
ఆదివారం, 05 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన పార్టీ విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో 
ఆమోదంచిన తీర్మానాలు

శతఘ్ని న్యూస్: అననిదాతకు ఏ కష్టం వచ్చినా వారిని 
ఆదుకునటందుకు, అటండగా నిలిచటందుకు జనసేన పార్్ 
ఎల్లపుడు సిద్టంగా ఉటంటటందని పార్్ విస్తృత స్థాయి సమావేశటం 
తీర్మానిటంచ్టంది. కోనసీమ అల్లర్్ల విషయటంలో ప్రభుత్టం 
అనుసరిటంచ్న, ప్రస్్తటం అనుసరిస్్నని వైఖరినీ ఖటండిస్్ 
తీర్మానటం చసిటంది. కోనసీమ అల్లర్్ల ప్రభుత్టం చసిన కుట్రగా పార్్ 
నాయకులు ఏకగ్రీవటంగా తీర్మానటం చసి ఆమోదిటంచార్. శనివారటం 
మటంగళగిరిలోని పార్్ ర్ష్ట్ర కార్యూలయటంలో జరిగిన జనసేన పార్్ 
విస్తృత స్థాయి సమావేశటంలో పలు తీర్మానాలను ప్రవేశపెట్్ర్. 
పార్్ పీఏసీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదటండ్ల మనోహర్ గార్ ప్రవేశపెట్్న ఈ 
తీర్మానాలను పార్్ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ సభుయూలు, పొలిట్ 

బ్యూరో సభుయూలు, ప్రధాన కారయూదర్శులు, ర్ష్ట్ర కారయూదర్శులు, ర్ష్ట్ర సటంయుక్ కారయూదర్శులు, ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధులు, జిల్్ల అధయూక్షులు, నగర అధయూక్షులు, నియోజకవర్గ 
ఇటంఛారిజిలు, వివిధ విభాగాల ఛైరమాను్ల, వీర మహిళా విభాగటం ప్టంతీయ కో-ఆరిడినటర్్ల ఏకగ్రీవటంగా ఆమోదిటంచార్.
తీర్మానాలు
• జనసేన పార్్ తొలి నుటంచీ రైతుల పక్షమే. ధానయూటం కొనుగోలులో రైతులను నష్పరచ ప్రభుత్ విధానాలపై 2019 డిసటంబర్ 12వ తేదీన రైతు సౌభాగయూ దీక్ష చపట్్నప్పట్ 
నుటంచ్ చూసే్ తుపానుతో సర్టం కోలో్పయిన రైతుల కోసటం పోర్టటం చయడటం, నడు కౌలు రైతులో్ల భరోస్ నిటంపే దిశగా యాత్ర చపట్్టం. గత మూడేళ్లలో ర్ష్ట్రటంలో 3వేల 
మటంది కౌలు రైతులు అపు్పలు పాలై... ఆరిథాకటంగా నష్పోయి ఆతమాహతయూలు చస్కునానిర్. కనీసటం ఈ కుటటంబాలను ప్రభుత్టం ఆదుకోలేకపోయిటంది. మన పార్్ అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కల్యూణ్ గార్ కౌలు రైతుల సిథాతిగతులకు చలిటంచ్పోయార్. ఆతమాహతయూ చస్కుననివారి కుటటంబాలకు ఆరిథాక భరోస్ కలి్పటంచటందుకు వయూక్్గతటంగా రూ.5 కోట్ల 
విర్ళటంగా ఇచ్చి నిధిని నెలకొల్్పర్. విశాల హతృదయటంతో మన అధయూక్షులు నిధిని ఏర్్పట చసి మనస్నని ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూరి్గా నిలిచార్. ఈ విస్తృత స్థాయి సమావేశటం 
మన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కల్యూణ్ గారిక్ సగౌరవటంగా అభినటందనలు తెలియచస్్ తీర్మానానిని ప్రవేశటంపెడుతునానిటం. వయూవస్యటం మీద ఆధారపడడి ప్రతి రైతు పక్షాన 
జనసేన నిలబడుతుటంది.
• అమల్పురటంలో చోట చస్కునని అల్లర్్ల పాలకపక్ష 
ప్రేరేపితమైనవిగా భావిస్్నానిటం. వర్గ, కుల విభేదాలను సతృష్టంచ్ లబ్్ 
పొటందాలన కుట్రపూరితమైన ఉద్దేశటంతోన ఈ అల్లర్్ల సతృష్టంచార్. ఈ 
వైఖరిని ఖటండిస్్నానిటం. ఈ అల్లర్ల పేర్తో అమాయకులను ఇబ్టందిపెట్్ 
దిశగా వయూవహరిటంచాలనన విధానానిని ప్రభుత్టం విడనాడాలని ఈ 
సటందర్టంగా స్పష్టం చస్్నానిటం. ఇటంటర్నిట్ సేవలను నిలిపివేయడటం 
- వర్్క ఫ్రమ్ హోమ్ చస్కొన ఉద్యూగుల నుటంచ్, వాయూపార వర్్గల 
వారి మీదా ప్రభావటం చూపిస్టంది. కోనసీమలో శాటంతిస్మరస్యూలు 
నెలకొని జనజీవనటం ప్రశాటంతటంగా స్గాలని కోర్కొటంటూ.. శాటంతి 
కమిటీ ఏర్్పట చస్్ తీర్మానటం ప్రవేశపెడుతునానిటం.
• ర్ష్ట్రవాయూప్టంగా ర్జకీయ కక్ష స్ధిటంపు కోసటం జనసేన నాయకులు, జనసైనికులపై అక్రమ కేస్లు బనాయిస్్నానిర్. సమసయూల పరిష్్కరటం కోసటం ప్రజా పక్షటం, బాధిత 
వర్్గల పక్షటం వహిటంచ్న సటందర్్లో్లన్ నాన్ బెయిలబుల్ కేస్లు నమోదు చస్్నానిర్. స్మాజిక మాధయూమాలో్ల అభిప్యాలు వెల్లడిటంచ్న నాయకులు, శ్రేణులపై కేస్లు 
పెడుతునానిర్. అక్రమ కేస్ల దా్ర్ కట్డి చయాలన ప్రయతనిటం అప్రజాస్్మికటం. మా నాయకులు, శ్రేణులకు పార్్ అటండగా నిలిచ్ నాయూయపరటంగా పోర్టటం చస్్టంది.
ర్ష్ట్రటంలో శాటంతిభద్రతల పరిసిథాతి రోజురోజుకీ క్షీణిస్టంది. ప్రధానటంగా మహిళలపై అత్యూచార్లు, వేధిటంపులు పెరిగిపోయాయి. అత్యూచార ఘటనలో్ల బాధితులకు భరోస్ 
ఇవ్డటం ధరమాటం. బాధయూత కలిగిన ముఖయూమటంత్రి, ర్ష్ట్ర డీజీపీ, హోమ్ శాఖ మటంత్రి, ఇతర మటంత్రులు నిర్లక్షష్య ధోరణితో వయూవహరిటంచడటం శోచనీయటం. అత్యూచార్లకు తలు్లల 
పెటంపకటంలోన లోపటం ఉటందని హోమ్ శాఖ మటంత్రి చెప్పడానిని ఈ విస్తృత స్థాయి సమావేశటం ఖటండిస్టంది. గటంజాయి, మాదక ద్రవాయూల అక్రమ రవాణాకు ర్ష్ట్రటం హబ్ గా 
మారిటంది. ర్జకీయ హతయూలు, దాడులు పెర్గుతునానియి. శాటంతిభద్రతలు క్షీణిటంచడానిక్ పాలక పక్షమే కారణమని, ర్జకీయ హతయూలు, దాడులు, అక్రమ కేస్లకు వారి 
అనుచ్త వయూవహార శైలే కారణమని ఈ విస్తృత స్థాయి సమావేశటం తీర్మానిస్టంది.
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ర్ష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం చాలాస్ర్లు తగ్గం... ఇప్పుడు మీర్ తగ్గండి
• 2024లో జనసేన పార్్యే ప్రభుత్్నిని స్థాపిస్్టంది
• వైసీపీ విచ్ఛిననికర పాలన పోవాలటంట్ అటంత్ ఏకమవా్లి
• ఓట్ల వేయని వారిన కాదు... వైసీపీ తపు్పలను చెపి్పనవారినీ వర్గ శత్రువులుగా ప్రకట్స్్నానిర్
• ర్జకీయ కక్ష స్ధిటంపుల కోసటం మహిళలను లక్షష్యటం చస్కొని వేధిసే్ సహిటంచది లేదు
• శాటంతిభద్రతలు బాగుటంట్ పెట్బడులు వాటటంతట అవే వస్్యి
• అవినీతి ఆరోపణలపై జైలుకెళ్్లన వయూకే్ అవినీతి అటంతటం అటంటనానిడు
• మటంగళగిరి విస్తృతస్థాయి సమావేశటంలో జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్

శతఘ్ని న్యూస్: 2024 స్ర్త్రిక ఎనినికలో్ల జనసేన పార్్ ప్రభుత్్నిని 
స్థాపిటంచడటం ఖాయమని, అది ఒటంటరిగానా? లేక బీజేపీతో కలిశా అననిది 
కాలమే నిర్ణయిస్్టందని జనసేన పార్్ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గార్ 
స్పష్టం చశార్. 2014లో ర్ష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసటం టీడీపీ, బీజేపీతో 
కలసి పని చశామనానిర్. ఇపు్పడు మూడు ఆప్షన్స్ ఉనానియనీ చెపా్పర్. 
ఒకట్ బీజేపీ తో కలసి వెళ్ళి ప్రభుత్్నిని ఏర్్పట చయడటం, జనసేన, 

బీజేపీ, టీడీపీ కలసి ప్రభుత్్నిని ఏర్్పట చయడటం, మూడు జనసేన ఒక్కట్ ప్రభుత్్నిని ఏర్్పట చయడటం అని తెలిపార్. తనను త్ను తగి్గటంచుకుననివాడు హెచ్చిటంపబడును అన బైబ్ల్ 
వాకు్కను 2014, 19 స్ర్త్రిక ఎనినికలో్ల పాట్టంచామని, ఇపు్పడు ర్ష్ట్ర ప్రజల క్షేమటం కోసటం మిలిగిన పార్్లు తగి్గతే బాగుటంటటందని అనానిర్. రౌడీ మూక, గటండాల గుటంపు అయిన 
వైసీపీ నాయకులు పకడ్టందీగా రేపిన గొడవ కోనసీమ అల్లర్్ల అని, ఇది ముమామాట్క్ జహుజన సిదా్టంతటం, ఐకయూతపై జరిగిన దాడిగాన జనసేన పార్్ భావిస్్టందని అనానిర్. శనివారటం 
స్యటంత్రటం మటంగళగిరి పార్్ కార్యూలయటంలో విస్తృతస్థాయి సమావేశటం జరిగిటంది. ఈ సటందర్టంగా శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గార్ మాట్్లడుతూ... “భారతద్శటం కుల్లతో నిరిమాతమైన 
సమాజటం. ఇక్కడి ర్జకీయాలు కుల్లతో ముడిపడి ఉటంట్యి. ప్రస్్త ర్జకీయాలు గుణ ప్రధానటంగా కాకుటండా కుల ప్రధానటంగా స్గుతునానియి. కుల నిరూమాలనతోన సమాజటం 
బాగుటంటటందని డాక్ర్ అటంబేద్కర్ గార్ చెపా్పర్. ఆయన వాయూఖయూలను స్ఫూరి్గా తీస్కొన పార్్ ఏడు సిదా్టంత్లో్ల ఒకట్గా కుల్లను కలిపే ఆలోచన విధానటం అని పెట్్ను. కుల 
నిరూమాలన జరగాలటంట్ ముటందు ఆ కుల్ల మధయూ ఐకయూత ఉటండాలని నముమాత్ను. అటందుకే కోనసీమలో బలమైన స్మాజిక వర్్గలైన కాపు, శెట్్బలిజ, ఎసీస్ వర్్గల మధయూ ఏకాభిప్యటం 
తీస్కుర్వడానిక్ సమావేశాలు నిర్హిటంచాను. కుల నిరూమాలన అనది ఒక్క రోజులో జరిగే ప్రక్రియ కాదు. కుల ర్జకీయాలు చయకూడదన ఉద్దేశటంతోన 2014 ఎనినికలో్ల టీడీపీ, 
బీజేపీక్ మదదేతు ఇచాచిను.

• మీర్టంత ర్దాదేలనుకొనాని మాకు అటంటకోదు
వైకాపా అనది.. రౌడీల మూక, గటండాల గుటంపు.. నిరసనలు జర్గుతుటంట్ హోటం మటంత్రి ఏటం చస్్నానిర్? గొడవలు 
జరగాలని వైకాపా నతలు కోర్కునానిర్. కోనసీమలో ఉనని చక్కట్ వాత్వరణానిని కలుషతటం చయాలని కటంకణటం 
కట్కునానిర్. కోనసీమ అల్లర్లతో జనసేనకు ఏద్ అవుతుటందనుకుటంట్ అది మీ తెలివితకు్కవ తనమే.. నను కుల్లను 
కలిపేవాడిని.. విడదీసే వాడిని కాదు. మీర్ ఎటంత ర్దాదేలనుకునాని మాకు అటంటకోదు.

• వైసీపీది విచ్ఛిననికరమైన ఆలోచన
దశాబాదేలుగా అధికార్నిక్ దూరటంగా ఉనని స్మాజిక వర్్గలనీని కలిసి ఒక త్ట్పైక్ ర్వడానిని జీరి్ణటంచుకోలేని వైసీపీ 
నాయకులు కోనసీమ అల్లర్లకు తెరలేపాయి. ఇది ముమామాట్కీ జహుజన సిదా్టంతటం, ఐకయూత మీద జరిగిన దాడిగాన భావిస్్టం. 
వైసీపీ నాయకులది విచ్ఛిననికరమైన ధోరణి. కుల్లు కుటంపట్ ర్జేసి లబ్్ పొటందాలని చూస్్నానిర్. అటందులో భాగటంగాన శెట్్ బలిజలను వయూక్్గతటంగా దూషటంచార్. ర్జాయూటంగటంపై 
గౌరవటం ఉనని ఏ వయూక్్ కూడా జిల్్లకు అటంబేద్కర్ గారి పేర్ పెడత్మటంట్ గొడవపెట్ర్. ఇదదేర్ స్థానిక వైసీపీ నాయకుల మధయూ గొడవను ర్జకీయ లబ్్కోసటం వైసీపీ పార్్ ఈ స్థాయిక్ 
తీస్కెళ్్ల... మటంత్రి, ఎమ్మాలేయూలను బాధితులను చసిటంది. పేర్ మీరే ప్రతిపాదిటంచ్, గొడవలు మీరే సతృష్టంచ్ అమయకులైన జనసైనికులను అర్స్్ చస్్నానిర్. అల్లర్్ల జర్గుత్యని 
ముటంద్ హెచచిరికలు వచ్చినా హోమ్ మటంత్రి, డీజీపీ, పోలీస్ వయూవసథా ఏటం చస్్నానియి. గొడవలు జరగాలని మీర్ కోర్కునానిర్ కాబట్్ నిర్లక్షష్యటంగా వయూవహరిటంచార్. కుల్లు, మత్ల 
మధయూ గొడవలు పెట్్ లబ్్ పొటందాలని జనసేన పార్్ ఏ రోజు భావిటంచదు. నను కుల్లను కలిపే వాడిన తపి్పతే విడదీసే వాడిని కాదు. అటంబేద్కర్ గారిపై అభిమానటం ఉటంది కనుకే పోర్ట 
యాత్రను విశాఖపటనిటం అటంబేద్కర్ భవన్ నుటంచ్ ప్రటంభిటంచాను. మా పార్్ లీగల్ సల్ కు అటంబేద్కర్ లీగల్ సల్ అని పేర్ పెట్కునానిటం. ఒక విమరశు వసే్ ఆడబ్డడిలను అడుడిపెట్కొని 
మాట్్లడవదుదే. గొడవలను అడుడిపెట్కొని, ర్జకీయ వేధిటంపులకు దిగుతూ మహిళలను లక్షష్యటంగా చస్కొనాని, వారి జోలిక్ వచ్చినా మేటం ఏ మాత్రటం సహిటంచబటం. మా మీదకు వసే్ 
భరిస్్టం... మా పార్్ మీద విమరశులు చసే్ సమాధానటం చెబుత్టం... అటంతేగానీ మహిళలను లక్షష్యటంగా చస్కొని వేధిసే్ ఊర్కొనది లేదు. గడప గడపకు కారయూక్రమటంలో ధానయూటం 
కొనుగోలులో అక్రమాలను ఒటంగోలు నియోజకవర్గటం కొత్పటనిటంలో ప్రశనిటంచ్న మహిళపై దుర్్షలకు దిగార్. ధానయూటం కొనుగోలులో అక్రమాల గురిటంచ్ వైసీపీ ఎటంపీయే స్యటంగా 
చెపా్పర్. ఒక క్్టంట్ల్ బస్్ మీద రూ.వెయియూక్ పైగా అవినీతి చస్్నానిర్ అని తెలిసిటంది.

• ఓట వేయని వారిని వర్గ శత్రువులుగా ప్రకట్టంచుకునానిర్
ఒక కుల్నిని అడుడిపెట్కొని ర్జకీయటం చయలేము. అనిని కుల్లు ఓట్ల వేసే్న ఈ రోజు వైసీపీ అధికారటంలోక్ వచ్చిటంది. ఒక ర్డిడి స్మాజిక వర్గమో, ఎసీస్ స్మాజిక వర్గ ఓట్లతోనో 
అటందలటం ఎక్కలేదు. అనిని వర్్గలు కలిసి ఓట్ల వేసే్న అధికారటంలోక్ వచాచిర్. నిజటంగా కాపులు మొత్టం జనసేన పార్్కే ఓట్ల వేసే్ ఈ రోజు జనసేన పార్్యే అధికారటంలో ఉటండేది. 
అధికారటంలోక్ ర్గాన కమమా స్మాజిక వర్్గనిని వర్గ శత్రువుగా వైసీపీ ప్రకట్టంచుకుటంది. కమమావారి ఓట్ల కోసటం ఈ మాట మాట్్లడటటం లేదు. సమాజ హితవు కోర్కున వాడిగా ఈ 
మాట చెబుతునానిను. కమమా స్మాజిక వర్్గనిక్ చయాలిస్న నష్టం అటంత్ చసేసీ ఒక జిల్్లకు ఎనీ్ఆర్ పేర్ పెడితే సరిపోతుటందా? వైసీపీక్ వయూతిరేకటంగా మాట్్లడారని సటంత పార్్ ఎటంపీ 
రఘుర్మ కతృష్టంర్జుపై మాటల దాడిక్, కేస్లతో దాడిక్ దిగి క్షత్రియ వర్్గనిని వర్గ శత్రువులుగా ప్రకట్టంచార్. ప్రకాశటం జిల్్లలో తమ వైసీపీ నాయకుల తపి్పదాలను ఎతి్ చూపిటంచ్న 
వైశయూ స్మాజిక వర్్గనిక్ చెటందిన వైసీపీ స్నుభూతిపర్డిని వేధిటంచ్ వైశ్యూలని వర్గ శత్రువులుగా ప్రకట్టంచార్. కోనసీమ ఘటనతో బీసీ వర్్గలను వర్గ శత్రువులుగా ప్రకట్టంచార్. 
ఇపు్పడు పరిసిథాతులను విశ్్లషసే్ ఉభయ గోదావరి జిల్్లలను ఇక వైసీపీ మరచ్పోవచుచి.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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విశాఖ వీరమహిళలు, జనసైనికుల తెగంప్ స్ఫూర్్దాయకం
* ఎట్్ పరిసిథాతులో్లన్ మనో ధైర్యూనిని కోలో్పవదుదే
* కారయూకర్లపై తపు్పడు కేస్లు పెడితే జనసేన నాయూయ విభాగటం తోడా్పట అటందిస్్టంది
* జనసేన పార్్ పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ కొణిదల నాగబాబు

విశాఖపటనిటం జిల్్లలోని వీర మహిళలు, జనసైనికుల తెగిటంపు పార్్క్ స్ఫూరి్దాయకమని 
జనసేన పార్్ పీ.ఏ.సీ. సభుయూలు శ్రీ కొణిదల నాగబాబు గార్ స్పష్టం చస్ర్. ఉత్ర్టంధ్ర 
పరయూటనలో భాగటంగా శ్క్రవారటం విశాఖపటనిటం జిల్్లలో నియోజకవర్్గల వారిగా 
జరిగిన సమావేశాలో్ల నాగబాబు గార్ కారయూకర్లతో ముఖాముఖి మాట్్లడార్. 
కారయూకర్లు స్మాజిక అటంశాలపై నాయూయ బదదేటంగా పోర్డుతుటంట్ వారిపై కేస్లు మోపి 
బెదిరిటంపులకు గురి చయడటం వై.సీ.పీ. నతలకు పరిపాట్గా మారిటందని అనానిర్. ఓటమి 
పాలు అవుత్మేమో అన భయటంతో వై.సీ.పీ. ఇటవటంట్ దుశచిరయూలకు పాల్పడుతుటందా 
అన సటంద్హాలు కలుగుతునానియని పేర్్కనానిర్. వై.సీ.పీ. నాయకులు ఎనిని ఇబ్టందులకు 
గురి చసినా కారయూకర్లు సహనటం, మనో ధైర్యూనిని కోలో్పవదుదే అని చెపా్పర్. కారయూకర్లపై తపు్పడు కేస్లు పెడితే జనసేన నాయూయ విభాగటం తోడా్పట అటందిస్్టందని అనానిర్. అవినీతి, 
అక్రమాలు, అర్చక పాలన చస్్నని వై.సీ.పీ. నతలు చస్్నని దౌరజినాయూనిక్ సిదా్టంత పరమైన పోర్టటం చస్్నని మనటం భయపడాలిస్న పనిలేదు అని చెపా్పర్. కారయూకర్లు అటంత్ పార్్ 
ర్ష్ట్ర, జిల్్ల స్థాయి నాయకులతో, నియోజకవర్గటం బాధుయూలతో సమన్యటంతో పార్్ కారయూకల్పాలు చపట్్లని స్చ్టంచార్. జనసేన పార్్ ర్ష్ట్ర, జిల్్ల స్థాయి నాయకులు, విశాఖపటనిటం 
నార్్, విశాఖపటనిటం సౌత్, విశాఖపటనిటం ఈస్్, గాజువాక, పెటందురి్, విశాఖపటనిటం వెస్్, భీమిలి, అనకాపలి్ల, మాడుగుల, పాయకర్వుపేట, చోడవరటం, ఎలమటంచ్లి, పాడేర్, అరకు, 
నర్స్పటనిటం నియోజకవర్్గలకు చెటందిన ముఖయూ నాయకులు, కారయూకర్లు, వీర మహిళలు పాల్్గనానిర్.

• అవినీతి ఆరోపణలతో జైలుకెళ్ళి...
వైసీపీ అధినాయకుడిక్ 44 ఏళ్్ల ఉటంట్యి. మరో పాతికేళ్్ల ర్జకీయ భవిషయూతు్ ఉటంది. 
ఆయన నానని గార్ ఉననిత పదవిలో ఉననిపు్పడు ఈయన బాగా సటంపాదిటంచారన 
ఆరోపణలు ఉనానియి. ఆ అవినీతి ఆరోపణలతోన జైలుకు కూడా వెళా్లర్. ఇపు్పడు ఆయన 
అవినీతి అటంతటం చస్్మని, దానికోసటం ప్రతేయూక యాప్ ల్టంచ్ చయడటం విడ్డిరటంగా ఉటంది. 
అధికారటంలోక్ వచాచిక మదయూపాన నిషేధటం అని చెపి్ప ప్రభుత్మే స్యటంగా రేట్ల పెటంచ్ 
మరి మదాయూనిని అముమాతోటంది. ఒక ప్రైవేట కటంపెనీక్ ఇస్క టటండర్ మొత్టం కట్బెట్్... 
దాని ముస్గులో మొత్టం డబు్లు ఒకరి జేబులోక్ వెళ్్లల్ పా్లన్ చశార్. ఈ అవినీతి 
గురిటంచ్ కూడా చెపా్పలి. వైఎస్ఆర్స్పీ అటంట్ యువజన, శ్రామిక, రైతు కాటంగ్రెస్ పార్్. 
ఆ పార్్ అధికారటంలోక్ వచాచిక యువజనులకు ఉద్యూగాలు లేవు. శ్రామికులకు ఉపాధి 
లేదు. రైతులకు గిట్బాట ధర లేదు. కోనసీమకు అటంబేద్కర్ గారి పేర్ పెట్డానిని జనసేన 
పార్్ స్్గతిస్్టంది. అయితే కోనసీమ ప్రజల అభిప్యాలను కూడా తీస్కోవాలి. ఈ 
సమసయూను పరిష్కరిటంచాలిస్న బాధయూత ప్రభుత్్నిద్. కోనసీమ అల్లర్్ల త్లుకా కోపత్పాలు 
తగ్గడానిక్ పార్్ తరఫున శాటంతి కమిటీలు వేస్్టం.

• బీజేపీతో కలిసి పని చస్్టం
భారతీయ జనత్ పార్్తో కలిసి ఎటందుకు కారయూక్రమాలు చయడటం లేదు అని చాల్మటంది 
ప్రశనిస్్నానిర్. కచ్చితటంగా భారతీయ జనత్ పార్్ తో కలిసి కారయూక్రమాలు ఉటంట్యి. 
నను ఉమమాడి సీఎటం అభయూరిథాగా భారతీయ జనత్ పార్్ జాతీయ నాయకులు ఎవర్ నాకు 
చెప్పలేదు. కొనిని వార్్ కథనాలు చూసి స్పటందిటంచడటం తగదు. కచ్చితటంగా భారతీయ జనత్ 

పార్్ తో కలిసి మా ప్రయాణటం ఉటంటటంది. దీనిక్ సటంబటంధిటంచ్ పూరి్ స్థాయి రోడుడి మాయూప్ కూడా త్రలోన అటందుతుటంది అని ఆశస్్నానిను. బీజేపీ జాతీయ నాయకులతో ర్ష్ట్రటంలోని 
శాటంతిభద్రతలు, అపు్పలు, ర్జకీయాలు ఇల్ అనక అటంశాలపై ఎప్పట్కపు్పడు చరిచిస్్న ఉనానిటం. గెలుపు అనది మన ఐకయూత మీద ఆధారపడి ఉటంటటంది. కానీ చాల్మటంది ఎదుట 
వారి శక్్ అనుకుటంట్ర్. కచ్చితటంగా ఐకయూటంగా పోర్డటండి. పొరపొచాచిలు లేకుటండా గెలుపు కోసటం పని చదాదేటం.

• అటందరి అభుయూననితే జనసేన విధానటం
స్మానుయూనిక్ భారటంగా, భవన నిర్మాణ కారిమాకులకు ఉపాధి కష్టంగా మారిన ఇస్కను జనసేన పార్్ ప్రభుత్టంలో అల్్పదాయ వర్్గలకు ఉచ్తటంగా ఇచచి ఏర్్పట చస్్టం. ప్రతి ఏడాది 
లక్ష మటంది యువతను వాయూపార్లుగా మలిచ్, వారి దా్ర్ ఉపాధి పొటంద్ వారిని తయార్ చస్్టం. దీని కోసటం జనసేన ప్రభుత్టంలో సౌభాగయూ నిధి క్టంద పదివేల కోట్ల రూపాయలు 
కేట్యిస్్టం. ఖాళీగా ఉనని ఉద్యూగాలను భర్్ చస్్టం. ప్రభుత్ ఉద్యూగులు కోర్తుననిట్ల కటంట్రిబ్యూటర్ పెన్షన్ సీ్కమ్ విధానానిని కచ్చితటంగా రదుదే చస్్టం. దీనిక్ జనసేన కట్బడి ఉటంది. 
రైతు ఆతమాహతయూలకు ప్రధాన కారణటం సరైన గిట్బాట ధర ర్క పోవడటం.. జనసేన ప్రభుత్టంలో రైతుకు త్ను పటండిటంచ పటంటకు కచ్చితటంగా మదదేతు ధర వస్్టంది. దీని కోసటం ప్రతేయూక 
ఏర్్పట్ల చస్్టం. ప్రజా సటంక్షేమటం లక్షష్యటంగా జనసేన పార్్ అనీని అటంశాలను పరిగణలోక్ తీస్కుటంటటంది.

• పెట్బడులు ర్వాలటంట్ ర్ష్ట్రటం స్భిక్షటంగా ఉటండాలి..
అదానీ, గ్రీన్ కో, అరబ్టంద్ వటంట్ సటంసథాలతో ఎటంఓయూ లు కుదుర్చికునటందుకు దావోస్ వరకు వెళా్లలిస్న అవసరటం లేదు. అక్కడ ఒకరిక్ ఒకర్ బొకేలు ఇచుచికుని, స్ట్ లతో ఫోటోలు 
దిగడానిక్ ప్రజాధనటం వతృధా చయాలిస్న అవసరటం అటంతకటంట్ లేదు. ర్ష్ట్రటం సమైకయూటంగా ఉటంట్ పెట్బడులు అవే వస్్యి. ర్ష్ట్రటంలో శాటంతిభద్రతలు చక్కగా ఉటంటూ, లటంచాలు అడగని 
ప్రభుత్టం ఉటంట్, ఉద్యూగులకు భద్రత ఇచచి పాలన ఉటంట్, ముఖయూటంగా ఆడబ్డడిలకు రక్షణ ఇచ్చి వారిక్ ఆరిథాక స్్వలటంబన చూపే పాలన వుటంట్ విద్శీ పెట్బడిదార్లు వారే వస్్ర్. 
ర్ష్ట్రటంలో వదదేనాని పెట్బడులు పెడత్ర్. చక్కగా ఉపాధి మార్్గలను సతృష్స్్ర్. దానిని ప్రస్్త పాలకులు తెలుస్కోవాలి. అల్ కాకుటండా దావోస్ కు వెళ్్ల ఎటంఓయూ అటంట్ పరిశ్రమలు 
ర్వు.

• భావోద్్గాలు తగి్గటంచుకోటండి
ర్ష్ట్రటం విడిపోయిన తర్్త ఆటంధ్రప్రద్శ్ ర్ష్ట్రటంలో కొనిని అసహజ పరిణామాలు చోటచస్కునానియి. ముఖయూటంగా ఆటంధ్ర ప్రజలు కుల్లు, భావోద్్గాలతో రగిలిపోతునానిర్. దీనివల్ల 
వయూక్్గతటంగా గాని ర్ష్్రానిక్ గాని ఏమాత్రటం ప్రయోజనటం ఉటండదు. అణువులనీని కలిసి అణుశక్్ గా ఏర్పడితే దాని విస్పటనటం ఎటంతగా ఉటంటటంద్, ప్రజలటంత్ కలిసి అణుశక్్ గా మారితే 
అటంతట్ శక్్ స్ధయూటం. దీనిని గుర్్టంచుకోవాలి. శత్రు ద్శాల సైనికులే పరస్పరటం మిత్రులుగా మారి పోతునని సమయటంలో ఆటంధ్రాలో మాత్రటం పరిసిథాతి భిననిటంగా ఉటంది. అటంత్ ఒక్కట్ 
అవుదాటం. కుల్లు, మత్ల కుటంపట్లలో మనటం ఉటంట్ కొటందర్ దానిని మటంచ్ అడా్టంట్టంజ్ గా తీస్కుని ఆడుకుటంట్ర్.. గుర్్టంచుకోవాలని” అనానిర్.

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


ఆదివారం, 05 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వైసీపీలో లంచగండితనం సంగల్ విండోలా మార్ంద
• సటంపాదన కోసటం ఎమ్మాలీస్లు, ఎటంపీలు ఇస్క, మట్్ తినస్్నానిర్
• ఉత్ర్టంధ్రలో మాఫియాలపై జనసైనికులు బలటంగా పోర్డుతునానిర్
• ర్షకొటండకు గుటండు కొడితే అడుడికుననిది జనసేన
• స్్ర్టం లేని వయూక్్ శ్రీ పవన్ కళాయూణ్
• నాయకుడిని ఫాలో అయితే వచచి ఎనినికలో్ల విజయటం ఖాయటం
• జనసేన విస్తృత స్థాయి సమావేశటంలో పార్్ పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ కొణిదల నాగబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: వైఎస్ఆర్ కాటంగ్రెస్ పార్్ ప్రభుత్టంలో లటంచగొటండితనటం 
సిటంగిల్ విటండోల్ మారిపోయిటందని జనసేన పార్్ పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ 
కొణిదల నాగబాబు గార్ స్పష్టం చశార్. ఎటంపీలు, ఎమ్మాలేయూలు సటంపాదన 
కోసటం ఇస్క, మట్్ ఇష్్ర్తిన తినస్్నానిరని తెలిపార్. అటందుకు 
పూరి్ భిననిమైన వయూక్్త్టం శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారిదని చెపా్పర్. స్్రథాటం, 
కపటత్టం, లటంచగొటండితనటం లేని మటంచ్ మనిష మన పార్్ అధయూక్షులు శ్రీ 
పవన్ కల్యూణ్ అనానిర్. మన నాయకుడి నిర్ణయానిని గౌరవిస్్.. ఆయన 
చెపి్పటంది విటంటూ ముటందుకు వెళ్్ 2024లో జనసేన పార్్ అధికార్నిని 
చపట్డటం ఖాయమని, శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గార్ ముఖయూమటంత్రిగా ర్ష్ట్ర 
ప్రజలకు స్పరిపాలన అటందిటంచవచచినానిర్. శనివారటం మటంగళగిరి 
జనసేన పార్్ కార్యూలయటంలో జరిగిన పార్్ విస్తృత స్థాయి సమావేశటంలో 
పాల్్గనానిర్. ఈ సటందర్టంగా శ్రీ నాగబాబు గార్ మాట్్లడుతూ “పార్్ 

అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గార్ ఉత్ర్టంధ్ర పరయూటనకు వెళ్లమని అనుమతి ఇచ్చినటందుకు ఆయనకు ధనయూవాదాలు. ఉత్ర్టంధ్ర పరయూటనతో పార్్ సిథాతిగతులపై మటంచ్ 
అవగాహన వచ్చిటంది. అక్కడ జనసైనికులు పూరి్ స్థాయిలో ఛార్జి అయి ఉనానిర్. మోట్వేట్ అయియూ ఉనానిర్. వార్ చెబుతోటంది ఒకట్ జనసేన పార్్ని నిలబెట్డటం కోసటం 
90 శాతటం పని చసేశార్. పార్్ నాయకులు గాని, జనసైనికులు గాని మరో 10 శాతటం కష్పడితే విజయటం తధయూటం అనని నమమాకటంతో ఉనానిర్. శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గార్ 
ఇటంకా ఏద్ చయాలి, యాత్రలు చయాలి అని వార్ కోర్కోవడటం లేదు. ఏటం చసినా త్మే చయాలటంటనానిర్.

• జన సైనికులు వసే్ చాలు అన పరిసిథాతులు వచాచియి
ర్ష్ట్ర ప్రజలకు ఏ సమసయూ వచ్చిన ముటందుగా గుర్్ వచచి పేర్ శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారిద్. ఆయన వచ్చినా, ఆ సమసయూపై మాట్్లడినా పరిష్్కరటం అవుతుటందనని నమమాకటం 
చాల్ మటందిక్ ఉటంది. అది ఆయన కష్టం. ఇపు్పడు ఉత్ర్టంధ్ర ప్రజలు ఏదైనా సమసయూ వసే్ శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారే ర్నవసరటం లేదు, జనసైనికులు వసే్ చాలు మా 
సమసయూలు పరిష్్కరటం అయిపోత్యనని నమమాకానిక్ వచచిశార్. ఉత్ర్టంధ్ర ప్టంతటంలో జనసైనికులు చాల్ చోట్ల అక్రమ మైనిటంగ్, ఇస్క తవ్కాలను సమర్వటంతటంగా 
ప్రతిఘట్స్్నానిర్. మాఫియా జనసైనికులకు దొరకకుటండా దొటంగతనటంగా ద్చుకుటంటనానిర్. వీలుకాని పరిసిథాతులో్ల జనసైనికులకు డబు్ ఆశ చూపి విఫలయతనిటం 
చస్్నానిర్. జనసైనికులతో పోలిసే్ నను పార్్క్ చస్టంది చాల్ తకు్కవ.

• వార్ నైతికటంగా గెలిచార్
ఓ వయూక్్ రూ. 40 లక్షల విలువ చసే వాయూపార్నిని వదులుకుని మర్ జెడీ్పటీసీ ఎనినికల బరిలో దిగి ఓటమి పాలయాయూర్. వాయూపార్నిని వదులుకుని జనసేనను 
గెలిపిటంచాలనుకునానిడు. మరో ఆటో డ్రైవర్ ఎనినికలో్ల పోటీ చసే్ రూ. 9 లక్షలు ఇస్్మని ఆశ చూపినా తిరస్కరిటంచార్. ఎనినికలో్ల ఓడినా వార్ నైతికటంగా గెలిచార్. 
పార్తీపురటం ప్టంతటంలో ఓ అమామాయి సమసయూల మీద పోర్టటం చస్్టంట్ ఆమ్ తటండ్రి నా బ్డడిలిని జనసేనకు అటంక్తటం ఇచాచినని చెపా్పర్. జనసేన జాని అన సదర్డు 
పార్్ గెలిచ వరకు చెపు్పలు వేస్కోనని శపథటం చశార్. పార్్ ఆశయాలను ప్రజలో్లక్ తీస్కువెళ్్నానిర్. విశాఖలో ర్షకొటండకు అధికార పార్్ గుటండు కొట్్సే్ దానిని 
ప్రతిఘట్టంచ్టంది మన జనసైనికుడు శ్రీ మూరి్ యాదవ్. అనకాపలి్ల అక్రమ మైనిటంగ్ మీద ఈశ్ర్ అన జనసైనికుడు పోర్డుతునానిర్. ర్త్రిపగలు పని చసే్ గాని నను 
వారిక్ చర్వకాను.

• శ్రీ అవటంతి ఎర్రమట్్ని తినస్్నానిర్
ఉత్ర్టంధ్రలో వలసలు స్ధారణటంగా మారిపోయాయి. పాలకుల నిర్లక్షాయూనిక్ ప్రజలు వలసపోతునానిర్. అధికార పార్్ ఎమ్మాలేయూలు, ఎటంపీలు మాత్రటం మట్్ని కూడా 
తినస్్నానిర్. శ్రీ అవటంతి శ్రీనివాస్ ఎర్రమట్్ కొటండలో్ల ఎర్ర మట్్ని తినస్్నానిడు. ఈ పాట్క్ ఒక కొటండ మొత్టం తినసి ఉటంట్డని నాకు అనుమానటం. ఓ సీ్ల్ పా్లటంట్ ఉద్యూగి 
చెపి్పనట్ జనసేన ఇదదేర్ కౌలు రైతులిని పట్్టంచుకోలేదు. శాసనసభను కౌలుకు తీస్కునని శ్రీ జగన్ ర్డిడి, శ్రీ చటంద్రబాబుక్ చెరో రూ. లక్ష ఇవ్్చుచిగా అని అడిగార్. 
ర్ష్ట్రటంలో అల్టంట్ పరిసిథాతులే ఉనానియి. జనసేన పార్్ ఆవిర్్వటం తర్్త శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారిని నాయకుడిగా నను ఒపు్పకోవడానిక్ మూడేళ్ల సమయటం పట్్టంది. 
ఒక్కస్రి ఒపు్పకునని తర్్త ఆయన తీస్కునని ఏ నిర్ణయానిని నను ప్రశనిటంచను. చెపి్పన పని చెపి్పనట్ చస్్ను. ఒక్కస్రి నాయకుడిగా సీ్కరిటంచ్న తర్్త ఆయన 
నిపు్పలో్ల దూకమనాని దూకాలి. ఆయన తీస్కునని నిర్ణయటం మీద ర్టండో మాట మాట్్లడకుటండా పని చస్కుటంటూ పోవాలి. అధయూక్షుల వారి నిర్ణయానిని ప్రశనిటంచడటం అటంట్ 
ఆయనిని ప్రశనిటంచ్నట్్. కళ్్ల మూస్కుని ఆయనిని అనుసరిసే్ 2024లో శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గార్ ముఖయూమటంత్రిగా ప్రభుత్్నిని స్థాపిటంచవచుచి” అనానిర్.

• శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ శాటంతిమటంత్రమే ఫలిత్నినిచ్చిటంది: శ్రీ కటందుల దురే్గష్
పార్్ తూర్్ప గోదావరి జిల్్ల అధయూక్షులు శ్రీ కటందుల దురే్గష్ మాట్్లడుతూ “ప్రజాస్్మయూ విలువల పట్ల ఏ మాత్రటం విశా్సటం లేని ర్జకీయ పక్షటం ర్ష్ట్రటంలో అధికారటంలో 
ఉటంది. నిరటంతరటం కక్ష స్ధిటంపు, నియటంతతృత్టం నినాదాలుగా ముటందుకు వెళ్టంది. ఆ వికతృత క్రీడలో తూర్్ప గోదావరి జిల్్ల, కోనసీమ ప్టంత్నిని పావుగా మారిచి 
కుల్లు, వర్్గల మధయూ విబేధాలు సతృష్టంచటందుకు వార్ చసిన ప్రయత్నినిని ప్రజలటంత్ గురి్టంచార్. ఇటంత అల్లర్్ల జరిగితే ముఖయూమటంత్రి స్థాయి వయూక్్ న్ట్క్ న్ర్ శాతటం 
స్పటందిటంచాలి. ముఖయూమటంత్రి శ్రీ జగన్ ర్డిడి గార్ ఎమ్మాలీస్ శ్రీ అనటంతబాబు డ్రైవర్ హతయూ కేస్ విషయటంలోగానీ, అమల్పురటం అల్లర్ల విషయటంలో గానీ స్పటందిటంచలేదు. 
ప్రజాస్్మయూ విలువలను గౌరవిటంచ్ ప్రజల మధయూకు వచ్చి తన విధానానిని వెల్లడిటంచ్న ఏకైక వయూక్్ శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గార్. జిల్్ల ప్రజలటంత్ కూడా ఘర్షణ వాత్వరణటం 
ర్కుటండా కాపాడిటంది జనసేన పార్్యే అని అటంటనానిర్. దళ్తులు, వెనుకబడిన వర్్గలు జనసేన దగ్గరకు చర్తునని పరిసిథాతులో్ల, ఎమ్మాలీస్ డ్రైవర్ హతోయూదటంతటంతో ర్ష్ట్ర 
వాయూప్టంగా దళ్తులు ఉదయూమానిక్ సిద్మౌతునని పరిసిథాతులో్ల ఓ పథకటం ప్రకారటం కోనసీమ అల్లర్్ల సతృష్టంచార్. మటంత్రి స్యటంగా వైసీపీ కౌనిస్లర్ పాత్ర ఉటందని చెబ్తే, 
ర్జోలుకు చెటందిన జనసేన కారయూకర్ను అక్రమటంగా అర్స్్ చశార్. జనసేన మీద కక్ష స్ధిటంపుకు అది నిదరశునటం” అనానిర్.

• కోనసీమను శాటంతిసీమగా మారేచి బాధయూత జనసేనద్: శ్రీ పిత్ని బాలకతృష్ణ
పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ పిత్ని బాలకతృష్ణ మాట్్లడుతూ “కోనసీమలో ఇటంత దార్ణమైన పరిసిథాతులు ఎపు్పడ్ చూడలేదు. శ్రీ జగన్ ర్డిడి చసిన కుతటంత్రటంలో భాగటంగాన ఇది 
జరిగిటంది. హోటంమటంత్రి ప్రకటన దుర్మార్గటం. పరిసిథాతులు చూసే్ అసలు హోటంమటంత్రి ఉటందా లేదా అర్టం కాని పరిసిథాతి. అల్లర్్ల జరిగితే కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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హోటంమటంత్రిగానీ, డీజీపీ గాని తొటంగి చూసిన దాఖల్లు లేవు. బీసీలు, బడుగు బలహీన వర్్గల 
ప్రజలు జనసేన వైపు చూస్్నానిరనని ఉద్దేశటంతోన ఏద్ ఒక చ్చుచి పెట్్లనని దుర్్దిదేలో భాగటంగాన 
ఈ దహనకాటండకు శ్రీకారటం చుట్్టంది. కోనసీమను శాటంతిసీమగా మారేచి బాధయూత జనసేన పార్్ 
తీస్కుటంటటంద”నానిర్.

• అమల్పురటంలో విధ్టంసటం సతృష్టంచ్టంది స్థానికులు కాదు: శ్రీ శెట్్బతు్ల ర్జబాబు
పార్్ అమల్పురటం ఇటంఛార్జి శ్రీ శెట్్బతు్ల ర్జబాబు మాట్్లడుతూ “కోనసీమ విధ్టంసటం పూరి్గా 
ప్రభుత్ ప్యోజిత కారయూక్రమటం. కనీస ర్జకీయ పరిజాఞానటం లేని వార్ కూడా కోనసీమ అల్లర్ల 
వెనుక ప్రభుత్ హస్టం ఉటందని చెబుతునానిర్. శ్రీ జగన్ ర్డిడి ప్రభుత్టం చస్్నని అనాయూయానినిదళ్తులు 
గురి్టంచార్. దళ్తులకు ఆరి్క స్్వలటంబన లేకుటండా చశార్. ఈ అనాయూయాలనీని గుర్్రిగి దళ్తులో్ల 
మార్్ప వస్్టండడానిని గ్రహిటంచ ఈ దాష్కానిక్ దిగార్. దళ్తులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారి చ్త్రపట్నిక్ 
పాల్భిషేకటం చస్్నని పరిసిథాతులిని చూసి విధ్టంస్నిక్ రచన చసిటంది. అమల్పురటంలో విధ్టంసటం 
సతృష్టంచ్న వార్ స్థానికులు కాదు. అపరిచ్తులు అమల్పురటంలో ప్రవేసిటంచ్ విధ్టంసటం చశార్. ప్రజలో్ల 
వయూతిరేకతను తపి్పటంచుకోవడానిక్ అమాయకులైన యువకుల మీద థర్డి డిగ్రీ ప్రయోగిటంచ్ జనసేనను 
ద్షగా చ్త్రిటంచ ప్రయతనిటం చస్టంద”ని చెపా్పర్.

• శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ ఇచ్చిన ధైరయూమే స్ఫూరి్నిచ్చిటంది: శ్రీ పటంతటం నానాజీ
పార్్ పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ పటంతటం నానాజీ మాట్్లడుతూ “ఎమ్మాలీస్ అనటంతబాబు చసిన హతయూ విషయటంలో 
జనసేన పార్్ బాధిత కుటటంబటం తరఫున బలటంగా నిలిచ్టంది. హతుడి కుటటంబానిని భయపెట్్ కేస్ 
నుటంచ్ బయటపడాలని చూస్్నని తర్ణటంలో మన పార్్ చసిన పోర్టటంతో ఆ కుటటంబటంలో ధైరయూటం 
వచ్చిటంది. తూర్్ప గోదావరి జిల్్లలో జరిగిన సటంఘటన తర్్త అధయూక్షుల వారిచ్చిన ధైరయూటం మా 
అటందరిలో స్ఫూరి్ని నిటంపిటంది. జిల్్ల నాయకత్టం మొత్టం ఆ ప్టంతటంలో శాటంతిని నెలకొలే్పటందుకు 
తిరిగాటం. ఈ లోపు ప్రభుత్ సలహాదార్ శ్రీ జూపూడి ప్రభాకర్ ర్వు శెట్్బలిజ సదర్ల గురిటంచ్ 
సన్స్ లేకుటండా మాట్్లడార్. ముఖయూమటంత్రి కార్యూలయటం నుటంచ్ ఆయన మాట్్లడిన మాటలు ఒక తరటం 
శెట్్బలిజల నాశనటం చశాయ” అని తెలిపార్.

• జనసేన దబ్క్ వారి పునాదులు కదులుతునానియి: శ్రీ తమిమార్డిడి శవశటంకర్
పార్్ ప్రధాన కారయూదరిశు శ్రీ తమిమార్డిడి శవశటంకర్ మాట్్లడుతూ “కౌలు రైతుల సమసయూలను జనసేన 
దిటండి మేధోమధనటంలోన చరిచిటంచ్టంది. వైసీపీ ప్రభుత్టం తీస్కువచ్చిన చట్టం కౌలు రైతులిని ఇబ్టంది 
పెడుతుటందని ఆనాడే గ్రహిటంచాటం. దాని పరయూవస్నాలు ఇఫు్పడు రైత్టంగటం ఎదుర్్కటంటటంది. కోనసీమ 

అటంశటం భార్ స్కచ్ లో భాగటం. జనసేన పార్్ని ఇబ్టంది పెట్్టందుకే ప్రభుత్టం అల్లర్ల స్కచ్ వేసిటంది. సటంఘటన జరిగిన ర్టండు గటంటలో్లపే జనసేన హస్టం ఉటందని 
హోటంమటంత్రి చెప్పడటం వెనుక ఉద్దేశటం ఏటంట్? ప్రత్యూమానియ ర్జకీయ వేదికగా జనసేన ముటందుకు ర్వడటంతో వారి పునాదులు కదిలిపోతునానియి. జనసేన పార్్ డాక్ర్ 
బీఆర్ అటంబేద్కర్ సిదా్టంత్లే ఊపిరిగా ముటందుకు నడుస్టంది. భావజాలటం, ఐకమతయూటం, నిజాయితీ, నిబదదేతలే పార్్ బలటం” అనానిర్.

• ప్రజలతో తిట్్టంచటందుకే వారిక్ మటంత్రి పదవులు: శ్రీ చ్లకటం మధుస్దన్ ర్డిడి
పార్్ ప్రధాన కారయూదరిశు శ్రీ చ్లకటం మధుస్దన్ ర్డిడి మాట్్లడుతూ “ర్ష్ట్రవాయూప్టంగా వైసీపీ ప్రభుత్టం బలహీన వర్్గల మటంత్రులతో చయిటంచ్న బస్స్ యాత్ర తుస్స్మటంది. 
తపు్పలు చసేది ముఖయూమటంత్రి స్మాజికవర్గటం అయితే, ప్రజలతో తిట్్టంచటంది మాత్రటం ఇతర స్మాజికవర్్గల మటంత్రులిని. బీసీలు, ఎసీస్లు, ఎసీ్లకు ప్రజలతో తిట్్టంచటందుకే 
మటంత్రి పదవులు ఇచాచిర్. ఇద్నా మీకు తెలిసిన స్మాజిక నాయూయటం. ర్ష్్రానిని ఏద్ రకటంగా భ్రష్్ పట్్టంచటందుకు కోనసీమను నాశనటం చశార్. ఎసీస్, బీసీలు ఏమీ 
అనలేర్ కాబట్్ ఎసీస్ మటంత్రి, బీసీ ఎమ్మాలేయూ ఇళ్్ల తగులబెట్్టంచార్” అని తెలిపార్.

• విధ్టంసటంతో పాలన మొదలపెట్్ర్: శ్రీ బనబయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్
పార్్ ప్రధాన కారయూదరిశు శ్రీ బనబయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్ మాట్్లడుతూ “ముఖయూమటంత్రి ప్రమాణసీ్కారటం రోజున విధ్టంసటంతో పాలన మొదలుపెట్్ర్. ఇపు్పడు కుల్లు, 
మత్ల మధయూ చ్చుచిపెట్్ ఆలోచనతో చసిన ప్రయత్నినిని ప్రజలు బలటంగా తిపి్పకొట్్ర్. ముఖయూమటంత్రి దావోస్ వెళ్్.. తన సీటకు ఎవరైనా ఎసర్పెడత్రేమోననని 
భయటంతోన మటంత్రులిని బస్స్ యాత్రకు పటంపార్. ఒక్క మటంత్రిక్ కూడా తమ శాఖ మీద పట్ లేదు. త్డేపలి్ల పాయూలెస్ నుటంచ్ వచ్చిన హామీలు అమలు పరచిడటం మినహా 
ఏమీ చయలేని పరిసిథాతులో్ల ఉనానిర్” అని చెపా్పర్.

• శ్రీ జగన్ ర్డిడి పాలనలో ఏ వర్గటం స్ఖటంగా లేదు: శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్
ప్రధాన కారయూదరిశు శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్ మాట్్లడుతూ “ఒక్క ఛాన్స్ ఇసే్ ముఖయూమటంత్రి ర్ష్్రానిని చ్టందరవటందర చశాడు. శ్రీ జగన్ ర్డిడి పాలనలో ఏ వర్గటం స్ఖటంగా 
లేదు. ఈ అసమర్, దదదేమమా పాలనను కపి్పపుచుచికునటందుకు ఏద్ విధ్టంసటం సతృష్టంచాలనని లక్షష్యటంతోన కోనసీమ అల్లర్లకు తెరతీశార్. ర్ష్ట్ర ప్రజలటంత్ ఒక ప్రత్యూమానియ 
ర్జకీయ శక్్గా శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారి వైపు చూస్్నానిర్” అనానిర్.

• మైనారిటీలకు మటంత్రి పదవి ఇసే్ సమసయూలు తీరిపోవు: శ్రీ షేక్ రియాజ్
ప్రకాశటం జిల్్ల అధయూక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్ మాట్్లడుతూ “మైనారిటీలకు మటంత్రి పదవి ఇచ్చినటంత మాత్రాన వారి సమసయూలు తీరిపోవు. వైసీపీ ప్రభుత్టం అధికారటంలోక్ 
వచ్చిన తర్్త మైనారిటీల సటంక్షేమానిక్, అభివతృది్క్ ఒక్క రూపాయి కూడా కేట్యిటంచ్టంది లేదు. గాలి పార్్క్ ఓట వేసినటందుకు ప్రజలు అష్కష్్లు అనుభవిస్్నానిర”ని 
అనానిర్.

• ర్యలసీమ ప్రజలిని ఓట బాయూటంకుగా వాడుకునానిర్: శ్రీమతి రేఖాగౌడ్
ఎమిమాగన్ర్ నియోజకవర్గటం ఇటంఛార్జి శ్రీమతి రేఖాగౌడ్ మాట్్లడుతూ “ననునానిను.. నను వినానిను అని చెపి్ప అధికారటంలోక్ వచ్చిన శ్రీ జగన్ ర్డిడి ర్ష్ట్రటంలో విధ్టంస్లు 
మినహా చసిటంద్మీ లేదు. వాళ్ల పబ్టం గడుపుకోవడానికే ఒక్క ఛాన్స్ అటంటూ ప్రజల వెనుకపడాడిర్. ర్యలసీమ ప్రజలిని వైసీపీ కేవలటం ఓట బాయూటంకుగా మాత్రమే 
వాడుకుటంది. కరూనిలు జిల్్ల వాయూప్టంగా అటంత మటంది కౌలు రైతులు చనిపోతుటంట్ వారిక్ అటండగా నిలచ్న ఏకైక నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గార్ మాత్రమే” అని 
చెపా్పర్’. పార్్ పీఏసీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదటండ్ల మనోహర్ గారి అధయూక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశటంలో పార్్ నతలు డాక్ర్ పస్పులేట్ హరిప్రస్ద్, శ్రీ పోతిన వెటంకట మహేష్, 
శ్రీ చ్ల్లపలి్ల శ్రీనివాస్, శ్రీ బొమిమాడి నాయకర్, శ్రీ సయయూద్ జిల్నీ తదితర్లు ప్రసటంగిటంచార్.
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ఆదివారం, 05 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఉమమాడి కడప జిలాలులో 132 మంద కౌలు రైతులు ఆతమాహత్యలకు పాలపుడ్డార్
* పులివెటందుల నియోజకవర్గటంలోన 13 మటంది బలవనమారణానిక్ పాల్పడాడిర్
* ఆతమాహతయూ చస్కునని ప్రతి కౌలు రైతు కుటటంబానిని ఆదుకుటంట్టం
* జనసేన ఎదుగుదలను చూసి ఓర్లేక ప్రభుత్టం చసిన కుట్రే కోనసీమ అల్లర్్ల
* చ్త్శ్ది్గల నాయకులిని తయార్ చసే గొప్ప వేదిక జనసేన
* ప్రజలో్లక్ నర్గా వెళ్్ల.. సమసయూలపై నాయకులు పోర్డాలి
* జనసేన పార్్ విస్తృత స్థాయి సమావేశటంలో పీఏసీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాటందటండ్ల మనోహర్

శతఘ్ని న్యూస్: నాయకులు ఊరికే అయిపోర్.. దానిక్ ఒక విజన్, పట్దల, ఓపికతోపాట మానవత్టం, 
ఉననితటంగా ఆలోచ్టంచ హతృదయటం ఉటండాలని, అవనీని ఉనని గొప్ప నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారని జనసేన 
పార్్ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదటండ్ల మనోహర్ గార్ అనానిర్. చ్త్శ్ది్గల నాయకులిని 
తయార్ చసే గొప్ప వేదిక జనసేన పార్్ అని, దానిని ప్రతి ఒక్క నాయకుడు గుర్్టంచుకోవాలనానిర్. జనసేన 
పార్్ విస్తృతస్థాయి సమావేశటం శనివారటం మటంగళగిరిలోని జనసేన పార్్ కార్యూలయటంలో జరిగిటంది. ఈ సమావేశటంలో శ్రీ నాదటండ్ల మనోహర్ గార్ మాట్్లడుతూ ‘‘కొత్ ప్రభుత్టం 
ఏర్పడిన తరవాత ర్టండుననిరేళ్్ల ఎల్టంట్ విమరశులు చయకూడదు అని మొదట అనుకునానిటం.. అయితే ఈ ప్రభుత్టం అటంతట్ సమయటం మనకు ఇవ్లేదు. కేవలటం 6 నెలలో్లన ఒకవైపు 
భవన నిర్మాణ కారిమాకుల ఆకలి కేకలు, మరోవైపు ప్రజల సమసయూలు చుట్ ముట్్యి. ఈ సమయటంలో ప్రభుత్టంతో పోర్డాలని, ప్రజా పక్షటం తీస్కోవాలని నిర్ణయిటంచాటం. వైసీపీని నమిమా 
151 మటంది శాసన సభుయూలను గెలిపిసే్ , ప్రజల నమమాకానిని వముమా చయడానిక్ ఈ ప్రభుత్్నిక్ ఎటంతో సమయటం పట్లేదు. ప్రజా సమసయూల మీద జనసేన చసిన పోర్ట్లకు ప్రజల 
మదదేతు లభిటంచ్టంది. వారి ఆవేదన జనసేన పార్్ బలటంగా ముటందుకు తీస్కెళ్్టందనని నమమాకటం ఏర్పడిటంది.

* పులివెటందుల కౌలు రైతు కుటటంబాలను ఆదుకుటంట్టం
ఏప్రిల్ 5వ తేదీన జనసేన పార్్ విస్తృతస్థాయి సమావేశటంలో రైతుల సమసయూల మీద చరచి పెట్్టం. కౌలు రైతుల ఆతమాహతయూల మీద మాట్్లడుకునానిటం. దీనిపై పూరి్స్థాయిలో స్పటందిటంచ్, 
చలిటంచ్టంది మాత్రటం శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారే. ఆయన ఆలోచనలు, ఎల్ స్యపడాలి అన మథనటం నుటంచ్ వచ్చిన కారయూక్రమమే జనసేన చపట్్న కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర. ఇప్పట్కే 
మూడు జిల్్లలో్ల మొదట్ విడత పూరి్ చస్కునానిటం. తర్వాత ప్రకాశటం, తూర్్పగోదావరి జిల్్లలో్ల ఈ కారయూక్రమటం కొనస్గుతుటంది. ఆశచిరయూకరమైన విషయటం ఏమిటటంట్ ముఖయూమటంత్రి 
సటంత జిల్్ల కడపలోన్ గత మూడేళ్లలో 132 మటంది కౌలు రైతులు బలవనమారణాలకు పాల్పడాడిర్. సీఎటం సటంత నియోజకవర్గటం పులివెటందులలోన్ 13 మటంది కౌలు రైతులు 
ఆతమాహతయూలకు పాల్పడాడిర్. అక్కడి వారిక్ కూడా జనసేన పార్్ తరఫున అటండగా నిలబడత్టం. సమావేశటం ఏర్్పట చసి, కౌలు రైతుల కుటటంబాలను ఆదుకుటంట్టం. పెట్్న పెట్బడి 
ర్క.. ధర గిట్క.. అపు్పల వారిక్ సమాధానటం చెపు్పకోలేక రైతులు తనువు చాలిస్్నానిర్. సటంత నియోజకవర్గటంలోని రైతుల బాధే పట్ని ఈ ముఖయూమటంత్రి తీర్- తలి్లక్ అననిటం పెట్లేడు 
కాని.. పిననిమమాకు బటంగార్ గాజులు చయిస్్నానిడు అనని చటందాన ఉటంది. జనసేన కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర చపట్న తర్వాతే కొటంతమటంది కౌలు రైతుల కుటటంబాలకు మాత్రటం రూ. 
7 లక్షల నష్ పరిహారటం అటందిటంది. ఇది కచ్చితటంగా జనసేన పార్్ విజయమే.

* ప్రజాబలటం లేకే కుల్ల మధయూ చ్చుచి
ముటందస్్ ఎనినికలకు వెళా్లలని ఈ ప్రభుత్టం ఆర్టపడుతోటంది. అయితే ప్రజాబలటం లేక, వచచి స్ర్త్రిక ఎనినికలో్ల గెలిచ దారి లేక కుల్ల మధయూ చ్చుచి పెట్్లని కుట్ర పనినిటంది. దీనిలో 
భాగమే కోనసీమ అల్లర్్ల. ఓ ప్రణాళ్క ప్రకారటం చసిన దుశచిరయూ ఇది. ఇటంతట్ ఘటన జరిగితే కనీసటం ముఖయూమటంత్రి నుటంచ్ ఒక ప్రకటన ర్కపోవడటం ఆశచిరయూటం కలిగిస్టంది. జనసేన పార్్ 
కోనసీమ అల్లర్ల విషయటంలో బాధయూత్యుతటంగా స్పటందిటంచ్టంది. సటంఘటన జరిగిన వెటంటన అక్కడునని పరిసిథాతిని చక్కదిద్దేల్ శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గార్ మీడియాతో మాట్్లడార్. ప్రశాటంతత 
తీస్కుర్వడానిక్ అటందరూ సటంయమనటం పాట్టంచాలని కోర్ర్. కోనసీమతోపాట తూర్్పగోదావరి జిల్్లలో రోజు రోజుకీ బలపడుతునని జనసేన పార్్ ప్బల్యూనిని తగి్గటంచడానిక్ 
ఈ ప్రభుత్టం చసిన కుట్ర కోనసీమ అల్లర్్ల అని ప్రజలు అరథాటం చస్కుటంటనానిర్. ప్రభుత్ కుట్రలను ప్రజలే తిపి్పకొడుతునానిర్. అధికార పార్్క్ చెటందిన శాసనమటండలి సభుయూడు 
అనటంతబాబుపై పడిన హతయూ కేస్ మరకను తపి్పటంచటందుకు, ప్రజలిని పక్కదారి పట్్టంచటందుకు అధికార పార్్ చసిన అతయూటంత దార్ణమైన కుట్ర కోనసీమ అల్లర్్ల. దీనివల్ల స్మానుయూలు 
బాధ పడుతునానిర్. విదాయూర్థాలు, ఉద్యూగస్్లకు ఇటంటర్ నెట్ ర్క ఇబ్టందులు పడుతునానిర్.

* అమాయకులపై పోలీస్ కేస్లు పెడితే సహిటంచది లేదు
కోనసీమ అల్లర్ల ఘటనలో నిటందితులపై చట్ప్రకారటం చరయూలు తీస్కోవాలి. అటంతేతప్ప ర్జకీయటంగా కొటందరిని ఎటంచుకొని వేధిటంచాలన తలటంపుతో అమాయకులపై పోలీస్ కేస్లు 
పెడితే కచ్చితటంగా జనసేన లీగల్ విభాగటం దానిపై పోర్డుతుటంది. బాధితుల తరఫున వారిక్ భరోస్నిస్్టంది. 6 రోజుల క్రితటం ర్ష్్టంలో శాటంతి భద్రతలు, కోనసీమ అల్లర్ల విషయానిని 
మాట్్లడేటందుకు డీజీపీను అపాయిటంటమాటంట్ అడిగాటం. ఈ-మ్యిల్స్, వివిధ రకాలుగాన్ గుర్్ చశాటం. కనీసటం ఆయన నుటంచ్ స్పటందన లేదు. ఒక పార్్ అధయూక్షుడు డీపీజీని కలిసే్ తపే్పటం 
ఉటంది. ఈ ప్రభుత్్నిక్ ఎటందుకు భయటం..? డీజీపీ శ్రీ ర్జేటంద్రనాథ్ ర్డిడి గార్ మటంచ్ అధికారి అని పేర్టంది. మరి ఆయనను నియటంత్రిస్్టంది ఎవర్..? దీనిక్ ప్రభుత్టం సమాధానటం 
చెపా్పలి. ఉదయమే దీనిపై కేటంద్ర హోటం మటంత్రి అమిత్ ష్ గారిక్ లేఖ ర్శాటం.

* అటందర్ని కలుపుకొని వెళాదేటం.. పార్్ని మరిటంత బలోపేతటం చదాదేటం
పార్్ నిర్మాణటం అటంట్ స్మానయూమైన విషయటం కాదు. ఒక వయూక్్తో అది స్ధయూటం కాదు. సమష్గా కష్పడితేన మనటం పార్్ని అదు్తటంగా నిరిమాటంచుకోగలటం. దీనిక్ ప్రతి ఒక్కరూ 
సహకరిటంచాలి. మీ పరిధిలో పార్్ కోసటం ఎటంత మేర కష్పడుతునానిటం..? మన వల్ల పార్్క్ ఎటంత మేలు జర్గుతోటంది అనది మిమమాలిని మీరే ప్రశనిటంచుకోటండి. తెలిస, తెలియకో, 
కోపటంలోనో, ఆవేశటంతోనో, ఈగోలతోనో పని చయకటండి. ఓ నిర్ణయటం తీస్కున సమయటంలో శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గార్ ఎటంతో ఆలోచ్టంచ్ నిర్ణయటం తీస్కుటంట్ర్. క్రమశక్షణ గల గొప్ప 
నాయకుడి నాయకత్టంలో పనిచస్్నానిటం. అటందర్ని కలుపుకొని వెళ్లటండి. పార్్క్ ఉపయోగపడే కారయూక్రమాలు చయాలటంట్ ఎవరో ఏద్ చెప్పర్... మీరే నిర్ణయాలు తీస్కోటండి. అది 
నాయకులతో చరిచిటంచటండి. అటంత్ కలిసి ముటందుకు వెళ్లటండి. పార్్క్ మీ చరయూ వల్ల చ్నని డామేజ్ జరిగినా దానిని మళీ్ల పూడుచికోవడానిక్ చాల్ సమయటం పడుతుటంది. ‘ఆశ వదులుకుటంట్ 
ధైరయూటంగా ముటందుకువెళ్లలేటం’ అన ఈ మాటను గుర్్టంచుకొని పనిచయటండి. జెటండా పట్కొని తిరిగే ధైరయూమునని జనసైనికులిని, వీర మహిళలను వదులుకోవదుదే. వారిక్ తగిన గౌరవటం 
ఇవ్టండి. చ్నని విషయాలకు గొడవలు పడకుటండా, సమసయూ పరిష్్కరటం మీద దతృష్ పెట్టండి. సషల్ మీడియాలో హడావుడి చయడటం కాకుటండా, క్షేత్రస్థాయిలో తిరగటండి. సమసయూలు 
అరథాటం చస్కోటండి. ప్రజలకు ఉపయోగపడటండి. ఒకే గొడుగు క్టంద అటంత్ పనిచదాదేటం. ఎవరో వచ్చి మేటం నాయకులు, జనసైనికులటం అటంట్ నమామాలిస్న పనిలేదు. దీనిని గుర్్టంచుకోటండి.

* 10, 11 తేదీలో్ల క్రియాశీలక సటంబర్లు
ఒకో్క మ్ట్ ఎకు్కతూ క్రమటంగా ముటందుకు వెళ్్నానిటం. ఎనోని అనుమానాలు, అవమానాలు తట్కొని నిలబడిన ఓ గొప్ప ప్రస్థానటం మనది. ఉమమాడి తెలుగు ర్ష్్రాలో్ల 3.50 లక్షల మటంది 
క్రియాశీలక సభుయూల సభయూత్్లు పూరి్ అవ్డటం ఎటంతో సటంతోషటం. సభయూత్ నమోదులో 7967 మటంది వాలటంటీర్్ల స్చఛిటందటంగా పనిచశార్. వారటందరినీ మనటం గౌరవిటంచుకోవాలి. ఈ 
నెల 10, 11 తేదీలో్ల జనసేన పార్్ క్రియాశీలక సటంబర్లు చస్కుటంటనానిటం. నియోజకవర్గటంలోని మటండల్లు, గ్రామాలకు పార్్ని తీస్కువెళ్లడానిక్ ఈ అవకాశానిని వినియోగిటంచుకోటండి. 
కచ్చితటంగా పార్్ పట్ల ప్రజలో్ల గౌరవభావటం ఉటంది. దీనిని మరిటంత ముటందుకు తీస్కువెళ్్లల్ నాయకులు, జనసైనికులిని ప్రోతస్హిటంచటండి. ఈ స్రి క్రియాశీలక సభుయూలకు పవన్ కళాయూణ్ 
మనోగతటం పేర్తో ఓ బుక్ ఇస్్నానిటం. పార్్ ఐడియాలనీ, శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారి ఆశయాలు తెలిసేల్ పుస్కటం తయారైటంది. మనటం కనిపిటంచకపోయినా, మన పనులు కనిపిటంచాలి అన 
బలమైన ధేయూయటంతో పార్్ కోసటం పనిచసే్ త్రలోన శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారిని ముఖయూమటంత్రిగా చూడొచుచి” అనానిర్.

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

మద్దతు ధర కాదు ... మోసప్ ధరతో రైతులను మంచేస్్నానార్
* ధానయూటం కొనుగోలు కుటంభకోణటంపై ప్రశనిసే్ బెదిరిటంపులు
* మటంగళగిరిలో శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ ని కలిసి ఆవేదన వయూక్టం చసిన ప్రకాశటం జిల్్ల రైతు ప్రతినిధులు

శతఘ్ని న్యూస్: అననిటం పెట్్ రైతనని ర్ష్ట్రటంలో బహిరటంగటంగా 
మోసపోతునానిడని, కర్షకుడు తన కష్్నిని అముమాకున 
క్రమటంలో కొటందర్ వయూకు్లు ముఠాగా ఏర్పడి అతడి కష్టం 
ద్చుకుటంటనానిరని జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గార్ 
ఆవేదన వయూక్టం చశార్. జనసేన పార్్ ర్ష్ట్ర స్థాయి విస్తృత 
సమావేశటంలో పాల్్గనటందుకు మటంగళగిరి వచ్చిన ఆయనను 
ప్రకాశటం జిల్్ల, కొత్పటనిటం మటండలటం నుటంచ్ శ్రీమతి కేశవరపు 
కవిత ఆద్రయూటంలో రైతు ప్రతినిధులు శనివారటం వచ్చి కలిశార్. 
ఈ సటందర్టంగా ధానయూటం కొనుగోలు లో జర్గుతునని అక్రమాలు, 
మోస్నిని శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారి దతృష్క్ తీస్కువచాచిర్. ధానయూటం 
కొనుగోలు విషయటంలో రైతు భరోస్ కేటంద్రాలు, ధానయూటం కొనుగోలు 
కేటంద్రాల వార్ మిల్లర్లతో కుమమాకె్్క రైతుని ముటంచస్్నానిర్ అని 
ఆవేదన వయూక్టం చశార్. మిల్లర్్ల రైతుక్ కనీస ధర ఇవ్కుటండా 
నష్పర్స్్నాని అధికార్లు పట్్టంచుకోవడటం లేదని, దీనిపై గడప 
గడపకు కారయూక్రమటంలో అడిగితే బెదిరిటంపులకు దిగారని ఆవేదన 
చెటందార్. ధానయూటం కొనుగోళ్లలో క్షేత్రస్థాయి పరిసిథాతిని వినని శ్రీ 
పవన్ కళాయూణ్ గార్ మాట్్లడుతూ “క్్టంట్లు ధానాయూనిక్ కేటంద్ర 
ప్రభుత్టం ఇస్్నని మదదేతు ధర ఏ మాత్రటం రైతుకు అటందడటం లేదు. 
రైతులకు అటండగా ఉటండాలిస్న రైతు భరోస్ కేటంద్రాలు వాళ్లను 
మభయూపెట్్ సగటం ధరకే అముమాకునల్ చస్్నానియి. రైతు భరోస్ 

కేటంద్రాలో్లని సిబ్టంది మిల్లర్ల తో కుమమాకె్్క రైతులను మోసటం చస్్నానిర్. తేమ ఎకు్కవ శాతటం ఉటందని, బ్యయూటం రటంగు మార్యని, న్క వస్టందని రకరకాల కారణాలు చెబుతునానిర్. 
ఇవా్లిస్న మదదేతు ఇవ్డటం లేదు. రైతు భరోస్ కేటంద్రాల దా్ర్ ధానయూటం కొనుగోళ్్ల అటంతటంతమాత్రటంగాన జర్గుతునానియి. మిల్లర్్ల యధేచఛిగా క్షేత్రస్థాయిలో చెలరేగి పోతునానిర్. 
ప్రతయూక్ష పద్తిలో మిల్లరే్ల రైతుల వదదే నుటంచ్ ధానయూటం కొనుగోలు చస్్నానిర్. రైతు భరోస్ కేటంద్రాల సిబ్టంది, మిల్లర్్ల ఓ ముఠా గా ఏర్పడి మొత్టం తతటంగటం నడిపిస్్నానిర్. క్్టంట్ 
ధానాయూనిక్ రైతులకు కేవలటం తొమిమాది వటందల రూపాయల ధర మాత్రమే దకు్కతుటంది. దీనిలోన్ రవాణా ఛార్జిలు, కూలీల ఖర్చి, గోతటం ఖర్చిలు క్టంద మళీళి150 రూపాయలను మిల్లర్్ల 
తీస్కుటంటనానిర్. అటంట్ రమారమి క్్టంట్ కు రైతులకు దకే్క ధర కేవలటం రూ.850 మాత్రమే. కేటంద్ర ప్రభుత్టం ఇచచి ధానయూటం కొనుగోలు డబు్లను పక్కదారి పట్్స్్నానిర్. కేవలటం 
ప్రకాశటం జిల్్ల కొత్పటనిటం మటండలటం లో ర్టండు వేల మటంది రైతులు ఇల్ నష్పోయార్ అటంట్ ర్ష్ట్రటం మొత్టం మీద ఎటంత మటంది కర్షకులు దీనిలో నష్పోయార్ అరథామవుతోటంది. దీనిపై 
రైతుల తరపున జనసేన పార్్ పోర్డుతుటంది. పార్్ పొలిట్కల్ అఫైర్స్ కమిటీలోన్ దీనిపై చరిచిటంచ్ ఎల్ ముటందుకు వెళా్లలి అననిదానిపై ఓ ప్రణాళ్క ప్రకారటం అననిదాతకు నాయూయటం 
జరిగేల్ పోర్డుత్టం.

* గడప గడపకు వెళ్్ జేజేలు కొడత్రని ఎల్ అనుకునానిర్?
గడప గడపకు కారయూక్రమటంలో ద్పిడిక్ గురవుతునని రైతుల తరఫున మాట్్లడిన రైతు ప్రతినిధులపై మాజీ మటంత్రి బాలినని శ్రీనివాస్ ర్డిడి, ఆయన అనుచర్లు వయూక్్గతటంగా దాడులు 
చయడటం, ఆడబ్డడిలను క్టంచపరిచల్ మాట్్లడటటం ఆమోదయోగయూటం కాదు. ఆడబ్డడిలు కనీనిర్ పెట్డటం సమాజానిక్ మటంచ్ది కాదు. మిమమాలిని ఎవరూ ప్రశనిటంచకూడదు అనుకటంట్ గడప 
గడపకు కారయూక్రమానిని చపట్కుటండా ఉటండాలిస్టంది. గడప గడపకు కారయూక్రమానిక్ ప్రతికూలత ఉటండదు అనుకుటంట్ ఎల్? అటందరూ మీకు జేజేలు కొట్ర్. కొటంతమటంది సమసయూల మీద 
నిలదీస్్ర్ కూడా. సమసయూలపై నిలదీసిన వారిపై దాడులు చస్్టం... వయూక్్గతటంగా దూషస్్టం అటంట్ జనసేన పార్్ చూస్్ ఊర్కోదు. రైతు ప్రతినిధులకు అటండగా ఉటంట్టం. వయూక్్గతటంగా 
దూషణలకు దిగే వారిక్ ఒకట్ చెబుతునానిటం... ప్రభుత్్లు మార్త్యి గుర్్ పెట్కోటండి. స్థానిక సివిల్ సప్లయ్ అధికార్లు, జిల్్ల కలెక్ర్ గార్ ఈ సమసయూపై దతృష్స్రిటంచాలని 
కోర్తునానినని” అనానిర్. శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారిని కలిసిన వారిలో శ్రీ దాసరి నరేష్, డాక్ర్ ఎమ్. ప్రసననికుమార్, శ్రీ కాట్రగడడి రఘు ఉనానిర్.

* శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ ని కలిసిన బీసీ సటంక్షేమ సటంఘటం, మాల మహానాడు ప్రతినిధులు
జాతీయస్థాయిలో బీసీలకు కచ్చితటంగా నాయూయటం జరగాలని, స్మాజిక వర్్గల వార్గా లెక్కలు తేలితేన అది స్ధయూమని తెలుపుతూ బీసీ సటంక్షేమ సటంఘటం ర్ష్ట్ర అధయూక్షుడు శ్రీ కేశన 
శటంకరర్వు ఆధ్రయూటంలో బీసీ నాయకులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారిని కలిశార్. మాల మహానాడు ప్రెసిడటంట్ శ్రీ గుర్రటం ర్మార్వు ఆధ్రయూటంలో ప్రతినిధులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారిని 
కలిశార్. వైసీపీ ప్రభుత్టం ఎసీస్ల సటంక్షేమటం, అభుయూననితిక్ ఉద్దేశటంచ్న పథకాలను అమలు చయలేదని ఆవేదన వయూక్టం చశార్.

నా్యయం కోసం అడిగనందుకు 
అరెస్టీలు చేస్్ర్?

 బాలికకు నా్యయం జరగలి  

తెలంగణ జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్్ గ్రేటర్ హైదర్బాద్ ఆధ్రయూటంలో 
మైనర్ బాలిక అత్యూచారటం కేస్ విషయటంలో నిటందితులు ఎటంతట్ 
వారైనా కఠినటంగా శక్టంచాలని తెలియజేస్్ జూబీ్లహిల్స్ పోలీస్ 
సే్షనో్ల వినతి పత్రటం ఇవ్డానిక్ వెళ్్లన జనసేన పార్్ తర్పున 
ర్ష్ట్ర నాయకులు నమురి శటంకర్ గౌడ్ ని, గ్రేటర్ హైదర్బాద్ 

అధయూక్షులు ర్ధారటం ర్జలిటంగటంనిని, మహిళ చైరమాన్ కావయూని, ప్రధాన కారయూదరిశు శర్షని, గ్రేటర్ నాయకులను వీర మహిళలను కారయూకర్లను అక్రమటంగా అర్స్్ చసి 
బటంజార్హిల్స్ పోలీస్ సే్షన్ కు తరలిటంచడటం జరిగిటంది.

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

అక్రమ అరెస్టీలను ఖండిస్్ నిరసనకు 
పిలుప్నిచిచిన వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్

జనసేన పార్్ తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర నాయకుల అర్స్్
నాయూయటం కోసటం పోర్టటం చసే్ అర్స్్లు చస్్ర్….?
మైనర్ బాలికకు నాయూయటం జరిగేటంత వరకు జనసేన పోర్టటం ఆగదు.
జనసేన పార్్ తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర యువజన విభాగటం అధయూక్షులు వటంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్

శతఘ్ని న్యూస్: హైదర్బాద్, జనసేన పార్్ తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర ఇటంచారిజి నమూరి శటంకర్ గౌడ్, గ్రేటర్ 
హైదర్బాద్ అధయూక్షులు ర్ధారటం ర్జలిటంగటం, జనసేన పార్్ తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర వీరమహిళలను 
అల్గే గ్రేటర్ నాయకులను, జనసేన కారయూకర్లను, వీరమహిళలను అక్రమటంగా అర్స్్ చయడటం 
అమానుషటం. దీనిని ర్ష్ట్ర యువజన విభాగటం పూరి్గా ఖటండిస్్టంది. బాధితుర్లిక్ నాయూయటం జరిగే 
దిశగా తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర ప్రభుత్టం మరియు తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర పోలీస్ శాఖ చరయూలు చపట్్లని 
ఆదివారటం తెలటంగాణలోని అనిని ఉమమాడి జిల్్లలో్ల యువజన విభాగ నాయకులటందర్ అటంబేద్కర్ 
విగ్రహటం దగ్గర నల్ల బాయూడిజిలతో నిరసన తెలియజేయాలి అని జనసేన పార్్ తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర 
యువజన విభాగటం అధయూక్షులు వటంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పిలుపునివ్డటంతో పలు జిల్్లల యువజన 
విభాగటం నాయకులు నిరసన తెలియజేయడటం జరిగిటంది.

తెలంగణ జనసేన నేతల అక్రమ అరెస్టీ లను ఖండిస్్.. నిరసన కార్యక్రమం
*జనసేన పార్్ ఉమమాడి ఖమమాటం జిల్్ల యువజన విభాగటం ఆధ్రయూటంలో నిరసన కారయూక్రమటం
*జనసేన పార్్ తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర నాయకుల అర్స్్…!

శతఘ్ని న్యూస్:  మైనర్ బాలికకు నాయూయటం చయమని 
అడిగినటందుకు గాన్ జనసేన పార్్ తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర 
ఇటంచారిజి నమురి శటంకర్ గౌడ్, గ్రేటర్ హైదర్బాద్ 
అధయూక్షులు ర్జలిటంఘటం, జనసేన పార్్ తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర 
వీరమహిళలను అల్గే గ్రేటర్ నాయకులను, జనసేన 
కారయూకర్లను, వీరమహిళలను అక్రమటంగా అర్స్్ 
చయడటం అమానుషటం.. దీనిని ర్ష్ట్ర యువజన విభాగటం 
పూరి్గా ఖటండిస్్.. బాధితుర్లీకు నాయూయటం జరిగే దిశగా 
తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర ప్రభుత్టం.. మరియు తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర 
పోలీస్ శాఖ చరయూలు చపట్్లని.. వటంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ 
గారి పిలుపు మేరకు శనివారటం ఉమమాడి ఉమమాడి ఖమమాటం 
జిల్్లలో యువజన విభాగ నాయకులటందరూ అటంబేద్కర్ 
గారి విగ్రహటం దగ్గర నల్ల బాయూడిజిలతో నిరసన తెలియజేశార్. ఈ కారయూక్రమటంలో ఉమమాడి ఖమమాటం జిల్్ల వీర మహిళా విభాగటం అధయూక్షులు భోగ హరిప్రియ, జనసేన ఉమమాడి 
ఖమమాటం జిల్్ల యువజన కమిటీ ప్రధాన కారయూదరిశు మేడబయిన కార్్క్, జనసేన ఉమమాడి ఖమమాటం జిల్్ల యువజన ఉపాధయూక్షులు యాసటంనని అజయ్ కతృష్ణ, ఉమమాడి ఖమమాటం 
జిల్్ల యువజన విభాగటం కమిటీ ఆర్గనైజిటంగ్ సక్రటర్ మైలవరపు మణికటంఠ, ఎగిజికూయూట్వ్ మ్టంబెర్ గుటండ్ల పవన్ కళాయూణ్, మాలిక్, గోపి, త్రినాధ్, శ్రీనివాస్, ప్రభాకర్ 
తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

ఉమమాడి ఖమమాం జిలాలు యువజన విభాగం నిరసన కార్యక్రమం
శతఘ్ని న్యూస్: కొత్గడటం జిల్్ల, మైనర్ బాలికకు నాయూయటం జరగాలని అడిగినటందుకు 
జనసేన పార్్ తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర ఇటంచారిజి నమూరి శటంకర్ గౌడ్, గ్రేటర్ హైదర్బాద్ 
అధయూక్షులు ర్ధారటం ర్జలిటంగటం, జనసేన పార్్ తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర వీరమహిళలను అల్గే 
గ్రేటర్ నాయకులను, జనసేన కారయూకర్లను, వీరమహిళలను అక్రమటంగా అర్స్్ చయడటం 
అమానుషటం. దీనిని ర్ష్ట్ర యువజన విభాగటం పూరి్గా ఖనిడిస్్… బాధితుర్లిక్ నాయూయటం 
జరిగే దిశగా తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర ప్రభుత్టం మరియు తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర పోలీస్ శాఖ చరయూలు 
చపట్్లని తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర యువజన విభాగటం అధయూక్షులు వటంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పిలుపు 
మేరకు శనివారటం భద్రాద్రి కొత్గడటం జిల్్ల మూలకపలి్ల మటండలటంలో ఉమమాడి ఖమమాటం జిల్్ల 
యువజన విభాగటం సక్రటర్ గరికే ర్టంబాబు ఆధ్రయూటంలో అటంబేద్కర్ విగ్రహటం దగ్గర నిరసన 

తెలియజేయడటం జరిగిటంది. ఈ కారయూక్రమటంలో కొడిమే వటంశీ, త్ట్కొటండ ప్రవీణ్, కటందుకూరి వినీత మరియు జనసైనికులు తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మైనర్ బాలికపై అత్్యచార ఘటనను ఖండిస్్.. 
మధిర జనసేన నిరసన కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: హైదర్బాద్ మైనర్ 
బాలికపై జరిగిన అత్యూచార్నిని 
ఖటండిస్్.. మధిర నియోజకవర్గటం 
జనసేన పార్్ ఆధ్రయూటంలో నిరసన 
కారయూక్రమటం నిర్హిటంచడటం 
జరిగిటంది.. ఈ కారయూక్రమటంలో మధిర 
నియోజకవర్గటం నాయకులు త్ళ్్లరి 
డేవిడ్ మాట్్లడుతూ… అత్యూచారటం 
జరిగి ఐదు రోజులు కావస్్నాని 
నిటందితులను అర్స్్ చయకపోవడటం 
చాల్ బాధాకరమని అనానిర్. 

తక్షణటం ర్ష్ట్ర ప్రభుత్o,పోలీస్ శాఖ వార్ నిటందితులిని అర్స్్ చయాలనీ ఆయన ర్ష్ట్ర ప్రభుత్్నిని 
డిమాటండ్ చశార్. తక్షణమే బాధితుర్లి కుటటంబటంకు నాయూయటం చయాలనీ.. నాయూయటం చసే 
విధటంగా చరయూలు తీస్కోవాలని ర్ష్ట్ర ప్రభుత్్నిని.. పోలీస్ శాఖ వారిని కోరడటం జరిగిటంది. తక్షణమే 
నిటందితులపై చరయూలు తీస్కోకపోతే ర్ష్ట్ర వాయూప్టంగా బాధితులకు నాయూయటం జరిగే విధటంగా జనసేన 
పార్్ ప్రజల తరఫున నిలబడి బాధితుర్లిక్ నాయూయటం చసే విధటంగా ర్ష్ట్ర వాయూప్టంగా నిరసనలు 
తెలియజేస్్మని ఆయన తెలిపార్. బాధితుర్లిక్ నాయూయటం చయమని జనసేన పార్్ తరఫున, 
ప్రజల తరఫున తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర పోలీస్ శాఖ వారిక్ వినతి పత్రటం ఇవ్డానిక్ వెళ్తే జనసేన పార్్ 
అధయూక్షులు వేమూరి శటంకర్ గౌడ్ ని అక్రమటంగా అర్స్్ చయడటం చాల్ బాధాకరమని అనానిర్. 
తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర అధయూక్షులు వేమూరి శటంకర్ గౌడ్ ని తక్షణమే విడుదల చయాలిస్టందిగా.. విడుదల 
చయని పక్షాన ర్ష్ట్ర వాయూప్టంగా నిరసన కారయూక్రమాలు చపడత్మని.. అద్విధటంగా అక్రమ అర్స్్లకు 
జనసేన పార్్ భయపడదని.. ప్రజల పక్షాన పోర్టటం చయడానిక్ జనసేన పార్్ ఎపు్పడు ముటందు 
ఉటంటటందని ఆయన తెలిపార్. ఈ కారయూక్రమటంలో మధిర నియోజకవర్గటం స్్డటంట్ విటంగ్ వేముల 
వినయ్ కుమార్, బనకల్ మటండలటం నాయకులు ఎస్ కె బాజీ, లకీ్క శెట్్ స్యి కుమార్, అదదేటంక్ 
సటంతోష్ కుమార్, ఎసే్క జానీ, భాష, మధిర నియోజకవర్గటం స్్డటంట్ విటంగ్ గటంధటం ఆనటంద్, 
నవీన్ తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

జూబ్లుహిల్స్  ఘటనపై ప్రభుత్ం వంటనే సపుందంచాలి: 
ర్మగండం జనసేన

*జూబీ్లహిల్స్  ఘటనపై ప్రభుత్టం 
వెటంటన స్పటందిటంచాలని నోట్క్ నల్ల 
రిబ్న్ కట్కుని నిరసన తెలిపిన 
ర్మగుటండటం నియోజకవర్గటం జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పార్్ అధయూక్షులు 
పవన్ కళాయూణ్ ఆద్శాల మేరకు.. తెలటంగాణ ఇటంచారిజి నమూరి శటంకర్ గౌడ్, ర్ష్ట్ర విదాయూరిథా 
విభాగటం అధయూక్షులు సటంపత్ నాయక్ మార్గదరశుకాలతో.. జనసేన విదాయూరిథా విభాగటం ఉమమాడి జిల్్ల 
భాదుయూలు మహేష్ పెటంటల స్చనలతో.. ఉమమాడి కర్టంనగర్ జిల్్ల జనసేన పార్్ విదాయూరిథా విభాగటం 
కొ ఆరిడినెటర్ జుల నవీన్ ఆధ్రయూటంలో.. స్థానిక ర్మగుటండటం నియోజకవర్గటంలో జూబీ్లహిల్స్ లో 
పదిహేడేళ్ల బాలికపై స్మూహిక అత్యూచారటం ఘటన నిటందితులను వెటంటన శక్టంచాలని నోట్క్ 
నల్ల రిబ్న్ కట్కుని నిరసన వయూక్టం చశార్.
ఈ కారయూక్రమానిక్ జనసేన పార్్ పెదదేపలి్ల పార్లమ్టంట్ వరి్కటంగ్ కమిటీ మ్టంబెర్ ర్వుల స్యి క్రిష్ణ 
హాజరై మాట్్లడుతూ.. అరేటండ్ల పాపకు, పదహార్టండ్ల అమామాయికీ, అరవై ఎటండ్ల బామమాకు రక్షణ 
లేకుటండా పొయిటంది అని విమరిశుటంచార్. ఈ ఘటనపై సీఎటం కేసీఆర్ స్పటందిటంచాలని.. జనసేన 
పార్్ తరపున డిమాటండ్ చశార్. ఈ కారయూక్రమటంలో మేకల ర్జ్ కుమార్, మటంథని శ్రవణ్, 
ఎమూర్ల రటంజిత్, మోతే రవికాటంత్, తుటంగపలి్ల కుమార్, బటండరి తిర్పతి, మటంథని మధు, చ్ననిపెళ్్ల 
శ్రీకాటంత్, ఎడ్ల లోకేష్, పెగడపలి్ల ప్రకాశ, మతృణాళ్, కొపు్పల సనినిత్, ఒగు్గ స్యికుమార్ తదితర్లు 
పాల్్గనానిర్.

అక్రమ అరెస్టీ లను ఖండిస్్.. నాగర్ కర్నాల్ 
జనసేన ఆధ్ర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: మైనర్ బాలికకు నాయూయటం చయమని అడిగినటందుకు గాన్ 
జనసేన పార్్ తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర ఇటంచారిజి నమురి శటంకర్ గౌడ్, గ్రేటర్ హైదర్బాద్ 
అధయూక్షులు ర్జలిటంఘటం, జనసేన పార్్ తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర వీరమహిళలను అల్గే 
గ్రేటర్ నాయకులను, జనసేన కారయూకర్లను, వీరమహిళలను అక్రమటంగా అర్స్్ 
చయడటం అమానుషటం.. దీనిని ర్ష్ట్ర యువజన విభాగటం పూరి్గా ఖటండిస్్.. 
బాధితుర్లీకు నాయూయటం జరిగే దిశగా తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర ప్రభుత్టం.. మరియు 
తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర పోలీస్ శాఖ చరయూలు చపట్్లని.. తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర యువజన 
విభాగటం అధయూక్షులు వటంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పిలుపు మేరకు శనివారటం నాగర్ కరూనిల్ 
నియోజకవర్గటం, తిమామాజిపేట్ మటండలటం, ఆర్. సి త్టండ గ్రామటంలో నాగర్ 
కరూనిల్ పార్లమ్టంటర్ వరి్కటంగ్ కమిటీ సభుయూలు శ్రీనివాస్ నాయక్ ఆధ్రయూటంలో 
గ్రామ పటంచాయితీ దగ్గర నిరసన తెలియజేయడటం జరిగిటంది.. ఈ కారయూక్రమటంలో 
ఎస్. శ్రీను, ఆర్. శ్రీకాటంత్, ఆర్. మలే్లష్, వి. వినోద్, ఆర్ స్రేష్, లక్షష్మణ్, నరేటందర్, 
తర్ణ్ తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

జనసేన నేతల అక్రమ అరెస్టీ లను ఖండిస్్.. 
తుంగతుర్్ జనసేన నిరసన కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్:  తుటంగతురి్: జూబీ్లహిల్స్ పోలీస్ సే్షన్ పరిధిలో ఆలసయూటంగా 
వెలుగులోక్ వచ్చిన అత్యూచార ఘటన చాల్ బాధాకరటం. ఇటంతట్ దార్ణానిక్ 
పాల్పడిన నిటందితులను పోలీస్లు అర్స్్ చసి చట్పరటంగా తగు చరయూలు 
తీస్కోవాలి.. నరటం చసిన వార్ ఎటంతట్ వారైనా సరే ప్రభుత్టం కఠినటంగా 
శక్టంచాలి. పోలీస్లు బాలిక పట్ల నిలబడి నిటందితులను కఠినటంగా శక్టంచాలని 
తెలటంగాణ జనసేన పార్్ తరపున వినతిపత్రటం అటందజేసేటందుకు జూబీ్లహిల్స్ 
పోలీస్ సే్షన్ క్ వెళ్ళిన ర్ష్ట్ర ఇటంఛారిజి నమూరి శటంకర్ గౌడ్ ని అర్స్్ చయడటం 
అమానుషటం.. దీనిపట్ల ఉమమాడి నల్్గటండ జిల్్ల ఇటంఛారిజి మేకల సతీష్ ర్డిడి ఆద్శాల 
మేరకు.. అశోక్ నటంద మరియు వెటంకట్ష్ గౌడ్ ఆధ్రయూటంలో.. తుటంగతురి్ 
నియోజకవర్గటం జనసేన పార్్ తరపున తీవ్ర నిరసన తెలియచయడటం జరిగిటంది. 
ఈ కారయూక్రమటంలో వీర మహిళ సౌమయూ గౌతమ్, ఉమేష్, శవ, పవన్ బద్రి, రణధీర్, 
అర్ణ్, నరేష్ పాల్్గనానిర్.

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

గడప గడపకు కపటి ప్రేమ

శతఘ్ని న్యూస్: పుట్పరి్ ఎమ్మాలేయూ 
శనివారటం గడప గడప పేర్తో 
మరోస్రి నియోజకవర్గ ప్రజలను 
మాయ చెయయూడానిక్ వస్్నని 
నపథయూటంలో.. పుట్పరి్ నియోజవర్గటం 
జనసేన పార్్ కార్యూలయటంలో 
నిర్హిటంచ్న సమావేశటంలో భాగటంగా 
నాయకులు వైసీపీ ప్రభుత్టంపై పలు 
ప్రశనిలు సటంధిటంచడటం జరిగిటంది. వైసీపీ 
పార్్ అదికారటంలోకీ వచ్చి మూడు 

సటంవతస్ర్లు పూరి్ అయిటంది. ఇప్పట్ వరకు మీర్ చసిన అబ్వతృదిదే ఏమి …. ర్ష్్రానిక్ 
ర్జధాని ఎక్కడ..?, సటంపూర్ణ మధయూపానటం ఎక్కడ..?, నియోజవర్గటంలో 193 చెర్వులక్ 
నీర్ ఎక్కడ..?, నియోయోజకవర్గటంలో చ్నని చ్నని పరిశ్రమలు ఎక్కడ..?, పుట్పరి్ 
స్oదరికర్ణ ఎక్కడ..? అని ప్రశనిటంచడటం జరిగిటంది. ఈ కార్యూక్రమటంలో జిల్్ల ప్రధాన 
కారయూదరిశు అబు్ల్, జిల్్ల కారయూదరిశు బొగ్గరటం శ్రీనివాస్, డాక్ర్ తిర్పతేటంద్ర, మేకల పవన్ 
కళాయూణ్, గణేష్, అభి తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ జిలాలు యువజన విభాగం 
నిరసన కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమమాడి మహబ్బ్ 
నగర్ జిల్్ల, మైనర్ బాలికకు నాయూయటం 
జరగాలని అడిగినటందుకు జనసేన పార్్ 
తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర ఇటంచారిజి నమురి శటంకర్ 
గౌడ్, గ్రేటర్ హైదర్బాద్ అధయూక్షులు 
ర్ధారటం ర్జలిటంగటం, జనసేన పార్్ 
తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర వీరమహిళలను 
అల్గే గ్రేటర్ నాయకులను, జనసేన 
కారయూకర్లను, వీరమహిళలను అక్రమటంగా 
అర్స్్ చయడటం అమానుషటం. దీనిని ర్ష్ట్ర 
యువజన విభాగటం పూరి్గా ఖటండిస్్… 
బాధితుర్లిక్ నాయూయటం జరిగే దిశగా 
తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర ప్రభుత్టం మరియు 

తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర పోలీస్ శాఖ చరయూలు చపట్్లని తెలటంగాణ ర్ష్ట్ర యువజన విభాగటం 
అధయూక్షులు వటంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పిలుపు మేరకు శనివారటం మహబ్బ్ నగర్ టౌన్ 
లో ఉమమాడి మహబ్బ్ నగర్ జిల్్ల యువజన విభాగటం జనరల్ సక్రటర్ పి.ఆర్. 
ర్ఘవేటంద్ర ఆధ్రయూటంలో అటంబేద్కర్ విగ్రహటం దగ్గర నిరసన తెలియజేయడటం జరిగిటంది. 
ఈ కారయూక్రమటంలో, ఉమమాడి మహబ్బ్ నగర్ జిల్్ల యువజన విభాగటం ఎక్స్కూయూట్వ్ 
మ్టంబర్ లక్ష్మి నార్యణ మరియు కళాయూణ్, ర్మకతృష్ణ, నరసిటంహ, గౌరవ్, వెటంకట్ష్, 
వెటంకట్ష్ బయినపలి్ల, సటంజీవ్, మహేష్, భువన్, స్రేష్, శవ బొయపలి్ల, నరేష్, రోహిత్, 
చ్టంటూ, శటంకర్, స్రేష్ తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

“నేను నా నియోజకవర్గ ప్రజలు” పోసటీర్ 
ఆవిష్కర్ంచిన జనసేనాని

శతఘ్ని న్యూస్:  మటంగళగిరి, జనసేన 
పార్్ మటంగళగిరి కార్యూలయటంలో 
జనసేన పార్్ ర్ష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశు 
మరియు విజయనగరటం నియోజకవర్గ 
ఇనాచిర్జి శ్రీమతి పాలవలస 
యశసి్ నియోజకవర్గటంలో “నను 
నా నియోజకవర్గ ప్రజలు” అన 
నినాదటంతో మొదలు పెట్నునని 
పాదయాత్ర పోస్ర్ ను జనసేన పార్్ 
అధయూక్షులు కొణిదల పవన్ కళాయూణ్ 
ఆవిష్కరిటంచడటం జరిగిటంది.

మూలస్థానేశ్ర స్్మి ఆలయ కోనేటికి 
మరమమాతులు చేపటటీండి: సర్్పలిలు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్:  సరే్పలి్ల నియోజకవర్గటం, 
వెటంకట్చలటం మటండలటం, సరే్పలి్ల గ్రామ 
జనసేన పార్్ గ్రామ పరయూటనలో భాగటంగా 
సరే్పలి్ల నియోజకవర్గ జనసేన పార్్ 
నాయకులు స్రేష్ నాయుడు మరియు 
జనసైనికులు మూలస్థానశ్ర స్్మి 
ఆలయానిక్ సటంబటంధిటంచ్న కోనర్ను 

పరిశీలిటంచడటం జరిగిటంది. ఈ కోనర్ సరే్పలి్ల గ్రామ పటంచాయతీ నటందు ఎటంతో 
విశష్త కలిగిన ద్వాలయటం మూలస్థానశ్ర స్్మి ఆలయ కోనర్. ఈ ఆలయానిక్ 
ఎటంతో విశష్త కలిగి పరమశవుడు లిటంగ రూపటంలో కాశీలో ఏ విధటంగా ఉటంట్డో 
ఆ విధటంగాన లిటంగరూపటంలో ఉటంట్డు. ఎటంతో మహిమ కలిగిన ఈ శవాలయటం 
ఎటండోమ్టంట ఆధీనటంలో ఉటంది. ఈ శవాలయానిక్ 40 ఎకర్ల పై భూమి ఉటంది.. 
అద్విధటంగా ఎటండోమ్టంట్ వార్ ప్రతి సటంవతస్రటం శవర్త్రి ఉతస్వాలు అటంగరటంగ 
వైభవటంగా జర్పుత్ర్. ఈ కోనర్లో శవపార్తులకళాయూణటం తర్్త తెపో్పతస్వటం 
జర్గుతుటంది. గతటంలో ఈ కోనర్ నీళ్్ల చుట్పక్కల ప్రజలు అటందరూ కూడా త్గునీట్ 
క్ వాడుకొనవార్.. ఈ రోజు అక్కడ చూసే్ పరిశ్భ్రత లోపిటంచ్.. ఆ కోనర్లో నీళ్్ల 
పాచ్ పట్్.. పా్లసి్క్ కవర్లతో.. మటందు బాట్ల్లతో అస్వయూస్టంగా తయారైటంది. అద్విధటంగా 
కొనిని కుల్లకు సటంబటంధిటంచ్న వార్ కరమా క్రతువులు చస్కుటంట్ర్ కానీ అక్కడ సరైన 
వసతులు లేకపోవడటం దార్ణమైన పరిసిథాతి.. ఇకనైనా గురి్టంచ్ మరమమాతులు చయాలని 
జనసేన పార్్ తరపున స్రేష్ నాయుడు కోర్ర్.

మనోజ్ కుమార్ కు పవన్ కళ్్యణ్ అభినందనలు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్్ 
అధయూక్షులు కొణిదల పవన్ కళాయూణ్ ను 
పార్్ కార్యూలయటంలో ప్రకాశటం జిల్్ల, 
కొటండేపి నియోజకవర్గటం, పొననిలూర్ 
మటండలటం అధయూక్షులు కనపరి్ మనోజ్ 
కుమార్ మర్యూదపూర్కటంగా కలవడటం 
జరిగిటంది. మనోజ్ కుమార్ చస్్నని పలు 
పార్్ కారయూక్రమాలను సషల్ మీడియా 
దా్ర్.. జిల్్ల అధయూక్షులు షేక్ రియాజ్ 
దా్ర్.. మరియు జిల్్ల కారయూదరిశు మేడా 

రమేష్ నాయుడు దా్ర్.. తెలుస్కునని పవన్ కళాయూణ్ మనోజ్ కుమార్ ను అభినటందిటంచడటం 
జరిగిటంది. ఈ సటందర్టంగా పవన్ కళాయూణ్ మనోజ్ కుమార్ ల్టంట్ యువకులు జనసేన పార్్క్ 
వెనెనిముక ల్టంట్ వాళ్ళి అని అభినటందిటంచార్.

కుమమార్ కుంట చెర్వు పై కనేనాసన ఇస్కాస్ర్లు
శతఘ్ని న్యూస్:  గడ్ర్ మటండలటంలో మట్్ తవ్కాలపై అనక అక్రమాలు వెలుగు 
చూసినప్పట్కీ.. వివిధ పత్రికలో్ల అనక కథనాలు వచ్చినప్పట్కీ ఇస్క మాఫియా మాత్రటం 
తమ ఆగడాలను కొనస్గిటంచడానిక్ శతవిధాల ప్రయత్నిలు చస్్నానిర్.
గడ్ర్ మటండలటం, గడ్ర్ గ్రామటంలో లక్ష్మీ నరసిటంహ స్్మి ద్వస్థానానిక్ 
సటంబటంధిటంచ్న కుమమారి కుటంట చెర్వులో మట్్ తవే్ అటందుకు శతవిధాల్ 
ప్రయతినిస్్నానిర్.
శ్క్రవారటం ర్త్రి స్థానిక వైసిపి నాయకులు అధికార్లపై ఒతి్డి చయడటం జరిగిటంది. 
మట్్ తవ్కాలు సటంబటంధిటంచ్ మిషన్ కూడా తీస్కు ర్వడటం జరిగిటంది. అధికార్లు 
అటంగీకరిటంచకపోవడటంతో తవ్కాలు జరగలేదు. వైసిపి నాయకులు ఒతి్డి తట్కోలేక 
అధికార్లు సతమతమవుతునానిర్. కొటందర్ అధికార్లు అయితే సలవుపై 
వెళ్్లపోవడానిక్ ప్రయతినిస్్నానిర్.
జనసేన పార్్ నాయకులు కలెక్ర్ క్ ఫిర్యూదు చసినప్పట్కీ.. అక్రమ మట్్ని అముమాకొని 
సముమా చస్కున కొటందర్ అధికార పార్్ నాయకులు కుమమారిగుటంటలో మట్్ తవ్కానిక్ 
ముటందుగాన పథకటం రచ్టంచ్ చెర్వులు ఎటండగట్డటం జరిగిటంది.
జనసేన పార్్ మట్్ అక్రమ తవ్కాలకు అడుడికట్ వేయటటంతో ఆగిన మట్్ మాఫియా 
తిరిగి తమ తవ్కాలను కొనస్గిటంచ ప్రయతనిటం చస్్నానియి.
పెడన నియోజకవర్గటంలో మా దతృష్క్ వచ్చిన ఏ అక్రమ మట్్ తవ్కాలు ఇస్్టం. మీర్ 
అర్ర్త్రి అవా్లనుకునాని మీ ప్రయత్నినిని ఆపుత్టం అని పెడన నియోజకవర్గటం జనసేన 
పార్్ నాయకులు ఎస్ వి బాబు హెచచిరిటంచార్.

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

కుటంబ పార్టీలతో ప్రజాస్్మా్యనికి చేట: 
దారం అనిత

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలె్ల, బలమైన ప్రతిపక్షటం ర్ష్ట్రటంలో 
ప్రస్్తటం జనసేన, ప్రజల పక్షాన పోర్డుతోటంది. వారసత్ 
ర్జకీయాలు విషయటంలో ర్ష్ట్ర ప్రజలు అప్రమత్టంగా 
ఉటండాలి. ఇల్టంట్ పార్్ల వల్ల ర్ష్్రానిక్ చట. ఏ 
రటంగటంలోన్ వారసత్టం ఉటండకూడదు. అల్గే అనిని వర్్గల 
ప్రజలకు ర్జాధికారటం దకా్కలననిద్ జనసేన లక్షష్యటం. కుటటంబ 
వారసత్ ర్జకీయాల వల్ల ప్రతిభావటంతులైన భవిషయూతు్ 

ర్ష్ట్రటంలో దబ్తిటంటటంది. ర్ష్ట్రటం ప్రగతి పథటంలో దూస్కెళా్లలి అటంట్ కుటటంబ పార్్లను 
అధికారటంలోక్ ర్కుటండా అడుడికోవాలని చ్తూ్ర్ జిల్్ల కారయూదరిశు దారటం అనిత అనానిర్.

జనసేన పార్టీ విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో 
పాల్్గననా మాకినీడి

శతఘ్ని న్యూస్: మటంగళగిరి పార్్ 
కార్యూలయటంలో జనసేన పార్్ విస్తృత స్థాయి 
సమావేశటం నిర్హిటంచడటం జరిగిటంది. ఈ 
కారయూక్రమటంలో పార్్ అధయూక్షులు కొణిదల పవన్ 
కళాయూణ్, పీఏసీ చైర్మాన్ నాదటండ్ల మనోహర్, పీఏసీ 
సభుయూలు కొణిదల నాగేటంద్రబాబు, పిఠాపురటం 
నియోజకవర్గటం జనసేన పార్్ ఇనాచిర్జి శ్రీమతి 
మాక్నీడి శ్ష్కుమారి, జిల్్ల అధయూక్షులు, పీఏసీ 

సభుయూలు, ర్ష్ట్ర ఇనాచిరిజిలు ర్ష్ట్ర నాయకులు తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

గ్రామ స్థాయి జనసేన విస్తృత ప్రచారంలో కర్మజిజి 
మల్లుశా్ర్వు

*పవననని ప్రజాబాట 58వరోజు

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళటం జిల్్ల, 
ఎచెచిర్ల నియోజకవర్గటం, రణసథాలటం 
మటండలటం పవననని ప్రజాబాట 
ప్రచార కారయూక్రమటంలో భాగటంగా 
జనసేన పార్్ నాయకులు ససైట్ 
బాయూటంకు మాజీ చైరమాన్ కరిమజిజి 
మలీ్లశా్ర్వు, జనసేన పార్్ 
యటంపీట్సి అభయూరిథా పోటూనిర్ 
లక్షుమానాయుడు బటంటపలి్ల గ్రామ 
చెర్వులో శనివారటం ఉదయటం 
బటంటపలి్ల గ్రామ చెర్వులో 
పరయూట్టంచ్.. చెర్వులో ఉనని 
ఉపాధి కూలీలు ప్రతి ఒక్కరినీ 
కలవడటం జరిగిటంది.

జనసేన పార్్ మేనిఫెస్ గురిటంచ్ ప్రతి మహిళకు,యువతకు,పెదదేలకు, తెలియజేస్్.. 
పవననని ప్రజాబాట ప్రచార కారయూక్రమానిని ప్రటంభిటంచ్ 58 రోజులు పూరి్ చస్కునని 
పవననని ప్రజాబాట స్దీర్టంగా ప్రజలు దగ్గరకు వెళ్ళి పలు కుటటంబాలను పలకరిస్్ 
ముటందుకు స్గడటం జరిగిటంది. ఈ సటందర్టంగా ఉపాధి కూలీలతో కరిమజిజి మలీ్లశా్ర్వు 
మాట్్లడుతూ.. జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ పవన్ కళాయూణ్ చపట్్న రైతు 
భరోస్ యాత్రలో బాగటంగా 3000 మటంది చనిపోయిన కౌలు రైతుల కుటటంబాలను 
నర్గా పర్మరిశుటంచ్.. ఒకో్క కుటటంబానిక్ లక్ష రూపాయలు విర్ళటం అటందిస్్నని.. 
గొప్ప మనస్నని నాయకుడని.. అల్టంట్ నాయకుడిని కాపాడు కోవాలిస్న అవసరటం 
ఉటందని ఆయన తెలియజేశార్. అల్గే వివిధ విషయాలు గురిటంచ్ వివరిటంచ్ వాళ్లకు 
అవగాహన కలి్పటంచార్. కళాయూణ్ గార్ ముఖయూమటంత్రి కావాలని అనానిర్. అల్గే 
వతృదుదేలతో మాట్్లడుతూ.. స్మానయూ ప్రజలకు నాయూయటం జరగాలటంట్, పవన్ కళాయూణ్ 
గార్ ముఖయూమటంత్రి కావాలని అనానిర్. జనసేన ప్రభుత్టం వసే్ సటంవతస్ర్నిక్ 5గాయూస్ 
సిలిటండర్్ల ఉచ్తటంగా పేదలకు ఇవ్బడుతుటందని.. ప్రతి పేద ప్రజలకు ఇలు్ల కట్కోవడానిక్ 
తెల్లరేషన్ కార్డి కలిగినవారిక్ ఇస్క ఉచ్తటంగా ఇవ్బడుతుటందని.. అల్గే తెల్లరేషన్ 
కార్డిదార్లకు రేషన్ బదులు 2500/-నుటండి3500/-వరకు ఎకౌటంటలో నగదు 
జమ చయబడుతుటందని తెలియజేశార్. త్ము ప్రటంభిటంచ్న పవననని ప్రజాబాటకు 
ప్రజలనుటండి అపూర్ స్పటందన లభిస్టందనానిర్. గత ఎనినికల సటందర్టంగా ఒక్క ఛాన్స్ 
జగన్ క్ ఇదాదేటం అని ఓట్సిన వార్వరూ ఈస్రి వైసిపి క్ ఓట వేసేటందుకు సిద్టంగా 
లేరనానిర్. ఈ కారయూక్రమటంలో బటంటపిలి్ల గ్రామ ప్రజలు, మహిళలు తదితర్లు 
పాల్్గనానిర్.

ర్జోలు జనసేన ఆధ్ర్యంలో వాటర్ ట్యంకర్
శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిల్్ల, ర్జోలు 
వేసవి కాలటంలో నీట్ ఎదదేడిక్ ప్రజలు 
ఇబ్టంది పడుతుటండడటంతో జనసేనపార్్ 
చ్ర్పవన్ సేవాసమితి ఆద్రయూటంలో 
ప్రతిరోజు ప్రజలకు మటంచ్నీళ్ళి 
అటంద్విధటంగా వాటర్ ట్యూటంకర్ ఏర్్పట 
చయడటం జరిగిటంది. ఈ వాటర్ ట్యూటంక్ 
దా్ర్ శనివారటం ర్మేశ్రటం గ్రామటంలో 
నీర్ అటందక ఇబ్టందులు పడుతుననివారిక్ 

ర్మేశ్రటం ఉపసర్పటంచ్ పాటబళళి స్రిబాబు ట్రాక్ర్ డిజల్ క్ ఆరి్క సహకారటం 
అటందిటంచగా ర్మేశ్రటం జనసైనికుల దా్ర్ త్రాగునీర్ అటందిటంచడటం జరిగిటందని 
జనసేన నాయకులు నామన నాగభూషణటం అనానిర్. ఈ కారయూక్రమటంలో ర్మేశ్రటం 
జనసైనికులు పాల్్గనడటం జరిగిటంది.

సవిల్ సర్్స్ పర్క్లోలు 62వ ర్్యంక్ స్ధించిన 
పూజాకి జనసేన సత్్కరం

శతఘ్ని న్యూస్: పశచిమగోదావరి జిల్్ల భీమవరటం మటండలటం దొటంగపిటండి గ్రామటం నుటండి 
అల్ ఇటండియా సివిల్ సర్్స్ పర్క్షలో్ల 62వ ర్యూటంక్ స్ధిటంచ్న తిర్మాని పూజాక్ 
భీమవరటం నియోజకవర్గ వీరవాసరటం మటండల జడి్పట్సి గుటండా జయ ప్రకాష్ నాయుడు 
మరియు వీరవాసరటం మటండల అధయూక్షులు గుటండా ర్మకతృష్ణ ఘనటంగా సత్కరిటంచ్ 
శ్భాకాటంక్షలు తెలియజేస్ర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పాటంశెటిటీ దీక్కు చలించని అధికార్లు
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గటంపేట నియోజకవర్గటం, జగ్గటంపేట 
మటండలటం వెటంగయయూమమాపురటం గ్రామటంలో ఉపాధి హామీ 
కూలీలకు నాయూయటం చయాలని జగ్గటంపేట జనసేన పార్్ 
ఇటంచార్జి పాటటంశెట్్ స్రయూచటంద్ర, శ్రీ ద్వి చపట్్న ఆమరణ 
నిర్హార దీక్ష నట్తో 5వ రోజుకు చర్కుటంది. ఈ నపథయూటంలో 
ఎటం.జి.ఎన్.ఆర్.ఈ.జి.ఎస్ జిల్్ల ఏ. పి.డి అదికార్లు వచ్చి 
గతటంలో వచ్చిన అధికార్లు చెపి్పన విధటంగాన మీర్ చెపి్పన 
విషయాలు అనిని పరిగణలోనిక్ తీస్కునానిమని.. వెటంటన మా 
పై అధికార్లకు ప్థమిక నివేదిక పటంపిస్్మని పాఠటంశెట్్ 
స్రయూ చటంద్రక్ నచచిచెప్పడనిక్ చూశార్. కాని నిరహార దీక్ష 
5వరోజు కు చర్కునాని.. ఉపాధి హామీ కూలీలకు నాయూయటం 
జరిగే విధటంగా అక్రమాలకు పాల్పడిన వారిపై కఠిన చరయూలు 
తీస్కుటంట్మని.. చెప్పకపోవడటం గమనార్టం.

సంత నిధులతో రోడుడాకు మరమమాతు్లు చేసన స.ఎస్ ప్రం 
జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: సి.ఎస్ పురటం గ్రామటం నుటండి 
పొల్లకు వెళ్ళి పటంచాయతీ ర్జ్ రహదారి 
వర్్షలకు గోతులు పడి, కల్ర్్ విరిగి పోయి 
ప్రయాణటం చయడానిక్ వీలులేకుటండా 
అదా్నటంగా తరయారైటంది. స్థానిక 
అధికార్లకు ఎనిని స్ర్్ల విననివిటంచుకునాని 
పట్్టంచుకోకపోవడటంతో, ప్రజల కోరిక 
మేరకు సి.ఎస్ పురటం మటండల జనసైనికులు 
సటంత నిధులతో కల్ర్్ నిరిమాటంచ్, గుటంటలకు 
మరమమాతు్లు చశార్. ఈ కారయూక్రమటంలో 

మటండల అధయూక్షులు జానపాట్ ర్జశ్ఖర్, స్బా్ర్యుడు, ఊస్ శ్రీను, రమేష్, చటందు తదితర్లు 
పాల్్గనానిర్.

ర్జాం మండలంలో జనసేన నాయకులు యు.పి.ర్జు పర్యటన
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జాటం మటండలటం, ద్సరి గ్రామ 
పటంచాయతీలో శనివారటం ర్జాటం నియోజకవర్గ 
నాయకులు ఉర్్లపు పోలర్జు (యు.పి.ర్జు 
) పరయూట్టంచార్. ఈ సటందర్టంగా యు.పి.ర్జు 
జనసేన పార్్ సిదా్టంత్లు మాయూనిఫెస్ ప్రజలకు 
వివరిస్్ జనసేన క్ ఒక అవకాశటం కలి్పటంచమని 
కోర్ర్. ఈ కారయూక్రమటంలో స్థానిక నాయకులు 
స్మటంతుల రమేష్, కరణటం జయకతృష్ణ, కతి్రి 
సిటంహాచలటం, దతి్ ఈశ్ర్ తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

రక్దానంలో జనసేన పార్టీ ఎప్పుడు మందు ఉంటంద
శతఘ్ని న్యూస్:  బొబ్్లి గ్రామనిక్ చెటందిన పానీపూరి బడీడిని 
నడుపుకొని కొలి్లవలసలో బ్రతుకుతునని వీరమహిళ సతయూవతి 
క్ కాళళిక్ ఆపరేషన్ నిమిత్టం అతయూవసర సమయటంలో 
రక్టం అవసరటం ఏర్పడిటంది. ఈ విషయటం తెలుస్కునని 
ఆముదాలవలస నియోజకవర్గటం చ్ననిలటంకటం గ్రామానిక్ 
చెటందిన జనసైనికుడు జయర్టం తముమాడు రక్దానటం చయడటం 
జరిగిటంది. సమయానిక్ బ్లడ్ ఇచ్చి మా కుటటంబానిక్ చాల్ 
స్యటం చశార్ అని ఈ సటందర్టంగా కుటటంబీకులు హర్షటం 

వయూక్టం చశార్. ఈ కారయూక్రమటంలో ర్గోలు బ్లడ్ మేనజర్ మహేష్, మోహన్ మరియు ఎటంపీటీసీ సికో్కలు విక్రమ్ 
పాల్్గనానిర్.

వర్నపలిలు కాశీ ఆధ్ర్యంలో జనసేన 
సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: త్డేపలి్లగడటం, బొలిశెట్్ శ్రీనివాస్ ఆద్శాల 
మేరకు స్థానిక త్డేపలి్లగడటం 31వ వార్డి లోని ముఖయూ జనసేన 
నాయకులతో కమిటీ మీట్టంగ్ గురిటంచ్ చరిచిటంచడటం జరిగిటంది, ఈ 
కారయూక్రమటంలో ముఖయూ అతిధిగా త్డేపలి్లగడటం జనసేన పట్ణ 
అధయూక్షులు వర్నపలి్ల కాశీ పాల్్గని భార్ ఎతు్న కమిట్ సభుయూలతో 
మటంగళవారటం నాడు మీట్టంగ్ ఏర్్పట కోసటం 31వ వార్డి జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులతో చరిచిటండటం జరిగిటంది. ఈ 
కారయూక్రమటంలో ముఖయూ నాయకులు పాల ర్టంబాబు, స్రపు 
స్బ్యయూ, మామిడి అచ్చిబాబు, వెటంకట్శ్రర్వు, దాగరపు 
శీను, చాపల రమేశ్, అతి్లి బాబీ మరియు జనసేన నాయకులు, 
జనసైనికులు పాల్్గనడటం జరిగిటంది.

5వ రోజుకు చేర్కుననా పాటంశెటిటీ ఆమరణ 
నిర్హార దీక్

శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గటంపేట నియోజకవర్గటం జగ్గటంపేట మటండలటం 
వెటంగయయూమమాపురటం గ్రామటంలో ఉపాధి హామీ కూలీలకు నాయూయటం 
చయాలని జగ్గటంపేట నియోజకవర్గటం జనసేన పార్్ ఇటంచార్జి పాటటంశెట్్ 
స్రయూచటంద్ర, శ్రీ ద్వి చపట్్న ఆమరణ నిర్హార దీక్ష నట్తో 5వ రోజుకు 
చర్కుటంది. ఈ నపథయూటంలో శనివారటం కూడా స్థానిక పిహెచ్ సి వైదయూ 
బతృటందటం వచ్చి స్రయూచటంద్ర, శ్రీ ద్విలకు వైదయూ పర్క్షలు నిర్హిటంచగా 
ఇటందులో స్రయూచటంద్ర ఆరోగయూ పరిసిథాతి గటంట గటంటకు క్షీణిస్్టందని.. 
వీలైనటంత తొటందరగా ఉననిత్ధికార్లు వచ్చి ఈ సమసయూను పరిష్కరిటంచ్ 
ఆయనను హాసి్పటల్ కు తరలిటంచాలని లేదటంట్ ఆయన ఆరోగయూ పరిసిథాతి 
మన చయి దాట్పోతుటందని అధికార్లకు నివేదిక పటంపిటంచామని 
చెపా్పర్. ఇదిల్ ఉటండగా మధాయూహానినిక్ ఎటం.జి.ఎన్.ఆర్.ఈ.జి.ఎస్ 
జిల్్ల ఏ. పి.డి వచ్చి గతటంలో వచ్చిన అధికార్లు చెపి్పన విధటంగాన 
మీర్ చెపి్పన విషయాలు అనిని పరిగణలోనిక్ తీస్కునానిమని.. వెటంటన 
మా పై అధికార్లకు ప్థమిక నివేదిక పటంపిస్్మని చెపా్పర్.. తప్ప 
నష్పోతునని వెటంగయయూమమాపురటం ఉపాధి హామీ కూలీలకు నాయూయటం జరిగే 
విధటంగా అక్రమాలకు పాల్పడిన వారిపై కఠిన చరయూలు తీస్కుటంట్మని.. 
చెప్పకపోవడటం గమనార్టం. ఇదిల్ ఉటండగా అక్కడకు వచ్చిన అధికార్లతో 
స్రయూచటంద్ర మాట్్లడుతూ.. ర్మయయూమమా అన ఒక మహిళ చనిపోయి 
ఒక సటంవతస్రటం అవుతునాని ఆమ్ పేర్పై మస్ర్ ఎల్ పడుతుటంది. ఆమ్ 
అకౌటంట్ లోక్ ఎల్ డబు్ వస్్టందని ప్రశనిటంచార్. తర్వాత అక్కడ ఉనని 
గ్రామ ప్రజలు, జన సైనికులు మాట్్లడుతూ.. మాకు నాయూయటం జరగడటం 
కోసటం మా అటందరికీ బదులుగా ఆయన నిర్హార దీక్ష చస్్నానిరని.. ఈ 
క్రమటంలో అధికార్లు తక్షణమే ఈ విషయానిని జిల్్ల కలెక్ర్ వారి దతృష్క్ 
తీస్కుని వెళ్్ల విచారణ జరిపిటంచాలని.. ఒకవేళ విచారణ జరిపిటంచడటంలో 
ఏమైనా జాపయూటం జరిగి స్రయూచటంద్ర గారిక్ గాని అనుకోనిది ఏమైనా 
జరిగితే తర్్త జరగబయే పరిణామాలు మీ ఊహకు కూడా అటందవని 
హెచచిరిటంచడటం జరిగిటంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన జనబాటకు ప్రజల నుండి అనూహ్య సపుందన
*జనసేన జనబాట ర్టండవ రోజు అదు్తటంగా జరిగిటంది
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన నియోజకవర్గటం, గడ్ర్ మటండలటం ముకొ్కలు్ల దళ్తవాడ, నాగారటం 
గ్రామటంలో జనసేన జనబాట కారయూక్రమానిని జనసేన పార్్ నాయకులు, జనసైనికులు ర్టండవ రోజు 
అదు్తటంగా నిర్హిటంచడటం జరిగిటంది.
నియోజకవర్గటంలో ప్రతి గ్రామాలో్ల ప్రతి ఇటంట్క్ జనసేన పార్్ సిదా్టంత్లు తెలియజేస్్.. స్థానిక 
సమసయూలను తెలుస్కొని పరిష్్కర మార్్గలను రూపొటందిటంచడటం. ప్రజా మదదేతు కూడగట్డటం ఈ 
కారయూక్రమటం ముఖయూ ఉద్దేశటం.
ర్టండవ రోజు జనబాట కారయూక్రమానిక్ ప్రజల నుటండి స్పటందన చాల్ అదు్తటంగా ఉటంది.
ఈ కారయూక్రమటంలో భాగటంగా ముటందుగా ముకొ్కలు్ల దళ్తవాడలో అటంబేద్కర్ చ్త్రపట్నిక్ 
పూలమాలవేసి, మహనీయుడు గొప్పతనానిని జనసేన నాయకులు కొనియాడార్.
తదుపరి ముకొ్కలు దళ్తవాడలో ప్రతి ఇటంట్క్ వెళ్్ల పార్్ సిదా్టంత్లను ప్రజలకు వివరిటంచడటం 
జరిగిటంది. తర్్త నాగారటం గ్రామటంలో పెదదే ఎతు్న జనసైనికులు, స్థానిక ప్రజలు జనబాట 
కారయూక్రమటంలో పాల్్గని తమ మదదేతును తెలియజేశార్.
ఈ కారయూక్రమటంలో ఎస్ వి బాబు, బతి్న హరి ర్మ్, పటండమమానని శ్రీనివాస్, కనపరి్ వెటంకనని, 
ముదుదేనెని ర్మకతృష్ణ, కూనస్ని నాగబాబు, తిర్మణి ర్మాటంజనయులు, గరికపాట్ ప్రస్ద్, 
పుప్పల స్రయూనార్యణ, పాశటం నాగమలే్లశ్రర్వు, శరటం సటంతోష్, నవీన్ కతృష్ణ, యలవరి్ 
ఆటంజనయులు, జోగి రవీటంద్ర, గల్్ల హర్ష్, జి నాగ, వుస్ వెటంకయయూ, ముచచిర్ల స్రేష్, జనుయూవుల 
నాగబాబు, సమ్మాట చ్నిని, సమ్మాట చటంద్రశ్ఖర్, సమ్మాట కాశీ, పినిశెట్్ ర్జు, ఎర్రటంశెట్్ స్యి, 
కొట్రి మల్ల, అబుదేల్ మజీద్, సమ్మాట గణపతి, సమ్మాట శవ, మహటంకాళ్ ర్వు, పెదదే ఎతు్న 
జనసైనికులు పాల్్గనానిర్.

జనసేన నేతల హౌస్ అరెస్టీ లు
శతఘ్ని న్యూస్: గడప గడప పేరిట కపట ప్రేమ 
చూపడానిక్ ప్రజలను మర్స్రి మొసటం చయాడానిక్ 
వస్్నని ఎమ్మాలేయూ నీ అడుడికోవడానిక్ వెళ్తునని జనసేన 
పార్్ నాయకులను అర్స్్ చెయయూడటం జరిగిటంది. ఈ 

క్రమటంలో జనసేన పార్్ నాయకులు జిల్్ల ప్రధాని కారయూదరిశు అబుదు్ల్, డాక్ర్ తిర్పతేటంద్ర, 
బొగా్గరటం శ్రీనివాస్ లను అర్స్్ చెయయూడటం జరిగిటంది.

చంచనాడ జనసేన ఆధ్వరయూంలో మజ్జిగ చలివంద్ం, 
49 రోజులు పూరితి

శతఘ్ని న్యూస్: పశచిమ గోదావరి జీల్్ల, చ్టంచ్నాడ బ్రిడ్జి సమీపటంలో జనసేన 
పార్్ ఆధ్రయూటంలో 49 రోజులుగా ప్రయాణికులకు, బాటస్ర్లకు, యాచకులకు 
మరియు ప్రజలకు దాహారి్ తీరచిడానిక్ జనసేన పార్్ తర్పున మజిజిగ 
అటందజేయడటం జర్గుతుటంది. గత నెలలో ప్రటంభిటంచ్న ఈ చలివేటంద్రటం (మజిజిగ) 
ఎటవటంట్ ఆటటంకాలు లేకుటండా ఈ రోజుక్ 49 రోజులు పూరి్ చస్కోవడటం 
జరిగిటందని కారయూక్రమానిని నిర్హిస్్నని చ్టంచ్నాడ జనసేన నాయకులు రేపూరి 
శ్రీనివాస్ తెలిపార్. ఈ వేసవిలో ఎటండను సైతటం లేక్కచయకుటండా జనసైనికులు 
చలివేటంద్రటం దా్ర్ మజిజిగను ఇవ్డటంపై ప్రజలు హర్షము వయూక్టం చస్్నానిర్.

“ప్రజా సమసయూలపై జనసేన పోరుబాట” కారయూక్రమాన్ని 
ప్రారంభంచన ఏలూరు ఇంఛార్జి రెడ్డి అప్పలనాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూర్ నియోజకవర్గటంలోని 1 వ డివిజన్ కొమడవోలు 
పటంచాయతీలో “ప్రజా సమసయూలపై జనసేన పోర్బాట” కారయూక్రమటంలో భాగటంగా 
అధికార పార్్ చస్్నని అర్చకాలను అబద్పు ప్రచార్లను ప్రతి ఇటంట్క్ 
తెలిసేల్ జనసేన పార్్ ఏలూర్ నియోజకవర్గ కనీ్నర్ వివరిస్్ ర్బయే 
కాలటంలో జనసేన పార్్ మరిటంత బలటం చకూర్చికొని ప్రజలకు అటండగా పవన్ 
కళాయూణ్ ఉటంట్రని ప్రజలకు తెలియపరిచార్. ఏలూర్ నియోజకవర్గటంలో అనిని 
డివిజన్ లో ఉనని ప్రతి సమసయూపై నాకు అవగాహన ఉననిదని జనసేన ప్రభుత్టం 
వచ్చిన వెటంటన ప్రతి సమసయూను పరిష్కరిటంచ దిశగా పని చస్్నని నియోజకవర్గ 
కనీ్నర్ ర్డిడి అప్పల నాయుడు భరోస్ ఇచాచిర్. ఈ కారయూక్రమటంలో 1 వ డివిజన్ 
నాయకులు శ్షపు వెటంకట దుర్్గ ప్రస్ద్, నాగులపలి్ల మురళ్,దటంపనబయిన 
కతృష్ణ, మల్్కపురటం మాజీ ఎమ్.పి.ట్.సి.జటంగా నార్యణర్వు, కడలి గణేష్, 
ఉననిమట్ల ర్ఘవాచార్యూలు, జిల్్ల నాయకులు, నియోజకవర్గ నాయకులు, 
మటండల నాయకులు, జనసేన పార్్ కారయూకర్లు, వీర మహిళలు పాల్్గనానిర్.
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