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మహిళలకు రక్షణ ఇవ్వలేని పాలన ఎందుకు?
* ఆడబిడ్డలపై అఘాయిత్యాలు పెరిగిపోతున్నా మౌనమే
* గిరిజన మహిళలపై అత్యాచార, హతయా ఘటనలు కలచి వేశాయి
శతఘ్నా న్యాస్: మహిళపై అత్యాచారాలు, అఘాయిత్యాలకు సంబంధంచిన కేసుల్లో మొదటి 
పది స్థాన్ల్లో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కూడా ఉందనే వాస్తవాన్నా నేషనల్ క్ం రికార్్డస్ బ్యారో లెక్కలు 
చెబుతున్నాయి. అయిన్ ప్రభుత్ం మౌనంగా, ఉదాసీనంగా ఉండటం ఆడబిడ్డలకు శాపంగా 
మారిందన్ జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ప్రకటనల్ ఆవేదన వయాక్తం చేశారు. 
ఉత్తరాంధ్రల్న్ అచ్యాత్పురం సెజ్ ల్ ఉపాధ కోసం వచిచిన గిరిజన మహిళపైన, పల్నాడుల్న్ 
న్గారుజున స్గర్ దగ్గర ఆశా కారయాకర్తగా ఉననా గిరిజన మహిళపైన్ చోటు చేసుకుననా అత్యాచారం, 
హతయా ఘటనలు కలచివేశాయి. బాధత కుటుంబాలకు ప్రగాఢ స్నుభూతి తెలియచేసు్తన్నాను. 
మహిళల మానమరాయాదలకు భంగం వాటిల్లో సంఘటనలు రాష్టంల్ తరచూ చోటు చేసుకంటున్నా 
పాలకులు పటిటీంచ్కోకపోవడంతో నేరగాళ్లో రెచిచిపోతున్నారు. అత్యాచారం ఘటనలపై 
బాధయాతతో తీవ్ంగా స్ందించాలిసిన హోమ్ మంత్రి సైతం- తలిలో పెంపకంల్నే తపు్ ఉంది, ఏదో 
దంగతన్న్కి వచిచి అత్యాచారం చేశారు ల్ంటి వాయాఖయాలతో తేలిగా్గ మాట్లోడటం వల్లో మృగాళ్లో 
పేట్రేగిపోతున్నారు. మహిళలకు రక్షణ ఇవ్ల్న్ పాలన ఎందుకు? దిశా చట్టీలు చేశాం, పోలీస్ 
సేటీషనులో పెట్టీం అన్ ప్రచార ఆరాభాటం తప్ ఆడ బిడ్డకు మాత్ం ధైరయాం ఇవ్ల్కపోతున్నారు. రాష్ట 
పాలకుడి ఇంటికి సమీపంల్ కృష్ణా నది ఒడు్డన ఓ యువతిపై అత్యాచారం జరిగి ఏడాది దాటిన్ 

ఇప్టికీ ఓ న్ందితున్నా పటుటీకోల్కపోయారు అంటే రాష్టంల్ పోలీసంగ్, శాంతిభదత్ల పరిసథాతి ఏ విధంగా ఉందో అరథాం అవుతోంది. రాష్టంల్ మహిళలపై జరుగుతుననా 
నేరాలు రోజురోజుకీ పెరగటం కచిచితంగా రాష్ట ప్రభుత్ వైఫలయామే అన్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ విమరి్శంచారు.

పవన్ కళ్యాణ్ మాటలకు 
తాడేపల్లి ప్యాలెస్ వణుకుతోంది
* ఓటమి భయంతోనే పేరినాన్న్ అనే కుక్క మొరుగుతోంది
* పేరినా న్న్ అనే కుక్క కంపల్న్ పన్కి రాడు.. కాయాబినెట్లోన్ పన్కి రాడు
* ఆసు్తల కోసం తలిలో, చెలిలోన్ తరిమేసన చరిత్ వైసీపీ అధన్యకుడిది
* తండ్రి శవం పక్కనే సంతకాల సేకరణ చేశాడు
* వైఎస్సిర్ మరణం కుట్ర అననా షరిమిల వాయాఖయాలకు వైసీపీ వివరణ ఇవా్లి
* ఢిలీలో లిక్కర్ స్్కంల్ భారతి రెడి్డ ప్రమేయం ఉందా ల్దా?
* జనసేన న్యకులు శ్రీ షేక్ రియాజ్, శ్రీ కళ్యాణం శివ శ్రీన్వాస్
శతఘ్నా న్యాస్: వచేచి స్ర్త్రిక ఎన్నాకల్లో వైసీపీ 45 సీటలోకు మాత్మే 
పరిమితమవుతుందన్ జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్్న 
మాటలకు త్డేపలిలో పాయాలెస్ ల్ వణుకు పుటిటీందన్... అందుకే పెంపుడు కుక్కలు 
మొరగడం మొదలుపెట్టీయన్ జనసేన ప్రకాశం జిల్లో అధయాక్షుడు శ్రీ షేక్ రియాజ్ 
వాయాఖ్యాన్ంచారు. ఆయన, పార్టీ కారయాక్రమాల న్ర్హణ కమిటీ ఛైరమిన్ శ్రీ కళ్యాణం 
శివ శ్రీన్వాస్ (కె. కె.) సోమవారం హైదరాబాద్ పార్టీ కారాయాలయంల్ మాట్లోడారు. 
శ్రీ షేక్ రియాజ్ మాట్లోడుతూ “పేరినా న్న్ అనే కుక్క శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిపై 
ఎంత మొరిగిన్ మళ్లో మంత్రి పదవి రాదు. చిరంజీవి గారిన్ మా పవన్ కల్యాణ్ 
గారు వెనునాపోటు పొడిచారు అన్ ఈ కుక్క మొరిగింది. ఏ విధంగా వెనునాపోటు 
పొడిచారో చెపా్లి. సున్నాత మనసు కలిగిన చిరంజీవి గారు న్న్ల్ంటి చెత్త 
వెధవల రాజకీయాలకు ఇబ్ందిపడి పార్టీన్ విలీనం చేశారు. మీల్ంటి చెత్తను 
ఏరిపారేయడాన్కే శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాజకీయాల్లోకి వచాచిరు. అననాదమ్మిల 
మధయా చిచ్చిపెట్టీలన్ త్డేపలిలో పాయాలెస్ యజమాన్, అక్కడి పెంపుడు కుక్కలు ఎంత 
ప్రయతినాంచిన్ అది స్ధయాం కాదు. పదవుల కోసం సంత తండ్రి, బాబాయ్ లను 
చంపుకుననా చరిత్ మీ న్యకుడిది. ఆసు్తల కోసం తలిలోన్, చెలిలోన్ పక్క రాష్్రాన్కి 
తరిమేశాడు. మీ యజమాన్ చంచల్ గూడ జైల్లో ఉంటే ‘జగనననా విడిచిన బాణాన్నా’ 
అంటూ ఊరూరా తిరిగిన షరిమిలను ఆ అననా గారు ఎల్ మోసం చేశాడో ప్రజలందరికి 
బాగా తెలుసు.
* రిలయన్సి సోటీర్సి మీద దాడి చేయల్దా?
తన తండ్రి మరణం వెనక కుట్ర ఉందన్.. ఇపు్డు తన హతయాకు కుట్ర చేసు్తన్నారు 
అన్ షరిమిల భయపడుతుంది. వైఎస్ఆర్ మరణాన్కి, ఇపు్డు షరిమిల్ హతయాకు కుట్ర 
చేసు్తంది ఎవరో పాయాలెస్ కుక్క చెపా్లి. వైఎస్ఆర్ మరణం వెనుక కుట్ర ఉందన్ ఆ 
రోజు రోజు రిలయన్సి సోటీరులో పగలగొటిటీంచి... ఇపు్డు ఆ కంపెనీకి దగ్గరగా ఉండే 
పరిమళ్ న్త్్న్కి తమ పార్టీ నుంచి రాజయాసభ టికెట్ ఇవ్డం వెనక ఉననా కథ 
ఏమిట్ చెపా్లి. ఢిలీలో లిక్కర్ స్్కమ్ కేసుల్ జగన్ సతీమణి భారతి రెడి్డ ప్రమేయం 
ఏమిట్ కూడా చెపా్లి. ఢిలీలో లిక్కర్ స్్కమ్ ల్ తన ప్రమేయం ల్దు అన్ తెలంగాణ 
న్యకులు మీడియా మ్ందుకు వచిచి ధైరయాంగా చెపా్రు. ఆ ధైరయాం భారతి రెడి్డకి 
ఎందుకు ల్దు? కోరుటీల్ తన కేసుకు సంబంధంచిన పేపరలోను దంగతనం చేసన 
కేసుల్ అభియోగాలు ఎదుర్కంటుననా కాకాణి గోవర్ధన్ రెడి్డ కూడా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 

గారి గురించి మాట్లోడం సగు్గచేటు. వచేచి స్ర్త్రిక ఎన్నాకల్లో 175కి 175 సీటులో 
గెలుస్్తమన్ మీ న్యకుడు చెబుతున్నాడు. అల్ గెలవల్న్ పక్షంల్ మీ పార్టీన్ 
బంగాళఖ్తంల్ కలిపేస్్తరా? ఇంకోస్రి మా న్యకుడు మీద అవాకులు 
చెవాకులు పేలితే పరిసథాతులు తీవ్ంగా ఉంట్యన్” హెచచిరించారు.
* పేరినా న్న్న్ మహిళలు వెంటపడి కటటీడం ఖ్యం: శ్రీ కళ్యాణం శివ శ్రీన్వాస్
పార్టీ కారయాక్రమాల న్ర్హణ కమిటీ ఛైరమిన్ శ్రీ కళ్యాణం శివ శ్రీన్వాస్ (కె.కె.) 
మాట్లోడుతూ రాష్టంల్ నడుసో్తననా రాక్షస పాలనకు ప్రజలు చరమగీతం పాడి 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిన్ మ్ఖయామంత్రిన్ చేయడం తథయామన్ అన్నారు. ఆయన 
మాట్లోడుతూ “శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదైన్ ఒక్క మాట మాట్లోడితే పేరినా న్న్ అనే 
పెద్ద కుక్క తోక ఊపుకంటూ మొరుగుతుంది. కాపు స్మాజిక వర్గంల్ ఇల్ంటి 
వయాకి్త పుటిటీనందుకు సగు్గపడుతున్నాం. కాపు స్మాజికవరా్గన్నా వైసీపీ ప్రభుత్్న్కి 
త్కటుటీ పెటిటీన వయాకి్త పేరినా న్న్. కంపల్కి పన్కిరాడు... కాయాబినెట్ కు పన్కిరాన్ 
బోడి లింగం అతను. జగన్ పక్కన పెటేటీసన్... మొరగడం మాత్ం ఆపడం ల్దు. 
పేరినా న్న్ తండ్రి శ్రీ కృషణామూరి్త బతికి ఉంటే ... కాపు స్మాజిక వరా్గన్కి ఈ పెద్ద 
కుక్క చేసన అన్యాయం చూస వెంటనే గుండె ఆగి మృతి చెందేవాడు. శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారిపై ఇంకోస్రి అవాకులు చెవాకులు పేలితే మీ న్యోజకవర్గంల్న్ 
మహిళల్ మిమమిలినా చీపురులో, చేటలతో తరిమికటేటీ పరిసథాతి వసు్తంది.
* కాపు స్మాజికవరా్గన్కి చేసన మేలు ఏంటి?
ఇసుక, మటిటీ, మదయాం ఇల్ ప్రతిదాన్ల్ దోచ్కోవడం... దాచ్కోవడం తప్ కాపు 
స్మాజికవరా్గన్కి మీ ప్రభుత్ం చేసన మేలు ఏంటి? ఎన్నాకల మ్ందు మీరు 
ఇచిచిన హామీలు ఏంటి? ఈ మూడుననారేళలోల్ మీరు ఏం చేశారో శ్్త పత్ం 
విడుదల చేసే దమ్మిందా? మ్ఖయామంత్రి కావాలనే ఆశతో తండ్రి శవం దగ్గర జగన్ 
సంతకాలు సేకరించిన మాట వాస్తవం కాదా? కాంగ్రెస్ ప్రభుత్ంల్ ఉననాపు్డు 
జగన్ ను తిటిటీన వాళ్లో... ఇపు్డు వైసీపీల్ మంత్రి పదవులు అనుభవిసు్తననా మాట 
వాస్తవం కాదా? రాష్టంల్ దాదాపు 3 వేల మంది కౌలు రైతులు బలవనమిరణాలకు 
పాల్డితే... వాటిన్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు బయటపెటేటీ వరకు మీకు తెలియదు. 
ఆతమిహతయా చేసుకుననా ప్రతి కౌలు రైతుకు మా అధయాక్షులు అండగా న్లబడితే మీరు 
చూస ఓర్ల్క ఇషటీం వచిచినటులో మాట్లోడుతున్నారు. మిమమిలినా ప్రజలు తరిమికటేటీ 
రోజులు దగ్గరల్లోనే ఉన్నాయి. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్్నటులో మీ పార్టీకి 45 సీటులో 
కాదు కనీసం 25 సీటులో కూడా రావన్” అన్నారు.
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వెన్నుపోటు వైసీపీ నాయకులకు వెననుతో పెట్టిన విద్య 

• మ్ఖయామంత్రి గారి తలిలో, చెలిలోన్ అడిగితే వెనునాపోటు అంటే ఏంట్ చెబుత్రు
• పోరుటీ పేరు చెప్్ శ్రీ పేరినా న్న్ బందరు ప్రజలకు వెనునాపోటు పొడవల్దా
• ఇచిచిన హామీలు ఎగొ్గటిటీ వైసీపీ ప్రభుత్ం ప్రజలకు వెనునాపోటు పొడవల్దా
• శ్రీ చిరంజీవిన్ రాజకీయాలకు దూరం చేసందెవరో ప్రజలందరికీ తెలుసు
• మళ్లో మంత్రి పదవిస్్తరననా ఆశతోనే పేరినా న్న్ మొరుగుతున్నారు
• మచిలీపటనాం మీడియా సమావేశంల్ జనసేన పార్టీ కృష్ణా జిల్లో అధయాక్షులు శ్రీ బండ్రెడి్డ రామకృషణా
శతఘ్నా న్యాస్: వెనునాపోటు అంటే ఏంట్ వైసీపీ న్యకులు మ్ఖయామంత్రి గారి తలిలోన్, చెలిలోన్ అడిగితే 
తెలుసు్తందన్, వెనునాపోటు వైసీపీ న్యకులకు వెననాతో పెటిటీన విదయా అన్ జనసేన పార్టీ కృష్ణా జిల్లో 
అధయాక్షులు శ్రీ బండ్రెడి్డ రామకృషణా వాయాఖ్యాన్ంచారు. అబద్దపు హామీలు చెప్్ ప్రజలకు వెనునాపోటు 
పొడిచారన్ అన్నారు. మాట్లోడితే శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద వయాకి్తగత వాయాఖయాలు చేసే వైసీపీ వాళ్ళు 
రాష్ట ప్రజలకు చేసంది మాత్ం శూనయామన్నారు. మళ్లో మంత్రి పదవి ఇస్్తరననా ఆశతోనే బందరు 
శునకం విశా్సం చూపుతూ మొరుగుతున్నారన్ ఆరోప్ంచారు. మ్ందుగా మాజీ మంత్రి పేరినా న్న్ పోరుటీ ఏమయియాందో బందరు ప్రజలకు చెప్్ మాట్లోడాలన్ డిమాండ్ చేశారు. 
శ్రీ చిరంజీవి గారి మీద ల్న్ ప్రేమలు వలకబోస్్త అననాదమ్మిల మధయా చిచ్చిపెటేటీ ప్రయత్నాలు మానుకోవాలన్ హితవు పలికారు. సోమవారం మచిలీపటనాంల్ మీడియా సమావేశం 
న్ర్హించారు. ఈ సందరభాంగా శ్రీ బండ్రెడి్డ రామకృషణా మాట్లోడుతూ
“జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆదివారం మంగళగిరి పార్టీ కారాయాలయంల్ జరిగిన న్యాయవాదుల సదసుసిల్ మాట్లోడుతుంటే అక్కడ త్డేపలిలో పాయాలెస్ ల్ వణుకు 
మొదలయియాంది. వెంటనే పాయాలెస్ ల్ ఉననా న్యకులకు విశా్సం చూపేందుకు కుక్కలంత్ మీడియా మ్ందు మొరగడం మొదలుపెట్టీయి. బందరు మాజీ గారు మళ్లో మంత్రి పదవి 
వసు్తందననా ఆశతో మొరుగుతుననాటుటీన్నారు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎక్కడ ఎపు్డు మాట్లోడుత్రా అన్ ఎదురుచూడడం.. మాట్లోడిన తరా్త మీడియా మ్ందుకు వచిచి వయాకి్తగత 
విమర్శలు చేయడం. పరిపాలనల్ పటుటీల్దు. ప్రజల ఇబ్ందులు పటటీవు. ఇపు్డు సున్నాత మనసు్కలైన శ్రీ చిరంజీవి గారి మీద ప్రేమ పుటుటీకచేచిసంది. ఆయన్నా ల్గి అననాదమ్మిల మధయా 
చిచ్చిపెటేటీ ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టీరు. మీల్ంటి వారంత్ కలస ఆన్డు చిరంజీవి గారు పార్టీ పెటిటీనపు్డు కోవరుటీలను పంప్ ఎవరెవరు ఎంత మోసం చేశారో? ఎవరి కారణంగా 
ఆయన రాజకీయాలకు దూరంగా జరిగిపోయారో అందరికీ తెలుసు. రాజకీయాల్లో ఉననా మీల్ంటి చెత్తను ఏరివేయడాన్కే శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాజకీయాల్లోకి వచాచిరు. మీ ఆటలు 
స్గన్వ్రు.
• వెనునాపోటు అంటే మీ ప్రభుత్్న్దే
వెనునాపోటు.. వెనునాపోటు అంటున్నారు. అయాయా న్న్ గారు బందరు ప్రజలకు మీరు చేసంది ఏంటి? ఎన్నాస్రులో ఎన్నాకల్లో బందరు పోరుటీ పేరు చెప్్ ప్రజలినా మీరు వెనునాపోటు పొడిచారు. 
ఇప్టికీ అసథావయాసథాంగా ఉననా బందరు డ్రైనేజీ వయావసథా గురించి ఏం చెబుత్రు. ఎన్నాకల మ్ందు అది చేస్్త ఇది చేస్్తనన్ చెప్్ వంచించడం వెనునాపోటు కాదా? వైసీపీ ప్రభుత్ం ప్రజలకు 
చెప్్ంది ఒకటి చేసంది ఒకటి. సీపీఎస్ రదు్ద చేస్్తమన్ ఉదోయాగులకు వెనునాపోటు పొడిచారు. ప్రభుత్ంల్ మూడుననార లక్షల ఉదోయాగాలు ఉన్నాయన్నారు. ప్రైవేటు రంగంల్ కత్త 
ఉదోయాగాలు సృష్టీస్్తమన్నారు. యువత ఉపాధ కోసం పక్క రాష్్రాలకు వలసపోయేల్ చేశారు. అది వెనునాపోటు కాదా? మదయాన్షేధం పేరు చెప్్ మహిళలినా వంచించారు. అది వెనునాపోటు 
కాదా. భవన న్రామిణ కారిమికుల పొటటీకట్టీరు. వారి న్ధులు దారి మళలోంచి వారిన్ వెనునాపోటు పొడిచారు. ప్రణాళకా సంఘం న్ధుల కోసం పంచాయితీ ఎన్నాకలు పెటిటీ.. ఆ న్ధులు 
కాస్్త కటేటీస పంచాయితీలకు వెనునాపోటు పొడిచారు. ఇప్టికీ రాజధాన్ మీద స్షటీత ల్దు. ప్రభుత్ం దగ్గర రూ. వెయియా కోటులో ల్కుండా మూడు రాజధానులు ఎల్ అభివృది్ధ చేస్్తరు. 
మీకు న్జంగా చిత్తశుది్ద ఉంటే ప్రభుత్ విధాన్ల మీద చరచికు రండి. ఏ అంశం మీద చరచికైన్ మేమ్ సద్ధంగా ఉన్నాం. చివరిగా పేరినా న్న్ గారికి ఒక్కటే చెబుతున్నా.. 45 సీటులో.. 
45 సీటులో అన్ గింజుకుంటున్నారుగా మీ పార్టీ గెలిచే ఆ 45 స్థాన్ల్లో మచిలీపటనాం పేరినా న్న్ గారు ఖచిచితంగా ఉండరు. ఇప్టికిపు్డు ఎన్నాకలు పెటిటీన్ బందరు గడ్డ మీద జనసేన 
జండా పాతుత్ం. ఎన్నాకలు సమీప్ంచే న్టికి ఆ 45న్ 25కి తీసుకువస్్తం అన్ అన్నారు. ఈ సమావేశంల్ పార్టీ మచిలీపటనాం అసెంబ్లో ఇంఛార్జు శ్రీ బండి రామకృషణా, పార్టీ న్యకులు 
శ్రీ వంపుగడల చౌదరి, శ్రీ గెడ్డం రాజు, శ్రీ సమీర్, శ్రీ పంచకరలో సురేష్ తదితరులు పాల్్గన్నారు.

నా సేన కోసం నా వంతు కు యూఏఈ జనసేన 7 లక్షల రూపాయలు విరాళం
శతఘ్నా న్యాస్: మంగళగిరి, జనసేన అధనేత ప్లుపుమేరకు పార్టీన్ బల్పేతం చేసేందుకు జనసేన పార్టీ ప్రతిష్టీతమింగా ప్రారంభించిన ‘న్ సేన కోసం న్ వంతు’ కారయాక్రమంల్ 
భాగంగా యూఏఈ జనసేన ఆధ్రయాంల్ జనసేన అధయాక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ కి ‘న్ సేన కోసం న్ వంతు’ మరియు ‘కౌలు రైతు భరోస్ యాత్’ల్ మేమ్ మీతో పాటు ఉన్నామన్ 
సంఘీభావం తెలియజేస్్త, యూఏఈ జనసేన కోర్ కమిటీ సభుయాలు పవన్ కళ్యాణ్ న్ కలిస రూపాయలు 7,00,000/-
(ఏడు లక్షల రూపాయలు) ఆదివారం మంగళగిరి పార్టీ ఆఫీసుల్ అందజేయడం జరిగింది.
జనసేన కోర్ కమిటీ సభుయాలు అయిన
పాపోలు అపా్రావు 100,000/-
మొయిద అపా్ రావు (అపా్జీ ) 100,000/-
మోగళళు చంద్రశ్ఖర్ 100,000/-
స్రయా రమేష్ 52,500/-
వేణు కమ్మిల 50,000/-
న్గ మండెల 50,000/-
పెనుమల జానుబాబు 25,000/-
న్గ లీల సతయాన్రాయణ రావి 25,000/-
గోపాల్ మండెల 25,000/-
శ్రీన్వాసరావు 25,000/-
ఉపా్డ యుగంధర్ 20,000/-
మ్న్కుమార్ 20,000/-
కళ్యాణ సతయా స్రూప్ 20,000/-
మాల్ సతయాన్రాయణ 20,000/-
రవివరమి కడిమండలో 17,500/-
శ్రీహరి పోతంశెటిటీ 15,000/-
రవికుమార్ సంగిరి 10,000/-
న్న్ అడా్డల 5,000/-
హరి జ్యాతుల 5,000/-
అయయాప్స్్మి తెలగరెడి్డ 5,000/-
కిరణ్ కుమార్ గుండ 5,000/-
న్గభూషణం మాల్ 5,000/-
న్ సేన కోసం -న్ వంతుగా సహాయం అందజేయడం జరిగింది. ఈ సందరభాంగా యూఏఈ జనసేన ప్రెశిడెంట్ పెనుమల జానుబాబు మాట్లోడుతూ ఈ సమావేశం జరగడాన్కి మ్ఖయా 
కారణమైన త్డేపలిలో న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టీ బొలిశెటిటీ శ్రీన్వాస్ కి యూఏఈ జనసేన తరపున మనస్ఫూరి్తగా తమ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసు్తన్నామన్ తెలిపారు. యూఏఈ జనసేన 
ఎలలోపు్డూ పవన్ కళ్యాణ్ న్యకత్ంల్న్ జనసేన కోసం అహరినాశలు పన్ చేయడాన్కి సద్ధంగా ఉంటుందన్ తెలియజేశారు.

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


మంగళవారం, 20 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కు 
భవాని రవికుమార్ 5 లక్షల విరాళం
శతఘ్నా న్యాస్: జనసేన అధనేత ప్లుపుమేరకు పార్టీన్ బల్పేతం చేసేందుకు జనసేన 
పార్టీ ప్రతిష్టీతమింగా ప్రారంభించిన ‘న్ సేన కోసం న్ వంతు’ కారయాక్రమంల్ భాగంగా 
పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం కావాలనేదే లక్షష్ంగా, పార్టీ బల్పేతం కోసం అన్నారకాలుగా, 
అహరినాశలు శ్రమించే అనంతపురం భవానీ రవికుమార్ “న్ సేన కోసం న్ వంతు” 
కారయాక్రమాన్కి తమవంతు బాధయాతగా 5 లక్షల రూపాయలు జనసేన అధనేత పవన్ 
కళ్యాణ్ కు అందజేయడం జరిగింది.

వైసీపీకి 45 కాదు.. 
25 సీట్లు  రావడం కూడా గొప్పే!

* క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలు ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఈసడంచుకంటున్నిరు
* పులివందుల ప్రజలే వైసీపీ న్యకలక బుద్ధి చెప్పే రోజులు దగ్గరలో ఉన్నియి
* శ్రీ చిరంజీవిన్ వన్నిపోటు పొడచిన న్యకలంత్ వైసీపీలోనే ఉన్నిరు
* ప్ర్ని న్న్ పూర్తిస్థాయి ఊర కక్కగా మార్పోయారు
* మళ్లీ త్డేపలిలీ ప్యూలెస్ ప్రసననిం కోసం నోటికొచిచినటులీ వాగుతున్నిరు
* కాకిన్డలో విలేకరుల సమావేశంలో జనసేన ప్ర్టీ న్యకలు శ్రీ పంతం న్న్జీ, శ్రీ ముత్తి 
శశిధర్, శ్రీ శెటిటీబతుతిల రాజబాబు
శతఘ్నా న్యాస్: జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచేచి ఎన్నాకల్లో వైసీపీకి 
45 సీటులో వస్్తయన్ చెపా్రో ల్దో... త్డేపలిలో పాయాలెస్ ల్ పబిజు ఆడుకునే న్యకుడికి 
పటటీరాన్ కోపం వచిచిందన్, వెంటనే తన పెంపుడు కుక్కలను శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిన్ 
తిటిటీంచడాన్కి వదిల్రన్ జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయాలు శ్రీ పంతం న్న్జీ అన్నారు. 
కాకిన్డల్ సోమవారం ఆయన విల్కరుల సమావేశం ల్ మాట్లోడారు. ఈ సందరభాంగా 
శ్రీ న్న్జీ మాట్లోడుతూ “ ఒకపక్క సంత చెలిలో తెలంగాణల్ మాట్లోడుతూ తండ్రిన్ కుట్ర 
చేస చంపారన్ చెబుతుంటే ఏమీ మాట్లోడన్ ఈ న్యకుడు, అతడి పెంపుడు కుక్కలు శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద ఇష్టీనుస్రం మాట్లోడడం సగు్గచేటు. ఢిలీలో లిక్కర్ స్్కమ్ ల్ 
మ్ఖయామంత్రి భారయా శ్రీమతి భారతిరెడి్డ మీద ఆరోపణలు వచిచిన్ ఏ మాత్ం సమాధానం 
చెపు్కోల్న్ ఈ న్యకులు.. ఇపు్డు పెడబొబ్లు పెడుతున్నారు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు 
వైసీపీకి 45 సీటులో వస్్తయన్ చెపా్రు. అయితే క్షేత్ స్థాయిల్ పరిసథాతి చూసే్త 25 సీటులో కూడా 
వచేచిల్ ల్వు. ఇటీవల కడప వెళళున మాకు అక్కడ న్యకులు చెప్్న మాట ఇది. కడపల్ 
కూడా కనీసం సగం సీటులో తెచ్చికుంటే ఈస్రి గొప్ అననాటులో అక్కడి వారు మాట్లోడడం 
ఈ ప్రభుత్ం ఎల్ పతనమవుతుందో చెబుతోంది. సీఎం సంత న్యోజకవర్గంల్న్ 
ప్రజలు సుఖంగా ల్రు. పులివెందుల ప్రజలల్ కూడా తీవ్ వయాతిరేకత ఉంది. కడపల్ 
పపు్లు ఉడక్క.. ఆ సంస్కృతిన్ గోదావరి జిల్లోల్లోకి తీసుకురావాలన్ చూసు్తన్నారు. 
కాకిన్డ రూరల్ పరిధల్ న్టు తుపాకులు దరికాయి. వాటి వెనుక ఎవరు ఉన్నారో 
పోలీసులు సమాధానం చెపా్లి. ఇటీవల కాకిన్డ నగరంల్న్ కన్నా సథాల్లు కబాజు 
అవుతున్నాయన్ ప్రజాప్రతిన్ధులకు చెబితే వారు ఏమాత్ం పటిటీంచ్కోల్దు. పైగా మా 
పార్టీ న్యకుల్ సథాల్లు ఆక్రమిసే్త మేమేం చేసేది అంటూ చెబుతున్నారు. మీ అక్రమాలపై 
జనసేన పోరాడుతుంది. తండ్రి చన్పోయిన వెంటనే మ్ఖయామంత్రి అయిపోవాలన్, తండ్రి 
శవం ఇంట్లోనే ఉంచ్కున్ సంతకాలు సేకరించిన మీ న్యకుడు కూడా నీతులు చెప్డం 
చూసే్త నవు్ వసో్తంది. వైయస్ కుటుంబాన్కి కుక్కల్ వయావహరిసు్తననా మాజీ మంత్రి పేరినా 
న్న్ చెబుతుననా మాటలు చాల్ హాస్యాస్దంగా ఉన్నాయి. ఎప్టికీ శ్రీ చిరంజీవి గారు, 
పవన్ కళ్యాణ్ గారు రామలక్షష్మణుల్లో కలిసమెలస ఉంట్రు. మా యాత్ ఎపు్డు చేయాలి.. 
ఎల్ రాజకీయం మొదలు పెట్టీలి అనేది మేం చూసుకుంట్ం. మ్ందు మీ పార్టీ సంగతి, 
ప్రజలకు మంచి పాలన ఎల్ ఇవా్ల్ మీరు చూడండి. ఇటీవల త్డేపలిలో పాయాలెస్ నుంచి 
తరిమేశాక బందరు కుక్క ఇపు్డు పూరి్త స్థాయి ఊర కుక్కగా మారి, మళ్లో పాయాలెస్ ల్కి 
ప్రవేశించాలన్ చూసో్తంది. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిన్ మాటలు అంటే అది స్ధయాపడుతుందన్ 
భావిసో్తంది. పదవి కోసం ఏదైన్ వాగితే, గటిటీగా సమాధానం ఇస్్తం. మా న్యకుడిపై 
నోరు పారేసుకుంటే జనంల్ తిరగల్రు జాగ్రత్త” అన్ శ్రీ న్న్జీ హెచచిరించారు.
వైసీపీ మాటల్లో భయం కన్ప్సో్తంది : శ్రీ మ్త్్త శశిధర్
జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సభుయాడు శ్రీ మ్త్్త శశిధర్ మాట్లోడుతూ 

“శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లోడే మాటలు ప్రజల్లో ఆల్చనలు రేకెతి్తంచే విధంగా 
ఉన్నాయి. అందుకే ఆయన సభ అయిపోగానే వైసప్ న్యకులు రోడలోమీద పడి శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారిన్ ఏదో ఒకటి తిటిటీ సంబరపడుతున్నారు. మీ మాటల్లో మీ ఓటమి భయం 
కన్ప్సు్తంది. ఒక పకా్క ప్రణాళకతో జనసేన సమరక్షేత్ంల్ దిగబోతుంది. దీన్కి మా 
అధనేత మ్ందుండి నడిప్స్్తరు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ విషయం చెప్్న్ దాన్న్ 
వింటేనే వైసీపీ న్యకులకు మ్చెచిమటలు పడుతున్నాయి. అందుకే ఆయన మాటలకు 
వక్రభాష్యాలు చెబుతూ ఆనందపడుతున్నారు. న్యకులను, జన సైన్కులను కత్త శకి్తగా 
తయారు చేస, ఈ దురామిర్గపు ప్రభుత్్న్నా ఎదుర్కనేందుకు మిలిటంట్ తరహా పోరాట్లకు 
సద్ధం చేసు్తన్నారు. ఎనోనా పుస్తకాలు చదివి, గొప్ న్యకుల త్యాగాలు చెబుతూ యువతల్ 
స్ఫూరి్త న్ంపుతుననా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి మార్గదర్శకం రాష్్రాన్కి అవసరం. కచిచితంగా 
ఈ రాక్షస పాలన పై జనసేన అలుపెరగన్ పోరాటం చేసు్తంది. అల్గే రాబోయే రోజుల్లో 
కాకిన్డల్ పదివేల మంది పోరుటీ కారిమికులకు ఉపాధ కోల్్యే అవకాశం కన్ప్సో్తంది. 
దీన్పై ఇప్టివరకు అధకార పార్టీ ప్రజా ప్రతిన్ధులు నోరు మెదపడం ల్దు. కచిచితంగా 
ఉపాధ కోల్్యే కారిమికులకు ఒక దారి చూపేల్ జనసేన పోరాటం చేసు్తంది.
మాట జారితే గటిటీగా బుది్ధ చెబుత్ం: శ్రీ శెటిటీబతు్తల రాజబాబు
అమల్పురం అసెంబ్లో జనసేన ఇంచారిజు శ్రీ శెటిటీబతు్తల రాజబాబు మాట్లోడుతూ “శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గారు మహానుభావుల స్ఫూరి్త తీసుకోమన్ న్యకులకు చెబుత్రు. డాకటీర్ 
బాబాస్హెబ్ అంబేద్కర్, మదర్ థెరిస్ వంటి మహనీయులు అడుగుజాడల్లో నడవాలన్ 
వారి స్ఫూరి్త వాకాయాలను అందరికీ చెబుత్రు. వైసీపీ న్యకులకు జాతి న్యకుల పేరులో 
చెప్్ ఓటులో దండుకోవడం మాత్మే తెలుసు. అందరూ అదే చేస్్తరన్ అనుకుంట్రు. శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గారు న్యకుల అదుభాతమైన స్ఫూరి్త వాకాయాలు చెప్్, యువతకు ఒక మార్గం 
చూపారు. వైసీపీ న్యకులది ఒకటే అజండా. పవన్ ను తిటుటీ... పదవి పటుటీ అనే మీ రహసయా 
అజండాతో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిన్ ఇష్టీనుస్రం మాట్లోడుతున్నారు. ఇటీవల పాయాలెస్ 
నుంచి తరిమేసన పేరినా న్న్ అనే కుక్క మళ్ళు పాయాలెస్ ల్కి దూరడాన్కి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారిన్ తిటటీడమే పన్గా పెటుటీకుంది. మరోస్రి మా న్యకుడిన్ దిగజారి మాట్లోడితే, మేం 
గటిటీగా బుది్ధ చెపా్లిసి వసు్తంది. అసలు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిన్ అనడాన్కి నువు్ ఎవడివి 
రా పేరినా న్న్..? పాదయాత్ల్ ఎనోనా మ్దు్దలు పెటిటీ రకరకాల హామీలు ఇచిచి త్డేపలిలో 
పాయాలెస్ ల్ దాకు్కననా మీ న్యకుడిన్.. మ్ందు ప్రజల్లోకి రమమిన్ చెపు్. రాజప్రస్దంల్ 
దాకు్కననా మీ న్యకుడిన్ మ్ందు బయటకు రమమిను. ప్రజాస్్మయావాదులం ప్రజలినా 
నమ్మికుననా వాళళుం కాబటిటీ చాల్ మరాయాదగా మాట్లోడుతున్నాం. ఇది గురు్తపెటుటీకుంటే 
నీకు కూడా మంచిది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో పేరినా న్న్ల్ంటి చీడ పురుగులినా ఏరి 
వేయడాన్కి ప్రజలంత్ సద్ధంగా ఉన్నారు” అన్ చెపా్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వెలుగుబోందలో ‘నా సేన కోసోం నా వోంతు’
బతుతిల ఆధవారయూంలో జనసేనలో చేర్కలు 

శతఘ్నా న్యాస్: రాజానగరం, వరాషాన్నా సైతం లెక్కచేయకుండా స్యంత్ం వేళ ఇంతమంది ఎక్కడికి విచేచిసన జనసేన న్యకులకు కారయాకర్తలకు వెలుగుబంద ప్రజానీకాన్కి పవన్ కళ్యాణ్ 
అభిమానులకు అందరికీ న్ పాదాభివందన్లు తెలియజేసు్తన్నాను అన్ ప్రసంగాన్నా ప్రారంభించారు. వాత్వరణం అనుకూలించనప్టికీ మీరంత్ ఇంత భార్ ఎతు్తన దేన్నీ లెక్కచేయకుండా ఘనంగా 
ఈ కారయాక్రమాన్నా ఏరా్టు చేయడం న్కు చాల్ సంతోష్న్నా కలిగిసో్తంది అన్ అన్నారు. వాత్వరణం అనుకూలించన్ కారణంగా ఇవాళ చేయవలసన పరామర్శలు, గ్రామ పెద్దలినా కలిసే కారయాక్రమాలు 
ఇంకక రోజు ఏరా్టు చేయవలసందిగా వెలుగుబంద జనసైన్కులను కోరడం జరిగింది. ప్రజా శ్రేయసుసి కోరుకునే పార్టీల్ ప్రజలను ఇబ్ంది పెటటీడం సబబు కాదు అన్ ఈ కారయాక్రమాన్నా వీలైనంత 
తందరగా మ్గించి మరక రోజు భార్ స్థాయిల్ మనందరం కలిస ఏరా్టు చేసుకుందాం అన్ తెలియజేశారు. వచేచి ఎలక్షనోలో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రభుత్్న్నా స్థాప్ంచడాన్కి మన వంతు కృష్ చేదా్దం అన్ 
ప్లుపున్చాచిరు. అధకార పార్టీ బెదిరింపులను ఎవరూ లెక్క చేయొదు్ద, దుషటీ పరిపాలన తందరల్నే అంతమవుతుంది మనకు మంచి పరిపాలన రాబోతుంది మనందరం కలిసకటుటీగా మనకు ఉననా 
వనరులను ఉపయోగించ్కున్ మంచి సమాజాన్నా న్రిమించ్కుందాం అన్ ఈ సందరభాంగా తెలియజేశారు. మన జనసేన పార్టీ ప్రజల పార్టీ దాన్ ఆరిథాక పరిపుష్టీన్ పెంచడం మన బాధయాత అన్ న్ సేన 
కోసం న్ వంతు కారయాక్రమం యొక్క ఆవశయాకతను వివరించారు. ప్రతి ఒక్క జనసైన్కుడు తమ తమ వీలును బటిటీ న్ సేన కోసం న్ కారయాక్రమాన్కి సహకారాన్నా అందిస్్తరన్ తెలియజేస్రు. మరక 
సందరభాంల్ మనమందరం సమిష్టీగా కూరుచిన్ మాట్లోడుకుందాం వాత్వరణం అనుకూలించకపోవడం వలన ఇప్టికి సెలవు తీసుకుందాం ఖచిచితంగా భార్ ఎతు్తన మరల్ మనం కారయాక్రమాన్నా 
ఏరా్టు చేసుకుందాం. రాబోయే రోజుల్లో వెలులుబంద గడ్డ జనసేన అడా్డగా మారుదా్దమన్ బతు్తల ప్లుపున్చాచిరు. ఈ కారయాక్రమాన్నా ఏరా్టు చేసన వెలుగుబంద జనసైన్కులకు జనసేన న్యకులకు 
మరక్కస్రి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను అన్ ప్రసంగాన్నా మ్గించారు. న్ సేన కోసం న్ వంతు కమిటీ ఉమమిడి తూరు్ గోదావరి జిల్లో కోఆరి్డనేటర్ బతు్తల వెంకటలక్ష్మి 
మాట్లోడుతూ.. సమకాలీన రాజకీయ వయావసథాల్ ఒక న్తన ప్రత్యామానాయంగా ఎదుగుతుననా పవన్ కల్యాణ్ కి  సంఘీభావంగా జన సేన పార్టీకి మీ వంతు సహకారంగా న్ సేన కోసం న్ వంతు 
కారయాక్రమంల్ అందరూ భాగస్్మ్లు కావాలన్ విజ్ఞప్్త చేశారు. వెలుగుబంద జనసైన్కులను అభినందిస్్త.. గ్రామంల్ ఎటువంటి సమసయాలు వచిచిన్ మేమ్ అండగా న్లబడత్ం సమసయా పరిష్్కరాన్కి 
కృష్ చేస్్తం. ఒకవేళ మా పరిధల్ ఆ సమసయాకి పరిష్్కరం దరకకపోతే ఆ సమసయాన్ జనసేన అధనేత పవన్ కల్యాణ్ దృష్టీకి తీసుకెళ్లో ప్రయతనాం చేస్్తం అన్ హామీ ఇచిచి ప్రసంగాన్నా మ్గించారు. 
అనంతరం విధ విధాన్లు నచిచి వెలుగుబంద గ్రామ వైసీపీ మహిళ్ కారయాకర్తలు బతు్తల వెంకటలక్ష్మి ఆధ్రయాంల్ జనసేన పార్టీల్ చేరడం జరిగింది. బతు్తల దంపతులు ఇల్నే ప్రజాపక్షాన న్లబడి 
సమాజ అభివృది్ధకి మరింత కృష్ చేయాలన్ ఇల్ంటి న్యకులు రావడం చాల్ సంతోషంగా ఉందన్ హరషాం వయాక్తం చేశారు. ఈ కారయాక్రమంల్ తోట అన్ల్ వాస్, నలలోమొల్లో సోమననా, మొక్కపాటి 
గోపాలం, మ్తయాం నరసంహారావు, చాటలో వెంకటేష్, ప్రెగడ సోమరాజు, రాజా, వీరబాబు, శివ మరియు జనసేన న్యకులు, కారయాకర్తలు తదితరులు పాల్్గన్నారు.

‘జనంకోసం జనసేన – మహా పాదయాత్ర’ 28వ రోజు
నవసమాజ స్థా పనకు పాటుపడే పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయ స్ధనకు మీ సహకారం అందంచండి: ‘బత్తు ల’
శతఘ్నా న్యాస్: రాజానగరం, ‘జనంకోసం జనసేన – మహా పాదయాత్’ 28వ రోజుల్ భాగంగా రాజానగరం 
న్యోజకవర్గం సీత్నగరం మండలం, రఘుదేవపురం గ్రామంల్ ప్రజల ఆశీరా్దంతో మ్ందుకు స్గింది. 
న్యకులు బతు్తల బలరామకృషణా, ‘న్ సేన కోసం న్ వంతు’ కమిటీ ఉమమిడి తూరు్గోదావరి జిల్లో కోఆరి్డనేటర్ 
బతు్తల వెంకటలక్ష్మి, జనసేన శ్రేణులు సంయుక్తంగా జనసేన పార్టీ విధ విధాన్లను మ్ద్ంచిన కరపత్రాలు 
పంచ్తూ, న్స్్ర్ధపరుడు, నీతి, న్జాయితీకి న్లువుటద్దంల్ ఉండే ప్రజాన్యకుడు పవన్ కళ్యాణ్ కి ఈస్రి 

అవకాశం ఇవా్లన్, చాప కింద నీరుల్ రాష్టం నలుమూలల్ ప్రజాదరణతో రోజురోజుకీ బలపడుతుననా జనసేన 
పార్టీన్, రాష్టంల్ రాజకీయ ప్రత్యామానాయ శకి్తగా ఎదగడాన్కి ప్రజలు సహకరించాలన్, జనసేన ప్రభుత్ం వసే్త 
ప్రజలకు జరిగే మేలును, సమాజంల్ వచేచి మారు్ను వివరిస్్త, గ్రామంల్ ప్రజల ఆదరణతో ఈ పాదయాత్ 
మ్ందుకు స్గింది. జనసేన మహా పాదయాత్ల్ అడా్డల వెంకటేశ్రరావు, ఉమిమిడిశెటిటీ రామకృషణా, ప్రగడ రాజు, 
ఉమిమిడిశెటిటీ పండు, హరిదాసు వెంకట కృషణా, దాసరి రవి, కర్రి మనోహర్, కర్రి సుధాకర్, పప్ల వీరబాబు, కవల 
అయయాప్, లీల కృషణా, లీల సతీష్, సువ్ల ల్కేష్, అడా్డల సతయాన్రాయణ, కవల సురేష్, అడా్డల మణికంఠ, దురా్గ 
అవిన్ష్, అడ్డగరలో మణి, పోతుల మణికంఠ, బొల్లోజు కిషోర్, అడా్డల అంజి అడా్డల రామకృషణా, దుళళు దురా్గప్రస్ద్, 
త్రిపురారి స్యి వినయ్, బొలెలోది్దపాటి యేసు, సుంకర శ్రీను జనసైన్కులు తదితరులు పాల్్గన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పొదలాడ, వేగివార్ప్లెం, ప్లగుమ్మి గ్రామాలలో 
జనసేన క్రియాశీలక సభయూతవా కిటలీ పంపిణీ

శతఘ్నా న్యాస్: రాజ్లు, జనసేన పార్టీ జిల్లో కారయాదరి్శ గుండా బతు్తల త్త్జీ 
అధయాక్షతన గ్రామ శాఖ అధయాక్షులు పంచదార చినబాబు, అధయాక్షులు వారణాస శ్రీరామ్లు, 
న్మన గోవింద్ ఆధ్రయాంల్ జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రతిష్టీతమికంగా 
తీసుకుననా క్రియాశీలక సభయాత్ కిటులో పంప్ణీ కారయాక్రమంల్ పాల్్గననా జనసేన పార్టీ 
రాష్ట జాయింట్ సెక్రెటర్ దిరిస్ల బాల్జీ, న్యోజకవర్గ న్యకులు ప్న్శెటిటీ బుజిజు, 
వైస్ ఎంపీపీ ఇంటిపళలో ఆనంద్ రాజు, సఖినేటిపలిలో మండల అధయాక్షులు గుబ్ల ఫణి 
కుమార్, మలి్కపురం మండల అధయాక్షులు మళళుపూడి సతి్తబాబు, ఏళళుమిలిలో ఆనంద్ రాజు, 
గొలలోమందల పూరణా భాస్కరరావు ఎంపీటీసీ ఉండపలిలో అంజి, కోళలో బాబి, మండల కమిటీ 
సభుయాలు జిలెలోళళు నరసంహరావు (రక్షక్), ఉలిశెటిటీ లక్షష్మణరావు వార్్డ మెంబర్ స్ధన్ల 
సతయావతి వెంకననా బాబు, రేఖపలిలో శ్రీను, వడలోమూడి చిన్నా, ప్ప్లలో లక్షష్మణ రావు, ఘనస్ల 
రామరాజు, న్రినా త్రిమూరు్తలు, మేడిచరలో రామకృషణా, సతీష్, శిరిగినీడి బాబిజు గ్రామ కమిటీ 
సభుయాలు గ్రామ పెద్దలు, జనసేన న్యకులు, వీర మహిళలు మరియు జనసైన్కులు 
పాల్్గన్నారు.

బత్తుల సమక్షంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్నా న్యాస్: రాజానగరం న్యోజకవర్గం, సీత్నగరం మండలం, రఘుదేవపురం 
గ్రామంల్ ‘న్ సేన కోసం న్ వంతు’ కమిటీ ఉమమిడి తూరు్గోదావరి జిల్లో కోఆరి్డనేటర్ 
బతు్తల వెంకటలక్ష్మి సమక్షంల్ జనసేన పార్టీల్ చేరిన రఘుదేవపురం గ్రామ వైసీపీ, 
టీడీపీ కారయాకర్తలు. మెరుగైన సమాజ ఏరా్టు జనసేన ప్రభుత్ంతోనే స్ధయామవుతుందనే 
ఆతమి విశా్సంతో న్యోజకవర్గ అభివృది్ధ బతు్తల బలరామకృషణా న్యకత్ంల్ 
మెరుపడుతుందనే నమమికంతో త్మ్ ఈ న్రణాయం తీసుకుననాటులో తెలియజేస్రు. ఈ 
కారయాక్రమంల్ మటటీ వెంకటేశ్రరావు, మ్త్యాల హర్ష్, దాసరి కోటేశ్రరావు, కవల 
గంగారావు, తోట స్రయా మణికంఠ, గటిటీ సతయాన్రాయణ, ప్రగడ శ్రీహరి, అడా్డల 
వెంకటేశ్రరావు, ఉమిమిడిశెటిటీ రామకృషణా, ప్రగడ రాజు, ఉమిమిడిశెటిటీ పండు, హరిదాసు 
వెంకట కృషణా, దాసరి రవి, కర్రి మనోహర్, కర్రి సుధాకర్, పప్ల వీరబాబు, కవల 
అయయాప్, లీల కృషణా, లీల సతీష్, సువ్ల ల్కేష్, అడా్డల సతయాన్రాయణ, కవల 
సురేష్, అడా్డల మణికంఠ, దురా్గ అవిన్ష్, అడ్డగరలో మణి, పోతుల మణికంఠ, బొల్లోజు 
కిషోర్, అడా్డల అంజి అడా్డల రామకృషణా, దుళళు దురా్గప్రస్ద్, త్రిపురారి స్యి వినయ్, 
బొలెలోది్దపాటి యేసు, సుంకర శ్రీను తదితరులు పాల్్గన్నారు.

జనసైనికునికి ఆరిదికసాయమందంచిన వరికూటి 
నాగరాజు

శతఘ్నా న్యాస్: పరూచిరు న్యోజకవర్గం, 
ఇటివల జరిగిన అగినా (గాయాస్) 
ప్రమాదంల్ ఇళ్లో పూరి్తగా కాలి బ్డిద 
అయి, జీవనోపాధన్ కోల్్యి ఇబ్ంది 
పడుతుననా పరూచిరు న్యోజకవర్గం 
పూసపాడు న్స్్రథా జనసైన్కులు తంగెళళు 

చిరంజీవికి ఆదివారం వారి ఇంటి వద్దకు వెళలో 25,000/- రూపాయలు వారి సంత 
న్ధుల నుంచి విరాళ్న్నా అందించిన దరి్శ న్యోజకవర్గం జనసేన న్యకులు, ప్రకాశం 
జిల్లో జనసేన పార్టీ లీగల్ సెల్ కారయాదరి్శ వరికూటి న్గరాజు. ఈ కారయాక్రమంల్ 
ఏపీజీబ్ రిటైర్్డ చీఫ్ మేనేజర్ కల్లో హనుమంతరావు, న్గుల కోటేశ్రరావు, ఇంకలులో 
జనసైన్కులు వెంకటేష్,శివ, రిటైర్్డ ఆర్మి శ్రీన్వాసులు, నీలిశెటిటీ సురేష్ మరియు పరూచిరు 
న్యోజకవర్గం దరి్శ న్యోజకవర్గం జనసైన్కులు పాల్్గనడం జరిగినది.

రేలంగి గ్రామంలో జనసేన జండా స్థూపం 
ఆవిష్కరణ

శతఘ్నా న్యాస్: తణుకు న్యోజకవర్గం, ఇరగవరం 
మండలం, రేలంగి గ్రామంల్ జనసేన పార్టీ జండా స్థాపం 
ఆవిష్కరణ కారయాక్రమం సోమవారం న్ర్హించడం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ మ్ఖయా అతిథులుగా 
న్యకులు మ్కా్క శ్రీన్వాస్ విజయనగరం జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జు, విడివాడ రామచంద్రరావు తణుకు న్యోజవర్గం 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు, బొలిశెటిటీ శ్రీన్వాస్ త్డేపలిలోగూడెం 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు, అనుకుల రమేష్ జనసేన పార్టీ 
న్యకులు, కాటనాం విశాలి ర్జనల్ కోఆరి్డనేటర్ 
ఉభయగోదావరి జిల్లో, ఆకేటి కాశీ ఇరగవరం మండలం 
జనసేన పార్టీ ప్రెసడెంట్, జనసేన న్యకులు వీర 
మహిళలు కారయాకర్తలు అందరూ పాల్్గన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పట్టణంలో విచ్చలవిడిగా వేసిన ఫ్లెక్సీలను 
అరికట్టండి – పరాయావరణానిని పరిరక్ంచండి

జనసేన ప్ర్టీ సీన్యర్ న్యకలు ఆదాడ మోహనరావు
శతఘ్నా న్యాస్: విజయనగరం, 
మ్ఖయామంత్రి జగనోమిహన్ రెడి్డ పరాయావరణ 
పరిరక్షణల్ భాగంగా రాష్టంల్ ఫ్లోకీసిలను 
రదు్దచేసు్తన్నామన్ ప్రకటించిన్, ఆ 
మాటను లెక్కచేయకుండా విజయనగరం 
కార్రేషన్ పరిధల్ విచచిలవిడిగా అధకార 
పార్టీ ఫ్లోకీసిలను వేసు్తన్నా, మ్న్సిపల్ 

కార్రేషన్ అధకారులు చరయాలు తీసుకోవటేలోదన్, ఇటువంటి అంశాలను పరిగణనల్కి 
తీసుకున్ మ్న్సిపల్ కమిషనర్, అధకారులపై చరయాలు తీసుకోవాలన్ సోమవారం 
ఉదయం జిల్లో కలకటీర్ ఎ. స్రయాకుమారి న్ర్హిసు్తననా స్ందన కారయాక్రమంల్ 
వినతిపత్రాన్నా జనసేన పార్టీ సీన్యర్ న్యకుల ఆదాడ మోహనరావు సమరి్ంచారు. 
దీన్కి జిల్లో కలకటీర్ స్నుకూలంగా స్ందించి వీటిపై చరయాలు తీసుకుంట్మన్ తెలిపారు. 
ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన పార్టీ సీన్యర్ న్యకుడు, జిల్లో చిరంజీవి యువత 
అధయాక్షులు త్యాడ రామకృష్ణారావు (బాలు), యువన్యకులు ల్ప్ంటి కళ్యాణ్, పత్రి 
స్యి, బంగార్రాజు పాల్్గన్నారు.

రైతు భరోసా యాత్రకు టీమ్ పవన్ కళ్యాణ్ 
యాభై వేల విరాళోం

శతఘ్నా న్యాస్: రాయచూర్ (కరాణాటక), 
టీమ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఆదివారం జనసేన 
పార్టీ కేంద్ర కారాయాలయంల్ ఆతమిహతయా 
చేసుకుననా కౌలు రైతు కుటుంబాల 
కోసం జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్ తలపెటిటీన రైతు భరోస్ 
యాత్కు రూపాయలు 50,000/- 

డిడి విరాళంగా అందజేయడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ బి.ఎం.విశాల, మ్రళ, 
శ్రీను, వెంకీ పాల్్గన్నారు.

వైసీపీని రాష్టం నుంచి తరిమికొట్టందుకు ప్రజలు సిద్ంగా ఉనానిరు
సంస్్కరహీన్లాలీ వాయూఖయూలు చేస్తినని వైసీపీ నేతలు
పవన్ కళ్యూణ్ చెపిపేంద్ చిలక జోసయూం కాదు ప్రజా జోసయూం
2024 ఎన్నికలోలీ 24 సీటలీకే వైసీపీ పర్మ్తం అవుతుంద్.
మెగా కటుంబంలో విభేదాలు తీస్కరావడం ఎవర్వలాలీ కాదు.
స్న్భూతి కోసం కటుంబసభుయూలనే బలి తీస్కనని చర్త్ర వైసీపీద్.
అవసరం తీరాక తలిలీ, చెలిలీనే తర్మేసిన నీచుడు మీ ముఖయూమంత్రి.
రాజధాన్గా అమరావతే ఉండాలంటూ అసంబ్లీ స్క్షిగా న్డు చేసిన 
వాయూఖయూలు వాసతివం కాదా?
రాష్టంలో అడుగడుగున్ అధికార దుర్వాన్యోగం జరుగుతుంద్.
వైసీపీ దురామిర్గపు ప్లనతో ప్రజలు విసిగిపోయారు.
ప్రజలోలీ మారుపే మొదలంద్ అందుకే వైసీపీలో వణుక మొదలంద్.
జనసేన అధికారంలోకి వచ్చిక వైసీపీ అవినీతి నేతలిని జైలుక పంపుత్ం.
జనసేన ప్ర్టీ రాష్ట ప్రధాన కారయూదర్శి బోనబోయిన శ్రీన్వాస్, రాష్ట కారయూదర్శి మైన్ర్టీ న్యకలు షేక్ న్యబ్ కమాల్
శతఘ్నా న్యాస్: గుంటూరు, రాష్టంల్ జరుగుతుననా అరాచక, అవినీతి, అసమర్ధ పాలనపై జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ సంధంచిన ప్రశనాలకు సమాధానం చెప్ల్న్ సథాతిల్ 
ఉననా వైసీపీ నేతలు సంస్్కర హీనుల్లో వయాకి్తగత విమర్శలకు దిగటం సగు్గచేటన్ జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కారయాదరి్శ బోనబోయిన శ్రీన్వాస్ అన్నారు. జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ 
పై అనుచిత వాయాఖయాలు చేసన మాజీమంత్రి పేరినా న్న్ వాయాఖయాలను ఆయన తీవ్ంగా ఖండించారు. రాష్ట కారయాదరి్శ షేక్ న్యబ్ కమాల్, జిల్లో అధయాక్షుడు గాదె వెంకటేశ్రరావుతో కలిస 
సోమవారం జిల్లో ప్రధాన కారాయాలయంల్ విల్కరులతో ఆయన మాట్లోడారు. ఈ సందరభాంగా బోనబోయిన శ్రీన్వాస్ మాట్లోడుతూ వైసీపీ అరాచక పాలనతో ప్రజలు విసగిపోయారన్, 
వైసీపీన్ రాష్టం నుంచి తరిమేసేందుకు ప్రజలు సద్ధంగా ఉండారన్నారు. రామ్డికి లక్షష్మణుడిల్ చిరంజీవికి పవన్ కళ్యాణ్ ఉంట్రన్, మెగా కుటుంబంల్ కుట్రపూరితంగా విభేదాలు 
సృష్టీంచటం ఎవరివల్లో కాదన్నారు. స్నుభూతి కోసం సంత కుటుంబ సభుయాలనే బలి తీసుకుననా చరిత్ మీ అధన్యకుడిదన్నారు. అవసరం తీరాక కననాతలిలోన్, సంత చెలిలోనే పక్క 
రాష్్రాన్కి తన్నా తరిమేసన మీరు మెగాఫ్యామిలీ గురించి మాట్లోడే అర్హత ల్దన్ విమరి్శంచారు. జనసేన అధకారంల్కి వచాచిక వైసీపీ అవినీతి నేతలను కటకట్ల్లోకి పంప్స్్తమన్ 
బోనబోయిన శ్రీన్వాస్ అన్నారు. మైన్రిటీ న్యకులు షేక్ న్యబ్ కమాల్ మాట్లోడుతూ రాష్టంల్ అసలు పరిపాలన ఉందా అన్ ప్రశినాంచారు. రాష్టంల్ రైతులు, ఉదోయాగులు, 
వాయాపారసు్తలు, న్రుదోయాగులు, స్మానుయాలు ఎవరూ కూడా ప్రశాంతంగా ల్రన్ ఆవేదన వయాక్తం చేశారు. రాష్టం సమసయాల సుడిగుండంల్ చికు్కకుందన్, వైసీపీ నేతలు పవన్ కళ్యాణ్ మీద 
కన్నా ప్రజా సమసయాల పరిష్్కరంపై దృష్టీ పెట్టీలన్ హితవు పలికారు. బ్జేపీ సంకల్ ఎవరున్నారో కేసుల భయంతో మోడీ మ్ందు స్గిలపడింది ఎవరో ప్రజలకు తెలుసన్నారు. జిల్లో 
అధయాక్షుడు గాదె వెంకటేశ్రరావు మాట్లోడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లోడగానే విమరి్శంచట్న్కి వైసీపీల్న్ పేరినా న్న్ ల్ంటి ఐటమ్ రాజాలు, బఫూన్ లు ఎపు్డూ సద్ధంగా ఉంట్రన్ 
విమరి్శంచారు. తమ అధనేత వేసే కుక్క బిస్కటలో కోసం తమన్ త్మ్ అమ్మికునే స్థాయికి వైసీపీ నేతలు దిగజారారన్ దుయయాబట్టీరు. పేరినా న్న్ మంత్రిగా విఫలమయాయాడన్, రానుననా 
ఎన్నాకల్లో డిపాజిటులో కూడా వచేచి పరిసథాతి ల్దన్నారు. అమరావతిన్ రాజధాన్గా అంగీకరిస్్త అసెంబ్లో స్క్షిగా వై యస్ జగన్ చేసన వాయాఖయాలు వాస్తవం కాదా అన్ ప్రశినాంచారు. రాష్టంల్ 
జరిగిన అభివృది్ధపై చరచికు సద్ధంగా ఉన్నామన్నారు. రాష్ట శ్రేయసుసి కోసం మ్ందుతరాల వారికి బంగారు భవిషయాతు్త అందించటం కోసం పవన్ కళ్యాణ్ చేసు్తననా మహా ప్రయత్నాన్కి 
ప్రజల నుంచి పూరి్తస్థాయిల్ మద్దతు లభిసు్తందన్నారు. ప్రజల్లో మారు్ మొదలైందన్ అందుకే ఓటమి భయంతో వైసీపీ నేతల వెనునాల్ వణుకు మొదలైందన్ గాదె వెంకటేశ్రరావు 
అన్నారు. విల్కరుల సమావేశంల్ జిల్లో ఉపాధయాక్షులు అడపా మాణికాయాలరావు, బిట్రగుంట మలిలోక, ప్రధాన కారయాదరి్శ న్రదాసు ప్రస్ద్, జిల్లో అధకార ప్రతిన్ధ ఆళళు హరి, దళత 
న్యకులు కర్రపాటి న్గేశ్రరావు, నగర కారయాదరి్శ తనీనారు గంగరాజు తదితరులు పాల్్గన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనంకోసం జనసేన 294 మరియు 295వ రోజు
శతఘ్నా న్యాస్: జగ్గంపేట, జనంకోసం జనసేన 294 మరియు 295వ రోజులల్ భాగంగా జనసేన 
వనరక్షణ మొక్కల పంప్ణీ కారయాక్రమం గోకవరం మండలం గంగంపాలెం మరియు ఠాకూర్ పాలెం 
గ్రామాలల్ జరిగింది. కారయాక్రమంల్ భాగంగా సోమవారం 500 మొక్కలు పంచడం జరిగింది. నేటి 
వరకు న్యోజకవర్గం మొత్తంగా 65845 మొక్కలు పంప్ణీ చేయడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమాన్నా 
విజయవంతం చేసన గోకవరం మండల అధయాక్షులు ఉంగరాల మణిరతనాం, గోకవరం మండల మహిళ్ 
కమిటీ ఉపాధయాక్షురాలు కుంచె లక్ష్మి, ఠాకూర్ పాలెం నుండి సంహాద్ భాస్కర్, సంహాద్ యాగేష్, 
ఆకుల శ్రీను, సంహాద్ శ్రీను, బోగాది శ్రీను, సద్ద న్గేశ్రావు, సంహాద్ చక్రరావు, సంహాద్ వెంకటేష్, 
కినపరి్త పులి, ఎలుగుబంటి న్గారుజున, ఆకుల అపా్రావు, సంహాద్ చినోనాడు, సంహాద్ శ్రీన్వాసరావు, 
గంగంపాలెం నుండి గ్రామ అధయాక్షులు కసరెడి్డ పెద్దకాపు, గ్రామ బిస అధయాక్షులు ఆడారి అప్లరాజు, 
గ్రామ ఎసటీ సెల్ అధయాక్షులు కనుసు న్గు, గ్రామ ఎససి సెల్ అధయాక్షులు కోరుమిలిలో కాంతరాజు, గ్రామ 
ఉపాధయాక్షులు తూప్న మంగననాదోర, గ్రామ ఎసటీ సెల్ ఉపాధయాక్షులు కిలలో మహేశ్, గ్రామ వాయాపార కమిటీ 
ఉపాధయాక్షులు ఉంగరాల దురా్గప్రస్ద్, గ్రామ సంయుక్త కారయాదరి్శ గంగిరెడలో స్యి, సీత శ్రీన్వాస రావు, 
కుంచె న్న్, బలిలోనీ దురా్గప్రస్ద్, బోదిరెడి్డ జయప్రకాష్, పులపరి్త అశోక్, సీత దుర్గస్యి, కనుసు న్న్, 
రంపయర్రంపాలెం గ్రామ అధయాక్షులు శీలం కృష్ణారుజున, గోనేడ నుండి నలలోంశెటిటీ చిటిటీబాబు, వలలోభశెటిటీ 
న్న్, బ్రుగుపూడి నుండి కోడి గంగాధర్ లకు జగ్గంపేట న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు 
పాటంశెటిటీ శ్రీదేవిస్రయాచంద్ర కృతజ్ఞతలు.

మహా ప్దయాత్రకి మద్దతు తెలిపిన రేపలెలీ జనసేన
శతఘ్నా న్యాస్: రేపలెలో, అమరావతి రైతుల 
మహా పాదయాత్కి జనసేన పార్టీ పూరి్త స్థాయి 
మద్దతుల్ భాగంగా నగరం మండలం, రేపలెలో 
న్యోజకవరా్గన్కి వచిచిన అమరావతి రైతులకు 
జనసేన పార్టీ తరుపునజిల్లో కారయాదరి్శ మతి్త 
భాస్కరరావు, నగరం మండల న్యకులు 
గోపరాజు ఉదయ్ కృషణా స్రథయాంల్ అందుబాటుల్ 
ఉననా జనసైన్కులు రైతులకు ఘనంగా స్్గతం 
పలికి వారి మహాపాదయాత్కి మద్దతు తెలిప్ 
వారితో పాటు పాదయాత్ చేయడం జరిగింది. 

పాదయాత్ ఏల్టిపాలెం రాగానే ఆ గ్రామ జనసైన్కులు, మహిళలు, చిననా జనసైన్కులు స్దర 
స్్గతం తెలిపారు. మహిళలు రథంకి హారతులు ఇచాచిరు. మదాయాహనాం భోజనం విరామం తరా్త 
సజజువారిపాలెంల్ మొదలయియాన యాత్ల్ కూడా జనసైన్కులు పాల్్గన్ రేపలెలో వరకు రాయాలీగా వెళలోడం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ జిల్లో సంయుక్త కారయాదరి్శ చందోలు ప్రస్ద్ తో పాటు నగరం, చెరుకుపలెలో, 
రేపలెలో, న్జాంపటనాం జనసైన్కులు పాల్్గన్నారు.

అనుని సతయాంను పరామరి్శంచిన 
వీరఘట్టం జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్యాస్: పార్తీపురం మనయాం జిల్లో పాలకండ న్యోజకవర్గం 
వీరఘటటీం మండలం వీరఘటటీం డౌన్ సీ్రాట్ ల్ అనునా సతయాం అనే ఒక వయాకి్త 
పన్ చేస్్త పడిపోవడం వలన్ కాలుకి ఫ్రాకచిర్ అయింది. ఈ విషయం 
వీరఘటటీం మండల జనసేన టీమ్ దృష్టీకి దూస ప్రణీత్ తీసుకురావడంతో 
జనసేన బృందం వెళళు పరామరి్శంచి మూడు రకాలు పళ్ళు ఇవ్డం 
జరిగింది. అల్గే జనసేన సద్ధంత్లు మరియు పవన్ కళ్యాణ్ ఆల్చన 
విధానం స్మానుయాలనీ ఆదుకోవాలి అంటే ఒక్క జనసేన ప్రభుత్ంతోనే 
స్ధయాం అన్ చెప్డం జరిగింది జనసేన జాన్ అన్నారు. ఈ సందరభాంగా 
మతసి పుండర్కం మాట్లోడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ కి ఎల్ంటి అధకారం 
ల్కపోయిన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సమసయాలు వినడాన్కి జనవాణి కారయాక్రమం 
పెట్టీరు ఆల్గే కౌలు రైతులు లక్ష రూపాయిలు చొపు్న 3000 మందికి 
30 కోటులో ఇచిచినటువంటి మంచి మన్ష్ పవన్ కళ్యాణ్, రాబోయే ఎన్నాకల్లో 
జనసేన పార్టీన్ అధకారంల్కి తీసుకురావాలన్, మీ అమూలయామైన ఓటు 
జనసేన పార్టీ గురు్త గాజుగాలోస్ వేయాలన్ కోరారు.

పశ్్చమ నియోజకవర్ంలో 
గెలుపే దిశగా పనిచేస్త ం

శతఘ్నా న్యాస్: విజయవాడ 
పశిచిమ న్యోజకవర్గం, ఒక 
బ్సీ నేత న్యోజకవర్గ ఇన్చిరిజుగా 
ఉననా విజయవాడ పశిచిమ 
న్యోజకవర్గం నుంచి మొదట 
సమీక్ష సమావేశాలు న్ర్హించి 
గెలుపుకు కావలసన వ్యాహాలు 
వేస్్తమన్నా జనసేన పార్టీ 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ కి న్ 
హృదయపూర్క కృతజ్ఞతలు 
మరియు ధనయావాదాలు. ఇప్టికే 
పశిచిమ న్యోజకవర్గంల్న్ 22 
డివిజనలోకు గాను 15 డివిజనోలో 
కమిటీలను పూరి్త చేశాం మిగిలిన 

7 డివిజనలోల్ కూడా తందరోలోనే కమిటీలు పూరి్తచేస పార్టీ అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ ఏరా్టు చేయబోయే సమీక్షా సమావేశాన్కి పూరి్తస్థాయిల్ 
సననాద్ధమవుత్ం. న్యోజకవర్గంల్ బల్బల్లను మరియు ల్టుపాటలోను 
సరిదిదు్దకన్ ఏ విధంగా మ్ందుకు వెళ్లోలి అనే అంశాలపై డివిజన్ 
అధయాక్షులు మరియు మ్ఖయా న్యకులతో చరిచించి అధయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్ మ్ందు ఉంచ్త్ం. పశిచిమ న్యోజకవర్గంల్ గెలుపే దిశగా 
కష్టీంచి సమిష్టీగా పన్చేస్్తం. న్యోజకవర్గంల్ అధకార వైఎస్ఆరిసిప్ 
పార్టీ చేసు్తననా అవినీతి కారయాక్రమాలను ప్రజలకు స్క్షాయాధారాలతో 
తెలియజేశాం అనేక అక్రమాలపై న్రంతరం పోరాడుతూనే ఉన్నాం. 
స్థాన్క ఎమెమిల్యా వెలలోంపలిలో శ్రీన్వాస్ న్యోజకవర్గ అభివృది్ధన్ గాలికి 
వదిల్స కేవలం వయాకి్తగత స్్రథాం కోసం పన్చేసు్తన్నారన్, పెద్ద ఎతు్తన 
అవినీతికి పాల్డుతున్నారన్ అరు్హలైన పేదలకు పథకాలు అందించడంల్ 
వైఫలయాం చెందారన్ న్యోజకవర్గ ప్రజలకు అరథామయేయా గడపగడపకు 
కారయాక్రమంల్ ప్రజలు ఆయనను తీవ్ంగా వయాతిరేకిసు్తన్నారు. సఎం 
జగన్ వైఎస్ఆరిసిప్ పాలనల్ సంక్షేమ పథకాలు అందక, అభివృది్ధ ల్క, 
పనునాల భారం మోయల్క ఈ ప్రభుత్ంపై ప్రజలు విసుగెతి్తపోయారు. 
రాష్టంల్ పవన్ కళ్యాణ్ నేతృత్ంల్ అనేక ప్రజా సమసయాలపై న్తయాం 
పోరాడుతూ ప్రజలకి అండగా న్లబడుతూ ఇసుక విధానంపైన, రాజధాన్ 
అమరావతిపై, కౌలు రైతుల కోసం, గోతులుపడ్డ రోడలో కోసం, న్రుదోయాగ 
యువత కోసం, విశాఖ ఉకు్క కోసం మరియు అనేక ప్రజా సమసయాలపై 
న్తయాం బలంగా పోరాడుతుననాందున జనసేన పార్టీన్ ప్రజలు రాష్టంల్ 
ప్రత్యామానాయ రాజకీయ పార్టీగా భావిసు్తన్నారన్ విజయవాడ జనసేన 
పార్టీ నగర అదయాక్షులు పోతిన మహేష్ అన్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


రాజక్యాలోలె క్రౌడ్ ఫండింగ్ రాజయామేలాలి
జనభాగస్వామయూం పెర్గితేనే జవసత్వాలు
అదే రాజకీయ అవినీతికి విరుగుడు
ప్రక్షాళనకూ ఇదే న్ంద్
జనసేన ఇంచ్ర్జి డా.యుగంధర్ పొనని
శతఘ్నా న్యాస్: గంగాధర నెల్లోరు న్యోజకవర్గం, పెనుమూరు మండలంల్ సుందరాంగి పలిలోల్ 
జనసేన పార్టీ ఆధ్రయాంల్ న్ సేన కోసం న్ వంతు కారయాక్రమం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ 
న్యోజకవర్గ ఇన్చిరిజు డాకటీర్ యుగంధర్ పొననా మాట్లోడుతూ ఒక సదా్దంతం కోసం భావజాల్న్నా నమిమి 
ఒక సమూహం మొత్తం మ్ందుకు వెళ్్త అది పెను మారు్నకు న్ంది పలుకుతుందన్, రాజకీయాల్లో 
ఇల్ంటి గొప్ లక్షష్ం స్ధంచడం కోసం మ్ందుకు వెళ్లో క్రమంల్ క్రౌడ్ ఫండింగ్ అనేది అందరినీ 
కలిప్ ఉంచే ఒక ఆరిథాక మంత్మన్ తెలిపారు. క్రౌడ్ ఫండింగ్ దా్రా పార్టీల్ బలమైన భావజాల్న్నా, 
బాధయాతన్ ప్రతి ఒక్కరూ పంచ్కునే అవకాశం ఉంటుందన్, పార్టీకి ఆరిథాకంగా వెనునాదనునాగా న్లుస్్త, 
జవసత్్లను అందిస్్త, సుదీర్ఘ ప్రయాణంల్ తోడున్నామన్ చాటి చెపే్ ప్రక్రియ క్రౌడ్ ఫండింగ్ అన్ 
తెలియజేస్రు. రాజకీయ పార్టీల్ క్రౌడ్ ఫండింగ్ అంటే ఒక పార్టీ నమిమిన సదా్ధంత్న్నా తమ ఉమమిడి 
సదా్ధంతంగా స్ధారణ ప్రజలు భావించి, ఆ పార్టీ మనుగడ కోసం వారు కూడా భాగస్్మ్లు కావడమే 
క్రౌడ్ ఫండింగ్ అన్, ఒక సమూహం త్ల్కా వయాకి్తగత సమ్మి పోగు చేయడం సులువైన పనన్, దీంతో 
పాటు ఒక్కరి పైనే పడే ప్రతేయాకమైన ఆరి్ధక భారం కూడా తగు్గతుందన్, ఇది పార్టీల్ క్రమశిక్షణకు కూడా 
ఉపయోగ పడుతుందన్ ఉదా్ఘటించారు. ఒక రాజకీయ పార్టీకి వచేచి క్రౌడ్ ఫండింగ్ వలలో ఆ పార్టీ బలం, 
భావజాలం ఎంతగా ప్రజల్లో ఉన్నాయో అర్ధం అవుతుందన్, ఖరుచి చేసే ప్రతి రూపాయికి పారదర్శకమైన 
లెక్కలు చూప్ంచడం వలలో మరింత బలం చేకూరుతుందన్ తెలిపారు. మనకోసం పన్చేసే న్యకుడికి 
క్రౌడ్ ఫండింగ్ ఆరిథాకంగా ఎంతో ఉపయోగపడుతుందన్, అధకారంల్కి వచిచినపు్డు సదా్ధంత్న్నా 
బలంగా ఆచరణల్ పెటటీడాన్కి కూడా క్రౌడ్ ఫండింగ్ అనేది చాల్ అవసరమన్ తెలియజేస్రు. జన 
విరాళ్లు కచిచితంగా అందర్నా ఐకయామతయాంగా ఉంచేవన్, ఎవరి పరిధల్ వారు పార్టీ న్ర్హణ కోసం ఇచేచి 
విరాళ్లు ఒక రకమైన భావోదే్గంతో మ్డిపడి ఉంట్యన్, కత్త వయాకు్తలు సైతం పార్టీకి అసోసయేట్ 
అయేయా అవకాశం ఉంటుందన్ తెలుపారు. కనీసం 10 రూపాయలు దగ్గర నుంచి విరాళ్లు ఇచేచి 
వెసులుబాటు కలి్ంచడం దా్రా పేదలు, దిగువ మధయాతరగతి వారు సైతం పార్టీకి ఆనందంతో తమకు 
తోచిన సహాయం చేస్్తరన్ ఆశాభావం వయాక్తం చేశారు. దీన్ వలలో పార్టీ మరింత ప్రజా బాహుళయాంల్కి 
వెళ్్తందన్, క్రౌడ్ ఫండింగ్ విధానం వలలో పార్టీన్ పూరి్తస్థాయిల్ భుజాన వేసుకన్ మ్ందుకు నడిప్సు్తననా 
వారికి ఆరిథాక భారం నుంచి కాస్త ఉపశమనం లభిసు్తందన్, అపు్డు కచిచితంగా పూరి్త స్థాయిల్ పార్టీ మీద 
అధనేతకు ఫోకస్ ఉంటుందన్ తెలిపారు. పెనుమూరు మండల ప్రజలు జనసేన పార్టీ, 7288040505, 
7288040505@upi నెంబర్ కి ఫోన్ పే, గూగుల్ పే, పే టియం దా్రా పది రూపాయల నుండి 
ఎంతైన్ సహాయం అందించగలరన్ విజ్ఞప్్త చేసు్తన్నామన్నారు. ఈ కారయాక్రమంల్ మండల అధయాక్షుడు 
శ్రీన్వాసులు, కారే్టినగరం మండల ఉపాధయాక్షులు విజయ్, న్యకులు పుష్రాజ్, కిరణ్, సురేంద్ర, 
ప్రస్ద్, పదమిన్భం, గణేష్, నవీన్, కిరణ్ కుమార్, తరుణ్, నవీన్, గుణ శ్ఖర్, జనసైన్కులు పాల్్గన్నారు.

నూజివీడు సమసయాలపై ఏలూరు జిలాలె 
కలెక్టర్ కి జనసేన వినతిపత్రం

శతఘ్నా న్యాస్: న్జివీడు, టౌన్, న్యోజకవర్గంల్ సమసయాలు 
పరిష్్కరించాలన్ కోరుతూ సోమవారం జరిగిన స్ందనల్ ఏల్రు 
జిల్లో కలెకటీర్ కి జనసేన పార్టీ ఆధ్రయాంల్ వినతిపత్ం అందజేశారు. 
మండలంల్న్ వెంకట్యపాలెంల్ టేకు చెటులో నరికిన దంగలినా 
పటుటీకోవాలన్, అన్నా సౌకరాయాలతో స్పర్ సె్ష్లిటీ హాస్టల్ న్రామిణం 
చేయాలన్, టిట్్క ఇళ్ళు వెంటనే లబి్ధదారులకు ఇవా్లనీ, జగనననా ఇళ్ళు 
లబి్ధదారులకి సథాల్లు కేట్యించిన వాటిల్ సౌకరాయాలు కలి్ంచలన్, 
న్జివీడుల్ ఉననా 7500 ఏకరాలకి ఈన్ం భూమ్ల రైతులకు పట్టీలు 
ఇవా్లన్, పాత రావిచరలో సరిహదు్ద సమసయా పరిష్్కరం చేయాలన్, 
ఎంఎన్ పాలెం పలెలోరలోమూడి రోడు్డ పోయాలన్, మ్సున్రు మండలంల్ 
ఇసుక అక్రమ రవాణ కి అడు్డకటటీ వేయాలన్, జూన్యర్ కళ్శాల 
ఏరా్టు చేయాలన్, జగనననా ఇలులో సథాల్ల కుంభకోణంపై విచారణ 
చేపట్టీలన్, ఎమెమిల్యా ప్ఎ అర్హత ల్కుండా చేసు్తననా ఉదోయాగాలపై విచారణ 
చేయాలన్, ఆగిరిపలిలోల్ రోడులో వెంటనే పూరి్త చేయాలన్, న్జివీడు 
టూ విజయవాడ రోడు్డ వెంటనే వేయాలన్, చాట్రాయి మండలం ఫోలోరైడ్ 
గ్రామాల్లో తమిమిల్రు దా్రా మంచినీరు అందించాలన్, చింతలపూడి 
ఎతి్తపోతల పథకం పేజ్ -2 పనులు పూరి్త చేస స్గునీరు రైతులకు 
అందించాలన్, సబ్ రిజిసటీర్ ఆఫీస్ ల్ జరుగుతుననా అక్రమాలపై విచారణ 
చేపట్టీలన్ కోరుతూ జనసేన పార్టీ ప్రతిన్ధ బృందం ఏల్రు జిల్లో 
కలెకటీర్ ప్రసననా వెంకటేష్ కి అన్నా సమసయాల పై వేరు వేరు గా వినతి పత్లు 
అందజేశారు. ఈ కారయాక్రమంల్ కాపు సంక్షేమ సేన సంఘం న్జివీడు 
అధయాక్షులు ఏనుగుల వెంకటేశ్రరావు, జనసేన పార్టీ ఉమమిడి కృష్ణాజిల్లో 
అధకార ప్రతిన్ధ మర్దు శివరామకృషణా, న్జివీడు మండలం అధయాక్షులు 
ఎర్రంశెటిటీ రామ్, టౌన్ న్యకులు మ్త్యాల కామేష్, ఏనుగుల చక్రీ, 
ఎం సునీల్ కుమార్, వీర మహిళలు న్టలో ఉమామహేశ్రి, జకు్కల 
లక్ష్మి, మ్సున్రు మండలం ప్రధాన కారయాదరి్శ చలపాటి ప్రేమ చంద్, 
న్జివీడు మండలం వైస్ ప్రెసడెంట్ ఇంటురి చంటి, ప్రధాన కారయాదరి్శ 
చెరుకుపలిలో కిషోర్, ప్రథాన కారయాదరి్శ లంకే సురేష్, అననావరం న్యకుడు 
అశోక్ తదితరులు పాల్్గన్నారు.

పలు కుటంబాలను పరామరి్శంచిన 
గెడ్ం బుజిజి

శతఘ్నా న్యాస్: పాయకరావుపేట న్యోజకవర్గం, కోటవురటలో మండలం 
గొలలోపేట అనే ఏరియాల్ గోప్ ఆరోగయా పరిసథాతి బాగోక నడుమ్కు 
సరజుర్ చేయించ్కున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకుననా పాయకరావుపేట 
న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టీ సీన్యర్ న్యకులు గెడ్డంబుజిజు పరామరి్శంచి 
ఎటువంటి ఆపద వచిచిన్ సరే నేను ఉన్నానన్ వాళళు కుటుంబ సభుయాలకి 
భరోస్ ఇవ్డం జరిగింది. అనంతరం పాత గొటిటీవాడ జనసైన్కుడు 
త్త్జీ ఆట్ యాకిసిడెంట్ ల్ గాయాలు అయిన కారణంగా విషయం 
తెలిసన జనసేన పార్టీ సీన్యర్ న్యకులు గెడ్డంబుజిజు, త్త్జి ఇంటికి 
వెళలో పరామరి్శంచి వారి కుటుంబ సభుయాలకి భరోస్ ఇవ్డం జరిగింది.

విషజ్వరాలు ప్రబలకుండా చరయాలు చేపట్టండి
శతఘ్నా న్యాస్: ఆతమికూరు న్యోజకవర్గం 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు నలిశెటిటీ శ్రీధర్ 
ఆధ్రయాంల్ జరుగుతుననా పవనననా 
ప్రజాబాట 9 వ రోజున ఆతమికూరు టౌన్ 
నందు జరిగింది. ఇక్కడ ప్రతి ఇంటికీ తిరిగి 
ప్రజాసమసయాల అధయాయనం చేసన నలిశెటిటీ 
శ్రీధర్ ఆ సమసయాల పరిష్్కరాన్కి తమవంతు 
పోరాటం చేస్్తమన్ ప్రజలకు భరోస్ 
కలి్ంచారు. ఈ సందరభాంగా ఆతమికూరు 
న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు నలిశెటిటీ 
శ్రీధర్ మాట్లోడుతూ వేసవి తీవ్త తగి్గ 
వాత్వరణం మారి శీత్కాలం వసో్తందన్, 
ఈ క్రమంల్ ప్రజలకు విష జ్రాలు 

ప్రబలకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలిసిన బాధయాత ప్రభుత్ంపై ఉందన్నారు. గతేడాది ఇదే సమయంల్ 
ఆతమికూరు టౌన్ ల్ అనేకమంది డెంగూయా, టైఫ్యిడ్ బారిన పడిన సంగతిన్ గురు్త చేశారు. మ్న్సపల్ 
కార్రేషన్ అధకారులు న్రంతరం శాన్టేషన్ చేస్్త ఉండాలన్, కాలువల్లో డ్రైనేజి వయారా్ధలు ల్కుండా, 
దోమలు వాయాప్్త చెందకుండా చూడాలిసిన బాధయాత వారిపై ఉందన్నారు. ఇప్టి నుండే తగు చరయాలు 
తీసుకోకపోతే ప్రజలు తీవ్ ఇబ్ందులు పడుత్రన్, తమ స్చనను అధకారులు సహృదయంతో 
సీ్కరించి విష జ్రాలు ప్రబలకుండా చూడాలన్ ఆతమికూరు న్యోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు 
నలిశెటిటీ శ్రీధర్ కోరడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన పార్టీ న్యకులు సురేంద్ర, చంద్ర, వంశీ, 
పవన్, హజరత్, ప్రస్ద్, అన్ల్, ప్రశాంత్, ఏడుకండలు, భాను కిరణ్ తదితరులు పాల్్గన్నారు.
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జనసేన జనజాగృతి యాత్ర 14వ రోజు
గ్రామ గ్రామాన్ జనసేన ప్రభంజనం
గ్రామ గ్రామాన్ తేన్టీ విందు
నలలీగండ గడాడా జనసేన అడాడాగా మర్ంద్
శతఘ్నా న్యాస్: రాజానగరం 
న్యోజకవర్గం, సీత్నగరం మండలం, 
నలలోగొండ గ్రామంల్ 14 వ రోజు 
జనజాగృతి యాత్ కారయాక్రమం ప్రజల 
ఆదరణతో మ్ందుకుస్గుతుంది. 
రాజానగరం న్యోజకవర్గం జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జు మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ 
ఆధ్రయాంల్ అయన అదేశాల మేరకు 
సీత్నగరం మండలం జనసేన పార్టీ 
అధయాక్షులు కారిచరలో విజయ్ శంకర్ 
అధయాక్షతన వైస్ ప్రెసడెంట్ కాత్ సతయాన్రాయణ, వీరమహిళ కందికటలో అరుణ కుమారి, చిడిప్ 
న్గేష్, దుబాయ్ శ్రీను, జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలను, సదా్ధంత్లను గ్రామంల్న్ 
ప్రజలకు వివరిస్్త… జనసేన పార్టీ గురు్త అయిన గాలోజు గాలోసుతో తేన్టీన్ ఇవ్డం జరిగింది. 
దాన్కి ప్రజలందరూ సహకరించి ఈస్రి జనసేన పార్టీన్ ఆశీర్దించాలన్, పవన్ కళ్యాణ్ కి ఒక 
అవకాశం ఇచిచి జనసేన ప్రభుత్్న్నా స్థాప్ంచాలన్, నలలోగొండ గ్రామంల్ ప్రతి ఒక్కరిన్ అభయారిథాస్్త 
జనసేన షణుమిఖ వ్యాహం మ్ద్ంచిన కరపత్రాలు పంచడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ భార్ 
ఎతు్తన వీర మహిళలు, జనసేన న్యకులు, జనసైన్కులు పాల్్గన్నారు.

వెలలెంపలిలె ఒక అసమరథూ ఎమ్మెల్యా
శతఘ్నా న్యాస్: విజయవాడ, 
పశిచిమ న్యోజకవర్గం, 
సరంగం సెంటర్ వద్ద 48వ 
డివిజన్ కారాయాలయంల్ 
విల్కరుల సమావేశం 
ఏరా్టు చేయడం జరిగింది. 
ఈ సందరభాంగా జనసేన 
పార్టీ కృష్ణా పెన్నా ర్జనల్ 
కోఆరి్డనేటర్ మలెలోపు 
విజయలక్ష్మి విల్కరుల 

సమావేశంల్ మాట్లోడుతూ జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ న్ చూసే్త వైఎస్ఆరిసిప్ 
పార్టీ న్యకులకి భయమేసు్తందన్ రాబోయే ఎన్నాకల్లో పరాభవం తప్దన్ ఎమెమిల్యా పేరినా 
న్న్ మంత్రి పదవి మళ్లో ఇస్్తరన్ ఊహ ఊహతో పవన్ కళ్యాణ్ పైన అనుచిత వాయాఖయాలు 
చేసు్తన్నారన్ తన న్యోజకవర్గంల్ వరషాం పడితే పడవలెతి్త ప్రయాణం చేసే పరిసథాతి ఉందన్ 
న్యోజకవరా్గన్నా వదిల్స పవన్ కళ్యాణ్ ఎపు్డు ప్రెస్ మీట్ పెడత్రా? ఎపు్డు కారయాక్రమం 
చేస్్తరా? అన్ టీవీలు మ్ందు కూరచిన్ ఎదురుచూపులు చూసు్తన్నారన్ పవన్ కళ్యాణ్ న్ 
తిటటీడమే ధ్యాయంగా పెటుటీకున్నారన్ రాబోయే రోజుల్లో మీ చరయాలకు ప్రజల్ గుణపాఠం 
చెపా్తరన్ పక్క రాష్్రాలకు చదువుకోడాన్కి వెళలోన విదాయారుథాలన్ రాజధాన్ ల్న్ రాష్టంగా హేళన 
చేసు్తన్నారన్, ప్రజలు వైఎస్సిర్సిపీ మీద చూప్సు్తననా వయాతిరేకతనే మా అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
చెబుతున్నారన్, మ్ఖయామంత్రి అయిన న్టి నుంచి ప్రజల వైపు తంగి చూడన్ పాలస్ ప్రభు 
జగన్ మోహన్ రెడి్డ అన్, వారిన్ ప్రశినాంచాలన్, అల్గే ఒక మహిళ అయుయాండి రోజా ఈ 
ప్రభుత్ంల్ మహిళలపై ఎనోనా అత్యాచారాలు అరాచకాలు జరిగినపు్డు స్ందించడాన్కి 
టైమ్ ల్దు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద విమర్శలు చేయడాన్కి టైం ఉందా అన్, మ్ందు 
రోజా తమ శాఖ గురించి పూరి్తగా తెలుసుకన్ ప్రజలకు సేవ చేయాలన్ ఇది జబర్దస్్త షో 
కాదన్, అదే స్థాన్క ఎమెమిల్యా వెలలోంపలిలో ఒక అసమరథా ఎమెమిల్యా అన్ అననాం పెటిటీన చేతిన్ 
కరిచే మనస్తత్ం కలిగిన వయాకి్తన్, పశిచిమ న్యోజకవర్గం ఎక్కడ అభివృది్ధ జాడే ల్దన్, తన 
సంత స్ల్భాన్కే ఎకు్కవ ప్రాధానయాత ఇచాచిరన్, మా న్యకుడి మీద అవాకులు చవాకుల 
పేలితే ఊరుకోబోమన్ హెచచిరించారు ఈ విల్కరుల సమావేశంల్ 48వ డివిజన్ అధయాక్షుడు 
కోరగంజి వెంకటరమణ, విజయవాడ కారయాదరి్శ వేరి న్గరాజు పాల్్గన్నారు.

పలుకుటంబాలను పరామరి్శంచిన 
గంటా స్వరూప

శతఘ్నా న్యాస్: రాజనగరం 
న్యోజకవర్గం, సీత్నగరం మండలం 
ఇనుగంటివారిపేట గ్రామ జనసైన్కులు 
మరియు గ్రామసుథాల ఆహా్నం మేరకు 
లక్ష్మిగణపతి ఆలయం సందరి్శంచి 
మహా అననాదాన కారయాక్రమంల్ 
పాల్్గననా జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయాదరి్శ 

శ్రీమతి గంట్ స్రూప దేవి, అనంతరం జనసైన్కుడు దారలో బ్రమమిం తండ్రి ఆరోగయా 
సమసయాలతో బాధపడుతుననా విషయం తెలుసుకున్ వెళలో ఆరోగయా పరిసథాతి అడిగి 
తెలుసుకున్ పార్టీ తరుపున అన్నా విధాల్ సహాయం చేస్్తం అన్ భరోస్ ఇవ్డం 
జరిగింది. అనంతరం, ఈ నెల సెపెటీంబర్1స్టీ పవన్ కళ్యాణ్ జనమిదిన సందరభాంగా 
జరిగిన వైసీపీ, జనసేన గొడవల్ గాయపడ్డ జనసైన్కుడు పెంటపాటి న్రాయణ 
కుటుంబాన్ కూడా పరామరి్శంచారు కుటుంబాన్కి ధైరయాం చెప్్ రావడం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమంల్ మండల కనీ్నర్ విజయ్ శంకర్, వీరమహిళ అరుణ, మండల 
వైస్ కనీ్నర్, కత్ సతయాన్రాయణ, ఇనుగంటివారిపేట జనసైన్కులు కందాటి 
సతయాన్రాయణ, సతయా కందాటి, హర్ష్ కందాటి, కుంచె సురేష్ వరదా వంశీ, 
చికా్కల సనీనా, షేక్ బాష్, దారలో బ్రహమిం, దారలో ప్రస్ద్ తదితరులు పాల్్గన్నారు.

అమమెపాలెం గ్రామంలో పరయాటించిన 
జనసేన నాయకులు
శతఘ్నా న్యాస్: దెందుల్రు 
న్యోజకవర్గం, పెదవేగి మండలం, 
అమమిపాలెం గ్రామంల్ సమసయాలను 
అడిగి తెలుసుకున్, ఆ విషయాలు తన 
దృష్టీకి తీసుకువచిచిన జనసైన్కులను 
అభినందించి ఖచిచితంగా సమసయాలు 

పరిష్్కరమయేయా దిశగా కృష్ చేస్్తనన్ మాట ఇచిచిన జనసేన పార్టీ ఉమమిడి 
పశిచిమ గోదావరి జిల్లో కారయాదరి్శ డా.వడలోపటలో స్యి శరత్. ఈ కారయాక్రమంల్ 
జనసేన న్యకులు మరియు జనసైన్కులు పాల్్గన్నారు.

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

సింగరాయకొండ సమసయాలపై కలెక్టరుకి 
జనసేన వినతిపత్రం

శతఘ్నా న్యాస్: కండెప్, సంగరాయకండల్న్ ప్రభుత్ ఆసుపత్రిల్ సరయిన 
సదుపాయాలు ల్క ప్రజలు ఎదురుకుటుననా సమసయాల విషయంపై సోమవారం 
ఒంగోలుల్న్ కలెకటీర్ కి మరియు డి.ఎం.హెచ్.ఓ కి జనసేన పార్టీ అధ్రంల్ వినతిపత్ం 
అందజేయటం జరిగింది. మరియు సంగరాయకండల్ పలు సమసయాలు వీధ లైటులో, 
డ్రైనేజీ, కనుమల రోడు్డల్న్ న్ల్ ఉననా మ్రికినీటి విషయం గురించి, ట్రంకు రోడు్డల్న్ 
గుంటల గురించి, గతంల్ పంచాయతీకి అర్జులు ఇచిచిన్ కూడా ఎటువంటి ఉపయోగం 
ల్దు ఒక పన్ కూడా చేయల్దన్ జిల్లో కలెకటీర్ కి సంగరాయకండల్న్ సమసయాల 
గురించి వినతిపత్ం అందజేయడం జరిగినది. ఈ కారయాక్రమంల్ సంగరాయకండ 
మండల అధయాక్షులు అయిన్ బతి్తన రాజేష్, జరుగుమలిలో మండల అధయాక్షులు శశి భూషణ్, 
వీర మహిళలు రాధక, ప్రమీల, రజిన్ జనసేన న్యకులు కాసుల శ్రీన్వాస్, అనుమ్ల 
శెటిటీ కిరణ్ బాబు, సంకే న్గరాజు, సయయాద్ చాన్ భాష్, షేక్ సుల్్తన్ భాష్, పసుమరి్త 
న్గేశ్రరావు, న్మ మహేష్, కుమార్, న్గమలిలో హరికృషణా, క్ంతి, చ్ండురి మాధవ, 
పోలిశెటిటీ విజయ్ కుమార్, షేక్ మా బాష్, న్గరాజు, షను మరియు జన సైన్కులు 
పాల్్గన్నారు.

పితాని ఆధ్వరయాంలో 
‘నా సేన కోసం నా వంత్’

శతఘ్నా న్యాస్: అంబేద్కర్ జిల్లో కోనసీమ, మ్మిమిడివరం న్యోజకవర్గం, ‘న్ సేన 
కోసం న్ వంతు’ కారయాక్రమంల్ భాగస్్మ్లవుదాం జనసేనకు స్చచింద విరాళ్లు 
అందిదా్దం. జనసేన ప్ఏసీ సభుయాలు మరియు మ్మిమిడివరం న్యోజకవర్గ జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జు ప్త్న్ బాలకృషణా జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల 
మేరకు న్ల్యాయోజకవర్గంల్ మ్మిమిడివరం, ఐ పోలవరం మండల్ల్లో పరయాటించి 
గడప గడపకు తిరుగుతూ జనసేన పార్టీకి ఒక్కస్రి అవకాశం ఇవ్ండి అన్ అభయారిథాస్్త 
గ్రామంల్న్ పెద్దలకు జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ సదా్దంత్లను తెలియజేస పార్టీల్కి 
రావాలన్ అభయారిథాంచిన జనసేన పార్టీ రాష్ట రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సభుయాలు 
మ్మిమిడివరం న్యోజకవర్గ ఇన్చిర్జు అల్గే స్చ్ందంగా విరాళం అందించి ‘న్ సేన 
కోసం న్ వంతు’ ప్రచార కారయాక్రమం ప్రారంభించారు. స్చచింద విరాళ్లు అందించే 
వారికి అవగాహన కలి్ంచి వారితో జనసైన్కులకు ప్త్న్ బాలకృషణా ప్లుపున్చాచిరు. 
కుల, మత్లకు అతీతంగా ప్రజా శ్రేయసుసి కోసం, ప్రజల పక్షాన న్లబడి పన్ చేసో్తననా 
జనసేనకు అండగా న్లిచేందుకు ‘న్ సేన కోసం న్ వంతు’ కారయాక్రమంల్ భాగస్్మ్లై 
జనసేనకు స్శకి్తనే నమ్మికున్ జనసేన పార్టీ స్థాప్ంచిన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
భవిషయాతు్త తరాల ప్రయోజనం కోసం పన్చేసు్తననా జనసేనకు స్చ్ందగా విరాళ్లు 
ఇచిచి ప్రోత్సిహిదా్దమన్నారు. న్ సేన కోసం న్ వంతు, జనసేన పార్టీ బాయాంక్ ఖ్త్కు 
అనుసంధానం అయిన 7288040505 నెంబర్ కు స్చచింద విరాళం అందించాలన్ 
ప్త్న్ కోరారు. ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన న్యకులు మరియు జనసైన్కులు 
పాల్్గన్నారు.

అసతువయాసతుంగా పొగళలెపలిలె తిమమెంపేట రోడు్
శతఘ్నా న్యాస్: భద్రాద్ కత్తగూడెం జిల్లో, మ్లకలపలిలో మండలం, మ్లకలపలిలో నుండి 
వెంకట్పురం వెళ్లో ప్రధాన రహదారిల్ పొగలలోపలిలో తిమమింపేట మధయా రోడు్డ అస్తవయాస్తంగా 
మారటంతో జనసేన పార్టీ ఉమమిడి ఖమమిం జిల్లో ఇంచార్జు రామ్ త్ళ్ళురి ఆదేశాల 
మేరకు మరియు రాష్ట యువజన అధయాక్షులు వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్, విదాయారిథా విభాగం రాష్ట 
అధయాక్షులు సంపత్ న్యక్ స్చనలతో స్థాన్క జనసేన న్యకులు పరిశీలించడం 
జరిగింది. ఈ విషయమై స్థాన్క గ్రామ ప్రజలతో మాట్లోడగా గత కన్నా సంవతసిరాలుగా 
ఈ రోడు్డ మార్గన్నా అధకారులు పటిటీంచ్కోకపోవడంతో గుంతల మైమయి, న్తయాం ఈ 
రోడు్డమార్గంల్ గరిభాణీలు, వృదు్ధలు, చిన్నారులు మండల కేంద్రాన్కి ప్రయాణించాలిసి 
ఉండడంతో వాహన ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయన్, స్థాన్క ప్రజా ప్రతిన్ధులుగాన్ ఆర్ 
అండ్ బి అధకారులుగాన్, పంచాయతీరాజ్ శాఖ అధకారులుగాన్, మండల అధకారులు 
గాన్ పటిటీంచ్కుననా దాఖల్లు ల్వు అన్ గ్రామ ప్రజలు వాపోయారు. ఈ సందరభాంగా 
స్ందించిన జనసేన న్యకులు ఇటిటీ విషయాన్నా స్థాన్క శాసనసభుయాల దృష్టీకి తీసుకువెళలో 
ఈ సమసయాకు పరిష్్కరాన్కి కృష్ చేస్్తమన్ గ్రామ ప్రజలకు తెలియజేయడం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన పార్టీ మండల అధయాక్షులు త్టికండ ప్రవీణ్, మండల 
ఉపాధయాక్షులు పొడిచేటి చెన్నారావు, మండల కారయాదరి్శ మేక నరసంహారావు మరియు 
జిల్లో యువజన విదాయారిథా విభాగం న్యకులు గరికె రాంబాబు, గొలలో వీరభద్రం గ్రామ 
ప్రజలు తదితరులు పాల్్గన్నారు.

యానాదులతో సహపంకితు భోజనం చేసిన పెడన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్యాస్: పెడన మండలం, చెన్నారు గ్రామంల్ ఆదివారం రాత్రి జనసేన పార్టీ 
న్యకులు, జనసైన్కులు గ్రామంల్న్ యాన్దులతో కలిస సహపంకి్త భోజనం 
చేయడం జరిగింది. ఈనెల 13వ తేదీన పెడన న్యోజవర్గంల్ జనసేన పార్టీ ప్ఏస 
చైరమిన్ న్దెండలో మనోహర్ సమక్షంల్ 42 మంది యాన్దులు జనసేన పార్టీల్ చేరిన 
సంగతి తెలిసందే. చెన్నారు యాన్దుల కాలనీల్ నీటి సమసయా ఉందన్ యాన్దులు 
జనసేన పార్టీ న్యకుల దృష్టీకి తీసుకచాచిరు. 24 గంటల్లోపే జనసేన న్యకులు బోరు 
వేయించి నీటి సమసయాను పరిష్కరించారు. ఆ నీటి బోరును జనసేన న్యకులు, చెన్నారు 
గ్రామ ప్రజలు మరియు యాన్దులు కలిస ప్రారంభోతసివ కారయాక్రమాన్నా న్ర్హించారు. 
అనంతరం యాన్ది సోదర, సోదర్మణులతో కలస సహబంతి భోజనం చేస జనసేన 
పార్టీ న్యకులకు అటటీడుగు వరా్గలపై ఉననా ప్రేమను తెలియజేశారు. ఈ సందరభాంగా 
యాన్ది సంఘ న్యకుడు పాండు మాట్లోడుతూ తమ నీటి సమసయా తీరిచిన జనసేన 
న్యకులు ఎస్ వి బాబుకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. మాతో కలిస జనసేన న్యకులు 
సహబంతి భోజనం చేయటం మాకు ఎంతో ఆనందాన్నాచిచిందన్ తెలియజేశారు. ఈ 
కారయాక్రమంల్ జనసేన పార్టీ కృష్ణాజిల్లో ప్రధాన కారయాదరి్శ బతి్తన హరి రామ్, ఎస్ వి 
బాబు, పండమనేన్ శ్రీన్వాస్, ఊస వెంకయయా, తిరుమణి రామాంజనేయులు, బిజప్ 
న్యకులు గాజుల సదా్ధరథా, నవీన్ కృషణా, శీరం సంతోష్, పాశం న్గమల్లోశ్రరావు, 
దాసరి న్న్, ప్న్శెటిటీ రాజు, సమెమిట ప్రమీల, కనపరి్త వెంకననా, మది్దనేటి రామకృషణా, 
పుల్లోటి దురా్గరావు, మ్చచిరలో సురేష్, బావిరెడి్డ రవి, సమెమిట శివ, సమెమిట గణపతి, 
సమెమిట చంద్రశ్ఖర్, సమెమిట చిన్నా, కోలపలిలో చంద్రశ్ఖర్, బుద్ధన బాబి, వాసుదేవ కృషణా, 
పులగం శీను, కపు్నేటి ఆదిశ్షు, మర్రి సీత్రాం, పుపా్ల కండ, మరియు పెద్ద ఎతు్తన 
జనసైన్కులు, చెన్నారు గ్రామ ప్రజలు పాల్్గన్నారు.

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

కందుల దురే్ష్ కు జనమెదన శుభాకంక్షలు 
తెలిపిన శెటి్టబత్తుల రాజబాబు

శతఘ్నా న్యాస్: ఉమమిడి తూరు్గోదావరి 
జిల్లో జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు, మాజీ 
శాసనమండలి సభుయాలు, కందుల 
లక్ష్మీ దురే్గష్ పుటిటీనరోజు సందరభాంగా, 
అమల్పురం న్యోజకవర్గం జనసేన 
పార్టీ ఇన్చిర్జు శెటిటీబతు్తల రాజబాబు 
రాజమండ్రి పార్టీ ఆఫీస్ ల్ దురే్గష్ న్ 
శాలువాతో సత్కరించి తెలుగు రాష్ట 

ప్రజలు అందరి దీవెనలు, ఆయురారోగాయాలతో ఉండాలన్, హృదయపూర్క పుటిటీనరోజు 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం జరిగినది. ఈ కారయాక్రమంల్ జిల్లో ప్రధాన కారయాదరి్శ 
సందడి శీనుబాబు, జిల్లో కారయాదరి్శ చికా్కల సతీష్, జిల్లో సంయుక్త కారయాదరి్శ చిక్కం 
భీమ్డు, న్యకులు జనసైన్కులు తదితరులు పాల్్గన్నారు.

మైనార్్టల మధయా అసమానతలు పెంచడానికి 
ఈ పథకనిని పెటా్టరా..?

శతఘ్నా న్యాస్:  అంబేద్కర్ కోనసీమ, అమల్పురం, 
రాష్ట ప్రభుత్ం అతయాంత ఆరాభాటంగా ప్రకటించిన 
ష్దీతోఫ్ పథకం అమలుల్ చిత్తశుది్ధ ల్దన్ జనసేన 
పార్టీ అమల్పురం మ్సలోం మైన్ర్టీ షేక్ కర్మ్ల్లో 
బాబా విమరి్శంచారు. ఎన్నాకలు సమీప్సు్తననా 
తరుణంల్ మ్సీలోంలల్ వైఎస్ఆర్సిప్ పటలో వయాతిరేకత 
ల్కుండా చేసుకున్, తమకు స్నుకూలంగా 
మారుచికోవాలనే వ్యాహాతమికంగా ష్దీతోఫ్ పథకాన్నా 

తెరమీదకు తెచాచిరన్ ఆయన వాయాఖ్యాన్ంచారు. పథకాన్నా పొందేందుకు 10వ తరగతి 
విదాయార్హతలు పేర్కనడంతో అనేక మంది పేదవారు ఈ పథకం ఫలిత్లను పొందల్న్ 
విచిత్ పరిసథాతి ఏర్డుతుందన్ అభిప్రాయపడా్డరు. ఇద్దరు ఆడప్లలోలు ఉంటే ఒకే 
అమామియికి వరి్తసు్తందనటం సరైంది కాదన్, మైన్ర్టీలల్ అసమానతలు పెంచేందుకే 
ఈ పథకాన్నా తీసుకు వచాచిరా అన్ ఆయన ప్రశినాంచారు. ప్రభుత్ం ఏర్డిన అనతి 
కాలంల్నే ఆరంభ శూరత్ంగా పథకాన్నా ప్రారంభించిన మ్ఖయామంత్రి జగనోమిహన్ రెడి్డ 
కది్దకాల్న్కే న్లిప్వేస, ప్రసు్తతం అంతే తందరగా ఈ పథకాన్నా పునరుద్ధరించేందుకు 
ప్రయత్నాలు ప్రారంభించడం పటలో పలు అనుమాన్లు వయాక్తమవుతున్నాయన్నారు. 
రాజశ్ఖర్ రెడి్డ ఇచాచిరు సరే జగనోమిహన్ రెడి్డ చేసు్తననాది ఏమిటి.? గతంల్ రాజశ్ఖర్ 
రెడి్డ హయాంల్ మ్ఖయామంత్రిగా ఉండగా చేసన పనుల్ చెపు్కోవడమే తప్ ఆయన 
కుమారుడు జగనోమిహన్ రెడి్డ రాష్టంల్ మైన్ర్టీలకు చేసంది ఏమీ ల్దన్ జనసేన పార్టీ 
అమల్పురం మ్సలోం మైన్ర్టీ న్యకులు షేక్ కర్మ్ల్లో బాబా తీవ్ంగా విమరి్శంచారు 
శుక్రవారం ఆయన ఒక ప్రకటన విడుదల చేస్్త చెటుటీ పేరు చెప్్ కాయలు అమ్మికోవడం 
జగన్ చేసు్తననా న్రా్హకమే తప్ రాష్టంల్ మైన్ర్టీలకు చేసంది ఏమీ ల్దన్ ఆయన 
ధ్జమెత్్తరు దుళన్ పథకంపై మ్సలోం మైన్రిటీలల్ పెలులోబికిన అసంతృప్్తన్ గమన్ంచిన 
వైఎస్ఆరిసిప్ ప్రభుత్ం కంటి తుడుపు చరయాగా ష్ది తోఫ్ ప్రకటించిందన్ అమలు కానీ 
ఎనోనా న్బంధనలను పెటిటీ కిరికిరి చేసు్తందన్ ఆయన అసంతృప్్త వయాక్తం చేశారు ఇకనైన్ 
వైసీపీ మైన్రిటీ న్యకులు అమలు కానీ న్బంధనలను ఎతి్తవేస ప్రతి పేద మ్సలోంలకు 
ష్ది తోఫ్ అందేల్గా చరయాలు చేపట్టీలన్ ఆయన హితవుపలికారు.

సచార్ కమిటీ ద్్వరా జనసేన ముసిలెంలకు 
అండదండగా నిలబడుత్ంద

శతఘ్నా న్యాస్: అధకారం చేపటిటీన మూడు 
సంవతసిరాల వరకు మ్సలోంలకు దళత 
మైన్రిటీలకు ఎన్నాకల హామీల్లో భాగమైన 
దుల్హన్ పధకం గురు్తకు రాల్దు కాన్ ఎలక్షన్ 
లు త్రల్ రాబోతున్నాయననా వార్తల్లో 
భాగంగా వైసప్ వ్యాహంల్ భాగంగా ఇపు్డు 

ఆ పథకాన్నా చేబడత్మన్ చెప్డం మ్సలోం 
ప్రజానీకాన్కి ఓటు బాయాంకుగా భావించే వైసప్ 
పథకంల్ భాగమేనన్ ప్రతి మ్సలోం సోదరుడు, 
సోదర్మణులు అర్ధం చేసుకోవాలి. మాట 
తప్ం మడమ తిప్ం అననా వైసప్ మరియు 
జగన్ రెడి్డ మీరు మ్సలోంల విషయంల్ 
కూడా మాట తపా్రు మడమ తిపా్రు. 
2019 ల్ అధకార దాహంతో ఉననా మీరు 
మ్సలోం మైన్రిటీలల్న్ యువతి వివాహాన్కై 
దుల్హన్ పధకం కింద ఆరి్ధక సహాయాన్నా 
50 వేల నుండి లక్ష రూపాయల వరకు 

ఇస్్తమన్ మాట ఇచిచి అధకారం చేపటటీగానే మాట మారాచిరు. ఇది మీ ప్రభుత్్న్కి 
కాన్ మీకు కాన్ ఎంతవరకు సబబో చెపా్లి. వైసప్కి ఓటు వేసే్త మ్సలోం ప్రజానీకాన్కి 
మంచి జరుగుతుందన్ డపు్ కటిటీ మర్ ఓటులో వేయించిన మ్సలోం మత పెద్దలు మరియు 
న్యోజకవర్గ మైన్రిటీ న్యకులు ఈరోజున ఏమైపోయారు? ప్రభుత్్న్నా కాన్ మీ 
న్యకుడిన్ కాన్ న్లదీయడమనేది ఏమైన్ ఉందా..? ల్క జీహుజూర్ అన్ వైసప్ మోకాలి 
నీళ్లో త్గడమేన్..? న్ మ్సలోం సోదరులకు ఒక మ్సలోం మైన్రిటీ జనసైన్కుడిగా 
నేను మిమమిలినా ఒకటే కోరుతున్నా మనం ఎన్నాళ్లో అన్ ఇల్ మోసపూరిత హామీలతో 
మోసపోతూ వారి పలలోకిలు మోదా్దం. దయచేస ఇకనైన్ మారు్ కోరుకుందాం. కుల 
మత్లకు అతీతంగా రాజకీయాల్లోకి మారు్ను తీసుకున్ వచేచిందుకు కృష్ చేసు్తననా 
జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ కి జనసేన పార్టీకి ఒక అవకాశం రానుననా ఎన్నాకలల్ 
ఇదా్దం. ఆయన దా్రా మన హకు్కలను మనకు రావాలిసిన ప్రయోజన్లను పొందుదాం. 
సచార్ కమిటీ దా్రా జనసేన పార్టీ మనకు అన్నా విధాలుగా అండదండగా న్లబడేందుకు 
కృష్ చేసు్తంది. కాబటిటీ మనం అవివేకాన్నా అజా్ఞన్న్నా వీడి గత రాజకీయాలను పక్కన 
పెటిటీ మారు్దిశగా పయన్దా్దమన్ ఎన్నారై జనసేన న్యకులు అలి షేక్ అన్నారు.

మళ్ళీ మంత్రి పదవి ఇసాతురని 
పగటి కలలు కనవదుది

శతఘ్నా న్యాస్: ప్రకాశం జిల్లో, 18వ తేదీ 
మంగళగిరిల్ జనసేన పార్టీ ఆఫీసుల్ జరిగిన 
జనసేన పార్టీ లీగల్ సెల్ సమావేశంల్ పవన్ కళ్యాణ్ 
మాట్లోడిన ప్రసంగంపై కందరు వైసీపీ న్యకులు 
అయినటువంటి పేరినా న్న్, వెలలోంపలిలో శ్రీన్వాస్, 
కాకాన్ గోవర్ధన్ రెడి్డ న్యకులు మాట్లోడుతూ పవన్ 
కళ్యాణ్ గురించి ప్చిచి కూతలు కూసు్తన్నారు. ఈ 
సందరభాంగా పేరినా న్న్న్ ఒకటే అడుగుతున్నామ్ 
మా అధయాక్షులు రెండు చోటలో ఓడిపోయిన ప్రజలకు 
అందుబాటుల్ ఉండి కౌలు రైతులకు చన్పోయిన 

వారి కుటుంబాలకు ఆరిథాక భరోస్ న్ంప్ ధైరాయాన్నా కలి్సు్తన్నారు ప్రజల సమసయాల మీద 
పోరాడుతున్నారు కానీ మంత్రి పదవి ఉననాపు్డు గానీ ఇపు్డు ల్నపు్డు గాన్ మీరు 
మైకులు మ్ందు ప్చిచి కుక్కల్లోగా మొరగడం తప్్తే ఏమీ చేయల్రన్ ప్రజలందరికీ 
తెలుసు మీరు ప్రజారాజయాం పార్టీ గురించి మాట్లోడుతుంటే చాల్ హాస్యాస్దంగా ఉంది 
చిరంజీవికి వెనునాపోటు పొడిచారన్ మీరు మాట్లోడుతున్నారు వెనునాపోటు పొడవట్లు 
ఒకరి కాలి చెపు్లు న్కాటీలు వారి సంకలు న్కు భజనలు చేయడాన్కి కాపు జాతిల్ 
పుటిటీన మీకు తెలిసనంత విధంగా మరి ఎవరికీ తెలియదు అల్ంటి మీరు ఒక చిరంజీవి 
గురించి, పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లోడినంత మాత్రాన మీకు మళ్ళు మంత్రి పదవి 
ఇస్్తరన్ పగటి కలలు కనవదు్ద మీ జీవితంల్ ఒక్కరికైన్ ఒక్క రూపాయి సహాయం 
చేసే గుణం మీల్ ఉందా అన్ మీ ఆతమిస్క్షిన్ పరిశీలించ్కోండి పవన్ కళ్యాణ్ 
గురించి మాట్లోడే మ్ందు మీరు మీ నైతిక విలువలను కాపాడుకన్ నోరు అదుపుల్ 
పెటుటీకన్ మాట్లోడడం చాల్ మంచిది మేమ్ ఈ సందరభాంగా ఒకటే అడుగుతున్నా 
ఫేసు్కోలోలో చిననా వైసీపీ న్యకుల గురించి ఏది మాట్లోడిన్ మీరు వెంటనే కేసులు ఫైల్ 
చేసే ఉననా ఈ ప్రభుత్ం అధకారం మదం ఉంది కదా అన్ మీ న్యకులు పక్కవారిన్ 
దూషణలు చేసు్తంటే ఏమి స్ందించరా అన్ అడుగుతున్నామ్. పత్రికా మ్ఖంగా మీకు 
తెలియచేసు్తననా విషయం ఒకటే పేరినా న్న్ కానీ వెలలోంపలిలో పలిలో శ్రీన్వాస్ గానీ మిగత్ 
న్యకులు కానీ మీ బ్రతుకులంత్ పవన్ కళ్యాణ్ న్ తిటిటీ మీ పబిలోసటీ పెంచ్కోవడం 
తప్్తే మీరు పీకేది ఏమీ ల్దన్ ప్రజలందరికీ తెలుసు కావున నోరు అదుపుల్ పెటుటీకన్ 
ప్చిచి ప్చిచి ప్రెస్ మీట్ లు పెటటీకుండా ప్రజలకు ఉపయోగపడే పనులు చేయాలన్ ఈ 
పత్రికా మ్ఖంగా మీకు తెలియజేసు్తన్నానన్ ప్రకాశం జిల్లో జనసేన పార్టీ సంయుక్త 
కారయాదరి్శ డేగల దరస్్మి అన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసంద్ంగా మారిన పిఠాపురం జనసేన పవన్ కోసం పాదయాత్
శతఘ్నా న్యాస్: ప్ఠాపురం న్యోజవర్గం  ప్ఠాపురం మండలంల్న్ కందరాడ 
గ్రామాన్కి చెందిన జనసేన పార్టీ న్యకులకు అడుగడుగున్ జనం న్రాంజనం... 
పవన్ రావాలి పాలన మారాలి అన్ ప్ఠాపురం న్యోజకవర్గ జనసేన న్యకులు 
డాకటీర్ ప్ల్లో దీప్కా శ్రీధర్ మరియు సీన్యర్ వీరమహిళ, సోదరి అయిన ప్ల్లో రమయా 
జ్యాతి 18వ త్ర్ఖున తమ స్స్ధలమైన కందరాడ గ్రామం నుంచి ప్రమ్ఖ పుణయాక్షేత్ం 
అననావరం వరకు  చేపటిటీనటువంటి పాదయాత్కు న్యోజకవర్గ ప్రజలు, జనసైన్కులు, 
వీరమహిళలు, న్యకులు వేల సంఖయాల్ అధక మంది పాల్్గన్ పుష్్లతో, హారతిలతో, 
వారి చిరునవు్లతో, ఆతీమియ పలకరింపులతో ఘనస్్గతం పలుకుతుండడం విశ్ష 
స్ందనను కలిగింపచేసంది. శ్రీ విషుణా హాస్టల్ అధనేత డాకటీర్ ప్ల్లో శ్రీధర్ జనసేన పార్టీ 
అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేయబోయే బసుసి యాత్ విజయవంతం అవా్లన్ వారి 
స్గ్రామమైన కందరాడ గ్రామం నుండి కుమారపురం, ప్ఠాపురం పటటీణ, గొలలోప్రోలు, 
చేబ్రోలు పటటీణాలతో మరియు కతి్తపూడి , బెండపూడి, ఇతర సమీప ప్రాంత్ల మీదగా 
అననావరం వరకు పాదయాత్ ప్రారంభించారు.పాదయాత్కు మచ్చితునకలు వీరమహిళ 
ఉపవాస దీక్ష, చిన్నారుడితో జనసైన్కుడి పాదయాత్, మెడికల్ సర్్స్, అననావరం యందు 
గజమాలతో ఘనస్్గతం, డాకటీరలో గారితో వందలమంది నడవల్న్ వారు సైతం న్రంతర 
పాదయాత్గా నడిచి ఈ పాదయాత్కు మద్దతుగా ప్ఠాపురం నుండి అననావరం వరకు 

అడుగడుగున్ జనసైన్కుల స్్గతం పలుకుతూ తమ అండదండలు ఎపు్డూ ఉంట్యన్ తెలుపుతూ స్్గతం పలకడం ప్రతేయాక ఆకరషాణగా న్లిచాయి. ఈ సందరభాంగా డాకటీర్ 
ప్ల్లో శ్రీధర్ మాట్లోడుతూ జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు త్రల్  చేపటటీబోయే బసుసి యాత్ విజయవంతం కావాలన్, ఈ రాష్ట సమసయాలను ఆయన సీఎం అయియా 
శాశ్త పరిష్్కరాలు చేపట్టీలన్ అల్గే ఆయన ప్ఠాపురం న్యోజకవర్గ నుంచి పోటి చేసే్త మ్నుపెననాడూ ఏ న్యకుడకు ల్న్ భార్ మెజారిటీతో ఆయనను గెలిప్ంచ్కున్ అసెంబ్లో 
స్క్షిగా సీఎంగా సమసయాలను పరిష్కరిస్్తరన్  ఒక క్రమ పద్ధతిల్ పాలన కనస్గాలన్ మాటమీద న్లబడాలనే సంకల్ం కలిగిన వయాకి్త పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ఈ పాదయాత్ దా్రా 
ప్ఠాపురం న్యోజవర్గంల్ ఉననా అనేక సమసయాలు జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టీకి తీసుకెళ్్తమన్ తెలిపారు. ఏల్రు ఆధున్కరణ సమసయా అల్నే అదేవిధంగా సమ్ద్ర తీర 
ప్రాంతం కోతకు గురవుతుంఉందన్టే మతసిష్కారులు అనేక సమసయాలు ఎదుర్కంటున్నారన్ అన్నారు.సమ్ద్ర తీరం తుఫ్ను ప్రతిస్రి మతసిష్కారులను తుఫ్ను సెంటరలోకు తరలిస్్త 
శాశ్త పరిష్్కరం ల్దన్ అన్నారు. మూతపడిన షుగర్ ఫ్యాకటీర్ మూసవేస ఏన్నా సంవతసిరాలు అయిన కారిమికుల సమసయాలు ఇప్టికే తీరల్దన్ తెలిపారు. విజయలక్ష్మి బాయాంకు పై 
ఖ్త్దారులు ఇప్టికీ న్యాయం జరగల్దన్ ఆవేదన చెందారు.ఈ పాదయాత్ కారయాక్రమంల్ డాకటీర్ ప్ల్లో శ్రీధర్, సహధరమిచారిన్ డాకటీర్ ప్ల్లో దీప్క, జనసేన కందరాడ ఎంపీటీసీ 
శ్రీమతి ప్ల్లో సునీత,ఉభయగోదావరి జిల్లోల మహిళ్ ర్జినల్ కో ఆరి్డనేటర్ శ్రీమతి చల్లో లక్ష్మీ,కత్తపలిలో మండలం నుంచి రాష్ట మతసిష్కార సంఘం న్యకులు కంబల దాసు,డాకటీర్ 
రాజ్ కుమార్,సీన్యర్ వీరమహిళ ప్ల్లో రమయాజ్యాతి,జిల్లో జనసేన న్యకులు శ్రీ విజయ్ గోపాల్, ప్ల్లో దినేష్,ప్రకాష్,బాపననా దర,రాజు, మొయిళళు న్గబాబు, మర్రి దరబాబు, 
ఒరుగంటి పెద్దకాపు, శివ,చంటి, ఇంటి వీరబాబు, రావుల వీరభద్రరావు,రాజేష్, కతి్తపూడి న్యకులు కరణం  సుబ్రహమిణయాం, రామ్, సతీష్ ,జనసైన్కులు, జనసేన వీరమహిళలు, బిజప్ 
న్యకులు, యువత తదితరులు అధక సంఖయాల్ వేలల్లో పాల్్గన్ పాదయాత్ను విజయవంతం చేశారు

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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