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తెలంగాణా సార్వత్రిక ఎన్నికల 
కార్యాచరణప ైజనసేన సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్, తెలంగాణలో రాబోయే 
సార్వత్రిక ఎన్నికలోలో జనసేన 7 నండి 14 అసంబ్లో 
సాథానాలోలో, 2 పారలోమంట్ సాథానాలోలో పోటీ చేయనననిట్లో 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ప్రకటంచిన నేపథయూంలో 
కండగట్టు నంచి ప్రారంభం కాననని యాత్ర మరియు 
పార్టు కారాయూచరణపై జనసేన తెలంగాణ ఇంచారిజి శంకర్ 
గౌడ్, రాష్ట్ర నాయకులు రామ్ తాళ్ళూరి, జి.హెచ్.
ఎం.సి అధయూక్షులు రాధారం రాజలంగం ఆధ్వరయూంలో 
జనసేన కంద్ర కారాయూలయంలో సమావేశం జరిగంది. 
ఈ సమావేశంలో వీరమహిళ విభాగం అధయూక్షురాలు 
మండపాక కావయూ, యూత్ వింగ్ అధయూక్షులు వంగ 
లక్ష్మణ్ గౌడ్, విద్యూరిథా విభాగం అధయూక్షులు సంపత్ 
నాయక్, ఆదిలాబాద్ ఇంచారిజి సైదల శ్రీన్వాస్, 
వీరమహిళ విభాగం ప్రధాన కారయూదరిశి పొన్నిరు 
శిర్ష, వైస్ ప్రెసిడంట్ రతని పిలలో, ఆర్గనైజింగ్ సక్రటర్ 
తాడికండ లఖిత, విద్యూరిథా విభాగం ప్రధాన కారయూదరిశి 
మిరియాల రామకృష్ణ, వైస్ ప్రెసిడంట్ గోకుల రవిందర్ 
రెడిడి, యూత్ వింగ్ ఉపాధయూక్షులు సురేష్ రెడిడి, సక్రెటర్ 
మూల హర్ష్ గౌడ్, కత్తి సైదులు, రావుల మధులు 
పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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దోపిడీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు గద్దెదించాలి: బొలిశెట్టి శ్రీన్వాస్
శతఘ్ని న్యూస్: తాడేపలలోగూడం, రాష్ట్రంలో నడుసుతినని దోపిడీ రాక్స ప్రజలు త్పిపి 
కట్టులన్ జనసేన పార్టు న్యోజకవర్గ ఇనాచార్జి బొలశెటటు శ్రీన్వాస్ పిలుపున్చాచారు. 
తాడేపలలోగూడం మండలం పులాలోయిగూడంలో గురువారం జరిగన పల్లోపోరులో 
ఆయన మాట్లోడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజా సమసయూలన పక్కనపెటటు రాష్ట్రాన్ని అనేక 
విధాలుగా దోచుకుంట్ందన్ పేర్్కనానిరు గ్రామాలోలో పేరుకుపోయిన సమసయూలన 
పటటుంచుకునే నాయకులు కరువయాయూరనానిరు. అధికారం ముసుగులో గ్రామాలు 
పట్నిలు పటటుణం అన్ తేడా లేకుండా అన్ని రకాలుగా నాయకులు దోచుకోవడం 
ఈ వైసీపీ పాలనలోనే చూసామనానిరు రైతులు పాలట శాపంగా వైసిపి పాలన 
సాగుతుందనానిరు న్తయూవసర వసుతివులు పెట్రోల్ గాయూస్ విదుయూత్ చార్జిలు పెంచి 
పేద మధయూతరగత్ కుట్ంబాలు చినానిభిననిమయాయూయి అనానిరు. జనసేన పార్టు 
నాయకులు రామావతారం మృత్ పులాలోయిగూడం గ్రామాన్కి జనసేన పార్టుకి 
తీరన్ లోటనీ పార్టు బలోపేతాన్కి ఆయన చేసిన కృషి మరవలేన్ స్మరించారు. 
రెండు వేరువేరు గతంలో గ్రామాన్కి చందిన ఇద్దరు వికలాంగులకు ప్రత్నెల 
1000/- రూపాయలు చొపుపిన తన సంత సము్మన ఇచేచాటట్లోగా ప్రకటన 
చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో తాడేపలలోగూడం మండల అదయూక్షులు అడపా ప్రసాద్, 

ఆరుగొలులో సరపించ్ పీతల బుచిచాబాబు, కతూతిరు ఎంపీటీసీ ఉపుపి నరసింహమూరితి, సాథాన్క నాయకులు బత్తిరెడిడి వాసు, అడడిగర్ర సురేష్, ద్రపురెడిడిసురేష్, కండపలలో కోటేశ్వర్ రావు, 
సంకు రమేష్, పెడపరిటు రాజు, కనపావుల శేఖర్, పటటుపుశెటటు వంకటేష్ పటటుణ అధయూక్షులు వరతినపలలో కాశీ, అధికారిక ప్రత్న్ధి సజాజిసుబుబు, జనసేన జిలాలో ఉపధయూక్షులు రామ్ శెటటు సురేష్, 
జిలాలో సంయుకతి కారయూదరిశి కనకళలో హరినాథ్, జిలాలో ప్రధాన కారయూదరిశి యాంట్రపాటరాజు, జిలాలో కారయూదరిశి మద్్దల మణికంఠ, గౌరవ అధయూక్షులు అడబాల నారాయణమూరితి, జనసేన 
నాయకులు, మద్సు ఇందు, మారశెటటు పోతురాజు, గుండుమోగుల సురేశ్, చాపల రమేష్, నీలపాల దినేష్, మటటు రామకృష్ణ, కశవబటలో విజయ్, అత్తిల బాబ్, గటటుం నాన్, నలలోకంచు 
రాంబాబు, అడడిగరలో సూరి, యువరని సోము, పెనబోతుల బాలాజీ, దంగేట చందు, కామిశెటటు శ్రీన్వాస్, కతతి శ్రీన్వాస్, మన్నిడి రమేష్, ఎస్.కె వల, కె సతీష్, రావూరి రమేష్, మద్్దల 
వీరేంద్ర, సతీష్, తేజ, పెనబోతుల బాలాజీ, పెనబోతుల సోమాలమ్మ, అడపా జమున, దేవ జ్యూత్, సామినేన్ వంకట సతయూవత్, వేజుజి రతని కుమారి, సతయూవత్, చాంద్ బేబ్ జనసేనసోషల్ 
మీడియా ఇంచార్జి బయనపాలేపు ముఖేష్ మరియు జనసేన నాయకులు, జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.
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ముఖయూమంత్రిని మంచి ఈ.ఎన్.టి. 
వైద్యూడికి చూపంచాలి

ఆయనకు విన్కిడి శకితి లోపించింది
• పవన్ కళ్యూణ్ ఒకట మాట్లోడితే… జగన్ రెడిడికి మరోలా విన్పిసోతింది
• 30 మంది సటుపీనిలు అనగానే సీఎం ఎందుకు ఉలకి్కపడుతునానిరు
• రాసలీలలకు కరాఫ్ అడ్రస్ వైసీపీ
• ఉతతిరాంధ్రన గంజాయి, కబాజిలకు అడాడిగా మారిచాంది ఏ1, ఏ2లు కాద్?
• మంత్రులు భాష మారుచాకోకపోతే… జగన్ రెడిడికి ఇచిచానట్లో వరంగల్ ట్రీట్మంట్ ఇసాతిం
• ప్రకాశం జిలాలో జనసేన పార్టు అధయూక్షులు షేక్ రియాజ్
ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టు ప్రకాశం జిలాలో అధయూక్షులు షేక్ రియాజ్ మాట్లోడుతూ… “ముఖయూమంత్రి జగన్ రెడిడికి 
అతయూవసరంగా బాగా అనభవం ఉనని ఈ.ఎన్.ట. డాకటుర్ కి చూపించాలన్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రధాన కారయూదరిశికి 
విజ్ఞపితి చేసుతినానిం. అలాంట డాకటుర్ హైదరాబాద్ లో ఉనాని బంగళ్రులో ఉనాని పిలపించి జగన్ చవులు, గొంతు, నాలుక 
చక్ చేయించాల. ఇవాళ కృష్ట్ణ జిలాలో అవన్గడడి పరయూటనలో భాగంగా ముఖయూమంత్రి ప్రజలన మోసం చేసేలా పవన్ 
కళ్యూణ్ గురించి పచిచా అబద్ధాలు మాట్లోడారు. ఆయనకు విన్కిడి శకితి లోపించి. చవిటతనంతో బాధపడుతునానిరు. మూడు 
పెళ్లోళ్లో చేసుకుంటే మంచిదన్ పవన్ కళ్యూణ్ చపిపినట్లో మాట్లోడారు. పవన్ కళ్యూణ్ ఏనాడు అలా మాట్లోడలేదు. ఒక పెళ్లో 
చేసుకన్ 30 మంది సటుపీనిలన పెట్టుకనే వాళళూ గురించి పవన్ కళ్యూణ్ మాట్లోడగానే ముఖయూమంత్రి ఎందుకు భుజాలు 
తడుముకునానిరో, ఎందుకు ఉలకి్కపడుతునానిరో ప్రజలకు సమాధానం చపాపిల.
• దము్మంటే ప్రభుతా్వన్ని రదు్ద చేసి రండి… ప్రజా తీరుపి కోరద్ం
చాలా మంది వైసీపీ నాయకులకు ఎంతమంది సటుపీనిలు ఉనానిరో ఎవరికీ తెలయదు. ఒక మంత్రి అరగంట, పావుగంట అంట్డు. సుకనయూ, సంజన పోయి ఈమధయూ ప్రశాంత్ వచిచాంది. 
ఉతతిరాంధ్రకు చందిన మరో మాజీ మంత్రి గంట చాలు అంట్డు. ఇంకో ఎంపీ ఏకంగా పాయూంట్ జిప్ విపిపి చూపిసాతిడు. రాసలీలలకు వైసీపీ బ్ండ్ అంబాసిడర్. మీలాంట వయూకుతిలా 
పవన్ కళ్యూణ్ గురించి మాట్లోడేది. వచేచా సార్వత్రిక ఎన్నికలోలో 175 సీటలోకు గాన్ 175 గెలుసాతిమన్ గొపపిలు చపుపికుంట్నానిరు. మీకు న్జంగా దము్మంటే ప్రభుతా్వన్ని రదు్ద చేసి ప్రజల 
తీరుపి కోరుద్ం రండి.
• విశాఖ వళ్లోలంటే అనమత్ కావాలా?
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రజాసా్వమయూం బత్క ఉంద్? అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం భారతదేశంలో ఉంద్? ఎవరైనా ఉతతిరాంధ్రాకు రావాలంటే పరి్మషనలో తీసుకోవాలా? అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ పరయూటనన అడుగడుగునా అడుడికునానిరు. విమానాశ్రయం వద్దకు ఆయనకు సా్వగతం చపపిడాన్కి వచిచాన జనాన్ని చూసి ఓర్వలేక జనవాణి కారయూక్రమం జరగకుండా చేశారు. 
ఎయిర్ పోరుటులో మంత్రులపై ద్డి జరిగందన్ వైసీపీ వాళ్లో మాట్లోడుతునానిరు. ప్రశాంతతకు మారుపేరైనా ఉతతిరాంధ్రన గంజాయి వనంగా, కబాజిలకు కంద్రంగా మారిచాంది ఏ1 జగన్, 
ఏ2 విజయసాయి రెడిడి కాద్?
మాజీ ముఖయూమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యూణ్ కి సంఘీభావం తెలపడాన్కి వసేతి పాయూకజీ అన్ మాట్లోడుతునానిరు. ఆయన పాయూకజీ తీసుకోవడాన్కి బ్రోకరిజం చేసింది 
మీయమ్మ మొగుడా? లేకపోతే తెరచాట్గా మీరే చేశారా? అనేది ఆ మాట మాట్లోడే వాడు చపాపిల. ఇలాంట భాష మాట్లోడట్న్కి సిగు్గపడుతునానిం. కానీ బూతుల మంత్రులకు ఇలా 
మాట్లోడితేనే అరధామవుతుందన్ ఇలా చబుతునానిం. వాళ్లో మాట్లోడే భాష చూసి వాళలో తలలోదండ్రులు కూడా సిగు్గతో తలదించుకుంట్నానిరు. మీకు చేతనైతే పవన్ కళ్యూణ్ లేవనెత్తిన 
ప్రశనిలకు సమాధానం చపపిండి. అంతే తపపి వయూకితిగత దూషణలకు దిగతే చూసూతి ఊరుకునేది లేదు. దము్మంటే ఉతతిరాంధ్ర రా అన్ సవాల్ చేసిన గుడివాడ అమరనాథ్ అనే వయూకితి పవన్ 
కళ్యూణ్ విశాఖ రాగానే ప్రజాసందోహం చూసి ద్కు్కండిపోయాడు. టైమ్, పేలోస్ చపపిండి అన్ జ్గ రమేష్ ఛాల్ంజ్ చేశాడు. ఆయనకు ఒకటే చబుతునానిం. మీ సాథాయికి పవన్ కళ్యూణ్ 
అవసరం లేదు. జనసైన్కుడు చాలు. ఇంకోసారి పవన్ కళ్యూణ్ జ్లకి వసేతి తరిమితరిమి కడతాం. చతతి పుత్రుడు జగన్ రెడిడిగానీ, అతన్ పార్టువాళ్ళూ గానీ మరోసారి ఇలాంట చతతి వాగుడు 
వాగతే వాళళూ ఇళళూకి చపుపిలు పారిసిల్ పంపిసాతిం” అన్ అనానిరు.

ప్యాకేజీ అని మొరగటం కాదు జోగి 
మంత్రిగా నీ బాధయాతను నెరవేర్చు

శతఘ్ని న్యూస్: పెడన, పన్చేయటం చేతకాక, తన శాఖన 
సమరధావంతంగా న్ర్వహించడంలో విపులమైన దద్దమ్మ కూడా 
పవన్ కళ్యూణ్ న్ విమరిశించడం హాసాయూసపిదం. గృహ న్రా్మణ 
శాఖామంత్రి అన్ చపుపికునే జ్గ రమేష్ తన న్వాసాన్కి 
కూతవేట దూరంలో జగననని కాలనీలో ఎలాంట వసతులు 
లేక ప్రజలు అనేక ఇబబుంది పడుతునానిరు. అపుపిలు చేసి, ఉనని 
బంగారాన్ని అము్మకున్ కషటుపడి కట్టుకునని ఇంట్లో మౌళ్క 
వసతులు లేకపోవడం వలన అక్కడ ఉండలేక కందరు 
అద్్ద ఇళలోలోలో ఉంట్నానిరు. అద్్దన్ భరించలేన్ సామానయూలు, 
న్రుపేదలు అక్కడే న్వాసం ఉంటూ ప్రతయూక్ నరకాన్ని 
చూసుతినానిరు. రాత్రి అయితే విదుయూతుతి లేక కాలనీ మొతతిం 
చీకటమయం. బయటకి రాలేన్ పరిసిథాత్. పవన్ కళ్యూణ్ మీద 
మొరగడం తపపి పన్కిరాన్, పన్ చేతకాన్ మంత్రి జ్గ రమేష్ 
ఇపుపిడైనా కళ్ళూ తెరువు. చేతనైతే సమసయూలు పరిష్కరించు 
లేద్ నేన అసమరుధాడిన్ అన్ ఒపుపికోమన్ పెడన జనసేన 
నాయకులు ఎస్ వి బాబు 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

రాష్టంలో రాజకీయాలు పూర్తిగా మార్పోయాయి ముఖయామంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి నిరావాహకమే
పవన్ కళ్యూణ్ ద్బబుకు వైకాపా నాయకులు భయపడాడిరు
జగన్ చల్లోలకి పెళ్లో ఎలా పెళ్లో చేసారో అందరికీ తెలసిందే. అన్ల్ కుమార్ న భయపెటటు పెళ్ళూ చేసిన విషయం ప్రపంచాన్కి తెలుసు.
పవన్, చంద్రబాబు కలయిక వైకాపా నాయకులోలో వణుకు మొదలంది
శతఘ్ని న్యూస్: త్రుపత్, గురువారం అవన్గడడిలో సీఎం జగన్్మహన్ రెడిడి జనసేన అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ పై చేసిన వాయూఖయూలకు 
జవాబుగా త్రుపత్ ప్రెస్క్లబోలో మీడియా సమావేశం న్ర్వహించి పవన్ కళ్యూణ్ పవరోతి జగన్్మహన్ రెడిడికి మొఖంలో కలతపిపిందన్ 
ఏపి సియం జగన్, ఎం.పి విజయసాయిరెడిడి ఆసుపత్రిలో చూపించుకోవాలన్ జనసేన జిలాలో అధయూక్షుడు డాకటుర్ పసుపులేట 
హరిప్రసాద్ త్రుపత్ ఇంచార్జి కిరణ్ రాయల్, రాజేష్ యాదవ్, ఆకపాట సుభాషిన్, కీరతిన తదితరులు మాట్లోడుతూ రాష్ట్ర 
ముఖయూమంత్రి జగన్ మాటలు ద్యాయూలు, వేద్లు వలలోంచినట్లో ఉంది వైకాపా ప్రజాప్రత్న్ధులు, నాయకులు చేసిన వాయూఖయూలకు 
గతంలో ఏ.పి.సియం జగన్ ఎందుకు అడుడికటటు వేయలేకపోయాయూరు, ప్రజాసా్వమాయూన్ని ఖూనీ చేసిన జగన్ అండ్ కో కు బుది్ద చపశిడాక పవన్ కళ్యూణ్ అలా మాట్లోడాలసి వచిచాంది. 

ఈ అవకాశాన్ని వైఎసాసిర్ కాంగ్రెస్ నేతలే కలపించారు రాజాయూంగ విలువలని తుంగలో 
తొకి్కంది ఎవ్వరు? విష సంస్కృత్కి బ్జం వేసింది ఎవరు? ముఖయూమంత్రి జగన్ మోహన్ 
రెడిడి కాద్..! సామాజిక నాయూయాన్కి అరథాం ఏమిట్.. రాష్ట్ర ముఖయూమంత్రికి తెలుసా. జగన్ 
మోహన్ రెడిడి ముఖయూమంత్రి అయిన తరువాత సామాజిక నాయూయాన్కి తూట్లో పొడిచారు, 
రాష్ట్రంలో అలజడులకు కారణం వైకాపా కాద్.?కుట్రలు, కుతంత్రాలకు పెటటుంది పేరు 
ఏ.పి సి.ఎం కాద్ ప్రజల చవిలో పూలు పెటటుడాన్క జగన్ మోహన్ రెడిడి అవన్గడడిలో 
పరయూటంచారన్ ముందు ఇంటగెలచి..రచచాగెలవమనానిరు, మర్ ముఖయూమంత్రి జగన్ దీన్ని 
ఆచరిసుతినానిరా, విదేశాలకు తన భారయూతో టూర్ వళ్ళూ ముఖయూమంత్రి జగన్, కలయుగ 
దైవం శ్రీ వంకటేశ్వర సా్వమి కలువైన త్రుమలకు భారయూతో ఎందుకు రావడం లేదన్ 
ప్రశినించారు. గురువారం జరిగన ఈ మీడియా సమావేశంలో జనసేన రాష్ట్ర, జిలాలో 
పటటుణసాథాయి నాయకులు మరియు జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

పవన్ పై వయాక్తిగత దూషణలకు ప్ల్పడుతున్న 
మంత్రి రాజీనామా చేయాలి – అనకాపలిలి జనసేన

జనసేన నాయకుల డిమండ్
అనకాపలిలి నాలుగు రోడలి కూడలిలో ధర్ని
అమర్ నాథ్ దిష్టిబొమ్మ దహనానికి యతనిం
శతఘ్ని న్యూస్: అనకాపలలో, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పై వయూకితిగత దూషణలకు పాలపిడుతునని 
మంత్రి గుడివాడ అమరానిథ్ తక్ణమే రాజీనామా చేయాలన్ జనసేన పార్టు నాయకులు డిమాండ్ 
చేశారు. బుధవారం రాత్రి అనకాపలలో నాలుగు రోడలో కూడలలో ధరాని చేపట్టురు. ఈ సందర్ంగా 
జనసైన్కులు శ్రీరామద్సు గోవింద, తాడి రామకృష్ణ, దూలు గోపి, మళ్ళూ తీసు మాట్లోడుతూ ప్రభుత్వ 
విధానాలపై పవన్ కళ్యూణ్ విమరశిలు చేసుతింటే వాటకి సమాధానం చపపిలేక వయూకితిగత దూషణలకు 
పాలపిడుతునానిరన్ ఆరోపించారు. దము్మంటే అనకాపలలో అభివృదిధాపై నాలుగురోడలో కూడల వేదిక 
చరచాకు రావాలన్ సవాల్ విసిరారు. గుడివాడ అమరానిథ్ న్ త్రిగ తన సంత న్వాసమైన మింది 
పంపేంత వరకు తామంతా పోరాటం చేసాతిమన్ సపిషటుం చేశారు. అనంతరం గుడివాడ అమర్ 
నాథ్ దిషిటు బొమ్మన దహనం చేసేందుకు ప్రయత్నించగా పోలీసులు అడుడికునానిరు. దీంతో కంత 
వరకు పోలీసులకు, జనసైన్కులకు మధయూ తోపులాట చోట్చేసుకుంది. ఈ కారయూక్రమంలో తాకాశి 
సతయూం దొర, భరినికాన రాము, పీజే హర్ష్, గొలలోవిలలో రాజు, పెద్్దడ సాయి, మళ్ళూ వంశీ. కె.లక్ష్మణ్, 
వరహాలరాజు తదితర జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

మొగలి లోవరాజుకు మనోధైరాయాని్నచ్చున జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరం నగర పంచాయతీ క్రాప చింతలపూడి గ్రామాన్కి 
చందిన మొగల లోవరాజుకు ప్రమాదవశాతుతి వననిముక విరిగపోవడంతో బాధితులు 
ఈ విషయాన్ని జనసేన నాయకుల దృషిటుకి తీసుకురాగా వారు యువసేన ఫండేషన్ 
కాకినాడ వారి సహకారంతో వీల్ చైర్ న, అదేవిధంగా జనసేన నాయకుల 
సహాయంతో న్తాయూవసర సరుకులన జనసేన పార్టు రాష్ట్ర రాజకీయ వివరాలు 
కమిటీ సభుయూలు మరియు ముమి్మడివరం న్యోజకవర్గ ఇంచార్జి పితాన్ బాలకృష్ణ 
చేతుల మీదగా అందజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు సానబోయిన 
మలలోకారుజినరావు, గోదశి పుండర్ష్, గొలకోట వంకనని బాబు, దూడల సా్వమి, 
గొలకోట సాయి, షేక్ మసాతిన్, మాద్ల శ్రీధర్, మాద్ల మనీష్, మాద్ల వంశీ, 
పాయసం సాయి తదితరులు పాల్్గనానిరు.

పలు కుటంబాలను పరామర్్శంచ్న పితాని
శతఘ్ని న్యూస్:  ముమి్మడివరం, జనసేన 
పార్టు రాష్ట్ర రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ సభుయూలు మరియు ముమి్మడివరం 
న్యోజకవర్గం ఇంచార్జి పితాన్ బాలకృష్ణ 
ఐ పోలవరం మండలం కోమరగరి 
గ్రామాన్కి చందిన నరాలశెటటు గంగాధర్ 
తలలో అనారోగయూంతో మృత్ చంద్రు, వారి 
కుట్ంబ సభుయూలన పరామరిశించారు 
మరియు అదే గ్రామాన్కి చందిన సాధనాల 

రామారావు అకాల మరణం చంద్రు, వారి కుట్ంబ సభుయూలన పరామరిశించారు. మరియు 
ముమి్మడివరం మండలం చిపపిల పాల్ం గ్రామాన్కి చందిన సరిపలలో సత్తిబాబు రాజు సతీమణి 
ఇటీవల అనారోగయూంతో మృత్ చంద్రు వారి కుట్ంబ సభుయూలు పరామరిశించారు. మరియు 
అయినవిలలో మండలం శంకరయయూ గూడం గ్రామాన్కి చందిన సానబోయిన శ్రీన కుమారెతి అకాల 
మరణం చంద్రు వారి కుట్ంబ సభుయూలన పరామరిశించారు. మరియు లంకాఫ్ తానే లంక 
గ్రామాన్కి చందిన అనారోగయూంతో బాధపడుతునని కపిపిశెటటు నరసింహమూరితిన్ పరామరిశించారు. 
మరియు అదే గ్రామాన్కి చందిన ఉలలోంగ వంకటేశ్వరావు అమా్మయి పరమట అంజల మృత్ 
చంద్రు వారి కుట్ంబ సభుయూలన పరామరిశించారు. అనంతరం పలలోవారి పాల్ం గ్రామాన్కి 
చందిన ఉంగరాల వంకటేశ్వరరావు సయాటకా ఆపరేషన్ చేయించుకున్ బడ్ రెస్టు తీసుకుంట్నని 
వారిన్ పరామరిశించారు. మరియు అదే గ్రామాన్కీ చందిన ఉంగరాల వర్రయూయ భారయూ శేష్టరతనిం 
అనారోగయూంతో మృత్ చంద్రు వారి కుట్ంబ సభుయూలని పరామరిశించారు. వీరి వంట జిలాలో 
ఉపాధయూక్షులు సానబోయిన మలలోకారుజినరావు, ఐ పోలవరం మండల అధయూక్షులు మది్దంశెటటు 
పురుషోతతిం, వేమవరం ఎంపీటీసీ, లంకలపలలో జమి్మ, సీన్యర్ నాయకులు గోదశి పుండర్ష్, 
దూడల సా్వమి, మద్్ద చంట, డబాబుల శివ, చిక్కం సతయూనారయణ, లంకలపలలో బుజిజి, పాయసం 
సాయి, మాద్ల మణికంఠ, బొకా్క రాంబాబు, కపిపిశెటటు బాబ్, తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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పసుపులేటి హర్ ప్రసాద్ సమక్ంలో 
జనసేనలో చేర్కలు

శతఘ్ని న్యూస్: చితూతిరు, జనసేన పార్టు అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు 
పార్టు సిద్్దంతాలకు ఆకరిషితుల జనసేన పార్టు పిఏసి ఆఫీసు నందు చంద్రగరి 
న్యోజకవర్గ రామచంద్రాపురం మండలం అధయూక్డు హరి అధయూక్తన పలువురు 
వివిధ పార్టులకు చందిన నాయకులు జనసేన పార్టు పిఏసి సభుయూలు, చితుతిరు 
జిలాలో అధయూక్షులు డా.పసుపులేట హరి ప్రసాద్ చేతుల మీదుగా పార్టు కండువ 
కపిపించు కోవడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో పాల్్గనని వారు జనసేన పార్టు 
రాష్ట్ర కారయూదరిశి ఆకపాట సుభాషిణి, జిలాలో కారయూదరిశి బాటసారి, వీర మహిళలు, 
నాయకులు, కారయూకరతిలు పాల్్గనానిరు.

జనసేన ప్ర్టీలో చేర్న వీర మహిళలకు సావాగతం: గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు జిలాలో పార్టు కారాయూలయంలో జిలాలో అధయూక్షులు గాద్ వంకటేశ్వరరావు 
మరియు మహిళ్ కోఆరిడినేటర్ పార్వతీ నాయుడు ల సమక్ంలో పపుపిల వరలక్ష్మి ఆధ్వరయూంలో 
పలువురు వీర మహిళలు న్తనంగా పార్టులో చేరటం జరిగంది. వారికి జనసేన కండువా కపిపి 
సాదరంగా పార్టులోకి ఆహా్వన్ంచడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా గాద్ మాట్లోడుతూ… మా పార్టు రోజు 
రోజుకీ ప్రజల ఆదరణ పొందుతుందన్ అనట్న్కి ఇదే న్దరశినం. ఈరోజు ఇలాంట కారయూక్రమాన్ని 
ముందుండి నడిపించిన పపుపిల వరలక్ష్మికి అభినందనలు తెలయజేసుతినానిన. భవిషయూతుతిలో మా పార్టుకి 
వీర మహిళలే వనెనిముకగా ఉండి పార్టున్ ముందుండి నడిపించాలన్ ఆశిసుతినానిన. మా పార్టు ఎలాంట 
పిలుపున్చిచాన ఆ కారయూక్రమాలన ముందుండి నడిపించే వీరమహిళలకు కూడా అభినందనలు 
తెలయజేసుతినానిము. భవిషయూత్ తరాలకు మా వీరమహిళలు ఒక సూఫూరితిద్యకంగా ఉంట్రన్ 
గర్వంగా చపపిటంలో ఎలాంట అత్శయోకితి లేదు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలో ఉపాధయూక్షులుగా అడపా 
మాణికాయూల రావు, నాగద్సు రామచంద్ర ప్రసాద్, కార్పిరేటర్ పద్్మవత్ వీరమహిళలు మరియు 
కారయూకరతిలు పాల్్గనానిరు.

వైసీపీ పంచలకు ఊడ్గం చేసేది ఎవరో అందర్క్ తెలుసు-తాతంశెటిటీ నాగంద్ర
శతఘ్ని న్యూస్: రైలే్వ కోడూరు, సాథాన్క జనసేన కారాయూలయంలో జనసేన పార్టు రాష్ట్ర కారయూదరిశి తాతంశెటటు నాగేంద్ర పత్రికా ముఖంగా మాట్లోడుతూ…

• అసలు ఉపసరపించ్ తోటశివసాయి కాపు, బలజల నాయకుడు 
ఎపుపిడయాయూడు. ఏ బలజ వాడికి సహాయపడాడిడు. తనసాథాయి 
ఉపసరపించ్ మాత్రమే అన్ గురుతించుకోవాలన్, పవన్ కళ్యూణ్ అనే 
పేరున కుడా ఉచచారించడాన్కి కుడా పన్కి రాన్ మీకు పేదల మన్షి 
పవన్ కళ్యూణ్ కి నక్కకు నాగలోకాన్కి ఉననింత తేడా ఉంది అన్ 
గురుతించుకంట మంచిది.

• ఒక పదిమంది బలజలు నీ పక్కన కూరోచా పెట్టుకున్ ప్రెస్ మీట్ 
ఇవ్వలేన్ మీరు రాష్ట్ర కాపులంతా వైసీపీ వంట అనడం పెద్ద జ్కు అన్ 

ఏదే్దవా చేశారు
• పవన్ కళ్యూణ్ ఒళ్ళూ ఆయన దగ్గరే ఉంది. మీ ఒళ్ళూ రోజు ఎక్కడక్కడ ఉందొ చపపిడాన్కి సంసా్కరం అడ్డిసోతింది. పవన్ ప్రసంగంలో చాలా సపిషటుంగా చపాపిరు. ననని వయూకితి గతంగా 

ప్రత్రోజు మాట్లోడే వాళళూక ఈ చపుపిద్బబు అన్ మరి మీరెందుకు మాట్లోడుతునానిరు. మీరు కుడా ఆకోవలో చేరడాన్కి మీరెవరి డైరెక్న్ లో పన్చేసుతినానిరు.
• నాయకుడు ఇసాతిననని సంవతసిరాన్కి 2వేలు కోట్లో అంటే ఇపపిటకి ద్ద్పు 7వేల కోట్లో ఏ కలుగులోకి దూరాయి అన్ ప్రశినించే దము్మ మీ బాన్స జీవితాలకు ఉంద్ అన్ ప్రశినించారు.
• ధైరయూము ఉంటే ఒంటరిగా పోటీ చేయమంట్నానిరు. పోటీ చేయడాన్కి ధైరయూము ఎందుకు? మీకూధైరయూం ఉంటే పులవందుల వదిల మీరు విమరశిలు చేసుతినని గాజువాక, భీమవరంలో 

మీ అధయూక్షుడిన్ మా నాయకుడిపై న్లబడి గెలవమనండి. ఒక్క కసు కుడా లేకుండా కిలోయర్ చేసుకున్ పోటీ చేసే సతాతి ఉంద్?
• మీకు ముద్రగడ పద్మనాభం మీద అంత ప్రేమ వచిచాంది ఏంట అమాంతంగా? ఆయన పిలుపు అందుకున్ రైలే్వ కోడూరు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు విగ్రహం దగ్గర పళలోం గరిటలతో 

వాయించి న్రసన తెలయచేసాము. అపుపిడు తమరు ఎక్కడ ఉనానిరు?
• న్జాయితీగా రాజకీయాలు చేయమనానిరు. న్జాయితీ అంటే ఏంట? మీరు న్జాయితీ అంటే దయాయూలు వేద్లు వలలోసుతిననిట్లోంది.
• పంచాయతీ నాన్ అప్రూవల్ ముసుగులో 14% ట్క్సి వసూలు చేసి 3 నంచి 4% పంచాయత్కి, మిగలన 10% మీ జెబులోకి అంటే ఒక పాలోట్(ఇంటకి) 30 నంచి 60 వేలు 

నొకె్కయయూడమే న్జాయితీ అయితే… ఆర్.ట.ఐ చటటుం ద్్వరా ఇది ఎంత న్జాయితీన్ మేము కనకు్కంట్ము
• పవన్ కళ్యూణ్ న్ పిచిచా కుక్కతో పోలచాన మిమ్మలని. పంచాయత్ సీ్వపర్సి కంటే ముందే వచిచా చతతిలో కలబటేటు ఊరపందులు అనకోవచాచా?
ఈ కారయూక్రమంలో జ్గనేన్ మణి, పగడాల వంకటేష్, గంధం శెటటు దినకర్ బాబు, ముద్దపోలు సభపత్, కనపరితి శంకరయయూ, నగరిపాట మహేష్, మాద్సు నరసింహ, పగడాల శివ 
శంకర్, ఉతతిరాది శివ కుమార్, ఆలం రమేష్, శ్రీకారపు ప్రకాష్, సవరం సాయి, జడల సురేష్ కుమార్, అంకిశెటటు మణి, ద్సరి వీరేంద్ర, కక్కంట మహేష్, దరిసా బాలాజీ, పగడాల 
మణి ప్రసాద్, హరి తదితరులు పాల్్గనానిరు.

దము్మంటే రా తేలుచుకుందం.. దువ్వాడ శ్రీనివ్స్ క్ 
గరాభాన సత్తిబాబు ఛాలంజ్

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిలాలో, పాలకండ న్యోజకవర్గ జనసేన నాయకులు గరా్న సత్తిబాబు 
పాలకండ న్యోజకవర్గం కంద్ర కారాయూలయంలో ప్రెస్ మీట్ లో దువా్వడ శ్రీన్వాస్ గురించి గరా్న 
సత్తిబాబు మాట్లోడుతూ.. దూల శ్రీన్వాస్ న్టధురుసు తగ్గంచుకోవాలన్, ఎమ్మలీసిగా ఆయన 
ప్రజలకు చేసేది ఏమీ లేదు అన్, ప్రజల సంపదన దోచుకు త్ంటూ ఎన్ని నేర చరిత్ర కసులకు 
చిహనింగా దూల శ్రీన్వాస్ మారారన్, దూల శ్రీన్వాస్ న్రు అదుపులో పెట్టుకోకపోతే చాలా తీవ్ర 
సాథాయిలో పరిణామాలు ఎదురో్కవాలసి ఉంట్ందన్ హెచచారించారు.

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

పవన్ వ్యాఖయాలను వక్రీకర్ంచ్ జగనో్మహన్ రెడ్డి: పోత్న మహేష్
• ఒక  భూత వైదుయూడు వేద మంత్రాలు చదివినట్లో ఉంది హతయూ చేసి. ఆ వయూకితి ఫొట్ ఎదుటే పూజ చేసినట్లో జగన్ తీరు ఉంది
• అవన్గడడి పొలాలోలో పాములు వచేచావి ఈరోజు జగన్్మహన్ రెడిడి అనే కటలో పాము వచిచా పవన్ పై విషం చిమి్మంది
• విశాఖపటనింలో పవన్ న ఎలా ఇబబుంది పెట్టురో అందరూ చూశారు.

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, మీడియా సమావేశంలో జనసేన పార్టు అధికార ప్రత్న్ధి పోత్న వంకట మహేష్ మాట్లోడుతూ 
సిఎం జగన్్మహన్ రెడిడి అవన్గడడిలో ఇషటుం వచిచాన విధముగా మాట్లోడారన్ అరజింట్ గా ఆయన్ని ఈ.ఎన్.ట సపిషలస్టు కి 
చూపించాలన్, ప్రభుత్వ ప్రధాన కారయూదరిశి హైదరాబాద్ అయినా తీసుకెళ్లోలన్, పవన్ వాయూఖయూలన వక్రీకరించి జగన్్మహన్ 
రెడిడి అసతాయూలు చపాపిరన్, ఒక  భూత వైదుయూడు వేద మంత్రాలు చదివినట్లో ఉందన్, హతయూ చేసి… ఆ వయూకితి ఫొట్ ఎదుటే 

పూజ చేసినట్లో జగన్ తీరు ఉందన్, చపేపివి శ్రీరంగ నీతులు. అనని విధంగా జగన్ వయూవహారశైల కన్పిసుతిందన్, వైసిపి నాయకులు మాటలన ఎందుకు అదుపులో పెటటులేదన్, అవన్గడడి 
పొలాలోలో పాములు వచేచావన్, ఈరోజు జగన్్మహన్ రెడిడి అనే కటలో పాము వచిచా పవన్ పై విషం చిమి్మందన్, విశాఖపటనింలో పవన్ న ఎలా ఇబబుంది పెట్టురో అందరూ చూశారన్, 
ప్రజా సా్వమయూ పరిరక్ణ కోసం చంద్రబాబు, సోము వీర్రాజు, పవన్ కళ్యూణ్ న్ కలశారన్, అందుకు జగన్ కు భయం పట్టుకుందన్ ఆయన వాయూఖయూలతో అర్దం అయియూందన్, చాలా 
అమాయకంగా ముఖం పెటటు జగన్ మాట్లోడారాన్, వివేకానంద రెడిడి హతయూ కసులో జగన్ పాత్ర ఉందన్ అర్దం అయియూందన్, మీ చంట, సా్వత్ముతయూం నాటకాలన ప్రజలు గురితించారన్, 
నలభై నెలలుగా మీ నాయకులు బూతులు మాట్లోడితే తెలయలేద్? అన్ మా అధినేత మాట్లోడిన తరువాత మీకు నొపిపి తెలసినద్ అన్ వైసిపి మహిళ్ నాయకులు కూడా బూతులు త్టేటు 
పరిసిథాతన్, ఏపిలో తెలుగు భాషన బూతులు భాషగా మారిచాన చరిత్ర వైఎసాసిర్సిపిదన్, పవన్ కళ్యూణ్ తలలోన్, ఆడవాళలోన త్డితే జగన్ కి కన్పించలేడా అన్, మీ పార్టులో కామ సూత్ర 
కమిటీ సభుయూలు కన్పించ లేద్ అన్, గోరంటలో, గంట, అరగంట, బంత్ చామంత్ అంటే జగన్ రెడిడి ఏం చేశారాన్, మూడు పెళ్ళూళలో విషయంలో కారణాలు పవన్ అనేక సారులో చపాపిరన్, 
ద్న్న్ కూడా వక్రీకరించి మీ ఇషటుం వచిచాన విధంగా మాట్లోడతారన్,
ఇంట్లో భారయూన బయట ముపె్పి మంది సటుఫినీలు మీకు కరెకాటు అన్, తలలో, చలలోన్ ఇంట నంచి గెంటేసిన ఘనడు జగన్ రెడిడి అన్, మహిళలపై అఘాయితాయూలు జరిగతే జగన్ ఒక్కసారైనా 
సపిందించారా అన్ మహిళల గురించి జగన్ మొసల కనీనిరు కారుసాతిరన్, తలలోదండ్రులు న్రలోక్ష్ం వలలో ఆడపిలలోలు పై రేప్ అన్ తానేట వన్త వాయూఖయూలపై జగన్ ఎందుకు మాట్లోడలేదన్, 
జగన్ వలేలో ఎపిలో సభయూ సమాజం తల దించుకునే పరిసిథాత్ అన్, ప్రజా సమసయూలు పరిష్ట్కరం కోసం పవన్ పోరాటమన్, దసపిలాలో భూములన రస్ గులాలోలాగా దోచుకవడం జగన్ 
ఆరాటమన్, దోచుకవడం, ద్చుకోవడం అంటే జగన్ కి బాగా విన్పిసాతియన్, కషటుం వచిచాంది కన్కరించు అంటే విన్పించదన్, జగన్ చవులు పోయాయి కాబటేటు.. పవన్ వాయూఖయూలు 
తపుపిగా విన్పించాయన్, మీ సామాజిక వరా్గలకు పదవులు ఇచిచా.. సామాజిక నాయూయం అంట్రన్, పవన్ కళ్యూణ్ పై తపుపిడు ప్రచారం చేసేతి… తగన బుదిధా చబుతాంమన్, చపుపి 
చూపించడం కాదు.. చపుపిలన వైసిపిన్ ఇళలోకి పంపిసాతిమన్, బొతసి అయినా ముందు వాళలో నాయకుల న్ళ్లో అదుపులో పెటటుంచాలన్ ఈ పోరాటంలో ఎంత వరకైనా ముందుకు 
వళతాంమన్, సిద్్దరెడిడి ఒక వీధి రౌడీ, సిగు్గ, శరం లేన్ వయూకితి అన్, ముందు న్యోజకవర్గంలో పరిసిథాత్ చూసుకోవాలన్, సైగలు చేసేతి… బొచుచా కూడా ఊడదన్, మా ఆశయ సాధన 
కోసం సై అంటే సై అన్ రాష్ట్రంలో ద్డులు, బూతులు, కసులు పెటటుంచిన నీచ చరిత్ర జగన్ రెడిడిది అన్ అనానిరు.

కంటి చూపు కోలో్పయిన వయాక్తి కుటంబానిక్ అండగా డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్లి
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం న్యోజకవర్గం ఉపాపిడ గ్రామం నందు గత కంతకాలంగా కంట సమసయూతో బాధపడుతు కంట చూపుకు 
దూరమైనట్వంట కపపిడా సత్తిబాబు, వారి యొక్క కుట్ంబ పరిసిథాతులని ఉపాపిడ జనసైన్కుల ద్్వరా తెలుసుకునని పిఠాపురం 
న్యోజకవర్గ జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాసిపిటల్ అధినేత డాకటుర్ శ్రీధర్ పిలాలో ఆ కుట్ంబాన్ని కలవడం జరిగంది. అనంతరం ఆ 
కుట్ంబ అవసరాల న్మితతిం 50 కజీల బియయూం ఆరిథాక సహాయంగా అందించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో ఆకుల లావరాజు, 
ఎస్ సురేష్, క నాగరాజు, వి మణి, పి న్కరాజు, క దురా్గరావు, పలవల నాన్, వననిపోతుల వీరబాబు, కె రవి, కతతిపలలో రాజు, గేద్ల 
వంకటరావు, సోమి రవికిరణ్, మైలపలలో రాజు, మరియు అధిక మొతతింలో జనసైన్కులు పాల్్గనడం జరిగంది.

జనంకోసం జనసేన 326వ రోజు
వనరక్షణలో భాగంగా 700 మొక్కల పంపణీ
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గంపేట, జనంకోసం జనసేన 326వ రోజులో భాగంగా 
జనసేన వనరక్ణ మొక్కల పంపిణీ కారయూక్రమం జగ్గంపేట న్యోజకవర్గ జనసేన 
పార్టు ఇంచార్జి పాటంశెటటు శ్రీదేవిసూరయూచంద్ర ఆధ్వరయూంలో గోకవరం మండలం, 
గోకవరం గ్రామంలో జరిగంది. కారయూక్రమంలో భాగంగా గురువారం 700 
మొక్కలు పంచడం జరిగంది. నేట వరకు న్యోజకవర్గం మొతతింగా 83995 
మొక్కలు పంపిణీ చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన 
తూరుపిగోద్వరి జిలాలో జనసేన పార్టు సంయుకతి కారయూదరిశి దోసపాట సుబాబురావు, 
గోకవరం మండల అధయూక్షులు ఉంగరాల మణిరతనిం, జగ్గంపేట మండల 
అధయూక్షులు మరిశే రామకృష్ణ, జగ్గంపేట మండల బిసి సల్ అధయూక్షులు రేచిపూడి 
వీరబాబు, జగ్గంపేట మండల రైతు కమిటీ ఉపాధయూక్షులు రౌతు పైడియయూ, గండేపలలో 
మండల ఉపాధయూక్షులు యరమళళూ రాజు, గండేపలలో మండల సంయుకతి కారయూదరిశి 
కారుకండ విజయ్ కుమార్, గోకవరం పటటుణ అధయూక్షులు పదిలం మురళ్, 
గోకవరం పటటుణ ఎసిసి సల్ అధయూక్షులు నేతల నరేంద్ర, నక్క రామరాజు, గవిన్ 
దురా్గప్రసాద్, మహిపాల పాండు, విసంశెటటు కుమార్, రాంసటటు బాలమురళ్కృష్ణ, ఏనగు సూరయూప్రకాష్, అమరితి సాయికృష్ణ, ర్ంగల గణేష్, తోట దీపక్, సీరల అజయ్, కుక్కల రాజు, 
బడేట నాగేశ్వరావు, మద్్దల రాంబాబు, కరిబండి వంకట బాలకృష్ణ, కతతిపలలో గ్రామ అధయూక్షులు సోలా అంజిబాబు, మాద్రపు ధరే్మంద్ర, వనం నరేష్, జె.కతూతిరు గ్రామ అధయూక్షులు 
గుంటముక్కల మధు, కృష్్ణన్పాల్ం నండి కరిబండి సాయి, ఒడిగంట సునీల్, గోనేడ నండి నలలోంశెటటు చిటటుబాబు, వలలోభశెటటు నాన్, బూరుగుపూడి నండి కోడి గంగాధర్ లకు జగ్గంపేట 
న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టు ఇంచార్జి పాటంశెటటు శ్రీదేవిసూరయూచంద్ర కృతజ్ఞతలు తెలపారు.

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

అడప్ జమీ కుటంబానిక్ మనోధైరాయాని్నచ్చున జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: అమలాపురం, గోపవరం వాసతివుయూలు అడపా జమీ కుమారుడు మనని (14) ఇటీవల అనారోగయూ కారణంతో 
మృత్ చందడంతో వారి కుట్ంబాన్ని పరామరిశించి ఆ కుట్ంబాన్కి మానసిక ధైరాయూన్ని ఇచిచాన డి.ఎం.ఆర్ శేఖర్, అయితాబతుతిల 
ఉమామహేశ్వర రావు, ఇసుకపటలో రఘుబాబు, లంగోలు పండు, ఆకుల సూరయూనారాయణ మూరితి, కడియం సందీప్, బండారు 
వంకనని బాబు, ఆకుల శ్రీన్వాసరావు, ఆకుల బాబిజి తదితరులు.

పుష్పశ్రీవ్ణి అసతయా మాటలను 
తీవ్ంగా ఖండ్సుతినా్నం..!

శతఘ్ని న్యూస్: అసలు సిసలన చీకట సామ్రాజయూం మీదే కద్..!
వైసీపీ, టడిపిలో ఉననిది మీ కుట్ంబమేగా..!
మాట తీరుల కోసం మీరు మాట్లోడడం హాసాయూసపిదంగా ఉంది.
పిటటు కధలు బాగానే చపుతినానిరు.
2019 లో పవన్ కళ్యూణ్ వలేలో మీకు అన్ని సాథానాలు వచాచాయి.
మీ అనని కవలం 10శాతం తేడా తోనే ముఖయూమంత్రి అయాయూడు.
వైసీపీ మూడేళళూలో ప్రజాసా్వమాయూన్ని ఖూనీ చేసింది.
మూడేళళూలో ఒక్క రాజధాన్కి ఒక్క ఇట్క వయయూలేదు కానీ మూడు రాజధానలు 
కడతారా..?
మంత్రుల ద్డి ఒక డ్రామా..?
జనసేన నాయకులు ఎంపీటీసీ మలేలోష్, సరపించ్ క్రాంత్.
గుమ్మలక్ష్మీపురం, కురుపాం ఎమ్మలేయూ పుషపిశ్రీవాణి మాట తీరుల కోసం మాట్లోడటం 
హాసాయూసపిదంగా ఉందన్ కడకలాలోరా అంటేనే అంతలా బాధేసేతి వైసీపీ నాయకులు న్టకచిచాన 
భూతు పంచాంగంతో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ న వయూకితిగతంగా కుట్ంబ సభుయూలన 
వాళళూ ఇంటలో మహిళల కోసం మాట్లోడినపుపిడు ఏమయియూంది? మాట తీరన్ సాక్షాతూతి 
ముఖయూమంత్రి జగన్్మహన్ రెడిడి న్ండు సభలో బూతు మాట్లోడినపుపిడు ఏమయియూంది? మాట 
తీరన్ మంత్రి సాథానంలో ఉనని వయూకుతిలు భూతు పంచాంగాలు చదువుతుంటే రాష్ట్ర ప్రజలకు 
ఏమి సందేశం ఇచిచానట్టున్ కురుపాం న్యోజకవర్గ జనసేన నాయకులు ఇరిడి ఎంపీటీసీ 
కడ్రక మలేలోశ్వరరావు, డుమ్మంగ సరపించ్ పాలక క్రాంత్ ధ్వజమతాతిరు. గురువారం 
గుమ్మలక్ష్మీపురం మండలం డుమ్మంగలో వారు మీడియా సమావేశంలో మాట్లోడుతూ 
అసలు సిసలన చీకట సామ్రాజయూం మీదే కద్? వైసీపీ, టడిపిలో ఉననిది మీ కుట్ంబమేనన్ 
పవన్ కళ్యూణ్ చంద్రబాబు డైరెక్న్ లో నడిసేతి మీరు మీ పెదమామ విజయరామరాజు 

డైరెక్న్ లో నడుసుతినానిరా? కథలు బాగానే చపుతినానిరన్ 2019 లో కవలం పవన్ కళ్యూణ్ 
వలేలో మీకు అనీని సాథానాలు వచాచాయన్ జనసేన ఓటలో చీలకతోనే గెలచారన్ మీ జగననని 
కవలం 10 శాతం తేడాతోనే ముఖయూమంత్రి అయాయూడన్ మంత్రులపై ద్డి ఒక డ్రామానన్ 
మందు అధికార పార్టు గరజిన చయయూడమే విడుడిరంమన్ మళ్ళూ అది చడగొటటుడాన్కి పవన్ 
కళ్యూణ్ వచాచాడన్ అనడం సిగు్గచేటన్ ఆయన కారయూక్రమం ఎపుపిడు ఖరారు అయియూంది మీ 
గరజిన ఎపుపిడు ఖరారు అయియూందన్ మీ విశాఖ గరజిన మధాయూహనిం అయితే సాయంత్రం పవన్ 
కళ్యూణ్ వసుతినని సమయంలో మంత్రులు అక్కడకి చేరుకన్ హావభావాలతో వకి్కరి చేషటులతో 
జనసైన్కులన రెచచాగొటటున సంయమనం పాటంచారన్ వైసీపీ ప్రభుత్వం మూడేళళూలో 
ప్రజాసా్వమాయూన్ని ఖూనీ చేసిందన్ సంఘీభావం తెలపడాన్కి చంద్రబాబు వసేతి మీకెందుకు 
ఉలకి్కపాటన్ విశాఖ భూ కబాజిలు ఎక్కడ బయట పడతాయోనన్ పోలీసులతో ఆయనన్ 
అడుడికునానిరన్ ఈ మూడేళళూలో ఉనని ఒక్క రాజధాన్కి ఒక్క ఇట్క వయయూలేదు కానీ మూడు 
రాజధానలు కడతారా? విశాఖ రాజధాన్ కంటే పెద్ద నగరం ద్న్కి మళ్ళూ రాజధానన్ 
పబబుం గడుపుకుంట్నానిరన్ పుషపిశ్రీవాణి ఉపముఖయూమంత్రిగా పన్ చేశారు ఎంతో ప్రత్షటు 
కలగన శత్రుచరలో కుట్ంబాన్కి కోడల ఈ విధమైన అసతాయూలు మాట్లోడుకూడదన్ దీన్న్ 
తీవ్రంగా ఖండిసుతినానిమన్ అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన కారయూకరతిలు పాల్్గనానిరు. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

ఆంద్రప్రదేశ్ టారెగెట్ బాల్ టీమ్ ని అభినందించ్న వంపుర్ గంగులయయా
శతఘ్ని న్యూస్: పాడేరు, ఇటీవల ఉతతిరప్రదేశ్ లో జరిగన జాతీయసాథాయి ట్రె్గట్ బాల్ పోటీలలో పాల్్గనని ఆంద్రప్రదేశ్ ట్రె్గట్ 
బాల్ టీమ్ న్ అభినందించిన జనసేనపార్టు పాడేరు, అరకు పారలోమంట్ ఇనాచార్జి డా.వంపురు గంగులయయూ చిరంజీవి విధయూకళ్యూణ్ 
ప్రత్భన కన్యాడారు. ఆంధ్రాయూన్వరిసిటీ నంచి ట్రె్గట్ బాల్ పోటీలలో కోచ్ డా.సురేష్ ఆధ్వరయూంలో ఈ పోటీలలో 
పాల్్గనడం జరిగంది. సాథాన్కంగా బలంగా ఉనని ఉతతిరప్రదేశ్ జట్టున్ 16/4 సో్కర్ తేడాతో ఘనవిజయం సాధించి త్రుగులేన్ 
విజేతగా ఆంధ్రప్రదేశ్ జట్టు న్లచి గోల్డి మడల్ కప్ సాధించి తెలుగు జాత్కి తమసతాతి ఏమిట్ చూపించింది. మరి ముఖయూంగా 
ఈ జట్టులో పాడేరు ప్రాంతాన్కి చందిన ఆదివాసీ ప్రాంతంలో నంచి ఎంపికైన గరిజన విద్యూరిథా, క్రీడాకారుడు విధయూకళ్యూణ్ 
తనదైన అదు్తమైన ప్రదరశినతో జట్టు గెలుపుకోసం చేసిన కృషి మరువలేన్ది. జనసైన్కుడు విధయూకళ్యూణ్ గోల్డి మడల్, కప్ 

సాధించడంతో గరిజన ప్రజలు, జనసైన్కులు సంతోషం వయూకతిం చేసారు.

బోర్గడడి అనిల్ పై చరయాలు తీసుకోవ్లని డ్ఎసీ్ప సీతారామయయాను కోర్న జనసేన నేతలు
బోరుగడ్డ అనిల్ పై విచారణ జరుగుతంది
ఈస్టి డీఎస్పీ స్తార్మయయూ
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, జనసేన పార్టు అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ తో పాటూ వారి కుట్ంబ 
సభుయూలపై అసభయూకరంగా మాట్లోడిన బోరుగడడి అన్ల్ పై విచారణ జరుగుతుందన్ ఈస్టు 
డిఎసీపి సీతారామయయూ తెలపారు. బోరుగడడి అన్ల్ పై చరయూలు తీసుకోవాల అంటూ 
శన్వారం జనసేన ఎసిసి విభాగ నేతలు జిలాలో ఎసీపి అర్ఫ్ హఫీజ్ న్ కలసి ఫిరాయూదు 
చేసిన విషయం విదితమే. జనసేన నేతలు ఇచిచాన ఫిరాయూదు మేరకు ఎసీపి ఆర్ఫ్ హఫీజ్ 
ఈ కసున ఈస్టు డిఎసీపి సీతారామయయూకు అపపిగంచారు. ఈ నేపథయూంలో గురువారం 
జనసేన పార్టు నేతలు డిఎసీపి సీతారామయయూన కలసి బోరుగడడి అన్ల్ పై వీలనంత 
త్వరగా చరయూలు తీసుకోవాలన్ కోరారు. దీన్పై డిఎసీపి సీతారామయయూ సపిందిసూతి ఎసీపి 
ఆదేశాల మేరకు బోరుగడడి అన్ల్ పై విచారణ జరుగుతుందన్, త్వరలోనే పూరితి న్వేదికన 
ఎసీపికి అందచేసాతిమన్ తెలపారు. ఈ సందర్ంగా జిలాలో జనసేన పార్టు అధికార ప్రత్న్ధి 
ఆళళూ హరి మీడియాతో మాట్లోడుతూ అన్ల్ నేర చరిత్రపై ఐదేళ్లోగా పలు ఛానెల్సి లో 
పుంఖానపుంఖాలుగా కధనాలు వచాచాయన్ ఇపుపిడు అవి సోషల్ మీడియాలో చక్కరులో కడుతునానియనానిరు. భూకబాజిలకు, దంద్లకు పాలపిడుతూ బ్రత్క అన్ల్ అరాచకాలు వైసీపీ 
అధికారంలోకి వచాచాక మిత్మీరిపోయాయన్ ఆందోళన వయూకతిం చేశారు. సభయూతా, సంసా్కరాలు, విలువలు, కుట్ంబ భాందవాయూలు తెలయన్ అన్ల్ లాంట చీడ పురుగులన సభయూసమాజం 
నంచి వలవేయాలన్ ఆళళూ హరి అనానిరు. జనసేన పార్టు నగర ఉపాధయూక్షుడు కండూరు కిషోర్ మాట్లోడుతూ తన కులాన్ని అడడిం పెట్టుకన్ సమాజంలో ఉనని ప్రముఖులన బాలోక్ మయిల్ 
చేసూతి పబబుం గడుపుకునే అన్ల్ లాంట వధవలన ఎటటుపరిసిథాతులోలోన్ క్మించకూడదన్ అనానిరు. తాము ఇచిచాన ఫిరాయూదు పై పోలీసులు తక్ణమే కసు నమోదు చేసి అన్ల్ న అరెస్టు 
చేయాలన్ కిషోర్ కోరారు. డిఎసీపిన్ కలసిన వారిలో నగర ఉపాధయూక్షుడు యడలో నాగ మలేలోశ్వరరావు, ప్రధాన కారయూదరిశి కటకంశెటటు విజయలక్ష్మి, కారయూదరిశి నాగేంద్ర సింగ్, 22 వ డివిజన్ 
అధయూక్షుడు సయయూద్ షరుఫూదీ్దన్, దొంత నరేష్, వడడి సుబాబురావు తదితరులునానిరు.

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


శుక్రవారం, 21 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జానప్డు గ్రామంలో జనసేన జండా 
ఆవిష్కరణ మర్యు బహిరంగ సభ

శతఘ్ని న్యూస్:  గురజాల, 22-10-22 అనగా శన్వారం, పిడుగురాళలో మండలం 
జానపాడు గ్రామం నందు జనసేన పార్టు జెండా ఆవిష్కరణ మరియు బహిరంగ సభ. 
సాయంత్రం 4 గంటల నండి పిడుగురాళలోలోన్ గవరనిమంట్ కాలేజీ వద్ద నండి జానపాడు 
గ్రామంలోన్ సభా వేదికవరకు నాయకులతో భార్ రాయూలీగా బయలే్దరి జానపాడు గ్రామం 
చేరుకోవడం జరుగుతుంది అనంతరం, సాయంత్రం 4-00 గంటలకు జనసేన పార్టు 
జెండా ఆవిష్కరణ మరియు 5 గంటలకు బహిరంగ సభ న్ర్వహించటం జరుగుతుంది. 
ఈ కారయూక్రమాన్కి ముఖయూ అత్థులుగా జనసేన పార్టు రాష్ట్ర నాయకులు, జిలాలో నాయకులు, 
అధికార ప్రత్న్ధులు గురజాల న్యోజకవర్గం నాయకులు పాల్్గనడం జరుగుతుంది. 
కావున ప్రత్ ఒక్కరూ ముకయూంగా పలానిడు ప్రాంత జనసేన నాయకులు జనసైన్కులు ఈ 
కారయూక్రమంలో పాల్్గన్ ఈ కారయూక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుచునానిమన్ 
పిడుగురాళలో మండల జనసేన పార్టు పిలుపున్చిచాంది.

జామ మొక్కల పంపిణీ చేసిన 
సర్వాపలిలి జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్:  సరే్వపలలో న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టు నాయకులు బొబేబుపలలో సురేష్ 
నాయుడు గురువారం సరే్వపలలో న్యోజకవర్గంలోన్ ముతుతికూరు మండలం, పంటపాల్ం 
గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ఉననిట్వంట ఓటలో బలజపాల్ం నందు జామ మొక్కల 
పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్ంగా బొబేబుపలలో సురేష్ నాయుడు మాట్లోడుతూ పరాయూవరణ 
పరిరక్ణ జనసేన లక్ష్మన్ అనానిరు. అదేవిధంగా ఏదైతే ఈ ఆయిల్ కంపెనీల నంచి 
వచేచా దురవాసన, పొల్యూషన్ వలలో చుట్టుపక్కల ప్రజలు ఎంతో ఇబబుందులు పడుతునానిరు. 
కంపెనీలు పెటేటుటపుపిడు కంపెనీ యాజమానయూం దగ్గర చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలోలో న్వసించే 
వారికి పాయూకజీ అమౌంట్ ఇపిపిసాతినన్ చపాపిరు. కానీ ఇపపిటవరకు కూడా వీళళూకి పాయూకజీ 
అమౌంట్ అందకపోవడం చాలా దురదృషటుకరం. అయితే కంపెనీల దగ్గర పాయూకజీ 
అమౌంట్ న్ అక్కడ ఉననిట్వంట రాజకీయ నాయకులు తీసుకున్ వీళళూకి ఇవ్వడం లేదు. 
ఈ విషయంపై త్వరలోనే జనసేన పార్టు ఆధ్వరయూంలో జనగళం విన్పిసాతిం. అదేవిధంగా 
సాథాన్క నాయకులు ఎవరైనా సరే వీళళూకి ఇవా్వలసి ఉంట్ంది. మీరు దోచుకున్ ఉంటే 
గౌరవంగా వాళళూకి అందజేయండి. లేదంటే ఆయా కంపెనీ దగ్గర న్రసన తెలయజేసూతి 
వాళలోకి పాయూకజీ న్ట్ ఇచేచాంతవరకు పోరాడుతామన్ తెలయజేసారు.

రోడలిను బాగుచేయాలని డ్మాండ్ చేసిన 
బొబ్బిలి జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: బొబిబుల న్యోజకవర్గం, గొరెలో సీతారాంపురం వద్ద రాష్ట్రీయ రహద్రిపై 
ఏరపిడిన గోతులన పూడిచా రోడలోన బాగుచేయాయూలన్ జనసేన నాయకులు మహంత్ 
ధనంజయ, బంట్పలలో దివయూ, శ్రీన, సురేష్, సా్వత్ మరియు పారది జనసైన్కులు 
మరియు వీరమహిళలు న్రసన చేపట్టురు. ఈ సందరబుంగా రోడులో పాడైపోయి ప్రమాద్లు 
జరుగుతునాని ప్రభుత్వం పటటుంచుకోకపోవటం అనాయూయం అనానిరు. తక్ణమే రోడులో 
బాగుచేయాలన్ లేదంటే పోరాటం ఉదృతం చేసాతిమన్ హెచచారించారు.

కోళలి భైరవ సావామి కుటంబాని్న 
పరామర్్శంచ్న డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్లి

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం న్యోజకవర్గం, ఉపాపిడ గ్రామం నందు కాళళూ భైరవ సా్వమి 
కుమారెతి ఇంటర్్మడియట్ చదువుతుననిట్వంట కుసుమ కుమారి అకాల మరణాన్కి 
చింత్సూతి వారి యొక్క కుట్ంబాన్ని పిఠాపురం న్యోజకవర్గ జనసేన నాయకులు శ్రీ 
విష్్ణ హాసిపిటల్ అధినేత డాకటుర్ శ్రీధర్ పిలాలో పరామరిశించడం జరిగంది అనంతరం 
ఆ కుట్ంబ అవసరాల న్మితతిం 50 కజీల బియయూం ఆరిథాక సహాయంగా అందించడం 
జరిగంది. దీన్లో భాగంగా ఆకుల లావరాజు, ఎస్ సురేష్, క నాగరాజు, వి మణి, పి 
న్కరాజు, క దురా్గరావు, పలవల నాన్, వననిపోతుల వీరబాబు, కె రవి, కతతిపలలో 
రాజు, గేద్ల వంకటరావు, సోమి రవికిరణ్, మైలపలలో రాజు మరియు అధిక మొతతింలో 
జనసైన్కులు పాల్్గనడం జరిగంది.

ముక్క శ్రీనివ్స్ ఇంటిపై దడ్ని ఖండ్ంచ్న 
వర్కూటి నాగరాజు

శతఘ్ని న్యూస్: దరిశి, జనసేన 
నాయకులు ముక్క శ్రీన్వాస్ ఇంటపై 
జరిగనట్వంట ద్డిన్ ప్రత్ఘటసూతి 
ముకా్క శ్రీన్వాస్ రావుకి అండగా 
న్లబడతామన్ తెలయజేసి వైసిపి 
గుండాలకు తనదైన ర్త్లో జవాబు 
ఇచిచానట్వంట ప్రకాశం జిలాలో 
జనసేన పార్టు లీగల్ సల్ కారయూదరిశి 

దరిశి న్యోజకవర్గం జనసేన పార్టు నాయకులు వరికూట నాగరాజు.

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

పవన్ పై విమర్శలను తీవ్ంగా ఖండ్ంచ్న 
బాలయాం రాజేష్

శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం, పవన్ కళ్యూణ్ 
న్ వయూకితిగతంగా విమరిశించే వైసీపీ నాయకులకు 
అనంతపురం జిలాలో జనసేన పార్టు జాయింట్ 
సక్రటర్ బాలయూం రాజేష్ ప్రశనిలు సంధించారు. 
పవన్  కళ్యూణ్  వలలోనే రాష్ట్ర అపుపి ద్ద్పు ఐదు 
లక్ల కోట్లో అయియూంద్ ? న్తాయూవసరాల ధరలు 
పెరిగాయ ? రోడులో అద్్వనంగా తయారయాయూయి 
? పెట్రోల్  ధరలు, విదుయూత్  బిలులోలు పెరిగాయా 
? ప్రతేయూక హోద్ రాలేదు ? విభజన హామీలు 
నెరవేరలేదు ? పోలవరం పూరితి కాలేదు ? రైతుల 
ఆత్మహతయూలు జరిగాయ్  ? రోజుకో ఉదోయూగ 
సంఘం రోడుడి నెకు్కతుంది ? న్జమే సార్  ఆయన వలలో ఇంత నషటుం ఉంటే తపపికుండా! 
ఆలోచన చేయాల ప్రజలు ఎవరు వీటన్నిటకీ కారణమో ఆలోచన చేయాల, తపపికుండా 
చేయిసాతిం మేముననిది దేన్కీ అందుక మీలా డబుబులు తీసుకోం మంచికోసం మా డబుబు 
వచిచాసాతిం. ఈ ఊక దంపుడు తపపి ఇంకమైనా ఉనానియా? మీ లాగా పవన్ కళ్యూణ్ 
ప్రజాధనం ల్టీ చేయలేదు, మూడు పెళ్ళూళళూ వలలో ప్రజల కచిచాన కషటుం ఏమీలేదు. 
చటటు ప్రకారం విడాకులు తీసుకన్ పెళ్లో చేసుకునానిరు. కోటలో మంది ప్రజాధనం 
అవినీత్మయం అవుతుంది. హంద్గా ఉండండి వైసీపీ మంత్రుల, ఎమ్మలేయూలు 
వయూకితిగత విమరశిలు బూతులు మాట్లోడటం ఫస్టు మీరు మొదలుపెట్టురు. పవన్ కళ్యూణ్ 
మీ పరిపాలన గురించి, పాలసీలు గురించి విమరశిలు చేసేతి వాటకి సమాధానం చపపిక 
వయూకితిగత జీవితం గురించి మాట్లోడటం పదధాత్ కాదు ప్రజలు అన్ని గమన్సూతి ఉనానిరు. 
మంత్రులు ఎమ్మలేయూలు వయూకితిగత జీవితం గురించి విమరిశించే ముందు మీరు ఆత్మ 
విమరశి చేసుకోవాల. ఏ శాఖలో ఏముంట్యో కూడా తెలయన్ మంత్రులు ఉనానిరు. 
విశాఖపటనింలో జనవాణి కారయూక్రమం జరకు్కండా అనేక ఇబబుందులు పెటటు అక్రమ 
కసులు నమోదు చేశారు. రాబోయే ఎన్నికలోలో జనసేన పార్టు అధికారం ఎక్కడ వసుతిందో 
అన్ వైసిపి నాయకులకు భయం పట్టుకుంది. పవన్ కళ్యూణ్ మాట్లోడిన మాటలన వైసీపీ 
వాళ్లో వక్రీకరిసూతి ఉనానిరు. నేన పాలసీలు పరంగా ప్రశినిసేతి ద్న్కి సమాధానం చపపిలేక 
నా వయూకితిగత వివాహ జీవితం గురించి మాట్లోడటం పదధాత్ కాదు నాకు కుదరలేదు 
చటటుబదధాంగా విడాకులు తీసుకన్ పెళ్లో చేసుకునానిన, కావాలంటే మీరు చటటుబదధాంగా 
విడిపోయి పెళ్లో చేసుకోండి ద్న్వలలో రాష్ట్రాన్కి వచిచాన నషటుమేం లేదన్ అనానిరు. పవన్ 
కళ్యూణ్ పై తపుపిడు ఆరోపణలు చేసుతినని వయూకుతిలకు చపుపి చూపిసూతి తపుపిడు ఆరోపణలు 
చేసేతి కడతా అనానిరు. ఎన్ని ఇబబుందులు పెటటునా అక్రమ కసులు పెటటున ద్డులు చేసిన 
జనసేన పార్టు గెలుపున మీరు ఆపలేరు అన్ తెలయజేసుతినానిము.

శంత్భద్రతల విచ్ఛిన్నమే వైసీపీ ధ్యాయం: 
బాడ్శ మురళీకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గయయూపేట, 
ప్రాంతాల మధయూ చిచుచా పెటటు రాష్ట్రంలో 
శాంత్భద్రతలన విచిచాననిం చేసి రాజకీయ 
లబి్ద పొందడమే వైసీపీ లక్ష్ం అన్ 
జనసేన పార్టు ఉమ్మడి కృష్ట్ణజిలాలో ప్రధాన 
కారయూదరిశి బాడిశ మురళ్కృష్ణ పత్రిక 
ముఖంగా ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఈ 
సందరబుంగా ఆయన మాట్లోడుతూ… 

ప్రాంతాల మధయూ కులాల మధయూ చిచుచా పెటటు రాజకీయ లబిధా పొంద్లన్ వైసీపీ చూసోతిందన్, 
మొనని కోనసీమ అలలోరులో ఇపుపిడు విశాఖలో గొడవకు అదే కారణం అన్ వివాద్లు, 
ఘరషిణలకు సంబంధం లేన్ జనసేన నాయకులపై కసులు పెటటు వేధిసుతినానిరన్ నేరమయ 
రాజకీయాల నంచి రాష్ట్రాన్ని రక్ంచుకోవాలన్ వైసీపీ విముకతి ఆంధ్రప్రదేశ్ తోనే అభివృదిధా 
సాధయూమన్ కంతమంది ఉతతిరాంధ్ర వైసీపీ నాయకుల అవినీత్ భగోతం ఎక్కడ బయట 
పడుతుందో అనే భయంతో జనవాణి కారయూక్రమాన్ని అడుడికునానిరన్ అనానిరు. వైసీపీ 
విముకతి ఆంధ్రప్రదేశ్ జరిగనపుపిడే రాష్ట్రం బాగుపడుతుందన్, ఆ దిశగా జనసేన అడుగులు 
వేసుతిందన్ బాడిశ మురళ్కృష్ణ పేర్్కనానిరు.

ఆ ప్యాకేజీక్ బ్రోకర్ నువేవానా: యుగంధర్ పొన్న
శతఘ్ని న్యూస్: గంగాధర నెల్లోరు, 
కారే్వటనగరం మండల కంద్రంలో 
న్యూస్ ట్డే తో మాట్లోడుతూ పవన్ 
కళ్యూణ్ కి పాయూకజీ తీసి ఇచిచాన 
బ్రోకర్ నవే్వనా అంటూ ఉపముఖయూ 
మంత్రి నారాయణ సా్వమి మీద 
జనసేన పార్టు న్యోజకవర్గ 
ఇనాచారిజి డాకటుర్ యుగంధర్ పొనని 
తీవ్రసాథాయిలో ధ్వజమతాతిరు. ప్రతేయూక 
హోద్ సాధించలేన్ అసమరధా 
నాయకుడివి నవ్వన్, ఎపుపిడు ఏమి 
మాట్లోడతావో అరథాం కాలేన్ పరిసిథాత్ 
నీదన్, క్రిస్మస్ న్ రంజన్ అంట్వు, 
రంజాన్ న్ క్రిస్మస్ అంట్వన్ 
ఆగ్రహం వయూకతిం చేశారు. కాపులకు 

నాయూయం జరగాలంటే పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి అవా్వల, అది ఆయన ద్్వరా మాత్రమే 
సాధయూమన్ తెలపారు. మానవతా్వన్కి మారు పేరు పవన్ కళ్యూణ్, ప్రేమకు చిహనిం 
పవన్ కళ్యూణ్, వాతసిలాయూన్కి మర్క పేరు పవన్ కళ్యూణ్ అన్ ఉదో్దించారు. వయూకితిగత 
వయూవహారాల జ్లకి ఎందుకు వళ్తివన్, నీకు ముగు్గరు కుమారెతిలు ఉనానిరనని సంగత్ 
నీకు తెలయద్, మాట్లోడేటపుపిడు ఆలోచించి మాట్లోడాలన్ తెలపారు. పెనమూరు 
మండలంలో సర్వసభయూ సమావేశం జరిగతే, ద్న్కి నీకు ఆహా్వనం లేదు, లోపలకి 
వళళూలేన్ పరిసిథాత్ ఉందన్ తెలయజేశారు. వర్గ వైషమాయూలోలో చికు్కకునని నవు్వ ఎమ్మలేయూ 
ఎకు్కవ మిన్సటుర్ కి తకు్కవ, ఉపముఖయూ మంత్రికి పన్కిరావన్ ఎదే్దవా చేశారు. ఈ 
న్యోజకవర్గంలో ఎసీసిలకు ఎసీటులకు బ్సీలకు ఓసీలకు క్రిసిటుయన్ మైనారిటీ మరియు 
ముసిలోం మైనారిటీ ప్రజలకు నవు్వ చేసిందేమీ లేదన్, ఆగ్రహం వయూకతిం చేశారు. ఈసారి 
ఎన్నికలోలో నవు్వ ఓడిపోవడం ఖాయం, న్నని ఓడించడం తథయూం, జనసేన జెండా ఎగరటం 
ఖాయమన్ ధీమా వయూకతిం చేసారు.

రాజగోప్ల్ రెడ్డి విగ్రహ ఆవిష్కరణలో 
జనసేన 

నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిలాలో, 
రాయచోట అసంబ్లో న్యోజకవర్గం, 
గాలవీడు మండల కంద్రంలో 
దివంగత నేత, మాజీమంత్రి 
రాజగోపాల్ రెడిడి విగ్రహ ఆవిష్కరణ 
సందర్ంగా మాజీ శాసనసభుయూలు 
రమేశ్ కుమార్ రెడిడి ఆహా్వనం మేరకు 
రాయచోట న్యోజకవర్గ జనసన 

పార్టు ఇంఛార్జి హసన్ బాష్ట షేక్, మైనార్టు నాయకులు షేక్ రియాజ్, రామ శ్రీన్వాస్, 
సాథాన్క ప్రజలు, వివిధ ప్రాంతాల ప్రజాప్రత్న్ధులతో కలసి పాల్్గనడం జరిగంది.

మరాయాదగా చెపు్పతో కొడతా అని చెపి్పన 
బుదిదిరాని మంత్రులు

జిలాలో అధికార ప్రత్న్ధి సాక మురళ్కృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: మా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
చపుపి చూపించి అంతా కాలోరిటగా చపిపిన కూడ 
వైసిపి బూతుల మంత్రుల చవులకు, కళళూకు ఏమి 
పెట్టుకునానిరో కాన్ 175 సాథానాలలో పోటీ చేసేతి 
పాయూకజ్ సాటుర్ అనరంట, కులం కారుడిలో బాబుతో 
బేరాలు అంట్, బాబు, పవన్ చీకట ఒపపింద్లు 
అన్ పేటఎం బాయూచ్, పేరిని నాన్, జ్గ రమేష్, తోపు 
దుర్టు ప్రకాష్ రెడిడి, అంబట రాంబాబు సలులో కూతలు 

కుసుతినానిరు. మా అధినేత చపుపితో కడతా అన్ చపపిడం కాదు, న్జంగానే చపుపితో 
కడితే కాన్ ఈ వధవలకి బుది్ద రాదు. పాదయాత్రలో వైసిపి అధయూక్షులు జగన్ రెడిడి ఇచిచాన 
హామీలు న్రవరచాలేక విశాఖలో గరజిన పెయిల్రు అవడంతో ఈ పేటఎం వధవలకి 
పిచిచా పటటు మాట్లోడుతునానిరు. ఎందుకంటే మా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 3000 మందికి 
పైగా కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూ చేసుకునని మూడు సవతసిరాలు అయినా ఈ ప్రభుత్వం 
పటటుంచుకోకపోవడంతో కుట్ంబాన్కి ఒక లక్ చొపపిన రాష్ట్రమంతా పరయూటంచి రైతులకు 
చకు్కలు ఇచిచా ఆదుకునానిరు. అపుపిడు ప్రభుతా్వన్కి కదలక వచిచాంది. రాష్టుంలో ప్రజలు 
సమసయూలతో సతమతమవుతుంటే “జనవాణి” కారయూక్రమం ద్్వరా ప్రజలు దగ్గరకు 
వళ్ళూ వారి సమసయూలు పరిష్కరించి ప్రజాదరణ పెరగడంతో భరించలేన్ ఈ బూతు 
మంత్రులు పిచిచా పటటు వాగుతునానిరు. విశాఖలో జనవాణి కారయూక్రమం భార్ఎతుతిన సకెసిస్ 
అవుతుందన్ వైసిపి నాయకులు భూఅక్రమాలు బయట పడుతాయి అన్ భయపడి మీరే 
అలలోరులో సృషిటుంచుకన్ మా జనసేన నాయకులపై అక్రమ కసులు పెటటు ఆంక్లు విధించిన 
సందర్ంలో చంద్రబాబు పరామరిశించడాన్కి వసేతి బాబుతో బేరాలు, చీకట ఒపపింద్లు 
అన్ కూసాతిరా? మీ నాలుకలు కసాతిము అన్ జిలాలో అధికార ప్రత్న్ధి సాక మురళ్కృష్ణ 
మండి పడాడిరు. 175 సాథానాలోలో పోటీ చేసే విషయాలు మీకెందుకు మీ జగన్ రెడిడి ఇచిచాన 
హామీలు నెరవేరచాలేక మా అధినేత మీద మా నాయకుల మీద పడాడిరు రాష్ట్రంలో ప్రజలు 
గమన్సుతినానిరు. ఎవరు ఏమి చేసుతినానిరన్ ఇక మీ డ్రామాలు మీ సలులోకబురులో మీ 
నాటకాలు నమే్మ పరిసిథాత్లో ప్రజలులేరన్ తెలయజేసారు.
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