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తెలంగాణ వీర మహిళలకు శిక్షణా తరగతులు
హైదరాబాద్ కేంద్ర కారాయాలయేం నేందు, జనసేన తెలేంగాణ కాయాడర్ 

డెవలప్మేంట్ లో భాగేంగా వీర మహిళలకు ఆదివారేం ఏరాపాటు 

చేసిన శిక్షణా కారయాక్రమానికి సేంబేంధేంచి శ్రీమతి జయ కళ్యాణి చే 

నిర్వహిేంచబడిన తదుపరి సెషన్ కు వాయాఖ్యాతగా వయావహరిేంచిన 

బొలిశెట్టి సతయానారాయణ, పాల్గొన్న పోలిట్ బ్యారో సభ్యాలు అర్ేం ఖ్న్. 

“భారతదేశేంలో మహిళల పాత్ర/మహిళ్ నాయకత్వేం” అనే అేంశేంపై 

ప్రముఖ పరాయావరణవేత్త, జనసేన పార్టి ప్రధాన కారయాదరిశి బొలిశెట్టి 

సతయానారాయణ చే శిక్షణా కారయాక్రమేం ఏరాపాటు చేయుట జరిగినది. 

హైదరాబాద్ కేంద్ర కారాయాలయేంలో జరిగిన ఈ కారయాక్రమేంలో తెలేంగాణ 

వీర మహిళ్ విభాగేం ఉపాధయాక్షురాలు శ్రీమతి రత్న, ఆరగొనైజేంగ్ 

సెక్రటర్లు శ్రీమతి భాగయాలక్ష్మి, కుమారి లిఖిత, జాయేంట్ సెక్రెటర్ శ్రీమతి 

సునీత ప్రసాద్, సెక్రెటర్ శ్రీమతి దాక్షాయణి, కారయానిరా్వహక సభ్యాలు 

శ్రీమతి పద్మజ, శ్రీమతి వేంకటలక్ష్మి, శ్రీమతి అరుణ, శ్రీమతి శ్రావణి, శ్రీమతి ప్రభావతి, శ్రీమతి సుజాత, శ్రీమతి ముేంతాజ్, శ్రీమతి అనూష, వీరమహిళలు శ్రీమతి 

సుభాషిణి, శ్రీమతి జ్యాతి, శ్రీమతి శ్రీదేవి, శ్రీమతి నాగలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొనడేం జరిగిేంది.

తాడిపర్తి గ్రామంలో మట్టి తవ్వకాలు అడ్డగంత రైతులకు అండగా జనసేన
*చెరువును పరిశీలిేంచిన జల్లా అధయాక్షులు కేందుల దుర్గొష్, పిఠాపురేం జనసేన పార్టి ఇనాచార్జ్ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి

శతఘ్్న నూయాస్: గొలలాప్రోలు మేండలేంలో తాట్పరి్త గ్రామేంలో 

కోదేండరామ పద్ద చెరువులో అక్రమేంగా తవ్వకాలను రైతులు 

అడ్డుకునా్నరు ఈనెల 11 వ తార్కున యేంత్రాలు ల్ర్ల 

దా్వరా తరలిేంపు ప్రారేంభేంచారు తాడిపరి్త కి సేంబేంధేంచిన 
పలువురు రైతులు జనసేన పార్టిని అేండగా ఉేండాలని కోరగా 
రైతులు నాయకులు జనసైనికులు అడ్డుకునా్నరు జరిగిేంది 
దాేంతో అధకార పార్టి నాయకులు కేంతమేంది అనుచరులతో 
బెదిరిేంపు ఫోనులా అల్గే సేటిషన్ కి రమ్మని కూరోచాపట్టి 
రకరకాల ప్రయతా్నలు బెదిరిేంపులు చేశారు ఈ విషయేం 
మేండల అధయాక్షులు అమరాది పలిలా రామకృష్ణ నియోజకవరగొ 
జనసేన పార్టి ఇనాచారిజ్ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి దృషిటికి 
తీసుకెళలాడేం జరిగిేంది. అక్రమేంగా తవ్వకాలు నివారిేంచడేం 

వలలా భూగర్ేం కోలోపాతోేందని అల్గే అక్కడ ఉన్న పేంట పొల్లకు నీరు వళ్లా పరిసిథితి లేదని రైతుల ఆవేదన వయాక్తేం చేశారని తెలియజేశారు. ఆదివారేం తూరుపాగోదావరి జల్లా అధయాక్షులు 
కేందుల దుర్గొష్ నియోజకవరగొ ఇేంచారిజ్ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి, ఉభయ గోదావరి జల్లాల వీర మహిళ్ విభాగేం కనీ్వనర్ చల్లా లక్ష్మి, నాయకులు జనసైనికులతో కలిసి మట్టి 
తవ్వకాలు జరుగుతున్న చెరువును పరిశీలిేంచి అక్కడ ఉన్న రైతులతో మాట్లాడటేం జరిగిేంది అల్గే జల్లా అధయాక్షులు దుర్గొష్ మీడియాతో మాట్లాడ్తూ వైసిపి ప్రభ్త్వేం ఇసుక మట్టి 
తవ్వకాలు ఇష్టిరాజయాేంగా చేసు్తనా్నరని ఈ గోయయాలు తాడిచెటుటి లోతు ఉేంటుేందని అేంతలోతు ఉేండడేం వలన ఇపపాట్క సుమారుగా 8 మేంది ఈ చెరువులో ప్రమాదవసతు్త జారిపడి 
మరణిేంచినటులాగా గ్రామసు్తలు దా్వరా తెలుసుకునా్నమని ప్రమాదాలేకాక సెరువు నీరుని బోరు సహాయేంతో తౌడ్కనేల్ పరిసిథితి ఉేందని మరికేంత కాల్నికి డ్రిప్ ల కిషన్ దా్వరా 
తీసుకోనే పరిసిథితి రాకుేండాఇపపాట్కైన ప్రజల గోడ్విని త్రవ్వకాలు ఆపాలని, లేదని ముేందుకి వళ్్త జనసేన వాడిని చూసా్త రని హెచచారిేంచారు. ఈ కారయాక్రమేంలో గొలలాప్రోలు మేండల 
అధయాక్షులు అమరాది వలిలా రామకృష్ణ, యు కత్తపలిలా మేండల అధయాక్షులు పట్టి శివ, జల్లా కారయాదరుశిలు మొగిలి అపాపారావు, చీకటలా శాయామ్ కుమార్, వన్న జగదీష్, అరవ వేంకట్ద్రినాయుడ్, 
యేలేశ్వరపు భాను, సమినీడి అపాపారావు, దాసేం కేండబాబు, అడబాల వీర్రాజు, తావతి చక్కరరావు, మొగలి శ్రీనివాస్, గారపాట్ శివ కేండరావు, సామన్న దొర, రేంపేం సతి్తబాబు, 
మణికేంఠ, కుర్ర నాగు, గేంగాధర్, గణేష్ నాయుడ్, సా్వమీజీ, ఆకుల వేంకన్న, గాడిదల బుజజ్, రామచేంద్రరావు, పుణయా మేంతుల బాబురావు, దొడిడు దురాగొప్రసాద్, బుర్రా సూరయా ప్రకాష్, 
రాసేంశెట్టి కనాయాకర్రావు, వినుకేండ అమా్మజీ, కతినిడి గౌర్ నాగలక్ష్మి, జనసైనికులు వీర మహిళలు నాయకులు గ్రామ రైతులు తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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8000 మందికి జనసేన ఆధ్వర్ంలో 
డొకాకా సీతమ్మ చలివంద్ం

శతఘ్్న నూయాస్: జనూ్నరు గ్రామేంలో జనసేన పార్టి నాయకులు పితాని వేంకటేష్ 
ఆధ్వరయాేంలో శ్రీశ్రీశ్రీ మడ్గు మహాలక్ష్మి అమ్మవారి జాతర మహోత్సవాలు సేందర్ేంగా 
ఎేండన పడి వచేచా భకు్తలకు దాహేం తీరచాడానికి జన సైనికులు తమ వేంతు సాయేంగా 
డొకా్క సీతమ్మ చలివేేంద్రేం దాదాపు సుమారుగా ఎనిమిది వేల మేందికి ఏరాపాటు చేశారు. 
దీనికి ముఖయా అతిథులుగా పిఏసి సభ్యాలు మరియు ఆచేంట నియోజకవరగొేం ఇేంచార్జ్ 
చేగొేండి సూరయా ప్రకాష్, డిసిటిక్ లీగల్ సెల్ జనరల్ సెక్రెటర్ అలులా రాధాకృష్ణ, డిసి్రిక్టి 
సెక్రటర్ బోనేం చిన్న బాబు, జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

ద్్వరంపూడి చంద్శేఖర్ రెడి్డ వ్్ఖ్లకు ఘాటుగా 
స్ందించిన సర్్వపలిలి జనసేన

శతఘ్్న నూయాస్: సర్్వపలిలా, కాకినాడ 
సిటీ ఎమ్్మలేయా దా్వరేంపూడి చేంద్రశేఖర్ 
రెడిడు ఇటీవల పవన్ కళ్యాణ్ పై చేసిన 
అనుచిత వాయాఖయాలకు నిరసనగా 
సర్్వపలిలా నియోజకవరగొ జనసేన పార్టి 
కారాయాలయేంలో నియోజకవరగొ జనసేన 
పార్టి నాయకులు బొబ్బేపలిలా సుర్ష్ బాబు 
ఘాటుగా సపాేందిేంచడేం జరిగిేంది. ఆయన 

మాట్లాడ్తూ నీకు దము్మ ధైరయాేం ఉేంటే నువు్వ మీ అధయాక్షుడ్ దగగొరకు వళ్లా రాజీనామా చేసి 
ఎని్నకలోలా నిలబడ్ అేంతేగాని ఇేంకక సారి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పైన గానీ జనసేన పార్టి 
నాయకులు కారయాకర్తల పైన గాని అనుచిత వాయాఖయాలు చేసే్త మాత్రేం ఊరుకునే సమసయా లేదు 
ప్రజల చేత ఓటులా వేయేంచుకని గెలిచి ప్రజా నాయకులు అని చెపుపాకుేంటూ అ దేవాలయేం 
ల్ేంట్ అసెేంబ్లాలలో అదేవిధేంగా భార్ బహిరేంగ సభలోలా మహిళలకు పక్కన పటుటికని 
ముఖయాేంగా గౌరవ ఎేంపీలను పక్కన పటుటికని బ్తులు మాట్లాడే సేంస్కృతి అది భారతీయ 
సేంస్కృతి కాదు ఇకనైనా ఒళ్ళు దగగొర పటుటికని పవన్ కళ్యాణ్ పైన కాకుేండా కాకినాడలో 
ఉేండే ప్రజా సమసయాల పైన రోడ్లా మరియు నీరు వాట్ మీద దృషిటి పట్టిలని సుర్ష్ బాబు 
ఘాటుగా జవాబు ఇవ్వడేం జరిగిేంది. ఈ కారయాక్రమేంలో మలిలాకారుజ్న్, రవికుమార్, సేందీప్, 
అవినాష్, శ్రీహరి పాల్గొనా్నరు.

తంబళ్ళపల్లి నియోజకవర్గ మండల కమిటీ సమావశాలు
శతఘ్్న నూయాస్: చితూ్తరు, జనసేన జల్లా అధయాక్షులు పసుపులేట్ హరిప్రసాద్ ఆదేశాల 
మేరకు తేంబళళుపల్లా నియోజకవరగొేం 4 మేండల్ల కమిటీ సమీక్ష సమావేశేం ఆదివారేం 
పిట్ఎన్ మేండలేం, ములకలచెరువు మేండలేం, తేంబళలాపలిలా మేండలేం మరియు 
పద్దమేండయాేం మేండల్ల అధయాక్షులు మరియు మేండల కమిటీ ఆధ్వరయాేంలో జనసేన 
చితూ్తరు జల్లా ప్రధాన కారయాదరిశి దారేం అనిత అధయాక్షతన మేండల కమిటీ సమావేశాలు 
నిర్వహిేంచడమైనది. ఈ సమావేశేంలో గ్రామసాథియ నుేండి పార్టిని ఏ విధేంగా 
బలోపేతేం చేయాలి అదేవిధేంగా సాథినికేంగా ఉన్న సమసయాలు మరియు రాబోయే 
ఎని్నకలకు ఏవిధేంగా పార్టిని బలోపేతేం చేయాలి అనే అేంశాల మీద మేండల కమిటీ 
ఏ విధేంగా పని చేయాలి అనే అేంశాల మీద చరిచాేంచడమైనది. మేండలేంలోని కమిటీ 
సభ్యాలు అదేవిధేంగా జనసైనికులు జనసేన నాయకులు నుేండి అభప్రాయ సేకరణ 
చేయడమైనది ఈ కారయాక్రమేంలో జనసేన చితూ్తరు జల్లా ప్రధాన కారయాదరిశి, మేండల్ల 
అధయాక్షులు, మేండల కమిటీ సభ్యాలు మేండల జనసేన నాయకులు మరియు జనసేన 
కారయాకర్తలు పాల్గొనా్నరు.

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 క్రియాశీలక సభ్త్వ నమోదు కార్క్రమంలో 
చురుకుగా వ్వహర్ంచిన జనసైనికులకు ఘన సన్్మనం

శతఘ్్న నూయాస్: తూరుపాగోదావరి జల్లా ప్రతి్తపాడ్ నియోజకవరగొేం, ప్రతి్తపాడ్లో లయన్్స కలాబ్ 
ఫేంక్షన్ హాలోలా జనసేన క్రియాశీలక సభయాత్వ నమోదు కారయాక్రమేంలో చురుకుగా వయావహరిేంచిన 
జనసేన వాలేంటీరలాకు నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు మేడిశెట్టి సూరయాకిరణ్(బాబి) ఆధ్వరయాేంలో 
ఘనేంగా సనా్మనేం చేశారు. ఈ సనా్మన కారయాక్రమానికి రౌతులపూడి, శేంఖవరేం, ప్రతి్తపాడ్, 
ఏలేశ్వరేం మేండల్ల జనసైనికులు అధక సేంఖయాలో పాల్గొనా్నరు. సనా్మన కారయాక్రమేం అనేంతరేం 
సూరయా కిరణ్(బాబ్) మాట్లాడ్తూ జనసేన పార్టికి నిసా్వర్ధపరులైన జనసైనికులే బలమని, ప్రతి 
గ్రామేంలో జనసైనికులు ప్రజా సమసయాలపై పోరాడి పరిష్్కర దిశగా కృషి చేయాలనా్నరు. పార్టి 
విధ విధానాలపై జనసైనికులతో చరిచాేంచి రాబోయే ఎని్నకలోలా ప్రతి్తపాడ్ నియోజకవరగొేంతో 
పాటు ఆేంధ్రప్రదేశ్లా జనసేన జేండా ఎగురవేసి పవన్ కళ్యాణ్ ని ముఖయామేంత్రిగా చేసేవరకు శకి్త 
వేంచన లేకుేండా కృషి చేసా్తమని అనా్నరు. పార్టి అధష్టినేం పిలుపు మేరకు కవలేం 5 రోజులోలా 
కేంతమేంది జనసైనికుల సహాయేంతో 1500కి పైగా సభయాతా్వలు నమోదు చేయేంచడేం 
జనసైనికుడిగా గర్వేంగా ఉేందని సూరయాకిరణ్ (బాబ్) తెలిపారు.

కురబలకోట మండలంలో పర్ట్ంచిన జనసేన

శతఘ్్న నూయాస్:  కురబలకోట మేండలేంలో పరయాట్ేంచడేం జరిగినది. ఆ మేండలేంలో 
మరి కని్న గ్రామాలు కూడా పరయాట్ేంచి గ్రామ పద్దలు కలుసుకుని జనసేన పార్టి 
సిదా్ధేంతాలు క్రియాశీలక సభయాత్వేం గురిేంచి వారికి వివరిేంచడేం జరిగిేంది. పద్దలు కూడా 
చాల్ చక్కగా సపాేందిేంచి ఈ ఎని్నకలలో జనసేన పార్టి కి కచిచాతేంగా మేము అేండగా 
ఉేంట్మని పద్దలు చెపాపారు. అల్గే కురబలకోట మేండల కమిటీ గురిేంచి చరిచాేంచడేం 
జరిగినది. ఈ కారయాక్రమేంలో జల్లా జాయేంట్ సెక్రెటర్ బేండి వేంకటేశ్వరులా మరియు 
గజజ్ల రెడడుపపా తేంబళలాపలిలా మేండల అధయాక్షులు కరా్ణకర్ బి.కత్తకోట మేండల అధయాక్షులు 
రామాేంజ అల్గే కోట మేండల జనసైనికులు గోవర్ధన్ పుల్లారెడిడు రాజేష్ ఆనేంద్ పూల 
శ్రీనివాసులు సదా్దేం మనోజ్ హర్ష్ మరియు జనసేన నాయకులు పాల్గొనా్నరు.

ప్రజా సమస్ల పర్ష్కారం కోసం 
పవన్ కళ్్ణ్ ముఖ్మంత్రి కావ్లి: ర్ఖ జవ్జి

• త్రాగు నీట్ కోసేం సాయ నగర్ కాలనీ ప్రజల అవసథిలు
• నీళలా బిేందె నిేండాలేంటే నీరసిేంచి పోవాలి్స వసు్తేంది
• ఉపాధ లేక వలసలు వళ్తుేంటే యేంత్రాలతో ఉపాధ పనులు
• పతి్తకేండ నియోజకవరగొ సమసయాల పై జనసేన పార్టి రాయలసీమ పారలామ్ేంటర్ సేంయుక్త 
కమిటీ సభ్యారాలు జావాజ ర్ఖ
శతఘ్్న నూయాస్: పతి్తకేండ, మది్దకెర, త్రాగు నీట్ కోసేం సాయ నగర్ కాలనీ ప్రజల అవసథిలు 
పడ్తునా్నరని జనసేన పార్టి రాయలసీమ పారలామ్ేంటర్ సేంయుక్త కమిటీ సభ్యారాలు, రాష్ట్ర 
మహిళ్ సాధకారత చైర్మన్ జవాజ ర్ఖ అనా్నరు. సాథినిక మది్దకెరలో జనసేన పార్టి పతి్తకేండ 
నియోజకవరగొ నాయకులు రాజశేఖర్ ఆధ్వరయాేంలో జేండా ఆవిష్కరణ కారయాక్రమేం జరిగిేంది. 
ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయా అతిథిగా జనసేన పార్టి రాయలసీమ పారలామ్ేంటర్ సేంయుక్త కమిటీ 
సభ్యారాలు జవాజ ర్ఖ మాట్లాడ్తూ మది్దకెరలో సాయ నగర్ కాలనీ నేందు నీళలా బిేందె 
నిేండాలేంటే నీరసిేంచి పోవాలి్స వసు్తేందనా్నరు. సుమారు ఐదు వేందల కుటుేంబాలు నివసిేంచే 
కాలనీ నీట్ సమసయాపై సాథినిక అధకారులు, ఎమ్్మలేయా పట్టిేంచుకోక పోవడేం దారుణేం అనా్నరు. 
మహిళలు నీళ్లా తెచుచాకోవడానికి తీవ్ర ఇబబేేందులు పడ్తుేంటే మహిళ్ ఎమ్్మలేయా ఉేండి కూడా 
పట్టిేంచుకోక పోవడేం సిగుగొ చేటనా్నరు. ఉపాధ లేక పతి్తకేండ నియోజకవరగొ ప్రజలు సుగిగొకి 
గుేంటూరు, బళ్ళురి, బెేంగుళూర్, హైదరాబాద్ ల్ేంట్ పటటిణాలకు వళ్తుేంటే తుగగొలి మేండలేం 
పేండేకలులాలోని బుగాగొనికుేంటలో కూలీలతో చేయేంచాలి్సన నీట్ కలను పనులను యేంత్రాలతో 
చేపటటిడేం మేంచి పద్దతి కాదనా్నరు. రాజకీయ అేండతోనే ఉపాధ పనులు యేంత్రాలతో చేపటటిడేం 
జరుగుతుేందనా్నరు. ప్రజా సమసయాల పరిష్్కరేం కోసేం పవన్ కళ్యాణ్ ముఖయామేంత్రి కావాలని, 
అేందుకు పతి్తకేండ నియోజక వరగొేం జనసేన కారయాకర్తలు, అభమానులు కృషి చేయాలనా్నరు. 
ఈ కారయాక్రమేంలో జనసేన పార్టి జల్లా నాయకులు హర్షద్, పవన్ కుమార్, ర్ణు వర్మ, తదితరులు 
పాలోగొనా్నరు.

పార్వతీపురంలో జనసైనికుల భారీ కవ్తు
శతఘ్్న నూయాస్: పార్వతీపురేం నియోజకవరగొేంలో జనసేన పార్టి నూతన కారాయాలయేం 
ప్రారేంభేం మహోత్సవ శుభ సేందర్ేంగా ఆదివారేం జనసైనికులు భార్ ఎతు్తన కవాతు 
నిర్వహిేంచడేం జరిగిేంది. ఈ కవాతులో జనసెన పార్టి జనరల్ సెక్రటర్ శివ శేంకర్ తమి్మరెడిడు, 
రాష్ట్ర కారయాక్రమాల నిర్వహణ కారయాదరిశి బాబు పాలూరు, అరకు పారలామ్ేంటు ఇేంచార్జ్ వేంపూరు 
గేంగులయయా, బొబిబేలి ఇేంచార్జ్ అపపాలసా్వమి, జనసైనికులు, వీరమహిళలు పాల్గొనా్నరు.

కసంవలస గ్రామంలో జనసేన కార్కరతిల విసతితృత సమావశం

శతఘ్్న నూయాస్:  శ్రీకాకుళేం-
ఆముదాలవలస నియోజకవరగొేంలో 
కసిేంవలస గ్రామేంలో జనసేన 
కారయాకర్తల విస్తృత సమావేశేం 
రాేంబాబు ఏరాపాటు చేయడేం 
జరిగిేంది. ఈ కారయాక్రమేంలో ముఖయా 
అతిధులుగా ఎేంపీటీసీ అేంపిలి 
విక్రమ్, కోరుకేండ మలేలాశ్వరావు, 
కలలా జైరాేం హాజరయాయారు. ఈ 
కారయాక్రమేంలో వీరమహిళలు, 
జనసేన కారయాకర్తలు బారి ఎతు్తన 
పాలుగొని సభని విజయవేంతేం 
చేశారు. ఈ కారయాక్రమేంలో సేంగేం 
నాయుడ్, సేంతోష్ నాయుడ్, 
రమేష్, మధుబాబు, గేదెలవానిపేట 
గ్రామ ప్రజలు పాల్గొనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కిడ్నీ వ్్ధితో బాధపడుతుననీ లక్ష్మీన్రాయణకు అండగా 
నరసరావుపేట జనసేన

శతఘ్్న నూయాస్: నరసరావుపేట జనసేన 
పార్టి ఇేంచార్జ్ జల్నీ అధ్వరయాేంలో 
దొేండపాడ్ గ్రామేంలో నివసిసు్తన్న 
జనసేన నాయకులు లక్ష్మీనారాయణ 
కేంతకాలేంగా కిడ్్న వాయాధతో ఆరోగయాేం 
బాగా లేని కారణేంగా, అతని ఆరిథిక 
పరిసిథితి బాగా లేని కారణేంగా 
నరసరావుపేట జనసేన పార్టి తరఫు 
నుేండి 33 వేల రూపాయలు నగదు 
మరియు కి్వేంట్ బియయాేం, 20 కజీల 
నూనె, పేండ్లా కూరగాయలు తీసుకని 

దొేండపాడ్ గ్రామేంలోనే ఆదివారేం లక్ష్మీనారాయణ ఇేంట్కి వళ్లా లక్ష్మీనారాయణకు అేందిేంచడేం 
జరిగినది. ఈ కారయాక్రమేంలో నరసరావుపేట టౌన్ ప్రసిడెేంట్ గివిఎస్ ప్రసాద్, ప్రధాన కారయాదరిశి 
రాజా భరత్, జల్లా నాయకులు బెలలాేంకేండ ఈశ్వర్, మేండల ప్రసిడెేంట్ గోవిేందు, యద్ధల శ్రీను, 
రామిశెట్టి రామకృష్ణ, అల్లా శ్రీను, పమిడ్పాడ్ శ్రీను, హనుమేంతు, ఎసె్క మసా్తన్(ములకలురు) 
మొదలగు వారు పాల్గొనా్నరు.

చెల్లిరు గ్రామ సమస్లను పర్షకార్ంచండి
శతఘ్్న నూయాస్: రాయవరేం మేండల పరిషత్ సమావేశేంలో చెలూలారు గ్రామేంలో ఉన్న కని్న 
సమసయాలు (విదుయాత్, అేంగన్ వాడి కోడి గుడ్లా నాణయాత పైన, పసలపూడి నుేండి సూరాయారావు పేట 
ప్రధానమైన రహదారిని నిరి్మేంచాలని) పై ఎేంపీడ్ఓ కి మరియు సేంబేంధత అధకారులకు ఎేంపీటీసీ-
1 శ్రీమతి గొలలాపలిలా అనురాధ వినతి పత్రాలు లిఖిత పూర్వకేంగా సమరిపాేంచి ఈ సమసయాలను వేంటనే 
పరిష్కరిేంచాలని కోరారు.

జనసేన్ని సద్్ధంతాలకు ఆకర్షితులై 
చేజరలి మండలం నుండి పలువుర్ చేర్క

శతఘ్్న నూయాస్: జనసేన పార్టి ఆవిరా్వ దినోత్సవేం సేందర్ేంగా జనసేన అధనేత కణిదెల 
పవన్ కళ్యాణ్ ఉపనాయాసానికి మరియు సిదా్ధేంతాలకు ఆకరి్షతులై ఆదివారేం ఆత్మకూరులోని 
జనసేన పార్టి కారాయాలయేం నేందు నియోజకవరగొ జనసేన పార్టి ఇేంచార్జ్ నలిశెట్టి శ్రీధర్ 
చేతుల మీదగా చేజరలా మేండల ఇేంచార్జ్ బేండి అనిల్ రాయల్ ఆధ్వరయాేంలో పార్టి కేండ్వా 
కపిపా ఆహా్వనిేంచడేం జరిగిేంది. ఈ సేందర్ేంగా శ్రీధర్ మాట్లాడ్తూ రాబోయేది జనసేన 
ప్రభ్త్వమేనని కాబోయే సీఎేం కణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అని ఘేంట్పధేంగా తెలియజేయడేం 
జరిగిేంది. ఈ కారయాక్రమేంలో చేజరలా మేండల ఉపాధయాక్షులు ప్రసాద్, బలరాేం, అరవిేంద్ 
మరియు అని్న మేండల్ల ఇనాచారిజ్లు మరియు నియోజకవరగొ నాయకులు పాల్గొనడేం 
జరిగిేంది.

చెత్తపన్నిన్ వయూతిరేకిస్్త 34వ వార్డు 
జనసైనికుల ప్రచారం

శతఘ్్న నూయాస్: విశాఖ, దక్షిణ నియోజకవరగొేం 34వ వారుడు జనసైనికులు 
చెత్తపను్నను వయాతిర్కిసూ్త ప్రచారేం మొదలు పట్టిరు. దీనికి వారుడు ప్రజలు 
చెత్తపను్న కటటిడేం మాకు ఇషటిేం లేదని వాలేంటీరలాతో బలవేంతేంగా 
పధకాలు ఆపేసా్తమని చెపిపా బెదిరిేంచి కట్టిసు్తనా్నరని ఆగ్రహేం వయాక్తేం 
చేసారు. ముేందు ఈ వాలేంటీరలాను జనాలు చితకబాదాలి డబుబేలుకు 
అము్మడ్పోయ ఓటుకి డబుబేలు పేంచుతునా్నరు. ఇపుపాడ్ జనాలు మీద 
పడి దోచుకుేంటునా్నరని అనా్నరు. ఆదివారేం ప్రజలు కోసేం జనసేన 
బాయానర్ తో ప్రజల పక్షాన అేండగా నిలిచిన నీలేం రాజు, వాసుపలిలా నర్ష్, 
లుక్్స గణేష్, నడ్పూరి లక్షష్మణ్, ఉమి్మడి గురుమూరి్త, పుక్కళలా బద్రి మరియు 
కుేందు ప్రసాద్, బలగ శ్రీను లు పాల్గొనా్నరు.

పవన్ కళ్యూణ్ సేవా ట్రస్ట్ ఆధ్వరయూంలో 
చీరలు పంపిణీ

శతఘ్్న నూయాస్: తూరుపాగోదావరి, అమల్పురేం పవన్ కళ్యాణ్ సేవా ట్రస్టి 
వారు వారేం వారేం చేసే కారయాక్రమేంలో భాగేంగా ఆదివారేం చీరలు పేంపిణి 
చేసారు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ సేవా ట్రస్టి అధయాక్షులు మోటూరి వేంకటేశ్వరరావు 
అయన సతీమణి చిేందాడగరువు జనసేన పార్టి ఎేంపీటీసి మ్టూరి 
కనకదురగొ ధన సహాయేంతో ఈదరపలిలా నడిపూడి మధయా ప్రాేంతేంలో 
మరియు ఉపపారలా కాలనీలో గుడిసెలు వేసుకుని నివాసముేంటున్న వృద్ధ 
మహిళలు 30 మేందికి చీరలు పేంచిపట్టిరు.

వీరనారి మలులు స్వరాజయూం కి 
నివాళులరి్పంచిన నల్గండ జనసేన

శతఘ్్న నూయాస్:  నల్గొేండ, జనసేన పార్టి 
ఉమ్మడి నల్గొేండ జల్లా ఇేంఛారిజ్ మేకల 
సతీష్ రెడిడు ఆదేశాల మేరకు మరియు 
ఉమ్మడి నల్గొేండ జల్లా అధయాక్షలు సరికపుపాల 
నాగేశ్వర సూచనల మేరకు వీరనారి మలులా 
స్వరాజయాేం కి నివాళ్లు అరిపాేంచిన ఉమ్మడి 
నల్గొేండ జల్లా నాయకులు, యువజన 

విభాగేం రాష్ట్ర నాయకులు, పవన్ అలువాల, ఉమ్మడి నల్గొేండ జల్లా ప్రధాన కారయాదరిశి 
కాేంపలిలా వేంకట్, జల్లా నాయకులు మహేష్ మీసాల, కారి్తక్ గౌడ్, ఉమ్మడి నల్గొేండ 
జల్లా యువజన విభాగేం ఉపాధయాక్షులు పున్నేం రాేంబాబు, ఉమ్మడి నల్గొేండ జల్లా 
యువజన విభాగేం ప్రధాన కారయాదరిశి కుమారసా్వమి, ఉమ్మడి నల్గొేండ జల్లా విదాయారిథి 
విభాగేం కోఆరిడునేటర్ కదమల సతీష్ పాల్గొని నివాళలరిపాేంచారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


ద్్వరంపూడి… ఖబడ్దార్… అంటూ వ్ర్నీంగ్ ఇచిచిన మాకినీడి
*జనసైనికులు కనె్నరజేసే్త కాలగరబేేంలో కలిపోతారు ఖబడా్దర్ దా్వరేంపూడి… పిఠాపురేం ఇేంచార్జ్ మాకినీడి 
శేషుకుమారి.

శతఘ్్న నూయాస్: తూరుపాగోదావరి జల్లా, పిఠాపురేం, ఎేండలు పరుతున్నటుటిగానే రాజకీయ పార్టిలో విమరశిల 
పర్వేం వాడివేడిగా సాగుతుేంది ఇటీవల కాకినాడ సిట్ శాసనసభ్యాలు దా్వరేంపూడి చేంద్రశేఖరరెడిడు జనసేన పార్టి 
అధయాక్షుడ్ పవన్ కళ్యాణ్ జల్లాలో ఎక్కడ పోటీ చేసినా అక్కడ ఇనాచార్జ్ గా ఉేండి ఓడిసా్తను అనే వాయాఖలకు జల్లా 
జనసైనయాేం బగుగొమేంది. ఈ వాయాఖయాలపై పిఠాపురేం నియోజవరగొ ఇన్ చార్జ్ మాకినీడి శేషుకుమారి ఆదివారేం సాథినిక 
జనసేన పార్టి కారాయాలయేంలో నాయకులు జనసైనికులతో ప్రెస్ మీట్ ఏరాపాటు చేసి కేంటర్ కి ప్రతికేంటర్ అన్నటుటి 
మీడియా సమవేశేంలో నిపుపాలు చెలర్గారు దా్వరేంపూడి ఉదే్దశిేంచి ముేందు మీరు రాజకీయ చరిత్ర తెలుసుకని 
మా అధనేత పవన కళ్యాణ్ పై వాయాఖయాలు చేయలని గేంజాయ గుట్్కలు ఎేంత హాని కరమో తెలిచి కూడా వాట్ని 
సపేలాయ్ చేసే స్మగలారలా కు అేండ గానిలిచిన నువు్వ మా అధనేత ఓడిసా్తరా పేదలకు ఇేంటలాసథిలేం పేరుతో రియల్ ఎసేటిట్ 
వాయాపారేం చేసిన మీరు మా నాయకుడిని విమరిశిేంచే సాథియా..? అని జేంగారెడిడుగూడెేంలో మీ పార్టి వార్ కాయేంచి 
అమి్మన నాటుసారా కు బలిపసువులి్న చేసిన మీరు మా నాయకుడ్ చిత్తశుది్ధ సిద్ధేంతాలతో ప్రజల ముేందికచిచాన 
మా నాయకుడి మీద బురద జలేలా ప్రయత్నేం చేసు్తనా్నరని జల్లాలోనే కాదు ఇపుపాడే కాకినాడలోనే తేలుచాకుేందాేం. 
తక్షణమే రాజీనామ చేయేండి మా పార్టి నాయకులు ముతా్త శశిధర్ మీద నెగిగొ చూపిేంచేండని దా్వజమ్తా్తరు. 
ఇపపాట్కైనా మా నాయకుడ్పై అనుచిత వాయాఖయాలు మానుకకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ ఆగ్రాజా్వలలు చవిచూసా్తరని 
మేండిపడాడురు గతేంలో మీడియా సోదరులు మీద ల్ర్లు ఎకి్కేంచేండి అన్న మాటలు చాల్ తపుపాగా మాట్లాడారు. 
అల్గే కార్పార్టర్ లను బెదిరిేంచి పక్కన కూరోచా పటుటికున్నేంత మాత్రాన గొపపా మనిషి కారు త్వరలోనే కార్పార్ట్ 
లో అేందరూ జారుపోతునా్నరని మీకు తేందరలోనే తెలుసు్తేంది. ఇేంకా చాల్ సమసయాలు ఉనా్నయ ఒక సుగాలి 
ప్రీతినే కాదు అల్గే ఈనెల 14వ తార్ఖున ఒక ఆడపడ్చు అనాయాయేం జరిగిేందని కేంప్లాేంట్ ఇసే్త కనీసేం 
కేంప్లాేంట్ తీసుకోకుేండా ఆ ఆడపడ్చు మనసాథిపేం చెేంది చనిపోవడేం జరిగిేంది అటువేంట్ ఆడపడ్చు నాయాయేం 
జరిగేల్ చూడేండి అేంతేగాని ఇషటిేం వచిచానటులాగా మాట్లాడితే ఊరుకునేది లేదని మర్క్కసారి వసు్తనా్నను. అల్గే 
ఎమ్్మలేయాలు మేంత్రులు గురు్తపటుటికోేండి ముేందు ప్రజలతో ఎల్ మాట్లాడాలి వారి కష్టిలు ఎల్ తీరాచాలి అని 
తెలుసుకోేండి అల్గే భాష కూడా నేరుచాకోేండి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రజలు గమనిసు్తనా్నరు మీకు తగిన బుది్ధ చెపా్తరు 
మీరు కేంగారు పడకేండి వచేచా ఎని్నకలోలా మీకు సరైన గుణపాఠేం చెపా్తరని మర్కసారి తెలియజేసు్తనా్నను అనా్నరు 
ఈ కారయాక్రమేంలో వీర మహిళ యేలేశ్వరపు భాను, తూరుపాగోదావరి జల్లా కారయాదరిశి మొగిలి అపాపారావు, సేంయుక్త 
కారయాదరిశి చీకటలా శాయామ్ కుమార్, యు కత్తపలిలా మేండల అధయాక్షులు పట్టి శివ, పుణయామేంతుల బాబురావు, బుర్రా 
సూరయా ప్రకాష్, మేళేం బాబి, గోపు సుర్ష్, దొడిడు దురాగొప్రసాద్, పులి శివారెడిడు, కేంద సోమరాజు, యాేండ్రపు శ్రీనివాస్, 
రసేంశెట్టి కనయాకారావు, కతినిడి గౌర్ నాగలక్ష్మి, జ్యాతుల సేందీప్, కసిరెడిడు నాగేశ్వరరావు, జనసైనికులు నాయకులు 
తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

మండలాద్క్షునికి మనోధైరా్నినీచిచిన 
బొలియశెట్టి శ్రీకాంత్

శతఘ్్న నూయాస్: కృష్్ణజల్లా, 
నేందిగామ నియోజకవరగొేం, 
కేంచికచరలా పటటిణేం కేంచికచరలా 
మేండల పార్టి అధయాక్షులు నాయని 
సతీష్ ఇటీవల తాడేపలిలాగూడెేం 
సమీపేంలో రోడ్డు ప్రమాదానికి గురై 

తీవ్ర గాయాల పాలవడేం జరిగిేంది. వైదుయాల సూచనల మేరకు ప్రసు్తతేం 
అయన కేంచికచరలాలో తన నివాసములో విశ్రాేంతి తీసుకుేంటునా్నరు. 
వారిని ఆదివారేం సాయేంత్రేం “కృష్్ణ జల్లా పార్టి ఉపాధయాక్షులు 
బొలియశెట్టి శ్రీకాేంత్” మేండల అధయాక్షులు సతీష్ ని పరామరిశిేంచారు. 
పార్టి నాయకులకు, కారయాకర్తలకు ఎపుపాడూ జనసేనపార్టి నాయకులు 
కారయాకర్తలు అేండగా ఉేంట్రని మేండల అధయాక్షులు సతీష్ కి ధైరయాేం చెపిపా 
5000 వేలు నగదు 50 కజీల బియయాేం మరియు నితాయావసర సరుకులు 
ఇవ్వడేం జరిగిేంది. ఈ కారయాక్రమేంలో పార్టి జల్లా సేంయుక్త కారయాదరిశి 
పుట్టి స్వరూప, పార్టి జల్లా ప్రోగ్రాేం కమిటీ మ్ేంబర్, తోట ఓేంకార్, 
దేవేేందర్, దేవిరెడిడు అజయ్ బాబు, నరసిేంహ,. వేంకటేష్, షేక్ పద్ద 
బాజీ, కనపరి్త సాయ, గీటలా మురళ్ కృష్ణ, కేంచేట్ సాయ బాబా, సాయ 
హేమేంత్, కనపరి్త పదా్మరావు, పుపాపాల వేణు, పలువురు కారయాకర్తలు 
సతీష్ ని పరామరిశిేంచారు.

మారాకాపురం జిలాలి సాధనకై జేఏసీ న్యకుల సమావశం
శతఘ్్న నూయాస్:  మారా్కపురేం జల్లా చేయాలని కోరుతూ జేఏసి ఆధ్వరయాేంలో కనిగిరి 
ఉగ్ర నరసిేంహరెడిడు కారాయాలయేం నేందు జేఎసి వైస్ ఛైర్మన్ మరియు జనసేనపార్టి 
మారా్కపురేం నియోజకవరగొ ఇేంచారిజ్ ఇమ్మడి కాశీనాథ్ మాట్లాడ్తూ వనుకబడిన 
పశిచామ ప్రకాశ ప్రాేంతేం మారా్కపురేం యొక్క అభవృది్ధ సాధనకై ప్రతి ఒక్కరు తమ 
చాయ శకు్తల తోడపాడి జల్లా సాధేంచుకుేందామని, ఇపుపాడ్ జల్లా సాధేంచుకోకపొతే 
రానున్న రోజులోలా జల్లా సాధేంచుకలేమని, మారా్కపురేం జల్లా చేయాలని చేసు్తన్న 
నిరహారదీక్షలు కేంతమేంది నాయకులు అడ్డుకున్న ఇేంకా మరెనో్న ఉదయామాలు 
చెయయాడానికి సిద్దేంగా ఉనా్నమని మీడియా ముఖేంగా తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమేంలో 
జేఎసి చైర్మన్ కేందుల నారాయణరెడిడు , జేఏసీ కనీ్వనర్ షేక్ సైదా, జేఎసి ట్రెజరర్ 
వక్కలగడడు మలిలాకారుజ్న, ట్డిపి యర్రగొేండపాల్ేం నియోజకవరగొ ఇేంచారిజ్ ఏరిక్షన్ 
బాబు, జనసేనపార్టి ప్రకాశేం జల్లా కారయాదరిశి తిరుమలశెట్టి వీరయయా, సిపిఐ పార్టి 
నాయకులు అేందే నాసరయయా, ఆమ్ ఆదీ్మ పార్టి నాయకులు సుదరశిన్, సిపిఎేం పార్టి 
నాయకులు సోమయయా జల్లా యొక్క ఆవశయాతను వివరిేంచారు. కనిగిరి జనసేనపార్టి 
జల్లా కారయాదరిశి రహిముల్లా, జనసేనపార్టి జల్లా సేంయుక్త కారయాదరిశి కదిరి భవాని, 
జల్లా సాధన సమితి సభ్యాలు మరియు తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

జనసైనికులపై అక్రమ కేసులు బన్యిసేతి చూస్తి ఊరుకం 
“ఖబరాదార్” : బోనబోయిన, గాదె

*వైసా్సర్్సపీ పార్టి దౌరజ్నయాకాేండ మర్ పేట్రేగిపోతుేందని… ముఖయాేంగా జనసేన నాయకులు, కారయాకర్తలపై పోలీసులను 
అడ్డుపటుటికుని విధ రౌడ్ల్లా ప్రవరి్తసు్తనా్నరని రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశి బోనబోయన శ్రీనివాస్ యాదవ్ అనా్నరు.

శతఘ్్న నూయాస్: గుేంటూరు జల్లా, వేమూరు 
నియోజకవరగొేం చుేండూరు మేండల జనసేన 
పార్టి ఉపాధయాక్షుడ్ నీలేం రాము, జల్లా కారయాదరిశి 
చేబ్రోలు బొడయయాని వైసా్సర్్సపీ వారుడు మ్ేంబరలాను 
పార్టి మారమనా్నరనే నెపేంతో ఎసై ఎేం.రోశయయా 
తీవ్ర దురా్షల్డ్తూ.. అరెస్టి చేసి ఎఫైఆర్ 
రాయకుేండా రెేండ్ రోజుల నుేండి ఇబబేేందులకు 
పడ్తున్న విషయేం తెలిసి చుేండూరు వళ్లారు. 
పోలిసులు ఇష్టినుసారేంగా వయావహరిసూ్త… మా 
కారయాకర్తలను భయబ్ేంతులకు గురిచేసు్తనా్నరని 
కనీస మరాయాద పాట్ేంచకుేండా .ఎసె్్స ప్రభయాత్వ 

అధకారిల్ కాకుేండా వైసీపీ కారయాకర్తల్ ప్రవరి్తసు్తనా్నరని ఆగ్రహేం వయాక్తేం చేశారు. కనీసేం ఎవరు పిరాయాదు చేసారని నీలేం 
రాము అడిగితే నీకు చెపాపాల్ అేంటూ దురుసుగా మాట్లాడడాని్న త్రివరేంగా ఖేండిేంచారు. మొన్న జరిగిన ఆవిరా్వసభ భార్ 
విజయేం కావడేంతో అధకార పార్టిలో అలజడి మొదలయయాేందని..భయేంతోనే మా పార్టి నాయకులపై కక్ష పూరితేంగా కసులు 
పడ్తునా్నరని జల్లా అధయాక్షుడ్ గాదె వేంకటేశ్వరరావు అనా్నరు. ఎసె్్స “రోశయయా” కాకి డ్రెస్ వేసుకున్న పోలీసు అధకారిల్ 
కాకుేండా వీధ రౌడ్ల్ ప్రవరిసు్తనా్నడని, ఇతని పై జల్లా యసీపాకి పిరాయాదు చేసా్తమని చెపాపారు. చుేండూరు మేండలేంలో 
జనసేన పార్టి బలేం పరుగుతుేందని.. ప్రజల జనసేన వైపు ఆకరి్షతులవుతునా్నరని, అది చూసి తటుటికోలేక వైసా్సర్్సపీ వారు 
ఈ విధేంగా చేసు్తనా్నరని, ఇకపై ఇటువేంట్ పనులు చేసే్త సహిేంచేది లేదని గాదె వేంకటేశ్వరరావు హెచచారిేంచారు. త్వరలో 
ఈ విషయాని్న పార్టి అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ దృషిటికు తీసుకెళ్్తమనా్నరు. అక్రమ అరెసుటిలతో నాయకుల మనోధైరాయాని్న 
దెబబేతీయలేరని రాష్ట్రసెక్రెటర్ బేండారు రవికాేంత్ అనా్నరు. ఈ విషయేం తెలుసుకుని వేమూరు నియోజకవరగొ నాయకులు, 
కారయాకర్తలు, జనసైనికులు చుేండూరు పోలీసేటిషన్ కు భార్గా తరలి వచిచా పోలీసు వారు చేసిన పనికి నిరసనగా సేటిషన్ ముేందు 
బైఠాయేంచడేం జరిగిేంది.
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రాజకీయ అజాఞాని ద్్వరంపూడ్.. నీ ప్రగలాబాలు కట్టిపెటుటి

శతఘ్్న నూయాస్: పడన, జనసేన పార్టి 
ఆవిరా్వ దినోత్సవ సభతో వైసీపీ 
నాయకులకు వేసవి కేంటే ముేందుగానే 
వడ దెబబే తగిలిేంది. ఒక్కక్కరికి మైేండ్ పని 
చేయక పవన్ కళ్యాణ్ పై పసలేని ఆరోపణలు 
చేసూ్త పబబేేం గడ్పుకుేంటునా్నరు. 

దా్వరేంపూడి చేంద్రశేఖర్ రెడిడు అనే వయాకి్త అహేంకారి, నైతిక విలువలు లేని రాజకీయ బ్రోకర్, 
రాజకీయ అజాఞాని నీల్ేంట్ వయాకు్తలు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ మీద ఆరోపణలు చేయడేం 
హాసాయాసపాదేం. రాబోయే ఎని్నకలోలా పవన్ కళ్యాణ్ ని అసెేంబ్లాకి వళలాకుేండా అడ్డుకోవడేం 
ఎవరి తరేం కాదు. నువు్వ ఆటలో అరట్పేండ్వి నీ వలలా ఏమవుతుేంది దా్వరేంపూడి. 
వచేచా ఎని్నకలోలా నీకు సీటు వచేచా పరిసిథితి లేదని బయట వినికిడి. ఒకవేళ వచిచానా నిను్న 
అసెేంబ్లాకి వళళుకుేండా దా్వరాలు మూసె పనిలో జనసైనికులు ఉనా్నరు. ఎట్టి పరిసిథితులోలా 
ఈసారి నిను్న ఇేంట్క పరిమితేం చేసే బాధయాతలు జనసైనికులుగా మేేం తీసుకుేంట్ేం. 
పాయాకజీ అని మొరిగే ఊర కుక్కలకు మేము ఇచేచా బేంపర్ ఆఫర్ ఒక్కటే. మీది నికారె్్సన 
పుటుటిక అయతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు పాయాకజీ తీసుకున్నటుటి నిరూపిేంచేండి. లేనియెడల 
మీ పుటుటిక పై ఆేంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు అనుమానాలు లేవనెతి్త పరిసిథితి ఏరపాడ్తుేంది. గత 
పేంచాయతీ ఎని్నకలోలా, తరా్వత జరిగిన ఎేంపీటీసీ జడిపాట్సి ఎని్నకలోలా ఎల్ేంట్ రాజకీయ 
నేపథయాేం లేని కుటుేంబాల నుేండి ఎేంతోమేంది సామానుయాలు ప్రజా ప్రతినిధులుగా 
తీరిచాదిది్దన పార్టి జనసేన. పవన్ కళ్యాణ్ కవలేం ఒక వయాకి్త మాత్రమే కాదు. ఒక శకి్త, ఒక 
వయావసథి ఆేంధ్ర రాష్ట్ర భవిషయాతు్తను తీరిచాదిదే్ద దికూ్సచి. భావి తరాల భవిషయాతు్తకు ఆశాజ్యాతి. 
ఇల్ేంట్ పవన్ కళ్యాణ్ పై ఉేండే గౌరవేం, నమ్మకేం అభమానేం నీల్ేంట్ అలుపాలకు 
అరథిేం కాదు. తుది శా్వస వరకు ప్రతి జనసైనికుడ్ పయనేం పవన్ వేంటే. గజరాజును 
చూసి ఊర కుక్కలు మొరగటేం, మహోన్నతమైన వయాకి్తత్వేం ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ చూసి 
మీ ల్ేంట్ పిచిచా కుక్కలు అరవటేం రెేండ్ ఒకటే. మిసటిర్ దా్వరేంపూడి నీకు రాజకీయ 
సమాధ కటేటి బాధయాతను జనసైనికులు తీసుకునా్నరు. ఒకో్క ఇటుకను సమకూరుచాకునే 
పనిలో జనసైనికులు ఉనా్నరు. తసా్మత్ జాగ్రత్త అేంటూ పడన జనసేన నాయకులు ఎస్ 
వి బాబు సమ్్మట అనా్నరు.

జనసేనతోనే నూజివీడు అభివతృది్ధ
*నూజవీడ్ అభవృది్ధ వైయసా్సర్ సిపి, ట్డిపి వలలా కాదు జనసేన వలేలా సాధయాేం
*ప్రెస్ మీట్ లో నియోజకవరగొేం జనసేన నాయకులు మర్దు శివ రామకృష్ణ, తోట వేంకట్రావు, 
ఆర్లిలా కృష్ణ, యర్రేంశెట్టి రాము, ఎేం సునీల్ కుమార్ మాట్లాడ్తూ…
*రెేండ్ ప్రభ్తా్వల హయాేంలో నూజవీడ్ అభవృది్ధకి నోచుకోలేదు.
*ప్రశాేంతేంగా ఉేండే నూజవీడ్లో అలజడ్లు సృషిటిేంచి, శాేంతిభద్రతలు విగతేం కలిగిేంచారు
*అభవృది్ధ చేయట్నికి పాలకపార్టి, సమసయాల మీద పోరాట్నికి ప్రతిపక్ష పార్టిగా ఉన్న ట్డిపి 
రోడలామీదకు రాలేదు కానీ పనికిమాలిన సమసయా మీద మాత్రేం రోడలాపైకి వచాచారు.
*నూజవీడ్ అభవృది్ధపై ఎవరు ప్రశి్నసు్తేంటే మా ఎమ్్మలేయా కి బాగా కాలుతున్నటులా ఉేంది.
*నూజవీడ్ నియోజకవరాగొనికి అనాయాయేం చేయేం. నూజవీడ్ అభవృది్ధ చేసిేంది నేనే …
నూజవీడ్ ప్రజలకు ఏేం కావాలో నాకు తెలుసు అని ఎమ్్మలేయా తెగ ఊగి పోతునా్నరు. నూజవీడ్ 
అభవృది్ధకి ఏమి చేసారో రెేండ్ పార్టిలు సమాధానేం చెపాపాలి.
*ఈ క్రిేంది సమసయాలకు వైఎసా్సర్్సపీ ఎమ్్మలేయా ప్రతాప్, ట్డిపి నియోజకవరగొేం ఇేంచారిజ్ 
ముద్దరబోయన వేంకటేశ్వరరావు ఇద్దరు సమాధానేం చెపాపాలి.
*కృష్్ణ జల్లా పుట్టినపపాట్నుేంచి కృష్్ణ జల్లాలో భాగేంగా ఉన్న నూజవీడ్ ఏలూరు జల్లా పోతుేంటే 
ఎేందుకు ఆపటేం లేదు. నూజవీడ్ ప్రజలు విజయవాడ జల్లాలో ఉేండాలని కోరుకుేంటునా్నరు. 
మరి మీరు ఎేందుకు సపాేందిేంచడేం లేదు..? ఇది నూజవీడ్కి జరుగుతున్న అనాయాయేం కాదా..?
*డిఎసిపా కారాయాలయేం జేంగారెడిడుగూడెేం తరలిసు్తేంటే మీరు ఎేందుకు మాట్లాడటేం లేదు..?
*ఎగిజ్కూయాట్వ్ ఇేంజనీరిేంగ్ కారాయాలయేం ,జల్లా సబ్ కోరుటిలు & ఇతర 14 రకాల ప్రభ్త్వ 
కారాయాలయాలు ఏలూరు పోతుేంటే ఎేందుకు ఆపడేం లేదు, ఇవి నూజవీడ్ ప్రజలు వద్దని మీతో 
చెపాపారా…?
*మీర్ స్వయేంగా మ్డికల్ కాలేజీ నూజవీడ్కి ఇసా్త అనా్నరు అది నూజవీడ్ ప్రజలు వద్దనా్నరని 
వేర్ జల్లాకు పేంపిేంచారా…?
*అసాేంఘ్క కారయాక్రమాలకి నిలయేంగా మారిన ఇేండోర్ సేటిడియేం ఎపుపాడ్ పూరి్త చేసా్తరు. ఇది 
క్రీడాకారులు నూజవీడ్ ప్రజలు వద్దని చెపాపారా…? ఎేందుకు దశాబా్దలుగా అల్ పడి ఉేంది…?
*నూజవీడ్ రోడ్లా బాగు చేయొద్దని ప్రజలు చెపాపారా…? ఎేందుకు మీరు కత్త రోడ్లా పోయడేం 
లేదు ప్రజలు వద్దనా్నరా…? దీనిని అభవృది్ధ అేంట్రా…?
*టౌన్ ప్రజలకు ట్ట్్క ఇలులా ఎపుపాడ్ ఇసా్తరు..?
*చాట్రాయ మేండలేంలో తాగునీరు, సాగునీట్ సమసయా ఉేంది. చిేంతలపూడి ఎతి్తపోతల పథకేం 
పనులు, తమి్మలేరు దా్వరా నీట్ సరఫరా అేందిేంచడేం ఎపుపాడ్ చేసా్తరు…? ఇదేనా అభవృది్ధ…?
*ముసునూరు మేండలేంలో మిరప పేంట వేల్ది ఎకరాలోలా దెబబేతిేంది రైతులకు నషటిపరిహారేం 
చెలిలాేంచారా…?
*ఆగిరిపలిలా మేండలేంలో బ్రహ్మ లిేంగేం చెరువు అభవృది్ధ చేసి రిజరా్వయర్ నిరా్మణేం 
చేపట్టిరా…?
*ముసునూరు, చాట్రాయ మేండల కేంద్రాలోలా కనీసేం బసాటిేండ్ లేదు.. ఇదేనా అభవృది్ధ…
*ఆగిరిపలిలా ప్రధాన కూడళలాలో మురికి నీరు మురికి నీరు ప్రవహిసు్తేంది… ఇదేనా అభవృది్ధ..?
*నూజవీడ్, ముసునూరు మేండలేం వేల్ది ఎకరాలకు పట్టిలు అేందక రైతులు ఇబబేేంది 
పడ్తునా్నరు ఈ సమసయా పరిష్్కరేం చేయరా…?
*అధకారేంలోకి రాగానే రావిచరలా సరిహదు్ద సమసయా పరిష్్కరేం చేసా్త అనా్నరు. మూడ్ 
సేంవత్సరాలు అయేంది. ఇేంకా అధకారేం రాలేదా…?
పై అభవృది్ధ పనులు పై సమసయాలను పరిష్్కరానికి రెేండ్ ప్రభ్తా్వలు పట్టిేంచుకోవడేం లేదు ఈ 
రెేండ్ పార్టిలకు నాయకులకు నూజవీడ్ అభవృది్ధ చేశామని చెపేపా మాట్లాడే అర్త లేదనీ, ఈ 
రెేండ్ పార్టి నాయకులను గ్రామాలకు వసే్త నూజవీడ్ జరిగిన అభవృది్ధపై ప్రజలు నిలదీయాలని 
పిలుపునిచాచారు. ఈ పత్రికా విలేకరుల సమావేశేంలో….. జనసేన పార్టి నూజవీడ్, చాట్రాయ, 
ఆగిరిపలిలా మేండల అధయాక్షులు యర్రేంశెట్టి రాము, ఆర్లిలా కృష్ణ, జలసూత్రేం పవన్, జనసేన 
నాయకులు మర్దు శివ రామకృష్ణ, తోట వేంకట్రావు, ఎేం సునీల్ కుమార్, ఏనుగుల చక్రీ 
తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

పవన్ కళ్్ణ్ గుర్ంచి మాట్లిడేటపు్డు తసా్మత్ జాగ్రతతి
శతఘ్్న నూయాస్:  అనేంతపురేం, దా్వరేంపూడి చేంద్రశేఖర్ 
రెడిడు గారు మీ సాథియ మీరు తెలుసుకోకుేండా ఉత్తర 
ప్రగల్్లు పలకేండి… నీకు ఒకరిని ఓడిేంచే శకి్త కానీ 
ఒకరిని గెలిపిేంచే సామరథి్ేం కానీ లేదు? నీ సాథియకి 
మిేంచిన మాటలు మాట్లాడొదు్ద? నీకు దము్మ ధైరయాేం 
ఉేంటే మీ నియోజకవరాగొని్న అభవృది్ధ చేసి చూపిేంచు… 
అధకార మదమ్కి్క మహిష్సురుని ల్గా మాట్లాడితే నీకు 
కము్మలు విరుసా్తేం… జరగబోయే ఎని్నకలోలా నీవు ఎక్కడ 
నుేంచి పోటీ చేసినా మా వీర మహిళలు చాలు నీకు… 
కారేం వేసి దేంచి కడతారు.. ఒళ్ళు దగగొర పటుటికుని 
జాగ్రత్తగా మసులుకో… వడ్డు వాయాపారేం చేసుకుని తాకటుటి 
కోసేం పత్రాలు పటుటికని అక్రమేంగా సేంపాదిేంచిన నీ 

జీవితేం ఒక జీవితమా? నిజాయతీపరుడైన జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గురిేంచి మాట్లాడేటపుపాడ్ 
తసా్మత్ జాగ్రత్త. అనేంతపురేం జల్లా జనసేన సేంయుక్త కారయాదరిశి బొమ్మన పురుషోత్తమ రెడిడు, సిేంగనమల 
మేండల నాయకులు సాయ శేంకర్, మధు శేఖర్, శేషు, ధానాేంజానేయులు, మాధవ పద్దయయా తదితరులు 
పాల్గొనా్నరు.

జనసేన క్రియాశీలక సభ్త్వం నమోదు 
విజయవంతం చేయాలని గంధం ఆనంద్ పిలుపు

శతఘ్్న నూయాస్:  జనసేనపార్టి క్రియాశీల 
సభయాత్వ నమోదు అనగా 20.03.2022 నుేండి 
27.03.2022 వరకు పొడిగిేంచడమయనది. 
ఈ విషయాని్న గమనిేంచి ఇేంకా నమోదు 
చేసుకోనివారు నమోదు చేసుకోవలన ఖమ్మేం జల్లా 
విదాయారిథి విభాగ కారయానిర్వహక సభ్యాడ్ గేంధేం 
ఆనేంద్ చెపాపారు. అల్నే నియోజకవరాగొలలో 
ఉన్న జనసేన పార్టి నాయకులు, కారయాకర్తలు, 
జనసైనికులకు కూడా తెలియజేయవలసినదిగా 
కోరుతునా్నేం. ఈ సేందర్ేంగా దాదాపు 
లక్షమేంది పైచిలుకు సభయాతా్వలు తీసుకునా్నరు. 

అేంతేకాకుేండా జనసేన పార్టిని క్షేత్ర సాథియలో పార్టిని బలోపేతేం చేయడానికి మేము రెడ్గా 
ఉనా్నమఅని ఉమ్మడి ఖమ్మేం జల్లా విదాయారిథి విభాగ కారయానిర్వహక సభ్యాడ్ గేంధేం ఆనేంద్ 
అనా్నరు. ఉమ్మడి ఖమ్మేం జల్లా విదాయారిథి విభాగ కారయానిర్వహక సభ్యాడ్ గేంధేం ఆనేంద్ 
మాట్లాడ్తూ అేంతేకాకుేండా యువత ప్రమాదవ్ శాతూ్త చాల్ మేంది చనిపోతునా్నరని 
పవన్ కళ్యాణ్ మన కోసేం క్రియాశీలక సభయాత్వేం తీసకున్నవారికి రూ.5లక్షల ప్రమాద భీమా 
కలిపాసు్తన్నటులా ప్రకట్ేంచారు. పార్టి కారయాకర్తలకు అేండగా నిలబడాలనే సేంకలపాేంతో క్రియాశీలక 
సభయాత్వేం కారయాక్రమేం చెపపాట్నటుటి వలలాడిేంచారు. క్రియాశీలక సభయాత్వేం విషయేంలో దివేంగత 
కాని్షరామ్, దళ్త ఉదయామాలను సూఫూరి్తగా తీసుకున్నటులా అనా్నరు. జనసేనపార్టి క్రియాశీలక 
సభయాత్వేం కోసేం ఇకపై రూ:500 చెలిేంచాలి్స ఉేంటుేంది. సభయాత్వేం తీసుకున్నవారికి రాబోయే 
రోజులోలా శిక్షణ ఇవ్వడేం కమూయానికషన్ సి్కల్్స పేంచేేందుకు అనేక కారయాక్రమాలు నిర్వహిేంచి 
జనసైనికులోలా బరోసా నిేంపుతామని తెలియజేశారు. క్రియాశీలక సభయాత్వేం నియోజకవరగొేంలో 
ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ జనసైనికులు, కారయాకర్తలు, నాయకులు, వీర మహిళలు ఈ గొపపా అవకాశాని్న 
వినియోగిేంచుకోవాలని కోరుకుేంటునా్ననని గేంధేం ఆనేంద్ అనా్నరు.

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


సోమవారం, 21 మార్చి 2022

సంక్షేమ జపం.. అభివతృది్ధ శూన్ం
*జనసేన పార్టి చితూ్తరు జల్లా కారయాదరిశి ఏపీ శివయయా

శతఘ్్న నూయాస్: రాష్ట్ర ప్రభ్త్వేం నిధులను పేంపిణీ చేసూ్త 
భవిషయాతు్త కారాయాచరణ ప్రణాళ్క లేకుేండా అభవృది్ధని 
పూరి్తగా విస్మరిేంచిేందని జనసేన పార్టి జల్లా కారయాదరిశి 
ఏపీ శివయయా విమరిశిేంచారు. గత ప్రభ్తా్వలు అమలు 
చేసిన సేంక్షేమ కారయాక్రమాల పేరలాను మారిచా, కేంద్ర 
ప్రభ్త్వ పథకాలను తమ స్వేంత పథకాలుగా ప్రచారేం 
చేసుకుేంటూ రాష్ట్ర ప్రజలి్న మభయాపడ్తున్నదనా్నరు. 
మరో వైపు వివిధ రకాల పను్నలతో ప్రజల నడిడు 
విరుసు్తన్నదని విమరిశిేంచారు. ఈ ప్రజా వయాతిర్క 
విధానాలను ప్రజలకు వివరిేంచి రానున్న సార్వత్రిక ఎని్నకలోలా వైసీపీ ప్రభ్తా్వని్న 
బేంగాళ్ఖ్తేంలో కలుపుతామని ఆయన హెచచారిేంచారు.

ఎనినీకలు ఎపు్డొచిచిన్ జనసేన సద్ధం! 
శతఘ్్న నూయాస్:  మాడ్గుల నియోజకవరగొేం, చీడికాడ జనసేనపార్టి కారాయాలయేంలో 
జరిగిన విస్తృత సాథియ సమావేశేంలో జనసేన నాయకులు మాట్లాడ్తూ ఈనెల 14వ 
తార్ఖున జనసేన పార్టి ఆవిరా్వ దినోత్సవ సభలో అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు షణు్మఖ 
వ్యాహేం అనే 6 హామీలను ప్రవేశపటటిడేం జరిగిేంది. ఈ హామీలు అని్న వరాగొల వారిని 
సేంతృపి్తపరుసూ్త రాష్్రిని్న అభవృది్ధ పధేంలో నడిపిేంచే విధేంగా ఉనా్నయని అనా్నరు. 
సామానయా జనాలకు ఇసుక ఉచితేం చేయడేం దా్వరా ప్రతీ ఒక్కరి సేంత ఇేంట్ కలను నిజేం 
చేసేల్ ఉేందని తెలిపారు. జనసైనికులు అేందరూ ఈరోజు నుేంచి మొదలుకని షణు్మఖ 
వ్యాహేంలో ఉన్న 6 హామీలను ప్రతి గడపకు చేర్ విధేంగా కారయాక్రమాలు చేపట్టిలని, 
హామీలతో పాటుగా అధకార పార్టి యొక్క వైఫల్యాలను కూడా ప్రతి ఒక్కరికీ వివరిేంచాలని 
మాడ్గుల నియోజకవరగొ జనసైనికులు అేందరూ నిర్ణయేం తీసుకునా్నరు. రాష్ట్రేంలో 
ఎపుపాడ్ ఎని్నకలు జరిగినా జనసేన సిద్ధేంగా ఉేందని తెలియజేశారు. సామానుయాల కోసేం, 
రైతుల కోసేం, నిరుదోయాగులు, ఉదోయాగులు కోసేం అలోచిేంచి ఇల్ేంట్ హామీలను ప్రకట్ేంచిన 
అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ గారి చిత్రపట్నికి పాల్భషేకేం చేసి కృతజఞాతలు తెలిపారు. ఈ 
కారయాక్రమేంలో మాడ్గుల నియోజకవరగొేం నాలుగు మేండల్ల జనసైనికులు అధక 
సేంఖయాలో పాల్గొనా్నరు.ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ తాతాకాలిక కో-ఆర్్డనేటర్ 

గా బండి అనిల్ రాయల్
శతఘ్్న నూయాస్: నెలూలారు జల్లా, ఆత్మకూరు 
నియోజకవరగొ జన సైనికులకు ముఖయా గమనిక 
నియోజకవరగొేంలో అేందరిని కలుపుకుేంటూ 
కారయాక్రమాల నిర్వహణ నిమిత్తేం తాతా్కలికేంగా 
ఆత్మకూరు నియోజకవరగొేంలోని అని్న 
మేండల్ల ఇనాచారిజ్ల మరియు జనసైనికుల 
అభప్రాయాలతో బేండి అనిల్ రాయల్ ని 

నియోజవరగొ కో-ఆరిడునేటర్ గా ఏకగ్రీవేంగా ఎను్నకోవడేం జరిగిేంది. అతనికి 
అనుసేంధానేంగా నియోజకవరగొ ఉపాధయాక్షులు డబుబేకటుటి నాగరాజు యాదవ్ 
కలిసి కారయాక్రమాలు నిర్వహిేంచడేం జరుగుతుేంది కావున వారిరువురికి ఆత్మకూరు 
నియోజకవరగొేంలోని జల్లా నాయకులు, నియోజకవరగొ నాయకులు, మేండల 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు సహకరిేంచవలసిేందిగా కోరుకుేంటునా్ననని 
నలిశెట్టి శ్రీధర్ తెలిపారు.

వైభవంగా బండ్రు శ్రీనివ్స్ జన్మదిన వడుక
శతఘ్్న నూయాస్: తూరుపాగోదావరి జల్లా, కత్తపేట నియోజకవరగొేం జనసేన పార్టి, 
నియోజకవరగొ ఇనాచారిజ్ బేండారు శ్రీనివాస్ కు ఆదివారేం పుట్టినరోజు వేడ్కను 
ఎేంతో ఘనేంగా జనసైనికులు, కారయాకర్తలు, అభమానులు, సే్నహితులు, 
బేంధువులు, వీర మహిళలు, పవన్ కళ్యాణ్ అభమాని సేంఘేం నాయకులు 
కారయాకర్తలు, చిరేంజీవి, రామ్ చరణ్, సాయ ధర్మ తేజ్, నాగబాబు అభమాన 
సేంఘాల నాయకులు, కారయాకర్తలు ఎేంతో పద్ద ఎతు్తన వైభవేంగా బేండారు 
శ్రీనివాస్ పుట్టినరోజు వేడ్కను నిర్వహిేంచారు. ఆదివారేం వాడపాల్ేం వారి 
స్వగృహేం నేందు, పుట్టినరోజు శుభాకాేంక్షలు తెలపడానికి వచిచాన నాయకులు 
తో కలిసి, అతి భార్ ఎతు్తన పోటెతి్తన జన సేందోహేం మధయాన ఘనేంగా పుట్టిన 
రోజు వేడ్కలు బేండారు శ్రీనివాస్ ఆనేందేంతో జరుపుకునా్నరు. పలువురు 
ప్రముఖులు, నాయకులు, వివిధ పార్టిలకు చెేందిన నేతలు బేండారు కు పుట్టినరోజు 
శుభాకాేంక్షలు తెలుపుతూ, తమ అభమానాని్న, సే్నహేంను, ఆతీ్మయతను 
ఘనేంగా చాటుతూ పుట్టినరోజు శుభాకాేంక్షలు అేందజేశారు. ఈ సేందర్ేంగా 
బేండారు శ్రీనివాస్ తనకు శుభాకాేంక్షలు తెలిపిన ప్రతి ఒక్కరికి, పేరుపేరునా 
కృతజఞాతలు, ధనయావాదాలు తెలుపుతునా్ననని, మీ ప్రేమాభమానాలు ఎలలాపుపాడూ 
ఉేండాలని, నాకు, నా కుటుేంబానికి ప్రతి ఒక్కరి అేండదేండలు కావాలని, ఈ 
సేందర్ేంగా కోరుతూ, ఎేంతో ఆనేందేంతో, కోల్హలేంతో కను్నల పేండ్గగా, 
పలువురు పద్దల దీవనలు ఆశీసు్సలు అేందుకునా్నరు. ముఖయాేంగా బేండారు 
శ్రీనివాస్ కు పుట్టినరోజు శుభాకాేంక్షలు తెలపడానికి గల్ఫూ దేశేం లో ఉేంటున్న 
ప్రముఖ ఎన్ఆర్ఐ రాయుడ్ వేంకటేశ్వరరావు వారి కుటుేంబ సభ్యాలు, బెహరిన్ 
నుేంచి వచిచా శుభాకాేంక్షలు ఘనేంగా అేందజేశారు. వీరితో పాటు జనసేన పార్టి 
జల్లా కారయాదరుశిలు నాలుగు మేండల్ల జనసేన పార్టి అధయాక్షులు, వైస్ అధయాక్షులు 
మేండల, గ్రామ నాయకులు, జనసేన పార్టి అధయాక్షులు, పలువురు వివిధ పార్టిలకు 
చెేందిన నాయకులు పద్ద సేంఖయాలో హాజరయాయారు.
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