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వైసీపీ గద్దె దించి జనసేనను అధికారింలోకి తీసుకువస్తిం 
- శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్

అధికార మదంతో కొట్టుకంట్న్న వైసీపీ మహిషానికి 

కొమ్ములు విరగ్గొట్టు కింద కూర్చోబెడతామని, వైసీపీని 

గద్దెదంచి జనసేన పార్టుని అధికారంలోకి తీసుకవస్తామని 

జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు స్పషటుం 

చేశారు. ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై చితతాశుదధితో 

యుదధిం చేసేందుక సన్నదదెమవుతుననా్నరు. అందుకోసం 

బీజేపీ అగ్రనాయకత్వం ర్డ్ మ్్యప్ ఇస్తానందనీ, అద ఇసేతా 

ఈ ప్రభుతా్వని్న కూలచోందుక పని చేస్తామని తెలిపారు. ర్డ్ 

మ్్యప్ కోసం ఎదురు చూసుతానా్నమనీ, రానున్న స్ర్వత్రిక 

ఎని్నకలోలో అధికారంలోకి రావడమే జనసేన పార్టు లక్ష్ం.. 

ఉద్దెశ్యమని అనా్నరు. వైపీపీ వ్యతిరేక ఓట్ను చీలచో ప్రసక్తా లదనీ, రాష్ట్ర భవిష్యతుతా కోసం అవసరం అయితే పొతుతాల గురంచి ఎని్నకల సమయంలో ఆలోచిస్తామనా్నరు. ఆంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట్ర 

బాధ్యతను పవన్ కళ్్యణ్ సీ్వకరస్తాడనా్నరు. ఆతముగౌరవానికీ, ఆధిపత్య అహంకారానికి మధ్య జరుతున్న పోరులో జనసేన పార్టు విజయం స్ధించడం ఖాయమనా్నరు. అమరావతి, 

మంగళగిర నియోజకవరగొం పరధిలోని ఇప్పటం గ్రామంలో జరగిన జనసేన పార్టు 9వ ఆవిరాభావసభలో ఆశేష జనవాహినిని ఉద్దెశంచి ప్రసగించారు. 

ఈ సందరభాంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మ్ట్లోడుతూ లోకహితం కోరుకనే గో బ్రాహముణులక, అల్లో చలలోని చూపు అందర మీద ప్రసరంచాలని ప్రారధించే ఇస్లోం మత పెదదెలక, 

నిరంతరం ఏసుప్రభు తా్యగాలను ప్రపంచానికి తెలిచపరేచో క్రైసతావ మత గురువులక, సర్వజన హితం కోరే బౌదదె సనా్యసులక, లోక సౌభాగా్యని్న ఆకాంక్ంచే సికకు, జైన మత గురువులక, 

లోక కళ్్యణం కోసం నిరంతరం రామ కోట్ రాసే తలులోలక, పెదదెలక అందరకీ పేరు పేరునా శరసుసు వంచి నమసకురసుతానా్నను. రాష్ట్రం నలు మూలల నుంచి ఆంధ్ర రాష్ట్ర నలు మూలల 

నుంచి, తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి జనసేన 9వ ఆవిరాభావ దనోతసువం సందరభాంగా ఆంధ్రా రాజధాని అమరావతిలోని మంగళగిర నియోజకవరగొం, తాడేపలిలో మండలంలోని ఇప్పటం గ్రామ 

పంచాయితీలో శ్రీ దామోదరం సంజీవయ్య గార సభా ప్రాంగణానికి విచేచోసిన కొదమసింహాల్లోంట్ జనసైనికలక, ఆడ బెబ్బులి ల్ంట్ వీర మహిళలక, ధైర్యంతో, సౌర్యంతో స్థానిక 

పంచాయితీ ఎని్నకలోలో పోటీ చేసిన సరకొతతాతరం.. పంచాయితీ, ఎంపీటీసీ, జెడ్్పటీసీ అభ్యరుధిలక, పోటీ చేసిన వారకి, గెలిచిన వారకి ప్రతి ఒకకురకీ హృదయపూర్వక నమస్కురాలు .

•ఇప్పటం గ్రామ్భివృదధికి రూ. 50 లక్లు

ఈ సభను జరుపుకనేందుక అనుమతిచిచో మ్ పొల్లోలో సభను చేసుకోమని చెప్్పన ఇప్పటం గ్రామ రైతు సోదరులక మ్ందుగా కృతజ్ఞతలు. మీరు చూప్ంచిన ఈ ప్రేమ, సభ 

పెట్టుకోండని అండగా నిలబడ్ందుక మీక మ్ట్సుతానా్నను. ఇప్పటం గ్రామ అభివృదధికి వ్యకితాగతంగా నా ట్రసుటు నుంచి 50 లక్ల రూపాయలు ఇసుతానా్నను. మ్ జనసేన నాయకల 

దా్వరా మంగళగిర పార్టు కారా్యలయంలో ఒక కార్యక్రమం ఏరా్పట్ చేసి, పంచాయతీకి రైతు పెదదెల దా్వరా గ్రామ పంచాయితీకి అందచేస్తాను

•తోట్ బీమ్లోనాయక్ లక నమస్కురాలు

సభ నిర్వహణక అనుమతిచిచోన పోలీసు అధికారులక, ట్రాఫిక్ నియంత్రించిన అధికారులక, సోదరులైన మ్ తోట్ కానిసేటుబ్ళలోక, తోట్ బీమ్లో నాయక్ లు అయిన ఎస్సులక అందరకీ 

పేరు పేరునా నమస్కురాలు ధన్యవాదాలు. పార్టుకి మొదట్ నుంచి నిలకడగా వెన్నంట్ పార్టు కార్యక్రమ్లు చూసుకంట్న్న పార్టు ప్రోగ్రామ్సు కమిటీ చైరమున్ శ్రీ క్క్ కి, 12 కమిటీల 

సభు్యలక, నెల ర్జుల నుంచి పడిన కషాటునికి సహకరంచిన వాలంటీరలోక, ఆడపడుచులక, నాయకలక హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మీ కషాటుని్న నేను మరచోపోను. రాష్ట్ర క్షేమం, 

అభివృదధి బాగుండాలని నిరంతరం కృషి చేసుతాన్న పత్రికాధిపతులక, పాత్రిక్యులక నా హృదయ పూర్వక కృతజ్నతలు తెలియచేసుకంట్నా్నను. ఎలకా్రానిక్ మీడియా రంగానికి, 

స్మ్జిక మ్ధ్యమ్లోలో నిస్పక్పాతంగా అభిప్రాయాలు, సూచనలు తెలియచేసుతాన్న రాజకీయ విశేలోషకలు, సీనియర్ జర్నలిసుటులక నమస్కురాలు. 

జనసేన మదదెతుదారులు, ఆశేష ప్రజానీకానికి, స్మ్జిక మ్ద్యమ్లోలో ప్రపంచ వా్యపతాంగా సభను వీక్సుతాన్న ప్రతి ఒకకురకీ పేరు పేరునా హృదయ పూర్వక నమస్కురాలు. పార్టు 

నిరాముణం ఎల్ ఉంట్ంద అని ఎపు్పడూ ప్రశ్నంచే వారు. ఈ ర్జున ప్రతి జిల్లోలో, మండల్లోలో అధ్యక్షులు, కార్యవరాగొనికి పేరు పేరునా నమస్కురాలు. పీఏసీ సభు్యలక సమస్కురాలు. 

రాజకీయాల పటలో అవగాహన, ద్శభకితా పెంపొందంచుకోవాలిసున సమయంలో నాలో బలమైన మ్రు్ప దారచూప్న మ్ సోదరులు, ఈ ర్జున రాజకీయ పాలసీలు మ్ట్లోడడానికి 

కారకలు మ్ సోదరులు శ్రీ నాగబాబ్ గారు. నెల్లోరు వీఆర్ ల్ కాలజీలో చదువుకంట్న్నపు్పడు ఆయనిచిచోన ‘వుయ్ ద పీపుల్.. వి ద నేషన్’ అనే పుసతాకం నాక ప్రేరణ. అద నాక ఒక 

బైబిల్ అయిపోయింద. దాని సూఫూరేతా ఈ ర్జు మీ మ్ందుక ఉండడానికి కారణం అయిన సోదరులు శ్రీ నాగబాబ్ గారకి హృదయపూర్వక నమస్కురాలు. గెలిచినా ఓడినా జనసేనతోనే 

ప్రయాణం అని చెప్్పన ఉమముడి రాష్ట్ర మ్జీ సభాపతి, పీఏసీ చైరమున్, పార్టు సీనియర్ నాయకలు శ్రీ నాద్ండలో మనోహర్ గారకి హృదయపూర్వక నమస్కురాలు. పార్టు పెట్టునప్పట్ నుంచి, 

పార్టు పెటటుక మ్ందు 2008 నుంచి వెన్నంటే ఉన్న శ్రీ హనీఫ్ గారకి, శ్రీ శంకర్ గౌడ్ గారకి, పార్టు ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ మహందర్ రెడి్ గారకి, తెలంగాణ కార్యవరాగొనికి, విదా్యరధి విభాగం 

అధ్యక్షులు శ్రీ సంపత్ నాయక్ కి, తెలంగాణ జనసైనికలక హృదయపూర్వక నమస్కురాలు.

•మగవాళలోక గుండెలోలో ధైర్యం నింపాలిసుంద వీర మహిళల

9వ ఆవిరాభావ సభ మ్ఖా్యంశాలోలోకి వెళ్లో మ్ందు మన గురంచి మనం విశేలోషించుకందాం. ఈ సంద్శం జనసైనికలు, క్రియాశీలక కార్యకరతాలు, వీర మహిళల కోసం. మనం ప్రేమించే వ్యకితా మీద ప్రేమ 

పకకు వారకి ఇబబుంద కలిగించకండా ఉండాలి. ఆ వ్యకితా మీద ప్రేమ మీ తలిలోదండ్రులక బరువు కారాదు. ఆ వ్యకితా మీద ప్రేమ ద్శం వైపు సమ్జం వైపు మళలోంచండడి. ఆదశకితాని ఆరాధించే వాడిని కాబటటు 

మహిళ్ విభాగానికి వీర మహిళ్ విభాగం అని పేరు పెట్టును. పురాణాలలో కామ క్రోధ లోభ మధమ్తసుర్యం తలకెకికున పురుష ద్వతలను ఓడించి, చివరకి 

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

శరణు వేడుకంటే తిరగి పురుష ద్వతలక శకతాలిచిచోంద ఆ ఆదశక్తా. అల్ంట్ ఆదశకితా ప్రతిరూపాలయిన వీర మహిళలు, ఆడపడుచుకలక హృదయపూర్వక నమస్కురాలు. చరత్రలో ఖడగొ తికకున 

గురంచి చదువుకనా్నం. ఆయన యుదధిం నుంచి పారపోతే తలిలో, భార్య ఇదదెరు పసుపు, గాజులు ఇచిచో పంపుతారు. మగ వాళ్లో మగవాళ్లోగా ప్రవరతాంచకపోతే వీర మహిళల వార గుండేలోలో ధైర్యం నింపాలి. 

మ్రు్ప తీసుకరావాలి. అల్ంట్ వీరత్వం చూప్ంచే ఆడపడుచులక నా గుండె లోతులోలో నుంచి కృతజ్నతలు తెలియ చేసుకంట్నా్నను.

•తెలంగాణ నాయకతా్వనికి నమస్కురాలు

స్్వతంత్రోద్యమ సూఫూరతాతో, తెలంగాణ స్యుధ పోరాట సూఫూరతాతో రాజకీయాలోలోకి వచిచోన వాడిని. అణగారన వరాగొలక అండగా నిలబడిన వాడిని. అందుక్ అందరూ మరచోపోయినా అణగారన వరాగొల 

నాయకడు శ్రీ దామోదరం సంజీవయ్య గార పేరు ఈ వేదకక పెట్టుం. అందరూ మరచోపోయినా మేమ్ మరచోపోం. ఆయను్న మ్  గుండెలోలో పెట్టుకంట్ం. ఆయన సూఫూరతాతోనే రాజకీయాలు చేస్తాం. 

అణగారన వరాగొలక అండగా ఉండే వాడిని. అని్న వరాగొల  వార అభివృదదెకి చేదోడు వాదోడుగా ఉండే వాడిని. అందరూ బాగుండాలని కోరుకనే వాడిని. తెలంగాణ సంసకుృతిలో భాగమైన అల్య్ బల్య్ 

సంసకుృతిని గౌరవించే వాడిని. దసరా ర్జున జమిము చెట్టు ఆకలిచిచో ఆతీముయాలింగనం చేసుకంట్ం. రాజకీయాలలో కూడా ప్రజాసమస్యల పరషాకురం కోసం కొని్నస్రులో మ్ట మ్ట అనుకంట్ం. 

స్థాయి దాటే మ్టలు అనుకంట్ం. అల్ అనుకన్నపు్పడు రాజకీయపరమైన విబేధాలు తప్ప వ్యకితాగత ద్్వషాలు ఉండరాదని నమిమున వాడిని. నాలో అల్య్ బల్స్ సూఫూరతాని నింప్న సీనియర్ రాజకీయ 

నాయకలు, మ్జీ క్ంద్ర మంత్రి, హరయాణా గవర్నర్ శ్రీ బండారు దతాతాత్రేయ గారకి హృదయ పూర్వక నమస్కురాలు. ఉభయ రాషా్రాల భారతీయ జనతా పార్టు అధ్యక్షులు శ్రీ సోమ్ వీర్రాజు గారకి, 

శ్రీ బండి సంజయ్ గారకి నమస్కురాలు తెలియచేసుకంట్నా్నను. ఉభయ రాషా్రాలోలోని కాంగ్రెస్ నాయకలు, కార్యకరతాలక నమస్కురాలు. సీపీఐ, సీపీఎం నాయకలు శ్రీ మధు గారకి, రామకృష్ణ గారకి, 

సోదరులు, మంత్రివరు్యలు శ్రీ కల్వకంటలో తారకరామ్రావు గారకి, ట్ఆర్ఎస్ అధినాయకతా్వనికి హృదయ పూర్వక నమస్కురాలు. తెలంగాణ రాష్ట్ర స్ధనలో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరంచిన మ్జీ 

మంత్రివరు్యలు, తెలుగు ప్రజల మంచిని కోరే డాకటుర్ విజయరామ్రావు గారకి నా నమస్కురాలు. ఉత్పతితా కల్లనైన బీసీ కల్లు పరపుషటుంగా ఉండాలని మ్క చెప్్పన మ్జీ మంత్రి శ్రీ బోర నరసన్న 

గౌడ్ గారకి నా నమస్కురాలు. తెలంగాణ, ఆంధ్ర మేధావులు, స్మ్జిక కార్యకరతాలక నా నామస్కురం.

•నా సంస్కురం వైసీపీ వారకీ నమస్కురం పెటటుమంటంద

అల్గే టీడ్పీ నాయకలు, సీనియర్ రాజకీయ నాయకలు, మ్జీ మ్ఖ్యమంత్రి, ప్రసుతాత ప్రతిపక్ నేత శ్రీ చంద్రబాబ్ నాయుడు గారకి హృదయపూర్వక నమస్కురాలు. తెలుగు ద్శం నాయకలు, 

కార్యకరతాలక నమస్కురాలు. నా సంస్కురం వైసీపీ వారకి కూడా నమస్కురం పెటటుమంటంద. వైసీపీ నాయకలక, కార్యకరతాలక కూడా జనసేన పార్టు 9వ ఆవిరాభావ దనోతసువం సందరభాంగా నా 

హృదయపూర్వక నమస్కురాలు. వైసీపీలో చాల్ మంచి నాయకలు ఉనా్నరు. వైసీపీ అనగానే మనక కనిప్ంచే బూతులు తిటేటు మంత్రులు మ్త్రమే కాకండా మంచి నాయకలు కూడా ఉనా్నరు. 

దురదృషటువశాతుతా ఈ మధ్య చనిపోయిన మంత్రి శ్రీ మేకపాట్ గౌతం రెడి్ గారు, ఆయన తండ్రి శ్రీ మేకపాట్ రాజమోహన్ రెడి్ గారకి కూడా నమస్కురాలు. వైసీపీ నెల్లోరు జిల్లో నాయకలు శ్రీ ఆనం 

రామనారాయణ రెడి్ గారకి హృదయపూర్వక నమస్కురాలు. నాక చిన్నప్పట్ నుంచి తెలిసిన శ్రీ మ్గుంట శ్రీనివాసుల రెడి్ గారకి, కళ్ బంధు మ్జీ ఎంపీ శ్రీ సుబిబురామిరెడి్ గారకి నా నమస్కురం.

•150 మందతో మొదలై..5 లక్ల క్రియాశీలక సభు్యల వైపు...

నమస్కురాల పర్వం పూరతాయి్యంద. ఇంత మందకి నమస్కురాలు పెట్టుమ్ అంటే అద జనసేన సంస్కురం. ఒక పార్టుని నడపడం అంటే ఏంట్? పార్టుని నడపడం అంటే వేల కోట్లో ఉండాల్? నా దృషిటులో 

ఒక బలమైన సైదాధింతిక బలం ఉండాలి. ఆ సిదాధింతాని్న బతికించే వ్యకతాల సమూహం ఉండాలి. అద ఎపు్పడూ ఒకరదదెరతోనే మొదలవుతుంద. బలమైన సిదాధింతాని్న పట్టుకని ఉండడం, పట్టుకని ఉన్న 

ఇని్న లక్ల మందతో కలసి ఉండడం, వారని కలిప్ ఉంచడం. 2014లో ఏ మ్త్రం రాజకీయ అనుభవం లని ఆరు మంద రాష్ట్ర కార్యవరగొం, 150 మంద క్రియాశీలక కార్యకరతాలు, 2014 మ్రచో 14 

ఆంధ్ర తెలంగాణ రాషా్రాల ఉమముడి రాజధానిలో జనసేనను ప్రారంభించాం. నేట్కి 8 సంవతసురాలు పూరతా చేసుకని 2022 మ్ర్చో 14 నాట్కి ఆరు మందతో ప్రారంభమైన రాష్ట్ర కార్యవరగొం ఈ ర్జు 76 

మందకి చేరంద. లీగల్, చేనేత, మతసుష్కార, ఐటీ,డాకటుర్సు, కార్యక్రమ్ల విభాగాలోలో 400 మందతో,  జిల్లో కార్యవరగొం 330 మందతో,  416 మండల్లోలో మండల్ధ్యక్షులతో, 13, 369 పంచాయితీలోలో 

12, 200 పంచాయితీలోలో జనసైనికలు రేపు కార్యవరగొంగా మ్రబోతునా్నరు. 150 మంద క్రియాశీలక కార్యకరతాలతో మొదలైన ప్రయాణం నేడు 5 లక్ల మంద దశగా మ్ందుక వెళ్తానా్నం. ఈ ర్జున 

3, 26,000 వేల క్రియాశీలక కార్యకరతాలు పార్టుకి ఉనా్నరు. ఎకకుడ 150 ఎకకుడ 3,26,000. ఈ మొతతాం స్ధించడానికి ఎనిమిద సంవతసురాల కాలం పట్టుంద.

•ప్రభుతా్వని్న స్థాప్ంచబోతునా్నం

2019 స్ర్వత్రిక ఎని్నకలోలో ఒకకు ఎమ్ముల్య సీట్ గెలుచుకనా్నం. ఆ వైసీపీ వాళ్లో పట్టుకెళలోన సీట్ మనద్. 137 స్థానాలోలో పోటీ చేసి సరాసర 7.24 శాతం ఓట్ స్ధించాం. పార్టు గురుతాల మీద జరగే స్థానిక 

సంసథాల ఎని్నకల నాట్కి అద 27.4 శాతానికి పెరగింద. పంచాయితీ ఎని్నకలోలో 60 శాతం మంద జనసేన మదదెతుతో బరలో దగారు. మనం స్ధించింద 1209 సర్పంచులు, 1576 ఉప సర్పంచులు, 

4456 వారు్ మ్ంబరలో గెలుపు. రాష్ట్రవా్యపతాంగా 2000 ఎంపీటీసీ స్థానాలోలో జనసేన అభ్యరుధిలి్న బరలో నిలిప్ంద. అందులో 180 గెలిచాం. 156 జెడ్్పటీసీ స్థానాలోలో నిలబెట్టు రెండు కైవసం చేసుకనా్నం. 

విశాఖ మ్నిసుపల్ కార్్పరేషన్ తో పాట్ మిగతా మ్నిసుపాలిటీలక పోటీ చేసి కార్్పరేటరులోగా, వారు్ మ్బరులో గెలుచుకనా్నం. అందులో 28 శాతం ఓట్ స్ధించగలిగాం. పార్టు సభ్యత్వం 46 లక్లక 

చేరకంద. పకకు పార్టులక ఇద గ్ప్ప విజయంగా కనబడకపోవచుచో. ప్రసుతాతం అధికారంలో ఉన్న వైసీపీ కాంగ్రెస్ పార్టుకి ఒక రూపం. మ్ఖ్యమంత్రి తండ్రి గారు సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకలు. 

తెలుగుద్శం పార్టు కూడా మూడున్నర దశాబాదెలుగా ఉంద. జనసేనలో సీనియర్ నాయకలు ఎవరూ లరు. అందుక్ ఈ విజయాని్న మనం బలంగా గురుతా పెట్టుకోవాలి. ఎంత సింధువైనా బిందువుతోనే 

మొదలవుతుంద. ఒక మహా వృక్మైనా చిన్న వితుతాతో మొదలవుతుంద. మ్లోలోకాలను ఏల వీరుడైనా అమము కడుపు నుంచే మొలవా్వలి. ఈ ర్జున 7 శాతం నుంచి 27 శాతానికి.. రేపట్ ర్జున ఆ 27 

శాతం ప్రభుతా్వని్న స్థాప్ంచే స్థాయికి చేరబోతునా్నం. 

•నాయకత్వం అంటే.. రాజా్యంగ సూఫూరతాని కాపాడడం

ఇకకుడ జనసేనక నాయకత్వం వహిసుతాన్న పెదదెలందరూ నాయకత్వ లక్ణాలు ఎల్ ఉండాలో చూప్ంచారు. అత్యంత ప్రతికూల పరసిథాతులోలోనే వ్యకతాల తాల్క వ్యకితాత్వం బయటపడుతుంద. విజయం 

వచిచోనపు్పడు ఎల్ ఉనా్నమన్నద కాదు. అపజయం వచిచోనపు్పడు ఎల్ నిలబడా్ం అన్నద్ మ్ఖ్యం. ఎంత డబ్బుంద.. ఎంత పేరుంద.. ఎంత అధికారం ఉంద అన్న దాని నుంచి నాయకత్వం రాదు. 

ఎంత ఒతితాడిని తీసుకోగలం. ఎంత మందని ప్రభావితం చేయగలం. ఎని్న అవర్ధాలు ఎదురైనా నిరధిషటు లక్ష్యని్న చేరుకోగలవా లదా అన్నద్ మ్ఖ్యం. నాయకత్వం వహించడం అంటే తన సర్వస్వం 

పోగ్ట్టుకనా్న తను నమముకన్న వారని గెలిప్ంచడం. మనం ఆచరంచే నీతుల చెప్పడం. తలచిన మ్ట మీద నిబదదెత కలిగి ఉండడం. కాలక్రమంలో వచేచో మ్రు్పలక నిను్న నువు్వ పోగ్ట్టుకోకండా ఎల్ 

నిలబడా్వు. మనలి్న ద్్వషించే శత్రువులి్న కూడా ప్రేమించడమే నాయకత్వం. నాయకత్వం అంటే పట్టు విడుపు ఉండడం. నాయకత్వం అంటే ఎదుట్ వాడి ఎదుగుదలని సౌభాగా్యని్న చూసి కళలోపోకండా 

ఉండడం. పకకు వార ఆసుతాలు దోచేయాలి అనుకోకపోవడం. రాజా్యంగ సూఫూరతాని కాపాడడం. ప్రాధమిక హకకు అని అరవబోయే మ్ందు ప్రాథమిక బాధ్యత నిర్వరతాంచామ్ లదా చూసుకోవడం. మనం 

చేసే ప్రతి పని ద్శ ప్రగతికి ఉపయోగపడుతుందా. సమ్జ శ్రేయసుసుని కోరుకంట్నే దశలో ఉందా లదా ఆలోచించాలి.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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•చీకట్ పాలన అంతమొందంచే అవకాశం వచిచోంద

క్రియాశీలక కార్యకరతాలుగా 150 మందతో మొదలై త్వరలో 5 లక్లక చేరుకోబోతునా్నం. ఈ రాష్ట్ర భవిష్యతుతా బాగుండాలి, చీకటలోలోకి వెళలో కూడదు అంటే అద ఈ 5 లక్ల మంద జనసేన క్రియాశీలక 

కార్యకరతాల చేతులోలో ఉంద. మీ పోరాట పట్మ మీద, మీ గుండె నిబబురం మీద ఆధారపడి ఉంద. నేను నడిచి చూప్స్తా  మీరు నడవండి. ఒక కొతతా తరం జాతికి నిరేధిశం చేసే సమయం వచిచోంద. 1970లోలో 

ఎమరెజెనీసు సమయంలో ద్శంలో రాజకీయ ఒడిదుడుకలు ఉన్నపు్పడు ద్శానికి దశానిరేధిశం చేసే అవకాశం యువతక వచిచోంద. అల్గే 2022లో ఈ చీకట్ పాలనను అంతమొందంచడానికి అవకాశం 

వచిచోంద. ఇల్ంట్ స్మ్జిక నిరాముణం చేసే అవకాశం చాల్ అరుదుగా దొరుకతుంద. దాని్న సద్వనియోగం చేసుకందాం. 

•మీ ప్రాణాలక నా ప్రాణం అడు్వేస్తా..

జనసైనికలు లకపోతే జనసేన లదు. పవన్ కళ్్యణ్ లడు. వీర మహిళలు లకపోతే జనసేన లదు. పవన్ కళ్్యణ్ ఉండడు. మీరందరూ ఉంటేనే మన నాయకలు ఉంట్రు. చాల్ సభలోలో నన్నడుగుతారు 

ఎంత సేపు ప్రశ్నంచే పార్టుగా ఉండిపోతునా్నమని. మనం అధికారం ఎప్పడు చేపడతాం అని. నేను ఒకటే చెబ్తునా్న. ప్రశ్నంచడం అంటే తేలిగాగొ తీసుకోకండి. ప్రశ్నంచడం అంటే గుండె సతుతావ 

పెంచుకోవడం. ప్రశ్నంచడం అంటే పోరాట సూఫూరతాని నింపుకోవడం. ప్రశ్నంచడం అంటే మ్రు్పకి శ్రీకారం చుటటుడం. ప్రశ్నచడం అంటే ఒక రాజ్యస్థాపన చేయడం దా్వరా సుపరపాలన అందంచడం. 

ప్రశ్నంచడం అనేదాని్న తేలిగాగొ తీసుకోకండి. చాల్ బలమైన ఆయుధం అద. నేను పాట్ంచనిద ఏదీ మిమములి్న అడగను. నా వ్యకితాగత ప్రయోజనాలక మీ జీవితాలు తాకట్టు పెటటును. మీ ప్రాణానికి నా 

ప్రాణం అడు్ వేస్తాగానీ ఎప్పడూ మిమములి్న వాడుకోను. 2014లో సూట్గా ప్రశ్నంచాం. ప్రభుతా్వని్న ఎదుర్కునా్నం. 2019లో బలంగా పోరాటం చేశాం. బరలో నిలబడి ఉనా్నం. 2024లో గట్టుగా 

నిలదొకకుకంట్ం.. ప్రజా ప్రభుతా్వని్న స్థాప్స్తాం. జై జనసేన.

•వైసీపీ కార్యకరతాల్.. శ్రదధిగా వినండి

మనం చేసుతాంద స్వకార్యం కాదు.. ప్రజా కార్యం అద రామకార్యంతో సమ్నం. రెండున్నరేళలో వైసీపీ పాలన గురంచి మ్ట్లోడాలంటే.. మనం ఓడిపోయి కూరుచోన్నపు్పడు వైసీపీకి 151 సీట్లోచిచో ఒకొకుకకురు 

మన మ్ందు తొడగ్డుతూ ఉనా్నరు. రెండున్నరేళలో వైసీపీ పాలన గురంచి మ్ట్లోడబోయే మ్ందు మ్ఖ్యంగా జనసైనికలు, జనసేన పార్టు, ప్రజలతో పాట్ వైసీపీ నాయకలు, కార్యకరతాలు శ్రదదెగా 

ఆలోచించండి. నేను రాకమ్ంద్ వైసీపీ నాయకలు మంత్రులు తిటటుడం మొదలు పెట్టురని తెలిసింద. అలలోంపలోలో వెలలోంపలోలో ఉనా్నరు కదా. వెలులోలిలోపాయ, బంతి, చామంతి, పూబంతి, గోడక కొడితే 

తిరగిరాని అవంతి. ఏవేవో మ్ట్లోడుతున్నరని అంటే నేను ఒకటే చెపా్పను. ఇంకా నేను మ్ట్లోడలదు కాదా అనా్నను. వైసీపీలో మంచి నాయకలు కూడా ఉనా్నరు. శ్రీ ఉమ్మురెడి్ వెంకటేశ్వరులో గారు 

ల్ంట్ పెదదెలు, శ్రీ మ్గుంట శ్రీనివాసులరెడి్ గార ల్ంట్ వారు, మేకపాట్ కట్ంబ సభు్యలు, శ్రీ ఆనం రామనారాయణ రెడి్ గారు ల్ంట్ వారు ఉనా్నరు. వారని హర్టు చేయడం ఇషటుం లదు. వైసీపీ 

కార్యకరతాలను హర్టు చేయడమూ ఇషటుం లదు.. మీరంటే గౌరవం ఉంద. మీ నాయకత్వం151 సీట్లో గెలిసేతా ఎంత బాగా చేస్తార్ అని ఎదురు చూశాను. వైసీపీ కార్యకరతాలు కూడా ఆలోచించండి. నాక 

వైసీపీ నాయకత్వం పైన గాని, మంత్రుల పైన గాని వ్యకితాగత ద్్వషాలు ఉండవు. నాక పాలసీ పరమైన విబేధాలు మ్త్రమే ఉంట్యి. ఇసుక పాలసీ సరగా లదని మ్ట్లోడుతాం తప్ప నేను వ్యకితాగతంగా 

దాడి చేయను. అద నా తలిలోదండ్రులు నేర్పన సంస్కురం. మీ నాయకత్వంలో రాష్ట్రం సుభిక్ంగా ఉంటే ఆనందంచే వాడిని. ఒకకు మ్ట మ్ట్లోడే వాడిని కాదు. నిజంగా రాష్ట్ర ప్రజలు సుఖసంతోషాలతో 

ఉంటే అంతకంటే కావాలిసుంద్ంట్. వైసీపీ కార్యకరతాలు కూడా ఆలోచించండి. 

•వైసీపీ అశుభంతో పరపాలన మొదలు పెట్టుంద

ఏదైనా కొతతా ఇంటలోకి వెళ్తా శుభంతో మొదలు పెడతారు. కొబబురకాయ కొట్టు దీపం వెలిగిస్తాం. కానీ మీ వైసీపీ ప్రభుత్వం కూలిచోవేతతో అశుభంతో పరపాలన మొదలు పెట్టుంద. మూడు నెలలక్ ఇసుక 

సమస్య వచిచోంద. ఇసుక పాలసీ రాకపోవడం వలలో భవన నిరాముణ కారముకలు ర్డు్ మీద పడా్రు. 30 లక్ల పైచిలుక భవన నిరాముణ రంగ కారముకలు, అనుబంధ రంగాల వార జీవితాలను మీరు ఒకకు 

ఇసుక పాలసీతో చిందరవందర చేశారు. 32 మంద నిండు ప్రాణాలను మీ నాయకత్వం బలిగ్ంద. దానికి మీ వైసీపీ కార్యకరతాలు ఏం సమ్ధానం చెబ్తారు. ఇసుక పాలసీకి అసలు సమస్య ఏంట్ అంటే 

ఇసుక కాంట్రాకటు ఎవరకి ఇవా్వలి. ఏ పాలసీ తెసేతా మ్ వైసీపీ నాయకలక వేల కోట్లో వస్తాయనే ఆ పార్టు నాయకల ఆలోచనక మూల్యమే 32 నిండు ప్రాణాలు. ఆడపడుచులి్న మీరు విధవలి్న చేశారు 

గురుతా పెట్టుకోండి. ఆ ర్జు నుంచి వరుస క్రమంలో ఇప్పట్ వరక.. నిన్నట్ మన సభక ఆటంకం కలిగించేంత వరక చూసేతా ఇంత విధ్వంసపూరతమైన ఆలోచనా విధానం ఏంట్రా బాబ్ అనిప్సుతాంద. 

•ఇద వైసీపీ వాళలో ప్రతిజ్ఞ  

అసలు వీరు రాజకీయాలోలోకి ఏమనుకని వచాచోరు. రాజకీయాలోలోకి వసుతానా్నరు అంటే సమ్జం పటలో ప్రేమ ఉంటే తప్ప రారు. నేను అల్గే వచాచోను. నేను చిన్నపు్పడు ఒక ప్రతిజ్ఞ చదువుకనా్నను. శ్రీ 

పైడిమర్రి సుబాబురావుగారు రాసిన ప్రతిజ్ఞ, భారత ద్శం నా మ్తృభూమి. భారతీయులందరూ నా సహోదరులు అని మనం ప్రతిజ్ఞ చేసేతా... రాషా్రాని్న భ్రష్టుపట్టుంచడానికి వైసీపీ నాయకలు కూడా బలమైన 

ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఆంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట్రం మ్ సంత భూమి. ఆంధ్రులందరూ మ్ బానిసలు. రాజా్యంగ సూఫూరతాని తుంగలో తొకకుతాం. నా్యయ వ్యవసథాను లెక్కు చేయం. పోలీసులను ప్రైవేట్ ఆర్ముగా వాడేస్తాం. 

ఉదో్యగులను మ్ప్ప తిప్పలు పెట్టు మూడు చెరువుల నీళ్లో తాగిస్తాం. నిరుదో్యగులక మొండి చేయి చూప్స్తాం. రహదారులను గుంతలమయం చేస్తాం. ప్రజల వెను్నమ్కలు విరగ్డతాం. పెట్టుబడులోలో 

50 శాతం వాట్ ల్కకుంట్ం. చినా్న పెదాదె తేడా లకండా అందర ఆరధిక మూల్లు ద్బబుకొడతాం. రైతులను అపు్పల ఊబిలోకి నెటేటుస్తాం. ఆతముహత్యలు చేసుకంట్నంటే ప్రోతసుహిస్తాం. ఇసుకను 

అప్పడంల్ నమిలస్తాం. సహజ వనరులను శాంతానికి వాడేస్తాం. ద్వతామూరుతాల విగ్రహాలను అపవిత్రం చేసిన వారని గుండెలోలో పెట్టుకొని రక్ంచుకంట్ం. గజం ఖాళీ సథాలం కనిప్సేతా కబాజె చేస్తాం. 

ప్రభుత్వం సథాల్లు, భవనాలను తాకట్టు పెడతాం. సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం దా్వరా ప్రజలను చితుతాగా తాగిస్తాం. వైసీపీ పార్టు ఆదాయ వనరులను పెంచుకంట్ం. ఎవడైనా గ్ంతెతితాతే క్సులు పెట్టు 

ల్ఠీలతో చితకొకుడతాం. మ్ వైసీపీ ఎంపీ అయినా సరే. ఒకకు ఛాన్సు  ఇసేతా ఆంధ్రాను 25 ఏళ్లో వెనకికు తీసుకపోతాం. ఇంకొక ఛాన్సు ఇసేతా సూకులుక వెళ్లో చిన్నప్లలోల చేతిలో చాకెలోట్లో ల్కకుంట్ం. ఇదబాబు 

వార ప్రతిజ్ఞ. 

•మ్ఖ్యమంత్రి మ్రనపు్పడల్లో పాలసీలు మ్రవు

అమరావతే ఆంధ్రప్రద్శ్ రాజధాని అని అందరూ ఒపు్పకనా్నరు. ఆనాడు ప్రతిపక్ంలో ఉన్న జగన్ రెడి్ గారు కూడా ఒపు్పకనా్నరు. ఇపు్పడేమో మూడు రాజధానులు అంట్నా్నరు. అల్గే గత ప్రభుత్వం 

చేసుకన్న పీపీఎస్ ఒప్పందాలను కూడా రదుదె చేశారు. గత ప్రభుత్వం చేసుకన్న ఒప్పందాలతో మ్క సంబంధం లదంటే ఎల్?  గవర్నమ్ంట్ అంటే కంట్్యనిటీ ఆఫ్ పాలసీ. రాజు మ్రనపు్పడల్లో 

రాజధాని మ్రచోడం, మ్ఖ్యమంత్రి మ్రనపు్పడల్లో పాలసీలు మ్రచోడం సరకాదు. గత ప్రభుత్వం చేసుకన్న ఒప్పందాలోలో తపొ్పపు్పలు ఉంటే సరచేయాలి తప్ప. మేమ్ చేయం అంటే కదరదు. 

ఒప్పందాలపై సంతకాలు పెట్టుకన్న తరువాత దానిని మనం పాట్ంచకపోతే చటటుసభలోలో కూరుచోరే అర్హత లదని సరాధిర్ వలలోభాయ్ పటేల్ గార మ్టలను మనందరం ఈ సందరభాంగా గురుతా చేసుకోవాలి.   

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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

•ఆ ర్జు గాడిదలు కాసుతానా్నరా? 

ఆ ర్జు పెనుమ్క, ఉండవలిలో రైతులు రాజధాని కోసం భూమ్లు ఇవ్వడానికి ఇషటుపడకపోతే వారకి అండగా నిలబడా్ను. నేను మదదెతు ఇచిచో గెలిప్ంచిన ప్రభుతా్వనే్న ప్రశ్నంచాను. అంచెలంచెలుగా 

రాజధానిని నిరముంచండి అని చెపా్పను. నేను మదదెతు ఇచిచోన ప్రభుత్వంపైనే గ్ంతెతితానపు్పడు. ఆ ర్జు మూడు రాజధానులు కావాలని వైసీపీ నాయకలు ఎందుక మ్ట్లోడలదు. గాడిదలు కాసుతానా్నరా? ఆ 

ర్జు మీ బ్ర్ర బ్దదె ఏమైంద? ఆ ర్జు వాళలోమ్ముయి పెళలోన ప్లిచిన రాంబో రాంబాబ్ గారైనా పకకుక పలిచి మూడు రాజధానులు మ్క ఇషటుంలదని చెపొ్పచుచో కదా. ఆ ర్జు మ్ఖ్యమంత్రి గారయితే 

32 వేల ఎకరాలు కాదు ఇంకో వెయి్య ఎకరాలు కావాలనా్నరు. ఇపు్పడేమయా్యయి ఆ మ్టలు. రాజధానికి భూమ్లు ఇచిచోన రైతులోలో 32 శాతం మంద ఎసీసు, ఎసీటు, బీసీల. రూ. 3వేల కోట్లో పై చిలుక 

ఖరుచోపెట్టుక ఇపు్పడు మ్రుస్తామంటే ఎవడబాబు సతుతా అద. ప్రశ్నంచేవాడు లకపోతే ఏదైనా చేస్తారా? ఈ ర్జు అమరావతి రైతులక చెబ్తునా్నను. ఆంధ్రప్రద్శ్ రాజధాని అమరావతే. మీ మీద పడ్ 

ప్రతి ల్ఠీ ద్బబు నా మీద పడ్టేటు గురుతాపెట్టుకోండి. ఇకకుడ నుంచే రాజధాని కదలదు. చటటుసభలోలో ఇచిచోన మ్టను నిలబెట్టుకోకపోతే  మీ మ్ట ఎందుక వినాలని అందరూ ప్రశ్నంచండి.   

•నా్యయ వ్యవసథాను శాసించే హకకు మీక లదు 

అమరావతి నేపథ్యంలో నా్యయ వ్యవసథానే తపు్ప పటేటు స్థాయికి వైసీపీ ప్రభుత్వం వెళలోంద. మీరు చేసిన చట్టులనే మీరే పాట్ంచనపు్పడు నా్యయ వ్యవసథాను శాసించే హకకు మీక్ లదు. వైసీపీ నాయకలు 

కొందరు ఎంత ఒళ్లో పొగరుగా మ్ట్లోడుతునా్నరంటే... హైకోరుటు ఒక పార్టు బ్రాంచ్ ఆఫీసుగా మ్రందని కామ్ంట్ చేసుతానా్నరు. సోషల్ మీడియా, అమ్రకాలో కూర్చోని బూతులు తిట్టుంచడం. ఏ 

స్థాయిని వెళలోపోయారంటే నా్యయమూరుతాల జీవితాలోలో వెళలో తిడుతునా్నరు. క్రిమినల్సు రాజకీయాలు ఏలితే ఇల్నే ఉంట్ంద. ఈ తపు్పను మనందరం కలిప్ చేశాం. 

•వేకెనీసు రజర్్వ లోకి పంపుతారని భయపడుతునా్నరు 

పోలీస్ వ్యవసథాను కూడా నలిపేసుతానా్నరు. వైసీపీ ప్రభుత్వ తీరుతో మ్గుగొరు ఐఏఎస్ అధికారులు కోరుటులోలో నిలబడి రూల్ బ్క్ చదవాలిసు వచిచోంద. వెలలోంపలిలో వెలులోలిలోపాయకి, అవంతి బంతి చామంతిలక ఒక 

ఐఏఎస్ అధికారకి ఉన్న నాలెడ్జె ఉంట్ందా? మన కరము కాకపోతే వీళ్లో మంత్రులయా్యరు. వాళలోను శాసిసుతానా్నరు. అని్న పనులక పోలీసులను వాడుకొని వారని చెడ్వాళలోగా చిత్రీకరంచారు. జీతభతా్యలు 

కాదు కదా కరవు భత్యం కూడా ఇవ్వలదు. అధికారంలోకి వసేతా వారంతరపు సలవు అనా్నరు. వీళ్లో చేసే తపు్పడు పనులక ఇంకా పని భారం పెరుగుతుంద. 12 గంటల డూ్యటీ కాసతా 24 గంటలైంద. 

మనం పోలీస్ కానిసేటుబ్ల్ చొకాకు పట్టుకోగలమ్? వైసీపీ నాయకలక ఆ భయం లదు. సి.ఐ. రా్యంక అధికారని అయినా చొకాకు పట్టుకంట్రు. చితూతారులో ఒక సీఐను కాలర్ పట్టుకనా్నరు. విశాఖలో 

అయితే ఒక మంత్రి చొకాకు విప్్ప కొడతామని బెదరంచాడు.  కృషటులంక సేటుషన్ లో ఒక ఎంపీ కానిసేటుబ్ల్ పై చేయి చేసుకనా్నడు.  ఒకకు సంతకం పెడితే జీవితాలు తారుమ్రవుతాయని భయపడే స్థాయికి 

పోలీస్ శాఖను తీసకొచాచోరు. ఎదురుతిరగితే వెకెనీసు రజర్్వ లోకి పంప్స్తారని భయపడుతునా్నరు. వేకెనీసు రజర్్వ క పంప్సేతా జీతాలు ఉండవు. ఇప్పట్క్ చాల్ మంద అధికారులను వేకెనీసు రజర్్వ లోని 

పంప్ంచారు. పోలీస్  శాఖలో 14వేల 340 ఉదో్యగాలు నియమిస్తామని చెప్్ప... ఈ ర్జుకి నామ్ క్ వాసేతా 400 ఉదో్యగాలు ఇచాచోరు. 

•రంగులక ఉన్న డబ్బులు ఫిటముంట్ క లవా? 

అధికారంలోకి వచిచోన వారం ర్జులోలో సీపీఎస్ విధానాని్న రదుదె చేస్తామని ప్రకట్ంచారు.  ఇపు్పడేమో విషయ పరజా్ఞనం లక ఆ హామీ ఇచాచోరని అంట్నా్నరు. సీపీఎస్ విధానాని్న రదుదె చేస్తామని వార 

నమముకాని్న సంపాధించి అధికారంలోకి వచాచోక మ్ండి చేయి చూప్ంచడం సబబ్ కాదు. రాజా్యని్న ఏల్లి అనుకనేటపు్పడు బాధ్యతతో మ్ట్లోడాలి. నా వదదెక ఉదో్యగులు వచిచోనపు్పడు దీనిపై నాక 

అవగాహన లదు. అనుభవజు్ఞలతో మ్ట్లోడి చెబ్తాను అని చెపా్పను. మీ దగగొర అంతమంద సలహాదారులు ఉనా్నరు కదా మీరెందుక అవగాహన లకండా మ్ట్చాచోరు. ఆ ర్జు పొరపాట్ చేసి ఉంటే 

ఎందుక క్మించమని అడగరు. ప్రభుత్వ కారా్యలయాలక మీ పార్టు రంగులు వేయడానికి రూ. 3వేల కోట్లో,  పేపరలోలో ప్రకటనలక రూ. 400 కోట్లో వృథా చేశారు. వీటని్నంట్కి బదులు ఉదో్యగులక 

ఫిట్ మ్ంట్ ఇవ్్వచుచో కదా? వేతన సవరణ అంటే జీతాలు పెరుగుతాయని అనుకంట్రు. వైసీపీ పాలనలో మ్త్రం జీతాలు తగాగొయి.

•8వేల మంద చనిపోయారు  

వైసీపీ నాయకల మ్టలక అరాధిల వేరు. వాళ్లో పెంచుతామంటే తగిగొస్తామని అరధిం. మధ్యపాన నిషేధం అంటే ప్రోతసుహిస్తామని అరధిం. మద్యంపై తెలంగాణ ఆదాయం రూ. 99వేల 900 కోట్లో అయితే  

మన ఆంధ్రప్రద్శ్ ఆదాయం లక్ష 17వేల 130 కోట్లో. డబ్బు సంపాదన ఉంద కానీ ఎకకుడికి వెళ్తాందో ఎవర్కి తెలియదు. అడిగేవాడు లడు.  రహదారులు గుంతలమయం. గతంతో పోలుచోకంటే 10 

శాతం యాకిసుడెంట్లో పెరగాయి. 14 శాతం చావులు పెరగాయి. తీవ్ంగా గాయపడిన వారు 7.94 శాతం పెరగింద. 2021 లెకకుల ప్రకారం 13 జిల్లోలక కలిప్ ప్రమ్దాలోలో 19,729 ప్రమ్దాలు 

జరగితే 21,169 మందకి తీవ్ గాయాలయా్యయి. 8553 మంద చనిపోయారు. ఇదంతా క్వలం ర్డులో వేయకపోవడం వలలో జరగిన నషటుం. 

•ఏపీని అపు్పలోలోకి నెటేలోశారు  

రాషా్రాని్న అపు్పల ఊబిలోకి నెటేటుశారు. దాదాపు రూ. 7 లక్ల కోట్లో అపు్ప ఉంద రాషా్రానికి. అపు్ప తీరచోడం కాదు కదా వడ్్లు కూడా కటటులని సిథాతికి వెళలోపోయారు. లక్ కోటలో ఆదాయం ఉండి కూడా 

సద్వనియోగం చేసుకోలకపోయారు. యువతక ఉదో్యగాలు లవు. ఉదో్యగులక జీతాలు పెరగడం లదు. పెన్షనులో తగిగొంచారు. కరెంట్ బిలులోలు పెంచారు. అమముఒడి డబ్బులు ఆగిపోయాయి. ఆర్గ్య శ్రీ 

పథకాని్న మంచమ్కికుంచేశారు. పరశ్రమలను రాష్ట్రం నుంచి పంప్ంచేసి పెట్టుబడులను చంపేశారు. వేల్ద మందకి ఉపాధి కలి్పంచే అమర్ రాజా బా్యటర్స్ వంట్ సంసథా వెళలోపోయేల్ చేశారు. కియా 

అనుబంధ సంసథా వైసీపీ నాయకల గ్డవ వలలో వెళలోపోయింద. గత ప్రభుత్వం చేసుకన్న ఒప్పందాలు ఉలలోంఘిసేతా రాషా్రానికి పెట్టుబడులు రావని, తదా్వరా ఉపాధి అవకాశాలు కోలో్పతారని జపనీస్ 

రాయబార చెప్్పనా బ్ర్రక ఎకికుంచుకోలదు.

•అపు్పలలోని రాష్ట్రంగా చూసేందుక షణుముఖ వ్్యహం

ఆంధ్రప్రద్శ్ ని అపు్పలలోని రాష్ట్రంగా చేయాలన్నద్ జనసేన పార్టు లక్ష్ం. అందుకోసం జనసేన పార్టు ప్రభుత్వం షణుముఖ వ్్యహం అనుసరంచనుంద. జనసేన పార్టు అధికారంలోకి రాగానే బలమైన 

పారశ్రామిక విధానాని్న తీసుకవస్తాం. విశాఖ, విజయవాడ నగరాలను హైటక్ నగరాలుగా తీరచోదదుదెతాం. అమరావతిని అభు్యదయ రాజధానిగా రూపొందస్తాం. కరూ్నలు జిల్లోక శ్రీ దామోదరం 

సంజీవయ్య గార పేరు పెడతాం. రాయలసీమలో ఉపాధి అవకాశాలు మ్రుగుపరుస్తాం. తెలలో రేషన్ కారు్ దారులందరకీ ఇళలో నిరాముణానికి ఇసుకను ఉచితంగా అందస్తాం. సులభ్ కాంపెలోకసులోలో పని 

చేసే ఉదో్యగాలు కాకండా మీ కాళలో మీద మీరు నిలబడగలిగేల్ ఉపాధి కలి్పంచి వారకి ప్రభుత్వం తరఫున రూ. 10 లక్లు అందస్తాం.  వ్యవస్యాని్న ల్భస్ట్గా మ్రుస్తాం. వ్యవస్య ఉత్పతుతాల 

ఆధారంగా ఆయా ప్రాంతాలోలో ఫుడ్ ప్రాససింగ్ యూనిట్లో ఏరా్పట్ చేస్తాం. పంట కాల్వలు నిరముస్తాం. జనసేన పార్టు అధికారంలోకి రాగానే నిరుదో్యగ సమస్యను తీరుస్తాం. ప్రభుత్వంలో ఖాళీగా ఉన్న 

ఉదో్యగాలు భర్తా చేస్తాం. ప్రైవేట్ రంగంలో ఏట్ 5 లక్ల ఉద్యగ అవకాశాలు కలి్పస్తాం. ఉదో్యగులక సీపీఎస్ విధానాని్న రదుదె చేసి పాత పెన్షన్ విధానాని్న తీసుకవస్తాం. దీనిపై ఇప్పట్క్ క్ంద్రంలోని 

పెదదెలతో చరచోంచాం. ప్రతి ఒకకు స్మ్జికవరాగొనికీ జనసేన పార్టు అండగా నిలుసుతాంద అనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జింగారెడ్డిగూడిం కల్్త సరా ఘటనపై 
న్యాయ విచారణ జరపాలి

• మరణాలనీ్న కలీతా స్రా తాగడం వలలో సంభవించాయి
• సహజ మరణాలు అయితే పోసుటుమ్రటుం రపోరుటు ఎకకుడ?
• ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలి
• ప్రభుత్వ ప్రకటనలు ప్రజలి్న తపు్పదోవ పట్టుసుతానా్నయి
• బాధిత కట్ంబాల తరఫున జనసేన పార్టు పోరాటం చేసుతాంద
• అవసరమయితే నా్యయపోరాట్నికి సిదధిం
• కలీతా స్రా మృతుల కట్ంబాలను పరామర్శంచిన నాద్ండలో మనోహర్, కె.నాగబాబ్
శతఘి్న న్్యస్: జంగారెడి్గూడెంలో సంభవించిన మరణాలనీ్న కలీతా స్రా తాగడం 
వలలో సంభవించినవేనని, దీనికి పూరతాగా ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలని జనసేన పార్టు 
రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైరమున్ నాద్ండలో మనోహర్ స్పషటుం చేశారు. ఈ వ్యవహారంపై 
సమగ్ర నా్యయ విచారణ జరప్ంచాలని డిమ్ండ్ చేశారు. ప్రభుత్వం ప్రకట్ంచినట్టు 
సహజ మరణాలు అయితే పోసుటుమ్రటుం రపోరుటు ఇప్పట్ వరక ఎందుక బయటపెటటు లదని నిలదీశారు. శాసనసభలో సీఎమ్ చేసిన ప్రకటన రాష్ట్ర ప్రజలి్న తపు్పదోవ పట్టుంచే విధంగా 
ఉందనా్నరు. జంగారెడి్గూడెంలో కలీతాస్రా తాగి మృతి చెందన బాధిత కట్ంబాలను మంగళవారం స్యంత్రం పీఏసీ సభు్యలు కె.నాగబాబ్ గారతో కలసి పరామర్శంచారు. మడిచరలో 
అపా్పరావు, షేక్ సుభానీ, ఉయా్యల శ్రీను, బండారు శ్రీనివాస్, బంకూర రాంబాబ్ల కట్ంబాలక ధైర్యం చెపా్పరు. పార్టు తరఫున 18 బాధిత కట్ంబాలక రూ.10 వేల చొపు్పన ఆరధిక 
స్యం అందచేశారు. ప్రభుత్వం నుంచి పూరతా స్థాయిలో నా్యయం జరగే వరక జనసేన పార్టు తరఫున అండగా ఉంట్మని హామీ ఇచాచోరు. అనంతరం నాద్ండలో మనోహర్ మీడియాతో 
మ్ట్లోడుతూ.. అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆద్శాల మేరక జంగారెడి్గూడెంలో వారం ర్జుల క్రితం జరగిన పరసిథాతులపై క్షేత్ర స్థాయిలో అధ్యయనానికి పీఏసీ సభు్యలు నాగబాబ్ 
గారతో కలసి రావడం జరగింద. ఇకకుడ నాట్ స్రా తాగి అనేక మంద ప్రాణాలు కోలో్పయారు. క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యట్ంచి, బాధిత కట్ంబాలను పరామర్శంచి వార వేదన రాష్ట్ర 
ప్రజానీకం దృషిటుకి తీసుకరావడం వలలో ప్రభుత్వంలో చలనం వసుతాందని, ఆ కట్ంబాలను ఆదుకంట్ందన్న నమముకంతో వచాచోం. బాధిత కట్ంబాలక జనసేన పార్టు తరఫున భర్స్ 
నింపడంతోపాట్ భగవంతుడు వార కట్ంబాలక అని్న రకాలుగా తోడుండాలని, ఇబబుందులు కలగకండా కాపాడాలని కోరుకంట్నా్నను. అపా్పరావు, శ్రీనివాసరావు, సుభానీ, 
రాంబాబ్ల కట్ంబాలను వార ఇళలోక వెళలో పరామర్శంచాం. మ్ బాధ్యతగా వారకి భర్స్ నింపాం. అధైర్యపడవదదెని జనసేన పార్టు అండగా ఉంట్ందని చెపా్పం.
* కలెకటుర్ గారు రమముంట్నా్నరు అని ప్లిచి బెదరంచారు
బాధిత కట్ంబాలతో మ్ట్లోడినపు్పడు ఆశచోర్యకరమైన విషయాలు తెలిశాయి. రాత్రి గం. 12 సమయంలో కూడా సుభానీ కట్ంబానికి ఫోనులో చేసి ఒతితాడి చేశారు. నిన్న కలెకటుర్ గారు 
రమమునా్నరని ప్లిప్ంచి ఎవరతోన్ నాట్ స్రా వలలో చనిపోయారని చెప్పవదదెంట్ బెదరంచారు. ఆదుకోవాలిసున ప్రభుత్వం నుంచి ఒతితాడి వసేతా ఏం చేయాలి. ఈ ప్రభుతా్వనికి సహజ 
మరణం అంటే తెలియదనుకంట్. గతంలో ఏల్రులో ఇల్గే అంతుచికకుని కారణంతో 20, 30 మంద చనిపోతే ఉప మ్ఖ్యమంత్రి, ఆర్గ్య శాఖ మంత్రి సంత నియోజకవరగొంలో 
ఈ ఘటన జరగితే అపు్పడూ ప్రభుత్వం ఇల్గే చేసింద. మ్నిసుపల్ సిబబుంద నీట్ సరఫరా మ్యింట్నెన్సు సరగా చేయకపోవడం వలలో అంత మంద చనిపోయారు.
* బహిరంగంగా నాట్ స్రా అమ్ముతునా్నరు
ప్రభుత్వం సంపాదన కోసం మద్యం ధరలు విపర్తంగా పెంచేసి అమముకాలు చేసుతాంద. కొతతా కొతతా బ్రాండులో తెచాచోరు. అద ఏ బ్రాండో తెలియక భయపడి స్థానికంగా నాట్ స్రా తాగేసిన 
పరసిథాతి. జంగారెడి్గూడెంలో నాట్ స్రా అమేము దుకాణాలు 20 వరక ఉనా్నయి అంటే మద్యం అమముకాలపై ఉన్న నియంత్రణ ఏ పాట్దో అరధిం అవుతుంద. 20 షాపులోలో పబిలోక్ గా 
నాట్ స్రా అమ్ముతుంటే ప్రభుత్వ స్పందన ఈ విధంగా ఉంద. వీరకి ఏం చెపా్పలి. గతంలో విశాఖలో ఓ పరశ్రమలో ప్రమ్దం జరగినపు్పడు మ్ఖ్యమంత్రి గారు హడావిడిగా అకకుడికి 
వెళలోపోయి ఆ కంపెనీ వాళలోతో మ్ట్లోడి రూ. కోట్ పరహారం ప్రకట్ంచారు. ఇకకుడ చూసేతా జంగారెడి్గూడెంలో మృతుల పోసుటుమ్రటుం రపోరుటులు ఇప్పట్ వరక బయటపెటటుకపోగా, 
శాసనసభను తపు్పదోవ పట్టుంచే విధంగా ప్రకటనలు చేసుతానా్నరు. ఇల్ంట్ సందరభాంలో రాజకీయాలు చేయాలిసున అవసరం మ్క లదు. ఓటలో కోసం పని చేయడానికి ఇపు్పడే ఎని్నకలు 
లవు కదా. ప్రజలక ఎకకుడ ఏ సమస్య వచిచోనా జనసేన పార్టు తరఫున వారకి భర్స్ ఇస్తాం. అద మ్ బాధ్యత.
* మీడియాపై నిందలు వేసుతానా్నరు
మరణంచిన వారు ఆసుపత్రి వరక చేరన పరసిథాతి లదు. కడుపు నొప్్ప, కళ్లో కనబడడం లదని చెప్్పన రెండు గంటలోలోనే వారంతా మృతి చెందారు. అద సహజ మరణం ఎల్ అవుతుంద. 
ఇల్ంట్ ప్రకటనలు చాల్ తపు్ప. ఇంత జరగినా ఇప్పట్ వరక సంబంధిత అధికారులు గానీ, కలెకటుర్ గాని రాలదు. బాధ్యతగా మీరు వచిచో ఆ కట్ంబాలోలో ధైర్యం నింపండి. వారకి 
సహాయం అందంచండి. ఆ కట్ంబాలక కనీసం తినడానికి తిండి కూడా లని పరసిథాతులు ఉనా్నయి. రెకాకుడితే గాని డొకాకుడని కట్ంబాలు అవి. మ్వంతుగా జనసేన పార్టు తరఫున 
18 కట్ంబాలక కొదదెపాట్ ఆరధిక స్యం అందసుతానా్నం. ప్రభుత్వం నుంచి సరైన స్పందన రాకంటే అవసరం అయితే ఆ కట్ంబాలతో కలసి నిలబడి నా్యయం జరగే వరక 
పోరాటం చేస్తాం. మీరు తపు్పలు చేసి మీడియాపై దాడి చేసేతా ఏమొసుతాంద. మీడియా మీద నిందలు వేసుతానా్నరు. అనుమ్నం ఉంటే విచారణ జరపాలి. అనవసరంగా ఎవర మీదా నిందలు 
మోపొదుదె. జనసేన పార్టు తరఫున బాధిత కట్ంబాలక ఒకటే భర్స్ ఇసుతానా్నం. మీరు ధైర్యంగా ఉండండి. అవసరం అయితే మీ కోసం నా్యయపోరాటం చేస్తాం. మీక అండగా 
ఉంట్ం. ప్రభుత్వం స్పందంచి తగిన నా్యయం జరగే వరక పోరాటం చేస్తామని హామీ ఇసుతానా్నననా్నరు.
• బాధిత కట్ంబాలక నా్యయం జరగే వరక వదలిపెటటుం: కె.నాగబాబ్
నాగబాబ్ గారు మ్ట్లోడుతూ.. పార్టు అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ బాధిత కట్ంబాలను పరామర్శంచి వారకి భర్స్ ఇవ్వమని ఆద్శంచారు. ఆ కట్ంబాలను చూసేతా చాల్ బాధ 
కలిగింద. మద్య నిషేధం అని చెప్్ప పనికిమ్లిన బ్రాండలోతో స్మ్ను్యడి ఆర్గా్యని్న బలి తీసుకంట్ంద. ఇల్ంట్ ఘటన జరగినపు్పడు బాధు్యలి్న పట్టుకని లోపల వెయ్యకపోగా 
సహజ మరణాలు అంట్ ప్రభుత్వం ప్రకటనలు చేయడం కంటే దురామురగొం ఏమ్ంద. సహజ మరణాలు అయితే మగవారు మ్త్రమే చనిపోతారా? అదీ రెండు ర్జులోలో అంత 
మంద చనిపోతారా? సి్పరట్ తో తయారు చేసే స్రా తాగిన వారకి కళ్లో కనబడకపోవడం, పేగులు కాలిపోయినట్టు అవడం వంట్ లక్ణాలు కనబడతాయి. బాధిత కట్ంబాలను 
పరామర్శంచినపు్పడు వారు ఆ వివరాలు చెపా్పరు. ప్రభుత్వం సహజ మరణాలు అని చెబ్తోంద, మర్ అంత క్రూరత్వం పనికిరాదు. 30 మంద పైనే చనిపోయినట్టు తెలుసోతాంద. ఆ 
కట్ంబాలక నా్యయం చేయాలి. ప్రభుత్వం తాను చేసిన తపు్పక, నియంత్రణ రాహితా్యనికి మూల్యం చెలిలోంచి తీరాలి. మద్యం ఆదాయంతోనే రాష్ట్రం బతుకతోందన్న విషయాని్న 
గురుతాంచుకోవాలి. కలీతా స్రా అనుమతించిన మీరు బాధ్యత వహించి తీరాలి. బాధిత కట్ంబాలక నా్యయం జరగే వరక వదలం అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టు పశచోమ గోదావర 
జిల్లో అధ్యక్షులు కొట్కలపూడి గోవిందరావు, పీఏసీ సభు్యలు చేగ్ండి సూర్య ప్రకాష్, పార్టు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శ పెదపూడి విజయ్ కమ్ర్, చింతలపూడి నియోజకవరగొం ఇంఛార్జె 
మేకా ఈశ్వరయ్య, మతసుష్కార వికాస విభాగం చైరమున్ బొమిముడి నాయకర్, రాష్ట్ర కార్యదరు్శలు శ్రీమతి ఘంటస్ల వెంకటలక్ష్మి, బోడపాట్ శవదత్, పార్టు నాయకలు బొలిశెట్టు శ్రీనివాస్, 
కరాటం స్యి, రెడి్ అప్పలనాయుడు, విడివాడ రామచంద్రరావు, చిర్రి బాలరాజు, రవి, గుండా జయప్రకాష్, శ్రీమతి కాట్నం విశాలి, శ్రీమతి కడలి ఈశ్వర తదతరులు పాల్గొనా్నరు.

జి.మాడుగుల మిండలింలో ఘనింగా జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ దనోత్సవ వేడుకలు

శతఘి్న న్్యస్: పాడేరు నియోజకవరగొం, జి.మ్డుగుల మండలం, గెమ్ములి పంచాయితీ, కలపాడు 
గ్రామంలో జి మ్డుగుల మండల జనసేన పార్టు అధ్యక్షుడు మస్డి భీమన్న(ప్రశాంత్) అధ్యక్తన 
అరక పారలోమ్ంట్ ఇంచార్జె గౌరవ డాకటుర్ వంపూరు గంగులయ్య ఆద్శాల మేరక జనసేన పార్టు 9వ 
ఆవిరాభావ దనోతసువ కార్యక్రమం కనుల పండుగగా జరగింద. పార్టు ఆవిరాభావ దనోతసువం సందరబుంగా 
మ్ందుగా జి.మ్డుగుల జనసేన పార్టు అధ్యక్షుడు పార్టు జెండాను ఆవిషకురంచి జనసేన పార్టు విధానాలు, 
పార్టు సిదాధింతాలు ప్రజలక కార్యకరతాలక దశ నిరేదెశం చేయడం జరగింద.
పార్టు బలోపేతం అవ్వటం కోసం ప్రతి కార్యకరతా సైనికడిల్ పనిసేసి పార్టు విజయమే లక్ష్ం గా 
పనిచేయాలి అని పేర్కునా్నరు. వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ఎండగటటుడం జరగినద. ఈ 
కార్యక్రమంల్ పాడేరు జనసేన పార్టు అధ్యక్షుడు నందోలి మ్రళీకృష్ణ, ఉపాధ్యక్షుడు స్లెబ్ అశోక్, 
జి.మ్డుగుల మండల ప్రధాన కార్యదర్శ గ్ంద మ్రళ, ఉపాధ్యక్షుడు స్గెని ఈశ్వర్రావు, యూత్ 
అధ్యక్షులు చేక్ మస్తాన్, ఉపాధ్యక్షుడు పవన్ కళ్్యణ్, కార్యనిరా్వహక అధ్యక్షుడు మస్డి సింహాచలం, 

ఉపకార్యదర్శ కొదమ్ కొండబాబ్, గౌరవ అధ్యక్షులు తెరవాడ వెంకటరమణ, అధిక సంఖ్యలో ప్రజలు, పార్టు కార్యకరతాలు పాల్గొనడం జరగింద.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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అధిన్యకుని అింతరింగానికి చేరువగా వీర మహిళ
శతఘి్న న్్యస్: ప్రజాసమస్య కోసం జనసేనపార్టు ఆవిరాభావం ర్జున జనం మధ్యలో నిరాహారదీక్
మహిళల దీక్క దగ్చిచోన మ్నిసిపల్ అధికారులు
జనసేన పార్టు నుండి వీరమహిళ ప్ల్లో రమ్య జ్్యతి!!

ప్ఠాపురం నియోజకవరగొం యందు ప్ఠాపురం టౌన్ నందు ఉపా్పడ బస్టుండ్ సంటర్లో సులభ్ 
కాంపెలోక్సు నిరాముణం చేపటటుమని కోరుతూ అఖిలపక్ం ఆధ్వర్యంలో నిరాహారదీక్ చేపటటుడం జరగింద.ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన, బిజెప్, తెలుగుద్శం, మహిళ సంఘాలు, స్వచచోంధ సంసథాలు మరయు ప్రజలు 
పాల్గొనా్నరు.
 ఈ సందరభాంగా సభు్యలు మరయు జనసేన వీరమహిళ మ్ట్లోడుతూ గత 5 సంవతసురాలు నుండి ప్రజా 
అవసరాలు నిమితతాం సులభ్ కాంపెలోక్సు నిరాముణం చేపటటుమని ప్రజలు కోరుతునా్న అధికారులు కానీ ప్రజా 
ప్రతినిధులు కానీ ఎవ్వరూ పట్టుంచుకోవటం లదు క్రిందట్ నెలలో మహిళ్ మ్నిసుపల్ చైరె్్పరసున్ వారైనా 
మహిళల సమస్యను పట్టుంచుకంట్రనే ఆశాభవంతో మళీళీ ఆమ్క తెలియపరచోనా కౌనిసుల్ లో ఎట్వంట్ 
చర్యలు తీసుకోకపోవడం, అధికారులనుంచి ఎట్వంట్ స్పందన లకపోవడం మహిళలుగా మమములి్న 
ఆశచోర్యం మరయు బాధక గురచేశాయి.మహిళల ఇకకుట్లో పటటుడంలని ప్రజాప్రతినిధులు,అధికారులతో 
పోరాడి సమస్యను పరషకురంచుకోవడం తెలుసు, నేడు ఆవిరాభావ దనోతసువం చేత సంఖ్య ఒకకురగానే 
కనిప్ంచొచుచో తలచుకంటే దీక్ను మరంత ఉద్రికతాత చేయగలమని మ్ జనసేన వీరమహిళల నిబదధితను 
కూడా రుచి చూప్స్తామని అఖిలపక్ం ఆధ్వర్యంలో నిరాహారదీక్లో అధికారులను, ప్రజాప్రతినిధులను 
హెచచోరంచారు. సులభ్ కాంపెలోక్సు నిరాముణం చేపటేటువరక ఈ నిరాహారదీక్ చేస్తామని అనా్నరు.టీడ్పీ 
ఫోలోర్ లీడర్ అలలోవరపు నగేష్, జనసేన పార్టు నుండి వీరమహిళ ప్ల్లో రమ్యజ్్యతి, NFIW మహిళ 
సమైక్య కార్యదర్శ గంపా లోవరత్నం దీక్లో కూరుచోనా్నరు.స్యంత్రానికి మ్నిసిపల్ కమీషనర్ గారు 
తమ అధికారునిని పంప్ ఫోన్ దా్వరా వారం ర్జులు టం అడగగా సిసటుమ్ క గౌరవం ఇవా్వలి కాబట్టు 
వారకి క్వలం వారం ర్జుల సమయాని్న అందసూతా తాతాకులికంగా దీక్క విరమణ అందచారు.ఈ 
కార్యక్రమంలో మన ఊరు మన బాధ్యత అధ్యక్షులు కొండేపూడి శంకరవు, RSS జిల్లో కార్యవాహ 
పెమమురాజు సత్య రామచంద్రరావు, బిజెప్ నాయకలు, మహిళలు, ప్రయాణకలు మరయు యువత 
అధికంగా పాల్గొనా్నరు.

మిండ్లమూరివారిపాలిం రహదారి సమసయాను 
పరిష్కరిించాలి: జనసేన డ్మాిండ్

*పొన్నల్రు మండలం, “మ్ండలోమూరవారపాలెం” గ్రామంలో విచిత్రమైన 
“చితతాడి ర్డు్”
*అద “రహదార్ లక నీట్ కంట” అధికారులు మీరే చెపా్పలి…?
*”ర్డు్ మ్త్రం చిన్నద్ సమస్య మ్త్రం చాల్ పెదదెద్”
*”ఫోన్ కొట్టు గిఫ్టు పట్టు” ప్రోగ్రాం మ్దరగా “ఓట్ వెయి్య ర్డు్ వేయించుకో” 
అని బంపర్ ఆఫర్ ఇచిచోన వైసీపీ నాయకలు
*వాలంటర్ నుండి ఎమ్ముర్్వ ఆఫీస్ దాకా తిరగని ర్జు లదు, అడగని నోరు 
లదు, ఈ ర్డు్ గురంచి ఇవ్వని అర్జె లదు,
*ఇకకుడ అకకుడ అని తేడా లకండా కింద స్థాయి నుంచి పై స్థాయి వరకూ ప్రతి 
ఒకకుర దృషిటుకి తీసుకెళలోనా ప్రయోజనం లదు

శతఘి్న న్్యస్: పొన్నల్రు మండలం, మ్ండలోమూరవారపాలెం గ్రామంలో 
మంగళవారం జనసేన మండల అధ్యక్షులు “కనపరతా మనోజ్ కమ్ర్” 
పర్యట్ంచడం జరగింద. 50 ఇండలోతో కలుపుకనిపోయే ఈ రహదార క్వలం 
“అరకిలోమీటరు” కూడా ఉండదు. ప్రభుతా్వలు మ్రనా.. నాయకలు మ్రనా.. 
ఈ 50 ఇళలోలో ఉండే ప్రజల జీవితాలు మ్త్రం మ్రడం లదు. ఎని్నకల 
మ్ందు వైసిప్ నాయకలు అధికారంలోకి రాగానే రహదారని నిరముస్తామని 
హామీ ఇచాచోరు. ఇపు్పడు మ్త్రం మొహం చాటేసుతానా్నరు. ఈ రహదారలో 
వరా్షకాలంలో అయితే అట్ నుండి ఇట్.. ఇట్ నుండి అట్ వెళలోడం మ్త్రం 
స్ధ్యం కాదు. ఎవరు ఇళలోలోలో వాళ్ళీ ఉండాలిసుంద్. ఎండాకాలంలో కూడా ఈ 
రహదార లో నీళ్లో నిలిచిపోయి ఉనా్నయంటే…? ఈ రహదార గురంచి ఎంత 
నిరలోక్ష్ంగా వ్యవహరసుతానా్నర్ అధికారుల చెపా్పలి…?
“బెలలోం ఎకకుడుంటే ఈగలు అకకుడ ఉంట్యి” అన్నట్లోగా సమస్య ఎకకుడ ఉంటే 
ప్రశ్నంచడానికి జనసేన పార్టు అకకుడ ఉంట్ంద. అతి తొందరలో ఈ రహదార 
సమస్య పరషకురంచకపోతే…? జనసేన పార్టు ఆధ్వర్యంలో “జిల్లో కలెకటుర్” 
దృషిటుకి తీసుకొని వెళళీడం జరుగుతుంద.
మీరు ఈ రహదారని నిరముంచలమ్, మ్ వలలో కాదు, అని బహిరంగంగా 
చెప్పండి.. ఆ తరా్వత మ్ సంత ఖరుచోలతో “జనసేన పార్టు” ఆధ్వర్యంలో అతి 
తొందరలో కనీసం మట్టు ర్డు్నైనా వేసి కొంతమేరక ప్రజలక ఉపశమనం 
వచేచో విధంగా చేస్తామ్. ఇటీవల కాలంలో ఈ రహదారలో ప్రయాణసుతాన్న 
ఒక వ్యకితా నీళలోలో అడుగుపెటటుగానే పామ్కాట్క గుర అయి్య ప్రమ్దం నుండి 
బయటపడా్డు. అద్ అతనికి ఏదైనా జరగిఉంటే దానికి కారణం మ్త్రం ఈ 
వైసీపీ నాయకలు కారణం అయే్యవారు.
ఇప్పట్కైనా అధికారులు మరయు నాయకలు మేల్కుని అతి తొందరలో ఈ 
రహదార సమస్యను పరషకురంచాలని “జనసేన పార్టు” నుండి మేమ్ డిమ్ండ్ 
చేసుతానా్నం. ఈ గ్రామసుతాలు అందరకీ “జనసేన పార్టు” అండగా ఉంట్ంద.
ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామసుతాలు జ్గేశ్వరరావు, మలిలోకారుజెన, మ్లి, మహంద్ర, 
వెంకట్రావు, మహంద్ర, మ్ధవరావు, మ్రళ, మ్ల్్యద్రి, పంద మ్ల్్యద్రి, 
మొదలైన వాళ్ళీ పాల్గొనా్నరు.

కల్్త సరా తాగి అస్వస్థతకు గురైన భాదతుడ్ని 
పరామరి్శించిన వడ్లపట్ల సయి శరత్

శతఘి్న న్్యస్: జనసేన జిల్లో కార్యదర్శ వడలోపటలో స్యి శరత్.. కలీతా స్రా తాగి 
అస్వసథాతక గురైన భాదతుడిని ఏల్రు ప్రభుతా్వసుపత్రి లో పరామర్శంచారు. 
వైసిప్ విధ్వంసకర అనాలోచిత పాలనక జంగారెడి్గూడెంలో చోట్ 
చేసుకన్న కలీతా స్రా మరణాల నిదర్శనమనా్నరు. కలీతా స్రా కాచేవారపై 
చర్యలు తీసుకోవడం మ్నేసి ప్రజలను మభ్య పెటటుడం లదా ప్రతిపక్షలపై 
విరుచుకపడడం ఈ ప్రభుత్వ అసమరధితక తారాకుణం అని విమర్శంచారు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఇింద్రకిలాద్రి అమ్మవారిని దరి్శించుకున్న జనసేన విదాయారి్థ 
విభాగిం న్యకులు

శతఘి్న న్్యస్: నసేన ఆవిరాభావ దనోతసువ వేడుక సందరభాంగా జనసేన విదా్యరథా విభాగం రాష్ట్ర 
ఉపాధ్యక్షులు గోకల రవీందర్ రెడి్, ప్రధాన కార్యదర్శ మిరయాల రామకృష్ణ, సూటుడెంట్ వింగ్ 
నలలోగ్ండ జిల్లో ఎగిజెకూ్యట్వ్ మ్ంబర్ స్యి తేజ మరయు జనసైనికలు మ్ందుగా ఇంద్రకిల్ద్రి 
అమమువారని దర్శంచుకొని సభా సథాలికి బయలుద్ర వచాచోరు.

వర రామచింద్రపురిం మిండలింలో జనసేన పార్టీ 
ఆవిరాభావ దనోత్సవ వేడుకలు

శతఘి్న న్్యస్: జనసేన పార్టు ఆవిరాభావ దనోతసువ సందరభాంగా వర రామచంద్రపురం 
మండలంలో పార్టు నాయకలు కార్యకరతాలు ఘనంగా వేడుకలు జరపారు. జనసేన పార్టు మండల 
అధ్యక్షులు మ్లకాల స్యి కృష్ణ అధ్వర్యంలో జరగిన ఈ కార్యక్రమంలో మొదట్గా జీడిగుప్ప 
గ్రామంలో జండా ఆవిషకురణ మరయు క్క్ కట్ చేసిన అనంతరం జనసైనికలు అందరూ పెదదె 
ఎతుతాన రా్యలీగా రేఖపలిలో చేరుకొని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పండులో మరయు బ్రెడ్సు పంప్ణీ చేయడం 
జరగింద, అనంతరం వి.ఆర్.పురం క చెందన వికల్ంగురాలు వసంత క ఫ్రూట్సు మరయు 
ఆరధిక సహాయం చేయడం జరగింద. ఆ తరా్వత రేఖపలిలో సంటర్లో క్క్ కట్ చేసి శుభాకాంక్లు 
తెలిపారు. ఈ సందరభాంగా మ్లకాల స్యికృష్ణ మ్ట్లోడుతూ.. మండల స్థాయి లో విసతాృతంగా 
తిరగి పార్టు బలోపేతానికి ప్రతి ఒకకురూ కృషి చేయాలని, మ్ నాయకడు పవన్ పవన్ కళ్్యణ్ ను 
మ్ఖ్యమంత్రిని చేయాలని అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యక్షులు కనుగుల శ్రీనివాస రెడి్, కోటలో 
మోహన్ రెడి్, మ్తా్యల నాగు, మ్ంజపు స్యి, బండారు రమేష్, చంద్రమౌళ ఆదత్య, పోషీ రెడి్, 
మణకంఠ, పవన్ కల్్యణ్, స్గర్, నాగరాజు వెంకటరెడి్ తదతరులు పాల్గొనా్నరు.

5000 జనసైనికులకు ఉచిత భోజన సదుపాయిం 
కలి్పించిన పోలా్నటి రాజింద్ర, షేక్  హుసే్సన్ 

శతఘి్న న్్యస్: ఇప్పటం వేదక సమీపంలో పశచోమగోదావరజిల్లో, గోపాలపురం 
నియోజకవరగొం, దొండపూడికి చెందన గోపాలపురం మండల అద్యక్షులు పోల్్నట్ 
రాజేంద్ర, దొండపూడి గ్రామ అద్యక్షులు షేక్  హుసేసున్  (బద్రి) ఏరా్పట్ చేసిన ఉచిత 
భోజన సదుపాయం దా్వరా 5000 మందకి భోజనం అందంచడం జరగింద.

బోన్ టీబీ తో బాధ పడుతున్నమహిళకు 
సయిం అిందించిన జనసేన

శతఘి్న న్్యస్:  
జనసేన పార్టు 
ఆవిరాభావ దనోతసువం 
స ం ద ర బు ం గా . . 
రాజమండ్రి మలలోయ్య 
పేటకి చెందన బోన్ 
టీబీ (Bone Tb)
వా్యధితో భాదపడుతూ.. 
మ ం చా ని క్ 
పరమితమైన 30 
స ం వ త సు రా ల 
వయసు కల “ఎం.ఏ 
ఏకనామిక్సు” చదవిన 

మహిళక రాజమండ్రి రూరల్ మండల ప్రధాన కార్యదర్శ ఎం. శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో 
5000/ఆరధిక స్యం చేయటం జరగింద. ఈ సందరబుంగా శ్రీనివాస్ మ్ట్లోడుతూ.. ఈ 
మహిళ కి ఆపరేషన్ నిమితతాం 150000/ఖరుచో అవుతుంద అని ఒక ప్రమ్ఖ ఆసుపత్రి 
వారు చెప్పడం జరగింద, పెదదె దకకు లని ఈ కట్ంబానికి దాతలు సహాయం చేసి ఈ 
మహిళ కి జీవితంపై ఆశ కలిగొస్తారని ఆశసూతానా్నను అంట్ శ్రీనివాస్ ఫోన్ నెంబర్ ను 
తెలియజేయడం జరగింద. ఫోన్: 9848866877.

నీలి పార్టీ, దాని నీలి మీడ్యా మరలా విషప్రచారిం మొదలు పెటిటీింద: 
మొగిలి అపా్పరావు

శతఘి్న న్్యస్: జనసేన పార్టు ఆవిరాభావ దనోతసువం 
సందరభాంగా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఒకకు విషయం 
మ్త్రం సుస్పషటుంగా చెప్పటం జరగింద. అద్మిటంటే 
రాబోయే ప్రభుత్వం జనసేన పార్టుద్, నేనే మ్ఖ్యమంత్రి 
అని. రాష్ట్ర అభివృదధి కోసం ఆయన వేసుకన్న ప్రణాళకలు 
రూపమ్త్రంగా వివరంచారు.
రాజకీయ పార్టులు తమ స్్వరథా రాజకీయ ప్రయోజనాలక 
స్వసితా చెపా్పలనటం దా్వరా న్తన ప్రజా ప్రభుత్వం 
ఏరా్పట్కి సహకారం అందంచమనటం దా్వరా 
తెద్పాతో పోతుతా అనే అంశం పూరతాగా తుడిచేయటం 
జరగింద. న్తన ప్రజా ప్రభుత్వం అంటే, జనసేన 
పార్టు స్రథ్యంలో ఏరా్పట్ చేయబోయే ప్రభుత్వం అని 

స్పషటుమైన ప్రకటన చేయటమే.
ఇద అరధిం అయినా కూడా, కావాలని నీలి పార్టు, దాని నీలి మీడియా మరల్ 
విషప్రచారం మొదలు పెట్టురు. జనసేన-తెద్పా కలుస్తాయని.. వారు సౌకర్యంగా మరచి 
పోయినద్మిటంటే, భాజపా ఇచేచో భవిష్యతుతా ప్రణాళక బట్టు 2024లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 
ఏరా్పట్ చేయటం జరుగుతుంద అని. ఇకకుడ భాజపా ఖచిచోతంగా తెద్పాతో పోతుతా 
అంగీకరంచటం జరగదు.
ఇంత విస్పషటుంగా పవన్ కళ్్యణ్ చెప్్పనా కూడా శునకానందం పోంద్ అశుథథాం అబగా 
తినే ఛానళ్ళీ ప్చిచో ప్చిచో కథనాలు వండివారుసూతానా్నయి. కానీ ప్రజలు వాసతావాలు 
తెలుసుకంట్నా్నరు. వారకి స్పషటుంగా అరధిం అవుతుంద.

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


కే.పి.హెచ్.బి కాలనీలో ఘనింగా 
జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ దనోత్సవ వేడుకలు

శతఘి్న న్్యస్: కూకట్ పలిలో నియోజకవరగొం లో  క్.ప్.హెచ్.బి కాలనీలో మంగళవారం జనసేన పార్టు కారా్యలయంలో 
పార్టు ఆవిరాభావ దనోతసువం సందరభాంగా తుమముల మోహన్ కమ్ర్ ఆధ్వర్యంలో పారశుదధిష్ కారముకలక బిరా్యని 
ఆహారం పా్యకెట్ లను పంప్ణీ చేశారు మరయు జనసేన పార్టు కార్యకరతాల సమక్ంలో ఘనంగా  క్క్ కట్ంగ్ చేసి 
నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో 114 డివిజన్ ఆరగొనైజింగ్ సక్రటర్ ఆంజనేయులు,114 డివిజన్ కమిటీ సక్రెటర్ 
వినోద్, శ్రీనాథ్ మరయు తదతరులు పాల్గొనా్నరు.

యస్.కే యూనివరి్సటీ లో భగత్ సింగ్ విదాయారి్థ విభాగిం 
ఆధ్వరయాింలో జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ దనోత్సవ వేడుకలు

శతఘి్న న్్యస్: జనసేన పార్టు 9వ ఆవిరాభావ దనోతసువ వేడుకలు యస్.
క్ యూనివరసుటీ మ్యిన్ గేట్ ఎదుట భగత్ సింగ్ విదా్యరథా విభాగం 
నాయకల ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో భగత్ 
సింగ్ విదా్యరథా విభాగం నాయకలు లోక్ష్ మ్ట్లోడుతూ.. ఆంధ్ర ప్రద్శ్ 
రాష్ట్రం ఏర్పడా్క రెండు ప్రభుతా్వలు నిరుదో్యగులక ఉదో్యగాలు ఇస్తామని 
విదా్యరుథాలను నమిముంచి ఓట్లో వేయించుకొని గెలిచాక నిరుదో్యగులను 
మ్ంచుతున్నరు.. రాష్ట్రంలో ఎంతో మంద ఉదో్యగాలు రాక ఆతముహత్యలు 
చేసుకంట్ంటే.. ప్రభుత్వం మొండి వైఖర చూప్సుతానా్నయి.. జనసేన పార్టు 
స్థాప్ంచి 8 వసంతాలు పూరతా చేసుకొని 9వ వసంతాని్న దగి్వజయంగా 
పూరతా చెయా్యలని కోరుతునా్నమ్. జనసేన పార్టు 2024 లో అధికారంలోకి 
వచాచోక నిరుదో్యగులక నా్యయం జరుగుతుందనా్నరు.. పవన్ కళ్్యణ్ 
విలువలతో కూడిన రాజకీయాలు, సిదాదెంతాలు మ్రు్పక నాంద 
పలుకతునా్నయి. ద్శంలో మొటటుమొదట్ జీర్ బడెజెట్ పాలిట్క్సు చేసిన 
వ్యకితా అని కొనియాడారు.. రాష్ట్రం లో ప్రజలందరూ జనసేనతో మ్రు్ప 
కోరుకంట్నా్నరు అని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో విదా్యరథా 
విభాగం నాయకలు సునీల్, వంశీ, బాషా, సంతోష్, రాజు, మహష్, 
పవన్, ఆంజనేయులు, పవన్ కళ్్యణ్ అభిమ్నులు తదతరులు పాల్గొని 
విజయవంతం చేశారు.

దింగలలో రాజకీయ దింగలు వేరయా..!!
శతఘి్న న్్యస్: మ్రచో14వ తేదీన జరగిన జనసేన పార్టు 9వ ఆవిరాభావ దనోతసువ బహిరంగ సభలో 
జనసేన పార్టు సీనియర్ నాయకలు కొణద్ల నాగాబాబ్ ప్రజలని చైతన్య పరుసూతా మ్మూలు దొంగలక 
రాజకీయ దొంగలక మద్య ఉన్న తేడాని చాల్ చకకుగా వివరంచారు. మ్మూలు దొంగలు వసుతావులు 
మ్త్రమే దొంగతనం చేస్తారు, కానీ ఈ రాజకీయ దొంగలు ఉనా్నరే వాళ్ళీ ప్రజల జీవితాలను మరయు 
తర తరాల భవిష్యతుతాని కూడా నిలువు దోప్డి చేస్తారు అని చెపా్పరు. రాజకీయ దొంగలని మనం ఓట్లో 
వేసి గెలిప్ంచి మర్ తెచుచోకంట్ం. అద్ మ్మూలు దొంగ దొరకితే చావగోడతామ్. ఈ రాజకీయ 
దొంగలను ఎదరంచి కనీసం ప్రశ్నంచలరు అని ఆయన ప్రజలక హితవు పలుకతూ ప్రజలోలో దైర్యం 
నింపారు. ప్రజల్రా గమనించండి ఇప్పట్కీ అయినా నిజం తెలుసుకోండి, ఎవరు ప్రజల తరుపున నిలబడి 
అలుపు ఎరుగని పోరాట్లు చేసుతానా్నరు, రాష్ట్ర భవిష్యతుతా కోసం ఎవరు ఎకకువగా కషటుపడుతునా్నరు అనే 
ఆలోచన చేయండి.

బుధవారం, 16 మార్చి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసైనికులకు బసు్స సౌకరయాిం 
ఏరా్పటు చేసన 

కదరి శ్రీకాింత్ రెడ్డి
శతఘి్న న్్యస్: మ్రచో 14 న మంగళగిరలోని ఇప్పటం 
గ్రామంలో జరగిన జనసేన పార్టు ఆవిరాభావ సభక అనంతపురం 
జిల్లో తాడిపత్రి నియోజకవరగొ ఇంచార్జె కదర. శ్రీకాంత్ రెడి్ 
బసుసులను ఏరా్పట్ చేయడం జరగింద. అందులో దాదాపుగా 
200 మంద జనసైనికలు తరలి వెళళీనారు.

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

