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న్యాయ వయావస్థపనైే నమ్మకం ఉంచం
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనినంలో మా జనసేన నాయకులపై రాష్ట్ర ప్రభుత్నం అక్రమనంగా 
హత్యూయతనినం కేసులు బనాయనంచనంది. ఈ కేసులో జైలులో ఉనని తొమ్మిది మనంది నాయకులకు 
గౌరవ ఆనంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర హైకోర్టు బెయల్ మనంజూర్ చేయడనం, మరో ముగ్గుర్ నాయకులను 
అరెస్టు చేయవద్దని ఆదేశనంచడనం ఎనంతో సనంతోషానిని కలిగనంచనందని జనసేన పార్టు అధయూక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొనానిర్. ఈ నెల 15వ తేదీ నునంచ 17వ తేదీ వరకూ విశాఖలో 
ప్రభుత్ ప్రాయోజిత అలజడి ఏ విధనంగా ఉనందో రాష్ట్ర ప్రజలనందరూ చూశార్. ఈ అక్రమ కేసుల 
విషయనంలో మేము నాయూయ పోరాటనం మొదలుపెటటునం. నాయూయ వయూవస్థపైనే నమమికనం ఉనంచనం. ఈ 
సనందర్నంగా గౌరవ రాష్ట్ర హైకోర్టుకు కృతఙ్ఞతలు తెలియచేసుతునానిను. ఈ అక్రమ కేసు వల్ల మా పార్టు 
నాయకులు శ్రీ కోన త్త్రావు, శ్రీ సునందరపు విజయ కుమార్, శ్రీ సనందీప్ పనంచకర్ల, శ్రీమతి కొలు్ల 
రూప, శ్రీ పి.వి.ఎస్.ఎస్.ఎన్.రాజు, శ్రీ పీతల మూర్తు యాదవ్, శ్రీ చట్టుబిలి్ల శ్రీను, శ్రీ రాయపురెడిడి 
కృష్ణ, శ్రీ జి. శ్రీనివాస పటనియక్ జైలు పాలయాయూర్. వీర్ని పాలకపక్నం వేధనంపులకు గ్ర్ చేసనంది. 
ఈ అనంశనంపైనా నాయూయ పోరాటనం చేసతునం. హైకోర్టు ద్్రా వీరనందరూ బెయల్ పనంద్ర్. ఈ 
కేసులో ఉనని పార్టు నాయకులు శ్రీ ట్.శవశనంకర్, శ్రీ బొలిశెట్టు సతయూ, డా.రఘులను అరెసుటు చేయవద్దని 
ఉననిత నాయూయస్థననం చెపి్పనంది. విశాఖ అక్రమ కేసులో హైకోర్టు చరయూ చటటునిని గౌరవినంచే మా పార్టు 
నాయకులకు, శ్రేణులకు ఎనంతో ఊరట కలిగనంచనంది. ఈ కేసులో జైలు పాలైనవార్ కుటనంబ సభుయూలు 
ఎనంత ఆవేదనకు లోనయాయూరో నాకు తెలుసు. వారనందర్నీ త్రలోనే నేను కలుసతును. ఈ అక్రమ 
కేసుల వల్ల బాధతులైన మ్గలిన వార్కీ ఊరట లభనంచే వరకు నాయూయ పోరాటనం చేసతునం. ఈ కేసు 
విషయనంలో ఎనంతో శ్రమ్నంచన జనసేన పార్టు లీగల్ సెల్ సభుయూలకు, సహకర్నంచన నాయూయవాదులకు 
హృదయపూర్క కృతఙ్ఞతలు.అక్రమ కేసులతో ఇబ్నంది పడడివార్, జైలు పాలైనవార్ కుటనంబ 

సభుయూలకు ఓద్ర్్ప కలిగస్తు ధైరయూనం చెపి్పన పార్టు నాయకులు, శ్రేణులకు అభననందనలు అని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అనానిర్.

పోలీసుల త్యాగాలు మరువలేనివి
* పాలకుల ఒతితుళ్్ల లేకునంటే పోలీసులు నిబద్ధతతో సేవ చేసతుర్
శతఘ్ని న్యూస్:  పోలీసు శాఖలో పని చేసే ప్రతి ఉదోయూగ.... హోమ్ గార్డి నునంచ ఉననిత్ధకార్ 
వరకూ అనందర్ జీవిత్లు నితయూనం సవాళ్లతో కూడుకుననివే. విధ నిర్హణలో అమర్లైనవార్ 
త్యూగాలను ఎవరూ మర్వకూడదు. పోలీసు సనంసమిరణ దినోత్సవనం సనందర్నంగా అమర్లైన 
పోలీసులకు నా తరఫున, జనసేన పక్షాన అనంజలి ఘట్సుతునానిననంటూ జనసేన పార్టు అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశార్. ఒనంట్ మీద యూనిఫామ్ ఉనని ప్రతి పోలీసు 
ఉదోయూగ తన కరతువయూ నిర్హణ కోసనం... నియమ నిబనంధనలు పాట్నంచేనందుకు సనంసదు్ధలవుత్ర్. 
అయతే పాలక పక్నం తమ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసనం పోలీసులను పావులుగా వాడుకోవడనం 
మొదలుపెట్టున క్ణనం నునంచే ఆ శాఖకు సనంకెళ్్ల పడటనం మొదలవుతోనంది. ఉననిత చదువులు 
అభయూసనంచ సవిల్ సర్్సెస్ ద్్రా ఎనంపికైన అధకార్లు సైతనం చేషటులుడిగ ఒతితుడితో పని 
చేసే పర్స్థతులు నెలకొనానియ. ఈ స్థతి నునంచ పోలీస్ వయూవస్థను కాపాడుకొననిపు్పడే ప్రజలకు 
శానంతిభద్రతలు లభసతుయ.పాలకుల ఒతితుళ్్ల లేకునంటే పోలీసులు నిబద్ధతతో సేవ చేయగలర్. 
పోలీసు శాఖలో పని చేసే సబ్నందికి ట్.ఎ., డి.ఎ., సరెనండర్్స ఇవ్ర్... వార్ ద్చుకొనని మొత్తునిని 
కూడా అవసరానికి ఇవ్ర్. రాత్రనక పగలనక పని చేసే సబ్నందిని కూడా ఇబ్నందులకు గ్ర్ 
చేయడనం భావయూనం కాదు. వారానికి ఒక రోజు సెలవు ఇసతుమని అమలు కాని జీఓలు ఇచచి... ఆ సెలవు నా మనసులో మాట అనంటూ తియయూట్ కబుర్్ల చెప్పడనం వల్ల 
ప్రయోజననం ఉనండదు. పాలకులు ఎలాగూ ఆ శాఖను ఒక పావుగా వాడుకొనంటనానిర్. ప్రజలు పోలీసుల పర్స్థతిని సనుభూతితో అర్థనం చేసుకోవాలి. పోలీసులు సైతనం 
నియమ నిబనంధనలను అనుసర్స్తు, చటటునిని అమలు చేస్తు విలువలను పునర్ద్ధర్సేతు ప్రజల నునంచ కచచితనంగా మద్దతు పనందుత్రని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అనానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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కార్యకర్తల పట్ల ముందు చూపు ఉన్న గొప్ప నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్
* జనసేన పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు
* శ్రీ అలే్ల నాగరాజు కుటనంబానికి రూ. 5 లక్ల ప్రమాద బీమా చెకుకొ అనందజేత

శతఘ్ని న్యూస్: పార్టుని భుజాలపై మోసే కారయూకరతుల పట్ల మునందు చూపు, వార్ 
కుటనంబ సభుయూలకు భరోస కలి్పసుతునని గొప్ప నాయకుడు, ఏకైక నాయకుడు 

శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్ అని జనసేన పార్టు రాజకీయ వయూవహారాల కమ్టీ 
సభుయూడు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు గార్ స్పషటునం చేశార్. ఇటీవల మరణినంచన 
నాగర్ కరూనిలు జిలా్ల అచచినంపేట నియోజకవరగునం వనంగూర్ మనండలనం 
రనంగాపుర్ గ్రామ నివాస జనసైనికుడు అలే్ల నాగరాజు కుటనంబానికి రూ. 

5 లక్లు ప్రమాద బీమా చెకుకొ రూపనంలో నాగబాబు గార్ చేతుల మీదుగా 
అనందజేశార్. శుక్రవారనం హైదరాబాద్ జనసేన పార్టు కేనంద్ర కారాయూలయనంలో 
జర్గన ఈ కారయూక్రమనంలో నాగబాబు గార్ మాట్లడుతూ.. కారయూకరతులను 
కనంట్కి రెప్పలా చూసుకునే పవన్ కళ్యూణ్ గార్ పార్టు సభయూత్నం తీసుకునే 
ప్రతీ కారయూకరతుకు రూ. 5 లక్లు ప్రమాద బీమా కలి్పనంచడనం ద్్రా ఏదైనా 
అనుకోని పర్స్థతులో్ల కారయూకరతు మరణినంచనా, ప్రమాద్నికి గ్రైనా వార్ 
కుటనంబానికి ఆర్్థక సహాయనం అనందే విధనంగా చేయూతనిసుతునానిరని అనానిర్. 

వీర మహిళలు, జన సైనికుల విషయనంలో పవన్ కళ్యూణ్ గార్ చలా బాధయూతతో వయూవహర్సతురని., ఇటీవల విశాఖపటనినంలో వీర మహిళలు, జన సైనికులపై వై.సీ.పీ. అనుసర్నంచన 
విధానానిని తిపి్ప కొట్టున సనంఘటన ద్నికి నిదర్శనమని పేర్కొనానిర్. అధకారనం ఎవర్కీ శాశ్తనం కాదని, మేమే శాశ్తనం, మాదే రాజయూనం అనే ధోరణిలో వై.సీ.పీ. అక్రమాలు పెట్రేగ 
పోతునానియని, ప్రజా ఆగ్రహానిని తటటుకోవడనం వై.సీ.పీ. తరనం కాదని అనానిర్. గ్నండాయజనం, రౌడీయజనం సనంసకొృతిని పెనంచ పోషిసుతునని వై.సీ.పీ.ని ప్రజలు ఇనంట్కి పనంపే రోజులు అతి 
దగగురలో ఉనానియని అనానిర్. వై.సీ.పీ. ఎలానంట్ బెదిర్నంపులకు గ్ర్ చేసనా జన సైనికులు, వీర మహిళలు మనో ధైరాయూనిని కోలో్పవద్దని, పవన్ కళ్యూణ్ గార్ ప్రతీ కారయూకరతును కనంట్కి 
రెప్పలా కాపాడుకునంటరని ఉద్ఘాట్నంచర్. ఈ కారయూక్రమనంలో జనసేన పార్టు తెలనంగాణ రాష్ట్ర బాధ్యూలు శ్రీ నేమూర్ శనంకర్ గౌడ్ గార్, తెలనంగాణ రాష్ట్ర యువజన విభాగనం అధయూక్షుడు శ్రీ 
వనంగా లక్ష్మణ్ గౌడ్, వీర మహిళల విభాగనం అధయూక్షురాలు శ్రీమతి మనండపాక కావయూ, జీ.హెచ్.ఎనం.సీ. అధయూక్ కారయూదర్్శలు శ్రీ రాధరనం రాజలినంగనం, శ్రీద్మోదర్ రెడిడి, పార్టు నాయకులు 
శ్రీ తనంగెళ్ళ ఉదయ్ శ్రీనివాస్ తదితర్లు పాల్గునానిర్.

బెజవాడలో వైసీపీ కవ్వుంపులు
• శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ దిషిటు బొమమి దగ్దనం..
• ప్రతిగా ముఖయూమనంత్రి దిషిటుబొమమి దహననం చేసన జనసైనికులు
• జనసైనికులిని అరెసుటు చేశార్.. వైసీపీని వదిలేశార్..
• చటటునం వైసీపీకి చుటటుమా?

శతఘ్ని న్యూస్:  విజయవాడలో పలిట్కల్ హీట్ త్రా 
స్థయకి చేర్కునంది. జనసేన పార్టు అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ విశాఖ పరయూటన.. తదననంతర పర్ణామాల 
నేపధయూనంలో వైసీపీ శ్రేణులు నితయూనం కవి్నంపు చరయూలకు 
దిగ్తునానియ. పశచిమ నియోజకవరగునం పర్ధలో 
అధకార వైసీపీ శ్రేణులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ దిషిటుబొమమిను 
ఊరేగనంచ దగ్ధనం చేశార్. అనందుకు ప్రతిగా జనసేన 
పార్టు కారయూకరతులు ముఖయూమనంత్రి దిషిటుబొమమికు దహన 
సనంసకొరాలు నిర్హినంచర్. జనసేనాని దిషిటుబొబ్ దగ్ధనం 
చేసన సమయనంలో మౌననం వహినంచన పోలీసులు.. సీఎనం 
దిషిటుబొమమి దగగునం చేసన వనంటనే రనంగనంలోకి దిగార్. 
కేసులు పెట్టు 16 మనంది నాయకులిని అరెసుటు చేశార్. 
అనందులో 11 మనందిని అజిత్ సనంగ్ నగర్ పోలీస్ సేటుషన్ కి, 
మరో నలుగ్ర్ని టూ టౌన్ పోలీస్ సేటుషన్ కి తరలినంచర్.

అక్రమ కేసులతో పార్టు కారయూకరతులను అరెసుటు చేయడనంతో పాట జనసేన నాయకులెవర్కీ వార్ని కలిసేనందుకు అనుమతి ఇవ్డనం 
లేదు. అరెసుటు అయన వార్ని పరామర్్శనంచేనందుకు పార్టు నగర అధయూక్షులు శ్రీ పోతిన మహేష్ సేటుషన్ కి వళ్లగా ఆయనిని పోలీసులు 
అడుడికునానిర్.. దిషిటుబొమమిల దగ్ధనం.. అరెసుటుల వయూవహారనంలో పోలీసుల ద్నంద్ నీతిపై సర్త్ర విమర్శలు వయూకతుమవుతునానియ. 
అధకార పార్టుకి ఒక నాయూయనం.. జనసేన పార్టుకి ఒక నాయూయమా అనంటూ జనసేన నాయకులు మనండిపడుతునానిర్. పోలీసుల 
తీర్పై నాయూయ పోరాటనం చేసతుమని హెచచిర్సుతునానిర్.

టెక్కలి జనసేన కార్యాలయంపై 
వైసీపీ దాడి అప్రజాస్వామికం

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళనం జిలా్ల టెకకొలి నియోజకవరగునం జనసేన పార్టు కారాయూలయనంపై వైసీపీకి చెనందిన రౌడీ మూకలు ద్డికి 
పాల్పడిన విధాననం చూసేతు ఆ పార్టు నేతల దౌర్జనాయూలు అర్థమవుత్యని జనసేన పార్టు రాజకీయ వయూవహారాల కమ్టీ ఛైరమిన్ శ్రీ 
నాదెనండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో విమర్్శనంచర్. ప్రజాస్మయూనంలో ఇలానంట్ ద్డులు ఎనంత మాత్రనం హర్షణీయనం కాదు. 
ఎమ్మిలీ్స శ్రీ దువా్డ శ్రీనివాస్ అనుచర్లు ఈ ద్డికి పాల్పడినటటు మా పార్టు నాయకులు తెలియచేశార్. వైసీపీ నాయకులు 
వీధ రౌడీలా్ల ప్రవర్తుస్తు ఉనానిరనంటే వార్ అధనాయకుడు మద్దతు ఉనందనే భావినంచలి. ఇలానంట్ అప్రజాస్మ్క విధానాలను 
ప్రజాస్మయూవాదులనంత్ ముకతుకనంఠనంతో ఖనండినంచలి. ఇలానంట్ త్టకు చపు్పళ్లకు జనసేన పార్టు భయపడదు. ద్డికి పాల్పడిన 
వార్పై పోలీసు ఉననిత్ధకార్లు చటటుప్రకారనం చరయూలు తీసుకోవాలని శ్రీ నాదెనండ్ల మనోహర్ డిమానండ్ చేశార్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేనకు జై కొడుతున్న ఉత్తరుంధ్ర
• విజయనగరనంలో వైసీపీ మూడు రాజధానుల మానవహారనం
• జనసేన అనుకూల నినాద్లు చేసన విద్యూర్్ధలు
• షాక్ లో వైసీపీ నేతలు
శతఘ్ని న్యూస్: మూడు రాజధానుల పేర్ట వైసీపీ చేపట్టున కలి్పత ఉదయూమానికి ఉతతురానంధ్ర 
ప్రజల నునంచ సనుకూల పవనాలు కనబడడనం లేదు. విశాఖ వేదికగా నిర్హినంచన 
గర్జన ఫా్లప్ కావడనం.. తదననంతరనం జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పరయూటనకు 
ఆటనంకాలు కలి్పనంచడనం వనంట్ అనంశాలు అధకార పార్టు పట్ల ప్రజలో్ల వయూతిరేకత 
వయూకతుమవుతోనంది. మూడు రాజధానుల నినాద్నిని బలవనంతనంగా తమ మీద ర్దే్దనందుకు 
వైసీపీ నేతలు ప్రయతినిసుతునానిరనని భావన అకకొడ ప్రజలో్ల పెర్గపోతోనంది. అదే సమయనంలో 
ఉతతురానంధ్ర ప్రజలు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ వైపు చూసుతునానిర్. అనందుకు విజయనగరనం జిలా్ల, 
గజపతినగరనంలో చోట చేసుకునని ఈ సనంఘటనే ఉద్హరణ.
గజపతినగరనం వేదికగా అధకార పార్టు మూడు రాజధానులకు మద్దతుగా ఆ పార్టు 
నాయకులు విద్యూర్్ధలతో మానవహారనం నిర్హినంచర్. ఈ మానవహారనంలో విదయూర్్ధలనంత్ 
శ్రీ పనన్ కళ్యూణ్ కు జై కొడుతూ నినదినంచర్. జనసేన అధనేతకు జై కొడుతూ చేసన నినాద్లతో ఆ ప్రానంతనం మొతతునం మారోమిగడనంతో ఈ అన్హయూ పర్ణామానికి వైసీపీ నాయకులు 
కనంగ్తునానిర్. ఉదయనం నునంచ భార్ టరెగుట్ల పెట్టు ప్రైవేట స్కొళ్ల విద్యూర్్ధలను ఎనంతో కషటుపడి బసు్సలో్ల తరలినంచ నాలుగ్ రోడ్ల జనంక్న్ లో మానవహారనం చేపటటుర్. అయతే విద్యూర్్ధలు 
వైసీపీ నాయకులు ఇచచి ప్లకార్డిలు గాలే్లకి ఎగరేస్తు జై పవర్ సటుర్.. పవన్ రావాలి.. పాలన మారాలి అనంటూ నినదినంచర్. వైసీపీ నాయకులు వార్నంచనప్పట్కీ విద్యూర్్ధలు నినాద్లు 
ఆపకపోవడనంతో తూతూ మనంత్రనంగా కారయూక్రమానిని పూర్తు చేస పలాయననం చతతుగనంచర్. మానవహారనంలో విద్యూర్్దలు జనసేన పార్టు అనుకూల ప్లకార్డిలు ప్రదర్్శనంచడనం గమనార్నం.

గ్రామాలో్ల రోడు్ల డ్రైనేజీ అస్తవ్యస్తుం: పల్్లపోరులో బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్: త్డేపలి్లగూడనం, స్థనిక ముత్యూలనంబపురనంలో 
పలె్లపోర్లో భాగనంగా మొదట్గా జనసేన నాయకులు మర్యు 
జనసైనికులతో కలిస బొలిశెట్టు శ్రీనివాస్ ముత్యూలమమి తలి్లని 
దర్్శనంచుకుని జనసేన పలె్లపోర్ను మొదలుపెటటుర్. త్డేపలి్లగూడనం 
మనండలనం ముత్యూలనంబపురనంలో శుక్రవారనం జర్గన పలె్లపోర్లో 
భాగనంగా త్డేపలి్లగూడనం నియోజకవరగునం ఇనంచర్్జ బొలిశెట్టు 
శ్రీనివాస్ మాట్లడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్నం గ్డిడిగా వయూవహర్సుతునందని, 
రోడు్ల విషయనంలో గాని డ్రైనేజీ విషయనంలో గాని, శానిటేషన్ 
చేయడనంలో గాని వైసీపీ ప్రభుత్నం పట్టునంచుకోవడనంలేదనానిర్. 
నవరత్నిలు మీద ఉనని శ్రద్ధ గ్రామాలో్ల ప్రజల మీద లేదనానిర్, 
గ్రామాలో్ల పేర్కుపోయన సమసయూలను పట్టునంచుకునే నాయకులు 
కర్వయాయూరనానిర్. నితయూవసర వసుతువులు పెట్రోల్ గాయూస్ 
విదుయూత్ చర్్జలు పెనంచ పేద మధయూతరగతి కుటనంబాలు చనని 
బిననిమయాయూయ అనానిర్. ఈ కారయూక్రమనంలో త్డేపలి్లగూడనం 
మనండల అదయూక్షులు అడపా ప్రసద్, స్థనిక నాయకులు అననినంనీడి 
ఏసుబాబు, కుకున్ర్ దురాగుప్రసద్, కైరనం నాగ భాసకొర్, అననినంనీడి 
జయరాజు, తూము రెడడిమమి, గోపిశెట్టు సురేష్, మాద్సు త్రినాధలక్ష్మి 

పటటుణ అధయూక్షులు వరతునపలి్ల కాశీ, అధకార్క ప్రతినిధ సజా్జసుబు్, జనసేన జిలా్ల ఉపధయూక్షులు రామ్ శెట్టు సురేష్, జిలా్ల సనంయుకతు కారయూదర్్శ కొనకళ్ల హర్నాథ్, జిలా్ల ప్రధాన 
కారయూదర్్శ యానంట్రపాట్ రాజు, జిలా్ల కారయూదర్్శ మద్్దల మణికనంఠ, గౌరవ అధయూక్షులు అడబాల నారాయణమూర్తు, జనసేన నాయకులు, మద్సు ఇనందు, మారశెట్టు 
పోతురాజు, గ్నండుమోగ్ల సురేశ్, చపల రమేష్, నీలపాల దినేష్, మటటు రామకృష్ణ, కేశవబట్ల విజయ్, అతితులి బాబీ, గట్టునం నాని, నల్లకనంచు రానంబాబు, అడడిగర్ల స్ర్, 
యువరని సోము, పెనుబోతుల బాలాజీ, దనంగేట్ చనందు, కామ్శెట్టు శ్రీనివాస్, కొతతు శ్రీనివాస్, మనినిడి రమేష్, ఎస్.కె.వలి, కె సతీష్, రావూర్ రమేష్, మద్్దల వీరేనంద్ర, సతీష్, 
తేజ, పెనుబోతుల బాలాజీ, పెనుబోతుల సోమాలమమి, అడపా జమున, దేవ జ్యూతి, సమ్నేని వనంకట సతయూవతి, వేజు్జ రతని కుమార్, సతయూవతి, చనంద్ బేబీ జనసేన సోషల్ 
మీడియా ఇనంచర్్జ బయనపాలేపు ముఖేష్ మర్యు జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గునానిర్.

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


శనివారం, 22 అక్టో బర్ 2022
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పలు కుటుంబాలను పరమర్శుంచిన బతు్తల బలరమకృష్ణ
అది్దరెడిడి బాబిని పరామర్్శనంచన బతుతుల బలరామకృష్ణ
రాజానగరనం నియోజకవరగునం, శ్రీ కృష్ణపటనినం గ్రామ వాసతువుయూడైన అది్దరెడిడి గోవినంద్ గత కొది్ద కాలనంగా కనిపినంచడనం 
లేదు. ఎకకొడి వళ్్ళరో ఏమయాయూరో అని అతని ఆచూకీ తెలియక కుటనంబ సభుయూలు తీవ్ర ఆనందోళనకు గ్రవుతునానిర్. 
ఈ సనంఘటన వివరాలను తెలుసుకునని రాజానగరనం నియోజకవరగునం జనసేన నాయకులు బతుతుల బలరామకృష్ణ శ్రీ 
కృష్ణపటనినంలోని అది్దరెడిడి గోవినంద్ గృహానికి వళ్్ల ఆయన కుమార్డైన అది్దరెడిడి బాబిని కలిస, కుటనంబ సభుయూలకు 
ధైరయూనం చెప్పడనం జర్గనంది. జనసేన శ్రేణులకు సనంఘటన వివరాలను పనంపినంచ అతని ఆచూకీ తెలిసన వనంటనే కుటనంబ 
సభుయూలకు తెలియచేయాలని విజ్ఞపితు చేశార్. ఈ కారయూక్రమనంలో శ్రీకృష్ణపటనినం గ్రామ సర్పనంచ్ కిమ్డి శ్రీరానం, దొడడి 
రానంబాబు, సునంకర కృష్ణ, కోలా రాము, కమ్డి సతితుబాబు, గాలి రాజు, సునంకర సీత్రానం, కోలా బుచచిరాజు, కొటటు 
ప్రసద్, పెర్మాళ్ళ శ్రీను, గాదనంశెట్టు శ్రీను, అడాడిల దొర, మదిరెడిడి బాబులు, దేవన దురాగు ప్రసద్ మర్యు శ్రీకృష్ణపటనినం 
జనసేన శ్రేణులు తదితర్లు పాల్గునానిర్.

కోలా బుచచిరాజు కుటనంబానిని పరామర్్శనంచన బతుతుల బలరామకృష్ణ
రాజానగరనం నియోజకవరగునం శ్రీ కృష్ణపటనినం గ్రామ 6వ వార్డి మ్నంబర్ కోలా బుచచిరాజు కుమార్డు అనారోగయూనం కారణనంగా 
చకిత్స పనందుతునానిడు. గ్రామ సర్పనంచ్ కిమ్డి శ్రీరానం ద్్రా విషయనం తెలుసుకునని రాజానగరనం నియోజకవరగునం జనసేన 
నాయకులు బతుతుల బలరామకృష్ణ శ్రీ కృష్ణపటనినం గ్రామనంలోని బుచచిరాజు గృహానికి వళ్్ల వార్ కుమార్డిని పరామర్్శనంచర్. 
అననంతరనం కుటనంబ సభుయూలతో మాట్లడార్. ఈ కారయూక్రమనంలో శ్రీకృష్ణపటనినం గ్రామ సర్పనంచ్ కిమ్డి శ్రీరానం, దొడడి 
రానంబాబు, సునంకర కృష్ణ, కోలా రాము, కమ్డి సతితుబాబు, గాలి రాజు, సునంకర సీత్రానం, కోలా బుచచిరాజు, కొటటు ప్రసద్, 
పెర్మాళ్ళ శ్రీను, గాదనంశెట్టు శ్రీను, అడాడిల దొర,మదిరెడిడి బాబులు, దేవన దురాగు ప్రసద్ మర్యు శ్రీకృష్ణపటనినం జనసేన 
శ్రేణులు తదితర్లు పాల్గునానిర్.

గాదనంశెట్టు నాగ్ని పరామర్్శనంచన బతుతుల బలరామకృష్ణ
రాజానగరనం నియోజకవరగునం శ్రీ కృష్ణపటనినం గ్రామ వాసతువుయూడైన గాదనంశెట్టు నాగ్ 24 గనంటల నొపి్ప వలన ఆపరేషన్ చేయనంచుకుని 
ఇనంట్ వద్ద చకిత్స పనందుతునానిర్. గ్రామ సర్పనంచ్ కిమ్డి శ్రీరానం ద్్రా విషయనం తెలుసుకునని రాజానగరనం నియోజకవరగునం 
జనసేన నాయకులు బతుతుల బలరామకృష్ణ శ్రీ కృష్ణపటనినం గ్రామనంలోని నాగ్ గృహానికి వళ్్ల ఆయనిని పరామర్్శనంచర్. అననంతరనం 
కుటనంబ సభుయూలతో మాట్లడార్.ఈ కారయూక్రమనంలో శ్రీకృష్ణపటనినం గ్రామ సర్పనంచ్ కిమ్డి శ్రీరానం, దొడడి రానంబాబు, సునంకర కృష్ణ, 
కోలా రాము, కమ్డి సతితుబాబు,గాలి రాజు, సునంకర సీత్రానం, కోలా బుచచిరాజు, కొటటు ప్రసద్, పెర్మాళ్ళ శ్రీను, గాదనంశెట్టు 
శ్రీను, అడాడిల దొర,మదిరెడిడి బాబులు, దేవన దురాగు ప్రసద్ మర్యు శ్రీకృష్ణపటనినం జనసేన శ్రేణులు తదితర్లు పాల్గునానిర్.

వలుస్ర్ సతయూనారాయణని పరామర్్శనంచన బతుతుల బలరామకృష్ణ
రాజానగరనం నియోజకవరగునం శ్రీకృష్ణపటనినం గ్రామ వాసతువుయూడైన వలుస్ర్ సతయూనారాయణ ఆకి్సడనంట్ లో ప్రమాదవశాతుతు 
గాయపడి చకిత్స పనందుతునానిర్. గ్రామ సర్పనంచ్ కిమ్డి శ్రీరానం ద్్రా విషయనం తెలుసుకునని రాజానగరనం నియోజకవరగునం 
జనసేన నాయకులు బతుతుల బలరామకృష్ణ శ్రీ కృష్ణపటనినం గ్రామనంలోని సతయూనారాయణ గృహానికి వళ్్ల ఆయనిని 
పరామర్్శనంచర్. అననంతరనం కుటనంబ సభుయూలతో మాట్లడార్. ఈ కారయూక్రమనంలో శ్రీకృష్ణపటనినం గ్రామ సర్పనంచ్ కిమ్డి 
శ్రీరానం, దొడడి రానంబాబు, సునంకర కృష్ణ, కోలా రాము, కమ్డి సతితుబాబు, గాలి రాజు, సునంకర సీత్రానం, కోలా బుచచిరాజు, 
కొటటు ప్రసద్, పెర్మాళ్ళ శ్రీను, గాదనంశెట్టు శ్రీను, అడాడిల దొర,మదిరెడిడి బాబులు, దేవన దురాగు ప్రసద్ మర్యు శ్రీకృష్ణపటనినం 
జనసేన శ్రేణులు తదితర్లు పాల్గునానిర్.

కటటు అర్్జన్ ని పరామర్్శనంచన బతుతుల బలరామకృష్ణ
రాజానగరనం నియోజకవరగునం శ్రీకృష్ణపటనినం గ్రామ వాసతువుయూడైన కటటు అర్్జన్ ఆకి్సడనంట్ లో ప్రమాదవశాతుతు గాయపడి 
చకిత్స పనందుతునానిర్. గ్రామ సర్పనంచ్ కిమ్డి శ్రీరానం ద్్రా విషయనం తెలుసుకునని రాజానగరనం నియోజకవరగునం 
జనసేన నాయకులు బతుతుల బలరామకృష్ణ శ్రీ కృష్ణపటనినం గ్రామనం లోని అర్్జన్ గృహానికి వళ్్ల ఆయనిని 
పరామర్్శనంచర్. అననంతరనం కుటనంబ సభుయూలతో మాట్లడార్. ఈ కారయూక్రమనంలో శ్రీకృష్ణపటనినం గ్రామ సర్పనంచ్ 
కిమ్డి శ్రీరానం, దొడడి రానంబాబు, సునంకర కృష్ణ, కోలా రాము, కమ్డి సతితుబాబు, గాలి రాజు, సునంకర సీత్రానం, కోలా 
బుచచిరాజు, కొటటు ప్రసద్, పెర్మాళ్ళ శ్రీను, గాదనంశెట్టు శ్రీను, అడాడిల దొర, మదిరెడిడి బాబులు, దేవన దురాగు ప్రసద్ 
మర్యు శ్రీకృష్ణపటనినం జనసేన శ్రేణులు తదితర్లు పాల్గునానిర్.

తోట బాబిని పరామర్్శనంచన బతుతుల బలరామకృష్ణ
రాజానగరనం నియోజకవరగునం శ్రీకృష్ణపటనినం గ్రామ 
వాసతువుయూడైన తోట బాబి ఆకి్సడనంట్ లో ప్రమాదవశాతుతు గాయపడి చకిత్స పనందుతునానిర్. గ్రామ సర్పనంచ్ కిమ్డి శ్రీరానం 
ద్్రా విషయనం తెలుసుకునని రాజానగరనం నియోజకవరగునం జనసేన నాయకులు బతుతుల బలరామకృష్ణ శ్రీకృష్ణపటనినం 
గ్రామనంలోని అర్్జన్ గృహానికి వళ్్ల ఆయనిని పరామర్్శనంచర్. అననంతరనం కుటనంబ సభుయూలతో మాట్లడార్. ఈ 
కారయూక్రమనంలో శ్రీకృష్ణపటనినం గ్రామ సర్పనంచ్ కిమ్డి శ్రీరానం, దొడడి రానంబాబు, సునంకర కృష్ణ, కోలా రాము, కమ్డి 
సతితుబాబు, గాలి రాజు, సునంకర సీత్రానం, కోలా బుచచిరాజు, కొటటు ప్రసద్, పెర్మాళ్ళ శ్రీను, గాదనంశెట్టు శ్రీను, అడాడిల 
దొర, మదిరెడిడి బాబులు, దేవన దురాగు ప్రసద్ 
మర్యు శ్రీకృష్ణపటనినం జనసేన శ్రేణులు 
తదితర్లు పాల్గునానిర్.

చలుకూర్ గానంధీని పరామర్్శనంచన బతుతుల 
బలరామకృష్ణ

రాజానగరనం, రాజానగరనం మనండలనం భూపాలపటనినం గ్రామ వాసతువుయూలు చలుకూర్ గానంధీ హార్టు సో్రోక్ కారణనంగా 
రాజమహేనంద్రవరనం కమలాకర్ హాస్పటల్ నునందు చకిత్స పనందుతునానిర్. భూపాలపటనినం సర్పనంచ్ గ్లి్లనంకల 
లోవరాజు ద్్రా విషయనం తెలుసుకునని రాజానగరనం నియోజకవరగునం జనసేన నాయకులు బతుతుల బలరామకృష్ణ 
హాస్పటల్ కి వళ్్ళ గానంధీ కుటనంబ సభుయూలను పరామర్్శనంచ, ధైరాయూనిని చెపి్ప, గానంధీ ఆరోగయూ పర్స్థతిని వైదుయూలను 
అడిగ తెలుసుకునానిర్. ఈ కారయూక్రమనంలో గ్లి్లనంకల లోవరాజు, మదిరెడిడి బాబులు, దేవన దురాగు ప్రసద్ 
తదితర్లు పాల్గునానిర్.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనుంకోసుం జనసేన 327వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: వనరక్ణలో భాగనంగా 700 మొకకొల పనంపిణీ
జగగునంపేట, జననంకోసనం జనసేన 327వ రోజులో భాగనంగా జనసేన వనరక్ణ 
మొకకొల పనంపిణీ కారయూక్రమనం జగగునంపేట నియోజకవరగు జనసేన పార్టు ఇనంచర్్జ 
పాటనంశెట్టు శ్రీదేవిస్రయూచనంద్ర ఆధ్రయూనంలో గోకవరనం మనండలనం, గోకవరనం 
గ్రామనంలో జర్గనంది. కారయూక్రమనంలో భాగనంగా శుక్రవారనం 700 మొకకొలు పనంచడనం 
జర్గనంది. నేట్ వరకు నియోజకవరగునం మొతతునంగా 84695 మొకకొలు పనంపిణీ చేయడనం 
జర్గనంది. ఈ కారయూక్రమానిని విజయవనంతనం చేసన తూర్్ప గోద్వర్ జిలా్ల జనసేన 
పార్టు సనంయుకతు కారయూదర్్శ దోసపాట్ సుబా్రావు, గోకవరనం మనండల అధయూక్షులు 
ఉనంగరాల మణిరతనినం, గోకవరనం మనండల మహిళ్ కమ్టీ అధయూక్షురాలు చలా్ల 
రాజయూలక్ష్మి, గోకవరనం మనండల మీడియా సెల్ అధయూక్షులు మహిపాల పానండురాజు, 
జగగునంపేట నియోజకవరగునం మాల మహానాడు అధయూక్షులు నకకొ రామరాజు, గోకవరనం 
మనండల ప్రధాన కారయూదర్్శ కొమరపు శవ, గనండేపలి్ల మనండల సనంయుకతు కారయూదర్్శ 
కార్కొనండ విజయ్ కుమార్, గోకవరనం పటటుణ అధయూక్షులు పదిలనం మురళ్, గవిని 
దురాగుప్రసద్, ఉనంగరాల శవాజీ, గాజినంగనం రాజా, ఏనుగ్ స్రయూప్రకాష్, అమర్తు 
సయకృష్ణ, ర్నంగల గణేష్, తోట దీపక్, సీర్ల దురాగుప్రసద్, మద్్దల రానంబాబు 
గార్కి, జె.కొతూతుర్ గ్రామ అధయూక్షులు గ్నంటముకకొల మధ్, కొతతుపలి్ల నునండి పువ్ల 
శ్రీదేవి, పువ్ల నిహార్క దేవి, కృష్్ణనిపాలెనం నునండి కర్బనండి సయ పవన్, గోనేడ 
నునండి వల్లభశెట్టు నాని గార్కి, బూర్గ్పూడి నునండి కోడి గనంగాధర్ లకు జగగునంపేట 

నియోజకవరగు జనసేన పార్టు ఇనంచర్్జ పాటనంశెట్టు శ్రీదేవిస్రయూచనంద్ర కృతజ్ఞతలు తెలిపార్. జననంకోసనం జనసేన కారయూక్రమనంలో భాగనంగా గోకవరనం గ్రామనంలో ఎనంతో ప్రేమానురాగాలతో 
ఆతిథయూనం అనందినంచన మొగలి మురళ్ కుటనంబ సభుయూలకు, గవిని దురాగుప్రసద్ కుటనంబ సభుయూలకు జగగునంపేట నియోజకవరగు జనసేన పార్టు ఇనంచర్్జ పాటనంశెట్టు శ్రీదేవిస్రయూచనంద్ర 
హృదయపూర్క కృతజ్ఞతలు తెలిపార్.

జనసేనానికి మద్దతిచిచిన తీనామార్ మల్లన్నని 
సత్కరుంచిన బోడుప్పల్ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: బోడుప్పల్ జనసేన పార్టు వనంగర్ సయకుమార్ ఆధ్రయూనంలో జనసేన పార్టు అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గార్కి 
వైజాగ్ లో జర్గన సనంఘటనకు మద్దతుగా నిలిచన కూయూ న్యూస్ తీనామిర్ మల్లననిని మరాయూదపూర్కనంగా కలిస సనామినినంచడనం 
జర్గనంది. ఈ కారయూక్రమనంలో జనసేన నాయకులు మర్యు జనసైనికులు పాల్గునానిర్.

వైసీపి నేతల వా్యఖ్యలను ఖుండుంచిన 
జనసేన నాయకులు

ప్రకాశనం జిలా్ల ఎసీ్ప శ్రీమతి మలి్లక గార్గు ని కలిస జనసేన నాయకుల ఫిరాయూదు
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశనం జిలా్ల, ఒనంగోలు, జనసేన పార్టు అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పై అనుచత 
వాయూఖయూలు చేసుతునని వైసీపీ నాయకులు ఒళ్్ళ దగగుర పెటటుకుని మాట్లడాలని జనసేన పార్టు రాష్ట్ర 
ప్రధాన కారయూదర్్శ పెదపూడి విజయ కుమార్ హెచచిర్నంచర్. సనంతన్తలపాడు ఎమ్మిలేయూ 
సుధాకర్ బాబు స్థయ మరచ పవన్ కళ్యూణ్ పై వయూకితుగతనంగా విమర్శలు చేసుతునానిరని, 

మునందు నీ స్థయ ఎనంతో తెలుసుకోవాలని స్చనంచర్. నియోజకవరగు ప్రజలు సుధాకర్ 
బాబుని దగ్లా్జీ, దోపిడీద్ర్, మహిళలిని లైనంగకనంగా వేధస్తు ఉనంటడని, నియోజక వరగు 
ప్రజలు అనుకునంటనానిరని, ద్నికి సుధాకర్ బాబు ఏనం సమాధాననం చెపాతురని ప్రశనినంచర్. 

పవన్ కళ్యూణ్ కి ఉనని ప్రజాదరణ తటటుకోలేక అకకొసుతో ముఖయూమనంత్రి వీళ్ళనందర్ చేత ఇలా దిగజార్డు వాయూఖయూలు చేయసుతునానిరని దుయయూబటటుర్. పాపనం సుధాకర్ బాబు పవన్ 
కళ్యూణ్ ని తిడితే మనంత్రి పదవి వసుతునందనే భ్రమలో ఈవిధనంగా మాట్లడుతునానిరని, ఇనంక ఆ అవకాశనం లేదు కాబట్టు విరమ్నంచుకుని నియోజకవరగు సమసయూలపై దృషిటుపెటటులని హితవు 
పలికార్. మీ పార్టులో మీ విలువనంతో చూసుకోవాలని, మీ పార్టు కారయూకరతులు సైతనం మ్మమిలిని నల్ల జెనండాలతో స్గతనం చెబుతునానిరని, మీ అవినీతి, అక్రమాలు, దురామిరాగులతో ప్రజలు 
విసుగెతితు పోయారని, చేతనైతే ద్నిని సర్చేసుకోవాలి హితవు పలికార్. మనంత్రులు విశాఖపటనినంలో రెచచిగొటటు లేదు అనేది నిజమైతే, మనంత్రి రోజా మధయూ వేలు ఎవర్కి చూపినంచనటటు? 
మీకా? మీ ముఖయూమనంత్రికా అని ప్రశనినంచర్. పవన్ కళ్యూణ్ వివాహాలపై, వయూకితుగత జీవితనం గ్ర్నంచ మాట్లడే మునందు, మీ ముఖయూమనంత్రి కుటనంబ సభుయూల వయూకితుగత జీవిత్లు గ్ర్నంచ 
కూడా తెలుసుకోవాలని, దుయయూబటటుర్. సుధాకర్ బాబు ఇలానంట్ ప్రవరతున మార్చికోకపోతే, నియోజకవరగునంలో కూడా తిరగనివ్మనే, సనంతన్తలపాడు నియోజకవరగునం ప్రజల 
పర్వు తీసుతునానిరని పద్దతి మార్చికోవాలని హెచచిర్నంచర్. రాష్ట్ర అధకార ప్రతినిధ డాకటుర్ గౌతమ్ రాజ్ మాట్లడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ ని రాజకీయనంగా ఎదుర్కొనే దముమి లేకనే, జగన్ 
రెడిడి కొనంత మనంది మానసక రోగ్లతో పవన్ కళ్యూణ్ పై, ఆయన కుటనంబ సభుయూలపై వయూకితుగత విమర్శలు, బెదిర్నంపులు చేయసుతునానిరని, కులాల మధయూ చచుచి రేపే మరో కుట్ర కూడా 
ఉనందని, ఇలానంట్ అరాచక రాజకీయ విధానాలను మానుకోవాలని హెచచిర్నంచర్. జనసేన పార్టు ఒనంగోలు నగర అధయూక్షులు, కార్్పరేటర్ మలగా రమేష్ మాట్లడుతూ, పవన్ కళ్యూణ్ 
పై వైసీపీ మనంత్రులు చేసుతునని వయూకితుగత ద్డులిని ఖనండినంచర్. దముమినంటే రాజకీయనంగా ఎదురోకొవాలని సవాల్ చేశార్. మరోసర్ పవన్ కళ్యూణ్ ని విమర్్శసేతు చెపు్పలతో కొడత్మని 
హెచచిర్నంచర్. సనంతన్తలపాడు ఎమ్మిలేయూ సుధాకర్ బాబు తన పద్దతి మార్చికోవాలని, దముమినంటే నియోజకవరగునంలో ఎనోని ఏళ్్లగా అపర్షకొృతనంగా ఉనని సమసయూలు పర్షకొర్నంచలని 
హితవు పలికార్. కృషా్ణ పెనాని ర్జియన్ వీర మహిళ్ విభాగనం కోఆర్డినేటర్ బోనందిల శ్రీదేవి మాట్లడుతూ, పవన్ కళ్యూణ్ ని, వార్ కుటనంబ సభుయూలను వయూకితు గతనంగా విమర్్శనంచ 
పర్వుకు భనంగనం కలిగనంచలని చూసేతు నాలుక తెగొగుసతునం అని బోర్గడడి అనిల్ ని పర్షనంగా హెచచిర్నంచర్.
తదననంతరనం, రాష్ట్రనంలో కులాల మధయూ చచచిపెట్టు, శానంతి భద్రతలకు విఘాతనం కలిగనంచ రాజకీయ లబి్ధ పనందే 
లక్ష్నంతో వైయస్సర్ కానంగ్రెస్ పార్టు నాయకులు బొర్గడడి అనిల్ అనే మానసక రోగతో జవసేన పార్టు అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ పై సభయూ సమాజనం తలదినంచుకునేలా సమాజిక మాధయూమాలో్ల వాయూఖయూలు చేయసుతునానిరని, అతనిపై 
చటటుపరమైన చరయూలు తీసుకోవాలని ప్రకాశనం జిలా్ల ఎసీ్ప శ్రీమతి మలి్లక గార్గు ని కలిస జనసేన నాయకులు ఫిరాయూదు 
చేశార్.
ఎసీ్పని కలిసన వార్లో ఒనంగోలు నగర అధయూక్షుడు మాలగా రమేష్ ఆధ్రయూనంలో రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదర్్శ పెదపూడి 
విజయ్ కుమార్, రాష్ట్ర అధకార ప్రతినిధ్లు డాకటుర్ పాకనాట్ గౌతమ్ రాజ్, రాయపాట్ అర్ణ ఉనానిర్. 
సనుకూలనంగా స్పనందినంచన ఎసీ్ప చటటుపరనంగా తగ్ చరయూలు తీసుకునంటనని హామీ ఇచచిర్. ఈ కారయూక్రమనంలో 
జిలా్ల కారయూదర్్శ చనపతి రానంబాబు, నాయకులు చెర్కూర్ ఫణి కుమార్, మనోజ్, శర్ష, ప్రమీల, ఉషా, వాసుకీ, 
శ్రీనివాస్ పవన్, కృష్ణ, నరేనంద్ర, నరేష్, మధ్, భూపతి రమేష్ తదితర్లు పాల్గునానిర్.

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


శనివారం, 22 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

బతు్తల వుంకటలక్ష్మి సమక్ుంలో జనసేనలో భారీ చేరకలు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరనం నియోజకవరగు రాజాకీయాలో్ల పెను మార్్ప తీసుకొచచి జనసేన పార్టుని అనంచెలనంచెలుగా 
విసతుర్నంపజేస్తు.. ప్రజాక్షేత్రనంలో ప్రజలకోసనం బలనంగా పోరాడుతునని బతుతుల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి బతుతుల వనంకటలక్ష్మి లను 
ఎనందరో ఆదర్శనంగా  తీసుకుని జనసేన వైపు అడుగ్లు వేసుతునానిర్. జనసేన పార్టు విధవిధానాలు, బతుతుల దనంపతులు ప్రజలకు 
చేసే మేలుకు ఆకర్్షతులై శుక్రవారనం రాజానగరనం నియోజకవరగునం, సీత్నగరనం మనండలనం, సీత్నగరనం గ్రామనంలో వైసీపీ, 
టీడీపీ పార్టుల నునంచ సుమార్ 60 మనంది జనసేన నాయకురాలు, నా సేన కోసనం నా వనంతు కమ్టీ ఉమమిడి తూర్్పగోద్వర్ 
జిలా్ల కో ఆర్డినేటర్ శ్రీమతి బతుతుల వనంకటలక్ష్మి ఆధ్రయూనంలో గోకాడ స్రయూవతి, బైలపూడి శ్రీను, పదులాపు రవీనంద్ర ల 
సమక్నంలో జనసేన పార్టులో చేరార్. బతుతుల వనంకటలక్ష్మి న్తన నాయకులకు, కారయూకరతులకు జనసేన కనండువాలు కపి్ప 
పార్టులోకి సదరనంగా ఆహా్నినంచర్. ఈ సనందర్నంగా బతుతుల వనంకటలక్ష్మి మాట్లడుతూ న్తననంగా పార్టులో చేర్న వార్కి 
జనసేన పార్టు అనండగా ఉనంటనందని, అనందరూ పార్టు బలోపేత్నికి కృషి చేస జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూ 
మనంత్రిని చేయాలని తెలిపార్. ఈ కారయూక్రమనంతో సీత్నగరనం మనండలనంలోని మార్తునని రాజకీయ సమీకరణాలకు మర్నంత 

బలనం చేకూర్నంది. అడుగడుగ్నా జనసేనకు ప్రజలు బ్రహమిరథనం పడుతూ బతుతుల బలరామకృష్ణ దనంపతుల నాయకత్నంలో రాజానగరనం నియోజకవరగు అభవృది్ధ ఎననిడూ లేని విధనంగా 
ఉనండబోతోనందని ఆశాభావనం వయూకతునం చేసుతునానిర్. ఈ కారయూక్రమనంలో జనసేన శ్రేణులు మటటు వనంకటేశ్రరావు, మాధవరావు వీరభద్రరావు, ర్నంగలి అభరామ్ నాయుడు, కవల సురేష్, 
బైలపూడి శ్రీను, గోకాడ స్రయూవతి, రవి, సనందీప్, నాగేనంద్ర, అడపా నరసనంహ, ప్రగడ శ్రీహర్, ముత్యూల మహేష్, నారాయడు, కిలాడి యర్రయయూ, ప్రసద్, బ్రహమినం, వివేక్, సీరనంగనం మణి 
తదితర్లతోపాట జనసేన శ్రేణులు, జనసైనికులు, వీర మహిళలు, కారయూకరతులు పాల్గునానిర్.

కోడూర శివకి మనోధైర్యని్నచిచిన 
బతు్తల వుంకటలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యూస్: వైదయూ ఖర్చిల నిమ్తతునం రూపాయలు 10,000/- ఆర్్థకసయనం
రాజనగరనం నియోజకవరగునం, సీత్నగరనం మనండలనం వలమపేట గ్రామానికి చెనందిన 
కోడూర్ శవ కొనంతకాలనంగా అనారోగయూనం కారణనంగా చకిత్స పనందుతునానిడు. 
సీత్నగరనం మనండల జనసేన శ్రేణుల ద్్రా విషయనం తెలుసుకునని రాజనగరనం 
నియోజకవరగు జనసేన నాయకురాలు, నా సేన కోసనం నా వనంతు కమ్టీ ఉమమిడి 
తూర్్పగోద్వర్ జిలా్ల కోఆర్డినేటర్ శ్రీమతి బతుతుల వనంకటలక్ష్మి వలమపేటలోని శవ 
గృహానికి వళ్్ల అతనిని పరామర్్శనంచడనం జర్గనంది. అననంతరనం వైదయూ ఖర్చిల నిమ్తతునం 
పదివేల రూపాయల ఆర్్థక సహాయానిని జనసైనికుల చేతుల మీదుగా కోడూర్ శవకి 
అనందినంచడనం జర్గనంది. ఈ కారయూక్రమనంలో జనసేన శ్రేణులు మటటు వనంకటేశ్రరావు, 
మాధవరావు వీరభద్రరావు, ర్నంగలి అభరామ్ నాయుడు, కవల సురేష్, బైలపూడి 
శ్రీను, గోకాడ స్రయూవతి, రవి, సనందీప్, నాగేనంద్ర, అడపా నరసనంహ, ప్రగడ శ్రీహర్, 
ముత్యూల మహేష్, నారాయడు, కిలాడి యర్రయయూ, ప్రసద్, బ్రహమినం, వివేక్, సీరనంగనం 
మణి తదితర్లతో పాట జనసైనికులు, వీర మహిళలు, కారయూకరతులు పాల్గునానిర్.

చిర్రి బాలరజు సమక్ుంలో జనసేనలో చేరకలు
శతఘ్ని న్యూస్: పోలవరనం నియోజకవరగునం, బుటటుయగూడనం మనండలనం వలుతుర్వార్ 
గ్డనంలో 200 మనందికికిపైగా ద్ద్పు గ్రామనం మొతతునం పోలవరనం నియోజకవరగు 
జనసేన పార్టు ఇనంచర్్జ చర్రి బాలరాజు సమక్నంలో జనసేనపార్టులో చేరడనం జర్గనంది. 
వార్కి పోలవరనం నియోజకవరగు జనసేన పార్టు ఇనంచర్్జ చర్రి బాలరాజు జనసేన పార్టు 
కనండువాలు కపి్ప సదరనంగా ఆహా్నినంచడనం జర్గనంది. ప్రసుతుతనం జర్గ్తునని ప్రభుత్ 
విధానాలపై విసుగెత్తుమని, కొనబోతే కొర్వి అమమిబోతే అడవి అనని చనంద్న ఏమీ 
కొనలేని స్థతిలో పేదలమైన మేము చలా ఇబ్నందులు పడుతునానిమని, ప్రత్యూమానియనం 
జనసేనపార్టు మాత్రమేనని గ్రామ పెద్దలు చెప్పడనం జర్గనంది. ఈ సనందర్నంగా న్తననంగా 
పార్టులో చేర్న వార్కి జనసేన పార్టు అనండగా ఉనంటనందని, అనందరూ పార్టు బలోపేత్నికి 
కృషి చేస జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూ మనంత్రిని చేయాలని తెలిపార్. 
ఈ కారయూక్రమనంలో పసుపులేట్ రాము, కొపు్పల శ్రీకానంత్ , బనండార్ అనీల్ , వీరనంకి 
వనంకటేశ్రరావు, సర్యనం ముత్యూలరావు, జనసేన నాయకులు, మర్యు జనసైనికులు 
పాల్గునానిర్.

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

చట్టినికి, నా్యయానికి వ్యతిరేకుంగా పని చేస్్తన్న వజయవాడ నగర పోలీస్లకు సెల్్యట్
• పశచిమాన జనసేనని ఎదురోకొలేకే జనసేన నాయకులు మీద తపు్పడు కేసులు పెడుతునని వైసపి
• ఒక వైసీపీ నాయకుడు ఫిరాయూదు చేసేతు జనసేన నాయకులపై కేసులు నమోదు చేసతురా
• పోలీస్ శాఖ వార్ పనిచేసుతునంది చటటునికి నాయూయానికి లోబడా లేక వైసీపీ నాయకుల ఆదేశానుసరమా విజయవాడ నగర ప్రజలకు సమాధాననం చెపా్పలి
• వైసీపీ నాయకులపై కేసులు పెటటులేదే ?

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, పశచిమ నియోజకవరగునం, టూ టౌన్ పోలీస్ సేటుషనో్ల జనసేన 
పార్టు 16 మనంది కారయూకరతులపై నమోదు చేసన కేసులో ర్మానండ్ ను తిరసకొర్నంచ 41ఏ 
సఆర్్పఎస్స జార్ చేయాలని ఆదేశనంచన విజయవాడ చీఫ్ మ్ట్రోపాలిటన్ మేజిసే్రోట్ 
కోర్టు. కోర్టు నునంచ బయట్కి వచచిన అననంతరనం జనసేన పార్టు విజయవాడ నగర 
అధయూక్షుడు రాష్ట్ర అధకార ప్రతినిధ మర్యు పశచిమ నియోజకవరగు ఇనంచర్్జ పోతిన 
వనంకట మహేష్ విలేకర్లతో మాట్లడుతూ చటటునికి, నాయూయానికి వయూతిరేకనంగా 
పనిచేసుతునని విజయవాడ నగర పోలీసులకు సెల్యూట్ చేసుతునానిమని, పోలీస్ 
అమరవీర్ల సనంసమిరణ దినోత్సవనం రోజున జనసేన నాయకుల పై తపు్పడు కేసులు 
విజయవాడ పోలీసులు నమోదు చేశారని, ఏదో రకనంగా జనసేన నాయకులను 
ఇబ్నంది పెటటులనే అక్రమ కేసులు పెడుతునానిరని, వైసపి నాయకులు పవన్ కళ్యూణ్ 
దిషిటుబొమమిను తగలబెడితే ఆపలేని పోలీసులు జనసేన నేతలు ప్రభుత్ దిషిటుబొమమిను 

తగలబెడితే తపు్పడు కేసులు పెటటురని, చనని కేసులకు కూడా అరెస్టు లు చేశారని, ఎఫ్ఐఆరో్ల ఒక ఏడాదికి మ్నంచ శక్ పడిని సెక్న్లకు 41ఏ సఆర్్పఎస్స నోటీసులు జార్ చేయకునండా 
కావాలనే ర్మానండ్ విధనంచలని కోర్టు వార్ని కోరారని ఇది ఎవర్ని మ్పి్పనంచడానికి పోలీస్ వార్ సమాధాననం చెపా్పలని, దముమినంటే తోట సనందీప్ మరడిర్ కేసులో, చెనునిపాట్ గానంధీ 
ద్డి కేసు, అస్లనం మరడిర్ లానంట్ క్రిమ్నల్ కేసులలో చరయూలపై విజయవాడ పోలీసులు దృషిటు పెటటులని, జనసేనని పశచిమాన ఎదురోకొలేక వేలనంలి్ల శ్రీనివాసరావు ఇలానంట్ కుట్రలు, 
కుతనంత్రాలు పనునితునానిరని, రానునని ఎనినికలో్ల వల్లనంపలి్ల శ్రీనివాసరావుకి సీటే లేదని, ఒకవేళ సీట ఇసేతు జనసేన పార్టు తరఫున నేను భార్ మ్జార్టుతో గెలుసతునని, జనసేన నాయకులపై 
అక్రమ కేసులు పెడితే నాయూయపరనంగా ఎదుర్కొనంటమాని, పవన్ కళ్యూణ్ దిషిటుబొమమి తగలబెట్టున వైఎస్సర్్సపి నాయకులపై పోలీసులు వనంటనే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని లేని 
పక్నంలో వార్పై ప్రైవేట్ కనంపె్్లనంట్ ద్ఖలు చేస నాయూయపోరాటనం చేసతుమని, కోర్టు బోనులోకి వార్ని లాగ్త్మనానిర్. అక్రమ అరెసుటులకు భయపడేది లేదని ఈ పోరాటనం ఎనంతవరకైనా 
మునందుకు తీసుకెళ్తుమనానిర్. వేనంపలి్ల గౌర్ శనంకర్ మాట్లడుతూ పశచిమ నియోజకవరగునంలో జనసేన పార్టు కోసనం ఎనంతవరకైనా పోరాడుత్మని మేము ప్రజలో్ల ఉననివారమని అక్రమ 
అరెసుటులకు భయపడేది లేదని పవన్ కళ్యూణ్ చెపి్పన మారగునంలో ఎలానంట్ పోరాటలకైనా సద్ధనంగా ఉనానిమని ఒక సధారణ కేసులో తెల్లవార్జామున వచచి అరెసుటు చేయాలి్సన అవసరనం 
ఏమ్ వచచినందో పోలీసులు చెపా్పలని పశచిమ నియోజకవరగునంలో చలా మనంది దొనంగలిని సే్చ్ఛగా వదిలేసన వార్ ప్రజల కోసనం పోరాడుతునని జనసేన పార్టు నాయకులపై అక్రమ కేసులు 
పెటటుడనం ఏ నాయూయము చెపా్పలనానిర్.
ఎఫ్ఐఆరో్ల అరెసె్టు విడుదలైన వార్ కొరగనంజి వనంకటరమణ, వేనంపలి్ల గౌర్ శనంకర్, వేవిన నాగరాజు, అమీర్ బాషా, నాగోతి సయ, ద్సన జగదీష్, గూడాల దురాగురావు, రాళ్లపూడి 
గోవినందరావు, పవన్ కళ్యూణ్ ఎన్, ఇజాజ్ షైక్, శ్రీను చెవుల, సోమ్ మహేష్, రాము పటూనిర్, శనంకర్ పిల్ల, తమ్మిన వనంకటేష్ తదితర్లు పాల్గునానిర్.

జనసేన జనజాగృతి యాత్ర 20వ రోజు
రాజానగరం నియోజకవర్ం జనసేన మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ ఆధ్వరయూంలో ప్రభంజనం

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరనం, జనసేన 
జనజాగృతి యాత్ర 20వ రోజులో 
కోర్కొనండ మనండలనం కోట్ గ్రామనంలో 
తేనేట్ వినందు కారయూక్రమనం రాజానగరనం 
నియోజకవరగునం జనసేన పార్టు ఇనంచర్్జ 
మర్యు ఐకయూరాజయూసమ్తి అవార్డి గ్రహీత 
మేడ గ్ర్దత్ ప్రసద్ నాయకత్నంలో 
దద్దర్లి్లన కోట్ గ్రామనం. ఈ కారయూక్రమనంలో 
ఉమమిడి తూర్్పగోద్వర్ జిలా్ల కారయూదర్్శ 
మైరెడిడి గనంగాధర్,రాజానగరనం మనండలనం 
జనసేన పార్టు కనీ్నర్ బతితున వనంకనని 
దొర, సీత్నగరనం జనసేన పార్టు కనీ్నర్ 
కార్చర్ల విజయ్ శనంకర్, సీత్నగరనం 
మనండల నాయకులు, రాజానగరనం మనండల 
నాయకులు, కోర్కొనండ మనండల నాయకులు 
కోట్ జనసేన గ్రామ కమ్టీ మ్బార్్స చదువు 
నాగేనంద్ర, వైస్ ప్రసడనంట్ పోకల అనంజి, తనీనిర్ 
శ్రీను తనీనిర్ పోసుబాబు, అడపా రమణ, 
అడపా శ్రీరామ్, రాయపాట్ శవ, అర్బోలు 
శవ, దేవన కృషా్ణ, పేపకాయల లలిత చదువు 

నాగ్, చదువు మూర్తు వనందలాదిగా కోట్ గ్రామసుతులు జనసైనికులు నియోజవరగునం నునంచ 
పలు గ్రామాల నునంచ జనసేన నాయకులు భార్ భార్ ఎతుతున పాల్గునానిర్. జనసేన పార్టు 
గాజు గా్లస్ ను ప్రతి ఒకకొర్కి కూడా ఇవ్డనం జర్గనంది జనసేన పార్టు షణుమిఖ వూయూహనం 
కరపత్రాలు అనందర్కీ అనందజేశార్.

అమరవీరులకు నివాళులు అర్పుంచిన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: అమలాపురనం, ఎసీ్ప కారాయూలయనం వద్ద జర్గన పోలీసు అమర వీర్ల 
సనంసమిరణ దినోత్సవ వేడుకలో్ల జనసేన పార్టు నాయకులు డి.ఎనం.ఆర్ శేఖర్ పాల్గుని 
అమర జ్యూతి స్్థపనం వద్ద అమర వీర్లకు నివాళ్లు అర్్పనంచర్. అననంతరనం ఇటీవల 
అమర్లు అయన పోలీసు కుటనంబాలకు 20,000/- ల విలువ గల గృహోపకరణాలు 
అనందచేశార్. ఈ కారయూక్రమనంలో మాజీ ముని్సపల్ చైరమిన్ యాళ్ళ నాగ సతీష్, లినంగోలు 
పనండు, ఆకుల స్రయూనారాయణ మూర్తు, ఆర్.డి.ఎస్. ప్రసద్, జనసేన పార్టు డాకటుర్్స సెల్ 
రాష్ట్ర కారయూదర్్శ మానస, డి. భవాని శేఖర్, వాకపలి్ల వేనంకటేశ్ర రావు, పోలిశెట్టు చనిని, 
నలా్ల వేనంకటేశ్రరావు, గనంధనం శ్రీను, వీర మహిళలు చట్ల మనంగత్యార్, తికాకొ 
సరస్తి, కరాటనం వాణి, వానపలి్ల దేవి తదితర్లు పాల్గునానిర్.

పేద వద్్యరుధులకి అుండగా మాధవ లోకుం
శతఘ్ని న్యూస్:  నెలి్లమర్ల, చదువే ఆయుధమని చదువుకునంటే పేదవారైనా అతుయూననిత 
శఖరాలను అధరోహినంచవచుచినని భావినంచ నెలి్లమర్ల నియోజకవరగు జనసేన పార్టు 
నాయకురాలు మాధవి లోకనం శుక్రవారనం 10 మనంది పేద విద్యూర్్థలను ఆదుకొని వార్ 
చదువుకు అయ్యూ పూర్తు ఖర్చిని కళ్శాల ప్రిని్సపాల్ కి అనందజేయడనం జర్గనంది. ఈ 
సనందర్నంగా కలాశాల ప్రిని్సపాల్ మాట్లడుతూ మాధ్ లోకనం ఎనంతో మనందికి ఆదర్శనంగా 
నిలిచరని అనానిర్. విద్యూర్్ధలు మాధవి లోకనం కి ధనయూవాదములు తెలిపార్. ఈ 
కారయూక్రమనంలో జనసేన నాయకులు, విద్యూర్్ధలు మర్యు జనసైనికులు పాల్గునానిర్.

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

అమరవతి రైతుల పాదయాత్రకు ఘనస్్వగతుం పలకాలని పిలుపునిచిచిన పుంతుం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్, అమరావతి రైతుల పాదయాత్ర ఈ నెల 23వ తేదీన కాకినాడ జిలా్లలో ప్రవేశసుతునని సనందర్నంగా స్గతనం పలకడానికి అఖిలపక్నం ఆధ్రయూనంలో 
ఘనస్గతనం పలకాలని కోర్తూ కాకినాడ కౌసుతుబ రెసటురెనంట్ హాల్ లో ఏరా్పట చేసన సమావేశనంలో జనసేన పార్టు పిఏస సభుయూలు మర్యు కాకినాడ రూరల్ ఇనంచర్్జ పనంతనం నానాజీ 
పాల్గుని అమరావతి రైతుల పాదయాత్రను విజయవనంతనం చేయాలని పిలుపునివ్డనం జర్గనంది.

మఖ్యముంత్రిపై ధ్వజమెతి్తన పితాని బాలకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: అనంబేదకొర్ కోనసీమ జిలా్ల, ముమ్మిడివరనం నియోజకవరగునం, స్థనిక జనసేన 
పార్టు కారాయూలయనంలో పిత్ని బాలకృష్ణ ప్రెస్ మీట్్ల సనంచలన వాయూఖయూలు చేసర్ జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ విశాఖపటనినం జనవాణి కారయూక్రమానికి వసుతునని సనందర్నంగా 
ఆయనపై జగనోమిహన్ రెడిడి ప్రభుత్నం తీసుకునని తీర్ చలా అమానుషనం. లా అనండ్ ఆరడిర్ 
పేర్తో ప్రజాస్మాయూనిని తునంగలో తొకికొ ఒక ప్రజా నాయకుడిని కార్ నునండి బయటకు 
రాకునండా అభమానులకు అభవాదనం చేయకునండా నిలువర్నంచే ప్రయతనినంచేసర్. గతనంలో 
మీర్ పాదయాత్ర చేసుతుననిపు్పడు గత ప్రభుత్నం ఇదేవిధనంగా ప్రవర్తుసేతు మీర్ కనీసనం వనంద 
కిలోమీటర్్ల అయన పాదయాత్ర చేయగలిగేవారా? తలి్లకి చెలి్లకి నాయూయనం చేయలేని నువు్ 
రాషా్రోనికి ఏ విధనంగా నాయూయనం చేయగలవు? రాష్ట్రనంలో ఉనని ఒకకొ రాజధానికే దికుకొలేదు 

మూడు రాజధానులకి ఏ విధనంగా నాయూయనం చేయగలవు? వికేనంద్రీకరణ పేర్తో అడడినంగా దోచుకునే ప్రయతనినం చేసుతునానిర్. ప్రతి మీట్నంగ్ లో పవన్ కళ్యూణ్ పై మూడు పెళ్్లళ్్ల అనంటూ 
మీర్ చేసుతునని కామ్నంట్లపై స్పనందిస్తు మీ చెలి్ల విషయనంలో అలా జరగలేద్ ఎదుట్వార్ని అనే మునందు ఆలోచనంచు. మీ ప్రభుత్నంలో ఏ ఒకకొ వరాగునికి పూర్తుగా నాయూయనం జరగలేదు 
సనంక్షేమ అభవృది్ధ పథకాల కనాని మీర్ మీ నాయకులచే పవన్ కళ్యూణ్ పై ఎకుకొవ దృషిటు పెట్టు మాట్లడినంచే తీరే ఇది ఎకుకొవగా ఉనంది. వైఎస్ఆర్్సపి నాయకులు పిత్ని హెచచిర్క పవన్ 
కళ్యూణ్ అనే మునందు ఆలోచనంచ మాట్లడనండి లేకపోతే ప్రజల అగ్రహానికి గ్ర్కాక తప్పదు. ఈ కారయూక్రమనంలో జకకొనంశెట్టు పనండు, గోదశ పునండర్ష్, గోలకోట్ వనంకననిబాబు, సయబాబా, 
దూడల స్మ్, యలమనంచలి బాలరాజు, పోలిశెట్టు కుమార్, న్కల మణి, గణేష్ల శ్రీను, కడలి వనంకటేశ్రావు, పాయసనం సయ, గాలిదేవర బులి్ల తదితర్లు పాల్గునానిర్.

బొక్క రఘుని పరమర్శుంచిన పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: ముమ్మిడివరనం, జనసేన పార్టు రాజకీయ వయూవహారాల కమ్టీ సభుయూలు 
మర్యు ముమ్మిడివరనం నియోజకవరగు ఇనంచర్్జ పిత్ని బాలకృష్ణ 17 వ వార్డిలో రోడుడి 
ప్రమాదనంలో గాయపడిన బొకకొ రఘుని పరామర్్శనంచర్. ఈ కారయూక్రమనంలో వీర్ వనంట 
జకకొనంశెట్టు పనండు, దూడల స్మ్, కడలి వనంకటేశ్రరావు, యలమనంచలి బాలరాజు 
తదితర్లు పాల్గునానిర్.

వుంకటేశ్వరస్్వమి 
కళ్్యణోత్సవుంలో 
పాల్గొన్న పితాని

శతఘ్ని న్యూస్: ముమ్మిడివరనం, ఐ 
పోలవరనం మనండలనం బాణాపురనంలో 
తిర్మల తిర్పతి వేనంకటేశ్రస్మ్ 
దేవస్థననం ఆధ్రయూనంలో జర్గ్తునని 
కళ్యూణోత్సవనంలో పాల్గునని జనసేన 
పార్టు రాష్ట్ర రాజకీయ వయూవహారాల 
కమ్టీ సభుయూలు మర్యు ముమ్మిడివరనం 
నియోజకవరగునం ఇనంచర్్జ పిత్ని 
బాలకృష్ణ.

పోలిశెట్టి చుంద్రశేఖర్ ఆధ్వర్యుంలో జనసేనలో 
చేరన వైసీపి కార్యకర్తలు

శతఘ్ని న్యూస్: రామచనంద్రపురనం, 
రామచనంద్రపురనం పటటుణనం సీటుల్ 
వల్ పేట వైఎస్సర్్సపి కారయూకరతులు 
బి.సురేష్, ఎనం.నరేష్, డి.పెద్ద, 
డి.చనబాబు, ఎనం. నాని బాబు, ఎనం. 
రమణ, బి.సగర్, ఎనం.సతితుబాబు, 
డి. ఆశీరా్దనం, జి.ద్వీదు, బి.బులి్ల, 
ది.శేష్ తదిర్లు శుక్రవారనం 

రామచనంద్రపురనం నియోజకవరగు జనసేన పార్టు ఇనంచర్్జ పోలిశెట్టు చనంద్రశేఖర్, 
ఎమామిర్్పఎస్ రాష్ట్ర నాయకులు కె సయకుమార్ ల ఆధ్రయూనంలో జనసేన పార్టులో చేరడనం 
జర్గనంది. రామచనంద్రపురనం నియోజకవరగు జనసేన పార్టు ఇనంచర్్జ పోలిశెట్టు చనంద్రశేఖర్ 
వార్కి కనండువాలు కపి్ప సదరనంగా పార్టులోకి ఆహా్నినంచర్. ఈ సనందర్నంగా పోలిశెట్టు 
చనంద్రశేఖర్ మాట్లడుతూ జనసేన పార్టు అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, సద్్ధనంత్లు 
ప్రజలో్లకి బలనంగా తీసుకుని వళ్్ల మన పార్టుని మునందుకు తీసుకు వళ్్లలి్సనందిగా వార్కి 
పోలీసు చనంద్రశేఖర్ తెలియజేయడనం జర్గనంది. జిలా్ల కారయూదర్్శ సనంపత్, కాజుల్ర్ 
మనండల అధయూక్షులు బొనండా వనంకనని, రామచనంద్రపురనం రూరల్ మనండల అధయూక్షులు 
పోత్బతుతుల విజయ్ కుమార్, 3 వ వార్డి కౌని్సలర్ అనంకనం శ్రీనివాస్, ఎనంపిట్స సక్షి 
శవకృష్ణ, జిలా్ల పోగ్రామ్్స కమ్టీ మ్నంబర్ ఆరనంకోట్ అచుయూత్ననంద్, సయయూద్ ఫాజిల్ 
తదితర జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గునడనం జర్గనంది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రహద్రులు – భవనాల శాఖ పిఠాపురుం వారకి వనతిపత్రమిచిచిన డాకటిర్ పిల్్ల శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురనం, బ్రిడ్్జ నిరామిణనం తక్ణమే పూర్తు చేయాలి పిఠాపురనం నియోజకవరగునం 
జనసేన నాయకులు డాకటుర్ శ్రీధర్ పిలా్ల, పిఠాపురనం నునండి సమర్లకోట వళ్్ళ రహద్ర్ 
మధయూలో ఉననిటవనంట్ బ్రిడ్్జ కూలిపోయ ద్ద్పు మూడు సనంవత్సరాలు అవుతునంది 
ఇప్పట్కీ బ్రిడి్జ నిరామిణనం పూర్తు కాలేదు. దీనికి స్పనందినంచన డాకటుర్ శ్రీధర్ పిలా్ల గార్ మీడియా 
సమక్నంలో మాట్లడుతూ పిఠాపురనం నునండి సమర్లకోట వళ్్ల ముఖయూ రహద్ర్ కొనిని 
వేల మనంది రైతులకు కొనిని వేల మనంది ప్రయాణికుల ఇబ్నందులను దృషిటులో పెటటుకుని 
తక్ణమే బ్రిడి్జ నిరామిణనం పూర్తు చేయాలని జనసేన పార్టు తరపున పిఠాపురనం పటటుణమనందు 
అససెటునంట్ ఎగ్జకూయూట్వ్ వార్ కారాయూలయనం రహద్ర్లు – భవనాల శాఖ పిఠాపురనం 
వార్కి వినతి పత్రనం అనందినంచ నిరసన తెలుపుతూ డిమానండ్ చేయడనం జర్గనంది. ఈ 
రహద్ర్ రెనండు నియోజకవరాగులను కలుపు ముఖయూ రహద్ర్, చర్ వాయూపారసుతులు, రైతులు, 
ఉదోయూగసుతులు, ప్రయాణీకులు ఆట్ సోదర్లు అనేక ఇబ్నందులకు గ్రవుతునానిర్, ఈ 
బ్రిడ్్జ కూలిపోవడనం వల్ల ఇతర రాషా్రోల నునండి శ్రీపాద వల్లభ దేవస్థనానిని దర్్శనంచుకోవడనం 
కోసనం వచేచిటవనంట్ వేలాది భకుతులు కూడా రోడ్ల వల్ల ఇబ్నందులు పడుతునానిరని మన రాష్ట్ర 
రోడ్ల దుస్థతిని ఇతర రాషా్రోలకు కూడా వాయూపితునంపచేసేలా ఉనందని వాపోయార్. రాష్ట్ర రోడ్ల 
భవనాల శాఖ మనంత్రివర్యూలు ద్డిశెట్టు రాజా సనంత జిలా్ల వార్ అయనప్పట్కీ ఈ రోడ్లను 
పట్టునంచుకోనటవనంట్ దుస్థతిలో ఉనానిరని చెప్పడనం జర్గనంది. జనసేన అధనేత పవన్ 
కళ్యూణ్ ని తిటటుడనం మీద ఉనని శ్రద్ధ తన మనంత్రిత్ శాఖ మీద పెట్టు, తక్ణమే బ్రిడి్జ నిరామిణనం 
పూర్తు చేయాలని ఇప్పట్కైనా ప్రభుత్నం కళ్్ల తెర్చ బ్రిడ్్జ నిరామిణ పనులు పూర్తు చేయాలని 
డాకటుర్ శ్రీధర్ పిలా్ల జనసేన పార్టు తరఫున డిమానండ్ చేయడనం జర్గనంది. ఈ మనంత్రిత్ 
శాఖలో మనంత్రులనందరూ జగనోమిహన్ రెడిడికి జినంగ్ చకా జినంగ్ చకా జినంగ్ చకా అనంటూ 
భజన చేసుకునంటూ ఆయా మనంత్రిత్ శాఖలోని మనంత్రులు అనందరూ ఎనంత పాయూకేజీలకు 
అముమిడుపోయారని నేను ఈరోజు అడుగ్తునానిను అనంటూ డాకటుర్ శ్రీధర్ పిలా్ల మీడియా 
మునందు ఫైర్ అయాయూర్. ఈ కారయూక్రమనంలో భాగనంగా బతితున వీరబాబు, కొనండపలి్ల శవ, 
ముమ్మిడి సతితుబాబు, వనని సుబా్రావు, కే చనిని, జలు్లర్ చక్రి, కేశరెడిడి బులి్ల రాజు, వాకపలి్ల 
స్రయూ ప్రకాష్, సైతన బాబి్జ, సైతన రాజబాబు, గ్ర్రనం గణేష్, పిల్ల శ్రీను, జి శ్రీను, అపా్పరావు, 
మాస పెద్దపత్రయయూ, మాస చననిపత్రయ, మల్లవరపు వీరబాబు, కాపారపు బులి్లఅపా్పరావు, 

మాస అపా్పరావు, కనాని బతుతుల జీవరతనినం, పసుపులేట్ అపా్పరావు, పళ్ళవలస రవి, మర్యు జన సైనికులు అధక సనంఖయూలో పాల్గునడనం జర్గనంది.

పోలీస్ల తా్యగాలు మరువలేనివ
శతఘ్ని న్యూస్: ఆచనంట, 
రాత్రనక పగలనకా విధ్లు 
నిర్హిస్తు ప్రజల సనంరక్ణ 
కోసనం పనిచేసే యోధ్లు 
పోలీసులు, సమాజానికి 
వార్ చేసే సేవలను 
సమిర్నంచుకునంటూ శుక్రవారనం 
పోలీసు సనంసమిరణ దినోత్సవనం 
సనందర్నంగా విధ నిర్హణలో 
దేశ రక్ణలో మా కోసనం 

ప్రాణాలు సైతనం లెకకొచేయకునండా అమర్లైన పోలీసు మృతవీర్లకు జనసేన పార్టు 
పెనుమనంట్ర మనండలనం అధయూక్షులు కోయ వనంకట కార్తుక్ ఘననివాళ్లు అర్్పనంచర్. 
అలాగే స్థనిక పెనుమనంట్ర మనండలనం సబ్ ఇనె్సపెకటుర్ సురేనంద్ర కుమార్ మర్యు పోలీసు 
సటుప్ అనందర్ని కలిస వారనందర్కీ సీ్ట్్స అనందజేశార్. ఈ కారయూక్రమనంలో జిలా్ల సనంయుకతు 
కారయూదర్్శ షేక్ మునంత్జ్ బేగనం ఆలి, జనసేన నాయకులు బయ్యూ బాలాజీ, పలమూర్ 
జనసేన పార్టు గ్రామ అధయూక్షులు తొరనం వనంకననిబాబు, జనసేన నాయకులు తోరనం సురేష్, 
బోననం నరసనంహమూర్తు, జవా్ది సురేష్, గనంట రామకృష్ణ, వేనండ్ర కృష్ణకానంత్, తోరనం 
సురేష్ జనసైనికులు పాల్గునానిర్.

ఆతమాహత్య చేస్కున్న వద్్యరధుని కుటుంబానికి 
నా్యయుం జరపిుంచాలని కోరన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: నాగర్ కరూనిల్ 
నియోజకవరగునం, తిమామిజిపేట్ 
మనండలనం హనుమాన్ త్నండకు 
చెనందిన విద్యూర్్థని జడచిర్లలో 
ప్రభుత్ డిగ్రీ కళ్శాలలో 
చదువుతునంది. ఆ విద్యూర్్థని 
గ్ర్వారనం ఉదయనం పలనంలో 
పుర్గ్ల మనందు త్గ ఆతమిహతయూ 
చేసుకుని మరణినంచనంది. ఇనందులో 
భాగనంగా జనసేన పార్టు తెలనంగాణ 

రాష్ట్ర యువజన అధయూక్షులు మర్యు నాగర్ కరూనిల్ జిలా్ల ప్రధాన కారయూదర్్శ వనంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ 
ఆదేశాల మేరకు నాగర్ కరూనిల్ పార్లమ్నంటర్ ఎగ్జకూయూట్వ్ కమ్టీ మ్నంబర్ శ్రీనివాస్ నాయక్ 
ఆధ్రయూనంలో తిమామిజిపేట్ మనండల నాయకులు ఎడ్ల శవ, ప్రసద్, శ్రీకానంత్, ఆలాతుఫ్, బాలు, 
సయ, గోవినంద్, గోపిలు హనుమాన్ తనండా గ్రామానికి వళ్్ళ విద్యూర్్థని మృతదేహానికి సనంత్పనం 
తెలియజేశార్. ఈ సనంద్నంగా ఆ విద్యూర్్థని ఆతమిహతయూ చేసుకోవడానికి గల నిజానిజాలను 
పోలీసులు తక్ణమే విచరణ జర్పినంచ, ఆ కుటనంబానికి నాయూయనం జర్పినంచలని జనసేన పార్టు 
తరపున కోరార్.

వృదుధులకు అుండగా డాకటిర్ శ్రీధర్ పిల్్ల
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురనం నియోజకవరగునం ఉపా్పడ గ్రామనం ననందు ఏ ఆధారనం 
లేనటవనంట్ వృదు్ధలకు ఉపా్పడ జనసైనికులు పిఠాపురనం నియోజకవరగు జనసేన 
నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాస్పటల్ అధనేత డాకటుర్ శ్రీధర్ పిలా్ల ని కలిస వార్ యొకకొ పర్స్థతిని 
వివర్నంచడనం జర్గనంది. పర్స్థతిని తెలుసుకునని డాకటుర్ శ్రీధర్ పిలా్ల మరెడిడి గానంధీ మరెడిడి 
భూలక్ష్మి అను వృద్ధ దనంపతులను పరామర్్శనంచ వార్ కుటనంబ అవసరాల నిమ్తతునం 50 
కేజీల బియయూనం ఆర్్థక సహాయనంగా అనందినంచడనం జర్గనంది. ఈ కారయూక్రమనంలో భాగనంగా 
ఆకుల లావరాజు, ఎస్ సురేష్, కే నాగరాజు, వి మణి, పి న్కరాజు, కే దురాగురావు, 
పలివల నాని, వనునిపోతుల వీరబాబు, కె రవి, కొతతుపలి్ల రాజు, గేదెల వనంకటరావు, 
సోమ్ రవికిరణ్, మైలపలి్ల రాజు, మర్యు అధక మొతతునంలో జనసైనికులు పాల్గునడనం 
జర్గనంది.

సమాశాన వాట్క ఆక్రమణపై ఎమామారో్వకి 
వనతిపత్రమిచిచిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానం, రాజానం మనండలనం 
కనంచరానం గ్రామనంలో సమిశాన వాట్క 
ఆక్రమణకు గ్రైనందని జనసేన నాయకులు 
శుక్రవారనం ఎమామిరో్ విజయ్ కుమార్ కి 
వినతిపత్రనం సమర్్పనంచర్. అదేవిధనంగా 
ప్రభుత్ స్థలాలను పర్రక్షినంచేనందుకు చరయూలు 
చేపటటులని జనసేన నాయకులు కోరార్. దీనిపై 
ఎమామిరో్ సనుకూలనంగా స్పనందినంచరని 
వార్ తెలిపార్. ఈ కారయూక్రమనంలో జనసేన 

నాయకులు సైడాల జగదీశ్రరావు (జన) రమేష్, కళ్ వనంకట్రావు, తదితర్లు 
పాల్గునానిర్.

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

చిలుకూర గాుంధీని పరమర్శుంచిన 
బతు్తల బలరమకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరనం, రాజానగరనం మనండలనం భూపాలపటనినం గ్రామ వాసతువుయూలు 
చలుకూర్ గానంధీ హార్టు సో్రోక్ కారణనంగా రాజమహేనంద్రవరనం కమలాకర్ హాస్పటల్ 
నునందు చకిత్స పనందుతునానిర్. భూపాలపటనినం సర్పనంచ్ గ్లి్లనంకల లోవరాజు ద్్రా 
విషయనం తెలుసుకునని రాజానగరనం నియోజకవరగునం జనసేన నాయకులు బతుతుల 
బలరామకృష్ణ హాస్పటల్ కి వళ్్ళ గానంధీ కుటనంబ సభుయూలను పరామర్్శనంచ, ధైరాయూనిని 
చెపి్ప, గానంధీ ఆరోగయూ పర్స్థతిని వైదుయూలను అడిగ తెలుసుకునానిర్. ఈ కారయూక్రమనంలో 
గ్లి్లనంకల లోవరాజు, మదిరెడిడి బాబులు, దేవన దురాగు ప్రసద్ తదితర్లు పాల్గునానిర్.

ఏకసభ్య కమిటీ తక్ణమే 
వరమిుంచుకోవాలి: వుంపురు గుంగులయ్య

శతఘ్ని న్యూస్: అల్్లర్ సీత్రామరాజు 
జిలా్ల, పాడేర్, ఆనంద్రప్రదేశ్ లో బోయవాలీమికి, 
బెనంతుఓర్యా కులాలను బీసీ జాబిత్ నునండి 
ఎసీటు జాబిత్లో మార్చిటకు ఏరా్పట చేసన ర్టైర్డి 
ఐఏఎస్ అధకార్ శామూయూల్ ఏకసభయూ కమ్టీ 
తక్ణమే విరమ్నంచుకోవాలి. ఇప్పట్కే స్చ్ఛమైన 
ఆదివాసీలు(గర్జనులు)ఉనికి కోలో్పతునని 
పర్స్థతులను కలి్పసుతుననిటవనంట్ పాలక ప్రభుత్్లు 
బీసీ జాబిత్ నునండి బోయవాలీమికి, బెనంతుఒర్యా 
కులాలను ఎసీటు జాబిత్లోకి చేర్చిటకు 
పూనుకోవడమనంటే ఆదివాసీ సమాజానిని నిర్్రయూనం 
చేయడమే అవుతునంది. వైసీపీ ప్రజా ప్రతినిధ్లారా, 
నాయకులారా కళ్్ల తెరవనండి భవిషయూత్ తరాలకు 

జర్గే కుతనంత్రాలను, కుట్రలను నిలుపుదల చేయుటకు పార్టులకు అతీతనంగా జాతి 
ప్రయోజననం దృషాటుష్ ఏకసభయూ కమ్షన్ ని రదు్ద చేయనంచుటకు కృషి చేయనండి. పార్టు మీద 
వాయూమోహనంతోనో, అభమాననంతోనో జాతికి జర్గే నషాటునికి మీర్ బాధ్యూలు కావదు్ద. ఇతర 
పార్టుల మీద విమర్శలు చేయడనం, ఆత్మిభమాననం చనంపుకోవడనం మానుకోనండి. గర్జన 
ప్రతినిధ్లుగా మీ బాధయూతలను మర్చపోకనండి. జాతికి ద్రోహనం చేయకనండి. గర్జన 
ప్రజల దృషిటులో జాతిహీనులుగా మ్గలిపోవదు్ద ఈ అనంశనంపై ప్రభుత్నం మునందుకు సగతే 
ప్రజా ఉదయూమనం చేపటటుడానికి వనకాడేది లేదని స్పషటునంగా తెలియజేసుతునానిము. అవసరానిని 
బట్టు నాయూయస్థనాలను అశ్రయనంచడానికి కూడా వనకడేదిలేదని మర్కకొమార్ స్పషటునంగా 
తెలుపుతునానిము. విద్యూర్్థ, ఉదోయూగ, నిర్దోయూగ మ్త్రులారా!, కార్మిక, కర్షక సోదర్లారా! 
ఆదివాసీ సమాజనంపై జర్గ్తునని ఈ కుట్రను ముకతుకనంఠనంతో అనందర్ వయూతిరేకినంచ 
మనజాతి ప్రయోజనానిని కాపాడుకునంద్నం. అనాదిగా గర్జన ప్రానంతనంలో గర్జన 
ఆచర, సనంప్రద్యలతో మమేకమై జీవిసుతుననిటవనంట్ కొనండకుమమిర్ తెగను గర్జన 
జాబిత్లో చేరాచిలని ప్రజాసనంఘాలు, వివిధ పార్టులకు అతీతనంగా పోరాడుతూ దశాబా్దల 
తరబడి కోర్తునని పట్టునంచుకోని పాలక ప్రభుత్్లు, అనినిరనంగాలో్ల అభవృది్ధ చెనందిన 
బీసీ సమాజికవరాగులను గర్జన జాబిత్లోకి చేరచిడానికి చూపిసుతునని శ్రద్ధ ఆదివాసీ 
సమాజనం అభవృది్ధకి మర్యు జీవోలు, చటటులు, హకుకొలు కాపాడే ద్నంట్్ల ఎనందుకు 
చొరవ చూపినంచటే్లదని ప్రశనిసుతునానినం. ఇది విభజినంచ పర్పాలినంచు అనే బ్రిట్ష్ పద్ధతి 
కాద్? ఇది సమసయూ సృషిటునంచ రాజకీయ లబి్ధని ఆశనంచే ప్రక్రియ కాద్? అని ప్రశనిసుతునానినం. 
ర్జరే్షన్ ఫలాలు అనుభవిసుతునని ఎనంపీలు, ఎమ్మిలేయూలు, గర్జన మనంత్రులు, గర్జన ప్రజా 
ప్రతినిధ్లు మీ వైఖర్ ఏమ్ట్ స్పషటునం చేయనండి. గర్జన జాతి పక్మా?లేక గర్జనులకు 
ద్రోహనం తలపెటేటు ప్రభుత్ పక్మా? తేలిచి చెపా్పలి్సనందే ప్రభుత్ పక్నం ఉనండనండి కానీ జాతి 
ప్రయోజననం నాశననం చేయకనండి. ఆతమిపర్శీలన చేసుకోనండి గర్జన జాతికి అనండగా 
ఉనండి పదవులు శాశ్తనం కాదని గ్ర్తునంచలని డా.వనంపుర్ గనంగ్లయయూ అనానిర్.

కోల్ శ్రీనుకి అుండగా జనసేన
రూపాయలు 15000/- ఆర్్ధక సయమనందినంచన లోకనం మాధవి
శతఘ్ని న్యూస్:  నెలి్లమర్ల, పూసపాట్రేగ మనండలనంలో గొల్లపేటకు చెనందిన జనసైనికుడు 
కోలా శ్రీను యాకి్సడనంట్ లో కాలును కోలో్పవడనం జర్గనంది. కోలా శ్రీను ని జనసేన 
నాయకురాలు శ్రీమతి లోకనం మాధవి పరామర్్శనంచర్. కోలా శ్రీనుకి 15000/- 
రూపాయలు చెక్ ను అనందినంచ వార్ ఇనంట్్ల వాళ్లకి మనోధైరయూనం చెప్పడనం జర్గనది. శ్రీనుకి 
పా్లసటుక్ కాళ్్ల పెట్టుసతుమని, శ్రీను కోలుకునని తర్వాత జీవన ఆధారనం కలిపిసతును ఆని 
హామీ ఇచచిర్. ఈ కారయూక్రమనంలో జనసేన కారయూకరతులు గ్డివాడ జమరాజు, వనందనాల 
రమణ, బోర సతీష్, కర్రెప్పలరాజు టనంకల్ రామోజీరావు, కే నర్్సనంగరావు గొల్లపేట 
గ్రామనం చెనందిన కారయూకరతులు పాల్గునానిర్.

అన్న సమారధన కార్యక్రముంలో పాల్గొన్న 
బతు్తల బలరమకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరనం, శ్రీ దేవీ నవరాత్రులను పురసకొర్నంచుకుని శ్రీకృష్ణపటనినం 
గ్రామనంలో వినాయక ఆలయనం వద్ద ఏరా్పట చేసన అనని సమారాధన కారయూక్రమానికి 
శ్రీకృష్ణపటనినం గ్రామ సర్పనంచ్ కిమ్డి శ్రీరానం ఆహా్ననం మేరకు కారయూక్రమనంలో పాల్గునని 
రాజానగరనం నియోజకవరగు జనసేన నాయకులు బతుతుల బలరామకృష్ణ. ఈ కారయూక్రమనంలో 
దొడడి రానంబాబు, సునంకర కృష్ణ, కోలా రాము, కమ్డి సతితుబాబు, గాలి రాజు, సునంకర 
సీత్రానం, కోలా బుచచిరాజు, కొటటు ప్రసద్, పెర్మాళ్ళ శ్రీను, గాదనంశెట్టు శ్రీను అడాడిల 
దొర, మదిరెడిడి బాబులు, దేవన దురాగు ప్రసద్ మర్యు జనసేన శ్రేణులు తదితర్లు 
పాల్గునానిర్.

జాడగుడాలో పర్యట్ుంచిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: అల్్లర్ సీత్రామరాజు 
జిలా్ల పెదబయలు మనండలనంలో గల 
వనబనంగ పనంచయతీ జాడిగ్డాలో 
పరయూట్నంచన జనసేన పార్టు మనండల 
నాయకులు జాడిగ్డా గ్రామ ప్రజలు 
ఆహా్ననం మేరకు ఆ గ్రామానిని 
సనందర్్శనంచర్. గ్రామనంలో ప్రధాన 
సమసయూల గ్ర్నంచ పెదబయలు మనండల 
అధయూక్షులు జాగరపు పవన్ మర్యు 

జనసైనికులు ముఖయూనంగా మనంచనీట్ సమసయూను గ్ర్తునంచ ఆ సమసయూ నిరూమిలనకు ప్రభుత్నం 
సహకారనం కోసనం గ్రామసుతులు ఎలా తెలిజేయలో వివర్నంచర్. అలాగే గ్రామనంలో ముర్గ్నీట్ 
కాలువ సమసయూ ఎకుకొవగా ఉనందని గ్ర్తునంచ ప్రజలకు పర్శుభ్రత గూర్చి తెలియజేసర్. నిజానికి 
ప్రభుత్నం ఇటవనంట్ స్థనిక సమసయూలను పనంచయతీ రాజ్ శాఖ తరపున వచేచి నిధ్లతో 
ఈ మౌళ్క సదుపాయాలు, మనంచనీట్, డ్రైనేజీ కాలువల సమసయూలను తీరాచిలి కానీ ఇవా్ళ 
ఆనంద్రప్రదేశ్ రాష్ట్రనంలో పనంచయతీ రాజ్ శాఖ నిధ్లు ద్ర్ మళ్్లనంచ గ్రామ స్రాజయూ హకుకొలిని 
కూడా కాలరాసుతునందని ప్రజలు చైతనయూవనంతనం కావడానికి ఇనంతకు మ్నంచన ఉద్హరణ లేదని 
తెలిపార్. మొనని 15, 16, 17 తేదీలో్ల విశాఖపటనినంలో జర్గన రాజకీయ కుట్రలు జనసేనపార్టు 
శకితుని ఆపలేవని రానునని భవిషయూత్ లో మార్్పకోసనం ప్రబలమైన రాజకీయ శకితుగా జనసేనపార్టు 
ఎదుగ్తునందని ప్రజలు తమ ఆలోచనాధోరణి వాసతువానికి నిజాయతీగల నాయకులను గ్ర్తునంచ 
ప్రజాస్మయూ విలువలను కాపాడాలని ఈ సనందర్నంగా జాగరపు పవన్ చెపా్పర్. ఈ కారయూక్రమనంలో 
పెదబయలు మనండల అధయూక్షులు జాగరపు పవన్ కుమార్, శ్రీను, జీవన్ కుమార్, కళ్యూణ్ కుమార్, 
విష్్ణమూర్తు తదితర్లు పాల్గునానిర్.

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

సబ్ కల్కటిర్ కారీ్తక్ ను మర్యదపూర్వకుంగా 
కలిసిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: అననంతపురనం జిలా్ల, పెనుగొనండ రెవిన్యూ సబ్ డివిజన్ కు న్తన బాధయూతలు 
చేపట్టున సబ్ కలెకటుర్ కార్తుక్ ఐఏఎస్ ని పుష్ప గ్చచినం ఇచచి దుశా్శలువాతో సనామినినంచ 
మరాయూదపూర్కనంగా కలవడనం జర్గనంది. ఈ కారయూక్రమనంలో పెనుగొనండ నగర జనసేన 
పార్టు అధయూక్షులు పెనుగొనండ లోకేష్, వీర మహిళలు శ్రీదేవి, సుబ్మమికకొ, పెనుగొనండ 
నాయకులు రమేష్ పూల నరేనంద్ర, రమేష్, బాబా ఫక్రుదీ్దన్, మూర్తు(సోమనందపలి్ల), 
ఆకుల రమేష్, పి.స.జగదీష్, స.లోకేష్, హర్ష తదితర్లు పాల్గునానిర్.

వైసీపీ నాయకుల అనుచిత వా్యఖ్యలను 
ఖుండుంచిన ఎచ్చిర్ల జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ఎచెచిర్ల నియోజకవరగునం, లావేర్ మనండలనం వైసీపీ ప్రభుత్నం ఏర్పడి 
మూడేళ్్ళ ద్ట్నా శ్రీకాకుళనం జిలా్లలోని ఏ ఒకకొ సమసయూలను తీరచిలేని అసమర్థ ప్రభుత్నం 
అని ప్రజలు గ్రహినంచర్. కాబటేటు ఉతతురానంధ్ర ప్రజలు పవన్ కళ్యూణ్ నాయకత్నం 
కోర్కునంటనానిరనే, అకకొసుతో వయూకితుగత దూషణలు చేసుతునని ఎమ్మిలీ్స దువా్డ శ్రీనివాస్ 
మర్యు మనంత్రి సదిర్ అప్పలరాజు లను జిలా్లలో మీర్చేసన అభవృది్ధ ఏనంట్ 
చెపా్పలనానిర్. జిలా్లలో పోలీస్ వయూవస్థను అడడినం పెట్టు మీర్ చేసుతునని అక్రమాలతో త్రలోనే 
జైలుకు పోయ్ రోజులు దగగురలోనే ఉనానియని ఎచెచిర్ల నియోజకవవరగునం జనసైనికులు 
జిలా్ల ప్రోగ్రామ్ కమ్టీ సభుయూలు బారానిల దురాగురావు దొర రాజారమేష్ జనసైనుకులు 
అసహననం వయూకతునం చేశార్.

దురమారుగొలను కఠినుంగా శిక్ుంచాలి: 
తాట్కొుండ ప్రవీణ్

శతఘ్ని న్యూస్: భద్రాద్రి కొతతుగూడనం 
జిలా్ల, అశా్రావుపేట నియోజకవరగునం, 
ములకలపలి్ల మనండలనం, ములకలపలి్ల 
మనండల కేనంద్రనంలో పలె్ల ప్రకృతి వననంలో 
ఏరా్పట చేసనటవనంట్ మహాత్మి గానంధీ 

విగ్రహానిని తలను వేర్చేసన గ్ర్తుతెలియని దునండగ్లు. ఇలానంట్ దుశచిరయూకు పాల్పడిన 
దురామిర్గులను కఠిననంగా శక్షినంచలని జనసేన పార్టు ములకలపలి్ల మనండల అధయూక్షులు 
త్ట్కొనండ ప్రవీణ్ పోలీస్ వయూవస్థను మర్యు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్్నిని డిమానండ్ చేయడనం 
జర్గనంది.

ఎవరెస్టికు పాదయాత్ర చేస్్తన్న జనసైనికునికి 
ఘనస్్వగతుం

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమమిడి మ్దక్ 
జిలా్ల, జనసేన పార్టు వయూవస్థపక 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆరోగయూనంగా 
సుఖసనంతోషాలతో ఉనండాలని జనసేన 
పార్టు ఆనంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రనంలో రాబోయ్ 
2023-2024 శాసనసభ ఎనినికలలో 
ఘనివిజయనం సధనంచ పవన్ కళ్యూణ్ 
ముఖయూమనంత్రి పీఠనం అధరోహినంచలని 

మర్యు తెలనంగాణా రాష్ట్రనంలో కూడా మ్ర్గైన ఫలిత్లు సధనంచ జనసైనికులు 
శాసనసభ ఎనినికలలో పోటీ చేసుతునని వారనందర్కీ మ్ర్గైన ఓట్నంగ్ వచ్ఛ తెలనంగాణ రాష్ట్ర 
శాసనసభకు ఎనినికై జనసేన పార్టు గళనం వినిపినంచలని కోర్తూ జనసైనికులు చనందు 
కునంభా ఆధ్రయూనంలో జనసైనికులు ఆనంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రనంలోని ఉమమిడి గ్నంటూర్ జిలా్ల 
నరసరావుపేట నియోజకవరగునం, రాజుపాలెనం మనండలనం, గణపవరనం నునండి పాదయాత్ర 
చేస్తు ఎవరెసుటు పర్తనం మీద జనసేన పార్టు జెనండా మర్యు భారత జాతీయ జెనండాను 
ఎగ్రవేయాలనే సనంకల్పనంతో శుక్రవారనం ఉమమిడి మ్దక్ జిలా్ల చేగ్నంట చేర్కునని 
సమయనంలో హైదరాబాద్ ఎల్ బి నగర్ నియోజకవరగునం జనసైనికుడు వనంకట సయ 
ప్రసద్ కోట్పలి్ల సలహా స్చన మేరకు చేగ్నంట జనసైనికులు ప్రశానంత్ ఆధ్రయూనంలో 
యాత్ర చేసుతునని జనసైనికునికి సదర స్గతనం పలికి భోజన వసతి ఏరా్పట చేస, 
ధనసహాయనం చేస పాదయాత్ర చేస్తు అనుసర్నంచ సగననంపార్. ఈ సనందర్నంగా 
ప్రశానంత్ గబ్ర మాట్లడుతూ తన యాత్ర దిగ్జయనంగా పూర్తు చేస ఎవరెసుటు శఖరనంపై 
జనసేన పార్టు జెనండా ఎగ్రవేసే తిర్గ్ ప్రయాణనంలో ఆరోగయూనంగా, సనంతోషనంగా తన 
ఇనంట్కి చేర్కోవాలని కోర్కోవడనం జర్గనంది. ఈ కారయూక్రమనంలో జనసేన నాయకులు 
మర్యు జనసైనికులు పాల్గునానిర్.

వైసీపీ నాయకులపై రయచోట్ జనసేన 
అసెుంబ్్ల ఇనాచిర్జ్ ఫైర్

శతఘ్ని న్యూస్: రాయచోట్, జనసేన పార్టు అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ కు విమర్్శనంచే 
స్థయ మీకు లేదని రాయచోట్ నియోజకవరగు జనసేన పార్టు ఇనాచిర్్జ హసేన్ బాషా 
హెచచిర్నంచర్. రాయచోట్లోని అనంబేదకొర్ విగ్రహానికి జనసేన నాయకులు 
వినతిపత్రానిని సమర్్పనంచర్. అననంతరనం స్థనిక జనసేన పార్టు కారాయూలయనంలో 
ఏరా్పటచేసన విలేకర్ల సమావేశనంలో రాయచోట్ అసెనంబీ్ల ఇనాచిర్్జ హసేన్ బాషా 
మాట్లడుతూ నిజాయతీ గ్ర్నంచ వైసీపీ నాయకులు మాట్లడుతునంటే దెయాయూలు వేద్లు 
వలి్లసుతుననిట్లనందని అనానిర్. రాష్ట్రనంలో ఏ పార్టు చేయననిని సేవా కారయూక్రమాలు జనసేన 
పార్టు చేస్తు ఉనందని ఇది చూస అధకార వైసపి పార్టు నాయకులు జనసేన పార్టుపై బురద 
జలు్లతునానిరని అనానిర్. రాష్ట్రనంలో గతనంలో ఉనని అపు్పలు ఎనంత ఇపు్పడునని అపు్పలు 
ఎనంత అని రాష్ట్ర ప్రభుత్్నిని ప్రశనినంచర్. వైసీపీ ప్రభుత్్నికి ప్రజలు బుది్ధ చెపే్ప రోజులు 
దగగురో్లనే ఉనానియని అనానిర్. ఈ కారయూక్రమనంలో జనసేన నాయకులు రామ శ్రీనివాసులు, 
ర్యాజ్, బాబి్జ, హుసే్సన్ తదితర్లు పాల్గునానిర్.

పోలీస్ అమరవీరులకు రైలే్వకోడూరు 
జనసేన ఘననివాళి

శతఘ్ని న్యూస్: రైలే్కోడూర్, పోలీసు 
అమరవీర్ల దినోత్సవనం సనందర్నంగా 
జనసేన పార్టు రైలే్కోడూర్ విభాగనం 
నాయకులు గనంధనంశెట్టు దినకర్ బాబు 
ఘననంగా నివాళ్లు అర్్పనంచర్. ఈ 
సనందర్నంగా ఆయన మాట్లడుతూ 

పోలీసుల త్యూగాలు నిర్పమాననం. అసువులు బాపిన భారత ముదు్దబిడడిలనందర్కీ 
జ్హార్్ల అని పేర్కొనానిర్. పోలీసులు లేని సమాజానిని ఊహినంచలేము. ప్రతి ఒకకొరూ ఏ 
ఆపదకైనా ఆశ్రయనంచేది పోలీసులనే. ప్రభుత్నం అనంటే మునందుగా గ్ర్తుచేచిది పోలీసు. 
శానంతి భద్రతల పర్రక్ణలో నిరనంతరనం శ్రమ్స్తు, ప్రజాస్మయూ పర్రక్ణకు కొరకు 
అనంకితభావనంతో. ప్రజల శానంతి భద్రతల పర్రక్ణ కోసనం, ప్రాణ త్యూగాలు చేసన 
పోలీసు అమరవీర్లకు ఘననంగా జ్హార్లను తెలిపార్. ఈ సమావేశనంలో కాపు సనంక్షేమ 
సమ్తి రాష్ట్ర ఆరగునైజినంగ్ సెక్రటర్ ఎద్దల అననంతరాయలు మర్యు జనసేన నాయకులు, 
జనసైనికులు పాల్గునానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ట్జేఆర్ స్ధాకర్ బాబు మాయమాటలు చ్పి్ప 
అమాయక ప్రజలను మోసుం చేస్్తనా్నరు

సంతన్తలపాడు వైసీపీ ఎమ్మెల్యూ దళితులు మరియు కాపుల మధయూ గొడవలు పెడుతున్నిరు
టీజేఆర్ సుధాకర్ బాబు నోటికి వచ్చినట్టు పవన్ కళ్యూణ్ గురించ్ మాట్లాడితే జనసేన పార్టు చూస్తూ ఉండదు
పవన్ కళ్యూణ్ గురించ్ మీరు ఎంత తిటిటున్ మీకు మంత్రి పదవి రాదు గురుతూపెట్టుకండి

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశనం జిలా్ల, కొనండేపి 
నియోజకవరగునం, పననిల్ర్ మనండలనం, 
జనసేన పార్టు అధయూక్షులు కనపర్తు మనోజ్ 
కుమార్ మాట్లడుతూ… రెనండు రోజుల క్రితనం 
సనంతన్తలపాడు నియోజకవరగునం వైసీపీ ఎమ్మిలేయూ 
సుధాకర్ బాబు మా నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ 
గ్ర్నంచ చేసన వాయూఖయూలు చలా హాసయూస్పదనంగా 
ఉనానియ, పవన్ కళ్యూణ్ కి చనంద్రబాబు 

నాయుడు పాయూకేజీ ఇచచినట్లగా సుధాకర్ బాబు 
దగగుర్నండి చూసనట్లగా చెపుతునానిర్, మీ దగగుర 
ఆధారాలు ఉనంటే నిరూపినంచనండి, ఈ రాష్ట్రనంలో 

ప్రతి గ్రామనంలో అభవృది్ధ చలా బాగా జర్గనందని చెపుతునానిర్, మర్ సుధాకర్ బాబు గార్ని గ్రామనంలో కూడా 
రానివ్కునండా తర్మ్ తర్మ్ కొటటుర్ గ్రామ ప్రజలు ద్నికి మీర్ సమాధాననం చెపా్పలి. ఈ సుధాకర్ బాబు 
చెపే్ప మాటలనీని మాయమాటలు, దళ్తులకి అనాయూయనం జర్గ్తునంది ఈ వైసీపీ ప్రభుత్నంలో, ఒనంగోలు పాలడైర్ 
మూతపడటనికి కారణనం సుధాకర్ బాబు, మల్లవరనం డాయూమ్ గేట్ల కొటటుకుపోవడానికి కారణనం సుధాకర్ బాబు, 
మ్ర్చి రైతులకు అనాయూయనం జరగడానికి కారణనం సుధాకర్ బాబు, మీర్ చేసే ప్రతి మోసపూర్తమైన సనంఘటనలు 
ప్రజలనందరూ గమనిస్తునే ఉనానిర్, రాబోయ్ రోజులో్ల సరైన గ్ణపాఠనం చెపాతుర్ మీకు, కాబట్టు పవన్ కళ్యూణ్ 
గ్ర్నంచ ఇషటునం వచచినటటు మాట్లడితే జనసేన పార్టు కానీ జనసైనికులు కానీ చూస్తు ఉనండర్. ఈరోజు ఆనంధ్ర 
రాష్ట్రనంలో ఎసీ్స ఎసీటు బీసీలు పవన్ కళ్యూణ్ కి అనండగా మద్దతుగా ఉనానిర్, 2024లో ఈ ఆనంధ్ర రాషా్రోనికి పవన్ 
కళ్యూణ్ ముఖయూమనంత్రి కావాలని ప్రజలనందరూ కోర్కునంటనానిరని అనానిర్.

పవన్ కళ్్యణ్ ను వమర్శుంచే వారకి 
గట్టిగా బదులిస్్తుం: శేషుబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: అవనిగడడి, షరతులు గల పటటు భూమ్ని 
నిషేధపు భూముల జాబిత్ నునండి తొలగనంపు కారయూక్రమనం 
కోసనం జర్గన బహిరనంగ సభకు అవనిగడడికు వచచిన 
సీఎనం జగనోమిహన్ రెడిడి వైసీపీ ప్రభుత్ కారయూక్రమాల 
గ్ర్నంచ ప్రజలకు చెపి్ప వళ్్లపోతే బాగ్నండేదని, అలా 
కాక పవన్ కళ్యూణ్ ని విమర్్శనంచడనం చూసుతునంటే 
ఎనంతగా భయపడుతునానిరో తెలుసుతునందని, పవన్ 
కళ్యూణ్ నామసమిరణ చేయకునండా జగనోమిహన్ రెడిడి 

ఉనండలేకపోతునానిరని, నిద్రలో కూడా పవన్ కళ్యూణ్ ని గ్ర్తుకు తెచుచికునంటనానిరని అవనిగడడి మనండల జనసేన 
పార్టు అధయూక్షులు గ్డివాక శేష్బాబు తీవ్రస్థయలో ధ్జమ్త్తుర్. పవన్ కళ్యూణ్ రాజకీయాలో్లకి వచచినప్పట్ 
నునంచ ఇప్పట్వరకు వార్ వయూకితుగత జీవితనం గ్ర్నంచ మాట్లడటనం తప్ప సద్్ధనంతపరనంగా ఎదురోకొలేక మూడు పెళ్్లళ్్ల 
విషయానిని పదేపదే వైసపి నాయకులు ప్రసతువినంచడానిని ఆయన తపు్ప పటటుర్. నినండు బహిరనంగ సభలో జగన్ రెడిడి 
మాట్లడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ కి మహిళలనంటే గౌరవనం ఉనండదని కినంచపర్స్తు మాట్లడటనం చూసేతు ఎవర్కి మహిళల 
పట్ల ఎనంత చతతుశుది్ధ ఉనందో ఆనంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు తెలుసని, పవన్ కళ్యూణ్ చటటుబద్ధనంగా విడాకులు తీసుకుని, తగన 
పర్హారనం కూడా వార్ భారయూలకు అనందినంచ, సమాజనంలో గౌరవనంగా బతుకుతునానిరని, ఇనిని సనంవత్సరాలుగా మీ 
వైసీపీ నాయకులు పదేపదే వయూకితుత్ హనననం చేసుతుననిప్పట్కీ చలా ఓర్్పగా, నిబ్రనంగా, సనంయమననంతో ఉనానిరని, 
ఆ తిట్ల బాధ ఎలా ఉనంటనందో మీకు కూడా ర్చ చూపినంచలని మనంగళగర్ సభలో ఒకకొసర్ మాత్రమే బూతులు 
మాట్లడారని, అకకొడ తప్ప ఇనంకెకకొడ పవన్ కళ్యూణ్ అసభయూ పదజాలానిని ఉపయోగనంచలేదని గ్ర్తు చేశార్. మీ 
నాయకులు అనాని రానంబాబు తిట్టున భూతు పురాణానికి జనసేన కారయూకరతు ప్రాణాలు విడిచరని, కొడాలి నాని, 
దువా్డ శ్రీనివాస్, అనిల్ కుమార్ యాదవ్, పేర్ని నాని, అనంబట్ రానంబాబు లానంట్వార్ మర్యు శ్రీరెడిడి, కతితు 
మహేష్, పోసని కృష్ణ మురళ్ లానంట్వార్ పవన్ కళ్యూణ్ ని బూతులు తిటటుడానికి ఏమైనా పేటెనంట్ తీసుకునానిరా, 
వార్ బూతులు తిడుతునంటే మీర్ నివార్నంచలి్సనంది పోయ పైశాచక ఆననందనం పనందుతునానిరని, డిక్నర్లో లేని 
బూతు పద్లకు అరా్ధలు చెపే్ప మీర్ మహిళలు, కాలేజీ ఆడపిల్లలు ఉనని నినండు సభలో నా వనంట్రుక కూడా 
పీకలేర్ అని మాట్లడిన మీర్ పవన్ కళ్యూణ్ కి నీతులు చెప్పడనం చలా హాసయూస్పదనంగా ఉనందని దుయయూబటటుర్. 
ప్రతిపక్నంలో ఉనండగా 1,34,000 కోట్ల అవినీతి చేశారని చనంద్రబాబు ప్రభుత్నం పై ఒక పుసతుకమును ముద్రినంచన 
మీర్ అధకారనంలోకి వచచిన తరా్త ఇప్పట్వరకు ఎనందుకు చరయూలు తీసుకోలేకపోయార్, అలాగే టీటీడీ బోర్డిలో 
సభుయూడుగా ఉనని శేఖర్ రెడిడి చనంద్రబాబు బినామీ అని ఆరోపినంచన మీర్ మీ ప్రభుత్నం వచచిన తరా్త కానంట్రాకటుర్ 
గా మార్పోయారా, అతినికి కీ్లన్ చట్ ఎలా ఇచచిర్, పదవి ఎనందుకు ఇచచిర్, అలాగే ప్రతిపక్నంలో ఉనండగా 
ఇసుకను పకకొ రాషా్రోలకు ట్డిపి ప్రభుత్నం అముమికునంటనందని ఆరోపినంచన మీర్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబుయూనల్ కు 
ఇసుక విషయనంలో ఎలానంట్ అవకతవకలు జరగలేదని నివేదిక ఎలా ఇచచిర్. అనంటే 60 : 40 బనంధనం ఎవర్దో 
ప్రజలనందరూ తెలుసుకునంటనానిర్, పవన్ కళ్యూణ్ బిజెపితో మాత్రమే పతుతులో ఉనానిర్. ఈ విషయనంలో చలా 
కా్లర్టీగా ఉనానిర్. లేనిపోని నిజనం కాని ఆరోపణలు ఎనంత కాలనం చేసతుర్, చీకట్ బనంధనం రాత్రి సనంబనంధాలు 
కొనసగనంచేది మీరే, మీకు పవన్ కళ్యూణ్ గార్ని విమర్్శనంచే అర్త లేదు అవనిగడడి శాసనసభుయూలు సనంహాద్రి రమేష్ 
బాబు రనంగాని హతయూ చేసన పార్టు వార్తో పవన్ కళ్యూణ్ జతకడుతునానిడని, కాపులను వేరే పార్టుకి త్కటటు పెడత్రని, 
కాపులు పవన్ కళ్యూణ్ వనంట ఉనండొద్దని విమర్్శనంచడనం పై ఆయన స్పనందిస్తు వనంగవీట్ మోహన రనంగా హతయూతో 
ప్రతయూక్ సనంబనంధనం ఉనని దేవినేని కుటనంబనం మీ పార్టులో లేద్, రనంగా గ్ర్నంచ అనుచత వాయూఖయూలు చేసన గౌతనంరెడిడి 
మీ పార్టులో ఉననిత పదవిలో లేరా వార్ గ్ర్నంచ మీ పార్టులో ఎపు్పడైనా మీర్ ప్రశనినంచరా మునందు మీ పార్టులో 
ఉనని మలిననంను తొలగనంచుకోనండి, కాపులను ఉద్ధర్నంచేసతునం, కాపుల కోసనం జగన్ చలా చేసేసుతునానిడు లానంట్ 
ఊకదనంపుడు ఉపనాయూసలు ఇవ్డనం మాననండి. 1000 సర్్ల సమాధాననం చెప్పడానికైనా జనసైనికులు సద్ధనంగా 
ఉనానిరని అనానిర్. అలాగే గత ప్రభుత్నంలో డలాటు ఆధ్నికీకరణ పనులు చేసన కానంట్రాకటుర్ మీద అనేక అవినీతి 
ఆరోపణలు చేసన మీర్ అదే కానంట్రాకటుర్ చేత ఇపు్పడు ఎలా అనంట కాగ్తునానిర్, ఎదుట్వార్కి చెప్పటనికేనా 
నీతులు ఉననిది అని ఆయన ధ్జమ్త్తుర్.

అభివృద్ధు మీద దృష్టి పెటటిుండ: 
ముండెల బాబి నాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్లు నియోజకవరగునం, మలికిపురనం మనండలనం, 
మలికిపురనంలో ప్రధాన రహద్ర్ రోజూ వేలాదిమనంది ప్రయాణనం చేసే 
ప్రధాన రహద్ర్ ఇది. గ్నంతలు తప్ప రోడుడి లేని పర్స్థతి, పట్టునంచుకోని 
అధకార్లు పట్టునంచుకోని అధకార పార్టు నాయకులు శుక్రవారనం రాజ్లు 
నునంచ అనంతరే్ది వసుతుననిటవనంట్ ఆర్టుసీ బసు్స ఈ గ్నంతల వల్ల 
మలికిపురనం మ్యన్ రోడ్ లో బసు్స టైర్ ఊడి పడిపోవడనం జర్గనంది. 
అదృషటునం కొదీ్ద ప్రయాణికులు ఎవర్కీ ఏమీకాలేదు. ఇప్పట్కైనా రాష్ట్ర 
ప్రభుత్నం, అధకార పార్టు నాయకులు స్పనందినంచ రోడుడి వేయనంచలి్సనందిగా 
కోర్తునానిమని, జనసేన పార్టు తరఫున దీనిని మేము తీవ్రనంగా 
ఖనండిసుతునానిమని, ఈ ప్రభుత్నం ప్రతిపక్ నాయకుల మీద వయూకితుగత 
విమర్శలు చేయడనం తప్ప అభవృది్ధ చేసన ద్ఖలాలు ఎకకొడా లేవు. 
ద్నికి నిదర్శనమే ఈ రోడుడి ఇప్పట్కైనా అధకార పార్టు నాయకులు కళ్్ళ 
తెరవనండి అభవృది్ధ మీద దృషిటు పెటటునండని కోర్ని శనంకరగ్పతునం జనసేన 
పార్టు గ్రామశ్ఖ అదయూక్షులు మనండల బాబి నాయుడు కోరడనం జర్గనంది.

వైసిపి నాయకులపై ముండపడన 
పితాని వుంకటేష్

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొలు్ల నియోజకవరగునం 
పోడూర్ మనండల జనసేన పార్టు 
అధయూక్షులు పిత్ని వనంకటేష్, వైసపి 
అధనాయకుడు, నాయకులు, మీడియా 
మునందుకు వచచి జనసేన ధనేత పవన్ 
కళ్యూణ్ ని దతతుపుత్రుడు పాయూకేజ్ అని 
అనేమునందు మూడు సనంవత్సరాల 
క్రితనం చనంద్రబాబు నాయుడు అవినీతి 
గ్ర్నంచ పుసతుకనం ర్లీజ్ చేశార్, మీర్ 
అధకారనంలోకి వచచి మూడుననిర 

సనంవత్సరాలు అయనా కూడా ఆయన మీద కేసు పెట్టు ఎనందుకు అరెస్టు 
చేయలేదు. ఎవర్ లాల్చీ రాజకీయాలు చేసుతునానిర్ ఎవర్ పాయూకేజీ 
తీసుకునానిర్ జనాలకి అర్థనం అవుతునంది. మీర్ నిజానిని మసపూస 
మారేడు కాయ చేసననంత మాత్రాన జనాలు నమేమి స్థతిలో లేర్, మీ దొనంగ 
మాటలు వినే స్థతిలో లేర్. ఇనంకా బూతులు గ్ర్నంచ మాట్లడాలి్స వసేతు, 
బూతులు తిటేటు వార్కి సపరేట్ మనంత్రిత్ శాఖ ఉనంది మీ పార్టులో, మీరా 
మాట్లడేది బూతులు గ్ర్నంచ. పవన్ కళ్యూణ్ చెపు్ప చూపిసేతు తపు్ప అని 
విమర్్శనంచన మీర్ జిపు్పలు విపి్పతే తప్పని మీ నాయకులు చేసనంది తపు్ప 
అని మీకు అనిపినంచలేద్ అని ప్రశనినంచర్.

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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