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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఆంధ్రా  థానోస్ పాలనలో ముస్ల ంలకు రక్షణ కరవై ంది
*వక్ఫ్ భూములు, మైనార్టీల ఆస్తులను దోచుకుంటునానారు
*నాయాయుం అడిగిన ముస్లుం కటుుంబాలను వేధిస్తునానారు
*నుంద్యాలలో రూ.100 కోట్ల విలువైన వక్ఫ్ భూములు కొట్టీయడానికి ప్్లన్
*జనసేన ప్ర్టీ ప్రకాశుం జిల్్ల ఇుంఛార్జి శ్రీ షేక్ ర్యాజ్

శతఘ్నా న్యాస్:  ఆుంధ్రా థానోస్ శ్రీ జగన్ రెడిడి ప్లనలో ముస్లుం మైనార్టీలక రక్షణ కరవైుందని, వార్ ఆస్తులు అనాయాక్ుంతుం 
అవుతునానాయని ప్రకాశుం జిల్్ల జనసేన ప్ర్టీ ఇుంఛార్జి శ్రీ షేక్ ర్యాజ్ స్పషటీుం చేశారు. వైసీపీ నాయకల ఆగడాలను 
ప్రజలు అడ్డికనే రోజులు దగ్గరపడాడియని హెచ్చర్ుంచారు. బుధవారుం హైదరాబాద్ కుంద్ర కారాయాలయుంలో మీడియాతో 
మాట్్లడారు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ షేక్ ర్యాజ్ మాట్్లడ్తూ “ కడప జిల్్లలో అక్బర్ బాషా అనే ముస్లుం రైతు ఎకరుం 
భూమిని ముఖయాముంత్రి సమీప బుంధువు తిరుప్ల్ రెడిడి ఆక్రమిుంచుకనానాడ్. దీనిపై బాధితుడ్ సామాజిక మాధయామాలో్ల 
వీడియో పెట్టీనుందుక వాళ్ల కటుుంబుం మొత్తునినా వేధిస్తునానారు. కాళ్్ల పటుటీకని వేడ్కుంట్ తప్ప భూమి ఇవ్వమని 
అుంటునానారు. దీనిపై ప్రభుత్వ సలహాద్రుడ్ సజజిల రామకృషాటీ రెడిడి, ఉప ముఖయాముంత్రి అుంజాద్ బాషా, మేయర్ 
స్రేష్ బాబును బాధిత కటుుంబుం కలిసేుందుక ప్రయతినాసేతు ఒక్కరు కూడా కలవ లేదు. ఇదేనా ముస్లమ్ 
కటుుంబాలక ఇస్తుననా భరోసా? నుంద్యాలలో రూ. 100 కోటు్ల విలువైన వక్ఫ్ భూములను కొట్టీసేుందుక 
వైసీపీ నాయకలు ప్్లన్ చేశారు. అమ్మడానికి వీలు లేని వక్ఫ్ భూములను 1992లో కాశిరెడిడి వుంకట 
స్రేుంద్ర నాథ్ రెడిడి అనే వయాకితు కొనుగోలు చేసనటు్ల ర్కారుడిలు సృషటీుంచి దోచుకోవడానికి పథకుం రచిుంచడుంపై 
ప్రభుత్వ పెద్దల సమాధానుం ఏమిట్? ఈ రోజు జర్గే వక్ఫ్ బోరుడి సమావేశుంలో ఈ భూమిని డీ నోట్ఫై చేయుంచేుందుక 
ప్వులు కదుపుతునానారు. దీనిపై ఉప ముఖయాముంత్రి ఎుందుక మాట్్లడటుం లేదు?
*ఆయన పేరుక డిప్యాటీ సీఎుం
మైనార్టీ నాయకడ్ అని గుర్తుుంచి అుంజాద్ బాషాకి ఉప ముఖయాముంత్రి పదవి ఇసేతు... ఆయన ప్రజలక మేలు చేయాలి్సుంది పోయ ముఖయాముంత్రి జగన్ క చెక్క భజన 
చేస్తునానారు. కడప జిల్్లలో సాట్ ముస్లుంక అనాయాయుం జర్గితే నోరు మెదపలేదు. ముస్లుం సుంక్షేముం కోసుం ఏరా్పటు చేసన పథకాలను ప్రభుత్వుం రదు్ద చేసేతు మాట్్లడలేని 
మీరు... అపు్పల ఊబిలో కూరుకపోయ ఆత్మహతయాలు చేస్కననా కౌలు రైతు కటుుంబాలక అుండగా ఉుండాలని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ కడప జిల్్లలో పరయాట్సేతు మాత్ుం 
అవాకలు చవాకలు పేలుత్రు. ముస్లుంలు అభివృదిధి చెుంద్లి, వక్ఫ్ భూములక రక్షణ కలి్పుంచాలని పీఏసీ మీట్ుంగ్ లో తీరా్మనుం చేసన బాధయాత కలిగిన నాయకలు శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గారు. మీక నిజుంగా ముస్లుం సుంక్షేముంపై చితతుశుదిధి ఉుంట్ ఆుంధ్రా థానోస్ జగన్ రెడిడికి చిడతలు కొటటీడుం ఆపేస నిలదీయుండి. కబాజిలక గురవుతుననా వక్ఫ్ 
భూములపై ఎుంక్్వర్ వేయుంచుండి. ముస్లుం సుంక్షేమానికి కటుటీబడి ఉననా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ వైపు నిలబడత్రా? లేక ముస్లుంల ఆస్తులు దోచుకుంటుననా ఆుంధ్రా థానోస్ 
వైపు నిలబడత్రా? మీరే తేలు్చకోుండి. ఈ ప్రభుత్వుం ముస్లుంల ను ఓటు బాయాుంకగా వాడ్కోవడుం తప్ప... వార్ సుంక్షేమానికి కటుటీబడి లేదు” అనానారు.

‘గ్లింప్స్ ఆఫ్ సాయిల్ సైన్స్’ పుస్తకిం ఆవిష్కరించిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
* జనసేన పక్షాన గ్రీన్ ప్లసీ రూపకల్పనక సుంకల్పుం
శతఘ్నా న్యాస్: తెలుగు శాస్తువేతతులు రచిుంచిన ‘గి్లుంప్్స ఆఫ్ సాయల్ సైన్్స’ 
అనే పుసతుకానినా జనసేన ప్ర్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు బుధవారుం 
నాడ్ హైదరాబాద్ లో ఆవిష్కర్ుంచారు. భూసార శాస్తుుంపై విశేష అనుభవుం 
ఉననా పి.హెచ్.డి. గ్రహీత శాస్త్రవేతతులు శ్రీ ఈటెల సతయానారాయణ, శ్రీ సుంతోష్ 
కమార్ ముంచాల, శ్రీమతి జురుకుంట్ల భార్గవిలతో కలిస ఉతతుర భారత 
శాస్త్రవేతతులు శ్రీ హనుమాన్ సుంగ్ జాతవ్, శ్రీమతి నిధి లూత్రా, శ్రీ జకన్ర్ 
బి. అయవలి్ల ఈ పుసతుకానినా రచిుంచారు. రైతులక, పరాయావరణానికి ఎుంతో 
ఉపయుకతుుంగా ఉుండే ఈ గ్రుంథానినా రచయతలు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్కి 
అుంకితుం ఇచా్చరు. ఈ పుసతుకావిష్కరణ అనుంతరుం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు 
శాస్త్రవేతతులతో ముచ్చట్స్తు వార్ సేవలు మన రాషా్రానికి, దేశానికి ఎుంతో 
అవసరమని కొనియాడారు. జనసేన పక్షాన ‘గ్రీన్ ప్లసీ’ రూపుందిుంచాలని 
సుంకలి్పుంచామని, దీనిలో ప్లుపుంచుకోవలి్సుందిగా రచయతలను 
కోరారు. అుందుక వారు స్ముఖత వయాకతుుం చేశారు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గారు సుంతకుం చేసన ప్రతులను రచయతలక అుందజేశారు. 
ఈ పుసతుకావిష్కరణ కారయాక్రముంలో తెలుగు రచయతలతోప్టు జనసేన 
కోశాధికార్ శ్రీ ఎ.వి.రతనాుం, జరనాలిస్టీ శ్రీ విఠల్ ప్ల్్గనానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని 
వినిపంచడానికి మీ మందుకు వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ నంబర్ కు 
పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు ఛానల్ ల్ ప్రచురించడం జరుగుతంది.
మా వాట్సప్ నంబర్: 94401 76789
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నెల్లూ రు సిటీని జనసేన అడ్డా గా మారుస్తా : కేతంరెడ్డా వినోద్ రెడ్డా
ఘనంగా 100వ రోజు పవననని ప్రజాబాట
వి.ఆర్.సి నుండి గాంధీబొమ్మ వరకు జనసైనికుల భారీ ర్యూలీ

తప్పెట్లో, బాణసంచా హోరు నడుమ అడుగడుగునా కేతంరెడిడి వినోద్ రెడిడిపై పూలవర్ం కురిపంచన కారయూకర్తలు
కాబోయే సీఎం పవన్ కళాయూణ్, కాబోయే నెల్లోరు సిటీ ఎమ్్మల్యూ కేతంరెడిడి వినోద్ రెడిడి అంటూ నినాదాల హోరు
నెల్లోరు నడిబొడుడిన గాంధీబొమ్మ సంటరోలో వైసీపీ ప్రభుత్వ వైఫల్యూలను, ఎమ్్మల్యూ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ డ్రామాలను తీవ్ర సాథాయిల్ ఎండగట్టిన 

కేతంరెడిడి వినోద్ రెడిడి
శతఘ్నా న్యాస్: నెలూ్లరు సటీ నియోజకవర్గుంలో జనసేన ప్ర్టీ నాయకలు కతుంరెడిడి వినోద్ రెడిడి ఆధ్వరయాుంలో జరుగుతుననా పవనననా ప్రజాబాట కారయాక్రముం 

100వ రోజున ఘనుంగా జర్గిుంది. తొలుతగా వి.ఆర్.స మైద్నుంలో గుమిగూడిన కారయాకరతుల సమూహుంతో బయలే్దర్న కతుంరెడిడి వి.ఆర్.స కూడలిలోని 
డాకటీర్ బి.ఆర్.అుంబేద్కర్ విగ్రహానికి పుషా్పుంజలి ఘట్ుంచారు. అనుంతరుం వీరమహిళలు హారతిచి్చ విజయతిలకుం దిద్దగా 

కారయాకరతులతో కలిస గాుంధీబొమ్మ వరక రాయాలీ చేపట్టీరు. తపె్పటు్ల, బాణాసుంచా హోరు నడ్మ అడ్గడ్గునా కతుంరెడిడిపై 
కారయాకరతులు ప్లవర్ుం కర్పిుంచారు. ద్ర్ పడవునా కాబోయే సీఎుం పవన్ కళ్యాణ్, కాబోయే నెలూ్లరు సటీ ఎమె్మలేయా 
కతుంరెడిడి వినోద్ రెడిడి అుంటూ జనసైనికలు నినాద్లతో హోరెతితుుంచారు. అనుంతరుం గాుంధీబొమ్మ వద్దక చేర్న కతుంరెడిడి 
ఆ కూడలిలోని మహాత్్మ గాుంధీ విగ్రహానికి పుషా్పుంజలి ఘట్ుంచారు. నెలూ్లరు సటీ నియోజకవర్గుం నుుండే కాకుండా 
జిల్్లలోని ఇతర ప్ుంత్లు, రాష్టుంలోని ఇతర జిల్్లల నుుండి వచి్చన పలువురు శాలువాలతో, ప్లమాలలతో, 
నగర నియోజకవర్గ కారయాకరతులు గజమాలతో కతుంరెడిడి వినోద్ రెడిడిని ఘనుంగా సత్కర్ుంచారు. అనుంతరుం కతుంరెడిడి 
గాుంధీబొమ్మ కూడలిలో ప్రజలినా ఉదే్దశిుంచి ప్రసుంగిుంచి, మీడియాతో మాట్్లడారు. ఈ సుందర్ుంగా కతుంరెడిడి వినోద్ 

రెడిడి మాట్్లడ్తూ మే 17వ తేదీన త్ను నెలూ్లరు సటీ నియోజకవర్గుంలో మొదలుపెట్టీన పవనననా ప్రజాబాట ఎటువుంట్ 
ఆటుంకాలు లేకుండా, నిర్్వరాముంగా 100 రోజులు ప్ర్తు చేస్కోవడుం ఎుంతో ఆనుందుంగా ఉుందనానారు. పవనననా 

ప్రజాబాటకి ప్రజలో్ల దక్కతుననా ఆదరణ తమలో మర్ుంత ఉత్్సహుం నిుంపుతోుందని, 365 రోజులు ద్ట్నా 
సరే ఆగకుండా నెలూ్లరు సటీ నియోజకవర్గుంలోని ప్రతి ఇుంట్కీ వైసీపీ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను తెలుపుతూ 

పవన్ కళ్యాణ్ భావజాల్లను తీస్కళ్్ల పవనననాను ముఖయాముంత్రిగా చేస్కోవాలి్సన ఆవశయాకతను 
తెలుపుత్మనానారు. నవరత్నాల పేరు చెపి్ప వైసీపీ ప్రభుత్వుం ప్రజలినా ఎల్ మోసుం చేస్తుుందో 
వివర్ుంచారు. ఆస్తులమి్మ నెలూ్లరు సటీ ప్రజలక పెట్టీనని ఇనినా రోజులుగా ఎమె్మలేయా అనిల్ 
కమార్ యాదవ్ చెప్తు వచా్చరని, ఏ ఆస్తులు ఎక్కడ అమి్మ ఏ ప్రజలక పెట్టీరో తెలుపగలరా 
అని ఎదే్దవా చేశారు. ముంత్రిగా మూడేళ్్ల ఉుండి నెలూ్లరు సటీకి అనిల్ కమార్ యాదవ్ 
చేసుందేమీ లేదని, పైపెచు్చ అధికారుంలోకి వసేతు 9 అుంకణాలో్ల ఇళ్ళు కట్టీుంచి ఇసాతుమని, 

ఒకవేళ ప్రభుత్వుం ఇవ్వకపోతే తన సుంత స్థల్నినా పేదలక పుంచి ఇళ్ళు కట్టీసాతునననా అనిల్ కమార్ యాదవ్, నేడ్ నగరుంలోని పలు ప్ుంత్లో్ల తన బినామీ కాుంట్రాకటీ 
కాలువల పనులక అడ్డిగా ఉనానాయని పేదలక ఎల్ుంట్ ఆసరా చూపకుండా నిటటీనిలువునా ఇళళును కూల్్చడని దుయయాబట్టీరు. ముంత్రి పదవి పోయనా అనిల్ కమార్ 
యాదవ్ అక్రమ ధనద్హుం తీరలేదని, అనినా రకాలుగా మోసుం చేసన అనిల్ ని నెలూ్లరు సటీ ప్రజలు నమ్మడుం మానేశారని, ఎపు్పడ్ ఎమె్మలేయా ఎనినాకలు జర్గినా నెలూ్లరు 
సటీ నియోజకవర్గుంలో గెలిచేది జనసేన ప్ర్టీనే అని, అుందులో ఎల్ుంట్ సుందేహాలు లేవని, నెలూ్లరు సటీ నియోజకవరా్గనినా జనసేన ప్ర్టీ అడాడిగా మారుసాతునని కతుంరెడిడి 
వినోద్ రెడిడి ధీమా వయాకతుుం చేశారు. ఈ కారయాక్రముంలో జనసేన ప్ర్టీ నాయకలు ప్వుజెనినా చుంద్రశేఖర్ రెడిడి, కాక మురళీ రెడిడి, ఆముంచర్ల శ్రీకాుంత్, మేకల ప్రవీణ్ యాదవ్, 
చెరుకూర్ హేముంత్ రాయల్, కకా్క ప్రభాకర్, జీవన్, అుంచల సారధి, ముడూర్ కార్తుక్, కాయల వరప్రసాద్, పేనేట్ శ్రీకాుంత్, షేక్ జాఫర్, రాము, ఈశ్వర్, చరణ్, ప్రేమ్, 
వీరమహిళలు శిర్ష రెడిడి, ఝాన్్స, కస్మ, స్నుంద, స్జన, మేర్, ప్రీతి, జనసేన స్ళ్్లరుపేట నియోజకవర్గ ఇన్ ఛార్జి ఉయాయాల ప్రవీణ్, చిరుంజీవి యువత నాయకలు 
కారుంప్డి కృషాణారెడిడి, ఏటూర్ రవి తదితరులు ప్ల్్గనానారు.

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


గురువారం, 25 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని 
వినిపంచడానికి మీ మందుకు వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ నంబర్ కు 
పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు ఛానల్ ల్ ప్రచురించడం జరుగుతంది.
మా వాట్సప్ నంబర్: 94401 76789

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


గురువారం, 25 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వనరక్షణలో భాగంగా 1000 దానిమ్మ 
మొక్కల పంపిణీ చేసిన పాటంశెట్టి

శతఘ్నా న్యాస్: జగ్గుంపేట, జనుంకోసుం జనసేన 269వ రోజులో భాగుంగా జనసేన వనరక్షణ 
ద్నిమ్మ మొక్కల పుంపిణీ కారయాక్రముం జగ్గుంపేట ముండలుం, జగ్గుంపేట గ్రాముంలో జర్గిుంది. ఈ 
కారయాక్రముంలో భాగుంగా బుధవారుం 1000 మొక్కలు పుంచడుం జర్గిుంది. నేట్కి మొతతుుం 36800 
ద్నిమ్మ మొక్కల పుంపిణీ జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రమానినా విజయవుంతుం చేసన తూరు్ప గోద్వర్ 
జిల్్ల జనసేన ప్ర్టీ కారయాదర్శి బుదిరెడిడి శ్రీనివాస్, జగ్గుంపేట ముండల బిస సెల్ అధయాక్షులు రేచిప్డి 
వీరబాబు, జగ్గుంపేట ముండల ఎస్స సెల్ అధయాక్షులు బీడీల రాజబాబు, జగ్గుంపేట ముండల యువత 
అధయాక్షులు మొగిలి గుంగాధర్, జగ్గుంపేట ముండల ఉప్ధయాక్షులు తోల్ట్ ఆదినారాయణ, జగ్గుంపేట 
ముండల ప్రధాన కారయాదర్శి గుండికోట వీరప్ుండ్, జగ్గుంపేట ముండల ప్రధాన కారయాదర్శి ముండప్క 
శ్రీరామ్, రామవరుం ఎుంపిట్స దొడడి శ్రీను, జగ్గుంపేట పటటీణ అధయాక్షులు గవర స్ధాకర్, కిల్డి 
రాజు, స్రపురెడిడి నరేష్, జట్్ల వీరభద్ర, చినినా సతీష్, రాయ సాయ, యర్రా సాయ, ముంచెుం 
వుంకట్శ్వరరావు (బాబిజి), పల్లప్ట్ వినయ్ కమార్, లుంకపలి్ల అజయ్ (బనునా), పవిడిశెట్టీ 
సాయచుంద్ర (బుజిజి), కాట్రావులపలి్ల నుుండి పస్పులేట్ వుంకట స్రాయారావు, జె.కొతూతురు నుుండి 
గ్రామ అధయాక్షులు గుుంటముక్కల మధు, రామవరుం నుుండి అడప్ రాుంబాబు, గోనేడ నుుండి 
నల్లుంశెట్టీ చిట్టీబాబు, వల్లభశెట్టీ నాని, బూరుగుప్డి నుుండి కోడి గుంగాధర్ లక జగ్గుంపేట 
నియోజకవర్గ జనసేన ప్ర్టీ ఇుంచార్జి ప్టుంశెట్టీ కృతజ్ఞతలు తెలిప్రు.

జనసేన అధినేత పుట్టినరోజు వేడుకలు ఘనంగా 
నిర్వహంచండి

శతఘ్నా న్యాస్: అరక నియోజకవర్గుం, అరక వేలి ముండలుం శ్రీ వుంకట్శ్వర సా్వమి కళ్యాణ 
ముండపుంలో జనసేనప్ర్టీ ముఖయానాయకలు సమావేశమయాయారు. ఈ సుందర్ముగా 
మాద్ల శ్రీరాములు మాట్్లడ్తూ గిర్జన ప్ుంత్లో్ల అనినా ముండల్లో్ల జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టీనరోజు సెపెటీుంబర్ 2 వ తేదీన అనినా ప్ుంత్లో్ల పుట్టీనరోజు 
పురస్కర్ుంచుకని సేవా కారయాక్రమాలు చేయాలి. వస్త్రద్నుంుం అననాద్నుం, అనాధ 
ఆశ్రమాలక తోచినుంత సహాయుం చేయుండి అని మాద్ల శ్రీరాములు పిలుపునిచా్చరు. 
జనసేనప్ర్టీ అద్వరయాుంలో పేద విద్యారు్థలక వృదుధిలక సహాయుం చేయుండి. పుట్టీనరోజు 
వేడ్కలు పుండగల్ గిర్జన ప్ుంతుంలో జరుపుకోవాలని తెలిప్రు. జనసేనప్ర్టీ 
బలోపేత్నికి కారయాకరతులు అుందరూ కృష చేయాలని ఈ సుందర్ముగా సమావేశుంలో 
చర్్చుంచడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో అరక ప్ర్లమెుంట్ వర్్కుంగ్ కమిటీ సభుయాలు 
కొనెడి లక్షష్మణరావు, రెడిడి చినానారావు, సుంతోష్ సుంగ్, రామకృషణా, కొట్శ్వరవు కారయాకరతులు 
పెద్ద ఎతుతున ప్ల్్గనానారు. జనసేనప్ర్టీ అధినేత పుట్టీనరోజు వేడ్కలు ఘనుంగా 
నిర్వహిుంచి కారయాక్రముం విజయవుంతుం చేయాలని కోరారు.

శ్రీమతి కంతిశ్రీ ఆధ్వర్ంలో 
మంచినీరు బోరు

శతఘ్నా న్యాస్: శ్రీకాకళుం జిల్, ఎచె్చర్ల 
నియోజకవర్గుం జనసేన ప్ర్టీ నాయకరాలు 
శ్రీమతి సయయాద్ కాుంతిశ్రీ బుధవారుం ఉదయుం 
రణస్థలుం ముండలుంలో కొవా్వడ గ్రాముంలో 
ఆమె సుంత నిధులతో ముంచి న్రు బోరుకి 
ప్జా కారయాక్రముం నిర్వహిుంచడుం జర్గిుంది. 
ఈ కారయాక్రముంలో జనసేన నాయకలు, 
జనసైనికలు మర్యు కొవా్వడ గ్రామ ప్రజలు 
అధిక సుంఖయాలో ప్ల్్గనానారు.

పర్్వరణ పరిరక్షణలో విజయనగరం జనసేన
శతఘ్నా న్యాస్: విజయనగరుం, జనసేన ప్ర్టీ 
7 సద్ధిుంత్లలో ఒక సద్ధిుంతమైన పరాయావరణ 
పర్రక్షణలో భాగుంగా జనసేన ప్ర్టీ యువ 
నాయకలు హుసేన్ ఖాన్ ఆధ్వరయాుంలో కాలుషాయానికి 
అపర్శుభ్రత గురవుతుననా విజయనగరుంలో గల 
అయయాకోనేరు చెరువు శుభ్రపర్చే కారయాక్రముం 

నిర్వహిుంచడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో జనసేన వీర మహిళ పుష్ప కమార్, 
జనసేన నాయకలు చక్రవర్తు, రౌతు సతీష్, సయయాద్ బుఖార్, జనసైనికలు భవాని, 
పుండ్, అబా్బస్, జాన్, ఫర్ద్, ఫిరోజ్, తదితరులు ప్ల్్గనడుం జర్గిుంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఘనంగా పాలకండ జనసేన పార్టీ  కార్యాలయ పారా రంభోత్సవం
శతఘ్నా న్యాస్: ప్లకొుండ నియోజకవర్గుం. జనసేన ప్ర్టీ నాయకలు గరా్న సతితుబాబు అధ్వరయాుంలో 
రాజాుం రోడ్ ఎస్.ఎల్.ఆర్ రైస్ మిల్ ఎదురుగా జనసేన ప్ర్టీ కారాయాలయ ప్రుంభోత్సవుం జర్గిుంది.ఈ 
కారయాక్రమానికి ముుందుగా సా్థనిక శ్రీ కోటదుర్గమ్మ ఆలయుంలో ప్రతేయాక ప్జలు నిర్వహిుంచి తదనుంతరుం ప్ర్టీ 
కారాయాలయానికి భార్ రాయాలీతో చేరుకొని జనసేన ప్ర్టీ జెుండా ఆవిష్కరణ చెయయాడుం జర్గిుంది. అనుంతరుం 
ఘనుంగా జనసేన ప్ర్టీ కారాయాలయుం ప్రుంభిుంచడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో జనసేన ప్ర్టీ ఆరుక 
ప్ర్లమెుంటర్ నియోజకవర్గ ఇుంచార్జి వుంప్రు గుంగులయయా, ప్తపటనాుం నియోజకవర్గ ఇనా్చర్జి గేదెల 
చైతనయా, ఆమద్వలస నియోజకవర్గ ఇనా్చర్జి పెడాడ రామో్మహన్, ఇచా్చపురుం నియోజకవర్గుం ఇుంచార్జి 
ద్సర్ రాజు, శ్రీకాకళుం ఇుంచార్జి కోరాడ సరే్వశ్వరరావు, కారయానిరా్వహణ కమిట్ కోఆర్డినేటర్ విశ్వక్సన్, 
రాష్ట జాయుంట్ సెక్రెటర్లు దురోయాధన్ రెడిడి, బైపలి్ల ఈశ్వరరావు, టెక్కలి నియోజకవర్గ నాయకలు కరాకల 
యాదవ్, ఎచె్చర్ల నియోజకవర్గ నాయకలు అరుజిన్ భూపతిరావు, నిద్్దుం సర్పుంచ్ మీసాల రవి, ఎుంపిట్స 
అుంపిలి విక్రమ్, ప్ర్వతీపురుం జడి్పట్స అభయార్్థ లక్ష్మీ, కరుప్ుం ఎుంపిట్స అభయార్్థ మలే్లష్, సుంపేట వీర 
మహిళ శైలజ తదితరులు ప్ల్్గనానారు.

పలు కుటంబాలను పర్మరి్శంచిన పంతం నానాజీ
శతఘ్నా న్యాస్: కాకినాడ రూరల్, కరప ముండల్నికి 
చెుందిన జనసేన నాయకలు గురజనపలి్ల ఉప 
సర్పుంచ్ పెుంటప్ట్ స్బ్రహ్మణయాుం, పెనుగుదురు 
సీనియర్ నాయకలు హరనాథ్, కరప గ్రామాలో్లని 
శుంకర్, వీరకమార్ (వివిధ కారణాల వల్ల అశ్వస్థత 
చెుందిన) ఇళ్లక వళ్్ల పరామర్శిుంచి తదనుంతరుం 

అనారోగయా కారణాలవల్ల ఇటీవల స్వర్గస్తులైన వేములవాడ గ్రామ జనసేన ప్ర్టీ అధయాక్షులు 
ప్టీనాడి నగేష్ కి నివాళ్లు అర్్పుంచి, వార్ కటుుంబ సభుయాలను పరామర్శిుంచి తన ప్రగాఢ 
సానుభూతిని తెలియచేసన జనసేన ప్ర్టీ రాజకీయ వయావహారాల సభుయాలు మర్యు 
జనసేన ప్ర్టీ కాకినాడ రూరల్ జనసేన ప్ర్టీ ఇుంచార్జి పుంతుం నానాజీ.

క్రియాశీలక సభ్్నికి ఇన్సూరెన్సూ అందజేసిన పితాని
శతఘ్నా న్యాస్: ముమి్మడివరుం, జనసేన ప్ర్టీ రాష్ట రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ 
సభుయాలు మర్యు ముమి్మడివరుం నియోజకవర్గుం ఇుంచార్జి పిత్ని బాలకృషణా ఐ.పోలవరుం 
ముండలుం, జి.వేమవరుం గ్రాముంలో ఇటీవల ఏకి్సడుంట్్ల గాయపడిన జనసేన నాయకడ్ 
మదిుంశెట్టీ శ్రీనివాసరావుకి జనసేన క్రియాశీలక సభయాత్వ ఇన్్సరెన్్స ద్్వరా జనసేన ప్ర్టీ 
అధయాక్షులు కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ పుంపిన 25,300 రూప్యలు చెక్కను అుందజేశారు. 
ఈ కారయాక్రముంలో జనసేన నాయకలు మర్యు జనసైనికలు ప్ల్్గనడుం జర్గిుంది.

గ్రామ గ్రామానా తేనిటీ విందు
శతఘ్నా న్యాస్: రాజానగరుం నియోజకవర్గుం, 
కోరుకొుండ గ్రాముం జన జాగృతి యాత్ ఈ 
కారయాక్రమానికి ప్రజల ప్రజల్ ఆదరణతో ముుందుక 
సాగుతుుంది. రాజానగరుం నియోజకవర్గుం 
జనసేన ప్ర్టీ ఇుంచార్జి మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ 
ఆధ్వరయాుంలో జనసేన ప్ర్టీ రాష్ట కారయాదర్శి గుంట్ 
స్వరూప కీలకప్త్ వహిస్తుననా ఈ తేనిటీ విుందు 
కారయాక్రముంలో కోరుకొుండ ముండలుం అధయాక్షులు 
ముండప్క శ్రీను, రాజానగరుం ముండలుం అధయాక్షులు బతితున వుంకననా దొర, సీత్నగరుం 
ముండల అధయాక్షులు కార్చర్ల విజయ్ శుంకర్, తెలగుంశెట్టీ శివ, గదరాడ జనసేన నాయకలు 
గళ్ళు సతీష్, అరుబోలు బాలుతో జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలను, 
సద్ధిుంత్లను గ్రాముంలోని ప్రజలక వివర్స్తు… జనసేన ప్ర్టీ గురుతు అయనా గా్లజు 
గా్లస్తో తేనిటీ ఇవ్వడుం జర్గిుంది ద్నికి ప్రజలుందరూ సహకర్ుంచి ఈసార్ జనసేన 
ప్ర్టీని ఆశీర్వదిుంచాలని, పవన్ కళ్యాణ్ కి ఒక అవకాశుం ఇచి్చ జనసేన ప్రభుత్్వనినా 
సా్థపిుంచాలని, గ్రాముంలో ప్రతి ఒక్కర్ని అభయార్్థస్తు జనసేన షణ్్మఖ వాయాహుం ముద్ుంచిన 
కరపత్రాలను పుంచడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో భార్ ఎతుతున జనసేన నాయకలు, 
వీరమహిళలు మర్యు జనసైనికలు ప్ల్్గనానారు.
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కైకలూరు జనసేన పార్టి ఆధ్వర్ంలో విలేకర్ల 
సమావేశం

శతఘ్నా న్యాస్: కైకలూరు, 
జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ నిర్వహిస్తుననా 
రైతు భరోసా యాత్క 
ప్రజలో్ల వస్తుననా ఆదరణను 
చూడలేక రాష్ట ముంత్రులు 
ఎమె్మలేయాలు మతిభ్రమిుంచి 

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పై వయాకితుగత విమరశిలు చేస్తునానారని, ఇకపై పవన్ కళ్యాణ్ 
పై విమరశిలు చేసేతు జనసేన సైనికలు చూస్తు ఊరుకోుం మాజీముంత్రి వల్లుంపలి్ల శ్రీనివాస్ 
మాజీ ముంత్రి కొడాలి నాని ముుందుగా తమ నియోజకవర్గుంలో ప్రజావయాతిరేకత వార్ 
మీద ఎుంత ఉుందో చూస్కోవాలని తరా్వత పవన్ కళ్యాణ్ గార్ మీద మాట్్లడాలి 
రాష్ట ముంత్రులు ద్డిశెట్టీ రాజా గుడివాడ అమరానాథ్ ముుందుగా తమ శాఖపై పటుటీ 
తెచు్చకోవాలని తరా్వత పవన్ కళ్యాణ్ మీద విమరశిలు చేసేతు బాగుుంటుుందని ద్డిశెట్టీ 
రాజా ముుందుగా తమ నియోజకవర్గుంలో దొుంగ బుంగారుం గుంజాయ అక్రమ రవాణాపై 
ముుందుగా మాట్్లడాలని అదేవిధుంగా గుడివాడ అమరానాథ్ తన శాఖపై ఎుంత పటుటీ 
ఉుందో చర్్చకి రావాలని ఎనినా పర్శ్రమలు తీస్కొచా్చరు గుడివాడ అమరానాథ్ చెప్్పలని 
జనసేన నాయకలు డిమాుండ్ చేశారు. ముంత్రి జోగి రమేష్ తన నోరుని అదుపులో 
పెటుటీకోవాలని లేకపోతే చూస్తు ఊరుకోమని కైకలూరు నియోజకవర్గుం జనసేన 
ప్ర్టీ నాయకలు హెచ్చర్ుంచారు. ఈనెల 25వ తేదీన చేనేత సభక ఇస్తుననా సీఎుంను 
నియోజకవర్గుం జనసేన ప్ర్టీ తరఫున కలిస వినతిపత్ుం నాయకలు తెలిప్రు. ఈ 
కారయాక్రముంలో కైకలూరు నియోజకవర్గుం సా్థనిక సుంస్థల ఎనినాకలు ఇుంచార్జిలు కొలి్ల 
వరప్రసాద్ (బాబి), నల్లగోపుల చలపతి (నాని), జనసేన వీర మహిళ నాయకరాలు 
శ్రీమతి తోట లక్ష్మి, కైకలూరు ముండలుం ఉప్ధయాక్షురాలు శుంఠి రాజేశ్వర్ (రాజీ), 
యువ నాయకలు ముత్యాల తరుణ్, కొట్కలప్డి ఈశ్వర్ నాయుడ్, తోట సుంజయ్, 
ఘుంటసాల జయుంత్, తిరుమణి, యేస్, రాజు తదితరులు ప్ల్్గనానారు.

పలు కుటంబాలను పర్మరి్శంచిన పితాని
శతఘ్నా న్యాస్: ముమి్మడివరుం, జనసేన ప్ర్టీ రాష్ట రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ 
సభుయాలు మర్యు ముమి్మడివరుం నియోజకవర్గుం ఇుంచార్జి పిత్ని బాలకృషణా ఐ.పోలవరుం 
ముండలుం ట్.కొతతుపలి్ల గ్రాముంలో ఇటీవల మరణిుంచిన కొర్లప్ట్ స్రయావతి, ఉలిస 
సతయానారాయణ కటుుంబ సభుయాలను పరామర్శిుంచి మనోధైరాయానినావ్వడుం జర్గిుంది.

జనసేన పార్టిలోకి మతసూ్యకరుల చేరికలు
పారీటి కండువాకపపె ఆహ్్వనం పలికిన ఇంచారిజి మాకినీడి శేషుకుమారి
వైసీపీ టీడీపీల నుంచ జనసేనాని పవన్ కళాయూణ్ ఆశయాలు నచ్చ పారీటిల్ చేర్మనని యవత

శతఘ్నా న్యాస్: కాకినాడ జిల్్ల, 
ముంగళవారుం పిఠాపురుం ప్ర్టీ 
కారాయాలయుంలో ఉప్్పడ కొతతుపలి్ల 
ముండలుం మాయపటనాుం గ్రాముంలో 
వైయసా్సర్ కాుంగ్రెస్, తెలుగుదేశుం 
ప్ర్టీల నుుంచి పిరమళళు ప్రసాద్ 
తో 25 ముంది ముత్స్యకారులు, 

ముండల అధయాక్షులు పట్టీ శివ, ముండల ఉప్ధయాక్షుడ్ దొడిడి దురా్గప్రసాద్ ఆధ్వరయాుంలో 
పిఠాపురుం జనసేన ప్ర్టీ ఇుంచార్జి మాకిన్డి శేషుకమార్ సమక్షుంలో జనసేన ప్ర్టీ తీర్దుం 
పుచు్చకోవడుం జర్గిుంది. వార్కి జనసేన ఇుంచార్జి శేషుకమార్ కుండ్వాకపి్ప ప్ర్టీలోకి 
ఆహా్వనిుంచి శుభాకాుంక్షలు తెయజేసారు. ఈ సుందర్ుంగా ప్రసాద్ మాట్్లడ్తూ… 
ఎనోనా ఏళ్ళుగా ముత్సకారులను ఏ రాజకీయ ప్ర్టీ పుంచుకోలేదని, కాని జనసేన 
ప్ర్టీ మత్స్యకారులపై ప్రతేయాక శ్రదధి చూపిస్తుననా తీరుక పవన్ కళ్యాణ్ సద్దుంత్లు 
ఆశయసాదనక ఆకర్ణీయులమై ప్ర్టీలో చేర్కక కారణమయుందని, అల్గే ఇుంచార్జి 
గారు అడ్గులో్ల నడ్స్తు ప్ర్టీ అభివృదిధికి కృష చేసాతుమని మీడియాలో వివర్ుంచారు. 
ఈ సుందర్ుంగా ఇుంచార్జి శేషుకమార్ మాట్్లడ్తూ పిఠాపురుం నియోజకవర్గ ప్రజలు 
జనసేన ప్ర్టీ అధికారుంలోకి రావాలని కోరుకుంటునానారని ఇప్పట్క పలువూరు 
ప్ర్టీలో చేరడుం జర్గిుందనానారు. గత ప్రభుత్వుం, ఈ ప్రభుత్వుం మాయపటటీణక చేసన 
అభివృదిధి ఏమి లేదని చెప్పటుం జర్గిుంది. జనసేన ప్ర్టీ మీ గ్రామ అభివృదిధి గ అడ్గులు 
వేస్తుుందని ఒక భరోసాని ఇస్తునానానని, ప్రజలు జనసేన వైపు మళ్ళుతునానారని, పుంటలు 
నషటీుం వాట్లిన కౌలు రైతును ప్రభుత్వుం కనేనాతి్థ చూడకపోవడుంతో ఆత్మహతయా చేస్కననా 
సుంఘటనలు పవన్ కళ్యాణ్ మనస్ను కలసవేసుందని, కటుుంబానికి లక్ష రూప్యలు 
ఇచి్చ కౌలు రైతులినా ఆదుకోవడుం, అల్గే మొననా రామననా ప్లుం గ్రాముంలో క్రియాశీలక 
జనసైనికడ్ యాకి్సడుంట్్ల మరణిసేతు వార్కి పవన్ కళ్యాణ్ 5 లక్షల రూప్యలు ప్రమాద 
బీమాని స్వయుంగా ఇుంట్కి వచి్చ నాదెుండ్ల మనోహర్ అుందజేయటుం జర్గిుందనానారు. 
జనసేన ప్ర్టీలో చేర్న ముత్్స్రకారులక తొుందరో్ల ముంచి రోజులక మారు్పక పవన్ 
కళ్యాణ్ కృష చేసాతురని, మనముందరుం పవన్ కళ్యాణ్ ని సీఎుం చేయడానికి అుందరూ 
కషటీపడాలి, ప్రతిఒక్కర్కి ప్రధానయాత కలి్పస్తునానామని మీ అుందర్కీ అుండగా ఉుంట్నని 
హామీచా్చరు. ఈ కారయాక్రముంలో. ముండల అధయాక్షులు పట్టీ శివ, అమరాది వలి్ల రామకృషణా, 
జిల్్ల కారయాదర్శి మొగిలి అప్్పరావు, దొడిడిదుర్గ ప్రసాద్, పుణయాముంతుల మూర్తు, గోపు 
స్రేష్, ఎుంపీటీసీ అభయార్్థ రాసుంశెట్టీ కనాయాకర్రావు, గారప్ట్ శివ కొుండారావు, ఏర్పిళ్్ల 
రవి, పీకి్క ఆనుంద్, దూడ మలి్ల, మోస డేవిడ్, మడడుం శామూయాల్, దూడ శ్రీను, మైలపిలి్ల 
కోదుండ, బడి సతీయాయా, కొవి్వర్ ప్రసాద్, పీకి్క త్త్రావు, పీకి్క జాగతతు, మోస త్ట్లు్ల, 
వాసుంశెట్టీ ప్రశాుంత్,స్రాడ శ్రీను,కుంద సమరాజు, రాము, జనసేన నాయకలు మర్యు 
జనసైనికలు ప్ల్్గనానారు.

జనసేన జన జాగృతి యాత్ర
శతఘ్నా న్యాస్: రాజానగరుం నియోజకవర్గుం, 
రాజానగరుం ముండలుం మల్లుంప్డి 
గ్రాముంలో 3వ రోజు జన జాగృతి యాత్ 
కారయాక్రముం ప్రజల ఆదరణతో ముుందుక 
సాగుతుుంది. రాజానగరుం నియోజకవర్గుం 
జనసేన ప్ర్టీ ఇుంచార్జి మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ 
ఆధ్వరయాుంలో జనసేన ప్ర్టీ రాష్ట కారయాదర్శి 

గుంట్ స్వరూప కీలక ప్త్ వహిస్తుననా ఈ తేనిటీ విుందు కారయాక్రముంలో రాజానగరుం 
ముండలుం అధయాక్షులు బతితున వుంకననా దొర ఆధ్వరయాుంలో కోరుకొుండ ముండల జనసేన ప్ర్టీ 
అధయాక్షులు ముండప్క శ్రీను, నల్లమిలి్ల విషుణాచక్రుం, నాగావరుపు భానుశుంకర్, ముకి్కనడా 
శ్రీరామ్, అడబాల సతయానారాయణ, అడబాల హర్, స్ుంకర బాబిజి, కానవరుం రామకృషణా, 
తెలగుంశెట్టీ శివ, జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలను, సద్ధిుంత్లను 
గ్రాముంలోని ప్రజలక వివర్స్తు జనసేన ప్ర్టీ గురుతు అయన గా్లజు గా్లస్తో తేన్రు ఇవ్వడుం 
జర్గిుంది. ద్నికి ప్రజలుందరూ సహకర్ుంచి, ఈసార్ జనసేన ప్ర్టీని ఆశీర్వదిుంచాలని, 
పవన్ కళ్యాణ్ కి ఒక అవకాశుం ఇచి్చ జనసేన ప్రభుత్్వనినా సా్థపిుంచాలని, గ్రాముంలో 
ప్రతి ఒక్కర్ని అభయార్్థస్తు జనసేన షణ్్మఖ వూయాహుం ముద్ుంచిన కరపత్రాలను పుంచడుం 
జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో భార్ ఎతుతున జనసేన నాయకలు, వీర మహిళలు, మర్యు 
జనసైనికలు ప్ల్్గనానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కొత్తపల్్ల నగేష్ ను అభినందంచిన బండారు శ్రీనివాస్
శతఘ్నా న్యాస్: అుంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్్ల, కొతతుపేట నియోజకవర్గుంలోని, ఆలమూరు ముండలుం నుందు 
గత 25 రోజుల నుుంచి వరదలు హెచు్చతగు్గలు కారణుంగా, అకాల వరా్లతో గోద్వర్ న్ట్ ప్రవాహుంతో 
చెయేయారు లుంక భూమి గ్రామాల పర్సరాలు న్ట్ మునిగిపోవడుంతో పశువులు ఆలమూరు ముండలుం 
జొనానాడ గ్రాముం చేరుకననా పశువులక, మేత న్రు లేక అలమట్ుంచి పోతునానాయని తెలుస్కొని, 7500 
రూప్యలు విలువైన పశుగ్రాసుం 300 కజీలు ప్రముఖ జనసైనికలు కొతతుపళ్్ల నగేష్ ఆధ్వరయాుంలో వార్ 
సుంత ఖరు్చలతో ఏరా్పటు చేసన ద్నాను బుధవారుం జనసేన ప్ర్టీ కొతతుపేట నియోజకవర్గ ఇనా్చర్జి 
బుండారు శ్రీనివాస్ చేతుల మీదుగా పశువుల కాపర్లక అుందజేశారు. ఈ కారయాక్రముంలో ఆలమూరు 
ముండల జనసైనికలు, కారయాకరతులతో ప్టు ఆత్రేయపురుం ముండల జనసేన ప్ర్టీ అధయాక్షులు చేకూర్ 
కృషణాుంరాజు, సల్ది జయప్రకాష్ నారాయణ(జెపి), చిుంతపలి్ల శ్రీనివాస్, మహాదశ బాబులు, తదితరులు 
ప్రముఖ నాయకలు ప్ల్్గనానారు.

‘మహా రక్తదాన శిబిర’ ఆహా్వన పత్రికల పంపిణి
శతఘ్నా న్యాస్: రాజానగరుం, జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ జన్మదిన మహోత్సవానినా పురస్కర్ుంచుకని 
ఈనెల 29న రాజానగరుం నియోజకవర్గుం, కోరుకొుండ ముండలుం, గాదరాడ గ్రాముంలో… జనసెన 
నాయకలు బతుతుల బలరామకృషణా ఆధ్వరయాుంలో, జిల్్లసా్థయలో అతయాుంత భార్గా జర్గే ‘మహా రకతుద్న 
శిబిరాని’ కి నియోజవర్గుం నలుమూలల్ అుందర్కీ ఆహా్వనుం పలుకతూ… కారయాక్రమానినా అతయాుంత 
విజయవుంతుం చేయాలని, రకతుద్న శిబిరుం ఆహా్వన కరపత్రాలు పుంచుతుననా రాజనగరుం నియోజకవర్గుం 
జనసేన శ్రేణ్లు ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయాఅతిథిగా జిల్్ల అధయాక్షులు కుందులు దురే్గష్ తో ప్టు జిల్్లలో 
ఉననా ఇనా్చర్జిలు, జిల్్ల కారయావర్గ నాయకలు జనసేన శ్రేణ్లు పెద్ద ఎతుతున తరలిరావడుం జరుగుతుుంది.

బాసర ట్రిపుల్ ఐటీ విదా్రిథి చావుకు కరణంపై విచారణ 
జరపాల్

శతఘ్నా న్యాస్: భుంసా 
పటటీణుంలోని టీఎన్జివో 
కారాయాలయుంలో విలేఖరుల 
సమావేశుం ఏరా్పటు చేసన 
జనసేన ప్ర్టీ, బిస వలేఫ్ర్ 
అససయేషన్, యస్ఎఫ్ఐ 
వారు మాట్్లడ్తూ బాసర 
ట్రిపుల్ ఐటీలో రోజుకో ఘటన 

సుంచలనానినా సృషటీస్తుుంది. భాధయాత వహిుంచాలి్సన అధికారులు నిర్లక్షుంగా వయావహర్ుంచడుం వల్ల అనేక 
ఇబ్బుందులు కలుగుతునానాయ. చావుక కారణలు ప్ర్తు సా్థయలో విచారణ జర్పి ఆ కటుుంబానికి 
నాయాయుం చేయాలని డిమాుండ్ చేస్తునానాుం. అడి్మనిసే్రాషన్ కి ప్ర్తు భాదయాతలు అప్పజెపి్ప యూనివర్్సటీలో 
సెకూయార్టీ సబ్బుందికి ప్రతేయాక అనుమతులు ఇచి్చ, పోలీస్ పికట్ుంగ్ నిర్వహిుంచాలని కోరుతునానాుం. 
యూనివర్్సటీకి ఇప్పట్క అనేక రూప్లో్ల చెడడి పేరు తెచా్చరు. ఇల్ుంట్ ఘటనలు పునరావృతుం కాకుండా 
చరయాలు తీస్కోవాలి. ఈ కారయాక్రముంలో జనసేన ప్ర్టీ ఉమ్మడి ఆదిల్బాద్ జిల్్ల ఉప్ధయాక్షులు స్ుంకట 
మహేష్ బాబు, బిస వలేఫ్ర్ అససయేషన్ అధయాక్షులు ద్ుండ్ల శ్రీనివాస్, ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్్ల నాయకలు నవీన్ 
లు ప్ల్్గనానారు.

జనసేనపార్టి గ్ండ్ లెవెల్ ప్రోగ్రామర్ 
కేశవర్వుకు సనా్మనం

శతఘ్నా న్యాస్: నెలూ్లరు 
జిల్్ల, కుందుకూరు 
ముండలుం, పలుకూరు 
గ్రాముం జనసేనప్ర్టీ 
గ్ుండ్ లవల్ ప్రోగ్రామర్ 
కశవరావుకి జనసేనప్ర్టీ 
నాయకలు కడప గెడడిపైన 
ఉననా జనసేన నాయకలు 
కశవరావుకి సనా్మనుం 
చేయడుం జర్గిుంది. అల్గే 
కశవరావు పిఏస సభుయాలు 
పుంతుం నానాజిని మర్యు 

బదే్వల్ నియోజకవర్గుం ఇుంఛార్జి రమేశ్ ని కలవడుం జర్గిుంది. ఈ 
సుందర్ుంగా నానాజి కశవరావుని అభినుందిుంచదుం జర్గిుంది. కడపలో 
జర్గిన జనసేన కౌలు రైతు బరోసా యాత్లో జనసేన రాష్ట గ్ుండ్ లవల్ 
ప్రోగ్రామర్ కశవరావుకి సనా్మనుం జర్గినుందుక జనసేన నాయకలు 
వీర మహిళలు, జనసైనికలు, శ్రేయోభిల్షుల తరుపున అభినుందనలు 
తెలియజేసారు.

గణేష్ చిత్రపటనికి నివాళులరి్పంచిన 
మేడ గురుదత్ ప్రసాద్

శతఘ్నా న్యాస్:  రాజానగరుం, కోరుకొుండ ముండలుం బొల్లదు్ద ప్లుం 
గ్రామానికి చెుందిన వీర జనసైనికడ్ గణేష్(బొల్లదు్ద ప్లుం గ్రామ యూత్ 
ప్రెసడుంట్) బుధవారుం పెద్దకారయాుంలో రాజానగరుం నియోజకవర్గుం 
జనసేన ప్ర్టీ ఇుంచార్జి మేడ గురుదత్ ప్రసాద్, కోరుకొుండ ముండల 
జనసేన ప్ర్టీ అధయాక్షులు ముండప్క శ్రీను, తన్నారు త్తజీ, ముకతుశ్వరరావు 
ఈ కారయాక్రముంలో ప్ల్్గనానారు.

ప్రభ్త్వ డాకటిర్లపై చర్లు తీసుకోవాల్: 
దారం అనిత

శతఘ్నా న్యాస్: మదనపలి్ల 
ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో గురుతు 
తెలియని వృదుధిరాలు 
అపసా్మరకస్థతిలో ఉనానా రెుండ్ 
గుంటల ప్టు వైదయాుం అుందిుంచని 
ప్రభుత్వ డాకటీరు్ల, పేషుంట్ 

త్లూక మనుషులు ఉుంట్నే వైదయాుం చేసాతునుంటుననా డూయాటీ డాకటీర్. 
పేషుంట్ల పట్ల నిర్లక్ష్యుం వహిస్తుననా ప్రభుత్వ డాకటీర్లపై చరయాలు తీస్కోవాలని 
జనసేన ప్ర్టీ మదనపలి్ల నుుండి జనసేన చితూతురు జిల్్ల ప్రధాన కారయాదర్శి 
ద్రుం అనిత, మదనపలి్ల నియోజకవర్గ జనసేన నాయకలు, కారయాకరతులు 
డిమాుండ్ చేస్తునానామని తెలిప్రు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జోగి రమేష్ అనుచరులు ర్త్రంతా బెదరింపు 
ఫోన్ కల్సూ: ఎస్.వి.బాబు

తీవ్ర మానసిక ఒత్్తళ్ళకు గురి చేస్్తనానిరు

శతఘ్నా న్యాస్: పెడన, సమవారుం (22-08-2022) రాత్రి 10 గుంటల నుుండి 12 గుంటల 
వరక జోగి రమేష్ ఆఫీస్ నుుండి జోగి రమేష్ అనుచరులు కుంట్న్యాగా నాక ఫోన్ చేస్తు బుండ 
బూతులు తిడ్తూ, ననునా, నా కటుుంబ సభుయాలను తీవ్ర మానసక ఒతితుడికి గుర్ చేశారు. ఉదయుం 
మాట్్లడ్కుంద్ుం అని ఎుంత చెపి్పనా వినకుండా వుందలసారు్ల ఫోన్ చేస ననునా ఇబ్బుంది పెట్టీరు. 
జోగి రమేష్, పవన్ కళ్యాణ్ మీద అనుచిత వాయాఖయాలు చేయట్నినా నేను ఖుండిుంచాను. అుంతేకాకుండా 
పెడన పటటీణుంలో వైఎస్ఆర్ కాుంగ్రెస్ ప్ర్టీలో రెుండ్ వరా్గలు ఒకర్ ఫ్్లకీ్సలను మరొకరు 
చిుంచుకుంటూ నానా రచ్చ చేసన విషయాుం అనేక పత్రికలో్ల మర్యు టీవీలో్ల రావడుం జర్గిుంది. ఆ 
విషయానినా నేను మాట్్లడుం జర్గిుంది. అుంతే జోగి రమేష్ తన అనుచరులతో ఫోన్ చేయుంచి నినునా 
చుంపేసాతుమని బెదిర్ుంచడుం జర్గిుంది. దము్ముంట్ పెడన రావాలని పెడనొసేతు మరల తిర్గి వళళువని 
ననునా హెచ్చర్స్తునానారు.
నాక ఫోన్ కాల్ చేస్తుననా వయాకతుల పేరు్ల వార్ ఫోన్ నెుంబరు్ల
మహమ్మద్ మతిన్ పెడన – 9948928767
ఐబిఎుం వేమనేడి – 7729835118
ఇమ్రాన్ వైఎస్ఆర్్సపి పెడన – 9866214198
డొకోమో సాుంబ వీధిమెడ్ గ్రాముం- 8555828258
9030601090
కొుండవీట్ నాగబాబు లుంకలకలగుుంట- 9441193981
జోగి సాయ – 9030840338
నాక కాల్ చేస బెదిర్ుంచిన విషయానినా పెడన ఎసె్్సకి, సఐకి, ఇుంట్లిజెన్్స అధికారులక 
తెలియజేయడుం జర్గిుంది. అధికారులు స్పుందిుంచిన తీరు అభినుందన్యుం. తగు చరయాలు 
తీస్కుంట్మని హామీ ఇవ్వడుం జర్గిుంది. కాన్ ముంగళవారుం(23-08-2022) రాత్రి మరల్ 
ఫోన్ చేయటుం ఇబ్బుంది పెటటీడుం జరుగుతుుంది. మరల్ నాక కాల్్స చేయట్నికి చూస్తుుంట్ 
పోలీస్ వారు వాళ్లపై చరయాలు తీస్కోలేద్? లేద్ పోలీస్ వయావస్థ అుంట్ వాళళుకి భయుం లేద్? అనే 
అనుమానుం కలుగుతుుంది. వీళళుపై చరయాలు తీస్కోకపోతే ఇదేవిధుంగా వదిలేసేతు రాబోయే రోజులో్ల 
వీళళుుందరూ అరాచక శకతుల రూప్ుంతరుం చెుంది పెడన నియోజవర్గ ప్రజలను భయబ్ుంతులక 
గుర్చేసే ప్రమాదుం ఉుంది. ఇప్పట్కీ నాకైతే పోలీస్ వయావస్థ మీద అప్రమైన గౌరవుం నమ్మకుం 
ఉుంది. ఎల్గో ముఖయాముంత్రి 25 తేదీన పెడనక వస్తునానారు కనుక ప్రతయాక్షుంగా ముఖయాముంత్రికి కలిస 
వినతిపత్ుం అుందజేసాతుుం. పెడన నియోజకవర్గ ప్రజలక, జనసైనికలక జనసేన ప్ర్టీ నాయకలక 
ఈ విషయానినా తెలియజేయడుం జరుగుతుుంది. పెడన నియోజకవర్గ ప్రజలు జోగి రమేష్ యొక్క 
న్చ రాజకీయాలను, దిగజారుడ్ రాజకీయాలను గమనిుంచవలసుందిగా విజ్ఞపితు చేస్తునానామని పెడన 
జనసేన నాయకలు ఎస్.వి.బాబు అనానారు.

మైనారిటీలకు ఏ హామీ నెరవేర్చారని ప్రశి్నంచిన షేక్ 
మహబూబ్ మసా్తన్

శతఘ్నా న్యాస్: వైసపిలో ఉుండే ముస్లుం మైనార్టీ ఎమె్మలేయాలను స్ట్గా 
ప్రశినాుంచిన అనుంత సాగరుం ముండల జనసేన ప్ర్టీ అధయాక్షులు షేక్ 
మహబూబ్ మసాతున్ పత్రికా విలేకరులతో మాట్్లడ్తూ అుంజద్ 
బాషా, హఫీజ్ ఖాన్, ఇకా్బల్ అహ్మద్, మహమ్మద్ ముసతుఫా 
మాట్్లడితే 95 శాతుం హామీలు జగన రెడిడి నెరవేరా్చడ్ అుంటునానారు. 
అుంధ్ర ప్రదెష్ మైనార్ట్ ఎమె్మలేయాలుగా పదవులు అనుభవిస్తుననా 
మీరే చెప్పుండి. దుల్హన్ పధకుం, విదేశీ విదయా, ఏ.పి.ఎస్.ఎుం.ఎఫ్.
స సబి్సడీ రుణాలు, హజ్ యాత్క ఆర్్థక సాయుం, వక్ఫ్ ఆస్తుల 
పర్రక్షణ, ఇమామ్ మౌజన్ లక గౌరవ వేతనుం, ఇమామ్ మౌజన్ 
లక ఇళ్ల స్థల్లు ఇసా్లమిక్ బాయాుంక్, మసీజిద్ ల మరమ్మతుల కోసుం 
ఆర్్థకసాయుం, మైనార్టీ మహిళలక స్కల్ డవలపె్ముంట్ శిక్షణ 
కుంద్రాలు, వీట్లో ఏ హామీ నెరవేరా్చరొ ఎపు్పడ్ నెరవేరా్చరొ 
తెలియచేయాలి లేద్ తక్షణమే మీ పదవులక రాజీనామా చేయాలని 
ఆుంధ్రప్రదేశ్ ముస్లుం మైనార్టీల అుందర్ తరపున జనసేన ప్ర్టీ 
తరపున తెలియచేస్తునానానని అనానారు.

వైసిపి నాయకులుకు సవాల్ విసిరిన 
దోమకొండ అశోక్

శతఘ్నా న్యాస్: విజయవాడ, 
జనసేన ప్ర్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
పై వయాకితుగత విమరశిలు చేసే వైసపి 
నాయకలు అుందర్కీ ఒక సవాల్ 
విస్రుతునానానని జనసేన 7వ 
డివిజన్ నాయకలు దోమకొుండ 
అశోక్. వైసీపీ నాయకలక 
దము్ముంట్ మీ నాయకడ్ జగన్ రెడిడి 
ని ప్రజా సమసయాలపై, పవన్ కళ్యాణ్ 
తో ఓపెన్ డిబేట్ కి పుంపిుంచుండి. 
ఎవర్కి చితతుశుదిధి ఉుంది. ఎవరు ప్రజల 
తరఫున నిలబడ్తునానారు అనేది 
ప్రజలే తేలుసాతురు. వార్ శాఖల మీద 
అవగాహన లేని వైసపి ముంత్రులు 

పవన్ కళ్యాణ్ ని విమర్శిుంచే అర్హత లేదు. 151 ఎమె్మలేయా సీటు్ల ఇచి్చన ప్ప్నికి 
ప్లన ప్ర్తుగా మర్్చపోయన వైసీపీ నాయకలు, ప్రజలక ముంచి చేసే పవన్ 
కళ్యాణ్ పై దిగజార్ మాట్్లడి మర్ుంత ప్రజలో్ల చిననాబోతునానారు. మదయాప్న 
నిషేధుం చేసాతునని హామీ ఇచి్చ కలీతు మద్యానినా ఏరులై ప్ర్స్తుననా జగనో్మహన్ రెడిడి 
మహిళల ఉస్రు పోస్కుంటునానారు. గడపగడపక ప్రభుత్వుం కారయాక్రముంలో 
మహిళలు వైసీపీ నాయకలను కొట్టీన చెపు్ప దెబ్బలు, చీపురు దెబ్బలు కుంట్ 
మీద కనుక లేకుండా చేస్తునానాయ. ఈసార్ జనుం వద్దక ఓటు వేయమని వళ్తే 
కచి్చతుంగా వీర్కి మూడినట్్ల.
వైఎసా్సర్్చపి నాయకలక దము్ముంట్, ప్ర్లమెుంటులో ప్రతేయాక హోద్, పోలవరుం, 
కడప ఉక్క ఫాయాకటీర్ కోసుం కుంద్రానినా నిలదీయాలి.
మీక దము్ముంట్ ఉచితుంగా ఇసాతునననా కరెుంటు ఉచితుంగా ఇవ్వుండి.
దము్ముంట్ మదయాప్న నిషేధుం చేయుండి.
దము్ముంట్ ఫ్రీగా ఇసాతునననా ఇస్కని ఫ్రీగా ఇవ్వుండి.
దము్ముంట్ మీరు అధికారుంలోకి వచా్చక ఎసీ్సలక సుంబుంధిుంచిన 27 పథకాలను 
రదు్ద చేశారు అవి మళీ్ల ఇవ్వుండి.
మీక దము్ముంట్ ప్రజలో్ల తిరగుండి.
వైసీపీ ప్లన చూస్తుుంట్ బ్రిట్ష్ ప్లన అనిపిస్తుుంది.
రాష్ట ప్రజలుంత్ వైసీపీని తర్మికొటటీడానికి, వైసీపీ విముకతు ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ ను 
చూడడానికి సదధిుంగా ఉనానారని అనానారు.
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ఆరిథిక సంఘ నిధులు లేక జ్వర్లతో 
బాధపడుతున్న మన్ం ప్ంత ప్రజలు

శతఘ్నా న్యాస్: 14-15 ఆర్్థక సుంఘుం నిధులు 
లేక జ్వరాలతో బాధపడ్తుననా మనయాుం ప్ుంత 
ప్రజలు బాధపడ్తునానారని ఈ సుందర్ుంగా 
జనసేన ముండల అధయాక్షులు చిటటీుం మురళ్ 
మాట్్లడ్తూ పుంచాయతీ నిధులు ప్రభుత్వుం 
దోచుకోవటుం మూలన గ్రామాలలో దోమలు 
బార్నపడి వాయాధులక గురవుతునానారు. 
ఆర్్థక సుంఘ నిధులు లేక గ్రామ ప్రజలక 
సమాధానుం చెప్పలేక సర్పుంచులు చాల్ 
ఇబ్బుంది పడ్తునానారు. అల్గే వీధి దీప్లు 
లేక రాత్రిప్ట ప్రజలు బయట రావట కషటీుంగా 

ఉుంది. గిర్జన గ్రామలలో వీధి దీప్లు లేక గిర్జన ప్రజలు అడవుల నుుండి జుంతువులు 
గ్రామాలక రావడుం జరుగుతుుంది బ్రిట్ష్ కాలుంలో వలుగు లేని గ్రామము గిర్జన 
గ్రామాలు ప్రదర్శిస్తునానాయ. రాత్రిప్ట వీధి దీప్లు లేక క్రోమో్లరో పిచకార్ లేకపోవడుం 
మూలమున బీ్లచిుంగ్ లేక దోమలు ఎక్కవ అవ్వటుం మూలముగా గిర్జన ప్రజలు 
దోమకాటుక గురయ మలేర్యా, డుంగూయా వుంట్ వాయాధిన పడ్తునానారు. అల్గే ఈగల 
వలన కాయాన్సర్ వాయాధిన పడ్తునానారని జనసేన ప్ర్టీ ముండల అధయాక్షులు ముండిపడాడిరు. 
మర్యు గ్రామ పుంచాయతీకి 14-15 ఆర్్థక సుంఘ నిధులు లేక పుంచాయతీలలో 
ఎటువుంట్ సౌకరాయాలు లేకపోవడుం వలన గిర్జన గ్రామాలక సర్పుంచులు అభివృదిధికి 
ముుందుక చేస్కని వళ్లలేకపోతునానారు. అల్గే గిర్జన గ్రామాలలో ముంచిన్ట్ సమసయా 
చాల్ ఎక్కవగా ఉననాది. ముంచిన్ట్ని అుందిుంచుటక కూడా ఈ యొక్క 14-15 నిధులు 
లేకపోవడుం వలన గిర్జనులు ఊటలో న్రుని త్గి వాయాధుల బార్న పడ్తునానారు. 
ప్రవహిుంచే గడడి న్రు మాత్మే గిర్జనుల ద్హుం తీరుస్తుుంది. గ్రామ పుంచాయతీకి 
14-15 ఆర్్థక సుంఘ నిధులు ముండల్లో గిర్జన గ్రామాలక ఎుంతోకొుంత ముంచిన్ళ్్ల 
మర్యు రోగుల వాయాధుల నుుండి కొుంత సహాయ పడేవి కాన్ ఈ ప్రభుత్వుం వచి్చన 
తరా్వత ప్రస్తుత పర్స్థతి గిర్జన కటుుంబాలక అనాయాయుం చేస్తుుంది ఇప్పట్కైనా 14-
15 ఆర్్థక సుంఘుం నిధులు పుంచాయతీ వార్గా కట్యుంచకపోతే ప్రతి పుంచాయతీ 
జనాలతో ముండల కుంద్రుంలో మహా ధరానా కారయాక్రముం చేపడత్మని జనసేన ముండల 
నాయకలు మురళ్ తెలిప్రు.
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