
సోమవారం, 16 మే 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మత్స్యకార భరోసా....మందగిస్తంది!
*11000 తగ్గిన లబ్దిదారుల సంఖ్య
*సంక్షేమ పథకాల సొమ్ముల కత్తెరలో భాగమేనా....
శతఘ్ని న్్యస్: వైఎస్  జగన్  మోహన్  రెడ్డి మ్ఖ్యమంత్రి అయ్్యక 2019 చివర్లో 
ప్రవేశపెట్టిన వైఎస్  మత్స్యకారుల భర్సా పథకం నాలుగో సంవత్సరంలో 
ప్రవేశంచింది. మంచిదేగాని, ఈ భర్సా అందుకునే మత్స్యకారుల కుటంబాల 
సంఖ్య తగగిడం చేపలు పట్టి వృత్తెపై ఆధారపడ్న సాగరతీరంలో అనుమానాలకు, 
అసంతృప్తెకి దారితీసతెంది. ఏ సంక్షేమ పథకం అయినా కాలం గడ్చేకొద్ది ఎకుకువ 
మంది లక్షిత లబ్ధిదారులకు మేలు చేసే విధంగా ఉండాలి. ఈ క్రమంలో కొనేనిళలో 
తర్వాత అయినా అందరికీ ప్రభుతవా ‘భర్సా’ ఫలాలు చేర్లి. కాని, వైఎసా్సర్  కాంగ్రెస్  
సర్కురు రెండుననిరేళలో క్రితం అమలులోకి త్చిచిన మత్స్యకార భర్సా కార్యక్రమం 
(ఒక్కు కుటంబానికి రూ.10 వేల చొప్పున సాయం) ఆంధ్రప్రదేశ్ లో దాదాప్ వేయి 
కిలోమీటరలో తీరం వంబడ్ ఉనని బెసతె గ్రామాల ప్రజలకు మేలు చేసతెందని ఆశంచారు. 
ఎందుకంట్, 2016లో రూపందించిన పరిశోధనా పత్ం అంచనాల ప్రకారం 
ఆంధ్రప్రదేశ్  తీరంలో బంగాళాఖాతం వంబడ్ 555 మత్స్యకార గ్రామాలునానియి. ఈ గ్రామాలోలో చేపలు పట్టి వృత్తెపై ఆధారపడ్ ఉనని కుటంబాల సంఖ్య 1,63,427 వరకూ ఉంది. 
6,05,428 మంది జనం మత్స్యకారులుగా జీవిసతెనానిరని అపపుట్ అంచనా. ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య ఇంకా పెరగ్ ఉంటంది అనడంలో సందేహం లేదు.

*వేట నిషేధ సమయంలో ఆదుకునేందుకే....
వేసవి కాలంలో ఏప్రిల్  15 నుంచి జూన్  14 వరకూ సమ్ద్ంలో చేపల వేటపై నిషేధం అమలులో ఉంటంది. చేపలు గుడులో పెట్టి సమయంలో అవి దెబ్బత్నకుండా ఉండటానికి ఏటా 
ఇలా చేసతెంటారు. మరి ఈ సమయంలో ప్రధాన ఆదాయం క్లోపుయిన మత్స్యకారులకు ఒకొకుకకు కుటంబానికి రూ.10,000 అందజేసే కార్యక్రమమే ఈ వైఎస్  మత్స్యకార భర్సా. మే 
నెల 13న మ్ఖ్యమంత్రి జగన్  క్నసీమలోని మ్రమళలో గ్రామంలో ఈ పథకం తాజా కార్యక్రమానిని బటన్  నొకికు ప్రారంభిసతెనని సందర్ంగా ర్ష్ట్ర ప్రభుతవాం త్లుగు దినపత్రికలోలో పూరితె 
పేజీ ప్రకటన విడుదల చేసంది. ఈ ప్రకటన ప్రకారం– ర్ష్ట్రంలోని మొతతెం 1,08,755 మత్స్యకార కుటంబాలకు రూ.10,000 చొప్పున నాలుగో విడత ‘భర్సా’ సాయంగా రూ.109 
క్టలో సీఎం జగన్  వారి వారి బా్యంకు ఖాతాలోలోకి విడుదల చేసతెననిటటి త్లిపారు.

* ఆ కుటంబాలు ఏమయ్్యయి?
2021లో ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమం కింద ర్ష్ట్రంలోని సమ్ద్తీర గ్రామాలోలోని 1,19,875 కుటంబాలకు వైఎస్  మత్స్యకార భర్సా కార్యక్రమం కింద ఆరిథిక సాయం అందజేశారు. మరి, 
ఈఏడాది ఈ పథకం కింద లబ్ధిపందే కుటంబాల సంఖ్యను 11,120 వరకూ తగ్గించారు. కిందట్డాది ర్ష్ట్ర సర్కురు సాయం పందడానికి అరుహులైన మత్స్యకారులు ఇప్పుడు అనరుహులు 
అయ్్యర్? లేక వారు బంగాళాఖాతంలో చేపలు పటటిడం అనే వృత్తె నుంచి తప్పుకునానిర్? లేక వారంతా వేరే లాభసాట్ వృత్తెలోకి వళ్లోపోయ్ర్? ఈ ప్రశనిలకు జగన్  ప్రభుతవాం 
జవాబులు ఇవవాలేదు. మర్ ఆశచిర్యకరమైన విషయం ఏమంట్, కిందట్డాది మే నెల 18న 1,19,875 బెసతె కుటంబాల అకంటలోలోకి భర్సా సొమ్మును జమచేస్తె మ్ఖ్యమంత్రి జగన్  
తన కేంప్  కార్్యలయంలో బటన్  నొకాకురు. అయితే, ఈ మూడో విడత సాయం 97,619 మత్స్యకార కుటంబాలకు అందిందని 2021–2023 ర్ష్ట్ర సాధారణ బడ్జెట్ లో ప్రభుతవాం 
ప్రకట్ంచింది. ఈ లెకకున మ్ఖ్యమంత్రి జగన్  సీఎం కార్్యలయంలో బటన్  నొకికు ప్రభుతవా సాయ్నికి ఎంప్కచేసన బెసతె కుటంబాల అకంటలో సంఖ్యకు, బడ్జెట్ లో పేర్కునని భర్సా 
చెలిలోంప్నకు తేడా ఎందుకు వచిచిందో సపుషటిం కావడం లేదు.

* ఆరిథిక దుసథితే అసలు కారణం
వైఎసా్సర్్సపీ ప్రభుతవాం గత మూడేళ్లోగా అనుసరిసతెనని అసతెవ్యసథి ఆరిథిక విధానాల ఫలితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్  అప్పుల ఊబ్లో కూరుకుపోతంది. ఫలితంగా, క్రమం తపపుకుండా వివిధ సంక్షేమ 
పథకాలకు కత్తెర వేయడం ఆనవాయితీగా మారిపోయింది. విసతెరిసతెనని వృత్తె అవకాశాలు, పెరుగుతునని జనాభా దృష్టి్య సంక్షేమ పథకాల లబ్ధిదారుల సంఖ్య మొదట్ పది పదిహేనేళలోలో 
పెరుగుతూ పోవాలి. ఆరిథిక ప్ర్గత్ ఆయ్ వర్గిలు సాధంచాక ప్రభుతవా సాయంపై ఆధారపడేవారి సంఖ్య తగాగిలి. కాని పథకం ప్రారంభమై నిండా మూడేళ్లో పూరితెకాకమ్ందే మత్స్యకార 
భర్సా సాయం అందుకునే కుటంబాల సంఖ్య తగుగిమ్ఖం పటటిడం వింతగా ఉంది. జగన్  సర్కురు అధకారంలోకి వచిచిన దాదాప్ ఆరు నెలలకు 2019 నవంబర్  22న ఈ భర్సా 
పథకం అమలు మొదలైంది. ప్రపంచ మత్స్యకార దినోత్సవం సందర్ంగా మత్స్యకార సహకార సంఘాల సభు్యలందరికీ వరితెంచేలా ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమానిని మ్ఖ్యమంత్రి ఆర్్టంగా 
ప్రారంభించారు. మత్స్యకారులు చెప్పుక్దగగి సంఖ్యలో నివసంచే క్నసీమ ప్రాంతంలోని కొమానపలిలోలో సీఎం చేతుల మీదగా ఆరంభమైన ఈ కార్యక్రమం మత్స్యకారులకు ఆశారేఖగా 
కనిప్ంచింది. ప్రభుతవాం అందించే సాయం రూ.4 వేల నుంచి రూ.10 వేలకు పెంచుతునానిమనే ప్రభుతవా ప్రకటన వారికి సంతష్నినిచిచింది. తొలి విడత సాయంగా 2019 నవంబర్  
22న 1,02,478 కుటంబాల ఖాతాలోలోకి పది వేల రూపాయల చొప్పున రూ.102.48 క్టలో బదిలీ చేశారు. ఆరు నెలల తర్వాత 2020 మే 6న 1,09,231 కుటంబాలకు రూ.109.23 
క్టలో మత్స్యకార భర్సా కింద ప్రభుతవాం జమ చేసంది. 2021 మే 18న మత్స్యకారులకు భర్సా కార్యక్రమం కింద 1,19,875 కుటంబాలకు రూ.119.87 క్టలో జమ చేస్తె 
మ్ఖ్యమంత్రి బటన్  నొకాకురు. ఈ వివర్లు గమనిసేతె, రెండుననిరేళలో నాట్ భర్సా లబ్ధి పందిన మత్స్యకార కుటంబాల సంఖ్య 1,02,478 నుంచి ప్రసతెతం 1,08,755కు పెరిగ్ందని 
ప్రభుతవా ప్రకటన చెబుతంది గాని మధ్యలో భర్సా సాయం పందిన కుటంబాల సంఖ్య 11 వేల వరకూ తగగిడానికి కారణాలు చెపపుడం లేదు. వైఎసా్సర్్సపీ ప్రభుతవాం ఎంత ఆర్్టంగా 
దివంగత మ్ఖ్యమంత్రి వైఎస్  ర్జశేఖరరెడ్డి పేరుత అనేక పథకాలు ప్రారంభించి, నిధుల కొరతత అనేక పథకాల లబ్ధిదారుల సంఖ్యను తగ్గించడం మన అనుభవంలో కనిప్సతెనని 
వాసతెవం. మండు వేసవిలో తమ జీవనోపాధకి దూరమయ్్య మత్స్యకారుల క్సం రూపందించిన ఈ పథకం కూడా మిగ్లిన సంక్షేమ కార్యక్రమాల మాదిరిగా బకకుచికికుపోతుందనే 
అనుమానాలు వచేచి విధంగా జగన్  సర్కురు వ్యవహరిసతెంది. ఎనోని ఇబ్బందులత కూడ్న వృత్తెలో ఉనని సమ్ద్తీర మత్స్యకారుల సంక్షేమం క్సం ఉదేదిశంచిన ఈ కార్యక్రమానిని 
పకడ్బంద్గా అమలు చేయ్లి.

నిర్వాసితుల ఆవేదన సభలో జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: నకకుపలిలో మండలం మూలపర్ర గ్రామంలో అఖిలపక్ంత ఏర్పుట చేసన విశాఖ 
– చెనె్ని కారిడార్ భూ నిర్వాసతుల సభలో జనసేన తరుప్న పాల్గినని జనసేన పార్టి సీనియర్ 
నాయకులు గెడడిం బుజ్జె మరియు పార్టి ర్ష్ట్ర కార్యదరిశి శవదత్ బోడపాట్. నిర్వాసతుల భూమ్లకు 
చెటలోకు భూ సేకరణ చటటిం 2013 ప్రకారం పూరితె సాథియి పరిహారం చెలిలోంచాలని డ్మాండ్ చేస్తె 
జనసేన పార్టి తరుప్న పూరితె సాథియి మదదితు పోర్టం చివరి వరకు వంటంది అని చెపపుడం 
జరిగ్ంది. సభా అధ్యక్షులు గబ్బర్ సంగ్, శంకర్ ర్వ, తాతార్వ, గోవింద ర్జులు, ప్కికు 
గోవిందు, బాడే శ్రీను, పీకికు సావామి, న్కర్జు మరియు ర్జుస్ర్య తదితరులు పార్టి తరుప్న 
పాల్గినడం జరిగ్ంది.

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

గంతకల్ జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్్యస్: గుంతకల్, జనసేనాని సదాధింతాలకు ఆకరిషితులై గుంతకల్ లోని 
పలుకాలనీలు, గ్రామాలకు చెందిన యువత సమారు 40 మంది జనసేన పార్టిలో చేరడం 
జరిగ్ంది. గుంతకల్ పటటిణంలోని పలువరు యువకులు జనసేన అధనేత పవన్ కళా్యణ్ 
ఆశయ్లు మరియు పేద బడుగు బలహీన వర్గిల సంక్షేమం క్సం ఆయన పడుతునని 
తపన, కలు రైతుల సంక్షేమం క్సం ఆయన ప్రారంభించిన కలు రైతుల భర్సా 
య్త్  మరియు కార్యకరతెల క్సం ఆయన తీసకువచిచిన క్రీయ్శీలక సభ్యతవాంలాంట్ 
నిర్ణయ్లునచిచి అనంతప్రం జ్లాలో జనసేన పార్టి కార్యదరిశి వాసగ్రి మణికంఠ సమక్ంలో 
సమారు 40 మంది యువకులు జనసేన పార్టిలో చేర్రు. ఈ సందర్ంగా పార్టిలోకి చేరిన 

పలువరు యువకులు మరియు సీనియర్ నాయకులు మాటాలోడుతూ 2024లో “ప్రజా ప్రభుతవాం” జనసేనాని పవన్ కళా్యణ్ నాయకతవాంలో ఏర్పుట చేసే దిశగా శకితెవంచన లేకుండా 
కృషి చేసాతెమని, జనసేన పార్టి చేసతెనని పోర్టాలను, నిసావారథి సేవలను, కలు రైతు కుటంబాలకు అండగా నిలబడ్న తీరును క్షేత్సాథియిలో గ్రామగ్రామాన త్లిసేవిధంగా అలాగే 
ప్రభుతవాం తీసకుంటనని ప్రజా వ్యత్రేక నిర్ణయ్లను ఎండగడుతూ ప్రజలను నిత్యం చైతన్య పరుస్తె సామాను్యలకు అండగా జనసేన పార్టి ఉండేలా కృషి చేసాతెమని పేర్కునానిరు. ఈ 
కార్యక్రమంలో వీర మహిళలు సంధ్య, సజాత, ఈరమము, మాధవి జనసేన పార్టి సీనియర్ నాయకులు బండ్ శేఖర్, సబ్బయ్య, పాండు కుమార్, దాదు జ్లాలో కార్యనిర్వాహక కమిటీ 
సభు్యలు పవర్ శేఖర్, ఎస్ కృష్ణ నిసావారథి జనసైనికులు పామయ్య, మంజునాథ్, రమేష్ ర్జ్, రవితేజ, ఆటో ర్మకృష్ణ, అమర్నిథ్, సంజీవ్, కొనకొండలో శవ, రంగా, సత్తె, శవ, 
త్మాముప్రం శవ, కాజా, దాదా, మధు, స్రి, మధు, శీనా, ఆటో పాండు, కసాప్రం నంద, వంశీ, మ్తుతె, మంజు తదితరులు పాల్గినానిరు.

శ్రీ గంగాలమ్మ జాతర మహోత్సవంలో పంతం నానాజి

శతఘ్ని న్్యస్: కాకినాడ రూరల్, కరప మండలం పెదాదిప్రపాపుడు గ్రామదేవత శ్రీ గంగాలమము జాతర 
మహోత్సవంలో అమమువారిని దరిశించుకుని జాతరలో పాల్గినని జనసేన పార్టి ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ 
సభు్యలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జె పంతం నానాజ్. ఆయనత ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్గినానిరు.

విజయనగరం జిల్లా జనసేన లీగల్ కమిటీ సమావేశం
శతఘ్ని న్్యస్: విజయనగరం జ్లాలో, శనివారం సాయంత్ం 6గంటలకు కొండపలిలో గ్రాండ్ హోటలోలో 
విజయనగరం జ్లాలో జనసేన లీగల్ కమిటీ సమావేశం కరిగ్ంది. ఈ సమావేశానికి మ్ఖ్య అత్ధగా 
విచేచిసన ర్ష్ట్ర జనసేన లీగల్ సెల్ ఛైరెమున్ వి.ఎస్.ఎస్ ప్రతాప్ కుమార్ మాటాలోడుతూ ఇటీవల కాలమ్లో 
మహిళలపై అతా్యచార్లు పెరిగ్పోతునానియని దిశ చటాటినిని వైసా్సర్ ప్రభుతవామ్ అమలు చేయట్లోదని 
ప్రజా సమస్యలు పరిషకురించాలని ప్రత్పక్షాలు శాంత్యుతంగా పోర్టాలు చేసేతె పోలీసలత జగన్ 
ప్రభుతవాం అక్రమకేసలు బనాయిసతెందని ఆర్ప్ంచారు. ఈ దాడులను కేసలను జనసేన కార్యకరతెలు 
నాయకులు ఎలా ఎదుర్కువాలో తగు స్చనలు సహాయ్లు చేస్తె జనసేన కార్యకరతెలకు జనసేన 
లీగల్ టీం అండగా ఉంటందని భర్సా ఇచాచిరు. జనసేన ర్ష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరిశి పాలవలస యశసవా 
అధ్యక్తన జరిగ్న ఈ సమావేశంలో జనసేన పారిటి ర్ష్ట్ర ప్రచార కార్యదరిశి పాలూరి బాబు పాల్గినానిరు. 

ఈ సమావేశంలో జ్లాలో లీగల్ కమిటీలోకి 4 గురు కొతతె సభు్యలను నియమిసతెనానిమనానిరు. ఎస్.క్ట నుండ్ వబ్్బన సనా్యస నాయుడు(ఎల్.ఎల్.బ్), గజపత్ నగరం నుండ్ గెదది రవి, 
నెలిలోమరలో నుండ్ తుమిముడ్ లక్ష్మి ర్జ్యం, ర్జాం నుండ్ ఎనిని ర్జు లను లీగల్ కమిటీ సభు్యలుగా నియమిసతెనానిమని ర్ష్ట్ర ఛైరెమున్ ప్రతాప్ త్లిపారు. ఈ సమావేశమ్లో ర్ష్ట్ర లీగల్ సెల్ 
వైస్ ఛైరెమున్ మరియు జ్లాలో నలుమూలలనుండ్ జనసేన నాయకులు, కార్యకరతెలు, జ్లాలో జనసేన లీగల్ కమిటీ సభు్యలు ఈ సమావేశమ్లో పాల్గినానిరు.

జనసేన మండల లీగల్ సెల్  అద్యక్షుల నియామకం
*కొయ్యలగుడ్ం ర్టర్ ఫంక్న్ హాల్ లో మండల లీగల్ సెల్  అద్యక్షుల నియ్మకం

శతఘ్ని న్్యస్:  ఉమముడ్ పశచిమగోదావరిజ్లాలో, పోలవరం, చింతలపూడ్ నియోజకవర్గిలలో కొనిని 
మండలాలకి జనసేన లీగల్ సెల్  మండల అద్యక్షులుగా భాద్యతలు ఇ. సాంబశవ ప్రతాప్ సేటిట్ లీగల్ 
సెల్ చైరమున్ చేతుల మీదుగా ఏ.వి.వి భువనేశవారిని కొయ్యలగూడ్ం, పోలవరం మండలాలకు.. మేకల 
ర్మోముహనర్వ ను కుకుకున్రు, జంగారెడ్డిగూడ్ం మండలాల లీగల్ సెల్ ప్రెసడ్ంట్ గా.. తమా రఘుర్ం 
ను బుటటియి గూడ్ం, జీలుగుమిలిలో మండల లీగల్ సెల్ ప్రెసడ్ంట్  గా.. కె.నరసంహ ను వేలేరుపాడు మండల 
లీగల్ సెల్ ప్రెసడ్ంట్ గా.. డ్ కే వీ ప్రసాద్ బాబు లకాకువరం ఏరియ్ ప్రెసడ్ంట్ గా నియమితులయ్్యరు. 
వారందరికీ నియ్మక పత్రాలను లీగల్ సెల్  సేటిట్  చైరమున్  ప్రతాప్  అందించడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో పోలవరం ఇంచారిజె చిర్రి బాలర్జు, ర్మచంద్ర్వ సేటిట్ లీగల్ సెల్ 
వైస్ ప్రెసడ్ంట్ రమేష్ నాయుడు, సెక్రటర్ నిమముల జ్్యత్ కుమార్, పశచిమగోదావరివారి జ్లాలో లీగల్ సెల్ చైరమున్ మేకల ర్మోముహన్ ర్వ, జ్లాలో వైస్  ప్రెసడ్ంట్ మరియు లీగల్  సెల్  
నాయకులు కర్టంసాయి, పశచిమగోదావరిజ్లాలో ప్రధాన కార్యదరిశి గడడిమణుగు రవి, జ్లాలో కార్యదరిశి పాదం కృష్ణ, జ్లాలో సంయుకతె కార్యదరిశి మండలాద్యక్షులు అడపా నాగర్జు, త్లలోం 
రవిప్రసాద్, గుణపరితె వీరవంకట సత్యనార్యణ, తట రవి మాదేపలిలో శ్రీనివాస్, పాదం అనీల్ , చవావా ర్మ్, స్ర్య, మామిడ్పలిలో ప్రసాద్  పాల్గినానిరు.

పొన్నూరు జనసేన ఆధవార్యంలో చలివేంద్ం

శతఘ్ని న్్యస్:  పన్నిరు టౌన్ 18వ వార్డి వివర్్స కాలనీ నందు జ్లాలో జాయింట్ సెక్రటర్ దేశంశెట్టి స్ర్య మరియు వివర్్స కాలనీ జనసైనికులు 
ఆధవార్యంలో జనసేన చలివేంద్ంను జ్లాలో అధ్యక్షులు గాదె వంకట్శవారర్వ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా.. మజ్జెగ పంప్ణీ కార్యక్రమం 
జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో మహిళా వింగ్ క్ఆరిడినేటర్ శ్రీమత్ బ్. పారవాత్ నాయుడు, జ్లాలో కార్యవరగి సభు్యలు, తాలూరు అపాపుర్వ, ప్రసాద్, శఖా బాలు, 
సతీష్, పన్నిరు రూరల్ మండల అధ్యక్షుడు నాగ్ శెట్టి సబా్బర్వ, వీవర్్స కాలనీ జనసైనికులు పాల్గినానిరు.

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

నిసావార్థ జనసైనికులు ఆధవార్యంలో “కౌలురైతు భరోసా 
యాత్ర” పోస్టరలాను ఆవిష్కరించిన వాసగిరి మణికంఠ

శతఘ్ని న్్యస్: జనసేనాని కొణిదెల పవన్ కళా్యణ్ చేపట్టిన కలురైతు భర్సా య్త్ను 
క్షేత్సాథియిలో ప్రజలకు త్లియజేసేందుకు గుంతకల్ నిసావారథి జనసైనికులు, నాయకులు 
తయ్రు చేయించిన గోడపత్రికలను ఆవిషకురించి.. నిసావారథి జనసైనికుల సహకారంత గుంతకల్ 
పటటిణంలోని వివిధ చోటలో గోడ పత్రికలు అత్కించిన అనంతరం వాసగ్రి మణికంఠ మాటాలోడుతూ.. 
జనసేన అధనేత పేద బడుగు బలహీన వర్గిల సంక్షేమం క్సం జనసేనాని పడుతునని తపన, 
కలు రైతుల సంక్షేమం క్సం ఆయన ప్రారంభించిన కలు రైతుల భర్సా య్త్ మరియు 
కార్యకరతెల క్సం ఆయన తీసకువచిచిన క్రీయ్శీలక సభ్యతవాం (5 లక్ల ప్రమాదబీమా) లాంట్ 
కార్యక్రమాలను ప్రజలందరికీ త్లియజేసే విధంగా.. అలాగే 2024 సారవాత్రిక ఎనినికలోలో జనసేన 
పార్టి ప్రభుతవా ఏర్పుట్ ధ్్యయంగా పనిచేయ్లని కార్యకరతెలకు ప్లుప్నిచాచిరు.
ఈ కార్యక్రమంలో వీర మహిళలు సంధా్య, సజాత, ఈరమము, మాధవి జనసేన పార్టి సీనియర్ 
నాయకులు బండ్ శేఖర్, సబ్బయ్య, పాండు కుమార్, దాదు జ్లాలో కార్యనిర్వాహక కమిటీ సభు్యలు 
పవర్ శేఖర్, ఎస్ కృష్ణ నిసావారథి జనసైనికులు పామయ్య, మంజునాథ్, రమేష్ ర్జ్, రవితేజ, ఆటో 
ర్మకృష్ణ, అమర్నిథ్, సంజీవ్, కొనకొండలో శవ, రంగా, సత్తె, శవ, త్మాముప్రం శవ, కాజా, దాదా, 
మధు, స్రి, మధు, శీనా, ఆటో పాండు, కసాప్రం నంద, వంశీ, మ్తుతె, మంజు, తదితరులు 
పాల్గినానిరు.

జనసేన పార్్ట ర్ష్ట్ర ఐటీ విభాగం సమావేశం
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్టి కేంద్ కార్్యలయంలో ర్ష్ట్ర ఐటీ విభాగం ఛైరమున్ 
మిరియ్ల శ్రీనివాస్ త ర్ష్ట్ర ఐటీ విభాగం కమిటీ సభు్యలు మరియు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 
లోని అనిని జ్లాలోల ఐటీ విభాగం క్ ఆరిడినేటర్ లు కలవడం జరిగ్ంది.. భవిష్యత్ 
లో పార్టికి ఐటీ విభాగం సేవలు ఎలా అందించగలం మరియు 2024 లో పవన్ 
కళా్యణ్ గారిని మ్ఖ్య మంత్రిగా చేయడం క్సం ఎలా పని చేయ్లి అని దిశా 
నిరేదిశం చేయటం జరిగ్ంది.
ఈ సమావేశం లో ర్షటి ఐటీ కమిటీ సభు్యలు వయ్్యల శ్రీనివాస్, పసప్లేట్ 
వంకట సంజీవ, శ్రీ చవావాకుల క్ట్ష్, సధీర్, జ్ క్రిష్ణ మోహన్ మరియు జ్లాలో 
క్ ఆరిడినేటర్ లు సలాలో గవాసకుర్, వంకట్ష్ య్పర్ల, నకకుల శవ క్రిష్ణ, శా్యమ్ 
సందర్, లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డి, గాలిదేవర తామేష్, వివేక్ నేరుస, రవి క్రిష్ణ పాల్గినానిరు.

గరజాల జనసేన ఆధవార్యంలో మహానిరసన
శతఘ్ని న్్యస్:  గురజాల, ర్ష్ట్రంలో మహిళలపై జరుగుతునని అతా్యచార్లను 
ఖండ్స్తె, గురజాల నియోజకవరగి జనసేన పార్టి ఆధవార్యంలో గురజాల 
పటటిణంలోని బ్రహమునాయుడు కూడలి వదది శనివారం మహానిరసన కార్యక్రమం 
చేపటాటిరు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టి జ్లాలో కార్యదరిశి కట్కం అంకార్వ 
మాటాలోడుతూ, జాత్ప్త మహాతాముగాంధీ అరధిర్త్రి ఆడప్లలో ఒంటరిగా 
త్రిగ్నప్పుడే, మన దేశానికి నిజమైన సావాతంత్్యం వచిచినటటి అని ఆయన 
చెపేతె, ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్రంలో మాత్ం అరధిర్త్రి కాదు కదా, పటటిపగలు కూడా, 
చినానిరులు సైతం త్రగలేని పరిసథిత్ ఏరపుడ్ందని ఆయన ఎదేదివా చేశారు. మహిళా 
హోంమంత్రి ఆడబ్డడిలకు రక్ణ కలిపుంచాలి కానీ తలిలోదండ్రుల పెంపకం వలలో, 
ర్ష్ట్రంలో అతా్యచార్లు జరుగుతునానియనడం దౌర్్గ్యమైన చర్య అని, ఆయన 
మండ్పడాడిరు. ర్ష్ట్రంలో జరుగుతునని అతా్యచార్లకు, బేషరతుగా హోంమంత్రి 
ర్జీనామా చేయ్లని ఆయన డ్మాండ్ చేశారు. ర్ష్ట్రంలో శాంత్ భద్తలకు 
విఘాతం కలగకుండా ఉండాలనాని, మహిళలపై జరుగుతునని అతా్యచార్లను 
అరికటాటిలనని, జనసేన పార్టితనే సాధ్యమని ఆయన త్లిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
అంబట్ మళ్లో, దూదేకుల ఖాసీం సైదా, పసమరితె మని, దూదేకుల శ్రీను, వేలుపుల 
చైతన్య, గురుశాల ప్రసాద్ చింతకాయల కళా్యణ్ కామిశెట్టి రమేష్, మందపాట్ 
దుర్గిర్వ, బడ్దెల శ్రీనివాసర్వ, ఉప్పుడ్ నరసంహార్వత పాటగా పెదది ఎతుతెన 
నిరసన కార్యక్రమంలో కార్యకరతెలు పాల్గినానిరు.

జనసైనికుని కుటంబానికి అండగా జనసేన
జనసైనికుడి అకాల మృతికి జనసేన నాయకుల సంతాపం
చోడవరపు పండు కుటంబానిని పరామర్శంచిన జనసే నాయకులు
25000 వేలు ఆరథిక సహాయం అందజేసిన ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా ఉపాధయూక్షులు బొలియశెట్టి శ్రీకాంత్, 
ఉమ్మడి కృష్ణాజిల్లా అధికార ప్రతినిధి మరీధు శివరామకృషణా
శతఘ్ని న్్యస్: న్జ్వీడు నియోజకవరగిం, అగరిపలిలో మండలం ప్ననిరెడ్డి పలిలో గ్రామంల గత 10 ర్జులు 
క్రితం య్కి్సడ్ంటోలో ప్రమాదవశాతుతె చోడవరప్ పండు మరణించడం జరిగ్ంది. చోడవరప్ పండు 
మరణించారనని వారతె వారి కుటంబంత పాట మమములిని కూడా తీవ్ర ఆవేదనకు గురిచేసందని జనసేన 
నాయకులు అనానిరు. చోడవరప్ పండు వృత్తె చేసకుంటూ కూడా జనసేన పార్టి కి ఎంత అండగా 
నిలబడాడిరని, గత ఎనినికలోలో పార్టి కి విసతెృతంగా సేవలందించారని, వారు ఇలా అకాలమరణం చెందడం 
వారి కుటంబానికి, పార్టికి తీరని లోట అని వారి కుటంబానికి కృష్్ణ జ్లాలో జనసేన పార్టి నుండ్ ప్రగాఢ 
సంతాపానిని త్లియజేసారు. జనసేన పార్టి ఎలలోప్పుడూ చోడవరప్ పండు వారి కుటంబానికి అండగా 
ఉంటందని చోడవరప్ పండు ప్లలోలు చదువక్వడానికి తనవంతు సహాయం చేసాతెనని జనసేన 
కార్యకరతె పండు మరణ వారతె జనసేనపార్టి అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్, ప్ఏస చైరమున్ నాదెండలో మనోహర్ 
మరియు కృష్్ణజ్లాలో జనసేనపార్టి అధ్యక్షులు బండ్రెడ్డి ర్మకృష్ణ ల దృషిటికి తీసకొని వళ్లో పార్టి తరుప్న 
ఆ కుటంబానికి నా్యయం చేసేటటటి ప్రయతనిం చేసాతెనని ఉమముడ్ కృష్్ణ జ్లాలో ఉపాధ్యక్షులు బొలియశెట్టి 
శ్రీకాంత్ అనానిరు. జనసేపార్టి వారి కుటంబానికి అండగా ఉంటందని జనసైనికులు కొందరు కలిస 
తక్ణ సాయంగా రూ .25000 /- వారి కుటంబానికి ఉమముడ్ కృష్్ణ జ్లాలో ఉపాధ్యక్షులు బొలియశెట్టి 
శ్రీకాంత్, ఉమముడ్ కృష్్ణజ్లాలో అధకార ప్రత్నిధ మర్ధు శవర్మకృష్ణ అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
న్జ్వీడు మండలం అధ్యక్షులు యర్రంశెట్టి ర్మ్, వీర మహిళ నాగమణి, ఆగ్రిపలిలో మండలం 
నాయకులు మ్కుకు మహేష్ కాలా సంహాచలం, తాళ్లోరి చంట్, తరుణ్ తేజ, మలవలిలో ప్రసాద్, మలలోవలిలో 
కిరణ్, అలాగే ప్నానిరెడ్డిపలిలో గ్రామం జనసైనికులు సవర్ణ బాబు, విజయ్, వంకట్శవార్వ తదితరులు 
పాల్గినానిరు.

చిరుపవన్_సేవాసమితి వాటర్ ట్యంకర్ ద్వార్ మంచి నీటి పంపిణీ

శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్టి చిరుపవన్_సేవాసమిత్ ఆదవార్యంలో ఏరపుటచేసన 
వాటర్ టా్యంకర్ దావార్ ఆదివారం మలికిప్రం గ్రామంలో నీరు అందక ఇబ్బందులు 
పడుతుననివారికి మలికిప్రం జనసేన ఎంపీటీసీ జకకుంపూడ్ శ్రీ దేవిశ్రీనివాస్ (ట్రాకటిర్ 
డ్జల్)ఖరుచిలత మలికిప్రం జనసైనికుల దావార్ త్రాగునీరు అందించడం జరిగ్ంది.

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

శ్రీ గౌర్ పరమేశవారుల దేవాలయ ప్రారంభోత్సవంలొ పాలొగొననూ 
పరుచూరి భాస్కరర్వు

శతఘ్ని న్్యస్: అనకాపలిలో: జనసేన ర్ష్ట్ర 
అధకార ప్రత్నిధ పరుచూరి భాసకురర్వ 
ఆదివారం అనకాపలిలో జ్లాలో 83వ వారుడిల్ 
న్తనంగా నిరిముంచిన వేలుపులవీధ ల్ 
గల శ్రీ గౌర్ పరమేశవారుల దేవాలయం 
ప్రారంభోత్సవంల్ పాల్గినానిరు. అనంతరం 
కొతూతెరు నరి్సంగర్వ పేటల్ వంచేసన 

శ్రీ మొదకొండమము అమమువారి జాతర మహోత్సవంల్ పాల్గిని అమమువారిని దరశినం 
చేసకునానిరు. ఈ కార్యక్రమంల్ జనసేన నాయకులు మంగా ఈశవార్, మదాదిల ర్ంజీ, 
కరణమ్ నాయుడు, మేడేపలిలో పాపార్వ, వేలం పూర్ణ, వీరు, వంశీ మరియు జనసైనికులు 
వీర మహిళలు పాల్గినానిరు.

వింజమూరు జనసేన ఆధవార్యంలో జనసేన కౌలు రైతు 
భరోసా యాత్ర వాల్ పోస్టరలా ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్ చేపట్టిన కలు రైతు భర్సా 
య్త్ కార్యక్రమంలో భాగంగా టీమ్ ప్డ్కిలి వారు రూపందించిన వాల్ పోసటిరులో, 
ఆటో సటికకురలోను ఉదయగ్రి నియోజకవరగి జనసేన నాయకులు, జనసైనికుల ఆధవార్యంలో 
వింజమూరు సాథినిక బంగాలో సెంటర్ లో ఆవిషకురించడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు మాటాలోడుతూ.. ర్ష్ట్ర వా్యపతెంగా కలు రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు 
పడుతునానిరని.. వారిని ప్రభుతవాం పట్టించుక్వడం లేదని.. ఎంత మంది కలు రైతులు.. 
చేసన అప్పులు తీరచిలేక ప్రాణాలు క్లోపుతునానిరని.. వారికి భర్సా కలిపుంచి వారికి 
అండగా ఉండాలి అనే ఉదేదిశంత జనసేన కలు రైతు భర్సా య్త్ కార్యక్రమానిని 
జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారు ప్రారంభించారని వారు త్లిపారు. ర్ష్ట్ర 
వా్యపతెంగా సమారు మూడు వేల మంది కలు రైతులు ఆతముహత్యలు చేసకునానిరని.. 
వారికి ప్రభుతవాం ఎటవంట్ సహాయం చేయలేదని.. వారికి జనసేన పార్టి తరుప్న 
భర్సా కలిపుంచడం క్సం చనిపోయిన ప్రత్ రైతుకు లక్ రూపాయలు చొప్పున జనసేన 
పార్టి తరఫున పవన్ కళా్యణ్ గారు వారి సొంత నిధులు ఇవవాడం జరుగుతుందని వారు 
త్లిపారు. ఇపపుట్ వరకు 200 మంది కలు రైతులకు లక్ రూపాయలు చొప్పున రెండు 
క్టలో రూపాయలు ఇవవాడం జరిగ్ందని.. అదేవిధంగా ర్ష్ట్ర వా్యపతెంగా పవన్ కళా్యణ్ 
గారు పర్యటన చేస.. ఎవరైతే చనిపోయిన మూడు వేల మంది కలు రైతులకు ప్రత్ 
రైతుకు లక్ చొప్పున సమారు 30 క్టలో రూపాయలు ఇవవాడం జరుగుతుందని వారు 
త్లిపారు. మెటటి ప్రాంతమైన ఉదయగ్రి నియోజకవరగింలో కూడా సాగునీరు లేక, సరైన 
గ్టటిబాట ధర లేక, పండ్న పంట చేత్కి అందక, చేసన అప్పులు తీరచిలేక ఎంతమంది 
కలు రైతులు ప్రాణాలు క్లోపుయిన పరిసథిత్ ఉందని.. ప్రభుతవాం పట్టించుక్ని కలు 
రైతులకు అండగా నిలబడాలని.. చనిపోయిన ప్రత్ రైతుకు ప్రభుతవాం బీమా ధావార్ 7 
లక్ల రూపాయలు ఇచిచి వారిని ఆదుక్వాలని వారు ప్రభుతవానిని డ్మాండ్ చేశారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో నియోజకవరగిం క్ఆరిడినేటర్ నిమములపలిలో ర్మ చైతన్య, మండల ఇంచార్జె 
బండారు వంకట సత్యనార్యణ, కదిరి రంగా ర్వ, కొండాప్రం మండల ఇంచారిజె 
ఆకుల వంకట్, కలిగ్రి మండల ఇంచారిజె దిలీప్ కుమార్, జనసేన, వింజమూరు 
ఉపాధ్యక్షులు ఎస్ కే సభాని, వాహిద్, భువనేశవారం రవి, బదుదిల, కళా్యణ్ తదితరులు 
పాల్గినానిరు.

గంటుపలిలా జనసేన ఆధవార్యంలో సర్ అర్థర్ 
కాటన్ జయంతి కార్యక్రమం

*సర్ అరథిర్ కాటన్ కు నివాళ్లు అరిపుంచిన 
పోలిశెట్టి తేజ
శతఘ్ని న్్యస్:  గుంటపలిలో: పకకునే గోదావరి 
పోతునాని పటటిక్లేని పరిసధిత్.. కళ్ళ మ్ందే 
కృష్ణమము కదులుతునాని ఏమి చేయలేని పరిసధిత్.. 
గోదావరిని ధవేళేశవారం దావార్ ఒడ్సపట్టి.. 
ప్రకాశం బా్యరేజీత కృష్ణమమును కట్టిపెట్టి.. 
ప్రజల అవసర్లను తీరిచిన భగీరధుడుగా 
ప్రజల గుండ్లోలో చిరసాదియిగా నిలిచిపోయిన 
కాటన్ దొర తనజీవిత కాలమంతా బ్రిట్ష్ 
ఇండ్య్ సమయంలో వ్యవసాయ అభివృదిధి 

ప్రాంతాలను అనేవాషించి.. సస్యశా్యమలపరచి నేడు డ్లాటి వాసల అననిప్రధాతగా కీరితెంప 
బడుచునని సర్ అరధిర్ కాటన్ దొరగారి 219వ జయంత్ మహోత్సవ సంధర్మ్గా.. 
ఆయనను సమురించుకుంటూ.. గుంటపలిలో గ్రామ జనసేన పార్టి ఆధవార్యంలో కాటన్ 
దొర చిత్పటానికి పూలమాల వేస నివాళ్లు అరిపుంచారు. ఈ కార్యక్రమానికి 
మ్ఖ్యఅత్ధులుగా జనసేన పార్టి ఎంపీటీసీ మరియు ఇబ్రహీంపటనిం మండల జనసేన 
అధ్యక్షులు పోలిశెట్టి తేజ, రైతు సంఘం ప్రత్నిధ చెరుకూరి వేణుగోపాలర్వ, త్రుమలశెట్టి 
పవన్, పాల్గినానిరు. ఈ కార్యమానిని నిరవాహించిన జనసేన పార్టి కార్యకరతెలకు చెరుకూరి 
వేణుగోపాల్ అభినదనలు త్లియజేసారు.

జనసేన ఆధవార్యంలో మెగా వైద్య శిబిరం
శతఘ్ని న్్యస్: విజయనగరం నియోజకవరగిం 
సాథినిక అయ్యననిపేట 44వ డ్విజనోలో జనసేన 
పార్టి ఆధవార్యంలో మెగా వైద్య శబ్రం ఏర్పుట 
చేయడం జరిగ్ంది. ఈ శబ్ర్నికి జనసేన 
పార్టి ర్ష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరిశి శ్రీమత్ పాలవలస 
యశసవా మ్ఖ్య అత్ధగా విచేచిస డాకటిర్ బ్.ఆర్ 
అంబేదకుర్ విగ్రహానికి పూలమాలవేస ఆర్గ్య 
శబ్ర్నిని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్ంగా 
ఆయన మాటాలోడుతూ జనసేన పార్టి ఒకకు 
సీట ర్కపోయినా సరే నిత్యమ్ ర్ష్ట్రంలో 
ప్రజా సమస్యలపై పోర్టం చేస్తె ప్రజలకు 

అందుబాటలో ఉంటూ నిత్యం ప్రజాసావామ్యంలో ఉండే ఏకైక పార్టి జనసేన పార్టి అని 
త్లియజేశారు. ఇదే విధంగా విజయనగరం నియోజకవరగింలో డ్విజనోలో జనసేన పార్టి 
కార్్యలయ్లు ప్రారంభిసతెనానిమని త్లియజేశారు. మెగా ఆర్గ్య శబ్ర్నిని ఏర్పుట 
చేసన అయ్యననిపేట గ్రామ జనసైనికులకు మరియు విజన్ హెల్తె ఆరగినైజేషన్ వారికి 
కృతజ్ఞతలు త్లిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో విజయం హెల్తె ఆరగినైజేషన్ ఫండర్ ర్మకృష్ణ, 
జనసేన పార్టి జ్లాలో నాయకులు లాలిశెట్టి రవితేజ, మాత గాయత్రి, లోకల్ బాయ్ ప్రసాద్, 
మండల ఇనాఛార్జె చంద్ నాయుడు, చక్రవరితె, ఆయన పేట డ్విజన్ నాయకులు పత్వాడ 
చంద్శేఖర్, ఆధార్ మ్రళ్, సావామి, ఆనంద్ పాల్గినానిరు.

గడప గడపకూ వచేచే వైసా్సర్్సపీ నాయకులను 
నిలదీయండి: త్్యడ ర్మకృష్ణార్వు

శతఘ్ని న్్యస్: విజయనగరం, అధకార పార్టి ప్రత్ష్టితముకంగా 
మొదలు పెట్టిన గడప గడపకు ప్రభుతవాం కార్యక్రమం పూరితెగా 
విఫలం అవతుందని, జనసేన పార్టి సీనియర్ నాయకులు, జ్లాలో 
చిరంజీవి యువత అధ్యక్షులు తా్యడ ర్మకృష్్ణర్వ(బాలు) 
ఆదివారం విడుదల చేసన ఓ పత్రికా ప్రకటన దావార్ అధకార 
పార్టిపై దవాజమెతాతెరు.
అధకార పార్టి ప్రజా ప్రత్నిధ ఏ గడపకు వళ్్ళనా 
విజయనగరంలో నిలద్యని జనం లేరని, గడప గడపకు 
వసతెనని అధకార పార్టి నాయకులను గడప గడపకు చివాటలో 
పెట్టి ప్రజలు వళ్ళగొడుతునానిరని, అధకారం క్సం ఎనోని 

మాయ మాటలు చెప్పు గదెదినెకికున జగన్ రెడ్డి ప్రభుతావానిని ప్రశనించేందుకు ఈ కార్యక్రమం 
మొదలు పెట్టినటటి ఉందని, ఎనోని హామీలు ఆశలు కలిపుంచి.. అనినిట్నీ తుంగలోకి తొకికు 
పాలిసతెనని జగన్ రెడ్డిని గదెది దింపేందుకు సననిదధింగా ఉనని ప్రజలు ఇంట్ మ్ందుకు ఆయ్ 
ప్రజా ప్రత్నిధ కనపడగానే ఆ ఆక్రోశానిని వళలోగకుకుతుననిరని జనసేన నాయకులు బాలు 
దవాజమెతాతెరు.
ర్జధాని లేని ర్ష్ట్రంగా మారిచిన జగన్ ను జనం చీ కొడుతునానిరని.. ప్రత్పక్ంలో 
వననిప్పుడు నితా్యవసర ధరల కొసం ఎనోని మాటలు మాటాలోడ్న జగన్ అధకారంలోకి 
వచాచిక దశలవార్గా సామాను్యలు కొనలేని విధంగా పెంచుతూ పోతునానిరని.. ర్డలో క్సం 
ఇక చెపపుకకురేలోదని.. ర్ష్ట్రంలో ఏ మూలకు వళ్్ళనా అసతెవ్యసతెంగా ర్డలోనీని ఉనానియనని సంగత్ 
ప్రజలందరికి త్లుసనని.. సంక్షేమ పథకాల పేరుత ప్రజలకు పంచుతునని డబు్బలకు ఎనోని 
రెటలో పెంచిన పనునిలు, ధరల రూపంలో ప్ండుకుంటందని అనానిరు.
కరెంట్ చార్జెలు, బస్ చార్జెలు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎనోని విధాలుగా ప్రజలిని పీడ్స్తె 
యువతకు ఉదో్యగాలు ఇసాతెనని, సంవత్సర్నికి ఒక జాబ్ కేలండర్ అని నమముబలికి అధకారం 
లోకి వచాచిక యువతను కనీసం పట్టించుకునే పరిసథిత్లో కూడ ఈ జగన్ ప్రభుతవాం లేదని, 
ఇవనీని ప్రశనిసతెనని ప్రత్పక్షాలను పోలీసలను వసగొలిప్ వారి గొంతు నొకేకు ప్రయతనిం 
చేస్తె.. మూడు సంవత్సర్లలో ఇంత దారుణమైన పరిపాలన ఏ ప్రభుతవాంలోని చూడలేదని 
అవాకకువతునని ప్రజలే గడప గడపకూ వైసా్సర్్సపీ అంటూ వచేచి వైసీపీ నాయుకులను 
నీలద్య్లని అనానిరు.

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

మాట ప్రకారం 3వ నెల నిత్్యవసర్లు 
అందజేసిన ప్రియా సౌజన్య

శతఘ్ని న్్యస్: నిడదవోలు నియోజకవరగిం ఉండ్రాజవరం మండలం వడూలోరు 
గ్రామంలో 5 నెలలు క్రితం జనసైనికుడు మేడపాట్ దుర్గిప్రసాద్ చనిపోవడం జరిగ్ంది. 
అది అందరికి త్లిసందే ఆర్జు జనసేన పారిటి ర్ష్ట్ర కార్యదరిశి ప్రియ్ సౌజన్య ప్రత్ నెల 
మేడపాట్ దుర్గిప్రసాద్ కుటంబానికి కావలిసన నితా్యవసర సరుకులు ఇసాతెనని చెపపుడం 
జరిగ్ంది. ఇచిచిన మాట ప్రకారం 3 వ నెల కూడా ఇవవాడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో 
ర్ష్ట్ర కార్్యదరిము ప్రియ్ సౌజన్య, ఉండ్రాజవరం మండల ప్రెసడ్ంట్ విరమళ్ళ బాలాజీ, 
నిడదవోలు ఏ.ఎన్.ఆర్, సదా వంకట్ మరియు జనసైనికులు పాల్గినానిరు.

విజయవాడ జనసేన పార్్ట కార్్యలయంలో విలేఖరుల సమావేశం

* అక్కల గాంధీ మరయు పోతిన మహేష్ 
ల ఆధ్వరయూంలో విలేఖరుల సమావేశం
శతఘ్ని న్్యస్: విజయవాడ జనసేన పార్టి 
కార్్యలయంలో అకకుల గాంధీ మరియు 
పోత్న మహేష్ ల ఆధవార్యంలో ఆదివారం 
విలేఖరుల సమావేశం నిరవాహించారు. 
ఈ సమావేశంలో భాగంగా జనసేన 
నాయకులు అకకుల గాంధీ మాటాలోడుతూ.. 
ర్ష్్రానిని భ్రష్టి పట్టించిన ఏకైక నాయకుడు 

మరియు సీ బీ ఐ, కేసీఆర్ దతతెప్త్రుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి అని మండ్ పడాడిరు. అదే 
విధంగా వైసీపీ పాలన లోని లోపాలను ఎత్తె చూపారు..
జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళా్యణ్ ప్రజల సమస్యలిని ర్ష్ట్ర మ్ఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగనోముహన్రెడ్డి 
దృషిటికి తీసకు వచిచిన ప్దప సమస్యను పకకుదారి పట్టించి పవన్ కళా్యణ్ ని వ్యకితెగతంగా 
విమరిశించడం దేనికి సంకేతం..?
2019 సారవాత్రిక ఎనినికల సమయంలో ప్రజలకు ఇచిచిన హామీలు మేనిఫెసటి లో పందుపరచిన 
హామీలు 100% పూరితెగా పరిషకురిసేతె జనసేన ప్రశనించదు
సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం అని చెపాపురు దాని సంగత్ ఏమైంది
ర్ష్ట్ర వా్యపతెంగా రైతులు కారిముకులను మోసం చేసన ఘనత వైసీపీ దే
ర్ష్ట్రవా్యపతెంగా కరెంట్ చార్జెలు బస్స చార్జెలు ప్రత్దాంటోలో చార్జెల మోత మోగ్ంచిన 
ప్రభుతవాం వైసీపీ ప్రభుతవాం
ర్ష్ట్ర మ్ఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగనోముహన్రెడ్డి ప్రజా సమస్యల మీద దృషిటి పెటాటిలి్సంది పోయి 
జనసేన అధనాయకుడు పవన్ కళా్యణ్ ను వ్యకితెగతంగా విమరిశిసేతె జనసైనికులు సహించేది 
లేదు.
మీరు హైదర్బాదులో విదా్యభా్యసం చేసేటప్పుడు మీరు చేసన వ్యవహార్లు బయట 
పెటటిమంటార్..?
మీ మేనమామ సనిమా షూట్ంగ్ జరుగుతుననిప్పుడు ఆ సనిమాలో హీర్యిన్ లత మీరేం 
చేశారు చెపపుమంటార్..?
ర్ష్ట్రవా్యపతెంగా ఇసక దోప్డీ చేస బంగారం కంట్ విలువైన వసతెవగా మారేచిస లక్ల మంది 
కారిముకుల పట్టి కొట్టిన ప్రభుతవాం వైసీపీ ప్రభుతవాం అని దుయ్యబటాటిరు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్రంలో జగనోముహన్రెడ్డి ఒక మ్ఖ్యమంత్రి లా కాకుండా ఒక నియంతలా 
పరిపాలిసతెనానిరు అని వైసీపీ కార్యకరతెలు సైతం వాపోతునానిరు.
వైసీపీ ప్రభుతావానికి రెండు సంవత్సర్ల మ్ందే ప్రజా వ్యత్రేకత ర్వడం వైసప్ పరిపాలన 
దక్తకు నిదరశినం.
గడపగడపకు ప్రభుతవాం అనేక కార్యక్రమాలు నిరవాహిసతెనని వైసీపీ నాయకులకు ర్ష్ట్ర 
వా్యపతెంగా ప్రజలు త్రసకురిసతెనానిరని ప్రజలు నిలద్సతెనానిరు.
అనంతరం పోత్న మహేష్ మాటాలోడుతూ.. జగన్ పాలనలోని లోపాలను ఎత్తె చూపారు..
మత్స్యకార సభలో పాల్గిని జనసేన అధనేత పవన్ కళా్యణ్ పై వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి 
చేసన వా్యఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండ్సతెనానిం.
జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళా్యణ్ గారి స్ఫూరితెత జనసేన నాయకులు నాదెండలో మనోహర్ 
గత కొనిని నెలల నుండ్ గోదావరి జ్లాలోలోలో మత్స్యకారులత పాట సభలు సమావేశాలు 
నిరవాహించడం తనే జగనోముహన్రెడ్డి సపుందించి మత్స్యకారులకు మత్స్యకార భర్సా నిధులు 
కేటాయించడం జరిగ్ంది..
ఒక లక్ అరవై వేల మంది కుటంబాలు అరుహులైనపపుట్కీ కేవలం లక్ మందికి మత్స్యకార 
భర్సా నిధులు కేటాయించడం దేనికి నిదరశినం..
కేంద్ ప్రభుతవాం మత్యకారులకు కేటాయిసతెనని పథకాలను ర్ష్ట్ర ప్రభుతవాం ఎందుకు 
తీసక్వడం లేదని పోత్న మహేష్ ప్రశనించారు.
ర్ష్ట్ర మ్ఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగనోముహన్ రెడ్డి వలేలో ర్ష్్రానికి నిధులు ర్వడం లేదు.. పెటటిబడులు 
ర్వడం లేదు.. ఫ్్యకటిర్లు ర్వడం లేదని దుయ్యబటాటిరు.
ర్ష్ట్రవా్యపతెంగా ఉనని 175 నియోజకవర్గిలోలో ఏ ఒకకు నియోజకవర్గిలోలో అయినా ప్రజలు 
ప్రశాంతంగా ఉనానిర్..? అని ప్రశనించారు.
మేనిఫెసటిను దైవ గ్రంధం కంట్ అత్యంత పవిత్ంగా భావిసాతెరు అని చెప్పు మోసం చేసన 
ఘనత కేవలం జగనోముహన్రెడ్డి మాత్మే దకుకుతుంది.
ర్ష్ట్ర వా్యపతెంగా ప్రజలు ఎమెములే్యలపై త్రుగుబాట చేసాతెరని నెపంత ర్ష్ట్రవా్యపతెంగా సమారు 
150 మంది ఎమెములే్యలు గడపగడపకు ప్రభుతవాం అనే కార్యక్రమానికి వళ్ళలేని పరిసథిత్.
జనసేన అధనేత పవన్ కళా్యణ్ మత్స్యకారులకు మదదితుగా నరసాప్రంలో సభను ఏర్పుట 
చేశారు.. కాబట్టి ప్రభుతవాం దిగ్వచిచి మత్స్యకారులను ఆదుకుంది.
జనసేన అధనేత పవన్ కళా్యణ్ పేరు వింట్నే ర్ష్ట్రవా్యపతెంగా వైసీపీ ఓటమి ఖాయం అని 
వైసీపీ నాయకులకు కార్యకరతెలకు భయం పటటికుంది.. అందుకే మ్ఖ్యమంత్రి జగనోముహన్ 
రెడ్డి పవన్ కళా్యణ్ పేరు ప్రసాతెవిసతెనానిరు.
ర్ష్ట్ర ప్రభుతావానికి చితతెశుదిధి ఉంట్ ఆతముహత్యలు చేసకునని కలు రైతు కుటంబాలను 
ఆదుకొని చూప్ంచాలని సవాల్ చేశారు.
జగనోముహన్రెడ్డి ఒక అవకాశం ఆననిందున ఓట్లోసన ప్రజలు ఎనునికునని కారణంగా నేడు ర్ష్ట్ర 
వా్యపతెంగా ప్రజలు అత్యంత దుర్రమైన పరిసథిత్ని అనుభవిసతెనానిరని త్లిపారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్ర మ్ఖ్యమంత్రి జగనోముహన్ రెడ్డికి ర్ష్ట్ర ప్రజలపై ప్రేమ అనేది ఉంట్ 
నితా్యవసర ధరలు తగ్గించి.. ఎడాపెడా వేసన పనునిలను ఉపసంహరించుకుని.. మ్ఖ్యంగా 
చెతతె పనుని ఉపసంహరించుకుని ర్ష్ట్రవా్యపతెంగా ఉనని సమస్యలను పరిషకురించాలి.
ర్బోయ్ కాలంలో జనసేన పార్టి ప్రజా సమస్యల పరిష్కురం కొరకు మరింత ఉతా్సహంత 
ఉద్యమం చేసాతెమని ఈ ర్క్స పాలన తుదమ్ట్టించే వరకు పోర్డుతామని పోత్న మహేష్ 
త్లిపారు.

పెద్దపాలం జనసేన ఆత్్మయ సమావేశం
శతఘ్ని న్్యస్: ఆమదాలవలసల నియోజకవరగిం సరుబుజ్జెలి మండలం పెదదిపాలెం 
గ్రామంలో నియోజకవరగి ఇంచారిజె పేడాడ ర్మోముహన్ ఆధవార్యంలో గ్రామ ప్రజల 
సమక్ంలో జండా ఆవిషకురణ జరిగ్ంది. అనంతరం అకకుడ జనసేన నాయకుడు 
మ్ర్ల మిననిర్వ ఏర్పుట చేసన ఆతీముయసభలో పాల్గిని కార్యకరతెలని మరియు 
వీరమహిళలని ఉదేదిశంచి నియోజకవరగి ఇంచారిజె పేడాడ ర్మోముహన్ ప్రసంగ్ంచారు. 
జనసేన పార్టి సదాధింతాలు నచిచి పెదదిపాలెం గ్రామంలోని 85 కుటంబాలు జనసేన 
పార్టిలో చేరడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో సరుబుజ్జెలి జడ్పుట్స అభ్యరిథి పైడ్ 
మ్రళ్ మోహన్, కొండవలస గ్రామ వీర మహిళ అయిన తట సనీత మరియు 
మండలనాయకులు రమణ, మ్డాడలో సత్యనార్యణ, జనారధిన, ర్మకృష్ణ, వాస, 
సంతష్, శ్రీధర్ నాయుడు తదితరులు పాల్గినానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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చి. వినయ్ పుటి్టనరోజు వేడుకలోలా పాలొగొననూ మాకినీడి
శతఘ్ని న్్యస్: ప్ఠాప్రం నియోజవరగిం, 
గొలలోప్రోలు మండలం, తాడ్పరితె.. ఆదివారం 
నాయకులు సామినీడ్ అపాపుర్వ కుమారుడు 
చి. సామినీడ్ వినయ్ 2వ ప్ట్టినర్జు 
వేడుకలోలో ప్ఠాప్రం జనసేన పార్టి ఇనాచిర్జె 
మాకినీడ్ శేష్కుమారి పాల్గిని చి. వినయ్ ను 
ఆశీరవాదించారు. ఈ కార్యక్రమంలో .. శ్రీమత్ 
మాకినీడ్ శేష్కుమారి.. వారి హసె్బండ్ డాకటిర్ 

మాకినీడ్ వీరప్రసాద్, మాజీ మ్ని్సపల్ చైరమున్ కరణం చినానిర్వ, గొలలోప్రోలు మండల ప్రెసడ్ంట్ 
అమర్ది వలిలో ర్మకృష్ణ, ప్ణ్య మంతుల స్ర్యనార్యణమూరితె, గోప్ సరేష్, గారపాట్ శవ కొండ 
ర్వ దాసం కొండబాబు, రంపం సత్తెబాబు యండ్రప్ శ్రీనివాస్, కంద సమర్జు, నమ శ్రీకాంత్, 
జనసైనికులు నాయకులు తదితరులు పాల్గినానిరు.

అల్లారి సూర్యనార్యణ ర్జును 
పర్మరి్శంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్్యస్: ర్జ్లు నియోజకవరగిం చింతలపలిలో గ్రామంలో 
మాజీ డ్పూ్యటీ సీపుకర్ అలూలోరి వంకట స్ర్యనార్యణ 
ర్జు సతీమణి ఉష్ దేవి సవారగిసతెలయ్్యరు.. ఈ సందర్ంగా 
శనివారం జనసేన నాయకులు ర్జ్లు వైస్ ఎంపీపీ 
ఇంట్పలిలో ఆనందర్జు, ప్పపుళ లక్ష్మణర్వ, పంగం తాతాజీ 

స్ర్యనార్యణ ర్జు సవాగృహం నందు.. వారిని పర్మరిశించారు.

సంత పొలం లేని కౌలు రైతులకి ప్రభుతవాం పొల్లు పంపిణీ 
చేయాలి : శ్రీనివాస్  భరత్ 

శతఘ్ని న్్యస్:  ఆతముకూరు నియోజకవరగి జనసేన నాయకులు  శ్రీనివాస్  
భరత్  మాటాలోడుతూ గ్రామాలోలో పలాలు లేని రైతులు కలుకి పలాలు 
తీసకుని పంట దిగుబడ్ ఆశంచినంత ర్క కలు కటటిక్లేక పెటటిబడులు 
క్సం వడీడిలకు డబు్బలు అప్పు  త్చుచికుని పడుతునానిరు. అదే సొంత 
పలాలు వంట్ వారికి సీఎం కిసాన్ , రైతు భర్సా, క్రాప్  లోన్  లు, బోర్  
సదుపాయ్లు, వ్యవసాయ పరికర్లు, సాయిల్  టెస్టి  చేయించి ఏ పంట 

వేయ్లో అగ్రికలచిర్  అధకారులు దావార్ త్లుసకుని వేయడం ఎలలో రైతు నషటిపోడని అనానిరు. కలు కటాటిలి్సన 
అవసరం, నీట్ క్సం ఇబ్బందులు, పెటటిబడులు క్సం ఇబ్బందులు, పంట నషటిం ప్రభుతవాంపై ఆధార పడే పరిసథిత్ 
దాదాప్ ఉండదనానిరు.  పంటకి గ్టటిబాట ధర ఉంట్ ఇక రైతు నిలదొకుకుకుననిట్టినని భూమ్లు లేని కొనిని వేల 
మంది యువరైతులకు ఎకర్ చొప్పున ఇచిచినా వారి జీవితాలోలో వలుగు నింప్న వారవతారనానిరు. ఉదో్యగాలు 
లేని ఎందర్ నిరుదో్యగులకు కూడా సొంత భూమి ఉంట్ వ్యవసాయమ్ చేసకొని బతుకుతారు. తదావార్ యువత 
ప్రకృత్ వ్యవసాయం పై మకుకువ చూపే అవకాశం ఉందనానిరు.  ఆ దిశగా ఆలోచించగలసందిగా వ్యవసాయ శాఖ 
మంత్రి  కాకాణి గోవరదిన్  రెడ్డిని జనసేన పార్టి తరుప్న క్రుతునానిమనానిరు.

సింగర్యకండ జనసేన ఆధవారంలో 
మజిజిగ పంపిణి

శతఘ్ని న్్యస్: 
సంగర్యకొండ, జనసేన 
పార్టి అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్ 
స్చనలు మేరకు, ప్రకాశం జ్లాలో 
అధ్యక్షులు షేక్ రియ్జ్ సలహాల 
మేరకు, సంగర్యకొండ 
ట్ంక్ ర్డుడిలో జనసేన పార్టి 

ఆధవారంలో ఏర్పుటచేసన చలివేంద్ంలో ఆదివారం మజ్జెగ పంప్ణీ 
కార్యక్రమం చేయడం జరిగ్నది. చలివేంద్ం ఏర్పుట చేస ఐదు వార్లు 
పూరితె చేసకొని, వేసవికాలంలో దాహారితె తీరచిడానికి ప్రతీర్జు చలలోని 
మినరల్ వాటర్ మరియు ప్రత్ ఆదివారం చలలోని మజ్జెగ ప్రయ్ణికులకు, 
బాటసారులకు మరియు ప్రజలకు జనసేన పార్టి తరుప్న అందజేయడం 
జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షులు అయినాబత్తెన 
ర్జేష్, దండే ఆంజనేయులు, ప్రకాశం జ్లాలో ప్రోగ్రామ్ కమిటీ సభు్యడు 
కాసల శ్రీకాంత్, అడుసమలిలో శ్రీకాంత్ శ్రీమత్ ర్ధకా, సయ్యద్ చాన్ 
బాష్, పోలిశెట్టి విజయ్ కుమార్, షేక్ మా భాష, చలంచరలో కరుణ్ 
కుమార్, సంకే నాగర్జు, మాక వేంకట్శవారులో, షేక్ సభాని మరియు 
జనసైనికులు పాల్గినానిరు.

అగినూప్రమాదంలో ఇళ్ళు కోలోపోయిన కుటుంబానికి 
సహాయం అందించిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్్యస్: 
భీమిలి నియోజకవరగిం 
పె ద నా గ య ్య పా లె ం 
పంచాయితీలో గతంలో జరిగ్న 
అగ్నిప్రమాదంలో బొడుడి నరి్సంగ్ 
కుటంబం ఇలులో క్లోపువడం 
జరిగ్ంది. ఈ విషయ్నిని జనసేన 
పార్టి కిరణ్ చిన నాగమయ్యపాలెం 
జనసైనికుడు బొడుడిర్జుకు  
త్లిపారు. ఏదో విధంగా ఆ 
కుటంబానికి సహాయపడాలనని 
సంకలపుంత విదా్యరిథి హెలిపుంగ్ 
హా్యండ్్స సంసథి త కిరణ్ మాటాలోడ్ 

వారి దావార్ ఈ పేద కుటంబానికి ఇలులో కటటిక్వడానికి అవసరం 
అయిన అనిని వసతెవలను ఇప్పుంచడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో 
సహాయపడ్న ఆ సంసథికు ధన్యవాదాలు త్లుప్కునానిరు. అదే విధంగా 
పంచాయితీలో పని చేసన ప్రతీ యువకులకు మరియు జన సైనికులు 
కూడా కొంత వరకు సహాయపడటం జరిగ్ంది. సహాయం అందించిన 
అందరికీ బొడుడి నరి్సంగ్ కుటంబ సభు్యలు కృతజ్ఞతలు త్లిపారు.

సర్ అర్ధర్ కాటన్ జయంతి

శతఘ్ని న్్యస్: క్నసీమ జ్లాలో, సర్ అరధిర్ 
కాటన్ జయంత్ సందర్ంగా పదలాడ 
సెంటర్లో జనసేన నాయకులు కాటన్ 
దొర విగ్రహనికి పూలమాలలు వేస ఘన 
నివాళ్లు అరిపుంచారు. సర్ అరథిర్ కాటన్ 
బ్రిట్ష్ పాలనలో భారత దేశంలో నీట్ 
పారుదల, నావికా యోగ్యమైన కాలువలు 

కట్టించారని అనానిరు. తూరుపుగోదావరి జ్లాలో ధవలేశవారంలో అనకటటి 
నిరిముంచి లక్లాది ఎకర్లుకు గోదావరి జలాలు అందేలా కృషి చేసన 
చిరసమురనీయుడని అనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
యెరుబండ్ చినిని, బొంతు సధాకర్, యెరుబండ్ ర్మకృష్ణ, జనసైనికులు 
పాల్గినానిరు.
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