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కొత్త జిల్లాలలో మార్పులు చేయాలి
*కొత్త జిల్లాల ప్రకటనపై వైసీపీ వైఖరి ప్రజలకు తెలియజేయాలి
*మున్సిపల్ కౌన్సిల్  ముట్టడికి అఖిలపక్షం హెచ్చరిక

శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్ర ప్రభుత్షం జిల్లాల ప్రకటన నోటిఫికేషన్ లో 
మార్పులు చేయాలి. ఎల్షంటి ఆరిథిక వనర్లు వెచ్చషంచకుషండా, 
ప్రభుత్్న్కి సషంబషంధషంచన పరిపాల సౌలభయూషం కలిగిన భవనాలు 
కలిగిన మదనపల్లా కేషంద్షంగా జిల్లా ప్రకటిషంచాలి. ఆదివారషం 
సాయషంత్షం సాథిన్క బుగ్గకాలువలోన్ ఎన్ వీఆర్ కళ్యూణ మషండపషం 
ఆవరణషంలో ఏరాపుటుచేసిన మీడియా సమావేశషంలో జనసేన గషంగారపు 
రామదాస్ చౌదరి, బాస్ పీటీఎషం శివప్రసాద్, ఎమామార్పుఎస్ నరషంద్బాబు, 
టీడీపీ దొరసా్మినాయుడు, సీపీఐ క్రిష్ణపపు, జనసేన జషంగాల శివరామ్  
రాయల్ మాట్లాడార్. తషంబళలాపల్లా, మదనపల్లా, పీలేర్, పుషంగన్ర్ 
న్యోజకవరా్గల ప్రజల  మనోభావాలను దెబ్బతినక  ముషందే, అధకార 
పార్్ట నాయకులు, ప్రజాప్రతిన్ధులు మేల్కొన్ సీఎషంపై ఒతి్తడి 
తీసుకురావాలన్ డిమాషండ్  చేశార్. మదనపలిలా జిల్లాగా ప్రకటిషంచాలన్ 
పీలేర్, మదనపలిలా, తషంబళలాపల్లా, పుషంగన్ర్ న్యోజకవర్గ మషండల కేషంద్రాల ఎషంపీపీ, జడీపుటీసీలు, గ్రామ పషంచాయతీ సరపుషంచులు మదనపల్లా జిల్లా కోసషం తీరామానషం 
చెయాయూలన్, లేన్పక్షంలో మున్సిపల్ ఛైరమాన్, వైస్-ఛైరమానులా, జడీపుటీసీ, ఎషంపీపీ, ఎషంపీటీసి, సరపుషంచులు రాజీనామా చేయాలన్ డిమాషండ్ చేశార్. జిల్లాల ప్రకటనలపై ఆయా 
ఎషంపీ, ఎమ్మాలేయూలు సపుష్టమైన వైఖరిన్ ప్రజలకు చెపాపులిసిన బాధయూత ఉషంది. అన్ని వసతులు, భవనాలు, పరిపాలన సౌకరాయూలు కలిగి.. తషంబళలాపల్లా, పీలేర్, పుషంగన్ర్, 
మదనపల్లా న్యోజకవరా్గలకు అనుకూలషంగా, అన్ని అర్హతలు కలిగిన మదనపల్లా జిల్లాగా ప్రకటిషంచాలన్ డిమాషండ్ చేశార్. రాయచోటిలో త్గునీటికి దికుకొలేదు. రైలే్లైన్, 
ప్రభుత్ స్షంత భవనాలు లేన్ రాయచోటికి జిల్లా కేషంద్షం తరలిషంచడషం దార్ణషం, అనాయూయషం అనానిర్. మదనపల్లా జిల్లాకు కావాలిసిన అన్ని అర్హతలు కలిగి, పరిపాలన 
సౌలభయూషం కలిగిన మదనపల్లాను జిల్లాగా ప్రకటిషంచేవరకూ రాజకీయ పార్్టలు, కులమత వర్గ విబేదాలు లేకుషండా పోరాట్లు కొనసాగిసా్తమన్ పేర్కొనానిర్. ఈ నెల 31న 
సోమవారషం మదనపల్లా  మున్సిపల్ కారాయూలయషంలో ఛైరమాన్ అధయూక్తన జరిగే కౌన్సిల్ సమావేశషంలో మదనపల్లా జిల్లాగా ప్రకటిషంచేషందుకు తీరామానషం చేసే అషంశషం అజషండా 
పషందుపరచాలన్, లేన్పక్షంలో కౌన్సిల్ సమావేశాన్ని అన్ని రాజకీయ పార్్టలు ప్రజా కులస షంఘాలు, ప్రజలతో కలసి అడుడుకుషంట్మన్ హెచ్చరిషంచార్. అదేవిధషంగా 
సోమవారషం నాలుగు న్యోజకవరా్గల టీడీపీ, కాషంగ్రెస్, జనసేన, బీఎసీపు, సీపీఐ, బాస్, ఎమామార్పుఎస్, ప్రజా కులసషంఘాలచే చరా్చవేధక సమావేశాన్ని జయప్రదషం చేయాలన్ 
పిలుపున్చా్చర్. మదనపల్లా జిల్లాగా ప్రకటిషంచే వరకు అన్ని రాజకీయ, ప్రజా కులసషంఘాలతో కలసి ఉదయూమాలను ఉధృతషం చేసా్తమన్ హెచ్చరిషంచార్. ఈ కారయూక్రమషంలో 
టీడీపీ, బీఎసీపు, బాస్, ఎమామార్పుఎస్, సీపీఐ నాయకులు, కారయూకర్తలు పాల్్గనానిర్.

వేదింపులు తాళలేక 9 తరగతి విద్యార్థిని ఆత్మహతయా – అిండగా జనసేన
విజయవాడ, అభషం శుభషం తెలియన్ 13 ఏళలా చనానిరి దీక్షిత పై టీడీపీ 37 వ డివిజన్ ఇషంచార్జ్ వినోద్ జైన్ 2 
నెలలు నుషంచ లైషంగిక వేధషంపులకు గురి చేసు్తషండడషంతో వాడి బాధ తటు్టకోలేక దీక్షిత ఆతమాహతయూ చేసుకోవడషం 
జరిగిషంది. వారి కుటుషంబ సభుయూలను జనసేన పార్్ట విజయవాడ నగర అధయూక్షులు పోతిన వెషంకట మహేష్ 
పరామరి్శషంచార్. ఈ సషందర్బషంగా పోతిన మహేష్ మాట్లాడుతూ మరణషంచన దీక్షిత తలిలాదషండ్రులు ఆవేదన 
వర్ణనాతీతషం అన్, అధ్యూపకురాలు అయినా దీక్షిత తలిలా తన కూతురిని కాపాడుకోలేక పోయానన్ అనటషం ఘోరషం 
అన్, ఈ కష్టషం దార్ణషం మరెవ్రికీ జరగకూడదన్ అనానిర్. వినోద్ జైన్ కు కఠినమైన శిక్ పడే అషంతవరకూ 
పోరాడాలన్, అషందుకు అషండగా న్లబడాలన్ మహేష్ న్ కోరడషం జరిగిషంది. వారికి మహేష్ న్షందితుడికి శిక్ 
పడేవరకు జనసేన పార్్ట అషండగా ఉషంటుషందన్ 
హామీ ఇవ్డషం జరిగిషంది.
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దుర్గాడ మిర్చి రైతులకు అిండగా జనసేన పార్టీ
*వైరస్ తెగుళ్ళు కారణషంగా మిరి్చ పషంటలు నష్టపోయిన ప్రతి రైతుకు నష్టపరిహారషం చెలిలాషంచాలన్ 
డిమాషండ్
*జనసేన పార్్ట తరఫున పిఠాపురషం న్యోజకవర్గ ఎషం.డి.ఓ. కి అగ్రికల్చర్ అధకారి కి వినతిపత్షం 
అషందజేశార్: పిఠాపురషం న్యోజకవర్గషం జనసేన పార్్ట ఇషంచార్జ్ మాకినీడి శేషుకుమారి

శతఘ్ని న్యూస్: తూర్పుగోదావరి జిల్లా పిఠాపురషం న్యోజవర్గషం గొలలాప్రోలు మషండలషం దురా్గడ గ్రామాలోలా 
వైరస్ తెగుళ్ళుకు దెబ్బతినని పచ్చ మిరి్చ, ఉలిలా మరియు కొబ్బరి తదితర పషంటలను పిఠాపురషం న్యోజవర్గషం 
జనసేన పార్్ట ఇషంచార్జ్ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి, జనసేన నాయకులు మరియు జనసైన్కులు 
పలువుర్ రైతులతో కలిసి పరిశీలిషంచార్. ఈ సషందర్షంగా శేషుకుమారి మాట్లాడుతూ… రైతులు వేల్ది 
రూపాయలు పెటు్టబడులు పెటి్ట పషంటలు సాగు చేశారన్, పషంట చేతికషందే సమయషంలో వైరస్ తెగుళ్లా 
కారణషంగా పషంటలు పూరి్తగా దెబ్బతినానియనానిర్. సుమార్ 800 ఎకరాలలో మిరి్చ తోటలో రసషం పీలే్చ 
పుర్గుల(పేనుబషంక) వలన పై ముడత మరియు మొత్తషం పూత పిషందు మొత్తషం రాలిపోతునానియి. దీన్తో 
రైతులకు 1ఎకరాన్కి 1లక్ వరకు పెటు్టబడి నష్టషం వచ్చషంది రైతులకు 2లక్లు నుషండి 3 లక్లు వరకు 
ఆదాయషం పోయిషంది కాబటి్ట దీన్ని విపతు్త గా భావిషంచ నష్ట పరిహారషం రైతులకు ఇవా్లి అన్ జనసేన 
పార్్ట డిమాషండ్ చేసు్తషంది. పచ్చమిరి్చ పషంటలు నష్టపోయిన రైతులకు పషంట ఖర్్చల అషంచనా ప్రకారషం 
నష్టపరిహారషం చెలిలాషంచాలనానిర్. అల్గే పషంటల భీమా పథకషం కిషంద వెషంటనే రైతులకు కు ఇన్సిరెన్సి 
సౌకరయూషం కలిపుషంచాలనానిర్. ప్రభుత్షం నష్టపరిహారషం పై ప్రకటన చేయాలన్ వార్ డిమాషండ్ చేశార్. 
పషంట నష్టషం అషంచనాలను వెషంటనే తయార్చేసి రైతుల నష్టపరిహార జాబిత్లను ఉనని త్ధకార్లకు 
పషంపాలన్ వార్ డిమాషండ్ చేశార్. ప్రభుత్ము రైతులకు ఇచ్చన హామీలను అన్నిటిన్ నెరవేరా్చలన్ వార్ 
కోరార్. నెల రోజుల నుషంచ మిరి్చ రైతులు పషంట నష్్టన్కి గురయాయూర్ పషంట చేతికి వచే్చ సమయాన్కి 

పషంటకి వైరస్ తెలలా నలలా పేను పుర్గులు బటి్ట పషంట నష్టషం కలిగిషంచషందన్ దీన్కి వయూవసాయ శాఖ మషంత్రి కురసాల కననిబాబు గార్ ప్రభుత్షం వెషంటనే సపుషందిషంచ రైతులకు తగిన నాయూయషం 
చేయాలన్ రైతులషంటే దేశాన్కే వెనునిముక అటువషంటి రైతులను ఆదుకోవాలన్ రైతులు కష్్టలు పటి్టషంచుకోషండి ఈ రైతులకు జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ అషండగా ఉషంట్రన్ 
తెలియజేసార్. మషండల ఎషండివో కు అగ్రికల్చర్ డిపారె్ట్మషంట్ సపుషందనలో కూడా జనసేన పార్్ట తరపున వినతిపత్షం ఇవ్డషం జరిగిషంది. అల్గే రెషండు మూడు రోజులోలా గౌరవనీయులైన 
కల్క్టర్ కి వినతి పత్షం అషందజేసే పిఠాపురషం నుషంచ కాకినాడ కల్క్టర్ కారాయూలయషంకు రైతులతో కలిసి జనసైన్కులు నాయకులు వీర మహిళలు తో కోవిడ్ న్బషంధనలు పాటిస్్త 
శాషంతియుతషంగా పాదయాత్ చేపటి్ట కల్క్టర్ వారికి దురా్గడ మిరి్చ రైతుల ఇబ్బషందులు తెలియజేసా్తమన్ అనానిర్. ఈ కారయూక్రమషంలో మా జిల్లా అధయూక్షులు కషందుల దుర్గష్, పీఏసీ సభుయూలు 
పషంతషం నానాజీ, ముత్్త శశిధర్, జిల్లా ఇనా్చరిజ్లు, జిల్లా కారయూవర్గషం సభుయూలు, జనసైన్కులు, నాయకులు, వీరమహిళలు పాల్్గషంట్రన్ మీడియాకు తెలియజేశార్. సోమవారషం జరిగిన ఈ 
కారయూక్రమషంలో గొలలాప్రోలు మషండల అధయూక్షులు అమరది వలిలా రామకృష్ణ,జిల్లా కారయూదరి్శలు మొగిలి అపాపురావు, చీకటలా శాయూమ్ కుమార్, యు కొత్తపలిలా మషండల అధయూక్షులు పట్్ట శివ,జనసేన 
వీర మహిళ తోలేటి శిర్ష, జనసేన నాయకులు ఇషంటి వీరబాబు, రావుల వీరభద్రావు, కొపుపుల రమేష్, పెనుకొషండ వెషంకటేశ్రరావు, కీరి్త చషంటి, పుణయూవషంతులు మూరి్త, స్ర్నిడి శ్రీను, 

వీరమహిళలు కేతిన్డి గౌర్ నాగలక్ష్మి, వినుకొషండ అమామాజీ, 
సి.హెచ్ శిర్ష, దొడిడు దుర్గ ప్రసాద్, కర్రీ హరిబాబు,యషండ్రపు 
శ్రీన్వాస్, మేళషం బాబీ, చెపుపుల నాన్,జోతుల గణేష్, వెలుగుల 
లక్్మణ్, శాఖ సురష్, నాగల పేరయయూ, గుర్ర బుచ్చరాజు, అడపా 
వెషంకనని, ఎన్.సత్తయయూ, మురళిశెటి్ట రాజు, ఆకుల వీరబాబు, 
ఇషంటి సతయూనారాయణ, శాఖ వేగిలయయూ, జనసైన్కులు, 
నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు దురా్గడ రైతననిలు సాథిన్క 
ప్రజలు తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

అక్రమ మట్టీ తవ్వకాలపై తహసిల్దార్ కు వినతి పత్ిం అిందజేసిన జనసేన పార్టీ
*అక్రమషంగా మటి్ట తరలిసు్తషంటే అధకార్లు పటి్టషంచుకోరా: జనసేన పార్్ట బషండార్ శ్రీన్వాస్
శతఘ్ని న్యూస్: తూర్పుగోదావరి జిల్లా, కొత్తపేట న్యోజకవర్గషంలోన్, రావులపాల్షం గోదావరి బ్రిడిజ్ నది సమీపషంలో, 
గోదావరి నదిపై న్రిమాషంచన వషంతెనకు అతి దగ్గరగా, లషంక భూమియషందు అక్రమ మటి్ట తవ్కాలు యథేచ్ఛగా చాల్ 
రోజులుగా కొనసాగుతునానియి. ఇళలా సథిల్లు మ్రక చేసే పనులు కొరకు, మటి్టన్ వాడుతుననిటులా, ప్రభుత్్న్కి దొషంగ 
ల్కకొలు చూపిస్్త, అక్రమ మటి్టన్, మటి్ట మాఫియా, అధకార పార్్ట నాయకులు అషండదషండలతో ప్రైవేటు లేఅవుటులాకు 
అముమాకుషంటునానిర్. ఈ విషయషంపై ప్రభుత్ జిల్లా అధకార్లకు, రావులపాల్షం సాథిన్క ఎమామారో్కు ఎనోనిసార్లా ఫోన్ 
దా్రా ఫిరాయూదును తెలియజేసినా, మ్కుకొబడిగా రెషండు, మూడు రోజులు అక్రమ మటి్ట తవ్కాలు ఆపి, మరల యథేచ్ఛగా 
అధకార పార్్ట ముఖయూ నాయకులు అషండదషండలతో అక్రమమటి్ట మాఫియా వార్, లక్ల రూపాయల విలువచేసే అక్రమ 
మటి్ట, బషండు ఇసుకను ప్రతిరోజుకి వషందల ల్ర్లు అక్రమ మటి్టన్ అముమాకుషంటునానిర్. ఈ అక్రమ మటి్ట తవ్కాలపై, 
కొన్ని లక్ల రూపాయలు ప్రతిరోజు అధకార పార్్ట, ప్రతిపక్ తెలుగుదేశషం పార్్టల నాయకులు, మటి్ట మాఫియా వార్ 
సషంపాదిస్్త, అధకార పార్్ట,ప్రతిపక్ తెలుగుదేశషం పార్్టతో కలిసి, 60:40 శాతషం వాట్లు చొపుపున, ప్రతిరోజు వాట్లను ఇర్ పార్్టల వార్, మటి్ట మాఫియా వారితో పషంచుకుషంటూ, పైకి ప్రజలలో 
పోట్లాడుకుషంటుననిటులా నటిసు్తనానిర్. ఈ అధకార, ప్రతిపక్ తెలుగుదేశషం పార్్టల నాయకుల పన్తీర్కు రాబోయే రోజులోలా ప్రజలే ఓటు అనే ఆయుధషంతో బుదిధి చెబుత్రన్ గటి్టగా నముమాతునానిము. 
కొత్తపేట న్యోజకవర్గషం జనసేన పార్్ట ఇనా్చరిజ్ బషండార్ శ్రీన్వాస్ ఎషంతో ఆవేదనతో కూడిన ప్రసషంగము సాథిన్క ఎమామారో్ కారాయూలయషం రావులపాల్షం వద్ద, సోమవారషం జరిగిన న్రసన సమావేశషంలో 
తెలియజేసార్. ఎపుపుడైనా ఎకకొడైనా అధకార పార్్ట నాయకులతో కలిసి బషండార్ శ్రీన్వాస్ అనే నేను కుముమాక్కొ నటులా న్రూపిసే్త, నా రాజకీయ భవిషయూతు్తను వదులుకుషంట్నన్, లేన్పోన్ ఆరోపణలు 
నాపై చేసి, న్జాయితీగా ఉనని, ననుని ప్రజలకు దూరషం చేసే ఆలోచనలో కొషంతమషంది దురామార్్గలు ఉనానిరన్, ఒకవేళ ఎవరైనా తపుపుడు ఆరోపణలు న్రూపిసే్త, రావులపాల్షం సషంటరోలా ఎషంతటి శిక్కైనా 
సిదధిపడత్నన్, నేను చాల్షంజ్ ను బహిరషంగషంగా విసుర్తునానినన్ ఎషంతో ఆవేదనతో కూడిన ప్రసషంగషం చేశార్. నేను కష్టషంతో పైకి వచ్చన వాడినన్, నేను ఎవరి దయాదాక్షిణ్యూల మీద ఆధ్రపడి ఉషండే 
వాడిన్ కాదన్, నా ఊపిరి ఉననిషంతవరకు న్జాయితీగా ప్రజల కోసషం పన్చేసా్తనన్, నా అదినాయకుడు జనసేనాన్ ఆశయాల కోసషం, ప్రజల మన్షి పవన్ కళ్యూణ్ సిదాధిషంత్ల కోసషం ఎషంత కష్టషం వచ్చనా 
న్లబడి, న్యోజకవర్గము ప్రజలను గెలిపిషంచ తీరత్నన్, ఈ అక్రమ లషంక మటి్ట, బషండు ఇసుక తోలకాలను ఆపకపోతే, అధక వరదలకు గోదావరి బ్రిడిజ్ కి ప్రమాదషం ఏరపుడే స్చనలు ఉనానియన్, 
ఇరవై, పాతిక అడుగుల లోతు వరకు పెద్ద పెద్ద జసిబి లతో వషందల ల్ర్ల అక్రమ మటి్టన్ తరలిస్్త, అక్రమ సషంపాదనే ధ్యూయషంగా అధకార, ప్రతిపక్ తెలుగుదేశషం పార్్టలు వయూవహరిసు్తనని తీర్ను 
తీవ్షంగా ఖషండిసు్తనానిమనానిర్. ఈ కారయూక్రమషంలో భాగషంగా పెద్ద ఎతు్తన వషందల్దిగా కారయూకర్తలతో, భార్ రాయూలీతో, శ్రీ కృష్ణదేవరాయ కాపుకళ్యూణ మషండపషం నుషండి పాదయాత్గా, సాథిన్క ఎమామారో్ 
ఆఫీస్ కారాయూలయాన్కి చేర్కున్ సాథిన్క ఎమామారో్కు, అక్రమ మటి్ట తవ్కాలను ఆపాలన్, న్రోధషంచాలన్ వినతిపత్షంను మషండల, గ్రామ నాయకులతో పాటు జనసైన్కులు, వీరమహిళలు, కారయూకర్తలతో 
వెళిళు అషందజేయడషం జరిగిషంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శ్రీకాళహసి్త నియోజకవరగాిం జనసేన పార్టీలో చేర్కలు

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహసి్త, జనసేన పార్్ట శ్రీకాళహసి్త న్యోజకవర్గషం, రణగుషంట మషండల, పట్టణ 
నాయకులు, జనసైన్కులు, వీరమహిళలతో మషండల అధయూక్షులు మున్కుమార్ రెడిడు, పట్టణ అధయూక్షులు 
విజయ ఆనషంద రావు అధ్రయూషంలో న్యోజకవర్గ ఇషంఛారిజ్ శ్రీమతి వినుత కోట్ రణగుషంట పట్టణషంలోన్ 
ఎస్.ఆర్ ఫషంక్న్ హాల్ నషందు సమావేశషం న్ర్హిషంచార్. ఈ సషందర్షంగా జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆశయాలు నచ్చ పెద్ద ఎతు్తన మషండలషం, పట్టణషం నుషండి దాదాపు 100 మషందికి పైగా యువత, 
పెద్దలు మషండల అధయూక్షుడు ముణకుమర్ రెడిడు, పట్టణ అధయూక్షులు విజయ్ ఆనషందరావు అధ్రయూషంలో వినుత 
చేతులు మీదుగా పార్్ట కషండువా వేసుకొన్ పార్్టలో చేరడషం జరిగిషంది. ఈ సషందర్షంగా మషండల, పట్టణ 
కమిటీ న్యామకషం, పార్్ట గ్రామ సాథియి బలోపేతషం గురిషంచ చరి్చషంచడషం జరిగిషంది. రాబోయే 2024లో 
న్యోజకవర్గషంలో జనసేన పార్్ట గెలుపు దిశగా చేయవలసిన కారాయూచరణను చరి్చషంచడషం జరిగిషంది. ఈ 
కారయూక్రమషంలో నాయకులు ఉమ మహేశ్రి, భాగయూ, మున్కుమార్ పాలూర్, మనోజ్ కుమార్, జగదీష్, 
త్యూగరాజులు, పారథిసారథి, గషంట మార్కొ, రామమూరి్త, నాధమున్, లోకనాదషం, మాధవ్, శివ, ఉష, 
వెషంకట్రావు, జోయూతి, పదమానాభషం, శషంకర్, నాగరాజు, దేవేషంద్, వీరమహిళలు మరియు జనసైన్కులు 
పాల్్గనానిర్.

మెళ్లార్ రైతులకు అిండగా జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: బికకొవోలు మషండలషంలో ఎర్వులు దొరకకొ ఇబ్బషంది 
పడుతునని రైతులు తర్పున మ్ళ్లార్ రైతులు పడుతునని సమసయూల్మీద 
జనసేన పార్్ట మషండల అధయూక్షులు ఇషందల వీరబాబు వయూవసాయ 
అధకారికి మరియు ఏమామారో్ కి వినతిపత్షం అషందచేయడషం 
జరిగిషంది. అల్గే బికకొవోలు సమాశానషం ఆధ్నా పరిసిథితి, డషంపిషంగ్ 
యార్డు గురిషంచ పషంచాయతీ సక్రెటర్కి రాయూలీగా వెళిలా వినతి పత్షం 
జనసైన్కులు ఇవ్డషం జరిగిషంది.ఈ కారయూక్రమషంలో మషండలమిటి 
సభుయూలు కర్రి శ్రీను, బ్రహమానని, వీరరాఘవులు, సుబ్రహమాణయూషం, బుజిజ్, 
వెషంకటరెడిడు, సతీష్, దాసు, శివ బికకొవోలు మషండలషం జనసైన్కులు, 
బికకొవోలు గ్రామ జనసైన్కులు గోవిషందు, శ్రీను సతీష్, ప్రసాదు, శివ 
అనేకమషంది జనసైన్కులు పాల్్గనానిర్.

పామర్రు నియోజకవరగాింలో మిండల 
అధయాక్షుల విస్తతృత స్థియి సమావేశిం

శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పార్్ట పామర్రు న్యోజకవర్గషంలో ఏరాపుటు 
చేసిన మషండల అధయూక్షులు విస్తృత సాథియి సమావేశషం కారయూక్రమషం 
జరిగిషంది. ఈ కారయూక్రమషంలో మషండల అధయూక్షులను న్యోజకవర్గ 
ప్రజలకు పరిచయషం చేయబడిషంది. నరష్ మాట్లాడుతూ జనసేన 
పార్్ట రోజురోజుకీ అమర్ న్యోజకవర్గషంలో ముషందుకు 
సాగుతుషందన్ ప్రజల పక్షాన, ప్రతి విషయషంలో న్లబడుతుషందన్ 
ప్రభుత్ వయూతిరకతను ప్రజలోలాకి తీసుకు వెళ్్త పార్్టన్ ముషందుకు 
వెళ్తుషందన్ తెలిపార్. అతి త్రలో మషండలషం కమిటీలు కూడా 
వేసి పార్్టన్ ఇషంకా గ్రామసాథియిలోకి చేర్వ చేసా్తనన్ చెపాపుర్. 
ఈ కారయూక్రమాన్కి ముఖయూఅతిథిగా జనసేన పార్్ట ఉపాధయూక్షులు 
వెషంకటేశ్రరావు, పామర్రు న్యోజకవర్గ ఇషంచార్జ్ త్డిశెటి్ట 
నరష్, యువ నాయకురాలు వారి పవిత్, కృష్్ణ జిల్లా కారయూదరి్శ 
కాకి ఝానీసి, కృష్్ణ జిల్లా సమితి కారయూదరి్శ అమమా రాజు లక్ష్మి, 
షర్ఫ్, పేపరోలా ఎషంపీటీసీ కూనపరెడిడు సుబా్బరావు, ఐదు మషండల్ల 
కారయూకర్తలు మహిళ్ నాయకురాలు పాల్్గనానిర్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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చేగిండి సూరయా ప్రకాష్ ని కలిసి శుభాకాింక్షలు తెలియచేసిన జిల్లా జనసేన శ్రేణులు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర పోలిటికల్ ఎఫెర్సి కమిటీ మ్షంబర్ గా న్యమితులైన ఆచషంట న్యోజకవర్గ జనసేన పార్్ట ఇషంచార్జ్ చేగొషండి స్రయూ ప్రకాష్ న్ కలిసి 
శుభాకాషంక్లు తెలియచేసిన ఆచషంట, పాలకొలులా, తణుకు, భీమవరషం, ఉషండి, న్డదవోలు జనసేన నాయకులు మరియు జనసైన్కులు.
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బాలిక ప్రాణాలు కాపాడిన జర్నలిస్టీ వీరింద్ర
(నిడదవోలు జనసైనికుడు)

శతఘ్ని న్యూస్: తణుకు, కాలువలోకి దూకి ఆతమాహత్యూ యతనిషంకు ప్రయతినిషంచన 
16 ఏళలా బాలికను అతయూషంత చాకచకయూషంగా ప్రాణ్లకు తెగిషంచ జనసేన పార్్ట కారయూకర్త 
మరియు జరనిలిస్్ట (న్డదవోలు,మహా టీవీ రిపోర్టర్ వీరషంద్) కాపాడిన సషంఘటన 
ఆదివారషం అరధిరాత్రి తణుకు పట్టణషంలో చోటుచేసుకుషంది. తణుకు పట్టణ ఎస్.ఐ 
క.గషంగాధర్ అషందిషంచన వివరాలు ప్రకారషం తణుకు పాతుర్ కు చెషందిన 16 ఏళలా బాలిక 
ఆదివారషం రాత్రి ఎగిజ్బిషన్ కు వెళిలా సేనిహితులతో మాట్లాడుతుషండగా, అబా్బయిలతో 
మాటలు ఏషంటన్ తలిలా మషందలిషంచడషంతో మనసా్తపషం చెషంది తణుకు అతి్తలి కాలువలోకి 
దూకి ఆతమాహతయూ ప్రయతనిషం చేసిషంది. అదే సమయషంలో అటుగా వెళ్్తనని వీరషంద్ 
బాలిక దూకడషం గమన్షంచ వెషంటనే కాలువలోకి దూకి బాలికను రక్షిషంచాడు. తణుకు 
పోలీసులకు సమాచారషం అషందిషంచడషంతో పోలీసులు బాలికకు కౌన్సిలిషంగ్ ఇచ్చ 
తలిలాదషండ్రులుకు అపపుగిషంచనటులా ఎస్.ఐ గషంగాధర్ తెలిపార్. ప్రాణ్లకు తెగిషంచ 
బాలికను రక్షిషంచన మహా టీవీ రిపోర్టర్ వీరషంద్ ను ఎస్సి మరియు సీఐ లు అభినషందిషంచ 
సనామాన్షంచార్.

మింగళపురిం మర్యు నైనవరిం గ్రామింలో 
గ్రామకమిటీల నిర్్మణిం పై చరచి

శతఘ్ని న్యూస్: గననివరషం, జనసేన అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు 
మరియు జిల్లా జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు రామకృష్ణ స్చన మేరకు గననివరషం 
న్యోజకవర్గషం విజయవాడ రూరల్ మషండలషంలోన్ పాతపాడు గ్రామ పషంచాయతీ 
పరిధలోన్ మషంగళపురషం మరియు నైనవరషం గ్రామషంలో పరయూటిషంచ మషండల కమిటీ 
గ్రామ కమిటీల గురిషంచ చరి్చషంచడషం జరిగిషంది. ఈ కారయూక్రమషంలో జనసేన పార్్ట 
జిల్లా కారయూదరి్శ బషండ్రెడిడు రవి, నునని గ్రామ నాయకులు లషంకే సురష్, ముహమమాద్ 
సషంథాన్ మరియు మషంగళపురషం నైనవరషం గ్రామ జనసేన నాయకులు కారయూకర్తలు 
అధక సషంఖయూలో పాల్్గన్ ఈ కారయూక్రమాన్ని విజయవషంతషం చేసార్. ఈ కారయూక్రమషంలో 
పాల్్గనని ప్రతి ఒకకొరికీ ధనయూవాదాలు తెలియజేసార్.

జోగి రమేష్ అిండతో పెడనలో రెచ్చిపోతున్న వైసీపీ 
చ్లలార బాయాచ్

శతఘ్ని న్యూస్: పెడన, ననుని 
రాజకీయషంగా ఎదుర్కొనే 
దముమా లేక, నేను లేవనెతి్తన 
సమసయూలపై సపుషందిషంచే ధైరయూషం 
లేక, మీర్ చేసు్తనని తపుపులను 
ఎతి్త చూపిసు్తనానిమనే 
అకకొసుతో పెడన ఎమ్మాలేయూ 
జోగి రమేష్ తన దగ్గర్నని 

తన అనుచర్లైన కొషందర్ వయూకు్తలతో నాపై అనుచత వాయూఖయూలు చేస్్త, చవరికి నా 
ఫోటోలను కూడా మారి్ఫషంగ్ చేసి, నా మనో ధైరాయూన్ని దెబ్బతీసి, నా వయూకి్తగత జీవితషంపై 
అసతయూ ఆరోపణలతో కిషంచపరచాలన్ ప్రయతినిసు్తనానిర్. నా ఫోటోలు మారి్ఫషంగ్ చేసి 
పెడుతునని వయూకి్త యొకకొ వయూకి్తత్షం ఏషంటో తోటమూల అడడు రోడ్ లో ఎవర్ అడిగినా 
చెబుత్ర్. ఇది చేసు్తనని నాయకుడు యొకకొ చరిత్ ఇబ్రహషంపటనిషం అడాడురోడుడు లో 
ఎవరిన్ అడిగినా చెబుత్ర్. రాజకీయషంగా గాన్, వయూకి్తగతషంగా కాన్, నేనేదైనా తపుపు 
చేసినటు్ట న్రూపిసే్త ప్రజాక్షేత్షంలో బహిరషంగ క్మాపణ చెపిపు, రాజకీయాల నుషంచ 
శాశ్తషంగా తపపుకుషండా. ఇది నా ఓపెన్ చాల్షంజ్. త్గుబోతులతో జూదగాళ్లాలతో, 
చీటర్ లతో నాపై వయూకి్తగత దాడి చేయిషంచనషంతమాత్రాన నాకు వచ్చన నష్టషం ఏమీ 
లేదు. న్జాన్జాలు పెడన న్యోజకవర్గ ప్రజలకు బాగా తెలుసు. పెడన న్యోజకవర్గ 
ప్రజా సమసయూల పోరాటషం పై తగే్గదె లేదన్ పెడన న్యోజకవర్గ జనసేన నాయకులు 
ఎస్ వి బాబు సమ్మాట అనానిర్.

ఈదుసిథితికి వైసీపీ నాయకులే కారణిం 
*జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కారయూదరి్శ రాట్ల రామయయూ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజషంపేట అననిమయయూ జిల్లా కేషంద్షంగా 
కాకపోవడాన్కి రాజషంపేట ప్రాషంతషంలోన్ వైయసాసిర్సిపి 
పార్్టకి చెషందిన నాయకులు ప్రసు్తతషం పదవులోలా ఉనని 
అధకార పార్్ట నాయకులే కారణమన్ జనసేన రాష్ట్ర చేనేత 
వికాస కారయూదరి్శ రాట్ల రామయయూ పేర్కొనానిర్. ఈ 
సషందర్షంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, రాజషంపేట ఎమ్మాలేయూ 
మేడా వెషంకటమలిలాకార్జ్న రెడిడు, జిల్లా పరిషత్ చైరమాన్ 
ఆకేపాటి అమరానిథరెడిడు ఇషంతవరకు రాజషంపేటను జిల్లా 
కేషంద్షం చేయాలన్ ఒతి్తడి తేకుషండా నోర్ దపకపోవడషంతో అభయూషంతరషం ఏమిటనానిర్. 
రాజషంపేట ప్రజలకు చేసే అనాయూయషంకనాని మీకు మీ పదవులే ముఖయూమా అన్ ప్రశినిషంచార్. 
ఇపపుటికైనా వైసీపీ నేతలోలా చత్తశుదిధి ఉషంటే ఉదయూమ కారాయూచరణకు సిదధిషం కావాలనానిర్. 
పదవులకు రాజీనామా చేసి అననిమయయూ జిల్లా కేషంద్షంగా రాజషంపేటను సాధషంచుకుషంటే 
తపపు వైసీపీ నేతలను ఎవర్ నమమారనానిర్. ఇళలా నుషంచ బయటకు వచ్చ ఉదయూమాలు చేసి 
రాజషంపేటను అననిమయయూ జిల్లాగా చేసేషంతవరకు ప్రతినాయకులు పోరాడాలనానిర్.

కొయయాలగూడిం మిండలిం బోడిగుడిం మర్యు కనా్నపురిం 
గ్రామాలోలా జనసేన గ్రామకమిటీ నియామకిం

శతఘ్ని న్యూస్: పోలవరషం న్యోజకవర్గ పరిధలోన్ కొయయూలగూడషం మషండలషం 
బోడిగుడషం మరియు కనానిపురషం గ్రామషంలో జనసేన పార్్ట గ్రామ కమిటీ వెయయూటషం 
జరిగిషంది. మషండల అధయూక్షుడు తోట రవి సమక్షంలో గ్రామ అధయూక్షున్గా భోగిశెటి్ట 
రాఘవ, ఉపాధయూక్షుడుగా సషంగ వెషంకటేష్, ప్రధ్న కారయూదరి్శగా గగేదల శ్రీను లను 
ఎనునికోవడషం జరిగిషంది. ఈ కారయూక్రమషంలో జిల్లా సషంయుక్త కారయూదరి్శ. పాదషం నాగకృష్ణ, 
చోడిపిషండి సుబ్రహమాణయూషం జనసేన పార్్ట నాయకులు అపపున ప్రసాద్, మాదేపలిలా శ్రీన్వాస్, 
ఏపురి సతీష్, సతయూషం గణేష్, బలేలా మురళి, ధకారపు మధు, అలలాషంరాజు చవా్ రాము, 
బోడిగుడషం మరియు కనానిపురషం జనసైన్కులు పాల్్గనానిర్.

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

బాక్్సట్ మైనంగ్ కు వయూతిరేఖంగా బాక్్సట్ మైనంగ్ కు వయూతిరేఖంగా 
ఉదయూమిస్తునని జనసేనఉదయూమిస్తునని జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పాడేర్ న్యోజకవర్గషం, జి.మాడుగుల మషండలషం, శతఘ్ని న్యూస్: పాడేర్ న్యోజకవర్గషం, జి.మాడుగుల మషండలషం, 
పెదలోచలి పషంచాయితీ, గొడుగు మామిడి గ్రామషంలో జరిగిన బాక్సిట్ పెదలోచలి పషంచాయితీ, గొడుగు మామిడి గ్రామషంలో జరిగిన బాక్సిట్ 
వయూతిరక అఖిలపక్ సమావేశషంలో బాక్సిట్ మైన్షంగ్ కు వయూతిరఖషంగా వయూతిరక అఖిలపక్ సమావేశషంలో బాక్సిట్ మైన్షంగ్ కు వయూతిరఖషంగా 
ప్రజలతో కలిసి ఉదయూమాలు చేసా్తమన్, ఈ ఏజనీసి ప్రాషంత సమగ్రతను ప్రజలతో కలిసి ఉదయూమాలు చేసా్తమన్, ఈ ఏజనీసి ప్రాషంత సమగ్రతను 
న్ర్్రయూషం చేసే ఎటువషంటి శకి్తన్ అయిన ఎదిరిసా్తమన్, బావితరాలకు న్ర్్రయూషం చేసే ఎటువషంటి శకి్తన్ అయిన ఎదిరిసా్తమన్, బావితరాలకు 
ఎటువషంటి బరోసా ఇవ్లేన్ ప్రభుత్్ల తీర్న్ తీవ్షంగా కషండిసు్తనానిమన్ ఎటువషంటి బరోసా ఇవ్లేన్ ప్రభుత్్ల తీర్న్ తీవ్షంగా కషండిసు్తనానిమన్ 
ప్రజల మధయూ జాతి విభేదాలు, కుల రాజకీయాలు సృషి్టషంచ తదా్రా లబిధి ప్రజల మధయూ జాతి విభేదాలు, కుల రాజకీయాలు సృషి్టషంచ తదా్రా లబిధి 
పషందే రాజకీయ పార్్టలకు రాబోవు ఎన్నికలలో ప్రజలు తగిన బుది్ద పషందే రాజకీయ పార్్టలకు రాబోవు ఎన్నికలలో ప్రజలు తగిన బుది్ద 
చెపా్తరన్, ఈ ప్రాషంతపు జీవన సిథితిగతుల విధ్నాన్ని ప్రభావితషం చేసే ఈ చెపా్తరన్, ఈ ప్రాషంతపు జీవన సిథితిగతుల విధ్నాన్ని ప్రభావితషం చేసే ఈ 
దుచ్చరయూకైన ప్రజలతో మమేకమై జనసేన పార్్ట తర్పున ఉదయూమషం మరిషంత దుచ్చరయూకైన ప్రజలతో మమేకమై జనసేన పార్్ట తర్పున ఉదయూమషం మరిషంత 
ఉదృతషంగా చేసా్తమన్ పాడేర్ న్యోజకవర్గ జనసేన గౌరవ అధయూక్షులు ఉదృతషంగా చేసా్తమన్ పాడేర్ న్యోజకవర్గ జనసేన గౌరవ అధయూక్షులు 
తెరవాడ వెషంకట రమణ హెచ్చరిషంచార్. ఈ కారయూక్రమషంలో జి.మాడుగుల తెరవాడ వెషంకట రమణ హెచ్చరిషంచార్. ఈ కారయూక్రమషంలో జి.మాడుగుల 
మషండల జనసేనా గౌరవ అధయూక్షులు తెరవడ వెషంకట రమణ, గౌరవ మషండల జనసేనా గౌరవ అధయూక్షులు తెరవడ వెషంకట రమణ, గౌరవ 
ఉపాధయూక్షులు. పోతురాస గషంగప్రసాద్, యూత్ కమిటీ గౌరవ అధయూక్షులు ఉపాధయూక్షులు. పోతురాస గషంగప్రసాద్, యూత్ కమిటీ గౌరవ అధయూక్షులు 
మశాడి సిషంహాచలషం, మషండల ప్రధ్న అధయూక్షులు మసాడి భీమనని మరియు మశాడి సిషంహాచలషం, మషండల ప్రధ్న అధయూక్షులు మసాడి భీమనని మరియు 
వివిధ పార్్ట ముఖయూ నేతలు పాల్్గనానిర్.వివిధ పార్్ట ముఖయూ నేతలు పాల్్గనానిర్.

పొలమూరు గ్రామప్రజల ఆరోగయూం దృష్ట్యా పొలమూరు గ్రామప్రజల ఆరోగయూం దృష్ట్యా 
శ్రమదానం నర్వహంచిన జనసైనకులుశ్రమదానం నర్వహంచిన జనసైనకులు

శతఘ్ని న్యూస్:  ఆచషంట న్యోజకవర్గషం, పెనుమషంట్ర మషండలషం, పలమూర్ శతఘ్ని న్యూస్:  ఆచషంట న్యోజకవర్గషం, పెనుమషంట్ర మషండలషం, పలమూర్ 
గ్రామములో గ్రామప్రజల ఆరోగయూషం దృష్్టయా శ్రమదానషం న్ర్హిషంచన గ్రామములో గ్రామప్రజల ఆరోగయూషం దృష్్టయా శ్రమదానషం న్ర్హిషంచన 
జనసైన్కులు. గ్రామములో కోవిద్ సోకిన వార్ అధకముగా ఉషండటషం, జనసైన్కులు. గ్రామములో కోవిద్ సోకిన వార్ అధకముగా ఉషండటషం, 
దోమలు అధకముగా విస్తరిషంచడము వలన గ్రామసథిలు అషందర్ అనేక రకాల దోమలు అధకముగా విస్తరిషంచడము వలన గ్రామసథిలు అషందర్ అనేక రకాల 
విష జ్రాలకు లోనవుతునానిరన్ గ్రహిషంచన జనసైన్కులు, గ్రామమషంత్ విష జ్రాలకు లోనవుతునానిరన్ గ్రహిషంచన జనసైన్కులు, గ్రామమషంత్ 
శాన్టైజేషన్ కారయూక్రమాన్ని న్ర్హిషంచార్. అధకారషంలో లేకపోయినా ప్రజల శాన్టైజేషన్ కారయూక్రమాన్ని న్ర్హిషంచార్. అధకారషంలో లేకపోయినా ప్రజల 
శ్రేయసుసి కొరకు పన్ చేసేది కేవలషం జనసేన పార్్ట అన్ ప్రజలషంత్ కొన్యాడార్. శ్రేయసుసి కొరకు పన్ చేసేది కేవలషం జనసేన పార్్ట అన్ ప్రజలషంత్ కొన్యాడార్. 
ఈ కారయూక్రమషంలో పెనుమషంట్ర మషండల అధయూక్షులు, ఇషంచారిజ్ కోయ వెషంకట ఈ కారయూక్రమషంలో పెనుమషంట్ర మషండల అధయూక్షులు, ఇషంచారిజ్ కోయ వెషంకట 
కార్్తక్ మాట్లాడుతూ, చేగొషండి స్రయూప్రకాష్ ఆదేశాల మేరకు మషండలషంలోన్ కార్్తక్ మాట్లాడుతూ, చేగొషండి స్రయూప్రకాష్ ఆదేశాల మేరకు మషండలషంలోన్ 
అన్ని గ్రామాలోలా సమసయూలను గురి్తషంచ ప్రజలకు ఎలలాపుపుడూ చేర్వలో ఉషండాలన్ అన్ని గ్రామాలోలా సమసయూలను గురి్తషంచ ప్రజలకు ఎలలాపుపుడూ చేర్వలో ఉషండాలన్ 
తదా్రా పార్్టన్ గ్రామగ్రామాన బలోపేతషం చేయాలన్ విజ్ఞపి్త చేయటషం జరిగిషంది. తదా్రా పార్్టన్ గ్రామగ్రామాన బలోపేతషం చేయాలన్ విజ్ఞపి్త చేయటషం జరిగిషంది. 
ఈ కారయూక్రమములో పలమూర్ జనసేన ఎషంపీటీసీ శ్రీమతి మాచరెడిడు నాగ ఈ కారయూక్రమములో పలమూర్ జనసేన ఎషంపీటీసీ శ్రీమతి మాచరెడిడు నాగ 
దుర్గతో పాటు పలువుర్ జనసేన నాయకులు, జనసైన్కులు పాల్్గనానిర్.దుర్గతో పాటు పలువుర్ జనసేన నాయకులు, జనసైన్కులు పాల్్గనానిర్.

నరసాపురం జిల్లాకు కంద్ంగా నరసాపురం ప్రకటంచాలన నరసాపురం జిల్లాకు కంద్ంగా నరసాపురం ప్రకటంచాలన 
జనసేన డిమండ్జనసేన డిమండ్

శతఘ్ని న్యూస్:  నరసాపురషం జిల్లాకు కేషంద్షంగా నరసాపురషం ప్రకటిషంచాలన్ కోర్తూ శతఘ్ని న్యూస్:  నరసాపురషం జిల్లాకు కేషంద్షంగా నరసాపురషం ప్రకటిషంచాలన్ కోర్తూ 
న్యోజకవర్గ జనసేన ఇన్ ఛార్జ్ బమిమాడి నాయకర్  ఆధ్రయూషంలో భార్ న్రసన రాయూలీ న్యోజకవర్గ జనసేన ఇన్ ఛార్జ్ బమిమాడి నాయకర్  ఆధ్రయూషంలో భార్ న్రసన రాయూలీ 
న్ర్హిషంచార్. మూడు రోజులు ఈ న్రసన కారయూక్రమషం కొనసాగిషంది. నరసాపురషం న్ర్హిషంచార్. మూడు రోజులు ఈ న్రసన కారయూక్రమషం కొనసాగిషంది. నరసాపురషం 
జిల్లాకేషంద్ సాధన అఖిలపక్ కమిటీ పిలుపుకై విదాయూసషంసథిలు, వాయూపార సషంసథిలు బషంద్  జిల్లాకేషంద్ సాధన అఖిలపక్ కమిటీ పిలుపుకై విదాయూసషంసథిలు, వాయూపార సషంసథిలు బషంద్  
ప్రకటిషంచార్. అఖిలపక్షం ఆధ్రయూషంలో భవిషయూతు్తలో ఈ న్రసనను మరిషంత ఉధృతషం ప్రకటిషంచార్. అఖిలపక్షం ఆధ్రయూషంలో భవిషయూతు్తలో ఈ న్రసనను మరిషంత ఉధృతషం 
చేసా్తమన్ బమిమాడి నాయకర్  తెలిపార్. ఈ కారయూక్రమషంలో జనసేన నాయకులు మరియు చేసా్తమన్ బమిమాడి నాయకర్  తెలిపార్. ఈ కారయూక్రమషంలో జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైన్కులు పాల్్గనానిర్.జనసైన్కులు పాల్్గనానిర్.

రైతుల త్యూగాలను అమ్ముకోవద్దు…. జనసేన నేత బొబ్బేపల్లారైతుల త్యూగాలను అమ్ముకోవద్దు…. జనసేన నేత బొబ్బేపల్లా
శతఘ్ని న్యూస్: సర్పలిలా న్యోజకవర్గషంలోన్ కృష్ణపటనిషం పోర్్ట కి కూతవేటు దూరషంలో ఉననిటువషంటి శతఘ్ని న్యూస్: సర్పలిలా న్యోజకవర్గషంలోన్ కృష్ణపటనిషం పోర్్ట కి కూతవేటు దూరషంలో ఉననిటువషంటి 
దామోదరషం సషంజీవయయూ ధరమాల్ విదుయూత్ కేషంద్ న్రామాణషం కోసషం 19 వేల కోటలా ప్రజాధనషం చనని సననికార్ దామోదరషం సషంజీవయయూ ధరమాల్ విదుయూత్ కేషంద్ న్రామాణషం కోసషం 19 వేల కోటలా ప్రజాధనషం చనని సననికార్ 
రైతులు ఇచ్చనటువషంటి 15 వషందల ఎకరాలతో న్రిమాతమైన జనోకొ పవర్ పాలాషంట్ ఆనాటి ముఖయూమషంత్రి రైతులు ఇచ్చనటువషంటి 15 వషందల ఎకరాలతో న్రిమాతమైన జనోకొ పవర్ పాలాషంట్ ఆనాటి ముఖయూమషంత్రి 
వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడిడు మొదటి విడత రెషండు గ్రిడలాను 1600 మ్గావాటలాతో ప్రారషంభిషంచడషం జరిగిషంది. ఆ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడిడు మొదటి విడత రెషండు గ్రిడలాను 1600 మ్గావాటలాతో ప్రారషంభిషంచడషం జరిగిషంది. ఆ 
తర్వాత నారా చషంద్బాబు నాయుడు, హయాషంలో 800 మ్గావాటలాతో మూడవ గ్రిడ్ న్ ప్రారషంభిషంచడషం తర్వాత నారా చషంద్బాబు నాయుడు, హయాషంలో 800 మ్గావాటలాతో మూడవ గ్రిడ్ న్ ప్రారషంభిషంచడషం 
జరిగిషంది. 2017లో ధరమాల్ కేషంద్రాన్ని ముపపువరపు వెషంకయయూ నాయుడు, నారా చషంద్బాబు నాయుడు జరిగిషంది. 2017లో ధరమాల్ కేషంద్రాన్ని ముపపువరపు వెషంకయయూ నాయుడు, నారా చషంద్బాబు నాయుడు 
జాతికి అషంకితషం చేయడషం జరిగిషంది. అయితే ఈ జనోకొ థరమాల్ కేషంద్షంలో 1810 మషంది పరిమానెషంట్ జాతికి అషంకితషం చేయడషం జరిగిషంది. అయితే ఈ జనోకొ థరమాల్ కేషంద్షంలో 1810 మషంది పరిమానెషంట్ 
ఉదోయూగులు కావచు్చ, కాషంట్రాకు్ట, ఉదోయూగులు కావచు్చ అషందరూ కూడా కొనసాగుతునానిర్. మరి ఈ ఉదోయూగులు కావచు్చ, కాషంట్రాకు్ట, ఉదోయూగులు కావచు్చ అషందరూ కూడా కొనసాగుతునానిర్. మరి ఈ 
రాష్ట్ర ప్రభుత్షం నాసిరకషం బగు్గన్ సపె్లా చేయడషం ఉతపుతి్త రాలేదన్ చెపపుడషం పకకొనే ఉననిటువషంటి ప్రైవేటు రాష్ట్ర ప్రభుత్షం నాసిరకషం బగు్గన్ సపె్లా చేయడషం ఉతపుతి్త రాలేదన్ చెపపుడషం పకకొనే ఉననిటువషంటి ప్రైవేటు 
పవర్ పాలాషంటోలా ఉతపుతి్త బాగా వసు్తషంది, అన్ చెపిపు కపిపుపుచ్చడషం నాణయూమైన బగు్గను అషందిషంచకపోవడషం పవర్ పాలాషంటోలా ఉతపుతి్త బాగా వసు్తషంది, అన్ చెపిపు కపిపుపుచ్చడషం నాణయూమైన బగు్గను అషందిషంచకపోవడషం 
అదేవిధషంగా బగు్గ న్ల్లను పెషంచకపోవడషం వీటన్నిటినీ మభయూ పెటి్ట ప్రైవేటు వయూకు్తలకు లీజు పేర్తో ఈ అదేవిధషంగా బగు్గ న్ల్లను పెషంచకపోవడషం వీటన్నిటినీ మభయూ పెటి్ట ప్రైవేటు వయూకు్తలకు లీజు పేర్తో ఈ 
యొకకొ ధరమాల్ కేషంద్రాన్ని ప్రైవేటుపరషం చేసే విధషంగా ప్రభుత్షం న్ర్ణయషం తీసుకోవడషం చాల్ బాధ్కరమైన యొకకొ ధరమాల్ కేషంద్రాన్ని ప్రైవేటుపరషం చేసే విధషంగా ప్రభుత్షం న్ర్ణయషం తీసుకోవడషం చాల్ బాధ్కరమైన 
విషయషం దయచేసి ఈ యొకకొ ధరమాల్ కేషంద్రాన్ని ప్రైవేటీకరణ చేయాలనే ఆలోచన విసమారిషంచాలన్ మేము విషయషం దయచేసి ఈ యొకకొ ధరమాల్ కేషంద్రాన్ని ప్రైవేటీకరణ చేయాలనే ఆలోచన విసమారిషంచాలన్ మేము 
జనసేన పార్్ట తరఫున డిమాషండ్ చేస్్త ఎవరైతే ఉదయూమషం చేసు్తనని ఉదోయూగులకి జనసేన పార్్ట అషండగా జనసేన పార్్ట తరఫున డిమాషండ్ చేస్్త ఎవరైతే ఉదయూమషం చేసు్తనని ఉదోయూగులకి జనసేన పార్్ట అషండగా 
ఉషంటుషందన్, అదేవిధషంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్షం న్ర్ణయషం వెనకికొ తీసుకొన్ ప్రభుత్రషంగ సషంసథిగా ఈ ధరమాల్ ఉషంటుషందన్, అదేవిధషంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్షం న్ర్ణయషం వెనకికొ తీసుకొన్ ప్రభుత్రషంగ సషంసథిగా ఈ ధరమాల్ 
కేషంద్రాన్ని నడిపిషంచాలన్ డిమాషండ్ చేసు్తనానిషం. గతషంలో వైజాగ్ సీ్టల్ పాలాషంట్ విషయషంలో మా మద్దతు ఉషంది కేషంద్రాన్ని నడిపిషంచాలన్ డిమాషండ్ చేసు్తనానిషం. గతషంలో వైజాగ్ సీ్టల్ పాలాషంట్ విషయషంలో మా మద్దతు ఉషంది 
కానీ అది కేషంద్షం పరిధలో ఉషంది కాబటి్ట మాకు సషంబషంధషం లేదన్ చేతులు దులుపుకునార్. ఇపుపుడు ధరమాల్ కానీ అది కేషంద్షం పరిధలో ఉషంది కాబటి్ట మాకు సషంబషంధషం లేదన్ చేతులు దులుపుకునార్. ఇపుపుడు ధరమాల్ 
కేషంద్షం రాష్ట్ర ప్రభుత్షం పరిధలో ఉషంది మరి ఎషందుకన్ ప్రైవేటీకరణ కి మీర్ మొగు్గచూపుతునానిర్ మీ కేషంద్షం రాష్ట్ర ప్రభుత్షం పరిధలో ఉషంది మరి ఎషందుకన్ ప్రైవేటీకరణ కి మీర్ మొగు్గచూపుతునానిర్ మీ 
కేసులు ఏమైనా బయటకు వసా్తయన్ అన్ జనసేన పార్్ట తరఫున అడుగుతూనమ్ దయచేసి ఇకనైనా ఈ కేసులు ఏమైనా బయటకు వసా్తయన్ అన్ జనసేన పార్్ట తరఫున అడుగుతూనమ్ దయచేసి ఇకనైనా ఈ 
ప్రభుత్షం కళ్లా తెరిచ ప్రైవేటీకరణ చేయాలనే ఆలోచనను మానుకోవాలన్ మేము జనసేన పార్్ట తరఫున ప్రభుత్షం కళ్లా తెరిచ ప్రైవేటీకరణ చేయాలనే ఆలోచనను మానుకోవాలన్ మేము జనసేన పార్్ట తరఫున 
తెలియజేస్్త అల్ జరగన్ పక్షంలో ఉదయూమాన్ని ముషందుకు తీసుకళ్లా విధషంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్షం దిగి వచే్చషంత తెలియజేస్్త అల్ జరగన్ పక్షంలో ఉదయూమాన్ని ముషందుకు తీసుకళ్లా విధషంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్షం దిగి వచే్చషంత 
వరకు పోరాడుత్మన్ తెలిపార్. ఈ కారయూక్రమషంలో రహషం, శేష్రెడిడు, పలషంరెడిడు ఇషందిరా రెడిడు, మలిలాకార్జ్న్, వరకు పోరాడుత్మన్ తెలిపార్. ఈ కారయూక్రమషంలో రహషం, శేష్రెడిడు, పలషంరెడిడు ఇషందిరా రెడిడు, మలిలాకార్జ్న్, 
కుమార్, సషందీప్, బాబిజ్, తదితర్లు పాల్్గనానిర్.కుమార్, సషందీప్, బాబిజ్, తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

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

తాడేపలిలాగూడిం మిండలింలో జనసేన పార్టీలో చేర్కలు
శతఘ్ని న్యూస్: త్డేపలిలాగూడషం మషండలషం అపాపురావుపేట గ్రామషంలో గషంధషం ఏడుకొషండలు 
గారి ఆధ్రయూషంలో మషండల అధయూక్షులు అడపా ప్రసాద్ గారి అధయూక్తన సుమార్ 100 మషందిన్ 
త్డేపలిలాగూడషం న్యోజకవర్గ జనసేన  ఇషంచార్జ్ #శ్రీబలిశెటి్టశ్రీన్వాస్_గార్ పార్్ట కషండువా కపిపు 
జనసేన పార్్టలోకి ఆహా్న్షంచడషం జరిగిషంది. ఈ కారయూక్రమషం లో పెషంటపాడు మషండల అధయూక్షులు 
పుల్లా బాబి గార్, రూరల్ ఉపాధయూక్షులు బతి్తరెడిడు రత్తయయూ గార్, జిల్లా ప్రధ్న కారయూదరి్శ యషంట్రపాటి 
రాజు,  నాయకులు సజాజ్ సుబు్బ, గుషండుమొగుల సురష్ ,మదా్దల మన్కుమార్,నీలపాల దినేష్, 
చాపల రమేష్  గార్ పాల్్గనానిర్...

వైసీపీ ప్రభుత్వ వైఖిరికి నరసనగా ఎమమురో్వకు 
వినతిపత్ం

శతఘ్ని న్యూస్:  కరూనిల్ జిల్లా ఆలూర్ న్యోజకవర్గషంలో పషంటలు నష్టపోయిన 
రైతులకు సబిసిడీ విత్తనాలు ఇచ్చ చేతులు దులుపుకుషంటుకునని వైసీపీ ప్రభుత్ 
వైఖిరికి న్రసనగా ఎమామారో్ ఆఫీస్ వరకు రాయూలీగా బయలుదేరి నష్టపరిహారషం 
చెలిలాషంచాలన్ వినతిపత్షం అషందజేసిన న్యోజకవర్గ జనసేన ఇషంచార్జ్ తెరెనికల్ 
వెషంకపపు. ఈ కారయూక్రమషంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైన్కులు 
పాల్్గనానిర్.

ముసిలాిం యువతి వివాహానికి ఆర్ధిక స్యమిందించ్న జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశషం జిల్లా వేటపాల్షంలో న్వసిసు్తనని ముసిలాషం యువతి 
వివాహాన్కి దాతల సాయషం కోరగా వారికి ఎనానిరై జనసేన మ్షంబెర్సి ఎల్.వి 
ప్రసాద్(హ్యూస్టన్, టెకాసిస్), వషంశీ కృష్ణ బషంకా(మ్లో్బర్ని, ఆసే్రేలియా) చేరి 
15000 వేలు మొత్తషంగా 30000/- వేల రూపాయలు ఆరిథిక సహాయాన్ని 
వారి కుటుషంబాన్కి జనసేన ప్రకాశషం జిల్లా ఒషంగోలు పట్టణ అధయూక్షుడు, జనసేన 
మున్సిపల్ వార్డు మ్షంబర్ మలగా రమేష్, అడుసుమలిలా వెషంకటరావు, మేడిశెటి్ట 
సుబా్బరావు, బషందిల్ శ్రీదేవి అషందచేశార్.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గోకవరిం మిండల్ని్న ర్జమిండ్రి జిల్లాలో కలపాలని 
కలెకటీర్ కి వినతిపత్ిం

శతఘ్ని న్యూస్: గోకవరషం మషండల్న్ని 80 కిలోమీటరలా దూరషంలో ఉనని కాకినాడ జిల్లాలో 
వద్దన్ 25 కిలోమీటరలా దూరషంలో ఉనని రాజమషండ్రి జిల్లాలో కలపాలన్ అఖిలపక్షం 
ఆధ్రయూషంలో కాకినాడ జిల్లా కల్క్టర్ న్ కలిసి వినతి పత్షం ఇవ్డషం జరిగిషంది. ఈ 
కారయూక్రమషంలో జగ్గషంపేట న్యోజకవర్గషం జనసేన పార్్ట ఇషంచార్జ్ పాటషంశెటి్ట స్రయూచషంద్ 
పాల్్గనానిర్.

భూకబాజాధార్లను వింటనే అరెస్టీ చెయాయాలి: దేవర మనోహర

శతఘ్ని న్యూస్: చషంద్గిరి న్యోజకవర్గషం, 
రామచషంద్పురషం మషండలషం, రామాపురషంలో 
క్రితషం 29వ త్ర్ఖు వైసీపీ నాయకులు కబాజ్ 
చేసిన భూమిన్ పరిశీలిషంచట్న్కి వెళిలాన 
బీజేపి నాయకులపై భౌతిక దాడిన్ ఖషండిస్్త 
జనసేన-బీజేపీ ఆధ్రయూషంలో ర్డుడురోకో 
చేసి న్రసన తెలియచేయడషం జరిగిషంది. 
అటు తర్వాత కాలినడకన న్రసన 
తెలుపుతూ సాథిన్క ఎమామారో్ న్ కలిసి 
వినపత్షం అషందచేసి వెషంటనే సపుషందిషంచ 
నాయూయషం చెయాయూలన్ డిమాషండ్ చేశార్. ఈ 
కారయూక్రమషంలో రాష్ట్ర కారయూదరి్శ ఆకేపాటి 
సుభాషిణ, బీజేపీ న్యోజకవర్గ నాయకులు 
మేడసాన్ పుర్షోత్తషం, మషండల అధయూక్షులు 

సషంజీవిహారి, కిరణ్, వాసు, డిలీలా, పవన్, లోకేష్ ఇతర జనసేన – బీజేపీ కారయూకర్తలు 
పాల్్గనానిర్.

కర్్నలు జిల్లాకి ఉమ్మడి ఆింధ్రప్రదేశ్ దళిత 
ముఖయామింత్రి ద్మోదరిం సింజీవయయా పేర్ 

నామకరణిం చెయాయాలి

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ కి ఎన్.టి.ఆర్ జిల్లా పేర్ పెటి్టనపుడు..
కడపకి వైఎసాసిర్ జిల్లా పేర్ పెటి్టనపుడు..
కరూనిలుకి దామోదరషం సషంజీవయయూ(దళిత ముఖయూమషంత్రి) పేర్ ఎషందుకు పెట్టలేదు…?
కొత్త జిల్లాలపై వైఎసాసిర్సిపి ప్రభుత్షం ప్రకటిషంచన ప్రతిపాదన వెనకికొ తీసుకున్, కరూనిలు 
జిల్లాకి ఉమమాడి ఆషంధ్రప్రదేశ్ దళిత ముఖయూమషంత్రి శ్రీ దామోదరషం సషంజీవయయూ గారి పేర్ 
నామకరణషం చెయాయూలి, దళితులను అడడుషంపెటు్టకున్ నమిమాషంచ ఓటులా వేయిషంచుకొన్ 
అధకారషంలోకి వచ్చన వైఎసాసిర్సిపి ప్రభుత్షం, మాజీ దళిత ముఖయూమషంత్రి శ్రీ దామోదరషం 
సషంజీవయయూ గారినే విసమారిషంచషంది, అల్షంటిది సామానయూ దళితులకు ఏ విధషంగా నాయూయషం 
చేసు్తషంది దళితులషందరూ ఆలోచషంచాలి. ప్రభుత్్న్కి చత్తశుదిధి ఉషంటే కరూనిలు జిల్లాకి 
జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ డిమాషండ్ చేసిన విధషంగా దామోదరషం సషంజీవయయూ 
పేర్ పెట్్టలన్ వైఎసాసిర్సిపి ప్రభుత్్న్ని జనసేన పార్్ట దళిత నాయకులు దోమకొషండ 
అశోక్ డిమాషండ్ చేయడషం జరిగిషంది.

సింగిశెట్టీకి శుభాకాింక్షలు తెలియజేసిన 21వ వార్డు 
ఇించార్జా మిండపాక దుర్గాప్రస్ద్

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ, జనసేన పార్్ట కాకినాడ నగర అధయూక్షులుగా న్యమితులైన 
సషంగిశెటి్ట అశోక్ న్ జనసైన్కులు అషందరితో కలిసి మరాయూదపూర్కషంగా కలిసి 
శుభాకాషంక్లు తెలియజేయడషం జరిగిషందన్ కాకినాడ జనసేన పార్్ట 21 వ వార్డు ఇషంచార్జ్ 
మషండపాక దురా్గప్రసాద్ తెలియజేసార్. ఈ సషందర్షంగా దురా్గప్రసాద్ మాట్లాడుతూ 
జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశానుసారషం కాకినాడ నగర అధయూక్షులుగా సషంగిశెటి్ట 
అశోక్ న్యమిషంచడషం చాల్ ఆనషందషంగా ఉషందన్ పార్్ట కోసషం న్రషంతరషం కష్టపడే వయూకి్త 
సషంగిశెటి్ట అన్ న్రషంతరషం జనసైన్కులకు ఆయన ఎపుపుడూ అషందుబాటులో ఉషంట్రన్ 
ఎవరికి ఏ ఆపదయిన వెషంటనే ఆదుకునే వయూకి్త సషంగిశెటి్ట అశోక్ పార్్ట అభివృదిధికి పాటుపడే 
వయూకి్త అన్ ఆయన వెషంటే మేము వుషంటూ సహాయసహకారాలు అషందిసా్తమన్ అనానిర్.

తుదశ్్వస విడిచ్న ప్రజార్జయాిం పార్టీతో గెలిచ్న 
ఎమె్మలేయా(మాజీ) ముింగమూర్ శ్రీధర్ కతృష్ణారెడిడు

శతఘ్ని న్యూస్: నెలూలార్ నగరషంలో 
మ్గా అభిమానాన్ని ప్రజారాజయూషం పార్్టతో 
గెలిచన ఎమ్మాలేయూ(మాజీ) ముషంగమూరి 
శ్రీధర్ కృష్్ణరెడిడు సోమవారషం ఆకసిమాకషంగా 
పరమపదిషంచార్. ఈ సషందర్బషంగా జనసేన 
పార్్ట జిల్లా అధయూక్షులు చెనానిరెడిడు మనుక్షంత్ 
తరపున జిల్లా ప్రదాన కారయూదరి్శ గునుకుల 
కిషోర్ ఆయన పార్ధివ దేహన్ని సషందరి్శషంచ 
న్వాళ్లు అరిపుషంచార్. ఈ సషందర్బషంగా వారి 

అకాల మరణ్న్కి చషంతిసు్తనానిమన్,వారి పవిత్ ఆతమాకు శాషంతి కలగాలన్ కోర్కుషంటూ 
వారి కుటుషంబ సభుయూలకు జనసేన పార్్ట తరపున ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపార్.

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


కిందుకూర్ యధావిధిగా ప్రకాశిం జిల్లాలో 
కొనస్గిించాలని జనసేన డిమాిండ్

శతఘ్ని న్యూస్: ఒషంగోలు జిల్లా 02-02-1970న కరూనిలు నుషండి మారాకొపూర్ రెవెన్యూ డివిజన్, 
గుషంటూర్ నుషండి ఒషంగోలు రెవెన్యూ డివిజన్ మరియు నెలూలార్ జిల్లాల నుషండి కషందుకూర్ రెవిన్యూ 
డివిజను విభజిషంచడషంతో ఒషంగోలు జిల్లా ఉన్కిలోకి వచ్చషంది. ప్రముఖ సా్తషంత్యూ్ర సమరయోధుడు, 
తర్వాత ఉమమాడి మద్రాసు రాష్ట్ర ముఖయూమషంత్రి మరియు ఆషంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మొదటి ముఖయూమషంత్రి, 
స్ర్్గయ టషంగుటూరి ప్రకాశషం పషంతులు, ఆషంధ్రకేసరి వినోదరాయున్ వద్ద జన్మాషంచన ప్రముఖ సా్తషంత్యూ 
సమరయోధుడు జా్ఞపకారథిషం 1972లో ప్రకాశషం జిల్లాగా పేర్ మార్చబడిషంది. కానీ 3 దశబాధిలు 
గడిచపోయిన ఎనోని ప్రభుత్్లు మారిన ఎషంతో మషంది నాయకులు మారిన జిల్లాకి ప్రకాశమే లేకుషండా 
పోయిషంది మరల ఇపుపుడు ఉనని ప్రభుత్షం జిల్లాల విభజన ప్రక్రియలో బాగషంగా జిల్లాన్ ముకకొలు 
చేయబోతుషంది కావున కషందుకూర్ న్ ప్రకాశషం జిల్లాలోనే కొనసాగిషంచాలి అన్ కషందుకూర్ డివిజన్ 
జేఏసి ఆధ్రయూషంలో సోమవారషం కషందుకూర్ ఆరిడుఓ కారాయూలయషం ఎదుట ధరాని న్ర్హిషంచార్. ఈ 
కారయూక్రమషంలో కషందుకూర్ న్యోజకవర్గ జనసేన పార్్ట ఇషంచార్జ్ పులి మలిలాఖార్జ్న రావు మాట్లాడుతూ… 
ఉదయూమాల గడడు.. కషందుకూర్ గడడు.. అన్ ఎనోని ఉదయూమాల నుషండి ఏరపుడినది కషందుకూర్ డివిజన్ అన్ 
అనానిర్ మరియు ఈ ప్రాషంత ప్రజల ఆకాషంక్ అన్ ఎపపుటిల్నే డివిజన్ తో పాటు న్యోజకవరా్గన్ని 
ప్రకాశషం జిల్లాలోనే కొనసాగిషంచాలి అన్ లేన్ యడల జేఏసి ఆధ్రయూషంలో ఉదయూమషం చేయట్న్కి జనసేన 
పార్్ట సిదధిషంగా ఉషంది అన్ ఆల్గే ఈ సమసయూను అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ దృషి్ట కి కూడా తీసుకువెళిళు 
అధయూక్షులు దా్రా ప్రభుత్్న్కి కూడా ఒక అలి్టమేటషం జార్ చేయిసా్తమన్ అన్ ఒకటే న్నాదషం కషందుకూర్ 
యధ్విధగా ప్రకాశషం జిల్లాలో కొనసాగిషంచాలి లేదా కషందుకూర్ రెవెన్యూ డివిజన్ ను ఆధ్రషంగా న్తన 
జిల్లాగా ప్రకటిషంచాలి అన్ తెలిపార్. ప్రకాశషం జిల్లాలోన్ 24మషండల్లు ఉనని రెవెన్యూ డివిజన్ మా 
కషందుకూర్ను నెలూలార్ పారలామ్షంట్ సాథినషం కిషంద ఉషంది అనే ఒక కారణషంతో నెలూలార్ జిల్లాలో కలపాలి 
అనుకోవడషం మషంచ న్ర్ణయషం కాదు, దీన్ వలలా కషందుకూర్ ప్రాషంతషం చాల్ నష్టపోతుషంది భవిషయూతు్తలో 
రామాయపటనిషంపోర్్ట ఏరాపుటైతే కషందుకూర్ నెలూలార్ జిల్లాలో ఉషంటే దాన్ ఆదాయషం నెలూలార్ జిల్లాకు 
చెషందుతుషంది కనుక వెనుకబడిన మన ప్రకాశషం జిల్లాతో పాటు ఉత్తర కషందుకూర్ పల్లా ప్రాషంతషం తీవ్షంగా 
నష్టపోతుషంది కనుక యధ్విధగా ప్రకాశషం జిల్లాలోనే కొనసాగిషంచషండి లేదా రాష్ట్రషంలో రెషండోవ అతి పెద్ద 
23 మషండల్లు ఉనని మా రెవెన్యూ డివిజన్ తోపాటు కావలి న్యోజకవర్గషంలోన్ మషండల్లు కలుపుతూ 
న్తనషంగా కషందుకూర్ జిల్లాను ఏరాపుటు చేయాలి అన్ అనానిర్. ఈ కారయూక్రమషంలో కషందుకూర్ 
న్యోజకవర్గషంలోన్ మషండల్ల అధయూక్షులు మరియు జిల్లా కారయూదర్్శలు మరియు జనసేన నాయకులు 
మనోజ్.యషం(ఎషం.ఎషం.క) మరియు కారయూకర్తలు నాయకులు పాల్్గనానిర్.

మర్కాపురం జిల్లా సాధన సమితి ర్యూలీకి మదదుతుగా జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశషం జిల్లా, పశి్చమ ప్రకాశషంలోన్ మారాకొపురషం ప్రతేయూక జిల్లా చేయాలన్ న్నాదషంతో 
మారాకొపురషం జిల్లా సాధన సమితి తలపెటి్టన రాయూలీకి మద్దతుగా జనసేన పార్్ట ఇమమాడి కాశీనాధ్ సోమవారషం 
మారాకొపురషం పట్టణషంలోన్ సాథిన్క ఎల్ఐసి సషంటర్ నుషంచ రాయూలీగా మొదలైన ఆరిడుఓ ఆఫీస్ కారాయూలయషం వరకు 
సాగిన ఈ రాయూలీకి అడుగడుగునా ప్రజలు బ్రహమారథషం పడుతూ, ప్రజలు త్ము సైతషం ఈ రాయూలీకి బాసటగా 
న్లుసా్తమన్ ప్రజా నాయకుడు ఇమమాడి కాశీనాధ్ వెషంట నడుస్్త ప్రతేయూక జిల్లా కావాలన్ న్నదిస్్త, న్నాదాలు 
చేస్్త ముషందుకు సాగార్. ప్రజా నాయకుడు ఇమమాడి కాశీనాధ్ వెషంట నడిచేషందుకు న్యోజకవర్గ జనసేన పార్్ట 
కారయూవర్గషం మొత్తషం మారాకొపురషం తరలి వచ్చ తమ నాయకుడు ఇమమాడి కాశీనాధ్ తోనే తమ ప్రయాణషం అన్ 
మద్దతు తెలిపార్. ఈ కారయూక్రమషంలో జనసేన పార్్ట జిల్లా కారయూదరి్శ తిర్మలశెటి్ట వీరయయూ, సషంయుక్త కారయూదరి్శ 
ఎన్.వి.సురష్, మారాకొపురషం టౌన్ అధయూక్షుడు షేక్ ఇమామ్ సాహెబ్ , మారాకొపురషం మషండల అధయూక్షులు త్టి 
రమేష్, తర్లాపాడు మషండల అధయూక్షుడు చేతుల శ్రీన్వాసులు, ఉపాధయూక్షురాలు స్ర సువర్ణ, జనసేన నాయకులు 
గుషంటూ రత్నికర్, పినెనిబోయిన శ్రీన్వాస్, పూజ లక్ష్మి, శిరిగిరి శ్రీన్వాస్, షేక్ న్రజ్హాన్, కురషంగి యోగయయూ, 
నరసిషంహ, జానకిరామ్ సిషంగ్, పోటు వెషంకటేశ్ర్లా, ఖాజావలి, తిర్మలశెటి్ట మధు, చషందు దేవెషండలా, శ్రీను, 
వెలిగొషండ రాయుడు, నాగరాజు, దుర్గ, వేషంకటేశ్ర్లా, పిచ్చయయూ మరియు నాయకులు కారయూకర్తలు పాల్్గనానిర్.

చ్త్్తర్కు డాకటీర్ కటటీమించ్ ర్మలిింగారెడిడు జిల్లాగా 
పేర్ పెట్టీలి: డాకటీర్ యుగింధర్

*కరూనిలు కు దామోదర్ సషంజీవయయూ జిల్లాగా పేర్ పెట్్టలి
*అమల్పురాన్కి అషంబేదకొర్ జిల్లాగా పేర్ పెట్్టలి
*జనసేన ఇషంచార్జ్ డాక్టర్ యుగషంధర్
శతఘ్ని న్యూస్: కార్టినగరషం మషండల కేషంద్షంలో జనసేన పార్్ట 
గషంగాధర నెలూలార్ న్యోజకవర్గషం ఇషంచార్జ్ డాక్టర్ యుగషంధర్ డాక్టర్ 
బి.ఆర్ అషంబేదకొర్ కి న్వాళ్లరిపుషంచార్. ఈ సషందర్షంగా ఆయన 
మాట్లాడుతూ ప్రతిభావషంతుడైన సాహితీవేత్త, విదాయూవేత్త, పషండితుడు, వక్త, 
రచయిత, హేతువాది. ఆదర్శవాది, రాజనీతిజు్ఞడు, ఆషంధ్రభాష్భిరషంజన్ 
సషంఘషంలో చుర్కైన పాత్ పోషిషంచ, గైకా్డ్  స్్ఫరి్తతో అమ్రికాలో 
విదాయూభాయూసషం చేసి, అకకొడినుషంచ తిరిగి వచ్చన తరా్త బరోడా కళ్శాల 
వైస్ ప్రిన్సిపాల్ గా పన్ చేసి, మైస్ర్లో విదాయూశాఖలో విదాయూశాఖ ఇన్ సపుక్టర్  
జనరల్ గా వయూవహరిషంచ, ఆజనామాషంతషం బ్రహమాచారిగా జీవిషంచ కవిత్తత్ 
విచారషం, అరథిశాస్తషం, ముసలమమా మరణము రాసిన, చతూ్తర్ వాసి డాక్టర్ 
కట్టమషంచ రామలిషంగారెడిడు పేర్ను చతూ్తర్ జిల్లాకి పేర్ పెట్్టలన్ 
డిమాషండ్ చేశార్. దామోదరషం సషంజీవయయూ ఆషంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర రెషండవ 
ముఖయూమషంత్రి, తొలి దళిత ముఖయూమషంత్రి, సషంయుక్త మద్రాసు రాష్ట్రములో, 
ఆషంధ్ర రాష్ట్రములో,  కేషంద్ ప్రభుత్ములో అనేక మార్లా మషంత్రి పదవిన్ 
న్ర్హిషంచార్, రెషండుసార్లా అఖిల భారత కాషంగ్రేస్ కమిటీ అధయూక్షులు 
అవడము కూడా ఈయన ప్రతేయూకతలోలా ఒకటి. ఈయన కాషంగ్రేసు పార్్ట 
తొలి దళిత అధయూక్షుడు కూడా. 38 సషంవతసిరాల పినని వయసులో 
ముఖయూమషంత్రి అయిన ఘనత ఈయనకే దకికొషంది. అషందుకే కరూనిలు వాసి 
అయిన దామోదరషం సషంజీవయయూ పేర్ను కరూనిలు జిల్లాకు పెట్్టలన్ 
ఈ సషందర్షంగా తెలిపార్. అనేక దేశాల రాజాయూషంగాన్ని ఆధ్యనషం 
చేసిన అషంబేదకొర్ దృఢమైన రాజాయూషంగాన్ని అషందిషంచార్. తరతరాలుగా 
బడుగు, బలహనవరా్గలను దగ్గర నుషంచ చూసిన వయూకి్తగా అషంబేదకొర్.. 
వారి అభుయూననితకి రిజర్షనులా కలిపుషంచ వారి జీవిత్లోలా వెలుగులు 
న్షంపార్. అల్గే అషంటరాన్తనషం, అసపుృశయూతను శిక్షార్హమైన నేరషంగా 
చేశార్. ప్రపషంచషం గరి్షంచదగ్గ వయూకి్తగా అట్టడుగు నుషండి ఆకాశాన్కి 
ఎదిగిన నేతగా భారతదేశపు ప్రజల మననినలు పషందిన డాక్టర్ బి.ఆర్ 
అషంబేదకొర్ పేర్ను అమల్పురషం జిల్లాకు పెట్్టలన్ తెలియజేశార్. ఈ 
కారయూక్రమషంలో మషండల అధయూక్షులు శోభన్ బాబు, ఉపాధయూక్షులు విజయ్, 
ప్రధ్న కారయూదరి్శ నరష్, జిల్లా సషంయుక్త కారయూదరి్శ రాఘవ పాల్్గనానిర్.

ర్మర్జులింక ప్రభుత్వ పాఠశ్లలో తనిఖీలు 
నిర్వహించ్న మలికిపురిం ఎింపీపీ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు న్యోజకవర్గషంలో ఉనని రామరాజులషంక ప్రభుత్ 
పాఠశాలన్ సషందరి్శషంచ శాన్టేషన్ పరిశుభ్రతను పరిశీలిషంచన జనసేన 
పార్్ట మలికిపురషం ఎషంపీపీ శ్రీమతి మేడిచరలా వాణ రాము  .అనషంతరషం 
మధ్యూహని భోజనషంలో నాణయూత గురిషంచ విదాయూర్థిలను వివరాలు అడిగి 
తెలుసుకునానిర్.
విదాయూలయాల పరిసరాలను పరిశుభ్రషంగా ఉషండేల్ తగిన జాగ్రత్తలు 
తీసుకోవాలన్ రామరాజులషంక ప్రభుత్ పాఠశాల ఉపాధ్యూయులకు న్ 
ఆదేశిషంచడషం జరిగిషంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మహళా రక్షణ అనే అింశిం ఆర్భాట్లకే కానీ ఆచరణలో చ్త్తశుదధి 
లేదు: ర్వి సౌజనయా

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ నగర పరిధలో 37 డివిజన్ కి 
చెషందిన 9 వ తరగతి చదువుతునని 13 ఏళలా బాలిక వినోద్ 
జైన్ అనే వయూకి్త లైషంగిన వేధషంపులు భరిషంచలేక ఆతమాహతయూ 
చేసుకోవటషం చాల్ బాధ్కరషం. ఆ బాలిక యొకకొ 
ఆతమాహతయూన్ కూడా రాజకీయషం చెయయూటషం టిడిపి, వైసిపి 
పార్్టలకు సరికాదు. బాలిక తలిలా ల్క్చరర్ అయి ఉషండి తన 
ఇషంటిలో ఇల్షంటి సషంఘటన జరగడషం ఆ తలిలా యొకకొ 
బాధ వర్ణనాతీతషం మహిళ్ కమిషన్ చైర్ పరసిన్ వాసిరెడిడు 
పదమా బాలిక యొకకొ కుటుషంబాన్ని పరమరి్శషంచ జరిగిన 
సషంఘటనకు త్రగా నాయూయషం జరిగేల్ చేసా్తము అన్ ఆ 

కుటుషంబాన్కి ధైరయూషం చెపాపులి కానీ విషయాన్ని రాజకీయషం చెయయూడషం సరికాదు. సపుషందిషంచాలిసిన 
హషంమషంత్రి న్ససిహాయషంగా ఉడిపోవడషం చూసు్తషంటే ప్రభుత్షం జరిగిన సషంఘటన మీద ఎషంత 
భాదయూతరహితషంగా ఉషంటుషందో అరథిమౌతుషంది. కనుక భాదుయూలు ఏ పార్్ట వార్ అయినపపుటికీ 
వినోద్ జైన్ అనే వయూకి్తన్ దిశా చట్టఒలో ఉనని విధషంగా 21 రోజులోలా కఠినషంగా శిక్షిషంచాలి అన్ 
జనసేన పార్్ట తర్పున కోర్చునానిము. అల్నే సమసయూ వచననిపుడు మహిళ్ సషంఘాలు 
రాజకీయ పార్్టలు ధరానిలు, రల్లాయా చెయయూటషం కాదు. సమసయూ పరిషకొరిషంచట్న్కి ఆ సమసయూ 
యొకకొ ముల్లకి వెళిలా సషంగ్రషంగా పరిశీలిషంచ ఒక ప్రణ్ళిక రూపషందిషంచాలి ఏ ప్రభుత్మైనా 
కానీ గత ప్రభుత్షం కానీ ప్రసు్తత ప్రభుత్షం గాన్ మహిళ రక్ణ అనే అషంశషం ఆరా్ట్లకే 
కానీ ఆచరణలో చత్తశుదిధి లేదు. కానీ జనసేన మాత్షం మహిళ రక్ణకు ఓక న్రి్దష్ట ప్రణ్ళిక 
రూపషందిషంచషంది. భవిషయూతు్తలో ఆ ప్రణ్ళికనే ఉపయోగిషంచ మహిళలకు రక్ణ, భద్త కలిపుస్్త 
మ్ర్గైన సమాజషం న్రిమాసు్తషంది. ఈ సషందర్షంగా బాలికలకు జనసేన పార్్ట తర్పు నుషంచ ఒకటే 
విననివిషంచుకుషంటునానిషం, మీకు ఇల్షంటి వేధషంపులు ఎదురైనపుపుడు మీ కుటుషంబ సభయూలతో 
ముఖయూషంగా మీ తలిలాతో ధైరయూషంగా సమసయూ చెపుపుకోషండి, సమసయూకి పరిష్కొరషం దొర్కుతుషంది, అషంతే 
కాన్ ఆతమాహతయూ ల్షంటి పిచ్చ పనులు చేసి తలిలా తషండ్రులన్ జీవిత్షంతషం వేదనకు గురిచేయకషండి. 
జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ చెపినటు్ట జనసేన ప్రభుత్షం ఏరపుడగానే మహిళ రక్ణ, భద్తకు 
న్రి్దష్టమైన ప్రణ్ళికతో బలషంగా పన్చేసా్తషం అన్ విజయవాడ తూర్పు న్యోజకవర్గషం జనసేన 
పార్్ట వీరమహిళ రావి సౌజనయూ అనానిర్.

పోతుర్జు సతయానార్యణకు నివాళ్లు అర్పుించ్న జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు న్యోజకవర్గషం, కేశవదాసుపాల్షం గ్రామషం, కాలవ మొగ సషంటరోలా 
పోతురాజు స్రయూ వెషంకట సతయూనారాయణ 81 జయషంతి సషందర్షంగా న్వాళ్లు అరిపుషంచడషం 
జరిగిషంది. అనషంతరషం పేద ప్రజలకు దుపపుటలా పషంపిణీ చేసిన వారి కుమార్లు పోతురాజు 
వెషంకననిబాబు, నాగననిబాబు, లక్ష్మీనారాయణ(లచు్చకొషండ). ఈ కారయూక్రమషంలో గ్రామ సరపుషంచ్ 
మేడిది సరోజ, ఎషంపీటీసీ ఉషండపలిలా సాయికుమారి అషంజి, చోపపుల బాబురావు మరియు అషంతర్ది 
కర గ్రామ ప్రజలు, కేశవదాసుపాల్షం గ్రామ ప్రజలు, జనసేన నాయకులు మరియు జనసైన్కులు 
పాల్్గనానిర్.

సటీింట్ మాసటీర్ వీరభద్రకి పాలకొిండ జనసేన నాయకులు గర్భాన 
సతి్తబాబు ఆధ్వరయాింలో సనా్మనిం

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొషండ, పవన్ కళ్యూణ్ వీరాభిమాన్ అయినటువషంటి స్టషంట్ మాస్టర్ వీరభద్కి 
పాలకొషండ న్యోజకవర్గ జనసేన పార్్ట నాయకులు గరా్న సతి్తబాబు ఆధ్రయూషంలో.. సనామాన 
కారయూక్రమషం చేయడషం జరిగిషంది. ఈ సషందర్షంగా న్యోజకవర్గ నాయకులు గరా్న సతి్తబాబు 
మాట్లాడుతూ… శ్రీకాకుళషం జిల్లా పాలకొషండ న్యోజకవర్గషం వీరఘట్టషం మషండలషం మొట్ట 

గ్రామషం అయినటువషంటి 
మార్మూల ప్రాషంతషం 
నుషంచ…. మ్గా ఫ్యూమిలీ 
పవన్ కళ్యూణ్ చొరవతో 
సినీ పరిశ్రమలో 
అడుగు పెటి్టన బద్రి.. 
స్టషంట్ మాస్టర్ గా 
అషంచెలషంచెలుగా ఎదిగి 
ఎషంతమషందికో సినీ 
పరిశ్రమలో ఆదర్శషంగా 
న్లిచార్. ఈ సనామానషం 
కారయూక్రమషంలో జనసేన 
కారయూకర్తలు గ్రామ 
ప్రజలు తదితర్లు 
పాల్్గన్ విజయవషంతషం 
చేశార్.

గాదె వింకటేశ్వరర్వు అధయాక్షతన పెదనిందపాడులో 
జనసేన ఆత్్మయ సమావేశిం

శతఘ్ని న్యూస్: పతి్తపాడు న్యోజవర్గషం పెదనషందిపాడులో న్తనషంగా ఏరపుడిన మషండల 
అధయూక్షులు, కారయూన్రా్హక సభుయూలతో జిల్లా అధయూక్షులు గాదె వెషంకటేశ్రరావు అధయూక్తన 
ఆతీమాయ సమావేశషం న్ర్హిషంచడషం జరిగిషంది. ఈ కారయూక్రమషంలో ముఖయూ అతిథులుగా శ్రీ 
బోనబోయిన శ్రీన్వాస్ యాదవ్, విజయ్ కుమార్, కమాల్, విజయ్ శేఖర్, బిట్రగుషంట 
మలిలాకా, జిల్లా కమిటీ సభుయూలు, నాయకులు మరియు జనసైన్కులు పాల్్గనడషం జరిగిషంది.

యువత బాధయాతగా ఉింటే ఊర్ అభివతృదధి అవుతుింద: 
అబుదాల్ అబు

శతఘ్ని న్యూస్: పుట్టపరి్త మషండల పరిధలోన్ యువకులు మరియు న్ర్దోయూగులు 
తమ సమసయూల గురిషంచ అల్గే మషండలషంలోన్ పలు కారయూక్రమాల గురిషంచ 
జనసేన పార్్ట అనషంతపురషం జిల్లా ప్రధ్న కారయూదరి్శ అబు్దల్ అబు తో చరి్చషంచడషం 
జరిగిషంది. అబుధిల్ మాట్లాడుతూ యువత బాధయూతగ ఉషంటె తమ ఊరలాను అభివృదిధి 
చేసుకోవచ్చన్… యువతకు అన్నివిధ్ల జనసేన పార్్ట అషండగ ఉషంటుషందన్, 
వలసలను అరికటే్ట విధషంగ ప్రణ్లికను సిదధిషం చేసో్తషందనానిర్. వలస వెళిలాన యువత 
తమ సషంత ఊరలా మీద దృషి్టసారిషంచనపుపుడే ఊర్ అభివృదిధి అవుతుషందనానిర్. 
ఈ కారయూక్రమషంలో పుట్టపరి్త నాయకులు డా. తిర్పతేషంద్ , బోయ వషంశీ, మేకల 
పవన్, సాయి ప్రభు తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

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

