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శ్రీపవన్ కళ్యాణ్ ని అనుసరిస్తు న్న 
అనుమానాస్పద వాహనాలు

* ఇంటి వద్ద సైతం సంచారం
శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని అనుమానాస్పద వయూక్తులు ఈ మధయూ 
ఎక్కువగా అనుసరిస్తునానిరని పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. 
ముఖయూెంగా విశాఖ సెంఘటన తరువాత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఇలు్ల, పార్టీ కార్యూలయెం దగ్గర 
సెందేహాస్పదెంగా ఉనని వయూక్తులు తచ్చాడుతునానిరు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఇెంటి నుెంచి బయటక్ 
వెళుతుననిప్్పడు, తిరిగి వస్తుననిప్్పడు ఆయన వాహనానిని అనుసరిస్తునానిరు. కారులోని వయూక్తులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి వాహనానిని నిశితెంగా పరిశీలిస్తునానిరు. అనుసరిస్తుననివారు అభిమానులు 
ఎెంత మాత్ెం కాదని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి వయూక్తుగత రక్షణ సిబ్ెంది చెబుతునానిరు. వారి కదలికలు 
అనుమానిెంచే విధెంగా ఉనానియని ఆవేదన వయూకతుెం చేస్తునానిరు. ఈ రోజు అెంటే.. బుధవారెం 
కారులోన్, మెంగళవారెం నాడు దివిచక్రవాహనాలపై అనుసరిెంచ్రు. కాగా సోమవారెం అర్దర్త్రి 
ముగ్్గరు వయూక్తులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఇెంటి వద్దక్ వచిచా గొడవ చేశారు. ఇెంటిక్ ఎదురుగా వారు 
కారు ఆపారు. సెక్యూరిటీ సిబ్ెంది నివారిెంచబోగా బూతులు తిడుతూ, శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని 
దుర్భాషలాడుతూ గొడవ చేశారు. సిబ్ెందిని కవివిెంచి రెచచాగొటటీడానిక్ ప్రయతినిెంచ్రు. ఆయినా 
సెంయమనెం పాటిెంచిన సిబ్ెంది.. ఈ సెంఘటనను వీడియో తీసి జనసేన తెలెంగాణ ఇెంచ్రిజి శ్రీ 
శెంకర్ గౌడ్ గారిక్ అెందిెంచగా ఆయన జూబ్్లహిల్స్ పోలీస్ సేటీషనో్ల ఈ రోజు పిర్యూదు చేశారని శ్రీ 
నాదెండ్ల మనోహర్ వివరిెంచ్రు.

గంజాయి విక్రయాలను 
గ్రామాలకు తెచ్చిన ఘనత 

వసైీపీ ప్రభుత్వానిదే
* గెంజాయి పట్టీక్ని తగ్లబెటిటీనెందుకే పూరవి డీజీపీక్ ఉద్విసన
* ఇస్క కొరతతో పనులు లేక పేదలు అలా్లడుతునానిరు
* రైతు భరోసా కేెంద్రాలు అవినీతిక్ చిరునామాలు
* భరోసా కేెంద్రాలో్ల రైతుక్ అెందుతునని సాయెం ఏమీ లేదు
* సెంక్ెంతి నుెంచి తెనాలి నియోజకవర్గెంలోని ప్రతి ఆర్్కే తనిఖీ చేసాతుెం
* రోడు్ల వేయమెంటే విగ్రహాలు పెడతామెంట్నానిరు
* వైసీపీ ప్రభుతవిెంలో అవినీతి బహిరెంగెం
* పెద్ద ర్వూరులో విలేకరుల సమావేశెంలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ నాదెండ్ల 
మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: ర్ష్టెంలో గెంజాయి ఎకకుడ దొరిక్నా కఠినెంగా వయూవహరిస్తు, వేల టనునిల 
గెంజాయి తగ్ల బెట్టీరనే కోపెంతోనే గత డీజీపీని ప్రభుతవిెం పకకుక్ తపి్పెంచిెంది... 
ఆకసా్మతుతుగా బదిలీ చేసి కక్ష తీరుచాక్ెందని జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైరె్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల 
మనోహర్ గారు అనానిరు. తెనాలి నియోజకవర్గ పరయూటనలో భాగెంగా పెద ర్వూరులో 
ఆయన బుధవారెం సాయెంత్ెం విలేకరుల సమావేశెంలో మాట్్లడారు. ఈ సెందర్ెంగా 
శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “వైసీపీ ప్రభుతవిెం ర్ష్ట్రానిని గెంజాయిమయెం 
చేసిెంది. నగర్లు, పటటీణాలు అని కాక్ెండా గ్రామాలో్లక్ గెంజాయి వచిచాెంది. తెనాలి 
నియోజకవర్గెం స్లాతునాబాద్ లో గెంజాయి వల్ల హతయూ చోట్ చేస్క్ెంది. దీనిపై పోలీస్లు 
ర్జీలు నడపటెం ఏమిటి? పచచాని పల్్లలు గెంజాయి కెంప్తో గ్ప్్పమెంట్నానియి. ఎెంతో 
భవిషయూతుతు ఉనని యువతను ర్ష్ట ప్రభుతవిమే నిర్విరయూెం చేసోతుెంది.. వారిలో చైతనయూెం లేక్ెండా 
చేసి, మతుతులో ఉెంచుతోెంది. గెంజాయి సాగ్లో దేశెంలోనే ర్ష్ట్రానిని మొదటి సాథానెంలో 
నిలిపిన ఘనత వైసీపీ ప్రభుతావినికే దక్కుతుెంది. శాెంతిభద్రతల పరిరక్షణ విషయెంలోన్, 
అలాగే అసాెంఘ్క శక్తులను కటటీడి చేసే విషయెంలోన్ ఈ ర్ష్ట ప్రభుతవిెం పూరితుగా 
విఫలమెంది. గెంజాయి రవాణా కటటీడి చేయడెంలో విఫలమన ఈ ప్రభుతవిెం ప్రజలక్ 
సమాధానెం చెపా్పలి. తెనాలిలోన్ ఇటీవల గెంజాయి జాడలు కనిపిెంచడెం ఆెందోళన 
కలిగిసోతుెంది. అది హతయూల వరక్ ద్రి తీయడెం భయెం కలిగిసోతుెంది. ముఖయూెంగా యువత 
గెంజాయి మతుతులో నేర్లక్ పాల్పడడెం ఎక్కువ అవుతోెంది. పోలీస్లు ప్రత్యూక డ్రైవ్ 
చేపటిటీ ర్ష్టెంలో గెంజాయి లేక్ెండా చేయాలని జనసేన పార్టీ తరఫున కోరుతునానిెం.
* రైతు భరోసా కేెంద్రాలు అతిపెద్ద సాకుెం
రైతు భరోసా కేెంద్రాలు అతిపెద్ద సాకుెం అని మొదటి నుెంచి చెబుతునానిను. రూ.6,300 
కోట్ల బడ్జిట్ తో ఈ భరోసా కేెంద్రాలను నిరి్మెంచ్మని చెప్తునానిరు. అదో పెద్ద సాకుెం. 
ఆ డబు్లతో రైతులక్ ప్రయోజనకరమన పనులు చేసేతు ఎెంతో బాగ్ెండేది. ర్ష్టెంలో 
ఉనని రైతు భరోసా కేెంద్రాల ద్విర్ రైతులక్ అెందుతునని ప్రయోజనెం స్నాని. ధానయూెం 
అము్మక్నే విషయెంలో రైతులను నిలువునా మోసెం చేస్తునానిరు. ధానయూెం బసాతులో్ల త్మ 
శాతెం పేరు చెపి్ప, 10 క్లోల ధానయూెం అదనెంగా మిల్లరు్ల కాజేశారని ఇటీవల విజిల్న్స్ 

నివేదికలో వాసతువాలు బయటపడాడాయి. అెంటే ప్రతి బసాతు మీద 10 కేజీల మేర ధానయూెం 
అదనెంగా తీస్క్నానిరెంటే మొతతుెం మీద ఎనిని కోట్ల రూపాయల సాకుెం జరిగిెందో అరథాెం 
చేస్కోవచుచా. దీనిపై ప్రభుతవిెం తీస్క్నని చరయూలు ఏమిటి? రైతులక్ కనీస మద్దతు 
ధర ఇవవిలేని ఈ ప్రభుతవిెం మోసెం చేసే వారిని ఎెందుక్ శిక్ెంచడెం లేదు..? రైతు 
భరోసా కేెంద్రాలో్ల వితతునాలు, ఎరువులు ఏవీ అెందడెం లేదు. ఈ-క్ప్ నమోదు లోన్ 
అవకతవకలు బయటపడాడాయి. రైతుల పెంటల నమోదుక్ డబు్లు డిమాెండ్ చేసిన 
అవినీతి ప్రభుతవిెం ఇది. రైతుల వద్ద అవినీతి చేసిన మొటటీమొదటి ప్రభుతవిెం ఇది. ఈక్ప్ 
నమోదులో అవకతవకల కారణెంగా రైతులు విలువైన నషటీ పరిహారెం పెందేెందుక్ 
క్డా క్దరడెం లేదు. సెంక్ెంతి నుెంచి తెనాలి నియోజక వర్గెంలోని ప్రతి రైతు భరోసా 
కేెంద్రానిని పరిశీలిసాతుెం. అకకుడ రైతులక్ అెందుతునని సేవలను చూసాతుెం. ఎెంత మేర 
రైతులక్ ప్రయోజనెం కలుగ్తుెందో క్డా ఆర్ తీసాతుెం. లబ్ధిద్రులు ఎెంతమెంది? 
వారిక్ అకకుడ అెందుతునని సేవలు ఏమిటి అనేది తెలుస్క్ెంట్ెం. వాసతువ పరిసిథాతులను 
ప్రభుతవిెం ముెందు పెడతాెం.
* బడా బాబులను వదిలి పెటేటీసాతుర్?
గెంజాయి కేస్లో్ల 80 శాతెం మెంది యువత జైలో్ల మగ్్గతునానిరు. వారెంతా చ్లా తక్కువ 
మొతతుెంలో గెంజాయి సరఫర్ చేస్తు పట్టీబడిన వారే. పోలీస్లు చినని సాథాయి వయూక్తులను 
పట్టీక్ని జైలో్ల వేస్తునానిరు తపి్పత్ వారిని నేర్నిక్ ప్రిగొలు్పతుననివారు ఎవరు అననిది 
మాత్ెం పటిటీెంచుకోవడెం లేదు. బడా బాబులు ఎవరూ జైలో్ల లేరు. యువత ఈ నేర్లక్ 
పాల్పడి బెంగారు భవిషయూతుతు నాశనెం చేస్క్ెంట్నానిరు. వారిని ఈ గెంజాయి రెంపిలోక్ 
దిెంపిన వారు మాత్ెం హాయిగా ఉెంట్నానిరు. ఈ ప్రభుతవిెం వచిచాన తర్విత అవినీతి 
బహిరెంగమెంది. రకరకాల పనునిల పేరుతో ప్రజలను ముప్్ప తిప్పలు పెడుతునానిరు. 
తెనాలి మునిస్పాలిటీలో పనునిల కెంటే 10 శాతెం ఎక్కువ వస్లు చేస్తునానిరు. ఇకకుడి 
ప్రజలు రోడు్ల వేయమని అడుగ్తుెంటే పాలక్లు మాత్ెం విగ్రహాల గ్రిెంచి పా్లన్స్ 
వేస్తునానిరు. ప్రజాసావిమయూ పదధితిలో పాలన చేయడెం, ప్రజా సమసయూలను తీరచాడెం ఈ 
ప్రభుతవిెం ఎప్్పడో మరిచాపోయిెంది. మరో పకకు తీవ్రమన ఇస్క కొరతతో పేదలు పనులు 
లేక అలా్లడుతునానిరు. ర్ష్ట్రానిక్ కీలకమన నిర్్మణ రెంగానిని పూరితుగా గాలిక్ వదిలేసారు. 
దీనిని వెెంటనే ప్రభుతవిెం పరిషకురిెంచ్లి. గెంజాయి రవాణా నిరోధెంపై ప్రత్యూక నిఘా 
ఉెంచ్లి” అని అనానిరు. ఈ సమావేశెంలో పార్టీ ర్ష్ట సెంయుకతు కారయూదరిశి శ్రీ బెండారు 
రవికాెంత్, పార్టీ నేతలు శ్రీ ఇసా్మయిల్ బేగ్, శ్రీ ఎర్రు వెెంకయయూ నాయుడు, శ్రీ శివప్రసాద్, 
శ్రీ వేణుమాధవ్, శ్రీ హరికృష్ణ పాల్్గనానిరు.
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కదిలిస్తే కష్టాల జడివాన
* వయూవసాయానిక్ మద్దతు లేదు... క్లీక్ పోద్మెంటే పని లేదు
* ప్రభుతవి తీరుపై కటటీలు తెెంచుక్ెంట్నని రైతులు, కారి్మక్ల ఆగ్రహెం
* తెనాలి నియోజకవర్గ పరయూటనలో భాగెంగా కొలకలూరు గ్రామానిని సెందరిశిెంచిన శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: పర్మరశిక్ వెళ్్లనా, పరిశీలనక్ వెళ్్లనా ప్రజలు చెపే్ప కష్టటీల జడివాన మాత్ెం ఆగడెం లేదు. కదిలిసేతు ప్రవాహెం మాదిరి ఈ 
ప్రభుతవిెం నుెంచి ఎదురకుెంట్నని సమసయూలను ఏకరువు పెడుతునానిరు. తెనాలి నియోజకవర్గ పరయూటనలో భాగెంగా బుధవారెం కొలకలూరు 
గ్రామానిని సెందరిశిెంచిన జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారి ఎదుట పలువురు తమ కష్టటీలను 
చెప్్పకొని, ప్రభుతవిెం నుెంచి ఏ మాత్ెం సాయెం అెందడెం లేదని ఆవేదన చెెంద్రు. ఇదే ప్రభుతవిెం మళ్్ల వసేతు ప్రభుతవి ఆస్తులనే కాదు... 
ప్రజలను క్డా తాకట్టీ పెడుతుెందెంటూ ఆగ్రహెం వయూకతుెం చేశారు.
* కెండీషన్స్ అపె్్ల ముఖయూమెంత్రి
కొలకలూరి గ్రామ పరయూటనలో భాగెంగా శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు గ్రామ సర్పెంచ్ శ్రీమతి సోప్రా ప్రీతిని, గ్రామ పెద్దలను, ప్రజా 
ప్రతినిధులను కలిశారు. గ్రామెం పరిసిథాతి ఎలా ఉెందని ఆర్ తీశారు. ఈ సెందరభాెంగా ప్రజా ప్రతినిధులు స్పెందిస్తు ఆరిథాక సెంఘెం నిధులు 

ర్వడెం లేదని, సెంత డబు్లతో చేసిన బ్లు్లలక్ నిధులు మెంజూరు కావడెం లేదని ఆవేదన వయూకతుెం చేశారు. క్షేత్సాథాయిలో ప్రజలు పనులు చేయమని అడుగ్తుెంటే కనీసెం తల 
ఎతుతుకోలేని పరిసిథాతి ఉెందని, నిధులు ర్కపోవడెంతో పెంచ్యతీ నిరవిహణ కషటీెంగా ఉెందని వాపోయారు. కొలకలూరుక్ తాగ్నీటి సమసయూ ఉెందని చెపా్పరు. కొలకలూరు గ్రామ 
బాలబాలికలు బాయూడి్మెంటన్ క్రీడలో మెంచి ప్రతిభ చూప్తునానిరని మెంచి సో్పర్టీస్ కాెంపె్లక్స్ నిరి్మసేతు బాగ్ెంట్ెందని చెపా్పరు. ప్రభుతవిెం అెందిస్తునని సెంక్షేమ పథకాలు కేవలెం కొెందరిక్ 
మాత్మే అెందుతునానియని, ప్రతి సెంక్షేమ పథకానిక్ ఏదో ఒక లిటిగేషన్ పెటిటీ లబ్ధిద్రులు తగి్గెంచేలా చేస్తునానిరని చెపా్పరు. ప్రతి పథకానిక్ “కెండిషన్స్ అపె్్ల” అెంటూ పెటిటీన 
ముఖయూమెంత్రి ఈయనే అెంటూ ఆగ్రహెం వయూకతుెం చేశారు. అసలు లబ్ధిద్రులక్ సరైన నాయూయెం జరగడెం లేదని వాపోయారు. శ్రీ మనోహర్ గారు స్పెందిస్తు విజయవాడ నుెంచి తెనాలి 
పటటీణానిక్ ఉనని పైప్ లైన్ ద్విర్ కొలకలూరుక్ నీళు్ల ఇచేచాలా ప్రయతనిెం చేద్్దమనానిరు. కృష్ట్ణ నది నుెంచి కేవలెం 60 శాతెం మాత్మే కేట్యిెంచిన నీళ్లను వాడుక్ెంట్నానిమని, 
కొలకలూరు గ్రామపెంచ్యతీక్ పూరితుసాథాయిలో నీళు్ల ఇసేతు పెద్ద ఇబ్ెంది లేదనానిరు. ఈ సెందరభాెంగా గ్రామాభివృదిధి గ్రిెంచి ఆర్ తీశారు. మరిెంత సమరథాెంగా పనిచేయాలని, జనసేన 
ప్రజా ప్రభుతవిెంలో కచిచాతెంగా గ్రామాల సరవితోముఖాభివృదిధిక్ ప్రత్యూక ప్రణాళ్క ఉెంట్ెందని చెపా్పరు.
* మా జీవితాలో్ల ఇస్క కొట్టీరు
కొలకలూరు గ్రామానిక్ చెెందిన జనసేన క్రియాశీలక కారయూకరతు శ్రీ బురదగ్ెంట రతనిెం భారయూ శ్రీమతి సెంధాయూర్ణి ఇటీవల గ్ెండ్పోట్తో మృతి చెెంద్రనని విషయెం తెలుస్క్నని 
శ్రీ మనోహర్ గారు ఆ క్ట్ెంబానిని పర్మరిశిెంచ్రు. కషటీ సమయెంలో మనోనిబ్రెంతో ముెందుక్ సాగాలని క్ట్ెంబానిక్ ధైరయూెం చెపా్పరు. శ్రీ.రతనిెం క్ట్ెంబ పరిసిథాతిని అడిగి 
తెలుస్క్ెంట్నని క్రమెంలో క్లీ పనులు
లేవని, నిర్్మణరెంగెం పూరితుగా నిర్విరయూమెందని వారెంలో ఒక రోజు మాత్మే పని ఉెంట్ెందని అకకుడి వారు చెపా్పరు. తెనాలి లాెంటి ప్రాెంతెంలోనే ట్రక్కు ఇస్క రూ.7 వేల నుెంచి రూ. 
8 వేల మేర లభయూమవుతుెందని, దీెంతో సామానుయూడు ఇలు్ల కట్టీకోలేని పరిసిథాతి ఏర్పడిెందని చెపా్పరు. ఇస్క దోపిడీ బహిరెంగెం అయిపోయిెందని, ప్రభుతవిెంలో ఉనని ప్రజా ప్రతినిధులు 
వారి అనుచరులు ఇస్క బొకేకుస్తునానిరని అకకుడ ఉనని క్లీలెంతా శ్రీ మనోహర్ గారి దృష్టీక్ తీస్క్వచ్చారు. ఇస్క కళ్ళ ముెందే కనిపిెంచినా, సామానుయూడిక్ దకకుడెం లేదనానిరు. అది 
బా్లక్ మారెకుట్ క్ తరలిపోతోెందని, దీెంతో భవన రెంగానిని నము్మక్నని క్లీలెంతా కడు పేదరికెంలోక్ జారిపోతునానిరని చెపా్పరు. శ్రీ మనోహర్ గారు స్పెందిస్తు ఈ ప్రభుతవిెం మొదటి 
నుెంచి ఇస్క సరఫర్ విషయెంలో కప్పగెంతులు వేసోతుెందని, ఇప్పటికీ ఒక నిరుధిషటీ విధానానిని తీస్క్ర్కపోవడెం ప్రభుతవి వైఫలయూమే అనానిరు. జనసేన పార్టీ ఆధవిరయూెంలో గతెంలో 
నిరవిహిెంచిన లాెంగ్ మార్చా తర్విత కాసతు వెనక్కు తగి్గన సర్కురు మళ్్ళ ఇస్క పెంపిణీ గాలిక్ వదిలేసిెందనానిరు. కచిచాతెంగా దీనిపై ఒక నిరి్దషటీమన, ప్రజలక్ అనుక్లమన విధానానిని 
జనసేన ప్రభుతవిెం తీస్క్వస్తుెందని హామీ ఇచ్చారు.
* రైతుల వద్ద లెంచెం తీస్క్నని ప్రభుతవిెం ఇదే
కొలకలూరులో మరో కారయూకరతు శ్రీ కమ్్మల శ్రీమనానిర్యణ ఇటీవల అనారోగయూెంతో మృతి చెెంద్రని తెలుస్క్నని శ్రీ మనోహర్ గారు వారి ఇెంటిక్ వెళ్్ల క్ట్ెంబ సభుయూలతో 
మాట్్లడారు. శ్రీమనానిర్యణ చిత్పట్నిక్ నమసకురిెంచి అెంజలి ఘటిెంచ్రు. ఈ సెందరభాెంగా క్ట్ెంబ సభుయూలతో మాట్్లడుతూ పార్టీ తరఫున కచిచాతెంగా అెండగా నిలుసాతుమని 
భరోసా ఇచ్చారు. ఈ సెందరభాెంగా అకకుడి రైతులు వయూవసాయెం ఏమెంత బాగాలేదని, ప్రతి విషయెంలోన్ ప్రభుతవిెం నుెంచి ప్రోతాస్హెం కరవైెందని ఆవేదన వయూకతుెం చేశారు. ఈ-క్ప్ 
మొదలు ప్రతి విషయెంలోన్ రైతులక్ మోసమే జరుగ్తోెందనానిరు. ప్రభుతవిెం ఇస్తునని రైతు భరోసా డబు్లు ఏమాత్ెం సరిపోవడెం లేదనానిరు. ప్రతి విషయెంలోన్ క్ెందిసాథాయి 
సిబ్ెంది ఇష్టటీనుసారెం వయూవహరిస్తునానిరని, మద్దతు ధర సరిగా దకకుడెం లేదని శ్రీ మనోహర్ గారి దృష్టీక్ తీస్క్వచ్చారు. ఎరువుల ధరలు పెరిగిపోయాయని పెట్టీబడి ఖరుచాలు 
ఎక్కువయాయూయనానిరు. ఇప్పటికే చ్లామెంది వయూవసాయెం వదులుకొని క్లీ పనులక్ వెళుతునానిరని, భవిషయూతుతు అెంతా ఏమవుతుెందోననని బెెంగ ఉెందని రైతులు చమరిచాన కళ్లతో శ్రీ 
నాదెండ్ల మనోహర్ గారిక్ వారి కష్టటీలు చెప్్పక్నానిరు. రైతులను ఆదుక్నేెందుక్ జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు సెంత నిధులు వెచిచాెంచి భరోసా ఇస్తునానిరని, జనసేన 
పాలనలో కచిచాతెంగా కర్షక్డిక్ మెంచి రోజులు వసాతుయని చెపా్పరు. ఈ పరయూటనలో జనసేన పార్టీ ర్ష్ట సెంయుకతు కారయూదరిశి శ్రీ బెండారు రవికాెంత్, పార్టీ జిలా్ల ఉపాధయూక్షులు శ్రీ 
ఇసా్మయిల్ బేగ్, జిలా్ల కారయూదరిశి శ్రీ కృష్ణమోహన్, శ్రీ వేణుమాధవ్, తెనాలి మెండల పార్టీ అధయూక్షుడు శ్రీ దివెవిల మధుబాబు, కొలి్లపర మెండల పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ ఎర్రు వెెంకయయూ నాయుడు 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

విద్యుత్ తీగలు తెగి మహిళా కూలీల ద్ర్మరణం హృదయవిదారకం
శతఘ్ని న్యూస్: అనెంతప్రెం జిలా్ల దర్్గహోన్నిరు గ్రామెంలో విదుయూత్ తీగలు తెగిపడటెంతో నలుగ్రు మహిళ్ వయూవసాయ క్లీలు దుర్మరణెం పాలయాయూరని తెలిసి ఆవేదనక్ 
లోనయాయూనని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ దుర్ఘటనలో ప్రాణాలు కోలో్పయిన శ్రీమతి పారవితి, శ్రీమతి శెంకరమ్మ, శ్రీమతి వన్నిరమ్మ, శ్రీమతి 
రతనిమ్మల క్ట్ెంబాలక్ నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియచేస్తునానిను. వీరి క్ట్ెంబాలక్ ప్రభుతవిెం నాయూయబదధిమన పరిహారెం ఇవవిడెంతోపాట్ అనిని విధాలా ఆదుకోవాలి. ఈ ఘటనలో 
తీవ్రెంగా గాయపడడా వారిక్ మ్రుగైన వైదయూ సేవలు అెందిెంచి ఆరిథాకెంగా ఆదుకోవాలి. కరెెంట్ తీగలు తెగి ప్రాణాలు కోలో్పతునని ఘటనలు ఇటీవల తరచూ చోట్ చేస్క్ెంట్నానియి. 
కొది్దరోజుల క్ెందటే కడప జిలా్లలో పలెంలో పని చేస్క్ెంట్నని ముగ్్గరు రైతులు దుర్మరణెం పాలయాయూరు. ఇప్్పడు అనెంతప్రెం జిలా్లలో  ఈ దుర్ఘటన. ప్రభుతావినిక్ విదుయూత్ చ్ర్జిలు 
పెెంచడెం, ట్రూ అప్ చ్ర్జిలు విధెంచడెం, సా్మర్టీ మీటరు్ల పెటటీడెం మీద ఉనని ఆసక్తు విదుయూత్ లైన్ల నిరవిహణ మీద, సతుెంభాలను పటిషటీెంగా ఉెంచడెం మీద ఏ మాత్ెం లేదు. ఇప్పటికైనా 
విదుయూత్ శాఖ ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడక్ెండా నిరవిహణ పనులపై దృష్టీ పెట్టీలని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ డిమాెండ్ చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వచ్చే ఎన్నికల్లో మీ ఓటుతో వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దిించి 
జనస్న ప్రభుత్వాన్ని గెలిపించాలి
జనసేన పల్లెపోరులో బొలిశెటిటి
శతఘ్ని న్యూస్: తాడేపలి్లగూడ్ెం, పెెంటపాడు మెండలెం, ర్చర్ల గ్రామెంలో ముెందుగా బాబు జగ్జివన్ 
ర్మ్ విగ్రహానిక్ పూలమాలవేసి తాడేపలి్లగూడ్ెం జనసేన పార్టీ ఇెంచ్ర్జి బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ నివాళులు 
అరి్పెంచ్రు. అనెంతరెం బుధవారెం పెెంటపాడు మెండలెం ర్చర్ల గ్రామెంలో జరిగిన పల్్లపోరులో 
భాగెంగా శ్రీనివాస్ మాట్్లడుతూ వచేచా ఎనినికలో్ల మీరు ఆలోచిెంచి వేసే ఓట్తో వైసీపీ ప్రభుతావినిని గద్ద దిెంచి 
జనసేన ప్రభుతావినిని గెలిపిెంచ్లనానిరు. అెంబేదకుర్ సాక్గా జనసేనని గెలిపిసేతు ముెందుగా రోడ్ల వయూవసథాను 
డ్రైనేజీ వయూవసథాను సరిచేసాతుననానిరు. వైసీపీ ప్రభుతావినిని ఎనునికొని మూడుననిర సెంవతస్ర్లు అయినా 
ఇకకుడునని ఎమ్్మలేయూ ర్చర్ల గ్రామెం మొహెం క్డా చూడలేదనానిరు. అెంత్కాక్ెండా ఎసిస్, ఎసిటీ నిధులను 
సెంత ఖరుచాలక్ ఈ ప్రభుతవిెం వాడుకొని మీ అెందరిని గాలిక్ వదిలేసిెందనానిరు. అెంబేదకుర్ ఆశయాలను 
అడుడాపెట్టీకొని మీతో ఓట్ వేయిెంచుకొని వైసీపీ ప్రభుతవిెం మిమ్మలిని నటేటీట్్ల ముెంచిెందనానిరు. కాబటిటీ 
ర్బోయే రోజులో్ల మీ ఓట్ జనసేనక్ వేసి గెలిపిెంచ్లని బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ అనానిరు. ముఖయూఅతిథిగా 
నరసాప్రెం నియోజకవర్గెం నుెంచి విచేచాసిన చ్గెంటి మురళ్కృష్ణ మాట్్లడుతూ బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ 
లాెంటి మెంచి మనిష్ని గెలిపిెంచి వైసీపీ ప్రభుతావినిని గద్ద దిెంచ్లనానిరు. వైసీపీ ప్రభుతవిెంలో ఓట్ వేసిన 
పేదలు పేదలుగానే మిగిలిపోయారని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమెంలో జనసేన పార్టీ అధకార ప్రతినిధ కీరతున, 
పెెంటపాడు అధయూక్షులు ప్ల్ల బాబ్, సాథానిక నాయక్లు గటిటీ ర్మకృష్ణ, కోరుకొెండ రవి, గాడి వెెంకటరమణ 
క్మార్, సోమలాపూర్ వీర్రాజు, గాదెంశెటిటీ వెెంకట క్మార్, పస్ప్లేటి మహేష్, బాదెంశెటిటీ క్షోర్, 
కోరుకొెండ దుర్్గర్వు, మామిడి వెెంకట్రావు, కేసిరెడిడా బాలాజీ తదితరులు మరియు తాడేపలి్లగూడ్ెం 
జనసేన నాయక్లు, వీర మహిళలు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్గనానిరు.

జనస్న కాపు నాయకుల ఆత్మీయ సమావేశిం

శతఘ్ని న్యూస్: తాడేపలి్లగూడ్ెంలో బుధవారెం జనసేన కాప్ నాయక్ల ఆతీ్మయ సమావేశెం నిరవిహిెంచడెం జరిగిెంది. ఈ ఆతీ్మయ సమావేశెంలో వివిధ నియోజకవర్్గల 
ఇెంచ్ర్జిలు పాల్్గనానిడెం జరిగిెంది. ఈ సెందరభాెంగా రెడిడా అప్పల నాయుడు మాట్్లడుతూ ర్ష్టెం నలుమూలల నుెండి పార్టీలక్ అతీతెంగా విచేచాసిన కాప్ సోదరులక్, 
కాప్ నాయక్లక్, మహిళ్ సోదరి మణులక్ అెందరికీ పేరు పేరునా అభినెందనలు తెలియజేస్తునానిెం. జనసేన పార్టీ మతాలను, క్లాలను కలిపే పార్టీ కానీ ఈరోజు 
జగన్ మోహన్ రెడిడా ర్ష్టెంలో ఉనని సామాజిక వర్్గలను విభజిెంచి పాలిెంచే పరిసిథాతి ఏర్పడిెంది. వైసీపీ పార్టీలో ఉనని కాప్ నేతలు చటటీసభలో్ల ప్రమాణెం చేసి బానిస 
సెంకెళ్ళక్ విముక్తు కలి్పెంచ్లిస్న బాధయూత ఉనని మెంత్రులు మీరు బానిస అని చెపి్ప మెంత్రులు ఉనానిరు. వైసీపీ పార్టీలో ఉనని కాప్ నేతలు నాయక్లను ప్రశినిస్తునానిెం. ఈ 
మూడు సెంవతస్ర్ల కాలెంలో కాప్లక్ ఏ విధమన ర్యితీలు కలి్పెంచ్రు. 2019 ఎనినికలో్ల జగన్ మోహన్ రెడిడా కాప్లక్ బ్సి రిజరేవిషన్ చేయిసాతునని కాప్లక్ 2000 
కోట్్ల కాప్ సెంక్షేమానిక్ ఇసాతును, అదేవిధెంగా వారి పిల్లల తాడేపలి్లగూడ్ెంలో బుధవారెం జరిగిన కాప్ల ఆతీ్మయ సమావేశెంలో పాల్్గనని పశిచామగోద్వరి జిలా్ల అధకార 
ప్రతినిధ, ఏలూరు నియోజకవర్గ ఇెంచ్రిజి రెడిడా అప్పల నాయుడు అనానిరు. ఈ సెందరభాెంగా వివిధ నాయక్లు మాట్్లడుతూ ఇప్పటికే ర్ష్టెంలో బానిసలుగా పాలేరులుగా 
ఎకకుడో ఏ మూలో క్రచాని చినని చినని పదవుల కోసెం ఒక జాతిని తాకట్టీ పెటేటీ చరయూలు మానుకోవాలని హెచచారిెంచ్రు. ఈ ర్ష్టెం బాగ్ెండాలి ఈ ర్ష్టెంలో ఉనని 
యువతరెం బాగ్ెండాలి జనసేన పార్టీ సిద్ధిెంతాలను ముెందుక్ తీస్క్వెళ్ళడెంలో మరి కాప్ సోదరులు అెంతా ఏకెం కావాలని పిలుప్నిచ్చారు.

నాయాయిం జరిగే వరకు జనస్న 
అిండగా ఉింటుింది: పింతిం 

నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాక్నాడ రూరల్ ర్యుడు పాల్ెం ప్రాెంతానిక్ 
చెెందిన ఆరుద్ర బుధవారెం తాడేపలి్ల సీఎెంఓ ఆఫీస్ వద్ద 
నాయూయెం చేయాలని కోరుతునాని పటిటీెంచుకోవలేకపోవడెంతో 
మనసాథాపెం చెెంది ఆత్మహతాయూ ప్రయతనిెం చేస్క్నని 
ఆరుద్ర ఇెంటిక్ వెళ్్ళ ఆమ్ భరతును పర్మరిశిెంచి వివర్లు 
తెలుస్క్ని మీక్ నాయూయెం జరిగే వరక్ జనసేన పార్టీ 
అెండగా ఉెంట్ెందని జనసేన పార్టీ పిఏసి సభుయూలు మరియు 
కాక్నాడ రూరల్ ఇెంచ్ర్జి పెంతెం నానాజీ తెలియచేయడెం 
జరిగిెంది.

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


గురువారం, 03 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పలు కుటుింబాలను పరామరి్శించిన బత్తేల దింపత్లు
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరెం నియోజకవర్గెం, సీతానగరెం మెండలెం, సీతానగరెం గ్రామెం చేక్రి అనస్య 
అనారోగాయూనిక్ గ్రయాయూరని తెలుస్కొని ఉమ్మడి తూరు్పగోద్వరి జిలా్ల నా సేన కోసెం నా వెంతు కమిటీ 
కోఆరిడానేటర్ బతుతుల వెెంకటలక్ష్మి వచిచా వారిక్ ధైరయూెం చెపి్ప పర్మరిశిెంచడెం జరిగిెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో 
మటటీ వెెంకటేశవిరర్వు, గడగ్టిటీ ప్రశాెంత్ చౌదరి, అడడాల దొరబాబు, దేవన దుర్్గప్రసాద్(డిడి), దొడిడా 
అప్పలర్జు, తటటీబటిటీ గణేష్, కొవవిలి శివ, సీతానగర జనసేన నాయక్లు మరియు జనసైనిక్లు 
పాల్్గనానిరు.

ర్జానగరెం నియోజకవర్గెం, సీతానగరెం మెండలెం, సిెంగవరెం గ్రామ 
వాసతువుయూలు మటటీ పెద్ద కాప్ ఈ మధయూ కాలెంలో తుది శావిస విడవడెం 
జరిగిెంది. సీతానగరెం మెండల జనసేన శ్రేణుల ద్విర్ విషయెం 
తెలుస్క్నని ర్జానగరెం నియోజకవర్గ జనసేన నాయక్ర్లు నా సేన 
కోసెం నా వెంతు కమిటీ ఉమ్మడి తూరు్ప గోద్వరి జిలా్ల కో ఆరిడానేటర్ 
శ్రీమతి బతుతుల వెెంకటలక్ష్మి సిెంగవరెం గ్రామానిక్ వెళ్్ళ పెద్దకాప్క్ 
శ్రద్ధిెంజలి ఘటిెంచి వారి క్ట్ెంబ సభుయూలను పర్మరిశిెంచడెం జరిగిెంది. 
ఈ కారయూక్రమెంలో మటటీ వెెంకటేశవిరర్వు, గడగ్టిటీ ప్రశాెంత్ చౌదరి, 
అడడాల దొరబాబు, దేవన దుర్్గప్రసాద్(డిడి), దొడిడా అప్పలర్జు, తటటీబటిటీ గణేష్, కొవవిలి శివ, సీతానగర జనసేన నాయక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్గనానిరు.

ర్జానగరెం నియోజకవర్గెం, సీతానగరెం మెండలెం, సీతానగరెం గ్రామ వాసతువుయూలు అడబాల స్రిబాబు గత కొది్ద రోజుల క్రితెం 
తుది శావిస విడిచ్రు. సీతానగరెం మెండల జనసేన శ్రేణుల ద్విర్ విషయెం తెలుస్క్నని ర్జానగరెం నియోజకవర్గ జనసేన 
నాయక్ర్లు నా సేన కోసెం నా వెంతు కమిటీ ఉమ్మడి తూరు్ప గోద్వరి జిలా్ల కో ఆరిడానేటర్ శ్రీమతి బతుతుల వెెంకటలక్ష్మి సీతానగరెం 
గ్రామానిక్ వెళ్్ళ స్రిబాబుక్ శ్రద్ధిెంజలి ఘటిెంచి వారి క్ట్ెంబ సభుయూలను పర్మరిశిెంచడెం జరిగిెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో మటటీ 
వెెంకటేశవిరర్వు, గడగ్టిటీ ప్రశాెంత్ చౌదరి, అడడాల దొరబాబు, దేవన దుర్్గప్రసాద్(డిడి), దొడిడా అప్పలర్జు, తటటీబటిటీ గణేష్, కొవవిలి 
శివ, సీతానగర జనసేన నాయక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్గనానిరు.

ర్జానగరెం నియోజకవర్గెం, సీతానగరెం మెండలెం, సీతానగరెం గ్రామ వాసతువుయూలు మరియు టీడీపీ సీనియర్ నేత పెెందురితు నాగరతనిెం ద్ద్ప్ 15 సెంవతస్ర్లుగా సర్పెంచ్ సాథానెంలో 
ఉెండి ప్రజలక్ సేవలెందిెంచ్రు. ఇటీవల కాలెంలో నాగరతనిెం తుదిశావిస విడిచి సవిర్గస్తులైనారని సీతానగరెం మెండల జనసేన శ్రేణుల ద్విర్ తెలుస్క్నని ర్జానగరెం నియోజకవర్గ 
జనసేన నాయక్ర్లు నా సేన కోసెం నా వెంతు కమిటీ ఉమ్మడి తూరు్ప గోద్వరి జిలా్ల కో ఆరిడానేటర్ శ్రీమతి బతుతుల వెెంకటలక్ష్మి సీతానగరెం గ్రామానిక్ వెళ్్ళ నాగరతనిెంక్ శ్రద్ధిెంజలి 
ఘటిెంచి వారి క్ట్ెంబ సభుయూలను పర్మరిశిెంచడెం జరిగిెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో మటటీ వెెంకటేశవిరర్వు, గడగ్టిటీ ప్రశాెంత్ చౌదరి, అడడాల దొరబాబు, దేవన దుర్్గప్రసాద్(డిడి), దొడిడా 
అప్పలర్జు, తటటీబటిటీ గణేష్, కొవవిలి శివ, సీతానగర జనసేన నాయక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్గనానిరు.

ర్జానగరెం నియోజకవర్గెం, కోరుకొెండ మెండలెం, బూరుగ్పూడి గ్రామెం తనీనిరు 
స్రయూకాెంతెం చనిపోయారని తెలుస్కొని వారి క్మారుడు తనీనిరు వెెంకటేశవిరర్వు 
పర్మరిశిెంచిన ర్జానగరెం నియోజకవర్గ జనసేన నాయక్లు బతుతుల బలర్మకృష్ణ 
పలకరిెంచి వారిక్ ధైరయూెం చెప్పడెం జరిగిెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో చిక్కురెడిడా ముని ప్రసాద్, 
చెంగ వెెంకటేశవిరర్వు, నెంగిరెడిడా విష్్ణ, అడపా శెంకర్, మేడిన బాబ్, మేక రమేష్, అడపా 
ర్మకృష్ణ, కటటీ స్రి మరియు బూరుగ్డి జనసైనిక్లు పాల్్గనానిరు.

ర్జానగరెం నియోజకవర్గెం, కోరుకొెండ మెండలెం, నిడిగట్ల గ్రామెం జనసేన కారయూకరతు 
అయిన కొతతుపలి్ల సతితుబాబు తలి్ల స్రయూకాెంతెం చనిపోయారని తెలుస్కొని ర్జానగరెం 
నియోజకవర్గ నాయక్లు బతుతుల బలర్మకృష్ణ పర్మరిశిెంచడెం జరిగిెంది. ఈ 
కారయూక్రమెంలో జనసేన జిలా్ల జాయిెంట్ సెక్రటర్ మేడిశేటిటీ శివర్ెం, గ్రామ కమిటీ అధయూక్షులు 
స్ెంకర మణి క్మర్, స్రెంపూడి స్రేష్, కామిశెటిటీ సతీష్, కామిశెటిటీ ప్రభాకర్, జోళ్ల 
దుర్్గర్వు, కొతతుపలి్ల ఆదివిష్్ణ, మ్డిప్డి ధర్మర్జు, కామిశెటిటీ స్రేష్, యసల వెెంకనని, 
బదిరెడిడా వాస్, నిడిగట్ల గ్రామ జనసైనిక్లు పాల్్గనానిరు.

రైత్లతో కలిసి న్రసన తెలిపన జనస్న 
ఎింపీటీసీ రాింబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: భీమవరెం నియోజకవర్గెం, గొల్లవానితిప్ప గ్రామెంలో రైతుల 
ఇబ్ెందిపై రైతులతో కలిసి గొల్లవానితిప్ప జనసేన ఎెంపీటీసీ ర్ెంబాబు 
అధకారులు తక్షణమే స్పెందిెంచి రైతులక్ నాయూయెం చెయాయూలని నిరసన 
తెలియజేయడెం జరిగిెంది.

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

శ్రీ అభయింజనేయస్వామి వారిన్ 
దరి్శించుకునని జనస్న నేతలు

శతఘ్ని న్యూస్: డా.బ్.ఆర్. అెంబేదకుర్ కోనసీమ జిలా్ల, అమలాప్రెం 
రూరల్ ఏ.వేమవరెంలో వేెంచేసియునని శ్రీ అభయాెంజనేయ సావిమి 
వారి 11వ వారి్షకోతస్వెం ఘనెంగా జరిగిెంది. గ్రామస్థాల ఆహావినెం 
మేరక్ అమలాప్రెం జనసేన పార్టీ ఇనాచార్జి శెటిటీబతుతుల ర్జబాబుతో 
వెళ్్ళ సావిమి వారిని అమలాప్రెం నియోజకవర్గ జనసేన నాయక్లు 
దరిశిెంచుకోవడెం జరిగిెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో జనసేన నాయక్లు, 
వీరమహిళలు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్గనానిరు.

పత్న్ సమక్ింల్ జనస్నల్ చ్రికలు
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరెం, ర్ష్ట జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ సభుయూలు మరియు 
ముమి్మడివరెం నియోజకవర్గ ఇనాచార్జి పితాని బాలకృష్ణ ఐ పోలవరెం మెండలెం అడవి పేట గ్రామెంలో 
కొమ్మనపలి్ల సాహెబ్ శ్రీమతి సతయూవతి మరియు క్ట్ెంబ సభుయూలు 15 మెంది జనసేన పార్టీలో జాయిన్ 
అవవిడెం జరిగిెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో జనసేన పార్టీ మెండల అధయూక్షులు మది్దెంశెటిటీ ప్రుషోతతుెం, ర్ష్ట 
కారయూదరిశి జకకుెంశెటిటీ బాలకృష్ణ, లెంక్నపలి్ల జమి్మ, దేవ్ ర్ెంబాబు, చెలు్లబోయిన చినబాబు, వీరబాబు సలాది 
ర్జా గ్బ్ల బాజీ గెంజా యేస్ మరియు నాయక్లు కారయూకరతులు పాల్్గనానిరు.

పలు కుటుింబాలను పరామరి్శించిన పత్న్
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరెం, జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ సభుయూలు మరియు 
ముమి్మడివరెం నియోజకవర్గెం ఇెంచ్ర్జి పితాని బాలకృష్ణ ఐ పోలవరెం మెండలెం, టి.కొతతుపలి్ల గ్రామెంలో 
అకాల మరణెం చెెందిన షేక్ హిబ్రహెం క్ట్ెంబ సభుయూలను పర్మరిశిెంచ్రు, ఉది్దశ నరసిెంహ మూరితు 
వారి భారయూ ర్మలక్ష్మి అనారోగయూెంతో మరణిెంచ్రు వారి క్ట్ెంబ సభుయూలను పర్మరిశిెంచ్రు మరియు 
హార్టీ ఎట్క్ తో మరణిెంచిన ఉదే్దశెం వెెంకట సరసవితిర్వు (దొరబాబు) వారి క్ట్ెంబ సభుయూలను 
పర్మరిశిెంచి మనోధైర్యూనినిచ్చారు. ఈ కారయూక్రమెంలో జనసేన పార్టీ మెండల అధయూక్షులు మది్దెంశెటిటీ 
ప్రుషోతతుెం, ర్ష్ట కారయూదరిశి జకకుెంశెటిటీ బాలకృష్ణ దేవ్ ర్ెంబాబు, ఉది్దశ వీరబాబు, సలాది ర్జా, 
చెలు్లబోయిన చినబాబు, లెంక్నపలి్ల జమి్మ, గ్బ్ల బాబ్జి, గెంజా యేస్, లెంక్నపలి్ల వెెంకటేశవిరర్వు, 
ర్మకృష్ణ మరియు నాయక్లు కారయూకరతులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

సింకల్ిం కలిగిన నాయకులను తయరు చ్యడమే లక్ష్ిం
నేటి మెంచి జనసైనిక్లే రేపటి గొప్ప నాయక్లు
ప్రజలక్ సేవలెందిెంచడమే ధ్యూయెం
ఆదివారెం ప్రారెంభెం కానునని జనెంకోసెం జనసేన కారయూక్రమెం
జనసేన ఇెంచ్రిజి డా యుగెంధర్ పనని
శతఘ్ని న్యూస్: గెంగాధర నెలూ్లరు, కారేవిటి నగరెం మెండల కేెంద్రెంలో జరిగిన జనసేన పార్టీ 
సమావేశెం జరిగిెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో జనసేన పార్టీ గెంగాధర నెలూ్లరు నియోజకవర్గెం ఇెంచ్రిజి డా 
యుగెంధర్ పనని మాట్్లడుతూ సెంకల్పెం కలిగిన నాయక్లను తయారు చేయడమే లక్షష్యమని తెలిపారు. 
నియోజకవర్గెంలో మెంచి జనసైనిక్లను, గొప్ప నాయక్లుగా తీరిచా దిదు్దతామని తెలియజేశారు. నేటి 
జనసైనిక్లే రేపటి నాయక్లని, ప్రజలక్ సేవలెందిెంచడమే ధ్యూయమని తెలిపారు. వచేచా ఆదివారెం జనెంకోసెం జనసేన కారయూక్రమెం మొదలవుతుెందని తెలియజేసారు. ఈ కారయూక్రమెం యొకకు ముఖయూ 
ఉదే్దశెం ప్రజల యోగ క్షేమాలు తెలుస్కోవడెం, వారి సమసయూలను తెలుస్కోవడెం, గ్రామ సమసయూలను గ్రితుెంచడెం, దీర్ఘ కాలెంగా పరిష్టకుర్నిక్ నోచుకోక్ెండా ఉనని సమసయూలు సహితెం తెలుస్కొని 
వాటి పరిష్టకురెం దిశగా, సెంబెంధత అధకారులక్ విజాఞాపన పత్రాలు సమరి్పెంచడెం, అవసరమత్ పోర్ట్లు చేయడానిక్ క్డా సిద్దమని తెలిపారు. వయూక్తుతవి వికాస సెంపనునిలు, బడుగ్ బలహన 
వర్్గల ఆశాజోయూతి పవన్ కళ్యూణ్ ను ముఖయూమెంత్రి కావడెం ఖాయమని, జనరెంజక పాలన అెందిెంచడెం తదయూమని తెలిపారు. ఈ విధెంగా నియోజకవర్గమెంతా పరయూటన ఉెంట్ెందని తెలియజేసారు. ఈ 
కారయూక్రమెంలో కారేవిటి నగరెం మెండల అధయూక్షులు శోభన్ బాబు, ఎస్.ఆర్ ప్రెం మెండల అధయూక్షులు చిరెంజీవి, పెనుమూరు మెండల అధయూక్షులు శ్రీనివాస్లు, నగర కమిటీ అధయూక్షులు ర్జేష్, కారేవిటి 
నగరెం మెండల ఉపాధయూక్షులు విజయ్, స్రేష్ రెడిడా, ఎస్.ఆర్ ప్రెం మెండల ఉపాధయూక్షులు చ్రె్లస్ ప్రధాన కారయూదరుశిలు నరేష్, వెెంకటేష్, హర్ష్, బాలర్జు,కారయూదరుశిలు మణి, స్రయూ, పెనుమూరు 
ఉపాధయూక్షులు గిరిధర్ నాయుడు, ప్రధాన కారయూదరిశి బాలాజీ, కారయూదరుశిలు నాగేెంద్ర, ర్జు, జిలా్ల సెంయుకతు కారయూదరుశిలు ర్ఘవ, వెెంకటేష్ మరియు జనసైనిక్లు పాల్్గనానిరు.

పవన్ కళ్యాణ్ న్ విమరి్శించ్ అర్హత కాపు మింత్రులకు లేదు: 
బొలిశెట్టా వింశీకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ సెెంట్రల్ నియోజకవర్గెం, వైసీపీ ఎమ్్మలేయూలు మెంత్రులు ర్జమెండ్రిలో సభ 
ద్విర్ వైఎస్ఆరిస్పి అధకారెంలోక్ వసేతు ఇసాతుననని పదివేల గ్రిెంచో, ఇతర దేశాలక్ వెళ్్ల చదువుక్ెంట్నని 
విద్యూరుథాలక్ వాళు్ల పడుతునని అవసథాల గ్రిెంచో, ఫీజు ర్యిెంబరెస్్మెంట్ మీద జాయిన్ అయినా కాప్ విద్యూరుథాలు 
పూరితుచేసిన ఫీజు చెలి్లెంచలేదని కాలేజీ యాజమానాయూలు సరిటీఫికెట్స్ ఇవవిని ద్ని గ్రిెంచో, కాప్ సెంక్షేమ నిధుల 
వినియోగెంపై కాప్ యువతక్ సమాధానెం చెపా్పలిస్న కాప్ మెంత్రులు నైతిక విలువలు మరిచిపోయి పవన్ 
కళ్యూణ్ ని విమరిశిెంచడానిక్ మీక్ సిగ్్గ అనిపిెంచటే్లద్ అని విజయవాడ సెెంట్రల్ నియోజకవర్గెం జనసేన పార్టీ 
ఆఫీస్లో మీడియా సమావేశెంలో బొలిశెటిటీ వెంశీకృష్ణ అనానిరు. ఎెంతసేప్ పవన్ ని విమరిశిెంచటెం పవన్ 
వయూక్తుగత విషయాలు మీద మాట్్లడటెం ద్విర్ సీఎెం జగన్ రెడిడాని ప్రసననిెం చేస్కోవడమే తప్ప కాప్ సెంక్షేమ 
నిధుల వినియోగెంపై శేవితపత్ెం విడుదల చేయాలని ఏనాడైనా వైఎస్ఆరిస్పి కాప్ ఎమ్్మలేయూలు ఎెంపీలు మెంత్రులు 
నోరు మ్దిపార్? జగన్ మ్ప్్పకోసెం భజన చేస్తు కాలక్షేపెం చేస్తు కాప్లను మోసెం చేస్తునని మాట వాసతువెం 
కాద్, నామినేటెడ్ పోస్టీలో్ల ఉదోయూగస్తుల ప్రమోషన్స్ లో కాప్లక్ జరుగ్తునని అనాయూయెం గ్రిెంచి ఏనాడైనా 
సీఎెం జగన్ ని నిలదీశార్ ఇతర దేశాలక్ వెళ్్ల చదువుక్ెంట్నని విద్యూరుథాలక్ కాప్ మెంత్రులు ఎలాెంటి సపోర్టీ 
చేశారు వారిక్ ఎలాెంటి మనోధైర్యూనిని ఇవవిగలిగారు. వీటి మీద మాట్్లడాలిస్ెంది మీరు పదేపదే పవన్ కళ్యూణ్ ని 
వయూక్తుగతెంగా విమరిశిసేతు సహిెంచేది లేదని ములు్లను ములు్లతోనే తీసాతుెం మిమ్మలిని సమరథావెంతెంగా ఎదురకుెంట్ెం 
అని తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమెంలో జనసేన నాయక్లు ద్కమర్రి నాగేష్, రుద్ర గని, వినునికోట సాయికృష్ణ, 
అజాష్ షేక్, పెండు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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


గురువారం, 03 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రాఘవపురిం గ్రామింల్ జన జాగృతి యత్రకు విశేష స్ిందన
శతఘ్ని న్యూస్: దళ్తవాడలో రెపరెపలాడిన జనసేన జెండా
ఇెంచ్రిజి మేడా గ్రుదతతుక్ జనసైనిక్ల బ్రహ్మరధెం
ర్జానగరెం, కోరుకొెండ మెండలెం ర్ఘవప్రెం గ్రామెంలో 
బుధవారెం ర్త్రి నిరవిహిెంచిన 23 వ రోజు జన జాగృతి 
యాత్క్ విశేష స్పెందన లభిెంచిెంది. ఈ కారయూక్రమానిక్ 
ర్జానగరెం నియోజకవర్గెం జనసేన ఇెంచ్రిజి మేడా గ్రుదతతు 
ప్రసాద్ ముఖయూ అతిదిగా హాజరైయాయూరు. ముెందుగా గ్రామెంలో 
ఉనని డాకటీర్ బ్.ఆర్ అెంబేదకుర్ క్ పూలమాలతో సతకురిెంచ్రు 
జనసైనిక్లు బైక్ ర్యూలీ నిరవిహిెంచి గ్రుదతతుక్ జనసేన పార్టీ 
ర్ష్ట కారయూదరిశి గెంట్ సవిరూప దేవిక్ ఘనెంగా సావిగతెం 
పలికారు. పెద్ద ఎతుతున జనసైనిక్లు ఉతస్హెంతో హాజరైయి 
ఆయన నాయకతవిెం బలపరుస్తు బ్రహ్మరధెం పట్టీరు. ఈ 
సెందరభాెంగా ఆగ్రామానిక్ చెెందిన జనసేన పార్టీ ప్రెసిడ్ెంట్ 
న్కతటిటీ శివ ఆధవిరయూెంలో నిరవిహిెంచిన సభలో నియోజకవర్గ ఇనాచార్జి గ్రుదతతు ప్రసాద్ మాట్్లడుతూ… ప్రభుతవిెం అనిని రెంగాలో్ల విఫలమయిెందని విమరిశిెంచ్రు. జనసేనాని పవన్ 
నిజాయితీ కలిగిన నాయక్డని అనానిరు. జనసేన ఆదరణ చూసి వైసాస్ర్స్పీ విశాఖపటనిెంలో అకకుస్ వెళ్ళగకాకురని ధవిజమ్తాతురు. ఈ ప్రభుతవిెంలో అభివృదిధి లేదని విమరిశిెంచ్రు. 
సేవభావెం ఉనని పవన్ క్ ఓటేసి ఒకకు అవకాశెం ఇవావిలని విజఞాపితు చేశారు. నిసావిరధిపరుడు పవన్ అని తెలిపారు. నిసావిరధి సేవలు అెందిస్తునానిరని ఆయనక్ ప్రతి ఒకకురూ అెండగా 
నిలిచి ర్నునని రోజులో్ల జనసేన జెండా ఎగరేసే విధెంగా విజయానిని చేక్ర్చాలని కోర్రు. జనసేనపార్టీ జిలా్ల కారయూదరిశి మరెడిడా గెంగాధర్ మాట్్లడుతూ నిజాయితీ సేవాభావెం కలిగిన 
నాయక్డు పవన్ కళ్యూణ్ అని అనానిరు. ఆయన నాయకతవిెం బలపరిచా అెండగా నిలవాలనానిరు. ఈ కారయూక్రమెంలో కోరుకొెండ మెండల జనసేన పార్టీ కనీవినర్ మెండపాక శ్రీను 
ర్జానగరెం మెండలెం పార్టీ అధయూక్షులు బతితున వెెంకనని దొర, జనసేన నాయక్లు ముకాకు ర్ెంబాబు, అడపా అెంజి, తనీనిరు తాతాజీ, చదువు ముకేతుశవిరర్వు, అరుబోలు బాలు, గలా్ల 
సతీష్, దేవన కృష్ట్ణ, తెలగెంశెటిటీ శివ, పోసిబాబు, సతీష్ వెందలాదిగా గ్రామస్తులు, పెద్ద సెంఖయూలో జనసైనిక్లు చిననిెం శివ కొతతుపలి్ల ద్స్, కొర్రాయి రవి, అెంబటి ర్మకృష్ణ, పీతల 
పెండు, పూలపరితు వీర్రాజు, గ్ెండ్ల శ్రీను, కొనే ర్మకృష్ణ, నరసిెంహ, చక్రవరితు, కొవూవిరు సతీష్, వివిధ గ్రామాల నాయక్లు పాల్్గనానిరు. జనసేన పార్టీ గాజు గా్లస్ ను గ్రామస్తులక్ 
అెందిెంచ్రు.

కడగళలో గౌరమమీ, పన్నిింట్ పైడితలిలోల కుటుింబ సభుయాలను 
పరామరి్శించిన జనస్న నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: దెందులూరు, కొలే్లరులో పడవ ప్రమాదెంలో మృతిచెెంది ఏలూరులోని ప్రభుతవి 
ఆస్పత్రిలోని మారుచార్లో ఉనని దెందులూరు నియోజకవర్గెం, మాదేపలి్ల గ్రామానిక్ చెెందిన కడగళ్ల 
గౌరమ్మ, పినినిెంటి పైడితలి్లల భౌతికకాయాలని సెందరిశిెంచి వారి క్ట్ెంబ సభుయూలని జనసేన పార్టీ ర్ష్ట 
కారయూదరిశి డా.ఘెంటసాల వెెంకటలక్ష్మి, పార్టీ జిలా్ల ఉపాధయూక్షులు ఇళ్ళ శ్రీనివాస్, పార్టీ జిలా్ల కారయూదరిశి 
ముతాయూల ర్జేష్, జనసేన నాయక్లు కొఠారు ఆదిశేష్, పార్టీ జిలా్ల ప్రోగ్రామిెంగ్ కమిటీ సభుయూలు 
బొడుడా గిరిబాబు, లిెంగారగూడ్ెం గ్రామ జనసేన నాయక్లు పలిపే ప్రవీణ్ మరియు జనసైనిక్లు 
పర్మరిశిెంచడెం జరిగిెంది.

కనీస మౌళిక సదుపాయలు కలి్ించాలన్ 
జనస్న డిమాిండ్

శతఘ్ని న్యూస్: ఆచెంట నియోజకవర్గెం, పెనుగొెండ మెండలెం, ములపర్రులో జనసేన 
గ్రామ సెందరశినలో భాగెంగా పెనుగొెండ మెండల కమిటీ నాయక్లు మెంద్ నవీన్ 
ములపర్రు పరయూటిెంచడెం జరిగిెంది. ములపర్రు పెంచ్యతీ పరిధలోని మది్దగ్ెంట 
చెరువు గ్రామెంలో అెంగనావిడి కటిటీ మూడు సెంవతస్ర్ల కాలెం ముగ్స్తునని ఇెంకా 
ద్నినే ఓపెన్ చేసే వైనెం కనబడటే్లదు. మూడు సెంవతస్ర్ల క్రితెం అెంగనావిడి 
కట్టీరని ద్నిక్ ఇెంకా తలుప్లు పెటటీలేదని అదే గ్రామెంలో ఒక చోట ఒక రూము 
అద్దక్ తీస్క్ని అకకుడ అెంగనావిడి పెడుతునానినని కనీసెం ఒక పదిమెంది పిల్లలు 
క్రోచావడానిక్ చ్లా ఇబ్ెందిగా ఉెందని, పిల్లలక్ పాఠాలు చెప్్పకోవాలెంటే చ్లా 
కషటీమవుతుెందని అెంగనావిడి టీచర్ మాకా మేర్ రతనిెం చెప్పడెం జరిగిెంది. తలుప్లు 
పెడిత్ అెంగనావిడిలోక్ వెళ్్ళపోతామని చెబుతునానిరు. ఇప్పటికైనా ఈ ప్రభుతవిెం 
నిధులు ఇచిచా కనీస మౌళ్క సదుపాయాలు కలి్పెంచ్లని మెంద నవీన్ ఆరోపిెంచ్రు. 
ఈ కారయూక్రమెంలో ములపర్రు జనసేన నాయక్లు ప్వువిల అెంజిబాబు, దిగమరితు 
శాయూెంబాబు, ములపర్రు జనసైనిక్లు పాల్్గనడెం జరిగిెంది.

ముఖయామింత్రి మాటలను లెక్కచ్యన్ అధికారులు 
అనకాపలిలో అధికారులు

శతఘ్ని న్యూస్: అనకాపలి్ల, 
ముఖయూమెంత్రి మాటలను క్డా 
ల్కకుచేయటెం లేదని జనసేన 
నాయక్లు ఆవేదన వయూకతుెం చేశారు. 

బుధవారెం అనకాపలి్ల రోడ్ల దుసిథాతిపై జనసేన ఆధవిరయూెంలో ఆెందోళన జరిగిెంది. ఈ 
సెందరభాెంగా వారు మాట్్లడుతూ అనకాపలి్ల రోడు్ల నరక క్పాలుగా తయారయాయూయి 
అనానిరు. అనకాపలి్ల అెంద్లపలి్లగా తీరిచాదిదు్దతామని చెపి్పన మాటలు నీటి మూటలుగా 
మార్యి అనానిరు శెంకరెం స్ెంకరమ్టటీ రోడు్ల గ్ెంతలపలి్లగా అనేెందుక్ అవకాశెం 
కలి్పస్తునానియనానిరు. దీనిక్ అధకారులు నిమ్మక్ నీరెతితునట్్ల వయూవహరిస్తునానిరని 
చెపా్పరు. మోకాళ్ళ లోతు గ్ెంతలు ఉనని నగరెం ఎకకుడా లేదనానిరు వాహనద్రులు. 
పడుతునని ఇబ్ెందులు అధకారులక్ పాలక్లక్ పటటీకపోవడెం దురదృషటీకరమనానిరు. 
ఇప్పటికైనా అధకారులు పటిటీెంచుకోవాలని డిమాెండ్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమెంలో టీెం 
జనసేన నాయకలు పాల్్గనానిరు. తాడి ర్మకృష్ణ, ర్ెంద్స్ గోవిెంద్, మల్ల శ్రీను, 
దూలెం గోపి, గల్ల కొెండలర్వు, శ్రీకాెంత్, ర్ము, గొల్లవిలి్ల ర్జు, పీజే, వెంశీ, సాయి, 
దుర్్గ ప్రసాద్, త్రినాధ్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

గణపతి కుటుింబాన్ని పరామరి్శించిన తణుకు 
జనస్న నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్:  తణుక్, ఇటీవల అనారోగయూెంతో 
మరణిెంచిన బుద్ధినిని గణపతి క్ట్ెంబానిని 
పర్మరిశిెంచిన తణుక్ నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ 
ఇెంచ్ర్జి విడివాడ ర్మచెంద్రర్వు, తణుక్ మెండల 
జనసేన అధయూక్షులు చికాకుల వేణు, జనసేన ఇరగవరెం 
మెండలెం అధయూక్షులు ఆకేటి కాశి, తణుక్ పటటీణ 
జనసేన ప్రధాన కారయూదరిశి పెంతెం నానాజీ, తణుక్ 
టౌన్ యూత్ ప్రెసిడ్ెంట్ తులసీర్మ్ తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

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


గురువారం, 03 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వైసిప పాలి కాపులకు స్ట్ింగ్ వారినిింగ్ ఇచిచేన శ్రీధర్ పల్లో
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాప్రెం నియోజకవర్గ జనసేన నాయక్లు శ్రీ విష్్ణ హాస్పటల్ అధనేత డాకటీర్ శ్రీధర్ 

పిలా్ల మీడియాతో మాట్్లడుతూ కాప్లను ఉదధిరిసాతునెంటూ వైసిపి పాలు కాప్లు ర్జమెండ్రిలో సమావేశెం 
అవవిడెం జరిగిెంది. అయిత్ వీళ్ళెందరూ క్డా కాప్లక్ ర్వలసిన రిజరేవిషన్ల గ్రిెంచో లేదెంటే కాప్ 
కార్పరేషన్ నిధుల గ్రిెంచి ఈ ప్రభుతావినిని అడుగ్ద్మని సమావేశమ ఉెంటే మేమెందరెం హరి్షెంచి 
ఉెండేవాళ్లెం కాని వీళు్ళ కేవలెం పవన్ కళ్యూణ్ క్ ప్రజలలో పెరుగ్తునని అపారమన ఆదరణ, ఒక కాప్ 
క్లస్తులో్లనే కాక్ెండా ఇతర క్లస్తులో్ల క్డా అపారమనట్వెంటి ఆదరణ చూసి తట్టీకోలేని ఈ వైసీపీ 
ప్రభుతవిెం తాడేపలి్ల నుెంచి ఒక స్కురిప్టీ ర్గానే ఈ వైసీపీ పాలి కాప్లు పవన్ కళ్యూణ్ ని తిటటీడెం కోసమే 

ఈ సమావేశెం ఏర్్పట్ చేయడెం జరిగిెంది. అదేవిధెంగా వీళ్ళెందరూ రెంగాని చెంపిన పార్టీక్ మద్దతు 
ఇస్తునానిరు అెంట్నానిరు మీక్ ఎవరు చెపా్పరయాయూ పార్టీక్ మద్దతు ఇస్తునానిరని, ప్రజాసావిమయూపరెంగా 
పోర్టెం చేయడానిక్ కలిసారు తపి్పత్ పతుతుల గ్రిెంచి మీక్ ఎవరికైనా ఫోన్ చేసి చెపా్పర్ అని ఈ 

సెందరభాెంగా మిమ్మలిని అడుగ్తునానిను. అదేవిధెంగా రెంగా బ్రతిక్ెండగా మనెం ఏమి చేయలేకపోయాము కనీసెం బ్రతిక్నని పవన్ కళ్యూణ్ ను అయినా సరే ముఖయూమెంత్రిని చేస్కోవాలని 
ఈ వైసీపీ పాలి కాప్లక్ చితతు శుదిధి లేదు, మీరు చేసే పనులను ప్రజలు గమనిస్తునానిరు. ర్బోయే ఎనినికలలో పవన్ కళ్యూణ్ ని కాప్ క్లస్తులే కాక్ెండా అనిని క్లాల వారు అనిని మతాల 
వారు క్డా ఏకధాటిగా వచిచా ముఖయూమెంత్రిని చేసాతురని గమనిెంచుకోెండి. ఇకనైనా మీరు ప్రజలో్లక్ వెళ్్లనప్్పడు కళ్యూణ్ ని తిటటీక్ెండా పవన్ కళ్యూణ్ ని ఏ విధెంగా సపోర్టీ చేయాలో 
ఈ వైసీపీ పాలి కాప్లు అెందరు క్డా ఆలోచిెంచ్లి. అదేవిధెంగా క్లాలను మతాలను కలుప్క్ెంటూ పోయే పార్టీ జనసేన పార్టీ అయిత్ క్లాలను విడగొటిటీ మతాలను విడగొటిటీ 
పబ్ెం గడిపే పార్టీలో మన జగనో్మహన్ రెడిడా ఉనానిరు. వాళ్లెందరికీ గడుడాకాలెం వచిచాెంది విచక్షణ జాఞానెం కోలో్పయి రకరకాలుగా ప్రయోగాలు చేస్తునానిరు. ఈ ప్రయోగాలనీని క్డా 
బెడిసి కొటేటీ సమయెం 2024 లో ఉెందని తెలియజేస్తునానిము. వాళ్లెందరూ క్డా ఆెంధ్రప్రదేశ్ ని సవిర్్ణెంధ్రప్రదేశ్ గా మారిసేతు మీరు మాత్ెం క్లాెంధ్రప్రదేశ్ కరప్షన్ ఆెంధ్రప్రదేశ్ గా 
మీరు మార్చారు వేటనినిటిని క్డా జనసేన తరఫునుెంచి మేము తీవ్రెంగా ఖెండిస్తునానిమని డాకటీర్ శ్రీధర్ పిలా్ల చెప్పడెం జరిగిెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో భాగెంగా బాలిపలి్ల అనిల్, వెలుపల 
చక్రధర్ ర్వు, పలనాటి మధు, బొమి్మడి వీరబాబు, బ్జేపీ నాయక్లు పిలా్ల ముతాయూలర్వు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్గనడెం జరిగిెంది.

వృదుధురాలికి పింఛను అిందజేసిన చిింత్ సురేష్ బాబు
శతఘ్ని న్యూస్: పాణయూెం నియోజవర్గెం, కరూనిలు మునిస్పల్ కార్పరేషన్ పరిధలోని 19వ వారుడాలో నివసిస్తునని వితెంతువు 
70సెంవతస్ర్ల వృదుధిర్లు స్వర్ణమ్మక్ జనసేన పార్టీ నియోజకవర్గ ఇెంచ్ర్జి చిెంతా స్రేష్ బాబు 6వ నెల పిెంఛను 
అెందిెంచడెం జరిగిెంది. ఈ సెందరభాెంగా స్రేష్ బాబు మాట్్లడుతూ స్వర్ణమ్మ అనిని విధాలా పిెంఛనుక్ అరుహులైన ప్రభుతవిెం 
నుెంచి ఎట్వెంటి సహకారెం అెందకపోవడెం బాధాకరమన విషయెం గత 6 నెలలుగా ఈమ్క్ జనసేన పార్టీ తరఫున 
సాథానిక నాయక్లు బాలు మరియు వారి మిత్ బృెందెం కలిసి ₹2501/- అెందిస్తు వస్తుెంది. ఈ నెల క్డా జనసేన 
పార్టీ తరఫున పిెంఛను ఇవవిడెం జరుగ్తుెంది. ఈనెల పిెంఛను నెందికొటూకురు మెండలెం బ్జివేముల గ్రామ జనసైనిక్డు 
వెెంకటేష్ సహకారెంతో ఇవవిడెం జరుగ్తుెంది. ర్ష్ట ప్రభుతవిెం మాత్ెం బెల్లెం కొటిటీన ర్యిలా పడి ఉెందని ర్ష్ట ప్రభుతావినిని 
విమరిశిెంచ్రు. 2024 లో జనసేన ప్రభుతవిెం అధకారెంలోక్ వచిచాన తరువాత నియోజకవర్గెంలో మొదటి పిెంఛను ఈమ్ 
నుెండే మొదలు పెడతామని స్రేష్ బాబు తెలియజేశారు. జగనో్మహన్ రెడిడా ప్రభుతవిెం కళు్ల తెరిచే వరక్ పెద్దమ్మక్ పెన్షన్ 
శాెంక్షన్ చేసేవారు ప్రతి నెల జనసేన పార్టీ ఇస్తుెంది ఆరు నెలలు అవుతునాని నిజమన అరుహుర్లిక్ పెన్షన్ ర్కపోవడెం బాధాకరెం. ఇప్్పడునని వైఎసాస్ర్స్పీ ప్రభుతవిెం చేతగానితనెం అలాగే 
రేపటి నెల నుెంచి 2500 ఒకకు రూపాయి ఇస్తునని జనసేన పార్టీ పెన్షన్ 2751 రూపాయిక్ పెెంచబోతుెంది. జనవరి నుెంచి జగనో్మహన్ రెడిడా ప్రభుతవిెం 2750 రూపాయలు పెన్షన్ పెెంచి 
ఇస్తుెందో లేక మాట మారుసాతురో చూడాలి. జనసేన పార్టీ మాత్ెం కచిచాతెంగా రేపటి నెల నుెంచి 2751/- రూపాయలు పెన్షన్ పెద్్దవిడక్ ఇస్తుెంది. ప్రతినెలా జనసేన పార్టీ ఇస్తునని 
పెన్షన్ కారయూక్రమెంలో పాల్్గెంట్నని పాణయూెం నియోజకవర్గెం జనసేన పార్టీ నాయక్లు ఇెంచ్ర్జి చిెంతస్రేష్ బాబు, బాలు, మెంజునాథ్, ర్ెంబాబు, బజారి, కృష్ణ బాబు, షబ్్ర్, కొెండల్, 
సతీష్, ఖుష్, శివ తదితర జనసైనిక్లు పాల్్గనానిరు.

పోట్నిరు ముఖేష్ న్వాళులరి్ించిన జనస్న 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొెండ, 
తెటటీెంగి గ్రామ వాసతువుయూలు, 
పాలకొెండ వయూవసాయ 
మారెకుటిెంగ్ వైస్ చైర్మన్ పోటూనిరు 
లక్ష్మణర్వు క్మారుడు ముఖేష్ 

(16) మరణ వారతు విని ఆ క్ట్ెంబానిని పాలకొెండ నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ 
నాయక్లు గర్భాన సతితుబాబు పర్మరిశిెంచి వారిక్ట్ెంబానిక్ మనోధైర్యూనినివవిడెం 
జరిగిెంది.

వైదయాిం కోసిం భవాన్ రవికుమార్ ఆరిథికస్యిం
శతఘ్ని న్యూస్: పెనుగొెండ, 
జనసేన పార్టీ ర్ష్ట కారయూనిర్విహక 
కారయూదరిశి మరియు ర్ష్ట 
చిరెంజీవి యువత అధయూక్షులు 
భవాని రవిక్మార్ వైదయూెం కోసెం 
ఆరిథాక సహాయెం అనెంతప్రెం 
జిలా్ల పెనుగొెండ పటటీణెంలోని 
తోటగిరిక్ చెెందిన జనసైనిక్డు 
శివ భారయూ లావణయూ గాయూసి్రాక్ 
కాయూనస్ర్ తో బాధపడుతుెందని 
పెనుగొెండ జనసేన నాయక్లు 
వీర మహిళల ద్విర్ జనసేన 
పార్టీ ర్ష్ట కారయూనిర్విహక కారయూదరిశి భవాని రవిక్మార్ క్ తెలియజేయడెంతో వెెంటనే 
స్పెందిెంచి పదివేల(10,000) రూపాయలు ఆరిథాక సహాయెం అెందిెంచడెం జరిగిెంది. ఈ 
కారయూక్రమెంలో పెనుగొెండ పటటీణ అధయూక్షుడు లోకేష్, వీర మహిళలు శ్రీదేవి, భాగయూలక్ష్మి 
పెనుగొెండ నాయక్లు రమేష్, శ్రీనివాస్, ఆక్ల రమేష్, శ్రీకాెంత్, చిరెంజీవి యువత 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

గోదావరిఖన్ ట్టౌన్ పోలీస్ స్టాషన్ సీఐకి 
వినతిపత్రిం

శతఘ్ని న్యూస్: ర్మగ్ెండెం, జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి కర్ెంనగర్ జిలా్ల ర్మగ్ెండెం 
నియోజకవర్గెం పరిధలోని ఇెంకె్్లన్ కాలనీలో జనసేన పార్టీ బలోపేతెం చేసే భాగెంగా 
ఉమ్మడి కర్ెంనగర్ యువజన అధయూక్షులు ర్వుల మధు స్చనల మేరక్ జనసేన 
జెండా దిమ్మ నిరి్మెంచ్లని సథాలెం పరిశీలిెంచిన ర్మగ్ెండెం నియోజకవర్గెం జనసేన 
నాయక్లు. అనెంతరెం గోద్వరిఖని 2టౌన్ పోలీస్ సేటీషన్ సీఐక్ వినతిపత్ెం 
అెందజేయడెం జరిగిెంది. ఇెందులో భాగెంగా జనసేన ర్మగ్ెండెం యువజన అధయూక్షులు 
ఎముర్ల రెంజిత్ ఉపాధయూక్షులు మోత్ రవికాెంత్, ఆర్గనైజిెంగ్ సెక్రటరి పోట్ల శశాెంక్, 
సెక్రటర్ శరత్ నాయక్, నాయక్లు తుెంగపలి్ల క్మార్, ర్ము, పవన్, జనసైనిక్లు 
పాల్్గనానిరు.

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


గురువారం, 03 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అననిదాన కారయాక్రమింల్ పాల్గొనని రెడిడి అప్లనాయుడు
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు నియోజకవర్గెం శనివారప్ పేటలోని 26 వ డివిజన్ లో శ్రీశ్రీశ్రీ పరమ పూజయూ ప్రేమావతార 
సవియెం భూూః ఆది పరబ్రహ్మ జై మహావిభో శ్రీూః వారి సేవా సమితి దివాయూనుగ్రహెంతో ఓమౌజయాూః ఉచిత అననిద్నెం 
కారయూక్రమములో పివి కృష్ణెంర్జు, చిదివిలాసిని దెంపతుల ఆహావినెం మేరక్ పశిచామ గోద్వరి జిలా్ల అధకార ప్రతినిధ 
ఏలూరు నియోజకవర్గ ఇెంచ్రిజి రెడిడా అప్పల నాయుడు ముఖయూ అతిథిగా పాల్్గనడెం జరిగిెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో 
జనసేన పార్టీ నాయక్లు నిమ్మల శ్రీనివాసర్వు, కెందుక్రి ఈశవిరర్వు, స్ెందరనీడి ప్రసాద్, ఎట్ెంచి ధరే్మెంద్ర, 
వాసా సాయి, కొనిక్ మహేష్ మరియు హేమలత తదితరులు పాల్్గనానిరు.

మాజీ ఎింపీటీసీ రాయుడు లక్ష్మణరావును పరామరి్శించిన బిండారు
శతఘ్ని న్యూస్: డా.బ్.ఆర్ అెంబేదకుర్ కోనసీమ జిలా్ల, కొతతుపేట నియోజకవర్గెం, ఆలమూరు మెండలెం, చపె్పళ్ళ గ్రామెం మాజి 
ఎెంపీటీసీ ర్యుడు లక్ష్మణర్వు, అనారోగయూ కారణెంగా హాసి్పటల్ లో చేరిన విషయెం తెలుస్క్నని, జనసేన పార్టీ కొతతుపేట 
నియోజకవర్గ ఇెంచ్రిజి బెండారు శ్రీనివాస్ బుదవారెం ర్యుడు లక్ష్మణ ర్వును పర్మరిశిెంచి దైరయూెం చెపా్పరు. ఆయన ఆరోగయూ 
విషయెం గ్రిెంచి వైదుయూలను అడిగి తెలుస్కొని, మ్రుగైన వైదయూెం అెందిెంచ్లని కోర్రు. ఈ సెందరభాెంగా బెండారు శ్రీనివాస్ 
మాట్్లడుతూ మాజి ఎెంపీటీసీగా లక్ష్మణ ర్వు అయనక్ స్పరిచితులు అని, ప్రజల సమసయూల కొరక్ ర్జీ పడక్ెండా ప్రశినిెంచే 
వారు అని,అనిని విషయాలో్ల స్టిగా వయూవహరిెంచే వయూక్తుతవిెం గల మనిష్ అని, ర్యుడు లక్ష్మణ ర్వు, తవిరగా కోలుకోవాలని, 
భగవెంతుణి్ణ ప్రారిథాెంచ్రు. అనెంతరెం వారి క్ట్ెంబ సభుయూలతో మాట్్లడి జనసేన క్ట్ెంబెం అనిని రకాలుగా తోడుెంట్ెందని, 
అధైరయూ పడవద్దని వారిక్ ధైరయూెం చెపా్పరు. ఈ కారయూక్రమెంలో జిలా్ల ప్రధాన కారయూదరిశి తాళ్ళ డేవిడ్, జిలా్ల ప్రధాన కారయూదరిశి, పినపల్ల 
సర్పెంచ్ సెంగ్త స్భాష్, జిలా్ల కారయూదరిశి దొెంగా స్బా్ర్వు, ఆత్రేయప్రెం మెండల అధయూక్షులు జనసేన చేక్రు కృష్ణెంర్జు 
సలాధ జయప్రకాష్ నార్యణ(జపి) ర్వులపాల్ెం మెండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు తోట సావిమి, అెంబటి క్షోర్, ఇతకోట గ్రామ పార్టీ అధయూక్షులు యర్ెంశెటిటీ ర్ము, నెంబు రవి, 
పవన మణికెంఠ జనసైనిక్లు పాల్్గనానిరు.

ఘనింగా తమిమీరెడిడి శివశింకర్ పుట్టానరోజు వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరెం, ప్రముఖ అెంబేదకుర్ వాది, జనసేన పార్టీ ర్ష్ట ప్రధాన కారయూదరిశి, మాజీ 
కమిరి్షయల్ ట్క్స్ జాయిెంట్ కమీషనర్, తమి్మరెడిడా శివశెంకర్ ర్వు ప్టిటీన రోజు సెందరభాెంగా బుధవారెం 
ఉదయెం కనపాక, సాయిబాబా కాలనీలో నవజీవన్ వృద్ధిశ్రమెంలో వేడుకలు జనసేనపార్టీ ఆధవిరయూెంలో 
ఘనెంగా జరిగాయి. ముెందుగా జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయక్లు ఆద్డ మోహనర్వు, తాయూడ 
ర్మకృష్ట్ణర్వు(బాలు) ఆశ్రమెంలో వృదుధిల మధయూ కేక్ ను కట్ చేసి వేడుకలిని ప్రారెంభిెంచ్రు. అనెంతరెం 
ఆశ్రమెంలో ఉనని వృదు్దలక్, అనాధ పిల్లలక్ అలా్పహార్నిని అెందిెంచి, పెండు్ల, మిఠాయిలు పెంచిపెట్టీరు. ఈ 
సెందరభాెంగా నాయక్లు ఆద్డ మోహనర్వు మాట్్లడుతూ కానీ్షర్ెం, అెంబేదకుర్ సిద్ధిెంతాలను ఆదరశిెంగా 
తీస్క్ని, ప్రస్తుత కాలెంలో అెంతటి సిద్ధిెంతాలతోను, ఆశయాలతోను ర్ష్ట ర్జకీయాలు మారచాడానిక్ 
వచిచాన పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలకోసెం తన ప్రభుతవి పదవిక్ తాయూగెం చేసిన ధనయూజీవి తమి్మరెడిడా శివశెంకర్ 

అని తన సేవలను గూరిచా కొనియాడారు. ఈ కారయూక్రమెంలో జనసేన యువనాయక్లు కెందివలస స్రేష్, నలమహార్జు, ర్ెంకీ, శ్రీను పాల్్గనానిరు.

క్షేత్రస్థియిల్ ప్రజలతో మమేకిం అవవాిండి
శతఘ్ని న్యూస్: గ్ెంటూరు, పవన్ కళ్యూణ్ నాయకతవిెంలోని జనసేన పార్టీ ర్ష్ట 
ర్జకీయాలో్ల ఓ పెను సెంచలనెం సృష్టీెంచనుెందని, పార్టీ సిద్ధిెంతాలను, పవన్ కళ్యూణ్ 
భావజాలానిని ప్రజలో్లక్ బలెంగా తీస్క్వెళ్్ళలిస్న గ్రుతర బాధయూత జనసైనిక్లపై, పార్టీ 
వివిధ విభాగాల నేతలపై ఉెందని జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ చైర్మన్ 
నాదెండ్ల మనోహర్ అనానిరు. బుధవారెం జిలా్ల జనసేన పార్టీ అధకార ప్రతినిధ ఆళ్ళ 
హరి నేతృతవిెంలో జనసైనిక్లు నాదెండ్ల మనోహర్ ని మర్యూదపూరవికెంగా కలిశారు. 
ఈ సెందరభాెంగా నాదెండ్ల మనోహర్ మాట్్లడుతూ జనసైనిక్లు నేతలు నిరెంతరెం 
క్షేత్సాథాయిలో ప్రజలతో మమేకెం కావాలని పిలుప్నిచ్చారు. వైసీపీ ప్రభుతవిెంలో ప్రజలు 
ఎనోని ఇబ్ెందులను ఎదురకుెంట్నానిరని, అదే సమయెంలో సమసయూల పరిష్టకురెం 
కోసెం ప్రజలు జనసేన పార్టీ వైప్ చూస్తునానిరనానిరు. ఇట్వెంటి క్్లషటీ పరిసిథాతులో్ల 
ప్రజలక్ అెండగా నిలవాలిస్న బాధయూత అెందరిపై ఉెందనానిరు. పరిపాలన చేతకాని 
అసమరుథాని నాయకతవిెంలో ర్ష్టెం ర్వణకాషటీెంలా మారిెందని ఆవేదన వయూకతుెం చేశారు. 
తమ ద్ష్టీకాల నుెంచి ప్రజల దృష్టీ మరలేచాెందుక్ క్లమత వర్గ విభేద్లను, ప్రాెంతీయ 
విదేవిష్టలను రెచచాకొటేటీలా వైసీపీ ప్రభుతవిెం ప్రయతానిలు చేస్తుెందని, ఈ క్రమెంలో ప్రజలిని 
చైతనయూెం చేయాలని జనసైనిక్లని నాదెండ్ల మనోహర్ కోర్రు.

బసుసులు అిందుబాటుల్ ఉిండే విధింగా 
చూడాలన్ జనస్న వినతి

శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిలా్ల, ర్యచోటి 
ఆర్టీసి డిఎెం ధనుెంజయ మరియు డీ.వై.
సి.ఎెం.ఈ ఇబ్రహెం లతో కలిసి ప్రజా 
అవసర్లను దృష్టీలో పెట్టీక్ని ప్రతి ఒక 
బస్స్ సమయానిని దృష్టీలో ఉెంచుక్ని 
విరివిగా ప్రజలక్ అనిని వేళలా బస్స్లు 
అెందుబాట్లో ఉెండే విధెంగా చూడాలని, 
ర్యచోటి నుెండి స్ెండుపలి్ల, ర్యవరెం, 

పిెంచ, ఆరోగయూప్రెం, సెంటవారిపలి్ల మరియు సానిపాయిక్ ప్రత్యూక బస్స్ల సర్విస్ 
ప్రారెంభిెంచి ప్రయాణిక్లక్ సమయానుక్లెంగా సర్విస్లు ఉెండాలని జనసేన 
నాయక్లు ర్మ శ్రీనివాస్ బుధవారెం కోరడెం జరిగిెంది.

ఎమామీరోవా ఆఫీస్ కి వెళ్లో రహదారికి 
మరమమీత్లు చ్యిండి: రాహుల్ స్గర్

శతఘ్ని న్యూస్: ఎమి్మగన్రు, 
సోమప్ప సరికుల్ నుెంచి ఎమా్మరోవి 
ఆఫీస్ క్ వెళ్్ల రహద్రిక్ 
అధకారులు స్పెందిెంచి 
మరమ్మతులు చేయాలని జనసేన 
పార్టీ మెండల అధకార ప్రతినిధ 
ర్హుల్ సాగర్ డిమాెండ్ చేశారు. 
మెండల నుెంచి వచేచా ప్రజలు 
వివిధ పనుల కోసెం ప్రతీ రోజూ 
వెందల మెంది ప్రయాణిస్తునానిరని, 

గ్ెంతలమన ద్రి కారణెంగా ప్రజలు ఇబ్ెందులక్ గ్రి అవుతునానిరని, దీనిక్ తోడు 
దివాయూెంగ్లు క్డా తమ బెండిని నడపలేక చ్లా ఇబ్ెంది పడుతునానిరని అధకారులు 
వెెంటనే స్పెందిెంచి ఎమా్మరోవి ఆఫీస్ వెళ్్లద్రిలో గ్ెంతులు లేక్ెండా చేయాలని కోర్రు.

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

వైసిప కాపు నాయకులపై మిండిపడిన జనస్న ఎింపట్సిలు
శతఘ్ని న్యూస్: తూరు్పగోద్వరి జిలా్ల జనసేన పార్టీ అధకార ప్రతినిధ శ్రీమతి తోలేటి శిర్ష ర్జమెండ్రిలో అధకార 
పార్టీక్ చెెందిన ప్రజా ప్రతినిధులు క్ల సెంఘ నేతలులా సమావేశానిని నిరవిహిెంచడానిని ఖెండిస్తు చిత్రాడ ఎెంపిటిసి 
శ్రీమతి దూలపలి్ల రతనిెం, కెందర్డ ఎెంపిటిసి శ్రీమతి పిలా్ల స్నీతలతో సెంయుకతుెంగా పిఠాప్రెం పటటీణెంలో సాథానిక 
స్రయూర్య గ్రెంథాలయెంలో ప్రెస్ మీట్ పెటటీడెం జరిగినది. ఈ సెందరభాెంగా తోలేటి శిర్ష మాట్్లడుతూ అెంబేదకుర్ ఇచిచాన 
ర్జాయూెంగానిని ర్ష్ట ప్రజలు ఇచిచాన అధకార్నిని దురివినియోగెం చేస్తు తమ శాఖలలో ఉనని లోపాలిని సరిచేయక్ెండా 
జనసేన అధనేత ప్రజా నాయక్డు అయిన పవన్ కళ్యూణ్ ని విమరిశిెంచడెం కోసమే ఈ వైసీపీ ప్రభుతవి ప్రతినిధులు తమ 
సమయెం వెచిచాస్తునానిరని, కేవలెం సిఎెం జగనో్మహన్ రెడిడాని ప్రసననిెం చేస్కోవడెం కోసెం తమ పదవులు నిలుప్కోవడెం 
కోసెం పవన్ కళ్యూణ్ ని వయూక్తుగతెంగా దూష్స్తు ప్రజల దృష్టీలో మరిెంత హనెంగా దిగజారిపోతునానిరని ఆక్షేపిెంచ్రు.
విద్యూ విధాన లోపెంతో, వైదయూ సదుపాయాల లేమితో, రవాణా రోడ్ల గ్ెంతలతో, పౌర హక్కులు వైసిపి నాయక్ల 
దౌరజినయూెంతో, నిెండిపోయి అనిని రకాలుగా ఈ ప్రభుతవిెం విఫలెం అయిెంది అెంటూ విమరిశిెంచ్రు. చిత్రాడ ఎెంపిటిసి 
దూలపలి్ల రతనిెం మాట్్లడుతూ ఒక దళ్త మహిళల అయిన తనను జనసేన పార్టీ ఒక ఊరిక్ ఎెంపిటిసిని చేసిెందని పవన్ 

కళ్యూణ్ క్ క్లమత తారతమాయూలు లేవని జనసేన నాయక్లు జనసైనిక్లు వీర మహిళలు క్ల ప్రసాతువన లేని పయనెం సాగిస్తు మా పవన్ కళ్యూణ్ ని 2024లో ప్రజల సహకారెంతో 
ముఖయూమెంత్రిని చేస్క్ెంట్మని చెపా్పరు. కెందర్డ ఎెంపిటిసి పిలా్ల స్నీత మాట్్లడుతూ ప్రభుతవిెం నిరవిహిెంచవలసిన బాధయూతలు చ్లా ఉనానియి అని, మూడు సెంవతస్ర్ల కాలెంలో 
ఒకకు అభివృదిధి పని క్డా జరగకపోయినా పవన్ కళ్యూణ్ మూడు పెళ్్లళు్ల కోసమే మాట్్లడుతూ కాలెం వెళ్ళబుచుచాతునని ఈ ప్రభుతావినిక్ ర్నునని కాలెంలో ప్రజలు ఓట్తో బుదిధి 
చెబుతారనానిరు. ఈ కారయూక్రమెంలో విరవాడ ఎెంపీటీసీ అభయూరిథా ర్మిశెటిటీ స్రిబాబు, నియోజకవర్గ దళ్త నాయక్డు వాకపలి్ల స్రయూ ప్రకాష్, పిలా్ల స్రయూనార్యణ, కొెండపలి్ల 
శివయయూ, గెంజి గోవిెందర్జు తదితర జనసేన నాయక్లు, కారయూకరతులు పాల్్గనానిరు.

వయావస్య శాఖ మింత్రిపై మిండిపడడి బొబ్బేపలిలో జనస్న నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: సరేవిపలి్ల నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ నాయక్లు బొబే్పలి్ల స్రేష్ నాయుడు బుధవారెం 
వెెంకట్చలెం మెండలెంలోని సరేవిపలి్ల గ్రామెంలో ఉనని జనసేన పార్టీ కార్యూలయెం నెందు విలేకరుల 
సమావేశెం ఏర్్పట్ చేశారు. బొబే్పలి్ల స్రేష్ నాయుడు మాట్్లడుతూ ర్ష్ట వయూవసాయ శాఖ మెంత్రిగా 
ఉదోయూగెంలో చేరిన కాకాని గోవరధిన్ రెడిడా తాడేపలి్ల పాయూల్స్ నుెంచి బుధవారెం ఉదయెం మా అధనేత పవన్ 
కళ్యూణ్ పై నోటికొచిచానట్్ల ఇష్టటీనుసారెం మాట్్లడడెం జరిగిెంది. ద్నిక్ సమాధానెంగా మేము దీట్గా 
ఒకటే చెబుతునానిెం ముెందు మిమ్మలిని సరేవిపలి్ల నియోజకవర్గ ప్రజలు రెెండుసారు్ల ఓటే్లసి గెలిపిసేతు సరేవిపలి్ల 
నియోజకవర్గ అభివృదిధిని గాలిక్ వదిలేసి, ప్రజల సమసయూలను పటిటీెంచుకోక్ెండా ఎవరైనా సమసయూ ఉెందని 
చెపి్ప మీ దృష్టీక్ తీస్క్ వసేతు వాళ్ల మీద అక్రమ కేస్లు పెటేటీటట్వెంటి పరిసిథాతి. అట్వెంటి మీరు మా అధనేత 
పవన్ కళ్యూణ్ గ్రిెంచి మాట్్లడతార్, ఆయన మూడు పెళ్్లళు్ల చేస్క్నానిడని మాట్్లడుతునానిరు. మరి ర్ష్ట 
ముఖయూమెంత్రి 16 నెలలు జైలో్ల ఉెండి, 14 కేస్లు ఉెండి అవినీతి పరుడై ఉెండి, మరి ఆయన క్ట్ెంబెంలో 
వాళ్ళ తాతల దగ్గర నుెంచి క్డా ఎవరెవరు ఎనిని పెళ్్లళు్ల చేస్క్నానిరు. అనేట్వెంటి విషయానిని తిరగేసేతు 
గోవరధిన్ రెడిడా మీక్ అరథామవుతుెంది. ఊరికే నోరు ఉెంది కద్ అని మా అధనేతను గ్రిెంచి మాట్్లడిత్ ఎవరూ 
చూస్తు ఊరుకోరు. అదేవిధెంగా మా అధనేత పాయూకేజీ తీస్క్నానిడని మీరు మాట్్లడుతునానిరు. మరి ఆ పాయూకేజీ విషయెంలో మీరు ఏమనాని మీడియేషన్ చేశార్ అని అడుగ్తునాని, 
ఆరోజు ప్రతిపక్షెంలో ఉననిప్్పడు ర్జధాని అమర్వతిలో నిరి్మసాతుమని చెపి్ప ఆనాటి ప్రభుతవిెం తీర్్మనెం చేసేటప్్పడు మీరు అసెెంబ్్లలో ఉెండి మీరేెం చేస్తునానిరు. మీక్ ఈ ర్ష్ట్రానిక్ 
మూడు ర్జధానులు కావాలి, ఒక ర్జధాని అయిత్ మాక్ దోచుక్నే ద్నిక్ సరిపోదు అనేట్వెంటి విషయెం మీక్ ఆరోజు తెలియద్ ఏెం చేస్తునానిరు మీరు అసెెంబ్్లలో క్రచాని 
అసెెంబ్్లక్ ఎెందుక్ వెళుతునానిరు మీరు? ఈరోజు ఈ ర్ష్ట ముఖయూమెంత్రి మీ శాఖలలో ఉననిట్వెంటి అెందరూ పవర్ లేని మెంత్రులై ఉతుతుతితు మెంత్లై ఉెండరు. మరి మీ శాఖలక్ 
సెంబెంధెంచి ఇప్పటివరక్ ఎకకుడ క్డా అభివృదిధి చేసినట్టీ ఇకకుడ ద్ఖలాలు అదేవిధెంగా అనిని కార్పరేషన్ నిధులను కేట్యిక్ ఇచ్చామని చెపి్ప చెప్తునానిరు. మరి ఆ నిధులు 
ఎట్బోయినట్వెంటి విషయానిని ఇప్్పడు క్డా పరిసిథాతి. మరి ర్ష్ట్రానిక్ ముఖయూమెంత్రి కావాలెంటే అవినీతిపరుడై ఉెండాలి. అదేవిధెంగా క్ట్ెంబెంలో బాబాయ్ హతయూ చేయబడిత్ 
ఇప్పటి వరక్ క్డా దోష్లు ఎవరు అనేట్వెంటి విషయానిని వెల్లడి చేయలేనట్వెంటి పరిసిథాతులో్ల ఉనని సిబ్ఐ దతతుప్త్రుడి గ్రిెంచి ఈయన మాట్్లడుతాడు. మరి 2019 ఎనినికలలో 
మీ ర్యల్ పాయూల్స్ మదయూెం పెంచుకొని ఎనినికలలో గెలిచి కొనిని క్ట్ెంబాలిని బలి చేసినట్వెంటి మీరు మా అధనేతను గ్రిెంచి మాట్్లడి సాథాయి మీది కాదు అని చెబుతునానిెం. ఈరోజు 
దయచేసి ఇకనైనా నోరు అదుప్లో పెట్టీకోెండి. ఎెందుకెంటే అధనేత జగన్ రెడిడా గారిక్ మీరు భజన చేస్కోెండి. మా అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ గ్రిెంచి మీ ఇష్టటీనుసారెం మాట్్లడిత్ 
మేము మాత్ెం చూస్తు ఊరుకోము. అదే విధెంగా 3,000 మెంది కౌలు రైతులు చనిపోత్ మరి మీరు వయూవసాయ శాఖ మెంత్రి అయుయూెండి మీరేెం చేస్తునానిరు? ఎెందుకని ఆ కౌలు రైతుల 
క్ట్ెంబాలను పర్మరిశిెంచలేదు. ఆ కౌలు రైతుల క్ట్ెంబాలను ఎెందుకని ఆదుకోలేదు? అెంటే మీ శాఖ క్డా జగనో్మహన్ రెడిడా చేతిలో ఉెంది కాబటిటీ, మీ చేతిలో పవర్ లేదు కాబటిటీ, 
మీరు తూతూ మెంత్రి కాబటిటీ మీరు ఆయన ఎలా ఆడిసేతు అలా ఆడేట్వెంటి పరిసిథాతి. దయచేసి ర్బోయే ఎనినికలో్ల మీరు డిపాజిట్్ల క్డా మీక్ ర్కపోవచుచా ద్ని పైన దృష్టీ పెట్టీకోెండి. 
ఈ కారయూక్రమెంలో పినిశెటిటీ మహేష్, ర్మిరెడిడా, చెెంచయయూ, శ్రీహరి తదితరులు పాల్్గనానిరు.

మిండల సర్ించ్ సమైకయా అధయాక్షులు అడబాల త్తకాపు ఆధవారయాింల్ పత్రికా సమావేశిం
శతఘ్ని న్యూస్: పి గననివరెం, ర్జోలు 
నియోజకవర్్గల మామిడిక్దురు మెండల పత్రికా 
సమావేశెం మెండల సర్పెంచ్ సమకయూ అధయూక్షులు 
అడబాల తాతకాప్ ఆధవిరయూెంలో నిరవిహిెంచడెం 
జరిగిెంది. ఈ సమావేశెం ముఖయూ ఉదే్దశెం గత నెల 
31వ త్దీన ర్జమెండ్రిలో జరిగిన వైఎసస్ర్స్పీ 
కాప్ నాయక్ల సమావేశెంలో పవన్ కళ్యూణ్ ని 
విమరిశిెంచిన నాయక్లక్ సమాధానెంగా మీరు పవన్ 
కళ్యూణ్ ని విమరిశిెంచే ముెందు మీ ప్రభుతవిెం కాప్ల 
కోసెం ఏమిచేసిెందో చెపా్పలని. కాప్ కార్పరేషన్ క్ 
సెంబెంధెంచిన నిధులు ఏమనాయి అని ప్రశినిెంచడెం 
జరిగిెంది. ఈ ర్ష్టెంలో అనిని క్లాల వారు జనసేన 
వైప్ చూస్తునానిరనే అకకుస్తో మీరు జనసేన మీద 
కాప్ క్లముద్ర వేయాలని మీరు ప్రయతినిస్తునానిరని 
ర్ష్ట ప్రజలు మీ కళ్లబొలి్ల మాటలు వినే పరిసిథాతిలో 
లేరని అనానిరు. ఈ సమావేశెంలో మెండల జనసేన 

అధయూక్షులు జల్ెం శ్రీనివాసర్జా, జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయక్లు పోతు కాశీ, కెంక్పాటి నరసిెంహర్వు, యిలి ర్ెంబాబు, మెండల ప్రధాన కారయూదరిశి మది్దెంశెటిటీ బుజిజి, బతుతుల శేఖర్, 
మెండల కారయూదరిశి కాట్రేనిపాడు నాగేెంద్ర, ఎెంపీటీసీ సభుయూలు చెరుక్రి పారవితి సతితుబాబు, గ్రామాశాఖ అధయూక్షులు ఇెంటి మహేెంద్ర, పినిశెటిటీ శేఖర్, తెలగారెడిడా యేస్, బళ్ళ సతీష్, 
జనసైనిక్లు కోలా స్రేష్, కొము్మల ర్ము, తెలెంగారెడిడా నార్యణర్వు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కులముద్ర వేయడాన్కే వైసీపీ కాపు 
నాయకుల సమావేశిం

శతఘ్ని న్యూస్: గ్రజాల, వైసీపీ కాప్ ప్రజాప్రతినిధులు, 
మెంత్రులు, ఏర్్పట్ చేస్క్నని మీటిెంగ్ కేవలెం జనసేనక్ 
క్లానిని ఆపాదిెంచ్లని చేసిన క్ట్ర అని జనసేన 
జిలా్ల కారయూదరిశి కటికెం అెంకార్వు మెండిపడాడారు. ఈ 
సెందర్ెంగా ఆయన మాట్్లడుతూ, కాప్ సామాజికవర్గ 
సమావేశమని, బాయూనర్ లో ఒకకు కాప్ నాయక్డి ఫోట్ 
క్డా లేకపోవడెం సిగ్్గచేటని ఆయన అనానిరు. వెంగవీటి 
రెంగాను హతయూ చేయటెం తప్్పలేదని, వాయూఖయూలు చేసిన 
గౌతమ్ రెడిడాక్ ఫైబర్ నెట్ కార్పరేషన్ చైర్మన్ పోసిటీెంగ్ 
ఇచిచానప్్పడు, మీరెంతా ఏమపోయారు?సావితెంత్ెం వచిచాన 

నాటి నుెండి ర్జెంపేట ఎెంపీ టికెట్ బలిజలక్ కేట్యిసేతు, జగన్ రెడిడా వచిచాన తర్విత, 
మిథున్ రెడిడాక్ ఇచిచానప్్పడు మీరెంతా ఎెందుక్ ప్రశినిెంచలేదని ఆయన మెండిపడాడారు. 
చెంద్రబాబు ఇచిచాన ఐదు శాతెం రిజరేవిషను్ల జగనో్మహన్ రెడిడా ఎత్తుసేతు ఎెందుక్ నోరు 
మ్దపలేకపోయారని ఆయన అనానిరు. కాప్ కార్పరేషన్ ద్విర్ సెంవతస్ర్నిక్ ₹2,000 
కోట్ల రూపాయలు ఇసాతుననని జగన్ మోహన్ రెడిడా, ఆ హామీని తుెంగలో తొక్కునప్్పడు, 
మీరు ఎెందుక్ సైల్ెంట్ గా ఉనానిరని ఆయన ప్రశినిెంచ్రు. ఎవడనని క్లెం మీటిెంగ్ 
పెట్టీకొని తన క్లెంవాడిక్ ఓట్్ల వెయాయూలి అని తీర్్మనెం చేస్క్ెంట్రు. కానీ మీరు 
భారతదేశ చరిత్లో మన క్లెంవాడిక్ ఓట్్ల వేయక్డదని, మీటిెంగ్ పెట్టీకోవడెం 
సిగ్్గచేటని ఆయన దుయయూబట్టీరు. ఇప్పటికైనా పవన్ కళ్యూణ్ పై అనుచిత వాయూఖయూలు 
చేయడెం మానుకోకపోత్, తీవ్ర పరిణామాలు ఎదురకుెంట్రని ఆయన హెచచారిెంచ్రు.

రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మాత్యాలు గుడివాడ 
అమరనాద్ నోరు అదుపుల్ పెటుటాకోవాలి: 

రాయపూడి వేణుగోపాల్ రావు
శతఘ్ని న్యూస్: కృష్ట్ణ జిలా్ల అవనిగడడా నియోజకవర్గెం, 
ఐటీ శాఖ మాతుయూలు గ్డివాడ అమరనాధ్ పవన్ కళ్యూణ్ 
మీద కొనిని అనుచిత వాయూఖయూలు చేసారు. మీ పార్టీలో 
ముఖయూ మెంత్రి ఎవరు? జనసేన పార్టీ సినిమా పార్టీ అనీ, 
జనసేన పార్టీ 175 సాథానాలక్ పోటీ చేస్తుెంద్, జనసేన 
కారయూకరతులు చెంద్రబాబుక్ బానిసలు అవుతారని, ముద్రగడ 
పద్మనాభానిక్ అవమానెం జరిగినప్్పడు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఎకకుడ ఉనానిరని, 4నెలలు నుెండి కాప్లు గ్రిెంచి 
మాట్్లడుతునానిరని, వెంగవీటి మోహన్ రెంగా హతయూ 
గ్రిెంచి, రెంగా గారిని హతయూ చేయిెంచిన చెంద్రబాబు 
నాయడుతో కలవటెం ఏమిటి? అని అడిగినారు, ఆ 
విషయెం పత్రికలో్ల ర్వటెం జరిగిెంది. ముెందుగా మీరు 

మాట్్లడిడిన మాటలక్ మా జనసేన పార్టీ తరుప్న మీ వాయూఖయూలను ఖెండిస్తునానిము. జనసేన పార్టీ 
ఒక ర్జకీయ పార్టీ, మహాతా్మ గాెంధీ ఆశయాలు, అెంబేదకుర్ సిద్ధిెంతాలు, భగత్ సిెంగ్ తెగ్వలో 
నుెండి ప్టిటీన పార్టీ జనసేన పార్టీ అని ముెందుగా సదరు మెంత్రి తెలుస్కోవాలి. పవన్ కళ్యూణ్ 
వృతితు సినిమాలు, అలాగే మీ వైసాస్ర్స్పీ పార్టీలో క్డా రోజా అలిగారు, పదవులు అనుభవిస్తునానిరు. 
మీది క్డ సినిమా పార్టీయేనా? అలాగే జనసేన పార్టీ 2024 లో అధకారెంలోక్ వస్తుెంది. ఈ 
ర్ష్ట్రాక్ 2024 లో పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమెంత్రి. మా పార్టీ ఎనిని సాథానాలో్ల పోటీ చేస్తుెంది అనేది 
ఎనినికలు ఇెంకా టైమ్ ఉెంది కాబటిటీ అప్్పడు చూపిసాతుెం జనసేన పార్టీ బలెం ఏమిటి అనేది. 
అలాగే జనసేన పార్టీ కారయూకరతులు ఎవవిరికీ బానిసలు కాదు, ఒక నిజాయితీ, అవనీతి కేస్లు లేని, 
ఒకకు కేస్క్డా లేని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు క్రిెంద పని చేస్తునని కారయూకరతులెం మేము మేము 
ఎవవిరికీ బానిసలెం కాదని సదరు మెంత్రి గ్రుతుపెట్టీకోవాలి. మీక్ లాగా మీ నానని ఒక పార్టీ, మీ 
అమ్మ, నువువి తెలుగ్దేశెం పార్టీలో ఉెంది ఇప్్పడు వైసాస్ర్స్పీ పార్టీలో మారి పూటక్ ఒక పార్టీ 
మారుస్తు బానిసలు లాగా బ్రతుక్తుెంది మీరు అనే విషయెం గ్రుతు పెట్టీకోవాలి, అదే విధెంగా 
కాప్ల విషయెంలో, ముద్రగడ పద్మనాభెం విషయెంలో ముసలి కనీనిరు కారుస్తునానిరు. ముద్రగడ 
పద్మనాభెం విషయెంలో పవన్ కళ్యూణ్ స్పెందిెంచటెం జరిగిెంది. 3% ఉనాని రెడిడా సామజిక వర్గెం 
క్రిెంద 20% కాప్లు ఉనని సమాజకవర్్గనిని తాకట్టీ పెడుతుెంది మీ లాెంటి వారే. క్కకు బ్సెకుట్్ల 
లాెంటి మెంత్రి పదవులు కోసెం జాతిని నాశనెం చేస్తునని మూరుఖులు మీరు, మిమ్మలిని కాప్ జాతి 
ఎప్పటిక్ క్షమిెంచదు అనే విషయెం మెంత్రి గ్రుతు పెట్టీకోవాలి. కేెంద్ర ప్రభుతవిెంతో మాటలాడి 
ముద్రగడ పద్మనాభెంపైన ఉనని కేస్లు ఎెందుక్ ఎతితుెంచలేకపోతునానిరు? ఇకపోత్ వెంగవీటి 
మోహన్ రెంగా గ్రిెంచి మాట్్లడుతునానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ అననిది రెంగా అభిమానులు గ్రామానిక్ 
10 మెంది దీక్షా శిబ్రెం దగ్గర కాపలా ఉెంటే రెంగా చనిపోయే వారు కాదు కద్ అనానిరు. అెంటే 
గానీ కాప్లు కాపాడుకోలేకపోయారని అనలేదు ప్రజలక్ మీరు అబద్్దలు చెప్తునానిరు. అలాగే 
రెంగా హతయూక్ కారణెం అయిన చెంద్రబాబు నాయుడుతో పవన్ కళ్యూణ్ ఎలా కలుస్తునానిరు 
అనానిరు? పవన్ కళ్యూణ్ చెంద్రబాబు నాయుడుని కలవలేదు, చెంద్రబాబు నాయుడు వచి పవన్ 
కళ్యూణ్ ని కలవటెం జరిగిెంది. కళు్ళ పెట్టీక్ని చూడెండి. ఇకపోత్ రెంగా ని హతయూ చేయిెంచిన 
దేవినేని నెహ్రు క్మారుడు దేవినేని అవినాష్ మీ పార్టీలో ఉనానిరు. రెంగాని పాముతో పోలిచా, 
రౌడీలను హతయూ చెయయూర్ అని మాట్్లడిన గౌతమ్ రెడిడా వైసాస్ర్స్పీ పార్టీలో ఉనానిరు. వారిని 
మీ దగ్గర పెట్టీకొని మీరు అెందరు కలిసి తిరుగ్తూ పవన్ కళ్యూణ్ ని అనడెం ధర్మమా అని 
అడుగ్తునానిము. అలాగే వెంగవీటి మోహన్ రెంగా మీద మీక్ ప్రేమ ఉెంటే న్తన జిలా్లలో 
ఒకకు ద్నికైనా రెంగా పేరు ఎెందుక్ పెటిటీెంచలేదని అడుగ్తునానిము. ఇెంకా మీ ఓట్ బాయూెంక్ 
ర్జకీయెం కోసెం ఇెంకా రెంగా పేరు వాడుకోవటెం సిగ్్గచేట్ అయిన విషయెం బాధాకరెం. 
ర్ష్టెంలో ఉనాని కాప్ జాతి మిమ్మలిని క్షమిెంచే పరిసిథాతిలో లేరు. కాబటిటీ ఇపి్పటికైనా గ్డివాడ 
అమరనాద్ మీ నోరు అదుప్లో పెట్టీకోవాలి, పవన్ కళ్యూణ్ ని వయూక్తుగతెంగా విమరశిలు చేసేతు 
జనసైనిక్లు చూస్తు ఊరుకోరు మీక్ తగిన బుది్ద చెప్తారని జనసేన పార్టీ తరుప్న, కాప్ జాతి 
తరుప్న హెచిచారిస్తునానిమని ఉమ్మడి కృష్ట్ణ జిలా్ల అధకార ప్రతినిధ ర్యపూడి వేణుగోపాల్ 
ర్వు అనానిరు.

మింగళ సిదుదె, ధీరజ్ ల వైదయా ఖరుచేల 
న్మితతేిం ఆరిధుకస్యిం

శతఘ్ని న్యూస్: ధర్మవరెం 
నియోజకవర్గెం తాడిమర్రి 
మెండలానిక్ చెెందిన జనసేన పార్టీ 
కారయూకరతు మెంగళ సిదు్ద మరియు తన 
క్మారుడు ధీరజ్ ఇద్దరు ట్ వీలర్ 
లో వస్తుెండగా ప్రమాదవశాతుతు బైక్ 
యాక్స్డ్ెంట్ క్ గ్రవవిడెం జరిగిెంది. 
జనసేన పార్టీ ర్ష్ట ప్రధాన కారయూదరిశి 
చిలకెం మధుస్దన్ రెడిడా ఆదేశాల 
మేరక్ వైదయూ ఖరుచాల నిమితతుెం 5 వేల 
రూపాయలను లిెంగాల ప్రకాష్ రెడిడా 

చేతుల మీదుగా మెంగళ సిదు్ద, ధీరజ్ లక్ అెందజేయడెం జరిగిెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో 
తాడిమర్రి మెండల కనీవినర్ కొెండ్ర చెంద్రబాబు నాయుడు, జిలా్ల సెంయుకతు కారయూదరిశి 
దూది జయ ర్మాెంజనేయులు, జిలా్ల ఐటి కో ఆరిడానేటర్ పసల శాయూమ్ స్ెందర్, పేరూరు 
శ్రీనివాస్లు, కోటిక్ ర్మాెంజి, ద్డితోట కృష్ణయయూ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

ఆింధ్రన్ ఆక్రమణలు చ్సుతేన పక్క రాష్ట్లు… 
ముఖయామింత్రి నువెక్కడ?

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపల్్ల, మనెం ర్జధాని కోసెం 
కొట్్లడుక్ెంట్ెంటే విభజన జరిగి ఏడు సెంవతస్ర్లు 
అయినా ర్జధాని ఎకకుడ పెట్టీలో నిర్ణయిెంచ కోలేదు 
పకకు ర్ష్ట్రాలు తమిళనాడులో కానీ బెెంగళూరులో కానీ 
తమ ర్జధానులను విసతురిెంచుక్ెంటూ పోతునానియి. 
తాజాగా చెనె్ని మహానగర్నిని ఆెంధ్ర బారడార్ తడ, అట్ 
ర్ణిపేట వరక్ పూరితు ఆెంధ్ర బారడార్ లోక్ వస్తునని 
తీరుని చూసేతు ఆెంధ్రాలోక్ వచిచానా ఆశచారయూపోనకకురే్లదు 
ఎెంతో తెలివితో ఎెంతో ముెందు చూప్తో ఆెంధ్రాలో 
ఉనని పరిసిథాతులను తమక్ అనుక్లెంగా మారుచాక్నే 
విధెంగా వారి నిర్ణయాలు ఉనానియి. లాజికల్ గా మనెం 

ఉపయోగిెంచుకోవాలిస్ెంది ఎలాగెంటే చెనె్ని గాని బెెంగళూరు గాని ఇప్పటికే ఓవర్ లోడ్ 
అయియూ క్రుచానానియి. ట్రాఫిక్ సమసయూ గాని పలూయూషన్ సమసయూ గాని అకకుడ ప్రజలక్ 
మౌళ్క సదుపాయాలు కలి్పెంచడెం కానీ కషటీతరెంగా మారిెంది. వాసతువానిక్ అలాెంటి 
సెందర్భానిని కొతతు ర్ష్ట్రాలు మనలాెంటి ఆెంధ్ర వినియోగిెంచుకోవాలిస్ెంది కానీ అలా 
జరగకపోగా ఆెంధ్రలో ఉనని పెట్టీబడిద్రులు మెండ్ సెట్ ని కనుకొకుని తమిళ తెంబ్లు 
తీస్క్నని ఈ నిర్ణయెం ఒక విధెంగా ఆెంధ్ర బారడార్ జిలా్లలక్ మెంచిదే అయినా మన 
ర్జధాని అెంటూ మనక్ లేకపోవడెం వల్ల మనెం తీవ్రెంగా నషటీపోవాలిస్ వస్తుెంది మన 
ర్ష్టెంలో ఉనని ర్జకీయెం చ్లా నీచెంగా ఉెండటమే ఎెందుక్ కారణెం తమిళనాడు 
ర్ష్ట ముఖయూమెంత్రి సాటీలిన్ ఆెంధ్రప్రదేశ్ లాగే మ్జారిటీతో గెలిచ్రు కానీ ఆయనక్ 
ఎవరి మీద కక్ష సాధెంప్ చరయూలు లేవు ఒక విజన్ తో ముెందు చూప్తో వెళుతునానిరు. 
ర్జకీయ నాయక్ల పైన కక్ష సాధెంప్ లేదు విలేకరుల పైన కేస్లు లేవు ప్రతిపక్ష 
నాయక్లను హిెంసిెంచడాలు లేవు ఏ సినిమా హరోనైనా సినిమాల పైన కక్ష సాధెంప్ 
చరయూలు లేవు ఇెంకో పకకు ఉనని ఎయిర్ పోర్టీ సరిపోక ట్రాఫిక్ ఎక్కువ మరో న్తన 
ఎయిర్ పోర్టీ చితూతురుక్ కాెంచీప్రెంక్ మధయూ అతయూెంత సమీపెంలో నిరి్మస్తునానిరు. ఇవనీని 
చూస్తుెంటే కనుచూప్మేరలో ఆెంధ్రక్ ర్జధాని ర్దని డిసైడ్ అయిపోయారు. పకకు 
ర్ష్ట్రాల వాళు్ళ మన తమిళనాడు మరియు కననిడిక్లు ఎవరైనా ఇరుగ్పరుగ్ ర్ష్ట్రాల 
వారి నుెండి ఏదైనా ద్రవయూపరెంగా వస్తుపరెంగా ఇచిచాప్చుచాక్ెంటూ ఉెంట్రు. మన ర్ష్ట 
పరిసిథాతి చూసేతు ర్జధానిని అరువు చేసినట్్ల ఉెంది. సిగ్్గపడాలి ఇెంకొక బెెంగళూరు 
మహానగర్నిని కననిడిగ్లు విసతురిెంచే యోచనలో ఉననిట్్ల సమాచ్రెం. తమిళనాడు 
వారు తూరు్ప నుెండి ఆక్రమిసేతు కననిడిగ్లు పడమటి ప్రాెంతాలైన అనెంతప్రెం 
తెంబళ్లపలి్ల మదనపలి్ల ప్ెంగన్రు ప్రాెంతాల ద్కా ఆక్రమిెంచినా ఆశచారయూపోనవసరెం 
లేదు. మహానగర్లు విసతురిస్తునానియని సెంతోషపడాలో లేద్ మన పాలక్లు చేతగాని 
నిర్వికానిక్ బాధపడాలో అరథాెం కావటే్లదు ఇప్పటికైనా ఉమ్మడిగా మెంచి నిర్ణయెం తీస్కొని 
ఆెంధ్రప్రదేశుని కాపాడుకపోత్ యువత భవిషయూతుతు ప్రజల భవిషయూతుతు అెంధకారెంలో ఉెండి 
అనాధగా మిగిలి పోవడెం ఖాయెం కనపడుతుెంది. కాబటిటీ జగనో్మహన్ రెడిడా ఇప్పటికైనా 
కళు్ళ తెరిచి తాడేపలి్ల పాయూల్స్ ద్కా ఇవనీని వినిపిస్తునానియో కనిపిస్తునానియో తెలియదు 
ర్ష్ట్రానిని ఏమి చేయదలుచుక్నానివో ఇలాగే మీ ధోరణి మీ ప్రవరతున ఉెంటే భవిషయూతుతు 
తర్లు క్షమిెంచవు చరిత్హనుడు జగనో్మహన్ రెడిడా అవడెం ఖాయెం అని జనసేన 
పార్టీ తరఫున హెచచారిస్తునానిమని చితూతురు జిలా్ల జనసేన పార్టీ కారయూదరిశి ద్రెం అనిత 
అనానిరు.
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కాపు నాయకుల సమావేశిం 
కేవలిం జనస్నపై బురద చల్లోలన్ చ్సిన కుట్ర

వైసీపీ కాపు ప్రజా ప్రతినిధులు, మంత్రులు, ఎమ్్మల్యులు, ఎమ్్మలీసీలు ఏర్పాటు చేసుకున్న సమావేశం కేవలం జనసేనపై బురద చల్లెలని చేసిన కుట్ర.
జిల్లె జాయంట్ సెక్రటరీ దూదేకుల ఖాసీం సైదా
శతఘ్ని న్యూస్: గ్రజాల, కాసిెం సైద్ పత్రికా ముఖెంగా మాట్్లడుతూ వైసీపీలోని మెంత్రులు ఎమ్్మలేయూలు ఎమ్్మలీస్లు కాప్ నాయక్లు 
సమావేశెం ఏర్్పట్ చేయడెం అభినెందనీయమని, కాకపోత్ ఈ సమావేశెంలో కాప్లక్ జరిగిన అనాయూయెం గ్రిెంచి గానీ, ఎనినికలక్ 
ముెందు జగనో్మహన్ రెడిడా ఇసాతుననని సెంవతస్ర్నిక్ 2000 కోట్్ల గ్రిెంచి గానీ, కాప్లిని ఎలా అభివృదిధి చేయాలా అనే ద్ని మీద గాని 
సమావేశెంలో చరిచాెంచుక్ని ఏదైనా తీర్్మనెం చేస్క్ెంటే కాప్లతోపాట్ మిగిలిన క్లాల వారు క్డా అభినెందిెంచే వారని అలాకాక్ెండా 
తన నాయక్డు జగనో్మహన్ రెడిడా ఇచిచాన స్కురిప్టీ అనుసరిస్తు కేవలెం జనసేన పార్టీక్ ర్ష్ట ప్రజలో్ల వస్తునని ఆదరణ చూసి ఓరుచాకోలేక 
ఎకకుడ పవన్ కళ్యూణ్ అధకారెంలోక్ వసేతు తమ యొకకు అవినీతి బయటపడుతుెందో అనే భయెంతో పవన్ కళ్యూణ్ మీద జనసేన పార్టీ మీద 
బురదజలే్ల ఉదే్దశెంతోనే ఈ యొకకు సమావేశెం నిరవిహిెంచ్రని అనానిరు. కాప్ల సమావేశెంలో వెనుక ఏర్్పట్ చేస్క్నని బాయూనరో్ల కనీసెం 
వాళ్ళ కమూయూనిటీ సెంబెంధెంచిన వాళ్ళ ఫోట్లు క్డా పెట్టీకోలేని దినసిథాతిలో ఈ మెంత్రులు ఎమ్్మలేయూలు ఉనానిర అనానిరు. ఎనినికలప్్పడు 
రెంగా పేరు చెప్్పకొని ఓట్్ల సెంపాదిస్తునానిరే కానీ ఆయన పేరును ఒక జిలా్లకైనా పెటటీమని ఎెందుక్ అడగలేదని ప్రశినిెంచ్రు. జనసేన మీద 
క్లముద్రవేయాలనే క్ట్ర జరుగ్తుెందని, దీనిని ప్రతి ఒకకు జనసైనిక్డు గ్రహిెంచి వారి క్ట్రను భగనిెం చేయాలని కోర్రు.

ఎింతమింది కాపు విదాయారుథిలను విదేశీ విదయాకు పింపించారు
శతఘ్ని న్యూస్: నీతి – నిజాయితీ, సిగ్్గ – ఎగ్్గ ఇస్మెంతైనా లేక్ెండా వైసిపి లోని కాప్ పెద్దలు (జగన్ రెడిడా పాలేరులు) కేవలెం తమ సావిరథాెం కోసెం, 
మెంత్రి పదవులు పోతాయని, రేప్ మళ్్ళ ఎమ్్మలేయూ టికెకుట్ ర్దేమోనని క్లానిని సెంక నాక్చేచా పని పెట్టీరు. నిజానిక్ ఒక్ెంత ఆశచారయూెం గాన్, అెంతకెంటే 
ఎక్కువ బాధ గాన్ ఉెంది, ప్రస్తుత పరిసిథాతి వల్ల. వైకాపా పార్టీ పెద్దలు ఆెంగే్లయుల తరహాలో విభజిెంచి పాలిెంచు విధెంగా కాప్లను వైకాపా కాప్లు, ఇతర 
కాప్లుగా తయారు చేయడానిని గ్డ్్లరు మెండల జనసేన మరియు కాప్ సెంక్షేమ సేన సెంయుకతుెంగా బాధాతపతు హృదయెంతో తీవ్రెంగా ఖెండిస్తునానిెం. 
కాప్లను కాప్ల తోనే తిటిటీెంచడెం ఈ దౌర్భాగయూెం మరే ఇతర క్లానిక్ ర్క్డదని మా ఆవేదన. విషయానికీ వసేతు గతెంలో ఏ ప్రభుతవిెం ఈ సాథాయిలో 
కాప్లక్ మేలు చేయలేదు. ఔనవును జగన్ రెడిడా ప్రతిపక్షెంలో ఉననిప్్పడు కాప్ కారో్పరేషన్ క్ 2000 కోట్్ల కేట్యిసాతుమని, తీర్ అధకారెంలోక్ 
వచ్చాకా ఎనిని కోట్్ల కేట్యిెంచ్రో వైకాపా పాలేరులే చెపా్పలి. ఎెంతమెంది కాప్ విద్యూరుథాలను విదేశీ విదయూక్ పెంపిెంచ్రు, ఎెంతమెంది కాప్ యువతక్ 
కారో్పరేషన్ ఋణాలు కలి్పెంచ్రు. ఎెంతమెంది కాప్ నిరుదోయూగ్లను ఉపాధ వైప్ మలి్లెంచ్రు. అదేమెంటే స్మారు 70 లక్షల పైచిలుక్ కాప్లక్ 27 వేల కోట్్ల ఈ మూడుననిర 
ఏళ్లలో కలి్పెంచ్మని ఢెంకా భజాయిస్తునని కాప్ పాలేరులు గమనిెంచుకోవాలిస్నది ఏమెంటే కాప్లు నీతి – నిజాయితీక్, మొెండి దైర్యూనిక్, పట్టీదలక్, ఇచిచాన మాటక్ కట్టీబడి కాప్ 
కాసే వారే గానీ, తెలివి తక్కువ వారు కాదు. ప్రభుతవి పధకాలనేవి ద్రిద్రయూ రేఖక్ దిగ్వన ఉనని ప్రతి ఒకకురికీ వరితుసాతుయి. ఆ విషయెం క్డా తెలియనెంత అమాయకెంగా కాప్లు లేరు. 
ఇప్్పడు అనగలర్ గతెంలో ఏ ప్రభుతవిెం ఈ సాథాయిలో కాప్లక్ మేలు చేయలేదని గ్డ్్లరు జనసేన నాయక్లు చలపతి అనానిరు.
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