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నాయకులు, శ్రేణులతో చర్చలు... 
ప్రజా సమస్యలప ైవినతుల స్వీకరణ

* శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ విశాఖ షెడ్యాల్ ఖరారు
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఉత్తరాాంధ్ర పరయాటన షెడ్యాల్ ఖరారయయాాంది. 
ఉత్తరాాంధ్ర పరయాటనలో భాగాంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 15వ తేదీ మధ్యాహనిాం విశాఖపటనిాం చేరుకాంటారు. 
అదే రోజు విశాఖపటనిాం అర్బన్, రూరల్ పరిధిలోని జనసేన నాయకలతో పార్టీ ప్రణాళికలు, అమలు 
అాంశాలపై సమావేశమవుతారు. 16వ తేదీ ఉదయాం 9 గాంటలక విశాఖపటనిాంలోని పోరుటీ కళ్వాణి 
ఆడిటోరియాంలో ఉత్తరాాంధ్ర జిల్లాల ‘జనవాణి’ కారయాక్రమాంలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పాల్గాంటారు. 
ఉత్తరాాంధ్ర జిల్లాల ప్రజల నాంచి సమసయాలపై వచేచే అర్జీలన స్వయాంగా ఆయన స్్వకరిాంచి, సమసయాల 
గురిాంచి తెలుసుకాంటారు. 16వ తేదీ సాయాంత్ాం ఉమ్మడి శ్రీకాకళాం జిల్లా నాయకలు, కారయాకర్తలతో 
సమావేశమవుతారు. 17వ తేదీ ఉదయాం విలేఖరలా సమావేశాంలో ప్రసాంగిసా్తరు. అనాంతరాం బీచ్ 
రోడ్డులోని వై.ఎమ్.సి.ఎ. హాలోలా ఉమ్మడి విజయనగరాం జిల్లా నాయకలు, కారయాకర్తలు, వీర మహిళలతో 
సమావేశమవుతారు.

విద్్యర్థు ల కోసం బస్సు ఏర్పాటు చేయాలి
• గిరిజన విద్యారుధుల తరఫున శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ విననిపాం
శతఘ్ని న్యాస్: తెలాంగాణ రాష్టాం రాంగారెడిడు జిల్లాలోని పల్లాచెల్క 
తాండా, సరికాండ గ్రామాల విద్యారుథులు ఎదుర్కాంటునని ఇబ్బాందులపై 
జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ స్ాందిాంచారు. విద్యారుధుల 
కోసాం ప్రతేయాకాంగా బసుసు నడపాలని తెలాంగాణ ప్రభుతా్వనిని, ఆర్టీస్ 
యాజమానాయానిని కోరారు. విద్యారుధులు చదువులు మధయాలో ఆపేసే 
పరిసిథుతి రాకూడదని ఈ సాందర్ాంగా అభిప్రాయపడాడురు. బుధవారాం 
ఉదయాం మీడియాలో ప్రచురితమైన విద్యారుధుల సమసయాన ట్్వటటీర్ 
మాధయామాం ద్్వరా ప్రభుత్వాం దృష్టీకి తీసుకవచాచేరు. అనాంతరాం 
ఆ గిరిజన విద్యారుధుల వెతలు తెలియచేస్్త ఒక ప్రకటన విడ్దల 
చేశారు. పల్లాచెల్క తాండా, సరికాండ గ్రామాల విద్యారుధుల 
ఇబ్బాందులు తన దృష్టీకి వచాచేయని., ఆ గ్రామీణ ప్రాాంతాల 
నాంచి.. ముఖయాాంగా ఆడబిడడులు మేడిపలిలా, మాల్, ఇబ్రహాంపటనిాం 
వెళిళి చదువుకాంటునానిరని తెలిపారు. విద్యా సాంసథులు విడిచిపెట్టీన 
తరా్వత బసుసులు లేకపోవడాంతో వారాంతా అటవీ మార్గాం ద్్వరా 
నడిచి వెళ్లాలిసు వస్తాందనీ, అటవీ ప్రాాంతాం కావడాం తో చదువుకనే 
పిలలాలు భయపడ్తునానిరని చెపా్రు. ఆర్టీస్ బసుసు సదుపాయాం 

ఉనాని సక్రమాంగా నడపకపోవడాం, తరచూ ఆ సర్్వసు రదుదు చేసు్తాండటాంతో పిలలాలు బిక్కబిక్కమాంటూ నడిచి వెళ్్తనని పరిసిథుతి మీడియా కూడా వెలుగులోకి తీసుకవచిచేాంది. 
తెలాంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వాం, ఆర్టీస్ యాజమానయాాం ఈ సమసయాపై స్ాందిాంచి విద్యారుథుల కోసాం ప్రతేయాకాంగా బసుసు నడపాలి. బసుసు సదుపాయాం లేదనో, అటవీ ప్రాాంతాంలో 
నడిచేాందుక భయపడో విద్యారిథునలు చదువు మధయాలో ఆపేసే పరిసిథుతి రాకూడదు. ఈ దిశగా చరయాలు తీసుకోవాలి అని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ కోరారు.
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“నా సేన కోసం.. నా వంతు..”కు భారీగా విరాళం అందజేసిన అనంతపురం నాయకులు
* ప్రతేయాకాంగా అభినాందిాంచిన కణిదెల నాగబాబు గారు

శతఘ్ని న్యాస్: “నా సేన కోసాం.. నా వాంతు..”క అనాంతపురాం అర్బన్ నాంచి అనాంతపురాం 
ఇాంచార్జీ  టీ.స్. వరుణ్,  భవాని ప్రసాద్,  బాబురావు,  గల్లా హర్ష నేతృత్వాంలో రూ. 6.5 లక్షలు 
విరాళాం అాందచేశారు. వీరిని పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సభుయాలు  కోణిదల నాగబాబు 
అభినాందిాంచారు. వీరితో పాటు అనాంతపురాం పటటీణ కమిటీ సభుయాలు జయరామిరెడిడు, ఇమామ్ 
హుసేసున్, మురళీ కృష్ణ, మేదర వెాంకటేష్, సద్నాందాం, రమణ, సిద్ధు, హర్ష్, ల్ల్ సా్వమి, 
ఆది నారాయణ, అశోక్, రాజాంద్ర కృష్్ణ, వెాంకట కృష్ణ, దరజ్ భాష, విశ్వనాథ్, కృష్ణ, శేష్ద్రి 
నేతృత్వాంలో మరో రూ. 2. 23 లక్షలు విరాళాంగా అాందచేశారు. అనాంతపురాం జిల్లా నాంచి 
మొత్తాం 5 వేల మాందికి పైగా ప్రజలు జనసేనక ప్రతయాక్షాంగా విరాళ్లు అాందిాంచినటుటీ పార్టీ 
ఒక ప్రకటనలో తెలియచేసిాంది.

అధిక పన్నుల రూపంలో దోపిడీ చేస్తునను వైసీపీ ప్రభుత్ం: పల్లె పోరులో బొలిశెట్టి
శతఘ్ని న్యాస్:  తాడేపలిలాగూడాం, అధిక పననిల రూపాంలో ప్రజలన లూటీ చేసు్తనని 
ప్రబుత్వనికి ప్రజలు తమ ఓటు రూపాంలో బుదిదు చెపా్తరని తాడేపలిలాగూడాం జనసేన 
ఇాంచార్జీ బొలిశెట్టీ శ్రీనివాస్ అనానిరు. సాథునిక కాండ్రుప్రోలు మెటటీ కె.ఎస్.ఎన్ కాలనీలో 
బుధవారాం పల్లా పోరు జరిగిాంది ప్రభుతా్వనిని ఉదేదుశాంచి ఆయన మాటాలాడ్తూ నితయావసర 
వసు్తవుల ధరలు ఆకాశానిని అాంటాయనానిరు. ప్రజల జీవనాం అస్తవస్త అయాందనానిరు. 
300 యూనిటులా విదుయాత్ వాడకాం ద్ట్తే సాంక్షేమ పథకాలు తీసేయడాం ద్రుణాం 
అనానిరు. అనాంతరాం అక్కడ జరిగిన సభక పటటీణ అధయాక్షులు వర్తనపలిలా కాశీ అధయాక్షత 
వహిాంచారు. సుమారు 100 మాంది బిసి వడడుర సాంఘ సభుయాలు జనసేన పార్టీలో చేరడాం 
జరిగిాంది. ఈ సాందర్ాంగా బొలిశెట్టీ శ్రీన మాటాలాడ్తూ బిసి సాంఘాలన కల్ల పేరుతో 
విడదీసి సాంఘ చైర్మనలా డైరెకటీరులా అాంటూ పదవులు మాత్మే ఇచిచే వారి సాంక్షేమము 
మరిచారనానిరు, నిధులు లేకాండా కార్రేషనలాగా విడదీశారనానిరు. ఈ కారయాక్రమాంలో 
తాడేపలిలాగూడాం మాండల అదయాక్షులు అడపా ప్రసాద్, సాథునిక నాయకలు వి.వెాంకట్రావు, 
డి.గురుమూరి్త, బి.వెాంకటేశ్వరరావు, ట్.అాంజి, మాండల అధయాక్షులు అడపా ప్రసాద్, 
పైబోయన వెాంకట్రామయయా, గౌరవ అధయాక్షులు అడబాల నారాయణమూరి్త, అధికారిక 
ప్రతినిధి సజ్జీ సుబు్బ, పెాంటపాడ్ మాండల అధయాక్షులు పుల్లా బాబీ, జిల్లా నాయకలు 
కసిరెడిడు మధులత, రామిశెట్టీ సురేష్, యాాంట్రపాట్ రాజు, కనకలలా హరినాథ్, మద్దుల 
మణికాంఠ, జనసేన నాయకలు, మద్సు ఇాందు, రౌతు సమరాజు, అడబాల మురళి, 
చాపల రమేష్, మారిశెట్టీ పోతురాజు, నీలపాల దినేష్, మటటీ రామకృష్ణ, లిాంగాం శ్రీన, 
యువరని సము, అతి్తలి బాబీ, గట్టీాం నాని, సమాలమ్మ, అడపా జమున, పసుపులేట్ 
లక్ష్మి, తోట ధనలక్ష్మి, గువ్వ వెాంకటలక్ష్మి, గొటుటీముక్కల రమాదేవి జనసేన సషల్ 
మీడియా ఇాంచార్జీ బయనపాలేపు ముఖేష్ మరియు జనసేన నాయకలు, జనసైనికలు 
పాల్గనానిరు.

బత్తుల దంపత్లను అభినందంచిన కొణిదెల నాగబాబు
శతఘ్ని న్యాస్: రాజ్నగరాం నియోజకవర్గాం నాంచి జనసేన పార్టీకి 
12 లక్షల 50 వేలు యు.పి.ఐ ద్్వరా, 3.12 లక్షల రూపాయలు 
చెక్కల రూపాంలో భార్ విరాళ్లన సేకరిాంచి మొత్తాం 15 లక్షల 
62 వేల విరాళ్నిని సేకరిాంచిన రాజ్నగరాం నియోజకవర్గాం జనసేన 
నాయకలు బతు్తల బలరామకృష్ణ, నా సేన కోసాం నా వాంతు కమిటీ 
ఉమ్మడి తూరు్గోద్వరి జిల్లా కోఆరిడునేటర్ శ్రీమతి బతు్తల వెాంకటలక్ష్మి 
సేకరిాంచిన విరాళాం మొత్తాం 15 లక్షల 62 వేల రూపాయలన 
చెక్క రూపాంలో మాంగళవారాం హైదరాబాద్ ప్రశాశన్ నగర్ లో 
గల జనసేన పార్టీ కాంద్ర కారాయాలయాంలో మాంగళవారాం జనసేన 
పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సభుయాలు కణిదెల నాగబాబుక 
అాందజయడాం జరిగిాంది. ఈ సాందర్ాంగా నాగబాబు రాజ్నగరాం 
నియోజకవర్గాం జనసేన నాయకలు బతు్తల బలరామకృష్ణ, నా సేన 
కోసాం నా వాంతు కమిటీ ఉమ్మడి తూరు్గోద్వరి జిల్లా కోఆరిడునేటర్ 
శ్రీమతి బతు్తల వెాంకటలక్ష్మి లన ప్రతేయాకాంగా అభినాందిాంచారు. నా 
సేన కోసాం నా వాంతు కారయాక్రమాం కోసాం నియమిాంచిన కమిటీ 
సభుయాలు క్షేత్ సాథుయలో పనిచేస్్త కారయాక్రమానిని విజయవాంతాం 
చేసు్తనని ప్రతి ఒక్కరికి నా ధనయావాద్లు తెలుపుతునానినని, జనసేన 
పార్టీ పట్షటీత కోసాం ప్రజలు స్వచ్ఛదాంగా భాగసా్వమయాాం అవుతూ, 
పార్టీ చేపడ్తునని ప్రతీ కారయాక్రమానిని విజయవాంతాం చేసు్తనని విధ్నాం 
పార్టీకి కాండాంత బలాంగా రూపుదిదుదుకాంటోాందని ఈ సాందర్ాంగా 
నాగబాబు తెలియజశారు. విరాళ్లు అాందిాంచిన రాజ్నగరాం 
నియోజకవర్గాం జనసేన శ్రేణులక నాగబాబు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 
ఈ సాందర్ాంగా బతు్తల బలరామకృష్ణ విలేకరులతో మాటాలాడ్తూ 

రాజ్నగరాం నియోజకవర్గ పరిధిలో గల గ్రామాలలో నా సేన కోసాం నా వాంతు కోసాం ప్రతేయాక కారయాక్రమాలు నిర్వహిాంచి ప్రజలన ఉతే్తజితాం చేసి అధిక సాంఖయాలో భాగసా్వమయాాం చేయడాం 
జరిగిాందని తెలిపారు. పార్టీకి అాండగా నిలబడే జనసైనికలతో పనిచెయయాడాం చాల్ ఆనాందాంగా, సాంతృపి్తగా ఉాందని అనానిరు.

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

కాగిత శివ రామకృష్ణ కుటంబాన్ను 
పరామర్శంచిన యడలెపలిలె రామ్ స్ధీర్

• పార్టీ తరఫున రూ. 10 వేల ఆరిధుక సాయాం
• ఇటీవల నడ్పూరు సాంటరోలా రోడ్డు ప్రమాదాంలో మృతిచెాందిన శవరామకృష్ణ
శతఘ్ని న్యాస్: కృష్్ణ జిల్లా, పెడన నియోజకవర్గాం, పెడన మాండలాం కాంకపూడి 
గ్రామానికి చెాందిన కాగిత శవ రామకృష్ణ ఆటో డ్రైవర్ గా చేస్్త జీవనాం సాగిసు్తనానిరు. 
ఇటీవల నడ్పూరు సాంటరోలా గురు్త తెలియని వాహనాం ఢీ కట్టీ మరణిాంచారు. సాథునిక 
జనసేన కారయాకర్తల ద్్వరా విషయాం తెలుసుకనని జనసేన పార్టీ నాయకలు యడలాపలిలా 
రామ్ సుధీర్ కాంకపూడి గ్రామాంలోని కాగిత శవ రామకృష్ణ ఇాంట్కి వెళిలా అతని 
కటుాంబానిని పరామరి్శాంచారు. జనసేన పార్టీ తరఫున రూ. 10 వేల ఆరిధుక సాయానిని 
అాందచేశారు. ఇప్ట్కైన ప్రమాద్నికి గల కారణాలు కనగొని నిాందితులపై చరయాలు 
తీసుకోవాలని ప్రభుతా్వనిని డిమాాండ్ చేశారు. కాగిత శవ రామ కృష్ణ కటుాంబానికి 

ప్రభుత్వాం అాండగా నిలవాలని కోరారు. కటుాంబానికి ఎల్ాంట్ అవసరాం ఉనాని సమాచారాం ఇవా్వలని సాథునిక జనసేన శ్రేణులక స్చిాంచారు. ఈ కారయాక్రమాంలో జనసేన నాయకలు 
పోలగాని లక్ష్మీ నారాయణ, చెనని శవ కాండ, తాత బాలు, తాత శవ, సిాంగాంసట్టీ అశోక్ కమార్, కఠారి మలిలాబాబు, నాందాం శవ సా్వమి, పవన్ సాథునిక జనసైకలు పాల్గనానిరు.

ప్రత్తు శ్రీన్వాసరావు(బాబ్జి)న్ పరామర్శంచిన 
యడలెపలిలె రామ్ స్ధీర్

శతఘ్ని న్యాస్: పెడన, జనసేన పార్టీ నాయకలు, పెాందుర్రు గ్రామాం మాజీ సర్ాంచ్ 
ప్రతి్త శ్రీనివాసరావు(బాబిజీ) తలిలా ఇటీవల మరణిాంచారు. బుధవారాం పెాందుర్రు 
గ్రామాంలో ప్రతి్త బాబిజీని, వారి కటుాంబ సభుయాలన పెడన జనసేన నాయకలు 
యడలాపలిలా రామ్ సుధీర్ పరామరి్శాంచారు. ఈ కారయాక్రమాంలో బాంటుమిలిలా జనసేన 
నాయకలు గోట్రు రవి కిరణ్, మారుబోయన సుబు్బ, నాగబాబు, దివి శ్రీనివాస్, 
పోలగాని లక్ష్మీ నారాయణ, సిాంగాంసట్టీ అశోక్ కమార్, మలిలా బాబు, శవ మరియు 
సాథునిక జనసైనికలు పాల్గనానిరు.

మంత్రి జోగి రమేష్ వాయాఖయాల మీద మండిపడిన యడలెపలిలె రామ్ స్ధీర్
శతఘ్ని న్యాస్: పెడన, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వరుస టీ్వటలాక వైస్పీ మాంత్రులు జనసేనానిని విమరి్శాంచడాంతో పెడన నియోజకవర్గ జనసేన నాయకలు యడలాపలిలా రామ్ 
సుధీర్ మీడియా ముఖాంగా మాటాలాడ్తూ.. ప్రభుత్వాంలో అలజడి మొదలయయాాందని, పవన్ కళ్యాణ్ ఎతి్త చూపిన అనిని సమసయాలు మాంత్రి జోగి రమేష్ వైపే వేల్తి్త చూపాయ.. అాందుక 
అాంత ఆక్రోశాం అని అనానిరు. ఈ సాందర్ాంగా మటాలాడ్తూ
• పెడన నియోజకవర్గాంలో కౌలు రైతులిని గాలికి వదిలేశారు. రహద్రులు గోతులు మయాంగా మారాయ. స్్కళ్లా మూసేశారు. మడ అడవులు మాయాం చేశారు. మట్టీ దోచేశారు.
• పరిశ్రమలు తేకపోగా ఉనని పరిశ్రమలిని సాంక్షోభాంలోకి నెటాటీరు.
• రెాండ్ సారులా ఎమె్మలేయాగా గెలిచి. మాంత్రి కూడా అయయా నియోజకవరా్గనికి జోగి రమేష్ భారాంగా మారారు
• పెడన నియోజకవర్గ అభివృదిధు నిరోధకడ్ జోగి రమేష్
• మాంత్రిగా ఏనాడైనా నియోజకవర్గ ప్రజల సమసయాలు, కష్టీల గురిాంచి మాటాలాడారా? రాష్టాంలో ఉనని సమసయాల గురిాంచి మాటాలాడారా? పవన్ కళ్యాణ్ ని విమరి్శాంచడానిక మీక మాంత్రి 
పదవి ఇచాచేరా?
• మిమ్మలిని అసమరధు మాంత్రిగా పెడన ప్రజలు భావిసు్తనానిరు. నియోజకవర్గాంలో నీట్ సమసయా పరిష్్కరాం చూపలేకపోయారు
• నియోజకవర్గ ప్రజలు సముద్రపునీరు తాగుతునని దుసిథుతి మాంత్రి కాంట్కి కనబడడాం లేదు.
• నియోజకవర్గాంలో కృతి్తవెనని మాండలాం శీతనపలిలా మరియు పరిసాల దిబ్బ గ్రామాలోలాని మహిళలు మా ఊరు రోడలా సమసయాన పరిష్కరిాంచమని మీడియా ముఖాంగా అడిగినా మీ 
చెవులక వినపడదు
• బాధయాతగల మాంత్రి పదవిలో ఉాండి హుాంద్గా వయావహరిాంచడాం చేతకాదు
• నవు్వ శపథాం చేసిన 100 పడకల ఆసుపత్రి ఏమయయాాంది. సమసయాలు పరిష్కరిాంచలేని దదదుమ్మ మాంత్రి అని ప్రజలు చెపు్కాంటునానిరు
• పెడన నియోజకవర్గాంలో అధికార ప్రతిపక్షాల మధయా ఉననిది 60:40 బాంధాం. ప్రతిపక్షాంలో ఉాండగా అప్ట్ అక్రమాల మీద చేసిన విమర్శలు ఏమయాయాయ. అధికారాంలోకి వచాచేక 
ఎాందుక వాట్ని నిరూపిాంచలేకపోయారు
• ఆ ఇదదురు నేతలది బాబాయ్ – అబా్బయ్ ల సాంబాంధాం
• బాబాయ్ – అబా్బయ్ ల బాంధాంతో నడ్సు్తనని రాజకీయాల వలలా రాష్్రానికి ఒరిగేదేమీ లేదు
• జనసేన పార్టీ కవలాం ప్రజల కోసాం పుట్టీన పార్టీ. ప్రజ్ సమసయాల పరిష్్కరాం కోసాం నిరాంతరాం నిబదదుతతో పనిచేసు్తాంది.

• రాష్టాంలో నిబదదుతతో కూడిన 
రాజకీయాలు చేసే ఏకైక నాయకడ్ 
పవన్ కళ్యాణ్. నిరాంతరాం ప్రజ్ సమసయాల 
పటలా నిజ్యతీతో కూడిన పోరాటాం చేసే 
నాయకడ్ పవన్ కళ్యాణ్.
• ప్రజలోలా ఆయనకనని బల్నిని చూసి 
భయపడే మాంత్రులు పిచిచేకక్కల మాదిరి 
ఇష్టీరాజయాాంగా మాటాలాడ్తునానిరు.
• మీక రోజులు దగ్గర పడాడుయనని సాంగతి 
గురు్త పెటుటీకోాండి
• బాబాయ్ – అబా్బయ్ లక ప్రజలు 
రాబోయే ఎనినికలోలా బుదిదు చెప్డాం 
ఖాయాం.. జనసేన పార్టీ అధికారాం 
చేపటటీడాం ఖాయాం. రాష్ట ప్రజల మదదుతుతో 
పవన్ కళ్యాణ్ ముఖయామాంత్రి కావడాం 
ఖాయమని అనానిరు. ఈ కారయాక్రమాంలో 
జనసేన నాయకలు మరియు జనసైనికలు 
పాల్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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టం పొలిట్కల్ సేన లోగో మరయు పోసటిర్ 
ఆవిష్కరంచిన ఒంగోలు జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: ప్రకాశాం జిల్లా, ఒాంగోలు జనసేన పార్టీ కారాయాలయాంలో ప్రకాశాం జిల్లా జనసేన 
పార్టీ అధయాక్షులు షేక్ రియాజ్ టీాం పొలిట్కల్ సేన రెాండవ వారి్షకోతసువ పోసటీర్ న ఆవిష్కరిాంచారు. 
ఈ కారయాక్రమాంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట అధికార ప్రతినిధి అరుణ రాయపాట్, ప్రకాశాం జిల్లా జనసేన 
పార్టీ ఉపాధయాక్షులు చిటటీాం ప్రసాద్, ప్రకాశాం జిల్లా జనసేన పార్టీ కారయాదరు్శలు చనపతి రాాంబాబు, 
కళ్యాణ్ ముతాయాల, ఒాంగోలు నగర జనసేన పార్టీ ప్రధ్న కారయాదరి్శ పలలా ప్రమీల, ఒాంగోలు నగర 
జనసేన పార్టీ సాంయుక్త కారయాదరి్శ ఆకపాట్ ఉష, వీర మహిళ సుాంకర కళ్యాణి మరియు జనసేన 
నాయకలు పరూచేరి అవినాష్, అశోక్ నాయుడ్ తదితరులు పాల్గనానిరు.

శంత్యుతంగా దీక్ష చేయడం నేరమా?: నలిశెట్టి శ్రీధర్
ఆత్మకూరు జనసేన నాయకల అక్రమ అరెస్టీ
శతఘ్ని న్యాస్: ఆత్మకూరు, ఏ.ఎస్.పేట మాండలాం, పెదదు అబీ్బపురాం గ్రామాంలో అమానషాంగా 96 
మామిడి చెటులా నరికిన నిాందితులన అరెసుటీ చేయాలని ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇనాచేరిజీ 
నలిశెట్టీ శ్రీధర్ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష గత రెాండ్ రోజుల నాండి చేసు్తాండగా మాంగళవారాం రాత్రి 
సుమారు రెాండ్ననిర గాంటల ప్రాాంతాంలో ద్ద్పు 20 మాంది పోలీసుల బృాందాం వచిచే ఆత్మకూరు 
జనసేన పార్టీ కారాయాలయాంలో దీక్ష చేసు్తనని నలిశెట్టీ శ్రీధర్ తో పాటుగా 18 మాంది కారయాకర్తలన అరెస్టీ 
చేసి సేటీషనోలా పెటటీడాం జరిగిాంది. ఆయన మాత్ాం తపి్ాంచుకని 3వ రోజు ఆమరణ నిరాహార దీక్షన 
కనసాగిసు్తనానినని శ్రీధర్ విలేకరుల సమావేశాంలో తెలిపారు. పోలీస్ అధికారులు చెటలాన నరికిన 
నిాందితులన అరెసుటీ చేయడాం మానేసి శాాంతియుతాంగా సమసయా పరిష్్కరాం కోసాం దీక్ష చేసు్తనని తమన అరెసుటీ చేయడాం ఎాంతవరక సమాంజసమని శ్రీధర్ ప్రశనిాంచారు. అరెసుటీ చేసిన 
జనసేన కారయాకర్తలన పోలీసులు విడిచి పెటాటీరని అల్గే పోలీస్ అధికారులు ఇచిచేన హామీ మేరక ప్రసు్తతాం దీక్షన విరమిసు్తననిటులా శ్రీధర్ తెలిపారు.

బండారు సమక్షంలో జనసేనలో చేరకలు
ర్యూలీ గ్రామంలో ఎస్్స సామాజిక వర్గ యువత జనసేన పార్టీలో చేరిక.
కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానంచిన కొత్తపేట నయోజకవర్గ ఇంఛార్జ్ బండారు శ్రీనవాస్.
శతఘ్ని న్యాస్: కత్తపేట నియోజకవర్గాం, ఆత్రేయపురాం మాండలాం రాయాలీ గ్రామాంలో 
ఎసిసు సామాజిక వర్గాం నాండి యువకలు గూడపాట్ శేఖర్, గూడపాట్ రవికమార్, 
గూడపాట్ శ్రీన, రకా్కల కోసటీర్, పాలాంగి గనిబాబు, పాలాంగి శ్రీన, గుడపాట్ చినశేఖర్, 
దిడలా రవి, పొడ్గుమాట్ నాగు, గూడపాట్ సుధ్కర్ అల్గే ఓసి సామాజిక వర్గాంలో 
పాట్ వీరనని, ఇాండ్గుల వెాంకట రతనిాం, ఈలి వెాంకనని జనసేన పార్టీ ఆశయాలు నచిచే 
బుధవారాం బాండారు శ్రీనివాస్ ఆధ్వరయాాంలో పార్టీలో చేరడాం జరిగిాంది. వారి అాందరికి 
శ్రీనివాస్ పార్టీ కాండ్వా కపి్ ఆహా్వనిాంచడాం జరిగిాంది. వచేచే ఎనినికలలో కత్తపేట 
నియోజకవర్గాంలో జనసేన పార్టీ గెలుపు కోసాం కృష్ చేసా్తాం అని చెప్డాం జరిగిాంది.

పలు పరామర్శలలో పాల్గొన్ను స్రగొస్తులైన వారకి 
న్వాళులు అర్పంచిన బండారు శ్రీన్వాస్

శతఘ్ని న్యాస్: డా.బి.ఆర్ 
అాంబేద్కర్ కోనస్మ జిల్లా, 
కత్తపేట నియోజకవర్గాం 
ఆలమూరు గ్రామాంలో 
ఇటీవల కాలాం చేసిన చల్లా 
నారాయణ మూరి్త, ద్లాం 
సతయావతి, వెలవలపలిలా ఉషశ్రీ, 
వెలవలపలిలా హైమావతి, మోటురి 
భాస్కరరావు, ఆచాంట గాంగరాజు, 
చీమల సతయావతి కటుాంబ సభుయాల 
గృహాలక వెళిలా ఒద్రిచే ప్రగాఢ 
సానభూతి తెలియచేసారు. 
ఆనాంతరాం వెలమలపలిలా ఉషశ్రీ, 
హైమవతి కటుాంబాలక 
జనసైనికలు రాయుడ్ 
వెాంకటేశ్వర రావు(బెహరిన్) 
చిరిగినేడి పటాటీభి, చల్లా బాబీ, 

చల్లా వెాంకటేశ్వరరావు, దేశభక్తల సతయానారాయణ, చేసిన ఆరిథుక సహాయాం కత్తపేట 
నియోజకవర్గాం జనసేన ఇాంచారిజీ బాండారు శ్రీనివాస్ చేతుల మీదుగా అాందిాంచేశారు. 
నియోజకవర్గాంలో ఎవరికి ఏ అవసరాం వచిచేనా కూడా స్ాందిసు్తనని జనసైనికలన 
బాండారు శ్రీనివాస్ అభినాందిస్్త, ప్రతి సమసయాలో తాన ముాందు ఉాండి నడిపిసు్తనని 
జనసనని పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అశయలు ప్రతి ఒక్కరూ ఆదర్శాంగా తీసుకని 
ముాందుక సాగిపోవాలని బాండారు శ్రీనివాస్ స్చిాంచారు. ఈ కారయాక్రమాంలో జిల్లా 
ప్రధ్న కారయాదరి్శ తాళలా డేవిడ్, కత్తపలిలా నగేష్, సల్ది జపి, చల్లా వెాంకటేశ్వరరావు, చల్లా 
బాబీ, దేశబతు్తల సతయానారాయణ, మహాదశ బాబులు, చిాంతపలిలా సతి్తపాండ్, పులుపు 
కరుణాకర్, చల్లా శ్రీన, కటాటీ రాజు, పెటటీ రాంగనాథ్, కోట వరలక్ష్మి, కాండేట్ రమాదేవి, 
జనాసేన నాయకలు, కారయాకర్తలు, అభిమానలు పాల్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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హోరు వానలో రండు టన్నుల 
కాయగూరల పంపిణీ

సంత నధులతో వరద ప్రభావిత ప్ంతాలకు అండగా లాయర్ 
కుంటిమద్ది జయర్ం రెడ్డి
శతఘ్ని న్యాస్: అనాంతపురాం, గత కనిని రోజులుగా కరుసు్తనని వరా్షలక 
అనాంతపురాం నియోజకవర్గాంలో యువజన కాలనీ మరియు తదితర కాలనీలు 
నీట మునిగినాయ. ల్యర్ కాంట్మదిదు జయరాాం రెడిడు ఆధ్వరయాాంలో ముాంపు 
ప్రాాంతమైన యువజన కాలనీలో వర్షాం, వరద నీట్లోనే ప్రజల కషటీ సుఖాలన 
తెలుసుకని ప్రతి ఇాంట్కి వెళిలా వారిని పరామరి్శాంచి మీక జనసేన పార్టీ 
అాండగా ఉాంటుాంది భయపడాలిసున అవసరాం లేదని భరోసాన కలి్ాంచి 
జనసేన పార్టీ ఆవశయాకతన తెలియజయడాం జరిగిాంది. ల్యర్ కాంట్మదిదు 
జయరాాం రెడిడు సాంత నిధులతో రెాండ్ టననిల కాయగూరలన వర్షాం వరద 
నీట్లోనే ప్రతి ఇాంట్కి వెళిలా వితరణ చేయడాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో 
అనాంతపురాం జిల్లా జనసేన జనసేన ఉపాధయాక్షులు ల్యర్ కాంట్మదిదు 

జయరాాం రెడిడు, అనాంతపురాం జిల్లా లీగల్ సల్ అధయాక్షులు మురళీకృష్ణ, జనసేన నాయకలు పాలగిరి చరణ్, మెరుగు శ్రీనివాసులు, ఊటుకూరి జయకృష్ణ భవాని నగర్ మాంజునాథ్, 
బాండి ప్రవీణ్ కమార్ మరియు జనసేన నాయకలు కారయాకర్తలు సాథునిక ప్రజలు పెదదు ఎతు్తన పాల్గనానిరు.

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


గురువారం, 13 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

డాకటిర్ శ్రీధర్ పిల్లె ఆధ్రయాంలో దురాగొడ గ్రామంలో 
‘నా సేన కోసం నా వంతు’

శతఘ్ని న్యాస్: పిఠాపురాం నియోజకవర్గాం, జనసేన అధినేత పిలుపుమేరక పార్టీని బలోపేతాం 
చేసేాందుక జనసేన పార్టీ ప్రతిష్టీత్మాంగా ప్రారాంభిాంచిన ‘నా సేన కోసాం నా వాంతు’ కారయాక్రమాంలో 
భాగాంగా దురా్గడ గ్రామాం నాందు నియోజకవర్గ జనసేన నాయకలు శ్రీ విష్్ణ హాసి్టల్ అధినేత 
డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్లా ఆధ్వరయాాంలో గ్రామ పెదదులతో కలిసి జనసైనికల సమక్షాంలో నా సేన కోసాం 
నా వాంతు కారయాక్రమాం నిర్వహిాంచడాం జరిగిాంది. దీనిలో భాగాంగా ఇాంట్ వీరబాబు, గుాండ్ర 

దురా్గప్రసాద్, కప్న రమేష్, ఇాంట్ ప్రసాద్, పాము శెట్టీ స్రిబాబు, కపు్న చాంద్రశేఖర్, పాము శెట్టీ స్రిబాబు, గొలలాపలిలా శవ బాబు, కపి్శెట్టీ మాణికయాాం, జగనానిథాం, ఇాంట్ భావనని 
దొర, మరియు జన సైనికలు గ్రామ పెదదులు పాల్గనడాం జరిగిాంది.

దళిత వీరమహిళ మందా సూరయావత్కి అండగా జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: అమల్పురాం రూరల్ మాండలాం నడిపూడి గ్రామాంలో దళిత వీర మహిళ మాంద్ స్రయావతి 
ఇలులా కోలో్య నిరాశ్రయురాలు అవడాంతో బుధవారాం సాథునిక జనసైనికల సహకారాంతో ఇలులా మరమ్మతు్త 
చేయాంచుకోవడానికి నియోజకవర్గ ఇనాచేర్జీ శెట్టీబతు్తల రాజబాబు చేతుల మీదుగా కాంత ఆరిథుక సహాయాం 
అాందజయడాం జరిగిాంది. ఈ సాందర్ాంగా రాజబాబు మాటాలాడ్తూ… పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలన ఆదర్శాంగా 
తీసుకనని నడిపూడి గ్రామ జనసైనికలు దళిత మహిళ ఇాంట్ మరమ్మతు్తలక ఆరిథుక సహాయాం చేయడాం చాల్ 
ఆనాందాంగా ఉాందని, జనసైనికలు ఎలలాపు్డ్ ఆదర్శాంగా నిలుసా్తరు అని అనానిరు. అదేవిధాంగా పార్టీ తరఫున 
మరికాంత సహాయాం అాందిాంచడానికి తమవాంతు ప్రయతినిసా్తమని అనానిరు. ఈ కారయాక్రమాంలో రాష్ట ప్రోగ్రామ్సు 
కమిటీ కారయాదరి్శ మహదశ నాగేశ్వరరావు, జిల్లా కారయాదరి్శ చికా్కల సతీష్, సహాయ కారయాదరి్శ చిక్కాం భీముడ్, స్నియర్ నాయకలు స్ద్ చినాని, ఆకల బుజిజీ, కాంపటలా వెాంకట రమేష్, 
సతి్త శ్రీనివాస్, గోలకోట్ వెాంకటేష్, పోనకల ప్రకాష్, గొరి్త పవన్, పినిశెట్టీ సురేష్, బాండారు కిరణ్, అరిగెల బాబీ, కాంపటలా నాయుడ్, చికా్కల రాజష్, అరిగెల మణికాంఠ, తిరుమునాధాం 
సాయ, వాంగా సాయ, కాంపటలా చిరు, అరిగెల నాని, ఆచాంట బాలు, మాంద్ గుల్ాం, జనసైనికలు తదితరులు పాల్గనానిరు.

మడద సతయావత్ కుటంబాన్కి మనోధైరాయాన్నుచిచిన 
పితాన్

రూపాయలు 10,000/- ఆరిధుకసాయాం
శతఘ్ని న్యాస్: ముమి్మడివరాం, జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సభుయాలు మరియు 
ముమి్మడివరాం నియోజకవర్గాం జనసేన పార్టీ ఇాంచార్జీ పితాని బాలకృష్ణ ఇటీవల చొలలాాంగి పేటలో 
వరా్షలు కారణాంగా విదుయాత్ వైర్ తెగిపోవడాం వలలా తెలలావారుజ్మున జీవనోపాధికి వెళ్తునని 
మతసు్యకార మహిళ మడద సతయావతి మృతి చెాందడాం జరిగిాంది. బుధవారాం పెదదుకర్మ సాందర్ాంగా 
వారి కటుాంబానిని పరామరి్శాంచి 10,000 రూపాయలు ఆరిథుక సాయాం అాందిాంచి జనసేన పార్టీ 
ఎపు్డ్ మీ కటుాంబానికి అాండగా ఉాంటుాందని హమీ ఇచాచేరు. మడద సతయావతి కమారె్తక 

ఉదోయాగాం ఉదోయాగాం విషయాంలో సహకరిసా్త అని హామీ ఇచాచేరు. అదేవిధాంగా ఐ పోలవరాం మాండలాం మురముళళి గ్రామానికి చెాందిన టీవీ9 విలేఖరి చిలుకూరి శ్రీనివాసరాజు తాండ్రి 
చిలుకూరి సతయానారాయణ అనారోగయాాంతో మృతి చెాందినారు వారి కటుాంబ సభుయాలిని పరామరి్శాంచారు. ఈ కారయాక్రమాంలో తాళళిరేవు మాండల అధయాక్షులు అతి్తలి బాబురావు ముమి్మడివరాం 
పటటీణ అధయాక్షులు కడలి వెాంకటేశ్వర రావు, గాంజ్ యేసు, సల్ది రాజ్, జి వేమవరాం సర్ాంచ్ పుణయామాంతుల స్రిబాబు, చలలాాంగి పేట గ్రామ కనీ్వనర్ రేలాంగి శ్రీనివాసరావు, గ్రామ 
సర్ాంచ్ గాంగబాబు, కాంది దురా్గప్రసాద్, పాయసాం సాయ గాండి అనిల్, కమో్మజు సుబ్రహ్మణయాాం, గుతా్తల అననివరాం తదితరులు పాల్గనానిరు.

జనసేనాన్ పై వైసిపి మంత్రుల వాయాఖయాలకు 
మాకినీడి శేషుకుమార కంటర్.!

శతఘ్ని న్యాస్: కాకినాడ 
జిల్లా, పిఠాపురాం, జనసేన 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ టీ్వట్ 
లో రాష్టాంలో జరగవలసిన 
అభివృదిధు గురిాంచి 
జరుగుతునని అవినీతి గురిాంచి 
మాటాలాడితే గుమ్మడి కాయలు 
దొాంగ ఎవరాంటే భుజ్ల 
తడ్ముకననిటులాగా మాంత్రి 
రోజ్, అాంబట్ రాాంబాబు, 
ఐటీశాఖ మాంత్రి భుజ్లు 
త డ్ ము క ాం టు నా ని ర ని 
పిఠాపురాం నియోజవర్గ 

జనసేన పార్టీ ఇనాచేరిజీ మాకినీడి శేష్కమారి మీడియాలో మాండిపడాడురు జరుగుతునని 
అవినీతిపై మా పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గళమెతి్తతే గొాంతు తెగిన మేకల్ వైస్పీ 
మాంత్రులు అరుసు్తనానిరని చూస్్త చూస్్త మూడ్సాంవతసురాలు కాలాంగడిచిపోయన 
పోలవరాం ప్రోజెకటీ పూరి్త చేయలేకపోయనాందుక సిగు్గ పడకాండా పవన్ కళ్యాణ్ 
ని అవమానకరాంగా మాటాలాడడాం మాంచి పదదుతి కాదని రాష్ట భవిషయాత్ గురిాంచి 
ఆలోచిాంచేవారే అయతే మీ నాయకడి పోలవరాం పూరి్తచేసి మాటాలాడమని సవాల్ 
విసిరారు రాజధ్ని పూరి్త చేయలేని నాయకడిగా మీ నాయకడ్ చరిత్లో మిగిలి 
పోతారని ఆాంధ్రులు హక్క అయన మోదికి మోకరిలిలా ప్రతేయాక హోద్ మాట మరచి రాష్ట 
ప్రజలక అనాయాయాం చేశారనానిరు. ఏ పార్టీలో ఉాంటే ఆ నాయకడి మెపు్ పొాందడానికి 
రోజ్ హదుదు అదుపులేని విమర్శలు చేసు్తాందని హోద్లో ఉాండి దిగజ్రు విమర్శలు 
చేయడాం ఎాంత సిగు్గ చేటో ఆలోచిాంచుకోవాలని ఆమె ఘాటైన వాయాఖయాలు చేసారు.

జనసైన్కులన్ పరామర్శంచిన అక్కల రామ 
మోహన రావు (గాంధీ)

శతఘ్ని న్యాస్: విజయవాడ రూరల్ మాండలాం, 
కతూ్తరు తాడేపలిలా గ్రామాంలో మాండల నాయకలు 
కలిమరలా సుబారావుక ఇటీవలలా ప్రమాదాం 
జరిగిాంది. మరియు భాన ప్రకాష్ తాండ్రి భూకాయా 
వెాంకటేశ్వరావు మరణిాంచడాం జరిగిాంది. 
వీరిరువురిని జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయాదరి్శ 
మరియు మైలవరాం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ 
ఇాంచార్జీ అక్కల రామ మోహన రావు (గాాంధీ) 
పరామరి్శాంచడాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో 
నాయకలు పోలిశెట్టీ నాగబాబు, గరినిపూడి శవ, 
గాంపా కాళీ, కాలుగురు రామాాంజనేయులు 
తదితరులు పాల్గనానిరు.

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


గురువారం, 13 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గిరసేన జనసేన – జనం వద్దకు జనసేన 23వ రోజు
శతఘ్ని న్యాస్: పాలకాండ నియోజకవర్గాం, వీరఘటటీాం మాండలాం జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాాంలో జనసేన గిరిసేన 
23వ రోజు కారయాక్రమాంలో భాగాంగా మతసు పుాండరికాం మాటాలాడ్తూ డాకటీర్ బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ యూనివరిసుటీ 
వైస్ ఛానసులర్ నిమ్మ వెాంకట్రావు తీసుకాంటునని చరయాలు యూనివరిసుటీ ప్రతిషటీక భాంగాం కలిగిసు్తనానియని 
ఆవేదన వయాక్తాం చేసారు. జనసేన జ్నీ మాటాలాడ్తూ ఇటీవల కాలాంలో యూనివరిసుటీలో చేపడ్తునని వివిధ విద్యా 
తిరోగమన చరయాలు, వివిధ విదయా అభివృదిధు కారయాక్రమాలు, కాంపూయాటరులా కనగోలులో అవినీతి అక్రమాలు చోటు 
చేసుకోవడాం వాంట్ అాంశాల పై తక్షణమే స్వతాంత్ సమసథు చేత లేద్ సిట్ాంగ్ జడిజీతో విచారణ జరిపిాంచాలని 
ప్రభుతా్వనిని ఆయన డిమాాండ్ చేశారు. దతి్త గోపాల్ మాటాలాడ్తూ ఆర్టీస్ కళ్శాల ప్రినిసుపాల్ మరియు డీన్ 
అయన అడడుయయా మాంగళవారాం చేసిన పత్రికా ప్రకటనన ఖాండిసు్తనానినని అనానిరు. సాయపవన్ మాటాలాడ్తూ.. 
విశ్వవిద్యాలయాంలో చోటు చేసుకాంటునని పరిణామాలు ఈ ప్రాాంత మేధ్వులన ఉదోయాగులక విద్యారుథులన 
ఆాందోళన కలిగిసు్తనానియని అనానిరు. ద్సి ప్రణీత్ మాటాలాడ్తూ ప్రధ్నాంగా కాంపూయాటరలా కాంభకోణాం 
యూనివరిసుటీకి అనబాంధాంగా ఉనని కళ్శాలలో సకాలాంలో సమిసటీర్ పర్క్షలు జరుపకాండా కాలయాపన 

చేయటాం మరియు జరిగిన పర్క్షలు తాలూకా ఫలితాలు విడ్దలలో తీవ్ర జ్పయాాం జరగటాం వారి యొక్క చరయాల వలలా విద్యారుథుల యొక్క భవిషయాతు్తతో ఆడ్కోవడాం సమాంజసాం కాదని 
ఆవేదన వయాక్తపరిచారు. జరాజపు రాజు మాటాలాడ్తూ డీన్ అడడుయయా సమయానిని రాజకీయాలు కనాని విద్యారుథులు వ్రాసిన పర్క్షా ఫలితాల విడ్దలలో చొరవ చూసే్త విద్యారుథులపై చదువుల 
భవిషయాతు్తన కాపాడే వారవుతారని ఆయన హితవు పలికారు. సాండి సుమన్ మాటాలాడ్తూ వక్రమార్గాంలో వారి సిబ్బాందిని తొలగిాంచడాం అనాయాయాం అనానిరు. సమసయాన పెాంచుకోవడాం 
కానీ పరిష్కరిాంచుకోవాలని స్చిాంచారు. బొమా్మళి వినోద్ మాటాలాడ్తూ విద్యారుథులు భవిషయాతు్తతో అడ్డుకాంటే జనసేన పార్టీ విద్యారుథులకి అాండగా ఉాంటుాందని చెపా్రు.

పండులె పంపిణీ చేసిన అనంతపురం 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: అనాంతపురాం, జిల్లా అధయాక్షులు మరియు 
అర్బన్ ఇాంచార్జీ ట్.సి.వరుణ్ ఆదేశాల మేరక అనాంతపురాం 
నగరాంలోని సమనాథ్ నగర్ మరియు రజకల కాలనీలోని 
మాంగళవారాం కరిసిన భార్ వరా్షనికి ఇలులా అనిని జలమయాం 
కావడాంతో బాధితులన పరామరి్శాంచి వాళలాకి పాండ్లా పాంపిణీ 
చేసిన జిల్లా ఉపాధయాక్షులు అాంకె ఈశ్వరయయా, జిల్లా సహాయ 

కారయాదరి్శ విజయ్ కమార్, ముపూ్రి కృష్ణ, జిల్లా కారయాక్రమాల కమిటీ నిరా్వహణ సభుయాలు పామురాయ వెాంకటేష్, నగర సహాయ కారయాదరి్శ నెట్టీగాంట్ హర్ష్ మరియు జిల్లా నాయకలు 
పవనిజాం రాజు పాల్గనడాం జరిగిాంది.

తక్షణమే రోడుడు న్ర్మంచాలన్ కోటవురటలె జనసేన డిమాండ్
శతఘ్ని న్యాస్: అనకాపలిలా జిల్లా, పాయకరావుపేట నియోజకవర్గాం, కోటవురటలా 
మాండలాం గొట్టీవాడ శవారి అణుక గ్రామాంలో జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
ప్రతిష్టీత్మకాంగా చేపట్టీన జనవాణి కారయాక్రమాంలో భాగాంగా బుధవారాం అణుక 
గ్రామానికి వెళలాడాం జరిగిాంది. అణుక గ్రామాం 5 కిలోమీటరలా ద్రాం పెదదు పెదదు రాళ్లా, 
గుాంతలు, తుప్లు కనీస ద్రి లేని ఊరు. వైయసాసుర్ పార్టీ అధికారాంలో ఉనని 
ఇప్ట్వరక ఈ గ్రామాలు ఉననిటుటీ గురి్తాంచడాంగాని, వారికి రోడ్డు సదుపాయాం 
గాని, గరి్ణీ స్త్రీలు తీసుకెళలాడనికి ఎటువాంట్ సదుపాయాలు గాని ఏరా్టు చేయలేదు. 
మారుమూల గ్రామాంగా దీనిని వదిలేసారు. అయతే ఈరోజు జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ స్ఫూరి్తని ముాందుక తీసుకెళ్్త కోటవురటలా మాండల నాయకలు బాలేపలిలా 
ఏసుబాబు, ఉగి్గన రాము ఈ సమసయాన జనసేన పార్టీ ద్్వరా వెలుగులోకి తేవడాం 
జరిగిాంది. ఇల్ ఇబ్బాందులు పడ్తూ ఎాంతోమాంది గరి్ణీ స్త్రీలు కూడా మరణిాంచడాం 
జరిగిాంది. ప్రభుత్వాం వెాంటనే స్ాందిాంచాలని అల్గే స్్కలు పిలలాలు వరా్షకాలాం వసే్త 
కనీసాం నడిచి వెళ్లా ద్రి లేకాండా ఇక్కడ పరిసిథుతి ఉాంది. ఒకవేళ చదువుకోవాలని 
వెళ్్త వరా్షకాలాంలో ఆ వరదలక కాలవలోలా పడి పిలలాలు కట్టీ పోతారని భయాంతో 
వాళళి తలిలాదాండ్రులు స్్కలు కూడా పాంపిాంచ లేకపోతునానిరు. ఇటువాంట్ మెటలా రోడ్డు 
వలలా ఇటు 5 కిలోమీటరులా అటు 5 కిలోమీటరులా స్్కలు పిలలాలు నడవడాం అతయాాంత 
దురా్మర్గమైన పరిసిథుతి ఉాంది అాంటే అది ఒక నియోజకవర్గాంలోనే ఇటువాంట్ పరిసిథుతిలో 
జనసేన పార్టీ ద్్వరా ఎనోనిసారులా ప్రభుతా్వనికి తెలియజయడాం జరిగిాంది. ప్రభుత్వాం 
వెాంటనే స్ాందిాంచాలని ప్రభుత్వాం సాథునిక ఎమె్మలేయా గొలలా బాబురావు స్ాందిాంచి గొట్టీవాడ 
పాంచాయతీ, శవారి గ్రామాం అణుక తక్షణమే రోడ్డు ఏరా్టు చేయాలని బాలేపలిలా 
ఏసుబాబు, ఉగి్గన రాము డిమాాండ్ చేయడాం జరిగిాంది. ఈ సమసయాన ఈనెల 16వ 
తేదీన పవన్ కళ్యాణ్ ఏరా్టు చేసినటువాంట్ జనవాణి కారయాక్రమాంలో వినతిపత్ాం ఇచిచే 
వీట్ గురిాంచి ప్రతేయాకాంగా ప్రసా్తవిసా్తమని కోటవురటలా మాండల నాయకలు ఉగి్గన రాము, 
బాలేపలిలా ఏసుబాబు తెలియజశారు. ఈ కారయాక్రమాంలో బాలేపలిలా ఏసుబాబు, ఉగి్గన 
రాము, భీమరాజు గోవిాందు సాథునిక గ్రామసు్తలు పాల్గనానిరు.

పవన్ కళ్యాణ్ పై విమర్శంచిన మంత్రుల 
వాయాఖయాలన్ తీవ్ంగా ఖండించిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యాస్: చితూ్తరు జిల్లా జనసేన పార్టీ కారయాదరి్శ కలప రవి చిననిగొట్టీగలులా 
మాండల అధయాక్షుడ్ ద్తి జస్వాంత్ ఎర్రవారిపాల్ాం మాండల అధయాక్షుడ్ 
ముాండలాపాట్ మురళి మరియు కారయాకర్తలు నాయకలు సాథునిక జనసేన పార్టీ 
కాతాయాలయాంలో బుధవారాం విలేఖరుల సమావేశాం నిర్వహిాంచడాం జరిగిాంది. 
సదరు కారయాక్రమాంలో జనసేన పార్టీ నాయకలు మాటాలాడ్తూ పవన్ కళ్యాణ్ 
పెట్టీన టీ్వటలాక మన మాంత్రులు సరైన సమాధ్నాం చెప్లేక అడడుదిడడుాంగా 
పవన్ కళ్యాణ్ పై చేసిన వాయాఖయాలన తీవ్రాంగా జనసేన నాయకలు ఖాండిాంచడాం 
జరిగిాంది. వాళ్ళి ఇచిచేన శాఖలక వారు నాయాయాం జరిగే విధాంగా చేయలేక ఇల్ 
జనసైనికలు జనసేన నాయకలపై పడటాం ఇది చేతకానితనాం ఇల్నే మీరు మీ 
ప్రవర్తన మారుచేకోకపోతే 2024లో ప్రజలు మీక తగిన గుణపాఠాం నేరు్తారు 
జనసైనికల కోపానికి గురవుతారు కనీసాం మన జబరదుస్్త రోజ్ సాంత ఊరైన 
భాకరాపేటలో బసాటీాండ్ కూడా దయనీయ పరిసిథుతి అల్నే తలకోన పరాయాటక 
ప్రాాంతాం రోజ్ సాంత ప్రాాంతాం కోనేరు కూడా లేని పరిసిథుతి, ఇవనీని గమనిాంచి 
మీ మీ శాఖలక నాయాయాం చేసి తరువాత పవన్ కళ్యాణ్ పై విమర్శలు చేయాండి 
మా మాట్మాట్కి పవన్ కళ్యాణ్ పాయాకజీ తీసుకాంటునానిరని మీరు అాంటునానిరు 
అసలు పవన్ కళ్యాణ్ కి పాయాకజీ ఇచేచే అాంత మగాడ్ ఆాంధ్రప్రదేశోలా ఉనానిరా అని 
జనసేన నాయకలు ప్రశనిాంచారు. మీ ప్రభుత్వమే కద్ అధికారాంలో ఉాండేది 
మీరు నిరూపిాంచాండి లేకపోతే తపు్డ్ వాయాఖయాలన మానకోాండి.

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

వైసీపీ మంత్రులు చౌకబారు విమర్శలు మాన్కోవాలి: అవన్గడడు జనసైన్కులు
శతఘ్ని న్యాస్: అవనిగడడు, జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ అడిగిన ప్రశనిలక సమాధ్నాం 
చెప్లేక సలులా కబురలాతో వయాకి్తగత ద్డి చేయడాం ఎాంతవరక కరెక్టీ అని అవనిగడడు మాండల జనసేన 
పార్టీ అధయాక్షులు గుడివాక శేష్బాబు ఎదేదువా చేసారు. పవన్ కళ్యాణ్ దత్త పుత్రుడ్ పవన్ కళ్యాణ్ 
పాయాకజ్ సాటీర్ అని ఇాంకా ఎాంత కాలాం అాంటారు, మీక బోరు అనిపిాంచడాం లేద్, ఏ పాయాకజ్ 
తీసుకని పరాయాటక శాఖ మాంత్రి రోజ్ ట్డిపి నాండి వైస్పీలోకి వచాచేరు, ట్డిపిలో ఉాండగా జగన్ 
మోహన్ రెడిడుని ఎనిని రకాలుగా తిటాటీరో ప్రజలు మరిచేపోయారు అనకాంటునానిరా, ట్డిపిలో 
ఉాండగా జగన్ మోహన్ రెడిడుని రాక్షసుడ్తో పోలిచేన విడదల రజని ఏ పాయాకజ్ తీసుకని వైస్పీలోకి 
వచాచేరో వివరణ ఇవా్వలని డిమాాండ్ చేశారు. రాజశేఖర్ రెడిడు పాలనలో ప్రారాంభిాంచిన ఇాందిరమ్మ 
ఇళలాక ఇప్ట్కీ బిలులాలు రావటాం లేదు, ఒక్క అవనిగడడు నియోజకవర్గాంలోనే 6 కోటలాక పైగా 
అమాంట్ పెాండిాంగ్ లో ఉాంది, ఎన్.ట్.ఆర్ హౌసిాంగ్ స్్కాం బిలులాలు కూడా పెాండిాంగ్ లో ఉనానియ, 
వీట్ గురిాంచి ఆలోచిాంచకాండా మాంత్రి జోగి రమేష్ పవన్ కళ్యాణ్ ని విమరి్శాంచడాం హాసాయాస్దాంగా 
ఉాందనానిరు. చినని పిలలాలు స్్కల్ బాయాగ్ లలో కూడా కక్కరి్త పడి చినని సైజ్ లో తయారు చేసిన 
కాాంట్రాకటీర్ ల మీద చరయాలు తీసుకోకాండా, మీ శాఖలో జరిగే విషయాల గురిాంచి పట్టీాంచుకోని 

బొతసు సతయానారాయణ అనే మీరు… పవన్ కళ్యాణ్ ని విమరి్శాంచడాం చూసు్తాంటే దెయాయాలు వేద్లు వలిలాసు్తననిటులాగా ఉాందనానిరు. ప్రతిపక్షాంలో ఉాండగా మీ జగన్ మోహన్ రెడిడు 
అమరావతిని రాజధ్ని గా అాంగీకరిాంచిన మాట వాస్తవమా, కాద్..? రోజుకక మాట మారేచే మీ ముఖయామాంత్రి, మీరు పవన్ కళ్యాణ్ ని విమరి్శసు్తనానిరాంటే ఎల్ నవా్వలో ప్రజలక 
అరదుాం కావడాం లేదని అనానిరు. ఈ కారయాక్రమాంలో అవనిగడడు మాండల పార్టీ అధయాక్షులు గుడివాక శేష్బాబు, ఎాంపిట్సి బొప్న భాన, జనసైనికలు బచుచే శ్రీహరి, రాజనాల వీరబాబు, 
కోస్రి అవినాష్, బొప్న పృథ్్వ, గుగి్గలాం అనీల్, రోహిత్ నాయుడ్, అపీ్కటలా శ్రీ భాస్కర్ తదితరులు పాల్గనానిరు.

ప్రజా సమసయాల పరష్్కరం దిశగా బొబ్బిలి జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: బొబి్బలి 
నియోజకవర్గాం, రామభద్రపురాం 
మాండలాంలో సాథునిక బస్ సేటీషన్ 
సమీపాంలో ప్రధ్న రహద్రి 
గోతులతో నితయాాం ప్రజలు ఇబ్బాందులు 
పడ్తునానిరు, చాల్ ప్రమాద్లు 
జరుగుతునానియ. బొబి్బలి 
నియోజకవర్గ జనసేన నాయకలు 

మహాంతి ధనాంజయ్ ఆధయారయాాంలో గోతులు పూడచేడాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో 
వెాంకటేష్ సాయ, శాయామ్, చినని, బాష్, తమి్మనాయుడ్, వినోద్ అధిక సాంఖయాలో 
జనసైనికలు పాల్గనడాం జరిగిాంది.

టోన్బాబుకి జన్మదిన 
శుభాకాంక్షలు తెలిపిన 

ప్రమీల్ ఓరుగంట్
శతఘ్ని న్యాస్: నెలూలారు జిల్లా జనసేన పార్టీ 
స్నియర్ నాయకలు పి టోనిబాబు జన్మదిన 
సాందర్ాంగా మరాయాద పూర్వకాంగా కలిసి 
శుభాకాాంక్షలు తెలిపిన మర్రిపాడ్ మాండల 
జనసేన పార్టీ అధయాక్షురాలు శ్రీమతి ప్రమీల్ 
ఓరుగాంట్, చినాని జనసేన మరియు జనసైనికలు 
చెరుకూరు సబు్బ.

జనసేన ప్రోగ్రాం కమిట సభుయాన్గా శయామ్ స్ందర్
శతఘ్ని న్యాస్: రాజ్ాం, జనసేన ప్రోగ్రాాం కమిటీ 
సభుయానిగా శాయామ్ సుాందర్ జనసేన పార్టీ అధయాక్షుడ్ 
పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరక పార్టీని బలోపేతాం 
దిశగా పార్టీ నిర్వహిాంచే కారయాక్రమాలు సజ్వుగా 
నిర్వహిాంచేాందుక ఉమ్మడి శ్రీకాకళాం జిల్లాలోని 
ప్రోగ్రాాం కమిటీ సభుయాలున రాష్ట కారయా నిరా్వహక 
కమిటీ అధయాక్షులు శవ శ్రీనివాసరావు మరియు 
విశ్వకసున్ బుధవారాం నియమిాంచడాం జరిగిాంది ఈ 
నేపథయాాంలో రాజ్ాం నియోజవర్గాం రేగిడి మాండలాం 
బలస శాయామ్ సుాందర్ ని జనసేన ప్రోగ్రాాం కమిటీ 

సభుయానిగా నియమిాంచడాంతో ఈ సాందర్ాంగా 
శాయామ్ సుాందర్ మాటాలాడ్తూ ననని నమి్మ నాక ఈ 
అవకాశమిచిచేన వారికి ధనయావాదములు తెలుపుతూ 

పార్టీ బలోపేతానికి, పార్టీ నిర్వహిాంచే కారయాక్రమాలు సజ్వుగా నిర్వహిాంచేాందుక నా 
వాంతు కృష్ చేసా్తనని తెలిపారు.

న్యోజవరగొ ప్రజా సమసయాలపై జనసేన నాయకుడు చెలులెబోయిన సతీష్ కుమార్ పోరాటం
శతఘ్ని న్యాస్: పిఠాపురాం, ప్రజ్ సమసయాలపై జనసేన 
తరఫున చెలులాబోయన సతీష్ కమార్ నాయకత్వాంలో 
టౌన్ జనసేన నాయకలు సిదదుమయాయారు. అయతే 
బుధవారాం పిఠాపురాం టౌన్ లో ఉనని ఒకటవ వారుడు 

నాండి ఈ కారయాక్రమానిని మొదలుపెట్టీ అనిని వారుడులు 
మరియు నియోజకవర్గాం అాంతా తిరిగి కారయాక్రమాం 
సిదధుాం చేశాాం. ఒకటవ వారుడు భవన నిరా్మణాం 
కారి్మకల భవనాం వెనక ఉనని ద్రిలో అడ్గు రోడ్డు 

ఉాందని, అదొక విాంత రోడ్డు అని ముసలి వాళ్లా వెళలాడానికి చాల్ ఇబ్బాంది పడ్తునానిరు, 
చాల్సారులా స్్కల్ పిలలాలు జ్రి పడిపోయ పుస్తకాలు తడిసిపోవడాం చాల్సారులా 
జరిగాయని, మునిసుపల్ చైర్మన్ మరియు కౌనిసులరులా చుటటీపు చూపుగా వసు్తనానిరని ఈ 

సమసయాక పరిష్్కరాం దొరిక వరక పోరాటాం ఆగదని చెలులాబోయన హెచచేరిాంచారు. ఈ 
కారయాక్రమాంలో భాగాంగా అలలాాం కిషోర్, పటాటీ చినని జనసేన నాయకలు పల్నిట్ మధు, 
వేలు్ల చక్రధర్, కాండేపూడి రెడిడు మనోహర్ పసుపులేట్ శవ, దేశ రెడిడు గాంగాధర్, ప్రసాద్ 
మరియు మాద్సు వీరభద్రరావు పాల్గనానిరు.

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

విశఖపటనుంలో జనసేనన్ జనవాణి కారయాక్రమాన్ను జయప్రదం చేయండి
శతఘ్ని న్యాస్: పెాందురి్త నియోజకవర్గాం, 88 వార్డు, నరవ గ్రామాం జనసేన పార్టీ నాయకలు వబి్బన జనారదున శ్రీకాాంత్ మాటాలాడ్తూ జనసేన 
పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఉత్తరాాంధ్ర జిల్లాల పరయాటన భాగాంగా ఈ నెల 16 వ తేదీన ఆదివారాం జనసేన పార్టీ ప్రతిష్టీత్మాంగా ప్రారాంభిాంచిన 
జనవాణి కారయాక్రమాం అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆధ్వరయాాంలో విశాఖపటనిాంలో చేయడాం జరుగుతుాందని, బుధవారాం పాలకవర్గ నాయకలు 
చేసు్తనని న్తన పాలస్లు వలన ప్రజలు చాల్ ఇబ్బాందులు పడ్తునానిరు. ప్రజలు సుదీర్ాంగా చాల్ సమసయాలతో బాధపడ్తునానిరు వాట్ని 
ప్రభుత్వ దృష్టీకి తీసుకని వెళిళిన వారి సమసయాన పెడచెవున పెడ్తునానిరు, గ్రామసాథుయలో రాజకీయ నాయకలు, వాయాపారవేత్తలు, ఆరిథుక 
బలాం ఉనని వయాక్తలు, వలన పేద ప్రజలు చాల్ ఇబ్బాందులక గురవుతునానిరు. ఇపు్డ్నని పరిసిథుతులోలా వారిని ఓద్రేచే వారి సమసయాపై పరిష్్కర 
మార్గాంగా తీసుకెళ్లా నాయకలు చాల్ అరుదుగా ఉనానిరు కానీ ఈ సమసయాలనినిట్కీ పరిష్్కర మార్గాం మన రెాండ్ తెలుగు రాష్్రాలోలా ఒక్క పవన్ 
కళ్యాణ్ గళాం మాత్మే అని ప్రజలు నము్మతునానిరని చరిత్ చూసుకాంటే పవన్ కళ్యాణ్ ల్వణయా తన సమసయాలనినిట్పైనా ఈ యొక్క పాలక 
ప్రభుతా్వలు దృష్టీ సారిాంచాయ అనే విషయానిని మరకసారి గురు్త చేస్్త ఈ కారయాక్రమాంలో ప్రజలాందరూ పాల్గని మీ యొక్క సమసయాలిని 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టీకి తీసుకవెళిలానటలాయతే వాట్కి తప్కాండా పరిష్్కర మార్గాం ఉాంటుాందని, కావున ప్రజలాందరూ ఈ యొక్క 
జనవాణి కారయాక్రమానిని ఉపయోగిాంచుకని జయప్రదాం చేయవలసిాందిగా కోరడాం జరిగిాంది.

మంత్రి గుడివాడ అమర్ నాథ్ కు జనసైన్కుడు కొట్టి  శ్రీహర చాల్ంజ్
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ని విమరి్శాంచాడిని కి కాదు నీక మాంత్రి పదవి ఇచిచేాంది. ప్రజల డబు్బతో నీక జీతాం 
ఇసు్తాంది, నీ ఖరుచేలు భరిసు్తాంది, అని పరిశ్రమలశాఖ మాంత్రి గుడివాడ అమర్ నాథ్ పై జనసైనికడ్ కటేటీ  శ్రీహరి మాండి పడాడురు. నవు్వ 
మాంత్రి అయాయాక చెయయాలసిన పని, నీ శాఖపై పటుటీసాధిాంచడాం, అది చెయయాకాండా పవన్ కళ్యాణ్ ని విమరి్శసా్తవే. రాషటీనికి ఏ పరిశ్రమన 
తీసుకరావాలి, యువతక ఎల్ ఉపాది కలి్ాంచాలి మూసివేసిన పరిశ్రమలు ఎాందుక అల్ అయాయాయ ఎమి చేసే్త మళీళి పరిశ్రమలన పునః 
ప్రారాంభిాంచవచుచే అని ఏనాడ్ అయనా అలోచిాంచావా కనిసాం మీ సల్హ ద్రులు అయన మీ సలహాలు ఇచాచేరా అని ప్రశనిాంచారు. మీ 
ప్రతాపాం చూపిాంచాలసిాంది ప్రజ్ సమసయాలపై స్దిాంచిన పవన్ కళ్యాణ్ పై కాదు ప్రజ సమసయాలపైన, ఆధికారాంలో లేని పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజ్ 
సమసయాలపై పొరాడ్తుాంటే మీరు ఆయనపై పోరాడ్తునానిరు, ఇాందుకనా ప్రజల డబు్బ జీతాంగా తీసుకాంటుాంది. చూడాండి గుడివాడ అమర్ 

నాథ్ గతాంలో పరిశ్రమలక పుట్టీనిలులా అయన ఉమ్మడి కడప జిల్లాలోని నాందలూరులో 1987లో అప్ట్ ముఖయామాంత్రి ఎన్.ట్.ఆర్ ఆలి్వన్ పరిశ్రమన 305 ఎకరాలలో ప్రారాంభిాంచారు. 
ప్రతయాక్షాంగా 1,000కి పైగా, పరోక్షాంగా 3,000 మాందికి పైగా ఉపాధి కలి్ాంచిన పరిశ్రమ రాయలస్మక తలమానికాంగా ఉనని పరిశ్రమ మూతపడి ద్ద్పు 20 సాంవతసురాలు 
అవుతుాంది. నీక చేతనైతే నీక దము్మవుాంటే నీక నీ శాఖపై పటుటీ ఉాంటే నవు్వ నిజాంగా మాంత్రి అయాంది ప్రజల కోసమే అయతే మీ నాయకడ్ రాషటీ అభివృదిధు నిజాంగానే కరుకాంటే 
మా ఆలి్వన్ పరిశ్రమ సాథునాంలో ప్రతాయామానియాంగా పరిశ్రమన తీసుకరా. ఎాందుకాంటే మీది ప్రజ్ప్రభుత్వాం అాంటునానిరు కద్ అల్ాంట్ ప్రజలు, యువత ఉపాధి లేక ఈ ప్రాాంతాం 
నాంచి వలసలు భార్గా పోతునానిరు, మా నాందలూరు ప్రాాంతాంలో పరిశ్రమ అవసరాం కాదు అతయావసరాం. ఒక్క పరిశ్రమక కావలసిన అనిని వనరులు మా ప్రాాంతాంలో ఉనానియ. చెనె్ని 
250 కి.మీ ద్రాంలో, రేణిగుాంట విమానాశ్రయాంక 100కి.మీ, కడప విమానాశ్రయాంక 45కి.మీ ద్రాంలో ఆలి్వన్ పరిశ్రమ ఉాంది. మీక ఎటువాంట్ శ్రమ లేకాండా ఇక్కడ పరిశ్రమ 
పెటుటీకోవచుచే, చాల్ అణువైన ప్రదేశాం ఇది. మీరు మాంత్రిగా ప్రజలోలా సాథునాంలో సాంపాదిాంచుకవాలాంటే పరిశ్రమలన రాష్్రానికి తెచేచేద్నికి పాకల్డాండి అాంతేకాని పవన్ కళ్యాణ్ ని 
వయాకి్తగత విమర్శలు చేసే్తనో ముఖయామాంత్రి జగన్ రెడిడుకి సా్వమి భకి్త చూపిసే్తనో కారు గురు్తపెటుటీకాండి అని అనానిరు.

పవన్ కళ్యాణ్ పై విమర్శంచిన మంత్రులపై విరుచుకుపడడు చొపా్ప చంద్రశేఖర్
శతఘ్ని న్యాస్:  అనాంతపురాం, తపు్డ్ సమాచారానిని పదే పదే చెపి్నాంత మాత్రాన నిజాం కనమరుగు అవుతుాంది అనకోవడాం మీ భ్రమ. మీక 
దత్తత గురిాంచి, పాయాకజీ గురిాంచి ఎనోని సారులా నిరూపిాంచమని మా జనసైనికలు ఛాల్ాంజ్ వేశారు. చచుచేమాటలు కట్టీ సాక్ష్యాం ఉాంటే చూపిాంచు 
సాక్షి. మీరేదో ఊహాగానాలు చేసే్తనో కాంతమాంది ఎదో నోట్కి వచిచేనటులా వాగితేనో అది నిజాంకాదు. మాటాలాడే వయాకి్త నిబదధుత చూడ్ పరయాటన 
శాఖ అాంటే టక టకా మాటాలాడటాం అనకనే రోజ్ గతాంలో ట్డిపిలో ఉననిపు్డ్ వై.ఎస్.ఆర్ ని అమ్మనాబూతులు తిట్టీాంది. ఐట్ శాఖ అాంటే 
ఇతరులన తిటటీడాం అనకనేవాళళికి ఏమీ తెలియదు. నీట్ పారుదల శాఖ అాంటే ఇషటీమొచిచేనటులా నోటోలా మాటలన పారిాంచడాం అనకనే వీళళి 
మాటలక నిబదధుత ఉాంద్..? వీళళి శాఖలపై వీరి అవగాహన ఎాంత…? తిటలాపురాణాలు మీ కాంటే మాక కూడా బాగా వసా్తయ కానీ మాక మా 
నాయకడి సాంసా్కరాం మా నోరు మూయసు్తాంది. మీల్గా మేము సాంసా్కర హనలాం కాదు. మా అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ విమర్శలు చేసిాంది ప్రజల 
సమసయాల మీద. వాట్కి ఎవరూ సమాధ్నాం చెప్రు. వయాకి్త గత ద్షణలు చేయటాం లేకాంటే ఆ ప్రశాాంత్ కిషోర్ స్్కరిప్టీ.. దత్తత.. పాయాకజీ… వీట్ 
కాలాం చెలిలాాంది. ప్రజలు తెలుసుకాంటునానిరు. ప్రజ్ ధనానిని దోచుకనని వారెవరు… తన సాంపాదిాంచిన డబు్బలు ప్రజలక ఇసు్తననిది ఎవరని… 
అతనికి డబు్బ వాయామోహాం లేదని మీ పాయాకజీ మాట అభూత కల్న అని, ఇక దత్తత అాంటారా ఎవరికో దత్తత ఉాండవలసిన ఖర్మ మా నాయకడికి 
గానీ మాక గానీ లేదు. ఎాందుకాంటే మాక అధికారాం ఉాంటేనే మనగలగడాం మా అవినీతి ఆసు్తలన కాపాడ్కాంటాము అనే పరిసిథుతి లేదు. ఎనినికలలో కలసి పోటీ చేసే్త దత్తత అాంటే 
గతాంలో ఎాంతో మాంది పొతు్తలు పెటుటీకని ఉనానిరు వారాందరూ మీ ఐకాన్ వై.ఎస్.ఆర్ తో సహా మరి వారాందరూ దత్తపుత్రులే అని మీ భావన. ఈశ్వరుడ్ నోరు ఇచాచేరు కద్ అని 
ఇష్టీనసారాంగా మాటాలాడితే మేము కాదు ఆ దేవుడే మిమ్మలిని శక్షిాంచి తీరుతాడ్. డబు్బలు ఇచిచే టూయాషన్ చెపి్ాంచుకని మైకల ముాందు మాటలాడే వారికి స్్కరిప్టీ లు గాక ఏమొసా్తయ. 
అాందరూ అల్గే ఆనకాంటే ఎల్గ. మా నాయకడి జోలికసే్త ఎాంతట్వారైనా ఉపేక్షిాంచేది లేదు… ఎవరి వాటా వారికిసా్తాం…ఖబరాదుర్ అాంటూ అనాంతపురాం జిల్లా జనసేన పార్టీ జిల్లా 
కారయాదరి్శ చొపా్ చాంద్రశేఖర్ మాండిపడాడురు.
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