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ఈ నెల 31న 
తదుపరి జనవాణి

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ నిర్వహిస్తునని జనవాణి కారయూక్రమం ఒక వారం వాయిదా పడందని 
జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఉమ్మడ ఉభయ గోదావరి జిల్్లల పరయూటన అనంతరం 
వైరల్ జ్వరానికి గురయ్యూరు. పార్టీ అధయూక్షులతోపాటు కందరు ముఖయూ నాయకులు, ప్రోగ్ం 
కమిటీ సభ్యూలు, సెక్యూరిటీ సిబ్ంది క్డా జ్వరాలతో అనారోగాయూనికి గురయ్యూరు. అందువల్ల 
వచ్చే ఆదివారం అంటే ఈ నెల 24 న కాకుండా 31వ తేదీన జనవాణి జరుగుతంది. స్థలం, వేదిక 
వివరాలను త్వరలోనే తెలియచ్యగలం. ఇప్పటికే విజయవాడ, భీమవరంలలో మూడు విడతల 
జనవాణి కారయూక్రమాలు పూరతుయిన విషయం విదితమే. రాయలసీమ, ఉతతురాంధ్రలో మిగిలిన రండు 
కారయూక్రమాలు జరుగుతాయి అని శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ వివరించారు.

సచివాలయ ఉద్యోగుల ప్రొబేషన్  ప్రకటనలో 
వివక్ష ఏమిటి?

•45 వేల మందిని పక్కనపెటేటీ ప్రయతానిలను సరా్కర్ విడనాడాలి
శతఘ్ని న్యూస్: సచివాలయ ఉద్యూగుల ప్రొబేషన్  ప్రకటనలో రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం కంతమంది 
ఉద్యూగుల పట్ల వివక్ష వైఖరి కనబరుసతుందని జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ 
ఒక ప్రకటనలో ఆరోపంచారు. స్మారు 45 వేల మంది సచివాలయ ఉద్యూగులకు ప్రొబేషన్ 
ఇవ్వకుండా పక్కనపెటేటీ ప్రయతానిలు మొదలు కావడంతో సంబంధిత ఉద్యూగ వరాగాలో్ల ఆంద్ళన 
మొదలంది. ఉద్యూగ జీవితంలో మొదటి అడుగులు వేస్తుననివారిని ఈ విధంగా మానసిక 
ఇబ్ందులకు గురి చ్యడం భావయూం కాదు. రండేళ్ళు సర్్వస్ పూరితు చ్స్కునని అందరికీ ప్రొబేషన్ 
ఇవా్వలి. గ్మ, వారుడు సచివాలయ ఉద్యూగులు రండు సంవత్సరాలు పూరితు చ్స్కునని వంటనే 
ప్రొబేషన్  ప్రకటిస్తుమని వారి నియ్మక సమయంలో ముఖయూమంత్రి హామీ ఇచిచేన సంగతిని ఈ 
సందర్ంగా గురుతు చ్స్తునానిం. ప్రొబేషన్ ఇవా్వలనే నాయూయమైన తమ డమాండును నెరవేరాచేలని 
కోరుతూ గాంధేయ ధోరణిలో నిరసన తెలిపన వారిని ప్రొబేషన్ కు దూరం పెడుతనని మాట 
నిజం కాదా? పేదల ఇళ్లకు సంబంధించిన వన్ టైమ్ సెటిల్మంట్ (ఓటీఎస్)కీ ప్రొబేషన్ కు 
లింకుపెటిటీ మరికందరిని దూరం పెటటీడం నిజం కాదా? దీనిపై ప్రభ్త్వ పెద్దలు వివరణ 
ఇవా్వలి. రాష్ట్రవాయూపతుంగా గ్మ, వారుడు సచివాలయ్లలో పని చ్స్తు రండు సంవత్సరాలు పూరితు 
చ్స్కుననివారందరికీ ప్రొబేషన్ ప్రకటించాలని శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ డమాండ్ చ్శారు.

స్వాములా.. స్మాన్యోలా ఎవరు ముఖయోయం..?: సీఎయం న్ ప్రశ్నయంచిన కిరణ్ రాయల్
*రోడు్ల స్్వములకే నా.. స్మానుయూలకు లేదా..?
*మీ శిష్యూడు బటన్ రడడు గారికి రోడు్ల గురించి ఓ మాట చెప్పండ స్్వమీ.. జనసేన..
శతఘ్ని న్యూస్:  తిరుపతిలో రోడు్ల అధ్్వనంగా ఉనానియని, ప్రజలు ఇబ్ందులు పడుతనానిరని, గుడ్ మారినింగ్ 
సీఎం పేరుతో మూడు రోజులు కారయూక్రమాలు చ్పటిటీనా స్పందించని రాష్ట్ర ముఖయూమంత్రి జగన్ మోహన్ రడడు తన 
గురువుగారైన శారదాపీఠంకు కోటి రూపాయలు నిధులు మంజూరు చ్సి రోడుడు వేస్తునానిరని జనసేన పార్టీ నాయకులు 
కిరణ్ రాయల్ ప్రశినించారు.
బుధవారం తిరుపతి ప్రెస్క్లబ్్ల ఏరా్పటు చ్సిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన నగర అధయూక్షుడు రాజారడడు, మధుబాబు, 

డా. బాబు, స్మన్ బాబు, మనోజ్, జివన్, రాజు లతో కలిసి 
మాట్్లడుతూ ముఖయూమంత్రి జగన్ మోహన్ రడడుకి స్మానయూ ప్రజలు 
కంటే స్్వమీజీలు ఎకు్కవయ్యూరు అని ఆయన ఎద్్దవా చ్శారు..
వంద్ళళు చరిత్ర కలిగిన తిరుపతి కో-ఆపరేటివ్ బాయూంక్ సొసైటీ 
ఎనినికలు బుధవారం సజావుగా జరగడం లేదని ఆయన ఆవేదన 
వయూకతుం చ్శారు. శ్రీ శ్రీకాళహసితు, కడప, రైలే్వకోడూరు తదితర 
రాయలసీమ ప్ంతాల నుంచి ప్రజలు వచిచే ఓటు వేశార తప్ప.. 
తిరుపతిలో ఉనని షేర్ హోలడుర్్స మాత్రం వేయలేకపోయ్రు అని 
ఆయన ఆవేదన వయూకతుం చ్శారు. నాయూయబద్ంగా నిజాయితీగా 
ఎలక్షన్ జరిగే లేదని ఈ వైసీపీ ప్రభ్త్వంలో జరుగుతననివి ఎలక్షను్ల 
కాదని సెలక్షను్ల మాత్రమే అని కిరణ్ రాయల్ విమరి్శంచారు.
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తాతాకాలిక పరిష్కారయం కాదు.. శాశవాత పరిష్కారయం చేయాలి: వాసగిరి మణికయంఠ
#GoodMorningCMSir పోరాటంతో కదిలిన యంత్ంగం
శతఘ్ని న్యూస్:  గుంతకల్ నియోజకవరగాం, పామిడ పటటీణం: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆద్శంతో.. 
అనంతపురం జిల్్ల అధయూక్షులు టిసి వరుణ్ స్చనలతో.. గుంతకలు్ల నియోజకవరగాం పామిడ పటటీణంలో #Good-
MorningCMSir కారయూక్రమంలో భాగంగా జనసేన జిల్్ల కారయూదరి్శ వాసగిరి మణికంఠ జిల్్ల సంయుకతు 
కారయూదరి్శ అరికెరి జీవన్ కుమార్, మరియు పామిడ మండల్ధయూక్షుడు యం.ధనుంజయ్ ఆధ్వరయూంలో మండల 
నాయకులు కారయూకరతులతో కలిసి సమసయూలపై చ్పటిటీన నిరసనలకు స్పందించి అధికారులు మరమ్మతలు చ్పటటీడం 
మొదలుపెట్టీరు.. అందుకు వారికి జనసేన పార్టీ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తు.. తాతా్కలిక పరిష్్కరం కాదు 
శాశ్వత పరిష్్కరం చ్య్లని. అల్గే మిగతా సమసయూలపై క్డా సత్వరం స్పందించి శాశ్వత పరిష్్కరం చ్య్లని 
గుంతకల్ నియోజకవరగాం అనంతపురం జిల్్ల జనసేన పార్టీ కారయూదరి్శ వాసగిరి మణికంఠ డమాండ్ చ్స్రు.

చిట్వాలి టౌన్ చిరయంజీవి యువత అధయోక్షులుగా పగడాల శవ ఏకగ్రీవ ఎన్్నకఠ
శతఘ్ని న్యూస్:  చిటే్వలి టౌన్ చిరంజీవి యువత అధయూక్షులుగా చిటే్వల్ గ్మానికి చెందిన చిరంజీవి అభిమాని మరియు జనసేన 
నాయకుడు పగడాల శివ ఏకగ్రీవంగా ఎనినికయ్యూరు. చిరంజీవి చ్పటిటీన సేవా కారయూక్రమాలో్ల నిమగనిమై చెప్పన పని తూచా 
తప్పకుండా నిర్వహిస్తునని పగడాల శివ ను ఏకగ్రీవంగా నియమిస్తు చిరంజీవి యువత వయూవస్్థపక అధయూక్షులు స్్వమి నాయుడు 
ఆద్శాలు మేరకు కడప జిల్్ల చిరంజీవి యువత అధయూక్షులు రంజిత్ కుమార్ ఎనునికునానిరు. పగడాల శివ మాట్్లడుతూ మెగా 
ఫ్యూమిలీకి, జనసేన పార్టీకి ఎల్లవేళల తోడు ఉంట్నని అనానిరు. ననుని గురితుంచి చిరంజీవి యువత చిటే్వలి టౌన్ అధయూక్షునిగా 
నియమించినందుకు గౌరవ అధయూక్షులు మెగా బ్రదర్ నాగబాబు గారికి, అఖిలభారత చిరంజీవి యువత వయూవస్్థపక అధయూక్షులు 
స్్వమి నాయుడు గారికి, ఫైర్ బ్ండ్ తాతంశెటిటీ నాగేంద్ర గారికి, రాష్ట్ర అధయూక్షులు భవాని రవికుమార్ గారికి, జిల్్ల అధయూక్షులు 
పండ్ర రంజిత్ గారికి, మాదాస్ నరసింహ మామ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తమకు ఇచిచేనటువంటి బాధయూతను నిర్వహిస్తు 
అభిమాన సంఘానిని ముందుకు తీస్కెళ్తు జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చ్స్తుమని పగడాల శివ తెలిపారు.

చిరుపవన్ సేవాసమితి ఆదవారయోయంలో మయంచి నీటి సరఫరా
శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పార్టీ చిరుపవన్ సేవాసమితి ఆద్వరయూంలో 
సఖీనేటిపలి్లలంకకు వరద రావడంతో గత వారం రోజులుగా 
మంచినీరు లేక ఇబ్ందులు పడుతనని లంక ప్రజలకు వరదను సైతం 
లేక్కచ్యకుండా ఉచిత మంచినీరు అందించడం జరిదింది అని జనసేన 
నాయకులు నామన నాగభూషణం తెలిపారు.

పనపాకయంలో స్థాన్కులకు, స్ధాన్క వైఎస్సార్సాపీ నాయకున్కి 
అయండగా దేవర మనోహర

సొంత పార్టీ కారయూకరతులకు నాయూయం చ్యని వైయస్్సర్్సప నాయకులు ప్రజలకు ఏమి నాయూయం 
చ్స్తురు??
పనపాకం ఇరిగిశెటిటీ వారి పల్ల బాధితలకి నాయూయం జరిగేంత వరకు జనసేన పార్టీ అండగా 
ఉండ పోరాడుతంది.
శతఘ్ని న్యూస్:  చితూతురు జిల్్ల అధయూక్షులు డాకటీర్ పస్పులేటి హరిప్రస్ద్ ఆద్శానుస్రం, తిరుపతి-
చితూతుర్ నేషనల్ హైవే లోని రోడుడు విసతురణలో బాగంగా చంద్రగిరి నియోజకవరగాంలోని చంద్రగిరి 
మండలం, పనపాకం పంచాయతీలోని ఇరిగిసెటీటీ వారి పలి్ల లో స్్థనిక వై.ఏస్. ఆర్.సీ.పీ నాయకులు 
హేమాద్రి మరియు 20 మంది స్్థనికులు కలిసి వారికి ఎన్.హెచ్.ఎ.ఐ వారి వల్ల జగురుగుతనని 
అనాయూయ్లను మరియు వారికి నషటీ పరిహారం అందకుండా దౌర్జనయూంగా రోడుడు పనులు ప్రంభిస్తునని 
తీరుని జనసేన జిల్్ల నాయకులు ద్వర మనోహర్ గారికి వివరించారు.ప్రజల కష్టీలను వారి బాధను 
వినని జనసేన నాయకులు ద్వర మనోహర వంటనే స్పందించి స్్థనిక ప్రజలను కలిసి వివరాలు 
సేకరించారు. దాదాపు 20 మంది బాధితలు ఉంటే కేవలం ముగుగారికి మాత్రమే బలవంతంగా 
నషటీపరిహారం ఇచిచే, వారికి పునరావాసం కలి్పంచలేదు. మిగిలిన 17 మంది స్్థనికులకు మరియు 
రైతలకు ఎటువంటి నషటీపరిహారం ఇవ్వకుండా వారి ఇళ్లను అక్రమంగా క్లుచేతనానిరు.
స్్థనికులు అందరూ హైకోర్టీ నీ ఆశ్రయించి కేస్లు పెటిటీనారు మరియు ఆ కేస్లు క్డా పెండంగ్ లో 
ఉనాని వాటికి అధికారులు పటిటీంచుకోకుండా పనులు చ్స్తునానిరు. బాధితల పక్షాన నిలబడన జనసేన 
నాయకులు ద్వర మనోహర, రాష్ట్ర కారయూదరి్శ అకేపాటి స్భాషిణి స్్థనిక ప్రజలతో కలిసి నేషనల్ హైవేలో 
నిరసన కారయూక్రమానిని చ్పట్టీరు. నిరసన కారయూక్రమంలో ద్వర మనోహర మీడయ్తో మాట్్లడుతూ.. 
తక్షణమే ప్రభ్త్వ అధికారులు ర్ సరే్వ చ్సి.. బాధితలకు కేంద్ర ప్రభ్త్వం 2014 లోని భూసేకరణ 
చట్టీనిని ఆధ్రంగా చ్స్కని ప్రస్తుత మార్కట్ కి 4 రటు్ల నషటీ పరిహారానిని ఇచిచే వారికి పునరావాసం 
కలి్పంచాలి అని డమాండ్ చ్శారు. వారికి నషటీపరిహారం ఇచిచేన తరువాతే పనులు ప్రంభించాలని, 

24 గంటల లోపు ప్రభ్త్వ అధికారులు స్పందించాలని లేని పక్షంలో లో రేపు తిరుపతి కలకటీర్ ని బాదితలతో కలిసి సమసయూ వివరించి పరిష్్కరం దిశగా అడుగులు వేస్తుమని డమాండ్ 
చ్శారు. ఈ కారయూక్రమంలో రామచంద్రాపురం మండల అధయూక్షులు సంజీవి హరి, ఉపాధయూక్షులు ఆశ, కిరణ్, జనసేన నాయకులు వాకా మురళి, రాజేష్, తరుణ్, ముతాయూలు మరియు 
జనసైనికులు మరియు వీరమహిలలు పాల్గానానిరు.

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

వరద బాధితులకు సహాయయంలో తెలుగు రాష్ట్ర ప్రభుతావాలు పూరితిగా విఫలయం: పితాన్
వరద ముంపు ప్ంతాలలో పతాని పరయూటన..
శతఘ్ని న్యూస్:  కోనసీమ జిల్్ల, ముమి్మడవరం నియోజవరగాం: ముమి్మడవరం మండలం, పొడ తిప్ప వలసల తిప్ప చ్రులంక గ్మంలో 
గోదావరి వరద ఉదృతకు గురైన గ్మాలను, పంటలను పరిశీలించి జనసేన మమి్మడవరం నియోజవరగాం ఇంచార్్జ పతాని బాలకృష్ణ 
గ్మంలో వారి ఇళ్ల వద్దకెళి్ల వారి ఇబ్ందులను అడగి తెలుస్కుని, వారికి ఏవిధమైన సహాయమైనా అందినదా అని అడగి తెలుస్కునానిరు. 
ఈ సందర్ంగా పతాని బాలకృష్ణ మాట్్లడుతూ.
రండు తెలుగు రాష్్రాలు ప్రభ్తా్వలు వరద బాధితలకు సహాయంలో పూరితుగా విఫలం అయ్యూయని బాలకృష్ణ అనానిరు. గ్మాలో్ల వరద 
బారిన పడన కుటుంబాలకు ప్రభ్త్వం 2000 రూపాయలు ఆరి్థక స్యం ప్రకటించింది.. కానీ అవి సరిపోవని, పది నుంచి పదిహేను వేలు 
ఇసేతు సరిపోతందని ఆయన అనానిరు. వరద ముంపుకు గురైన కంత మంది నిరుపేదలకు కండేపూడ మల్లయయూ కు రండు వేల రూపాయలు, 
స్ంకర యేస్ బాబు కు వయియూ రూపాయలు, సల్ది శ్రీరాములు కు 500, గొల్లపలి్ల నాగమ్మ కు 500, పాము ఈశ్వరరావు కు 500, ఉమా 
కు 500 రూపాయల ఆరి్థక స్యం అందజేశారు. రైతలు పూరితుగా నషటీపోయ్రని రైతలను వంటనే ఆదుకోవాలని అనానిరు.

జనసైన్కుడి కుటయంబాన్్న పరమరి్శయంచిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్:  పెరవలి మండలం, అజ్జరం గ్మంలో అనారోగయూంతో బాధపడుతనని జనసైనికుడు శంకర్ అమ్మ గారిని 
పరామరి్శంచడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్్ల కారయూదరి్శ తల్ చినబాబు, సంయుకతు కారయూదరి్శ కాకర్ల నాని, ప్రోగ్మ్ 
కమిటీ సభ్యూలు మూరితు, పెరవలి మండల జనసేన నాయకులు పప్పర రవి, నిడదవోలు నాయకులు శివ, అజ్జరం జనసేన 
నాయకులు గణపతి, పవన్, కారయూకరతులు పాల్గాననిడం జరిగింది.

వరదముయంపు ప్యంతాలలో జనసేన 3వ రోజు సహాయక పరయోటన
శతఘ్ని న్యూస్:  అమల్పురం రూరల్ మండల జనసేన పార్టీ అదయూక్షులు 
లింగోలు పండు ఆధ్వరయూంలో వరద ముంపు గ్మాలో్ల పరయూటించి.. 
ముంపునకు గురైన బాధితలకు (పండు్ల,బ్రెడ్,పాలు,) పేకెట్్స 
అందజేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో రాష్ట్ర కారయూవరగా సభ్యూలు 
శ్రీమతి కపు్పల నాగ మానస, బటుటీ పండు, వీర మహిళలు తిక్క సరస్వతి, 

కరాటం వాణి, జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు కరస్ల కేశవరావు, ఆర్.డ.ఎస్ ప్రస్ద్, డ.ఏస్.ఎన్ కుమార్, 
గొకరకండ కుమార్, పోలిశెటిటీ దురాగా ప్రస్ద్, హనుమాన్ బుజి్జ ఆకెళళు నారాయణ మూరితు పాల్గానానిరు.

వరద బాధితులకు బ్రెడ్, బిస్కాటలు, జిలేబీలు, సమోస్లు పయంపిణీ చేసిన 
బొమిమిడి నాయకర్

శతఘ్ని న్యూస్: నరస్పురం నియోజకవరగాం, వరద బాధిత పునరావాస కేంద్రంగా ఉనని చినమామిడపలి్ల 
ముని్సపాలిటీ హైస్్కల్ లో వరద బాధితలకు నరస్పురం నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇంచారి్జ 
మరియు రాష్ట్ర రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు బొమి్మడ నాయకర్ బిసె్కట్ పాయూకెటు్ల, జిలేబీలు, 
సమోస్లు, బ్రెడ్ పాయూకెటు్ల పంపణీ చ్స్రు.
ఈ కారయూక్రమంలో నరస్పురం పటటీణ అధయూక్షులు కోటిపలి్ల వంకటేశ్వరరావు గారు, బందల రవీంద్ర, 
తోట నాని, గణేశని శ్రీరామ్, పస్పులేటి అభి, అయితం చినిని, య్తం మహేష్, యర్ంశెటిటీ మధు, 
పప్పళ్ల దురాగా ప్రస్ద్, కపా్పడ కనకరాజు మరియు చినమామిడపలి్ల జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

గయంజా దుర్గ ప్రస్ద్ న్ పరమరి్శయంచిన
పయంతయం నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్ నియోజకవరగాం, కరప మండలం, యండమూరు గ్మానికి 
చెందిన జనసేన పార్టీ జిల్్ల సహాయ కారయూదరి్శ గంజా దురగా ప్రస్ద్ అనారోగయూ కారణాల వల్ల అశి్వని 
ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతనానిరు. విషయూం తెలుస్కనని జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు, కాకినాడ 
రూరల్ ఇంచార్్జ పంతం నానాజీ, తదితరులు వారిని పరామరి్శంచడం జరిగింది.

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

వరద బాధితులకు బిరాయోనీ పాకెటలు పయంపిణీ చేసిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు నియోజకవరగాం, సఖినేటిపలి్ల మండలం, సఖినేటిపలి్ల లంక 
గ్మంలో వరద బాధితలకు 600 బిరాయూనీ పాకెట్లను జనసేన పార్టీ తరఫున మండెల 
బాబి నాయుడు ఆధ్వరయూంలో పంపణీ చ్యడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
సీనియర్ నాయకులు గెడడుం మహాలక్ష్మి ప్రస్ద్, ఎంపీపీ మేడచర్ల సతయూవాణి, జనసేన వీర 
మహిళ స్జాత, సఖినేటిపలి్ల లంక సర్పంచ్ రేపురి ఏస్, ముచచేర్ల వంకటేష్, గుని శెటిటీ 
రాంజీ, నామన నాగభూషణం, పొలిశెటిటీ గణేష్, స్ందర బ్రహ్మయయూ, కటికిరడడు మహేష్, 
టేకిశెటిటీ పాలం సర్పంచ్ విస్ తాతయయూ నాయుడు, గ్మ శాఖ అధయూక్షులు రావూరి తేజ, 
ముతాయూల గణేష్, అడడు గల్ల బంగారు రాజు, పలి్లపాలం గ్మ శాఖ అధయూక్షులు దురాగాప్రస్ద్, 
బల్ల శ్రీనివాస్, యెరుబండ చినిని, అడబాల బనునిరామ్, కతితుమండ ఆరేటి స్రేష్ మరియు 
వారి మిత్రులు, మరియు లంక గ్మస్తులు జనసేన నాయకులు జనసైనికులు పాల్గానానిరు.. 
దీని నిమితతుం సహకరించిన దాతలు అందరికీ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్రు.
ఈ కారయూక్రమానికి సహకరించిన దాతలు
డాకటీర్ మలే్లశ్వరి -5000/-
మదాస్ గోపకృష్ణ -5000/-
రామ్ కుమార్ రాహుల్ ధర్మరడడు-1000/-
నాయుడు గారి అబా్యి నాని-2000/-
ఉంగిరాల ధనలక్ష్మి -2000/-
బ్నం స్యి -50 పాయూకెటు్ల
స్రేష్ ఆరేటి కతితుమండ-50 పాయూకెటు్ల
నాగిరడడు తారక్ ప్రభ్- 300 పాయూకెటు్ల
అడాడుల సతయూ మోరిపోడు -500/-
గడడుం పేర్రాజు టేకిశెటిటీపాలం-1116/-
ఆరేటి సతితుబాబు కతితుమండ- 2,000/-
ఉంగిరాల వేముల ద్వి నరా్సపురం-500/-
ఈ కారయూక్రమానికి సహకరించిన దాతలు అందరికీ జనసేన పార్టీ తరఫున రాజోలు నియోజవరగాం 
తరఫున వరద బాధితల తరఫున మనస్ఫూరితుగా అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడం జరిగింది.

కొతతిపేట న్యోజకవర్గయంలో 
జనసేనలో భార్ చేరికలు!

జనసేనాని తప్పు చెయయూడు!.. రాష్ట్రానికి ముఖయూమంత్రి అయితే గొపపుగా సేవ 
చేస్తాడు! కొతతాపేట నియోజకవర్ంలో బొబ్బర్ంక గ్రామంలో భారీ చేరికలు!.. 
బలోపేతమైన జనసేన పారీటీ!: బండారు శ్రీనివాస్ జనసేన ఇనాచార్జ్!
జనసేనానిలో స్వాతంత్ర సమరయోధుడు కనిపిస్తానానిడు! మారుపు కోరుకంటునని 
ప్రజలు, జనసైనికలు

శతఘ్ని న్యూస్: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్్ల, కతతుపేట నియోజకవరగాంలోని, 
ఆత్రేయపురం మండలంలోని, బొబ్ర్లంక గ్మానికి చెందిన టిడప పార్టీ మాజీ 
ఎంపీటీసీ చల్్ల వంకనని తన అనుచరులతో ప్రముఖ నాయకులు బెజవాడ సతీష్ 
ఆధ్వరయూంలో కతతుపేట నియోజక వరగాం జనసేన పార్టీ ఇనాచేరి్జ బండారు శ్రీనివాస్, 
సమక్షంలో జనసేన పార్టీలోకి జాయిన్ అయ్యూరు. వీరి చ్రికను ప్రతేయూకంగా ఎంతో 
ఆతీ్మయతో ఆహా్వనం పలికి, బెజవాడ శ్రీనివాస్ నాయకత్వంలో మరింత బలోపేతం 
అవుతందని, అద్విధంగా ఆత్రేయపురం మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు చ్క్రి 
కృష్ణంరాజు జనసేన పార్టీని ముందుండ నడపస్తు ఉనానిరని, అందరి కలియకతో, 
కుల్లకు, వరాగాలకు అతీతంగా జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ నాయకతా్వనిని, ప్రజలు 
ఎంతో విశ్వసిస్తు ఉనానిరని, ప్రజలో్ల మారు్ప, చైతనయూము వచిచేందని, ప్రతి ఒక్కరూ 
రాబ్యే రోజులో్ల జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ వారి వంటే అనిని వరాగాలు వారు 
ఉంట్రని, కతతుపేట నియోజకవరగాంలో ప్రతిరోజు జరిగే ఈ చ్రికలే! మారు్పకు 
నిదర్శనమని, బండారు శ్రీనివాస్ తెలియజేశారు. ఈ సందర్ంగా పార్టీలో చ్రిన, 
చల్ల పూడ శ్రీనివాస్ పార్ల ఖాళీబె, చిట్టీ జాన్, అంకిరడడు జాన్, ప్రతి ఒక్కరికి, 
జన సైనికులకు కారయూకరతులకు వీర మహిళలకు జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి కృషి 
చ్స్తుననిందుకు అందరికీ పేరుపేరునా ధనయూవాదాలు తెలియజేశారు.

గరాభాన ఆధవారయోయంలో జనసేన ఆత్మియ సమావేశయం
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకండ నియోజకవరగాం: బుక్్కరు, కురుంపేట గ్మాల 
జన సైనికులతో పాలకండ నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ నాయకులు గరా్న 
సతితుబాబు ఆధ్వరయూంలో ఆతీ్మయ సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది.

ఈ సందర్ంగా గరా్న సతితుబాబు జనసైనికులతో గ్మస్్థయిలో పార్టీ 
బలోపేతానికి కృషి చ్య్లని కోరారు. అల్గే గ్మాలో్ల వయూవహరించాలి్సన 
తీరును ఆయన వివరించారు. మరియు గ్మాలో్ల పార్టీ యొక్క మేనిఫెసటీ, మరియు 
పార్టీ సిదా్ంతాలను ప్రజలో్లకి తీస్కువళ్్లలని స్చించారు. అందుకు త్వరలోనే 
మండల్ల వారిగా గ్మ పరయూటనకు శ్రీకారం చుడతామని ఆయన అనానిరు.

ఈ కారయూక్రమంలో పాలకండ, వీరఘటటీం మండల జనసేన నాయకులు గొర్ల 
మన్మదరావు, సతివాడ వంకటరమణ, వండాన స్యి కిరణ్, గరా్పు నరేంద్ర

బుక్్కరు, కురుంపేట జనసైనుకులు.. అచుయూతరావు, భాను ప్రస్ద్, గోబిల 
విశ్్వశ్వరరావు, గుణశ్ఖర్, ధనంజయ్, కృష్ణ, గణేష్, రామూజి రావు, జనసైనికులు 
పాల్గానానిరు.

సీఎయం ప్రచార ఆరాభాటయం కోసయం చేస్తిన్న గిమిమికుకాలు ప్రజలు 
గమన్స్తినా్నరు

శతఘ్ని న్యూస్: “వాహన మిత్ర” పథకం కింద బటన్ నొకి్క ఆటో డ్రైవర్ అననిదము్మల ఖాతాలో్ల 
రూ.10 వేలు వేస్ను….
2.5+ లక్షల మందికి 1000+ కోట్ల నిధులు విడుదల….

స్మానుయూల మనోగతం: 
ఈ నిధులతో రహదారులు 
మరమతతులు చ్యొచుచే..
మదనపల్ల, చితూతురు జిల్్ల 
ప్రధ్న కారయూదరి్శ దారం అనిత 
మాట్్లడుతూ.. ఆ చ్తోతు కందరు 
డ్రైవర్లకు వాహన మిత్ర పథకం 
డబు్లు ఇచిచే, పెట్రోల్, డీజీల్ 
ధరలు పెంచి ఈ చ్తోతు డ్రైవరు్ల 
అందరి దగగార డబు్ ల్గేస్రు… 
కంతమంది డ్రైవర్లకు డబు్లు 

ఇచిచే రహదారులకు మరమ్మతతులు చ్యకుండా వాహనాలు పాడవడం వల్ల డ్రైవరు్ల అందరికీ 
నషటీం… కంతమంది ఆటో డ్రైవర్లకు డబు్లు ఇచిచే రహదారులు బాగుచ్యక పోవడం వల్ల 
ప్రయ్ణించ్ అక్క చెల్లమ్మలు అవా్వ, తాతలకు ఇబ్ంది వాహన మిత్ర పథకం దా్వరా కందరు 
డ్రైవర్లకు డబు్లు, అవే డబు్లు మీ కాంట్రాకటీర్్స కు ఇచిచే మంచి రోడు్ల వేసేతు డ్రైవరు్ల అందరికీ 
ల్భం… ముఖయూమంత్రి గారు స్మానయూ ప్రజలు ఆలోచిస్తునానిరు మీరు ప్రచార ఆరా్టం కోసం 
చ్స్తునని గిమి్మకు్కలు అర్దం చ్స్కుంటునానిరు. అందరికీ ఉపయోగపడే పనులు చ్యండ అని 
జనసేన పార్టీ తరపున దారం అనిత డమాండ్ చ్శారు.

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

ప్రతి ఇయంటా జనసేన జయండా ఎగరాలి: శవదత్ బోడపాటి

శతఘ్ని న్యూస్: పాయకరావుపేట 
నియోజకవరగాం: పాయకరావుపేట 
నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరి్శ 
శివదత్ బ్డపాటి ఆద్వరయూంలో గ్మ 
స్్థయి కారయూవరగా సభ్యూల సమావేశం 
ఎరా్పటు చ్యడం జరిగింది. 25 మంది 
కారయూవరగా సభ్యూలతో స్మారు రాత్రి 10 
గంటల వరకు జరిగిన ఈ గ్మ సమావేశం 
పార్టీ అభివృది్కి చాల్ తోడ్పడుతంది. 
ఈ సందర్ంగా శివదత్ బ్డపాటి 
మాట్్లడుతూ.. ప్రతి ఇంట్ జనసేన జండా 

ఎగరాలి అని.. పవన్ కళ్యూణ్ గారిని ముఖయూమంత్రిని చ్యడం కోసం మేముసైతం 
అంటూ ముందుకు వచిచేన మాస్హెబ్ పేట గ్మ జనసైనికులకు హృదయపూర్వక 
అభనందనలు తెలియజేస్రు.

జనయంలోకి జనసేన సిదధాయంతాలు.. గ్రామ గ్రామాన 
ఇయంటియంటికి జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: సిద్వటం: జనసేన 
పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 2024 
లో ముఖయూమంత్రి కావాలని జనసేన 
సిదా్ంతాలను ప్రజలో్లకి తీస్కు 
వళ్్లలని ఉద్్దశంతో ఇంటింటి తిరిగి 
ప్రచారం చ్స్తునానిరు. రాజంపేట 

జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ మలిశెటిటీ వంకటరమణ ఆద్శాల మేరకు జనసేన రాష్ట్ర చ్నేత వికాస 
కారయూదరి్శ రాట్ల రామయయూ ఆధ్వరయూంలో ఇంటింటికి జనసేన కారయూక్రమంలోభాగంగా 
21.వరోజు వన్ 123 పంచాయతీలోని పలు గ్మాలలో పరయూటించి ప్రతి ఇంటికి వళి్ల 
సమసయూలను అడగి తెలుస్కునానిరు. అనంతరం జనసేన పార్టీ విధివిధ్నాలు పార్టీ 
సిదా్ంతాలు మేనిఫెసటీ రూపొందించిన అంశాలను స్మానయూ ప్రజలకు వివరించారు. 
ఈ సందర్ంగా రామయయూ మాట్్లడుతూ, ప్రజా వయూతిరేక విధ్నాలను అవలంబిస్తునని 
వైయస్్సర్ ప్రభ్తా్వనికి రానునని రోజులో్ల ప్రజలు బుది్ చెపా్పలనానిరు. సమసయూలు 
శాశ్వతంగా తొలగిపోవాలంటే ముఖయూమంత్రిగా పవన్ కళ్యూణ్ రావాలని చెపా్పరు. 
వచ్చేఎనినికలో్ల ప్రజలంతా జనసేన పార్టీకి మద్దతగా నిలవాలని ఆయన విజ్ఞపతు చ్శారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన వీర మహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

సిపిఐ నారాయణ పై తాడిపత్రి పోలీస్ సేటేషన్ 
లో పిరాయోదు

శతఘ్ని న్యూస్:  సిపఐ జాతీయ 
అధయూక్షుడు నారాయణ, డాకటీర్ 
పద్మభూషణ్ కణిదల చిరంజీవి 
గారి పై అనుచిత వాయూఖయూలు 
ఖండస్తు.. తాడపత్రి చిరంజీవి 

రాష్ట్ర యువత అధయూక్షుడు ఆటో ప్రస్ద్ పోలీస్ సేటీషనో్ల పరాయూదు చ్శారు. అననియయూ 
చిరంజీవి గారు భారత సినిమా రంగం ఏ హీరో చ్యనటువంటి సేవాకారయూక్రమాలు.. 
సమాజానికి తనవంత సహాయం చ్స్తు మధర్ థేర్స్ అర్శంతో.. మచచేలేని మహా 
రాజు ల్ ముందుకు వళ్తునానిరు. అటువంటి వయూకితుని అనుచిత వాయూఖయూలు చ్సి అభిమానుల 
ఆగ్రహానికి గురైన వయస్మలి్లన రాజకీయ పండతలుగా పేరు గడంచిన నారాయణ ని 
అరస్టీ చ్య్లని తాడపత్రి పటటీణ పోలీస్ సేటీషనో్ల సబ్ ఇనె్సపెకటీర్ ధరణి బాబు కి పరాయూదు 
చ్శారు. ఈ కారయూక్రమంలో చిరంజీవి రాష్ట్ర యువత ఉపాఅధయూక్షుడు కుమె్మత ప్రతాప్ రడడు, 
కుందురితు నరసింహా చారి, షేక్ స్ధక్ వలి, అచుకట్ల అల్తుఫ్, మధినేని గోపాల్, కర్ం 
మొదలన వారు పాల్గానానిరు.

జయయంత్ ప్రశయంసలయందుకున్న లైఫ్ డెమో ఫిలియం
శతఘ్ని న్యూస్: ఇటీవల” లఫ్ డెమో ఫిల్్మ” తో యువ హీరోగా 
అరంగ్రేటం చ్సినటువంటి అరు్జన్ నటించిన డెమో ఫిల్్మ ప్రతి 
ఒక్కరి నుండ ప్రశంసలందుకుననిది. ముఖయూంగా సినిమాటిక్ 
కోణంలో, తకు్కవ బడె్జటో్ల, తకు్కవ నిడవితో, కనిని ల్కేషన్్స తో 
అదు్తంగా చిత్రీకరించారు. చిత్ర పరిశ్రమ లో ఉనని తన సహచర 
నటులు, మిత్రులు రాబ్యే రోజులో్ల అరు్జన్ ఇంతకంటే పెద్ద 
బడె్జట్లతో, పెద్ద హీరోగా సినిమా ఇండసీ్రాలో సెటిల్ అవా్వలని ప్రతి 
ఒక్కరూ కోరుకోవడం జరిగింది. ముఖయూంగా ఇటీవల ముగిసిన 
ఇండయన్ తెలుగు ఆహా ఐడల్ సింగర్ జయంత్ మాట్్లడుతూ 
అరు్జన్ హీరోగా నటించిన లఫ్ డెమో ఫిల్్మ చాల్ బాగుంది. ఈ 
సినిమాలో హీరో ఇంట్రడక్షన్ కానీ, సినిమా కె్్లమాక్్స కంటంట్ 

అద్విధంగా అనిని రకాల ఎలివేషన్్స మరియు హీరో, విలన్, ఇతర నటీనటుల ఏలివేషన్్స, ఫైట్ సీకే్వషన్్స, 
మేకింగ్ విజువల్్స ప్రతి ఒక్కటి అధు్తం గా ఉనానియి. ఇల్ంటి యువ హీరోలని, కతతు నటీనటులను 
ప్రతి ఒక్కరూ ఆశీర్వదించాలని మనస్్పరితుగా కోరుకుంటునానిను. చిత్ర పరిశ్రమ ఎపు్పడూ కతతుదనానిని 
కోరుకుంటుంది. కతతు నటీనటులను ఆశీర్వ దించినపు్పడే, కతతు కథలు వలుగులోకి వస్తుయి. ప్రతి 
ఒక్కరు కళ్మతలి్ల ఆశీస్్సలతో ముందుకు ఎదగడంతో పాటు, ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తురు. 
ఖచిచేతంగా రాబ్యే రోజులో్ల అరు్జన్ హీరోగా నటించ్ తదుపరి సినిమాలలో నేను కచిచేతంగా పాట 
పాడుతానని పేర్కంటునానిను. హీరో అరు్జన్ మాట్్లడుతూ ననుని అభిమానించ్ ప్రతి ఒక్కరికీ, డెమో 
ఫిల్్మ తో హీరో గా వచిచేనప్పటికీ తమ కుటుంబ సభ్యూలు గా ననుని ఆదరించిన ప్రతి ఒక్కరికీ నా 
ధనయూవాదాలు. జయంత్ అనని గారికి, అల్గే నాకు ఈ అవకాశం ఇచిచేనటువంటి డైరకటీర్ కల్్ల 
అరు్జన్ కి, నిరా్మత రాజగోపాల్ పొడాల, స్జాత గారికి, ఇతర నటీనటులకి ధనయూవాదాలు. ముఖయూంగా 
మాల్ంటి యువ నటీనటులకు, డైరకటీర్లకు నిరా్మతల ప్రోతా్సహము తో పాటు, తెలుగు ప్రేక్షకుల ప్రేమ, 
అభిమానాలు ముఖయూం అని పేర్కంటూ, కథలో కతతుదనం ఉంటే మన తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తురని 
మరక్కస్రి నిరూపంచారు అని పేర్కనానిరు. రాబ్యే రోజులో్ల మంచి కథలతో మీ ముందుకు 
వస్తునానిను. ప్రస్తుతం నేను మూడు కథలు వినానిను. అందులో రండు కథలు స్పర్ గా ఉనానియి. 
తేజ గారి దగగార అసిసెటీంట్ డైరకటీర్ గా పనిచ్సిన స్యి శ్రీనివాస్ కథ బాగా నచిచేంది. ఇది ఓటిటి 
కు సంబంధించినటువంటి మూవీ మరియు ఇంకకటి స్రయూ చెప్పన డవోషనల్ స్్కరిప్టీ వబ్ సిర్స్ 
కు సంబంధించినది. ప్రొడూయూసర్్స, నటీనటుల ఎంపక కు సంబంధించిన చరచేలు జరుగుతనానియి. 
త్వరలోనే మా మూవీకి సంబంధించిన వివరాలు మీడయ్ మిత్రులకు అందజేస్తుం. తొలిస్రి హీరోగా 
అరంగ్రేటం చ్సినటువంటి ననుని ప్రోత్సహించిన తోటి నటీనటులకు, నా మిత్రులకు, సషల్ మీడయ్ 
మిత్రులకు, ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతేయూకంగా ధనయూవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్రు.

పాఠశాలల విలీనయం వాయిద వేయయండి: 
పాలకొయండ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకండ జనసేన పార్టీ 
తరుపున బుధవారం పాలకండ మండల విదయూ 
శాఖ అధికారి వారికి ఈ విదయూ సంవత్సరంలో 
పాఠశాలలు విలీనం చెయడం వల్ల విదాయూరు్థలు 
చాల్ అవస్థలు పడుతనానిరని.. పాలకండ 
నియోజకవరగాంలో ఉనని పాఠశాలలో 

విలీనంను కంచం నిలుపుదల చ్య్లనీ.. మండల విదయూ శాఖ అధికారికి వినతిపత్రం ఇవ్వడం 
జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో పాలకండ నాయుకులు పోరడడు ప్రశాంత్, పొటూనిరు రమేష్, జామి 
అనిల్ పాల్గానానిరు.

ఈనాడు విలేఖరి ఏర్రి స్వామి న్ పరమరి్శయంచిన 
కదిరి శ్రీకాయంత్ రెడిడి

శతఘ్ని న్యూస్: తాడపత్రి: ఈనాడు పత్రికా విలేఖరి 
ఏర్రి స్్వమి ఇటీవల అనారోగయూం కారణంగా కరూనిల్ 
వళి్ల చికిత్స చ్యించుకోవడం జరిగింది. వారు ఇంటికి 
వచాచేరని విషయం తెలుకనని తాడపత్రి నియోజకవరగా 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ కదిరి శ్రీకాంత్ రడడు మరియు 

కారయూకరతులు ఏర్రి స్్వమి ఇంటికి వళిళు పరామరి్శంచడం జరిగింది.

జనసేన సైన్కున్ కుటయంబాన్కి ఆరిథాక స్యయం
శతఘ్ని న్యూస్:  కరూనిలు జిల్్ల, పాణయూం నియోజకవరగాం: కరూనిలు ముని్సపల్ కార్పరేషన్ 
పరిధిలో ముజాఫఫూర్ నగర్ కి చెందిన షేక్ అబు్దల్్ల వారి కుటుంబానికి జనసేన పార్టీ తరపున 
పాణయూం నియోజకవరగా ఇనాచేర్్జ చింతా స్రేష్ బాబు 40,000 ఆరి్థక సహాయం అందజేశారు. 
ఈ సందర్ంగా చింతా స్రేష్ బాబు మాట్్లడుతూ.. జూన్ 21.06.22న తన వృతితు ర్తాయూ 
షేక్ అబు్దల్్ల జొహరాపురంలో కరంటు పని చ్స్తుండగా కరంట్ ష్క్ తగిలి మరణించడం 
జరిగింది. వారి తలి్ల కి ఉనని ఒకే ఒక్క కడుకును కోలీపోవడంతో వారి ఆరి్థక పరిసి్థతి గురితుంచి 
జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు అందరూ కలిసి ఆరి్థక స్యం చ్యడం జరిగిందని.. ఆ 
మొతాతునిని బుదవారం కరూనిలు బిరా్ల కాంపండ్ లో ఉనని జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో షేక్ 
అబు్దల్్ల అమ్మగారికి అందించడం జరిగిందని.. రాబ్యే రోజులో్ల షేక్ అబు్దల్్ల కుటుంబానికి 
జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచాచేరు. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్్ల జనసేన నాయకులు 
మంజునాథ్, బజారి, స్ధ్కర్, పతితుకండ నియోజకవరగా నాయకులు గోవిందు, కోడుమూరు 
నియోజకవరగాం నాయకులు రాంబాబు, కృష్ణ బాబు తదితరులు పాల్గానానిరు.

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


గురువారం, 21 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన ఆధవారయోయంలో వరద బాదితులకు 
భోజనయం పాయోకెట్సా పయంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిల్్ల: 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ పలుపు మేరకు 3వ రోజు 
యర్ంశెటిటీవారిపాలం జనసేన 
పార్టీ తరుపున సర్పంచ్ మరియు 
జనసైనికుల సహకారంతో వరద 
ప్రభావిత ప్ంతాలలో కోనసీమ 

జిల్్ల, ప.గననివరం మండలంలోని నాగుల్లంక గ్మంలో పరయూటించి.. భోజనం పాయూకెట్్స 
పంపణీ చ్యడం జరిగింది.

కోనసీమ జిలాలుల వరద బాధితులన్ ఆదుకోన్ రాష్ట్ర ప్రభుతవాయం: 
దరయం అన్త

శతఘ్ని న్యూస్:  ప్రజలకు నిస్్వర్థంగా సేవ 
చ్య్లని ఆలోచించ్ ప్రభ్తా్వలు, ప్రజలకు 
వచ్చే కష్టీలను ముంద్ ఊహించాలి.. దానికి 
తగగా సననిద్త ఉండాలి. కషటీం వచిచేన తరువాత 
ఆడుకోవడానికి ముందుండాలి. ప్రస్తుత జగన్ 
ప్రభ్తా్వనికి సననిద్త గానీ, ఆదుకనే పెద్ద 
మనస్్స గానీ కనిపంచడం లేదు. గోదావరి 
ఉగ్ర రూపం దాలిచే కోనసీమ జిల్్లలను 
అతల్కుతలం చ్స్తుంటే ప్రభ్త్వం సహాయక 
చరయూలలో పూరితుగా విఫలం అయియూంది. నాలుగు 
రోజులుగా తినడానికి తిండ లేక కనీసం మంచి 
నీరు లేక ఇబ్ంది పడడు జనం కడుపు మండ 

మంత్రి విశ్వరూప్ ని, ఎమె్మలేయూ కండేటి చిటిటీబాబు ను నిలదీశారు. అధికారులను సరిగాగా పని 
చ్పంచడం మీ బాధయూత అటువంటి వైపు మీ ప్రయతనిం లోపమే ఈ నిలదీతకి కారణం. జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆద్శాలు మేరకు వరద బాధితలను జనసేన నాయకులు 
కారయూకరతులు, వీర మహిళలు స్వయంగా వళి్ల అవసరమైన సహాయ సహకారాలు చ్స్తునానిరు…
ముఖయూమంత్రి గారు హెలికాపటీర్ లో ఏరియల్ సరే్వ చ్సేతు ప్రజల కష్టీలు అర్దం కావు, 
వరదలో్ల ఇబ్ందులు పడుతనని ప్రజలకు యుద్ద ప్తిపదికన సహాయక చరయూలు 
అందించాలని, కానీ పక్షంలో తీవ్ర ప్రజాగ్రహానికి గురికాక తప్పదని జనసేన తరపున 
తెలియజేస్తునానినని మదనపల్ల, చితూతురు జిల్్ల ప్రధ్న కారయూదరి్శ దారం అనిత అనానిరు.

సిపిఐ నారాయణ పై కేస్ నమోదు చేసిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: సిపఐ ప్రధ్న 
కారయూదరి్శ నారాయణ పద్మభూషణ్ 
మెగాస్టీర్ చిరంజీవి గారి ని చిల్లర 
బేరగాడు, రాజకీయ బేరగాడు, 
రాజకీయ బ్రోకర్ అని ప్రెస్ మీట్ 
లో అనుచిత వాయూఖయూలు చ్శాడు. 
బాధయూతగల జాతీయ రాజకీయ్లో్ల 
ఉంటూ చిరంజీవి గారి పట్ల ఇల్ంటి 
అనుచిత వాయూఖయూలు చ్సి సి ప ఐ 
శ్రేణుల మధయూ, చిరంజీవి అభిమానుల 
మధయూ మరియు స్పర్ స్టీర్ కృష్ణ 
గారి అభిమానులు మధయూ గొడవలు 
జరిగి.. సంఘ విద్రోహం జరిగే ఈ 
విధంగా విభేదాలు సృషిటీంచడం 
అని.. కుట్రపూరితంగా మాట్్లడన 
సిపఐ నారాయణ పై తగిన చరయూలు 

తీస్కోవాలి్సందిగా జనసైనికులు, వీర మహిళలు మరియు మెగా అభిమానులు కే.పీ.హెచ్.బి 
పోలీస్ సేటీషనో్ల సి.ఐ కిషన్ కుమార్ కి వినతిపత్రం ఇచాచేరు.
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కమిటీ సెక్రెటర్ మండలి దయ్కర్, 
క్కట్పలి్ల నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ డవిజన్ అధయూక్షులు కల్్ల శంకర్, దురాగా శ్రీనివాస్, అంజి 
హర్ష్, వంకటేష్, వీర మహిళ్ విభాగం ఆరగానైజింగ్ సెక్రటర్ భాగయూలక్ష్మి, మహాలక్ష్మి మరియు 
మెగాస్టీర్ అభిమానులు పాల్గానానిరు.

ఇబ్రహయంపట్నయం మయండలయంలో జనసేన పార్టే రచ్చబయండ
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడ కృష్్ణ జిల్్ల, 
ఇబ్రహీంపటనిం మండలంలోని జూపూడ, 
మూలపాడు, కేతనకండ, కోటికలపూడ 
గ్మాలలో జనసేన పార్టీ అధినేత 
జనసేనాని కణిదల పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆద్శాల మేరకు ఇబ్రహీంపటనిం జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు పోలిశెటిటీ తేజ ఆధ్వరయూంలో 
జనసేన పార్టీ రచచేబండ కారయూక్రమంలో 
పార్టీ సిదా్ంతాలను, విధి విధ్నాలను, పార్టీ 
యొక్క ముఖయూ ఉద్్దశాలను మండలంలోని 
ప్రతీ గ్మానికి, ప్రతీ ఇంటింటికి 
తీస్కెళ్్లలని పార్టీ ప్ముఖయూతను ప్రజలో్లకి 

తీస్కెళ్్లలనే ఉద్్దశంతో కారయూకరతులతో జనసేన రచచేబండ కారయూక్రమం ఏరా్పటు చ్స్రు.
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు ప్రజలను వారియొక్క గ్మ సమసయూల గురించి 
అడగి తెలుస్కునానిరు. మండలంలోని ప్రతి ప్రధ్న సమసయూలపై జనసేన పార్టీ తరుపున 
ప్రశినిస్తుం అని తెలిపారు.
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ మైలవరం ఇంచార్్జ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిది అక్కల 
రామ మోహన రావు (గాంధీ)మాట్్లడుతూ.. జనసేన పార్టీ పేద, బడుగు, బలహీన 
వరాగాల కోసం స్్థపంచిన పార్టీ అని, ప్రతి స్మానుయూడుకి మేలు జరగాలంటే జనసేన పార్టీ 
అధికారంలోకి రావాలని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో ఉమ్మడ కృష్్ణ జిల్్ల కారయూదరి్శ 
లక్ష్మి కుమారి, కమ్మరి హనుమంతరావు, వంకటస్్వమి, అశోక్, హరికిషోర్, నరేంద్ర, 
దురాగారావు, కట్టీశ్రీను, పురం స్రేష్ మరియు జనసేన పార్టీ ఇబ్రహీంపటనిం మండల 
కారయూకరతులు పాల్గానానిరు.

జీవో 117 రదుదు చేయాలి.. విదయోరుథాల సమసయోల పై జనసేన అర్జీ

శతఘ్ని న్యూస్: కృష్్ణజిల్్ల, అవనిగడడు 
నియోజకవరగాం: రాష్ట్రంలోని 47 
లక్షల 50 వేల మంది విదాయూరు్థల 
జీవితాలతో రాష్ట్ర ముఖయూమంత్రి 
వైయస్ జగనో్మహన్ రడడు ఆటలు 
ఆడుతనానిరని జనసేన పార్టీ జిల్్ల 
అధికార ప్రతినిధి రాయపూడ 

వేణుగోపాల్ ఆవేదన వయూకతుం చ్శారు. అవనిగడడు విదాయూశాఖ కారాయూలయంలో జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వరయూంలో విదాయూరు్థల సమసయూలు వివరిస్తు అర్్జ సమరి్పంచారు.
ఈ సందర్ంగా వేణుగోపాల్ మాట్్లడుతూ రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం తెచిచేన జీవో 117 కారణంగా 
రాష్ట్రవాయూపతుంగా వేల్ది మంది విదాయూరు్థలు తీవ్ర ఇబ్ందులు పడుతనానిరని తెలిపారు. చినానిరి 
బాల బాలికలు 3,4,5 తరగతలు చదివేందుకు దూరంగా ఉనని హైస్్కల్ వళ్లందుకు తీవ్ర 
ఇబ్ంది పడే ప్రమాదం ఉందని వాపోయ్రు. తక్షణం రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం జీవో 117 రదు్ద 
చ్య్లని డమాండ్ చ్శారు. ఇంటింటికి రేషన్ డోర్ డెలివర్ చ్స్తునని ప్రభ్త్వం ఇళళు వద్ద 
ఉనని పాఠశాలను కాదని చినని పల్లలను దూరంగా ఉనని హైస్్కల్ వళ్లమనడం ఎంతవరకు 
సమంజసమనానిరు. ఇది రాష్ట్ర ప్రభ్త్వ దురా్మరగా చరయూ అనానిరు. ఈ ప్రభ్త్వం పెద్దలతో పాటు 
చినని పల్లలు క్డా వదలకుండా వేధిసతుందనానిరు. జగన్ పరిపాలనలో ప్రభ్త్వ పాఠశాలలు 
పూరితుగా నిర్్వరయూం అయ్యూయని, ఒక పక్క నాడు-నేడు పేరుతో స్్కల్్స అభివృది్ చ్స్తు, 
వాటిలో చదువుతనని పల్లలను దూరంగా తరలించటం ఎంతవరకు సమంజసమనానిరు.
జనసేన పార్టీ అవనిగడడు మండల అధయూక్షులు గుడవాక శ్ష్బాబు మాట్్లడుతూ జగన్ 
నియంతృత్వ పాలన, తగ్లక్ పరిపాలన స్గిస్తునానిరని అనానిరు. విదాయూహకు్క చటటీం 
ఉల్లంఘ్ంచి.. బలవంతపు ఇంగ్్లష్ మీడయం అమలుతో విదాయూరు్థలు అభయూసన స్మరా్థయానిని 
పూరితుగా తగిగాపోయిందనానిరు. ఈ ప్రభ్త్వ విధ్నాలకు గత ఏడాది వచిచేన టన్తు ఫలితాలే 
నిదర్శనంగా మారాయనానిరు. రాష్ట్రప్రభ్త్వ నిర్ణయ్లతో గతేడాది 51వేల మంది విదాయూరు్థలు 
అమ్మ ఒడ పథకానికి దూరమయ్యూరని తెలిపారు. ఇప్పటికైనా ప్రభ్త్వం తన అసమర్ 
విధ్నాలు విడనాడ వయూవస్థను గాడలో పెట్టీలని, సక్రమంగా పాఠశాలలు నడపాలని, జీవో 
117 రదు్ద చ్య్లని డమాండ్ చ్శారు.

త్రాగునీటి బోరియంగ్ రిపేర్ చేయియంచిన జనసైన్కులు
శతఘ్ని న్యూస్: నల్లగొండ: కతతు దొనబండ తండా 
మరియు కాల్వపలి్ల తండా రండు తండాల ప్రజలు 
ఉపయోగించ్ త్గునీటి బ్రింగు గత 20 రోజుల 
క్రితం రిపేర్ కి రావడంతో ప్రజలకు నీటి సమసయూ 
ఏర్పడంది. విషయం తెలుస్కునని జనసేన పార్టీ 
ఉమ్మడ నల్లగొండ జిల్్ల యూత్ వింగ్ సభ్యూలు 
మాలోత లచిచేరాం నాయక్, జనసైనికులు 

బానోత వినయ్ నాయక్, బాణోత విజయ్ నాయక్, బానోత బాలరాజు నాయక్ 
బ్రింగ్ రిపేర్ చ్యించడం జరిగింది.

సిపిఐ నారాయణపై వినూత్న న్రసన తెలిపిన మెగా 
అభిమాన్లు

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిల్్ల: 
అల్్లరి సీతారామరాజు విగ్రహ 
ఆవిష్కరణ కారయూక్రమం గురించి 
మాట్్లడుతూ.. సీపఐ జాతీయ 
ప్రధ్న కారయూదరి్శ కె. నారాయణ 
డాకటీర్ పద్మభూషణ్ కణిదల 
చిరంజీవి పై చ్సిన అనుచిత 

వాయూఖయూలు ఖండస్తు.. కె. నారాయణ వాయూఖయూలకు వయూతిరేకంగా అమల్పురంలో మెగా 
అభిమానులు కె.నారాయణ గడడు తింటుననిటుటీ ఫోటోను పెటిటీ .. అననిం తినిపస్తు విన్తని 
నిరసన చ్పట్టీరు..

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మాలకొయండయయోకు అయండగా కనపరితి మనోజ్ కుమార్
ఆంధ్రప్రదేశ్ యస్్స కమీషన్ చైర్మన్ మారుమూడి వికటీర్ ప్రస్ద్ ఎం.ఏ.ఎల్ఎల్్బ ని విజయవాడలో కల్స్న 
పొననిలూరు జనసేన పారీటీ నాయకలు కనపరితా మనోజ్ కమార్ 
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిల్్లలో, కండేప నియోజకవరగాంలో, పొననిల్రు మండలంలో, స్ంకిరడడుపాలం 
గ్మానికి చెందిన నల్లపు మాలకండయయూ (యసి్స మాల) కి 10-04-1977 వ సంవత్సరంలో కుటుంబ 
నియంత్రణ ఆపరేషన్ చ్యించుకుననిందువలన ప్రభ్త్వం వారు మాలకండయయూకు సరే్వ నెంబర్ “153-
1 ఆఛ్ 2.71” సెంటు్ల భూమిని ఇచిచే, పట్టీదారు పాస్ పుసతుకం క్డా అప్పటో్లనే మంజూరు చ్యడం 
జరిగింది, ఆ భూమిని వంశపారపరంగా వయూవస్యం చ్స్కుంటూ వారి కుటుంబ సభ్యూలు జీవనానిని 
కనస్గిస్తునానిరు.
29-07-2012 లో క్డా వారికి తెలియకుండా వారి పొలంలో కటటీలు కటుటీకోవడం జరిగింది, ఇద్ంటి 
మా పొలంలో కటటీలు కట్టీరని మాలకండయయూ కుటుంబ సభ్యూలు అడగగా ఆరోజు వాళ్లను కటటీడం 
జరిగింది, దళిత నాయకులు వచిచే వారందరినీ పోలీస్ సేటీషన్ కి తీస్కెళ్లడం జరిగింది, ఎస్ ఐ వారిని 
పలిపంచి విచారించి ఈ పొల్నికి అగ్రకులస్తులకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని ఒప్పంద పత్రం క్డా 
రాయించి ఇవ్వడం జరిగింది, అప్పటికి ఆన్ లన్ లో క్డా నల్లపు మాలకండయయూ పేరు ఉంది.
అద్విధంగా 2017 వ సంవత్సరంలో నాటి ఎంఆర్ఓ సరే్వ చ్సి ఈ పొలం నల్లపు మాలకండయయూ గారిద్ 
అని చెప్ప హదు్దరాళ్్ల క్డా వేయడం జరిగింది, ఆరోజుకి ఆనె్్లనో్ల నల్లపు మాలకండయయూ పేరు మాత్రమే 
ఉంది.
ముండ్లమురివారిపాలం గ్మ అగ్ర కులస్తులు అయినటువంటి
తానికండ స్బా్రావు తండ్రి నారాయణ
నల్్లరి కోటయయూ తండ్రి నరసయయూ
నల్్లరి బాలకోటు తండ్రి పెద్ద కండయయూ
నల్్లరి శ్రీను తండ్రి చినకండయయూ
తానికండ స్ంధరరావు తండ్రి నారాయణ
నల్్లరి రోశయయూ
ముప్పరాజు యలమంద తండ్రి స్బ్యయూ
పైన తెలిపన ఏడుగురు అగ్రకులస్తులు 12-07-2022న స్యంత్రం మూడు గంటల సమయంలో 
మాలకండయయూ కుటుంబ సభ్యూలు వళి్ల వారి పొలంని చూడగా చెటు్ల మొతతుం కటుటీకుని జేసీబీ తో మొదు్దలు 
తీసివేసి ఉనానిరు, నల్లపు మహేంద్ర, వారి అమ్మ, మరియు వారి నాయనమ్మ, ముగుగారు వళి్ల అడగగా 
అధికారం ఉందనని గర్వంతోటి ఇషటీం వచిచేనటుటీ మాట్్లడుతనానిరు, మా చ్తిలో అధికారం ఉంది మీ 
దికు్కన చోట చెపు్పకోండ, పోలీస్ వారు క్డా మమ్మలిని ఏమి చ్యలేరు అని అంటునానిరు, వాళ్్ల తిటిటీన 
ప్రతి మాట మా సెల్ ఫోన్ లో రికారుడు చ్స్రు, వారి దగగార నుండ బలవంతంగా వారి ఫోన్ ల్కు్కనానిరు, 
వారి ఫోన్ లో రికార్డు చ్సిన వీడయోలు డలీట్ చ్సి, వారి ఫోన్ ని పగలగొట్టీరు, నువు్వ ఎవడవిరా నీకు 
ఈ పొల్నికి సంబంధం లేదు, ఈ పోలంలోనికి మీరు రావదు్ద, మీరు మాలనాకడుకులు, మీకు ఇక్కడ 
భూమి లేదు అని బెదిరిస్తు చెటు్ల కటేటీ కతతులతో పోడచ్స్తుం అని వారిని తిడుతూ, వారి పైన చ్యి 
చ్స్కుని ఆడవాళ్్ల పైగా ముసలి వాళ్్ల అని క్డా చూడకుండా వాళ్లను కట్టీరు, మావూరి మీదుగా 
మీరు వళళుటపు్పడు మరడుర్ చ్స్తుం అని బెదిరిస్తు, వాళ్ళును పోలంలోనికి రానివ్వకుండా బెదిరిస్తునానిరు, 
మీరు మాలనాకోడుకులు అని భూతలు తిడుతనానిరు, మాకు పొలం ఇవ్వకపోతే మీ కుటుంబం మొతతుం 
అంత తెలుస్తుము, ఇవే కాకుండా ఈ చుటుటీపక్కల ఉనని మీ మాల మాదిగ వాళళు పొల్లు క్డా 
ఆక్రమిస్తుము, కారంచ్డులో చుండూరులో ఎల్ జరిగింద్ మీ వాళళుని ఎల్ చంపేస్మో మీకు క్డా 
అద్ గతిపడుతంది, అని అంటునానిరు, కావున వారి మీద ఎసీ్స, ఎసీటీ అట్రాసిటీ కేస్ పెటిటీ, అగ్రకులస్తుల 
నుండ వారికి ప్ణహాని ఉంది, దళితలను రక్ంచండ, ఎంఆర్ఓ ని మరియు విఆర్.ఓ ని మరియు 
సరే్వయర్ ని వారి పొలం వద్దకు పంపంచి విచారణ చ్యించి వారి పొలం వారికి ఇప్పంచమని మరియు 
వారికి నషటీపరిహారం క్డా ఇప్పంచమని, దయచ్సి వారి యందు దయవుంచి వారికి నాయూయం చ్యండ 
అని ప్రి్థస్తునానిము. అని పూరితు వివరాలతో ఆంధ్రప్రద్శ్ ఎసీ్స కమిషన్ చైర్మన్ అయిన గౌరవనీయులు 
మారుమూడ వికటీర్ ప్రస్ద్ కి, మరియు గౌరవనీయులు దరి్శ డఎసి్ప కి, అద్విధంగా గౌరవనీయులు 
పొననిల్రు ఎస్ఐ కి, మరియు పొననిల్రు ఎంఆర్ఓ కి పొననిల్రు జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కనపరితు 
మనోజ్ కుమార్ వివరించడం జరిగింది.

సిపిఐ నారాయణ పై కేస్ నమోదు చేసిన అనకాపలిలు మెగా ఫాన్సా

శతఘ్ని న్యూస్: అనకాపలి్ల: సిపఐ నారాయణ 
మెగాస్టీర్ చిరంజీవి పై చ్సిన అనుచిత 
వాయూఖయూలకు గాను నారాయణ మీద కేస్ నమోదు 
చ్య్లి్సందిగా కోరుతూ అనకాపలి్ల మెగా ఫ్న్్స 
పటటీణ టౌన్ సిఐ కి ఫిరాయూదు చ్యడం జరిగింది.

సిపిఐ నారాయణపై వినూత్న న్రసన తెలిపిన పాలకొయండ జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకండ నియోజకవరగాం: జనసేన పార్టీ 
పీఏసీ మెంబర్ కణిదల నాగబాబు పలుపుమేరకు బుధవారం 
పాలకండ జనసేన పార్టీ తరఫున సిపఐ నారాయణ మెగాస్టీర్ 
చిరంజీవి, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కణిదల పవన్ కళ్యూణ్ పై 
చ్సిన అనుచిత వాయూఖయూలకు నిరసనగా నారాయణ చిత్ర పట్నికి 
అననిం గడడు తినిపంచడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
పార్టీ నాయుకులు పోరడడు ప్రశాంత్, పొటూనిరు రమేష్, జామి 
అనిల్, టోఒపల విదాయూస్గర్, తెగల శంకర్, పొటూనిరు సంపత్ 
(బద్రి) తదితరులు పాల్గానానిరు..

కొడాలి నాన్ కుటయంబయం ఎయందుకు 
హైదరాబాద్ లో ఉయంటయంది?

• గుడవాడలో మెరుగైన రోడుడు ఒక్కటైనా ఆ బూతల ఎమె్మలేయూ చూపంచగలరా?
• సొంత ఇలు్ల ఉనని వీధికి క్డా రోడుడు వేయించుకోలేని వాళ్ళు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గురించి మాట్్లడేది
• అనిని రాష్్రాలో్ల 10 శాతం రోడు్ల బాగోవు... మన దగగార 10 శాతం మాత్రమే 
బాగుంట్యి
• గుడ్ మారినింగ్ సీఎం స్ర్ అనగానే సీఎం వనునిలో వణుకు పుటుటీకసతుంది
• విలేకరుల సమావేశం లో గుడవాడ జనసేన నాయకులు శ్రీ బూరగడడు శ్రీకాంత్
శతఘ్ని న్యూస్: ‘ఏ రాష్ట్రంలో అయినా రోడు్ల 10 శాతం మేర అధ్్వనంగా 
ఉంట్యి.. మన రాష్ట్రంలో మాత్రం 10 శాతం మేర మాత్రమే బాగుంట్యి. 
ఈ విషయ్నిని ప్రభ్తా్వనికి తెలపడం కోసమే జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో గుడ్ 
మారినింగ్ సీఎం స్ర్ కారయూక్రమానిని నిర్వహించామ’ని గుడవాడ నియోజకవరగా 
జనసేన పార్టీ నాయకులు శ్రీ బూరగడడు శ్రీకాంత్ అనానిరు. ఈ వాసతువానిని 
జీరి్ణంచుకోలేక వనునిలో వణుకు పుటిటీన సీఎం తన బూతల ఎమె్మలేయూ కడాలి 
నానితో అవాకులుచవాకులు పేలిస్తునానిడు అని వాయూఖాయూనించారు. గుడవాడలో 
బుధవారం ఆయన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్్లడుతూ “గత మూడు 
సంవత్సరాలుగా అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, కాంట్రాకటీరు్ల, సలహాదారులు 
ముఖయూమంత్రి కి గుడ్ మారినింగ్ సీఎం స్ర్ అని చెప్ప ఉండవచుచే. మూడు 
రోజులపాటు జనసేన పార్టీ చ్పటిటీన గుడ్ మారినింగ్ సీఎం స్ర్ మాట వింటేనే 
ముఖయూమంత్రికి వనునిలో వణుకు పుటుటీకచిచేంది. రాష్ట్రంలో రోడు్ల పరిసి్థతి 
జనసేన పార్టీ కళళుకు కటిటీనటు్ల చూపస్తునాని, ఈ ప్రభ్త్వంలో చలనం లేదు. 
దబాయింపులు, బూతలు తప్ప వైసీపీ నాయకులకు మరో పని లేదు.
• కడాలి ఎనిని రోజులు గుడవాడలో ఉంట్రు?
మాట్్లడతే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు హైదరాబాదులో ఉంట్రని చెపే్ప గుడవాడ 
ఎమె్మలేయూ కడాలి నాని ఎనిని రోజులు నియోజకవరగాం లో ఉంటునానిరో.. 
కుటుంబానిని హైదరాబాదులో ఎందుకు పెట్టీరో చెపా్పలి. హైదరాబాదులో 
గడపే కడాలి నాని క్డా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని అనడం ఏమిటి? శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారి గురించి అనడానికి ఏ మాత్రం సరిపోరు. మేము అడగిన రోడ్ల 
పరిసి్థతి మీద సమాధ్నం చెప్పండ. గుడవాడ నియోజకవరగాంలో ఏ రోడుడు 
బాగోలేదు. ఆఖరికి మాజీ మంత్రి, ఎమె్మలేయూ కడాలి నాని గుడవాడ లోఇలు్ల 
ఉండే రాజేంద్రనగర్ రోడుడు క్డా అతయూంత దారుణంగా ఉంది. గుడవాడలో 
ఏ రోడడుయినా మెరుగాగా ఉందా? బాగుంది అని ఒక్క రోడుడు చూపంచినా మేం 
గుడవాడ వదిలి వళి్లపోవడానికి సిద్ంగా ఉనానిం. అసతువయూసతుంగా అధ్్వనంగా 
ఉనని రోడ్ల సమసయూ మీద మాట్్లడమంటే వయూకితుగత దూషణలు తప్ప మీకు పాలన 
చ్తకాదు.
• బా్లక్ మదయూం మాఫియ్ నాయకుడు ఎవరు?
ఎంతో గొప్పగా నవరతానిలు అమలు చ్శామని చెబుతనని మీరు.. ప్రతి 
సంవత్సరం లబి్దారుల సంఖయూను ఎందుకు తగిగాస్తునానిరో చెప్పండ. రూ.100 
ఉండే మదయూం కా్వరటీర్ బాటిల్ రూ.300లకు పెంచ్సి ఈ ముఖయూమంత్రి మదయూం 
బా్లక్ మాఫియ్ ముఖయూమంత్రిగా మిగిలిపోయ్రు. కలీతు మదయూం మరణాలు 
రోజువారి చోటు చ్స్కుంటునాని ఈ ప్రభ్తా్వనికి పటటీడం లేదు. యథేచచేగా 
కలీతు మదయూం అము్మతూ ఎందరో మృతికి కారణం అవుతనని ఈ ప్రభ్త్వం 
చ్స్తునని హతయూలను కచిచేతంగా ప్రశినిస్తుం. ఎనినికలవేళ ఎనోని హామీలు ఇచిచేన 
గుడవాడ ఎమె్మలేయూ కడాలి నాని వాటిని పూరితుగా మరిచేపోయ్రు. విజయవాడ-
బందరు రోడుడు పరిసి్థతి అగమయూగోచరంగా మారింది. ఫె్్లఓవర్ ప్రంభం 
అనానిరు ఇప్పటివరకు అది లేదు. ఎనినికలో్ల ఇచిచేన ఏ హామీను నెరవేరచేని మీరు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని విమరి్శంచడానికి ఏమాత్రం సరిపోరు. మీ ప్రభ్త్వం 
అనిని మాఫియ్ల మీద నడుసతుంది దానిమీద చరిచేదా్దం ముందుకు రండ. మటిటీ 
మాఫియ్, ఇస్క మాఫియ్, రేషన్ బియయూం మాఫియ్, విదుయూత్ ఛార్్జలు, బస్్స 
ఛార్్జలు, ఇంటి పనుని పెంపు, చెతతు పనుని గురించి మాట్్లడదాం రండ. మీ పార్టీ 
తటటీడు మటిటీ రోడుడుపై పోయదుగాని.. తటటీడు కేస్లో్ల ఉనని నాయకులిని జనసేన 
పైకి ఉసిగొలు్పతంది. నీతి నిజాయితీ ఉనని నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని 
విమరి్శసేతు ప్రజలే తగిన విధంగా బుది్ చెబుతారు జాగ్రతతు “ అని శ్రీ శ్రీకాంత్ 
హెచచేరించారు.

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

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

