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20న మత్స్యకార అభ్యున్నతి సభ
* నరసాపురం రానున్న శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
* 13వ తేదీ నుంచి ఉభయగోదావరి జిల్లాలలో జనసేన యాత్ర
* యాత్రను ప్రారంభంచనున్న పార్టీ పి.ఎ.సి. ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్

ఈ నెల 20వ తేదీన నరసాపురంలో ‘మత్సకార అభ్యాన్నతి సభ’ నిర్వహంచాలని 
జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ నిర్ణయంచారు. మత్స్యకారుల 
జీవన ప్రమాణాలు పంపందంప చేయడం, వృతితిపరమైన ఉపాధి భరోసా, 
మత్స్యకారుల డిమాండ్లా ఎనో్న ఏళ్లాగా అపరిష్ృతంగా మిగిలిపోయాయ. 
ప్రభ్త్వంలోని పద్దలకు వీటిపై దృష్టీపట్టీ సమయం, ఆలోచన రండూ లేని 
నేపథయాంలో మత్స్యకారుల పక్షాన ముఖయాంగా మత్స్యకారుల ఉపాధిని దబ్బ తీసి 
విధంగా ఉన్న 217 జి.ఓ.పై గళమెతతిడానికి పవన్ కళ్యాణ్ ఈ సభ జరపాలని 
సంకలి్పంచారు. జనసేన పార్టీ. మత్స్యకార వికాస విభాగం చైర్మన్ బొమి్మడి 
నాయకర్ పరయావేక్షణలో సభ సాగుతంద. ఇందులో భాగంగా ఈ నెల 13వ 
తేదీ నుంచి ఉభయగోదావరి జిల్లాలకు చందన జనసేన నాయకులు, శ్రేణులు, 
వీర మహళలు తూరు్ప, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలలోని మత్స్యకార గ్రామాలలో 
‘మత్స్యకార అభ్యాన్నతి యాత్ర’ చేపడతారు. 13వ తేదీన తూరు్పగోదావరి 
జిల్లాలోని కాకినాడ రూరల్ మండలంలోని సూరాయారావుపేట నుంచి ఈ యాత్ర 
ప్రారంభమవుతంద. ఈ యాత్రను జనసేన రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ చైర్మన్ నాదండలా మనోహర్ ప్రారంభసాతిరు. 13, 14 తేదీలోలా రండ్ రోజులపాటు 
ఈ యాత్రలో ఆయన పాల్గంటారు. 20న నరసాపురంలో పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ బహరంగ సభ నిర్వహసాతిరు. యాత్రలో పార్టీ మత్స్యకార వికాస 
విభాగం క్షేత్ర సాథాయలో మత్స్యకారులు ఎదుర్ంటున్న ఇబ్బందులు, సమసయాలను అధయాయనం చేసతింద. ఇందుకు సంబంధించిన నివేదకను వికాస విభాగం 
ఛైర్మన్ నాయకర్, ఇతర సభ్యాలు పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ కి అందచేసాతిరు.

కారయుకర్తల నుండే నాయకులు తయారు: జనసేనాని
అధికారం తాలూకు అంతిమ లక్ష్యం వేల కోటులా వెనకేసకోవడం కాదు… ప్రజలు కోలో్పయన వాటిని వారికి అందజేయడం 
కావాలి... జనసేన పార్టీ అద చేసతిందని . ఒక సమసయా ఉంట్ దాని గురించి బలంగా ప్రసాతివించి మాటాలాడితే - వయాకితిగత దూషణలకు 
దగడం మినహా దాని్న పరిష్రిదా్దమన్న ఆలోచన ప్రభ్తా్వనికి ప్రసతితం లేదు. పవన్ కళ్యాణ్  కోరుకుంటున్న క్రియాశీలక సభ్యాలు 
ప్రజలు, పార్టీకి అందుబాటులో ఉండేవారై ఉండాలి. ఎని్న ఒతితిళ్లా ఎదురైనా ధైరయాంగా నిలబడాలని నాయకులు గా దశా నిర్్దశం 
చేసేవారు గా ఉండాలి. 
క్రియాశీలక జనసైనికుల గురించి పవన్ కల్యాణ్ మాటలోలా “నాకు జీవితంలో పారిపోవడం తెలియదు.... ఏ సమసయానైనా ధైరయాంగా 
ఎదుర్ంటా. ఏదైనా అభప్రాయం చపా్పలి్స వచిచినపు్పడ్ ధైరయాంగా చబుతా. కారయాకరతిల నుంచే నాయకులను తయారు చేసకోగల 
సతాతి పార్టీకి ఉంద. క్షేత్రసాథాయలో నిజాయతీగా పార్టీ జండా పటుటీకొని పోరాటం చేసే కారయాకరతిలను పార్టీ కంటికి రప్పల్ కాపాడ్ 
కుంటుంద. క్రియాశీలక సభయాత్వం కూడా కాన్షీరామ్, దళిత ఉదయామాల నుంచి సూఫూరితిని తీసకునా్నం. పోరాటయాత్రలో భాగంగా 
రాష్టంలో ఏ మూలకు వెళిలానా పార్టీ జండా పటుటీకొని నిసా్వరథాంగా పనిచేసే కారయాకరతిలను చూశాను. తోపుడ్ బండి మీద వాయాపారం 
చేసూతి కూడా తమకు వచిచిన కొద్దపాటి ఆదాయంలో కొంత పార్టీ కోసం ఖరుచి చేసే జనసైనికులు తారసపడాడారు. 
2019 సార్వత్రిక ఎని్నకలోలా పార్టీ ఓటమిపాలైనా... ఇవాళ ప్రజలకు సమసయా వసేతి ముందుగా గురతిచేచిద మాత్రం జనసేన పార్టీయే. 
పరాజయం తరా్వత కూడా ఇంతటి జనాదరణకు కారణం... విలువలతో కూడిన రాజకీయాలు చేయడమే. ప్రజా సమసయాలపై 
బాధయాతతో పోరాటం చేయడమే. విశాఖపట్నంలో నిరసన కవాత చేసిన,  ఆ రోజు అంతమంద జనసేనని వెనుక నడ్సాతిరని 
ఊహంచలేదు. జనం వసాతిరు...  వచిచిన పదమందతోనైనా నడిచి నిరసన తెలపాలని అనుకున్నరు. కాన్  ప్రయత్నం మంచిద 
కాబటిటీ ఆ రోజు ఇసకేసేతి రాలనంతమంద జనం వచాచిరు. జనం వసాతిరని పోరాటం చేసే పార్టీ జనసేన కాదు. నిజాయతీగా 
పోరాటం చేసేతి చాలు జనం వెంట నడ్సాతిరు. నాయకులు  నిలబడితే సైనికులు కూడా నిలబడతారు అనే భావనతో ముందుకు 
వెళ్లాదే జనసేన పార్టీ.
యువతలో ఆవేదన, ఆవేశం మెండ్గా ఉనా్నయ. రాజకీయ నాయకులు తమ అవసరాలు పరిసిథాతలకు తగ్గటుటీ మాట మార్చిసూతి 
ఉంటారు. అమరావతి విషయంలో అదే జరిగింద. సంక్షేమం పేరుతో సొము్మలు ఇచిచినట్టీ ఇచిచి మదయాం, ఇతర మారా్గల దా్వరా 
పేదలకు ఇచిచింద ల్కు్ంటునా్నరు. ఇటువంటి వాటిని ప్రశ్్నంచడానికి బలమైన సమూహం కావాలి. యువతలో ఆవేశం, ఆవేదన 
మెండ్గా ఉనా్న.. చివరి వరకు పోరాడే ఓపిక అవసరం. ఎని్న ఒతితిళ్లా, ప్రలోభాలు ఎదురైనా పోరాటాని్న ఆపకుండా క్రియాశీలకంగా 
వెళ్ళేదే జనసేన.
సమసయాలను ఎల్ గురితించాలి, గురితించిన వాటిపై ఎల్ పోరాటం చేయాలి, వాటిని లీగల్ గా ఎల్ ఎదురో్వాలి , గ్రామ సాథాయలో 
సమసయాల మీద గళం విపా్పలి అంట్ బలమైన సమూహం కావాలి. అందుకు తగ్గటుటీ క్షేత్రసాథాయలో పార్టీని బలోపేతం మండల 
కమిటీలు వేయటం దా్వరా కొంతవరకు బలోపేతం జరిగింద.  జనసేన పార్టీ అంట్ ఒక వయాకితి మీద అభమానం, సమాజశ్రేయస్స 
కోరుకోనే వయాకుతిల సమూహం. కారయాకరతిలు అందరూ వయాకితిగత అభమానంతో పనిచేసాతిరు. వీరందరిని ఒక గొడ్కు కిందకు 
తీసకురావడానికి నాయకుల కృష్ ఎంతో ఉంద. సొంత డబు్బ పటిటీ పార్టీని ముందుకు తీసకెళ్ళే వయాకుతిలు మిగతా పార్టీలోలా చాల్ 
అరుదుగా ఉంటారు. మన పార్టీలో మాత్రం కోకొలలాలుగా ఉనా్నరు.
గ్రామాలోలా రోడలా వెంట వెళలాలేని పరిసిథాతలు నెలకొనా్నయ. అంతగా రోడ్లా దబ్బతినా్నయ. సామానుయాడిని ఆదుకోవడంలో ప్రభ్త్వం 
తీవ్ంగా వైఫలయాం చందంద. 
ఇల్ంటి పరిపాలన ఎపు్పడూ చూడలేదు. ప్రజలోలా వయాతిర్కత వసతింద. ఆ ప్రజలకు మనం అండగా నిలవాలి. ముఖయాంగా రాజోలులో 
పార్టీ తరఫున గెలిచిన అభయారిధి నుంచి సహకారం లేకునా్న సాథానిక నాయకత్వం ముందుకు వచిచింద. పటుటీదలతో పార్టీపై విశా్వసంతో 
నిలకడగా, నిజాయతీగా కషటీపడి పని చేసతినా్నరు. 
కారయాకరతిలకు భరోసాగా నిలవాలన్నద మన అధయాక్షుల జనసేనాని సంకల్పం.పార్టీ తరఫున ఒక భరోసా కలి్పంచాలని శ్రీ పవన్ 
కల్యాణ్  బాధితల కుటుంబాలకు భరోసా కలి్పంచాలన్న ఉదే్దశంతో తీసకువచిచిన పాలసీ ఇద. ప్రజా సమసయాలపై పోరాటం 
చేయటంలో జనసైనికులు ఎంత బాధయాతగా ఉనా్నరో, జనసైనికుల కోసం కూడా అధినేత కూడా అంట్ బాధయాతగా ఉనా్నరు. 
క్రియాశీలక కారయాకరతిల కోసం ప్రవేశపటిటీన ఇన్్సరన్్స అనేద ఒక భరోసా.

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


శనివారం, 05 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

చుంద్రగిరి జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్్న న్యాస్: చంద్రగిరి, జిల్లా అధయాక్షులు డా.పసపులేటి హరిప్రసాద్ ఆదేశాల మేరకు, రాష్ట కారయాదరిశి సభాష్ణి, చంద్రగిరి నియోజకవర్గ నాయకులు దేవర మనోహర 
మరియు మండల అధయాక్షులు సంజీవి హరి సమక్షంలో చంద్రగిరి నియోజకవర్గం, రామచంద్రాపురం మండల కమిటీ ఎంపిక ప్రక్రియ సమావేశం నిర్వహంచి, మండల 
కమిటీ సభ్యాలను ఎంపిక చేయడం జరిగింద. అల్గే చేరికలలో భాగంగా జనసేనపార్టీ సిదాధింతాలు నచిచి, శుక్రవారం టీడీపీ నుండి జనసేనలోకి శ్రీమతి ఆషా చేరడం 
జరిగింద. ఈ కారయాక్రమంలో సంగీతం కిరణ్, ఢిలీలా, వాస, దలీప్, రాంబాబు, పవన్, మండల నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గనా్నరు.

ఉద్యుగుల సమసయులన తక్షణమే పరిష్కరిుంచాలి
*జనసేన జిల్లా ఉపాధయాక్షులు ల్యర్ కుంటిమద్ద జయరామిరడిడా

శతఘ్్న న్యాస్: తమ నాయాయమైన డిమాండలా కోసం ప్రభ్త్వ ఉద్యాగుల ఉదయామ సూ్పరితి అదుభుతమని.. ఇప్పటికైనా ముఖయామంత్రి వైఎస్ జగనో్మహన్ 
రడిడా కళ్ళే తెరిచి.. ఉద్యాగుల సమసయాలని్నటిని తక్షణమే పరిష్రించాలని జనసేన ఉపాధయాక్షులు ల్యర్ కుంటిమద్ద జయరామిరడిడా డిమాండ్ 
చేశారు. ఈ సందరభుంగా ఆయన మాటాలాడ్తూ.. ఉద్యాగుల విషయంలో వైసీపీ ప్రభ్త్వం ఎందుకు మండిగా వయావహరిసతిన్నద్ అరథాం కావడం 
లేదనా్నరు. గతంలో చంద్రబాబు నాయుడ్ చేసిన తపే్ప ఇపు్పడ్ ముఖయామంత్రి వైయస్ జగనో్మహన్ రడిడా చేసతినా్నరనా్నరు. పరుగు సేవలు, 
ఒప్పంద, బేసిక్ ఉద్యాగుల సమసయాలను నాడ్ చంద్రబాబు నాయుడ్, నేడ్ జగనో్మహన్ రడిడా పటిటీంచుకున్న పాపాన పోలేదనా్నరు. అప్పట్లా 
బాబు వసేతి జాబు వసతిందని నమ్మబలికి తనకు అధికారం అప్పగిసేతి 1.25 లక్షల ఉద్యాగాలను భర్తి చేసాతినని.. అధికారంలోకి వచిచిన తరువాత 
చంద్రబాబు నాయుడ్ మాట తపా్పరనా్నరు. నేడ్ జగన్ మోహన్ రడిడా అధికారంలోకి వసూతినే ప్రతి జనవరి నెలలో జాబ్ కాయాలండర్ ఇసాతినని 

నమ్మబలికి మాట తప్పడ్ అనా్నరు. చంద్రబాబు నాయుడ్ వైయస్ జగనో్మహన్ రడిడా లు ఇద్దరూ ఒకట్ నని ఉద్యాగులు నిరుద్యాగుల సమసయాల పరిషా్రం పటలా వారికి ఏమాత్రం చితతిశుదధి లేదనా్నరు. 
ఇచిచిన మాట కోసం కటుటీబడి నిలబడే జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కు ఉద్యాగులు నిరుద్యాగులు బాసటగా నిలిసేతి వారి సమసయాలని నిజాయతీగా పరిష్రిసాతిరు అనా్నరు. ఉద్యాగులు నిరుద్యాగులకు 
ఎపు్పడ్ జనసేన అండగా నిలుసతిందని.. చలో విజయవాడలో ఉపాధ్యాయ ఉద్యాగులు చూపిన ఉదయామ సూఫూరితి వైసిపి ప్రభ్త్వ పతనానికి నాంద పలుకుతోందనా్నరు జనసేన జిల్లా ఉపాధయాక్షులు ల్యర్ 
జయరామిరడిడా.

ఏజుంట్్స మాయలో పడి పదిహేన ముంది యువకులు 
దుబాయ్ లో చికు్కకునా్నరు

శతఘ్్న న్యాస్: తూరు్పగోదావరి జిల్లా, రావులపాలం, పాలకొలులా  తదతర ప్రాంతానికి చందన పదహేను 
మంద యువకులు ఉద్యాగ మాయలో పడి దుబాయ్ లో వసతి లేక, ఆహారం లేక బికు్మంటునా్నరు… 
పూరితి వివరాలు ఉనా్నయ్. ఏజంట్(తెలుగు) అనే వయాకితి దుబాయ్ లో ఉద్యాగం చేసతినా్నడ్. నిరుద్యాగుల 
ఉనా్నరని తెలిసి వారికి మంచి ఉద్యాగం ఉంద అని ఒకొ్క్రి దగ్గర దాదాపు లక్షా యాభైవేల రూపాయలు 
(దాదాపు ఇరవై ఐదు లక్షలు రూపాయలు) వసూలు చేసాడ్. వారికి విసిట్ మీద దుబాయ్ తీసకొచాచిడ్ 
నిరుద్యాగులు అందరు కోటి ఆశలతో విమానాలు ఎకి్ దుబాయ్ లో దగారు ఇక్డికి వచిచిన తరా్వత ఏజంట్  
కొని్న రోజులు వెయట్ చేయండి అని నిరుద్యాగులను సముదాయంచాడ్ నెల రోజలు అయనా ఉద్యాగ 
సమాచారం లేదు డౌట్ వచిచి నిరుద్యాగులు అతని్న నిలదీయడంతో అసలు రంగు బయటపడింద… నాకు 
ఏమి సంబంధం లేదు మీ ఇషటీం వచిచినటులా చేసకోండి అని యువకులను తిటిటీ మబైల్ ఆఫ్ చేసకునా్నడ్, 
యువకులకు ఏమిచేయాలో తెలియక నను్న  సంప్రదంచారు… నేను ఏజంట్ తో సంప్రదంచాను. కన్సం 
వారికి వసతి కలిపించమని అడగడం జరిగింద. నాకు ఏమి సంబంధం లేదు మీ ఇషటీం వచిచినటులా చేసకోండి 
అనడంతో నా మిత్రులు ముకు్ తలసి కుమార్ ని, సమిరడిడాని సంప్రదంచి ముగు్గరు కలిసి రాత్రి పద 
గంటల ప్రాంతంలో నిరాశ్రయుల దగ్గరకి వెళిలా కలిసేతి వారి పరిసిథాతి వసతి లేక రోడ్ మీద ఉండి, ఆహారం లేక 
దీనసిథాతిలో చూసిన మేము చలించి, రాత్రి పనె్నండ్ గంటలకి దుబాయ్ పలిస వారికి సమాచారం అందంచి, 
వారు వచిచి వివరాలు సేకరించుకునా్నరు. రాత్రి ఒంటిగంట ప్రాంతంలో నిరాశ్రయులకు భోజనం ఏరా్పటు 
చేసిన తరా్వత మా లేబర్ కాయాంపుకి మా వాహనంలో పంపి  వసతలు ఏరా్పటు చేసాము. ఏజంట్్స దా్వరా 
మరవరు మోసపోకూడదు అని ఏజంట్్స ని నమి్మ జీవితాలను పడ్ చేసకోవద్దని కోరుతనా్నను దేశం కాన్ 
దేశంలో సహాయకోసం బికు్ బికు్మంటూ చూసే పరిసిథాతి తెచుచికోవదు్ద అని నా మనవి చేసతినా్నమని, 
చివరగా బాధితలు విసిట్ వీసా కలిగి ఉనా్నరు మరక రండ్ నెలలు వీసా ఉంద, మన దుబాయ్ లో ఉన్న 
వాయాపారసతిలు గాని పద్దలు గాని సహకరించి సహాయం చేసి(డబు్బ రూపంలో కాదు) అవకాశం ఉంటె 
వారికి ఉద్యాగాలు ఇవ్వగలిగితే ఉపయోగంగా ఉంటుందని నా రికె్వస్టీ… దయచేసి ఆలోచించండని గల్ఫూ 
సేన జనసేన సభ్యాలు కేసరి త్రిమూరుతిలు అనా్నరు.

కర్్నలు జిల్లాకు దామోదరుం సుంజీవయయు పేరు పెట్టాలి
*రవెన్యా డివిజన్ అయన ఆద్ని జిల్లాగా ప్రకటించాలి: జనసేన నాయకులు చల్లా వరుణ్

శతఘ్్న న్యాస్:  
ఎమి్మగన్రు జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వరయాంలో కరూ్నలు జిల్లాకు 
దామోదరం సంజీవయయా 
పేరు పటాటీలని ఎమి్మగన్రు 
పటటీణంలోని మండల ఆఫీస్ 
దగ్గర నుంచి డాకటీర్ బి.ఆర్ 
అంబేద్ర్ సరి్ల్ వరకు 
భార్ రాయాలీ నిర్వహంచారు. 
ఈ సందరభుంగా జనసేన 
నాయకులు చల్లా వరుణ్ 
మాటాలాడ్తూ అణగారిన 

వరా్గల ఆశాజోయాతి మహన్యుడ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖయామంత్రిగా పనిచేసిన దామోదరం 
సంజీవయయా పేరు పటాటీలి అని, సంజీవయయా ఇంటిని సా్మరక చిహ్నంగా మలచడానికి జనసేన పార్టీ 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ కోటి రూపాయలతో నిధిన్ ఏరా్పటు చేసిన రోజునే కరూ్నలు జిల్లాకు దామోదరం 
సంజీవయయా పేరు పటాటీలని డిమాండ్ చేశారు. అల్గే పిఏసి చైర్మన్ నాదండలా మనోహర్ కరూ్నలు జిల్లా 
పరయాటన పరయాటనకు వచిచినపు్పడ్ పద్దపాడ్ లోని సంజీవయయా గారి ఇంటిని సందరిశించి పద్ద పాడ్ 
గ్రామ ప్రజలతో మమేకమై.. ఇంత గొప్ప మహన్యుడ్ పేరుని కరూ్నలు జిల్లాకు పటాటీలి్సందేనని 
డిమాండ్ చేయడం జరిగింద. ఇద డిమాండ్ కాదు ఒక హకు్గా రాష్ట ప్రభ్తా్వని్న అడ్గుతనా్నము. 
సంజీవయయా గురించి రండ్న్నర దశాబా్దలుగా వింటునా్నము మేధ్వులు విదాయావేతతిలు అధికారులు 
సంజీవయయా విశ్షటీత పాలన దక్షత చపు్పతూ ఆయన గొప్పతనం ఇల్ నాలుగు గోడల మధయానే చరచిలకే 
పరిమితం కారాదు. భావితరాలకు ఆయన గొప్పతనం తెలియాలంట్ ఆయన చేసిన సేవలను భావితరాలు 
మరిచిపోకూడదు అనుకుంట్ కరూ్నలు జిల్లాకి ఆయన పేరు పటిటీ ఆయనను గౌరవించాలి్సన అవసరం 
రాష్ట ప్రభ్తా్వనికి ఉంద. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ముఖయామంత్రులుగా పనిచేసిన నందమూరి తారక 
రామారావు పేరును కృషా్ణ జిల్లాకు పటిటీనపు్పడ్ అల్గే డాకటీర్ వైయస్ రాజశేఖర్ రడిడా పేరును కడప 
జిల్లాకు పటిటీనపు్పడ్ అదే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ముఖయామంత్రిగా చేసిన దామోదరం సంజీవయయా పేరు 
కూడా కరూ్నలు జిల్లాకు పటాటీలి్సందేనని జనసేన పార్టీ డిమాండ్ చేసతింద. అల్గే రవెన్యా డివిజన్ 
అయనా ఆద్ని జిల్లాగా ప్రకటించాలి… ఆద్ని జిల్లాగా ప్రకటించిన అపు్పడే ఈ పశ్చిమ ప్రాంతం 
అభవృదధి చందుతంద. ఆద్ని డివిజన్ లో ఉన్న ఎమి్మగన్ర్, మంత్రాలయం, పతితికొండ, ఆలూరు 
నియోజకవర్గ ప్రజలకు అనువుగా ఉంటుంద. ఆలూరు, ఆద్ని, మంత్రాలయం నియోజకవరా్గలకి 
కరూ్నల్ సమారుగా 100 కిలోమీటరలా దూరంలో ఉంటుంద. పరిపాలన సౌలభయాం కోసం ఆద్ని ని 
జిల్లాగా ప్రకటించాలని జనసేన పార్టీ తరపున డిమాండ్ చేసతినా్నమని అనా్నరు. ఈ కారయాక్రమంలో 
లో జనసేన పార్టీ చేనేత వికాస్ విభాగం రాష్ట కారయాదరిశి మాదగుండ్ శ్వ, నందవరం మండలం 
నాయకులు ఇమామ్, ప్రసాద్, మరియు గోనెగండలా మండలం నాయకులు జాన్, ఫణి, మున్న, నవీన్, 
నాసీర్, ఉదయ్, రాజుకుమార్ తదతరులు పాల్గనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రాజుంపేటన జిల్లా కుంద్రుంగా ప్రతిపాదిుంచాలని వినతి

*కలకటీర్ విజయరామరాజుకు వినతిపత్రం అందజేసతిన్న జనసేన నాయకులు
శతఘ్్న న్యాస్: రాజంపేట కేంద్రంగా అన్నమయయా జిల్లాను ఏరా్పటు చేయాలని రాజంపేట జనసేన పార్టీ 
ఇనాచిర్జ్ మలిశెటిటీ వెంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు రాజంపేటను జిల్లా కేంద్రంగా చేయాలని కోరుతూ, 
శుక్రవారం జనసేన నాయకులు కలకటీర్ విజయరామరాజు కు వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈ సందరభుంగా 
జనసేన నాయకులు మాటాలాడ్తూ, రాజంపేటను జిల్లా కేంద్రంగా చేసేందుకు అని్న వసతలు పుష్లంగా 
ఉనా్నయని ప్రభ్తా్వనికి వినతిపత్రంలో తెలియజేశారు. రండ్ నియోజక వరా్గల ప్రజలును దృష్టీలో 
పటుటీకొని రాజంపేటను జిల్లా కేంద్రంగా ప్రకటించాలనా్నరు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు, 
కారయాకరతిలు అభమానులు పాల్గనా్నరు.

చేనేత కుటుంబాలన ప్రభ్త్ుం ఆదుకోవాలి: 
కాసా రవిప్రకాష్

శతఘ్్న న్యాస్: ఎమి్మగన్రు, 
నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ ర్ఖ గౌడ్ సూచనల 
మేరకు ఎమి్మగన్రు నియోజకవర్గం 
జనసేన పార్టీ కారాయాలయం నందు 
ఏరా్పటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో 
జనసేన పార్టీ రాష్ట చేనేత వికాస్ 
రాష్ట కారయాదరిశి కాసా రవిప్రకాష్ 
మాటాలాడ్తూ ఇటీవలే కృషా్ణజిల్లా 
పడన నియోజకవర్గం పడన పటటీణం 

17వ వారుడాలో సామూహక ఆత్మహతయాకు పాల్పడిన పద్మనాభం చాల్ 
బాధ్కరమని ఆవేదనని వయాకతిపరిచారు. వైసీపీ ప్రభ్త్వం అధికారంలో 
వచిచిన రోజు నుంచి చేనేత పరిశ్రమ అని్న పూరితిగా విస్మరించడం వలలా 
చేనేత కారి్మకులు ఆత్మహతాయాయతా్ననికి పాల్పడ్తనా్నరని అనా్నరు. 
ఇప్పటికైనా రాష్ట ప్రభ్త్వం చేనేత రంగంపై దృష్టీ సారించి కారి్మకులు 
ఎదుర్ంటున్న సమసయాలను పరిషా్రం చేసే విధంగా అడ్గు వేయాలని, 
అదేవిధంగా కేవలం మగ్గం వేసే కారి్మకుల కాకుండా ప్రతి ఒక్ చేనేత 
కుల్నికి సంబంధించిన వయాకుతిలు గురితించే విధంగా ప్రణాళికలు రచించి 
కేంద్ర, రాష్ట ప్రభ్తా్వలు ప్రకటించిన పథకాలు అందేవిధంగా చరయాలు 
తీసకుంటూ స్వయంకృష్తో ఎదగుతన్న చేనేత రంగానికి అవకాశాల 
కలిపి ఇయాయాలని, చేనేత రంగాని్న ప్రభ్త్వంలో భాగసా్వమయాం 
చేసకుంటూ చేనేత కారి్మకులకు ప్రభ్త్వ ఉద్యాగం వచేచి విధంగా చరయాలు 
తీసకోవాలని జనసేన తరుపున డిమాండ్ చేశారు.

స్ర్గీయ దరిశి చుంచయయు పేరిట దొనకుండ కుంద్రుంగా 
ప్రత్యుక జిల్లా ఏరాపాట చారిత్రక అవసరుం

*జనసేన పార్టీ దరిశి నియోజకవర్గ ఇంచారిజ్ బొటుకు రమేష్ బాబు ప్రభ్తా్వనికి సూచన
శతఘ్్న న్యాస్: ప్రకాశం పశ్చిమ ప్రాంతాలు న్టి ఎద్దడితో ఇప్పటికీ 
అలమటిసతినా్నయ. వలస పోయే పరిసిథాతి నుంచి ఇంతవరకు ఆయా 
ప్రాంతాల ప్రజలకు విముకితి కలగలేదు. కనుక దొనకొండ కేంద్రంగా 
స్వర్్గయ దరిశి చంచయయా పేరిట ప్రతేయాక జిల్లా ఏరా్పటు చారిత్రక అవసరం. 
వెలిగొండ ప్రాజక్టీ దా్వరా దరిశి పశ్చిమ ప్రాంతాలకు, ముఖయాంగా దొనకొండ, 
కురిచేడ్ మండల్లకు కూడా మేలు చేకూరాచిలి. అందుకోసం ప్రాజక్టీ కై 
పరితపించిన స్వర్్గయ కే వీ సబా్బరడిడా పేరిట కెనాల్ ఏర్పరచాలి. పరిపాలనా 
సౌలభయాం కోసం దరిశి రవిన్యా డివిజన్ ఏరా్పటు ఎంతో అవసరం. దీనికి 
ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ గౌరవించే దరిశి మాజీ శాసన సభ్యాలు నారపుశెటిటీ 
శ్రీరాములు పేరు పటాటీలి. ప్రసతిత ప్రకాశం పశ్చిమ ప్రాంతాలు అయన దరిశి, 
కనిగిరి, మారా్పురం, గిద్దలూరు, యర్రగొండపాలం నియోజకవరా్గలలోని 

సమారు 25 మండల్లతో దొనకొండ జిల్లాకేంద్రంగా సా్వతంత్రయా సమరయోధుడ్, కనిగిరి ప్రాంతానికి చందన 
స్వర్్గయ దరిశి చంచయయా పేరిట జిల్లా ఏరా్పటు చారిత్రిక అవసరమని, గిద్దలూరు నియోజకవర్గంలోని ఒకటి 
రండ్ మండల్లను మినహాయసేతి, మతతిం మీద గిద్దలూరు, యర్రగొండపాలం, మారా్పురం, కనిగిరి, దరిశి 
నియోజకవరా్గలలోని అని్న మండల్లకు ‘దొనకొండ’ చాల్ దగ్గరగాను, ప్రయాణానువుగాను ఉంటుందని, 
ఎకు్వ వయాయము లేకుండానే, గొప్ప జిల్లా కేంద్రంగా అభవృదధి చేయుటకు కావాలి్సన వనరులను కలిగి ఉందని, 
కనుక ప్రభ్త్వము ఈ దశగా ఆలోచించాలని జనసేన పార్టీ దరిశి నియోజకవర్గ ఇంచారిజ్ బొటుకు రమేష్ 
బాబు ప్రభ్తా్వనికి సూచించారు. అనాదగా ఎంతో నిరలా్యక్షాయానికి గురి అయన ఈ దరిశి-దొనకొండ ప్రాంతాని్న 
అభవృదధిచేయాలని విజ్ఞపితి చేశారు. గత ప్రభ్త్వ కాలంలో రాష్ట రాజధ్ని ప్రసాతివన వచిచిన సందరభుంలో అప్పటి 
ప్రధ్న ప్రతిపక్షముగా వున్న నేటి అధికారపార్టీ దొనకొండని రాజధ్నిగా సూచనలు చేసినటులా వారతిలు వచాచియని, 
ఆ రకంగా ఈ ప్రాంత ప్రజలు తమ ప్రాంతం రాష్ట రాజధ్ని అవుతందని ఆశ్ంచారని, అద జరుగకపోవడంతో 
తీవ్ నిరాశకు గురి అయాయారని అనా్నరు. తరువాత గత తెలుగు దేశం ప్రభ్త్వ హయాంలో దొనకొండను 
పారిశ్రామిక వాడగా అభవృదధిచేసాతిరు అని ప్రచారంలోకి వచిచిందని, అద నేటికీ కారయారూపం దాలచికపోవడం 
శోచన్యమని అనా్నరు, అదేవిధంగా వెలిగొండ ప్రాజక్టీ దా్వరా ఈ ప్రాంతానికి లబి్ద చేకూరుసాతిమని దశాబా్దల 
కాలంగా గత ప్రభ్తా్వలన్్న చపూతి వచాచియని, కాన్ ఆ దశగా కూడా ఎటువంటి పురోగతీ లేకపోవడం ఈ 
ప్రాంత ప్రజలను మోసం చేయడమేనని అనా్నరు. ప్రసతిత వైఎసా్సర్ ప్రభ్త్వం అధికారంలోకి రాగానే మళ్ళే కొతతి 
రాజధ్ని అంశం చరచికు వచిచినపుడ్ ఆ కల నెరవేరుతందని భావించారని, కాన్ అద మూడ్ రాజధ్నుల 
ప్రసాతివనలో తెరమరుగు అయపయందని, ఇపు్పడ్ మళ్ళే కొతతి జిల్లాల ఏరా్పటు ప్రతిపాదన వచిచింద కనుక ఈ 
ప్రాంత భౌగోళిక పరిసిథాతల దృషాటీ్య, అభవృదధి దృషాటీ్య, ఈ ప్రాంతంలో వున్న బ్రిటిష్ కాలం నాటి ఎయరో్పర్టీ, 
రైలే్వ మార్గం, అనువైన ప్రభ్త్వభూములు, ప్రసిద్ద ప్రాచీన బౌదా్దరామం మదలగు వనరులదృషాటీ్య, ఇప్పటివరకు 
రాష్ట రాజాధ్నిగా కలలు కన్న ఈ ప్రాంత ప్రజాన్కానికి కన్సం జిల్లా కేంద్రంగా అనా్న నాయాయం చేయాలి్సన 
అవసరముందని, ఈ ప్రాంత ప్రజల మనోభావాలు గౌరవించవలి్స ఉందని రమేష్ బాబు అనా్నరు. దొనకొండలో 
వున్న వనరులను అభవృదధి చేసి, వెలిగొండ ప్రాజక్టీ దా్వరా కృష్ణమ్మ న్ళ్లా ఇచిచి, జిల్లాకేంద్రంగా చేసి, బౌదా్దరామం 
చందవరంని పరాయాటక ప్రదేశంగా అభవృదధి చేసేతి, ప్రభ్తా్వనికి ఆదాయంతో బాటు, ప్రజలకు కావాలి్సనని్న ఉపాధి 
అవకాశాలు వసాతియని, ప్రకాశం పశ్చిమ ప్రాంతాల వారిని వలసవెళ్లా దుసిథాతినుండి కాపాడినటులా అవుతందని, ఇద 
చారిత్రిక అవసరమని రమేష్ బాబు అనా్నరు. ఈ ప్రతేయాక జిల్లాలో ప్రసతితమున్న మారా్పురం రవిన్యా డివిజన్ తో 
బాటు, దరిశిలో మరక రవిన్యా డివిజన్ ఏరా్పటు చేసేతి పరిపాలన సౌలభయాంతో బాటు, ప్రజలకు అందుబాటులో 
ఉంటుందని, దానికి ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ గౌరవించే దరిశి మాజీ శాసన సభ్యాలు నారపుశెటిటీ శ్రీరాములు పేరు 
పటటీడం సముచితంగా ఉంటుందని రమేష్ బాబు సూచించారు. అదేవిధంగా జిల్లాకి కనిగిరి నియోజకవర్గంలో 
పుటిటీన సా్వతంత్రయా సమరయోధుడ్, దక్షిణ భారత దేశంలోనే మటటీమదటి రాజకీయ డిటెన్యా, సంఘ సంస్రతి 
అయన స్వర్్గయ దరిశి చంచయయా గారి పేరు పటటీడం సముచితమని ప్రభ్తా్వనికి విన్నవించుకొంటునా్ననని రమేష్ 
బాబు అనా్నరు. అదేవిధంగా బ్రిటిష్ కాలంలో ఉన్నత ఉద్యాగాని్న వదలిపటిటీ, ఈప్రాంతానికి కృష్ణమ్మతలిలా న్ళ్లా 
తీసకురావడానికి, వెలిగొండ ప్రాజక్టీ ఉదయామంలో కీలక పాత్ర పోష్ంచి తన జీవితాని్న దీనికోసమే అంకితం 
చేసిన అమరజీవి – గిద్దలూరు నియోజకవర్గం, కంభం గ్రామానికి చందన స్వర్్గయ కే వీ సబా్బరడిడా పేరుతో 
వెలిగొండ ప్రాజక్టీ కాలువనేరా్పటు చేసి ఈ ప్రాంతానికి లబి్ద చేకూరాచిలని రమేష్ బాబు ప్రభ్తా్వని్న కోరారు.

పెద్దముండయుుం ముండలుంలో జనసేన 
పార్టాలోకి భార్గా చేరికలు 

శతఘ్్న న్యాస్:  చితూతిరు జిల్లా, తంబళలాపలలా నియోజకవర్గం, పద్దమండయాం 
మండలంలో జనసేన పార్టీలోకి భార్గా చేరికలు. వైసీపీ, టీడీపీ నుంచి 
కోటశ్రీధర్ (పాపేపలిలా), ముతాయాల హర్ష్(కొతతిపలిలా), ముతాయాల హరి(కొతతిపలిలా), 
రంగాని చంద్రమోహన్ (దగువపలిలా), సింగిరి విశ్వనాధ(దగువపలిలా), పరికిధోన 
నాగారుజ్న(దగువపలిలా) లకు జనసేన మండల అధయాక్షుడ్ శంకర్ కండ్వా 
కపి్ప పార్టీలోకి ఆహా్వనించారు. ఈ కారయాక్రమంలో ధనాంజనేయ, హారి, చరణ్, 
వేణుగోపాల్, శరత్ పాల్గనా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్రభ్త్ుం ఆసుపత్రి నిరామాణ పనలన వేగవుంతుం 
చేయాలి: డోన్ జనసేనపార్టా

శతఘ్్న న్యాస్: కరూ్నలు జిల్లా డోన్ పటటీణంలో నిరా్మణ దశలో ఉన్న 100 
పడకల ప్రభ్త్వ ఆసపత్రిని సందరిశించి సంబంధిత ఇంజన్ర్ ని కలిసి 
నిరా్మణ పనుల గురించి అడిగి తెలుసకుని, పనులు జరుగుతన్న విధ్నాని్న 
పరిశీలించిన జనసేన నాయకుడ్ బాలు యాదవ్, ఈ సందరభుంగా బాలు 
యాదవ్ మాటాలాడ్తూ డోన్ నియోజకవర్గ మారుమూల గ్రామ ప్రజలు 
అతయావసర వైదయా సేవల కొరకు కరూ్నలు ప్రభ్త్వ ఆసపత్రికి చేరుకోవడానికి 
ఇబ్బందులు పడ్తనా్నరని నిరా్మణ పనులను వేగవంతం చేసి నియోజకవర్గ 
ప్రజలకు అందుబాటులో త్వరగా తీసకొని రావాలని కోరారు.

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

మోసపూరిత హామీలతో ఉద్యుగులన 
వుంచిుంచడుం తగదు: రేఖగౌడ్

శతఘ్్న న్యాస్: ఎమి్మగన్రు, వైసిపి ప్రభ్త్వం 
ఉద్యాగులను మోసపూరిత హామీలు ఇచిచి 
వంచించడం తగదని వారికి ఇచిచిన మాటను 
నిలబెటుటీకోవాలని జనసేనపార్టీ రాష్ట మహళ 
సాధికార ఛైర్మన్ ఎమి్మగన్రు నియోజకవర్గ 
ఇంచారిజ్ ర్ఖగౌడ్ కరూ్నల్ నగరం నందు 
వెంకటరమణ కాలన్లో విలేకరలా సమావేశంలో 
ప్రభ్తా్వని్న డిమాండ్ చేశారు, అధికారంలోకి 
రావడానికి ఒక మాట, వచాచిక మరో 
మాట మాటాలాడి లక్షల్ద మంద ఉద్యాగులు 
మండ్టెండలో రోడలాపైకి వచేచిల్ చేశారనా్నరు. 
అధికారంలోకి వచిచిన వారం రోజులోలా సీపీఎస్ 

విధ్నం రదు్ద చేసాతిమని ఉద్యాగుల జీతాలు పంచుతామని హామీ ఇచిచి వైసిపి ప్రభ్త్వం 
అధికారంలోకి రాగానే మాట మారచిడం ఏంటని ప్రశ్్నంచారు, నాడ్ పాదయాత్రలో ముదు్దలు, 
నిరసిసేతి గుదు్దలు పటిటీంచడం వైసీపీకే చలిలాందనా్నరు. పరుగుతన్న ధరలకు అనుగుణంగా 
ఉద్యాగుల జీతాలు కూడా పంచాలి తప్ప తగి్గంచడం ఏంటని నాయాయ పరమైన డిమాండలా 
కోసం శాంతియుత నిరసనలు చేయుటకు వెళ్తన్న ఉద్యాగులను ఎక్డికక్డ అరసటీలు 
చేయడం సిగు్గ చేటనా్నరు, వైసీపీ ప్రభ్త్వం అధికారంలోకి వచిచిన తరువాత అవుట్ సరి్సంగ్, 
కాంట్రాకుటీ, ప్రభ్త్వ శాఖలకు, చందన ఉద్యాగులు అందరు పలు విధ్లుగా ఇబ్బందులు 
ఎదుర్ంటునా్నరని తెలిపారు, ఉద్యాగుల పి.ఆర్.సి పంచితే జీతాలు పరగాలి అందుకు 
విరుదధింగా జీతాలు తగే్గ పి.ఆర్.సి అమలు చేసిన ఘనత వైసీపీ ప్రభ్తా్వనికే దకి్ందనా్నరు, 
ఉద్యాగులను చరచిల పేరుతో పిలిచి అవమానించారని అందుకే లక్షల్దమంద ఉద్యాగులు 
రోడలా మీదకి వచిచి నిరసనలు చేసేందుకు కారణం ప్రభ్త్వ నిరలాక్ష్యం కాదా అని ప్రశ్్నంచారు, 
నాయకులు ఉద్యాగులకు ఇచిచిన మాటను నిలబెటుటీకోవాలని వారి నాయాయపరమైన సమసయాలు 
పరిష్రించే విధంగా కృష్చేయాలని లేనిపక్షంలో ఉద్యాగుల డిమాండలా సాధన కోసం వారు 
చేసతిన్న నిరసనకు సన్నదధిం అవుతన్న సమె్మలో అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపు మేరకు రాష్ట 
వాయాపతింగా ఉద్యాగులకు జనసేనపార్టీ అండగా నిలబడతామని అనా్నరు.

రాష్ట్ర ఉద్యుగుల సమసయుల పరిష్్కరానికి జనసేన పార్టా పూరి్త మద్దతు

*నెలూలారు జిల్లా జనసేన ఉపాధయాక్షులు తీగల చంద్రశేఖర్

శతఘ్్న న్యాస్: నెలూలారు, రాష్ట ప్రభ్త్వ ఉద్యాగులు తమ నాయాయమైన సమసయాల పరిషా్రం 
కోసం చేపటిటీన నిరసనకు జనసేన పార్టీ పూరితి మద్దత ఉంటుందని నెలూలారు జిల్లా జనసేన పార్టీ 
ఉపాధయాక్షులు తీగల చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. గూడూరు జనసేనపార్టీ కారాయాలయంలో శుక్రవారం 
ఆయన మాటాలాడ్తూ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నపుడ్ జగన్ మోహన్ రడిడా ఉద్యాగులకు ఇచిచిన 
హామీలను నెరవేరాచిలనా్నరు. అధికారం చేపటిటీన వారంలోనే సిపిఎస్ రదు్ద ఏమైంద?? తపు్పడ్ 
లక్లతో లక్లు నేరి్పంచే ఉపాధ్యాయులకే దొంగ లక్లతో అడడాంగా దొరికిన ఇంకా మసిపూసి 
మార్డ్కాయ చయాయాలనుకోవడం అనేద జరిగేద కాదు. ప్రభ్త్వ నిరలాక్ష్యంతోనే ఉద్యాగులు రోడలాపైకి 
వచాచిరని, విజయవాడలో గురువారం ఉద్యాగులు,ఉపాధ్యాయులు చేపటిటీన నిరసన తో ఐనా వైసీపీ 
ప్రభ్త్వం కళ్ళే తెరిచి ఉద్యాగుల సమసయాలు పరిష్రించే దశగా చరచిలు జరపాలని కోరారు. 
ప్రభ్త్వ వయాతిర్కతను కపి్పపుచుచికునేందుకు, సొంత ల్భం కోసం జగన్ మెహన్ రడిడా జిల్లాల 
విభజన చేయడం జరిగిందని, ఇల్ కొతతి జిల్లాల ఏరా్పటులో భాగంగా గూడూరు నియోజకవరా్గని్న 
శ్రీ బాల్జీ జిల్లాలో కలపడం వలలా జిల్లా కేంద్రం ఐన తిరుపతికి సమారు 100 కి.మీ వెళ్లాలంట్ 
ప్రజలకు ఇబ్బందులు తప్పవనా్నరు. కాబటిటీ గూడూరును శ్రీ బాల్జీ జిల్లాలోలా కలపకుండా, నెలూలారు 
జిల్లాలోని కొనసాగించాలి లేకపోతే పాత గూడూరు డివిజన్ లోని అని్న నియోజకవరా్గలను కలిపి 
జిల్లాగా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సమావేశంలో జనసేనపార్టీ నాయకులు మోహన్, 
రాజశేఖర్, కోటి, శ్వ, సాయ, సంతోష్, శంకర్, వసంత్ తదతరులు పాల్గనా్నరు.

శ్రీశ్రీశ్రీ దేశమమాతలిలా ఆలయ ప్రతిషటాలో పాల్గీన్న 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్యాస్: బొబి్బలి మండలం, అలజంగి గ్రామంలో జరగబోయే శ్రీశ్రీశ్రీ దేశమ్మతలిలా 
ఆలయ ప్రతిషటీ మహోత్సవ కారయాక్రమానికి ఆ గ్రామ జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు ఆహా్వనం మేరకు జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రచార కారయాదరిశి బాబు పాలూరు 
మరియు జనసేన పార్టీ ఐటీ విభాగ సభ్యాలు గేదల సతీష్ పాల్గనటం జరిగింద. ఈ 
కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు, కారయాకరతిలు పాల్గనా్నరు.

మెగా టోర్నమెుంట్ క్రికెట్ కారయుక్రమాని్న పరయువేక్షిసు్తన్న జనసేన
శతఘ్్న న్యాస్: పుటటీపరితి, జనసేన పార్టీ పుటటీపరితి నియోజకవర్గం ఆరు మండల్ల అధయాక్షుల 
ఆధ్వరయాం 10వ తేదీన జరిగే మెగా ట్ర్నమెంట్ క్రికెట్ గ్ండ్ ని కీలానింగ్ చేయుసతిన్న జనసేన 
మండల అధయాక్షులు అల్లాడి జయరాం, మేకల ఈశ్వర్, పూల శ్వ ప్రసాద్, పద్దన్న, ఆర్గనైజర్ 
సూరి రాయల్, రామంజి, జనసేన నాయకులు పూల వెంకట్ష్, ఆర్.కె.సి మారుతి, సతీష్ కుమార్ 
గంధోడి, తలసాని దవాకర రడిడా.

కాలనీ ఏరాపాట నుండి కాలువలు లేక కలుషితమైన 
ఎన్ లక్ష్మి రెడిడిపలిలా

*పనిచేయని ప్రజాప్రతినిధిని ర్కాల్ చేసే అధికారం ప్రజలకు ఇవా్వలి
*రాజకీయ వయావసథాలో సమూలమైన మారు్పలు ఆవశయాకం
*అద జనసేన తోనే సాధయాం: జనసేన ఇనాచిర్జ్ డాకటీర్ యుగంధర్

శతఘ్్న న్యాస్: గంగాధర నెలూలారు మండలం, నెలలాపలిలా గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని ఎన్ 
లక్ష్మి రడిడాపలిలా గ్రామంలో జనసైనికుల కోసం జనసేన కారయాక్రమంలో భాగంగా జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జ్ డాకటీర్ యుగంధర్ గ్రామాని్న సందరిశించారు. ఈ సందరభుంగా ఆయన మాటాలాడ్తూ 
కాలన్ ఏరా్పటు అయనద మదలుకొని కాలువలు లేక ఎన్ లక్ష్మి రడిడాపలిలా గ్రామసతిలు అనేక 
ఇబ్బందులకు, అనారోగయా సమసయాలకు గురవుతనా్నరని ఆవేదన వయాకతిం చేశారు. చక్ని 
మురుగున్టి వయావసథా లేకపోవడంతో ప్రజాప్రతినిధుల మీద, సంబంధిత అధికారుల మీద 
ఆగ్రహం వయాకతిం చేశారు. రోడడాంతా బురద, 10 వీధులోలాన్ గ్రామం బురదమయం అయందని, 
ప్రజాగ్రహాని్న చవిచూడాలి్స వసతిందని ఈ సందరభుంగా హెచచిరించారు. పనిచేయని 
ప్రజా ప్రతినిధిని అద సర్పంచ్ అయనా, ఎంపీటీసీ అయనా, జడీ్పటీసీ అయనా, ఎంపీపీ 
అయనా, జడీ్ప చైర్మన్ అయనా, ఎమె్మలేయా అయనా, ఎంపీ అయనా, చివరికి మినిసటీర్, ఉప 
ముఖయామంత్రి, ముఖయామంత్రి అయనా ర్కాల్ చేసే అధికారం ప్రజల చేతలోలాకి రావాలని ఈ 
సందరభుంగా తెలియజేశారు. అల్ చేసిన నాడ్ ప్రజా సేవకులైన ప్రజా ప్రతినిధులు తమ 
విధులను తప్పకుండానిర్వరితిసాతిరని, ఇచిచిన హామీలు నెరవేరుసాతిరని, అల్ చేయకపోతే 
ప్రజలు ప్రజాప్రతినిధులకు తగిన గుణపాఠం చబుతారని, ర్కాల్ ప్రయోగాని్న ఉపయోగిసాతిరని 
తెలిపారు. ఈ విధంగా రాజకీయ వయావసథాలో సమూలమైన ప్రక్షాళన జరగాలని, అద ఒక జనసేన 
పార్టీకే సాధయామని ఉదాఘాటించారు. ఎన్ లక్ష్మి రడిడాపలిలా గ్రామంలో సంబంధిత అధికారులు, ప్రజా 
ప్రతినిధులు పరయాటన చేసి, పద వీధులను పరిశీలించి వెంటనే డ్రైనేజి నిరా్మణం చేపటాటీలని, 
అల్ చేయక పోతే ఆమరణ దీక్షకు సిదధిమని జనసేన పార్టీ సిదధిం అని ఆగ్రహం వయాకతిం చేశారు. 
అవసరమైతే సమవారం నుండి ఆమరణ దీక్ష చేసాతినని, సమసయా పరిషా్రానికి కృష్ చేసాతినని 
గ్రామసతిలకు హామీ ఇచాచిరు. సచివాలయ సిబ్బంద, మండల అధికారులు ఏమి చేసతినా్నరని 
ఎదే్దవా చేశారు. నిరుపేదల లోనే భగవంతని స్వరూపం కనపడ్తందని, కాబటిటీ మీరంతా 
వెళిలా మంచి పనులు చేసి వారిని ప్రసన్నం చేసకోండి అని ఈ సందరభుంగా తెలిపారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో మండల ప్రధ్న కారయాదరిశి వెంకటాద్రి, కార్్వటినగరం ఉపాధయాక్షులు విజయ్, 
జనసైనికులు చందు, కిరణ్, రాజశేఖర్, ఉపేంద్ర, శేషాద్రి, హేమంత్, విశ్వనాద్, లోకేష్, 
శ్రీదర్, సూరయా, బూపాల్, బూపతి పాల్గనా్నరు.

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

గురజాల పట్టణంలో ఫైర్ స్్టషన్ ఏర్పాటు కోసం గురజాల పట్టణంలో ఫైర్ స్్టషన్ ఏర్పాటు కోసం 
జనస్న డిమండ్జనస్న డిమండ్

శతఘ్్న న్యాస్: గురజాల పటటీణంలో ఫైర్ సేటీషన్ ఏరా్పటు శతఘ్్న న్యాస్: గురజాల పటటీణంలో ఫైర్ సేటీషన్ ఏరా్పటు 
చేయాలని, జనసేన పార్టీ జిల్లా కారయాదరిశి కటికం చేయాలని, జనసేన పార్టీ జిల్లా కారయాదరిశి కటికం 
అంకారావు డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్బంగా ఆయన అంకారావు డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్బంగా ఆయన 
మాటాలాడ్తూ, రాష్టంలోనే అతయాధిక ఉష్్ణగ్రత కలిగి, పతితి, మాటాలాడ్తూ, రాష్టంలోనే అతయాధిక ఉష్్ణగ్రత కలిగి, పతితి, 
మిరిచి అధికంగా పండించే ప్రాంతం పల్్నడని ఆయన మిరిచి అధికంగా పండించే ప్రాంతం పల్్నడని ఆయన 
తెలిపారు. పల్్నడ్ ప్రాంతంలో ఇంకా కొని్న గ్రామాలలో తెలిపారు. పల్్నడ్ ప్రాంతంలో ఇంకా కొని్న గ్రామాలలో 
పురిగుడిసెలలో నివాసం ఉండే రైతన్నలు ఉనా్నరని, పురిగుడిసెలలో నివాసం ఉండే రైతన్నలు ఉనా్నరని, 

అనుకోకుండా రైతలకు సంబందంచిన, ఇలులా, పండించిన పంట అగి్న ప్రమాదానికి అనుకోకుండా రైతలకు సంబందంచిన, ఇలులా, పండించిన పంట అగి్న ప్రమాదానికి 
గురైతే, ఏమి చయయాలేని నిస్సహాయ సిథాతిలో ఇక్డ ప్రజలు ఉనా్నరని, ఆయన ఆవేదన గురైతే, ఏమి చయయాలేని నిస్సహాయ సిథాతిలో ఇక్డ ప్రజలు ఉనా్నరని, ఆయన ఆవేదన 
వయాకతిం చేశారు. అగి్న ప్రమాదం జరిగితే ఆసిథా నషటీంతో పాటుగా, ప్రాణాలు కూడా పోయే వయాకతిం చేశారు. అగి్న ప్రమాదం జరిగితే ఆసిథా నషటీంతో పాటుగా, ప్రాణాలు కూడా పోయే 
పరిసిథాతి ఉందనే, విషయాని్న ప్రభ్త్వం అరధిం చేసకోవాలనా్నరు. ప్రభ్త్వం వెంటనే పరిసిథాతి ఉందనే, విషయాని్న ప్రభ్త్వం అరధిం చేసకోవాలనా్నరు. ప్రభ్త్వం వెంటనే 
స్పందంచి, గురజాల పటటీణంలో ఫైర్ సేటీషన్ ఏరా్పటు చేసి, ప్రజలకు అండగా నిలవాలని స్పందంచి, గురజాల పటటీణంలో ఫైర్ సేటీషన్ ఏరా్పటు చేసి, ప్రజలకు అండగా నిలవాలని 
ఆయన కోరారు.ఆయన కోరారు.

దేశ చరిత్రలో నిలచిపోయే రివర్్స ముఖయూమంత్రి దేశ చరిత్రలో నిలచిపోయే రివర్్స ముఖయూమంత్రి 
జగన్మోహన్ రెడిడి: మదనపల్లె జనస్నజగన్మోహన్ రెడిడి: మదనపల్లె జనస్న

*మదనపలలా జనసేనలో చేరికలు*మదనపలలా జనసేనలో చేరికలు

శతఘ్్న న్యాస్: మదనపలలా, దేశ చరిత్రలో ఉద్యాగుల జీతాలు తగి్గంచి చరిత్రలో నిలచిపోయన శతఘ్్న న్యాస్: మదనపలలా, దేశ చరిత్రలో ఉద్యాగుల జీతాలు తగి్గంచి చరిత్రలో నిలచిపోయన 
రివర్్స ముఖయామంత్రి జగనో్మహన్ రడిడా అని జనసేన పార్టీ రాయలసీమ కన్్వనర్  గంగారపు రివర్్స ముఖయామంత్రి జగనో్మహన్ రడిడా అని జనసేన పార్టీ రాయలసీమ కన్్వనర్  గంగారపు 
రామదాస్ చౌదరి, చితూతిరు జిల్లా ప్రధ్న కారయాదరిశి జంగాల శ్వరామ్ రాయల్, చేనేత విభాగం రామదాస్ చౌదరి, చితూతిరు జిల్లా ప్రధ్న కారయాదరిశి జంగాల శ్వరామ్ రాయల్, చేనేత విభాగం 
రాష్ట ప్రధ్న కారయాదరిశి అడపా సర్ంద్ర విమరిశించారు. ఉద్యాగులు రోడలా మీదకు వచిచి నిరసన రాష్ట ప్రధ్న కారయాదరిశి అడపా సర్ంద్ర విమరిశించారు. ఉద్యాగులు రోడలా మీదకు వచిచి నిరసన 
తెలపడం చాల్ బాధ కలిగించిందని శుక్రవారం జనసేన పార్టీ కారాయాలయంలో ఏరా్పటు చేసిన తెలపడం చాల్ బాధ కలిగించిందని శుక్రవారం జనసేన పార్టీ కారాయాలయంలో ఏరా్పటు చేసిన 
విలేఖరుల ఆవేదన వయాకతిం చేశారు. ఈ సమావేశంలో గంగారపు రామదాస్ చౌదరి తోపాటు విలేఖరుల ఆవేదన వయాకతిం చేశారు. ఈ సమావేశంలో గంగారపు రామదాస్ చౌదరి తోపాటు 
జనసేన పార్టీ చితూతిరు జిల్లా ప్రధ్న కారయాదరిశి జంగాల శ్వరామ్ రాయల్, జనసేన పార్టీ జనసేన పార్టీ చితూతిరు జిల్లా ప్రధ్న కారయాదరిశి జంగాల శ్వరామ్ రాయల్, జనసేన పార్టీ 
చేనేత విభాగం రాష్ట ప్రధ్న కారయాదరిశి అడపా సర్ంద్ర, పద్మశ్రీ టైగర్, ఫాజిల్, తోట కళ్యాణ్, చేనేత విభాగం రాష్ట ప్రధ్న కారయాదరిశి అడపా సర్ంద్ర, పద్మశ్రీ టైగర్, ఫాజిల్, తోట కళ్యాణ్, 
జగదీష్ పాల్గనా్నరు. ఈ సందరభుంగా గంగారపు రామదాస్ చౌదరి మాటాలాడ్తూ ఉద్యాగులను జగదీష్ పాల్గనా్నరు. ఈ సందరభుంగా గంగారపు రామదాస్ చౌదరి మాటాలాడ్తూ ఉద్యాగులను 
కించపరిచే మాటలు, బెదరించే ధోరణిని మానుకోవాలని ప్రభ్తా్వనికి సూచించారు. ఉద్యాగుల కించపరిచే మాటలు, బెదరించే ధోరణిని మానుకోవాలని ప్రభ్తా్వనికి సూచించారు. ఉద్యాగుల 
నిరసనకు జనసేన పార్టీ పూరితి మద్దత ఉంటుందని స్పషటీం చేశారు. అధికారంలోకి వచిచిన నిరసనకు జనసేన పార్టీ పూరితి మద్దత ఉంటుందని స్పషటీం చేశారు. అధికారంలోకి వచిచిన 
వారం రోజులోలానే సీపీఎస్ విధ్నం రదు్ద చేసాతి అని ప్రకటించిన ముఖయామంత్రి జగనో్మహన్ వారం రోజులోలానే సీపీఎస్ విధ్నం రదు్ద చేసాతి అని ప్రకటించిన ముఖయామంత్రి జగనో్మహన్ 
రడిడా ఉద్యాగులను నట్టీట ముంచడం జరిగిందని వివరించారు. ఇప్పటి వరకు ఏ ప్రభ్త్వం రడిడా ఉద్యాగులను నట్టీట ముంచడం జరిగిందని వివరించారు. ఇప్పటి వరకు ఏ ప్రభ్త్వం 
చేయని విధంగా జీతాలు తగి్గంచి రివర్్స జీతాలు చేసిన ముఖయామంత్రి చరిత్రకు ఎక్డని ఎదే్దవా చేయని విధంగా జీతాలు తగి్గంచి రివర్్స జీతాలు చేసిన ముఖయామంత్రి చరిత్రకు ఎక్డని ఎదే్దవా 
చేశారు. నాడ్ ప్రభ్త్వ ఉద్యాగులకు జీతాలు పంచుతామని హామీ ఇచిచిన వైసీపీ ఇపు్పడ్ మాట చేశారు. నాడ్ ప్రభ్త్వ ఉద్యాగులకు జీతాలు పంచుతామని హామీ ఇచిచిన వైసీపీ ఇపు్పడ్ మాట 
తపి్పంద. ఆనాడ్ ఉద్యాగులకు హామీ ఇచిచిన నాయకులు ఈనాడ్ మాట మారచిడం సబబు తపి్పంద. ఆనాడ్ ఉద్యాగులకు హామీ ఇచిచిన నాయకులు ఈనాడ్ మాట మారచిడం సబబు 
కాదు. అధికారంలోకి రావడానికి ఒక మాట, అధికారంలోకి వచాచికా మరో మాట మాటాలాడం కాదు. అధికారంలోకి రావడానికి ఒక మాట, అధికారంలోకి వచాచికా మరో మాట మాటాలాడం 
మోసపూరిత చరయాగా అభవరి్ణంచారు.మోసపూరిత చరయాగా అభవరి్ణంచారు.

మదనపలలా జనసేన పార్టీలో 50 మంద యువకులు రాయలసీమ కోకన్్వనర్ రామదాస చౌదరి మదనపలలా జనసేన పార్టీలో 50 మంద యువకులు రాయలసీమ కోకన్్వనర్ రామదాస చౌదరి 
సమక్షంలో చేరడం జరిగింద. పవన్ కుమార్ టీం మరియు జనార్దన్ టీం. ఈ సందరభుంగా సమక్షంలో చేరడం జరిగింద. పవన్ కుమార్ టీం మరియు జనార్దన్ టీం. ఈ సందరభుంగా 
రామదాస చౌదరి మాటాలాడ్తూ మీ చేరికతో మాకు కొండంత బలం తోడయందని, మన సమిష్టీ రామదాస చౌదరి మాటాలాడ్తూ మీ చేరికతో మాకు కొండంత బలం తోడయందని, మన సమిష్టీ 
కృష్తో 2024 సార్వత్రిక ఎని్నకలోలా జనసేన జండా మదనపలలాలో ఎహరవేయడం ఖాయమని కృష్తో 2024 సార్వత్రిక ఎని్నకలోలా జనసేన జండా మదనపలలాలో ఎహరవేయడం ఖాయమని 
తెలియజేసూతి చేరిన ప్రతి ఒకరికి పేరు పేరున ప్రతేయాక ధనయావాదాలు తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో తెలియజేసూతి చేరిన ప్రతి ఒకరికి పేరు పేరున ప్రతేయాక ధనయావాదాలు తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో 
జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయాకరతిలు పాల్గనా్నరు.జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయాకరతిలు పాల్గనా్నరు.

కంబాలపాడు బ్రిడిజి నిర్మోణం కోసం జనస్న పార్్ట పోర్టంకంబాలపాడు బ్రిడిజి నిర్మోణం కోసం జనస్న పార్్ట పోర్టం
శతఘ్్న న్యాస్: కరూ్నలు జిల్లా, పతితికొండ నియోజకవర్గం కృష్ణగిరి మండల పరిధిలోని కంబాలపాడ్ శతఘ్్న న్యాస్: కరూ్నలు జిల్లా, పతితికొండ నియోజకవర్గం కృష్ణగిరి మండల పరిధిలోని కంబాలపాడ్ 
నుండి కోయలకొండకు వెళ్లా మార్గంలో పడిపోయన బ్రిడిజ్ని తక్షణమే బ్రిడిజ్ నిరా్మణం చేపటాటీలని నుండి కోయలకొండకు వెళ్లా మార్గంలో పడిపోయన బ్రిడిజ్ని తక్షణమే బ్రిడిజ్ నిరా్మణం చేపటాటీలని 
క్రిష్ణగిరి మండలం ఎంపీడీవో కి బ్రిడిజ్ నిరా్మణం చేపటాటీలి అని వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింద. క్రిష్ణగిరి మండలం ఎంపీడీవో కి బ్రిడిజ్ నిరా్మణం చేపటాటీలి అని వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింద. 
ఈ సందరభుంగా పతితికొండ నియోజకవర్గ నాయకులు బోయ గోవిందు మాటాలాడ్తూ కమలపాడ్ ఈ సందరభుంగా పతితికొండ నియోజకవర్గ నాయకులు బోయ గోవిందు మాటాలాడ్తూ కమలపాడ్ 
నుండి కోయలకొండకు వెళ్లా మార్గంలో బ్రిడ్జ్ పడిపోయ 2 సంవత్సరాలులు గడ్సతినా్న తాతా్లిక నుండి కోయలకొండకు వెళ్లా మార్గంలో బ్రిడ్జ్ పడిపోయ 2 సంవత్సరాలులు గడ్సతినా్న తాతా్లిక 
మరమ్మతలకు కూడా నోచుకోలేదు. రైతలకు అల్గే ఇతర గ్రామాలకు వెళ్లా వాహనదారులకు మరమ్మతలకు కూడా నోచుకోలేదు. రైతలకు అల్గే ఇతర గ్రామాలకు వెళ్లా వాహనదారులకు 
అక్డ రాకపోకలు ప్రయాణం చేసేవారికి చాల్ ఇబ్బందకరంగా ఉంద. కృష్ణగిరి, కంబాలపాడ్ అక్డ రాకపోకలు ప్రయాణం చేసేవారికి చాల్ ఇబ్బందకరంగా ఉంద. కృష్ణగిరి, కంబాలపాడ్ 
గురుకుల పాఠశాలకు, కసూతిరిబా పాఠశాలకు హాసటీళలాకు, వెళిలా విదాయారుథాలకు, హాస్పటల్ కు అల్గే గురుకుల పాఠశాలకు, కసూతిరిబా పాఠశాలకు హాసటీళలాకు, వెళిలా విదాయారుథాలకు, హాస్పటల్ కు అల్గే 
పోలీస్ సేటీషన్ కు వెళ్లాలన్న కొని్న గ్రామాల ప్రజలు ఈ మార్గంలోనే వెళ్ళేలి. ఇతర గ్రామాల నుండి పోలీస్ సేటీషన్ కు వెళ్లాలన్న కొని్న గ్రామాల ప్రజలు ఈ మార్గంలోనే వెళ్ళేలి. ఇతర గ్రామాల నుండి 
వచేచి వారు అసౌకరయాంతో చాల్ ఇబ్బంద పడ్తనా్నరు . ప్రజాశ్రేయస్స దృష్టీలో పటుటీకొని అక్డ వచేచి వారు అసౌకరయాంతో చాల్ ఇబ్బంద పడ్తనా్నరు . ప్రజాశ్రేయస్స దృష్టీలో పటుటీకొని అక్డ 
పడిపోయన బ్రిడిజ్ని నిరి్మంచాలని ప్రజాశ్రేయస్సకు పాటుపడాలి అని జనసేన పార్టీ తరపున మేము పడిపోయన బ్రిడిజ్ని నిరి్మంచాలని ప్రజాశ్రేయస్సకు పాటుపడాలి అని జనసేన పార్టీ తరపున మేము 
డిమాండ్ చేసతినా్నమని… దయచేసి ఆ బ్రిడిజ్ని వెంటనే నిరి్మంచాలని అల్ చేయని పక్షంలో ఈ డిమాండ్ చేసతినా్నమని… దయచేసి ఆ బ్రిడిజ్ని వెంటనే నిరి్మంచాలని అల్ చేయని పక్షంలో ఈ 
సమసయాను పరిష్రించే వరకు జనసేన పార్టీ తరపున ఈ పోరాటాని్న మరింత ఉధృతం చేసాతిమని సమసయాను పరిష్రించే వరకు జనసేన పార్టీ తరపున ఈ పోరాటాని్న మరింత ఉధృతం చేసాతిమని 
తెలియజేశారు.తెలియజేశారు.

జనస్న ఆధ్వరయూంలో సందరపల్లె గ్రామం వంతెనకి జనస్న ఆధ్వరయూంలో సందరపల్లె గ్రామం వంతెనకి 
పెయంటంగ్్స మరియు ఫెని్సంగ్పెయంటంగ్్స మరియు ఫెని్సంగ్

శతఘ్్న న్యాస్: సందరపలిలా సేవాసమితి & సందరపలిలా జనసేన పార్టీ తరుపున సందరపలిలా గ్రామంలో వంతెనకి శతఘ్్న న్యాస్: సందరపలిలా సేవాసమితి & సందరపలిలా జనసేన పార్టీ తరుపున సందరపలిలా గ్రామంలో వంతెనకి 
పయంటింగ్్స మరియు వంతెనకి ఇరువైపుల్ ఫెని్సంగ్ మరియు మక్లు నాటడం జరిగింద. ఈ కారయాక్రమానికి పయంటింగ్్స మరియు వంతెనకి ఇరువైపుల్ ఫెని్సంగ్ మరియు మక్లు నాటడం జరిగింద. ఈ కారయాక్రమానికి 
గ్రీన్ సె్్మల్ నర్సర్ నుంచి మక్లు నాటడానికి సహకరించిన కోరుమిలిలా వాసతివుయాలు వింటి బాబీకి, కారయాక్రమానికి గ్రీన్ సె్్మల్ నర్సర్ నుంచి మక్లు నాటడానికి సహకరించిన కోరుమిలిలా వాసతివుయాలు వింటి బాబీకి, కారయాక్రమానికి 
సహకరించిన సందరపలిలా ఊడిమూడి గ్రామాల జనసేన పార్టీ ఎంపిటిసి్స తాడాల జానకిరామ్ కి, ఈ కారయాక్రమంలో సహకరించిన సందరపలిలా ఊడిమూడి గ్రామాల జనసేన పార్టీ ఎంపిటిసి్స తాడాల జానకిరామ్ కి, ఈ కారయాక్రమంలో 
పాల్గన్న సందరపలిలా గ్రామ జనసైనికులకు రామచంద్రపురం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పోలిశెటిటీ పాల్గన్న సందరపలిలా గ్రామ జనసైనికులకు రామచంద్రపురం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పోలిశెటిటీ 
చంద్రశేఖర్ ప్రతేయాక అభనందనలు తెలియజేయడం జరిగింద.చంద్రశేఖర్ ప్రతేయాక అభనందనలు తెలియజేయడం జరిగింద.

తాడేపల్లెగూడం నియోజకవర్ంలో వార్డి కమిటీలు వేసిన జనస్నతాడేపల్లెగూడం నియోజకవర్ంలో వార్డి కమిటీలు వేసిన జనస్న
శతఘ్్న న్యాస్: తాడేపలిలాగూడం నియోజకవర్గ సమన్వయకరతి బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ ఆదేశాల మేరకు పటటీణంలో 40 శతఘ్్న న్యాస్: తాడేపలిలాగూడం నియోజకవర్గ సమన్వయకరతి బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ ఆదేశాల మేరకు పటటీణంలో 40 
వారుడాలోలా బాగంగా పాత 21వ వారుడా, కొతతి 25వ వారుడాలోలా పటటీణ అధయాక్షులు వరతినపలిలా కాశీ అధయారయాంలో వారుడా కమిటీ వారుడాలోలా బాగంగా పాత 21వ వారుడా, కొతతి 25వ వారుడాలోలా పటటీణ అధయాక్షులు వరతినపలిలా కాశీ అధయారయాంలో వారుడా కమిటీ 
వేయడం జరిగింద. ఈ కారయాక్రమంలో పాల్గన్న ముఖయా అతిథిగా హాజరైన జిల్లా ఉపాధయాక్షులు రాంశేటిటీ సర్ష్, ఆడబాల వేయడం జరిగింద. ఈ కారయాక్రమంలో పాల్గన్న ముఖయా అతిథిగా హాజరైన జిల్లా ఉపాధయాక్షులు రాంశేటిటీ సర్ష్, ఆడబాల 
నారాయణమూరితి, గుండ్మోగుల సర్ష్, సజజ్ సబు్బ, రౌత సమరాజు, చాపల్ రమేష్, పద్ద, గోపి, విజయ్, రమేష్, నారాయణమూరితి, గుండ్మోగుల సర్ష్, సజజ్ సబు్బ, రౌత సమరాజు, చాపల్ రమేష్, పద్ద, గోపి, విజయ్, రమేష్, 
జనసేన ముఖయా నాయకులు, నియోజకవర్గ నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గనా్నరు.జనసేన ముఖయా నాయకులు, నియోజకవర్గ నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గనా్నరు.

బడుగు బలహీన వరాగీల ఆశాజ్యుతి వుంగవీటి మోహన్ 
రుంగ పేరు విజయవాడకి పెట్టాలి – వరి్దనేని దురాగీ శ్రీనివాస్

శతఘ్్న న్యాస్: వంగవీటి మోహన రంగ నామకరణం 
విజయవాడకి చయాయాలి అని జనసేన బాల్జీనగర్ 
115 డివిజన్ ప్రెసిడంట్ దురా్గ శ్రీనివాస్ డిమాండ్ 
చేసారు…కులం, మతం, వర్గం, ప్రాంతంతో 
సంబంధం లేకుండా రాష్టంలో అందరివాడిగా కీరితి 
పందన మహోన్నత వయాకితి వంగవీటి మోహన రంగ, 
రాజకీయ నాయకుడ్ కాదు ప్రజనాయకుడ్ బడ్గు 
బలహీన వరా్గల ఆశాకిరణం అని అనా్నరు. పేదల 
ఇలులా కోసం నిరాహారదీక్ష చేసూతి ఉండగా ఆనాటి 
రాష్ట ప్రభ్తా్వలు హతయా చేశారు అని గురుతి చేశారు 
అనేక మందకి సేవ చయయాటం ఇపు్పడ్ ఉన్న చాల్ 
మంద నాయకులకు రంగ పటిటీన రాజకీయా భక్ష 

అని ప్రజలకోసం ప్రాణతాయాగం చేసిన మహానుభావులకి మనం ఇచేచి మరాయాద ఇదేనా 
అని ఆయన గటిటీగా ప్రశ్్నంచారు వంగవీటి మోహన రంగ నామకరణం చయయాకపోతే 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మరో ఉదయామం తప్పదు అని ఆయన పేర్నా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నర్్సపట్నుంన జిల్లా కుంద్రుం చేయాలుంటూ జనసేన రాయులీ
శతఘ్్న న్యాస్: జనసేన పార్టీ నర్్సపట్నం నియోజకవర్గ ఇనాచిరిజ్ రాజన్న వీర సూరయా చంద్ర 
ఆధ్వరయాంలో నర్్సపట్నం సిబిఎన్ కాంపండ్ నుండి పద్ద బొడేడాపలిలా సెంటర్ వరకు నర్్సపట్నం జిల్లా 
కేంద్రం చేయాలంటూ నినాదాలు చేసూతి నర్్సపట్నం టౌన్ లో నాలుగు మండల అధయాక్షులు సమక్షంలో 
బైక్ రాయాలీ చేసి మెయన్ రోడ్డా పై మానవహారంగా ఏర్పడి పద్ద ఎతతిన నర్్సపట్నంను జిల్లా కేంద్రం 
చేయాలంటూ జనసేన తరపున డిమాండ్ చేసతినా్నం అని జనసేన నాయకులు తెలియజేశారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో సూరయా చంద్ర మాటాలాడ్తూ ప్రతి పారలామెంటు నియోజకవర్గమునకు ఒక జిల్లాగా 
రాష్ట ప్రభ్త్వం ప్రకటించింద ఈ ప్రక్రియను మేము జనసేన తరపున సా్వగతిసతినా్నం కాన్ ఆ 
పారలామెంటు పరిధిలో అనకాపలిలా ఇప్పటికే విశాఖ పరిధిలో ఉన్నందున నర్్సపట్నంలో జిల్లా 
కేంద్రంగా గురితించమని ముఖయాముగా బ్రిటిష్ కాలం నుండి నర్్సపట్నం మేజర్ రవెన్యా డివిజన్ గా 
ఉన్నద మరియు ఏజన్్స ముఖదా్వరముగా అభవృదధికి ఇంకా ఆసా్రం ఉన్నద విశాఖ జిల్లా తరువాత 
ఇంత వేగంగా అభవృదధి చందుతన్న పటటీణము నర్్సపట్నం ఇచచిట ఉన్న ప్రభ్త్వ కారాయాలయాలు 
అని్న ప్రభ్త్వ బిలిడాంగులలోనే ఉన్నద ఎక్డా ప్రైవేటు సథాలంలో లేవు జిల్లా ఆఫీసలో పటుటీకొనుటకు 
విశాలమైన గవర్నమెంట్ ప్రాంగణాలు ఉనా్నయ అనకాపలిలా పారలామెంటర్ నియోజకవర్గంలో 
నర్్సపట్నం ప్రాంతం అని్న మండల్లకు మధయాసతింగా ఉంటుంద నర్్సపట్నం ప్రాంతం ఒక చరిత్ర 
కలిగిన ప్రదేశము అలూలారి సీతారామరాజు నడయాడిన నేల ఈ ప్రాంత ప్రజలు మనోభావాలను 
గౌరవిసూతి నర్్సపట్నం జిల్లా కేంద్రంగా చేసూతి అలూలారి సీతారామరాజు నర్్సపట్నం జిల్లాగా చేయాలని 
డిమాండ్ చేసూతి ఈరోజు జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంలో రాయాలీ చేపటటీడం జరిగిందని జనసేన పార్టీ తరఫున 
విశాఖపట్నం కలకటీర్ కి నర్్సపట్నం జిల్లా కేంద్రంగా చేయాలంటూ వినతిపత్రం విశాఖపట్నంలో 
జనసేన నాయకులు సమక్షంలో అందజేసాతిము అని తెలియజేశారు ఈ కారయాక్రమంలో పాల్గన్న 
వారు నర్్సపట్నం గ్రామీణ అధయాక్షుడ్ ఊద చక్రవరితి, నర్్సపట్నం టౌన్ నాయకులు పంచద హరినాథ్, 
గుండ్ గోగుల శ్రీనివాస్, ఎర్ర ఈశ్వరరావు, గూడ్పు తాతబాబు, మల్లాడి శ్రీను, బైన మురళి, 
మంగళ భాస్ర్, కొతతికోట రామ్ శేఖర్, వెలగ అప్పలనాయుడ్, గుర్రాల పవన్, అరుణ్ కుమార్, 
రాజు, అశోక్, వాసం వెంకట్ష్, వడేడా నవీన్ తదతరులు పాల్గనా్నరు.

జిల్లెల విభజనపై ముమిమోడివరం నియోజకవర్ ఇంచార్జి 
పితాని బాలకృష్ణను కల్సిన తాళ్ళరేవు జేఏసి

శతఘ్్న న్యాస్:  ముమి్మడివరం నియోజకవర్గంలో ఉన్న తాళళేర్వు మండల్ని్న 
కాకినాడ జిల్లాలో చేరాచిలని మరియు రామచంద్రపురం రవెన్యా డివిజన్ చేరిచిన 
తాళళేర్వు మండల్ని్న కాకినాడ రవిన్యా డివిజన్ లో చేరాచిలని కోరుతూ 
తాళళేర్వు మండల జేఏసి సభ్యాలు జనసేనపార్టీ రాష్ట రాజకీయ వయావహారాల 
కమిటీ సభ్యాలు మరియు జనసేనపార్టీ ముమి్మడివరం నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ 
పితాని బాలకృష్ణను కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సమసయాను జనసేన 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టీకి తీసకువెళిలా పరిష్రించే విధంగా కృష్చేసాతినని 
పితాని బాలకృష్ణ వారికి హామీ ఇవ్వటం జరిగింద.

సిఐ ని సనామానిుంచిన విుంజమూరు ముండల జనసేన
శతఘ్్న న్యాస్: నెలూలారు జిల్లా, వింజమూరు మండల జనసేన పార్టీ 
తరఫున అవారుడా గ్రహీత సిఐ ని వింజమూరు మండల జనసేన అధయాక్షులు 
బండారు వెంకట సతయానారాయణ ఆధ్వరయాంలో సనా్మనించడం జరిగింద. ఈ 
కారయాక్రమంలో మండల్ధయాక్షులు వెంకట సతయానారాయణ మాటాలాడ్తూ సిఐ 
కరోనా టైంలో కూడా వాళలా ప్రాణాలు సైతం తెగించి డూయాటీ చేసతినా్నరు. సిఐ 
ఇటువంటి అవారుడాలు రివారుడాలు ఎనో్న సాధించి డి.ఎస్.పి, ఎసి్ప ప్రమోషనులా 
పందాలని జనసేన పార్టీ తరఫున మనసూఫూరితిగా కోరుకుంటునా్నము. అల్గే 
ఎసె్్స అయనటువంటి జంపని కుమార్ ని కూడా సనా్మనించడం జరిగింద. ఈ 
కారయాక్రమంలో ఉదయగిరి నియోజకవర్గం నాయకులు కమతం శ్రీను, మండల 
నాయకులు జిల్లాల రాజా, కొండలరావు, ఉపాధయాక్షులు సాయతేజ్, సభాని, 
ప్రధ్న కారయాదరిశి భ్వనేశ్వర్, విజయ్, భ్వనేశ్వరం రవి, జనసేన నాయకులు, 
జనసేన కారయాకరతిలు పాల్గనడం జరిగింద.

మారా్కపురుం ప్రత్యుక జిల్లా కోసుం జనసేన ఆధ్రయుుంలో సమావేశుం
శతఘ్్న న్యాస్: పశ్చిమ ప్రకాశంలోని మారా్పురం ప్రతేయాక జిల్లా  చయాయాలన్న నినాదంతో 
మారా్పురం జిల్లా సాధన సమితి ఆధ్వరయాంలో సి.పి.ఐ పార్టీ కారయాలయం నందు  ఏరా్పటు 
చేసిన సమావేశంలో  ప్రసంగించిన జనసేనపార్టీ మారా్పురం నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ ఇమ్మడి 
కాశీనాధ్.

. 
ఈ కారయాక్రమంలో జనసేనపార్టీ 
జిల్లా కారయాదరిశి తిరుమలశెటిటీ 
వీరయయా, జనసేన నాయకులు 
పినె్నబోయన శ్రీనివాసలు, 
శ్రిగిరి శ్రీనివాసలు, పోటు 
వెంకట్శ్వరులా, ఖాజావలి, 
జానకిరామ్ సింగ్, వీరిశెటిటీ 
శ్రీను, ఏపీసిసి అధికార ప్రతినిధి 
షేక్ సైదా, సి.పి.ఐ నాయకులు 

అందే నాసరయయా, వెనా్న పోలిరడిడా, టిడిపి నాయకులు నారాయణ రడిడా, వక్లగడ మలిలాకారుజ్న, 
లక్ష్మీ నారాయణ పాల్గనా్నరు.
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