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పరువు పోయినా పదవే ముఖ్యం!
* నైతికత లేని వైసీపీ మంత్రులు
* తీవ్ర ఆరోపణలు వచ్చినా పదవుల్లోనే..
* సీఎం అడగరు.. మంత్రులు కుర్చి దిగరు
శతఘ్ని న్యూస్: వరుసగా జరిగిన రండు 
రైలు ప్రమాదాలకు బాధయూత వహిస్తూ ఏకంగా 
కంద్ర రైలేవే శాఖ మంత్రి పదవికి రాజీనామా 
చేశారు అప్పటి రైలేవే మంత్రి శ్రీ లాల్ బహుదూర్ శాస్రతూ. ప్రధాని 
నెహ్రూ వద్దు అని వారిస్తూనాని వినకుండా... ఆయన పదవిని 
తయూజంచారు. అవీ అప్పటి రాజకీయాలు. నేటి రాజకీయాల్లో 
అలాంటి నైతికతలు... బాధయూతలు కనిపంచవు. ఎంత తీవ్రమైన 
నేరం చేస్తూ అంత గొప్ప.. ఎంతటి తీవ్రమైన నేరారోపణలు వస్తూ 
అదే పెదదు కిర్టం అనని చందాన తయారైంది. రాష్టంల్ అయితే 
దారుణమైన పరిస్థితులు ఉనానియి. సాక్షాధారాలతో సహా 
పాలకుల ద్ర్నితి బయట పడుతునాని.. వారికి కనీసం చీమ 
కుటిటినట్టి అయినా లేద్.
* వైకాపా ప్రభుతవేంల్ తరచూ మంత్రుల మీద నేరారోపణలు... 
కస్లు వస్తూనాని పదవిల్ ఉంటూనే వాటిని ఎద్ర్కంట్నానిరు 
తప్పతే... పదవిని విడిచ్పెట్టి ఆల్చన ఉండటం లేద్. 
పదవిల్ ఉంటూనే వారిపై వచ్చి పడుతునని కస్లను కాచుకునే 
క్రమంల్ సాక్షులను ప్రభావితం చేస్ చరయూలకు దిగుతునానిరు 
తప్పతే... సచీఛీలతతో నిరోదుషితవేం నిరూపంచుకునే ప్రయత్నిలే 
లేవు. వైకాపా ప్రభుతవే అధినాయకుడి మీదనే స్మారు 38 
కస్లుండగా... మా మీద ఉనని చ్నానిచ్తకా కస్లు ఓ లెకా్క 
అంటూ ఓ మంత్రి వాయూఖ్యూనించడం ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితికి అదదుం 
పడుతుంది. అంతేలే... ఆవు చేల్ మేస్తూ.. దూడ గట్టిన మేస్తూందా 
అనని సామెత నేటి ఆంధ్ర రాజకీయాలకు సరిగాగా సరిపోతుంది.
* వయూవసాయ శాఖ మంత్రి కాకాని గోవరదున్ రడిడి మీద ఫోర్జర్ 
కస్ల్ తీవ్రమైన నేరారోపణలు వచాచియి. 2016ల్ వైకాపా 
ఎమేమేలేయూగా ఉనని కాకాణి గోవరదున్ రడిడి అప్పటి మంత్రి సోమిరడిడి 
చంద్రమోహన్ రడిడి మీద తీవ్రమైన నేరారోపణలు చేశారు. 
విదేశాల్లో సోమిరడిడికి ఆస్తూలు ఉననిట్లో కొనిని పత్రాలను 
బయటపెట్టిరు. అయితే వీటిని తీవ్రంగా తీస్కునని సోమిరడిడి 
అవి ఫోర్జర్ పత్రాలని కాకాని మీద కస్ పెట్టిరు. ఈ కస్ 
నెల్లోరుల్ని రండో అదనపు జూనియర్ స్విల్ జడి్జ కోరుటిల్ 

నడుసోతూంది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 13వ తేదీన ఆ కోరుటిల్ రాత్రి 
వేళ దంగతనం జరిగింది. కాకాణి కస్ త్లుకా పత్రాలను 

దంగలు దంగిలంచారు. దీనిపై కోరుటి కలోరు్క 
నాగేశవేరరావు ఫిరాయూద్ మేరకు కస్ నమోదంది. 
ఈ ఘటనల్ తీవ్రమైన నేరారోపణలు కాకాణి 
మీద రావడంతో స్మోటోగా కస్ తీస్కునని 
హైకోరుటి కస్ను సీబీఐకి అప్పగించ్ంది. 
మొతతూం వేళలోనీని కాకాణి వైపే చూపస్తూనాని... 

ఆయన మాత్ం తనకం తెలయదననిట్లోగా పదవిల్నే ఉనానిరు. 
రకరకాల కథలు రోజూ చెబుతునానిరు.
* రవెన్యూ మంత్రి ధరామేన ప్రసాదరావు విశాఖల్ 70 
ఎకరాల భూమికి అడడిదారిల్ నో అబ్్జక్షన్ సరిటిఫికట్లో ఇప్పంచ్ 
సనినిహితులకు, కుట్ంబసభుయూలకు దానిని కటటిబ్ట్టిరు అనేది 
ప్రధాన ఆరోపణ. దీనిని స్ట్ సైతం పూరితూ విచారణ చేస్, ఆయన 
తపు్పలను ఎతితూ చూపంది. ఆయన చేస్న నిరావేకానిని ఐఏఎస్ 
అధికారులు నిగుగా తేలచినా... ఆయనకు చీమ కుటిటినట్టి కూడా 
లేద్. రూ.వందల కోటలో విలువైన భూమిని మింగేశారు అని 
తెలస్నా ధరామేన ప్రసాదరావును ఏమీ చేయలేకపోతునానిరు. 
భూములను రక్ంచాలసిన రవెన్యూ మంత్రి వాటిని భక్ంచారని 
తేలనా.. ప్రభుతవేం ఆయనను బరతూరఫ్ చేయకపోగా.. స్ట్ 
నివేదిక బయటకు రాకుండా చేస్తూ వంత పాడుతోంది.
* మునిసిపల్ శాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు స్రేష్, ఆయన 
సతీమణి విజయలక్ష్మి ఇదదురూ ఐఆర్ఎస్ అధికారులు. ఉద్యూగానిని 
వదిలపెటిటిన స్రేష్ రాజకీయాల్లోకి వచాచిరు. ఆదాయానికి 
మించ్న ఆస్తూలు కలగి ఉనానిరనే ఆరోపణలపై సీబీఐ 2016ల్ 
దేశవాయూపతూంగా పలువురు ఐఆర్ ఎస్  అధికారుల ఇళలోల్ సోదాలు 
నిరవేహించ్ంది. ఆ సమయంల్ విజయలక్ష్మిపై అక్రమాస్తూల 
కస్ నమోద్ చేస్, 2017ల్ ఎఫ్ఐఆర్ కూడా దాఖలు చేశారు. 
ఇంద్ల్ ఏ-1గా విజయలక్ష్మి, ఏ-2గా ఆదిమూలపు స్రేష్ 
ను పేర్కనానిరు. అయితే ఈ ఎఫ్ఐఆర్ ను స్రేష్ దంపతులు 
తపు్పబట్టిరు. సీబీఐ ఎలాంటి ప్రాథమిక విచారణ జరపకుండానే 
ఎఫ్ఐఆర్ నమోద్ చేస్ందంటూ తెలంగాణ హైకోరుటిల్ 
పటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపన ధరామేసనం.. 
మంత్రి దంపతులకు అనుకూలంగా ఆదేశాలచ్చింది. ప్రాథమిక 
విచారణ లేకుండానే ఎఫ్ఐఆర్ నమోద్ చేశారని పేర్కంటూ 
సీబీఐ ఆ ఎఫ్ఐఆర్ ను తోస్పుచ్చింది. హైకోరుటి ఇచ్చిన తీరు్పను 
సీబీఐ స్ప్ం కోరుటిల్ సవాల్ చేస్ంది. స్ప్ం కోరుటిల్ జరిగిన 

విచారణల్ అనిని ఆధారాలతోనే సీబీఐ ఎఫ్ఐఆర్ నమోద్ 
చేస్నట్లో తేలంది. కస్ నమోద్ అయినా... తరావేత ఆదిమూలపు 
స్రేష్ ను ముఖయూమంత్రి విదాయూశాఖ నుంచ్ మునిసిపల్ శాఖకు 
మారిచి చ్నని పద్ననితి ఇచాచిరు.
* పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి కారుమూరి నాగేశవేరరావు 
తణుకు ప్రాంతంల్ కొనిని వివాదాస్పద భూములకు ఎన్ వోసీలు 
ఇప్పంచుకొని, వాటిని పూరితూసాథియిల్ కొనుగోళ్లో చేస్తూనానిరని 
మీడియాల్ సాక్షాధారాలతో వారతూలు వచాచియి. కోటలో 
రూపాయల విలువైన సంపద కొలలోగొడుతునానిరని ఆధారాలతో 
సహా బయటకు వచ్చినా, దాని మీద ప్రభుతవేం తీస్కునని చరయూలు 
శూనయూం.
* కరూనిలు జలాలో, అససిరిల్ 30.83 ఎకరాల భూ వివాదం 
విషయంల్ కారిమేకశాఖ మంత్రి గుమమేన్రు జయరాం భారయూకు 
ఐటీ నోటీస్లు ఇచ్చింది. రూ.52 లక్షలకు లెక్కలు లేవని 
ఐటీ పేర్కంది. మొతతూం 180 ఎకరాల భూమి కొనుగోళలోల్ 
30.82 ఎకరాలపై వివాదం నెలకొంది. దీనిపై పూరితూసాథియిల్ 
ఆదాయపుపనుని శాఖ దృషిటి సారించ్.. ఏకంగా మంత్రి భారయూ, 
బంధువులకు నోటీస్లు జార్ చేస్నా మంత్రి కనీసం నైతిక 
బాధయూత వహించలేద్.
* జలవనరుల శాఖ మంత్రి అంబటి రాంబాబు తన సంత 
నియోజకవరగాంల్ కొండలరావు అనే యువకుడు చనిపోతే 
ప్రభుతవేం నుంచ్ వచ్చిన రూ.5 లక్షల సాయంల్ సగం అంట్ 
రూ.2.50 లక్షలు తనకు ఇవావేలని పేదలను ఆదేశంచ్న ఘటన 
త్జాగా సంచలనం సృషిటిసోతూంది. కచ్చితంగా అంత మొతతూం 
ఇస్తూనే మిగిలన సముమే అంద్తుందని బాధితులకు మంత్రి 
చెప్పడం, బాధితులు బాహాటంగా ఆ విషయానిని మీడియాతో 
చెప్పనా మంత్రి అంబటి రాంబాబు దానిని సమరి్ధంచుకుంట్నానిరు 
తప్పతే... దీనికి బాధయూత వహించ్ ఆయన చెప్పనట్లో మంత్రి పదవి 
తయూజంచ్.. దీనిల్ నిజానిజాలు నిగుగా తేలేచి ప్రయతనిం చేయడం 
లేద్.
* ముఖయూమంత్రి సంత బాబాయి వైఎస్ వివేకానంద రడిడి హతయూ 
కస్ల్ కడప ఎంపీ అవినాష్ రడిడి మీద తీవ్రమైన నేరారోపణలు 
వచాచియి. ఒకానొక సమయంల్ అవినాష్ రడిడిని సీబీఐ అరస్టి 
చేస్తూందనే వారతూలు ప్రచారంల్కి వచాచియి. సీబీఐ అధికారుల 
మీదనే కస్లు పెటిటి, అధికారులను బ్దిరించే సాథియికి పరిస్థితి 
వెళ్లోనా.. అక్కడి ఎంపీ నుంచ్ కనీస స్పందన లేద్. ముఖయూమంత్రి 
కూడా మిననికుండిపోవడం మరో విశేషం.

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


బుధవారం, 21 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వైసిపి ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్జమెత్తిన బత్తిల బలరామకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవరగాం, కోరుకొండ మండలం మధురపూడి 
గ్రామంల్ “జనంకోసం జనస్న” “మహా పాదయాత్” సందర్ంగా ప్రెస్ మీట్ 
ల్ రాజానగరం జనస్న నాయకులు బతుతూల బలరామకృష్ణ వైస్ప ప్రభుతవేంపై 
తీవ్రసాథియిల్ ధవేజమెత్తూరు. రాష్టంల్ వైఎస్ఆరిసిప ఎమెమేలేయూలు గడపగడపకు మన 
ప్రభుతవేం పేరిట వాలంటీరలోను, సచ్వాలయ స్బ్ందిని అడుడిగోలుగా వాడుకుంటూ 
పూరితూగా వైసీపీ కారయూకరతూలాలో, వైసీపీ నాయకులాలో మారేచిస్ గడప గడపకు మన 
ప్రభుతవేం అనే కారయూక్రమం చేయడం చాలా విడుడిరంగా వింతగా ఉంది. లేని 
అభివృది్ధని ఉందని ప్రజలని మభయూపెడుతూ.. ఎప్పటినుండో ఇస్తూనని పెన్షనులో, సంక్షేమ 
పథకాలు కాకుండా, ఈ వైసీపీ ప్రభుతవేం వచ్చిన తరువాత ఎంతమందికి ఎనిని 
పథకాలు ఇచాచిరు. కొంత మందిక ఇచేచి సంక్షేమ పధకాలను మొతతూం అందరికీ 
ఇస్తూననిట్టి చూపస్తూ ప్రజల మధయూకు ప్రభుతవే ధనంతో తిరుగుతూ, ఏద్ అద్్తం 
చేస్నట్టి పంపేలోట్సి రాస్కొచ్చి, ప్రజల డబు్ను పూరితూగా ద్రివేనియోగం చేస్తూ 
సమసయూలు ఉనని వారి ఇళలోకు వెళలోకుండా, వారికి కనపడకుండా రోడుడిలు, డ్రైనేజ్లో లేని 
వీధులకు వేళలోకుండా. వెళ్తే అక్కడ ప్రజలు అడగే సమసయూలకు సరిగా సమాధానం 
చెపా్పలేక తప్పంచుకుని తిరుగుతునానిరు. కొంతమందిక ఇచ్చిన ప్రభుతవే పథకాలు 
అందిన ఇళలోకు వెళ్లో, వాళ్ళ చేత పొగిడించుకుని వాటినే మీడియాల్ ప్రచారం 
చేయించుకుంట్నానిరు. ప్రభుతవే పథకాలకు వారి సంతడబు్లు, వాళలో త్తల 
తండ్రలు సంపాదించ్న సముమేలు ఇస్తూననిట్టి పనికిమాలన బిలడిపు్పలు ఇస్తూనానిరు 
కానీ, వారు ద్చుకొనని ఇస్క ద్పడీ గురించ్, మటిటి ద్పడీ గురించ్, చెరువు 
తవివే మటిటి అముమేకోనని దాని గురించ్, కొండలు తవవే మటిటినిమాయం చేస్న దాని 
గురించ్ ఎక్కడా మాట్లోడటం లేద్. పేదలందరికీ ఇచేచి ఇళలో సథిలాల కోసం రైతుల 
దగగార నుంచ్ భూములు తకు్కవ మొతతూంల్ కొని, ప్రభుతవేం దగగారనుంచ్ మాత్ం 
ఎకు్కవ మొతతూంల్ డ్రా చేస్కుని, దళారులవలె ఈ వైసీపీ నాయకులు తీస్కొనని 
కమిషనలో గురించ్ ఈ రాష్ట ప్రజలందరికీ తెలుస్. ఇంత ద్రామేరగాంగా అరాచక 
పాలన చేస్తూనని వైసాసిర్సిపీ పార్టి వాళలోను నమేమే పరిస్థితుల్లో లేరింక ప్రజలు. ఇంకా 
చెపా్పలంట్ ఇప్పటి వరకూ కరంట్ బిలులోలను ఆరు సారులో రేట్ పెంచారు. చెతతూ మీద పనుని వేశారు, ఆస్తూలపై పనునిలు పెంచారు, రిజస్్రేషన్ చార్్జలు కనీవినీ ఎరుగని ర్తిల్ విపర్తంగా 
పెంచేశారు, నెల వచేచిసరికి ఉద్యూగస్తూలకు సమయానికి జీత్లు ఇవవేలేని ద్స్థితిల్కి వెళ్్ళపోయింది ఈ ప్రభుతవేం ప్రతి విషయంల్ మూర్ఖతవేంగా, అజాఞానంగా నిర్ణయాలు తీస్కుంటూ, 
కోరుటిలు చేత మొటిటికాయలు, చ్వాట్లో తింటూ చీ అనిపంచుకుంట్నానిరు, దాదాపు ఏడులక్షల కోట్లో రూపాయలు అపు్ప చేస్నా, రాజధాని లేని రాష్టంగా మన రాష్ట్రేనిని మారేచిశారు, 
రోడులో వెయయూలేక రహదారులను నరకకూపంగా మారేచిస్న ద్స్థితి, ప్రాజెకుటిలు పూరితూ చెయయూలేని అసమర్ధత, పోలవరం ప్రాజెకుటి పూరితూ చేయలేక నిససిహాయంగా చేతులెతేతూశారు, దేశంల్ 
ద్రవోయూల్ణం ఎకు్కవగా వునని రాష్ట్రేల్లో మన రాష్ట్రేనిని నెంబర్ వన్ సాథినంల్ నిలబ్ట్టిరు, అమరావతి రైతులను మోసం చేస్, రాష్ట్రేనికి రాజధాని లేకుండా చేస్న ఘనత ఈ ద్రామేరగాపు 
వైసీపీది, ఐటీ రంగానిని అడ్రస్ లేకుండా చేశారు, డ్రగ్సి అమమేకాల్లో మన రాష్ట్రేనిని ముంద్ వరుసల్ నిలబ్టిటి దేశంల్ మన రాష్ట పరువును తీశారు, దౌర్జనాయూలు, దాడుల్లో బీహార్ కంట్ 
మన రాష్ట్రేనేని ముంద్ వరుసల్ నిలబ్ట్టిరు, అబదా్ధలు చెప్ప ప్రజలని మోసం చెయయూడంల్ ఈ వైసీపీల్ ప్రభుత్వేనిని మించ్ంది లేద్, 34 అవినీతి కస్లు ఎద్ర్కంట్నని జగనోమేహన్ 
రడిడి కంద్రం నుండి రావలస్న నిధులను రాబటటిలేకపోతునానిరు, ప్రజలకు చారానా పంచ్, బారానా మింగటం తప్ప ఏమీ చేయలేకపోతునానిరు. ఎనినికలకు ముంద్ మదయూపాన నిషేధం 
చేసాతూనని చెప్ప, ఇపు్పడు నాస్రకం మదాయూనిని విచచిలవిడిగా అముమేతూ, మదయూం రేట్లో నాలుగు రట్లో పెంచ్, ప్రజల ఆరోగయూంతో ఆడుకుంట్నానిరు, రోడులో వేయలేకపోయినా ఆర్టిసీ చార్్జలు 
మాత్ం దారుణంగా పెంచారు, మన రాష్టంల్నే అధికంగా పెట్రోల్, డీజల్ ధరలు పెంచ్న ఘనత ఈ అసమరథి ప్రభుత్వేనిది, ఈ అరాచక ప్రభుత్వేనిని ప్రశనించ్న వారిపై అక్రమంగా 
కస్లు ఇళలోపై దాడులు చేయడం పరిపాటిగా మారింది, పరిశ్రమలు రాక ఉద్యూగాలు లేక నిరుద్యూగుల సంఖయూ రోజ్రోజ్కీ పెరిగిపోతుంది, ప్రతి జనవరిల్ ఇసాతూననని జాబ్ కాలండర్ 
ఇవవేలేక చేతులెతేతూస్న ద్స్థితి ఈ చేతకాని ప్రభుత్వేనిది నిత్యూవసర వస్తూవులు, ఎరువులు, పురుగులమంద్లు, గృహ నిరవేహణ వస్తూవుల రేట్లోపెంచ్, పేదల నడిడి విరగొటిటిన ఈ ప్రభుతవే 
అసమర్ధత,చేతకానితనం గురించ్ ప్రజలందరికీ తెలుస్ పొరపాట్న మరోసారి ఈ వైఎస్ఆర్ సీపీకి అవకాశం ఇస్తూ రాష్టంల్ మిగిల ఉనని వనరులను శుభ్ంగా ద్చుకుని, ప్రజలను 
బానిసలుగా మారిచి, వారికునని ఆస్తూలు అనిని ద్చేస్, ఇంకా రాష్టంల్ అక్కడక్కడ మిగిల ఉనని ప్రభుతవే భూములను కూడా అమేమేస్, మన రాష్ట్రేనిని వెనుజ్లా దేశం కంట్ హీనంగా 
తయారుచేసాతూరు, శ్రీలంకల్ వచ్చిన ఆరిథిక పరిస్థితులే మనకూ దాపురిసాతూయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరూ ఈసారి విజఞాతతో ఆల్చ్ంచ్, మంచ్ సమాజం కోసం జనస్న పార్టిని గెలపంచ్, 
పవన్ కళాయూణ్ నాయకతవేంల్ మంచ్ పాలనను తీస్కొచ్చి, భావితరాల భవిషయూతుతూను కాపాడి, ఈ రాష్ట్రేనిని రక్ంచాలని అందరికీ రండు చేతులెతితూ విజఞాపతూ చేస్తూనానిమని తెలపారు.

కాళ్ళ మవండలవం జనసేన గ్రామ కమిటీల ఆతీమీయ సమావేశవం
శతఘ్ని న్యూస్: ఉండి: కాళ్ళ మండలం జనస్న గ్రామ కమిటీల ఆతీమేయ సభ జరిగింది. 
ఈ సభ ఉండి నియోజకవరగా జనస్న పార్టి ఇంచార్్జ జ్తుతూగ నాగరాజ్, కాళ్ళ మండల 
అధయూక్షులు ఎరుబండి రామాంజనేయులు ఆధవేరయూంల్ కాళ్ళ మండలంల్ని ప్రతి గ్రామంల్ 
జనస్న పార్టి ఆతీమేయ సమావేశాలు నిరవేహించ్ రాష్టంల్నే మొదటిగా పూరితూ సాథియిల్ కాళ్ళ 
మండలంల్ మొతతూం 21 గ్రామాలల్ గ్రామ కమిటీలు పూరితూచేస్ ఆదివారం సాయంత్ం 
4.00 గంటలకు కాళ్ళ మండలం, సీసల నంద్ గ్రీన్ వ్యూ ఇంటరనిషనల్ ఫంక్షన్ హల్ 
నంద్ న్తనంగా ఎనినికైన కమిటి సభుయూలు, జనస్న నాయకులు, జనసైనికులతో 
ఆతీమేయ సమావేశం నిరవేహించ్ జనస్న పార్టి రాష్ట, జలాలో సాథియి నాయకుల సమక్షంల్ 
గ్రామ కమిటీలను ప్రకటించ్ వారిని, జనస్న నాయకులను ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ 
సందర్ముగా నాయకులు మాట్లోడుతూ కాళ్ళ మండలంల్ అధయూక్షులు రాము గారి 
ఆధవేరయూంల్ మండల కమిటి సహకారంతో అనిని గ్రామంల్ గ్రామ కమిటిలు ఏరా్పట్ 
చేయటం అభినందనియమని కాళ్ళ మండల జనస్న పార్టిని ఆదర్ంగా తీస్కుని మిగిన 
మండలాల్లో కూడా పూరితూసాథియిల్ గ్రామ కమిటీలు ఏరా్పట్ చెయాయూలని ఇంతటి చక్కటి 
కారయూక్రమం ఏరా్పట్ చేస్న కాళ్ళ మండల అధయూక్షులు ఎరుబండి రామాంజనేయులు గారిని, 
కాళ్ళ మండల కమిటి సభుయూలను నాయకులు సత్కరించటం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ఈ 
కారయూక్రమానికి జనస్న పార్టి జలాలో అధయూక్షులు కొటికలపూడి చ్నబాబు, పీఏసీ సభుయూలు 
కనకరాజ్ స్రి, పీఏసీ సభుయూలు బొమిమేడి నాయకర్, రాష్ట కారయూదరి్ ఘంటసాల వెంకట 
లక్ష్మీ, నియోజకవరగా ఇంచార్్జ లు రడిడి అప్పల నాయుడు, విడివాడ రామచంద్ర రావు, 
మేకా ఈశవేరయయూ, కస్రడిడి మధులత, చెనమలలో చంద్రశేఖర్, గవర లక్ష్మీ, తోట వాస్, 
మండలాధయూక్షులు కొటికలపూడి త్త్జీ, గాధం నానాజీ, మోకా శ్రీనివాస్, గుండా రామకృష్ణ, 
కాళ్ళ సర్పంచ్ బందా పండు, దడడినపూడి ఎంపీటీసీ జెటిటిబోయిన సతయూనారాయణ, జనస్న 
పార్టి నాయకులు, వీరమహిళలు, జనసైనికులు పెదదుఎతుతూన హాజరుకావటం జరిగింది.

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

వచ్చే ఎన్నికల్లో  రోజా గెలిస్తే గుండు గీయుంచుకుంటా.. కిరణ్ రాయల్ ఛాలుంజ్
వైసిపి మంత్రులకు కిరణ్ రాయల్ సవాల్..
రోజవావా రంగు తీసి బయటకు రా ప్రజలకు ని నిజసవారూపం కనిపిస్తంది..
నగిరిలో నువ్వా గెలిస్్త గుండు గీయంచుకుంటా..
వైసిపి ప్రభుతవాం రాకపోతే రోజవవా నువ్వా గుండు గీయంచుకుంటావా..
వారాహిని అడుడుకోవాలని చూస్్త వైకాపా మంత్రులు మా వాహనం కింద నలిగిపోతారు..
సజ్జల నోరు అదుపులో పెట్టుకో రానుననిది జనస్న ప్రభుతవామే..
నిస్వార్ధమైన మా జనస్నాని విమరిశిస్్త చూస్్త ఊరుకోం..
శతఘ్ని న్యూస్:  తిరుపతి: జనస్నాని పరయూటన వారాహి వాహనంపై మంత్రి రోజా, 
అంబటి రాంబాబు, పేరిని నాని, అమరనాథ్ లు తీవ్ర సాథియిల్ విరుచుకుపడుతునానిరు. 
ఈ నేపథయూంల్ తిరుపతిల్ జనస్న నేతలు మీడియా సమావేశం నిరవేహించారు. 
ఈ సమావేశంల్ తమ జనస్నాని నిసావేర్ధంగా ప్రజాస్వ చేయడానికి వారాహి వాహనంతో ప్రజా సమసయూలను తెలుస్కోవడానికి రాష్టవాయూపతూంగా పరయూటించడానికి స్ద్ధమైతే, వైకాపా 
మంత్రులు (కంత్రులు) సీఎం మెపు్ప పొందడం కోసం తమ పవన్ కళాయూణ్ ను విమరి్ంచడం పటలో కిరణ్ రాయల్ ఆగ్రహం వయూకతూం చేశారు.. ఆయన మాట్లోడుతూ.. మంత్రి రోజా జబరదుస్తూ 
స్ర్కరిప్టి లాగా జనస్నతో చాలెంజ్ విసరడం పటలో ఆగ్రహం వయూకతూం చేశారు.. 2024ల్ నగిరిల్ మరోసారి రోజా గెలచ్నా త్ను రోజా ఇంటి ముందే గుండు గీయించుకోవడానికి స్ద్ధమని, 
అదే రోజా విఫలమైనా, వైస్ప ప్రభుతవేం రాకపోయినా బోడి గుండు కొట్టికోవడానికి స్ద్ధమా అని కిరణ్ రాయల్ సవాల్ విస్రారు, మేకప్ తీస్ రోజా అవవే బయటకు వస్తూ రోజా డ్రైవరే 
అసహియూంచుకుంట్రాని, నీ అవినీతి నిజ సవేరూపం ప్రజలకు తెలుస్తూందనానిరు, భవిషయూతుతూల్ ఎమెమేలేయూ పదవి ఉండదని, జబరదుస్తూ జడి్జ పాత్ కూడా ఉండదంటూ, ఎంద్కంట్ రానుననిది 
జనస్న ప్రభుతవేమేననానిరు.. కౌలు రైతులు 3000 మంది ఆతమేహతయూలు చేస్కుంట్ంట్ ఒక్కరికి లక్ష రూపాయల చొపు్పన జనస్న అదినేత మా పవన్ కళాయూణ్ సాయమందిస్తూ, దానిని 
మంత్రి అంబటి రాంబాబు, సజ్జల రామకృష్ట్ణరడిడిలు విమరి్ంచడం పటలో నోరు అద్పుల్ పెట్టికోవాలని వారిపై నిపు్పలు చెరిగారు.. నిసావేర్ధమైన మా జనస్నాని విమరి్స్తూ చూస్తూ 
ఊరుకోమని, ఇది మరోసారి రిపీట్ అయితే రాష్టంల్ ఎక్కడా వైకాపా వాచ్ డాగ్ లను తిరగనివవేమని మంత్రులను హెచచిరించారు. ఈ సమావేశంల్ తిరుపతి అసంబీలో ఇనాచిర్్జ కిరణ్ 
రాయల్ , పటటిణ అధయూక్షుడు రాజారడిడి, రాష్ట కారయూదరి్ స్భాషిని, హేమ కుమార్, స్మన్ బాబు, రాజమోహన్, మునుసావేమి, స్మన్, హేమంత్, సాయి పాల్గానానిరు.

ఉచిత సలహాలు కట్టిపెట్టి ద్వారయంపూడీ: 
ముత్తాశశిధర్
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ 
స్టీ: కాకినాడ స్టీ ఎమెమేలేయూ 
దావేరంపూడి చంద్రశేఖర్ రడిడి 
పదవీ అనే వాయూమోహంల్ 
కొట్టిమిట్టిడుతూ ప్రజా 

పాలన పక్కన పెడుతునానిరని జనస్న పార్టిపై కారయూకరతూల పై దృషిటి పెట్టి కంట్ 
కాకినాడ నగరంల్ పేరుకుపోయిన సమసయూల పరిష్ట్కరానికి కృషి చేయాలని శశధర్ 
పేర్కనానిరు. మంగళవారం సాథినిక స్దా్ధరథి నగర్ జనస్న పార్టి కారాయూలయంల్ ఏరా్పట్ 
చేస్న విలేకరుల సమావేశంల్ ఆయన మాట్లోడుతూ రాష్టవాయూపతూంగా వైస్ప నాయకులు 
ప్రజా సమసయూలను గాలకి వదిలేస్ జనస్న పార్టి పై వయూకితూగత ఆరోపణలకు దిగడం వారి 
దిగజారుడు రాజకీయాలకు నిదర్నం అనానిరు. నీతీ, నిబద్ధతతో నిరామేణం జరిగిన 
జనస్న పార్టిని విమరి్ంచే అర్హత వైకాపా నాయకులకు లేదనానిరు. జనవరి 12వ 
తేదీన శ్రీకాకళం జలాలో రణసథిలంల్ యువత భవిషయూత్ కోసం పవన్ కళాయూణ కారాయూచరణ 
ప్రణాళ్క రూపకల్పన చేయనునానిరని తెలపారు. ఇంద్ కోసం భార్ ఎతుతూన యువత 
రణసథిలం చేరేంద్కు స్ద్ధంగా ఉనానిమని తెలపారు. ఇప్పటికైనా కాకినాడ స్టీ ఎమెమేలేయూ 
దావేరంపూడికి భవిషయూత్ రాజకీయం లేదని, ఉనని ఈ కాసతూ సమయమైనా నమిమే ఒట్లోస్నన 
ప్రజలకు నాయూయం చేయాలని హితవు పలకారు. ఈ కారయూక్రమంల్ సంగిశెటిటి అశోక్, 
వాస్రడిడి శవ, తలాటం సతయూ సతయూనారాయణ వంశీ జాక్ శ్రీమనానిరాయణ మౌనిక ధోని 
సాయి శ్రావణ్ ద్రగా శర్ష హైమావతి మాలతి తదితరులు పాల్గానానిరు.

ప్రజల ఆశీరావాదంతో 37వ రోజుకు చేరుకునని 

పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమం
శతఘ్ని న్యూస్: ఆతమేకూరు: పవన్ 
కళాయూణ్ ని ముఖయూమంత్రి చేయాలనని 
దృఢ సంకల్పంతో, ప్రజల 
ఆశీరావేదంతో కొనసాగుతునని 
పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమం, 
మంగళవారం 37వ రోజ్కు 
చేరుకుంది. పవననని ప్రజాబాట 
కారయూక్రమంల్ భాగంగా 
మంగళవారం, ఆతమేకూరు 
మునిసిపల్ పరిధిల్ని మేదర 
వీధి ఎస్టి కాలనీ ప్రాంత్లల్ 

పరయూటించ్ ప్రతి ఇంటికి జనస్న పార్టి కరపత్రాలను పంచుతూ, జనస్న పార్టి 
స్దా్ధంత్లను తెలయజేస్తూ సాగింది. దశాబాదులుగా దగాకు గురికాబడడి ఆతమేకూరు 
నియోజకవరగాం అనిని రంగాల్లో అభివృది్ధ చెందాలంట్, ప్రజలందరూ జనస్న పార్టికి 
ఓట్ వేస్ పవన్ కళాయూణ్ ని ముఖయూమంత్రి చేయాలని ఈ సందర్ంగా కోరారు. చుక్కల 
భూముల సమసయూను స్మోటోగా పరిష్కరించాలనాని, నడికుడి – శ్రీకాళహస్తూ రైలేవే 
మారాగానిని పూరితూ చేయాలనాని, ఆనం సంజీవరడిడి ఎతితూపోతల పథకానిని సతవేరమే పూరితూ 
చేయాలనాని, సమగ్ర సోమశల పథకం దావేరా నియోజకవరగాంల్ని అనిని చెరువులకు 
సోమశల జలాలను అందించాలనాని, నియోజకవరగాంల్ పరిశ్రమలను సాథిపంచ్ 
పారిశ్రామికంగా నియోజకవరాగానిని అభివృది్ధ బాటల్ నడపాలనాని, యువతకు ఉద్యూగ 
ఉపాధి అవకాశాలు కల్పంచాలనాని, జనస్న పార్టికి ఓట్ వేయాలని, ఈ సందర్ంగా 
ఆతమేకూరు నియోజకవరగా ఇనాచిర్్జ నలశెటిటి శ్రీధర్ తెలపారు. ఈ కారయూక్రమంల్ ఆతమేకూరు 
జనస్న పార్టి నాయకులు వంశీ, రాజేష్, శ్రీను, నాగేంద్ర, భాను, హజరత్, తదితరులు 
పాల్గానానిరు.

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

కౌలు రైత్ల జీవితాలోలో వెలుగులు నవంపిన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్: పోత్న మహేష్
పవన్ కళ్యూణ్ ఒక కోహిన్ర్ వజ్ం.. వజ్రానికి ఎననిటికీ విలువ, వన్ని తగ్గదు
ఈ రాష్ట్రానికి పటిటున శని వైఎస్ఆరి్సపి పార్టు
రాష్ట్రానికి రాహుకేతువ్లు సీఎం జగన్ ప్రధాన సలహాదారు సజ్జల
మా అంటూ అందరినీ మాయ చేశారు ప్రజలు ఆ భ్రమ నుంచి బయటపడ్డురు
కౌలు రైతుల జీవితాలోలో వెలుగులు నింపి వారి కుట్ంబాలోలో పెద్ద కొడుకుగా 
నిలబడడు వయూకి్త పవన్ కళ్యూణ్
కేసీఆర్ దత్తపుత్రుడు సీఎం జగన్
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ పశచిమ నియోజకవరగా జనస్న పార్టి 
కారాయూలయంల్ నిరవేహించ్న విలేకరుల సమావేశంల్ రాష్ట అధికార 
ప్రతినిధి విజయవాడ నగర అధయూక్షులు మరియు పశచిమ నియోజకవరగాం 
ఇనాచిర్్జ పోతిన వెంకటమహేష్ మాట్లోడుతూ కౌలు రైతుల జీవిత్ల్లో 
వెలుగులు నింపన నాయకుడు పవన్ కళాయూణ్ అని, ఆతమేహతయూ చేస్కునని కౌలు రైతుల కుట్ంబాల్లోని పలలోలకు ఉననిత విదయూను కూడా అందిస్తూ పెదదు కొడుకుగా పవన్ కళాయూణ్ అండగా 
నిలబడుతునానిరని, కౌలు రైతులకు ఏడు లక్షల రూపాయల నషటిపరిహారం చెలలోంచడానికి సాంకతిక సమసయూలు తలెతుతూతునానియి అనని ప్రభుతవే ప్రధాన సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ట్ణరడిడి 
కి స్గుగాందా అని, ఇంకా రాష్టంల్ వాలంటీర్ సచ్వాలయ ఎమెమేలేయూ ఎంపీ మంత్రులు ఎంద్కని, కౌలు రైతుల జీవిత్లను గాలకి వదిలేస్ అవాసతూవాలు మాట్లోడుతునానిరని, సీఎం 
జగన్ కూడా ఈవీఎంల్లో సాంకతిక సమసయూలు తలెతేతూ ముఖయూమంత్రులు అయాయూరు గానీ ప్రజల ఓటలోతో కాదని ఈ విషయానిని ప్రజలే ప్రతిరోజ్ బహిరంగంగా మాట్లోడుతునానిరని, 
అదేవిధంగా రాష్ట్రేనికి పటిటిన శని వైఎస్ఆరిసిప పార్టి అని రాష్ట్రేనికి రాహు కతువులాలో సీఎం జగన్ సజ్జల దాపురించారని, పవన్ కళాయూణ్ రాష్ట అభివృది్ధ కోసం యువత కోసం రాష్ట 
భవిషయూతుతూ కోసం నిరంతరం పోరాడుతూ ఉంట్ ఉదేదుశపూరవేకంగానే వైఎస్ఆరిసిప నాయకులు పవన్ కళాయూణ్ పై అనవసరపు విమర్లు చేస్తూనానిరని, సమేగలోరులో గంజాయి బ్రోతల్ హౌస్ 
లకు వకాలాతూపుచుచికునే సజ్జల రామకృష్ణ పవన్ కళాయూణ్ పై విమర్లు చేయడం విడ్డిరంగా ఉందని, కఏ పాలు్క మించ్న కమెడియన్ లాగా సజ్జల యాకిటింగ్ చూడలేక ప్రజలు 
నవువేకుంట్నానిరని, దేశంల్ గంజాయి ఎక్కడ పట్టిబడడి వాటి మూలాలు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ల్నే ఉనానియని కంద్ర ప్రభుతవేం ప్రకటిస్తూ దానికి వైస్ప పాలనే కారణమని, పవన్ కళాయూణ్ ఒక 
కోహిన్ర్ వజ్ం లాంటి వారిని ఆయన విలువ వనెని ఎననిటికీ తగగాదని వారు నిరంతరం రాష్ట భవిషయూతుతూ కోసం పోరాడుతునానిరని, వారిపై అనవసరపు విమర్లు చేస్న వారు నిరవేహించే 
కారయూక్రమాలకు ప్రజలు అడుడి తగిలన ప్రజలే తిరగబడత్రని హెచచిరించారు. పథకాలు వదదునుకుంట్ తప్ప జగన్ ను సీఎంగా దించడం ఎవరివలలో కాదని సజ్జల రామకృష్ట్ణరడిడి ప్రజలే ఈ 
బోడి పథకాలు మాకు వదదుంట్నానిరని ఈ పథకాల వలలో ప్రజలకు ఏమాత్ం ఉపయోగం లేదని అనేక నిబంధనలు పెటిటి అరు్హలందరికీ పథకాలు తొలగించడం వలన ప్రజల్లో తీవ్రమైన 
అసంతృపతూ ఉందని అంద్వలలో రాబోయే ఎనినికల్లో ప్రజలు వైసీపీని ఘోరంగా ఓడిసాతూరని, మా అంటూనే అందర్ని మాయ చేస్న విషయం వైసీపీని రాబోయే ఎనినికల్లో ఓట్ దావేరా 
ఓడించేంద్కు స్ద్ధంగా ఉనానిరనానిరు. కెస్ఆర్ దతతూపుత్రుడు సీఎం జగన్ అని నేడు ఏపీ ప్రజలు మాట్లోడుకుంట్నానిరని తెలంగాణ మంత్రులు నోటికి వచ్చినట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించ్ 
నాయకుల గురించ్ మాట్లోడుతుంట్ కనీసం వైఎస్ఆర్ సీపీ నాయకులు స్పందించడం లేదని సీఎం జగన్ కసీఆర్ చేతిల్ కీలుబొమమేనానిరు. సాథినిక ఎమెమేలేయూ వెలలోంపలలో శ్రీనివాస్ కు పవన్ 
కళాయూణ్ ని విమరి్ంచే సాథియి అర్హత లేదని, వెలలోంపలలో అని గూగుల్లో కొడితే ఊసరవెలలో అని వస్తూందని, ఎనినికలకు ఒక పార్టి మారే నువువే కూడా విలువల గురించ్ మాట్లోడటం దెయాయూలు 
వేదాలు వలలోంచ్నట్టి ఉందని పవన్ కళాయూణ్ వారమంత్ కషటిపడి సంపాదించ్న డబు్లతో ప్రజలను ఆద్కుంట్నానిరని, కానీ బ్లలోంపలలో శ్రీనివాస్ మాత్ం విజయవాడ నగరంల్ 
వస్ల్ అబా్యి అని అందరూ అనుకుంట్నానిరని ముంద్ దీనిపై సమాధానం చెపా్పలని చరిత్ ఎపు్పడు ఓటమితోనే మొదలవుతుందని ఇక పవన్ కళాయూణ్ గెలుపు చరిత్ స్నామీల్ 
నీ ఓటమి చాలా దారుణంగా నా చేతిల్ ఉంట్ందని 175 సీటలోల్ పోటీ చేస్ దముమేందా అనే పదేపదే ఎంద్కు పాయూంట్లో తడుపుకుంట్నానిరని పవన్ కళాయూణ్ పై అనవసరపు విమర్లు 
చేస్తూ తప్పక తగిన ర్తిల్ బుది్ధ చెబుత్మని హెచచిరించారు. విజయవాడ నగర ఉపాధయూక్షులు వెనని శవశంకర్ మాట్లోడుతూ ఎమెమేల్సి రూవులాలో పెదదుల సభకు అనరు్హడని, వారి మునిస 
గౌరవానిని తగిగాంచేలా గల్లోల్ తిరిగే స్ల్లో ఫెల్ లా మాట్లోడుతునానిడని, ముస్లోం మైనార్టి భూములను కబా్జ చేస్తూ అబదా్ధలు అవాసతూవాలు మాట్లోడుతునానిరని, తొందరోలోనే ఎమెమేల్సి రోహలాలో 
బండారం ఆధారాలతో సహా బయట పెడత్మని నోరు అద్పుల్ పెట్టికుని మాట్లోడకపోతే తగిన ర్తిల్ బుది్ధ చెబుత్మని హెచచిరించారు. ఈ కారయూక్రమంల్ విజయవాడ నగర 
ప్రధాన కారయూదరి్ సయయూద్ ముబీనా, ఎననిమనేని కృష్ణమోహన్ సహాయ కారయూదరి్ సాబింకర్ నరేష్ పాల్గానానిరు.

నాయంపల్లిలో జనసేన ఆత్మీయ సమావేశయం
శతఘ్ని న్యూస్: మునుగోడు: 
జనస్న పార్టి నాంపలలో మండల 
కంద్రంల్ ముఖయూ నాయకుల 
ఆతీమేయ సమావేశం ఏరా్పట్ 
చేశారు. ఈ కారయూక్రమానికి 
ముఖయూ అతిధిగా జనస్న పార్టి 
మునుగోడు నియోజకవరగా కో-
ఆరిడినేటర్ గోకుల రవీందర్ 

రడిడి విచేచిస్ నియోజకవరగాంల్ పార్టి బల్పేతం కోసం చేపటటిబోయే కారయూక్రమాల గురించ్ 
వివరించడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా సాథినిక మండల సమసయూలని అడిగి తెలుస్కునానిరు, 
ఈ కారయూక్రమంల్ మండల నాయకులు శేఖర్, పూల నాగరాజ్, గిరి, శవ, మదన్ కుమార్, 
మహేష్, శ్రీశైలం, ఆంజనేయులు, శ్రీను తదితరులు పాల్గానానిరు.

జయరయంపురయంలో జనసేన నాయకుల పర్టన
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ నియోజకవరగాం, 
జయరాంపురంల్ జనస్న నాయకులు 
పరయూటించారు. ఈ సందర్ంగా 
జయరాంపురంల్ ఉనని సమసయూలను 
అక్కడ ప్రజలను అడిగి తెలుస్కునానిరు. 
ఈ సందర్ంగా జనస్న నాయకులు 
మాట్లోడుతూ.. జగననని ప్రభుతవేం 
ప్రజలను మోసం చేస్తూందని, యువతకు 
ఉద్యూగాలు, ఉపాధి అవకాశాలు లేవని 
అనానిరు. పాదయాత్ల్ హామీలను 
కురిపంచ్న ఆయన ఇపు్పడు ఎంద్కు 

మొహం చాటిస్తూనానిడని జనస్న నాయకులు ప్రశనించారు. జనస్న ప్రభుతవేం అధికారంల్కి 
వస్తూ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుత్యని, ఆంధ్రప్రదేశోలో ఎకు్కవ పరిశ్రమలు 
సాథిపంచబడత్యని జనస్న నాయకులు ప్రజలకు వివరించారు. జనస్న పార్టి ప్రజలకు 
అండగా ఉంట్ందని, పవన్ కళాయూణ్ గారు మారు్ప కోసం రాజకీయాలకు వచాచిరని, ఒక్కసారి 
ఆయనను గెలపస్తూ పాతిక సంవతసిరాల భవిషయూతుతూ చూసాతూరని జనస్న నాయకులు సాయి, 
పైడ్రాజ్ అనానిరు. కౌలు రైతుల భరోసా యాత్ల్ పవన్ కళాయూణ్ గారు మూడు వేల కుట్ంబాలకు 
లక్ష చొపు్పన 30 కోటలో రూపాయలు ఆరిథిక సాయం చేస్ బాధితులకు అండగా నిలుస్తూనానిరని 
జనస్న నాయకులు ప్రజలకు వివరించారు. ఈ కారయూక్రమంల్ జనస్న నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

వ్వసాయ శాఖ ఏడిఏ కి అవనిగడ్డ జనసేన వినతి పత్యం
శతఘ్ని న్యూస్: మాండ్స్ తుఫాన్ కారణంగా కురిస్న భార్ వరా్షలకు పంట నీట మునిగి 
రైతులకు తీవ్ర నషటిం వాటిలలోడంతో రైతులకు ఉపశమనం కలగించే విధంగా ప్రభుతవేం 
ఇప్పటివరకు ఏ చరయూలు తీస్కోకపోవడంతో అవనిగడడి మండల జనస్న పార్టి ఆధవేరయూంల్ 
సాథినిక వయూవసాయ శాఖ ఏడిఏ కి పలు డిమాండలో తో కూడిన వినతి పత్ం ను సమరి్పంచారు.
1) తక్షణమే మినుము, పెసలు లాంటి రబీ వితతూనాలు ఉచ్తంగా ప్రభుతవేమే సరఫరా చేయాల.
2) తేమ శాతం 17 కంట్ ఎకు్కవ ఉననిప్పటికీ ప్రభుతవేం ప్రకటించ్న మదదుతు ధరక కొనుగోలు 
చేయాల.
3) నషటి పోయిన రైతులకు తక్షణ పరిహారం కింద ఒక ఎకరానికి 25,000 ఇవావేల.
4) హమాల్, రవాణా చార్్జలు రటిటింపు చేయాల.
5) రైతు పండించ్న ప్రతి ధానయూపు గింజను ప్రభుతవేమే కొనుగోలు చేయాల. లాంటి డిమాండలోతో 
వినతిపత్ం ఇచాచిరు.
సాథినిక తహసీలాదురుకి కూడా వినతిపత్ం ఇచ్చి ప్రభుతవేం దృషిటికి తీస్కువెళాలోలని కోరారు. ఈ 
విషయంల్ రైతులు ఎనిని విధాలుగా నషటిపోయిన ప్రభుతవేం ఇప్పటివరకు స్పందించలేదంట్ 
సాథినిక శాసనసభుయూలు చోదయూం చూస్తూనానిరా అని నిలదీశారు. తక్షణం మినుములు లాంటి 
వితతూనాలు సరఫరా చేయకపోతే రైతుల పక్షాన జనస్న పార్టి పోరాటం చేస్తూందని నేతలు 
చెపా్పరు. ఈ కారయూక్రమంల్ పార్టి జలాలో ఉపాధయూక్షులు మతితూ వెంకట్శవేరరావు, జలాలో పార్టి 
అధికార ప్రతినిధి రాయపూడి వేణుగోపాలరావు, అవనిగడడి మండల పార్టి అధయూక్షులు గుడివాక 
శేషుబాబు, మండల పార్టి ఉపాధయూక్షులు తుంగల నరేష్, బొప్పన పృథ్వే, ప్రధాన కారయూదరి్ 
యక్కటి నాగరాజ్, గుగిగాలం అనీల్, యక్కటి రంగనాథ్, బచుచి ప్రశాంత్, గంగు రామానంద 
వరప్రసాద్, అరు్జన్, రేపలెలో రోహిత్, అప్పకటలో శ్రీ భాస్కర్, బ్రహమేం, రాజనాల వీరబాబు, బాలు, 
బాబా ప్రసాద్, ప్రసాద్, నాగబాబు, చంద్రశేఖర్, ఉదయ్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

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

లవంచగవండి రావంబాబూ రాజీనామా చెయ్: బోనబోయిన, గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు: అవినీతికి కరాఫ్ అడ్రస్ గా సతెతూనపలలో నియోజకవరాగానీని 
మారిచి ప్రజల సముమేను జగనోమేహన్ రడిడి తరహాల్నే అంబటి ద్చుకుంట్నానిడని 
రాష్ట ప్రధాన కారయూదరి్ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ విమరి్ంచారు. మంగమమే దంపతులను 
ఆద్కోవాలసిన మంత్రి తన అనుచరులను అడుడిపెట్టికొని బాధితుల సముమేను కూడా 
తీస్కుంట్నానిరని ఇది సతెతూనపలలో ప్రజల దౌర్గయూమని అనానిరు. కౌలురైతు భరోసా 
సభల్ జనస్న పార్టి అధయూక్షుడు పవన్ కళాయూణ్ చేస్న ఆరోపణలు నిజమని నిరూపస్తూ 
రాజనామా చేసాతూనని ఉతతూర కుమార ప్రగలా్లు పలకాడని, ఇపు్పడు సవేయంగా 
బాధితులే ముంద్కు వచ్చి చెపుతూనానిరనానిరని, తక్షణమే అంబటి రాంబాబు మంత్రి 
పదవికి రిజైన్ చేయాలని గాదె డిమాండ్ చేశారు. సతెతూనపలలోకి చెందిన తురకా మంగమమే 
దంపతుల కుమారుడు ఓ రసాటిరంట్ సపటిక్ ట్యూంక్ కీలోన్ చేస్తూండగా తమ కొడుకు 
చనిపోయాడని ఇంద్కు గాను ప్రభుతవేం నుంచ్ ఐద్ లక్షల పరిహారం వచ్చిందని 

అయితే ఐద్ లక్షల చెకు్క ఇవావేలంట్ రూ.2.50 లక్షల లంచం ఇవావేలని మంత్రి అంబటి రాంబాబు, మునిసిపల్ ఛైరమేన్ భరతూ సాంబశవరావులు 
అడిగారని ఇది చాలా ద్రామేరగామని గాదె అనానిరు. తమ కొడుకు మృతితో వచేచి డబు్లతో తమ కుమారతూ పెళ్్ళ చేస్కుందాం అనుకునానిమని 
తెలపారు. అంబటి రాంబాబు లంచం విషయమై జనస్న అధినేత పవన్ కళాయూణ్ ను ఆశ్రయించామని పవన్ వచ్చి వెళ్లోన నాటి నుంచ్ వైసీపీ 
నుంచ్ బ్దిరింపులు వస్తూనానియని వాపోయారు. తమ కొడుకు మృతి పరిహారం చెకు్క ఇప్పంచాలని బాధితులు వేడుకుంట్నానిరు. తురకా 
మంగమమే దంపతులకు వెంటనే పరిహారం చెకు్క ఇవావేల. సాయంత్ంల్పు ఇవవేకపోతే ఆర్డిఓ ఆఫీస్ వదదు ఆంద్ళన చేసాతూమని, అవవసరమైతే 
జనస్న పార్టి నుండి ఆమరణ నిరహార దీక్షకు దిగుత్మని రాషటిప్రదాన కారయూదరి్ బోనబోయిన హెచచిరించారు. మంగమమే దంపతులకు 
ఏదన హాని జరిగితే అంబటి రాంబాబు దే బాధయూతని అనానిరు. మంగమమే కుట్ంబానికి జనస్న అండగా ఉంట్ందని జలాలో అధయూక్షుడు గాదె 
స్పషటిం చేశారు.ఈ కారయూక్రమంల్ రాష్ట నాయకులు అమిమేశెటిటి వాస్, జలాలో ఉపాధయూక్షులు అడపా మాణికాయూలరావు, జలాలో ప్రధాన కారయూదరి్లు 
నారదాస్ ప్రసాద్, కొమిమేశెటిటి సాంబశవరావు,కార్పరేటర్ యర్ంశెటిటి పదమే, మధులాల్, దాసరి వెంకట్శవేరరావు, నెల్లోరు రాజేష్, తుమమేల 
నరస్ంహారావు,తనీనిరు గంగరాజ్ పాల్గానానిరు.

ఇమమీడి కాశీనాథ్ ముఖ్ అతిథిగా పల్లి ప్రజలకు అయండ.. జనసేన జయండా
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జలాలో, మారా్కపురం నియోజకవరగాం, తరులోపాడు మండలం, స్రేపలలో గ్రామ జనసైనికులు నిరవేహించ్న పలెలో ప్రజలకు అండ.. జనస్న జెండా.. కారయూక్రమానికి 
ముఖయూ అతిథ్గా జనస్న పార్టి మారా్కపురం నియోజకవరగా ఇంఛార్్జ ఇమమేడి కాశీనాథ్ విచేచిశారు. ఈ కారయూక్రమంల్ జనస్న జలాలో నాయకులు, కారయూకరతూలు, స్రేపలలో జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు, అభిమానులు భార్ ఎతుతూన విజయవంతం చెయయూడం జరిగినది.

కృయంగిపోయిన గయండలికమమీ బ్రిడిజిని పరిశీల్యంచిన 
ఇమమీడి కాశీనాధ్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జలాలో, తరులోపాడు మండలం బొడిచెరలో గ్రామ సమీపంల్ 
ప్రవహిస్తూనని గుండలోకమమే నది యొక్క కృంగిపోయిన బ్రిడి్జని పరిశీలంచ్న జనస్న 
పార్టి మారా్కపురం నియోజకవరగా ఇంఛార్్జ ఇమమేడి కాశీనాధ్. ఈ సందర్ంగా ఇమమేడి 
కాశీనాధ్ మాటలోడుతూ ఈ బ్రిడి్జ మీద్గా ఎంతో మంది ప్రయాణం చేస్తూ ఉననింద్న 
ప్రభుతవేము ఈ విషయానిని గమనించ్ తక్షణమే ఈ బ్రిడి్జ పునరినిరామేణం పటలో కారయూచరణ 
చేయవలస్ందిగా తెలయజేశారు. ఈ కారయూక్రమంల్ జలాలో ప్రధాన కారయూదరి్ సయయూద్ 
ష్టధిక్, జలాలో కారయూదరి్ తిరుమలశెటిటి వీరయయూ, తరులోపాడు మండల అధయూక్షులు చేతుల 
శ్రీనివాస్లు, పనెనిబోయిన శ్రీనివాస్లు, పేరూరి రమేష్, గుండె బొముమే శ్రీనివాస్, 
యాదగిరి శవ, ఉలలో శ్రీనివాస్ నాయుడు, కాశీరావు, గ్రందే కిషోర్, ఫణి, బ్లలోంకొండ 
రామకృష్ణ, లక్షష్మణ్ మరియు జనస్న కారయూకరతూలు పాల్గానానిరు.

దేశానికి వెన్నుముక రైతనను..
రైతు శ్రేయసేసే దేశ శ్రేయస్సే

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం: జనస్న పార్టి సీనియర్ నాయకులు డా.రవికుమార్ మిడత్న 
ఆధవేరయూంల్ డిసంబర్ 23వ తేదీన జరుగనునని జాతీయ రైతు దినోతసివం సందర్ంగా 
మంగళవారం మండలంల్ పలు గ్రామాల్లో నేరుగా రైతులను కలస్, రైతులకి పవన్ కళాయూణ్ 
గారు ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు చేస్తూనానిరో, రైతులకు వివరించడం జరిగింది, అలాగే 
రాష్టంల్ 3000 మంది కౌలు రైతులు ఆతమేహతయూ చేస్కుని చనిపోతే, పవన్ కళాయూణ్ గారు 
కుట్ంబానికి లక్ష చొపు్పన ఆరిథిక సహాయం చేశారని తెలయజేయడం జరిగింది. అలాగే డిసంబర్ 
23వ త్ర్ఖున జాతీయ రైతు దినోతసివం సందర్ంగా రైతుని సనామేనించుకునే కారయూక్రమానిని 
కూడా ఏరా్పట్ చేయడం జరిగింది, కారయూక్రమంల్ భాగంగా రైతుల చేతుల మీద్గా జాతీయ 
రైతు దినోతసివం పోసటిర్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ మండల నాయకులు పటటి 
బాలు, రాంబాబు చౌడువాడ, చ్నిని కృష్ణ, పొటూనిరు చంటి, కిలా బాలాజీ, గుద్దుల ఈశవేరరావు, 
స్ంకరి కోటి, కోరాడ గణేష్, క దాస్, పడాల శవకుమార్, పైడ్రాజ్, అప్పనని దర, నాగిరడిడి కాళీ, 
సతితూబాబు రుద్ర, పస్మరితూ సాయి, నాగు బిలలో శంకర్రావు, దాటలో గంగరాజ్, గారి గౌరానియుడు, 
పటటి రఘు, వారబోయిన గంగరాజ్ జన సైనికులు పాల్గానానిరు.

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

హుసానుబాద్ జనసేన ఆధవార్యంలో మునిసేపల్ 
అధికారులకు ఫిర్దు

శతఘ్ని న్యూస్: హుసానిబాద్ 
పటటిణంల్ మిషన్ భగీరథ వాటర్ ల్కజీ 
అవుతునాని, జాప్రతినిధులు, అధికారులు 
పటిటించుకోకపోవడం లేదని, మునిసిపల్ 
కమిషనర్ కి ఫిరాయూద్ చేయడం జరిగింది. 
ఈ సందర్ంగా నియోజకవరగా కోఆరిడినేటర్ 
తగరపు శ్రీనివాస్ మాట్లోడుతూ నీరు 

వ్రృధాగా పోతూ, రోడుడిపైకి వచ్చి చేరడంతో కాలనీవాస్లు ఇబ్ంద్లు పడుతునానిరు. 
కావున వెంటనే తగు చరయూలు తీస్కోని మరమమేతులు చేయాలని జనస్న పార్టి 
తరపున కోరడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ మండల నాయకులు పొడి శెటిటి విజయ్, 
మొలుగూరి అరవింద్, చెల్్పరి వినోద్, సంతోష్, బతుతూల జగదీష్ , వెంకట్ష్ తదితరులు 
పాల్గానానిరు.

జనసేన గిరిసేన – జనయం వద్దకు 
జనసేన 38వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్:  పాలకొండ: జనస్న – గిరిస్న కారయూక్రమం ల్ భాగంగా 38 వ రోజ్ 
వీరఘటటిం మండలం బొడలోపాడు గ్రామం ల్ నీరు సమసయూ పైన జనస్న జానీ బొడలోపాడు 
సాథినిక ప్రజలతో సమసయూ పైన స్పందించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ బొడలోపాడు 
మహిళలు మాట్లోడుతూ ఊరికి ఒక బోరింగ్ ఉండటం ఒక సమసయూ ఐతే ఉనాని ఆ ఒక్క 
బోరింగ్ కూడా పని చెయయూకపోవడంతో గ్రామ ప్రజలు చాలా అవసథిలుపడుతునానిరు. 
అని ఆవేదన వయూకతూం చేస్తూనానిరు. పైగా కొళాయి పైపులు లేవు ఉనాని వాటర్ ట్యూంక్ పని 
చెయయూడం లేద్. మా గ్రామానిని పటిటించుకునే నాయుకులు కూడా ఏ ఒక్కరూ లేరు అని 
జనస్న జానీ డిమాండ్ చేస్తూ వెంటనే పరిష్ట్కరం జరగాలని అధికారులకి ఈ విధంగా 
తెలయజేస్తూనానిం.

గిరిజన సమీశాన వాట్కలో శవాలపై పేలాలు 
ఏరుకుయంట్నను కబాజిద్రులు

శతఘ్ని న్యూస్: గతంల్ జనస్న పార్టి పాత 
స్ంగరాయకొండ గ్రామపంచాయతీల్ 
గిరిజనులకు కట్యించ్న సమేశాన వాటిక కబా్జకు 
గురైన విషయం ప్రజలందరికీ తెలస్నదే. నాడు 
జనస్న పార్టి స్పందించ్ కబా్జ కు గురైన గిరిజనుల 
సమేశాన వాటికను తిరిగి సమేశాన వాటికను వారికి 
కట్యించాలనీ నాడు స్ంగరాయకొండ మండల 
తహస్లాదుర్ కి జనస్న పార్టి నుండి వినతి 

పత్ం ఇవవేటం జరిగినది. కానీ రోజ్ రోజ్కీ ప్రభుతవే భూములు కబా్జలు చేయటం 
వైసీపీ నాయకుల అండదండలతోమితిమీరి నాడు ప్రభుతవే గిరిజన సమేశాన వాటిక 
ఆక్రమించడమే కాకుండా, నేడు ప్రశనించ్న వారిపై అక్రమంగా కోరుటి నోటీస్లు 
ఇవవేడం జరిగినది. దీని పై సంబంధిత స్ంగరాయకొండ మండల త్హస్లాదురిని కలస్ 
గిరిజనులకు కట్యించ్న సమేశాన వాటిక పై ఎట్వంటి చరయూలు తీస్కునానిరు అని 
అడగగా, అది ప్రభుతవే భూమి అని దానికి సంబంధించ్న ట్వంటి నకలు కూడా కోరుటికి 
ఇచాచిమని తెలయపరచుగా, వాటి నకలను కూడా మాకు ఇవవేమని కోరడమైనది. ఈ 
వైసీపీ ప్రభుతవేం అండదండలతో నీతిమాలన చరయూల కు పాల్పడినటలోయితే ఎంతటి వారైనా 
రాబోయే రోజ్ల్లో చటటి ప్రకారం భార్ మూలయూం చెలలోంచక తప్పద్. అదేవిధంగా నాడు 
గిరిజనులకు కట్యించ్న సమేశాన వాటికపై స్పందించ్నవట్వంటి గిరిజన నాయకులు 
పై కూడా మరియు ప్రభుతవే అధికారులు పై కూడా ప్రభుతవే భూమి కబా్జ చేయడమే 
కాకుండా, ప్రశనించ్న వారికి నోటీస్లు పంపంచటం ఈ వైసీపీ ప్రభుతవే నాయకులకు 
చెంపపెట్టి అని ప్రజలు భావిస్తూనానిరు. ఈ కారయూక్రమంల్ జనస్న పార్టి నాయకులు, 
మరియు గిరిజన నాయకులు పొటూలోరి లక్షష్మయయూ, వారి బృందం పాల్గానానిరు.

పాలకయండ జనసేన ఆదవార్యంలో జనసేన – 
గిరిసేన 39వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: మనయూం జలాలో, 
పాలకొండ నియోజకవరగాం, 
జనస్న – గిరిస్న 
కారయూక్రమంల్ భాగంగా 39వ 
రోజ్ వీరఘటటిం మండలం 
పరిసర ప్రాంతంల్ జనస్న 
పార్టి స్టిక్కర్సి ఆటోలకు 
అతికించ్, జనస్న పార్టి 

గురుతూ గాజ్ గాలోస్ ప్రచారానికి శ్రీకారం చూటటిడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా జనస్న 
జానీ మాట్లోడుతూ. 2024ల్ ఖచ్చితంగా జనస్న పార్టి అధికారంల్కి రావాల అని 
అలానే వైసీపీ ప్రభుత్వేనికి చరమ గీతం పడాల అని జనస్న జానీ చెప్పడం జరిగింది. 
రఘుమండల గణేష్, అనిల్ మాట్లోడుతూ ప్రభుతవేం నిత్యూవార వస్తూవుల ధరలు 
పెంచడంతో ప్రజలు చాలా అవసథిలుపడుతునానిరని, యువతకు ఉపాధి లేక జాబ్సి 
తియయూక నిరద్యూగులుగా ఉండిపోవడం తప్ప ఏమి చెయయూలేకపోతునానిరు అని ఆవేదన 
వయూకతూం చెయయూడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ కృష్ణ, రాజ్ భూషణ్ పాల్గానానిరు.

రహద్రుల దుస్థితిపై గళమెతితాన పెన్కయండ 
జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: సతయూసాయి జలాలో, 
పెనుకొండ నియోజకవరగాం, 
పెనుకొండ పటటిణంల్, 
నారాయణమమే కాలనీ, పరిట్ల డిగ్రీ 
కాలేజ్, మంగాపురం, కొనాపురం, 
వెళ్లో రహదారులను మంగళవారం 
జనస్న మండల అధయూక్షులు మహేష్ 
ఆధవేరయూంల్ సందరి్ంచారు. ఈ 

సందర్ంగా నియోజకవరగా నాయకులు రాజేష్, మండల కనీవేనర్ మహేష్ మాట్లోడుతూ.. 
సంవతసిరం క్రితం ఇదే రోడుడిను పరిశీలంచ్ మరమమేతులు చేయాలని అధికారులకు, 
నాయకులకు విననివించ్నా ఇంత వరకు ఈ రోడుడిను పటిటించుకునని పాపాన పోలేద్. 
సాథినిక ఎమెమేలేయూ శంకరానిరాయణ గారికి మరియు మునిసిపల్ చైరమేన్ ఉమర్ ఫారూఖ్ 
గారికి వార్డి కౌనిసిలర్ కి జనస్న పార్టి తరఫున ఒకట్ తెలయజేస్తూనానిం మీ పార్టి 
అధికారంల్కి వచ్చి మూడుననిర సంవతసిరాలు అవుతునాని కూడా ఇదిగో రోడుడి, అదిగో 
రోడుడి అంటూ మంగాపురం కోనాపురం ప్రజలను మభయూపెడుతూ వారికి కలలోబొలలో మాటలు 
చెబుతూ కాలక్షేపం చేయడం మానుకొని వెంటనే రోడుడి మరుమమేతుతూలు చేయకపోతే 
ప్రజాస్వే లక్షష్ంగా జనస్న పార్టి అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారి స్ఫూరితూతో జనస్న 
పార్టి తరుపున మా సంత నిధులతో మేమే రోడులో మరమమేతుతూ చేయిసాతూం అని జనస్న 
పార్టి తరుపున సాథినిక ఎమెమేలేయూని హెచచిరిస్తూనానిం అంటూ తీవ్రంగా మండిపడాడిరు. ఈ 
కారయూక్రమంల్ నియోజకవరగా నాయకులు రాజేష్, పెనుకొండ మండల కనీవేనర్ మహేష్, 
మండల ఉపాధయూక్షులు, స్రేష్, ప్రధాన కారయూదరి్ వెంకట్ష్, సీనియర్ నాయకులు 
బంగారం, యువ నాయకులు ప్రదీప్, హరి నాయక్, నాయకులు, మంజ్నాథ్, శ్రీనాథ్, 
తిరుపతి, గోపాల్, సాయి, బాబా తదితరులు పాల్గానానిరు.

కయండగట్టి ఆయంజనేయ 
సావామిని దరి్శయంచుకునను పిత్ని
శతఘ్ని న్యూస్: మంగళవారం కర్ంనగర్ జలాలో 
కొండగట్టి ఆంజనేయ సావేమిని దరి్ంచుకునని 
జనస్నపార్టి రాష్ట రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ 
సభుయూలు మరియు ముమిమేడివరం నియోజకవరగా 
ఇంచార్్జ పత్ని బాలకృష్ణ.

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

జనసేన జనజాగృతి యాత్.. 32వ రోజు
రబ్బరు చెపుపులు వేసకునని వయూకు్తలను రాజకీయ నాయకులను చేస్్తననని పవన్ అనని మాట 
న్రవేరింది
జనస్న పార్టు గెలుపుకు మొదటి అడుగే ఈ జన జాగృతి యాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం: జనస్న జనజాగృతి యాత్ల్ భాగంగా ఇంటింటికి 
జనస్న కారయూక్రమం రాజానగరం నియోజకవరగాం జనస్న పార్టి ఇంచార్్జ మేడ గురుదత్ 
ప్రసాద్ ఆదేశాల మేరకు సీత్నగరం మండల జనస్న పార్టి అధయూక్షులు కరిచరలో విజయ్ 
శంకర్ అధయూక్షతన సీత్నగరం మండలం, చీపురుపలలో గ్రామంల్ నిరవేహించడం 
జరిగింది. కారయూక్రమంల్ భాగంగా జనస్న పార్టి గాజ్ గాలోస్ & షణుమేఖ వ్యూహం 
కరపత్లు ప్రతి ఇంటికి ఇవవేడం జరిగింది. ప్రతి ఊరు, ప్రతి వీధి, ప్రతి ఇళ్లో, ప్రతి మనిషి 
ల్ మారు్ప రావాలని ఈ జన జాగృతి యత్ ముంద్కు సాగుతుంది. ఈ కారయూక్రమంల్ 
రాజానగరం నియోజకవరగాం జనస్న పార్టి వీరమహిళ కందికటలో అరుణ కుమారి, 
సీత్నగరం మండలం ప్రధాన కారయూదరి్ & దళ్త నాయకులు చ్డిప నాగేష్, శ్రీను 
సానపలలో, రఘు, త్తరావు కొండేపూడి ప్రెస్డెంట్ వెల్లోరి సంతోష్ కుమార్ మరియు 
చీపురుపలలో గ్రామ జనస్న పార్టి కె రాజకుమార్, నవీన్, ప్రసాద్, గాజ్మోగగాల పెదదు 
నవీన్ కుమార్ జనసైనికులు జనస్న పార్టి సానుభూతిపరులు పాల్గానానిరు.

యువశకితా కార్క్రమానికి 
దళిత సత్తా సయంపూర్ణ మద్దతు.. రేగిడి లక్ష్మణరవు
శతఘ్ని న్యూస్: చీపురుపలలో: ఉతతూరాంధ్రల్ శ్రీకాకుళం 
జలాలో రణ సథిలం ల్ జనవరి 12వ త్ర్ఖున 
జరగబోయే జనస్న పార్టి యువశకితూ కారయూక్రమానికి 
దళ్త సత్తూ సంపూర్ణ మదదుతు ఇసాతూమని రేగిడి 
లక్షష్మణరావు పత్రికా సమావేశంల్ తెలయజేయడం 
జరిగింది. ఎసీసి ఎసీటి బీసీ మైనార్టిల యువతకు ఈ 
రాష్ట ప్రభుతవేం ఇంతవరకు కూడా ఉద్యూగాలు 
ఇవవేకపోవడం అలాగే పరిశ్రమలు లేకపోవడం 
అలాగే ఎసీసి, ఎసీటి బాయూకాలోగ్ పోస్టిలు ఇంతవరకు 
కూడా తీయకపోవడంపై యువతల్ ఉననిట్వంటి 
ఆవేదన బాధని అసంతృపతూని ఈ రాష్ట ప్రభుతవేంపై 
తెలయపరచడానికి దళ్త సత్తూ దావేరా యువశకితూ 
ప్రోగ్రాం కి తన గళానిని వినిపంచడానికి స్దదుం అవవేడం జరిగింది. టిడిప చంద్రబాబు 
నాయుడు పాలనల్ సవేరా్ణంధ్రప్రదేశ్ గా కీరితూంచబడి అలాగే వైయస్ రాజశేఖర్ రడిడి 
పరిపాలనల్ అననిపూర్ణ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గా కీరితూంచబడి న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇపు్పడు జగనోమేహన్ 
రడిడి పరిపాలన ల్ ఫాయూక్షన్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గా మారింది, భారతదేశంల్ అనిని రాష్ట్రేలల్ 
భారత రాజాయూంగం బదదుంగా పరిపాలన జరుగుతుంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్ మాత్ం రాజారడిడి 
రాజాయూంగం పరిపాలన జరుగుతోంది. ఈ రాష్టంల్ ప్రతిపక్షాలు ఉండకుండా చేయడానికి 
ప్రతిపక్ష పార్టిలపైన నాయకులు పైన కారయూకరతూల పైన చేస్తూననిట్వంటి భౌతిక దాడులను 
ఖండిస్తూ 2024 ఎనినికలకు జనస్న పార్టికి సంపూర్ణ మదదుతు దళ్త సత్తూ తరుపున 
తెలయజేస్తూ మీ రేగిడి లక్షష్మణరావు దళ్త సత్తూ రాష్ట అధయూక్షుడు.

ప్రజా సమస్లపై ఎయంపీడీఓకు ఆదోని జనసేన 
వినతి పత్యం

శతఘ్ని న్యూస్: ఆద్ని: కరూనిలు జలాలో, 
ఆద్ని జనస్న పార్టి ఇంచారి్జ యన్.
మలలోప్ప ఆధవేరయూంల్ జరిగిన గ్రామాల 
పరయూటనల్ భాగంగా ప్రతి గ్రామంల్ 
7 రోజ్ల పాట్ బైకు రాయూల్ నిరవేహించ్ 
ఆ..యా గ్రామాల సమసయూలపై ఎంపీడీఓకు 
వినతి పత్ం ఇవవేడం జరిగింది. వినతి 
పత్ంల్ ముఖయూంగా గ్రామాల్లో సీసీ రోడలో 

నిరామేణం, పేరుకుపోయిన చేతతూ తొలగింపు, శుదిదుచేయబడిన నీటి సరఫరా, కాలువల 
పూడిక తొలగించటం, మంచ్ నీటి పైప్ లైనలో నిరామేణం లాంటి సమసయూలపై ఎంపీడీఓ 
కి జనస్న పార్టి తరపున విననివించటం జరిగింది. ఈ వినతి పత్ం పై సానుకూలంగా 
స్పందించ్న ఎంపీడీఓ ప్రతి సమసయూను పరిష్కరించేలా పనులు చేపడత్మని హామీ 
ఇచాచిరు. ఈ కారయూక్రమంల్ జనస్న నాయకులు రేణువరమే, తహరావేల, వెంకట్ష్ 
తదిపర నాయకులు మరియు కారయూకరతూలు ఈ కారయూక్రమంల్ పాల్గానడం జరిగింది. వైసీపీ నాయకుల్ను గాడిదలతో పోల్చినయందుకు 

గాడిద జాతి బాధపడుతోయంది: నాగర్ వల్
శతఘ్ని న్యూస్: సతెతూనపలలో నియోజకవరగాం: 
జనస్న అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ ను 
విమరి్స్తూనని వైసీపీ నేతల తీరుపై జనస్న పార్టి 
నకరికలులో మండలం వైస్ ప్రెస్డెంట్ సయయూద్ 
నాగుర్ వల మాట్లోడుతూ.. అంబటి రాంబాబు 
గారు మీరు… అవినీతి అక్రమాస్తూల కస్ల్ 
విచారణ ఎద్ర్కంట్ననిట్వంటి వై.ఎస్ 
జగనోమేహన్ రడిడి గారిని మోస్తూనని గాడిదవు? 
నువువే కవలం గాడిదవే కాద్… అడడి గాడిదవి .. 

నిలువుగాడిదవి… కంచర గాడిదవు అని ఈ సందర్ంగా తెలయజేస్తూనానిం. జనస్న అధయూక్షుడు 
శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారిని విమరి్స్తూనని వైసీపీ నాయకులని గాడిదలతో పోలచినంద్కు గాడిద జాతి 
బాధపడుతోంది… ఈ ద్రామేరుగాలతో మమమేలని పోల్చిదండని గాడిద జాతి విననివించుకుంట్ 
ఉంది.
*వెలలోంపలలో శ్రీనివాస్ మీరు చెప్పన విధంగా జగనోమేహన్ రడిడికి… శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారికి 
పోలక లేద్? పోలుచికునే వయూకితూ కూడా కాద్!! ఎంద్కంట్ అవినీతిపరుడైన జగనోమేహన్ 
రడిడికి… నిజాయితీపరుడైన పవన్ కళాయూణ్ గారికి పోలక లేద్ మేము కూడా ఈ విషయానిని 
అంగీకరిస్తూనానిం.
*శ్రీమతి రోజా గారు మీ జగననని జనమేదినానిని పురస్కరించుకొని మీ వైసీపీ శ్రేణులకు ఫెలోకీసిలు 
కటటికూడదని పలుపునివవేగలరా? ఎంద్కంట్ జనస్న అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారి 
పుటిటినరోజ్కు పది రోజ్ల ముంద్ నుండీ జగనోమేహన్ రడిడి గారు వైజాగ్ ల్ పరాయూవరణ 
పరిరక్షణ పేరుతో ఫెలోకీసిలు కటటికూడదని వర్్క ష్టప్ నడిప, ప్రపంచంల్నే పరాయూవరణానిని 
పరిరక్ంచడానికి నేను పుటిటినాను అననిట్టిగా గొప్పలు చెపు్పకునని వయూకితూ మీ నాయకుడు.
*అయాయూ జగనోమేహన్ రడిడి గారు మీకు స్టిగా ప్రశనిస్తూనానిం? నీ జనమేదినానికి నీ వైసీపీ 
శ్రేణులకు పలుపునివువే ఎవరు బాయూనరులో కటటివద్దు అని? లేదంట్ కవలం నీవు జనస్న అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారిని దృషిటిల్ పెట్టికునే బాయూనరులో బంద్ చేసానని పలుపునిచాచివు అని మేము 
భావిస్తూనానిం. ఇప్పటికైనా జనస్న అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారిని విమరి్స్తూనని వైసీపీ 
గాడిదలకు చెబుతునానిం నోరు అద్పుల్ పెట్టికొని మాట్లోడండి బాధయూతగా మెలగండి.

కా్నసేర్ బాధితునికి ఆరిధికసాయమయందియంచిన 
స్దధివటయం జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: స్ద్ధవటం గ్రామపంచాయతీల్ 
కాయూనసిర్ వాయూధితో బాధపడుతునని వయూకితూకి 
పవన్ కళాయూణ్ గారి ఆశయాలను ఆదర్ంగా 
తీస్కుని పనిచేస్తూనని స్ద్ధవటం జనస్న 
నాయకులు కొట్టి రాజేష్, బీగాల స్బ్రహమేణయూం, 
ఆవుల రాజ, పస్పులేటి కళాయూణ్ మరియు 
జనస్న మదదుతుదారులు రాజేష్, వేణుగోపాల్, 
అతికారి కృష్ణ, వంశీ, స్దర్న్, అతికారి 
అయయూవారయయూ, అవావేరు వెంకటస్బ్యయూ, 
స్ంకర శ్రీహరి అందరూ కలస్ 10 వేల 

రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం అందజేయడం జరిగినది. భవిషయూతుతూల్ జనస్న పార్టి నాయకుల 
తరఫున ఇంకా సహాయం చేసాతూమని భరోసా ఇచ్చి, ప్రజలు, సవేచఛీంద స్వా సంసథిలు, రాజకీయ 
పార్టిల వారు అందరూ ముంద్కు వచ్చి ఈ కుట్ంబానిని ఆద్కోవాలసిందిగా కోరారు.
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