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పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిధుల సాధనలో ఎందుకంత అలసత్ం?
 *28 మంది ఎంపీలతో వైసీపీ సాధంచంది శూనయూం

శతఘ్ని న్యూస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి జీవనాడిగా భావిస్తునని 
పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిరామాణానికి అవసరమైన నిధులను కంద్ర 
ప్రభుత్ం నుంచి సాధంచుకోవడంలో వైసీపీ ప్రభుత్ వైఫలయూం 
స్పషట్ంగా కనిపిసతుంది. జాతీయ ప్రాజెక్ట్ హోదా ఉనని పోలవరానికి 
2022-23 బడ్జెట్లో కటాయంపులు కనిపించలేదంటే వైసీపీ 
తరఫున ఉనని 22మంది లోక్ సభ సభుయూలు, ఆరుగురు రాజయూసభ 
సభుయూలు ఢిల్లోలో ఏం సాధంచినట్లో? ఈ పరిస్థితి చూస్తుంటే కంద్ర 
ప్రభుత్ పెద్దలను కలిస్నపు్పడుగానీ, సంబంధత అధకారులతో 
చర్చలలో పోలవరం ప్రాజెక్ట్ గురించి కనీసం ప్రసాతువిస్తునానిరా 
అనే సందేహం వసతుంది. ముఖయూమంత్రి ఢిల్లో పరయూటన ప్రకటనలోలో 
మాత్ం పోలవరం గురించి అడిగాం అంటారు. కంద్ర బడ్జెట్లో 
ఆ ప్రసాతువనే లేదు. వైసీపీ ప్రభుత్ం వచి్చన తరవాత కంద్రం 
నుంచి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కోసం అందుకునని నిధులు కవలం 
రూ.5163.2 కోట్లో మాత్మే. ఈ విధంగా అయతే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఎప్పటికీ పూరతువుతంది? యమునకు ఉప నదులైన కెన్-బెత్్ ప్రాజెక్ట్ కోసం 
రూ.44వేల కోట్లో ప్రతిపాదనలు ఈ బడ్జెట్లో ఉనానియ. అంటే కంద్రం జలవనరుల రంగానికి సానుకూలంగా నిధులు ఇసతుంది. సాధంచడంలోనే వైసీపీ 
ప్రభుత్ం అలసత్ం కనిపిసతుంది. కంద్రం దగ్గర రాష్ట్ర అవసరాలను, ఇక్కడి ప్రజల ప్రయోజనాలను…. అదే విధంగా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఏ విధంగా బహుళార్ధ 
సాధకమో వివరించి నిధులు తీస్కురావడంలో విఫలమయ్యూరు. ఈ ప్రాజెక్ట్ పూరతుయతే 30.7 లక్షల ఎకరాలకు సాగు అవసరాలు, 28 లక్షల మందికి త్గు 
అవసరాలు తీరుత్య. రాష్ట్ర ప్రయోజనాల విషయంలో వైసీపీ ప్రభుత్్నికి, వైసీపీ ఎంపీలకు ఏ మాత్ం చితతుశుది్ధ లేదు.
పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిరామాణానికి అంచనా వయూయం రూ.47,725 కోటలో మేరకు పెంచడానికి సాంకతిక సలహా మండలి అంగీకరించింది. ఈ మేరకు కంద్ర ఆరిథిక 
శాఖ నుంచి నిధులు తెచు్చకోవడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్ం ఏం చేసతుంది? ఈ ప్రాజెక్ట్ నిరామాణం పూరితు చేయ్లనే సంకల్పం ఉననిట్లో లేదు. 2021 డిసంబర్ 1వ తేదీ 
నాటికి ప్రాజెక్ట్ పూరితు చేస్, 2022 ఖరీఫ్ పంటకు నీళ్ళు ఇసాతుమని అసంబ్లోలో ప్రకటనలు చేస్న ప్రభుత్ం ఇపు్పడు ఆ మాటి మరచిపోయంది. పునరావాసం, 
పరిహారం ప్రక్రియ ఇంకా 80శాతం మిగిలే ఉంది. ఇందుకోసం ఇంకా దాదాపుగా రూ.25 వేల కోట్లో అవసరం అని అంచనా ఉంది. ప్రాజెక్ట్ నిరామాణాలు 
వివిధ దశలోలోనే ఉనానియ… కీలకమైన ఎర్తు కామ్ రాక్ ఫిల్ డాయూమ్ పనులు ఇంకా మొదలు కాలేదు. పునరావాస, పరిహార ప్రక్రియ ముందుకు సాగడం లేదు. 
నిధుల సాధనలో రాష్ట్ర ప్రభుత్ అలసత్ వైఖరి చూస్తుంటే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఎప్పటికీ పూరతువుతందో కూడా అంచనాలకు అందటం లేదు అని పవన్ కళాయూణ్ 
తెలిపారు.

జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్ నమోదు పై తొలి సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన క్రియ్శీలక సభయూత్ నమోదు కారయూక్రమానిని ముందుకు తీస్కువెళలోమని 
జనసేన పారీట్ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ ఆదేశాల మేరకు  తొలి సమావేశం జనసేన 
పారీట్ కారాయూలయంలో జరిగింది. ఈ కారయూక్రమానిని క్షేత్ సాథియలో నాయకులు, కారయూకరతులు 
సమన్యంతో ఏ విధంగా ముందుకు తీస్కువెళాళులి అలానే ఏ రోజు నుండి కారయూక్రమం 
మొదలు కానుందో అనే విషయ్లపై వచే్చ సమావేశం లో జనసేన పారీట్ PAC చైరమాన్ శ్రీ 
నాదండలో మనోహర్  నిర్ణయసాతురు. 
 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పారీట్ కోశాధకారి  యమ్. రతనిం, ఐ.టి విభాగ చైరమాన్ శ్రీ మిరియ్ల 
శ్రీనివాస్, జనసేన అధయూక్షులకు రాజకీయ కారయూదరిశి శ్రీ హరి ప్రసాద్  పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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పీఏసీ చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ ని కలిసిన 
తూర్పుగోదావరి జిల్్ల జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్ లో జనసేన పారీట్ సంట్రల్ కారాయూలయంలో పీఏసీ 
చైరమాన్ నాదండలో మనోహర్ ని మరియు ఇతర రాష్ట్ర నాయకులను మరాయూదపూర్కంగా 
కలిస్న జనసేనపారీట్ తూరు్పగోదావరి జిలాలో అధయూక్షులు కందుల దుర్్గష్, పీఏసీ సభుయూలు 
పంతం నానాజీ, అమలాపురం నియోజకవర్గ ఇంచార్జె శెటిట్బతతుల రాజబాబు, 
కాకినాడ నగర అధయూక్షులు సంగిశెటిట్ అశోక్ మరియు పారీట్ నాయకులు తదితరులు.

మాకనీడి ఆధ్ర్యంలో రైతన్నల కోసం గుర్వారం పాదయాత్ర ఛలో కలెకట్ర్ కార్్యలయం
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజవర్గం జనసైనికులకు, నాయకులకు, వీరమహిళలకు జిలాలో కారయూదరుశిలకు మండల అధయూక్షులకు విజ్ఞపితు. పిఠాపురం 
జనసేన పారీట్ ఇంచార్జె శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి ఆధ్రయూంలో గురువారం 3-2-2022 మధ్యూహనిం 1:00 దురా్గడ గ్రామం నుండి రైతననిల 
కోసం పాదయ్త్ ఛలో కలెకట్ర్ కారాయూలయం నిర్హించనునానిరు. తూరు్ప గోదావరి జిలాలో పిఠాపురం నియోజవర్గం గొలలోప్రోలు మండలం దురా్గడ 
గ్రామాలోలో వైరస్ తెగుళ్ళుకు దబ్బతినని పచి్చ మిరి్చ, ఉలిలో మరియు తదితర పంటలలు తీవ్ర నష్టట్నికి గురయ్యూయ స్మారుగా 800 వందల ఎకరాలు 
రైతలు, కౌలు రైతలు తీవ్ర నష్టట్నిని కలిగించాయ ఈ విషయ్నిని గౌరవనీయులు కలెకట్ర్ గారికి వినతి పత్ం అందజేయడం జరుగుతంది 
శాంతియుతంగా కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తు.. పాదయ్త్గా తేదీ 3-2-2022 అనగా గురువారం మధ్యూహనిం 1:00 కు, దురా్గడ నుంచి పిఠాపురం 
వరకు శుక్రవారం 4-2-2022 ఉదయం 6:00 గంటల నుండి పాదయ్త్ కొనసాగిస్తు. కాకినాడ కలెకట్ర్ కారాయూలయంకు చేరుకుంటామని 
తెలియజేసారు. ఈ కారయూక్రమంలో పిఠాపురం నియోజవర్గ జనసేన పారీట్ ఇంచార్జె శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి మరియు రైతననిలు, కౌలు రైతలతో 
జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు జిలాలో కారయూవర్గ సభుయూలు, మండల అధయూక్షులు వీరమహిళలు, రైతలతో కలిస్ పాల్్గనానిరు..కావున ప్రతి ఒక్కరు 
తప్పనిసరిగా ఈ పాదయ్త్లో పాల్్గని రైతననిలకు అండగా నిలబడత్రని మన అధయూక్షులుశ్రీ పవన్ కళాయూణ్ ఆశయ్లు ముందుకు తీస్కువెళాలోలని 

కోరి ప్రారిథిస్తునానిమని తెలిపారు. అలాగే ఈ కారయూక్రమంలో కలెకట్ర్ కి వినతిపత్ం అందజేయడం కొరకు తూరు్ప గోదావరి జిలాలో అధయూక్షులు కందుల దుర్్గష్, పీఏసీ సభుయూలు పంతం 
నానాజీ, ముత్తు శశిధర్, రాష్ట్ర కారయూవర్గ సభుయూలు, నగర అధయూక్షులు మరియు జిలాలో కారయూవర్గ సభుయూలు ఈ కారయూక్రమంలో పాల్్గంట్నానిరని తెలిపారు.

ప్రజలకు అండగా నాయకులు ఉండాలి: 
శ్రీమతి మాకనీడి శేషుకుమారి

శతఘ్ని న్యూస్:  పిఠాపురం, యూ.కొతతుపలిలో మండలం, ఉపా్పడ జనసేన పారీట్ ఆఫీస్ లో మండల 
అధయూక్షులు పటాట్ శివ ఆధ్రయూంలో పిఠాపురం జనసేన పారీట్ ఇనా్చర్జె శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి 
అధయూక్షతన ముఖయూ సమావేశం జరిగింది . ఈ సమావేశంలో గ్ండ్ లెవెల్ లో పనిచేసే జనసైనికుల 
ని ప్రతి ఒక్కరిని గురితుంచేలా మండల కమిటీ పని చేయ్లని, అలాగే మండలంలో సమసయూలు 
గురితుంచి ప్రజలకు అండగా మనమందరం ఉండాలని ,ప్రతి ఒక్కరిని కలుపుకుంటూ వెళ్లో 
అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ ఆశయ్లు పారీట్ స్దా్ధంత్లు ప్రజలకు తెలియజేస్, ప్రతి జనసైనికుడు 
దీనికి కృషి చేయ్లని అని, అలాగే ప్రతి గ్రామంలో గడప గడప తిరిగి మనం పని చేదా్దమని దీనికి 
అందరూ సహకరించాలని తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలో సంయుకతు కారయూదరిశి చీకట్లో 
శాయూమ్ కుమార్, దొడిడి దురా్గప్రసాద్, తోట ప్రసాద్, గాది గోపి, వంకా కొండబాబు, స్రడా శ్రీను, 
కోన రామకృష్ణ, నక్క శ్రీను, వాసంశెటిట్ రాజు, శివ రెడిడి, దేవుడు, నీల బాబు, పంతడ దురా్గప్రసాద్, 
ఉలవల శ్రీనివాస్, రామ్మారితు, ఇజ్రాయల్, రాజు, భరత్, స్ర్ంద్ర, ప్రత్ప్, క్ంతి, నాయకులు 
జనసైనికులు కమిటీ సభుయూలు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నిర్పేద కుటంబానిక అండగా పడమటిపాలెం జనసేన సరపుంచ్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు, పడమటి పాలెం గ్రామానికి చందిన బ్సీ కమ్యూనిటీ నిరుపేద కుట్ంబానికి 
చందిన చింతలూరు బ్రహమాం కుమారెతు వివాహం నిమితతుం జనసేన గ్రామ సర్పంచ్ శ్రీమతి ఆకుల 
మాధవి నాయుడు మరియు జనసేన పారీట్ ఎనానిరై జనసైనికుల సహకారంతో 50,000 రూపాయలు 
అందజేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

ర్బోయే రోజులో్ల జనసేన పార్ట్ ప్రశ్నంచే 
సాథాయి నంచి పాలించే సాథాయిక జనసేన పార్ట్
శతఘ్ని న్యూస్: చింతలపూడి, రాబోయే రోజులోలో జనసేన పారీట్ ప్రశినించే 
సాథియ నుంచి పాలించే సాథియకి జనసేన పారీట్ ముందుకి వెళ్తుందని దానికి 
నిదరశినమే ఇతర పారీట్ల నాయకులు జనసేనలో చేరడమేనని జనసేన 
పారీట్ జిలాలో అధయూక్షులు కొటికలపూడి గోవిందరావు అనానిరు. చింతలపూడి 
నియోజవర్గం, చింతలపూడి మండల జనసేన పారీట్ స్దా్ధంత్లకు ఆకరిషితలై 
చీదరాల మధుబాబు, చీదరాల మలిలోకారుజెన రావు, శేషపలిలో గంగాధరరావు, 
ఉండి నియోజకవర్గం కాళలో మండలం నుంచి చవా్కుల వీరభద్రరావు , 
ఓగిరాల రాజేష్, మోటూరు కృష్ణ లు, పశి్చమ గోదావరి జిలాలో అధయూక్షులు 
కొటికలపూడి గోవిందరావు, పిఏస్ సభుయూలు కనకరాజు స్రి సమక్షంలో 
భీమవరం పారీట్ కారయూలయంలో జనసేన తీరథిం తీస్కోవటం జరిగింది. 
స్మారు 50 మంది జనసేన పారీట్లో చేరారు. ఈ కారయూక్రమంలో పోలవరం 
నియోజకవర్గ ఇనా్చరిజె చిర్రి బాలరాజు, చింతలపూడి నియోజకవర్గ ఇంచార్జె 
మేక ఈశ్రయయూ, జిలాలో కమిటీ నుంచి జిలాలో ప్రధ్న కారయూదరుశిలు కరాటం 
సాయ, చనమలలో చంద్రశేఖర్, సక్రెటరీ గడడిమణుగు రవికుమార్, జిలాలోకమిటీ 
సభుయూలు, మండల ప్రెస్డ్ంట్లో, ఎంపీటీసీలు, వారుడి మంబరులో, గ్రామ 
ప్రెస్డ్ంట్లో చింతలపూడి, పోలవరం, ఉండి నియోజకవర్గల నాయకులు, 
జనసైనికులు, వీరమహిళలు కారయూకరతులు పాల్్గనానిరు.

నగర్భివృద్ధిపై నిశంత్ కుమార్ ముద్ర ఉండాలి: 
గాద వంకటేశ్రర్వు

శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు నగరపాలక సంసథి 
కమీషనర్ గా ఒక ఐఏయస్ అధకారి బాధయూతలు 
సీ్కరించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని, ప్రజలు 
కూడా ఉననితసాథియ అధకారి కమీషనర్ గా రావటం 
పటలో ఎనోని అంచనాలు పెట్ట్కునానిరని, గుంటూరు 
నగర సమగ్రాభివృది్ధపై నిశాంత్ కుమార్ ముద్ర 
ఉండాలని జనసేన పారీట్ జిలాలో అధయూక్షుడు గాద 
వెంకటేశ్రరావు అభిలాషించారు. నగరపాలక 
సంసథి కమీషనర్ గా బాధయూతలు సీ్కరించిన నిశాంత్ 
కుమార్ ని జనసేన పారీట్ నాయకులు ఆయన చాంబర్ 
లో మరాయూదపూర్కంగా కలిస్ పుష్పగుచ్ం అందచేస్ 
అభినందనలు తెలియచేసారు. ఈ సందర్ంగా 

కమీషనర్ నిశాంత్ కుమార్ మాటాలోడుతూ అందరి సహాయ సహకారాలతో నగరానిని అభివృది్ధ దిశగా 
తీస్కెళాతుమని అనానిరు. కమీషనర్ ని కలిస్న వారిలో కార్్పర్టరులో పదామావతి, లక్ష్మీ దుర్గ, జనసేన నాయకులు 
నక్కల వంశీ, ఆళళు హరి, స్రి, శిఖా బాలు, దాసరి వాస్ తదితరులునానిరు.

జనసైనికులన అరెస్ట్ చేయడం దార్ణం
శతఘ్ని న్యూస్: ఎరువులను తక్షణమే అందించి 
ఆదుకోవాలని కోరుతూ శాంతియుతంగా నిరసన 
తెలుపుతనని జనసైనికులను అరెస్ట్ చేయడం 
దారుణమని జనసేన కరప మండల అధయూక్షుడు 
బండారు మురళ్, సీనియర్ నాయకుడు భోగిరెడిడి 
కొండబాబులు తీవ్రంగా ఖండించారు. జనసేన పారీట్ 
కాకినాడ రూరల్ పీఏసీ సభుయూడు పంతం నానాజీ 
ఆదేశాల మేరకు బుధవారం కరప తహసీలా్దర్ 
కారాయూలయం వద్ద రైతలకు మద్దతగా నిరనస 

తెలిపారు. ఈ నిరసనలోలో జనసేన కారయూకరతులను పోల్స్లు అరెస్ట్ చేస్ అదుపులోకి తీస్కుని కరప పోల్సషన్ 
కు తరలించారు. అంతకు ముందు జనసైనికులు తహసీలా్దర్ ని కలిస్ రైతలకు తక్షణమే కరప మండల 
రైతభరోసా కంద్రాలోలో ఎరువులు అందుబాట్లోకి తీస్కొచే్చ విధంగా చరయూలు చేపటాట్లని కోరుతూ 
ఎంఆరో్కి వినతిపత్రానిని అందజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పారీట్ నాయకులు భోగిరెడిడి గంగాధర్, 
నునని గణేష్ నాయుడు, మండల కారయూవర్గ సభుయూలు, గ్రామ అధయూక్షుడు, గ్రామ కారయూవర్గ సభుయూలు పాల్్గనానిరు.

విజయవాడ నగర సమితి ఆధ్ర్యంలో 
రండ్ టేబుల్ సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్:  విజయవాడ, నగరంలో ఇటీవల బలవనమారణానికి గురైన బాలిక 
ఘటనను నిరస్స్తు మహిళా సమాఖయూ విజయవాడ నగర సమితి ఆధ్రయూంలో 
బుధవారం నాడు సాథినిక హనుమాన్ పేట దాసరి భవనం నందు రండ్ టేబుల్ 
సమావేశం జరిగింది.
జనసేన పారీట్ మహిళా నాయకురాలు రావి సౌజనయూ మాటాలోడుతూ నగరంలో 14 
ఏళలో బాలిక మరణం ఘటనలో రాజకీయ జోయూకయూం లేకుండా విచారణ జరిపించి 
కఠినంగా శిక్ంచాలని డిమాండ్ చేశారు. పిలలోల పెంపకంలో నడవడికలో 
తలిలోదండ్రులు దృషిట్ సారించాలని అనానిరు. దేశంలో రాష్ట్రంలో మహిళల అక్రమ 
రవాణా, అకృత్యూలు నేరాల సంఖయూ పెరుగతూనే ఉందని, చటాట్లను సక్రమంగా 
అమలు చేయ్లని, ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోరుట్లు ఏరా్పట్ చేస్ నేరస్తులను కటినంగా 
శిక్ంచాలని, లేదంటే నేరస్తులు తపి్పంచుకునే అవకాశాలు ఉనానియని అనానిరు. 
మహిళా సమాఖయూ రాష్ట్ర ఉపాధయూక్షులు, సీపీఐ కృష్ట్ణ జిలాలో కారయూదరిశి అకి్కనేని 
వనజ మరియు (ఎన్.ఎఫ్.ఐ.డబులోయు) రాష్ట్ర ప్రధ్న కారయూదరిశి దురా్గభవాని 
మాటాలోడుతూ ప్రతి తలిలోదండ్రులు వారి పిలలోలను ఆడ మగ తేడా, వివక్ష లేకుండా 
సమానంగా పెంచాలని, రాష్ట్రంలో ఇటీవల కాలంలో మహిళల పై ఘోరాలు 
పెరిగిపోయ్యని పోల్స్ చటాట్లు పటిషట్ంగా ఉండాలని అనానిరు. తెలుగు 
మహిళా రాష్ట్ర నాయకులు కార్్పర్టర్ చనుని పాటి ఉష్టరాణి మాటాలోడుతూ 
సమాజంలో నైతిక విలువలు నశించి పోయ్యని, ఆడవారికి రక్షణ కరువైందని, 
నేటి తరం యువత డ్రగ్స్ మదాయూనికి బానిసలు అయ నేరాలకు పాల్పడుతూ 
ఉనానిరని ఆవేదన వయూకతుం చేశారు.
కారయూక్రమంలో తొలుత ప్రజా నాటయూమండలి కారయూదరిశి ఎస్ క నజీర్ “మదమొహం 
ముదిరిన మృగాళలో వేటలో బలౌతననిరు మన అడపిలలోలు” అంటూ ఆలోచనాతమాక 
గీత్నిని ఆలపించారు. కారయూక్రమంలో మహిళా సమాఖయూ నగర ప్రధ్న కారయూదరిశి 
పంచదారలో దురా్గంబ అధయూక్షత వహించగా, జిలాలో కారయూదరిశి పి రాణి అరసం జిలాలో 
నాయకులు ఎం.అరుణ కుమార్ , చైతనయూ మహిళా సంఘం నాయకులు లక్ష్మి, 
క దుర్గ, మహిళాసమాఖయూ నగర నాయకులు దురా్గస్ రమణమమా, డి పుష్పవతి, 
స్జాత, బ్స్ శాంత, వరలక్ష్మి తదితరులు పాల్్గనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


గురువారం, 03 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆడపిల్లలకు రక్షణ కర్వు
*వైసీపీ అధకారంలోకి వచా్చక అడపిలలోలపై, మహిళలపై అత్యూచారాలు, య్స్డ్ దాడులు పెరిగిపోయ్య.
*ఆడపిలలోలకి అనాయూయం జరిగితే గన్ కనాని ముందే వసాతుననని జగన్ త్డేపలిలోలో పపీజె ఆట ఆడుకుంట్నానిడు
*మహిళా హోం మంత్రికి బడిడి దుకాణాల ప్రారంభోతస్వాలు తపా్ప శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ అసలు పటట్దు.
*దశా, దిశా లేని దిశా య్ప్ తోనే మహిళల రక్షణ అంటూ కాలం వెళలోబుచు్చతనానిరు.
*దురాఘాత్లకు కారణమవుతనని మదాయూనిని, మాదకద్రవాయూలను ప్రభుత్మే పెంచి పోషిస్తుంది.
*విజయవాడలో వేధంపులకు గురై విదాయూరిథిని ఆతమాహతయూ చేస్కునని సంఘటనపై తీవ్రంగా ప్రతి స్పందించిన జనసేన వీరమహిళలు.

శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్రంలో ప్రతీరోజూ ఏదో ఒకమ్ల ఆడపిలలోలపై, 
మహిళలపై అఘాయత్యూలు జరుగుతూనే ఉనానియ…ఆడపిలలోకు అనాయూయం 
జరిగితే గన్ కనాని ముందు వసాతుననని ముఖయూమంత్రి జగన్ త్డేపలిలోలో పబ్జె 
ఆడుకుంట్నానిడు…పేరుక మహిళా హోంమంత్రిగా ఉనని స్చరిత బడ్డి 
దుకాణాల ప్రారంభోతస్వాలక పరిమితమయ్యూరు…సాక్షయూతతు వైసీపీ నేతలే 
గంటా, అరగంట అంటూ మహిళలిని వేధస్తునానిరు…అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 
ఆడపిలలోలకు రక్షణ లేకుండా పోయందని జనసేన పారీట్ వీరమహిళలు ప్రభుత్ 
అసమర్ధ పాలనపై తీవ్రసాథియలో ఆగ్రహం వయూకతుం చేశారు. మంగళవారం 
జిలాలో పారీట్ కారాయూలయంలో ఏరా్పట్ చేస్న విలేకరుల సమావేశంలో జిలాలో 
ప్రధ్న కారయూదరిశి బిట్రగుంట మలిలోక , కార్్పర్టరులో పదామావతి, లక్ష్మీ దుర్గలు 
విజయవాడలో జరిగిన బాలిక ఆతమాహతయూ సంఘటనపై తీవ్ర ఆవేదన వయూకతుం 

చేశారు. రాష్ట్రంలో మహిళల పటలో గౌరవం, విలువ లేకుండా పోతందని ఇది సమాజానికి మంచిది కాదనానిరు. మహిళల పటలో, ముకు్కపచ్చలారని బాలికల పటలో జరుగుతనని 
దారుణాలను రాజకీయ పారీట్లు తమ సా్రా్ధనికి ఉపయోగించుకోవాలని చూడటం అతయూంత హేయం అనానిరు. వైసీపీ ప్రభుత్ం అసాంఘ్క శకుతులకు లైసన్స్ ఇచి్చనట్ట్గా 
ఉందని, రాష్ట్రంలో ఆరాచకత్ం రోజురోజుకీ పెరిగిపోతోందని ఆవేదన వయూకతుం చేశారు. తపు్ప చేస్న వాడికి కఠిన శిక్షలు వేయ్లిస్ంది పోయ నిందితలు తమ పారీట్ వాడని 
ప్రభుత్ పెద్దలే కాపాడుతంటే ఇక నేరాలకు పాల్పడేవారికి భయం ఏముంట్ందని విమరిశించారు. నేరాలకు, దారుణాలకు కారణమవుతనని మదాయూనిని, మాదకద్రవాయూల 
వినియోగానిని నిరూమాలించాలిస్న ప్రభుత్ం కాస్నో లాంటి వాటిని రాష్ట్రంలోకి తెచి్చ పరోక్షంగా ఆరాచకాలను పెంచిపోషిస్తుందని దుయయూబటాట్రు. సాక్షతతు ముఖయూమంత్రి 
ఇలాఖాలోనే ఆడపిలలోల పై అత్యూచారం జరిగితే ఇంతవరకు నిందుతలిని పట్ట్కోలేని స్థితిలో రాష్ట్ర పోల్స్ యంత్రాంగం ఉందని, పాలకులకు సలాంలు చేయటం మాని 
ప్రజలకు సేవ చేయ్లని పోల్స్లకు హితవు పలికారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల విషయంలో ప్రభుత్ం ఘోరంగా విఫలమైందని, పరిపాలన చేతకాని స్థితిలో వైసీపీ 
ప్రభుత్ం అభద్రత్ భావంతో కొట్ట్మిటాట్డుతందనానిరు. ఇప్పటికైనా వైసీపీ ప్రభుత్ం పాలనపై దృషిట్ పెటాట్లని, ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలని 
కోరారు లేనిపక్షంలో ప్రజలు వైసీపీ నేతలకు నడిరోడుడిపై బుది్ధ చపే్పరోజులు వసాతుయని హెచ్చరించారు. సమావేశంలో వరలక్ష్మి, భాగయూలక్ష్మి తదితరులు పాల్్గనానిరు.

జనసేనాని ఆశయాలతో ముందుకు సాగుతం, ఎక్కడా ర్జీపడం..!
*జనసేన మండల అధయూక్షులు, జిలాలో కారయూదరుశిలు.
శతఘ్ని న్యూస్: తూరు్పగోదావరి జిలాలో, కొతతుపేట నియోజకవర్గంలోని, 
రావులపాలెం శ్రీకృష్ణదేవరాయ కాపు కళాయూణ మండపము నందు, 
జనసేన పారీట్ మండల అధయూక్షులు, జిలాలో కారయూదరుశిలతో ప్రెస్ మీట్ 
కారయూక్రమం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా పలువురు జనసేన పారీట్కి 
చందిన ప్రముఖ నాయకులు, మరియు రావులపాలెం జనసేన 
పారీట్ అధయూక్షులు తోట సా్మి మాటాలోడుతూ… రావులపాలెం బ్రిడిజె 
గోదావరి నదిలో మటిట్ మాఫియ్ అక్రమారు్కలు నదిలో స్మారు 
20 అడుగుల లోత వరకు మటిట్ని యథేచ్గా గత కొనిని నెలలుగా 
అముమాకుంట్నానిరని, అక్రమారు్కలు జేబులు నింపుకుంట్నానిరని, 
పరాయూవరణానికి హాని జరుగుతందని, ఈ విషయ్నిని ప్రభుత్ అధకారులకు, రావులపాలెం సాథినిక ఎమామారో్కు ఫోన్ దా్రా ఫిరాయూదు చేస్నా, పటిట్ంచుకోవడం లేని 
కారణంగా, రావులపాలెం బ్రిడిజె సమీపంలోని గోదావరి లంక నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో మటిట్ మాఫియ్, అధకార పారీట్ అండదండలతో, ప్రధ్న ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశం 
పారీట్ వారి సహకారంతో అక్రమ మటిట్, బొఒడు ఇస్క తవ్కాలు నిర్హిస్తునానిరని, దీనిపై రావులపాలెంలో రెండు రోజులు క్రితం రావులపాలెం ఎమామారో్ కారాయూలయం 
వద్ద జనసేన పారీట్ ఆధ్రయూంలో భారీ నిరసన కారయూక్రమం నిర్హించటం జరిగిందని తెలిపారు. ఈ నిరసన కారయూక్రమంనకు అన్హయూమైన స్పందన, భారీ సాథియలో 
వచి్చందని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో కొతతుపేట నియోజకవర్గం జనసేన పారీట్ ఇనా్చరిజె బండారు శ్రీనివాస్ నాయకత్ం ఎంత పటిషట్ంగా ఉననిదో, అధకార పారీట్కి, 
ప్రతిపక్ష పారీట్ తెలుగుదేశం పారీట్కి గుండ్లోలో రైళ్ళు పరిగెటిట్నాయనానిరు. మా అధనాయకుడు జనసేనాని పవన్ కళాయూణ్, అడుగుజాడలోలో మేమంత్ కలిస్, నిజాయతీపరుడైన 
మా నాయకుడు బండారు శ్రీనివాస్ నాయకత్ంలో, నీతివంతమైన రాజకీయ్లతో ప్రయ్ణం చేస్తునానిమని, ఎవరితో లాలూచీ పడవలస్న అవసరం లేదని, కొందరు 
సా్ర్ధపరులు తపు్పడు సంకత్లతో జనసేన పారీట్ వేరు, బండారు శ్రీనివాస్ వేరు అని, కుట్రపూరితంగా ప్రజలోలోకి తపు్పడు సంకత్లు తీస్కు వెళలోడం తీవ్రంగా 
ఖండిస్తునానిమనానిరు. నిజాయతీపరుడైన మా నాయకుడు బండారు శ్రీనివాస్ వెంట, కొతతుపేట నియోజకవర్గంలోని అనిని వరా్గల వారు, అనిని కులాల వారు ఆకరిషితలవటట్ం 
దీనికి నిదరశినంఅని, ఈ మధయూ కాలంలో భారీగా జనసేనపారీట్లోకి వలసలు ప్రారంభమయ్యూయని, ఈ భారీ చేరికలను చూస్ తట్ట్కోలేని, కొందరు సా్ర్ధపరులు లేనిపోని 
తపు్పడు ఆరోపణలు చేస్తునానిరని తెలియజేశారు. కొతతుపేట నియోజకవర్గంలో జనసేన పారీట్కి మంచి ఆదరణతో అంచలంచలుగా నమమాకం ప్రజలోలో పెరిగిందని, భారీ 
అంచనాలతో ప్రజల హృదయ్లలో ఒక నమమాకమైన నేతగా బండారు శ్రీనివాస్ నిలిచారని, ఈ మధయూకాలంలో అనేక ప్రజా సమసయూలు కొరకు పోరాటాలు చేశారని, ఇంకా 
చేస్తునే ఉనానిరని, కొతతుపేట ప్రధ్న రహదారి సమసయూ పైన, కొతతుపేట మండలంలోని వానపలిలో గ్రామం వద్ద నారాయణ లంక భూములలో అక్రమ మటిట్ తవ్కాలు పైన, 
రావులపాలెం-కొతతుపేట ప్రధ్న రహదారి రోడులో యొక్క దుస్థితి, పరిస్థితిపైన, ప్రధ్నరోడులో అధ్్ననింగా ఉండటం మ్లంగా డిజిటల్ ఉదయూమం పైన, పంటలు దబ్బతినని 
రైతలకు సంఘీభావం, మరియు అమరావతి ఏకైక రాజధ్ని కొరకు, విశాఖ ఉకు్క ఆంధ్రుల హకు్క అనే నినాదం, విశాఖ ఉకు్క ఫాయూకట్రీ పరిరక్షణ కొరకు, గత మ్డు 
నెలల క్రితం రాజమహేంద్రవరంలో జరిగిన శ్రమదానం కారయూక్రమం కొరకు, ఇలా అనేక సమసయూల పైన, జనసేనాని పవన్ కళాయూణ్ పిలుపుమేరకు అనేక పోరాటాలు 
చేస్, కొతతుపేట నియోజకవర్గంలోని, నాలుగు మండలాల ప్రజలు మననినలు పందారని తెలియజేశారు. అంతేకాకుండా మా జనసేనాని నేరి్పన సంసా్కరం, ఎవరిని 
వయూకితుగతంగా విమరిశించవద్దని, సమసయూలపై అలుపెరుగని పోరాటం చేయ్లని తెలియజేయడం, మా జనసేనాని పవన్ కళాయూణ్ యొక్క గొప్పతనం అని, పలువురు వకతులు 
ఈ సందర్ంగా మాటాలోడారు. ఈ ప్రెస్ మీట్ కారయూక్రమంనకు రావులపాలెం జనసేన పారీట్ మండల అధయూక్షులు తోట సా్మి అధయూక్షతన జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో ప్రముఖ 
జనసేన నాయకులు జిలాలో ప్రధ్న కారయూదరిశి త్ళలో డేవిడ్ రాజ్, జిలాలో కారయూదరిశి దొంగ వెంకట స్బా్బరావు, ఆలమ్రు మండల జనసేన పారీట్ అధయూక్షులు స్రపురెడిడి 
సతయూ, ఆత్రేయపురం మండలం ఉపాధయూక్షులు బండారు బాబి, ప్రముఖ జనసేన నాయకులు యర్ంశెటిట్ రాము, జనపరెడిడి త్త్రావు, అంబటి కిషోర్, నంబు రవి, గాయత్రి 
ప్రసాద్, అంబటి మణికంఠ, గీత వెంకటేష్, గరికల తేజ, నాగిరెడిడి మహేష్ తదితర నాయకులు పాల్్గనానిరు.

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

విదు్యత్ సర్్కయూట్ వల్ల ఆహుతి అయిన ఇంటికోసం 
జనసేన ఆరిధిక సహాయం

శతఘ్ని న్యూస్: మచిల్పటనిం, 36 డివిజన్ లోని కరెంట్ కాలనీ వద్ద నివాసం 
ఉంట్నని అలలోం స్రిబాబు ఇలులో విదుయూత్ ష్టర్ట్ సరూ్కయుట్ వలలో అగినికి ఆహుతి 
అయయూంది ఈ విషయం తెలుస్కునని సాథినిక మచిల్పటనిం జనసేన పారీట్ ఇంచార్జె 
బండి రామకృష్ణ(ఆర్.కె) వెంటనే స్పందించి మచిల్పటనిం జనసేన నాయకులు, 
వీరమహిళలు మరియు వివిధ డివిజనలో ఇనా్చరిజెలతో వెళ్లో వారికి మనోధైరయూం చపి్ప 
జనసేన పారీట్ తరఫున పదివేల రూపాయల ఆరిథిక సహాయ్నిని అందించడం జరిగింది.
అనంతరం ఇంచార్జె బండి రామకృష్ణ(ఆర్.కె) మాటాలోడుతూ ఆట్ నడుపుకుంటూ 
జీవనం సాగించే అలలోం స్రిబాబు కు ఎనలేని కషట్ం వచి్చంది అలలోం స్రిబాబుని 
మరియు వారి కుట్ంబానిని ప్రభుత్ం వెంటనే ఆదుకోవాలని అలాగే సాథినికులు 
మరియు వివిధ స్చ్ంద సంసథిలు ముందుకు వచి్చ ఆ కుట్ంబానిని ఆదుకోవాలని 
కోరారు.
జిలాలో ఉపాధయూక్షులు వంపుగడవల చౌదరి మాటాలోడుతూ స్చ్ంద సేవా కారయూక్రమాలోలో 
ఎపు్పడూ ముందుండే మచిల్పటనిం నియోజకవర్గ ఇనా్చరిజె రామకృష్ణ మరోసారి తన 
దాతృత్ని చాట్కునానిరని అనానిరు. మచిల్పటనిం నియోజవర్గంలో ఏ పేదవాడికి 
ఏ కషట్మొచి్చనా అండగా నిలబడుతంది కవలం జనసేన పారీట్ అని ప్రజలు అనిని 
విషయ్లను గమనిస్తునానిరని రానునని రోజులోలో జనసేన పారీట్కి బ్రహమారథం పడత్రని 
ఆశాభావం వయూకతుం చేశారు.
జిలాలో సంయుకతు కారయూదరిశి దురా్గభవాని మాటాలోడుతూ భగవంతడు ఈ కుట్ంబానికి 
మనోధైరాయూనిని ఇవా్లని కోరారు జనసేన పారీట్ ఎపు్పడూ ప్రతి కుట్ంబానికి అండగా 
నిలుస్తుందని తెలిపారు.
ఈ కారయూక్రమంలో మచిల్పటనిం టౌన్ ఉపాధయూక్షులు సమీర్ వివిధ డివిజనలో ఇనా్చరుజెలు 
మణిబాబు, చంటి, పినిశెటిట్ వేణు, తరుణ్, కర్రి మహేష్, ఎండి భాషి, కరుణాకర్, శివ, 
పృథ్్రాజు, సా్మి, లంకె శ్రీనివాసరావు, మోకా చిరంజీవి, హేమ శ్రీ, బుజిజె, వాస్, 
కొండా మేస్త్రి సతితు బాబు, స్దరశిన్, నరహరశెటిట్ రామ్, పవన్ కుమార్, పినినిశెటిట్ 
కుమారి, గణేష్, రమేష్, శివ శంకర్, ఫణి, వడ్డి చిరంజీవి, వాస్, రామినాయుడు, 
చక్రి, తోట రాజేష్, తోట భాస్కర్ రావు, తోట యశ్ంత్, పవన్, వీరమహిళలు ఉష్ట, 
వాణి, రంగమణి, పటట్ణ జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

పంగనూర్ నియోజకవర్ం 
రంపిచర్ల మండల కమిటీ సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: చితూతురు, జనసేన పారీట్ పిఏస్ సభుయూలు చితూతురు జిలాలో అధయూక్షులు డా.పస్పులేటి 
హరి ప్రసాద్ ఆదేశాల మేరకు జిలాలో ప్రధ్న కారయూదరిశి చినాని రాయల్, కారయూదరుశిలు పగడాల 
రమణ, జావిద్ భాష ల అధయూక్షతన మండల అధయూక్షులు రెడిడి శేఖర్ ఆధ్రయూంలో న్తన మండల 
కమిటీనీ ఎనునికోవడం జరిగింది. ప్రధ్న కారయూదరిశి చినాని రాయల్ మాటాలోడుతూ గ్రామ సాథియలో 
పారీట్ బలోపేత్నికి కృషి చేయ్లని జనసేన పారీట్ అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ ఆశయ్లు ప్రజలోలోకి 
తీస్కెళాళులని ప్రజా సమసయూలపై వెంటనే స్పందించే విధంగా నాయకులు ఉండాలని స్చించడం 
జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో పాల్్గనినవారు ర్ంపిచరలో మండల కమిటీ సభుయూలు, పుంగన్రు 
మండల రూరల్ అధయూక్షులు విరూపాక్షీ, జనసేన కారయూకరతులు చైతనయూ, చంద్ర, హరి నాయక్ మరియు 
తదితరులు.

గూడపలి్ల ఎంపిపి యుపిఎస్ స్్కల్ ని సందరి్శంచిన 
మలికపరం ఎంపిపి మేడిచర్ల సత్యవాణి ర్ము

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు 
నియోజకవర్గంలో ఉనని గూడపలిలో 
ఎంపిపి యుపిఎస్ స్్కల్ ని 
సందరిశించి శానిటేషన్ పరిశుభ్రతను 
పరిశీలించటం జరిగింది. అనంతరం 
మధ్యూహనిం భోజనంలో నాణయూత 
గురించి విదాయూరుథిలను వివరాలు 
అడిగి తెలుస్కునాని విదాయూలయ్ల 
పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉండేలా 
తగిన జాగ్రతతులు తీస్కోవాలని 
గూడపలిలో ఎంపిపి యుపిఎస్ స్్కల్ 
ఉపాధ్యూయులకు నిర్్దశించడం 
జరిగింది.

జిగడం శ్రీనివాస్ ఆధ్ర్యంలో కొవ్్త్తుల ప్రదర్శన 
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, చినానిరి దీక్త 
పై జరిగిన లైంగిక దాడులను వయూతిర్కిస్తు 
కొవ్్తతుల ప్రదరశిన 25వ అధయూక్షులు 
జిగడం శ్రీనివాస్ ఆధ్రయూంలో కొవ్్తతుల 
ప్రదరశిన విజయ టాకీస్ వంతెన సంటర్ 
దగి్గర జరిగింది. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ 
అతిథులుగా జనసేన సంట్రల్ నాయకులు 
బొలిశెటిట్ వంశీకృష్ణ నగర కమిటీ మరియు 
డివిజన్ కమిటీ సభుయూలు పాల్్గనడం 
జరిగింది.

కందుకూర్ నియోజకవర్ం ప్రకాశం జిల్్లలోనే ఉంచాలని 
జనసేన డిమాండ్

శతఘ్ని న్యూస్: కందుకూరు నియోజకవర్గం ఉలవపాడు మండలంలోని కర్డు గ్రామంలో 
పరయూటించిన కందుకూరు నియోజకవర్గ ఇనా్చరిజె పులి మలిలోఖారుజెనరావు. గ్రామసాథియ 
కమిటీలు మరియు మండల సాథియ కమిటీలు గురించి చరి్చంచి వాటికి నిర్ణయ అభిప్రాయ్లు 
తెలుస్కునానిరు. అనంతరం ఉలవపాడు మండలం చాగలులో గ్రామంలో పరయూటిస్తు గ్రామ 
మరియు మండల కమిటీ వివరాలను అడిగి తెలుస్కోవడం జరిగింది. జన సైనికులు ప్రతి 
ఒక్కరు కూడా కందుకూరు నియోజకవర్గం ప్రకాశం జిలాలోలోనే ఉంచాలని మన పారీట్ తరపున 
ప్రభుత్్నికి కందుకూరు నియోజకవర్గ ప్రజల అభిప్రాయ్లను మన అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ 
దృషిట్కి తీస్కెలేలోలా చేయ్లని పులి మలిలోకారుజెన రావుని అందరూ కోరారు. నెలూలోరు జిలాలోకు 
మార్చడం వలలో వాళలోకి కలిగే నష్టట్లను వివరించారు. ఈ సందర్ంగా పులి మలిలోకారుజెనరావు 
మాటాలోడుతూ కందుకూరు నియోజకవర్గం ఎప్పటికీ ప్రకాశం జిలాలోలోని ఉండే విధంగా 
అందరూ కలిస్ పోరాడుదాం మన పారీట్ తరపున ఈ విషయ్నిని జిలాలో అధయూక్షులు వారి తోటి 
చరి్చంచి పారీట్ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ దృషిట్కి తీస్కువెళ్లో కచి్చతంగా నెలూలోరు జిలాలోకి 
వెళళుకుండా చేదా్దమని మాట ఇచా్చరు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలో కారయూదరిశి కతితు అంకోజి 
రావు, జిలాలో సంయుకతు కారయూదరిశి డేగల దొరసా్మి, ఉలవపాడు మండల అధయూక్షుడు టి.వంశీ, 
నటరాజ. ఫయజ్, పులిపాడు మండల అధయూక్షులు టి.వంశీ, కందుకూరు మండల అధయూక్షులు 
గోకరాజు మదన్, జనసేన నాయకులు బాలచందర్ నాయుడు, జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

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


గురువారం, 03 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

సమసయూలను పరిష్కరించడమే జనసేన లక్ష్ం, సమసయూలను పరిష్కరించడమే జనసేన లక్ష్ం, 
ప్రతి అర్హుడుకి పెన్షన్ అందాలిప్రతి అర్హుడుకి పెన్షన్ అందాలి

శతఘ్ని న్యూస్: కార్్టినగరం మండలం ఆర్్క.వి.బి. పేట పంచాయతీలో, శతఘ్ని న్యూస్: కార్్టినగరం మండలం ఆర్్క.వి.బి. పేట పంచాయతీలో, 
20 నెలల పైగా వృదా్ధపయూ పెనషిన్, ఎనిమిది నెలలుగా వితంత పెనషిన్ అరుహులకు 20 నెలల పైగా వృదా్ధపయూ పెనషిన్, ఎనిమిది నెలలుగా వితంత పెనషిన్ అరుహులకు 
అందలేదని పంచాయతీలో కొనిని సమసయూల పైనసమసయూల గురించి మంగళవారం అందలేదని పంచాయతీలో కొనిని సమసయూల పైనసమసయూల గురించి మంగళవారం 
ఎంపీడ్వో దృషిట్కి తీస్కెళ్లోన జనసేన జిలాలో సంయుకతు కారయూదరిశి మదవాడ రాఘవ. ఎంపీడ్వో దృషిట్కి తీస్కెళ్లోన జనసేన జిలాలో సంయుకతు కారయూదరిశి మదవాడ రాఘవ. 
ఈ సందర్బంగా ఆయన మాటాలోడుతూ ప్రభుత్ం అందించే పెనషినుని ప్రతి ఒక్క ఈ సందర్బంగా ఆయన మాటాలోడుతూ ప్రభుత్ం అందించే పెనషినుని ప్రతి ఒక్క 
అరుహులకు అందించాలని కోరడం జరిగింది. నిరలోక్షయుంగా వయూవహరించకుండా ప్రతి అరుహులకు అందించాలని కోరడం జరిగింది. నిరలోక్షయుంగా వయూవహరించకుండా ప్రతి 
ఒక్కరికి తగిన సమయంలో పెనషిన్ అందించాలని తెలిపారు. ఈ విషయంపై ఒక్కరికి తగిన సమయంలో పెనషిన్ అందించాలని తెలిపారు. ఈ విషయంపై 
ఎంపీడ్వో స్పందిస్తు తొందరలోనే అరుహులకు పెనషిన్ అందిసాతుమని తెలిపారు.ఎంపీడ్వో స్పందిస్తు తొందరలోనే అరుహులకు పెనషిన్ అందిసాతుమని తెలిపారు.

పాము కాటుల నుండి ప్రజలిని కాపాడే ప్రాణదాత, పాము కాటుల నుండి ప్రజలిని కాపాడే ప్రాణదాత, 
భాస్కర్ నాయుడుని బ్రతికించాలి్సన బాధయూత టీటీడీ దేభాస్కర్ నాయుడుని బ్రతికించాలి్సన బాధయూత టీటీడీ దే

శతఘ్ని న్యూస్:  తిరుమల తిరుపతి శతఘ్ని న్యూస్:  తిరుమల తిరుపతి 
దేవసాథినాలలోని విదయూ, వైదయూ సంసథిలలో ఎక్కడ దేవసాథినాలలోని విదయూ, వైదయూ సంసథిలలో ఎక్కడ 
విష సరా్పలు కనిపించినా, వాటిని టిటిడి విష సరా్పలు కనిపించినా, వాటిని టిటిడి 
ఉదోయూగి భాస్కర్ నాయుడు.. ఆయన సరీ్స్ ఉదోయూగి భాస్కర్ నాయుడు.. ఆయన సరీ్స్ 
ఉననింతకాలం ఆయన ప్రాణాలను పణంగా ఉననింతకాలం ఆయన ప్రాణాలను పణంగా 
పెటిట్, పాములను పట్ట్కుని అడవులోలో వదిలి, పెటిట్, పాములను పట్ట్కుని అడవులోలో వదిలి, 
ప్రజలిని… అట్ పాముల ప్రాణాలిని కాపాడిన ప్రజలిని… అట్ పాముల ప్రాణాలిని కాపాడిన 
వయూకితుగా ఓ చరిత్ ఉంది. అతను ఉదోయూగం వయూకితుగా ఓ చరిత్ ఉంది. అతను ఉదోయూగం 
నుండి రిటైర్ అయనప్పటికీ కూడా పామును నుండి రిటైర్ అయనప్పటికీ కూడా పామును 
పటేట్ కోణంలో పాము కాట్కు గురై, ప్రైవేట్ పటేట్ కోణంలో పాము కాట్కు గురై, ప్రైవేట్ 
హాస్్పటల్ నందు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉంటే హాస్్పటల్ నందు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉంటే 
టీటీడ్ య్జమానయూం పటిట్ంచుకోక పోవడం టీటీడ్ య్జమానయూం పటిట్ంచుకోక పోవడం 
బాధ్కరమని జనసేన తిరుపతి ఇంచార్జె బాధ్కరమని జనసేన తిరుపతి ఇంచార్జె 

కిరణ్ రాయల్ ఆవేదన వయూకతుం చేశారు.కిరణ్ రాయల్ ఆవేదన వయూకతుం చేశారు.
బుధవారం భాస్కర్ నాయుడు చికితస్ పందుతనని ప్రైవేట్ హాస్్పటల్ లో బుధవారం భాస్కర్ నాయుడు చికితస్ పందుతనని ప్రైవేట్ హాస్్పటల్ లో 
భాస్కర్ నాయుడును పరామరిశించిన, జనసేన నాయకులు. భాస్కర్ నాయుడు భాస్కర్ నాయుడును పరామరిశించిన, జనసేన నాయకులు. భాస్కర్ నాయుడు 
ఆరోగయూంగా తిరిగి ఇంటికి వచే్చవరకు అయేయూ ఖరు్చలను పూరితుగా దేవసాథినం ఆరోగయూంగా తిరిగి ఇంటికి వచే్చవరకు అయేయూ ఖరు్చలను పూరితుగా దేవసాథినం 
భరించాలని వారి కుట్ంబానికి అండగా నిలవాలని, జనసేన పటట్ణ అధయూక్షుడు భరించాలని వారి కుట్ంబానికి అండగా నిలవాలని, జనసేన పటట్ణ అధయూక్షుడు 
రాజా రెడిడి తో కలిస్ కిరణ్ డిమాండ్ చేశారు.రాజా రెడిడి తో కలిస్ కిరణ్ డిమాండ్ చేశారు.

ప్రభుత్వ పాలన పై సర్వత్రా నిరసన: జయరంప్రభుత్వ పాలన పై సర్వత్రా నిరసన: జయరం
 *జనసేన ప్రజలోలో తీస్కుని వెళలోందుకు సరైన అవకాశం *జనసేన ప్రజలోలో తీస్కుని వెళలోందుకు సరైన అవకాశం
శతఘ్ని న్యూస్: నరసననిపేట, రాష్ట్రంలో నేడు కొనసాగుతనని పరిస్థితల దృష్టట్యు సర్త్రా శతఘ్ని న్యూస్: నరసననిపేట, రాష్ట్రంలో నేడు కొనసాగుతనని పరిస్థితల దృష్టట్యు సర్త్రా 
నిరసన వయూకతుమవుతోందని దీనిని జనసేన పారీట్ మళ్లోంచేందుకు గాను సరైన అవకాశం నిరసన వయూకతుమవుతోందని దీనిని జనసేన పారీట్ మళ్లోంచేందుకు గాను సరైన అవకాశం 
లభించిందని నరసననిపేట నియోజకవర్గ ఇనా్చరిజె జయరాం తెలిపారు. బుధవారం లభించిందని నరసననిపేట నియోజకవర్గ ఇనా్చరిజె జయరాం తెలిపారు. బుధవారం 
నరసననిపేట మండలంలోని మడపం గ్రామంలో జనసేన కారయూకరతులతో ఆయన సమీక్ష నరసననిపేట మండలంలోని మడపం గ్రామంలో జనసేన కారయూకరతులతో ఆయన సమీక్ష 
సమావేశం నిర్హించారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలోడుతూ ఇటీవల జరిగిన సమావేశం నిర్హించారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలోడుతూ ఇటీవల జరిగిన 
ఉదోయూగుల సమసయూలను పరిష్కరించడంలో ప్రభుత్ం పూరితుగా విఫలమైందని పేర్్కనానిరు. ఉదోయూగుల సమసయూలను పరిష్కరించడంలో ప్రభుత్ం పూరితుగా విఫలమైందని పేర్్కనానిరు. 
ఈ క్రమంలోనే ఉదోయూగులు తిరుగుబాట్ చేస్తునానిరని వివరించారు. ఇదే విషయ్లను ఈ క్రమంలోనే ఉదోయూగులు తిరుగుబాట్ చేస్తునానిరని వివరించారు. ఇదే విషయ్లను 
ప్రజలోలోకి తీస్కుని వెళ్లో ప్రభుత్ వైఫలాయూలను తెలియజేస్న అవసరం నేడు ఏర్పడిందని ప్రజలోలోకి తీస్కుని వెళ్లో ప్రభుత్ వైఫలాయూలను తెలియజేస్న అవసరం నేడు ఏర్పడిందని 
పేర్్కనానిరు. ఈ అవకాశానిని సది్నియోగం చేస్కుని వచే్చ ఎనినికలలో పవన్ కళాయూణ్ పేర్్కనానిరు. ఈ అవకాశానిని సది్నియోగం చేస్కుని వచే్చ ఎనినికలలో పవన్ కళాయూణ్ 
ను గెలిపించుకోవలస్న అవసరం ఉందని ఆయన ముఖయూమంత్రి అయతే నిరుదోయూగ ను గెలిపించుకోవలస్న అవసరం ఉందని ఆయన ముఖయూమంత్రి అయతే నిరుదోయూగ 
సమసయూతో పాట్ ఉదోయూగుల సమసయూలను కూడా పూరితుసాథియలో పరిష్కరించగలరని సమసయూతో పాట్ ఉదోయూగుల సమసయూలను కూడా పూరితుసాథియలో పరిష్కరించగలరని 
ఆయన ఆశాభావం వయూకతుం చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన కారయూకరతులు విరివిగా ఆయన ఆశాభావం వయూకతుం చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన కారయూకరతులు విరివిగా 
పాల్్గనానిరు.పాల్్గనానిరు.

శ్రీ సీతారమచంద్రమూరితి విగ్రహ ప్రతిష్టలో శ్రీ సీతారమచంద్రమూరితి విగ్రహ ప్రతిష్టలో 
పాల్గొనని జనసేన నాయకులుపాల్గొనని జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: జి.మాడుగుల శతఘ్ని న్యూస్: జి.మాడుగుల 
మండలం, కె.కోడపలిలో గ్రామంలో శ్రీ మండలం, కె.కోడపలిలో గ్రామంలో శ్రీ 
సీత్రామచంద్రమ్రితు ఆలయంలో సీత్రామచంద్రమ్రితు ఆలయంలో 
విగ్రహ ప్రాణ ప్రతిషట్కు అశేష సంఖయూలో విగ్రహ ప్రాణ ప్రతిషట్కు అశేష సంఖయూలో 
జనసైనికులు, ప్రజలు హిందు ధ్రిమాక జనసైనికులు, ప్రజలు హిందు ధ్రిమాక 
కారయూక్రమములో పాల్్గనానిరు. ఈ కారయూక్రమములో పాల్్గనానిరు. ఈ 
కారయూక్రమంలో ముఖయూ అతిధగా విచే్చస్న కారయూక్రమంలో ముఖయూ అతిధగా విచే్చస్న 
జనసేన పారీట్ అరకు పారలోమంట్ జనసేన పారీట్ అరకు పారలోమంట్ 
ఇనా్చరిజె డాకట్ర్ వంపురు గంగులయయూ ఇనా్చరిజె డాకట్ర్ వంపురు గంగులయయూ 
శాస్త్ర విజు్ఞలచేత వేదమంత్రోచా్రణతో శాస్త్ర విజు్ఞలచేత వేదమంత్రోచా్రణతో 
శ్రీ సీత్రాముల విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేశారు. శ్రీ సీత్రాముల విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేశారు. 
డాకట్ర్ గంగులయయూ మాటాలోడుతూ డాకట్ర్ గంగులయయూ మాటాలోడుతూ 
సనాతన హిందు ధరమా పరిరక్షణ, సనాతన హిందు ధరమా పరిరక్షణ, 
హిందు ధరమాం ఒక జీవనవిధ్నం. హిందు ధరమాం ఒక జీవనవిధ్నం. 
కవలం ఒక మతం కాదని ఆ పురాణ కవలం ఒక మతం కాదని ఆ పురాణ 

పురుషుడి నడయ్డిన ఈ నేల ఎంతో పుణితమైనది. సనాతన భారతవని అందించిన వేద పురుషుడి నడయ్డిన ఈ నేల ఎంతో పుణితమైనది. సనాతన భారతవని అందించిన వేద 
కాలపు విజా్ఞనానిని ఈ తరం యువత ఆ విలువలను పెంపందించుకోవాలని యువతని కాలపు విజా్ఞనానిని ఈ తరం యువత ఆ విలువలను పెంపందించుకోవాలని యువతని 
ఉదే్దశించి మాటాలోడరు. అశేష బకతుజనంతో పాట్ కలిస్ సహా పంకితు భోజనాలు చేశారు. ఉదే్దశించి మాటాలోడరు. అశేష బకతుజనంతో పాట్ కలిస్ సహా పంకితు భోజనాలు చేశారు. 
భజన బృందాలుగా వచి్చన గెమమాలి కొతూతురు, చింతలవీధ, కులపాడు గ్రామాల రామ భజన బృందాలుగా వచి్చన గెమమాలి కొతూతురు, చింతలవీధ, కులపాడు గ్రామాల రామ 
భజన బృందాలను అభినందించారు. ఈ విగ్రహ ప్రతిషట్ కారయూక్రమంలో జనసేన పారీట్ భజన బృందాలను అభినందించారు. ఈ విగ్రహ ప్రతిషట్ కారయూక్రమంలో జనసేన పారీట్ 
నుండి పాడేరు మండల జనసేన పారీట్ అధయూక్షుడు నందోలి మురళీ కృష్ణ, ఉప అధయూక్షుడు నుండి పాడేరు మండల జనసేన పారీట్ అధయూక్షుడు నందోలి మురళీ కృష్ణ, ఉప అధయూక్షుడు 
సాలేబు అశోక్, అరకు పారలోమంట్ ఎగిజెకూయూటివ్ మంబర్ కొర్ కమల్ హసన్, జనసైనికులు సాలేబు అశోక్, అరకు పారలోమంట్ ఎగిజెకూయూటివ్ మంబర్ కొర్ కమల్ హసన్, జనసైనికులు 
ప్రసాద్, శ్రీను, సంతోష్, శ్రీనివాస్, అశోక్ కుమార్, కొండబాబు, గణేష్, జి.మాడుగుల, ప్రసాద్, శ్రీను, సంతోష్, శ్రీనివాస్, అశోక్ కుమార్, కొండబాబు, గణేష్, జి.మాడుగుల, 
పాడేరు, మండలాల జనసైనికులు వీరమహిళలు, చుట్ట్ పక్కల ప్రాంత్ల ప్రజలు భకుతులు పాడేరు, మండలాల జనసైనికులు వీరమహిళలు, చుట్ట్ పక్కల ప్రాంత్ల ప్రజలు భకుతులు 
పెద్ద సంఖయూలో పాల్్గనానిరు.పెద్ద సంఖయూలో పాల్్గనానిరు.

జగన్ ఇలాకాలో కాటమరయుడు, జగన్ కి ప్రతాయూనామాయం పవన్ మాత్రమే: జగన్ ఇలాకాలో కాటమరయుడు, జగన్ కి ప్రతాయూనామాయం పవన్ మాత్రమే: 
డాక్టర్ యుగంధర్డాక్టర్ యుగంధర్

శతఘ్ని న్యూస్: వెదురుకుప్పం మండలం కంద్రంలో జనసేన పారీట్ మండల సమావేశం జరిగింది. ఈ శతఘ్ని న్యూస్: వెదురుకుప్పం మండలం కంద్రంలో జనసేన పారీట్ మండల సమావేశం జరిగింది. ఈ 
సమావేశానికి నియోజకవర్గ ఇనా్చర్జె డాకట్ర్ యుగంధర్ పాల్్గని మండల నాయకులకు, జనసైనికులకు సమావేశానికి నియోజకవర్గ ఇనా్చర్జె డాకట్ర్ యుగంధర్ పాల్్గని మండల నాయకులకు, జనసైనికులకు 
దిశానిర్్దశం చేశారు. రాబోయే ఎనినికలు అతయూంత కీలకమైనవని అతయూంత ప్రతిష్ట్ఠతమాకమైనవని తెలియజేశారు. దిశానిర్్దశం చేశారు. రాబోయే ఎనినికలు అతయూంత కీలకమైనవని అతయూంత ప్రతిష్ట్ఠతమాకమైనవని తెలియజేశారు. 
జగన్ కి ప్రత్యూమానియం పవన్ మాత్మేనని, బడుగు బలహీన వరా్గలు అభివృది్ధ చందాలంటే పవన్ జగన్ కి ప్రత్యూమానియం పవన్ మాత్మేనని, బడుగు బలహీన వరా్గలు అభివృది్ధ చందాలంటే పవన్ 
కళాయూణ్ కి పటట్ం కటాట్లిస్న అవసరం ఉందని తెలిపారు. జగన్ ఇలాకాలో కాటమరాయుడు ప్రవేశించాడు. కళాయూణ్ కి పటట్ం కటాట్లిస్న అవసరం ఉందని తెలిపారు. జగన్ ఇలాకాలో కాటమరాయుడు ప్రవేశించాడు. 
ఆళలో మడుగు పంచాయతి నుండి వైసీపీ అభిమాని, నాయకుడు మధుస్దన్ రెడిడి జిలాలో అధయూక్షులు డాకట్ర్ ఆళలో మడుగు పంచాయతి నుండి వైసీపీ అభిమాని, నాయకుడు మధుస్దన్ రెడిడి జిలాలో అధయూక్షులు డాకట్ర్ 
పస్పులేటి హరిప్రసాద్ ఆధ్రయూంలో, పారీట్లో చేరడం జరిగింది. ఆరిథిక క్రమశిక్షణ కలిగిన నేత. జనాదరణ పస్పులేటి హరిప్రసాద్ ఆధ్రయూంలో, పారీట్లో చేరడం జరిగింది. ఆరిథిక క్రమశిక్షణ కలిగిన నేత. జనాదరణ 
నేత, బడుగు బలహీన వరా్గల ఆశాజోయూతి, తన జీవిత్నిని ప్రజలకు అంకితం చేయగలిగిన, ఆశ్చరయూమైన నేత, బడుగు బలహీన వరా్గల ఆశాజోయూతి, తన జీవిత్నిని ప్రజలకు అంకితం చేయగలిగిన, ఆశ్చరయూమైన 
ఆలోచనా శకితు కలిగిన మహా నాయకుడు పవన్ కళాయూణ్. ఆయన సారధయూంలోనే ఈ రాష్ట్రం అభివృది్ధ ఆలోచనా శకితు కలిగిన మహా నాయకుడు పవన్ కళాయూణ్. ఆయన సారధయూంలోనే ఈ రాష్ట్రం అభివృది్ధ 
చందుతంది, సంక్షేమ పథకాలు సక్రమంగా ప్రజలకు అందుతంది, యువత అభివృది్ధ చందుతంది, చందుతంది, సంక్షేమ పథకాలు సక్రమంగా ప్రజలకు అందుతంది, యువత అభివృది్ధ చందుతంది, 
మహిళా సాధకారత సాధయూమవుతందని జనసేన పారీట్లో చేరడం జరిగింది అని తెలిపారు. జనసేన మహిళా సాధకారత సాధయూమవుతందని జనసేన పారీట్లో చేరడం జరిగింది అని తెలిపారు. జనసేన 
పారీట్లో చేరడం చాలా ఆనందంగా ఉందని ఈ సందర్ంగా మధుస్దన్ రెడిడి ఆనందం వయూకతుం చేశారు. పారీట్లో చేరడం చాలా ఆనందంగా ఉందని ఈ సందర్ంగా మధుస్దన్ రెడిడి ఆనందం వయూకతుం చేశారు. 
డాకట్ర్ యుగంధర్ మాటాలోడుతూ సంసాథిగత నిరామాణం, గ్రామసాథియ నుంచి మండల సాథియ వరకు పారీట్ని డాకట్ర్ యుగంధర్ మాటాలోడుతూ సంసాథిగత నిరామాణం, గ్రామసాథియ నుంచి మండల సాథియ వరకు పారీట్ని 
బలోపేతం చేయడమే లక్షయుంగా పని చేసాతుం అని ధీమా వయూకతుం చేశారు. భవిషయూతతు నాయకులు తయ్రు చేసే బలోపేతం చేయడమే లక్షయుంగా పని చేసాతుం అని ధీమా వయూకతుం చేశారు. భవిషయూతతు నాయకులు తయ్రు చేసే 
మండల ప్రజలకు అందుబాట్లో ఉండే విధంగా చేసాతుమనానిరు. ప్రజలకు ప్రభుత్్నికి మధయూ వారధగా మండల ప్రజలకు అందుబాట్లో ఉండే విధంగా చేసాతుమనానిరు. ప్రజలకు ప్రభుత్్నికి మధయూ వారధగా 
జనసైనికులు పనిచేసాతురని ఈ సందర్ంగా తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలో సంయుకతు కారయూదరిశి కోలార్ జనసైనికులు పనిచేసాతురని ఈ సందర్ంగా తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలో సంయుకతు కారయూదరిశి కోలార్ 
వెంకటేష్, ఉపాధయూక్షులు సతీష్, ప్రధ్న కారయూదరిశి ముని, కారయూదరిశి సతీష్, కారయూనిరా్హక కారయూదరిశి వెంకటేష్, ఉపాధయూక్షులు సతీష్, ప్రధ్న కారయూదరిశి ముని, కారయూదరిశి సతీష్, కారయూనిరా్హక కారయూదరిశి 
మోహన్, వేణు, రజిని, దినకర్, వినోద్, రాజశేఖర్, మోహన్ బెనరీజె, మహేష్, మోహన్ రెడిడి, పాల్్గనడం మోహన్, వేణు, రజిని, దినకర్, వినోద్, రాజశేఖర్, మోహన్ బెనరీజె, మహేష్, మోహన్ రెడిడి, పాల్్గనడం 
జరిగింది.జరిగింది.

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

జనసేన పార్ట్ క్రియాశీలక సభ్యత్ కట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ జిలాలో, గాజువాక నియోజకవర్గం, అగనంపూడి జనసైనికులు మేడశెటిట్_
విజయ్ ఆధ్రయూంలో అగనంపూడి 85/79వారుడిలు పరిధలో అటట్వానిపాలెం కాలనీలో అగనంపూడి 
జనసైనికులకు జనసేన పారీట్ క్రియ్శీలక సభయూత్లు కిట్లో పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఈ 
కారయూక్రమంలో మేడశెటిట్ విజయ్, దాసరి శ్రీను, జెర్రిపోతల రమణ, అమరపినిని మోహన్ రావు, 
జాజుల న్కరాజు, జె ప్రసాద్, శివ, అప్పలరాజు, సనయూస్రావు, శరభయయూ, మరియు ఇతర 
జనసైనికులు పాలో్గనానిరు.

రజమహంద్రవరం జనసేన పార్్ట కార్పొరేషన్ అధయూక్షులు 
వై.శ్రీనివాస్ కి శుభాకాంక్లు తెలిపిన జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్:  రాజమహేంద్రవరం 
జనసేన పారీట్ కార్్పర్షన్ అధయూక్షులు 
వై.శ్రీనివాస్ ని వివిధ ప్రాంత్ల 
జనసైనికులు మరాయూదపూర్కంగా 
కలిస్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 
రాజమహేంద్రవరం 29వ వారుడి 

జనసైనికులు స్ర్ష్ నాయుడు వాళలో మిత్బృందం మరాయూదపూర్కంగా కలిస్ 
వై శ్రీనివాస్ కి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

రాజమండ్రి సాట్ర్ వన్ బాయ్స్ 
డాయూన్స్ గ్రూప్ సభుయూలు డాయూస్ 
మాసట్ర్ బాబు, స్ర్ష్ , రాజా, 
కిషోర్, చందు, మహేష్, రాజు, 
కిరణ్, తదితరులు పాల్్గని 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

రాజమండ్రి రూరల్ ధవళశ్రం జనసైనికులు 
షేక్ స్లేమాన్, రాము, ప్రసాద్ మరాయూద 
పూర్కంగా కలిస్ శుభాకాంక్షలు 
తెలియజేశారు.

శంగనమల నియోజకవర్ంలోని ఆర్ మండల్లు కమిటీల ఏర్పుట

శతఘ్ని న్యూస్: శింగనమల నియోజకవర్గంలోని ఆరు మండలాలు కమిటీల 
ఏరా్పట్ చేస్న లెటర్ పాయూడ్ నోట్ ను అనంతపురం జిలాలో అధయూక్షులు టి.స్.వరుణ్ 
కి ఇవ్డం జరిగింది. ఈ కమిటీలలో నిసా్రథింగా పని చేస్న జనసైనికులకు 
మండల కమిటీలో తీస్కోవడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలో కారయూదరిశి 
శ్రీ పురుషోతతుం రెడిడి, నాయకులు మురళీ, అర్బన్ నాయకులు పదిలి బాబురావు, 
స్ధీర్, పెది్ద రాజు పాల్్గనడం జరిగింది.

జనసేన నిరసన చేయటంతో రోడ్డు మరమ్మత్తులు
శతఘ్ని న్యూస్: చితూతుర్ జిలాలో, పలమనేరు నియోజకవర్గం, పలమనేరు గుడియతం జాతీయ 
రహదారి పై పది రోజుల క్రితం రోడ్ గుంతలు పూడా్చలని జనసన పారీట్ జిలాలో కారయూదరిశి 
దిల్ప్ పస్పులేటి ఆధ్రయూం లో నిరసన కారయూక్రమం జరిగింది. జనసేన నిరసన తెలపడం వలలో 
ప్రభుత్ం రోడ్ పనులు పూరితు చేయడంతో, సాథినిక ప్రజలు జనసేన పారీట్ విజయం అని హరషిం 
వయూకతుం చేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు రూరల్ ఇంఛారిజె నాగరాజు, 
భరత్, అభిరం, తదితరులు పాల్్గనానిరు.

లింగార్యుడ్ గూడం గ్రామకమిటీ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: త్డేపలిలోగూడ్ం, బొలిశెటిట్ శ్రీనివాస్ 
ఆదేశాలమేరకు నియోజకవర్గంలో త్డేపలిలోగూడ్ం రూరల్ 
అధయూక్షులు అడపా ప్రసాద్ సమక్షంలో లింగారాయుడు 
గూడ్ం గ్రామ కమిటీ సమావేశం ఏరా్పట్ చేశారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో రూరల్ ఉపాధయూక్షులు బతితురెడిడి రతతుయయూ, 

ప్రధ్న కారయూదరిశి గంధం ఏడుకొండలు, కతూతురు ఎంపిటిస్ ఉపు్ప నరస్ంహమ్రితు, శీత్ళం 
చందు, కర్రి సా్మి నాయుడు, రామ్ నాయుడు, అడపా వీరనని, లింగారాయుడుగూడ్ం 
నాయకులు ఎలుగంటి నరసనని, జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికలు పాల్్గనానిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నల్ండలో జనసేన పార్ట్ నూతన కార్్యలయాని్న 
ప్రారంభించిన మేకల సతీష్ రెడిడు

శతఘ్ని న్యూస్: నల్్గండ, జనసేన పారీట్ని ఉమమాడి నల్్గండ జిలాలోలో బలోపేతం చేసే దిశగా 
నల్్గండలో జనసేన పారీట్ న్తన కారాయూలయ్నిని ఉమమాడి నల్్గండ ఇనా్చర్జె మేకల సతీష్ 
రెడిడి ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో ఉమమాడి నల్్గండ జిలాలో అధయూక్షులు 
నాగేశ్రరావు, రాష్ట్ర నాయకులు పవన్ అలువాల, ప్రధ్న కారయూదరిశి కాంపలిలో వెంకట్, 
సషల్ మీడియ్ హెడ్ పూర్ణ చందర్ ల్టలోపలిలో, కారయూదరిశి అశోక్, నాయకులు కారీతుక్ 
గౌడ్, యువజన విభాగం జిలాలో అధయూక్షుడు శివ సాయ, విదాయూరి్ద విభాగం కొఆరిడినేటర్ 
సతీష్ మరియు జన సైనికులు పాల్్గనానిరు.

రైత్లు పండించిన ధానా్యని్న కొనగోలు చేయాలని 
వినతిపత్రం అందజేసిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిలాలో సరుబుజిజెలి మండలంలోని వరి రైతలు పండించిన 
ధ్నాయూనిని కొనుగోలు చేయ్లని జనసేన పారీట్ తరపున ఆమదాలవలస నియోజకవర్గ 
ఇంచార్జె పేడాడ రామోమాహన్ రావు రైతలతో కలిస్ సాథినిక తహసీలా్దర్ కారాయూలయంలో 
వినతిపత్ం అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలోడుతూ రాష్ట్రంలో అననిదాతల 
పరిస్థితి అతయూంత దయనీయంగా మారిందని, పండించిన ధ్నాయూనిని కొనుగోలు చేసేందుకు 
ప్రభుత్ం చరయూలు చేపటట్క పోవడంతో, ఆ ధ్నాయూనిని అముమాకునే అవకాశం లేక అపు్పల 
బాధలు త్ళలేక ఆతమాహతయూలే శరణయూంగా యోచనలో ఉనానిరని అనానిరు. తక్షణమే 
ప్రభుత్ యంత్రాంగం స్పందించి తగు చరయూలు తీస్కోవాలని, లేనిపక్షంలో రైతలతో 
కలిస్ సమసయూను పరిష్కరించే వరకు ఆందోళన కొనసాగిసాతుమని హెచ్చరించారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో రామోమాహన్ రావు తో పాట్ సరుబుజిజెలి మండల నాయకులు, 
కారయూకరతులు పాల్్గనానిరు.

రైత్లకు ఎర్వులు తక్షణమే అంద్ంచాలని 
జనసేన డిమాండ్

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ, జనసేన పారీట్ పిఏస్ సభుయూలు పంతం నానాజీ పిలుపు 
మేరకు కాకినాడ రూరల్ మండలం ర్పురు గ్రామం రైత భరోసా కంద్రం వద్ద రైతలకు 
ఎరువులు తక్షణమే అందించి రైతలను ఆదుకోవాలని జనసేన ఆధ్రయూంలో నిరసన 
తెలపటం జరిగింది. ఈ సందర్బంగా రైత భరోసా కంద్రం వారితో మాటాలోడి వివరాలు 
తెలుస్కుంట్నని కాకినాడ రూరల్ మండల అధయూక్షులు కరెడలో గోవింద్, సాథినిక గ్రామ 
కమిటీ అధయూక్షులు నక్క శ్రీనివాస్, సీనియర్ నాయకులు ముమిమాడి బుజిజె, పటాట్భి, 
దామలంక బురయయూ, ప్రసాద్ తదితరులు.

రైత్లకు ఎర్వులు తక్షణమే అంద్ంచాలని ఆందోళన 
చేస్తున్న జనసైనికుల 

అరెస్ట్
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ, జనసేన 
పారీట్ పిఏస్ సభుయూలు పంతం నానాజీ 
పిలుపు మేరకు కాకినాడ రూరల్, 
కరప మండలం, కరప గ్రామం 
రైత భరోసా కంద్రం వద్ద రైతలకు 
ఎరువులు తక్షణమే అందించి 
రైతలను ఆడుకోవాలని కోరుతూ 
ఆందోళన చేస్తునని జనసైనికలను 
అదుపులోకి తీస్కుని కరప 
పోల్సేట్షన్ కు తరలించిన కరప 
పోల్స్లు.

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


వైసీపీ ప్రభుత్ం మరోసారి ఘోరంగా విఫలమంద్: వాసగిరి మణికంఠ

శతఘ్ని న్యూస్: గుంతకల్, 22 మంది ఎంపీలు, 6 
మంది రాజయూసభ సభుయూలు మొతతుం కలిస్ కంద్ర బడ్జెట్లో 
ఏపీకి సాధంచింది “స్నాని”. రాష్ట్రానికి రావాలిస్న 
ప్రాజెకుట్లు, నిధులపై ఒతితుడి తేవడంలో వైసీపీ ప్రభుత్ం 
అసమర్ధత బయటపడింది, ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు ఇంత 
మంది ఎంపీలు ఇసేతు రాష్ట్రానికి ఏమి చేయగలరు కంద్రం 
నుంచి రావాలిస్నవి చాలా ఉనని వాటిని రాబట్ట్కోవడంలో 
వైసీపీ ప్రభుత్ం మరోసారి ఘోరంగా విఫలమైందని 
అనంతపురం జిలాలో జనసేన పారీట్ కారయూదరిశి వాసగిరి 
మణికంఠ వాయూఖాయూనించారు. ఉత్్పదక, వయూవసాయ 
రంగాలను బలోపేతం చేయడం దా్రా దేశ ప్రగతిని 
ముందుకు తీస్కెళలో విధంగా కంద్ర బడ్జెట్ ను బిజెపి 
ప్రభుత్ం రూపకల్పన చేయడం ఆశావాహ పరిణామం. 
అయతే ఈ బడ్జెట్లో తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధంచిన 
విభజన హామీలు, పోలవరం ప్రాజెకుట్ వంటి అంశాలు 
చోట్ చేస్కోకపోవడం కొంత నిరాశను కలిగించింది. 
ఐదేళలోలో 60 లక్షల ఉదోయూగాలు కొతతుగా కలి్పంచాలని 

బడ్జెట్లో పేర్్కనడానిని మేము సా్గతిస్తునానిము. అదే విధంగా రాష్ట్రాలకు లక్ష కోటలో రూపాయల నిధులతో 
నిధ, అదే విధంగా 50 ఏళలో వరకు వడ్డి లేకుండా లక్ష కోటలో రూపాయల రుణానిని రాష్ట్రాల తీస్కునే 
అవకాశం రాష్ట్రాలకు మేలు చేస్తుంది. ముఖయూంగా ఆరిథిక పరిస్థితి దయనీయంగా ఉనని ఆంధ్రప్రదేశ్ వంటి 
రాష్ట్రాలకు ఉపయుకతుంగా ఉంట్ంది. అయతే ఆదాయపు పనుని పరిమితి ఈసారి బడ్జెట్లో పెంచుత్రని 
ఎదురుచూస్న ఉదోయూగులు నిరాశకు గురయ్యూరు. అదేవిధంగా బడుగు బలహీన వరా్గల అభివృది్దకి ప్రతేయూక 
కటాయంపులు చేస్ంటే బాగుండేదని జనసేన భావిసతుందని అనానిరు.

పార్వతీపురం కావాలి మనయూం వద్దు
శతఘ్ని న్యూస్: పార్తీపురం ప్రాంత్నిని 
మనయూం జిలాలోగా ప్రకటించడం పటలో జనసేన 
– బ్జేపీ ఆధ్రయూంలో ఏరా్పట్ చేస్న 
అఖిలపక్ష సమావేశంలో జనసేన పారీట్ 
రాష్ట్ర ప్రచార కారయూదరిశి బాబు పాలూరు 
మరియు పార్తీపురం నియోజకవర్గం 
నాయకులు పాల్్గనానిరు. బాబు పాలూరు 
మాటాలోడుతూ పార్తీపురంని కంద్రంగా 
ప్రకటించడం హరిషించదగ్గ విషయం కానీ 
మనయూం జిలాలోగా నామకరణం చయయూడం 
కొంచం బాధగా ఉంది. తినడానికి తిండి 

లేదు గానీ మీసానికి సంపంగి న్నె కావాలనానిడట మన జగన్ రెడిడి లాంట్డు అలా ఉంది ఇపు్పడు రాష్ట్ర 
పరిస్థితి. చపు్పకోవడానికి రాజధ్ని నిరిమాంచలేని ఈయన 13 జిలాలోలను 26 చేసాతుడు అంటే ఎవరు నమమాటేలోదు 
సమసయూలను డైవర్ట్ చయయూడానికి ఇదొక పనానిగంలా జనసేన పారీట్ భావిసతుంది అని, అలాగే పార్తీపురం 
ప్రాంతంలో ఎందరో మహానుభావులు ఉనానిరు. అందులో ముఖయూ వయూకితు శ్రీ ఆదిభటలో పేరు పెటట్ండి లేదా 
పార్తీపురం గానే ఉంచండి. అంతే కానీ మనయూం అని మాత్ం వదు్ద ఈ విషయంపై అఖిలపక్షము ఏ నిర్ణయం 
తీస్కునాని జనసేన పారీట్ మద్దత తప్పకుండా ఉంట్ంది అని పేర్్కనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పారీట్ 
నాయకులు, బ్జేపీ నాయకులు, టీడ్పీ నాయకులు మరియు స్పిఎం, స్పిఐ నాయకులు పాల్్గనానిరు.

జిలాలాగా రయచోటి వద్దు మదనపలిలా ముద్దు
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలిలో జిలాలో సాధన కోసం 
నిమమానపలిలో జనసేన పారీట్ మండల అధయూక్షుడు 
ప్రదీప్ స్ంగ్ ఆధ్రయూంలో నిమమానపలిలోలోని 
కాలేజ్ లో విదాయూరుథిలకు మరియు కోవిడ్ 
నిబంధనలు పాటిస్తు జడ్్ప ఉననిత పాఠశాలలో 
మాస్్కలను పంపిణీ చేయటం జరిగింది. 
అనంతరం జనసేన పారీట్ మండల అధయూక్షుడు 
ప్రదీప్ స్ంగ్ మాటాలోడుతూ మదనపలిలోని 
జిలాలోగా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశారు. 
జనసేన నాయకులు, కాలేజ్ విదాయూరుథిలు 

మాటాలోడుతూ రాయచోటి వదు్ద మదనపలిలో ముదు్ద అని మదనపలిలోని జిలాలోగా ప్రకటించాలని తెలియచేసారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో మండల ఉపాధయూక్షులు చంద్ర, ప్రధ్నకారయూదరుశిలు కళాయూణ్ స్ంగ్, రవి, కిషోర్, ప్రశాంత్, 
ప్రసాద్, హరి, అఫ్రోజ్, చంద్రు, వెంకటరమణ, నాగేంద్ర అశోక్, కర్ణ స్ంగ్, గోవింద్ స్ంగ్, భరత్, మదన్ 
లాల్, మహేంద్ర, విశ్నాథ్ మదనపలిలో జిలాలో సాధన కోసం నిమమానపలిలో జనసేన పారీట్ మండల అధయూక్షుడు 
ప్రదీప్ స్ంగ్ ఆధ్రయూంలో నిమమానపలిలోలోని కాలేజ్ లో విదాయూరుథిలకు మరియు కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తు 
జడ్్ప ఉననిత పాఠశాలలో మాస్్కలను పంపిణీ చేస్ అనంతరం జనసేన పారీట్ మండల అధయూక్షుడు ప్రదీప్ స్ంగ్ 
మాటాలోడుతూ మదనపలిలోని జిలాలోగా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశారు మొదలగు నాయకులు కాలేజ్ విదాయూరుథిలు 
మాటాలోడుతూ రాయచోటి వదు్ద మదనపలిలో ముదు్ద అని మదనపలిలోని జిలాలోగా ప్రకటించాలని తెలియచేసారు. 
పాల్్గననివారు మండల ఉపాధయూక్షులు చంద్ర, ప్రధ్నకారయూదరుశిలు కళాయూణ్ స్ంగ్, రవి, కిషోర్, ప్రశాంత్, 
ప్రసాద్, హరి, అఫ్రోజ్, చంద్రు, వెంకటరమణ, నాగేంద్ర అశోక్, కర్ణ స్ంగ్, గోవింద్ స్ంగ్, భరత్, మదన్ 
లాల్, మహేంద్ర, విశ్నాథ్ ప్రత్ప్ స్ంగ్, మహేష్ స్ంగ్ మొదలగు కారయూకరతులు పాల్్గనానిరు.

ప్రమాదవశత్తు విదు్యత్ షాక్ క గురైన జనసైనికుడిక 
మనోధైర్్యని్నచిచిన మండల జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: వి.ఆర్.పురం మండలం వడిడిగూడ్ం గ్రామంలోని 
కబుల్ వైర్ మరమమాతతుల నిమితతుం కరెంట్ సతుంభం ఎకి్క పనిచేస్తుండగా 
ప్రమాదవశాతతు ష్టక్ కి గురైన జనసైనికుడు ముత్యూల సమేశ్ ను 
మండల జనసేన నాయకులు పరామరిశించడం జరిగింది. నాయకులు 
మాటాలోడుతూ క్రియ్శీలక సభయూత్ం తీస్కుని ఉంటే 50 వేల వరకు 
ఖరు్చ పారీట్ భరించేదని, త్రలో సభయూత్ం అందుబాట్లోకి వస్తుందని 
అపు్పడు అందరం నమోదు తీస్కోవచ్చని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
మండల అధయూక్షులు ములకాల సాయ కృష్ణ, నాయకులు కోటలో మోహన్ 
రెడిడి, ముత్యూల నాగేంద్రప్రసాద్, సడే గంగాధర్, ముత్యూల సాయ, సాయ 
కుమార్ మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

విగ్రహ ప్రతషాట్పన కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ జిలాలో పాడేరు జి.మాడుగుల మండలం కె. 
కొడపలిలో గ్రామంలో శ్రీ సీత్రాముల ఆలయంలో విగ్రహ ప్రాణ ప్రతిషట్కు 
జనసేనపారీట్ జీ. మాడుగుల నాయకులు (ఎక్స్ ఎంపీటీసీ)మసాడి 
స్ంహాచలం పాల్్గనానిరు అలాగే శ్రీ రామచంద్రమ్రితుని దరిశించుకొని 
ప్రజలు అందరిని చలలోగా చూడాలని ప్రజలు అందరు ఆయురారోగాయూలతో 
స్ఖ సంతోష్టలతో ఉండాలని ఆ సీత్రాములవారిని కోరడం జరిగింది 
అలాగే విగ్రహ ప్రతిషట్కు విచే్చస్ ఈ కారయూక్రమానిని విజయవంతం 
జేస్న భజన బృందాలను అలాగే ఆలయ స్బ్బందికి ధనయూవాదములు 
తెలియజేయడం జరిగింది జి.మాడుగుల జనసేన పారీట్ నాయకులు 
మసాడి స్ంహాచలం ఎక్స్ ఎంపీటీసీ, శ్రీను, సతీష్, చిరంజీవి, ప్రసాద్ 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

మార్్కపరం ప్రత్్యక జిల్్ల చేయాలని కోర్తూ 
అంబేడ్కర్ విగ్రహానిక వినతిపత్రం

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిలాలో, పశి్చమ ప్రకాశంలోని 
మారా్కపురం ప్రతేయూక జిలాలో చేయ్లని కోరుతూ 
మారా్కపురం పటట్ణంలోని సాథినిక ప్రెస్ కలోబ్ నుంచి 
జిలాలో సాధన సమితి నాయకులు రాయూలిగా మొదలై కోరుట్ 

సంటర్ కూడలిలో గల డా. బి.ఆర్ అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేస్, మారా్కపురం 
ప్రతేయూక జిలాలో చేయ్లని కోరుతూ అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి వినతిపత్ం అందజేశారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు షేక్ సైదావలి, టీడ్పీ నాయకులు త్ళళుపలిలో 
సతయూనారాయణ, షేక్ మౌలాలి, బ్జేపీ నాయకులు పి.వి.కృష్ట్ణరావు, ఎంపిజే నాయకులు 
అబు్దల్ రజాక్ మరియు జనసేన పారీట్ జిలాలో కారయూదరిశి తిరుమలశెటిట్ వీరయయూ, సంయుకతు 
కారయూదరిశి ఎన్.వి.స్ర్ష్, మారా్కపురం టౌన్ అధయూక్షుడు షేక్ ఇమామ్ సాహెబ్, 
మారా్కపురం మండల అధయూక్షుడు త్టి రమేష్, జనసేన పారీట్ నాయకురాలు పూజ లక్ష్మి, 
నాయకులు గుంటూ రతనికుమార్, పినేనిబోయన శ్రీనివాస్లు, శిరిగిరి శ్రీనివాసరావు, 
పోశంశెటిట్ వెంకట్రావు, జానకిరామ్ స్ంగ్ మరియు జనసేన కారయూకరతులు పాల్్గనానిరు.
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