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వైసీపీ పాలకులు ప్రజలకు ఎలాగూ రక్షణ ఇవ్వరు..
పోలీసులే స్వతంత్ంగా వ్యవహరంచాలి - శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్

•శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో పోలీసులు రాజకీయ బాసుల మాటకు తలొగ్గవద్దు

శతఘ్ని న్యూస్: నేరాలకు పాల్పడేవారికి వత్తాసు పలికేలా అధికార యాంత్ాంగాన్ని పాలకులు 
విన్యోగాంచుకాంటాంటే రాష్టాంలో శాంతిభద్రతల గురిాంచి ఆలోచన కూడా చేయలేమన్ జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ తెలిపారు. కాకినాడలో ఎస్సీ యువకుడు శ్రీ సుబ్రహ్మణయూాం హతయూ కేసులో 
పోలీసుల వయూవహార శైలి, ఆ హతయూ త్నే చేశనన్ ఎమ్్మలీసీ శ్రీ అనాంత ఉదయ భాస్కర్ ఒప్్పకనని 
తరవాత కూడా అధికారులు అతన్ పట్ల అతయూాంత గౌరవమరాయూదలు కనబరిచిన తీరు చూసేతా విస్మయాం 
కలుగుతాందనానిరు. సామాన్యూల పట్ల కూడా ఇాంతే సహృదయత కనబరుసాతారా? అన్ ప్రశనిాంచారు. 
ఈ విధమైన తీరుకి పోలీసుల కాంటే వారిపై ఆధిపతయూాం చలాయిసుతానని రాజకీయ బాసులే కారణమన్ ఓ 
ప్రకటనలో తెలిపారు.

కోడి కతితా కేసులో ఆాంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులపై నమ్మకాం లేద్ అననివారే ఇప్్పడు ఆ శఖకు దిశన్రేదుశాం 
చేసుతానానిరు. కోడి కతితా కేసు ప్రోగతి ఏమిటో తెలియద్. ప్లివాంద్లలో శ్రీ వివేకానాంద రెడిడి గారి హతయూ 
కేసు వయూవహారాం గుాండె పోట న్ాంచి గొడడిలి పోట వరకు వళ్లాంది. ఇప్పటికీ సాగుతునని విచారణలో 
అసలు దోషులెవరో తేలలేద్. ఇవే కాద్ – సామర్లకోట మున్సీపల్ ఎన్నికలో్ల స్వతాంత్ాంగా పోటీ 
చేసిన శ్రీ గర్ష్ బాబు అనే ఎస్సీ యువకుడిపై అధికార పార్టీ వేధిాంప్లకు దిగాంది.అాంద్కు పోలీసులన్ వాడుకోవడాంత ఆ యువకుడు ఆత్మహతయూ చేసుకునానిడు. విశఖలో రాష్ట 
మతసీ్యశఖ మాంత్రి పోలీసు అధికారి కాలర్ పటటీకన్ ద్రాభాషలాడినా పోలీసులు మౌనాం వహాంచాలిసీ వచి్చాంది. భీమవరాం న్యోజకవర్గాంలో.న్ మతసీ్యప్రి గ్రామాంలో విజయోతసీవాలు 
చేసుకాంటనని జనసేన సర్పాంచ్, వారుడి సభ్యూల ఇళ్లపై అధికార పార్టీ తెగబడి దాడులు చేసిాంది. పలమనేరులో వైస్పీ నేత చరయూలకు మిసాబా అనే పదో తరగతి బాలిక స్్కలుకు దూరమై 
ఆత్మహతయూ చేసుకాంది. మటిటీ తవ్వకాలు అడుడికనని గుడివాడ ఆర్.ఐ.పై దాడి చేసినా ఏ చరయూలూ లేవు. సోషల్ మీడియాలో పోసిటీాంగుల పేరుత జనసేన కారయూకరతాలపై కేసులు బనాయిస్తా, 
రాజకీయ కక్ష సాధిాంప్లకు పాల్పడుతునానిరు. ఇవి కేవలాం కన్ని ఉదాహరణలు మాత్మే. ఈ రాష్టాంలో దాడి చేసినా, హతయూలు చేసినా, అత్యూచారాలు చేసినా ఏాం జరగద్ అనే ధైరయూాం 
నేరసుతాలకు కలగడాన్కి కారణాం- పాలకుల వైఖరే. కోడి కతితా కేసు, శ్రీ వివేకానాంద రెడిడి హతయూ కేసులో్ల అసలు నేరసుతాలన్ పటటీకన్ చటటీ ప్రకారాం కఠినాంగా వయూవహరిాంచి ఉాంటే, నేరాం 
చేసేవాళ్ళకు పోలీసులపై చులకన భావన, ఏమీ కాద్లే అనే ధైరయూాం వచి్చ ఉాండేవా?

రాష్టాంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణన్ వైస్పీ పాలకుల న్ాంచి ఏమీ ఆశాంచలేాం. వారికే చితతాశుదిధి ఉాంటే- హతయూ చేశన్ అన్ ఒప్్పకనని ఎమ్్మలీసీపై ఈపాటికే పార్టీపరాంగాన్, పెదదుల 
సభ న్ాంచి పాంపేలా చరయూలకు ఉపక్రమిాంచేవారు. కాబటిటీ పోలీసు అధికారులే బాధయూత తీసుకన్ రాజకీయ బాసుల ఒతితాళ్లకు తలొగ్గకుాండా శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో స్వతాంత్ాంగా 
వయూవహరిాంచాలి. అప్్పడే ప్రజలకు పోలీసు వయూవస్థపై, చట్టీలపై విశ్వసాం కలుగుతుాంది అన్ అనానిరు.

అమలాపురం ఉద్రిక్త వాతావరణాన్ని
 ప్రజాస్్వమ్యవాదులు ముక్తకంఠంతో ఖండంచాలి

• శాంతియుత పరిథితులు నెలకనేాంద్కు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరిాంచాలి
• జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్

శతఘ్ని న్యూస్: అమలాప్రాంలో నెలకనని ఉద్రికతా వాత్వరణాన్ని ప్రజాసా్వమయూవాద్లు అాందరూ ముకతా 
కాంఠాంత ఖాండిాంచాలన్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు పిలుప్న్చా్చరు. ప్రజలాందరూ 
సాంయమనాం పాటిాంచాలన్, శాంతియుత పరిసి్థతులు నెలకనేాంద్కు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరిాంచాలన్ 
ఒక ప్రకటనలో కోరారు. బాబాసాహెబ్ అాంబేడ్కర్ గారాంటే ప్రజాసా్వమయూాంపై విశ్వసాం ఉనని ప్రతి 
ఒక్కరికీ గౌరవ భావమే ఉాంటాందనానిరు. ఆయన పేరున్ వివాదాలకు కేాంద్ర బాంద్వుగా మార్చడాం 
ద్రదృషటీకరమనానిరు. ఆ మహనీయున్ పేరున్ వివాదాలో్లకి తీసుకువచి్చనాంద్కు రాష్ట ప్రభ్త్వమే 
బాధయూత వహాంచాలనానిరు. అమలాప్రాంలో శాంతిభద్రతలన్ పరిరక్ాంచడాంలో, రాష్ట్రాన్ని అభివృదిధి 
చేయడాంలో పాలక వర్గాం విఫలమైాందన్ తెలిపారు. వారి తప్్పలన్, పాలనపరమైన లోపాలన్ కపి్ప 
ప్చు్చకోవడాన్కి లేన్ సమసయూలు సృష్టీసుతానానిరు. వాళ్ళ వైఫలాయూన్ని పార్టీలకు ఆపాదిసుతానానిరన్, ఈ 
ఉద్రికతా పరిసి్థతులకు బీజాం వేసిాంది ఎవరనేది జిలా్లవాసులకే కాద్ రాష్ట ప్రజలాందరికీ తెలుసనానిరు. 
బాధయూత కలిగన పదవిలో ఉనని హోమ్ శఖ మాంత్రి గారు ప్రకటన చేస్తా జనసేన పేరు ప్రసాతావిాంచడాన్ని 
ఖాండిాంచారు. వై.సి.పి.ప్రభ్త్వ లోపాలన్, శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో అసమరధితన్, పరిపాలనలో మీ 
పార్టీ వైఫలాయూలన్ జనసేనపై రుదదువదదున్ హతవు పలికారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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దావోస్ వేదికగా శ్రీ జగన్ రెడడి చెబుతుననివన్ని న్జాలేనా?

• అాంబులెన్సీలు ఉాండవు... సెకూయూరిటీ గారుడి, స్్వపరు్ల కుట్ల వేసి కట్ల కడత్రన్చెపా్పలిసీాంది
• కోవిడ్ కాలాంలో కేాంద్రాం ఇచి్చన న్ధులు ఎటపోయాయి?
• వైస్పీ ఆరి్థక అరాచకాం వలే్ల విదేశీ పెటటీబడులు రావడాం లేద్
* జనసేన పీఏస్ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదాండ్ల మనోహర్

శతఘ్ని న్యూస్: ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్టాంలో వైదయూ ఆరోగయూ రాంగాం వలిగపోతాందాంటూ... కరోనా సమయాంలో 44 
సారు్ల ఇాంటిాంటి సరే్వలు చేసి సేవలు చేశమాంటూ దావోస్ వేదికగా రాష్ట ముఖయూమాంత్రి శ్రీ జగన్ రెడిడి చెపి్పన 
విషయాలన్ ప్రజలు విశ్వసిాంచే పరిసి్థతిలో లేరన్ జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ 
నాదాండ్ల మనోహర్ స్పషటీాం చేశరు. విదేశీయులకు ఏాం చెపి్పనా న్జాలు తెలియవు అనే ధీమాత ముఖయూమాంత్రి 
మాట్్లడారన్ ఓ ప్రకటనలో ఆరోపిాంచారు.

కరోనా విపత్కర సమయాంలో ఆకిసీజన్ కూడా అాందిాంచలేకపోయారు... ప్రాణవాయువు అాందకే తిరుపతి రుయా ఆసుపత్రిలో 30మాంది చన్పోయారనేది వాసతావాం. ఫస్టీ వేవ్ కరోనా 
సమయాంలో ఆసుపత్రులకు కనీసాం మాసు్కలు, గ్లవుజులు కూడా ఇవ్వలేకపోయారు. ఆ విషయాం గురిాంచి ప్రశనిాంచినాంద్కే డా.సుధాకర్ గారిన్ వేధిాంచి, కేసులుపెటిటీ, నడరోడుడిపై ఎలా 
బాధపెట్టీరో ఒకసారి గురుతా చేసుకోవాలి. అాంబులెన్సీలు ఉాండవు, ఆసుపత్రిలో చన్పోతే కనీసాం మృతదేహాన్ని తరలిాంచే వాహనాం ఇవ్వరు.. ఇక వైస్పీ ప్రభ్త్వాం చేసుతానని వైదయూ ఆరోగయూ 
సేవలు ఏమిటి? రుయా ఆసుపత్రిలో పసిబడడి మృతదేహాన్ని ఓ పేద తాండ్రి బైక్ మీద తీసుకువళ్లన ఘటనన్, ఆత్మకూరు ప్రభ్త్్వసుపత్రిలో సెకూయూరిటీ గారుడిలు, స్్వపరు్ల కుట్ల వేసి, 
కట్ల కటిటీన సాంగతినీ కూడా దావోస్ వేదికగా చెపా్పలిసీాంది. రాష్ట్రాన్కి కేాంద్ర ప్రభ్త్వాం రూ.1500 కోట్ల న్ధులు కరోనాన్ ఎద్ర్్కనేాంద్కే ప్రతేయూకాంగా ఇచి్చాంది. వాటిన్ ఏాం చేశరు? 
కరోనా సమయాంలో ఎాంతమాంది స్పాందిాంచి విరాళ్లు ఇచా్చరు. అవి ఏమైపోయాయి? 2020, 2021లో్ల ఆసుపత్రులకు భోజనాం సరఫరా చేసినవారికి బలు్లలు కూడా ఇవ్వలేదనేది 
వాసతావాం. రాష్టాంలోన్ ప్రభ్త్వ ఆసుపత్రులకు మాంద్, ఉపకరణాలు సరఫరాకు ఎన్నిసారు్ల టాండరు్ల పిలిచినా ఎాంద్కు రావడాం లేదో కూడా శ్రీ జగన్ రెడిడి గారు దావోస్ వేదికగా వివరిసేతా 
బాగుాండేది. కరోనా మృతుల కుటాంబాలకు ఇవా్వలిసీన ఆరి్థక సాయాం రూ.11 వాందల కోట్లన్ మళ్లాంచేశరు. ఇలాాంటి న్జాలు ప్రజలకు తెలుసన్ అనానిరు.

• విదేశీ పెటటీబడులు ఎాంద్కు రావడాం లేదో చెపా్పలి
ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్టాం విదేశీ ప్రతయూక్ష పెటటీబడులు (ఎఫ్.డి.ఐ.) ఆకరి్షాంచడాంలో విఫలమైన విషయాం కేాంద్ర ప్రభ్త్వాం ఇచి్చన న్వేదిక స్పషటీాంగా చెబుతాంది. 2021-22లో దేశన్కి వచి్చన 
ఎఫ్.డి.ఐ.లో్ల కేవలాం 0.38% మాత్మే ఏపీ సాధిాంచగలిగాంది. ఇక్కడ ఉనని ఆరి్థక అరాచకాం, పీపీఏల రద్దు, అధికార పార్టీ నేతలు పారిశ్రామికవేతతాలన్ ఇబబాాందిపెటటీడాం, ప్రభ్త్వ 
విధానాల మూలాంగానే ఇక్కడ పరిశ్రమలు సా్థపిాంచేాంద్కు ఎవరూ ముాంద్కు రావడాం లేద్. విశఖ న్ాంచి వళ్ళపోయిన లులూ సాంస్థ ఇప్్పడు తెలాంగాణలో పెటటీబడులుపెడుతాంది. 
అనేక విదేశీ సాంస్థలు ఏపీకి ఇరుగుపొరుగున ఉనని రాష్ట్రాల వైప్ మొగు్గ చూప్తునని మాట వాసతావాం. రాష్టాంలో మౌలిక వసతుల కల్పనన్, అభివృదిధిన్ విస్మరిాంచి ఆరి్థక అరాచకాన్కి 
పాల్పడితే పెటటీబడులు ఏ విధాంగా వసాతాయి? వీటన్నిాంటిన్ విస్మరిాంచి దావోస్ లో ఎన్ని అవాసతావాలు చెపి్పనా ప్రయోజనాం ఉాండదన్ తెలిపారు.

ధర్మారెడడి హటావో.. టీటీడీ బచావో..!
*ఏపిలో రెాండు ప్రభ్త్్వల పాలన సాగుతుాంది.. ఒకటి జగన్ రెడిడి ప్రభ్త్వాం, రెాండు ధరా్మరెడిడి ప్రభ్త్వాం.. జనసేన నేత కిరణ్ రాయల్
*ధరా్మరెడిడి లాాంటి అధికారులు వసుతాాంట్రు.. పోతుాంట్రు తిరుపతి వాసులుగా మనాం లోకల్… ఆధార్ కారుడి కూడా ఇక్కడ లేద్ అన్కుాంట్..
*టీటీడీ వాంకనని త్తన్ ఈ అధికారి న్ాండి మనమే కాపాడుకోవాలి..
*టీటీడీ ఉదోయూగసుతాలు, అటవీ కారి్మకులు, ఎఫ్ఎాంఎస్ కారి్మకుల కోసమే ఈ పోరాటాం.. జనసేన వల్లడి..

శతఘ్ని న్యూస్: రాష్టాంలో జగన్ రెడిడి ఏ విధాంగా ప్రభ్త్్వన్ని ఏరా్పట 
చేసుకునానిడో అదేవిధాంగా తిరుమల తిరుపతి దేవసా్థనాంలో ధరా్మరెడిడి ఓ 
ప్రభ్త్్వన్ని ఏరా్పట చేసుకున్ రాక్షస పాలన కనసాగసుతానానిడన్ జనసేన 
తిరుపతి అసెాంబీ్ల ఇాంచార్జ్ కిరణ్ రాయల్ ఆగ్రహాం వయూకతాాం చేశరు. సా్థన్క 
ప్రెస్ క్లబ్ లో జనసేన నాయకులు రాజా రెడిడి, రాజేష్ యాదవ్, మునసా్వమి, 
సుమన్, హేమ కుమార్, కిషోర్, సాయి దేవ్ లత కలిసి మీడియాత.. ఆయన 
మాట్్లడుతూ.. పాలక ప్రజాప్రతిన్ధుల లెటర్లన్ విన్యోగాంచుకుాంటూ 
ధరా్మరెడిడి ఆయన ప్రమేయాం లేనట్లగా.. ధర్మపాలన కనసాగసుతాననిట్ల 
నటిస్తా శ్రీవారి దర్శనాలలో అక్రమ వాయూపారాలన్ కనసాగసుతానానిడన్ 
ఆరోపిాంచారు..
బజెపి రాష్ట అధయూక్షులు సోము వీర్రాజు తనకు ఫోన్ చేసి ధరా్మరెడిడి టీటీడీలో 

కనసాగే ప్రసకేతా లేదన్ చెపా్పరన్.. ఇలాాంటి అధర్మ ధరా్మరెడిడి పై హైకోరుటీ కూడా వళత్మనానిరు..
టిటిడి ఉదోయూగులు ధరా్మరెడిడి కి భయపడాలిసీన అవసరాం లేదన్, మా పోరాటాం అాంత్ మీ కోసమేనన్ టిటిడి ఉదోయూగులకు హామీ ఇచా్చరు.

మానవతా్వన్ని చాటుకునని వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళాం, జనసేన పార్టీ తెలాంగాణ రాష్ట యువజన అధయూక్షులు వాంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ 
మర్కసారి మానవత్్వన్ని చాటకునానిరు. అరధిరాత్రి డెలివర్ కోసాం ఆాంధ్రప్రదేశ్ లోన్ శ్రీకాకుళాం జిాంస్ 
ఆసుపత్రిలో ‘ఏ’ నెగెటివ్ బ్లడ్ లేక దికు్కలేన్ సి్థతిలో ఉాండగా జనసేన పార్టీ తెలాంగాణ రాష్ట యువజన 
అధయూక్షులు వాంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ న్ మధయూరాత్రి 2గాంటల సమయాంలో ఫోన్ లో సాంప్రదిాంచగా తెల్లవారుఝాము 
4గాంటల వరకు ప్రయతినిాంచి ఏపిలోన్ జనసేన పార్టీ వారిత మాట్్లడాలి బ్లడ్ సమకూరి్చన వాంగ లక్షష్మణ్ 
గౌడ్. ఈ సాందరభాాంగా వాంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ కి మనస్ఫూరితాగా కృతఙ్ఞతలు తెలిపారు. అధికారాంలో ఉాండి 
కూడా న్రుపేదలకు సహయపడన్ ఎాందరో నాయకులన్ చూశన్ కానీ మీకు ఏ అధికారాం లేకపోయినా 
సేవచేయలనే సాంకల్పాంత అరధిరాతి న్ాండి తెల్లవారుఝాము వరకు కషటీపడి అతి తకు్కవగా దొరికే ‘ఏ’ 
నెగెటివ్ బ్లడ్ న్ ఏరా్పట చేయిాంచిన మీరు భవిషయూతుతాలో గొప్పనాయకులు కావాలన్ కోరుకుాంటూ 
ఇాంతమాంచి జనసేన సైనాయూన్ని ఏర్పరచిన మీ అధినాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ కి మనస్ఫూరితా గా కృతజ్ఞతలు 
తెలియజేసుతానానిమన్ బైాండ్ల సాంఘాం రాష్ట ప్రచార కారయూదరి్శ రవీాందర్ అనానిరు.

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 పార్టీ జండా ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: చితూతారు జిలా్ల, కుప్పాం న్యోజకవర్గ ఇనా్చర్జ్ డా. ముదిదునేన్ వాంకటరమణ 
అధ్వరయూాంలో జిలా్ల అధయూక్షులు డా. పసుప్లేటి హరిప్రసాద్ ముఖయూ అతిథిగా.. రామకుప్పాం 
మాండలాంలోన్ సిాంగసముద్రాం పాంచాయతీలో, గుడుపలి్ల మాండలాం యమగాన్ పలె్ల 
పాంచాయితీలోన్ ఏ.బ.వాడ నాంద్ మరియు వీరనమల తాండాలో జనసేన పార్టీ జెాండాన్ 
ఆవిష్కరిాంచడాం జరిగాంది.
ఈ కారయూక్రమాంలో రాష్ట జిలా్ల కమిటి సభ్యూలు మరియు మాండల కమిటీ అధయూక్షులు హర్శ్, 
పవన్ కుమార్, భాస్కర్ ,శ్రీకాాంత్, షేన్ ష్ట, ఇతర నాయకులు, కారయూకరతాలు పాలొ్గనీ 
2024లో పవన్ కళ్యూణ్ ప్రభ్త్వాం ఏర్పడుతుాందన్.. తెలుగు బలహీన అాందరికీ మాంచి 
ప్రభ్త్వాం ఏర్పడుతుాందన్ తెలిపారు.

కాలక్షేపం కోసం, సోషల్ సేటీటస్ కోసం కాదు జనసేనతో ప్రయాణం
శతఘ్ని న్యూస్:  పచ్చన్ పాంట చేలన్ చూసి పరవశాంచిపోవడాం వేరు.. వయూవసాయాం చేయాలన్కోవడాం 
వేరు.. అలాగే మహా నాయకుల ప్రసాంగాలు విన్ ఉదే్వగాన్కి గురికావడాం వేరు.. రాజకీయాలో్లకి 
ప్రవేశాంచాలన్కోవడాం వేరు.. ఎవరికైనా పాంటచేల మధయూ పచారు్ల కడుతుాంటే హాయిగానే ఉాంటాంది. 
వయూవసాయాం చేయడాంలోన్ ఆ హాయి ఉనాని ఎాంత కషటీాం కూడా దాాంత పాటే ఉాంటాంది. మాంత్రులనో, 
ముఖయూమాంత్రులనో చూసి వాళ్లకునని అధికారాలన్, వాళ్లకునని అవకాశలన్ మాత్మే చూసి రాజకీయ 
నాయకులాం కావాలన్కుాంటే ఎలా? ప్రజల మధయూ న్లబడి ఎాంత కాలాం పన్చేసేతా, ఎన్ని హోరాహోర్ 
పోరాట్లు చేసేతా ఆ అధికార హోదా చేతికి వసుతాాంది? ఆ అవగాహన కావాలి.. రాజకీయాలో్లకి వళ్్ళదదున్ 
కాద్.. దాన్కనాని ముాంద్ ఆ రాంగాంలోన్ వయూయప్రయాసలేమిటో తెలుసుకోవాలి. అాంద్కు అవసరమైన 
శర్రక, మానసిక, ఆరిధిక శకితా మనలో ఏ మేరకు ఉాందొ ఒక అాంచనా వేసుకోవాలి.. కేవలాం అాంచనా 
వేసుకుాంటే సరిపోద్. ఎాంత ఆచరణాత్మకాంగా ఉాండగలమో కూడా చూసుకోవాలి లోతైన అథయూయనాం 
చేయాలి. కాంత శక్షణ కూడా పొాందాలి. దాన్నిాంచి అన్భవాం సాధిాంచాలి. అవేమీ లేకుాండా, ఏదో 
ఉదే్వగాన్కి లోనై ఆవేశాంగా ఆ రాంగాంలోకి దూకేసేతా మోకాళ్్ళ విరిగ బొక్కబోరా్ల పడటాం తప్పద్. 
పాంటచేలన్ చూసో, విజయవాంతమైన సిన్మాలన్ చూసో, ప్రజాభిమానాన్ని చూరగొనని జనసేనాన్ 
పవన్ కళ్యూణ్ న్ చూసో ప్రభావితాం కావొద్దు. అయితే వాటి వనకునని అగాధాలు, చీకటి కోణాలు 
గురిాంచి క్షుణ్ాంగా తెలుసుకన్ వాటన్నిాంటికీ సిదధిపడితే ఆయా రాంగాలన్ ఎాంచుకోవచు్చ. వాటన్నిాంటికి 
సిదధిపడాలి వాసతావాంగా భరిాంచగలిగే మనోధైరయూాం ఉాంటే ఖచి్చతాంగా ఆయా రాంగాలో్ల ప్రవేశాంచి విజయాలు 
సాధిాంచవచు్చ. అాంతేగానీ.. పవన్ కళ్యూణ్ రాజకీయ ఎద్గుదల కోరుకునే అన్చరుడివి న్వ్్వతే అతన్కి 
రక్షగా ఉాండాలి తప్ప న్వే్వ అవరోధాం అవ్వకూడద్. మనాం చేయలేన్ పన్ పవన్ కళ్యూణ్ చేసుతానానిరు. 
పార్టీకి మదదుతుగా న్లబడాలి..బాధయూతగా ప్రవరితాాంచాలి.. అాంతేగానీ..కేవలాం సోషల్ మీడియాలో సేటీటస్ 
కోసాం పార్టీ కారయూక్రమాలకు మొకు్కబడిగా వచి్చ, హడావుడి చేసి, క్రమశక్షణ లేన్ వారిత పార్టీకి ఎటవాంటి 
బలాం చేకూరద్.

గోపాలకృష్,
రాజేాంద్రనగర్ న్యోజకకర్గాం.

జనసేన పార్టీ కార్్యలయాల ప్రారంభోత్సవాలు
శతఘ్ని న్యూస్: కుప్పాం: కుప్పాం న్యోజకవర్గాంలోన్ గుడుపలె్ల మరియు రామకుప్పాం మాండల కేాంద్రాలో్ల కుప్పాం న్యోజకవర్గ 
ఇాంచార్జ్ డా. మదిదునేన్ వాంకటరమణ ఆధ్వరయూాంలో.. డా. పసుప్లేటి హరి ప్రసాద్ ముఖయూ అతిధిగా అటటీహాసాంగా జనసేన 
పార్టీ కారాయూలయాల ప్రారాంభోతసీవాలు జరిగనవి. ఈ కారయూక్రమాలో్ల జిలా్ల ఉపాధయూక్షులు మధు బాబు, రాష్ట కారయూదరి్శ శ్రీమతి 
సుభాష్న్, జిలా్ల కారయూదరు్శలు మనోహర్, రామమూరితా, శవయయూ, పగడాల రమణ, పసుప్లేటి దిలీప్, సాంయుకతా కారయూదరు్శలు 
వేణు, మునెప్ప, మతసీకార విభాగ రాష్ట కమిటీ కారయూదరి్శ వామన మూరితా, న్యోజకవర్గ సమన్వయకరతాలు హరి, చాంద్రు, 
మాంజునాథ్, రామకుప్పాం మాండల అధయూక్షులు హర్ష్, గుడుపలె్ల మాండల అధయూక్షులు అమీర్, కుప్పాం రూరల్ మాండల 
అధయూక్షులు సుధాకర్, శాంతీప్రాం మాండల అధయూక్షులు కిషోర్, కుప్పాం టౌన్ అధయూక్షులు ప్రవీణ్, వి.కోట & పలమనేరు మాండల 
నాయకులు మరియు జనసైన్కులు పాలొ్గన్ జయప్రదాం చేశరు. కారయూక్రమాంలో పాలొ్గనని జిలా్ల అధయూక్షులు, న్యోజకవర్గ ఇాంచార్జ్ మరియు ఇతర నాయకులు అాందరూ కలిసికటటీగా 
పన్చేసి రాన్నని సార్వత్రిక ఎన్నికలో్ల జనసేనాన్ పవన్ కళ్యూణ్ గారిన్ ముఖయూమాంత్రిగా చేసేాంత వరకు శకితావాంచన లేకుాండా కషటీపాడాలన్ ప్రతిజ్ఞ పూనారు.

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

రైతు భరోస్ యాత్ పోసటీర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: న్డదవోలు న్యోజకవర్గాం, ఉాండ్రాజవరాం మాండలాం, కె.సావరాం గ్రామాంలో 
రాష్టవాయూపతాాంగా ఆత్మహతయూ చేసుకునని 3000 మాంది కౌలు రైతులకు 30 కోట్ల రూపాయలత 
జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేపటిటీన జనసేన కౌలు రైతు భరోసా యాత్ పోసటీర్ 
న్ త్డేపలి్లగూడెాం న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూాంలో ఆవిష్కరిాంచడాం జరిగాంది. ఈ 
కారయూక్రమాంలో త్డేపలి్లగూడెాం న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇాంచార్జ్ బొలిశెటిటీ శ్రీన్వాస్, జనసేన 
పార్టీ రాష్ట కారయూదరి్శ ప్రియా సౌజనయూ, జిలా్ల సాంయుకతా కారయూదరి్శ సాదా వాంకట్ చిరాంజీవి యువత 
వైస్ ప్రెసిడెాంట్ కటకాం రామకృష్, సావరాం ఎాం.పి.టి. సి కాకర్ల కరుణాకర్, ఉాండ్రాజవరాం 
మాండలాం ప్రెసిడెాంట్ వీరమళ్ల బాలాజీ, సావరాం జనసేన ప్రెసిడెాంట్ నారిని రామకృష్, న్డదవోలు 
నాయకులు ఏ. ఎన్. ఆర్ మరియు ఉాండ్రాజవరాం మాండలాం జనసేన నాయకులు, జనసైన్కులు 
పాలొ్గనానిరు.

కృష్ణాజిలాలా జనసేన ఆధ్వర్యంలో టీం పిడకిలి 
గోడప్రతుల ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యూస్: కృష్ట్జిలా్ల: జనసేన పార్టీ కృష్ట్జిలా్ల కారాయూలయాంలో జిలా్ల 
అధయూక్షులు బాండ్రేడిడి రామకృష్, జిలా్ల ఉపాధయూక్షులు బొలియశెటిటీ శ్రీకాాంత్ చేతుల 
మీద్గా టీాం పిడికిలి పి2 గోడ పత్రిక పోసటీరు్లన్ విడుదల చేయడాం జరిగాంది. 
రాష్టాంలో.. కౌలురైతుల బలవనా్మరణాల విషయాం, 3000 మాందికి పైగా కౌలు 
రైతుల ఆత్మహతయూలు చూసి చలిాంచిన జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు ఆయా రైతుల వివరాలన్ సేకరిాంచి వారికి ప్రభ్త్వాం న్ాంచి ఏ విధమైన 
సహాయాం అాందక పోవటాంత తనవాంతుగా 30 కోట్ల రూపాయలుత సహాయాం 
చేయాలన్ చన్పోయిన కౌలు రైతు కుటాంబాన్కి ఒక లక్ష రూపాయలు స్వయాంగా 
అాందజేయడాం.. వారి పిల్లల చద్వులుకు కూడా సహకరిసాతారన్ చెపి్ప ఆయా 
కుటాంబాలో్ల దైరయూాం న్ాంపడాం అనేది చాలా గొప్ప విషయాం.. ఈ కారయూక్రమాన్ని 
మరిాంత బలాంగా ప్రజలలోకి తీసుకన్ వళ్్ల ప్రయతనిాంలో ఎన్ఆర్ఐ జన సైన్కుడు 
రాజా మైలవరప్ ఆధ్వరయూాంలో టీాం పిడికిలి వారిచే ప్రచురిాంచబడిన గోడ పత్రిక పి2 
పోసటీర్లన్ జిలా్ల కారాయూలయాంలో విడుదల చేయడాం జరిగాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో 
జిలా్ల కారయూవర్గాం బాంద్రెడిడి రవి, శ్రీన్వాసరావు, లోకేష్, శవరామకృష్, సురేష్, జిలా్ల 
నాయకులు, మాండల నాయకులు, కారయూకరతాలు పాలొ్గనానిరు.

మా పోర్టం టీటీడీ ఉద్్యగుల కోసమే – 
జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, 
రాష్టాంలో జగన్ రెడిడి ఏ 
విధాంగా ప్రభ్త్్వన్ని 
ఏరా్పట చేసుకునానిడో 

అదేవిధాంగా తిరుమల తిరుపతి దేవసా్థనాంలో ధరా్మరెడిడి ఓ ప్రభ్త్్వన్ని ఏరా్పట 
చేసుకున్ రాక్షస పాలన కనసాగసుతానానిడన్ జనసేన తిరుపతి అసెాంబీ్ల ఇాంచార్జ్ 
కిరణ్ రాయల్ ఆగ్రహాం వయూకతాాం చేశరు, సా్థన్క ప్రెస్ క్లబ్ లో జనసేన నాయకులు 
రాజారెడిడి, రాజేష్ యాదవ్, మునసా్వమి, సుమన్, హేమకుమార్, కిషోర్, 
సాయిదేవ్ లతకలిసి మీడియాత ఆయన మాట్్లడుతూ పాలక ప్రజాప్రతిన్ధుల 
లెటర్లన్ విన్యోగాంచుకుాంటూ ధరా్మరెడిడి ఆయన ప్రమేయాం లేనట్లగా, 
ధర్మపాలన కనసాగసుతాననిట్ల నటిస్తా శ్రీవారి దర్శనాలలో అక్రమ వాయూపారాలన్ 
కనసాగసుతానానిడన్ ఆరోపిాంచారు. బజెపి రాష్ట అధయూక్షులు సోము వీర్రాజు తనకు 
ఫోన్ చేసి ధరా్మరెడిడి టీటీడీలో కనసాగే ప్రసకేతా లేదన్ చెపా్పరన్, ఇలాాంటి అధర్మ 
ధరా్మరెడిడి పై హైకోరుటీకు కూడా వళత్మనానిరు. టిటిడి ఉదోయూగులు ధరా్మరెడిడికి 
భయపడాలిసీన అవసరాం లేదన్, మా పోరాటాం అాంత్ మీ కోసమేనన్ టిటిడి 
ఉదోయూగులకు హామీ ఇచా్చరు.

కొటికలపూడ గోవిందర్వు పుటిటీనరోజు 
సందర్ంగా.. పలు సేవాకార్యక్రమాల న్ర్వహణ

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి పశ్చమగోదావరి జిలా్ల అధయూక్షులు కటికలపూడి 
గోవిాందరావు(చినబాబు) ప్టిటీనరోజు సాందరభాాంగా న్డదవోలు న్యోజకవర్గ మహళ్ 
విభాగాం జిలా్ల సాంయుకతా కారయూదరి్శ శ్రీమతి ఉలుసు సౌజనయూ జిలా్ల కారయూదరి్శ తులా 
చినబాబు సాంయుకతా కారయూదరి్శ కాకర్ల నాన్ మరియు న్డదవోలు రూరల్ మాండల 
అధయూక్షులు పొలిరెడిడి వాంకటరతనిాం ఆధ్వరయూాంలో.. మానసిక వికలాాంగుల ఆశ్రమాంలో పాండు్ల 
పాంచిపెటటీడాం మరియు సుశీల వృదాదుశ్రమాంలో భోజనాలు పాంపిణీ చేయడాం జరిగాంది. ఈ 
కారయూక్రమాంలో న్డదవోలు న్యోజకవర్గ జనసేన నాయకులు పూర్, రాజశేఖర్ మరియు 
షణు్మఖ్ పాలొ్గనానిరు.

పవన్ కళ్యూణ్ ను సి.ఎం. చేయడమే లక్ష్ం: త్యూడ 
రామకృష్ణారావు(బాలు)

*ప్రతీ మ్గాభిమాన్ జనసేనత నడవాలి
*2019లో సా్థన్క అభయూరి్థ కాకపోయినా గెలుప్ 
కోసాం శ్రమిాంచాాం
*2024లో అధిష్టటీనాం న్ర్యాన్ని 
శరసావహసాతాాం
*సా్థన్కులకే నాయకత్వాం ఇవా్వలన్ కోరత్ాం

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరాం: అఖిలభారత చిరాంజీవి యువత, రాష్ట చిరాంజీవి యువత, ఆదివారాం, 
విజయవాడలో న్ర్వహాంచిన మ్గాభిమాన్ల సమావేశాం జరిగన సాందరబాాంగా, ఆసమావేశన్ని 
ఉదేదుశాంచి విజయనగరాం జిలా్ల చిరాంజీవి యువత అధయూక్షులు, జనసేన పార్టీ స్న్యర్ నాయకులు 
త్యూడ రామకృష్ట్రావు (బాలు)మాంగళవారాం ఉదయాం సా్థన్క బాలాజీ జాంక్షన్ వదదున్నని అాంబేద్కర్ 
భవనాంలో విలేకరుల సమావేశన్ని న్ర్వహాంచారు.
ఈ సాందరబాాంగా అయన విలేకరులత మాట్్లడుతూ.. ప్రతీ మ్గాభిమాన్ జనసేన పార్టీ అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలకోసాం, 2024లో జనసేన గెలుప్కోసాం కృష్ చేయాలన్ పవన్ కళ్యూణ్ న్ 
ముఖయూమాంత్రిన్ చేయడమే లక్ష్యాంగా పన్చేయాలన్ పిలుప్న్చా్చరు.
గత 2019లో విజయనగరాంలో సా్థన్క అభయూరి్థ కాకపోయినా జనసేన గెలుప్కోసాం రేయిాంబవళ్్ళ 
మ్గాభిమాన్లు శ్రమిాంచారన్, 2024 లో కూడా జనసేన అభయూరి్థగా ఎవ్వరికి ఇచి్చనా.. అధిష్టటీనాం 
న్ర్యాన్ని శరసావహసాతామన్, జిలా్ల చిరాంజీవి యువత తరుప్న సా్థన్కులకు అవకాశన్ని ఇవ్వమన్ 
పార్టీ అధిష్టఠానాన్ని కోరాన్నానిమన్ తెలిపారు.
మ్గాభిమాన్లో్ల వరా్గలు ఉననిమాట వాసతావమేనన్, సా్థన్క వైసాసీర్సీపీ నాయకులు వదదు చిరాంజీవి 
అభిమాన్ల ముసుగులో సిన్మా టిక్కట్లకే పరిమితాం అయాయూరన్, వారు కూడా జనసేనలోకి రావాలన్ 
కోరారు.
ఏదిఏమైనా 2024లో రేయిాంబవళ్్ళ పవన్ కళ్యూణ్ న్ ముఖయూమాంత్రి చేయడమే లక్ష్యాంగా 
మ్గాభిమాన్లాంత్ ఏకత్టిగా కృష్చేసాతామన్ అనానిరు.
ఈ సమావేశాంలో జిలా్ల చిరాంజీవి యువత, జనసేన నాయకులు పిడుగు సతీష్, కయాయూన లక్షష్మణ్ 
యాదవ్, ర్యయూ రాజు,నాయుడు పాలొ్గనానిరు.

కొటికలపూడి గోవందరావు జన్మదిన సందర్ంగా 
రోగులకు పండ్లు పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి పశ్చమగోదావరి 
జిలా్ల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు గౌరవనీయులు 

కటికలపూడి గోవిాందరావు జన్మదిన సాందరభాాంగా మాంగళవారాం భీమడోలు మాండలాంలో 
సర్వమత ప్రార్థనలు న్ర్వహాంచి అనాంతరాం ప్రభ్త్వ వైదయూశల నాంద్ రోగులకు పాండు్ల పాంపిణీ 
చేయడాం జరిగనది. ఈ కారయూక్రమాన్కి సహకరిాంచిన ప్రతి ఒక్కరికి ఉాంగుటూరు న్యోజకవర్గ 
జిలా్ల కమిటీ సభ్యూలు ధనయూవాదములు తెలియజేశరు.

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


బుధవారం, 25 మే 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

విజయవాడ నగర వీరమహిళ ఆత్మాయ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశల మేరకు పిఏసి 
చైర్మన్ నాదాండ్ల మనోహర్ స్చనల మేరకు కృష్ పెనాని ప్రాాంతీయ కమిటీ ఆధ్వరయూాంలో 
ఉమ్మడి కృష్ జిలా్ల విజయవాడ నగర వీరమహళ ఆతీ్మయ సమావేశాం సోమవారాం 
తేదీ తూరు్ప న్యోజకవర్గాంలోన్ మీటిాంగ్ హబ్ హాలులో న్ర్వహాంచడాం జరిగాంది. ఈ 
కారయూక్రమాన్కి ముఖయూ అతిథిగా విజయవాడ నగర అధయూక్షులు పోతిన వాంకట మహేష్, 
రాష్ట కారయూదరి్శ అమి్మశెటిటీ వాసు, కృష్ పెనాని కమిటీ సభ్యూలు రావి సౌజనయూ, కోలా 
విజయలక్ష్మి, కురిమేళ్ల లక్ష్మీ సరస్వతి, మలె్లప్ విజయలక్ష్మి జిలా్లలోన్ వీర మహళలు 
బొాంద్ల శ్రీదేవి, రెడిడి మణి హాజరయాయూరు. ఈ సదసుసీకు విజయవాడ నగర కమిటీ 
మహళ్ సభ్యూలు, ధారి్మక మాండలి సభ్యూలు, మహళ్ డివిజన్ అధయూక్షులు లాందరూ 
హాజరై విజయవాడ నగర వీర మహళ్ ఆతీ్మయ సమావేశన్ని విజయవాంతాం చేశరు.

గోపి కుటుంబాన్ని అన్ని విధాలా ఆదుకోవాలి: 
యుగంధర్ పొనని

*ప్రభ్త్వాం ప్రేతేయూక చరయూలు చేపట్టీలి
*న్రా్మణాంలో ఉనని ఇాంటిన్ ప్రభ్త్వమే న్రి్మాంచి ఇవా్వలి
*ప్రజా సాంఘాలు, స్వచ్చాంద సాంస్థలు సాయమాందిాంచాలి
*ఆపదలో ఉనని కుటాంబాన్ని ఆడుకుాందాాం రాండి
*ప్రేతేయూక పిలుప్ న్చి్చన జనసేన నేత యుగాంధర్ పొనని

శతఘ్ని న్యూస్: చితూతారు 
జిలా్ల, గాంగాధర నెలూ్లరు 
న్యోజకవర్గాం, కారే్వటినగరాం 
మాండలాం యాం. యాం. విలాసాం 
పాంచాయతీ కనకమ్మ కాండ్రిగ 
గ్రామాం కె. మునసా్వమి మాండది 

కుమారుడు కె. గోపి పూరిలు్ల విద్యూత్ ష్టట్ సరూ్కట్ కారణాంగా.. దగధిాం అయిాంది. 
విషయాం తెలుసుకనని జనసేన పార్టీ న్యోజకవర్గ ఇనా్చరిజ్ యుగాంధర్ పొనని బాధిత 
కుటాంబాన్ని జ పరామరి్శాంచారు. ఈ సాందరభాాంగా ఆయన మాట్్లడుతూ.. సుమారు 4 
లక్షల ఆసితా నషటీాం జరిగనట్ల కుటాంబ సభ్యూలు తెలపడాం పట్ల ఆవేదన వయూకతాాం చేశరు. 
ప్రభ్త్వాం ఈ కుటాంబాన్ని అన్ని విధాలుగా ఆద్కోవాలన్, నవరత్నిలు పేదలాందరికీ 
ఇళ్ల పథకాంలో లబధిదారులైన ఈ కుటాంబాన్కి ప్రభ్త్వమే ఆరి్థక సహాయాం చేసి ఆ ఇాంటి 
న్రా్మణాం పూరతాయ్యూ విధాంగా చరయూలు తీసుకోవాలన్.. సాంబాంధిత అధికారులన్ విజ్ఞపితా 
చేసుతానానిననానిరు. జనసేన పార్టీ తరఫున కూడా ఈ కుటాంబాన్కి సహాయాం చేసాతామన్ 
హామీ ఇచా్చరు. మాండల అధికారుల స్పాందనకు అభినాందనలు తెలిపారు. ఇలాాంటి 
పరిసి్థతులో్ల ప్రజా సాంఘాలు, స్వచ్ాంద సాంస్థలు, అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఇలాాంటి 
కుటాంబాలకు ఆదరణగా న్లవాలన్, అన్ని విధాల ఆద్కోవాలన్, తమ వాంతు సహాయాం 
వారికి అాందిాంచాలన్ ప్రతేయూకాంగా పిలుప్న్చా్చరు. కటటీబటటీలత మిగలిపోయిన 
కుటాంబాన్ని ఆద్కోవాలన్ తెలిపారు. మానవ సేవే మాధవ సేవన్, ఇబబాాంద్లో్ల ఉనని 
వారిపట్ల ఆపనని హసతాాం అాందిాంచాలిసీన ఆవశయూకత ఉాందన్.. ఈ సాందరభాాంగా తెలిపారు. 
రాండి ఆపదలో ఉనని కుటాంబాన్ని ఆద్కుాందాాం అన్ పిలుప్న్చా్చరు. దాతలు ఎవరైనా 
ముాంద్కు వచి్చ వాంట సామాగ్రి, బటటీలు, గాయూస్ సటీవ్, సిలిాండర్, ఇత్యూది వసుతావులు 
ఇవ్వడాన్కి ముాంద్కు రావాలన్ ఈ సాందరభాాంగా విజ్ఞపితా చేశరు.
ఈ కారయూక్రమాంలో జిలా్ల సాంయుకతా కారయూదరి్శ రాఘవ, జనసైన్కులు, సా్థన్కులు ఉనానిరు.

అదపాక గ్రామ ఉపాధి కూలీలతో 
కరమజిజి మలీలాశ్్వర్వు భేటీ..!

శతఘ్ని న్యూస్:  శ్రీకాకుళాం జిలా్ల, ఎచె్చర్ల న్యోజకవర్గాం, లావేరు మాండలాం అదపాక గ్రామ 
చెరువులో జనసేన పార్టీ నాయకులు సోసైటి బాయూాంకు మాజీ చైర్మన్ కరిమజిజ్ మలీ్లశ్వరావు, 
జనసేన పార్టీ యాంపీటిసి అభయూరి్థ పోటూనిరు లక్షు్మనాయుడు, అదపాక గ్రామ జనసేన 
నాయకులు స్రయూనారాయణ, పతివాడిపాలెాం జనసేన నాయకులు రెడిడి వాంకటరమణ 
మాంగళవారాం పరయూటిాంచారు. చెరువులో ఉనని ప్రతి ఒక్కరినీ కలవడాం జరిగాంది. 
జనసేన పార్టీ మేన్ఫెసోటీ గురిాంచి ప్రతి మహళకు, యువతకు,పెదదులకు, తెలియజేస్తా.. 
పవననని ప్రజాబాట ప్రచార కారయూక్రమాన్ని ప్రారాంభిాంచి 49 రోజులు పాట సుదీర్ాంగా 
ప్రజల దగ్గరకు వళ్ళ పలు కుటాంబాలన్ పలకరిస్తా.. ముాంద్కు సాగడాం జరిగాంది. 
ఈ సాందరభాాంగా రిమజిజ్ మలీ్లశ్వరావు ఉపాధి కూలీలత మాట్్లడుతూ.. పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు చేపటిటీన రైతు భరోసా యాత్లో బాగాంగా 3000 మాంది చన్పోయిన కౌలు రైతుల 
కుటాంబాలన్ నేరుగా పరామరి్శాంచి.. ఒకో్క కుటాంబాన్కి లక్ష రూపాయలు విరాళాం 
అాందిసుతానని.. గొప్ప మనసునని నాయకుడిన్ కాపాడు కోవాలిసీన అవసరాం ఉాందన్ ఆయన 
అనానిరు. అలాగే వివిధ విషయాలు గురిాంచి వివరిాంచి వాళ్లకు అవగాహన కలి్పాంచారు. 
కళ్యూణ్ గారు ముఖయూమాంత్రి కావాలన్ అనానిరు. అలాగే వృద్దులత మాట్్లడుతూ.. 
సామానయూ ప్రజలకు నాయూయాం జరగాలాంటే.. పవన్ కళ్యూణ్ గారు ముఖయూమాంత్రి కావాలన్ 
అనానిరు. పవననని ప్రజాబాట త్ము ప్రారాంభిాంచిన ప్రజలన్ాండి అపూర్వ స్పాందన 
లభిసోతాాందనానిరు. గత ఎన్నికల సాందరభాాంగా ఒక్క ఛాన్సీ జగన్ కి ఇదాదుాం అన్ ఓటేసిన 
వారెవరూ ఈసారి వైసిపి కి ఓట వేసేాంద్కు సిదధిాంగా లేరనానిరు. ఈ కారయూక్రమాంలో 
అదపాక గ్రామ పెదదులు మహళలు తదితరులు పాలొ్గనానిరు.

అర్ధవీడు మండలంలో పర్యటించిన బెలలాంకొండ స్యిబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశాం జిలా్ల, గదదులూరు న్యోజక వర్గాం, అరధివీడు మాండలాంలో.. 
వలగలయపాయ, బమి్మలిాంగాం, గనేనిపళ్ల గ్రామాలలో గదదులూరు జనసేన పార్టీ ఇాంఛారిజ్ 
బెల్లాంకాండ సాయిబాబు పరయూటిాంచారు.. ఈ క్రమాంలో.. వలగలపాయ గ్రామాంలో ఇటీవల 
మరణిాంచిన జనసేన నాయకులు జూటూరి బాదరయయూ కుటాంబాన్ని పరామరి్శాంచారు. 
ఈ కారయూక్రమాంలో ప్రకాశాం జిలా్ల కారయూదరి్శ లాంకా నరసిాంహా రావు, జిలా్ల సాంయుకతా 
కారయూదరి్శ కాల్వ బాల రాంగయయూ, రాచర్ల మాండలాం జనసేన స్న్యర్ నాయకులు సిదధిాం 
వాంకటేశ్వరు్ల, గనేనిపలి్ల గ్రామాం జనసేన నాయకులు వీరనాల గోపాల్, శవకేశవ, 
రామకృష్ , చెననికేశవులు రాంగాప్రాం గ్రామాం రాజ నాయక్, రాజు కృష్, జకు్కల 
రమేష్, బయయూల తేజ, చెలే్ల వేాంకటేశ్వరు్ల, త్రక్, రాజేాంద్ర, బయాయూల రవి, బాలేశ్వరారావు, 
రామచాంద్రుడు తదితులు పాలొ్గనానిరు.

థామస్ కప్ విజేత స్త్్వక్ స్యిర్జ్ ను సత్కరంచిన 
కౌన్్సలర్ గొలకొటి

శతఘ్ని న్యూస్: కోనస్మ 
జిలా్ల, భారత కీరితాన్ 
నలుదిశలా చాటి చెపి్ప 
థామస్ కప్ గెలుచుకున్ 
తొలిసారిగా అమలాప్రాం 
విచే్చసిన సాతి్వక్ 
సాయిరాజ్ న్ కోనస్మ 
జిలా్ల అమలాప్రాం ఆయన 
స్వగృహాంలో అమలాప్రాం 
ప్రపాలక సాంఘ జనసేన 9 
వ వారుడి కౌన్సీలర్ గొలకోటి 
విజయలక్ష్మి-వీర వాంకట 
సతయూనారాయణ (వాసు) 

దాంపతులు మరాయూద పూర్వకాంగా కలిశరు. ఈ సాందరభాాంగా సాతి్వక్ సాయి రాజ్ కు 
శలువా కపి్ప, ప్ష్పగుచ్చాం ఇచి్చ సనా్మన్ాంచి, అభినాందిాంచారు. ఈసాందరబాాంగా 
కౌన్సీలర్ విజయలక్ష్మి దాంపతులు సాతి్వక్ సాయిరాజ్ షటిల్ బాడి్మాంటన్ లో అద్భాత 
క్రీడాప్రతిభత భారత్ న్ గెలిపిాంచినాంద్కు అభినాందనలు తెలిపారు. సాతి్వక్ సాయిరాజ్ 
తలి్ల తాండ్రులు రాంగమణి, కాశీవిశ్వనాధాంలన్ అభినాందిాంచారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ప్రజా సమస్యలపై జనసేన వినూతని పోర్టాలు
• ఆకివీడులో రోడుడి కోసాం భిక్షాటన

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రజా 
పోరాట్లో్ల జనసేన శ్రేణులు 
విన్తని పాందాత సమసయూలపై 
ఎలుగెతుతాతునానిరు. శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ స్ఫూరితాత ప్రజల 
ఇబబాాంద్లపై ప్రభ్త్వాం కదలి 
వచే్చలా ఒతితాడి చేసుతానానిరు. 
పశ్చమ గోదావరి జిలా్ల, 
ఆకివీడు న్యోజకవర్గ 

కేాంద్రాంలోన్ 17వ వారుడి సమత్నగర్ ప్రాాంతాంలో చీద్రాంగా మారిన రహదారులు బాగు 
చేయాలన్ ఎనోని సాందరాభాలో్ల వివిధ రూపాలో్ల అధికారులకు వినతిపత్లు అాందచేశరు. 
ప్రభ్త్వాం న్ాంచి స్పాందన కరవడడాంత సమసయూపై ప్రజలన్ చైతనయూ పర్చడాంత పాట 
యాంత్ాంగాం న్ాంచి తక్షణ స్పాందన ఆశస్తా ఆ ప్రాాంతాంలోనే భిక్షాటన చేపట్టీరు. 
రహదారులు బాగు చేయాలి అాంటూ ప్లకారుడిలు ప్రదరి్శస్తా చేపటిటీన ఈ కారయూక్రమాన్కి 
ప్రజల న్ాంచి అన్హయూ స్పాందన లభిాంచిాంది.

పెట్రో భారం కంద్ం తగ్గంచినా మీ బాదుడు 
ఎందుకు ఆపరు..?: దారం అన్త

*ఏపి ప్రజలు ఏాం పాపాం చేశరు..??
శతఘ్ని న్యూస్: పన్నిల భారాంలో రాష్ట్రాన్ని ప్రధమ 
సా్థనాంలో న్లిపిన ఘనత ఏపి స్ఎాం జగన్ కే 
దకి్కాంది. డీజిల్, వాంట గాయూస్ ధరలు తగ్గస్తా కేాంద్రాం 
తీసుకునని న్ర్యాంత రాష్ట్రాలు తమ పరిధిలో 
పన్నిలు తగ్గాంచుకోవాలన్ పిలుప్న్చి్చాంది. ఇప్పటికే 
రాజసా్థన్, తమిళనాడు, ఒడిశ ప్రభ్త్్వలు తమ 
రాష్ట్రాలో్ల పన్నిలు తగ్గాంచాయి. మరి ఏపి ప్రజలు ఏాం 
పాపాం చేశరు..??? ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఇప్పటికీ పైసా 
తగ్గాంచక పోగా.. అదనప్ పన్నిలత సామాన్యూలన్ 
మరిాంత ఇబబాాంద్లు కు గురి చేసుతానానిరు. పెట్రోల్ 
ధరలు బాద్డు సామాన్యూలపై తీవ్ర ప్రభావాం 
చూప్తాంది. న్త్యూవసరాల ధరల భారాన్కి ఇదే కారణాం అవుతాంది.
ఇప్పటికైనా రాష్ట ప్రభ్త్వాం స్పాందిాంచి పెట్రోల్ డీజిల్ పై పన్నిల భారాం తగ్గాంచి ప్రజలకు 
ఉపశమనాం కలిగాంచాలన్ జనసేన పార్టీ తరఫున జనసేన చితూతారు జిలా్ల ప్రధాన 
కారయూదరి్శ దారాం అన్త డిమాాండ్ చేశరు.

థామస్ కప్ విజేత స్త్్వక్ స్యిర్జ్ ను 
అభినందించిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: అమలాప్రాం: 73 ఏళ్ల థామస్ కప్ బాయూడి్మాంటన్ చరిత్లో తొలిసారి 
భారత్ కు విజయాన్ని సాధిాంచిన రాంకిరెడిడి సాతి్వక్ సాయిరాజ్ నీ ఆఫీసర్సీ క్లబ్ లో జనసేన 
పార్టీ తరప్న జనసేన నాయకులు అభినాందనలు తెలియజేశరు. ఈ కారయూక్రమాంలో 
అమలాప్రాం రూరల్ మాండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు లిాంగోలు పాండు, డాకటీర్ సెల్ 
రాష్ట కారయూదరి్శ నాగ మానస, అమలాప్రాం మున్సిపల్ కౌన్సీలర్సీ ఏడిద శ్రీన్, పడాల 
నానాజీ, గొలకటి విజయలక్ష్మి, ఏ.వేమవరపా్పడు ఉప సర్పాంచ్ వాకపలి్ల వాంకటేశ్వరావు, 
కాంకాపలి్ల వారుడి సభ్యూరాలు తికా్క సరస్వతి, చాట్ల మాంగత్యారు, నాయకులు నలా్ల 
వాంకటేశ్వరావు, డి.ఎస్.ఎన్ కుమార్, కలిశెటిటీ త్త్జీ, సాధనాల మురళ, న్మ్మకాయల 
రాజేష్ తదితరులు పాలొ్గనానిరు.

ఎమ్మాలే్య మదిదిశెటిటీ వేణుగోపాల్ త్రు మారుచుకోవాలి: 
మాదాసు నరసంహ

*జనసేన జెాండా చూసేతానే భయపడుతునానిరు
*జనసేన నాయకులు, సాన్భూతిపరులపై 
కేసులు అక్రమాం

శతఘ్ని న్యూస్:  దరి్శ ఎమ్్మలేయూ మదిదుశెటిటీ 
వేణుగోపాల్ తీరు మారు్చకోవాలన్ చిటే్వలు 
జనసేన నాయకులు మాదాసు నరసిాంహ అనానిరు. 
ఆయన పత్రికా ముఖాంగా మాట్్లడుతూ.. 2014 

న్ాంచి జనసేన పార్టీ అనని పవన్ కళ్యూణ్ గారి మీద విపర్తమైన అభిమానాంత సోషల్ 
మీడియాత పార్టీకి సేవలాందిసుతానని షేక్ అయూబ్ మరియు జనసేన పార్టీ ప్రకాశాం జిలా్ల 
కారయూదరి్శ ముత్యూల కళ్యూణ్ మీద అక్రమ కేసులు పెటటీడాం దారుణాం. షేక్ అయూబ్ 
సదరు వీడియోలన్ సోషల్ మీడియాలో ఉాంచారాంటూ నాన్ బెయిలబుల్ కేసులు 
పెటటీడాం చూసేతా చట్టీన్ని ఎాంతగా ద్రి్వన్యోగాం చేసుతానానిరో అర్థ మవుతాందనానిరు. 
షేక్ అయూబ్ మరియు ముత్యూల కళ్యూణ్ లకు త్ము అాండగా ఉాంట్మన్.. 
చటటీబదధిాంగా ఈ అక్రమ కేసులపై పోరాడత్మన్.. చిటే్వలి జనసేన నాయకులు 
మాదాసు నరసిాంహ ప్రకటనలో తెలిపారు. విదాయూరు్థలు జనసేన జెాండాలు పటటీకన్ 
జేజేలు కడుతునని వీడియోలన్ సోషల్ మీడియాలో అాందరూ చూశరు. జనసేన 
చూసేతానే భయపడుతునని ఎమ్్మలేయూ మదిదుశెటిటీ వేణుగోపాల్.. మా పార్టీ నాయకులపై 
రాజకీయ కక్ష సాధిాంప్ చరయూలత వైస్పీ నాయకులు చేసుతానని ఆగడాలన్, దౌరజ్నాయూలన్ 
జనసేన బలాంగా ఎద్ర్్కాంటాందనానిరు. దరి్శ న్యోజకవర్గాంలో వేణుగోపాల్ గారు 
తనకేదో పటటీ ఉాందన్ చెప్్పకోవడాన్కే జనసేన నాయకులపై కక్ష సాధిాంప్ చరయూలు 
చేపటటీడాం దారుణాం అన్ మాదాసు నరసిాంహ తీవ్ర సా్థయిలో ధ్వజమ్త్తారు. అక్రమ 
కేసులు పెటటీడాం మీద చూపే శ్రదధి ఆ న్యోజకవర్గ అభివృదిధిపై పెడితే మాంచిదన్ హతవు 
పలికారు. వేణుగోపాల్ గారు తక్షణమే జనసేన నాయకులపై పెటిటీాంచిన అక్రమ కేసులన్ 
ఉపసాంహరిాంచుకోవాలనానిరు. తన తీరు మారు్చకోన్ పక్షాంలో ప్రజాసా్వమయూయుతాంగా 
పోరాటాం చేసాతామన్ ఆయన హెచ్చరిాంచారు.
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