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సభా ప్రాంగణానికి 

శ్రీ దామోదరరాం సరాంజీవయ్య చైతన్య  వేదిక గా నామకరణరాం
*మంగళగిరి మీడియా సమావేశంలో పీఏసీ ఛైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్

పేద దళిత కుటంబం నంచి ఉన్నత స్థాయికి వెళి్ల, రాజకీయాలో్ల కడవరకు నీతి, 

నిజాయితీలతో బతికిన మహోన్నత వ్యకితి దామోదరం సంజీవయ్య గారు. ఆయన 

స్ఫూరితిని ప్రతి ఒక్కరిలో నింపాలనే సంకల్ంతో అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ జనసేన 

పార్టీ ఆవిరాభావ సభ ప్ంగణానికి “శ్రీ దామోదరం సంజీవయ్య చైతన్య వేదిక”గా 

నామకరణం చేశారని పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ 

గారు వెల్లడించారు. రాష్ట్ర ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం, పార్టీ భవిష్యత్తి కార్యచరణ 

ప్రకటంచడం కోసం ఒక రాజకీయ పార్టీగా సభన నిర్వహంచుకునేందుకు 

ఏరా్ట్ల చేస్కుంటంటే ఇని్న ఇబ్ందులు, ఆటంకాలు కల్ంచడం చాలా 

దురదృషటీకరమనా్నరు. గత నెల 28వ తేదీన సభకు అనమతి, బందోబస్తి కోసం 

డీజీపీ కారా్యలయానికి లెటర్ రాసేతి ఇప్టకి అనమతి లభంచటం పట్ల హర్ం వ్యకతిం 

చేశారు. మంగళగిరి పార్టీ కారా్యలయంలో బుధవారం స్యంత్ం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో నాదండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ… “ సభకు చక చక ఏరా్ట్ల 

జరుగుత్నా్నయి. సభ నిర్వహణకు 12 కమిటీలు నియమించుకునా్నం. అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ప్రసంగం కోసం లక్షలమంది తరలవస్తిరని తెలసీ ప్రభుత్వం సృష్టీస్తిన్న 

ఆటంకాలు వర్ణనాతీతం. రాజకీయ ఒతితిళ్లతో సభ కోసం ఇప్టకే మూడు ప్ంతాలు మారుచుకోవాలసు వచిచుంది. చివరకు మంగళగిరి నియోజకవర్ం ఇప్టం గ్రామస్థాలు 

పెద్ద మనస్తో సభ నిర్వహణకు సథాలాని్న ఇచాచురు. వారికి పార్టీ తరపున కృతజ్ఞతలు తెలుపుత్నా్నం.

*ఎవరెని్న ఆటంకాలు కల్ంచినా సభన విజయవంతం చేస్తిం

ఆవిరాభావ సభకు సహాయ, సహకారాలు అందించాలని కోరుతూ గత నెల 28న డిజీపీ కారా్యలయానికి ఉతతిరం అందించాం. లెటర్ ఇచిచు10 రోజులు గడుస్తినా్న ఇప్ట 

వరకు అటనంచి ఎటవంట సమాధానం రాలేదు. సభకు అనమత్ల కోసం మా పార్టీ నాయకులు అనేక మంది పోలీస్ ఉన్నతాధికారులన కలశారు. ఫోన్ల చేశారు, 

ఇ మెయిల్సు పంపంచారు. జిలా్ల ఎసీ్ గారిని కలవడానికి వెళితే నాలుగు గంటలు వెయిట్ చేయించి కలవకుండానే వెళి్లపోయారు. జిలా్ల కలెకటీర్ గారికి అప్లకేషన్ పెటటీనా 

అక్కడ నంచి కూడా కనీస స్ందన రాలేదు. నిన్న మొన్నట వరకు పోలీస్ శాఖ నంచి స్ందన వస్తిందని ఎదురు చూశాం. ఇప్టకీ రాకపోవడంతో పార్టీ పెద్దలతో 

చరిచుంచాం, పవన్ కళ్్యణ్ గారిని సంప్రదించాం.అందరి సలహా మేరకు సభకు అనమత్లు కోసం రేపు హైకోరుటీలో పటషన్ వేయాలని నిర్ణయించుకున్న ట్ల అనమతి 

రాకమందు మీడియాతో మాట్్లడుతూ మనోహర్ గారు అనా్నరు. మా పార్టీ నాయకులు, జనసైనికులు, వాలంటీరు్ల ఉనా్నరు. సభన సజావుగా నిర్వహంచేందుకు 12 

కమిటీలు పనిచేస్తియి. రాష్ట్ర చరిత్లో కనీవినీ ఎరుగని ర్తిలో సభన విజయవంతం చేస్కుంట్ం.

*జనసైనికులతో పెటటీకోవదు్ద

పార్టీ భవిష్యత్ కారా్యచరణ, క్షేత్స్థాయిలో బలోపేతం, మందుమందు ఎటవంట కార్యక్రమాలు చేయబోత్నా్నం వంట అంశాలపై అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ పార్టీ 

శ్రేణులకు వివరించడం కోసం సభన ఏరా్ట చేస్కుంటే దానికి ఇని్న ఆటంకాలు సృష్టీంచడం బాధాకరం. మొండి వైఖరి, విపర్త ధోరణితో ఉన్న మఖ్యమంత్రి 

ఆలోచన విధానంలో మారు్ వస్తిందని ఆశంచాం. అది ఎక్కడ కూడా కనిపంచలేదు. ప్రభుత్వంలో చాలా మంది అనభవజు్ఞలైన పెద్దలు ఉనా్నరు. అధికార యంత్ంగం 

ఉంది. మీలాంట పెద్దలైనా చొరవ చూపంచి సభకు ఆటంకాలు సృష్టీంచకుండా… సభ సజావుగా, శాంతియుతంగా జరిగేటట్ల ఒక ప్రయత్నం చేస్తిరని ఆశస్తినా్నం. 

పాలకులకు మరోస్రి చెబుత్నా్నం. జనసైనికులు, వీరమహళలతో పెటటీకోకండి. మా పార్టీలో వాళ్్ల బలమైన శకితి. అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ నాయకత్వం కోసం ప్రజలు, 

యువత ఎదురు చూస్తినా్నరు.

*సినీ పెద్దలు ప్రజల తరఫున నిలబడాల

అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ పేరు ఎతితితే ప్రభుత్వం ఎందుకు ఉలకి్క పడుతోందో అర్ం కావడం లేదు. సినిమా పరిశ్రమలో విజయం అనేది ప్రజలపై ఆధారపడి ఉంటంది. 

సినిమా బాగుంటే ఒకటకి నాలుగు స్రు్ల చూస్తిరు. లేకపోతే ఒక్కస్రి చూసి వదిలేస్తిరు. మఖ్యమంత్రి ఆలోచన వైఖరి విచిత్ంగా అనిపస్తింది. ప్రజలు పేదవాళ్్ల అని 

చెప్ వకీల్ స్బ్ సినిమా అపు్డు టకెట్ రేట్ల తగి్ంచిన ఆయన… ఇప్డు ప్రజలంతా ధనవంత్లు అయిపోయారో, లేక అపు్ తెచిచున రూ.7 లక్షల కోట్లతో వారిని 

ధనవంత్లన చేశారో తెలయదు గానీ సినిమా టకెట్ల రేట్ల పెంచుత్నా్నమని జీవో ఇచాచురు. దీనికి మఖ్యమంత్రి ని సినీ పెద్దలు సనా్మనించాలని నిర్ణయించడం విని 

ఆశచుర్యమేసింది. దేనికోసం ఈ సనా్మనం చేస్తినా్నరో వివరించాల. మఖ్యమంత్రి తీరుతో అని్న వరా్లకు అపార నషటీం జరిగింది. సంక్షేమం పేరుతో విపర్తంగా దోపడీ 

జరిగింది. సినీ పెద్దలు వైఖరి మారుచుకొని రాష్ట్ర ప్రజల తరపున నిలబడాల. మీలాంట వారికే ఇలాంట పరిసిథాతి ఉంటే స్మాన్యడి పరిసిథాతి ఏంట?

*మఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన రోశయ్యకు సంతాప తీరా్మనం పెటటీరా?

శాసనసభ వ్యవహారాలు చూసేతి బాధ కలుగుతోంది. సభలో ప్రతిపక్షాలకు ఎలా సమాధానం  చెపా్లో రోశయ్య గారిని చూసి నేరుచుకోవాల. మఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యకితికి 

సంతాప తీరా్మనం పెటటీకపోవడం విచారకరం. ఈ సమావేశాలు మగిసే లోపు ఆయనకు నివాళ్లు అరి్ంచాల. అటవంట నాయకుల గురించి సభలో చరిచుంచాల. నేట 

తరం ప్రజాప్రతినిధులకు రోశయ్య గారి పని తీరు వివరించాల. దీనిపై మఖ్యమంత్రి స్ందించాలని జనసేన తరపున విజ్ఞపతి చేస్తినా్నమని” అనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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నాదరాండ్ల మనోహర్ సమక్రాంలో 
జనసేనలో చేరికలు

శతఘ్్న న్్యస్: కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్ం నంచి వివిధ పార్టీలకు చెందిన 
పలువురు నాయకులు జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ నాదండ్ల 
మనోహర్ సమక్షంలో జనసేన పార్టీలో చేరారు. మాదారపు సత్యనారాయణ 
చారిటబుల్ ట్రస్టీ చైర్మన్ మాదారపు తాతాజీ, తిమా్మపురం మాజీ ఎంపీటీసీ మద్దన 
శ్రీనివాస్, శ్రీమతి రాజేశ్వరిలతో పాట మరికొందరు పార్టీలో చేరిన వారిలో ఉనా్నరు. 
పార్టీ పీఏసీ సభు్యలు పంతం నానాజీ ఆధ్వర్యంలో వీరంతా జనసేన కండువా 
కపు్కునా్నరు. వీరందరినీ స్దరంగా పార్టీలోకి ఆహా్వనించిన మనోహర్ అంతా 
కలసికటటీగా పార్టీ బలోపేతానికి కృష్ చేయాలని స్చించారు.

ఇప్పుడు సభ.. అనరాంతరరాం గ్రామాల దాహరాం తీర్చే 
ట్యరాంకర్

శతఘ్్న న్్యస్: మంగళగిరి నియోజకవర్ం ఇప్టం గ్రామంలో జరిగే జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ సభకు 
తరలవచేచు పార్టీ శ్రేణుల దాహారితి తీరేచుందుకు ఆ నియోజకవర్ం తరఫున ఏరా్ట చేసిన తాగునీట 
ట్్యంకర్ న పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ జండా ఊప ప్రంభంచారు. బహరంగ 
సభ అనంతరం మంగళగిరి నియోజకవర్ం పరిధిలో తాగునీరు అందని గ్రామాల దాహారితిని ఈ 
ట్్యంకర్ తీరుస్తింది. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ ప్రధాన కార్యదరిశి బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, 
జిలా్ల అధ్యక్షులు గాద వెంకటేశ్వరరావు, చేనేత వికాస విభాగం చైర్మన్ చిల్లపల్ల శ్రీనివాస్, తాడేపల్ల 
మండలాధ్యక్షులు స్మల నాగేశ్వరరావు, దాసరి శవనాగేంద్ం, పార్టీ నాయకులు పాల్్నా్నరు.

మీతో మీ కార్పుర్టర్ పదిహేడవ రోజు
శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖ, అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశీస్సులతో బుధవారం మీతో మీ కార్్రేటర్ 
సమస్యలపై కలసి పోరాడదాం అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా పదిహేడవ రోజుకి సి.బి.ఎం స్్కల్ 
వీధి, బంగారమ్మ మెటటీ, 33వ వారుడు ప్ంతంలో ప్రతి ఇంటంటకి వెళి్ల వారి యొక్క సమస్యలు 
తెలుస్కొని.. 470 ఇలు్లలు సరే్వ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క కార్యక్రమం దక్షిణ నియోజకవర్ం 
నాయకులు గోపకృష్ణ(జికె) పర్యవేక్షణలో నిర్వహంచబడింది, నాతో పాట జనసైనికులు, 
వీరమహళలు వచిచు పాల్్ని ఈ కార్యక్రమాని్న విజయవంతం చేసినందుకు వారందరికీ 
మనస్ఫూరితిగా ధన్యవాదాలు తెలయజేస్కుంటనా్నమని దక్షిణ నియోజకవర్ం జివిఎంసి ఫో్లర్ 
లీడర్ జనసేన పార్టీ 33వ వార్డు కార్్రేటర్ భీశెటటీ వసంతలక్ష్మి అనా్నరు.

మరాండపేట దావారపూడి రోడుడు వరాంటనే నిరి్మరాంచాలి
*జనసేన రిలే నిరాహార దీక్ష.
*జనసేన దీక్షలకు అని్న రాజకీయ పార్టీలు మద్దత్.

శతఘ్్న న్్యస్: మండపేట, ఇప్నపాడు గ్రామంలో 
జనసేన పార్టీ అధ్వర్యంలో గత 3 రోజుల నండి 
చేపటటీన రిలే నిరాహార దీక్షలకు బుధవారం అని్న 
రాజకీయ పార్టీల నాయకులు సంఘీభావాని్న 
వ్యకతిం చేశారు. మండపేట బ్రిడిజి నండి దా్వరపూడి 
బ్రిడిజి వరకు గల ఆర్ అండ్ బి రహదారి పూరితిగా 
పాడైపోయిందని ఆ రోడుడులో ఏర్డిన గోత్లు 
పూడచుడానికి వేసిన కంకర, బూడిద వలన రోడుడుకి 
చేరిచు ఉన్న ప్రజలందరి ఇళ్ళ నిండా దుమ్మతో 
పెరికిపోయి వంటలు చేస్కోడానికి వీలులేకుండా 
ఉంటందని ఆరోపంచారు. ఈ రోడుడులో వెంటనే 
బిట రోడుడు వేయాలని గత 3 రోజుల నండి 
ఇప్నపాడు గ్రామంలో జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ ఇంచార్జి వేగుళ్ళ లీలాకృష్ణ నాయకత్వంలో జనసేన మండల పార్టీ అధ్యక్షులు కుంచె ప్రస్ద్ గారు చేస్తిన్న నిరాహార 
దీక్షా శబిరాని్న బుధవారం ఎమె్మలే్య వేగుళ్ళ జోగేశ్వరావు గారు సందరిశించి సంఘీభావాని్న వ్యకతిం చేస్రు. ఈ సందరభాంగా దీక్షా శబిరంలో ఆయన మాట్్లడుతూ…
2018 డిసంబర్ లోనే ఈ రోడుడు నిమితతిం ఆనాట మఖ్యమంత్రి వరు్యలు నారా చంద్బాబు నాయిడు హయాంలో రూ.10.00 కోట్ల మంజూరు అయా్యయనా్నరు. ఈ 
ప్రభుత్వం రాగానే దాని్న రదు్ద చేస్రనా్నరు. 2020 డిసంబర్ నెలలో కేంద్ ప్రభుత్వం రూ.25.00 కోట్ల దా్వరపూడి నండి యానం వరకు ఇచిచునప్టకీ, ఈ రాష్ట్ర 
ప్రభుత్వం గుతేతిదారులు ఎవరికీ సొమ్మ చెల్లంచకపోవడంతో గుతేతిదారులు ఎవరు టండరు్ల వేయడానికి మందుకు రావడం లేదని దుయ్యబట్టీరు. ఇది మమా్మటకి ఈ 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యమే తప్ మర్కటలేదని పేర్్కనా్నరు. ఇకనైనా మండపేట నియోజకవర్ వైస్సుర్ సిప ఇంచారిజిలు మందుకు వచిచు దా్వరపూడి నండి యానం రోడుడుతో 
పాట, మండపేట నియోజకవర్ంలో పాడైపోయి ప్రజలు ఇబ్ంది పడుత్న్న రహదారులన యుద్ద ప్తిపదికన పూరితిచేయాలని కోరారు. అనంతరం దా్వరపూడి నండి 
యానం రోడుడున పరిశీలంచారు. వీరితో పాట ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు మార్రెడిడు శ్రీనివాసరావు, బీజేపీ నాయకులు కోనా సత్యనారాయణ, అని్న పార్టీల 
నాయకులు తదితరులు పాల్్నా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అతి తక్కువ సమయరాంలో 125 క్రియాశీలక సభ్యత్వాలు
శతఘ్్న న్్యస్: ఆచంట నియోజకవర్ం 
నంచి ఏకైక వీరమహళగా లాగ్-ఇన్ 
తీస్కొని అతి తకు్కవ సమయంలో 125 
క్రియాశీలక సభ్యతా్వలు చేసిన శ్రీమతి 
మేకల చంద్కుమారి ని పెనగండ 
మండల వీరమహళల ఆధ్వర్యంలో 
చిరు సతా్కరం చేయడం జరిగింది. 
ఈ సందరభాంగా వీరమహళలు 

మాట్్లడుతూ… ఆచంట నియోజకవర్ంలో ఏకైక వీర మహళగా లాగ్-ఇన్ తీస్కొని 
125 క్రియాశీలక సభ్యతా్వలు తకు్కవ సమయంలో చేయడం మాకు ఎంతో గర్వకారణమని 
వారు తెలపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పెనగండ మండల వీరమహళలు కంబాల మణిమాల, 
బళ్ళ ప్రసన్న, కొతతి కోటేశ్వరి, కాకి వెంకటలక్ష్మి తదితరులు పాల్్నా్నరు.

ఆవిర్భావ దినోత్సవానిని ఘనరాంగా నిరవాహిస్తరాం: 
పరాండ్్యల శ్రీలత

*వైసీపీ ప్రభుత్వం ఎని్న అడడుంకులు సృష్టీంచినా మారిచు 
14వ తేదీన జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ దినోతసువాని్న ఘనంగా 
నిర్వహస్తిం: పెండా్యల శ్రీలత
*వైసీపీ ప్రభుతా్వనికి పవన్ కళ్్యణ్ అంటే ఎందుకంత 
భయం

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ దినోతసువాని్న 
ఘనంగా నిర్వహంచాలని వైసీపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో 

అవలంభస్తిన్న వ్యతిరేక విధానాలన ఎండగడుతూ.. వైసీపీ అవలంబిస్తిన్న ప్రజా వ్యతిరేక 
విధానాలు ప్రజలకు తెలయజేసేలా ఆవిరాభావ దినోతసువ సభ నిర్వహస్తిమని గతంలోనే 
పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ తెలయజేశారు. ఈ కారణంగా ఆవిరాభావ సభ సజావుగా 
నిర్వహసేతి వైసిప పార్టీ మనగడ లేకుండా పోత్ందని భావించి.. సభన అడుడుకునేందుకు 
అనేక అడడుంకులన సృష్టీస్తినా్నరు. అయినప్టకీ పార్టీ ఆవిరాభావ దినోతసువాని్న రాష్ట్ర 
చరిత్లో నిలచిపోయే విధంగా నిర్వహంచి తీరుతామని.. అనంతపురం జిలా్ల నండి 
వీరమహళలు పెద్ద ఎత్తిన హాజరవుతామని రాయలసీమ మహళ్ విభాగం ప్ంతీయ 
కమిటీ సభు్యరాలు పెండా్యల శ్రీలత తెలయజేశారు.

మరణరాంచిన వ్యకి్త క్టరాంబానిని పర్మరి్శరాంచిన మాకినీడి
శతఘ్్న న్్యస్: పఠాపురం మండలం సింహాద్రిపురం గ్రామంలో గలా్ల నాగమణి ఇటీవల 
మరణించడం జరిగింది. పఠాపురం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇనాచుర్జి శ్రీమతి మాకినీడి 
శేషుకుమారి వారి నివాస్నికి వెళి్ళ చిత్పట్నికి నివాళ్లు అరి్ంచి ప్రగాఢ స్నభూతి 
తెలయజేసి వారి కుటంబ సభు్యలకు మనోధైరా్యని్న చెప్ పరామరిశించడం జరిగింది. 
ఈ కార్యక్రమంలో గోపు స్రేష్, రౌత్ శవబాబు, గలా్ల గంగాధర్, రౌత్ శవప్రస్ద్, 
బొల్లం చంట బాబు, శవ ప్రస్ద్, అంజూరి లక్షష్మణ్, వీరలక్ష్మి, ధనలక్ష్మి, గంగాభవాని, 
వెంకటలక్ష్మి, జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు తదితరులు 
పాల్్నా్నరు.

ర్షన్ వాహనానిని ప్రజల వద్దకే వచేచేలా చేసిన 
కార్పుర్టర్ అభ్యరిథి హుసేన్ ఖాన్

శతఘ్్న న్్యస్: విజయనగరం నియోజకవర్ం, 
మేయర్ వెంపడం లక్ష్మీ కార్్రేటర్ గా గెలచిన 11వ 
డివిజన్ లో గత మూడు నెలలుగా స్వర్ణ రకం మధ్యసతి 
సన్న బియ్యం పంపణీ చేసే వెహకల్ ప్రజల ఇంట 
వద్దకు రాకుండా రేషన్ డిపో లోనే బియ్యం ఇతర 
స్మాగ్రి ఇవ్వడం జరుగుత్ంది. దీనిని గమనించిన 
విజయనగరం జిలా్ల జనసేన నాయకులు కార్్రేటర్ 
అభ్యరిథా హుసేన్ ఖాన్ అధికారులతో మాట్్లడి రేషన్ 

వాహనాని్న ప్రజల వద్దకే వచేచులా చేయడం జరిగింది, గెలచిన నాయకులు తమ 
కోసం పని చేయకపోయినా ఓడిపోయిన జనసేన పార్టీ నాయకులు మాత్ం 
ప్రజల కోసం పోరాటం చేయడం చూసి ప్రజలు హర్ం వ్యకతిం చేయడం జరిగింది.

జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ అడుడుకోవడరాం 
సమరాంజసరాం కాదు: దుర్గార్వు మరాందపాటి

శతఘ్్న న్్యస్:  దాచేపల్ల మండల పార్టీ కారా్యలయంలో మంగళవారం 
జనసేన పార్టీ మండల నాయకులు పత్రికా సమావేశంలో 
మాట్్లడుతూ వైసిప నాయకులు పోలీస్లన అడుడుపెటటీకొని సభకు 
అడడుంకులు సృష్టీంచడం సమంజసం కాదని, ఇప్టకే దాచేపల్లలో 
ట్రావెల్ ఏజంట్ లన పోలీస్ సేటీషన్ కు పలపంచుకుని బెదిరించినట్ల 
మా దృష్టీకి వచిచుందని ప్రజాస్్వమ్య దేశంలో రాజకీయ పార్టీగా 
సభలు సమావేశాలు చేస్కునే నైతిక హకు్కన కాలరాసే విధంగా 
పోలీస్లు వ్యవహరించడం ప్రజల సే్వచ్ఛన హరించడమే అని. 
మీరు ఎంత బయపెట్టీలని చూసేతి అంతకు రెటటీంపుగా సభన 
విజయవంతం చేస్తిం తప్ మీ తాట్కు చపు్ళ్లకు బయపడే ప్రసకేతి 
లేదని మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు మందపాట దురా్రావు పేర్్కనా్నరు. 
సభన జయప్రదం చేసే విధంగా ప్రజలు తరల రావాలని ఆయన 
పలుపునిచాచురు. ఈ కార్యక్రమంలో జిలా్ల కార్యదరిశి అంబట మల్ల, 
మండల నాయకులు సొంటం కొండలు, కోట మధు, కిచచుంశెటటీ 
లక్ష్మీనారాయణ, అంబట స్్వమి, ఎసిసు నాయకులు పామల కిషోర్, 
జకా్క స్బ్య్య, గురజాల నరసింహారావు తదితరులు పాల్్నా్నరు.

నా్యయపరమైన ఆటరాంకాలు లేక్రాండ్ ప్రభుతవారాం 
ఉద్్యగాల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలి

*నిరి్దషటీ కాలపరిమితిలో ఉదో్యగాల భర్తి పూరితి చేయాల
*ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలా్ల విదా్యరిథా విభాగం డిమాండ్

శతఘ్్న న్్యస్: ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలా్ల, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భార్ సంఖ్యలో 
ఉదో్యగాలు భర్తి చేయడానికి ప్రయతా్నలు చేయడం హర్ణీయం అని 
అదే సమయంలో నా్యయపరమైన ఆటంకాలు లేకుండా ప్రభుత్వం 
ఉదో్యగాల నోటఫికేషన్ విడుదల చేసి నిరి్దషటీ కాలపరిమితిలో ఉదో్యగాల 
భర్తి చేయాలని ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలా్ల జనసేన పార్టీ విదా్యరిథా విభాగ 
కార్యనిర్వహక సభు్యడు గంధం ఆనంద్ అనా్నరు. గతంలో ఉదో్యగాల 
భర్తి నోటఫికేషన్ విడుదల చేసి నా్యయస్థానం జోక్యంతో సంవతసురాల 
కాలం ఉదో్యగాలు భర్తి కాలేదు అని అనేక మంది ఆత్మహత్యలు చేస్కున్న 
పరిసిథాతి ఉందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సకాలంలో ఉదో్యగ భర్తి ప్రకీయ పూరితి 
చేసి మఖ్యమంత్రి కేసిఆర్ మాట నిలబెటటీకోవాలని కోరారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


గురువారం, 10 మార్చి 2022

మత్స్యకారుల గ్రామాలక్ భరోస ఇచిచేన కోర్డ సర్వాశవారర్వు
శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాకుళం నియోజకవర్ ఇంఛారిజి జనసేన నాయకుడు కోరాడ సరే్వశ్వరరావు 
మతసు్యకార గ్రామాలో్ల బందరవనిపేట గ్రామ దుమ్మ వారి సీ్రీట్ రామ మందిరం కోసం 50000/ 
విరాళం అలాగే కె. మతా్యలేసం పోర్టీ కళింగపట్నం గల్ల బటటీ వద్ద శవాలయం నిరా్మణం కొరకు 
50000/- ప్రకటంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు గుంట శ్రీన, ఉదయ్ శంకర్, 
గురుప్రస్ద్, బుడడు పునేష్ మరియు గ్రామ జనసేన కార్య కరతిలు పాల్్నా్నరు. జనసేన నాయకులు 
మాట్్లడుతూ ఇలాంట మంచి మనస్న్న జనసేన నాయకుడు శ్రీకాకుళం జిలా్లకు ఉండతం 
జనసైనికుల అదృషటీం అనా్నరు.

మార్కుప్రరాం జిలా్లగా ప్రకటిరాంచాలని జనసేన డిమారాండ్
శతఘ్్న న్్యస్: ప్రకాశం జిలా్ల, గిద్దలూరు ఎమా్మరో్వ కారా్యలయం వద్ద.. మారా్కపురం జిలా్లగా 
ప్రకటంచాలని గిద్దలూరు నియోజకవర్ జనసేన ఇన్ ఛార్జి బెల్లంకొండ స్యి బాబు ఆధ్వర్యంలో 
నిరసన చేపట్టీరు. అభవృది్కి నోచుకోని పశచుమ ప్రకాశం ప్ంతాని్న దృష్టీలో ఉంచుకొని ప్రభుత్వం 
వ్యవహరించాలని ఈ సందరభాంగా బెల్లంకొండ స్యి బాబు అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో జిలా్ల 
కార్యదరిశి లంక నరసింహారావు, కంభం మండల నాయకులు తిరుమల శెటటీ వెంకట్ రావు, పోలు 
ప్రస్ద్ పాల్్నా్నరు.

జనసేన పార్టీ ఆధవార్యరాంలో “శిలపు” క్ ఘన సనా్మనరాం
శతఘ్్న న్్యస్: జనసేనపార్టీ ఆవిరాభావం నండి క్షేత్ స్థాయిలో పార్టీ బలోపేతం కోసం కృష్ చేస్తిన్న 
గుమ్మడిస్ని శల్న జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సనా్మనించారు. ఈ మేరకు మంగళగిరిలోని 
జనసేనపార్టీ కారా్యలయంలో నిర్వహంచిన అంతరాజితీయ మహళ్ దినోతసువం కార్యక్రమానికి జనసేన పార్టీ 
వీరమహళ్ విభాగం రాయలసీమ ప్ంతీయ కమిటీ సభు్యలు పెండా్యల శ్రీలత ఆధ్వర్యంలో జిలా్ల నండి 
పలువురు మహళలు వెళ్లడం జరిగింది. పార్టీ కార్యక్రమాలో్ల క్రియాశీలకంగా పాల్్ంటూ.. క్షేత్ స్థాయిలో 
పార్టీ బలోపేతం చేస్తి.. ఇటీవల జరిగిన ఎంపీటీసీ ఎని్నకలో్ల అధికార వైసీపీ పార్టీ దౌరజినా్యలకు ఎదుర్డిడు.. 
నార్ల ఎంపీటీసీ-1 ప్రదేశక ప్ంతం నండి జనసేన పార్టీ తరుపున బరిలో నిలుచున్న గుమ్మడిస్ని శల్ 
న అంతరాజితీయ మహళ్ దినోతసువం సందర్ంగా జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారా్యలయం నందు ఘనంగా 
సనా్మనించారు. ఈ సందర్ంగా గుమ్మడిస్ని శల్ మాట్్లడుతూ.. అధ్యక్షులు కొణిదల పవన్ కళ్్యణ్ పార్టీలో 
మహళలకు పెద్ద పీట వేస్తి మహళల కోసం పార్టీలో ప్రతే్యక విభాగాని్న ఏరా్ట చేసి దానికి వీరమహళ్ అని 
నామకారణం చేసి మరింత గౌరవం పెంచారని. తన సేవలన గురితించి మంగళగిరిలోని రాష్ట్ర కారా్యలయంలో 
సనా్మనించడం ఆనందంగా ఉందనా్నరు. జనసేనపార్టీ అభవృది్ కోసం మరింత రెటటీంపు ఉతాసుహంతో పని 
చేసి, 2024 ఎని్నకలో్ల జనసేనపార్టీ అధికారమే లక్ష్యంగా తన వంత్ కృష్ చేస్తిననా్నరు.

యాక్్సడంట్ లో గాయాలు పాలైన 
జనసైనికులకు అండగా జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: కురుపాంలో జనసైనికులు ఇద్దరు యాకిసుడంట్ లో 
గాయాలు పాలైనారు.. ఆ విషయం తెలసిన వెంటనే జనసేన పార్టీ తరుపున, 
మన రాష్ట్ర ప్రచారకార్యదరిశి బాబు పాలూరు, జనసైనికులు అందరూ.. 
యాకిసుడంట్ లో గాయాలు పాలైన జనసైనికులన పరామరిశించి.. 
వారి కుటంబాలకు అండగా ఉంట్ం అని భరోస్ ఇవ్వటం జరిగింది. 
యాకిసుడంట్ లో గాయాలు పాలైన జనసైనికులన పరామరశి చేయట్నికి 
కురుపాం జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, పార్వతీపురం సీతానగరం 
మండలాల నంచి జనసైనికులు కూడా వచిచు.. జనసేన పార్టీ మీకు 
అండగా ఉంటంది అని వారి కుటంబాలకు హామీ ఇవ్వటం జరిగింది.

సర్వేపల్లి నియోజకవర్ంలో విలేకరుల సమావేశం
శతఘ్్న న్్యస్: సరే్వపల్ల నియోజకవర్ం, వెంకట్చలం మండలం, సరే్వపల్ల 
జనసేన కారా్యలయం నందు నియోజకవర్ నాయకులు బొబ్్పల్ల స్రేష్ 
బాబు ఆధ్వర్యంలో విలేకరుల సమావేశం ఏరా్ట చేయటం జరిగింది. 
సరే్వపల్ల నియోజవరా్ని్న నెలూ్లరు జిలా్లలో ఉంచామ అని చెప్ అధికార పార్టీ 
నాయకులు డబా్ కొటటీకుంటనా్నరు. సరే్వపల్ల నియోజకవర్ అభవృది్ని గాలకి 
వదిలేసి పూలాభషేకాలు, పాలాభషేకాల మీద ఎకు్కవ దృష్టీ చూపస్తినా్నరు. 
కొతతి జిలా్లల ఏరా్ట్లలో భాగంగా చితూతిరు జిలా్లలో ఉన్న చంద్గిరి బాలాజీ 
జిలా్ల(తిరుపతి)లో ఉంది.. అలాగే నెలూ్లరుకి ఆనకొని సరే్వపల్ల నియోజకవర్ం 
ఉంది.. ఇందులో ప్రతే్యకత ఏమందో మాకు ఐతే తెలయడం లేదు. సరే్వపల్లని 
నెలూ్లరు జిలా్లలో ఉంచకపోతే జనసేన పార్టీ చూస్తి ఊరుకోదు. బుధవారం 
నెలూ్లరు జిలా్లలో ప్రభుత్వ రంగంలో కొనస్గే థర్మల్ పా్లంట్ ప్రవేటకరణన 
వ్యతిరేకిస్తి భూమలు ఇచిచున స్థానిక రైత్లు, కాంట్రాక్టీ ఉదో్యగులు, ప్రభుత్వ 
ఉదో్యగులు ఆందోళన చేస్తింటే సరే్వపల్ల శాసన సబు్యలకు పటటీదా.. అదేవిధంగా 
పండించిన పంటకు గిటటీబాట ధరలేఖ రైత్లు ఇబ్ందులు పడుత్ంటే.. 
పండించిన పంటకు పుటటీకి(860 కే జి)కి 25000 వేల రూపాయలు గిటటీబాట 
ధర కేట్యించవలసిన ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెతితినట్ల ఉంటే సరే్వపల్ల శాసన 
సబు్యలు ఆసంబీ్లలో ఉండీ రైత్లు ప్రక్షాన ఎందుకు మాట్్లడలేక పోత్నా్నరు. 
దయచేసి నియోజకవర్ం మీద దృష్టీ పెటటీండి సమస్యలు పరిష్్కరించండి 
తరా్వత పాలాభషేకం పూలాభషేకం చేస్కోవచుచు.
ఈ కార్యక్రమంలో పనిశెటటీ మల్లకారుజిన, శవరాత్రి సందీప్, పాలపరితి చరణ్, 
బొబ్్పల్ల మల్లకారుజిన, పల్లల స్రేంద్ తదితరులు పాల్్నా్నరు.

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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24 గరాంటలో్ల 100 క్రియాశీలక సభ్యత్వాలు
శతఘ్్న న్్యస్: ఆచంట నియోజకవర్ం నంచి 24 గంటలో్ల 100 క్రియాశీలక 
సభ్యతా్వలు చేసిన శ్రీమతి మేకల చంద్ కుమారిని మహళ్ దినోతసువం సందరభాంగా జిలా్ల 
ఉపాధ్యక్షులు వెంగళదాస్ దానయ్య ఆధ్వర్యంలో చిరు సతా్కరం చేయడం జరిగింది. ఈ 
కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షులు కంబాల బాబులు, పెనగండ వారుడు సభు్యలు చిట్నడి 
రామ, బళ్ళ మాధవ్, తోట స్రేంద్, వీరమహళలు మణిమాల, బళ్ళ ప్రసన్న, న్కల 
స్యి, మణికంఠ, అందాల అయ్యప్, తదితరులు పాల్్నా్నరు.

క్రియాశీలక సభ్యతవా నమోదు విజయవరాంతరాం
శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
కార్యకరతిల క్షేమం కోసం, వారి కుటంబాలకి అండగా 
నిలవడం కోసం పార్టీతో అనసంధానంగా ప్రతిష్టీత్మకంగా 
తీస్కువచిచున క్రియా శీలక సభ్యత్వం తీస్కుంటే 
కార్యకరతిలకు ఏవైనా అనకొని ఘటనలు జరిగినపు్డు 5 
లక్షల రూపాయల ప్రమాద భీమా, 50 వేల రూపాయలు 
మెడికల్ బీమా వరితిస్తింది. బ్సతివారిపేట మండల 
పరిధిలో 300 మందికి పై చిలుకు ఈ సదవకాశాని్న 
వినియోగించుకునా్నరు. ఇందుకు సహకరించిన నియోజక 
వర్ ఇన్ ఛార్జి బెల్లంకొండ స్యి బాబు, బ్సతివారిపేట 
మండల నాయకులకి మరియు జనసై నికులకి బ్సతివారిపేట 
మండల అధ్యక్షుడు పడతల స్యి ధన్యవాదాలు 
తెలయజేస్రు.

పోలవరరాం నియోజకవరగారాంలో 2586 సభ్యత్వాలు

542 క్రియాశీలక సభ్యత్వాలు చేసిన దాకారప్ మధు
శతఘ్్న న్్యస్:  పోలవరం, కొయ్యలగూడం, మనిష్లో ప్రతిభ 
పనిచేయడంతో భయటపడుత్ంది పార్టీ అంటే ప్ణంగా ఎంతో 
సహనంతో ఓరు్తో అని్నటకీ మించి అభమానంతో వాలెంట్రీగా తన 
కరతివ్యం నిర్వరితించి పశచుమగోదావరి జిలా్లలో అందరికనా్న ఎకు్కవగా 
542 క్రియాశీలక సభ్యతా్వలు చేయించిన జనసైనికుడు దాకారపు 
మధుకి, తన వెనె్నంటే ఉండి మందుకు నడిపంచిన కొయ్యలగూడం 
మండల అద్యక్షులు తోట రవికి హృదయపూర్వక అభనందనలు తెలపన 
చిర్రి బాలరాజు పోలవరం ఇంచారిజి.

మామిడిక్దురు మరాండలరాంలో ఘనరాంగా మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్్న న్్యస్:  మామిడికుదురు మండలం 
జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం 
(మారిచు 8) వ తేదీన అంతరాజితీయ మహళ్ 
దినోతసువ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. 
ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా జనసేన పార్టీ 
తరపున మహళ్ ప్రజా ప్రతినిధులన మరియు 
వీరమహళలన సత్కరించి మహళ్ దినోతసువ 
శుభాకాంక్షలు తెలయజేయడం జరిగింది. 
ఈ సందరభాంగా వీరమహళలచే కేక్ కటంగ్ 
నిర్వహంచడం జరిగినది.

500 జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభ్యత్వాలు పూరి్తచేసిన గర్భాన

శతఘ్్న న్్యస్: పాలకొండ నియోజకవర్ంలో అత్యధికంగా 
500 జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యతా్వలు పూరితి 
చేసినటవంట పాలకొండ నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ 
నాయకులు గరాభాన సతితిబాబుకి శ్రీకాకుళం జిలా్ల మరియు 
వీరఘటటీం, పాలకొండ, భామిని, సీతంపేట మండలాల 
జనసైనికులు తరుపున హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు 
తెలయజేస్రు.

మహిళా దినోత్సవ వేడుకలలో పాల్గానని పరాండ్్యల శ్రీలత
శతఘ్్న న్్యస్:  జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ స్చన 
మేరకు.. రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ 
చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ అధ్యక్షతన.. 
జనసేన పార్టీ మంగళగిరి రాష్ట్ర ప్రధాన 
కారా్యలయంలో మహళ్ దినోతసువ 
వేడుకలన అంగరంగ వైభవంగా 

నిర్వహంచారు. ఈ వేడుకలకు అనంతపురం జిలా్ల నండి రాయలసీమ మహళ్ విభాగం 
ప్ంతీయ కమిటీ సభు్యరాలు పెండా్యల శ్రీలత హాజరై.. సమాజంలో స్త్రీల ప్మఖ్యత గురించి 
వివరించి.. పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ మహళలకు రాజకీయాలలో పెద్దపీట వేశారని.. 
మహళల హకు్కల పరిరక్షణకు, జనసేన పార్టీ అభవృది్కి కృష్ చేస్తిమని తెలయజేశారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో రాయలసీమ ప్ంతీయ కమిటీ సభు్యరాలు పదా్మవతి, సంయుకతి కార్యదరుశిలు 
జయమ్మ, అనరాధ, వీరమహళలు పాల్్నడం జరిగింది.

పనుగరాండ మరాండలరాంలో 1,125 క్రియాశీలక సభ్యత్వాలు

మామిడిక్దురు మరాండలరాంలో మొత్తరాం 1872 క్రియాశీల సభ్యత్వాలు

ట నరాసుపురం మండలం
అడపా నాగరాజు 167
ఆళ్ళ సత్యనారాయణ 36
దాసరి గోపీచంద్  20
స్యిల వెంకటేశ్వరరావు 13
టోటల్ 236

కుకు్కన్రు మండలం
మలశెటటీ యుగంధర్  46
మొదుంపరపు వెంకన్నబాబు 12
కుకు్కన్రి సీతారామయ్య 16
గాడిద వెంకటేశ్వరు్ల 16
టోటల్ 90

జీలుగుమిల్ల మండలం
చిర్రి రాంపండు 107
కొపఫుల శ్రీకాంత్  26
బండారు అనీల్  76
వీరంకి వెంకటేశ్వరరావు 14
కర్రి మహేష్  14
కోల మధు 42
టోటల్ 279

పోలవరం మండలం
చీకట్ల స్యికృష్ణమూరతి 90
జలే్లపల్ల స్యిమణికంఠ 41
వనిమిరెడిడు సీతయ్య 70
తోట మనోజ్ కుమార్  80
జకు్క జయరాజు 30
టోటల్ 310   

బుట్టీయగూడం మండలం
పాదం నాగకృష్ణ 162
తెల్ల రవిప్రస్ద్  121

జ్ కృష్ణమూరితి 8
తామా స్రేష్  20
టోటల్ 311

వేలేరుపాడు మండలం
గణేశుల ఆదినారాయణ 63
మేచినేని సంజయ్  18
పొట్ల మోహన్ దొర 17
కొర్రి కౌష్క్  21
టోటల్ 119

కొయ్యలగుడం మండలం
దాకారపు మధు 542
మందపాట రాజేష్  245
కోనా రాజ్ కుమార్  191
మేడిన కన్నయ్య 162
మదు్ద తేజ విశ్వనాద్  101
టోటల్ 1241

236
90
279
310
311
119
1241
2586 టోటల్

మొతతిం నియోజకవర్ంలో చేయించిన 
క్రియాశీలక సభ్యతా్వలు ఈ కార్యక్రమంలో 
చాలా కషటీపడిన వాలెంట్రీలకు మండల 
అద్యక్షులకు గ్రామ అద్యక్షులకు అందరు 
నాయకులు కార్యకరతిలకు పేరుపేరునా 
హృదయపూర్వక ధన్యవాదమలు 
తెలయజేయడం జరిగింది.

దార్లంక మారుతీ — 220
కొండవీట శ్రీనివాస్ — 193
మొఖమాట్ల కృష్ణకాంత్ — 139
మేకల చంద్కుమారి — 125
అడాడుల మధు — 121
పోత్ల ధనరాజ్ — 90
శీలం బాబి భాస్కర్ — 67
తోట స్రేంద్ – 50
మందా నవీన్ — 35
వలవల జితేంద్ — 35
స్ద ఆదినారాయణ — 19

కాన్రి లక్షష్మణ్ — 18
పొలా్నట స్బ్రహ్మణ్యం — 13
——-
1,125
——-
శతఘ్్న న్్యస్: పెనగండ మండలంలో 1,125 
క్రియాశీలక సభ్యతా్వలు చేయడానికి సహకరించిన 
15 గ్రామాల జనసైనికులకు, నాయకులకు, 
వీరమహళకు పేరు పేరునా హృదయ పూర్వక 
ధన్యవాదాలు. మీ యొక్క సహాయ సహకారాలు 
ఎల్లపు్డూ పెనగండ మండలానికి ఇలానే 
ఉండాలని ఆశస్తినా్నమని తెలపారు.

*జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు 
కార్యక్రమంలో భాగంగా మామిడికుదురు 
మండలంలో సభ్యత్వ నమోదు పూరితి
కొమ్మల రామ — 570
వెన్నంరెడిడు స్గర్ —— 282
తోట స్రేష్ ————-270
మేండా వెంకట్రావు ——220
బోనం సతీష్ ———— 218
కొమ్మల శవస్యి —–198
బయ్య ఆనంద్ ———-114
మామిడికుదురు మండలంలో మొతతిం 1872 

క్రియాశీల సభ్యతా్వలు నమోదు అవడం జరిగింది.
ప గన్నవరం నియోజకవర్ంలో వ్యకితిగత 
అత్యధిక నమోదు స్్కరు మన మండల వ్యకితి 
కావడం మనందరికీ గర్వకారణం పార్టీ అభవృది్ 
కోసం కృష్చేసిన పై వ్యకుతిలకు సహకరించిన 
పెద్దలకు, నాయకులకు కార్యకరతిలకు జనసేన 
సైనికులకు గ్రామ శాఖ అధ్యక్షులకు, మండల 
కమిటీకి,మఖ్యంగా నమోదు ప్రక్రియలో 
లాగిన్ ఐడీ తీస్కుని కషటీపడిన వారికి మండల 
పార్టీ తరపున నా తరపున హృదయపూర్వక 
అభనందనలు తెలపారు.
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