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ఆగస్ట్ 1న శ్రీ నాగబాబు ఉమ్మడి 
ఖమ్మమం జిల్లా పర్యటన

శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు 
గారు ఆగస్టీ 1వ తేదీన ఉమ్మడి ఖమ్మమం జిల్లాలో పరయూటమంచనునానిరు. ఉమ్మడి ఖమ్మమం జిల్లా 
సత్తుపల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన జనసేన క్రియాశీలక కారయూకరతుకు ప్రమాద బీమా చెక్ 
అమందజేయనునానిరు. అనమంతరమం అశ్వరావుపేట నియోజకవర్మంలో స్థానిక నాయకులు, జన 
సైనికులు ఏరాపాటు చేసే పార్టీ జమండాలను శ్రీ నాగబాబు గారు ఆవిష్కరిస్తురు.

శతఘ్ని న్్యస్ కి ల్్యప్ టాప్ బహుకరమంచిన 
హైదరాబాద్ జనసైనికుడు

శతఘ్ని న్యూస్:  గొపపా ఆశయమంతో అలుపెరుగని ప్రయాణమం చేస్తునని శతఘ్ని న్యూస్ శ్రమను గురితుమంచి విజయవాడకు 
చెమందిన హైదరాబాద్ జనసైనికులు 
శనగల రఘు సచి్చమంద్ర కుమార్ 
శనివారమం శతఘ్ని న్యూస్ ఫమండర్ 
నాయుడ్ నిమ్మకాయల కు 
శనివారమం వారి స్వగృహమంలో ఒక 

ల్యూప్ టాప్ ను బహుకరిమంచడమం 
జరిగమంది. 

ఈ సమందర్మంగా శతఘ్ని న్యూస్ 
ఫమండర్ నాయుడ్ నిమ్మకాయల 
మాటాలాడ్తూ… మా ఆశయానిని 

గురితుమంచి మా ఇబ్మందులను గమనిమంచి 
మాకు సహకరిమంచడమం కోసమం ఏమి 
కావాల్ అని కనుకు్కని మర్ ల్యూప్ టాప్ 
బహుకరిమంచిన శనగల రఘు సచి్చమంద్ర 
కుమార్ కి నా తరపున మరియు 
మా శతఘ్ని న్యూస్ టీమం తరపున 
హృదయపూర్వక ధనయూవాదములు 
తెల్యజేస్తునానిమని తెల్పారు. మాలో న్తనోతేతుజానిని నిమంపినమందుకు మరిమంత ఉత్సాహమంతో శతఘ్ని న్యూస్ ను 
మరిమంత ముమందుకు తీస్కువెళ్తుమని తెల్పారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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పూడిమడక తీరమంలో విద్్యర్థుల మృతి విషాదకరమం
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా పూడిమడక దగ్రి సముద్ర తీరమంలో చోటు చేస్కునని దుర్ఘటనలో 
ఆరుగురు విదాయూరుథాలు మృతి చెమందటమం విషాదకరమని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక 
ప్రకటనలో ఆవేదన వయూకతుమం చేశారు. ఇమంజినీరిమంగ్ సెమిసటీర్ పర్క్షలు పూరితు చేస్కునని ఆ విదాయూరుథాలు 
మృత్యూవాతపడటమం ఆవేదన కల్గమంచిమంది. ఆ విదాయూరుథాల భవిషయూత్తు గురిమంచి ఎనోని ఆశలు పెటుటీకొనని 
తల్లాతమండ్రులు, కుటుమంబ సభ్యూలకు ఈ విషాదమం తీవ్ర శోకానిని మిగల్్చమంది. మృతి చెమందిన విదాయూరుథాల 
కుటుమంబాలకు నా తరఫున, జనసేన పక్షాన ప్రగాఢ స్నుభూతి తెల్యచేస్తునానిను. స్గర తీరాలకు, 
నదీ తీరాలకు విహారానికి వెళ్ళే విదాయూరుథాలు, యువత తగు జాగ్రతతులు పాటమంచాలని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
సూచిమంచారు.

సమాజమంలో అలజడి రేపమందుకే సీఎమం కాపులను అవమానిస్తునానిర్
•ప్రతిస్ర్ కాపు స్మాజిక వరా్నినికిమంచపరుస్తునానిరు
•రాష్ట్ర భవిషయూత్తును పారలామమంటులో త్కటుటీ పెటటీన వయూకితు శ్రీ జగన్ రెడిడు
•ముఖయూమమంత్రివి ఓటు బాయూమంకు రాజకీయాలు
•బటన్ నొక్కడానికి రోబోలు సరిపోత్యి
•సీఎమంకు మానవత్వమం ఉమంటే విదేశాలోలా ఇబ్మంది పడ్త్నని కాపు విదాయూరుథాల్ని ఆదుకోవాల్

శతఘ్ని న్యూస్: కాపు నేసతుమం అనే ప్రభ్త్వ కారయూక్రమమంలో ముఖయూమమంత్రి శ్రీ జగన్ రెడిడు మాటాలాడిన భాష 
అతయూమంత హేయమని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెమండలా మనోహర్ ఒక 
ప్రకటనలో విమరి్శమంచారు. కుల్లను కలపాల్సాన బాధయూతలను పూరితుగా విస్మరిమంచిన ముఖయూమమంత్రి ఓ 
దురుదేదేశమంతో.. సమాజమంలో అలజడి సృషటీమంచే విధమంగా, ఓటు బాయూమంకు రాజకీయాల కోసమం దిగజారి 
మాటాలాడిన మాటలు రాష్ట్ర ప్రజలమంత్ అరథామం చేస్కోవాల్. కుల్లను పక్కనపెటటీ, సమాజ అభ్యూననితి కోసమం 
అమందరమం కల్సికటుటీగా పోరాడ్దామం అని ప్రతి సమందర్మంలోన్ పిలుపునిచే్చ జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారి గురిమంచి ఈ ముఖయూమమంత్రి ఇషాటీనుస్రమం మాటాలాడటమం బాధాకరమం.

•శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ని రాజకీయమంగా ఎదురో్కలేక...
వరదలోలా ప్రజలు పడ్త్నని బాధలను పక్కనపెటటీ బాధయూత విస్మరిమంచిన పాలకుడ్ శ్రీ జగన్ రెడిడు. కాపు 
నేసతుమం పథకమం బటన్ నొకి్కన ముఖయూమమంత్రి 3.38 లక్షల మమందికి లబ్ధి కల్గమందని చెబుత్నానిరు. ప్రభ్త్వమం 
వివిధ నిబమంధనల పేరుతో ఎమంతమమందికి పథకమం దూరమం చేసిమందో కూడా చెపాపాల్. రేషన్ కారుడులు తీసేసి, 
కరెమంటు బ్లులా ఎకు్కవ వస్తుమందని, ఏసీ, టీవీ, కారు, సథాలమం ఉమందమంటూ రకరకాల కారణాలు చూపుతూ 
ఎమంతో మమందికి పథకమం ఫల్లు ప్రభ్త్వమం దూరమం చేసిమంది. ఓ స్మాజిక వర్ ఓటులా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారికి అనుకూలమంగా ఉనానియనే అక్కస్తో ముఖయూమమంత్రి నోటకొచి్చనటులా మాటాలాడ్త్నానిరు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని రాజకీయమంగా ఎదుర్్కలేని ముఖయూమమంత్రి కేవలమం వయూకితుగత 
విమర్శలు చేసి ఆనమందమం పమందుత్నానిరు. పారలామమంటులో రాష్ట్ర భవిషయూత్తును పూరితుగా త్కటుటీ పెటటీన వయూకితు శ్రీ జగన్ రెడిడు. పారలామమంటులో ఏ బ్లులాకైనా, ఏ సమందర్మం వచి్చనా అడిగనా, 
అడగకపోయినా కేమంద్రానికి వైసీపీ ఎమంపీలు స్వచ్మందమంగా మదదేత్ పల్కారు. ఇది ఎవరి లబ్ధి కోసమం.. ఎవరికి మమంచి చేయడమం కోసమో వైసీపీ ఎమంపీలు చెపాపాల్. ఎమంతకు అమ్మడ్పోయి 
రాష్ట్ర ప్రజల భవిషయూత్తును త్కటుటీ పెటాటీరో సమాధానమం ఇవా్వల్.
•ఈ ముఖయూమమంత్రికి మానవత్వమం ఉమందా?
ప్రజలకు మేలు చేయమమంటే ప్రతిస్ర్ బటన్ నొకా్కను.. బటన్ నొకా్కను అని ముఖయూమమంత్రి చెపపాడమం చాల్ హాస్యూసపాదమంగా ఉమంది. రోబోలు చేసే పని అది. దాని కోసమా ప్రజలు మమంచి 
మజారిటీతో మిమి్మల్ని ఎనునికుననిది..? మానవత్వమంతో సపామందిమంచి రాష్ట్ర ప్రజలకు మేలు చేయాల్సామంది పోయి... బటన్ నొకి్క ముసిముసి నవు్వలు చిమందిసూతు, చపపాటులా కొటుటీకోవడమం పాలన 
కాదు. అసలు ఈ ముఖయూమమంత్రికి మానవత్వమం ఉమందా? అధికారమంలో లేకునాని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు రైత్లకు భరోస్ ఇచే్చమందుకు ముమందుకు రావడమం మానవత్వమం. యువతకు దారి 
చూపాలని ఆలోచిమంచడమం మానవత్వమం. కషాటీలోలా ఉనని వారికి స్్వమంతన కల్గమంచేల్, వారి సమసయూలను స్వధానమంగా వినడమం మానవత్వమం. ఎల్మంట మానవత్వమం లేకుమండా పాలన చేసే 
మీరు కూడా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని విమరి్శమంచడమం సిగు్చేటు. మీ బటన్ నొక్కడమం వలలా ప్రజలమంత్ సమంతోషమంగా ఉనానిరా అమంటే అదీ లేదు..? మీరు ఇచి్చన జాబ్త్లోనే లొస్గులు 
కనిపిస్తునానియి. జిల్లాలవార్గా కాపు నేసతుమం జాబ్త్లో లెక్కలేననిని తపుపాలునానియి. అరుహులైన ఎమంతో మమందికి స్యమం అమందలేదు. నిజమంగా ముఖయూమమంత్రికి మానవత్వమం ఉమంటే పేద కాపు 
విదాయూరుథాలు విదేశాలోలా పడ్త్నని కషాటీల గురిమంచి ఒకస్రి ఆలోచిమంచాల్. స్మారు 1200 మమంది విదాయూరుథాలు ప్రభ్త్వమం నుమంచి ఉననిత విదయూకు చదువుల స్యమం మధయూలో ఆగపోయి, 
విదేశాలోలా మగ్పోత్నని హృదయవిదారక సమంఘటన కోసమం మాటాలాడమండి. వారి కషాటీలు తీర్చమండి. మా పరిసిథాతిని ప్రభ్త్వమం దృషటీకి తీస్కెళలామండని బాధిత్ల కుటుమంబాలు వారు పడ్త్నని 
వేదనను శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి దృషటీకి తీస్కొచా్చరు. వాటని ఈ ముఖయూమమంత్రి ఏనాడూ పటటీమంచుకునని పాపాన పోలేదు. ఎపుపాడూ కుల్లను రెచ్చగొటటీ ఓటులా దమండ్కునే రాజకీయమం 
తపపా ముఖయూమమంత్రికి వేరే ఆలోచన లేదు.
•అమల్పురమం అలలారలా వెనుక ఎవరు ఉననిది ప్రజలు గమనిమంచారు
అమల్పురమం అలలారలా వెనుక ఎవరు ఉననిది రాష్ట్ర ప్రజలు అరధిమం చేస్కునానిరు. ఆ ప్మంతమంలో ఎమందుకు చిచు్చపెటాటీలనుకునానిరో తెలుస్. అక్కడే ఎమందుకు పదేపదే అలజడ్లు సృషటీమంచాలని 
చూస్తునానిరో ప్రజలకు అరథామం అవుతోమంది. అనిని విషయాలు బయటపడ్త్నని వేళ.. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి మీద వయూకితుగత విమర్శలు చేయాలనే మారా్నిని ఎమంచుకునానిరు. గతమంలోన్ 
మమంత్రులను శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి మీద పదేపదే విమర్శలు చేయిమంచి.. మీ అవసరమం తీరాక వారిని పక్కకు నెటేటీశారు. ఇపుపాడ్ అదే స్్రాటజీ అమలు చేస్తునానిరు. జనసేన అధినేత శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి మీద మీ విలువైన సమయమం వృథా చేస్కోకుమండా, పాలన మీద దృషటీ పెటటీమండి. జనసేన పార్టీ ఎపుపాడూ కుల్లను కల్పేల్, పదిమమందికి మేలు జరిగేల్ మాత్రమే 
రాజకీయమం చేస్తుమంది. కషటీపడి, నిజాయతీగా ప్రజలకు ఉపయోగపడేల్ పని చేయడమే జనసేన అమంతిమ లక్షష్మం. గోదావరికి వరదలు వచి్చనపుడ్ మీరు చేసిన స్యమం ప్రపమంచానికి 
తెల్సిమంది. మీరు ప్రతేయూకమంగా గురితుమంచిన బాధిత్లతో ఆహా.. ఓహో అని శెభాష్ అనిపిమంచుకునని తీరు అమందరూ చూశారు. గతమంలోన్ తితీలా త్పాను వచి్చన సమయమంలో శ్రీకాకుళమం 
జిల్లా అతల్కుతలమం అయితే... పక్క జిల్లాలోనే ఉనని మీరు కనీసమం బాధిత్లను పరామరి్శమంచడానికి రాని మీ తీరు అమందరికీ గురుతుమంది. మీరు అపపాట్లా త్పాను ఫమండ్ కు పైస్ కూడా 
రాల్చని బ్రహా్మమండమైన స్యమం అమందరికీ తెలుస్. 6 రోజుల పాటు త్పాను బాధిత్లకు అమండగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఆ ప్మంతమంలో విసతుృతమంగా పరయూటమంచారు. బాధిత్లకు భరోస్ 
ఇచా్చరు. అది ఆయన మమంచి మనస్. మీరు ఎనిని బూటకపు మాటలు, విమర్శలు చేసినా ప్రజలమంత్ జనసేనకు అమండగా ఉమంటారు అని శ్రీ నాదెమండలా మనోహర్ సపాషటీమం 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

క్రేన్ ప్రమాద భాదిత కుటమంబాలను ఆదుకోవాలి!: జనసేన డిమామండ్
శతఘ్ని న్యూస్: నాగర్ కరూనిల్ జిల్లా, కొల్లాపూర్ నియోజకవర్మంలోని ఎల్లార్ పాలమూరు 
రమంగారెడిడు ప్జకుటీలోని శుక్రవారమం ఉదయమం జరిగన క్రేన్ ప్రమాదమంలో ఐదుగురు కారి్మకులు 
మృతి చెమందడమం బాధాకరమం. ఇమందులో భాగమంగా శనివారమం ఉదయమం జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ పిలుపు మేరకు.. జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు మహేమందర్ రెడిడు..తెలమంగాణ రాష్ట్ర ఇమంచార్జ్ 
నేమురి శమంకర్ గౌడ్.. తెలమంగాణ రాష్ట్ర ముఖయూ నాయకులు రామ్ త్ల్లారి పిలుపు మేరకు. నాగర్ 
కరూనిల్ జిల్లా, కొల్లాపూర్ నియోజకవర్మంలోని పాలమూరు-రమంగారెడిడు ప్జకుటీలో ఐదుగురు 
కారి్మకులు మరణిమంచిన ప్రమాదానికి గల కారణాలను తెలుకోవడానికి, వారికి తగన నషటీ 
పరిహారానిని చెల్లామంచాలని డిమామండ్ చేసూతు.. ఘటన సథాల్నిని రాష్ట్ర యువజన అధయూక్షులు నాగర్ 
కరూనిల్ జిల్లా ప్రధాన కారయూదరి్శ వమంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్, రాష్ట్ర యువజన విభాగమం ఎగజ్కూయూటవ్ 
మమంబెర్ ఎమం.డి మహబూబ్, ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా యూత్ విమంగ్ అధయూక్షులు, కొల్లాపూర్ 
నియోజకవర్ నాయకులు బైరపోగు స్మంబశివుడ్, జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ 
జిల్లా ముఖయూ నాయకులు ముకుమంద నాయుడ్ పరిశీల్మంచారు. ఇమందులో భాగమంగా లక్షష్మణ్ గౌడ్ 
సమంఘటన సథాల్నిని పరిశీల్మంచి.. ప్రమాదమం ఎల్ జరిగమందో తెలుస్కునానిరు.. క్రేన్ ప్రమాదమంలో 
మృతి చెమందిన ఐదుగురు కుటుమంబాలకు నషటీపరిహారమం త్వరగా అమందిమంచి.. వారి కుటుమంబాలకు 
అమండగా నిలబడాలని ప్రభ్త్్వనిని డిమామండ్ చేశారు.
అదేవిధమంగా 18 నుమండి 25 సమంవతసారాల లోపు ఉనని యువకులతో పని చేయిమంచుకుమంటునానిరు.. 
యువకులకు అనారోగయూ పరిసిథాత్లోలా ఉమండి పనికి రాకపోతే వారిని కషటీమం చేసిన డబు్లు 
ఇవ్వమం.. అననిమం పెటటీమం.. ఉమంటే ఉమండమండి లేదమంటే పమండి అని ఇల్మంట అహమంకారపు మాటలు, 
యువకులను బెదిరిమంపులకు గురి చేసూతు ఇనానిళ్లా వారితో పనులు చేయిమంచుకునానిరు. ఇపపాటకి 
ఏ ఒక్కరికి కూడా 2నెలల జీతమం ఇవ్వలేదని యువకులు అమంటునానిరు. ఈ యొక్క ప్జకుటీ 
యాజమానాయూనికి ఇది సబపు కాదు.. దీనిని ఇకనైన మానుకోవాల్ అని డిమామండ్ చేశారు.
ఈ సమందర్మంగా స్మంబశివుడ్ మాటాలాడ్తూ.. మృతి చెమందిన ఐదుగురు కుటుమంబాలకు ప్రభ్త్వమం 
వెమంటనే అనిని విధాలుగా ఆదుకోవాల్.. అదేవిధమంగా ఇక్కడ స్థానికమంగా ప్జకుటీ వర్్క కోసమం 
యువకులను బెదిరిమంపులకు గురిచేయడమం సరైన పదధితి కాదు దీనిని వెమంటనే అధికారులు ప్జకుటీ 
యాజమానయూమంపై కఠిన చరయూలు చేపటాటీలని డిమామండ్ చేశారు.
ఈ కారయూక్రమమంలో జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా యువజన విభాగమం ఉపాధయూక్షులు 

గోపాస్ కురుమనని జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా యూత్ విమంగ్ కారయూవర్ నిరా్వహక సభ్యూలు భారిగారి రాజేమందర్, సూరయూ, నాగర్ కరూనిల్ పారలామమంటర్ ఎగజ్కూయూటవ్ 
కమిటీ సభ్యూలు జానీ, రేచరలా శేఖర్, నాగర్ కరూనిల్ జిల్లా నాయకులు కోడిగమంట స్యి, పెరుమలలా శేఖర్, కొల్లాపూర్ నియోజకవర్ నాయకులు పులోజు రఘు, మలేలాష్, స్ల్తున్, అమంజి, 
రఘు తదితరులు పాలొ్నానిరు.

కాపులకు బేషరతుగా ముఖ్యమమంత్రి జగన్ రెడిడి క్షమాపణ చెప్పాలి
• కాపులను అవమానకరమంగా మాటాలాడటమం ముఖయూమమంత్రికి తగదు
• రమంగా హతయూకేస్లో రాజశేఖర్ రెడిడు తెరవెనుక పాత్ర అమందరికీ తెల్సిమందే
• త్కటుటీ, అము్మడ్పోవటాలు కాపులకు అలవాటు లేదు
• కాపుల ఆత్మగౌరవమం, ఆత్్మభిమానమం గాయపడేల్ ముఖయూమమంత్రి వాయూఖయూలు
• వెనునిపూసలేని దుసిథాతిలో చావచచి్చన సిథాతిలో కాపు మమంత్రులు, శాసనసభ్యూలు
• రిజరే్వషనులా ఇవ్వను అనాని వైసీపీని భ్జానికెత్తుకోవటమే కాపులు చేసిన నేరమా?
• కాపులపై వైసీపీది కపటప్రేమ
• శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారస్లైన కాపులు రాజాయూధికారమం కోరుకోవడమం నేరమా?
• అనిని వరా్ల ప్రజల సహకారమంతో రాజాయూధికారమం దిశగా కాపుల అడ్గులు
• కాపులు ఐకయూమంగా ఉమండటమే సమసతు సమసయూలకు పరిషా్కరమం

ముఖయూమంత్రి జగన్ రెడ్డి వాయూఖయూలపై నిప్పులు చెరిగిన గంటూరు జిల్లా జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు గాదె వంకటేశ్వరరావు, రాష్ట్ర కారయూదరిశి మైనారిటీ నాయకులు షేక్ నాయబ్ కమాల్

శతఘ్ని న్యూస్: కాపుల్ని పవన్ కళ్యూణ్ గమంపగుతతుగా చమంద్రబాబు నాయుడ్కి త్కటుటీ పెడ్త్నానిడ్ అమంటూ ముఖయూమమంత్రి జగన్ రెడిడు చేసిన వాయూఖయూలపై రాష్ట్ర వాయూపతుమంగా జనసేన పార్టీ 
తీవ్రస్థాయిలో మమండిపడిమంది. ఈ మేరకు శనివారమం జనసేన పార్టీ జిల్లా కారాయూలయమంలో ఏరాపాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశమంలో జిల్లా అధయూక్షుడ్ గాదె వెమంకటేశ్వరరావు మాటాలాడారు. 
కాపు జాతిని అము్మడ్పోయే జాతిగా ముఖయూమమంత్రి వాయూఖ్యూనిమంచటమం పటలా తీవ్ర ఆగ్రహానిని వయూకతుమం చేశారు. ముఖయూమమంత్రి వాయూఖయూలు యావత్ కాపు జాతిని అవమానిమంచేల్ ఉనానియని, 
ఈ వాయూఖయూలపై తక్షణమే ముఖయూమమంత్రి బేషరత్గా కాపు జాతికి క్షమాపణలు చెపాపాలని ఆయన డిమామండ్ చేశారు. చెమంచల్ గూడా బాయూచ్ రాసిచే్చ స్్కరిప్టీ లో ఏది ఉమంటే అది చదవటమేనా 
అని విమరి్శమంచారు. దివమంగత ముఖయూమమంత్రి రాజశేఖర్ రెడిడు దగ్రనుమంచి ఇపపాట ముఖయూమమంత్రి జగన్ రెడిడు వరకు కాపులపై చూపిమంచేది అమంత్ కపటప్రేమేననానిరు. రమంగా హతయూకేస్లో 
రాజశేఖర్ రెడిడు చీకట పాత్ర ఏమిట్ బహిరమంగ రహసయూమేననానిరు. వమంగవీట రాధాని సైతమం పార్టీలో నిరమంతరమం వేధిమంచి బయటకి వెళ్లాల్ కుట్ర పనినిమంది వాసతువమా కాదా అని 
ప్రశినిమంచారు. కాపులపై నిజమంగా ప్రేమే ఉమంటే అధికారమంలోకి వచి్చన అరక్షణమంలోనే గత ప్రభ్త్వమం కాపులకు 5 శాతమం కేటాయిమంచిన ఈ డబులాష్ సీ రిజరే్వషనలాను ఎమందుకు రదుదే చేశావని 
ప్రశినిమంచారు. గుమంటూరు జిల్లాను వియమా్మర్ జిల్లాగా ఎమందుకు చేయలేదనానిరు. కాపు కార్పారేషన్ ను నిర్్వరయూమం చేసిమంది, విదేశీ విదయూ పథకానిని నీరు కారి్చమంది వాసతువమం కాదా అనానిరు. 
సమంవతసారానికి రెమండ్ వేల కోటులా కాపుల సమంక్షేమానికి ఇస్తునని చెపిపా మోసమం చేసిన ముఖయూమమంత్రి కాపులకు 32 వేల కోటులా ఇచా్చమమంటూ కాకిలెక్కలు చెపపాటమం కాపుల్ని నిలువెళ్లా మోసమం 
చేయటమేనని ధ్వజమత్తురు. కాపుల సమంక్షేమమం కోసమం వైసీపీ చేసిన ఖరు్చపై శే్వతపత్రమం విడ్దల చేయాలని గాదె వెమంకటేశ్వరరావు డిమామండ్ చేశారు.

రాష్ట్ర కారయూదరి్శ, మైనారిటీ నాయకులు షేక్ నాయబ్ కమాల్ మాటాలాడ్తూ కాపులకు ఎక్కడ రాజాయూధికారమం వస్తుమందో అనని భయమంతో కుల్ల మధయూ చిచు్చ పెటేటీమందుకు స్క్షాయూత్తు 
ముఖయూమమంత్రే కుట్రలు చేయటమం శోచనీయమం అనానిరు. శ్రీకృష్ణ దేవరాయల వారస్లైన కాపులోలా రాజాయూధికారమం పటలా అమంతర్మథనమం మొదలైమందని ఇదే ఇపుపాడ్ జగన్ రెడిడుకి నిద్రలేకుమండా 
చేస్తుమందనానిరు. ఉమ్మడిగోదావరి జిల్లాలోలా జనసేన కిలాన్ సీ్వప్ చేస్తుమందనని నిఘా వరా్లు ఇచి్చన సమాచారమంతో వైసీపీ నేతలోలా వణుకుమొదలైమందనానిరు. ఇదే ప్రభావమం కృషా్ణ, గుమంటూరు, 
ప్రకాశమం, ఉతతురామంధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాల మీద జనసేన చూపిమంచే అవకాశమం ఉమందని అదే జరిగతే వైసీపీ కనుమరుగవటమం ఖ్యమనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ నిజాయితీకి అనిని కుల్లు, 
అనిని మత్ల వారు ఆకరిషిత్లవుత్నానిరని ఈ క్రమమంలోనే జనసేనను ఒక కుల్నికే పరిమితమం చేయాలనని విషప్రచారానికి జగన్ రెడిడు తెరతీస్రనానిరు. కాపులు పెదదేనని పాత్ర పోషసూతు 
అనిని వరా్ల వారిని కలుపుకుమంటూ వెళ్తు ఎమంతమమంది జగన్ రెడిడులు వచి్చనా జనసేన విజయానిని ఎవరూ ఆపలేరని నాయబ్ కమాల్ అనానిరు. జిల్లా అధికార ప్రతినిధి ఆళళే హరి 
మాటాలాడ్తూ వైసీపీలో కాపులు మమంత్రులు అయాయూరనాని, శాసనసభ్యూలు అయాయూరనాని, వైసీపీ ఆఫీస్లో కుర్్చ వేశారనాని అది జనసేన పార్టీ ఉమండటమం వలేలాననని సమంగతి వైసీపీ కాపు 
నేతలు మరచిపోకూడదనానిరు. అసలు త్కటుటీ, అము్మడ్పోవడాలు అనే పదాలకు పేటమంట్ హకు్క వైసీపీదేననానిరు. అక్రమాస్తుల కేస్ల నుమంచి బయటపడటమం కోసమం కేమంద్రమం దగ్ర 
పలవరానిని, ప్రతేయూక హోదాని, విశాఖ ఉకు్కని త్కటుటీ పెటటీమంది ఎవరో అమందరికి తెలుసనానిరు. సీబీఐ, ఈడి కేస్ల భయమంతో ఐదుకోటలా ప్రజల జీవిత్లను ఫణమంగా పెటటీన జగన్ రెడిడుకి 
కాపుల గురిమంచి మాటాలాడే అరహుతలేదనానిరు. వైసీపీలో ఉనని కాపు నేతలు కాసతు పౌరుషానిని అరువుతెచు్చకోనైనా కాపులకు ముఖయూమమంత్రితో క్షమాపణ చెపిపామంచాలని కోరారు. లేనిపక్షమంలో 
కాపు జాతి సత్తు ఏమిట్ వైసీపీ పార్టీ చవిచూడాల్సా ఉమంటుమందని హెచ్చరిమంచారు. సమావేశమంలో మహిళ్ ర్జనల్ కో ఆరిడునేటర్ పార్వతి నాయుడ్, కార్పారేటర్ యర్మంశెటటీ పదా్మవతి, 
జిల్లా ప్రధాన కారయూదరి్శ నారదాస్ ప్రస్ద్, ఉపుపా రతతుయయూ, శివనానిరాయణ, నగర ఉపాదక్షుయూలు చిమంత్ రాజు, కటకమంశెటటీ విజయలక్ష్మి, తనీనిరు గమంగరాజు, మహమంకాళి శ్రీనివాస్ 
తదితరులు పాలొ్నానిరు.

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

ఒకర్ పోతే జనసేనలోకి వమందమమంది వస్తుర్ – మీడియా సమావేశమంలో తిర్పతి జనసేన
వైసీపీ చీప్ పాల్టక్సా మానుకోవాల్.
రాష్ట్రమంలో రాబోయేది జనసేన ప్రభ్త్వమంమే.
దము్మమంటే రాజీనామా చేయమండి, తిరుపతిలో ఎలక్షన్ కు పోదామం.
పగడాల మురళిని బలవమంతమంగా చేరు్చకునానిరు.
మీరు బలవమంతమం చేసి వైసీపీలో చేరిపామంచుకోలేదని కాణిపాకమంలో ప్రమాణమం చేస్తురా..?
శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, మగా ఫ్యూమిలీకి అతయూమంత సనినిహిత్లుగా మలుగుత్నని 
జనసేన పార్టీ నాయకుడ్ పగడాల మురళిని బలవమంతమంగా వైసీపీ పార్టీలోకి 
చేరు్చకునానిరని జనసేన పార్టీ చితూతురు జిల్లా అధయూక్షులు పస్పులేట హరిప్రస్ద్ అనానిరు. 
శనివారమం స్థానిక ప్రెస్ కలాబ్ లో జరిగన విలేకరుల సమావేశమంలో ఆయన మాటాలాడ్తూ 
రాక్షస పాలన ఎల్ ఉమంటుమందో వైసిపి పార్టీ రాష్ట్ర ప్రజలకు చవిచూపిసతుమందనానిరు. 
ఒక్క పగడాల మురళి వెళిలాపోతే జనసేన పార్టీకి నషటీమం జరుగుత్మందని అనుకోవడమం వైసీపీ నాయకుల అవివేకమని మగా ఫ్యూమిలీకి ఓ హనుమమంత్డిగా గురితుమంపబడిన మురళి బ్రత్కు 
తెరువుపైన దెబ్ కొటటీ దౌరజ్నయూమంగా వయూవహరిసూతు వైసిపి నాయకులు లోబరు్చకొని పార్టీలో చేరు్చకునానిరని ఆరోపిమంచారు. ఎటువమంట బలవమంతము లేకుమండా పార్టీలో మురళి చేరాడని 
వైసీపీ నాయకులు కాణిపాకమంలో ప్రమాణమం చేయగలరా అని ప్రశినిమంచారు. ఇపపాటకిపుపాడ్ ఎనినికల జరిగన తిరుపతిలో వైసీపీ పార్టీలో పదవులు పమందిన 118 మమంది ఓటులా మాత్రమే 
వస్తుయని, ప్రజలమంత్ జనసేనకు మదదేత్గా ఉనానిరని అనానిరు. జనసేన పార్టీ తిరుపతి అసెమంబీలా ఇనా్చర్జ్ కిరణ్ రాయల్ మాటాలాడ్తూ పగడాల మురళికి 2009లో చిరమంజీవి వారు 
ఇపిపామంచిన షాపులను సీజ్ చేయడమే కాకుమండా బెదిరిమంపులకు దిగారని, దీనికి జనసేన పార్టీ అమండగా ఉమంటుమందని భరోస్ కల్పామంచినా అతను భయభ్మంత్లకు గురయాయూడని, వైసీపీ 
ఇల్మంట చీఫ్ పాల్టక్సా లను మానుకోవాలని ప్రజలే మీకు త్వరలో బుదిధి చెపుత్రని హెచ్చరిమంచారు. రాష్ట్రమంలో రాబోయేది జనసేన ప్రభ్త్వమేనని మీకు నిజమంగా దము్మ, ధైరయూమం ఉమంటే 
రాజీనామా చేసి తిరుపతిలో ఎలక్షనలాకు వచి్చ మీ సత్తు ఏమంట్ నిరూపిమంచుకోవాలని ఆగ్రహమం వయూకతుమం చేశారు. ఒకరు పోతే జనసేనలోకి వమందమమంది వస్తురని, జనసేన అమంటే మీకు ఎమంత 
భయమం ఉమందో అరథామవుత్మందని, ఒక్క పగడాల మురళిని మీ పార్టీలో చేరిపామంచుకుననిమంత మాత్రాన పదివేల ఓటులా మీకు పోత్యని, అదే పదివేల ఓటులా జనసేన పార్టీకి వస్తుయని ఈ 
సమందర్మంగా ఆయన జోషయూమం చెపాపారు. ఈ కారయూక్రమమంలో జనసేన పార్టీ పటటీణ అధయూక్షులు రాజారెడిడు, బాబ్జ్, ముకు్క సతయూవమంత్డ్, స్మన్ బాబు, బాటస్రి, పారుథా, మనోజ్ తదితరులు 
పాలొ్నానిరు.

కౌలు రైతు ఏడుకమండలు ను పరమర్శమంచిన పమంతమం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్మం, కరప మమండలమం, పెదాదేపురపాపాడ్ గ్రామమం వై. స్వరమం 
ప్మంత్నికి చెమందిన కౌలు రైత్ మేడిశెటటీ ఏడ్కొమండలు 10 ఎకరాలు కౌలు చేసూతు నషటీపోయి అపుపాలు 
పాలైపోయి ఏమిచేయలేని సిథాతిలో ఇటీవల ఆత్మహత్యూ ప్రయతనిమం చేస్రు.. ప్ణాపాయ సిథాతి లొ ఉనని 
ఏడ్కొమండలు కాకినాడ సన్ రైజ్ ఆస్పత్రిలో చికితసా పమందుత్నానిరు. విషయూమం తెలుస్కొనని జనసేన పార్టీ 
పి.ఏ.సీ సభ్యూలు పమంతమం నానాజీ శనివారమం ఆస్పత్రి కి వెళిలా వారి కుటుమంబ సభ్యూలకు దైరయూమం చెపిపా, డాకటీర్సా తో 
మాటాలాడి మరుగైన వైదయూమం అమందిమంచాలని కోరడమం జరిగమంది. ఈ కారయూక్రమమంలో ప్రదీప్, ప్రస్ద్, శ్రీరాములు, 
అపాపాజీ తదితరులు పాలొ్నానిరు.

ఉజ్వల యోజన సీ్కమం.. ఉచిత గా్యస్ పమంపిణీ 
కార్యక్రమమంలో ప్ల్గొనని జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: ఎచె్చరలా నియోజకవర్మం, ల్వేరు మమండలమం, తమాడా పమంచాయతీ 
కొతతురౌత్పేట గ్రామ జనసైనికులు కేమంద్ర ప్రభ్త్వమం ప్రతిషాటీత్మకమంగా నిర్వహిస్తునని, 
ఉజ్వల పథకమం దా్వరా అరహుత ఉనని కుటుమంబాలకు ఉచిత గాయూస్ పమంపిణీ కారయూక్రమమంను 
జనసైనికులు ప్రతీ ఒక్కరు దగ్రుమండి వారికి అమందిమంచారు.

జనసేనాని త్వరగా కోలుకోవాలని హుస్నిబాద్ 
జనసేన అధ్వర్యమంలో ప్రతే్యక పూజలు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి కర్మంనగర్ జిల్లా: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఇటీవల 
అనారోగాయూనికి గురి కావడమంతో ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని, ఆయుర్ ఆరోగాయూలు 
ప్రస్దిమంచాలని హుస్నిబాద్ నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ నాయకులు 
తగరపు శ్రీనివాస్ అధ్వరయూమంలో స్థానిక ఆమంజనేయ స్్వమి గుడిలో ప్రతేయూక పూజలు 
నిర్వహిమంచారు. ఈ కారయూక్రమమంలో నాయకులు గాల్పెల్లా వినోద్, మలెలాల సమంతోష్, 
రాసూరి వమంశీ, లకి్కరెడిడు హిమవమంత్, మోరె బాబు తదితరులు పాలొ్నానిరు.

శ్రీమతి వినుత కోటాను మరా్యద పూర్వకమంగా 
కలసిన జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహసితు 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇమంచార్జ్ 
శ్రీమతి వినుత కోటా ను మరాయూద 
పూర్వకమంగా కరకమంబాడి జనసైనికులు 
జగదీష్, తిలక్ కలవదమం జరిగమంది.

వరద బాధితులను అమండగా వి.ఆర్.పురమం జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  వి.ఆర్.పురమం మమండలమం జనసేన పార్టీ తరఫున శనివారమం వరద 
ముమంపు బాధిత్లైన గరి్ణీ స్త్రీలకు, పిలలాతలులాలకు మరియు వృదుధిలకు ఫ్రూట్సా, బ్రెడ్, 
మిల్్క మరియు బ్సె్కట్సా తో కూడిన కిటులా పమంపిణీ చేయడమం జరిగమంది. ఆ పార్టీ మమండల 
అధయూక్షుడ్ ములకాల స్యికృష్ణ చేపటటీన ఈ కారయూక్రమమంలో పాలొ్ని విజయవమంతమం చేసిన 
ప్రతి జనసైనికుడికి ధనయూవాదములు తెల్యజేశారు. పార్టీ తరపున ప్రతి పమంచాయతీలో 
ఇల్గే మరినిని కారయూక్రమాలు చేపడత్మని.. ఆపదలో ఉననివారిని ఆదుకుమంటామని 
తెల్యజేశారు. ఈ కారయూక్రమమంలో నాయకులు, జనసైనికులు పాలొ్నానిరు.

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

కాపు నేసతుమం వేదికపై సీఎమం వా్యక్యలను ఖమండిస్తు 
జనసేన ప్రెస్ మీట్

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురమం నియోజకవర్మం, గొలలాప్రోలులో జరిగన వైయస్సార్ మూడవ విడత కాపు 
నేసతుమం కారయూక్రమమంలో భాగమంగా సభా వేదికపై మాటాలాడిన సీఎమం జగన్ మోహన్ రెడిడు మరియు ఇతర 
శాఖల మమంత్రులు జనసేన పార్టీ మరియు జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పై చేసిన విమర్శలకు 
దీటుగా, వారు మాటాలాడిన మాటలను ఖమండిసూతు, శనివారమం పిఠాపురమం పటటీణమం నమందు జనసేన 
పార్టీ నాయకులు డాకటీర్ పిలలా శ్రీధర్ మరియు నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు అమందరూ 
కల్సి ప్రెస్ మీట్ ఏరాపాటు చేయడమం జరిగమంది.
ఈ కారయూక్రమమంలో పాలొ్నని ఉభయ గోదావరి జిల్లాల మహిళ ర్జనల్ కోఆరిడునేటర్ చల్లా లక్ష్మీ 
మాటాలాడ్తూ.. జగనో్మహన్ రెడిడు కాపులను విమరి్శస్తుమంటే నవు్వకుమంటూ చోదయూమం చూస్తునని వైసిపి 
మమంత్రులను ఉదేదేశిమంచి ఒక కాపు సదరిగా సిగు్పడ్త్నానినని అనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ గారి 
పేరు జనసేన పార్టీ ప్రస్తువన లేకుమండా వైసీపీ ప్రభ్త్్వనికి సమంబమంధిమంచిన ఏ కారయూక్రమము గానీ, 
మీడియా సమావేశాలు గానీ జరగవని, జనసేన పార్టీ ఉనికి పెమంచుకోవడానికి వైసిపి ప్రభ్త్వమం 
ప్రచారవాణిగా పని చేస్తుమందని హేళన చేశారు.
తరా్వత ఉమ్మడి తూరుపాగోదావరి జిల్లా అధికార ప్రతినిధి తోలేట శిర్ష మాటాలాడ్తూ.. వైసీపీ 
ప్రభ్త్వమం పైన వైసిపి మమంత్రుత్వ శాఖ పైన పవన్ కళ్యూణ్ గారి మీద వయూకితుగత దూషణలు చేసినవారిపై 
నిపుపాలు జరిగారు. గొలలాప్రోలు కాపు నేసతుమం బటన్ సభకి అయిన ఖరు్చతో నియోజకవర్మంలో 
గుమంతలు ఏరపాడిన అనిని రోడ్లా మరమ్మత్తులు చేయవచు్చనని వైసిపి ప్రభ్త్్వనికి సలహా ఇచా్చరు.
అల్గే ఈ కారయూక్రమమంలో పాలొ్నని రాష్ట్ర మతసాకార కారయూదరి్శ కమంబాల దాస్ మాటాలాడ్తూ.. వైసీపీ 
ప్రభ్త్వమం కాపులను ఉదధిరిస్తుమంది అని చెపుపాకుమంటుమంది, కానీ వైసీపీ ప్రభ్త్వమం కాపులనే కాదు అనిని 
కుల్ల్ని కూడా మోసమం చేసిమందని ఎదెదేవ చేస్రు. అనమంతరమం పిఠాపురమం నియోజకవర్మం జనసేన 
పార్టీ నాయకులు వెనని జగదీష్ మాటాలాడ్తూ… వైసీపీ ప్రభ్త్వమం చేసిన కారయూక్రమానికి కాపు నేసతుమం 
అనే బదులుగా, కాపు ద్రోహమం అని పేరు పెటుటీమంటే బావుమండ్ను, సరిగా్ సరిపోను అని గెదేదేవా 
చేయడమే కాకుమండా పలు అమంశాల పైన వైసిపి ప్రభ్త్వమం పనితీరుపైన ప్రశినిమంచారు.
చివరిగా విష్్ణ హాసిపాటల్ అధినేత డాకటీర్ పిల్లా శ్రీధర్ మాటాలాడ్తూ వైసీపీ ప్రభ్త్వమం కాపులపై చేసిన 
ఆరోపణలను పూరితుగా ఖమండిసూతు, కాపులు అము్మడ్పోయేవారు కాదని, మోసపోయేవారు అని, 
అదేవిధమంగా కాపులు పలలాకి మోసే వారు మాత్రమే కాదు, కచి్చతమంగా 2024 తరా్వత పలలాకి ఎకే్క 
వారు అని నిరూపిమంచుకుమంటారని సవాల్ విసిరారు.
ఈ ప్రెస్ మీట్ కారయూక్రమమంలో కమందరాడ జనసేన పార్టీ ఎమంపీటీసీ పిలలా స్నీత, వీర మహిళ రమయూ 
జోయూతి, పిఠాపురమం పటటీణ జనసేన పార్టీ నాయకులు బాల్పెల్లా అనిల్, వేలుపాల చక్రధర్ రావు, పల్నిట 
మధు, బొజాజ్ కుమార్,బుర్రా సూరయూప్రకాష్ రావు..
పిఠాపురమం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు బాపనని దొర, ఎమం. రాజు, పిల్లా వెమంకట 
దినేష్, రాసమంశెటటీ సూరిబాబు, గమంజి గోవిమందరాజు, సూరయూప్రకాష్, బాబ్జ్, చక్రయయూ, పెనుబోత్ల 
చక్రి, ఇస్సాకు, కృష్ణమంరాజు ఇశ్రాయేలు, జనసైనికులు పాల్నానిరు. ఈ కారయూక్రమమంలో పాలొ్నని 
జనసేన పార్టీ నాయకులకు జనసైనికులకు వీర మహిళలకు మీడియా మిత్ర బృమందానికి పిఠాపురమం 
నియోజవర్మం జనసేన పార్టీ హృదయపూర్వక ధనయూవాదాలు తెల్యజేస్రు.

ప్త్రికేయులపై ద్డులు శోచనీయమం: ద్రమం అనిత
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపల్లా: 
రాష్ట్రమంలో పాత్రికేయులపైన 
దాడ్ రోజు రోజుకు 
పెరిగపోయాయని, మదనపల్లాలో 
విలేఖరి వెమంకశివపై దాడి చేసిన 
వారిపై కేస్ నమోదు చేసి 
వెమంటనే అరెస్టీ చేసి కఠినమంగా 
శిక్మంచాలని దారమం అనిత 
డిమామండ్  చేశారు. స్థానిక 

మదనపల్లా ప్రభ్త్వ ఆస్పత్రికి వెళిళే భూకబజ్దారుల చేతిలో గాయపడిన వెమంకట శివను జనసేన 
చితూతురు జిల్లా ప్రధాన కారయూదరి్శ దారమం అనిత, మదనపల్లా జనసేన నాయకులు త్లసి శ్రీనివాస్, 
దారమం హరిప్రస్ద్, శమంకర, స్్వతి, పురుషోతతుమం, అశ్వత్థామ, శీను, స్రేష్ పరామరి్శమంచారు.
ఈ సమందర్మంగా దారమం అనిత మాటాలాడ్తూ వైసిపి ప్రభ్త్వమం అధికారమం వచి్చన తరువాత 
రాషటీమంలో పత్రికలపైన పాత్రికేయలపైన దాడ్లు పెరిగపోయాయని ఆమందోళన వయూకతుమం చేశారు. 
నిర్యమంగా వారతులు రాసే వెమంకట శివపై వైసిపి నాయకుల దాడి చేయడానికి తీవ్రమంగా 
ఖమండిమంచారు. వైసిపి నాయకులు చేసే భూ కబాజ్లపై వారతు రాసిన వెమంకట శివపై దాడి చేసిన 
వెమంకటేశ్వర రెడిడు, మహేశ్వర రెడిడు, భాస్కర్ రెడిడు తదితరులపై కేస్ నమోదు చేసి అరెస్టీ చేయాలని 
డిమామండ్  చేశారు.  కేస్ నమోదు చేయని పక్షమంలో జనసేన తరుఫున ఆమందోళన కారయూక్రమాలు 
చేపడ్త్మని హెచ్చరిమంచారు.

ఆజాదీ కా అమృత్ మ హోత్స వ్ వేడుకలలో 
ప్ల్గొనని జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పిలుపు మేరకు.. 
మహనీయులను స్మరిమంచుకునే విధమంగా ఆజాదీక అమృతోతసావ్ లో భాగమంగా 
9వ డివిజన్, మరియు 3 వ డివిజన్ జనసేన నాయకులు సతయూనారాయణ, ఫణి 
ఆధ్వరయూమంలో చేపటటీన కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిధులుగా పాలొ్ని మహనీయులు 
అమరజీవి శ్రీ పటటీ శ్రీరాముల గారి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళ్లు 
అరిపామంచిన జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు పమంతమం నానాజీ, ముత్తు శశిధర్.. ఈ 
కారయూక్రమమం లో రాజారావు, మహేష్, త్టకాయల వీరబాబు, వాసిరెడిడు శివ, 
తల్టమం సతయూ, ముసలయయూ, రవిరాజా, నలలామం శ్రీరాములు, ఆటలా సతయూనారాయణ, 
ప్రస్ద్, మరియు 3వ డివిజన్, 9 వ డివిజన్ స్థానిక జనసేన నాయకులు 
తదితరులు పాలొ్నానిరు.

వరద భాదితులను ఆదుకనని 
ఇమ్మడి కాశీనాధ్ కు అభినమందన సత్్కరమం

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశమం జిల్లా మారా్కపురమం పటటీణమం జనసేన పార్టీ మారా్కపురమం 
నియోజకవర్ కారాయూలయమం నమందు ఇటీవల కాలమంలో ఉమ్మడి తూరుపా గోదావరి 
జిల్లాలో వరదల వలలా నషటీ పోయిన వరద భాదిత్లకు సకాలమంలో జనసేన 
పార్టీ తరుపున నిత్యూవసర సరుకులను అమందజేసిన జనసేన పార్టీ మారా్కపురమం 
నియోజకవర్ ఇమంఛార్జ్ ఇమ్మడి కాశీనాధ్ కి అభినమందనలు తెల్యజేసిన జిల్లా 
కారయూదరు్శలు, నాయకులు. ఈ కారయూక్రమమంలో జిల్లా ప్రధాన కారయూదరి్శ స్దిక్, 
జిల్లా కారయూదరి్శ తిరుమలశెటటీ వీరయయూ, మారా్కపురమం పటటీణ జనసేన నాయకులు 
పినెనిబోయిన శ్రీనివాస్లు, శిరిగరి శ్రీను, ఆది నారాయణ, షేక్.ఖ్సిమ్, 
మాభ్ఖ్న్, అల్నేని ప్రస్ద్, ఫణి, కొమండలు, పిచయయూ, మధు, కళ్యూణ్ మరియు 
జనసేన కారయూకరతులు పాలొ్నానిరు.

జనసేన ప్ర్ట్ నియోజక వరగొ స్థుయి సమావేశమం
శతఘ్ని న్యూస్:  ఒమంగోలు: ప్రకాశమం జిల్లా జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడ్ షేక్ రియాజ్ 
ఆదేశాల మేరకు.. ఒమంగోలు జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ నమందు గదదేల్రు నియోజక 
వర్మం ఇమంఛారిజ్ బెలలామంకొమండ స్యిబాబు, జిల్లా నాయకులు లమంకా నరసిమంహా 
రావు, కాల్వ బాల రమంగయయూ, గజజ్లకొమండ నారాయణ సమావేశమంలో పాలొ్నానిరు, 
జూన్ నెల 19 వ తేదీన జరిగన రైత్ భరోస్ యాత్ర, జూలై నెల 3,10 వ తేదీన 
జరిగన జనవాణి, #GoodMorningCMSir కారయూక్రమాలు విజయవమంతమం 
చేయడమం గురిమంచి చరి్చమంచడమం జరిగమంది. గదదేల్రు నియోజక వర్మంలో పార్టీ 
పరిసిథాతి, మమండల నాయకుల పనితీరు, మమండల కమిటీ గురిమంచి చరి్చమంచడమం 
జరిగమంది. త్వరలో మమండల కమిటీ పూరితు చేస్కొని, గదదేల్రు పార్టీ విజయానికి 
కృష చేయాలని జిల్లా అధయూక్షులు ఆదేశిమంచారు.

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

జనసైనికుడు వీరబాబు కుటమంబానికి 
జనసేన అమండ

శతఘ్ని న్యూస్: గతమంలో కోవిడ్ తో మృతి చెమందిన రమంగాపురానికి చెమందిన జనసైనికుడ్ 
సమనస వీరబాబు కుటుమంబానికి ఆనాడ్ జనసేన పార్టీ తరపున ఆరిథాక స్యమం 
అమందజేయడమం జరిగమంది. మృతి చెమందిన జన సైనికునికి ఇదదేరు కుమారెతులు కాగా పెదదే 
కుమారెతు చదువు నిమితతుమం మాజీ మునిసాపల్ చైర్మన్ జనసేన పార్టీ నాయకులు యాళళే 
నాగ సతీష్ ప్రతి సమంవతసారమం 5 వేల రూపాయలు అమందజేస్తుమని తెల్యజేశారు. 
అమందులో భాగమంగా శనివారమం ఆ కుమారెతు చదువు నిమితతుమం వారి కుటుమంబ సభ్యూలకు 
5 వేల రూపాయలు అమందజేయడమం జరిగమంది. ఈ కారయూక్రమమంలో అమల్పురమం రూరల్ 
మమండల అధయూక్షులు ల్మంగోలు పమండ్, డాకటీర్ సెల్ రాష్ట్ర కారయూదరి్శ శ్రీమతి కొపుపాల నాగ 
మానస, నాయకులు నల్లా వెమంకటేశ్వరావు, గమంధమం శ్రీను, పిల్లా రవి, మమండేల్ గోపి, 
ఏడిద పళలామంరాజు, పోల్శెటటీ దురా్ ప్రస్ద్ యూ.డీ.పీ తదితరులు పాలొ్నానిరు.

చిర్పవన్ సేవాసమితి ఆద్వర్యమంలో మమంచి నీటి 
సరఫరా

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు, జనసేన పార్టీ 
చిరుపవన్ సేవాసమితి ఆద్వరయూమంలో ఏరపాటు 
చేసిన వాటర్ టాయూమంకర్ దా్వరా శనివారమం 
అమంతరే్వదికర గ్రామమం(దారి కోడప)లో 
నీరు అమందక ఇబ్మందిపడ్త్నని వారికి 
ల్టుకురు గ్రామమంనకు చేమందిన బమండారు 
రమాదేవి పుటటీనరోజు సమందర్మంగా ఆమ 

తమండ్రీ బమండారు శ్రీనివాసరావు అమందిమంచిన (ట్రాకటీర్ డిజల్)ఖరు్చలతో జనసైనికుల 
దా్వరా త్రాగునీరు అమందిమంచడమం జరిగమంది.

కేమంద్మం సరఫరా చేసే బియా్యనిని తను ఇస్తుననిటట్ 
ప్రచారమం చేస్కుమంటనని సి.ఎమం జగన్ రెడిడి

శతఘ్ని న్యూస్: వీర మహిళ భారతి మీడియాతో మాటాలాడ్తూ.. కేమంద్రమం పేదలకోసమం 
సరఫరా చేయమని ఇచే్చ బ్యాయూనిని నేట సి.ఎమం జగనో్మహన రెడిడు తను ఇస్తుననిటుటీ 
ప్రచారమం చేస్కుమంటునానిరు. నేషనల్ ఫుడ్ సెకూయూరిటీ యాక్టీ అనుసరిమంచి స్మారు 55 
లక్షల మమందికి కేమంద్రమం సరఫరా చేసతుమండగా, మరో స్మారు 22 లక్షల మమందిని ఈ 
యాక్టీ పరిధిలో జగన్ ప్రభ్త్వమం చేర్చకుమండా వారికి బ్యాయూనిని ఇవ్వకుమండా చేయడమం 
దారుణమం, అమంటే ఈ 22 లక్షల మమంది ఓటులా వేయలేదా లేక అక్కరేలాదా ఈ ప్రభ్త్్వనికీ.. 
ఈ జగనో్మహన్ రెడిడుకి ..? అమంటూ దీనిని తీవ్రమంగా ఖమండిస్తునానిమని భారతి మడిపడాడురు. 
ఈ కారయూక్రమమంలో శిర్ష, మరియా, స్జాత, మాలతీ, హైమావతి పాలొ్నానిరు.

జనగామ రైల్్వసేట్షన్ లో ప్రయాణికుల అవసథులపై 
జనసేన వినతిపత్మం

శతఘ్ని న్యూస్:  తెలమంగాణ రాష్ట్ర ఇమంచారిజ్ నేమురి శమంకర్ గౌడ్, తెలమంగాణ రాష్ట్ర యువజన 
విభాగమం అధయూక్షులు వమంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ సూచనల మేరకు.. ఉమ్మడి వరమంగల్ జిల్లా ఇమంచారిజ్ 
ఆకుల స్మన్ ఆదేశాల మేరకు జిల్లా యువజన విభాగమం అధయూక్షులు ఆలేట నరేమందర్ గౌడ్ 
ఆధ్వరయూమంలో జనగామం రైలే్వ రైలే్వసేటీషన్ లో ప్రయాణికులు ఎదురుకుమంటునని సమసయూలు 
మరియు జనగామ రైలే్వసేటీషన్ లో ఎమంతో కాలమంగా కోరుత్నని షర్డు, చారి్మనార్ తో పాటు 
గతమంలో హాల్టీమంగ్  ఇచి్చ రదుదే చేసిన శాతవాహన రైలుకు హాల్టీమంగ్  ఇవా్వలని. జనగామ 
వాయూపారపరమంగా అభివృదిధి చెమందుతోమంది. ఇక్కడ సూపర్ ఫ్స్టీ  రైళలాకు హాల్టీమంగ్  ఇవా్వలని. 
వెమంటనే కోచ్  డిస్ పేలా ఏరాపాటు చేయాలని. ఆదర్శ సేటీషన్ గా అభివృదిధి చేయడానికి రైలే్వ 
ఉననిత్ధికారులు చరయూలు చేపటాటీలని జనసేన పార్టీ తరపున రైలే్వసేటీషన్ సూపరిమంటమండమంట్ 
కు వినతిపత్రమం అమందజేశారు. ఈ కారయూక్రమమంలో మమంద నాగరాజు, కేమిడి జాని, గాదె. 
వెమంకటేష్, గమందమలలా అనిల్, బొటలా రాకేష్, నాగరాజు, మమంద పవన్ కుమార్, మమంద వివేక్ 
మరియు జనసైనికులు పాలొ్నానిరు.

వెలుదురతు మమండలమం ఎమా్మర్్వని కలిసిన 
జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ 
నాయకులు సి జి రాజశేఖర్ 
మాటాలాడ్తూ క్రిష్ణగరి మమండలమం 
అల్వేల్ గ్రామానికి చెమందిన బోయ 
స్లమ్మ.. భరతు బోయ మదిదేలేట… 

వీరికి గవరనిమమంట్ నుమంచి వైస్సార్సాపీ ఇమంట పటాటీ హోసిమంగ్ శామంక్షన్ ఆరడుర్ ల్స్టీ 
వచి్చమంది… లేఔట్ ఐ.డి .. బెనిఫీసియర్ ఐ.డి వచి్చనపపాటకి.. ఇపపాట వరకు ఇమంట పటాటీ 
ఇవ్వలేదు.. ఇదే విషయానిని స్లమ్మ కుమారుడ్ పుల్ శేఖర్ వి.ఆర్.ఓ ని అడిగతే మీరు 
2019 పమంచాయతీ ఎనినికలోలా జనసేన పార్టీ తరుపున సరపామంచు అభయూరిథాగా పోటీ చేయడమం 
వలలా అమందుకు మీ గ్రామమం వైస్సార్సాపీ నాయకులు, కారయూకరతులు అమందరూ బోయ స్లమ్మకు 
ఇమంట పటాటీ ఇవ్్వదదేని. ఎవరికి చెపుపాకుమంటావో చెపుపాకోపో.. అని అమంటునానిరు.. అని ఈ 
సమసయూ మా దృషటీకి తీస్కురావడమం జరిగమంది.
ఈ విషయమం మీద మమండల ఎమం.ఆర్.ఓ ని కల్సి బోయ స్లమ్మ కుమారుడ్ పుల్ శేఖర్ 
ఇమంతక ముమందు అనేకస్రులా మా ఇమంట పటాటీ మాకు ఇవ్వమండి స్ర్ అని అనేకస్రులా 
వినతిపత్రమం ఇవ్వడమం జరిగమంది… అయినా ఎల్మంట ప్రయోజనమం లేకపోవడమం వలలా…!! 
జనసేన దృషటీకి తీస్కు రావడమం వలలా శనివారమం ఎమా్మరో్వ ని కల్సి సమవారమం లోపల 
ఇమంట పటాటీ ఇసేతు ఓకే.. లేదమంటే జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూమంలో ఎమా్మరో్వ ఆఫీస్ ముమందర 
ధరాని చేస్తుమని తెల్యజేయడమం జరిగమంది. కులమం చూడమం.. మతమం చూడమం.. పార్టీలు 
చూడమం.. అనని వైఎస్ఆరిసాపి పార్టీ నాయకులు ఒక సరపామంచ్ గా పోటీ చేసినమందుకే ఇమంతల్ 
ఎమందుకు భయపడ్త్నానిరో అరథామం అవుత్మంది. ఈ వైఎస్ఆరిసాపి త్టాకు చపపాళలాకు 
ఇక్కడ ఎవరూ భయపడరనే విషయమం గ్రహిమంచాల్. ఈ కారయూక్రమమంలో పాలొ్నని జనసేన 
పార్టీ నాయకులు, సీజీ రాజశేఖర్, బోయ గోవిమందు, టీ పుల్ శేఖర్, ఈ చిరమంజీవి గౌడ్, 
బ్ తిరుపాల్, సి నాగేశ్వరరావు, ఎన్ బాబ్జ్, రాకేష్, సౌఖత్, నరసిమంహుడ్ మరియు 
తదితరులు పాలొ్నానిరు.

త్ళలాపూడి మమండలమంలో జనసేనలో చేరకలు
శతఘ్ని న్యూస్: కొవ్్వరు నియోజకవర్మం, త్ళలాపూడి మమండలమం, తిరుగుడ్మటటీ గ్రామమం 
లో శనివారమం జనసేన వారుడు మమంబెర్ పోత్ల దురా్ప్రస్ద్ ఆధ్వరయూమంలో మమండల 
అధయూక్షులు గమంట కృష్ణ సమక్షమంలో 30 యువకులు జనసేన పార్టీలో చేరారు.

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

కమరషియల్ టాక్్స కారా్యలయమం తరలిమంపు ఆప్లి: జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: న్జివీడ్: కమరిషియల్ టాక్సా కారాయూలయమం న్జివీడ్ నుమండి ఏల్రు తరల్మంచటానిని 
ఎమ్మలేయూ, అధికారులను ఆపాలని జనసేన పార్టీ కృషా్ణజిల్లా అధికార ప్రతినిధి మర్దు శివరామకృష్ణ 
శనివారమం విడ్దల చేసిన ఒక ప్రకటనలో కోరారు. న్జివీడ్, తిరువ్రు నియోజకవర్లు, బాపులపాడ్ 
దానికి కల్పి ఉనని ఈ సహాయ కమిషనర్ కారాయూలయమం ఉమండేదనానిరు. ఇపుపాడ్ బాపులపాడ్ మమండలమం 
గుడివాడ సహాయ కమిషనర్ కారాయూలయమం పరిధిలోకి వెళళేగా, తిరువ్రు నియోజవర్మం ఇబ్రహమంపటనిమం 
సహాయ కమిషనర్ పరిధిలోకి వెళిలామందని అనానిరు. దీనితో ఆగరిపల్లా, ముస్న్రు, చాట్రాయి, న్జివీడ్ 
మాత్రమే మిగలడమంతో ఈ కారాయూలయానిని ఏల్రులో తరల్మంచాలని చూస్తునానిరని దీనిపై ఎమ్మలేయూ 
సపామందిమంచాలని కోరారు. టౌన్ కీ తలమానికమంగా ఉనని ముఖయూమైన ప్రభ్త్వ కారాయూలయాలు ఏల్రు 
తరల్పోత్మంటే ఎమ్మలేయూ నోరు మదపకపోవడమం బాధాకరమనానిరు. ఏల్రు జిల్లా వదుదే అని రౌమండ్ 
టేబుల్సా, సదస్సాలు, సమంతకాల సేకరణ, ధరానిలు, జీపు యాత్రలు, నిరాహార దీక్షలు, పాదయాత్రలు 
చేసూతు కలెకటీర్, ఎమం.ఆర్.ఓ, ఆర్.డి.ఓ , ప్రజా ప్రతినిధులకు వినతి పత్రాలు ఇచి్చ పోరాడ్త్మంటే చోదయూమం 
చూస్రనీ, కనీసమం మదదేత్ తెల్య చేయలేదనీ, పోలీస్లతో నిరసనదీక్ష టమంట్ లు పీకిన, ఎమండలో 
నిరహరదీక్ష లు చేసేల్ చేసి ఆనమందిమంచారని అనానిరు. జేఏసీ రెమండ్ సమంవతసారాలుగా పోరాడ్త్మంటే ఆ 
పోరాటాలను ఎగత్ళి చేశారని గురుతు చేశారు. ఈ ఎమ్మలేయూ, వైఎస్సార్సాపీ పాలనలో న్జివీడ్ చరిత్ర 
మసకబారి అభివృదిధి నిరోధకమంగా మారిమందని న్జివీడ్ అభివృదిధి జనసేన తోనే స్ధయూమం తెల్పారు.

కాపు నేసతుమం వేదిక స్క్షిగా సీఎమం జగన్ రెడిడి కాపులను 
అవమానిమంచార్: కట్ట్ శ్రీహర

శతఘ్ని న్యూస్: కాపుల సమంక్షేమమం కోసమం ప్రతి సమంవతసారమం 2 వేల కొటలా రూపాయలు 
కాపు కార్పారేషన్ క్రిమంద ఇస్తుమం అని చెపిపా కాకి లెక్కలు చెబుత్నానిరు ముఖయూమమంత్రి 
గారు. గత 3 సమంవరసారాలలో కాపులకు ఏమి చేశారు శే్వతపత్రమం విడ్దల 
చెయయూమండి. సీఎమం జగన్ రెడిడు గారు వివిధ పథకాలలో ఇచే్చ డబు్లను కాపు కోటలో 
చూపిస్తునానిరు. ప్రతేయూకమంగా కాపులకు ఇచి్చనటులా ఈ.బ్.సీ కోటలో కాపులకు 
రిజరే్వషన్ తొలగమంచి కాపులకు ద్రోహమం చేసిమంది చాలక, కాపులు అము్మడ్పోత్రు 
అని చెపిపా కాపులను అవహేళన చేశారు. ముఖయూమమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడిడు కాపులకు 
క్షమాపణ చెపపాలని తన  మాటలను వెనుకకు తీస్కోవలని జనసేన నాయకుడ్ 
కొటేటీ శ్రీహరి డిమామండ్ చేశారు. ఈ మధయూ సీఎమం జగన్ మోహన్ రెడిడు గారికి జనసేన 

అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారిని విమరి్శమంచాడనికే కారయూక్రమలు నిర్వహిస్తుననిటులా వునానిరు. ప్రతి సభలో 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి నామ జపమే. జనసేన అధయూక్షులు మా నాయకుడ్ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మీ చేతకాని 
పరిపాలనలో 3,000 మమందిపైగ కౌలు రైత్లు చనిపోతే వైసీపీ ప్రభ్త్వమం కౌలు రైత్లను పటటీమంచుకోక 
పోతే మా నాయకుడ్ పవన్ కళ్యూణ్ గారు తన కషటీ జీతమం నుమంచి అక్షరాల రు.30 కొటలా రూపాయలు 
చనిపోయిన కౌలు రైత్ల కుటుమంబాలకు లక్ష రూపాయలు చొపుపాన అరిథాక స్యమం అమందిసూతు వుమంటే.. 
ఆయనను ఎవరికో దతతుపుత్రుడ్ అని మాటాలాడటమం సీఎమం జగన్ మోహన్ రెడిడు దిగజారుడ్కి ఇది నిదర్శనమం 
అని కొటేటీ శ్రీహరి ఎదెదేవా చేస్రు.

స్థుయి మరచి నిమందల్ల!!
శతఘ్ని న్యూస్: దతతుపుత్రుడ్ హోల్ సేల్ గా కాపు ఓటలాని అమే్మస్తుడ్ అని ముఖయూమమంత్రి 
చేసిన వాయూఖయూలని తీవ్రమంగా ఖమండిమంస్తునానిమని గుమంటూరు జిల్లా జనసేన పార్టీ ప్రధాన 
కారయూదరి్శ ఉపుపా వెమంకటరతతుయయూ, గుమంటూరు నగర ఉపాధయూక్షుడ్ చిమంత్ రేణుకారాజు 
అనానిరు. ఒక ఉననితమైన స్థాయిలో ఉమండి స్థాయి మరిచి కాపులని అవమానిమంచేల్, 
వారి మనోభావాలు దెబ్తినేల్ మాటాలాడడమంపై తమ ఆవేదనని వారు వయూకతుమం చేస్రు… 
జగన్ గారు ముమందు ఎపుపాడనాని ఇల్గే ఆయా కుల్ల దగ్ర గుమంపగుతతుగా ఓటులా 
కొనుకు్కని ముఖయూమమంత్రి అయాయూరా? లేక వారి రెడలా ఓటులా గుమంప గుతతుగా ఎవరికైనా 
అమే్మస్కునానిరా? అని వారు నిలదీశారు.. కాపులను అము్మడ్ పోయే వయూకుతులుగా కాపు 
జాతిని అవమానిమంచిన ముఖయూమమంత్రి వెమంటనే తన వాయూకాయూలను వెనకి్క తీస్కుని, కాపులకి 
బహిరమంగమంగా క్షమాపణ చెపాపాలని ఆయన డిమామండ్ చేసినారు..

కాపులకు ఎనినికల సమయమంలో 
సమంవతసారానికి రెమండ్వేల కోటలా 
రూపాయలు విదేశీ విదాయూ 
నిమితతుమం కాపు కార్పారేషన్ దా్వరా 
నిధులు మమంజూరు చేస్తునని 
ఇచి్చన హామీలను గురుతు చేసూతు 3 
సమంవతసారాలగా 6 వేల కోటలాకు పైగా 
ఎక్కడ ఇచా్చరు అని వెమంకటరతతుయయూ, 
రేణుకారాజునిలదీశారు.
కాపుల రిజరే్వషన్ కేమంద్రమం 
మా పరిధిలోలేదు అది రాష్ట్ర 
పరిధిలోనిది అనాని వైసీపీ ప్రభ్త్వమం 
కాపుల రిజరే్వషనులా ప్రక్కన ఎమందుకు 
పెటటీమందని, అల్నే కాపునేసతుమంలో 

46వేలమమంది పేరులాల్స్టీ ఎమందుకు గలలామంతయియూమందని, అరుహులను ఎమందుకు తొలగస్తునానిరని 
ఆయన ప్రశినిమంచారు. అల్గే గాల్ పార్టీ అధినేత గాలోలా వచి్చ, గాల్ మాటలు మాట్లాడోదదేని 
హితవు పల్కారు. మీరు మీటమంగులు పెటుటీకుని ఊకదమంపుడ్ ఉపనాయూస్లు ఇసేతు 
సరిపోత్మందా అమంటూ దుయయూబటాటీరు.. మీల్గా మేము, మానాయకుడ్ ఆరిడుక 
నేరసూతులమో, జైలుకెళిలా వచి్చన వయూకుతులమో కాదని, అని వారు ఎదేదేవా చేస్రు. మన రాష్ట్రమంలో 
నేడ్ రైత్లు పమంటలు సరిగా పమండక, పమండిన పమంటలకు సరిఅయిన గటుటీబాటు ధరలు 
లేక సర్వమం కోల్పోయి రైత్లు కౌలుచెల్లామంచక దీనసిథాతిలో వుమండి ప్ణాలు కోలోపాయిన 
రైత్ కుటుమంబాలకు జనసేన పారిటీ అమండగా వుమంటుమందని తన స్వమంత నిధులను ఇచి్చ రైత్ 
కుటుమంబమంలలో వెలుగు నిమంపిన వయూకితు పవన్ కళ్యూణ్ అని అనానిరు. ప్రజల సమసయూల్ని 
గురితుమంచి నివారిమంచేమందుకు తన వమంత్గా జనవాణి కారయూక్రమానికి సీ్వకారమం చుటటీ 
ప్రభ్త్్వనికి ప్రజల ఇబ్మందులను తేల్యజేపేపా విధమంగా ప్రజల పక్షపాతి పవన్ కళ్యూణ్ 
అని ఈసమందర్మంగా వెమంకటరతతుయయూ, రేణుకారాజులు గురుతు చేశారు ..జనసేన పార్టీ 
రోజురోజుకూ రాష్ట్రమంలో బలపడ్త్మంది అని పరిపాలన చేయడమం చేతగాక వయూకితుగతమంగా 
విమర్శలు చేస్తునానిరు అమంటేనే పవన్ కళ్యూణ్ గారిని చూసి ఏవిధమంగా భయపడ్త్నానిరో 
అరథామవుత్మంది అని ఉపుపా వెమంకటరతతుయయూ, చిమంత్ రేణుకారాజు శనివారమం నాడ్ ఒక 
ప్రకటనలో ఎదేదేవా చేశారు.. దయచేసి ఇల్మంట పసలేని ఆరోపణలను ముఖయూమమంత్రి 
రానునని రోజులోలా మానుకోని ప్రజల సమసయూల్ని పరిష్కరిమంచడానికి దృషటీ పెటాటీలని వెమంకట 
రతతుయయూ, రేణుకారాజు హిత్వు పల్కినారు.

పవననని చేనేత బాట-చీరాల నియోజకవరగొమం 
36వ ర్జు

శతఘ్ని న్యూస్: చీరాల: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాలతో, రాష్ట్ర చేనేత 
వికాస విభాగ చైర్మన్ చిలలాపల్లా శ్రీనివాసరావు సూచనలతో “పవననని చేనేత బాట-చీరాల 
నియోజకవర్మం” 36వ రోజు పరయూటన శనివారమం వేటపాలెమం మమండలమం, దేశాయి పేట 
పమంచాయతీ పరిధిలో రామా నగర్ కాలనీలో కర్ణ కిరణ్ తేజ్ అధ్వరయూమంలో పూరతుయిమంది.
ఒమంగోలు నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు కొతతు పటటీణ మమండల అధయూక్షులు నునాని 
జానకిరామ్ ప్రతేయూకమంగా ఈ పవననని చేనేత బాట కారయూక్రమమంనకు సమంబమంధిమంచి కిరణ్ 
తేజ్ ను అభినమందిమంచడానికి వచి్చ ఈ క్షేత్రస్థాయి పరయూటనలో భాగస్్వముయూలు అయినారు.

గిరజన పుత్రుడు గమంగులయ్య కుటమంబానికి 
అమండగా జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పలమనేరు: శుక్రవారమం 
పిడ్గుపాటుకు అకాల మృతి చెమందిన 
పలమనేరు నియోజకవర్మం, గమంగవరమం 
మమండలమం, కీలపటలా పమంచాయతి, బమండమీద 
జరవారిపల్లా జనసేన పార్టీ గరిజన 
పుత్రుడ్ని కోలోపావడమం చాల్ బాధాకరమం. 
గమంగులయయూ ఆత్మకు శామంతి చేకురా్చలని 
ఆ భగవమంత్ని ప్రిథాసూతు.. ఆ కుటుమంబానికి 
జనసేన పార్టీ ఆరిథాకమం సహాయమం చేసూతు అనిని 

రకాలుగా అమండగా ఉమంటుమందని హామీ ఇవ్వమండి జరిగమంది.

జనమంలోకి జనసేన సిద్్ధమంత్లు కార్యక్రమమం – 
26వ ర్జు

శతఘ్ని న్యూస్: సిదధివటమం: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సిదాధిమంత్లను ప్రజలోలాకి 
తీస్కు వెళ్లాలని ఉదేదేశమంతో ఇమంటమంట తిరిగ ప్రచారమం చేస్తునానిరు. రాజమంపేట జనసేన 
పార్టీ ఇమంచార్జ్ మల్శెటటీ వెమంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస 
కారయూదరి్శ రాటాల రామయయూ ఆధ్వరయూమంలో ఇమంటమంటకి జనసేన కారయూక్రమమంలో భాగమంగా 
26.వ రోజు మమండలమంలోని వమంత్టపల్లా, నితయూపూజ కాలనీ, జోయూతి గ్రామమం పలు 
గ్రామాలలో పరయూటమంచి ప్రతి ఇమంటకి వెళిలా సమసయూలను అడిగ తెలుస్కునానిరు. అనమంతరమం 
జనసేన పార్టీ విధివిధానాలు పార్టీ సిదాధిమంత్లు మేనిఫెసటీ రూపమందిమంచిన అమంశాలను 
స్మానయూ ప్రజలకు వివరిమంచారు. ఈ కారయూక్రమమంలో పస్పులేట కళ్యూణ్, ఆవుల రాజా, 
పాలకొమండరాయుడ్, జనసేన వీరమహిళలు పాలొ్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కిడ్ని బాధితుడికి అమండగా నిలిచిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: గననివరమం నియోజకవర్మం జనసేన పార్టీ 
తరపున మచిలీపటనిమంలో నివాసమం ఉమంటునని ఇల్లారి 
వీరబాబు కోబ్రి కాయలు అము్మకుమంటూ జీవనమం 
స్గమంచేవారు వారికి చాణికయూ అనే ఒక సమంవతసారమం 
బాబు వునానిడ్ ఆ బాబుకి ఈ మధయూకాలమంలో ఆరోగయూమం 
సరిగా్ లేకపోవడమం కారణమంగా హాసిపాటల్ కి తీస్కువెళ్తు.. 
డాకటీరులా టస్టీలు చేసి బాబు కిడీని సమంబమంధిత వాయూధితో 
బాధపడ్త్నానిడ్.. కిడీని పూరితుగా చెడిపోయిమంది 
వెమంటనే కిడీని తీసేయాల్ అని చెపపాటమం జరిగమంది. దీనికి 
దాదాపుగా ఆరు లక్షల ఖరు్చ అవుత్మంది అని డాకటీరులా 
తెల్యజేశారు. ఆ సమయమంలో ఆ బాబు తమండ్రి జనసేన 
పార్టీ నాయకులు గుమంటుపల్లా హరషి నీ సమంప్రదిమంచడమం 
జరిగమంది. గుమంటుపల్లా హరషి తన సేనిహిత్ల దా్వరా 

కారయూకరతుల దా్వరా అమందరికీ తెల్యజేసి రెమండ్ స్రులా గా 60000 విరాళ్లు సేకరిమంచి.. ఆ బాబు తమండ్రికీ 
అమందచేయటమం జరిగమంది. జనసేన పార్టీ విజయవాడ రూరల్ మమండల అధయూక్షుడ్ పదిల్ దురా్రావు 
ఆధ్వరయూమంలో 10 వేల రూపాయలు ఆరిథాక సహాయమం అమందిమంచారు. ఈ కారయూక్రమానికి జనసేన నాయకులు 
లమంకే స్రేష్, జనసేన వీర మహిళ్ మేకల స్్వతి మరియు గననివరమం నియోజకవర్మం జనసేన పార్టీ 
నాయకులు, కారయూకరతులు ఆ బాబు కుటుమంబానికి ఎపుపాడ్ అమండగా వుమంటామని వారికి భరోస్ ఇవ్వడమం 
జరిగమంది. ఈ కారయూక్రమమంలో సహాయ సహకారాలు అమందిమంచిన ప్రతి ఒక్కరికి జనసేన పార్టీ తరపున 
దనయూవాదాలు తెల్యజేడమం జరిగమంది.

సేనిహితుల దినోత్సవమం సమందర్మంగా పలు సేవా 
కార్యక్రమాలు నిర్వహిమంచిన ఎమంపీటీసీ కనకదురగొ

శతఘ్ని న్యూస్: ఇమి్మడివరపాపాడ్: సేనిహిత్ల 
దినోతసావమం సమందర్మంగా ఇమి్మడివరపాపాడ్ 
వృదుధిల ఆశ్రమమంలో వృదుధిలకు చిమందాడగరువు 
జనసేన పార్టీ ఎమంపీటీసీ మోటూరి కనకదుర్ 
వెమంకటేశ్వరరావు ధన సహాయమంతో శనివారమం 
వృదుధిలమందరికీ అననిదాన కారయూక్రమమం 
నిర్వహిమంచారు. అదేవిధమంగా నకా్క వారి పేటలో 
ఎల్మమంటర్ పాఠశాలలో విదాయూరుథాలకు పలకలు, 
పుసతుకాలు, పెనునిలు, పెనిసాలులా, బలపాలు, బ్సె్కట్ 

పాయూకెటులా ఈ దమంపత్ల ధన సహాయమంతో అనిని తరగత్ల విదాయూరుథాలకు పమంచిపెటటీడమం జరిగమంది. ఈ 
కారయూక్రమమంలో ఆశ్రమమం వయూవస్థాపకులు వికటీర్ స్లోచన దమంపత్లు, సూ్కలు ఉపాధాయూయులు, సరపామంచ్, 
ఉప సరపామంచ్ పమంచాయతీ వారుడు నెమంబరులా, విదాయూ కమిటీ చైర్మన్ మరియు చిమందాడగరువు గ్రామస్తులు 
తదితరులు పాలొ్నానిరు.

ఆపరేషన్ నిమితతుమం “జనమంకోసమం మన జనసేన” రాజోలు 
కువైట్ గ్రూప్ సభ్్యలు ఆర్ధకస్యమం

శతఘ్ని న్యూస్: మామిడికుదురు మమండలమం, 
పెదపటనిమం లమంక గ్రామమంలో కామిశెటటీ రమేష్ 
కుమారుడ్ కామిశెటటీ హేమమంత్ కు బోన్ మాయూరో 
కి సమంబమంధిమంచి ఆపరేషన్ నిమితతుమం “జనమంకోసమం 
మన జనసేన” రాజోలు కువైట్ గ్రూప్ సభ్యూలు 
యర్మంశెటటీ బాబ్ మరియు వారి గ్రూపు సభయూలు 
17,000 ఆరిథాకస్యమం అమందచేయడమం జరిగమంది. 
ఈ కారయూక్రమమంలో పెదపటనిమంలమంక గ్రామ సరపామంచ్ 

స్మందరనీడి రాజేష్ కుమార్(చినిని), శిరిగనీడి శ్రీనివాసరావు, రాజోలు నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు 
పమంచదార చినబాబు స్థానిక జనసేన నాయకులు వీధి సతితుబాబు, త్ల ఉమ, కమంకిపాట నాని, రవణమం 
స్యిరామం పాలొ్నానిరు. స్థానిక గ్రామస్థాలు కువైట్ గ్రూపు సభయూలు అమందరికి అభినమందనలు తెల్యజేశారు.

కాపులకు సీఎమం జగన్ రెడిడి క్షమాపణలు చెప్పాలి: దోమకమండ అశోక్
శతఘ్ని న్యూస్:  కాపులు అము్మడ్పోత్రమంటు కిమంచపరిచే విధమంగా మాటాలాడిన 
సీఎమం జగన్ రెడిడు వారికి క్షమాపణలు చెపాపాలని ఒక ఎసీసా స్మాజిక వరా్నికి 
చెమందిన జనసేన పార్టీ నాయకులు దోమకొమండ అశోక్ డిమామండ్ చేస్రు.
అశోక్ మాటాలాడ్తూ కాపులను కిమంచపరుసూతు ఉమంటే ఎసీసా వరా్నికి చెమందిన 
యువకుడిగా నాకే కోపమం వస్తుమంటే వేదిక పైన ఉనని కాపు వైసీపీ నాయకులకు 
పౌరుషమం లేదా అని జనసేన పార్టీ నాయకులు అశోక్ ప్రశినిమంచారు. ఎసీసా, ఎసీటీ, 
బీసీ, మైనారిటీ, కాపు అనగారిన వరా్ల వారిని కిమంచ పరచడమే వైసీపీ ప్రభ్త్వ 
లక్షష్మా?.. అనగారిన వరా్ల వారు అమందరు ఒక త్టపైకి వచి్చ జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారికి అమండగా నిలబడాల్. అనిని వరా్ల వారు 
ఒకటగా పోరాడే సమయమం ఆసననిమైమంది అని, 2024 వచే్చ ఎనినికలోలా బడ్గు 
బలహన వరా్ల అభ్యూననితికి కృష చేసే నాయకులు జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడ్ 

పవన్ కళ్యూణ్ గారికి ప్రజలమందరూ ఒక అవకాశమం ఇవ్వవలసినదిగా అశోక్ కోరారు.

అవ్వ కావయమ్మకు జనసైనికుల చేదోడు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు: 
కొనిని రోజుల క్రితమం ఎడతెరిపి 
లేకుమండా కురుస్తునని వరాషిల 
కారణమంగా రాజోలు మమండల 
పరిధిలో గల చిమంతలపల్లా 
గ్రామమంలో అవ్వ కావయమ్మ 
పూరి గుడిసె పాడైపోయిమంది. 
నిససాహాయమంగా ఎదురు 
చూస్తునని సేనాపతి కావయమ్మ 
ఇమంట పై కపుపాను శనివారమం 

రాజోలు వైస్ ఎమంపీపీ ఇమంటపల్లా ఆనమంద రాజు ఆధ్వరయూమంలో గణస్ల 
రామరాజు ఆరిథాక సహాయమంతో బరకమంతో కపిపా మరియు నితయూవసర 
సరుకులు ఇచి్చ ఆ అవ్వకు అమండగా నిల్చారు. రాజోలు వైస్ ఎమంపీపీ 
ఇమంటపల్లా ఆనమంద్ రాజు ఆధ్వరయూమంలో త్త్్కల్క ఆవాశమం ఏరాపాటు చేసిన 
చిమంతలపల్లా గ్రామ జన సైనికులు పిపపాల లక్షష్మణరావు, లమంకలపల్లా రమేష్, 
గానశాల బాల్జీ, గ్రామస్తులు మరియు జన సైనికులను పలువురు 
అభినమందిమంచారు. ఆపనునిలను ఆదుకోవటమే జనసేన పార్టీ ధ్యూయమని 
వైస్ ఎమంపీపీ ఆనమందరాజు జన సైనికుల సేవల పటలా హరషిమం వయూకతుమం చేశారు.

కాపు నేసతుమం వేదికపై సీఎమం వా్యక్యలను 
ఖమండిమంచిన కామిశెటిట్ రమేష్

శతఘ్ని న్యూస్: మీడియాతో మాటాలాడిన జనసేన 
పార్టీ పిడ్గురాళలా మమండల అధయూక్షుడ్ కామిశెటటీ 
రమేష్
కాపుల సమంక్షేమమం కోసమం ఏటా రూ.2 వేలు కోటులా 
కేటాయిస్తుమని చెపిపాన ముఖయూమమంత్రి కాకి లెక్కలను 
పక్కన పెటటీ, గత మూడేళలాలో కాపులకు ఖరు్చ చేసిన 
నిధులపై శే్వతపత్రమం విడ్దల చేయాలని డిమామండ్ 
చేశారు. వివిధ పథకాలకు ఇచి్చన నిధులనీని కాపుల 
కోటాలో చూపిసూతు.. మోసమం చేయడమం మానుకొని, 
కాపులకు ఈ ప్రభ్త్వమం చేసిన అసలైన లబ్ధిని 

చూపిమంచాలనానిరు. ఈబీసీ కోటాలో కాపులకి ఉనని రిజరే్వషన్ తొలగమంచి కాపు 
జాతికి ద్రోహమం చేసిమంది శ్రీ జగన్ రెడిడు అని దుయయూబటాటీరు. కాపు మమంత్రులను 
కేవలమం మా పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారిని తిటటీమంచడానికి మాత్రమే 
ఉపయోగస్తునానిరని, వారికి మరే పనీ ఉమండదు అని తెల్పారు.ఈ ప్రభ్త్వ తీరు.. 
బటన్ నొకి్కతే అదు్త్లు జరిగపోత్యని భావిస్తునని ఈ ముఖయూమమంత్రి, కాపు 
కార్పారేషన్ ను పూరితుగా నిర్్వరయూమం చేశారు. దాని నుమంచి ఎల్మంట ప్రయోజనమం 
లేకుమండా ఈ ప్రభ్త్వమం చేసిమంది. కనీసమం కాపు కార్పారేషన్ ఛైరె్మన్ ఎవరో కూడా 
సగటు కాపులకు తెల్యని పరిసిథాతిలో వునానిరని. కాపులు అము్మడ్పోత్రు 
అని అవమానిస్తుమంటే వేదిక మీద ఉనని కాపు నేతలకు పౌరుషమం రాలేదా?.. అని 
దుయయూబటాటీరు, కాపు స్మాజిక వర్మంతో.. పాటు రాష్ట్రమంలోని అనిని స్మాజిక 
వరా్లను వైసీపీ ప్రభ్త్వమం మోసమం చేసిమందని, ఇకనైనా ఇల్మంట మాటలు 
మానుకొని కాపులకు బహిరమంగ క్షమాపణ చెపాపాలని డిమామండ్ చేశారు.

ద్డికి గురైన పత్రికా విల్కరని 
పరామర్శమంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిల్లా, 
మదనపలెలా మరియు తమంబలలాపలెలా 
నియోజకవరా్ల ఆమంధ్రప్రభ పత్రికా 
విలేకరిగా విధులు నిర్వహిసూతు దాడికి 
గురైన తల్రి శివను జనసేన ఉమ్మడి 
చితూతురు జిల్లా ప్రధాన కారయూదరి్శ 
జమంగాల శివరామం మదనపలెలా రూరల్ 
మమండల అధయూక్షుడ్ గ్రానైట్ బాబు 
మదనపలెలా జిల్లా ఆస్పత్రిలో 
పరమరి్శమంచడమం జరిగమంది. ఈ 

మధయూకాలమంలో తమంబలలాపలెలా నియోజకవర్మంలో రెవిన్యూ మరియు ఇతరుల 
భూములు కబాజ్ చేస్తునానిరని ఆమంధ్రప్రభలో వారతు రాసిన విలేఖరి శివను 
మదనపలెలాలో నీరుగొటటీపలెలా సమీపమంలో దారికాసి దాడి చేసి, కిడనిప్ చేసి 
షేడోలా బమంధిమంచి కొటటీన వెమంకటేశ్వరరెడిడు భాస్కరరెడిడు మహేశ్ ని వారి 
అనుచరులను అరెస్టీ చేయాలని జనసేన డిమామండ్. ఏ పత్రికా విలేకరి 
అయినా నిజమం రాసేతు వారి మీద దాడి చేయడము చాల్ పెదదే తపుపా. 10 
రోజులు ముమందు భూములు కబాజ్ చేస్తునానిరు అని వారతు రాసేతు మీరు 
అతనిని ఇమంత దారుణమంగా కొటటీడమంపై మా పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
గారి దృషటీకి కి తీస్కొని వెళిలా నిజమం నిర్యమంగా రాస్తునని రాష్ట్రమంలోని 
పత్రికా విలేకరలాకు నాయూయమం జరిగేమంతవరకూ మీ అమందరి కోసమం పోరాటమం 
చేస్తుమని ఈ సమందర్మంగా చెపపాడమం జరిగమంది.
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