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18, 19 తేదీల్లో  ఉమ్మడి కడప జిల్లో ల్ 
నాదెండలో  మనోహర్ పర్యటన

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి కడప జిల్లా పరయూటనలో భాగంగా జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ 
ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు 18, 19వ తేదీలోలా రైల్వేకోడూరు, రాజంపేట నియోజక వరాగాలోలా 
పరయూటంచనునానిరు. 18వ తేదీన తిరుపతి విమానాశ్రయం నుంచి రైల్వే కోడూరు చేరుకొని అక్కడ ఏరాపాటు 
చేసిన జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయూకర్తల సమావేశంలో పాలగాంటారు. 19వ తేదీన రాజంపేట 
పరయూటనలో భాగంగా గతేడాది అననిమయయూ ప్రాజెకుటీ తెగిపోవడంతో నషటీ పోయిన మంపు ప్రాంతాల 
ప్రజలు ఇపపాటకీ ఇక్కటలాలో ఉనని పరిసిథితిని శ్రీ మనోహర్ గారు పరిశీలంచనునానిరు. ప్రాజెకుటీ తెగిపోయి 
సంవత్సరం గడిచిన సందర్ంగా ప్రభుతవేం నుంచి ఏ మేరకు సాయం అందిందో బాధితులతో మాటాలాడి 
సవేయంగా తెలుసుకోనునానిరు. క్షేత్రసాథియిలో జరిగిన నషటీం, ఇపపాటకీ పకా్క ఇళ్లా నిరి్మంచి ఇవవేకపోవడం, 
పొల్లోలా ఇసుక మేటలు తీయకపోవడానిని పరిశీలసా్తరు.
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బత్తుల రామకృష్ణ  దంపత్లను మరాయాదపూర్వకంగా కలిసిన పాఠంశెట్టి  దంపత్లు

విద్యార్థి రాజేష్ ఫీజు నిమిత్తం ఆర్థిక సహాయతం అతందతంచిన బత్్ల దతంపత్లు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం: కోరుకొండ మండలం, శ్రీరంగపటనిం గ్రామానికి చందిన విద్యూరిథి బొగ్గా రాజేష్ డిగ్రీ చదువుతూ.. ఆరిథిక ఇబ్ందుల కారణంగా పర్క్ష ఫీజు కటటీల్ని పరిసిథితిని 
తెలుసుకునని రాజానగరం నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు బతు్తల రామకృష్ణ వారి సతీమణి శ్రీమతి వంకటలక్ష్మి దంపతులు ఆ విద్యూరిథిని పిలపించి బాగా చదివి పర్క్షలోలా ఉతీ్తరు్ణలు 
కావాలని సూచిసూ్త పర్క్ష ఫీజు నిమిత్తం 7,000/- రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం అందించడం జరిగింది. వీరి వంట మదిదిరెడిడి బాబులు, దొడిడి అపపాలరాజు, దేవన దురాగాప్రసాద్ ఇతర 
జనసైనికులు పాలగానానిరు.

చర్చకు నేను సిద్తం.. తోట త్రిమూర్్లు మీర్ సిద్మా..??: వేగుళ్ళ లీలాకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్:  మండపేట: తోట త్రిమూరు్తలు భూ కబాజా వయూవహారంలో ఆయన ఎపుపాడు పిలసే్త అపుపాడు విచారణకు 
తాను సిద్ంగా ఉనానినని, మీరు సిద్ంగా ఉనానిరా అంటూ మండపేట జనసేన ఇంచార్జా వేగ్ళ్ళ లీల్కృష్ణ సవాల్ 
విసిరారు. ఈ సందర్ంగా బుధవారం మీడియాతో ఆయన మాటాలాడుతూ నేను చాల్ చినని వాడిని, మీకు ల్గా ప్రజల 
ఆసు్తలు వందల ఎకరాలు దొంగలంచే శకి్త నాకు ల్దని పేర్్కనానిరు. భూమలు కొననిటులా ధ్రువీకరణ చూపిసు్తనని 
తోట తాను ఆయనపై చేసిన ఆరోపణలకు జవాబు చపపాగలరా అంటూ నిలదీశారు. తోట త్రిమూరు్తలు ఆయనే 
కోర్టీ కేసు ఉపసంహరించుకొని, కలెకటీర్ వదది నాయూయ విచారణకు సిద్ంగా ఉనానినని మొదట ఆయనే మాటాలాడారని 
సపాషటీం చేశారు. ఆయనే ప్రభుతవేంలో ఉనానిరని తక్షణమే దీనిపై విచారణ కమిషన్ నీయమించేల్ చరయూలు 
తీసుకోవాలని కోరారు. దీనిపై కలెకటీర్ వదది తోట త్రిమూరు్తలు ఎపపాడు విచారణ అంటే తామ అపుపాడు సిద్ంగా 
ఉనానిమని ప్రకటంచారు. అల్గే నాయూయవాది కూడా తామే తీసుకొని వసా్తమనానిరు. రాష్టంలో ఉనని మీడియాను 
మీరే తీసుకొనిరావాల్సన బాధయూత తోటదే అనానిరు. మీరు ఎక్కడికి పిలసే్త అక్కడికి వచిచి తోట త్రిమూరు్తలు ది తపుపా 
అని నిరూపించడానికి మేమ సిద్ంగా ఉనానిమనానిరు. ఇపపాటకీ తాను చేసిన ఆరోపణలను రుజువు చేసేందుకు 
సిద్ంగా ఉనానిమని సపాషటీం చేశారు. ఇక తోట రాజకీయ సనాయూసంకు సిద్ంగా ఉండాలని హితవు పలకారు. వయూకి్తగత 
కారణాలు వలలా మీడియా సమావేశం ఏరాపాటు చేయకపోయామని చపాపారు. మీడియా వారు అరథిం చేసుకొని ఈ 
సమాచారానిని తోట త్రిమూరు్తలుకి అందజేయవాల్సందిగా ఆయన కోరారు.

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను, సిద్్ంతాలను బలంగా మందుకు 
తీసుకెళ్తూ.. జనసేన పార్టీని క్షేత్రసాథియిలో బలంగా తీసుకెళ్్త దూసుకుపోతునని అతి మఖయూ నాయకులోలా గ్రు్తకొచేచి 
పేరులా.. బతు్తల బలరామకృష్ణ మరియు పాఠంశెటటీ సూరయూచంద్ర.. బుధవారం బతు్తల బలరామకృష్ణ వారి సతీమణి శ్రీమతి 
వంకటలక్ష్మి లను వారి సవేగృహం (రాజమండ్రి) నందు మరాయూదపూరవేకంగా కలసిన జగగాంపేట నియోజకవరగా జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జా పాఠంశెటటీ సూరయూచంద్ర, శ్రీమతి శ్రీదేవి దంపతులు… ఈ కారయూక్రమంలో మదిదిరెడిడి బాబులు, బోయిడి 
వంకటేష్, నాతిపా౦ దొరబాబు, తోట అనిల్, వాసు ఇతర జనసైనికులు పాలగానానిరు.
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ఆతంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ జనసేనతోనే సాధయాతం.. జనసేన పల్లెపోర్లో బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్: తాడేపలలాగూడం: వైసీపీ అధికారానిని గదది దించే రోజు కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రజలు ఎదురుచూసు్తనానిరని బొలశెటటీ అనానిరు. తాడేపలలాగూడం మండలం మోదుగ్ంట 
గ్రామంలో బుధవారం జరిగిన పలెలా పోరు కారయూక్రమంలో ఆయన మాటాలాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ 
రాష్టంలో వైసిపి అరాచక పాలన జరుగ్తుందని గ్రామంలో రోడలా పరిసిథితి చూసే్త 
మనిషి నడవడానికి కూడా ల్కుండా చాల్ అధ్వేనంగా ఉనానియనానిరు, మోదుగ్ంట 
గ్రామంలో సాథినికుల్ బిలడింగ్ కొటేటీసిన రదుదిను వేసుకొని నడక సాగిసు్తనానిరు అని శ్రీనివాస్ 
అనానిరు. ఇటేవల జనసేన తలపెటటీన కారయూక్రమం #JaganannaMosam అనే 
కారయూక్రమంలో జగననని మోసం గ్రించి ప్రజలకు వివరిసూ్త జగననని కాలనీలో కనీస 
మౌలక సదుపాయాలు కరువయాయూయనానిరు. రోడులా, డ్రైనేజీ, నీరు, కరెంట్ సదుపాయాలు 
ఎక్కడా కానరావడంల్దనానిరు. లబి్ద్రులు అపుపాలు తెచుచికొని బేస్మంట్ వేసుకునానిరని, 
కానీ ఇక్కడకు కనీసం ఇసుక, కంకర, ఐరన్ తెచుచికుని ఇలులా నిరి్మంచుకునే అవకాశం 
ల్కపోవడం వలన తెచిచిన అపుపాలకు వడ్డిలు పెరిగిపోయి ఇలులా నిరి్మంచుకోల్క అవసథిలు 
పడుతునానిరనానిరు. ఇంట నిరా్మణానికి సరైన సహకారం ప్రభుతవేం నుండి ల్దనానిరు. 
ఇపపాటకైనా జగననని ఇళలా నిరా్మణానికి అవసరమైన మౌలక సదుపాయాలు కలపాంచాలని 

డిమాండ్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో తాడేపలలాగూడం రూరల్ మండల అధయూక్షులు అడపా ప్రసాద్, మోదుగ్ంట గ్రామ నాయకులు సిద్ వీరరాజు, కటటీ మతాయూలు, గరగ మాణికయూం, 
చిటకిన హనుమంతు, వల్లాపలలా వంకటసతయూనారయణ, చిటకినతిరుపతిరావు, చిటకిన రామలు, చినబోయిన కృష్ణ, చినబోయిన కాటమ రాయుడు, చినబోయిన నాగరాజు,శామన శ్రీను, 
తానింకి సతయూనారయణ, కోయిల సుబు్, వీరమలను శ్రీనివాస్, అయయూనప్రతి ప్రభాకర్, మలలాపూడి రాజారావు మరియు తాడేపలలాగూడం జనసేన నాయకులు జనసైనికులు వీర మహిళలు 
పాలగానానిరు.

స్వప్రయోజనాల కోసం జాతిన తాకట్టు పెట్టుద్దు
శతఘ్ని న్యూస్: పలమనేరు, సవేప్రయోజనాల కోసం 
జాతిని తాకటుటీ పెటటీవదదిని బలజ పోరాట సమితి 
పలమనేరు నియోజకవరగా యువజన అధయూక్షుడు సవరం 
పవన్ కుమార్ రాయల్ పెద్ పంజాణీ మండలంలోని 
జనసేన కారాయూలయంలో బుధవారం ఆయన 
విల్కరులతో మాటాలాడుతూ మండలంలోని కొంతమంది 
నియోజకవరగాంలోని బలజలందరూ వైసీపీ వంటే ఉనానిరని 
చేసిన వాఖయూలను ఖండిసు్తనానిమనానిరు. మెజారిటీ బలజ 
సామాజిక వరాగాలు జనసేనను బలపరుసు్తనానియని అనానిరు. 
ఈ కారయూక్రమంలో నాయకులు తదితరులు పాలగానానిరు.

తగ్గేదేలే అంట్న్న టీమ్ పిడికిలి
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్, జనసేన పార్టీ అభిమాన సోషల్ మీడియా విభాగం 
టీం పిడికిల నుంచి విడుదలైన ఆటో సిటీక్కర్్స ని వేరువేరు ప్రదేశాలోలా ఆవిష్కరించిన 
పిఏసి సభుయూలు కాకినాడ రూరల్ ఇనాచిరిజా పంతం నానాజీ, కాకినాడ జనసేన పార్టీ 
సిటీ ప్రెసిడంట్ సంగిశెటటీ అశోక్ లు. ఈ కారయూక్రమంలో కాకినాడ జిల్లా టీం పిడికిల 
విభాగపు మోటవేటర్ గంజి గోవిందరాజు, కాకినాడ రూరల్ జనసేన పార్టీ మండలం 
ప్రెసిడంట్ కరెడలా గోవిందరాజు, కాకినాడ సిటీ మత్స్యకార నాయకుడు ద్సరి వీరబాబు, 
న్కల నారాయణరావు, అడపా శివరామకృష్ణ, రామిశెటటీ సూరిబాబు, తమ్మనబోయిన 
సుదర్శన్ తదితర జనసేన నాయకులు జనసైనికులు పాలగానానిరు. ఈ సందర్ంగా టీం 
జిల్లా మోటవేటర్ గంజి గోవిందరాజు మాటాలాడుతూ జనసైనికుల ఐడియాలజీ సోషల్ 
మీడియాకి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా జనాలోలాకి జనసేన యాకిటీవిటీస్ తెలసే విధంగా 
ఉండేందుకు తామ ఈ కారయూక్రమం సేటీట్ వైడ్ గా 175 నియోజకవరాగాలలో మైలవరపు 
రాజా నేతృతవేంలో నిరవేహిసు్తనానిమని తెలయజేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వెలలెతంపలిలెకి గాలి షాహిద్ దరాగా పై అతంత కక్ష ఎతందుకో సమాధానతం చెప్పాలి..?: పోతిన మహేష్ 
గాలి షాహిద్ దర్గా పై అంత కక్ష ఎందుకో ?
వెల్ంపలి్ శ్రీనివాస్ తన బినామీల కోసం, దర్గా ఆస్తులను కబ్జా చేయడం కోసం కొతతు కమిటీ 
అని నాటకాలు ఆడుతూ తెరమీదకి తెస్తునానిరు
పశ్చిమంలో ఒక్క దర్గాకైనా కమిటీ వేశార్?
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ వస్టీ: విజయవాడ పశిచిమ నియోజకవరగా పార్టీ కారాయూలయంలో 
నిరవేహించిన విల్కరుల సమావేశంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట అధికార ప్రతినిధి, విజయవాడ 
నగర అధయూక్షులు, పశిచిమ నియోజకవరగా ఇంచారిజా పోతిన మహేష్  మాటాలాడుతూ వలలాంపలలా 
శ్రీనివాసరావు మసిలాంలకు మంచి కాదు మోసం చేసు్తనానిరని, గాల షాహిద్ దరాగా పై అంత 
కక్ష ఎందుకో? సమాధ్నం చపాపాలని, పేద మజావరలాకు చందిన భూమలను వలలాంపలలా 
శ్రీనివాస్ మిత్రుల చరలో ఉనని మాట మమా్మటకీ నిజంమని, దమ్మంటే వారి చరలో నుంచి 
కబాజా అయిన భూమలను విడిపించాలని, వలలాంపలలా శ్రీనివాస్ తన బినామీల కోసంమే 
దరాగా ఆసు్తలను కబాజా చేయడం కోసం కొత్త కమిటీ అని నాటకాలు ఆడుతూ తెరమీదకి 

తెసు్తనానిరని, పరసపార అంగీకారంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ సేటీట్ వక్ఫ్ బోరుడి, వక్ఫ్ యాక్టీ ను అనుసరించి గాల షాహిబ్ దరాగాకు డైరెక్టీ మేనేజె్మంట్ కింద రెండు సంవత్సరాల కాల పరిమితితో 
అనుమతిని మంజూరు చేసే్త వలలాంపలలా శ్రీనివాస్ కు వచిచిన ఇబ్ంది ఏమిటో సమాధ్నం చపాపాలని, ఎవరికి ఏ భూమి లీజుకి ఇవావేలనాని అది కేవలం వక్ఫ్ బోరుడి అనుమతితోనే 
ఇవావేల్స ఉంటుందని, ద్నునించి తపిపాంచి కాజేసే కుట్రలో భాగంగానే వలలాంపలలా కుతంత్రాలు రచిసు్తనానిరని, గతంలో వక్ఫ్ కు 7% ఆద్యంలో భాగంగా చలలాంచేవాళ్లా కానీ నేడు 
పరసపార అంగీకారంతో 20% వక్ఫ్ బోరుడికు 80% దరాగాకు చందినగా అంగీకారం కుదిరిందని, ఏ లీజైన డైరెక్టీ మేనేజె్మంటోలా వక్ఫ్ బోర్డి అనుమతి ల్కుండా ఇవవేల్రని, దీనివలలా సాథినిక 
ఎమె్మల్యూ కి వచిచిన ఇబ్ంది ఏంటో చపాపాలని, కాజా కోసం ఇంత డ్రామాని, కాజాకు వలలాంపలలా శ్రీనివాస్ కు మధయూ ఉనని కివేడ్్స ప్రోకో ఒపపాందం ఏమిటో ? చపాపాలని, గతంలో వలలాంపలలా 
కుటుంబ సభుయూలకి కారు, వాచి కొనిచాచిరని ప్రజలు మాటాలాడుకుంటునానిరని,వలలాంపలలా ఊసరవలలా ల్ంటోడని, మసల పుల బంగారు కడియం ల్గా చూపించి మోసం చేసా్తడని, కాజా 
వలలాంపలలా వలలో పడొదదిని. పేద 400 మజావరలా కుటుంబాలకు చంద్ల్సన డబు్లు కాజేసేందుకే శ్రీనివాస్ కుట్రలు పనునితు వివాద్ల సృషిటీసు్తనానిడని, ఏ రాజకీయ పార్టీ ఏనాడు గాల 
షాహిబ్ దరాగా విషయాలలో జోకయూం చేసుకోల్దని. జలీల్ ఖాన్ గతంలో బలవంతంగా దరాగా జోలకి వళ్లానందుకు ఆయనకే ఏ గతి పటటీందో నేడు వలలాంపలలా కి అదే గతి పటటీ తీరుతుందని, 
గాల సాహిబ్ దరాగా కి చందిన భూమలు విజయవాడ నగరంలోని చాల్మంది రాజకీయ పెదదిల చేతిలో ఉనానియని, వలలాంపలలా శ్రీనివాసరావు ఏనాడు మసిలాం మైనార్టీలకు అండగా 
నిలబడల్దని ,షాది ఖానా విషయంలో కానీ, అసాలాం హతయూ కేసు విషయంలో కానీ వైఎస్ఆరి్సపి నాయకులైన చాంద్ భాషా కుమారె్త అతాయూచార విషయంలో కానీ సపాందించల్దని 
మసిలాంలు మైనారిటీలు అంటే వలలాంపలలా కి ఎపుపాడు చినని చూపేనని పశిచిమ నియోజకవరగాఒ లో మసిలాంలకి చందిన ఏ ఒక్క దరాగాకు కమిటీ నేటకీ వేయల్దని మూసాఫిర్ ఖానా, 
ఇంద్ద్ ఘర్, షా ఖాదరి హుసే్సనీ దరాగా, జిల్లా వక్ఫ్ బోర్డి లకు నేటకీ కమిటీలు వేయల్దని గాలబ్ షాహీదది రాగా జోలకి వసే్త ఊరుకోమని తగిన ర్తిలో బుది్ చపా్తమనానిరు. విల్కరుల 
సమావేశంలో డివిజన్ అధయూక్షులు పొటూనిరి శ్రీనివాసరావు, సిగనిం శెటటీ రామ, గ్పా్త పాలగానానిరు.

ప్వలా కళ్యాణ్ సరే.. రూప్యి నుతంచి కోటలెకు పడగెతి్న నీ సతంగతి ఏమిట్.?: తాతతంశెట్టి
ఎమ్మెల్యూ కొరముట్కు జనసేన ర్ష్ట్ర నాయకులు తాతంశెట్టి నాగంద్ర సూట్ ప్రశని
జగననని కాలనీల దుస్థితిని ఎండగట్టిన వైనం

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ రాష్ట 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ను పావల్ కళ్యూణ్ 
అని సంబోధిసు్తనానివే రూపాయలతో 
ప్రారంభమైన నీ జీవితం నేడు వందల కోటలా 
రూపాయలకు ఎల్ చేరిందని నాగేంద్ర 
విమరి్శంచారు. బుధవారం జగననని 
కాలనీల దుసిథితిని పరిశీలంచడానికి 
నాగేంద్ర తో పాటు నియోజకవరగా జనసేన 
నాయకులు చిటేవేలు మండలంలో 
పరయూటంచారు. ఈ సందర్ంగా 
తిమా్మయపాలెం గ్రామపంచాయతీ 

గటుటీమీద పలెలాలో నీ జగననని కాలనీని పరిశీలంచారు. అక్కడ వారు విల్కరులతో మాటాలాడుతూ ఎమె్మల్యూ కొరమటలా శ్రీనివాసులు తాను ఎమె్మల్యూగా గెలవక మందు ఆయన పరిసిథితి ఏందో 
తెలుసుకోవాలని సూచించారు. వాళలా పూరివేకులు కోటీశవేరులు ఏమీ కాదని ల్క గెలవగానే నాలుగ్ సారులా అందలకోటలా రూపాయల ఆసు్తలకు ఎల్ అధిపతి అయాయూవని ప్రశినించారు. 
గోవా, తిరుపతి, హైదరాబాద్, విజయవాడ, అమెరికా ల్ంట చోటలా ఆసు్తలను కూడగటటీ వందల కోటలా రూపాయలు నిజాయితీగా సంపాదించావా అని అడిగారు. మరోసారి పవన్ కళ్యూణ్ 
పై అనవసర విమర్శలు చేసే్త కొర్రమటలా అవినీతిని కోడూరు నియోజకవరగాంలోని ప్రతి మండలంలోన్ తిరిగి తిరిగి ప్రచారం చేసా్తనని చపాపారు. జగననని కాలనీలలో మౌలక వసతులు 
కనిపించడం ల్దనానిరు. నియోజకవరగాం లో ఏడు వేలకు పైగా ఇలులా మంజూరు అయితే కేవలం 900 మాత్రమే కటుటీకునానిరని, కూడా వైసీపీ వారేనని వివరించారు. ఇలులా కటుటీకోవడానికి 
ప్రభుతవేమిచేచి డబు్ సరిపోక పేదలు అపుపాలు చేయల్క ఇండలాను తటుటీకోల్కపోతునానిరని చపాపారు. అయినా సరే వైసీపీ ప్రభుతవేం జగననని కాలనీలను అదు్తమైన పథకంగా ప్రచారం 
చేసుకోవడం వారి నైతికతకు నిదర్శనం అనానిరు. గటుటీమీద పలెలా జగననని కాలనీలో 50 ఏళలాకు పైగా మంజూరు అయితే ఒక్క ఇలులా కూడా పూరి్త కాల్దని, కేవలం నాలుగైదు ఇలులా 
మాత్రమే పునాదులు, మిగిలనవి గ్ంతలు గానే మిగిల ఉనానియని విమరి్శంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లా జనసేన నాయకులు జోగినేని మనీ, రైల్వే కోడూరు నాయకులు పగడాల 
వంకటేష్, చిటేవేలు జనసేన నాయకులు మాద్సు నరసింహ, కంచరలా సుధీర్ రెడిడి, ఉమ్మడి కడప జిల్లా ప్రోగ్రాం కమిటీ నంబర్ మాద్సు శివ, పగడాల శివ, ద్సరి వీరేంద్ర రాయల్, 
కొనిశెటటీ చక్రి, పవన్, రాజు, ఆనందలతేజ రాయల్, నాగిశెటటీ, శివ, సువారపు హరి రాయల్, జనసేన కారయూకర్తలు పాలగానానిరు.

గల్ఫ్ సేన జనసేన ఆధ్వరయాతంలో 
కార్్కమాస ఆత్మీయ సమావేశతం

శతఘ్ని న్యూస్: అబుద్బిలో గల్ఫ్ సేన జనసేన ఆధవేరయూంలో జరిగిన కార్్తకమాస వనభోజనాల 
కారయూక్రమానికి మఖయూ అతిథిగా విచేచిసిన బలజ, తెలగా, కాపు జేఏసీ మెంబర్ ద్సరి రామ. ఈ 

సందర్ంగా పార్టీ నాయకులకు 
మరియు కారయూకర్తలకు దిశా 
నిరేదిశం చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
అబుద్బి కోఆరిడినేటర్ కే.డి.వి.ఎస్ 
నారాయణ, దుబాయ్ కోఆరిడినేటర్ 
ప్రసాద్, రమేష్, వంకీ, భాను 
ప్రకాష్ మరియు పార్టీ కారయూకర్తలు 
పాలగానానిరు.

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

నిఖిల్ హతయాకు కారకులైన దోషులను శిక్ంచే వరకు జనసేన విద్యార్థి  విభాగం తోడుగా ఉంటంది
శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్: ఎసీ్స ఎసీటీ బీసీ మైనారిటీ ప్రజా సంఘాలు మరియు 
విద్యూరిథి సంఘాలు మరియు రాజకీయ పార్టీలు అనిని కలసి సోమాజిగూడ ప్రెస్ కలాబోలా 
రండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏరాపాటు చేయడం జరిగింది. సమావేశానికి హాజరైన 
జనసేన విద్యూరిథి విభాగం రాష్ట అధయూక్షులు సంపత్ నాయక్ మాటాలాడుతూ నిఖిల్ 
కుటుంబానికి భరోసా ఇసూ్తనే నిఖిల్ మరణానికి కారకులైన వారిని శిక్ంచే వరకు 
జనసేన విద్యూరిథి విభాగం తోడుగా ఉంటుందని ఈ సందర్ంగా తెలయజేశారు 
బలహీనవరాగాలు అయిన ఎసీ్స ఎసీటీ బీసీ మైనారిటీ వరాగాలకు అనాయూయం 
జరుగ్తుననిపుపాడు ప్రభుతవేం, పోలీసు వయూవసథి, నాయూయవయూవసథి గాని పూరి్తసాథియిలో 
పనిచేయడం ల్దు ఈ వరాగాలని బానిస వరాగాలు గానే చూసు్తనానిరు కేవలం వీరి ఓటులా 
మాత్రమే రాజకీయ నాయకులకు కావాల ప్రశినించే తతవేం అలవాటు ల్కపోవడం 
ద్వేరానే ఈ వరాగాలపై ద్డులు జరగ్ తునానియి కేసు విషయం లో జిల్లా సాథియి 
ఎస్.పి, 5గ్రు సి.ఐ లను పెటటీన కానీ కేసు లో ఎటువంట పురోగతి ల్కపోవడం 
పొలీస్ వయూవసథి పైన అనుమానాలు వసు్తనానియి అంతే కాకుండా దోషులకు రాజకీయ 
పలుకుబడి ఉననిటుటీగా సాథినికులు చపుతునానిరు. అందుకే కేసులో ఎటువంట 

పురోగతి ల్దని మేమ భావిసూ్త ఈ విషయంలో పోలీసు వయూవసథి నాయూయం చేసి నిరూపించుకోవలసిన అవసరం ఉంది. అల్గే నిఖిల్ కుటుంబానికి నాయూయం జరిగే వరకూ అండగా 
ఉంటామని జనసేన విద్యూరిథి విభాగం రాష్ట అధయూక్షులు సంపత్ నాయక్ భరోసా ఇవవేడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధయూక్షులు మహేష్ పెంటల ఉసా్మనియా 
యూనివరి్సటీ అధయూక్షులు వినోద్ నాయక్ నిజాం కళ్శాల విద్యూరిథి నాయకులు మోతిల్ల్ పాలగానానిరు.

ఫ్లాష్ సంస్థ షెడ్డును అక్రమ కటటుడాలతో పోల్చడాన్్న ఖండించిన రెడిడు అప్పల నాయుడ్
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు: ఏలూరు, అశోక్ నగర్ లోని శ్మశాన వాటకలో ఫ్లాష్ సవేచ్ంద సంసథి వారు ఏరాపాటు చేసిన షెడుడి అపుపాడు ఉనని 
ప్రభుతవేంలోని పెదదిలు అందరి ఆమోదంతోనే కటటీడం జరిగిందని రెడిడి అపపాల నాయుడు తెలపారు.. ఈ సందర్ంగా ఏరాపాటు చేసిన మీడియా 
సమావేశంలో ఆయన మాటాలాడుతూ గత ప్రభుతవేంలో 2018 లో ఉననిటువంట మేయర్ గారు, ఎమె్మల్యూ గారు, మని్సపల్ అధికారులు 
ఆమోదంతోనే ఆ షెడుడి ను నిరి్మంచడం జరిగింది.. నిరి్మంచగానేంచి ఫీజర్ బాకు్సలను ఎవరైతే మరణిసా్తరో వారి బాడ్ని తరలంచడానికి ప్రతయూక్ష 
వాహనాలు పేదవారికి అంబులెన్్స అరేంజ్ చేయడం వంటవి అల్ంట కారయూక్రమాలు గత ఆరు సంవత్సరాల నుండి ఫ్లాష్ టీం నిరవేహిసూ్తనే 
ఉందనానిరు.. అదేవిధంగా ఫ్లాష్ అనే సంసథి గత 20 సంవత్సరాలుగా ఏలూరు నగరంలో అనేక సేవా కారయూక్రమాలు నిరవేహించడం 
జరుగ్తుందని, ఇల్ ఉంటే మంఘలవారం అక్రమంగా మని్సపల్ కమిషనర్ ఆదేశంతో అక్రమ కటటీడాలు కూల్చిమనే తపుపాడు ప్రచారం 
తోట మని్సపల్ కమిషనర్ గారు, అధికారులు ఇల్ తపుపాడు ప్రచారం చేసూ్త పేపరోలా చూసే్త అరథిమైందనానిరు.. ఆ షెడుడి అక్రమంగా ఆక్రమించి 
కటటీనదైతే కాదని, ఆరోజు ఉననిటువంట మని్సపల్ అధికారులు ఎమె్మల్యూ మేయర్ ఆదేశంతో నిరా్మణం చేయడం జరిగిందని, ఏలూరులో 
ఉననిటువంట అనిని ప్రాంతాలకి కుల్లకి మతాలకి అందరికీ కూడా ఈ ఫ్రీజర్ జర్ బాకు్సలు డోనర్్స నుంచి సేకరించి ఇవవేడం జరుగ్తుందని, 
ఈ రోజు పేపరోలా చూసే్త అక్రమ కటటీడాలు కూలచి వేసామని చపేపాసి పెదది ప్రగరా్లు పలుకుతుననిటువంట అధికారులు ఇపపాటకైనా కాస్త జాఞానంతో 

ఆలోచన చేయాలని అనానిరు.. అదేమీ అక్రమ కటటీడం కాదు.. వాయూపార సంసథి కాదు.. అక్కడ ఆక్రమించి ఇలులా కటుటీకుననిటువంటది కాదు.. ప్రజలు డోనర్్స ఇచిచినటువంట బాకు్సలు.. 
సవేచ్ంద సంసథిగా సేకరించి వాళ్లా కూడా కాసా్త కాంట్రిబ్యూట్ చేసి ఆ ఫ్రీజర్ బాకు్సలను, తరలంచే వాహనాలు ఇవవేడం జరిగిందనానిరు.. ఎందుకంటే పేదవాళ్లా పది,పదిహేను వేలు 
పెటుటీకొని వాహనాలు పెటుటీకోల్ని పరిసిథితిలో ల్నటువంట పేదవాళలాకి ఈ ఫ్లాష్ సవేచ్ంద సంసథి ద్వేరా శాంతి రధ్లలో బాడ్ని తరలంచడం, దహన సంసా్కరాలు చేయించడం, 
అదేవిధంగా ఎమరెజానీ్స వచిచి వేరే ఊరు వళ్లాలంటే అంబులెన్్స పెటటీ ప్రమోట్ చేయడం జరుగ్తుందని అనానిరు.. కానీ మని్సపల్ అధికారులు ద్రుణమైనటువంట పరిసిథితులోలా 
ఎమె్మల్యూ ఆళ్ళనాని ఆదేశాల మేరకు చేశారని అనానిరు.. ఇది చాల్ దురా్మరగామైన చరయూ జనసేన పార్టీ నుండి మానవతా హృదయం కలగిన మనుషులుగా తీవ్ంగా ఖండిసు్తనానిం అని 
అనానిరు. . ఇది ప్రజలందరూ అరథిం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు.. ఈ ప్రభుతవేం అధికారంలోకి రాగానే కూలచిడంతో మొదలెటాటీరు.. ఈ ప్రభుతవేం కూడా కూలపోవడం ఖాయం 
అని జోసయూం చపాపారు.. మనిషి జీవితంలో అంతిమ యాత్ర అయినటువంట స్మశాన వాటకలో దహన సంసా్కరాలు పేదవారికి కావచుచి, కరోనా టంలో బాడ్లకు దహన సంసా్కరాలు 
చేయడం వంటవి అనేక సేవా కారయూక్రమాలను నిరవేహించారు.. గత 20 సంవత్సరాలుగా సవేచ్ందంగా సేవలు నిరవేహిసూ్తనే ఉందనానిరు.. ఏదేమైనా వయూకి్తగతంగా ఉంటే వయూకి్తగతంగా 
చూసుకోవాల గాని ఇల్ కూలచిడం వంటవి సరైన పద్తి కాదని మని్సపల్ కమిషనర్ గారు ల్ద్ ఎమె్మల్యూ గారు మీరు నిరా్మణం చేసి ఫ్రీగా బాకు్సలు అందించాలని ల్ద్.. మీ సిబ్ంది 
ద్వేరా మీరు నిరవేహించండి.. అల్గే ఎమె్మల్యూ గారు తాను సంతంగా ఒక వేదిక పెటటీ ఫ్రీగా ఫ్రీజర్ బాకు్సలు వాహనాలు సపె్లా చేయాలని డిమాండ్ చేసు్తనానిమనానిరు.. మంఘలవారం 
జరిగిన విషయానిని తీవ్ంగా ఖండిసు్తనానిమని.. అక్రమ కటటీడాలు అనే పద్నిని తొలగించాలని జనసేన పార్టీ నుండి డిమాండ్ చేయడం జరిగింది.

అయ్యప్ప దీక్షధారులకు అన్నప్రసాద విన్మయాన్్న 
ప్రారంభంచిన ఇమ్మడి కాశీనాధ్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం 
జిల్లా, మారా్కపురం పటటీణం 
నందు సాథినిక అయయూపపాసావేమి 
దేవసాథినంలో దీక్షధ్రులకు 
అననిప్రసాద(సదిది) వినిమయానిని 
ప్రారంభించిన జనసేన పార్టీ 
మారా్కపురం నియోజకవరగా 
ఇంఛార్జా ఇమ్మడి కాశీనాధ్.

టి.వి5 జర్నలిస్టు సత్యనారాయణ మూర్తి 
కుట్ంబాన్కి ధైర్యమిచి్చన పంతం నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్ 
నియోజకవరగాం, కరప మండలం, 
కరప గ్రామానికి చందిన సీనియర్ 
జరనిలస్టీ దేవగ్ప్తపు సతయూనారాయణ 
మూరి్త (ట.వి5)పై పోలీసులు, సీఐడ్ 
వారు అక్రమంగా కేసులు పెటటీ, 
వేధించడానిని ఖండించిన జనసేన 
పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు, కాకినాడ 
రూరల్ ఇంచార్జా పంతం నానాజీ.. ఈ 
సందర్ంగా నేడు కరప గ్రామానికి 
వళ్్ళ మూరి్త తలలాతండ్రులను కలసి 

అదైరయూపడవదదిని మేమ మీకు అండగా ఉంటామని తెలపారు.

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


గురువారం, 17 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనలో చేర్న కరీమ్ మేస్త్రి
శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగిరి: మంగళగిరి పటటీణంకు చందిన తెలుగ్ దేశం పార్టీ మాజీ సీనియర్ 
నాయకులు, 29 వ వారుడి కు చందిన కర్మ్ మేస్త్రి ఎం.ట.ఎం.సీ మైనార్టీ సల్ కో ఆరిడినేటర్ షేక్ సుభాని 
ద్వేరా జనసేన పార్టీ మంగళగిరి నియోజకవరగా కారాయూలయంలో మంగళగిరి నియోజకవరగా ఇనాచిర్జా చిలలాపలలా 
శ్రీనివాసరావు ఆధవేరయూంలో జనసేన పార్టీ కండువా కపిపా, సాదరంగా జనసేన పార్టీలో ఆహావేనించడం 
జరిగింది. ఈ సందర్ంగా చిలలాపలలా శ్రీనివాసరావు మాటాలాడుతూ జనసేన పార్టీ ఆశయాలకు, విధ్నాలకు 
ఆకరిషితులు అయియూ పార్టీలో కి వచిచిన కర్ం ను అభినందించడం జరిగింది. జనసేన పార్టీ మసిలాం 
మైనార్టీలకు పెదది పీట వేసు్తంది. మైనార్టీల అభివృది్ జనసేన తోనే సాధయూం అని అనానిరు. మీ అనుభవాలు 
జనసేన పార్టీ అభివృది్కి తోడపాడాలని తెలయజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయూదరి్శ 
బేతపూడి విజయ్ శేఖర్, ఎం.ట.ఎం.సీ నగర అధయూక్షులు మనగపాట మారుతి రావు, రాష్ట చేనేత విభాగం 
కారయూదరి్శ జంజనం వంకట సాంబ శివ రావు(జె.ఎస్.ఆర్), ఎం.ట.ఎం.సీ మైనార్టీ సల్ అధయూక్షులు షేక్ 
సుభాని, మంగళగిరి పటటీణ జనసేన పార్టీ సోషల్ మీడియా కోఆరిడినేటర్ జొనానిదుల పవన్ కుమార్, 
సీనియర్ నాయకులు నారాయణ, ఉమామహేశవేరరావు, చిలలాపలలా యూత్ అధయూక్షులు మేకల సాయి, 
చంద్రశేఖర్, జనసేన పార్టీ కారయూకర్తలు, వీర మహిళలు పాలగానానిరు.

తెలంగాణా జనసైన్కుడి బైక్ యాత్ర..
శతఘ్ని న్యూస్: అమల్పురం: ఆంధ్రా ప్రజలకు మేలు చేసే ఒకే 
ఒక్క నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ మాత్రమే అని, ఆయన మఖయూమంత్రి 
అవావేలని తెలంగాణా వరంగల్ కు చందిన జనసైనికుడు దీపక్ 
మోటారు సైకిల్ పై రాష్ట వాయూప్తంగా ప్రచారం చేసుకుంటూ బుదవారం 
అమల్పురం చేరుకునానిరు. సాథినిక ఎర్ర వంతెన వదది 30 నిమిషాల 
పాటు ఉండి పలాకారుడిను ప్రజలకు చూపిసూ్త ప్రచారం చేశారు. 
అనంతరం సాథినిక జనసేన ప్రాంగణం వదది జనసేన నాయకులు 
దీపక్ ను సత్కరించి శుభాభినందనలు తెలపారు. అమల్పురం 
నుండి కాకినాడ, వైజాగ్ మీదుగా శ్రీకాకుళం చేరుకుంటానని 
దీపక్ తెలపారు. ఈ కారయూక్రమంలో మాజీ మని్సపల్ చైర్మన్ యాళలా 
సతీష్, కంచిపలలా అబు్లు, లంగోలు పండు, ఆర్.డి.యస్.ప్రసాద్, 
నాగ మానస, పడాల నానాజీ, వాకపలలా వేంకటేశవేరరావు, నందుల 

సతి్తబాబు, పోలశెటటీ కనాని, నిమ్మకాయల రాజేష్, అల్లాడ రవి, బండారు వంకనని బాబు, పరమట చిటటీబాబు, నల్లా రామూ్మరి్త, తికా్క సరసవేతి, కర్రి లక్ష్మి దురగా, కరాటం వాణి, వానపలలా 
దేవి, నల్లా దురాగారావు, పెదమలులా మణికంఠ తదితరులు పాలగానానిరు.

చింతపలిలాలో పారీటు పటిషటు న్రా్మణం కొరకు 
జనసేన సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: అలూలారి సీతారామరాజు జిల్లా, చింతపలలా మండలంలో సమావేశమైన 
జనసేన పార్టీ నాయకులు. మఖయూ అతిధిగా హాజరైన జనసేన పార్టీ పాడేరు అరకు 
పారలామెంట్ ఇనాచిర్జా డా.వంపూరు గంగ్లయయూ ఈ సమావేశంలో మఖయూంగా 
మండలంలో గల ప్రతి గ్రామమ నుంచి క్షేత్ర సాథియి పార్టీ యొక్క పటషటీనిరా్మణం కొరకు 
గ్రామ కమిటీ, పంచాయితి కమిట, మండల కమిటీ వరకు తవేరలోనే నియామకాలు 
శరవేగంగా జరగాల్స ఉందని, ఇనాచిర్జా తో మండల నాయకులందరూ ఉమ్మడిగా 
నిర్ణయించుకునానిరు. అల్గే మండలంలో ఉనని ప్రతి జనసైనికుడిని, అభిమానిని 
గ్రి్తంచి పార్టీకి చేరువయ్యూల్ కృషి చయాయూలని, గ్రామ, పంచాయితీ మరియు మండల 
కమిటీ నియామకానికి మందు చింతపలలా మండలంలో గల 17 పంచాయితిలలో 
ప్రతి పంచాయితీని సందరి్శంచి అక్కడ వాస్తవ పరిసిథితులు జనసైనికుల సమాచారం 
తెలుసుకుని వారినందరిని ఐకయూంచేసుకుంటు అతయూంత వేగంగా తగ్ నిర్ణయాలు తీసుకుని 
తవేరలోనే అందరి ఆమోదంతో నిర్ణయించిన గ్రామ, పంచాయితీ, మండల కమిటీ 
నియామకాలు చేపడతామని డా.గంగ్లయయూ అల్గే చింతపలలా మండల నాయకులు, 
వాడకని నాని, వంతల బుజిజా బాబు నాగ్, రవితేజ, పండు, బద్రీనాద్, గాజుల శ్రీను, 
రామకృష్ణ తెలపారు. అల్గే ప్రతి గ్రామ పంచాయితీ పరయూటంచడానికి ఒక కమిటీ 
నియమించి వారి ద్వేరా… పై విషయాలపై సపాషటీత వచేచిల్గా తీరా్మనించడమైనది. ఈ 
సమావేశంలో చింతపలలా మండల నాయకులు వాడకని నాని, వంతల బుజిజాబాబు, పండు, 
బద్రీనాద్, నాగ్, గాజుల శ్రీను, గందిపాకలు సాయి, సావేమి, రవితేజ, రామకృష్ణ, జి 
మాడుగ్ల మండల అధయూక్షులు భీమనని మసాడి, ఉపాధయూక్షులు ఈశవేరరావు పాంగి, 
పాడేరు జనసేన ఐ.ట విభాగ అధయూక్షులు అశోక్ సాల్బు తదితరులు పాలగానానిరు.

బస్సు సౌకరయాం కోసం విద్యార్థి ల ధరానా
బస్్సను అడుడుకుని నిలిపివేస్న విద్యూరుథిలు, విద్యూరుథిల తలి్దండ్రులు మరియు గ్రామస్తులు
ప్రతిరోజు సాయంత్ం 4:15 నుండి 4:30 లోపు బస్్స ర్వాలని ధర్ని చేశారు
అర్జాలు ఇచ్చిన నిర్క్షష్ంగా వయూవహరిసూతు, పట్టించుకోకుండా ఉనని అధికారులు

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం 
జిల్లా, పొననిలూరు మండలం, 
మ ం డ లా మూ రి వా రి పా లె ం 
గ్రామంలో ఉననిటువంట 
హైసూ్కల్ కి చుటుటీపక్కల 5 
గ్రామాల నుండి విద్యూరుథిలు 
రావడం జరుగ్తుంది. బయట 
గ్రామాల నుండి 80 మంది 

విద్యూరుథిలు ప్రతిరోజు ఇక్కడ హైసూ్కల్ కి రావడం జరుగ్తుంది. వారికి సైకిళ్్ళ ల్వు, 
బసు్స సౌకరయూం సమయానికి రావడం ల్దు. గత ఏడాది విద్యూరుథిలకు ఎటువంట ఆటంకం 
కలగకుండా సరైన సమయానికి బసు్స సౌకరయూం ఉండేది. ఈ సంవత్సరం మాత్రం బసు్స 
సౌకరయూం ల్దు. విద్యూరుథిలకు సరైన సమయానికి బసు్స సౌకరయూం ల్కపోవడం వలలా 
విద్యూరుథిలు మరియు వారి తలలాదండ్రులు ఇబ్ందులకు గ్రి అవుతునానిరు. విద్యూరుథిలు 
ప్రతిరోజు సూ్కల్ కి వసూ్త ఉంటే మారగాం మధయూలో కొంతమంది ఆకతాయిలు తాగి 
వారిని అలలారి చేసూ్త ఇబ్ందులకు గ్రి చేసు్తనానిరు. విద్యూరుథిల తలలాదండ్రులు బస్ డిపో 
మేనేజర్ గారికి ఫిరాయూదు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా సపాందనలో కూడా పెటటీడం 
జరిగింది. కానీ అధికారులు పటటీంచుకోవడం ల్దు. నిరలాక్ష్యంగా వయూవహరిసు్తనానిరు. 
కాబటటీ ఇపపాటకైనా అధికారులు మేలుకొని సపాందించి, కందుకూరు నుండి చరుకురు 
గ్రామానికి వచేచి బసు్స సాయంత్రం మండలామూరివారిపాలెం గ్రామానికి వచేచిసరికి 
4:15 నుండి 4:30 వచేచి విధంగా అధికారులు చూడాల అని కోరుకుంటునానిరు.

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


గురువారం, 17 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన జండా ఆవిష్కరణకు దర్శిలో భారీ సనా్నహాలు
శతఘ్ని న్యూస్: దరి్శ నియోజకవరగాంలోని దరి్శ మండలం, మారెడిడి పలలా మరియు నడింపలలా 
గ్రామాలలో బుదవారం ఉదయం జనసేన జెండా ఆవిష్కరణకు సథిల్నిని పరిశీలసూ్త మారెడిడిపలలా 
మరియు నడింపలలా గ్రామసు్తలతో పార్టీ బలోపేతం గ్రించి మాటాలాడుతూ.. దరి్శ నియోజకవరగాంలోని 
ప్రతీ గ్రామంలో జనసేన జెండాల ఆవిష్కరణకు భార్ సనానిహాలు చేసూ్త, జనసేన పార్టీ గ్రు్త గాజు 
గాలాసు సింబల్ ను అందరికీ తెలయజేసేల్ ప్రజలలోకి తీసుకువళ్లాలని జనసైనికులతో చరిచిసు్తనని 
దరి్శ నియోజకవరగాం జనసేన నాయకులు వరికూట నాగరాజు.

కాకాన్ గోవర్ధన్ రెడిడు నోరు అద్పులో పెట్టుకో: బొబ్బేపలిలా సురేష్
శతఘ్ని న్యూస్: సరేవేపలలా నియోజకవరగాం జిల్లా మంత్రి అదుపులో కాకాని గోవర్న్ రెడిడి దయచేసి నోరు పెటుటీకుంటే మంచిది 
సరేవేపలలా నియోజకవరగాంలోని మతు్తకూరులో ఉనని జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో బుధవారం సరేవేపలలా నియోజకవరగా 
జనసేన పార్టీ నాయకులు బొబే్పలలా సురేష్ నాయుడు విల్కరుల సమావేశం ఏరాపాటు చేసి మాటాలాడారు. బొబే్పలలా సురేష్ 
నాయుడు మాటాలాడుతూ రాష్ట వయూవసాయ శాఖ మంత్రి మా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ను రాహువు అని, వయూవసాయ పంటల 
గ్రించి ఆయనకి ఏమి తెలుసని, 10 రకాల పంటలను చూపిసే్త 5 గ్రు్తపటటీగలరా అని మాటాలాడటం జరిగింది. రాష్ట 
వయూవసాయ శాఖ మంత్రిని జనసేన పార్టీ సరేవేపలలా నియోజకవరగాం నుంచి ఒకటే అడుగ్తునని రాష్ట మఖయూమంత్రి ఏమైనా 
సతయూ హరిచంద్రుడా, మీరేమైనా నిజాయితీపరుల అని మేమ అడుగ్తునానిం. అదేవిధంగా 3000 మంది కౌలు రైతులు 
చనిపోతే వాళలాని ఆదుకోవాల్సంది పోయి, మీరు మా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గ్రించి మాటాలాడతారా, మీరు చపిపానటుటీ 
వయూవసాయం గ్రించి తెలయకపోవచుచి, కానీ రైతులు కషాటీలు తెలుసు వారిని ఏ విధంగా ఆదుకోవాలో తెలసిన వయూకి్త మా 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్. ఆ విషయం గ్రు్త పెటుటీకోవాలని రాష్ట వయూవసాయ శాఖ మంత్రిని హెచచిరిసు్తనానిం. అదేవిధంగా 

మా అధినేతకి శవరాజకీయం తెలీదు కోటలా రూపాయలు అవినీతి చేయడం తెలయదు నీతి నిజాయితీగా ప్రజలని ఆదుకోవడం తెలుసు మీల్గా దోచుకోవడం తెలయదు పిచిచి మందు 
పంచి ఎనినికల సమయాలోలా ప్రజల ప్రాణాలు తీయడం మాకు చేత కాదు మేమ నీతినిజాయితీగా నిబద్తతో ప్రజాక్షేత్రంలో నిలబడి ప్రజల పక్షాన పోరాడటమే మా నాయకుడు యొక్క 
లక్షణం నోరు ఉంది కద్ అని మీ ఇషాటీనుసారం మాటాలాడటం కాదు మందు మీ పరిపాలనని సరైన విధంగా పరిపాలంచడం నేరుచికోవాలని మేమ మీకు తెలయజేసు్తనానిమ.ఈ 
కారయూక్రమంలో రహీం, కిషటీయయూ , చినని, శ్రీహరి, రహమాన్ తదితరులు పాలగానానిరు.

కారీతిక మాసం సందర్ంగా అన్నదానం 
కార్యక్రమాన్్న ఏరా్పట్ చేసిన రెడిడు అప్పల నాయుడ్

శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు: 
కార్్తక మాసం సందర్ంగా 
సాథినిక దక్ణపు వీధిలోని పెదది 
దేవుడు గ్డిలో బుధవారం 
సుమారు 1000 మంది 
అయయూపపా సావేమలకు, 
భవానీలకు హనుమద్ 
సావేమలకు, గోవింద్ 
సావేమలకు (భిక్ష ప్రద్త) 

అననిద్నం కారయూక్రమానిని ఏరాపాటు చేసిన పశిచిమ గోద్వరి జిల్లా అధికార ప్రతినిధి, 
జనసేన పార్టీ ఏలూరు నియోజకవరగా ఇనాచిరిజా రెడిడి అపపాల నాయుడు. ఈ కారయూక్రమంలో 
మండల అధయూక్షుడు వీరంకి పండు, జనసేన నాయకులు బోండా రామ నాయుడు, రెడిడి 
గౌర్ శంకర్, నిమ్మల శ్రీనివాసరావు, కందుకూరి ఈశవేరరావు తదితరులు పాలగానానిరు.

హయత్ నగర్ డిగ్రీ కళాశాలను సందర్శించిన 
జనసేన విదా్యర్్థ విభాగం

శతఘ్ని న్యూస్:  
హైదరాబాద్: జనసేన 
విద్యూరిథి విభాగం 
భలోపేతంలో భాగంగా 
బుధవారం హయత్ నగర్ 
ప్రభుతవే డిగ్రీ కళ్శాల 
సందరి్శంచి న్తన 
విద్యూరుథిలకు సావేగతం 
పలుకుతూ విద్యూరుథిల 

సమసయూల గ్రించి ప్రతి కాలాసుకి వళ్లా తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా జాయిన్ 
జనసేన విద్యూరిథి విభాగం కారయూక్రమానిని చేపటటీడం జరిగింది. విద్యూరుథిలు ఉతా్సహంగా 
జనసేన విద్యూరిథి విభాగంలో చేరడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా కళ్శాల జనసేన 
విద్యూరిథి విభాగం కమిటీని ప్రకటంచడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన విద్యూరిథి 
విభాగం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధయూక్షులు మహేష్ పెంటల, ఓయూ ప్రెసిడంట్ వినోద్ 
నాయక్, విద్యూరిథి నాయకులు సంపత్, జతిన్ తదితరులు పాలగానానిరు.

ప్రజా సమస్యలపై దృష్టు పెటటుండి.. పవన్ కళా్యణ్ పై 
కాద్: అప్పలరాజు దొర

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం జిల్లా: 
విజయనగరం పార్టీ కారాయూలయంలో 
నిరవేహించిన విల్కరుల సమావేశంలో 
గిరిజన నాయకుడు, జనసైనికుడు తుమి్మ 
అపపాలరాజు దొర మాటాలాడుతూ.. జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గ్ంకులం పరయూటనలో 

భాగంగా అక్కడ ప్రభుతవేం నిరా్మణం చేసిన ఇలులాలు నాణయూత ల్దని, భూమి కొనుగోలులో 
పెదది ఎతు్తన అవినీతి జరిగిందని, లబి్ద్రులు కషాటీలు తెలుసుకోవడానికి పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు వసే్త లబి్ద్రులు కషాటీలపై సమసయూలు పరిషా్కరం చేయడంపై ప్రభుతవేం దృషిటీ 
పెటటీకుండా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారిపై విమర్శలు చేయడం సరికాదని 
మండిపడాడిరు. ఇపపాటకైనా విజయనగరం జిల్లాలో ఉనని జగననని కాలనీ భూ కొనుగోలు 
విషయంపై అవకతవకలని పై దృషిటీ సారించాల. ఇలులాల కేటాయించిన లబి్ద్రులకు 
నాయూయం చేయాలని ప్రభుతవేం కడుతునని ఇళ్ళ నాణయూత లోపాలపై అధికారులు దరాయూపు్త 
చేయాలని.. ఇల్ంట ప్రధ్న సమసయూలపై దృషిటీ పెటటీకుండా కేవలం పవన్ కళ్యూణ్ గారి 
పై వయూకి్తగత విమర్శలు చేయడం సరి కాదని మండిపడాడిరు. ఇపపాటకైనా మీ ప్రభుతవేం 
అధికారులు అవినీతిపై దరాయూపు్త చేయని యెడల. జనసేన అధికారంలో రాగానే అవినీతి 
పరుల బాగోతాలు బయట తీసా్తమని అవినీతిపరులు కటకటాల పంపింసా్తమని జనసేన 
తరపున హెచచిరించరించడం జరిగింది.. ఇపపాటకైనా వైసీపీ నాయకులు వయూకి్తగత 
విమర్శలు పక్కనపెటటీ రాజకీయంగా జనసైనితో తలపడే దమ్మంటే తలబడాలని 
హెచచిరించారు.

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

జనసైన్కున్ కుమారెతి జన్మదిన 
వేడ్కలోలా పాల్గేన్న పంతం నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడరూరల్: కరప మండలం, పెనుగ్దురు గ్రామ 
జనసైనికులు వంపల శ్రీనివాస్ కుమారె్త జన్మదిన వేడుకలోలా పాలగాని చినని పాపని 
ఆశీరవేదించిన జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జా పంతం 
నానాజీ.

ర్టైర్డు ఆరీ్మ జవాన్ కుట్ంబాన్కి నా్యయం చేయండి: జనసేన డిమాండ్
శతఘ్ని న్యూస్: ఆళ్ళగడడి నియోజకవరగాం, శిరివళ్ళ మండలంలో నివసిసు్తనని రిటర్డి ఆర్్మ ఉదోయూగి 
సల్లా.శివ గ్ర్రపపా కు 2009 వ సంవత్సరం వై.ఎస్ రాజశేఖర్ రెడిడి హయాంలో 5ఎకరాల భూమిని 
ఇవవేగా ఆ భూమి సాగ్కోసం ద్ద్పు 20 లక్షల పైన ఖరుచి చేసి ద్ద్పు 10 సంవత్సరాలుగా 
సాగ్ చేసుకుంటునని భూమిని 2019 లో వైసిపి ప్రభుతవేం వచాచిక రిటర్డి ఆర్్మ ఉదోయూగి సల్లా.
శివ గ్ర్రపపా కి ఇచిచిన 5 ఎకరాల భూమిని వైసిపి ప్రభుతవేం ల్కొ్కని అక్కడ జగననని కాలనీనీ 
ఏరాపాటు చేసి పాలాట్్స వేయడం జరిగింది. రిటర్డి ఆర్్మ ఉదోయూగి సల్లా.శివ గ్ర్రపపా ఇదేంట నాకు 
ఇచిచిన భూమిని జగననని కలనిగా పాలాట్్స ఎల్ ఇసా్తరు అని ప్రశినించగా.. అక్కడ ఉననిటువంట 
అధికారులు మీకు మర్క్కచోట 5ఎకరాల భూమిని కేటాయిసా్తమ అని చపిపాన అధికారులు ఇంత 
వరకు భూమిని ఇవవేకపోగా.. జగననని కాలనీగా మారిచిన సథిల్నిని ఇంత వరకు పేద ప్రజలకు 
కూడా ఇవవేల్దు అని అనానిరు. ఈ విషయం తెలుసుకునని జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయూనిరవేహణ 
కారయూదరి్శ వై.విశవేనాథ్, ఆళ్ళగడడి జనసేన నాయకులు మైల్రి మలలాయయూ, శిరివళ్ళ మండలం జనసేన 
నాయకులు పసుల నరేంద్ర యాదవ్ వంటనే అక్కడికి వళ్లా రిటర్డి ఆర్్మ ఉదోయూగి సల్లా.శివ గ్ర్రపపా 
తండ్రి గారిని అడిగి వారికి జరిగిన అనాయూయం గ్రించి తెలుసుకొని ఈ విషయానిని జనసేన పార్టీ 

అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ దృషిటీకి తీసుకెళ్లా నాయూయం జరిగే వరకు అండగా ఉంటామని తెలయజేయడం జరిగింది. అనంతరం విశవేనాధ్, మలలాయయూ మీడియాతో మాటాలాడుతూ రిటర్డి ఆర్్మ 
ఉదోయూగికి నాయూయం చేయల్ని ప్రభుతవేం సామానుయూనికి ఏ విధంగా నాయూయం చేసు్తందని ప్రశినించారు. కలెకటీర్, సాథినిక వైసీపీ ఎమె్మల్యూ, ఎమె్మలీ్స తక్షణమే ఆర్్మ జవాన్ ఉదోయూగి కుటుంబానికి 
నాయూయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు రంగ, గ్రునాధ్ రాయల్, పిచికె రాజు, మారేళలా మనోజ్, బండి రామచంద్రుడు, సజజాల నాగేంద్ర, దూలం 
చైతనయూ తదితరులు పాలగానానిరు.

పావలా లీడర్ జగన్ మోహన్ రెడిడు గారే: 
రైలే్వ కోడూరు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: రైల్వే 
కోడూరు నియోజకవరగాం: 
వైసిపి ఎమె్మల్యూ కోరమటలా 
శ్రీనివాసులు వాయూఖయూలను 
రైల్వేకోడూరు జనసేన 
వేదికగా జనసేన 
నాయకులు ఖండించడం 
జరిగింది. కొరమటలా 
శ్రీనివాసులు కోడూరులో 
నిరవేహిసు్తనని గడపగడప 

కారయూక్రమంలో పవన్ కళ్యూణ్ ను పావల్ కళ్యూణ్, అజాఞాన కళ్యూణ్ అని.. చంద్రబాబు 
గారి తొతు్త అని విమరి్శంచడం జరిగింది. ఈ రెండు విషయాలపై రైల్వే కోడూరు 
జనసేన వేదికగా జనసేన నాయకులు కొరమటలా ను ప్రశినిసూ్త.. మీ గ్రామం బ్రిడిజా 
పూరి్త చేసి మాటాలాడితే బాగ్ంటుందని ఎమె్మల్యూ గారికి సలహా ఇవవేడం జరిగింది. 
రాష్టంలో జగన్ రెడిడి గారు అధికారంలో వచాచిక పావల్ వంతు కూడా అభివృది్ 
చేయకుండా.. మెహరా్నీ మాటలు మాటాలాడుతునని నాయకుడు మీ జగన్ రెడిడి 
గారేనని గ్రు్త చేసు్తనానిం. అందుకే జనసేన తరఫున పావల్ జగన్ మోహన్ రెడిడి 
గారు అని నామకరణం చేసు్తనానిం. మీ నాయకుడి బిరుదుని ఎదుటవారి కి ఆపదించి 
మాటాలాడటం మీ మూర్ఖతవేమే అని తెలయజేసు్తనానిం. చంద్రబాబు గారి మీద అవినీతి 
చక్రవరి్త అని బుకు్క ప్ంట్ చేసి ఒక్క రూపాయి కూడా అవినీతిని నిరూపించుకోల్క 
జగన్ రెడిడి గారు చంద్రబాబుతో తమ దొంగ చాటు సేనిహానిని జనసేన తరపున గ్రు్త 
చేసు్తనానిం. రాబోయ్ ఎనినికలోలా కోడూరులో ఎగిరేది జనసేన పార్టీ ఎమె్మల్యూ జెండా 
అని ఘంటా పదంగా చపు్తనానిం. నాలుగ్ సారులా కోడూరు ఎమె్మల్యూగా గెలచిన 
కోరమటలా శ్రీనివాసులు గారు కోడూరు అభివృది్కి చేసిన ప్రయతనిం శూనయూం అని 
ఈ సమావేశం సందర్ంగా ప్రజలందరికీ తెలయజేసు్తనానిం. రాజంపేట ను జిల్లా 
హెడ్ కోటర్ గా చేసుకొనే పోరాటంలో కొరమటలా శ్రీనివాసులు గారు నిర్వేరయూం 
చేసిన ఘనత దకి్కంచుకునానిరని ఈ సమావేశం సందర్ంగా ప్రజలందరికీ 
తెలయజేసు్తనానిం. ఇపపాటకైనా ఎమె్మల్యూ గారు వాస్తవాలను గ్రి్తంచి పవన్ కళ్యూణ్ 
గారి మీద అకారణంగా నిందలు వేసే కారయూక్రమానికి సవేసి్త పలకాలని డిమాండ్ 
చేసారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన సీనియర్ నాయకులు మతాయూల కిషోర్, మర్రి 
రెడిడి ప్రసాద్, ఉత్తరాది శివకుమార్, యదదిల అనంతరాయులు, లంగాల హరి, 
జనసేన దళ్త నాయకులు నగిరిపాట మహేష్, సిరియాల శివకుమార్ పాలగానానిరు.

దళిత మహిళకు అండగా న్లచిన ఎంపీటీసీ విక్రమ్
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమద్లవలస 
నియోజకవరగాం మొదట వారుడి(బైరి శాసు్రుల 
పేట) నందు ఇటీవల్ 09-11-2022 తేదీన 
బండారి. మంజు అనే దళ్త మహిళ పై భూ 
తగద్లో పక్క గ్రామానికి చందిన గాజుల. 
కొలలావలస సరపాంచ్ మంజేట. కూర్మరావు 
అనే వయూకి్త మరియు కొంతమంది వయూకు్తలు 
పెదదిమనిషి తరహలో వచిచి ఆమె పై ద్డి 
చేశారు. ఈ విషయం పై శ్రీకాకుళం జిల్లా 
డి.ఎస్.పి కూడా కేసు కటటీ దరాయూపు్త కూడా 

చేసారు. బండారి. మంజు అనే మహిళ ఇంటర్ కాస్టీ వివాహం వలన ఆమెకు కాస్టీ సరిటీఫికెట్ 
కొత్తది ఇవవేనివవేకుండా రాజకీయ కుట్ర చేసు్తనానిరు. దీనిపై దళ్తలకు అండగా జనసేన పార్టీ 
ఎపుపాడు అండగా ఉంటుంది అని భరోసాతో ఆమద్లవలస నియోజకవరగాం జనసేన ఎంపీటీసీ 
విక్రమ్ దళ్త సంఘాలతో మదదితు పలకారు. అల్నే మన పార్టీ తరుపున కుటుంబానికి నాయూయం 
జరిగే వరకు అండగా ఉంటారని భరోసా ఇచాచిరు. అల్నే కాస్టీ (కులదృవీకరణ పత్రం) 
సరిటీఫికేట్ వంటనే ఇవావేల అని వంటనే ఎం.ఆర్.ఓ(తహశీల్దిర్)కి వినతి పత్రం అందించారు. 
అతను సానుకూలంగా సపాందించి గ్రువారం లోపు ఇసా్తం అనానిరు. అంతేకాక ఎంపీటీసీ 
విక్రమ్ తక్షణమే నిందుతులని ఎక్కడునాని అరెస్టీ చేసి తగిన శిక్ష ఇవావేల అని చపిపా పోలీస్ 
అధికారులకు కూడా తెలయచేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు కసింవలస 
రాంబాబు నాయకులు, దళ్త సోదరులు, జనసేన కారయూకర్తలు పెదది ఎతు్తన పాలగానానిరు.

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

వనమా సాయికి (జ.ఎస్.పి) సైన్క సాయం
శతఘ్ని న్యూస్: భద్రాద్రి కొత్తగూడం జిల్లా: మలకలపలలా మండలం లో పొగలపలలా పంచాయతీ పరిధిలోని రాజపేట 
కాలనీకి చందిన వనమా సాయి అనారోగయూం కారణంగా ఇబ్ంది పడుతునని విషయం తెలుసుకునని మలకలపలలా 
జనసేన పార్టీ నాయకులు మండలంలో ఉననిటువంట జన సైనికుల సహకారంతో (జె.ఎస్.పి)సైనిక సాయం నిధిని 
ఏరాపాటు చేసి 10000/- లు ఖరుచిల నిమిత్తం వనమా సాయికి మలకలపలలా జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు తాటకొండ 
ప్రవీణ్ ఆధవేరయూంలో ఆరిథిక సహకారం అందించడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా తాటకొండ ప్రవీణ్ మాటాలాడుతూ జె.ఎస్.
పి సైనిక సాయం మఖయూ ఉదేదిశం మండలంలో ప్రతీ పంచాయితీలో ఆరి్కంగా ఇబ్ంది పడుతునని కుటుంబాలను 
గ్రి్తంచి జె.ఎస్.పి సైనిక నిధి నుంచి సాయం అందివవేడం జరుగ్తుంది అని చపపాడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో 
ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా యువజన విభాగం జిల్లా సక్రెటర్ గరిక రాంబాబు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా విద్యూరిథి విభాగం కారయూ 
నిరవేహ సభుయూలు గలలా వీరభద్రం మండల అధయూక్షులు తాటకొండ ప్రవీణ్ సహాయ కారయూదరి్శ బొక్క వంకటేశవేరులా, 
డాకటీర్ ఎసే్క రఫీ పాషా, పోగలపలలా డాకటీర్ రామ జనసేన కారయూకర్తలు నక్కన రమేష్, చిటటీబాబు, నితీష్ తదితరులు 
పాలగానానిరు.

జనసైన్కుల కుట్ంబాలను 
పరామర్శించిన పితాన్ బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: మమి్మడివరం: బుధవారం రాష్ట జనసేన పార్టీ 
పిఎసి సభుయూలు మమి్మడివరం నియోజకవరగా ఇంఛారిజా పితాని 
బాలకృష్ణ కాట్రేనికోన మండలం చయ్యూరు గ్రామంలో ఇటీవల 
మరణించిన త్సవటపలలా నాగభూషణం తలలా త్సవటపలలా భాగయూవతి 
చిత్రపటానికి నివాళ్లు అరిపాంచి నాగభూషణం ను కలసి 
ఆయనను ఓద్రిచి వారి కుటుంబసభుయూలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని 
తెలపారు. అదేవిధంగా ఇటీవల అనారోగయూంతో మృతి చిందిన జక్క 
విజయ, మరియు పెరుచరలా ప్రసాదరాజు చిత్రపటానికి నివాళ్లు 
అరిపాంచి కుటుంబసభుయూలను ఓద్రాచిరు.. వీరి వంట మండల 
అధయూకులు మోకా బాలప్రసాద్ ,జిల్లా ఉపాధయూక్షులు సానబోయిన 
మలలాకారుజానరావు, రాష్ట కారయూదరి్శ జక్కంశెటటీ పండు, ఐ.పోలవరం 
మండల అధయూక్షులు ఎం. పురుషోత్తం, కాయల బలరాం, లంకెనపలలా 
జమి్మ, పిలలా గోపి, రంబాల చౌదరిబాబు, సంసాని పాండురంగ, 
బీమాల సూరయూనాయుడు, విత్తనాల అరుజాన్, సి.ఎం మరియు 
నాయకులు,కారయూకర్తలు పాలగానానిరు.

డిసంబర్ 22 న టిడ్్క చైర్మన్ న్ సనా్మన్సాతిం: ఆళ్ళ హర్
కట్టిన ఇళ్ళు ఇవ్వకుండా, కడతాననని ఇళ్్ కటటికుండా ఉండటమే 
సంక్షేమమా?
వైసీపీ నేతల అవినీతిని ప్రజల ముందుంచ్న జనసేన
వైసీపీ నేతల మోసానిని పేదలు గ్రహించటంతో మతిభ్రమించ్ 
మాట్్డుతునని వైసీపీ నేతలు
జనసేన పట్ ప్రజలో్ సానుకూలత.. ర్నునని ఎనినికలో్ చారిత్క 
తీరుపు ఇవ్వనునని ప్రజలు
జిల్్ అధికార ప్రతినిధి ఆళళు హరి
శతఘ్ని న్యూస్: గ్ంటూరు: పేదలకు గత ప్రభుతవేం కటటీంచిన టడో్క గృహాలను సీఎం ఆదేశాల మేరకు 
లబి్ద్రులకు డిసంబర్ 21 న కేటాయిసు్తనానిమని టడో్క గృహాల చైర్మన్ జమా్మన ప్రసననికుమార్ చపపాటానిని 
సావేగతిసు్తనానిమని, ఈ లక్షాయూనిని నరవేరిచిన మరుసట రోజు డిసంబర్ 22 న జనసేన పార్టీ తరుపున టడో్క చైర్మన్ 
ను ఘనంగా సనా్మనిసా్తమని జిల్లా జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి అనానిరు. జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ పిలుపుమేరకు రాష్టవాయూప్తంగా జనసేన నేతలు టడో్క గృహాలను సందరి్శంచిన నేపథయూంలోనే మూడేళ్్ళగా 
మొదుది నిద్రపోతునని ప్రభుతవేంలోన్, అధికారులోలాన్ చలనం వచిచిందని ఆయన అనానిరు. బుధవారం ఆళ్ళ 
హరి మీడియాతో మాటాలాడారు. మాది సంక్షేమ ప్రభుతవేం అని పదే పదే గపపాలు చపుపాకోవటం మినహా ఈ 
వైసీపీ ప్రభుతవేంలో పేదలకు ప్రతేయూకంగా ఒనగూరిన ప్రయోజనం ఏమీల్దని విమరి్శంచారు. కటటీన ఇలులా 
ఇవవేకుండా కటటీ ఇసా్తననని ఇలులా కూడా కటటీకుండా పేదల జీవితాలతో చలగాటమాడే ఈ ప్రభుతావేనికి పేదల 
సంక్షేమం గ్రించి మాటాలాడే అర్హత ల్దనానిరు. ప్రభుతవేం నిరి్మసు్తంది జగననని కాలనీళ్లా కాదు జగననని ఊరులా 
అంటూ ఊదరకొటటీన వైసీపీ నేతలు చివరకు వాటని జగననని వలలాకాడులాగా మారాచిరని ధవేజమెతా్తరు. జగననని 
కాలనీలోలా వేల కోటులా దోచుకునని వైసీపీ నేతల అవినీతిని జనసేన పార్టీ ప్రజల కళ్ళమందు పెటటీడంతో కలులాతాగిన 
కోతిల్ వైసీపీ మంత్రులు విమర్శలకు దిగ్తునానిరని దుయయూబటాటీరు. జగననని కాలనీల పేరుతో పేదలని మోసం 
చేసి మరల్ ఎనినికలోలా గెలుద్దిం అనుకునని వైసీపీ నేతల ఆశలపై జనసేన నీళ్లా చలలాందని దీంతో వైసీపీ నేతలకు 
మతిభ్రమించిందనానిరు. జనసేన అసలు రాజకీయ పార్టీనే కాదని అంటునానిరని, మరి జనసేన పేరు వింటేనే 
వైసీపీ నేతలకు గ్ండదడ ఎందుకొసు్తందనానిరు. వైసీపీ నేతల మోసాలని ప్రజలు గ్రహించారని, ఇల్ంట వారికా 
ఒక్క చాన్్స ఇచిచిందనని అపరాధభావం ప్రజలోలా నలకొందనానిరు. ఈ క్రమంలో జనసేన పార్టీ సిద్దింతాల పటలా, 
పవన్ కళ్యూణ్ భావజాలం పటలా ప్రజలోలా సానుకూలత ఏరపాడిందనానిరు. రానునని ఎనినికలోలా ప్రజలు చారిత్రక తీరుపా 
ఇచేచిందుకు సిద్ంగా ఉనానిరని ఆళ్ళ హరి అనానిరు.

గూడూర్ ఎమ్మెల్యా వ్యాఖయాలను ఖండంచిన తీగల చంద్రశేఖర్ రావు
శతఘ్ని న్యూస్: గూడూరు: ఎనినికలోలా ఓడిపోయినా ప్రజా సమసయూల పరిషా్కరంలో 
నిరంతరం పోరాటం చేసూ్త సమసయూల పరిషా్కరం కోసం పవన్ కళ్యూణ్ 
కృషిచేసు్తనానిరని జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి నలూలారు జిల్లా ఉపాధయూక్షులు తీగల 
చంద్రశేఖర్ రావు అనానిరు. గూడూరు ఎమె్మల్యూ వరప్రసాదరావు సోమవారం 
జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పై చేసిన విమర్శలను వాయూఖయూలను ఆయన తీవ్ంగా 
ఖండించారు. బుధవారం గూడూరు పటటీణంలోని జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో 
టీం పిడికిల రూపొందించిన “ఇక తగేగాదే ల్” నినాదంతో ఉనని గోడ పత్రికలను 
జనసేన పార్టీ నాయకులు విడుదల చేశారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలాడుతూ 
రాష్టంలో మూడువేల మందికి పైబడి కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూలు చేసుకుంటే కౌలు 
రైతుల కుటుంబాలకు సంత నిధులతో 30 కోటలా ఆరిథిక సహాయం అందజేసూ్త వారి 
పిలలాల చదువులకు అండగా జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ నిలబడాడిరని, 
151 మంది ఎమె్మల్యూలు కలగి ఉండి ప్రభుతవేం అధికారంలో ఉనని వైసిపి పార్టీ 
వారికి ఏమి చేసిందని ప్రశినించారు. ఎనినికలోలా గెలుపు, ఓటమిలు సాధ్రణమని, 

2009 లో ఎం.పి గా పోటీ చేసి ఓడిపోయిన మీరు జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ని విమరి్శంచడం, ఓడిపోయారని హేళనగా మాటాలాడడం మంచి పద్తి కాదని వలలాడించారు. 
ఈసారి మీకు టకె్కట్ ఇవవేరని మీ పార్టీ నాయకుల్ చాల్ అవహేళనగా మాటాలాడుతూ ఓ కమెడియన్ ల్గా మిమ్మలని చిత్రీకరిసు్తనానిరు ద్ని గ్రించి చూసుకోండి. జనసైనికులు 
పేదలందరికీ జగననని ఇలులా పథకంలో లోపాలను, అవినీతిని వీడియో, ఫోటోల రూపంలో ప్రపంచానికి బహిరంగ పరుసు్తనని తరుణంలో వైసిపి నాయకులోలా వణుకు మొదలైందని 
దీంతో పవన్ కళ్యూణ్ పై వయూకి్తగత దూషణలకు వైసీపీ నాయకులు పాలపాడుతునానిరనానిరు. గూడూరు పటటీణ మరియు నియోజకవరగా పరిధిలో జగన్ అనని కాలనీలలో తామ సవేయంగా 
పరయూటంచి అక్కడ ఉనని పరిసిథితులను సవేయంగా చూశామని, మీడియా దృషిటీకి కూడా తీసుకువచాచిమని, గూడూరు జగననని ల్అవుటోలా 2000 ఇళలా నిరా్మణ పనులు పూర్తయ్యూ దశలో 
ఉనానియని గూడూరు ఎమె్మల్యూ వరప్రసాదరావు బహిరంగంగా అబద్దిలు వలలా వేసు్తనానిరా? కళ్లాండి చూడల్ని పరిసిథితి లో ఉనానిరో? ఆయన ఎపుపాడు రమ్మనాని జనసేన నాయకులు 
“ల్ని ల్అవుటులా” వదదికు వసా్తరని ఆయన తెలపినటులా అక్కడ రెండు వేల ఇళలా నిరా్మణాలు చివరిదశలో ఉననిటులా నిరూపించాలని సవాల్ విసిరారు. పవన్ కళ్యూణ్ ను, ఆయన తలలాని, వీర 
మహిళలను వైసీపీ మంత్రులు, ఎమె్మల్యూలు బ్తులు తిటటీనా ఒక్కరోజు సపాందించని ఎమె్మల్యూ, పవన్ కళ్యూణ్ చపుపా చూపితే బాధపడడం విస్మయం కలగిసు్తందనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ పై 
విమర్శలు మాని గూడూరు అభివృది్ పై దృషిటీ పెటాటీలని కోరారు. అనంతరం రూరల్, పటటీణ అధయూక్షులు భాస్కర్, ఇంద్రవర్న్ లు మాటాలాడుతూ ప్రభుతవేం చేసు్తనని కారయూక్రమాలోలా, అవినీతి, 
లోపాలను చూపితే సరిదిదుదికోవాల కానీ ఎమె్మల్యూ ఇల్ విమర్శలు చేయడం ఏమిటని, నియోజకవరగా ప్రజలకు మీరు చపిపాన రైల్వే ఫ్లాఓవర్ బ్రిడిజా నిరా్మణం, రూరల్ ప్రాంతాలోలా జగననని 
ఇలులా ఇపపాటకైనా మొదలుపెటాటీలనానిరు. ఈ సమావేశంలో జనసేన పార్టీ చిలలాకూరు, చిటటీమూరు, వాకాడు మండలం నాయకులు అక్ర్ కుమార్, మనోజ్ కుమార్, గోపాలరెడిడి, శంకర్, 
సాయి, శివ, శివమణి, శ్రీనివాసులు, మతాయూలు, మోహన్, వంకయయూ, వసంత్ తదితరులు పాలగానానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

న్రలాక్షష్ంగా వ్యవర్ంచిన ఏపీఎస్ఆరీటుసీన్ ప్రశ్నంచిన ఎం హనుమాన్
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ: ఆర్టీసీ చార్జాలు పెంచినా ప్రజలకు ఈ ప్రభుతవేం సురక్తమైన ప్రయాణం కలపాంచడం ల్దు. 
జనసేన రాష్ట బీసీ నాయకుడు హనుమాన్ ప్రయాణిసు్తనని కరూనిల్ నుంచి వయా విజయవాడ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బసు్సలో 
నలలామల ఘాట్ రోడ్ లో బసు్స బ్రేక్ డౌన్ అవవేడం జరిగింది. ఆ సమయంలో పాసింజరులా 50 మంది ద్కా ద్ంటోలా 
మసల వాళ్లా ఆడపడుచులు సుమారు 6 గంటల సమయం నలలామలలా అడవులోలా వేచి ఉనానిరు. కేవలం ఇది ఆర్టీసీ నిరలాక్ష్యం 
అని ఆయన తెలయజేశారు. కనీసం టూల్ కిటుటీ కూడా కాయూర్ చేయని ఆర్టీసీ సిబ్ంది. పాయూసింజరులా ప్రశినిసే్త వాళ్ళ మీద 
దౌరజానయూం చేయడం, వాళ్ళ మీద గటటీగా మాటాలాడం జరిగింది. ఇది కేవలం వైఎస్ఆరి్సపి ప్రభుతావేనిని చూసుకుని ఆర్టీసీ 
యాజమానయూం సరిగాగా పని చేయడం ల్దు.. నిరలాక్ష్యంతో ఏపీఎస్ఆర్టీసీ పనిచేసు్తంది. ఏపీఎస్ఆర్టీసీ సురక్త ప్రయాణం 
మాటకు అరథిం ల్దు.. మంగళ వారం జరిగిన సంఘటన ప్రజలు 50 మంది ద్కా 6 గంటల సమయం నలలామల 
అడవులోలా వేచి ఉనానిరు. ఇల్ంట గోరాలు ఆర్టీసీ లో మరెనోని వలుగ్ చూశాయి. ధరల పెంచినా ఆర్టీసీ చార్జాలు పెంచినా 
సరే నిరలాక్ష్యం.. కనీసం పాసింజరులా సురక్తను కాపాడుకోలెని ప్రభుతవేం ఇంకా ప్రజలకు ఏమి చేసు్తంది. ఆర్టీసీ చార్జాలు 

బాదుడే బాదుడు కానీ.. ప్రజల సురక్తం ఎక్కడ..? ఈ విషయంలో ఆర్టీసీ విఫలమైంది. వైఎస్ఆరి్సపి ప్రభుతవేం అధికారంలోకి వచాచిక ఆర్టీసీ చార్జాలు పెంచడం ప్రజలందరికీ ఒక తీరని 
బాధ్కర విషయం. కానీ ధరల పెంచినా కనీస సౌకరాయూలు కూడా ఆర్టీసీ ప్రజలకు అందచేయల్కపోతునానిరు. బ్రేక్ డౌన్ అయిన బసు్సలోలా కనీస టూల్ కిటులా కూడా మెయింటన్ చేయని 
ఆర్టీసీని.. ప్రజలు భవిషయూతు్తతో ఆడుకునే ఆర్టీసీ యాజమానాయూనిని జనసేన రాష్ట బీసీ నాయకుడు మరియు నాయూయవాది ఎం హనుమన్ నిలదీసారు.

కోర్క తీర్చల్దని మహిళ ఇలులు  కూల్్చర్
• వైసీపీ నాయకుడి ద్ష్టికతం.. అతండగా జనసేన
• నాయాయ పోరాటానికి భరోసా
శతఘ్ని న్యూస్: కోరిక తీరచిల్దనని అక్కసుతో ఓ నిరుపేద మహిళ ఇంటని కూల్చిశాడో వైసీపీ 
నాయకుడు. నరి్సపటనిం నియోజకవరగాం, గలుగండ మండలం, కొత్త ఎలలావరం గ్రామంలో చోటు 
చేసుకునని ఈ ఘటన సాథినికంగా సంచనలం సృషిటీంచింది. విషయం తెలుసుకునని నియోజకవరగా 
జనసేన నాయకులు శ్రీ రాజాన వీర సూరయూచంద్ర., బాధిత మహిళను పరామరి్శంచి వివరాలు 
తెలుసుకునానిరు. నిరుపేద అయిన సదరు మహిళకు కొంత మొత్తం ఆరి్క సాయం, 50 కేజీల 
బియయూం జనసేన పార్టీ తరఫున అందచేశారు. అనంతరం శ్రీ సూరయూచంద్ర మాటాలాడుతూ.. కన్నిరు 

సతి్తబాబు అనే వైసీపీ నాయకుడు ఈ దురా్మరాగానికి ఒడిగటటీనటుటీ తెలపారు. పేదలందరికీ ఇళ్లా పథకం అని మఖయూమంత్రి గపపాలు చబుతుంటే., ఆ పార్టీ నాయకులు అదే నిరుపేదల ఇళ్లా 
కూలుసు్తనానిరని మండిపాడిరు. నిరుపేద మహిళ ఇళ్లా కూల్చియడం అనాయూయమనానిరు. అధికార పార్టీ నాయకుల ద్షిటీకానికి రెవన్యూ సిబ్ంది, పోలీస్ యంత్రాంగం మదదితు పలకడానిని 
తపుపాబటాటీరు. ఇంటపనునిలు, విదుయూత్ బిలులాలు ఉనని ఇంటని ఎల్ కూలుసా్తరని నిలదీశారు. బాధితురాలకి ఎటువంట నోటీసులు ఇవవేకుండా ఇలులా ఎల్ కూలుసా్తరని అడిగారు. సాథినిక 
శాసనసభుయూడు సపాందించి బాధిత మహిళకు నాయూయం జరిగేల్ చూడాలని ల్ని పక్షంలో జనసేన పార్టీ నాయూయపోరాటానికి సిద్ంగా ఉందని హెచచిరించారు. కారయూక్రమంలో సాథినిక 
నాయకులు శ్రీ గండం దొరబాబు, శ్రీ రేగ్బళలా శివ, శ్రీ లోకారపు అపాపారావు, శ్రీ లోవబాబు, శ్రీ ఇండారు శ్రీనివాస్ తదితరులు పాలగానానిరు.

స్్వతంతయా్ం వచి్చన తర్వ్త ఇంత చెతతుపర్పాలన 
ఎవ్వరూ చేయల్దు -బండార్ శ్రీనివ్స్

తీవ్ర అసహనం వయూకతుం చేస్న జనసేన ఇంఛారిజా బండారు శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్: డా.బి.ఆర్ 
అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా, 
కొత్తపేట నియోజకవరగాం 
వైసీపీ ప్రభుతవేం కొత్తపేట 
నియోజకవరగాం ఇంఛారిజా 
బండారు శ్రీనివాస్ తనదైన శైలలో 
చురకలు వేశారు. తిరుపతి లడుడి, 
ఇసుక, మటటీ, మదయూం, ప్రజలకు 
సంబంధించిన అనినింటలో 
అవినీతికి పాలపాడిన ప్రభుతవేం 
వైసీపీ ప్రభుతవేం ఒక్కటే అని 

అనానిరు. జనసేన పార్టీ పేద ప్రజలకు ఎపుపాడు అండగా ఉంటుందని, మీరు మటటీ తవివే కాలనీలకు 10 
ల్ర్లు తరలంచి బయట మీ సంత వాయూపారాలకు 90 ల్ర్లు పంపుకుంటునని శాసన సభుయూలపై నిపుపాలు 
చరిగారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలాడుతూ ఆలమూరు మండలం ఈ నియోజకవరగాంలో కలవక 
మందు 2002లో దివంగత నేత వివిఎస్ చౌదరి 1.5 సంటలా చొపుపాన 8 ఎకరాలు ఆలమరు ఎర్రకాలనీకి 
భూమిని కేటాయిసే్త ద్నిని ఇపుపాడు 1.25 సంటలా చొపుపాన చేసి వాటకి జగననని కాలనీలుగా పేరు పెటటీడం 
హసాయూసపాదంగా ఉంది అని ఏదేదివా చేశారు. మడికి నుండి నాలుగ్ కిలో మీటరులా దూరంలో ఉనని 10 
ఎకరాలు భూమిలో చిపడు మటటీ వేసినటగానీ, ల్అవుటు వేసింది ల్దు అని, పక్కన “ప్రక్కన ఉనని దళ్తులు 
భూమి 4 ఎకరాలు 47 సంటులా బ్రిటష్ 1 కాలం భూమిని ల్కోవడం నిజం కాద్? దళ్తు కోరుటీకి వళ్ళడం 
నిజం కాద్? అని ప్రశినించారు. కొత్తపేట మండలంలో నియోజకవరాగానికి శివారు అయిన చిననిలంకలో 
కొత్తపేట ప్రజలకు 10 కి.మీ దూరంలో భూమి సేకరించి ఇపపాటకి ద్నిని పటటీంచుకునానిరా? అనిడి గ్రామం 
ఉచుచిల వారి పేటలో ప్రక్కనే19 ఎకరాలు పలలాపు భూమి సేకరించిచారు. ద్నికి ర్యయూలు చరువులకు ఇచిచి 
అక్కడ ఉపుపా నీటతో కలుషితం అయ్యూ విధంగా కాలనీలు, ప్రక్కన ఉండటం నిజం కాద్? ఇక్కడ మంచి నీరు 
పడాల అంటే 350 అడుగ్ల లోతుకు బోరు వేసు్తకాని వేసే పరిసిథితి. ఇవి అనిని పక్కన పెడితే ఎమె్మల్యూ జగిగారెడిడి 
సంత గ్రామం గోపాలపురంలో 35 ఎకరాలు భూమి కేటాయించి ఇపపాటకి అందులో ఎక్కడా ఇళ్్ళ కానీ, 
రోడులా కాని వేసినటులా చూపించగలరా? అని ఏమి మీకు కనిపించడం ల్ద్? అని సూటగా ప్రశినించారు. మీ 
ఊరులో మీరు 35 ఎకరాలలో ఇళ్్ళ కటటీనటలా చూపించగలరా? మీరు చూపిసా్తను. అంటే మేమ రావడానికి 
సిద్ంగా ఉనానిం. ఛాలెంజ్ ని సీవేకరిసా్తరా? అని సవాలు విసిరారు. ఈ కారయూక్రమంలో తాళలా డేవిడ్, సంగీత 
సుభాష్, చేకూరు కృష్ణంరాజు, దొంగ సుబా్రావు, బొక్క ఆదినారాయణ, మహాదశ బాబులు, తోట సావేమి, 
గారపాట త్రిమూరు్తలు, ఎర్రంశెటటీ రామ కొత్తపలలా నగేష్, జనసైనికులు కారయూకర్తలు పాలగానానిరు.

సర్పవరం గ్రామ 
పంచాయతీలో 3 

కోటలా న్ధులు గలలాంతు?
ఈఓ పర్ర్, కార్యూలయానికి తాళం, రికారుడులు మాయం
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్ మండలం సరపావరం గ్రామ 
పంచాయతీలో 3 కోటలా నిధుల అవినీతి జరిగింది. అని వాట 
వివరాలు కోరుతూ సమాచార హకు్క చటటీం ద్వేరా అడగడం 
జరిగింది. 30 రోజులు నుండి సమాచారం అడుగ్తుంటే 
ఈరోజు, రేపు అంటూ చబుతూ ఈఓ బుధవారం 3.00 
గంటలకు సమయం ఇచిచి పంచాయతీ ఆఫీస్ కి వచిచిన 
తరువాత తాళంవేసి ఉంది. సల్ ఆఫ్ లో పెటటీ, పరారైన 
ఈ.ఓ. ఈ సంఘటన పటలా కోపంతో గ్రామసు్తలు, జనసేన 
నాయకులు పులలా శ్రీరామలు ఆధవేరయూంలో జనసైనికులు 
ధరాని చేసారు. వంటనే పోలీస్ సిబ్ంది, ఈఓ తనిఖీ చేయగా 
రికారుడిలు గళ్ళంతు విషయం బయటపడింది. ఈ విషయం 
పై పోలీస్ వారికీ పిరాయూదు చేసి బాదుయూలపై తగిన చరయూలు 
తీసుకోవలసిందిగా కోరారు.
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