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జగన్ రెడ్డిని చూసి బయపడేదెలే: నాదెెండ్ల మనోహర్
*ఎప్పుడో ఇచ్చిన ఇళ్లకు ఓటీఎస్ పేరుతో తాళాలు వేస్తారా?
*జనసేన అండగా ఉంటంది
*కాకినాడలో జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్

ముఖ్యమంత్రి వరు్యలు జగన్ రెడ్డి ని, వైసీపీనీ చూసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదని, జనసేన పార్టీ అండగా 

ఉంటందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ హామీ ఇచ్చిరు. 

ప్రజలు కోరుకునే విధంగా ప్రభుత్ం పాలన చేయాల్ తపపు అధికారానిని, పదవులను అడ్డిపెటటీకొని ప్రజలను 

భయపెట్టీల్సిన అవసరం లేదనానిరు. వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిక ప్రతి వరాగానిని దబ్బకొడ్తందని, ముఖ్యంగా 

స్మాను్యడ్ని ఇబ్బందిపెడ్తందని అనానిరు. మతసి్యకార అభు్యననితి యాత్రలో భాగంగా కాకినాడ దుము్మలపేట 

ప్ంతంలో పర్యటంచ్నప్పుడ్ నాదండ్ల మనోహర్ మాట్్లడ్తూ… “రాష్టంలో అధ్్నని పరిసిథితి నెలకొంది. 

వైసీపీపై నమ్మకంతో 151 మంది శాసనసభు్యలను గెల్పిసేతా… వాళ్్ల చేసిన ద్రోహం, స్మాను్యలను పెటటీన 

ఇబ్బందులు బాధ కల్గంచ్యి. చెతతాకు రూ. 60 పనుని ఎందుకని ఈరోజు మహిళలు రోడ్ల మీదకు వచ్చి 

ప్రశ్నిస్తానానిరు. ఓటఎస్ పేరుతో ఎప్పుడో ఇచ్చిన ఇళ్లకు తాళాలు వేస్తానానిరు. ఇందుకు వ్యతిరేకంగా 

మహిళలు గళం విప్పుతనానిరు. ఓటఎస్ విధ్నానిని జనసేన పార్టీ తరప్న తపపుకుండా వ్యతిరేకిస్తాం. 

ప్రభుత్ం నిర్లక్్యం వలే్ల ఉద్్యగులు రోడ్డికాకాల్సిన పరిసిథితి వచ్చింది. అధికారంలోకి వచ్చిన వారంలోనే 

సీపీఎస్ రదుదు చేస్తాం, జీతాలు పెంచుతామని హామీ ఇచ్చి ఈరోజు ఎకకాడ కనిపించకుండా పోయారు.

*మతసి్యకారుల బాధలు పటటీవా?

వేటకు వెళ్్ల సమయంలో మతసి్యకారులు దురదృషటీవశాతతా ప్రమాదానికి గురైతే రూ.10 లక్లు ఎక్సి 

గ్రేషియా ఇస్తామని అసంబ్్ల స్క్షిగా హామీ ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి గారు… ఇప్పుడ్ ఆ వాగాధానానిని 

గాల్కొదిలేశారు. భయపెటటీ, బెదిరించ్, మభ్యపెటటీ ఓట్ల వేయించుకునానిరు. ఇకపై ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. జనసేన పార్టీ మీకు అండగా ఉంటంది. 

కేవలం మతసి్యకారుల సమస్యలపై ప్రస్తావించడానికే ఈ నెల 20న నరస్ప్రంలో పవన్ కళా్యణ్ బహిరంగ సభ నిర్హిస్తానానిరు. సమస్యలపై మాట్్లడమే కాకుండా 

వాటపై పార్టీ విధ్నాలను కూడా వెల్లడ్స్తారు. అలాగే మతసి్యకారుల అభు్యననితికి పార్టీ తరప్న భవిష్యతతాలో ఎలాంట కార్యక్రమాలు చేపటటీబోతనానిమనే విషయాలు 

వెల్లడ్స్తారని” అనానిరు. కాకినాడ నగర నియోజక వరగాంలోని దుము్మలపేట, సూర్యనారాయణప్రం, తిలక్ రోడ్, జగనానిథప్రం ప్ంతాలో్ల యాత్ర స్గంది. యాత్ర 

తొల్రోజు జగనానిథప్రం దగగార ముగసింది. పి.ఎ.సి. సభు్యలు ముతాతా శశ్ధర్, పంతం నానాజీ, పితాని బాలకృష్ణ, కోన తాతారావు, మతసి్యకార వికాస విభాగం ఛైర్మన్ 

నాయకర్, తూరుపుగోదావరి జిలా్ల అధ్యక్షులు శ్రీ కందుల దురేగాశ్, కాకినాడ నగర అధ్యక్షులు శ్రీ సంగశెటటీ అశోక్, రాష్ట, జిలా్ల కమిటీ సభు్యలు, అసంబ్్ల నియోజక వరాగాల 

పార్టీ ఇంఛారుజులు, విశాఖపటనిం, నెల్్లరు జిలా్ల నాయకులు, మతసి్యకార వికాస విభాగం సభు్యలు పాల్గానానిరు.

*చైతన్యం రగల్చిన పాదయాత్ర

మతసి్యకార వికాస విభాగం ఆధ్ర్యంలో చేపటటీన 

మతసి్యకారుల అభు్యననితి యాత్ర తొల్ రోజు ముగసింది. 

కాకినాడ రూరల్ నియోజకవరగాం సూరా్యరావుపేటలో 

ప్రంభమైన యాత్ర… వలసపాకల, వాకలపూడ్, 

గంగరాజు నగర్, దుము్మలపేట, డైర్ఫారం మీదుగా 

సూర్యనారాయణప్రం, తిలక్ సీ్రీట్ చేరుకొని మెయిన్ 

రోడ్డిలో ముగసింది. తొల్రోజు దాదాప్ 20 కిలోమీటర్ల 

మేర యాత్ర స్గంది. యాత్రలో భాగంగా మతసి్యకార 

ప్ంతాలో్ల తిరిగన మనోహర్ వారు పడ్తనని 

ఇబ్బందులు, ఎదురకాంటనని సమస్యలను స్యంగా 

అడ్గ తెలుస్కునానిరు. అలాగే ప్రభుత్ం చేస్తానని 

మోసం గురించ్ వివరించ్రు. సమస్యల పరిష్కారానికి 

తమవంత కృషి చేస్తామని హామీ ఇచ్చిరు. డప్పు 

చప్పుళ్్ల, బాణాసంచ్ వెలుగులో్ల కోలాహలంగా 

జరిగన యాత్రలో వేలాదిగా మతసి్యకారులు, జన 

సైనికులు, వీర మహిళలు పాల్గానానిరు. అభిమానంతో 

పూలవర్ం కురిపించ్రు. మతసి్యకార మహిళలు 

హారతలు పటటీ ఆహా్నించ్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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మత్స్యకారుల సమస్యలు గాలికొదిలి ముఖ్యమెంత్రి చేపలు అముముకోవడెం ఏమిటి
*మతసి్యకారుల సర్తోముఖాభివృదిధా జనసేన లక్్యం సీఎం జగన్ పై నిప్పులు చెరిగన నాదండ్ల మనోహర్
*సూరా్యరావుపేటలో మతసి్యకార అభు్యననితి యాత్ర ప్రంభించ్న నాదండ్ల మనోహర్

శతఘ్ని న్్యస్: మతసి్యకారులను ఆరిధాక ఇబ్బందుల నుంచ్ బయటపడేయాల్సిన ముఖ్యమంత్రే వారి కడ్ప్ 
కొట్టీ విధంగా చేపలు అము్మకోవడం ఏమిటని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ 
నాదండ్ల మనోహర్ ప్రశ్నించ్రు. ఎనినికల ముందు ఇచ్చిన హామీలు, చేసిన వాగాధానాలు ఇప్పుడ్ ఎందుకు 
నెరవేరచిలేకపోతనానిరని ప్రశ్నించ్రు. జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి వసేతా మతసి్యకారుల అభివృదిధా, అభు్యననితే 
ధ్్యయంగా పనిచేస్తాందని హామీ ఇచ్చిరు. వారి సర్తోముఖాభివృదిధా పార్టీ లక్్యమనానిరు. జనసేన పార్టీ 
మతసి్యకార వికాస విభాగం చేపటటీన మతసి్యకార అభు్యననితి యాత్రను ఆదివారం ఉదయం కాకినాడ 
రూరల్ నియోజకవరగాం, సూరా్యరావుపేటలో ప్రంభించ్రు. తొలుత స్థినిక మారమ్మతల్్ల దేవాలయంలో 
ప్రతే్యకపూజలు నిర్హించ్రు. పార్టీ పి.ఎ.సి. సభు్యలు పంతం నానాజీ, ముతాతా శశ్ధర్, పితాని బాలకృష్ణ, 
మతసి్యకార వికాస విభాగం ఛైర్మన్ బొమి్మడ్ నాయకర్, తూరుపుగోదావరి జిలా్ల అధ్యక్షులు కందుల దురేగాశ్, 
నెల్్లరు జిలా్ల అధ్యక్షులు మనుక్ంత్ రెడ్డి, కార్యక్రమాల నిర్హణ కమిటీ కనీ్నర్ కళా్యణం శ్వ శ్రీనివాస్ 
తదితరులు పాల్గానానిరు. ఈ సందర్ంగా నాదండ్ల మనోహర్ మాట్్లడ్తూ… “మతసి్యకారుల అభివృదిధా, 
అభు్యననితి కోసం పార్టీలో ప్రతే్యక విభాగానిని అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్ ఏరాపుట చేశారు. ఈ ప్రతే్యక విభాగం 
ఏరాపుటైన దగగార నుంచ్ తీర ప్ంతాలో్ల నివసించే మతసి్యకారుల సిథితిగతలు, వారి సమస్యలు, ఇబ్బందులు 
తెలుస్కొని వాట పరిష్కారం దిశగా కృషి చేస్తాంది.

*200 కుటంబాలను ఖాళీ చేయించ్న మంత్రి పరిహారం మాట మరిచ్రు
అభివృదిధా పేరిట స్థినిక శాసనసభు్యడ్, మంత్రి దగగారుండ్ దాదాప్ 200 మతసి్యకార కుటంబాలను ఇకకాడ నుంచ్ ఖాళీ చేయించ్ తరల్ంచ్రు. వారికి తగన నషటీపరిహారం ఇస్తామని అప్పుడ్ 
హామీ ఇచ్చిరు. నేడ్ పరిహారం మాట మరిచ్రు. ఇపపుట వరకు వారికి నా్యయం జరగలేదు. మంత్రి అయి ఉండ్ కూడా కూలీ పనులు చేస్కునే మతసి్యకారుల కుటంబాలో్ల ధైర్యం నింపకపోవడం 
చ్లా దురదృషటీకరం. భవిష్యతతాలో జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి వసేతా ఈ ప్ంతంలో మౌల్క సదుపాయాలు, మహిళల కోసం మరుగుదొడ్్ల, పాఠశాలల ఏరాపుట కోసం మతసి్యకార వికాస 
విభాగం ఆధ్ర్యంలో ప్రతే్యక ప్రణాళిక రూపందిస్తాం.

*ఆ హామీ ఏమైంది ముఖ్యమంత్రి గారూ..
సముద్ంలో వేటకు వెళి్ల దురదృషటీవశాతతా మృతి చెందితే కుటంబానికి రూ. 10 లక్లు ఇస్తామని ఎనినికల ముందు ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చిరు. అధికారంలోకి వచ్చి రెండ్ననిరేళ్్ల 
దాటనా ఈ రోజు వరకు కేవలం 64 కుటంబాలకు రూ. 5 లక్ల చొప్పున మాత్రమే నషటీపరిహారం అందించ్రు. గత ఏడాది అయితే ఒకకా కుటంబానికి కూడా ఎక్సి గ్రేషియా అందించలేదు. 
పవన్ కళా్యణ్ అధికారంలో లేకపోయినా ఈరోజు ప్రమాదవశాతతా మృతిచెందిన జనసైనికుల కుటంబానికి రూ. 5 లక్ల బ్మా అందిస్తానానిరు. అధికారంలో లేని పవన్ కళా్యణ్ అంత 
చేస్తాననిప్పుడ్ అధికారంలో ఉండ్ ప్రభుత్ం ఎందుకు రూ. 10 లక్లు ఇవ్లేకపోతంది. మతసి్యకారుల అభివృదిధా, సమస్యల పరిష్కారానికి జనసేన పార్టీ చ్తతాశుదిధాతో కృషి చేస్తాంది. యువతకు 
ఉపాధి కల్పుంచేలా, మతసి్యకార కుటంబాలో్ల భరోస్ నింపేటట్ల పనిచేస్తాం. మహిళలు రోడ్లపై కూరచిని చేపలు అము్మతనానిరు. వారి జీవన విధ్నం మారేలా చ్నని చ్నని స్టీరేజీలు ఏరాపుట 
చేస్తామ”ని హామీ ఇచ్చిరు.

*వేలాదిగా తరల్వచ్చిన మతసి్యకారులు, జనసైనికులు
సూరా్యరావుపేటలో మొదలైన యాత్ర వలసపాకల, గంగరాజు నగర్ మీదుగా స్గంది. వేలాదిగా మతసి్యకారులు, జన సైనికులు, వీరమహిళలు పాల్గానానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట, జిలా్ల 
కమిటీ సభు్యలు, నియోజక వరగాం ఇంచ్రుజులు, మతసి్యకార వికాస విభాగం సభు్యలు పాల్గానానిరు.

మత్స్యకారుల ఉపాధికి విఘాతెం కలిగిస్తున్న జగన్ రెడ్డి
*అందుకే జీవో 217 తెచ్చిరు
*మతసి్యకారుల అభివృదిధా కోసం ఈ ప్రభుత్ం ఏం చేసింది?
*వాకలపూడ్లో మీడ్యాతో జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్

శతఘ్ని న్్యస్: వైసీపీ ప్రభుత్ం తీస్కువచ్చిన జీవో నెం. 217తో స్మారు 4.5 లక్ల మంది మతసి్యకారుల 
ఉనికి, ఉపాధి కోలోపుయే ప్రమాదం ఉందని మతసి్యకార సొసైటీలు ఆంద్ళన చెందుతనానియని జనసేన పార్టీ 
రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు అనానిరు. చెరువులు ఆన్ లైన్ దా్రా వేలం 
నిర్హిసేతా దాదాప్ 2500 మతసి్యకార సంఘాలు నిర్్ర్యం అయే్య ప్రమాదం ఉందని ఆంద్ళన వ్యకతాం చేశారు. 
తీర ప్ంతాలో్ల ఉనని 555 మతసి్యకార గ్రామాలో్ల తాగునీట సమస్య తీవ్ంగా వేధిస్తాందని, రోడ్్ల, రేషన్, 
పెన్న్ సమస్యలతో మతసి్యకారులు అలా్లడ్పోతనానిరని అనానిరు. మతసి్యకార అభు్యననితి యాత్రలో భాగంగా 
సూరా్యరావుపేట, వలసపాకల, వాకలపూడ్, గంగరాజు నగర్ తదితర ప్ంతాలో్ల పర్యటంచ్ మతసి్యకారులు, 
మహిళలతో మాట్్లడ్ వారి సమస్యలను అడ్గ తెలుస్కునానిరు. వాకలపూడ్లో మీడ్యాతో శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడ్తూ “మతసి్యకార అభు్యననితి యాత్ర ఈ నెల 20వ 
తేదీ వరకు కొనస్గుతంది. యాత్రలో భాగంగా మతసి్యకారుల సిథితిగతలపై అధ్యయనం చేసి, వారు క్షేత్రస్థియిలో ఎదురకాంటనని సమస్యలు, ఇబ్బందులపై నివేదిక తయారు చేసి 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారికి అందిస్తాం. 20వ తేదీన నరస్ప్రంలో జరిగే బహిరంగ సభలో ఈ సమస్యలను ప్రసతావించ్ వాటపై పార్టీ విధ్నాలు వెల్లడ్స్తారు. అలాగే మతసి్యకారుల 
అభు్యననితికి పార్టీ తరప్న భవిష్యతతాలో ఎలాంట కార్యక్రమాలు చేయబోతనానిమనని విషయాలు వివరిస్తారు.

*3 వేల లీటరు్ల అవసరమైతే 300 లీటరు్ల ఇస్తానానిరు
ఒక వైప్ డీజిల్ ధరలు పెరుగుతంట్… మతసి్యకారులకు ప్రభుత్ం ఇచేచి సబ్సిడీ మాత్రం పెరడగం లేదు. సముద్ంలో వేటకు వెళ్్ల మతసి్యకారులకు డీజిల్ పై రూ. 9 సబ్సిడ్ ఇస్తానానిరు. 

అది కూడా అందరికీ దకకాడం లేదు. వేటకు వెళి్లనప్పుడ్ 3వేల లీటర్ల డీజిల్ అవసరమైతే కేవలం 300 లీటరు్ల 
మాత్రమే ఇస్తానానిరు. కొనిని ప్ంతాలో్ల అది కూడా ఇవ్డం లేదు. దీంతో ఖరుచిలు భరించలేని సిథితిలో చ్లామంది 
మతసి్యకారులు వేట మానేస్తానానిరు. మతసి్యకారులకు భరోస్ కల్పుంచే విధంగా వ్యవసథి పని చేయడం లేదు. వారికి 
ఉపాధి కల్పుంచడం లేదు. అవసరమైన లోను్ల ఇవ్డం లేదు.

*మంత్రి గారూ.. వాళ్ల పరిసిథితి ఏంట ?
కాకినాడ రూరల్ నియోజకవరగాం నుంచ్ గెల్చ్ మంత్రి అయిన నాయకుడ్ 200 మంది పోలీస్ల సహాయంతో 
వందల మతసి్యకార కుటంబాలను ఇకకాడ నుంచ్ తరిమేశారు. వారికి తగన నషటీపరిహారం ఇస్తామని అప్పుడ్ హామీ 
ఇచ్చిరు. ఇప్పుడ్ కనీసం వారికి గూడ్ లేకుండా చేశారు. దాని గురించ్ ఇపపుట వరకు ఆయన సపుందించ్ంది లేదు. 
ఇలాంట సంఘటనలు జరగకుండా మతసి్యకారులో్ల చైతన్యం నింపడానికే ఈ యాత్ర చేపట్టీం” అనానిరు. మీడ్యా 
సమావేశంలో పార్టీ నేతలు పంతం నానాజీ, కందుల దురేగాశ్, ముతాతా శశ్ధర్, బొమి్మడ్ నాయకర్, సంగశెటటీ అశోక్, 
శ్రీమతి స్ంకర కృష్ణవేణి, కరెడ్ల గోవింద్ పాల్గానానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన మత్స్యకార అభ్్యన్నతి యాత్ర ఘనెంగా ప్రారెంభెం
శతఘ్ని న్్యస్: కాకినాడలో మతసి్యకార 
అభు్యననితి యాత్రలో పాల్గానని పీఏసీ చైర్మన్ 
నాదండ్ల మనోహర్ మరియు తూరుపుగోదావరి 
జిలా్ల జనసేన అధ్యక్షులు కందుల దురేగాష్, పీఏసీ 
సభు్యలు, ఇనాచిరుజులు, నాయకులు వీరమహిళలు, 
జనసైనికులు.

కొతతు చెలిక కాలువ పూడ్క చేపట్టాలని 
జనసేన డ్మెండ్

శతఘ్ని న్్యస్: ఆత్మకూరు, అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్ ఆదేశాల మేరకు ఆత్మకూరు 
నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జు నల్శెటటీ శ్రీధర్ సూచనతో ఆత్మకూరు 
నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు దాడ్ భానుకిరణ్ ఆధ్ర్యంలో సంగం 
మండలంలోని దువ్్రు గ్రామం నందు కొతతా చెల్క కాలువని జనసైనికులతో 
కల్సి సందరి్శంచడం జరిగంది. కొతతా చ్ల్క కాలువ బ్ంచ్ కాలువ నుంచ్ 
దువ్్రు బస్టీండ్ హైవే వరకు ఉంటంది. ఈ కాలువ మీద దాదాప్ 100 
ఎకరాలు పైచ్లుకు వ్యవస్యం చేసే రైతలు ఆధ్రపడ్ ఉనానిరు. అధికారుల 
నిర్లక్్యం కారణంగా ఈ కొతతా చెల్క కాలువ పూడ్క తీయకుండా ఉండడం వలన 
ప్రతి సంవతసిరం వరా్కాలంలో 50 ఎకరాలు పైగా వరి పలాలు నీట మునగడం 
జరుగుతంది. అంతేకాకుండా దువ్్రు గ్రామంలోని వివిధ ఏరియాల నుంచ్ 
డ్రైనేజ్ నీరు ఈ కాలువలో కలుస్తాయి. ఈ కాలువలోనే పూడ్క తీయకుండా 
ఉండడం వల్ల నీరు పోయే సదుపాయం పూరితాగా దబ్బతిననిది. ఈ కాలువలోని నీరు 
నిల్ ఉండటం వల్ల గ్రామ ప్రజలకు ద్మల వలన విషజ్రాలు స్కుతనానియి. 
కావున ఈ సమస్యను అధికారులు గురితాంచ్ కొతతా చెల్క కాలువ పూడ్కను తీసి 
ఈ కాలువని కాంక్రీట్ రూపంలో నిరి్మంచ్లని ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ 
డ్మాండ్ చేస్తాంది. ఈ కార్యక్రమంలో సంగం మండల నాయకులు ఘంటస్ల 
తిరుమలేష్, సంగం మండలం ప్రధ్న కార్యదరి్శ కమతం ప్రవీణ్, స్యి, సతీష్, 
యశ్ంత్, మస్తాన్, ప్రస్ద్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

నర్్సపురెం గ్రామెంలో ఘనెంగా జనసేన జెండా ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్్యస్:  పార్తీప్రం నియోజకవరగాం, నరిసిప్రం గ్రామంలో జనసేన 
జండా ఆవిషకారణ జరిగంది. నరిసిప్రం జనసైనికుల ఆహా్నం మేరకు జనసేన 
పార్టీ రాష్ట ప్రచ్ర కార్యదరి్శ బాబు పాల్రి, జనసేన పార్టీ రాష్ట ఐటీ విభాగ 
సభు్యలు గేదల సతీష్ మరియు జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు పెదదు ఎతతాన 
ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గానానిరు. నరిసిప్రం గ్రామ యువత ఎంతో కషటీపడ్ ఈ 
కార్యక్రమానిని విజయవంతం చేయ్యడం వలన జనసేన నాయకులు, కార్యకరతాలు 
హర్ం వ్యకతాం చేస్రు.

మడకశిర నియోజకవర్గ ప్రజలెందరూ స్దీర్ఘ 
వాతావరణెంలో మెలగాలి

శతఘ్ని న్్యస్: మడకశ్ర నియోజవరగా జనసేన పార్టీ తరుప్న ఆదివారం 
మీడ్యా సమావేశం ఏరపుట చెయ్యడం జరిగంది. గత కొదిదురోజులుగా కులాల 
మరియు మతాల మద్య చ్చుచి పెట్టీ విధంగా అధికార పార్టీ నాయకులు మరియు 
ప్రతిపక్ నాయకులు వ్యవహరించ్రు. ఇంతటతో స్సితా పలకాలని వ్యకితాగత 
దూషణలకు తావులేకుండా వ్యవహరించ్లనిమడకశ్ర నియోజకవరగాం జనసేన 
పార్టీ తరుప్నా తెల్యచేస్తానానిము. కేవలం ప్ంతీయ అభివృదిదు కొసమే అనీని 
పార్టీలా వారు పాట పడాలని జనసేన పార్టీ తరుప్న విననివించుకుంటనానిమని 
తెల్పార్. ఈ కార్యక్రమంలో మండల కమిటీ సభు్యలు అధ్యక్షుడ్ ట.శ్వాజీ, 
ఉపాధ్యక్షులుపవన్ కళా్యణ్ ప్రధ్న కార్యదరి్శ శ్రీహరి, స్ధ్కర్ పాల్గానడం 
జరిగంది.

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

దళితబెందు దళితులెందర్కి ఒకేసార్ కేట్యెంచాలి: 
ఆకుల స్మన్

శతఘ్ని న్్యస్: హనుమకొండ, తెలంగాణ రాషటీంలో రాష్ట ప్రభుత్ం దళితల కోసం ప్రవేశపెటటీన దళితబంధు పథకం దళితలందరికి ఒకేస్రి 
కేట్యించ్లని జనసేన పారిటీ ఉమ్మడ్ వరంగల్ జిలా్ల ఇంచ్రిజు ఆకుల స్మన్ అనానిరు. ఈ సందర్బంగా జిలా్ల కారా్యలయంలో కార్యకరతాల సమావేశంలో 
ఆయన మాట్్లడ్తూ… 2014 ఎనినికల సమయంలో దళితలకు 3ఎకరాల భూమి దళితడే తెలంగాణాకు తొల్ ముఖ్యమంత్రి అని కెసిఆర్ ఇచ్చిన 
హామీని తంగలో తొకాకారు. నిజంగా దళితల మీద ఈ ప్రభుతా్నికి అంత ప్రేమ ఉంట్ రాష్టంలో ఉనని దళితలందికి ఒకేస్రి దళితబందు ఇవా్లని 
డ్మాండ్ చేస్రు. దళితలు అంట్ కేవలం తెరాస పారిటీ ఎమె్మలే్యల అనుచరులు మాత్రమే కాదని, ఈ విషయం ముఖ్యమంత్రి వరు్యలు గ్రహించ్లని 
మరియు రాష్టంలో ఉనని ప్రతి దళిత కుటంబానికి దళితబందు అందని పక్ంలో జనసేన పారిటీ తరప్న దళితలకు అండగా పోరాట్లు చేస్తామనిని 
ఆకుల స్మన్ తెల్యజేస్రు.

“తిరుపతి ఇట్ సెల్ఫ్ ఏ బ్ెండ్ డెంట్ చేెంజ్ ఇట్్స నేమ్” లోగో ఆవిష్కర్ెంచిన కిరణ్ రాయల్

*బాలాజీ జిలా్ల వదుదు… తిరుపతి జిలా్ల ముదుదు
*ఇది తిరుపతి ప్రజల ఆకాంక్..
*కోరుకునే వాళ్్ల అనిని స్షల్ మీడ్యాలలో ప్రభుతా్నికి చేరేవరకు షేర్ చేయండ్.
*తిరుమల తిరుపతి దేవస్థినం అనేది నానుడ్.
*బాలాజీ టటడ్ అని పలకరు కదా.

శతఘ్ని న్్యస్: తిరుపతి, రాష్టంలో ఏరాపుట చేయనునని కొతతా జిలా్లల పేరు్ల తదితర 
అభ్యంతరాలపై… ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి.. రాష్ట ప్రజలను అభ్యంతరాలు 
ఏమైనా ఉంట్ తెలపాలనని సూచనల మేరకు…. తాను తిరుపతి స్థినికుడ్గా నడ్ం 
బ్గంచ్… తిరుపతి జిలా్ల కావాలంటూ.. ముఖ్యమంత్రికి తెల్సేవిధంగా… అనిని 
స్షల్ మీడ్యాలలో, జనసంద్ంతో కల్సి విదా్యరుథిలు తయారుచేసిన ఆకర్ణీయమైన 
లోగోతో తిరుపతి జిలా్లలో కోరుకుంటనని పీప్ల్ కోసం ఏరాపుట చేశామని కిరణ్ 
రాయల్…. కాలేజీ సూటీడ్ంట్సి స్మన్ బాబు, బలరాం, రమేష్ రెడ్డి, కిషోర్, బాల, నరేష్, 
మనోజ్, కిషోర్ రెడ్డి, చరణ్ రాయల్, షర్ఫ్, గోపి స్్మి, బాలాజీ తదితరులతో కల్సి 
వెల్లడ్ంచ్రు. స్థినిక తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో మీడ్యా మిత్రులు మధ్య ఆకర్ణీయమైన 
లోగోను విడ్దల చేశారు. అనంతరం కిరణ్ మాట్్లడ్తూ.. రాజకీయ పార్టీతో సంబంధం 
లేకుండా.. తాము శాంతియుతంగా తిరుపతి జిలా్ల పేరు కోసం నడ్ం బ్గంచ్ ప్రజలతో 
మమేకమవుతనానిమనానిరు. తిరుపతి సిటజన్సి పేరుతో అల్పిరి, గరుడ, కాళహసితా 
, శ్రీహరికోట, శ్రీసిటీ తదితర ముఖ్య ప్రదేశాలను కలుప్కుని “తిరుపతి ఇట్ సల్ఫ్ ఏ 
బ్ండ్ డోంట్ చేంజ్ ఇట్సి నేమ్” అనే ఆకర్ణీయమైన లోగోతో లోతగా అరథిమయే్య 
ర్తిలో ప్రెస్ క్లబ్ వారి మనోభావాలను వ్యకతాం చేశారు. వాట్సిప్, ఫేస్్బక్, ట్టటీర్ తదితర 
అనిని స్షల్ మీడ్యాలలో తిరుపతి జిలా్ల పేరును కోరుకునే వారంతా ఒకకా కి్లకుకాతో 
వారి అభిప్యానిని ప్రపంచ్నికి తెల్సేలా చేయాలని కోరారు.

మత్స్యకార అభ్్యన్నతి యాత్రలో బెండారు
శతఘ్ని న్్యస్: తూరుపుగోదావరి జిలా్ల, కాకినాడ రూరల్ వలస పాకలు తదితర ప్ంతాలో్ల మతసి్యకార అభు్యననితి 
యాత్రలో భాగంగా జనసేనాని పిలుప్పై ఆదివారం రాష్ట ప్రముఖ జనసేన ముఖ్య నేత, జనసేన పార్టీ పిఎసి 
చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ తో పాట, తూరుపుగోదావరి జిలా్ల జనసేన పార్టీ రథస్రథి కందుల దురేగాష్, మరియు 
కొతతాపేట నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ ఇనాచిరిజు బండారు శ్రీనివాస్ మతసి్యకార అభు్యననితి యాత్ర కార్యక్రమంలో 
పాల్గానానిరు. వీరితోపాట పలువురు ప్రముఖ నేతలు, జిలా్ల కార్యదరు్శలు, జిలా్లలో ఉనని అనిని నియోజకవరాగాల 
ఇనాచిరిజులు ప్రముఖ నాయకులు అంతా ఈ అభు్యననితి యాత్ర కార్యక్రమం చేపటటీ మతసి్యకారులకు, వారి 
కుటంబాలకు, ఆఒడగా వారి కషటీస్ఖాలో్ల మేమునానిమంటూ, ఉంట్మని భరోస్ ఇచ్చిరు. అంతేకాకుండా 
మతసి్యకారులు, వారు పడ్తనని పలు సమస్యలను తెలుస్కుని వారికి అండగా జనసేన పార్టీ, జనసేన రాష్ట 
అధ్యక్షులు జనసేనాని పవన్ కళా్యణ్ మతసి్యకార కుటంబాలకు తోడ్గా ఏప్పుడ్ ఉంట్రని భరోస్ నిచ్చిరు. 

ఈ సందర్ంగా పలువురు మాట్్లడ్తూ జనసేనాని ఆశయాలతో, వారి ఆదేశాల అనుస్రం ప్రజా సమస్యలపై, నిరంతరము జనసేన పార్టీ తరఫున పోరాడ్తామని తెల్పారు. 
ప్రజాసమస్యలు, ప్రధ్న రహదారి సమస్యలపై, మరియు రైత సమస్యలపై పోరాడమని, మతసి్యకార అభు్యననితి యాత్రలో భాగంగా వారి కొరకు, ఎవరికి ఏ కషటీం వచ్చినా జనసేనాని 
అండగా ఉంట్రని ఒక భరోస్ ఇచ్చిరు. ఈ సందర్ంగా ప్రముఖ నేత నాదండ్లమనోహర్ తో పాట, పలువురు నియోజకవరగా ఇనాచిరిజులు, జనసైనికులు, నాయకులు, కార్యకరతాలు, 
పలువురు మతసి్యకారులు, వారి కుటంబాలకు చెందిన నాయకులు, ఈ యాత్రలో అధిక సంఖ్యలో పాల్గానానిరు.

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

చంద్రగిరి నియోజకవర్ంలో మండల కమిటీ నిర్మాణ ప్రక్రియ ప్రారంభంచిన పసుపులేటి హరిప్రసాద్చంద్రగిరి నియోజకవర్ంలో మండల కమిటీ నిర్మాణ ప్రక్రియ ప్రారంభంచిన పసుపులేటి హరిప్రసాద్

శతఘ్ని న్్యస్: చంద్గరి నియోజకవరగాంలో జిలా్ల అధ్యక్షులు డా.పస్ప్లేట శతఘ్ని న్్యస్: చంద్గరి నియోజకవరగాంలో జిలా్ల అధ్యక్షులు డా.పస్ప్లేట 
హరిప్రస్ద్ ఆదేశాల మేరకు, నియోజకవరగా నాయకులు దేవర మనోహర, మండల హరిప్రస్ద్ ఆదేశాల మేరకు, నియోజకవరగా నాయకులు దేవర మనోహర, మండల 
అధ్యక్షులు రాయల్ వెంకట్ ఆధ్ర్యంలో తిరుపతి రూరల్ మండలంలో మండల అధ్యక్షులు రాయల్ వెంకట్ ఆధ్ర్యంలో తిరుపతి రూరల్ మండలంలో మండల 
కమిటీ ఎంపిక ప్రక్రియ సమావేశం నిర్హించ్ మండల కమిటీ సభు్యలను ఎంపిక కమిటీ ఎంపిక ప్రక్రియ సమావేశం నిర్హించ్ మండల కమిటీ సభు్యలను ఎంపిక 
చేయడం జరిగంది. జనసేనాని కొణిదల పవన్ కళా్యణ్ ని 2024 లో ఆంధ్రప్రదేశ్ చేయడం జరిగంది. జనసేనాని కొణిదల పవన్ కళా్యణ్ ని 2024 లో ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ముఖ్యమంత్రిగా చూడటమే ధ్్యయంగా, పార్టీ మరింత పటషటీం చేసే దిశగా ముఖ్యమంత్రిగా చూడటమే ధ్్యయంగా, పార్టీ మరింత పటషటీం చేసే దిశగా 
అడ్గులు వేస్తానని జిలా్ల కార్యవరగాం. ఇందులో భాగంగా ఆదివారం తిరుపతి అడ్గులు వేస్తానని జిలా్ల కార్యవరగాం. ఇందులో భాగంగా ఆదివారం తిరుపతి 
రూరల్ మండలం, తిరుచ్న్రు పంచ్యితీలో మండల కమిటీ ప్రక్రియ రూరల్ మండలం, తిరుచ్న్రు పంచ్యితీలో మండల కమిటీ ప్రక్రియ 
నిర్హించ్రు అలాగే ఏ విధమైన సమస్యపై ప్రజల తరప్న పోరాడట్నికి నిర్హించ్రు అలాగే ఏ విధమైన సమస్యపై ప్రజల తరప్న పోరాడట్నికి 
జనసేనపార్టీ అండగ ఉంటందని తెల్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట కార్యదరి్శ జనసేనపార్టీ అండగ ఉంటందని తెల్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట కార్యదరి్శ 
శ్రీమతి ఆకేపాట స్భాషిణి, చ్తూతారు జిలా్ల లీగల్ విభాగం ఉపాధ్యక్షురాలు శ్రీమతి శ్రీమతి ఆకేపాట స్భాషిణి, చ్తూతారు జిలా్ల లీగల్ విభాగం ఉపాధ్యక్షురాలు శ్రీమతి 
కంచ్ శా్యమల, జిలా్ల కమిటీ జనరల్ సక్రెటర్ చ్నాని రాయల్, సంయుకతా కార్యదరి్శ కంచ్ శా్యమల, జిలా్ల కమిటీ జనరల్ సక్రెటర్ చ్నాని రాయల్, సంయుకతా కార్యదరి్శ 
కీరతాన మరియు దండ్ లక్ష్మీపతి, రాంబాబు, ఆష్, ప్రతాప్ రెడ్డి, నరేష్, మురళి, కీరతాన మరియు దండ్ లక్ష్మీపతి, రాంబాబు, ఆష్, ప్రతాప్ రెడ్డి, నరేష్, మురళి, 
పవన్, స్యి, మండల నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గానానిరు.పవన్, స్యి, మండల నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

శ్రీకాళహసితులో అధికార వైసిపి పార్టా నెండ్ జనసేనలో బార్ చేర్కలు
శతఘ్ని న్్యస్: శ్రీకాళహసితా నియోజకవరగాం, ఏరేపుడ్ మండలం, కందాడ పంచ్యతీలో పవన్ కళా్యణ్ ఆశయాలు నచ్చి అధికార వైసిపి పార్టీలోని నాయకులు మునిశేఖర్, 
అశ్్న్ రెడ్డి, వారుడి మెంబర్ మునిరాజ, వాలంటీర్ వినోద్, గ్రామస్థిలు, మహిళలు దాదాప్ 150 మందితో జనసేన పార్టీ నియోజకవరగా ఇనాచిరిజు శ్రీమతి వినుత కోట్ 
చేతలు మీదుగా పార్టీ కండ్వా వేస్కొని జనసేన పార్టీలో చేరడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా గ్రామస్థిలు అవినీతి పరులు, ద్చుకునని వారికే సీఎంగా ఒకకా అవకాశం 
ఇచ్చిం, ఏ అవినీతి మచచిలేని, నిజాయితీ గల పవన్ కళా్యణ్ కి రాబోయే ఎనినికలో్ల అవకాశం ఇస్తామని తెల్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏరేపుడ్ మండల అధ్యక్షులు 
కిరణ్ కుమార్, శ్రీకాళహసితా పటటీణ అధ్యక్షులు భవాని శంకర్, నాయకులు ఈశ్ర్, నితీష్ కుమార్, వినోద్ కుమార్, మణికంఠ, మునాని, తేజా, స్రేష్, నగేష్, లక్ష్మణ్, 
గురుప్రస్ద్, లోక, గర్ష్ మరియు జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గెంధ మహోత్సవానికి జనసేన పార్టాకి ఆహ్వానెం
శతఘ్ని న్్యస్: విజయనగరం జిలా్లలో కోట జంక్న్ వదదు గల అతి ప్రాతనమైన 305 సంవతసిరాల 
ఘన చరిత్ర గల హజ్రత్ డంఖేష్వల్ బాబా వారి తేదీ 18, 19 నాడ్ జరుగు గంధ మహోతసివానికి 
జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రధ్న కార్యదరి్శ శ్రీమతి పాలవలస యశసి్ దరాగా, ప్రధ్న పూజారి చోట 
మరియు ముసి్లం మత పెదదులు ముఖ్య అతిథిగా ఆహా్నించడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు వీరమహిళలు జనసైనికులు పాల్గానాలని జనసేన పార్టీ యువ నాయకులు హుసేన్ 
ఖాన్ తెల్పారు.

చెంద్రగిర్ జనసేన పార్టాలో చేర్కలు
శతఘ్ని న్్యస్: చంద్గరి, పవన్ కళా్యణ్ నాయకత్ం జనసేన పార్టీ సిదాధాంతాలు నచ్చి చంద్గరి 
నియోజకవరగాం, రామచంద్రాప్రం మండలం, టీ వి ప్రం పంచ్యతీ కి చెందిన 150 కుటంబాలు 
ఆదివారం బ్గాల అరుణ ఆధ్ర్యంలో జనసేన పార్టీలో చేరటం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా 
అరుణ వారికి కండ్వాలు కపిపు పార్టీలోకి ఆహా్నించ్ వారు మాట్్లడ్తూ ఈ రాష్టంలో ఇపపుటకే 
చ్లామంది జనసేన పార్టీ సిదాధాంతాలు పవన్ కళా్యణ్ ఆశయాలు నచ్చి ప్రతి నిత్యం ఎకకాడో ఒక 
చోట వందలకొదీదు పార్టీలో చేరడం శుభపరిణామని, ఈ చేరికలు చూస్తాననిట్లయితే రేప్ రాబోయే 
ఎలక్న్లలో పవన్ కళా్యణ్ ఈ రాష్్రీనికి ముఖ్యమంత్రి అవ్డం ఖాయమని, ప్రతి ఒకకారు కూడా 
అహరినిశలు కషటీపడ్ పార్టీని బలోపేతం చేయాలని అనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో ఈశ్ర్ హర్ష్ 
గణేష్ అధ్యక్తన జరగడం అలాగే గ్రామస్తాలు మొతతాం పాల్గానడం జరిగంది.

అనకాపలి్ల నియోజకవర్గ 31 పెంచాయతీలకు గ్రామకమిటీలు 
నియమిెంచి 513 మెంది జనసైనికులకు నియమక పత్రాలు అెందజేత

శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్టీ రాష్ట అధికార ప్రతినిధి, అనకాపల్్ల నియోజకవరగా ఇంచ్రిజు పరుచూరి 
భాసకారరావు అనకాపల్్ల నియోజకవరగాం అనకాపల్్ల మండలంలో గల స్మారు 31 పంచ్యతీలకు 
మరియు గ్రామాలకు గ్రామకమిటీలు నియమించ్ 513 మంది జనసైనికులకు నియమాక పత్రాలు 
అందజేస్రు. ఈ సందర్ంగా హాజరైన జనసైనికులను ఉదేదుశ్ంచ్ ప్రసంగసూతా త్రలో చేపటటీబోయే 
క్రియాశీలక సభ్యతా్లు నమోదు కార్యక్రమానిని విజయవంతం చేయాలని అనానిరు. జనసైనికులు 
అందరూ స్షల్ మీడ్యాలోనే కాకుండా గ్రామ స్థియిలో జనసేన పార్టీని బలంగా తీస్కెళా్లలని 
సూచ్ంచ్రు. మారిచి 14న జరగబోయే పార్టీ ఆవిరా్వ సభకు అనకాపల్్ల నియోజకవరగాం నుండ్ భార్ 
ఎతతాన తరల్వెళా్లలని కోరారు. త్రలో మండలంలోని ప్రతి గ్రామంలో జనసేన జండా ఆవిషకారణ 
కార్యక్రమాలు చేపటటీనునట్ల తెల్యజేస్రు, అలాగే త్రలో నియోజకవరగాంలో చేపటటీబోయే 
గ్రామ స్థియి పర్యటనలకి జనసైనికులు అందరూ సననిదధాం అవా్లని కోరారు. ప్రతి గ్రామ కమిటీ 
సభు్యలతో ప్రతే్యకంగా సమావేశమయి్య త్రలో చేపటటీబోయే మండల కమిటీకి సంబందించ్ వారి 
నుండ్ తగు సూచనలు తీస్కానానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో అనకాపల్్ల మండలం ముఖ్య నాయకులు, 
జనసైనికులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గానడం జరిగంది.

మనం జనం కలిస్తే జనస్న గెలుపు తథయూం
శతఘ్ని న్్యస్: చ్తూతారు జిలా్ల సత్యవేడ్ నియోజకవరగాం బుచ్చినాయుడ్ 
కండ్రిగ మండలం బతితా నాయుడ్ గరిజన కాలనీ గ్రామం నందు చ్తూతారు 
జిలా్ల సంయుకతా కార్యదరి్శ తడ శ్రీనివాస్లు మరియు మండల నాయకులు 
రాఘవేంద్, కిరణ్ కుమార్ ఆధ్ర్యంలో గడప గడపకు జనసేన సిదధాంతాలు, 
మేనిఫెస్టీ లను వివరిసూతా అనంతరం తడ శ్రీనివాస్లు మాట్్లడ్తూ 
గరిజన కాలనీ లో ఉననిటవంట సమస్యలను అడ్గతెలుస్కుంటూ గత 
కొదిదు రోజులుగా త్రాగు నీట సమస్య ఉనని స్థినిక సరపుంచ్ మరియు ప్రభుత్ 
అధికారులు పటటీంచుకునని దాకలాలు లేవు త్రాగు నీరు తెచుచికోవాలంట్ 2 
కి.మి దూరంలో ఉనని పంటపలాలలో ఉననిటవంట మోట్ర్ దగగార నుంచ్ 
తెచుచికుని త్రాగుతనానిరు ఈ సమస్యపై స్థినిక ఎమె్మలే్య ఆదిమూలం 
ఎలక్న్ సమయంలో వచ్చి ఓట్ల వేస్కుని వెళి్లపోవడం తపపు ఈ ఈ 
గరిజన కాలనీ లో పర్యటంచ్న దాకలాలు లేవు కావున ఇకనైనా స్థినిక 
ఎమె్మలే్య ఆదిమూలం గరిజన కాలనీలో పర్యటంచ్ ఇకకాడ ఉననిటవంట 
త్రాగునీట సమస్యను వెంటనే పరిషకారించ్ల్ అని జనసేన పార్టీ నుంచ్ 
డ్మాండ్ చేస్తానానిము. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు స్గంధర్, 
కోదండరామయ్య, వీరరాఘవులు, తేజ, వసంత రావు, ఆనంద్, ఆగసిటీన్, 
శా్యం, అమృత్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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

పవర్ ఆఫ్ యూత్ మర్యు జనసేన ఆధవార్యెంలో 
మెగా రకతుదాన శిబిరెం: అతిథిగా నలిశెటిటా శ్రీధర్

శతఘ్ని న్్యస్: ఆత్మకూరు, పవర్ ఆఫ్ యూత్ అధినేత 
శ్రీపతి రాము ఆధ్ర్యంలో కోట వాకాడ్ పరిధిలోని ప్రగతి 
కాలేజ్ లో నోవా బ్లడ్ బా్యంక్ సౌజన్యం తో జరిగన రకతాదాన 
శ్బ్రంకి ముఖ్య అతిథిగా ఆత్మకూరు నియోజకవరగా 
జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్జు విచేచిశారు. ఆయనకి శాలువా 
కపిపు సనా్మనించ్ శ్రీపతి రాము స్ధరంగా ఆహా్నించటం 
జరిగంది. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్్లడ్తూ ఈ 
కార్యక్రమము నిర్హించ్న పవర్ ఆఫ్ యూత్ అధినేత 
శ్రీపతి రాముని అభినందించ్రు. అలాగే కార్యక్రమ 
నిరా్హకుడ్ ఆనం నవీన్ కుమార్ కి, నోవా బ్లడ్ బా్యంక్ 
భావిశెటటీ కిషోర్ కుమార్ కి అభినందనలు తెల్యచేశారు. 

ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీపతి రాము, జిలా్ల నాయకులు శ్రీనివాస్ భరత్, ఆత్మకూరు నియోజకవరగా ఉపాధ్యక్షుడ్ నాగరాజు 
యాధవ్, చేజర్ల మండల అధ్యక్షులు అనిల్ రాయల్, సంగం మండల ప్రధ్న కార్యదరి్శ మదన్ యాదవ్, మర్రిపాడ్ 
మండల ప్రధ్న కార్యదరి్శ స్నీల్ యాదవ్, చేజర్ల మండల సంయుకతా కార్యదరి్శ అరవింద్ రాయల్ పాల్గానానిరు.

మడుగులలో 29 పెంచాయతీల 
జనసైనికులతో సమవేశెం

శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు కొణిదల పవన్ కళా్యణ్ ని రాష్ట ముఖ్యమంత్రి 
చేయడానికి మండలంలో ఉనని 29పంచ్యితీ లలో ముఖ్య జనసైనికులు సమావేశం 
ఆదివారం స్థినిక వెంకట్శ్ర స్్మి ఆలయంలో నిర్హించుకునానిరు, ప్రతి 
పంచ్యితిలో, ప్రతి గ్రామంలో జనసేనా బలోపేతం చేయాలని పవన్ కళా్యణ్ 
సిదాధాంతాలను ప్రజలో్లకి తీస్కొని వెళాళాల్ మరియు అధికార పార్టీ వైఫలా్యలు ప్రజలకు 
వివరిసూతా పార్టీని ముందుకు తీస్కొని వెళాళాల్, పార్టీ ఆదేశాలు మేరకు మారిచి నెలాఖరు 
నాటకి మండల మరియు గ్రామ కమిటీలు నియమించనుననిటటీ జనసైనికులు తెల్పారు 
మాడ్గుల జనసైనికులు ఆధ్ర్యంలో ఈ సమావేశం నిర్హించ్రు.

ఎస్.కోట నియోజకవర్గెం విశాఖ జిల్్లలో 
ఉెంచాలని డ్మెండ్
శతఘ్ని న్్యస్: ఎస్.కోట 
నియోజకవరగాం విశాఖ జిలా్లలో 
ఉంచ్లని డ్మాండ్ చేసూతా 
కొతతావలసలో జరిగన అఖిలపక్ 
సమావేశంలో ప్రసంగంచ్న ఎస్.
కోట నియోజకవరగాం జనసేన 

నాయకులు వబ్్బన సనా్యసి నాయుడ్. వైసీపీ నాయకులు అలు్ల జోగనాయుడ్ టడ్పి 
నాయకులు, గోరపల్్ల రాము పలువురు నేతలు వరతాక సంఘం నాయకులు కార్యకరతాలు 
పాల్గానానిరు.

బాపట్ల నియోజకవర్గ కార్యకరతుల 
ఆతీముయ సమవేశెం

శతఘ్ని న్్యస్: బాపట్ల, జనసేన పార్టీ బాపట్ల 
నియోజకవరగా కార్యకరతాల ఆతీ్మయ సమావేశ 
కార్యక్రమంలో మండల కమిటీ ఎనునికోబడ్న 
వారికి ప్రమాణపత్రం ఇవ్ట్నికి విచేచిసిన 
రాష్ట, జిలా్ల నాయకులును బైక్ రా్యలీతో 
స్్గతం పలుకుతూ, మూరితా నగర్ నందు 
ఉనని అంబేదకార్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసిన 
అనంతరం, జనసేన పార్టీ కారా్యలయం 
ప్ంగణం నందు జనసేన పార్టీ జండాను 

ఆవిషకారించ్, అనంతరం పటటీణంలోని భీమవారిపాలం ఉనని వంగవీట మోహన రంగా 
విగ్రహానికి పూలమాలవేసి జండాను ఆవిషకారించ్, అనంతరం తాల్ంఖాన సంటరో్ల 
పార్టీ జండాను ఆవిషకారించ్ అకకాడనుండ్ భార్గా రా్యలీతో కాప్ కళా్యణ మండపంలో 
ఏరాపుటచేసిన బాపట్ల నియోజకవరగా కార్యకరతాల ఆతీ్మయ సనా్మన సభకు పాల్గానానిరు. 
ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట ప్రధ్న కార్యదరి్శ విజయ్ కుమార్, జిలా్ల పార్టీ అధ్యక్షులు 
గాద వెంకట్శ్రరావు రాష్ట కార్యదరి్శలు నయిబ్ కమల్, బేతపూడ్ విజయ శేఖర్ 
సంయుకతా కార్యదరు్శ బండారు రవికాంత్, జిలా్ల ఉపాధ్యక్షులు బ్ట్రగుంట మల్్లక, జిలా్ల 
ప్రధ్న కార్యదరి్శలు, కమతం విజయ్ కుమారి, నారదాస్ రాంప్రస్ద్, కొండ్రు కిరణ్, 
కార్యదరి్శ నకకాల వంశీకృష్ణ, జిలా్ల పార్టీ కార్యదరి్శ గుంటపల్్ల తలసి కుమారి, సహాయ 
కార్యదరి్శ నామన వెంకట శ్వనానిరాయణ, బాపట్ల మండల పార్టీ అధ్యక్షులు మోపరితా 
శేషయ్య, కర్లపాలం మండల అధ్యక్షులు గొటటీపాట శ్రీకృష్ణ, పిటటీలవానిపాలం మండల 
అధ్యక్షుడ్ మెండ్ కార్తాక్, నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ నాయకులు కార్యకరతాలు పెదదు 
ఎతతాన ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గానానిరు.

ఉతతుమ జనసైనిక్ అవారుడి బహుకరణ
శతఘ్ని న్్యస్: ఆమదాలవలస 
నియోజకవరగాం పందూరు 
మండలం దల్లవలస గ్రామానికి 
చెందిన దురాగాప్రస్ద్ అనే 
జనసైనికుడ్ 2024 లో పవన్ 
కళా్యణ్ సీఎం అవా్లని సైకిల్ 
యాత్ర ప్రంభించ్ అమరావతి 
చేరుకుని, అనంతరం 
మంగళగరి విజయవాడ 
దురగామ్మ సనినిధిలో అధినేత 

పేరు మీద ప్రతే్యక పూజలు చేయించ్న సందర్ంగా ఆమదాలవలస నియోజకవరగా 
కారా్యలయంలో ఇంచ్ర్జు పేడాడ రామో్మహన్ రావు అభినందనలు తెల్పి సనా్మనం 
చేసి, ఉతతామ జనసైనిక్ అవారుడి ను బహుకరించ్రు

బెందరు మెండలెంలో గ్రామ కమిటీల నియామకెం
శతఘ్ని న్్యస్: మచ్లీపటనిం నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ కారా్యలయంలో నియోజకవరగా 
ఇంచ్ర్జు బండ్ రామకృష్ణ బందరు మండలంలో పోతిరెడ్డి పాలం, మేకవానిపాలం, 
బుర్రపోతపాలం, బుదాదులపాలం పంచ్యతీ కమిటీలను నియమించ్రు. ఈ కార్యక్రమంలో 
జిలా్ల ప్రధ్న కార్యదరి్శ లంకిశెటటీ బాలాజీ, జిలా్ల ఉపాధ్యక్షుడ్ చౌదరి, సరపుంచ్ గళ్లతిమోతి, 
నరేష్ పటటీణ అధ్యక్షుడ్ గడడిం రాజు, ఉపాధ్యక్షుడ్ మహమ్మద్ సమీర్, జిలా్ల నాయకులు, 
జనుని నాగరాజు, జి భవాని, జిలా్ల పటటీణ స్థియిలో ఉనని నాయకులు, డ్విజన్ ఇంచ్రిజులు, 
వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

సమసయూలను గురితేంచి ప్రభుత్ం మీద ఒత్తేడితెచిచి అవి తీర్చి విధంగా 
ప్రతీ ఒక్క జనసైనికుడు కృషి చేయాలి

శతఘ్ని న్్యస్: ఎచెచిర్ల నియోజకవరగాం, 
లావేరుమండలం, జనసేనపార్టీ 
సంస్థిగతంగా ఎదిగేందుకు లావేరు మండల 
బలోపేతం కమిటీ పెదదుల్ంగాలవలస 
పంచ్యతీలో జనసైనుకుల నందు జనసేన 
పార్టీ సిదాధాంతాలు జనసేన పార్టీ లక్ష్యలు 
పవన్ కళా్యణ్ ఆలోచనలను ప్రజలో్లకి తీస్కెళ్్ల 
విధంగా ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రజలు 

వారు పడ్తనని ఇబ్బందులను, సమస్యలను గురితాంచ్ ప్రభుత్ం మీద ఒతితాడ్తెచ్చి అవి తీరేచి విధంగా ప్రతీ 
ఒకకా జనసైనికులు కృషి చేయాలనానిరు. కార్యక్రమంలో జనసైనికులు రాజారమేష్, సూర్యనారాయణ, 
దురాగారావు, నాని, సత్య ,రవి పవన్, తవిట నాయుడ్, పాపారావు, అనీల్ మరియు జనసైనికులు 
పాల్గానానిరు.

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


సోమవారం, 14 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

దుబాయ్ లో మోసపోయన నిరుద్్యగ బాధితులన 
కలసిన జనసేన నాయకులు బొలిశెటిటా శ్రీనివాస్

*ప్రజలకు అండగా నిల్చే వాడే అసలైన నాయకుడ్
*ప్రజాస్్మ్యలను తీరేచి వాడే నిజమైన నాయకుడ్

శతఘ్ని న్్యస్: దుబాయ్ లో ఏజంట్ చేతిలో మోసపోయిన 15మంది బాధితలను, 
బొల్శెటటీ శ్రీనివాస్ కల్సి వారికి ధైర్యం, భరోస్ కల్పుంచ్రు. వారిని అనిని విధ్ల 
ఆదు కుంట్మని, సమస్య పరిష్కారం జరగకపోతే, అవసరం అయితే తనే స్యంగా 
విమానం టకెట్సి తీసి తనతో పాట ఇండ్యా తీస్కుని వెళతాను అని వారికి భరోస్ 
ఇచ్చిరు. కొనిని ఖరుచిల నిమితతాం వారికి ఆరిథిక సహాయం చేశారు. ఈ సంద్ంగా గత పది 
రోజులు గా వారికి ఆశ్రయం ఇచ్చి, అనిని రకాలుగా అండగా నిల్చ్న కేసరి త్రిమూరుతాలకు 
ఆయన ప్రతే్యక కృతజ్ఞతలు తెల్య చేస్రు. అంతే కాకుండ గల్ఫ్ నుంచ్ జనసేన పార్టీ 
బలోపేతానికి కృషి చేస్తానని ప్రతి ఒకకారికీ పేరు పేరు న ధన్యవాదములు తెల్యచేశారు.

ఒెంగోలు నగర జనసేన పార్టా కొతతు కమిటీ నియామకెం
శతఘ్ని న్్యస్: ఒంగోలు నగర జనసేన పార్టీ కొతతా కమిటీ నియామకం అయిన సందర్బంగా 
ఆదివారం కొణిజేడ్ బస్టీండ్ వదదు ప్రకాశం జిలా్ల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు షేక్ రియాజ్ ముఖ్య 
అతిధిగా కేక్ కటంగ్ చేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రకాశం జిలా్ల జనసేన పార్టీ 
ఉపాధ్యక్షులు చ్ట్టీం ప్రస్ద్, ఒంగోలు నగర జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు మలగా రమేష్, ప్రకాశం 
జిలా్ల జనసేన పార్టీ కార్యదరు్శలు కళా్యణ్ ముతా్యల, రాయని రమేష్, బొందిల శ్రీదేవి, ప్రకాశం 
జిలా్ల జనసేన పార్టీ సంయుకతా కార్యదరి్శ అరుణ రాయపాట, మరియు ఒంగోలు నగర జనసేన 
పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు పిల్్ల రాజేష్, ఒంగోలు నగర జనసేన పార్టీ ప్రధ్న కార్యదరు్శలు ఆర్ కె 
నాయుడ్ ముతా్యల, దండే అనిల్ కుమార్, పల్ల ప్రమీల, మరియు ఒంగోలు నగర జనసేన పార్టీ 
కార్యదరు్శలు చంగళశెటటీ స్ధ్కర్, నరేంద్ వెంప, గోవింద్ కోమల్ మరియు ఒంగోలు నగర 
జనసేన పార్టీ సంయుకతా కార్యదరు్శలు ఉష, ఆకుపాట ఉష మరియు జనసేన నాయకులు బొందిల 
మధు, వెంకట్శ్రు్ల గోవింద్, తిరుమలశెటటీ నాని, శాలు, దండే సతీష్, నరేష్ చెనుని, మనోజ్ 
నాయుడ్, పస్ప్లేట శ్రీను, తేజ, నవీన్ నాయుడ్, దండే సూరి, గుణ, వినయ్ తదితరులు 
పాల్గానానిరు.

సర్వాపలి్లలో అభివృదిధి శూన్యెం..!
శతఘ్ని న్్యస్: నెల్్లరు జిలా్ల, వెంకట్చలం 
మండల కేంద్ంలోని సరే్పల్్ల గ్రామంలో 
శ్మశాన వాటకకు పోయే దారి అసతావ్యసతాంగా 
ఉంది. అధికారుల దృషిటీకి ఎనినిస్రు్ల 
తీస్కుపోయినా వాళ్్ల సపుందించడం లేదు. 
వరా్కాలంలో శవానిని తీస్కు వెళి్ల దహన 
సంస్కారాలు చేయాలంట్ నీళళాలోనే గుంత 
తీసి వేయాల్సిన పరిసిథితలు ఉనానియి. మరి 
ప్రభుతా్నికి పటటీదా ఎనినిస్రు్ల మండల 

అధికారులకు తెల్యజేసిన నిమ్మకు నీరెతితానట్ల ఉంట్రు మరి దీనికి కారణాలు అదేవిధంగా 
ప్రస్తాతం ఎమె్మలే్య అయినటవంట సరే్పల్్ల శాసన సభు్యలు కాకాని గోవరధాన్ రెడ్డి అభివృదిధా చేశాను 
అంటూ గొపపులు చెప్పుకుంట్రు మరి సరే్పల్్లలో ఎకకాడ అభివృదిధా. ఇకనైనా ప్రజాప్రతినిధులు 
ప్రభుత్ ఉననితాధికారులు సపుందించ్ శ్మశాన వాటకకు పోయేదారిని బాగుచెయా్యలని లేదంట్ 
కలకటీర్ కారా్యలయం నందు నిరసన చేస్తామని హెచచిరిస్తానానిం. కార్యక్రమంలో పినిశెటటీ 
మల్్లకారుజున్, రవికుమార్, సందీప్, వంశీ, స్యి, శ్రీహరి, గర్ష్, శ్రీను తదితరులు పాల్గానానిరు.

పెనమలూరు నియోజకవర్గెం జనసేన పార్టాకి 
కెంచుకోటగా మరాచాలి

శతఘ్ని న్్యస్:  పెనమల్రు 
నియోజకవరగాం, పెనమల్రు మండలం 
కాన్రు గ్రామం అనే రామ తలసి కళా్యణ 
మండపంలో జరిగన జనసేన పార్టీ మండల 
కమిటీ సమావేశంలో పెనమల్రు మండల 
అధ్యక్షులు కరిమికొండ స్రేష్ మాట్్లడ్తూ 
పెనమల్రు నియోజకవరగాంలో జనసేన 
పార్టీకి అస్ధ్రణ ఓట బా్యంకు ఉంది, 
వాళళాందర్ని ఒక తాట మీదకు తెచ్చి 

రాబోయే 2024 ఎలక్న్సి లో అభ్యరిథిగా పవన్ కళా్యణ్ ఎవరిని ప్రకటంచ్నా వారిని అఖండ మెజార్టీతో 
గెల్పించ్ పెనమల్రు నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీకి కంచుకోటగా మారాచిలని జనసేన పార్టీ 
నాయకులకు, కార్యకరతాలకు, వీరమహిళలకు పిలుప్నిచ్చిరు. ఈ కార్యక్రమంలో కృష్్ణజిలా్ల జనసేన పార్టీ 
ఉపాధ్యక్షులు వెంకట్శ్రావు, ప్రధ్న కార్యదరి్శ పండమనేని శ్రీనివాస్, కృష్్ణజిలా్ల జనసేన పార్టీ జాయింట్ 
సక్రటర్గా లోకేష్ పాల్గానానిరు.

ఏలూరులో జనసేనలో చేర్కలు
శతఘ్ని న్్యస్: ఏల్రు 
నియోజకవరగాంలోని 6వ 
డ్విజన్ మాదేపల్్ల రోడ్ మొండ్ల 
కాలనీ, పోలేరమ్మ గుడ్ 
ప్ంగణం దగగార జనసేన పార్టీ 
సిదాధాంతాలు నచ్చి ఇతర పార్టీల 
నుండ్ రెడ్డి అపపుల నాయుడ్ 
ఆధ్ర్యంలో 60 మంది 
యువకులు జాయిన్ అవడం 
జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో 
నగర అధ్యక్షుడ్ నగరెడ్డి కాశీ 
నరేష్, ప్రధ్న కార్యదరి్శ సరిది 
రాజేష్, ఏల్రు సిటీ వైడ్ 

పవన్ కళా్యణ్ ఫా్యన్సి ప్రెసిడ్ంట్ ద్సపరితా రాజు, నగర ఉపాధ్యక్షుడ్ బొతసి మధు, 
అధికార ప్రతినిధి అలు్ల స్యి చరణ్, 6వ డ్విజన్ ప్రెసిడ్ంట్ బుధ్ధా నాగేశ్రరావు 
తదితరులు పాల్గానానిరు.

ఆతముకూర్ నియోజకవర్గ జనసేన పార్టా 
మెగా మెడ్కల్ కా్యెంప్

శతఘ్ని న్్యస్:  ఆత్మకూర్ 
జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్జు నల్శెటటీ 
శ్రీధర్, పవర్ ఆఫ్ యూత్ 
అధినేత శ్రీపతి రాము ముఖ్య 
అతిధిలుగా జనసేన పార్టీ 
సీనియర్ నాయకులు రవి 
ఉదయగరి ఆధ్ర్యంలో, జిలా్ల 
నాయకులు శ్రీనివాస్ భరత్ 
పర్యవేక్ణలో మెడ్కోవర్ 

హాసిపుటల్సి సౌజన్యంతో మెగా మెడ్కల్ కా్యంప్ అనంత స్గరం మండలంలోని 
పడమట కంభంపాడ్లో ఏరాపుట చేయటం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
నాయకులుకి సహకరించ్న హెల్పుంగ్ హార్టీస్ అస్సియేషన్ వ్యవస్థిపకులు ఆర్.వి 
రమణ రెడ్డి, వల్్లరు శ్రీనివాస్ చౌదరి, నల్శెటటీ శ్రీధర్ ప్రతే్యక ధన్యవాదాలు తెల్య 
చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ నియోజకవరగా ఉపాధ్యక్షులు నాగరాజు 
యాదవ్, చేజర్ల ఇంచ్ర్జు అనిల్ రాయల్, ఆత్మకూర్ టౌన్ నాయకులు వేణుగోపాల్, 
వంశీ, సంగం మండల ప్రధ్న కార్యదరి్శ మదన్ యాదవ్, మర్రిపాడ్ మండల 
ప్రధ్న కార్యదరి్శ స్నీల్ యాదవ్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

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


ఆవిరాభావ సభన విజయవెంతెం చేయాలని పిలుపునిచిచాన షేక్ ర్యాజ్
శతఘ్ని న్్యస్: ప్రకాశం జిలా్లలో దరి్శ మరియు కనిగరి నియోజకవరగా విసతాృతస్థియి సమావేశం జరిగంది. ఈ 
కార్యక్రమంలో ప్రకాశం జిలా్ల అధ్యక్షులు షేక్ రియాజ్ ముఖ్య అతిధిగా పాల్గానానిరు. ఈ సందర్బంగా రియాజ్ 
మాట్్లడ్తూ మార్చి 14న జరగబోయే ఆవిరా్వ సభను విజయవంతం చేయాలని పిలుప్నిచ్చిరు.

కోస్వార్పలి్లలో జనసేన జెండా ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్్యస్: తంబళళాపల్్ల మండలం, కోస్వారిపల్్లలో జనసైనికుడ్ 
పవన్ రెడ్డి మరియు మండల జనసేన అధ్యక్షుడ్ కరుణాకర్ ల ఆధ్ర్యంలో 
జరిగన జనసేన జండా ఆవిషకారణ పండ్గ. జనసేన ఎంపిటసి అమర 
కారితాకేయ,జిలా్ల కార్యదరి్శ గజజుల రెడడిపపు, పెడడిమంద్యం మండల అధ్యక్షుడ్ 
శంకర, మొలకలచేరువు మండల అధ్యక్షుడ్ స్యినాథ, కురబలకోట 
మండల అధ్యక్షుడ్ మనోజ్, మదనపల్్ల మండల అధ్యక్షుడ్ బాబు, 
పిటఎం మండల అధ్యక్షుడ్ శంకర, రాష్ట చేనేత కార్యదరి్శ స్రేంద్, 
తోట కళా్యణ్, జగదీష్, వీరమహిళ కుమారి పదా్మవతి పెదదుయెతతాన 
జనసైనికులు బైక్ రా్యలీ నిర్హించ్ జయ జయ ధ్్నాలు చేశారు.

భూమి కోసెం ధరా్న చేస్తున్న దళితులకు మద్దతుగా జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: భంస్, గత 11 రోజులుగా భూమి స్గు కోసం భంస్ మండల 
మహగం గ్రామ దళితలు చేస్తానని ధరానికు మదదుతగా నిల్చ్న జనసేన పార్టీ 
ఉమ్మడ్ జిలా్ల ఉపాధ్యక్షులు స్ంకెట మహేష్ బాబు. ఈ సందర్ంగా మహేష్ 
బాబు మాట్్లడ్తూ దళితలకు మూడ్ ఎకరాల భూమిని ఇస్తానని చెపిపు కొందరూ 
అనహరుహులకు, రాజకీయ అండతో భూమిని ఇచ్చి మిగతా దళిత కుటంబాలకు 
అనా్యయం చేశారు. కాబటటీ వాళ్ళా ప్రభుత్ భూమి 218 గల సరే్లో స్గుచేస్తామని 
వెళ్తా అడ్డికుంటనానిరు. స్గు చేయాలనే భూమిలో ఇపపుటకే కొందరు ప్రభుతా్నిని 
మోసం చేసి పట్టీలు చేస్కునానిరు. ఆ భూమిపై కొందరి దళారుల కనుని పడ్ 
అనా్యక్ంతం అవుతంది. దానిని కాపాడాలని, ఎనోని సంవతసిరాలుగ ఒకకా 
గంట భూమి లేక ఇకకాడే నివసిస్తానని వీరికి మాత్రం భూమి ఇవ్డంలేదు. కొనిని 
సంవతసిరాలుగా అధికారుల చుటూటీ తిరిగన ఎవరు పటటీంచుకోలేదు. కాబటటీ 
ప్రభుత్ భూమిలో దునుని కొని పంట స్గుచేస్కోవడనికి అనిని హరహుతలు వునని 
వీరికి ప్రభుత్ం ఆదుకోవాలని డ్మాండ్ చేస్తానానిం. వీరి పోరాట్నికి దళిత 
సంఘాల నాయకులు, ప్రజా సంఘాల నాయకులు, ప్రజలు, ప్రజా ప్రతినిదులు 
మదదుతగా వుండాలని కోరుతూ ఆంద్ళన తీవ్ స్థియిలోకి వెళళాక ముందే 
సమస్యను వెంటనే పరిషకారించ్లని కోరుతనానిము అని తెలపటం జరిగంది. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు స్హెబ్ రావ్, జనసైనికులు, గ్రామ దళితలు 
ఆనంద్, గంగాధర్, భీం రావ్, శంకర్, బాబు, కమల, లక్ష్మి, పంచప్ల తదితరులు 
పాల్గానానిరు.

జివిఎల్ నోట కాపుల మట
శతఘ్ని న్్యస్: కాప్ సంక్షేమ సేన రాష్ట అధ్యక్షులు 
“చేగొండ్ హరిరామ జోగయ్య” వారి నివాసంలో 
భారతీయ జనతా పార్టీ రాజ్యసభ సభు్యలు జివిఎల్ 
నరసింహారావు మరా్యదపూర్కంగా కలసిన సందర్ంలో 
వారిని మరా్యదపూర్కంగా కలసిన జనసేన పార్టీ రాష్ట 
రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ (పిఏసి) సభు్యలు చేగొండ్ 
సూర్యప్రకాష్. జివిఎల్ మీడ్యాతో మాట్్లడ్తూ… 
నేను స్మాజికంగా ఎదురవుతనని ప్రతీ సమస్యపై 
మాట్్లడ్తూ ఉంట్ను అలాగే ఇటీవల్ కాలంలో 
జరిగన పార్లమెంట్ సమావేశాలలో రాజ్యసభలో కాప్ల 
రిజరే్షన్ల అంశంపై మాట్్లడటం జరిగంది. దానిని 

నేను రాజకీయ అజండాగా కాక ఒక స్మాజిక అజండాగానే గురితాంచ్ మాట్్లడటం జరిగంది. గత 30 సంవతసిరములుగా 
ప్రతీ రాజకీయ పార్టీ కాప్ల రిజరే్షన్ల అంశానిని రాజకీయ అజండాగానే చూశారు. కాని నేను కాప్ల రిజరే్షన్ల అంశానికి 
సంబనిదుంచ్న అనిని నివేదికలు కూలంకషంగా పరిశీల్ంచ్న తరువాతనే మాట్్లడటం జరిగంది. నేను కాప్ స్మాజిక వరాగానికి 
చెందిన వాడ్ని కాను అయినను కాప్ల రిజరే్షన్ల అంశంపై మాట్్లడట్నికి కారణం వారిపై గత కొనిని దశాబాదులుగా వారిపై 
రాష్ట ప్రభుతా్లు అవలంభిస్తానని విస్మరణ ధోరణి ననుని తీవ్ంగా కదిల్ంచ్ంది ఎందుకంట్… బ్రిటష్ కాలంలోనే ఓబ్సి 
రిజరే్షన్ స్టీటస్ ను అనుభవించ్న కాప్ స్మాజిక వరాగానిని స్్తంత్ర్యం అనంతరం వాటనుండ్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్ం 
దూరం చేసింది తరువాత కాలంలో దళిత ముఖ్యమంత్రి అయిన దామోదరం సంజీవయ్య వారికి రిజరే్షను్ల కల్పుసేతా వాటని 
5 సంవతసిరముల కాలం తిరగకుండా రదుదు చేయడం జరిగంది అపపుట నుండ్ ఇపపుట వరకూ వచ్చిన ప్రతీ ప్రభుత్ం 
కాప్లను కేవలం ఓట బా్యంకుగా మాత్రమే పరిగణించ్యి గాని వారి పట్ల చ్తతాశుదిధాతో వ్యవహరించలేదు. ఏమైనా అడ్గతే 
50 శాతం పైబడ్న రిజరే్షను్ల అమలు పరచడం వలన కోరుటీలో అడడింకులు ఎదురవుతాయనే కారణంతోనే కాప్లకు 
రిజరే్షను్ల కల్పుంచలేక పోతనానిమనే వాదన ప్రతీ ప్రభుత్ం వినిపిసూతా వస్తాంది కాని అసలు మీరు అమలు చేసేతానే కదా 
కోరుటీ లో ఇబ్బందులు వస్తాయో లేద్ తెల్సేది ఒకవేళ కోరుటీలో ఏమైనా ఇబ్బందులు వచ్చినా దానికి సంబంధించ్న పూరితా 
నివేదికను కోరుటీకు సమరపుంచ్ విజయం స్ధించవచుచి ఉదాహరణకు ఇతర రాష్్రీలలో 50 శాతానికి పైబడ్న రిజరే్షను్ల 
అమలు జరుగుతనానియి అవి కోరుటీలోనే ఉనానియి. ఆవిధంగా వారు విజయం స్ధించ్నప్పుడ్ మన రాష్టంలో ఎందుకు 
స్ధ్యపడదు. ఒకవేళ నిజంగానే ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడ్ 50 శాతానికి మించ్ రిజరే్షను్ల అవసరమవుతనని అనిని రాష్్రీల 
విషయంలో ఒక నిరిదుషటీమైన చటటీం చేయడానికి కేంద్ ప్రభుత్ం కాని స్ప్ం కోరుటీ కాని ప్రయతనిం చేస్తాయి ఇవనీని జరగాలంట్ 
ముందు రాష్ట ప్రభుత్ం వాటని అమలు చేయాల్. ఏదైనా స్మాజిక వరాగానికి రిజరే్షను్ల కల్పుంచ్లంట్ అది పూరితాగా రాష్ట 
పరిధిలోని అంశమే కాని అది కేంద్ పరిధిలోని అంశం కాదు వీరు చేయాలనుకుంట్ చేయగలరు ఎందుకంట్ మహరాష్ట లో 
మరాఠా రిజరే్షన్లను అపపుట బ్జేపి రాష్ట ప్రభుత్ం కేంద్రానిని సంప్రదించకుండానే వారికి రిజరే్షను్ల కల్పుంచడం జరిగంది. 
తరువాత అది కోరుటీకు వెళి్లంది. దానికి తగన నివేదికలను సమరిపుంచడంతో కోరుటీ ఏకీభవించడం జరిగంది. అలానే రాజస్థిన్ 
లోన్ జరిగంది అదే విధంగా మీరెందుకు చేయలేరు. అలా చేయకుండా కేంద్రానికి పంపిసేతా వారెం చేస్తారు? విదు్యత్ శాఖకు 
సంబందించ్న విషయానిని నీటపారుదల శాఖ కు పంపిసేతా వారు ఇది మనకు సంబందించ్న విషయం కాదని ప్రకకాన పెడతారు 
అలానే ఇకకాడ జరిగంది. ఇపపుటకైనా మీరు తప్పుడ్ ప్రచ్రానిని మాని మీ పరిధిలో ఉనని ఈ అంశానిని వెంటనే పరిషకారించ్ 
మీ చ్తతాశుదిధాని నిరూపించుకోండ్. రాష్ట ప్రభుత్ంలో ఉనని బొతసి సత్యనారాయణ, అవంతి శ్రీనివాసరావు, కురస్ల కననిబాబు 
వంట కాప్ మంత్రులయిన వారు ఈ విషయములో ప్రభుత్ంపై ఒతితాడ్ తీస్కురావాలని సూటగా మీకే చెబుతనానిను. మీ 
ప్రభుత్ం మేనిఫెస్టీలో పందు పరచలేదని కపపుదాట వ్యవహారం చేస్తాంది రాజశేఖరరెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉనని తరుణంలో 
కాప్లను మోసగంచ్ అందలమెకికా ముసి్లంలకు రిజరే్షను్ల కల్పుంచ్ కాప్లను పూరితాగా విస్మరించ్రు. కాబటటీ మీది(వై.
ఎస్ జగనో్మహన్ రెడ్డి) మీ తండ్రి (వై.ఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి)ది ఒకే పార్టీ కాకపోయినా మీ నాననిగారి పేరు చెప్పుకునే మీరు 
అధికారంలోకి వచ్చిరు కాబటటీ, మీది రాజననిరాజ్యం అని మీరే చెప్పుకుంటనానిరు కాబటటీ మీ నాననిగారు కాప్లకు ఇచ్చిన 
మాటను మీరు నిలబెటటీకోవాలని చెబుతనానిను. బ్రిటీష్ కాలంలో రిజరే్షను్ల పంది స్్తంత్రా్యనంతరం ఇపపుట వరకూ 
విస్మరించబడ్న ఏకైక స్మాజిక వరగాం కాప్ స్మాజిక వరగామేనని నాకు తేటతెల్లమయింది. కాబటటీ మీరైనా స్్తంత్ర్యం వచ్చి 
75 సంవతసిరములల అవుతనాని ఇంకా రాజకీయ పార్టీలనుండ్ స్్తంత్ర్యం రాని కాప్ స్మాజిక వరాగానికి వెంటనే 2017 
బ్సి చట్టీనిని అమలు చేసి వారికి రిజరే్షను్ల కల్పుంచవలసిందిగా డ్మాండ్ చైస్తానానిను లేదా అంతకంట్ ఎకుకావ మేలు చేసే 
మంచ్ చట్టీనిని చేసి వారికి రిజరే్షన్ల ఫలాలను అందించ్న ఘనతను మీరే సొంతం చేస్కోవలసిందిగా తెల్యతేస్తానానిను. 
దీనంతటకీ ఆగష్టీ 15ను ఒక నిరిదుషటీ గడ్వుగా రాష్ట ప్రభుతా్నికి ఇస్తానానిను. ఒక రాజ్యసభ సభు్యడ్గా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట 
పౌరుడ్గా ఈ డ్మాండ్ ను రాష్ట ప్రభుత్ం ముందుంచుతనానిను. మీది భయపెడ్తే భయపడే ప్రభుత్మని ఇటీవల్ కాలంలో 
పిఆరిసి అంశంలో తేటతెల్లమయింది. అలాగే కాప్ స్మాజిక వరాగానికి కూడా వారి సమస్యను ఉద్్యగస్థిల వలే ప్రజాక్షేత్రంలోకి 
తీస్కు రావలసిన పరిసిథితలు వారికి తీస్కురారని భావిస్తానానినని అనానిరు.

సోమవారం, 14 ఫిబ్రవరి 2022

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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రాజవరెం జనసేన గ్రామకమిటిని ప్రకటన

శతఘ్ని న్్యస్: పోలవరం 
నియోజకవరగాం, కొయ్యలగూడ్ం 
మండలం, రాజవరంలో ఇంచ్ర్జు  చ్ర్రి 
బాలరాజు ఆదేశాలతో మండలాద్యక్షులు 
తోట రవి స్రద్యంలో గ్రామకమిటీని 
ప్రకటంచడం జరిగంది. అద్యక్షులుగా 
అనంతల శ్రీను, ఉపాద్యక్షుడ్గా గర్శకూట 
నరి్శహారావు, ప్రధ్నకార్యదరు్శలుగా 
వాడపల్్ల అంజిబాబు, చ్ననింశెటటీ కిరణ్  

చ్పల శ్రీనివాస్ లను పత్రకటంచడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో మాదేపల్్ల శ్రీనివాస్ ఏపూరి 
సతీష్ , స్డ్పిండ్ స్భ్రమణ్యం, అపపున ప్రస్ద్ , దారారప్ మదు. అల్లం రాజు, కోనా కుమార్ , 
కోనా రాజ్ కుమార్  మరియు జనసైనికులు పాల్గానడం జరిగంది.

జనసేన పార్టాలో చేర్కలు

శతఘ్ని న్్యస్: ఒంగోలు, 
జనసేన అధినేత పవన్ కళా్యణ్ 
నాయకత్ం జనసేన పార్టీ ఒంగోలు 
నియోజకవరగాం, కొతతాపటనిం 
మండలం, మడన్రు పంచ్యతీకి 
చెందిన 50 కుటంబాలు మండల 
అద్యక్షుడ్ నునాని జానకిరామ్ 
ఆధ్ర్యంలో జనసేన పార్టీలో 
చేరటం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా 

జానకిరామ్ వారికి కండ్వాలు కపిపు పార్టీలోకి ఆహా్నించ్, మాట్్లడ్తూ ఈ రాష్టంలో ఇపపుటకే 
చ్లామంది జనసేన పార్టీ సిదాధాంతాలు పవన్ కళా్యణ్ ఆశయాలు నచ్చి ప్రతి నిత్యం ఎకకాడో 
ఒక చోట వందలకొదీదు పార్టీలో చేరడం శుభపరిణామం అని, ఈ చేరికలు చూస్తాననిట్లయితే రేప్ 
రాబోయే ఎలక్న్లలో పవన్ కళా్యణ్ ఈ రాష్్రీనికి ముఖ్యమంత్రి అవ్డం ఖాయమని, ప్రతి ఒకకారు 
కూడా అహరినిశలు కషటీపడ్ పార్టీని బలోపేతం చేయాలని అనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల 
నాయకులు శ్రీకాంత్, ఏస్రతనిం, మణికంఠ, జాలయ్య, జానీ మరియు గ్రామస్తాలు పాల్గానడం 
జరిగంది.

జనసేన పార్టా నాయకుల సమవేశెం

శతఘ్ని న్్యస్:  ప్రకాశం 
జిలా్ల, కొమరోలులో గదదుల్రు 
జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్జు 
బెల్లంకొండ స్యిబాబు 
జనసేన పార్టీ నాయకులతో 
సమావేశానిని నిర్హించ్రు. 
ఈ సమావేశంలో అతి 
త్రలో జనసేన పార్టీ 
నియోజకవరగాంలోని ఆరు 

మండలాల కమిటీలను ఏరాపుట చేయడంతో పాట పార్టీ కార్యక్రమాల రూపకలపున గురించ్ 
చరిచించ్రు. ప్రతి ఒకకా జనసేన పార్టీ నాయకులు కార్యకరతాలు స్యంగా ప్రజల వదదుకు 
వెళి్ల వారి సమస్యలను తెలుస్కోవాలని జనసేన పార్టీ నాయకులతో ఇంచ్ర్జు స్యిబాబు 
అనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రకాశం జిలా్ల సంయుకతా కార్యదరి్శ గజజులకొండ నారాయణ, 
కొమరోలు మండల అధ్యక్షుడ్ స్రే ఓబులేస్ నాయుడ్, గదదుల్రు మండల అధ్యక్షుడ్ 
పగడాల స్యి ఈశ్ర్ మరియు జనసేన పార్టీ నాయకులు తదితరులు పాల్గానానిరు.

జనెంలోకి జనసేన-జనెంకోసెం జనసేన ఆరవరోజు

శతఘ్ని న్్యస్: తణుకు నియోజకవరగాం, తణుకు 15వ వార్డి నందు జనసేన పార్టీ సిదాధాంతాలు 
జనసేన పార్టీ లక్ష్యలు పవన్ కళా్యణ్ ఆలోచనలను ప్రజలో్లకి తీస్కెళ్్ల విధంగా తణుకు 
నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్జు విడ్వాడ రామచంద్రావు జనంలోకి జనసేన-జనంకోసం 
జనసేన అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రజలు వారు పడ్తనని ఇబ్బందులను, సమస్యలను 
రామచంద్రావు కి విననివుంచుకోవడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో 15వ వారుడి వీరభద్ప్రం 
జనసేన యువత వీరభద్ప్రం జనసేన నాయకులు మండపాక గ్రామ పంచ్యితీ ప్రెసిడ్ంట్ 
మరియు వారుడి సభు్యలు మరియు తణుకు టౌన్, తణుకు, ఇరగవరం, అతితాల్ మండల అధ్యక్షులు, 
జిలా్ల కమిట సభు్యలు, వీరమహిళలు, తణుకు నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు, కార్యకరతాలు 
పాల్గానానిరు.

ములుగు జిల్్లకు సమముక్క సారలమముగా నామకరణెం చేయాలని

శతఘ్ని న్్యస్:  ములుగు జిలా్లకు సమ్మకకా స్రలమ్మగా నామకరణం చేయాలని అంబేదకార్ 
విగ్రహం ముందు బా్లక్ బా్యడీజులతో ఉమ్మడ్ వరంగల్ జిలా్ల జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జు ఆకుల స్మన్ 
ఆదేశాల మేరకు నిరసన తెల్యజేసిన కార్యక్రమంలో ములుగు జిలా్ల నాయకులు కొల్పాక 
ప్రశాంత్ ములుగు జిలా్లకు సమ్మకకా స్రకకా నామకరణం చేయాలని డ్మాండ్ చేయటం 
జరిగంది. ఈ సందర్బంగా ఆయన మాట్్లడ్తూ కేసీఆర్ ఇచ్చిన హామీని 18వ తేదీన సమ్మకకా 
స్రకకా సనినిధిలోని ములుగు జిలా్లకు సమ్మకకా స్రకకా నామకరణం చేయవలసిన అవసరం 
ఉందని, కేసీఆర్ ఇచ్చిన హామివెంటనే అమలు పరచ్లని తెలంగాణ రాష్టం కూడా సమ్మక 
స్రకకా దయవలన ఏరపుడ్ందని కేసీఆర్ ఎందుకు అణచ్ వేస్తానానిరని, గత జాతరలో 250 
కోట్లతో అభివృదిధా అననిమాట పేపర్ వరకే పరిమితం అయి్యంది. కేసీఆర్ మాట వాగాదునాల 
వరకే పరిమితం ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడం లేదనీ, 18వ తేదీన తపపుకుండా సమ్మకకా 
స్రలమ్మ జాతర సనినిధిలో ములుగు జిలా్లకు వనదేవతల పేరు్ల పెట్టీల్సిందేనని జనసేన పార్టీ 
తరప్న డ్మాండ్ చేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జిలా్ల జేఏసీ చైర్మన్ ముంజాల బ్క్పతి, 
ఎమా్మర్పుఎస్ నాయకులు నేమల్ నరసియ్య, శ్రీనివాస్, శంకర్, రాజు, జనసైనికులు తరుణ్, 
విజయ్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

ప్రగడపలి్ల జనసేన గ్రామకమిటి ఎని్నక
శతఘ్ని న్్యస్: పోలవరం మండలం ప్రగడపల్్ల గ్రామంలో చ్ర్రి బాలరాజు ఆదేశాల 
మేరకు గ్రామ కమిటీ వేయడానికి సమావేశం నిర్హించ్రు. ఈ సమావేశంలో గ్రామ 
కమిటీ అద్యక్షులుగా మిడత ప్రేమ్ కుమార్, ఉపాధ్యక్షులుగా నరసరప్ నాగేంద్, గర్కుట 
స్బ్రహ్మణ్యం, ప్రదాన కార్యదరి్శగా కుపపుల నాగు, కార్యదరి్శగా కొతతాపల్్ల మురళీగారు, 
సంయుకతా కార్యదరి్శగా మిడత యేస్, కండ్రాతి దురాగా ప్రస్ద్, స్షల్ మీడ్యా కనీ్నర్ 
గా బుడ్డిగ ముతా్యలు లను ఎనునికోవడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమములో మండల అధ్యక్షులు 
గుణపరితా సత్యనారాయణ, గౌరవ అద్యక్షులు తాడ్ మంగారావు మరియు కార్యకరతాలు 
పాల్గానానిరు.

ప్రాెంతీయతన విసముర్ెంచని జాతీయవాదెం అనేది జనసేన సిదా్దెంతెం
శతఘ్ని న్్యస్:  మదనపల్్ల జిలా్ల కావాల్ అని 
మదనపల్్ల జిలా్ల స్ధన జఏసి ఆధ్ర్యంలో 
మదనపల్లలో గత 17 రోజులుగా జరుగుతనని 
నిరసన కార్యక్రమాలకు జనసేన తరప్న 
మదదుతగా పాల్గాంటూ బ్రిటష్ కాలంలోనే 
మదనపల్్లని జిలా్లకు తగగా అరహుతలు ఉనానియి 
అని గురితాంచ్, అపపుట్్లనే సబ్ కలకటీర్ 
కారా్యలయం, కోరుటీను నిరి్మంచ్రు. 
ఆసియాలోనే అతి పెదదు టమాట్ మారెకాట్ 
మదనపల్్ల నియోజకవరగాంలోని చుటటీపకకాల 
గ్రామాల రైతలకు అండగా నిల్చ్ంది. జాతీయ 
గీతాని రవీంద్నాథ్ ఠాగూర్ బెంగాలీ నుంచ్ 

ఆంగ్లభాషలోకి అనువాదం చేసి జాతీయ గీతానికి లయ కటటీన ప్రదేశం మదనపల్ల 
బ్టీ కళాశాల. అనిని మౌళిక సదుపాయాలు కల్గ ఉనని మదనపల్్ల చుటటీపకకాల ఉనని 
తంబళ్లపల్ల నియోజకవరగాం, పీలేరు, ప్ంగన్రు నియోజకవరగాం వారికి చేరువలో ఉంది. 
కాబటటీ పాలకులకు, ప్రజలకు అనినివిదాలుగా ఎల్లప్పుడూ అనుకూలంగా వాతావరణం 
ఉనని మదనపల్్లని జిలా్ల చేయాల్ అని మదనపల్్ల జనసేన తరప్న జనసేన చ్తూతారు 
జిలా్ల ప్రధ్న కార్యదరి్శ దారం అనిత, జనసైనికులు రామకృష్ణ, మదు కోరటం జరిగంది.
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