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30వ తేదీన జనసేన పార్టీ
పి.ఎ.సి. సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఈ నెల 30వ తేదీన 
మంగళగిరిలోని పార్టీ రాష్ట్ర కారాయూలయంలో నిర్వహంచే పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ 
సమావేశంలో పాల్గంటారు. పి.ఎ.సి. ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారి అధయూక్షతన ఈ 
సమావేశానిని నిర్వహస్తారు. ఇటీవల విశాఖపటనింలో పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి 
పరయూటన సందర్ంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అనుసరించిన దమన నీతి, అక్కడ చోటు చేసుకునని 
పరిణామాలపై చరిచిస్తారు. పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు రండు రోజులపాటు పార్టీ 
కారయూక్రమాలు, సమావేశాలో్ల పాల్గంటారు.

పేదల ఇళ్ల నిర్మాణంలో వసైీపే ప్రభుత్ం 
మోసం చేస్త ంది

•మూడుననిరేళ్లలో నిరి్మంచిన ఇళ్్ల 8 శాతమే
•పి.ఎం.ఎ.వై. ఇళ్్ల కేవలం 5 మాత్రమే నిరి్మంచారు
•కేంద్ర ప్రభుత్వం గృహ నిరా్మణం కోసం ఇచిచిన నిధుల నుంచి రూ.1,547 కోటు్ల పక్కకు మళ్లంచారు
• సమీక్ష సమావేశాలో్ల వాసతావాలను తొక్్కపెడుతునానిరు
•నవరత్నిలు - పేదలందరికీ ఇళ్్ల పథకంపై శ్్వతపత్రం విడుదల చేయాలి
•జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్

శతఘ్ని న్యూస్:  నవరత్నిలో్లను... ఇచిచిన హామీలో్లన్ అనీని నెరవేరేచిశామని గొప్పలు చెప్్పకొనే వైసీపీ 
ప్రభుత్వం పేదలను ఇళ్ల నిరా్మణం విషయంలో పెద్ద మోసం చేసతాందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు పేర్్కనానిరు. ‘నవరత్నిలు - పేదలందరికీ ఇళ్్ల’ అని చెపే్ప 

ముఖయూమంత్రి జగనో్మహన్ రడ్డి గారు ఈ మూడుననిరేళ్ల కాలంలో ఎనిని ఇళ్లను నిరి్మంచి పేదలకు ఇచాచిరో చెపా్పలి అని డ్మాండ్ చేశారు. ఈ పథకంపై తూతూ మంత్రంగా 
సమీక్షలు, కోటు్ల ఖరుచి చేసి పక్రటనలు తపి్పతే క్షేత్రస్థాయిలో ప్రోగతి శూనయూమనానిరు. ఈ మూడుననిరేళ్ల కాలంలో కేవలం 8 శాతం ఇళ్లను మాత్రమే పూరితా చేసిన మాట 
వాసతావం కాదా అని ప్రశనించారు. కేంద్రం నిధులు సమకూరేచి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన (పి.ఎం.ఎ.వై.) పథకంలో మంజూరైన ఇళ్ళలో కేవలం అయిదు మాత్రమే 
నిరి్మంచడం చూసేతా వైసీపీ ప్రభుత్వ పాలన ఎలా ఉందో అరథాం అవుతంది అనానిరు. శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు గురువారం స్యంత్రం జనసేన పార్టీ కారాయూలయం నుంచి 
వీడ్యో ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఈ వీడ్యోలో పేదల గృహ నిరా్మణం విషయంలో వైసీపీ ప్రభుత్వ అలసత్్వనిని, చేసుతానని తప్్పడు ప్రచారానిని ఎండగటాటీరు. శ్రీ నాదండ్ల 
మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ “తన పార్టీ మాయూనిఫెసటీ తనకు బైబిల్, భగవదీ్గత, ఖురాన్ అని చెప్్పకొనే జగనో్మహన్ రడ్డి గారు దము్మంటే నవరత్నిలు - పేదలందరికీ ఇళ్్ల 
పథకంపై శ్్వతపత్రం విడుదల చేయాలి. పేదలకు 31 లక్షల మందిక్ 2023 నాటిక్ ఇళ్్ల నిరి్మంచి ఇస్తామని ఎనినికల సమయంలో చెపా్పరు. నినని ముఖయూమంత్రి అధయూక్షత 
జరిగిన సమీక్ష సమావేశంలో కూడా నిజాలను తొక్్కపెటిటీ, ప్రజలను మభయూపెటేటీ విధంగా ప్రకటనలు చేశారు.

•పేదల ఇళ్లకు ఇసుక కూడా ఇవ్వడం లేదు
వైసీపీ అధికారంలోక్ వచాచిక ‘పేదలందరికీ ఇళ్్ల’ అనే పథకం క్ంద రాష్ట్రవాయూపతాంగా 18,63,562 ఇళ్్ల లబిధిదారులకు కేటాయించారు. ఈ మూడుననిరేళ్లలో కేవలం 
1,52,325 ఇళ్్ల మాత్రమే పూరితా చేశారు. అంటే మొతతాంగా చూసుకుంటే 8 శాతం మాత్రమే పనులు జరిగాయి. దాదాప్ 80 శాతం ఇళ్్ల ప్నాదులకే పరిమితమయాయూయి. 
దీనిక్ ప్రధాన కారణం ప్రభుత్వ వైఫలయూం. కేంద్ర ప్రభుత్వం పేదల ఇళ్ల నిరా్మణం కోసం ప్రతి ఏడాది రూ. 4 వేల నుంచి 5 వేల కోటు్ల రాష్ట్రానిక్ కేటాయిసుతాంటే... ఆ 
నిధులను ప్రభుత్వం దారి మళ్లసతాంది. ఈ ఒక్క ఏడాదిలోనే రూ.1,547 కోట్ల గృహ నిరా్మణ నిధులు దారి మళ్లంచింది. మాటా్లడ్తే అధికార పార్టీ నాయకులు ఉతతారాంధ్ర 
గురించి మాటా్లడుతునానిరు. ప్రపంచంలోనే అదు్త నగరంగా విశాఖను మారేచిస్తామని చెబుతునానిరు. అలాంటి విశాఖ జిలా్లకు కేటాయించిన ఇళ్్ల 1,39,338. ఇందులో 
ఒక్కటంటే ఒక్క ఇంటిని కూడా ఇప్పటి వరకు పూరితా చేయలేదు. ప్నాదుల దశలోనే ఇళ్్ల 8,881 ఉనని మాట నిజం కాదా? ఏ జిలా్ల తీసుకునాని ఇదే పరిసిథాతి. జగన్ రడ్డి 
గారు ముఖయూమంత్రి అయాయూక ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పథకం క్ంద పూరితా చేసిన ఇళ్్ల కేవలం ఐదంటే ఐదు మాత్రమే. ఈ విధంగా ఆయన పాలన స్గుతంది. కేంద్ర 
ప్రభుత్వం మన రాష్ట్రానిక్ ఈ మూడేళ్లలో ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన పథకం క్ంద రూ. 22,737 కోటు్ల విడుదల చేసేతా అందులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖరుచి చేసింది రూ. 
4915 కోటు్ల మాత్రమే. మిగత్ సొము్మను ఇతర పథకాల కోసం దారి మళ్లంచడంత పేదోడ్ సొంతింటి కల తీరచిలేక ప్రభుత్వం చతిక్లపడ్ంది.పేదల ఇళ్ల నిరా్మణానిక్ 
కనీసం ఇసుక కూడా అందుబాటులో ఉంచడం లేదు. హౌసింగ్ కాంట్రాకటీర్లకు రూ.800 కోటు్లపైగా బకాయిలు పెటాటీరు.

•టిడ్్క లబిధిదారులను ఇబ్ందుల పాలేజేశారు
రాష్ట్రవాయూపతాంగా 1.19 లక్షల టిడ్్క ఇళ్్ల నిరా్మణం పూరతాయి గృహ ప్రవేశానిక్ రడీగా ఉనాని... ఇప్పటి వరకు లబిధిదారులకు అందించలేదు. బాయూంకుల నుంచి రుణాలు 
తెచ్చికొనని లబిధిదారులు ఇటు ఇళ్్ల రాక... అటు నెల నెల ఈఎంఐలు కటటీలేక ఆరిథాకంగా ఇబ్ందులు పడుతునానిరు. టిడ్్క లబిధిదారులకు రూ. 4107 కోట్ల రుణాలు 
రావాలి. ఇప్పటి వరకు లబిధిదారులకు మంజూరైనవి రూ. 1373 కోటు్ల మాత్రమే. ఈ దుసిథాతిక్ కారణం జగన్ ప్రభుత్వ నిరా్వకమే. ముఖయూమంత్రి నిర్వహంచిన సమీక్ష, 
సమావేశాలో్ల వాసతావాలు బయటకు రావడం లేదు. సంబంధిత శాఖ మంత్రి కూడా కల్లబొలి్ల కబుర్లత, అరథాం లేని విమర్శలు చేస్తా కాలక్షేపం చేసుతానానిరు తప్ప పేదల ఇళ్ల 
నిరా్మణంపై ఏ మాత్రం దృష్టీ పెటటీడం లేదు. అధికారికంగా మేము సేకరించిన సమాచారానిని ప్రజల ముందుపెడుతునానిం. అధికారంలోక్ వచిచి మూడుననిరేళ్్ల అవుతునాని 
జగననని కాలనీలో్ల ఎందుకు కనీస మౌలిక వసతులు కలి్పంచలేకపోయారు? రోడు్ల ఎందుకు వేయలేకపోయారు? గ్ండ్ంగ్ ఎందుకు చేయలేకపోయారు అననిదానిపై 
ప్రజలకు సమాధానం చెపా్పలి. రాబోయే రోజులో్ల గృహ నిరా్మణంపై ప్రజా క్షేత్రంలోనే వైసీపీని ఎండగడత్ం” అని అనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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బత్తుల ఆధ్వర్యంలో “నా సేన కోసయం నా వయంత్”
జనసేన సీనియర్ నాయకులు తోరాటి శ్రీను, వారి సతీమణి దుర్గ కలిసి “నా సేన కోసం నా వంతు” కు ₹25000/ రూపాయలు
బతుతుల ఆధ్వరయూంలో జనసేనలో చేరిన జి.ఎర్ంపాలం టీడీపీ మరియు వైసీపీ కారయూకరతులు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, రాజానగరం 
మండలం, జి ఎర్ంపాలం గ్రామంలో పెద్ద ఎతుతాన ఏరా్పటు చేసిన 
నాసేన కోసం నావంతు కారయూక్రమానిక్ విచేచిసిన రాజానగరం 
నియోజకవర్గ నాయకులు బతుతాల బలరామకృష్ణ మరియు ఉమ్మడ్ 
తూరు్ప గోదావరి జిలా్ల నాసేన కోసం నావంతు కమిటీ కోఆరిడినేటర్ 
బతుతాల వంకటలక్ష్మి లకుక్ జి ఎర్ంపాలం ప్రజలు ఘనస్్వగతం 
పలికారు. రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతుతాల 
బలరామకృష్ణ సభను అలంకరించిన పెద్దలకు ధనయూవాదాలు 
తెలుప్తూ జనసైనికులకు అభివాదం చేస్తా ప్రసంగానిని 
ప్రారంభించారు. బతుతాల మాటా్లడుతూ దోచ్కోవడం కోసం 
దాచ్కోవడం కాకుండా రాష్ట్ర అభివృదిధి కోసం వచిచిన నాయకుడు 
ఎవడైనా ఉనానిడంటే అది కేవలం పవన్ కలాయూణ్ గారు మాత్రమే 
అని వల్లడ్ంచారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బంగారు భవిషయూతుతా కేవలం 
జనసేనతనే స్ధయూమని వివరించారు. గాలి, నీరు, వాత్వరణానిని 

కలుష్తం చేసుతానని ప్రభుత్్వనిని నిలదీసే సత్తా జనసేనకు మాత్రమే ఉందని ఈ సందర్ంగా తెలియజేశారు. ప్రభుత్వ ఇస్తాననని ఉచిత గృహాల నిరా్మణం ఆదిలోనే అంతమైపోయిందని 
ప్రభుత్వ తీరును ప్రశనించారు. రైతుల సబిసిడీలు తొలగించి పంటపొలాలో్లని మోటార్లకు ఛార్జేలు విధించి రైతులని అవమానిసుతానానిరని విచారం వయూకతాం చేశారు. దేశ ధానాయూగారం ఉండే 
ఆంధ్రప్రదేశ్్ల రైతననికు అండ లేకుండా పోవడం అధికార పార్టీ సిగు్గ పడాలిసిన విషయం అని బతుతాల ధ్వజమెత్తారు. నషటీపోతునని రైతులక్ అండగా జనసేన నిలబడుతుంది. ఆరోగయూశ్రీ 
పథకానిని అరాధిరోగయూ పధకంగా మారుసుతానని తీరుని తప్్పపటాటీరు. పేదలకు ఎలా మెరుగైన వైదయూం అందుతుంది అని ప్రభుత్్వనిని ప్రశనించారు. కాప్నే సతాం ఊసేలేదు, ఉచిత పధకాల 
మాటేలేదు. చెపి్పనవి నవరత్నిలు పెటిటీనది పంగనామాలు అని ఎదే్దవా చేశారు. తండ్రిని చూసి తనయుడ్క్ ఓటు వేసేతా తనయుడు యముడై రాష్ట్రానిని రావణకాషటీం చేసుతానానిడని బతుతాల 
పేర్్కనానిరు. అర్హత ఉనాని చెయయూడానిక్ ఉదోయూగాలు లేవని ఉపాధి అవకాశాలు లేని ఏకైక రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఉదోయూగాల ఊసు ఎతితాతే వాలంటీరు్ల, సచివాలయాల ఉదోయూగాలు తప్ప 
ఇంక ఎటువంటి మాటలేదని నిరుదోయూగుల కోసం జనసేన పోరాడుతుందని తెలియజేశారు రాజధాని లేని రాష్ట్రంలో రాజనని రాజయూం ఎలా తెస్తారు జగన్ రడ్డి అని ప్రశనించారు. రాష్ట్రానిక్ 
పరిశ్రమలు రావాలనాని, ఉపాధి అవకాశాలు పెరగాలనాని, రైతులు ఆనందంగా ఉఝడాలనాని జనసేన ప్రభుత్వం ఏరా్పటు అవా్వలని ఆ మారు్ప ఇక్కడ్నుంచే మొదలవా్వలని విజ్ఞపితా 
చేశారు. జనసేనలో ఒకే కులం, ఒకే మతం, ఒకే వర్గం ఉంటాయని. నియోజకవర్గంలో ఉనని అసమానతలను తొందరో్లనే తొలగిపోత్యని విశా్వసం వయూకతాం చేశారు. ప్రాణం పోయే 
వరకూ జనసైనికులకు, వీరమహళలకు అండగానే ఉంటానని మర్క్కస్రి గురుతా చేశారు. నా సేన కోసం నావంతు అనే కారయూక్రమానిక్ మీరు అందించే సహకారం అయోధయూ రామ 
మందిరానిక్ మనమిచిచిన విరాళమంత గొప్పదని వల్లడ్ంచారు. ఉమ్మడ్ తూరు్పగోదావరి జిలా్ల నాసేన కోసం నావంతు కమిటీ కోఆరిడినేటర్ బతుతాల వంకటలక్ష్మి ప్రసంగిస్తా పవన్ 
కళ్యూణ్ తలపెటిటీన నా సేన కోసం నావంతు కారయూక్రమం ఇంత బ్రహా్మండంగా జరగడం చాలా సంతషంగా ఉందని అనానిరు. జనసైనికులు ఎప్్పడూ ఒకరిక్ ఇచేచి స్ధియిలో ఉంటారే 
కాని ఒకరి దగ్గర ఆశంచే స్ధియిలో ఉండరని స్పషటీం చేశారు. బడుగు బలహీన వరా్గల కోసం పాటు పడే పార్టీ కోసం పనిచేయడం మా అదృషటీంగా భావిసుతానానినని ఆమె పేర్్కనానిరు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన శ్రేణులు మేడ్శెటిటీ శవరామ, క్మిడ్ శ్రీరాం, బోగిడ్ వంకటేష్, బదిరడ్డి దొర, నాతిపం దొర, జి ఎర్ంపాలం జన సైనికులుం తరాటి శ్రీను, కొనే శ్రీను, సంగుల 
పండవలు, రావూరి శ్రీనివాస్, రావూరి గోపి, బైరిశెటిటీ సతితాబాబు, బైరిశెటిటీ గోవిందు, పెంటపాటి రాధాకృష్ణ, కొనే పోతురాజు, వేమగిరి దురా్గరావు, బచ్చి సుబ్రహ్మణయూం (తుంగపాడు), 
తెల్లమేకల శ్రీను, తరాటి సరి, కొనే వంకనని (8వ వార్డి మెంబర్), రావూరి గోపి (6వ వార్డి), నాగులపిలి్ల నాగేశ్వరావు, కేత్ శవ, శీలం నాగు, కేత్ రాంబాబు, రగులబంధ నాగు, 
రావూరి శ్రీనివాస్, రావూరి బతుడు, రావూరి సతయూనారాయణ, సవరప్ శ్రీను, కండవలి్ల రవి, పెనుగొండ దురా్గరావు, మూలపరితా వంకటరావు, కోళ్లం యేసేబు, కొనే బుర్యయూ, కొనే 
శ్రీను, బైరిశెటిటీ వీర్రాజు, ముక్కపాటి గోపాలం, కమిడ్ సతయూనారాయణ, మోటిపలి్ల మని, కేత్ ఆకాష్, కొనే చక్రయయూ, తొరాటిటీ అరుజేన్, పెనుగొండ నాగరాజు, బూదేటి గంగరాజు, ఎలా్ల 
సతితాబాబు, సంగీత వంకటేష్, పెనుముచి ప్రసననికుమార్, జనసేన నాయకులు కారయూకరతాలు, వీర మహళలు మరియు గ్రామ ప్రజలు పాల్గనానిరు.

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

బీసీలను నిలువునా మోసం చేసిన జగన్ ప్రభుత్ం
బీసీల ఆత్మగౌరవ సభ కాదు, బీసీల వంచన సభగా పేరు పెట్టుకోండి
బీసీ సబ్ పాలాన్ నిధులు పక్కదారి పటిటుంచినందుకా సనా్మనాలు
ఆర్ కృష్ణయయూ బీసీల దళపతి కాదు… దళారి?
స్థానిక సంసథాల ఎనినికలోలా బీసీ రిజర్్వషనలాకు మంగళం పాడింది వైసీపీ
నామినేటెడ్ పదవులోలాన్ అనాయూయం
త్వరలోనే బీసీ గర్జన సభ నిర్వహిస్తుం

*జనసేన పార్టు విజయవాడ నగర అధయూక్షులు పోతిన వంకట మహేష్
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, పసిచిమ నియోజకవర్గం, బీసీలకు అమలు 
చేయాలిసిన సబ్ పా్లన్ ను అమలు చేయకుండా, 56 బీసీ కార్్పరేషన్లకు 
నిధులు కేటాయించకుండా కేవలం బీసీలను మభయూపెటేటీందుకే వైసీపీ 
బీసీ ఆత్మగౌరవ సభ పేరుత కొతతా నాటకాలు మొదలుపెటిటీందని జనసేన పార్టీ విజయవాడ నగర అధయూక్షులు పోతిన వంకట మహేష్ చెపా్పరు. విజయవాడలో గురువారం ఆయన 
విలేకరులత మాటా్లడారు. ఈ సందర్ంగా పోతిన వంకట మహేష్ మాటా్లడుతూ “కేవలం తన రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం తప్ప బీసీ సంక్షేమ సంఘం నాయకుడు, వైసీపీ రాజయూసభ 
సభుయూడు ఆర్.కృష్ణయయూ బీసీలకు జరుగుతునని అనాయూయం మీద స్పందించడం లేదు. తెలంగాణలో ఏపీక్ చెందిన 15 కులాలను బీసీ జాబిత్ నుంచి తొలగించారు. ఏపీలో ఇటీవల జరిగిన 
స్థానిక సంసథాల ఎనినికలో్ల బీసీల రిజరే్వషన్ ను 34 శాతం నుంచి 24 శాత్నిక్ తగి్గంచారు. దీనివల్ల రాష్ట్ర వాయూపతాంగా 18వేల మంది బీసీలు స్థానిక సంసథాల పదవులకు దూరం అయాయూరు. 
దీనిపై కనీసం బీసీల పక్షపాతి అని చెప్్పకునే కృష్ణయయూ నాయూయ పోరాటం కూడా చేయలేదు.

ఆర్.కృష్ణయయూ సమాధానం చెపాపాలి
బీసీల హకు్కలను కేసీఆర్ దతతాప్త్రుడు జగన్ డైరక్షనో్లనే త్కటుటీ పెటాటీరు. బీసీల రాజాయూధికారానిని, వారి ఆత్మగౌరవానిని పదేపదే అణగదొకా్కలని చూసుతానని జగన్ మోహన్ రడ్డి ఏం 
స్ధించారని బీసీ ఆత్మగౌరవ సభలు నిర్వహసుతానానిరో సమాధానం చెపా్పలి. బీసీల సంక్షేమానిని, అభివృదిధిని కాలరాసుతానని బీసీల ద్రోహ జగన్ మోహన్ రడ్డి. రాష్ట్రంలో బీసీలకు 
జరుగుతునని అనాయూయానిని ప్రశనించాలిసిన కృష్ణయయూ కేవలం తన రాజయూసభ సీటు కోసం బీసీ కులాలను గంపగుతతాగా త్కటుటీ పెటాటీరు. బీసీ సంక్షేమ సంఘం అసలు లక్షష్ం పక్కదారి 
పటిటీంచి, వయూక్తాగత ప్రయోజనం కోసమే ఆర్.కృష్ణయయూ పని చేసుతానానిరు. స్థానిక సంసథాల ఎనినికలో్ల బీసీల రిజరే్వషను్ల కాపాడలేని వయూకుతాలు జాతీయస్థాయిలో బీసీల హకు్కల కోసం 
పోరాడత్మని కపట మాటలు చెప్పడం మానుకోవాలి. బీసీలను ఎంత కాలం మభయూపెడత్రు..? మీ పబ్ం గడుప్కుంటారు..? ఆర్.కృష్ణయయూ చేసుతానని కుటిల ప్రయత్నిలను బీసీలంత్ 
గమనించాలి. బీసీలకు ఏం చేశారని ఇప్్పడు ప్రజాప్రతినిధులకు సనా్మనాలు చేస్తారు..?

బీసీలను స్మాజిక మోసం చేశారు
జగన్ మోహన్ రడ్డి ప్రభుత్వంలో బీసీలకు జరిగింది స్మాజిక నాయూయం కాదు. కేవలం స్మాజిక మోసం మాత్రమే. బీసీల సబ్ పా్లన్ నిధులు రూ.75 వేల కోట్లను వివిధ పథకాలను 
మళ్లంచి, జగన్ ప్రభుత్వం బీసీలను సవతి తలి్ల ప్రేమను కురిపిసతాంది. దీనిక్ బీసీ నాయకులు ఎందుకు ప్రశనించలేదు. నామినెటెడ్ పోసుటీలో్ల జగన్ ప్రభుత్వం కేవలం 5 శాతం మాత్రమే 
బీసీలకు ఇచిచిందనే విషయం ఈ ప్రజాప్రతినిధులకు తెలియదా..? టీటీడీ బోరుడిలో 36 మంది సభుయూలుంటే కేవలం బీసీలకు ఇచిచింది 3 పదవులు మాత్రమే. విశ్వవిదాయూలయాలకు 16 
మంది వైస్ ఛానసిలర్ పోసుటీలుంటే, ఒక్కటి మాత్రమే బీసీలకు ఇచాచిరు. ప్రభుత్వ సలహాదారులు 30 మందిక్ పైగా ఉంటే, బీసీలకు ఇచిచింది ఒక్క పదవే. గతంలో 14 బీసీ కార్్పరేషను్ల 
ఉంటే, వాటిని జగన్ ప్రభుత్వం 56కు పెంచింది. అయితే వీటి దా్వరా కనీసం రూపాయి రుణాలు ఎవరికీ ఇచిచిన దాఖలాలు లేవు. 139 బీసీల కులాలను ఈ ప్రభుత్వం మోసం చేసతాంది. 
చేతి వృతుతాలు, కుల వృతుతాలను నిర్్వరయూం చేసేలా ఈ ప్రభుత్వం వయూవహరిసతాంది. బీసీల ముసుగు వేసుకొని, అగ్రకులాలకు ఊడ్గం చేసింనందుకు బీసీలకు సనా్మనం చేసుతానానిరా అనేది 
సమాధానం చెపా్పలి.

బీసీలకు ఏదీ విదేశీ విదయూ, ఏదీ పెళ్లా కానుక..?
జగన్ ప్రభుత్వం వచాచిక విదేశీ విదాయూ పథకానిక్ వళ్లన బీసీలు ఎందరు..? ప్రభుత్వం నుంచి స్యం పొంది ఉననిత చదువులు అభయూసించిన వారవరు అననిది ఈ ప్రభుత్వం సమాధానం 
చెపా్పలిసిన అవసరం ఉంది. అలాగే పెళ్ల కానుక పథకానిని ఆపేశారు. బీసీలో్ల పేద వరా్గలే అధికం. వారిక పెళ్ల సమయంలో ఆరిథాక దనునిగా ఉండే పెళ్లకానుక నిలిపివేయడం వల్ల ఎందరో 
బీసీలు ఇబ్ందులు పడాడిరు. బీసీలకు ఆధునిక పనిముటటీన ఇచేచి ఆదరణ పథకం ఎతితావేసినా బీసీ నాయకులు కనీసం అడగలేదు. చేనేతలకు కేటాయించిన బడ్జేట్ ను జీవో నంబరు 65 
దా్వరా ఈ ప్రభుత్వం నవరత్నిలకు మళ్లంచింది. మతసిష్కార అభుయూననితిని కాలరాసే జీవో నంబరు 215త వారిని తూటు్ల పొడవాలని చూసతాంది. బీసీలంటే బాయూక్ బోన్ కా్లస్ అంటూ 
మాటలో్ల చెబుతూ… చేతలో్ల మాత్రం బీసీల వనుని విరిసుతానని జగన్ ప్రభుత్్వనిక్ బీసీ సంఘాల నాయకులు వంత పాడటం బీసీలను కచిచితంగా ద్రోహం చేసినటే్ల అవుతుంది. బీసీల కోసం 
చేసిన ఉదయూమాలు త్కటుటీ పెటేటీ హకు్క ఆర్.కృష్ణయయూ లాంటి నాయకులకు లేదు. బీసీలను నిలువుగా ముంచే ఇలాంటి వారు కచిచితంగా బీసీ వరా్గలకు బేషరతుగా క్షమాపణ చెపా్పలి. 
బీసీల హకు్కల కోసం, వారిక్ రాజాయూధికారం ఇచేచిందుకు నిజాయతీగా పనిచేసే జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ క్ అంత్ అండగా నిలబడాలి. జగన్ ప్రభుత్వం బీసీలకు చేసుతానని 
మోస్లను తెలిపేందుకు అతి త్వరలోనే బీసీ గరజేన సభ నిర్వహస్తాం. దానిక్ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని ఆహా్వనిస్తాం. రాష్ట్రంలోని బీసీ నాయకులిని కలుప్కొని బీసీల కోసం బలమైన 
పోరాటాలు చేస్తాం. ఇప్పటికైనా ఈ ప్రభుత్్వనిక్ చితతాశుదిధి ఉంటే బీసీలకు జరిగిన నాయూయంపై శ్్వతపత్రం విడుదల చేయాలి” అని డ్మాండు చేశారు. ఈ విలేకరుల సమావేశంలో బోటటీ 
స్యి, నగేష్, పొటూనిరి శ్రీను, రాకేష్ గౌడ్, డ్. దుర్గ భవాని, వి.వంకటేష్, మద్దల కనకారావు, రాజు, సబిన్కర్ నరేష్, రామయయూ తదితరులు పాల్గనానిరు.

జనసేన నాయకులను కలిసి ధన్వాదములు తెలిపిన సత్సాయి వర్కర్స్ 
శతఘ్ని న్యూస్: పోలవరం నియోజకవర్గం సంవతసిరంననిర నుండ్ ఆగిపోయిన సతయూస్యి ఉచిత గోదావరి మంచినీటి పథకం తిరిగి ప్నఃప్రారంభం అయియూనందున సంవతసిర కాలంగా 
ఎనోని పోరాటాలు చేసి ఇలా ప్రారంభానిక్ ప్రధాన కారణమైన జనసేనపార్టీ పోలవరం నియోజకవర్గం ఇంచార్జే  చిర్రి బాలరాజు మరియు పశచిమగోదావరి జిలా్ల జనసేన ప్రధాన కారయూదరి్శ 
కరాటం స్యిలను కలసి ధనయూవాదములు తెలిపిన సతయూస్యి వర్కర్సి . ఈ సంసథా నుండ్ ఐదు నుండ్ ఆరు లక్షల మందిక్ నాలుగు నియోజకవరా్గలలో 250 గ్రామాలకు పైగా ఉచితంగా 
స్వచచిమైన గోదావరి మంచినీరు అందనుంది.

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

పలు కుటయంబాలకు మనోధైర్్న్నిచ్చిన బత్తుల
గూఢ పార్వతి 5000 ఆరిధికస్యం
కొమరం వంకటేష్ కు 10,000 ఆరిధికస్యం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, కనుపూరు గ్రామం గూఢ పార్వతి కుమారుడు (3 సంవతసిరాల వయసు) అనారోగయూ కారణంగా 
చనిపోవడంత వారి కుటుంబ సభుయూలను రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతుతాల బలరామకృష్ణ పరామరి్శంచి 
రూపాయలు 5000/- ఆరిధిక స్యం చేయడం జరిగింది. అనంతరం కలవచర్ల గ్రామం కొమరం వంకటేష్ భారయూ కొమరం 
స్రమ్మ అనారోగయూ కారణంగా చనిపోవడంత వారి కుటుంబ సభుయూలను రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు 
బతుతాల బలరామకృష్ణ పరామరి్శంచి రూపాయలు 10000/- ఆరిథాక స్యం చేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో మేడ్శెటిటీ 
శవరాం, బదిరడ్డి దొర, చిటిటీప్రోలు సతితాబాబు, అడబాల ఆదిష్్ణ, వల్లభశెటిటీ శంకరం, జాజిరి వంకననిబాబు, బండారు శ్రీను, 
చినమాగుల వంకటేశ్వరు్ల, నారిపిరడ్డి భీమనని, స్ధన సుబా్రావు, అడాడిల అప్పనని, చలా్ల రాము, చలా్ల వీరనని, బండారు 
రాము, కనుపూరు జనసేన సైనికులు మరియు కలవచర్ల గ్రామ జనసైనికులు పాల్గనానిరు.

పలుకుటయంబాలను 

పర్మర్శయంచ్న పయంతయం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాక్నాడ రూరల్, కరప మండలం, గురజనపలి్ల, పెనుగుదురు, పాతర్లగడడి, 
గొర్రిపూడ్ గ్రామాలో్లని జనసైనికుల కుటుంబాలలోని సభుయూలను కోలో్పయిన వారిని మరియు 
అనారోగయూం, ప్రమాదాల కారణంగా చిక్తసి చేయించ్కునని జనసైనికులను నేడు వారి 
గ్రామాలకు స్థానిక జనసేన నాయకులత కలసి వళ్ళ పరామరి్శంచిన జనసేన పార్టీ పిఏసి 
సభుయూలు మరియు కాక్నాడ రూరల్ నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జే పంతం నానాజీ.

జనసేన ఆధ్వరయూంలో నిత్యూవసర సరుకులు పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: శృంగవరప్ కోట, జామి మండలం, అగ్రహారం గ్రామంలో జనసేన ఆధ్వరయూంలో గ్రామసుతాలకు గురువారం 
నిత్యూవసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు. పార్టీ నాయకులు పి.వి.ఆర్.వర్మ గారి సహకారంత వీటిని అందించారు. జనసేన 
రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరి్శ పాలవలస యశసి్వ, ఎస్.కోట నియోజకవర్గ నాయకులు వబి్న సతయూనారాయణ, చోడవరం 
నియోజకవర్గ నాయకులు సిరపరప్ రమేష్ ముఖయూ అతిథులుగా పాల్గని కారయూక్రమానిని ప్రారంభించారు. వారి చేతులు 
మీదుగా సుమారు 130 కుటుంబాలకు సరుకులు అందించారు. ఈ సందర్ంగా పాలవలస యశసి్వ మాటా్లడుతూ వర్మ గారి 
సేవలను అభినందించారు. జనసైనికులు స్మాజిక సేవలో ఎప్్పడూ ముందుంటారని పేర్్కనానిరు. కారయూక్రమంలో పార్టీ 
నాయకులు వబి్న సనాయూసినాయుడు, మలు్లవలస శ్రీను, రుద్రనాయుడు, పిలా్ల రామదుర్గ, గాలి అపా్పరావు, జనసైనికులు 
పాల్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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యనాలపలిలిలో మయంచ్ నీటి పలియంట్ కోసయం సవాల్ విసిరన బొలిశెటిటి
శతఘ్ని న్యూస్: త్డేపలి్లగూడ్ం, పెంటపాడు మండలం యనాలపలి్లలో గురువారం 
జరిగిన పల్లపోరులో ఆయన మాటా్లడుతూ త్డేపలి్లగూడ్ం నియోజకవర్గం ఎమె్మలేయూ 
కొటుటీ సతయూనారాయణకు జనసేన పార్టీ ఇంచార్జే బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ సవాల్ విసిరారు. 
గ్రామాలో్ల ప్రజాక్షేమం మరచి కనీసం ఒక శంఖుస్థాపన కూడా నోచ్కోక లేకపోవడం 
సిగు్గచేటు అనానిరు. స్థానిక పెంటపాడు మండలం యనాలపలి్ల గ్రామంలో 
మంచినీటి పా్లంట్ నిరా్మణం 15 రోజులలోప్ నిరి్మంచకపోతే త్నే నిరి్మస్తానని కొటుటీ 
సతయూనారాయణక్ బొలిశెటిటీ సవాల్ విసిరారు. ప్రజల సొము్మను పనునిల రూపంలో 
పీలిచి స్మానయూ కుటుంబాలను ఈ ప్రభుత్వం చిననిబిననిం చేసిందనానిరు. 30 మంది 
ఎంపీలు ఉండ్ ప్రతేయూక హోదా తేలేని అసమరధిత ప్రభుత్్వనిని ప్రజలు గద్దదించే రోజు 
ముందుంది అనానిరు. కేంద్ర ప్రభుత్వం వద్ద చేతులు కటుటీకొని ప్రతేయూక హోదాను 
త్కటుటీ పెటిటీన ఘనత జగనో్మహన్ రడ్డిది అనానిరు. స్థానిక ఉపముఖయూమంత్రి కొటుటీ 
సతయూనారాయణ పదవిక్ సైతం జగన్ క్ ఎంత పాయూకేజీ ముటిటీంచారో త్డేపలి్లగూడ్ం 
ప్రజలకు తెలుసు అనానిరు. అంబేద్కర్ ఆశయాలత జనసేన పార్టీ గ్రామ గ్రామాలో్ల 

అధికార దిశగా అడుగులు వేసుతాందనానిరు. పెంటపాడు మండల అదయూక్షులు ప్ల్ల బాబీ, ఉభయగోదావరి జిలా్ల జనసేన పార్టీ కో అరిధినేటర్ కసిరడ్డి మధులత స్థానిక 
నాయకులు గోకా చాయదేవి, త్డ్ చినమాదవ్, కోటే వంకటేశ్వరరావు, గోక స్యిశ్రీకాంత్, అద్దంక్ రామ్, అద్దంక్ భాస్కర్రావు, గాలి సతితాబాబు, త్డ్ సతీష్, గోక 
ధనరాజు, గిద్ద మధు, జమి్మశెటిటీ ప్రస్ద్, అధికారిక ప్రతినిధి సజాజేసుబు్, జనసేన జిలా్ల ఉపధయూక్షులు రామిశెటిటీ సురేష్, జిలా్ల ప్రధాన కారయూదరి్శ యాంట్రపాటి రాజు, 
జిలా్ల సంయుకతా కారయూదరి్శ కొనకల్ల హరినాథ్, జిలా్ల కారయూదరి్శ మదా్దల మణికంఠ, గౌరవ అధయూక్షులు అడబాల నారాయణమూరితా, జనసేన నాయకులు, మాదాసు ఇందు, 
మారిశెటిటీ పోతురాజు, చాపల రమేష్, నీలపాల దినేష్, మటటీ రామకృష్ణ, లింగం శ్రీను, పాలూరి బూరయయూ, గటిటీం నాని, నల్లకంచ్ రాంబాబు, రంగం బాబీ, అడడిగర్ల స్రి, 
రుద్ర రమేష్, యువరని సము, పెనుబోతుల బాలాజీ, దంగేటి చందు, కామిశెటిటీ శ్రీనివాస్, కొతతా శ్రీనివాస్, మనినిడ్ రమేష్, ఎస్.కె.వలి, కె సతీష్, రావూరి రమేష్, మదా్దల 
వీరేంద్ర, సతీష్, తేజ, పెనుబోతుల బాలాజీ, పెనుబోతుల సమాలమ్మ, దేవ జ్యూతి, స్మినేని వంకట సతయూవతి, సతయూవతి, చాంద్ బేబీ జనసేనసషల్ మీడ్యా ఇంచార్జే 
బయనపాలేప్ ముఖేష్ మరియు జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గనానిరు.
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ముసిలియంల దెబ్బ ఎలా ఉయంటయందో వైసీపీకి రుచ్ చూపిసాతుయం
ముసిలాంలపై ముఖయూమంత్రికి ఎందుకింత కక్షో అరధిం కావటేలాదు.
పేద ముసిలాంలపై జగన్ రెడిడిది సవతిప్రేమ.
వైసీపీ ముసిలాం వయూతిర్క నిర్ణయాలపై రగిలిపోతునని ముసిలాం మైనారిటీలు.
షాదీ కా తోఫాలో కఠిన ఆంక్షలు ఎతితు వేయాలంటూ గంటూరు కలకటుర్ట్ ఎదుట ఈ నెల 29న ముసిలాం మైనారిటీల మహాధరాని
జనసేన పార్టు రాష్ట్ర కారయూదరిశి షేక్ నాయుబ్ కమాల్
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, ముసి్లం మైనారిటీల ఓట్లత గద్దనెక్్కన వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోక్ రాగానే వారి సంక్షేమానిని 
గాలికొదిలేసిందని, ముసి్లంలకు సంక్షేమ పథకాలు అందకూడదనే దురుదే్దశంతనే ష్టదీ కా తఫా వంటి పథకాలపై సైతం కఠిన 
ఆంక్షలు విధించిందని, ఈ క్రమంలో ముసి్లంలకు ప్రవేశ పెటిటీన సంక్షేమ పథకాలో్ల అంక్షలు ఎతితావేయాలని ఈ నెల 29 శనివారం 
నాడు గుంటూరు జిలా్ల కలకటీరేట్ ఎదుట ముసి్లం మైనారిటీలు మహాధరాని చేపడుతుననిటు్ల జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరి్శ షేక్ నాయబ్ 
కమాల్ తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆయన గురువారం ఓ పత్రిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ముసి్లం పేదలకు పెళ్లకానుకగా ఇచేచి ష్టదీ కా 
తఫా పథకానిక్ పెటిటీన ఆంక్షలను వంటనే ఎతితావేయాలని ఆయన డ్మాండ్ చేశారు. ముసి్లం మైనారిటీలకు వైసీపీ ప్రభుత్వం చేసిన, 
చేసుతానని ద్రోహం మరే ప్రభుత్వం చేయలేదని ఆవేదన వయూకతాం చేశారు. పేదలకు ఇచేచి పథకానిక్ చదువుత ఏంపని అని ప్రశనించారు. ఇదే 
తరహాలో ప్రసుతాత శాసనసభుయూలో్ల పదవ తరగతిలోప్ చదివిన వారిని వంటనే రాజీనామా చేయించాలని ఆయన కోరారు. ముసి్లంలకు 
ఇంత అనాయూయం జరుగుతునాని నిమ్మకునేరతితానటు్ల వయూవహరిసుతానని ఉప ముఖయూమంత్రి అంజాద్ భాష్టక్ సిగూ్గ, శరం ఉంటే వంటనే 
తన పదవిక్ రాజీనామా చేయాలనానిరు. ముసి్లంలను వైసీపీ ప్రభుత్వం చిననిచూప్ చూసుతాందని, రానునని ఎనినికలో్ల ముసి్లం మైనారిటీల దబ్ ఎలా ఉంటుందో ఈ నయవంచన వైసీపీ 
ప్రభుత్్వనిక్ తెలిసేలా చేస్తామనానిరు. శనివారం నాడు జరిగే ఈ మహాధరానిలో జిలా్ల వాయూపతాంగా ఉనని జనసేన పార్టీ శ్రేణులు, వీరమహళలు, జనసైనికులు, వివిధ విభాగాల నేతలు 
పెద్దఎతుతాన పాల్గనాలని నాయుబ్ కమాల్ పిలుప్నిచాచిరు.

జిలాలి క్షేత్రసాథాయి ప్రభుత్్వలపై న్ప్పులు చెరగిన సియంగర్యకయండ జనసేన మయండలాధ్క్షులు
సపాందన కారయూక్రమంలో ప్రభుత్్వనికి ఇచేచే అర్్జల పరిషా్కరం దిక్్కలేదు
గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం, అంత్ వైసిపి గడపగడప కోసమే
ప్రజా సమసయూలు పరిషా్కరం గాలికి
అధికార పార్టు ప్రచారానికి ప్రభుత్వం యంత్ంగం
శతఘ్ని న్యూస్: కొడ్ప్, సింగరాయకొండ మండలం మూలగుంట పాడు 
గ్రామపంచాయతీలో డ్రైనేజీలు మరియు స్గర్ నీరు సృజల స్రవంతి 
పథకం దా్వరా న్తన కుళ్యిలకు రావాలిసిన స్గర్ నీరు వీధి లైటు్ల 
మౌలిక వసతుల పై అర్జేలు ఇచిచి ఆరు నెలలు గడుసుతానాని అభివృదిధి 
శూనయూం. అలాగే సింగరాయకొండ మేజర్ గ్రామపంచాయతీలో గల 
కనమళ్ల రోడ్ లోని మురుక్ నీరు, వీధిలైటు్ల, డ్రైనేజీ, పారిశుధయూం, 
మౌళక వసతులపై ఆధారాలత సహా గ్రామపంచాయతీలో జనసేన 
పార్టీ నుండ్ అర్జే ఇచిచి సుమారు ఆరు నెలలు గడుసుతానాని నిర్లక్షష్ ధోరణిలో వైసీపీ ప్రభుత్వం మరియు గ్రామ పంచాయతీ అధికారులు. సింగరాయకొండ మండలంలో 
గల పలు పంచాయతీలో ప్రజా సమసయూలపై పంచాయతీ కారయూదరు్శలకు జనసేన పార్టీ నుండ్ ఇచిచిన అర్జేలలో గల ప్రజా సమసయూలను గాలిక్ వదిలేసిన వైసీపీ ప్రభుత్వం 
మరియు గ్రామ పంచాయతీ కారయూదరు్శలు, సింగరాయకొండ మండలంలోని 30 పడకల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని మూడు పడకలు చేసిన వైసీపీ ప్రభుత్వం. ఆసపత్రిలో ఉనని 
డాకటీరు్ల విధుల నిర్వహణలో లేకుండానే, ఉననిటు్లగా హాజరు, అదే వరుసలో నరుసిలు, విధులో్ల ఉండకుండా వయూవహరించడం ఆధారాలత సహా జనసేన పార్టీ నుండ్ 
జిలా్ల కలకటీర్ దినేష్ కుమార్, జిలా్ల డీఎంహెచ్ఓ లకు అర్జే రూపంలో ఇచిచి, సుమారు రండు నెలలు గడుసునాని అధికార ప్రభుత్్వనిక్ లోబడ్ అధికారులు చరయూలు 
తీసుకోవడంలో శూనయూం. సింగరాయకొండ మండలంలో గల పలు సమసయూలపై అనినింటికీ స్పందన కారయూక్రమంలో జిలా్ల మెజిసే్రాట్ అయినటువంటి కలకటీర్ క్ అర్జే 
రూపంలో తెలియజేసినప్పటికీ కూడా కలకటీర్ చరయూలు తీసుకోకుండా వైసీపీ ప్రభుత్్వనిక్ సహకరిసుతానానిరని ప్రజలు ఆవేదనను తెలియపరిచారు. కావున ఇప్పటికైనా కలకటీర్ 
వంటనే చరయూలు చేపటిటీ ఇచిచిన అర్జేల ను పరిష్కరించి ప్రజా అభివృదిధిక్ తడ్పడగలరని జనసేన పార్టీ నుండ్ కలకటీర్ గారిక్ విననివించ్కుంటునానిమని తెలిపారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో సింగరాయకొండ మండల అధయూక్షులు ఐనా బతితాన రాజేష్, పొననిలూరు మండల అధయూక్షులు కనపరితా మనోజు కుమార్, జరుగుమల్్ల మండల అధయూక్షులు గుడా 
శశ భూషణ్, మరియు సింగరాయకొండ మండల జనసేన నాయకులు దండే ఆంజనేయులు, కాసుల శ్రీనివాస్, సయయూద్ చాన్ భాష్ట, అనుములశెటిటీ క్రణ్ బాబు, సంకే 
నాగరాజు, తగరం రాజు, షేక్ సులాతాన్ భాష, సయయూద్ సుభాని, నామా మహేష్, వంకటేష్ మరియు జనసైనికులు పాల్గనానిరు.

పిడుగు గోవియందర్జు కుటయంబాన్ని 
పర్మర్శయంచ్న డాకటిర్ శ్రీధర్ పిలాలి
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాప్రం, కాక్నాడకు చెందినటువంటి జనసైనికుడు 
వికలాంగులైనప్పటికీ పార్టీ బలోపేతం కోసం అహరినిశలు కృష్చేసిన వయూక్తా పిడుగు 
గోవింద రాజు తలి్ల పిడుగు స్రయూకాంతం అనారోగయూ ర్త్యూ అకాల మరణం 
పొందిన కారణంగా పిఠాప్రం జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాసి్పటల్ అధినేత 
డాకటీర్ శ్రీధర్ పిలా్ల పరామరి్శంచడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గనానిరు.

సా్వములకు భిక్ష ఏర్పుట చేసిన వర్రే 
హనుమాన్ ప్రసాద్

శతఘ్ని న్యూస్: కైకలూరు నియోజకవర్గం, ముదినేపలి్ల మండలం శ్రీహరిప్రం 
గ్రామంలోని స్యిబాబా ఆలయం నందు బుధవారం 500 మంది స్్వములకు, 
భవానీలకు, సర్వ మాలధారులకు కైకలూరు నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు వర్రే 
హనుమాన్ ప్రస్ద్ అననిదాన కారయూక్రమం నిర్వహంచడం జరిగింది.

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

బుడాడా ఆరుముగయం రెడ్డాకి న్వాళులరపుయంచ్న 
శ్రీమతి వినుత కోటా

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహసితా పటటీణ మాజీ కౌనిసిలర్ వసంతమ్మ కుమారుడు బుడాడి 
ఆరుముగం రడ్డి అకాల మరణం బాధాకరం. వారి భౌతికకాయానిక్ నివాళ్లు 
అరి్పంచి, కుటుంబ సభుయూలను పరామరి్శంచి, ధైరయూం చెపి్పన శ్రీకాళహసితా నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టీ ఇంఛారిజే శ్రీమతి వినుత కోటా.

జనసేన నాయకుల అరెస్టిలను ఖయండ్యంచ్న బొబ్్బపలిలి స్రేష్
శతఘ్ని న్యూస్: నెలూ్లరు జిలా్లలో ముఖయూమంత్రి పరయూటన ఉంటే సరే్వపలి్ల నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ నాయకులు 
బొబే్పలి్ల సురేష్ నాయుడు అనే వయూక్తా నెలూ్లరు జిలా్లలో ఉండకూడదా ఉంటే అరసుటీలు చేస్తారా ప్రజాస్్వమయూం 
అంటే ఇదేనా..? సరే్వపలి్ల నియోజకవర్గంలో ముతుతాకూరు మండలం నేలటూరు పంచాయతీ పరిధిలో దామోదరం 
సంజీవయయూ మాజీ దివంగత దళత ముఖయూమంత్రి పేరు మీద కొనస్గుతునని ప్రభుత్వ రంగ పవర్ పా్లంట్ ని 
గురువారం మూడవ గ్రిడుడి ప్రారంభోతసివానిక్ ముఖయూమంత్రి వసుతానానిడని అరసుటీలు చేయడం ఆయన వళ్ళపోయిన 
తరా్వత వదలడం ఎంతవరకు సబబు. దామోదరం సంజీవయయూ పేరు మీద ఉనని ధరా్మల్ పవర్ పా్లంట్ మూడవ 
గ్రిడుడి ఈరోజు ప్రారంభం చేసి రేప్ అదానిక్ అప్పజెప్పడానికా..? అని ఎదే్దవా చేస్రు. మనుబోలు గణపతి, 
నరసింహ, సందీప్, శ్రీహరి తదితరులు ఉనానిరు.

సాయిబాబా మయందిరయంలో వరకూటి సోదరుల 
పేరలి మీద ప్రత్్కపూజలు

శతఘ్ని న్యూస్: దరి్శ, 
వరికూటి నాగరాజు 
వారి సదరులు 
వరికూటి సురేష్ బాబు 
(జర్మనీ)ల ఇరువురి 
ప్టిటీనరోజు ఈ నెలలో 
29వ తేదీన జరుగనునని 
సందర్ంలో 4 రోజులు 

దరి్శ నియోజకవర్గంలో వారి ప్టిటీన రోజు వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహంచే క్రమంలో 
రండవ రోజు గురువారం దరి్శ శవాజీ నగర్ దగ్గరలోని స్యిబాబా మందిరంలో 
జనసైనికులు వరికూటి నాగరాజు మరియు వారి సదరులు వరికూటి సురేష్ బాబు 
(జర్మనీ)ల పేర్ల మీద ప్రతేయూక పూజా కారయూక్రమాలు నిర్వహంచడం జరిగింది. ఈ 
కారయూక్రమంలో వీర మహళలు కురిచేడు లక్ష్మీ, జగదీశ్వరి, షేక్ ఇరాషాద్, వరికూటి అనిల్, 
బండారు సుబా్రావు, వేళ్ళ కోటి, గోగు శ్రీను, పాశం వంకటేష్, నీలిశెటిటీ ప్రభు, నాగిశెటిటీ 
అజయ్, గోగు రమేష్, సవలం ప్రకాష్, ఈశ్వర్ స్యి, వీర, తట స్యి, మణికంఠ 
తదితరులు పాల్గనడం జరిగింది.

నార్యణ సా్వమిపై ధ్వజమెతితున 
డా.యుగయంధర్ పొనని

శతఘ్ని న్యూస్: గంగాధర నెలూ్లరు జిలా్ల, ప్రారంభంలో 
నామినేషన్ వేసేటప్్పడు పాన్ కూడా లేని స్్వమీ 
ఇప్్పడు కోట్లకు పడగలత్తాడు అని జనం కోడై కూసుతాంటే 
నేనేమైన అడ్గానా? ఒక మహళకు ప్తూతారులో హోటల్ 
పెటిటీంచారాని ప్తూతారులో ఉనని జనాంగమే నోటి మీద 
వేలేసుకొని దీని భావమేమి తిరుమలేశా? అని అంటుంటే…
నేనేమైనా అడ్గానా?? ఎంపీటీసీ, జడీ్పటీసీ, సర్పంచ్, 
ఎంపీపీ పదవులకు అమాయూమాయూలు సమరి్పంచ్కొని 
తలమీద గుడడివేసుకొని ఎవరికీ చెప్్ప కోవాలి రామచంద్రా 
మా బాధలు అని మీవాళ్్ళ గుసగుస లాడారు… నేనేమైనా 
అడ్గానా? నీ మేనలు్లడ్క్ అర్హత లేకపోయినప్పటిక్ 
టెండరు్ల ఎలా పాడుతునానిడు, నాసిరకం రోడు్ల వేసి ఎలా 

కోటు్ల గడ్సుతానానిడనీ పలువురు టీ అంగళ్ళ దగ్గర డ్బేటు్ల పెడుతుంటే నానా రకాలుగా 
మాటా్లడుతుంటే… నేనేమైనా అడ్గానా?? సబేసిటేషనో్ల ఉదోయూగాల కోసం మీ కుమారతా 
ఒకొ్కక్క పోసుటీక్ 10 లక్షలు వస్లు చేసిందని ఆ పరిసర ప్రాంత్లో్లని ప్రజలు విస్మయం 
వయూకతాం చేసుతాంటే…నేనేమైనా అడ్గానా? మినిసటీర్ అయినప్పటి నుండ్ ఇప్పటి వరకు 
తిరుమలలో వి.ఐ.పి దర్శనాలకు మీత కూడా పలువురిక్, మీరు లేకుండా దర్శనాలకు 
లక్షలో్ల వస్లు చేస్రని, ఇప్్పడు కూడా వస్లు చేసుతానానిరని నేనే మైనా అడ్గానా? 
అయన నరనరాలో్ల బందు ప్రీతి, స్్వరథాంత మునిగి పోయి ఉనానిడని ముఖయూ నాయకులే 
అంటుంటే నేనేమైనా అడ్గానా? పార్టీలో కొనిని వందల మంది పనిచేసుతాంటే తన భారయూకే 
జడీ్పటీసీ, తన బావ మరిదికే సర్పంచి పదవి కటటీ బెటిటీన వాడు మనక్ ఏమీ చేస్తాడు? 
ఇక ప్రజలకేమి చేస్తాడని మీ వాళ్్ల అంటుంటే నేనేమైనా అడ్గానా? పవన్ కళ్యూణ్ ని 
డబు్ ఇచిచి కొనగలిగే మగాడు, మొనగాడు ఇంతవరకు ఈ భూమి మీద ప్టటీలేదు, 
ప్ట్టీబోడు.. నువా్వ పవన్ కళ్యూణ్ గురించి మాటా్లడేది? నీకు ఓటమి భయం పటుటీకుంది 
అందుకే ఫ్రసే్రాషన్ లో ఏదంటే అది మాటా్లడుతునానివని. ఈస్రి ఎనినికలో్ల ప్రజలు తగిన 
శాసితా చేస్తారని. డ్పాజిట్ కూడా దకే్క పరిసిథాతి లేదని… ఓటమి పాలవ్వడం తదయూమని… 
జనసేన పార్టీ నియోజకవర్గ ఇంచారిజే డా.యుగంధర్ పొనని తీవ్ర స్థాయిలో ద్వజమెత్తారు.
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