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ప్రజాభిప్రాయాన్ని పరిగణించకిండా జిల్లాల విభజన
రాష్ట్రంలో జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణ ప్రక్రియలో ప్రజాభిప్రాయానికి ఏ మాత్్రం విలువ 

ఇవ్వక్రండా పాలకల చిత్తానికి తోచిన విధ్రంగా మ్రందుక వెళ్లారని జనసేన పార్టీ 

అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో విమర్శ్రంచారు. లోపభూయిషటీ్రంగా ఈ 

విభజన సాగ్రంది. పారలామ్రంట్ నియోజకవర్గమే ప్రామాణిక్రం... అదే హేతుబద్ధత 

అని చెపుపుక్రంటున్న ప్రభుత్వ్రం ప్రజల మనోగత్ని్న, కతతా జిల్లాల మూల్రంగా వారు 

ఎదుర్కొనే దూరాభారాలు, ఇబ్్రందులను ఎ్రందుక పరగణి్రంచలేదు? అదే విధ్రంగా 

ఎపపుటి ను్రంచో జిల్లా కోస్రం డిమా్రండ్ ఉన్న ప్రా్రంత్లపై అధ్యయన్రం కూడా చేయలేదు. 

పాడేరు క్రంద్్రంగా ఏరాపుటు చేసిన జిల్లాలో మ్రంపు మ్రండల్ల గరజనులక అనేక 

ఇబ్్రందులు ఎదురవుత్యి. ఎటపాక, కకనూరు ల్్రంటి మ్రండల్లోలాని గ్రామాల 

ను్రంచి జిల్లా క్రంద్రానికి వెళ్లాల్రంటే కనీస్రం 300 కి.మీ. ప్రయాణ్రం చేయాలి. అ్రంటే 

సామాన్య, పేద గరజనుడు జిల్లా క్రంద్్రంలో అధికారని కలవాల్రంటే కనీస్రం ర్రండు 

రోజులు సమయ్రం పడుతు్రంది. ఈ తరహా విభజన వలలా ప్రజలక పాలనను ఏ 

విధ్రంగా చేరువ చేస్తాన్్నరో వివరణ ఇవా్వలి. కాకిన్డ క్రంద్్రంగా ఉన్నపుపుడూ మ్రంపు 

మ్రండల్ల వారకి ఇదే తరహా ఇబ్్రందులు వచాచాయి. పునర్వ్యవస్థీకరణ తరవాత 

కూడా ఆ ఇబ్్రందులు తపపుడ్రం లేదు. ర్రంపచోడవర్రం క్రంద్్రంగా జిల్లా ఉ్రండాలనే 

అకకొడి గరజనుల అభిప్రాయాని్న పటిటీ్రంచుకోలేదు. రాయలస్మలోనూ ప్రజల అభిప్రాయాని్న పటిటీ్రంచుకోలేదు. మదనపల్లా, హ్రందూపుర్రం, మారాకొపుర్రం క్రంద్రాలుగా 

జిల్లాలు ఉ్రండాలనే డిమా్రండులా ఉన్్నయి.

• ఆ బాధ్యత జనసేన తీస్క్రంటు్రంది

జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణ అ్రంశ్రంలో ప్రజలు, పార్టీలు, ప్రజా స్రంఘాలలో ఏ ఒకకొర ను్రంచి కూడా అభిప్రాయాలు తీస్కోలేదు. డ్రాఫ్టీ ఇచేచా మ్రందు చరచాలు లేవు. అన్రంతర్రం 

ప్రజలు ఇచిచాన వినతులను కనీస్రం పరగణి్రంచలేదు. ఈ అ్రంశ్రంలో ప్రజాభిప్రాయ్రం, వారు చేస్తాన్న నిరసనల సమాచార్రం ఎపపుటికపుపుడు క్షేత్ సాథీయి ను్రంచి జనసేన పార్టీ 

కారా్యలయానికి చేరుతో్రంది. జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణలో లోపాలు, అసౌకర్య్రంగా ఉన్న విషయాలపై ప్రజలు చేసే నిరసనలక జనసేన అ్రండగా ఉ్రంటు్రంది. తదుపర వీటిని 

చకకొదిదిది.. ప్రజా సౌకర్యమే ప్రధాన్రంగా జిల్లాలను పునర్వ్యవస్థీకర్రంచే బాధ్యతను జనసేన తీస్క్రంటు్రంది.

చిత్తూరు జిల్లా జనసేన ఆధ్వర్ింలో ఉచిత వైద్ శిబిరిం
శతఘ్్న నూ్యస్: చిత్తారు జిల్లా, జనసేన పార్టీ చిత్తారు నియోజకవర్గ జిల్లా కార్యదర్శ దేవినేని యశ్వ్రంత్, పూలు చ్రందు, మరళి, స్రంతోష్ మరయు వె్రంకటేష్ 
ఆధ్వర్య్రంలో ఉచిత వైద్య శిబిరాని్న ఏరాపుటు చేసి, చిత్తారు జిల్లా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు డాకటీర్ పస్పులేటి హర ప్రసాద్ మఖ్య అతిథిగా ఆహా్వని్రంచి, వారచేత 
వైద్య శిబిరాని్న ప్రార్రంభి్రంచారు. ఈ కార్యక్రమ్రం బ్రంగళూరు లోని ప్రమఖ వైదేహ ఆస్పత్రి వార సహకార్రంతో అని్న విభాగాల ను్రండి పదిమ్రంది డాకటీరలాతో 
తీస్కరావడ్రం కోస్రం హాసిపుటల్ పిఆరడిఓ పు్రంగనూరు న్నబాలు లోకష్ సహకర్రంచారు. స్మారుగా 100 మ్రంది ప్రజలక షుగర్, బిపి, ఈస్జీ, ఎక్స్ రే, 
కా్యనస్ర్ టెస్టీస్, గ్రండె పర్క్షలు కీళలా నొపుపులు తదితర వా్యధులక పర్క్షలు నిర్వహ్రంచారు. ఇల్్రంటి కార్యక్రమాలను ప్రతి వారుడిలో నెలక ఒకసార జరపాలని 
జిల్లా అధ్యక్షులు ఆదేశి్రంచారు. ఈ కార్యక్రమ్రంలో రాష్ట కార్యదర్శ ఆకపాటి స్భాషిని, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శ తులసి ప్రసాద్, జిల్లా కార్యదర్శ భాను, యువ 
న్యకలు పారు్ధ మరయు జనసైనికలు వీర మహళలు పాల్్గన్్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనసైన్కల ఆద్వర్ింలో డొక్కా సీతమ్మ చలివింద్రాలు ప్రారింభిం
శతఘ్్న నూ్యస్: జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ స్ఫూరతాతో శ్రీమతి డొకాకొ స్తమ్మ 
చలివ్రంద్రాలు స్రంకిలి, మజిజిరమడుపేట గ్రామాలోలా మజిజిక ప్రంచి ప్రార్రంభి్రంచారు. 
రోజురోజుకి పెరుగతున్న ఎ్రండలు దృషిటీలో ఉ్రంచుకని పాదచారులక, వాహనదారులక, 
పరసర ప్రా్రంత ప్రజలు త్గనీటి కోస్రం ఎటువ్రంటి ఇబ్్రంది పడకూడదనే ఉదేదిశ్రంతో 
జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్య్రంలో ఏరాపుటు చేసామని జనసైనికలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమ్రంలో 
కార్యకరతాలు, గ్రామ ప్రజలు, పరసర ప్రా్రంత ప్రజలు, వాహనదారులు పాల్్గన్్నరు.

అధిక్రమే పరమావధిగా మూడు ముకకాలైన 
చిత్తూరు జిల్లా..!: తులసి ప్రసాద్

శతఘ్్న నూ్యస్: అభివృది్ధ విక్రంద్రీకరణ 
అ్రంటూ కతతా రాగ్రం పలికిన వైఎస్ఆరస్పి 
ప్రభుత్వ్రం, ఏ అభివృది్ధ ప్రాతిపదికన 
చిత్తారు జిల్లాను విభజి్రంచినదో 
ప్రజలక తెలియడ్రం లేదని జనసేన 
పార్టీ చిత్తారు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శ 
తులసి ప్రసాద్ ఆవదన వ్యకతా్రం చేశారు. 
పారశ్రామిక్రంగా అభివృది్ధ చె్రందిన 
స్రంసథీలు, విదా్యలయాలు అభివృది్ధ 
చేసినటువ్రంటి ప్రధాన నగరాలు 

చిత్తారు జిల్లా ను్రండి విభజి్రంచబడాడియి.
ఏడు నియోజకవరా్గలతో ఏరపుడిన చిత్తారు అనేక సమస్యలను అనుభవి్రంచవలసి్రందే. 
ఈ ప్రా్రంత్రం ను్రండి 30- 40 స్రంవతస్రాల ను్రండి ప్రజాప్రతినిధులుగా పనిచేస్తాన్న 
రాజకీయ న్యకలు ఎటువ్రంటి అభివృది్ధ కార్యక్రమాలక చిత్తారు జిల్లాలో 
శ్రీకార్రం చుటుటీ లేక పోయారు. భావి తరాల భవిష్యతుతాక ఒక అవకాశాని్న, ఒక 
ఆశను కలిపు్రంచలేకపోయారు. గొపపు విద్యను అభ్యసి్రంచాలన్న, గొపపు ఉదో్యగ్రం 
చేయాలన్న, రైతు కడుపుని్రండాలన్న, పకకొ జిల్లాక, పకకొ రాష్ట్రాలక, చిత్తారు జిల్లా 
వాస్లు వెళ్ళ వలసిన పరసిథీతి ఏరపుడి్రంది.
ఇకనైన్ ప్రజాప్రతినిధులు మేల్కొని జిల్లాను అభివృది్ధ పథ్రంలో నడిపిసాతారని, 
ప్రజలక మరుగైన విద్య వైద్య, వ్యవసాయ సదుపాయాలు కలిపుసాతారని 
కోరుక్రంటున్్ననని తులసి ప్రసాద్ తెలియజేసారు.

విడివాడ రామచింద్రరావు ఆధ్వర్ింలో జనసేన న్రసన
శతఘ్్న నూ్యస్: తణుక, జనసేనపార్టీ ఆదేశాలు మేరక పె్రంచిన విదు్యత్ చార్జిలు తక్షణమే 
తగ్గ్రంచాల్రంటూ తణుక నియోజకవర్గ జనసేనపార్టీ ఇ్రంచార్జి విడివాడ రామచ్రంద్రావు 
ఆధ్వర్య్రంలో జనసేన తరపున తణుక పాలిటెకి్నక్ కళ్శాల ను్రండి మనిస్పల్ ఆఫీస్ వరక 
రా్యలీ నిర్వహ్రంచి అ్రంబేదకొర్ విగ్రహానికి పూలమాల వసి నరే్రంద్ స్రంటర్ వదది నిరసన 
కార్యక్రమ్రం చేపట్టీరు. ఇపపుటిక ఈ వైఎసాస్ర్స్పి ప్రభుత్వ్రం నిత్్యవసర సరుకల ధరలు 
పె్రంచి జన్లను ఇబ్్రంది పెటటీడ్రం కాక మళ్్ళ అన్్యయ్రంగా విదు్యత్ ఛార్జిలను పె్రంచడ్రం 
పు్రండు మీద కార్రం చలలాడమే అ్రంటూ జనసేన పార్టీ తరఫున నియోజకవర్గ ఇ్రంచార్జి విడివాడ 
రామచ్రంద్ రావు ఆధ్వర్య్రంలో నిరసనలు వెలులావెత్తాయి. ఈ కార్యక్రమ్రంలో తణుక, అతితాలి, 
ఇరగవర్రం, టౌన్ అధ్యక్షులు మరయు జనసైనికలు, కార్యకరతాలు, వీరమహళలు అధిక 
స్రంఖ్యలో పాల్్గన్్నరు.

ఆధారిం లేన్ మహిళ క ఇింటి న్రా్మణిం న్మితతూిం ఆరిథిక 
సాయిం అిందించిన అనపరితూ జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: అనపరతా నియోజకవర్గ్రం, పెదపూడి మ్రండల్రం, రామేశ్వర్రం గ్రామ్రంలో 
ఏ ఆధార్రం లేని మహళ క ఇ్రంటి నిరా్మణ్రం నిమితతా్రం రామేశ్వర్రం జనసైనికల 
సహకార్రంతో అనపరతా నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇ్రంచార్జి మర్రిరడిడి శ్రీనివాస్ చేతులు 
మీదుగా 10,000 రూపాయలు సహాయ్రం చేయడ్రం జరగ్రంది.. అల్గే రామేశ్వర్రం 
జనసేన ఎ్రంపీటీస్ మదూదిర స్రబాబు ఇ్రంటి నిరా్మణానికి అవసరమయ్్య ఇటుకలు 
ఇవ్వడ్రం జరగ్రంది. ఈ కార్యక్రమ్రంలో మ్రండల అధ్యక్షులు వీరసా్వమి, జడిపుటిసి అభ్యరథీ 
కాశి రాణి, గ్రామ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు ఏస్, తోటకూర వె్రంకట రమణ, న్గరడిడి 
శ్రీనివాస్, కోల్ శ్రీను, గణపతి అనేకమ్రంది గ్రామ జనసైనికలు పాల్్గన్్నరు.

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


మంగళవారం, 05 ఏప్రిల్ 2022

యూ1 రిజర్వడ్ జోన్ ను రద్దు చేయాలన్ జనసేన డిమాిండ్
శతఘ్్న నూ్యస్: జనసేన పార్టీ త్డేపలిలా మ్రండల్రం అధ్యక్షులు సామల న్గేశ్వరరావు ఆధ్వర్య్రంలో 
సోమవార్రం త్డేపలిలా మ్రండల క్రంచనపలిలా, కలనుక్రండ పరధిలో ఉన్న (యూ1 రజర్వడ్ జోన్) 
రైతుల పొల్లు పరశీలి్రంచడ్రం జరగ్రంది. జనసేన పార్టీ చేనేత వికాస విభాగ చైర్మన్ మరయు 
మ్రంగళగర నియోజకవర్గ ఇ్రంచార్జి చిలలాపలిలా శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుత్.. ఎమ్మలే్య ఆళలా రామకృష్టణారడిడి 
(యూ1 రజర్వడ్ జోన్) ను సిఎ్రం దృషిటీకి తీస్కవెళిలా త్వరత గతిన రదుది చేయి్రంచాలని డిమా్రండ్ 
చేశారు. ఈ యొకకొ సమస్యను ఆల్రెడీ మా అధ్యక్షులు గౌరవనీయులైన పవన్ కళ్్యణ్ కి మరయు 
పిఏసి చైర్మన్ న్ద్రండలా మనోహర్ దగ్గరకి తీస్క వెళలాడ్రం జరగ్రందని. జనసేన పార్టీ తరఫున (యూ1 
రజర్వడ్ జోన్) రదుది చేసే్రంతవరక పోరాడత్మని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమ్రంలో, జనసేన పార్టీ 
చేనేత వికాస విభాగ చైర్మన్ మరయు మ్రంగళగర నియోజకవర్గ ఇ్రంచార్జి చిలలాపలిలా శ్రీనివాసరావు, 
మరయు రాష్ట కార్యదర్శ బేతపూడి విజయ శేఖర్, మరయు త్డేపలిలా మ్రండల అధ్యక్షులు సామల 
న్గేశ్వరావు(ఎస్.ఎన్.ఆర్), గ్రంటూరు జిల్లా కార్యదర్శ రవి రమా, జిల్లా స్రంయుకతా కార్యదర్శ బడే 
కోమలి, నియోజకవర్గ పార్టీ న్యకలు కార్యకరతాలు వీర మహళలు బీజేపీ నేతలు మరయు రైతులు 
తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

షెడ్్ల్ ప్రాింతాలోలా ఆదవాసీ చట్టాలు అమలు క్వాలి
శతఘ్్న నూ్యస్: పాడేరు డివిజన్, జనసేన 
పార్టీ కారా్యలయ్రంలో జరగన నూతన 
జిల్లాల ప్రక్రియ విషయమై సమావశ్రంలో 
పాడేరు, అరక, నియోజకవర్గ పరధిలో 
గల మఖ్యన్యకలు, జనసైనికలు 
పాల్్గన్్నరు. ఈ సమావశ్రంలో అరక 
పారలామ్రంట్ జనసేన పార్టీ ఇన్చారజి డా. 
వ్రంపురు గ్రంగలయ్య మాట్లాడుత్.. 
ప్రస్తాత్నికైతే నూతన జిల్లాల విభజన 

చేశారు. కానీ శాస్త్రీయత లోపి్రంచిన మాట వాసతావ్రం. అయితే ఈ ఆదివాస్ ప్రా్రంత్లని అల్లార 
స్త్రామరాజు జిల్లాగా ప్రకటి్రంచడ్రం గరజనులు అ్రందరూ.. ఆన్రంది్రంచదగ్గ విషయ్రం. ఒకవైపు 
నూతన్రంగా ఏరపుడినటువ్రంటి జిల్లా కనుక ఇకకొడ ప్రభుత్వ, ప్రయివట్ ర్రంగాలక చె్రందిన ఎటువ్రంటి 
పరశ్రమలు లేవు.. అ్రందుక ప్రభుత్వమే అల్లార జిల్లా నిరుదో్యగ యువతక, విశాఖపట్న్రం 
జిల్లాలో పలు ప్రభుత్వ పరశ్రమలోలా ఉదో్యగాలు, ఉదో్యగ భద్త కలిపు్రంచాలని స్చి్రంచారు. 
అల్గే అపరషకొృత్రంగా ఉన్్న మౌళిక సధుపాయలు కలిపుస్తా.. ప్రభుత్వ ర్రంగ స్రంసథీలు సిథీరమైన 
భవన్లు నిరా్మణ్రం వగవ్రంత్రం చెయా్యలి. మళ్్ళ మాక అధికార్రం ఇవ్వ్రండి అవనీ్న పూరతాచేసాతామని 
ప్రజలక అయోమయానికి గరచేసి మభ్యపెటిటీ మోస్రం చేయదలిసేతా.. 2024 లో ప్రజలు కోలుకోలేని 
దబ్కడత్రని హెచచార్రంచారు. 5వ షెడూ్యల్ ప్రా్రంత్లోలా ఆదివాస్ చట్టీలు పీష్ట, మరయు 
1/70చట్టీలు ఉలలా్రంఘన కాక్రండా పటిషటీ అమలుక కారో్యను్మఖులు కావాలని తెలిపారు. ఈ 
సమావశ్రం అన్రంతర్రం అల్లార జిల్లా జనసేన ప్రధాన కారా్యలయ్రం ను్రంచి జనసైనికలు, పలు 
మ్రండల్ల మఖ్యన్యకలు జనసైనికలతో కలిసి బైక్ రా్యలీ చేస్తా.. నిన్దాలతో కల్కటీరేట్ 
క వెళిలా వినతిపత్్రం అ్రంది్రంచారు. ఈ సమావశ్రం మరయు రా్యలీలో మఖ్య్రంగా జనసేన ఇన్చారజి 
తో పాటు అరక నియోజకవర్గ అధికారప్రతినిది మాదాల శ్రీ రామ, బ్రంగారు రా్రందాస్, పాడేరు 
మ్రండల్రం ను్రంచి అధికార ప్రతినిధి బ్రంకల దివ్యలత, కర్ర కమలహాసన్, పారలామ్రంట్ ఎగ్స్క్్యటివ్ 
మ్రంబర్, వినయ్, ఆన్రంద్ పా్రంగ వె్రంకటేష్,స్రేష్, ప్రసాద్, మరళి కృషణా మ్రండల అధ్యక్షులు, 
ఉపాధ్యక్షులు అశోక్ సాలేబు సత్యన్రాయణ, కకికొ జనసైనికలు, ఈశ్వరరావు, బాబూరావు, జి. 
మాడుగల మ్రండల న్యకలు మసాడి భీమన్న, ఉపాధ్యక్షులు ఈశ్వరరావు, కార్యదర్శ గొ్రంది 
మరళి,గౌరవ అధ్యక్షులు తెరవడా వె్రంకటరమణ,యూత్ అధ్యక్షులు,మసాతాన్,పవన్,రమేష్,మసా
డి సి్రంహాచల్రం గ్రంగప్రసాద్, చి్రంతపలిలా మ్రండల న్యకలు బుజిజి బాబు, న్ని, అశేష స్రంఖ్యలో 
జనసైనికలు పాల్్గన్్నరు.

ఇచ్చిన మాట ప్రకారం క్షతగాత్రులకు 
ఆర్ధికసాయమందంచ్న చ్లకం మధుసూదన్ రెడ్డి

శతఘ్్న నూ్యస్: తిరుపతి, తిరుపతి హాసిపుటల్స్ లో చికితస్ పొ్రందుతున్న భాకరాపేట 
ఘాట్ లో యాకిస్డె్రంట్ క గరైన క్షతగాత్రులను రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శ చిలక్రం 
మధుస్దన్ రడిడి తిరుపతికి విచేచాసి వారని పరామర్శ్రంచి ఇచిచాన మాట ప్రకార్రం 
ఒకకొకకొరకి 10 వల రూపాయల చొపుపున

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

• తిరుపాల్
• చ్రంద్
• రామ
• యశసి్వని
• లక్ష్మీ న్రాయణ రడిడి
• పదా్మవతి
• న్గరాజు
• తన్మయి
• వె్రంకటరమణ
• విజయ్
• భైరవి
• సరస్వతి
• లలిత
• లక్ష్మి న్రాయణ
• లత
• స్వప్న
• చరణ్ తేజ్
• లక్ష్మి

• అనిత
• వణు
• కోమల
• శశి కమార్
• స్నీత
• కా్రంతమ్మ
• మను సా్వమి ల కటు్రంబ 

సభు్యలక మొతతా్రం రూ.2 లక్షల 
50 వలు అల్గే మృతి చె్రందిన 
ఒకకొకకొరకీ 20 వల రూపాయల 
చొపుపున

• చ్రందన
• గణేష్
• మరళి ల కటు్రంబ సభు్యలక 

మొతతా్రం రూ.60 వల 
రూపాయలను జనసేన పార్టీ 
రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శ చిలక్రం 
మధుస్దన్ రడిడి అ్రంది్రంచారు.

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


పెరిగిన విద్్త్ చార్జీలపై గోరింటలా జనసేన ఆధ్వర్ింలో న్రసన
శతఘ్్న నూ్యస్: గోర్రంటలా, పెరగన విదు్యత్ చార్జిలపై 
గోర్రంటలా జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్య్రంలో ఎమా్మరో్వ ఆఫీస్ వదది, 
విదు్యత్ సబ్ సేటీషన్ వదది నిరసన చేశారు. ఎని్నకల మ్రందు 
త్మ అధికార్రంలోకి వచిచాన వె్రంటనే 200 యూనిట్ 
ల వరక ఉచిత విదు్యత్ ఇసాతామని చెపిపున మఖ్యమ్రంత్రి 
నేడు అధికార్రంలోకి రాగానే ఉచిత విదు్యత్ ఇవ్వకపోగా.. 
విదు్యత్ చార్జిలు పె్రంచుత్ పోతున్్నరు. అల్గే విదు్యత్ 

కరత తీవ్్రంగా ఉ్రంది దీని వలలా రైతులు అల్గే గోర్రంటలా లోని మర మగ్గల కార్మకలు చాల్ ఇబ్్రందులు 
పడుతున్్నరు. దయచేసి ఇపపుటికైన్ ప్రభుత్వ్రం సపు్రంది్రంచి విదు్యతుతా చార్జిలు తగ్గ్రంచడ్రం తో పాటు 
రైతులక 9 గ్రంటల కర్రంట్ ఇవా్వలని గోర్రంటలా జనసేన న్యకలు డిమా్రండ్ చేశారు. ఈ స్రందర్్రంగా 
వారు రా్యలీగా వెళిలా సాథీనిక ఎమా్మరో్వ కి, విదు్యత్ ఏఈ కి వినతిపత్్రం అ్రందజేశారు. ఈ కార్యక్రమ్రంలో 
జిల్లా కార్యదర్శ స్రేష్, మ్రండల న్యకలు వె్రంకటేష్, స్రంతోష్, గొలలా అనీల్ రాఘవ్రంద్, పి వె్రంకటేష్, 
మలిలాకారుజిన, వీర మహళ కావర, హర, నరేష్, కృషణామూరతా, తిరుపాల్, పురుషోతతా్రం రమణ బాబావలి 
నరే్రంద్ తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

రైతులక అిండగా ఉింట్ిం
దళితులంటే తోటకు ద్వేషం
వల్లూర్ వివాదంపై న్యూయవిచారణకు సిదధిమా…?
జనసేన ఇన్ఛార్జ్ వేగుళ్ళ లీలాకృష్ణ

శతఘ్్న నూ్యస్: మ్రండపేట, 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్రంలోని 
రైతు కటు్రంబాలక అ్రండగా 
ఉ్రంటు్రందని మ్రండపేట జనసేన 
నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి వగళ్ళ 
లీల్కృషణా పేర్కొన్్నరు. మ్రండపేట 
బాబు అ్రండ్ బాబు కనవరషెన్ హాల్ 

లో సోమవార్రం ఏరాపుటు చేసిన మీడియా సమావశ్రంలో లీల్కృషణా 
మాట్లాడుత్ ఎమ్మలీస్ తోట త్రిమూరుతాలు పై వివాదాసపుద వా్యఖ్యలు 
చేశారు. తోట త్రిమూరుతాలక దళితుల్రంటే దే్వషమని ఆరోపి్రంచారు. 
ఆయన కారా్యలయ్రంక వెళితే కనీస్రం కర్చా కూడా లేక్రండా దళిత ప్రజా 
ప్రతినిధులను అవమానపరుసాతారని ప్రచార్రం ఉ్రందని ఆరోపి్రంచారు. 
వల్లారలో ఈ ఏడాది జనవర 1 న దళిత మహళ్ సరపు్రంచ్ ను ఎమ్మలీస్ 
దూషి్రంచిన ఫుటేజ్ పై ఎ్రందుక మాట్లాడ్రం లేదని ప్రశి్న్రంచారు. దీనిపై 
వల్లారులో ప్రతి గడప ను్రండి తోట వ్యతిరేక్రంగా సాక్ష్య్రం ఇసాతారని 
పేర్కొన్్నరు. దీనిపై న్్యయ విచారణక సిద్ధమా అ్రంటూ ప్రశి్న్రంచారు. 
జనసేన్ని పవన్ కళ్్యణ్ త్వరలో మ్రండపేట విచేచాసాతారని పేర్కొన్్నరు. 
ఆత్మహత్య చేస్కన్న రైతు కటు్రంబాలక లక్ష రూపాయలు ఆరథీక 
సాయాని్న నేరుగా అ్రందిసాతారని పేర్కొన్్నరు. వైకాపా ప్రభుత్వ్రం ఏరపుడిన 
న్టి ను్రండి ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ లో మఖ్య్రంగా ఉభయగోదావర జిల్లాలో 
రైతులు ఎనో్న సమస్యలు ఎదుర్కొ్రంటున్నరని ఆరోపి్రంచారు. కషటీ్రం 
భర్రంచలేని కౌలు రైతులు ఆత్మహత్యలు చేస్క్రంటున్్నరని ఆవదన 
వ్యకతా్రంచేశారు. ఆత్మహత్య చేస్కన్న ప్రతి రైతు కటు్రంబానికి రు 7 లక్షల 
ఆరథీక సహాయాని్న ఏడురోజులలోగా అ్రంది్రంచాలని జీవోలో సపుషటీ్రంగా 
ఉన్్న ఇపపుటికీ అ్రంది్రంచకపోవడ్రం చాల్ బాధాకరమని విచార్రం వ్యకతా్రం 
చేశారు. మ్రండపేట నియోజకవర్గ్రంలో అయిదు గరు కౌలు రైతులు 
ఆత్మహత్య లు చేస్కోగా అ్రందులో ఒకరకి మాత్మే ప్రభుత్వ్రం ను్రండి 
ఆరథీక సాయ్రం అ్రంది్రందని పేర్కొన్్నరు. మిగలిన వార కటు్రంబానికి 
జీవో నె్రంబర్ 43 ప్రకార్రం రావలసిన ఆరథీక సాయ్రం ఇపపుటికీ అ్రందలేదని 
విమర్శ్రంచారు. దీ్రంతో చనిపోని రైతు కటు్రంబల పరసిథీతి చాల్ 
దయనీయ్రంగా ఉన్్నయని ఆయన ఆవదన వ్యకతా్రం చేశారు. రైతు పార్టీ అని 
చెపుపుక్రంటూ రైతులను మోస్రం చేస్తాన్న వైకాపా ప్రభుత్్వనికి రాబోయ్ 
ఎని్నకలోలా ప్రజలు గణపాఠ్రం చెబుత్రని ఆయన హెచచార్రంచారు.

కరుపిం జనసేనలో 100 కటింబాల చేరిక
శతఘ్్న నూ్యస్: విజయనగర్రం జిల్లా, కరుపా్రం నియోజకవర్గ్రం, గమడ గ్రామ్రం న్యుకడు అన్రంత్ 
మరయు జనసైనికల ఆధ్వర్య్రంలో రాష్ట కార్యక్రమాల నిర్వహణ కార్యదర్శ బాబు పాల్రు చేతుల 
మీదుగా జ్రండా ఆవిషకొరణ జరగ్రంది. అన్రంతర్రం ఈ కార్యక్రమ్రంలో భాగ్రంగా.. రడిడి గోవి్రందరాజు, రవి 
కమార్ తో పాటుగా 100 కటు్రంబాలు జనసేనలో చేరడ్రం జరగ్రంది.

మంగళవారం, 05 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వృద్ధున్కి ఇింటి న్రా్మణింలో 
సాయమిందించిన జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: అనపరతా నియోజకవర్గ్రం పెదపూడి మ్రండల్రం పైన 
గ్రామ్రం దళితవాడలో ఒక వృదు్ధలక ఎనో్న స్రంవతస్రాల ను్రంచి పైన 
సాలాబు వస్కనే సోతామత లేక పకకొనే చిన్న పాకలో ఉ్రంటున్్నడు ఈ 
విషయ్రంపై గ్రామ జనసైనికలు ఇన్చారజి కి తెలియజేశారు. మర్రెడిడి 
శ్రీనివాస్, మ్రండల అధ్యక్షులు వీరసా్వమి, న్గ, మ్రండల న్యకలు, 
జనసైనికలు సహకార్రంతో పైన రేకల షెడుడి వయడ్రం జరగనది గదులు 
కూడా పని పూరతా చేసి త్వరలోనే ఆ ఇ్రంట్లా గృహప్రవశ్రం జనసేన పార్టీ 
దా్వరా చేయిసాతామ. తను బ్రతికి ఉన్న్రంతకాల్రం తను కటుటీకన్న ఇ్రంటిలో 
నివాస్రం ఉ్రండాలనే ఆ వృదు్ధడి కోరక నెరవరచాన అనపరతా నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టీ.

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


మంగళవారం, 05 ఏప్రిల్ 2022

విద్్రుధులక సహకరిించాలన్ డిఎిం కి లేఖ

శతఘ్్న నూ్యస్: శ్రీకాకళ్రం జిల్లా, గార 
మ్రండల్రం, శ్రీకాకళ్రం జిల్లా భగత్ సి్రంగ్ 
స్టీడె్రంట్ యూనియన్ ప్రెసిడె్రంట్ కాకరలా 
బాబాజీ శ్రీకాకళ్రం ఏపిఎస్ ఆర్టీసి డిఎ్రం ని కలిసి 
గార మ్రండల్రం కర్న కరాలా్రం, కమరవానిపేట 
ప్రంచాయతీ విదా్యరుథీలు, చదువుకోవడానికి 
శ్రీకాకళ్రం కాలేజ్ లక రావడానికి రవాణా 
సౌకరా్య్రం, ఒక బస్ ఉ్రండడ్రంతో విదా్యరుథీలు 
ఇబ్్రంది పడుతున్్నరని… ఎ్రందుక్రంటే 
కాలేజ్ లక వస్తాన్నపపుటికీ కాలేజ్ సమయ్రం 
దాటి స్మారు 30, 40 నిమిష్టలు లేటు 
అవ్వడ్రంతో కాలేజ్ ప్రినిస్పల్ కాలేజ్ లోకి 
ప్రంపి్రంచడ్రం లేదు. అల్గే ఆ ట్రంలో వస్తాన్న 

ఒక ఒకకొ బస్స్ వలలా విదా్యరుథీలు తన ప్రాణాలను పణ్రంగా పెటిటీ ఫుట్పుత్ మీద 
నిలబడుత్ బస్స్క వల్డుత్ ప్రయాణ్రం చేయడ్రం జరుగతు్రందని దీనివలలా 
విదా్యరుథీలు ప్రాణాలు రక్షణ కరువవుతు్రందని డిఎ్రం కి లేఖ దా్వరా బాబాజీ 
వివర్రంచడ్రం జరగ్రంది. అల్గే ఆ ట్రం కి వస్తాన్న పల్లా వెలుగల బస్ టమి్రంగ్ 
మారాచాలని డిఎ్రం ని కోరడ్రం జరగ్రంది. అల్గే విదా్యరుథీల కోస్రం స్టీడె్రంట్ సపుషల్ 
బస్ గార వరక వస్తాన్న బస్ ను… కర్న కోలలా్రంకి ప్రతి రోజు ప్రంపి్రంచాలని 
బాబాజీ కోరారు. ఈ కార్యక్రమ్రంలో వికీకొ, రామారాజు స్టీడె్రంట్స్ పాల్్గన్్నరు.

జనసేన క్ర్కరతూలపై టీటీపీ నాయకల అమానుష ద్డి

శతఘ్్న నూ్యస్: ఉరవక్రండ నియోజకవర్గ్రం, బళుగపపు మ్రండల్రంలో సాథీనిక 
ఎమా్మరో్వ ఆఫిస్ దగ్గర రాత్రి 11 గ్రంటల సమయ్రంలో చలివ్రంద్్రం ఏరాపుటు 
చేస్తాన్న బళుగపపు జనసేన పార్టీ న్యకల మీద కర్రలతో మరయు చెపుపులతో 
కటిటీ దారుణ్రంగా దాడి చేయడ్రం జరగ్రంది. ఈ దాడిలో బోయ రామా్రంజనేయులు 
అనే తలకి తీవ్ గాయాలయా్యయి. ఈ స్రంఘటన జరగన వె్రంటనే బలుగపపుక 
వెళిలా రామా్రంజనేయులును పరామర్శ్రంచి, బలుగపపు పోలీస్ సేటీషనోలా క్రంపె్లా్రంట్ 
ఇవ్వడ్రం జరగ్రంది. జనసేన జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు అ్రంకె ఈశ్వరయ్య, కార్యదరు్శలు 
గౌత్రం కమార్, లక్ష్మీనరసయ్య, స్రంయుకతా కార్యదరు్శలు విజయ్ కమార్, 
బాల్య్రం రాజేష్, అన్రంతపుర్రం నగర ఉపాధ్యక్షులు జగా్గరడిడి ఆదిన్రాయణ, 
నగర ప్రధాన కార్యదర్శ వె్రంకటన్రాయణ, బలుగపపు మ్రండల అధ్యక్షులు 
స్ధీర్, ఉరవక్రండ మ్రండల కనీ్వనర్ చ్రంద్ శేఖర్, కూడేరు మ్రండల కనీ్వనర్ 
న్గేష్, వజ్రకరూరు కనీ్వనర్ కశవ, కళ్్యణదుర్గ్రం మ్రండల కనీ్వనర్ షేక్ 
మొహదీదిన్, జనసేన న్యకలు కృషణా, మధు, మారుతి, అబుదిల్, తిపపుయ్య, 
న్ని, ప్రకాష్, శ్రీనివాస్లు, నీలక్రంఠ, మళిలా, తిలక్, అజయ్, మలేలాష్ గౌడ్,హర్ష్ 
శ్రంకర్, మొదలైన సైనికలు పాల్్గన్్నరు.

భావితరాలే భారత భవిష్త్ – శ్రీపతి రాము
శతఘ్్న నూ్యస్: నెల్లారు, భావితరాలే భారత భవిష్యత్ అని జనసేన పార్టీ జిల్లా 
న్యకలు శ్రీపతి రామ అన్్నరు. నెల్లారు రూరల్ లోని మాదరాజు గ్డూరులో 
ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఆయన పవర్ ఆఫ్ యూత్ స్వచఛా్రంద సేవా స్రంసథీ ఆధ్వర్య్రంలో 
10వ తరగతి పిలలాలకి తినుబ్రండారాలు, వరుశనగ మదదిలు, బిసకొట్స్ అ్రంది్రంచారు. 
ఈ కార్యక్రమానికి సహకర్రంచిన క్రిమన్ వార మిత్బృ్రంద్రంకి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

మార్కాపుర్న్ని జిలాలూగా ప్రకటంచాలన్ జనసేన డ్మాండ్
శతఘ్్న నూ్యస్: మారాకొపుర్రం, జిల్లా సాధన పోరాట సమితి (జఏసి) పశిచామ ప్రా్రంతమైన 
మారాకొపురాని్న జిల్లా కాక్రండా అడుడికని ప్రజలక తీవ్ అన్్యయ్రం చేసిన వైస్పీ 
ప్రభుత్వనికి వ్యతిరేక్రంగా జేఏస్ ఆధ్వర్య్రంలో జేఏస్ వైస్ చైర్మన్ మరయ జనసేనపార్టీ 
మారాకొపుర్రం నియోజకవర్గ ఇ్రంచార్జి ఇమ్మడి కాశీన్ధ్ భార్ జనస్రందోహ్రంతో 
మారాకొపుర్రం పటటీణ్రంలోని జనసేన పార్టీ కారా్యలయ్రం ను్రంచి న్లుగ మ్రండపాలు 
చుటూటీ రా్యలీగా తిరుగత్ కోర్టీ స్రంటర్ వదది కూడలిగా ఏరపుడి నిన్దాలు చేస్తా ఆర్డివో 
కారా్యలయ్రం వరక రా్యలీ నిర్వహ్రంచారు. అన్రంతర్రం ఆర్డివో కారా్యలయ్రం దగ్గర ఇమ్మడి 
కాశీన్ధ్ మీడియాతో మాట్లాడుత్… కవల్రం క్రందరు వ్యకతాల రాజకీయ సా్వర్ధ్రం కోస్రం 
మారాకొపుర్రం జిల్లా కాక్రండా అడుడికన్్నరని రాబోవు కాల్రంలో ప్రజలు ఈ పశిచామ ప్రా్రంత 
మారాకొపుర్రం డివిజన్ పరధిలోని వైసిపి శాసనసభు్యలక ప్రజలు తగన బుది్ధ చెబుత్రని 
తెలియజేశారని, మారాకొపుర్రం జిల్లా సాధనకై చేస్తాన్న నిరహారదీక్షలు, రా్యలీలు రాష్ట 
ప్రభుత్వ్రం గమని్రంచక్రండా మొ్రండి వైఖరగా ప్రవరతాస్తా్రందని, మిమ్మలి్న నమి్మ ఓటు 
వసిన ప్రజలను గడిడివారని చేసి వార జీవిత్లతో చలగాట్రం ఆడుక్రంటున్్నరని, ఎని్న 
ఉద్యమాలు జరగన్ సాథీనిక వైకాపా న్యకలు దీక్షలను భగ్న్రం చేయడ్రం, రా్యలీలను 
అడుడికోవడ్రం, ఈ పశిచామ ప్రకాశ ప్రా్రంత్రం యొకకొ అభివృది్ధకి ఆట్రంక్రం కలిగ్రంచడ్రం 
చేస్తాన్్నరని, ఈ పశిచామ ప్రా్రంత్నికి గత్రంలో రావాలిస్న న్గారుజిన సాగర్ కెన్ల్ 
ని ఈ ప్రా్రంత న్యకల నిరలాక్ష్య్రం వలన కోలోపువడ్రం జరగ్రంది. ఈ కార్యక్రమ్రంలో 
జనసేనపార్టీ జిల్లా కార్యదర్శ తిరుమలశెటిటీ వీరయ్య, జిల్లా స్రంయుకతా కార్యదర్శ ఎన్.వి 
స్రేష్, మారాకొపుర్రం మ్రండల అధ్యక్షులు త్టి రమేష్, తరులాపాడు మ్రండల అధ్యక్షులు 
చేతుల శ్రీనివాస్లు, పొదిలి మ్రండల అధ్యక్షులు పేరసోమల శ్రీనివాస్లు, కనకలమిటలా 
మ్రండల అధ్యక్షులు అన్న్రం ప్రభావతి, ఆమ్ ఆదీ్మ పార్టీ న్యకలు స్దర్శన్, జిల్లా 
ప్రోగ్రా్రం కమిటి సభు్యలు వీరశెటిటీ శ్రీనివాస్లు, ఇమ్మడి న్గ స్్రందర, పినె్నబోయిన 
లక్ష్మీ రాజ్య్రం, పూజ లక్ష్మీ, స్వరణా, పినె్నబోయిన శ్రీను, వె్రంకటయ్య, భారతి, శీరగర 
శ్రీను, స్రంగటి వె్రంకటేశ్వరులా, శేఖర్, రఫీ, జానకి రామ్, షర్ఫ్, ఫణి, పోటు వె్రంకటేశ్వరులా, 
ఖాజా వలి, రామిరడిడి, పులలాయ్య, జనసేన వీర మహళలు మరయు జనసేన కార్యకరతాలు 
పాల్్గన్్నరు.
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