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కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

వైసీపీ ముఖ్యమంత్రికి ‘ఆంధ్రా థానోస్’ అని 
నామకరణం చేస్తునానా

* ఆంధ్రా థానోస్ కు ఆరాటం ఎకుకువ.. ఆలోచన తకుకువ
* ప్రజలను అన్ని విధాలా చంపుకొన్ తంటున్నిడు
* ప్రశ్నిస్తే పోలీస్ కేసులతో బెదిరంపులు
* వైసీపీ న్యకుల అక్రమాలకు, దౌర్జన్యాలకు అంతే లేదు
* పంచాయతీల న్ధులను పకకుదార పట్టంచారు
* వెనుకబడిన కులాలను అగ్రవర్ణ యువత మందుకు తీసుకురావాలి
* రాష్టంలో కచ్చితంగా మూడో ప్రత్యామానియం అవసరం
* వైఎస్ కుటుంబ కోవరు్టల వలేలే ప్రజారాజయాం పతనం
* 2014లో శ్రీ మోడీ అడిగితేనే తెలుగుదేశం కూటమికి మద్దతు
* ప్రసుతేతం రాష్టంలో జరుగుతునని విధ్ంసం ఆపందుకు శత్రువులతో అయిన్ కలవాలి
* జనవాణి - జనస్న భరోసా కారయాక్రమం అనంతరం విలేకరులతో జనస్న అధయాక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్
* 415 అర్్జలను స్యంగా అందుకున్, బాధితులతో మాట్లేడిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్

శతఘ్ని న్యాస్:  ‘అవెంజర్స్ సిన్మాలో థానోస్ అనే కాయారెర్టర్ ఉంటుంది.. కన్పంచ్న వారన్ కన్పంచ్నటులేగా చంపుకొన్ పోతూ ఉంట్డు. ఆరు రత్నిల ఉంగరాలతో 
అతయాంత బలవంతుడిగా మారే థానోస్ కు త్ను చేసింది మంచే అన్ అతడి భావన. ఈ క్రమంలో సగం మందిన్ చంపసాతేడు. అతడు ఎవరు చెపపిన్ విన్పంచుకోడు. 
నేను చేసిందే సరైనది అనేది థానోస్ భావన. మన ఆంధ్రా థానోస్ కూడా అంతే. నవరత్నిలతో ప్రజలకు అంత్ మేలు చేస్సుతేన్నిమన్ అనుకుంట్డు. ఎవర్ని వదలకుండా 
చంపసుతేన్నిడు. మన ఆంధ్రా థానోస్ కు ఆరాటం ఎకుకువ. ఆలోచన తకుకువ. ననుని దతతే పుత్రుడు అన్ పలుసుతేన్నిరు కదా..? ఇక నుంచ్ వైసీపీ మఖయామంత్రిన్ ఆంధ్రా 
థానోస్ గా పలుసాతేను.. అలా న్మకరణం చేసుతేన్నిను’ అన్ జనస్న పార్్ట అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రకటంచారు. ఈ వైసీపీ మఖయామంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని 
అధోగత పాలు చేసుతేన్నిడన్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆగ్రహం వయాకతేం చేశారు. జనస్న పార్్ట చేపట్టన జనవాణి - జనస్న భరోసా యాత్ర కారయాక్రమం న్లుగో విడతగా 
తరుపతలో ఆదివారం జరగింది. కారయాక్రమంలో రాయలసీమలోన్ న్లుగు జిలాలేల ప్రజలతోపాటు నెల్లేరు జిలాలే ప్రజలు పెద్ద ఎతుతేన తరలివచ్చి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారకి తమ సమసయాల మీద అర్్జలు సమరపించారు. మొతతేం 415 అర్్జలను శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్యంగా అందుకున్, బాధితులతో మాట్లేడారు. ఈ సందర్ంగా 
విలేకరులతో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లేడుతూ “జనవాణి కారయాక్రమం వలలే రాష్టంలో ఉనని సమసయాల మీద, ప్రజలు పడుతునని ఇబ్ందుల మీద ఎనోని విషయాలు 
మా దృష్్టకి వచాచియి. రోడులే, ఫీజు రయంబరెస్్మంట్, టడోకు ఇళ్లే, వైసీపీ న్యకుల దౌర్జన్యాలు, కబా్జలు, అక్రమ మైన్ంగ్, శేష్టచలం అడవులోలే ఎర్ర చందనం దోపడీ... 
ఇలా ఎనోని ఎనెనినోని విషయాలు మాకు తెలిశాయి. కోసాతేలో దళితులకు అన్యాయం జరగితే వారు చెపపిగలరు.. కానీ రాయలసీమ ప్ంతంలో దళితులకు అన్యాయం 
జరుగుతున్ని వారన్ అవమాన పరుసుతేన్ని బయట కూడా చెపపిలేన్ దారుణమైన పరసిథితులు ఉన్నియి. విజాఞాన భూమిగా పరందిన రాయలసీమలో ప్రసుతేతం యువతకు 
ఉపాధి లేక అలాలేడుతున్నిరు. కడప లాంట ప్ంత్న్కి పరశ్రమలు రావాలంటేనే భయపడే పరసిథితులు ఉన్నియి. రాయలసీమ ప్ంతం నుంచ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ను ఎకుకువ 
మంది మఖయామంత్రులు పాలించారు. గుర్రాల కోసం ప్రతేయాకంగా హార్స్ కలేబ్ లు న్ర్హంచే విలాసవంతమైన న్యకులు ఈ ప్ంతంలో ఉన్నిరు. వేల కోటలే రూపాయలు 
అర్జంచ్న నేతలు ఉన్నిరు. అయిన్ ఈ ప్ంతం పరసిథిత ఏ మాత్రం మారడం లేదు. ప్రజల బతుకులు అలాగే ఉన్నియి. సాగునీట కాలువల పూడికలు తీయించలేన్ 
పాలకులు వాట కోసం కనీసం రూ. 10 లక్షలు కూడా ఖరుచి పెట్టలేకపోతున్నిరు.
*అడిగితే అక్రమ కేసులే
వైసీపీ న్యకుల దౌర్జన్యాలను ప్రశ్నిస్తే, పాలన వైఫలాయాలను చెబితే వార మీద అక్రమ కేసులు 
బన్యిసుతేన్నిరు. జనవాణి కారయాక్రమంలో నెల్లేరు జిలాలేకు చెందిన వయాకితే తనకు వైసీపీ నేతల 
దౌర్జన్యాల మీద అర్్జ ఇచాచిరు. పంచాయతీ న్ధుల దుర్న్యోగం గురంచ్ అడిగితే, అతన్ 
పొలంలోన్ 95 మామిడి చెటలేను నరకేశారు. తొమిమిది బోరులే ధ్ంసం చేశారు. తపుపి ఎతతేచూపతే 
కేసులతో వేధిసుతేన్నిరు. రకరకాలుగా బెదిరసుతేన్నిరు. వెనుకబడిన వరాగాలకు చెందిన వారు 
ఏదైన్ సమసయాను ఎతతేచూపతే వారన్ న్న్ బెయిలబుల్ కేసులోలే ఇరకిసుతేన్నిరు. ఈ దౌర్జన్యాలను 
ఎదిరంచాలి. కచ్చితంగా రాజకీయ చైతనయాం రాయలసీమ వాసులోలే రావాలి. గడపగడపకు ఎమ్మిలేయా 
కారయాక్రమాన్కి వచ్చిన పూతలపటు్ట ఎమ్మిలేయాను ప్రభుత్ సంక్షేమ కారయాక్రమాలు అందడం లేదన్ 
ప్రశ్నించ్న యువకుడిపై, అతడికి మద్దతు తెలిపన 11 మందిపై ఎసీస్ ఎసీ్ట కేసులు పెట్్టరు. చట్్టలను 
ఇష్ట్టనుసారం ఉపయోగించ్ ప్రజలను బెదిరసుతేన్నిరు.
*మీ మోచేత అంబలి త్గాలిస్న అవసరం లేదు
ప్రత కులంలోన్ ఎందరో మహానుభావులు ఉన్నిరు. కానీ కొన్ని కులాల వారు మాత్రమే త్మ పెద్దవాళ్ం అనే ఆధిపతయా ధోరణిలో ఉన్నిరు. వెనుకబడిన కులాలోలే 
జన్భా అధికంగా ఉననిపపిటకీ, ఆరథికంగా మాత్రం వెనుకబడిన సాథినంలో ఉన్నిరు. దీన్కి ఆయా కులాలకు రాజకీయ సాధికారత లేకపోవడం కూడా ఒక కారణం. ఈ 
కారణంతో కొన్ని కులాలు చెపపినటులేగానే అధిక జన్భా ఉనని వెనుకబడిన కులాలవారు నడుచుకోవాలిస్న పరసిథిత ఏరపిడింది. అగ్రవర్ణ కులాలకు చెందిన యువత తమ 
వంతు బాధయాతగా వెనుకబడిన కులాల వారకి అండగా న్లబడాలి. వారన్ అన్ని రంగాలోలే మందుకు తీసుకు వెళ్్లి. రాష్టంలో కులాల మధయా అసమానతలు ఉన్నియి. 
కుల దూషణలు ఎకుకువే. ఇది పూరతేగా మారాలి. రాయలసీమ ప్రజలు మన బతుకులు ఎందుకు మారడం లేదో ఒకసార ఆలోచ్ంచాలి. ఎందుకు మనం వెనకబడాడాo.. 
దీన్కి కారణం ఏంట..? ఎందుకు మన బతుకులు మారడం లేదు అనే ఆలోచన ఇకకుడి ప్రజలోలే రావాలి. ఎసీస్ల భూమలు ఎందుకు కబా్జ అవుతున్నియి.. మసిలేంల వక్ఫ్ 
బోర్డా భూమలు ఎందుకు మాయమవుతున్నియి... ఎవరు మింగేసుతేన్నిరు అన్ ఆలోచ్స్తే కచ్చితంగా మీకే సమాధానం కన్పసుతేంది. ఈ ప్రభుత్్న్కి పాలన చేతకాక 
గ్రామ పంచాయతీల వయావసథిను న్ర్్రయాం చేసతేంది. చాలా పంచాయతీలకు కనీస న్ర్హణకు డబు్లు లేవు. పంచాయతీలకు సంబంధించ్న రూ. 7,653 కోటలే న్ధులను 
ఈ ప్రభుత్ం పకకుదార పట్టంచ్ంది. విదేశీ విదయా పథకం దా్రా విదేశాలకు వెళిలేన చాలామంది విదాయారుథిలు మధయాలో ఫీజులు కటు్టకోలేక అకకుడే ఉండిపోయిన దౌరా్గయా 
పరసిథితులు ఉన్నియి. వీటపై ఈ ప్రభుత్ం దృష్్ట పెట్్టలి. రాయలసీమ అనగానే చాలామంది హంస, ఫ్యాక్షన్ అన్ అనుకుంట్రు. కానీ ఇదో జాఞానభూమి. అతయాధిక 
గ్రంథాలయాలు ఉనని ప్ంతం రాయలసీమ. పులివెందుల ప్ంతంలోన్ సరస్తీ గ్రంథాలయం చాలా పెద్దది. ఎందరో మహనీయులు నడియాడిన నేల. అలలేసాన్ పెద్దన 
మను చరత్ర గ్రంథంలో... “ఇకకుడ చ్వురు కొమమికు కూడా చేవ ఉంటుంది” అన్ రాయలసీమ గొపపితన్న్ని వివరసాతేరు. 400కు పైగా అననిమయయా కీరతేనలను వెలుగులోకి 
తెచ్చిన రాళలేపలిలే అనంత కృష్ణ శరమి లాంట మహానుభావులు పుట్టన నేల ఇది. అంతట గొపపి నేలలో యువతకు పాలకులు చేసుతేనని అన్యాయాల మీద గళమ్తేతే ధైరయాం 
రావాలి. ఆధిపతయాం మీద తరగబడే సత్తే రావాలి. ఈ పాలకులకు డబు్, అహంకారం ఉంటే మడిచ్ ఎకకుడో పెటు్టకోండి. అంతేగాన్ ఆత్మిభిమాన్న్ని దెబ్ తీసి చ్ననిపాట 
వాయాపార మరళీ దగగార నుంచ్ మ్గాసా్టర్ వరకు అందరూ మా మందు చేతులు కటు్టకొన్ న్లబడాలి అంటే కచ్చితంగా మీ మీద తరగబడే రోజులు దగగారలోనే ఉన్నియి. 
యువత ఒకట గురుతే పెటు్టకోండి... మీ న్యకుల దగగార ప్రేమతో చేతులు కటు్టకోండిగానీ భయంతో వదు్ద.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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తిరుపతిలో జనవాణికి సమస్యల వెల్లువ
•415 అర్్జలు సీ్కరంచ్న శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
•సామానుయాడి గళ్న్ని విన్పంచేందుకే జనవాణి-జనస్న భరోసా
•రాష్టంలో వయావసథిలిని న్ర్్రయాం చేస్ కుట్ర జరుగుతోంది
•ప్రత సమసయాకు జనస్న పార్్ట పరష్టకురం కనుగొంటుంది
•తరుపత జనవాణి మగింపు కారయాక్రమంలో జనస్న పీఏసీ ఛైరమిన్ శ్రీ న్దెండలే మనోహర్
శతఘ్ని న్యాస్: సామానుయాడి గళ్న్ని బలంగా విన్పంచాలనే సదుదే్దశంతో శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు జనవాణి కారయాక్రమాన్కి శ్రీకారం చుట్్టరన్ పార్్ట రాజకీయ వయావహారాల 
కమిటీ ఛైరమిన్ శ్రీ న్దెండలే మనోహర్ గారు తెలిపారు. తరుపతలో న్ర్హంచ్న జనవాణి 
కారయాక్రమంలో 415 అర్్జలు వచాచియన్, చ్తూతేరు జిలాలే నుంచ్ 280, అనంతపురం జిలాలే 
నుంచ్ 79, నెల్లేరు జిలాలే నుంచ్ 23, కడప జిలాలే నుంచ్ 18, కరూనిలు జిలాలే నుంచ్ 15 
అర్్జలు వచాచియన్ వెలలేడించారు. అర్్జల పరష్టకుర ప్రక్రియ రేపట నుంచ్ మొదలవుతుందన్ 
అన్నిరు. ఆదివారం తరుపతలో జరగిన జనవాణి కారయాక్రమం అనంతరం శ్రీ న్దెండలే 
మనోహర్ గారు మీడియాతో మాట్లేడుతూ... “ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార దృష్్టకి సమసయాను 
తీసుకెళ్తే పరష్టకురమవుతుందనే నమమికంతో చాలా మంది చాలా దూరం ప్రయాణించ్ 
వచ్చి అర్్జలు ఇచాచిరు. వచ్చిన 415 అర్్జలోలే... వయావసాయ శాఖకు సంబంధించ్ 54, 
రెవెన్యా శాఖకు సంబంధించ్ 47, పంచాయతీ రాజ్ శాఖ 43, ఆరోగయా శాఖ 28, రోడులే 
భవన్లు, మన్స్పాల్ శాఖ నుంచ్ 49, ఉననిత విదాయాశాఖ 15, గృహ న్రామిణ శాఖ 13, టూరజం శాఖకు సంబంధించ్ 10, దివాయాంగులకు సంబంధించ్ 17 ఉన్నియి.
•ప్రసూత ఆసపిత్రిన్ మన్స్పల్ కారాయాలయంగా మారేచిశారు
రాయలసీమ ప్ంత్న్కి మ్డికల్ హబ్ గా ఉనని తరుపతలో వైదాయాన్ని న్ర్్రయాం చేస్ కుట్ర జరుగుతోంది. రూ. 100 కోటలేతో ఏరాపిటు చేసిన తరుపత ప్రసూత ఆసుపత్రిన్ మన్స్పల్ 
కారాయాలయంగా మారేచిశారన్ అర్్జ ఇచాచిరు. చ్తూతేరు జిలాలేలో ప్రజాప్రతన్ధుల కబా్జలు, ఎర్ర చందనం అక్రమ రవాణాలపై ఫిరాయాదులు అందాయి. టీటీడీ న్ధులు దుర్న్యోగం, 
దర్శన టకెటులే అమమికోవడంపై అర్్జలు వచాచియి. నెల్లేరు జిలాలే గూడూరులో అక్రమ సిలికాన్ మైన్ంగ్ చేసూతే సాథిన్క నేతలు కోటులే కొలలేగడుతున్నిరన్ సాథిన్కులు ఫిరాయాదు చేశారు. 

*మూడో ప్రత్యామానియం కచ్చితంగా ఉండాలి
న్యాయవయావసథి విషయంలోనే సింగిల్ బెంచ్ నుంచ్ ఐదుగురు సభుయాల బెంచ్ వరకు వివిధ రకాల సాథియిలో న్యాయ సమీక్షకు అవకాశం ఉంటుంది. 
అలాగే రాజకీయాలోలే కూడా కచ్చితంగా మూడో ప్రత్యామానియం అవసరం. జనస్న పార్్ట ఎపుపిడూ వైసీపీకో , టీడీపీ కొమమి కాయడాన్కో లేదు. 
మేం మారుపి కోసం బలమైన రాజకీయం చేసాతేం. కచ్చితంగా మారుపి వచేచి వరకు న్లబడి పోరాడుత్ం. బరలో న్లుసాతేమే తపపి పారపోయేది 
లేదు.
*వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడిడా కుటుంబ కోవరు్టల వలేలే ప్రజారాజయాం పతనం
2009లో ప్రజారాజయాం పార్్ట రాష్టంలో బలమైన మూడో ప్రత్యామానియంగా ఎదుగుతుందన్ చాలామంది భావించారు. ఎందరో 
వెనుకబడిన వరాగాల వారు, మేధావులు, అభుయాదయవాదులు మారుపి కోసం మందుకు వచాచిరు. ఆ రోజులోలే కొందరు వై.ఎస్. రాజశేఖర్ 
రెడిడా కుటుంబ కోవరు్టల వలలే పార్్ట న్లబెటు్టకోలేకపోయాం. తరా్త వారందరకీ విధేయతకు మ్చ్చి మంచ్ మంచ్ పదవులు లభించాయి. 
ప్రజారాజయాం విలీనం తరా్త.. ఒక బలమైన మారుపి తీసుకువచేచి వరకు పోరాడాలన్ న్ర్ణయం తీసుకున్నిను. కచ్చితంగా బరలో 
న్లబడి పోరాడుతూనే ఉంట్ను. ఎవరకీ తలవంచేది లేదు. సమయం కోసం వేచ్ చూసుతేన్నిం. కచ్చితంగా మారుపికు సమయం 
దగగార పడింది.

*2014లో మద్దతు ఇచ్చింది అందుకే...
తెలుగుదేశం పార్్టకి 2014లో మద్దతు ఇవ్డం వెనుక ఉనని అసలు విషయం 
చాలా ఉంది. కొతతేగా విభజన అయిన రాష్టంలో పాలకులు చేసిన కొన్ని 
తపుపిలకు ఆంధ్ర ప్రజలను తడుతున్నిరు అన్ అపపిట ప్రధానమంత్రి అభయారథి శ్రీ 
నరేంద్ర మోదీ గారన్ కలిసినపుపిడు చెపాపిను. అపుపిడు ఆయన చెపపిన మాట... 
ఇలా ఐతే దేశం విచ్చినం అవుతుందన్, అలా జరగన్వ్బోమన్ చెపాపిరు. 
తరా్త శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు త్మ ఎన్నికలోలే తెలుగుదేశం పార్్టతో కలిసి 

వెళ్తుననిటులే, మద్దతు కావాలన్ అడిగారు. దీంతో టీడీపీకీ మద్దతు ఇవా్లిస్ వచ్చింది. న్కు కులం అంటే గౌరవం తపపి.. కుల పచ్చి, కులాభిమానం ఉండదు. 2014లో 
మేమ ఎన్నికలకు వెళలేకుండా బేషరుతుగా మీకు మద్దతు ఇవా్లంటే మీరే మా ఇంటకి వచ్చి ఆతథయాం సీ్కరంచ్, మాతో మాట్లేడితే బాగుంటుందన్ శ్రీ చంద్రబాబు 
న్యుడు గారకి చెపాపిను. ఆయన ఇంటకి వచ్చి జనస్న పార్్ట మద్దతు అడిగారు. ప్రజారాజయాం పార్్ట తరా్త మూడవ ప్రత్యామానియం పోయిందన్ చాలామంది బాధపడాడారు. 
గతంలో జరగిన తపుపినకు బేషరతుగా నేను క్షమాపణ చెపాపిను. మమమిలిని గౌరవించ్, తగిన విధంగా ఆత్మిభిమాన్న్ని గౌరవిస్తేనే ఎవరతో అయిన్ చెలిమి ఉంటుంది. 
వచేచి ఎన్నికలలో ఎవరతో కలిసి పోటీ చేయాలి అనేది ఇపపిట వరకూ న్ర్ణయం తీసుకోలేదు. కానీ రాష్టంలో ఒక విధ్ంసకర పరపాలన ఉననిపుపిడు శత్రువులతో కూడా 
కలవాలిస్ ఉంటుంది. అది రాజకీయాలోలే తపపిదు. దీన్న్ ప్రత ఒకకురూ అరథిం చేసుకోవాలి. మమమిలిని మా న్యకులిని గౌరవంగా చూస్వారు.. తగిన ఆతమివిశా్సం 
ఆతమిగౌరవం మాకు న్ంపవారు ఉంటే అపుపిడు మాట్లేడత్ం.
*సజ్జల గారూ.. అహంకారం వదు్ద
అందరకీ సమాన అవకాశాలు ఉండాలి. చ్త్ర పరశ్రమ ఒక కుటుంబాన్ది కాదు. అందరకీ సమాన అవకాశాలు వసుతేన్నియి. ఇదే పరసిథిత రాజకీయాలోలే కూడా ఉండాలి. 
కారతేకేయ-2 సిన్మా మొతతేం భారతదేశాన్ని ఊపసతేంది. న్ఖిల్ అనే హీరో . ఒకపుపిడు దక్షిణాఫ్రికాను కేవలం శే్త జాతీయులు మాత్రమే పరపాలించేవారు. నెలస్న్ 
మండేలా రాకతో నలలేవారు కూడా పరపాలించే అవకాశం దకికుంది. ఇకకుడి పాలకులు కూడా వెనుకబడిన కులాలకు కచ్చితంగా ప్ధానయాం కలిపించాలి. సజ్జల గారూ.. 
ఆధిపతయా ధోరణి అంటే ఎదుటవారన్ బతకన్వ్కపోవడమే. మీరు చెపపింది విన్లి అన్ శాసించడమే. ఎంత పెద్ద హీరోలు వచ్చిన్, స్శకితేతో పెద్దవారు అయిన్ సరే.. మీ 
పెద్ద పాయాలెస్ మందు కారు దిగి నడిచ్ రావాలి అన్ మీరు ఆశ్ంచ్, శాసించడమే ఆధిపతయాం... అహంకారం. దీన్న్ సజ్జల గారు గురతేస్తే బాగుంటుంది.
*వైసీపీ మదు్ద అనుకున్నిరు.. ఇపుపిడు వదు్ద అనండి
రాష్ట ప్రజలు మరోసార వైసీపీన్ చంకన పెటు్టకుంటే రాష్టం పరసిథిత ఊహంచుకోవడాన్కి కూడా భయమేసతేంది. గత ఎన్నికలోలే రాష్ట ప్రజలంత్ వైసీపీ మదు్ద అనుకున్నిరు... 
ఇపుపిడు వదు్ద అనుకోండి. మరోసార అధికారంలోకి వస్తే జపాన్ దేశంలో పెట్టనటులే ఎకుకువ మదయాం ఎవరు త్గుత్రు అనని పోటీలను కూడా వీరు పెడత్రు. బూమ్ 
బూమ్ పోటీలు న్ర్హసాతేరు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలంత్ జాగ్రతతేగా ఆలోచ్ంచండి. శ్రీ దామోదరం సంజీవయయా గార లాంట గొపపి నేతలను గదె్ద ఎకికుంచ్న రాయలసీమ 
నేల ఇది.. ఈ గడడా నుంచే చెబుతున్నిం... మారుపి వచేచివరకు పోరాడుత్ం. వెనుని చూపది లేదు. ఒక ఎన్నికలోలే గెలుపు కోసం వచేచి నేతలు మాకు వదు్ద. మాతో కలిసి 
ప్రయాణం చేసి, మా వాళ్న్ గౌరవంగా చూస్ నేతలు వస్తే మాత్రం కచ్చితంగా వారన్ పార్్టలోకి ఆహా్న్సాతేం. ఇపపిటకే వచేచి ఎన్నికల కోసం వ్యాహాలను మొదలుపెట్్టం. 
కచ్చితంగా అవి వైసీపీ పాలనను అంతం చేసాతేయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిషయాతుతే కోసం చ్వర శా్స వరకు పన్ చేసాతేను అన్ మాత్రం సగర్ంగా చెబుతున్నిను” అన్ శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు అన్నిరు.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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దీన్న్ ఉదయామ రూపంలో తీసుకెళ్లేలన్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు న్ర్ణయం తీసుకున్నిరు. దరాగా భూమల కబా్జ, నేత్ర సుగర్ ఫ్యాక్టర్ బకాయిల సమసయా, తరుపత, చంద్రగిర, హందూపురం 
మన్స్పాలిటీలోలే డంపంగ్ యారుడాల సమసయాలపై అర్్జలు అందాయి. చెరువులను అక్రమించ్ డ్రైనేజీ వయావసథిను అసతేవయాసథిం చేయడంపై బాధితులు ఫిరాయాదు చేశారు.
•త్రలో చ్తూతేరు జిలాలేలో కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర
కౌలు రైతు ఆతమిహతయాలపై ఒక మహళ నుంచ్ అర్్జ వచ్చింది. ప్రభుత్ కారాయాలయాల చుటూ్ట కాళ్లే అరగేలా తరగిన్ నష్టపరహారం ఇవ్లేదన్ ఆమ్ వాపోయారు. త్రలోనే చ్తూతేరు 
జిలాలేలో కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర చేపడత్ం. జిలాలేలో ఆతమిహతయాలకు పాలపిడిన ప్రత కౌలు రైతు కుటుంబాన్కి రూ. లక్ష చొపుపిన ఆరథిక సాయం అందిసాతేమ. న్నని కడప జిలాలేలో 
జరగిన కౌలు రైతు భరోసా యాత్రలో భాగంగా జిలాలేలో బలవనమిరణాన్కి పాలపిడిన ప్రత రైతు కుటుంబాన్కి రూ. లక్ష చొపుపిన అందించామన్ తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమంలో విశ్ంత 
ఐఏఎస్ అధికార, పార్్ట న్యకులు శ్రీ వరప్రసాద్, పార్్ట ప్రధాన కారయాదర్శ శ్రీ చ్లకం మధుసూదన్ రెడిడా, చ్తూతేరు జిలాలే అధయాక్షులు డాక్టర్ పసుపులేట హరప్రసాద్, నెల్లేరు జిలాలే 
అధయాక్షులు శ్రీ చెన్నిరెడిడా మనుక్ంత్ రెడిడా, అనంతపురం జిలాలే అధయాక్షులు శ్రీ ట.సి. వరుణ్, పార్్ట కారయాక్రమాల విభాగం కనీ్నర్ శ్రీ కళ్యాణం శ్వశ్రీన్వాస్, తరుపత ఇంఛార్్జ శ్రీ కిరణ్ 
రాయల్, నగర అధయాక్షులు శ్రీ రాజరెడిడా, పార్్ట న్యకులు శ్రీ రాందాస్ చౌదర, శ్రీ త్తంశెట్ట న్గేంద్ర, శ్రీ సయయాద్ మకరం చాంద్, శ్రీమత ఆకేపాట సుభాష్ణి, శ్రీమత ఆరణి కవిత, 
లీగల్ సెల్ చ్తూతేరు జిలాలే అధయాక్షులు శ్రీ అమర్ న్రాయణ తదితరులు పాల్గాన్నిరు.

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


సోమవారం, 22 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఎసీసీ కులాలపై వైసీపీది కపట ప్రేమ
•ఎసీస్ల గురంచ్ ఎపుపిడూ కనీ్నెంట్ గా మాట్లేడుతుంది
•చ్త్రావత మంపు పరహారం ఎసీస్ కులాలకే ఎందుకు ఎగొగాట్్టరు?
•ఎసీస్ యువత దీన్ని గమన్ంచాలి
•జనవాణి – జనస్న కారయాక్రమంలో చ్త్రావత మంపు బాధితులతో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
శతఘ్ని న్యాస్: యువతకు ఉపాధి లేదు.. పరశ్రమలు రావు.. ఎమ్మిలేయాల దగగార మాత్రం 
వందల కోటలే డబు్ంటుంది.. భూమలు లాకుకుంట్రు.. రోడులే వెయయారు.. బ్రిడి్జలు కట్టరన్ 
జనస్న పార్్ట అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మండిపడాడారు. జనవాణి – జనస్న 
భరోసా కారయాక్రమంలో భాగంగా అనంతపురం జిలాలే, ధరమివరం న్యోజకవరాగాన్కి 
చెందిన ఎసీస్ యువత చ్త్రావత రజరా్యర్ మంపు పరహారం వయావహారంలో తమకు 
జరగిన అన్యాయాన్ని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారకి అర్్జ రూపంలో సమరపించ్ంది. మిగత్ 
కులాలకు పరహారం ఇచ్చి ఎసీస్లకు పరహారం ఇవ్లేదనని విషయాన్ని వివరంచారు. 
ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లేడుతూ.. వైసీపీ ఎసీస్ కులాల మీద 
చూపదంత్ కపట ప్రేమే. చ్త్రావత రజరా్యర్ మంపు ప్ంతంలోన్ గ్రామాలోలే అన్ని కులాల వారు ఉన్నిరు. మంపు ప్ంతం అన్ వారన్ ఖాళీ చేయించారు. మందుగా ఎసీస్ 
కులసుథిలను, తరా్త మిగిలిన కులాలను బయటకు పంపారు. పరహారం మాత్రం అన్ని కులాలకు ఇచ్చి ఎసీస్ కులాలకు ఇవ్లేదు. ఎసీస్ల గురంచ్ మాట్లేడేపుపిడు వైసీపీ ప్రభుత్ం చాలా 
కన్్నెంట్ గా మాట్లేడుతుంది. ఎసీస్ యువత దీన్ని దృష్్టలో పెటు్టకోవాలి. మీరు ఒకకుసార మీ న్యకులిని పరశీలించండి. మన కులాన్కి మంచ్ చేసుతేన్నిరా? లేదా? పరశీలించ్ మీ 
భవిషయాతుతే పై మీరు జాగ్రతతేగా న్ర్ణయం తీసుకోండి. జనస్న పార్్ట మాత్రం మీకు ఎపపిటకీ అండగా ఉంటుందన్ అన్నిరు.
•శ్రీ చ్లకం మధుసూదన్ రెడిడాకి అభినందనలు
రాయలసీమ ప్ంతంలో, మఖయాంగా ధరమివరం ప్ంతంలో ఎకకుడ ఏ సమసయా వచ్చిన్ బలంగా పోరాటం చేసుతేనని పార్్ట ప్రధాన కారయాదర్శ శ్రీ చ్లకం మధుసూదన్ రెడిడాన్ ఈ సందర్ంగా 
అభినందించారు. ఎసీస్, ఎసీ్ట, బీసీల వైపు ఆయన బలంగా న్లబడుతున్నిరన్ కిత్బిచాచిరు.
•మహళ్ ఆటో డ్రైవరలే సా్టండ్ కు సథిలం కేట్యించాలి
వైసీపీ న్యకుడు మహళలిని ప్రతేయాకంగా గౌరవిసాతేనన్ పదే పదే చెబుతున్నిరు.. ఆ మాటలిని సీ్కరంచ్ తరుపత కారోపిరేషన్ అధికారులు సాయినగర్ ప్ంతంలో 14 మంది మహళ్ 
ఆటో డ్రైవరలేకు సా్టండ్ ఏరాపిటు చేసుకునేందుకు ప్రతేయాక సథిలం కేట్యించాలన్ జనస్న పార్్ట అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కోరారు. జనవాణి – జనస్న భరోసా కారయాక్రమంలో 
అమరావత అనే మహళ్ ఆటో డ్రైవర్ ప్రతేయాక సా్టండ్ లేక త్మ పడుతునని ఇబ్ందులను జనస్న అధినేత మందుంచారు. పురుష ఆటో డ్రైవరలే నుంచ్ ఎదురౌతునని అవమాన్లను 
వివరంచారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లేడుతూ.. మహళలకు చట్ట సభలోలే 33 శాతం రజరే్షనులే ఉండాలన్ కోరుకునే వాడిన్. శ్రీమత అమరావతతో పాటు 
సాయి నగర్ ప్ంతంలో ఉనని 14 మంది మహళ్ ఆటో డ్రైవరులే స్శకితే మీద బతకే ప్రయతనింలో ఎనోని ఇబ్ందులు ఎదురకుంటున్నిరు. వారు ఆటోలు న్లుపుకోవడాన్కి సా్టండు 
పెటు్టకుందామంటే రూ. లక్ష అడుగుతున్నిరు. ఆటో యూన్యన్ పెద్దలకు ఈ వేదిక నుంచ్ న్ విననిపం.. ఆ 14 మందికి ఆటో పార్కు చేసుకునే అవకాశం కలిపించండి అన్ అన్నిరు.
•చెరకు బకాయిల కోసం మంత్రి శ్రీమత రోజాకి విననివించ్న్ ఫలితం లేదు
2019-2020 సీజన్ లో నగిర న్యోజకవరగాం, న్ండ్ర మండలంలోన్ నేత్ర షుగర్ ఫ్యాక్టర్కి రూ. 37 కోటలే విలువ చేస్ చెరుకు తోలాం. 8 మండలాల పరధిలో 3 వేల మంది రైతులు, 
50 వేల ఎకరాలోలే పండించ్న చెరుకు ఫ్యాక్టర్కి సరఫరా చేశాం. మూడేళ్లేగా బకాయిలు చెలిలేంచకుండా తపుపికుంటున్నిరు. సమసయాను మంత్రి శ్రీమత రోజా దృష్్టకి తీసుకువెళ్లేం. 
కలెక్టర్ దృష్్టకి తీసుకువెళ్లేం. మా బకాయిలు ఇపపించే న్ధుడు కనబడడం లేదు. ఫ్యాక్టర్ వేలం వేశారు. ఆ మొతతేం రైతులకు చెలిలేసాతేమన్నిరు. యాజమానయాం స్్ట తెచుచికుందన్ మళీలే 
న్లిపవేశారు. మీ దగగారకు వస్తే న్యాయం జరుగుతుందన్ వచాచిం. మా సమసయాపై మాట్లేండి సర్.. జనవాణి – జనస్న భరోసా కారయాక్రమంలో నగర న్యోజకవరగాం పరధిలోన్ నేత్ర 
షుగర్ ఫ్యాక్టర్ బాధిత రైతులు నేత్జీ చెరుకు రైతు సంఘం ఆధ్రయాంలో జనస్న పార్్ట అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారన్ కలసి తమ సమసయాలపై అర్్జ సమరపించారు. జిలాలేలో ఆరు 
షుగర్ ఫ్యాక్టర్లు మూత పడడంతో పకకు రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే టనునికు రూ. వెయియా నష్టపోతున్నిమనని విషయాన్ని ఆయన దృష్్టకి తీసుకువచాచిరు. చెరుకు రైతులకు రావాలిస్న బకాయిల 
సమసయాపై జనస్న పార్్ట తరఫున మాట్లేడుత్నన్ జనస్న్న్ హామీ ఇచాచిరు.
•సుబేదార్ చెరువును వైసీపీ మంత్రి కబా్జ చేస్శారు
అనంతపురం జిలాలే, కళ్యాణదురగాం న్యోజకవరగాం పరధిలోన్ 92 ఎకరాల సుబేదార్ చెరువును మంత్రి శ్రీమత ఉషశ్రీ చరణ్ కబా్జ చేస్శారన్, చెరువు మొతతేం పూడేచిసి రయల్ ఎస్్టట్ 
వెంచర్ గా మారచి అమేమిసుకునే ప్రయతనిం చేసుతేన్నిరనని విషయాన్ని ఆ న్యోజకవరాగాన్కి చెందిన కొంత మంది శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార దృష్్టకి తీసుకువచాచిరు.
నెల్లేరు జిలాలే గూడూరు న్యోజకవరగాం తీర ప్ంతంలోన్ మతస్్యకారులు త్మ జనస్న పార్్ట మద్దతుదారులుగా ఉండడం వలలే ప్రభుత్ం తమ సమసయాలను పట్టంచుకోవడం లేదనని 
విషయాన్ని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారకి విననివించారు.

తిరుపతిలో ప్రారంభమైన జనవాణి-జనసేన భరోసా కార్యక్రమం
•ఐదు జిలాలేల ప్రజల నుంచ్ సమసయాలపై అర్్జలు సీ్కరసుతేనని శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్
•మొదట గంటలో 220కి పైగా సమసయాలు నమోదు
•మొదట అర్్జగా కడప జిలాలే బ్రహమిం సాగర్ న్రా్సితుల గోడు
•కబా్జ కోరల నుంచ్ దరాగా భూమలు కాపాడాలంటూ మసిలేం 
సదరుల విననిపం
శతఘ్ని న్యాస్: తరుపత వేదికగా న్లుగో విడత జనవాణి – 
జనస్న భరోసా కారయాక్రమం ప్రంభమైంది. ఉదయం 11 
గంటల నుంచ్ పార్్ట అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు జీఆర్ఆర్ 
కనె్న్షన్ హాలోలే సమసయాలపై వినతులు సీ్కరసుతేన్నిరు. మొదట 
రెండు సమసయాలు మఖయామంత్రి సంత జిలాలే అయిన ఉమమిడి కడప 
జిలాలే నుంచ్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార చెంతకు వచాచియి. బ్రహమిం 
సాగర్ న్రా్సితులతో పాటు తమ దరాగాను కబా్జ కోరల నుంచ్ 
కాపాడాలంటూ మైన్రటీ సదరులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారకి 
అర్్జలు సమరపించారు. దరాగా భూమలిని కబా్జ చేస్ందుకు అధికార 
పార్్ట న్యకులు యతనిసుతేన్నిరన్, దాన్కి వయాతరేకంగా పోరాటం 
చేసుతేనని తమపై కేసులు పెడుతున్నిరన్ మసిలేం సదరులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గార ఎదుట వాపోయారు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార 
చెంతకు వెళ్తేనే సమసయాకు పరష్టకురం లభిసుతేందనని మసిలేం మత 
పెద్దల తీరామినం మేరకు సమసయాను జనవాణి కారయాక్రమాన్కి 
తీసుకువచ్చినటు్ట తెలిపారు. సమసయా పరష్టకురాన్కి జనస్న పార్్ట 
కృష్ చేసుతేందన్ ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు హామీ 

ఇచాచిరు. జనవాణి – జనస్న భరోసా కారయాక్రమంలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారకి స్యంగా సమసయాలు చెపుపికునేందుకు ఉదయం నుంచ్ ప్రజలు కూయా కట్్టరు. మొదట గంటలోనే 220 
మందికి పైగా బాధితులు సమసయాలు చెపుపికునేందుకు నమోదు చేసుకున్నిరు. ఉదయం 11 గంటలకు ప్రంభమైన ఈ కారయాక్రమం సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. 
కారయాక్రమాన్ని పార్్ట పీఏసీ ఛైరమిన్ శ్రీ న్దెండలే మనోహర్ గారు, విశ్ంత ఐఏఎస్ అధికార శ్రీ వరప్రసాద్ పరయావేక్షిసుతేన్నిరు.

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

ఎసీసీ, ఎసీటీ అట్రాసిటీ చట్టీనినా వైసీపీ దుర్వినియోగం చేసతుంది
*ప్రతయారుధులను వేధించడాన్కి చట్్టన్ని ఉపయోగిసతేంది
*కుల దూషణ చేశారన్ పూతలపటు్టలో 14 మంది యువకులపై అక్రమ కేసులు బన్యించారు
*వాళలేను బేషరుతుగా విడుదల చేయాలి
*లేన్పక్షంలో త్డేపలిలే సీఎం కాయాంపు కారాయాలయం మందు బైఠాయిసాతే
*తరుపత జనవాణి కారయాక్రమంలో పార్్ట అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
శతఘ్ని న్యాస్: గడప గడపకు కారయాక్రమంలో సంక్షేమ పథకాలపై ప్రశ్నించ్న యువకులపై ఎసీస్, 
ఎసీ్ట అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేయడం ఏమిటన్ జనస్న పార్్ట అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు 
ఆగ్రహం వయాకతేం చేశారు. పూతలపటు్ట న్యోజకవరగాంలో అక్రమ కేసులు బన్యించ్ 14 మంది 
యువకులను 20 రోజులుగా జైలోలే పెట్ట హంసిసుతేన్నిరన్, వారన్ బేషరుతుగా విడుదల చేయాలన్ 
డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్ పెద్దలు, పోలీసు ఉన్నిత్ధికారులు దీన్పై సపిందించకపోతే త్డేపలిలే 
సీఎం కాయాంపు కారాయాలయం మందు బైఠాయిసాతేనన్ హెచచిరంచారు. ఆదివారం తరుపత 
వేదికగా న్లుగో విడత జనవాణి – జనస్న భరోసా కారయాక్రమం ప్రంభమైంది. కారయాక్రమంలో 
పూతలపటు్ట న్యోజకవరగాం వేపనపలిలే నుంచ్ వచ్చిన బాధిత యువకుల తలిలేదండ్రులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారకి కనీనిటతో తమ బాధను విననివించారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు 
మాట్లేడుతూ... “ ఎసీస్, ఎసీ్టలను పరరక్షించడాన్కి ఉపయోగించాలిస్న ఎసీస్, ఎసీ్ట అట్రాసిటీ 
చట్్టన్ని ... ప్రతయారుధులను వేధించడాన్కి వైసీపీ ప్రభుత్ం ఉపయోగిసతేంది. చట్్టన్ని ఎవరు 
దుర్న్యోగం చేసిన్ అందరం మకతేకంఠంతో ఖండించాలి. రాష్ట డీజీపీ గారకి, చ్తూతేరు ఎసీపి 

గారకి జనస్న తరఫున ఒకకుటే విననివించుకుంటున్నిం. తక్షణమే 14 మంది యువకులను బేషరుతుగా విడుదల చేయాలి.
*అన్యాయం జరగిందన్ న్లదీస్తే కేసులు పెడత్రా?
ప్రజాప్రతన్ధులను కులం పరుతో దూష్స్తే కేసులు పెట్్టలి. కానీ మాకు అన్యాయం జరగింది, సహాయం అందలేదు అన్ న్లదీస్తే ఎసీస్, ఎసీ్ట అట్రాసిటీ కేసులు ఎలా పెడత్రు? కోనసీమ 
జిలాలే గోపాలపురంలో కూడా అంబేదకుర్ గార విగ్రహాన్కి అవమానం జరుగుతోందన్ పోలీసు స్్టషన్ కు వెళిలేన తొమిమిది మంది ఎసీస్ యువకులపై హత్యాయతనిం కేసులు నమోదు చేశారు. 
ప్రభుత్్న్ని న్లదీసిన అమరావత ఎసీస్ రైతులపై ఎసీస్, ఎసీ్ట అట్రాసిటీ కేసులు నమోదు చేశారు. ఇలా తమ అసంతృపతేన్ తెలియజేసిన వారన్ వేధించడాన్కి వైసీపీ వాళ్లే అట్రాసిటీ 
యాకు్టను ఉపయోగిసుతేన్నిరు. వైసీపీ న్యకులు ఇలానే మందుకు వెళ్తే ... మాకు సన్నిహతంగా ఉండే ఎసీస్ సన్నిహతులతో కలిసి దీన్పై చరచించ్, వార సహాయ సహకారాలతో 
త్డేపలిలేన్ మట్టడిసాతేను. మా పార్్ట కారాయాలయాన్కి త్డేపలిలే ఎంతో దూరంలో లేదన్ గురుతేంచుకోవాలి.
*వైసీపీ గెలవదు.... పోలీసులు గురుతేపెటు్టకోవాలి
పోలీస్ డిపారు్టమ్ంట్ అంటే న్కు చాలా గౌరవం. వైసీపీ ప్రోద్లంతో అమాయకులపై అక్రమ కేసులు బన్యించ్న పోలీసు అధికారులకు ఒకటే చెబుతున్నిను. వచేచి సార్త్రిక 
ఎన్నికలోలే వైసీపీ గెలవదు. వైసీపీ అధికారంలోకి రాకుండా మేమ చూసుకుంట్ం. వైసీపీ అధికారంలో ఉందన్ వారకి కొమమికాయడం మానేయండి. ఇలా కొమమి కాస్ అధికారులపై 
ప్రతేయాక దృష్్ట పెడత్ం. వైసీపీ న్యకుల దౌర్జన్యాలు చూసి విసిగిపోయాం. ఆతమికూరు న్యోజకవరగాం కొతతేపట మండలంలో పంచాయతీ న్ధులపై ప్రశ్నించ్న పాపాన్కి ఒక రైతు 
త్లుకూ 95 మామిడి చెటులే నరకేశారు. రెండు బోరు బావులను ధ్ంసం చేశారు. ఇపుపిడు ఒక ప్రజాప్రతన్ధిన్ ప్రశ్నించ్న పాపాన్కి 14 మంది యువకులపై కేసులు పెట్ట 20 రోజులుగా 
జైలోలే ఉంచారు. అందులో దివాయాంగులు కూడా ఉన్నిరు. దివాయాంగుల కోసం కేంద్రం ప్రతేయాక చట్్టన్ని రూపొందించ్న్ వాటన్ తుంగలో తొకాకురు. అరెసు్ట చేసిన 14 మంది యువకులను 
తక్షణమే బయటకు తీసుకొచేచిలా మా లీగల్ టీమ్ తో మాట్లేడత్ను. అపపిటకీ వాళ్లే బయటకు రాకపోతే నేనే వసాతేనన్” అన్నిరు.
*పరహారం కోసం పోరాడుతుంటే అండమాన్ పంపుత్మంటున్నిరు
2008లో శ్రీ వైఎస్ రాజశేఖరరెడిడా మఖయామంత్రిగా ఉననిపుపిడు మాకు భూమలు ఇచాచిరు. 11 నెలలకే ఇచ్చిన భూమలు తరగి లాకుకున్నిరు. మా దగగార లాకుకున్ 294 ఎకరాలు 
కజారయా సిరామిక్ ఫ్యాక్టర్కి కట్టబెట్్టరు. 13 సంవతస్రాలుగా పోరాటం చేసుతేన్నిం. ఇపపిట వరకు మాకు ఎలాంట పరహారం అందలేదు. ప్రభుత్్లు మారాయి. న్యకులు 
మారారు. మాకు మాత్రం ఎలాంట న్యాయం జరగలేదు. చ్తూతేరు జిలాలే, శ్రీకాళహసితే న్యోజకవరగాం, త్టపరతే గ్రామం నుంచ్ వచ్చిన సిరామిక్ ఫ్యాక్టర్ న్రా్సితుల గోడు ఇది. తరుపత 
జనవాణి – జనస్న భరోసా కారయాక్రమంలో వీరంత్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారన్ కలిసి అర్్జ సమరపించారు. పరహారం అందలేదన్ భూమి పూజ సమయంలో న్రసన తెలిపందుకు వెళ్తే 
గనునిలు గురపెట్్టరన్, పోలీసులతో కొట్టంచ్ కేసులు పెట్్టరన్ బాధితులు వాపోయారు. న్యాయం కోసం పోరాటం చేసుతేంటే అండమాన్ జైలుకు పంపుత్మన్ బెదిరసుతేన్నిరన్ తెలిపారు. 
పాదయాత్రలో మఖయామంత్రి శ్రీ జగన్ రెడిడా, ఎన్నికల మందు ప్రసుతేత ఎమ్మిలేయా శ్రీ బియయాపు మధుసూదన్ రెడిడాలు గెలవగానే మా సమసయా పరషకురసాతేమన్నిరు. మూడేళ్లే గడచ్న్ మా వైపు 
తొంగి చూసింది లేదన్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారకి చెపాపిరు. తమకు ఎలాంట ఆధారం లేదన్ తమ సమసయాపై పోరాటం చేయాలన్ వేడుకున్నిరు. త్టపరతే కజారయా ఫ్యాక్టర్ న్రా్సితుల 
సమసయాలపై గళం విపుపిత్నన్ తపపికుండా పార్్ట తరఫున పోరాటం చేసాతేనన్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు హామీ ఇచాచిరు.

జనసేన ఉచిత అంబులెన్సీ సర్విస్
శతఘ్ని న్యాస్: రాజానగరం, జనస్న అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆశీసుస్లతో రాజానగరం జనస్న 
న్యకులు బతుతేల బలరామకృష్ణ ఆధ్రయాంలో ఉచ్త అంబులెన్స్ కారయాక్రమం ప్రంభం కానుంది. 
రాజానగరం న్యోజకవరగాంలో 24 గంటలు సామానయా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేవిధంగా మూడు 
మండలాలోలే మూడు ఉచ్త అంబులెన్స్ సర్్సులను ప్రజలకు పూరతేగా అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నిరు. 
అయితే ఈ ఉచ్త అంబులెన్స్ సర్్సును అకో్టబర్ నెలలో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నిరు. ఈ 
సందర్ంగా రాజానగరం జనస్న న్యకులు బతుతేల బలరామకృష్ణ మాట్లేడుతూ… జనస్న అధినేత 
పవన్ కళ్యాణ్ సూపిరతేతో ప్రజాస్వ చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ కారయాక్రమం రూపొందించడం జరగిందన్… 
ప్రజలకు అతయావసర సమయాలోలే ఎవరకి ఏ ఆపద వచ్చిన్ పూరతేసాథియిలో ఉచ్తంగా అందుబాటులో 
ఉంటుందన్ అన్నిరు. దీన్కోసం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండేవిధంగా ఒక హెల్పి సెంటర్ ను 
కూడా ప్రంభించడం జరుగుతుందన్ తెలిపారు. ఈ అంబులెన్స్ సర్్సును విన్యోగించుకునేవారకి 

ఆసుపత్రి దగగార తమవంతు సహకారం అందించే విధంగా ఈ కారయాక్రమాన్ని రూపొందించడం జరగిందన్ తెలిపారు.

కాకినాడ సిటి జనసేనలో చేర్కల్
శతఘ్ని న్యాస్:  కాకిన్డ సిట, ఆదివారం సాయంకాలం న్లుగు గంటలకు కాకిన్డ సిటలోన్ 43వ డివిజన్ లో శ్రీమన్నిరాయణ 
ఆధ్రయాంలో 100 మంది పార్్టలో చేర సభయాత్ం తీసుకున్నిరు. వారన్ జనస్న పార్్ట పఎసి సభుయాలు మరయు కాకిన్డ సిటీ ఇంచార్్జ మత్తే 
శశ్ధర్ సాదరంగా పార్్టలోకి ఆహా్న్ంచ్ జనస్న పార్్ట కండువాలు వేసి అభినందనలు తెలిపారు. జనస్నలో చేరన కళ్యానమమి, పూరా్ణదేవి, 
ఉమ, వత, న్న్బాబు, రాజేష్, శ్వశంకర్, కొండ బాబు, సురేష్, లోనకుమార్, శ్రీన్వాస్, సూరయా, సాయి, రమేష్, శ్రీహరన్యుడు, 
దురాగాప్రసాద్, సాయిశ్న్కీ, జాగఛాసకుర్, శేవషజిర్, అకుల వాసు, పాలేన్డి, కింష్, రాజు, యోగి, రాజు, అవిన్ష్, శ్రీను, బాలకృష్ణ, మహేష్ 
తదితరులు ఆనందాన్ని వయాకతేం చేసారు. ఈ సందర్ంగా మత్తే శశ్ధర్ మాట్లేడుతూ… దేశ, రాష్ట భవిషయాతుతే నేట భవితమీద ఉందన్ సమాజ 
సంక్షేమం కోసం యువత పాలుపంచుకోవడం హర్షనీయనున్నిరు. జనస్న అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సిదాధుంత్లపై ఆకర్షతులై నడుంకట్ట 
మందుకు వచ్చినందుకు అభినందిసూతే, మనమందరం పవన్ కళ్యాణ్ సారధయాంలో పోరాట్లు చేసూతే ఒక కొతతే ప్రజాసంక్షేమ ప్రభుత్్న్కి 
న్ంది పలుకుదామన్ పలుపున్చాచిరు. ఈ కారయాక్రమంలో కాకిన్డ వీట అధయాక్షులు సంగిశెట్ట అశోక్, రాష్ట సంయుకతే కారయాదర్శ వాసిరెడిడా 
శ్వ, జిలాలే ప్రధాన కారయాదర్శ తలాటం సతయా, జిలాలే కారయాదర్శ అటలే సతయాన్రాయణ, జిలాలే సంయుకతే కారయాదరపి బడే కృష్ణ, వీరమహళలు, 
జనసైన్కులు చ్టూ్టర మౌన్క్, వీరు, సాయి, మణికంట, అభిమానులు ఈ కారయాక్రమంలో 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

ప్రజా సమస్యలపై జనసేన పోరుబాట 21 వ రోజు 
పాదయాత్ర

శతఘ్ని న్యాస్: ఏల్రు న్యోజకవరగాంలో ప్రత ఇంటకి జనస్న పార్్ట షణ్మిఖ 
వ్యాహాన్ని తీసుకెళ్తే జనస్న అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ న్ మఖయామంత్రిగా చేసుకోవాలిస్న 
ఆవశయాకతను తెలియజేసుతేన్నిమన్ రెడిడా అపపిల న్యుడు అన్నిరు. సాథిన్క 15వ డివిజన్ 
ఆమదాల అపపిలసా్మి కాలనీ, నెహ్రూ నగర్ బిట్ 1, 2 ఏరయాలో పైడి లక్ష్మణరావు, 
పైడి ఇందిర ల ఆధ్రయాంలో 21 వ రోజు పాదయాత్రను న్ర్హంచారు. ఈ సందర్ంగా 
రెడిడా అపపిల న్యుడు మాట్లేడుతూ వైసీపీ ప్రభుత్ వైఫలాయాలను దోపడీ విధాన్లను 
సైతం ప్రత ఒకకురకీ తెలియజేసుతేన్నిను అన్ అన్నిరు. ఏల్రు న్యోజకవరగాంలో 
ఉనని 50 డివిజనలేలో ప్రత ఇంటకి తరగి ప్రజాసమసయాల అధయాయనం చేసుతేన్నినన్, ఆ 
సమసయాల పరష్టకురాన్కి తమవంతు పోరాటం చేసాతేమన్ ప్రజలకు భరోసా కలిగాంచారు. 
నగరాన్కి అత చేరువలో ఉనని ఆమదాల అపపిలసా్మి కాలనీ ఈ ప్ంత అభివృదిధున్ 
ప్రభుత్ం విసమిరంచ్ందన్ తీవ్రసాథియిలో మండిపడాడారు. ఏల్రు న్యోజకవరగాంలో 
ప్రజా సమసయాలను గాలికొదిలేశారన్ మండిపడాడారు. ఎమ్మిలేయా ఆళ్న్న్, మేయర్, సాథిన్క 
కారపిరేటర్ ఎవరు కూడా సపిందించకపోవడం సిగుగా చేటన్, పద మధయాతరగత ధన్క 
అన్ తేడా లేకుండా ఈ వైసీపీ ప్రభుత్ంలో ప్రత ఇంటోలే సమసయాలు కన్పసుతేన్నియి 
అన్ ఒకోకు డివిజన్ లో ఒకోకు రకమైన సమసయా ఉందన్ ప్రజా సమసయాలపై జనస్న 
పోరుబాట అనే కారయాక్రమం దా్రా ప్రత అంశాన్ని అధయాయనం చేస్ అవకాశం తనకు 
కలిగిందన్నిరు. త్ను అధయాయనం చేసిన ప్రత సమసయాకు పరష్టకుర మారగాం చూపలా 
ప్రత డివిజన్ కీ సంబంధించ్న మాయాన్ఫెస్టలను రూపొందిసాతేమన్నిరు. ఈ కాలనీలో 
నీళ్ కొరత తీవ్రంగా ఉంది. మౌళిక వసతుల కలపినలో పూరతేగా విఫలమైంది. రోడుడా 
న్రామిణం, డ్రైనేజీ న్రామిణం లేదు. చాలా దారుణమైన పరసిథితలో ప్రజలు సమసయాలు 
ఎదురకుంటున్నిరు. వెంటనే ఈ సమసయాలను పరషకురంచకపోతే జనస్న పార్్ట నుండి 
తీవ్ర సాథియిలో ఒతతేడి తెసాతేమన్ లేన్ పక్షంలో జనస్న పార్్ట తరపున ఈ సమసయాలను 
పరషకురసాతేనన్ ఆళ్న్న్న్ హెచచిరంచారు. అనంతరం తెలుగుదేశం పార్్ట, వైసీపీ 
పార్్టకి సంబంధించ్న సుమారు 30 మంది కారయాకరతేలు జనస్న కండువా కపుపికున్ రెడిడా 
అపపిల న్యుడు సమక్షంలో జనస్న పార్్టలో చేరడం జరగింది. ఈ కారయాక్రమంలో 
నగర అధయాక్షుడు నగిరెడిడా కాశీ నరేష్, ప్రధాన కారయాదర్శ సరది రాజేష్, ఫ్యాన్స్ ప్రెసిడంట్ 
దోసపరతే రాజు,సషల్ మీడియా కో ఆరడానేటర్ జనస్న రవి, జాయింట్ సెక్రటర్ ఎట్ంచ్ 
ధరేమింద్ర, కారయాన్ర్హక కారయాదర్శ గొడవరతే నవీన్, కారయావరగా సభుయాలు బోండా రామ, 
న్యకులు న్మమిల శ్రీన్వాసు, కందుకూర ఈశ్రరావు, సషల్ సర్్స్ మరళి, బొద్దపు 
గోవిందు,సాథిన్క జనస్న పార్్ట న్యకులు వెంకట రమణ, తేజ, బాలాజీ, సాయి, ఘన్, 
చ్న్ని, పండు, రవి, వంశీ, విశాఖ్, న్రాయణరావు, సూర న్రాయణ, లక్ష్మణరావు, 
సాయి లక్ష్మణ్, శ్రీకాంత్, ప్రకాష్ రావు, శ్రీను, చంద్ర, అపపిన వీర మహళలు లంకా 
ప్రభావత, సరళ, సుజాత, ఉమా దురగా తదితరులు పాల్గాన్నిరు.

టిడిపి, వైసిపి పార్టీల నండి జనసేనలోకి బార్ 
చేర్కల్

శతఘ్ని న్యాస్: విశాఖపటనిం, పెందురతే న్యోజకవరగాం 
88వ వార్డా, నరవ పరసర గ్రామాలలో టడిప సీన్యర్ 
న్యకులు, 35 సంవతస్రాల రాజకీయ అనుభవం, 
వాయాపారవేతతే అయినటువంట గళ్ శ్రీన్వాసరావు జనస్న 
పార్్ట అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ సిదాధుంత్లకు ఆకర్షతులై 

ప్రధాన కారయాదర్శ తమిమిరెడిడా శ్వశంకర్ ఆధ్రయాంలో నరవ హైసూకుల్ జంక్షన్ నుండి 
జరపోతులపాలెం కాలనీ వరకు సుమారు 500 మందితో భార్ రాయాలీగా బయలుదేర 
జనస్న పార్్టలో సభయాత్ం తీసుకోవడం జరగింది. ఈ కారయాక్రమంలో సభ అధయాక్షులు 
వబి్న జన్రథిన శ్రీకాంత్ మాట్లేడుతూ సమాజంలో మంచ్ పరు ఉనని వయాకితే ఈరోజు 
జనస్న పార్్ట సభయాత్్న్ని తీసుకోవడం మేమ సా్గతసుతేన్నిమన్, ఎమ్మిలేయా కారపిరేటర్ 
సరపించ్ వార్డా నెంబర్ గెలుపులో కీలక పాత్ర పోష్ంచ్ ఎంతో అనుభవమ గల వయాకితే 
ఈరోజు జనస్న పార్్టకి రావడాన్కి శుభపరణామంగా భావిసూతే ఇది ఆరంభం మాత్రమే 
అంతం కాదన్ మాట్లేడడం జరగింది. గళ్ శ్రీన్వాసరావు గారు మాట్లేడుతూ అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ సిదాధుంత్లకు ఆకర్షతులై ఈరోజు జనస్న పార్్ట సభయాత్ం తీసుకోవడం 
జరగిందన్, అందర్ని కలుపుకొన్ పెందురతే న్యోజకవరగాంలో జనస్న జండా 
ఎగరేయడంలో ప్రమఖ పాత్ర పోష్సాతేనన్ బదులు ఇవ్డం జరగింది. మఖయా అతథి 
శ్వశంకర్ మాట్లేడుతూ మనమందరం చాలా జాగ్రతతేగా పవన్ కళ్యాణ్ న్యకత్్న్ని 
బలపరచేలాగా అడుగులు వేయాలన్, గలాలే శ్రీన్వాసరావు వయాకితేత్ం గల వయాకుతేలు జనస్న 
పార్్టకి చాలా అవసరం అన్, మీ యొకకు అనుభవంతో పార్్టలో క్రియాశీలకంగా పన్చేసి 
పవన్ కళ్యాణ్ న్యకత్ం బలపరచడంలో కీలకపాత్ర పోష్ంచాలన్ మనసూపిరతేగా 
కోరారు. వైఎస్ఆరస్ప పార్్ట నుండి చ్న్నిరావు, శాస్త్రి, అపపిలరాజు, టడిప పార్్ట నుండి 
రాడి పెంటరావు, గళ్ రాంబాబు, మహళలు సతయావత, రాధమమి, జ్యాతతో పాటు 
యువకులు సుమారు 50 మంది పార్్టలోకి జాయిన్ అవ్డం జరగింది. ఈ కారయాక్రమంలో 
న్యోజకవరగా న్యకులు పార్త, శంకర్రావు, కంచ్పాట, మధు, శేఖర్, లకీకు, గోవింద్, 
వైకుంఠరావు, రవి, కనకరాజు, రామారావు, చైతనయా, సతీష్, జుత్తేడ, శీను, తనకాల శీను, 
వరహాలు, మరయు జనస్న పార్్ట మఖయా న్యకులు పాల్గాన్నిరు.

రకతుదానమే ప్రాణధానం: కర్రోతు సత్యం
మెగాసాటార్ చిరంజీవి పుట్టానరోజు వారోత్సవాలోలో భాగంగా రక్తదాన శిబిరం
అంజనీపుత్ర చిరంజీవి వాకర్్స కలోబ్ మరియు జిల్లో చిరంజీవి యువత సంయుక్త ఆధ్వరయూంలో
శతఘ్ని న్యాస్: మాజీ రాజయాసభ సభుయాలు, ప్రమఖ సినీనటులు, మ్గాసా్టర్ చ్రంజీవి 
పుట్టన రోజు వారోతస్వాలోలే భాగంగా అంజనీపుత్ర చ్రంజీవి వాకర్స్ కలేబ్ మరయు జిలాలే 
చ్రంజీవి యువత సంయుకతే ఆధ్రయాంలో ఆదివారం ఉదయం ఇండియన్ రెడ్ క్స్ 
ససైటీ బలేడ్ బాయాంక్ లో జిలాలే చ్రంజీవి యువత మరయు అంజనీపుత్ర చ్రంజీవి వాకర్స్ 
కలేబ్ అధయాక్షులు రకతేదాన శ్బిరాన్ని న్ర్హంచారు.
ఈ శ్బిరాన్కి వాకర్స్ ఇంటరేనిషనల్ డిసి్రాక్్ట-102 ఎలక్్ట గవరనిర్ కర్రోతు సతయాం హాజరై 
అయన మాట్లేడుతూ అన్నిదాణాలోలే కన్ని రకతేదానం మహాగొపపి దానమన్, సాటమన్ష్ 
ప్రణాన్ని న్లబెటే్ట ఈ రకతేదానం ప్ణధానమన్, కోట్లేది అభిమానులను సంపాదించ్న 
మ్గాసా్టర్ చ్రంజీవి ధనయాజీవి అన్ అన్నిరు.
మరో విశ్ష్ట అతధిగా హాజరైన జనస్న పార్్ట సీన్యర్ న్యకులు అదాడ మోహనరావు 
మాట్లేడుతూ ప్రేమే లక్ష్యం, స్వేమారగాం అనే సిదాధుంత్న్ని అలవరుచికునని, స్వకు 
ప్రతరూపం, సినీపరశ్రమకు పెద్ద దికెకుయిన, మ్గాసా్టర్ చ్రంజీవి బాటలోనే 
మ్గాభిమానులు ఇటువంట రకతేదాన, నేత్రధానం వంట పలుస్వలు చేయటం సమాజాన్కి 
ఎంతోమందికి ఆదర్శమన్ కొన్యాడారు.
వాకర్స్ ఇంటరేనిషనల్ డిసి్రాక్్ట-102 ఎలక్్ట గవరనిర్, ప్రమఖ సంఘస్వకులు మరయు రెడ్ 
క్స్ బలేడ్ బాయాంక్ ప.ఆర్.ఓ. మడిదాపు రామ, టెకీనిష్యన్ వి.సతయారామ్ స్వలందించ్న 
ఈ రకతేదాన కారయాక్రమంలో జనస్న పార్్ట యువన్యకులు, అంజనీపుత్ర చ్రంజీవి 
ప్రజాస్వాసంఘం కారయాదర్శ లోపంట కళ్యాణ్, జనస్న న్యకులు డాక్టర్ ఎస్. 
మరళీమోహన్, వంక నరసింగరావు, దంతుల్ర రామచంద్ర రాజు, యాతపట రవి, 
సివికి సాయి, పావాడ వెంకి, బంకపలిలే జశ్ంత్ కూమార్, సివికి చంట, నలలేపాట సాయి 
ప్రకాష్, ఎస్ కుమార్ పాల్గాన్నిరు.

జనంతో జనసేన కార్యక్రమం అలా 
వైకుంఠపురంలో 10వ రోజు

శతఘ్ని న్యాస్: ఆమదాలవలస 
న్యోజకవరగాంలో జనస్న పార్్ట 
న్యకులు కొతతేకోట న్గేంద్ర, 
కోరుకొండ మలేలేశ్రరావు, అంపలి 
విక్రమ్(ఎంపీటీసీ) ఆధ్రయాంలో, 
జనస్న అధినేత కొణిదెల పవన్ 
కళ్యాణ్ ఆశీసుస్లతో జనంతో జనస్న 
కారయాక్రమం 10వ రోజు, వైకుంఠపురం 

గ్రామంలో, ప్రత ఇంటంటకి వెళిలే జనస్న సిదాధుంత్లను మరయు రాష్ట్రామలో గతంలో 
మరయు ఇపుపిడు అధికారంలో ఉనని పార్్టలు ప్రజలను ఏ విధంగా, మభయాపెట్ట మోసం 
చేసుతేన్నియో, ప్రజలకి అరథిమయేయా విధంగా చెపపిడం జరగింది. ప్రత ఒకకుర జీవిత్లు 
బాగుండాలి, యువత అందరకి కూడా జాబులు రావాలి, మన రాష్టం అభివృదిధు చెందాలి 
అంటే భవిషయాతుతేలో వచేచి ఎన్నికలోలే జనస్న పార్్టన్ ఆదరంచ్, గాజు గాలేస్ గురుతేకి ఓటు 
వేసి, జనస్న పార్్టన్ గెలిపంచవలసిందిగా ప్రత ఒకకురన్ పరుపరున్ రకె్స్్ట చేయడం 
జరగింది. ఈ కారయాక్రమంలో జనస్న పార్్ట న్యకులు తులగాపు మౌళి, కొతతేకోట శ్రీను, 
సైరగాపు సంతోష్, ఈశ్రరావు, రాజేష్, శ్వణ్, మణి, రమణ, చ్న్నిరావు, కోమల్రావు 
మరయు జనస్న కారయాకరతేలు, వైకుంటపురం గ్రామ ప్రజలు పాల్గాన్ విజయవంతం 
చేసినందుకు ప్రత ఒకకురనీ పరు పరున్ ధనయావాదామలు తెలియజేసుకుంటున్నిమన్ 
తెలిపారు.

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

జనసేనానికి హారతితో సావిగతం పలికిన తిరుపతి జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: తరుపత, జనస్న పార్్ట 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ జనవాణి 
కారయాక్రమంలో భాగంగా తరుపత త్జ్ 
హోటల్ లో జనస్న్న్కి ఘసా్గతం 
పలుకుతూ హారత ఇచ్చిన జనస్న 
వీర మహళలు మరయు న్యకులు. 
ఈ కారయాక్రమంలో తరుపత జనస్న 
న్యుకులు, వీరమహళలు మరయు 
జనసైన్కులు పాల్గాన్నిరు.

కా్యనసీర్ తో బాధపడుతుననా జనసైనికుడికి అండగా జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్:  అనపరతే 
న్యోజకవరగాం, పెదపూడి 
మండలం, రామేశ్రం గ్రామం 
ఇటీవల కాయానస్ర్ తో బాధపడుతునని 
జనసైన్కుడు కొటకలపూడి 
సతతేబాబుకి వార కుటుంబాన్కి 
అనపరతే న్యోజకవరగాం మర్రెడిడా 
శ్రీన్వాస్, ఆ గ్రామ జనసైన్కులు 
సహాయంతో 33000 వేల 

రూపాయలు ఆరథిక సహాయం అందించారు, ఈ కారయాక్రమంలో బీసీ న్యకులు న్గు, 
మండలాధయాక్షుడు వీరాసా్మి గారు, ఉపాధయాక్షుడు అరుణ్ కుమార్, వీర మహళలు, 
మండల న్యకులు, ఆ గ్రామ జనసైన్కులు పాల్గాన్నిరు.

జనసైనికుడి వివాహ వేడుకలోలు పాల్గొననా జనసేన 
నాయకుల్

శతఘ్ని న్యాస్: కసింకోట 
మండలం ఏనుగుతూనే గ్రామంలో 
జనస్న న్యకులు మకాకు 
శ్రీన్వాసరావు జనసైన్కుడు పీల 
కిరణ్ వివాహ వేడుకలోలే పాల్గాన్ 
వధూవరులను ఆశీర్దించడం 
జరగింది. ఈ కారయాక్రమంలో 

కసింకోట మండల న్యకులు కలగా శ్రీన్వాసరావు, గొంతన లోగిర, మారశెట్ట ఫనీని, 
గొలలేవిలిలే శ్రీన్వాస్, పవన్ న్యుడు బొబ్ర, అయిన్ల న్యుడు, మొరంమోహన్, పలిలే 
సతీష్, సిరసపలిలే శ్రీను, మజి్జరవణ, సతయాన్రాయణ, గేదల న్న్జీ, కట్టమూర న్గేష్, 
తరపలిలే చైతనయా విశా్స్, రాంబాబు, కోరుకొండ అభి, తదుపర జనసైన్కులు వివాహ 
వేడుకలోలే పాల్గానడం జరగింది.

పెదకాకానిలో జనసేన కార్్యలయ ప్రారంభం
శతఘ్ని న్యాస్:  పొన్నిరు న్యోజవరగాం పెదకాకాన్ మండలంలో ఆదివారం మండల, 
గ్రామ జనస్న పార్్ట కారాయాలయాన్ని ప్రంభించ్న రాష్ట మరయు జిలాలే జనస్న 
న్యకులు. ఈ కారయాక్రమంలో జనస్న న్యకులు మరయు జనసైన్కులు పాల్గాన్నిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ ని చూసి సీఎం జగన్ బుదిధి 
తెచ్చుకోవాలి

కౌలు రైతుల ఆత్మహతయూలను సీఎం జగన్ సంత 
నియోజకవర్ం పులివందులలో ఎందుకు ఆపలేక 
పోతున్నిరు?
ప్రభుత్వం చేయాలి్సన పనిని పవన్ కళ్యూణ్ 
చేస్్తన్నిరు
రైతులకు భరోసా భవిషయూతు్త పై నమ్మకం 
కలిగంచేందుకు పవన్ కళ్యూణ్ ఏర్పాటు చేసిన 

గొపపా కారయూక్రమం జనసేన రైతు భరోసా యాత్ర
సంత జిల్లో కడపలో కౌలు రైతులను గాలికొదిలేసిన గాలి ముఖయూమంత్రి సీఎం జగన్
శతఘ్ని న్యాస్: జనస్న పార్్ట విజయవాడ నగర అధయాక్షులు, రాష్ట అధికార ప్రతన్ధి 
మరయు పశ్చిమ న్యోజకవరగా ఇన్చిర్జ పోతన వెంకట మహేష్ ఆదివారం తన 
కారాయాలయం నుంచ్ విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటనలో సీఎం జగన్ తన సంత 
న్యోజకవరగాంలో కౌలు రైతుల ఆతమిహతయాలు ఆపలేకపోయారన్ అకకుడ కూడా జనస్న 
పార్్ట అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ కౌలు రైతులకు లక్ష రూపాయలు ఆరథిక సాయం చేసి 
అండగా న్లబడాడారన్, సీఎం సంత జిలాలేలో 176 మంది ఆతమిహతయా చేసుకుంటే ఒకకురకి 
కూడా పరహారం అందించలేదన్, ఈ మఖయామంత్రి రైతు ద్రోహన్, సీఎం సంత జిలాలేలో 
119 మందికి ఆరథిక సాయం చేసి అండగా న్లబడిన పవన్ కళ్యాణ్ రైతు పక్షపాత అన్, 
రాష్ట వాయాపతేంగా ఉనని రైత్ంగం పవన్ కళ్యాణ్ గురంచ్ కొన్యాడుతున్నిరన్, సంత 
న్యోజకవరగాం సంత జిలాలేలో మఖయామంత్రి జగన్ రైతులకు అండగా న్లబడకపోతే ఇక 
రాష్ట రైత్ంగాన్కి ఏవిధంగా అండగా న్లబడత్రో సమాధానం చెపాపిలన్, పవన్ కళ్యాణ్ 
పరయాటనను అడుడాకునేందుకు అనేక ప్రయత్నిలు చేశారన్ కౌలు రైతులను పరహారం 
తీసుకోకుండా ప్రలోభపెటే్ట పనులు చేసిన్ పవన్ కళ్యాణ్ పై సంపూర్ణ నమమికం విశా్సంతో 
రైతులు ఈ సభకు హాజరయాయారన్, ఈ 3 సంవతస్రాల సీఎం జగన్ పాలనలో 3000 
మంది కౌలు రైతులు ఆతమిహతయాలు చేసుకుంటే ఒకకురకి కూడా పూరతేసాథియిలో పరహారం 
చెలిలేంచలేదన్, మూడు వేల మంది కౌలు రైతులకు పవన్ కళ్యాణ్ రైతు భరోసా యాత్ర 
న్ర్హసుతే అండగా న్లబడుతున్నిరన్, రైతు భరోసా ఎగొగాట్ట ఎందుకు కౌలు రైతుల మధయా 
కులాల చ్చుచి పెట్టన సీఎం జగన్ పవన్ కళ్యాణ్ న్ చూసి బుదిధు తెచుచికోవాలన్ ప్రభుత్ 
సహకారం లేక ఆతమిహతయా చేసుకునని కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు కులం మతం ప్ంతం 
అనే తేడా లేకుండా భరోసా కలిపిసూతే ఆరథిక సాయం పవన్ కళ్యాణ్ చేసుతేన్నిరన్, కడపలో 
60 వేల పైచ్లుకు కౌలు రైతులు ఉంటే కేవలం 2500 కారుడాలు మాత్రమే ఇచాచిరన్ 
ఇంతకన్ని సీఎం జగన్ కు సిగుగాచేటు ఏమంటుందన్, సీఎం జగన్ రైతుల పటలే కపట 
ప్రేమ నటసుతేన్నిరన్, కానీ పవన్ కళ్యాణ్ వార కనీనిళ్్ తుడుసుతేన్ని గొపపి మానవత్వాది 
అన్, విమర్శలు చేస్ వైసిప న్యకులు మంత్రులు కౌలు రైతులకు ఏడు లక్షల రూపాయల 
పరహారం ఎందుకు చెలిలేంచలేదో మందు సమాధానం చెపాపిలన్, న్జంగా మంత్రులకు 
సిగుగాంటే కోనసీమలో రైతులు క్ప్ హాలిడే పై సపిందించాలన్ సవాల్ విసిరారు.

జనంకోసం జనసేన 266వ రోజు
శతఘ్ని న్యాస్: జగగాంపట న్యోజకవరగాం, జనంకోసం జనస్న 266వ రోజులో 
భాగంగా జనస్న వనరక్షణ దాన్మమి మొకకుల పంపణీ కారయాక్రమం జగగాంపట 
మండలం జగగాంపట గ్రామంలో జరగింది. కారయాక్రమంలో భాగంగా ఆదివారం 800 
మొకకులు పంచడం జరగింది. మొతతేం 34200 దాన్మమి మొకకుల పంపణీ జరగింది. 
ఈ కారయాక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన తూరుపి గోదావర జిలాలే జనస్న పార్్ట కారయాదర్శ 
బుదిరెడిడా శ్రీన్వాస్, జగగాంపట మండల బిసి సెల్ అధయాక్షులు రేచ్పూడి వీరబాబు, జగగాంపట 
మండల టైలర్స్ సెల్ అధయాక్షులు కిలాన్ శ్వాజీ, జగగాంపట మండల ఎసిస్ సెల్ అధయాక్షులు 
బీడీల రాజబాబు, జగగాంపట మండల యువత అధయాక్షులు మొగిలి గంగాధర్, జగగాంపట 
మండల మహళ్ కమిటీ అధయాక్షురాలు లంకపలిలే భవాన్, జగగాంపట మండల ఉపాధయాక్షులు 
తోలాట ఆదిన్రాయణ, జగగాంపట మండల అధికార ప్రతన్ధి పాలిశెట్ట సతీష్, జగగాంపట 
మండల సషల్ మీడియా సమాచార కారయాదర్శ దాడి మణికంఠ, రామవరం ఎంపటసి 
దొడడా శ్రీను, చ్న్ని సతీష్, జట్లే వీరభద్ర, టంకు సా్మి, కేత నరేష్, దమమి వీరబాబు, 
పవిడిశెట్ట సాయి చంద్ర(బుజి్జ), యర్రా సాయి, బుదిరెడిడా వంశీ, మలిలేశాల నుండి 
వట్టకూట జన్రధున్, కాట్రావులపలిలే నుండి బంగారు రామసా్మి, జ.కొతూతేరు నుండి 
గ్రామ అధయాక్షులు గుంటమకకుల మధు, రామవరం నుండి అడపా రాంబాబు, గోనేడ 
నుండి వలలేభశెట్ట న్న్ లకు జగగాంపట న్యోజకవరగా జనస్న పార్్ట ఇంచార్్జ పాటంశెట్ట 
శ్రీదేవిసూరయాచంద్ర కృతజఞాతలు తెలియజేసారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వైసీపీ పార్టీ జండా ఎగురవేయడానినా ఖండించిన దాసర్ ర్జు
శతఘ్ని న్యాస్: ఇచాచిపురం, గత 15 ఏళలే నుండి 
ఇచాచిపురం మన్స్పాలిటీలో 9వ వారుడాలో జాతీయజండా 
ఎగురవేయడం ఆనవాయితీగా ఉంది. అలాంటది ఈరోజు 
ఇచాచిపురం వైసీపీ ఇంచార్్జ పరయా సాయిరాజు మరయు 
ఇచాచిపురం వైసీపీ న్యకులు ఆ సూతేపంలో వైసీపీ 
పార్్ట జండా ఎగురవేశారు. ప్రకకున ఉనని టీడీపీ జండాన్ 
గౌరవించ్ జాతీయజండా గౌరవించక ఆ సూథిపంలో వైసీపీ 
పార్్ట జండా ఎగురవేయడం ఏంట..? జాతీయ జండాన్ 
కూడా గౌరవించరా…? ఆంద్రప్రదేశ్ న్ కాసాతే వైసీపీ ప్రదేశ్ 

గా వైసీపీ జండాన్ జాతీయ జండాగా చేసాతేరా. ఇంత వరకు ప్రభుత్ ఆసుతేలు ప్రజల సమమి కాజేశారు. 
ఇపుపిడు జాతీయ జండాన్ వదలరా? వైసీపీ మీదే భకితే ఎకుకువ దేశభకితే కంటే మన వైసీపీ న్యకులకు 
దీన్పై మన్స్పల్ ఛైరపిరస్న్, వైసీపీ ఇంచార్్జ సాయిరాజు వివరణ ఇవా్లి అన్ ఇచాచిపురం జనస్న 
ఇంచార్జ దాసర రాజు డిమాండ్ చేసుతేన్నిరు. మంత్రివరుయాలు ధరామిన ప్రసాదరావు మీకు చెపపినటు్టగా 
50 ఏళ్లే మందుగా జగనోమిహన్ రెడిడా పుట్ట ఉంటే బాగుందన్ మీరు కోరుకున్నిరు. ఎందుకంటే ఇంకా 
భూ కబా్జలు, మన్ లాండరంగ్ ఉండేది. అలానే ఆంద్రప్రదేశ్ న్ అమేమిస్వారు. ఈ విషయమై జనస్న 
ఇచాచిపురం పార్్ట కారాయాలయం నుండి తీవ్రంగా ఖండిసుతేన్నిరు.

శ్రీశ్రీశ్రీ గంగానమ్మ అమ్మవార్ జాతరలో జనసేన నాయకుల్
శతఘ్ని న్యాస్: కైకల్రు, శ్రీశ్రీశ్రీ 
గంగానమమి అమమివార జాతర సందర్ంగా 
కైకల్రు గ్రామంలో ఆదివారం ఉదయం 
గంగానమమి అమమివారన్ దర్శంచుకున్ 
ప్రతేయాక పూజలు చేసిన కైకల్రు 
న్యోజకవరగాం జనస్న పార్్ట న్యకులు 
కొలిలే వరప్రసాద్(బాబి), జనస్న వీర 
మహళ శ్రీమత తోట లక్ష్మి లకు ఆలయ 
మరాయాదలతో సా్గతం పలికిన కమిటీ 
సభుయాలు తులసి పూర్ణచందర్రావు మరయు 

తోట కార్తేక్ న్యుడు. జనస్న పార్్ట మండల సెక్రటర్ నలలేగొపుల మణికంఠ, సంయుకతే కారయాదర్శ న్రా 
అభినయ్ చ్రంజీవ మండల ఉపాధయాక్షులు గుర్రం అరవింద్ ప్రసాద్ మరయు కమిటీ సభుయాలు జనస్న 
పార్్ట కారయాకరతేలు ఈ కారయాక్రమంలో పాల్గాన్నిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ ని  విమర్్శంచిన డిప్్యటీ సిఎం అంజాద్ భాషాకు 
జనసైనికుడు కొట్టీ శ్రీహర్ కంటర్

శతఘ్ని న్యాస్:  డిపూయాట సిఎం అంజాద్ భాష్ట న్నని 
కడప జిలాలే సిదధువటంలో జనస్న అధయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్ చేపట్టన జనస్న పార్్ట కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర 
విజయవంతం అవ్డంతో జీర్ణంచుకోలేక పవన్ కళ్యాణ్ 
పై అవాకులు చవాకులు పలారు. ఆయనను సూటగా 
ఆడుగుతునని అయయా కడప జిలాలే నుంచ్ మఖయామంత్రి, 
ఉప మఖయామంత్రి వుండి కడప యువత కు ఉపాధి కోసం 

మీరు ఏం చేశారు మీరు మీ తపుపిలను అడిగితే మీ మాట తపపిన విధాన్న్ని ప్రశ్నిస్తే పవన్ కళ్యాణ్ న్ 
విమర్శసాతేరా? కడప ఉకుకు పరశ్రమను మూడు సంవతస్రాలోలే న్రమిసాతేం అన్ మాట ఇచ్చి తపపినందుకు 
ప్రశ్నిస్తే మీ పాలన వైఫలయాను ఎండ గడితే పవన్ కళ్యాణ్ పై వయాకితేగత దూషణలు చేసాతేరా..? జగన్ రెడిడా 
మఖయామంత్రి అవ్ట్న్కి షరమిళ కష్టపడింది న్జం కాదా గెలిచాక ఆమ్ను పార్్టలో పకకున పెట్టంది న్జం 
కాదా జగన్ రెడిడా వాడుకొన్ వదిలేశారు అన్ అరథిం వచేచిలా షరమిళ ఒక ప్రమఖ మీడియా చానెల్ లో 
మాటలేడింది న్జం కాదా. ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ కాపు ఓటలేను ఆమేమిసాతేరు కాపులు అమమిడుపోత్రు 
అన్ కాపులను అవమానపరుసుతే ఉపమఖయామంత్రి అంజాద్ భాష్ట మాట్లేడటం చూసుతేంటే కాపులను 
వైసిప వరగాశత్రువులుగా చూసుతేననిటులే ఉంది. ప్రతపక్ష న్యకుడిగా జగన్ రెడిడా ఉననిపుపిడు పద మైన్రటీ 
ఆడబిడడాలకు ఉపయోగపడే దులాహాన్ ఫథకం క్రింద గత ప్రభుత్ం రు.50 వేలు ఇస్తే నేను లక్ష ఇసాతేను 
అన్ ఎన్నికల హామి గుపపించ్ మైన్రటీ సదరుల ఓటులే దండుకొన్ గెలిచ్న తరువాత దులాహాన్ ఫథకంను 
సిఎం జగన్ రెడిడా ఎతతేవేస్తే జగన్ రెడిడా న్ ఈ విషయం గురంచ్ అడిగితే ఎకకుడ పదవి పీకేసాతేరో అన్ 
భయపడి కనీసం నోరు మ్దపన్ వయాకితే మీరు అంజాద్ భాష్ట. మీరు మీ పదవి కోసం మైన్రటీ సదరులకు 
అన్యాయం చేసుతేన్నిరు. ఈరోజు ఎంతోమంది కడపలో మైన్రటీ యువతకు సాథిన్కంగా ఉపాధిలేక 
ఉపాధి కోసం గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్తున్నిరు. ఏరోజు అయిన్ మీకు అండగా ఉనని మైన్రటీ సదరులకు 
మీరు అండగా ఉన్నిరా..? మీ Yఛ్ఫ్ పార్్ట అండగా ఉందా? సంత బాబాయి వివేకానంద రెడిడాన్ అత 
కిరాతకంగా చంపస్తే దాన్పై విచారణ జరపంచమన్ సంత చెలెలేలు సున్త రాష్ట కేంద్ర ప్రభుత్్లను 
అడుగుతుంటే ఇంత వరకు ఎందుకు ఆ కేసుపై రాష్ట ప్రభుత్ం దృష్్ట పెట్టలేదు ఎందుకు దోషులను 
పటు్టకోలేదు అన్ పవన్ కళ్యాణ్ అడగటం తపాపి ఇంటోలే వాళ్కే న్యాయం చెయయాలేన్ సిఎం రాష్ట ప్రజలకు 
ఏమి చేసాతేరు. పవన్ కళ్యాణ్ రాయలసీమలో పుట్టకపోయిన పెరగక పోయిన ఆయనకు రాయలసీమ 
అంటే ఎనలేన్ ప్రేమ రాయలసీమ యువత ఉపాధి వలసలు అరకట్టలన్ రాయలసీమ మళి్ రతన్ల సీమ 
చెయాయాలన్ అన్ అనుకుంటున్నిరు. మర మీరు రాయలసీమలో పుట్ట, పెరగి రాయలసీమ ప్రజల ఓటలేతో 
గెలిచ్ ఏం చేశారు రాయలసీమకు అన్ అడుగుతునని రతన్ల రాయలసీమను రాళ్ సీమను చేసింది మన 
రాయలసీమ న్యకులు కాదా? ఈరోజు యువత ఉపాధి కోసం రాష్టలు దాట దేశాలు దాట వలసకు 
పోతుంది న్జం కాదా ఖచ్చితంగా మీకు రాజకీయంగా న్కలు చెలాలేయి ప్రజలు మిమమిలిని రాజకీయాల 
నుంచ్ తరమి కొటే్ట రోజులు వచాచియన్ కొటే్ట శ్రీహర అన్నిరు.

పక్షవాతానికి గురైన వ్యకితుకి వీల్ చైర్ 
అందజేసిన జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: పఠాపురం, ఉపపిడా అమిన్బాద్ కు చెందిన సాథిన్కంగా 
ఉంటునని పలెలేట అపాపిరావు పక్షవాత్న్కి గురై తన సంత పనులు 
కూడా చేసుకోలేన్ సిథితలో ఉండగా ఈ విషయాన్ని పఠాపురం జనస్న 
న్యకులు కందరడా ఎంపీటీసీ పలాలే సునీత వెంకట దినేష్ కి సాథిన్క 
జనసైన్కులు తెలియపరచగా వెంటనే సపిందించ్ ఒక వీల్ చైర్ ను వార 
తలిలేదండ్రులు సమాక్షంలో అందించటం జరగింది. ఈ కారయాక్రమాన్కి 
పఠాపురం జనస్న న్యోజకవరగా న్యకులు ద్రడా.పలాలే శ్రీధర్, కాంబల 
దాసు, బపపినని దొర, వంక కొండబాబు, రాజు, ఇజ్రాయెల్, గంజి 
గోవిందరాజులు, వాకపలిలే సూరయాప్రకాష్, రామిశెట్ట సూరబాబు, బీజేపీ 
న్యకులు పలలే మత్యాలరావు, సంఖయాలో జనసైన్కులు, గ్రామ ప్రజలు 
పాల్గాన్నిరు.

జనవాణి కార్యక్రమంలో సర్విపలిలు సమస్యల్
శతఘ్ని న్యాస్:   తరుపతలో జరగిన జనవాణి కారయాక్రమంలో భాగంగా 
జనస్న పార్్ట అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కి సరే్పలిలే న్యోజకవరగాంలోన్ 
ప్రధాన సమసయాలను ప్రజలు ఎదురకుంటునని పార్్ట త్గునీరు, అక్రమ 
గ్రావెల్ తవ్కాలు అదేవిధంగా పంటపాలెం నందు భూగర్ జలాల 
తరలింపు అదేవిధంగా 117 పంచాయతీలోలే సమిశాన వాటక లేక ప్రజలు 
పడే ఇబ్ందులు వీటన్నిటన్ వినతపత్రం రూపంలో జనస్న పార్్ట అధినేత 
పవన్ కళ్యాణ్ కి అందచేయడం జరగింది. ఇటీవల న్పై పెట్టన అక్రమ 
కేసు గురంచ్ కూడా అది నేతకు తెలియజేయడం. ఈ కేస్ విషయంలో 
న్కు వెననింటే ఉనని నెల్లేరు జిలాలే అధయాక్షులు చదలవాడ రాజేష్ కి 
కృతజఞాతలు తెలియజేసూతే వార సమక్షంలో న్యోజకవరగా సమసయాలనీని 
వినతపత్రం రూపంలో అందజేయడం జరగింది.

క్రియాశీలక సభ్్యనికి ఇన్సీరెన్సీ చెక్ 
అందజేసిన మర్రెడిడి శ్రీనివాసర్వు

శతఘ్ని న్యాస్: పెదపూడి మండలం, ఇటీవల పామకాటుకు గురైన 
పెదపూడి మండలం, వేండ్ర గ్రామ జనస్న సా్మిరెడిడా శ్రీన్వాస్ కు 
జనస్న పార్్ట అధయాక్షులు కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ జనస్న పార్్ట క్రియాశీలక 
సభయాత్ ఇన్స్రెన్స్ నుంచ్ పంపన 50.000 వేల రూపాయల చెకుకున్ 
ఆదివారం అనపరతే న్యోజకవరగాం ఇంచార్్జ మర్రెడిడా శ్రీన్వాసరావు 
చేతుల మీదగా సా్మిరెడిడా శ్రీన్వాస్ కు అందజేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
అనపరతే సమన్యకరతే ఆర్ న్గు, పెదపూడి మండల అధయాక్షుడు న్గిరెడిడా 
వీరసా్మి, వేండ్ర గ్రామ జనస్న వీర మహళ కోసూర విజయ, కుమార, 
అరుణ్, శ్రీను, వాసు, గణపత, రామకృష్ణ తదితరులు పాల్గాన్నిరు.

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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జనసేనాని దృష్టీకి వడమాలపేట 
సమస్యల్

శతఘ్ని న్యాస్: తరుపత, జనస్న అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ న్ 
కలిసి వడమాలపట మండలంలో జరగిన కొన్ని అరాచకాలను 
తెలియజేయడం జరగిందన్ మండల అధయాక్షులు మన్శేఖర్ 
తెలిపారు.

జనసేనాని దృష్టీకి జనసేన సర్ంచ్ అభ్యర్థి సమస్య
శతఘ్ని న్యాస్: తరుపతలో జరగినటువంట 4వ విడత జనవాణి 
దా్రా పలమనేరు న్యోజకవరగాం, బైరెడిడా పలిలే మండలం లకకునపలిలే 
గ్రామంలో జనస్న సరపించ్ అభయారథిగా పోటీ చేసినటువంట తన 
కొడుకు మీద పెట్టన ఎసిస్, ఎసి్ట కేస్ గురంచ్ తన సమసయాలను, 
ఇబ్ందులను జనస్న్న్ దృష్్టకి తీసుకెళి్న మధుసుధన్ తండ్రి.

జనసేనాని దృష్టీకి శ్రీమద్ కదిర్ లక్ష్మి నరసింహ సావిమి 
కోనేరు సమస్య

శతఘ్ని న్యాస్: తరుపతలో జరగిన రాయలసీమ 
మరయు నెల్లేరు జిలాలేల ప్రజా సమసయాలను జనవాణి 
కారయాక్రమం దా్రా ప్రజా సమసయాలను నేరుగా ప్రజల 
నుంచే తీసుకుంటునని తరుణంలో అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ దృష్్టకి శ్రీమద్ కదిర లక్ష్మి నరసింహ సా్మి 
కోనేరు సమసయాను, నంబుల పూలకుంట వంకమది్ద 
గ్రామ రోడుడా సమసయా గురంచ్ తెలపడం జరగింది. 
సహకారం అందించ్న ఇంచార్్జ భైరవ ప్రసాద్ 

గారకి, కదిర న్యోజక వరగా ప్రజలకు, న్యకులకు, కారయాకరతేలకు కృతజఞాతలు తెలుపుతున్నినన్ 
శ్రీసతయా సాయి జిలాలే కారయాక్రమాల న్ర్హణ కమిటీ సభుయాలు లక్ష్మణ కుట్ల తెలిపారు.

జనసేనాని దృష్టీకి మోట్ర్ రంగ కార్్మకుల 
సమస్యల్

శతఘ్ని న్యాస్: తరుపత, మోట్ర్ 
రంగం కారమికులు డ్రైవర్స్ 
మరయు ఓనర్స్ ఎదురుకుంటునని 
సమసయాలపై ఆదివారం తరుపతలో 
జరగిన జనవాణి కారయాక్రమంలో 
జనస్న అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కి 

చెపపిడం జరగింది. తమ సమసయాలు సావధానంగా వినని పవన్ కళ్యాణ్ అండగా 
ఉంట్మన్ హామీ ఇవ్డం మాలో కొండంత ధైరాయాన్ని న్ంపందన్ తరుపత 
జనస్న న్యకులు రాజేష్ యాదవ్ తెలిపారు.
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తిరుపతి జనవాణి కార్యక్రమంలో 
కళ్్యణదురగొం జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: తరుపత జనవాణి కారయాక్రమంలో 
జనస్న అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కి కళ్యాణదురగాం 
న్యోజకవరగాంలోన్ 114 చెరువులకు నీళ్లే 

అందిసాతేమన్ గత ప్రభుత్ం మాటలు చెబుతూనే ఉండిపోయారు. వైసిప ప్రభుత్ం 
వచ్చిన తరా్త న్యోజకవరగాంలో అభివృదిధు పనులు పూరతేగా మరచిపోయి పాలన 
కొనసాగిసుతేన్నిరు. అలాగే సరే్ నెంబర్ 329 సుబేదార్ చెరువు ఆక్రమనకు 
గురయియా రయల్ ఎస్్టట్ వేయాలన్ వందలాది టపపిరలే మట్టతో చెరువును పూడిచి 
వేశారు. అలాగే అనంతపురంలో టమోట్ పండించ్న రైతు గిటు్టబాటు ధర లేక 
రోడుడా పకకున పారబోసుతేనని విషయాలను జనస్న పార్్ట అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
దృష్్టకి తీసుకువెళలేడం జరగింది. ఈ కారయాక్రమంలో జిలాలే సంయుకతే కారయాదర్శ 
బాలయాం రాజేష్, కళ్యాణదురగాం జనస్న పట్టణ అధయాక్షులు రమేష్, చ్రంజీవి 
యువత కళ్యాణదురగాం న్యోజకవరగాం అధయాక్షులు ఎల్. రాఘవేంద్ర గుపాతే, 
జనస్న న్యకులు మకకునని, అరవింద్ పాల్గానడం జరగింది.
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మారుమూల గ్రామాలోలో ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళ్నిని 
వినిపంచడానికి మీ ముందుకు వచి్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ నంబర్ కు 
పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలను మా వబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు ఛానల్ లో ప్రచురించడం జరుగుతుంది.
మా వాట్సప్ నంబర్: 94401 76789
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