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జనసేన పార్టీ జిల్లా స్థాయి అధికార ప్రతినిధుల నియామకం
జనసేన పార్టీ జిల్లా స్థాయి కమిటీల్లా అధికార ప్రతినిధుల నియామకానికి పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ సోమవారం ఆమోదం తెలిపారు. జిల్లాల వారిగా వారి వివరాలు…
నారపరెడ్డి పారథాస్రధి : తూరుపుగోదావరి
యామన నారాయణ గౌడ్
శ్రీమతి తోలేటి శిర్ష
రెడ్డి అపపులనాయుడు: పశిచిమ గోదావరి
రాయపూడ్ వేణుగోపాల రావు : కృష్ణా
మర్దు శివ రామకృషణా
షేక్ గయాసుద్దీన్ : విజయవాడ పడమర
ఎమ్. తిరుపతి నాయుడు : విజయవాడ తూరుపు
సయ్యద్ అబ్దీల్ నజీబ్ : విజయవాడ సంట్రల్
అళ్ళ హరి : గంటూరు
తవిటి భావనానారాయణ
భీమిశెటిటీ వంకటేశ్వరులా : ప్రకాశం
సూరే ఏడుకండలు
దుగ్గిశెటిటీ వంకట సుజయ్ బాబ్ : నెల్లారు
కలువాయి సుధీర్
మెరుపుల మహేష్ : చితూతూరు
మటటీపల్లా మునిరాజులు
స్కే మురళి కృషణా : అనంతపురం
నిమ్మకాయల రాము

భాకరాపేట ఘాట్ ఘటనలో క్షతగాత్రులను పరామర్శంచిన జనసేన
క్షతగాత్రులను పరామర్శంచి, ప్రెస్ మీట్ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని డిమండ్ చేసిన జనసేన నాయకులు.
బాకరాపేట ఘాట్ లో ప్రజల ప్రాణాలు కోలోపోతే గాన్ సపోందంచరా?
మృతులకు 25 లక్షలు… క్షతగాత్రులకు 5 లక్షలు, పరహారం ఇవావాలి.
శతఘ్నా న్్యస్: తిరుపతి, పాలక ప్రభుత్వం, బాకరాపేట ఘాట్ నిరా్మణ ఏరాపుటు, భద్రతల్ విఫలమైన 

కారణంగా శనివారం ధర్మవరం నండ్ తిరుచాన్రుకు నిశిచితారథాం కోసం బసుసుల్ వసూతూ, ల్యల్ పడ్ 

అత్యంత భయానక సంఘటన చోటు చేసుకుందని, ఇందుల్ చనిపోయినవారికి 25 లక్షల ఎక్సుగ్రేషియా, 

క్షతగాత్రులకు 5 లక్షల పరిహారం చెలిలాంచాలని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదరిశి చిలకం మధుసుధన్ రెడ్డి, 

చితూతూరు జిల్లా అధ్యక్షులు డా. పసుపులేటి హరిప్రస్ద్, తిరుపతి అసంబ్లా ఇంచార్జ్ కిరణ్ రాయల్ లు 

డ్మండ్ చేశారు.

స్థానిక ప్రెస్ కలాబ్ ల్ సోమవారం మీడ్యాతో వీరు మట్లాడుతూ.. టిడ్పి పాలనల్ బాకరాపేట 

ఘాట్ ల్ జరుగతుననా యాకిసుడంట్ లన దృషిటీల్ ఉంచుకని నేషనల్ హైవే గా గరితూంచి 

నరసంగాపురం వరకు రోడుడిన ఏరాపుటు చేశారని, అనంతరం వచిచిన వైసీపీ పాలనల్ ఈ ఘాట్ 

రోడుడి ఏరాపుటు మరుగన పడ్ందని ఆవేదన వ్యకతూంచేశారు. ద్ని వలనే నేడు ఈ అత్యంత ఘోర 

సంఘటన, ప్రమదం జరిగ్ందని ఆగ్రహం వ్యకతూం చేశారు, తిరుమల ఘాట్ రోడుడి తరహాల్ భార్గా 

పేరా పెట్ వాల్ టిటిడ్ నిరి్మంచినటులా వంటనే భాకరాపేట ఘాట్ ల్ ఏరాపుటు చేయాలని డ్మండ్ 

చేశారు. అల్గే క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం కోసం చెనె్నా, బంగళూరు తదితర నగరాలకు 

తరలించాలని కోరారు. ఈ సమవేశంల్ రాష్ట్ర కార్యదరిశి శ్రీమతి ఆకేపాటి సుభాషిణి, రాష్ట్ర చేనేత 

కమిటీ సభు్యలు సురేంద్ర అడపా, జిల్లా కమిటీ సభు్యలు రాజేష్ యాదవ్, సుమన్ బాబ్, మనోహర్ 

దేవర, కీరతూన, తిరుపతి పటటీణ అధ్యక్షుడు రాజ రెడ్డి, మరియు జిల్లా యువ నాయకులు పారుధు, మనోజ్, జనసేన నాయకులు కార్యకరతూలు పాల్గినానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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కరంటు కోతలకు కొవ్వొత్తులతో నిరసన
శతఘ్నా న్్యస్:  పాలకండ, వీరఘటటీం ప్రతి రోజు రాత్రి 9 అయ్్య సరికి కరెంటు 
తియ్యడం వలన ప్రజలు చాల్ ఇబ్ందులు పడుతునానారని వీరఘటటీం మండలం 
బొడలాపాడు గ్రామంల్ జనసేన జానీ మరియు గ్రామ ప్రజలు హోమ్ వర్క్ చెయ్యడానికి 
సూక్ల్ విదా్యరిధునివిదా్యరుధులు ఎంతో ఇబ్ందులు పడుతునానారని కవ్్వతుతూలతో నిరసన 
తెలియచేయడం జరిగ్ంది. జగనననా కరెంట్ కోత కతతూ పధకం పెట్టీరా ఏంటి అని 
ప్రభుతా్వనినా నిలదియ్యడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంల్ జనసేన నాయుక్లు మరియు 
గ్రామ ప్రజలు పాల్గినడం జరిగ్ంది.

యువత రాజకీయాలోలాకి రావాలి: శేషుబాబు
శతఘ్నా న్్యస్:  అవనిగడడి, ప్రజల బాగ కోసం, సమజ శ్రేయసుసు కోసం, అపుపులు 
లేని ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం, కుళిలాపోయిన వ్యవసథాన ప్రక్షాళన చేయటం కోసం, కతతూ తరం 
యువకులకు రాజకీయ భవిష్యత్ కోసం, నిజమైన సంక్షేమం కోసం పవన్ కళ్్యణ్ 
రాజకయాల్లాకి వచాచిరని, పవన్ కళ్్యణ్ ఒకక్రే సమజంన బాగ చేయలేరని, 
యువత నడుం బిగ్ంచి నవ సమజ నిరా్మణానికి పూనకోవాలని అవనిగడడి మండల 
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు గడ్వాక శేషుబాబ్ పిలుపు నిచాచిరు. తన తలిలా హాసపుటల్ ల్ 
ఉంటే జనసైనికులు రకతూం ఇచిచి, ప్రాణం నిలిపారని, సమజ శ్రేయసుసు కోసం ప్రభుత్వ 
ఉద్్యగంన వదిలి పార్టీల్ చేరిన శేషుబాబ్ ఆశయ స్ధన కోసం తన వంతు కృషి 
చేయడం కోసం జనసేన పార్టీల్ చేరుతుననాటులా కమి్మలి రామంజేయులు తెలిపారు. 
రామంజేయులు కు జనసేన నాయకులు ముకాక్ శ్రీనివాసరావు కండువా కపిపు, 
స్దరంగా స్్వగతం పలికారు.

విశాఖ బంద్ కు జనసేన పార్టీ సంఘీభావం...
శతఘ్నా న్్యస్: వైజాగ్ సీటీల్ పాలాంట్ ప్రైవేటీకరణ వ్యతిరేకిసూతూ ఉకుక్ అఖిలపక్ష కారి్మక 
సంఘాలు ఈ రోజు చేపటిటీన విశాఖ బంద్ కు జనసేన పార్టీ సంఘీభావం తెలుపుతూ పాత 
గాజువాక జంక్షన్ ల్ ధరానాల్ పాల్గిననా శ్రీ కోన తాతారావు గారు, పార్టీ నాయకులు, 
కారి్మకులు.

జనసేన హామీలతో గోడపత్రిక
శతఘ్నా న్్యస్:  రాజాం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 9వ ఆవిరాభావ సభ రోజు 
ఇచిచిన హామీలన సోమవారం రాజాం నియోజకవరగింల్, జనసేన నాయకులు ఎనినా 
రాజు ఆధ్వర్యంల్, జనసైనికుల సమక్షంల్ని గోడ పత్రిక రూపంల్ ఆవిషక్రించటం 
జరిగ్ంది. ఈ రకంగా రాజాం నియోజకవరగిం మొతతూం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
షణు్మఖ వ్్యహం ప్రజల్లాకి చొచుచికుపోయ్ల్ ప్రయతనాం ఎనినా రాజు తన ప్రయతనాం 
త్రికరణ శుదిధుతో చేసుతూనానారు. ఈ క్ంది హామీలన గోడ పత్రికల్ ప్రచురించడం 
జరిగ్ంది.
*జనసేన పార్టీ అధికారంల్కి రాగానే బలమైన పారిశ్రామిక విధానానినా తీసుకువస్తూం. 
విశాఖ, విజయవాడ నగరాలన హైటెక్ నగరాలుగా తీరిచిదిదుదీతాం. అమరావతిని 
అభు్యదయ రాజధానిగా రూపందిస్తూం.
*కరూనాలు జిల్లాకు దామోదరం సంజీవయ్య పేరు పెడతాం. రాయలసీమల్ ఉపాధి 
అవకాశాలు మెరుగపరుస్తూం.
*తెలలా రేషన్ కారుడి దారులందరికీ ఇళలా నిరా్మణానికి ఇసుకన ఉచితంగా అందిస్తూం.
*వ్యవస్యానినా ల్భస్టిగా మరుస్తూం. వ్యవస్య ఉతపుతుతూల ఆధారంగా ఆయా 
ప్రాంతాల్లా ఫుడ్ ప్రాససంగ్ యూనిటులా ఏరాపుటు చేస్తూం. పంట కాల్వలు నిరి్మస్తూం.
*జనసేన పార్టీ అధికారంల్కి రాగానే నిరుద్్యగ సమస్యన తీరుస్తూం. ప్రభుత్వంల్ 
ఖాళీగా ఉననా ఉద్్యగాలు భర్తూ చేస్తూం. ప్రైవేటు రంగంల్ ఏట్ 5 లక్షల ఉద్యగ 
అవకాశాలు కలిపుస్తూం. సులభ్ కాంపెలాకుసుల్లా పని చేసే ఉద్్యగాలు కాకుండా మీ కాళలా 
మీద మీరు నిలబడగలిగేల్ ఉపాధి కలిపుంచి వారికి ప్రభుత్వం తరఫున రూ. 10 లక్షలు 
అందిస్తూం.
*ఉద్్యగలకు సీపీఎస్ విధానానినా రదుదీ చేస పాత పెన్షన్ విధానానినా తీసుకువస్తూం.
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వీరంద్రని సన్మానించిన కాకరలా న్ని

శతఘ్నా న్్యస్: నిడదవోలు నియోజకవరగిం జరనాలిసుటీ యూనియన్ న్తన కార్యవరగిం 
మరియు న్తన అద్యక్షలు ప్రమూణ సీ్వకారం సందరభాంగా న్తన అద్యక్షులు ఆర్. 
వీరేంద్రని జనసేన పార్టీ నిడదవోలు నియోజకవరగిం తరుపున శాళువా, పూలమూలతో 
సనా్మనించి అభినందనలు తెలియజేసన జిల్లా సంయుకతూ కార్యదరిశి కాకరలా నాని.

జనసేన ఆధవొర్ంలో ఉచిత గండె వైద్ శిబిరం

శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలన, సదాధుంతాలన ప్రజలకు 
చేరేచి దిశగా.. ఇరగవరం మండలం, ఓగ్డ్ గ్రామంల్ రామలయం వదదీ జనసైనికుడు 
కాన్రి మధవరాయుడు, జనసైనికులు మరియు గ్రామ పెదదీల ఆధ్వర్యంల్ సోమవారం 
విజయవాడ ప్రముఖ గండ వైద్య నిపుణులు డాకటీర్. వై. వి. రావు హాసపుటల్ వారిచే ఉచిత 
గండ వైద్య శిబిరం నిర్వహంచడం జరిగ్నది. ఈ కార్యక్రమనికి గ్రామంల్ సుమరుగా 
55 మంది పాల్గిని ఈ కార్యక్రమనినా విజయవంతం చేశారు.

జనసేన ఆధవొర్ంలో గూటాల ప్రీమియర్ లీగ్  
విజేతలకు బహుమత్ల ప్రదానం

శతఘ్నా న్్యస్: పోలవరం 
నియోజకవరగిం, పోలవరం 
మండలం జనసేన పార్టీ 
కమిటీ నియోజకవరగి ఇంచార్జ్  
చిర్రి బాలరాజు ఆద్వర్యంల్, 
గూట్ల గ్రామంల్ ఆదివారం 
జరిగ్న సమవేశంల్ 
గూట్ల ప్రీమియర్ లీగ్  

క్కెట్  మ్యచ్  విజేతలన ప్రకటించడం జరిగ్ంది. ఈ సమవేశంల్ భాగంగా జనసేన 
పార్టీ పోలవరం జనసేన పార్టీ నియోజకవరగి ఇంచార్జ్ చిర్రి బాలరాజు మట్లాడుతూ.. 
కార్యకరతూలకు దిశానిరేదీశం చేశారు.. మండల గ్రామ కార్యకరతూలు అందరూ కలసకటుటీగా 
పనిచేయాలని, మండల్ద్యక్షులకు సహకరించుకుంటూ.. పార్టీ విజయానికి కృషి 
చేయాలని వివరించారు.
గూట్ల గ్రామంల్ జరిగ్న గూట్ల ప్రీమియర్ లీగ్  క్కెట్  మ్యచ్  ప్రధమ బహుమతి 
22,222 చిర్రి బాలరాజు, ది్వతీయ బహుమతి 11,111 గణపరితూ వీరవంకట 
సత్యనారాయణ (చినినా) చేతులమీదుగా అందించడం జరిగ్ంది. బహుమతులకు టోర్నా 
ఆరగినైజింగ్  మరియు ఆరిధుక సహాయం ఆటపాకల వంకటేశ్వరరావు (ఏ.వి)అందించారు. 
ఈ కార్యక్రమంల్ చిర్రి బాలరాజు, గణపరితూ చినినా పాదం నాగకృషణా, దుమరపు 
బాలయోగ్, చీకటలా స్యికృషణామూరితూ, కరిబండ్ గనిరాజు, కురసం రమేష్  రాము, వంశీ, 
ప్రస్ద్ , నాగేంద్ర, తోట మనోజ్ కుమర్ , నరేష్ , మండల, గ్రామ కార్యకరతూలు బార్ 
సంఖ్యల్ పాల్గినడం జరిగ్ంది.

త్మమాలపాలం గ్రామానికి నూతన వాటర్ టా్ంక్ నిరమాంచాలి 
– పోలిశెట్టీ తేజ

శతఘ్నా న్్యస్: ఇబ్రహంపటనాం, మండల పరిషత్ 
కారా్యలయంల్ జరిగ్న సమీక్షా సమవేశంల్ 
పోలిశెటిటీ తేజ తుమ్మలపాల్ం గ్రామ సమస్యలన 
మరొకస్రి మండల పరిషత్ అధికారుల దృషిటీకి 
తీసుకెళ్లారు..గ్రామంల్ వాడుకల్ ఉననా వాటర్ 
ట్్యంక్ శిథిల్వసథాకు చేరుకోవడంతో తాతాక్లికంగా 
వాటికి మరమ్మతుతూలు చేయించి, మరొకచోట న్తన 
వాటర్ ట్్యంక్ నిరా్మణం చెయా్యలని, అంతే కాకుండా 
సమయానికి బసుసులు రాక ఇబ్ంది పడుతుననా 
తుమ్మలపాల్ం విదా్యరుథాలకు గ్రామంల్ ఉననా రెండు 
బస్ స్టీప్ ల్లాన ఇబ్రహంపటనాం డ్పో పరిధిల్ని ఉననా 
సటీ బసుసులన అపవలసనదిగా ఆర్టీసీ అధికారులన 
కోరారు.

రైత్లకు నషటీపరహారం ఇవావొలని కలకటీరుకు వినతిపత్ం
శతఘ్నా న్్యస్: అనంతపురం, జనసేన 
పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు టి స వరుణ్ 
ఆదేశాల మేరకు సంగనమల నియోజకవరగి 
జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంల్ సంగనమల 
నియోజకవరగింల్ని ఆరు మండల్ల్లా 
గత ఖర్ఫ్ కాలంల్ పడ్న అకాల వరా్షల 
కారణంగా నషటీపోయిన రైతులకు పంట 

నషటీపరిహారం వరి పంటకు మత్రమే చెలిలాంచారు. మిగతా వేరుశనగ, శనగ పంటలకు 
కూడా నషటీపరిహారం చెలిలాంచాలని జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంల్ కల్కటీర్ కి వినతిపత్రం 
ఇవ్వడం జరిగ్ంది. అందుల్ భాగంగా కల్కటీర్ సపుందించి పపుపు శనగ వేరుశనగ కంది 
పంట రైతులకు నషటీ పరిహారం ఏప్రిల్ మే నెలల్ పరిహారం అందేల్ చేస్తూమని కల్కటీర్ 
హామీ ఇవ్వడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంల్ జిల్లా సంయుకతూ కార్యదరిశి పురుషోతతూంరెడ్డి, 
డ్ జయమ్మ సంగనమల మండల కనీ్వనర్ తోట ఓబ్లేసు, స్యి శంకర్ మధు జుల్ 
కాల్వ శేషు ధన తదితరులు పాల్గినానారు.
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మారటీరు జనసేన ఆధవొర్ంలో మెగా చలివంద్రం

శతఘ్నా న్్యస్: మరేటీరు శ్రీ శ్రీ పోలేరమ్మ అమ్మవారి జాతర సందరభాంగా మెగా పవర్ స్టీర్ 
కణిదల రామ్ చరణ్ పుటిటీనరోజు పురసక్రించుకని జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంల్ జనసేన 
జిల్లా జాయింట్ సక్రెటర్ షేక్ ముంతాజ్ బేగం ఆలీ ఆధ్వర్యంల్, చిరంజీవి యువత 
జిల్లా జాయింట్ సక్రెటర్ వరికూటి స్యి కిషోర్ సూచనల మేరకు మరేటీరు ప్రధాన 
కూడలిల్ 70 లీటరలా తో మెగా చలివేంద్రం ఏరాపుటు చేయడం జరిగ్నది. ఈ యొకక్ సేవా 
కార్యక్రమనినా చూసన స్థానిక ప్రజలు జనసేన కార్యకరతూలన అభినందించడం జరిగ్నది. 
ఈ యొకక్ కార్యక్రమంల్ జనసేన సక్రెటర్ చిటూటీరి శ్రీనివాస్, జనసేన జిల్లా జాయింట్ 
సక్రెటర్ రావి హర్ష్, సేటీట్ జిల్లా కమిటీ సభు్యలు తోట సురేంద్ర, రామననాపాల్ం జనసేన 
ఎంపీటీసీ కృషణాకాంత్, మెగా డ్జిటల్ ఆచంట మండలం అధ్యక్షురాలు సహెచ్ మధవి, 
పెనగండ మండలం మెగా డ్జిటల్ అధ్యక్షుడు మధవ నాయుడు, వడలి జనసేన 
గ్రామ అధ్యక్షులు బ్ర్ర నాగేంద్ర, అడాడిల మధు, వినకండ తేజస్ రామనాయుడు, 
భావన, చందు, షేక్ హనీఫ్, చలలా సురేష్, ఆకె టి మహేష్, పట్నాల రవి, సుధీర్, భూపతి 
నాయుడు, మొదలైన జనసైనికులు ఈ యొకక్ కార్యక్రమంల్ పాల్గిని విజయవంతం 
చేయడం జరిగ్ంది.

జనసేన జండా – విదా్రుథాల అండ
శతఘ్నా న్్యస్: కాకినాడ అచచింపేట సంటర్ ఎం.ఎస్.ఎన్ పిజి కాలేజీ ప్రాంతం వదదీ 
2002 ల్ ఆనాటి కల్కటీర్ కాలేజీకి ఇచిచిన సథాల్నినా ప్రభుత్వం తిరిగ్ తీసుకుని దానిని 
వైస్సుర్ పార్టీ కారా్యలయం కటుటీకునేందుకు ఇసుతూననా ప్రాంతానినా కాకినాడ రూరల్ 
జనసేన నాయకులు మరియు బ్జేపీ నాయకులు, విదా్యరుథాలతో కలిస పరిశీలించి, 
కాలేజీ వదదీ రాస్తూరోకో నిర్వహంచి నిరసన తెలిపిన జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల 
కమిటీ సభు్యలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ మరియు బ్జేపీ కాకినాడ 
పారలామెంట్ అధ్యక్షులు చిలుకూరి రాంకుమర్. ఈ కార్యక్రమంల్ జనసేన నాయకులు, 
వీరమహళలు, జనసైనికులు మరియు విదా్యరుధులు పాల్గినడం జరిగ్ంది.

ఘనంగా జనసేన పార్టీ జండా ఆవిష్కరణ
2024 ఎన్నికలోలో ఆలూరు న్యోజకవర్ంలో జనసేన పార్టీ గెలుపే ధ్యూయంగా పన్ 
చేస్తం.
ఆలూరు న్యోజకవర్ అభివృద్ధె ధ్యూయం.
శతఘ్నా న్్యస్:  కరూనాల్ జిల్లా, ఆల్రు నియోజకవరగిం 
హోలగంద మండల కేంద్రంల్ ఆదివారం స్థానిక బస్టీండ్ 
నందు జనసేన పార్టీ నాయకులు, కార్యకరతూల ఆధ్వర్యంల్ 
జనసేన పార్టీ జండా ఆవిషక్రణ కార్యక్రమం ఘనంగా 
నిర్వహంచారు. ఈ కార్యక్రమనికి ముఖ్య అతిథులుగా 
ఆల్రు నియోజకవరగి జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ తెరనాకల్ 
వంకపపు హాజరయా్యరు. ముందుగా ఆల్రు నియోజకవరగి 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ తెరనాకల్ వంకపపుకు ఘన స్్వగతం 
పలికారు. అనంతరం వారి చేతుల మీదుగా పార్టీ జండాన 
ఆవిషక్రించారు. ఈ సందరభాంగా ఆయన మట్లాడుతూ 
2024వ స్ర్వత్రిక ఎనినాకల్లా ప్రతి అకక్చెల్లామ్మలు, 
యువకుల ఓటులా ఆల్రు నియోజకవరగి అభివృదిధు 
ఆశయానికి అంకితం కావాలని పిలుపునిచాచిరు. అల్కాకుండా ఏ ఒకక్ వ్యకితూ ల్భానికి, 
స్్వరాథానికి కాకూడదని అనానారు. ముఖ్యంగా ఆల్రు అభివృదిధు కోసం జనసేన పార్టీ 
ఎలలాపుపుడూ ముందుంటుందని చెపాపురు. అల్గే అయోధ్య నగర్ నందు త్రాగనీటి సమస్య 
తీవ్ంగా ఉందని కాలనీ వాసులు జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ వంకపపు దృషిటీకి తీసుకెళ్లారు. 
సపుందించిన ఆయన మండల పరిషత్ కారా్యలయానికి వళిలా సమస్య పరిషక్రించాలని 
అధికారులన నిలద్యండ్ మీకు అండగా జనసేన పార్టీ ఉందని తెలిపారు. ఈ 
కార్యక్రమంల్ పార్టీ యువ నాయకులు నాగరాజు, రాజు, చిననా, జనసైనికులు తదితరులు 
పెదదీ సంఖ్యల్ పాల్గినానారు.ల్ర్ కారమాకుని కుటుంబానికి అండగా జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: గంటూరు జిల్లా, తాడ్కండ 
నియోజకవరగిం, ఫిరంగ్పురం మండలం 
నదురుపాడు గ్రామంల్ని ఒక ఎససు నిరుపేద 
కుటుంబానికి చెందిన ల్ర్ డ్రైవర్ అనారోగ్య 
కారణంతో చనిపోతే వారి కుటుంబానికి 5000/- 
ఆరిధుక సహాయం చేసన జనసేన పార్టీ నాయకులు 
డేగల లక్షష్మణ్, ముళ్ళపూడ్ చిననా వంకటేశ్వరరావు. 
ఈ సందరభాంగా జనసేన నాయకులు 
మట్లాడుతూ… సహాయం చేయటంల్ జనసేన 
పార్టీ ముందుంటుందని తెలిపారు.

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


మంగళవారం, 29 మార్చి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రాజోలులో మెగా పవర్ స్టీర్ రామ్ చరణ్ జనమాదిన వడుకలు
శతఘ్నా న్్యస్: రాజోలు నియోజకవరగింల్ సఖినేటిపలిలా గ్రామంల్ మెగా పవర్ స్టీర్ 
రామ్ చరణ్ జన్మదిన వేడుకల్లా చిరు సేవాసమితి వారు ఏరాపుటు చేసన రకతూదాన 
శిబిరానినా మరియు సఖినేటిపలిలా గ్రామము ల్ జనసైనికులు మరియు నాయకులు 
మూడు లక్షల రూపాయలతో ఏరాపుటు చేసన వాటర్ ట్్యంకర్ ని ప్రారంభించిన జిల్లా 
అధ్యక్షులు కందుల దురేగిష్. ఈ కార్యక్రమంల్ జనసేన పార్టీ పిఏస సభు్యలు పితాని 
బాలకృషణా, జనసేన పార్టీ అమల్పురం పారలామెంటరి ఇంచార్జ్ డ్.ఎం.ఆర్ శెఖర్, జనసేన 
నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గినడం జరిగ్ంది.

శ్రీశ్రీశ్రీ విజయదుర్గ అమమావార విగ్రహ ప్రతిషటీ, నూతన ఆలయ 
ప్రారంభోత్సవంలో మాకినీడి శేషుకుమార

శతఘ్నా న్్యస్: తూరుపుగోదావరి జిల్లా పిఠాపురం మండలం కతతూ సంహాద్రిపురం 
గ్రామంల్ జనసైనికులు నాయకులు ఆహా్వనం మేరకు పిఠాపురం నియోజవరగి జనసేన 
పార్టీ ఇనాచిర్జ్ శ్రీమతి మకినీడ్ శేషుకుమరి శ్రీశ్రీశ్రీ విజయదురగి అమ్మవారి విగ్రహ ప్రతిషటీ 
ఆలయ న్తన ప్రారంభోతసువంల్ పాల్గిని అమ్మవారిని దరిశించుకుని అననాదానం 
కార్యక్రమంల్ పాల్గినానారు. ఈ కార్యక్రమంల్ గోపు సురేష్, వలుదీరితూ వైస్ ప్రెసడంట్ 
ఎనగంటి హరిబాబ్, గలలాప్రోలు మండల అధ్యక్షులు అమరాది వలిలా రామకృషణా, గల్లా 
అంజిబాబ్, రౌతు శివ బాబ్, గల్లా అంజి, జి.శివ, జి.మైనర్ బాబ్, జి.వీర కృషణా, జి.చిననా 
గంగరాజు, జి వీరబాబ్, రౌతు బాబ్రావు, ఆర్. కాశి, బొలలాం చంటిబాబ్, బి. శ్రీనివాస్, 
బి.కృషణా, కాకర రమణ, కె. రాఘవ, కె. అయ్యపపు, తోట చినోనాడు, టీ.శివ నారాయణ, బి. 
కాశి, రాంపండు, లక్షష్మణ, సూరిబాబ్, నాగ, గండే బాబి మరియు ఎంపీటీసీ అభ్యరిథా 
రాసంశెటిటీ కన్యకరావు, పుణ్యమంతుల బాబ్రావు, యాండ్రపు శ్రీనివాస్, కంద సోమరాజు, 
మేళం బాబి, వరిసలేటి ఘనస్యి, జనసైనికులు నాయకులు తదితరులు పాల్గినానారు.

నిరుపేద కుటుంబానికి ఆరధిక స్యమందించిన 
అనపరతు జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: అనపరితూ నియోజకవరగిం, అనపరితూ మండలంల్ రామవరం గ్రామంల్ దళిత 
వాడల్ ఇటీవల అకాలంగా వేసన భార్ గాలి వలలా ఇంటి పైకపుపు ఎగ్రిపోవడంతో, చింతపలిలా 
అపాపురావుది నిరుపేద కుటుంబం కావడంతో ఈ విషయం తెలిసన జనసేన పార్టీ ఇంచారిజ్ 
మర్రెడ్డి శ్రీనివాస్ జనసైనికులు 10000 రూపాయలు సహకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంల్ 
అనపరితూ మండల అధ్యక్షులు ప్రస్ద్ రెడ్డి, ఉపాధ్యక్షుడు రామరావు, అనపరితూ నియోజకవరగి 
జనసైనికులు సోమశేఖర్, నాగ్రెడ్డి రామిరెడ్డి, అమీర్, చంటి, బ్లలాయ్య, రాజు, అపాపురావు 
తదితరులు పాల్గినానారు.

రానున్న రోజులోలా ప్రజలే తగిన గణపాఠం చెబుతారు
శతఘ్నా న్్యస్: పిఠాపురం మండలం కందరాడ గ్రామంల్ 11వ వారుడి అంబేడక్ర్ కాలనీ 
వదదీ గల అంగనా్వడీ కేంద్రం వదదీ పిలలాలుకు త్రాగ నీరు, కనీసం చేతుల కడుకోక్ట్నికి 
లేక అవసథాలు పడుతుననా విషయం గమనించిన కననాబతుతూల సుగణ కుమరి 11వ వార్డి 
మెంబర్ వాటర్ ట్్యంక్ తాన సంత ఖరుచిలతో ఆ ప్రాంతంల్ ఏరాపుటు చేయటం 
జరిగ్ంది. కానీ అది జీరిణాంచుకోలేక దురుదేధుశంతో పంచాయతీ అధికారులు, అధికార 
పార్టీ నాయకులు ఒతితూడ్ చేస ఆ వాటర్ ట్్యంక్ కి కనెక్షన్ ని తొలగ్ంచేల్ చేయటం 
జరిగ్ంది. అది తెలుసుకుననా ఆ ప్రాంతంల్ని మహళలు అధికారం ఇచిచింది ప్రజలకు 
సేవ చేయట్నికా లేక ఇటువంటి కక్ష పూరిత చర్యలు చేయట్నికా..? అని ఆంద్ళన 
వ్యకతూం చేశారు. రానననా రోజుల్లా ప్రజలే తగ్న గణపాఠం చెబ్తారని హెచచిరించారు. 
పెదదీ ఎతుతూన మహళలు, వార్డి మెంబర్ లు కె జీవరతనాం, జయబాబ్, పుత్రయ్య, జనసేన 
నాయకులు పిల్లా దినేష్, వి సూర్య ప్రకాష్, రామ్, గాంధి మరియు ప్రజలు పాల్గినానారు.

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


48 వల కోటలాకు లక్కలు లేవు. 
ఇది వైసిపి ప్రభుతవొ ఆరథాక అరాచకం కాదా?

శతఘ్నా న్్యస్: పెడన, శాసనసభ ఆమోదం లేకుండానే 98 వేల కోటులా ఖరుచి. 48 వేల కోటలాకు ఎల్ంటి బిలులాలు 
లేవు. పరిసథాతులన చూసుతూంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దివాళ్ దిశగా అడుగలు వేసుతూననాటులా అనిపిసుతూంది. ఆరిథాక 
శాఖల్ సమన్వయ ల్పం సపుషటీంగా కనిపిసుతూంది. ప్రజలకు అరథాం కాని కాకి ల్కక్లతో బడజ్టోలా అంకెల గారడ్ 
చేసుతూననాటుటీ సపుషటీమవుతుంది.

48 వేల కోటులా చెలిలాంపుల జాడలేదు. వైసీపీ ప్రభుత్వ అధికారం చేపటిటీనా నాటినండ్ బిలులాల చెలిలాంపుల్ తీవ్ 
గందరగోళం నెలకంది. కాంట్రాకటీరలాకు బిలులాలు చెలిలాంపు లేవు. మధా్యహనా భోజన పథకం నిరా్వహకుల బిలులాలు 
చెలిలాంచలేదని ఆంద్ళన చేపడుతునానారు. విద్య, వైద్యం పై కేట్యింపుల శూన్యం. నాడు నేడు పనల బిలలాలు 
ఇపపుటికీ రాలేదని ఉపాధా్యయులు చెబ్తునానారు. చెలిలాంపు లేని కారణంగా ప్రభుత్వ టెండరలాకు ముందుకు రాని 
గతేతూదారులు. వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టీత్మకంగా చేపటిటీన సచివాలయాలు, ఆర్.బి కేంద్రాల నిరా్మణం చేపటిటీన 
కాంట్రాకటీరలాకు (స్థానిక నాయకులకు) ఇపపుటివరకు బిలులాలు చెలిలాంచలేదని గర్రుగా ఉనానారు. చేసన పనికి బిలులాల 
చెలిలాంపు లేదు. ఖరుచిగా చూపిసుతూననా 48 వేల కోటలాకు సరైన బిలులాలు లేవు. మధ్యం అమ్మకపోతే ప్రభుతా్వనినా నడపలేము 
అని స్క్షాతుతూ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అసంబ్లా స్క్షిగా ప్రకటించడం వైసపి ప్రభుత్వ ఆరిథాక వైఫల్్యనికి అదదీం పడుతుంది. 
వైసీపీ ప్రభుత్వం చేసుతూననా ఆరిథాక అరాచకాలన ప్రజలు గమనిసుతూనానారు సరైన సమయంల్ ఈ ప్రభుతా్వనికి గటిటీ 
బ్దిధు చెబ్తారని పెడన నియోజకవరగిం జనసేన పార్టీ నాయకులు ఎస్ వి బాబ్ అనానారు.

అమమావార న్లుగో వారషికోత్సవ వడుకలోలా 
వగళలా లీల్కృష్ణ

శతఘ్నా న్్యస్: మండపేట, రాయవరం మండలం, చెల్లారు గ్రామంల్ 
జమి్మ రేవు శ్రీదివ్య క్షేత్రంల్ వేంచేస ఉననాటువంటి ఐశ్వరా్యంబిక 
సమేత రామలింగేశ్వర స్్వమి వారి నాలుగవ వారి్షకోతసువ వేడుకల్లా 
పాల్గిననా మండపేట నియోజకవరగి జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ వేగళలా లీల్ 
కృషణా అమ్మవారిని దరిశించుకుని అనంతరం అననాదాన కార్యక్రమంల్ 
పాల్గినానారు. ఈ కార్యక్రమంల్ చెల్లారు ఎంపిటిస గలలాపలిలా అనరాధ, 
వల్లారి సత్యప్రస్ద్, వల్లారి వీరబాబ్ మరియు ఆలయ కమిటీ సభు్యలు 
దేవు శివానంద రావు, గలలాపలిలా వంకటరమణ, తల్టం వంకటేష్(ఆలయ 
అభివృదిధు కమిటీ చైర్మన్), పసల శ్రీహరి, పేరాబతుతూల శ్రీన, పోతంశెటిటీ 
శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గినానారు.

రవెనూ్ మోస్లపై విచారణ జరపించాలి – యుగంధర్ 
పొన్న డిమాండ్

శతఘ్నా న్్యస్: గంగాధర నెల్లారు, 
వదురుకుపపుం మండలంల్ జరిగ్న రెవన్్య 
మోస్లపై అవినీతి నిరోధక శాఖ దా్వరా విచారణ 
చేయించాలని జనసేన గంగాధర నెల్లారు 
నియోజక వరగిం ఇంఛారిజ్ పనానా యుగంధర్ 
డ్మండ్ చేశారు. దంగ పాస్ బ్కుక్లు, నకిలీ 
పట్టీలపై విచారణకు ఎపుపుడు అదేశిస్తూరంటూ 

ఉప ముఖ్యమంత్రి కె నారాయణ స్్వమిని నిలద్శారు. తూతూ మంత్రంగా 
రెవన్్య విచారణల వలలా ల్భం లేదని చెపాపురు. టిడ్పి నంచి వైకాపాల్ చేరిన 
ఒక దళిత నాయకుడు, మరొక అగ్రకుల నేత కలస మండల్నినా ద్చేసుతూనానారని 
ఆరోపించారు.అల్గే కందరు పాత దంగలు, అధికార పార్టీ నాయకులు అనేక 
మోస్లకు పాలపుడుతునానారని ఆరోపించారు. వందల్ది ఎకరాల భూములన 
కబాజ్ చేసన తమ పార్టీ నేతలన స్్వమి వనకేసుకు వసుతూనానారని విమరిశించారు. 
రెవన్్య అధికారులు ఒతితూళ్ళకు ల్ంగ్, లంచాలకు ఆశపడ్ అక్రమరుక్ల కము్మ 
కాసుతూనానారని ధ్వజమెతాతూరు. నియోజకవరగి అభివృదిధుకి తోడపుడుతునానానని గపపులు 
చెపుపుకునే స్్వమికి భూ కబాజ్లు, చీకటి వా్యపారాలు కనపడక పోవడం వింతగా 
ఉందనానారు. నారాయణ స్్వమికి చితతూశుదిదీ ఉంటే తక్షణం విచారణకు ఆదేశించి, 
అక్రమలన ప్రక్షాళన చేయాలని కోరారు. లేని పక్షంల్ తాన రెవన్్య అక్రమలపై 
ఉద్యమిస్తూనని హెచచిరించారు.

మారా్కపురం జిల్లా చేయాలని చేయనున్న సైకిల్ యాత్ను 
అడుడుకున్న పోలీసులు

శతఘ్నా న్్యస్: మరాక్పురం జిల్లా చేయాలని సైకిల్ యాత్ర చేయనననా జనసేనపార్టీ 
మరాక్పురం నియోజకవరగి ఇంచారిజ్ ఇమ్మడ్ కాశీనాధ్, జిల్లా కార్యదరిశి తిరుమల 
శెటిటీ వీరయ్య లన అదుపుల్కి తీసుకుననా పోలీసులు. మరాక్పురం కంభం సంటరోలా 
పోలీస్ జీప్ కు అడడింగా కూరొచిని పోలీసులు డౌన్ డౌన్ అంటూ నినాదాలు చేసన 
జనసేన నేతలు, కార్యకరతూలు, అఖిలపక్ష పార్టీల కార్యకరతూలన పోలీసులు అదుపుల్కి 
తీసుకునానారు.

ఆకి్సడెంటులో మరణంచిన జనసైనికుని కుటుంబాని్న పరామర్శంచిన 
పోలిశెట్టీ

శతఘ్నా న్్యస్: రామచంద్రపురం పటటీణం హౌసంగ్ 
బోర్డి కాలనీల్ని జనసేన పార్టీ క్యాశీలక సభు్యలు 
అబి్రెడ్డి నాగేశ్వరరావు బసుసు యాకిసుడంట్ 
అయి్య మరణించడం జరిగ్ంది. రామచంద్రపురం 
నియోజకవరగిం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పోలిశెటిటీ 

చంద్రశేఖర్ ప్రభుత్వ ఏరియా హాసపుటల్ కి వళిలా 
వారి కుటుంబ సభు్యలన కలిస అబి్రెడ్డి నాగేశ్వర 
రావు అకాల మరణానికి చింతిసూతూ స్నభూతిని 
తెలియజేయడం జరిగ్ంది. ఈ యాకిసుడంట్ కు 
సంబంధించిన వివరాలు జనసేన పార్టీ ఆపీసుకి 
పోలిశెటిటీ చంద్రశేఖర్ పంపించి వారితో మట్లాడడం 

జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంల్ పటటీణ 3 వ వారుడి కౌనిసులర్ అంకం శ్రీనివాసరావు, అకిక్రెడ్డి శ్రీనివాసరావు, 
గల్లాంకుల సతీష్, రాంబాబ్ నాయుడు తదితర జనసైనికులు వళ్ళడం జరిగ్ంది.

గరజాలలో జనసేన ఆధవొర్ంలో రామ్ చరణ్ పుట్టీన రోజు వడుకలు
శతఘ్నా న్్యస్: గరజాల, తెలుగ కళ్మతలిలా ముదుదీబిడడి మెగాస్టీర్ చిరంజీవి ముదుదీల తనయుడు 
రామ్ చరణ్ తేజ్ పుటిటీనరోజు వేడుకలు ఆదివారం సత్యనారాయణ ఐనాక్సు థియ్టర్ వదదీ షేక్ అజీస్ 
ఆధ్వర్యంల్ ఘనంగా నిర్వహంచడం జరిగ్ం.ది ముందుగా అజీస్ మట్లాడుతూ మ మెగాస్టీర్ 
చిరంజీవి వారసుడు రామ్ చరణ్ తేజ్ అంచలంచెలుగా ఎదుగతూ తనకంటూ ఒక ప్రతే్యక స్థానానినా 
ఏరపురచుకుని భవిష్యతుతూల్ మరినినా విజయాలు చేకూరాలని ఆయన అనానారు. ఈ కార్యక్రమనికి ముఖ్య 
అతిథిగా విచేచిసన జనసేన పార్టీ జిల్లా కార్యదరిశి కటకం అంకారావు కేక్ కట్ చేస మ లిటిల్ మెగా పవర్ 
స్టీర్ రాంచరణ్ తేజ్ కి పుటిటీనరోజు శుభాకాంక్షలు తెలపడం జరిగ్ంది. ఆ దేవుడు చరణ్ బాబ్ కి నిండు 
న్రేళు్ళ ఆయురారోగా్యలు ప్రస్దించాలని ఆయన కోరారు. ఈ కార్యక్రమంల్ మణి, చందు, ప్రస్ద్ 
బాబ్, తేజ మరియు జనసైనికులు, అభిమనలు పాల్గినానారు.

మంగళవారం, 29 మార్చి 2022
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