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జనసేన సభలు, సమావేశాలు, ప్రదర్శనల నిర్వహణ సందర్ంగా 
సూచనలు విడుదల చేసిన జనసేన పార్టీ కంద్ర కార్యాలయం

జనసేన సభలు, సమావేశాలు, ప్రదర్శనల నిర్వహణ సందర్ంగా వేదిక బ్యాక్ డ్రాప్, కటౌట్ ల కోసం ఫ్లెక్స్ ల రూపకల్పనలో ప్రోటోకాల్స్ ను పాటంచే విధంగా 
జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాము. పార్టీ అధయాక్షుల వారి ఫోటోను మంచి మరే ఇతర ఫోటోలు పెద్దవిగా డిజైన్ చేయరాదు. పలుచోటలె ఈ ప్రోటోకాల్స్ ను 
అతిక్రమసు్తననాట్లె పార్టీ కంద్ర కారాయాలయానికి అనేక ఫిరాయాదులు అందుతున్నాయి. అందువలలె ప్రోటోకాల్ ను తప్పనిసరిగా పాటంచవలసందిగా కోరుతున్నాము. 
ఈ సందేశంతోపాట్ కొనినా నమూన్ డిజైన్ లను జోడిసు్తన్నాము. ఈ విషయంలో మీకు ఎట్వంట సందేహాలు ఉన్నా పార్టీ కంద్ర కారాయాలయం లేదా అధయాక్షుల 
వారి రాజకీయ కారయాదరి్శ హరిప్రసాద్ ని సంప్రదించవలసందిగా తెలియజేయడం జరిగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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తదేకం ఫండేషన్ సేవలు సూఫూర్తిదాయకం
శతఘ్నా న్యాస్: మహావతార్ బ్బ్జీ స్ఫూరి్తతో నౌషిర్ గురూజీ ప్రారంభంచిన తదేకం 
ఫండేషన్ సేవా కారయాక్రమాలు ఎంతో విలువైనవి అని జనసేన అదయాక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు అన్నారు. ఈ సంస్థ చేపడుతుననా సేవా కారయాక్రమాలకు అండగా చాలా 
మంది పెద్దలు, యువతతోపాట్ నేనంతో ఇషటీపడే జనసైనికులు మద్దతు తెలపడం 
సంతోషదాయకం అని చెపా్పరు. మంగళవారం సాయంత్ం హైదరాబ్ద్ లో తదేకం 
ఫండేషన్ పక్షాన జనరల్ సంజయ్ మత్రా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మరాయాదపూర్వకంగా 
కలిశారు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలె 
మనోహర్ గారితో సాగన ఈ భేటీలో ఫండేషన్ ప్రతినిధులు శ్రీమతి మాధవి, శ్రీమతి 
సాయి సుధ, శ్రీ నీలేష్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీతో కలస తూరు్ప 
గోదావరి జిలాలెలో నిర్వహంచిన సేవా కారయాక్రమాలను పంచుకున్నారు. ఫండేషన్, 
జనసేన సంయుక్తంగా చేపడుతుననా సేవా కారయాక్రమాల గురించి చరి్చంచారు.
ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లెడుతూ “జనసైనికులు ముందు ముందు 
కూడా మీరు ఇదే స్ఫూరి్తని, సేవా భావానినా కొనసాగస్్త ఈ సేవా కారయాక్రమాలకు 
అండగా నిలవాలి. ఈ సేవా కారయాక్రమాలు గుంటూరు జిలాలె మాచరలెలో ప్రారంభమై 
తూరు్ప గోదావరి జిలాలె జగగొంపేట, కాకిన్డ, రాజమహంద్రవరం తదితర ప్రాంతాలకు 
విస్తరించడం స్ఫూరి్తదాయకం. ముఖయాంగా ఫండేషన్ ఆధ్వరయాంలో నడుసు్తననా స్్పరిచుయావల్ 
ఎడుయాకషన్ తోపాట్ సేవా కారయాక్రమాలు న్కు ఎంతో ఆనందానినా కలిగంచాయి. మహా 

అవతార్ బ్బ్జీని చిరంజీవి అని చెబుతారు. నేను 10వ తరగతి చదువుతుననాప్్పడు మా న్ననా గారు ‘ఒక యోగ ఆత్మ కథ’ ప్స్తకంతోపాట్ ఆయన స్ఫూరి్తతో క్రియా యోగ 
దీక్ష గురించి వివరించారు. ప్రతి రండు, మూడు సంవతస్రాలకు ఒకసారి మహా అవతార్ బ్బ్ గారి భకు్తలుగానీ, శిష్యాలుగానీ ఎవరో ఒకరు ననునా కలుస్్త ఉంట్రు. అందులో 
భాగంగా తదేకం ఫండేషన్ నుంచి వీరు వచి్చ కలవడం ఆనందం వేసంది. జగగొంపేట నియోజకవరగొంలో ఈ పార్టీ తరఫున ఫండేషన్ కు అండగా నిలచిన జనసైనికులకు న్ 
కృతజ్ఞతలు. మును్మందు కూడా ఈ స్ఫూరి్తని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి” అన్నారు.

సిదా్ధంతాలతో కూడియున్న ఒక ఒక పార్టీ జనసేన
• పార్టీలో పలువురు చేరికలు
• సిద్ధంతాలతో కూడియునని పోకెట్ క్యూలండర్ విడుదల
• నాలుగు నియోజకవర్గ ముఖయూ నాయకుల తో సమావేశం

శతఘ్నా న్యాస్: విజయనగరం, జనసేన పార్టీ సదా్ధంతాలతో ఉననా పార్టీ అని, పవన్ 
కళ్యాణ్ ఆశయం నుండి ప్టటీన పార్టీ జనసేన పార్టీ అని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన 
కారయాదరి్శ, విజయనగరం అసంబ్లె ఇంచార్జ్ పాలవలస యశస్వ అన్నారు. మంగళవారం 
ఉదయం జనసేన పార్టీ కారాయాలయంలో జనసేన పార్టీ సదా్ధంతాలతో కూడియుననా 
2022వ న్తన సంవతస్ర పోకెట్ కాయాలండరలెను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్ంగా ఆమె 
మాట్లెడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయంతో, కొనినా సదా్ధంతాలతో రాజకీయాలోలె ఓ కొత్త 
ఒరవడిని సృషిటీంచేందుకు పార్టీని సా్థపంచారని, పాతిక కజీల బియయాం కోసం కాదని, 
పాతిక సంవతస్రాల యువత భవిషయాతు్త కోసం జనసేన పార్టీ ఆవిర్వించిందని, రాష్ట్రంలో 
ఏపార్టీకి సదా్ధంతాలు లేవని, సదా్ధంతాలతో కూడియుననా ఒక ఒక పార్టీ జనసేన అని 
అన్నారు. అనంతరం ఈనల 9,10వ తేదీలోలె ఉత్తరాంధ్రలో సంసా్థగతంగా పార్టీ బలోపేతం 
చేసేందుకు విశాఖపటనాంలో త్రిసభయా కమటీ సమావేశం ఉననా నేపథయాంలో విజయనగరం, 
నలిమరలె, ఎస్.కోట, చీప్రుపలిలె నియోజకవరగొ న్యకులతో సమావేశానినా నిర్వహంచారు. 
ఈ సమావేశానినా ఉదే్దశించి ఆమె మాట్లెడుతూ ప్రతీఒక్కరూ పార్టీ బలోపేతం చేసేందుకు 
కృషి చేయాలని, పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలను, పార్టీ సదా్ధంతాలను ప్రజలోలెకి తీసుకెళలెటమే 
లక్షష్ంగా పనిచేయాలని స్చించారు. పార్టీ సదా్ధంతాలు నచి్చ ఎస్.కోట నియజకవరగొం, 
దందూరు గ్రామసు్తలు పదిమంది యశస్వ ఆధ్వరయాంలో పార్టీలో చేరారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
ఎస్.కోట, నలిలెమరలె, చీప్రుపలిలె, విజయనగరం నియోజకవరగొ ముఖయా న్యకులతోపాట్ 
వీరమహళలు, జనసైనికులు భార్గా హాజరయాయారు.

నిమ్మకాయల శ్రీరంగనాథ్ మరణం పాత్రికయ రంగానికి తీరని లోటు
శతఘ్నా న్యాస్: తెలుగు పాత్రికయ రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగన నిమ్మకాయల శ్రీరంగన్థ్ కనునామూశారని తెలిస 
చింతిసు్తన్నాను. శ్రీరంగన్థ్ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణ్ణి ప్రారి్ధసు్తన్నాను. పత్రికా రంగంలో వివిధ హోదాలోలె 
పని చేస.. విషయ పరిజా్ఞనంతో విశేలెషణ చేసేవారు. వర్తమాన సామాజిక, రాజకీయ రంగాలపై ఆయన రాసన వాయాసాలలో 
శ్రీరంగన్థ్ ప్రసా్తవించిన అంశాలు ఆలోచింపజేసేవి. ముఖయాంగా ఇరిగేషన్ అంశాలు, గోదావరి నది పరివాహక ప్రాజెకుటీలు, 
డెలాటీ ఆయకట్టీపై సాధికారికంగా విశేలెషించి కథన్లు అందించారు. తరిమెల న్గరడిడి రాసన ఇండియా మారిటీగేజ్డి ప్స్తకానికి 
తెలుగు అనువాదం ‘తాకట్టీలో భారతదేశం’ రూప్దిదు్దకోవడంలో శ్రీరంగన్ధ్ పాత్ కూడా ఉందని సీనియర్ జరనాలిసుటీల 
దా్వరా తెలిసంది. ఆయన మరణం పాత్రికయ రంగానికి తీరని లోట్. వారి కుమారుడు, పాత్రికయుడు వంశీకి, ఇతర కుట్ంబ 

సభ్యాలకు న్ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియచేసు్తన్నాను అని పవన్ కళ్యాణ్ తెలిపారు.

జనసేన మత్స్యకార వికాస విభాగంలో
 మర్కందర్ నియామకం

శతఘ్నా న్యాస్: జనసేన మతస్ష్కార వికాస విభాగంలో మరికొందరి నియామకానికి 
పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆమోదం తెలిపారు. కొత్తగా పదవీ బ్ధయాతలు 
సీ్వకరిసు్తననావారు మతస్ష్కారుల సంక్షేమానికి వారి అభ్యాననాతికి పాట్పడాలని పవన్ 
కళ్యాణ్ ఈ సందర్ంగా ఆకాంక్ంచారు.

డాకటీర్ మూగ శ్రీనివాసరావు – ప్రధాన కారయాదరి్శ

కారయావరగొ సభ్యాలు:
గరికిన సురేష్
చొకా్క కాశీ ఈశ్వరరావు
గనగాల రాజు
కర్రి అప్పలరాజు
పొతాబతు్తల రాంబ్బు
ఉమ్మడి సంజీవ రావు
కరిమద్దల భాస్కరరావు
కొకి్కలగడడి న్గ వర్మ
జాన్ వెంకటరావు
పెమా్మది కిరణ్ కుమార్

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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పద్మశ్రీ పద్మజా రెడిడి ని సనా్మనించిన జనసేన
శతఘ్నా న్యాస్: ఇటీవల కంద్ర ప్రభ్త్వం పద్మశ్రీ అవారుడి ఇచి్చ గౌరవించిన కూచిపూడి నృతయా కళ్కారిణ్ 
డాకటీర్ పద్మజా రడిడి ని జనసేన పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంచార్జ్ నేమురి శంకర్ గౌడ్, హైదరాబ్ద్ అధయాక్షులు 
రాధారం రాజలింగం బేగంపేటలోని వారి నివాసంలో మరాయాదపూర్వకంగా కలిస ప్ష్ప గుచ్ం ఇచి్చ 
శాలువాతో సత్కరించారు. ఈ సందర్ంగా వారు మాట్లెడుతూ కళను బ్రతికిసు్తననా వారికి మనసారా 
కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్్త, ఇలాంట వారిని స్్పరి్తగా తీసుకుని నేట యువత, ముఖయాంగా మహళ్ 
సామాజం ఆదర్శంగా తీసుకుని భారతదేశ సాంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడాలని అన్నారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ వీరమహళ్ చైర్మన్ మండపక కావయా, వైస్ చైర్మన్ నిహరిక, లక్ష్మీ, లిఖిత, 
శిర్ష, పద్మజ, గ్రేటర్ సక్రెటర్ నందగరి సతీష్, మహష్, రమేష్, కార్్తక్, రామకృషణి, న్గరాజు, పవన్, 
నరేష్, భారత్, రమేష్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

జనగామకు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజ్ 
ప్రకటంచాలి: జనసేన పార్టీ డిమాండ్

శతఘ్నా న్యాస్: జనగామ జిలాలెలో ప్రభ్త్వ మెడికల్ కళ్శాల 
ప్రకటంచాలని జనగామ జేఏసీ చేపటటీన ఉదయామానికి జనసేన పార్టీ 
తరుప్న ఆ పార్టీ రాష్ట్ర ఇంచార్జ్ నేమూరి శంకర్ గౌడ్, విదాయార్్థ విభాగం 
అధయాక్షుడు సంపత్ న్యక్ ఆదేశాలతో మద్దతు ప్రకటసు్తననాట్లె ఆ పార్టీ 
న్యకులు గాద పృథ్్వ, ఆంజినేయులు గౌడ్ తెలిపారు. ఉమ్మడి వరంగల్ 
జిలాలె ఇంచార్జ్ ఆకుల సుమన్ నేత్త్వంలో పార్టీ విదాయారి్థ విభాగంతో కలిస 
నేడు జేఏసీ ఉదయామానికి సంఘీభావం తెలిపారు. అంబేద్కర్ విగ్రహనికి 
పూలమాల వేస చౌరసా్తలో బైట్యించారు. అనంతరం పోలీసులు 
అదుప్లోకి తీసుకొని పోలీస్ సేటీషన్ తరలించారు. వారి వెంట జిలాలె 
న్యకులు వేదాంతం ఉదయ్, శేషాద్రి సందీప్, పెశెటటీ అజయ్ మహమ్మద్ 
రజాక్, రాజు, న్మాల సదు్దలు, మెడిద ప్రశాంత్, రాజబోయిన రాజు, 
బషీర్, రాకష్ లు ఉన్నారు.

కిషటీంపేట గ్రామ సర్ంచ్ కి వినతిపత్ం ఇచిచిన జనసేన
శతఘ్నా న్యాస్: బెలలెంపలిలె, 
గత 15 సంవతస్రాల నుంచి 
ఎసటీ కాలని రోడుడి సౌకరయాం లేక 
ఇబ్ంది పడుతున్నారు. 
ఎనినా సారులె చెప్పన 
అధికారులు స్పందించడం 
లేదు, దయచేస తందరగా 
రోడుడి నిరా్మణం చేయాలని 
కోరుకుంట్న్నామని. 
బెలలెంపలిలె ఎమె్మలేయా దురగొం 
చిననాయయా కిషటీంపేట గ్రామానినా 
దత్తత తీసుకొన్నారు. గరిజన 

ప్రాంతంలో ఇంత వరకు రోడులె, కాలువలు, నిరి్మంచ లేదు, చాలా ఇబ్ందులకు గురవుతున్నారు. 
చెత్త, ట్రాకటీరు కూడా రాకపోవడం వలలె చేత్త గ్రామాలోలె పెరుకుపోతుంది. వాటర్ సౌకరయాం లేక ఇబ్ంది 
పడుతున్నారు. ఇప్పటకైన్ గ్రామ సమసయాలు గురి్తంచి తందరగా పరిష్కరించాలని కిషటీంపేట సర్పంచ్ 
మరియు గ్రామపంచాయతీ సక్రటర్కి జనసేన పార్టీ యువన్యకులు సదాల కార్్తక్, శనిగారప్ 
దురాగొప్రసాద్, మీనుగు తిరుపతి, ఉరేడి వెంకటేష్, గుము్మల వినీత్, ఉరడి ప్రశాంత్, టేకం అంజి 
వినతిపత్ం ఇవ్వడం జరిగంది.

జనగామ మెడికల్ కాలేజ్ కోసం జనసేన 
ఆధ్వరయాంలో సంతకాల సేకరణ

శతఘ్నా న్యాస్:  తెలంగాణ రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ నేమూరి శంకర్ గౌడ్ 
ఆదేశాల మేరకు, జనగామ జిలాలె జేఏస ఆధ్వరయాంలో మెడికల్ కాలేజ్ మంజూరు 
కోసం జనగామలోని పలు కాలేజ్ లలో విదాయారు్థల మద్దతు సంతకాల సేకరణ 
చేయడం జరిగంది. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు 
పాల్గొనటం జరిగంది.

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

మత్స్యకార అభుయాన్నతి సభ గుర్ంచి నియోజకవర్గాల 
ఇంఛార్జ్ లతో కందుల దుర్గాష్

శతఘ్నా న్యాస్: ఫిబ్రవరి 13 నుంచి జరగబోయే మతస్ష్కార గ్రామాల సందర్శన 
కారయాక్రమం గురించి మంగళవారం రాజమండ్రిలో నియోజకవరాగొల ఇంఛార్జ్ లు, 
పీఏసీ సభ్యాలతో చరి్చసు్తననా తూరు్పగోదావరి జిలాలె అధయాక్షులు కందుల దురేగొష్.

రోడుడి ప్రమాద బాధితులకు 
గుడివాడ జనసేన ఆర్్ధకసాయం

శతఘ్నా న్యాస్: కృషాణిజిలాలె, గుడివాడ నియోజకవరగొం, గుడలెవలేలెరు మండలం, కౌతవరం 
గ్రామంలో రోడుడి ప్రమాదంలో వెనునాముకకు దబ్ తగలి రండు కాళ్లె చచు్చబడిపోయిన రోజు 
వారి కూలీగా జీవనం సాగసు్తననా పేద కుట్ంబ్నికి చెందిన బంట్ రామకృషణి, భవానికి 
జనసేన పార్టీ న్యకులు 11 వేల రూపాయలు మరియు రండు నలలకు సరిపడా నితాయావసర 
సరుకులు అందించడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా గుడివాడ నియోజకవరగొ, జనసేన పార్టీ 
న్యకులు. సందు పవన్ మాట్లెడుతూ… చిననా వయసులోనే రామకృషణికు ఇంత పెద్ద 
కషటీం రావటం చాలా బ్ధాకరమని, డాకటీరలె సలహా మేరకు బ్ధితుడికి మెరుగైన వైదయాం 
అందించడంలో తన వంతు పూరి్త సహకారం అందిసా్తనని, భవిషయాతు్తలో ఆ కుట్ంబ్నికి 
ఎలలెవేళలా సా్థనిక జనసేన పార్టీ న్యకులు తోడుగా ఉంట్రని భరోసా కలి్పంచారు, 
ఇలాంట మహత్తర కారయాక్రమంలో తనను కూడా భాగసా్వమయాం కలి్పంచినందుకు సా్థనిక 
న్యకులను అభనందించారు. ఈ కారయాక్రమానికి జనసేన పార్టీ న్యకులు తూము 
వెంకటరతనాం, పేరినా జగన్ (జనసేన పార్టీ జిలాలె కారయాదరి్శ) తోట చిన్నారి(గుడలెవలేలెరు 
మండలం జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు) కుప్పనేని శేషవేణ్ (వేణుతురు మలిలె జనసేన పార్టీ 
గ్రామ సర్పంచ్) ఈ కారయాక్రమంలో జనసైనికులు ఆకుల మోహన్, షేక్ రబ్్నీ, గులివింద 
శ్రీను, అడపా బ్బి, కొండిశెటటీ బ్బి, ధూళిపూడి శ్రీకాంత్, సాయిన న్గరాజు, బొలాలె కింగ్ 
మరియు సా్థనిక న్యకులు జనసేన పార్టీ కారయాకర్తలు పాల్గొన్నారు.

మత్స్యకార అభుయాన్నతి యాత్ను జయప్రదం చేయాలి: పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్నా న్యాస్: ముమ్మడివరం, ఈనల 14వ తేదీన జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంలో మతస్ష్కార అభవృది్ధ 
యాత్ చేపటటీనుననాట్లె జనసేన పార్టీ ముమ్మడివరం నియోజకవరగొ ఇన్్చరిజ్ పతాని బ్లకృషణి 
తెలిపారు. తాళలెరేవు మండలం జి. వేమవరం లో సా్థనిక సర్పంచ్ ప్ణయావంతులు స్రిబ్బు 
స్వగృహం వద్ద నియోజకవరగొ సా్థయి సమావేశం పతాని బ్లకృషణి అధయాక్షతన జరిగంది. యాత్కు 
సంబంధించిన సన్నాహకాలలో భాగంగా ఈనల 14వ తేదీ మధాయాహనాం 2 గంటలకు తాళళారేవు 
మండలంలోనీ చొలలెంగ, చొలలెంగపేట, మటలెపాలం మహా లక్షష్మమ్మ గుడి సమీపంలో పాదయాత్ 
జరుగనుందని తెలిపారు. జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర పఎస చైర్మన్ న్దండలె మనోహర్ పరయాటన 
సందర్ంగా ఈ యాత్ను ప్రతిషాటీత్మకంగా నిర్వహసు్తననాట్లె పేర్్కన్నారు. ఈ మేరకు మంగళవారం 
జీ.వేమవరం గ్రామంలో గ్రామ సర్పంచ్ ప్ణయామఒతుల స్రిబ్బు ఇంటవద్ద సమావేశంలో 
రాష్ట్ర పఎస సభ్యాలు ముమ్మడివరం నియోజకవరగొ ఇన్్చరిజ్ పతాని బ్లకృషణి ఆధ్వరయాంలో యాత్ 
సన్నాహకాలపై చరి్చంచారు. అనంతరం తాళలెరేవు మండల కమటీ న్తన కారయావరాగొనినా పతాని 
బ్లకృషణి ప్రకటంచారు. ఈ కారయాక్రమంలో జిలాలె ఉపాధయాక్షులు సాన బోయిన మలిలెకారుజ్న రావు, 
మండల అధయాక్షులు అతి్తలి బ్బురావు, ప్ణయామఒతుల స్రిబ్బు, గుద్దట జమీ్మ, ఐ.పోలవరం, 
ముమ్మడివరం, కాట్రేనికోన మండల అధయాక్షులు మది్దంశెటటీ రామకృషణి, గొలగోట వెంకననా బ్బు, 
మోకా బ్ల ప్రసాద్, విళళా వీర, ముతాయాల జయలక్ష్మి, గండి అనిల్, టేకుమూడి త్రిమూరు్తలు, 
జి.అనిల్, దురాగొప్రసాద్, ప్ణయామంతుల చినబ్బు, విళళా వీర, ఏస్రి వరప్రసాద్, పెసంగ జడేజా 
తదితరులు పాల్గొన్నారు.

జిల్లా అధయాక్షులు కందుల దుర్గాష్ ని మర్యాదపూర్వకంగా 
కలిసిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్యాస్: రాజమండ్రి, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయాక్రమాల నిర్వహణ కమటీ కారయాదరి్శగా 
ఎనినాకైన చికా్కల వీర వెంకట రమణ(బ్బులు), హుకుంపేట జనసైనికులు జనసేన పార్టీ 
జిలాలె అధయాక్షులు కందుల దురేగొష్ ని మరియు జిలాలె నియోజకవరగొ ఇంచార్జ్ లను, న్యకులను 
మరాయాదపూర్వకంగా కలిశారు.

సేవలతోనే గుర్తింపు: పాలవలస యశసి్వ
శతఘ్నా న్యాస్: 
సమాజంలో చేసే 
సేవలతోనే గురి్తంప్ 
వసు్తందని జనసేన పార్టీ 
రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరి్శ 
పాలవలస యశస్వ 
అన్నారు. సా్థనిక 13వ 
డివిజన్ కు చెందిన 
యు వ న్ య కు డు , 
జనసైనికుడు సారిక 

విశ్వన్ధ్(విశ్వ) సోమవారం రాత్రి కోటవద్ద సుమారు రండువందల మంది 
నిరాశ్రయులకు భోజన్లను ఏరా్పట్ చేశారు. ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయాఅతిథ్గా 
హాజరైన శ్రీమతి పాలవలస యశస్వ చేతుల మీదుగా అననాదాన కారయాక్రమం 
ప్రారంభంచారు. ఈ సందర్ంగా ఆమె మాట్లెడుతూ సమాజంలో చేసన సేవలను బటేటీ 
గురి్తంప్ లభసు్తందని, తదా్వరా ప్రజల గుండెలోలె మంచిసా్థనం లభసు్తందని అన్నారు. 
ప్రతీఒక్కరూ ఇలాంట సేవలు అందించాలని కోరారు. అననాదానం చేసన విశ్వన్ధ్ 
ను ఆమె అభనందించారు. ఈకారయాక్రమంలో భార్ఎతు్తన జనసేన న్యకులు, 
జనసైనుకులు, వీరమహళలు పాల్గొన్నారు.

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

33వ వారుడు మీతో మీ క్ర్పొరేటర్ రండవ రోజు33వ వారుడు మీతో మీ క్ర్పొరేటర్ రండవ రోజు
శతఘ్నా న్యాస్: విశాఖ, అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆశీసుస్లతో మంగళవారం శతఘ్నా న్యాస్: విశాఖ, అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆశీసుస్లతో మంగళవారం 
మీతో మీ కార్్పరేటర్ (సమసయాలపై కలస పోరాడదాం) అనే కారయాక్రమంలో మీతో మీ కార్్పరేటర్ (సమసయాలపై కలస పోరాడదాం) అనే కారయాక్రమంలో 
భాగంగా రండవ రోజు ప్రియాంక విద్యాదయ హై స్్కల్ వీధి, వివేకానంద భాగంగా రండవ రోజు ప్రియాంక విద్యాదయ హై స్్కల్ వీధి, వివేకానంద 
కాలనీ, 33వ వారుడి ప్రాంతంలో ప్రతి ఇంటంటకి వెళిలె వారి యొక్క కాలనీ, 33వ వారుడి ప్రాంతంలో ప్రతి ఇంటంటకి వెళిలె వారి యొక్క 
సమసయాలు తెలుసుకోవడం జరిగంది. ఈ యొక్క కారయాక్రమం దక్ణ సమసయాలు తెలుసుకోవడం జరిగంది. ఈ యొక్క కారయాక్రమం దక్ణ 
నియోజకవరగొం న్యకులు గోపకృషణి(జికె) పరివేక్షణ నిర్వహంచబడింది, నియోజకవరగొం న్యకులు గోపకృషణి(జికె) పరివేక్షణ నిర్వహంచబడింది, 
న్తో పాట్ జనసైనికులు, వీరమహళలు వచి్చ పాల్గొని ఈ కారయాక్రమానినా న్తో పాట్ జనసైనికులు, వీరమహళలు వచి్చ పాల్గొని ఈ కారయాక్రమానినా 
విజయవంతం చేసనందుకు వారందరికీ మనస్ఫూరి్తగా ధనయావాదాలు విజయవంతం చేసనందుకు వారందరికీ మనస్ఫూరి్తగా ధనయావాదాలు 
తెలియజేసుకుంట్న్నామని దక్ణ నియోజకవరగొం జివిఎంస ఫోలెర్ లీడర్ తెలియజేసుకుంట్న్నామని దక్ణ నియోజకవరగొం జివిఎంస ఫోలెర్ లీడర్ 
జనసేన పార్టీ 33వ వార్డి కార్్పరేటర్ భీశెటటీ వసంతలక్ష్మీ అన్నారు.జనసేన పార్టీ 33వ వార్డి కార్్పరేటర్ భీశెటటీ వసంతలక్ష్మీ అన్నారు.

పెనమలూరు నియోజకవర్గం పరిధిలో పెనమలూరు నియోజకవర్గం పరిధిలో 
సచివాలయ ఈఓ కి వినతిపత్ం ఇచిచిన జనసేనసచివాలయ ఈఓ కి వినతిపత్ం ఇచిచిన జనసేన

శతఘ్నా న్యాస్: కృషాణి జిలాలె, పెనమలూరు నియోజకవరగొం కంకిపాడు మండల పరిధిలోని శతఘ్నా న్యాస్: కృషాణి జిలాలె, పెనమలూరు నియోజకవరగొం కంకిపాడు మండల పరిధిలోని 
ఉప్్పలూరులో ఇందిరమ్మ కాలనీలు నిరి్మంచి 10 సంవతస్రాలు అవుతున్నా మూడు ప్రభ్తా్వలు ఉప్్పలూరులో ఇందిరమ్మ కాలనీలు నిరి్మంచి 10 సంవతస్రాలు అవుతున్నా మూడు ప్రభ్తా్వలు 
మారిన్ ఇప్పట వరకు డ్రైనేజి నిరి్మంచకపోవటంపై మంగళవారం జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంలో మారిన్ ఇప్పట వరకు డ్రైనేజి నిరి్మంచకపోవటంపై మంగళవారం జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంలో 
ఉప్్పలూరు సచివాలయ ఈఓ కి వినతిపత్ం అందచేయటం జరిగంది. పెనమలూరు నియోజకవరగొ ఉప్్పలూరు సచివాలయ ఈఓ కి వినతిపత్ం అందచేయటం జరిగంది. పెనమలూరు నియోజకవరగొ 
న్యకులు ప్లి కామేశ్వరవు మాట్లెడుతూ 60 40 ప్రభ్తా్వలు ఈ రోడలె పై నడిచి వెళిలె వీళళాతో న్యకులు ప్లి కామేశ్వరవు మాట్లెడుతూ 60 40 ప్రభ్తా్వలు ఈ రోడలె పై నడిచి వెళిలె వీళళాతో 
ఓట్లె వెపంచుకున్నారు కానీ గెలిచాక రోడులె పక్కన ఉననా డ్రైనేజీ నిరా్మణం చేపట్టీలి అనే ఆలోచన ఓట్లె వెపంచుకున్నారు కానీ గెలిచాక రోడులె పక్కన ఉననా డ్రైనేజీ నిరా్మణం చేపట్టీలి అనే ఆలోచన 
వాళళాకి రాకపోవటం చాలా బ్ధాకరం ఇప్పటకైన్ ప్రభ్త్వం కళ్ళా తెరిచి సమసయా పరిష్కరిసే్త వాళళాకి రాకపోవటం చాలా బ్ధాకరం ఇప్పటకైన్ ప్రభ్త్వం కళ్ళా తెరిచి సమసయా పరిష్కరిసే్త 
సరే లేకుంటే దీనిని తీవ్ర సా్థయిలో ఉదయామసా్తనికి జనసేన సద్ధం అని అన్నారు….కంకిపాడు సరే లేకుంటే దీనిని తీవ్ర సా్థయిలో ఉదయామసా్తనికి జనసేన సద్ధం అని అన్నారు….కంకిపాడు 
మండల అధయాక్షులు ముపా్ప రాజా మాట్లెడుతూ ఈ డ్రైనేజీ సమసయా వలన మలేరియా డెంగుయా మండల అధయాక్షులు ముపా్ప రాజా మాట్లెడుతూ ఈ డ్రైనేజీ సమసయా వలన మలేరియా డెంగుయా 
వంట విషజ్వరాలు వలన ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్ంది పడుతున్నారు..ఇప్పటకైన్ ప్రభ్త్వం ఈ సమసయా వంట విషజ్వరాలు వలన ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్ంది పడుతున్నారు..ఇప్పటకైన్ ప్రభ్త్వం ఈ సమసయా 
పై స్పందించకపోతే ఈ ఉదయామం తీవ్ర సా్థయిలో ఉంట్ంది అని అన్నారు. ఈ కారయాక్రమంలో పై స్పందించకపోతే ఈ ఉదయామం తీవ్ర సా్థయిలో ఉంట్ంది అని అన్నారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
ఉప్్పలూరు జనసైనికులు వెంకటేష్, హరి కృషణి, ముప్పరి మోహన్ బోస్, హసన్, మణ్కంఠ, ఉప్్పలూరు జనసైనికులు వెంకటేష్, హరి కృషణి, ముప్పరి మోహన్ బోస్, హసన్, మణ్కంఠ, 
సుధీర్, రాఖీ, కంకిపాడు జనసేన న్యకులు బోయిన న్గరాజు, సుంకర శివ శేఖర్ చొకా్క సుధీర్, రాఖీ, కంకిపాడు జనసేన న్యకులు బోయిన న్గరాజు, సుంకర శివ శేఖర్ చొకా్క 
రాజా గంగా క్ంతి సురేష్ రామరాజు కోటయయా అన్స్ర్ పాండు నరహరిశెటటీ పవన్, కంకిపాడు రాజా గంగా క్ంతి సురేష్ రామరాజు కోటయయా అన్స్ర్ పాండు నరహరిశెటటీ పవన్, కంకిపాడు 
జనసైనికులు పాల్గొన్నారు.జనసైనికులు పాల్గొన్నారు.

శ్రీకాళహసితి పటటీణంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ గిర్జన గురుకుల పాఠశాల 
హాసటీల్ నందు పిలలాలకు బటటీలు పంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్యాస్: శ్రీకాళహస్త, 
జనసేన పార్టీ తరప్న 
శ్రీకాళహస్త పటటీణంలోని 
బ్లికల గరిజన సంక్షేమ 
హాసటీల్ ను సందరి్శంచి అక్కడి 
పలలెలకు బటటీలు పంచడం 
జరిగంది. జనసైనికుడు 
రాము ఆరి్థక సహకారంతో ఈ 

కారయాక్రమానినా నిర్వహంచడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా జనసేన న్యకులు 
పలలెలను ఉదే్ధశించి మాట్లెడుతూ గొప్ప లక్షాయాలను నిరే్ధశించుకుని ఆ లక్షాయాల 
సాధనకై కషటీపడి చదువుకుని ఉననాత శిఖరాలు అధిరోహంచాలని కోరడం 
జరిగంది. ఈ సందర్ంగా ప్రినిస్పల్ వి.లక్ష్మి శోభని్వత మరియు వారి 
సబ్ంది జనసేన న్యకులకు ధనయావాదములు తెలపడం జరిగంది. ఈ 
కారయాక్రమంలో చితూ్తరు జిలాలె కారయాదరి్శ కొటేటీ సాయి, జయప్రకాష్ జనసేన 
న్యకులు మహష్, చిరంజీవి, వంశీ, రాము తదితరులు పాల్గొనడం 
జరిగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ర్ష్టంలో పనికిమాలిన మంత్రి ఎవరైనా ఉంటే అది 
మంత్రి వెలలాంపలిలా శ్రీనివాసర్వు: పోతిన మహేష్

శతఘ్నా న్యాస్: విజయవాడ, నియోజకవరగొ అభవృది్ధకి మూడు సంవతస్రాలుగా గాలికొదిలేశారని, 
కవలం అవినీతి సంపాదనను మాత్మే ప్రేమంచారని, ఉద్యాగసు్తలు లక్షలాదిగా రోడుడిపైకి వచి్చ 
ప్రభ్తా్వనికి వయాతిరేకంగా పోరాటం చేశారని అందువలేలె ప్రభ్త్వం ఉద్యాగసు్తలతో కాళలెబేరానికి 
వచి్చ కొనినా డిమాండులెను నరవేరే్చందుకు ప్రభ్త్వం ముందుకు వచి్చందని జనసేన పార్టీ పశి్చమ 
నియోజకవరగొ కారాయాలయంలో ఏరా్పట్ చేసన విలేకరుల సమావేశంలో నగర అధయాక్షులు రాష్ట్ర 
అధికార ప్రతినిధి మరియు పశి్చమ నియోజకవరగొ ఇన్్చరిజ్ పోతిన వెంకట మహష్ మాట్లెడుతూ 
ఉద్యాగసు్తలకు జీతాలు పెంచుతామని పెంచకుండా పఆరిస్ దా్వరా జీతాలు తగగొంచి ప్రభ్త్వం మోసం 
చేయబటేటీ ఉద్యాగసు్తలు లక్షలాదిగా రోడుడిపైకి వచి్చ ప్రభ్తా్వనికి వయాతిరేకంగా పోరాటం చేశారని 
అందువలేలె ప్రభ్త్వం ఉద్యాగసు్తలతో కాళలెబేరానికి వచి్చ కొనినా డిమాండులెను నరవేరే్చందుకు ప్రభ్త్వం 
ముందుకు వచి్చందని, ముఖయామంత్రి జగన్ మోహన్ రడిడి గారుమనసుతో తీసుకుననా నిరణియం అయితే 
లక్షలాది మంది ఉద్యాగసు్తలు రోడలెపైకి వచి్చ ఎందుకు ధరానా చేశారో మంత్రి వెలలెంపలిలె శ్రీనివాసరావు 
సమాధానం చెపా్పలని, మోసంచేసే నిరణియం కనుకనే ఉపాధాయాయ సంఘాలు ఈరోజుకి పఆరిస్ 
కోసం ప్రభ్త్వంపై ఉదయామం చేసు్తన్నారని ముందు ఈ అంశంపై మంత్రి సమాధానం చెపా్పలని, 
అదేవిధంగా 30 వేల మంది ఉద్యాగసు్తలు రిటైర్మంట్ అయితే సుమారు 14 వేల కోటలె రూపాయలు 
చెలిలెంచాలని ప్రభ్త్వఒ పదవీ విరమణ వయసుస్ 60 నుంచి 62 పెంచడం వాస్తవం కాదాఅని, 
ప్రావిడెంట్ ఫండ్స్ మీద లోన్స్ పెట్టీకుంటే ఏడాది కాలంగా 2,400 కోట్లె చెలిలెంచకుండా వాయిదా 
వేయడం వాస్తవం కాదా అని, రిటైర్మంట్ అయిన ఉద్యాగసు్తల బకాయిలు సుమారు ఐదు వేల 
కోటలె రూపాయలు చెలిలెంచలేని ఈ ప్రభ్త్వం పనికిమాలిన ప్రభ్త్వమని, ఉద్యాగసు్తల న్యాయమైన 
డిమాండలెను పరిష్కరించాలని పవన్ కళ్యాణ్ స్పందిసే్త మంత్రి శ్రీనివాసరావు మంత్రి పదవీకాలం 
ముగుసు్తననాందున పవన్ కళ్యాణ్ పై న్లుగు విమర్శలు చేసే్త మరల పదవి వసు్తందని అపోహతో 
అవాకులు చవాకులు మాట్లెడుతున్నారని, ఈ రాష్ట్రంలో పనికిమాలిన మంత్రి ఎవరైన్ ఉన్నారు 
అంటే అది మంత్రి వెలలెంపలిలె శ్రీనివాసరావు ఎందుకంటే ఆయన దేవాదాయశాఖ మంత్రిగా పదవి 
చేపటటీన న్ట నుంచి 150కి పైగా దేవాలయాలోలె దేవతామూరు్తలను పాక్కంగా ధ్వంసం చేశారని, 
రథాలను తగలబెట్టీరని, మూడు సంహాలు దంగలించారని ఆయన ఒక్కటంటే ఒక్క కసు కూడా 
చేదించలేని ఈ మంత్రి పనికిమాలిన మంత్రి కాకపోతే మరి ఏంటని ప్రశినాంచారు, నియోజకవరగొ 
అభవృది్ధకి మూడు సంవతస్రాలుగా గాలికొదిలేశారని కవలం అవినీతి సంపాదన మాత్మే 
ప్రేమంచారని అందుక నియోజకవరగొ ప్రజలు మంత్రిని ప్రశినాసు్తన్నారని, నహ్రూ బొమ్మ సంటర్ 
నుంచి చిటటీ నగర్ వరకు ప్రధాన రహదారి కూడా నిరి్మంచలేక పోయారని, ముసఫిరాఖాను గాలికి 
వదిలేశారని, అమ్మవారి దేవాలయ అభవృది్ధకి 70 కోటలె రూపాయల నిధులను మంజూరు చేశామని 
అబద్ధప్ ప్రకటనలు జార్ చేస్్త ఇంతవరకు ఒక్క రూపాయి కూడా అమ్మవారి ఆలయ ఖాతాకు 
జమ చేయలేకపోయారని, రేషన్ కారుడిలు పెన్షనులె రదు్ద చేసనందుకా, లేక పనునాలు పెంచి ప్రజలపై 
భారాలు మోపేందుకా లేక న్లుగు సంవతస్రాల క్రితం టడ్్క ఇళలె కోసం చెలిలెంచిన సామానుయాలకు 
ఇంతవరకు ఒక్క ఇలులె కూడా మంజూరు చేయించనందుకు మమ్మలినా మంత్రి పనికొచే్చ మంత్రి 
అంట్రా లేఖ పనికిమాలిన మంత్రి అంట్రో మీరే సమాధానం చెపా్పలన్నారు. రాబోయే రోజులోలె 
మంత్రిగా పని చేసన శ్రీనివాస్ కి ప్రజల డిపాజిట్లె కూడా దక్కనియకుండా బుది్ధ చెబుతారన్నారు.

రథసప్తమి శుభ సందర్ంగా శ్రీ సంతాన 
సంపద వేంకటేశ్వర స్్వమిని దరి్శంచుకునని 

పసుపులేటి హరిప్రస్ద్

శతఘ్నా న్యాస్:  చితూ్తరు, రథసప్తమ శుభ సందర్ంగా మాజీ టీటీడీ పాలక 
మండలి సభ్యాలు, జనసేన పార్టీ పఏస సభ్యాలు, చితూ్తరు జిలాలె అధయాక్షులు 
డా.పసుప్లేట హరిప్రసాద్ కుట్ంబ సభ్యాలతో కలిస వికృతమాల శ్రీ సంతాన 
సంపద వేంకటేశ్వర సా్వమ దేవసా్థనంలో దర్శనం చేసుకొని తీర్థ ప్రసాదాలు 
సీ్వకరించడం జరిగంది. శ్రీ సంతాన సంపద వేంకటేశ్వర సా్వమ వారు స్రయాప్రభ 
వాహనంపై భకు్తలకు గ్రామ ప్ర ప్రజలకు దర్శనం ఇవ్వడం జరిగంది.

రైతుల పటలా ప్రభుత్వ వైఖర్ని ఖండించిన 
మైలవరం జనసేన

శతఘ్నా న్యాస్: మైలవరం, జనసేన పార్టీ మైలవరం మండల అధయాక్షులు 
శీలం బ్రహ్మయయా మాట్లెడుతూ… రైతుల పటలె ప్రభ్త్వ వైఖరిని ఖండిస్్త, 
తక్షణమే వరి మరియు మొక్కజొననా రైతులకు డబు్లు రిలీజ్ చేయాలని, 
ఒక పంట కాలం పూర్తయేయా రండు, మూడు మాసాలు గడిసే్త గానీ రైతుల 
ఖాతాలోలె డబు్లు జమ కావడం లేదని ఎందువలన డబు్లు చెలిలెంచలేక 
పోతున్నారో ప్రజలకు సమాధానం చెపా్పలని డిమాండ్ చేశారు. మన పక్క 
రాష్ట్రం తెలంగాణలో వయావసాయానికి 24 గంటల ఉచిత కరంట్ ఇసు్తంటే, 
మన రాష్ట్రంలో మాత్ం త్రీఫేజ్ కరంట్ ఎప్్పడు వసు్తంద్! ఎప్్పడు 
పోతుంద్! తెలియని పరిస్థతి అని, రానుననాది వేసవికాలం అని కాబటటీ 
రైతుల అవసరానినా దృషిటీలో ఉంచుకొని, 24 గంటలు వయావసాయ నిమత్తం 
కరంట్ ఇవా్వలని డిమాండ్ చేశారు. మీరు అతికొది్ద సమయంలోనే 
రైతుల ఖాతాలోలె డబు్లు జమ చేయకపోతే జనసేన మరియు బిజెప 
పార్టీల ఆధ్వరయాంలో రైతులతో కలిస, ప్రతయాక్ష పోరాట్లు చేయవలస 
వసు్తందని తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ న్యకులు 
మాదాసు సుబ్్రావు, మలాలెరప్ దురాగొప్రసాద్, పొన్నారు విజయ్ 
కుమార్, కూసుమంచి కిరణ్ కుమార్ మరియు జనసైనికులు పాల్గొన్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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 పార్టీ కారయాక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ 
సభుయానిగా గొర్తి

శతఘ్నా న్యాస్: తూరు్పగోదావరి, అమలాప్రం 
పటటీణానికి చెందిన గొరి్త పవన్ ను జనసేన 
పార్టీ కారయాక్రమాల నిర్వహణ కమటీ సభ్యానిగా 
నియమంచారు. పార్టీ ఆవిరా్వం నుంచి పవన్ 
క్రియాశీల కారయాకర్తగా పని చేసు్తన్నారు. సేటీట్ ప్రోగ్రాం 
కోఆరిడినేటర్ కళ్యాణం శివ శ్రీనివాస్ ఈ నియామకం 
చేపట్టీరు. పవన్ నియామకం పటలె పలువురు హర్షం 
వయాక్తం చేశారు.

వెంగళమ్మచెరువు పంచాయితీలోని మంచి నీట టంక్ ను 
శుభ్ం చేయాలని జనసేన వినతిపత్ం

శతఘ్నా న్యాస్:  ప్టటీపరి్త, గత రండు సంవతస్రాలనుండి ప్టటీపరి్త మండలంలోని 
వెంగళమ్మచెరువు పంచాయితీలోని మంచి నీట ట్ంక్ ను శుభ్ం చెయయాకపోవడంతో 
త్రాగునీరు కలుషితమవుతోందని ఆ గ్రామానికి చెందిన జనసైనికులు పంచాయితీ 
సక్రటర్ని కలిస వాటర్ ట్యాంకులను శుభ్ం చెయాయాలని, పశువులకోసం పెటటీన నీట 
ట్యాంకులను కూడా వాడట్నికి అనుకూలంగా చెయాయాలని కోరుతూ వినతీ పత్రానినా 
ఇవ్వడం జరిగంది. ఈ కారయాక్రమంలో చిగచరలె గనేష్, హర్ష, హర్కృషణి, అశోక్, అఖిల్, 
సోము, శశి కుమార్ మరియు పవన్ పాల్గొనడం జరిగంది.

ఉద్యాగులను, పెన్షనరలాను నిలువునా దగా చేసిన 
వైసీపీ ప్రభుత్వం: వాసగిర్ మణికంఠ

శతఘ్నా న్యాస్: అనంతప్రం జిలాలె, 
అధికారంలోకి వచి్చన వారం రోజులోలె 
సపఎస్ విధానం రదు్ద చేసా్తం, ఏ ప్రభ్త్వం 
చేయని విధంగా జీతాలు పెంచుతామని 
హామీ ఇచి్చన వైసీపీ ఇప్్పడు మాట 
తప్పంది, అధికారంలోకి వచా్చక మరో 
మాట మాట్లెడటం మోసపూరిత చరయాగా 
జనసేన భావిసో్తంది. ప్రతి ఉద్యాగ పఆరిస్ 
దా్వరా జీతం పెరుగుతుందని భావిసా్తరు, ఈ 
రోజున వైసప న్యకులు ఆదాయం మూడు 
రట్లె పెరిగతే ఉద్యాగుల జీతాలు 30 శాతం 
తగాగొయి. అధికారంలోకి వచే్చందుకు సపఎస్ 

రదు్ద చేసా్తమని జీతాలు పెంచుతాం అన్నారు ఇప్్పడు ప్రభ్త్వ ఉద్యాగుల జీతభతాయాలకు 
సంబంధించిన డిమాండలె పరిషా్కరానికి రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం చిత్తశుది్ధ కనపరచకుండా 
ఆధిపతయా ధోరణ్లో వెళిలెంది. ఉద్యాగ ఉపాధాయాయ కారి్మక పెన్షనరలె పెద్ద ఎతు్తన ఉదయామాలు 
చేసన అనంతరం పఆరిస్ సాధన సమతి సీటీరింగ్ కమటీ సభ్యాలతో ప్రభ్త్వం చర్చలు 
జరిపన తరా్వత ఇచి్చనట్వంట పఆరిస్య్ ఉద్యాగ ఉపాధాయాయ కారి్మక పెన్షనరలెను 
తీవ్ర నిరాశా నిస్పృహలకు గురి చేసంది. కనీసం ఆశుతోష్ మశ్రా నివేదికను బయట 
పెటటీకపోవడం, ఫిట్మంట్ ను 23 శాతం నుంచి ఏమాత్ం పెంచకపోవడం, పదవీ విరమణ 
వయసుస్ 62 సంవతస్రాల నుండి తగగొంచకపోవడం నిరుద్యాగులకు ఉద్యాగఅవకాశాలు 
దబ్తీయడమే, సపఎస్ రదు్ద పైన అదేవిధమైన ధోరణ్ అవలంభంచడం శోచనీయం. 
ప్రభ్త్వ వైఖరితో నషటీపోయిన ఉద్యాగ వరగొంపటలె జనసేన పార్టీ సానుకూల దృక్పథానినా 
కనబరుస్్త, వారి భావోదే్వగాలకు విలువ ఇసు్తంది. ప్రభ్త్వం అహంకారం ధోరణ్తో 
ప్రవరి్తస్్త ఇదేవిధంగా ఏ సమసయాకు శాశ్వత పరిషా్కరం చూపకుండా ముందుకు 
వెళితే రాబోయే రోజులోలె తగన మూలయాం చెలిలెంచక తప్పదు అని జనసేన పార్టీ తరప్న 
హెచ్చరిసు్తన్నామని అనంతప్రం జిలాలె జనసేన పార్టీ కారయాదరి్శ వాసగరి మణ్కంఠ 
అన్నారు.

ర్జంపేటను అన్నమయయా జిల్లాగా సాధించుకుంటం: 
ఆకుల నరసయయా

శతఘ్నా న్యాస్: రాజంపేటను, ఎనినాకల మాయానిఫ్సోటీ ప్రకారం ఇచి్చన మాట తప్ప 
పారలెమెంట్ నియోజకవరగొం అయిన రాజంపేటను అననామయయా జిలాలెగా ప్రకటంచకుండా 
రాయచోటని అననామయయా జిలాలెగా ప్రకటంచడంతో గత నల 26 వ తేదీ రాజంపేట 
ప్రజలు పోరాటం చేస్్త మంగళవారం బంద్ కి పలుప్నిచా్చరు. వాయాపారసు్తలు అనినా 
పార్టీల కారయాకర్తలు అనినా రంగాల కారి్మకులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్ంగా రాజంపేట 
జనసేన యువన్యకుడు ఆకుల నరసయయా మాట్లెడుతూ తన తండ్రి పాలనలో ఇక్కడ 
తాళలెపాక అననామయయా 108 అడుగుల విగ్రహానినా ఆవిష్కరించారు. ఈ రోజు అయన 
కుమారుడైన సీఎం అననామ్మయయాను విస్మరించడం చాలా ఘోర తప్పదం అన్నారు. 
అలాగే ఎనినాకల ముందు కడప పౌరుషానికి ఢిలీలె సోనియాకు పోటీ అని చెప్ప అతయాధిక 
మెజారిటీతో గెలిపంచిన ప్రజలకు ఇప్్పడు సీఎం అయాయాక సంత జిలాలెలోనే ఇచి్చన మాట 
తప్పడం దేనికి సాంకతమని జనసేన పార్టీ తరప్న ప్రశినాంచారు. అలాగే ఎమె్మలేయా, ఎంప 
తమ దగగొర ఉననా కోటలె డబు్తో ఇట్ అసంబ్లె అట్ పారలెమెంట్ లో వీళ్ళా అడుగు పెటేటీ 
అర్హత సాధించలేదని మా పేద ప్రజలు ఓట్లె వేసే్తనే మమ్మలినా ప్రజా ప్రతినిధులుగా అడుగు 
పెటటీనిచా్చరని ఆకుల నరసయయా గురు్త చేశారు. చివరిగా మా పోరాటం చూస కూడా 
ప్రభ్త్వం నిరణియం మారు్చకోకుండా మాకు అన్యాయం చేసే్త ఖచి్చతంగా 2024 జనసేన 
పార్టీ అధికారంలోకి వచి్చన వెంటనే కంద్రంతో మాట్లెడి కోటలెమంది ఆరాధించే తిరుపతి 
వెంకననా భకు్తడైన అననామయయా పేరు మీద ప్రతేయాక జిలాలెగా ప్రకటంచే విధంగా మా జనసేన 
న్యకుడు పవన్ కళ్యాణ్ కి పూరి్త చరిత్ ఆధారాలు, ఇక్కడ ఉననా అనినా రకాల సౌకరాయాలు 
ఉననా పూరి్త వివరాలు మా అధయాక్షుని ముందు ఉంచి రాజంపేటను అననామయయా జిలాలెగా 
సాధించుకుంట్మని తెలియచేశారు. ఈ బంద్ లో జనసేన లీగల్ సల్ న్యకలు 
అడ్వకట్ కరుణాకర్ రాజు, కతి్త సుబ్్రాయుడు, రాట్ల రామయయా, బ్లసాయి, గోపీ, 
శంకర్ పాల్గొన్నారు.

పెండింగ్ లో ఉన్న పింఛనలాను అందేల్జేసిన ర్జోలు 
జనసేన వైస్ ఎంపీపీ

శతఘ్నా న్యాస్: రాజోలు, గత మరియు ప్రసు్థత ప్రభ్తా్వల అధికారుల, ప్రజా 
ప్రతినిధుల ఆదరణకు నోచుకోని ఆరు్హలైన పెంక్షన్ దారులు, వారి బ్ధను, 
ఆవేదనను గురి్తంచి నేను ఉన్నానని దైరాయానినా ఇచి్చ వారికి న్యాయం చేయాలని 
పట్టీదలతో శ్రమంచి ప్రభ్త్వ వైదుయాలను సంప్రదించి జిలాలె సా్థయి అధికారుల 
దా్వరా లబి్ద దారులకు ప్రభ్త్వము నుండి రావాలిస్న పంఛనలెను సకాలంలో వచే్చలా 
కృషి చేస, అరు్హలైన వారికి పంఛనలె అందజేసన రాజోలు జనసేన పార్టీ వైస్ ఎంపీపీ 
ఇంటపలిలె ఆనందరాజు.
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గెదాదాడలో జనసేన పార్టీ గ్రామకమిటీల సమావేశం
శతఘ్నా న్యాస్: తూరు్పగోదావరి జిలాలె, రాజోలు నియోజకవరగొంలో జనసేన పార్టీ గ్రామకమటీల సమావేశానినా, 
మామడికుదురు మండలం గెదా్దడ గ్రామంలో ప్రారంభంచారు. ఈ కారయాక్రమంలో రాజోలు నియోజకవరాగొల, 
జనసైనికులు, మండలాల అధయాక్షులు పాల్గొని జెండా ఆవిష్కరణ చేశారు. పలువురు యువత జనసేన పార్టీలోకి 
జాయిన్ అయాయారు. గ్రామాలలో గ్రామకమటీల దా్వరా పార్టీని బలోపేతం చేస 2024 లో పవన్ కళ్యాణ్ ని సఎం 
చేసే విధంగా కృషి చేసా్తమని. ఈనల 20 తేదీన నరసాప్రంలో జరగనుననా పవన్ కళ్యాణ్ సమావేశానినా కూడా 
విజయవంతం చేసా్తమని అన్నారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర జాయింట్ సక్రటర్లు, జిలాలె న్యకులు, 
సా్థనిక న్యకులు, జనసైనికులు పాల్గొన్నారు.

కర్నిల్ జిల్లాకు కీరి్తశేషులు దమోదరం సంజీవయయూ పేరు పెట్టీలని 
వరదయయూపాలం జనసేన డిమాండ్

శతఘ్నా న్యాస్: సతయావేడు నియోజకవరగొం వరదయయాపాలం మండలం జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంలో కొత్తగా ఏర్పడిన జిలాలెలలో కరూనాల్ 
జిలాలెకు భారత దేశ మొటటీ మొదట దళిత ముఖయామంత్రి కీరి్తశేష్లు దామోదరం సంజీవయయా పేరును ప్రకటంచాలని చితూ్తరు జిలాలె అధయాక్షులు 
డాకటీర్ పసుప్లేట హరిప్రసాద్ అనుమతితో వరదయయాపాలం బసాటీండ్ సంటరోలె వైసీపీ ప్రభ్తా్వనికి విననావించుట్ నిరసన కారయాక్రమం 
నిర్వహంచడం జరిగంది. ఈ కారయాక్రమానికి జిలాలె కారయాదరు్శలు లావణయా కుమార్, హమకుమార్, వరదయయాపాలం మండలం అధయాక్షుడు 
చిరంజీవి యాదవ్, ఆరు మండల అధయాక్షులు అయినట్వంట రూపేష్, మణ్, థామస్, సుమన్, భాషా, దేవ ప్రశాంత్, వరదయయాపాలం 
మండల కమటీ సభ్యాలు జనసైనికులు సమక్షంలో ఈ కారయాక్రమం విజయవంతంగా నిర్వహంచటం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా వైసీపీ 
ప్రభ్తా్వనికి సతయావేడు నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ హెచ్చరించడం ఏమనగా ఫిబ్రవరి 14 సంజీవయయా జయంతి సందర్ంగా కరూనాలు 
జిలాలె ఆయన పేరు ప్రకటంచని ఎడల జయంతి రోజున సతయావేడు నియోజకవరగొంలో అనినా మండల కంద్రాలోలె జనసేన పార్టీ నిరాహార 
దీక్షకు పూనుకుంట్మని తెలియచేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో దినేష్ కులశేఖర్ రడిడి శేఖర్ ఫజల్ రహమాన్, న్గేంద్రబ్బు, న్గేంద్ర, ఫజల్ 
ములలెంగ్, వసంత మునీంద్రా యుగంధర్, విష్ణి, స్వరూప్, మరియు జనసైనికులు పాల్గొన్నారు.

పాణయాం నియోజకవరగా ఇంచార్జ్కి జన్మదిన 
శుభాకాంక్షలు తెలిపిన జనసేన

శతఘ్నా న్యాస్: పాణయాం, గత 35 ఏళ్లెగా మెగా ఫ్యామలీకి ప్రెసడెంట్ గా 
ఉంటూ ప్రసు్తతం జనసేన పార్టీ కరూనాలు జిలాలె పాణయాం నియోజకవరాగొనికి 
ఇంచారిజ్గా బ్ధయాతలు వహసు్తననా చింతా సురేష్ బ్బుకి జనసేన 
న్యకులు మరియు కారయాకర్తలు ఆయనను కలిస జన్మదిన శుభాకాంక్షలు 
తెలియజేయడం జరిగంది. ఈ వేడుక అంగరంగ వైభవంగా జరిగంది.

మార్కాపురం జిల్లా చేయాలని నిరసన తెలియజేసిన జనసేన
శతఘ్నా న్యాస్: మారా్కప్రం టౌన్ సా్ధనిక గడియార స్థంభం వద్ద జనసేనపార్టీ 
మారా్కప్రం నియోజకవరగొ ఇంచార్జ్ ఇమ్మడి కాశీన్ధ్, మారా్కప్రం జిలాలె సాధన 
సమతి ఆదేశాల ప్రకారం మారా్కప్రం జిలాలె చేయాలని పలెకార్డిస్ పట్టీకొని నిన్దం 
తెలియజేసన జనసేనపార్టీ. ఈ కారయాక్రమంలో ప్రకాశం జిలాలె సంయుక్త కారయాదరి్శ 
ఎన్.వి.సురేష్, వీరిశెటటీ శ్రీనివాసులు, సుఖీభవ సభ్యాడు చెననాకశవులు, ఉస్తల 
వెంకటేశ్వరులె, పేయింట్ వర్కర్స్ మరియు భవన నిరా్మణ కారి్మకులు.

మదనపల్లా జిల్లా కావాలని జనసేన ఆధ్వరయాంలో ర్యాలీ
శతఘ్నా న్యాస్:మదనపలలె జిలాలె సాధన సమతి మరియు జనసేన రాయల సీమ 
కో కని్వనిర్ గంగరావు రామదాసు చౌదరి ఆధ్వరయాంలో అఖిలపక్షం పార్టీల 
కులసంఘాలు మైన్ర్టీ న్యకులు మదనపలలెలో సాంస్కృతిక కారయాక్రమాలతో భట 
కాలేజ్ నుండి రాయాలీగా బెంగళూర్ బసాటీండ్, టౌన్ బ్ంక్ సరి్కల్, ఆర్టీసీ బసాటీండ్, 
అంబేద్కర్ సరి్కలోలె సభ నిర్వహంచడం జరిగంది. మదనపలలె జిలాలెకు కంద్రంగా 
ప్రకటంచాలని, ప్ంగన్రు పీలేరు తంబలలెపలలె ప్రజలు కోరటం జరిగంది. ఈ 
కారయాక్రమంలో పెద్దయెతు్తన జనసైనికులు పాల్గొన్నారు.
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