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బడులు మూస్తారా..? మూయించాలా..? : పాలవలస యశస్వి
• పలు స్కూళ్ళు సందర్శన
• కోవిడ్ నిబంధనలు పాటంచని స్కూళ్ళు గుర్తంపు
• తాతాకూలికంగా స్కూళ్ళు మూయాలని జనసేన డిమండ్
• నేడు స్కూళ్ళు మూసేందుకు జనసేన శ్రీకారం
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శ పాలవలస యశస్వి

శతఘ్ని న్్యస్:  విజయనగరం జిల్లాలో కరోనా ఉదృతంగా 
పెరుగుతునని తరుణంలో తాతాకూలికంగా స్కూళ్ళు, 
విద్్యసంస్థలు మూస్వేయాలని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన 
కార్యదర్శ, విజయనగరం అసంబ్లా ఇంచార్జ్ పాలవలస 
యశస్వి గురువారం విడుదల చేస్న పత్రికా ప్రకటన 
ద్విరా డిమండ్ చేశారు. పటటీణంలో మంగళవారం 
& గురువారం, కస్పా,బి.పి.ఎమ్. స్కూలలాతో పాటు 
పలు స్కూళలాను సందర్శంచారు. స్కూళలాలోలా విద్్యరు్థలకు, 
శా్యనిటేజర్, మస్కూలు ఏరాపాటు చేయకుండా కోవిడ్ 
నిబంధనలు పాటంచకుండా ఉండడంతో ఆమె అసహనం 
వ్యక్తం చేశారు. పిలలాల పటలా ఇంత నిరలాక్ష్యమ అని ఈ విపతకూర 
పరస్్థతులోలా తాతాకూలికంగా కొద్దిరోజులు స్కూళ్ళు మూస్వేయాలని, పిలలాలకు ఆన్లాన్ తరగతులు పెట్టీలని డిమండ్ చేశారు. లేదంటే స్కూళలాను మూయంచే 
బాధ్యత జనసేన తీస్కుంటుందని, ఇందులో భాగంగా శుక్రవారం స్కూళ్ళు మూసేందుకు శ్రీకారం చుట్టీమని తెలిపారు. జనసేన ముఖ్యఉద్దిశ్యం కేవలం 
పిలలాలకు, పిలలాల తలిలాదండ్రులకు, ఉపాధా్యయులకు కరోనా సోకకుండా ఉండందుకు మత్రమేనని, ఇందులో రాజకీయాలకు తావులేదని, దీనికి అధికారులు, 
ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రజలు సహకరంచాలని అనానిరు.

జిలాలాల ప్రతిపాదన కేవలిం స్విర్ిం తోకూడిన రాజకీయ 
వ్యాపారము: తాతింశెట్టి నాగింద్ర

శతఘ్ని న్్యస్:  జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శ తాతంశెటటీ నాగంద్ర జిల్లాల విభజనపై పత్రికా విలేకరుల 
సమవేశంలో మట్లాడుతూ… ఒక హెడ్ కావిరటీర్ ఎనినిక చేసేముందు అకకూడ భోగోలిక, నీట వసతి 
ప్రధానంగా పరశీలిస్్తరు. అల్ంటద్ రాజంపేట జిల్లాకు పద కవితా పితామహుడు అననిమయ్య 
పేరుపెటటీ ఆయన నడయాడిన ఊరులో కాకుండా రాయచోటని జిల్లా ప్రకటంచడం ద్రుణమని తీవ్ంగా 
ఖండించారు. తిరుపతి కడప హై వే , ఎటు గంట ప్రయాణం చేస్నా ఎయర్ పోర్టీ, కాశీమీర్ నుంచి 
కనా్యకుమర వరకు వెళళుగలిగె సౌకర్యం ఉనని రైలేవి మర్గము మరయు ఆంధ్ర అయోధ్య గా పేరుగాంచిన 
ఏకశిల్నగరం ఒంటమిటటీ, నందలూరు సౌమ్యనాద్లయం, ప్రపంచ ప్రస్ద్ది గాంచిన మంగపేట 
ముగు్గరాళళు గనులు ఇల్ ఎన్ని చరత్ర కలిగిన అంశాలు రాజంపేటకు కూత వేటు దూరంలో పెటుటీకుని 
రాయచోటని ప్రతిపాద్ంచడం కేవలం స్విరదిం తోకూడిన రాజకీయ వా్యపారము అని దీనిని జనసేన పార్టీ 
తీవ్ంగా వ్యతిరేకిస్్తననిటులా తెలిపారు. రాజంపేట, రైలేవి కోడూరు ప్రజల మన్భావాలతో పని లేకుండా 
తీస్కునని ఈ చర్యను పార్టీలకు అతీతంగా ఖండించాలని, రాజంపేట జిల్లా హెడ్ కావిరటీర్ గా వచేచే వరకు 
పోరాటం చేస్్తమనానిరు. మ మన్భావాలకు వ్యతిరేకంగా తీస్కునని ఈ నిర్ణయంకు మళ్లా అననిమయ్య 
పేరు ఎందుకని శ్రీకాంత్ రెడిడి తండ్రి పేరు పెటుటీకోకూడద్ అని ఎద్దివా చేశారు. అయనా ఇద్ జరగ పని 
కాదని ప్ంతాల మధ్య చిచుచే రాజేస్ సమస్యల నుంచి ద్ర మళలాంచి చలి కాచుకోవాలని ఈ ప్రభుతవిం 
చూసో్తందని ఈ ప్రభుతవి దమన నీతిని ప్రతి రోజూ ఎండగడుతూ ప్రజా పోరాట్నికి స్దదిపడతామని 

జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శ తాతంశెటటీ నాగంద్ర తెలియజేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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నాగబాబుని మరాయాదపూరవికింగా కలిస్న నెల్లారు జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్్యస్:  నలూలారు జిల్లా జనసేన నాయకులు కేతంరెడిడి విన్ద్ రెడిడి, ఉయా్యల ప్రవీణ్, అళహర స్ధాకర్ లతో కలిస్ ఆతమీకూరు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇనాచేరజ్ 
నలిశెటటీ శ్రీధర్, మెగా బ్రదర్ కొణిదల నాగబాబు ని హైదరాబాద్ లో మరా్యదపూరవికంగా కలవడం జరగింద్. ఈ సందర్ంగా, ఆతమీకూరు నియోజకవర్గ ప్రధాన సమస్యల 
గురంచి మరయు ప్రజల తరఫున జనసేన పార్టీ చేస్్తనని పోరాట్ల గురంచి నాగబాబు కి తెలియజేయడం జరగింద్. ముఖ్యంగా నియోజకవర్గ ప్రధాన సమస్యలైన చుకకూల 
భూమి సమస్య, సమగ్ర సోమశిల, నడికుడి శ్రీకాళహస్్త రైలేవి మరా్గనికి సంబంధించి భూసేకరణలో ప్రభుతవి యంత్ంగం యొకకూ అంతులేని నిరలాక్ష్యం, నియోజకవర్గ 
రైతాంగానికి ఎంతో మేలు చేకూరేచే ఆనం సంజీవరెడిడి ఎతి్తపోతల పథకం విషయంలో జరుగుతునని అంతులేని జాప్యం, వరదల కారణంగా దెబ్బతినని సోమశిల జల్శయం 
మరమమీతులు విషయంలో ప్రభుతవిం చూపిస్్తనని నిరలాక్ష్య వైఖర, నియోజకవర్గ వా్యప్తంగా పూర్తగా ధవింసమైన రోడలా పరస్్థతి, మెటటీ ప్ంతమైన ఆతమీకూర్ నియోజకవరా్గనికి 
ఎంతో మేలు చేకూరేచే పరశ్రమను, కడప జిల్లాకు తరలించిన విషయంలో ప్రజల పక్షాన జనసేన పార్టీ నిలబడి చేస్న పోరాట్లు, ఈ సమస్యల అనినిట పై ఆతమీకూరు 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఆధవిర్యంలో జరపిన ఆమరణ నిరాహార దీక్ మొదలగు అనిని ప్రజా సమస్యలపై జనసేన పార్టీ చేస్న పోరాట్ల గురంచి తెలియజేయడం 
జరగింద్.

బొలిశెట్టి సమక్ింలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్్యస్: తాడపలిలాగూడం నియోజకవర్గం ప్రతి్తపాడు బి.ఆర్.కాలనీ యూత్ 
అతి్తలి బాబి ఆదవిర్యంలో జనసేన పార్టీ పటటీణ అధ్యక్షులు వర్తనపలిలా కాశీ అధ్యక్తన 
బి.స్ స్మజిక వర్గం, దళతులు నుండి స్మరు 300 మంద్ మహిళలు, పురుషులు, 
యువకులు బొలిశెటటీ శ్రీనివాస్ సమక్ంలో జనసేన పార్టీలో జాయన్ అయా్యరు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శ యంట్రపాట రాజు, సంయుక్త కార్యదర్శ, కె 
హరనాధ్, కె విజయ్, మండల అధ్యక్షులు పుల్లా బాబ్, అడపా ప్రస్ద్, వీరమహిళా 
విభాగ చైరమీన్ కాస్రెడిడి మధులత, కాపు సంక్షేమ సేన రాష్ట్ర ఉప అధ్యక్షులు, గటుటీ 
గోపికృష్ణ, వీరమహిళలు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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విశాఖ ఉకుకు పరిరక్ణ పోరాటానికి జనసేన పూరితా మద్తు: డా.పసుపులేట్ హరిప్రస్ద్
శతఘ్ని న్్యస్: చితూ్తరు, విశాఖ ఉకుకూ పరరక్ణ పోరాట సమితి తిరుపతి 
పటటీణంలో టఎమర్ కళా్యణ మండపంలో ఏరాపాటు చేస్న అఖిలపక్ 
సమవేశానికి జనసేన పార్టీ పిఏస్ సభు్యలు చితూ్తరు జిల్లా అధ్యక్షులు 
డా.పస్పులేట హర ప్రస్ద్, జనసేన పార్టీ తరుపున రాష్ట్ర కార్యదర్శ శ్రీమతి 
ఆకేపాట స్భాషిణి, జిల్లా కార్యదర్శ ద్వర మన్హర్ తో కలిస్ విశాఖ ఉకుకూ 
పరశ్రమకు మదదితు తెలిపారు. డా.పస్పులేట హర ప్రస్ద్ మట్లాడుతూ… 
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్ గతంలో విశాఖపటటీణంలో విశాఖ 

ఉకుకూ – ఆంధ్రుల హకుకూ పైన 
భార్ బహిరంగ సభ ఏరాపాటు చేస్ 
కారమీకులకు పూర్త మదదితు ఉంటుందని 
తెలియజేశారనీ గురు్త చేశారు. పవన్ 
కళా్యణ్ ఆద్శాల మేరకు విశాఖ ఉకుకూ 
స్ధించుకునే వరకు పూర్త మదదితు 
ఉంటుందని తెలియజేశారు.

అశాస్త్రీయింగా జిలాలాల పునరివిభజన, వయాకుతాల పేరలాతో కొతతా జిలాలాల లొలిలా
శతఘ్ని న్్యస్: పెడన, ఆంధ్రప్రద్శ్ ప్రభుతవిం 
చేపటటీన జిల్లాల పునరవిభజన కొత్త సమస్యలను, 
స్మజిక వరా్గల మీద తీవ్ప్రభావానిని చూపనుంద్. 
పునరవిభజన కూడా అశాస్త్రీయంగా జరగింద్. 
ఉద్్యగుల ఆంద్ళనలను పకకూద్ర పటటీంచేందుకే 
హడావిడిగా కొత్త జిల్లాలో న్టఫికేషనులా విడుదల 
చేశారు. ప్రభుతవిం పరపాలన వికేంద్రీకరణ అని పైకి 
చెబుతునాని, కొత్త జిల్లాల వలలా వాస్తవానికి రెవెన్్య 

వ్యయం గణనీయంగా పెరుగుతుంద్. ఉద్్యగుల జీతాలు పెంచమని ఆంద్ళన చేస్్తంటే రాష్ట్ర ఆర్థక 
పరస్్థతి సరగా లేదని చెబుతునని వైస్పి ప్రభుతవిం ఇపుపాడు జిల్లాల పెంపుతో వచేచే రెవిన్్య వ్యయని ఎల్ 
సరుదిబాటు చేస్్తరో కూడా చెపాపాలి. ఏ జిల్లాకి వ్యకు్తల పేరులా పెట్టీదుది. ఒకవేళ పెటటీవలస్ వసే్త రాజకీయ 
పార్టీలకు అతీతంగా జాతీయ నాయకుల పేరులా, సవితంత్ర సమరయోధులు పేరులా, సంఘసంసకూర్తల 
పేరులా పెట్టీలి. అంతేగాని కృష్్ణజిల్లాలోని విజయవాడకు ఎనీటీఆర్ పేరు పెటటీ, రెండు స్మజిక వరా్గల 
మధ్య మంట పెటటీ చలికాచుకునే ధోరణి విడనాడాలి. ఈ కొత్త జిల్లాల ఏరాపాటు వలలా మచిలీపట్నినికి 
ప్రతే్యకంగా వచిచేంద్ ఏమీ లేదు. ఈ పటటీణ ప్రజలు కోరుకునేద్ మచిలీపటనిం పోరుటీ. కొత్తగా జిల్లా గుర్తంపు 
కాదు. పకకూ రాష్ట్రం అయన తెలంగాణలో జిల్లాల పునరవిభజనతో స్ధించింద్ శూన్యం. కొత్త జిల్లాలు 
రాజకీయ నిరుద్్యగులకు కొంత పునరావాస కేంద్రాలుగా ఉపయోగపడాడియ తపపా ప్రజలకు ఒరగింద్మీ 
లేదు. చివరగా 13 జిల్లాలకు మూడు రాజధానులు అయతే కొత్తగా ఏరపాడబోయే ఇరవై ఆరు జిల్లాలకు 
6 రాజధాని కడతారా? గుంతల రోడులా, వర్ం వసే్త మునిగిపోయే బస్టీండ్ ఉనని మనకు 26 ఎయర్ 
పోరుటీలు కడతారా? ఇపుపాడు ఆంధ్రప్రద్శ్ ప్రజలకు కావాలి్సంద్ కొత్త జిల్లాలు కాదని సర కొత్త నాయకుడు 
గాడితపిపాన ఆంధ్రప్రద్శ్ పరస్్థతిని చకకూద్ద్ది నవ నాయకుడని పెడన నియోజకవర్గం జనసేన నాయకులు 
ఎస్.వి బాబు సమెమీట అనానిరు.

మదనపలిలా నియోజకవరాగానిని జిలాలాను చేయాలి
శతఘ్ని న్్యస్: మదనపలిలా జిల్లా స్ధన సమితి ఆధవిర్యంలో మదనపలిలా నియోజకవర్గం జిల్లాను 
చేయాలి అని ప్రభుతవిం ప్రతే్యక శ్రదది తీస్కుని ఈ విషయం గురంచాలని మదనపలిలా జేఏస్ 
సమవేశం గురువారం మదనపలిలా బిట కళాశాల శ్రీ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ విగ్రహానికి పూల 
మల వేస్ ప్రంభంచడం జరగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన చితూ్తరు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శ 
ద్రం అనిత పాల్్గనానిరు.

కించికచరలా మిండలింలో జనసేన ఆత్మీయ సమావేశిం
శతఘ్ని న్్యస్: నంద్గామ నియోజకవర్గం, కంచికచరలా మండలంలో పవన్ 
కళా్యణ్ ఆద్శాల మేరకు మరయు జిల్లా అధ్యక్షులు బండ్రెడిడి రామకృష్ణ 
స్చనలతో కంచికచరలా మండల అధ్యక్షుడు నాయని సతీష్ ఆధవిర్యంలో మండల 
కమిటీల గురంచి, మండల పరధిలో ఉనని కార్యక్రమలు మరయు సమస్యల 
మీద చరచేంచటం జరగింద్. ఈ కార్యక్రమనికి కంచికచరలా మండల నాయకులు 
జనసైనికులు పాల్్గనటం జరగింద్.

జాన్పహాడ్ దరాగా ఉరుసు ఉతసువ్లలో జనసేన పార్టి
శతఘ్ని న్్యస్: నల్్గండ జిల్లా, పాలకవీడు మండలంలోని జానపాహాడ్ దరా్గ ఉరు్స 
ఉత్సవాలలో జనసేన పార్టీ తరుపున ముఖ్య అతిథిగా పాల్్గనని జనసేన పార్టీ 
ఉమమీడి నల్్గండ జిల్లా అధ్యక్షులు సరకొపుపాల నాగశవిరరావు. దరా్గ ముజావర్ 
నాగశవిరరావుతో ప్రతే్యక ప్ర్థనలు చేపించడం జరగింద్. మత స్మరస్్యనికి 
ప్రతీకగా నిలిచే ఈ దరా్గ నుండి అందరూ స్ఫూర్త పంద్లని ప్రజలందరూ స్ఖ 
సంతోష్లతో ఆరోగ్య వంతంగా ఉండాలని, మరయు జనసేన అధినేత పవన్ 
కళా్యణ్ అధికారంలోకి రావాలని అధ్యక్షులు నాగశవిరరావు ప్ర్థనలు చేయడం 
జరగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో నేరేడుచరలా మరయు పాలకవీడు మండల జనసేన 
నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్్గనానిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జిలాలాల పునరివిభజనలో అనాయాయిం: వేగుళ్ళ లీలాకృష్ణ
*పవన్ కళా్యణ్ దృషిటీకి మండపేట సమస్య
*మండపేటను రాజమహంద్రవరంలో ఉంచాలి
*అమల్పురంలో విలీనం చేయొదుది
*జనసేన ఇంచార్జ్ వేగుళళు లీల్కృష్ణ డిమండ్

శతఘ్ని న్్యస్: జిల్లాల 
పునరవిభజనలో మండపేటకు 
తీరని అనా్యయం జరగనుందని 
మండపేట నియోజకవర్గ 
జనసేనపార్టీ ఇంచార్జ్ వేగుళళు 
లీల్కృష్ణ పేర్కూనానిరు. 
మండపేట నియోజకవరా్గనిని 
రాజమహంద్రవరం జిల్లాలోనే 
విలీనం చేయాలని డిమండ్ 
చేశారు. ఈ సందర్ంగా 
గురువారం ఆయన మీడియాతో 
మట్లాడుతూ జిల్లాల 
పునరవిభజన ప్రక్రియలో 
మండపేట నియోజకవర్గంకు 
సంబంధించిన అంశాలను 

వివరంచి జనసేన అధినేత పవన్ కళా్యణ్ దృషిటీకి సమస్యను తీస్కెళా్తనని సపాషటీం చేశారు. 
మండపేట నియోజకవరా్గనిని రాజమహంద్రవరంలో విలీనం చేసే్త ఈ ప్ంతంలోని ప్రజలకు 
అనుకూలంగా ఉంటుందని, న్తనంగా ఏరపాడ రాజమహంద్రవరం జిల్లాలోనే మండపేట 
నియోజకవరా్గనిని విలీనం చేయాలని విజ్ఞపి్త చేశారు. అమల్పురం అయతే మండపేట దూరం 
అవుతుందనానిరు. భౌగోళకంగా, నైసర్గక భననింగా ఉండ ప్ంతాలను కలపకుండా ఒకే 
సంసకూృతి ఉండ రాజమహంద్రవరంలో విలీనం చేయాలని కోరారు. పవన్ తక్ణమే సపాంద్ంచి 
జిల్లాల పునరవిభజన ప్రక్రియలో అనిని నియోజకవరా్గల ప్ంత ప్రజలకు నా్యయం జరగల్ కృషి 
చేస్్తనని తెలిపారు. అనంతరం లీల్కృష్ణ మట్లాడుతూ జిల్లాల ఏరాపాటుపై రాష్ట్రంలో జిల్లాల 
పునరవిభజన ప్రక్రియ మొదలైనపపాట నుండి మండపేట నియోజకవరా్గనిని రాజమహంద్రవరం 
జిల్లాలో విలీనం చేయాలనేద్ నియోజకవర్గ ప్రజల ఆకాంక్గా పేర్కూనానిరు. మండపేట 
నియోజకవరా్గనిని అమల్పురం జిల్లాలో విలీనం చేయడం చాల్ ద్రుణమని ఆవేదన వ్యక్తం 
చేశారు. బ్రిటీష్ పాలనలో ఏరపాడిన తూరుపాగోద్వర జిల్లా నేట వరకూ ఎటువంట మరుపాలు 
లేకుండా ఉందనానిరు. మండపేట నియోజకవరా్గనిని రాజమహంద్రవరం జిల్లాలో విలీనం చేస్ 
ఈ నియోజకవర్గ ప్రజల సంటమెంటును గౌరవించాలని విజ్ఞపి్త చేశారు.

అననిమయయా జిలాలాగా రాజింపేట ఉిండాలని జనసేన డిమాిండ్
శతఘ్ని న్్యస్: కడప జిల్లా విభజనలో భాగంగా అననిమయ్య జిల్లాగా రాజంపేటను 
ప్రకటంచాలి అని జనసేన నాయకులు చెంగార శివ ప్రస్ద్ డిమండ్ చేశారు. ఈ 
సందర్ంగా వారు మట్లాడుతూ బ్రిటష్ కాలంలో పారలామెంట్ కేంద్రంగా రాజంపేట ఉంద్. 
అల్గ సబ్ కలెకటీర్ ఆఫీస్, మర ముఖ్యంగా రాయచోట తాగు నీట కొరత తీవ్ంగా ఉననిద్. 
రాయచోటతో పోలుచేకుంటే రాజంపేటలో నీట సౌలభ్యతతో అనిని వసతులు ఉనానియ అని 
అనానిరు. రాజంపేట జిల్లా స్ధనలో విఫలమైన ఎమెమీలె్య, జడ్పాటీసీ చైరమీన్, ముని్సపల్ 
చైరమీన్ రాజీనామ చేయాలి అని డా.అంబేదకూర్ విగ్రహం దగ్గర కొవ్వితు్తలతో నిరసన 
వ్యక్తం చేస్నటులా ఆయన తెలియజేస్రు. ఈ కార్యక్రమంలో లీగల్ సల్ జిల్లా అధ్యక్షులు 
కరుణాకర్ రాజు కోల్ట హర, లతీఫ్, కతి్త స్బా్బరాయుడు, తద్తరులు పాల్్గనానిరు.

పేద మహిళలకు జనసేన నాయకులు స్యిం అభినిందనీయిం
శతఘ్ని న్్యస్: పశిచేమగోద్వర జిల్లా, ఆకివీడు మండలం దుంపగడప గ్రామనికి చెంద్న బొడుడి 
కనకదుర్గ హార్టీ ప్బలాంతో భీమవరంలోని తేజ హాస్పాటల్ లో జాయన్ అయంద్. ఎవరూ లేకపోవడం వలలా 
వైద్యం చేయంచుకునే సో్తమత లేదు. ఆ విషయానిని తేజ హాస్పాటల్ యాజమన్యం ఒడుగు ప్రభాస్ రాజు 
కి తెలియజేశారు. రాజు వెంటనే సపాంద్ంచి, కృతి్తవెనుని మండల జనసేన పార్టీ నాయకుల సహాయంతో 
ఆమెకు వైద్యం చేయంచడం జరగింద్. గురువారం, ఆమె చాల్ ఆరోగ్య ఇంటకి వెళలాడం జరగింద్. జనసేన 
నాయకులతో పాటు తేజ హాస్పాటల్ చంద్రశేఖర శరమీ కూడా ఆర్థక స్యం చేశారు. హాస్పాటలోలా ట్రీటమీంట్ 
తో పాటు, ఇంటదగ్గర ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీస్కోవాలి అని పద్వేల రూపాయలు ఆర్థక స్యం 
చేయడమైనద్. కనకదుర్గకు ఆర్థక సహాయం అంద్ంచిన వారు, ఒడుగు ప్రభాస్ రాజు జనసేన పార్టీ 
మత్సష్యకార వికాస విభాగ రాష్ట్ర కార్యదర్శ, తిరుమని రామంజనేయ జనసేన పార్టీ కృతి్తవెనుని మండల 
అధ్యక్షుడు, కూనస్ని నాగబాబు జిల్లా కార్యదర్శ, తిరుమలశెటటీ చంద్రమౌళ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శ, పాశం 
నాగమలేలాశవిరరావు, కొపిపానేట నరేష్, మల్లాడి రాజకుమర్, పూజన్య మరయు జనసైనికులు ఉనానిరు. 
సహాయం చేస్న ప్రతి ఒకకూరకి ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

శ్రీ కృష్ణదేవరాయల స్ఫూరితాతో పాలన 
కొనస్గించాలి: రేఖ జవ్విజి

శతఘ్ని న్్యస్:  ఎమిమీగన్రు, శ్రీ కృష్ణద్వరాయలను స్ఫూర్తగా 
తీస్కొని పాలన కొనస్గించాలని జనసేన రాష్ట్ర మహిళ 
స్ధికారత చైరమీన్, ఎమిమీగన్రు అసంబ్లా ఇంఛార్జ్ జె.రేఖ 
అనానిరు. స్్థనిక కరూనిలు నగరంలోని కృష్ణ ద్వరాయల 
విగ్రహం వదది ఆ మహానుభావునికి జనసేన జిల్లా పార్టీ నాయకులు 
నివాళ్లు అరపాంచారు. ఈ సందర్ంగా జె.రేఖ మట్లాడుతూ శ్రీ 
కృష్ణద్వరాయల పరపాలన కాలంలో దక్షిణ భారతద్శమంతా 
ఏల్ంట కరువు కాటకాలు లేకుండా స్భక్ంగా పరపాలన 
కొనస్గిందని, అల్ంట పరపాలన కోసం నేట రాజకీయ నాయకులు 
పాలకులు కృషి చేయాలని కోరారు. కృష్ణద్వరాయలను స్ఫూర్తగా 
తీస్కొని రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఎకరాకు వ్యవస్యానికి స్గునీటని 
అంద్ంచడానికి రాష్ట్ర ప్రభుతవిం కృషి చేయాలని కోరారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన జిల్లా నాయకులు పవన్ కుమర్, పూజల 
రాంభూపాల్ రెడిడి, నాగరాజు, స్య తద్తరులు పాల్్గనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రామచింద్రపురిం పటటిణిం జనసేన పార్టి 
కారాయాలయింలో సమావేశిం

శతఘ్ని న్్యస్: రామచంద్రపురం రూరల్ మండల జనసేనపార్టీ క్రియాశీలక 
సభు్యలు, జనసేన నాయకులు, జనసైనికులతో గురువారం రామచంద్రపురం 
నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పోలిశెటటీ చంద్రశేఖర్ ఆధవిర్యంలో 
రామచంద్రపురం పటటీణం ముచిచేమిలిలా రోడుడిలోని జనసేన పార్టీ కారా్యలయంలో 
సమవేశం ఏరాపాటు చేస్ రూరల్ మండల కమిటీలు, గ్రామస్్థయ కమిటీల 
నిమిత్తము జనసేన నాయకులు జనసైనికులతో చరచేంచడం జరగింద్. ఈ 
సమవేశంలో రామచంద్రపురం రూరల్ మండలం జనసేన నాయకులు, 
జనసైనికులు పాల్్గనడం జరగింద్.

ఒక జిలాలాకి డా.అింబేడకుర్ పేరు పెటాటిలి – ఉననిమటలా
శతఘ్ని న్్యస్: పాలకొలులా నియోజకవర్గంలోని కొంతేరు 
అంబేడకూర్ విగ్రహానికి జనసేన జిల్లా నాయకుడు, లవ్ 
పీపుల్ ఫండషన్ చైరమీన్ ఉననిమటలా ప్రేమ్ కుమర్ నివాళ్లు 
అరపాంచారు. ఈ సందర్బంగా ఆయన మట్లాడుతూ 
భారత ద్శ కీర్త శిఖరం అయనా భారతరతని డా.అంబేడకూర్ 
కృషి ఫలితమే ఈ రపబిలాక్ అని రాజా్యంగం అమలులోకి 
వచిచేన ఈరోజును గత 73 సంవత్సరాలనుండి గణతంత్ర 
ద్న్త్సవం జరుపుకుంటునని కానీ ఇంకా రాజా్యంగం ఫల్లు 
కింద్ స్్థయ వరకు చేరటేలాదని ఇంకా అనేకచోటలా కుల వివక్ 
కొనస్గుతూనే ఉందని మత స్విత్రంత్ర హకుకూ ఉనని ఇంకా 

మతాల కోసం గొడవలు స్గుతూనే ఉనానియని అంబెడకూర్ గారు కోరుకునని కుల రహిత 
సమనతవి స్విత్రంత్ర ద్శం కోసం ఇంకా నా జాతి ప్రజలు కళ్ళు కాయలు కాసేల్ ఎదురు 
చూస్్తనే ఉనానిరని తెలిపారు. ఈ సందర్బంగా ఆయన రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏరపాడిన 26 
జిల్లాలోలా ఒక జిల్లాకు డా. బి.ఆర్ అంబేడకూర్ పేరు పెట్టీలని ప్రభుతావినిని ఒక డిమండ్ 
చేస్రు. కొంతేరులో కూలి రైతులకోసం చేస్్తనని పోరాటం ఆపలేదని తవిరలోనే తీవ్ 
రూపం ద్లచే బోతోందని స్మన్య ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేయడానికి జనసేన ఎపుపాడు 
స్ద్ంగా ఉంటుందని తెలియజేస్రు. కోవిడ్ వైరస్ ఉదృతం అవుతునని తరుణం అందరూ 
హోమ్ ఐసోలేషన్ లోనే ఉండాలని తపపానిసర పరస్్థతిలో మత్రమే బయటకు వెళాలాలని 
తెలియజేస్రు.

జలుమురు మిండలిం రానా పించాయత్లో పల్లా పల్లాకు జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్: నరసననిపేట, పలెలా పలెలాకు జనసేనపార్టీ స్ద్్ంతాలిని తీస్కువెళ్లా కార్యక్రమంలో 
భాగంగా గురువారం జలుమురు మండలం రానా పంచాయతీ గల 4గ్రామలు రాణా, 
జగనానిధపురం, గోలియాపుటటీ, ద్లేపపా పేట జనసైనికులతో నరసననిపేట నియోజకవర్గ 
నాయకులు పి.జయరాం సమవేశమై పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేయాలని పార్టీ స్ద్్ంతాలని 
ప్రజలలోకి తీస్కువెళాలాలని అనానిరు.

మామిడికుదురు మిండల 
సర్పించుల సమాఖయా అధయాక్షుడిగా 

అడబాల తాతకాపు 
శతఘ్ని న్్యస్:  మమిడికుదురు మండల 
సరపాంచుల సమఖ్య అధ్యక్షుడిగా ఎనినికైన జనసేన 
నాయకులు అడబాల తాతకాపు కి ఈ సందర్ంగా 
మమిడికుదురు మండల జనసైనికులు 
అభనందనలు తెలియజేస్రు.

జనుపలిలా గ్రామ మాజీ సర్పించ్ కుటింబ సభ్యాలను ఓదారిచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్్యస్:  తూరుపాగోద్వర, అమల్పురం ఇటీవలే మరణించిన జనుపలిలా గ్రామ మజీ సరపాంచ్ 
వేమన సత్యనారాయణ(పెదది అననివరం) కుటుంబ సభు్యలను కలిస్ పరామర్శంచిన అమల్పురం రూరల్ 
మండల జనసేన పార్టీ నాయకులు. ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యక్షులు శ్రీ లింగోలు పండు మరయు లింగోలు 
శ్రీరామ్ లింగోలు పులలాయ్య నాయుడు తద్తరులు పాల్్గనానిరు.

సతయాస్య జిలాలాలో జనసేన పార్టిలోకి వలసలు
శతఘ్ని న్్యస్:  పుటటీపర్త నియోజవర్గం కొత్తచెరువు మండలం పోతులకుంట గ్రామనికి 
చెంద్న 10 కుటుంబాలు రామంజనేయులు, బుకకూపటనిం రాజేంద్ర, బుకకూపటనిం మనీ, 
బుకకూపటనిం భార్గవ, బుకకూపటనిం మదన్మీహన్, కొయ్యగూర నారాయణ, కొయ్యగూర 
ప్రకాష్, తల్ర రామంజనేయులు తద్తరులు జనసేన పార్టీ స్ద్్ంతాలు నచిచే పవన్ 
కళా్యణ్ నాయకతవింలో కలస్ పనిచేస్ గ్రామ సవిరాజ్యం స్ధ్యం అవుతుంద్ అని భావించి 
కొత్తచెరువు మండల కనీవినర్ పూల శివప్రస్ద్ ఆధవిర్యంలో పార్టీలోకి చేరడం జరగింద్. 
అధినేత శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ కొత్తచెరువు సందర్శంచిన సందర్ంగా పుటటీపర్త నియోజకవర్గం 
రాజకీయాలలో అలజడి మొదలైంద్, ప్రతి గ్రామంలోన్ స్మన్య ప్రజలు జనసేన పార్టీ 
వైపు మొగు్గ చూపుతునానిరని ఈ సందర్ంగా పూల శివ ప్రస్ద్ తెలియపరచారు.

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

ఏపీ జెన్ కో ఉద్యూగుల పోరాటానికి పూర్తి మద్దతు: బొబ్బేపల్లి సురేష్ బాబుఏపీ జెన్ కో ఉద్యూగుల పోరాటానికి పూర్తి మద్దతు: బొబ్బేపల్లి సురేష్ బాబు
శతఘ్ని న్్యస్: సరేవిపలిలా, ముతు్తకూరు మండలం కృష్ణపటనిం పోరుటీ సమీపంలోని శతఘ్ని న్్యస్: సరేవిపలిలా, ముతు్తకూరు మండలం కృష్ణపటనిం పోరుటీ సమీపంలోని 
నేలటూరు వదది ఉనని ఏపీ జెన్ కో కృష్ణపటనిం ధరమీల్ విదు్యత్ పాలాంట్ ను వైసీపీ నేలటూరు వదది ఉనని ఏపీ జెన్ కో కృష్ణపటనిం ధరమీల్ విదు్యత్ పాలాంట్ ను వైసీపీ 
ప్రభుతవిం 25 ఏళలా పాటు లీజుకి ఇవవిడానికి జనసేన పార్టీ తరఫున తాము పూర్తగా ప్రభుతవిం 25 ఏళలా పాటు లీజుకి ఇవవిడానికి జనసేన పార్టీ తరఫున తాము పూర్తగా 
వ్యతిరేకిస్్తనానిం. అందులో పనిచేస్్తనని ఉద్్యగులకు వార పోరాట్నికి తాము వ్యతిరేకిస్్తనానిం. అందులో పనిచేస్్తనని ఉద్్యగులకు వార పోరాట్నికి తాము 
సంపూర్ణంగా పూర్త మదదితు తెలుపుతుననిటులా సరేవిపలిలా నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ సంపూర్ణంగా పూర్త మదదితు తెలుపుతుననిటులా సరేవిపలిలా నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ 
నాయకులు బొబే్బపలిలా స్రేష్ బాబు తెలిపారు. గురువారం ఉదయం విదు్యత్ నాయకులు బొబే్బపలిలా స్రేష్ బాబు తెలిపారు. గురువారం ఉదయం విదు్యత్ 
థరమీల్ పాలాంట్ ఎదురుగా ఉద్్యగుల జేఏసీ ఆధవిర్యంలో చేస్్తనని నిరసనకు జనసేన థరమీల్ పాలాంట్ ఎదురుగా ఉద్్యగుల జేఏసీ ఆధవిర్యంలో చేస్్తనని నిరసనకు జనసేన 
తరపున మదదితు తెలిపి వారతో కలిస్ రోడుడిపై బైఠాయంచి నిరసన వ్యక్తం చేస్న తరపున మదదితు తెలిపి వారతో కలిస్ రోడుడిపై బైఠాయంచి నిరసన వ్యక్తం చేస్న 
సరేవిపలిలా నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ నాయకులు. రాష్ట్ర ప్రభుతవిం ఆధవిర్యంలో సరేవిపలిలా నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ నాయకులు. రాష్ట్ర ప్రభుతవిం ఆధవిర్యంలో 
నడుస్్తనని ఏపీ జెన్ కో ధరమీల్ విదు్యత్ పాలాంట్ ను లీజు పేరుతో ప్రైవేటీకరణ చేసే్త నడుస్్తనని ఏపీ జెన్ కో ధరమీల్ విదు్యత్ పాలాంట్ ను లీజు పేరుతో ప్రైవేటీకరణ చేసే్త 
తాము చూస్్త ఊరుకోం. లీజుకు వ్యతిరేకంగా థరమీల్ విదు్యత్ పాలాంట్ ఉద్్యగుల తాము చూస్్త ఊరుకోం. లీజుకు వ్యతిరేకంగా థరమీల్ విదు్యత్ పాలాంట్ ఉద్్యగుల 
జేఏసీతో కలిస్ పోరాటం చేస్్తం. వైస్పి ప్రభుతవి పెదదిలపై ఉనని కేస్లను మఫీ జేఏసీతో కలిస్ పోరాటం చేస్్తం. వైస్పి ప్రభుతవి పెదదిలపై ఉనని కేస్లను మఫీ 
చేస్కునేందుకు ప్రభుతవి రంగ సంస్థలను నిర్విర్యం చేస్్తరా. గతంలో వైజాగ్ సీటీల్ చేస్కునేందుకు ప్రభుతవి రంగ సంస్థలను నిర్విర్యం చేస్్తరా. గతంలో వైజాగ్ సీటీల్ 
పాలాంట్ ప్రైవేటీకరణ విషయంలో వైస్పి ప్రభుతవి పెదదిలు ఇద్ తమ పరధిలోకి రాదని పాలాంట్ ప్రైవేటీకరణ విషయంలో వైస్పి ప్రభుతవి పెదదిలు ఇద్ తమ పరధిలోకి రాదని 
ఆనాడు మయమటలు చెపాపారు.నేడు మీ ఆధవిర్యంలో నడుస్్తనని ఏపీ జెన్ కో ఆనాడు మయమటలు చెపాపారు.నేడు మీ ఆధవిర్యంలో నడుస్్తనని ఏపీ జెన్ కో 
ధరమీల్ విదు్యత్ పాలాంట్ ను లీజు పేరుతో ప్రైవేటీకరణ చేయడం లేద్. ఇపుపాడు ఇద్ ధరమీల్ విదు్యత్ పాలాంట్ ను లీజు పేరుతో ప్రైవేటీకరణ చేయడం లేద్. ఇపుపాడు ఇద్ 
వైస్పి ప్రభుతవి పెదదిలు ఏమని సమధానం చెబుతారు. తమకు ఎటువంట సంబంధం వైస్పి ప్రభుతవి పెదదిలు ఏమని సమధానం చెబుతారు. తమకు ఎటువంట సంబంధం 

లేదని, ఎపుపాడు చెపేపా విధంగానే డపుపాలు కొడుతూ మభ్యపెటేటీ మయమటలతో మరోస్ర ప్రజలను మోసం చేస్్తరా. ప్రజలు అయతే మిమమీలిని నమేమీ స్్థతిలో లేరు. ఏపీ లేదని, ఎపుపాడు చెపేపా విధంగానే డపుపాలు కొడుతూ మభ్యపెటేటీ మయమటలతో మరోస్ర ప్రజలను మోసం చేస్్తరా. ప్రజలు అయతే మిమమీలిని నమేమీ స్్థతిలో లేరు. ఏపీ 
జెన్ కోను లీజు పేరుతో ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి తమ పూర్తగా వ్యతిరేకిస్్తనానిం.ఈ విషయానిని జనసేన పార్టీ జిల్లా ముఖ్య నాయకుల ద్విరా తమ పార్టీ అధినేత పవన్ జెన్ కోను లీజు పేరుతో ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి తమ పూర్తగా వ్యతిరేకిస్్తనానిం.ఈ విషయానిని జనసేన పార్టీ జిల్లా ముఖ్య నాయకుల ద్విరా తమ పార్టీ అధినేత పవన్ 
కళా్యణ్ దృషిటీకి తీస్కువెళలా ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా ఏపీ జెన్ కో ఉద్్యగులు చేస్్తనని నిరసనకు సంపూర్ణ మదదితు ప్రకటంచేల్ కృషి చేస్్తం. ఏపీ జెన్ కో ఉద్్యగులకు కళా్యణ్ దృషిటీకి తీస్కువెళలా ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా ఏపీ జెన్ కో ఉద్్యగులు చేస్్తనని నిరసనకు సంపూర్ణ మదదితు ప్రకటంచేల్ కృషి చేస్్తం. ఏపీ జెన్ కో ఉద్్యగులకు 
అండగా తమ పార్టీ అధినేత పవన్ కళా్యణ్ తోపాటు జనసేన పార్టీ ఉంటుంద్. ఉద్్యగులకు నిరసన తెలిపిన వారలో జనసేన నాయకులు వీరబాబు, గిర్ష్, పవన్, అండగా తమ పార్టీ అధినేత పవన్ కళా్యణ్ తోపాటు జనసేన పార్టీ ఉంటుంద్. ఉద్్యగులకు నిరసన తెలిపిన వారలో జనసేన నాయకులు వీరబాబు, గిర్ష్, పవన్, 
అవినాష్, స్య, స్కుమర్, స్్థనిక జనసేన పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, పవన్ అభమనులు తద్తరులు ఉనానిరు.అవినాష్, స్య, స్కుమర్, స్్థనిక జనసేన పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, పవన్ అభమనులు తద్తరులు ఉనానిరు.

కాకినాడ రూరల్ కరప మండల కమిటీ కారయూవర్గ కాకినాడ రూరల్ కరప మండల కమిటీ కారయూవర్గ 
కమిటీ నియామకంకమిటీ నియామకం

శతఘ్ని న్్యస్: కాకినాడ, జనసేనపార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్ మండల కమిటీ శతఘ్ని న్్యస్: కాకినాడ, జనసేనపార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్ మండల కమిటీ 
అధ్యక్షులను నియమించడం జరగింద్.అందులో భాగంగానే కాకినాడ రూరల్ అధ్యక్షులను నియమించడం జరగింద్.అందులో భాగంగానే కాకినాడ రూరల్ 
కరప మండల కమిటీ కార్యవర్గ కమిటీని రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభు్యలు కరప మండల కమిటీ కార్యవర్గ కమిటీని రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభు్యలు 
కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ ఆధవిర్యంలో మండల కమిటీని కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ ఆధవిర్యంలో మండల కమిటీని 
నియమించుకోవడం జరగింద్. ఆయన ఆద్శాల మేరకు ఉదయం మండల నియమించుకోవడం జరగింద్. ఆయన ఆద్శాల మేరకు ఉదయం మండల 
కేంద్రమైన కరప లో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు భోగిరెడిడి కొండలరావు, కేంద్రమైన కరప లో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు భోగిరెడిడి కొండలరావు, 
కరప మండల అధ్యక్షులు బండారు మురళ, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర జాయంట్ కరప మండల అధ్యక్షులు బండారు మురళ, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర జాయంట్ 
సక్రెటర్ భోగిరెడిడి గంగాధర్ ఆధవిర్యంలో పత్రికా సమవేశం నిరవిహించారు. సక్రెటర్ భోగిరెడిడి గంగాధర్ ఆధవిర్యంలో పత్రికా సమవేశం నిరవిహించారు. 
ఈ సమవేశంలో భోగిరెడిడి కొండల రావు చేతులమీదుగా 33 మంద్తో ఈ సమవేశంలో భోగిరెడిడి కొండల రావు చేతులమీదుగా 33 మంద్తో 
గల మండల కార్యవర్గ సీల్డి కవర్ ను తెరచి పత్రికా ముఖంగా తెలిపారు. గల మండల కార్యవర్గ సీల్డి కవర్ ను తెరచి పత్రికా ముఖంగా తెలిపారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో బండారు మురళ, భోగి రెడిడి కొండలరావు మట్లాడుతూ ఈ కార్యక్రమంలో బండారు మురళ, భోగి రెడిడి కొండలరావు మట్లాడుతూ 
మండల కార్యవర్గం ప్రజా సమస్యలపై ఎపపాటకపుపాడు అలుపెరుగని పోరాటం మండల కార్యవర్గం ప్రజా సమస్యలపై ఎపపాటకపుపాడు అలుపెరుగని పోరాటం 
చేస్్త క్షేత్రస్్థయలో బలంగా పనిచేస్్త ప్రజల మధ్యకు జనసేన స్ద్్ంతాలను చేస్్త క్షేత్రస్్థయలో బలంగా పనిచేస్్త ప్రజల మధ్యకు జనసేన స్ద్్ంతాలను 
జనసేన ఆశయాలను ప్రజలోలాకి తీస్కు వెళలా రానునని కాలంలో జనసేన పార్టీని జనసేన ఆశయాలను ప్రజలోలాకి తీస్కు వెళలా రానునని కాలంలో జనసేన పార్టీని 
అధికారంలోకి తీస్కొచేచే విధంగా కృషి చేస్్తందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధికారంలోకి తీస్కొచేచే విధంగా కృషి చేస్్తందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
యాళళు వీర వెంకట సత్యనారాయణ, ముద్రగడ రమేష్, జిలేల్లా ప్రస్ద్, సనా యాళళు వీర వెంకట సత్యనారాయణ, ముద్రగడ రమేష్, జిలేల్లా ప్రస్ద్, సనా 
శ్రీను, మణికంఠ తద్తరులు పాల్్గనానిరు.శ్రీను, మణికంఠ తద్తరులు పాల్్గనానిరు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్ం అవలంబిసుతినని విధానాలపై ధ్జమెత్తిన జనసేనరాష్ట్ర ప్రభుత్ం అవలంబిసుతినని విధానాలపై ధ్జమెత్తిన జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: ఏలూరు, రాష్ట్ర ప్రభుతవిం అవలంబిస్్తనని విధానానికి వ్యతిరేకంగా ఏలూరు శతఘ్ని న్్యస్: ఏలూరు, రాష్ట్ర ప్రభుతవిం అవలంబిస్్తనని విధానానికి వ్యతిరేకంగా ఏలూరు 
జనసేన పార్టీ కారా్యలయంలో మీడియా సమవేశంలో జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ రెడిడి అపపాల జనసేన పార్టీ కారా్యలయంలో మీడియా సమవేశంలో జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ రెడిడి అపపాల 
నాయుడు ధవిజమెతా్తరు. ప్రభుతవి ఉద్్యగులకు ఇవవివలస్న పి.ఆర్.స్.కీ కోత విధించడం సరైన నాయుడు ధవిజమెతా్తరు. ప్రభుతవి ఉద్్యగులకు ఇవవివలస్న పి.ఆర్.స్.కీ కోత విధించడం సరైన 
విధానం కాదని ప్రభుతవి ఉద్్యగులపై వివక్ తగదని, రాష్ట్ర ప్రభుతవిం చీకట జీవోలను రదుది విధానం కాదని ప్రభుతవి ఉద్్యగులపై వివక్ తగదని, రాష్ట్ర ప్రభుతవిం చీకట జీవోలను రదుది 
చేయాలని జనసేన పార్టీ నుంచి రెడిడి అపపాల నాయుడు డిమండ్ చేశారు. గుడివాడలో పేకాట చేయాలని జనసేన పార్టీ నుంచి రెడిడి అపపాల నాయుడు డిమండ్ చేశారు. గుడివాడలో పేకాట 
కలాబు్బలు, గోవా కా్యసీన్ నిరవిహించడం, స్్థనిక ప్రజలను భయభ్ంతులకు గుర చేయడం సరైన కలాబు్బలు, గోవా కా్యసీన్ నిరవిహించడం, స్్థనిక ప్రజలను భయభ్ంతులకు గుర చేయడం సరైన 
విధానం కాదని రెడిడి అపపాల నాయుడు ప్రభుతవింపై మండి పడాడిరు. ఇవి కాక ఈ విషయాలను పకాకూ విధానం కాదని రెడిడి అపపాల నాయుడు ప్రభుతవింపై మండి పడాడిరు. ఇవి కాక ఈ విషయాలను పకాకూ 
ద్ర పటటీంచడానికి 26 జిల్లాల ప్రతిపాదనలు తీస్కొచిచే ప్ంతాలలో చిచుచే పెటటీడం, అల్గ ద్ర పటటీంచడానికి 26 జిల్లాల ప్రతిపాదనలు తీస్కొచిచే ప్ంతాలలో చిచుచే పెటటీడం, అల్గ 
ఆర్థకంగా వెనుకబడిన ప్ంతం అయన ఆంధ్ర రాష్ట్రం లో జిల్లాకో ఎయరోపార్టీ ఏరాపాటు చేయడం ఆర్థకంగా వెనుకబడిన ప్ంతం అయన ఆంధ్ర రాష్ట్రం లో జిల్లాకో ఎయరోపార్టీ ఏరాపాటు చేయడం 
ప్రజల మైండ్ డైవర్న్ కీ రాష్ట్ర ప్రభుతవిం ప్రయతనిం చేస్్తంద్. 2011 గణాంకాల ప్రకారం జిల్లాల ప్రజల మైండ్ డైవర్న్ కీ రాష్ట్ర ప్రభుతవిం ప్రయతనిం చేస్్తంద్. 2011 గణాంకాల ప్రకారం జిల్లాల 
విభజన చేయడానికి వీలు లేదు అనని కేంద్ర ప్రభుతవిం ప్రకటనను గాలికి వద్లేస్ ఇంకా పూర్త విభజన చేయడానికి వీలు లేదు అనని కేంద్ర ప్రభుతవిం ప్రకటనను గాలికి వద్లేస్ ఇంకా పూర్త 
కాని 2021వ జనాభా లెకకూలను అంచనా ఎల్ వేశారని రెడిడి అపపాల నాయుడు రాష్ట్ర ప్రభుతావినిని కాని 2021వ జనాభా లెకకూలను అంచనా ఎల్ వేశారని రెడిడి అపపాల నాయుడు రాష్ట్ర ప్రభుతావినిని 
స్టగా ప్రశినించారు.. ఇకనైనా తమ వైఖరని మరుచేకోకపోతే భవిష్యతు్తలో ప్రజలు మీకు బుధి్ స్టగా ప్రశినించారు.. ఇకనైనా తమ వైఖరని మరుచేకోకపోతే భవిష్యతు్తలో ప్రజలు మీకు బుధి్ 
చెపేపా రోజులు వస్్తయని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో నగర అధ్యక్షుడు నగిరెడిడి కాశీ నరేష్, చెపేపా రోజులు వస్్తయని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో నగర అధ్యక్షుడు నగిరెడిడి కాశీ నరేష్, 
ప్రధాన కార్యదర్శ సరద్ రాజేష్,నగర ఉపాధ్యక్షులు బొత్స మధు, మండల ఉపాధ్యక్షులు గుబ్బల ప్రధాన కార్యదర్శ సరద్ రాజేష్,నగర ఉపాధ్యక్షులు బొత్స మధు, మండల ఉపాధ్యక్షులు గుబ్బల 
నాగశవిరరావు, అధికార ప్రతినిధి అలులా స్య చరణ్, సోషల్ మీడియా కో ఆరడినేటర్ జనసేన రవి, నాగశవిరరావు, అధికార ప్రతినిధి అలులా స్య చరణ్, సోషల్ మీడియా కో ఆరడినేటర్ జనసేన రవి, 
నాయకులు పస్పులేట ద్నేష్ తద్తరులు పాల్్గనానిరు.నాయకులు పస్పులేట ద్నేష్ తద్తరులు పాల్్గనానిరు.

జనసేన పార్టీ తనకల్లి మండల జనసేన పార్టీ తనకల్లి మండల 
కమిటీ నియామకంకమిటీ నియామకం

శతఘ్ని న్్యస్: అనంతపురం జిల్లా జనసేన పార్టీ శతఘ్ని న్్యస్: అనంతపురం జిల్లా జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షులు వరుణ్ కి మరయు కద్ర నియోజకవర్గం అధ్యక్షులు వరుణ్ కి మరయు కద్ర నియోజకవర్గం 
ఇంచార్జ్ భైరవ ప్రస్ద్ ఆద్శాల మేరకు తనకలులా ఇంచార్జ్ భైరవ ప్రస్ద్ ఆద్శాల మేరకు తనకలులా 
మండల కనీవినర్ కె.వి రమణ ఆధవిర్యంలో నాయకులు, మండల కనీవినర్ కె.వి రమణ ఆధవిర్యంలో నాయకులు, 
కార్యకర్తల ఆధవిర్యంలో మరయు వీరమహిళలు కార్యకర్తల ఆధవిర్యంలో మరయు వీరమహిళలు 
అందర సమక్ంలో గురువారం జనసేన పార్టీ అందర సమక్ంలో గురువారం జనసేన పార్టీ 
తనకలులా మండల కమిటీ నియామకం జరగింద్. ఈ తనకలులా మండల కమిటీ నియామకం జరగింద్. ఈ 
సమవేశంలో ఫయాజ్, రెడిడి రాయల్, శ్రీనివాస్లు, సమవేశంలో ఫయాజ్, రెడిడి రాయల్, శ్రీనివాస్లు, 
శీను, రాజు, కిషోర్ కాలేశా, ఆంజనేయులు, శీను, రాజు, కిషోర్ కాలేశా, ఆంజనేయులు, 
నరస్ంహులు మరయు తనకలులా జనసేన పార్టీ నరస్ంహులు మరయు తనకలులా జనసేన పార్టీ 
మండల నాయకులు పార్టీ కార్యకర్తలు పాల్్గనానిరు.మండల నాయకులు పార్టీ కార్యకర్తలు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నాడు ఉద్యాగులను నమిమీించి...
నేడు నిటటినిలువునా ముించిన ముఖయామింత్రి 

శతఘ్ని న్్యస్: నాడు ఉద్్యగులను, ఉపాధా్యయులను, కారమీకులను రకరకాల 
ప్రలోభాలకు గుర చేస్, అధికారం చేపటటీన ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడిడి ప్రభుతవిం, నేడు 
వారని ఆర్కంగా నషటీపరచి ఆతమీక్షోభకు గురచేస్ందని జనసేన ఎన్ ఆర్ ఐ సేవా 
సమితి(కువైట్) మరయు గల్ఫూ సేన-జనసేన సభు్యలు కంచన శ్రీకాంత్ ఆగ్రహం 
వ్యక్తం చేశారు. ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకస్ర జీతాలు పెంపు అనేద్ ఉద్్యగికి 
సరవిస్ధారణం. జగన్ రెడిడి ప్రభుతవిం తన రాజకీయ చతురతను ఉద్్యగుల జీతాల 
విషయంలో ప్రదర్శంచడం బాధాకరం.పీఆర్్స అమలు చేసే్త కనీసం వెయ్య రూపాయలు 
పెరగక పోగా,ప్రతి ఉద్్యగి కూడా రెండు వేల నుండి పద్ వేల రూపాయలు 
పోగొటుటీకోవడం జరగింద్. ఉద్్యగులు ఎంతో పోరాడి స్ధించుకునని హెచ్ఆర్ఏ 
స్లాబులు 12, 14.5, 20, 30 లను 8, 16 కు తగి్గంచి వారని మన్ వేదనకు గుర 
చేయడం తగదు. వారం రోజులోలా రదుది చేస్్తమనని స్పిఎస్ ను మూడు సంవత్సరాలైనా 
పటటీంచుకోక పోవడం ఉద్్యగుల ఆగ్రహానికి గురకాక తపపాదని తెలిపారు. 
ఉద్్యగుల తరపున మేము పోరాట్లకు కూడా వెనుకాడమని హెచచేరంచారు. అర్రాత్రి 
పూట అడుడిగోలు జీవోలను రదుది చేస్ ఉద్్యగులకు ఆమోదయోగ్యమైన వేతన సవరణ 
జరగాలని డిమండ్ చేస్్తనానిమని ప్రభుతావినిని దుయ్యబట్టీరు. కాంట్రాకుటీ మరయు 
అవుట్ సోర్సంగ్ ఉద్్యగులను క్రమబదీదికరంచాలని ఈ సందర్ంగా కోరారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో కంచన శ్రీకాంత్, దండు శేఖర్, దండు వేణు,అలలాం ప్రేమ్ రాయల్, దండు 
స్రేష్, కొమిమీనేని బాల్జీ, చలపతి, వెంకటేష్ మరయు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

ఎర్రవరిం గ్రామింలో గణతింత్ర దినోతసువ వేడుకలు
శతఘ్ని న్్యస్: గణతంత్ర ద్న్త్సవం సందర్ంగా ఎర్రవరం గ్రామంలో డాకటీర్ 
బి.ఆర్ అంబేదకూర్ ని సమీరంచుకోవడం జరగింద్. గణతంత్ర ద్న్త్సవం సందర్ంగా 
మన ద్శానికి ప్రతీకగా ఉండ జెండాని గౌరవించడమే మత్రమే కాకుండా ద్శానికి 

ద్శా నిరేదిశం చేస్న లిఖిత పూరవికమైనటువంట 
రాజా్యంగం డ్రాఫిటీంగ్ కమిటీ చైరమీనా్గ ఉనని డాకటీర్ 
బి.ఆర్ అంబేదకూర్ ని కూడా గౌరవించుకోవాలి 
చాల్ పేలాస్ లో ఈ తపిపాదం జరగింద్ కాబటటీ 
జనసేన పార్టీ తరఫున ఈ విధంగా గ్రామంలో 
సమీరంచుకోవడం జరగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో 
ఏలేశవిరం మండలం జనసేన పార్టీ జనరల్ 
సక్రెటర్ గంగిరెడలా మణికంఠ, జనసేన పార్టీ 
గ్రామ కమిటీ ఉపాధ్యక్షుడు గోస నుకరాజు, 
గ్రామ కమిటీ సక్రెటర్ లకేకూ వెంకట్రావు, గ్రామ 
ప్రచార కార్యదర్శ అడాడిల శివ, గ్రామ కమిటీ 
కోశాధికార పెనిపోతుల సతి్తరెడిడి హాజరయా్యరు.

26 జిలాలాలు చేయటిం వలలాన రాష్ట్రానికి కానీ 
ప్రజలకు కానీ ఓరిగది ఏమి ఉిండదు

శతఘ్ని న్్యస్: పల్స, పరపాలనా సౌలభ్యం అంటే ప్రజలకు ఏ కషటీం 
లేకుండా చూస్కోవడం మరయు ప్రభుతవి పథకాలు అందచేయటంలో 
అలసతవిం చూపకపోవడం. ప్రస్్తత సమస్యల మళలాంపు చేయడానికి వైసీపీ వద్లే 
డైవర్న్ రాజకీయా అస్్రాలే ఈ మూడు రాజధానులు, 26 జిల్లాలు, జిల్లాకి ఒక 
ఎయరోపార్టీ, ప్రతి పారలామెంట్ కేంద్రానికి ఒక మెడికల్ కాలేజీ వంట అంశాలు 
కానీ ఇపపాటవరకు ఒకకూ అంశానిని ముందుకు తీస్కువెళలానా ద్ఖలు లేవు. ఉనాని 
ఉద్్యగస్్తలకే జీతాలు ఇవవిలేకపోతుంటే ఇపుపాడు కొత్త జిల్లాలు విడదీస్ ఏమి 
చేయాలనుకుంటునానిరు రాష్్రానిని అని కోన కృష్్ణరావు అనానిరు మరో నాయకులు 
హర్ష్ శ్రీకాంత్ మట్లాడుతూ ఉనని సమస్యల పై దృషిటీపెట్టీలి కానీ లేని సమస్యలు 
తీస్కువచేచే ఆలోచనలు విరమించుకోవాలి అని కోరారు. మీకు రాష్్రానిని బాగు 
చేయాలి అంటే ప్రతి పారలామెంట్ కేంద్రంలో ఇక ప్రైవేట్ హాస్పాటల్్స అవసరం 
లేకుండా ఎయమ్్స తరహా ప్రభుతవి హాస్పాటల్, ప్రతి మండల్నికి అంతరాజ్తీయ 
ప్రమణాలతో కూడినటువంట ఒక నవోదయ పాఠశాల, నియోజకవరా్గనికి ఒక 
ప్రభుతవి ఇంజినీరంగ్ కళాశాల మరయు వృతి్త విద్్య కోరె్సస్ చేయట్నికి ఒక 
యూనివర్సటీ, పరా్యవరణ అనుకూల పరశ్రమలను ప్రభుతవిఒ ఏరాపాటు చేయాలి 
లేద్ అటువంట పరశ్రమలను ఆహావినించాలి. ప్రతి గ్రామంలో వ్యవస్య కలాసటీర్, 
బలమైన కోసటీల్ బెల్టీ వునాని ఉత్తరాంధ్రకి మన మత్సకారుల ఆర్థక అభవృద్్కి 
మత్సష్య నౌకాదళం ఇకకూడ ఏరాపాటు చెయా్యలి అని అనానిరు.

ఘనింగా 73వ గణతింత్ర దినోతసువ వేడుకలు
శతఘ్ని న్్యస్: తూరుపాగోద్వర, అమల్పురం 73 వ భారతగణ తంత్రద్న్త్సవ 
వేడుకలు జవహర్ ల్ల్ నహ్రూ ఉననిత పాఠశాల, అమల్పురం పురపాలక సంఘం 
పరధి కొంకాపలిలాలో ఘనంగా జరగాయ. తొలుత పాఠశాల ప్రధాన్పాధా్యయులు కె.ఘన 
సత్యనారాయణ జాతీయ పతాకానిని ఆవిషకూరంచారు. ఈ కార్యక్రమనికి ముఖ్య అతిథిగా 
20వ వార్డి జనసేన కౌని్సలర్ తికాకూ సత్యలక్ష్మి విచేచేస్ భారత రాజా్యంగం గురంచి, రపబిలాక్ 
డ ప్రతే్యకతను గురంచి విద్్యరు్థలకు వివరంచారు. అనంతరం టీన్్స ఫర్ ట్రూత్ ఫండషన్ 
నిరవిహించిన పోటీలోలా విజేతలకు కౌని్సలర్ తికాకూసత్యలక్ష్మి చేతుల మీదుగా బహుమతులు 
అందచేస్రు. ఈ కార్యక్రమంలో తికాకూప్రస్ద్, పేరెంట్్స కమిటీ చైరమీన్ మంచిగంట 
వెంకటేశవిరరావు, వైస్ చైరమీన్ చోడ భారతి, సభు్యలు పారవితి ద్వి, వరలక్ష్మి, విజయ, 
కామేశవిరరావు, ఉపాధా్యయులు బి ఎన్. వెంకటేశవిరరావు, కె స్బ్రహమీణ్యం తద్తరులు 
పాల్్గనానిరు.
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https://www.facebook.com/sataghninews
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