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ఇప్పటం గ్రామ ప్రజల కోసం నేను రకం్ 
చందంచడానికైనా సిద్ం
•ఎంత మాత్ం వెనకడుగు వేసేది లేదు
•ఎన్ కంటర్ అన్నా భయపడం... ఇక అరెస్టులంటే తగుగుతామా?
•జనసేన సభకు స్థలం ఇచ్చారనే ఇప్పటం గ్రామంపై కక్షగట్టు కూల్చావేతలు మొదలుపెట్టురు
•గంధీజీ, నెహ్రూ, కలం విగ్రహాలు కూల్చా... వైఎస్సార్ విగ్రహం మాత్ం ఉంచ్రు
•కూల్చావేతలతో పాలన మొదలుపెట్టున ప్రభుత్ం కచ్చాతంగ కూలుతంది
•రోడుడు మీద గుంతలు పూడచాలేరుగనీ... రోడులు విస్తరిస్్తరట
•ఇప్పటం ఏమైన్ కాకిన్డా? రాజమండ్రా? భారీగ విస్తరణ చేయడానికి
•ఇప్పటం ప్రజలకు అండగ జనసేన నిలుస్్తంది
•శ్రీ సజ్జల డీ ఫ్యాక్టు సీఎంగ వయావహరిస్్తన్నారు... జనసేన కారయాకర్తలకు ఏం జరిగిన్ ఆయనదే బాధయాత
•ఇప్పటం గ్రామంలో కాల్నడకన తిరుగుతూ ప్రజల ఆవేదన విననా జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన ఆవిర్భావ సభకు స్థలం ఇచ్చారనే ఇప్పటం గ్రామంపై ర్ష్ట్ర ప్రభుత్ం కక్షగట్టి కూల్చావేతలు మొదలుపెట్టింది... ఈ గ్రామ ప్రజల కోసం నేను 
రక్ం చందించడానికైనా సిద్ంగా ఉనానిను అని జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు స్పషటిం చేశారు. శనివారం ఉదయం ఇప్పటం గ్రామంలోని కూల్చావేసిన ఇళ్లను 
పరిశీల్ంచ బాధిత ప్రజలతో మాట్్లడాలని మంగళగిరిలోని పార్టి ర్ష్ట్ర కార్యూలయం నుంచ బయలుదేరిన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని కార్యూలయం గేటు దగ్గరే ఆయన 
వాహనానిని పోలీసులు అడ్డుకునానిరు. ఇప్పటం వెళ్లడానికి అనుమతంచబోమని పోలీసులు హుకుం జార్ చేశారు. కాల్నడకన వెళ్్నని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు వాహనం దిగి 
నడక ప్రారంభంచ్రు. ఆయనను పార్టి నాయకులు, కారయూకర్లు భార్ సంఖయూలో అనుసరించ్రు. పోలీసు సోదరులు అడ్డుకొనాని మౌనంగా చేతులు కటుటికొని నిరసన వయూక్ం 
చేస్్ నడవాలని శ్రేణులకు స్చంచ్రు. పోలీసుల కష్టిలు తనకు తెలుసు అనానిరు. కొంత దూరం నడిచన తరవాత పోలీసులు ఇప్పటం వెళ్ళందుకు అనుమతంచ్రు. 
పోర్ట స్ఫూరి్కీ... ఎలంట్ పరిసి్థతులనైనా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్మనే భావన కల్గించే మిల్టర్ జరికొన్ తో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఇప్పటం బయలుదేరటం విశేషం. 
ఇప్పటం చేరుకునని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు అకకొడ కాల్ నడకన పరయూట్ంచ కూల్చావేసిన ఇళ్లను పరిశీల్ంచ బాధిత ప్రజలతో మాట్్లడారు. వారు కన్నిట్ పరయూంతమవుతూ 
తమ ఆవేదన వెల్బుచ్చారు. శ్రీమత ఇండ్ల లక్ష్మి అనే మహిళ ఆవేదన విని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చల్ంచపోయారు. ‘మా ఇంట్్ల నిండ్ గరిభాణీ ఉంది. కూలచావద్దని 
అధికారుల కాళ్్ళ పటుటికునాని. అయినా కనికరించలేదు. న్ట్ ట్యూంక్ కూడా కూల్చావేశారు. ఆ శబా్దలకు భయపడిపోయాం. గరిభాణీ పరిసి్థత ఏమిట్? ఎవరికి మా బాధలు 
చెప్్పకోవాల్’ అని ఆమె కన్నిళ్్ల పెటుటికునానిరు. రైతులు, మహిళలు తమను పాలక పక్షం ఏ విధంగా వేధిసు్ందో తెల్పారు. ఈ సందరభాంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రత 
ఒకకొరికీ ధైరయూం చెప్్ప... ఈ గ్రామ ప్రజలకు జనసేన పార్టి అండగా ఉంటుంది అనానిరు. ఎంత మాత్ం వెనకడ్గు వేసేది లేదు.. ఎన్ కంటర్ అనాని భయపడం... ఇక 
అరెసుటిలంటే తగు్గతామా? అనానిరు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మాట్్లడ్తూ “జనసేన సభకు స్థలం ఇచ్చారనే ఇప్పటం గ్రామంపై కక్షగట్టి కూల్చావేతలు మొదలుపెట్టిరు. 
కూల్చావేతలతో పాలన మొదలుపెట్టిన ప్రభుత్ం కచచాతంగా కూలుతుంది. మారిచాలో మా సభకు భూమి ఇసే్, ఏప్రిల్ లో ఇళ్లను కూలేచాస్్మని నోటీసులు ఇచ్చారు .జనసేన 
ఆవిర్భావ సభకు స్థలం ఇచ్చారనే కక్షతోనే ఇళ్లను కూలచారు. స్్థనిక ఎమెమెలేయూ ఆరేకొ ఇలు్ల ఉనని పెదకాకానిలో రహదారి విస్రణ లేదా? కాకినాడ లేదా ర్జమహంద్రవరమా 
రోడ్్ల వెడలు్ప చేయడానికి. వైసీపీ నాయకులకు చెబుతునానిం... ఇలగే చేసే్ ప్ల్వెందులలో, ఇడ్ప్లపాయలో మీ ఇళ్ల మీద నుంచ హైవే వేస్్ం. రోడ్లపై గుంతలు 
పూడచాలేరు.. కాన్ రోడ్ల విస్రణ కోసం వైసీపీతోలేని ప్రజల ఇళ్లను కూలుచాతారు. గాంధీజీ, నెహ్రూ గారు, కలం గారి విగ్రహాలు కూలేచాస్్రు. వైఎస్సార్ విగ్రహానిని మాత్ం 
అలగే ఉంచుతారు.ప్రభుత్ ముఖయూ సలహాదారు శ్రీ సజ్జల ర్మకృష్ణారెడిడు డీ ఫ్యూకోటి ముఖయూమంత్రిగా వయూవహరిసు్నానిరు. జనసేన వారికి ఏం జరిగినా ఆయనదే బాధయూత. 

కన్సం మాట్్లడన్యకుండా ఆపడానికి మీరెవరు? ప్రజలను 
ఇబ్ందులకు గురి చేసేల వయూవహరిసు్నానిరు. ర్ష్ట్రంలో రౌడీ 
ర్జయూం నడ్సో్ంది. పోలీసు అధికారులు ర్జాయూంగబద్ంగా 
వయూవహరించ్ల్. ఈ ప్రభుతా్నికి బుది్ ఉందా... 
మేమేమనాని గండాలమా? అతాయూచ్ర్లు చేసిన వారిని 
పోలీసులు వదిలేసు్నానిరు. కూల్చావేసు్నని వారికి పోలీసులు 
కొముమెకాసు్నానిరు. దోప్డీలు చేసేవారికి అండగా ఉంటునానిరు. 
ప్రజాస్్మయూ పరిరక్షణకు చేసే పోర్టంలో వెనకికొ తగే్గది లేదు. 
అరెసుటిలకు భయపడేది లేదు.. దేనికైనా సిద్మే. వైసీపీ వాళ్లకు 
చెబుతునాని... మా మట్టిని కూలచారు... మీ కూల్చావేత తథయూం” 
అనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జగన్ రెడ్డిది ఉన్మాధి ప్రభుత్వం
ఇప్పటం గ్రామస్థులకు సంఘీభావం తెలిపిన గాజువాక జనసేన
ఈ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చందుకు ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నిరు- కోన త్త్రావు.
శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక, జనసేన పార్టి అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ వయూకి్గత భద్రతకు సంబంధించ జరుగుతునని 
ఆందోళనకర పరిణామాలపై ర్ష్ట్ర ప్రభుత్ం వెంటనే స్పందించ తగు నివేదిక కంద్ర ప్రభుతా్నికి పంపాలని, అల 
చేయకుండా వైసిప్ ప్రభుత్మే పవణ్ కళ్యూణ్ ని అంతమొందించేందుకు ప్రోతసాహిసే్ తీవ్ర పరిణామాలు ఎదురోకొక 
తప్పదని కోన తాతార్వు హెచచారించ్రు. పవన్ కళ్యూణ్ బంజార్ హిల్సా, హైదర్బాద్ ఇంట్ వద్ద రెకీకొ నిర్హించన 
స్క్షాతు్ ఏప్ రెడిడు కార్్పరేషన్ చైరమెన్ పేరుపై ఉండడం జగన్ రెడిడు ప్రభుత్ంపై మరింత అనుమానాలకు తావిసు్ందని 

అందుకు కంద్ర ప్రభుత్ం వెంటనే తగు నివేదికలు ఇటూ ఏపీ, అటు తెలంగాణ ప్రభుతా్ల నుంచ రప్్పంచుకొని పవన్ కళ్యూణ్ కి జడ్ ప్లస్ కటగిర్ రక్షణ కల్్పంనేచాదుకు కంద్ర ప్రభుత్ం 
చొరవ తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్్ శనివారం ఉదయం మహాతామె గాంధి విగ్రహం వద్ద (జి.వి.ఎం.సి ప్రధాన కార్యూలయం ఎదుట) దీక్ష చేపటటిటం జరిగింది. అదే విధంగా మంగళగిరి 
వద్ద మా పార్టి ఆవిర్భావ దినోతసావ సభకు మార్చా 14న స్థ్లమిచచానందుకు ఆయా గ్రామసు్లు ఇళ్లను కూలేచాయటం జగన్ రెడిడు అననిదానికి అద్దం పడ్తుందని జనసేన పార్టి ప్రధాన 
కారయూదరిశి తమిమెరెడిడు శివ శంకర్ అనానిరు. ఆ గ్రామసు్లకు సంఘీభావంగా ఈ దీక్ష చేపటటిటం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో పార్టి ప్రధాన కారయూదరిశి బొల్శెట్టి సతయూ, నియోజకవర్్గల 
ఇంచ్రి్జలు ప్.వి.ఎస్.ఎన్ ర్జు, పసుప్లేట్ ఉష్కిరణ్, సందీప్ పంచకర్ల, కార్్పరేటరు్ల మూరి్ యాదవ, వసంత లక్ష్మి, దల్్ల గోవిందరెడిడు, నాయుకులు బోడపాట్ శివదత్, గడస్ల 
అపా్పర్వు, డా.బొడేడుపల్్ల రఘు, శివప్రస్ద్ రెడిడు, వనెనింరెడిడు సతీష్, కోన చనఅపా్పర్వు, త్రివేణి, కిరణ్ ప్రస్ద్, సోమశేఖర్, తెలుగు లక్ష్మి, ముమమెన మురళి, కాదా శ్రీను, యజ్ఞశ్రీ, 
పట్నియక్, ముసలయయూ, జ్యూత రెడిడు, ర్మలక్ష్మి తదితరులు పాల్్గనానిరు.

తెగించ్ పోరాడండి... మీకు మీ పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నాడు
* దుర్మార్గపు వైసీపీ ప్రభుత్వం బరితెగవంచవంది
* పేదలపై బహిరవంగవంగా ర్జకీయ కక్ష సాధిస్తున్నారు
* విలువైన ఆస్తులు ధ్వంసవం చేస్తున్నారు
* గవంతలను పూడ్చలేని ఈ సన్నాసి, పనికిమాలిన, దగల్బాజీ ప్రభుత్వం బస్సు సౌకర్వంలేని 
గ్రామానికి వవంద అడుగల రోడుడు ను వేస్తువందట
* సజ్జ ల గారూ.. మీ కుటిల చర్లు ఆపవండి
* ఇప్పటవం పర్టన అనవంతరవం మవంగళగరి పార్టీ కార్్లయవంలో కార్కరతుల సమావేశవంలో 
శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్
శతఘ్ని న్యూస్: రోడ్లపై ఉనని గుంతలను పూడచాలేని ఈ సనానిసి, పనికిమాల్న, దగుల్జీ 
ప్రభుత్ం బసుసా సౌకరయూం లేని గ్రామానికి వంద అడ్గుల రోడ్డును వేసు్ందట... దానికి 
అతయూవసరంగా ఇళ్లను పడగొట్టి పేదల బతుకులతో ఆడ్తోందని జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు మండిపడాడురు. శనివారం ఇప్పటం గ్రామ సందరశిన అనంతరం 
మంగళగిరి జనసేన పార్టి కార్యూలయంలో కారయూకర్లను ఉదే్దశించ ఆయన మాట్్లడారు. 
ఈ సందరభాంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మాట్్లడ్తూ “జనసేన పార్టికి ఇప్పటం గ్రామం 
అండగా నిలబడిందనే కక్షతో, ఫ్క్షన్ కు అలవాటుపడిన ముఖయూమంత్రి.. కావాలని కుట్రతో 
పేదల ఇళ్్ల కూలగొడ్తునానిరు. ఇంకెనిని రోజులు ఈ దాష్టికాలు చేస్్రో చేయండి.. ప్రజలో్ల 
తరుగుబాటు వసే్ మిమమెల్ని కాపాడడం ఎవరి తరం కాదు. ప్రజలకు మీ మీద కోపం కాదు.. 
ఆగ్రహం వసో్ంది. మీ చేతలతో వారి ఆగ్రహానికి గురి అయియూ భసమెం అవుతారు జాగ్రత్. 15 
అడ్గుల రోడ్ల విస్రణకు మీకు మనసు ర్లేదుగాన్..70 అడ్గుల రోడ్డును 100 అడ్గులు 
చేయడానికి మాత్ం మీకు అతయూవసరంగా అభవృది్ గురు్కు వచచాందా..?ఇప్పటం గ్రామం 
జనసేన పార్టికి అండగా నిలబడింది. వారికి కషటిమొసే్ మేము మా ప్రాణాలకు తెగించ 
అయినా వారిని కాపాడ్కుంట్ం. ప్రతకూల పరిసి్థతులో్ల మనకు తోడ్గా నిల్చే వారిని 
ఎట్టి పరిసి్థతలో వదులుకోను. కచచాతంగా ఇప్పటం గ్రామసు్లకు చవరి వరకు తోడ్ంట్ం. 
ఎనిని కసులు, మరెనిని నిర్ంధాలు ఎదురైనా ఈ పోర్టం ఆగదు. కచచాతంగా ఇప్పటం 
గ్రామసు్థల తరఫున నాయూయపోర్టం చేస్్ం.

* సజ్జ ల గారూ... మీకు మీ భాషలోనే సమాధానవం చెబుతవం
మీరు ననుని ఏదో చేయడానికి రెకీకొలు, సుపార్లు, సునానిలు, కనానిలు ఏవేవో పా్లన్ 
చేసు్నానిరు. మీరు ఎనిని బెదిరింప్లకు దిగినా ప్రజల తరఫున మా పోర్టం ఆగదు. ఎట్టి 
పరిసి్థతులో్లన్ కషటింలో ఉనని పేదవాడికి జనసేన పార్టి తోడ్గా నిలుసు్ంది. ఇక నుంచ 
జన సైనికులకు చెబుతునాని. వైసీపీ నాయకులు ప్రజాస్్మయూ భాషలో మాట్్లడితే అలగే 
మాట్్లడండి... కాదు కూడదు అంటే వారి భాషలోనే మాట్్లడండి. కసులు, బెదిరింప్లు, 
దౌర్జనాయూలు చేస్్మంటే వాట్ని ఎదురోకొవడానికి మీతో పాటు నేను సిద్ంగానే ఉనానిను. 
ఎంతకాలం వీరి అర్చకాలకు భయపడితే అంతకాలం వీరి ర్క్షసతా్నికి అంతుండదు. 
కవలం జనసేన పార్టి ఆవిర్భావ సభ పెడితే స్థలం ఇచచాన వారిపై దౌర్జనాయూనికి దిగుతునని మీరు.. రేప్ మరి ఏమైనా మీకు సమసయూ వచేచా పరిసి్థత ఉంటే మనుషుల్ని ఉండనిస్్ర్? 
ప్రజలంతా మీ పరిపాలన అసలు నైజానిని, మీ గండాయిజానిని భరిసు్నానిరు. ప్రత లెకకొకు మీరు సమాధానం చెప్్పకోవాల్సాన పరిసి్థత వసు్ంది. కచచాతంగా జనసైనికులు సమష్టిగా 
ఉండి... ర్జయూం పెటేటి బెదిరింప్లకు ఏ మాత్ం ల్ంగకుండా ఇదే పద్దతలో తెగింప్తో ముందుకు వెళ్్దం. మీకు మీ పవన్ కళ్యూణ్ ఉనానిడ్” అనానిరు.
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https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS


ఆదివారం, 06 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పోలీస్ ఆంక్షలు ఛేదించుకుంటూ.... ఇప్పటంలో జనసేన్ని పరయాటన
•కారాయాలయం వెలుపలే అడుడుకుననా పోలీస్లు
•కొట్టుక్ండి.. తిట్టుక్ండి.. అడుడుక్ండి.. కావాలంటే అరెస్టులు చేస్క్ండి
•ఇప్పటం వెళ్లు తీరాల్సాందేనననా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
•పోలీస్లపైకి ఎగబడవద్దని శ్రేణులకు సూచ్ంచ్న జనసేన్ని
•మూడు కిలోమీటరులు నడుచుకుంటూ వెళ్లున శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
•ఇప్పటం వరకు వాహనంపై ప్రయాణం
•పూల వర్ంతో ఇప్పటం ప్రజల ఆహా్నం
•కూల్చా వేసిన ప్రతి ఇంట్కీ వెళ్లు పలకరింపు
•అండగ ఉంట్నంటూ భరోస్
శతఘ్ని న్యూస్: ‘కొటుటికుంటే కొటుటికోండి.. తటుటికుంటే తటటిండి.. అడ్డుకుంటే 
అడ్డుకోండి.. కావాలంటే అరెసుటిలు చేసుకునాని సిద్ం. ఎన్ కంటర్ చేస్్ననాని 
భయపడేవాణిణా కాదు.. అరెసుటిలకు భయపడతానా.. జన సైనికులకు ఒకకొటే 
విననివిసు్నాని.. పోలీసు అధికారుల మీదకు ఎవరూ ఎగబడ వదు్ద.. వారితో కలబడ 
వదు్ద. అరెసుటిలు చేసుకునాని.. అడ్డుకునాని.. కసులు పెటుటికునాని మనం మాత్ం 
ముందుక వెళ్్దం రండి...’- ఇప్పటం గ్రామ సందరశినకు బయలుదేరిన జనసేన 
పార్టి అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని పార్టి కార్యూలయం వెలుపల పోలీసులు 
అడ్డుకుననిప్్పడ్ తన వాహనం నుంచ దిగి నడ్చుకుంటూ వెళ్్ మాట్్లడిన 
మాటల్వి. పోలీసులు వాహనానిని అడ్డుకోవడంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు.. ప్రజల్ని కలవడానికి వెళ్లందుకు ఆంక్షలు పెడతార్? హతయూలు 
చేసిన వారిని పోలీసులు కాపాడ్తునానిరు. ప్రజల కోసం నిలబడ్తునని వారిని 
అడ్డుకుంటునానిరంటూ అసహనం వయూక్ం చేశారు. ఎట్టి పరిసి్థతులో్ల ఇప్పటం వెళి్ల తీరుతాననని ఆయన.. నడ్చుకుంటూ ముందుకు కదిలరు. పార్టి కార్యూలయం నుంచ జాతీయ 
రహదారి మీదుగా పార్టి నాయకులు, కారయూకర్లతో కల్సి నడ్చుకుంటూ వెళ్్లరు. ఇప్పటం చేరుకునని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి అకకొడ ఆడపడ్చులు పూల వర్ంతో స్్గతం పల్కారు. 
తమకు అండగా నిల్చేందుకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ర్వడంతో ప్రభుత్ం తమ ఇళ్్ల కూల్చాందనని విషయానిని మరచ.. తమ కోసం వచచాన ఆయనకు హారతులు పట్టిరు. ఇప్పటం 
గ్రామంలో ప్రవేశించన వెంటనే శుక్రవారం వైసీపీ ప్రభుత్ం కూల్చాన మొదట్ ఇంట్ వద్ద కిందికి దిగి ధ్ంసమైన ఇంట్ని పరిశీల్ంచ్రు. రోడ్డు ఎంత ఉంది? ఎంత మేర ఇలు్ల కూలచారు 
అనే అంశాలను ఆర్ తీశారు. జాత నాయకుల విగ్రహాలను సైతం తీసివేసిన విషయానిని అడిగి తెలుసుకునానిరు. మాజీ ముఖయూమంత్రి వైఎస్ ర్జశేఖరరెడిడు విగ్రహం చుటూటి పోలీసు 
పహార్ ఏర్్పటు చేయడం గురించ తెలుసుకొని ‘ప్రాణం ఉనని మనుషులు నివసిసు్నని ఇళ్లకు లేని విలువ.. ప్రాణం లేని విగ్రహానికి వైసీపీ ప్రభుత్ం ఇసు్ంద’ని వాయూఖ్యూనించ్రు.ఇప్పటం 
గ్రామంలో 53 ఇళ్్ల కూల్చావేతకు గురి కాగా ఆ శిథిల ప్రదేశంలో నుంచే బాధితుల వద్దకు వెళి్ల పర్మరిశించ్రు. మీకు జనసేన పార్టి అండగా ఉంటుందని భరోస్ ఇచ్చారు. ఓ ఇంట్్ల 8 
నెలల గరిభాణి ఉంది.. కూలచావద్దని ఆ కుటుంబ సభుయూలు వేడ్కునాని అధికారులు కనికరం చూపలేదని బాధితులు చెప్పగా విని ఆవేదన చెందారు. నాకు అండగా నిల్చనందుకు మీ మీద 
ప్రభుత్ కక్ష స్ధిసు్ందనని విషయం తెల్సిన వెంటనే మనసు ఆగక వెంటనే వచేచాసినటుటి బాధితులకు చెపా్పరు. పోలీసులు అడ్డుకోవాలని చూసినా మీకు అండగా ఉండాలనని లక్షష్ంతో 
వచచానటుటి చెప్్ప ధైరయూం నింపారు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ర్క నేపథయూంలో ఇప్పటం గ్రామసు్థలకు జరిగిన అనాయూయానిని ప్రశినించ జనసేన పార్టి తరఫున అండగా నిలవడానికి పార్టి ర్ష్ట్ర 
నాయకత్ం, అనిని జిల్లల నుంచ నాయకులు, కారయూకర్లు తరల్వచచా ఇప్పటం ప్రజలకు సంఘీభావం తెల్పారు. భార్ సంఖయూలో తరల్వచచాన జనసైనికులతో ఇప్పటం జనసంద్రంగా 
మారింది.

•పూల రైతులు, కూలీలతో మాట్మంత
ఇప్పటం గ్రామ సందరశిన అనంతరం తరుగు ప్రయాణంలో పెద వడ్లమూడి – ఇప్పటం మధయూ 
మలె్ల తోటలో్ల రైతులు, కూలీలను పలుకరించ్రు. తోటలోకి వెళి్ల వారి స్దకబాధకాలు అడిగి 
తెలుసుకునానిరు. మలె్లతోటల స్గు, పని చేసు్నని కూలీలతో కాసేప్ మాట కల్పారు. వారి 
ఇబ్ందులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి చెప్్పకునానిరు. జనసేన పార్టి అనిని వర్్గల ప్రజలకు 
అండగా ఉంటుందని ఈ సందరభాంగా తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమంలో పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ ముతా్ 
శశిధర్, పార్టి ప్రధాన కారయూదరుశిలు శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, శీ చలకం మధుస్దన్ 
రెడిడు, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, చేనేత వికాస విభాగం ఛైరమెన్ శ్రీ చల్లపల్్ల శ్రీనివాస్, జిల్లల 
అధయూక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్, శ్రీ ట్.సి. వరుణ్, శ్రీ గాదె వెంకటేశ్రర్వు, శ్రీ పోతన వెంకట 
మహష్, శ్రీ చెనానిరెడిడు మనుక్ంత్ రెడిడు, పార్టి కారయూక్రమాల విభాగం కన్్నర్ శ్రీ కళ్యూణం 
శివశ్రీనివాస్, పార్టి నాయకులు శ్రీ అకకొల ర్మ్మెహన్ ర్వు, శ్రీ సయయూద్ జిలన్, శ్రీ నయూబ్ 
కమాల్, శ్రీ అమిమెశెట్టి వాసు, శ్రీ రవికాంత్, శ్రీ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్, శ్రీ మండల్ ర్జేష్, 
శ్రీమత ర్వి సౌజనయూ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

తెలవంగాణా వీరమహిళల అక్రమ అరెస్ట్
శతఘ్ని న్యూస్: హైదర్బాద్, జనసేన ర్ష్ట్ర నాయకుల ఆధ్రయూంలో జనావాస్ల 
మధయూ పబ్ ఉండటం వల్ల జన జీవనానికి ఎదురవుతునని ఇబ్ందులను గురి్ంచ 
పబు్లను జనావాస్లకు దూరంగా ఏర్్పటు చేయాలని పబు్లకు వయూతరేకంగా 
శాంత యుతంగా నిరసన తెల్యజేయడానికి వెళి్ళన వీరమిహిళలను అక్రమ అరెసుటి 
చేసి శుక్రవారం అక్రమంగా అరెసుటి చేసి పోలీసు సేటిషన్ కు తరల్ంచడం జరిగింది.

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


ఆదివారం, 06 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన సభకు స్థలవం ఇసేతు గ్రామానినా న్శనవం చేసాతుర్?
•ఇళలు కూల్చావేత కచ్చాతంగ కక్ష స్ధంపు చర్యా
•ఇప్పటం ఏమైన్ పాకిస్్థన్ లో ఉందా?
•ప్రజల్నా పరామరి్శంచేందుకు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పాస్ పోరుటు తీస్కుని వెళ్లుల?
•బతికుననా మనుషులకు లేని విలువ.. వైఎస్సార్ విగ్రహాలకు ఉంది
•వైసీపీ పాలనకు ఇదే నిలువెత్త నిదర్శనం
•శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ని పోలీస్లు ఎందుకు అడుడుకున్నారో చెపా్పల్?
•రాజధానిలో రోడుడు వేసే దికుకులేదు.. ఇప్పటంలో 100 అడుగుల వెడలు్ప ఎందుకు?
•వయావస్థలు అధకారంలో ఉననా వారికి తొత్తలుగ పని చేస్్తన్నాయి
•మంగళగిరి పారీటు కారాయాలయంలో మీడియాతో జనసేన పారీటు ముఖయా న్యకులు
శతఘ్ని న్యూస్: ఇప్పటం గ్రామం ఏమైనా పాకిస్్థన్ లో ఉందా..? శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు పాస్ పోరుటి తీసుకుని వెళ్లడానికి అని జనసేన పార్టి ర్ష్ట్ర నాయకులు 
ప్రశినించ్రు. కక్ష స్ధింప్ చరయూగానే ఇప్పటంలో ప్రభుత్ం ఇళ్్ల కూలేచాసిందన్, 
బాధితులతో మాట్్లడేందుకు ఆంక్షలు ఏంటని నిలదీశారు. పార్టి కార్యూలయం 
బయట పోలీసులు ఎందుకు అడ్డుకునానిరో సమాధానం చెపా్పలని డిమాండ్ 
చేశారు. జనసేన పార్టి అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఇప్పటం గ్రామ సందరశిన 
అనంతరం శ్రీ గాదె వెంకటేశ్రర్వు, శ్రీ పోతన మహష్, శ్రీ షేక్ రియాజ్, శ్రీ 
మనుక్ంత్ రెడిడులు మంగళగిరి పార్టి కార్యూలయంలో మీడియా సమావేశం నిర్హించ్రు. ఈ సందరభాంగా వారు మాట్్లడ్తూ..
•ప్రభుతవాం దురుబుద్ధితోనే ఇప్పటంలో ఇళ్లు కూల్చసంద్ – శ్రీ గాదె వంకటేశవారరావు
గుంటూరు జిల్ల అధయూక్షులు శ్రీ గాదె వెంకటేశ్రర్వు మాట్్లడ్తూ.. “మారిచా నెలలో జరిగిన జనసేన పార్టి ఆవిర్భావ సభకు ఇప్పటం గ్రామ ప్రజలు స్థలం ఇచ్చారనని అకకొసుతోనే 
స్్థనిక ఎమెమెలేయూ ఆ గ్రామ ప్రజల మీద కక్ష స్ధింప్ చరయూలకు దిగుతునానిరు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్రంలో చోటు చేసుకునని పరిణామాలను యావత్ ప్రజాన్కం జాగ్రత్గా గమనించ్ల్. 
ఇప్పటం గ్రామసు్ల సంత వాహనాలు మినహా మరే ఇతర వాహనాలు ఆ గ్రామంలోకి ర్వు. అలంట్ గ్రామానికి 120 అడ్గుల రోడ్డు వేయడం దురు్ది్తో కూడ్కునని ఆలోచనే. ఇళ్్ల 
కూలగొట్టించ.. ర్జకీయ కక్ష స్ధింప్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇప్పటంలో చూప్ంచ్రు. మాజీ ముఖయూమంత్రి ర్జశేఖరరెడిడు గారి విగ్రహం చుటూటి కంచె వేసి, 50 మంది పోలీసులతో 
రక్షణ ఏర్్పటు చేశారు. వైసీపీ పాలనలో చనిపోయిన వయూకు్ల విగ్రహాలకు ఉనని విలువ బతకునని మనుషులకు లేదు. అనాయూయంగా ఇళ్్ల పగులగొట్టిరు. వారిని పర్మరిశించేందుకు 
వెళ్్దమంటే ఉదయాన పార్టి కార్యూలయానికి పోలీసులు వచ్చారు. జనసేన పార్టిని ఆపాలని చూసే్ ఏం జరుగుతుందో చూశారు. మేము రోడ్డు ఎకకొ పరిసి్థత తెసే్ ఇబ్ంది పడతారని శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు హెచచారిస్్నే ఉనానిరు. మీ తీరు మాత్ం మారలేదు. శ్రీ సజ్జల ర్మకృష్ణా రెడిడు గారు మంచ సలహాలు ఇసే్ జనం మెచుచాకుంట్రు. ముఖయూమంత్రి స్్థనంలో ఉనని 
వయూకి్కి ప్చచా సలహాలు ఇవ్వదు్ద. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ర్జకీయాలో్ల మారు్ప తీసుకుర్వడానికి వచ్చారు. ప్రజలకు అండగా ఉండడానికి జనసేన పార్టి స్్థప్ంచ్రు. చేతనైతే పాలన 
చేయండి. లేదంటే ఏం చేయకుండా కూరోచాండి. త్రలో మీ కుర్చా కిందకు న్ళ్్ల ర్వడం ఖ్యమనని సంగత గురు్ంచుకోండి” అనానిరు.
•మహాత్ముడి విగ్రహాన్ని త్కే అర్హత ఈ ప్రభుత్వాన్కి లదు – శ్రీ షేక్ రియాజ్
ప్రకాశం జిల్ల అధయూక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్ మాట్్లడ్తూ.. “కక్ష స్ధింప్ ధోరణితోనే ఇప్పటం గ్రామంలో రోడ్ల వెడలు్ప పేరు చెప్్ప ఇళ్్ల కూలేచాందుకు సిద్మయియూంది. జనసేన పార్టి 
ఆవిర్భావ సభ విజయంతో సభకు స్థలం ఇచచాన ఇప్పటం ప్రజల మీద కక్ష స్ధిసు్నానిరు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్రంలో అసలు ప్రజాస్్మయూం అనేది బతకుందా అని ప్రశినిసు్నానిం. ర్ష్్రానిని 
ప్రతేయూక దేశంగా ప్రకట్ంచ పాల్సు్నానిర్? శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రజల్ని పర్మరిశించ భరోస్ కల్్పంచేందుకు వెళ్్ంటే ఆపే ప్రయతనిం చేయడం ఏంట్? శ్రీ జగన్ రెడిడు గారు దేశం 
దాట్ వెళ్్లలంటే సీబీఐ కోరుటి అనుమత తీసుకోవాల్. కష్టిలో్ల ఉనని ప్రజల దగ్గరకు వెళ్లడానికి శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఎలంట్ అనుమత తీసుకోనసరం లేదు. ర్ష్ట్రవాయూప్ంగా రోడ్లకు 
అడడుంగా ఉనని విగ్రహాలు అన్ని వైఎస్ ర్జశేఖర రెడిడు గారివే. మీకు దేశానికి స్తంత్ం తెచచాపెట్టిన మహాతామె గాంధీజీ బొమమె మాత్ం రోడ్డుకు అడ్డుసు్ంది. మహాతుమెడి విగ్రహానిని 
తీసివేయడానికి ఈ ప్రభుతా్నికి ఎలంట్ అరహిత ఉందో” చెపా్పల్ అనానిరు.
•శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గంత్ నొక్కాలన్ చూశారు – శ్రీ పోతిన మహేష్
విజయవాడ నగర అధయూక్షులు శ్రీ పోతన మహష్ మాట్్లడ్తూ.. “జనసేన పార్టి అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఇప్పటం గ్రామ సందరశినకు వసే్ ఎందుకు అడ్డుకునానిరో ప్రభుత్ం 
సమాధానం చెపా్పల్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్రంలో వయూవస్థలు ఎవరికి అనుకూలంగా నడ్సు్నానియి? అధికారంలో ఎవరు ఉంటే వారికి సీఐడీ, పోలీసులు అనుగుణంగా పని చేస్్యా? 
ఒక గ్రామానిని సందరిశించ బాధితుల పక్షాన నిలబడడానికి ఇనిని ఆంక్షల? పోలీసు నిరభాందానిని దాటుకుని ఎంతో ఓరు్పతో ప్రయాణించ నడ్చుకుంటూ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
ఇప్పటం చేరుకునానిరు. ర్ష్ట్రంలో ప్రజాస్్మయూం ఉందా? నియంత ప్రభుత్ం స్గుతోందా? చట్టినిని చుటటింల మారుచాకుని ప్రజల పక్షాన మాట్్లడ్తునని పవన్ కళ్యూణ్ గారి గొంతు 
నొకాకొలనుకోవడం అవివేకం. ర్ష్ట్ర ర్జధానిలో ఒకకొ రోడ్డు వేయలేదు.. ఇప్పటంలో మాత్ం 120 అడ్గుల రోడ్డు వేసి అభవృది్ చేస్్రంట. జాతీయ రహదారికి దూరంగా ప్రశాంతంగా 
ఉండే ఇప్పటంలో విధ్ంసం దేనికి. జనసేన ఆవిర్భావ సభకు సహకరించనందుకు ఆ గ్రామానిని సర్నాశనం చేయాలనుకుంట్ర్? ఎమెమెలేయూ శ్రీ ఆళ్ల ర్మకృష్ణా రెడిడు గారి ఇంట్కి వెళ్ల 
రోడ్డు కవలం 15 అడ్గుల వెడలు్ప మాత్మే ఉంటుంది. ఇప్పటంలో చేసు్ంది అభవృది్ అంటే ఎవరైనా నమేమె పరిసి్థతేనా? మహాతుమెడి విగ్రహానిని కూలదోశారు. ఫ్యూక్షన్ ర్జకీయాలకు 
కర్ఫ్ అయిన శ్రీ ర్జశేఖరరెడిడు విగ్రహానికి మాత్ం రక్షణ కంచెలు వేస్్రు. ప్రధాని పీఠం అలంకరించన తెలుగు తేజం శ్రీ పీవీ నరసింహార్వు గారి విగ్రహం తొలగించ్రు. వైసీపీ 
నాయకులు అంతకంటే గొప్పవార్? పోలీసు వయూవస్థను అడ్డుపెటుటికుని ఇష్టిర్జయూంగా వయూవహరిస్్నంటే చూస్్ ఊరుకునేది లేదు” అని హెచచారించ్రు.
•జగన్నిటకంలో ప్రజలు ఇబబుందులు పడుత్న్నిరు – శ్రీ చెన్నిరెడిడి మనుక్ంత్ రెడిడి
నెల్్లరు జిల్ల అధయూక్షులు శ్రీ చెనానిరెడిడు మనుక్ంత్ రెడిడు మాట్్లడ్తూ.. “ఇప్పటం గ్రామంలో వేస్్మంటునని 120 అడ్గుల రోడ్డు ఆ గ్రామ ప్రజలపై కక్ష స్ధింప్ చరయూగానే 
పరిగణిసు్నానిం. శ్రీ జగన్ రెడిడు ముఖయూమంత్రి అయిన దగ్గర నుంచ ర్ష్ట్రంలో ర్క్షస పాలన స్గుతోంది. జగనానిటకంలో ప్రజలు నానా ఇబ్ందులు పడ్తునానిరు. తండ్రి పేరు చెప్్ప 
గెల్చ్రు.. ఓటు వేసిన ప్రజల ఇళ్్ల కూలేచాసు్నానిరు. ఇళ్్ల మొత్ం నిర్్క్షణయూంగా కూల్చావేశారు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు అందుక ఆ గ్రామ ప్రజల్ని కలసి వారికి అండగా ఉంట్మని 
భరోస్ ఇచ్చారు” అని చెపా్పరు. మీడియా సమావేశంలో పార్టి నేతలు శ్రీ చలకం మధుస్దన్ రెడిడు, శ్రీ చల్లపల్్ల శ్రీనివాస్, శ్రీ టీసీ వరుణ్, శ్రీ నయూబ్ కమాల్, శ్రీ రవికాంత్, శ్రీ 
సంగిశెట్టి అశోక్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

కక్ష సాధివంపు దాడులు మానుకోవాలి: బొమ్మాడ్ న్యకర్
శతఘ్ని న్యూస్: నరస్ప్రం నియోజవర్గ జనసేన పార్టి పీఏసీ సభుయూలు ర్ష్ట్ర మతసాష్కార విభాగ చైరమెన్ 
బొమిమెడి నాయకర్ అనానిరు. శనివారం ఆయన పార్టి కార్యూలయంలో ఏర్్పటు చేసి పాత్రికయుల 
సమావేశంలో మాట్్లడారు. ఇప్పటం గ్రామ ప్రజలు గతంలో జనసేన పార్టి ఆవిర్భావ వేడ్క 
జరుప్కునేందుకు స్థలం ఇచచాన వారి ఇళ్లను కూల్చా వేసి జగన్ తన సైకో తనానిని తెల్యజేశారనానిరు. 
అలగే ఇటీవలే విశాఖపటనింలో ఏర్్పటు చేసిన జనవాని కారయూక్రమం జరగకుండా వయూవహరించ్రని 
జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ బసచేసిన హోటల్ ను పోలీసులు చుటుటిముట్టి బయటకు ర్నివ్కుండా 
చేయడమే కాకుండా ఆయనతోపాటు పలువురు నేతలపై అక్రమ కసులు పెటటిడం దారుణమనానిరు. 
దాడ్లు చేయడంలో ఉనని శ్రద్ ర్ష్ట్ర అభవృది్పై చూప్తే బాగుంటుందనానిరు. ర్ష్ట్రంలో కూల్చా వేతలు 
తప్ప అభవృది్ శూనయూమని రోడ్్ల పరిసి్థత అదా్నంగా మారిందని విమరిశించ్రు. శిథిలవస్థలో ఉనని 
భీమవరంలోని తాడేరు వంతెన నిర్మెణం కోరుతూ జనసేన పార్టి ఆధ్రయూంలో శాంతయుతంగా పాదయాత్ చేసిన వారిపై కసులో పెటటిడంలో ఏమైనా అర్థం ఉందా? అని ప్రశినించ్రు. 
కూల్చావేతలతో మొదలైన వైసీపీ ప్రభుతా్నిని కూల్చావేయడానికి ప్రజలు ఎదురుచూసు్నానిరని ఇది ఎంతో కాలం లేదనానిరు. నర్సాప్రంలో అభవృది్ లేదని డంప్ంగ్ యార్డు, రోడ్లను 
చూసే్ పరిసి్థత స్్థనిక ఎమెమెలేయూకు తెలుసు్ందనానిరు. ప్రభుత్ ఆసుపత్రి కంద్ర ప్రభుత్ నిధులతో చేసు్నని అభవృది్, ఆర్టిసీ బస్టిండ్ తప్ప మరేమీ జరగలేదనానిరు. ముఖయూమంత్రి జగన్ 
మ్హన్ రెడిడు బటన్ నొకుకొడ్పై చూప్తునని శ్రద్తో ర్ష్ట్ర అభవృది్ చేయడంలో కూడా చూపాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జకకొం బాబ్్జ, కోట్పల్్ల వెంకటేశ్రర్వు, 
ఆకన చంద్రశేఖర్, కొల్లట్ గోప్కృషణా, ఆకుల వెంకటస్్మి, తరుమణి సీతామహాలక్ష్మి, పోల్శెట్టి నల్ని, తోట అరుణ, బొమిమెడి స్రయూకుమారి, కొపా్పడి కృషణా వేణి, వలవల స్విత్రి, 
పెమామెడి కిరణ్, బొమిమెడి కృషణామూరి్, నిప్్పలేట్ తారక ర్మార్వు, పోల్శెట్టి స్ంబ, లకుకొ బాబ్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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కొటికలపూడి గోవివందర్వుతో 
జె.ఎస్.పి గోలో బల్ టవం జూమ్ సమావేశవం

జె.ఎస్.పి గ్లుబల్ టీమ్ ఆధవారయూంలో 7వ జూమ్ సమావేశం
జూమ్ సమావేశంలో పాల్గొనని 16 దేశాల జనసేన న్యకులు
శతఘ్ని న్యూస్: జె.ఎస్.ప్ గో్లబల్ టీమ్ ఆధ్రయూంలో ఆ టీమ్ ఫండర్ 
సురేష్ వరికూట్ అధయూక్షతన పశిచామగోదావరి జిల్ల జనసేన పార్టి అధయూక్షులు 
కొట్కలపూడి గోవిందర్వు(చనబాబు) తో శనివారం జె.ఎస్.ప్ గో్లబల్ 
టీం జూమ్ సమావేశం నిర్హించడం జరిగింది. తమ తమ దేశాల నుండి 
ఒకొకొకకొరిగా సేవలు అందించడం కంటే అందరూ సంఘట్తమై ప్రపంచ 
వాయూప్ంగా అనిని టీంలు కల్సి ఒకకొ టీంగా వెళ్్ళల్ అనే ముఖయూలక్షష్ంతో 
ఏర్పడినటువంట్ “జె.ఎస్.ప్ గో్లబల్ టీం” నుండి వివిధ దేశాలకు చెందిన 
ఎనానిరై జనసేన నాయకులు ఈ సమావేశంలో పాల్్గనడం జరిగింది. ఈ 
సమావేశంలో ముఖయూ అతధిగా పాల్్గననిటువంట్ పశిచామగోదావరి జిల్ల 
జనసేన పార్టి అధయూక్షులు కొట్కలపూడి గోవిందర్వు(చనబాబు)తో ఎనానిరై 
జనసేన నాయకులు వివిధ అంశాలపై చరిచాంచడం జరిగింది. 2019 లో 
జరిగిన ఎనినికలలో 8000 ఓట్ల తేడాతో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
విజయానికి దూరమయాయూమని మరి 2024లో ఏ విధంగా సిద్మవుతునానిరని 
ప్రశినించగా మనం 15 రోజుల ముందు మాత్మే అనౌన్సా చేయడం వలన 
ప్రజలకి తెల్యకపోవటం వలన మనం మిస్ అయాయూం, కాన్ ఈస్రి 
తప్పకుండా అధినేతని గెల్ప్ంచుకొనేల గ్ండ్ వర్కొ చేసు్నానిమని మరియు ఒక సిఎం హోదాతో శాసనసభలో అడ్గు పెటేటిల కృష్ చేసు్నానిమని కొట్కలపూడి గోవిందర్వు చెపా్పరు.

• మనతో నడిచే ప్రతి జనసైనికుడు ఆరిధి కవంగా బలపడటానికి ఉద్ గ్వంలో ఎదగడానికి నైపుణవం పవంపవందివంచుకునేల్ యువతకు మార్గదర్శకవంగా ఉవండాలని తెలిపారు.
• పవన్ కళ్్ణ్ సెక్్రిట గరివంచ ఇవంకా ఎల్ అభివృదిధి  చేసేతు బాగవంటవందని చరి్చవంచడవం జరిగవంది. భద్రత పవంచే విధవంగా కవంద్ర ప్రభుత్నికి వినతినివ్డవం జరిగవంది. కానీ ప్రతి జనసైనికుడు 

క్డా సోషల్ మీడియాని ఉపయోగవంచుకొని నరవంద్ర మోడీని రిక్్స్టీ పవంపాలని చెప్పడవం జరిగవంది.
• పవన్ కళ్్ణ్ ఏదైన్ మీటివంగ్ కి వచ్చనప్పుడు ప్రతి జనసైనికుడు తన ప్రేమను సా్రా టజిక్ గా చూపాలి. అధినేత మీద ప్రేమ ఆయనకి బలమవ్్లి కాని ఆయనని ఇబబావంది పట్టీ ల్ ఉవండక్డదని 

తెలిపారు.
• జనసేన పార్టీ గరుతు అయినటవవంటి గాజు గాలో స్ గరుతును మరివంత బలవంగా ప్రజలలోనికి తీస్క్ళ్ళే విధవంగా ప్రతీ ఊరిలో ఉననా జనసేన పార్టీ కార్్లయవం వద్ద  గా్స్ బెలూన్ లు ఏర్్పట 

చేసే విధవంగా పని చేయడానికి ఆయన తనవవంతు సహకారమవందిసాతునని తెలిపారు.
• క్షేత్ర సా్థ యిలో పార్టీని బలోపేతవం చేసేవిధవంగా ఓటర్ లిస్టీ అన్లసిస్ చేయడానికి, పోల్ మరియు బూత్ మేనేజెమావంట్ పై గైడెన్సు ఇసాతుమన్నారు.
• ఇవంకా ప్రజల సమస్ల మీద పోర్టాలు, ర్్లీలు చేద్్ద మఅవంట్ ప్రస్తుతవం ఉననా వైసిపి ప్రభుత్వం భయపడి కస్లు పటటీ టవం వలన, ఆచ తూచ అడుగ వెయా్లిసు వస్తువందని అన్నారు.
• జనసేన పార్టీలోని ప్రతి అవంశానినా ప్రజలకు బాగా అరధిమయ్్ల్ వివరివంచాలని తెలిపారు.
• మన ఎదుగదలను ఏద్ విధవంగా ఆపడానికి ప్రయతినాస్తుననాటవవంటి చవంద్రబాబు వచ్చ కలిసి ప్రజలినా కన్ఫ్యూస్ చేసిన్ సర.. మనవం మాత్రవం 2024లో ప్రతి నియోజకవర్్గ లోలో  గెలిచేల్ మన 

పోర్టవం మనవం చేస్తు మవందుకు వెళ్తున్నామని చెపా్పరు.
ఈ సమావేశంలో యూఏఈ నుండి పాపోలు అపా్పర్వు, మొగళ్ళ చంద్రశేఖర్, జాన్ బాబు, ఎన్.ఎల్ సతయూ, జరమెన్ నుండి సుధాకర్ వరికూట్, ఉదయ్ కట్రెడిడు, బాల సుబ్రహమెణయూం, 
అఖిల్ ఆవుల, చంద్ర మహష్, మహష్ కెకె, యూకె నుండి నాగ రమయూకాంత్ నామన, పదమెజ ర్మిశెట్టి, వడ్రాణం నాగర్జు, శ్రీని దర్నిల, ప్రసనని, శ్రీనాథ్ వట్టికూట్, స్యి నాయుడ్, 
బాల నల్్ల, భాను, ఆసే్రాల్యా నుండి ఫణిర్జ్ సరోజిని, భాను, సౌత్ కొరియా నుండి డా.కె.నవీన్ కుమార్, వంశీ, సింగపూర్ నుండి గిరిధర్ స్ర్యి, కోనాల కాళీకృషణా, స్రిబాబు, 
ఇండియా నుండి ప్రభావత వసంతాల, రతని ప్ల్ల, అమెరికా నుండి శేఖర్ ప్ల్ల, లక్ష్మి నాగ్, ర్జేష్ యాల్లబండి, మలేష్యా నుండి ప్ల్లర్వు, కెనాయూ నుండి ప్రవీణ్ మొగస్ట్, సీ్డన్ 
నుండి హర్, ర్మ్ మరియు వివిధ దేశాల నుండి పలువురు జనసేన నాయకులు పాల్్గనానిరు.

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


ఆదివారం, 06 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పలుకుటవంబాలను పరామర్శవంచిన బత్తుల దవంపత్లు
తన్నిరు వంకటేశవారరావును పరామరి్శంచిన బత్తుల
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకొండ మండలం బూరుగుపూడి గ్రామం తన్నిరు స్రయూకాంతం చనిపోయారని 
తెలుసుకొని వారి కుమారుడ్ తన్నిరు వెంకటేశ్రర్వును ర్జానగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతు్ల బలర్మకృషణా 
వారి శ్రీమత నా సేన కోసం కమిటీ కోఆరిడునేటర్ బతు్ల వెంకటలక్ష్మి పర్మరిశించ వారికి ధైరయూం చెప్పడం జరిగింది. ఈ 
కారయూక్రమంలో మేడిశెట్టి శివర్ం, కిమిడి శ్రీర్మ్, మది్ద రెడిడు బాబు, మటటి వెంకటేశ్రర్వు, దేవన దుర్్గప్రస్ద్, దొడిడు అప్పలర్జు, 
చకికొరెడిడు ముని ప్రస్ద్, చొంగ వెంకటేశ్రర్వు, నంగి రెడిడు విషుణా, అడపా శంకర్, మేడిన బాబ్, మేక రమేష్, అడపా ర్మకృషణా, 
కటటి స్రి మరియు బూరుగుడి జనసేన సైనికులు పాల్్గనానిరు.

మాగాపు రాజున్ పరామరి్శంచిన బత్తుల
ర్జానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకొండ మండలం, గాడాల గ్రామానికి కి చెందిన మాగాప్ సతయూవత అనారోగయూంతో 
చనిపోయారని తెలుసుకుని మాగాప్ ర్జుని ర్జానగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతు్ల బలర్మకృషణా 
వారి శ్రీమత నా సేన కోసం కమిటీ కోఆరిడునేటర్ బతు్ల వెంకటలక్ష్మి పర్మరిశించ వారికి ధైరయూం చెప్పడం జరిగింది. ఈ 
కారయూక్రమంలో మేడిశెట్టి శివర్ం, కిమిడి శ్రీర్మ్, మది్ద రెడిడు బాబు, మటటి వెంకనని, అడాడుల శ్రీను, దేవన దుర్్గప్రస్ద్, మ్టుపల్్ల 
శ్రీమణికంఠ, అడాడుల దుర్్గప్రస్ద్, జకకొంపూడి శీను, గాదంశెట్టి వెంకననిబాబు, మగాప్ నాగు, గాదంశెట్టి వెంకట్ బాబు, 
మాగప్ లక్షష్మణర్వు, మాగప్ సతయూనార్యణ, కర్రి ర్వు, ర్మిశెట్టి వీరబాబు మరియు గాడాల జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

మాగాపు పోత్రాజున్ పరామరి్శంచిన బత్తుల
ర్జానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకొండ మండలం, గాడాల గ్రామానికి కి చెందిన మాగాప్ పోతుర్జు కి కిడీనిలు డయాలసిస్ 

జరుగుతుందని ర్జానగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతు్ల బలర్మకృషణా వారి శ్రీమత నా సేన కోసం కమిటీ కోఆరిడునేటర్ 
బతు్ల వెంకటలక్ష్మి పర్మరిశించ వారికి ధైరయూం చెప్పడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో మేడిశెట్టి శివర్ం, కిమిడి శ్రీర్మ్, మది్ద 
రెడిడు బాబు, మటటి వెంకనని, అడాడుల శ్రీను, దేవన దుర్్గప్రస్ద్, మ్టుపల్్ల శ్రీమణికంఠ, అడాడుల దుర్్గప్రస్ద్, జకకొంపూడి శీను, 
గాదంశెట్టి వెంకననిబాబు, మగాప్ నాగు, గాదంశెట్టి వెంకట్ బాబు, మాగప్ లక్షష్మణర్వు, మాగప్ సతయూనార్యణ, కర్రి ర్వు, 
ర్మిశెట్టి వీరబాబు మరియు గాడాల జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

వేములూరు క్పున్ పరామరి్శంచిన బత్తుల
ర్జానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకొండ మండలం, గాడాల గ్రామానికి కి చెందిన వేముల్రి చంద్రనాగు చనిపోయారని తెలుసుకుని 
ఆమె భర్ వేముల్రు కాప్ను ర్జానగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతు్ల బలర్మకృషణా వారి శ్రీమత నా సేన కోసం 
కమిటీ కోఆరిడునేటర్ బతు్ల వెంకటలక్ష్మి పర్మరిశించ వారికి ధైరయూం చెప్పడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో మేడిశెట్టి శివర్ం, కిమిడి 
శ్రీర్మ్, మది్ద రెడిడు బాబు, మటటి వెంకనని, అడాడుల శ్రీను, దేవన దుర్్గప్రస్ద్, మ్టుపల్్ల శ్రీమణికంఠ, అడాడుల దుర్్గప్రస్ద్, జకకొంపూడి 
శీను, గాదంశెట్టి వెంకననిబాబు, మగాప్ నాగు, గాదంశెట్టి వెంకట్ బాబు, మాగప్ లక్షష్మణర్వు, మాగప్ సతయూనార్యణ, కర్రి ర్వు, 
ర్మిశెట్టి వీరబాబు మరియు గాడాల జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

జోగా సతయూన్రాయణన్ పరామరి్శంచిన బత్తుల
ర్జానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకొండ మండలం, గాడాల గ్రామానికి కి చెందిన బత్న రమణమమె చనిపోయారని తెలుసుకొని 
వాళ్ళ అలు్లడ్ జ్గా సతయూనార్యణను ర్జానగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతు్ల బలర్మకృషణా వారి శ్రీమత నా 
సేన కోసం కమిటీ కోఆరిడునేటర్ బతు్ల వెంకటలక్ష్మి పర్మరిశించ వారికి ధైరయూం చెప్పడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో మేడిశెట్టి 
శివర్ం, కిమిడి శ్రీర్మ్, మది్ద రెడిడు బాబు, మటటి వెంకనని, అడాడుల శ్రీను, దేవన దుర్్గప్రస్ద్, మ్టుపల్్ల శ్రీమణికంఠ, అడాడుల 
దుర్్గప్రస్ద్, జకకొంపూడి శీను, గాదంశెట్టి వెంకననిబాబు, మగాప్ నాగు, గాదంశెట్టి వెంకట్ బాబు, మాగప్ లక్షష్మణర్వు, 
మాగప్ సతయూనార్యణ, కర్రి ర్వు, ర్మిశెట్టి వీరబాబు మరియు గాడాల జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

కోనే అరమకండ కుమారులన్ పరామరి్శంచిన బత్తుల
ర్జానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకొండ మండలం, సంపదనగరం గ్రామానికి కి చెందిన కోనే అరమకొండ చనిపోయారని 
తెలుసుకొని వాళ్ల కుమారులను ర్ంబాబు మరియు వెంకటేశ్రు్లని ర్జానగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతు్ల 
బలర్మకృషణా వారి సతీమణి నా సేన కోసం నా వంతు ఉమమెడిగోదావరి జిల్ల కోఆరిడునేటర్ బతు్ల వెంకటలక్ష్మి కల్సి 
పర్మరిశించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో పాల్్గనని కిమిడి శ్రీర్మ్, మదిరెడిడు బాబులు, నల్ల దుర్్గప్రస్ద్, మది్దరెడిడు 
వెంకనని, శాఖ శ్రీను, కోనే మాణికాయూలర్వు, పేపకాయల శివ, ర్యుడ్ శ్రీధర్, గిరజాల ధ్ని, నల్లమ్ల దొరబాబు, 
పెంటగట్ల ర్ంబాబు, ఈ ఊరు శీను, ఏళ్ల శివ, పోర్డ చంద్రకళయాయూరు, శాఖ దుర్్గర్వు, తరుమలనంద నాని, 

జనసైనికులు మరియు సంపదనగరం గ్రామ నాయకులు 
కారయూకర్లు పాల్్గనానిరు.

చిలకలపూడి గంగారావు పిలలులిని పరామరి్శంచిన బత్తుల
రూపాయలు 20,000/- ఆరిధికసాయం
ర్జానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకొండ మండలం, సంపదనగరం గ్రామానికి కి చెందిన చలకలపూడి గంగార్వు 
చనిపోయారని తెలుసుకుని వాళ్ల కుమారుడ్ చలకలపూడి ఆంజనేయులు వారి కుమారె్ చలకలపూడి స్ర్యూవతని 
ర్జానగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతు్ల బలర్మకృషణా వారి సతీమణి నా సేన కోసం నా వంతు ఉమమెడిగోదావరి 
జిల్ల కోఆరిడునేటర్ బతు్ల వెంకటలక్ష్మి పర్మరిశించ వారికి ప్రసు్త ఆరి్థక స్యంగా ₹20000/- అందజేస్రు. వారి 
కుటుంబానికి భరోస్ ఉంట్నని ఎప్్పడ్ ఏ స్యం కావాలనాని నేను చేస్్నని నేను మీకు ఉండాలని మాట ఇచ్చారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో పాల్్గనని కిమిడి శ్రీర్మ్, మదిరెడిడు బాబులు, మది్దరెడిడు వెంకనని, శాఖ శ్రీను, కోనే మాణికాయూలర్వు, పేపకాయల 
శివ, ర్యుడ్ శ్రీధర్, గిరజాల ధ్ని, నల్లమ్ల దొరబాబు, పెంటగట్ల ర్ంబాబు, ఈ ఊరు శీను, ఏళ్ల శివ, పోర్డ 
చంద్రకళయాయూరు, శాఖ దుర్్గర్వు, తరుమలనంద నాని, జనసైనికులు మరియు నాయకులు కారయూకర్లు పాల్్గనానిరు.

పేరాలకు వీరబాబు కుటంబాన్ని పరామరి్శంచిన బత్తుల
ర్జానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకొండ మండలం, సంపదనగరం గ్రామానికి చెందిన పేర్లకు వీరబాబు చనిపోవడం 
జరిగింది. వారి కుటుంబ సభుయూలను ర్జానగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతు్ల బలర్మకృషణా వారి సతీమణి నా సేన 
కోసం నా వంతు ఉమమెడిగోదావరి జిల్ల కోఆరిడునేటర్ బతు్ల వెంకటలక్ష్మి కల్సి పర్మరిశించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో 
పాల్్గనని కిమిడి శ్రీర్మ్, మదిరెడిడు బాబులు, మది్దరెడిడు వెంకనని, శాఖ శ్రీను, కోనే మాణికాయూలర్వు, పేపకాయల శివ, ర్యుడ్ 
శ్రీధర్, గిరజాల ధ్ని, నల్లమ్ల దొరబాబు, పెంటగట్ల ర్ంబాబు, ఈ ఊరు శీను, ఏళ్ల శివ, పోర్డ చంద్రకళయాయూరు, శాఖ 
దుర్్గర్వు, తరుమలనంద నాని, జనసైనికులు మరియు నాయకులు కారయూకర్లు పాల్్గనానిరు.

కనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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


ఆదివారం, 06 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మిరియాల సాయికుమారిని పరామరి్శంచిన బత్తుల
ర్జానగరం నియోజకవర్గ, కోరుకొండ మండలం, జంబుపటనిం గ్రామానికి చెందిన మిరియాల స్యికుమార్ ప్రమాదవశాతు్ 
పడిపోయాడ్. ర్జమహంద్రవరం స్యి హాసి్పటలో్ల చకితసా పందుతునానిడ్. వారిని ర్జానగరం నియోజకవర్గ నాయకులు 
బతు్ల బలర్మకృషణా మరియు వారి సతీమణి నా సేన కోసం నా వంతు ఉమమెడి గోదావరి జిల్ల కోఆరిడునేటర్ బతు్ల వెంకటలక్ష్మి 
చూసి పలకరించ ధైరయూం చెప్పడం జరిగింది.

రామకురితు జగపతిన్ పరామరి్శంచిన బత్తుల
రూపాయలు 5000/- ఆరిధికసాయం
ర్జానగరం నియోజకవర్గ, కోరుకొండ మండలం, ఎలుగుబండ గ్రామానికి చెందిన ర్మకురి్ జగపత సంట్ంగ్ బోర్డు 
పనిచేస్్ బ్ల్డుంగ్ పైనుంచ పడిపోవడంతో నడ్ముకి గాయం అవడం జరిగింది. ఈ విషయం తెలుసుకునని ర్జానగరం 
నియోజకవర్గ నాయకులు బతు్ల బలర్మకృషణా వారి సతీమణి నా సేన కోసం నా వంతు ఉమమెడి తూరు్పగోదావరి జిల్ల 
కోఆరిడునేటర్ బతు్ల వెంకటలక్ష్మి లు కల్సి పర్మరిశించ ₹5000/ ఆరి్థక స్యం చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో కిమిడి 
శ్రీర్మ్, మదిరెడిడు బాబు, గల్ల రంగా, నాతపాము దొరబాబు, ముకకొపాట్ గోపాలం, తోట అనిల్ వాసు, ముతయూం నరిసాంహా, 
కతమల్ల తరుమూరు్లు, నురుకురి్ అపా్పర్వు, నల్లమల్ల సోమనని, సండ్ర స్్మి, చంతల ర్ంబాబు, బండారు వీరబాబు, 
బొమమెల స్యి, కాళ్ళ ఈశ్రుడ్, మురుకురు్ అబా్, తోట అనిల్ వష్, చ్ట్ల ర్ంబాబు, తూము ర్ముడ్, నాతపాం 
వీరనని, ప్రెగడ నరిసాంహా, సుంకర శ్రీను, పాత ఎలుగుబండ జనసైనికులు కారయూకర్లు మరియు గ్రామ పెద్దలు పాల్్గనానిరు.

ప్రగడ దురాగొరావున్ పరామరి్శంచిన బత్తుల
రూపాయలు 5000/- ఆరిధికసాయం
ర్జానగరం నియోజకవర్గ, కోరుకొండ మండలం, ఎలుగుబండ గ్రామానికి చెందిన ప్రగడ 
దుర్్గర్వు ముకుకొ ఆపరేషన్ చేయించుకునానిరు. ఈ విషయం తెలుసుకునని ర్జానగరం 
నియోజకవర్గ నాయకులు బతు్ల బలర్మకృషణా వారి సతీమణి నా సేన కోసం నా వంతు 
ఉమమెడి తూరు్పగోదావరి జిల్ల కోఆరిడునేటర్ బతు్ల వెంకటలక్ష్మి లు కల్సి పర్మరిశించ 
₹5000/ ఆరి్థక స్యం చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో కిమిడి శ్రీర్మ్, మదిరెడిడు బాబు, గల్ల 
రంగా, నాతపాము దొరబాబు, ముకకొపాట్ గోపాలం, తోట అనిల్ వాసు, ముతయూం నరిసాంహా, 
కతమల్ల తరుమూరు్లు, నురుకురి్ అపా్పర్వు, నల్లమల్ల సోమనని, సండ్ర స్్మి, చంతల 
ర్ంబాబు, బండారు వీరబాబు, బొమమెల స్యి, కాళ్ళ ఈశ్రుడ్, మురుకురు్ అబా్, తోట 
అనిల్ వష్, చ్ట్ల ర్ంబాబు, తూము ర్ముడ్, నాతపాం వీరనని, ప్రెగడ నరిసాంహా, సుంకర 
శ్రీను, పాత ఎలుగుబండ జనసైనికులు కారయూకర్లు మరియు గ్రామ పెద్దలు పాల్్గనానిరు.

మురుకురితు సోమరాజు కుటంబాన్ని పరామరి్శంచిన బత్తుల
రూపాయలు 10,000/- ఆరిధికసాయం
ర్జానగరం నియోజకవర్గ, కోరుకొండ మండలం, పాత ఎలుగుబండ గ్రామానికి 
చెందిన మురుకురి్ సోమర్జు ఆతమెహుతకి పాల్పడి చనిపోవడం జరిగింది. ఈ విషయం 
తెలుసుకునని ర్జానగరం నియోజకవర్గ నాయకులు బతు్ల బలర్మకృషణా వారి 
సతీమణి నా సేన కోసం నా వంతు ఉమమెడి తూరు్పగోదావరి జిల్ల కోఆరిడునేటర్ బతు్ల 
వెంకటలక్ష్మి దంపతుల్ద్దరూ కల్సి పర్మరిశించ ₹10000/ ఆరి్థక స్యం చేశారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో కిమిడి శ్రీర్మ్, మదిరెడిడు బాబు, గల్ల రంగా, నాతపాము దొరబాబు, 
ముకకొపాట్ గోపాలం, తోట అనిల్ వాసు, ముతయూం నరిసాంహా, కతమల్ల తరుమూరు్లు, 
నురుకురి్ అపా్పర్వు, నల్లమల్ల సోమనని, సండ్ర స్్మి, చంతల ర్ంబాబు, బండారు 
వీరబాబు, బొమమెల స్యి, కాళ్ళ ఈశ్రుడ్, మురుకురు్ అబా్, చ్ట్ల ర్ంబాబు, 
తూము ర్ముడ్, నాతపాం వీరనని, ప్రెగడ నరిసాంహా, సుంకర శ్రీను, పాత ఎలుగుబండ 
జనసైనికులు కారయూకర్లు మరియు గ్రామ పెద్దలు పాల్్గనానిరు.

డా.యుగంధర్ పొనని కు మదధిత్ తెలిపిన చిత్తురు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: గంగాధర నెల్్లరు జనసేన పార్టి ఇంఛారి్జ డా.యుగంధర్ పనని అక్రమ అరెసుటిను నిరసిస్్ జనసేన పార్టి ప్ఏసి సభుయూలు మరియు చతూ్రు జిల్ల అధయూక్షులు డా.పసుప్లేట్ 
హరి ప్రస్ద్ తో పాటు జిల్లలోని నియోజకవర్్గల ఇంఛారి్జలు, వివిధ విభాగాల ర్ష్ట్ర, జిల్ల, మండల కమిటీల సభుయూలు మరియు పార్టి వీర మహిళలు, నాయకులు, కారయూకర్లు, 
జనసైనికులు కారే్ట్నగరంలో గల యుగంధర్ ఇంట్కి చేరుకుని మద్దతు తెలపడం జరిగింది.

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


ఆదివారం, 06 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పాడి రైతుకు యాభైవేల ఆరిధి కసాయమవందివంచన బతుతుల దవంపతులు
విషపూరితమైన దాణా (ఆహారం) తిన్ మృత్యూవాత పడడి పశువులకు(గేదెలు) సంబంధంచిన రైత్కు 
బత్తుల బలరామకృష్ణ ₹50,000/- వేల రూపాయలు ఆరిథుక సహాయం.
సాటి రైత్ మీద దేవాషంతో, పైశాచిక ఆనందం కోసం మూగజీవాలను మటటుబెటటుడం అతయూంత 
హేయమైన చరయూ.
ఇలంటి క్రూరమైన పనులు చేసే దురామురుగొలను పోలీస్ వారు గురితుంచి కఠినంగా శిక్ంచాలి
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరం నియోజకవర్గం, సీతార్మప్రం గ్రామంలో స్ధిక వరహాలు 
అనే రైతు వారి డిగ్రీ చదివిన ఇద్దరు కుమారులతో కల్సి జీవనోపాధి కోసం పనెనిండ్ గేదెలను, 
నాలుగు ఆవులను చనని డెయిర్గా పెట్టి జీవనోపాధి స్గిసు్ండగా అస్యతో ఇది గిటటిని వారు 
ఎవరో పశువుల తనే దాణాలో ర్త్రిపూట గడిడుముందు (విషం) కలపడం. అది గమనించని 
స్ధిక వర్హాలు ఆ దాణాని పశువులకు(గేదెలకు) ఉదయం పూట అందించడం జరగా్గ ఆ 
దాణా తని ఇప్పట్క మూడ్ గేదెలు మృతుయూవాత పడాడుయి. మరో ఆరు గేదెల ఆరోగయూ పరిసి్థత 
అతయూంత విషమంగానే ఉంది. జనశ్రేణుల దా్ర్ జరిగిన దుర్ఘటన తెలుసుకునని ర్జానగరం 
నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతు్ల బలర్మకృషణా ఆ రైతు ఏర్్పటు చేసుకునని 
పశువులదొడ్డును సందరిశించ దిగ్రాభా్రంతకి లోనై ప్రభుత్ం వెంటనే స్పందించ చనిపోయిన 

ఒకోకొ గేదెకు లక్ష యాభై వేల రూపాయలు రైతుకు నషటిపరిహారం అందించ్లని మిగిల్న గేదెలకు మెరుగైన వైదయూం అందించ్లని డిమాండ్ చేశారు, పశువులు కోలో్పయిన స్ధిక 
వరహాలుకి తాతాకొల్క ఉపశమనం కొరకు తక్షణం స్యం కింద బతు్ల బలర్మకృషణా ₹50,000/౼ వేల రూపాయలు ఆరి్థక సహాయం అందించడం జరిగింది. ఈ సందరభాంగా 
రైతు కన్నిరు పెట్టిన ఏ నేల సుభక్షంగా ఉండదని, అసలు రైతనే వాడే లేకపోతే మనకు ఆహారమే దొరకదని, ఇప్పట్క పాడి రైతులు అనేక ఇబ్ందులు గురవుతూ జీవనోపాధి స్గిసు్నని 
ఇటువంట్ తరుణంలో ఇల గురు్తెల్యని దుండగులు ఇలంట్ చరయూలకు పాల్పడడం అతయూంత హయమైన చరయూ అని, పోలీసు వారు తక్షణమే దుండగులను గురి్ంచ మర్కచోట ఇల 
జరగకుండా చూసి, దోషులును కఠినంగా శిక్ంచ్లని, అలనే రైతులు పండించన పంటలకు సరైన గిటుటిబాటు ధర లేక అనేక చోట్ల కలు రైతుల ఆతమెహతయూలు చేసుకుంటునానిరని, 
అటువంట్వి జరగకుండా చూసి, రైతులను ఆదుకోవాల్సాన బాధయూత మనందరిపైనా ఉందని, ముఖయూంగా ఈ ప్రభుత్ం దీనిపై దృష్టి పెట్టిలని, రైతు పడ్తునని కష్టిల గురించ లోతైన 
విశే్లషణ జరగి, వారికి నాయూయం జరగాలని బతు్ల బలర్మకృషణా ఈ సందరభాంగా అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో సీనియర్ నేతలు కిమిడి శ్రీర్మ్, మెడిశెట్టి శివర్ం, అడబాల ఆదివిషుణా, 
శంకరం, చల్ల ర్ము ఇతర జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు సీతార్ంప్రం గ్రామ ప్రజలు పాల్్గనానిరు.

మకుకువ టౌన్ లో
జనసెన మెగా హెల్తు క్యవంప్

శతఘ్ని న్యూస్: స్ల్రు నియోజకవర్గం, మకుకొవ మండలంలో శుక్రవారం మండల 
నాయకులు గేదెల రిషవర్న్ ఆధ్రయూంలో మెగా హెల్్ కాయూంప్ మకుకొవ టౌన్ లో ఏర్్పటు 
చేశారు. అలగే జనసైనికులతో ప్రజా సమసయూల దృష్టిష్ ప్రభుతా్నిని ప్రశినిస్్ భార్ ర్యూలీ 
నిర్హించ్రు. మండల నాయకులు గేదెల రిష్వర్న్ మాట్్లడ్తూ జనసేన అభవృది్ 
దేయూయంగా జనసేన జండా మకుకొవలో బలంగా ఎగిరేటటుటి బాధయూత వహిస్్నని అనానిరు. 
అలగే జనసేన కారయూకర్లకు ఏటువంట్ ఇబ్ంది కల్గినా ఎవరితోనైన సమసయూలు 
ఎదుర్కొనని నేనునానినంటూ భరోస్ ఇచ్చారు. ఈ కారయూక్రమంలో ముఖయూ అతధులుగా 
జనసేన ర్ష్ట్ర కారయూక్రమాల నిర్హణ కారయూదరిశి బాబు పాల్రు, ఉత్ర్ంధ్ర మహిళ్ 
రిజనల్ కోఆరిడునేటర్ తుమిమె లక్ష్మీ ర్జ్, గిరిజన నాయుకులు తుమిమె అప్పలర్జు దొర, 
దళిత సతా్ అధయూక్షులు రేగిడి లక్షష్మణర్వు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

డవంప్ యార్డి ని అకకుడ నువంచి షిఫ్ట్ చేయాలని 
జనసేన డ్మావండ్

శతఘ్ని న్యూస్: చతూ్రు నగరంలోని 
లెనిన్ నగర్ డంప్ యార్డు వద్ద ఉనని 
ప్రజలు డంప్ యార్డు అకకొడ ఉండటం 
వల్ల, వాళ్్ళ అనుభవిసు్నని సమసయూలను 
తెల్యచేయడం జరిగింది. డంప్ 

యార్డు ని అకకొడ నుంచ ష్ఫ్టి చేయాల్ లేదా ప్రతాయూమానియం చూప్ంచమని మునిసిపల్ 
అధికారులకు రెందు నెలల ముందు తెల్యజేయడం జరిగింది. మునిసిపల్ కమీషనర్ 
స్నుకూలంగా స్పందించ చరయూలు చేపట్టిరు, సమసయూను పూరి్గా పరిషకొరించడానికి 
ఇంకా ఒక నెల రోజులు పడ్తుంది అని మాట ఇచ్చారు. అకకొడి ప్రజలకు జనసేన 
పార్టి అండగా ఉంటుందని తెల్యజేయడం జరిగింది. సమసయూలు ఎకకొడ ఉనని అకకొడ 
జనసేన ప్రజలకు మద్దతుగా ఉంటుందని తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమంలో కవితా అరణి, 
ర్ష్ట్ర కారయూదరిశి ఏ క శరవణ, ర్ష్ట్ర కారయూ నిర్్హక కారయూదరిశి ప్ష్ప, కనిషకొ, వినోద్, 
కృషణా, హమ, ఖ్దర్, న్ర్, సురేష్ మరియు లెనిన్ నగర్ ప్రజలు పాల్్గనానిరు.

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


ఆదివారం, 06 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

క్రియాశీలక సభుయూన్కి భీమా చెకుకాన్ అందజేసన మేడ గురుదత్ ప్రసాద్
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరం నియోజకవర్గం, ర్జానగరం మండలం, ప్ణయూక్షేత్ం గ్రామానికి చెందిన జనసేన పార్టి 
క్రియాశీలక సభుయూలు సలది నాగారు్జన ప్రమాదవశాతూ్ గాయపడిన విషయం తెలుసుకుని వారి హాసి్పటల్ ఖరుచాల 
నిమిత్ం జనసేన పార్టి తరుప్న పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల ప్రకారం రూ. 50,000₹ రూపాయలు భీమా చెకుకొని వారి 
కుటుంబానికి ఐకయూర్జ సమిత అవారుడు గ్రహీత మరియు ర్జానగరం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టి ఇంచ్ర్్జ మేడ 
గురుదత్ ప్రస్ద్ అందజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో ర్జానగరం మండల ప్రధాన కారయూదరిశి నల్లమిల్్ల విషుణా చక్రం, 
ర్జానగరం మండల యూత్ ప్రెసిడెంట్ సుంకర బాబ్్జ, ప్ణయూక్షేత్ం జనసేన పార్టి నాయకులు నరవుల గంగాధర్ 
(పండ్), గొర్రెల వెంకటేష్, పేపకాయల దుర్్గప్రస్ద్, సతీష్, కోరుకొండ మండల జనసేన పార్టి వైస్ ప్రెసిడెంట్ 
ముకకొ ర్ంబాబు, కోరుకొండ మండల సీనియర్ నాయకులు చదువు ముక్శ్రర్వు, కోరుకొండ మండల జనసేన 
పార్టి నాయకులు తన్నిరు తాతాజీ, తెలగంశెట్టి శివ, కొచచార్ల బాబ్, కొండ గుంటూరు జనసేన పార్టి నాయకులు కోట్ 
బాబు, బ్రాహమెణ దుర్్గ ర్వు, వేగిశెట్టి లోవర్జు, తానికి లోవర్జు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

24వ రోజు జన జాగృతి యాత్
పశి్చమ గానుగూడం గ్రామంలో జన జాగృతి యాత్రకు విశేష స్పందన
దళితవాడలో రెపరెపలడిన జనసేన జెండా
జనసెన పార్టు ఇంచారిజి మేడా గురుదతతుకు జనసైన్కుల బ్రాహమురధం

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరం, కోరుకొండ మండలం, పశిచామ గానుగడెం గ్రామంలో శనివారం ర్త్రి నిర్హించన 24 వ రోజు జన జాగృత యాత్కు విశేష స్పందన లభంచంది.ధిఈ 
కారయూక్రమానికి ర్జానగరం నియోజకవర్గం జనసేన ఇంచ్రి్జ మేడా గురుదత్ ప్రస్ద్ ముఖయూ అతదిగా హాజరయాయూరు. ముందుగా గ్రామంలో వునని జనసైనికులు బైక్ ర్యూలీ నిర్హించ 
ర్జానగరం జనసేన పార్టి ఇంచ్ర్్జ గురుదత్ ప్రస్ద్ మరియు జనసేన పార్టి ర్ష్ట్ర కారయూదరిశి గంట్ స్రూప దేవికి ఘనంగా స్్గతం పల్కారు. పెద్ద ఎతు్న జనసైనికులు ఉతసాహంతో 
హాజరైయి ఆయన నాయకత్ం బలపరుస్్ బ్రహమెరధం పట్టిరు. ఈ సందరభాంగా ఆగ్రామానికి చెందిన జనసేన పార్టి ప్రెసిడెంట్ రచచాపోతుల సురేష్ ఆధ్రయూంలో నిర్హించన సభలో 
నియోజకవర్గ ఇనాచార్్జ గురుదత్ ప్రస్ద్ మాట్్లడ్తూ ప్రభుత్ం అనిని రంగాలో్ల విఫలమయిందని విమరిశించ్రు. జనసేనాని పవన్ నిజాయితీ కల్గిన నాయకుడని అనానిరు. జనసేన 
ఆదరణ చూసి వైస్సార్సాపీ విశాఖపటనింలో అకకొసు వెళ్ళగకాకొరని ధ్జమెతా్రు. ఈప్రభుత్ంలో అభవృది్ లేదని విమరిశించ్రు. సేవభావం ఉనని పవన్ కి ఓటేసి ఒకకొ అవకాశం 
ఇవా్లని విజ్ఞప్్ చేశారు. నిస్్ర్పరుడ్ పవన్ అని తెల్పారు. నిస్్ర్ సేవలు అందిసు్నానిరని ఆయనకు ప్రత ఒకకొరూ అండగా నిల్చ ర్నునని రోజులో్ల జనసేన జెండా ఎగరేసే 
విధంగా విజయానిని చేకూర్చాలని కోర్రు. జనసేనపార్టి జిల్ల కారయూదరిశి మైరెడిడు గంగాధర్ మాట్్లడ్తూ, నిజాయితీ సేవాభావం కల్గిన నాయకుడ్ పవన్ కళ్యూణ్ అని అనానిరు. ఆయన 
నాయకత్ం బలపరిచా అండగా నిలవాలనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో కోరుకొండ మండల కన్్నర్ మండపాక శ్రీను, మండల ప్రధాన కారయూదరిశి వీరప్ర్జు పోసిబాబు, ఎంప్ట్సి అభయూరి్థ 
గోళ్ళ స్యి, గ్రామ సక్రటర్ బొజ్జంకి ర్జు, గ్రామ కమిటీ సభుయూలు గోళ్ళ కృషణా, గోళ్ళ గోవింద్, చోంగా పవన్, బత్న ర్జబాబు, ఎడ్ల ర్మకృషణా, ఎడ్ల బాను, కాండ్రగుల మణికంఠ, 
సంతోష్, సతీష్, మండప్రెడిడు ప్రస్ద్, గేడడుం మనోహర్,నాయుడ్ కిషోర్, తూము వీరబాబు, దాసరి గోప్, కాశీ, కోమల్ వీరబాబు, ముద్రగడ శ్రీనివాస్, కాండ్రేగుల శ్రీను, కోచర్ల భారత్, 
నాళం దుర్్గప్రస్ద్, నంబకు్ల ర్జేష్, జనసేన నాయకులు చదువు ముతే్శ్రర్వు, కొచచార్ల బాబీ, అడపా అంజి, తన్నిరు తాతాజీ, అరుబోలు బాలు, తెలగంశెట్టి శివర్మకృషణా, 
అడబాల హరి, ఆకుల ఆదితయూ, తోరట్ దుర్్గ ప్రస్ద్, మండపాక మురళీకృషణా, వీరబాబు, వెలుగుబంద కోరుకొండ మండలం సోషల్ మీడియా ప్రతనిధి పెమామెడ సతీష్ కుమార్, 
వందలదిగా గ్రామసు్లు, పెద్ద సంఖయూలో జనసైనికులు, వీరమహిళలు పాల్్గనానిరు.

పేదల ఇళ్లు తొలగవంపు కక్ష సాధివంపు చర్య: 
రాజవంపేట జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జంపేట, ఇప్పటం గ్రామంలో అభవృది్ పేరుతో పేదల ఇళ్ళను 
కూల్చావేయడం కక్ష స్ధింప్ చరయూ అని ర్జంపేట జనసేన నాయకులు అనానిరు. 
ర్జంపేట జనసేన పార్టి ఇంచ్ర్్జ మల్శెట్టి వెంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు శనివారం 
జనసేన పార్టి ప్రధాన కార్యూలయంలో విలేకరుల సమావేశం నిర్హించ్రు. ఈ 
సందరభాంగా వారు మాట్్లడ్తూ కవలం ఇప్పటం గ్రామంలో జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ బహిరంగ సభకు రైతులు స్థలం ఇచచానందునే కక్షతో పేదల ఇళ్లను జెసిబ్లతో 
కూలుచాతునానిరని అనానిరు. ఈ విధానం సరైనది కాదని, ఇలగే కొనస్గితే భవిషయూతు్లో 
ప్రజలు తగిన గుణపాఠం చెబుతారని వారు హెచచారించ్రు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
పార్టి ర్ష్ట్ర చేనేత కారయూదరిశి ర్ట్ల ర్మయయూ, కడప జిల్ల లీగల్ సల్ ఉపాధయూక్షుడ్ 
కత్ సుబ్ర్యుడ్, జనసేన వీర మహిళ జెడాడు శిర్ష, జనసేన నాయకులు భాసకొర 
పంతులు, వెంకటయయూ, వెంకటసుబ్యయూ, వీరయయూ ఆచ్రి, శంకరయయూ, గోప్, పోల్శెట్టి 
శ్రీనివాసులు, జనసేన నాయకులు కారయూకర్లు అభమానులు పాల్్గనానిరు.

అధికర పార్ట్ అనుసరస్తున్న కక్షపూరత చర్యలను 
ఖవండ్వంచిన మాడుగుల జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: మాడ్గుల నియోజవర్గం, జనసేన పార్టి కార్యూలయం చీడికాడలో 
నియోజకవర్గ విస్ృతస్్థయి సమావేశం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో ఇటీవల 
జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఉత్ర్ంధ్ర పరయూటనలో భాగంగా అక్రమంగా 
బనాయించన కసులో అరెసుటి అయిన జనసేన నాయకులకు ఈశ్ర్ సహకారంతో 
నియోజవర్గ నాయకులు మరియు జనసైనికులు ఆధ్రయూంలో సనామెనం చేసి, తదుపరి 
నియోజకవర్గంలో పార్టి భవిషయూతు్ కార్యూచరణ కోసం మరియు జనసేన పార్టి 
బలోపేతంకు సంబందించ చేయవలసిన కారయూక్రమాలు కోసం చరిచాంచ, ఇటీవల పవన్ 
కళ్యూణ్ మీద హైదర్బాదులో జరిగిన రెకీకొ సందరభాంగా కంద్ర ర్ష్ట్ర ప్రభుతా్లు 
తక్షణమే పవన్ కళ్యూణ్ కి పట్షటిమైన భద్రత కల్్పంచవలసిందిగా మాడ్గుల 
నియోజకవర్గ నాయకులు మరియు జనసైనికులు డిమాండ్ చేసు్నానిము. పవన్ 
కళ్యూణ్ కి జరగర్నిది ఏదైనా జరిగితే ర్ష్ట్రము అగిని గుండంల మారుతుందని ఈ 
సందరభాంగా కంద్ర ర్ష్ట్ర ప్రభుతా్లను హెచచారించడం జరిగింది. మరియు జనసేన 
పార్టి ఆవిర్భావ దినోతసావసభకు స్థలనిని సమకూరిచాన గ్రామసు్ల పట్ల అధికార పార్టి 
అనుసరిసు్నని కక్షపూరిత చరయూలను మాడ్గుల నియోజవర్గ జనసేన పార్టి తరఫున 
తీవ్రంగా ఖండిసు్నానిము. ఈ కారయూక్రమంలో నాలుగు మండలల జనసేన నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

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

మంత్రి జోగి రమేష్ వాయాఖయాలను తీవ్ంగ ఖండించ్న ‘పితాని‘
శతఘ్ని న్యూస్: ముమిమెడివరం, ర్ష్ట్ర జనసేన పీఏసీ సభుయూలు ముమిమెడివరం నియోజకవర్గ ఇనాచార్్జ ప్తాని బాలకృషణా శనివారం 
మీడియా ప్రతనిధుల సమావేశంలో జనసేన పార్టి అధయూక్షుడ్ పవన్ కళ్యూణ్ పై ర్ష్టి మంత్రి జ్గి రమేష్ వాయూఖయూలను తీవ్రంగా 
ఖండించ్రు. మీడియాతో ఆయన మాట్్లడ్తూ ఇప్పటం గ్రామంలో జనసేన ఆవిర్భావ సభకు మద్దతుగా నిల్చ సభ నిర్హణకు 
తమ భూములు ఇచచాన రైతులందరి పైన ప్రభుత్ం కక్షస్ధింప్ చరయూలకు పాల్పడ్తోందని దుయయూబట్టిరు. ఇందులో భాగంగా 
వారి ఇళ్ళను కూలగొట్టిరని, ర్ష్ట్రంలో ఎకకొడ చుసినా అభవృది్ లేదని గుంతలు పడిన రోడ్్ల కనిప్సు్నానియని ప్రజలకు 
ఎటువంట్ మేలు చేయని ఇటువంట్ కక్షస్ధింప్ చరయూల వల్ల వైసీపీ ప్రభుత్ం తగిన మూలయూం చెల్్లంచు కోక తప్పదని అనానిరు. 
ఇప్పటం గ్రామంలో ఎటువంట్ అవాంఛన్య సంఘటనలు జరగలేదని, ఇలు్ల కూలగొటటిలేదని మంత్రి జ్గి రమేష్ చెప్పడం 
హాస్యూస్పదంగా ఉనానియని అనానిరు. జనసేన పార్టి అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఇప్పటం గ్రామ అభవృది్కి కృతజ్ఞతగా 50 లక్షల 
రూపాయల చెకుకొను గ్రామసు్ల సమక్షంలో అందించడం జరిగిందని. కన్సం అవగాహన లేకుండా మంత్రి మాట్్లడడం 
సిగు్గ చేటని అనానిరు. గెలుప్ ఓటములతో సంబంధం లేకుండా ప్రజల పక్షాన పని చేసే పార్టి జనసేన అని ఇదంతా ప్రజలు 
గమనిసు్నానిరని అనానిరు. ప్రభుతా్నికి ఏమనాని దముమెంటే ట్కెకొటు్ల మారచాకుండా గెల్చన 151 మంది ఎమెమెలేయూలను వారిక 
కట్యించ గెల్చే దముమె ఉందా అని ప్రభుతా్నిని ప్రశినించ్రు.

అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఇప్పటవం పర్యటనలో 
అమలాపురవం జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: డా.బ్.ఆర్.అంబేదకొర్ కోనసీమ జిల్ల, జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఇప్పటం గ్రామ పరయూటన 
జరిగింది. జనసేన పార్టి అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఇప్పటం గ్రామ పరయూటనలో భాగంగా ఆయనకు మద్దతుగా అమలప్రం 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టి నాయకులు ల్ంగోలు పండ్, డాకటిర్ సల్ ర్ష్ట్ర కారయూదరిశి కొప్్పల నాగ మానస, నిమమెకాయల 
ర్జేష్ తదితరులు తరల్వెళి్ల పరయూటనలో పాల్్గనానిరు.

జనసైనికుడు సోము కుటవంబానికి 30 వేలు 
ఆరథికసాయమవందివంచిన గోరవంటలు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: సతయూస్యి జిల్ల, పెనుగొండ నియోజకవర్గం గోరంట్ల మండలంలో గురువారం కమమెలవాండ్ల పల్్లకి చెందిన 
జనసైనికుడ్ సోము ప్రమాదంలో మరణించడం జరిగింది. అతనికి ఒక కుమారుడ్ ఉనానిడ్. శుక్రవారం గోరంట్ల జనసేన 
నాయకులు సోము కుటుంబానిని పర్మరిశించ అతని తల్్లదండ్రులకి 30 వేల రూపాయలు ఆరి్థక స్యం అందచేస్రు. 
అలగే ఆ కుటుంబానికి జనసేన పార్టి ఎప్్పడ్ అండగా ఉంటుందని తెల్యజేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్ల 
కారయూదరిశి సురేష్, సంయుక్ కారయూదరిశి వెంకటేష్, కారయూక్రమాల కమిటీ సభుయూడ్ పగతోట వెంకటేష్, మండల నాయకులు 
సంతోష్, అనిల్ కుమార్, ర్ఘవేంద్ర, నాగేష్, వెలమది్ద శ్రీనివాసులు, శంకర, బాబర్, ప్టటిపరి్ నియోజకవర్గ నాయకులు 
డాకటిర్ తరుపతేంద్ర, స్యి తదితరులు పాల్్గనానిరు.

ఇళలు పట్ట్లిచ్చారు ఇలులు నిరమావంచి ఇవ్రా..?
శతఘ్ని న్యూస్: అరకు నియోజకవర్గం, మాదల పంచ్యతీ పరిధిలో గల ముసిరిగడ 
గ్రామంలో శనివారము ఉదయం 10 గంటల సమయమున జనసేన పార్టి మాజీ 
ఎంప్ట్సి స్యిబాబా దురియా, మాదల శ్రీర్ములు, అల్లంగి ర్మకృషణా, మతసాష్ర్జు 
తదితరుల ఆధ్రయూంలో ఆయా గ్రామాలలో పరయూట్ంచ గ్రామసు్లతో సమావేశమై 
గ్రామంలో నెలకొనని సమసయూల మీద చరిచాంచడం జరిగినది. ఈ సమయసంలో 
జనసేన మాటలు, జనసేన సిదా్ంతాలు గిరిజనుల దృష్టికి తీసుకెళ్్లరు. అయితే ఆ 
యొకకొ గ్రామంలో వైయస్సార్ ప్రభుత్ం అరుహిలైన లబ్్దారులకు ఇళ్ల పటటిలు ఇచచా 
నేట్ వరకు ఇలు్ల నిరిమెంచకుండా ఈ ప్రభుత్ం చేతులు దులుప్కుందని తెల్పారు. 
దీనిపై స్పందించన జనసేన పార్టి మాజీ ఎంపీటీసీ స్యిబాబా దురియా, మాదల 
శ్రీర్ములు, ర్మకృషణా తదితరులు మాట్్లడ్తూ ప్రభుత్ం తక్షణమే గిరిజనులకు ఇలు్ల 
నిరిమెంచ ఇవా్లని, ఇళ్ల పటటిల్చచా జగన్ రెడిడు నాయకత్ంలో ఇలు్ల నిరిమెంచ ఇవ్కుండా 
చేతులు దుల్పేసుకునానిరని ప్రభుత్ంపై ధ్జమెత్ మాట్్లడారు. ఇప్పట్కైనా ప్రభుత్ం 
గిరిజనుల పట్ల చత్శుది్తో సమసయూల పట్ల దృష్టి కారించ సమసయూలను వేగవంతంగా 
పరిషకొరించేల కృష్ చేయాలని ప్రభుతా్నికి స్చంచ్రు. ఈ ర్ష్ట్ర ప్రభుత్ం ప్రజా 
వయూతరేక విధానాలను అవలంబ్సు్ందని. జగన్ రెడిడు ప్రభుతా్నికి గదె్ద దించడానికి 
ర్నునని రోజులో్ల ప్రత ఒకకొరు కదల్ర్వాలని, కలసి ర్వాలని, ఈ ప్రభుతా్నికి సరైన 
గుణపాఠం చెపా్పలని తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమంలో గ్రామసు్లు, జనసైనికులు ర్జు 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

పరుచూర భాసకురరావుకి కృతఙ్ఞతలు తెలిపిన 
పెదిశెట్ట్ దుర్గ మరయు స్వంకర మహేష్

శతఘ్ని న్యూస్: అనకాపల్్ల నియోజకవర్గం, ఇటీవల జనసేన పార్టి విశాఖ రూరల్ 
జిల్ల ప్రోగ్రామ్ కమిటీ సభుయూలుగా అనకాపల్్ల నియోజకవర్గం నుండి నియమింపబడిన 
జనసైనికులు అనకాపల్్ల టౌన్ కి సంబంధించన పెదిశెట్టి దుర్గ మరియు కశింకోట 
మండలం నుండి సుంకర మహష్ లు నియమించన సందర్ంగా శనివారం 
అనకాపల్్ల జనసేన పార్టి కార్యూలయంలో నిర్హించన ప్రెస్ మీట్ అనంతరం ర్ష్ట్ర 
అధికార ప్రతనిధి, నియోజకవర్గం ఇంచ్ర్్జ పరుచూరి భాసకొరర్వుని కల్సి కృతజ్ఞతలు 
తెల్పారు. ఈ సందర్ంగా సభుయూలు ఇద్దరిన్ భాసకొరర్వు అభనందించ్రు. కషటిపడి 
పనిచేసే జనసైనికులకి ఎప్పట్కీ పార్టిలో సముచత స్్థనం ఉంటుంది అని పరుచూరి 
భాసకొరర్వు అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో కశింకోట మండల, అనకాపల్్ల మండల, టౌన్ 
జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అరచేయి అడుడిపెట్ట్ సూరు్యడ్ని, పోలీస్లి్న 
అడుడిపెట్ట్ పవన్ కళ్్యణ్ ని ఆపలేరు

రోడుడిలో ఉనని గుంతలు పూడ్చడాన్కి ద్కుకా లదు, క్న్ పేదల 
ఇలులు కూల్చడాన్కి మాత్రం ఈ వైసపి ప్రభుతవాం ఉత్్సహం 
చూపిస్తుంద్
మాకు మా ప్రాణాలు కన్ని ప్రజల ప్రాణాలు ముఖయూం
బంగారం, డబుబులు, దాచుకుననిటలు ఇలులు కూడా 
దాచుకోవడాన్కి అతిపెద్ద బాయూంకు ఉంటే బాగుంటంద్
మీరు పెటేటు అక్రమ కేస్లకి మా జనసైన్కులు భయపడరు
విప్పటం గ్రామ ప్రజలందరికీ జనసేన పార్టు అండగా ఉంటంద్
పవన్ కళ్యూణ్ కి కేంద్ం మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భద్త 
కలి్పంచాలి
వైసపి ప్రభుతవాంపై మండిపడడి మనోజ్ కుమార్

శతఘ్ని న్యూస్:  కొండేప్, జనసేన పార్టి ఆవిర్భావ దినోతసావ సందరభాంగా “ఇప్పటం” 
గ్రామ ప్రజలు తమ పలలు ఇచచా సభ నిర్హించుకోమని జనసేన పార్టికి అండగా 
ఉనానిరు, ర్ష్ట్రంలో జనసేన పార్టికి ప్రజలో్ల పెరుగుతునని ఆదర్భమానానిని చూసి 
ఓరుచాకోలేక, తటుటికోలేక, జీరిణాంచుకోలేక, భరించలేక, ర్బోయే ఎనినికలో ఓడిపోతామని 
భయం ఈ వైసీపీ నాయకులో్ల ఏర్పడి, రోడ్డు విసీ్రణాం పేరుతో ఇప్పటం గ్రామ ప్రజల 
ఇళ్లను కూల్చావేయడం జరిగింది. రోడ్డుకి అడడుంగా ఉనని వైఎస్సార్ విగ్రహానిని మాత్ం 
ఏమి చేయలేదు. అమాయకులైన పేదలైన ప్రజల ఇలు్ల మాత్ం అనాయూయంగా ఈ వైసీపీ 
ప్రభుత్ం కూల్చావేసింది. ఈ వైసీపీ ప్రభుత్ంలో పేదల ఇంట్కి రక్షణ లేదు, మనం 
బంగార్నిని మరియు డబు్లను తీసుకెళి్ల దాచుకోవడానికి బాయూంకులు ఉననిటు్లగా, 
మనం కటుటికునని ఇంట్ని కూడా తీసుకెళి్ల బాయూంకులో దాచుకునేటటుటి అత పెద్ద బాయూంకు 
ఉంటే కాన్ మన ఇంట్కి రక్షణ ఉండదు ఈ వైసీపీ ప్రభుత్ంలో. ఈ వైసీపీ ప్రభుత్ంలో 
దేశనాయకుల విగ్రహాలు మరియు దేవతల దేవుళ్ళ విగ్రహాలు కూల్చావేస్్రు. కాన్ 
వైయస్సార్ విగ్రహానిని మాత్ం ఏమి చేయరు, కంచెలతో మరియు పోలీస్ డిపారెటిష్మంట్ 
వారితో పకడ్ందీగా సకూయూరిటీ నిర్హించ్రు, ర్జాయూంగబద్ంగా ప్రభుతా్నిని 
నడపడం లేదు ఈ వైసీపీ ప్రభుత్ం, ఈరోజు ఇప్పటం గ్రామ ప్రజలందరికీ జనసేన పార్టి 
అండగా ఉంటుంది. ర్ష్ట్రంలో రోడ్ల పరిసి్థత మరి అదా్నంగా ఉంది అటువంట్ రోడ్లను 
పట్టించుకోకుండా ఒక చనని గ్రామమైన మారుమూల గ్రామమైన ఇప్పటం గ్రామానిని 
రోడ్డు విస్రణ పేరుతోట్ ఇలు్ల కూలచాడం చ్ల దుర్మెర్గమైన చరయూ, మేము జనసేన పార్టి 
నుండి తీవ్రంగా ఖండిసు్నానిము. మీరు మా మీద అక్రమంగా కసులు పెట్టిన మేము 
సిద్ంగా ఉనానిం. ఇప్పటం గ్రామ ప్రజలకు మాత్ం జనసేన పార్టి అండగా ఉంటుంది 
గురు్పెటుటికోండి. జనసేన పార్టి ప్రత పేదవాడికి ప్రత స్మానయూ మానవుడికి అండగా 
ఉంటుంది అని ప్రకాశం జిల్ల కొండేప్ నియోజకవర్గం పననిల్రు మండలం జనసేన 
పార్టి అధయూక్షులు కనపరి్ మనోజ్ కుమార్ తెల్యజేశారు.

అవనిగడడి నువండ్ పవన్ కళ్్యణ్ కు 
భద్రతగా బౌన్సరులు సిద్వం: శేషుబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనింలో పవన్ కళ్యూణ్ నిర్హించే జనవాణి కారయూక్రమం 
అడ్డుకోవడం, హోటలో్ల పోలీసుల చేత నిర్ంధించడం, ర్యూలీలో కావాలని రెచచాగొటటిడం, 
తదుపరి హైదర్బాదులోని పవన్ కళ్యూణ్ నివాసం ఉండే ఇలు్ల మరియు పార్టి కార్యూలయం 
వద్ద కొంతమంది వయూకు్లు రెకీకొ నిర్హించడం, 250 కోట్ల సుఫ్రి తీసుకుని పవన్ 
కళ్యూణ్ ని అంతమొందించ్లని కుట్ర చేయటం లంట్ అనేక సంఘటనలు ర్ష్ట్రంలో 
జరుగుతుంటే సీఎం జగన్ మ్హన్ రెడిడు ఇప్పట్వరకు నోరు విప్పకపోవడం, పవన్ 
కళ్యూణ్ కి భద్రత పెంచే విషయం పరిశీల్ంచకపోవడం దురదృషటికరమని అవనిగడడు 
మండల జనసేన పార్టి అధయూక్షులు గుడివాక శేషుబాబు ఆందోళన వయూక్ం చేశారు. సంత 
తల్్ల, చెలె్లలు పకకొ ర్ష్్రాలకు వలస పోవడం, బాబాయి కూతురు వైయస్ సున్త నాయూయం 
కోసం సుప్ంకోరుటి మెటు్ల ఎకకొడం, బాబాయి హతయూతో సీఎం కుటుంబానికి చెందిన 
బంధువుల పాత్ ఉందని విచ్రణలో తెల్యడం చూసు్ంటే హతాయూ ర్జకీయాలతో 
ముడిపడి ఉనని కుటుంబానికి చెందిన జగనోమెహన్ రెడిడు పవన్ కళ్యూణ్ కి రక్షణ కల్్పస్్డ్ 
అనుకోవడం హాస్యూస్పదమే అవుతుందని, కాబట్టి ఈ విషయంలో కంద్ర ప్రభుత్ం వెంటనే 
కలుగజేసుకుని పవన్ కళ్యూణ్ కు జెడ్ ప్లస్ కటగిరి భద్రత ఏర్్పటు చేయాలని డిమాండ్ 
చేస్్ అవనిగడడు మండల జనసైనికులు స్్థనిక సీతాయలంక వద్ద ఉనని అంబేదకొర్ విగ్రహం 
దగ్గర మ్కాళ్లపై కూరుచాని, నోట్కి నల్ల రిబ్న్ కటుటికుని మౌన ప్రదరశిన నిర్హించ్రు. 
ఈ సందరభాంగా శేషుబాబు మాట్్లడ్తూ పై వాయూఖయూలు చేశారు. అలగే హైదర్బాద్ 
లోని జనసేన పార్టి కార్యూలయం వద్ద రెకీకొ నిర్హించన వారిని గురి్ంచ, అరెసుటి చేసి, 
కఠిన శిక్షలు విధించ్లని ఈ సందరభాంగా ముక్కంఠంతో డిమాండ్ చేశారు. పవన్ 
కళ్యూణ్ కు రక్షణగా ఉండట్నికి అవనిగడడు నుండి 50 మంది బౌనసార్ లు స్చ్ందంగా 
ముందుకు వచ్చారని శేషుబాబు చెపా్పరు. ఈ కారయూక్రమంలో కృష్ణాజిల్ల జనసేన పార్టి 
ఉపాధయూక్షులు మత్ వెంకటేశ్రర్వు, జిల్ల అధికార ప్రతనిధి ర్యపూడి వేణుగోపాల్, 
జిల్ల పార్టి కారయూదరిశి గాజుల శంకర్రావు, ఎంపీటీసీ బొప్పన భాను, ఎంపీటీసీ కట్కల 
వసంత్, అశ్ర్వు పాలెం గ్రామ ఉపసర్పంచ్ యకకొట్ నాగర్జు, అవనిగడడు గ్రామ వారుడు 
మెంబర్ మునిపల్్ల శ్రీలక్ష్మి, ర్మకోట్ప్రం వారుడు మెంబర్ మత్ శివ పార్త, బండే 
నాగ మలీ్లశ్రి, బచుచా కృషణా కుమారి, ర్మచంద్రాప్రం వారుడు మెంబర్ కమిమెల్ స్యి 
భార్గవ, బచుచా రఘునాథ్, కైతేపల్్ల ర్జేష్, చెనుని వాలీమెకి, బచుచా శ్రీను, బచుచా శ్రీహరి, 
రేపలె్ల రంగనాథ్, దాసినేని నాగర్జు, తుంగల నరేష్, కోస్రి అవినాష్, రేపలె్ల రోహిత్, 
అప్్పకట్ల శ్రీ భాసకొర్, గరికిపాట్ శ్రీనివాస్, బచుచా మురళి, భోగిరెడిడు నాగేశ్రర్వు, మత్ 
శ్రీను, తుంగల వేణు, గిర్ష్, మండల్ ఉదయ్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

గవంగవరవం జనసైనికులతో 
చరచావంచిన వరకూట్ న్గరాజు

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిల్ల, దరిశి నియోజకవర్గం, తాళ్్లరు మండలం తూరు్ప గంగవరం గ్రామంలో 
జనసైనికులతో మాట్్లడిన ప్రకాశం జిల్ల జనసేన పార్టి లీగల్ సల్ కారయూదరిశి, దరిశి నియోజకవర్గం 
జనసేన నాయకులు వరికూట్ నాగర్జు. తాళ్్లరు మండలంలో జనసేన పార్టి బలోపేతానికి కృష్ 
చేయాల్ అని ప్రత ఒకకొరూ ధైరయూంగా ముందుకు వచచా పార్టి కారయూక్రమాలో్ల పాల్్గనే విధంగా ప్రజలకు 
జనసేన సిదా్ంతాలను వివరించ్లని శనివారం తూరు్ప గంగవరం గ్రామంలో జనసైనికులతో 
మాట్్లడడం జరిగింది.

శ్రీమతి సవితమమాను పరామర్శవంచిన 
జనసేన న్యకులు

శతఘ్ని న్యూస్: పెనుకొండ 
తెలుగుదేశం పార్టి ర్ష్ట్ర 
కారయూనిర్్హక కారయూదరిశి 
అయినటువంట్ శ్రీమత 
సవితమమె ఇంట్పై కక్షపూరిత 
దాడ్లు నేపథయూంలో ప్రత 
పక్షాలు లేకుండా చేయాలని 
ప్రభుత్ం చూసు్ంది. అనిని 

పార్టిలు కలసి ప్రజాస్్మయూంను కాపాడాలని శ్రీమత సవితమమెని జనసేన పార్టి నాయకులు 
కలసి పర్మరిశించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో నియోజకవర్గ నాయకులు, కుమార్, 
ర్జేష్, మండల కన్్నర్, మహష్ పెనుకొండ జనసేన పార్టి సీనియర్ నాయకులు, 
బంగారం, హరి నాయక్, యువత నాయకులు, మలే్లష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఒక్కుకకు జనసైనికుడు 
ఒక్కుకకు అణుబావంబులా తయారవుతారు

శతఘ్ని న్యూస్: పార్తప్రం 
మనయూం జిల్ల, పాలకొండ 
నియోజకవర్గం, ఇప్పటం 
గ్రామంలో జరుగుతునని 
దారుణాలు చరిచాంచడానికి 
కడకెల్ల గ్రామ జనసైనికులు 
సమావేశమయాయూరు. ఈ 
సమావేశంలో జనసైనికులు 
సిరిపోతు ప్రస్ద్ బుజి్జ 
మాట్్లడ్తూ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక 
గ్రామసు్లు పర్మరిశించడానికి 
వసే్ ఆయనే అడ్డుకోవడమే 
కాకుండా ఆయనని 

అడ్డుకోవడానికి ఎనోని విధాలుగా ప్రయతనించ్రు. అయినా ఆయన వెనకడ్గు వేయలేదని పవన్ కళ్యూణ్ 
వసే్ ర్ష్ట్ర ప్రభుత్ం ఎందుకు భయపడ్తుందని జనసేన పార్టి నాయకులను గాని జనసైనికులను గాని 
అనవసరంగా కసులు పెట్టి లేకపోతే భయపెట్టి ఈ ప్రభుత్ం ఆడ్తునని నాటకాలన్ని సరైన పద్త కాదని 
ఆయన చెపా్పరు. ఇప్పటం గ్రామంలో వైసీపీ ప్రభుత్ం చేసు్ననిది సరైన పద్త కాదని గ్రామసు్లకు 
ముందుగా నోటీసులేమీ ఇవ్కుండా వాళ్్ల ఇళ్్ళ కూలచాడం సరైనది కాదని దీనికి ర్ష్ట్ర ముఖయూమంత్రి 
సమాధానం చెపా్పలని డిమాండ్ చేశారు. 60 ఫీట్ రోడ్్ల ఉనని గ్రామానికి 120 ఫీట్ రోడ్్ల ఎందుకని 
ప్రశినించ్రు? రోడ్్ల విస్రణ చేయడానికి ఇది ఏమైనా సిటీ కాదు పలె్లటూరు అలంట్ పలె్లటూరుకి 
మీరు 120 ఫీట్ రోడ్్ల వేయడం సరైన పద్త కాదని మీకు పాలన చేతకాకపోతే వెంటనే దిగిపోమని 
మాట్్లడారు. అంతేగాని ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్్రానిని ఒక బీహార్ ల తయారు చేయకండి అని అనానిరు. 
దారప్రెడిడు శ్రావణ్ కుమార్ మాట్్లడ్తూ ఇదేమి ర్జయూం ఇదేమి ర్జయూం దోప్డీ ర్జయూం దొంగల ర్జయూం 
ఇలంట్ ప్రభుతా్నిని ఎనునికుననిందుకు ప్రజలు వాళ్్ళ చెప్్పతో వాళ్్ళ కొటుటికోవాలని ఈ సందరభాంగా 
ఆయన చెపా్పరు. అనాయూయంగా గ్రామసు్ల ఇళ్ళను కూలచాడం ఎందుకు ఆ హకుకొ మీకు ఎవరు ఇచ్చారని 
ప్రశినించ్రు? రేప్ ఎలక్షన్ టం లో ఆ గ్రామానికి వెళి్ల మీరు ఓటు్ల ఎల అడ్గుతారని చుటూటి ఉనని 
గాంధీ విగ్రహానిని. నెహ్రూ విగ్రహానిని మరియు గుడిలోన నందిని పగలగొట్టిరు. వైయస్సార్ విగ్రహానిని 
పగలగొటటిలేదు వీళ్ళ కనాని ఆయన దేనిలో ఉత్ముడ్ అని ఆయన ప్రశినించ్రు. తక్షణమే ర్ష్ట్ర ప్రభుత్ం 
ఇప్పటం గ్రామసు్లకు నషటిపరిహారం ఇవా్లని ఆయన కోర్రు. సంబంగి హరికృషణా మాట్్లడ్తూ గత 
మూడ్ రోజులగా పవన్ కళ్యూణ్ మీద రెకీకొ చేసు్నని వాళ్లకి ఒకటే చెపా్పలనుకుంటునానిరు, పవన్ కళ్యూణ్ 
కి ఏదైనా జరిగితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్రంలో మూడ్ ప్రపంచ యుద్ం జరుగుతుందని, ఎవరు చేయిసు్నానిరు, 
ఎవరు చేసు్నానిరు అవన్ని బాగా తెలుసు అని ఆయన చెప్్పకొచ్చారు. ఆయనకు ఏదైనా జరిగితే ర్ష్ట్ర 
ప్రభుత్మే కారణమని, జడ్ ప్లస్ సకూయూరిటీ ర్ష్ట్ర ప్రభుత్ం కంద్ర ప్రభుత్ం ఇద్దరిని అడిగామని 
ఆయన ఈ సందరభాంగా చెప్్పకొచ్చారు. జెడ్ ప్లస్ సకూయూరిటీ ఇవ్నిచో మేము ఆయన వెనక కాప్ 
కాస్్మని చెపా్పరు. పవన్ కళ్యూణ్ ని టచ్ చేయాలంటే ముందుగా జనసైనికులని దాటుకొని వెళ్్లలని 
ఒకొకొకకొ జనసైనికుడ్ ఒకొకొకకొ అణు బాంబుల తయారవుతారని, దానికి పూరి్ బాధయూత ర్ష్ట్ర ప్రభుత్ం 
తీసుకోవాలని ఆయన ఈ సందరభాంగా చెప్్పకొచ్చారు.

రాక్షస పాలనకు సూచన: చొపా్ప చవంద్రశేఖర్
శతఘ్ని న్యూస్: అనంతప్రం జిల్ల, జనసేన అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ పై కుట్ర అంటే అది న్తవంతమైన వయూవస్థపై 
కుట్రగా భావించ్ల్. ఇందు మూలంగా ర్ష్ట్ర ప్రజలకు 
తెల్పేది ఏమిటంటే ఒకకొ అవకాశం అని ఒకకొస్రే కదా 
అని మన నిరణాయం పరపాటు, పోనిసే్ మన ర్ష్ట్ర పరిసి్థత 
ఏవిధంగా ఉందనేది గత మూడ్ననిర సంవతసార్ల నుండి 
చూసు్నానిరు. నిర్మెణాల కూల్చావేత వయూవస్థలను భ్రషుటి 
పట్టించటం ప్రాంతాల మదయూ, కులల మదయూ తగాదాలు 
పెటటిడం. ఈ విధమైన ర్క్షస పాలన జరుగుతుంది. 
ఇటువంట్ ర్క్షస పాలన అంతమొందించట్నికి 
వచచాన న్త నిజాయితీలకు నిలువుటద్దం అయిన పవన్ 
కళ్యూణ్ ముందుకొచ్చారు అనే ఆక్రోశం. బాధతో అతనిని 
అంతమొందించట్నికి కుట్రలు చేసు్నానిరు. ఇది పవన్ 

కళ్యూణ్ పై కుట్ర కాదు న్తవంతమైన వయూవస్థ పై కుట్ర అని బావించ్ల్. ఎందుకు అంటే పవన్ కళ్యూణ్ 
ఒక వయూకి్ కాదు ఆయన ఒక శకి్ ఆయన జనసేన పార్టి దా్ర్ బడ్గు బలహీన వర్్గల నుంచ స్మానయూ 
ప్రజల నుంచ నాయకులను తయారు చేసు్నానిరు. వారు నాయకులు అయితే ఇప్్పడ్ ఉనని ఈ అవిన్త 
నాయకులకు కాలం చెలు్లతుంది అని బావించ. కుట్రలుపనునితునానిరు. ఎందుకంటే వారంతా ప్రజాధనానిని 
దోచుకొని ఎనినికలో్ల ఓటుకు నోటు, వెయియూ, రెండ్ వేల రూపాయలు ఇచచా అధికారంలోకి వచచాన వారే 
ఇటువంట్ నాయకులు ప్రజావయూవస్థలను కూలదోసు్ంటే కాపాడట్నికి పవన్ కళ్యూణ్ ఉనానిరు అని వారిని 
నాశనం చేసే్ వారి ర్క్షస పాలన కొనస్గించవచుచా అనే భావనలో ఉనానిరు. అందుక పవన్ కళ్యూణ్ కి 
కంద్ర ర్ష్ట్ర ప్రభుతా్లు జడ్ కటగిర్ రక్షణ కల్్పంచ్లని కోరుకుంటునానిం. లేనియడల పవన్ కళ్యూణ్ కి 
ఏవిధమైన హాని జరిగినా ర్ష్ట్రం అగినిగుండంగా మారుతుందని హెచచారిసు్నానిం, మా నాయకులు పవన్ 
కళ్యూణ్ కోసం ప్రాణాలు ఇవ్డానికి అయినా సిద్ంగా ఉనానిం ఖబర్్దర్ అని అనంతప్రం జిల్ల జనసేన 
పార్టి జిల్ల కారయూదరిశి చొపా్ప చంద్రశేఖర్ అనానిరు.

కూలచాటవంతో ప్రారవంభమైన 
మీ ప్రసాథినవం కూలచాడవంతోనే 

అవంతమవుత్వంది
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమమెడి అనంతప్రం జిల్ల, ఈ ర్ష్ట్ర ప్రజలందరూ 
గమనిసు్నానిరు ఈ వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టి చేసు్ననిటువంట్ అర్చకాలు 
ర్ష్ట్రంలో ఎకకొడ చూసినా అతుకుల గతుకుల రోడ్్ల వాట్మీద చరయూలు 
లేవు. కవలం ప్రతపక్షాల గొంతు నొకాకొలని ప్రతపక్షాలకు మద్దతు 
తెల్పే స్మానుయూల పైన ఈ ర్ష్ట్ర ప్రభుత్ం విధ్ంసకర చరయూలకు 
పాల్పడ్తోంది. ఒక గ్రామ పంచ్యతీకి 120 అడ్గుల రోడ్డు 
అవసరమా. రోడ్డు విస్రణలో భాగంగా ఇప్పటం గ్రామంలో ప్రజల 
ఇళ్లను కూలగొడ్తోంది. కవలం జనసేన పార్టి ఆవిర్భావ సభకు స్థలం 
ఇచచాన కారణంగా. ర్ష్ట్రంలో ఉననిటువంట్ పంచ్యతీల నిధులన్ని 
వాడేసిన ఈ ర్ష్ట్ర ప్రభుత్ం పంచ్యతీలను నిర్్రయూం చేసు్ంది. వాట్ 
మీద దృష్టి స్రించడం లేదు. ఈ ర్ష్ట్ర ప్రభుతా్నికి దగ్గరలోనే ప్రజలు 
తగిన ర్తలో బుది్ చెబుతారు. మీరు చేసు్ననిటువంట్ ఈ చరయూలు మీక 
భస్మెసుర హస్ంగా తయారవుతుంది. కూలచాటంతో ప్రారంభమైన మీ 
ప్రస్్థనం కూలచాడంతోనే అంతమవుతుందని ఉమమెడి అనంతప్రం జిల్ల 
జనసేన పార్టి అధికార ప్రతనిధి నిమమెకాయల ర్ము అనానిరు.

జనవంకోసవం జనసేన ప్రజల కోసవం 
పవన్ కళ్్యణ్

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ నియోజకవర్గం, జనసేన జాన్ మాట్్లడ్తూ 
ఇప్పటం గ్రామంలో రోడ్డు వెడలు్ప పేరుతో సక్రమంగా కటుటికునని 
ఇళ్లను జంగన్ రెడిడు కూలచాడం జరిగింది. మరి ఇప్పటం గ్రామ ప్రజలకు 
మనోధైరయూం ఇవ్డానికి ప్రజల తరఫున ప్రజా సమసయూలపై పోర్టం చేసే్ 
ఈ సైకో ప్రభుత్ం ఇచచాన బహుమత, ఏ కసులు జనసేన నాయకుల్ని 
ఆపలేవు. పెటుటికుంటే పెటుటికో ఎంత మంది మీద పెటుటికుంట్వో, ఏం 
చేసుకుంట్వో చేసుకో ప్రజల కోసం అండగా జనసేన పార్టి ఉంటుంది 
అని జనసేన జాన్ చెప్పడం జరిగింది. మతసా ప్ండర్కం మాట్్లడ్తూ 
ర్ష్ట్రంలో వినాసకాలే విపర్త బుది్ిః అనని స్మెత చందంగా వినాసకాలే 
వైస్సార్సాపీ బుది్ిః అనడానికి నిదరశినం. ఇప్పటం గ్రామంలోని ఇలు్ల 
కూల్చావేతేలు స్్తంత్యూ యోధులు మహాతామెగాంధీ, జవహర్ లల్ 
నెహ్రూ, ఇండియన్ మిసైల్, భారత దేశం పూర్ ర్ష్ట్రపత ఎ.ప్.జె. 
అబు్దల్ కలంల విగ్రహాలను తొల్గించడం హయమైన చరయూ. దీనిని 
ఖనిడుసు్నానిము. జనసేన పార్టిలోకి రండి సరికొత్ ర్జకీయం వయూవస్థను 
నిరిమెదా్దం. భవిషయూత్ తర్లకు అండగా నిలబడదాం. ఈ కులల ఐకయూత 
వరి్ల్లల్ స్మాజిక నాయూయం జరగాలంటే జనసేన పార్టి అధికారంలోకి 
ర్వాల్ పవన్ కళ్యూణ్ సీఎం అవా్ల్ జనంకోసం జనసేన ప్రజల కోసం 
పవన్ కళ్యూణ్ అని అనానిరు.
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