట్్లడ్తూ.. పెదదెలు క్షన్ రడిడు గారి ఆశీసు్లతో, ఆయన చేతుల 
మీదుగా పోస్టర్ విడ్దల కావడం అదృష్టంగా భావిసుతునానిను మరియు నాకు 
దక్్కన గౌరవం గా అనుకుంటునానిను. దీనక్ సహకరించిన పెదదెలు గౌతమ్ అనని 
గారిక్ నా ప్రతేయూక ధనయూవాద్లు, ననుని అభిమానంచే మిత్రులకు, ప్రతి ఒక్కరికీ 
కృతజ్ఞతలు చప్పడం జరిగింది. రోమ్ ప్రొడక్షన్్ బాయూనర్ మీద అమ్మ సెంటిమ్ంట్ 
తో.. అనని రకాల ఎలివేషన్్ తో నరి్మంచబడినటువంటి ” లైఫ్ చిత్రం” లో హీరోగా 
అవకాశానని కలి్పంచిన యువ డైరక్టర్ కళ్ళఅరు్జన్ కు, నరా్మతలు రాజ్ గోపాల్, 
సుజాతగార్లకు, కెమ్రామ్న్ రవికె రడిడు, ద్మోదర్, హీరోయిన్ మేఘ, అనల్, 
ఎంపీరడిడు, ఆమన, ఇతర నటీనటులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. త్వరలోనే ట్రైలర్ 
రిలీజ్ చేస, ఈ చిత్రానని ఓ.టి.టీ మరియు యూటూయూబో్ల విడ్దల తేదీ ఖరారు 
చేస మీడియా మిత్రులకు తెలియజేసాతుమన ప్ర్్కనానిరు. భవిషయూత్ లో మంచి 
కుటుంబ, సందేశాత్మక చిత్రాలో్ల నటిస్తు.. ప్రతేయూక గురితుంపు తెచ్చికోవడంతో 
పాటు.. యువ రాజకీయ నాయకుడిగా ననుని ఆదరిసుతునని ప్రజల కోసం, ప్రజా 
సంక్షేమం కోసం కృష్ చేస్తు.. ప్రజా సమసయూలను పరిష్కరిస్తు.. ప్రజాక్షేత్రంలో 
కూడా విజయం సాధించి.. ఎంతో మందిక్ స్ఫూరితుగా ఆదరశింగా నలుసాతును అన 
ప్ర్్కనానిరు.

బుళ్ళసముద్ం జనసేన ఆత్మీయ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: మడకశిర మండలం జనసేన పార్్ట ఆధ్వరయూంలో బుళ్ళసముద్రం 
పంచాయతీ జనసైనకులు మరియు నాయకులతో మండల పంచాయతీలో 
ఎలాంటి కారయూక్రమాలు చేపట్్టలన ప్రజలకు చేరువయేయూలా మన కారాయూచరణ 
ఇలా ఉండాలన చరిచించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో పాల్్గనని నాయకులు 
టి.ఏ శివాజీ మండల అధయూక్షుడ్, శ్రీహరి ప్రధాన కారయూదరిశి, సుధాకర్ ప్రధాన 
కారయూదరిశి, నాగభూషణ కారయూదరిశి, ఈరగౌడ కారయూదరిశి, హేమంత్, రాకష్ 
పాల్్గనడం జరిగింది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


నూటికో కోటికో ఒక్కర్ పుడతార్.. అది పవన్ కళ్్యణ్..!!
శతఘ్ని న్యూస్: ఇది ఒక యద్రాదెగాధ.. కలి్పతం కాదు.. మనం జీవించి ఉనని ఈ కాలంలోనే 2000 
సంవత్రంలో మన పక్కనే జరిగిన వాసతువ సంఘటన.
మణిపూర్ ఉకు్క మహిళగా, సామాజిక కారయూక్రమాలు, మానవ 
హకు్కల కారయూకరతుగా, కవయిత్రిగా ఐరోమ్ షరి్మల ప్రు గత దశాబదెం 
లో మీరు వినేవంట్రు.
చట్్టనని అడ్డుపెటు్టకున 2000 సంవత్రంలో 10 మంది 
అమాయకులను సైనకులు కాలిచి చంపడానని కళ్్లరా చూస 
నరాహారదీక్షకు దిగారు.. సాయుధ బలగాలకు విశేష అధికారాలను 
కట్టబెటే్ట చట్్టనని తొలగించాలన పోరాట్నక్ దిగారు.. ప్రభుత్వం 
ఆమ్ ఆత్మహతయూకు ప్రయతినించారన అరసు్ట చేసంది.. అపు్పడ్ ఆమ్ 
వయసు్ 27 సంవత్రాలు.. ఇంఫాల్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ప్రతేయూక వారుడునే సబ్ జైలుగా మారిచి ముకు్కకు 
అమరిచిన టూయూబ్ ద్్వరా బలవంతంగా ద్రవరూపంలో.. ప్రోటీన్్, విటమిన్్, ఫ్్లయిడ్్ ఇసుతుండేవారు. 
డాక్టర్్.. ముకు్కక్ అమరిచిన టూయూబ్ తోనే కోర్్ట క్ అటండ్ అయేయూది.. దీక్ష విరమిసాతురా అన ఎన్ని 
సారు్ల జడి్జ గారు అడిగితే న్ అనే చప్్పది.. అలా 14 సంవత్రాలు పోరాడింది.. ఆమ్ మదదెతుద్రులు 
రాజకీయాలో్లక్ వసేతు ప్రసుతుత పరిసథితి మారుతుందన.. నరసన దీక్షతో ఫలితం రావడం లేదన ఆమ్ను 
ఒప్్పంచారు. కోర్్ట కూడా ఆమ్ ఆత్మహతయూకు ప్రయతినించారనట్నక్ ఆధారాలు లేవన విడ్దల చసంది.
బయటకు వచిచి షరి్మల.. ఆప్ నుంచి వచిచిన ఆహా్వనానని తిరస్కరించి అసెంబీ్ల ఎననికలో్ల స్వతంత్ర అభయూరిథిగా 
పోటీ చూసుతునానినన, పెళ్ల కూడా చేసుకోబోతునానినన, తమ డిమాండ్్ ప్రభుత్వం నెరవేరచిలేదన విఫలం 
చందిందన, అందుక ఎననికలో్ల పోటీ చస సమసయూ పరిషా్కరించేందుకు నరణాయించ్కుననిటు్ల చప్్పంది.
ఎవరికోసమైతే నండ్ యౌవవం లో 16 సంవత్రాలు ఉదోయూగం, ప్రేమ, పెళ్ల కాదనుకొన అనీని వదిలేస 
మణిపూర్ ప్రజలకోసం ఫేక్ ఎన్కంటర్ లపై సుదీర్ పోరాటం చేసన ఆమ్కు 2017 ఎననికలో్ల ప్రజలు 
మదదెతుగా వేసన ఓటు్ల ఎన్ని తెలుసా? అక్షరాలా 90 ఓటు్ల..
2019 లో ఈ వయూవసథిలమీద నమ్మకం కోలో్పయి ఇక జీవితంలో డర్్ట పాలిటిక్్ లో పోటీచేయనన ప్రకటించి 
ప్రశాంత జీవితం కోసం భరతు, ప్ల్లలతో బెంగళూరులో గడ్పుతోంది ప్రసుతుతం..
దీనక్ కారణం ఎవరు?? గుర్రం.. గాడిద ఒకటే అనుకున.. మన కళ్ళ ముందు కనబడ్తునని ద్నలో ఏది 
మంచో.. ఏది చడ్.. తెలుసుకునే ఆసక్తు లేక డబు్, మధయూం క్, మరో కారణం వెతుకు్కన్ అము్మడ్పోయి.. 
మంచి చేద్దెమన వచిచి.. నరూప్ంచ్కుననివారిక్ సపోర్్ట చేయన.. ఓటు వేస గెలిప్ంచ్కోలేన వారే అతి 
పెదదె అవినీతిపరులు ఈ సమాజంలో.
గతంలో.. ఒక జయప్రకాష్ నారాయణ, ఒక చిరంజీవి ఇలానే వచాచిరు.. మంచి రాజకీయాలు 
చేద్దెమనుకునే వారిక్ మీ మదదెతు లభించక.. డర్్ట రాజకీయాలలో ఇమడలేక.. చూస విసగి నరాశక్తుతో 
రాజకీయాల నుంచి నష్కరిమించారు.. న్టికో కోటికో ఒక్కరు పుడతారు.. ఇలాంటి నసా్వరథింగా సేవ 
చసే నాయకులు వసాతురు.. ఇపు్పడ్ పవన్ కళ్యూణ్ వచాచిరు.. ఆంద్రప్రదేశ్ ప్రజలు, ముఖయూంగా ఉద్దెనం, 
విశాఖపటనిం, భీమవరం ప్రజలు కూడా మొననిటి 2019 ఎలక్షన్్ లో అలానే వయూవహరించారు.
విలాసవంతమైన జీవితం తాయూగం చేస.. తనకు ఈ సాథియినచిచిన సమాజానక్ తిరిగి ఏదో మంచి చేద్దెమన 
ఒక్కడొచాచిడ్.. నరూప్ంచ్కునానిడ్.. గత అనుభవాలను దృష్్టలో పెటు్టకొన పకడ్ందీగా ఆచితూచి 
అడ్గులు వేసుతునానిరు కళ్యూణ్ గారు.. ఆయన ఏం చబుతునానిడ్ శ్రదధాగా వినండి.. ఇంకా మీకు ఎందుకు 
సందేహాలు.. తేడా గమనంచే విచక్షణ మీకు లేద్..??!!

– గోపాలకృషణా, రాజేంద్రనగర్ నయోజకవర్గం

జిలా్ల పేర్ మార్్ప పేర్తో కోనసీమలో పెటిటేన 
చిచుచా చాలు.. 

ఇకనైన్ జిలా్ల రణ హోమాలు ఆపండ్ - అనిత

శతఘ్ని న్యూస్: జిలా్లల ప్ర్ల మారు్ప 
నరంతర ప్రక్రియ అన.. ఆరు నెలలు పోతే 
మరో జిలా్ల ప్రు మార్చిచ్చి అంటూ మంత్రి 
బొత్ సతయూనారాయణ చేసన వాయూఖయూలో్ల 
ఏదో మర్మం ద్గుంది. జిలా్ల ప్రు మారు్ప 
ప్రుతో కోనసీమలో పెటి్టన చిచ్చి చాలు. 
ఇకనైనా రాష్ట్రంలో లో కొతతు జిలా్ల రణ 
హమాలు, మారణహమాలు ఆపాలి. 
ప్రజల దృష్్ట మరలేచి ఇటువంటి కుట్రలు 
ఆప్స.. ఎననికలకు ముందు వైకాపా 
అధయూక్షుడ్ హద్లో జగన్్మహన్ రడిడు 
ఉదోయూగులకు ఇచిచిన స.ప్.ఎస్ రదుదె పై దృష్్ట 
పెట్్టలి. ముఖయూమంత్రి ఈ విషయం గురించి 

ఎవరితో న్ మాట్్లడించడానక్ బదులు తానే బహిరంగంగా స.ప్.ఎస్ 
రదుదె చేయలేమన పొరపాటున హామీ ఇచాచిమన తపు్ప అయిపోయిందన.. 
చబితే ప్రజలు ఏం చేయాలో నరణాయం తీసుకుంట్రు.
మంత్రి విశ్వరూప్ ఇంట్లన వారందరిన బయటకు పంప్ంచిన పోలీసులు.. 
అక్కడే తుపాక్లు ఎందుకు వదిలేసారో అరథిం కావడం లేదు. కాలిపోయిన 
ఇలు్ల మంత్రి సంతిలు్ల కాదన.. మంత్రి కొతతుగా కటు్టకునని ఇలు్ల.. పై పైన 
కాలి పోవడం తప్ప లోపల ఏమీ కాలేదన.. ఇవనీని పలు అనుమానాలకు 
ద్రితీసుతునానియి. ఆ ప్రాంతానక్ చందిన వైకాపా బీసీ సెల్ అధయూక్షుడ్ 
మురళీకృషణా నే కోనసీమ జిలా్ల పరిరక్షణ సమితి అధయూక్షుడ్ కావడం అనయూం 
సాయి పెట్రోలు పోసుకొన నప్పంటించ్కుంట్ అన చప్పడం వల్ల.. 
వేళ్ళనీని ఆ వైపు చూపు తునానియి. నెలూ్లరు నుండి ఒక వాలంటీరు 50 
మందిన కోనసీమకు ఒక్కరోజు ముందు తీసుకొచిచి లాడి్జలో ఉంచారు. 
డి.ఎస్.ప్ నీ రాళ్లతో గాయపరచిన వారిలో వారు ఉననిటు్ల సమాచారం. 
ఈ విధంగా వై.కా.పా ప్రభుత్వం నీచమైన చరయూలకు పాల్పడి.. మళీ్ల ఈ 
సంఘటనకు కారణం జనసేన అన చప్పడానీని జనసేన పార్్ట తరఫున 
తీవ్ంగా ఖండిసుతునానిం అన జనసేన పార్్ట తరపున జనసేన చితూతురు జిలా్ల 
ప్రధాన కారయూదరిశి ద్రం అనత తెలియజేశారు. మీ పాలనలో రాష్ట్రంలో 
అన్హయూమైన మారు్పలు ప్రజలు చూసుతునానిరు. కవలం వై.కా.పా రండ్ 
వరా్గల మధయూ ఘర్షణలు పెట్టడానక ఈ యొక్క దుశచిరయూకు పాల్పడింది.. 
తప్ప జనసేనకు ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు.

జనసేన పార్టే లో పలువురి చేరిక
శతఘ్ని న్యూస్: కదిరి: కదిరి టౌన్, మశానం ప్టకు సంబంధించిన 
పలువరు ముస్లం యువకులు నసా్ర్ నాయకత్వంలో కదిరి జనసేన 
పార్్ట కారాయూలయంలో జనసేన పార్్టలో చేరారు. వారిక్ కదిరి జనసేన పార్్ట 
ఇంచార్్జ భైరవ ప్రసాద్ పార్్ట కండ్వా కప్్ప సాదరంగా ఆహా్వనంచారు. 
వారు మాట్్లడ్తూ.. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ వయూక్తుత్వం నచిచి వారు రైతులకు, 
భవన నరా్మణ కారి్మకులకు వారు చేసుతునని కృష్ నచిచి, అలాగే జనసేన 
పార్్ట సద్ధాంతాలు నచిచి పార్్టలో చేరామన వారు తెలియజేశారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో కారయూక్రమాల కారయూనరా్వహక కమిటీ సభుయూడ్ లక్షష్మణ్, 
చలపతి, క్నెనిర మహేష్, అంజి బాబు, రవీంద్ర నాయక్, మహబూబ్ 
బాషా, సాదిక్, జునుని, రోషన్, నసా్ర్, చక్రధర్, సమశేఖర్, తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

శనివారం, 28 మే 2022
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