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బడ్జెట్ గురించి జనసేనాని మాటల్లో...
*ఆర్థిక రంగాన్ని బలోపేతం చేసే ప్రయతనిం

శతఘ్ని న్యూస్: ఉత్పాదక, వయూవసాయ రంగాలను బలోపేతం 
చేయడం ద్వారా దేశ ప్రగతిన్ మందుకు తీసుకువెళ్లే విధంగా 
కంద్ర బడ్జెటును బి.జె.పి. ప్రభుతవాం రూపకలపాన చేయడం 
ఆశావహ పర్ణామం. అయితే ఈ బడ్జెట్లే తెలుగు రాష్ట్రాలకు 
సంబంధంచిన విభజన హామీలు, పోలవరం ప్రాజెక్ట్ 
వంటి అంశాలు చోటుచేసుకోకపోవడం కంత న్రాశను 
కలిగంచింది. అయితే అభివృదిధి చందిన దేశాలతో మన 
భారతదేశం పోటీ పడే విధంగా ఒక గొపపా ద్ర్శన్కతను 
ఈ బడ్జెట్ ప్రతిబింబిస్తందన్ చపపాడం అతిశయోక్్త కాదు. 
దీన్క్ కారణం కాలానుగుణంగా మారుతునని సాంకతికతను 
దేశంలో ప్రవేశపెటట్డాన్క్ సంకలిపాంచిన ప్రయత్నిలు మంచి 
ఫలిత్న్ని అందిసా్తయన్ జనసేన భావిస్తంది. ప్రధానమంత్రి 
గతిశక్్త బహుళారధిక పథకం దేశ ఆర్థిక వయూవసథికు జవసత్వాలు 
ఇచేచే విధంగా ఉంది. మఖయూంగా డిజిటల్ కరెన్సీ, డిజిటల్ 
బయూంక్ంగ్ కారణంగా వ్యూపార వయూవహారాలు, నగదు 

లావ్దేవీలోలే పారదర్శకత పెర్గ అవకతవకలు అవకాశం ఉంది. డిజిటల్ న్వర్సీటీ ఏరాపాటు కారణంగా దేశ సాంకతిక అవసరాలు తీరు మంచి ప్రమాణాలు 
కలిగన టెక్కీలు రూపందుత్రు. ప్రాంతీయ భాషలలో విద్యూ బోధన కోసం 200 టి.వి. ఛానళ్ళు ప్రారంభించడాన్క్ సంకలిపాంచడం ప్రాంతీయ భాషలలో 
విద్యూరధిన చేయాలనుకునే వ్ర్క్ మేలు కలిగసు్తంది. రక్షణ రంగం బడ్జెట్ 12% పెంచడం మన దేశ భద్రతరీత్యూ అవసరమే. రక్షణ ఉతపాతు్తలోలే మనం 
సావావలంబన సాధంచే విధంగా ప్రణాళికలు సిదధిపరచడం మద్వహం. గత రెండేళ్లేగా కరోనా కారణంగా ఎన్ని కషట్నష్టట్లు చవిచూసు్తనానిం. ఈ క్లేషట్ 
పర్సిథితులోలే ఆర్థిక వయూవసథి పతనం కాకుండా కాపాడిన వయూవసాయ రంగాన్క్ ఈ బడ్జెట్లే ప్రాధానయూత ఇవవాడం రైతననిలకు భరోసా కలిపాంచడంగా జనసేన 
భావిస్తంది. ఆధున్క వయూవసాయం దిశగా వేసే అడుగుల వేగం పెర్గందన్ అవగతమవుతోంది. వయూవసాయ రంగంలో మౌలిక వసతుల కలపాన, ఆహార శుదిధి 
యూన్టలే ఏరాపాటు, అద్దె ప్రాతిపదికన రైతులకు వయూవసాయ పన్మటులే, యంత్రాలను అందించడం, వయూవసాయ సాట్రట్ప్ లకు ప్రోత్సీహకాలు వంటివి వయూవసాయ 
రంగాన్క్.. తద్వారా రైతులకు ప్రయోజనకరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే 2022 నాటిక్ రైతుల ఆద్యం రెటిట్ంపు చేసా్తమన్ గత బడ్జెట్లే ప్రకటించిన 
ప్రభుతవాం ఆ హామీక్ ఎంత చేరువ అయాయూరో ఈ బడ్జెట్లే ప్రసా్తవించి ఉంటే బేరీజు వేసుకోడాన్క్ వీలుండేది. సేంద్రీయ ప్రకృతి సేద్యూన్క్ ప్రాధాయూనం ఇవవాడం 
శుభ పర్ణామం. పరాయూవరణ పర్రక్షణలో భాగంగా అడవుల పెంపకం గుర్ంచి ఈ బడ్జెట్లే ప్రసా్తవించిన విషయాలు ప్రయోజనకరమైనవే. పరవాతమాల 
ప్రాజెక్ట్ ద్వారా పరవాత ప్రాంత్లలో పరాయూవరణహితమైన అభివృదిధి దిశగా చేపటిట్ కారయూక్రమాలు, పరాయూటక రంగం కోసం ఎన్మిది రోప్ వేల న్రామాణం మంచి 
ఆలోచన. తద్వారా గర్జనులకు ఉపాధ అవకాశాలు మెరుగవుత్యి.
ప్రజలకు వయూక్్తగత ప్రయోజనాలు ఈ బడ్జెట్లే లేనపపాటిక్ ఆర్ధిక వయూవసథిను బలోపేతం చేయడం ద్వారా ప్రజల ఆర్థిక పర్సిథితిన్ మెరుగుపరచడాన్క్ ఆర్ధిక మంత్రి 
శ్రీమతి న్రమాలా సీత్రామన్ చేసిన ప్రయత్నిలు సఫలీకృతం కావ్లన్ జనసేన కోరుకుంట్ంది. ఐదేళలేలో 60 లక్షల ఉద్యూగాలు కత్తగా కలిపాచాలన్ ఈ బడ్జెట్లే 
పేర్కీనడాన్ని జనసేన సావాగతిస్తంది. అదేవిధంగా రాష్ట్రాలకు లక్ష కోటలే రూపాయలతో న్ధ, అదేవిధంగా 50 ఏళలే వరకు వడ్డీ లేకుండా లక్ష కోటలే రూపాయల 
రుణాన్ని రాష్ట్రాలు తీసుకునే అవకాశం రాష్ట్రాలకు మేలు చేసు్తంది. మఖయూంగా ఆర్ధిక పర్సిథితి దయన్యంగా ఉనని ఆంధ్రప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాలకు ఉపయుక్తంగా 
ఉంటుంది. ప్రజలపై కత్తగా పనునిల భారం వేయకుండా బడ్జెటును రూపందించిన గౌరవన్య ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరంద్ర మోదీ నాయకతవాంలోన్ బి.జె.
పి.ప్రభుత్వాన్ని, మఖయూంగా ఆర్ధిక మంత్రి శ్రీమతి న్రమాలా సీత్రామన్ న్ జనసేన పారీట్ అభినందిస్తంది. అయితే ఆద్యపు పనుని పర్మితిన్ ఈసార్ బడ్జెట్లే 
పెంచుత్రన్ ఎదురుచూసిన ఉద్యూగులు న్రాశకు గురయాయూరు. అదేవిధంగా బడుగు బలహీన వరాగాల అభుయూననితిక్ ప్రతేయూక కటాయింపులు చేసి ఉంటే 
బగుండేదన్ జనసేన భావిస్తందన్ జనసేన అధనేత పవన్ కళాయూణ్ అనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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అగ్ని ప్రమాదబాధిత కుటింబానికి ఆరధిక సాయమిందించిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: భీమవరం మండలం ఈలంపూడి పల్లేపాలం గ్రామంలో ఆదివ్రం కలాలేటి ఏడుకండలు 
ఇలులే అగనిక్ కాలిపోవడం జర్గంది. మంగళవ్రం వ్ర్ కుటుంబన్ని నరసాపురం జనసేన పారీట్ ఇంఛార్జె 
బొమిమాడి నాయకర్, భీమవరం మండలం అధయూక్షులు మోకా శ్రీను లు పరామర్్శంచి వ్ర్కుటుంబన్క్ 
జనసేన పారీట్ అండగా ఉంటుందన్ న్త్యూవసర సరుకులు పదివేలరూపాయల ఆర్థికసాయం ఇవవాడం 
జర్గంది. సంఘటనా సథిలాన్క్ అనాకోడేరు శ్రీను, పాపోలు ఆంజనేయులు, సంకరపు కోటేశవారావు, 
కపపార్్త సతి్తపండు, వ్టాల వెంకటేష్, నాగడి ఏడుకండలు, నాగడి పరుశురామ్, అండ్రాజు శివ, 
ఇలాంపుడి పలిలేపాల్ం జనసైన్కులు పాలుగానానిరు.

జనసేన నాయకులను అరెస్టు 
చేయడిం దారుణిం: పోలిశెట్టు శ్రీను

శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట 
పారలేమెంట్ న్యోజకవరగాంలోన్ 
ప్రతి పౌరున్క్ న్రసన 
తెలియజేసే హకుకీ ఉంటుందన్ 
రాజంపేట జనసేన యువ 
నాయకుడు పోలిశెటిట్ 
శ్రీన్వ్సరావు పేర్కీనానిరు. 
రాజంపేట జనసేన పారీట్ ఇంచార్జె 
మలిశెటిట్ వెంకటరమణ ఆదేశాల 
మేరకు రాజంపేట జనసేన 
పారీట్ ప్రధాన కారాయూలయంలో 
విలేఖరలే సమావేశంలో ఆయన 

మాటాలేడుతూ, రాజంపేటను జిలాలే కంద్రంగా చేసేందుకు న్రసనగా జనసేన 
నాయకులు రాయూలీలు చేపడుతుంటే వైసీపీ ప్రభుతవాం జనసేన నాయకులను 
పోలీసులు ద్వారా అరెసుట్ చేయించడం చాలా ద్రుణమనానిరు. రాజంపేట 
న్యోజకవరగాంలో వైసీపీ నాయకులు ప్రజల ఓటలేతో గెలిచి రాజంపేటకు 
ఇంత అనాయూయం జరుగుతుంటే పదవులోలే ఉనని నాయకులు కన్సం న్రు 
మెదపక ఉంటే జనసేన నాయకులు న్రసన చేసే్త వ్ర్ పైన కసులు పెటట్డం 
దురామారగామైన చరయూ అనానిరు. శాంతియుతంగా న్రసనలు తెలుపుతునని వ్ర్ 
మీద కసులు ఉపసంహర్ంచుకున్ ప్రజాసావామాయూన్ని కాపాడాలనానిరు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కారయూదర్్శ రాటాల రామయయూ, 
సుబ్బరాయుడు తదితరులు పాల్గానానిరు.

రైతు సమస్యలను ఎమామార్వో దృష్టుకి తీస్కెళ్తామని హామీ 
ఇచిచిన పేడాడ రామ్మాహన్ రావు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమద్లవలస న్యోజకవరగాం సరుబుజిజెలి 
మండలం పలు గ్రామాలోలే ధానయూం కనుగోలు చేయకపోవడంతో 
రైతులు ఆవేదన చందుతునానిరన్ తెలుసుకునని న్యోజకవరగా 

ఇంచార్జె పేడాడ రామోమాహన్ రావు బుడిడీవలస గ్రామాన్క్ చందిన కంత మంది రైతులను కలిసి ప్రసు్తతం 
ఉనని పర్సిథితులపై మాటాలేడి తెలుసుకునానిరు. ఇదే విషయంపై సరుబుజిజెలి మండల ఆఫీస్ లో రైతుల అందర్ 
సమక్షంలో ఎమామారోవా దృష్ట్క్ తీసుకెళా్తనన్ హామీ ఇచాచేరు. ఈ కారయూక్రమంలో సరుబుజిజెలి మండల జెడ్పాటీసీ 
అభయూర్ధి పైడి మరళీ మోహన్, బుడిడీవలస గ్రామ రైతులు తులగాపు ఢిలీలే రావు, కరపాపు గణేష్, సురవరపు 
గోపి, క్రణ్ గ్రామ నాయకులు తులగాపు ధనుంజయరావు, పెదిదెంటి సింహాచలం, అంపిలి గోవిందరావు, 
బురాడ కంచన్ నాయుడు, వ్డవలస బలాజీ, వ్డవలస నాగరాజు, పెదిదెంటి భూలోకం తదితర కారయూకర్తలు 
పాల్గానానిరు.

బాలసముద్ిం గ్రామిం నిందు జనసేన 
పింఛన్ 2వ నెల పింపణి

శతఘ్ని న్యూస్:  కదిర్, జనసేన పింఛన్ 
2 వ నెల పంపిణి కారయూక్రమం కదిర్ 
న్యోజకవరగాం తనకలులే మండలం 
బలసమద్రం గ్రామం నందు 
1.రెడ్డీమమా, 2.సాల్మమా, 3.లక్షష్మమమా, 
4.చాంద్ బష్ట, 5.కులాలేయపపా 
లకు జనసేన పింఛన్ గా 310 
రూపాయలను ఇవవాడం జర్గంది. ఈ 

కుటుంబలు పింఛన్ కోసం గత 3 నెలలు 6 నెలలు ఆ పైన నుండి అపె్పపాలై 
చేసు్తననిపపాటిక్ ప్రభుతవాం నుండి పింఛన్ రావడంలేదు. అదిగో ఇదిగో అంటూ 
నెలలు గడుసు్తనాని ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు. గ్రామ, మండల ఆఫీసులోలే అడిగతే 
పైనుండి డబు్బ రావడం లేదు, వచేచే వరకు వేచి ఉండక తపపాదు అంటునానిరు. 
ఈ సమసయూ ఒకకీ గ్రామాన్క్ సంబంధంచింది కాదు రాష్ట్ర వ్యూప్తంగా ఉంది. 
ప్రభుతవాం చొరవ చూపించి ఈ సమసయూన్ పర్షకీర్ంచాలన్ జనసేనపారీట్ తరుపున 
డిమాండ్ చేసు్తనానిమన్ బలసమద్రం ఎంపిటిసి అమర్ కార్్తకయ అనానిరు. 
ఈ కారయూక్రమాన్క్ సహకర్సు్తనని జిలాలే, న్యోజకవరగా, మండల, గ్రామసాథియి 
నాయకులకు కారయూకర్తలకు మర్యు ప్రజలకు సేనిహితులకు, సషల్ మీడియా 
మిత్రులకు ధనయూవ్ద్లు తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో కాలేష, అన్ల్, నవీన్, 
మబరక్, గణేష్, క్రణ్, మన్సీర్ పాల్గానానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కావాలి అరకు జిల్లో.. ప్రకట్ించాలి అరకు జిల్లో: మాదాల శ్రీరాములు
శతఘ్ని న్యూస్: అరకు న్యోజకవరగాం రాష్ట్రంలో కత్త జిలాలేలగా ప్రకటించడం 
సావాగతిసు్తనానిం. కత్తగా ప్రకటన చేసిన జిలాలేలోలే పాడేరుక్ జిలాలే ప్రకటించడం చాలా 
అనాయూయం మేమ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్క్ మాకు జిలాలే ఇమమాన్ అడిగామా..? మెడికల్ 
కాలేజ్ ఇవవాండి అన్ అడిగామా..? గర్జన యూన్వర్్శటీ ఇమమాన్ ఆడిగమా..? 
పారలేమెంట్ న్ జిలాలే కంద్రంగా ప్రకటిసా్తమన్ చపిపాంది. ప్రభుతవాం గర్జన 
యూన్వర్్శటీ మెడికల్ కాలేజ్ ఇసా్తమన్ ఆశలు పెటిట్ంది, నేడు దేశంలో జనగణ 
మన పూర్్త అవకుండా జిలాలేలు ప్రకటించే అవకాశం లేకపోయినా నేడు ప్రకటించారు. 
మొదట అరకు జిలాలే కంద్రంగా ప్రకటించి నేడు పాడేరు ప్రకటించడం పై సరవాత్రా 
విమర్శలకు గురవుతుంది. హడావిడిగా పాడేరుకు మెడికల్ కాలేజ్, జిలాలేగా ప్రకటించి 
అరకు కు అనాయూయం చేశారన్ జనసేనపారీట్ పారలేమెంట్ అధకారప్రతిన్ధ మాద్ల 
శ్రీరామలు తెలిపారు. ఈ సందర్భమ ఆయన మాటాలేడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుతవాం అరకు 
కు అనాయూయం జర్గంది. మాట తపపాన్ మడమ తిపపాన్ మఖయూమంత్రి వరుయూలు వై.ఎస్ 
జగన్ మోహన్ రెడిడీ మాట తపిపా అరకులోయ ను అనాయూయం చేసారు. ప్రకటించడం 
దేన్క్, జిలాలే కంద్రం మారచేడం దేన్క్. ప్రభుత్వాన్క్ చిత్త శుదిధిలేదు రాజక్య ఉన్క్ 
కాపాడుకోవడాన్క్ ప్రభుతవాం రాష్ట్ర ప్రజలతో నాటకాలాడుతుంది ప్రభుతవాం వెంటనే 

అరకునే జిలాలే కంద్రం ప్రకటించాలి లేన్ పక్షాన ప్రజాసంఘాల తో కలిసి అరకు లోయకు జిలాలే ప్రకటించే వరకు ఉదయూమం ఉదృతం చేసా్తం. ప్రభుత్వాన్క్ తగన బుదిధి 
చపా్తం ఇపపాటికైనా అరకు ఎమెమాలేయూ సపాందించాలి. ఉద్యూగసు్తలు, విద్యూరుథిలు, రైతులు, పారీట్లు, రాజక్యనాయకులు, ప్రజాసంఘాలు అందరు ఏకమై జిలాలే సాధంచే 
వరకు పోరాటంలో పాల్గావ్లాన్ ఈ సందర్భమగా తెలిపారు. అరకు కు జిలాలే ప్రకటించే వరకు మా పోరాటం ఆగదన్ జనసేనపారీట్ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో అరకు పారలేమెంట్ వర్కీంగ్ కమిటీ కనెడి లక్షష్మణ్ రావు, డుంబ్రిగుడా మండల నాయకులు బంగురు రామద్సు, అరకు మండల నాయకులు అలలేంగ 
రామకృష్ణ, డుంబ్రిగుడా నాయకులు కనెడి చినబబు రాజు పాల్గానానిరు.

రాష్ట్ర అభివృదధి కోసమే జనసేన: బిండి రామకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్:  రాష్ట్ర అభివృదిధి కోసం, మచిలీపటనిం న్యోజకవరగాంలో మారుపాకోసం జనసేన పారీట్న్ బలపరచాలన్ న్యోజకవరగా ఇనాచేర్జె బండి రామకృష్ణ అనానిరు. 
మచిలీపటనిం న్యోజకవరగాంలో కార్పారషన్ పర్ధలోన్ ఐదు డివిజనలేక్ ఇంచార్జెలు న్యమించడం, జనసేన పారీట్ లో 100 మంది యువకులు చేర్క కారయూక్రమం 
సమవ్రం రాత్రి పారీట్ కారాయూలయంలో జర్గంది.
ఈ సందర్భంగా రామకృష్ణ మాటాలేడుతూ రాష్ట్రంలో అభివృదిధి ఎకకీడా కన్పించడం లేదన్ అనానిరు. కవలం రెండు రాజక్య పారీట్లు వయూక్్తగత దూషణలకు మినహా ప్రజలకు 
కావ్లిసీన మౌళిక సదుపాయాలు విషయంలో సపాందించక పోవడం విచారకరమన్ అనానిరు. న్తివంతమైన పాలన కోసం, మారుపా కోసం పవన్ కళాయూణ్ నాయకత్వాన్ని 
బలపరచాలన్ రామకృష్ణ అనానిరు.
కృష్ట్ణజిలాలే జనసేన పారీట్ ప్రధాన కారయూదర్్శ లంక్శెటిట్ బలాజీ మాటాలేడుతూ దేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లే అభివృదిధి అగపోయిన రాష్ట్రంగా ఉందన్, దీన్వలలే భవిషయూతు్త అంధకారంగా 
మారబోతుంది అన్ బలాజీ అనానిరు. ప్రజలందరూ రాష్ట్రంలోన్ విషయాలు గమన్స్్త ఉనానిరన్ అనానిరు. ఇంటి పనునిలు 15 శాతం పెంచి, 90 రూపాయల చత్త పనుని 
వేసి ఇపుపాడు విదుయూత్ రటులే కూడా పెంచడాన్క్ సిదధిం చేయటం ప్రజలపై పెను భారం మోపడమే అనానిరు. అడగన్ వ్ర్క్ ఫధకలు ఇచిచే, అమాయకులపై పనునిల పేరుతో 
వస్లు చేయడం ఎంతవరకు సమంజసమన్ ప్రశినించారు.
జిలాలే ఉపాధయూక్షులు వంపుగడవల చౌదర్ మాటాలేడుతూ ఎసీసీ ఎసీట్ బిసి మైనారీట్ల మదదెతు తో రాబోయే రోజులోలే పవన్ కళాయూణ్ మఖయూమంత్రి కావడం ఖాయమన్ అనానిరు. 
ప్రజా సమసయూల మీద సపాందించే న్జాయితీ గల నాయకుడు పవన్ కళాయూణ్ అన్ అనానిరు.
నాలుగో డివిజన్ ఇంచార్జె పిన్శెటిట్ వేణు మాటాలేడుతూ మచిలీపటనిం నగరమ ఎన్నికలలో నాలుగో డివిజన్ లో జనసేన పారీట్న్ ఆదర్ంచిన డివిజన్ ప్రజలకు ఉచితంగా 
మంచిన్ళ్లే అందించడం జరుగుతుందన్ తెలియజేశారు. ప్రజలు న్తి న్జాయితీక్ ఓటు వేసినపుపాడు రాజాయూంగం హకుకీలు అందుబటులో ఉంటాయి అన్ అనానిరు.
వడ్డీ చిరంజీవి మాటాలేడుతూ జనసేన పారీట్లో యువతక్ మహిళలకు ప్రథమ సాథినం కటాయించడం జరుగుతుందన్, యువత ప్రశినించే సాథియిలో మందుకు రావ్లన్ 
అనానిరు.
మచిలీపటనిం నగరం 9వ డివిజన్ ఇంచార్జెగా తోట భాసకీర్ రావు, 11వ డివిజన్ ఇంచార్జెగా బండి కరుణాకర్, 15 డివిజన్ ఇంచార్జెగా సమీర్, 50వ డివిజన్ ఇంచార్జెగా 
రామి నాయుడు, 14వ డివిజన్ ఇనాచేర్జెగా పృథ్వారాజ్ న్ న్యమించారు. జనసేన పారీట్ కత్తగాచేర్న 100 యువకులకు కండువ్లు కపిపా పారీట్లోక్ నాయకులు 
సావాగతించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పారీట్ నాయకులు కర్రీ మహేష్, తోట ప్రసాద్, మైకల్, చక్రి తదితరులు పాల్గానానిరు.

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


బుధవారం, 02 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

చేగిండి సూర్యప్రకాశ్ కి అభినిందనలు తేలియజేసిన 
నిడదవోలు మరయు ఉిండ్రాజవరిం జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ఆచంట, రాష్ట్ర జనసేన పారీట్ పిఏసి సభుయూలుగా న్తనంగా 
న్యమించబడిన చేగోండి స్రయూప్రకాశ్ న్ న్డదవోలు న్యోజకవరగాం తరుపున కలసి 
అభినందనలు తేలియజేసిన జిలాలే కారయూదర్్శ మర్యు సంయుక్త కారయూదరు్శలు తులా 
చినబబు, కాకరలే నాన్, ఉలుసు సౌజనయూ, పాల వీరాసావామి, మండలాదయూక్షులు పి.వి.
ఆర్ మర్యు బలాజీ.

కళ్్యణదుర్ిం ఐదు మిండల్లు జనసేన పార్టు 
మిండల కమిటీలు ఏరాపాట

శతఘ్ని న్యూస్: కళాయూణదురగాం న్యోజకవరగాంలోన్ ఐదు మండలాలు జనసేన పారీట్ మండల కమిటీలు 
ఏరాపాటు చేసి ల్టర్ పాయూడ్ న్ట్ ను అనంతపురం జిలాలే అధయూక్షులు టిసి.వరుణ్ క్ ఇవవాడం జర్గంది. 
ఈ కమిటీలలో న్సావారథింగా పన్ చేసిన జనసైన్కులకు మండల కమిటీలు తీసుకోవడం జర్గంది 
అన్ కళాయూణదురగాం న్యోజకవరగాం నాయకులు తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలే కారయూదర్్శ లక్ష్మీ 
నరసయయూ, సంయుక్త కారయూదర్్శ బలయూం రాజేష్, కళాయూణదురగాం మండల కన్వానర్ షేక్ మొహిదీదెన్, 
కుందుర్్త మండల కన్వానర్ జయ కృష్ణ, బ్రహమాసమద్రం మండల కన్వానర్ ఆంజనేయులు, సెటూట్రు 
జనసేన నాయకులు రామలింగ, బ్రహమాసమద్రం నాయకులు అన్ల్ మొదలైన జనసైన్కులు 
పాల్గానడం జర్గంది.

జగననని పాలనల్ నేతననిల ఆతమాహత్యలు
శతఘ్ని న్యూస్: కృష్ట్ణజిలాలే, పెడన న్యోజకవరగాం, 
పెడన పటట్ణంలోన్ 17వ వ్రుడీలో న్వ్సం ఉంటునని 
చేనేత కార్మాకుడు కాసిన పదమానాభం కుటుంబం 
సామూహిక ఆతమాహతయూకు పాలపాడాడీరు. పదమానాభం 
నేత కార్మాకుడే కాకుండా అరుదైన కళాకారుడు 
కూడా, ఇతను వేపాకు, కర్వేపాకు, గులాబీ రకులకు 
చినని రంధ్రం చేసి వ్టినుండి కరీచేఫ్ లు, చీరలను 
తీసి అనేకమంది మననినలు పంద్రు. ఇటీవలే 
తన కుమారె్త వివ్హం కూడా చేశారు. కుమారుడు 
సాథిన్కంగా టైలర్ గా పన్చేసా్తడు. త్ను నమిమాన చేనేత 
వృతి్త తనకు సరైన ఉపాధ కలిపాంచలేదు. కష్టట్న్క్ 
సర్పడా ఫలితం లేక, అపుపాల బధలు తటుట్కోలేక 
విధలేన్ పర్సిథితిలో కుటుంబం మొత్తం ఆతమాహతయూ 
చేసుకోవటం చాలా బధాకరం. ఆంధ్రప్రదేశ్లే చేనేత 
కార్మాకుల కుటుంబల బధలు వర్ణనాతీతం. పన్ 

దొరకడం కషట్ం. ఒకవేళ దొర్క్న కష్టట్న్క్ తగగా ప్రతిఫలం ఉండదు. కుటుంబ సభుయూలు అందరూ కషట్పడిన 
వచేచే ఆద్యం జీవన వయూయాన్క్ సర్పోదు. అనేక వేల కుటుంబలు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతూ, అపుపాల 
ఊబిలో కూరుకుపోయారు. వైసీపీ ప్రభుతవాం అధకారం చేపటిట్నక నేతననికు కష్టట్లు రెటిట్ంపయాయూయి. నేతనని 
నేస్తం అంటూ నేత కార్మాకులను దగా చేస్్త, ప్రభుతవాం నుంచి రావ్లిసీన ప్రోత్సీహకాలను, గ్రాంట్ లను 
పకకీద్ర్ పటిట్ంచడం వలలే, చేనేత పర్శ్రమ మొత్తం న్రీవారయూమై పోతుంది. జోగ ఇలాకాలో చేనేత కార్మాకులను 
ఓట్ బయూంకుగా వ్డుకోవటమే గాన్ వ్ళలే సంక్షేమం కోసం ఎటువంటి చరయూలు తీసుకోకపోవడమే ఈ 
ఆతమాహతయూకు కారణమన్ తెలుస్తంది. మఖయూంగా చేనేత కార్మాకులక్ వసు్తననిటువంటి అనేక సంక్షేమ 
పథకాలను మర్యు వివిధ రకాల గ్రాంటులే తన అనుకూల మనుషులక్, తన అనుచరులకు ఇపిపాంచుకోడమే 
కాకుండా వ్ర్న్ తన చపుపా చేతలోలే ఉంచుకోవడంతో 95% గా ఉనని సామానయూ చేనేత కార్మాకులు నషట్పోవటం 
వలన ఈ సమసయూ ఏరపాడింది. గతంలో చేనేత కార్మాకుల సమసయూలపై అనేక పోరాటాలు చేయడం జర్గంది. 
అనేకసారులే అధకారులకు విజ్ఞపి్త చేయడం జర్గంది. దిదుదెబటు చరయూలు చేపటట్క పోవడం వలలేనే ఈరోజు ఓ 
న్ండు కుటుంబం ప్రభుతవా న్రలేక్షాయూన్క్ బలైపోయింది. ఇది మమామాటిక్ ప్రభుతవా హతయూలే.
ఇపపాటికైనా ప్రభుతవాం మేల్కీన్ చేనేత పర్శ్రమను ఆదుకోవ్లి. భవిషయూతు్తలో ఇలాంటి సంఘటనలు 
పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవ్లి. నేతననిలకు బరువెక్కీన హృదయంతో విజ్ఞపి్త తందరపడకండి, మీతో 
జనసేన పారీట్ ఉంటుంది. సమసయూ ఏదైనా పోరాడడాన్క్ జనసేన పారీట్ సిదధింగా ఉంటుంది అన్ జనసేన పారీట్ 
పెడన న్యోజకవరగాం నాయకులు ఎస్ వి బబు సమెమాట తెలిపారు.

వై.శ్రీనివాస్ ని మరావోదపూరవోకింగా కలసిన 
హుకు్కింపేట పించాయితీ జనసైనికులు 

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి రూరల్ శాటిలైట్ సిటి డి బలేక్, హుకుకీంపేట పంచాయితీ 
జనసైన్కులు, రాజమండ్రి కార్పారెషన్ అధయూక్షులు వై.శ్రీన్వ్స్ న్ మరావాదపూరవాకంగా కలసి 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేయటమైనది.

సమస్య ఏదైనా సరే 24 గింటల్లో 
మీకు అిందుబాటల్ ఉింటా: దలిలో గవిందరెడిడి

శతఘ్ని న్యూస్: గాజువ్క న్యోజకవరగాం, 64వ వ్రుడీ, గొడుడీవ్ణిపాల్ం గ్రామం ప్రజలు 
ఇచిచేన ఫిరాయూదు,మేరకు చాలా రోజుల నుండి టీ ష్టప్ పకకీన ఉనని(గంటాయూడ మెయిన్ రోడ్) 
కాలవలో చత్త పేరుకపోవడం వలన ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతునానిరన్ తెలిసి 64 వ 
వ్రుడీ కార్పారటర్ శ్రీ దలిలే గోవిందరెడిడీ క్ తెలియపర్చారు. ఆయన సపాందిస్్త.. 24 గంటలోలేనే 
సమసయూను జీవీఎంసీ వ్ర్తో మాటాలేడి.. సిబ్బందితో పన్ పూర్్త చేయించారు. ఆ వీధలో 
మహిళలు, కార్పారటర్ గోవింద్ రెడిడీక్.. ధనయూవ్ద్లు తెలుపుతూ… గొడుడీవ్ణిపాల్ం ప్రజలు 
అభినందించారు. సమసయూ చపిపాన గంటలోనే.. గోవింద రెడిడీ సపాందిసు్తనానిరన్.. సంతోష్టన్ని 
వయూక్తం చేశారు. కార్పారటర్ మాటాలేడుతూ…. సమసయూ ఏదైనా సర 24 గంటలోలే మీకు 
అందుబటులో ఉంటానన్… జనసైన్కులు కూడా మీకు న్తయూం అందుబటులో ఉంటారన్.. 
జనసేన పారీట్ ప్రజల వదదెక పాలన తీసుకసు్తందన్. గ్రామ ప్రజలుతో చపుపాకచాచేరు.

అచ్్యతాపురిం గ్రామింల్ జనసేన పార్టు
 గ్రామకమిటీ నియామకిం

శతఘ్ని న్యూస్: పోలవరం న్యోజకవరగా ఇంచార్జె  చిర్రి బలరాజు ఆదేశాల మేరకు 
కయయూలగూడ్ం మండలం అచుయూత్పురం గ్రామంలో జనసేన పారీట్ గ్రామకమిటీ 
వెయయూటం జర్గంది. మండల అధయూక్షుడు తోట రవి సమక్షంలో గ్రామ అధయూక్షున్గా 
మదిదెపాటి పోసిబబు, ఉపాధయూక్షుడుగా కోకూర్ నాగరాజుగ, ప్రధాన కారయూదర్్శగా 
ద్సర్ విన్ద్ కుమార్ లను ఎనునికోవడం జర్గంది. ఈ కారయూక్రమంలో చోడి పిండి 
సుబ్రహమాణయూం, జనసేన పారీట్ నాయకులు అపపాన ప్రసాద్, మాదేపలిలే శ్రీన్వ్స్, ఏపుర్ 
సతీష్, మేడిన కననియయూ, ఎం.గంగాధరరాజు, ద్కారపు మధు, అలలేం రాజు, సాయి 
మర్యు అతయూధకంగా జనసైన్కులు పాల్గానానిరు.

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


బుధవారం, 02 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

తూర్పు నియోజకవర్ం 7వ డివిజన్ లో తూర్పు నియోజకవర్ం 7వ డివిజన్ లో 
ఆత్మీయ సమావేశంఆత్మీయ సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవ్డ తూరుపా న్యోజకవరగాం 7వ డివిజన్, జనసేన పారీట్ శతఘ్ని న్యూస్: విజయవ్డ తూరుపా న్యోజకవరగాం 7వ డివిజన్, జనసేన పారీట్ 
అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ ఆదేశానుసారం. నగర అధయూక్షులు పోతిన వెంకట అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ ఆదేశానుసారం. నగర అధయూక్షులు పోతిన వెంకట 
మహేష్ స్చనల మేరకు. తూరుపా న్యోజకవరగాం 7వ డివిజన్ లో, న్తనంగా మహేష్ స్చనల మేరకు. తూరుపా న్యోజకవరగాం 7వ డివిజన్ లో, న్తనంగా 
ఏరపాడబోయే డివిజన్ కమిటీ గుర్ంచి చర్చేంచేందుకు డివిజన్ అధయూక్షురాలు ఏరపాడబోయే డివిజన్ కమిటీ గుర్ంచి చర్చేంచేందుకు డివిజన్ అధయూక్షురాలు 
శ్రీమతి ద్మకండ మేర్ ఆధవారయూంలో, ఆతీమాయ సమావేశం ఏరాపాటు చేయడం శ్రీమతి ద్మకండ మేర్ ఆధవారయూంలో, ఆతీమాయ సమావేశం ఏరాపాటు చేయడం 
జర్గంది. ఈ సమావేశంలో జనసేన పారీట్ 7వ డివిజన్ నాయకులు పాల్గానడం జర్గంది. ఈ సమావేశంలో జనసేన పారీట్ 7వ డివిజన్ నాయకులు పాల్గానడం 
జర్గంది.జర్గంది.

తాళ్లవలస పంచాయత్లో తాళ్లవలస పంచాయత్లో 
జనసైనికులను కలిసిన నాయకులుజనసైనికులను కలిసిన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్:  శ్రీకాకుళం జిలాలే, లావేరు మండల జనసేనపారీట్ బలోపేతంలో శతఘ్ని న్యూస్:  శ్రీకాకుళం జిలాలే, లావేరు మండల జనసేనపారీట్ బలోపేతంలో 
భాగంగా త్ళలేవలస పంచాయతీలో పరయూటించి జనసైనుకులతో మమేకమవుతూ భాగంగా త్ళలేవలస పంచాయతీలో పరయూటించి జనసైనుకులతో మమేకమవుతూ 
సంసాథిగతంగా, పారీట్ బలోపేతం మర్యు పారీట్ సిద్ధింత్లను గడప గడపకు సంసాథిగతంగా, పారీట్ బలోపేతం మర్యు పారీట్ సిద్ధింత్లను గడప గడపకు 
ప్రజలోలేక్ ఏవిధంగా మందుకు తీసుకు వెళాళులో అనే విషయం మర్యు ప్రజలోలేక్ ఏవిధంగా మందుకు తీసుకు వెళాళులో అనే విషయం మర్యు 
క్రియాశీలక సభయూతవాం గుర్ంచి గ్రామాలోలే ఏవిధంగా సమసయూల మీద మందుకు క్రియాశీలక సభయూతవాం గుర్ంచి గ్రామాలోలే ఏవిధంగా సమసయూల మీద మందుకు 
వెళాళులో అనే విషయంపై దిశాన్దేదెశం చేసిన జనసేన నాయకులు. అలాగే ప్రతీ వెళాళులో అనే విషయంపై దిశాన్దేదెశం చేసిన జనసేన నాయకులు. అలాగే ప్రతీ 
గ్రామంలో 2024 నాటిక్ ఎచచేరలే న్యోజకవరగాంలో జనసేన జెండా ఎగరవేసే గ్రామంలో 2024 నాటిక్ ఎచచేరలే న్యోజకవరగాంలో జనసేన జెండా ఎగరవేసే 
విధంగా ప్రతీ ఒకకీరూ మందుకు వచిచే కృష్చేయాలన్ తెలియచేసిన జనసేన విధంగా ప్రతీ ఒకకీరూ మందుకు వచిచే కృష్చేయాలన్ తెలియచేసిన జనసేన 
నాయకులు. ఈ కారయూక్రమంలో కమిటీ సభుయూలు జనసైనుకులు డోర రాజారమేష్, నాయకులు. ఈ కారయూక్రమంలో కమిటీ సభుయూలు జనసైనుకులు డోర రాజారమేష్, 
బరానిల దురాగారావు, లంక గోపాల్, గొరెలే స్రయూనారాయణ, పవన్, సురష్, బరానిల దురాగారావు, లంక గోపాల్, గొరెలే స్రయూనారాయణ, పవన్, సురష్, 
శ్రీను, నాయుడు, కోటి, గౌతమ్, పవన్, శంకర్, వెంకటేష్ క్షోర్, జనసైన్కులు శ్రీను, నాయుడు, కోటి, గౌతమ్, పవన్, శంకర్, వెంకటేష్ క్షోర్, జనసైన్కులు 
పాల్గానానిరు.పాల్గానానిరు.

పోలవరం మండల పరిధిలోని పాతపట్టిసీమ పోలవరం మండల పరిధిలోని పాతపట్టిసీమ 
గ్రామంలో గ్రామకమిట్ నియామకంగ్రామంలో గ్రామకమిట్ నియామకం

శతఘ్ని న్యూస్:  పోలవరం శతఘ్ని న్యూస్:  పోలవరం 
న్యోజకవరగాంలో జిలాలే అదయూక్షులు న్యోజకవరగాంలో జిలాలే అదయూక్షులు 
కటికలపూడి గోవిందరావు మర్యు కటికలపూడి గోవిందరావు మర్యు 
పోలవరం ఇంచార్జె చిర్రి బలరాజు పోలవరం ఇంచార్జె చిర్రి బలరాజు 
ఆదేశాల మేరకు మంగళవ్రం పోలవరం ఆదేశాల మేరకు మంగళవ్రం పోలవరం 
మండల పర్ధలోన్ పాతపటిట్సీమ మండల పర్ధలోన్ పాతపటిట్సీమ 

గ్రామంలో జనసేన పారీట్ గ్రామ కమిటీన్ మండల అదయూక్షులు గుణపర్్త వీర వెంకట గ్రామంలో జనసేన పారీట్ గ్రామ కమిటీన్ మండల అదయూక్షులు గుణపర్్త వీర వెంకట 
సతయూనారాయణ(చిన్ని) అదయూక్షతన ఎనునికోవడం జర్గంది. ఇందులో భాగంగా జనసేన సతయూనారాయణ(చిన్ని) అదయూక్షతన ఎనునికోవడం జర్గంది. ఇందులో భాగంగా జనసేన 
పారీట్ పాతపటిట్సీమ గ్రామ అధయూక్షున్గా కర్బండి గన్ రాజు న్ ఉపాధయూక్షులుగా పందిటి పారీట్ పాతపటిట్సీమ గ్రామ అధయూక్షున్గా కర్బండి గన్ రాజు న్ ఉపాధయూక్షులుగా పందిటి 
రామ దురగా ప్రసాద్ న్ మర్యు గ్రామ కమిటీన్ అలాగే కయయూలగుడ్ం మండలం తోట రామ దురగా ప్రసాద్ న్ మర్యు గ్రామ కమిటీన్ అలాగే కయయూలగుడ్ం మండలం తోట 
రవి అదయూక్షతన యర్ంపేట గ్రామ అధయూక్షున్గా నారా కశవరావు ఉపాదయూక్షుడిగా ఇంటి రవి అదయూక్షతన యర్ంపేట గ్రామ అధయూక్షున్గా నారా కశవరావు ఉపాదయూక్షుడిగా ఇంటి 
వీరబద్రం ప్రధాన కారయూదర్్శగా కుసిం రామకృష్ణ తదితరులను ఎంపిక చేసారు.వీరబద్రం ప్రధాన కారయూదర్్శగా కుసిం రామకృష్ణ తదితరులను ఎంపిక చేసారు.

వై.శీనివాస్ కి శుభాకంక్షలు తెలియజేసిన సంకర కృష్ణవేణివై.శీనివాస్ కి శుభాకంక్షలు తెలియజేసిన సంకర కృష్ణవేణి
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పారీట్ తూరుపాగోద్వర్ జిలాలే కారయూదర్్శ సుంకర కృష్ణవేణి శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పారీట్ తూరుపాగోద్వర్ జిలాలే కారయూదర్్శ సుంకర కృష్ణవేణి 
రాజమహేంద్రవరం మన్సీపల్ కారోపారషన్ అధయూక్షులు వై.శీన్వ్స్ క్ శుభాకాంక్షలు రాజమహేంద్రవరం మన్సీపల్ కారోపారషన్ అధయూక్షులు వై.శీన్వ్స్ క్ శుభాకాంక్షలు 
తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మర్యు జనసైన్కులు పాల్గానానిరు.తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మర్యు జనసైన్కులు పాల్గానానిరు.

మదనపల్్లను జిల్్ల కంద్ంగా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ మదనపల్్లను జిల్్ల కంద్ంగా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ 
భారీ బ్యూనర్ తో ర్యూలీభారీ బ్యూనర్ తో ర్యూలీ

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపల్లే జిలాలే సాధన జేఏసి మర్యు జనసేన అదవారయూంలో శతఘ్ని న్యూస్: మదనపల్లే జిలాలే సాధన జేఏసి మర్యు జనసేన అదవారయూంలో 
మదనపలిలే బంగళూరు బసాట్ండ్ నుండి మదనపలిలే మన్సీపాలిటీ, సబ్ కల్కట్ర్ మదనపలిలే బంగళూరు బసాట్ండ్ నుండి మదనపలిలే మన్సీపాలిటీ, సబ్ కల్కట్ర్ 
కారాయూలయం వరకు 130 అడుగుల పడవు గల బయూనర్ తో మానవహారం లాగ కారాయూలయం వరకు 130 అడుగుల పడవు గల బయూనర్ తో మానవహారం లాగ 
జర్గన రాయూలీగా బంగళూరు బసాట్ండ్ నుండ్ మన్సీపాలిటీ కమిషనర్ దగగారకు వెళిలే జర్గన రాయూలీగా బంగళూరు బసాట్ండ్ నుండ్ మన్సీపాలిటీ కమిషనర్ దగగారకు వెళిలే 
వినతిపత్ం ఇవవాడం జర్గంది, మర్యు అకకీడ నుండి కల్కట్ర్ ఆఫీసు వెళిలే కల్కట్ర్ వినతిపత్ం ఇవవాడం జర్గంది, మర్యు అకకీడ నుండి కల్కట్ర్ ఆఫీసు వెళిలే కల్కట్ర్ 
క్ వినతిపత్ం ఇవవాడం జర్గంది. రాయలసీమ కో-కన్వానర్ గంగారపు రాంద్స్ క్ వినతిపత్ం ఇవవాడం జర్గంది. రాయలసీమ కో-కన్వానర్ గంగారపు రాంద్స్ 
చౌదర్, జనసేన చితూ్తరు జిలాలే ప్రధాన కారయూదర్్శ ద్రం అన్త, మదనపలిలే చౌదర్, జనసేన చితూ్తరు జిలాలే ప్రధాన కారయూదర్్శ ద్రం అన్త, మదనపలిలే 
జనసేన నాయకులు శేఖర్, శ్రీన్వ్సులు, సుబ్రహమాణయూం, కృష్ణమూర్్త, భాగయూరాజా, జనసేన నాయకులు శేఖర్, శ్రీన్వ్సులు, సుబ్రహమాణయూం, కృష్ణమూర్్త, భాగయూరాజా, 
రెడిడీ, అంజలి, శంకర, శివరామ్, కళాయూణ్, నవీన్, సతీష్ గజజెల రెడ్డీపపా సనావులాలే రెడిడీ, అంజలి, శంకర, శివరామ్, కళాయూణ్, నవీన్, సతీష్ గజజెల రెడ్డీపపా సనావులాలే 
ఫాజిల్, వీరమహిళ పదమా అఖిలపక్ష నాయకులు, కారయూకర్తలు పాల్గానానిరు.ఫాజిల్, వీరమహిళ పదమా అఖిలపక్ష నాయకులు, కారయూకర్తలు పాల్గానానిరు.
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