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అల్లర్ల సూత్రధారి అధికారపక్షమే!
* వైకాపాపై సర్వ త్రా అనుమానాలు
* కులాల కుుంప టి రాజేసే ప్ర య త్నాలు
* రాజ కీయ ల బ్ది కోస మే ర చ్చ ర గిలా్చరా?
* వీడియో దృశ్యాలే ప్ర తయా క్ష సాక్షయాలు
* అలజడి సృష్టి వెనుక వైకాపా నేత లు!

శతఘ్నా న్యాస్: కోన సీమ జిలాలా పేరు మార్్చ అుంశుం నేప థయాుంలో అమ లాపురుంలో చెల ర్గిన 
అలలా రులా దుర దృషటి క ర మేన న డుంలో సుందేహుం లేదు...
కానీ వీటి వెనుక ఓ రాజ కీయ ఉదేదిశుం, ఓ కుట్రపూరిత మైన ప్ర య తనాుం ఉుంటే మాత్ుం అది 
ఖ చ్్చతుంగా ఖుండిుంచాల్సిన అుంశ మే!
అయితే ఇపుపుడు ఈ ఉదేదిశుం, కుట్ర లకు సుంబుంధుంచ్న అనుమానాలే స ర్్వస ర్వ త్రా 
వయా క్త మ వుతునానాయి.
అలలా రలా కు సుంబుంధుంచ్ సీసీ కెమేరాలోలా నిక్షిప్త మైన దృశ్యాలు, వీడియోల ఆధారుంగా 
చూసిన పుపుడు అలలారలాను రెచ్చ గొటిటిన కీల క వయా కు్తలు కుంద రు అధకార పార్టికి చెుందిన 
వార ని తేల డ మే ఈ అనుమానాల కు, సుందేహాల కు ఊత మై నిలుస్తుంది.
“ఈ అలలా రలా వెనుక ప్ర తిప క్షల నేత లు ఉనానారు. వాళ్లా త మ అనుచ రుల  ద్్వరా 
ఉదేదిశ పూర్వ కుంగా ద్డులు చేయిుంచ డానికి ప్ర య తినాుంచారు...” అుంటూ అధకార వైకాపాకి 
చెుందిన ముంత్రులు, నేత లు ప దే ప దే చేసిన ఆరోప ణ లే నిజ మైతే... మ రి నిుందితుల లో 
వైకాపా పార్టి వాళ్లా ఎుందుకునానారు?
ఇపుపుడు ఇదే అతయాుంత కీల క మైన ప్ర శనా గా మారిుంది.
పోలీసులు త మ విధనిర్వ హ ణ లో భాగుంగా సీసీ కెమేరాల ను, ఇత ర వీడియోల ను 
ప రిశీల్ుంచ్ అలలా రలా కు పాలపు డిన ప లువురిని గురి్తుంచారు. తొల్గా న మోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ 
లో అధకులు వైకాపాకు చెుందిన వార్ కావ డుం అుంద రినీ ఆశ్చ రయా ప రుస్తుంది.
నిజుంగా ముంత్రులు చెబుతుననా ట్టి ఇదుంత్ ప్ర తిప క్షల కుట్రే అనుకుుంటే... అధకార వైకాపా 
వయా కు్తల పేరులా బ య ట కి వ చే్చ అవ కాశ మే ఉుండ దు. వారికి సుంబుంధుంచ్న దృశ్యాలు కూడా 
న మోద య్యా వీలే ఉుండ దు. నిుందితుల లో ఇత ర పార్టిల కు చెుందిన వారెవ రైనా ఉుండ వ చ్్చ 
కానీ, వైకాపా అనుచ రులు మాత్ుం ఉుండే అవ కాశుం లేదు.
అమ లాపురుంలో అన్హయాుంగా చెల ర్గిన విధయాుంస కాుండ లో కోట్లాది రూపాయ ల మేర కు 
ఆసి్త న షటిుం జ రిగిుంది. కనినా గుంటల పాట్ ఏుం జ రుగుతుందో తెల్య నుంత ర్తిలో 
భ యుందోళ న లోలా ప్ర జ లు చ్కుకుకునానారు. చాలా ముంది గాయ ప డాడారు. ఈ అలలా రులా రెుండు 
తెలుగు రాష్ట్రాలే కాదు, దేశ వాయాప్తుంగా కూడా సుంచ ల నుం సృష్టిుంచాయి. ఈ దుుందుడుకు 
చ రయా ల కు పాలపు డిన వారుగా పోలీసులు ప్రాధ మికుంగా 46 ముందిపై ఎఫ్ఐఆర్ న మోదు 
చేయ గా వారిలో 14 ముంది వైకాపా వాళ్లా కావ డుం ఇపుపుడు అుంద రిలోన్ అనేక ప్ర శనా ల ను 
లేవ నెతు్తతుంది.
మ రో వైపు ఈ విధ్వుంసానికి సుంబుంధుంచ్ ప్ర తిప క్ష పార్టిల కు చెుందిన వారు కుంద రు నాలుగు 
రోజులుగా వైకాపా బీసీ కౌనిసిల ర్ త సుంప్ర దిుంపులు జరిపార ని ముంత్రి విశ్వ రూప్ చెపపు డుం 
కూడా చ ర్చ నీయుంశుంగా మారిుంది. ఒక వేళ అదే నిజ మైతే ఆ సుంప్ర దిుంపుల విషయుం 
వైకాపా అధనేత ల కు ఎుందుకు తెల్య లేదు? ఆ దశ లోనే దిదుదిబాట్ చ ర్చ లు ఎుందుకు 
చేపటటి లేదు? ఇలాుంటి జ వాబులేని ప్ర శనా లెన్నా అనేక ముందిలో వయా క్త మ వుతునానాయి.
అమ లాపురుం న లలా వుంతెన ద గ్గ ర వ జ్ర వాహ నుంపై కుంద రు రాళ్లా రువి్వన సుంఘ ట న పై ఆ 
వాహనుం డ్రైవ ర్ వాసుంశెటిటి సుబ్ర హ్మ ణయాుం అమ లాపురుం ప టటి ణ పోలీసు సేటిష న్ లో ఫిరాయాదు 
చేశ్రు. దీనిపై ద రాయాపు్త జ రిపి ప్రాథ మికుంగా గురి్తుంచ్న 46 ముందిలో వైకాపా కారయా క ర్త 
అనయాుం సాయి, ఈద ర ప ల్లా వైకాపా ఎుంపీటీసీ స భ్యాడు అడ పా స తి్తబాబులో పాట్ అధకార 
పార్టికి చెుందిన 14 ముంది ఉననా ట్లా స మాచారుం.
మ రి... ఈ అలలా రలా వెనుక ప్ర తిప క్షల వ్యాహ మే ఉుంటే... వైకాపా నాయ కుల పేరులా, దృశయా లు 
ఎలా వ చ్్చన ట్టి?
ఈ నేప థయాుంలో చూసిన పుపుడు బాధయా త క ల్గిన ముంత్రుల ప్ర క ట న లు అస తయా ప్ర చారాల ని 
ఏ మాత్ుం ఇుంగితుం ఉననా వారికైనా సపు షటిుంగా అవ గ త మ వుతుుంది. పోలీసుల ప్రాధ మిక 
స మాచార మైనా అుంద కుుండా, నిజానిజాలేుంటో నిరదిరిుంచ్కోకుుండా హ డావుడిగా వైకాపా 
ముంత్రులు, కీల క నేత లు వేర్్వరు చోటలా విలేక రుల స మావేశ్లు పెటిటి మ ర్ ప్ర తిప క్షల 
కుట్రుంటూ ఎుందుకు ఊద ర గొటిటిన ట్టి?
ఇపుపుడు ఇదే అధకార పార్టి రాజ కీయ ఉదేదిశ్లపై అనేక ఆరోప ణ ల కు, విమ ర్శ ల కు 
ద్రితీస్తుంది.
అనినాుంటిక నానా ప్ర ధానమైన ప్ర శనా ఏమిటుంటే... అస లు అమ లాపురుంలో ఇలాుంటి అలలా రులా 
జ రిగితే ఎవ రికి లాభుం? అనేదే!
ఈ ప్ర శనా వేసుకుని ప రిసిథితుల ను విశ్లాష్సే్త... 151 ముంది ఎమ్్మలేయాల త తిరుగులేని మ్జార్టిత 
జ గ న్ ప్ర భ్త్వుం అధకారుం చెలాయిసు్తననా నేప థయాుంలో ఇలాుంటి అలలారులా చేయిుంచ డుం వ లలా 
ప్ర తిప క్షల కు ప్ర తేయాకిుంచ్ ఎలాుంటి రాజ కీయ ల బ్ది చేకూర్ అవ కాశుం లేదని సామానుయాల కు 
కూడా ఇటేటి అరథి మ వుతుుంది.

*ఇవిగివిగో అనుమానాలు...
పాల నా విధానాలోలా లోపాలు ఇబ్బ డిముబ్బ డిగా ఉననా పుపుడు...
పాల క  పార్టి ప టలా వయా తిర్క త బాహాటుంగానే వయా క్త మ వుతుననా పుపుడు...
స మాజుంలో ప్ర జ లుంద రూ పార్టిలు, కుల మ త వ రా్గల కు అతీతుంగా సుంఘ టితుంగా 

ఆలోచ్సు్తననా పుపుడే...నిజానికి ప్ర తిప క్షలకు బ లుం చేకూరుతుుంది. ప్ర భ్త్వుం ప టలా 
వయా తిర్క త ను బ లుంగా ప్ర జ లోలాకి తీసుకువెళలా డుం సాధయా మవుతుుంది.
చాలా సులువుగా అరథి మ య్యా ఈ అుంశుం నేపథయాుంలో ప్ర జ లు కులాల వార్గా విడిపోతే 
ఎవ రికి లాభుం? అని ఆలోచ్సే్త స మాధానుం తేల్గా్గనే దొరుకుతుుంది.
ప్ర జ లు విస్తృత మైన  ప్ర యోజ నాల గురిుంచ్ కాకుుండా, సుంకుచ్త మైన కులాల 
వార్గా ఆలోచ్ుంచడుం మొద లు పెటిటిన పుపుడే... పాల కుల అవ క త వక ల పై వయా తిర్క త 
మ స క బారుతుుంద నేది జ గ మ్రిగిన స తయా మే.
ఇపుపుడు కోనసీమ లో జ రిగిుందిదే. సునినాత మైన  మ న్భావాలత ముడిప డిన ఈ అుంశుం 
ఇపుపుడు ఒకకు సారిగా ప్ర జ ల దృష్టిని జ గ న్  ప్ర భ్త్వుంపై పెలులాబుకుతుననా వయా తిర్క త నుుంచ్... 
కేవ లుం కోన సీమ జిలాలా పేరు మీద కు మ ళలాుంచ్ుంది.
దీనినా గ మ నిసే్త అమ లాపురుంలో చెల ర్గిన అలలారులా ఎవ రికి ప రోక్షుంగా ల బ్ధి చేకూరుసా్తయో 
సులువుగా సుఫురిసు్తుంది.
ఈ నిజాల వెలుగులో ప రిశీల్ుంచ్న పుపుడు అలలా రలా వెనుక ఎవ రు ఉనానార నేది ఎవ రికైనా 
అరథిమవుతుుంది.
ఇుందుకు ఊతుంగా నిల్చే ఎన్నా అనుమానాలు అనేక ప్ర శనా ల ను ర్కెతి్తసు్తనానాయి.
* కోన సీమ జిలాలా పేరును డాకటి ర్ అుంబేదకు ర్ కోన సీమ జిలాలాగా పెట్టిల నుకుననా పుపుడు ఆ 
విష యనినా మిగ త్ జిలాలాల విషయుంలో అనుస రిుంచ్న ట్టిగా న్టిష్కేషన్ స మ యుంలోనే 
ఎుందుకు నిర్ణ యిుంచ లేదు?
* కనినా జిలాలాల పేరలా ను మారి్చన ట్టి కోన సీమ జిలాలా పేరును కూడా మార్చ కుుండా, ముుందుగా 
ప్ర క ట న జార్ చేసి నెల రోజుల లోగా అభయాుంతరాలు ఉుంటే చెపపు మ నే విధానానినా ఎుందుకు 
తెర పైకి తెచ్్చన ట్లా?
* క డ ప జిలాలాకు వైఎస్ఆర్ పేరు, కృష్ట్ణ జిలాలాకు ఎనీటిఆర్ పేరు పెటేటి స మ యుంలో 
ఏక ప క్ష నిర్ణ యుం తీసుకుననా ప్ర భ్త్వుం అుంబేదకు ర్ పేరు విష యుంలో రెుండోసారి ఆలోచ న 
చేయల్సిన అవ సరుం ఎుందుకచ్్చనట్టి?
* ఎకకు డ ఎలాుంటి చ్ననా పాటి నిరస న ప్ర ద ర్శ న లు జ ర గ బోతునానా ముుందుగానే అప్ర మ త్త మై, 
వుంద లాదిగా మోహ రిుంచే పోలీసులు... అమ లాపురుంలో ప రిసిథితి చేజారిపోయ్ుంత వ ర కు 
ఎుందుకు ఉద్సీనుంగా ఊరుకుననా ట్లా?
ఈ ప్రశనా లు లేవ నెతే్త అనుమానాల నేప థయాుంలో చూసే్త అలలా రులా ఎవ రికి ఎుందుకు 
లాభ ద్యక మో తెల్య క నే తెలుసు్తుంది.
*ఎుందుకుంటే...
* ఈమ ధయా స మాజుంలో వెనుక బ డిన వ రా్గల వారిపై వైకాపా నాయ కుల వ ర స ద్డులు 
జ రిగాయి. త్జాగా ఎమ్్మలీసి అనుంత బాబు తన డ్రైవ ర్ సుబ్ర హ్మ ణయాుంను హ తయా చేసిన 
సుంఘ ట న పాల క పార్టికి ద ళత వ రా్గల వారిని దూరుం చేసిుంది.
* గ డ ప గ డ ప కు ప్ర భ్త్వుం కారయా క్ర ముంలో వైకాపా ముంత్రుల ను, ఎమ్్మలేయాల ను, నేత ల ను 
సామానయా ప్ర జ లు బాహాటుంగానే నిల దీసిన సుంఘ ట న లు అనినా చోట్లా జ రిగాయి.
* కోన సీమ లో బ ల మైన కాపు వ ర్గుం ప్ర జ లు, త మ వ రా్గనికే చెుందిన నాయ కుడి విధానాల 
ప టలా ఆక రిషితుల వుతునానార ని ప్ర సుపుటుంగా సుంకేత్లు వెలువ డుతునానాయి.
* ఈ స మీక ర ణాల నేప థయాుంలో కాపు వ రా్గలకు వెనుక బ డిన వ రా్గల వారిని దూరుం 
చేయ డుం రాజ కీయుంగా అధకార పార్టికి లాభ ద్య కుం.
ఈ విశ్లాష ణ ల నేప థయాుంలో... అమ లాపురుం అలలా రలా వ లలా ఏుం జ రిగిుందో కూడా 
విశ్లాష్ుంచ్కోవాల్సిన అవ స రుం ఉుంది. కోన సీమ లోనే కాదు ఇత ర ప్రాుంత్లోలా కూడా 
అుంబేదకు ర్ పేరు పెటటిడానికి వయా తిర్కుంగానే ఈ అలలా రులా జ రిగాయ నే అభిప్రాయుం ఏరపు డిుంది. 
దీనిని ఉటుంకిస్్త మాల మ హానాడు నేత లు హైద రాబాద్ లో ట్యాుంకుబుండ్ లోని అుంబేదకు ర్ 
విగ్రహుం వ దది ధ రానా నిర్వ హుంచారు. కోన సీమ కు అుంబేదకు ర్ పేరునే కన సాగిుంచాల ని, 
ఇుందుకు వయా తిర్కుంగా అలలా రులా చేసిన  వారిపై అట్రాసిటీ కేసులు పెట్టిల ని డిమాుండ్ చేశ్రు.
ఈ ప రిసిథితుల నినాుంటినీ క్రోడీక రిుంచ్ చూసిన పుపుడు అమ లాపురుం అలలా రలా వెనుక అధకార పార్టి 
సుంకుచ్న ప్ర ణాళకే ఉుంద ని రాజ కీయ ప రిశీల కులు, సామాజిక విశ్లాష కులు అభిప్రాయ 
ప డుతునానారు.
అుంటే... పాల కుల వయా తిర్క త నుుంచ్ ప్ర జ ల దృష్టిని మ ళలాుంచ డానికి కుంద రు వైకాపా 
నేత లే ప థ క ర చ న చేసి కోన సీమ లో కులాల చ్చ్్చ ర్కెతి్తుంచారనే సుందేహాలు స ర్వ త్రా 
వయా క్త మ వుతునానాయి. త్మే అలలా రలా ను రెచ్చ గొటిటి... ద్నినా ప్ర తిప క్షల పైకి నెటటి డానికి వైకాపా 
ముంత్రులు, నేత లు అతుయాత్సిహుం ప్ర ద రి్శుంచార నే అనుమానాలు బ ల ప డుతునానాయి.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అభ్యుదయవాది శ్రీ ఎన్.టి.రామారావు
శతఘ్నా న్యాస్: తెలుగు గడడాపై జని్ముంచ్న విశిషటి వయాకు్తలలో శ్రీ ఎన్.టి.రామారావు గారు కూడా ఒకరని జనసేన 
పార్టి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ప్రకటనలో కనియడారు. సుంప్రద్య రాజకీయలే ఆలుంబనగా నడుసు్తననా 
రోజులలో ఒక రాజకీయ పార్టిని సాథిపిుంచ్ బడుగు బలహీన వరా్గలకు భాగసా్వమయాుం కల్పుుంచ్ అభ్యాదయవాదిగా శ్రీ 
ఎన్.టి.ఆర్. నిల్చారు. అట్వుంటి గొపపు వయాకి్త శత జయుంతి సుందర్ుంగా ఆయనకు నమసకురిసు్తనానాను. తెలుగు 
భాషపై ఆయనకు ఉననా మకుకువ, పట్టి ననెనాుంతగాన్ ఆకట్టికునేది. తెలుగు భాష కీరి్త ప్రతిషటిలను ఆయన దేశుం 
నలుదిశలా వాయాపిుంప చేసిన తీరు అమోఘుం. ఉమ్మడి ఆుంధ్రప్రదేశ్ లోనే కాకుుండా భారతదేశ రాజకీయలపై 
తనదైన ముద్ర వేసిన శ్రీ ఎన్.టి.రామారావు గారి జయుంతి సుందర్ుంగా నా పక్షన, జనసేన శ్రేణుల పక్షన అుంజల్ 
ఘటిసు్తనానానని జనసేనాని పేర్కునానారు.

రోజా నోరు అదుపులో పెట్టుకో..
• తిరుపతి మీడియ సమావేశుంలో వీర మహళల హెచ్చరిక

శతఘ్నా న్యాస్: రాష్టుంలో గుంటకు ఓ అత్యాచారుం జరుగుతుుంటే ఆపడుం చేతకాదు కానీ వైసీపీ 
ప్రభ్త్్వనికి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గురిుంచ్ మాట్లాడే హకుకు లేదని జనసేన వీర మహళ్ విభాగుం 
నాయకులు ముండిపడాడారు. నగరి నియోజకవరా్గనినా అభివృదిధికి దూరుం చేసి తనకు ఓటేసిన 
ప్రజలను శ్రీమతి రోజా ఘోరుంగా మోసుం చేశ్రని ఆరోపిుంచారు. ముంత్రి పదవి వచ్్చనా శ్రీమతి 
రోజాను నగరి ప్రజలు గడప కూడా తొకకునీయడుం లేదనానారు. శ్రీమతి రోజా న్రు అదుపులో 
పెట్టికోవాలని హెచ్చరిుంచారు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గురిుంచ్ ఆమ్ చేసిన వాయాఖయాలు హాసాయాసపుదుంగా 
ఉనానాయని న్టికి వచ్్చనట్టి మాట్లాడేుందుకే ఆమ్కు ముంత్రి పదవి కటటిబెట్టిరని దుయయాబట్టిరు. 
దిశ యప్ త అత్యాచారాలు ఆగిపోత్యి.. గన్ కుంటే ముుందు జగన్ వచే్చసా్తడు అని చెపిపు 
శ్రీమతి రోజా రాష్ట వాయాప్తుంగా జరుగుతుననా అత్యాచారాలకు సమాధానుం చెపాపులనడి డిమాుండ్ 

చేశ్రు. వైసీపీ అధకారుంలోకి రాకపోతే ఆమ్ సాథినుం ఏుంటో ఒకకుసారి గురు్త చేసుకోవాలనానారు. రాష్ట్రానినా అపుపుల పాలు చేసి, అభివృదిధికి దూరుం చేసి నిరుదోయాగాుంధ్రగా మారి్చన 
దదదిమ్మ ముఖయాముంత్నానారు. శ్రీమతి రోజా శ్రీ జగన్ రెడిడాకి దత్తపుత్రిక అనానారు. విధానపరుంగా లేని విమర్శలకు విలువ ఉుండదనానారు. తిరుపతి ప్రెస్ కలాబ్ లో నిర్వహుంచ్న ఈ మీడియ 
సమావేశుంలో పార్టి రాష్ట కారయాదరి్శ శ్రీమతి ఆకేపాటి సుభాష్ణి, వీర మహళ ప్రాుంతీయ కమిటీ సభ్యాలు శ్రీమతి ఆకుల వనజ, వీర మహళలు శ్రీమతి కీర్తన, శ్రీమతి లత, శ్రీమతి లక్ష్మి 
తదితరులు పాల్్గనానారు.

కోనసీమ ప్రాంతరాంలో తక్షణ శరాంతిస్థాపన శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ ఆకారాంక్ష
• అమలాపురుం అలలారులా ముుందసు్త ప్రణాళక ప్రకారమే జరిగాయి
• ముఖయాముంత్రి బ్నామీ శ్రీ అనుంతబాబు
• ఆ హతయా కేసు నుుంచ్ దృష్టి మళలాుంచడానికే అలలారులా
• ఫోటోలోలా ఉననా వయాకు్తలు కోనసీమకు చెుందిన వారు కాదు
• ముంత్రి చెపిపున కార్పుర్టర్ కడుకు పేరు ఎఫ్ఐఆర్ లో లేదు
• నిజనిరాధిరణకు వెళ్లాుందుకు ప్రయతినాసే్త ఆుంక్షల పేరుత అడుడాకుుంట్నానారు
• ఎవరు అడుడాకునానా ఆగుం.. కోనసీమ వాసులోలా ధైరయాుం నిుంపుత్ుం
• మీడియ సమావేశుంలో జనసేన పీఏసీ సభ్యాలు శ్రీ పుంతుం నానాజీ

శతఘ్నా న్యాస్: డాకటిర్ బీఆర్ అుంబేదకుర్ గారి మీద గానీ, ఆయన రాసిన రాజాయాుంగుం మీద గాని ఏ 
మాత్ుం గౌరవుం లేని వయాకి్త ముఖయాముంత్రి అని, మూడేళలా పాలనలో ఏనాడూ రాజాయాుంగబదదిుంగా ఈ 
ప్రభ్త్వ పాలన సాగిుంది లేదని జనసేన పార్టి పీఏసీ సభ్యాడు శ్రీ పుంతుం నానాజీ విమరి్శుంచారు. 
అమలాపురుం అలలారులా ముుందసు్త ప్రణాళక ప్రకారుం జరిగినవేననానారు. ఆ రోజు జరిగిన ఘటనలో ఉననా వయాకు్తల్నా గతుంలో కోనసీమ ప్రాుంతుంలో ఎకకుడా చూసిన ద్ఖలాలు లేవనానారు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారి ఆదేశ్ల మేరకు జరిగిన ఘటనపై నిజనిరాధిరణ జరిపి ఆ ప్రాుంత వాసులలో ధైరయాుం నిుంపే ప్రయతనాుం చేసు్తుంటే అనుమతుల పేరుత అడుడాకుుంట్నానారని ఆరోపిుంచారు. కోనసీమ ప్రాుంతుంలో తక్షణుం 
శ్ుంతి సాథిపన, ఆ ప్రాుంత వాసులోలా ధైరయాుం నిుంపడుం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి లక్షష్యమని తెల్పారు. అుందుకు అనుగుణుంగానే కారయాచరణ ఉుంట్ుందని తెల్పారు. శుక్రవారుం రాజోలులో మరో పీఏసీ సభ్యాడు 
శ్రీ ముత్్త శశిధర్ త కలసి మీడియ సమావేశుం నిర్వహుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ పుంతుం నానాజీ మాట్లాడుతూ..
• తుని తరహా ఘటనలా ఉుంది
జనసేన పార్టి డాకటిర్ బీఆర్ అుంబేదకుర్ గారి భావజాలుంత పుటిటిన పార్టి. ఆ మహనీయుని పేరు ఒకకు జిలాలా సాథియికి పరిమితుం కాకూడదని కోరుకుననా వయాకి్త శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. కుంత ముంది ప్రభ్త్వ 
నిర్ణయనినా విబేధుంచ్ ఉదయాముం చేసినపుపుడు ద్నినా ఎలా నిరోధుంచాలో పోలీస్ శ్ఖకు తెలుసు. కానీ అది జరగలేదు. ఈ ఘటన ఒక ప్రణాళక ప్రకారుం జరిగిుందని సపుషటిుంగా అరధిుం అవుతుంది. శ్రీ 
విశ్వరూప్ ఇుంటిలో పని చేసినావిడ చెపిపున మాటలు విుంటే ఏుం జరిగిుందో తెలుసు్తుంది. ఇలులా తగలబెటటిడానికి కదిదిసేపటి ముుందు ఈ విషయుం తెల్సి అమ్మ బయటకు వెళలాపోయినట్టి ఆమ్ చెపిపుుంది. 
పోలీస్ శ్ఖ వారికి, వారి ఇుంటోలా ఉననా వారికి ఈ సుంఘటన జరుగుతుుందని ముుందసు్త సమాచారుం ఉుంది. పైగా తగులబడిుంది శ్రీ విశ్వరూప్ సుంతిలులా కూడా కాదు. ఘటన జరిగిన వెుంటనే జనసేన 
మీదో, ఇుంకకరి మీదో తసేయడానికి పాలాన్ చేసి పెట్టికునానారు. ఎమ్్మలేయా శ్రీ పొనానాడ సతీష్ కుట్ుంబానినా కూడా ముుందుగానే తీసుకువెళలాపోయరు. రాష్టుంలో ఎన్నా ఉదయామాలు చూశ్ుం. ఇకకుడ జరిగిన 
ఘటన త్లూకు ఫొటోలోలా ఉననా వయాకు్తల్నా ఈ ప్రాుంత వాసులు కోనసీమ పరిసరాలోలా ఎకకుడా చూసిన ద్ఖలాలు లేవు. వారుంత్ ఎకకుడి నుుంచ్ వచా్చరు.... ఈ ఘటన తుని సుంఘటన లాగా జరిగిుంద్ 
అననా విషయలు తెలుసుకునే ప్రయతనాుం చేసు్తుంటే మా అుందరి గళుం నొకేకుసు్తనానారు. రెుండు రోజులుగా అమలాపురుం వెళ్దిుం అుంటే అడుగడుగునా ఆుంక్షలు పెటిటి అడుడాకుుంట్నానారు.
• విచారణ సరిగా లేదు
అమలాపురుం అలలారలా సుంఘటనపై వెుంటనే సపుుందిుంచ్ దోషుల్నా శిక్షిుంచాలని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు డిమాుండ్ చేశ్రు. ముంత్రి శ్రీ విశ్వరూప్ స్వయుంగా చెపిపున పేరు కార్పుర్టర్ కుమారుడు సుభాష్. అతని 
పేరు ఎఫ్ఐఆర్ లో పేర్కుననా జాబ్త్లో ఎకకుడా లేదు. ఉదయామానినా నడిపిుంచ్న జేఏసీ నాయకుల పేరులా లేవు. సుంఘటన జరిగిన తరా్వత చూడడానికి వచ్్చన కుంత ముంది పేరులా, జనసేన, బీజేపీ, ఇతర 
పార్టిలకు చెుందిన కుంత ముంది పేరులా ఇరికిుంచారు. ఆ రోజు అసలు ఏుం జరిగిుంది అనే అుంశుం మీద విచారణ జరగడుం లేదు. పార్టి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆదేశ్ల మేరకు రెుండు రోజులుగా 
ఆ ప్రాుంత్నికి వెళలా ఏుం జరిగిుందో తెలుసుకుని అమలాపురుం వాసులోలా ధైరయాుం నిుంపే ప్రయతనాుం చేసు్తుంటే అకకుడికి రానివ్వడుం లేదు. మీరు అనుమతిుంచ్నా, అనుమతిుంచకునానా మేము వసా్తుం. బ్కుకు 
బ్కుకు ముంటూ గడుపుతుననా ఆ ప్రాుంత వాసులోలా ధైరయాుం నిుంపుత్ుం. జనసేన శ్రేణుల పేరులా అక్రముంగా ఇరికిుంచ్న అుంశుం మీద ఇపపుటికే ఓ నివేదిక రూపొుందిుంచాుం. పోరాటుం చేసా్తుం అని అనానారు.
• దము్ముంటే కాగితుం చూడకుుండా డా.అుంబేదకుర్ పేరు సీఎుం పూరి్తగా పలకాల్
డాకటిర్ బీఆర్ అుంబేదకుర్ గారినీ గాని, ఆయన రాజాయాుంగానినా గాని, కోరుటిల్నా గాని గౌరవిుంచని ముఖయాముంత్రికి ఉననాపళుంగా ఆయన మీద ప్రేమ పుటేటిసిుంది. నిజుంగా ఆయన మీద ప్రేమ ఉుంటే ఏ కాగితుం 
చూడకుుండా రాజాయాుంగ నిరా్మత పూరి్త పేరు బీుంరావ్ రాుంజీ అుంబేదకుర్ అని పలకమనుండి. ఏ కాగితుం చూడకుుండా బాబాసాహెబ్ అుంబేదకుర్ అని పలకమని సవాల్ విసురుతునానాుం. మీకు ఒకకుసారిగా 
ఆయన మీద ప్రేమ పుటేటిసిుంది. ఎమ్్మలీసి శ్రీ అనుంతబాబు బ్నామీ హతయా కేసు నుుంచ్ దృష్టి మళలాుంచే ప్రయతనాుం ఇదని అనినా వరా్గల ప్రజలకు తెలుసు. హతయాకు గురైన వయాకి్త ఆసు్తల మీద ఆరా తీసే్త అతను 
డ్రైవర్ మాత్మే కాదు అతని బ్నామీ అననా విషయుం తెలుసు్తుంది. ఘటన జరిగిన రోజు అకకుడ శ్రీ అనుంతబాబుత పాట్ ఏజెనీసి మాఫియ మొత్తుం ఉననాట్టి తెలుస్తుంది. ద్నినా కపిపుపుచ్చడానికే కోనసీమలో 
అలలారులా సృష్టిుంచారు. శ్రీ అనుంతబాబు కేసును వేర్ కోణుంలో కూడా దరాయాపు్త చేయల్సి ఉుంది. హతయా జరిగినపుపుడు హుంముంత్రి గానీ, జిలాలాకు చెుందిన ముంత్రులు గానీ అుందరి న్రులా మూగబోయయి. 
ప్రధాన నిుందితుడు ముఖయాముంత్రి బ్నామీ కావడుం వలేలా ఎవ్వరూ న్రెత్తలేకపోయరు అని పేర్కునానారు.
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కోనసీమ అల్లరు్ల వెనుక వైసీపీ కుట్ర: వేగుళ్ళ లీలాకృష్ణ
*కులాల మధయా చ్చ్్చ
*అమాయకలైన కాపులను కేసులోలా ఇరికిసు్తనానారు
*ఘటనపై నాయాయ విచారణ చేయల్
*ముండపేట నియోజకవర్గ జనసేనపార్టి ఇుంచార్జ్ వేగుళ్ళ లీలాకృష్ణ డిమాుండ్

శతఘ్నా న్యాస్: ముండపేట: పచ్చని కోనసీమలో కులాల మధయా చ్చ్్చ పెటిటి రాజకీయ లబ్ది పొుంద్లని వైసీపీ 
ప్రభ్త్వుం చూస్తుందని ముండపేట నియోజకవర్గ జనసేనపార్టి ఇుంచార్జ్ వేగుళ్ళ లీలాకృష్ణ విమరి్శుంచారు. 
ఈ సుందర్ుంగా ఆయన శనివారుం మీడియత మాట్లాడుతూ.. అమలాపురుంలో జరిగిన ఘటన చాలా 
దురదృషటికరమని అనానారు. ఘటన మీద విచారణ జరపకుుండా ఉదేదిశపూర్వకుంగానే హుంముంత్రి 
జనసేన మీద నిుందలు మోపుతునానారని ఆరోపిుంచారు. నాయాయ విచారణ చేయలని డిమాుండ్ చేశ్రు. 
చేయని పక్షుంలో ఆుందోళనకు సిదధిమని సపుషటిుం చేశ్రు. ప్రజలు అనీనా గమనిసు్తనానారని, కులాలను 
రెచ్చగొటేటి వాయాఖయాలు సరికాదని చెపాపురు. వైసీపీ మూడేళలా పాలనలో ఎసీసి, ఎసీటిల మీద ఉననా ప్రేమ ఏ పాటిదో అరధిుం అయియాుందనానారు. ఒకకు ఛాన్సి ఇచ్్చనుందుకు వైసీపీ 
రాష్టుంలో విధ్వుంసుం సృష్టిస్తుందనానారు. వైసీపీ పాలనలో అనినా వరా్గల ప్రజలు ఇబ్బుందులు పడుతునానారని అనానారు. ప్రజల నుుంచ్ వచే్చ వయాతిర్కతను తపిపుుంచ్కునేుందుకు 
ఎపపుటికపుపుడు ముఖయాముంత్రి తన సలహాద్రులత కలసి డైవరషిన్ పాల్టిక్సి చేసు్తనానారని చెపాపురు. జిలాలాల విభజన, పేరులా పెటేటి అుంశుం కూడా సమసయాల నుుంచ్ ప్రజల 
దృష్టిని మళలాుంచేుందుకు తెరమీదకు తెచా్చరని ఎదేదివా చేశ్రు. మా అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెపిపునట్లా దళత నాయకులు పేరులా జిలాలాలకు పెట్టిలని, కోనసీమ జిలాలాకు 
అుంబేదకుర్ పేరు పెట్టిలని ఆనాడు మేముందరుం ఏకాభిప్రాయుంత అభివిుంచ్న విషయనినా గురు్త చేశ్రు. అుంబేదకుర్ ఏ ఒకకు కులానికి, మత్నికి, ప్రాుంత్నికి నాయకుడు 
కాదని ఎవత్ భారత జాతికి పెదది దికుకుగా ఉుండి దేశ రాజాయాుంగానినా రూపొుందిుంచారని పేర్కునానారు. బడుగు బలహీన వరా్గల కోసుం ఆయన పాట్ పడాడారని అలాుంటి నేత 
పేరు కోనసీమకు ఏరాపుట్ చేయడుం ఈ ప్రాుంతవాసులకు గర్వకారణమని పేర్కునానారు. కోనసీమ ప్రాుంతుంలో జనసేన బలపడడానినా చూసి తట్టికోలేకే అలలారలాను మా పార్టి 
మీదకు రుద్దిలని చూసు్తనానారు. మీ అరాచకాలకు చరమగీతుం పాడే రోజులు దగ్గర పడాడాయి. న్రు అదుపులో పెట్టికోకుుంటే అుందుకు తగ్గ సమాధానుం చెపేపుుందుకు మేము 
సిదధిుంగా ఉనానామని చెపాపురు. ఎవరెనినా కుట్రలు చేసినా 2024లో జనసేన పార్టి అధకారుంలోకి రాబోతుందని, పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముఖయాముంత్రి కాబోతునానారని లీలాకృష్ణ 
సపుషటిుం చేశ్రు.

వైసీపీది స్మాజిక న్యుయభేరీ యాత్ర కాదు… ఘోరీ యాత్ర
దళితులకు భవిషయూత్ లేకుండా చేసిన మీకు బస్్స యాత్ర చేసే హకుకు లేదు.
దళితుల నరమేధంపై దళిత మేధావుల్లో ఆల్చన మొదలంది
దళితులపై వైసీపీది కపటప్రేమ
దళితులు దూరమయాయూరనని అకకుస్తోనే కోనసీమల్ కార్చిచ్చి రగిల్చిన వైసీపీ.
బీసీలు, శెట్టిబల్జలు, మైనార్టీలు, దళితులు, కాపులు ఏకతాట్పైకి రావటంతో వైసీపీల్ వణుకు మొదలంది.
అధికారం కోసం ఎంతట్ దురామారాగాలకైనా వైసీపీ తెగిస్్తంది.
రాష్ట్ర ప్రజలు సంయమనం పాట్స్్త అప్రమత్తంగా ఉండాల్.
వైసీపీ కుల మత క్షుద్ర రాజకీయాలపై నిపుపులు చెర్గిన జనసేన పార్టి రాష్ట్ర దళిత నేతలు.

శతఘ్నా న్యాస్: గుటూరు, గత ఎనినాకలోలా వైసీపీకి వెనునాదనునాగా 
నిల్చ్న దళతులను అనినావిధాలా దగా చేసిన వైసీపీ ప్రభ్త్వుం 
దళతుల వెనునాని అడడాుంగా విరిచేసిుందని, దళత బ్డడాలకు భవిషయాత్ 
లేకుుండా చేసు్తననా వైసీపీ నేతలు సామాజిక నాయాయ భేర్ యత్ 
పేరుత మరోసారి దళతుల్నా మోసుం చేయలని చూసు్తుందని, 
అది సామాజిక నాయాయ భేర్ యత్ కాదని సామాజిక ఘోర్ 
యత్ అని జనసేన పార్టి రాష్ట దళత నేతలు నిపుపులు చెరిగారు. 
శనివారుం జిలాలా పార్టి కారాయాలయుంలో వారు విలేకరులత 
మాట్లాడారు. ఈ సుందర్ుంగా రాష్ట ప్రధాన కారయాదరి్శ పెదపూడి 
విజయ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఎనినాకలకు ముుందు దళతులకు 
అరచేతిలో వైకుుంఠుం చూపిుంచ్న వైసీపీ ప్రభ్త్వుం అధకారుంలోకి 
వచా్చక నరకుం చూపిసు్తుందని ఆవేదన వయాక్తుం చేశ్రు. దళతుల 
సుంక్షేముం కోసుం, విద్యా, ఆరిథిక అభివృదిధి కోసుం గతుంలో 
ఉననా పధకాలనినాుంటిని వైసీపీ రదుది చేసి దళతుల జీవిత్లత 
చెలగాటుం ఆడుతునానారని విమరి్శుంచారు. వీటికి తడు దళతుల 
యువతులపై అత్యాచారాలు జరుగుతుననా, యువకులను 
హతయాలు చేసు్తనానా ముఖయాముంత్రి జగన్ నిమ్మకునీరెతి్తనట్లా 

వయావరిసు్తుండటుం దురా్మర్గమనానారు. వైసీపీ అవలుంభిసు్తననా దళత వయాతిర్క విధానాలపై దళత యువకులోలా, విద్యావుంతులోలా, మేధావులోలా ఆలోచన మొదలైుందనానారు. దీుంత దళతులు 
వైసీపీకి దూరమవుతునానారననా నిఘా వయావసథి సమాచారుంతనే అుంభేడకుర్ పేరుత దళతుల్నా దగ్గర చేసుకునే ప్రయతనాుంలో పచ్చని కోనసీమలో కుల కారి్చచ్్చ రగిలా్చరని విమరి్శుంచారు. 
రాష్ట వాయాప్తుంగా దళతులు, మైనారిటీలు, బీసీలు, కాపులు ఏకత్టిపైకి రావటుంత వారి మధయా చ్చ్్చ పెటేటిుందుకు వైసీపీ క్షుద్ర రాజకీయలు మొదలు పెటిటిుందనానారు. ప్రజలు సుంయమనుం 
పాటిస్్త అప్రమత్తుంగా ఉుండాలని విజయ్ కుమార్ కోరారు. పార్టి రాష్ట కారయాదరి్శ బేతపూడి విజయ్ శ్ఖర్ మాట్లాడుతూ రాష్టుంలో శ్ుంతిభద్రతలు పూరి్తగా క్షీణిుంచాయని డోర్ డెల్వర్ 
హతయాలు కూడా జరుగుతునానాయని ధ్వజమ్త్్తరు. దళత డాకటిర్ సుధాకర్ మొదలుకని రమయా హతయా, వెల్చెరలా కిరణ్ హతయా, సుబ్రహ్మణయాుం హతయాల వరకు దళతుల ఊచకోత పరుంపరగా 
జరుగుతుననా వైసీపీలో ఉననా దళత నేతలకు, ముంత్రులకు సైతుం చీమకుటిటినట్లాగా కూడా లేకపోవడుం సిగు్గచేటనానారు. తన శ్ఖపై ఏ మాత్ుం అవగాహన లేని హుంముంత్రి అమలాపురుంలో 
జరిగిన అలలారలాను జనసేనపై రుద్దిలని చూడటుం ఆమ్ అవివేకానికి నిదర్శనమనానారు. ఇపపుటికైనా సకల శ్ఖాముంత్రి సజజ్ల ఇచే్చ స్కురిప్టి ని కాకుుండా వాస్తవ సమాచారుం తెపిపుుంచ్కుని 
మాట్లాడాలని లేనిపక్షుంలో అబాసుపాలు అయ్యా ప్రమాదుం ఉుందని హతవు పల్కారు. పార్టి రాష్ట అధకార ప్రతినిధ పాకనాటి గౌతమ్ రాజ్ మాట్లాడుతూ డాకటిర్ బీఆర్ అుంబేదకుర్ 
భావజాలానినా, ఆశయలను, ఆలోచనలను ఆకళుంపు చేసుకని వాటిని గుుండెల నిుండా నిుంపుకుననా గొపపు నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ అని కనియడారు. దళతుల పటలా వారి జీవనవిధానుం 
పటలా వారి అభివృదిధి పటలా నిరిదిషటిమైన ప్రణాళకత జనసేన ముుందుకు వెళ్్తుందనానారు. వైసీపీ ఎనినాకుట్రలు పనినానా దళతుల్నా జనసేనకు దూరుం చేయలేరని గౌతమ్ రాజ్ అనానారు. విలేకరుల 
సమావేశుంలో జిలాలా ప్రధాన కారయాదరి్శ కపుపుల కిరణ్, దళత నేతలు కుండూరి కిషోర్, కర్రపాటి నాగేశ్వరరావు తదితరులు పాల్్గనానారు.

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

రాజకీయ సన్యుసరాం ఎపుపుడు…???:
సీపుకర్ కి దిమ్మ తిరిగి కరాంటర్ ఇచ్చిన పేడాడ

శతఘ్నా న్యాస్: అమలాపురుం తపిపుదుం ప్రభ్త్్వనిది కాద్ అని జనసేన నియోజకవర్గ ఇనా్చరిజ్ 
పేడాడ రామో్మహన్ రావు అనానారు. శనివారుం పార్టి కారాయాలయుంలో విలేకరులత మాట్లాడుతూ 
జిలాలాలు ప్రకటిుంచ్న నాడే కోనసీమ జిలాలాకు అుంబేదకుర్ పేరు పెటటిలేదు ఎుందుకో ప్రభ్త్వమే 
చెపాపులని అనానారు. సీపుకర్ తమి్మనేని సీత్రాుం పవన్ కళ్యాణ్ పై అవాకులు చవాకులు మాట్లాడటుం 
ముంచ్ పదధితి కాదని అనానారు. అమలాపురుంలో విధ్వుంసుం సృష్టిుంచ్ుంది వైసీపీ ప్రభ్త్వమేనని 
ఆరోపిుంచారు. పవన్ కళ్యాణ్ కు బాధయాత ఉుంది కాబటేటి ప్రజలు సుంయమనుం పాటిుంచాలని 
ప్రకటన చేశ్రని గురు్త చేశ్రు. ప్రతి జిలాలాను రెుండు జిలాలాలుగా చేసిన ప్రభ్త్వుం శ్రీకాకుళుం 
జిలాలాలోని పలాస ను ఎుందుకు జిలాలాగా చేయకూడదో చెపాపులని నిలదీశ్రు. అుంబేదకుర్ పలాస 
జిలాలాగా ఏరాపుట్ చేయలని ప్రభ్త్్వనినా డిమాుండ్ చేశ్రు. సీపుకర్ తమి్మనేని సీత్రాుం ఎనినాకలలో 
గెల్చ్న రెుండు సుంవతసిరాలలోపు చకెకుర కరా్మగారానినా తెరిపిసా్తనని హామీ ఇచా్చరని లేని పక్షుంలో 
రాజకీయ సనాయాసుం చేసా్తనని అనానారని పదవికి పార్టికి ఎపుపుడు రాజీనామా చేసా్తరో చెపాపులని 
ప్రశినాుంచారు. ఈ కారయాక్రముంలో సరుబుజిజ్ల్ జడిపుటిసి అభయారిథి  పైడి మురళ మోహన్, ఫణి కుమార్, 
విజయ్ కుమార్, రాజశ్ఖర్, కోటి, అశోక్, ప్రకాష్ తదితరులు పాల్్గనానారు.

పవనన్న ప్రజాబాటలో -కేతరాంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి
శతఘ్నా న్యాస్: గత 12 రోజులుగా నెలూలారు సిటీ నియోజకవర్గుంలో జనసేన పార్టి 
ఆధ్వరయాుంలో కేతుంరెడిడా విన్ద్ రెడిడా ఆధ్వరయాుంలో జరుగుతుననా పవనననా ప్రజాబాట 12వ 
రోజున మైపాడు రోడుడా ప్రాుంతుంలోని రాజీవ్ గాుంధీ కాలనీలో జరిగిుంది. ఈ ప్రాుంతుంలోని 
ప్రతి ఇుంటికి తిరిగిన కేతుంరెడిడా ప్రజల సమసయాలను విని అుండగా ఉుంటూ పరిష్టకురుం దిశగా 
పోరాడత్మని భరోసా కల్పుుంచారు. కేతుంరెడిడా విన్ద్ రెడిడాకి పలువురు ప్రజలు తమ ఇుంటి 
పనునా డిమాుండ్ న్టీసులను చూపిుంచారు. గుడిసెలకు, ర్కుల ఇళ్ళకు, చ్ననా ఇళ్ళకు 
కూడా 30వేల రూపాయల నుుండి 70వేల రూపాయల వరకు ఇుంటి పనునా ఉుండడుం చూసి 
కేతుంరెడిడా ఆశ్చరయాపోయరు. అుంటే ప్రతి సుంవతసిరుం కనినా వేల రూపాయలను ఇుంటి 
పనునాగా వేసు్తనానారని గురి్తుంచారు.

ఈ సుందర్ుంగా కేతుంరెడిడా విన్ద్ రెడిడా మాట్లాడుతూ అసలు ఇుంటి పనునా అుంటే మన ఇుంటికి 
అయ్యా అవసరాలను తీర్్చుందుకు ప్రభ్త్వుం మునిసిపల్ వయావసథి ద్్వరా తీసుకునే పనునా అని, 
ఈ పనునా ద్్వరా ప్రతి ఇుంటికి కుళ్యి, డ్రైనేజీ కనెక్షన్ ఇవా్వలని, ఇుంటి పరిసరాలోలా చెత్త 
కుుండీల నిర్వహణ చేయలని, ఇుంటి పనునాలు కటేటి ఇళ్్ళ ఉుండే ప్రాుంత్లోలా రోడలా నిర్వహణ, 
కాలువల నిర్వహణ చేయలని తెల్పారు. కానీ నేడు ఈ వైసీపీ ప్రభ్త్వుం మన ఇుంటి చెత్తకి 
పనునా, కుళ్యికి పనునా, ఇుంటోలా ట్యిలెటలాకు పనునా, డైనేజీకి పనునా, మన పరిసరాలోలా 
రోడులా, కాలువల కోసుం పనునా, ఇలా ప్రతిదీ వేరు చేసేసి పనునాలు వస్లు చేస్్త ప్రజల్నా 
పిపిపు పిుండి చేసు్తనానారని విమరి్శుంచారు. ఇలా ప్రతి ద్నికి పనునా వస్లు చేస్్త మరలా 
ఇుంటి పనునా అనడుం విడూడారుంగా ఉుందని, ఎవరి ఇళ్ళలోలా వాళ్్ళ నివసిుంచేుందుకు అద్ది 
మాదిరి ఇుంటి పనునాలు తయరయయాయని, ఆ ఇుంటి పనునాలు కూడా వేల రూపాయలోలా 
వస్లు చేయడుం ద్రుణమని, దీనినా తీవ్ుంగా ఖుండిసు్తనానామని అనానారు. ఇుంటి పనునా 
వస్లు చేసే ఇళ్ళ నుుండి చెత్త పనునా వుంటి ఇతర పనునాలు ఎుందుకు వస్లు చేసు్తనానారని, 
అసలు నెలూలారు కార్పుర్షన్ లో వస్లు అవుతుననా ఇుంటి పనునాలను ఏమి చేసు్తనానారని, 
దీనిపై నెలూలారు మునిసిపల్ కమిషనర్ శ్్వత పత్ుం విడుదల చేయలని డిమాుండ్ చేశ్రు. 
ఈ కారయాక్రముంలో సాథినిక జనసేన పార్టి నాయకులు కారయాకర్తలు పాల్్గనానారు.

వైసీపీ చేపటిటున బస్సు యాత్రను అడుడికురాంటరాం: జిలానీ

శతఘ్నా న్యాస్:  బీసీ, ఎసీసి, ఎసీటి, మైనారిటీలకు నాయాయుం చేయకుుండా యత్లు 
చేసే అర్హత లేదని.. సామాజిక నాయాయుం పేరుత వైసీపీ ముంత్రులు చేపటిటిన బసుసి 
యత్ను అడుడాకుుంట్మని జనసేన పార్టి రాష్ట కారయాదరి్శ జిలానీ ప్రకటిుంచారు. 
శనివారుం ఉదయుం జిలానీ, నరసరావుపేట జనసేన నాయకులను పోలీసులు 
హౌస్ అరెసుటిలు చేశ్రు. ఈ సుందర్ుంగా జిలాని మీడియత మాట్లాడుతూ . 
వైసీపీది సామాజిక నాయాయుం బేరి యత్ కాదని ఘోర్ యత్ని ఎదేదివా చేశ్రు. 
బీసీ ఎసీసి ఎసీటి, సబాపులాన్ బీసీలకు వాడకుుండా.. ప్రభ్త్వుం సుంత అవసరాలకు 
ద్రి మళ్ళుంచడుం సిగు్గచేటని.. ప్రభ్త్వుం ఈ విధానానినా మారు్చకోకపోతే జనసేన 
పార్టి తరఫున కచ్్చతుంగా ప్రశినాుంచ్ తీరుత్మని.. ప్రజల తరఫున పోరాటుం 
చేసా్తుం అని పిలుపునిచా్చరు. కారయాక్రముంలో.. జి ఎస్ ప్రసాద్, అద్దిపల్లా ఆనుంద్ 
బాబు, ఆర్కు యదవ్, వీరవల్లా వుంశీ, అబుదిల్ రవ్ఫ్, కృష్ణుంశెటిటి గోవిుంద్, 
అచ్్చల సాుంబశివరావు, చెనునాపల్లా సాుంబ, గుపా్త శ్రీకాుంత్, బెలలాుంకుండ అనిల్, 
శ్ుండీ సైద్, నాగుల్ మీరా, విజయ్, మిరియల సము, బోనుం జయరామ్, 
తెడలావెుంకటేశ్వరులా, సుంజయ్ కతు్తల, చావా అనిల్, తిరుమల శెటిటి శీను, దమలుం 
కుండలు, నారద్సు వెుంకటేశ్వరులా, హస్ర్ రాముడు, అశోక్, దురా్గ కుమారి, 
ప్రమీల, రమయా తదితరులు పాల్్గనానారు.

సింగనమల నియోజకవరగాం జనసేన కమిటీల నియామకం
శతఘ్నా న్యాస్: అనుంతపురుం జిలాలా, జనసేన పార్టి అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశ్ల మేరకు అనుంతపురుం 
జిలాలాలోని ముండలాల కమిటీ నియమకుం ఏవిధుంగా పూరి్త చేయలో జిలాలా జనసేన పార్టి అధయాక్షులు టి.సి.
వరుణ్ స్చనల మేరకు అనుంతపురుం జిలాలా పరయాటనలో భాగుంగా శనివారుం సిుంగనమల నియోజకవర్గుం 
జనసేన కమిటీల ఏరాపుట్ చేయడుం జరిగిుంది. జనసేన పార్టి కోసుం నిరుంతరుం శ్రమిస్్త కారయాక్రమాలు 
చేస్్త ఉననా కారయాకర్తలను గురి్తుంచ్ వారికి ముండల కమిటీలలో సాథినుం కల్పుుంచడుం జరిగిుంది. అలాగే 
కౌలు రైతుల పోసటిరలాను ఆవిషకురిుంచ్న జిలాలా ఉపాధయాక్షులు అుంకె ఈశ్వరయయా, ప్రధాన కారయాదరి్శ నాగేుంద్ర, 
కారయాదరు్శలు రాపా ధనుంజయ, చుంద్రశ్ఖర్, పురుషోత్తుం రెడిడా, శ్రీమతి విజయమ్మ, జిలాలా అధకార 
ప్రతినిధ సాకే మురళ, బుకకురాయసముద్రుం ముండల అధయాక్షులు ఎర్రిసా్వమి, అరటి త్హర్, సిుంగనమల 
ముండల అధయాక్షులు తట ఓబులేసు, పుటూలారు ముండల అధయాక్షులు విన్ద్, నారపుల ముండల అధయాక్షులు 
రామకృష్ణ, దినెనా ముండల అధయాక్షులు ఎర్రిత్త, ఎలలాన్రు ముండల అధయాక్షులు చ్ననా శ్రీరాములు మరియు 
నియోజకవర్గ ముఖయా నాయకులు మరియు కారయాకర్తలు పాల్్గనడుం జరిగిుంది.

యాజిల్ నాగేశ్వరావు కుటంబానికి మనోధైరాయూనినిచ్చిన గాదె
శతఘ్నా న్యాస్:  గుుంటూరు, 
ర్పలెలా నియోజకవర్గుం 
చెరుకుపల్లాలో జనసేన 
పార్టి నాయకులు యజిల్ 
నాగేశ్వరావు శుక్రవారుం 
స్వర్గసు్తలవడుం జరిగిుంది. 
శనివారుం ఉదయుం జనసేన 
పార్టి జిలాలా అధయాక్షులు గాద్ 

వెుంకటేశ్వరరావు నాగేశ్వరరావు పారిథివదేహానికి పూలమాల వేసి వారి కుట్ుంబ సభ్యాలను 
పరామరి్శుంచ్ వారి కి ధైరయాుం చెపపుడుం జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో జిలాలా కారయావర్గ సభ్యాలు, 
చెరుకుపల్లా ముండల నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్గనానారు.

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

ప్రజల సమసయులను గాలికి వదిలేస్రు: ముఖరరాం చాన్
శతఘ్నా న్యాస్: ప్రతిపక్షుంలో ఉననాపుపుడు 
అధకార పక్షనినా తిటేటియడుం అధకారుం 
వచా్చక రివెుంజ్ గా ప్రతిపక్షనినా తిటేటిస్్త 
ప్రజల సమసయాలను గాల్కి వదిలేయడుం 
ప్రసు్తత అధకార వైసిపి పార్టికి అలాగే 
ప్రతిపక్ష పాత్ కూడా సరిగా్గ నిర్వరి్తుంచలేని 
టిడిపి పార్టి దుసిథితిని తెల్యజేసు్తుంది. 
సమాజుంలో మాట్లాడే భాష ఎపుపుడు, ఎకకుడ 
మాట్లాడాలో కూడా కనీస అవగాహన లేని 
రాజకీయ పార్టిలు ఆుంధ్ర రాష్ట రాజకీయలోలా 
ఉుండడుం ఆుంధ్ర ప్రజల దౌరా్గయాుంగా రాష్ట 
జనసేన పార్టి రాష్ట కారయాదరి్శ ముఖరుం 
చాన్ అభిప్రాయపడాడారు. గత మూడు 

సుంవతసిరాల గా అధకార వైసిపి చేసు్తననా ఆగడాలను ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశుం పార్టి చూస్్త 
కేవలుం ప్రేక్షకపాత్ వహుంచ్ుందని ఒకకు జనసేన అదయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ మాత్మే 
ప్రజాసమసయాలను ప్రభ్త్వుం దృష్టికి తీసుకు వచ్్చ వీరి ద్ష్టికానినా ప్రజల ముుందర 
ఉుంచారని చాన్ తెల్యచేసారు. కేసులకు భయపడి ఈ మూడు సుంవతసిరాలు మమ 
అనిపిుంచేసిన తెలుగుదేశుం పార్టి అధనాయకుడు చుంద్రబాబు కేవలుం ఈరోజు తమ 
మామ జయుంతి సుందర్ుంగా మహానాడు పేరిట కేసులకు భయపడమని చెపపుడుం, 
ప్రగలా్లు పలకడుం హాసాయాసపుదుం అని ముఖరుంచాన్ చెపుపుకువచా్చరు. ప్రజలు రానుననా 
రోజులలో అధకారుం కోసుం ఈ రెుండు పార్టిలు పడుతుననా పాట్లాను రెచ్చగొటేటి మాటలు 
బూతుపురాణాలను గమనిసు్తనానారని రానుననా రోజులలో సరైన గుణపాఠుం ఈ రెుండు 
పార్టి లకు ప్రజలు చెబుత్రని ఆయన ఉపోద్ఘాతమిచా్చరు.

దిబ్బగూడరాం, రామయయుపేట గ్రామాలో్ల జనరాంకోసరాం 
జనసేన

శతఘ్నా న్యాస్: పోలవరుం, 
జనుంకోసుం జనసేన 
కారయాక్రమానినా జీలుగుమిల్లా 
ముండలుం టీ గుంగననాగూడెుం 
పుంచాయతీ దిబ్బగూడెుం, 
రామయయాపేట గ్రామాలోలా ఇుంటికి 

తిరిగి వారి సమసయాలు తెలుసుకోవడుం జరిగిుంది. అకకుడ ఉననాట్వుంటి సమసయాలపై 
తక్షణమే పుంచాయతీ అధకారులత కరెుంట్ అధకారులత మాట్లాడి వాటిని వెుంటనే 
పరిషకురిుంచాలని కోరడుం జరిగిుంది. వారు కూడా వెుంటనే సపుుందిుంచ్ ఆ సమసయాలపై దృష్టి 
సారిసా్తమని హామీ ఇవ్వడుం జరిగిుంది. అలాగే జనసేన పార్టి మేనిఫెసటి సిద్ధిుంత్లను ప్రతి 
ఇుంటికి తెల్య పరచడుం జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో ముఖయాఅతిథిగా జూనియర్ పవన్ 
కళ్యాణ్ ని ఆహా్వనిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో పోలవరుం జనసేన ఇుంచార్జ్ 
చ్ర్రి బాలరాజు ముండల ప్రెసిడెుంట్ పసుపులేటి రాము, వీరుంకి వెుంకటేశ్వరరావు, సర్ 
ముత్యాలరావు, కరస వెుంకటేశ్వరరావు, కపుపుల శ్రీకాుంత్, కుుంజా రమేష్, కుుంజా 
సమరాజు, కారయాకర్తలు నాయకులు పెదది సుంఖయాలో పాల్్గనానారు.

పురుగుల మరాందు తాగిన యువకుడ్కి జనసేన 
ఆరిధికస్యరాం

శతఘ్నా న్యాస్:  వీరవాసరుం ముండలుం 
జగనానాధపురుం గ్రాముంలో పొలానికి 
కట్టి ముందు త్గిన కేత్ హర్ష్ 
అనే యువకుడిని కల్సిన భీమవరుం 
నియోజకవర్గ వీరవాసరుం ముండల 

జడిపుటిసి గుుండా జయ ప్రకాష్ నాయుడు, వీరవాసరుం ముండల ఉపాధయాక్షులు అడాడాల 
శ్రీరామ చుంద్రమూరి్త. ముందు త్గిన యువకుడికి 10,000 రూపాయలు ఆరిధిక సాయుం 
అుందిుంచ్న వీరవాసరుం జడిపుటిసి గుుండా జయ ప్రకాష్ నాయుడు.

బొమ్్మడ్ న్యకర్ సమక్షరాంలో జనసేన పారీటులో 
పలువురి చేరిక

శతఘ్నా న్యాస్:  జనసేన 
పార్టి సిద్ధిుంత్లు, జనసేన 
అధయాక్షులు, పవన్ కళ్యాణ్ 
వయాకి్తత్వుం మరియు బొమి్మడి 
నాయకర్ నాయకత్్వనికి 
ఆకరిషితులై నరసాపురుం 
నియోజకవర్గుం మలలావరుం 
గ్రామానికి చెుందిన తెలుగుదేశుం 
పార్టి కారయాకర్తలు చెలుంకూరి 

మాణికాయాలరావు, చెన్నారి కుండలరావు, చుంద్రయయా, ప్రసాదుం దురా్గరావు, భారత్ల 
రాజేష్, మోకా శ్రీను, గాది రాజు, గూడూరి గోపీ, ఓగూరి రాజు మరియు తదితరులు 
జనసేన పార్టి నరసాపురుం నియోజకవర్గ ఇుంచారిజ్ మరియు రాష్ట రాజకీయ వయావహారాల 
కమిటీ సభ్యాలు బొమి్మడి నాయకర్ సమక్షుంలో జనసేన పార్టిలో చేరారు. ఈ కారయాక్రముంలో 
వలవల నాని, ఆకన చుంద్రశ్ఖర్, పులపరి్త రాుంబాబు, జడుడా మల్లాఖారుజ్న, పోసినసెటిటి 
పవన్, కేత నాగరాజు, పిడకల వెుంకటేశ్వర రావు, పులకుందుం ఆదిశ్షు, పులకుందుం 
పవన్, నాయుడు దొరబాబు మరియు సమిసెటిటి నాని తదితరులు పాల్్గనానారు.

రైతు భరోస్ యాత్ర గోడప్రతులు ఆవిష్కరిరాంచ్న కనిగిరి జనసేన

శతఘ్నా న్యాస్: ప్రకాశుం జిలాలా, కనిగిరి నియోజకవర్గుం, జనసేన పార్టి అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ 
రాష్టుంలో ఆపుపుల బాధ తట్టికోలేక ఆత్మహతయా చేసుకుననా 3000 ముంది కౌలు రైతు కుట్ుంబాలను 
విడతల వారిగా పరామరి్శుంచ్ కుట్ుంబానికి 1 లక్ష రూపాయలు చోపుపున మొత్తుం 30 కోటలా 
రూపాయల సుంత నిధులత జనసేన రైతు భరోసా యత్ చేసు్తననా సుందర్బుంగా ప్రకాశుం జిలాలా 
కనిగిరి నియోజకవర్గ జనసైనికుల సహకారుంత గోడ పోసటిర్ లు వేయిుంచ్, ఆవిషకురణ చేయడుం 
జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో పామూరు ముండల నాయకులు డి ఏడుకుండలు, ఆర్ సునీల్, గి 
సునీల్, గుతి్త మహత్, గుతి్త అఖిల్, పవన్ కళ్యాణ్, రవి, సతయానారాయణ, రాజా, వెుంకట్రావు, 
కాలేష్ట, వినయ్, పవన్, నారాయణ, నరసిుంహ, మహళ్ నాయకురాలు స్ర్ రాజయాలక్ష్మి 
తదితరులు పాల్్గనానారు.

గరాంది ప్రజల దాహారితికి జనసేన వాటర్ టయురాంకర్
శతఘ్నా న్యాస్:  కోనసీమ జిలాలా, రాజోలు వేసవి కాలుంలో నీటి ఎదదిడికి ప్రజలు ఇబ్బుంది 
పడుతుుండడుంత జనసేనపార్టి చ్రుపవన్ సేవాసమితి ఆద్వరయాుంలో ప్రతిరోజు ప్రజలకు 
ముంచ్నీళ్్ళ అుందేవిధుంగా వాటర్ ట్యాుంకర్ ఏరాపుట్ చేయడుం జరిగిుంది. ఈ వాటర్ 
ట్యాుంక్ ద్్వరా శనివారుం గొుంది గ్రాముంలో నీరు అుందక ఇబ్బుందులు పడుతుననావారికి 
జనసేన నాయకులు గొుంది ఉపసరపుుంచ్ ఆకాన బాబీజ్నాయుడు రెుండవ రోజు ట్రాకటిర్ డిజల్ 
కి ఆరిధిక సహకారుం అుందిుంచగా గొుంది జనసైనికుల ద్్వరా త్రాగునీరు అుందిుంచడుం 
జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో గొుంది జనసైనికులు పాల్్గనడుం జరిగిుంది.

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

హరీష్ షాపుపై దాడ్ చేసిన వయుకుతిలపై చరయులు 
తీస్కోవాలని జనసేన డ్మారాండ్

శతఘ్నా న్యాస్: గూడూరు ముండలుం 
తలకుటూరు గ్రాముంలో గలాలా హర్ష్ అనే 
జన సైనికుడుకి పాల డైర్ ష్టపు ఉుంది. 
తను లేని సమయుంలో హర్ష్ తుండ్రి 
పాుండు రుంగారావు ష్టపు బాధయాతలు 
చూసుకుుంట్రు. ఈనెల 18వ తేదీన 
అదే గ్రామానికి చెుందిన గలాలా కిరణ్, గలాలా 

రత్తయయా, గలాలా హనుముంతరావు ముగు్గరు వయాకు్తలు హర్ష్ తుండ్రిపై ద్డి చేసి గాయపరచ్, 
అతని ష్టపును ధ్వుంసుం చేయడుం జరిగిుంది. ఈ సుంఘటనలో ఒక బుంగారు గొలుసు, 
కుంత నగదు పోవడుం జరిగిుంది. ఈ విషయుంని గూడూరు పోలీసువారికి అదేరోజు 
సాయుంత్ుం ఫిరాయాదు చేయడుం జరిగిుంది. పోలీస్ వారు వచ్్చ ప్రాథమిక విచారణ 
చేశ్రు. మరుసటి రోజు 19-05-2022 న ఎఫ్ ఐ ఆర్ నెుంబర్ 223/2022 త 
కేసు నమోదు చేయడమైనది. కానీ ఇపపుటివరకు పోలీసు వారు ద్డి చేసిన వయాకు్తల పై 
ఎలాుంటి చరయాలు తీసుకోలేదు. పైగా ముగు్గరు వయాకు్తలు ఊరోలానే తిరుగుతూ, మమ్మల్నా 
ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు అని, కనినా రోజుల తరా్వత సెక్షనులా మారి్చ కేసును త్రుమారు 
చేయిుంచగల వయాకు్తలు మా వెనకాల ఉనానారని చెపుపుకుుంటూ ఊరోలా తిరుగుతునానారు. ఈ 
కేసు విషయుంలో మాకు పలు అనుమానాలు కలుగుతునానాయి. కారణుం పోలీసు వారు 
ఇపుపుటి వరకు ఎలాుంటి చరయాలు తీసుకోవటమే. నిజుంగానే కేసు నీరుగార్్చ ప్రయత్నాలు 
ఏమైనా జరుగుతునానాయ గూడూరు ఎసె్సి తక్షణమే సపుుందిుంచ్ ద్డి చేసిన వయాకు్తలను 
అదుపులోకి తీసుకని చటటిపరమైన తగు చరయాలు తీసుకోవాల్. లేనియెడల జనసేన పార్టి 
లీగల్ సెల్ నాయాయవాదులత సుంప్రదిుంచ్ మా కారాయాచరణ మేము రూపొుందిసా్తుం. 
త్వరలోనే ఈ విషయుంపై ఎతు్తన ఉదయాముం చేపడత్మని పెడన జనసేన నాయకులు ఎస్ 
వి బాబు అనానారు.

దాసరి రాజు ఆధ్వరయురాంలో ధరా్న
శతఘ్నా న్యాస్: ఇచా్చపురుం జనసేన ఇుంచారిజ్ ద్సరి రాజు ఆధ్వరయాుంలో శనివారుం ధరానా 
కారయాక్రముం. ఇచా్చపురుం సిహెచ్సిలో డాకటిర్సి కరత, ట్కినాష్యన్సి కరత అలా్రాసాకునిుంగ్ 
సిబ్బుంది లేరు. రక్త పర్క్షలకు కెమికల్సి లేవు. సిబ్బుంది కరత ఉుంది. కలెకటిరు హాసిపుటల్ 
కి వచ్్చ హాసిపుటల్సి లో ఉననా సమసయాలను పరిష్టకురుం చేయలని జనసేన ఆధ్వరయాుంలో 
శనివారుం రాసా్తరోకో చేయడుం జరిగిుంది. వారుంలోగా హాసిపుటల్ ని కలెకటిర్, డిసిహెచెస్ 
వచ్్చ సమసయా పరిషకురిుంచవలెను లేనియడల రాసా్తరోకో, రోడుడాపై భైఠాయిసా్తమని 
తెల్యజేసు్తనానామనానారు. వైదయాము కోసుం బ్ల్ 1000 ద్టితే ప్రభ్త్వుం భరిసు్తుంది 
అని చెపిపున నాయకుల మాటలు ఏమయయాయి అనానారు. చ్ననాపిలలాల ఇుంకుయాబెలాటర్సి 
నిరుపోయోగుంగా పడిఉనానాయ్. ఈ సమసయాలు వారుంలోగా పరిషకురిుంచలేనియెడల 
తీవ్మైన కారాయాచరణ సిదధిుం చేయబడును. ఈ కారయాక్రముంలో రాష్ట జాయిుంట్ సెక్రటర్ 
దురోయాధన రెడిడా, మతయాకర వికాస విభాగ కారయాదరి్శ నాగుల హరి బేహారా, జడీపుటీసీ 
అభయారుథిలు, ఎుంపీటీసీ అభయారుథిలు, సరపుుంచ్ అభయారుథిలు, జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు 
అధకసుంఖయాలో పాల్్గనానారు.

దళిత హకు్కల పోరాటసమ్తి రరాండ్ టేబుల్ సమావేశరాంలో 
పాల్గొన్న జనసేన న్యకులు

శతఘ్నా న్యాస్: విజయనగరుం: దళతులు, మహళలపై నిరవధకుంగా జరుగుతుననా 
హతయాలు, అఘాయిత్యాలను నిరసిస్్త.. దళత హకుకుల పోరాట సమితి(డి.హెచ్.
పి.ఎస్) విజయనగరుం జిలాలా వారి ఆరధి్వరయాుంలో శనివారుం నిర్వహుంచ్న రుండ్ 
టేబుల్ సమావేశుంలో జనసేన పార్టి సీనియర్ నాయకులు, రాష్ట దళత ఐకయా వేదిక 
అధయాక్షులు, ప్రజాగాయకుడు ఆద్డ మోహనరావు, జనసేన పార్టి నాయకులు త్యాడ 
రామకృష్ట్ణరావు(బాలు), యువనాయకుడు లోపిుంటి కళ్యాణ్ పాల్్గనానారు.

జి.పి.టి కాలేజీ వద్ద కాకిన్డ సిటి జనసేన నిరసన
శతఘ్నా న్యాస్: కాకినాడ సిటి, శనివారుం ఉదయుం కాకినాడ సిటిలో ద్్వరకానగర్ 
నుందుగల జి.పి.టి కాలేజీ వదది కాకినాడ సిటి జనసేన పార్టి ఇుంచార్జ్ మరియు పి.ఏ.సి 
సభ్యాలు ముత్్త శశిధర్ స్చనలత జనసేన పార్టి శ్రేణులు జి.పి.టి కళ్శ్ల సథిలానినా 
వైదయాశ్ల నిరా్మణుం కోసుం సేకరిుంచడుంపై నిరసన కారయాక్రమానినా చేపట్టియి. 60 
ఏుండలా కిుందట పేద, బడుగు, బలహీన వరా్గల బాల్కలను సాుంకేతిక విదయాలో నైపుణయాుం 
పొుంది తద్్వరా సమాజుంలో ఉననాత శిఖరాలను అధరోహుంచాలని ఏరాపుట్ చేసిన 
గరల్సి పాల్ట్కినాక్ కళ్శ్లను నిర్్వరయాుం చేసే దిశగా ఆ ప్రాుంగణుంలో కుంత భాగానినా 
ఆసుపత్రుల కోసుం కేట్యిుంచ్న విధానానినా ఖుండిుంచారు. అసలు ఈ కళ్శ్ల 
ఆసియ ఖుండుంలోనే మొటటిమొదటి మహళ్ పాల్ట్కినాక్ కళ్శ్ల అని, ఇుందులో 
చదువుకునేుందుకు వివిధ ప్రాుంత్ల విధాయారిధినులే కాక నేపాల్ వుంటి దేశ్ల నుుండి 
కూద్ వచ్్చ చదువుకునేవారని ఈసుందర్ుంగా ముత్్త శశిధర్ గురు్తచేసారు. అలాుంటి 
కళ్శ్లకు చెుందిన సథిలములో ఇతర కారయాకలాపాలను చేపటటిడుం అుంటే విధాయారిధినుల 
భద్రతలను విస్మరిుంచడమే అని, ఇలాుంటి పనులవలలా మహళ్ విధాయారుధిలు అభద్రతకు 
లోను అయియా, ఆసకి్త వునానా చేరలేరని, ధైరయాుం చేసి చేరినా ఏకాగ్రత కోలోపుత్రని దీనిని 
తమ పార్టి తీవ్ుంగా ఖుండిస్తుందని చెపాపురు. అసలు ఈ నిర్ణయుం తీసుకునేముుందు 
ప్రజాభిప్రాయనినా సేకరిుంచారా అని ప్రశినాుంచారు. ఈ నిరసన కారయాక్రముంలో పాల్్గననా 
జనసేన పార్టి సిటి అధయాక్షుడు సుంగిసెటిటి అశోక్ మరియు కాకినాడ సిటి జనసేన పార్టి 
నాయకులు వీరమహళలు మాట్లాడుతూ… ఎుంత ఉననాత ఆశయుంత ఏరాపుట్చేసిన 
మహళ్ పాల్ట్కినాక్ కళ్శ్లను కత్త కోరుసిలత అభివృదిధి చేయడుం మాని అతయావసరుం 
అనే కారణుంత ప్రాుంగణానినా తగి్గస్్త తద్్వరా పేద, బడుగు, బలహీన విధాయారిధినుల 
మాన, ప్రాణాల రక్షణకు భుంగుం వాటిలేలాలా చరయాలు ఉపక్రమిుంచడుం ద్రుణమని వీటిని 
ఉపేక్షిుంచమని అనానారు. ప్రభ్త్వుం ఈ ఆలోచనలను ఆపకపోతే నిరసన కారయాక్రమానినా 
ఉదృతుం చేసా్తమని తెల్పుతూ కళ్శ్ల ప్రినిసిపాల్ కి మ్మరాడుం అుందచేసారు. ఈ 
కారయాక్రముంలో నగర అధయాక్షులు సుంగిశెటిటి అశోక్, రాష్ట సుంయుక్త కారయాదరి్శ వాసిరెడిడా 
శివ, జిలాలా ప్రధాన కారయాదరి్శ తలాటుం సతయా, జిలాలా కారయాదరి్శ అటలా సతయానానారాయణ, 
జిలాలా వైస్- ప్రెశిడెుంట్ సుుంకర కృష్ణవేణి మరియు వీరమహళ్ నాయకులు బట్టి లీల, 
మరియు భారతి, పెదిదిరెడిడా సుంతష్, ద్రపు శిర్ష, రమణమ్మ, ముత్యాల శివ కుమారి, 
మాలతి, భవాని, ఉమ తదితరులు పాల్్గనానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసైనికుని కుట్రాంబానికి భద్రత కలిపురాంచాలని కోరిన 
పరాంతరాం న్న్జి

శతఘ్నా న్యాస్: కాకినాడ రూరల్ 
నియోజకవర్గుం రూరల్ ముండలుం 
తూరుంగి గ్రాముంలోని 3వ వారుడా జనసేన 
పార్టి ఇుంచార్జ్ ముంత్రి బాబాసా్వమి 
ఇుంటిపై వైసీపీ నాయకుల దౌరజ్నయాుం. 
జనసైనికుని ష్టపులో ఇుంజన్ దొుంగతనుం 
చేస్్త పట్టిబడిన వైసీపీ కారయాకర్త. అతని 

దొుంగతనానినా ప్రశినాుంచ్ పోలీస్ సేటిషన్ లో కుంపె్లాుంట్ ఇసు్తనానామని కక్షత అరధిరాత్రి ఇుంటి గోడ దూకి 
అుందుబాట్లో ఉననా బైక్ పై పెట్రోలు పోసి నిపపుుంటిుంచ్న వైసీపీ నాయకుల అనుచరులు. సాథినిక 
నాయకుల ద్్వరా ఈ విషయుం తెలుసుకుని వెుంటనే తూరుంగిలోని బాధతుని గృహానికి వెళలా పరిసిథితుల్నా 
పరిశీల్ుంచ్ పోలీస్ అధకారులత మాట్లాడి తగు చరయాలు తీసుకోవాలని, కుట్ుంబానికి భద్రత కల్పుుంచాలని, 
సాథినిక జనసేన నాయకులత కల్సి ఇుంద్రపాలెుం పోలీస్ సేటిషన్ కి వెళలా పోలీస్ అధకారులను సుంప్రదిుంచ్ 
ఎప్.ఐ.ఆర్ ఫైల్ చేయలని కోరిన జనసేన పార్టి పిఏసి సభ్యాలు పుంతుం నానాజీ. ఈ కారయాక్రముంలో 
జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానారు.

మడకశిరలో ప్రజావేదిక ఏరాపుట్ చేయాలని జనసేన వినతిపత్రరాం
శతఘ్నా న్యాస్: మడకశిర నియోజకవర్గుంలో 
ప్రభ్త్వ సుంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు 
అుందిుంచడుంలో నిరలాక్షష్య వైఖరి 
అవలుంబ్ుంచడుంపై ప్రజలు ఎదుర్కుుంట్ననా 
ఇబ్బుందులు, గ్రామాలోలా వీధలైట్లా విదుయాత్ 
సమసయా కరత, త్గునీటి సమసయా, పేద 
ప్రజలు ఇలులా లేని పరిసిథితిలో సుంతుంగా 
ఇలులా కట్టికోవడానికి ఇసుక అుందుబాట్లో 
లేక తీవ్ సమసయాలు, విద్యారుథిలకు మరియు 
మారుమూల ప్రాుంత్లకు వెళ్లా ప్రయణికులకు 
బసుసి సౌకరాయాల కరత, మహళలకు 
సామానయా ప్రజలకు మదయాపానుం నుుంచ్ వచే్చ 

ఇబ్బుందులు, రైతులకు పుంట రుణాలసమసయాలు, నియోజకవర్గ అనినా ముండల పరిధలో రోడలా సమసయాలు, 
గ్రామవీధులోలా రోడుడా సమసయాలు, ఉపాధ హామీ పనులకు బ్లులాల సమసయాలు, బాయాుంకు రెనుయావల్ రుణాలకు 
సుంబుంధుంచ్న సమసయాలు, గ్రామ సచ్వాలయ సమసయాలు, త్సిలాదిర్ కారాయాలయుం సమసయాలు, పోలీస్ 
సేటిషన్ కు సుంబుంధుంచ్న సమసయాలు, బాయాుంక్ సుంబుంధుంచ్న సమసయాలు, సామానయా ప్రజలకు పెట్రోల్ 
డీజిల్ ధరల సమసయాలు, సామానయా ప్రజలు అనినా ప్రభ్త్వ సుంసథిలోలా ఎదుర్కుుంట్ననా సమసయాలు, ముఖయాుంగా 
పేదరిక నిరూ్మలన నిరుదోయాగ సమసయా మరియు బస్ సాటిప్ సమసయాలు, మరుగుదొడిడా సమసయాలు, గ్రామాలోలా 
తీవ్మైన డ్రైనేజీ సమసయాలు, మౌళక సదుపాయలు నితయావసర సరుకులు తీవ్ుంగా ర్ట్లా పెరగడుం వలన 
ప్రజలు ఇబ్బుంది పడే సమసయాలు, వీటనినాటికీ పరిష్టకుర మారా్గనినా అవకాశుం చేయలని సమాజ అభివృదిధికి 
దోహదుం కావాలని దేశ పురోభివృదిధికి కృష్ చేయలని, అనినా పార్టిల ప్రజా ప్రతినిధులత మీడియ 
సమక్షుంలోప్రజా వేదిక ఏరాపుట్ చేయలని జనసేన పార్టి తరఫున మిమ్మల్నా సవినయుంగా కోరుతునానాము 
మరియు ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయాుంగా త్సిలాదిరు అధయాక్షులుగా సమసయాలు పరిషకురిుంచడానికి కృష్ 
చేయలని అుందుకోసుం అుందరికీ ఒక వేదిక ఏరాపుట్ చేయల్సిుందిగా కోరుతునానాము. ఈ కారయాక్రముంలో 
జనసేన నాయకులు మడకశిర ముండలుం అధయాక్షుడు టి.ఎ శివాజీ, టి.ప్రసాద్ ఉపాధయాక్షుడు నాగారుజ్న, 
సుంయుక్త కారయాదరి్శ మోహన్ పాల్్గనడుం జరిగిుంది.

బరాండారు శ్రీనివాసరావు చ్త్రపటనికి నివాళులరిపురాంచ్న పరాంతరాం 
న్న్జి

శతఘ్నా న్యాస్:  కరప ముండలుం(పెనుగుదురు) 
జనసేన నాయకులు స్వర్్గయ బుండారు శ్రీనివాసరావు 
ప్రధమ వరధిుంతి కారయాక్రముంలో ఆయన చ్త్పట్నికి 
పుష్టపుుంజల్ ఘటిుంచ్ నివాళ్లు అరిపుుంచ్న 
జనసేన పార్టి పిఏసి సభ్యాలు పుంతుం నానాజీ. ఈ 
కారయాక్రముంలో రాష్ట నాయకులు, జిలాలా నాయకులు, 

ముండల నాయకులు మరియు జనసైనికులు తదితరులు పాల్్గనానారు.

రాష్ట్ర మరియు జిలా్ల లీగల్ సెల్ 
అదయుక్షులకు ధనయువాదములు

శతఘ్నా న్యాస్: సర్్వపల్లా నియోజకవర్గ జనసేన పార్టి నాయకులు 
బొబే్బపల్లా సుర్ష్ నాయుడుపై అక్రమ కేసు ఈనెల 9వ త్ర్కు నాన్ 
బెయిలబుల్ కేసు పెటటిడుం జరిగిుంది. ఈ కేసు విషయమై నెలూలారు జిలాలా 
జనసేన పార్టి లీగల్ సెల్ అధయాక్షులు చదలవాడ రాజేష్ దృష్టికి వెళలాగా 
వారు ఈ కేసు నాన్ బెయిలబుల్ కేసు అయినపపుటికీ ఒక చాలెుంజ్ గా 
తీసుకని చాకచకయాుంగా తమదైన శైల్లో అనర్గళుంగా తమ వాదనను 
వినిపిుంచ్ యుంటిసిపేటర్ బెయిల్ వచే్చుందుకు ఎుంత కృష్ చేశ్రు. 
అదేవిధుంగా యుంటిసిపేటర్ బెయిల్ తీసుకని పోలీస్ సేటిషన్ లో 
సబ్్మట్ చేయడుం జరిగిుంది సర్్వపల్లా నియోజకవర్గ జనసేన పార్టి నుుంచ్ 
నెలూలారు జిలాలా లీగల్ సెల్ అధయాక్షులు చదలవాడ రాజేష్ కి మనస్ఫురి్తగా 
హృదయపూర్వక ధనయావాద్లు తెల్యజేసు్తనానామని అలాగే రాష్ట 
లీగల్ సెల్ అధయాక్షులు ప్రత్ప్ కి హృదయపూర్వక ధనయావాద్లు 
తెల్యజేసారు.

అమలాపురరాం అల్లర్లకు జనసేనకు ఏవిధమైన 
సరాంబరాంధరాం లేదు: పితాని

శతఘ్నా న్యాస్: కోనసీమ జిలాలా ముమి్మడివరుం, కోనసీమలో జరిగిన 
అలలారులా నేపథయాుంలో వాటిని జనసేన పార్టికి అపాదిుంచటుం ఒకటైతే, 
ప్రభ్త్వసలహాద్రు జూపూడి ప్రభాకరావు, శెటిటిబల్జలు ఒక 
దరిద్రులుగాను మతు్త బానిసలును అభివరి్ణస్్త మాట్లాడిని మాటలకు 
క్షమాపణ చెపపుముంటే అయన క్షమిుంచమని అడిగిన తీరు ఏమాత్ుం 
సరికాదు. నేను మాట్లాడిన మాటలకు బాధపడిఉుంటే కమిుంచుండి 
అనడుంకుంటే యవత్ శెటిటిబల్జ కులానికి బేషరతుగా క్షమాపణ చెపిపు 
ఉుంటే బాగుుండేది అని అనానారు. బడుగు బలహీనవరా్గల ఆశ్జోయాతి భారత 
రాజాయాుంగ నిరా్మత భారతరతనా డాకటిర్ బాబా సాహెబ్ అుంబేదకుర్ అుంటే 
మాకు దైవుంత సమానుం. జనసేన పార్టి అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ అుంబేదకుర్ 
ఆలోచన విధానుంత ముుందుకు సాగుతూ అయన సాయసాధనకు 
ఎుంతగాన్ కృష్చేసు్తనానారు. చౌకబారు రాజకీయలు చేస్్త ప్రజలల్నా 
మోసుం మభయాపెడుతూ బీసీ ముంత్రులను బసుసియత్లు చెయయాడుం 
హాసాయాసపుదుం. వైసీపీ ప్రభ్త్వుంలో ఏవరా్గనికి నాయాయుం జరలేదు చట్టిలను 
తపుపుదోవ పటిటిస్్త అనేక రకాల అక్రమాలకు పాలపుడుతునానారు. వైసీపీ 
ప్రభ్త్వుం దళతులపై అనేకమరులా ద్డులు జరిపాయి మొననా కాకినాడలో 
అనుంతబాబు తన మాజీ డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణయాుంనినా ఇుంటినుుండి తీసుకుని 
వెళలా చుంపి తీసుకని వచ్్చ తల్లాతుండ్రులు అపపుగిుంచాడు. వైసాసిర్ పార్టి పై 
వసు్తననా అసమ్మతిని ద్రిమల్లాుంచే ప్రయతనాుంలో భాగుంగా అలలారులా సృష్టిుంచ్ 
వాటిని జనసేనపార్టిపై మోపడుం సరికాదు. అమలాపురుంలో జరిగిన 
అలలారలాకు జనసేన పార్టికి ఏవిధమైనా సుంబుంధుం లేదు జనసేనపార్టి 
నాయకులను గాని కారయాకర్తలని గాని ఏవిధమైన అక్రమ అరెసుటిలు చేసే్త 
జరిగే పరిణామాలకు పూరి్తగా వైసీపీ ప్రభ్త్వుం బాధయాత వహుంచాల్. 
వైసీపీ ప్రభ్త్వుం చేసిన తపుపులు ప్రజలు అుందరు గమనిసు్తనానారు. దీనికి 
త్వరలోనే తగన మూలయాుం చెల్లాుంచ్కక తపపుదని పిత్ని బాలకృష్ణ 
అనానారు.

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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బాసూరు గ్రామరాంలో జూన్ 5వ తేదీన భారీ కవాతు
శతఘ్నా న్యాస్: పాలకుండ 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టి 
నాయకులు గరా్న సతి్తబాబు 
అధ్వరయాుంలో పాలకుండ 
నియోజకవర్గుం బాస్రు 
గ్రాముంలో జూన్ 5వ తేదీ.. 
ఆదివారుం భార్ కవాతు.. 
జెుండా ఆవిషకురణ.. భార్ 
బహరుంగ సభ జరుగుతుుంది. 
ఈ కారయాక్రమనీకి జనసేన రాష్ట 

ప్రధాన కారయాదరి్శ తమి్మరెడిడా శివశుంకర్ మరియు రాష్ట ప్రధాన కారయాదరు్శలు పాలవలస యశసి్వ 
విచే్చయుచ్నానారు. ఈ సుందర్ుంగా పాలకుండ నియోజకవర్గ జనసేన పార్టి నాయకులు గరా్న 
సతి్తబాబు ఆదేశ్ల మేరకు… వజ్రగాడ రవి కుమార్ (జానీ)ఆహా్వన పత్రిక వారికి అుందజేయడుం 
జరిగిుంది.

నీకో చటటురాం న్కో చటటురాం కాదు..పవన్ కళ్యుణ్ 
తపుపుచేసిన్ తల తీసే చటటురాం రావాలి

శతఘ్నా న్యాస్: పసిబ్డడాల నుుంచ్ ముసలమ్మలద్కా స్త్రీ మానప్రాణాలకు పాఠశ్లలు, కళ్శ్లలు, 
విశ్వవిద్యాలయలు, రోడులా, రైళ్లా, ఆఫీసులోలా ఎకకుడా భద్రత లేకుుండాపోయిుంది..గొుంతుక పిసికి, బేలాడుత 
చీల్్చ, కతి్తత కోసి, గొడడాల్త నరికి, చ్నీనాత ఊర్సి, యసిడ్ గుమ్మరిుంచ్, పెట్రోల్ చల్లా తగలబెటిటి 
జీవిుంచే హకుకునే హరిుంచ్వేసు్తనానారు. అత్యాచారుం జరిగినపుపుడు కదీది రోజులు సుంచలన వార్తగా 
ఉుండి, మర్కదిది రోజులకు పాతబడి అుందరూ మరచ్పోయ్ సుంఘటనగా మాత్మే ఈ పైశ్చ్క పని 
ఎుందుకు మిగిల్పోతుంది? అుంతకుమిుంచ్ ఎుందుకు సమాజుం బలమైన సాథియిలో సపుుందిుంచడుం లేదు? 
మనలో సుంసకుృతి, విలువల పతనుం ఒక కారణమైతే, మీడియ ప్రసారాలు డబు్బ, సెక్సి ని గాలామర్ గా 

చూపిుంచుండుం మరో కారణుం..ఎుంత 
పెదది నేరుం చేసినా తపిపుుంచ్కోవడుం 
తేల్క.. అధకార దురి్వనియోగుం 
మన దేశుంలో ఎకుకువే.. రక్షణగా 
నిలబడాల్సిన వయావసథిలు దురా్మర్గుంగా 
నిుందితులను కాపుకాసా్తయనే 
భరోసా ఇసు్తనపుపుడు నేరసుథిలు తపుపు 
చేసిన వారిలాగా సిగు్గపడటేలాదు. 
కఠినాతి కఠిన శిక్షలు పడాలని ప్రజల 
నుుంచ్ డిమాుండ్ కూడా వస్తుంది. 
ప్రసు్తత చట్టిలు నెరసుథిలోలా భయుం 

కల్గిుంచడుంలో విఫలుం అయయాయి. జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ అననాట్లా చట్టిలు బలవను్తలకు 
బలహీనుంగా బలహీనుల మీద బలుంగా పనిచేసు్తనానాయి. ఇుంకా ఆయన “నీకో చటటిుం నాకో చటటిుం కాదు.. 
పవన్ కళ్యాణ్ తపుపు చేసినా తలతీసే చటటిుం రావాల్ అుంట్రు. రిపీట్డ్ గా మహళల మీద జరుగుతుననా 
అఘాయిత్యాలకు కూడా సిుంగపూర్ లో అమలు చేసు్తననా కేనిుంగ్ పనిష్ముంట్ అమలు చేయల్ అని ఒక 
ఆలోచన కూడా చేశ్రు. ఎన్ కౌుంటర్, ఉరిశిక్ష వలలా ఆశిుంచ్న ఫల్తుం లేదు. భయుం కూడా లేదు. నితయాుం 
జరుగుతూనే ఉనానాయి. పౌర సమాజుం కూడా ఎన్ కౌుంటర్, ఉరిశిక్షలను అుంగీకరిుంచదు. దుబాయ్, 
సి్వజజ్రాలాుండ్ లాుంటి దేశ్లోలా అమలు చేసు్తననా చట్టిలు మన దేశుంలో కూడా రావాల్. ఆ నేరుం చేసిన 
మగవాడు “జీవచ్చవుం”లా బతికేలా శిక్షిసే్తనే మరో మగవాడు ఆ ఆలోచన చేయడానికి భయపడత్డు. 
ప్రసు్తతుం ఉననా చటటిుం, శిక్ష అమలులో జాపయాుం వలలా భయుం కల్పుుంచలేక నేరాల్నా అపలేకపోతుందనేది 
సపుషటిుం అవుతుంది. సిుంగపూర్, సి్వజజ్రాలాుండ్, దుబాయి మరికనినా దేశ్లోలా లైుంగిక నేరానికి పాలపుడితే 
కేనిుంగ్ పనిష్ముంట్ అమలుచేసు్తనానారు. కనినా దేశ్లోలా మిలటర్లో కూడా తీవ్మైన పనిష్ముంట్ గా 
కేనిుంగ్ అమలుచేసు్తనానారు. ప్రపుంచుంలో చాలా దేశ్లు తమ విద్యారుథిలు క్రమశిక్షణ తపిపునపుపుడు 
ఉపాధాయాయులు కూడా విద్యారుథిలను బెత్తుం ద్బ్బలు కడుతూవుుంట్రు. అది ఫల్తుం ఇస్తుంది. కేనిుంగ్ 
పనిష్ముంట్ బహరుంగ ప్రదేశ్లోలా అమలు చేసా్తరు. ఆ ద్బ్బలకు జీవచ్చవుంలా బతుకుత్రు. సమాజుంలో 
భయుం ఏరపుడుతుుంది. లైుంగిక ద్డి చేయలనే ఆలోచన చేయట్నికే సాహసిుంచరు ఇట్వుంటి కఠిన 
శిక్షలు అమలు చేయగల్గితే. ఇది ఒక పరిష్టకురుం కాగలదని నా నమ్మకుం. స్త్రీ ని గౌరవిుంచే భారతదేశుంలో 
భయుం లేకుుండా నితయాుం జరుగుతుననా ఈ అఘాయిత్యాలకు ముగిుంపు పలకాలుంటే జీవచ్చవుంలా బతికే 
శిక్షలు బహరుంగుంగా అమలు చేయల్సిుందే. ఒక పరిష్టకురుం మేధావులు అనే్వష్ుంచాల్.

గోపాలకృష్ణ,
రాజేుంద్రనగర్ నియోజకవర్గుం.

పవననని ప్రజాబాట 53వ రోజు
గర్కి పాలం మర్యు జే.ఆర్.పురం ఉపాధి కూలీలతో కర్మజిజి మలీలోశ్్వరావు భేటీ

శతఘ్నా న్యాస్: శ్రీకాకుళుం జిలాలా ఎచె్చరలా నియోజకవర్గుం రణసథిలుం ముండలుం 
గరికి పాలెుం మరియు జే.ఆర్.పురుంలోని వెుంకటేశ్వర కాలనీ గ్రామ చెరువులో 
ఉననా ఉపాధ కూలీలత జనసేన పార్టి నాయకులు ససైటి బాయాుంకు మాజీ చైర్మన్ 
కరిమజిజ్ మలీలాశ్్వరావు జనసేన పార్టి ఎుంపిటిసి అభయారిథి పోటూనారు లక్షు్మనాయుడు 
శనివారుం ఉదయుం 9:30 గుంటలకు చెరువులో పరయాటిుంచారు. చెరువులో 
ఉననా ప్రతి ఒకకురను కలవడుం జరిగిుంది. జనసేన పార్టి మేనిఫెసటి గురిుంచ్ ప్రతి 
మహళకు, యువతకు, పెదదిలకు, తెల్యజేయడుం పవనననా ప్రజాబాట ప్రచార 
కారయాక్రమానినా ప్రారుంభిుంచ్ 53 రోజులు పూరి్త చేసుకుననా పవనననా ప్రజాబాట 
సుదీరఘాుంగా ప్రజలు దగ్గరకు వెళ్ళ పలు కుట్ుంబాలను పలకరిస్్త ముుందుకు 
సాగడుం జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా ఉపాధ కూలీలత పవన్ కళ్యాణ్ చేపటిటిన 
రైతు భరోసాయత్లో బాగుంగా 3000 ముంది కౌలు రైతులు చనిపోయరని, 
వాళలా కుట్ుంబాలను నేరుగా పరామరి్శుంచ్ ఒకోకు కుట్ుంబానికి లక్ష రూపాయలు 
విరాళుం ప్రకటిుంచారు. అలాుంటి నాయకుడిని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరుం 
ఉుందని ఆయన అనానారు. అలాగే వివిధ విషయలు గురిుంచ్ వివరిుంచ్ వాళలాకు 
అవగాహన కల్పుుంచారు. కళ్యాణ్ ముఖయాముంత్రి కావాలని అనానారు. అలాగే 
వృదుదిలత మాట్లాడుతూ సామానయా ప్రజలకు నాయాయుం జరగాలుంటే పవన్ కళ్యాణ్ 
ముఖయాముంత్రి కావాలని అనానారు. పవనననా ప్రజాబాట త్ము ప్రారుంభిుంచ్న 
ప్రజలనుుండి అపూర్వ సపుుందన లభిస్తుందనానారు. గత ఎనినాకల సుందర్ుంగా ఒకకు 
ఛాన్సి జగన్ కి ఇద్దిుం అని ఓటేసిన వారెవరూ ఈసారి వైసిపికి ఓట్ వేసేుందుకు 
సిదధిుంగా లేరనానారు. ఈ కారయాక్రముంలో గరికిపాలెుం జే.ఆర్.పురుం వెుంకటేశ్వర 
కాలనీ గ్రామ పెదదిలు మహళలు తదితరులు పాల్్గనానారు.

డా్వక్రా మహిళలను బలవంతంగా మంత్రుల మీట్ంగులకు 
తరల్స్్తనానిరు

శతఘ్నా న్యాస్: మదనపలెలా, జనుంత 
కికికురిసిపోతుననా ముంత్రుల సామాజిక నాయాయ భేరి 
బసుసి యత్ అని వైసీపీ నాయకులు, కారయాకర్తలు 
గొపపులు చెపుపుకుుంట్నానారు. జగన్్మహన్ రెడిడా 
బీసీ, ఎసీసి, ఎసీటి, మైనారిటీలకు చేసిన సామాజిక 
నాయాయుం వలేలా ఇుంత గొపపు సపుుందన వసు్తుందని 
ముంత్రులు చెపు్తనానారు. తీరా సభలోలా అుంతుంత 
మాత్ుం జనుం ఉుంట్నానారు. వాళ్్ళ కూడా డా్వక్రా 
మహళలు. విజయవాడ పరిసర ప్రాుంత్లకు 
రాబోతుననా ముంత్రుల బసుసి యత్కు సుంబుంధుంచ్ 
డా్వక్రా మహళలను బెదిరిుంచ్ మర్ తీసుకుని 
వసు్తనానారు. మీటిుంగ్ లకు రాకపోతే పథకాలు 

కట్ చేసా్తుం అని ఎుంత నిసిసిగు్గగా బెదిరిసు్తనానారు. మీరు అభివృదిది కారయాక్రమాలు 
చేసే్త ప్రజలే స్వచ్చుందుంగా తరల్ వసా్తరు అుంతేగానీ ఇలా బెదిరిుంచ్ 
మహళలను సమావేశ్లకు రపిపుుంచడుం శోచనీయుం. జనాలు రారు అని మీకే 
అనుమానాలునానాయి అుంటే మీరు ఏ పాటి అభివృదిది చేశ్రో మీర్పాటికి 
గ్రహుంచ్ ఉుంట్రు. బలవుంతుంగా బెదిరిుంచ్ డా్వక్రా మహళలను ముంత్రుల 
సభలకు తీసుకురావడానినా జనసేన పార్టి తరపున తీవ్ుంగా ఖుండిసు్తనానానని 
జనసేన చ్తూ్తరు జిలాలా కారయాదరి్శ ద్రుం అనిత అనానారు.

శెట్టి బల్జ సామజిక వరగాంపై జూపూడి వాయూఖయూలను 
ఖండించ్న ఇళ్ళ శ్రీనివాస్

శతఘ్నా న్యాస్:  కోనసీమలో 
జరిగిన అలలారలాకు సుంబుంధుంచ్ 
శెటిటిబల్జ కులానినా దూష్స్్త.. 
జూపూడి ప్రభాకర్ చేసిన 
వాయాఖయాలను ఖుండిస్్త.. నిరసన 
తెల్యజేస్్త.. ఈ ప్రభ్త్్వనికి 
రానుననా రోజులోలా తగిన 
గుణపాఠుం చెబుత్ుం అని 
ఏలూరు నియోజకవర్గుం, ఉమ్మడి 

పశి్చమ గోద్వరి జిలాలా జనసేన ఉపాధయాక్షులు ఇళ్ళ శ్రీనివాస్ తెల్యజేశ్రు.

శెట్టి బల్జలపై జూపూడి వాయూఖయూలను ఖండించ్న 
బొకకు ఆదినారాయణ

శతఘ్నా న్యాస్:  శెటిటి బల్జ జాతిపై వైయసాసిర్ ప్రభ్త్వుం సలహాద్రుడు 
జూపూడి ప్రభాకర్ రావు చేసిన వాయాఖయాలకు నిరసన తెల్యజేస్్త.. 
బడుగు బలహీన వరా్గల ఐకయాతను ద్బ్బతీసే విధుంగా అనుచ్త విధానాలు 
పాటిసు్తననా వైసీపీ ప్రభ్త్్వనికి రానుననా రోజులోలా తగిన గుణపాఠుం 
చెబుత్ుం అని ఉమ్మడి తూరుపుగోద్వరి జిలాలా జనసేన పార్టి సుంయుక్త 
కారయాదరి్శ బొకకు ఆదినారాయణ తెల్యజేశ్రు. 
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