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త్యాగం... సతయాం 
విలువను చాటే 

బక్రీద్
శతఘ్ని న్యూస్:  ఓ మహోననిత త్యూగాన్ని స్మరించుకింటూ న్ర్వహించుకనే పర్వదినిం బక్రీద్. 
ఈ పిండుగ జీవిత సత్యూలను తెలియచేస్తింది. మన్షి తన జీవన గమనింలో ఎన్ని పరీక్షలు 
ఎదుర్కోవాలిసి ఉింటిందన్... వాటిన్ తటటుకింటూ సతయూిం కోసిం స్థిరింగా న్లబడి అిందుకోసిం 
అవసరమైతే త్యూగాన్కి స్ద్ధపడితేనే సత్ఫలిత్లు అిందుత్యన్ బక్రీద్ పర్వదినిం నేపథయూిం 
ద్్వరా తెలుస్తింది. ఇస్లింను విశ్వస్ించే ప్రతి ఒకకోరకీ నా తరఫున, జనసేన పక్షాన బక్రీద్ 
శుభాకింక్షలు తెలియచేస్తనానినింటూ జనసేన పారీటు అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన 
విడుదల చేశారు.

 ఈరోజు విజయవాడలో రండో విడత 

జనవాణి - జనసేన 
భరోసా కారయాక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఈర్జు ఆదివారిం (10-
7-22) ఉదయిం 10గిం.కు రిండో విడత జనవాణి - జనసేన భర్స కరయూక్రమిం 
విజయవాడలో న్ర్వహస్తరు. శ్రీ మాకినేన్ బసవపుననియయూ ఆడిటోరయింలో ఈ 
కరయూక్రమిం ఉింటింది. కృష్ణా, గింటూరు, ప్రకశిం జిల్్లలు, విజయవాడ, గింటూరు, 
ఒింగోలు నగర ప్రజల నుించి వార సమసయూలపై అరీజీలను శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
సయింత్ిం 3గిం. వరకూ స్్వకరస్తరు. గత ఆదివారిం చేపటిటున తొలి విడత జనవాణిలో 
427 అరీజీలు వచ్చాయి.

ఎస్సీ యువకులపై నాన్ బెయిలబుల్ కేసులు భావయాం కాదు
•పోలీసలు సమరసయూింగా వయూవహరించ్లి
శతఘ్ని న్యూస్: రాజయూింగ న్రా్మత బాబాసహెబ్ అింబేడకోర్ గార ఫోటోలను 
కగితిం ప్్లట్లపై ముద్ించి ఉిండటాన్ని చూస్ ప్రశనిించిన గోపాలపురిం 
ఎస్సి యువకులపై నాన్ బెయిలబుల్ సెక్షన్లతో కేసలు నమోదు చేయడిం 
భావయూిం కదన్ జనసేన పారీటు అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో 
ప్ర్కోనానిరు. కత్తప్ట న్యోజకవర్ింలోన్ గోపాలపురిం గ్రామింలో ఈ 
తరహా కగితిం ప్్లట్లను చూస్ తమ న్రసన గళ్న్ని విన్పించిన 18 మింది 
ఎస్సి యువకులపై నేరపూరత కుట్ర ఆపాదిస్్త కేస నమోదు చేయడిం 
ద్్వరా విషయాన్ని తీవ్రతరిం చేశారు. ఇల్ింటి సన్నితమైన విషయాలో్ల 
పోలీస అధికరులు సమరసయూ ధోరణితో వయూవహరించ్లి. ప్రజల మధయూ 
దూరిం పెరగకుిండా చూడాలిసిన బాధయూత అధికరులతోపాట అన్ని 
పారీటులపైనా ఉింది. ఇల్ింటి ఘటనలు చోట చేసకననిపుపుడు సథిన్కింగా 
అన్ని పారీటులు, అన్ని వరా్లూ ఒక త్టిపైకి వచిచా శాింతి కమిటీ వేసకన్ 
సహృద్భావ పరస్థితులు నెలకనేల్ చరచాించుకోవాలన్ జనసేనాన్ 
స్చిించ్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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వైస్పీ పీలీనరీ... సర్కస్ కంపెనీని తలపంచంది
•అధికర దుర్వన్యోగాన్కి పరాకషటుల్ ప్్లనరీ సగిింది
•ఆదయూింతిం పరన్ిందకే నాయకులు పరమితమయాయూరు
•ముఖయూమింత్రి అసహనిం.. అభద్రత్భావింతో మాటా్లడుతునానిరు
•గడప గడపకు కరయూక్రమిం విజయవింతిం చేయాలన్ బతిమల్డుకుింటనానిరు
•రైతులిని అింతగా ఆదుకుింటే 3 వేల మింది ఆత్మహతయూ ఎిందుకు చేసకునానిరు?
•వైస్ప్ పాలనలో సింక్షేమిం గోబెల్సి ప్రచ్రాన్కే పరమితిం
•దము్మింటే ఎన్నికలకు వెళ్్దిం రిండి
•10న విజయవాడలో రిండో విడత జనవాణి – జనసేన భర్స
•విజయవాడలో మీడియా సమావేశింలో జనసేన ప్ఏస్ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదిండ్ల మన్హర్

వైస్ప్ రిండు ర్జుల ప్్లనరీ సరకోస్ కింపెనీ వయూవహారాన్ని తలపించేల్ సగిిందన్ 
జనసేన పారీటు రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదిండ్ల మన్హర్ గారు 
విశ్్లషిించ్రు. మూడేళ్ల తరా్వత చేసకింటనని కరయూక్రమిం కబటిటు ప్రభుత్విం 
చేపటిటున పనుల గరించి చెపుపుకన్.. వాళ్ళ పారీటుకి మార్న్ర్్దశిం చేసకింటారు 
అనుకుింటే పరన్ిందకే ముఖయూమింత్రి పరమితమయాయూరనానిరు. గతింలో గ్రేట్ 
ఇిండియన్ సరకోస్ కింపెనీ అన్ ఉిండేది... ఆ సరకోస్ కింపెనీ మాదిర పెద్ద పెద్ద టింట్ల 
వేసకన్ పులులు, స్ింహాలు అింటూ ప్రసింగాలు సగిించ్రన్ వాయూఖ్యూన్ించ్రు. 
అధికర దుర్వన్యోగాన్కి పరాకషటుల్ సగిన వైస్ప్ ప్్లనరీ ప్రహసనింల్ సగిిందనానిరు. శన్వారిం సయింత్ిం విజయవాడ మాకినేన్ బసవపుననియయూ ఆడిటోరయిం వద్ద 
మీడియా సమావేశిం న్ర్వహించ్రు. ఈ సిందరభాింగా శ్రీ నాదిండ్ల మన్హర్ గారు మాటా్లడుతూ “చ్నానిళ్ల తరా్వత న్ర్వహస్తనని వైస్ప్ ప్్లనరీలో ఏిం చెబుత్రా అన్ రాష్ట్ర 
ప్రజలింత్ ఆసకి్తగా ఎదురు చూశారు. అధికర దుర్వన్యోగింతో, పాలనా యింత్ింగాన్ని విచచాలవిడిగా ఉపయోగిించుకున్ అదుభాతమైన సభ, భారీ ఎతు్తన ఏరాపుట్ల చేశాిం అన్ 
ఊదరగొటాటురు. లక్షల్ది మింది వస్తనానిరన్ని ప్రలోభపెటిటు చివరకి వయూకి్తగత రాజకీయ విమర్శలకు పరమితిం అయాయూరు. ఇల్ింటి అనవసరపు మాటలు రాష్్రాన్కి శ్రేయసకోరిం 
కదు. మాటా్లడే భాషలో కనీసిం మరాయూదగా సింబోధిించ్లిసిన విషయాన్ని మరచాపోయారు. గతింలో ముఖయూమింత్రి ఏిం మాటా్లడార్.. ఏిం చెపాపుర్ ప్రతి ఒకకోరకీ గరు్తింది. 
ఉమ్మడి రాష్ట్ర శాసనసభ సక్షిగా ఎవరు ఏిం ప్రసింగాలు చేశార్ కూడా గరు్తింది. శ్రీ జగన్ రడిడినీ, శ్రీమతి విజయమ్మ గారనీ, కుటింబ పాలనను తపుపుబడుతూ నాటి మింత్రులూ, 
ఎమ్్మల్యూలు ఎల్ింటి ప్రసింగాలు చేశార్.. వాళ్్ళ ఇపుపుడేిం మాటా్లడార్ ప్రజలు గమన్స్్తనే ఉనానిరు. పారీటు ప్రణాళిక, స్ద్్ధింతిం అింత్ ఒక వయూకి్త చుటేటు తిరుగతోింది. ఇది 
రాష్్రాన్కి ఏిం మేలు చేస్తింది.
•ఆయన క్రెడిబులిటీ గరించే చెపాపులి
శ్రీ జగన్ రడిడి క్రెడిబులిటీ గరించి స్న్యర్ నాయకులు మాటా్లడడిం ఆశచారాయూన్ని కలిగిించిింది. ముఖయూమింత్రి అసహనింతో మాటా్లడుతునానిరు. ఆయనలో అభద్రత్భావిం 
కన్పస్తింది. గడప గపడకు కరయూక్రమిం విజయవింతిం చేయాలన్ వేదిక మీద నుించి బతిమల్డుకుింటనానిరు. అసలు సభలో పద్దతిగా ఎింత మింది మాటా్లడారు. ప్రతిపక్షాలపై 
న్రుపార్సకోవడాన్కి, మీడియాను తిటటుడాన్కి, బూతులు తిటటుడాన్కి అింత ఖరుచా పెటాటుల్?
•రూ. 2 వేల కోట్ల అభయహస్తిం న్ధులు కజేశారు
ముఖయూమింత్రి ప్రసింగింలో రైత్ింగాన్కి రూ. లక్ష 27 వేల కోట్ల ఇచిచా ఆదుకునానిను అన్ చెపుపుకునానిరు. అదే న్జిం అయితే రాష్ట్రింలో ఎిందుకు మూడు వేల మింది ఆత్మహతయూ 
చేసకునానిరు. రైతులో్ల మీరు ఎిందుకు భర్స న్ింపల్కపోయారు. మహళ్ సధికరత గరించి మాటా్లడి ప్రతి చెల్్లమ్మకు నాయూయిం చేశామనానిరు. ప్రతి చెలి్లకి రూ. 37 వేలు 
ఇచ్చామనానిరు. అల్గైతే రూ. 2 వేల కోట్ల అభయహస్తిం న్ధులు ఎిందుకు కజేశారు? ఉద్యూగల జీప్ఎఫ్ న్ధులు ఎిందుకు మాయిం చేశారు.
•మీ మింత్రిన్ ఒకకోసరైనా పలకరించ్రా?
కోనస్మ అల్లర్ల గరించి మాటా్లడుతునానిరు. ఆ ఘటనపై నేటికీ ముఖయూమింత్రి గారు సపుిందిించల్దు. మింత్రి శ్రీ విశ్వరూప్ గారన్, ఆయన కుటింబాన్ని ఒకకోసరైనా పరామర్శించ్రా? 
కుల్ల మధయూ కుింపట్ల, మత్ల మధయూ విదే్వష్లు పెటటుడమే శ్రీ జగన్ రడిడి నైజిం. అల్లరు్ల జరగితే ఆ ప్ింతింలో త్వరగా శాింతి నెలకల్పులన్, అింత్ సదరభావింతో మ్లగాలన్ 
అిందర కింటే ముిందు సపుిందిించిన వయూకి్త శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు. ఇదే విజయవాడలో మీడియా సమావేశిం ఏరాపుట చేస్ రాష్ట్ర ప్రజనీకన్కి చకకోటి సిందేశిం ఇచ్చారు. అకకోడి 
ఘటనలో్ల పల్లలిని వేధిించి, కేసలతో ఎన్ని కుటింబాలను క్షోభకు గర చేస్న ఘనత శ్రీ జగన్ రడిడిది. ఓట్ల కోసిం సమాజన్ని విభజిించి పాలిించిన ఘనత మీది.
•మేన్ఫెసటు ఎకకోడ పూర్త చేశారు?
95 శాతిం మేన్ఫెసటు పూర్త చేశామన్ చెపాపురు. న్జింగా మీరు మేన్ఫెసటు పూర్తగా అమలు చేశారా? అల్ అన్ ఎవరైనా మిమ్మలిని అభినిందిించ్రా? అదే న్జిం అయితే 
మారచాలోగానీ ఏప్రిల్ లోగానీ ఎన్నికలకు రిండి తేలుచాకుింద్ిం. ఢిలీ్ల చుటూటు తిరగి ముిందుగానే ఎన్నికలు పెటటుకుింద్మన్ చెపుపుకచ్చారుగా? ఫ్యూన్ విపరీతింగా తిరగిిందన్ 
చెబుతునానిడు. తిరగాలిసిన ద్న్కింటే ఎకుకోవగా తిరగినా ఊడి కిింద పడుతుింది. అది మరచాపోయి మాటా్లడుతునానిరు. మీ సింత న్యోజకవర్ింలో 13 మింది రైతులు 
ఆత్మహతయూలు చేసకునానిరు. మీ న్యోజకవర్ిం పులివెిందులలో మీకు న్జింగా ప్రజభిమానిం ఉింటే అన్ని బారకేడు్ల పెటటుకున్, అింతమింది పోలీసలను పెటటుకున్ ఎిందుకు 
వెళ్్లలిసి వచిచాింది.
•మూడేళ్ల పాలనలో ఒకకో అరీజీ అయినా స్్వకరించ్రా?
శ్రీ జగన్ రడిడి ప్రసింగిం ఆదయూింతిం మేకపోతు గాింభీరయూిం ప్రదర్శించ్రు. ఎన్నికలు పెటటుిండి. మేము స్ద్ధింగా ఉనానిిం. ప్రజలు తీరుపు ఇస్తరు. ఇన్ని అపుపులు ఎిందుకు చేశార్.. 
ఎకకోడ ఖరుచా చేశార్.. ఎిందుకు అభివృది్ధ చేయల్ద్ ప్రజలకు చెపాపులి. ప్్లనరీలో గృహ న్రా్మణిం గరించి గొపపుగా మాటా్లడారు. గత ఆదివారిం జరగిన జనవాణి – జనసేన 
భర్స కరయూక్రమింలో 34 అరీజీలు టిడోకో ఇళ్ల గరించే వచ్చాయి. న్రా్మణిం పూర్తయాయూక ఒకకో గృహ ప్రవేశిం చేయిించల్న్ పరస్థితి. గత వారిం జనవాణి కరయూక్రమింలో 427 
అరీజీలు నేరుగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రజల నుించి స్్వకరించ్రు. అిందులో 200కు పైగా విజయవాడ నుించే వచ్చాయి. మూడేళ్ల పాలనలో సమానుయూడి నుించి ముఖయూమింత్రిగా 
ఒకకో అరీజీ స్్వకరించిింది ల్దు. అధికరాన్ని, పదవిన్ మీ కోసిం, మీ చుటూటు ఉనని వార కోసమే వాడుతునానిరు. ప్్లనరీలో స్న్యర్ నాయకులు చేస్న ప్రసింగాలు ఆశచారయూపరచ్యి. 
సింక్షేమ ప్రభుత్విం అయితే ఎిందుకు పెన్షను్ల, ర్షన్ కరుడిలు కట్ చేశారు. ఎిందుకు కింత మిందికే సయిం చేశారు. ఎిందుకు గ్రామీణ ప్ింత్లో్ల ప్రజలిని భయబ్ింతులకు 
గర చేస్తనానిరు? మీ ఉపనాయూసలో్ల బలిం, దము్మ ల్క కవాలన్ ఆ వేదికను పచిచా పచిచా ఆర్పణలు చేసేిందుకు ఉపయోగిించుకునానిరు. రాష్ట్ర న్రా్మణిం కోసిం, యువతకు 
ఉపయోగపడే విధింగా ఒకకో మాట మటా్లడల్దు. శ్రీ జగన్ రడిడి వాయూఖయూలిని ఖిండిస్తనానిిం. వైస్ప్ పాలనలో సింక్షేమిం కేవలిం గోబెల్సి ప్రచ్రమే.
•మీ వైఫల్యూలు ప్రజలకు అర్ధమవుతునానియన్ భయపడుతునానిరు
బాధయూతగల ప్రతిపక్ష పారీటుగా మేము చేయాలిసిన కరయూక్రమాలు ధైరయూింగా ప్రజలో్లకి తీసకువెళ్్తనానిిం. ఆత్మహతయూ చేసకునని కౌలు రైతుల కుటింబాలకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
అిండగా న్లబడితే మీరు మాటా్లడే మాటలు బాధాకరిం. మీ వైఫల్యూలు ప్రజలకు అర్ధమవుతునానియనని భయిం మీలో ఉింది. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు సింత డబుబుతో రైతులిని 
ఆదుకుింటే విమర్శలు చేస్తరా? ఆదివారిం విజయవాడలో రిండో విడత జనవాణి కరయూక్రమిం న్ర్వహస్తనానిిం. గత వారిం కరయూక్రమాన్కి అదుభాత సపుిందన వచిచాింది. శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు విరామిం ల్కుిండా ఆరు గింటల పాట వచిచాన ప్రతి ఒకకోర దగ్ర నుించి ఓపకగా అరీజీలు స్్వకరించ్రు. అల్ింటి నాయకత్విం రాష్ట్ర ప్రజలకు అవసరిం. శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారన్ చూస్ మీరు నేరుచాకోవాలి” అనానిరు.
•జనసేనలో చేరన గడివాడ వైస్ప్ నాయకులు
అనింతరిం కృష్ణా జిల్్ల, గడివాడ న్యోజకవరా్న్కి చెిందిన వైస్ప్ నాయకులు శ్రీ పాలింకి వెింకట కృషణా సరధిబాబు, పారశ్రామికవేత్త శ్రీ పాలింకి వెింకట కృషణా మోహన్ 
బాబు జనసేన పారీటులో చేరారు. శ్రీ నాదిండ్ల మన్హర్ గారు వీరకి కిండువా కపపు సదరింగా పారీటులోకి ఆహా్వన్ించ్రు. ఈ కరయూక్రమింలో పారీటు విజయవాడ నగర అధయూక్షులు శ్రీ 
పోతిన వెింకట మహేష్, నెలూ్లరు జిల్్ల అధయూక్షులు శ్రీ చెనానిరడిడి మనుక్ింత్ రడిడి, రాష్ట్ర కరయూదర్శ శ్రీ అమి్మశెటిటు వాస, సింయుక్త కరయూదర్శ శ్రీమతి పోతిరడిడి అన్త, పారీటు నేతలు 
శ్రీ డి.వరప్రసద్, శ్రీమతి రావి సౌజనయూ, శ్రీ మిండలి రాజేష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ నవరత్నాలపై లేవనెత్తిన నవ సందేహాలకు సమాధానం చెప్పాలి
* సింక్షేమ పథకలకు జనసేన వయూతిర్కిం కదు
* ప్రతి ప్ద కుటింబాన్కి రూ.10 లక్షల విలువైన సహాయిం అిందజేస్తమన్ శ్రీ పవన్ కల్యూణ్ చెపాపురు
* జనసేన ప్ఏస్ సభుయూలు శ్రీ కణిదల నాగబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రజలపై మోయల్న్ భారిం వేస్్త వస్లు చేస్తనని పనునిల రూపింలో వచేచా ఆద్యాన్ని 
ద్చుకుింటనని వైస్ప్ ప్రభుత్విం.. నవరతని పథకల అమలుపై జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
ల్వనెతి్తన నవ సిందేహాలకు సమాధానిం చెపాపులిసిన అవసరిం ఉననిదన్ జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ సభుయూలు శ్రీ కణిదల నాగబాబు గారు సపుషటుిం చేశారు. జనసేన కేింద్ర కరాయూలయింలో కృష్ణా, 
చితూ్తరు, తూరుపు గోద్వర జిల్్లలకు చెిందిన పారీటు శ్రేణులతో శ్రీ నాగబాబు గారు సమావేశిం అయాయూరు. 
వైస్ప్ ప్రభుత్విం నవరత్నిల ప్రుతో ప్రజలను మభయూపెడుతునని తీరును, ప్రజ ధనాన్ని ద్చుకుింటనని 
విధానాన్ని పారీటు శ్రేణులు నాగబాబు గార దృషిటుకి తీసకు వచ్చారు. ఈ సిందరభాింగా శ్రీ నాగబాబు గారు 
మాటా్లడుతూ.. ఎన్నికల సమయింలో వైస్ప్ నాయకత్విం ఆచరణ సధయూిం కన్ హామీలను గపపుించి 
ప్రజలను తపుపుద్వ పటిటుించ్రన్, వారు ఇచిచాన హామీలు నెరవేరచాడిం సధయూిం కదన్ తెలిస్ ఇపుపుడు 
రకరకల సకులతో సధారణ ప్రజలకు కూడా సింక్షేమ పథకలు అిందకుిండా చేస్తనానిరన్ చెపాపురు. 
జనసేన సింక్షేమ పథకలకు ఎపుపుడూ వయూతిర్కిం కదన్, ప్రభుత్వ పథకలు పాలకుల సింపాదన 
మారా్లుగా మారకుిండా ప్రతీ ప్ద కుటింబాన్కి చేరాలి అనేది జనసేన లక్షష్ిం అన్ ప్ర్కోనానిరు. 
అధికరింలోకి రాగానే ప్రతీ ప్ద కుటింబాన్కి పది లక్షల రూపాయల విలువైన ప్రభుత్వ సహాయిం 
అిందజేసే బృహత్తర ప్రణాళిక జనసేన దగ్ర ఉననిదన్ తెలిపారు. జనసేన పరపాలనలో ప్రజలకు, 
ప్రభుత్్వన్కి మధయూ బాధయూత్యుతమైన వయూవసథి పన్ చేస్తిందన్ సపుషటుిం చేశారు.

జగన్ భజన కోసమే.. పీలీనరీ సభ: జనసేన విమర్శ

శతఘ్ని న్యూస్: పాలక పారీటు వైస్ప, స్వరీ్య మాజీ స్ఎిం వైయస్ రాజశ్ఖర్ రడిడి పుటిటునర్జున శుక్రవారిం జరుపుకునని ప్్లనరీ సభ.. స్ఎిం జగన్ భజన సభగా సగిిందన్, జనసేన పారీటు 
తిరుపతి అసెింబ్్ల ఇనాచార్జీ కిరణ్ రాయల్ ప్రెస్ క్లబ్ లో శన్వారిం విమర్శించ్రు.. జనసేన నేతలు రాజరడిడి, రాజేష్ యాదవ్, హేమ కుమార్, ఆకెపాటి సభాషిన్, కీర్తన, అమృత, లక్ష్మీ, 
మునస్వమి, నవీన్ తదితరులతో కలిస్ కిరణ్ మాటా్లడుతూ.. తమ జనసే నాన్ సభలకు స్వచ్ిందింగా లక్షలో్ల అభిమానులు తరలివచ్చారన్.. వైస్ప ప్్లనరీకి విిందు భోజనిం ఆశ చూప 
కరయూకర్తలను తరలిించుకు వెళ్్లరన్ విమర్శించ్రు.. పారీటు గౌరవ అధయూక్షురాలు పదవి నుిండి అమ్మనే రాజీనామా చేయిించ్డన్.. ఇక వైస్ప్ ప్రధాన శ్రేణులు ఎింత అన్ ఎదే్దవా చేశారు.. 
ఐరన్ ల్గ్ ర్జ (పరాయూటక శాఖ మింత్రి) ఎకకోడ రబబున్ కట్ చేస్న ప్రింభిించినా.. వెింటనే దివాల్ తీయాలిసిిందేనన్ చురకలు విస్రారు … తమ నేత పవన్ ను ర్జ సవాల్ విస్రన 
సింఘటనను దృషిటులో ఉించుకన్.. నగిరలో ర్జ ఒింటరన్, ఈసర ర్జకు స్ట్ ఇసే్త త్ము పన్ చేయమన్, (వైస్ప మర్వర్ిం) కస్గా ఉిందన్.. మర్సర నగిరలో గెలవగలరా 
అన్ ర్జ పై సవాల్ విస్రారు.

కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర వివరాలను వెళ్ళడంచన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: మిండప్ట, రాష్ట్ర వాయూప్తింగా కౌలు రైతు భర్స యాత్లో జిల్్లల పరయూటనలో భాగింగా ఈ నెల 16 వ తేదీన అింబేదకోర్ కోనస్మ జిల్్ల మిండప్టలో పరయూటన వివరాలను తెలుపుతూ 
మిండప్ట న్యోజకవర్ిం ఇించ్ర్జీ వేగళ్ల లీల్కృషణా ఆధ్వరయూింలో జనసేన పారీటు ఉమ్మడి జిల్్లల అధయూక్షులు కిందుల దుర్్ష్ అధయూక్షతన న్యోజకవర్ిం ఇించ్రుజీలతో కలిస్ జరగిన మీడియా సమావేశింలో 
పాల్్నని జనసేన పారీటు పఏస్ సభుయూలు మరయు జనసేన నాయకులు.

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


ఆదివారం, 10 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అంబేద్కర్ ను అవమానిసుతిననా తీరును తప్పాపడతే.. అక్రమ 
కేసులతో దళిత యువకులను జైలు ప్లు చేసాతిరా!: 

బండారు శ్రీనివాస్
*దళిత యువకుల కుటింబాలకు అిండగా న్లిచిన కత్తప్ట జనసేన ఇనాచార్జీ బిండారు 
శ్రీన్వాస్!
శతఘ్ని న్యూస్: డాకటుర్ బి.ఆర్ అింబేదకోర్ కోనస్మ జిల్్ల, కత్తప్ట న్యోజకవర్ింలోన్, 
గోపాలపురిం సెింటర్్ల గత రిండు ర్జుల క్రితిం ఫ్స్టు ఫుడ్ సెింటర్ నిందు అింబేదకోర్ 
చిత్పటాన్ని ప్పర్ ప్్లట్లపై ముద్ించి, వాటిన్ వాడుతుింటే చూస్్త ఉిండల్క.. దేశాన్కి 
రాజయూింగాన్ని అిందిించిన గొపపు మహా నేతను ఇల్ అవమాన పరుస్తనని విధానాన్ని తపుపు 
బటిటు ప్రశనిించిన యువకులపై అక్రమ కేసలు పెటిటు ఉనానిరన్.. ఆ యువకులు రావులపాల్ిం 
పోలీస్ సేటుషనుకో వెళి్ల కింపె్్లింట్ ఇచిచానా కూడా.. వార కింపె్్లింట్ల తీసకోకుిండా.. అింబేదకోర్ 
చిత్న్ని ప్పర్ ప్్లట్లపై ముద్ించి అవమానపరచిన వారపై చరయూలు తీసకోమన్ దళిత 
యువకులు వెళి్ల పోలీస్ సేటుషన్ కు కింపె్్లింట్ ఇచిచానా.. వారపై చరయూలు తీసకోకుిండా, 
చిత్పటాన్కి అవమానిం జరుగతూ ఉింటే నాయూయిం చేయమన్ కోరన వారపై అక్రమ 
కేసలో్ల బింధిించి జైలు పాలు చేయడిం మించి పద్ధతి కదన్.. రాజయూింగింలోన్ విలువలను 
తుింగలో తొకికోనట్ల అన్ ప్రశనిసే్త ఇదే మీ ద్రుణమన్, తపుపుడు కేసలో్ల ఇరుకుకోనని దళిత 
యువకుల కుటింబాలను పరామర్శించడాన్కి వెళి్లన బిండారు శ్రీన్వాసను వార కుటింబ 
సభుయూలు, ఎింతో ఆవేదింతో కలత చెిందినారన్, ఇల్ింటి తపుపుడు కేసలతో దురా్మరా్లు 
చేయడిం మించి పద్ధతి కదన్ జనసేన నేత బిండారు శ్రీన్వాస్ తెలియజేశారు.

జనసేన ప్రీటీ శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్ం నో మై 
కానిసీటిట్యాఎనిసీ 30వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్:  శ్రీకళహస్్త న్యోజకవర్ిం లో ప్రజ సమసయూల పరష్కోర దిశగా, పారీటు బలోప్తిం 
దిశగా న్యోజకవర్ ఇనాచారజీ శ్రీమతి వినుత కోటా గారు ప్రింభిించిన న్ మై కన్సిటిటయూఎన్సి 
కరయూక్రమిం లో భాగింగా ఈర్జు ర్ణిగింట పటటుణింలోన్ జ్యూతి నగర్ కలనీ లో పరయూటిించి 
ఇింటిటికి వెళి్ల ప్రజలతో మాటా్లడి, సమసయూలను తెలుసకోవడిం జరగిింది. 
జ్యూతి నగర్ కలనీ లో సమసయూలు :  ప్రధానింగా డ్రైనేజీ కలువలు వల్ల కలనీ వాసలు ఇబబుిందులు 
పడుతునానిమన్, పారశుధయూిం సమసయూ, స్స్ ర్డు్ల ల్వు, న్త్యూవసర వస్తవుల ధరల పెింపు తదితర 
సమసయూలను కలనీ వాసలు వినుత గారకి తెలియజేశారు.
సమసయూలను జిల్్ల కల్కటుర్ గార దృషిటుకి తీసకున్ వెళి్ల పరష్కోరిం కరకు జనసేన పారీటు   కృషి 
చేస్తిందన్ వినుత గారు ప్రజలకు హామీ ఇవ్వడిం జరగిింది. 
ఈ కరయూక్రమింలో ర్ణిగింట మిండల అధయూక్షులు మున్కుమార్ రడిడి, నాయకులు త్యూగరాజులు , 
పారథిసరథి, భాగయూ లక్ష్మి, ఉమా మహేశ్వర, జ్యూతి, న్తీష్ కుమార్, చిందు చౌదర,గిరీష్, కిండయయూ, 
స్దూ్ధ, సము, జనసైన్కులు పాల్్నానిరు.

గాదె వెంకటేశ్వరరావును ఘనంగా సనామానించన 
నగర కారయాదరు్శలు

శతఘ్ని న్యూస్: గింటూరు జిల్్లలో జనసేన పారీటు ప్రు బలింగా విన్పస్తింది అింటే 
ముమా్మటికీ అది గాద. వెింకటేశ్వరరావు కషటుమే అన్ చెపుపుకోవాలి.. అధయూక్షున్గా 
సింవతసిర కలిం పూర్త చేసకునని ఆయనను నగర కరయూదరు్శలు స్ద్ 
నాగరాజు, తోట కరీ్తక్, పావులూర కోటేశ్వరరావు, బిండారు రవీింద్ర ఘనింగా 
సనా్మన్ించ్రు.. అనింతరిం బిండారు రవీింద్ర మాటా్లడుతూ.. అధికర పక్షిం 
వారు పవన్ కళ్యూణ్ గార మీద చేసే విమర్శలు ఘాటగా తిపపు కడుతూ.. ప్రజ 
వయూతిర్క విధానాలపై ఇరు పక్షాలపై తీవ్రింగా తనదైన శైలిలో ధీటగా సపుిందిస్్త.. 
ఎపపుటికపుపుడు ప్రజ సమసయూలపై పోరాటిం చేస్తననిటవింటి జిల్్ల అధయూక్షులు గాద 
వెింకటేశ్వరరావు భవిషయూతు్త లో మరన్ని పదవులు అధిర్హించ్లన్ మనస్్ఫర్తగా 
కోరుకుింటనానిము అన్ తెలియజేసరు.

పెడన నియోజవర్ ప్రజల్రా.. రండ.. మీ 
సమసయాల పరిష్్కరానికై జనసేనాని స్ద్ంగా 

ఉనానారు: ఎస్ వి బాబు
శతఘ్ని న్యూస్:  సమానుయూడి గల్న్ని ప్రభుత్్వన్కి విన్పించేల్ జనసేన పారీటు 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఓ విన్తని కరయూక్రమాన్కి శ్రీకరిం చుటాటురు. 
బాధయూత పక్షాల నుిండి స్వయింగా పవన్ కళ్యూణ్ గారు అరీజీలు స్్వకరించి, బాధితుల 
తరపున ప్రభుత్వింతో పోరాటిం చేయనునానిరు.

జూలై 10 వ తేదీన ఆదివారిం పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఉదయిం 10 నుిండి మధాయూహనిిం 
3 గిం వరకు విజయవాడ మాకినేన్ బసవపుననియయూ విజఞాన కేింద్రిం, ఆకుల వార 
వీధి, బిందర్ ర్డుడి. (వింగవీటి మోహన రింగా గార ఇింటికి సమీపింలో) జనవాణి 
జనసేన భర్స కరయూక్రమింలో పాల్్న్.. ప్రజ సమసయూలపై బాధిత పక్షాల నుించి 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు స్వయింగా అరీజీలు స్్వకరస్తరు.

కవున పెడన న్యోజవర్ ప్రజలు ఈ అవకశాన్ని విన్యోగిించుకున్ మీ 
సమసయూలను పవన్ కళ్యూణ్ గార దృషిటుకి తీసకు రావలస్ిందిగా పెడన న్యోజకవర్ిం 
జనసేన పారీటు నాయకులు ఎస్ వి బాబు విజఞాప్త చేశారు.

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

జనసేన ఆధ్వరయాంలో తలసేమియా వాయాధి భాదితుల కోసం 
రకతిదాన శిబిరం

శతఘ్ని న్యూస్: మధిర న్యోజకవర్ిం: తెలింగాణ రాష్ట్ర ఇించ్ర్జీ నేమూర శింకర్ గౌడ్ 
ఆదేశాల మేరకు, రాష్ట్ర నాయకులు మరయు ఉమ్మడి ఖమ్మిం జిల్్ల ఇించ్ర్జీ రామ్ త్ళ్్లర 
ఆదేశాల మేరకు.. త్ళ్్లర డేవిడ్ ఆధ్వరయూింలో.. తలసేమియా వాయూధి భాదితుల కోసిం 
రక్తద్నిం శబిరిం న్ర్వహించగా.. కరయూక్రమాన్కి ముఖయూ అతిథులుగా విచేచాస్న జనసేన 
పారీటు ఆర్నైజిింగ్ సెక్రటరీ మైలవరపు మణికింఠ రక్తద్న శబిరాన్ని ప్రింభిించ్రు.. ఈ 
సిందరభాింగా త్ళ్్లర డేవిడ్ మీడియాతో మాటా్లడుతూ రాబోయే ర్జులో్ల మరన్ని సేవా 
కరయూక్రమాలు చేస్తమన్.. పారీటున్ గడప గడపకు తీసకెళ్్తమన్ పారీటు సేవా కరయూక్రమాలు 
చేస్తమన్.. ప్రజ సమసయూల మీద ఎపుపుడు పోరాడత్మన్ తెలియజేశారు. తలసేమియా 
స్కిల్ సెల్ ససైటీ సింసథి వారు త్ళ్్లర డేవిడ్ ను దుశా్శలువతో సతకోరించి.. 
రమోట్ మ్మోటో అిందజేయటిం చేయడిం జరగిింది.. ఈ కరయూక్రమింలో మధిర 
న్యోజకవర్ింలో ఉనని ఐదు మిండల్ల జనసేన పారీటు కరయూకర్తలు, నాయకులు, పవన్ 
కళ్యూణ్ అభిమానులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

జనసేన ప్రీటీని మరింత బలోపేతం చేసాతిం: వర్ననాపేట 
జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: వర్ధననిప్ట న్యోజకవర్ింలో జనసేన పారీటు క్రియాశీలక సభయూత్్వల 
కిట్లను పింపణీ చేయడిం జరగిింది. ఈ విధింగా కిట్లను విజయవింతింగా పింపణీ 
చేయడింతో జనసైన్కులు ఆనిందిం వయూక్తిం చేశారు. రాబోయే ర్జులలో జనసేన పారీటున్ 
మరింత బలోప్తిం చేస్తమన్ మాటిచ్చారు. ఈ కరయూక్రమింలో అయినవోలు మిండల 
అధయూక్షుడు బర్ల శవ, బర్ల ప్రవీణ్, పటటుల రాజు, కుమార్, యాకర వేణు, తోగరు శ్ఖర్, 
బి. శవ, యాకర శ్రీకింత్, ఆకుల పళి్ల వినయ్ కుమార్, బర్ల జనీ, ఆకులపలి్ల శ్రీకింత్, 
బర్ల మహేిందర్, స్ింగారపు భాగయూ, బర్ల వెింకటమ్మ, యాకర కమురమ్మ, బర్ల ర్ణుక, 
బర్ల యాకయయూ, స్ింగారిం మురళి, బర్ల రాింద్స్, బర్ల సనీత, రాణి, అరవిింద్, మహేష్, 
మన్హర్, అజయ్, బర్ల శవాజీ, చనుని సిందీప్, పూరణా శ్రవణ్ కుమార్, జలగిం మహేష్ 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఆరీటీస్ ఛారీజీల పెంప్తో సామానయా ప్రజలపై మరింత 
భారం మోపడం వైస్పీకి తగదు: రాటాల రామయయా

శతఘ్ని న్యూస్:  ఆరీటుస్ ఛారీజీల పెింపుతో సమానయూ ప్రజలపై మరింత భారిం మోపడిం 
వైస్ప్ ప్రభుత్్వన్కి తగదన్ జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికస కరయూదర్శ రాటాల రామయయూ 
డిమాిండ్ చేశారు. డీజిల్ సెస్ ప్రుతో ఏప్ఎస్ ఆరీటుస్ బససి చ్రీజీల పెింపుదలను తక్షణమే 
విరమిించుకోవాలన్ ఆయన డిమాిండ్ చేశారు. శన్వారిం స్ద్ధవటిం మిండలింలోన్ 
ఉపపురపల్్ల గ్రామింలో ఏరాపుట చేస్న సమావేశింలో రామయయూ మాటా్లడుతూ.. 
రాష్ట్ర ప్రభుత్విం ప్రజలపై పదే పదే పనునిల భారాలను చ్రీజీల పెింపుతో దిగబడులు 
మోపుతోిందన్ ఇటీవల డీజల్ ధరల పెింపుకు సకుగా చూప ద్ద్పు రూ.720 కోట్ల 
భారాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలపై మోపన ముఖయూమింత్రి జగన్్మహన్ రడిడి ఏప్ ప్రభుత్విం మర్సర 
డీజల్ సెస్ ప్రుతో ఆరీటుస్ బససి చ్రీజీలను మరల్ పెించడిం చ్ల్ ద్రుణమనానిరు. 
పల్్లవెలుగ బససిలో్ల 30 -60 కిలోమీటర్లకు రూ.5లు ఎక్రెసిప్రెస్ మ్ట్రో బససిలో్ల 66-80 
కిలోమీటర్లకు మర్ రూ.10లు స్పర్ లగజీరీ బససిలో్ల ఒకకోకకో టికెకోటటుకు రూ.10లు 
చొపుపున ధరలు పెించ్రన్.. ఆఖరకి స్కోల్ పల్లల బససి పాసలు ధరలు కూడా 
పెించ్రనానిరు. అడుగడుగనా వైస్ప్ ప్రభుత్విం తిర్గమన విధానాలకు పాలపుడుతుిందన్ 
ఆయన ఆర్పించ్రు. రిండుసరు్ల ఆరీటుస్ చ్రీజీలు పెించి ప్రజలపై పెనుభారిం మోపడిం 
దురా్మర్ిం అనానిరు.

కాయానసీర్ తో మృత్ చెందిన వయాకితి కుట్ంబానికి 
జనసేన నాయకుల సాయం

శతఘ్ని న్యూస్: నెలి్లముకుకో గ్రామిం, నాయి బ్హ్మణ వీధిలో న్వాసిం ఉింటనని కోరుబిలి్ల 
శ్రీన్వాసరావు అనే వయూకి్త కయూనసిర్ తో మృతి చెింద్రు. శన్వారిం ఆ కుటింబాన్ మాజీ 
వైస్ చైర్మన్, జనసేన నాయకులు కోన చిన అపాపురావు పరామర్శించి.. ఆ కుటింబాన్కి 
నెలకు సరపడా గ్రోసరీస్ ఇవ్వడిం జరగిింది. అల్గే భవిషయూతు్తలో మీకు ఎల్ింటి 
సయిం కవాలనాని మేమునానిమన్ భర్స ఇవ్వడిం జరగిింది. ఈ కరయూక్రమింలో 
ప్రేమన్ది ఫిండేషన్ చైర్మన్ అింజుర దీపక్, జనసేన పారీటు వీర మహళ ద్సర జ్యూతి 
రడిడి, పెద్దగింటాయూడ మిండల బిజెప అధయూక్షులు కిల్్లన్ ముసలయయూ, జన సైన్కులు నీల్పు 
శ్రీన్వాస్ రడిడి, కోన అపాపురావు (శవ), స్టుల్ ఐ ఎన్ టి యు స్ నాయకులు ఓబ్స్ 
నాయకులు కోరబిలి్ల అపాపురావు, నాయి బ్హ్మణ అసస్యేషన్ అధయూక్షులు కోరుబిలి్ల 
గోవిిందరావు, మహేష్, కిింత్డ రామకృషణా తదితరులు పాల్్నానిరు.

క్రియాశీలక కారయాకరతి కుట్ంబానికి అండగా జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  కదిర మిండలిం, కలసముద్రము పించ్యితీలో జనసేన పారీటు కోసిం కషటుపడే 
క్రియాశీలక కరయూకర్త జెరపటి శ్రీన్వాసలు తిండ్రి కీర్త శ్షులు వెింకటద్స అనార్గయూిం చేత 
మరణిించ్రు. విషయిం తెలుసకునని జనసేన పారీటు కదిర మిండల అధయూక్షులు చిల్్ల మహేష్ వార 
న్వాసన్కి వెళి్ల న్వాళ్లు అరపుించి.. పారీటు మీకు ఎపుపుడూ అిండగా ఉింటిందన్.. అధైరయూ పడవదు్ద 
మేమింత్ ఉనానిమన్.. అింతయూక్రియల న్మిత్తిం 5000 రూపాయల ఆరథిక సహాయిం అిందిించ్రు. 
వీరతో పాటగా జిల్్ల కరయూన్ర్వహణ కమిటీ సభుయూలు లక్షష్మణ కుటాల, న్యోజకవర్ిం ఐటి విింగ్ 
కోఆరడినేటర్ పొరకల రాజేింద్ర ప్రసద్, కదిర న్యోజక వర్ిం జన సైన్కులు సడగల గణేష్, 
చలపతి, హర, స్ర, కేశవ, శ్రీన్వాసలు, మధు, గింగరాజు, దేవలిం కర్తక్, కృషణాకింత్ వీర 
ఆత్మకు శాింతి చేకూరాలన్ న్వాళ్లు అరపుించ్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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జనసేన పీఏస్ సభ్యాలు నాగబాబు గారిని రూప 
మరిశెట్టీ మరాయాద పూర్వకంగా కలవడం జరిగంది
శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్ జనసేన పారీటు సెింట్రల్ ఆఫీస్ నిందు.. జనసేన ప్ఏస్ 
సభుయూలు నాగబాబు గారన్ అనింతపూర్ అరబున్ ఐ టీ కోఆరడినేటర్ గీత మాస్ల మరయు 
అనింతపూర్ వీరమహళ్ నాయకురాలు రూప మరశెటిటు మరాయూద పూర్వకింగా కలవడిం 
జరగిింది.

ప్రమాదంలో గాయపడన నూరజీహాన్ ను 
పరామరి్శంచన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: అనింతపురము అరబున్, జనసేన పారీటు అరబున్ ఇించ్ర్జీ మరయు జిల్్ల 
అధయూక్షులు టి.స్.వరుణ్ ఆదేశాల మేరకు శన్వారిం అనింతపురింలోనీ సథిన్క ఆజద్ 
నగర్ లోన్ న్వాసముింటనని దురదృషటువశాతు్త అగిని ప్రమాదింలో గాయపడిన జనసేన 
పారీటు క్రియాశీలక మహళ్ సభుయూరాలు శ్రీమతి న్రజీహాన్ వార స్వగృహాన్కి వెళి్ల వార 
కుటింబ సభుయూలతో మాటా్లడుతూ.. ప్రమాదపు యొకకో వివరాలను తెలుసకన్.. నగర 
అధయూక్షులు పొదిలి బాబురావు, నగర ప్రధాన కరయూదర్శ దరాజ్ బాష్, జిల్్ల కరయూదర్శ 
కే.సింజీవ రాయుడు, నగర కరయూదర్శ రాజేష్ కనాని బాధితురాలిన్ పరామర్శించడిం 
జరగిింది.

ఓటమి భయంతోనే పవన్ కళ్యాణ్ పై మంత్రుల 
విమర్శలు: ఆళ్ళ హరి

*అవి ప్్లనరీ సమావేశాలు కవు జగన్ భజన కరయూక్రమాలు
*చెపుపుకోవటాన్కి ఈ మూడేళ్ళలో చేస్న మేలు ల్కే పవన్ పై విమర్శలు
*పరద్ల మాటన తిరుగతూ దమూ్మ ధైరయూిం గరించి మాటా్లడటిం హాసయూసపుదిం
*అసత్యూలు, అబద్్దలు వల్్లవేయటింలోన్, బూతులు మాటా్లడటింలోన్ పోటీ పడడి 
మింత్రులు
*వైస్ప్కి ఒకకో చ్న్సి ఇవ్వటిం చ్రత్క తపపుదిం అనని అపరాధ భావనలో ప్రజలు
*జనసేన పారీటు జిల్్ల అధికర ప్రతిన్ధి ఆళ్ళ హర

శతఘ్ని న్యూస్: పవన్ కళ్యూణ్ నాయకత్వింలోన్ జనసేన 
పారీటుకి క్షేత్సథియిలో లభిస్తనని ప్రజదరణతో వైస్ప్కి ఓటమి 
తపపుదన్ న్ఘా సింసథిల ద్్వరా అిందిన సమాచ్రింతో 
వైస్ప్ నేతలకు వెనునిలో వణుకుమొదలైిందన్, రానునని 
ఎన్నికలో్ల ఘోర ఓటమి తపపుదనని భయింతోనే పవన్ 
కళ్యూణ్ పై మింత్రులు అసింబద్ధ విమర్శలు చేస్తనానిరన్ 
జిల్్ల జనసేన పారీటు అధికర ప్రతిన్ధి ఆళ్ళ హర అనానిరు. 
శన్వారిం వైస్ప్ ప్్లనరీ వేదికగా జనసేన పారీటుపై మింత్రులు 
చేస్న వాయూఖయూలిని ఆయన తీవ్రింగా ఖిండిించ్రు. ఈ 
సిందరభాింగా ఏరాపుట చేస్న విల్కరుల సమావేశింలో 

ఆళ్ళహర మాటా్లడుతూ ఈ మూడేళ్ళలో తమ అసమర్ధ, అరాచక, అవినీతి పాలనతో ప్రజలకు 
చేస్న మేలు చెపుపుకోవటాన్కి ఏమీ ల్క ప్రతిపక్షాలను విమర్శించటాన్కే మింత్రులు పోటీ 
పడాడిరన్ విమర్శించ్రు. వైకపా న్ర్వహస్తింది ప్్లనరీ సమావేశాల్ ల్క పవన్ కళ్యూణ్ న్ 
విమర్శించటాన్కి ఏరాపుట చేసకునని వేదికల్ అన్ ప్రశనిించ్రు. అది అసలు ప్్లనరీ కదన్ వైస్ప్ 
భజన బృిందిం జగన్ న్ పొగిడేిందుకు , జగనానిమస్మరణ చేసకునేిందుకు ఏరాపుట చేసకునని 
పన్కిరాన్ సమావేశిం అన్ విమర్శించ్రు. సింత మేనలు్లడితో మేనమామ అన్పించుకోల్న్ 
వయూకి్త , తోడబుటిటున చెలి్లన్ పకకోరాష్్రాన్కి తరమేస్న వయూకి్త కూడా పవన్ కళ్యూణ్ న్ దత్తపుత్రుడు 
అనటిం హాసయూసపుదింగా ఉిందనానిరు. రాష్ట్రింలో ఏ ప్ింతింలోనైనా పవన్ కళ్యూన్ సే్వచ్గా 
పరయూటిస్తనానిరన్, ముఖయూమింత్రి జగన్ సింత న్యోజకవర్ిం పులివెిందులలో సైతిం భయపడుతూ 
తిరుగతునని నేపథయూింలో వైస్ప్ నేతలు దమూ్మ ధైరయూిం గరించి మాటా్లడటిం విచిత్ింగా 
ఉిందనానిరు. దివింగత రాజశ్ఖర్ రడిడి భారయూన్, తన సింత తలి్లన్ గెలిపించుకోల్న్ జగన్ న్ పకకోన 
పెటటుకన్ పవన్ కళ్యూణ్ ఓటమి గరించి మాటా్లడటిం ముఖయూమింత్రిన్ అవమాన్ించటమేనన్ 
ఎదే్దవా చేశారు. పవన్ కల్యూణ్ న్ రిండు చోటా్ల ఓడిించటాన్కి వేయి కోట్ల ఖరుచాపెటాటుమన్ వైస్ప్ 
శాసనసభుయూల్ అనని మాటలు మింత్రులు మరచిపోయి ఉింటారన్ చురకలింటిించ్రు. వైకపాకి 
ఒకసర అవకశిం ఇసే్తనే రాష్్రాన్ని సర్వనాశనిం చేశారన్ , మర్ అవకశిం ఇసే్త భారతదేశ 
చిత్ పటింలో ఆింధ్రప్రదేశ్ పటిం ల్కుిండా చేస్తరన్ ఈ నేపథయూింలో మర్ఛాన్సి ఇచేచాిందుకు 
ప్రజలు స్ద్ధింగా ల్రనానిరు. ప్రజల అభిప్యిం మేరకు జనసేన ఎన్నికలకు వెళ్్తిందన్ , అది మా 
నాయకుడి చూసకుింటారన్ మీరు చెపాపులిసిన అవసరిం ల్దనానిరు. వైస్ప్ నేతలు రాష్ట్ర ప్రజలకు 
చెపాపులిసిింది పొతు్తల గరించి కదన్, గతింలో ఇచిచాన హామీలిని ఎన్ని నెరవేరాచారు, రాష్్రాన్కి ఎన్ని 
పరశ్రమలు తెచ్చారు, ఎింతమింది యువతకు ఉపాధి కలిపుించ్ర్ వివరసే్త బాగింటిందనానిరు. 
ప్రజ మద్దతు వైస్ప్కి ఉింటే గడప గడప కరయూక్రమింలో మింత్రులిని, శాసనసభుయూలిని ప్రజల్ిందుకు 
వెింటపడి ఉరకెతి్తించ్రన్ అనానిరు. ప్్లనరీ వేదికగా అసత్యూలు, అబద్్దలు చెపపుడింలో వైస్ప్ 
నేతలు పోటీ పడాడిరన్ దుయయూబటాటురు. రాష్్రాన్ని అన్నివిధాల్ భ్రషుటు పటిటుించిన వైస్ప్ నేతలు, వాళ్ళ 
నాయకుడు మర్సర పాదయాత్ చేసే్త ప్రజలు ఏ విధింగా స్వగతిం చెబుత్ర్ చూడాలన్ 
ఉిందన్, ప్రజ సపుిందనన్ కళ్్లరా చూడాలన్ ఉిందనానిరు. ప్రజలిచిచాన అధికరింలో అరవై శాతిం 
సమయిం అయిపోయిిందన్ మిగిలిన సమయమనాని ప్రజ సింక్షేమిం, రాష్్రాభివృది్ధపై పెటిటు 
ప్రజల రుణాన్ని తీరుచాకోవాలన్, ల్న్పక్షింలో చరత్ హీనులుగా వైస్ప్ నేతలు మిగిలిపోత్రన్ 
హెచచారించ్రు. ప్రజలిని ఎల్లకలిం మోసగిించల్రన్ , వైస్ప్కి ఒకకో సర అవకశిం ఇచిచా రాష్ట్ర 
చరత్లోనే ఒక చ్రత్క తపపుదిం చేసమనని అపరాధ భావన ప్రజలో్ల ఉిందనానిరు. రానునని 
ఎన్నికలో్ల ప్రజలు రాష్ట్ర భవిషయూత్ న్ దృషిటులో పెటటుకన్ చ్రత్క తీరుపున్ ఇవ్వనునానిరన్, పవన్ 
కళ్యూణ్ నాయకత్్వన్ని క్షేత్సథియిలో ప్రజలు కోరుకుింటనానిరన్ ఆళ్ళ హర అనానిరు.

లోహరిజోల గ్రామంలో క్రియాశీలక సభయాతయా కిట్లీ పంపణీ

శతఘ్ని న్యూస్: లోహరజ్ల గ్రామింలో జనసేన పారీటు అధయూక్షులు కణిదల పవన్ కళ్యూణ్ 
చేపటిటున క్రియాశీలక సభుయూలు కిట్ల పింపణీ చేయటిం జరగిింది. ఈ కరయూక్రమింలో 
గ్రామింలో క్రియాశీలక సభయూతయూిం తీసకునని ప్రతి ఒకకోరూ జనసేన పారీటు విజయిం కోసిం 
పన్ చేయాలన్ తెలియజేయటిం జరగిింది.

ఒంట్త్డ, శీలలంక జనసేన 
గ్రామ కమిటీ నియామకం

శతఘ్ని న్యూస్: రామచింద్రపురిం 
న్యోజకవర్ిం జనసేన పారీటు ఇించ్ర్జీ 
పోలిశెటిటు చింద్రశ్ఖర్ మరయు కజులూరు 
మిండల అధయూక్షులు బిండా వెింకనని 
కలస్ కజులూరు మిండలిం ఒింటిత్డి, 
శీలలింక జనసేన గ్రామ కమిటీన్ 
న్రణాయిించడిం జరగిింది..

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ప్రజలు మిమమాలినా కొటేటీ రోజులు అత్ దగ్రలోనే.. 
అంబట్ని హెచ్చరించన రడడి అపపాలనాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: జగన్ మోహన్ రడిడి ప్రవేశపెటిటున 
నవరత్నిలలో నవసిందేహాలు ఉనానియన్ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు అడిగితే.. ద్న్న్ కపపుపుచుచాకోవడాన్కి 
పవన్ కళ్యూణ్ గారన్ పాయూకేజీ అన్ విమర్శించడిం సరైన 
విధానిం కదన్ అింబటి రాింబాబు నీ హెచచారించిన 
పశచామ గోద్వర జిల్్ల అధికర ప్రతిన్ధి, జనసేన పారీటు 
ఏలూరు న్యోజకవర్ ఇించ్రజీ రడిడి అపపులనాయుడు..
ఈ సిందరభాింగా పారీటు కరాయూలయింలో ఏరాపుట చేస్న 

మీడియా సమావేశింలో రడిడి అపపుల నాయుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్విం పై తీవ్ర సథియిలో ధ్వజమ్త్్తరు.. ఆయన 
మాటా్లడుతూ గత 3 సింవతసిరాలుగా అింటే ద్ద్పు 37,38 నెలలుగా పరపాలిించిన వైఎససిరీసిప్ 
ప్రభుత్విం వార ఘనకరయూిం చెపుపుకోవడాన్కి మాత్మే ప్్లనరీన్ ఏరాపుట చేసకునానిరు..
ఈ సిందరభాింగా ఇరగేషన్ శాఖ మింత్రి అింబటి రాింబాబు మీద పలు విమర్శలు గపపుించ్రు.. ఈర్జు 
జరుగతునని ప్్లనరీలో ఇరగేషన్ శాఖ మింత్రి ఆింబోతు మింత్రి గతింలో పవన్ కళ్యూణ్ గారకి ఏదైనా 
బ్రోకరజిం చేశాడా ?.. పవన్ కళ్యూణ్ గారకి పాయూకేజీ ఇచేచాదగ్ర ఉనానిడా?.. పవన్ కళ్యూణ్ గార దగ్ర 
అస్సెటుింట్ గా పన్చేశాడా ?.. పవన్ కళ్యూణ్ గార దగ్ర బ్రోకర్ గా పన్చేస్న అనుభవిం ఆింబోతు మింత్రి 
కీ ఉిందేమో ? పవన్ కళ్యూణ్ గారకి పాయూకేజీ ఇసే్త చ్లు చింద్రబాబు నాయుడు గారన్ ముఖయూమింత్రి 
చేయడాన్కి స్ద్ధింగా ఉనానిరన్ పోరింబోకు మాటలు మాటా్లడుతూ కుకకోల్ అరుస్్త ఉింటావు అన్ తీవ్ర 
సథియిలో విరుచుకుపడాడిరు..
మీకు కనీసిం ఇింగిత జఞానిం ల్దు.. పరపాలన మీద అవగాహన ల్దు.. ఏ విధింగా చటటుసభలో్ల మింత్రి 
గా ఉిండాలో తెలీదు.. ఎదుటి పారీటు వారతో ఏిం మాటా్లడాలి.. మీ ప్్లనరీ ద్్వరా మీ కరయూకర్తలకు, 
నాయకులకు ఈ రాష్ట్ర ప్రజనీకన్కి ఏ రకమైనటవింటి సిందేశిం ఇవా్వలనుకుింటనానిరు.. మీరు 
అిందిించిన పరపాలన లో ఏ మించి ఘనకరాయూలు చేశారన్ చెపుపుకోవడిం మానేస్ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఈ 
రాష్ట్ర ప్రజనీకిం కోసిం పోరాడుతూ ఉింటే రాష్ట్రింలో ఉనని రైత్ింగిం కనీ, కర్మక రింగిం కనీ, శ్రామిక 
రింగిం కనీ, వాయూపారస్తలు కనీ,ఉద్యూగస్తల సమసయూల మీద కనీ సపుిందిస్్త అధికరింలో ల్కపోయినా 
ప్రజపక్షాన పోరాటిం చేస్తనని ఒక నాయకుడిన్ పాయూకేజీ అన్ ఏ ఉదే్దశయూింతో అింటనానివు..ఇింతకు 
ముిందు నువు్వ బ్రోకరజిం చేశావా? అసలు నీ శాఖ ఏింటి ? ఇపపుటికైనా న్రు అదుపులో పెటటుకన్ 
మాటా్లడూ.. నీకిచిచాన హోద్కు నాయూయిం చేయడిం పోయి పన్కి మాలిన మాటలు మాటా్లడటిం.. జగన్ 
రడిడి మ్పుపు కోసిం జగన్ మోహన్ రడిడి కళ్ళకు నమసకోరాలు చేయడిం .. ఆయన దగ్ర మారుకోలు 
కటటుడిం కోసిం పవన్ కళ్యూణ్ గారన్ తిడితే మీకు మారుకోలు వస్తయి అనే ఉదే్దశింతో కనీస సమాజిక 
సపుృహ మరచిపోయి మాటా్లడుతుననిటవింటి ఆింబోతు మింత్రి ఇపపుటికైనా తెలుసకోవాలన్ హతవు 
పలికరు..
ర్పు ఎల్గో మిమ్మలిని ఇింటికి పింపడాన్కి రాష్ట్ర ప్రజలు స్ద్ధింగా ఉనానిరు.. ఒక సింవతసిరిం రిండు 
సింవతసిరాల తరువాత మీరు ఏ గడి దగ్ర్ కూర్చాన్ అడుకుకో తినే పరస్థితి వస్తిందన్ హెచచారించ్రు.. 
ఇపపుటికైనా పవన్ కళ్యూణ్ గార మీద విమర్శలు చేయడిం మాన్ మీకిచిచాన అధికరాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలకు 
నాయూయిం చేసే పద్ధతిలో మీరు కనసగిండి..
ఇింతకుముిందు విమర్శలు చేస్న ప్రని నాన్ నీ పాల్రు నాన్ చేస్న జగన్ మోహన్ రడిడి నీ అింతకుముిందు 
ఇరగేషన్ మింత్రి గా ఉనని అన్ల్ కుమార్ యాదవ్ ఏమయాయూర్ అనేది గతిం చెబుతూనే ఉింది.. ఇపపుటికైనా 
పాలు పస్కే బుదు్ధలు మాన్ ఒక నాయకుడిగా రాష్ట్ర ప్రజలు మీకిచిచాన పాయూకేజీ కీ నాయూయిం చేస్.. ప్రజలకు 
కూడా మేలు చేసే వైపుగా ప్రయాణిం చేసే్త బాగింటిందన్ ప్రజలు మిమ్మలిని కటేటు ర్జులు అతి దగ్రలో 
నే ఉిందన్ తీవ్ర సథియిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్్వన్ని హెచచారించ్రు..

జనసేనాని బసుసీ యాత్ర కి ఆంజనేయ సా్వమి ఆశీసుసీలు తీసుకుననా 
మతసీ ప్ండరీకం

శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీపురిం, 
మనయూిం జిల్్ల, పాలకిండ 
న్యోజకవర్o,వీరఘటటుిం మిండలిం, 
నడుకూరు గ్రామింలో ముిందుగా 
ఆింజనేయ స్వమి మిందిరింలో జనసేన 
అధయూక్షులుపవన్ కళ్యూణ్ ప్రట ప్రతేయూక 
పూజ జరపించ్రు. రాబోయే ఎన్నికలో్ల 
జనసేన పారీటు అధికరిం లోకి రావాలన్, 
త్వరలో ప్రింభిం కనునని జనసేన 
పారీటు అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ బససి 

యాత్ కి ఆింజనేయ స్వమివార ఆశీససిలు ఎల్లపుపుడు ఉిండాలన్ కోరుకునానిరు. అనింతరిం జనసేన 
పారీటు క్రియా శీలక సభుయూల పత్లు (కిట్ల) నామిన్గా ఉనని కరయూకర్తలకు పింపణీ చేశారు. క్రియాశీలక 
సభుయూలకు నామినీ గా ఉనని కరయూకర్తలకు పారీటు స్ద్ధoత్లు గరించి వివరించ్రు. 5 లక్షల భీమాను, 
ప్రమాదింలో గాయపడిన వారకి 50,000 వరకు వైదయూ ఖరుచాలకు ఇన్సిరనుసి కింపెనీ అిందిస్తింది అన్.. 
జనసేన పారీటు క్రియాశీలక సభయూత్విం వాలింటీర్ మతసి. పుిండరీకిం వివరించి చెపాపురు. జనసేన పారీటు 
స్ద్్ధింత్లకు అనుగణింగా, మన ప్రియతమ నాయకులు కణిదల పవణ్ కల్యూణ్ గారు అనుసరస్తనని 
న్తన రాజకీయ ప్రస్తవన దేశ భవిషయూత్ కు ఉపయోగపడే విధింగా మనమిందరిం సమిషిటు కృషి తో 
పన్చేయాలన్ చెపాపురు. కరయూక్రమింలో కలిపలి్ల స్ింహచలిం, చిింత గోవర్ధన్, వాన కైల్ష్, బి.ప.నాయుడు, 
కింట మురళి,బి.సతయూనారాయణ, ఉింగటి శ్రీన్వాసరావు, ఎిం.కశయయూ, ఎిం.ఎరుకు నాయుడు, మతసి 
సనాయూస్ నాయుడు, శ్రీన్వాసరావు తదితరులు పాల్్నానిరు.

పటటీణానికి రండు పూటల్ నీట్ సరఫరా 
చేయాలి: జనసేన డమాండ్

శతఘ్ని న్యూస్: ఎమి్మగన్రు: జనసేన పారీటు నాయకులు సథిన్క పారీటు 
కరాయూలయిం నిందు ఏరాపుటచేస్న విల్కరుల సమావేశింలో మిండల 
అధికర ప్రతిన్ధి రాహుల్ సగర్, రాష్ట్ర చేనేత వికస్ రాష్ట్ర కరయూదర్శ 
కస రవి ప్రకష్ లు మాటా్లడుతూ.. ఎమి్మగన్రు పటటుణింలో రిండు 
పూటల్ నీటి సరఫరా జరగే విధింగా మున్స్పల్ అధికరులు చరయూలు 
తీసకోవాలిసిిందిగా డిమాిండ్ చేశారు. ర్జు విడిచి ర్జు కళ్యిలు 
వస్తననిిందున ప్రజలు తీవ్ర ఇబబుిందులు పడుతునానిరన్ అనానిరు. 
ప్రతి సింవతసిరిం ఇల్గే జరుగతునాని మున్స్పల్ అధికరులు 
పటిించుకోవడిం ల్దన్ ఆవేదన వయూక్తించేశారు. డైలీ నీటి సరఫరాకు ఎింత 
సమయిం పడుతుింద్ సపుషటుమైన సమాచ్రిం ప్రజనీకన్కి ఇవ్వడిం ల్దన్ 
వారు ఆర్పించ్రు. అల్గే ఏవారుడిలో ఏ సమయాన్కి నీళ్్ల వస్తయో 
ఒక సపుషటుత ఇసే్త ఎల్ింటి ఇబబుింది ఉిండదన్ అదేవిధింగా అధికరులు 
పకకో ప్రణాళికతో ఎమి్మగన్రు పటటుణింలో ఉిండే ప్రతి వారుడికి రిండు 
పూటల్ నీటి సరఫరా అయేయూ విధింగా చరయూలు తీసకోవాలిసిిందిగా వారు 
డిమాిండ్ చేశారు. ఈ కరయూక్రమింలో జనసేన నాయకులు షబ్బుర్, రమేష్, 
శవ తదితరులు పాల్్నానిరు.

జనసైనికుడని పరామరి్శంచన 
మాకినీడ శేషుకుమారి

శతఘ్ని న్యూస్: పఠాపురిం న్యోజవర్ిం యు కత్తపలి్ల మిండలిం 
యిండపలి్ల గ్రామింలో న్స్వరథి జనసేన నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ 
గారన్ దైవింగా భావిించే భకు్తడు.. మొనని జరగిన పించ్యితీ ఎలక్షన్ 
జనసేన వారుడి నెింబర్ గా పోటీ చేస్.. మళ్్ళ వెింటనే జనసేన పారీటు 
స్ింబల్ పై ఎింప్టీస్ అభయూరథిగా పోటీ చేస్గ్రామింలో జనసేన పారీటున్ 
తీసకెళ్లడింలో కీలకపాత్ పోషిించిన స్వమిరడిడి సబ్రమణయూిం ఇటీవల 
యాకిసిడింట్ లో తన కలు కి గాయిం అయియూ ఆపర్షన్ జరగిింది. 
విషయింతెలుసకుననిపఠాపురిం జనసేన పారీటు ఇించ్రజీ శ్రీమతి మాకినీడి 
శ్షుకుమార నాయకులు, జనసైన్కులతో కలిస్ యిండపలి్ల లో వార 
న్వాసన్కి వెళి్ల సబ్రహ్మణయూిం ఆర్గయూ పరస్థితి తెలుసకునానిరు. ఈ 
కరయూక్రమింలో.. యు కత్తపలి్ల మిండల అధయూక్షులు పటాటు శవ, జిల్్ల 
సింయుక్త కరయూదర్శ చీకట్ల శాయూమ్ కుమార్, స్వమిరడిడి అింజి బాబు, 
పెనుపోతుల నాన్బాబు, దొడిడి జగనానిథిం, దొడిడి దురా్ప్రసద్, స్రడా 
శ్రీను, స్వమి రడిడి అయయూపపు స్వమి, పెింట చినని, మారశెటిటు నాగేష్, 
స్.హెచ్. సర్ష్, ఎిం వీరబాబు, అడపా చినని, ఎిం.నాగేశ్వరరావు, డి. బుజిజీ, 
ఎిం న్కరాజు, గణేష్, డి. నాగ, స్వమి రడిడి దురా్ప్రసద్,జనసైన్కులు 
నాయకులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
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అంబేద్కర్ ను అవమానించనందుకు భారీ మూలయాం చెలిలీంచక 
తపపాదు: జనసేన జానీ

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకిండ న్యోజకవర్ిం జనసేన జనీ 
మాటా్లడుతూ..ఆింధ్రప్రదేశ్ లో పరపాలన ఎింతటి హీనింగా 
ఉననిది అనేద్న్కి శుక్రవారిం ఒక ఉద్హరణ సింఘటన 
చోటచేసకుింది.. కత్తప్ట న్యోజకవర్ింలో గోపాలపురిం 
గ్రామింలో కింతమింది యువత ఒక ఫ్స్టు ఫుడ్ సెింటర్ 
కి వెళి్ళ న్డిల్సి తినడాన్కి వెళి్ళతే.. అకకోడ-కగితిం ప్్లట్ 
లో అింబేదకోర్ గారు చిత్ిం ముద్ించి హా ప్్లట్ లో న్డిల్సి 

వెయయూడిం తపుపు అన్ అడిగితే 18మింది యువకులన్ నాన్ బెయిల్ బుల్ సెక్షన్లతో కేసలు పెటటుడిం 
చ్ల్ తపుపు.. భారతదేశ 140 కోట్ల మింది భారతీయులు ఈ సింఘటనను తీవ్రింగా ఖిండిించడిం 
జరుగతుింది. ఈ సమసయూను వేగింగా పరషకోరించకపోతే అన్ని కులస్తలు నుించి అన్ని పారీటుల నుించి 
తీవ్ర వయూతిర్కత ఉింది. ద్న్ తరువాత జరగే సింఘటనలకు పూర్తగా ప్రభుత్వమే బాధయూత వహించ్లిసి 
ఉింటింది.. హిందువు దేవాలయాలు కూలిచా.. క్రిస్టుయన్సి కి హిందువులు కి మధయూ మత గొడవలు 
పెడత్రు.. అింబేదకోర్ గారన్ అవమాన్ించి ప్రజలు మధయూ పారీటు ల మధయూ గొడవలు సృషిటుించి దీన్కి 
ఆింధ్రప్రదేశ్ గవరనిమ్ింట్ భారీ మూలయూిం చెలి్లించక తపపుదు అన్ జనసేన జనీ స్టిగా ఆింధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభుత్్వన్ని ప్రశనిించ్రు.

భవానీ రవికుమార్ సపాందించాడు.. 
సాయం అందించాడు..

శతఘ్ని న్యూస్: అనింతపురిం పటటుణింలోన్ 
అింబేడకోర్ నగర్ కి చెిందిన కిండపపు 
సతీమణి ఇటీవలి కలింలో అనార్గయూింతో 
మృతి చెిందగా.. ఒింటరగా ఉింటనని 
కిందపపు మన్వేదనతో అనేక రకల 
జబుబులకు గరయాయూరు. ఆరథిక ఇబబుిందులూ 
ఉిండడింతో న్ససిహాయుడుగా ఉనని 
కిండపపు కు జనసేన పారీటు రాష్ట్ర 
నాయకులు భవానీ రవికుమార్ న్ కలస్ 
ఆసపత్రి ఖరుచాల న్మిత్తిం సయిం 
కోరగా భవానీ ఆయనకు కింత నగదును 
ఇవ్వడిం జరగిింది. భవానీ రవికుమార్ 
చేస్న ఈ సయిం వల్ల అతన్కి కిండింత 
అిండగా న్లుస్తింది.
దైవిం మానుష రూప్ణ అింటే అది 

న్జమే అన్ భవానీ రవికుమార్ చూపించి మరీ ఇతరులకి చెపపు వచుచా.. ఈ విషయింలో ఆయన 
అభిమానులు ఎింతో గర్వపడత్రు.

కంట్రాక్టర్ నిర్లక్ష్ంతో తారు రోడ్లన్ని బురద రోడ్్లగా 
మారాయి

శతఘ్ని న్యూస్: న్జివీడు న్యోజకవర్ 
దిగవలి్ల నుిండి రమణకకోప్ట, 
అకికోరడిడిగూడిం, చెకకోపలి్ల వరకు గత నెలలో 
వేస్న న్తన ఆర్&బ్ ర్డ్లకి ఇరువైపుల్ 
మారజీన్ కి గ్రావెల్ కి బదులు బింకమటిటు 
వేస్ చేతులు దులుపుకునని కింట్రాకటుర్ కనీ 
నేడు వరా్షల కరణింగా త్రు ర్డ్లనీని బురద 
ర్డ్లగా ప్రయాణికులకు, వాహనాద్రులకు 
నరకప్యింగా మారాయి గతింలో జనసేన 
పారీటు నాయకులు పాశిం నాగబాబు పత్రికల 

ద్్వరా ముిందే వారించినా అధికరులు కింట్రాకటుర్ మీద ఎల్ింటి చరయూలు 
తీసకోకపోవడిం వల్్ల నేడు ర్డు్లకి ఇ దుస్థితి నెలకింది అన్ వాపోయారు.

చనిపోయిన వయూక్తి కుటంబానిక్ సహాయం అందంచిన 
శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకకుళిం జిల్్ల, ఎచెచార్ల 
న్యోజకవర్ిం, ల్వేరు మిండలిం, 
పైడియయూవలస గ్రామింలో జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ అడుగజడలో్ల 
నడుస్తనని జనసేన పారీటు నాయకుడు 

వడిడిపలి్ల శ్రీనువాసరావు చన్పోయిన వయూకి్త కుటింబాన్కి సహాయిం అిందిించడిం 
జరగిింది.. వివరాలలోకి వెళితే సతివాడ పాన్యలు భారయూ.. సతివాడ శారధ 
చన్పోవడిం జరగిింది. వారు ఇద్దరు పల్లలు కలిగి ఉనానిరు. వారు దికుకోల్న్ 
పరస్్ధతులో్ల ఉనానిరు. ఆ కుటింబాన్ని ఆదుకోవాలన్ దృకపుథింతో శ్రీనువాసరావు 
పెద్దకర్మ చేయడాన్కి ఒక బియయూిం బస్త మరయు ఆర్ధకింగా ఆదుకునానిరు. 
వారకి ఎల్ింటి సహాయిం కవాలనాని జనసేన పారీటు తరుపున మీకు అిండగా 
ఉింటాను అన్ శ్రీనువాసరావు ఆ కుటింబాన్కి హమి ఇచ్చారు.
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