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ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి అంటే ప్రజలు భయపడకూడదు
•ఏళ్లు గడచినా క్షేత్ర స్థాయిలో రోగులకు వసతులు లేవు
•సీటీ స్కాన్ యంత్రం ఏడాది క్రితం చెడిపోతే పట్టంచుకోరా?
•రక్త నిల్వలు తగ్గితే ఇవ్వడానికి జనసైనికులు సిద్ంగా ఉనానారు
•వసతుల కల్పనలో పాలకులు బాధ్యతగా వ్యవహరంచాలి
•తెనాలి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని సందర్శంచిన జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలు మనోహర్
•అనినా విభాగాల పరశీలన.. రోగులతో మాటా-మంతి..
శతఘ్నా న్్యస్: ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి అంటే ప్రజలు భయపడుతూ వచ్చే పరసిథాతులు ఉండకూడదని, 
పేదవారకే పరమితం కాకూడదని జనసేన పార్్ట రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలు 
మనోహర్ గారు స్పష్టం చ్శారు. కనీస మౌలిక వసతులు కలి్పంచాలిసిన బాధ్యత ప్రభుత్వంలో ఉననా 
వార మీద ఉంటందనానారు. చిననా చిననా సమస్యలు ఉనానా సరదిద్దుకోవాలిసిన అంశాలపై పాలకులు 
బాధ్యతగా వ్యవహరంచాలనానారు. శనివారం తెనాలి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని సందర్శంచారు. సుమారు 
మూడు గంటల పాట ప్రతి విభాగానినా పరశీలించారు. ఓపీ సేవలు, అత్యవసర విభాగం, సీటీ 
స్కాన్, తలిలుపిలలుల వారుడులను సందర్శంచారు. ప్రతి రోగ్నీ పలకరంచి ఆసుపత్రిలో సౌకరా్యలపై ఆరా 
తీశారు. ఏడాది క్రితం సీటీ స్కాన్ యంత్రం చెడిపోయిన విషయానినా సిబ్ంది ద్్వరా శ్రీ మనోహర్ 

గారు తెలుసుకునానారు. బలుడ్ బా్యంక్ లో రక్త నిల్వలు తకుకావగా ఉననా అంశానినా గుర్తంచారు. గరభిణులకు, బాలింతలకు అందించ్ పౌష్్టకాహారం వివరాలు పరశీలించారు. అనంతరం శ్రీ 
నాదండలు మనోహర్ గారు మీడియాతో మాటాలుడుతూ “తెనాలి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో సరు్బాట చ్యాలిసిన అంశాలపై దృష్్ట స్రంచాలిసిన అవసరం ఉంది. సుదూర ప్ంతాల నుంచి 
పేషంటలు వస్్తనే ఉనానారు. ఆయా ప్ంతాలోలు ప్రతా్యమానాయ ఏరా్పటలు చ్యకపోవడం ద్రదృష్టకరం. క్షేత్ర స్థాయిలో వసతులు ఏరా్పట చ్సే్త ఇంత దూరం ప్రయాణంచాలిసిన అవసరం 
ఉండద్. స్ధారణ కాను్పలకు కూడా ఆయా ప్ంతాలోలు సౌకరా్యల మీద నమ్మకం లేక ఇంత దూరం వసు్తనానారు. ఇకకాడ వైద్్యల మీద ఒతి్తడి ఎకుకావగానే ఉంది. తెనాలి ఆసుపత్రికి ఒక 
గైనకాలజిస్్ట అవసరం కూడా ఉంది. పారదర్శకంగా రోగులకు భరోస్ నింపే విధంగా సేవలు అందించాలిసిన అవసరం ఉంది.
•అవసరం అయితే జనసేన ఆధ్వర్యంలో రక్తద్న శిబిరం
ఆసుపత్రిలో మరంత రక్త నిల్వల అవసరం ఉంది. తెనాలి ప్ంతంలో ట్రామా కేసులు, యాకిసిడంట్ 
కేసులు అధికంగా ఉంటాయి. అప్పటకప్్పడు రక్తం అవసరం అయితే ఇబ్ంది అవుతుంది. గతంలో 
ఏ ఆసుపత్రికి అవసరం అయినా తెనాలి ఆసుపత్రి నుంచి ఇవ్వగలిగే పరసిథాతి ఉండేది. ఎప్్పడు 
రక్తం అవసరం ఉనానా జనసేన పార్్ట ఆధ్వర్యంలో రక్తద్న శిబిరం ఏరా్పట చ్స్్తమని వైద్్యలకు 
తెలియచ్శాం. ఆసుపత్రిలో రక్తం కొరత ఉండకూడద్. సీటీ స్కాన్ యంత్రం పాడై ఏడాది గడచింది. 
ఇప్పట వరకు కనీసం కొత్త యంత్రం ఏరా్పటకు టండరులు కూడా పిలిచిన ద్ఖలాలు లేవు. రూ.500 
అయినా పేదల మీద భారం పడుతుంది. ప్రభుత్వంలో ఉననా పెదదులు తక్షణం సీటీ స్కాన్ యంత్రం 
ఏరా్పట చ్యించాలి. రాబోయే రోజులోలు నా వంతు మెరుగైన సౌకరా్యల కల్పనకు కృష్ చ్స్్త.. 
సమస్యలు ప్రభుత్వంలో ఉననా వార దృష్్టకి తీసుకువెళ్్త. కోవిడ్ సమయంలో అద్భితంగా పనిచ్సి 
పేదలకు సేవలు అందించిన సిబ్ందిని మనస్ఫూర్తగా అభినందిసు్తనానా” అనానారు. అనంతరం.. 
కొలకలూరు గ్రామానికి వెళ్లురు. ఇటీవల మృతి చెందిన కొలకలూరు మాజీ సర్పంచ్ శ్రీ కాళిశెట్ట 
సోమయ్య కుటంబానినా పరామర్శంచారు.కార్యక్రమంలో పార్్ట రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శ శ్రీ 
బండారు రవికాంత్, జిలాలు ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ ఇస్్మయిల్ బేగ్, స్థానిక పార్్ట నేతలు శ్రీ పసుప్లేట 
మురళీ, శ్రీ తొటకూర వెంకట రమణారావు, శ్రీ జాకిర్ హుసేసిన్, శ్రీ ఎర్రు వెంకయ్య నాయుడు, శ్రీ 
దివె్వల మధుబాబు, శ్రీ గుంటూరు కృష్ణమోహన్, శ్రీ కొలిలుపర రాంబాబు తదితరులు పాల్గినానారు.

ఫ్లోరైడ్ విముక్త పోరాట నాయకుడు 
శ్రీ అంశాల స్వామి మరణం బాధాకరం

శతఘ్నా న్్యస్: ఉమ్మడి నల్గిండ జిలాలులో ఫ్లురైడ్ ప్రభావం నుంచి తమ ప్ంతానినా విముక్తం చ్యాలంటూ సుదీర్ఘ పోరాటం 
చ్సిన శ్రీ అంశాల స్్వమి గారు మరణం బాధాకరమని జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో సంతాపం 
వ్యక్తం చ్శారు. మూడు దశాబాదుల కాలం రాజీ లేని పోరాటం చ్శారు. స్వయంగా ఫ్లురోసిస్ బాధితుడైనా ఆత్మ విశా్వసం 
కోలో్పకుండా తన లాంట బాధిత ప్రజల పక్షాన సంత ప్ంతం నుంచ్ పోరు మొదలుపెట్ట జాతీయ స్థాయిలో గళం 
వినిపించారు. శ్రీ స్్వమి గారు ఆత్మకు శాంతి చ్కూరాలని భగవంతుణ్ణ ప్రథాసు్తనానాను. ఆయన కుటంబానికి నా తరఫున, 
జనసేన పక్షాన ప్రగాఢ స్నుభూతి తెలియచ్సు్తనానానని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పేర్కానానారు.

సబ్ ప్లోన్ అమలుకు ప్రత్యేక టాస్క్ ఫ్ర్స్ ఏరాపాటు: శివదత్ బోడప్టి
శతఘ్నా న్్యస్: పాయకరావుపేట, జనసేన 
అధికారంలోకి రాగానే ఎసీసి, ఎసీ్టలకు సంపూర్ణ 
స్ధికారత, సబ్ పాలున్ అమలుకు ప్రతే్యక టాస్కా ఫ్ర్సి 
ఏరా్పట చ్యడం జరుగుతందని. ఎసీసి, ఎసీ్ట సబ్ 
పాలున్ పై వైఎస్సిర్సిపీ సరాకార్ చూపిసు్తననా నిరలుక్షష్ంపై 
పెదదులు రెటైర్డు ఐ.ఏ.ఎస్ వరప్రస్ద్ అధ్యక్షతన జరగ్న 
జరగ్న రాష్ట్ర స్థాయి సదసుసిలో తనకు అవకాశంతో 
పాట ఒక అరుదైన గౌరవానినా కలి్పంచిన జనసేన పార్్ట 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ కి, పిఏసి ఛైరె్మన్ నాదండలు 
మనోహర్ కి హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు 
తెలియజేసు్తనానానని జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర కార్యదర్శ 
మరయు పాయకరావుపేట నియోజకవరగి జనసేన 
నాయకులు శివదత్ బోడపాట తెలిపారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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మార్పాకు శ్రీకారం చుటిటి జనసేనకి ఒక 
అవకాశం ఇవవాండి: బత్్తల

జవాబుదారీతనంతో కూడిన సరికొత్త రాజకీయ వయూవస్థ కోసం పవన్ కళ్యూణ్ కి ఒక అవకాశం ఇవావాలని 
పిలుపు
అగ్రహారం పెద్దల మద్దత్్త ఈసారి జనసేన పారీటీకే
‘మహపాదయాత్ర’కు సంఘీభావం తెలిపిన పలువురు పురోహిత్లు, మహిళలు
బ్రాహ్మణుల పలు సమసయూలను ఈ అరాచక ప్రభుతవాం పూరి్తగా గాలికి వదిలేసంది. జనసేన ప్రభతవాంలో వారికి 
తప్పక న్యూయం చేసా్తం – బత్్తల హామీ
శతఘ్నా న్్యస్: రాజానగరం, “జనంకోసం జనసేన – మహాపాదయాత్ర” 63వ రోజులో భాగంగా కోరుకొండ 
మండలం, కోరుకొండ అగ్రహారంలో రాజానగరం నియోజకవరగి జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి బతు్తల 
వెంకటలక్ష్మి విస్తృతంగా పర్యటంచారు. ఈ సందరభింగా బతు్తల వెంకటలక్ష్మి మాటాలుడుతూ… ఈస్ర జనసేన 
పార్్టకి ఓట వేసి, పవన్ కళ్్యణ్ లాంట ఒక నిజాయితీపరుడికి ఒక అవకాశం ఇచిచే మారు్పకు శ్రీకారం చుటా్టలని, 
అప్్పడే వ్యవసథా ప్రక్షాళన జరగ్, జవాబుద్ర్తనంతో కూడిన సరకొత్త రాజకీయ వ్యవసథా వచిచే భావితరాల భవిష్యతు్త 
బాగుంటందని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అభివృది్ చెంద్తుందని పలువురకి కులుప్తంగా వివరంచడం జరగ్ంది. 
వారు కూడా ఈస్ర తమ పూర్త మదదుతు జనసేన పార్్టకే అని తెలపడంతో అకకాడ జనసేన శ్రేణులోలు సంతోషం 
వెలిలువిరసింది. జనసేన కరపత్రాలు పంచుతూ, కలిసిన వారందరనీ ఆపా్యయంగా అభివాదం చ్స్్త… వారతో 
మమేకమవుతూ విజయవంతంగా ఈ కార్యక్రమం ముంద్కు స్గ్ంది. ఈ “మహాపాదయాత్ర”లో జనసేన 
సీనియర్ నాయకులు, జనసైనికులు వెంకటలక్ష్మి వెంట పాల్గినానారు.

వైభవంగా రథసప్తమి వేడుకలు
శతఘ్నా న్్యస్: చితూ్తరు, జనసేన పార్్ట పిఏసి సభు్యలు, ఉమ్మడి చితూ్తరు జిలాలు అధ్యక్షులు డా.పసుప్లేట 
హర ప్రస్ద్ కుటంబ సభు్యలతో కలిసి వైభవంగా రథసప్తమి సందర్ంగా శ్రీ సంతాన సంపద వేంకటేశ్వర 
స్్వమి వారకి పూజలు నిర్వహంచారు. శనివారం రథసప్తమి పర్వదినం సందరభింగా వికృతమాల 
గ్రామంలో శ్రీ సంతాన సంపద వెంకటేశ్వర స్్వమి స్ర్య ప్రభ వాహనంలో స్్వమి వారకి ప్రతే్యక పూజలు 
నిర్వహంచటం జరగ్ంది. వైభవంగా రథ సప్తమి వేడుకలు. రథసప్తమి మహోతసివ వేడుకలోలు భాగంగా శ్రీ 
సంతాన సంపద వెంకటేశ్వర స్్వమి ఆలయంలో స్ర్య ప్రభ వాహనంలో స్్వమి వారు దర్శనమిచాచేరు 

. స్్వమి వారని దర్శంచుకునేంద్కు పెదదు ఎతు్తన భకు్తలు తరలి వచాచేరు. దైవనామ స్మరణలతో దేవాలయ 
ప్ంగణం మారుమోగ్పోయాయి. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ చైర్మన్ డా. పసుప్లేట హరప్రస్ద్, శ్రీ 
వెంకటేశ్వర ప్రస్ద్, శివ ప్రస్ద్, సకుటంబ సమేతంగా స్్వమి వారకి పూజలు చ్స్రు. అలాగే ఆలయ 
కమిటీ సభు్యలు మరయు గ్రామసు్తలు పాల్గినానారు.

జనసేన కారయేకర్తల ఆత్మీయ 
పలకరంపు రండవ రోజు

శతఘ్నా న్్యస్:  నెలూలురు, జనసేన కార్యకర్తల ఆతీ్మయ పలకరంప్ రెండవ రోజులో 
భాగంగా 32వ డివిజనోలు జనసేన జిలాలు ప్రధాన కార్యదర్శ గునుగులు కిషోర్ 32 వ డివిజన్ 
క్రియాశీలక కార్యకర్త ప్రసననాను వార కుటంబ సభు్యలను ఇరుగు పొరుగు వారని కలిసి 
కుటంబ సమేతంగా ఈస్ర జనసేనకు అవకాశం ఇవా్వలంటూ జిలాలు ప్రధాన కార్యదర్శ 
గునుకుల కిషోర్ 2వ రోజు కార్యక్రమానినా స్గ్ంచారు. ఈ సందరభింగా మాటాలుడుతూ 
ప్రతి ఒకకారకి జనసేన పార్్ట పై పవన్ కళ్్యణ్ మీద అభిమానం ఉందని ఈ అభిమానానినా 
బూతు స్థాయి వరకు తీసుకెళిళి గాజు గాలుసుకు ఓట వేసే వరకు తమ వంతు కృష్ 
చ్స్్తమని, ఏ కార్యకర్తకు ఇబ్ంది ఎద్రైనా జిలాలు కమిటీ తరఫున లీగల్ సెల్ తరఫున 
గట్టగా నిలబడి పోరాడుతామని స్థానిక సమస్యలపై సమర శంఖం పూరంచాలని కోరారు. 
జిలాలు వా్యప్తంగా ప్రతి కార్యకర్తను కలిసి పార్్ట కోసం పనిచ్సేంద్కు సిద్ం చ్స్్తమని 
తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన జిలాలు జనసేన పార్్ట జిలాలు గునుకుల కిషోర్ 
తో పాట ప్రశాంత్ గౌడ్, అమీన్, హేమంత్ యాదవ్, మౌనేష్ తదితరులు పాల్గినానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్్త : గాదె వంకటేశవారరావు
శతఘ్నా న్్యస్: సతె్తనపలిలు నియోజకవరగి జనసేన పార్్ట కారా్యలయం ఏరా్పట చ్సిన పత్రిక 
సమావేశంలో జిలాలు అధ్యక్షులు పాల్గిని సీఎం రలీఫ్ ఫండ్ నుంచి వచిచేన ఐద్ లక్షల రూపాయల 
చెకుకా ఏమంది..? ఎంద్కు ఇంకా బాధితుల కుటంబాలకు అందజేయలేద్ అసలు ఆ చెకుకా 

ఎకకాడ ఉందో రాష్ట్ర ప్రజలకు మంత్రి అంబట రాంబాబు తెలియజేయాలని, మేము గాని మా పార్్ట 
గాని రాంబాబుని ఎటవంట వ్యకి్తగత విమర్శలు చ్యలేద్, ప్రమాదంలో కొడుకుని కోలో్పయి, 
ఉననా ఒకకాగానొకకా ఒకకా కూతురని చదివించుకోవడం కోసం సీఎం రలీఫ్ ఫండ్ నుంచి వచిచేన ఆ 

చెకుకాను ఇవ్వమనే అడిగాము తప్ప ఎటవంట ఆరోపణలు చ్యలేద్. ఆ కుటంబానికి నా్యయం 
చ్యండి అని మేము అడిగ్తే మేమేదో వాళలుకు డబు్లు ఇచిచే మీడియా ముంద్ మాటాలుడిసు్తనానామని 
ఒక మంత్రి హోద్లో ఉండి మీడియా ముంద్కు వచిచే అసతా్యలు పలుకుతునానారు. అయా్య 
మంత్రిగారు మేము ఎలా ఇస్్తము డబు్లు మీలాగా మేము లాటర్ టకెటలు ఏమి అము్మకోవటేలుద్ 
కద్ రాజుపాలం నకరకలులు మండలాలోలు మనింగ్ మేం చ్యటేలుద్ కద్ వేలకు వేలా ట్రకుకాలు 
మట్ట తోడుకొని కోటలు రూపాయల డబు్ సంపాదిసు్తనానారు. మీలాగా మా దగగిర అక్రమ సంపాదన 

డబు్లు అయితే ఏమీ లేవు కద్ ఇవ్వటానికి. గవరనామెంట్ నుంచి వచిచేన చెకికా ఇవ్వడానికి నానా యాగ్ చ్స్వు నువు్వ, నువే్వ రోడుడున పడాడువు. నువు్వ చ్సిన తప్్పలు కపి్పప్చుచేకోవటం 
కోసం మా మీద బురద చలులుతునానావు. గంగమ్మ కుటంబానికి వాళలు కుమారుడు పేరు మీద ఐద్ లక్షల రూపాయల చెకుకా వచిచేన మాట వాస్తవం. ద్ంట్లు రెండు లక్షల 50 వేలు 
వాటా అడిగ్న మాట వాస్తవం. నువు్వ ఒక మంత్రివి అయితే నువు్వ చెప్్పకునే విధంగా నీతి నిజాయితీ ఉననావాడిని ఒకర డబు్కి ఆశపడను అని నీతులు చెపే్ప అంబట… గంగమ్మ 
కుటంబానికి వచిచేన ఆ ఐద్ లక్షల రూపాయలు చెకుకా ఎకకాడ ఉంది వెనకికా పంపేస్వా, చించ్స్వా, ద్చుకునానావా ఏం చ్స్వో చెప్్ప నీ దగగిర ఉంటే వెంటనే ఆ కుటంబానికి 
అందజేయండి. మీరు అందజేయని పక్షాన నేను మా పార్్ట తరప్న వాళలుకి చెకుకా వచ్చేంతవరకు సతె్తనపలిలు నడిబొడుడున ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు కూరుచేంటాను. కొడుకును పోగొట్టకొని 
ప్ట్టడు ద్ుఃఖంతో ఉననా ఆ కుటంబానికి నా్యయం చ్యాలిసింది పోయి ఇంత గొడవైన్ తరా్వత నేను వాళలుకి ఎంద్కు ఆ చెకుకా ఇవా్వలి అని కూడా మాటాలుడుతునానారు. అయా్య మంత్రి 
గారు ఆ డబు్లేమీ మీ అకంట్లు నుంచి తీసి ఇవ్వటేలుద్ అది సీఎం రలీఫ్ ఫండ్ నుంచి ఇసు్తనానారు దయచ్సి ఆ కుటంబానికి వచిచేన చెకుకా ఆ కుటంబానికి ఇవ్వండి లేదంటే మా పార్్ట 
తరఫున ఆ చెకుకా ఇచ్చేంతవరకు మేము పోరాడుతూనే ఉంటాము. బాధితురాలు గంగమ్మ మాటాలుడుతూ అయా్య అంబట రాంబాబు మీ మీద మాకు ఎటవంట వ్యకి్తగత తగాద్లు 
లేవండి మా కొడుకుకు వచిచేన ఐద్ లక్షల రూపాయలు చెకుకాలో రెండుననార లక్షల డబు్లు మీరు అడిగారని నేను బాధపడుతూ జనసేన పార్్టని ఆశ్రయించాను తప్ప నాకు వాళ్లు 
ఎటవంట డబు్లు ఇవ్వలేద్ ఇస్్తనని నాతో ఈ మాటలు మాటాలుడించటేలుద్. దయచ్సి నాకు వచిచేన చెకుకాను నాకు ఇచిచే నా కుటంబానికి మీరు నా్యయం చ్యండి. ఈ గొడవ జరగ్న 
దగగిర నుంచి నేను ఎకకాడికి వెళలులేక పోతునానాను. అయా్య నాకు నా్యయం చ్యండి అని తెలిపారు.
ఈ మీడియా సమావేశంలో జిలాలు ఉపాధ్యక్షులు అడపా మాణకా్యలరావు, మండల అధ్యక్షులు తోట నరసయ్య, తాడువాయి లక్ష్మి, నాదండలు నాగేశ్వరరావు, సోమిశెట్ట సుబ్రహ్మణ్యం, వలలుం 
శ్రీనివాసరావు, సిరగ్ర మణకంఠ, తిరుమలశెట్ట స్ంబ, సుబా్రావు, అమరగుతి్త నాగరాజు తదితరులు పాల్గినానారు.

డాకటిర్ యుగంధర్ పొన్న ఆధవారయేంలో 
మేధోమథన కారయేక్రమం

శతఘ్నా న్్యస్: గంగాధర 
నెలూలురు నియోజకవరగిం, 
కార్్వట నగరం మండలం, 
కార్్వట నగరం మండల 
కేంద్ంలో నియోజకవరగి 
జనసేన పార్్ట ఇనాచేర్జ్ 
డాక్టర్ యుగంధర్ పొననా 
ఆధ్వర్యంలో మేధోమథన 

కార్యక్రమం నిర్వహంచడం జరగ్ంది. పవన్ కళ్్యణ్ ను ముఖ్యమంత్రిగా చ్యడమే లక్షష్ంగా 
మేధో మధనం జరగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవరగి ఇనాచేర్జ్ డా. యుగంధర్ పొననా 
మాటాలుడుతూ ఉననాతమన చరత్ర, మహోననాతమన వారసత్వం కలిగ్న ఈ దేశంలో, ప్రతే్యకంగా 
దేవాలయం లాంట జనసేనలో జీవిసు్తననాంద్కు గర్వపడుతునానానని తెలిపారు. పవన్ 
కళ్్యణ్ ను విమర్శంచ్ వారని ఉదేదుశించి మాటాలుడుతూ అంధకారమనే అజాఞానానినా తొలగ్ంచి 
జాఞానమనే వెలుతురు వైప్ కాగడ పవన్ కళ్్యణ్ అని ఉదో్ధించారు. మనిష్ బ్రతుకు బాటలో 
చీకటని రూప్మాప్తూ ద్ర చూపే వ్యకి్త పవన్ కళ్్యణ్ అని వర్ణంచారు. జీవితానినా మీరు 
మీకు కావలసిన ర్తిలో రూప్దిద్దుకోండి, ఆస్్వదించండి, ఆనందించండి అని చెప్పడం 
కాద్, మనలో చ్యించ్ వ్యకి్త పవన్ కళ్్యణ్ అని కొనియాడారు. కష్్టలలో యాతన కనానా 
విజయానినా స్ధించాలననా తపన మిననా అని ప్రతి ఒకకారూ సీ్వకరంచిన పదవుల ప్రకారం మీ 
వంతు ఉమ్మడిగా కృష్ చ్యాలనీ, అప్్పడే విజయం స్ధించి స్ధ్యమని తెలిపారు. మనిష్ 
అంతర్మధనం చెందడం కాద్, అంతరా్వణని వినడం కూడా అలవాట చ్సుకోవాలని అప్్పడు 
జీవితం వీణా నాదంగా ఉంటందని, అప్్పడు మీ నాద్నినా అందరూ వినగలుగు తారని, అదే 
విజయమని తెలియజేస్రు. పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమంత్రి చ్యాలనే కోరకతో జ్వలించాలని, 
స్ధనలో ర్టదేలాలని, గమ్యంలో సేద తీరాలని, అప్్పడే ఈ రాష్ట్రంలో ఉననా ప్రజలకు నా్యయం 
జరుగుతుందని తెలిపారు. జీవితం ఆపై మరణం, తరువాత శర్రం మంటలో కాలిపోవడం 
లేద్ మట్టలో కలిసి పోవడం కాద్, జీవిత కాలమంతా ప్రజలకు మేలు చ్యడం, ప్రజల 
కష్్టలలో అండగా నిలబడడం అని తెలిపారు. బూత్ కమిటీ నిరా్మణం పూర్త చ్సినంద్కు 
నాయకులను ఈ సందరభింగా అభినందించారు. జనం కోసం జనసేన కార్యక్రమానినా మరంత 
విజయవంతంగా ముంద్కు తీసుకెళ్లులని, ప్రజా సమస్యలే ప్రధాన ఎజండాగా పనిచ్యాలని, 
జటలమన సమస్యల కోసం పాదయాత్ర నిర్వహంచాలని తెలిపారు. ఎప్్పడు ఎనినాకలు జరగ్నా 
ఎద్రోకావటానికి సిద్ంగా ఉండాలని, ధైర్యంగా ముందడుగు వేయండని, మన వెనుక పవన్ 
కళ్్యణ్ ఉనానారు, మీకండగా జిలాలు నాయకత్వం ఉందని, గ్రామస్థాయిలో ఉననా జనసైనికులకి 
మీరందరూ అండగా నిలబడాలని, తుది శా్వస విడిచ్చేంత వరకు మీకు, ప్రజలకి నేను అండగా 
ఉంటానని ఈ సందరభింగా తెలిపారు. ఈస్ర నియోజకవరగింలో జనసేనదే గెలుపని ధీమా 
వ్యక్తం చ్స్రు. ఈ కార్యక్రమంలో కార్్వట నగరం మండల అధ్యక్షులు శోభన్ బాబు, పెనుమూరు 
మండల అధ్యక్షులు శ్రీనివాసులు, వెద్రుకుప్పం మండల అధ్యక్షులు ప్రుషోత్తం, పాలసముద్ం 
మండల అధ్యక్షులు లతీష్, గంగాధర నెలూలురు మండల ఉపాధ్యక్షులు వేంకటాద్రి, యస్ ఆర్ 
ప్రం మండలం అధ్యక్షులు చిరంజీవి, కర్్వటనగరం మండల ఉపాధ్యక్షులు విజయ్, సుర్ష్ 
రెడిడు, సెలి్వ, ప్రధాన కార్యదరుసిలు వెంకటేష్, నర్ష్, చంద్మౌళి, నరసింహులు, వెద్రు కుప్పం 
మండల ఉపాధ్యక్షులు సతీష్, సీనియర్ నాయకులు యతీశ్వర్ రెడిడు, జిలాలు సంయుక్త కార్యదరుసిలు 
భాను ప్రకాష్, రాఘవ, పాలసముద్ం మండల ఉపాధ్యక్షులు నవీన్, ప్రధాన కార్యదర్శ ఆకాష్, 
గంగాధర నెలూలురు మండల ప్రధాన కార్యదర్శ శివ, సంయుక్త కార్యదర్శ కేశవులు, జనసేన 
నాయకులు భరత్, శివ, అజయ్ పాల్గినానారు.

ఎస్టి, ఎస్స్ సబ్ ప్లోన్ నిధులు పకక్దార పటిటించి 
నవరత్్నలకు సర్దుత్నా్నర్: డా.వంపూర్ గంగులయయే

శతఘ్నా న్్యస్: అలూలుర సీతారామరాజు జిలాలు, పాడేరు మండలం జి.ముంచంగ్ప్ట్ట 
పంచాయితి కావురాయి గ్రామంను జనసేనపార్్ట నాయకులు సందర్శంచారు గ్రామ 
పెదదులు సీద్ర సనినాబాబు, కొర్ర రాంబాబు ఆధ్వర్యంలో జరగ్న సమావేశానికి ముఖ్య 
అతిధిగా అరకు పాడేరు జనసేన పార్్ట ఇనాచేర్జ్ డా.వంపూరు గంగులయ్య మరయు 
పాడేరు మండల స్థాయి నాయకులు పాల్గినానారు. ఈ సందర్ంగా ఇనాచేర్జ్ డా.వంపూరు 
గంగులయ్య గ్రామసు్తలనుదేదుశించి మాటాలుడుతూ ప్రసు్తతం ఆదివాసీ ప్ంతాలోలు కూడా 
పాలన సక్రమంగా జరగటేలుద్. ఎసి్ట, ఎసిసి సబ్ పాలున్ నిధులు పకకాద్ర పట్టంచి 
నవరతానాలకు సరుదుతునానారు. సుసిథార పాలనపై సరైన అవగాహన లేని నేర స్వభావం 
గల నాయకులను ఎనునాకుంటే మనకు తగ్న శాసి్త జరగ్ంది. యావతు్త గ్రజన జాతిపై 
చిచుచే పెట్ట రాజకీయాలు చ్సు్తంటే మన ప్రజా ప్రతినిధులు కిమ్మనకుండా బానిసత్వం 
ప్రదర్శసు్తంటే స్ట గ్రజనుడిగా సిగుగి పడుతునానాం ఒక వైప్ హైడ్రో పవర్ ప్జక్్ట 
పేరుతో కార్్పర్ట్ కంపెనీలకు గ్రజన సహజాసంపద ధారాదత్తం చ్సు్తంటే మన 
ప్రతినిధులు ఎంపీ, ఎంఎల్ఏ లు చోధ్యం చూస్్త కాలక్షేపం చ్సు్తనానారు. గ్రజన 
ప్రజలు నేటకీ సరైన రహద్ర వ్యవసథా లేద్, రైతు గ్ట్టబాట ధర సంగతి దేవుడరుగు, 
సుసిథా చ్సే్త ఆస్పత్రులకి చ్రుకోవాలంటే 108 కాద్ డోలి మోత కొత్త రకం వాహనాలను 
అంద్బాటలో తెచాచేరు ప్రభుత్వం, జీవో నెం 3 ని కాలరాసి గ్రజన యువతకి 
ద్రోహం చ్యడానికి పరోక్షంగా తోడ్పడాడురు. అనినా రకాలుగా విపలమయి్యంది 
ప్రభుత్వం మన ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రజా పాలన కంటే వార వ్యకి్తగత విసయాలపైన శ్రద్ 
పెడుతునానారు. ఇకపై ప్రజలు ఆలోచించాలని నిజాయితీగా పనిచ్సే పవన్ కళ్్యణ్ ని 
ఆదరంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగుకోరుకునేవారవుద్మని చెపా్పరు. గ్రజన నాయకులకు 
ప్రజాప్రతినిధులకు ముఖ్యంగా గ్రజన యువతకు నా సందేశం ఏమిటంటే వ్యకు్తలినా 
నాశనం చ్సే రాజకీయాలు ఉండవచుచే అది కేవలం వైసీపీ రాజనీతి, కానీ వ్యవసథాలను 
నిర్్వర్యం చ్సి ప్రజల మధ్య వైరుధా్యలు పెంచి అరాచక పాలనకు మారుపేరు వైసీపీ 
ప్రభుత్వమని ద్య్యబటా్టరు. ఈ సమావేశంలో గ్రామ పెదదులు సీద్ర సనినాబాబు, కొర్ర 
రాంబాబు, జనసేనపార్్ట మండల నాయకులు మాదేలి నాగేశ్వరరావు, మజిజ్ నాగేష్, 
మస్డి కళ్్యణ్, అంకిత్, అశోక్, మధు, సంతోష్, అశోక్ కుమార్, రమేష్ నాదలా, 
కృపరాజ్, కిరణ్, గ్రామపెదదులు యువత పెదదుఎతు్తన పాల్గినానారు.
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శతఘ్నా న్్యస్: పిఠాప్రం స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో సఖి లయన్సి కలుబ్ సభు్యల ఆధ్వర్యంలో జరగ్న స్మాజిక కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పిఠాప్రం జనసేన పార్్ట ఇంఛారజ్ 
శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమార పాల్గినానారు. స్విత్రి పెళిలు రోజు సందరభిగా గరభిణీ స్త్రీలకు, వృద్దులకు, పిలలులకు, బ్రెడ్, భోజనం పా్యకెటలు అందజేసి ఆరోగ్య యోగక్షేమాలు అడిగ్ 
తెలుసుకునానారు. ఈ సందరభింగా జనసేన పార్్ట ఇంచారజ్ శేషుకుమార మాటాలుడాతూ ఈ మహోననాత కార్యక్రమంలో పాల్గినడం చాలా ఆనందకరం స్విత్రి పెళిలు రోజు సంధరభింగా 
ఇకకాడ అననాద్నం చ్యటం, పేషంట్సి కు భోజనం ఇవ్వటం, సఖి ఆధ్వర్యంలో అనేక మంచి కార్యక్రమాలు చ్సు్తంటారు. ఈ సేవా కార్యక్రమంలో నేను ఒక భాగం అవ్వటం నేను 
అదృష్టంగా భావిసు్తనానాను. అనేక చోటలు మీరు సహాయ కార్యక్రమాలు చ్సు్తనానారు. వీరందరకీ, మరయు హాస్పటల్ స్పరండంట్ ముమిననాకి కూడా నా తరుప్న ప్రతే్యక ధన్యవాదములు. 
ఈ హాసి్పటల్ ఏరయాలో మొకకాలు నాటే కార్యక్రమం త్వరలోనే మొదలు పెడతామని ఈ సందరభింగా తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో లయన్సి కలుబ్ కాకినాడ సఖి కలుబ్ ర్జనల్ చైర్ 
పరసిన్ ఎన్.నాగలక్ష్మి, సిహెచ్ స్విత్రి నెంబర్, ఎస్.వి. రమణ నెంబర్, కే.ఉమాదేవి మెంబర్ మరయు జనసేన నాయకులు బుర్ర స్ర్యప్రకాశరావు, కసిరెడిడు నాగేశ్వరరావు, పెనుముల 
సతా్యనంద రెడిడు, పబి్నిడి ద్రాగిప్రస్ద్, నామ శ్రీకాంత్, కండవలిలు స్ర్యకుమార, జనసేన నాయకులు జనసైనికులు తదితరులు పాల్గినానారు.

జనంలోకి జనసేనలో ప్ల్గొన్న బొమిమీడి నాయకర్
శతఘ్నా న్్యస్: నరస్ప్రం, జనంలోకి జనసేన కార్యక్రమంలో భాగంగా నియోజకవరగి నాయకులు, 
కార్యకర్తలు, జనసైనికులు, వీరమహళలతో కలిసి సరపలిలు గ్రామంలో పాదయాత్రగా ప్రతీ గడపకు తిరగ్ 
వారకి జనసేన పార్్ట సిద్్ంతాలు తెలియజేసి ఆ గ్రామ ప్రజలు పడుతుననా ఇబ్ంద్లు తెలుసుకుని వారకి 
జనసేన పార్్ట తరప్న భరోస్ ఇచిచేన నరస్ప్రం నియోజకవరగి ఇంచారజ్, పిఏసి సభు్యలు మరయు రాష్ట్ర 
మతసిష్కార వికాస విభాగ ఛైరె్మన్ బొమి్మడి నాయకర్. ఆ గ్రామ ప్రజలు ముఖ్యంగా త్రాగునీట సమస్యతో 
ఇబ్ంద్లు పడుతునానారు అని నాయకర్ తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జకకాం బాబిజ్, ఆకన చంద్శేఖర్, 
కోటపలిలు వెంకటేశ్వరరావు, వలవల నాని, వాతడి కనకరాజు, బందల రవీంద్, గుబ్ల మారాజు, తోట నాని, 
ఒడుగు ఏసు, కొట్ట రామాంజనేయులు, అందే దొరబాబు, కూనపరెడిడు రామకృష్ణ, పోలిశెట్ట నళిని, వలవల 
స్విత్రి, ఓలిపలిలు ప్రస్ద్, కొండప్ హర, బర్రి అరుజ్న్, బర్రి ద్రాగిప్రస్ద్, రాజప్ లక్ష్మి నారాయణ, గొర్రెల 
రాము మరయు నియోజకవరగి, నాయకులు, కార్యకర్తలు, జనసైనికులు, వీరమహళలు, సరపలిలు గ్రామ ప్రజలు 
అధిక సంఖ్యలో పాల్గినానారు.

రథసప్తమి పూజా కారయేక్రమంలో 
ఇమమీడి కాశీనాధ్

శతఘ్నా న్్యస్: మారాకాప్రం, రథసప్తమి సందరభింగా 
మారాకాప్రం పట్టణములోని శ్రీ లక్ష్మీ చెననాకేశవస్్వమి 
దేవస్థానం నంద్ ప్రతే్యక పూజా కార్యక్రమంలో జనసేన 

పార్్ట మారాకాప్రం నియోజకవరగి ఇంఛార్జ్ ఇమ్మడి కాశీనాధ్ మరయు జనసేన నాయకులు 
పాల్గినడం జరగ్ంది.

నషటిపరహారం చెలలోంచాలని ధరా్న
శతఘ్నా న్్యస్: పాయకరావుపేట, కోటవురటలు పశువుల హాసి్పటల్ 
దగగిర శనివారం జనసేన పార్్ట నాయకులు ధరానా చ్యడం 
జరగ్ంది. 01-05-2021లో జనసేన నాయకులు జవ్వది బద్రి 
ఆవు చనిపోవడం జరగ్ంది. వైసీపీ ప్రభుత్వం వచిచేనప్పట నుంచి 
ఈరోజు వరకు ఒకకారూపాయి కూడా చెలిలుంచలేద్. తక్షణమే 
ప్రభుత్వం డబు్లు చెలిలుంచకపోతే జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ దగగిరకు తీసుకెళ్్తరని హెచచేరంచారు. ఈ కార్యక్రమములో 
కోటవురటలు మండల జనసేనపార్్ట నాయకులు బద్రి, పవన్, 
బోడపాట రవికుమార్ పాల్గినానారు.

జనసేన వినతికి సపాందన
శతఘ్నా న్్యస్: విశాఖ పశిచేమ నియోజకవరగిం 
ఇండసి్రియల్ బెల్్ట సెయింట్ జోసెఫ్ రోడ్సి అతి 
దయనీయ సిథాతిలో ఉండడం చూసి పలుమారులు 
వారుడులో జనసైనికులు రోడుడు మరమ్మతు్త పనులు 
చ్పట్టడం మరాలు ఆ రోడుడు అదే విధంగా పాడవడం 
తరచూ ఆకిసిడంట్సి అవ్వడం జరుగుతుండేవి. 
61 వ వారుడు ఆర్కాప్రంతో ఇండసి్రియల్ కాలనీ 
రోడ్ యొకకా దయనీయమన పరసిథాతి జనసేన పార్్ట అనేక స్రులు ప్రభుతా్వనికి ఫిరా్యద్ చెయ్యడం జరగ్ంది, 
జనసేన పార్్ట ఒతి్తడులకు ప్రభుత్వం దిగ్ వచిచే 400 మీటరులు కొత్త రోడుడు వెయ్యడానికి ఒప్్పకొని రోడుడు వేసే 
పనులు మొదలుపెట్టడం జరగ్ంది.

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

బిజినపలలో మండలంలో వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ ప్దయాత్ర
• హామీలు మాటలకే కానీ ఆచరణలోకి రావడం లేద్
• పాలన మారతే తప్ప నియోజకవరగిం అభివృది్ చెందద్
• అలిలుప్ర్ గ్రామసుథాలు
శతఘ్నా న్్యస్: నాగర్ కరూనాల్, పలలు పలలు ఎగరాలి పవనననా జండా రెండవ విడత 
కార్యక్రమంలో భాగంగా బిజినపలిలు మండలం అలిలుప్ర్ గ్రామంలో వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ 
శనివారం పాదయాత్ర చ్పటా్టరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులతో కలిసి, 
జనసైనికులతో కలిసి పాదయాత్రగా గ్రామంలో పర్యటంచడం జరగ్ంది. దీనిలో భాగంగా 
ప్రజలు వార సమస్యలను వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ కి విననావించుకునానారు. అదేవిధంగా ప్రజలు 
ఎమే్మలే్యకి మా అలిలుప్ర్ గ్రామం కేవలం ఓటలు సమయంలోనే కనిపిసు్తంద్.? ఓటలు కోసం 
మాత్రం మా గ్రామంలో ప్రతి వీధి, వీధి, ప్రతి గడప తిరగ్ ఓటేయండి, మీకు ఇళ్ళి ఇస్్తం, 
పించన్ ఇస్్తం, అనినా కబురులు చెపా్పరు. ఇప్్పడకకాడ పోయారు..? మా గ్రామంలో రోడులు 
సరగాగి లేవు, మోరలు లేవు, చిననా పిలలులు ఉననా ఇళళి మధ్య కాల్వలు లేవు, రోడులు అనినా 
గుంతలు మిట్టలు, ఎంద్కీ పాలన..? ఎంద్కీ వేదన..? అంటూ వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ తో 
కలిసి గ్రామసుథాలు ప్రభుత్వంపై, నియోజకవరగి పాలనపై తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురయా్యరు. 

మరయు నాగర్ కరూనాల్ నియోజకవరగింలో మారు్ప మీ నుంచ్ మొదలవా్వలి అని కోరుకుంటనానాం అంటూ ప్రజలు వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ ని ఆశీర్వదించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాగర్ 
కరూనాల్ నియోజకవరగి నాయకులు జసి్టన్ బాబా, భోటాకా రమేష్, మూర్త నాయక్, రాజు నాయక్, వంశీ రెడిడు, స్ర్య, లింగం నాయక్, రాకేష్, రమేష్, స్్వమి, పవన్, పవన్ కుమార్ 
తదితరులు పాల్గినానారు.
• మమా్మయిపలిలు గ్రామంలో వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పాదయాత్ర
శనివారం స్యంత్రం మమా్మయిపలిలు గ్రామంలో వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో పలలు పలలు ఎగరాలి పవనననా జండా కార్యక్రమం నిర్వహంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ నాయకులతో 
కలిసి వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పాదయాత్రగా గ్రామంలో పర్యటంచి గ్రామంలోని ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుంటూ ప్రజలకు జనసేన పార్్ట సిద్్ంతాలను వివరస్్త కార్యక్రమానినా 
కొనస్గ్ంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవరగి నాయకులు జసి్టన్ బాబా, భోటకా రమేష్, మూర్త నాయక్, రాజు నాయక్, స్ర్య, వంశీ రెడిడు, లింగం నాయక్, రాకేష్, పవన్, పవన్ 
కుమార్, స్్వమి, తదితరులు పాల్గిని కార్యక్రమానినా విజయవంతం చ్శారు.

వలసలను అరకటటిడంలో ప్రభుతవాం విఫలం: 
ఎర్కుల ప్రవాతి

శతఘ్నా న్్యస్: కరూనాలు జిలాలులో పాలకుల నాయకులు 
అభివృది్ చ్శామని చెప్్తనానారు. కుల మతాలు 
కతీతంగా సంక్షేమ పథకాలు వలన ప్రజలకు మేలు 
జరుగుతుందని చెప్్తనానారు. అభివృది్ చ్శామని చెప్పడం 
ఏమిట్ విడ్డురంగా ఉందని జనసేన వీర మహళ 
ఎరుకుల పార్వతి అనానారు. అభివృది్ జరగ్ ఉంటే 

కొనినా గ్రామాల నుండి వలసలు ఎంద్కు వెళ్్తరు. అభివృది్ జరగ్తే వలసలు ఎలా 
వెళ్్తరని ప్రశినాంచారు. గ్రామాలోలు నుండి ప్రజలు వలసలు వెళ్్తంటే మర గడప గడప 
కార్యక్రమం ఎలా నిర్వహసు్తనానారని అనానారు. చద్వుకుననా నిరుదో్యగ యువకులు 
తాపీ మేస్త్రిగా మారపోయారు. వలసలను అరకట్టడంలో ప్రభుత్వం విఫలం అయిందని 
కరూనాలు జిలాలులో అధికార పార్్ట నాయకులు మాత్రం నోరు ఎంద్కు మెదపడం లేదని 
మండిపడాడురు. వలసల నివారణపై సమక్ష సమావేశం ఎంద్కు నిర్వహంచలేకపోయారు. 
జిలాలులో నాయకులు పదవుల కోసం పాకులాడుతుననార్ తప్ప ప్రజల సమస్యలపై 
స్పందించడం లేద్. కరూనాలు జిలాలులో కొనినా గ్రామాలోలు నుండి కుటంబాలు వలసలు 
వెళ్తుంటే ఎంద్కు మౌనంగా ఉనానారు. అధికారులు మాత్రం వలసలు వెళళివద్దు 
గ్రామాలోలు ఉపాధి పనులు కలి్పస్్తమని చెబుతునానార్ తప్ప పూర్తస్థాయిలో వలసలు 
నివారంచడంలో విఫలమయా్యరని ఆవేదన వ్యక్తపరచారు. జిలాలు ఉననాతాధికారులు 
స్పందించి గ్రామాలోలుని ఉపాధి కలి్పంచ్ వలసలు నివారంచాలని కరూనాలు జిలాలు ఆలూరు 
నియోజకవరగిం జనసేన వీరమహళ ఎరుకుల పార్వతి అనానారు.

పలు కుటుంబాలను పరామర్శంచిన 
పంతం నానాజీ

శతఘ్నా న్్యస్: కాకినాడ రూరల్, 
కాకినాడ రూరల్ మండలం 
జనసేన నాయకులు తిమా్మప్రం 
వాస్తవు్యలు మాద్రప్ తాతాజీ 
తండ్రి ఇటీవల స్వరగిసు్తలవడంతో 
శైనా్వరం తాతాజీ ఇంటకి వెళిళి 
జనసేన పార్్ట పిఏసి సభు్యలు, 
కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ 
పంతం నానాజీ పరామర్శంచడం 
జరగ్ంది. అనంతరం కాకినాడ 
రూరల్ మండల జనసేన పార్్ట 
మండల కమిటీ కార్యదర్శ 
బండారు లక్షష్మణ్ ఇటీవల 
అకాలమరణం చెందడంతో చీడిగ 

గ్రామం వార స్వగృహంలో పెదకర్మ రోజు సందర్ంగా బండారు లక్షష్మణ్ చిత్రపటానికి 
ప్వు్వలు వేసి, నివాళ్లు అర్పంచి శ్రద్్ంజలి ఘటంచడం జరగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాల్గినడం జరగ్ంది.

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

అంబటిపై త్వ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డ రడి్డ అపపాల నాయుడు
శతఘ్నా న్్యస్: ఏలూరు, జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ని బఫూన్ అని విమర్శంచిన మంత్రి అంబట రాంబాబుపై 
రెడిడు అప్పల నాయుడు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడాడురు. ఈ సందరభింగా ఏరా్పట చ్సిన మీడియా సమావేశంలో రెడిడు అప్పల 
నాయుడు మాటాలుడుతూ ఈరోజు సంబరాలు రాంబాబు అనే బఫూన్ మాటాలుడుతునానాడు. రోజురోజుకు పవన్ కళ్్యణ్ ని తిట్ట 
వెలుగులోకి రావాలనే తపనతో ఈరోజు సంబరాల రాంబాబు అనే వ్యకి్త పవన్ కళ్్యణ్ ని విమర్శసు్తనానాడు. ఈరోజు నీ సంత 
నియోజకవరగింలోనే ఆరోపణలు చ్సు్తనానారు. నీ నియోజకవరగింలో ఎవరైనా మరణంచినటవంట వారకి వచ్చే ఇన్సిరెన్సి 
డబు్లు కూడా వాటలో పరసింటేజ్ అడుగుతునానావని, ద్ంతోపాట మీ సంత పార్్ట ఎంపీటీసీలే నినునా విమర్శసు్తనానారు. 
ఈరోజు పేపరోలు చూసే్త ఈ సంబరాలు రాంబాబు కింద పని చ్సినటవంట ప్రజా నాయకులు స్థానిక నాయకులు గురు్త రావటేలుదని 
అని చెపే్పసి ఎకకాడైనా సంబరాలు జరగ్తే రకారడుంగ్ డాన్సి చ్సుకుంటనానాడని, నీ నియోజకవరగి ప్రజలే నినునా తిట్టపోసు్తనానారు. 
ఇప్పటకైనా గాని ఒక మంత్రిగా ఉండి ఒక ఇరగేషన్ శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలో ఉండి నువు్వ మాటాలుడాలిసిన అటవంట మాటలు 
మాటాలుడాలని నువు్వ చ్యవలసిన పనులు చ్యాలని హెచచేరంచారు. అంతేకాకుండా ముంద్ నీ శాఖ మీద అవగాహన 

పెంచుకో ? అంతేగాని జగన్ రెడిడు మెప్్ప కోసం పవన్ కళ్్యణ్ ని విమర్శంచాలనుకుంటే ఇకకాడ ఉననా ప్రజలు పిచిచేవాళ్ళి కాదని ఆ కృష్్ణజిలాలు మొతా్తనికి మీ చరత్ర ఏంట్ తెలుసు. 
గత 30 సంవతసిరాలుగా నీ పరసిథాతి ఏంట్ అందరకి తెలిసిందే. జగనో్మహన్ రెడిడు, రాజశేఖర్ రెడిడు దయవలలు ఒకస్ర ఎమె్మలే్యగా గెలిచి మంత్రి అయినంత మాత్రాన పవన్ కళ్్యణ్ ని 
విమర్శంచ్ స్థాయి నీది కాదని తీవ్రస్థాయిలో హెచచేరంచారు. ఇకనుంచైనా నీ బుది్ని విధానానినా ఆలోచనను మారుచేకోవాలని ఖండిసు్తనానాం. లేని పక్షంలో జనసైనికులు నీకు చెప్్పతో 
కొటే్ట పరసిథాతి వసు్తందని తెలియజేసు్తనానాను. ఈరోజు మీ వైసీపీ ప్రభుత్వం అనినా విధాలుగా విఫలమంది. ఎవరనా పట్టంచుకునే పరసిథాతి లేద్. హౌసింగ్ లోన్సి కి ఇచ్చే పరసిథాతి లేద్. వైద్యం 
అందించ్ పరసిథాతి లేద్. పోలవరం నిరా్మణం పూర్త చ్స్్తం అని చెపి్పనటవంట మీరు కనీసం కాపర్ డా్యం కూడా నిరా్మణం చ్యలేనటవంట పరసిథాతులోలు ఉనానారు. నీ శాఖ మీద కనీసం 
నీకు 10%, 15% కూడా అవగాహన లేద్. అవి పెంచుకొని ప్రజాసేవ చ్సే్త వాళ్ళి ఏమనా కరుణంచి మళిళి నువు్వ గెలిచ్ అవకాశం ఉంటంది. అంతేగాని పవన్ కళ్్యణ్ ని తకుకావ చ్సి 
మాటాలుడితే జనసైనికులు నీ తాటతీసి మూలకు కూరోచేబెడతారని ఈ సందరభింగా హెచచేరసు్తనానాం. ఇప్పటనుంచి అయినా ఈ యొకకా పిచిచేవాగుడు మాని మీ నోటని కట్టడి చ్యాలని 
జనసేన పార్్ట నుండి ఉమ్మడి పశిచేమగోద్వర జిలాలు అధికార ప్రతినిధిగా హెచచేరసు్తనానాం అని అనానారు.

కాలు విరగిన జనసైనికునికి ఆరథాకస్యం చేస్న కదిర శ్రీకాంత్ రడి్డ
శతఘ్నా న్్యస్: తాడపత్రి పట్టణంలోని పాతకోట కాలనీకు చెందిన దస్తగ్ర అనే జన సైనికుడికి 15 రోజుల కిందట యాకిసిడంట్ 
జరగ్ కాలు విరగడం జరగ్ంది. ఆపర్షన్ కు ద్ద్ప్గా 2 లక్షల వరకు ఖరుచే అవుతుందని ఆరథాక సహాయం కోసం ఎద్రు చూసు్తననా 

సమయంలో ఈ విషయానినా స్థానిక జనసేన నాయకులు సయ్యద్ రస్ల్ ద్్వరా విషయం తెలుసుకొననా నియోజకవరగి ఇంచార్జ్ కదిర 
శ్రీకాంత్ రెడిడు స్వయంగా జనసైనికుడి ఇంటకి వెళిలు పరామర్శంచి అతనికి మరయు అతని కుటంబానికి ధైర్యం చెపి్ప తక్షణ సహాయంగా 
15 వేల రూపాయలు ఆరథాక సహాయం అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాల్గినానారు.

ఎంపిడిఓ జమీవుల్లోని కలస్న స్ంగరాయకండ 
జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: ప్రకాశం 
జిలాలు, కొండేపి నియోజకవరగిం, 
సింగరాయకొండ మండలం, 
ఎంపీడీవో జమీవులాలుని శనివారం 
నాడు సింగరాయకొండ మండల 
జనసేన పార్్ట నాయకులు కలవడం 

జరగ్నది. సింగరాయకొండలో పలు సమస్యలపై ఎంపిడిఓతో చరచే చ్యడం జరగ్నది. 
ముఖ్యంగా గుజుజ్ల ఎలలుమందరెడిడు కాలనీలో నీట సమస్య గురంచి, పెదదు కనుమలలు 
రోడుడు లోనీ నిల్వ ఉననా మురకి నీటీ సమస్య గురంచి, అంతేగాక గతంలో జనసేన పార్్ట 
నుండి పలు సమస్యలపై ఇచిచేన అర్జ్లు గురంచి ఎంపిడిఓకి వివరణ అడగగా, గుజుజ్ల 
ఎలలుమందరెడిడు కాలనీలో నీట సమస్యను వెంటనే పరషకారస్్తమని, పెదదు కనుమలలు రోడుడులో 
నిల్వ ఉననా మురకినీట సమస్యను కూడా త్వరలో పరషకారస్్తమని, మీరు ఇచిచేన అర్జ్లు 
అనినా కూడా పరషకారస్్తమని, సింగరాయకొండ మండల జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు ఐనా 
బతి్తన రాజేష్ కి హామీ ఇవ్వడం జరగ్నది. ఈ కార్యక్రమంలో సింగరాయకొండ మండల 
జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాల్గినానారు.

భీమిలలో జనసేనాని వారాహికి ప్రత్యేక 
పూజలు..!

శతఘ్నా న్్యస్: భీమిలి, రథసప్తమి రోజు 
ప్రసకారంచుకుని భీమిలి నియోజకవరగి జనసేన 
నాయకురాలు పరమి భువనేశ్వర జనసేనాని 
ఎనినాకల యుద్ భేరలో పార్్ట ప్రచార మారాగినినా 
ముంద్కు నడిపించబోతుననా వారాహ 
వాహనానినా నియోజకవరగి మహళ్మణులు 
సమక్షంలో ప్రతే్యక పూజలు జరపారు. వారాహ 

వాహనం ఒక శుభస్చికం అని, అద్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ కి మరయు ప్రజలకు మధ్యన 
అడుడుగా ఉననా ద్ష్టశకు్తల నుంచి పకకాకు నెట్ట ప్రజలకు మంచి చ్సే పవనుడు సీఎం కుర్చే 
వరకు చ్రుసు్తంది అని ఈ సందరభింగా పరమి భువనేశ్వర అనానారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన వీరమహళలు అనానారు.

ఘనంగా హనుమాన్ పుటిటినరోజు వేడుకలు
శతఘ్నా న్్యస్:  విజయవాడ, జనసేన పార్్ట పశిచేమ నియోజకవరగి కారా్యలయంలో 
జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి పశిచేమ నియోజకవరగిం ఇంచార్జ్ పోతిన 
వెంకట మహేష్ ఆధ్వర్యంలో జనసేన రాష్ట్ర బీసీ నాయకులు మరయు నా్యయవాది 
అయినటవంట హనుమాన్ ప్ట్టనరోజు వేడుకలు ఎం.హెచ్ యూత్ టీం ఘనంగా 
నిర్వహంచడం జరగ్ంది. జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర బీసీ నాయకులు మరయు నా్యయవాది 
హనుమాన్ కి జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి పశిచేమ నియోజకవరగి జనసేన పార్్ట 
ఇనాచేర్జ్ విజయవాడ నగర జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పోతిన వెంకట మహేష్ ప్ట్టనరోజు 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం జరగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
మరయు జనసైనికులు పాల్గినానారు.
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