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ప్రజల విజయం అంటే రాష్టం గెలవడం… 
రాష్టం గెలవడం అంటే జగన్ రెడ్డి ఓడటం…

• రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం, ప్రజల కోసం ఈ ప్రభుత్వాన్ని ద్ంచాలి
• రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోరుకునే ప్రతి ఒక్కరు అందుకు కలసి రావాలి
• వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని ఓడిస్తేనే రాష్ట్రాన్కి మంచి జరుగుతంద్
• ప్రజా విజయం కోసం జనస్న పార్టీ పోరాటం చేసతేంద్
• శ్రీ జగన్ రెడిడి రాష్ట్ర ప్రజలిని దారుణంగా మోసం చేశారు
• చినని చినని సమస్యలు కూడా ఏళ్ల తరబడి అపరిష్కృతంగా ఉంటున్నియి
• తెన్లిలో మీడియా సమావేశంలో జనస్న పీఏసీ ఛైర్మన్ న్దండ్ల మనోహర్

శతఘ్ని న్్యస్: రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం, ప్రజా విజయం కోసం ఈ 
ప్రభుత్వాన్ని ద్ంచాలిసిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉందన్ జనస్న 
పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ న్దండ్ల మనోహర్ స్పషటీం చేశారు. ప్రజల విజయం 
అంటే రాష్ట్రం గెలవడం.. రాష్ట్రం గెలవడం అంటే జగన్ రెడిడి ఓడడం అన్ 
ప్రజలు గెలవాలి.. రాష్ట్రం అభివృద్ధి చందాలి అంటే ఈ ప్రభుతవాం తిరిగి 
అధికారంలోకి రాకూడదన్నిరు. జనస్న అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
ఈ విషయానేని చబుతూ ప్రభుతవా వ్యతిరేక ఓటు చీలకూడదన్ చపా్పరన్ 
తెలిపారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధిన్ కోరుకునే ప్రతి ఒక్కరు శ్రీ జగన్ రెడిడిన్ ఇంటికి 
పంపందుకు కృషి చేయాలన్నిరు. మారు్ప రావాలి అంటే శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు చప్్పన విధంగా ప్రజల గెలుపు కోసం ఆలోచించేవారు 
ఒకటి కావాలన్నిరు. అంత్ ఒక మాట మీద మందుకు వెళ్్లలి 
అన్నిరు. అందుకోసం వైసీపీ ప్రభుతవాం గెలవకూడదనని ఆకాంక్ష కలిగిన 

ప్రతి ఒక్కరు కలసి రావాలన్ ప్లుపున్చాచారు. ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఓడిస్తేనే రాష్ట్రాన్కి మంచి జరుగుతందన్, అలంటి ప్రజా విజయం కోసం జనస్న పార్టీ పోరాటం చేసతేందన్ 
తెలిపారు. ప్రజల విజయం కోరుకునే వారంత్ జనస్న పార్టీతో కలసి వస్తేరన్ చపా్పరు. ఆద్వారం స్యంత్ం తెన్లిలో మీడియా సమావేశం న్రవాహంచారు. ఈ సందర్ంగా 
శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “ఈ ప్రభుతవాం పట్ల రాష్ట్ర వా్యపతేంగా అన్ని వరాగాల ప్రజలు విసగెతితేపోయి ఉన్నిరు. శ్రీ జగన్ రెడిడి ప్రజలిని దారుణంగా మోసం చేశారు. 
ఇలంటి ప్రభుతవాం మనుగడ స్గించరాదనే పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఒక మంచి స్ఫూరితేతో మందుకు వచాచారు. ఒక వ్్యహంతో కలసి కటుటీగా మందుకు వెళ్తే శ్రీ జగన్ రెడిడి గదదె 
ద్గక తప్పదు. పార్టీలపరంగా ఎవరికెన్ని సీటు్ల వస్తేయి అనే అంశాన్ని పక్కన పెటిటీ రాష్ట్రంలో అధికార మారు్ప రావాలి అనని ఆకాంక్షతో.. ఈ ప్రభుతవాం పోవాలి అదే ప్రజా 
విజయంగా భావించి మందుకు వెళ్్లలి.

• కొడుకు ఏసీ కొనుకు్కంటే తలి్ల ఫంచన్ కట్ చేశారు
రాష్ట్రవా్యపతేంగా అనేక ప్ంత్ల నుంచి వసతేనని సమాచారం ఆధారంగా, మాధ్యమాలో్ల వసతేనని సమాచారం మేరకు చూస్తే దారుణమైన పరిసిథితలు ఉన్నియి. ఎక్కడా అభివృద్ధి 
కార్యక్రమాలు జరగడం లేదు. ప్రజలు ఇబ్ంద్ పడుతన్నిరు. చినని చినని సమస్యలు కూడా ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్ లో ఉండడం మా దృషిటీకి వచిచాంద్. ఈ రోజు తెన్లి 
న్యోజకవరగా పర్యటనలో ప్రజల నోట ప్రభుతవా పన్తీరు తెలుసకుంటే బాధ కలిగింద్. పెదదె పెదదె పత్రిక ప్రకటనలు చేశారు. ఎక్కడ చూసిన్ బటన్ నొకి్క రూ. వేల కోటు్ల 
వెళ్్లపోయాయన్ చప్పడం. సంక్షేమ పథకాలు పెదదె స్థియిలో అమలు చేసతేననిటుటీ డబా్ కొటటీడం చేసతేన్నిరు. లబ్దెదారులకు మాత్ం చేరడం లేదు. ఇదంత్ ప్రభుతవా డొల్లతనం, 
న్జాయితీ లేన్ మాటలు. క్షేత్ స్థియిలో చూస్తే ఫంచన్ల కోసం ఎన్మిద్ నెలలుగా ఎదురు చూసతేనని పరిసిథితి. గ్రామ స్థియిలో చినని చినని కారణాలు చూప్ చాల మంద్ ఫంచను్ల 
తీస్శారు. కొడుకు ఏసీ కొనుకు్కంటే తలి్ల వృదాధిప్య ఫంచన్ కట్ చేస్శారు. న్యోజకవరగా పర్యటనలో రెండు సందరా్లో్ల ఆ పరిసిథితలు ఎదురయా్యయి. గ్రామాలో్ల రోడ్ల పరిసిథితి 
అధావాననింగా ఉంద్. కనీసం మరమ్మతలు చేపటటీలేదు. జనస్న పార్టీ రాష్ట్ర వా్యపతేంగా డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ న్రవాహంచినపు్పడు ప్రజల నుంచి వచిచాన అన్హ్య స్పందన చూసి 
మఖ్యమంత్రి వెంటనే తూతూ మంత్ంగా సమీక్షలు న్రవాహంచి వరాషాకాలం పూరతేవగానే రోడ్లకు మరమ్మతలు చేస్స్తేమన్ ప్రకటనలు చేశారు. ఇపు్పడు మళ్్ల వరాషాకాలం వసతేంద్. 
ఒక్క రోడుడి మీద కనీసం తటటీ మటిటీ వేసిన దాఖలలు లేవు.

• ప్రజలు ప్రశ్నిస్తే సహనం కోలో్పతన్నిరు
ప్రజాప్రతిన్ధులు గడపగడపకు వచిచానపు్పడు ప్రజలు ప్రశ్నిస్తే శాసనసభు్యలు సహనం కోలో్పయి మాట్్లడుతన్నిరు. ప్రజాస్వామా్యన్ని అపహాస్యం చేస్ విధంగా మందుగానే 
మనుషులిని పంప్ ఎవరూ ప్రశ్నించడాన్కి వీలే్లదన్ బెద్రిసతేన్నిరు. ఇక్కడ చూస్తే నంద్వెలుగు – పెదరావ్రు ప్రధాన రహదారి ఎందుకు ఈ రోజుకీ పనులు ప్రంభించలేకపోయారు. 
న్డు కేబ్నెట్ తీరా్మనం చేసి న్ధులు ఏరా్పటు చేస్తే గత ప్రభుతవాంలోన్, ఈ ప్రభుతవాం మూడేళ్ల పాలనలోన్ ప్రంభించలేకపోయారు. తెన్లి చక్కటి ప్ంతం. ఇపు్పడు 
అభివృద్ధిలో కుంటుపడిపోవడం బాధ కలిగించింద్. మాట్్లడితే న్ధులు లేవు ఏం అడగొదదెంటున్నిరు.

• మీ పత్రికా సమావేశాలు ఎవరికి ఉపయోగం?
151 సీటు్ల ఇచిచా ప్రజలు అదు్త విజయాన్ని కటటీబెడితే కనీసం మంచినీటి వసతి కలి్పంచలేకపోతన్నిరు. కొలకలూరులో మంచినీటి ఇబ్ందులు ఉన్నియన్ బాధ పడాడిరు. రూ. 
96 కోట్లతో కృష్టణా నద్ నుంచి నీరు తెచిచా గ్రామ గ్రామాన రక్షిత మంచినీరు ఏరా్పటు చేస్తే మీరు ఎందుకు వాటి మీద దృషిటీ పెటటీలేకపోతన్నిరు. ఎందుకు పత్రికా సమావేశాలకే 
పరిమితం అయి్య కొంత మంద్ లక్షష్ంగా చేసకున్ దాడులు చేసతేన్నిరు. మీ మీడియా సమావేశాలు ఇక్కడ ప్రజలకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడత్యి. మీరు అధికారంలోకి 
వచిచా మూడేళ్ల పాలన పూరతేయి్య న్లుగో సంవతసిరంలోకి అడుగుపెట్టీరు. పక్క రాష్ట్రాలో్ల చూస్తే కొతతే కొతతే పటటీణాలు వెలుసతేన్నియి. రహదారులు వసతేన్నియి. మనలిని మనం 
ప్రశ్నించుకోవాలి. మారె్కట్ యారుడిలో్ల చూస్తే ధాన్యం కొనుగోళ్లలో గోల్ మాళ్్ల.. ఎరువుల అమ్మకాలో్ల గోల్ మాళ్్ల.. ఈ విధమైన ధోరణి ఎందుకు ఉపయోగపడుతంద్.

• అభివృద్ధి లేదు.. సంక్షేమం లేదు..
ఇంత మెజారిటీ ఇస్తే ఇంత దారుణంగా పాలన ఉంటుందన్ ఎవరూ ఊహంచలేదు. మఖ్యమంత్రి సంత జిల్ల కడపలో 132 మంద్ కౌలు రైతలు ఆత్మహత్యలు చేసకునని 
పరిసిథితి. ఆయన్ని శాసనసభకు పంప్న పులివెందులో్ల 13 మంద్ ఆత్మహత్య చేసకున్నిరు. ఇలంటి ప్రభుత్వాన్ని ద్ంచాలిసిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిదీ. రాష్ట్రాభివృద్దె కోసం ప్రజల 
కోసం జనస్న పార్టీ కటుటీబడి మందుకు వెళ్తేంద్. తెన్లికి మంచి రోజులు రావాలి. ఇక్కడ అభివృద్ధి లేదు. సంక్షేమం లేదు. ఈ పదదెతి మారుచాకోవాలి.. ప్రభుతవా పన్తీరు 
ప్రతి ఒక్కరినీ ఇబ్ంద్ పెటేటీ విధంగా ఉంద్. ప్రభుతవాం ప్రజల కోసం అనని చందంగా ఎక్కడా లేదు. ఈ ప్రభుత్వాన్ని ద్ంచి తీరాలి” అన్నిరు. ఈ మీడియా సమావేశంలో పార్టీ 
గుంటూరు జిల్ల అధ్యక్షులు గాద వెంకటేశవారరావు, రాష్ట్ర సంయుకతే కార్యదరిశి రవికాంత్, జిల్ల ఉపాధ్యక్షులు ఇస్్మయిల్ బేగ్, అడపా మాణికా్యలరావు తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

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


సోమవారం, 06 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అంధకారంలోకి వెళ్లిపోతున్న రాష్ట్రాన్్న కాపాడుకోవాలి
• అభిమాన సంఘాలు రాజకీయ ప్రక్రియలో భాగం కావాలి
• రాజకీయంగా జనస్న పార్టీ ఓ సవాచ్ఛమైన వేద్క
• 100 శాతం జనస్న జండా మోస్ందుకు సిదధిమవావాలి
• మూడు నెలలో్ల పార్టీతో మమేకమయ్్య ప్రక్రియ పూరితే చేదాదెం
• మెగా అభిమాన సంఘాల న్యకులతో సమావేశంలో 
జనస్న పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్

శతఘ్ని న్్యస్: అంధకారంలోకి వెళ్్లపోతనని రాష్ట్రాన్ని 
కాపాడుకోవాలిసిన బాధ్యత అందరి మీద ఉందన్, అభిమాన 
సంఘాలు రాజకీయ ప్రక్రియలో భాగంగా మారి బాధ్యత 
తీసకున్ మరోస్రి ఇలంటి పొరపాటు జరగకుండా జాగ్రతతే 
వహంచాలన్ జనస్న పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ 
శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ గారు స్పషటీం చేశారు. రాజకీయంగా జనస్న పార్టీ రూపంలో ఒక కీ్లన్ పా్లట్ ఫామ్ మనకు ఉందన్, పార్టీన్ గెలిప్ంచుకున్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిన్ మఖ్యమంత్రి 
చేయడాన్కి అంత్ కలసి రావాలన్నిరు. ఈ ప్రయాణంలో ఎక్కడా బేధాభిప్యాలు లేకుండా కలసికటుటీగా మందుకు స్గుదామన్ చపా్పరు. ఆద్వారం మంగళగిరిలోన్ జనస్న 
పార్టీ కారా్యలయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రవా్యపతేంగా ఉనని అఖిల భారత చిరంజీవి యువత, రాష్ట్ర చిరంజీవి యువత ప్రతిన్ధులు శ్రీ మనోహర్ గారితో సమావేశమయా్యరు. అఖిల భారత 
చిరంజీవి యువత అధ్యక్షులు శ్రీ రవణం స్వామి న్యుడు ఆధవార్యం వహంచారు. జనస్న పార్టీ విజయంలో తమవంత పాత్ పోషించేందుకు సంసిదధిత వ్యకతేం చేశారు. అనంతరం 
అభిమాన సంఘాల న్యకులను ఉదేదెశ్ంచి శ్రీ మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ.. “సమాజాన్కి ఏదో విధంగా స్యపడాలి అనే బలమైన కోరిక శ్రీ చిరంజీవి గారు, శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారిలో ఉంద్. మంచి కార్యక్రమాలు చేయడంతోపాటు న్జాయతీగా ఉండాలి. స్వా కార్యక్రమాలు ఒక ఎతతే అయితే రాజకీయ పార్టీగా ఎల మందుకు వెళ్్లలి... ఎల బలపడాలి అనే 
అంశం మీద దృషిటీ స్రించడం మఖ్యం. అభిమాన సంఘాలకు, రాజకీయాలకు తేడా ఉంటుంద్. రాజకీయంగా ప్రతి రోజూ గొడవలు ఉంట్యి. దాన్కి సిదధిపడాలి.

• ఇటువంటి పాలన ఎపు్పడూ చూడలేదు
ఇపు్పడు జనస్న పార్టీలో ఆ తపు్పలు పునరావృతం కాకుండా జాగ్రతతేలు తీసకుంటున్నిం. పార్టీపరంగా ఏ న్రణాయం తీసకున్ని వందస్రు్ల ఆలోచించి తీసకుంటున్నిం. ఆ న్రణాయం 
ఎంత మంద్కి ఉపయోగపడుతంద్. ఎంత మంద్కి ఇబ్ంద్ కలుగుతంద్ అనే అంశాలపై ఆలోచించి న్రణాయం తీసకుంటున్నిం. ఏ న్రణాయం తీసకున్ని బహరంగంగా మాట్్లడాలి 
అనే స్థియిలో పాలసీలు తీసకువసతేన్నిం. రాష్ట్రంలో ఎంతో మంద్ మఖ్యమంత్రులు వచాచారు. ఇటువంటి పాలన ఎపు్పడూ చూడలేదు. మఖ్యంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిన్ లక్షష్ంగా 
చేసకున్ ఆయనకు నషటీం చేయాలనని ఉదేదెశంతో ప్రభుతవాం తీసకునని న్రణాయాన్కి ఎంతో మంద్ నషటీపోయారు. సినీ రంగాన్ని దబ్ కొటేటీ ప్రయతనిం చేసతేననిపు్పడు చాల బలంగా 
ప్రభుత్వాన్ని ఎదుర్్కనేందుకు సిదధిమయా్యం. ఈ ప్రభుతవాం ప్రజాస్వామా్యన్కి వ్యతిరేకంగా పన్ చేసతేంద్.

• తవారలో జిల్ల, మండల స్థియిలో సమావేశాలు
అభిమాన సంఘాలుగా మీ ఆలోచనలో్ల స్పషటీత అవసరం. 100 శాతం జనస్న జండా మోస్ందుకు సిదధింగా ఉండాలి. గ్రామ స్థియి నుంచి వారుడి స్థియి వరకు పార్టీన్ తీసకువెళ్్లలి. 
పార్టీ కార్యవరగాంతో పూరితే స్థియి కలయిక ఏర్పడడాన్కి మీకు కొంత సమయం పడుతంద్. జిల్ల స్థియి నుంచి మండల స్థియి వరకు ఈ తరహా సమావేశాలు ఏరా్పటు చేసకుందాం. 
ప్రసతేతం 9 జిల్లలకు అధ్యక్షులు, జిల్ల స్థియి, మండల స్థియి కమిటీల ఏరా్పటు పూరతేయి్యంద్. వారి వివరాలు తీసకున్ వారితో కలవండి. రాబోయ్ రోజులో్ల జిల్లల అధ్యక్షులతో 
సమావేశాలు ఏరా్పటు చేసకున్ పార్టీ ప్రయాణంలో మీకు ప్రతే్యక స్థినం కలి్పంచే ఏరా్పటు చేసకుందాం. పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యతవాం తీసకునని వారికి కిట్ల పంప్ణీ కార్యక్రమం 
తవారలో ప్రంభం అవుతంద్. వచేచా నెల నుంచి వారికి శ్క్షణ తరగతలు ఉంట్యి. అందులో అభిమాన సంఘాలు భాగస్వామలు కావాలి. మూడు నెలలో్ల క్షేత్ స్థియిలో అభిమాన 
సంఘాలను పార్టీలో కలిప ప్రక్రియను పూరితే చేదాదెం. అందుకు జిల్ల స్థియి నుంచి మండల స్థియి వరకు కార్యక్రమాలు ఏరా్పటు చేదాదెం. మనం ఏ కార్యక్రమం చేసిన్ అద్ రాజకీయంగా 
ఉపయోగపడాలి. సమాజాన్కి ఉపయోగపడే మనుషులుగా, సైన్కులుగా మన ప్రయాణం ఉండాలి. ఈ ప్రయాణంలో ఇబ్ందులు ఉంట్యి. దాన్కి సిదధిపడి మందుడుగు వేయండి. 
మండల స్థియి, గ్రామ స్థియి కమిటీలో్ల మీకు ప్ధాన్యత ఇచేచా విధంగా చూస్తేం” అన్నిరు. ఈ సమావేశంలో జనస్న పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదరిశి శ్రీ త్తంశెటిటీ న్గంద్ర, అభిమాన సంఘాల 
మఖ్య న్యకులు శ్రీ పగడాల మరళ్కృషణా, శ్రీ విశవాన్థ్, శ్రీ కొటేటీ వెంకటేశవారు్ల, శ్రీ మేడిశెటిటీ స్ర్యకిరణ్, శ్రీ ఆళ్ళ హరి, శ్రీ పాదం మూరితేన్యుడు, శ్రీ శోడిశెటిటీ కృషణాప్రస్ద్, శ్రీ లకనం 
శా్యమ్ ప్రస్ద్, శ్రీ సగుణబాబు తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

బిజెపి – జనసేన ఉమ్మడ్ సీఎం అభ్యర్థిగా పవన్ కళ్్యణ్ ను ప్రకటంచాలి

జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు
పవన్ కళ్యూణ్ ను పువ్వుల్లో పెట్టుకుని చూసుకోవాలని మోడీ బిజెపి రాష్ట్ర నాయకులతో అనానిరు.

శతఘ్ని న్్యస్: తిరుపతి, ఆద్వారం మీడియా సమావేశంలో జనస్న చితూతేరు 
జిల్ల అధ్యక్షుడు హరి ప్రస్ద్, తిరుపతి ఇన్్ఛర్జ్ కిరణ్ రాయల్, పటటీణ అధ్యక్షుడు 
రాజారెడిడి, ఉపాధ్యక్షుడు బాబ్జ్, శ్రీమతి సభాషిన్, శ్రీమతి కీరతేన, ఆనంద్, సమన్ 
బాబు, పారుధి, చరణ్, సజిత్ మరియు రాష్ట్ర జిల్ల స్థియి న్యకులతో కలిసి 
డాకటీర్ హరిప్రస్ద్, కిరణ్ రాయల్ లు మాట్్లడుతూ ఒక్క రాత్రిలో రాష్ట్ర రాజకీయ 
చరచాలు మారిపోయాయి అన్ బ్జప్ జాతీయ అధ్యక్షుడు నడాడి రెండు రోజులు 
ఏపీలో పర్యటించనునని సందర్ంగా బ్జప్, జనస్న ఉమ్మడి సీఎం అభ్యరిథిగా 
పవన్ కళ్్యణ్ ను ప్రకటించాలన్ దీన్ని డిమాండ్ లేదా మా అభ్యరధిన అయిన్ 
అనుకోవచచాన్ అన్నిరు. రాష్ట్ర స్థియి కాదు ఢిల్్ల స్థియి వ్యకుతేలు ఉమ్మడి అభ్యరిథిగా 
పవన్ కళ్్యణ్ ను మఖ్యమంత్రి అభ్యరిథిగా ప్రకటించాలన్ జనస్న న్యకులు, 
జనసైన్కులతో పాటు ప్రజలు కూడా ఇదే కోరుకుంటున్నిరన్, రెండు రోజల 
పర్యటనలో నడాడి ఏప్ ప్రజలకు ఒక కా్లరిటీ ఇవావాలన్ కోరారు. న్డు 2014 ఎప్ 
ప్రచారంలో భాగంగా మోడీ పవన్ కళ్్యణ్ ను రాష్ట్ర బ్జప్ న్యకులు పువువాలో్ల 
పెటుటీకొన్ చూసకోవాలన్ అన్నిరు, మరి పువువాలో్ల పెటిటీ చూసకుంట్రో, లేక 
పువువాలే పెడత్రో మీ ఇషటీం అన్ వాపోయారు. రాష్ట్రం పూరితేగా అంధకారంలోకి 

వెళ్్ళపోయింద్, జగన్ మోహన్ రెడిడి మూడేళ్ళ పరిపాలనలో ప్రజలు చాల అవసథిలు పడాడిరు, నేటి రాష్ట్ర రాజకీయాల పట్ల ప్రజలో్ల అయోమయ పరిసిథితి నెలకొంద్ ఈ పరిసిథితలను 
గమన్ంచి ప్రజలకు స్పషటీత ఇవావాలిసిన ఆవస్యకత ఎంతైన్ ఉంద్ అన్ బ్జప్ రాష్ట్ర, జిల్ల కమిటీ జాతీయ అధ్యక్షులకి మా విననిపం ఒక్కటే జనస్న అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ న్ సీఎం 
అభ్యరిథిగా ప్రకటించాలన్ డిమాండ్ చేశారు.

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


సోమవారం, 06 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గ్రామ దేవతల జాతరలో పాల్గొన్న పంతం నానాజీ
శతఘ్ని న్్యస్: కాకిన్డ రూరల్ న్యోజకవరగాం వాకాడ గ్రామంలో గ్రామ దేవతల జాతరలో 
పాల్గానని జనస్న పార్టీ ప్ఏసి సభు్యలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం న్న్జీ, కాకిన్డ 
రూరల్ న్యోజకవరగాం జనస్న న్యకులు మరియు జనసైన్కులు పాల్గాన్నిరు.

కాకినాడ సిటీ జనసేన ఆధ్వర్యంలో పాటంశెటటికి 
మద్ధతుగా బైక్ రా్యలీ

శతఘ్ని న్్యస్:  కాకిన్డ సిటీ మత్తే 
శశ్ధర్ ఆదేశాల మేరకు సిటీ ప్రెసిడంట్ 
సంగిశెటిటీ అశోక్ ఆధవార్యంలో కాకిన్డ 
సిటీ నుంచి 50 బైక్ తోటి రా్యల్గా 
జగగాంపట న్యోజవరగాం ఇంచార్జ్ 

ఆమరణ న్రాహార దీక్షకు వెళ్్ల మదదెత తెలియజేయడం జరిగింద్. వానపలి్ల హరికృషణా ఆధవార్యంలో 
బైక్ రా్యల్గా వెళ్్ల మదదెత తెలియజేయడం జరిగింద్.

అంతరాజాతీయ పరా్యవరణ దినోత్సవ వేడుకలు
*మడకశ్ర న్యోజకవరగా జనస్న ఆధవార్యంలో అంతరాజ్తీయ పరా్యవరణ ద్నోతసివ వేడుకలు
*అంతరాజ్తీయ పరా్యవరణ ద్నోతసివ శుభాకాంక్షలు
*ఈ సందర్ంగా వై.బ్. హళ్్ళ పంచాయతీలో 30 యువకులు జనస్న పార్టీలో చేరిక

శతఘ్ని న్్యస్: శ్రీ 
సత్యస్యి జిల్ల, మడకశ్ర 
న్యోజకవరగాం, జనస్న 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆదేశాల మేరకు జనస్న 
పార్టీ సిదాధింత్లకు 
అనుగుణంగా మడకశ్ర 

జనస్న అధ్యక్షుడు శ్వాజీ ఆధవార్యంలో.. జనసైన్కుల సమక్షంలో.. పార్టీ కార్యకరతేల ప్రోద్లంతో.. 
అభిమానుల ప్రోత్సిహంతో.. ప్రజలందరి మధ్య పరా్యవరణ పరిరక్షణ ద్నోతసివ కార్యక్రమం 
ఘనంగా న్రవాహంచడం జరిగింద్. ఈ సందర్ంగా వై.బ్. హళ్్ళ పంచాయతీలో 30 యువకులు 
జనస్న పార్టీలోకి చేరడం జరిగింద్. పర్యవరణ పరిరక్షీణించడం అనేద్ జనస్న పార్టీలో ఒక 
సిదాధింతం.. రేపటి వాత్వరణం భావితరాలకు భవిష్యత్ ఇచేచాద్. ప్రకృతి పరమైన బాధ్యతన్ నమే్మ 
సిదాధింతం.. పరా్యవరణాన్ని పరిరక్షించి మరియు అభివృద్ధి చయడం. ఈ సిదాధింత్న్ని పాటించే 
విధంగా ఈ రోజు మొక్కలున్టడం జరిగింద్.. అనంతరం కేక్ కట్ చేసి ఆనందాల ఉతసివంతో 
సంబరాలు జరుపుకోవడం జరిగింద్. తదనంతరం జనస్న పార్టీ కరతేవ్యం విధి న్రవాహణ బాధ్యతగా 
పంచాయతీ పరిధిలో అన్ని గ్రామాలలో ప్రజా సమస్యలపై విజృంభించి.. వీద్.. వీదులలో 
ఊరేగింపుగా రోడ్ల వెంబడి తిరుగుతూ.. పాదయాత్గా ప్రతి ఇంటింటికి చేరి ప్రజలతో మమేకమై 
చాల రోజుల నుంచి ఇబ్ంద్ పడుతనని రోడ్ల సమస్య గురించి.. డ్రైనేజీ సమస్య.. పదరిక సమస్య.. 
న్రుదో్యగ సమస్య.. ఆరోగ్య సమస్యల గురించి తెలుసకున్ వాటికి పరిష్ట్కర మారాగాన్కి జనస్న 
పార్టీ కృషి చేసతేందన్ తెలియజేసి.. గ్రామ ప్రజలందరికీ పరా్యవరణ పరిరక్షణ గురించి వివరించడం 
జరిగింద్. తదనంతరం శ్వాజీ మాట్్లడుతూ.. ప్రజల కోసం, ప్రజల కొరకు, ప్రజల సమస్య 
పరిష్ట్కరాన్కి పవన్ కళ్్యణ్ జనస్న పార్టీ స్థిప్ంచారన్, పదవులు పొందడాన్కి, అధికార దాహాన్కి, 
ప్రజల సమ్మ దోచుకోవడాన్కి అవకాశం లేకుండా సవాచ్ఛంగా న్జాయితీగా ప్రజల సమ్మను 
ప్రజల అభివృద్ధికి ఖరుచా పెటటీడాన్కి.. ప్రజా సంక్షేమాన్కి.. సమాజ అభివృద్ధికి.. దేశ పురోభివృద్ధికి 
కృషి చేయడాన్కి మా జనస్న పార్టీ దోహదం చేసతేందన్.. అందుకే మా జనస్న పార్టీకి ఓటు 
వేసి వేయించి గెలిప్స్తే.. ప్రజా సమస్యల పరిష్ట్కరాన్కి మీ వెంటే ఉంట్మన్ తెలియజేయడం 
జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో మడకశ్రమండల అధ్యక్షుడు టి.ఏ శ్వాజీ, ఐటీ విభాగం కోఆరిడినేటర్ 
టి. ప్రస్ద్, ఉపాధ్యక్షులు యశవాంత్, ప్రధాన కార్యదరుశిలు విజయ్ కుమార్, శ్రీహరి, శ్రీన్వాసలు 
రంగన్థ్, కార్యదరుశిలు, న్గభూషణం, పవన్ కళ్్యణ్, శశ్ప్రీతమ్. సంయుకతే కార్యదరుశిలు. 
పవన్ కుమార్. రాజు. రఘు. నరేష్. న్గారుజ్న. హ వైబ్ హళ్్ళపంచాయతీ జనసైన్కులు, పార్టీ 
కార్యకరతేలు, అభిమానులు పాల్గానడం జరిగింద్.

ప్రకాశంజిల్లి వీరమహిళల ఆతీ్మయ సమావేశం
శతఘ్ని న్్యస్: కృష్టణా పెన్ని ప్ంతీయ కమిటీ సభు్యరాలు శ్రీమతి బంద్ల శ్రీదేవి 
ఆధవార్యంలో.. జిల్ల అధ్యక్షులు షేక్ రియాజ్ అధ్యక్షతన ఆద్వారం ప్రకాశంజిల్ల 
వీరమహళల ఆతీ్మయ సమావేశం న్రవాహంచడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో 
రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరిశి పెదదెపూడి విజయ్ కుమార్, కృష్టణా పెన్ని ప్ంతీయ కమిటీ 
సభు్యలు శ్రీమతి కోల విజయలక్ష్మి, శ్రీమతి రావి సౌజన్య, శ్రీమతి పారవాతీన్యుడు 
, శ్రీమతి మల్్లపు విజయలక్ష్మి, గిదదెలూరు ఇంచార్జ్ బెల్లంకొండ స్యిబాబు, దరిశి 
ఇంచార్జ్ బటుకు రమేష్, రాష్ట్ర అధికార ప్రతిన్ధి రాయపాటి అరుణ, కార్్పరేటర్ 
ఒంగోలు నగర అధ్యక్షులు మలగా రమేష్, ఒంగోలు నగర ప్రధానకార్యదరిశి 
పల్ల ప్రమీల, నగర కార్యదరిశి గోవిందు కోమలి, సంయుకతే కార్యదరశిలు తనీనిరు 
ఉష, ఆకుపాటి ఉష, 21వ డివిజన్ అధ్యక్షురాలు అలజంగి వాసకి న్యుడు, 
వీరమహళలు కోస్రి శ్ర్ష, చంగళశెటిటీ అననిపూరణామ్మ, రాయన్ న్గవరిథిన్, 
న్కల శ్వపారవాతి, షేక్ మంత్జ్, న్గంద్ర, అయిన్బతితేన రాధిక, పోలిశెటిటీ 
మాధురి, బడుగు శ్రీవిద్య, గుండ్ల బారతి, బాగ్యలక్ష్మి, చంద్రిక, న్కతోటి అననిపూరణా 
తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

టీం పిడ్కిలి సిబిఐ దత్తపుత్రుడుకి జనసేన సవాల్ 
పోసటిర్ ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్్యస్: పుటటీపరితే, 
జనస్న అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ చేసతేనని రైత 
భరోస్ యాత్కు 
మదదెతగా టీం ప్డికిలి 
ఆధవార్యంలో చేయించిన 
ఆటో సిటీక్కర్సి మరియు 
పోసటీర్ లను ఆద్వారం 

పుటటీపరితేలోన్ గణేష్ సరి్కల్ నందు కొతతేచరువు మండలం కనీవానర్ పూల శ్వప్రస్ద్ 
ఆధవార్యంలో విడుదల చేసి అతికించడం జరిగింద్. ఈ సందర్ంగా పవన్ కళ్్యణ్ 
తలపెటిటీన జనస్న రైత భరోస్ యాత్కు ప్రజలలో వసతేనని స్పందనను ఓరవాలేన్ 
ఈ ప్రభుతవాం అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పై మరియు జనస్న పార్టీపై అనవసరపు 
అబాండాలు వేస్తే దతతేపుత్రుడు అంటూ ఎదేదెవా చేసతేన్నిరు. జనస్న తరపు 
నుంచి ఈ సిబ్ఐ దతతేపుత్రుడుకి మేమ సవాల్ చేసతేన్నిం ఇంతవరకూ జనస్న 
తరఫున ఆరిథిక స్యం అంద్ంచిన కౌలు రైతలను ఒక్కరినైన్ అనరుహులు అన్ 
మీరు న్రూప్ంచగలరా ప్రశ్నిసతేన్నిం…? మీ మూడేళ్ల పాలనలో రాష్ట్రం అభివృద్ధి 
క్షీణించిపోయింద్. రాజధాన్ లేకుండా పోయింద్, యువతకు ఉదో్యగ అవకాశాలు 
లేవు, రాష్ట్రం అపు్పల భారం పెరిగింద్ ఇల చపు్పకుంటూ పోతే ప్రతి వ్యవసథిలోన్ 
రాష్ట్రం వెనుక పడిపోయింద్. వీటి అన్నిటి కప్్ప పుచుచాకొనుట కోసం కులల 
మద్య చిచుచా పెటిటీ ప్రజలిని దృషిటీ మారాచాలన్ చేసతేన్నిరు. ప్రజలు వీటి అన్నిటిన్ 
గమన్సతేన్నిరు. మీకు తవారలో తప్పక బుద్ధి చబుత్రన్ హెచచారిసతేన్నిమన్ తెలపడం 
జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో పుటటీపరితే మండలం కనీవానర్ తలరి పెదదెనని, మారుతి, 
మత్్యల కరాణాకర్, వెంకటేష్ న్యక్, గణేష్ రాయల్, ఉమాపతి, నరసింహులు, 
కుల్లయప్ప, రాచువారి పలి్ల రామంజి, న్రాయణస్వామి, స్తర్లపలి్ల సమశేఖర్, 
స్ర్యవంశం రవి, స్యి శంకర్, మణిపురం చంద్ర, పాస్పర్టీ చంద్ర, నవీన్, 
సల్లప్ప, టైలర్ కిషటీప్ప, న్గంద్ర, నరేంద్ర, మరళ్, హరికృషణా, స్కే బాలజీ తద్తర 
జనస్న న్యకులు పాల్గాన్నిరు.

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

రొద్ం మండల జనసైన్కుల ఆతీ్మయ సమావేశం

శతఘ్ని న్్యస్: ర్దదెం మండల జనస్న పార్టీ ఆధవార్యంలో మండల అధ్యక్షులు యూ. 
గంగాధర అధ్యక్షతన ర్దదెం మండల జనసైన్కుల ఆతీ్మయ సమావేశం న్రవాహంచడం 
జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో ర్దదెం మండలంలోన్ అన్ని పంచాయితీల గ్రామాల 
జనసైన్కులు పాల్గానడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో మండలంలో జనస్న పార్టీ 
బలోపతం గురించి చరిచాంచడం జరిగింద్. జనసైన్కులు మండల న్యకుల అందరి 
సలహాలు స్చనలు తీసకొన్ రాష్ట్రంలో రాబోయ్ ఎన్నికలను దృషిటీలో పెటుటీకున్ ఏ 
విధంగా జనస్న పార్టీన్ మందుకు తీసకువెళ్్ళలి మరియు మండలంలో పల్్లలో ఏమి 
సమస్యలు ఉన్నియో ఆ సమస్యలను ఏ విధంగా పరిష్కరించాలో చరిచాంచడం జరిగింద్. 
అ తరావాత ర్దదెం నుంచి నేరుగా కొగిర గ్రామంవరకు భార్ రా్యల్ న్రవాహంచి తరావాత 
అదే గ్రామంలోన్ వీధులో్ల పాదయాత్ చేయడం అలగ జనస్న న్న్దాలతో గ్రామం 
మొతతేం హోరేతితేంచడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమాలలో పాల్గాననిటువంటి జనసైన్కులకు 
ప్రతి ఒక్కరికి పరుపరున్ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్రు. ఈ కార్యక్రమంలో జనస్న 
న్యకులు మరియు జనసైన్కులు పాల్గాన్నిరు.

జగన్ అవినీతిన్... అసమర్ధతను శ్రీ నడ్డి వివర్ంచాలి
* జగన్ పాలనను బీజేపీ కేంద్ర పెదదెలూ ఇషటీపడటం లేదు
* బీజేపీ, జనస్న ఉమ్మడి మఖ్యమంత్రి అభ్యరిథిగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ న్ ప్రకటించాలి
* విజయవాడ మీడియా సమావేశంలో 
జనస్న పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతిన్ధి శ్రీ 
పోతిన వెంకట మహేష్
శతఘ్ని న్్యస్: వచేచా స్రవాత్రిక ఎన్నికలో్ల 
భారతీయ జనత్ పార్టీ, జనస్న పార్టీల 
ఉమ్మడి మఖ్యమంత్రి అభ్యరిధిగా శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారిన్ ప్రకటించి రాష్ట్రంలో 
నెలకొనని గందరగోళ పరిసిథితలకు బీజేపీ 
జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీ జేపీ నడాడి గారు తెర 
ద్ంచాలన్ జనస్న పార్టీ రాష్ట్ర అధికార 
ప్రతిన్ధి శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్ స్చించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రెండు రోజుల 
పర్యటన న్మితతేం వసతేనని ఆయన... మఖ్యమంత్రి అభ్యరిధితవాంపై స్పషటీత ఇవావాలిసిన పరిసిథితి 
నెలకొందన్ అన్నిరు. ఆద్వారం ఉదయం విజయవాడ పశ్చామ న్యోజకవరగాం జనస్న 
పార్టీ కారా్యలయంలో మీడియా సమావేశం న్రవాహంచారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పోతిన 
వెంకట మహేష్ మాట్్లడుతూ “రెండు రోజుల పర్యటన న్మితతేం రాష్ట్రాన్కి విచేచాసతేనని 
బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు శ్రీ జేపీ నడాడి గారికి మనస్ఫూరితేగా స్వాగతం పలుకుతన్నిం. 
రాష్ట్రంలో బీజేపీ, జనస్న పార్టీల పొతతే కొనస్గుతోంద్. గతంలో జరిగిన స్థిన్క సంసథిల 
ఎన్నికలో్ల కూడా కలిస్ పోటీ చేశాం. మంచి ఓటు బా్యంకు కూడా స్ధించాం. కొన్ని 
చోట్ల గెలుపొందడం కూడా జరిగింద్. అయితే గత కొద్దె రోజులుగా బీజేపీ, జనస్న 
పార్టీల ఉమ్మడి మఖ్యమంత్రి అభ్యరిధి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారేనన్ అనధికారంగా ప్రచారం 
స్గుతోంద్. దీంతో ఇరు పార్టీల న్యకులతో పాటు ప్రజలో్ల గందరగోళ పరిసిథితి 
నెలకొంద్. దీన్పై శ్రీ నడాడి గారు స్పషటీత ఇస్తే బాగుంటుంద్. ఉమ్మడి మఖ్యమంత్రి 
అభ్యరిధిగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిన్ ప్రకటిస్తే ఇరు పార్టీల మైత్రి బలపడి, ప్రజల మదదెత 
మరింత లభిసతేంద్. తదావారా వైసీపీ అరాచక పాలనకు చమరగీతం పాడవచుచా.
* వైసీపీ దురా్మరాగాలను ప్రజాక్షేత్ంలో ఎండగట్టీలి
వైసీపీ దాష్టీకాలను అరికటిటీ, మఖ్యమంత్రి జగన్ ను ఇంటికి పంప్ంచాలంటే బీజేపీ, 
జనస్న పార్టీలు ప్రజలో్లకి బలంగా వెళ్్లలి. దీన్కోసం ఇరు పార్టీల ఉమ్మడి కారా్యచరణ 
శ్రీ నడాడి గారు ప్రకటిస్తే బాగుంటుంద్. జగన్ మఖ్యమంత్రిగా కొనస్గడం బీజేపీ పెదదెలు 
కూడా ఇషటీపడటం లేదు. వైసీపీ అధికారంలోకి వచాచాక అనేక దేవాలయాలపై దాడులు 
జరిగాయి. పోలవరం, ఉపాధి హామీ పథకం న్ధులు భార్గా దారి మళ్్లంచారు. రైత 
భరోస్ న్ధులు, ధాన్యం కొనగోలు సబ్సిడీ రాష్ట్ర ప్రభుతవామే ఇసతేననిటు్ల ప్రకటనలు 
చేసకుంటుంద్. దీన్పై శ్రీ నడాడి గారు ప్రజాక్షేత్ంలో జగన్ ప్రభుతవా తీరును.. అవినీతినీ, 
అసమరథితను ఎండగట్టీలి. పోలవరం ప్జకుటీ న్ధులను పక్కదారి పటిటీంచి వేల కోట్ల 
రూపాయలు అవినీతికి పాల్పడాడిరన్ గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ చప్పడం జరిగింద్. 
ప్జకుటీలో అక్రమాలు, లోపాలు ఉన్నియన్, న్ధులు భార్గా మళ్్లంపు జరిగాయన్ 
పార్లమెంట్ వేద్కగా ఆయన మాట్్లడారు. న్ధుల గోల్ మాల్, మళ్్లంపుపై ప్రజలకు 
స్పషటీమైన అవగాహన వచేచాల ఈ పర్యటనలో బ్జేపీ జాతీయ అధ్యక్షులు మాట్్లడత్ర”న్ 
ఆశాభావం వ్యకతేం చేశారు.

చలివేంద్ం ద్్వరా మజిజాగ పంపిణీ చేసిన 
సింగరాయకండ జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్:  జనస్న పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ స్చనల మేరకు.. ప్రకాశం 
జిల్ల అధ్యక్షులు షేక్ రియాజ్ సలహాల మేరకు.. సింగరాయకొండ ట్ంక్ రోడుడి లోనీ 
జనస్న పార్టీ అధవారంలో ఏరా్పటుచేసిన చలివేంద్రంలో ఆద్వారం మజిజ్గ పంప్ణీ 
కార్యక్రమం చేయడం జరిగినద్. చలివేంద్రం ఏరా్పటు చేసి ఎన్మిద్ వారాలు పూరితే 
చేసకొన్, వేసవికాలంలో దాహారితే తీరచాడాన్కి ప్రతీ రోజు చల్లన్ మినరల్ వాటర్, మరియు 
ప్రతి ఆద్వారం చల్లన్ మజిజ్గ ప్రయాణికులకు, బాటస్రులకు, యాచకులకు మరియు 
ప్రజలకు జనస్న పార్టీ తరుపున అందజేయడం జరుగుతంద్. ఈ కార్యక్రమంలో మండల 
అధ్యక్షులు ఐన్బతితేన రాజేష్, జిల్ల ప్రోగ్రాం కమిటీ సభు్యడు కాసల శ్రీకాంత్, దండే 
ఆంజనేయులు, దేవినేన్ బాలజీ, కాసల శ్రీన్వాస్, గుంటుపలి్ల శ్రీన్వాసలు, అనుమల 
శెటిటీ కిరణ్ బాబు, సయ్యద్ చాన్ బాష్ట, సంకే న్గరాజు, పోలిశెటిటీ విజయ్ కుమార్, షేక్ 
మా భాష, షేక్ సలతేన్ బాష్ట, షేక్ సభాన్ జనసైన్కులు పాల్గాన్నిరు.

పీపుల్్స వాయస్ ఆఫ్ జనసేన టీం ఆధ్వర్యంలో 2 
కుటంబాలకు చేయూత

శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖపటనిం, దక్షిణ న్యోజకవరగాం పీపుల్సి వాయస్ ఆఫ్ జనస్న టీం 
తరపున రెలి్ల వీధి జబా్ర్ తోట 37వ వారుడికి చంద్న దంగ తోట (50) ఇదదెరు ప్ల్లలు 
దంగ రాజు (కొడుకు 26) దంగ హేమ (కూతరు 18) మతిసిథిమితం సరిగా లేదు 
మరియు జ్్యతి (32) కుటుంబాన్కి జనసైన్కులు మరియు వీరామహళల ఆధవార్యంలో 
నెలకు సరిపడా బ్య్యం, కిరాణా మరియు కూరగాయలు ఇవవాడం జరిగింద్. ఈ 
కార్యక్రమంలో రామలక్ష్మి, ష్టలిన్,కళ్్యణ్ న్యుడు, భాస్కర్,యర్ంశెటిటీ సరేష్, గరికిన 
రవి, గరికిన హర్ష్, లక్షష్మణ, లుక్సి గణేష్, తెలుగు అరుజ్న గోరుపు శ్రీనులు పాల్గానడం 
జరిగింద్.

తాడ్పత్రిలో రైతు భరోసా పోసటిర్లి
శతఘ్ని న్్యస్:  త్డిపత్రి న్యోజక వరగాంలోన్ మండలలలో జనసైన్కులు జనస్న 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ చేపటిటీన రైటుభారోస్ యాత్కు సంబంద్ంచిన పోసటీర్లను త్డిపత్రి 
పటటీణ మరియు న్యోజకవరగాంలోన్ అన్ని మండలలలో అంటించి పవన్ కళ్్యణ్ కౌలు 
రైతలు ఆత్మ హత్యలకు పాల్పడిన రైత కుటుంబాలకు భరోస్ కలి్పనేచాందుకు చేస్ 
ప్రయత్నిన్ని ప్రజలలోకి తీసకెళ్్ల ప్రయతనిం చేయడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమం త్డిపత్రి 
జనస్న న్యకులు కుందురితే నరసింహాచారి మరియు రాష్ట్ర చిరంజీవి యువత పటటీణ 
అధ్యక్షుడు ఆటోప్రస్ద్ ఆధవార్యంలో ఏరా్పటు చేశారు. ఇందులో అనంతపురం జిల్ల 
కార్యన్రవాహక సభు్యలు మద్నేన్ గోపాల్, ఏ అలథిఫ్ మరియు జనసైన్కులు షేక్ స్ధక్ 
వలి, అమీర్, పవన్ కళ్్యణ్ తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

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


సోమవారం, 06 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఏలూర్ 1వ డ్విజనోలి జనసేన ఆతీ్మయ 
సమావేశం

శతఘ్ని న్్యస్: ఏలూరు న్యోజకవరగాంలో 1వ డివిజన్ లో విజయవాడ సిటీక్కరింగ్ 
అధినేత బాచి మరియు తమ్మపాల రామకృషణా ఆధవార్యంలో జరిగిన సమావేశాన్కి 
హాజరైన పశ్చామగోదావరి జిల్ల అధికార ప్రతిన్ధి, ఏలూరు న్యోజకవరగా జనస్న 
పార్టీ ఇంచార్జ్ రెడిడి అప్పలన్యుడు, జనస్న న్యకులు, వీరమహళలు మరియు 
జనసైన్కులు పాల్గాన్నిరు.

రాజోలు జనసేన ఆధ్వర్యంలో వాటర్ ట్యంకర్
శతఘ్ని న్్యస్: కోనసీమ జిల్ల, 
రాజ్లు వేసవి కాలంలో నీటి ఎదదెడికి 
ప్రజలు ఇబ్ంద్ పడుతండడంతో 
జనస్నపార్టీ చిరుపవన్ స్వాసమితి 
ఆదవార్యంలో ప్రతిరోజు ప్రజలకు 
మంచినీళ్్ళ అందేవిధంగా వాటర్ 
ట్్యంకర్ ఏరా్పటు చేయడం 
జరిగింద్. ఈ వాటర్ ట్్యంక్ 
దావారా ఆద్వారం మామిడికుదురు 
మండలం, ఈదరాడ గ్రామంలో నీరు 
అందక ఇబ్ందులు పడుతననివారికి 

ఎరుబండి చిన్ని ట్రాకటీర్ డిజల్ కి ఆరిధిక సహకారం అంద్ంచగా ఈదరాడ జనసైన్కుల 
దావారా త్రాగునీరు అంద్ంచడం జరిగిందన్ జనస్న న్యకులు న్మన న్గభూషణం 
అన్నిరు. గ్రామ ప్రజలు జనసైన్కులను అభినంద్ంచారు. ఈకార్యక్రమంలో యెరుబండి 
చిన్ని, బంత సధాకర్, నకా్క రామారావు, గురి్లంక గంగాధర్, యెరుబండి చిటిటీరాజా, 
కటకంశెటిటీ శ్వాజీ, చుటటీగుళ్ళ బుజిజ్, పెదపూడి ప్రస్ద్, పెదపూడి త్రిమూరుతేలు, రుద్రా 
త్తజి, యెరుబండి మణి, హంత్, రామకృషణా, శా్యమ్, బంగారం, జనసైన్కులు, 
వీరమహళలు పాల్గాన్నిరు.

జనసైన్కులే పార్టికి కండంత బలం
*జనస్న పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ న్దండ్ల మనోహర్.

శతఘ్ని న్్యస్: జనస్న పార్టీ సిదాదెంత్లన్, 
పవన్ కళ్్యణ్ భావజాలన్ని ప్రజలో్లకి బలంగా 
తీసకువెళ్తే పార్టీన్ క్షేత్స్థియిలో బలోపతం 
చేయటంలో జనసైన్కుల కృషి వెలకటటీలేన్దన్, 
జనస్న పార్టీకి జనసైన్కులే కొండంత బలం 
అన్ జనస్న పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ 
చైర్మన్ న్దండ్ల మనోహర్ అన్నిరు. ఆద్వారం 
పార్టీ కేంద్ర కారా్యలయంలో న్దండ్ల మనోహర్ 
న్ చిరంజీవి యువత వ్యవస్థిపక అధ్యక్షుడు 
స్వామిన్యుడుతో కలిసి జిల్ల అధికార ప్రతిన్ధి 
ఆళ్ళహరి మరా్యదపూరవాకంగా కలిస్రు. ఈ 
సందర్ంగా న్దండ్ల మనోహర్ మాట్్లడుతూ ఏ 
పార్టీకి కూడా లేన్ న్బదధిత, న్జాయితీ కలిగి ఉండి కషటీపడి పన్చేస్ కార్యకరతేలు జనస్న 
పార్టీలో ఉన్నిరన్నిరు. సమారు మూడు లక్షల యాభై వేలమంద్ క్రియాశీలక సభు్యలతో 
పార్టీ క్షేత్స్థియిలో ఎంతో పటిషటీంగా ఉందన్నిరు. ప్రసతేతం రాష్ట్రంలో జరుగుతనని 
ప్రజావ్యతిరేక విధాన్లపై బలంగా పోరాడుతూనే , పార్టీన్ ప్రజలకి మరింత చేరువ 
చేస్ల ప్రతీ జనసైన్కుడు కృషి చేయాలన్నిరు. గత కార్్పరేషన్ ఎన్నికలో్ల ప్రత్యరుథిలకు 
గటిటీ పోటీ ఇవవాటమే కాకుండా స్థిన్క ప్రజలతో ఎప్పటికపు్పడు మమేకం అవుతూ స్థిన్క 
సమస్యలను పరిష్కరించడంలో జిల్ల అధికార ప్రతిన్ధి ఆళ్ళహరి చేసతేనని కృషిన్ న్దండ్ల 
మనోహర్ కొన్యాడారు. పార్టీలో బాగా కషటీపడుతన్నివు, ఇదే విధంగా మందుకు 
వెళ్్ళ అంటూ ఆళ్ళ హరిన్ మనోహర్ అభినంద్ంచారు. అనంతరం న్దండ్ల మనోహర్ 
కి స్వామి వివేకానంద జీవిత చరిత్ పుసతేకాన్ని ఆళ్ళహరి బహుమతిగా అందచేశారు.

పరా్యవరణ పర్రక్షణ ప్రతి ఒక్కర్ బాధ్యత యు.పి.రాజు
శతఘ్ని న్్యస్:  రాజాం పరిసర ప్ంత్లో్ల ప్రపంచ పరా్యవరణ ద్నోతసివాన్ని 
పురస్కరించుకొన్ రాజాం న్యోజకవరగాం న్యకులు యు.ప్.రాజు ఆధవార్యంలో 
మొక్కలు న్టే కార్యక్రమం చేపట్టీరు. ఈ సందర్ంగా యు.ప్.రాజు మాట్్లడుతూ… 
పరా్యవరణాన్ని పరిరక్షించే విధానం జనస్న సిదాధింత్లో్ల ఒకటన్, మానవాళ్కి అత్యంత 
గొప్ప ఆసితే పరా్యవరణం అన్, భావితరాలకి మనమంద్ంచాలిసిన వారసతవా సంపద 
పరా్యవరణం అన్,, ప్రకృతిపై హకు్క ఎంతందో పరిరక్షించుకోవాలిసిన భాద్యత్ అంతే 
ఉంద్ అన్ పరా్యవరణాన్ని పరిరక్షించే అభివృద్ధి ప్రస్థినం జనస్నతోనే స్ధ్యమన్ అన్నిరు. 
ఈ కార్యక్రమంలో న్యకులు గోవింద్ రావు, ఎంపీటీసీ అభ్యరిథి స్మంతల రమేష్, రెడిడి 
బాలకృషణా, వెంకట న్యుడు, అనుదీప్, దాలి న్యుడు, జయకృషణా, సింహాచలం ఈశవార్ 
తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

బొబ్బేపలిలి సురేష్ ఆధ్వర్యంలో మొక్కల పంపిణి

శతఘ్ని న్్యస్: సరేవాపలి్ల, అంతరాజ్తీయ పరా్యవరణం 
పరిరక్షణ ద్నోతసివం సందర్ంగా సరేవాపలి్ల 
న్యోజకవరగా జనస్న పార్టీ న్యకులు బబే్పలి్ల 
సరేష్ న్యుడు ఆధవార్యంలో హైబ్రిడ్ జామ మొక్కలు 
పంప్ణీ చేయడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో రవి 
కుమార్, సందీప్, శ్రీహరి, అవిన్ష్, వంశీ తద్తరులు 
పాల్గాన్నిరు.

ర్షికండ బీచ్ లో జనసేన వీరమహిళ శ్రమద్నం
శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖపటటీణం, రుషికొండ బీచ్ లో ఎస్ కోట న్యోజకవరగాం, ఎల్ 
కోట మండలం, దాసళ్ళపాల్ం జనస్న వీరమహళ సగుబ్ండి వెంకట లక్ష్మి సల్సి ఆఫ్ 
హు్యమాన్టి తో ఆద్వారం శ్రమదానం చేసి బీచ్ న్ శుభ్ం చేయడం జరిగింద్.
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చేనేత కుటంబాన్కి అండగా జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: అనంతపురం, జనస్న అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ బాటలో మరియు జనస్న పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన 
కార్యదరిశి చిలకం మధుస్దన్ రెడిడి ఆదేశాల మేరకు 
ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్ల ధర్మవరంలో గుండపోటుతో 
మృతి చంద్న చేనేత కారి్మకుడి కుటుంబానీని పరామరిశించి, 
ఒక నెలకు సరిపడా న్త్్యవసర సరుకులు ఇవవాడం 
జరిగింద్. అదేవిధంగా తన తండ్రి చన్పోయిన తరావాత 
చినని కుమారెతే చదువు ఆగిపోవడంతో జనస్న పార్టీ 
తరుపున ఆమె చదువుకు సంబంధించి మేమ బాధ్యత 
తీసకుంట్ం అన్ ఆ తలి్లకి ఆ చలి్లకి భరోస్ ఇవవాడం 
జరిగింద్. భవిష్యతతేలో జనస్న పార్టీ ఆ కుటుంబాన్కి 
అండగా ఉంటుందన్ తెలియజేయడం జరిగింద్. ఈ 
కార్యక్రమంలో అనంతపురం జనస్న వీర మహళ కుమారి 
రూపా మారిశెటిటీ, జనసైన్కులు రాజ్ ప్రకాష్, ధను రామ్, 
శ్రీశైలం శ్వకుమార్, వన్ని శ్రీరామలు, గంగాధర్, అద్, 
పుల్లప్ప, అశోక్, కారితేక్, రామ, తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

రాబోయేది జనసేన ప్రభుత్వమే: భరత్
శతఘ్ని న్్యస్: ఎస్.ప్.ఏ.స్.ఆర్ నెలూ్లరు జిల్ల: రాబోయ్ద్ జనస్న ప్రజా 
ప్రభుతవామే అన్ జనస్న పార్టీ న్యకులు భరత్ అన్నిరు. రాజ మండ్రి, 
విజయవాడ, గుంటూరు, కాకిన్డ తద్తర ప్ంత్లో్ల పర్యటించిన 
ఆయన స్థిన్కులతో మాట్ మంతి కార్యక్రమంలో మాట్్లడుతూ.. ప్రజలే 
ఈ అభిప్యాన్ని తన పర్యటన లో తెలియచేశారు అన్ ఆయన అన్నిరు. 
కారి్మకులు, ఆటో డ్రైవర్ లు, కూలిలు, రైతలు, యూత్ ఎవరిన్ అడిగిన్ 
పవన్ కల్యణ్ గారు రావాలి.. పాలన మారా లి అంటున్నిరు అన్ ఆయన 
తెలియ చేశారు.

జనస్న ప్రభుతవాం వస్తే ఇంటి ఇంటికి న్యకులమే వాలింటరు్ల గా మారి.. ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరిస్తేం అన్.. 
ప్రతి మండలంలో ఓక అన్ధ ఆశ్రమంన్ ఏరా్పటు చేస్తేం అన్ ఆయన ఈ సందర్ంగా తెలియ చేశారు.

టర్చ్ బ్రర్
శతఘ్ని న్్యస్: ఉపయోగంలేన్ ఉపు్ప, వెలగన్ దీపం, చాటుగా వెలిగ 
దీపం విలువ లేన్వి.. మనం అనుక్షణం అభద్రత్భావం, ఒతితేడి, 
ఆందోళనలో్ల కొటుటీమిట్టీడుతూ ప్రతి రోజూ చస్తే బతకుతన్నిం. ఉపు్ప 
రుచిన్సతేంద్, ఆహార పదారాథిలు పాడవకుండా కాపాడుతంద్, ఉపు్పతో 
కటుటీకడితే గాయం మానుతంద్. ఉపు్ప శర్రాన్కి శకితేన్సతేంద్. డబా్లో 
ఉనని ఉపు్ప వల్ల ఉపయోగం లేదు. అందులోనుంచి బయటికొచిచా కూరలో 
కలిసిన ఉపు్పతోనే రుచి వసతేంద్. కాకపోతే అల కలిసిపోయిన ఉపు్ప 
మన కంటికి కన్ప్ంచదు. అల సమాజంలో కలిసిపోయిన గొప్పవాళ్్ల 
సమాజాన్ని ప్రభావవితం చేసి దాన్ని ప్రక్షాళన చయ్యగలరు. అలగ 
సమాజంలో ప్రజల మందు వెలుగుతూనే ఉంట్రు.
త్ను వెలుగుతూ ఇతరులకు దారి చూప్ంచేవాడే ట్ర్చా బేరర్… 
ద్గజారుతనని సమాజాన్ని ఆదుకోవడంలో అతన్ పాత్ కీలకం.. 
ఉపు్ప, వెలుగుల ట్ర్చా బేరర్ కూడా మౌనంగా తమ పన్ త్మ 
చేసకుంటూ కాగడా పటుటీకున్ మందు న్లుస్తేడు. ప్రపంచం ఎంతో 
అభివృద్ధి చందుతననిటు్ల కన్ప్సతేన్ని నైతిక, ఆతీ్మయ విలువలు పూరితేగా 
అడుగంటుతూ, లోలోపల అద్ కుళ్్ళపోతోందన్ తెలిసినవారు ట్ర్చా 
బేరర్ ల సమాజంలో మారు్ప కోసం ప్రయతినిస్తేనే ఉంట్రు. అల 
చేయకపోతే భావితరాలకు వారు బతకలేన్ ఒక బ్రషుటీ పటిటీన సమాజాన్ని 
త్మ అంద్ంచవలసి వసతేంద్. న్ ఈ 50 సంవతసిరాలు పైబడిన 
జీవిత ప్రయాణంలో మఖ్యంగా గత రెండు దశాబాదెల కాలంలో ననుని 
బాగా ప్రభావితం చేసిన వ్యకితే, మళ్్ల అలంటి ట్ర్చా బేరర్ మారగాదరిశి 
న్కు కన్ప్ంచాడు. ఆయనే పవన్ కళ్్యణ్ సమాజంలో, రాజకీయాలో్ల 
మారు్ప తీసకురావడాన్కి ఒకతరం అంటే పాతిక సంవతసిరాల 
ప్రయాణం చేయడాన్కి విలసవంతమైన వ్యకితేగత జీవితం వదులుకున్ 
సమాజం కోసం వచాచాడు. ఆయన ప్రతి కదలికను ఇషటీంతో వెంట్డిన 
న్కు ఇతరులకంటే ఎకు్కవ తెలిస్ అవకాశం వచిచాంద్. నేను ఒంటరిగా 
ఉననిపు్పడు ఎనోని గంటలు, ఎనోని రోజులు ఏకలవ్య శ్షు్యడిగా న్కు 
తెలియకుండానే ఆలోచింప చేశాడు. అన్ని, బాధ న్దయితేనే కనీనిరు 
కారాచాల? అన్ ప్రశ్నించే హృదయం మీద్, నేను చూసిన వ్యకితే కళ్్యణ్.. 
దాన్ ఫలితమే న్లోన్ మరో వ్యకితే కోణం పరిచయం అయి్యంద్.
సంచలనం ఎపు్పడూ మౌనంగానే ఉంటుంద్. మదదెత కూడా తకు్కవగానే 
లభిసతేంద్. అదు్తం జరిగమందు ఎవరూ గురితేంచరు జరిగాక 
గురితేంచవలసిన అవసరం రాదు. ఈ అదు్త్న్ని మందే గురితేంచిన 
వాళ్ళలో నేన్ ఒకడిన్, పవన్ కళ్్యణ్ ఒక న్జం, సమాజం పట్ల ఆలోచన 
ఉననివాడు, ఒంటరిగా కన్ప్ంచే సమూహం ఆయన, కొన్ని లక్షల 
గుండలను పాలిసతేనని రాజు అయన, మౌనం సహనం ఆయన కవచాలు.
ఈతరంలో ఇమడలేన్ సిదాధింత్లతో జీవించే ఒక ఆశావాద్ మీరు…మీ 
అనుచరుడను నేను.
గోపాలకృషణా,
రాజేంద్రనగర్ న్యోజకవరగాం.
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