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ఇంటంటకి జనసేన మాటలు
అరకు నియోజకవర్గంలో ఇగంటగంటకి జనసేన మాటలు తీసుకెళ్ళు భాగగంగా 

బుధవారగం జనసేన ఎక్స్ ఎగం.పి.ట.సి సాయి బాబా, దురియా, అల్గంగి, 

రామకృష్ణ అరకు వేలి మగండలగం మాడాగాడా పగంచాయితీ హెడాక్వార్టర్ కుమ్మర 

వీధిలో పర్యటగంచారు. మగందుగా గ్రామసుతులతో సమావేశమై సమస్యల పట్ 

చరి్చగంచారు. అయితే నేటకి ఏ ప్రభుత్గం కూడా వారిని గిరిజనులుగా గురితుగంచి 

ప్రభు త్గం నుగంచి వచ్్చ సగంక్షేమ పథకాలు అగందేలా చర్యలు తీసుకోవడగం 

లేదని, ఎన్నో ఏళ్్గా గిరిజన ఆచారాలు, సాగంప్రదాయాలకు, అనుగుణగంగా 

జీవిసుతుననో మాకు ఇగంతవరకు గిరిజనులుగా గురితుగంచి న్్యయగం చ్యక పోవడగం 

తో తీవ్గంగా నష్టపోతుననోట్్ జనసేన దృష్్టకి తీసుకొచా్చరు. గెజిట్ 23 లో 

వారికి న్యాక్ గా ఉననోప్పటకీ కూడా ప్రభుత్్లు వారిని గిరిజనులుగా 

గురితుగంచకపోవడగం తో విదా్య పరగంగా, వైద్యపరగంగా ప్రభుత్గం నుగంచి వచ్్చ 

సగంక్షేమ పథకాలకి అగందని ద్రాక్ష వలే్ తీవ్గంగా ఇబ్గంది పడుతుననోట్్ జనసేన దృష్్టకి తీసుకువచా్చరు. దీనిపై స్పగందిస్తు జనసేన ఎక్స్ ఎగం పి ట సి సాయి బాబా, 

రామకృష్ణ మాట్్డుతూ.. ఈ సమస్యలను అధినేత జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ దృష్్టకి తీసుకెళ్తుమని.. వారికి స్చిగంచారు. ప్రభుత్గం ఇప్పటకైన్ వీరి 

సమస్యలను స్పగందిస్తు గిరిజనులను గురితుగంచాలని ప్రభుత్్నికి ఈ సగందర్గంగా డిమాగండ్ చ్శారు. ఈ కార్యక్రమగంలో గ్రామసుతులు అధిక సగంఖ్యలో పాల్్న్నోరు.

మీతో మీ కార్పొరేటర్ పదమూడవ రోజు
శతఘ్నో న్్యస్: విశాఖ, అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశీసుస్లతో బుధవారగం మీతో మీ కార్్పరేటర్ 
సమస్యలపై కలసి పోరాడదాగం అనే కార్యక్రమగంలో భాగగంగా పదమూడవ రోజుకి బగంగారమ్మ 
మెట్ట, 33వ వారుడు ప్గంతగంలో ప్రతి ఇగంటగంటకి వెళ్్ వారి యొకక్ సమస్యలు తెలుసుకొని.. 389 
ఇలు్లు సరే్ చ్యడగం జరిగిగంది. ఈ యొకక్ కార్యక్రమగం దక్షిణ నియోజకవర్గం న్యకులు 
గోపికృష్ణ(జికె) పర్యవేక్షణలో నిర్హగంచబడిగంది. న్తో పాట్ జనసైనికులు, వీరమహళలు వచి్చ 
పాల్్ని ఈ కార్యక్రమానినో విజయవగంతగం చ్సినగందుకు వారగందరికీ మనస్ఫూరితుగా ధన్యవాదాలు 
తెలియజేసుకుగంట్న్నోమని దక్షిణ నియోజకవర్గం జివిఎగంసి ఫ్్ర్ లీడర్ జనసేన పార్్ట 33వ వార్డు 
కార్్పరేటర్ భీశెట్ట వసగంతలక్ష్మి అన్నోరు.

పవన్ కళ్యాణ్ సేవా ట్రస్ట్ నాయకులకు సనామానం
శతఘ్నో న్్యస్: తూరు్పగోదావరి, మదర్ థెరిసాస్ వృదుధుల ఆశ్రమగం 
ఇమ్్మడివరపా్పడులో 18 సగంవతస్రాలు వసగంత్లు పూరితు చ్సుకుననో సగందర్గంగా 
అమలాపురగం పట్టణగంలో క్రీసుతు సగంఘగం పెద్దలు విక్టర్ సారథ్యగంలో వారిషికోతస్వ 
వేడుకలు ఘనగంగా నిర్హగంచారు. ఈ సగందర్గంగా అమలాపురగం మగండలగం 
చిగందాడ గురువు జనసేన పార్్ట ఎగంపిటసి మోటూరి కనకదుర్, పవన్ 
కళ్్యణ్ సేవా ట్రస్్ట అధ్యక్షులు, జనసేన నేత మోటూరి వెగంకటేశ్ర రావును 
సన్్మనిగంచారు. ఎకక్డ ఆకలి కేకలు వినిపిగంచిన్ మేమ ఉన్నోమని ఆకలి తీరే్చ 
ఆదర్శ దగంపతులు ఇద్దరిని ఘనగంగా సన్్మనిగంచారు. అలాగే వృదుధుల ఆశ్రమానికి 
కూడా మీరు అగండగా ఉగంటూ మరి ఇగంకా ఎన్నో సేవలు చ్యాలని వకతులు, పాస్టర్ 
విక్టర్ అన్నోరు. అతిధులు ప్రమఖ న్్యయవాది మష్ని రామకృష్ణ, లాయర్ ఎన్. 
న్యుడు తదితరులు ప్రసగంగిగంచారు. ఈ కార్యక్రమగంలో క్రీసుతు సగంఘగం పెద్దలు 
పట్టణ ప్రమఖులు మరియు యువకులు మహళలు హాజరయా్యరు.

వంకటేష్ కుటంబాన్ని పార్ట్ అన్నివిధాలా ఆదుకుంటంది: శెటట్బత్తుల రాజబాబు
శతఘ్నో న్్యస్: అమలాపురగం, ఒక మగంచి జనసైనికుడిని కోలో్పయాగం చాలా విషాదకరగం వారి ఆత్మకు 
శాగంతి చ్కూరాలని భగవగంతుడిని ప్రిధుసుతున్నోను. వెగంకటేష్ కుట్గంబానినో పార్్ట అనినోవిధాలా ఆదుకుగంట్గంది. 
బాధాకరగం ఏమ్టగంటే మృతుడు వెగంకటేష్ అతని తగండ్రికి క్రియాశీలక సభ్యత్గం చ్యిగంచాడు కానీ అతను 
చ్యిగంచుకోలేదు ఆ చిననో తపి్పదగం వల్ పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ కలి్పగంచిన ప్రమాద భీమా భరోసా 
పథకగం ఈ కుట్గంబానికి అగందే అవకాశగం లేదు, కావున జనసైనికులు, న్యకులు అగందరూ ఈ విషయానినో 
గురుతుగంచుకొని ఇట్వగంట సగంఘటన పునరావృతగం కాకుగండా చూసి ప్రతీ ఒకక్రూ క్రియాశీలక సభ్యత్గం 
తీసుకోవడమే కాక మనతోట జనసైనికులు క్రియాశీలక సభ్యత్గం తీసుకునేలా ప్రతీ ఒకక్రూ బాధ్యత 
తీసుకోవలసినదిగా విజ్ఞపితు చ్సుతున్నోమని జనసేనపార్్ట అమలాపురగం నియోజకవర్ ఇగంచార్జ్ శెట్టబతుతుల 
రాజబాబు అన్నోరు.
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వంగవీట మోహన రంగా విగ్రహావిష్కరణ 
కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు

శతఘ్నో న్్యస్: తుని నియోజకవర్గం మర్పాడు గ్రామగంలో స్ర్్య వగంగవీట మోహన రగంగా 
విగ్రహావిషక్రణ ఘనగంగా జరిగిగంది. ఈ కార్యక్రమగంలో మఖ్య అతిధులుగా పాల్్ననో వగంగవీట రాధా, 
జనసేన పార్్ట పిఏసి సభు్యలు పగంతగం న్న్జీ,జనసేన పార్్ట తూరు్పగోదావరి జిలా్ అద్యక్షులు కగందుల 
దురే్ష్. ఈ కార్యక్రమగంలో సగంగీశెట్ట అశోక్, గెడడుగం బుజిజ్, మరియు జిలా్ న్యుకులు, యువత, మర్పాడు 
గ్రామ పెద్దలు పాల్్న్నోరు.

విఆర్ఏ దీక్షలకు జనసేన సంఘీభావం
శతఘ్నో న్్యస్: మగండలగంలోని గ్రామ రెవెన్్య సహాయకుల సగంఘగం (వి.ఆర్.ఏ) లు 
కొతతుపేట పాత బసా్టగండ్ సగంటరో్ చ్పట్టన రిలే దీక్షలకు కొతతుపేట జనసేన న్యకులు దీక్షా 
శిబిరానినో సగందరి్శగంచి సగంఘీభావగం ప్రకటగంచారు. ఇలా ఉగండగా ఈ దీక్షలు బుధవారగం 
న్టకి 16వ రోజుకు చ్రుకున్నోయి. ఏ.పి. గ్రామ రెవెన్్య సహాయకుల సగంఘగం పిలుపు 
మేరకు దీక్షలు కొనసాగుతున్నోయి. ఈ సగందర్గంగా వి.ఆర్.ఏ. న్యకులు మాట్్డుతూ 
వి.ఆర్.ఏ లకు కనీస వేతనగం 21వేలు ఇవా్లని, డి.ఏ తో కలిపి వేతనగం చెలి్గంచాలని, 
న్మ్ని లను వి.ఆర్.ఏ లు గా నియమ్గంచాలని, అరుహులకు ప్రమోషన్స్ ఇవా్లని డిమాగండ్ 
చ్శారు. ఈ కార్యక్రమగంలోజనసేన న్యకులు తులా రాజు, మల్వరపు న్గ భూషణగం, 

కురసాల వెగంకననో, కగంఠగంశెట్ట చగంట, చోడపనీడి ఉమ, పచి్చ పులుసు గుపతు, వకక్పట్ చగంద్రశేఖర్, సలాది రమేష్, సగంఘగం అధ్యక్షుడు కె.భీమ శగంకరగం, ప్రధాన కార్యదరి్శ 
పిల్గం గోరు బాలు, కోశాధికారి సిదా్ద న్గ భూషణగం, అవిడి సత్యన్రాయణ, చిగంతగంపుల్య్య పాల్్న్నోరు.

న్రుపేద కుటంబాన్కి అండగా జనసేన
శతఘ్నో న్్యస్:  బాపట్ మగండలగం కగంకటపాలగం గ్రామసుతులు రాస్రి ఏడుకొగండలు 
భార్య హఠాతుతుగా మరణగంచడగంతో వారి కుట్గంబానికి బాపట్ నియోజకవర్ జనసేన 
పార్్ట తరపున గుగంటూరు జిలా్ కార్యదరి్శ గుగంట్పలి్ తులసీ కుమారి మరియు బాపట్ 
మగండలగం అధ్యక్షులు మప్పరితు శేషయ్య, ఉపాధ్యక్షులు పొట్ అమరేగంద్ర మరియు 
రామ కలిసి జనసేన, పార్్ట తరపున ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియపరచి, పెద కర్మ 
నిర్హగంచడానికి కావలసిన బియ్యగం & సరుకులు సహాయగం చ్యడగం జరిగిగంది. 
వారి కుట్గంబానికి ఏ సమస్య వచి్చన్ మన జనసేన పార్్ట అగండగా ఉగంట్గందని 
గుగంట్పలి్ తులసీ కుమారి మరియు మగండల అధ్యక్షులు మప్పరితు శేషయ్య హామీ 
ఇవ్డగం జరిగిగంది. ఈ కార్యక్రమగంలో భాగసా్మ్యలైన కగంకటపాలగం జనసైనికులకు, 
గ్రామ సభు్యలకు ప్రతే్యక ధన్యవాదమలు తెలియజేసారు.

చిననిగెడ్డ గ్రామంలో జనసేన మండల స్థాయి సమావేశం
శతఘ్నో న్్యస్:   అరకు, చిగంతపలి్ మగండలగం చిననోగెడడు గ్రామగంలో జరిగిన 
మగండలసాథాయి జనసేన సమావేశగంలో మగండల పరిధిలో గలా పది 
పగంచాయితీల మఖ్యన్యకులు పాల్్న్నోరు. జనసేన పార్్ట సగంసాథాగత 
నిరా్మణమే మనకు శిరోధార్యమని, ఎగందుకగంటే ఏ పార్్ట ఈ ఆగంద్రప్రదేశ్ 
ఏలిన్ తరాలుగా ఈ ప్గంతపు ఆదివాసీ ప్రజలు అన్్యయానికి గురౌతున్నోరని 
ప్రసుతుతగం ప్రజలగందరూ గమనిసుతుననో సత్యమని, అవినీతి లేని పాలన, ప్రకృతి 
సగంసక్రిస్తు అభివృదిధు, కులాలను కలిపే ఆలోచన, వగంట గొప్ప సిదాధుగంత్లతో 
ప్రజా పాలన సాగాలగంటే జనసేనతోనే సాధ్యమని జనసేన న్యకులు దేపురగం 
రాజు (చెరపలి్ నుగంచి) ప్రసగంగిగంచారు. వగంతల బుజిజ్ బాబు ప్రసగంగిస్తు 
మగందుగా మణప్గంత భౌగోళ్క విశిష్టత, మన ఆచార వ్యవహారాలు, మన 
ప్గంత గొప్పతనగం న్న్టకి కోలో్పతున్నోగం అడుగడుగున దగా పడుతూనే 
ఉన్నోగం, ఈసారైన్ మేలుకుగందాగం ఇప్పటకే జనసేనకు బలమైన ప్రజాభిమానగం 
ఉగంది నిజాయితీగా ఆలోచన చ్సే యువశకితు, తోడుగా ఉగందని రానుననో 

సమీపభవిష్యత్ లో జనసేన అధికారగం చ్బడుతుగందని ప్రసగంగిచారు. త్రలో చిగంతపలి్ మగండలగంలో అరకు, పాడేరు పార్మెగంట్ మరియు నియోజకవర్ 
ఇన్్చరిజ్ డాక్టర్ వగంపురు గగంగులయ్య ఒక సమావేశగం పెడత్రని చెపా్పరు. ఈ సమావేశగంలో చిననోగెడడు జనసైనికుడు కె.పగండు నివాసగం జరిగిగంది. కె.ప్రసాద్, 
డి.గిరి, డి. దారబాబు, డి.దురా్ప్రసాద్, డి.వగంశీ, ఎగం.ఉమాశగంకర్, లోతుగెడడు పగంచాయితీ, శెట్ట సా్మ్, రవి, ట.అక్షయ్, భద్రగం, కిమడు రామరాజు, తదితర 
మగంది జనసైనికులతో క్రియాశీలక సభ్యత్గం, పార్్టని ప్రజలకు చ్రువ చ్సే విదానమ కోసగం చరి్చగంచారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పొననిలూరు మండలం వి.ఆర్.ఏలకు జనసేన మద్దత్
శతఘ్నో న్్యస్: ప్రకాశగం జిలా్, కొగండేపి నియోజకవర్గం, పొననోలూరు మగండలగం, జనసేన 
పార్్ట అధ్యక్షులు కనపరితు మన్జ్ కుమార్ మాట్్డుతూ.. వైసీపీ ప్రభుత్గం కేవలగం మాటల 
ప్రభుత్గం మాత్రమే.. ఎనినోకలకు మగందు పాదయాత్ర చ్సేటపు్పడు హామీలకు అడుడు, 
అదుపు, హదు్ద, లేకుగండా అధికారగం కోసగం వి.ఆర్.ఏ ఉద్్యగసుతులు అగందరికీ 15 వేల 
రూపాయలు జీతగం పెగంచుత్మని హామీ ఇచి్చగంది. ప్రభుత్గం ఏర్పడి దాదాపు మూడు 
సగంవతస్రాలు అవుతున్నో గాని ఎకక్డైన్ వి.ఆర్.ఏల గురిగంచి ప్రసాతువిగంచిన దాఖలాలు లేవు, 
మాట తప్పని మడమ తిప్పని న్యకులు అని చెపు్పకుని ఈ వైసిపి న్యకులు అగందరూ 
ఈరోజు ఏమైపోయారు…? అధికారగం కోసగం తియ్యట మాటలు చెపి్ప ఈ రోజు వి.ఆర్.ఏ 
ఉద్్యగసుతులు అగందరినీ నటే్టటమగంచ్శారు. ఈ వైసీపీ న్యకులకు, సలహాదారులకు 
మాత్రగం లక్షలకు.. లక్షలు జీత్లు పెగంచుకుగంటూ పోత్రు, కానీ ప్రభుత్ ఉద్్యగులకు 
మాత్రగం జీత్లు పెగంచరు.

“మేడిపగండు చూడ మేలిమై యుగండు, పొట్టవిపి్ప చూడ పురుగులుగండు” అననోట్్గా 
ఈ వైసీపీ ప్రభుత్గం మాటలు, హామీలు, పథకాలు, పబి్సిటీలు సాక్షి పేపర్లో, సాక్షి 
టీవీలో దగదగ మెరిసిపోత్యి. చెపి్పన మాటలు ఇచి్చన హామీలు నెరవేరే్చ విషయగంలో 
ఈ వైసీపీ ప్రభుత్గం పూరితుగా విఫలగం అయి ఈ రాషా్రానినో అగంధకారగంలోకి నెట్టవేసిగంది. 
ప్రజలమీద పనునోల రూపగంలో మోయలేని భారానినో వేసిగంది. తిరుపతి శ్రీవారి దర్శనగం 
టకెక్ట్ రేట్్, లడుడు ధరలు ఇష్టమొచి్చనట్్గా విపర్తగంగా పెగంచారు. ఆఖరికి కుకక్లు 
పెగంచుకోవాలన్నో.. పగందులను పెగంచుకోవాలన్నో.. “పనునో” కట్్టలిస్న పరిసిథాతి ఏర్పడిగంది. 
చివరికి “చెతతు” మీద కూడా పనునోలు వేసిన ఘనత ఈ వైసీపీ ప్రభుత్గందే. వైసీపీ న్యకుల 
జేబులు, బా్యగంక్ బా్యలన్స్ లు నిగండిపోతున్నోయి. ప్రజలు మాత్రగం మరిగంత పేదరికగంలోకి 
పోతున్నోరు. జగన్్మహన్ రెడిడు ప్రజలకు కుడిచ్తితో 10 రూపాయలు ఇచి్చ, ఎడమ చ్తితో 
20 రూపాయలు లాగేసుకుగంట్న్నోడు.

(1) వీఆర్ఏలకు 21000 వేతనగం ఇవా్లి, మఖ్యమగంత్రి హామీ అమలు చ్యాలి.
(2) ఇచి్చన డిఎ రికవర్ ఉతతురు్లు ఉపసగంహరిగంచాలి, డిఎ తో కూడిన వేతనగం ఇవా్లి.
(3) న్మ్నీలు గా పనిచ్సుతుననో వారగందరినీ వి.ఆర్.ఏ లుగా నియమ్గంచాలి, ఆ 
కుట్గంబాలకు న్్యయగం చ్యాలి.
(4) అరుహులగందరికీ ప్రమోషను్ ఇవా్లి
(5) 65 సగంవతస్రాలు దాట చనిపోయిన వి.ఆర్.ఏ ఉద్్యగసుతుల కుట్గంబగంలో ఖచి్చతగంగా 
వారి ఉద్్యగగం వారి కుట్గంబగంలో మర్కరికి ఇవా్లి.

పైన చెపి్పన వాటనినోటకీ ప్రభుత్గం న్్యయగం చ్యాలి అని జనసేన పార్్ట నుగండి మేమ 
డిమాగండ్ చ్సుతున్నోమ. 16 రోజుల నుగండి నిరసన దీక్ష కార్యక్రమగం చ్సుతుననో వి.ఆర్.ఏ 
ల అగందరికీ జనసేన పార్్ట అగండగా, తోడుగా ఉగంట్గంది మరియు వారి ఉద్యమగంలో 
భాగసా్మ్ అవుతుగంది. న్్యయగం జరిగేగంత వరకు పోరాడుతూనే ఉగంట్గంది. ఈ 
కార్యక్రమగంలో జనసేన పార్్ట న్యకులు కనపరితు మన్జ్ కుమార్, షేక్ ఖాజావలి, కర్ణ 
తిరుమల్ రెడిడు, గడిపుడి భార్వ్, ద్రడ్ సుబ్రహ్మణ్యగం న్యుడు, శ్రీను, వెగంకట్ రెడిడు, వేణు, 
చగందు, లక్షష్మణ్, మరియు వి.ఆర్.ఏ లు షేక్ ఇమామ్ ఖాసీగం, చిననోబా్యి, కోటేశ్రరావు, 
శ్రీను, ప్రసాద్, చెననోకేశవ, కొగండయ్య, పూర్ణచగందర్రావు, నరసిగంగరావు, మాధవ, మొదలైన 
వారు పాల్్న్నోరు.

మారా్కపురం జిలాలా స్ధనకై జనసేన ఆధ్వరయాంలో 
మహిళ్ సోదర్మణులతో కాగడాల రాయాలి

శతఘ్నో న్్యస్:  మారాక్పురగం జిలా్ సాధన సమ్తి(జే.ఏ.సి) 
ఆధ్ర్యగంలో మారాక్పురగం పట్టణగంలో అధిక సగంఖ్యలో మహళలు 
కాగడాల ప్రదర్శన చ్శారు. ఈ సగందర్గంగా జేఏసీ వైస్ చైర్మన్ 
మరియు జనసేనపార్్ట మారాక్పురగం నియోజకవర్ ఇగంచార్జ్ ఇమ్మడి 
కాశీన్ధ్ మాట్్డుతూ మారాక్పురగం జిలా్ సాధనకై మేమ సైతగం 
అగంటూ కాగడాల రా్యలీకి వచి్చన మహళ్ సోదర్మణులకు అగందరికి 
హృదయపూర్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ రా్యలీలో జేఏసీ 
చైర్మన్ మారాక్పురగం మాజీ శాసనసభు్యలు కగందుల న్రాయణ 
రెడిడు, జే.ఏ.సి కనీ్నర్ సైదా, ట్రెజరర్ వకక్లగడడు మలి్కారుజ్న, సిపిఐ 
న్యకులు అగందే న్సరయ్య, జనసేన వీరమహళలు లక్ష్మీ రాజ్యగం, 
లక్ష్మీ, భారతి, అరుణ, రాజ్య లక్ష్మీ, మహాలక్ష్మీ, నీరజ, సువర్ణ, భవాని, 
జనసేనపార్్ట జిలా్ కార్యదరి్శ తిరుమలశెట్ట వీరయ్య, మారాక్పురగం 
పట్టణ అధ్యక్షులు ఇమామ్ సాహెబ్, మారాక్పురగం మగండల 
అధ్యక్షులు త్ట రమేష్, తరు్పాడు మగండల అధ్యక్షులు చ్తుల 
శ్రీనివాసులు, పినెనోబోయున శ్రీనివాసులు, రవి, మధు, జానకి రామ్, 
వెగంకట్, వీరిశెట్ట శ్రీను మరియు జనసేన కార్యకరతులు పాల్్న్నోరు.

చినానిరి పాపకు వైదయా ఖరుచులకు ఆరిథాక స్యం 
చేసిన గురుస్్వమి

శతఘ్నో న్్యస్: అనగంతపురగం జిలా్, కళ్్యణదుర్గం మగండలగం 
బోయలపలి్ గ్రామగం లో చిననో పాపకు అన్రోగ్య సమస్య 
వల్ హాసి్పటల్ లో ఉగండి, ఆరిథాక ఇబ్గందులు ఎదుర్క్గంట్ననో 
తలి్దగండ్రులకు శెటూ్టరు మగండలగం, మాకోడికి గ్రామగం జనసేన 
న్యకుడు గురుసా్మ్ మానవత్ దృక్పథగంతో చిన్నోరి తలి్కి 
5000 రూపాయలు వైద్య ఖరు్చల కోసగం ఆరిథాక సహాయగం చ్యడగం 
జరిగిగంది. జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ స్ఫూరితుతో సమాజగంపై 
ప్రేమతో కషా్టలో్ ఉననో వాళ్కి అగండగా నిలబడాలనే.. ఎగంతో కొగంత 
మన వగంతు బాధ్యతగా సహాయగం చ్యుట జరిగిగంది అని జనసేన 

న్యకుడు గురుసా్మ్ తెలియజేశారు. 
ఈ సగందర్గంగా గురుసా్మ్కి జిలా్ 
కార్యదరి్శ లక్ష్మీనరసయ్య, సగంయుకతు 
కార్యదరి్శ బాల్యగం రాజేష్, కళ్్యణదుర్గం 
మగండల కనీ్నర్ షేక్ మొహదీ్దన్, 
సటూ్టరు మగండలగం కనీ్నర్ లేపాక్షి 
ఈరననో, రామలిగంగ, ప్రేమ్ కుమార్, 
మరళ్ మొదలైన జనసేన కార్యకరతులు 
అభినగందనలు తెలియజేశారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


గురువారం, 24 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అనారోగయాంతో మృతి చందిన వయాకితు కుటంబాన్కి అండగా జనసేన
శతఘ్నో న్్యస్: చగంద్రగిరి, రాయలచెరువు పగంచాయతీ, రామచగంద్రాపురగం మగండలగంలోని వెగంకటేష్ అనే ఆటో డ్రైవర్ 
ఇటీవల అన్రోగ్యగంతో మృతి చెగందడగం జరిగిగంది. ఆయనకు ఇద్దరు కుమారెతులు, ఒక కుమారుడు. వెగంకటేష్ భార్య 
దికుక్తోచని సిథాతిలో ఉననోపు్పడు జనసేనపార్్ట తరపున చగంద్రగిరి నియోజకవర్ న్యకులు దేవర మన్హర వాళళుని 
పరామరి్శగంచారు. వారి కుట్గంబానికి చగంద్రగిరి న్యకులు దేవర మన్హర మరియు మగండల అధ్యక్షులు సగంజీవి హరి 
ఆధ్ర్యగంలో ఆరిథాక సహాయానినో ఆమెకు అగందజేయడగం జరిగిగంది. ఈ కార్యక్రమానికి సహకరిగంచిన దాతలు సే్టట్ సక్రటర్ 
శ్రీమతి సుభాష్ని, చగంద్రగిరి నియజకవర్ న్యకులు దేవర మన్హర, పాకాల మగండల అధ్యక్షులు గురున్థ్ తలారి, 
తిరుచాన్రు మగండల అధ్యక్షులు వెగంకట్ రాయల్, చగంద్రగిరి మగండల అధ్యక్షులు కిషోర్ ఆశ, కిరణ్ పాల్్న్నోరు.

క్రియాశీల సభ్యాలుగా చేరి ఇన్సూరెన్సూ పథకంలో భాగస్్వములు కండి

శతఘ్నో న్్యస్: జనసేన్ని కార్యకరతులకు అగండగా నిలబడే గొప్ప 
మనసుననో న్యకుడు. వెగంటనే మలిదశ క్రియాశీల సభ్యత్మ 
నమోదు చ్యిగంచుకుని ఐదు లక్షల ఇన్స్రెన్స్ పథకగంలో 
భాగసా్మలు కగండి. బగండారు శ్రీనివాస్ జనసేన పార్్ట ఇన్్చరిజ్ 
పిలుపు!
తూరు్ప గోదావరి జిలా్, కొతతుపేట నియోజకవర్గం, జనసేన పార్్ట 
ఇన్్చర్జ్, ప్రమఖ నేత బగండారు శ్రీనివాస్ మాట్్డుతూ.. న్ 
నియోజకవర్గంలో జనసేన పార్్ట కార్యకరతుల కోసగం, జనసేన్ని 
అభిమానుల కోసగం పార్్టలోకి కొతతుగా చ్రే ప్రతి ఒకక్రికి, జన 
సైనికులకు మలిదశ క్రియాశీల సభ్యత్ నమోదు కార్యక్రమగం 
దా్రా క్రియాశీల కార్యకరతులకు ఇన్స్రెన్స్ పథకగంలో సభు్యలుగా 

చ్రే అవకాశగం ఈ సగంవతస్రగం మరల తిరిగి ప్రగంభగం అయినదని తెలియజేశారు. ప్రతి ఒకక్ జన సైనికులూ, కార్యకరతులూ వెగంటనే మలిదశ క్రియాశీలసభ్యత్ 
నమోదు కార్యక్రమగంలో ఇన్స్రెన్స్ పథకగం భాగసా్మలు కావాలిస్గందిగా కోరుచున్నోమ. గొప్ప మనసుననో మగంచి న్యకుడు జనసేన్ని, కార్యకరతుల బాగోగులు 
కోసగం నిరగంతరమ ఆలోచిగంచ్ ఏకైక న్యకుడని, జనసేన్ని పవన్ కలా్యణ్ ఎగంతో గొప్ప సాహసోపేతమైన నిర్ణయగం తీసుకోవడగం చాలా గొప్ప హరషిణీయమని.. ఈ 
విధగంగా ఏ పార్్టలోన్ కార్యకరతులను ఆదుకునే ఇలాగంట అవకాశగం లేదని.. పార్్టలోని కార్యకరతుల కోసగం తనను నమ్మకుననో అభిమానుల కోసగం ఎకక్డైన్, ఎపు్పడైన్, 
ఎలాగంట, ప్రమాదవశాతుతు ఇబ్గందులు ఎదురైన్.. జనసేన కార్యకరతులకు తన పార్్టలో ఉననో క్రియాశీలక సభ్యత్గం 500/-ఇచి్చ సభ్యత్గం పొగందిన జన సైనికులకు, వారి 
కుట్గంబాలకు ఎగంతో అగండగా ఈ పథకగం అగండగా నిలబడటగం అనే విషయగం ఎగంతో గొప్పదని.. ఈ అవకాశగం ప్రతి ఒకక్రూ క్రియాశీల సభు్యలు గా జనసేన పార్్టకి 
జనసేన్నికి అగండగానిలబడి, క్రియాశీల సభు్యలుగా చ్రి, ఇన్స్రెన్స్ పథకగంలో భాగసా్మలు అయి్య వినియోగిగంచు కోవాలని బగండారు శ్రీనివాస్ తెలియజేశారు.

తిరుపతిన్ జిలాలా చేసిన తరువాత పుటట్నరోజు సంబరాలు చేసుకుందం
*వైసిపి అధికారగంలోకి వచా్చక తిరునగరి బరేతుడే ఇపు్పడు గురుతుకు వచి్చగందా…?
*సీఎగం జగన్ బాలాజీ జిలా్ ప్రకటగంచారు.. తిరుపతి పాలక ప్రజాప్రతినిధులు తిరుపతి నేమ్ డే జరుపుకుగంట్న్నోరు.
*మగందు తిరుపతి జిలా్గా ప్రకటగంచిన తరువాతే పుట్టన సగంబరాలు..
*మాకు పవర్ లేకపోవచు్చ.. ప్రజాదరణ ఉగంది..
*జనసేన నేతల వెల్డి.

శతఘ్నో న్్యస్:  తిరుపతి, 892 సగంవతస్రాల క్రితగం రామానుజన్ చారు్యలు గోవిగంద రాజ సా్మ్ ఆలయగంలో విగ్రహ ప్రతిష్ట చ్సిన రోజున మన పట్టణానికి ఆన్డు తిరుపతి 
అని న్మకరణగం చ్శారని, ఈ పేరును సీఎగం చెపి్పనట్్ బాలాజీ జిలా్గా కాకుగండా తిరుపతి జిలా్గా న్మకరణగం చ్యాలని జనసేన పార్్ట నేతలు పట్టణ అధ్యక్షులు రాజా 
రెడిడు, జిలా్ ప్రధాన కార్యదరి్శ రాజేష్ యాదవ్, జిలా్ కార్యదరి్శ హేమ కుమార్, సుమన్ బాబు, మనసా్మ్, వీరమహళలు కీరతున, అమృత, కోకిలలు డిమాగండ్ చ్శారు. 
ప్రెస్ క్బ్ లో బుధవారగం మీడియాతో వీరు మాట్్డుతూ….(వైసిపి)సాథానిక ప్రజా ప్రతినిధులు ఈనెల 24వ తేదీ గురువారగం గోవిగందరాజసా్మ్ ఆలయగంలో పుట్టనరోజు 
చ్సుకునే మగందు మొదట సీఎగం జగన్ తో మాట్్డి తిరుపతి జిలా్గా పేరు మారి్చ తరువాత తిరుపతి బరేతుడే జరుపుకోవడగంలో అరథాగం ఉగంట్గందని విజ్ఞపితు చ్శారు. దీనికి 
సారథాకగం బాలాజీ జిలా్ కాకుగండా తిరుపతి జిలా్గా కొనసాగితే సాథానిక ప్రజల అభిప్యాలను నెరవేరి్చన నేతలుగా చరిత్రలో సాథానగం సగంపాదిగంచుకుగంట్రన్నోరు. 13 
జిలా్లను 26 జిలా్లుగా చ్సిన మఖ్యమగంత్రి తిరుపతి ప్రజల ఆకాగంక్షను నెరవేరా్చలని కోరారు. ఐటీ శాఖ మగంత్రి కీరితుశేషులు గౌతమ్ రెడిడు ఆత్మకు శాగంతి చ్కూరాలన్నోరు. 
జనసేన నేతల గురిగంచి తకుక్వ చ్సి మాట్్డడగం వైసీపీ నేతలకు సరికాదని, భవిష్యతుతులో పునరావృతమైతే తగిన బుదిధు చెబుత్మని హెచ్చరిగంచారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రాజమహంద్రవరం లోనే విలీనం చేయాలి!
*రాయవరగం మగండల జే.ఏ.సీ కమ్టీ 
ఆధ్ర్యగంలో నిరాహార దీక్ష
శతఘ్నో న్్యస్: మగండపేట 
నియోజకవరా్నినో రాజమహేగంద్రవరగం 
జిలా్లోనే విలీనగం చ్యాలని రాయవరగం 
మగండలగం జే.ఏ.సీ కమ్టీ ఆధ్ర్యగంలో 
రాయవరగం మగండల కారా్యలయగం 
ఎదురుగా నిరాహార దీక్షలు చ్పట్్టరు. 
జనసేన పార్్ట తూరు్ప గోదావరి జిలా్ 

సగంయుకతు కార్యదరి్శ దాలిపరితు శ్రీనివాసు దీక్షా శిబిరానినో సగందరి్శగంచి పూరితు మద్దతు గా 
ఉగంట్మని స్పష్టగం చ్శారు. చెలూ్రు జనసేన పార్్ట తరుపున వలూ్రి సత్య ప్రసాద్, గొల్పలి్ 
వెగంకటరమణ, తలాటగం వెగంకటేష్ తదితరులు పాల్్ని దీక్షకు సగంఘీభావగం తెలియజేశారు.

జనసేన క్రియాశీలక సభయాత్వం – భద్రమైన భవితవయాం: శ్రీకాంత్ వబ్బిన
శతఘ్నో న్్యస్: పెగందురితు నియోజకవర్గం జనసేన 
పార్్ట న్యకులు జన్రథాన శ్రీకాగంత్ వబి్న జనసేన 
పార్్ట క్రియాశీలక సభ్యత్గం కోసగం మాట్్డుతూ 
ఫిబ్రవరి 21న అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
చ్తులమీదుగా 2022-23 క్రియాశీలక సభ్యత్గం 
ప్రగంభిగంచడగం జరిగిగందని, గత సగంవతస్రగం 
మన ఆగంధ్రప్రదేశ్ లో సుమారు లక్ష పై చిలుకు 

క్రియాశీలక సభ్యత్గం చ్సుకున్నోరని, గత సగంవతస్రగం క్రియాశీలక సభ్యత్గం తీసుకొని అకసా్మతుతుగా 
మరణగంచిన 18 మగందికి 5 లక్షల రూపాయలు చెకుక్ వారి కుట్గంబానికి ఇవ్డగం జరిగిగందని, 
అదేవిధగంగా అకసా్మతుతుగా ఆసుపత్రిలో అడి్మట్ అయి్య వైద్యగం నిమ్తతుగం 50 వేలు రూపాయలు 
ఇవ్డగం జరిగిగందని, ప్రతి నియోజకవర్గంలో సుమారు 20 నుగంచి 40 మగందికి ఈ క్రియాశీలక 
సభ్యత్గం ఎన్రోల్మగంట్ చ్యడానికి ట్రైనిగంగ్ ఇచా్చరని, ట్రైనిగంగ్ తీసుకుననో ప్రతి ఒకక్రూ మీ యొకక్ 
గ్రామ, వారుడు, నియోజకవర్, పరిధిలో జనసేన కుట్గంబ సభు్యలినో గురితుగంచి క్రియాశీలక సభ్యత్గం 
కోసగం వివరిగంచి వారగందరికీ సభ్యత్్లు చ్యాలని, జనసేన పార్్ట కుట్గంబ సభు్యలు కూడా మీ 
యొకక్ ప్గంత పరిధిలో ఉననో జనసేన పార్్ట న్యకులును సగంప్రదిగంచి క్రియాశీలక సభ్యత్గం కోసగం 
తెలుసుకొని బాధ్యతగా సభ్యత్ నమోదు చ్సుకోవాలని, అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు మేరకు 
ప్రతి నియోజకవర్గంలో 2 వేలకు తగ్కుగండా క్రియాశీలక సభ్యత్లు చ్యాలని, పార్్ట అభివృదిధు 
కార్యక్రమగంలో ప్రతి ఒకక్రూ పాలుపగంచుకోవాలని కోరడగం జరిగిగంది.

వి.ఆర్.ఏలకు సంఘీభావం తెలిపిన విడివాడ

శతఘ్నో న్్యస్: తణుకు నియోజకవర్గం 
అతితులి మగండలగం అతితులి లో గత 15 
రోజులుగా రిలే నిరాహారదీక్ష చ్సుతుననో వి.ఆర్.
ఏలను తణుకు నియోజకవర్గం జనసేన 
పార్్ట ఇన్ఛార్జ్ విడివాడ రామచగంద్రరావు 
కలిసి సగంఘీభావగం తెలిపారు. ఈ 
సగందర్గంగా రామచగంద్రరావు మాట్్డుతూ 

ఈ వై.ఎస్.ఆర్ ప్రభుత్గం జగన్ మోహనరెడిడు పాదయాత్ర లో ఇచి్చన హామీలమేరకు వి.ఆర్.ఏల 
యొకక్ న్్యయమైన కోరికలను తీరా్చలని జనసేన పార్్ట తరపున కోరడమైనది. ఈ కార్యక్రమగం లో 
రాష్ట్ర కార్యనిర్హణ కమ్టీ సభు్యలు దిరిశాల వెగంకట్, అతితులి మగండలగం పార్్ట అధ్యక్షులు దాసగం 
ప్రసాద్, తణుకు మరియు ఇరగవరగం మగండలగం పార్్ట అధ్యక్షులు, అతితులి జనసైనికులు, కార్యకరతులు 
తదితరులు పాల్్న్నోరు.

ఆతమాహతయా చేసుకునని విశ్ంత ఉద్యాగి బౌతిక కాయాన్కి 
న్వాళులరిపొంచిన పితాన్ బాలకృష్ణ

శతఘ్నో న్్యస్: రిటైరె్మగంట్ 
బెనిఫిట్స్ ఇవ్కపోవడమేగాక, 
గ్రామానికి చెగందిన ఓ వైకాపా 
న్యకుడు ప్రొద్లగంతో 
వేదిగంపులకు గురిచ్సుతున్నోరని 
మనసాథాపగంతో ఆత్మహత్య 
చ్సుకుననో అయిన్పురగం ప్థమ్క 
వ్యవసాయ సహకార సగంఘగం 
విశ్గంత ఉద్్యగి రాయపురెడిడు 
కృష్ణమూరితు బౌతికకాయానినో 

అయిన్పురగంలో అయన స్గృహగంమనగందు దరి్శగంచి.. వారి కుట్గంబ సభు్యలను పరామరి్శగంచి.. 
వారిని ఓదారి్చ.. వారికి న్్యయగం జరిగే వరకూ జనసేన పార్్ట అగండగా ఉగంట్గందని రాష్ట్ర పి.ఏ.సి. 
సభు్యలు మమ్్మడివరగం జనసేన పార్్ట ఇగంచారిజ్ పిత్ని బాలకృష్ణ తెలియజేశారు. వారితో జనసేన 
న్యకులు సానబోయిన మలి్కారుజ్న రావు, గోదాశి పుగండర్ష్, గోలకోట వెగంకక్ననో బాబు, గోలకోట 
ఫణ, దూడల సా్మ్, మొదలగువారు పాల్్న్నోరు.

మొర్రిగూడ గ్రామంలో రోడ్డు సదుపాయం 
కల్పంచాల

*20 ఏళళు కిగందట వేసిన మట్ట రోడుడు పూరితుగ పాడైపోయిగంది వెగంటనే 
త్రు రోడుడు మగంజూరు చ్యాలి మాదాల శ్రీరామలు జనసేనపార్్ట అరకు 
పార్మెగంట్ అధికారప్రతినిది

శతఘ్నో న్్యస్: విశాఖపటనోగం జిలా్ అరకు నియోజకవర్గం అరకు 
వేలి మగండలగం ఇరగాయి పగంచాయితీ పరిధిలో మారుమూల గ్రామగం 
మొర్రిగూడ రోడుడు అసతువ్యసతుగంగా మారిగంది. లోతేరు నుగండి మొర్రిగూడ 
గ్రామానికి వెళ్్లగంటే నరకగం చూడవలిసి వసుతుగంది. లోతేరు మీదుగా వయా 
త్గంగులబెడడు, వాలిది, పనస, డవడగుడా, మొర్రిగూడ మరియు చగందూర్ 
పొద వరకూ రోడుడు వేసేతు ప్రజలకు అనినోవిధాల రాకపోకలకు.. వాహన్ల 
మీద ఆయా గ్రామాలకు వెళ్్ వారికి బాగుగంట్గందని గ్రామసుతులు కోరారు. ఈ 
సగందర్మగా మాదాల శ్రీరామలు మాట్్డుతూ.. గత 20 ఏళళు కిగందట 
వేసిన మట్టరోడుడు హుద్ హుద్ తుపాన్ కి మొతతుగం కొట్్టకొనిపోయిగంది. 
లోతేరు నుగండి 7 కిలో మీటర్ రోడుడు మనుషులు నడవడానికి కూడా సరిగా్ 
లేదు. రాళ్్ తేలిపోయిగంది. అడుగు కో గుగంత గాజానికో గొయి్య అననోట్్ట 
మొర్రిగూడ రోడుడు అసతువ్యసతుగంగా మారిపోయిగంది. ఎన్నోసారు్ న్యకులకు, 
అధికారులకు ఫిరా్యదు చ్సిన్.. ప్రజాప్రతినిధులు పట్టగంచు కోవడగం లేదు. 
ప్రతీ ఎనినోకలకు మాత్రమే ప్రజాప్రతినిధులు వసాతురు.. హామ్లిసాతురు.. 
వేసాతుమగంట్రు.. కానీ రోడు్ వేయడగం మానేశారు. ప్రజల ఇబ్గందులు 
ప్రజా ప్రతినిధులకు తెలియదా అని ఈ సగందర్మగా జనసేనపార్్ట 
న్యకుడు మాదాల శ్రీరామలు, అల్గంగి రామకృష్ణ, బిమ్డి మత్యరాజు, 
గ్రామసుతులు మహళలు పెద్దఎతుతున పాల్్ని మా గ్రామానికి రోడుడు కావాలని 
నిరశన తెలిపారు.

ప్రజాస్వామయూంలో నిరసన తెలపేహక్కు ను 
హరిస్తునని వై.సీ.పీ ప్రభుతవాం

శతఘ్నో న్్యస్: బుధవారగం మదనపలి్ జిలా్ సాధన జేఏసీ ఆధ్ర్యగంలో 
మదనపలి్ జిలా్ కోసగం 5 వేల మగంది విదా్యరుథాలతో తలపెట్టన నిరసన 
కార్యక్రమానినో బలవగంతగంగా అధికార దురి్నియోగగంతో అడుడుకోవడానినో 
జనసేన పార్్ట తరఫున తీవ్గంగా ఖగండిసుతున్నోగం. విదా్యరుథాల యాజమాన్్యనికి 
న్టీసులిచి్చ మీరు నిరసన కార్యక్రమాలలో పాల్్గంటే మీ మీద చర్యలు 
తీసుకుగంట్మని న్టీసులు పగంపిగంచి భయభ్గంతులకు గురిచ్యడగం 
అధికారులకు తగని పని. ఇలాగంట చర్యలు ప్రజాసా్మా్యనినో కూని చ్యడమే. 
దయచ్సి అధికారులు కూడా సహృదయగంతో అరథాగం చ్సుకొని మదనపలి్ 
ప్గంత ప్రజల మన్భావాలను గురితుగంచాలని లేదగంటే చరిత్రహీనులు అవుత్రు 
అని మదనపలి్ సాధన సమ్తి జేఏసీ తరఫున మరియు జనసేన పార్్ట తరఫున 
తెలియజేసుతున్నోగం అని చితూతురు జిలా్ జనసేన ప్రధాన కార్యదరి్శ దారగం అనిత 
అన్నోరు.
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