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చిందేపల్లి రోడ్డు సమస్యను తక్షణిం పరిష్కరిించాల్
* ఆర్ అండ్ బి రోడ్డు రికార్డుల నంచి ఎలా మాయమంది?
ప్రభుత్వ వ్యవస్థలన అచేతనంగా మార్చేస్తే జరిగే అనర్్థలు ఏమిటో తెలియాలంటే చిందేపలిలి గ్రామంలో రహదారి 
సమస్్య ఉదాహరణ అని జనస్న పార్టీ ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలి మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో 
వ్్యఖ్్యనించార్. గ్రామస్తేల రోడ్డున ఓ కార్పొర్ట్ కంపెనీ మూసి వేసి ప్రజలకు ప్రవేశం లేదని హుకుం జార్ చేస్తే జిలాలి 
యంత్ంగం చేషటీలుడిగి చూసతేంది. అదేమిటంటే ఆ రోడ్డు రెవెన్్య రికార్డులలో లేదని చేతులు దులుపుకుంటునానార్. 
ఆర్. అండ్ బి. పరిధిలోకి వెళ్ళిన రోడ్డు రికార్డుల నంచి ఎలా మాయమంది? ఈ రోడ్డు మూయవద్దననా జనస్న నాయకులు, 
గ్రామస్తేలపై పోలీస్ కేస్లు పెడ్తునానార్. శ్రీకాళహసితే నియోజకవర్ం ఏర్పొడ్ మండలంలోని చిందేపలిలి గ్రామస్తేలు 
బాహ్య ప్రపంచంలోకి వెళళిడానికి ఉపయోగపడే ఈ రహదారి మూసివేయడంవలలి గ్రామస్తేలు తీవ్ర అసౌకర్్యనికి 
గురవుతునానార్. తమకు నా్యయం చేయాలని గ్రామస్తేలు కోరడంతో జనస్న శ్రీకాళహసితే ఇంచారిజి శ్రీమతి వినత 
కోటతోపాటు ఇతర నాయకులు వ్రికి అండగా నిలబడాడుర్. అధికార్లకు వినతి పత్లు సమరిపొంచార్. నా్యయం 
జరగకపోవడంతో ఆందోళనకు దిగార్. నా్యయం చేయమని కోరినందుకు వ్రిని అరెస్టీ చేయడంతోపాటు మొరటుగా 
ప్రవరితేంచార్. చివరికి శంతియుతంగా గ్రామస్తేలతో కలసి నిర్హార దీక్ష చేపట్టీర్. దీక్షలో ఉననావ్రి ఆరోగ్యంపై 
ఆందోళన వ్యకతేం అవుతోంది. అందువలలి ఉననాతాధికార్లు తక్షణం జోక్యం చేస్కుని తగిన చర్యలు చేపట్టీలని 
కోర్తునానాము. ఈ ఆందోళన మరింత తీవ్రం కాకుండా చూడవలసిన బాధ్యత జిలాలి యంత్ంగంపై ఉంది. పోలీస్లు 
పెట్టీన కేస్లన తక్షణం ఎతితేవేయాలి. దీక్ష చేస్తేననా వ్రందరికీ పార్టీ తరపున సంఘీభావం తెలుపుతునానామని శ్రీ 
నాదండలి మనోహర్ పేర్కొనానార్.

జనసేన పార్టీ శ్రీకాళహస్తి 
నియోజకవర్గం ఇన్చార్జి వినుత కోటా 

ఆరోగ్య పర్స్థితి విషమగం
శతఘ్నా న్్యస్: శ్రీకాళహసితే, వినతకి, గ్రామస్్థలకు జరగర్నిది ఏమనా జరిగితే జిలాలి కలెకటీర్, ఎస్పొ పూరితే 
బాధ్యత. నిర్హార దీక్ష 24 గంటలు గడ్స్తేనానా నిమ్మకి నీరెతితేనటుటీ వ్యవహరించడం బాధ్యతార్హిత్యం. 
సమవ్రం నండి చిందేపలిలి గ్రామస్్థల కోసం ఆమరణ నిరహార దీక్ష చేస్తేననా జనస్న పార్టీ శ్రీకాళహసితే 
నియోజకవర్ం ఇనాచేరిజి శ్రీమతి వినత కోట్కి, భరతే కోట్ చంద్రబాబుకి మర్కంత మంది గ్రామస్్థల ఆరోగ్య 
పరిసి్థతి క్షీణంచినటుటీ మెడికల్ సిబ్ంది సమాచారం. బి.పి, షుగర్ లెవెల్స్ బాగా తగి్పోవడం జరిగింది.

“జనగం కోసగం పవన్ – పవన్ కోసగం మనగం” మూడవ రోజు
శతఘ్నా న్్యస్: కాకినాడ రూరల్, జనం కోసం పవన్ – పవన్ కోసం మనం మూడవరోజు ప్రచారంలో 
భాగంగా కాకినాడ రూరల్ 3 వ డివిజన్ చోడిశెట్టీ సతీష్, వనమాడి మహేష్ ఆధ్వర్యంలో సంతనపురి 
కాలనీ, శెట్టీబలిజ పేట, ఎసిస్ పేట గొడరిగుంటలలో ఇంట్ంట్ ప్రచారం నిర్వహించి స్్థనికుల సమస్యలు 
జనస్న పార్టీ పిఏసి సభు్యలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జి పంతం నానాజీ తెలుస్కోవడం జరిగింది. దోమల 
బెడద ఎకుకొవగా ఉందని, అర్హులకు పెంక్షన్ ఇవ్వడం లేదని, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ బాగోలేదని, మహిళలు ర్షన్ 
తీస్కోవడం చాలా కషటీంగా ఉంది ర్షన్ తీస్కోవ్లి అంటే ఒక పూట పని మానకోవలసిన పరిసి్థతి, 
కమూ్యనిటీ హాల్ ని సచివ్లయంగా మారిచే వేశరని, పార్కొ ఉపయోగకరంగా లేదని, నాటుస్ర్ 
అధికంగా అము్మతునానారని, మహిళలు బయటకు ర్వడం కషటీంగా ఉందని స్్థనికులు నానాజీగారికి 
తెలిపార్. మీరందర్ ఆశీర్వదించి పవన్ కళ్్యణ్ ప్రజాప్రభుత్వంవచేచేలా చూడండి, మీ కష్టీలు త్వరలో 
తీర్తాయని, స్్మర్టీ సిటీ నిధులు ఏమి చేస్తేనానారో, ఎవరి జేబులోలికి వెళుతునానాయో తెలియడం లేదని, 
త్వరలో ప్రజా సమస్యలపై పోర్టం చేస్తేమని తెలియచేస్ర్. ఈ కార్యక్రమంలో స్్థనికులు, ర్ష్ట్ర, జిలాలి, 
మండల, గ్రామ స్్థయి నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్నానార్.

శ్రీమతి వినుత కోటాకు 
జనసేన న్యకుల సగంఘీభావగం

శ్రీకాళహసితే నియోజకవర్ం జనస్న పార్టీ ఇంచార్జి 
శ్రీమతి వినత కోట్ చిందేపలిలి గ్రామస్్థలతో కలిసి 
చేస్తేననా ఆమరణ నిర్హార దీక్షకు గంగాధర నెల్లిర్ 
నియోజకవర్ ఇనాచేర్జి యుగంధర్ పొననా, చిత్తేర్ 
జిలాలి జనస్న పార్టీ నాయకులు కృష్ణయ్య, ఆనంద్ 
మరియు నెల్లిర్ జిలాలి ప్రధాన కార్యదరిశి గునకుల 

కిషోర్ సంఘీభావం తెలియజేయడం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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మహిళా సాధికారత కోసం జనసేన పార్టీ ఎప్పుడూ మందంటంది – 
లోకం మాధవి

శతఘ్నా న్్యస్: నెలిలిమరలి, పూసపాట్ర్గ మండలం, పేర్పురం 
గ్రామంలో ఉపాధి హామీ పథకంలో భాగంగా పనిచేస్తేననా మహిళల 
దగ్రికి వెళ్లి వ్రితో మాట్లిడిన లోకం మాధవి, మాధవి మాట్లిడ్త్ 
మిగతా పార్టీలలా జనస్న పార్టీ హామీలు ఇచిచే పబ్ం గడిపే పార్టీ 
కాదు అని ఇచిచేన హామీని ఖచిచేతంగా అమలుచేసి తీర్తుంది అని, 
ఈరోజు ప్రజలు అంటే ఎంతో గౌరవం మరియు నిబద్దత కలిగి ఉననా 
ఏకైక నాయకుడ్ పవన్ కళ్్యణ్ ఒకకొర్ అని, వచేచే ఎనినాకలోలి జనస్న 
ప్రభుత్వ స్్థపకి కృషి చేయాలని అకకొడ ఉననా ప్రజలన లోకం మాధవి 
కోర్ర్. అలాగే జనస్న మేనిఫెసటీలో మహిళల కోసం వ్రి అభివృదిధి 
కోసం పవన్ కళ్్యణ్ ఇచిచేన హామీలని వ్రికి తెలిపార్. వ్రి ఊరి 
సమస్యలు అడ్గుతుండగా అకకొడ ఉననా మహిళ తన వితంతువు 
అయినా ఇపపొట్కి తనకి పెన్షన్ ర్లేదని ప్రభుత్వ అధికార్ల చుట్టీ 
తిరిగినా ఉపయోగం లేకుండా పోయిందని వ్పోయార్. సమస్య 
విననా మాధవి ఆమె తరపున పోర్టం చేస్తేమని భరోస్ కలిపొంచార్. 
ర్జకీయాలలోకి ర్వట్నికి ప్రధాన కారణం పవన్ కళ్్యణ్ 
సిదా్దంతాలు మరియు ప్రజలకి ఈ ప్ంతానికి మంచి చేయాలి అననా 
తపనేనని ఈస్రి వచేచే ఎనినాకలోలి జనస్నకి మద్దతు తెలియజేయాలని 
కోర్ర్.

దళిత వాడలోలో జనచైతన్ం గ్రామం 
రాయవరం ప్ంతం ఎస్సి కాలని

శతఘ్నా న్్యస్: పిఠాపురం చైతన్య వంతమన దళ్త యువకులన జనస్న పార్టీ వైపుగా 
నడపడమే లక్షష్ంగా పిఠాపురం రూరల్ జనస్న నాయకుడ్ మరియు దళ్త నాయకులు అయిన 
వ్కపలిలి సూర్య ప్రకాశ్ పిఠాపురం రూరల్ మండల వ్్యపతేంగా మొదలు పెట్టీన దళ్త వ్డలోలి 
జనచైతన్యం అనే కార్యక్రమం మంగళవ్రం ర్యవరం గ్రామం ఎసిస్ కాలనీకి చేర్కుంది. 
నియోజకవర్ నాయకులు వూట ఆదివిషు్ణ (నానినాబు) సమక్షంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో 
జిలాలి కార్యదరిశి మరియు గొలలిప్రోలు మండల బిసి నాయకులు మొగిలి అపాపొర్వు ఆధ్వర్యంలో 
నిర్వహించడం జరిగింది. ముందుగా వ్కపలిలి సూర్యప్రకాశ్ స్్థనిక జనసైనికులు వెంకటేష్, 
దొరబాబు, దుర్్ప్రస్ద్ ల సూచన మేరకు ఆసర్ లేని స్్థనిక దళ్త వృదుధిర్లు అయిన 
చిటటీమ్మకు రైస్ బా్యగ్ తో కూడిన నెలవ్ర్ నితా్యవసర్లన డొనేట్ చేసిన తదనంతరం పవన్ 
కళ్్యణ్ వీర్భిమానలు అయిన స్్థనిక దళ్త యువకులతో సమావేశమయా్యర్. యువతకు 
జనస్న పార్టీ సిదాధింతాలన వివరిసూతే సమసమానత్వంతో కూడిన ర్జకీయ విలువలు గౌరవం 
ఒకకొ జనస్న పార్టీ మాత్రమే మనకు అందిస్తేంది అని మనం చేయి చేయి కలిపితే ర్జా్యధికారం 
స్ధ్యమౌతుందని తెలిపార్. ఈ కార్యక్రమంలో జనస్న నాయకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్నానార్.

పరుగు పందాలకు తృతీయ బహుమతి 
అందజేస్న కుంచా అంజిబాబు

శతఘ్నా న్్యస్: మాడ్గుల నియోజకవర్ం, 
కె. కోటపాడ్ మండలంలో చౌడ్వ్డ 
గ్రామంలో మంగళవరం జరిగినటువంట్ 
శ్రీశ్రీశ్రీ మరిడిమాంబ అమ్మవ్రి 
వ్రి్షక ఉతస్వం సందర్ంగా ఏర్పొటు 
చేసినటువంట్ ఎడ్లి పర్గుల పందాలకు 
తృతీయ బహుమతిగా రూపాయలు 
6000/- కె.కోటపాడ్ మండల జనస్న 
నాయకులు కుంచా అంజిబాబు ఆరి్థక 
సహాయంతో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 
కార్యక్రమంలో చౌడ్వ్డ గ్రామ సరపొంచ్ 

మరియు చౌడ్వ్డ జనసైనికులు అలాగే ఈ ఆలయ కమిటీ మెంబర్లి పాల్్నానార్.

చేగుంటపల్లో, స్ంగన్నపల్లో గ్రామాలలో చిర్రి 
బాలరాజు పర్టన

శతఘ్నా న్్యస్: పోలవరం 
నియోజకవర్ం, గత వ్రం రోజుల 
నండి మండలానికి రెండ్రోజుల 
చొపుపొన పర్యట్స్తేననా ఇంచార్జి  చిర్రి 
బాలర్జు మంగళవ్రం పోలవరం 
మండలం చేగుంటపలిలి, సింగననాపలిలి 
గ్రామాలలో మండల అధ్యక్షులు 
చినినా ఆధ్వర్యంలో జనంలో జనస్న 
కార్యక్రమం ఘనంగా ప్రంభం 

అయి్యంది. ఈ కార్యక్రమంలో చిర్రి బాలర్జు గడప గడపకు తిర్గుత్ ప్రజాసమస్యలన 
తెలుస్కుటునానార్. గ్రామంలో ప్రతి ఒకకొర్ కూడా వైస్పీ ఎమె్మలే్య తెలలిం బాలర్జు వలలి 
మోసపోయామని, మాకు ఇలులి ఇస్తేమనానారని, 20% ఇలులి మాత్రమే ఇచాచేరని, ఇచిచేన వ్ట్లో 
కా్వలిటీలేని మెటీరియల్స్ వ్డారని, మళ్ళి మా సంత డబు్తో బాగుచేయించుకునానామని, కానీ 
ఇపపొట్ వరకు వ్ట్ ఉస్ తియ్యలేదు అని అనానార్. కందర్ ముసలి వ్రికి ఇపపొట్ వరకు 
పెన్షన్ ఇంకా ర్వడంలేదనానార్. అధికార్లకు చెపేతే వ్ర్ పట్టీంచుకోవడం లేదని వ్రి బాధన 
వ్యకతేం చేస్ర్. ఈ 2024 ఎలక్షన్స్ లో వ్రికి ఖచిచేతంగా బుదిధి చెపాతేమనానార్. ఈ సందర్ంగా 
చిర్రి బాలర్జు మాట్లిడ్త్ ప్రతి ఒకకొరికి నా్యయం జరిగేలా చూస్తేమని, అధికార్లతో 
మాట్లిడతామని హామీ ఇచాచేర్.

మంగండ జనసైనికులకు అండగా నిల్చిన 
ఎన్్నరై జనసేన న్యకులు

శతఘ్నా న్్యస్: పి.గననావరం, ఇటీవల జరిగిన జనస్న పార్టీ 10 వ ఆవిర్్వ దినోతస్వం 
సందర్ంగా మచిలీపటనాంలో జరిగిన సభకు వెళ్లి తిరిగి వససూతే గననావరం నియోజకవర్ం, 
ముంగండ గ్రామ జనసైనికులుకు ప్రమాదం జరిగిన విషయం తెలిసిన ఎనానారై టీం. గాయపడిన 
జనసైనికులకు జనస్న నాయకులు పెనమాల జాన్ బాబు, మోగళళి చంద్రశేఖర్ 10 వేలు ఆరి్థక 
సహాయం అందించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఎనానారై జనస్న నాయకులు పెనమాల 
జాన్ బాబు, జనస్న నాయకులు గననావరం మండల ప్రెసిడంట్ జేడీ, అమలాపురం రూరల్ 
మండల జనస్న నాయకులు లింగోలు పండ్, డిఎస్ఎన్ కుమార్, తోట శ్రీనివ్స్, కమూ్మరి 
మలిలిబాబు మరియు గననావరం నియోజకవర్ ముంగండ గ్రామ జనసైనికులు తదితర్లు 
పాల్్నానార్.

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

జనసై నికుని షాపు ప్రా రంభోత్సవంలో 
ప్ల్గొ న్న డా.విశ్వక్షేణ్

శతఘ్నా న్్యస్: ఎచెచేరలి నియోజకవర్ం, లావేర్ మండలం, మంగళవ్రం కతతేకోట పంచాయతీ జనసైనికుడ్ 
ట్ఫిన్ ష్పు పెటటీడం జరిగింది. ముఖ్య అతిథిగా ఎచెచేరలి నియోజకవర్ జనస్న నాయకులు, ర్ష్ట్ర కార్యనిర్వహణ వైస్ 
ప్రెసిడంట్ డా.విశ్వక్షేణ్ ని ఆహా్వనించి రిబ్న్ కట్ంగ్ చేయించడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా ఆ గ్రామ సమస్యలు 

ఆ గ్రామ ప్రజలన అడిగి తెలుస్కునానార్. ఈ సమస్యలన మన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి ర్గానే సమస్యలన 
పరిషకొరించుకుందామని మాట ఇచాచేర్. ఒకకొస్రి జనస్న వైపు చూడండి పవన్ కళ్్యణ్ కి ఒకకొ అవకాశం 
ఇవ్వండని ప్రజలన అడగటం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పవన్ కళ్్యణ్ అలాగే జనసైనికులు పాల్్నానార్.

జనసేన పార్టీ కరపత్రాల పంపిణీ చేస్న 
మల్శెట్టీ వంకటరమణ

శతఘ్నా న్్యస్: ర్జంపేట నియోజవర్ం స్ండ్పలిలి మండలంలో పలు 
గ్రామాలలో ర్జంపేట అసంబ్లి ఇంచార్జి మలిశెట్టీ వెంకటరమణ ఇంట్ంట్కి 
తిరిగి జనస్న అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ సిదాధింతాలన, ఆశయాలన ప్రజలోలికి 
తీస్కెళలిడంలో భాగంగా జనస్న పార్టీ కరపత్లన అందజేయడం జరిగింది. 
అకకొడ ఉండే గ్రామ ప్రజలు వైసిపి పరిపాలనపై ఆగ్రహం వ్యకతేం చేశర్. 
ఈ కార్యక్రమంలో స్ండ్పలిలి మండలం అధ్యక్షులు ఓబులేస్, జనస్న 
పార్టీ చేనేత వికాసర్ష్ట్ర కార్యదరిశి ర్ట్ల ర్మయ్య, కడప జిలాలి లీగల్ సల్ 
ఉపాధ్యక్షులు కతితే స్బ్ర్యుడ్, జనస్న నాయకులు భాసకొర పంతులు, 
వీరయ్య ఆచారి, మలెలిం నరసింహులు, తాళలిపాకశంకరయ్య, హేమంత్, 
జనస్న నాయకులు, కార్యకరతేలు, అభిమానలు పాల్్నడం జరిగినది.

దళిత వాడలోలో జనచైతన్ం
శతఘ్నా న్్యస్: పిఠాపురం రూరల్ మండలం, నియోజకవర్్నికి దశ దిశ నిర్్దశంచే 
స్మాజిక వర్్ల సమూహం. అటువంట్ రూరల్ 20 దళ్త వ్డలు కలిగిఉననా 
వ్ళళిని ఓటలికోసం మాత్రమే ప్ధాన్యమిచేచే ర్జకీయ పార్టీల చదరంగంలో 
పావులుగా మార్తునానాయి. చైతన్యవంతులైన యువకులు మెండ్గా ఉననా వ్రికి 
బరోస్ ఇచేచే నాయత్వం కరవడటం ప్రధాన సమస్య. ఇటువంట్ పరిసి్థతులోలి 
ఎవరో వస్తేరని ఏదో చేస్తేరని ఎదుర్ చూడకుండా జనస్న పార్టీ అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ ఇచిచేన జనస్న జండానే కవచంగా ధరించి రూరల్ మండలంలో ఉననా 20 
దళ్త వ్డలోలి తన తోట్ దళ్త సదర్లకు అండగా నేన ఉంట్నని ముందుకు 
వచిచేన పిఠాపురం నియోజకవర్ దళ్త నాయకులువ్కపలిలి సూర్యప్రకాశ్ సదా 
అభినందనీయుడ్. ఈ బృహతతేర కార్యక్రమానినా ఉమ్మడి త్ర్పొగోదావరి జిలాలిల 
జనస్నపార్టీ అధికార ప్రతినిధి శ్రీమతి తోలేట్ శర్ష సమక్షంలో మలాలిం గ్రామం 
నంచి మొదలుపెట్టీన సూర్యప్రకాశ్ మొదటగా దళ్తవ్డలో మానసిక వ్్యధితో 
బాధపడ్తు రోజు కూడా గడవని దీన సి్థతిలో ఉననా కాలదరి విజయ్ కుటుంబానికి 

ఒక నెలకు సరిపడే నిత్యవసర సర్కులన అందించిన తర్వ్త పవన్ కళ్్యణ్ అభిమానలైన అనేకమంది దళ్త యువకులతో సమావేశమయా్యర్. ఈ సమావేశం నందు యువకులన 
ఉదే్దశంచి మాట్లిడ్త్ కులాలన కలిపే ఆలోచన విధానం ప్రధాన సిదా్దంతం అయిన జనస్న పార్టీ మన అందరి పార్టీ అని, రెళ్ళి కులానినా స్్వకరించిన పవన్ కళ్్యణ్ విశ్వనర్డ్ అని, జనస్న 
పార్టీ మాత్రమే నిజమన లౌకికవ్దం కలిగిన పార్టీ అని ఇకకొడ అందరికీ సమానత్వం లభిస్తేంది అని చెపాపొర్. నేట్ పాలక పక్ష నియంతృత్వ పొకడతో ఎసిస్ సబ్ పాలిన్ నిధులు దురి్వనియోగం 
అవుతునానాయని మన నా్యయపరమన హకుకొలు స్ధించుకోవ్లి అంటే మీరందరూ జనస్న పార్టీలో యాకీటీవ్ రోల్ పోషించాలి అని మీకు ఏ విధమన ఇబ్ందులు కలిగిన నేన అండగా 
ఉంట్నని తెలిపార్. ఈ కార్యక్రమంలో పవన్ కళ్్యణ్ అభిమానలైన స్్థనిక దళ్త యువకులు కె.ఆమోష్, కె.కుమార్, డి.వరప్రస్ద్, వై.స్ధీర్, జి.కళ్్యణ్, ఎన్.సూరి, భి.నగేష్, అశోక్ 
లన కలవగా వీరితో పాటుగా పాట్ రవి, కపిపొరెడిడు నాని, కందా బాల, ఎన్.సతీష్, ఆర్.చంద్రశేఖర్, ఎస్.అర్జిన్, మరియు రూరల్ నాయకులు అడపా శవర్మకృష్ణ, ర్మిశెట్టీ సూరిబాబు, 
తమ్మనబోయిన స్దరశిన్, గంజి గోవిందర్జు తదితర్లు పాలో్నానార్.

పవన్ కళా్ణ్ ను మఖ్మంత్రి చూడాలన్నదే మా ఆకాంక్ష
జనసేన పార్టీ మదనపల్లె ఇన్ ఛార్జ్ గంగారపు స్వాతి రామదాస్ చౌదరి
ఘనంగా పుట్టీనరోజు వేడుకలు 
శతఘ్నా న్్యస్:  మదనపలెలి, జనస్న పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ న 
ముఖ్యమంత్రి చూడాలననాదే తమ ఆకాంక్ష అని జనస్న పార్టీ మదనపలెలి 
ఇన్ ఛార్జి గంగారపు స్్వతి ర్మదాస్ చౌదరి పేర్కొనానార్.  మంగళవ్రం 
మదనపలెలి జనస్న పార్టీ ఇన్ ఛార్జి గంగారపు స్్వతి జన్మదిన 
వేడ్కలన జనస్న పార్టీ కార్్యలయంలో ఘనంగా నిర్వహించార్. 
అభిమానలు, శ్రేయోభిలాషులు, జనస్న పార్టీ నాయకులు శుభాకాంక్షలు 
తెలియజేశర్. ఉమ్మడి చిత్తేర్ జిలాలి జనస్న పార్టీ ప్రదాన కార్యదరిశి 
జంగాల శవర్మ్ ర్యల్, జనస్న పార్టీ చేనేత విభాగం ర్ష్ట్ర ప్రదాన 
కార్యదరిశి అడపా స్ర్ంద్ర, ఐట్ విభాగం నియోజకవర్ అధ్యక్షులు జగదీష్ 
నాయుని, గ్రానైట్ బాబు, గోపాలకృష్ణ, నాగవేణ, కుమార్, దేవేంద్ర, 
ర్ధికా, శర్్వణ, పాల్్నానార్.  ఈ సందర్ంగా అభిమానలు కేక్ కట్ 
చేసి పంచిపెట్టీర్. జంగాల శవర్మ్ ర్యల్, అడపా స్ర్ంద్ర, జగదీష్ 

నాయుని మాట్లిడ్త్ ర్బోయే పుట్టీన రోజు వేడ్కలన ఎమె్మలే్యగా ఎనినాకైన ప్రజల మద్య ప్రజా ప్రతినిధిగా ఘనంగా పుట్టీన రోజు జర్పుకోవ్లని ఆకాంక్ంచార్. జనస్న పార్టీ 
అభ్యరి్థగా పోట్కి మునపే 2010 సంవతస్రంలో పవనీజం కార్్యలయం ప్రంభోతస్వ్నికి ఎంపిపి హోదాలో విచేచేసిన విషయానినా గుర్తే చేశర్.  అనంతరం 2014 లో పవన్ కళ్్యణ్ 
పార్టీ స్్థపించడం, 2019 లో జనస్న పార్టీ అభ్యరి్థగా మదనపలెలి నియోజకవర్ంలో పోటీకి దిగడం యాదృచిఛికంగా జరిగి పోయాయని అనానార్. మదనపలెలి మండలం ఎంపిపిగా ఎనోనా 
స్వ్ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగిందనానార్. 2014 ఎనినాకలలో జనస్న పార్టీ అభ్యరి్థగా పోటీ చేసి ఎమె్మలే్యగా ఎనినాక కావ్లని ఆకాంక్ంచార్.  అనంతరం గంగారపు స్్వతి 
మాట్లిడ్త్ తనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన ప్రతిఒకకొరికి కృతజ్ఞతలు తెలిపార్.

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

ప్రజలు సంతోషంగా ఉండాలంటే జనసేన 
అధికారంలోకి రావాల్: గురాన అయ్లు

శతఘ్నా న్్యస్: విజయనగరం, ప్రజలు సంతోషంగా ఉండాలంటే జనస్న పార్టీ అధికారంలోకి 
ర్వ్లిస్న ఆవశ్యకత ఉందని జనస్న పార్టీ నాయకులు గుర్న అయ్యలు అనానార్. మంగళవ్రం 
గుర్న అయ్యలు సమక్షంలో విజయనగరం పటటీణంలోని 1, 7, 12, 15, 18, 47 వ్ర్డులకు 

చెందిన పలువుర్ యువకులు జనస్న పార్టీలో చేర్ర్. వ్రికి పార్టీ కండ్వ్లు వేసి స్దరంగా 
ఆహా్వనించార్. ఈ సందర్ంగా గుర్న అయ్యలు మాట్లిడ్త్ సమాజంలో అసమానతలు, 
దోపిడీ విధానాలపై పోర్టం చేయడానికే పవన్  కళ్్యణ్  జనస్న పార్టీని స్్థపించారనానార్. 
జనస్నకు యువత అండగా నిలబడడం అభినందనీయమనానార్. కతతేగా పార్టీలో చేరినవ్ర్ 
పవన్  కళ్్యణ్  సిదాధింతాలు, ఆశయాలన క్షేత్రస్్థయిలో ప్రజలకు వివరించి పార్టీ బలోపేతానికి 
కృషి చేయాలని పిలుపునిచాచేర్. ప్రభుత్వ వైఫలా్యలన ఎపపొట్కపుపొడ్ ఎండగడ్త్ ప్రజల పక్షాన 

పోర్టం చేయాలనానార్. పార్టీని సంస్్థగతంగా బలోపేతం చేయడానికి చర్యలు తీస్కుంటునానామనానార్. పార్టీలో చేరినవ్రిలో వై.స్ర్ష్ , పి.వెంకటర్వు, ఎస్ .కె.మలానా, ఆర్ .
లోకేష్ , ఆర్ .అచు్యత్ , ఎన్ .అనిల్  కుమార్ , బాబు, ఎన్ .వెంకటేష్ , కె.హర్షవరధిన్ , హుస్స్న్ , ఎన్ .శేఖర్ , కళ్్యణ్ , జి.కిరణ్ , ట్.గోపి, కె.శ్రీకాంత్ , స్యిదత్ , జి.అర్ణ్ , రమేష్ , జి.కుమార్ , 
పి.స్ర్ష్ కుమార్  తదితర్లు ఉనానార్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసైనికులు ఎంట్ ర్జేష్ , ఎం.పవన్ కుమార్ , అరవింద్ కుమార్ , వెంకటేష్ , అయ్యపపొ, స్ర్ష్  తదితర్లు పాల్్నానార్.

కార్పురేటరలోను అభినందించి సత్కరంచిన 
పార్వతి న్యుడు

శతఘ్నా న్్యస్: గుంట్ర్ జిలాలిలో జనస్న పార్టీ తరఫున గెలిచిన కార్పొర్టర్లి 16వ 
డివిజన్ కార్పొర్టర్ శ్రీమతి దాసరి లక్ష్మీ దుర్ మరియు 47 వ డివిజన్ కార్పొర్టర్ 
శ్రీమతి యర్ంశెట్టీ పదా్మవతి కార్పొర్ట్ ఎనినాకలోలి విజయం స్ధించి 2 వసంతాలు పూరితే 
చేస్కని మూడవ వసంతంలో అడ్గు పెట్టీన సందర్ంగా వ్రిని కలిసి అభినందించి 
సతకొరించిన మహిళ్ వింగ్ ర్జినల్ కోఆరిడునేటర్ శ్రీమతి బి.పార్వతి నాయుడ్. ఈ 
సందర్ంగా పార్వతీ నాయుడ్ మాట్లిడ్త్ ఇలాగే ర్నననా రోజులోలి కూడా జనస్న 
పార్టీని విజయబాటలో నడిపించాలని మహిళలందరూ కలిసికటుటీగా కృషి చేయాలని 
పార్వతీ నాయుడ్ కోర్ర్. ఈ కార్యక్రమంలో గుంట్ర్ జిలాలి ప్రధాన కార్యదరిశి ఉపుపొ వెంకటరతతేయ్య, తనీనార్దానార్వు, డేగల ఉదయచందర్రావు, కోన నాగార్జిన, పదా్మకర్వు, 
దాసరి వ్స్, సంకట్ హరి స్ందరి, స్మ్రాజ్యం, విజయ, పుషపొ, పద్మ మరియు జనస్న వీర మహిళలు, జనసైనికులు పెద్ద ఎతుతేన పాల్్నానార్.

జనంకోసం జనసేన 475వ రోజు
శతఘ్నా న్్యస్: జగ్ంపేట, జనంకోసం జనస్న 475వ రోజులో భాగంగా జనస్న 
పార్టీ ఎనినాకల గుర్తే అయిన గాజు గాలిస్ల పంపిణీ కార్యక్రమం జగ్ంపేట మండలం 
కాట్రావులపలిలి గ్రామంలో జరిగింది. మంగళవ్రం జనంకోసం జనస్న కార్యక్రమంలో 
భాగంగా 700 గాజు గాలిస్లు పంచడం జరిగింది. నేట్ వరకు నియోజకవర్ం మొతతేంగా 
62200 గాజు గాలిస్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా కార్యక్రమానినా 
విజయవంతం చేసిన జగ్ంపేట మండల మహిళ్ కమిటీ అధ్యక్షుర్లు లంకపలిలి 
భవ్ని, జగ్ంపేట మండల ఉపాధ్యక్షులు తోలాట్ ఆదినార్యణ, జగ్ంపేట మండల 
ఉపాధ్యక్షులు వర్పుల వెంకటర్జు, కాట్రావులపలిలి నండి గ్రామ అధ్యక్షులు శవుడ్ 
పాపార్వు, గ్రామ ఉపాధ్యక్షులు స్ంకర శ్రీనివ్స్, చకకొపలిలి సతీష్, గంట్ దుర్్ప్రస్ద్, 
కందా సతీష్, కర్రి బాజిజి, వ్నపలిలి అపపొననా, ఆకుల గోవింద్, తాలలిపురెడిడు వంశీ, అడబాల 
వీరబాబు, పులలి నార్యణ స్్వమి, గుళ్ళింకల వీర్రాజు, కతతే చక్రి, జగ్ంపేట నండి 
లంకపలిలి అజయ్ (బననా), గోనేడ నండి నలలింశెట్టీ చిట్టీబాబు, వలలిపుశెట్టీ నాని, జానకి 
మంగర్జు లకు మరియు జనంకోసం జనస్న కార్యక్రమంలో భాగంగా కాట్రావులపలిలి 
గ్రామంలో ఎంతో ప్రేమానర్గాలతో ఆతిథ్యం అందించిన ఆకుల వెంకననా బాబు 
కుటుంబ సభు్యలకు, గిడియాల సూరిబాబు కుటుంబ సభు్యలకు, కర్రి బాబిజి కుటుంబ 
సభు్యలకు జగ్ంపేట నియోజకవర్ జనస్న పార్టీ ఇంచార్జి పాటంశెట్టీ శ్రీదేవిసూర్యచంద్ర 
హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపార్.

బహుజన ఐక్ రాజ్్ధికార సాధన సదస్సి
శతఘ్నా న్్యస్: కవూ్వర్ లిటరర్ కలిబ్ నందు జనస్న మరియు భీమ్ సైనిక్ సంయుకతే 
స్రథ్యంలో జరిగిన బహుజన ఐక్య ర్జా్యధికార స్ధన సదస్స్కి భార్ స్్థయిలో 
కవూ్వర్ నియోజకవర్ నాయకులు మరియు యువత పాల్్ని 25 సంవతస్ర్ల 
భావితర్ల వ్రికి భవిష్యతుతే చూపగల ఏకైక నాయకుడ్ పవన్ కళ్్యణ్ అని ఇందుకు 
జనస్న పార్టీ మాత్రమే దళ్త బహుజనలకు అభివృదిధిని చూపగలదని సదస్స్లో 
పిలుపునిచిచే, తీర్్మనం చేశర్. జనస్న చేస్తేననా కార్యక్రమం చూసి ఓర్వలేక స్్థనిక 
సిట్టీంగ్ ఎమె్మలే్య మరియు హోంశఖ మంత్రి తానేట్ వనిత జనస్న కార్యకరతేలు 
వందలాది మందిని చూసి ఓర్వలేక కవూ్వర్ డిఎసిపొ వర్మతో కార్యకరతేలన 30 మంది 
బెట్లియన్ తో, స్.ఐ మరియు ముగు్ర్ ఎస్స్ లతో భయపెట్టీ, కేస్లు పెడతామని 
అధికార దురి్వనియోగం చేసి భయపెట్టీ దౌరజిన్యం చేయగా, ఇందుకు మా హకుకొలన 
కాలర్స్తే నా్యయపోర్టం చేస్తేమని హెచచేరించగా, వెనకికొ తగా్ర్. ప్రైవేట్ ఫన్షన్ హాల్ 
నందు లోనకు కూడా వచిచే సౌండ్ సిసటీంన లాకెకొళ్లి జనస్న పార్టీ కార్యక్రమానికి వీలైనంత 
అంతర్యం కలగజేశర్. పార్టీ కోసం, ప్రజాశ్రేయస్స్ కోసం మా పవన్ కళ్్యణ్ 
గార్ కోసం ప్ణాలు కూడా లెకకొ చెయ్యమని జన సైనికులు అందరూ నా్యయవ్ది 
తొరలిపాట్ షీతల్ నాయకత్వములో ముందుకు స్గార్. ఈ కార్యక్రమంలో జనస్న ర్ష్ట్ర 
లీగల్ సల్ అడ్్వజర్ ర్మచంద్రర్వు, నాయకులు కోటేచంద్రర్వు, కవూ్వర్ మండల 
ప్రెసిడంట్ స్ంకర సతితేబాబు, టౌన్ ప్రెసిడంట్ దేహాల ర్ము, ఎంపీటీస్లు, గ్రామ 
అధ్యక్షులు ఉతతేమ రైతు గ్రహీత పుపాపొల సత్యనార్యణ పాల్్నానార్.

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

పోలవరం ప్జెకుటీ ఎత్తు తగ్గంచి మఖ్మంత్రి జగన్ రెడ్డి ఎంత దోచుకోబోత్న్్నరు?: గాదె
శతఘ్నా న్్యస్: గుంట్ర్, పోలవరం ప్జకుటీ ఎతుతే తగి్ంచుట మరియు నిర్్వసితులకు ఈరోజు వరకు 
కూడా నషటీపరిహారం చెలిలించకుండా ఉండ్టపై సిపిఐ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో 2 రోజుల నంచి గుంట్ర్ 
కలెకటీర్ట్ కార్్యలయం ముందు చేస్తేననాటువంట్ నిరసన దీక్షలో మద్దతుగా జనస్న పార్టీ ఉమ్మడి 
గుంట్ర్ జిలాలి అధ్యక్షుడ్ గాద వెంకటేశ్వర్వు పాల్్నానార్. ఈ సందర్ంగా గాద మాట్లిడ్త్.. 
ఈ పోలవరం ప్జకుటీ ర్ష్్రానికి ఎంతో అవసరమన ప్జక్టీ అయినపపొట్కీ ఇపపొట్వరకు పరిపాలించిన 
ర్జకీయ పార్టీలు ర్జకీయాల కోసం ఈ ప్జకుటీన వ్డ్కుంటుంది. ర్ష్్రానికి, జనాలకి మంచి 
చేయాలనే ఆలోచన లేకపోవడం ఈ ర్ష్ట్రం చేస్కుననాటువంట్ దౌర్్గ్యంగా పేర్కొనడం జరిగింది. 
అలానే ప్జకుటీ ఎతుతే తగి్ంచడంవలన ఈ ప్జకుటీ ఉపయోగం లేని ప్జకుటీగా మార్తుందని. కేవలం 
90 టీఎంస్లు మాత్రమే నిల్వ చేస్కునే అవకాశం ఉండటం వలన గ్రావిటీ మీద కాలువలకు నీట్ 
సరఫర్ జరిగే అవకాశం తగి్పోతుంది ప్రస్తేత అధికార పార్టీ గతంలో ఉననాటువంట్ పార్టీలు కేవలం ఈ 
ప్జకుటీని ర్జకీయ నాయకులకు అక్రమ సంపాదన దోచిపెటేటీ ఒక ప్జకుటీలాగ వ్డ్కుంటునానార్ తపపొ 
ర్ష్ట్రం కోసం ప్రజల కోసం ఆలోచించటేలిదని పేర్కొనడం జరిగినది.. కనినా దశబా్దల కల అయినటువంట్ 

ఈ ప్జకుటీని కేవలం ర్జకీయ నాయకుల స్్వర్థం కోసం పూరితే చేయకుండా ఆటంకాలు కలిపొస్తేనానారని అలానే భవిష్యతుతేలో ఈ ప్జకుటీ పూరితే చేయుట కరకు ఏ పార్టీ ముందుకచిచేన 
ఆ పార్టీతో కలిసి ర్ష్ట్రం కోసం ప్రజల కోసం జనస్న పార్టీ ముందు ఉంటదని పేర్కొనడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జిలాలి నాయకులు కడప మాణకా్యలర్వు, శఖ్ బాలు, మధు 
లాల్, ముమ్మలనేని సతీష్, నెల్లిరి ర్జేష్, తనీనార్ గంగర్జు పాల్్నానార్.

యావత్ గిరిజన జాతికి చీకటి దినంగా భావిస్తున్నం: డా.వంపూరు గంగులయ్య
శతఘ్నా న్్యస్: అల్లిరి స్తార్మర్జు జిలాలి, పాడేర్ బోయవ్లీ్మకి, బెంతోరియా కులాలన ఎసిటీ జాబితాలో చేర్చేలని ఈ నెల 24వ 
తేదీన వైస్పీ ప్రభుత్వం అసంబ్లిలో తీర్్మనం చెయ్యడం యావత్ గిరిజన జాతికి చీకట్ దినంగా భావిస్తేనానాం. మొతతేం గిరిజనప్ంతం 
నండి 7 ఎమె్మలే్యలు, ఒక ఎంపీ స్్థనం గెలిపించినందుకు కక్షష్ స్ధింపు పద్దతిలో గిరిజన వ్యతిర్క విధానాలన కనస్గిస్తేననా 
విషయం అందరికి తెలిసిందే అభివృదిధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు లేనపపొట్కీ ర్జా్యంగబదధిమన హకుకొలు సైతం కాలర్సూతే 5వ షెడ్్యల్ 
అధికరణలకు విర్దధింగా పవర్ ప్జక్టీస్ ఒపపొందాలు చేసిన విషయం కూడా యావత్ గిరిజన జాతికి తెలిసిన విషయమే అయినా కూడా 
క్షమిస్తేననా గిరిజన జాతిపై గొడడులి వేటు వేస్ పద్దతిలో బోయవ్లీ్మకి, బెంతోరియా కులాలన ఎసిటీ జాబితాలో చేరచేడానికి అసంబ్లిలో 
తీర్్మనం ప్రవేశపెట్టీనపుపొడ్ మౌనంగా కూచుననా 6గుర్ ఎసిటీ ఎమె్మలే్యలు, ఒక మంత్రి, ఒక ఎంపీ వీళుళి నిజంగా గిరిజనలా అనే 
అనమానం గిరిజన ప్రజలకు ఏరపొడింది. పదవులు శశ్వతం అనకుంట్ జాతికి ద్రోహం చేసిన ఈ ఎమె్మలే్యలు, మంత్రిని వైస్పీ 
ప్రభుతా్వనినా గిరిజన ద్రోహులనకా ఇంకా ఏమని సంభోదించాలో అర్థం కావడంలేదు. కంచె చేన మెస్ చందంగా గిరిజనలకు రక్షణ 
కవచంగా ఉండాలిస్న ఎసిటీ కమిషన్ బిసి కులస్తేలైన బోయవ్లీ్మకి, బెంతోరియా కులాలన ఎసిటీ జాబితాలో చేర్చేటకు తీర్్మనం 
చేశరంటే ఎసిటీ కమిషన్ గిరిజన ద్రోహుల కమిషన్ అనాలా? లేకా కమీషనలి కమిషన్ అనాలా? గిరిజన అసితేత్వం నాశనం చేస్ందుకు 
ప్రభుత్వం ఏర్పొటు చేసిన ప్రతే్యక కమిషన్ అనాలో గిరిజన ప్రజలే నిర్ణయించాలి. దీనికి అసంబ్లిలో స్ఎం జగన్ మోహన్ రెడిడు చేసిన 
ప్రకటనే స్క్షష్ంగా చెపపొవచుచే. ముఖ్యమంత్రి 6. పాయింట్ ఫార్్మలా జోనింగ్ విధానం వలన గిరిజనలకు ఎటువంట్ నషటీం జరగదని 
కేవలం గ్రూప్-1, గ్రూప్-2 ఉదో్యగాలకు మాత్రమే ఇబ్ంది ఉంటుందని ప్రకటన చెయ్యడం యావత్ గిరిజన జాతిని వంచన చేయడం 
కాదా? అని అడ్గుతునానాం. గిరిజనల అమాయకతా్వనినా ఆసర్గా చేస్కుని మోసం చేయడం కాదా? అని ప్రశనాస్తేనానాం దశబా్దలు 
గడిచినపపొట్కి నేట్కి డోలిమోతల జీవితాలు గడ్పుతుననా గిరిజన జీవన విధానంపై ఏ మాత్రం జాలి కూడా లేదా? అని ప్రశనాస్తేనానాం. అసంబ్లికి సమాన హోదా ఉనానా (ట్రైబల్ అడ్్వసర్ 
కమిట్) ట్.ఏ.సి. గిరిజన జాతికి సంబంధించిన ర్జా్యంగ పరమన ఏ అంశం అయినా ఆమోదించకుండా అసంబ్లిలో ప్రవేశ పెటటీకూడదు కానీ ఇది ట్.ఏ.సి విధానాలకు విర్దధింగా 
జరిగిందని సపొషటీంగా తెలుస్తేంది. ఇకకొడ గిరిజన ప్రజలు ఒక విషయంపై లోతైన ఆలోచన చెయా్యలి ఎసిటీ ఎమె్మలే్యలంతా రహస్య ఆమోదం చేస్ర్? లేదంటే పా్యకెజిలకు అము్మడ్ 
పోయార్? అందుకే మౌనంగా ఉనానార్? వైస్పీ గిరిజన ప్రజా ప్రతినిధులార్ మీకు జాతి మీద అభిమానం గాని, పౌర్షం గాని లేదా? మీర్ గిరిజనలు కార్? ఎందుకు మౌనంగా 
ఉనానార్? పదవులు శశ్వతం అనకుంటునానార్? పైన పేర్కొననాటుటీగా స్వజాతిని భక్ంచే గోముఖ్ వ్్యఘ్రాలుగా మిమ్మలినా బావించాలా? మీర్ గిరిజన జాతికి సమాధానం చెపాపొలి 
లేదా ర్జీనామా చేసి మీ సశచేలత నిరూపించుకోవ్లి తపపొదు మీర్ గిరిజనలైతే గిరిజన సమాజ శ్రేయస్స్ నిజంగానే కోర్వ్రైతే సమాధానం చెపిపొ తీర్లి. కావున గిరిజన ప్రజల 
అసితేతా్వనినా కాపాడ్కోవడానికి అసంబ్లిలో జరిగిన సమావేశంలో గల తీర్్మనానికి విర్దధింగా అఖిలపక్షాలు వివిధ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల తేదీ 31.03.2023 శుక్రవ్రం 
జరగబోయే బంద్ లో యావత్ గిరిజన జాతి స్వచఛిందంగా బంద్ లో పాల్్ని ప్రభుతా్వనికి తమ వ్యతిర్కత తెలియజేయాలని విజ్ఞపితే చేస్తేనానాము. అదేవిధంగా గిరిజన మనోభావ్లకు 
గౌరవిసూతే మన జాతిని పరిరక్ంచుకునేవిషయంలో భాగంగా అల్లిరి స్తార్మర్జు జిలాలి, మన్యం జిలాలి జనస్నపార్టీకి సంబంధించిన యావత్ గిరిజన నాయకులు బంద్ లో ప్రధాన 
భూమిక పోషించాలని విజ్ఞపితే చేస్తేనానామని జనస్నపార్టీ అరకు పారలిమెంట్ ఇనాచేర్జి డా.వంపూర్ గంగులయ్య అనానార్.

చిరుపవన్ సేవాసమితి వాటర్ ట్ంకర్ దా్వరా 
ఉచిత త్రాగునీరు

శతఘ్నా న్్యస్: ర్జోలు, గొంది పంచాయితీ 
జనస్నపార్టీ 4వవ్ర్డు మెంబర్ కపాపొడి శ్రీనివ్స్ 
డీజల్ మరియు డ్రైవర్ జీతం ధన సహయంతో జనస్న 
పార్టీ చిర్ పవన్ స్వ్సమితి వ్టర్ ట్్యంకర్ దా్వర్ 
మంగళవ్రం గొంది ర్మాలయంవీధి మరియు 
ఏట్టీగటుటీ దిగువ ప్ంతాలలో త్గునీర్ లేక ఇబ్ంది 

పడ్తుననా ప్రజలకు జనస్నపార్టీ ఆద్వర్యంలో ఉచిత త్గునీర్ సరఫర్ చేయడం జరిగిందని 
నామన నాగభూషణం తెలిపార్.

పవన్ కళా్ణ్ హెల్పుంగ్ పీప్ల్సి ఆధ్వర్ంలో 
అన్ధాశ్రమంలో పంపిణీ

శతఘ్నా న్్యస్: జనగామ జిలాలి, పవన్ 
కళ్్యణ్ హెలిపొంగ్ పీపుల్స్ ఆధ్వర్యంలో 
మానవ దృకపొథంతో బానాజీ పేట 
గ్రామానికి చెందిన గవ్వల శ్రీనివ్స్ 
సిరివెనెనాల కుమార్డ్ శని్వక్ పుట్టీనరోజు 
సందర్ంగా జనగామ జిలాలి వరధిన్ 

అనాధాశ్రమంలో 20 కిలోల బియ్యం పండ్లి పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించడం 
జరిగింది. తాన మాట్లిడ్త్ ఇలా చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉందని తెలియజేయడం 
జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలోని జోగు భాసకొర్, రంజిత్ సింగ్, ఇటుకల శంకర్, నాని, 
జోగు ఉదయ్ మన గుజుజిల నలిన్, గవ్వల జంపయ్య గవ్వల బ్రయ్య రోహిత్, మన 
తదితర్లు పాల్్నానార్.

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


బుధవారం, 29 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

సభాపతి, మంత్రి, ఎమ్మెల్్ పదవులు ప్రజ్ సమస్ల కోసం కాదా…?
శతఘ్నా న్్యస్: ఆమదాలవలస టు శ్రీకాకుళం రోడలి కరకు మానవహారం చేసూతే నిరసన తెలిపిన ఆమదాలవలస నియోకవర్ం ఇంచార్జి పేడాడ ర్మో్మహన్ ర్వు రహదారిపై రోజుకు 
కనినా వేల మంది ప్రయాణకులు ఇబ్ంది పడ్తునానార్, అయినా ఒక పకకొ ఆమదాలవలస నియోజవర్ంలో (సభాపతి) తమి్మనేని స్తార్ం మరో వైపు శ్రీకాకుళంలో (కా్యబినెట్ 
రెవెన్్య మంత్రి) ధర్్మన ప్రస్దర్వు పజలు సమస్యలు పట్ంచుకోకపోవడం దీనికి కారణం కూడా గుతేతేదార్లు దగ్ర కమిషన్ ఆశస్తేనానార్ అని సమాచారం. ఇవి అనినా పకకొన పెట్టీ 
మీర్ వెంటనే వ్రం రోజులోలి రోడ్డులు పనలు మొదలు పెటటీకపోతే ప్రజలు అందరి తర్పున జనస్న పార్టీ నంచి ఆమరణ నిర్హార దీక్ష చేయడానికి వెనకాడనని అనానార్. రోజూ 
10 నంచి 15 యాకిస్డంటులి జర్గుతునానాయి. అలాగే గరి్ణీ స్త్రీలు, ఉదో్యగులు, విదా్యర్్థలు కూడా ఇబ్ంది పడ్తునానారని తొందరగా పనలు మొదలు పెట్టీలని జనస్న పార్టీ నంచి 
డిమాండ్ చేశర్. ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్ం నాయకులు పైడి మురళ్ మోహన్, గణేష్, కోటేష్, ధనంజేయ ర్వు, బాలకృష్ణ, యశ్వంత్, తవిట్నాయుడ్, ర్ధాకృష్ణ, శ్రీధర్, 
నాయుడ్ తదితర్లు పాల్్నానార్.

పవన్ స్ఎం అవా్వల్: వైసీపీ 
న్యకులు తూమ రమణ

శతఘ్నా న్్యస్: పాయకర్వుపేట నియోజకవర్ం, 
అరటలికోట గ్రామానికి చెందిన వైసిపి నాయకులు, గ్రామ 
ఉపసరపొంచ్ త్ము రమణ జనస్న అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ ముఖ్యమంత్రి అవ్్వలని ఆదివ్రం షిరిడీలో 
ఉననా స్యిబాబా దరశినం చేస్కునానార్. పవన్ కళ్్యణ్ 
2024లో ముఖ్యమంత్రి అవ్్వలని పలికార్డు ప్రదరిశించార్. 
తొందరలోనే తన వర్ంతో నియోజకవర్ నాయకులు గెడడుం 
బుజిజి ఆధ్వర్యంలో పార్టీలో చేరబోతుననాటుటీ తెలియజేస్ర్.

విదా్రుథులకు 
లెటర్ పా్డ్సి, పెన్సి, సే్కల్సి పంపిణీ

శతఘ్నా న్్యస్: కదిరి, ర్మ్ చరణ్ పుట్టీన రోజు వ్రోతస్వ్లలో భాగంగా కదిరి 
మండలం కండమనాయిని పాళ్యం జడ్.పి.హెచ్ ప్రభుత్వ పాఠశల నందు 10వ తరగతి 
చదువుతుననా విదా్యర్్థలకు లెటర్ పా్యడ్స్, పెన్స్, స్కొల్స్, కదిరి పటటీణంలో వృదు్దలకు 
(యాచకులకు) చీరల పంపిణీ ర్ష్ట్ర ర్మ్ చరణ్ యువ శకితే, ర్మ్ చరణ్ యువ 
ఫండేషన్ అధ్యక్షులు మనోహర్ ఆదర్యంలో పంపిణీ చెయ్యడం జరిగింది. పర్క్షలు 
ర్స్తేననా విదా్యరి్థ, విదా్యర్్థలు పర్క్షలు బాగా ర్యాలని ఉతతేమమన ర్్యంకులు స్ధించి 
చదువు నేరిపొన గుర్వులు, పాఠశలకు మంచి పేర్ తీస్కని ర్వ్లని సూకొల్ హెడ్ 
మాసటీర్, సూకొల్ స్టీఫ్, అధ్యక్షులు మనోహర్, లక్షష్మణ కుట్ల ఆకాంక్సూతే విదా్యర్్థల 
అందరి తరపున మెగా తనయుడ్ మెగా పవర్ స్టీర్ కణదల ర్మ్ చరణ్ కి పుట్టీనరోజు 
శుభాకాంక్షలు తెలిపార్. ఈ కార్యక్రమంలో మెగా స్నియర్ అభిమానలు మనోహర్ , 
స్ధాకర్ మరియు మన టీమ్ సభు్యలు హర్ష్ వ్లీ్మకి, ర్జేంద్ర, హరిబాబు, ఆకుల 
హరి ప్రస్ద్, మలెలిల శరత్, నాగర్జు, గొందిపలిలి రవి కుమార్, సమశేఖర్, నవీన్ 
భకకొసం, కుంట్మది్ద సమశేఖర్, కారితేక్, హర్ష్ వ్లీ్మకి, నందిశెట్టీ బాబు తదితర మెగా 
అభిమానలు పాల్్నానార్.

31న తలపెట్టీన 24గంటల మన్ం బంద్ కు 
అందరూ సహకరంచాల్

శతఘ్నా న్్యస్: మన్యం జిలాలి, 24న తేదీన శసనసభలో ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వం బోయ వ్లీ్మకిలన, 
బెంతు ఒరియా లన ఎసిటీ జాబితాలో కలుపు తీర్్మనం చేసింది. ఆ తీర్్మనం వెనకికొ తీస్కోవ్లని 
ర్ష్ట్ర వ్్యపతేంగా ఉననా గిరిజన ప్ంతాలోలి మన్యం బంద్ కు జనస్న సిపిఎం జేఏస్ నాయకులు 
అందర్ పిలుపునిచాచేర్. కావున ప్రతి ఒకకొ ఆదివ్సి బిడడు పాల్్ని బందుని సంపూర్ణంగా 
విజయవంతం చేయాలని, ఉదో్యగ, ఉపాదా్యయ, కారి్మక, కర్షక, ప్రజా సంఘాలు, విదా్యరి్థ 
సంఘాలు, ఆదివ్సి సంఘాలు, మహిళ్ సంఘాలు, అనినా ర్జకీయ పార్టీలు ఏకతాట్పై 
చేస్తేననా బంద్ కు స్్థనిక వ్్యపారస్తేలు, దుకాణాలు, హోటల్స్, లాడీజిలు, అనినా రకాల వ్్యపార 
సంస్థలు బంద్ కు సహకరించవలసిందిగా కోర్తునానాం. ట్రిస్టీలు ఇబ్ందులు పడకుండా 
ముందురోజు అనగా 30 తేదీన మన్యం విడిచిపెట్టీ వెళ్లి పోవ్లని, 31 నా ఎవర్ ర్కుండా 
రిస్ర్టీస్, లాడీజిల యాజమానా్యలు తగు జాగ్రతతేలు తీస్కోవ్లి, శంతి యుతంగా జర్గుతుననా 
బంద్ కు ప్రతి ఒకకొర్ సహకరించాలని, మన్యం బంద్ జర్గుతుననా ప్ంతంలో ఆర్టీస్ బస్ లు 
కూడా తిరగకుండా డిపో మేనేజర్ తగు జాగ్రతతేలు తీస్కోవ్లని కోర్తునానా, ఆదివ్సిగా పుట్టీన 
ఉదో్యగులు అందరూ తపపొకుండా సలవు పెటుటీకుని ఆరోజు బంద్ కు ర్వ్లని, ర్నివ్ర్ 
ఆదివ్సి ద్రోహులుగా మిగిలి పోతారని తెలియజేస్తేనానాం. విధా్యర్ధిలు, నాయకులు, మేధావులు, 
రైతులు, అందర్ తపపొకుండా సహకరించాలని కోర్తునానాముని జనస్న నాయకులు మురళ్, 
నవీన్ కుమార్, ప్రవీణ్ కుమార్, మంగళ రమేష్, వీర మహిళ రతనాప్రియా ఈశ్వర్ తెలియజేస్ర్.

బాధ్్లైన వారని కఠినంగా శిక్ంచాల్: విడ్వాడ
శతఘ్నా న్్యస్: తణుకు నియోజకవర్ం, 
తణుకు మండలం, ముదా్దపురం 
గ్రామంలో గవరనామెంట్ సూకొలోలి 
డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేదకొర్ విగ్రహానినా 
కందర్ గుర్తేతెలియని వ్యకుతేలు 
అతి దార్ణంగా ధ్వంసం చేయడం 
జరిగింది. ఈ విషయం తెలుస్కుననా 
తణుకు నియోజకవర్ం జనస్న పార్టీ 

ఇంచార్జి విడివ్డ ర్మచంద్రర్వు సంఘటనా స్థలానినా పరిశీలించి డాకటీర్ బి.ఆర్ 
అంబేదకొర్ విగ్రహానినా పాడ్చేయడం అనేది చాలా బాధాకరమని, దీనికి బాధు్యలైన 
వ్రిని ఎంతట్ వ్రైనా సర్ కఠినంగా శక్ంచాలని, ఇటువంట్ విషయాలు భవిష్యతుతేలో 
జరగకుండా దోషులన కఠినంగా శక్ంచాలని విడివ్డ ర్మచంద్రర్వు జనస్న పార్టీ 
తరఫున డిమాండ్ చేశర్. ఈ కార్యక్రమంలో తణుకు నియోజకవర్ం జనస్న పార్టీ 
నాయకులు కార్యకరతేలు పాల్్నానార్.
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మన్్న చరచి స్వారతు స్వసథుత సభలో పాల్్గన్న రెడ్డి 
అపపులన్యుడు

శతఘ్నా న్్యస్: ఏల్ర్ నియోజకవర్ంలోని 26 వ డివిజన్ మాలపలిలిలో శనివ్రపు పేట మనానా చరిచే వ్ర్ 
నిర్వహించిన స్వ్రతే స్వస్థత సభలో జీసస్ క్రీస్తే ఫాలోవర్స్ పాసటీర్లి దైవజనలు శ్యమ్ స్ందర్, విజయానందం, 
అబ్రహం, మోజేష్ మరియు సంఘస్తేల ఆహా్వనం మేరకు ముఖ్య అతిథిగా పాల్్ననా పశచేమ గోదావరి జిలాలి 
అధికార ప్రతినిధి ఏల్ర్ నియోజకవర్ ఇంచారిజి రెడిడు అపపొల నాయుడ్. ఈ సందర్ంగా రెడిడు అపపొల నాయుడ్ 
మాట్లిడ్త్ గతం నండి మాకు ఉననా స్నినాహిత్యంతో ఈ కూడికలలో పిలిచిన దైవజనలు సంఘస్తేలు మరియు 
ఇకకొడ ఉననా పెద్దలు అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తేనానాము. ఎంతోమంది దీనల కోసం కష్టీలోలి ఉననాటువంట్ 
ప్రజల కోసం, ప్ంతం కోసం, నాయకత్వం కోసం, అధికారం కోసం నిరంతరం ఈ యొకకొ ఆర్ధనలో గుర్తే 
చేస్కుంట్ అనేకుల యొకకొ బాధలు విముకితే అయే్యవిధంగా దైవజనలు చేస్తేననాటువంట్ ఈ ఆర్ధన ప్ర్థన 
దా్వర్ ప్రియమన యేస్ క్రీస్తే వ్రి ఆశీర్్వదం మనందరిపై ఉండాలని, మంచి పరిపాలన, మంచి ఆలోచన, 
అవగాహన హృదయం కలిగినటువంట్ వ్యకుతేలు ముందుకు ర్వ్లని, మంచి సమాజం నిర్్మణం కావ్లని, 
ఉదయం మధా్యహనాం స్యంత్రం వీర్ చేస్తేననా ఈ కూడికలు ఆర్ధనలో గుర్తే చేస్కుని అనేకులకు మంచి 
సందేశనినా స్వ్రతేన అందించి వ్రి జీవితాలలో వెలుగులు నింపుతుననాటువంట్ దైవజనలకు ప్రభువులకు 
అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తేనానామని అనానార్. అనంతరం దైవజనలు సంఘస్తేలు మతపెద్దలు రెడిడు 

అపపొల నాయుడ్ని ఘనంగా సతకొరించి ఆయన ఉననాతి కోసం ప్ర్థనలు చేశర్. ఈ కార్యక్రమంలో జనస్న నాయకులు ఎట్ంచి ధర్్మంద్ర, జనస్న రవి, కనికి మహేష్, స్ందరనీడి 
శవశంకర్, తోట దుర్్ ప్రస్ద్, వ్స్ స్యి తదితర్లు పాల్్నానార్.

వాప్ను చూస్ బలుప్ అనుకుంటన్న టీడీపీకి ప్రజల్ బుదిది చెబుతారు: రేగడ్
శతఘ్నా న్్యస్: విజయనగరం, పటటీభద్రుల ఎమె్మలీస్ ఎనినాకలోలి జనస్న పార్టీ తరఫున అభ్యరి్థని పెటటీకపోవడంతో టీడీపీ గెలిచిందని ట్డిపి నాయకులు 
గంట శ్రీనివ్సర్వు చెపపొడం జరిగింది. అలాంటపుపొడ్ కునా రవికుమార్ ఏ విధంగా జనస్న పార్టీని తకుకొవ చేసి మాట్లిడ్తార్..? ఆయన విజ్ఞతకే 

వదిలేస్తేనానాం. మీర్ మాకు స్టులి ఇవ్వడం ఏంట్? మేమే మీకు స్టులి ఇస్తేం 20, 30 ఈస్రి ఖచిచేతంగా జనస్న పార్టీ 2024 అధికారంలోకి 
వస్తేంది పవన్ కళ్్యణ్ ని స్ఎంగా చేయాలనే దే్యయంగా జనస్న పార్టీ కార్యకరతేలు, మహిళలు పనిచేస్తే ఉనానార్ ట్డిపితో మాకు పొతుతే అవసరం 
లేదు, మీర్డే మండ్ గేమ్ పవన్ కళ్్యణ్ కి మొతతేం తెలుస్. ఒకకొస్రి వ్ర్హితో రోడ్డు మీదకు వస్తే ఎవరి బలము ఏంటో తెలుస్తేంది ఆర్ 
శతం నండి 30% కి పెరిగిన జనస్న పార్టీ బలం మాకు ఎవరి దయ దక్ణాల అవసరం లేదు ట్డిపితో పొతుతే కేవలం ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే, ట్డిపి 
అవసరం మాకు లేదు మా అవసరం ట్డిపికి మాత్రం ఉంది. అది గ్రహించుకోవ్లి. ఇంకోస్రి ఇటువంట్ తపుపొడ్ మాటలు మాట్లిడితే చూసూతే 
ఊర్కోమని జనస్న పార్టీ విజయనగరం జిలాలి ప్రచార కార్యదరిశి ర్గడి లక్షష్మణర్వు అనానార్.
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