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క్షేత్రస్థాయిలోకి జనసేనాని...
ఆంద్ర ప్రదేశ్ రాష్టంలో ఇప్పుడు ఎలంటి ఎన్నికలు 
లేవు. రాజకీయ నేతలు కూడా కాస్త రిలక్స్ మోడ్ 
లో ఉన్నిరు. ప్రజలు మాత్ం ఏదో ఒక సమస్యతో 
ఇబ్ందులకు గురౌతూనే ఉన్నిరు. అలంటి ఇబ్ందుల 
నండి జన్న్ని కాపాడందుకు జనసేన ప్రణాళికలు 
రచిస్తంది. రాజకీయ ప్రయోజన్లు ఆశంచకుండా 
ప్రజా ప్రయోజన్లే లక్ష్ంగా మందుకు వెళ్లాలన్ 
జనసేన ఎలలాప్డు ఆలోచిస్తంది. 

జ న సేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ క్రియాశీల 
రాజకీయాలోలా చురుకైన్ పాత్ పోషంచందుకు పావులు 
కదుప్తున్నిరు. సమకాలీన రాజకీయాలోలా ప్రజల 
పక్షాణ గంతు విన్పంచందుకు దృషటి సారించారు. 
తాన చస్తనని పోరాటాలకు ఓ లెకు్కందన్ చెప్పు శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ దాన్కి తగ్గట్టిగా ఎప్పుడు ఏదోక విదంగా 
ప్రజలతో మమేకం అవుతుంటారు . రాబోవు సాధారణ 
ఎన్నిక లే ల క్ష్ంగా జ న సేన పార్టిన్ బలోప్తం చసే 
దిశగా అడుగులు వేస్తన్నిరు. ఆంధ్లారప్రదేశ్ లో  
జరుగుతునని రాజకీయాల పటలా, ప్రభుత్వ విధాన్ల 

పటలా ప్రజలోలా పెద్ద ఎతు్తన చైతన్యం తీసకొచ్చందుకు సన్నిహాలు చస్తన్నిరు జనసేన్న్.

ప్ర స్తతం ఏపీలో టీడీపీ, బీజేపీ, కాంగ్రెస్ లు బ ల మైన పార్టిలు అయిన పపు టికీ వైసీపీ పార్టిన్ ధీట్గా ఎదుర్్కవ టంలో వెనకంజ వేస్తన్నియి. పాత త పపుదాలు, 
అవినీతి కేసలు బ య ట కు వ సా్తయ నే భ యం కూడా చాలమంది నేత ల న వెంటాడుతుండడంతో ప్రజాపోరాటాలకు జంకుతుననిట్టి తెలుస్తంది. ఇట్వంటి 
కీల క మైన స మ యంలో, జ న సేన జండానే ప్ర జ ల ఎజండాగా జ నం మధ్యకు వెళ్లాలన్ జనసేన్న్ కార్యచరణ రూపందిస్తన్నిరు. 

గత కొంత కాలంగా కర్న్ కారణంగా ప్రజల సమస్యలపై క్షేత్సాథాయి పర్యటనలకు దూరంగా ఉనని పవన్ కళ్్యణ్ మళ్లా త్వరలో ఏపీ టూర్ తో ప్రజలోలాకి 
రాబోతున్నిరు.  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలో తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో పవన్ కళ్్యణ్ టూర్ పార్టిలో నూతన ఉతాస్హాన్ని న్ంపనంది.

మతస్కార అభు్యననితి సభ  తో జనసేన పార్టి లో నూతన ఉతాస్హం న్మపునన్నిరు జానసేన్న్. ఈ నెల 20వ తేదీన నరసాప్రంలో మతస్కార అభు్యననితి సభ 
న్ర్వహంచాలన్ జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ న్ర్ణయించారు. మతస్ష్కారుల జీవన ప్రమాణాలు పెంపందింప చయడం, వృతి్తపరమైన ఉపాధి 
భర్సా, మతస్ష్కారుల డిమాండులా ఎన్ని ఏళ్లాగా అపరిష్కృతంగా మిగిలిపోయాయి. ప్రభుత్వంలోన్ పెద్దలకు వీటిపై దృషటిపెట్టి సమయం, ఆలోచన రండూ 
లేన్ నేపథ్యంలో మతస్ష్కారుల పక్షాన మఖ్యంగా మతస్ష్కారుల ఉపాధిన్ దెబ్ తీసే విధంగా ఉనని 217 జి.ఓ.పై గళమెత్తడాన్కి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఈ సభ 
జరపాలన్ సంకలిపుంచారు. ఇందులో భాగంగా ఈ నెల 13వ తేదీ నంచి ఉభయగోదావరి జిలలాలకు చెందిన జనసేన న్యకులు, శ్రేణులు, వీర మహళలు 
తూరుపు, పశ్చమ గోదావరి జిలలాలలోన్ మతస్ష్కార గ్రామాలలో ‘మతస్ష్కార అభు్యననితి యాత్’ చపడతారు. 13వ తేదీన తూరుపుగోదావరి జిలలాలోన్ కాకిన్డ 
రూరల్ మండలంలోన్ సూరా్యరావుప్ట నంచి ఈ యాత్ ప్రారంభమవుతుంది. ఈ యాత్న జనసేన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ న్దెండలా 

మన్హర్ గారు ప్రారంభిసా్తరు. 13, 14 తేదీలోలా రండు ర్జులపాట్ ఈ యాత్లో ఆయన పాల్గంటారు. 
20న నరసాప్రంలో పార్టి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు బహరంగ సభ న్ర్వహసా్తరు. యాత్లో 
పార్టి మతస్ష్కార వికాస విభాగం క్షేత్ సాథాయిలో మతస్ష్కారులు ఎదుర్కంట్నని ఇబ్ందులు, సమస్యలన 
అధ్యయనం చస్తంది. 

ఇదే విదంగా మరి్చ 14 వ తేదీన అవి్వరా్వ సభ న్ర్వహంచాలనే  ఉదే్దశంతో జనసేన్న్  చూస్తన్నిరు. పవన్ 
కళ్్యణ్ క్షేత్ సాథాయి పర్యటనలతో  న్యకులూ, కార్యకర్తలోలా కొత్త జోష్ రానంది.
ఇక తాన చపటటిననని జిలలాల పర్యటనలో సామాన్య ప్రజల కష్టిలన, వారు ఎదుర్కంట్నని రాజకీయ 
ఒతి్తళలాన దూరం చసేల జనసేన కార్యక్రమాలు ఉండాలన్ జనసేన న్యకులకు సూచించారు.  శ్రమదానం 
కార్యక్రమాన్కి జాతీయ సాథాయిలో సానకూల సపుందన వచి్చందన్ తెలిపారు.  శ్రమ దాన సూఫూరి్తన్ కొనసాగిసూ్త.. 
రాష్టంలో ఏ సాథాయిలో ఏ కార్యక్రమం చపటిటిన్ మందుగా ర్డులా బాగు చయడంపై దృషటి పెటాటిలన్ సూచించారు. 
ఫంచనలా ఆప్యడం, రేషన్  కారుడుల కోత, అమ్మఒడి వాయిదా వంటి అంశాలతో పాట్ జిలలాల వార్గా ఉనని 
సమస్యలపై పార్టి శ్రేణులు పోరాడాలన్ న్ర్ణయించారు.

శ్రమదానం కార్యక్రమాన్కి జాతీయ సాథాయిలో సానకూల సపుందన వచి్చంది , శ్రమ దాన సూఫూరి్తన్ కొనసాగిసూ్త.. 
రాష్టంలో ఏ సాథాయిలో ఏ కార్యక్రమం చపటిటిన్ , ఫంచనలా ఆప్యడం, రేషన్  కారుడుల కోత, అమ్మఒడి వాయిదా 
వంటి అంశాలతో పాట్ జిలలాల వార్గా ఉనని సమస్యలపై పార్టి శ్రేణులు పోరాడాలన్ న్ర్ణయించినట్టి 
తెలుస్తంది .
క్షేత్ సాథాయి  పర్యటనలతో ఏది ఏమైన్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పర్యటనల తో మంచి మైలేజ్ వస్తంది 
జనసైన్కులోలా.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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తిరుపతి జనసేన నాయకుల అక్రమ అరెస్టు
*న్్యయ పోరాటం చస్తనని ఎఫ్.ఎన్.ఓ, ఎం.ఎన్.ఓ కారి్మకులన 
వారికి మద్దతు తెలిపన జనసేన న్యకులన అన్్యయంగా అరసటి 
చసిన పోలీసలు

శతఘ్ని నూ్యస్: తిరుపతి ఇంచార్జ్ కిరణ్ రాయల్ ఆదేశాల మేరకు 
సమవారం గత కొది్ద ర్జులుగా ఉదో్యగాల నంచి తొలగించిన 
ఎఫ్.ఎన్.ఓ, ఎం.ఎన్.ఓ కారి్మకులు మా ఉదో్యగాలు మాకు తిరిగి 
ఇపపుంచండి మా కుట్ంబాలన్ ఆదుకోండి అన్ న్్యయపోరాటం 
చస్తనని తరుణంలో సమవారం వారికి మద్దతు తెలిప, న్రసనలో 
పాల్గనని జనసేన న్యకులు పటటిణ అధ్యక్షులు రాజారడిడు, మరియు 
రాజేష్ యాదవ్, బాబ్జ్, హేమకుమార్, అమృత, కీర్తన, మనసా్వమి, 
సాయిదేవ్ లన దౌరజ్న్యంగా అరసటి చసి అధికార పార్టి యొక్క 
న్జస్వరూపం మరక్కసారి న్రూపంచుకోవడం జరిగింది, ఇలంటి 
అరసటి చయడం చాల బాధాకరం వెంటనే మా న్యకులన 
కారి్మకులన రిలీజ్ చయాలి. న్్యయపరమైన పోరాటం చస్తనని 
వారిన్ ఉదో్యగాలోలాకి తిరిగి తీసకోవాలి లేనటలాయితే ఈ ఉద్యమాన్ని 
మరింత ఉధృతం చసే దాన్కి సిద్ంగా ఉన్నిమన్ జనసేన పార్టి 
తిరుపతి ఇంచారిజ్ కిరణ్ రాయల్ తెలిపారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

అగ్ని ప్రమాద బాధిత కుటంబాలను పరామర్శంచి 
మనోధైరాయూన్నిచిచిన జనసేన

శతఘ్ని నూ్యస్: తూరుపుగోదావరి, అమలప్రం రూరల్ తాండవపలిలా గ్రామంలో అగినిప్రమాదంలో 
దగ్మయిన 3 ఇళలాన్ పరిశీలించి బాధిత కుట్ంబాలన జనసేన పార్టి రూరల్ మండల అధ్యక్షులు 
లింగోలు పండు, యాళ్ళ న్గ సతీష్ పరామరి్శంచారు, బాధిత కుట్ంబాలకు జనసేన పార్టి 
తరప్న తాండవపలిలా జనసైన్కులు, మండల అధ్యక్షులు పండు, యాళ్ళ న్గ సతీష్ అధ్వర్యంలో 
35వేల రూపాయల నగదున బాధిత కుట్ంబాలకు అందచశారు, జనసేన పార్టి ఎప్పుడు కూడా 
ప్రజల పక్షాన న్లబడుతుందన్ బాధిత కుట్ంబాలకు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో నలలా 
వెంకట్శ్వరరావు, డాకటిర్ సెల్ రాష్ట కార్యదరి్శ న్గ మానస, తికా్క సరస్వతి, పరమట చిటిటిబాబు, 
కొలిశెటిటి తాతాజీ, పాలూరి సా్వమి న్యుడు, చిందాడగరువు గ్రామ కమిటీ ప్రెసిడంట్ పలలా రవి 
మరియు తాండవపలిలా గ్రామ జనసైన్కులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గన్నిరు.

పవన్ కళ్యూణ్ సేవా ట్రస్ట్ చే అగ్ని 
ప్రమాద బాధితులకు సాయం

శతఘ్ని నూ్యస్: తూరుపుగోదావరి జిలలా, కోనసీమ అమలప్రం 
రూరల్ తాండవపలిలా గ్రామంలో అగినికి మూడు తాటాకుల ఇలులా 
దగ్మయా్యయి. బాధిత కుట్ంబాలకు పవన్ కళ్్యణ్ సేవా 
ట్రస్టి అధ్యక్షులు మోటూరి వెంకట్శ్వరరావు, జనసేన ఎంపీటీసి 
మోటూరి కనకదుర్గ ధన సహాయంతో బాధిత కుట్ంబాలకు 
భోజనం ఏరాపుట్ చశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సరపుంచ్, గ్రామ 
పెద్దలు, జనసైన్కులు తదితరులు పాల్గన్నిరు.

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

పెళ్లి బృందానికి ప్రమాదం అత్ంత శోచనీయం: 
పవన్ కళ్్ణ్

శతఘ్ని నూ్యస్: అనంతప్రం జిలలా ఉరవకొండ మండలం బూదగవి వద్ద ఆదివారం 
సాయంత్ం పెళిలా బృందాన్కి జరిగిన ఘోర ర్డుడు ప్రమాదంలో తొమి్మది మంది అక్కడికక్కడ 
ప్రాణాలు కోలోపుయిన దుర్ఘటన తీవ్ంగా కలచివేసింది. బళ్లారిలో బ్డడుకు కన్్యదానం చసి 
స్వగ్రామాన్కి కారులో వెళ్తునని బ్.జ.ప. న్యకులు శ్రీ కోకా వెంకటపపు న్యుడుతో 
పాట్ ఆయన కుట్ంబ సభు్యలు, బంధువులు ర్డుడు ప్రమాదంలో మృతి చెందడం 
దురదృషటికరం. ఒకే కుట్ంబంలోన్ అయిదుగురు మరణంచడం మరింత బాధాకరం. 
మృతుల ఆత్మకు శాంతి చకూరాలన్ ఆ భగవంతుణ్ణ ప్రారి్సూ్త మృతుల కుట్ంబాలకు న్ 
ప్రగాఢ సానభూతి తెలుప్తున్నినన్ పవన్ కళ్్యణ్ అన్నిరు.

శ్రీశ్రీశ్రీ వరాహా లక్ష్మీనరసంహాస్వామి ఆలయం 
పునఃనిరామాణం మరియు విగ్రహాప్రతిషటు 

మహోత్సవంలో జనసేన
*జనసేనపార్టి ప్రోధ్లంతో తదేకం ఫండషన్ వారి సహాకారంతో 
తిరుమలయపాలెం గ్రామంలో శ్రీశ్రీశ్రీ వరాహా లక్ష్మీనరసింహాసా్వమి ఆలయం 
ప్నఃన్రా్మణం మరియు విగ్రహాప్రతిషటి మహోతస్వం

శతఘ్ని నూ్యస్: కొన్ని దశాబా్దలు కాలంగా అసంపూర్ణంగా ఉనని 
తిరుమలయపాలెం శ్రీశ్రీశ్రీ వరాహా లకి్మనరసింహసా్వమి ఆలయాన్ని గ్రామస్తల 
కోరికమేరకు మన జనసేనపార్టివారు తదేకంపౌడషన్ వారిన్ పరిచయం చసి 
సా్వమివారి ఆలయ అభివృది్ మేమ చసా్తమన్ ఈ మహోత్తర ఆధా్యతి్మక 
కార్యక్రమాన్కి దృఢసంకలపుంతో మందుకు వచి్చ తదేకం ఫండషన్ వారు 
ఆలయం ప్నరినిరా్మణం సమారు 20 లక్ల వ్యయంతో పూరి్త చసి విగ్రహ 
ప్రతిషటికి ఫండషన్ వ్యవసాథాపకులు గురూజీ నౌషీర్ స్వయంగా విచ్చశారు, 
శ్రీమతి మందలప్ మాదవి, శ్రీమతి యారలాగడడు సాయిసధ, జనసేనపార్టి 
తూరుపుగోదావరి జిలలా అధ్యక్షులు కందుల దురే్గష్, రాష్ట పఏసి సభు్యలు కాకిన్డ 
రూరల్ ఇన్ఛార్జ్ పంతం న్న్జి మఖ్య అతిధులుగా విచ్చశారు మరియు 
జనసైన్కులు, గ్రామస్తలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గన్నిరు.

మత్స్యకారుల అభివృద్దే ధ్్యంగా 
జనసేన పాదయాత్ర

శతఘ్ని నూ్యస్: తాళలారేవు, 
మతస్ష్కారుల హకు్కల సాధన, 
సమస్యల గురి్తంప్ వాటి 
పరిష్్కరాన్కి ఈ నెల 14న చపట్టి 

మతస్ష్కారుల అభు్యననితి పాదయాత్ యాత్న విజయ వంతం చయాలన్ 
జనసేన న్యోజకవర్గ సమస్వయకర్త పతాన్ బాలకృష్ణ పలుప్న్చా్చరు. 
తాళలారేవు మండలం జి. వేమవరంలో సరపుంచి ప్ణ్యమంతుల సూరిబాబు 
ఆదివారం అధ్యక్తన జరిగిన సమావేశంలో పార్టి న్యకులు, 
మతస్ష్కార న్యకులు, కార్యకర్తలన ఉదే్దశంచి ఆయన మాటాలాడుతూ… 
జనసేన రాష్ట పీఎసీ ఛైర్మన్ న్దెండలా మన్హర్ ఆధ్వర్యంలో తాళలారేవు 
మండలం చొలలాంగి, చొలలాంగిప్ట, కొతూ్తరు మహాలక్ష్మమ్మ ఆలయ 
ప్రాంతాలోలా ఈ పాదయాత్ జరుగుతుందన్నిరు. ఈ సమావేశాన్కి పార్టి 
జిలలా ఉపాధ్యక్షుడు సానబోయిన మలిలాకారుజ్నరావు, న్యకులు అతి్తలి 
బాబూరావు తదితరులు హాజరయా్యరు

రాజమండ్రి రూరల్ మండల కార్వరాగానిని ప్రకటంచిన జనసేన
శతఘ్ని నూ్యస్: తూరుపుగోదావరి జిలలా జనసేన పార్టి జిలలా అధ్యక్షులు కందుల దురే్గష్ 
ఆదేశాల మేరకు రాజమండ్రి రూరల్ మండలధ్యక్షుడు చపాపు చిన్నిరావు అధ్యక్తన 
రాజమండ్రి రూరల్ మండల కార్యవరా్గన్ని ప్రకటించారు. ఇదే కార్యక్రమంలో కొంతమూరు 
గ్రామాన్కి చెందిన మైన్ర్టి యువకులు, కోలమూరు గ్రామాన్కి చెందిన యువకులు 
సమారు 50 మంది కందుల దురే్గష్ చతుల మీదుగా జనసేన కండువా వేసకున్ పార్టిలో 
చరారు. ఈ కార్యక్రమంలో చెరుకూరి రామారావు, ప్లలా రామారావు, జిలలా కార్యవర్గ 
సభు్యలు భీర ప్రకాష్, షేక్ అమీన్, ఇతర జనసేన న్యకులు, వీరమహళలు మరియు 
జనసైన్కులు పాల్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల ఉద్యూగులను ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల ఉద్యూగులను 
బెదిరంచే ధోరణిలో మాట్లాడడం సరంది కాదు: బెదిరంచే ధోరణిలో మాట్లాడడం సరంది కాదు: 

కూసంపూడి శ్రీన్వాస్కూసంపూడి శ్రీన్వాస్
**కూసంపూడి శ్రీన్వాస్, జనసేన పార్ట్ రాష్ట్ర అధికార ప్రతిన్ధికూసంపూడి శ్రీన్వాస్, జనసేన పార్ట్ రాష్ట్ర అధికార ప్రతిన్ధి..

శతఘ్ని నూ్యస్: సీపఎస్ శతఘ్ని నూ్యస్: సీపఎస్ 
రదు్ద చయలేదు… ఫట్్మంట్ రదు్ద చయలేదు… ఫట్్మంట్ 
పెంచలేదు… అశుతోష్ పెంచలేదు… అశుతోష్ 
మిశ్రా రిపోర్టి బహర్గతం మిశ్రా రిపోర్టి బహర్గతం 
చయలేదు, పాత హెచ్.చయలేదు, పాత హెచ్.
ఆర్.ఏ సాలాబ్ లు ఇవ్వలేదు. ఆర్.ఏ సాలాబ్ లు ఇవ్వలేదు. 
అయిన్ కూడా ఉదో్యగుల అయిన్ కూడా ఉదో్యగుల 
న్్యయమైన కోర్కలన న్్యయమైన కోర్కలన 
నెరవేరే్చసాం అన్ ప్రగలభాలు నెరవేరే్చసాం అన్ ప్రగలభాలు 
పలుకుతునని ప్రభుత్వంపై పలుకుతునని ప్రభుత్వంపై 
ఉదో్యగులు… మఖ్యంగా ఉదో్యగులు… మఖ్యంగా 
ఉపాధా్యయులు ఆగ్రహంతో ఉపాధా్యయులు ఆగ్రహంతో 
రాష్ట వా్యప్తంగా న్రశనలు తెలియచస్తండడంతో దికు్కతోచన్ ప్రభుత్వం రాష్ట వా్యప్తంగా న్రశనలు తెలియచస్తండడంతో దికు్కతోచన్ ప్రభుత్వం 
వారి గంతు నొక్కడాన్కి ప్రయతినించడాన్ని జనసేన పార్టి తీవ్ంగా వారి గంతు నొక్కడాన్కి ప్రయతినించడాన్ని జనసేన పార్టి తీవ్ంగా 
ఖండిస్తంది. మఖ్యంగా ప్రభుత్వ సలహాదారు సజజ్ల ప్రెసీ్మట్ పెటిటి ఖండిస్తంది. మఖ్యంగా ప్రభుత్వ సలహాదారు సజజ్ల ప్రెసీ్మట్ పెటిటి 
ఉదో్యగులన బెదిరించ ధ్రణలో మాటాలాడడం సరంది కాదు. ఇపపుటికైన్ ఉదో్యగులన బెదిరించ ధ్రణలో మాటాలాడడం సరంది కాదు. ఇపపుటికైన్ 
ప్రభుత్వం అన్ని ఉదో్యగ సంఘాల వారితో మాటాలాడి సమస్యన సామరస్యంగా ప్రభుత్వం అన్ని ఉదో్యగ సంఘాల వారితో మాటాలాడి సమస్యన సామరస్యంగా 
పరిష్కరించాలన్, ఉదో్యగుల న్్యయమైన కోర్కలన నెరవేరా్చలన్ జనసేన పరిష్కరించాలన్, ఉదో్యగుల న్్యయమైన కోర్కలన నెరవేరా్చలన్ జనసేన 
పార్టి ప్రభుతా్వన్ని డిమాండ్ చస్తందన్ జనసేన పార్టి అధికార ప్రతిన్ధి పార్టి ప్రభుతా్వన్ని డిమాండ్ చస్తందన్ జనసేన పార్టి అధికార ప్రతిన్ధి 
కూసంపూడి శ్రీన్వాస్ అన్నిరు.కూసంపూడి శ్రీన్వాస్ అన్నిరు.

అధికారులపై తక్షణమే కేసు నమోదు చేసి అరెసుట్ అధికారులపై తక్షణమే కేసు నమోదు చేసి అరెసుట్ 
చేయాలన్ ఏలూరు జనసేన డిమాండ్చేయాలన్ ఏలూరు జనసేన డిమాండ్

శతఘ్ని నూ్యస్: ఏలూరు న్యోజకవర్గంలోన్ సంకర వారి తోటలో గాంధీ అనే వ్యకి్త శతఘ్ని నూ్యస్: ఏలూరు న్యోజకవర్గంలోన్ సంకర వారి తోటలో గాంధీ అనే వ్యకి్త 
పైన సాథాన్క కారపురేటర్ సంకర చంద్రశేఖర్ వాళ్ళ ఇంటిపైన ఇళ్్ళ వేసకుంటూ ఉంట్ పైన సాథాన్క కారపురేటర్ సంకర చంద్రశేఖర్ వాళ్ళ ఇంటిపైన ఇళ్్ళ వేసకుంటూ ఉంట్ 
పరి్మషన్ లేదన్ చెప్పుసి మీరు మీ ఇళ్్ళ అక్రమంగా వేశారన్ చెపపు వాళ్ళ దగ్గర కొంత పరి్మషన్ లేదన్ చెప్పుసి మీరు మీ ఇళ్్ళ అక్రమంగా వేశారన్ చెపపు వాళ్ళ దగ్గర కొంత 
డబు్న డిమాండ్ చసూ్త ఇపపుటికీ వారం ర్జుల నండి మానసికంగానే వేధిస్తననిట్వంటి డబు్న డిమాండ్ చసూ్త ఇపపుటికీ వారం ర్జుల నండి మానసికంగానే వేధిస్తననిట్వంటి 
పరిసిథాతులు చూశాం. దాంతో మనసాథాపం చెంది గాంధీ అనే వ్యకి్త (ఆటో డ్రైవర్) ప్రుగుల పరిసిథాతులు చూశాం. దాంతో మనసాథాపం చెంది గాంధీ అనే వ్యకి్త (ఆటో డ్రైవర్) ప్రుగుల 
మందు తాగి ఆత్మహత్య చసకోవాలన్ సమవారం హాసిపుటల్ లో జాయిన్ అయా్యడు. మందు తాగి ఆత్మహత్య చసకోవాలన్ సమవారం హాసిపుటల్ లో జాయిన్ అయా్యడు. 
బాధితుడిన్ జనసేన పార్టి ఏలూరు ఇంచార్జ్ రడిడు అపపుల న్యుడు పరామరి్శంచారు. బాధితుడిన్ జనసేన పార్టి ఏలూరు ఇంచార్జ్ రడిడు అపపుల న్యుడు పరామరి్శంచారు. 
ఈ సందరభాంగా రడిడు అపపుల న్యుడు మాటాలాడుతూ… ఈర్జు ఏలూరు ఎమె్మలే్య, ఈ సందరభాంగా రడిడు అపపుల న్యుడు మాటాలాడుతూ… ఈర్జు ఏలూరు ఎమె్మలే్య, 
డిపూ్యటీ సీఎం యొక్క అండదండలు చూసకున్ సాథాన్కంగా గెలిచినట్వంటి కొంతమంది డిపూ్యటీ సీఎం యొక్క అండదండలు చూసకున్ సాథాన్కంగా గెలిచినట్వంటి కొంతమంది 
కార్పురేటరులా ప్రజలపై ఆంబోతు లగా వారిన్ వేధిసూ్త డబు్లు గుంజే ప్రక్రియ అనేది కార్పురేటరులా ప్రజలపై ఆంబోతు లగా వారిన్ వేధిసూ్త డబు్లు గుంజే ప్రక్రియ అనేది 
చాల తీవ్ సాథాయిలో మొదలంది. ఇది ఒక చోట కాదు అన్ని చోటలా కూడా ఈ పరిసిథాతి చాల తీవ్ సాథాయిలో మొదలంది. ఇది ఒక చోట కాదు అన్ని చోటలా కూడా ఈ పరిసిథాతి 
కొనసాగుతుంది.. దీన్న్ జనసేన పార్టి నండి తీవ్ంగా ఖండిస్తన్నిం. ఆ యొక్క పరిసిథాతికి కొనసాగుతుంది.. దీన్న్ జనసేన పార్టి నండి తీవ్ంగా ఖండిస్తన్నిం. ఆ యొక్క పరిసిథాతికి 
కారణమైనట్వంటి ఎవరతే కార్పురేటరులా వారికి సహకరించిన అధికారులపై తక్ణమే కేస కారణమైనట్వంటి ఎవరతే కార్పురేటరులా వారికి సహకరించిన అధికారులపై తక్ణమే కేస 
నమోదు చసి అరసటి చయాలన్ ఏలూరు జనసేన పార్టి తరప్న డిమాండ్ చస్తన్నిమన్ నమోదు చసి అరసటి చయాలన్ ఏలూరు జనసేన పార్టి తరప్న డిమాండ్ చస్తన్నిమన్ 
ఆయన తెలిపారు.ఆయన తెలిపారు.

మదనపల్లా న్యోజకవరాగాన్ని జిల్లాగా ప్రకటంచాల్ మదనపల్లా న్యోజకవరాగాన్ని జిల్లాగా ప్రకటంచాల్ 
శతఘ్ని నూ్యస్: మదనపలిలాలో శతఘ్ని నూ్యస్: మదనపలిలాలో 
మదనపలిలా సాధన సమితి మదనపలిలా సాధన సమితి 
ఆధ్వర్యంలో ఉదయం సబ్ కలెకటిర్ ఆధ్వర్యంలో ఉదయం సబ్ కలెకటిర్ 
కారా్యలయం వద్ద అఖిలపక్ం కారా్యలయం వద్ద అఖిలపక్ం 
మదనపలిలా జిలలా చయాలి అనే మదనపలిలా జిలలా చయాలి అనే 
విషయం గురించి జరిగిన విషయం గురించి జరిగిన 
న్రసన కార్యక్రమంలో జనసేన న్రసన కార్యక్రమంలో జనసేన 
పార్టి తరప్న పాల్గనని.. జనసేన పార్టి తరప్న పాల్గనని.. జనసేన 
చితూ్తరు జిలలా ప్రధాన కార్యదరి్శ చితూ్తరు జిలలా ప్రధాన కార్యదరి్శ 
దారం అన్త.. ఈ సందరభాంగా దారం అన్త.. ఈ సందరభాంగా 

ఆమె మాటాలాడుతూ… అన్ని మౌళిక సదుపాయాలు కలిగి ఉనని మదనపలిలా న్యోజకవరా్గన్ని ఆమె మాటాలాడుతూ… అన్ని మౌళిక సదుపాయాలు కలిగి ఉనని మదనపలిలా న్యోజకవరా్గన్ని 
జిలలాగా ప్రకటించాలన్.. అసలే రాష్టం లోట్ బడజ్ట్ తో అప్పులపాల అరకొర సంక్షేమ పథకాలు జిలలాగా ప్రకటించాలన్.. అసలే రాష్టం లోట్ బడజ్ట్ తో అప్పులపాల అరకొర సంక్షేమ పథకాలు 
ప్రవేశపెటిటి దాన్న్ పరిపాలన అంటూ తన భుజం తట్టికున్ సంబర పడుతోంది రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రవేశపెటిటి దాన్న్ పరిపాలన అంటూ తన భుజం తట్టికున్ సంబర పడుతోంది రాష్ట ప్రభుత్వం 
ఖజాన్ ఖాళ్ అయిన ఈ సమయంలో కొత్త జిలలాల ఏరాపుట్ ఎల చసా్తరన్ వాటిన్ ఎల అభివృది్ద ఖజాన్ ఖాళ్ అయిన ఈ సమయంలో కొత్త జిలలాల ఏరాపుట్ ఎల చసా్తరన్ వాటిన్ ఎల అభివృది్ద 
చసా్తరన్ ప్రభుతా్వన్ ప్రశనించారు.. కనీసం వృదు్లకు ఫంక్నలా, ప్రభుత్వ ఉదో్యగులకు జీతాలు చసా్తరన్ ప్రభుతా్వన్ ప్రశనించారు.. కనీసం వృదు్లకు ఫంక్నలా, ప్రభుత్వ ఉదో్యగులకు జీతాలు 
చెలిలాంచ సిథాతిలో ప్రభుత్వం లేదన్ ఎన్నికలు సమయంలో కేంద్ర ప్రభుతా్వన్ న్లదీసి రాష్్రాన్కి ప్రతే్యక చెలిలాంచ సిథాతిలో ప్రభుత్వం లేదన్ ఎన్నికలు సమయంలో కేంద్ర ప్రభుతా్వన్ న్లదీసి రాష్్రాన్కి ప్రతే్యక 
హోదా తీసకున్ తెసా్తమన్ ప్రభుత్వం రాగానే పోలవరం ప్రాజకుటి న్రా్మణం పూరి్త చసా్తమన్ చెపపున హోదా తీసకున్ తెసా్తమన్ ప్రభుత్వం రాగానే పోలవరం ప్రాజకుటి న్రా్మణం పూరి్త చసా్తమన్ చెపపున 
హామీలన వమ్మ చసూ్త కొత్తగా జిలలాల ఏరాపుట్ విషయం తెరపైకి తేవడం హాసా్యసపుదం అన్నిరు.హామీలన వమ్మ చసూ్త కొత్తగా జిలలాల ఏరాపుట్ విషయం తెరపైకి తేవడం హాసా్యసపుదం అన్నిరు.

రంపచోడవరంన్ జిల్లా కేంద్ం చేయాలన్ రంపచోడవరంన్ జిల్లా కేంద్ం చేయాలన్ 
జనసేన డిమాండ్జనసేన డిమాండ్

శతఘ్ని నూ్యస్: రంపచోడవరంన్ జిలలా కేంద్రం చయాలన్ సమవారం వి.ఆర్.శతఘ్ని నూ్యస్: రంపచోడవరంన్ జిలలా కేంద్రం చయాలన్ సమవారం వి.ఆర్.
ప్రం మండలంలోన్ అన్ని పార్టిలు మరియు ఆదివాసీ సంఘాలు బంద్ ప్రం మండలంలోన్ అన్ని పార్టిలు మరియు ఆదివాసీ సంఘాలు బంద్ 
చయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన మండల అధ్యక్షులు మలకాల చయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన మండల అధ్యక్షులు మలకాల 
సాయికృష్ణ, ఉపాధ్యక్షులు మతా్యల న్గంద్ర ప్రసాద్ మరియు జనసైన్కులు సాయికృష్ణ, ఉపాధ్యక్షులు మతా్యల న్గంద్ర ప్రసాద్ మరియు జనసైన్కులు 
పాల్గన్నిరు.పాల్గన్నిరు.

కోరుకండ మండలం గాదరాడ గ్రామ జనసైన్కుల కోరుకండ మండలం గాదరాడ గ్రామ జనసైన్కుల 
సమావేశంసమావేశం

శతఘ్ని నూ్యస్: శతఘ్ని నూ్యస్: 
కోరుకొండ మండలం కోరుకొండ మండలం 
గాదరాడ గ్రామ గాదరాడ గ్రామ 
జ న సై న్ కు ల తో జ న సై న్ కు ల తో 
కలిసి జనసేన పార్టి కలిసి జనసేన పార్టి 
అధ్యక్షుడు మండపాక అధ్యక్షుడు మండపాక 
శ్రీన పార్టిన్ గ్రామాలోలా శ్రీన పార్టిన్ గ్రామాలోలా 
ఎల బలోప్తం ఎల బలోప్తం 
చెయా్యలి, పార్టిన్ ఏ చెయా్యలి, పార్టిన్ ఏ 
విధంగా మందుక విధంగా మందుక 

తీసకువెళ్్ళలి, అననిదాన్ గురించి చరి్చంచడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో తీసకువెళ్్ళలి, అననిదాన్ గురించి చరి్చంచడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన పార్టి గ్రామ అధ్యక్షుడు, చికి్కరడిడు దొర, పననిమి రడిడు విజయ్, ఆరుబోలు జనసేన పార్టి గ్రామ అధ్యక్షుడు, చికి్కరడిడు దొర, పననిమి రడిడు విజయ్, ఆరుబోలు 
బాలు, ఓలేలాపలిలా రాంబాబు, పాలిసెటీటి సతీష్ గ్రామ జనసైన్కులు పాల్గన్నిరు. బాలు, ఓలేలాపలిలా రాంబాబు, పాలిసెటీటి సతీష్ గ్రామ జనసైన్కులు పాల్గన్నిరు. 
రాబోయే ర్జులోలా పవన్ కళ్్యణ్ న్ మఖ్యమంత్రిగా చూడాలి అలగ మన రాబోయే ర్జులోలా పవన్ కళ్్యణ్ న్ మఖ్యమంత్రిగా చూడాలి అలగ మన 
రాజానగరం న్యోజకవర్గ ఇంచారిజ్ మేడా గురుదత్త ప్రసాద్ న్ ఎమె్మలే్యగా రాజానగరం న్యోజకవర్గ ఇంచారిజ్ మేడా గురుదత్త ప్రసాద్ న్ ఎమె్మలే్యగా 
చూడాలననిదే న్ అశయమన్ చెపాపురు.చూడాలననిదే న్ అశయమన్ చెపాపురు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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బాధిత కుటంబాలకు బాసటగా నిలిచిన రాజోలు వైస్ ఎంపీపీ

శతఘ్ని నూ్యస్: *రాజోలు, క్రియాశీలక సభ్యత్వం 
విలువన పెంచి కార్యకర్తలోలా నమ్మకాన్ని న్ంప్తునని 
జనసేన పార్టి రాజోలు వైస్ ఎంపీపీ ఇంటిపలిలా 
ఆనందరాజు.
ప్రతి రాజకీయ పార్టిలో న్యకులు, కార్యకర్తలు 
ఉంటారు అయితే పార్టి సిదా్దంతాలు, పార్టి అధినేత 
ఆశయాలు ప్రజలోలాకి పూరి్త సాథాయిలో తీసకువెళలాడం 
తదా్వరా పార్టి గ్రామ సాథాయి కార్యకర్తలలో, వారి 
కుట్ంబాలలో కూడా మేమ ఉన్నిమన్ దైరా్యన్ని 
ఇవ్వడంలో కొందరు మాత్మే ఉంటారు. ఆ కోవకు 
చెందిన న్బద్దత కలిగిన క్రియాశీలక కార్యకర్త మరియు 
ప్రజల కోసం పన్చసే ప్రజా సేవకుడు రాజోలు 
న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టి వైస్ ఎంపీపీ ఇంటిపలిలా 

ఆనందరాజు. ఇటీవలి కాలంలో చింతలపలిలా గ్రామంలో ఒక క్రియా శీలకా సభ్యత్వం తీసకునని 
జనసైన్కుడుకి ప్రమాదం జరిగి తీవ్ గాయాలపాలయా్యడు అతన్కీ దైర్యం చెపపు పార్టి ఆదుకుంట్ందన్ 
చెపాపురు. ఇచి్చన మాట ప్రకారం జనసేన ప్రమాద భీమా పధకం దా్వరా అక్రాల యాబై వేల రూపాయలు 
(50,000/-) బాదితుడికి చెక్ అందచసే విధంగా ఆనంద రాజు కృష ప్రశంసనీయమైనది.

జనసేన నాయకులను కల్సిన చౌడడా సునీల్ మరయు

 దీప్తి మహంతి సుబాబారావు
శతఘ్ని నూ్యస్:  జనసేన పార్టి రాజమండ్రి 
రూరల్ మండల కమిటీ ప్రధాన కార్యదరి్శగా 
న్యమితులన చౌడడా సనీల్. జనసేన 
పార్టి రాజమండ్రి రూరల్ మండల కమిటీ 
కార్యదరి్శగా న్యమితులన దీప్త మహంతి 
సబా్రావు. సమవారం జనసేన పార్టి 
తూరుపుగోదావరి జిలలా అధ్యక్షులు కందుల 
దురే్గష్ న్ మరా్యదపూర్వకంగా కలవడం 
జరిగినది. తరువాత జనసేన పార్టి రాజమండ్రి 
మన్స్పల్ కారపురేషన్ అధ్యక్షులు వై శ్రీన్వాస్ 
న్ మరా్యదపూర్వకంగా కలవడం జరిగినది. ఈ 

కార్యక్రమంలో శాటిలట్ సిటీ జనసైన్కులు గోడిసిపూడి న్గంద్ర, ఎలుగుబంటి దురా్గరావు, పోలురి శ్రీన, 
పాలవలస గోప, సేశెటిటి ప్రసాద్ బాబు, పీతల సూరిబాబు, శీలం సరేష్ తదితరులు పాల్గన్నిరు.

తాగునీటని అందంచండి మహాప్రభో!
శతఘ్ని నూ్యస్:  *దాచపలిలా జనసేన పార్టి 8వ వారుడు కౌన్స్లర్ అంబటి 
సధారాణ నరిస్ంహ సా్వమి అభ్యరథాన
దాచపలిలా, తాగునీటిన్ అందించ మోటార్ న వెంటనే మరమతు్తలు చయాలన్ 
8వ వారుడు ప్రజలతో కలిసి నగర పంచాయతీ కారా్యలయం ఎదుట న్రసన 
చపటిటిన కౌన్స్లర్ అంబటి సధారాణ నరిస్ంహసా్వమి. నెల ర్జులుగా తీవ్ 
ఇబ్ందులకు గురవుతునని ప్రజల గోడు పటటిడం లేదా అన్ అధికారులన 
న్లదీశారు. సూ్కలుకి వెళ్్ళ పలలాలు, వృదా్ప్యంలోన్ మహళలు, దినసరి కూలీ 
చసకునే మహళలు తాగునీటి ఎద్దడితో తీవ్ ఇబ్ందులకు గురవుతున్నిరన్ 
ఆవేదన వ్యక్తం చశారు. ఇపపుటికే గత నెల ర్జులుగా పలుమారులా న్యకులు, 
అధికారుల దృషటికి తీసకు వచి్చన సమస్య పరిష్కరించకపోగా సమస్యన మరింత 
జటిలం చసి ప్రజలన ఇబ్ందులకు గురి చయాలనకోవడం దురదృషటికరమన్ 
అన్నిరు. పరిపాలనలో రాజకీయాలన చొపపుంచి ప్రజలన ఇబ్ందులకు 
గురి చయడం సరికాదన్నిరు. త్వరితగతిన సమస్య పరిష్్కరం చయకపోతే 
పననిలు కటటికుండా సహాయన్రాకరణ చసా్తమన్ మహళలు వ్యక్తపరిచారు. 
రండు ర్జులోలా కొత్త మోటార్ బ్గించి ప్రజలకు నీటి సరఫరా చసి సమస్య 
పరిష్్కరం చసా్తమన్, ఈలోప్గా టా్యంకరలా దా్వరా నీటిన్ సరఫరా చసా్తమన్ 
నగర పంచాయతీ కమిషనర్ హామీ ఇవ్వడంతో ఆందోళన విరమించారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జిలలా కార్యదరి్శ అంబటి మలిలా,గురజాల నరసింహారావు, వేలుపుల 
చైతన్య తదితరులు పాల్గన్నిరు.

శతఘ్ని నూ్యస్: *సర్వరంగ సమగ్రాభివృది్ జరిగటట్టి చర్యలు చపటటిండి
*మండల అధికారులకు వినతిపత్ం సమరిపుంచిన జనసేన ఇంచార్జ్
గంగాధర నెలూలారు మండలం, నెలేలాపలిలా గ్రామ పంచాయితీ పరిధిలోన్ ఎన్ లక్ష్మి రడిడు పలిలా 
గ్రామంలో నెలకొనని సమస్యలపై మండల అధికారులన కలిసి జనసేన పార్టి న్యోజకవర్గ 
ఇన్్చరిజ్ డాకటిర్ యుగంధర్ పనని వినతిపత్ం సమరిపుంచారు. కాలనీ ఏరాపుట్ మొదలుకొన్ 
కాలువలు లేక కలుషతమై, న్త్యం బురదతో న్ండి ఉననిదన్ ఆవేదన వ్యక్తం చశారు. 
ఈ సందరభాంగా మండల ప్రజా పరిషత్ సూపరిండంట్ న కలిసి వినతిపత్ం ఇచా్చరు. 
గత ఎన్ని సంవతస్రాలుగా మరుగునీటి కాలువలు లేక ప్రజలు ఇబ్ంది పడుతున్నిరన్, 
డ్రైనేజీ కాలువలు ఏరాపుట్ చయాలిస్న అవసరం వుందన్ కోరారు. మండల తహసీల్దర్ 
న్ కలిసి, గ్రామాన్కి స్మశాన వాటికకు సథాలం మంజూరు చయాలన్ కోరారు. తాసిల్దర్ 
సానకూలంగా సపుందించి త్వరలోనే ఈ సమస్యకు పరిష్్కరం చూపసా్తం అన్ చెపాపురు. 
గంగాధర నెలూలారు మండలం చైల్డు డవలపె్మంట్ ప్రాజక్టి అధికారిణన్ కలిసి గ్రామాన్కి 
అంగన్్వడి భవనం న్రి్మంచాలన్, వినతి పత్ం సమరిపుంచారు. ఈ సమస్యకు తగిన 
పరిష్్కరం చూప్తానన్ హామీ ఇచా్చరు. ఎన్ని లక్ష్మి రడిడు పలిలా గ్రామాన్ని పారిశుద్ష్ రహత 
గ్రామంగా మారా్చలన్, ఈ గ్రామాన్కి న్్యయం చయాలన్ కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
మండల గౌరవ అధ్యక్షులు సరేష్ రడిడు, ప్రధాన కార్యదరి్శ వెంకటాద్రి, సూర్య, జిలలా 
సంయుక్త కార్యదరి్శ రాఘవేంద్ర, మండల న్యకులు జిసన్, సరేష్, గజేంద్ర, చందు, 
దేవరాజులు, న్వాస్, సధాకర్, బూపాల్, హేమంత్, జనసైన్కులు పాల్గన్నిరు.

ఎన్ లక్ష్మీ రెడిడిపల్లా గ్రామాన్కి నాయూయం చేయండి:
 డాకట్ర్ యుగంధర్ పొనని

రావులపాలం, ఆత్రేయపురం మండలాలలో 
పర్టంచిన బండారు

శతఘ్ని నూ్యస్: *కష్టిలోలా ఉనని కార్యకర్తలన, ప్రజలన గుండలోలా పెట్టికున్ చూసే గపపు 
న్యకుడు బండారు శ్రీన్వాస్.
తూరుపుగోదావరి జిలలా, కొత్తప్ట న్యోజకవర్గం జనసేన పార్టి ఇన్్చరిజ్ బండారు శ్రీన్వాస్ 
సమవారం రావులపాలెం, ఆత్రేయప్రం మండలలలో పర్యటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
మందుగా రావులపాలెం మండలం కొమరాజులంక గ్రామంలో జనసేన పార్టికి చెందిన 
జనసేన యువత అధ్యక్షులు గంధం సూరిబాబు తండ్రి గంధం న్గయ్యకు ఇటీవల కాలంలో 
కుడి భుజంనకు సరజ్ర్ చికితస్ జరిగినదన్, తెలుసకున్ వారిన్ కలుసకున్ కషటిసఖాలన అడిగి 
తెలుసకున్నిరు.బండారు శ్రీన్వాస్ వెంట, సలది జయ ప్రకాశ్ న్రాయణ (జప), నంబు రవి, 
పలువురు జనసైన్కులు, కార్యకర్తలు కలిసి గంధ న్గయ్యన వారి కుట్ంబ సభు్యలన కలిసి 
ఎంతో ఆతీ్మయతతో మాటాలాడారు. ఇటీవల కాలంలో స్వర్గస్తలన గంధంవారిపాలెం గంధం 
వీరాసా్వమి కుట్ంబ సభు్యలన పరామరి్శంచారు ,అనంతరం అక్కడి నంచి ఆత్రేయప్రం 
బయలుదేరి, ఇటీవల కాలంలో స్వర్గస్తలన యాతం వెంకట్రావు, కుట్ంబ సభు్యలన, కుమారుడు 
యాతం నరసింహ మూరి్తన్ పరామరి్శంచారు. ఆత్రేయప్రం మండలం జనసేన అధ్యక్షులు 
చకూరి కృష్ణంరాజుతో కలిసి బండారు శ్రీన్వాస్, యాతం వారి కుట్ంబ సభు్యలకు, ధైర్యం 
చెపపు, కుట్ంబ పెద్ద లేన్ లోట్ ఎవరూ పూడ్చలేన్ది, ధైర్యంగా ఉండాలన్ వారికి తెలియజేశారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన న్యకులు సలది జయ ప్రకాశ్ న్రాయణతో పాట్ పలువురు 
జనసైన్కులు, కార్యకర్తలు పాల్గన్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

జనసేన కమిటీలలో మరికందరు నియామకం 
శతఘ్ని నూ్యస్:  జనసేన కమిటీలలో మరికొందరి న్యామకాలకు పార్టి అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆమోదం తెలిపారు. అనంతప్రం నగర కమిటీ, పార్టి కార్యక్రమాల న్ర్వహణ కమిటీ, పశ్చమగోదావరి 
జిలలాలోన్ మరికొన్ని మండలలకు అధ్యక్షుల న్యామకాలు జరిగాయి.
అనంతప్రం నగర కమిటీ అధ్యక్షున్గా పదిలి బాబురావు న్యమితులయా్యరు.
పార్టి కార్యక్రమాల న్ర్వహణ కమిటీ:
మారిశెటిటి పవన్ బాలజీ – ప్రధాన కార్యదరి్శ
ప. భవాన్ రవికుమార్ – ప్రధాన కార్యదరి్శ (కార్యదరి్శగా పన్ చస్తనని భవాన్ రవికుమార్ కు ప్రధాన 
కార్యదరి్శగా బాధ్యతలు అపపుగించారు)
చికా్కల వీర వెంకటరమణ – కార్యదరి్శ
ఎదురపలిలా మణకుమార్ – కార్యదరి్శ
తలటం దురా్గప్రసాద్ – కార్యదరి్శ
పశ్చమగోదావరి జిలలా మండల అధ్యక్షులు:
మోకా శ్రీన – భీమవరం
పరువు శ్రీన్వాస్ (జానీ) – పాలకొలులా
ఉప్పులూరు చిరంజీవి – చాగలులా
గంట శవరామకృష్ణ – తాళలాపూడి
చోడసాన్ బాపరాజు – నలలాజరలా
కాటనిం గణేష్ – దేవరపలిలా
కోయ వెంకట కార్్తక్ – పెనమంట్ర
చీదరలా మధు – చింతలపూడి
పోలన్టి రాజేంద్ర – గోపాలప్రం

పందురతిన్ విశాఖపటనిం జిల్లాలో కాకుండా అనకాపల్లా జిల్లాలో 
కలపడాన్ని జనసేన తరుపున ఖండిసుతినానిం

శతఘ్ని నూ్యస్: పెందురి్త న్యోజకవర్గ శాసనసభు్యలు అననిమరడిడు అదీప్ రాజు ప్రభుత్వంపై 
ఒతి్తడి తీసకువచి్చ పెందురి్త విశాఖపటనిం జిలలాలో కొనసాగించలగా చర్యలు తీసకోవాలి, 
ప్రభుత్వంపై ఒతి్తడి తీసకువచ్చ ప్రక్రియలో రాజకీయ పార్టి న్యకులున, స్వచఛాంద 
సంఘాలన, విదా్యరుథాలు, మహళలు ఏకం చసే దాన్కి న్యకత్వం వహంచవలసిన 
బాధ్యత ఒక శాసన సభు్యడిగా మీపై ఉంది. తెలుగుదేశం పార్టి న్యకులు బండారు 
సత్యన్రాయణ మూరి్త అఖిలపక్షాన్ని ఏరాపుట్ చయడాన్ని జనసేన పార్టి తరఫున తీవ్ంగా 
ఖండిస్తన్నిం, ప్రభుత్వం వారు ఎట్వంటి అభ్యంతరాలు ఉనని 25/02/2022 లోప్ 
కలెకటిర్ ఆఫీస్ లో ఉనని ప్రభుత్వ ప్రతిన్ధులకు తెలియజేయాలి లేదా సషల్ మీడియా 
దా్వరా దిసె్రెఒర్గవ్స్ప్@గె్్మల్.చొం మీ అభ్యంతరాలు తెలియజేయవచు్చ,
కావున ప్రజలందరూ కూడా ఎకు్కవ సంఖ్యలో ఎందుకు పెందురి్త న్యోజకవర్గంన్ 
విశాఖపటనిం జిలలా లో ఉంచాలి అనకాపలిలా జిలలా లో కలపడం వలలా ఏమి కోలోపుతాం 
అనే విషయాలన ప్రభుత్వ ప్రతిన్ధులకు తెలియ చయాలన్ కోరుతున్నిం. ప్రభుత్వం 
మొండిగా వ్యవహరించి, శాసనసభు్యలు అదీప్ రాజ్ కూడా ఈ విషయంపై చిత్తశుది్తో పన్ 
చయనీఎడల, మనమందరం అఖిలపక్ం గా ఏరపుడి ప్రజలన కలుప్కొన్ ప్రభుత్వంపై 
ఒతి్తడి తీసకొన్వదా్దం, అంతేగాన్ ప్రజల సమస్యన మన రాజకీయ మనగడ కోసం 
ఉపయోగించకూడదన్, మనమందరం ప్రజల వైప్ న్లబడాలన్ కోరుకుంట్న్నిమన్ 
పెందురి్త న్యోజకవర్గ జనసేన న్యకులు వబ్్న శ్రీకాంత్ అన్నిరు.

33వ వారుడి ప్ంతంలో
 మీతో మీ కార్పొరేటర్ మొదట రోజు

శతఘ్ని నూ్యస్: విశాఖ, అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశీసస్లతో 
సమవారం మీతో మీ కారపురేటర్ (సమస్యలపై కలసి పోరాడదాం) 
అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా మొదటి ర్జు సౌత్ జైల్ ర్డ్, 
33వ వారుడు ప్రాంతంలో ప్రతి ఇంటింటికి వెళిలా వారి యొక్క 
సమస్యలు తెలుసకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క కార్యక్రమం 
దక్షిణ న్యోజకవర్గం న్యకులు గోపకృష్ణ(జికె) పరివేక్ణ 
న్ర్వహంచబడింది, న్తో పాట్ జనసైన్కులు, వీరమహళలు వచి్చ 
పాల్గన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చసినందుకు వారందరికీ 
మనసూఫూరి్తగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసకుంట్న్నిమన్ దక్షిణ 
న్యోజకవర్గం జివిఎంసి ఫ్లార్ లీడర్ జనసేన పార్టి 33వ వార్డు 
కారపురేటర్ భీశెటిటి వసంతలక్ష్మీ అన్నిరు.

మారుమూల గ్రామాలోలా ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం 
బాహయూప్రపంచాన్కి తెల్యజేయడాన్కి మరయు వార గళ్న్ని విన్ప్ంచడాన్కి 
మీ మందుకు వచిచింది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైన్కులు చేసే 
కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ నంబర్ కు పంప్ంచండి. మీరు పంప్ంచే కారయూక్రమాలను 
మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరయు ఛానల్ లో ప్రచురంచడం జరుగుతుంది.
మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789, 9440176789
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జనంలోకి జనసేన జనంకోసం జనసేన
శతఘ్ని నూ్యస్: తణుకు, జనసేన పార్టి సిదా్ంతాలు జనసేన పార్టి లక్షా్యలు పవన్ కళ్్యణ్ ఆలోచనలన ప్రజలోలాకి తీసకెళ్లా విధంగా తణుకు న్యోజకవర్గ 
జనసేన పార్టి ఇంచార్జ్ విడివాడ రామచంద్రరావు జనంలోకి జనసేన జనంకోసం జనసేన అనే కార్యక్రమాన్ని చపటాటిరు. ఈ కార్యక్రమంలో తణుకు టౌన్ 
ప్రెసిడంట్ మరియు జనసేన పార్టి తణుకు, ఇరగవరం, అతి్తలి మండల అధ్యక్షులు మరియు జనసేన వీరమహళలు, కార్యకర్తలు మరియు అభిమానలు 
పాల్గనడం జరిగింది.

ఉద్యూగులు సాధించిందేమిట?

శతఘ్ని నూ్యస్: పెడన, ఉవె్వతు్తన ఎగిసిన ఉద్యమంపై నీళ్లా చలిలాన ఉదో్యగ సంఘ 
న్యకులు. ఎవరి సా్వరథాం కోసం ఉదో్యగుల సమైక్యతన తాకట్టి పెటాటిర్ తెలియదు 
కానీ, ఉద్యమ ఉన్కిన్ ప్రశానిరథాకం చశారు. ఉదో్యగ సంఘ న్యకులు ఉదో్యగులకు 
సాధించిపెటిటింది ఏమిటి? మటిటి ఖరు్చలు తపపు. ఫట్మంట్ పెంప్ లేకుండానే 
ఒపపుందం చసకున్నిన్, హెచ్ ఆర్ ఎస్ సాలాబులతో గ్రామీణ ప్రాంత ఉదో్యగులు 
తీవ్ంగా నషటిపోతారన్, పాలకుల పాదాల మందు దళ్రి న్యకులు ఉద్యమాన్ని 
తాకట్టి పెటాటిరన్, ఉదో్యగులు బహరంగ ఆర్పణలు చస్తన్నిరంట్ ఉదో్యగులు 
ఎంత న్రాశతో ఉన్నిర అరథామవుతుంది. ఉదో్యగ సంఘ నేతలు ప్రభుతా్వన్కి 
లంగిపోయారన్, నమి్మన వారిన్ నట్టిట మంచారన్ ఉదో్యగులు తీవ్ంగా 
విమరి్శస్తన్నిరు. ఉదో్యగ సంఘాల న్యకులు ఉదో్యగుల హకు్కల సాధనలో 
వైఫల్యం చెందారన్ ఉదో్యగులు భావిస్తన్నిరు. సిపఎస్ ప్రసా్తవన లేదు. గతంలో 27 
శాతం ఐఆర్ న, 23 శాతాన్కి ఫట్మంట్ కుదించడం వలలా, న్లుగు శాతం ఉదో్యగులు 
నషటిపోతున్నిరు. అంతేకాకుండా 20 శాతం ఉండవలసిన హెచ్ ఆర్ ఎ న, 16 
శాతాన్కి తగి్గంచడం వలలా మర్ న్లుగు పరస్ంట్ నషటిపోతున్నిరు. డీఎ బకాయిలన 
ఉదో్యగ విరమణ తరా్వత ఇసా్తనన్ చెపపుడం, సరన విధి విధాన్లు లేకపోవడం 
ఉదో్యగులన అసంతృప్త పరిచింది. పెన్షనరలాకు కూడా తీవ్ంగా నషటిపోతున్నిరు. 
ప్రభుత్వం ఉదో్యగులన నమి్మంచి మోసం చయడం సరికాదు. వారి న్్యయమైన 
కోర్కలన తీరా్చలి. అసపుషటిమైన విధాన్ల వలలా ఉదో్యగులు భవిష్యతు్తలో నషటిపోయే 
ప్రమాదం ఉంది. ఇలంటి విధాన్ల పై సపుషటిత ఇవా్వలన్ పెడన న్యోజకవర్గం, 
జనసేన పార్టి న్యకులు ఎస్.వి బాబు సమె్మట అన్నిరు.

శ్రీమతి గంట్ విజేత నాగరాజు దంపతులకు 
సనామానం

శతఘ్ని నూ్యస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట ప్రభుత్వం మొటటి మొదటి సారిగా గ్రామ వారుడు 
సచివాలయ వ్యవసథా విభాగంలో అతి్తలి 1 సచివాలయం జిలలాలోనే ప్రథమ సాథానంలో 
న్లిచటట్టిగా అనక్ణం కషటిపడుతునని జనసేన పార్టి మహళ్ సరపుంచ్ శ్రీమతి 
గంటా విజేత న్గరాజు దంపతులన అతి్తలి గ్రామ పంచాయతీ కారా్యలయంలో 
మహాసేన అధ్యక్షుడు సరిపలిలా రాజేష్ మరియు తణుకు న్యోజకవర్గం జనసేన పార్టి 
న్యకులు అనకుల రమేష్ ల చతుల మీదుగా సన్్మన కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ 
సందరభాంగా రాజేష్ మాటాలాడుతూ అతి్తలి మేజర్ గ్రామ పంచాయతీకి దళిత మహళన 
గెలిపంచిన ప్రతి ఒక్కరికీ తన ధన్యవాదాలు అన్, తమ అతు్యత్తమ సేవల వలన 
జిలలాలోనే ప్రధమ సాథానంలో న్లవటం అభినందనీయమన్ తెలిపారు. అనకుల రమేష్ 
మాటాలాడుతూ జనసేన సిధా్ంతాలు తుద తపపుకుండా పాటిసూ్త అతి్తలి గ్రామ ప్రజల 
మననినలు పందుతునని విజేత గారి సేవల వలన జిలలాలో ప్రధమ సాథానంలో న్లవటం 
గపపు విషయమన్, అలగ మందు మందు మరిన్ని మెరుగైన కార్యక్రమాలు చపటిటి 
ప్రజలందరి మననినలు పందాలన్ కోరారు. తెలుగుదేశం పార్టి నరసాప్రం పారలామెంట్ 
దళిత అధ్యక్షుడు చుకా్క సాయిబాబా మాటాలాడుతూ రాజకీయాలు ప్రజల అభివృది్ కొరకు 
సాగాలన్ అల అనన్త్యం అతి్తలి అభివృది్ కోసం పాట్పడుతునని విజేత న్గరాజు 
దంపతులన మరిన్ని అవారుడులు వరించాలన్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మెంతు రాజ్ 
కుమార్, ప్రభాకర్ రావు, పరువు వెంకట్రావు, ప్పాపుల కుమారి, టి.జో్యతి, కొర్రపాటి 
ప్రకాష్ బాబు,కోట సూరిబాబు, కోరుపలిలా హరి, దయానంద మూరి్త, తేలి చిటిటిబాబు 
తదితరులు ఈ సన్్మన కార్యక్రమంలో పాల్గన్నిరు.
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