
సోమవారం, 07 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

డ్రామాలు, అబద్ధా లు వసైీపీకి మాత్రమే 
సొంతమైన విద్యలు

* బాబాయ్ ని గొడ్డలితో వేసేసి గుండెపోటు అన్నారు
* కోడికత్తి డ్రామాలాడి రాజకీయ లబ్ధి పుందారు
* ఇప్పుడు రెకీకీ జరగలేదని తెలుంగాణ పోలీసులే చెప్పురని దుషపు్రచారుం 
చేసుతిన్నారు
* రెకీకీ జరగలేదని చెపపుడానికి అుంబటి ఎవరు?
* ఇష్టమొచ్చినటులు మాట్లుడితే సహుంచేది లేదు
* హైదరాబాద్ ప్ర్్ట కారాయాలయుంలో మీడియాతో జనసేన తెలుంగాణ ఇుంఛార్జి 
శ్రీ నేమూర్ శుంకర్ గౌడ్
శతఘ్నా న్యాస్: ‘గటు్ట చప్పుడు కాకుండా బాబాయిని గొడ్డలితో చుంపేసి 
గుండెపోటు అని చెపపుడుం... కోడి కత్తి డ్రామాలు ఆడి రాజకీయుంగా లబ్ధి 
పుందడుం వైసీపీకి మాత్రమే తెలిసిన విదయా... అది ఇతర ప్ర్్టలక రాద’ని 
జనసేన ప్ర్్ట తెలుంగాణ ఇుంఛార్జి శ్రీ నేమూర్ శుంకర్ గౌడ్ పేర్కీన్నారు. శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ఇుంటి ముందు జర్గిన చ్ననా గొడవక... రెకీకీకి మడిపెటి్ట 
వైసీపీ న్యకలు మాట్లుడటుం విడ్్డరుంగా ఉుందన్నారు. రెకీకీ జర్గిన మాట 
న్టికి న్రుశాతుం వాసతివుం అని, దానిపై త్వరలోనే తెలుంగాణ డీజీపీ గార్ని 
కలిసి ఆధారాలతో ఫిరాయాదు చేస్తిమని చెప్పురు. ఆదివారుం హైదరాబాద్ 
కుంద్ర కారాయాలయుంలో మాట్లుడారు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ నేమూర్ శుంకర్ 
గౌడ్ మాట్లుడుతూ “ఏపీ నీటిప్రుదల శాఖ ముంత్రి అుంబటి రాుంబాబు గారు 
రెకీకీ జరగలేదుంటూ.. ఇష్టమొచ్చినటులు మాట్లుడుతున్నారు. ఆయనక మేమ 

ఒకటే చెబుతున్నాుం. అసలు రెకీకీ జరగలేదని డిసైడ్ చేయడానికి మీరు ఎవరూ? మీరేమైన్ పోలీసు అధికారా? లేక కసు దరాయాప్తి చేసిన అధికారా? వైజాగ్ రాయాలీ 
సుందర్ుంగా కరెుంటు తీసేసి కిరాయి మూకలతో దాడులు చేయిుంచాలని చూడటుం నిజుం కాదా? శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు బయటక వెళ్తి ఆయన వాహన్లను 
వెుంబడిస్తి అనుమానసపుదుంగా కొనినా వాహన్లు త్రగడుం నిజుం కాదా? ఇవనినా వదిలేసి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ఇుంటి ముందు తాగి గొడవ చేసిన పోరుంబోకల 
గర్ుంచ్ పోలీసులు చెపపుుందానినా తీసుకొచ్చి రెకీకీకి మడిపెడుతూ ... వైసీపీ న్యకలు దుషపు్రచారుం చేయడుం సబబు కాదు.
* గొడ్డలితో నర్కసి గుండెపోటు అన్నారు
సుంత బాబాయిని గొడ్డలితో నర్కసి గుండెపోటు అని డ్రామాలు ఆడారు. అధికారుంలోకి వచ్చి మూడుననారేళలుయిన్ సుంత బాబాయిని చుంపుందెవరో 
తెలుసుకోలేకపోయారు. మీక తెలిసిన్ హతయాను కపపుప్చాచిలని చూసుతిన్నారు. యావత్ దేశుం వివేకానుంద రెడి్డని ఎవరు చుంప్రో తెలుసుకోవాలని ఎదురు 
చూసతిుంది. మఖయాముంత్రి సదర్ షర్మిల గారు సీబీఐ ముందు ఇచ్చిన వాగ్మిలుం చూసేతి ఎవర్కైన్ ఇటే్ట అర్థమైపోతుుంది ఎవరు చుంప్రో అని. కోడికత్తితో దాడి 
డ్రామా వేసి ప్రపుంచుం మొతతిుం ప్రచారుం చేసుకొని రాజకీయ లబ్ధి పుందారు. అబదాధిలు, డ్రామాలు ఆడి ప్రజలను మోసుం చేసి రాజకీయ లబ్ధి పుందిుంది మీరు.
ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్టుంలో వైసీపీ చేసుతిననా అరాచకాలను ఎుండగడుతూ జగన్ రెడి్డ తాలూక గ్ుండాలను పరుగలు తీయిసుతిననా ప్రజా న్యకడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. 
ఆయన ప్రజల పక్షన పోరాటుం చేయడుం తటు్టకోలేక వైసీపీ న్యకలు కక్ష గట్్టరు. ఆయన మీ న్యకడు, మీలాగా రాజకీయాలోలు అడ్డుంగా సుంప్దిుంచలేదు. 
సినిమాలు చేసుకుంటూ ఆ వచ్చిన డబుబులతో రాజకీయాలు చేసుతిన్నాడు. ప్రజల సమమిను లక్షలక లక్షలు జీతాలుగా తీసుకుంటూ ప్రజల సమసయాలపై సపుుందిుంచకుండా 
తెలలువార్ నిద్రలేచ్ుంది మొదలు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గర్ుంచే మాట్లుడతారు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ని త్ట్టడానిక మీక ముంత్రి పదవులు ఇచాచిడా మీ న్యకడు? 
మాట్లుడితే 151 ముంది గెలిచాుం అుంటున్నారు. మీలో గెలిచ్న ప్రత్ ఒకకీరు రూ. 50 నుుంచ్ రూ. 100 కోటులు ఖరుచి పెటి్ట గెలిచారు. మా వాళ్లు ఒకకీరు కూడా ఓటుక 
నోటు ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవు. మీరు ఖరుచి పెటి్టన వుందల కోటలును వస్లు చేసుకోవడానికి లికకీర్, ఇసుక.. ఇలా కనిపుంచ్ుంది కనిపుంచ్నటులు దోచుకుంటున్నారు. 
మేమ మర్కకీస్ర్ చెబుతున్నాుం. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్పై రెకీకీ నిర్వహుంచడుం న్టికి న్రు శాతుం వాసతివుం. దీనిపై త్వరలోనే డీజీపీని కలుస్తిుం ఫిరాయాదు చేస్తిుం. 
దీనిపై ఏపీ ముంత్రులు పచ్చి పచ్చిగా మాట్లుడితే ఊరుకనేది లేద”ని హెచచిర్ుంచారు.
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కుట్రలు, కుతంత్రాలు, కక్ష సాధంపులు… ఇదీ వైసీపీ పాలన
• ఇపపుటుం ప్రజలు జగన్ రెడి్డలా లక్ష కోటులు అవినీత్ చేసి ప్యాలెస్ లు కటు్టకోలేదు... చమటోడిచి కటు్టకననా ఇళలువి
• జనసేన సభక పలాలు ఇచాచిరని కక్షగటి్ట ఇళ్ళు కూలాచిరు
• ఒకకీ బసుసు కూడా త్రగని ఇపపుటుంలో 120 అడుగల రోడె్డుందుక?
• కృష్ణా, గోదావర్ నదులక సుంజన్, సుకనయా అని పేరులు పెటి్టుంచే రకుం అుంబటి
• ర్కార్్డుంగ్ డాయానుసులు కూడా ఐటీ కుంపెనీలు అనే బాపతు గడివాడ అమరన్థ్
• గృహ నిరామిణ శాఖ ముంత్రిగా ఉననా జోగి రమేష్ ... ఒకకీటుంటే ఒకకీ ఇలలుయిన్ నిర్మిుంచ్ ఇచాచిడా?
• రాష్టుంలో రౌడీలు, గ్ుండాలను పెుంచ్ పోషిసతిననా వయాకితి సజజిల రామకృష్ణా రెడి్డ
• హైదరాబాద్ ప్ర్్ట కారాయాలయుంలో మాట్లుడిన జనసేన ప్రకాశుం జిలాలు ఇుంఛార్జి శ్రీ షేక్ ర్యాజ్
శతఘ్నా న్యాస్: రాష్్రానినా అభివృదిధి చేయమని వైసీపీ వాళళుక అవకాశుం ఇసేతి.. వాళ్లు మాత్రుం కట్రలు.. కతుంత్రాలు.. 
కక్ష స్ధిుంప్లతో ప్రజలను వేధిసుతిన్నారని జనసేన ప్ర్్ట ప్రకాశుం జిలాలు ఇుంఛార్జి శ్రీ షేక్ ర్యాజ్ ఆగ్రహుం వయాకతిుం 
చేశారు. జనసేన ఆవిరా్వ సభక పలాలు ఇచాచిరననా ఒక ఒకకీ కారణుంతో కక్షకటి్ట గుంటూరు జిలాలు ముంగళగిర్ 
నియోజకవర్ుం ఇపపుటుం గ్రామ రైతుల ఇళలును కూలగొట్్టరన్నారు. వార్ని పరామర్్శుంచడానికి వెళ్లున శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గార్ని ఏ విధుంగా అడు్డకోవాలని చూశారో రాష్టుం మొతతిుం చూసిుందని అన్నారు. ఆదివారుం హైదరాబాద్ 
కుంద్ర కారాయాలయుంలో మాట్లుడారు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ షేక్ ర్యాజ్ మాట్లుడుతూ... “ఇపపుటుం గ్రాముంలో ఒకకీ 
ఇుంటిని కూడా కూలచిలేదని ముంత్రులు మాట్లుడుతున్నారు. వాళలుక నిజుంగా దమమి, ధైరయాుం ఉుంటే ఒకకీస్ర్ ఇపపుటుం 
గ్రామానికి వసేతి కూలాచిరో లేదో మేమే చూపస్తిుం. ముంత్రులు ఒకటి తెలుసుకోవాలి... మీ అధిన్యకడిలా- తుండ్రి 
అధికారానినా అడ్డుం పెటు్టకొని లక్షల కోటులు దోచుకని తాడేపలిలు, హైదరాబాద్, బుంగళూరులో ప్యాలెస్ లు కటు్టకననా 
వారు ఎవరూ ఇపపుటుం గ్రాముంలో లేరు. అకకీడ ఉననా వారుంత రైతులు. కాయకష్టుం చేసుకొని, చెమటోడిచి ఇళలును 
నిర్మిుంచుకన్నారు. అయిన్ బసేసు త్రగని గ్రాముంలో 120 అడుగల రోడె్డుందుక? ముంగళగిర్ నియోజకవర్ 
ఎమ్మిలేయా ఇుంటి ముందు రోడు్డ కవలుం 16 అడుగలే ఉుంది. అకకీడ ఎుందుక రోడు్డ విసతిరణ చేపట్టలేదు.
• వైసీపీ వాళలు చర్త్రే అది
వైసీపీ న్యకల చర్త్ర మొతతిుం హతయాలు, దోపడీలు, భూకబాజిలే తపపుతే ఏమీ లేదు. ఒకస్ర్ నమ్మి మీక ఓటులు వేసి ప్రజలు మోసపోయారు. ఇప్పుడు మోసపోవడానికి ఎవరూ సిదధిుంగా 
లేరు. రోడు్డక అడ్డుంగా ఉుంటే రాజశేఖర్ రెడి్డ విగ్రహానినా అయిన్ తొలగిస్తిమని ముంత్రి అుంబటి మాట్లుడుతున్నాడు. రాష్టవాయాపతిుంగా అనినా రోడలుక అడ్డుంగా ఉననా విగ్రహుం ఏదైన్ ఉుంది 
అుంటే అది కవలుం వైఎస్ఆర్ విగ్రహాలు మాత్రమే. ఇది అుంబటి తెలుసుకోవాలి. ఆయనక మఖయామైన నీటిప్రుదల శాఖ ఇచాచిరు. కృష్ణా, గోదావర్ నదులుంటే సుంజన్, సుకనయా 
అనుకుంటున్నాడు. వీలు చ్కికీతే ఆ నదులక పేరులు మారచిమని, సుంజన్, సుకన్యా అని పెట్టమని మఖయాముంత్రి బూటులు న్కిన్... న్కతాడు. పోలవరుం ఎప్పుడు పూర్తి చేస్తివో చెప్పు? 
రాష్టుంలో పెుండిుంగ్ లో ఉననా ప్రాజెక్టల సుంగతేుంటో ప్రజలక వివర్ుంచు. ప్రజలు ఓటులు వేసి గెలిపుంచ్న ప్రభుతా్వనినా కూలచిడానికి నువె్వవరూ అని ప్రశ్నాసుతిన్నావు... శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారు చెపపుుంది కూడా అదే... ప్రజల చేతే మీ ప్రభుతా్వనినా కూలుస్తిమని చెప్పురు. వచేచి స్ర్వత్రిక ఎనినాకలోలు మీక ఓటులు వేయకుండా మీరు చేసిన అవినీత్ని వార్కి వివర్ుంచ్ ఓడిస్తిమని 
చెప్పురు.
• ఒకకీ పర్శ్రమ కూడా రాలేదు
అనకాపలిలులో మరో కకకీ ఉుంది. ఆ కకకీకి ర్కారు్డుంగ్ డాయానుసులు ఉుంటే చాలు. ర్కార్్డుంగ్ డాయానుసులను కూడా ఐటీ కుంపెనీలు అనుకొుంట్డు. వాడే గడివాడ అమరన్థ్. ఈ కకకీ ఐటి 
శాఖ ముంత్రి అయాయాక రాష్్రానికి ఎనినా పర్శ్రమలు వచాచియి? యువతక ఎనినా ఉదోయాగాలు కలిపుుంచాడో శే్వతపత్రుం విడుదల చేసే దమమిుందా? ఇుంకో ముంత్రి జోగి రమేష్ ఇపపుటుంలో 
ఒకకీ ఇలులు కూడా కూలగొట్టలేదని మాట్లుడుతున్నాడు. ఆయన కళ్ళు ఉుండి చూడలేని దగలాబుజీలా మాట్లుడుతున్నాడు. దమమిుంటే ఇపపుటుం రుండి ఏయే ఇళలును కూలాచిరో చూపస్తిుం. 
గృహ నిరామిణ శాఖ ముంత్రిగా బాధయాతలు తీసుకన్నాక ఒకకీ ఇలలుయిన్ నిర్మిుంచ్ పేదవాడికి ఇచాచివా? శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇపపుటుం గ్రాముం వెళ్లు వైసీపీ అరాచకాలను ఎుండగటే్ట సర్కి 
తాడేపలిలులో పబీజి ఆడుకొుంటూ... ఓటీటీలో వయొలెన్సు సినిమాలు చూసుకొనే వయాకితికి చెమటలు పట్్టయి. అుందుక తాడేపలిలు పెుంప్డు కకకీలు మొరగడుం మొదలుపెట్్టయి. ఇటీవల వైసీపీ 
సభలో జగనననా ... జగనననా అనే ప్టలు ప్డుతుుంటే ప్రజలు చెప్పులు చూపుంచారు. రేప్ రాష్టుంలో జరగబోయేది అదే. ఎనినాకలోలు ఓటులు అడగట్నికి వైసీపీ న్యకలు వసేతి మగాళ్లు 
చెప్పులు, ఆడవాళ్లు చీప్రులు చూపస్తిరు.
• లా అుండ్ అర్డర్ గత్ తపపుడానికి ఆయనే కారకడు
రాష్టుంలో లా అుండ్ అర్డర్ గత్ తపపుడానికి ప్రధాన కారణుం ప్రభుత్వ సలహాదారుడు సజజిల రామకృష్ణా రెడే్డ. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ మీద కక్షగటి్ట పోలీస్ వయావస్థను అడు్డపెటు్టకొని ఆయన 
కారయాక్రమాలను అడు్డకుంటున్నారు. గ్ుండాలు, రౌడీలను పెుంచ్పోషిసుతిన్నాడు. ప్రభుత్వ సలహాదారుడిగా ఆయన వెలగబ డుతుననాది ఏమ్టో అుందర్కీ తెలుసు. పగలు సెటిలెమిుంటులు... 
రాత్రులు గాన్బజాన్ ఇదీ నెలక రూ. 10 లక్షలు జీతుం తీసుకుంటూ సజజిల చేసుతిననాది. అుంబటికీ ఆయనక పెద్ద తేడా లేదు. అుంబటి దొర్కిపోతాడు. ఈయన దొరకడు. చీరాల 
ప్రాుంతుంలో వాడరేవు ర్స్రు్టలో ఆయన ఏుం చేశాడో ఎవర్కీ తెలియదు అనుకుంటున్నాడు. త్వరలోనే వాటిని బయటపెడతామ”ని హెచచిర్ుంచారు.

నో మై కాన్స్టిట్యుఎన్స్ 34వ రోజు
శతఘ్నా న్యాస్: శ్రీకాళహసితి నియోజకవర్ుంలో ప్రజా సమసయాల పర్ష్కీర దిశగా, ప్ర్్ట 
బలోపేతుం దిశగా నియోజకవర్ ఇన్చిర్జి శ్రీమత్ వినుత కోట్ ప్రారుంభిుంచ్న నో మై 
కానిసుటిటుయాఎనిసు కారయాక్రముంలో భాగుంగా ఆదివారుం తొట్టుంబేడు ముండలుం, పలలుమ్డు 
పుంచాయతీలోని దయనేడు హర్జనవాడ, దయనేడు, రాళలుపలిలు గ్రామాలోలు పరయాటిుంచ్ ఇుంటిటికి 
వెళ్లు ప్రజలతో మాట్లుడి, సమసయాలను తెలుసుకోవడుం జర్గిుంది. ప్రధానుంగా గ్రామాకి వెళ్ళు 
రోడ్ దారుణమైన పర్సి్థత్లో గుంతలమయుం అయియా ఉుంది, గ్రామానికి బస్ సౌకరయాుం లేదు 
బస్ కొరక 3 కి.మీ నడవాలిసున పర్సి్థత్, డ్రైనేజీ కాలువలు లేవు, సీ్రాట్ లైటులు లేవు, త్రాగడానికి 
ముంచ్ నీళ్ళు లేవు. సమసయాలను జిలాలు కలెక్టర్ దృషి్టకి తీసుకని వెళ్లు పర్ష్కీరుం కొరక ప్ర్్ట 
తరఫున పోరాడుతామని వినుత ప్రజలక హామీ ఇవ్వడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో 
తొట్టుంబేడు ముండల అధయాక్షులు కొపపుల గోప, న్యకలు రవికమార్ రెడి్డ, నితీష్, మడుసు 
గణేష్, శ్వ, శీను, తులసి రామ్, జనసైనికలు ప్ల్్న్నారు.

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


ప్రజా సమసయులపైనే పవన్ దృష్టి, రియల్ ఎస్టిట్ వ్యుపారం కోసమే జగన్ ఆరాటం: కోన తాతారావు
శతఘ్నా న్యాస్: గాజువాక, రాష్టుంలోని ప్రజా సమసయాల పర్ష్కీరానికై 
పవన్ కళ్యాణ్ దృషి్ట స్ర్సుతిుంటే, మఖయాముంత్రి జగనోమిహన్ రెడి్డ ర్యల్ 
ఎసే్టట్ వాయాప్రుం కోసుం ఆరాటపడుతున్నారని జనసేన ప్ర్్ట పఏసి 
సభుయాలు కోన తాతారావు తెలిప్రు. ఆదివారుం నగరుంలోని డాబా గారె్డన్సు 
ప్రెస్ కలుబోలు ఏరాపుటు చేసిన విలేకరుల సమావేశుంలో ఆయన మాట్లుడుతూ 
వైసీపీ ప్రభుత్వుం రాష్్రానినా రాక్షస ప్లనలోకి నెటి్టుందని ఆరోపుంచారు. 
కవలుం జనసేన సభక ఇపపుటుం గ్రామసుతిలు స్థలుం ఇచాచిరనే కక్షతో 53 
ఇళళును అన్యాయుంగా కూలిచి వేశారన్నారు. ఆ గ్రామానికి ఆర్్టసి బసుసు 
వెళ్ళు పర్సితిత్ లేదని, ముంగళగిర్,తాడేపలిలు నగర ప్లక సుంస్థ మాస్టర్ 
ప్లున్ లో కనీసుం 20 అడుగల రోడ్ లేనప్పుడు 100 అడుగల రోడు్డ 
వెడలుపు స్కతో ఎలా కూలిచివేస్తిరని ప్రశ్నాుంచారు. సి.ఆర్.డి.ఏ ప్లునోలు 
కూడా చెపపులేదు. ప్రైవేట్ స్థలుం అయితే ముందుగా నోటీసులు ఇచ్చి, 
నష్టపర్హారుం చెలిలుుంచ్ రోడులు వేయాలని, అలా చేశారా అని అడిగారు. 
జల వనరుల శాఖ ముంత్రి అుంబటి రాుంబాబని ఎవర్కి తెలియదని. 
ఒక గుంట ముంత్రి, సుకనయా రాుంబాబు అని మాత్రమే తెలుసని, కనీసుం 
నీటిని కొలవడుంలో కూయాసెకకీలక, ఇన్ ఫ్లు క, టి.ఎుం.సిలక అర్థమే 
తెలియని ముంత్రి అుంబటి. అలాగే జోగి రమేష్ ఇపపుటుంలో ఒక ఇలులు 

కూడా కూలచిలేదుంటున్నారు అలా అయితే మీడియా అబదాధిలు ఆడుతుుందుంట్రా లేక మీరు జగన్ మ్ప్పు కొరక బానిసగా మాట్లుడుతున్నారా అని అన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ వారానికి 
ఒకరోజు వస్తిరని ముంత్రి అమరానాథ్ అుంటున్నారని, అలా అయితే మఖయాముంత్రి జగన్ 15 రోజులకి ఒకస్రైన్ తాడేపలిలు ప్లస్ నుుంచ్ బయటకరారని, రోజూ ప్రజల ముందుక 
రమమిని మీ శాడిసు్ట సిఎుం క చెపపుుండి. విజయ స్యిరెడి్డ, పెది్దరెడి్డ రామచుంద్రారెడి్డ, సుబాబురెడి్డ, సజజిల రామకృష్ణారెడి్డ అనే నలుగరు రెడి్డలతో కూడిన ప్రేమ్లో ఉననా టుంటోలు జగన్ 
ప్లన నడుసుతిుందని, వీరుంతా దసపలాలు, రుషికొుండ, బోగాప్రుం ఎయిరోపుర్్ట, హాయగ్రీవ, బయాయారుం భూమలతోప్టు రాష్టుంలో ఖర్దైన భూమలను కాజేసుతిన్నారని ఆరోపుంచారు. 
పవన్ అుంటే అుంత భయమ్ుందుక? ఓటమ్ భయుంలో ఫ్రసే్రాషన్ లో ఉుండి విధాన పరమైన విమర్శలు చేయకుండా కవలుం రెచచిగొటే్ట విధుంగా విమర్శలు చేయడుం బానిసబ్రతుకలక 
అద్దుం పడుతుుందన్నారు. తాడేపలిలు నుుండి వచ్చిన స్కీ్రప్్ట ను ముంత్రులు అుంబటి రాుంబాబు, జోగి రమేష్, గడివాడ అమరానాథ్ వలిలుసుతిుంట్రన్నారు. అుంబటి ఒకకీ ఇర్గేషన్ ప్రాజెక్టను పూర్తి 
చేయలేక పోయారని, అమర్ ఒకకీ పర్శ్రమను విశాఖక తీసుక రాలేదని, అటువుంటివారు పవన్ కళ్యాణ్ పై విమర్శలు చేయుట్నికి సిగ్ ఉుండాలన్నారు. రోజు రోజుకీ పవన్ కళ్యాణ్ 
క పెరుగతుననా ఆదరణ చూడలేక పోతున్నారని, త్వరలోనే రాష్ట ప్రజలు వైసీపీని భూస్్థపతుం చేస్తిరని జోసయాుం చెప్పురు. పవన్ పై రెకీకీ చేయాలిసున అవసరుం లేదననా ముంత్రులు పవన్ 
ఇుంటి ముందు ఏపీ రెడి్డ కార్పురేషన్ చైరమిన్ కారు ఎుందుక ఉుందని, కారులోని వారు అకకీడ దిగి, సుంచర్ుంచాలిసున అవసరుం ఏముంది చెప్పులన్నారు. పోలీసులు వైసిప తొతుతిలుగా 
వయావహర్ుంచవద్దని, చట్టపరుంగా విధులు నిర్వహుంచాలని స్చ్ుంచారు. సమాజ శ్రేయసుసు కోసుం కృషి చేసుతిననా పవన్ కళ్యాణ్ పై తప్పుడు విమర్శలు చేసేతి తగిన పర్హారుం చెలిలుుంచుకోక 
తపపుదని హెచచిర్ుంచారు. ఈ సమావేశుంలో జనసేన చోడవరుం నియోజకవర్ ఇుంచార్జి ప.వి.ఎస్.ఎన్ రాజు, విశాఖ న్ర్తి ఇుంచార్జి పసుప్లేటి ఉష్ కిరణ్, కార్పురేటర్ పీతల మూర్తి 
యాదవ్ లు ప్ల్్న్నారు.
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ఈ ప్రభుతావాన్ని కూల్చివేస్ సమయం ఆసననిమైంది: ఆదాడ మోహనరావు
శతఘ్నా న్యాస్: విజయనగరుం, జగనోమిహన్ రెడి్డ ప్రభుతా్వనినా ఆుంధ్రరాష్ట ప్రజలు తొుందరలోనే 
కూలిచివేసే సమయుం ఆసననామైుందని జనసేనప్ర్్ట సీనియర్ న్యకడు ఆదాడ మోహనరావు 
అన్నారు. ఆదివారుం ఉదయుం స్్థనిక బాలాజీ జుంక్షన్ వద్దనుననా అుంబేదకీర్ స్మజిక భవనుంలో 
జనసేనప్ర్్ట కారయాకరతిల సమావేశానినా నిర్వహుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా ఆదాడ మాట్లుడుతూ 
జనసేనప్ర్్ట ఆవిరా్వ దినోతసువుంన్డు ప్ర్్ట సభక ఇపపుటుం గ్రామసుతిలు స్థలానినా ఇచ్చిన 
ప్ప్నికి ఆగ్రాముంలో న్ట ఇరవై అడుగల రోడలు విసతిరణ పేరుతో ఇళ్లులినా కూలిచి విధ్వుంసుం 
చేయడానినా తీవ్ుంగా ఖుండిసుతిన్నామని, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఇపపుటుం గ్రామసుతిలను 
శనివారుం పరామర్శక వెళ్ళునప్పుడు పవన్ ను అడు్డకోవడుం ప్రజాస్్వమాయానికి విరుదధిమని, 
రాష్టుంలో గుంతలు పడిన రోడలు మరామతుతిల కోసుం ఈమధయానే గడ్ మార్నాుంగ్ సిఎుం 
కారయాక్రమానినా జనసేన ప్ర్్ట ఆధ్వరయాుంలో రాష్టుంలో పెద్దయెతుతిన చేశామని, రోడలుపైన గుంతలు 
కపపుటుం చేతగాని ప్రభుతా్వనికి ఓ చ్ననా గ్రాముంలో కక్షపూర్తుంగా విధ్వుంసుం చేయడానినా 

రాష్టుంలో ప్రజలుందరూ గమనిస్తినే ఉన్నారని, కూలిచి వేతలతో ప్రారుంభమైన ఈ జగనోమిహన్ రెడి్డ ప్రభుతా్వనినా ప్రజలుందరూ కూలిచివేసే సమయుం ఆసననామైుందని దుయయాబట్్టరు. 
సమావేశుంలో ప్ర్్ట సీనియర్ న్యకలు తాయాడ రామకృష్ణారావు(బాలు), పడుగ సతీష్, కొయాయాన లక్షష్మణ్ యాదవ్, లోపుంటి కళ్యాణ్, మకికీ కమార్, పత్రి స్యికమార్, చుందక 
రాజారావు, చుందక బుజిజి, నవీన్, బలాలున పవన్ కమార్, శేఖర్, మకికీ విజయ్, వికికీ, అజయ్, వెుంకటేష్ ప్ల్్న్నారు.

వైసీపీ ప్రభుతవా అంతం ఎంతో దూరంలో లేదు: 
మర్రాపు సురేష్

ఖచ్చితంగా వచ్చి ఎన్నికల తర్వాత కాబోయే ముఖయూమంత్రి పవన్ కళ్యూణ్
సీన్యర్ జనసేన నాయకులు మర్రాపు సురేష్
శతఘ్నా న్యాస్: గజపత్నగరుం నియోజకవర్ుం, పవన్ కళ్యాణ్ కి అుండగా నిలిచేుందుక యావత్ 
ఆుంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు సిదధిమయాయారని, ఈ సతాయానినా జీర్ణాుంచుకోలేకపోతుననా వైసీపీ ప్రభుత్వుం పవన్ 
కళ్యాణ్ కి అుండగా నిలుసుతిననా వార్ని, జనసేన ప్ర్్ట న్యకలను, కారయాకరతిలను ఇబబుుంది పెటే్ట 
చరయాలక ప్లపుడుతోుందని అన్నారు. ముంగళగిర్లోని ఇపపుటుం గ్రాముంలో పవన్ కళ్యాణ్ కి 
అుండగా నిలిచ్న ప్రజల ఇళళును కూలగొటి్ట పైశాచ్క ఆనుందుం పుందిన వైసీపీ ప్రభుత్వ అుంతుం 
ఎుంతో దూరుంలో లేదని అన్నారు. మార్చి 14న జనసేన ప్ర్్ట ఆవిరా్వ దినోతసువానికి ఇపపుటుం 
గ్రామసుతిలు స్థలుం ఇచాచిరని కక్ష గటి్ట రోడు్డ విసతిరణ పేరుతో గ్రామసుతిల ఇళలును కూలచిడమే 
కాకుండా స్వతుంత్ర సమర యోధుల విగ్రహాల తొలగిస్తి రాజశేఖర్ రెడి్డ విగ్రహానికి మాత్రుం రక్షణ. 
కక్షగటి్ట మర్ ఇపపుటుం గ్రాముంలో జనసేన మద్దతుదారుల ఇళ్లు ధ్వుంసుం, బసుసు లేని గ్రామానికి 
100 అడుగల రోడు్డ పేరుతో ఇళ్ళు కూలిచివేత. పవన్ కళ్యాణ్ బాధితులక అుండగా నిలిచేుందుక 
వెళ్తి అడుగడుగన్ పోలీసు బలగాలను పెటి్ట అడు్డకనే ప్రయతనాుం చేస్రని, రాష్టుం శాుంత్భద్రతల 
విషయుంలో రాజాయాుంగ సుంక్షోభుం దిశగా పయనిసతిుందని అన్నారు. ఖచ్చితుంగా వచేచి ఎనినాకల 
తరా్వత కాబోయే మఖయాముంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అని, ఇప్పుడు జరుగతుననా ప్రత్ సుంఘటనకి ధీటైన 
జవాబు ఉుంటుుందని హెచచిర్ుంచారు. గజపత్నగరుం హెడ్ కా్వర్టర్సు లో ఆదివారుం భార్ ఎతుతిన 
నిరసన కారయాక్రముం చేయడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో స్్థనిక జనసేన ప్ర్్ట న్యకలు, 
కారయాకరతిలు ప్ల్్న్నారు.
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జోగి, అంబటి మరియు రోజాకు సవ్ల్ ఇప్పటంపై చరచికు వచ్చి దమ్మందా? : గాదె
శతఘ్నా న్యాస్: గుంటూరు, కూలిచివేతలతో మొదలైన జగన్ రెడి్డ 
ప్రభుత్వుం దాషి్టకాలు పరాకాష్టక చేరాయని ఎనినాకలు ఎప్పుడు 
జర్గిన ఈ దురామిర్ప్ ప్రభుతా్వనినా తర్మ్ కొట్టడానికి సిదధిుంగా 
ఉన్నారని గుంటూరు జిలాలు అధయాక్షుడు గాదె వెుంకటేశ్వరరావు అన్నారు. 
ఇపపుటుం గ్రాముంలో ఇలులు కూలిచివేతలపై ముంత్రులు మాట్లుడడుం 
హాస్యాసపుదుంగా ఉుందని. దమమిుంటే కూలిచివేతల పై చరచిక రావాలని 
ముంత్రులు జోగి రమేష్, అుంబటి రాుంబాబు, రోజాక సవాల్ విసిరారు. 
పోలీసులను అడు్డపెటి్ట పవన్ కళ్యాణ్ ని అడు్డకోవాలని చూసేతి ఏుం 
జర్గిుందో నిననా ప్రజల చూశారని అన్నారు. జోగి రమేష్ సన్నాసి 
అని నోరు అదుప్లో పెటు్టకొని మాట్లుడాలని లేకుంటే జనసైనికలు 
బుదిధి చెప్తిరని హెచచిర్ుంచారు. చ్వరక స్్వతుంత్రయా సమరయోధులు 
విగ్రహాలను తొలగిుంచ్ వైఎస్ విగ్రహుం చుటు్ట కుంచె వేసి పోలీసుల 
పహారా పెట్్టరని అన్నారు. నిసిగ్గా ముంత్రులు అబదాధిలు ప్రచారుం 
చేసుతిన్నారని అన్నారు. 120 అడుగల రోడు్డ మఖయాముంత్రి సుంత 
నియోజకవర్ుంలోనే లేదని. పోనీ రాష్టుంలో ఏ గ్రాముంలోనైన్ 120 
అడుగల రోడు్డ ఉుంటే చూపుంచాలని సవాల్ విసిరారు. పోలవరుం 
గర్ుంచ్ మాట్లుడడుం చేతగాని అరగుంట ముంత్రి ఇపపుటుం గర్ుంచ్ కకలు పెడుతున్నాడాని పవన్ కళ్యాణ్ సభక స్థలుం ఇసేతి నేరుం చేసినటులు ముంత్రులు మాట్లుడడుం సిగ్చేటని అన్నారు. 
ఇపపుటుం గ్రాముం ఎకకీడ ఉుందో తెలుస్ అుంబటి అుంటూ ప్రశ్నాుంచారు. విషయ పర్జాఞానుం లేకుండా ప్చ్కలులు మొహుం వేసుకొని అరవడుం కాదని అరగుంట రాుంబాబుకి హతవుపలికారు. 
సుంత నియోజకవర్ుంలో సమసయాలు పర్ష్కీర్ుంచలేని రోజా ఇపపుటుం విషయుంలో తగదునమమి అుంటూ ఎగేసుకొని వచ్చిుందని. ఇపపుటఒ గ్రామానికి దారేటో తెలుస్ రోజా అుంటూ 
ఎదే్దవా చేశారు. నోరుుందికదా అని వాగితే వీర మహళలు పళ్ళు రాలగోడతారని హెచచిర్ుంచారు. నీ జాతకుం మొతతిుం తెలుసని జబర్దస్తి కి ఎకకీవ ఎమ్మిలేయా పదవికి తకకీవని విమర్్శుంచారు. 
అక్రమాలు అవినీత్ నగర్ మొతతిుం కోడె కూసుతిననా అది మరచ్ పవన్ కళ్యాణ్ ని విమర్్శుంచడానినా స్్థయి ఏుంటో తెలుసుతిుందని అన్నారు. వైసిపలో ఉననా ముంత్రులు 151 ముంది ఎమ్మిలేయాలు 
సలహాదారులు అుందర్కి ఇదే న్ సవాల్ దమమిుంటే ఇపపుటుం రుండి అక్రమమో సక్రమమో తేలుచిదాుం అని అన్నారు. ఈ కారయాక్రముంలో జిలాలు న్యకలు అడప్ మాణికాయాలరావు, 
బ్ట్రగుంట మలిలుకా, న్రదాసు రామచుంద్ర ప్రస్ద్, ఆళళు హర్, మధు లాల్, గుంగారాజు, దాసర్ వెుంకటేశ్వరరావు ప్ల్్న్నారు.

అట్లపాడు గ్రామంలో జనంలోకి జనస్న
శతఘ్నా న్యాస్: నిడదవోలు నియోజకవర్ుం, నిడదవోలు ముండలుం, అటలుప్డు గ్రాముంలో అదివారుం 
ముండల అధయాక్షులు పోలిరెడి్డ వెుంకటరతనాుం న్యుడు(పవిఆర్) ఆధ్వరయాుంలో జనుంలోకి జనసేన 
కారయాక్రముం నిర్వహుంచడుం జర్గిుంది. జనుంలో జనసేన కారయాక్రముంలో భాగుంగా అటలుప్డు గ్రాముంలో 
ఇుంటిుంటికీ త్రుగతూ జనసేన ప్ర్్ట సిదాధిుంతాలను వివర్స్తి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ను 
మఖయాముంత్రిని చేయాలని కోరడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో జనసేన ప్ర్్ట జిలాలు కారయావర్ సభుయాలు 
మర్యు జిలాలు కారయాదర్్శ తుల చ్నబాబు, జనసేన ప్ర్్ట సుంయుకతి కారయాదర్్శలు ఉలుసు సౌజనయా, కాకరలు 
న్ని, జనసేన న్యకలు మర్యు జనసైనికలు ప్ల్్నడుం జర్గిుంది.

గాదె వంకటేశవారరావున్ సన్్మన్ంచిన 
గంటూరు జనస్న
శతఘ్నా న్యాస్: ముంగళగిర్, ఇపపుటుం 
గ్రాముంలో జనసేన అధయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్ పరయాటనను విజయవుంతుం 
చేయుటలో మఖయాప్త్ర పోషిుంచ్న 
మర్యు ఇపపుటుం గ్రామ ప్రజలక 
వెనునాదనునాగా ఉుంటూ ప్రత్ 

విషయుంలో వాళళుకి ధైరాయానినా నిుంప అుండగా నిలబడిన గుంటూరు జిలాలు అధయాక్షులు గాదె 
వెుంకటేశ్వరరావుని సన్మినిుంచ్ అభినుందనలు తెలియజేయడుం జర్గిుంది.

దల్్ల గోవంద్ రెడ్డి చొరవతో గొడుడివ్న్పాలం 
రోడుడి

శతఘ్నా న్యాస్:  విశాఖపటనాుం, 
64వ వారు్డ జనసేన కార్పురేటర్ 
దలిలు గోవిుంద్ రెడి్డ చొరవతో 
ఇన్నాళ్ళుగా ఇబబుుందులక 
గరవుతుననా గొడు్డవానిప్లెుం 
రోడు్డను ఒక నేషనల్ హైవే 
రోడు్డలా వేయిుంచటుం జర్గిుంది. 
స్వయాన కార్పురేటర్ దలిలు 
గోవిుంద్ రెడి్డ ఆ రోడు్డ న్ణయాతను 

పరయావేక్ుంచ్ రోడ్ కాుంట్రాక్టర్ తో మాట్లుడి ఇకకీడ ఉననా సచ్వాలయుం, ప్రాథమ్క 
ప్ఠశాలక చాలా ముంది చ్న్నారులు, మహళలు పెద్దవారు వసుతిుంట్రని చెపపు వాళలుక 
వాహనదారుల నుుంచ్ ఎటువుంటి ప్రమాదుం జరగకుండా ముందసుతిగా వాహనదారుల 
వేగానినా తగి్ుంచేవిధుంగా సీపుడ్ బ్రేకర్సు ని వేయమని చెపపుటుం జర్గిుంది. ఇుంతటి చకకీటి 
రోడు్డను వేయిుంచ్నుందుక ప్రజలు కార్పురేటర్ దలిలు గోవిుంద్ రెడి్డని అభినుందిుంచటుం 
జర్గిుంది.

వైసీపి ఎమ్్మలేయులపై, మంత్రులపై వరుచుకుపడ్న 
పెనుకండ జనస్న న్యకులు

శతఘ్నా న్యాస్: పెనుకొుండ, ఇపపుటుం గ్రాముం లో జర్గిన కూలిచివేతలను పెనుకొుండ 
జనసేన ప్ర్్ట తీవ్ుంగా ఖుండిసుతిుంది. ఇపపుటుం గ్రామ ప్రజలు చేసిన నేరుం ఏుంటి మార్చి 
14 జనసేన ప్ర్్ట ఆవిరా్వ దినోతసువ సభ పెటు్టకోడానికి స్థలుం ఇవ్వడమే వారు చేసిన 
నేరమా? మర్ మఖయాుంగా జనసేన ప్ర్్ట అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఎకకీడికి వెళ్లున్ 
అడు్డకోవడానికి చూసుతిన్నారు. ఇది మమామిటికీ రాజకీయ కక్షే మీరు ఇలాగే చేసేతి మీ 
ప్రభుత్వుం కూలడుం ఖాయుం. మీ ప్రభుత్వ పతనుం దిశగానే మా అడుగలు ఉుంట్యని 
ప్రభుతా్వనినా ఎమ్మిలేయాలను ముంత్రులని పెనుకొుండ జనసేన న్యకలు హెచచిర్ుంచారు. 
ముండల అధయాక్షులు మహేష్, న్యకలు రాజేష్, హర్ న్యక్ మాట్లుడుతూ శనివారుం 
జనసేన ప్ర్్ట అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఇపపుటుం గ్రామ ప్రజలను పరామర్్శుంచడానికి 
వెళ్తే అకకీడ పోలీస్ యుంత్రాుంగానినా అడు్డపెటు్టకొని జనసేన ప్ర్్ట అధయాక్షులని ఆపడుం 
చాలా దురదృష్టకరుం, ఒక ప్రత్పక్షుంలో ఉననా ప్ర్్ట అధయాక్షులు ప్రజా సమసయాలు 
తెలుసుకోవడానికి ప్రజల దగ్ర్కి వెళళునీయకుండా అడు్డకోవడుం సర్కాదని ఇకనైన్ 
మీ తీరు మారుచికోకపోతే అదే ప్రజలు మీక తగిన బుదిధి చెబుతారని తీవ్ుంగా 
విరుచుకపడా్డరు. ఈ కారయాక్రముంలో నియోజకవర్ న్యకలు రాజేష్, పెనుగొుండ 
ముండల జనసేన ప్ర్్ట అధయాక్షులు మహేష్, పెనుకొుండ ముండల జనసేన ప్ర్్ట 
ఉప్ధయాక్షులు ముంజున్థ్, సురేష్, సీనియర్ న్యకలు బుంగారుం, హర్ న్యక్, 
అనిల్ కమార్ తదితరులు ప్ల్్న్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రామగండం మజిధ్ చౌరస్తా వద్ద జనస్న జండా 
దిమ్మ

శతఘ్నా న్యాస్: రామగుండుం, జనసేన ప్ర్్ట ఉమమిడి 
కర్ుంనగర్ జిలాలు రామగుండుం నియోజకవర్ుంలో 
జనసేన ప్ర్్ట బలోపేతుం కోసుం రామగుండుం మజిధ్ 
చౌరస్తి వదా్ద జనసేన జెుండా దిమమి నిర్మిుంచాలని 
రామగుండుం నియోజకవర్ న్యకలు రావుల 
స్యి కృషణా స్చనల మేరక రామగుండుం ముండల 

యువజన ఉప్ధయాక్షులు చ్టి్ట రాజశేఖర్ ఆధ్వరయాుంలో నిర్మిుంచనుననా జనసేన జెుండా దిమమి 
స్థలుం పర్శీలిుంచ్న రామగుండుం యువజన అధయాక్షులు ఎమరలు రుంజిత్ ఉప్ధయాక్షులు 
మోతే రవికాుంత్, స్డిమ్క్ మననా, సుంపత్, రాజశేఖర్, కళ్యాణ్, శ్రీను, గణేష్ తదితర 
జనసైనికలు ప్ల్్న్నారు.

జనస్న్న్కి సంఘీభావం తెల్పిన కువైట్ జనస్న
శతఘ్నా న్యాస్:  కవైట్, ఇటీవల జనసేనప్ర్్ట అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పై జర్గిన 
రెకీకీ మర్యు గత నెలలో వైజాగ్ లో ఆయన పరయాటనలో భాగుంగా అధికార వైసిప 
దౌరజిన్యానినా నిరసిస్తి… ఈ వైసిప అధికార దుర్్వనియోగానినా ఖుండిస్తి… జనసేన ప్ర్్ట 
కవైట్ ఆధ్వరయాుం లో కవైట్ లోని జనసైనికలు ఏకమై అధిన్యకడు పవన్ కళ్యాణ్ 
కి సుంఘీభావుంగా మర్యు ప్ర్్టకి మద్దతుగా కవైట్ నుుండి జనసైనికలు తమ గళ్నినా 
వినిపుంచడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో కవైట్ జనసేన న్యౌకలు గుంట్ రమేష్  
రాయల్ , షేక్  అలీ, కొటే్ట శ్రీహర్, యర్రశెటి్ట హర్బాబు రాయల్  తదితర కవైట్ జనసేన 
న్యకలు మర్యు జనసైనికలు ప్ల్్న్నారు.

ఇప్పటంలో ప్రభుతవాం చ్సిన కూల్చివేతలను 
ఖండ్ంచిన మోపిదేవ జనస్న

శతఘ్నా న్యాస్: అవనిగడ్డ, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మీద రౌడి మూక రాజకీయాలు 
చేసుతిననా వార్ నుుండి కాప్డమని మోపదేవిలో స్్వమ్ వార్ని కొబబుర్కాయలు కొటి్ట 
వేడుకోవడుం జర్గిుంది. అనుంతరుం ఇటీవల ఇపపుటుం గ్రాముంలో ప్రభుత్వుం చేసిన 
కూలిచివేతలను ఖుండిస్తి గాుంధీ మర్యు పటి్ట శ్రీరామలు విగ్రహాలక ప్లాభిషేకుం 
చేయడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముం మోపదేవి ముండల అధయాక్షులు పూషడప్ రతనాగోప్ల్ 
అధయాక్షతన జరగగా… కృష్ణాజిలాలు జనసేన ప్ర్్ట ఉప్ధయాక్షులు మత్తి వెుంకటేశ్వరరావు 
మర్యు మోపదేవి ముండల న్యకలు, వీర మహళలు మర్యు జనసైనికలు 
ప్ల్్న్నారు.

జనసైనికుని కుటంబానికి అండగా బత్తుల దంపత్లు
రోడ్డుప్రమాదంలో మరణంచ్న సూరిశెట్టి నాయుడ్ కుటంబాన్కి యాభైవేల ఆరిధికసాయమందంచ్న 
బత్తుల దంపత్లు
శతఘ్నా న్యాస్: రాజానగరుం నియోజకవర్ుం, జనసేన న్యకలు బతుతిల బలరామకృషణా దుంపతులు, 
శ్రీరుంగపటనాుం గ్రామానికి చెుందిన కళ్కారులు తుని ఘోర రోడు్డ ప్రమాదుంలో మృత్చెుందిన కటుుంబానినా 
పరామర్్శుంచ్, 50,000 ఆర్్థక సహాయానినా బతుతిల బలరామకృషణా మర్యు బతుతిల వెుంకటలక్ష్మి 
ఇవ్వడుం జర్గిుంది. కటుుంబ సభుయాలను పరామర్్శుంచ్ వార్ని ఓదారుస్తి వార్కి జనసేన ప్ర్్ట ఎప్పుడ్ 
అుండగా ఉుంటుుందని తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రముంలో శ్రీ రుంగపటనాుం గ్రామ పెద్దలు దాడి శ్రీను, 
దాడి సీతయయా, దొడి్డ అపపులరాజు, పెనకటి బాబురావు, కొర్మ్లిలు స్ుంబరావు మర్యు శ్రీరుంగపటనాుం 
గ్రామ జనసేన న్యకలతో ప్టు బదిరెడి్డ దొర, బోయిడి వెుంకటేష్, వేగిశెటి్ట రాజు న్త్ప్మ దొర, 
మది్దరెడి్డ బాబులు, అడబాల సతయాన్రాయణ, దేవన దురా్ప్రస్ద్, బదిరెడి్డ దొర, అదలా శ్రీను, దేవన 
దురా్ప్రస్ద్, కర్రి దొరబాబు, బోయిన వెుంకట్, మట్ట న్గేశ్వరరావు, మట్ట వెుంకననా బాబు, ముంద 
పకకీ శ్రీను, జాన్ బాబు, తనీనారు తాతాజీ, నటిపుం దొరబాబు, గొలకతు కృషణా, బోతెటీ్ట రమణ, బోటటీ్ట 
మరళ్, అత్కిుంచెటీ్ట శ్రీను, వడది సమ, రాపర్తి వెుంకటేష్, పలలు రమేష్, ఆడార్ మధు కమార్, చమమిక్ 
చ్ననా, అధికమ్శెటి్ట శ్రీను, అధిగమ్శెటి్ట కోతను అపపుల నరసిుంహ, బీసెటి్ట దివయాభారత్, కర్రి దుర్, కర్రి 
అపపుననా, వడే్డటి న్న్జీ, వడే్డటి మరళ్, శ్రీరుంగపటనాుం జనసైనికలు తదితరులు ప్ల్్న్నారు.

మానవతవాం చాట్కునని బత్తాల
శతఘ్నా న్యాస్: రాజానగరుం, కోరుకొుండ ముండలుం, జుంభూపటనాుం గ్రామానికి చెుందిన 
జనసైనికడు మ్రాయాల స్యికి శనివారుం అరధిరాత్రి కోరుకొుండ వద్ద రోడు్డ ప్రమాదుంలో 
తీవ్ుంగా గాయాలు కావడుంతో ఈ విషయుం తెలిసిన వెుంటనే రాజానగరుం నియోజకవర్ 
జనసేన న్యకలు బతుతిల బలరామకృషణా హుట్హుటిన ప్రమాద స్థలికి చేరుకని 
మొట్టమొదటగా కోరుకొుండ పహెచ్సులో ప్రాథమ్క వైదయాుం చేయిుంచ్, అనుంతరుం మ్రుగైన 
వైదయాుం నిమ్తతిుం అరధిరాత్రి పూట రాజముండ్రి స్యి హాసిపుటల్ క తీసుకవచ్చి డాక్టరలుతో 
మాట్లుడి, సుంత ఖరుచిలతో దగ్రుుండి ఆపరేషన్ చేయిుంచ్ జనసైనికడు స్యికి, వార్ 
కటుుంబ సభుయాలక ధైరయాుం చెపపు పూర్తిగా కోలుకనే వరక తన వుంతు సహాయ సహకారాలు 
పూర్తిగా అుందిస్తినని వార్కి ఒక బలమైన నమమికుం కలిపుుంచ్న రాజనగరుం నియోజకవర్ 
జనసేన న్యకలు బతుతిల బలరామకృషణాకి జనసేన తరప్న ప్రతేయాక కృతజఞాతలు.

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

జనస్న పార్టి పోరాటపటిమ, సిదా్ధంతాలు నచిచి వందలాదిగా పార్టిలో చ్రిక
శతఘ్నా న్యాస్: విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్ుం 55 వ డివిజన్ నుుంచ్ పలలుుంటి ఆది బాబు, సురేుంద్ర, మోహన్, రమేష్, వెుంకటేష్, అత్తిలి స్యి, సుభాని, అలిలు మధు, రాజేష్, 
న్గబాబు, సుధీర్, శ్రీను, సుముంత్ మర్యు 25 ముంది స్్థనిక డివిజన్ అధయాక్షులు సమ్ గోవిుంద్ నేతృత్వుంలో జనసేన ప్ర్్ట విజయవాడ నగర అధయాక్షులు రాష్ట అధికార ప్రత్నిధి 
మర్యు పశ్చిమ నియోజకవర్ ఇుంచార్జి పోత్న వెుంకట మహేష్ ఆధ్వరయాుంలో ప్ర్్టలోకి చేరడుం జర్గిుంది. ఈ సుందర్ుంగా మహేష్ మాట్లుడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ న్యకత్వ పటిమ, 
సిదాధిుంతాలు, భావజాలుం నచ్చి ప్ర్్టలోకి చేరారని వార్ని స్దరుంగా ప్ర్్టలోకి ఆహా్వనిసుతిన్నామని, త్వరలో వీరుందర్కీ స్్థనిక డివిజన్ కమ్టీలో ముంచ్ స్్థనుం కలిపుస్తిమని డివిజన్ 
లో ప్ర్్టని బలోపేతుం చేసే దిశగా కృషి చేయాలని, స్్థనిక ప్రజా సమసయాల పర్ష్కీర దిశగా కషి్టుంచు పనిచేయాలన్నారు. కారయాక్రముం నిర్వహుంచుకనేుందుక సహకర్ుంచ్న బొబబుర్ 
కొుండలరావుకి ప్రతేయాక ధనయావాదాలు తెలియజేశారు.

నెల్్లరు నగరంలో పరయుటించిన జనస్న న్యకులు
శతఘ్నా న్యాస్: నెలూలురు నగరుంలోని ఉస్మిన్ స్హెబ్ పేట, బాలాజీ నగర్, ఏసీ స్్థపుం, రామ్ నగర పర్సర 
ప్రాుంతాలోలుని నెలూలురు జనసేన ప్ర్్ట నగర అధయాక్షులు దుగి్శెటి్ట సుజయ్ బాబు అద్వరయాుంలో నెలూలురు జిలాలు మర్యు 
నగర న్యకలతో కలిసి స్్థనికుంగా ప్రధాన సమసయాలుగా మార్న ప్ర్శుధయా సమసయాలపై పరయాటిుంచారు. ఈ 
సుందరబుుంగా నగర అధయాక్షులు దుగి్శెటి్ట సుజయ్ బాబు మాట్లుడుతూ ఆదివారుం నెలూలురు నగరుంలో బాలాజీ 
నగర్, ఏసీ నగర్, స్్టనోస్ పేట ప్రాుంతాలోలు పరయాటిుంచడుం జర్గిుంది. చెతతి పనునా, ఆ పనునా, ఈ పనునా అుంటూ 
ప్రజల దగ్ర నుుండి కోటులు వస్లు చేసుతిననా ఈ ప్రభుత్వుం దానికి అనుగణుంగా పనులు మాత్రుం చేయటేలుదు. 
ఎకకీడ చూసిన్ మరుగ చేరుకుంటోుంది తదా్వరా ప్రజలు విషజ్వరాలు ప్లవుతున్నారు. శాసనసభుయాలు 
అతయాుంత నిరలుక్షష్ుంగా వయావహర్స్తి బల ప్రదర్శనలు, కార్తిక దీపోతసువాలు చేసుకుంటున్నారు. మొననా కర్సిన 
వరాషాలక వచ్చిన జ్వరాల వలలు పేషుంటలుతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మొతతిుం నిుండిపోయిుంది. ఇకనైన్ మేల్కీని కనీసుం 
రోడలు పకకీన ఉననా డ్రైనేజీలోలు పూడిక తీసి మరుగ లేకుండా చూడాలి. మనిసిపల్ కమీషనర్ కి కూడా జనసేన 
ప్ర్్ట తరప్న ఫిరాయాదు చేయబోతున్నాుం. కదలిక లేకపోతే జనసేన ప్ర్్ట శ్రమదానుం చేసి అయిన్ నెలూలురు 
నగరానినా పర్రక్ుంచుకుంట్ుం అని అన్నారు. రాష్ట కారయాదర్్శ కొటే్ట వెుంకటేశ్వరులు మాట్లుడుతూ నగర అధయాక్షులు 
ఆధ్వరయాుంలో నగరుంలోని పర్సర ప్రాుంతాలను పరయాటిుంచామని చెతతిబుట్టల ప్యిుంట్సు అవసరుం లేదు ఇుంటిుంటికి 
వచ్చి చెతతి సేకరణ అని చెపపు రోడలు మీద ఉననా చెతతి మర్యు కాలవ పూడికలు తీయటుంలేదని, దీని వలలు స్్థనికలు 
దుర్ుంధుం మర్యు దోమలతో ఇబబుుందులు పడుతున్నారని ప్రభుత్వుం వెుంటనే చరయాలు తీసుకోకపోతే జనసేన 
తరుప్న ఆుందోళను ఉదృతుం చేస్తిుం అని అన్నారు. జిలాలు అధికార ప్రత్నిధి కరుంపూడి కృష్ణారెడి్డ మాట్లుడుతూ 
వైసీపీ ప్రభుత్వుం వాలుంటర్ల దా్వరా చెతతి పనునాని బదిర్ుంచ్ మర్ వస్లు చేసుతిన్నారే కానీ నగరుంలో ప్ర్శుధయా 
విషయుంలో మటుక నగర ఎమ్మిలేయా నుుంచ్ మనిసుపల్ అధికారులు వరక ఎవరు ప్టిుంచుకోవటుం లేదు అని 
ప్రశ్నాుంచ్న ప్రత్పక్షాల మీద కసులు పెట్టటుం తపపు అభివృదిధి అనేది లేదని అన్నారు. జిలాలు కారయాదర్్శ షేక్ అలియా 
మాట్లుడుతూ నెలూలురు నగరుంలోని ప్ర్శుధయా లోపుం వలలు ప్రజలు తీవ్ ఇబుందులు పడుతున్నారని అది గాలికి 
వదిలేసి ప్రత్పక్షాలకి పవన్ కళ్యాణ్ ఇపపుటుంలో పవన్ కళ్యాణ్ పరయాటన మీద మాత్రమే మాట్లుడుతున్నారని 
మఖయాుంగా రోజా అయితే మత్ భ్రమ్ుంచ్ మాట్లుడుతున్నారని కూలచిడాలు, పడగొట్టడాలు మీద ఉననా శ్రదధి మ్మలినా 
గెలిపుంచ్న ప్రజల ఆరోగయాుం మీద కూడా చూపుంచాలని అన్నారు. ఈ కారయాక్రముం నగర అధయాక్షులు దుగి్శెటి్ట 
సుజయ్ బాబుతో పటు రాష్ట కారయాదర్్శ కొటే్ట వెుంకటేశ్వరులు, జిలాలు అధికార ప్రత్నిధి కారుంపూడి కృష్ణారెడి్డ, జిలాలు 

కారయాదర్్శ షేక్ అలియా, నగర కారయాదర్్శలు పత్ రామ, దాసర్ మాధుర్, కొలులు కళ్యాణ్, రమేష్ రాజు, షేక్ స్యిబాబా నగర డివిజన్ ఇుంచార్జిలు దాసర్ రమణ, శనివారప్ అజయ్, 
వినయ్ కమార్, పృది్వ అలేఖ్, అకికీశెటి్ట శ్రీధర్, కొలిప్క ప్రస్ద్ జనసేన న్యకలు సుబుబు, చ్నినా పృధి్వ తదితరులు ప్ల్్న్నారు.

గోల్ సురేష్ కు మనోధైరాయున్నిచిచిన పవననని చ్నేత 
బాట యువకులు

శతఘ్నా న్యాస్: ఉమమిడి ప్రకాశుం 
జిలాలు, పరూచిరు నియోజకవర్ 
మారూ్టరు ముండల కారయాదర్్శ 
వలపరలు గ్రామ జనసైనికలు 
మర్యు చేనేత వర్ న్యుకలు 
గోలి సురేష్ తుండ్రి రెుండు 
రోజుల క్రితుం మరణిుంచారని 
తెలిసి వలపరలు గ్రాముం 
వెళ్లు వార్ని పరామర్్శుంచ్ 
మనోదహైరాయానినాచ్చిన పవనననా 
చేనేత బాట యువకలు కరణా కిరణ్ 
తేజ్, పసుప్లేటి స్యి, పుంజల 
సుంతోష్, బూడిద వరుం, దిగపర్తి 

లలిత్ కమార్ మర్యు తోట అశోక్ చక్రవర్తి(చక్రీ).

పేదలపై బహిరంగంగా రాజకీయ కక్ష 
స్ధిసుతాన్నిరు

శతఘ్నా న్యాస్: పన్నారు, 
పన్నారు పట్టణుం విలేకరుల 
సమావేశుంలో జనసేన 
న్యకలు గుంతలు పూడచిలేని 
ఈ ప్రభుత్వుం బసుసు సౌకరయాుంలేని 
గ్రామానికి 100 అడుగల 
రోడు్డ వేస్తి అుంటే ప్రజలు మీ 
ప్రభుతా్వనినా ఎలా నమమితారు? 
ఇపపుటుం గ్రామానికి జనసేన 
ప్ర్్ట అుండగా నిలబడుతుుంది 
వార్కి కష్టమొసేతి జనసైనికలుగా 
మా ప్రాణాలను తెగిుంచ్ అయిన్ 

వార్ని కాప్డుకుంట్ుం ఎనినా కసులు, మర్నినా నిరబుుంధాలు ఎదురైన్ మా పోరాటుం 
ఆగదు కచ్చితుంగా ఇపపుటుం గ్రామసుతిలు తరఫున న్యాయపోరాటుం చేస్తిమని అన్నారు.

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

జికె ఫండేషన్ ఆధవారయుంలో ఉచిత 
బి.పి మరియు షుగర్ పర్క్షలు

శతఘ్నా న్యాస్: విశాఖపటనాుం, జనసేన దక్ణ నియోజకవర్ న్యకలు గోపకృషణా జికె ఫుండేషన్ 
ఆధ్వరయాుంలో దక్ణ నియోజకవర్ుం, 33వ వారు్డ, కొలులువార్ వీధిలో ఆదివారుం ఉచ్త బ్.ప మర్యు 
షుగర్ పర్క్షలు నిర్వహుంచడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో జనసేన న్యకలు, వీరమహళలు మర్యు 
జనసైనికలు ప్ల్్న్నారు.

జనస్న ఆధవారయుంలో ఉచిత కంటి వైదయు శిబిరం 
శతఘ్నా న్యాస్: తణుక నియోజకవర్ుం, అత్తిలి ముండలుం, బలిలుప్డు గ్రాముంలో జనసేన ప్ర్్ట ఆధ్వరయాుంలో అత్తిలి ముండలుం జనసేన ప్ర్్ట అధయాక్షులు దాసుం ప్రస్ద్ ఆర్్థక స్యుంతో 
ఉచ్త కుంటి వైదయా శ్బ్రుం ఏరాపుటు చేయడుం జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రమానికి మఖయాఅత్థిగా తణుక నియోజకవర్ జనసేన ప్ర్్ట ఇుంచార్జి విడివాడ రామచుంద్రరావు ఉచ్త కుంటి వైదయా 
శ్బ్రానినా ప్రారుంభిుంచడుం జర్గిుంది. ఈ ఉచ్త కుంటి వైదయా శ్బ్ర కారయాక్రముంలో అవసరమైన వార్కి ఉచ్తుంగా ముందులు కళళుజోళ్ళు దాసుం ప్రస్ద్ ఆర్్థక స్యుంతో ఇవ్వడుం జర్గిుంది. 
ఈ కారయాక్రముంలో బలిలుప్డు జనసేన ప్ర్్ట న్యకలు తోట గణేష్, గారప్టి జగదీష్, సిుంగుంశెటి్ట కాళీకృషణా, కసిరెడి్డ అప్పురావు, ఆకల రామచుంద్రరావు, ఆకల ఉమామహేశ్వరరావు, 
ప్రకట గణేష్, ప్రకట శ్రీనివాసు, శుంక కసుమకమార్, దాసుం శ్రీనివాస్ మర్యు జనసైనికలు అుందరూ ఆధ్వరయాుంలో జర్గిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో తణుక నియోజకవర్ జనసేన ప్ర్్ట 
న్యకలు మర్యు కారయాకరతిలు ప్ల్్న్నారు.

పిటిజిలకు ప్రభుతవా అంతోయుదయ కారుడిలు 
కల్్పంచాల్

శతఘ్నా న్యాస్: అరక 
నియోజకవర్ుం మాదల 
పుంచాయతీ పర్ధిలో గల నుంది 
వలస గ్రాముం మోడల్ కాలనీ 
వీధిలో ప్రభుత్వుం తక్షణమే 
పటిజీలక అుంతోయాదయ 

కారు్డ కలిపుుంచాలని జనసేన న్యకలు మర్యు మాజీ ఎుంపటిసి స్యిబాబా 
దుర్యా, అలలుుంగి రామకృషణా ప్రభుతా్వనినా డిమాుండ్ చేశారు. ఆదివారుం రాత్రి జనసేన 
ప్ర్్ట ఆధ్వరయాుంలో ఆ గ్రాముంలో పరయాటిుంచ్ గ్రామసుతిలతో సమావేశమయాయారు. ఆ 
గ్రాముంలో విదుయాత్ సతిుంభాలు ప్రభుత్వుం వేయకపోవడుం వలలు విదుయాత్ లేక తీవ్ుంగా 
ఇబబుుంది పడుతుననాటు్ట జనసేన దృషి్టకి తీసుకవచాచిరు. ఈ సుందర్ుంగా జనసేన ప్ర్్ట 
న్యకలు మాట్లుడుతూ తక్షణమే ప్రభుత్వుం నుందివలస మోడల్ కాలనీ వీధిలో విదుయాత్ 
సతిుంభాలు కలిపుుంచ్ మ్రుగైన విదుయాత్ సౌకరయాుం కలిపుుంచాలని ఈ సుందర్ుంగా జనసేన 
ప్ర్్ట డిమాుండ్ చేసుతిుందని తెలిప్రు. అనుంతరుం ప్రభుత్వ ప్రజా వయాత్రేక విధాన్లను 
గిర్జనుల దృషి్టకి తీసుకెళ్లురు. ఈ సుందర్ుంగానే జనసేన మాటలు జనసేన సిదాధిుంతాలు 
గిర్జనులక కలుపతిుంగా వివర్ుంచారు. ఈ కారయాక్రముంలో జనసైనికలు మహేష్ చ్రుంజీవి 
గ్రామసుతిలు ప్ల్్న్నారు.

జనస్న ఆధవారయుంలో కార్తాక వన సమారాధన
శతఘ్నా న్యాస్: 
డా.బ్.ఆర్.అుంబేదకీర్ 
కోనసీమ జిలాలు, రాజోలు 
ని యో జ క వ ర ్ ుం 
ఈదరాడ గ్రాముంలో 
జ న సై ని క లు 
యెరుబుండి చ్నినా 
స్వగృహుం వద్ద 
జ న సై ని క ల 

తరుప్న కార్తిక వనసమారాధన కారయాక్రముం జర్గిుంది. ఇ కారయాక్రముంలో జనసేన 
ప్ర్్ట నియోజకవర్, ముండల, గ్రామ స్్థయి న్యకలు వుందల సుంఖయాలో ప్ల్్ని 
కారయాక్రమానినా విజయవుంతుం చేస్రు.

పారవాతీపురం జనస్న వసతాృత స్థాయి సమావేశం

శతఘ్నా న్యాస్: ప్ర్వతీప్రుం నియోజకవర్ న్యకలు సీతానగరుం ప్ర్్ట 
కారాయాలయుంలో విసతిృత స్్థయి సమావేశుం ఏరాపుటు చేయడుం జర్గిుంది. ఈ 
సమావేశుంలో ప్ర్వతీప్రుం, సీతానగరుం, బలిజిపేట ముండలాల నుుంచ్ అధిక సుంఖయాలో 
న్యకలు, జనసైనికలు మర్యు వీర మహళలలు ప్ల్్నడుం జర్గిుంది. వైసీపీ 
అరాచకాలను అడు్డకోవడుంలోన్, ప్రజా సమసయాలపై పోరాడటుంలోన్, పవన్ కళ్యాణ్ 
ని మఖయాముంత్రిని చేయడుంలోన్, వైసీపీ గ్ుండాలను తర్మ్ కొట్టడుంలోను మనదుంతా 
ఒక మాట – ఒక బాట అనే నిన్దుంతో ముందుక వెళ్లులని తీరామినుం చెయయాడుం 
జర్గిుంది. మనసపుర్థలక చోటు లేకుండా ఐకయామతయాుంతో అుంచెలుంచెలుగా ఎదిగి 
ప్రణాళ్క బద్దుంగా పని చేసి వ్యాహాతమికుంగా ముందుక అడుగలు వేసి ప్ర్వతీప్రుం 
నియోజకవర్ుంలో జనసేన్ని గెలుపుంచుకొని పవన్ కళ్యాణ్ కి బహుమత్గా ఇదా్దుం. 
పవన్ కళ్యాణ్ ని మఖయాముంత్రిని చేదాధిుం. అలాగే కొది్ద రోజులుగా ఈ రౌడీ వైసీపీ 
ప్రభుత్వుం పవన్ కళ్యాణ్ పరయాటనలను అడు్డకోవడుం, ఆయనపై హతాయా ప్రయతానాలు 
జరుగతుననా మౌనుంగా ఉుండటుం, పవన్ కళ్యాణ్ కి అుండగా నిలిచ్న ఇపపుటుం గ్రామ 
ప్రజల ఇళళును కక్షపూర్తుంగా కలేచియడుం, వాళళుకి అుండగా నిలవడానికి వెళ్తిననా 
పవన్ కళ్యాణ్ ని అడు్డకోవడుంపై రాజాయాుంగ నిరామిత డాక్టర్ బ్.ఆర్ అుంబేదకీర్ విగ్రహుం 
వదధి ప్రభుతా్వనినా హెచచిర్స్తి నిరసన తెలుప్తూ నిన్దాలు చెయయాడుం జర్గిుంది. మా 
ఆహా్వనుం మేరక ప్ర్్ట మీద ఉననా ప్రేమతో నియోజకవర్ నలుమూలల నుుంచ్ విచేచిసి 
ఈ కారయాక్రమానినా ఇుంతటి విజయవుంతుం చేసిన ప్రతీ ఒకకీర్కీ పేరు పేరున ధనయావాదాలు 
తెలిప్రు. ఈ కారయాక్రముంలో సీతానగరుం ముండల న్యకలు రమేష్, జై శుంకర్, 
సతయాన్నారాయణ, శుంకర్, శ్రీను, వెుంకటరమణ, ప్రస్ద్, కిశోర్, భాసకీర్, ప్ర్వతీప్రుం 
ముండల న్యకలు విశే్వశ్వరరావు, గణేష్, శ్రీను, శుంకర్, మని మర్యు వీరమహళలు 
లక్ష్మి, మని, గోవిుందమమి మర్యు జనసైనికలు ప్ల్్న్నారు.

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

ప్రజా సమస్యలపై జనసేన పోరుబాట 31వ రోజు పాదయాత్ర
శతఘ్నా న్యాస్: ఏలూరు నియోజకవర్ుంలో మేమ చేపటి్టన ప్రజా సమసయాలపై జనసేన 
పోరుబాటక విశేష సపుుందన లభిసుతిుందని రెడి్డ అపపుల న్యుడు హరషాుం వయాకతిుం చేశారు. 
ప్రజా సమసయాల మీద అనునితయాుం పోరాడే ప్ర్్ట ఏదైన్ ఉుందుంటే అది జనసేన ప్ర్్ట 
మాత్రమే అని ఆయన తెలిప్రు. రాష్టుంలో పవన్ కళ్యాణ్ ప్లన్ రావాలని ప్రజలు 
కోరుకుంటున్నారు. అవినీత్ రహత సమాజ స్్థపన కోసుం పవన్ కళ్యాణ్ ఎుంతో కృషి 
చేసుతిన్నారు. అుంతేకాకుండా వైసీపీ ప్ర్్ట అధికారుంలోకి వచ్చిన తరా్వత స్్థనిక సుంస్థలను 
పూర్తిగా నిర్్వరయాుం చేసిుంది. ఆదివారుం స్్థనిక 26 వ డివిజన్ శనివారప్పేటలోని 
గాలిగోప్రుం వద్ద నుుండి మాలపలిలు, హై స్కీల్ ఏర్యాలో సుుందరనీడి వెుంకట 
దురా్ప్రస్ద్ ఆధ్వరయాుంలో ప్దయాత్రను జననీరాజన్ల నడుమ ప్రారుంభిుంచారు. 
ఈ సుందర్ుంగా రెడి్డ అపపుల న్యుడు మాట్లుడుతూ ఏలూరు నియోజకవర్ుంలో 
నిర్్వరాముంగా పోరుబాటను నిర్వహసుతిన్నామన్నారు. 26వ డివిజన్ లోని ప్రజలక 
జనసేన ప్ర్్ట సిదా్దుంతాలను, ఆశయాలను వివర్ుంచ్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ను 

మఖయాముంత్రిగా చేసుకోవడమే లక్షష్ుంగా ముందుక స్గతుననాటులు తెలియజేశారు. ప్రజా సమసయాలపై నిరుంతరుం పోరాడే పవన్ కళ్యాణ్ ని ఆశీర్వదిుంచాలని కోరారు. ప్రత్ గడప వద్ద 
ప్రజలు తమ సమసయాలను తెలియజేసుతిన్నారన్నారు. మఖయాుంగా వైసీపీ ప్రభుత్వుంలో కుంటి స్కలు చెపపు పథకాలను తొలిగిసుతిన్నారన్నారు. ప్రభుత్వ పథకాలు పూర్తి స్్థయిలో ప్రజలక 
అుందాలన్నా, ఆుంధ్ర రాష్టుం అభివృదిధి చెుందాలన్నా, నిరుదోయాగలక ఉప్ధి కలగాలననా జనసేన ప్ర్్టతోనే స్ధయామవుతుుందని రెడి్డ అపపుల న్యుడు ధీమా వయాకతిుం చేశారు. శనివారప్ 
పేటలోని హైస్కీల్ రోడు్డలో రోడులు, డ్రైనేజీ వయావస్థ సర్గా లేదు. ముంచ్నీటి కొరత తీవ్ుంగా ఉుంది. అరుహులైన వార్కి సుంక్షేమ పథకాలు అుందడుం లేదు. కుంటి స్కలు చూపుంచ్ అరుహులైన 
వృదుధిలక పెనషానలును తొలగిసుతిన్నారు. రాష్టుంలో అధికార ప్ర్్టకి ప్రతాయామానాయుంగా ఏదైన్ ఉుందుంటే అది జనసేన ప్ర్్ట మాత్రమే అని, రాష్టుంలో జనసేన ప్ర్్ట అధయాక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ 
ప్రత్ సమసయాపై సపుుందిుంచ్న తీరు విధానుంపై ప్రజలు ఆకర్షాతులవుతున్నారు. అధికార ప్రత్పక్ష ప్ర్్టలు ఒకర్పై ఒకరు దూషిుంచుకోవడమే తపపు ప్రజా సమసయాలపై దృషి్ట స్ర్ుంచకుండా 
ప్లన్ యుంత్రాుంగుం మరుగన పడేలా చేసుతిన్నారు. రాష్టుంలో ఎటువుంటి అభివృదిధి లేదని పర్శ్రమలు స్్థపన చేయకుండా కవలుం ప్రకటనలక పర్మ్తుం అవుతున్నారు. నిరుదోయాగలక 
ఉదోయాగుంలేక పరాయి రాష్్రాలక తరలి పోతున్నారు. ఒక పకకీన సుంక్షేమ పథకాలు ఇసుతిన్నామని గొపపులక పోయి రాష్్రానినా అప్పుల ఊబ్లోకి జగన్ రెడి్డ ప్రభుత్వుం నెటి్టవేసుతిన్నారు. 
సుంక్షేమ పథకాలు అమలు పరచాలుంటే రాష్టుంలో ఆర్్థక అభివృదిధి జరగాలి. కానీ ఏ ప్రకకీన చూసిన అప్పులే తపపు ఆదాయుంలేని రాష్టుంగా నిలిచ్పోతుుంది. ఈ కారయాక్రముంలో మాజీ 
డిపూయాటీ మేయర్ జనసేన న్యకలు శ్ర్పలిలు శ్వరామకృషణా ప్రస్ద్, జిలాలు కారయాదర్్శ కస్తిర్ స్యి తేజసి్వని, నగర అధయాక్షుడు నగిరెడి్డ కాశీ నరేష్, ముండల అధయాక్షుడు వీరుంకి పుండు, 
ప్రధాన కారయాదర్్శ సర్ది రాజేష్, ఫ్యాన్సు ప్రెసిడెుంట్ దోసపర్తి రాజు, అధికార ప్రత్నిధి అలులు స్యి చరణ్, సషల్ మీడియా కో ఆర్్డనేటర్ జనసేన రవి, జాయిుంట్ సెక్రటర్ ఎట్ుంచ్ 
ధరేమిుంద్ర, న్యకలు రెడి్డ గౌర్ శుంకర్, నిమమిల శ్రీనివాసరావు, కుందుకూర్ ఈశ్వరరావు, బుధధి న్గేశ్వరరావు, సురేష్, గోప, పన్నారు రామ, శ్వ, దురా్రావు స్్థనిక న్యకలు గెడ్డుం 
చైతనయా, సుుందరనీడి శ్వశుంకర్, తోట దురా్ ప్రస్ద్, జిలెలుల ప్రియాుంక, తోట రాజేష్, బతుతిల రాుంబాబు, దారుగ చుంద్రశేఖర్, కర్రి ముంగరాజు, వాస్ స్యి, ఈశ్వర్, స్రయా కమార్, 
జవా్వది కృషణా, సమ్మిటలు కృషణా, కర్రి వెుంకననా, వై.రామడు, దాడిశెటి్ట స్రయా రావు, కెుంగవ స్ర్, మావుళళు ధరామియాదవ్, కొుండేటి రమేష్ వీర మహళలు కావ్ర్ వాణిశ్రీ, సరళ, ఉమాదుర్ 
జనసైనికలు తదితరులు ప్ల్్న్నారు.

శ్రీ ఉమాగౌర్ శంకరుల మహోతస్వంలో పాల్గొనని 
పంతం న్న్జీ

శతఘ్నా న్యాస్: కాకిన్డ రూరల్ నియోజకవర్ుం, కరప ముండలుం నడుకదురు 
గ్రాముంలో జర్గిన శ్రీ ఉమాగౌర్ శుంకరుల మహోతసువుంలో జనసేన ప్ర్్ట పఏసి 
సభుయాలు మర్యు కాకిన్డ రూరల్ ఇుంచార్జి పుంతుం న్న్జీ మర్యు కరప ముండల 
న్యకలు, జనసైనికలు ప్ల్్నడుం జర్గిుంది.

ఉండ్రాజవరం జనస్న మండల కమిటీ కారయువరగొ 
సమావేశం

శతఘ్నా న్యాస్: నిడదవోలు నియోజకవర్ుం, జనసేన ఉుండ్రాజవరుం ముండల కమ్టీ 
కారయావర్ మొదటి అుంతర్త సమావేశుం ఉుండ్రాజవరుం ముండల అధయాక్షులు వీరమళళు 
బాలాజీ ఆధ్వరయాుంలో ఆదివారుం ఉుండ్రాజవరుం గ్రాముంలో జర్గిుంది. ఈ సుందర్ుంగా 
సభుయాలు అుందరూ ప్ల్్ని ఉుండ్రాజవరుం ముండలుంలో ప్ర్్ట చేపట్టవలసిన కారయాక్రమాల 
గర్ుంచ్, సభుయాల విధులు, విధాన్లు, ముండలుంలో ప్ర్్ట బలోపేతానికి చేపట్టవలసిన 
కారయాక్రమాల గర్ుంచ్, గ్రామ కమ్టీలను నియమ్ుంచటుం కోసుం కారాయాచరణ మొదలగ 
విషయాలు గర్ుంచ్ చర్చిుంచటుం జర్గిుంది. ఈ సుందర్ుంగా ముండల అధయాక్షులు, 
కారయావర్ సభుయాలు మాట్లుడుతూ ఇపపుటి వరకూ ప్రత్ సభుయాడు ఒక కారయాకరతి ఇక నుుండి 
ముండల కారయావర్ సభుయాడుగా మర్ుంత బాధయాతగా వయావహర్ుంచ్ ప్ర్్ట కోసుం పని 
చెయాయాలని తెలియచేశారు.

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

ఏపీఎస్ఆర్టిసీ బస్టిండ్ ను సందరి్శంచిన 
సింగరాయకండ జనస్న న్యకులు

శతఘ్నా న్యాస్: కొుండేప, ముండల ప్రజలు వార్ 
సమసయాలు జనసేన ప్ర్్టకి దృషి్టకి తీసుకొని 
రావడుం జర్గినది. దీనిపై సిుంగరాయకొుండ 
ముండల ఆర్్టసీ బస్్టుండ్ లో ముండల న్యకలు 
సుందర్్శుంచడుం జర్గిుంది. మర్కినీరు నిలువ ఉుండి 
దురా్వసన చెుందుతూ, దోమల అభివృదిధి చెుంది 
ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటుం చేసుతిన్నాయి. కనీసుం 

మరుగదొడులు కూడా అదా్వనుంగా మార్ దురా్వసన చెుందుతున్నాయని ప్రయాణికలు వార్ 
ఆవేదన వయాకతిుం చేసుతిన్నారు. కూతవేటు దూరుంలో ఉననా సుంబుంధిత అధికార్ని జోనల్ 
అభివృదిధి దేవుడెరుగ సుంత ఊరులో అభివృదిధి చేసుకోక పోవటుం దౌరా్గయాుం, ఫ్టోలు 
వీడియోలక పర్మ్తమైన నెలూలురు ఆర్్టసీ జోనల్ చైరమిన్ ఆర్్టసీ బస్్టుండ్ లోపల ఎకెసుటినషాన్ 
పేరుతో గుంటలు తీసి సుమారు నెలలు గడుసుతిన్నా కనసుటి్రక్షన్ చేయడుంలో అలసత్వుం 
వహుంచడుం వలలు వరషాప్నీరు స్కతో పని చేయకుండా ఉుండడుం ప్రజలు ఆగ్రహుం 
వయాకతిపరుసుతిన్నారు. కనీసుం ట్యిలెట్సు క పోవాలననా కొతతివార్కి ఎటుపోవాలో అర్థుంకాక 
బస్్టుండ్ లో ఉననా చెటులు చాటున మూత్ర విసరజిన చేయవలసిన దుసి్థత్ ప్రజలక కలిపుుంచ్న 
వైసీపీ ప్రభుత్వమ. ఇకనైన్ వైసీపీ ప్రభుత్వుం కూలచిటుం మానీ ప్రజలక ఉపయోగపడే 
విధుంగా ఆర్్టసీ బస్్టుండ్ లోపల న్తనుంగా నిర్మిసుతిననా కనసుటి్రక్షన్ ని ఎతుతిలేప ప్రజలు 
మనిగిపోకుండా కనసుటి్రక్షన్ చేయవలెను అని, అలాగే న్తన మరుగదొడులు నిర్మిుంచవలెను 
అని బస్్టుండ్ పర్సరాలోలు మదయాుం విచచిలవిడిగా తాగి మదయాుం సీస్లను బస్్టుండ్ రోడు్డ 
ఇరువైప్లా వేయటుంపై ఆర్్టసీ డిపో మేనేజర్ పటి్టుంచుకోకపోవడుంపై ప్రజలు ఆగ్రహుం 
వయాకతిుం చేసుతిన్నారు. ఇకనైన్ ఆర్్టసీ బస్్టుండ్ మేనేజర్ డి ఎస్ ఆచారుయాలు వారు బస్్టుండ్ 
ఆవరణలో బీలుచ్ుంగ్ చలిలుుంచ్ మదయాుం సీస్లు వేయకుండా చరయాలు చేపట్టగలరని ముండల 
జనసేన ప్ర్్ట డిమాుండ్ చేసుతిననాది. పైన తెలిపన ప్రజా సమసయాలను పర్షకీర్ుంచక పోతే, 
దీనిపై ముండల జనసేన ప్ర్్ట న్యకలు అధికారులపై ఉకకీ ప్దుం మోప్తుుంది, 
అధికారులు ఇకనైన్ మేల్కీని సుంబుంధిత సమసయాలపై తగ పర్ష్కీరుం చూపకపోతే రోడులు 
పైకి రావడానికి కూడా వెనకాడబోమని హెచచిర్సుతిన్నామని తెలిప్రు. ఈ కారయాక్రముంలో 
సిుంగరాయకొుండ ముండల అధయాక్షులు ఐన్ బత్తిన రాజేష్, జనసేన న్యకలు కాసుల 
శ్రీనివాస్, సయయాద్ చాన్ భాష, అనుమలశెటి్ట కిరణ్ బాబు, సుంక న్గరాజు, షేక్ మా 
బాష్, శీలుం స్యి, శీలుం గోప, షేక్ సులాతిన్ భాష్, తగరుం రాజు, సయయాద్ సుభాని, 
శ్రీన్థ్, సయయాద్ వాహద్, రెనుమల మహేష్ బాబు, అర్ సుందీప్, సయయాద్ ర్యాజ్, 
నుంబూర్ మోహన్, అననాుం గణేష్ మర్యు జనసైనికలు ప్ల్్న్నారు.

వైసీపీ పార్టి వ్రి ఎన్నికల గరుతా పాయున్ తీస్సి 
జసిబి గరుతా పెట్టికోండ్

• కూలిచివేతలతో ప్రారుంభమైన ప్రభుత్వుం 
కూలిపోక తపపుదు
• జగన్ రెడి్డ మాట్లుడితే న్ అకాకీ న్ 
చెలెలుమమిలు అని అుంట్రు అయితే మీరు 
జెసిబ్లు పెటి్ట కూలుచితుననా ప్రత్చోట 
అకాకీచెలెలుమమిల గోడు వినపడలేదా

• కుంద్రుం డబుబుతో కటి్టన టిడోకీ ఇళలును కూడా లబ్ధిదారులక ఇవ్వకుండా వాటికి వైసీపీ 
రుంగలు వేయడుం తపపు జగన్ రెడి్డ చేసిుంది ఏమీ లేదు అుందులో భాగుంగా వైసిప 
అవినీత్ని బయట పెటే్టుందుక ఈనెల 12, 13, 14 తేదీలలో జనసేన ప్ర్్ట ఆధ్వరయాుంలో 
రాష్టవాయాపతిుంగా సషల్ ఆడిట్ చేయబోతున్నాుం.
• ప్రజలను దోచుక త్ుంటూ వార్ని రోడు్డన పడేసుతిననా వైసిప ప్రభుత్వుం
రాయలసీమ మహళ్ విభాగుం ప్రాుంతీయ కమ్టీ సభుయారాలు పెుండాయాల శ్రీలత.
శతఘ్నా న్యాస్: అనుంతప్రుం, జనసేన ప్ర్్ట మహళ్ కారాయాలయుం అనుంతప్రుం నుందు 
నిర్వహుంచ్న ప్త్రికయుల సమావేశుంలో రాయలసీమ మహళ్ విభాగుం ప్రాుంతీయ 
కమ్టీ సభుయారాలు శ్రీమత్ పెుండాయాల శ్రీలత మాట్లుడుతూ రాష్టుంలో మహళలపై 
జరుగతుననా దాడులు అతాయాచారాలు నిలువర్ుంచలేని పోలీసు వయావస్థ వైసీపీ అవినీత్ 
ప్రభుతా్వనికి కొమమికాస్తి ప్రజల పక్షాన అుండగా నిలబడడానికి ఇపపుటుం గ్రామానికి 
వచ్చిన మా అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ని అడుగడుగన్ అడు్డకోవడుం ప్రజాస్్వమయాుం 
గొుంతు నొకకీడమేనని రాష్టుంలో ఎకకీడ కూడా రోడులు వేయలేని వారు గుంతలు పూడచిలేని 
వాళ్లు రహదారులు విసతిరణ పేరుతో కనీసుం బసుసు సౌకరయాుంలేని ఇపపుటుం గ్రామానికి 
రోడలు విసతిరణ పేరుతో 55 ఇళ్లులను కూలిచివేయడుం వైసిప ప్రభుత్వుం కక్షపూర్త చరయా 
అదేవిధుంగా ప్రధాన రహదార్ నుుంచ్ ఇపపుటుం గ్రామానికి వెలేలుదార్ 30 అడుగలే ఉుంటే 
అది విసతిర్ుంచలేని ఈ ప్రభుత్వుం ఇపపుటుం గ్రాముంలో 60 నుుంచ్ 70 అడుగలు ఉననా 
రహదార్ విసతిర్ుంచడానికి ప్రజల ఇలులు కూలిచిుందుంటే ఇది మమామిటికి కక్షపూర్త చరయానే 
అని ప్రజలు జనసేన ప్ర్్ట ఆవిరా్వ సభ జరుప్కోవడానికి స్థలుం ఇచాచిరననా నెపుంతో 
వైసీపీ ప్రభుత్వుం ఇపపుటుం గ్రాముంపై కక్ష పెుంచుకని వార్ ఇళళును కూలేచిసిుందని 
తెలియజేశారు. అయితే మహాతామి గాుంధీ, పీవీ నరసిుంహారావు, ఇుందిరా గాుంధీ, అబు్దల్ 
కలాుం, నుంది విగ్రహాలను తొలగిుంచ్ రాజశేఖర్ రెడి్డ విగ్రహుం తొలగిుంచక పోవడుం 
మమామిటికి నియుంత చరయానే అని తెలియజేసుతిన్నామని. అదేవిధుంగా వైసిప ప్రభుత్వుం 
బడుగ బలహీన వరా్ల ప్రజలే లక్షష్ుంగా వార్ని అనగదొకకీడానికి అనుంతప్రుం జిలాలు 
కుందుర్పు ముండలుం వడే్డప్లయాుంలో 2013 సుంవతసురుంలో అపపుటి ప్రభుత్వుం నిరుపేదలక 
ఇళలు స్థలాలు ఇచ్చిుంది ఆ స్థలాలకి పజిషన్ సర్్టఫికెట్ కూడా వార్ దగ్ర ఉననాపపుటికీ ఈ 
ప్రభుత్వుం చేతనైతే వార్కి ఇలులు కటి్టుంచాలిసునది పోయి పేదల పూర్ గడిసెలు, పశువుల 
ప్కలు, గడి్డవామలు వేసుకని ఉననా స్థలాలను రాత్రికి రాత్రి జెసిబ్లు పెటి్ట వైసిప 
చోట్ న్యకలను అకకీడికి రుంగుంలోకి దిుంచ్ పేదల స్థలాలోలు ప్రభుత్వ భవన్లను 
నిర్మిుంచాలని చూసుతిననాది. గత నెల అకో్టబర్ 21వ తేదీన బాధితులు హైకోరు్టను 
ఆశ్రయిుంచడుం జర్గిుందని. ఈనెల 11వ తేదీన విచారణ ఉననాపపుటికీ ఈ లోగానే వాళ్లు 
గడిసెలను కూలచిడమేుంటని వైసీపీ వారు తమ ఇళలు స్థలాలు లాకకీుంటున్నారని బాధిత 
మహళలు ఆతమిహతయా ప్రయతనాుం చేసిన్ కూడా పటి్టుంచుకోకుండా ఈ వైసీపీ న్యకలు 
దౌరజిన్యాలు చేసుతిన్నారని దీనిని జనసేన ప్ర్్ట తరఫున మేమ తీవ్ుంగా ఖుండిసుతిన్నామని, 
బాధితులక జనసేన ప్ర్్ట అుండగా ఉుండి వార్కి న్యాయుం జర్గే విధుంగా పోరాడతామని 
తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రముంలో జిలాలు కారయాదర్్శ కాశెటి్ట సుంజీవరాయుడు, నగర ప్రధాన 
కారయాదర్్శ పెుండాయాల చక్రప్ణి, వీర మహళలు సరోజమమి శైలజ తదితరులు ప్ల్్నడుం 
జర్గిుంది.

రాజకీయ కక్షతో ఇప్పటం గ్రామసుథాల ఇళ్్ల 
కూలచిడం దారుణం – చిరంజీవ

శతఘ్నా న్యాస్: దర్్శ, జనసేన ప్ర్్ట ఆవిరా్వ సభక స్థలుం ఇచాచిరనే 
అకకీసుతో గుంటూరు జిలాలు ఇపపుటుం గ్రాముంలో రహదారుల విసతిరణ 
పేరుతో ఇళ్లు కూలచిడుం దారుణమని జనసేన ప్ర్్ట ప్రకాశుం జిలాలు 
ప్రోగ్రామ్  కమ్టీ సభుయాలు, పడమర గుంగవరుం పుంచాయతీ వారు్డ 
సభుయాలు పసుప్లేటి చ్రుంజీవి ఆగ్రహుం వయాకతిుం చేశారు. రాష్టుంలో 
అధా్వనుంగా ఉననా రహదారులోలు కనీసుం గోతులు పూడచిలేని 
ప్రభుత్వుం బసుసు సౌకరయాుం కూడా లేని ఇపపుటుం గ్రాముంలో 120 
అడుగల రహదార్ నిర్మిస్తిననడుం హాస్యాసపుదుంగా ఉుందన్నారు. 

స్వతుంత్ర సమరయోధుల విగ్రహాలను తొలగిుంచ్న అధికారులక వైఎస్  రాజశేఖరరెడి్డ విగ్రహుం 
కనిపుంచలేదా అని ప్రశ్నాుంచారు. ఇపపుటుం గ్రామసు్థలక అుండగా ఉుండేుందుక వచ్చిన జనసేన 
ప్ర్్ట అధినేత పవన్  కళ్యాణ్ ను వయావస్థలను ఉపయోగిుంచ్ అడు్డకోవడుం శోచనీయమని చ్రుంజీవి 
పేర్కీన్నారు. ప్రజల కోసుం ప్రాణాలైన్ ఇచేచి వయాకితి పవన్  కళ్యాణ్  అని, ఆయనను అడు్డకోవడుం 
ఎవర్తరుం కాదన్నారు. వైకాప్ రాజకీయ కక్ష స్ధిుంప్లను రాష్ట ప్రజలు గమనిసుతిన్నారని, 
ఇపపుటుం గ్రాముంలో ఇళ్లు కూలిచినటేలు, వైకాప్ ప్రభుతా్వనినా కూలేచి రోజులు దగ్ర పడా్డయని జోసయాుం 
చెప్పురు. పవన్  కళ్యాణ్  స్ఫూర్తితో ఇపపుటుం గ్రామసు్థలక న్యాయుం జర్గే వరక జనసైనికలుంతా 
వార్కి అుండగా నిలుస్తిమని చ్రుంజీవి తెలిప్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అయయుప్పస్వామి భకుతాలకు క్షమాపణ చెపా్పల్

శతఘ్నా న్యాస్: మనయాుం జిలాలు, 
ప్లకొుండ నియోజకవర్ుం జనసేన 
ప్ర్్ట జనసేన జానీ మాట్లుడుతూ 
భీమవరుంలో అయయాపపు స్్వమల 
పడి పూజని అడు్డకననా అధికారులు 
నేరుగా ఎమ్మిలేయా ఇుంటి దగ్రక వెళ్ళు 
అకకీడ అయయాపపు స్్వమ్ భకతిలు 
అయయాపపు ప్టలు ప్డుతూ నిరసన 

చేపటే్ట పర్సి్థత్ తీసుకొచాచిరు అుంటే ప్రజాస్్వమయాుం ఎటుపోతుుంది అని ఒక జనసేన ప్ర్్ట 
గా, అయయాపపు స్్వమ్గానే కాకుండా ఒక భారతీయుడిగా ఈ యొకకీ చరయాలనీ త్రివ్ుంగా 
ఖని్డసుతిన్నాను అని జనసేన జానీ అన్నారు. మతసు ప్ుండర్కుం మాట్లుడుతూ భీమవరుంలో 
గత ఇరవై ఎనిమ్ది సుంవతసురాలుగా అయయాపపుస్్వమ్ పడి పూజ నిర్వహసుతిన్నారు. 
అదేవిధుంగా ఈ ఏడాది కూడా అయయాపపుస్్వమ్ పడిపూజ నిర్వహసేతి అధికార ప్ర్్ట 
వైస్సుర్సుపీ ఎమ్మిలేయా గ్రుంధి శ్రీనివాస్, అధికారులు అడు్డకోవడుం సిగ్చేటు. శ్రీకాకళుం 
జిలాలుకి చెుందిన మీ వైస్సుర్సుపీ ఎమ్మిలేయా దువా్వడ శ్రీనివాస్ ప్టి్టనరోజు వేడుకలలో 
ఎమ్మిలేయా లు, ఎుం.ఎల్.సి లు, న్యకలు, ప్రభుత్వుం అధికారులు అశీలుల నృతాయాలు 
చేయవచుచి, మీ న్యకల మాటలువిని టకకీలికి చెుందిన ఓ పోలీస్ అధికార్ కూడా 
ససెపుుండ్ అయాయారు. మీ అశీలుల నృతాయాలక, మీ ఆనుందానికి ఓ ప్రభుత్వ ఉదోయాగికి నష్టుం 
జర్గిుంది. భారతదేశుం స్ుంసకీృత్, సుంప్రదాయుం, హుందు ధరమిుం ప్రకారుం నిర్వహుంచ్న 
అయయాపపుస్్వమ్ పడి పూజని అడు్డకోవడుం హుందు స్ుంప్రదాయుం కి విరుదధిుంగా 
వైస్సుర్సుపీ ప్లన స్గతోుందని అయయాపపు స్్వమ్ వార్ ఆగ్రహానికి గర్కాక తపపుదని 
హెచచిర్ుంచారు. భీమవరుం వైస్సుర్సుపీ న్యకలు, ఎమ్మిలేయా అయయాపపు స్్వమ్ భకతిలక 
క్షమాపణ చెప్పులని డిమాుండ్ చేశారు.

కామ్డీ కింగ్ గా మాట్్లడుత్నని కడాల్ 
నీకు రోజులు దగగొర పడాడియి – సందు పవన్
శతఘ్నా న్యాస్: గ్డివాడ, ఎప్పుడు చూసిన్ ప్రత్ ఒకకీర్ని విమర్్శసుతిననా మాజీ 
ముంత్రి కొడాలి న్ని నోరెత్తితే కామ్డీ కిుంగ్ గా, నీవు మా న్యకడు పవన్ కళ్యాణ్ ని 
విమర్్శుంచడుం చూసుతిుంటే జబర్దస్తి లో బ్ల్డప్ బాబాయ్ గా నోటికి ఏది వసేతి అది మాట్లుడే 
నినునా చూసుతిుంటే హాసయాుం వేసుతిుందని జనసేన నియోజకవర్ుం సుందు పవన్ ఘాటుగా 
విమర్్శుంచారు. ఆదివారుం స్్థనిక భాసకీర్ థియేటర్ రోడ్ లో గల జనసేన అభిమాని 
కారాయాలయుంలో ఏరాపుటు చేసిన విలేకరుల సమావేశుంలో జిలాలు కారయాదర్్శ పేర్నా. జగన్, 
వెలుతురుమ్లిలు సరపుుంచ్ కె.శేషవేణి, న్యకలు ప్లుంకి స్రధితో కలిసి సుందు పవన్ 
మాట్లుడుతూ ఇపపుటుం గ్రాముంలో 600 కటుుంబాలక 120 అడుగల రోడులు వేసేతి 
ముంచ్దేగా అనే నీవు న్లుగ లక్షల 50 వేల జన్భా ఉననా గడివాడ నియోజకవరా్నినా 
20 సుంవతసురాల కాలుంలో ఎుందుక 120 అడుగల రోడు్డ వేయలేదు అన్నారు. నేషనల్ 
హైవేలు అనేది కుంద్ర రాష్ట ప్రభుతా్వల పర్ధిలోనే ఉుంట్యననా విషయుం కూడా తెలియని 
రాజకీయ అజాఞాని నువ్వని, క ఏ ప్ల్, పవన్ కళ్యాణ్ ఒకటేనననా కొడాలి న్ని, 5 శాతుం 
ఉననా నీవు 95 శాతుం ఉననా ప్రజలను ఏ విధుంగా ప్లిసుతిన్నావు అర్థుం కావడుం లేదు 
అన్నారు. నీ ధన బలుంతో గడివాడ ప్రజలినా ఎుంతకాలుం మోసుం చేస్తివన్నారు. ప్రత్స్ర్ 
డబుబు పని పనిచేయదని గరుతిపెటు్టకోమన్నారు. గడివాడ ప్రజలు త్వరలోనే నినునా తనినా 
తర్మేయడానికి సిదధిుంగా ఉన్నారన్నారు. గడపగడపక పేరుతో బ్ల్డప్ బాబాయిగా మీ ప్ర్్ట 
వాళళు ఇుంటోలు రెుండేసి గుంటలు ఉుంటే ప్రజా సమసయాలు నువు్వ ఎలా తెలుసుకుంట్వన్నారు. 
నీక అనుకూల మీడియాలో రాష్టస్్థయి న్యకలను విమర్్శస్తి కామ్డీలు చేసుతిననా 
నువు్వ, పేద ప్రజల పక్షాన నిలబడే పవన్ కళ్యాణ్ ని విమర్్శుంచడుం మానుకోకపోతే నీక 
తగిన గణప్ఠుం నేర్పుుంచడానికి జనసైనికలు సిదధిుంగా ఉన్నారన్నారు. ఈ సమావేశుంలో 
న్యకలు మాచరలు. రామకృషణా, షేక్ మీరా షర్ఫ్, షేక్ రబాబుని, పేర్నా ప్రమీల రాణి, బొలలు 
తాయాగరాజు, కొటే్ట శ్వ, వడే్డ గిర్, అరజి కృషణా, గుంట్ చైతనయా, న్నె అయయాపపు తదితరులు 
ప్ల్్న్నారు.

చిననిగంజాంలో ఇంటింటికి జనస్న
శతఘ్నా న్యాస్: పరూచిరు, 
చ్ననాగుంజాుం ముండలుం, చ్ననాగుంజాుం 
గ్రాముంలోని ప్రభుదేవా కాలనీలో 
జనసేన ప్ర్్ట ముండల అధయాక్షులు 
సుందు శ్రీనివాసరావు ఆధ్వరయాుంలో 
ఇుంటిుంటికి పరయాటిుంచడుం జర్గిుంది. 
ఈ పరయాటన క్రముంలో స్్థనిక 

మహళలు సమసయాలినా జనసేన న్యకలు దృషి్ట తీసుకొచాచిరు ఆ సమసయాలను వెుంటనే 
పర్షకీర్స్తిమని జనసేన న్యకలు హామీ ఇచాచిరు. ఈ కారయాక్రముంలో ముండల ప్రధాన 
కారయాదరు్శలు కర్ వాసు, అడుసుమలిలు హర్బాబు, పెద్ద శ్ుంగ వెుంకటేష్, ముండల 
ఉప్ధయాక్షులు మాచవరప్ అుంకయయా, ఉమమిడి ప్రకాశుం జిలాలు సుంయుకతి కారయాదర్్శ 
ఇుంత్యాజు జిలాలు ప్రోగ్రామ్సు కమ్టీ నెుంబర్ తుమమిలపెుంట సతీష్, జనసేన వీర మహళ 
గననామనేని విజయశాుంత్ యువ న్యకలు తోట అశోక్ చక్రవర్తి, గుంట్ వెుంకటేష్ 
తదితరులు ప్ల్్న్నారు.

పవన్ స్న స్వ్ సమితి ఆధవారయుంలో 
భోరోస్ కారయుక్రమం

శతఘ్నా న్యాస్: రాజాుం, పవన్ సేన సేవా సమ్త్ రాజాుం నియోజకవర్ ఆధ్వరయాుంలో 
ఆదివారుం భరోస్ కారయాక్రముం చేపట్టడుం జర్గిుంది. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
ప్టి్టనరోజు న జర్గిన బైక్ రాయాలీలో చోటుచేసుకననా ప్రమాదుంలో కొపపురవలస గ్రామానికి 
చెుందిన సిర్ప్రుం అపపులన్యుడు, వావిలాపలిలు బాబురావుకి గాయాలుప్లు అయిన 
విషయుం తెలిసినదే, ఆదివారుం పవన్ సేన సేవా సమ్త్ నుుంచ్ కొుంత ఆర్్థక సహాయుం 
చేయుండి జర్గిుంది. అనుంతరుం గతనెల 30వ తేదీన జనసేన ప్ర్్ట పఏసి సమావేశుం 
అనుంతరుం పఏసి చైరమిన్ న్దెుండలు మనోహర్ సమక్షుంలో రాజాుం నియోజకవరా్నికి 
చెుందిన న్యకరాలు గోకవలస స్యిమణి జనసేన ప్ర్్ట ఆశయాలు సిదాధిుంతాలుక 
ఆకర్షాతులై ఈ సమాజుంలో పవన్ కళ్యాణ్ లాుంటి న్యకలు ఆుంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట 
రథస్రదులుగా అయితే మాత్రమే మన రాష్టుం అభివృదిధి పథుంలో సుంక్షేముంగా ముందుక 
వెళ్తుుందని, బడుగ బలహీన వరా్ల వార్కి కూడా రాజాయాధికారుంలో భాగస్్వమయాుం 
ఉుంటుుందని, ఇటువుంటి ఆలోచనలతో జనసేన ప్ర్్టలో చేరడుం జర్గిుందిని తెలిప్రు. 
ఆదివారుం మరాయాదపూర్వకుంగా గోకవలస న్గమణి రాజాుం ప్ర్్ట ఆఫీసులో రాజాుం 
నియోజకవర్ న్యకలు ఎనినా రాజుని కలవడుం జర్గిుంది. ఎనినా రాజు జనసేన ప్ర్్ట 
కుండువా వేసి స్్వగతుం పలికి చ్రు సన్మినుం చేశారు. తదుపర్ ప్ర్్టని ఏ విధుంగా 
బలోపేతుం చేయాలని, ప్రజలోలునికి పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలను సిదాధిుంతాలను ప్రజలోలుకి 
తీసుకెళ్లు ఆలోచన విధుంగా కారయాచరణ రూపుందిుంచారు. స్యిమణి మాట్లుడుతూ 
జనసేన ప్ర్్ట బోలోపేతుం కోసుం తన వుంతు పూర్తిసహాయ సహకారాలు అుందిస్తినని, 
ప్ర్్ట బలోపేతానికి కారాయాచరణ ఉుంటుుందని తెలిప్రు. పవన్ సేన సేవా సమ్త్ 
సభుయాలు ఈ కారయాక్రమనినా ఉదే్దశ్ుంచ్ మాట్లుడుతూ ప్రత్ గ్రామాలలో జనసేన బలుంగా 
ఉుండట్నికి వార్ వనుతి కొుంత అమౌుంట్ కలెక్్ట చేసి ఆ గ్రామాలలో ముందుక 
వెళళుట్నికి సహకర్స్తిమని తెలిప్రు. ఈ కారయాక్రముంలో పవన్ సేన సేవా సమ్త్ 
సభుయాలు, జనసైనికలు ప్ల్్న్నారు.
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