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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వైసీపీ సర్కారువి నవ రత్నాలు కాదు.. నవ అర్చకాలు!
* శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ని విమర్శించడమే మింత్రులకు పని
* తమ శాఖ విధులు ఏింటో తెలియని మింత్రులు ఉిండడిం దౌర్భాగయాిం
* ఆింధ్రా థానోస్ జైలుకు వెళ్లే రోజులు దగ్గరోలేనే ఉన్నాయి
* మింత్రి దాడిశెట్టి ర్జా దింగ బింగారిం వ్యాపారిం, గింజాయి స్మగలేింగ్ గురించి అిందరకీ తెలుసు
* విలేకరుల సమావేశింలో జనసేన పార్టి ర్జకీయ వయావహార్ల కమిటీ సభ్యాలు శ్రీ పింతిం న్న్జీ
శతఘ్నా న్యాస్: కల్తీ మదయాిం, భూ కబ్జాలు, ఇసుక దోపిడీ, పోల్స్ కేసులు, పన్నాల బ్దుడు, అప్పుల కుపపులు, 
నిరుదోయాగ భారిం, గుింతల రోడులే, బూతుల తిట్లే అనే అదుభాతమైన నవరత్నాలన్ మాత్రమే ఆింధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభ్త్ిం ప్రజలకు బహుమతి గా ఇసతీిందని జనసేన పార్టి ర్జకీయ వయావహార్ల కమిటీ సభ్యాలు శ్రీ పింతిం 
న్న్జీ వ్యాఖ్యానిించారు. వైసీపీ అమలు చేసుతీననా నవ అర్చకాలు, దౌరజాన్యాలనే నవరత్నాలు అని అన్కుింటూ 
భ్రమ పడుతున్నారన్నారు. ర్ష్ట్ర ప్రజలు అభివృద్ధి అింటే ఏమిటో ఎప్పుడో మరచిపోయారని ఆయన చెపాపురు. 
కాకిన్డలో మింగళవ్రిం ఆయన విలేకరులతో మాట్లేడారు. ఈ సిందరభాింగా శ్రీ పింతిం న్న్జీ 
మాట్లేడుతూ “ర్ష్ట్ర కాయాబినెటోలే ఒక్క మింత్రికి కూడా త్న్ నిర్హిసుతీననా శాఖ ఏమిటో తెల్దు. ఆ శాఖ 
విధులు, బ్ధయాతలు ఏమిట్ అననాద్ కూడా అవగాహన లేదు. శాఖల మీద పట్టి పూరతీగా శూనయాిం ఉననా మింత్రులు ఉిండటిం ర్ష్ట్ర ప్రజల దురదృషటిిం. తమ పాలన వైఫల్యానినా 
కపిపుప్చ్చికోవడానికి ఎదుట్ వ్ర మీద పడి ఏడవడిం వీరకి అలవ్ట్. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారకి జనింలో పెరుగుతుననా ఆదరణ చూసి మింత్రులకు పిచెచికు్కతోింద్. ఏిం 
చేయాలో తెలియని పరసిథితిలో రకరకాల పిచిచిపిచిచి ఆరోపణలు చేసి, చింకలు గుదుదుకుింట్న్నారు.

*తునిలో దాడిశెట్టి ర్జా నవరత్నాలు వేరు
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదైన్ ఒక మించి పని చేసుతీింటే - 
చెతతీ మీద పన్నాలేసే చెతతీ బ్యాచ్ ఒకట్ తయారై చెతతీ వ్గుడు 
వ్గుతోింద్. ఆ చెతతీ బ్యాచ్ లో మింత్రి దాడిశెట్టి ర్జా ఒకరు. 
తునిలో మీరు చేసుతీననా దింగ బింగారిం వ్యాపారిం గింజాయి 
వ్యాపారిం మాటేమిట్. నవరత్నాలు అింటే దింగ బింగారిం, 
గింజాయి, మదయాిం, శాిండ్ మాఫియా, కబ్జాలు, నకిల్ వితతీన్లుగా 
అరధిిం మార్చిసిన చెతతీ బ్యాచ్ ర్జాద్. మీరెనినా మాటలు చెపిపున్ 
మేము ప్రజలకు మేలు చేసే కారయాక్రమాలతో ముిందుకు వెళుతూనే 
ఉింట్ిం. వ్ర తరప్న పోర్డుతూనే ఉింట్ిం. మొననాట్ వరకు 
వైసీపీలో మొరగన బ్యాచ్ వెళ్లే... ఇప్పుడు కొతతీ బ్యాచ్ ద్గింద్. 
ఆయా పరసిథితులన్ బట్టి కొతతీ బ్యాచ్ లు ద్ింపడిం వైసీపీ కి 
అలవ్టే. ఇల్ింట్ వ్ర మొరుగుళలేకు మేిం భయపడేద్ లేదు. 
వీరని గడపగడపకు వెళుతీింటే ప్రజలే తరమి తరమి కొడుతున్నారు. 

కాకిన్డ రూరల్ లో ఉననా ఇిండసీ్రీలు ర్బోయే పద్ రోజులోలే తమ పరశ్రమలోలే భద్రత్ పరమైన అనినా సౌకర్యాలు ఏర్పుట్ చేయకపోతే జనసేన పోర్ట్నికి సిదదుమవుతుింద్. 
కాకిన్డ రూరల్ ఎమ్్మలేయా కననాబ్బు గారు సూట్ కేస్ లు జాగ్రతతీగా దాచ్కోవ్లి. లేదింటే మళ్ళీ ఏదో ఒక టీమ్ వచిచి సూట్ కేసులు పట్టికుపోత్రు.
*వైసీపీ కి కార్యాలయిం ఎిందుకు? చించల్ గూడ జైలు ఉింద్గా..!
ఈ ముఖయామింత్రి ఎింత కాలిం బయట ఉింట్రో అరథిిం కాని పరసిథితి వైసీపీ న్యకులద్. రోజుకో కొతతీ స్్కమ్ లో ర్ష్ట్ర న్యకుల పేరులే బయటకు వసుతీన్నాయి. నరరూప ర్క్షసుడు థానోస్ 
ర్ష్ట్రింలో బయటే తిరుగుతున్నాడు అని ప్రజలు భయపడుతున్నారు. మా పార్టి అధికారకింగా బీజేపీ తో కలిసి పయనిసతీింద్. కానీ వైసీపీ మాత్రిం రహసయాింగా దానిని కొనస్గసతీింద్. 
ఆింధ్ర థానోస్ ఇింకా ఎకు్కవ కాలిం బయట ఉిండడు అతడికి జైలే గతి. కాబట్టి వైసీపీ కార్యాలయాలన్ ఆయా జైళలేకు మారుచికోవడిం ఉతతీమిం. విశాఖపటనాింలో ఓడిపోయిన ముఖయామింత్రి 
తలిలేని కూడా వైసీపీ మింత్రులు అవహేళన చేసుతీన్నారు. ఓడిపోయారు అింటూ ప్రతిస్ర ఆమ్న్ నొపిపుసుతీన్నారు. 151 ఎమ్్మలేయా సీట్లే ఇచిచిన పాపానికి పాలన పూరతీగా మరచిపోయిన 
వైసీపీ న్యకులు, ప్రజలకు మించి చేసే వ్రపై ద్గజార మాట్లేడి ప్రజలోలే మరింత చిననాబోతున్నారు. గడపగడపకు ప్రభ్త్ిం కారయాక్రమింలో వీరకి పడుతుననా చెప్పు దెబ్బలు, చీప్రు 
దెబ్బలు కింట్ మీద కున్కు లేకుిండా చేసుతీన్నాయి. ఈస్ర జనిం వదదుకు ఓట్ వేయమని వెళ్తే కచిచితింగా వీరకి మూడినటేలే. ర్ష్ట్ర ప్రజలింత్ వైసీపీని తరమికొటటిడానికి, వైసీపీ విముకతీ 
ఆింధ్ర ప్రదేశ్ న్ చూడడానికి సిదధిింగా ఉన్నారు” అన్నారు.

వైసీపీ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పడానికి ప్రజలు సిదధిధంగా ఉన్నారు
* వైసీపీ మింత్రులు మదయాిం మాఫియా కికు్కలో మతి తపిపు మాట్లేడుతున్నారు
* ప్రజాక్షేత్రింలో నిలబడ్డ నేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
* మీడియాతో జనసేన పార్టి ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి శ్రీ సుిందరప్ విజయ్ కుమార్
శతఘ్నా న్యాస్: ‘ఎవరకైన్ మదయాిం త్గతే కికు్క ఎకు్కతుింద్... వైసీపీ మింత్రులకు మాత్రిం మదయాిం తయారు చేసి, 
ప్రజల ఆరోగయాింతో చెలగాటమాడి, ఆ రకతీప్ సొము్మ జేబులో వేసుకుింటే కికు్క ఎకు్కతుింద్. ఆ మాఫియా కికు్కతోనే 
మతి తపిపుింద్. ప్రజలకు ఉపయోగపడే పన్లు చేసుతీననా జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారపై లేనిపోని వ్యాఖయాలు 

చేసి మింత్రులు పబ్బిం గడుప్కుింట్న్నార’ని జనసేన పార్టి ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి శ్రీ సుిందరప్ విజయ్ కుమార్ ఆగ్రహిం వయాకతీిం చేశారు. విశాఖపటనాింలోని ప్రెస్ కలేబ్ లో మింగళవ్రిం 
ఆయన మీడియాతో మాట్లేడారు. ఈ సిందరభాింగా శ్రీ విజయ్ కుమార్ మాట్లేడుతూ “ఎనినాకలోలే ఓడిపోవడిం అింటే అదేమీ నేరిం కాదు. ప్రజల అభిప్రాయిం ఎనినాకలోలే ఓట్ దా్ర్ 
తెలపడిం మాత్రమే. వ్ర తీరుపున్ గౌరవిించి ప్రజలోలేనే ఉిండడిం అనేద్ న్యకుడి లక్షణిం. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అదే చేసుతీన్నారు. ప్రజల తీరుపున్ శిరస్ వహిించి వెనకు్క 
వెళ్లేపోకుిండా వ్రతోనే మమేకమై, ఎనోనా గొపపు కారయాక్రమాలు చేసుతీన్నారు. అవి చూసి భయిం పట్టికునే ర్ష్ట్ర మింత్రులు రకరకాల ద్గజారుడు వ్యాఖయాలు చేసుతీన్నారు. ముఖయామింత్రి తలిలే 
శ్రీమతి విజయమ్మ గారు కూడా విశాఖపటనాింలో ఓడిపోయారు. దానిని గురుతీ పెట్టికొని మింత్రులు మాట్లేడితే బ్గుింట్ింద్. అల్ కాకుింటే మేము కూడా ముఖయామింత్రి తలిలే గారని 
అన్లిసి వసుతీింద్. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార మీద విమర్శలు చేసే స్థియి లేని న్యకులు సైతిం ఇష్టిన్స్రిం నోరు పార్సుకుని ఆనింద పడుతున్నారు. కాప్ స్మాజిక వర్్గనికి చెింద్న 
దాడిశెట్టి ర్జా, గుడివ్డ అమర్నాథ్ లకు కేవలిం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారని తిట్టిించడానికి మాత్రమే వైసీపీ మింత్రి పదవులు ఇచిచిింద్. ఒక్కస్ర అధికారిం కోలోపుతే మళ్లే వ్రకి ర్జకీయ 
ప్టటిగతులు ఉిండవు అననాద్ గురుతీించ్కోవ్లి. మీ ప్రభ్త్్నినా గదెదు ద్ించడానికి జనసేన పార్టి కచిచితింగా ఉింద్ అననాద్ గురుతీ ఉించ్కోిండి. మీరు వేర్్రు పార్టిలతో మమ్మలినా కలిపేసి, 
ప్రజలినా అయోమయిం చేయాలని చూసుతీన్నారు. జనసేన పార్టిని ఎదుర్్కనలేక పిచిచిపిచిచి ప్రేల్పనలు చేసుతీన్నారు. దీనిని వెింటనే ఆపకపోతే ప్రజలే మిమ్మలినా రోడలేమీద తిరగనియయాని 
పరసిథితి వసుతీింద్ జాగ్రతతీ.
*మేము ఎవరతో కలిసేతీ మీకిందుకు?
జనసేన పార్టి ప్రజలోలేకి బలింగా వెళుతుననా తీరు వైసీపీ న్యకులకు నిద్ర పటటినీయడిం లేదు. రకరకాల విింత సమీకరణాలతో కొతతీ కొతతీ భాష్యాలు చెబుతున్నారు. జనసేన పార్టికి సొింత ర్జకీయ 
వ్యాహాలు ఉన్నాయి. వచేచి ఎనినాకలోలే వైసీపీ మళ్ళీ అధికారింలోకి ర్కుిండా చూసే బ్ధయాత జనసేన తీసుకుింట్ింద్. మేిం ఎవరతో కలుస్తీిం.. ఎనినా సీటలేలో పోటీ చేస్తీిం అనే వృధా మాటలు మాని 
ముిందు ప్రజల పాలన మీద దృష్టి పెటటిిండి. మీకు పాలన చేతకాక, శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారని మాటలు అని ఆనిందపడుతున్నారు. మీ ప్రవరతీనన్ ప్రజలు గమనిసుతీన్నారు. రైతులకు మించి చేయాలని, 
ప్రజలకు మేలు చేయాలని తలిచే శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారని అనర్ని మాటలు అింట్ననా వైసీపీ వ్ళళీ దురు్బద్ధిని ప్రజలు గమనిసుతీన్నారు. కచిచితింగా వచేచి ఎనినాకలోలే మీకు ఘోర ఓటమి తపపుదు” అని శ్రీ 
సుిందరప్ విజయ్ కుమార్ హెచచిరించారు. ఈ సమావేశింలో జనసేన పార్టి న్యకులు శ్రీ పి.వి.ఎస్.ఎన్.ర్జు, శ్రీమతి పసుప్లేట్ ఉష్కిరణ్ పాల్్గన్నారు.

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

వైసీపీ న్యకులు విష సర్్పల్లా తయారయాయారు
* మింత్రులు ప్రజా సమసయాలు గాలికొద్లేసి ... శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ని తిటటిడమే పనిగా పెట్టికున్నారు
* నోట్కొచిచినట్లే పేలే మింత్రులన్ ప్రజలే తరమికొడత్రు
* వైసీపీని ఓఎల్ఎక్సి లో పెటేటి రోజులు వసుతీన్నాయి
* తిరుపతి మీడియా సమావేశింలో జనసేన పార్టి ర్ష్ట్ర కారయాదర్శ శ్రీమతి ఆకేపాట్ సుభాష్ణి, తిరుపతి నగర అధయాక్షుడు శ్రీ ర్జారెడి్డ

శతఘ్నా న్యాస్: పాము త్న్ పెట్టిన గుడులే త్నే తిననాట్లే... వైసీపీ న్యకులు తమ కారయాకరతీలనే మిింగేసుతీన్నారు.. ఇక ప్రజలన్ దోచేయకుిండా ఉింట్ర్ అని జనసేన పార్టి ర్ష్ట్ర 
కారయాదర్శ శ్రీమతి ఆకేపాట్ సుభాష్ణి వ్యాఖ్యానిించారు. తిరుపతి జనవ్ణి కారయాక్రమింలో తమ భూములు తమ న్యకులే కబ్జా చేశారని వైసీపీ కారయాకరతీలు కొిందరు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గార ముిందు మొర పెట్టికున్నారని తెలిపారు. వైసీపీ పార్టిని ఓఎల్ఎక్సి లో పెటేటి రోజులు దగ్గరోలేనే ఉన్నాయని హెచచిరించారు. మింగళవ్రిం ఉదయిం తిరుపతి ప్రెస్ కలేబ్ లో మీడియా 
సమావేశిం జరగింద్. ఈ సిందరభాింగా శ్రీమతి ఆకేపాట్ సుభాష్ణి మాట్లేడుతూ “వైసీపీ నేతలు ర్ష్ట్ర ప్రజల పటలే విష సర్పుల్లే తయారయాయారు. ఈ ప్రభ్త్ిం ప్రజా సమసయాలన్ 
గాలికొద్లేసి... శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారని తిటటిడమే పనిగా పెట్టికుింద్. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారని విమర్శించే ముిందు మింత్రి గుడివ్డ అమర్నాథ్ ర్ష్్రీనికి ఎనినా కింపెనీలు తీసుకొచాచిరు? 
ఎింతమింద్ నిరుదోయాగులకు ఉదోయాగాలు కలిపుించారో చెపాపులి. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారని విమర్శించడింలో ఉననా శ్రదధి ప్రజా సమసయాలపై పెట్టి ఉింటే ర్ష్ట్రిం కొింతైన్ అభివృద్ధి చెిందేద్. 
ఆసితీలో వ్ట్ ఎక్కడ ఇవ్్లిసి వసుతీిందోనని సొింత చెలిలేనే జగన్ రెడి్డ తరమేశారు. వచేచి ఎనినాకలోలే సిింపతి కోసిం అమ్మ ప్రయాణిసుతీననా కార్ టైర్ న్ పగలగొట్టిచ్చి? లేదా ఏకింగా 
ల్ర్తోనే గుద్దుించొచ్చి. ఎిందుకైన్ మించిద్ తలిలే, చెలిలే జాగ్రతతీగా ఉిండటిం మించిదని అన్నారు.
* ఇష్టిన్స్రిం మాట్లేడితే తరమికొడత్ిం : శ్రీ ర్జారెడి్డ
తిరుపతి సిటీ జనసేన ప్రెసిడింట్ శ్రీ ర్జారెడి్డ మాట్లేడుతూ “శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారపై అవ్కులు చవ్కులు పేలితే వైసీపీ న్యకులన్ రోడలేపై తరమి కొడత్ిం. వైసీపీలో కామపిశాచాలు 
ఉన్నాయి. తెలుగువ్ర గౌరవ్నినా ఢిల్లే స్థియిలో తీసేశారు. ఫోటో సూట్ ల మింత్రి అమర్నాథ్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార గురించి మాట్లేడినప్పుడు నోరు అదుప్లో పెట్టికొని మాట్లేడాలి. 
లేదు ఇష్టిన్స్రిం మాట్లేడుత్న్ అింటే త్టతీస్తీిం. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారని విమర్శించే దాడిశెట్టి ర్జా ల్ింట్ వ్ళళీకి మేము ఒకటే చెబుతున్నాిం.. నోట్కి ఎింత మాట వసేతీ అింత 
మాట మాట్లేడితే మాత్రిం రోడలేపైనే తరమికొడత్మ”ని హెచచిరించారు.

వైసీపీ ర్క్షసమూకని ర్ష్టధం నధంచి తరిమేసే రోజులు ఎధంతో దూరధంలో లేవు
ప్యూకేజీ ఎవడమ్మా మొగుడు ఇచ్చాడో చెప్పాలి
మంత్రులందిరికీ పవన్ కళ్యూణ్ ని తిట్టే శాఖ ఇచ్చారా?
రాష్ట్రానిని శృంగారాంధ్రప్రదేశ్ చేశారు
మగతనం గురించి వైసీపీ నేతలు ఎంత తక్కువ మ్ట్లాడితే అంత మంచిది
పవన్ కళ్యూన్ దత్తపుత్రుడు కాదు వైసీపీ నాయక్లక్ రంక్ మొగుడు
క్కకుల కనాని ఘోరంగా మంత్రులు మొరుగుతునానిరు
మైనారిటీలక్ జగన్ చేసిన అనాయూయం చరిత్రలో ఎవరూ చేయలేదు.
నమ్మాన ప్రతీ ఒకకురినీ వైసీపీ మోసం చేసింది…అందులో దళితులు మొదటి వరుసలో ఉనానిరు.
వైసీపీ నేతల అసమర్ధ ప్లనపై ప్రజలోలా తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహావేశాలు
గడప గడపలో తన్నిలు తినాని వైసీపీ నేతలక్ బుది్ధ రావటం లేదు
జనసేన ప్ర్టే రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి బోనబోయిన శ్రీనివాస్, జిల్లా అధయూక్షుడు గాదె వంకట్శ్వరరావు.

శతఘ్నా న్యాస్: గుింటూరు, తమ అసమరధి, అవగాహన్ర్హితయా, అర్చక , 
అవినీతి పాలనతో వైసీపీ నేతలు ర్ష్ట్రింలో ర్క్షస పాలన కొనస్గసుతీింన్నారని, 
ర్ష్ట్రిం న్ించి వైసీపీ ర్క్షస మూకని ప్రజలు తరమికొటేటి రోజులు ఎింతో 
దూరింలో లేవని జనసేన పార్టి ర్ష్ట్ర ప్రధాన కారయాదర్శ బోనబోయిన శ్రీనివ్స్, 
జిల్లే అధయాక్షుడు గాదె వెింకటేశ్రర్వు అన్నారు. జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ పై వైసీపీ మింత్రులు చేసిన అన్చిత వ్యాఖయాలన్ వ్రు తీవ్ింగా 
ఖిండిించారు. మింగళవ్రిం జిల్లే పార్టి కార్యాలయింలో ఏర్పుట్ చేసి 
విలేకరుల సమావేశింలో వ్రు మాట్లేడారు. ఈ సిందరభాింగా బోనబోయిన 
శ్రీనివ్స్ మాట్లేడుతూ ర్ష్ట్ర చరత్రలో ఇింత అసమరధి మింత్రివర్్గనినా ఎప్పుడూ 

చూడలేదన్నారు. మింత్రులిందరూ తమ శాఖలు ఏమిటో మరచిపోయారని పవన్ కళ్యాణ్ ని తిటేటి శాఖన్ మాత్రిం సిగు్గలేకుిండా నిర్హిసుతీన్నారని విమర్శించారు. ప్రతిపక్షింలో ఉననా 
మేము ప్రజలినా ఆదుకుింట్ింటే అధికారింలో ఉననావ్రు మాత్రిం చోదయాిం చూసుతీన్నారని ధ్జమ్త్తీరు. ప్రజలకి జనసేన చేసుతీననా మేలు న్ించి పక్కదార పట్టిించేిందుకు మింత్రులు 
బూతుప్ర్ణిం వలిలేసుతీన్నారని ఇద్ సిగు్గచేటన్నారు. ప్రజా సమసయాలినా గాలికొద్లేసి అసమరధికు ప్రతిబిింభింగా మారన మింత్రులు దమూ్మ ధైరయాిం గురించి మాట్లేడటిం విడూ్డరింగా 
ఉిందన్నారు. తమ బ్ధయాతలినా మరచి ముఖయామింత్రి ముిందు మోకాళళీ దిండ వేసి జీ హుజూర్ అింటూ బ్రతికే మింత్రులకు పవన్ కళ్యాణ్ దమూ్మ ధైరయాిం గురించి మాట్లేడే అర్హత లేదన్నారు. 
ఏన్గు పోతుింటే కుక్కలు మోరగనట్టిగా పవన్ కళ్యాణ్ ని చూడగానే వైసీపీ నేతలు కుక్కల కన్నా ఘోరింగా మొరుగుతున్నారని విమర్శించారు. జిల్లే అధయాక్షుడు గాదె వెింకటేశ్రర్వు 
మాట్లేడుతూ వైసీపీ నేతలు కామాింధులుగా అవత్రమ్తితీ ర్ష్్రీనినా కామాింధ్రప్రదేశ్ గా మార్చిరని ధ్జమ్త్తీరు. మింత్రి గుడివ్డ అమర్నాధ్ తన పేరుని వైయస్ అమర్నాధ్ రెడి్డల్ 
మారుచికుననాట్లేగా ఉిందని ఎదేదువ్ చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ దతతీప్త్రుడో కాదో తెలియదు కానీ వైసీపీ నేతలకు మాత్రిం రింకు మొగుడుగా మార్రన్నారు. పరపాలన మీద మాట్లేడితే 
వయాకితీగత విషయాల జోలికి వసుతీన్నారని, మా సహనిం నశిసేతీ మేము మీ అక్రమ బెడ్ రూముల సింగతులు బయటపెట్టిలిసి వసుతీిందని హెచచిరించారు. ర్ష్ట్ర కారయాదర్శ, మైన్రటీ న్యకులు 
షేక్ న్యబ్ కమాల్ మాట్లేడుతూ ఉప ముఖయామింత్రి అింజాద్ బ్ష్ పవన్ కళ్యాణ్ పై చేసిన వ్యాఖయాలన్ ఖిండిించారు. వైసీపీ అధికారింలోకి వచాచిక మైన్రటీలకు జరుగుతుననా 
అన్యాయింపై ఏ రోజన్నా ముఖయామింత్రిని నిలదీశావ్ అని ప్రశినాించారు. దుల్హన్ పధకిం పోయిింద్, ఇస్లేిం పధకిం లేదు, విదేశాలోలే ఉననా ముసిలేిం విదాయారుథిలు నరకిం అన్భవిసుతీన్నారని 
ఆవేదన వయాకతీిం చేశారు. ర్ష్ట్రింలో ఉననా ఒకేఒక ముసిలేిం కాలేజీని అభివృద్ధి చేయలేకపోయారు, వక్ఫ్ భూముల అన్యాక్ింత్నినా ఆపలేకపోయావు అసలు న్వు మైన్రటీ న్యకుడివి 
అని చెప్పుకోవట్నికే సిగు్గగా ఉిందన్నారు. అసలు ముఖయామింత్రిని చూడగానే వెన్నాపూస లేని వయాకుతీల్లే మింత్రులు ఎిందుకు వింగపోతున్నారో అరధిిం కావటిం లేదన్నారు. వైసీపీ పాలనపై 
ప్రజలు తీవ్ ఆగ్రహావేశాలతో ఉన్నారని, తగన బుద్ధి చెపేపుిందుకు సిదధిింగా ఉన్నారని న్యబ్ కమాల్ అన్నారు. సమావేశింలో జిల్లే ఉపాధక్షుయాడు అడపా మాణికాయాలర్వు, జిల్లే అధికార 
ప్రతినిధి ఆళళీ హర, దళ్త న్యకులు కొర్రపాట్ న్గేశ్రర్వు, జిల్లే కారయాదర్శ త్రిన్ధ్, నగర కారయాదర్శ కొతతీకోట ప్రస్ద్, బ్లు తద్తరులు పాల్్గన్నారు.
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వైసీపీ విముక్త ఆధంధ్రప్రదేశ్ అనగానే త్డేపల్లా ప్యాలెస్ పెద్దలకు తడిసిపోయధంద్
* ఓటమి భయిం వైసీపీ న్యకులోలే సపుషటిింగా కనిపిసతీింద్
* వచేచి స్ర్త్రిక ఎనినాకలోలే వైసీపీకి రటర్నా గఫ్టి తపపుదు
* సీఎిం జగన్ రెడి్డకి డబు్బ పిచిచి... నోటలే కటటిల వ్సన చూడనిదే నిద్రపటటిదు
* ఆసితీలో వ్ట్ ఎక్కడ ఇవ్్లిసి వసుతీిందోనని తోడబుట్టిన చెలిలేనే గింటేశాడు
* సీఎిం ఢిల్లే వెళ్లేద్ సొింత పన్లు చక్కబెట్టికోవడానికే
* ర్ష్ట్రిం పాలిట దుషటిచతుషటియిం జగన్ రెడి్డ, సజజాల రెడి్డ, విజయస్యి రెడి్డ, వైవీ సుబ్్బరెడి్డ
* శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి అవ్కులు చవ్కులు పేలితే న్లుక కోస్తీిం
* నీలి చిత్రాలకు బ్ిండ్ అింబ్సిడరులే కొిందరు వైసీపీ నేతలు
* విజయవ్డ మీడియా సమావేశింలో జనసేన పార్టి అధికార ప్రతినిధి శ్రీ పోతిన వెింకట మహేష్
శతఘ్నా న్యాస్: వైఎస్ఆర్ విముకతీ ఆింధ్రప్రదేశ్ మా ఎనినాకల వ్యాహిం అని జనసేన పార్టి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రకట్ించగానే 
త్డేపలిలే పాయాలెస్ లోని ప్రభ్త్ పెదదులకు, సలహాదారులకు తడిసిపోయిిందని జనసేన పార్టి ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి శ్రీ పోతిన వెింకట 
మహేష్ ఎదేదువ్ చేశారు. ప్రభ్త్ అవినీతి, అర్చక పాలనన్ అింతమొింద్ించి, ర్ష్్రీనినా అభివృద్ధి పథింలో ముిందుకు తీసుకళ్తీమని శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెపపుగానే వైసీపీ న్యకులోలే భయిం మొదలిందని, ర్న్ననా స్ర్త్రిక ఎనినాకలోలే గలుప్ కషటిమని డిసైడ్ అయిపోయి 
ఇష్టిన్స్రిం అవ్కులు చెవ్కులు పేలుతున్నారని మిండిపడా్డరు. వచేచి ఎనినాకలోలే వైసీపీకి రటర్నా గఫ్టి తపపుదని, సిదధిింగా ఉిండాలని 
హెచచిరించారు. మింగళవ్రిం ఉదయిం విజయవ్డలో మీడియా సమావేశిం ఏర్పుట్ చేశారు. ఈ సిందరభాింగా శ్రీ పోతిన వెింకట 
మహేష్ మాట్లేడుతూ “అధికారింలోకి వచిచిన ఈ మూడుననార్ళులేగా వైసీపీ ఏన్డూ స్మాజిక న్యాయిం పాట్ించలేదు. బీసీ, ఎసీసి, 
ఎసీటి, మైన్ర్టి, కాప్ ఇల్ ఏ వర్్గనికీ సరైన ర్జకీయ స్ధికారత ఇవ్లేదు. ప్రెస్ మీట్లే పెట్టి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారని తిట్టిించడానికి 
మాత్రిం జగన్ రెడి్డ స్మాజిక న్యాయిం పాట్సుతీన్నారు.

*ఆ రెిండు కింపెనీల న్ించే ఏడాద్కి రూ. 35 వేల కోట్లే
అధికారింలోకి ర్గానే ముఖయామింత్రి జగన్ మోహన్ రెడి్డ జేపీ వెించర్సి, జే బ్ిండ్ అనే 
రెిండు కింపెనీలతో ఒపపుిందిం కుదురుచికున్నారు. ఈ రెిండు కింపెనీల న్ించి ఏడాద్కి 
రూ. 35 వేల కోట్లే దిండుకుింట్న్నారు. ఇసుక తవ్కాలన్ జేపీ వెించర్సి కు అపపుగించి 
భవన నిర్్మణ కార్మకుల పొటటికొట్టిరు. మదయాపాన నిషేధిం అని చెపిపు రకరకాల పిచిచి 
బ్ిండ్సి తీసుకొచిచి మదయాిం ఏరుల పారసుతీన్నారు. కొింతమింద్ మింత్రులు వయాభిచారుల్లే 
తయారయాయారు. పార్టి జిండాలో ఉననా నీలి రింగున్ ఆదర్శింగా తీసుకొని నీలి చిత్రాలకు 
బ్ిండ్ అింబ్సిడర్ లుగా మారపోయారు. సిగు్గపడేల్ ప్రవరతీసుతీన్నారు. వైసీపీ ప్రభ్త్ 
వయాతిర్క విధాన్లన్ ఎిండగడుతున్నారని మా పార్టి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గార మీదా, ర్జకీయ వయావహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దెిండలే మనోహర్ గార మీద 
ఇష్టిన్స్రిం మాట్లేడుతున్నారు. రోడలే దుసిథితి ప్రపించానికి తెలియాలని డిజిటల్ 
కాయాింపెయిన్, స్మాన్యాడి గళిం వినిపిించేల్ జనవ్ణి, కౌలు రైతుల కుట్ింబ్లన్ 
ఆదుకోవ్లని చేపట్టిన కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర వింట్ కారయాక్రమాలోలే కీలక పాత్ర 
పోష్ించడింతో శ్రీ న్దెిండలే మనోహర్ గారని ట్రె్గట్ చేసి మాట్లేడుతున్నారు. ఆయనకు 
కుల్నినా ఆపాద్ించి వేర్ పార్టితో లిింకు పెడుతున్నారు. కుల్ల మధయా చిచ్చి పెటేటి మీ 
ప్రయత్నానినా తిపిపుకొడత్ిం.
* బకాసురుడు వ్రసులు

మా పార్టి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారపై ఇష్టిన్స్రిం వ్యాఖయాలు చేసేతీ న్లుకలు కోస్తీిం. ల్యాిండ్, శాిండ్, వైన్, మైన్ మాఫియాల న్ించి లక్షల కోట్లే వెనకేసుకుింట్న్నారు. 
బకాసురుడు మాద్ర మింద్ సొము్మ తిింట్న్నారు. బకాసురుడు వ్రసులు వైసీపీ నేతలు. ఈ మూడుననార్ళలేలో ర్ష్్రీనికి ఒక్క పరశ్రమ అయిన్ వచిచిిందా? ఒక్క పెట్టిబడిని తీసుకొచాచిర్? 
32 లక్షల మింద్ నిరుదోయాగులు ఉన్నారు కనీసిం 32 మింద్కైన్ ఉదోయాగిం ఇచాచిర్? అధికార్నికి దూరింగా ఉననా కుల్లన్ కలుప్కొని అధికారింలోకి వస్తీమని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు 
చెపపుగానే మీకిందుకు అింత ఉలికిపాట్.
* షర్మలన్ తరమేశారు
మారుపు కోసిం ర్జకీయాలోలేకి వచిచిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారకి ఆశయాలు తపపు ఆసుతీలు లేవు. ఆయనకు జగన్ రెడి్డల్ ఫ్యాకటిర్లు, పాయాలెస్ లు లేవు. సిండూర్ పవర్, భారతీ సిమ్ింట్, 
స్క్షి పేపర్, స్క్షి ఛానల్ వింట్ పెదదు పెదదు వ్యాపార సింసథిలు లేవు. తిండ్రి అధికార్నినా అడ్డిం పెట్టికొని లక్ష కోట్లే సింపాద్ించిన ఆయన... అధికారింలోకి వచాచిక రూ. 5 లక్షల కోట్లే 
సింపాద్ించారని ప్రజలు మాట్లేడుకుింట్న్నారు. ఆయనకు ఉననా డబు్బ పిచిచి వలలే నోటలే కటటిల వ్సన చూడనిదే నిద్రపటటిదని చరచిించ్కుింట్న్నారు. ఆసుతీల మీద మమకారింతో సొింత 
చెలిలేకి ఎక్కడ వ్ట్ ఇవ్్లిసి వసుతీిందోనని ఇింట్ న్ించి వెళలేగొట్టిరు. సొింత చెలిలేకి చిలిలేగవ్ ఇవ్ని ముఖయామింత్రికి ఎింత డబు్బ పిచిచి ఉిందో ప్రజలు అరధిిం చేసుకోవ్లి.
* సీఎిం ఢిల్లే పరయాటన వలలే రూపాయి ఉపయోగిం లేదు
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారపై అవ్కులు చవ్కులు పేలే వైసీపీ న్యకులకు ఒకటే చెబుతున్నాిం. మా న్యకుడి మీద సీబీఐ, ఈడీ కేసులు లేవు. సూట్ కేసు కింపెనీలు పెట్టి ప్రభ్త్్లన్ 
మోసిం చేయలేదు. అక్రమ ఆసుతీల కేసులో 16 నెలలు జైలోలే కూర్చిని ర్లేదు. నిజింగా వైసీపీ న్యకులకు దము్మ, ధైరయాిం ఉింటే పారలేమ్ింట్లో ప్రత్పిం చూపిించాలి. ప్రతేయాక 
హోదా, విభజన హామీలు, పోలవరిం, కడప ఉకు్క ఫ్యాకటిర్ గురించి మాట్లేడాలి. జగన్ రెడి్డ పదే పదే ఢిల్లే వెళుతీన్నారు. కేింద్ర పెదదులన్ కలుసుతీన్నారు. శాలువ్లు కప్పుతున్నారు తపపు 
ర్ష్్రీనికి రూపాయి ఉపయోగిం ఉిండటిం లేదు. మీ న్యకుడు ఢిల్లే వెళుతీింద్ ప్రజల కోసమా? లేక పరసినల్ పన్ల కోసమా? ఢిల్లేలో కేింద్రానినా నిలదీస్తీమని చెపిపు అక్కడ నిలబడలేక 
వింగపోతుననా మాట వ్సతీవిం కాదా? దీనికి సమాధానిం చెపాపులి. ఢిల్లేలో జరగన పరణామాలపై ఏన్డైన్ ముఖయామింత్రి నోరు తెరచార్? ఒక్క మీడియా సమావేశిం పెట్టి మాట్లేడార్? 
ఢిల్లే వెళ్లే ఏిం స్ధిించారో ప్రజలకు సమాధానిం చెపాపులి. ప్రెస్ మీట్లే పెట్టి వైసీపీ మహిళ్ న్యకులు ఇష్టిన్స్రిం బూతులు మాట్లేడుతున్నారు. మీరు జగన్ మాయలో పడి ర్జకీయ 
జీవిత్నినా న్శనిం చేసుకోవదుదు. సభయాసమాజిం తలద్ించ్కునేల్ బూతులు మాట్లేడి మహిళల ఆత్మగౌరవ్నినా తగ్గించొదుదు.
* ఆ నలుగురు ర్ష్్రీనినా న్లుగు ముక్కలు చేసి పించ్కున్నారు
ర్ష్్రీనికి పట్టిన దుషటిచతుషటియిం ముఖయామింత్రి జగన్ రెడి్డ, ప్రభ్త్ సలహాదారుడు సజజాల రెడి్డ, విజయస్యి రెడి్డ, వైవీ సుబ్్బరెడి్డ. ఈ నలుగురూ ర్ష్్రీనినా న్లుగు ముక్కలు చేసి 
దోచ్కుింట్న్నారు. ఒక్క ఛాన్సి పేరుతో వచిచి ప్రజల మీద పన్నాల మీద పన్నాలు వేసి నడి్డ విరుసుతీన్నారు. ఇింట్ పన్నా, చెతతీ పన్నా, విదుయాత్ ఛార్జాల పెింప్ ఇల్ ఒక దాని పై ఒకట్ వేసి 
వీర బ్దుడు బ్దుతున్నారు. జగన్ పేరు చెబితే జనిం పారపోయే పరసిథితి. ఈయన పాలన ఎప్పుడు ముగుసుతీిందా అని ఎదురుచూసుతీన్నారు. గోతుల పడ్డ రోడలేన్ పూడిచిన్, అమర్వతి 
రైతులకు అిండగా నిలబడిన్, నివర్ తుపాన్ సమయింలో రైతు కష్టిలు తెలుసుకున్నా, కౌలు రైతుల కుట్ింబ్లకు అిండగా నిలబడిన్ అద్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్. వైసీపీ పాలిట 
మాత్రిం ఆయన కాలయముడు. ర్న్ననా రోజులోలే వైసీపీ విమర్శలు తిపిపుకొట్టి, ప్రజా మదదుతు కూడగడత్ిం. జనసేన పార్టి ప్రభ్త్్ని ఏర్పుట్ చేసి తీరుత్ిం.
* అమర్నాథ్ తిండ్రి ఎల్ చనిపోయారో చెపాపులి
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారని విమర్శసుతీననా మింత్రి గుడివ్డ అమర్నాథ్ ... ఆయన తిండ్రి గారు ఎల్ మరణిించారో బయటకు చెపపుగలర్? మీకు నిజింగా దము్మ, ధైరయాిం ఉింటే మరణానికి 
గల కారణిం చెపపుిండి. గుడివ్డ అమర్నాథ్ కి పిలలేనివ్డానికి విశాఖ ప్రాింతింలో చాల్ మింద్ ఆలోచిించిన మాట నిజిం కాదా? అమర్నాథ్ తో పెళ్లే అింటే బిడ్డ జీవితిం ఏమవుతుిందో 
అని భయపడిపోయారు. వీట్కి ముిందు సమధానిం చెపపుిండి. తర్్త శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార గురించి మాట్లేడుదాిం. మరో మింత్రి దాడిశెట్టి ర్జా కూడా విమర్శలు చేసుతీన్నారు. దింగ 
బింగారిం, గింజాయి స్మగలేింగ్ చేసి యువత జీవిత్లతో ఆడుకుింట్ననా ఆయన కూడా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార గురించి మాట్లేడుతున్నారు. ఇింకొక మింత్రి జోగ రమేష్... ఆయన జోగ 
రమేష్ కాదు జోకర్ రమేష్. ఆయన ఏిం మాట్లేడత్రో ఆయనకే తెలియదు. ఓట్లే వేయకపోతే పథకాలు ఆపేస్తీమని బ్లేక్ మ్యిల్ చేస్తీడు. ఇక బెజవ్డ బ్రహా్మనిందిం వెలలేింపలిలే కూడా 
విమర్శలు చేసుతీన్నారు. స్మాజిక న్యాయిం కోసిం స్థిపిించిన ప్రజార్జయాిం పార్టి ఇల్ింట్ కోవర్టి, వెన్నాపోట్దారుల వలేలే విల్నిం అయియాింద్. ఆన్డు ఈయన ర్జశేఖర్ రెడి్డ కోవరుటిగా 
మార చిరింజీవి గారని బలిపశువున్ చేశారు. పద్మింద్ నిలబడితే పార్టిని ముిందుకు తీసుకళ్తీనని ఆన్డు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెబితే ఒక్కరు కూడా నిలబడలేదు. ప్రజార్జయాిం పార్టి 
విల్నింతో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారకి సింబింధిం లేకపోయిన్ ఆయన ప్రజలకు క్షమాపణలు చెపాపురు. మాజీ మింత్రి కొడాలి న్ని మింత్రి పదవి పోయాక పిచోచిడిల్ మారపోయి రోడలే 
మీద తిరుగుతున్నారు. ఇల్ింట్ వ్ళలేిందరూ అవ్కులు చవ్కులు పేలితే ఉపేక్షిించేద్ లేద”ని హెచచిరించారు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మహాప్దయాత్రకు జనధం నీర్జనధం
శతఘ్నా న్యాస్: ర్జానగరిం నియోజకవర్గిం, కోరుకొిండ మిండలిం, ర్జవరిం (గ్రామింలో రెిండవ 
రోజు) జనింకోసిం జనసేన మహా పాదయాత్ర 13వ రోజు భాగింగా ర్జవరిం గ్రామింలో కారయాక్రమానికి 
ప్రజల జననీర్జనింతో ముిందుకు స్గింద్. ర్జానగరిం జనసేన న్యకులు బతుతీల బలర్మకృష్ణ, 
శ్రీమతి వెింకటలక్ష్మి ల ఆధ్రయాింలో జరగన ఈ పాదయాత్రలో జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
ఆశయాలన్, సిదాధిింత్లన్ గ్రామింలోని ప్రజలకు వివరసూతీ తుగలేక్ పాలనతో ర్ష్ట్ర ప్రగతిని అధోగతి 
పాలు చేసిన ఈ వైసీపీ సర్్కన్ ని ర్ష్ట్రిం న్ిండి తరమికొట్టిలని, దానికి ప్రజలిందరూ సహకరించి, 
ఈస్ర జనసేన పార్టిని ఆశీర్ద్ించాలని, పవన్ కళ్యాణ్ కి ఒక అవకాశిం ఇచిచి జనసేన ప్రభ్త్్నినా 
స్థిపిించాలని, గ్రామింలో ప్రతి ఒక్కరని అభయారథిసూతీ జనసేన విధాన్లు ముద్ించిన కరపత్రిం పించడిం 
జరగింద్. ఈ కారయాక్రమింలో జిల్లే జాయిింట్ సెక్రటర్ మ్డిశెట్టి శివర్ిం, సరపుించ్లు కిమిడి శ్రీర్మ్, 
గులిలేింకల లోవర్జు, గళళీ రింగా, సీనియర్ నేతలు కర్రీ దరబ్బు, బద్రెడి్డ దర, అడా్డల దరబ్బు, 
మనయాిం శ్రీన్, మద్దురెడి్డ బ్బులు, అడా్డల శ్రీన్, న్తిపాిం దరబ్బు, అరగల ర్మకృష్ణ, ఇిందల వీరబ్బు, 
పిండు హెచ్ వై డి, ముచిచి మణికింఠ, దర్మదాసు మాణికయాిం, ఇిందల, సతీష్, దింగేట్ సతితీబ్బు, పెదదు 
ఎతుతీన వీర మహిళలు, న్యకులు మరయు జనసైనికులు పాల్్గన్నారు.

మృతుర్ల్ కుటధంబానికి జనసేన న్యకులు 
ఆరిథిక సహాయధం

శతఘ్నా న్యాస్: ర్జనగరిం నియోజకవర్గిం, కోరుకొిండ మిండలిం, బొలెలేదుదుపాలెిం 
గ్రామింలో డింగూయా జర్ిం కారణింగా ఇటీవల మృతి చెింద్న సబి్బత మధు 
కుట్ింబ్నినా ర్జానగరిం జనసేన న్యకులు బతుతీల బలర్మకృష్ణ పర్మర్శించి 
ఆ కుట్ింబ్నికి ధైరయాిం చెపిపు జనసేన పార్టి తరఫున పూరతీగా అిండగా ఉింట్మని 
చెపిపు జనసైనికుల చేతుల మీదుగా ఆ బ్ధిత కుట్ింబ్నికి రూపాయలు 10,000/- 
ఆరథిక సహాయిం అింద్ించడిం జరగింద్. ఈ కారయాక్రమింలో జనసేన గ్రామ కమిటీ 
అధయాక్షులు కడియిం భార్గవ్, న్యకులు కటటి వెింకననా బ్బు, కటటి పోల్స్, ఈ.డి 
ర్జేష్ కుమార్ తద్తరులు పాల్్గన్నారు.

కొవ్వాడ గ్రామధంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్నా న్యాస్: కాకిన్డ రూరల్ మిండలిం కొవ్్డ గ్రామ జనసేన పార్టి 
అధయాక్షులు గుమ్మడి వీరబ్బు ఆధ్రయాింలో స్థినిక మహిళలు ముమి్మడి విజయ, 
షేక్ హిమామి, కే. లక్ష్మి తద్తరులు మింగళవ్రిం జనసేన పార్టి పిఏసి సభ్యాలు, 
కాకిన్డ రూరల్ ఇించార్జా పింతిం న్న్జీ సమక్షింలో జనసేన పార్టిలో చేరడిం 
జరగింద్. వీరకి పార్టి కిండువ్లు వేసి స్ధారింగా ఆహా్నిం పలికారు.

ఆధంధ్ర కేసరి సేవలు అనిరవాచనీయమైనవి: 
గాదె

శతఘ్నా న్యాస్: గుింటూరు, బ్రిట్ష్ పోల్సులు తుపాకీ తన గుిండలపై ఉించి 
కాల్మని గరజాించిన ఆింధ్ర కేసర టింగుటూర ప్రకాశిం పింతులు జయింతి 
సిందరభాింగా జిల్లే జనసేన పార్టి కార్యాలయింలో గాదె వెింకటేశ్రర్వు, 
న్యబ్ కమాల్ టింగుటూర ప్రకాశిం పింతులు చిత్రపట్నికి పూలమాలలు 
వేసి ఘన నివ్ళులు అరపుించారు. ఈ సిందరభాింగా వీరు మాట్లేడుతూ సుప్రసిదధి 
స్్తింత్ర సమరయోధుడు, ఆింధ్రప్రదేశ్ మొదట్ ముఖయామింత్రిగా ఆింధ్ర కేసర 
సేవలు అనిర్చనీయమైనవి అని అన్నారు. ఈ కారయాక్రమింలో జిల్లే న్యకులు 
అడపా మాణికాయాలర్వు, చట్టిల త్రిన్థ్, ఆళళీ హర, శిఖ్ బ్లు, కొర్రపాట్ 
న్గేశ్రర్వు, కొతతీకోట ప్రస్ద్ పాల్్గన్నారు.

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

రక్తదాన శిబిరధం ఆవిషకారణ పోస్టర్ న విడుదల చేసిన కధందుల దుర్గేష్
శతఘ్నా న్యాస్: ర్జానగరిం, జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ జన్మద్న 
మహోతసివింలో భాగింగా ఈనెల 29న ర్జానగరిం నియోజకవర్గిం, కోరుకొిండ 
మిండలిం, గాదర్డ గ్రామింలో జిల్లే స్థియిలో ర్జనగరిం నియోజకవర్గ 
జనసేన న్యకులు బతుతీల బలర్మకృష్ణ ఆధ్రయాింలో జరగే మహా రకతీదాన 
శిబిరిం సింబింధిించిన ఆవిష్కరణ(ఆహా్నిం) పోసటిరనా ఉమ్మడి తూరుపుగోదావర 
జిల్లే జనసేన పార్టి అధయాక్షులు కిందులు దుర్్గష్ ఆవిష్కరించడిం జరగింద్. జిల్లే 
న్యకులు, ర్జానగరిం ఇించార్జా మేడా గురుదతతీ ప్రస్ద్ మరయు ర్జనగరిం 
జనసైనికుల మధయాన ఆవిష్కరించడిం జరగింద్. ఈ సిందరభాింగా జనసేన పార్టి 
జిల్లే అదయాక్షులు కిందుల దుర్్గష్ మాట్లేడుతూ… రకతీదానిం యొక్క ఆవశయాకతన్, 
అతయావసర పరసిథితులోలే రకతీిం దరక్క ఇబ్బింద్ పడుతుననా అనేకమింద్ ప్రాణాలన్ 
కాపాడడిం గురించి తెలిపారు. ఈ సిందరభాింగా ఈ కారయాక్రమానినా జిల్లే స్థియిలో 
అతయాింత విజయవింతిం చేయాలని ఉమ్మడి తూరుపుగోదావర జిల్లే జనసేన 
శ్రేణులకు పిలుప్నిచాచిరు.

జనధంకోసధం జనసేన 268వ రోజు
వనరక్షణలో 800 దానిమ్మ మొక్కల పింపిణీ
శతఘ్నా న్యాస్: జగ్గింపేట, జనింకోసిం జనసేన 268వ రోజులో భాగింగా జగ్గింపేట నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టి ఇించార్జా పాటింశెట్టి శ్రీదేవిసూరయాచింద్ర ఆధ్రయాింలో జనసేన వనరక్షణ దానిమ్మ 
మొక్కల పింపిణీ కారయాక్రమిం జగ్గింపేట మిండలిం, జగ్గింపేట గ్రామింలో జరగింద్. కారయాక్రమింలో 
భాగింగా మింగళవ్రిం 800 మొక్కలు పించడిం జరగింద్. ఇపపుట్వరకు మొతతీిం 35800 
దానిమ్మ మొక్కల పింపిణీ జరగింద్. మింగళవ్రిం ఈ కారయాక్రమానినా విజయవింతిం చేసిన 
తూరుపుగోదావర జిల్లే జనసేన పార్టి కారయాదర్శ కారయాక్రమానినా విజయవింతిం చేసిన తూరుపు 
గోదావర జిల్లే జనసేన పార్టి కారయాదర్శ బుద్రెడి్డ శ్రీనివ్స్, జగ్గింపేట మిండల అధయాక్షులు మరశే 
ర్మకృష్ణ, జగ్గింపేట మిండల బిస్ సెల్ అధయాక్షులు ర్చిపూడి వీరబ్బు, జగ్గింపేట మిండల ఎసిసి 
సెల్ అధయాక్షులు బీడీల ర్జబ్బు, జగ్గింపేట మిండల యువత అధయాక్షులు మొగలి గింగాధర్, 
జగ్గింపేట మిండల ఉపాధయాక్షులు తోల్ట్ ఆద్న్ర్యణ, జగ్గింపేట మిండల ప్రధాన కారయాదర్శ 
మిండపాక శ్రీర్మ్, జగ్గింపేట మిండల సింయుకతీ కారయాదర్శ కర్రి గాింధీ, జగ్గింపేట పటటిణ 
అధయాక్షులు గవర సుధాకర్, కిల్డి ర్జు, సూరప్రెడి్డ నర్ష్, జట్లే వీరభద్ర, యర్రా స్యి, చినినా 
సతీష్, ర్యి స్యి, కాట్రావులపలిలే న్ిండి సుింకర శ్రీనివ్స్, పసుప్లేట్ వెింకట సూర్యార్వు, 
కానేట్ లక్షష్మణ్, ర్మవరిం న్ిండి అడపా ర్ింబ్బు, మామిడాడ న్ిండి గ్రామ అధయాక్షులు దెయాయాల 
భద్ర, గోనేడ న్ిండి నలలేింశెట్టి చిట్టిబ్బు, వలలేభశెట్టి న్ని, బూరుగుపూడి న్ిండి కోడి గింగాధర్ 
లకు ఈ సిందరభాింగా జగ్గింపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టి ఇించార్జా పాటింశెట్టి శ్రీదేవిసూరయాచింద్ర 
కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

ఆసర్ పెన్షన్ దారుల గుబులు
శతఘ్నా న్యాస్: నిర్మల్ జిల్లే 
భింస్ పటటిణింలోని మిండల 
ప్రజా పరషత్ కార్యాలయిం 
ఎదుట ప్రెస్ మీట్ నిర్హిించడిం 
జరగింద్. వికల్ింగుల సింఘిం 
జిల్లే న్యకులు ర్జు, జనసేన 
పార్టి ఉమ్మడి ఆద్ల్బ్ద్ జిల్లే 
ఉపాధయాక్షులు సుింకట మహేష్ 
బ్బు మాట్లేడుతూ తెలింగాణ 

ర్ష్ట్రింలో 10 లక్షల పెన్షన్లే మింజూరు చేసి కేవలిం కొిందరకి మాత్రమే తుతు మింత్రింగా కారు్డలు 
పింపిణీ చేశారు. కాని వికల్ింగులు, వృదుదులు, వితింతువులు, ఒింటర మహిళలు, బీడీ కార్మకులు 
వేలలోలే దరఖ్సుతీలు చేశారు. ఇవనీనా పెిండిింగులో ఉన్నాయి. అసలు పెన్షన్లే వసతీయో ర్వో అని 
గుబులు చెిందుతుననా పెన్షన్ దారులు కాబట్టి ప్రభ్త్ిం వెింటనే దరఖ్సుతీ చేసుకుననా వ్ట్ని 
విడుదల చేసి, మళ్ళీ కొతతీ వ్ట్కోసిం నోట్ికేషన్ వేయాలని డిమాిండ్ చేసుతీన్నాిం. ముఖయాింగా 
బీడీ కార్మకులకు ఎల్ింట్ ఆింక్షలు లేకుిండా పెన్షన్లే పెట్టిలని కోరుతున్నాిం. లేని యెడల 
ప్రభ్త్ కార్యాలయాల ఎదుట ధర్నా నిర్హిించాడానికి సిదదుింగా ఉన్నామని హెచచిరసుతీన్నాిం.ఈ 
కారయాక్రమింలో భోజ రెడి్డ, పరమ్ష్ తద్తరులు పాల్్గన్నారు.

బోనకల్ రైలేవాసే్టషన్లా శాతవ్హన ఇధంటరిసిటీ 
ఆప్లని జనసేన డిమధండ్

శతఘ్నా న్యాస్: బోనకల్, జనసేన పార్టి బోనకల్ మిండల అధయాక్షుడు త్ళ్లేర 
డేవిడ్ మీడియాతో మాట్లేడుతూ జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాలు 
మేరకు తెలింగాణ ర్ష్ట్ర ఇించార్జా శింకర్ గౌడ్ ఆదేశాల మేరకు తెలింగాణ ముఖయా 
న్యకులు ఉమ్మడి ఖమ్మిం జిల్లే ఇించార్జా ర్ము ఆదేశాల మేరకు తెలింగాణ 
ర్ష్ట్ర స్ింస్కృతిక అధయాక్షులు దుింపట్ శ్రీనివ్సర్వు ర్ష్ట్ర న్యకులు సూచనలు 
సలహాలతో జిల్లే న్యకులు సూచిించిన సలహాలతో బోనకల్ రైలే్ సేటిషనోలే 
శాతవ్హన ఇింటరసిటీ సేటిషనోలే ఆగతే బోనకల్ పరసప్రాింత్లు పక్కన చిింతకాని 
మిండలిం పక్కన తెలింగాణ సరహదుదులు ఉననాట్వింట్ ఆింధ్ర ప్రాింతమైన 
వతసివ్యి మిండలిం ఇట్ వైర్ మిండలిం గల జన్భా రైలే్ మార్గమైనట్వింట్ 
దూర ప్రాింత్లకు హైదర్బ్ద్ వరింగల్ కాజీపేట్ ప్రతినితయాిం ప్రజల సమసయాల 
మీద దూర ప్రాింతిం వెళలేడానికి ప్రజలు ఇబ్బింద్ పడుతున్నారు. కావున ఈ 
న్లుగు మిండల్ల పరధిలో ఉననాట్వింట్ జన్భా బోనకల్ రైలే్ సేటిషన్ లో 
శాతవ్హన ఇింటరసిటీ సూపర్ ఫ్స్టి ఎక్సి ప్రెస్ రైలు సేటిషనోలే స్టిప్ పెడితే ఈ 
న్లుగు మిండల్ల ప్రజల సమసయాలు తీరచిగలరని బోనకల్ రైలే్ సేటిషన్ మాసటిర్ కి 
జనసేన పార్టి మిండల కమిటీ తరఫున వినతిపత్రిం ఇవ్డిం జరగింద్. అదేవిధింగా 
ఈ సమసయాపై అధికారుల దృష్టికి తీసుకళ్లే ఈ సమసయా పరష్్కర్నినా మనసూఫ్రతీగా 
కోరుకుింట్ అదేవిధింగా ఈ సమసయాపైన పై అధికారులు తీసుకళ్లే ప్రజల సమసయాల 
మీద పోర్డుత్మని ప్రజల సమసయాల పైన ఎప్పుడు జనసేన ముిందుింట్ిందని 
ఈ సిందరభాింగా తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమింలో సహాయ కారయాదర్శ షేక్ బ్జి 
బ్బ్ తద్తరులు పాల్్గన్నారు.

తోటబడి కారయాక్రమధంలో జనసేన న్యకులు 
ర్మశ్రీనివ్సులు

శతఘ్నా న్యాస్: అననామయయా జిల్లే, ర్జింపేట నియోజకవర్గ పరధిలోని 
ట్.సుిండుపలిలే మిండల పరధిలో పలు ప్రాింత్లోలే మామిడి తోటల రైతులకు తోట 
బడి కారయాక్రమింలో భాగింగా రైతులకు అవగాహన కలిపుించడానికి ముఖయా అతిథిగా 
ఎిం.ఐ.డి.సి జిల్లే కో ఆర్డనేటర్ చింద్రశేఖర్ రెడి్డ, రైతు భరోస్ కేింద్రిం సుిండుపలిలే 
ప్రతినిధి మలిలేకారుజాన, వివిధ రకాల శాఖల రైతు సింఘాల ప్రతినిధులతో కలిసి 
రైతులతో సమావేశాలు జరగాయి. ఈ కారయాక్రమింలో జనసేన న్యకులు 
ర్మశ్రీనివ్స్, సీఈఓ ఎిం. రమణయయా, ర్మింజులు, గింతల చెననాకృష్ణ, ఆర్ 
వీరణగయయా, రైతులు తద్తరులు పాల్్గన్నారు.

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


బుధవారం, 24 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్లకొధండ జనసేన కార్యాలయ ప్రారధంభానినా 
విజయవధంతధం చేయాలని పిలుపునిచిచిన జనసేన జాని

శతఘ్నా న్యాస్: పాలకొిండ నియోజకవర్గిం జనసేన పార్టి 
24.08.2022 బుధవ్రిం ఉదయిం 8:30 నిమష్లకి 
పాలకొిండ నియోజకవర్గింలో జనసేన పార్టి ఆఫీస్ ప్రారింభిం 
అవుతుననా సిందర్బింగా… పాలకొిండ శ్రీ కోట దుర్్గ దేవి తలిలే 
దర్శనిం చేసుకొని అక్కడ న్ించి బైక్ ర్యాల్తో పాలకొిండ 
నియోజకవర్గ న్యుకులు గర్భాన సతితీబ్బు న్యకత్ిం 
లో ఇతర నియోజకవర్గిం ఇించార్జా లు న్యకులు మరయు 
పాలకొిండ నియోజకవర్గిం న్యకులు, జనసైనికులు 
అిందరూ వచిచి ఈ కారయాక్రమానినా ప్రతి ఒక్కరూ తమ బ్ధయాతగా 

తీసుకోని జయప్రదిం చేయవలిసినద్గా వీరఘటటిిం మిండల న్యుకులు జనసేన జానీ 
నియోజకవర్గ న్యుకులకి, జనసైనికులకి పిలుప్నివ్డిం జరగింద్. జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యాణ్ న్యకత్ింతో పాట్గా జనసేన పార్టిని జనింలోకి తీసుకువెళ్లే బ్ధయాత 
అిందరద్పైన ఉననాదని జనింకోసిం జనసేన, ప్రజలు కోసిం పవన్ కళ్యాణ్ అని జనసేన 
జానీ చెపపుడిం జరగింద్.

రైతు కుటధంబానికి నధందలూరు మధండల కువైట్ 
జనసైనికుల అధండ

శతఘ్నా న్యాస్: రైలే్ కోడూరు, ఉమ్మడి కడప జిల్లే రైలే్ కోడూరు నియోజకవర్గిం వైకోట 
గ్రామపించాయతీ పరధిలో ఎదుదులవ్ర పలెలేకు చెింద్న కౌలురైతు ఆలిం విజయ్ కుమార్ 
వేసిన పింటలు సరగా్గ పిండక, వేసిన బోరులోలే సరగా్గ నీళుళీ పడక అప్పుల పాలు అయి 
ఎల్ తీర్చిలో తెలియక తీవ్ మనోవేదనకు గురై రెిండు నెలల క్ింద ప్రుగుల మిందు 
త్రాగ ఆత్మహతయా చేసుకున్నారు, ఈ సిందరభాింగా జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
అప్పుల బ్ధతో చనిపోయిన 3000 మింద్ కౌలు రైతు కుట్ింబ్లకు తన కష్టిరజాతిం 
లోన్ించి లక్ష రూపాయలు ఇసుతీననా దానిని సూపురతీగా తీసుకొని ఆ కుట్ింబ్నికి తోడుగా 
ఉిండాలనే ఉదేదుశింతో బ్రతుకు దెరువు కోసిం కువైట్ కు వెళ్ళీన నిందలూరు జనసైనికుడు 
కొటేటి శ్రీహర అదే మిండల్నికి చెింద్న కువైట్ లో ఉననా జనసైనికులు ఉరలేకుింట 
శ్రీహర, మలెలేల హరష్, పసుప్లేట్ చిననా, పసుప్లేట్ లక్ష్మిన్రయణ, కొిండమీద శివ 
కృష్ణ ర్యల్, యెదదుల నరసిింహా, పోలుబోయిన నరసిింహా, వినోద్, ఆనిందల మలిలే, 
లింకయయాగార స్యి, ప్లలేింపేట నర్ష్, అపపున చిరింజీవి, దాసర ర్మయయా, మణి పవర్ 
స్టిర్ దగ్గరకు తీసుకుపోవడింతో వ్ళుళీ సపునిదుించి రూపాయలు 52,500 లు ఇవ్డిం 
జరగింద్. ఈ డబు్బన్ చనిపోయిన కౌలు రైతు ఆలిం విజయ్ కుమార్ శ్రీమతి ఆలిం లత 
కి రైలే్ కోడూరు మరయు నిందలూరు జనసేన న్యకులు అింద్వ్డిం జరగింద్. ఈ 
కారయాక్రమానికి విచేచిసిన జనసేన న్యకులు జోగనేని మణి, యెదదుల అనింతర్యల్, 
ముత్యాల కిషోర్, మాదాసు నరసిింహ, స్యిం శ్రీధర్, తుపాకుల పెించలయయా, మింకు 
వెింకటేశ్, గురవిగార వ్సు, యెదదుల నరసిింహా, సర్దుర్ బ్లు, చవ్కుల రెడి్డ మణి, 
సురవరిం హర, సవరిం స్యి, శ్రీకరప్ ప్రకాష్, నలలేింశెట్టి కిషోర్, మనోజ్, ఆలిం 
న్గభూషణిం, ఆలిం మణి, గరధర్, కొిండేట్ లక్ష్మి న్రయణ తద్తరులు పాల్్గన్నారు.

గుడ్లారు మధండలధంలో ఘనధంగా చిరధంజీవి 
జన్మద్న వేడుకలు

శతఘ్నా న్యాస్: మ్గాస్టిర్ 
చిరింజీవి 67 వ జన్మద్న 
సిందరభాింగా సమవ్రిం 
చిరింజీవి ప్ట్టినరోజు 
వేడుకలు గుడూలేరు 
మిండలింలో చిరింజీవి 
యువత మిండల 
అధయాక్షులు మూలగర 
శ్రీనివ్స్ మరయు మ్గా 
అభిమాన్లు ఆధ్రయాింలో 
ఘనింగా నిర్హిించారు. 
సమవ్రిం ఉదయిం 
8 గింటలకు చిరింజీవి 
తరప్న గుడూలేరులోని 

నీలకింఠేశ్ర స్్మి ఆలయింలో అరచిన, తదుపర మధాయాహనాిం 12.30 గింటలకు 
గుడూలేరు ఎలిమ్ింటర్ సూ్కలోలే ఉననా ద్వ్యాింగ విదాయారుథిలకు అననాప్రస్ద వితరణ, అల్గే 
స్యింత్రిం 6 గింటలకు స్థినిక బస్టిిండ్ సెింటరోలే కేక్ కట్ింగ్ మ్గా అభిమాన్లు 
ఆధ్రయాింలో కోల్హలింగా నిర్హిించారు. ఈ సిందరభాింగా చిరింజీవి యువత మిండల 
అధయాక్షులు మూలగర శ్రీనివ్స్ మాట్లేడుతూ చిరింజీవి అింటే ఒక స్యింకృష్, చిరింజీవి 
అింటే ఒక చారటబుల్ ట్రస్టి దా్ర్ బలేడ్ బ్యాింక్, ఐబ్యాింక్ మరయు ఇటీవల కరోన్ 
కషటి కాలింలో 40కోట్లే ఖరుచి చేసి ఆకిసిజన్ బ్యాింక్ ల వింట్ ఒక సేవ, చిరింజీవి అింటే 
ఒక ఉననాత శిఖరిం, చిరింజీవి అింటే ఒక పట్టిదల – స్హసిం, చిరింజీవి అింటే 
ఒక తనన్ విమర్శించిన వ్రని కూడా తిరగ విమర్శించకుిండా వ్ర మానసిక సిథితి 
బ్గోలేదు అని వద్లేసే ఉతతీమ గుణిం ఇల్ చెప్పుకుింటూ పొతే మరెనోనా అింశాలకు 
ఒక నిలువెతుతీ వ్రధియే చిరింజీవి అని కేక్ కట్ చేయడానికి ముిందుగా మ్గా 
అభిమాన్లు ఆనిందోత్సిహాల మధయా వివరించారు. తదనింతరిం కళళీగుింట చింద్రమ్మ 
పేద కుట్ింబ్నికి 25 కజిల బియయాిం మరయు నిత్యావసర సరుకులు మ్గా అభిమాన్లు 
అధయాక్షులు మూలగర శ్రీనివ్స్ చేతుల మీదుగా పింపిణీ చేశారు. తదనింతరిం మ్గా 
అభిమాన్లు, కారయాకరతీలకు కేక్, ప్లిహోర పించిపెట్టిరు. ఈ కారయాక్రమాలలో అననాింగ 
చలపతి, ర్మిశెట్టి ఏసు, కరూపురప్ వెింకట న్ర్యణ, ఇననామూర సుధాకర్ తద్తర 
మ్గా అభిమాన్లు పాల్్గన్నారు.

నూతన బాదయాతలు సీవాకరిధంచిన ఎస్సిని 
మర్యాదపూరవాకధంగా కల్సిన జనసేన న్యకులు

శతఘ్నా న్యాస్: న్గర్ కరూనాల్, 
జనసేన పార్టి తెలింగాణ ర్ష్ట్ర యువజన 
అధయాక్షులు న్గర్ కరూనాల్ జిల్లే ప్రధాన 
కారయాదర్శ వింగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ గార పిలుప్ 
మేరకు న్గర్ కరూనాల్ నియోజకవర్గిం 
బిజినపలిలే మిండలింలో న్తనింగా 
బ్ధయాతలు సీ్కరించిన ఎసె్సి కృష్ణ 
ఓబుల్ రెడి్డని మర్యాదపూర్కింగా కలిసి 
జనసేన పార్టి తరప్న శుభాకాింక్షలు తెలియజేయడిం జరగింద్. ఈ కారయాక్రమింలో 
న్గర్ కరూనాల్ నియోజకవర్గ న్యకులు బోట్్క రమేష్, సూరయా, ర్జు న్యక్, ఎడలే 
శివ బిజినపలిలే మిండల న్యకులు ర్జశేఖర్, వింశీకృష్ణ, నర్ష్, శ్రీన్ తద్తరులు 
పాల్్గన్నారు.

కలవచరలా గ్రామధంలో చిరధంజీవి జన్మద్న వేడుకలు
శతఘ్నా న్యాస్: ర్జానగరిం, కలవచరలే గ్రామింలో చిరింజీవి వీర్భిమాని బిండార శ్రీన్ 
ఆధ్రయాింలో మ్గాస్టిర్ ప్ట్టినరోజు వేడుకలు ఘనింగా జరగాయి. ముఖయా అతిధిగా 
ర్జానగరిం నియోజకవర్గిం జనసేన పార్టి ఇించార్జా మరయు మ్గా కుట్ింబ్నికి 
విధేయుడు మన మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ హాజరు అయాయారు. ఈ కారయాక్రమింలో 
ర్జానగరిం మిండల కనీ్నర్ బతితీన వెింకననా దర, వైస్ ప్రెసిడింట్ భాన్ శింకర్, 
బిండార శ్రీన్, బిండార ర్ింబ్బు, అడా్డల వీరబ్బు, అయయాపపు, చల్లే వీరబ్బు, చల్లే 
వ్సు, చల్లే బుజిజా బ్బు, మైరెడి్డ శివ, చల్లే ప్రకాష్, బిండార స్యి, మిండేల ర్మకృష్ణ. 
అడా్డల భగవ్న్, దాసర సుర్ష్, సీత్ర్మయయా మ్గా అభిమాన్లు భార్ ఎతుతీన ఈ 
కారయాక్రమింలో పాల్్గన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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దరిశిలో పలుచోటలా ఘనధంగా చిరధంజీవి జన్మద్న సధంబర్లు
శతఘ్నా న్యాస్: ప్రకాశిం జిల్లే, దర్శ నియోజకవర్గిం జనసేన పార్టి న్యకులు, ప్రకాశిం 
జిల్లే ల్గల్ సెల్ కారయాదర్శ వరకూట్ న్గర్జు డా.పద్మ భూష్్ణ మ్గాస్టిర్ చిరింజీవి 67వ 
జన్మద్న సిందరభాింగా పలుచోటలే కేకున్ కట్ చేసి అభిమాన్లలో ఉత్సిహానినా నిింపడిం 
జరగింద్. ప్రకాశిం జిల్లే, దర్శ నియోజకవర్గిం, దర్శ పటటిణింలో గల శివ్లయిం వీధిలో 
న్గుల కోటేశ్రర్వు ఇింట్ వదదు మ్గా అభిమాన్ల మరయు జనసైనికుల సమక్షింలో 
కేక్ న్ కట్ చేసి అభిమాన్లతో పించ్కోవడిం జరగింద్. అనింతరిం దర్శ పటటిణింలోని 
ఎల్.పి రోడు్డ వదదు నీలిశెట్టి ప్రభ్, పాశిం వెింకటేష్ ల ఆధ్రయాింలో మరయు సిందు వ్ర 
పాలెింలో సిందు కోట్ ఇింట్ వదదు ఘనింగా చిరింజీవి జన్మద్న వేడుకలు నిర్హిించడిం 
జరగింద్. అనింతరిం ప్రకాశిం జిల్లే మార్్కప్రిం నియోజకవర్గిం పొద్లిలోని బీసీ 
కాలనీలో తోట లోకేష్ ఇింట్ వదదు మ్గా అభిమాన్లు మరయు జనసైనికుల సమక్షింలో 
కేక్ న్ కట్ చేసి ఘనింగా చిరింజీవి జన్మద్న వేడుకన్ ఘనింగా నిర్హిించారు.

జనసేన ఆధవారయాధంలో స్ఫూరి్తప్రదాత చిరధంజీవి 
జన్మద్న వేడుకలు

శతఘ్నా న్యాస్: ర్జాిం జనసేన పార్టి కార్యాలయింలో డా.పద్మభూషణ్ మ్గాస్టిర్ 
కొణిదల చిరింజీవి జన్మద్న వేడుకలు ర్జాిం నియోజకవర్గిం జనసేన న్యకులు 
యు.పి.ర్జు ఆధ్రయాింలో ఘనింగా నిర్హిించారు. ఈ సిందర్బింగా యు.పి.ర్జు 
మాట్లేడుతూ చిరింజీవి నేట్ తర్నికి సూఫ్రతీ ప్రధాత అని, ఎనోనా సేవకారయాక్రమాలు 
చేపట్టిరని, ఎవరకి ఏ కషటిిం వచిచిన వ్రకి అిండగా నిలబడుతున్నారని, చిరింజీవిని 
ప్రతి ఒక్కరూ సూఫ్రతీగా తీసుకొని సేవభావింతో నడవ్లని కోర్రు. ఈ కారయాక్రమింలో 
జనసేన వీరమహిళ కుమార, న్యకులు నమి్మ దుర్్గర్వు, హరబ్బు, సిింహాచలిం, 
ర్మకృష్ణ, న్గర్జు, సైడాల దాలి న్యుడు మరయు మ్గా అభిమాన్లు పాల్్గన్నారు.

కర్నాటక డానసి అకాడమిలో ఘనధంగా మెగాస్్టర్ 
చిరధంజీవి జన్మద్న వేడుకలు

శతఘ్నా న్యాస్: కర్నాటక, అఖిల కర్నాటక పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన టీమ్ అఖిల భారత 
చిరింజీవి యువత న్యకులు ఉమేష్ పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన న్యకులు బ్ల్జీ 
న్యుడు మ్గాస్టిర్ చిరింజీవి అభిమాన్లు ఆధ్రయాింలో కర్నాటక వైట్ ఫీల్్డ లో 
కర్నాటక డాన్సి అకాడమిలో మ్గాస్టిర్ చిరింజీవి జన్మద్న సిందరభాింగా ఏర్పుట్ చేసిన 
కారయాక్రమింలో ముఖయా అతిథులుగా జనసేన పార్టి చితూతీరు జిల్లే ప్రధాన కారయాదర్శ దారిం 
అనిత, జిల్లే సీనియర్ న్యకులు దారిం హరప్రస్ద్, వైట్ ఫీల్్డ ఏరయా ప్రముఖులు 
మరయు డాన్సి అకాడమీ పిలలేలు పాల్్గనడిం జరగింద్. ఈ సిందరభాింగా అతిధులు, 
కారయాక్రమిం నిర్్హకులు మాట్లేడుతూ కల్మషిం లేని మనసతీత్ిం ఉననా మహాన్భావులు 
చిరింజీవి, కషటిపడి ఒకో్క అడుగు వేసుకుింటూ నేడు మ్గాస్టిర్ గా ప్రఖ్యాతిగాించి 
ఎనోనా సేవ్ కారయాక్రమాలకు శ్రీకారిం చ్ట్టి తనకు ఆ స్థియి ఇచిచినట్వింట్ తన 
అభిమాన్లకు తన వింతుగా ఎనోనా సహాయ సహకార్లు అింద్సూతీ అదేవిధింగా వైదయా 
సేవలు అింద్ించడానికి ఒక ఆసుపత్రి నిర్్మణానికి నడుింబిగించిన మ్గాస్టిర్ చిరింజీవికి 
జన్మద్న శుభాకాింక్షలు తెలియజేసి, వివిధ స్ింస్కృతిక కారయాక్రమాలు నిర్హిించి కేక్ 
కట్ చేసి అననాదాన కారయాక్రమిం చేపట్టిరు. తదుపర పారశుదధి్య కార్మక మహిళలకు 
న్తన వస్్రాలు అిందజేసి అతిధులన్ గౌరవప్రదింగా సన్్మనిించిన ఉమేష్ మరయు 
బ్ల్జీ న్యుడు.

విదేశీ విదాయాదీవెన పధకధం పై జనసేన్నికి వినతి
శతఘ్నా న్యాస్: తిరుపతి, స్థినిక 
జిఆర్ఆర్ కనె్న్షన్ హాలులో జరగన 
కారయాక్రమింలో జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యాణ్ కి అమ్రకాలో 
చదువుకుింట్ననా స్యి కృష్ణ తేజ 
ఎమి్మగన్రు నియోజకవర్గ ఇించార్జా 
ర్ఖ జవ్జి మరయు కరూనాలుకు 
చెింద్న పవన్ కుమార్ ల సహాయింతో 
విదేశీ విదాయాదీవెన పధకిం పై 
వినతిపత్రమివ్డిం జరగింద్. విదేశీ 

విదయాకు బడజాట్ లో మాత్రమే నిధులు కేట్యిించడిం జరగిందని, విదాయారుధిలకు నిధులు 
మాత్రిం ఇవ్డిం లేదని, వెబె్సిట్ కూడ సరగా పని చేయడిం లేదని, దీనిపై సషల్ 
మీడియాలో కూడా యుదధిిం జరగిందని వినతిపత్రింలో పేర్్కనడిం జరగింద్.

వేమూరు జనసేన ఆధవారయాధంలో చిరధంజీవి జన్మద్న వేడుకలు
శతఘ్నా న్యాస్: వేమూరు, మ్గాస్టిర్ 
చిరింజీవి జన్మద్న సిందరభాింగా 
వేమూరు నియోజకవర్గిం, పెరవలి 
జిల్లే పరషత్ హైసూ్కల్ నిందు 
మ్రట్ విదాయారుథిలకి బహుమతులు 
అిందజేయడిం జరగింద్. 
విదాయారుథిలు కషటిపడి చద్వి ఉననాత 
స్థిన్లోలేకి ర్వ్లి అని సమరౌతు 
అన్ర్ధ సిందేశిం ఇచాచిరు. 
మ్గాస్టిర్ చిరింజీవి దేశానికి 
మరింత సేవ చేసే అవకాశిం కలగాలని బ్రహ్మిం ఆకాింక్షిించారు. ఈ కారయాక్రమింలో 
చావలి ఎింపీటీసీ గాజుల నగేష్, చ్ిండూరు జనసేన ఉపాధయాక్షులు దేవిరెడి్డ మహేష్, 
అబ్బనగూడవలిలే మురళ్, త్డికొిండ శివర్మకృష్ణ, గణద్ ఆద్లక్ష్మి, వీరమహిళలు 
పాల్్గని మ్గాస్టిర్ చిరింజీవికి జన్మద్న శుభాకాింక్షలు తెలియజేస్రు.
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