
సోమవారం, 28 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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

ఇప్పటం ప్రజల గడపలు కూల్చారు..
వసైీపీ గడప కూల్చా వరకు జనసేన నిద్రపోదు

•ఇప్పటం కూల్చివేతలు కచ్చితంగా కక్ష పూరితమే
•వైసీపీ నాయకులు 30 ఏళ్లు పాల్ంచాలనుకుంటునానారు...జనసేన రాష్ట్ర ప్రజలకు 30 ఏళలు భవిష్యత్తు 
ఇవ్వాలనుకుంటంది
•మాది రౌడీ సేన కాదు విపలువ సేన
•ప్రజల కన్నాళలు మీద కడుత్ననా ఫ్్యడల్స్టిక్ కోటలు బద్దలు కొడతం
•హత్య రాజకీయాలు ప్రోత్సహంచే వైసీపీ పార్టియా? ఉగ్రవ్ద సంస్థా?
•బ్రిటీష్ వ్రు వెళ్లుపోయినా వ్రి లక్షణాల్నా వైసీపీ వ్ళ్ళు జీరి్ణంచుకునానారు
•మాకు అండగా నిలచ్న గ్రామాల జోల్కి వసేతు చూస్తు ఊరుకోం
•2024లో అంతకంత బదుల్స్తుం.. అప్్పడు మీరంత మాజీలవుతరు
•రాజకీయ ప్రమేయం... లంచాలు లేని వ్యవసథాలు స్థాపిస్తుం
•ఇప్పటం గ్రామస్తులకు చెకుకుల పంపిణీ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్
శతఘ్నా న్్యస్: వైసీపీ నాయకులు ఇప్పటం గ్రామ ప్రజల గడపలు కూల్చిరు.. వైసీపీ గడపలు కూలేచి 
వరకు జనసేన పార్టి నిద్రపోదని జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు స్పషటిం చేశారు. ఇప్పటం 
గ్రామానికి తగిల్న దెబ్బ నా గండెల మీద గాయం చేస్ందని చెపా్పరు. ఇప్పటం కూల్చివేతలు కచ్చితంగా 
క్షక్షపూరిత చర్్యనని తెల్పారు. జనసేన పార్టి సభకు సథాలం ఇచ్చి అండగా నిలబడిన మీ కషటింలో జనసేన పార్టి కచ్చితంగా అండగా ఉంటుందని భరోస్ ఇచాచిరు. మీకు 
మేము చేదోడువ్దోడుగా ఉంటం.. మీరు భయపడవద్దని ధైర్యం చెపా్పరు. ప్రజల కన్నాళలు మీద కడుత్ననా ఫ్్యడల్స్టిక్ కోటలు బద్దలు కొట్టి తీరుతమని.. 2024 ఎనినాకలు 
మీకు గరుతుండేల్ చేస్తుమని సవ్లు విస్రారు. ఆదివ్రం మంగళగిరిలోని జనసేన పార్టి కారా్యలయంలో ఇళలు కూల్చివేతకు గరైన ఇప్పటం గ్రామస్తులకు పార్టి తరఫున 
ప్రకట్ంచ్న రూ. లక్ష చొప్్పన చెకుకులు పంపిణీ చేశారు. 39 మందికి ఆరిథాక స్యం చేశారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాటలుడుతూ “జనసేన పార్టికి 
అండగా నిలబడి నా హృదయానికి దగ్గరైన ఇప్పటం గ్రామ పెద్దలకు పాదాభివందనాలు. మారిచి 14న సభ నిరవాహంచుకోవడానికి సథాలం ఇస్తుమంటే వైసీపీ ప్రభుతవాం 
బెదిరింప్లకు అంత అడుగ వెనకికు వేశారు. ఇప్పటం ప్రజలు మాత్ం వైసీపీ అయితే ఏంట్.. ఇంకొకరైతే మాకంట్? అని ధైర్యంగా సథాలం ఇచాచిరు. రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు 
దిశానిర్్దశం చేస్న సభకు సహకరించ్న మీరు కష్టిలోలు ఉననాప్్పడు.. మీ ఇళ్లు కూలేచిస్నప్్పడు నాకు అండగా నిలబడిన ఇప్పటం గ్రామానికి నేను అండగా నిలబడుతను. 
అందుక విషయం తెల్యగానే ఆఘమేఘాల మీద వచాచిను. ఇప్పటంలో మన గడపలు కూల్సేతు నాకు ఎంతో ఆవేదన కల్గింది.

* నాకు కుటుంబ రాజకీయ నేపథ్యం లేదు
ఇప్పటం గ్రామ ప్రజల గడపలు మీరు కూల్చిరు.. వైసీపీ గడప 
కూలేచి వరకు జనసేన నిద్రపోదు. నేను పెద్ద రాజకీయ నేపథ్యం 
ఉననా కుటుంబం నుంచ్ రాలేదు. కాని ప్రజలకు కషటిం వసేతు, కన్నారు 
వసేతు, ఆ కన్నారు త్డుస్తుం. ఎప్్పడో మేము ప్రభుతవాంలోకి వచాచిక 
మేము అండగా నిలబడతం.. నా్యయం చేస్తుమని కొంత మంది 
మాటలుడుతరు. నేను మాత్ం ప్రభుతవాంలోకి వచ్చినా రాకపోయినా 
నా వంత్ సహకారం ఏం చేయాలో అది చేస్తు. నాకు అండగా 
నిలబడ్డ నా ఇప్పటం గ్రామ ప్రజలకు రూ.లక్ష చొప్్పన ఇదా్దమని 
నిర్ణయించుకునానాను. మీరు నా కోసం నిలబడినప్్పడు నా వంత్ 
సహాయం చేయకపోతే నేను ఎనినా మాటలు చెపి్పనా ప్రయోజనం 

లేదు అనిపించ్ంది. మా కోసం నిలబడ్డ మా తలులులు, ఆడపడుచులు, సోదరులకు అండగా నిలబడడానిక ఈ స్యం చేస్తునానాను.
•వైఎస్ఆర్ విగ్రహాలు ఎందుకు వదిలేశారు
రాజకీయాలోలు పటుటివిడుప్లు ఉండాల్. వైసీపీ ప్రభుతవాం ఇప్పటం గ్రామ ప్రజలు జనసేన సభకు సథాలం ఇచ్చి అండగా నిలబడా్డరననా కారణంతోనే రోడు్డ విసథారణ పేరిట 
విచక్షణారహతంగా ఇళ్లు కొటేటిశారు. రూల్్స అందరికీ వరితుంచాల్. 20 అడుగల రోడు్డ ఉననా చోట కొటటికుండా 40 అడుగలు ఉననా చోట కొటేటిస్.. శ్రీ వైఎస్ఆర్ విగ్రహాలు 
వదిలేయడం ఏంట్? నిజంగా త్రికరణశుదిధిగా చేయాలంటే చాల్ పదధితిగా చేయొచుచి. ఇది చాల్ కక్షపూరితంగా చేశారు. అందుక నేను మీకు అండగా నిలబడా్డ. నేను 
మీకిస్తుననా భరోస్ ఒకకుటే మీ కష్టిలోలు మేమునానాం. ఇప్పటం గ్రామ ప్రజలు చూపిన తెగింప్.. తెగవ.. అమరావతి రైత్లు చూపి ఉంటే రాజధాని ఇకకుడి నుంచ్ కదిలేది 
కాదు. వీళలుకి భయపడకూడదు.. భయపడితే మనుషుల్నా చంపేస్తురు. ప్రభుతవాం ప్రజలకు సహకరించాల్. భయపెటేటి పరిస్థాత్లు ఉండకూడదు. ఈ రోజున మీ 39 
కుటుంబాలకు నేనిచేచి రూ. లక్షతో అదు్బతలు జరిగిపోతయని ఇవవాడం లేదు. మా వంత్ స్యంగా ఇస్తునానాను. ఇది అదు్త స్యంగా చెప్పడం లేదు. ఆ రోజు మీకు 
జరిగిన అనా్యయానికి మీకు వచ్చిన కష్టినికి అండగా నిలబడదలచాను. ననునా ఒక బిడ్డల్గా ఆదరించ్న ఎంతో మంది తలులులు మా సభకి సపోరుటిగా నిలబడా్డరు. అదే 
ననునా కదిల్ంచ్ంది.. ఇప్పటం గ్రామానికి జరిగిన దెబ్బ నా గండెల మీద గాయం దానికి మందు జనసేన రాస్తుంది. వ్ళ్లు దెబ్బ కొడితే మందు మేమిస్తుం. నా బిడ్డ కోసం 
ఇస్తునానానననా ఆ తలులులు వ్రి గండెలోలు నాకిచ్చిన స్థానం ముందు ఏ పదవి అయినా చాల్ చ్ననాది. రాజ్యంగ పదవి స్ధంచడం అస్ధ్యం కాకపోవచుచి. మీ గండెలోలు 
స్ధంచ్న ఈ స్థానం మాత్ం అస్ధ్యం. అల్ంట్ స్థానం ఇచ్చిన తలులులకు ధన్యవ్దాలు. కృతజ్ఞత లేని సమాజం ముందుకు వెళలుదు. నాకు జీవితం పటలు చాల్ కృతజ్ఞత 
ఉంది. పిడికెడు అననాం పెడితే నా గండె చాల్ బరువెకుకుత్ంది. నేను గ్రామీణ ప్ంతనికి చెందిన మట్టి మనిషిని. మట్టిని పటుటికునే చేత్లు, మట్టి నుంచ్ వచేచి స్వ్సన 
ఎంత ఖర్దైన సంటులు కూడా ఇవవావు. అల్ంట్ మనుషులకు నమస్కురాలు.
•దానేనా ఆధపత్య అహంకార ధోరణి అంటరు
నాకు అనా్యయం జరిగిందని రోడు్డ మీదకు వచ్చి అడిగితే ఆదుకునే విధంగా ఉండే పాలనా వ్యవసథాకు అడుగలు వేయాలని కోరుకుంటునానాం. ఒక రాజకీయ నాయకుడు తెల్సేతునో.. 
అధకారికి లంచం ఇసేతునో తప్ప ఇప్్పడు పని అవవాడం లేదు. ఒక ప్రభుతవా కారా్యలయానికి వెళ్తు అల్ంట్ పరిస్థాత్లు లేకుండా పని అవ్వాలని నేను కోరుకుంటునానా. ఇంత మంది యువతను 
వ్డుకుని వదిలేయడం కాదు. వైసీపీ నాయకులు 30 సంవత్సరాలు పాల్ంచాలనుకుంటరు. నేను మాత్ం మీకు 30 సంవత్సరాలు బంగారు భవిష్యత్తు ఉండాలని కోరుకుంటను. 
వైసీపీ 30 సంవత్సరాలు తమే ఉండాలని కోరుకుంటుంది. జనసేన 30 సంవత్సరాలు మీకు అండగా ఉండాలని కోరుకుంటుంది. ఇప్పటం కూల్చివేతల వెనుక డి-ఫ్్యకోటి సీఎం శ్రీ 
సజ్జల రామకృష్్ణ రెడి్డ పాలునింగ్ ఉందని తెల్స్ంది. శ్రీ సజ్జల గారు నేను ఒకస్రి ఆయనది ఆధపత్య ధోరణి అని మాటలుడితే బాధపడా్డరు. ఆధపత్య ధోరణి అంటే అహంకారం అని అరథాం 
చేస్కోగలరు. మీరు పెట్టి. ? ప్టటిరా మిగతవ్ళ్లు కాదా. మిగత వ్ళ్లు బానిసలు.. మీరు పడేసేతు తినేవ్ళ్లు అననా ఆలోచనా ధోరణిని ఆధపత్య అహంకారం అంటరు. మీ ముందు 
ఎవవారూ నోరు తెరిచ్ మాటలుడకూడదు అనుకొంటరు. ఆధపత్య అహంకారం అంటే రెండు కళ్లు లేని వ్యకితు ఫిరా్యదు చేసేతు ఇంట్కి వ్లంటీరలును పంపి బెదిరించడం. కడపలో దివ్్యంగడైన 
ఒక కుర్రాడిని.. జనసేన రైత్ భరోస్కి వస్తుంటే వెళలుకూడదు అని చెప్పడం. దానినా ఆధపత్య అహంకారం అంటరు. రాజకీయం మేమే చేయగలం మిగత వ్రు చేయకూడదు అనడం 
ఆధపత్య అహంకారం.

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


సోమవారం, 28 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

•మేము సంస్కురవంతంగా రాజకీయాలు చేస్తునానాం
శ్రీ సజ్జల గారు ర్పట్ నుంచ్ ననునా తిట్టించుకోండి.. దాడులు చేస్కోండి. నేను అనినాంట్కీ 
స్దధిపడే రాజకీయాలోలుకి వచాచిను. మీ ఉడత ఊప్లకు జనసేన పార్టి భయపడదు. పవన్ కళ్్యణ్ 
భయపడడు. మాకు అండగా ఉననా గ్రామాల ప్రజల్నా ఒకకురిని ఇబ్బంది పెట్టినా 2024లో మా 
ప్రభుతవాం వచ్చిన రోజున మీరు ఏ కారణం చూపి మా వ్ళలు ఇళ్లు కూల్చిరో.. మీరు చెపి్పన ఆ 
లీగల్ విధానంతోనే మేము బదుల్స్తుం. ఇప్్పడు వైసీపీ ఎమ్మెలే్యలంత మాజీలు అవుతరు. 
మీరు ఒకకుర్నా రాజకీయాలు చేసేది. కోడి కత్తులతో గీయించుకుని డ్రామాలు ఆడటం మాకు 
తెల్యదు. డాకటిర్ బీఆర్ అంబేదకుర్, గాంధీజీ, నేతజీ, కన్నాగంట్ హనుమంత్ గారలు స్ఫూరితుతో 
ముందుకు వెళ్తునానాం. కాబటేటి సంస్కురవంతంగా రాజకీయాలు చేదా్దమనుకుంటునానాం. మీకు 
అనినాస్రూలు సంస్కురం పనికి రాదని అరథాం అయి్యంది. వైసీపీ వ్రికి మంచ్ మరా్యద పనికి 
రాదు. మీరు నాయకుల్లు ప్రవరితుసేతు మేము నాయకుల్లు మాటలుడుతం. మీరు వీధ రౌడీల్లు 
ప్రవరితుసేతు మేము అల్గే ఉంటం.
* వివేకా హంతకులకు మద్దత్ ఇచేచి పార్టి వైసీపీ
జనసేన కాదు రౌడీ సేన అనానారు. మీరు చేతిలో తల్వారులు పటుటికుని శ్రీ వివేకానందరెడి్డ గారిని 
చంపేసేతు.. అల్ంట్ హంతకులకు మద్దత్ తెలుప్తరు. వ్రిని కాపాడుతరు. అత్యచారం 
జరిగితే ఒక ర్ప్ క ఏంట్ ఇంత గోల చేస్తురనే స్థాయి కుసంస్కురం మీది. ఎమరె్జన్్స రోజులోలు 
శ్రీమతి రమీజబి అత్యచార కస్ నిందిత్ల్నా శిక్ంచండి అని అప్పటలు గోడల మీద రాసేవ్రు. 
శ్రీమతి రమీజబి భరతును చంపేస్ ఆమ్పై స్మూహక అత్యచారం చేసేతు.. నాలుగేళలు పాటు 
పోరాటం చేశారు. ఇప్్పడుననా అధకార పార్టి వ్యకుతుల్లుంట్వ్ళ్ళు అప్్పడు ఉంటే ఆ రోజులోలు నా్యయం ఏం జరిగేది. ఈ నాయకులకు తోలు మందం వచేచిస్ంది. నాకు అనా్యయం జరిగే 
వరకు నేను ఆగి చూసేందుకు జనసేన పార్టి పెటటిలేదు. ముకుకుముఖం తెల్యని ఒక బిడ్డకు అనా్యయం జరిగినా నేను స్పందిస్తు. నా ఇంట్ గోడ కూలేచి వరకు ఆగలేదు. హైదరాబాద్ 
లోని భీమ్ రావ్ బాడా కూలచిగానే బయటకు వచాచి. నా స్ట్ మనుషుల ఇళ్లు కూల్సేతు ఇఫు్పడు వచాచి. మీరు ఓటులు వేస్నా, వేయకపోయినా గండెల మీద చెయి్య వేస్కుని చెబుత్నానా 
ననునా బిడ్డగా సీవాకరించ్న తల్లు స్క్గా మీకు నేను అండగా నిలబడత. అమ్రికాకి చెందిన ఓ రెడ్ ఇండియన్ మాటలోలు ఆఖరి న్ట్ బొటుటి దాగని పరిస్థాతి వచాచిక.. చ్వరి కొమమె ఆకులు 
కూల్పోయాక.. చ్వరి వ్యువు కలుషితం అయా్యక.. అప్్పడు తెలుస్తుంది ఈ నోటలు కటటిలు తినలేమని. మనం ఎనినా వేల కోటులు సంపాదించుకునానా అవి తినడానికి పని చేయవు. ఇంత 
మంది కన్నాళలు మీద మీరు ఫ్్యడల్స్టిక్ కోటలు కడుత్నానారు. యువతను వ్డుకోవడం తప్ప వ్రి కోసం ఆలోచ్ంచే పరిస్థాత్లు లేవు. మాటలుడితే రౌడీ సేన అంటరు. ఆ పెద్ద మనిషికి 
చెబుత్నానా.. మాది రౌడీ సేన కాదు విపలువసేన.. రౌడీయిజం గండాయిజం చేసే వ్రికి ఎదురు తిరిగితే ఎల్ ఉంటుందో మీకు తెల్యదు కాబట్టి మేము రౌడీల్లు కనబడుత్నానాం. 
ప్రజల దృషిటిలో మేము విపలువకారులం. మీరు పిచ్చి వేష్లు వేస్తు.. హత్య రాజకీయాలు చేయగలం అనుకుంటునానారు. ఆ హత్య రాజకీయాలు ప్రతిపక్ష పార్టిలో ఉననా ఆయనపై కూడా 
చేయించేయగలం అనుకుంటునానారు. వైసీపీ పార్టినా టెర్రరిస్టి ఆర్గనైజేషనా? వైసీపీ ఉగ్రవ్ద సంస్థా? శ్రీ సజ్జల గారు హత్య రాజకీయాలు చేయలేమా అంటరు. ప్రభుతవానికి మీరిచేచి 
సలహాలు ఇవ్? మాకు చేతకాక చేత్లు ముడుచుకు కూరుచినానామనుకుంటునానారా? రాజకీయం మీర్ చేయాల్? మేం చేయకూడదా? ఏం మాటలుడుత్నానారు. రాజకీయం చేయాలంటే 
పెట్టిప్టటిల్? మా వలలు కాదా? మేమూ చేస్ చూప్తం. మీ ఫ్్యడల్స్టిక్ కోటలు బద్దలు కొట్టి చూప్తం. మీ తటకు చప్్పళలుకు మేము బెదరం.
•అదే నా లక్షష్ం
న్ల్లురు జిల్లులో ఓ ఎసీ్స యువకుడు నామినేషన్ వేదా్దమంటే బెదిరించారు. కొనినా రోజుల తరావాత అతను ఓ ఆట యాకి్సడెంట్ లో చనిపోయాడు. అతను చెపి్పన చ్వరి మాటలు పోరాడితే 
పోయేది ఏమీ లేదు బానిస సంకెళ్లు తప్ప. ఏం వ్ళ్లు రాజకీయాలు చేయాల్? అధక సంఖ్్యకులు రాజకీయాలోలు ఉండాల్. రెల్లు కులస్తుడు నామినేషన్ వేయాల్. గెలవొచుచి గెలవకపోవచుచి. 
గంటూరులో న్ర్ బాష్లు.. దూదేకుల కుల్లు మాకు ఏ పథకం రాలేదు అంటునానారు. మీకు మీర్ ఇచుచికునే స్థాతిలో అది ఉండాల్. అనినా కుల సమూహాలు దేహ అనే ధోరణి నుంచ్ 
బయటకు రావ్ల్. మేమే రాజకీయాలు చేయాలననా ధోరణికి జనసేన వ్యతిర్కం. నా కంఠంలో ప్ణం ఉననాంత వరకు ఈ రాష్ట్రంలో సగటు మనిషి ఎల్ంట్ ప్రభావితం చేయకుండా.. 
లంచాలు ఇవవాని పరిస్థాత్లోలు వ్యవసథాను బలోపేతం చేయాలననాదే నా లక్షష్ం. కులబలం, అరధిబలం లేకపోయినా ఒక యువకుడు, యువతి నామినేషన్ వేస్తునంటే వేసే అవకాశం కల్్పంచే 
పరిస్థాత్లు రావ్ల్. నేను కుల్ల్నా వేరు చేయడం లేదు. కలుప్త్నానాను.
•మేమేం మాటలుడామో చెవిలో అయితే చెబుత
వైసీపీ నాయకుడు ననునా ఒక మాట అంటే ఆయన కులం మొతతుం అననాటుటి కాదు. నేను ఎప్్పడు మాటలుడినా నేను ప్ట్టిన కులం దావారా ఆ కులంలో ప్ట్టిన నాయకులతో ననునా తిట్టిస్తురు. 
నిజంగా నేనే తప్పయితే, మీ లోపల ఎల్ంట్ వికృత ఆలోచన లేకపోతే నా కులంతోనే ననునా ఎందుకు తిట్టిస్తువు? బ్రిటీష్ వ్రు వెళ్లుపోయారు. విభజించ్ పాల్ంచే వ్రు వెళ్లుపోయారు. 
వ్రి గణగణాలు మాత్ం వీరి లోపల్కి వెళ్లుపోయాయి. ఇంకా మనల్నా విభజిస్తునే ఉనానారు. 2024 మనకి కీలక ఎనినాకలు. మీరు కలలు కంటునానార్మో. మా ఇప్పటం గ్రామస్తుల 
గడపలు కూల్చిరు మీరు. నా గండెలోలు గణపం దించారు. మా ఇప్పటం గ్రామంలో కొట్టిన ప్రతి గడప నా గండెల మీద కొట్టినటేటి. శ్రీ సజ్జల గారు మీకు ఛాలంజ్ చేస్తునానా మీరు ఎల్ 
గెలుస్తురో మేము చూస్తుం. మేము మీల్ ఢిలీలుకి వెళ్లు చాడీలు చెప్పం. ప్రధాన మంత్రి గారిని నేను మూడు నాలుగ సందరా్లోలు కల్శాను. మొననా నాలుగో సందర్ంలో కల్శాను. మేము 
ఏం మాటలుడింది మీకెందుకు చెపా్పల్. మేము ఏం మాటలుడామో కావ్లంటే నా దగ్గరికి వసేతు మీ చెవులో చెబుతం. నేను ఎప్్పడు మాటలుడినా దేశ భవిష్యత్తు, సమగ్రత, సగటు మనిషి 
రక్షణే కోరుకుంట. అదే మాటలుడుత..
•మా యుదధిం మేమే చేస్తుం
వైసీపీని దెబ్బ కొటటిల్ అంటే ప్రధాన మంత్రి గారికి చెపి్ప చేయను. నేనే చేస్తు. ఇది నా నేల.. నేను ఆంధ్రుణి్ణ. ఆంధ్రలో ప్టటి.. ఆంధ్రలోనే తేలుచికుంట. మాటలుడితే ఢిలీలుకి వెళ్లు ఫిరా్యదు 
చేయం. మా యుదాధిలు బీజేపీ పెద్దలను అడగం. నా యుదధిం నేనే చేస్తు. మా ఇప్పటం గ్రామానికి ఇబ్బంది వసేతు ఢిలీలు వెళ్లు మద్దత్ అడగం. మేమే వస్తుం. వీరు ఢిలీలుకి వెళ్లు చాడీలు 
చెపే్పస్తునానారని తెల్స్న వ్రు చెబుత్నానారు. అధకారం లేని వ్డిని.. గంతేస్కుని అరవడం తప్ప ఏం చేయలేను. పోలీస్లు ఇఫ్పటం వస్తుంటే ఆపేస్తురు. మీరు నా మీద పడి 
ఏడుస్తుర్ంట్? మీరు అరధిం చేస్కోవ్ల్్సంది సతతును. ఈ మధ్య కస్లు పెటటిరంట.. ఇప్పటం గ్రామానికి బయలుదేరితే నువువా రాకూడదనానారు. విశాఖలో హోటల్ లో బంధస్తురు. కారోలు 
ఎకికు నమస్కురం చేదా్దం మంటే దిగమంటరు. మావ్ళలు ఇలులు కూలేచిస్తురంటే వెళలుకూడదంటరు. అప్్పడే బండి మీద ఎకికు వస్తునని చెపా్పను. బండి ఎకకునివవారు.. నడిచ్ వెళలునివవారు.. 
తమాష్గా ఉందా.. మీరు మరా్యదగా ప్రవరితుసేతు మేము పద్దతిగా ఉంటం. మీరు న్చంగా మాటలుడితే మా అంత విపలువకారులవరూ ఉండరు. ఇప్పట్ దాకా చేస్న బానిసతనం చేయం. 
175కి 175 వచేచియాలంట. మేము నోటలు వేళ్లు పెటుటికుని కూరుచింటమా?. 175 స్థానాలు గెల్చేస్ మిగత గడపలు కూలేచియమని చెబుతరా? మీరు ఓటులు వేయడం వలేలు గడపలు 
కూల్చిరు.
•వైఎస్ఆర్ ఇండియా అని పెటేటివ్రు
వైసీపీ నేత మాటలుడితే ఎన్టిఆర్ గారితో పోలుచికుంటునానారు. ఆయన వైసీపీ నాయకుల్లు ఇళ్లు కూలేచియలేదు. ఎన్టిఆర్ కిలో రెండు రూపాయలకు బియ్యం ఇచాచిరు. గప్ప నాయకుడికి 
కుంచ్త సవాభావం ఉననా నాయకుడికీ తేడా ఉంటుంది. వైసీపీ నాయకుల కుటుంబం సవాతంత్ ఉద్యమంలో పాల్్గని ఉంటే వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లు అని పేరు పెట్టినటుటి వైఎస్ఆర్ ఇండియా 
అని పెటేటిసేవ్రు. ఆయన అననా పథకం. ఈయన అననా పథకం ఏంట్ది. జగనననా విదా్యదీవెన పథకం ఎందుకు? మీరు కషటిపడి రాళ్లు కొట్టి ఒళ్లు వంచ్ పని చేస్ టకు్సలు కట్టి ఇసేతు 
అప్్పడు పెటుటికోవ్ల్. మేము టకు్సలు కడితే ఆ డబు్బతో పథకాలు పెట్టి మీ పేరు పెటుటికోవడం కుదరదు. శ్రీ గర్రం జషువ్ విదా్యదీవెన అని ఎందుకు పెటటిలేరు? శ్రీ కన్నాగంట్ 
హనుమంత్ ఫించను పథకం ఎందుకు పెటటిలేరు? శ్రీ పింగళ్ వెంకయ్య గారి కా్యంట్న్.. శ్రీమతి డొకాకు సీతమమె గారి కా్యంట్న్ ఎందుకు పెటటిలేరు.
•జతీయ నాయకుల కంటే గప్పవ్రా?
ఇప్పటం గ్రామానికి వెళ్తు అకకుడ జతీయ నాయకులైన మహాతమె గాంధీ, పండిట్ న్హ్రూ, శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ విగ్రహాలు తీసేశారు. వైఎస్ఆర్ విగ్రహం మాత్ం ఉంది. జతీయ 
నాయకుల కంటే ఆయన గప్ప నాయకుడా? మహాతమె గాంధీ గారి కంటే పెద్ద వ్యకితు కాదు. వైసీపీ నాయకులు ఉతతుమోతతుములైతే నేను ఈ రోజే రాజకీయాల నుంచ్ నిషకు్రమిస్తును. 
చాలు రాష్్రానికి గప్ప నాయకుడు దొరికాడు. ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగంటుందనుకుంట. మీరు కనిపించ్న వ్రినల్లు డబు్బలు అడుగతరు. ఆఖరికి కట్ డ్రాయరలు ఫ్్యకటిర్ వ్రి వద్ద కూడా 
డబు్బలు అడుగతరు. ఈ రోజు కట్ డ్రాయరులు, ర్ప్ చ్ననాపిలలుల చేతిలో చాకెలుటులు. దీనినా ఎకకుడో ఆపాల్. 2024-2029 ఎనినాకలు చాల్ కీలకమైన ఎనినాకలు. 2014లో రాజకీయాలను 
అరధిం చేస్కోవడానికి పోటీ చేయలేదు. 2024లో జన సైనికుల మద్దత్తో నిలబడతను. మిమమెల్నా అభ్యరిధిస్తునానా. గడి్డగా ననునా నమమెమని చెప్పడం లేదు. మీ భవిష్యత్తు తరాలు 
బాగండాలంటే ఒకడు తెగించాల్ అందుక అన్నా తటుటికుని నిలబడుత్నానా. నేను బలంగా చెబుత్నానా అడ్డదారులు తొకకును. అవిన్తికి పాల్పడను. పాల్పడనివవాను. ఇనేనాళ్లు అందర్నా 
చూశారు ఈ స్రి అనినా అడుగలు ఆచ్తూచ్ వేస్తును. దానికి మీ సంపూర్ణ సహకారాల్వ్వాల్. నా తరావాత నా కొడుకు కాదు.. నా తరావాత నేనుననాప్్పడే మీరుండాలని కోరుకుంటునానా. 
ముఖ్యమంత్రి కొడుకు ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలని ఏముంది. ఒక సగటు మనిషి ఎమ్మెలే్య అవ్వాల్. దానికి నేను బలంగా అడుగలు వేస్తు.. మీరు హత్య రాజకీయాలు ప్రోత్సహంచ్నా 
బెదిరింప్లకు గరి చేస్నా 2024 ఎనినాకల ఫల్తలు గరుతు పెటుటికోండి. మమమెల్నా బెదిరించేవ్రు ఎవరైనా మీరు ఎలలు వేళల్ అధకారంలో ఉండరు. 2024 ఫల్తల తరావాత పిచ్చి 
పిచ్చిగా వ్గిన ప్రతి ఒకకురికీ బదులు చెపే్ప స్థాతికి వస్తుం. మీరంత ఒళ్లు దగ్గర పెటుటికుని మాటలుడితే సంతోషం” అనానారు.

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


సోమవారం, 28 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మూడు నెలల్లో  ఇళ్లో  కట్టి స్తానన్నారు.. ఏడాది గడచిన్ దిక్కులేదు
•ముఖ్యమంత్రి హామీ ఏడాదిగా అమలుకు నోచుకోలేదు
•జనసేన పర్యటన ఉందని హడావిడి చేశారు
•బాధత్ల అకంటలులోకి మాత్ం పరిహారం రాలేదు
•అననామయ్య ప్జెకుటి బాధత్ల సమావేశంలో పీఏసీ ఛైరమెన్ శ్రీ నాదెండలు మనోహర్
ముఖ్యమంత్రి సంత జిల్లులో ప్జెకుటి కొటుటికుపోయి ప్రమాదం జరిగి ఏడాది గడచ్నా 
పరిహారం మాత్ం ఇప్పట్కీ బాధత్లకు అందలేదని జనసేన పార్టి రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమిటీ శతఘ్నా న్్యస్: ఛైరమెన్ శ్రీ నాదెండలు మనోహర్ గారు స్పషటిం చేశారు. 
మూడు న్లలోలు ఇళ్లు కట్టించ్ తళ్లు అప్పగిస్తుమననా ముఖ్యమంత్రి హామీ ఏమైందని 
ప్రశినాంచారు. మంగళగిరి జనసేన పార్టి కారా్యలయంలో ఆదివ్రం అననామయ్య 
ప్జెకుటి ప్రమాద బాధత గ్రామాలకు చెందిన పలువురితో పార్టి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారితో కలస్ సమావేశమయా్యరు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదెండలు మనోహర్ 
గారు మాటలుడుతూ “అననామయ్య ప్జెకుటి వంట్ ప్రమాదం ముఖ్యమంత్రి సంత 
జిల్లులో జరిగితే 12 రోజుల తరావాత తీరిగా్గ హెలీకాపటిర్ లో వచ్చి తిరిగి వెళ్లుపోయారు. 
కూల్పోయిన 464 ఇళ్లు మూడు న్లలోలుప్ కట్టించ్ ఇస్తునని హామి ఇచాచిరు. 5 సంటలు 
భూమి.. రూ. 5 లక్షలతో ఇళ్లు నిరిమెంచ్ సవాయంగా వచ్చి తళ్లు అందిస్తునని హామీ 
ఇచాచిరు. సంత జిల్లు బిడ్డ స్పందించారు అని అంత సంతోషించారు. ఏడాది తరావాత 
వెళ్లు చూసేతు అకకుడ ఒకకు ఇలులు కూడా పూరితు కాలేదు. మేము పర్యటనకు వెళ్తునానామని 
తెల్స్ హౌస్ంగ్ పీడీతో రూ. లక్ష 40 వేలు మొదట్ విడతగా బాధత్లకు అందించ్నటుటి 
పేపర్ ప్రకటన విడుదల చేశారు. తీరా అకకుడ బాధత్ల్నా అడిగితే ఎవరి ఖ్తలో 
డబు్బ జమ కాలేదు. ముఖ్యమంత్రి నిధులు మంజూరు చేశామని చెపి్పన తరావాత అందులో మొదట్ విడత విడుదల చేయడానిక సంవత్సర కాలం పట్టింది.
* ప్రభుతవా వైఫల్యం కారణంగానే ప్రమాదం
కడప జిల్లులో అననామయ్య డా్యం ప్రమాదం జరిగి సంవత్సరం గడచ్ంది. డా్యం కూల్ మూడు, నాలుగ మండల్లోలు పంట నషటిం.. ప్ణ నషటిం ఎవరూ ఊహంచని విధంగా జరిగింది. 
ప్రభుతవా వైఫల్యం కారణంగానే ఈ ప్రమాదం సంభవించ్ందని ఆ గ్రామస్తులకు ఎదురైన అనుభవం వలలు తెలుసోతుంది. భార్ వరాషాలు కురుస్తుయని, చెయే్యరు, పెనానా నదులకు భార్ న్ట్ 
ప్రవ్హం వచ్చి చేర్ అవకాశం ఉందని కంద్ర ప్రభుతవాం, వ్తవరణ శాఖలు హెచచిరించాయి. ఒకరిద్దరు అధకారులు స్పందించ్ కొంత ప్రయతనాం చేస్నా రాజకీయ వ్యవసథా దానినా 
సీరియస్ గా తీస్కోకపోవడం వలలు అపార నషటిం సంభవించ్ంది. 2002లో నిరామెణం చేస్న అననామయ్య డా్యం కొటుటికుపోయి 44 మంది ప్ణాలు కోలో్పయారు. వందలు వేల సంఖ్యలో 
పశు సంపద కొటుటికుపోయింది. ఇప్పట్ వరకు ఎవరికీ ఆ లకకు లేదు. చాల్ అనా్యయంగా జరిగిన ఈ సంఘటన తరావాత ప్రభుతవాం నుంచ్ ఎటువంట్ స్పందన వస్తుందని ప్రజలు ఎదురు 
చూస్తుననా తరుణంలో.. అందరికంటే ముందుగా మా జనసేన నాయకులు ఆ గ్రామాలోలు సందరి్శంచారు. చీకటలు కూడా ఆ గ్రామాలకు వెళ్లు కొంత వరకు స్యం అందించారు. నిత్యవసర 
సరుకులు అందచేస్ వ్రం రోజుల వరకు స్యం చేశారు. అది చూస్ ఉభయ గోదావరితోపాటు ఇతర జిల్లుల నుంచ్ దేశాల నుంచ్ మా నాయకులు స్పందించ్ చేతనైన స్యం 
చేశారు. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు గత నవంబర్ 21వ తేదీన ఆ ప్ంతంలో నేను సవాయంగా సందరి్శంచ్ అకకుడ చోటు చేస్కుననా బీభత్సనినా చూస్ ఆశచిర్యపోయాం. 
ఎకకుడ చూస్నా పంట నషటిం.. కూల్న ఇళ్లు. మూడు పంటలు పండే ప్ంతం ఇస్క మేటలు వేస్ ఎడారిల్ మారిపోయింది. ప్రభుతవాం నుంచ్ ఏ విధమైన స్పందన కనబడడం లేదననా 
భావన కల్గింది.
* సల్ ఫోన్ లో ఛారి్జంగ్ ఉననాంత వరకు ఫోన్ చేస్తునే ఉనానారు
అననామయ్య ప్జెకుటి ముంప్ ప్ంతలోలు పర్యట్స్తుననాప్్పడు ప్జెకుటిలో లషకుర్ గా పనిచేస్న రామయ్య గారిని కల్శాను. ప్రజల కోసం ఆయన చెపి్పన మాటలు ననునా కదిల్ంచాయి. 
అననామయ్య ప్జెకుటికు ఇన్ ఫోలు అధకం కావడంతో ప్జెకుటి పరిస్థాతి ప్రమాదంలో పడిందని గమనించ్న రామయ్య గారు రాత్రి రెండు గంటల నుంచ్ ప్జెకుటి ప్రభావిత ప్ంతల 
ప్రజలకు ఫోన్ దావారా సమాచారం అందిస్తునే ఉనానారు. రాత్రి అంత దాదాప్ 120 ఫోన్ కాల్్స చేశారు. డా్యం కొటుటికుపోయిన తరువ్త ఇంట్కి వెళ్లు చూసేతు మొతతుం ధవాంసమైంది. 
తన కుటుంబంతో పాటు వందల్ది కుటుంబాలను కాపాడిన ఆయన తన ఇంటలు వస్తువులను మాత్ం కాపాడుకోలేకపోయారు. ప్రమాద సమయంలో కన్సం సైరన్ కూడా పని 
చేయలేదు. కవలం రామయ్య గారి ఫోన్ కాల్్స వలలునే ప్ణ నషటిం తగి్గంది. ప్రమాదం జరిగి ఏడాది పూరతుయినా ఇప్పట్కీ ఒకకు రూపాయి ఆరిథాక స్యం బాధత్లకు అందలేదు. ఇళ్లు 
కట్టించ్ ఇస్తుమననా హామీ న్రవేరచిలేదు. బాధత్లు ఇప్పట్కీ టెంటులు, గడిసలోలు జీవిస్తునానారు. పదవీ విరమణ తరవ్త లషకుర్ రామయ్య గారు ప్రమాదానికి గరయా్యరు. పదవీ 
విరమణ సమయంలో వచ్చిన డబు్బలు వైద్య ఖరుచిలకు సరిపోయాయి. ఒకప్్పడు ఎంతో హందాగా బతికిన కుటుంబం ఇప్్పడు ఆరిథాకంగా చ్తికిపోయింది. ఆయనకు ఉననా రెండు 
ఎకరాల వ్యవస్య భూమిలో ఇస్క మేటలు వేశాయి. దానికి కూడా నషటిపరిహారం అందలేదు. ఇస్క మేటలు తీయడానికి ప్రతి హెకాటిరుకు రూ.12,500 నషటిపరిహారం అందిస్తుమని 
ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచాచిరు. దానిని కూడా నిలబెటుటికోలేకపోయారు. కోనసీమల్ మూడు పంటలు పండే ప్ంతం ఇప్్పడు దీన స్థాతిలో దర్శనమిస్తునానాయి. ప్జెకుటి మరమమెత్లకు 
కోట్ రూపాయలు ప్రభుతవాం వెచ్చించ్ ఉంటే 44 మంది ప్ణాలను కాపాడే గల్గే వ్ళలుమని రామయ్య గారు చెపా్పరు.
* బాకి్సంగ్ ఛాంపియన్ బస్తులు మోస్తునానాడు
వంశీకృష్ణ బాకి్సంగ్ ఛాంపియన్. 64 గోల్్డ మ్డల్్స, 11 స్లవార్ మ్డల్్స గెల్చాడు. ఇప్్పడు ధాన్యం బస్తులు మోస్కునే పరిస్థాతి దాప్రించ్ంది. ఆరిథాక పరిస్థాతి బాగోలేక బాకి్సంగ్ 
వదులుకునానాడు. గ్రామంలో కన్సం ఉపాధ లేక చెన్్నా వెళ్లు ఉదో్యగం చేయాలనుకునానాడు.. కుదరకపోవడంతో గ్రామంలోనే ధాన్యం బస్తులు మోస్కుంటూ అమమె, అమమెమమెలతో జీవనం 
స్గిస్తునానాడు. అమమెమమెగారికి పెనషాన్ వస్తుందని వంశీకృష్ణ తల్లుకి పెనషాన్ ఇవవాడం మానేశార”ని చెపా్పరు.
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జేసీబీలతో ఇళ్లు కూల్చగలరు... అభిమానాన్ని కాదు
* అసత్య ప్రచారాలతో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ బల్నినా తగి్గంచ లేరు
* సమకాలీన రాజకీయాలోలు జనసేన పార్టి కారా్యలయం ఆధునిక దేవ్లయం
* సమస్యలు పరిష్కురించాల్్సన ప్రభుతవామే... సమస్యలను సృషిటిసోతుంది
* ఇప్పటం గ్రామాభివృదిధికి రూ.50 లక్షలు ఇస్తుమంటే... ఆ విరాళం ప్రభుతవానికి కావ్లంట
* శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఇస్తునననాది గ్రామాభివృదిధికి... శ్రీ జగన్ రెడి్డకి కాదు
* మంగళగిరి పార్టి కారా్యలయంలో ఇప్పటం గ్రామస్థాలకు చెకుకుల పంపిణీ సందర్ంగా శ్రీ నాదెండలు మనోహర్
శతఘ్నా న్్యస్: సమకాలీన రాజకీయాలోలు జనసేన పార్టి కారా్యలయం ఆధునిక దేవ్లయమని జనసేన 
పార్టి రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైరమెన్ శ్రీ నాదెండలు మనోహర్ గారు పేర్కునానారు. విలువలతో కూడిన 
రాజకీయాలకు, ప్రజల జీవితలోలు మారు్ప తీస్కురావడానికి మనం చేస్తుననా ఈ ప్రయాణంలో భాగమైన ఈ 
కారా్యలయానినా దేవ్లయంగా భావించే ఇప్పటం గ్రామస్తులను ఇకకుడకు ఆహావానించామని అనానారు. ఆదివ్రం 
మంగళగిరి పార్టి కారా్యలయంలో వైసీపీ దాష్టికానికి ఇళ్లు కూల్చివేతకు గరైన ఇప్పటం గ్రామస్తులకు రూ. లక్ష 
చొప్్పన ఆరిథాక స్యం అందించారు. అంతకు ముందు శ్రీ నాదెండలు మనోహర్ గారు మాటలుడుతూ “రాజకీయాలోలు 
మారు్ప తీస్కురావడానికి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ప్రయతినాస్తుంటే... అది చూస్ ఓరవాలేక కొంతమంది ఆయనపై 
వ్యకితుగత విమర్శలు, అసత్య ప్రచారాలతో జనసేన పార్టి బల్నినా తగి్గంచే ప్రయతనాం చేస్తునానారు. ఆయనలో 
ఉననా బలమైన పటుటిదలను తగి్గంచడానికి ఎంతమంది ఎనినా కుయుకుతులు పనినానా అది స్ధ్యం కాని పని. ప్రజ 
సమస్యలను పరిషకురించాల్్సన ప్రభుతవామే సమస్యలు సృషిటిస్తుంటే... శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు వ్ట్ పరిష్కురం 
కోసం ముందుకొస్తునానారు.
* బెదిరించ్... భయపెట్టినా ధైర్యంగా నిలబడా్డరు
జనసేన పార్టి ఆవిరా్వ సభ కోసం మూడు ప్ంతలోలు సథాల్లు చూశాం. సంబంధత రైత్లు కూడా సథాలం 
ఇస్తుమని ముందుకొచాచిరు. అయితే రాత్రికి రాత్రి వ్రిని ప్రభుతవా యంత్ంగం బెదిరింప్లకు గరి చేయడంతో 
ఉదయం కల్లు ఫోనులు స్వాచాఫ్ చేస్ భూములు ఇవవాలేమని చెపే్పశారు. ఏం చేయాలో తెల్యని అయోమయ స్థాతిలో 
ఉననా మాకు మారిచి 6వ తేదీన ఇప్పటం రైత్లు వచ్చి సభకు భూములు ఇస్తుమని మాట ఇచాచిరు. వ్ళలును కూడా 

అదే రోజు రాత్రి స్థానిక ప్రజప్రతినిధులు, రెవెన్్య అధకారులు సభకు భూములు ఇవవాకూడదని బెదిరించారు. అయినా కూడా వ్ళలుంత ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి జనసేన ఆవిరా్వ 
సభకు భూములు ఇచాచిరు. వ్రిలో మొటటిమొదట్ సంతకం పెట్టింది శ్రీ స్ంబిరెడి్డ గారు. తన రెండు ఎకరాల భూమిని సభ కోసం ఇస్తుననాటులు సంతకం పెటటిరు. ఆ తరువ్త మిగత 
వ్రు అంత కల్స్ ఇంకో నాలుగ ఎకరాల భూమిని సభ కోసం ఇచాచిరు. ఇల్ మొతతుం 6 ఎకరాల 4 సంటలు భూమి జనసేన ఆవిరా్వ సభ కోసం ఇప్పటం గ్రామస్థాలు ఇచాచిరు.

* రూ. 50 లక్షలు ఇస్తా మన్నది గ్రా మాభివృదిధి కి... పరా భుత్వానికి కాదు
జనసేన పార్టి ఆవిరా్వ సభకు సహకరించ్న ఇప్పటం గ్రామస్తులకు కృతజ్ఞతగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు గ్రామాభివృదిధికి రూ.50 లక్షలు ఇస్తుననాటులు ప్రకట్ంచారు. ఆ డబు్బతో గ్రామంలో 
రోడులు వేదా్దమా? కాలువలు కడదామా? ఆస్పత్రి నిరిమెదా్దమా? లేదా వృదాధిశ్రమం కడదామా? అనే చరచి జరుగత్ననా సమయంలో కొంతమంది మూరుఖులు తీరామెనం చేస్ శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు ఇస్తుమననా రూ. 50 లక్షలు సీఆర్్డఏ, రాష్ట్ర ప్రభుతవానికి జమ చేయాలని లటర్ పంపించారు. ఆ మూరుఖులకు నేను చెపే్పది ఒకకుటే... పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఇస్తుమననాది 
ఇప్పటం గ్రామాభివృది్ద కోసమే... జగన్ మోహన్ రెడి్డ గారికి కాదురా నాయనా. తము పొల్లు ఇవొవాదు్ద అనానా జనసేన ఆవిరా్వ సభకు సథాల్లు ఇవవాడంతో కక్ష కట్టిన ప్రభుతవాం 
రోడు్డ విసతురణ పేరుతో నోటీస్లు ఇవవాడం జరిగింది. బస్్సలే తిరగని గ్రామంలో 120 అడుగల రోడు్డ అవసరమా? ఇప్పటంలో ఇళలు కూల్చివేత విషయం తెలుస్కుననా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు రాత్రికి రాత్రే ఇకకుడికి బయలుదేరి వచాచిరు. ఇళ్లు కూలగటటిలేదు... కవలం ప్రహారి గోడలను మాత్మే కూల్చిమని వైసీపీ నాయకులు మాటలుడుత్నానారు. ఇలులు అంటే కవలం 
బెడ్ రూమేనా? ప్రహారి గోడ కాదా? మ్టులు ఇంటలు భాగం కాదా? వైసీపీ నాయకులు ఒకటే గరుతుపెటుటికోండి.. మీరు మాకు అండగా నిలబడిన వ్ళలు ఇళ్లు కూలగటటిగలర్మోగాన్ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారితో వ్రికి ఉననా అనుబంధానినా కూలచిలేరు. నాలుగ జేసీబీలతో గోడలను పడగటటిగలరుగాన్ అభిమానానినా పడగటటిలేరు. ప్రభుతవా దాష్టికానికి ఇళ్లు కూల్చివేతకు గరైన 
బాధత్లకు స్యం చేస్తుమని ఎకకుడెకకుడ నుంచో జనసైనికులు, వీర మహళలు ముందుకొస్తునానారు... ఇది శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు జనసైనికులందరికీ నేరి్పన సంస్కురం” అనానారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో పార్టి పి.ఎ.స్. సభు్యలు శ్రీ పంతం నానాజీ, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరు్శలు శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివ్స యాదవ్, శ్రీ చ్లకం మధుస్దన్ రెడి్డ, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, 
పార్టి నేతలు శ్రీ గాదె వెంకటేశవార రావు, శ్రీ కళ్్యణం శివ శ్రీనివ్స్, శ్రీ చ్లలుపల్లు శ్రీనివ్స్, శ్రీ షేక్ రియాజ్, శ్రీ మనుక్ంత్ రెడి్డ, శ్రీ నేరెళళు స్ర్ష్, శ్రీ మారకుండేయ బాబు, శ్రీ అమిమెశెట్టి 
వ్స్, శ్రీ విజయ శేఖర్, శ్రీ కిరణ్ రాయల్ తదితరులు పాల్్గనానారు.
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‘మాట’క్ అందని 
అభిమానం

* జనసేన కలు రైత్ భరోస్ యాత్కు బధర యువకుడు ఫణీంద్ర రూ.లక్ష విరాళం
శతఘ్నా న్్యస్: స్పందించే మనస్కు మాట అవసరం లేదు.. అరథాం చేస్కునే హృదయానికి వినికిడి అవసరం లేదు. జనసేన 
పార్టి ప్రయాణం ఆ మనస్కు అరథామైంది... శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు కలు రైత్లకు చేస్తుననా సహాయం ఆ మనస్ను తట్టి లేపింది. 
ఉమమెడి తూరు్పగోదావరి జిల్లు అనపరితు నియోజకవర్గం, పెదపూడి మండలం సంపర గ్రామానికి చెందిన శ్రీ తిబిరిశెట్టి వీర ఫణింద్ర 
బధరుడు. ప్ట్టిన దగ్గర నుంచ్ ఎల్ంట్ ధవాని వినిపించదు... మాటలుడలేడు. చాల్ పేద కుటుంబం. ఇంటలుని వ్రంత కూలీ 
పనులు చేస్తునానారు. అయినా ఫణీంద్ర సంకల్పం చేస్కుని మర్ ఉదో్యగం చేస్తు వచ్చిన డబు్బను రూపాయి రూపాయి పొదుప్ 
చేస్ దాచాడు. అతడి మనస్ని తకిన జనసేన పార్టి స్దాధింతల కోసం ఏదైనా చేయాలని అనుకునానాడు. పార్టి చేపట్టిన కలు 
రైత్ భరోస్ యాత్కు తన వంత్ సహాయంగా దాచుకుననా సముమెను ఇవ్వాలని భావించాడు. జనసేన పార్టి కోసం దాచ్న 
రూ.లక్ష చెక్ ను ఆదివ్రం జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి మంగళగిరి పార్టి కారా్యలయంలో అందించారు. 
ఫణింద్ర గప్ప మనస్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిని కదిల్ంచ్ంది. ఆపా్యయంగా హత్తుకుని ఫణీంద్రకు అభినందనలు తెల్పారు. 
ఇల్ంట్ గప్ప మనస్ల కలయిక జనసేన పార్టి బలం అని ఈ సందర్బంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు అనానారు.
* చ్ట్టి పొదుప్ మన భవిత కోసం
న్ల్లురుకు చెందిన సీహెచ్. స్బ్రహమెణ్యం ముని్సపాల్టీలో డ్రైవర్ గా పని చేస్తునానారు. అతని పిలలులు కశవ హరషా, జ్ఞనశాల్నిలు తమ కిడీ్డ 
బా్యంకులో దాచుకుననా డబు్బను శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి కలు రైత్ భరోస్ యాత్ కోసం ఖరుచి పెటటిలని ఇచాచిరు. ఆ చ్నానారులను శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు అభినందించారు.
* న్్యజిల్ండ్ ఎనానారైల విరాళం
న్్యజిల్ండ్ ఎనానారైలు రూ. 2 లక్షల విరాళ్నినా ఇప్పటం గ్రామ ఇళలు కూల్చివేతల బాధత్లకు అందించేందుకు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి 
ఆదివ్రం అందజేశారు. ఎనానారైలను శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు అభినందించారు.

అగ్ని ప్రమాద భాదితులకు సహాయం అందజేసిన కాంతి శ్రీ
శతఘ్నా న్్యస్: ఆదివ్రం ఉదయం ఎచెచిరలు నియోజకవర్గం, జి స్గడం మండలం, మర్రివలస గ్రామంలో అగినా ప్రమాదంలో సరవాం కోలో్పయిన భాదిత్లని ఎచెచిరలు జనసేన నాయకురాలు 
శ్రీమతి కాంతి శ్రీ కల్స్ మాటలుడటం జరిగింది. భాదిత్లకు గ్రామ యువత ఆధవార్యంలో కటటిబోయే ఇంట్కి తన వంత్ సహాయం అందిస్తుమని మాట ఇచాచిరు. అల్గే బాధత 
కుటుంబాలకి న్లకి సరిపడా ర్షన్ మరియు దుప్పటులు ఇవవాటం జరిగింది. ఈ కార్యక్రంలో మర్రివలస గ్రామ జనసేన సర్పంచ్ అభ్యరిథా విక్రమ్ సందీప్, మర్రివలస వైస్ ప్రెస్డెంట్ 
పల్శెట్టి రమణ, విక్రం రవి, శంకర్, రమణ, ప్రవీణ్, ప్రస్ద్, స్యి, స్ర్ష్, రాజు బూరలు,గేదులపేట జనసైనికులు పవన్, రామకృష్ణ మరియు ల్వేరు మండలం జనసైనికులు బారానాల 
దురా్గరావు, కాకరలు బాబాజీ పాల్్గనానారు.

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


సోమవారం, 28 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

హంతకులకు వంత పాడేవారిన్ రౌడీలు అంటారు
* శ్రీ వివేకానంద రెడి్డని చంపిన వ్ళలుకు మద్దత్గా నిల్చ్న వ్ళ్ళు రౌడీలు
* వైసీపీ నాయకులవి ఉగ్రవ్దులు మాటలుడే మాటలు
* రాజకీయ ప్రత్యరుధిలు లేకుండా చేస్తురా?
* ప్రజస్వామ్యంలో నిరసన తెల్పే హకుకు ఉంటుంది
* అననామయ్య ప్జెక్టి బాధత్లకు అండగా ఉంటం
* లషకుర్ శ్రీ రామయ్య ల్ంట్ వ్యకుతులు నిజమైన హీరోలు
* జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్
* అననామయ్య ప్జెకుటికు ముప్్పను గ్రహంచ్ అప్రమతతుం చేస్ ఎంతో మందిని కాపాడిన శ్రీ 
రామయ్యకి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ సతకురం
‘వైఎస్ వివేకానంద రెడి్డ గారిని చంపిన వ్రికి మద్దత్నిచేచి వ్రినే రౌడీ సేన అనాల్.. సంత 
ఊరిలో ముఠా సంసకుృతితో చెటులు నరిక వ్రిని రౌడీ సేన అంటరు. అంతేకాని అననామయ్య 
ప్జెకుటి బాధత్లకు అండగా నిలబడిన వ్రిని, వందల్ది మంది ప్ణాలను విపత్తు 
సమయంలో కాపాడిన నిజమైన హీరో శ్రీ రామయ్య గారి ల్ంట్ వ్రిని సతకురించుకుననా 
మమమెల్నా ఏమంటరో ప్రజలకు తెలుస్’ అని జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
అనానారు. ఉమమెడి కడప జిల్లులో అననామయ్య ప్జెకుటి తెగిపోయిన సమయంలో ఎంతో మందికి 
ఫోన్ చేస్ అప్రమతతుపరచ్ ప్ణాలు కాపాడిన అననామయ్య ప్జెకుటి లషకుర్ శ్రీ రామయ్య గారిని 
శనివ్రం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మంగళగిరి జనసేన పార్టి కారా్యలయంలో సతకురించారు. 
ఆయనతోపాటు అననామయ్య ప్జెకుటి తెగిపోయిన సమయంలో సరవాం కోలో్పయిన నేషనల్ 
బాక్సర్ శ్రీ వంశీకృష్ణ అనే యువకుడికి స్యం అందించారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు మాటలుడుతూ “రాయలసీమలో ప్రజల్నా భయపెటటికుండా నామినేషనులు వేస్ పోటీ 
చేసే ధైర్యం వైసీపీకి లేదు. ప్రతి ఒకకురిని బెదిరించ్ ఎనినాకలను, ప్రజస్వామా్యనినా అపహస్యం చేశారు. నేలపైన ఆధారపడిన రైత్ ఆరిథాక మూల్లు దెబ్బ తీసేయడానికి ముఠా సంసకుృతితో 
చెటులు నరికిస్తురు. మత్సష్ ప్రాణంలో ఒక పంకితు ఉంటుంది. పది బావులు ఒక చెరువుతో సమానం.. పది చెరువులు ఒక సరస్్సతో సమానం.. పది సరస్్సలు ఒక బాలుడుతో సమానం.. 
పదిమంది బాలురు ఒక చెటుటితో సమానం అంటరు. చెటుటి యొకకు గప్ప విశిషటిత తెలుస్కోవ్లంటే కచ్చితంగా ఈ వ్కా్యలు గరుతుంచుకోవ్ల్. ఒక చెటుటి నరికస్తునానారు అంటే పది 
మంది బిడ్డల్నా హత్య చేస్తుననాటేలు. ప్రజల్నా భయపెటేటిందుకు రైత్ల తోటలను నరిక విష సంసకుృతి కల్గిన నాయకులునానారు. రాయలసీమ అంటే అల్ంట్ నాయకులే కాదు ప్రజల పటలు 
బాధ్యత ఉననా లషకుర్ రామయ్య గారి ల్ంట్ వ్రూ ఉనానారు.
* వైసీపీని ఉగ్రవ్ద సంసథాగానే చూస్తుం
హత్య రాజకీయాలు చేయాలనుకుంటే ఎవరిని మిగలచిం అంటూ వైసీపీ నాయకులు చేస్తుననా ప్రకటనలను కన్సం వైసీపీ నాయకతవాం కూడా ఖండించడం లేదు. అల్ంట్ వ్రిని అల్ంట్ 
ప్రకటనలను, ఖండించకపోతే కచ్చితంగా వైసీపీని ఉగ్రవ్ద సంసథాగానే చూస్తుం. అల్ంట్ ఉగ్రవ్ద సంసథాకు శ్రీ సజ్జల రామకృష్్ణ రెడి్డ గారిని ప్రధాన సలహాదారుగానే పరిగణిస్తుం. 
రాయలసీమ సంస్కుర సీమ. చదువుల నేల. ఇకకుడ ఎంతో అదు్తమైన వ్యకుతులు తిరిగాడారు. ఆ నేలకు కచ్చితంగా తగిన గౌరవం ఇస్తుం. రాయలసీమగాని, ఉతతురాంధ్రలోగాని 
నాయకులు వెనకబడడం లేదు. కవలం ప్రజలను మాత్మే నాయకులు వెనకుండేల్ చేస్తునానారు. అననామయ్య ప్జెకుటి తెగిపోవడానికి కూడా వైసీపీ నాయకుల ఇస్క మాఫియా వ్ళ్ళు 
కారణం. ప్జెక్టి నిరవాహణ కోసం రూ.కోట్ ఖరుచి చేస్ ఉంటే, ఇంత ఆస్తు నషటిం, ప్ణం నషటిం జరిగేది కాదు. దానికి ఈ ప్రభుతవాం కన్సం ముందుకు రాలేదు.
* శ్రీ రామయ్య ముందుచూప్ అదు్తం
అననామయ్య ప్జెకుటి పరిస్థాతిని గమనించ్ వందల్ది మందిని అప్రమతతుం చేస్న గప్ప హీరో శ్రీ రామయ్య గారు. ఎంతో ఉననాతంగా బతికిన రామయ్య గారి కుటుంబం నేడు దీనస్థాతిలో 
ఉంది. స్నిమాలోలు చూసే హీరోల కంటే నిజ జీవితంలో శ్రీ రామయ్య గారి ల్ంట్వ్ర్ గప్ప హీరోలు. అననామయ్య ప్జెకుటి వరదలో మొతతుం పలు గ్రామాలు పూరితుగా దెబ్బతినానాయి. 
ఇప్పట్కీ ప్రభుతవాం నుంచ్ పూరితుస్థాయి సహాయం అందలేదు. యువతలో అదు్తమైన ప్రతిభా పాటవ్లు ఉనానాయి. అననామయ్య ప్జెకుటి వరదల వలలు శ్రీ వంశీ కృష్ణ ల్ంట్ అదు్తమైన 
యువత నషటి పోయారు. జతీయ ఛాంపియన్ అయిన వంశీ కృష్ణ కుటుంబానికి జనసేన పార్టి మద్దత్దారులు అండగా ఉండాలని కోరుత్నానాను. ఎనోనా పతకాలు స్ధంచ్న వంశీకృష్ణ 
సంత కాళళు మీద నిలబడి మారషాల్ ఆర్టిస్ లో రాణించేల్ చూస్తుం” అనానారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ రామయ్య గారిని సతకురించ్ రూ. 2 లక్షల ఆరిథాక సహాయం, శ్రీ వంశీకృష్ణను సతకురించ్ 
రూ. 50 వేల ఆరిథాక సహాయం పార్టి తరఫు నుంచ్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు అందజేశారు.

సామానత్వామే రాజ్యాంగాం చెప్పిన నీతి.. 
మాల మహానాడు ఆత్మీయ కలయికలో అాంబేద్కర్ ను కొనియాడిన మాకినీడి

శతఘ్నా న్్యస్: పిఠాప్రం: కులమతలకు అతీతంగా పి.వి రావు మాల మహానాడు ఆధవార్యంలో మాలల ఆతీమెయ కలయక వనభోజనాలు కార్యక్రమం స్థానిక విరవ్డ రోడు్డ జోగ 
వ్రి తోటలో నిరవాహంచడం జరిగింది. పరిసర ప్ంత మాల సంఘాల ప్రతినిధులు, ఇతర ప్రజప్రతినిధులు పాల్్గనడం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అథిదిగా జనసేన పార్టి 
పిఠాప్రం నియోజకవర్గ ఇంచారి్జ శ్రీమతి మాకిన్డి శేషకుమారి పాల్్గనగా మాలమహానాడు సభు్యలు మాకిన్డి శేషకుమారిని శాలువ్తో ఘనంగా సతకురించారు. ఈ సందర్ంగా 
మాకీన్డి మాటలుడుతూ పి.వి రావు మాల మహానాడు ఏరా్పటు చేస్న ఈ కార్యక్రమంలో ననునా ఇంత గౌరవంగా చూస్న మహానాడు టీమ్ కి ధన్యవ్దాలు తెయజేస్తునానానని ఈ 
వ్తవరంణం చూస్తుంటే మాలల ఉపె్పన ఉర్రూతలు కరింతలు కనబడుత్నానాయని ఉత్సహంగా ప్రసంగించారు. ఇంకా ఆమ్ మాటలుడుతూ భారత రాజ్యంగం ప్రకారం సమానతవానికి 
పాటుపడుతూననా మాల సోదరులకు అభినందనలు తెయజేస్తునానామని ప్రతీ ఒకకురం అంబేదకుర్ ఆశయ స్ధనకై పాటు పడాలని అనానారు. అంబేదకుర్ కొందరివ్డు కాదు అందరివ్డు 
అనే భావంతో మ్లగాలనానాది నా ఆకాంక్ష అని అనానారు. ననునా ఈ కార్యక్రమమునకు ఆహావానించ్నందుకు మాల సోదర, సోదరిమణులకు జై భీములుతో కృతజ్ఞతలు తెల్యజేస్రు. 
ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గమమెప్ వరప్రస్ద్, టౌన్ ప్రెస్డెంట్ వేలంగి వెంకటేష్, టౌన్ వైస్ ప్రెస్డెంట్ మైనాబత్తుల చ్ననా, జయింట్ సక్రటర్ శికొలు రాజశేఖర్, జిల్లు ప్రధాన 
కార్యదరి్శ కొంగ న్కరాజు, జిల్లు అధ్యక్షుడు బతితున శామూ్యల్, గలలుప్రోలు మండల అధ్యక్షుడు అమరది వల్లు రామకృష్ణ, బుర్రా స్ర్యప్రకాష్, మేళం బాబి, యండ్రప్ శ్రీనివ్స్, కస్రెడి్డ 
నాగేశవారావు, జనసైనికులు తదితరులు పాల్్గనానారు.

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

జనసేన్నిని సీఎంగా చూడడమే న్ కోరిక.. జనసేన జన జాగృతి యత్రల్ మేడ గురుదత్
గేర్ మారిచిన మేడ గరుదత్.. వచేచి ఎనినాకలోలు పవన్ కళ్్యణ్ ను సీఎం గా చూడడమే తన కోరిక.. 
అంటుననా ఇంచార్్జ
జనసేన జన జగృతి యత్ 29వ రోజు
శతఘ్నా న్్యస్: రాజనగరం: కోరుకొండ మండలం, గరగలంపాలం గ్రామంలో జనసేన జన 
జగృతి యత్లో భాగంగా ఇంట్ంట్కి జనసేన గాజు గాలుస్ & షణుమెఖ వ్్యహం కరపత్లు 
జనసేన పార్టి ప్రజలోలుకి తీస్కెళ్లు విధంగా ప్రతి ఇంట్కి వెళ్లు జనసేన స్దాధింతలను వివరించ్న 
రాజనగరం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టి ఇంచార్్జ మరియు ఐక్యరాజ్యసమితి అవ్రు్డ మేడ 
గరుదత్ ప్రస్ద్. ఇంచార్్జ గరుదత్ ప్రస్ద్ ఆధవార్యంలో 29రోజు జరిగిన జనసేన జనజగృతి 
యాత్కు విశేష స్పందన లభించ్ంది.. పవన్ కళ్్యణ్ ను ముఖ్యమంత్రిని చేయడమే తన లక్షష్ంగా 
పెటుటికుననా మేడా గరుదత్ ప్రస్ద్ అహరినాశలు జనసేన పార్టి బలోపేతనికి కార్యకరతుల సహకారంతో 
ముందుకు దూస్కెళ్లుపోత్నానారు. ఇకకుడ ప్రతి ఇంట్కి తిరిగిన గరుదత్ ప్రతి ప్రతి ఒకకురికి జనసేన 
పార్టి గరించ్ మన నాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ గరించ్ వివరిస్తు గ్రామం మొతతుం తిరిగారు. ఈ 

సందర్ంగా మేడ గరుదత్ మాటలుడుతూ వైసీపీ ప్రభుతవాంలో సీఎం జగన్ రెడి్డ గారి నిరంకుశ విధానాలతో విస్గి వేస్రిపోయిన ప్రజలంత పవన్ కళ్్యణ్ గారి వైప్ చూస్తునానారని, 
పవనననాని ముఖ్యమంత్రిగా చేస్కుంటేనే జీవన ప్రమాణాలు మ్రుగవుతయనే నమమెకంతో ఉనానారని, ఆ విషయం ఈ ప్ంతంలో ఇంట్ంట్కీ తిరుగత్ంటే స్పషటింగా తెలుసోతుందని 
అనానారు. రానుననా ఎనినాకలోలు రాజనగరం నియోజకవర్గంలో జనసేన పార్టి జెండా రెపరెపల్డడం ఖ్యమని అనానారు. ఈ కార్యక్రమంలో కోరుకొండ మండల జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు 
మందపాక శ్రీను, కో -కన్వానర్ ముకకు రాంబాబు, చదువు ముతేతుశవారరావు, తన్నారు తతజీ, అడపా అంజి, గలలుకోట్ కృష్ణ, పోస్బాబు, రచపోత్ల స్ర్ష్, సతీష్, మ్డిద వీరబాబు చల్లు 
ప్రస్ద్ గరగలంపాలం జనసేన పార్టి కార్యకరతులు గలలుకోట్ అరవింద్, రాయుడు శ్రీనివ్స్, బండారి శివ, కోల్ సతీష్ కుమార్, గలలుకోట్ రాము, దండిపాట్ గోవింద్, అనికి కిరణ్, బొల్లు 
జగదీష్, యారలుగడ్డ మహేష్, కాన్యం దురా్గ ప్రస్ద్, నర్ష్, గలలుకోట్ కొండబాబు, పెద్దడ శివ రామ కృష్ణ, చంద్ర శేఖర్, అరుణ్, బాలు పాల్్గనానారు.

బాధితులకు అాండగా నిలిచిన 
పవన్ సేన- సేవా సమితి

శతఘ్నా న్్యస్: 
రాజనగరం: రాజం 
ని యో జ క వ ర ్గ 
జనసైనికుల ఆధవార్యంలో 
ని ర వా హ ం చ బ డు త్ న నా 
పవన్ సేన- సేవ్ 
సమితి దావారా ఆదివ్రం 
యాకి్సడెంట్ కు గరై గత 
రెండు సంవత్సరాల నుండి 
ఇంట్క పరిమితమై ఆరి్దక 
ఇబ్బందులోలు ఉననా ర్గిడి 

ఆముదాలవలస మండలం, కొమిరి గ్రామనికి చెందిన జనసైనికుడు బొత్స రమేష్ కు 
5000 వేల రూపాయల ఆరిథాక సహాయానినా అందజేయడం జరిగింది. అదే విదంగా రాజం 
మండలం, గార్రాజు చీప్రుపల్లు గ్రామానికి చెందిన త్రలు చ్ననామమెడు పూరిలులు శుక్రవ్రం 
అగినా ప్రమాదంలో పూరితుగా దగధిమైంది. వ్రి కుటుంబానినా ఆదుకొనేందుకుగాను రాజం 
జనసేన పార్టికి చెందిన జనసేన పవన్ సేన – సేవ్ సమితి సభు్యలు ఆ గ్రామానికీ 
వెళ్లు భాదిత్లకు నిత్యవసర సరుకులు, వంట స్మాగ్రి, కొంత నగదును అందిచటం 
జరిగింది.

కార్యకర్తలను ఏకత్టికి త్సుకువచిచి పార్టీ 
బలోపేత్నికి కృషి

శతఘ్నా న్్యస్: ఉమమెడి ఖమమెం జిల్లు: చండ్రుగండ మండలంలో జనసేన పార్టి 
మండల అధ్యక్షుడు కుకకుముడి నరస్ంహారావు ఆధవార్యంలో ముఖ్య నాయకులు 
మరియు కార్యకరతుల సమావేశం నిరవాహంచడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో 
ముఖ్యఅతిథిగా జనసేన పార్టి ఉమమెడి ఖమమెం జిల్లు యువజన విభాగం సక్రటర్ 
గరిక రాంబాబు పాల్్గని చండ్రుగండ మండలంలో జనసేన పార్టి బలోపేతం దిశగా 
అడుగలు వేయాలని, నిరంతరం ప్రజలలో జనసేన పార్టి స్దాధింతలను, పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆశయాలకు అనుగణంగా కార్యకరతులు నాయకులు కల్స్ కటుటిగా పనిచేయాలని అల్గే 
మండలంలో గ్రామస్థాయిలో పార్టిని బలోపేతం చేస్ గ్రామ కమిటీలు వెయా్యలని, అల్గే 
ఉమమెడి ఖమమెం జిల్లు యువజన విభాగం కమిటీ అధ్యక్షుడు డేగల రామచంద్రరావు 
ఆధవార్యంలో మండల యువజన విభాగ కమిటీని కూడా నియమించడం జరుగత్ందని 
తెల్యజేస్నారు. చండ్రుగండ మండలంలో ఉననా పది పంచాయతీలోలు అంతర్గత 
సమావేశాలు నిరవాహంచ్ కార్యకరతులను ఏకతట్కి తీస్కువచ్చి పార్టి బలోపేతనికి 
కృషి చేయాలని మండల అధ్యక్షుడు నరస్ంహారావు కు స్చ్ంచడం జరిగింది.ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టి చండ్రుగండ మండల ప్రధాన కార్యదరి్శ స్యి భాసకుర్, 
కార్యదరి్శ చాపల మడుగ వెంకటేశవారులు, ఎగి్జకూ్యట్వ్ మ్ంబరులు స్హెచ్ పవన్, స్హెచ్ 
అజయ్, డేరంగల స్యి సర్వాస్, కందూరి పవన్, స్హెచ్ వెంకటేష్, మండల ముఖ్య 
నాయకులు వీరభద్రరావు, గేయ రచయిత బాల ప్రస్ద్, మైనార్టి నాయకులు బాద్ ష్, 
జన సైనికులు తదితరులు పాల్్గనానారు.

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


సోమవారం, 28 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

సరాదార్ మరిపెళ్ళ చిటిటీ కు ఘన నివాళులరిపిాంచిన 
పోతిన మహేష్

శతఘ్నా న్్యస్: విజయవ్డ వెస్టి: సరా్దర్ మరిపెళళు చ్ట్టి 124 వ జయంతి సందర్ంగా విజయవ్డలోని 
రమణయ్య కూల్ డ్ంక్ ష్ప్ వద్ద ఉననా విగ్రహానికి స్థానిక డివిజన్ అధ్యక్షులు శిగినంశెట్టి రాము 
ఆధవార్యంలో పూలమాలలు వేస్ ఘనంగా నివ్ళ్లరి్పంచ్న జనసేన పార్టి విజయవ్డ నగర అధ్యక్షులు 
రాష్ట్ర అధకార ప్రతినిధ మరియు పశిచిమ నియోజకవర్గ ఇనాచిర్్జ పోతిన వెంకట మహేష్. ఈ కార్యక్రమంలో 
పవన్ కళ్్యణ్, నాగరాజు, స్ంబ, రామకృష్ణ, అక్షయ్, నాని మరియు కిషోర్ తదితరులు పాల్్గనానారు.

జికె ఫాండేషన్ ఆధవార్యాంలో ఉచిత బి.ప్ 
మరియు షుగర్ పర్క్షలు

శతఘ్నా న్్యస్: విశాఖపటనాం, జనసేన దక్ణ నియోజకవర్గ నాయకులు గోపికృష్ణ జికె ఫండేషన్ ఆధవార్యంలో 
ఆదివ్రం విశాఖపటనాం, దక్ణ నియోజకవర్గం, 33వ వ్రు్డ, మూడు గళ్ళు జంక్షన్ లో ఉచ్త బి.పి మరియు షుగర్ 
పర్క్షలు నిరవాహంచడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గనానారు.

రాష్ట్ర అభివృద్ధికై 
జనసేనకు ఒక్క చాన్స్ ఇవవాాండి 3వ రోజు

శతఘ్నా న్్యస్: పిఠాప్రం: రాష్ట్ర అభివృదిధికై.. 
జనసేనకు ఒకకు చాన్్స ఇవవాండి కార్యక్రమం 3వ 
రోజు పర్యటనలో భాగంగా పిఠాప్రం పటటిణం 24వ 
వ్రు్డ లో ఇంట్ంట్కి కరపత్లు అందజేస్తు పార్టి 
స్దాధింతలు, పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు ప్రజలకు 
తెల్యజేస్తు ముందుకు స్గిన పిఠాప్రం ఇంచార్్జ 
మాకిన్డి శేషుకుమారి, జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు.

వాసాంశెటిటీ మహాలక్ష్మికి మిధిల్ కుమార్ జైన్ 
ఆధవార్యాంలో జనసేన సహాయాం

శతఘ్నా న్్యస్: రామచంద్రప్రం: 7 వ వ్రు్డ వ్సంశెట్టి మహాలక్ష్మి 13 సంవత్సరాల 
పాప ఇటీవల మరణించడం తో రామచంద్రప్రం పటటిణ జనసేన పార్టి యూత్ 
అధ్యక్షులు మిధల్ కుమార్ జైన్ ఆధవార్యంలో ఆ కుటుంబానినా కలస్ 25 క్గ్ల బియ్యం 
2 న్లలకు సరిపడా నిత్యవసర వస్తువులు కూరగాయలు వ్రికి అందజేయడం 
జరిగింది. ఈ సహకారం అందించ్న పటటిణ యూత్ అధ్యక్షులు మిధల్ కుమార్ 
జైన్ కి రామచంద్రప్రం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టి ఇంచార్్జ పోల్శెట్టి చంద్రశేఖర్ 
హృదయపూరవాక అభినందనలు తెల్యజేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో వెంకటేష్, 
చ్నానా, పండు, ప్రస్ద్, విల్లు కార్తుక్, అలలుం నాగ, మారోజు నగేష్, రాంబాబు, చందు, 
ఆదిత్య, బాబీ తదితర జనసైనికులు పాల్్గనానారు.

మాండపేట నియోజకవరాగానికి సాంబాంధిాంచిన 43 
గ్రామాలను రుడాలో కలపడానికి ప్రయత్నాలు

శతఘ్నా న్్యస్: మండపేట: మండపేట 
నియోజకవరా్గనికి సంబంధంచ్ 43 
గ్రామాలను రాజమండ్ అర్బన్ డెవలపెమెంట్ 
అథారిటీ (రుడా) లో కలపడానికి ప్రయతనాలు 
జరుగత్నానాయని, ఇది చాల్ దారుణమని 
మండపేట నియోజకవర్గ జనసేనపార్టి 
ఇంచార్్జ వేగళళు లీల్కృష్ణ పేర్కునానారు. ఈ 
సందర్ంగా వేగళళు లీల్కృష్ణ ఆదివ్రం 
విడుదల చేస్న మీడియా సందేశంలో ఆయన 
మాటలుడుతూ మండపేట నియోజకవర్గంలో 

43 గ్రామాల పంచాయతీలను రుడాలో కలపడానికి పంచాయతీ తీరామెనం చేస్ ఇవ్వాలని 
ఎమ్మెలీ్స తోట త్రిమూరుతులు ఆదేశాలు ఇవవాడం చాల్ దారుణం అనానారు. రుడాలో ఈ 
గ్రామాలను కలపడం వలన స్మాను్యడు ఎనోనా ఇబ్బందులు ఎదురోకువ్ల్్స ఉంటుందని 
అనానారు. చ్ననా ఇలులు కటుటికోవ్లంటే రుడా అనుమతి తీస్కోవ్లని, స్మాను్యడికి 
తొందరగా అయే్య పని కాదని అనానారు. చ్ననా పరిమెషన్ కావ్లనానా దాదాప్ సంవత్సరం 
పటేటి అవకాశం ఉంటుందని పేర్కునానారు. మండపేట నియోజకవరా్గనినా రాజమండ్లో 
కలపడానికి అభ్యంతరం వ్యకతుం చేస్న ఎమ్మెలీ్స తోట త్రిమూరుతులు ఏ విధంగా ఈ 
నియోజకవరా్గనినా రుడాలో కలపడానికి ప్రయతనాలు చేస్తునానారని ఆయన ప్రశినాంచారు. 
ఇదంత స్మాను్యడిని ఇబ్బంది పెట్టి, తన ఆఫీస్ కి రావ్లని, గ్రామ పంచాయతీలలో 
ఎవవారికి కూడా అధకారం వుండకూడదనే ఉదే్దశంతో ఈ దురామెర్గమైన ఆలోచనకు వ్డి 
కటటిరని చెపా్పరు. అనినా రాజకీయ పార్టిలు కల్స్ ఈ దురామెర్గప్ చర్యను అడు్డకోవ్ల్్సన 
అవసరం ఎంతైనా ఉందని పేర్కునానారు. అవసరమైతే దీనిని అడు్డకోవడానికి అనినా గ్రామ 
పంచాయితీలు వ్యతిర్కంగా తీరామెనం చేయాలని ఆయన కోరారు.

మానస వికలాంగ అనాధాశ్రమాంలో అననాదాన 
కార్యక్రమాం ఏరాపిటు

శతఘ్నా న్్యస్: ఆదివ్రం రాజోలు లో ఉననా మా మానస వికల్ంగ అనాధాశ్రమంలో 
పడమట్ పాలం గ్రామానికి చెందిన జనసేన నాయకులు ఆకుల రాము కుమారుడు హతేష్ 
కృష్ణ ప్ట్టినరోజు సందర్ంగా అననాదానం ఏరా్పటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో వ్రి 
తతగారు ఆకుల బాలకృష్ణ, జనసేన నాయకులు, పంచదార చ్ననా బాబు పాల్్గనానారు.

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

వాంగవీటి మోహన రాంగా యూత్ జనసేన ఆధవార్యాంలో ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరాం
శతఘ్నా న్్యస్: గంటూరు: దాసరిపాలం గ్రామం, స్.ఆర్ కాలన్లో ఆదివ్రం వంగవీట్ మోహన రంగా యూత్ జనసేన ఆధవార్యంలో ఉచ్త మ్డికల్ కా్యంప్ నిరవాహంచడం జరిగింది. 
ఈ ఉచ్త మ్డికల్ కా్యంప్లో గ్రామస్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్్గని, ఉచ్తంగా వైద్య సేవలను వినియోగించుకొని మందులు ఉచ్తంగా సీవాకరించడం జరిగింది.

జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు 
కొణిదెల పవన్ కళ్్యణ్ ని కలిసిన ప్రశాంత్ పోరెడిడి

శతఘ్నా న్్యస్: పాలకొండ: జనసేన పార్టి 
అధ్యక్షులు కొణిదెల పవన్ కళ్్యణ్ ని కల్స్న 
పాలకొండ నియోజకవర్గ నాయకులు ప్రశాంత్ 
పోరెడి్డ. నియోజకవర్గంలో ప్రధాన సమస్యలు గా 
ఉననా తోటపల్లు ఎడమకాలువ, జంపరకోట డా్యమ్ 
లను తవారగా పూరితు చేసేతు పాలకొండ లో ఉననా 
స్మారు 70000 నుండి 100000 ఎకరాల 
రైత్లు బాగపడతయని, పాలకొండ మరో 
గోదావరి ప్ంతంగా ఉంటుంది అని పవన్ కళ్్యణ్ 

కి తెల్యజేయడం జరిగింది. ఆయన స్నుకూలంగా 
స్పందించ్ రాబోయే రోజులోలు ఈ సమస్య కోసం 
మాటలుడతనని తెల్యజేస్రు.

త్డిపత్రి పటటీణ చిరాంజీవి యువత ఆధవార్యాంలో 
శివ సావాములకు అలపిహార వితరణ

శతఘ్నా న్్యస్: తడిపత్రి: తడిపత్రి పటటిణ చ్రంజీవి యువత కమిటీ మరియు జనసేన పార్టి పటటిణ కమిటీ ఆధవార్యంలో తడిపత్రి 
నుండి శ్రీశైలంకు పాదయాత్గా వెళ్తుననా 400 మందికి శివ స్వాములకు ఆట ప్రస్ద్ ఆధవార్యంలో అల్్పహారం అందించడం 
జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో తడిపత్రి పటటిణ చ్రంజీవి యువత కమిటీ మరియు జనసేన పార్టి పటటిణ కమిటీ సభు్యలు పాల్్గనానారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో బుకకుపటనాం ఇమాంవల్, కె రబా్బన్ జె.ఎస్.పి, అచుచికటలు అల్తుఫ్, షేక్ స్ధక్, జఫర్ స్దిక్, షేక్ష, దేవర అంజి, 
తదితరులు పాల్్గనానారు.

మాడుగుల జనసేన వనబోజనాల కార్యక్రమాం
శతఘ్నా న్్యస్: మాడుగల: దేవరపల్లు గ్రామంలో జనసేన పార్టి నాయకులు రాయప్రెడి్డ కృష్ణ వ్రి మామిడి 
తోటలో నాలుగ మండల్ల జనసైనికులకు పికినాక్ కార్యక్రమం ఏరా్పటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి 
విశాఖ జిల్లు నుంచ్ ర్జినల్ కోఆరి్డనేటర్ శ్రీమతి కిరణ్ ప్రస్ద్, జనసేన లీగల్ సల్ చైరమెన్ శ్రీమతి కరణం కళ్వతి, 
సోషల్ మీడియా విభాగం భాసకుర్ కొండేట్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరవడం జరిగింది. వ్రు ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన పార్టి స్దాధింతలను, ప్రజలోలు జనసేనకు పెరుగత్ననా గ్రాఫ్ ను జనసైనికులకు వివరించడం జరిగింది. 
తదనంతరం వచేచి ఎనినాకలోలు జనసేన పార్టి గెలవడానికి ప్రతి పంచాయతీలోలు పవన్ కళ్్యణ్ గారి స్దాధింతలను 
ప్రజలోలుకి తీస్కెళళుమని దిశా నిర్్దశం చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో నాలుగ మండల్ల నుంచ్ 
జనసైనికులు స్మారు 400 మంది పాల్్గనానారు.

వైసీపీ ప్రభుతవాాం మహిళకు ఇచ్చి డావాక్రా గ్రూపులోలో 
అవినీతి: ఎాం.హనుమన్

శతఘ్నా న్్యస్:  విజయవ్డ: గ్రామీణ మహళలు 
ఆరిథాకంగా అభివృదిధి చెందేందుకు, సవాయం ఉపాధ 
కల్పనకు ప్రభుతవాం రుణాల్చేచి డావాక్లో కూడా అవిన్తి 
చోటుచేస్కొంటుదని జనసేన రాష్ట్ర బీసీ నాయకుడు 
మరియు నా్యయవ్ది ఎం. హనుమన్ మండిపదా్దరు. ఈ 
సందర్బంగా ఆయన మాటలుడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 
ఎకకుడ చూస్నా అవిన్తి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్థాయి నుంచ్ 
కార్్పర్ట్ స్థాయి వరకు కన్సం మహళకు రుణాల్చేచి 
డావాక్లో కూడా అవిన్తి. మహళకు రుణాలు కల్్పంచ్ 

అండగా ఉండే డావాక్కి ఆర్్పలు కమిషన్ పేరు మీద వస్లు చేస్తుననా పరిస్థాతి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ 
లో చూస్తునానాం. 40 గ్రూప్లకు జగన్ మోహన్ రెడి్డ ఆర్్పలు 2000 నుంచ్ 3000 వేల వరకు 
కమిషన్ తీస్కోనే పరిస్థాతి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అవిన్తి ఎంత దారుణంగా ఉందంటే చ్ననా స్థాయి 
ఉదో్యగలలో కూడా అవిన్తి పెరిగి రాష్ట్రం అవిన్తి పాలైతే ప్రశినాంచే గంత్కు సంకెళ్లు వేస్తునానారు. 
మానవ హకుకుకి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చోటు లేదు. మానవ హకుకుల గరించ్ మానవ హకుకుగా 
ప్రశినాసేతు.. ప్రశినాంచే గంత్కు సంకెళ్లు వేస్తునానారు. 2024లో మన రాష్్రానికి అభివృదిధి జరగాలనానా.. 
అవిన్తి లేని పరిపాలన కావ్లనానా మనకు మంచ్ నాయకుడు కావ్ల్. ప్రజలకు అండగా ఉండే 
నాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ గారు. ప్రజల సమస్యలపై పోరాడే నాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ గారిని మనం 
ఎనునాకోవడం మన కన్సం బాధ్యత. 2024లో అభివృదిధి జరగాలంటే, అవిన్తి లేని సమాజం మనకు 
కావ్లంటే మన విలువైన, అమూల్యమైన ఓటుని గాజు గాలుస్ గరుతుపై ఓటేయడం మన కన్స బాధ్యత 
అని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ నేను తెల్యజేస్తునానాను. అవిన్తి.. ఎకకుడ చూస్నా అవిన్తి.. 
ఏ మూల చూస్నా అవిన్తి.. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మురికి పట్టినటుటి అవిన్తి పట్టింది. జగనోమెహన్ 
రెడి్డని అవిన్తి పై ప్రశినాసేతు దౌర్జన్యం, రౌడీయిజం చేస్తురు. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆరి్సపి 
భారత రాజ్యంగానినా వైఎస్ఆరి్సపి రాజ్యంగంగా రాస్కుంది. ఇకకుడ ప్రశినాంచే హకుకు లేకుండా 
పోయింది. మహళలు చ్రు వ్్యపారాల కోసం రుణాలు తీస్కొని, వ్రి సంత కాళళు మీద నిలబడడం 
కోసం అండగా నిలవ్ల్్సన డావాక్ గ్రూప్లు కూడా అవిన్తితో మహళకు కన్నాళ్లు మిగిల్చియి. మన 
భారత రాజ్యంగం కల్్పంచ్న హకుకు మాటలుడే సేవాచ్ఛ మన బాధ్యత కన్సం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 
జగనోమెహన్ రెడి్డ గారి అధకారులకు వచాచిక ఆ మాటలుడే సేవాచ్ఛ కూడా ఈరోజు ప్రజలు కోలో్పయారు. 
కన్సం మహళలు చ్ననా చ్ననా వ్్యపారాలు చేస్కోవడానికి తీస్కునే తకుకువ వడీ్డ రుణాలు కూడా 
మహళల కన్నాళ్లుగా మారాచియి. ఎల్ంట్ అవిన్తి లేని పరిపాలన మనకు కావ్ల్ అంటే అభివృదిధి 
ఉననా రాష్ట్రం మనం చూడాల్ అంటే మన కన్స బాధ్యత ఓటు.. మన అమూల్యమైన ఓటుని గాజు 
గాలుస్ గరుతుపై వేస్కొని రానుననా రోజులోలు మంచ్ అభివృదిధి చూదా్దమని ఆశిస్తునానామని ఎం. హనుమన్ 
తెల్యజేస్రు.

తుని జనసేన ఆదవార్యాంలో జనసేన గ్రామ బాట
శతఘ్నా న్్యస్: త్ని: జనసేన నాయకులు వెంకటేష్ స్ర్య ఆదవార్యంలో త్ని 
మండలం, చేపూర్ గ్రామంలో జనసేన గ్రామ బాట అనే కార్యక్రమం నిరవాహంచారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర మత్సష్కార కార్యదరి్శ చొకాకు కాశీ, త్ని సీనియర్ నేతలు చ్నబాబు, 
ఎల్.నాగేశవారరావు, శేషు, నాగబాబు, అదేపల్లు బాల్జి, సీతరామ రాజు, బోపన 
రాంబాబు తదితర జనసైనికులు పాల్్గనానారు.
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