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కొత్తకోట పంచాయతీలో ఘనంగా 
జనసేన జండా ఆవిష్కరణ

జనసేన జండా ఆవిష్కరంచిన ఎచ్చెర్ల నియోజకవర్గ జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి కంతిశ్రీ
శతఘ్ని న్యూస్: ఎచ్చెర్ల నియోజకవర్గం, లావేరు మగండలగం, బుధవారగం కొత్తకోట పగంచాయతీలో ఘనగంగా జనసేన జగండా ఆవిష్కరగంచిన ఎచ్చెర్ల నియోజకవర్ 
జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి కగంతిశ్రీ, కరయూక్రమగంలో పెద్ద ఎత్్తన మహిళలు, యువత పాల్్నడగం జరగగంది. ఈ సగందర్గంగా వారు ఎదుర్కగంటునని సమసయూలను 
40 సగంవత్సరాలుగా తెలియచేస్్త, ఇతర పార్టీలను చూస్్త విసిగ, నమ్మకగం పోయగందని, ఇప్పుడు ప్రజలగంతా జనసేనపార్టీ వైపే చూస్్తనానిరని, నాయకులు కగంతిశ్రీకి 
తెలియజేసి, వచేచె ఎనినికలో్ల జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కి తపపుకుగండా ఓటు వేసి గెలిపిస్్తమని తెలిపి వార చేత్ల మీదగా పార్టీ కగండువా పార్టీలోకి ఆహ్వానిగంచారు. ఈ 
కరయూక్రమగంలో జనసైనుకులు బారానిల దురా్రావు, బాబాజీ, పవన్ కళ్యూణ్, స్రయూనారాయణ, చిరగంజీవి, గొల్లబాబు, నీలగం నాయుడు, శగంకర్, సగంజయ్ మరయు గ్రామ 
యువత పాల్్నానిరు.

రాష్ట్ర గిరిజన నాయకుడు తుమ్మి అప్పలరాజు దొర 
జనసేనలో చేరిక

జనసేన రాష్ట్ర ప్రధనకరయూదరశి తమ్మిరెడ్డి శివశంకర్ సమక్ంలో చేరక
జనసేన సిద్ధంతాలు, పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలకోసమే పార్టీలో చేరానని వెల్లడ్
శతఘ్ని న్యూస్:  విజయనగరగం, ఉత్తరాగంధ్రా వీరమహిళ్ ర్జనల్ కోఆరడినేటర్ 
త్మ్్మ లక్ష్మీరాజ్ భర్త, రాష్ట్ర గరజన నాయకుడు, ప్రజా ఉదయూమ నాయకుడు, 
త్మ్్మ అపపులరాజు దొర విశాఖపటనిగం ఉత్తరాగంధ్రా జనసేన పార్టీ కరాయూలయగంలో 
బుధవారగం రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ ప్రధాన కరయూదరశి తమ్్మరెడ్డి శివశగంకర్ సమక్గంలో 
జనసేన పార్టీలో చేరారు. ఈసగందర్గంగా తమ్్మరెడ్డి శివశగంకర్ మాట్లడుతూ 
రాష్ట్రగంలో జనసేన పార్టీ సరకొత్త న్తన రాజకీయాలకు నాగంది పలికిగందని, పవన్ 
కళ్యూణ్ పోరాటపటిమ ఎగంతో మగంది రాజకీయాలకు అతీతగంగా ఆకటుటీకుగందని, 
ఇటువగంటి స్ఫూర్తతోనే, ఎన్ని ప్రజాపోరాటాలు చేసిన త్మ్్మఅపపులరాజు దొర 
పార్టీలో చేరానని, ఈయన జనసేన పార్టీలో చేరడగం విజయనగరగం జిలా్లలో పార్టీ 
బలోపేతానికి ఎగంతోకృషి చేస్్తగందని అనానిరు. నాయకులు త్మ్్మ అపపులరాజు 
దొర మాటా్లడుతూ జనసేన పార్టీ సిద్ధగంతాలు, పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు నచిచె 
జనసేనలో చేరానని, పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేస్్తనని, పార్టీ భావజాలానిని 
ప్రజలో్లకి తీస్కెళ్్ల, 2024లో జనసేన పార్టీ అధికరగంలోకి తీస్కురాటానికి నా 
శాయశకు్తలా కృషిచేస్్తనని అనానిరు. ఈ కరయూక్రమగంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 

కరయూదరశి గడస్ల అపాపురావు, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర డాకటీర్ సెల్ చైర్మన్ బొడ్డిపలి్ల రఘు, ఉత్తరాగంధ్ర మహిళ్ ర్జనల్ కోఆరడినేటర్ త్మ్్మ లక్ష్మి రాజ్, నెలి్లమర్ల జనసేన 
నియోజకవర్ జనసేబ నాయకులు బూర్ల విజయ్ శగంకర్, దిగండ్ రామారావు, పతివాడ అచచెగం నాయుడు, పినినిగంటి రాజారావు, తొత్తడ్ స్రయూప్రకష్, లిగంగగం రమేష్, 
జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఆదడ మోహనరావు, విజయనగరగం జిలా్ల లీగల్ సెల్ అధయూక్షుడు డోల రాజేగంద్ర ప్రస్ద్, విజయనగరగం జిలా్ల చిరగంజీవి యువత 
అధయూక్డు, జనసేన నాయకులు తాయూడ రామకృష్ణారావు(బాలు) పాల్్నానిరు.

మైనార్టీలకు జనసేన అండ
శతఘ్ని న్యూస్: మగంగళగర, మగంగళగర మగండలగం, న్తకి్క గ్రామగంలో 
మైనార్టీలకు ఉనని సమసయూల గురగంచి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ దృషిటీకి 
తీస్కెళ్్లలని బుధవారగం మగంగళగర నియోజకవర్ ఇగంచార్జ్ చిల్లపలి్ల 
శ్రీనివాసరావుతో సమావేశమై వారకి, వార సమసయూల గురగంచి వివరగంచిన 
న్తకి్క గ్రామ మైనార్టీ సభ్యూలు. ఈ కరయూక్రమగంలో జనసేన నాయకులు 
మరయు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.
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బత్తుల ఆధ్వర్యంలో రఘునాథపురయంలో నాసేన కోసయం నావయంత్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరగం నియోజకవర్గం, గ్రామగంలో 
పెద్ద ఎత్్తన ఏరాపుటు చేసిన నాసేన నావగంత్ కరయూక్రమానికి 
విచేచెసిన రాజానగరగం నియోజకవర్ నాయకులు బత్్తల 
బలరామకృషణా మరయు ఉమ్మడ్ తూరుపు గోదవర జిలా్ల నాసేన 
కోసగం నావగంత్ కమ్టీ కోఆరడినేటర్ బత్్తల వగంకటలక్ష్మిలకు 
రఘునాథప్రగం ప్రజానికగం ఘనస్వాగతగం పలికరు. 
రాజానగరగం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు బత్్తల 
బలరామకృషణా సభను అలగంకరగంచిన పెద్దలకు ధనయూవాదలు 
తెలుప్తూ జనసైనికులకు అభివాదగం చేస్్త ప్రసగంగానిని 
ప్రారగంభిగంచారు. బత్్తల మాటా్లడుతూ దోచకోవడగం కోసగం 
దచకోవడగం కకుగండా రాష్ట్ర అభివృది్ధ కోసగం వచిచెన 
నాయకుడు ఎవడైనా ఉనానిడగంటే అది కేవలగం పవన్ కళ్యూణ్ 
మాత్రమే అని వల్లడ్గంచారు. ఆగంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బగంగారు 
భవిషయూత్్త కేవలగం జనసేనతోనే స్ధయూమని వివరగంచారు. 
గాలి, నీరు, వాతావరణానిని కలుషితగం చేస్్తనని ప్రభ్తావానిని 
నిలదీసే సతా్త జనసేనకు మాత్రమే ఉగందని ఈ సగందర్గంగా 

తెలియజేశారు. ప్రభ్తవా ఇస్్తననని ఉచిత గృహ్ల నిరా్మణగం ఆదిలోనే అగంతమైపోయగందని ప్రభ్తవా తీరును ప్రశినిగంచారు. రైత్ల సబ్్సడీలు తొలగగంచి పగంటపొలాలో్లని మోటార్లకు 
ఛార్జ్లు విధిగంచి రైత్లని అవమానిస్్తనానిరని విచారగం వయూక్తగం చేశారు. దేశ ధానాయూగారగం ఉగండ్ ఆగంధ్రప్రదేశ్్ల రైతననికు అగండ లేకుగండా పోవడగం అధికర పార్టీ సిగు్ పడాలి్సన విషయగం 
అని బత్్తల ధవాజమెతా్తరు. నషటీపోత్నని రైత్లకి అగండగా జనసేన నిలబడుత్గంది. ఆరోగయూశ్రీ పథకనిని అరా్ధరోగయూ పధకగంగా మారుస్్తనని తీరుని తప్పుపటాటీరు. పేదలకు ఎలా మెరుగైన 
వైదయూగం అగందుత్గంది అని ప్రభ్తావానిని ప్రశినిగంచారు. కప్నే స్తగం ఊసేలేదు, ఉచిత పధకల మాటేలేదు, చ్పిపునవి నవరతానిలు పెటిటీనది పగంగనామాలు అని ఎదే్దవా చేశారు. తగండ్రిని చూసి 
తనయుడ్కి ఓటు వేసే్త తనయుడు యముడై రాష్్రానిని రావణకషటీగం చేస్్తనానిడని బత్్తల పేర్కనానిరు. అర్హత ఉనాని చ్యయూడానికి ఉదోయూగాలు లేవని ఉపాధి అవకశాలు లేని ఏకైక రాష్ట్రగం 
ఆగంధ్రప్రదేశ్ అని ఉదోయూగాల ఊస్ ఎతి్తతే వాలగంటీరు్ల, సచివాలయాల ఉదోయూగాలు తపపు ఇగంక ఎటువగంటి మాటలేదని నిరుదోయూగుల కోసగం జనసేన పోరాడుత్గందని తెలియజేశారు. 
రాజధాని లేని రాష్ట్రగంలో రాజనని రాజయూగం ఎలా తెస్్తరు జగన్ రెడ్డి అని ప్రశినిగంచారు. రాష్్రానికి పరశ్రమలు రావాలనాని, ఉపాధి అవకశాలు పెరగాలనాని, రైత్లు ఆనగందగంగా ఉగండాలనాని 
జనసేన ప్రభ్తవాగం ఏరాపుటు అవావాలని ఆ మారుపు ఇక్కడ్నుగంచే మొదలవావాలని విజ్ఞపి్త చేశారు. జనసేనలో ఒకే కులగం, ఒకే మతగం, ఒకే వర్గం ఉగంటాయని, నియోజకవర్గంలో ఉనని 
అసమానతలను తొగందరో్లనే తొలగపోతాయని విశావాసగం వయూక్తగం చేశారు. ప్రాణగం పోయే వరకూ జనసైనికులకు, వీరమహిళలకు అగండగానే ఉగంటానని మరక్కస్ర గురు్త చేశారు. నా 
సేన కోసగం నావగంత్ అనే కరయూక్రమానికి మీరు అగందిగంచే సహకరగం అయోధయూ రామ మగందిరానికి మనమ్చిచెన విరాళమగంత గొపపుదని వల్లడ్గంచారు. ఉమ్మడ్ తూరుపుగోదవర జిలా్ల 
నాసేన నావగంత్ కమ్టీ కోఆరడినేటర్ బత్్తల వగంకటలక్ష్మి ప్రసగంగస్్త పవన్ కళయూణ్ తలపెటిటీన నా సేన కోసగం నావగంత్ కరయూక్రమగం ఇగంత బ్రహ్్మగండగా జరగడగం చాలా సగంతోషగంగా 
ఉగందని అనానిరు. జనసైనికులు ఎప్పుడూ ఒకరకి ఇచేచె స్్ధయలో ఉగంటారే కని ఒకర దగ్ర ఆశిగంచే స్్ధయలో ఉగండరని సపుషటీగం చేశారు. బడుగు బలహీన వరా్ల కోసగం పాటు పడ్ పార్టీ 
కోసగం పనిచేయడగం మా అదృషటీగంగా భావిస్్తనానినని ఆమె పేర్కనానిరు ఈ కరయూక్రమగంలో జనసేన శ్రేణులు కిమ్డ్ శ్రీరాగం, బోగడ్ వగంకటేష్, బదిరెడ్డి దొర, నాతిపగం దొర, మోటుపలి్ల 
శ్రీమణికగంఠ, కమెడీ సతయూనారాయణ, కొటుటీ ప్రస్ద్, చలా్ల దురా్ప్రస్ద్, చలా్ల మణికగంఠ, రేలగంగ బాబూరావు, మగందల వీర్రాజు, గోనబోయన శీను, రేలగంగ శివ నారాయణ, నేలపాల 
రెడ్డి బాబు, మటటీ బాల సతీష్, గోనబోయన కస్, బోనబోయన శివ, చిటికెన కళ్యూణ్, ఎర్ర స్రేష్, మగందల మణికగంఠ, నేలపాల శ్రీను, రేలగంగ రామకృషణా, రేలగంగ శివ తదితరులతో 
పాటు రఘునాథప్రగం గ్రామ జనసేన నాయకులు, కరయూకర్తలు, వీర మహిళలు మరయు గ్రామ ప్రజలు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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బత్తుల ఆధ్వర్ంలో మిర్తుపాడులో నాసేన కోసం నావంత్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరగం నియోజకవర్గం, సీతానగరగం 
మగండలగం మ్ర్తపాడు గ్రామగంలో పెద్ద ఎత్్తన ఏరాపుటు చేసిన 
నాసేన కోసగం నావగంత్ కరయూక్రమానికి విచేచెసిన రాజానగరగం 
నియోజకవర్ నాయకులు బత్్తల బలరామకృషణా మరయు 
ఉమ్మడ్ తూరుపుగోదవర జిలా్ల నాసేన కోసగం నావగంత్ కమ్టీ 
కోఆరడినేటర్ బత్్తల వగంకటలక్ష్మిలకు మ్ర్తపాడు ప్రజలు 
ఘనస్వాగతగం పలికరు. రాజానగరగం నియోజకవర్ జనసేన 
నాయకులు బత్్తల బలరామకృషణా సభను అలగంకరగంచిన 
పెద్దలకు ధనయూవాదలు తెలుప్తూ జనసైనికులకు అభివాదగం 
చేస్్త ప్రసగంగానిని ప్రారగంభిగంచారు. బత్్తల మాటా్లడుతూ 
దోచకోవడగం కోసగం దచకోవడగం కకుగండా రాష్ట్ర అభివృది్ధ 
కోసగం వచిచెన నాయకుడు ఎవడైనా ఉనానిడగంటే అది కేవలగం 
పవన్ కళ్యూణ్ మాత్రమే అని వల్లడ్గంచారు. ఆగంధ్రప్రదేశ్ 
రాష్ట్ర బగంగారు భవిషయూత్్త కేవలగం జనసేనతోనే స్ధయూమని 
వివరగంచారు. గాలి, నీరు, వాతావరణానిని కలుషితగం 
చేస్్తనని ప్రభ్తావానిని నిలదీసే సతా్త జనసేనకు మాత్రమే 
ఉగందని ఈ సగందర్గంగా తెలియజేశారు. ప్రభ్తవా ఇస్్తననని 
ఉచిత గృహ్ల నిరా్మణగం ఆదిలోనే అగంతమైపోయగందని 

ప్రభ్తవా తీరును ప్రశినిగంచారు. రైత్ల సబ్్సడీలు తొలగగంచి పగంటపొలాలో్లని మోటార్లకు ఛార్జ్లు విధిగంచి రైత్లని అవమానిస్్తనానిరని విచారగం వయూక్తగం చేశారు. దేశ ధానాయూగారగం ఉగండ్ 
ఆగంధ్రప్రదేశ్్ల రైతననికు అగండ లేకుగండా పోవడగం అధికర పార్టీ సిగు్ పడాలి్సన విషయగం అని బత్్తల ధవాజమెతా్తరు. నషటీపోత్నని రైత్లకి అగండగా జనసేన నిలబడుత్గంది. ఆరోగయూశ్రీ 
పథకనిని అరా్ధరోగయూ పధకగంగా మారుస్్తనని తీరుని తప్పుపటాటీరు. పేదలకు ఎలా మెరుగైన వైదయూగం అగందుత్గంది అని ప్రభ్తావానిని ప్రశినిగంచారు. కప్నే స్తగం ఊసేలేదు, ఉచిత పధకల 
మాటేలేదు, చ్పిపునవి నవరతానిలు పెటిటీనది పగంగనామాలు అని ఎదే్దవా చేశారు. తగండ్రిని చూసి తనయుడ్కి ఓటు వేసే్త తనయుడు యముడై రాష్్రానిని రావణకషటీగం చేస్్తనానిడని బత్్తల 
పేర్కనానిరు. అర్హత ఉనాని చ్యయూడానికి ఉదోయూగాలు లేవని ఉపాధి అవకశాలు లేని ఏకైక రాష్ట్రగం ఆగంధ్రప్రదేశ్ అని ఉదోయూగాల ఊస్ ఎతి్తతే వాలగంటీరు్ల, సచివాలయాల ఉదోయూగాలు 
తపపు ఇగంక ఎటువగంటి మాటలేదని నిరుదోయూగుల కోసగం జనసేన పోరాడుత్గందని తెలియజేశారు రాజధాని లేని రాష్ట్రగంలో రాజనని రాజయూగం ఎలా తెస్్తరు జగన్ రెడ్డి అని ప్రశినిగంచారు. 
రాష్్రానికి పరశ్రమలు రావాలనాని, ఉపాధి అవకశాలు పెరగాలనాని, రైత్లు ఆనగందగంగా ఉగండాలనాని జనసేన ప్రభ్తవాగం ఏరాపుటు అవావాలని ఆ మారుపు ఇక్కడ్నుగంచే మొదలవావాలని 
విజ్ఞపి్త చేశారు. జనసేనలో ఒకే కులగం, ఒకే మతగం, ఒకే వర్గం ఉగంటాయని నియోజకవర్గంలో ఉనని అసమానతలను తొగందరో్లనే తొలగపోతాయని విశావాసగం వయూక్తగం చేశారు. ప్రాణగం 
పోయే వరకూ జనసైనికులకు, వీరమహిళలకు అగండగానే ఉగంటానని మరక్కస్ర గురు్త చేశారు. నా సేన కొసగం నావగంత్ అనే కరయూక్రమానికి మీరు అగందిగంచే సహకరగం అయోధయూ 
రామ మగందిరానికి మనమ్చిచెన విరాళమగంత గొపపుదని వల్లడ్గంచారు. ఉమ్మడ్ తూరుపుగోదవర జిలా్ల నాసేన నావగంత్ కమ్టీ కోఆరడినేటర్ బత్్తల వగంకటలక్ష్మి ప్రసగంగస్్త పవన్ 
కళ్యూణ్ తలపెటిటీన నా సేన కోసగం నావగంత్ కరయూక్రమగం ఇగంత బ్రహ్్మగండగా జరగడగం చాలా సగంతోషగంగా ఉగందని అనానిరు. జనసైనికులు ఎప్పుడూ ఒకరకి ఇచేచె స్్ధయలో ఉగంటారే కని 
ఒకర దగ్ర ఆశిగంచే స్్ధయలో ఉగండరని సపుషటీగం చేశారు. బడుగు బలహీన వరా్ల కోసగం పాటు పడ్ పార్టీ కోసగం పనిచేయడగం మా అదృషటీగంగా భావిస్్తనానినని ఆమె పేర్కనానిరు. ఈ 
కరయూక్రమగంలో జనసేన శ్రేణులు మటటీ వగంకటేశవారరావు, నాతి పాము దొరబాబు, బైరెడ్డి దొరబాబు, దేవన దురా్ప్రస్ద్, వాకడ స్రాయూవతి, ప్రగడ శ్రీహర, కవల స్రేష్, బరనిగంగ్ కుల 
ప్రస్ద్, కిలాడ్ వీరయయూ, కొలు్ల రవణ, రాగంబాబు, బాబ్జ్, బగంగారగం సతయూవతి, సగందీప్, బ్రహ్మగం, నాగగంద్ర, కేశవ కరుణాకర్, స్రబాబు తదితరులతో పాటు మ్ర్తపాడు గ్రామ జనసేన 
నాయకులు కరయూకర్తలు వీరమహిళలు గ్రామ ప్రజలు పాల్్నానిరు.
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అంబేద్కర్ ఆశయాలను తూట్లు  పొడుస్తున్న వైసీపీ ప్రభుత్ం
శతఘ్ని న్యూస్: తాడ్పలి్లగూడగం, స్థానిక పెగంటపాడు మగండలగం, పరమేళ్ళ 
గ్రామగం పల్్లపోరులో భాగగంగా మొదటిగా పరమేళ్ల గ్రామ జనసేన 
నాయకులు మరయు జనసైనికులతో కలిసి బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ ఆగంజనేయ 
స్వామ్ని దరశిగంచకుని జనసేన పల్్లపోరును మొదలుపెటాటీరు. పెగంటపాడు 
మగండలగం పరమెళ్ళలో బుధవారగం జరగన పల్్లపోరులో భాగగంగా 
తాడ్పలి్లగూడగం నియోజకవర్గం ఇగంచార్జ్ బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ మాటా్లడుత్ 
వైసీపీ ప్రభ్తవాగం ఎసి్స ఓట్లతో అధికరగం వచాచెక ఎసి్సలను ఎసి్స కలనీలను 
అగంబేద్కర్ ఆశయాలను తోగంగలోకి తొకి్క ఎసి్స మరయు బ్సి నిధులు 
వైసీపీ ప్రభ్తవాగం పక్కదోవ పటిటీగంచి అగందరని ముగంచిగందనానిరు. బొలిశెటిటీ 
శ్రీనివాస్ మాటా్లడుతూ రాష్ట్ర ప్రభ్తవాగం పవన్ కళ్యూణ్ మీద పెటిటీన శ్రద్ధ 
రాష్ట్ర ప్రజల మీద లేదనానిరు. మొనని జరగన విశాఖ అరెస్టీలను శ్రీనివాస్ 
ఖగండ్గంచారు. ఈ కరయూక్రమగంలో పెగంటపాడు మగండల అదయూక్షులు ప్ల్ల బాబీ, 
ఉభయగోదవర జిలా్ల కో అరడినేటర్ కసిరెడ్డి మధులత, స్థానిక నాయకులు 
స్గంకర యేస్, అల్లగం స్రేష్, రాగది శ్రీనివాస్, త్ము్మర వాస్, జగన్, 
చవవాకుల శ్రీను, తాడ్పలి్లగూడగం మగండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు అడపా 

ప్రస్ద్, జనసేన పార్టీ అధికర ప్రతినిధి సజాజ్ స్బుబు, జనసేన జిలా్ల ఉపధయూక్షులు రామ్శెటిటీ స్రేష్, జనసేన పార్టీ జిలా్ల ప్రధాన కరయూదరశి యాగంట్రపాటి రాజు, జిలా్ల కరయూదరశి మద్దల 
మణికగంఠ, గౌరవ అధయూక్షులు అడబాల నారాయణమూర్త, జనసేన నాయకులు, మారశెటిటీ పోత్రాజు, చాపల రమేష్, నీలపాల దినేష్, మటటీ రామకృషణా, లిగంగగం శ్రీను, గటిటీగం నాని, 
నల్లకగంచ రాగంబాబు, శ్రీరగంగగం బాబీ, అడడిగర్ల స్ర, రుద్ర రమేష్, యువరని సోము, పెనుబోత్ల బాలాజీ, దగంగటి చగందు, కమ్శెటిటీ శ్రీనివాస్, కొత్త శ్రీనివాస్, మనినిడ్ రమేష్, ఎస్.
కె.వలి, కె సతీష్, రావూర రమేష్, మద్దల వీరేగంద్ర, సతీష్, తేజ, పెనుబోత్ల బాలాజీ, పెనుబోత్ల సోమాలమ్మ, దేవ జ్యూతి, స్మ్నేని వగంకట సతయూవతి, సతయూవతి, చాగంద్ బేబీ జనసేన 
సోషల్ మీడ్యా ఇగంచార్జ్ బయనపాలేప్ ముఖేష్ మరయు జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

అగ్నిప్రమాద కుటంబాలకు గ్్స్ సటీవ్ అందజేసిన అమిమిశెట్టీ వాసు
శతఘ్ని న్యూస్: వైసీపీ ప్రభ్తవా అధికరగంలోకి వచిచెన తరావాత నషటీపోయన నిరుపేద బాధిత్లను 
ఆదుకోవడగంలో ప్రభ్తవాగం ఘోరగంగా వైఫలయూగం చ్గందరని జనసేన రాష్ట్ర కరయూదరశి అమ్్మశెటిటీ వాస్ 
ఆరోపిగంచారు. 19వ డ్విజన్ లో అగనిప్రమాదగం జరగ సరవాసవాగం కోలోపుయన బాధిత్లకు లక్ 
రూపాయల నషటీపరహ్రగం ఇవావాలని డ్మాగండ్ చేశారు. అగని ప్రమాదగంలో పూర్తగా నషటీపోయన 17 
కుటుగంబాలకు ఒకొ్కక్క కుటుగంబానికి జనసేన తరుప్న గాయూస్ పోయయూలను అగందిగంచామని సపుషటీగం 
చేశారు. పేదలు ఉగండ్ ఫకీరు గూడగం ప్రాగంతగంలో అగనిప్రమాదగం జరగడగం బాధాకరమని తెలిపారు.
స్మారు 17 ఇలు్ల పూర్తగా దగ్దమయాయూయని, కటుటీబటటీలతో వారు నిరాశ్రయులయాయూరని అవేదన 
వయూక్తగం చేశారు. ప్రభ్తవాగం సపుగందిచలేదని కనీసగం స్యగం కూడా చేయలేదని విమరశిగంచారు. వరదలు, 
ఇలాగంటి అగనిప్రమాదలు జరగనప్పుడు ఆదుకోవడగం లేదని, ప్రభ్తావానికి చీమకుటిటీనటు్లగా కూడా 
లేదని విమరశిగంచారు. ప్రభ్తవాగం బాధిత్లకు టిడో్క ఇలు్ల, లక్ రూపాయలు ఇవావాలని అయన 
డ్మాగండ్ చేశారు. ఈ కరయూక్రమగంలో రాష్ట్ర జాయగంట్ సెక్రటర్ పోతిరెడ్డి అనిత, ప్రోగ్రాగం కమ్టి 
జాయగంట్ సెక్రటర్ ఫణి వగంశీ, 19వ డ్విజన్ అదయూక్షులు హర ప్రస్ద్, డ్విజన్ నాయకులు 
యుగగంధర్, గోపి, 21వ డ్విజన్ ప్రెసిడగంట్ పోతిరెడ్డి రమణ, 16వ డ్విజన్ ప్రెసిడగంట్ చగందు 
శివరామకృషణా, 8 వ డ్విజన్ ప్రెసిడగంట్ వివేక్ 19వ డ్విజన్ నాయకులు కమ్్మలి రమణ వేణు బ్ 
తిరుమలరావు కె వగంకటేశవారరావు, ఎగం వినయ్ కుమార్, ఫణి తదితరులు పాల్్నానిరు.

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


గురువారం, 27 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పలు కుటంబాలను పరామర్్శంచిన బత్తుల దంపత్లు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరగం నియోజకవర్గం, కోరుకొగండ మగండలగం, దోసకయలపలి్ల 
గ్రామవాస్తవయూలు, పెద్దలు గలా్ల చినని వగంకట రాయుడుకు ఇటీవల ఆపరేషన్ జరగగా స్థానిక 
నేతల దవారా విషయగం తెలుస్కునని రాజానగరగం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు 
బత్్తల బలరామకృషణా వారని పలకరగంచి తవారగా కోలుకోవాలని ఆకగంక్ను వలిబుచాచెరు. 
ఈ కరయూక్రమగంలో దోసకయలపలి్ల గ్రామ జనసేన నాయకులు బత్్తల ముఖేష్, పరమ్ 
స్రబాబు, దగండగంకి ప్రదీప్, గళ్ళ శ్రీనివాస్, నల్లమ్లి్ల సతి్తబాబు, వలే్లపలి్ల స్రబాబు, గళ్ళ 
దుర్, గొల్ల మన్హర్, సగందీప్ మర కొగంతమగంది నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

వైదయూ ఖర్చెల నిమ్త్ం 5000/- ఆర్ధకసాయం
రాజానగరగం నియోజకవర్గం, కోరుకొగండ మగండలగం, కోరుకొగండ గ్రామానికి చ్గందిన 
తాళ్్లరు బాబ్కి యాకి్సడగంట్ లో గాయాలు కవడగంతో వారని రాజానగరగం నియోజకవర్ 
జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి బత్్తల వగంకటలక్ష్మి పరామరశిగంచి, తక్ణ ఖరుచెల నిమ్త్తగం 
5,000/₹ రూపాయల ఆరథాక సహ్యగం అగందిగంచడగం జరగగంది. ఈ కరయూక్రమగంలో బదిరెడ్డి 
దొర, జమ్మల చినని, దొడ్డి అపపులరాజు, దూలగం మణి, దూల ప్రస్ద్, రాయపాటి హర్ష్, 
రాయపాటి వగంకటేష్, నాగులపలి్ల హర, తాళ్్లర నరసిగంహ, తాలూరు వగంకట దుర్, 
మగంగరాజు స్బ్రహ్మణయూగం, కుర్ర రాజు, నాగులపలి్ల నాని, నాగులపలి్ల ఏస్, నాగులపలి్ల 
త్రిమూరు్తలు, దేవన దురా్ ప్రస్ద్ తదితర నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

వైదయూ ఖర్చెల నిమ్త్ం 5000/- ఆర్ధకసాయం
రాజానగరగం నియోజకవర్గం, కోరుకొగండ మగండలగం, కోరుకొగండ గ్రామానికి చ్గందిన 
‘మారోజు సీతారాములు’ ప్రమాదవశాత్్త పడ్పోయ గాయాలు కవడగంతో వారని 
రాజానగరగం నియోజకవర్ జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి బత్్తల వగంకటలక్ష్మి 
పరామరశిగంచి, కుటుగంబ ఖరుచెల నిమ్త్తగం 5,000/₹ రూపాయల ఆరథాక సహ్యగం 
అగందిగంచడగం జరగగంది. ఈ కరయూక్రమగంలో బదిరెడ్డి దొర, జమ్మల చినని, దొడ్డి అపపులరాజు, 
దూలగం మణి, దూల ప్రస్ద్, రాయపాటి హర్ష్, రాయపాటి వగంకటేష్, నాగులపలి్ల హర, 
తాళ్్లర నరసిగంహ, తాలూరు వగంకట దుర్, మగంగరాజు స్బ్రహ్మణయూగం, కుర్ర రాజు, 
నాగులపలి్ల నాని, నాగులపలి్ల ఏస్, నాగులపలి్ల త్రిమూరు్తలు, దేవన దురా్ ప్రస్ద్ తదితర 
నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

రాజానగరగం నియోజకవర్గం, కోరుకొగండ మగండలగం, కోరుకొగండ గ్రామానికి చ్గందిన కోడ్ 
నాగలక్ష్మి అనారోగయూగంతో చనిపోయన విషయగం తెలుస్కుని వార కుమారుడ్ని ప్రస్ద్ 
ని రాజానగరగం నియోజకవర్ జనసేన నాయకురాలు మరయు నా సేన కోసగం నావగంత్ 
తూరుపుగోదవర జిలా్ల కో ఆరడినేటర్ బత్్తల వగంకటలక్ష్మి పలకరగంచి మన్ ధైరయూగం చ్పపుడగం 
జరగగంది. అనగంతరగం గగంధగం కృషణా ఇటీవల సవార్స్్తల కవడగంతో వార కుమారుడు 
గగంధగం రాగంబాబు పరామరశిగంచి, ధైరయూగం చ్పపుడగం జరగగంది. ఈ కరయూక్రమగంలో బదిరెడ్డి 
దొర, జమ్మల చినని, దొడ్డి అపపులరాజు, దూలగం మణి, దూల ప్రస్ద్, రాయపాటి హర్ష్, 
రాయపాటి వగంకటేష్, నాగులపలి్ల హర, తాళ్్లర నరసిగంహ, తాలూరు వగంకట దుర్, 
మగంగరాజు స్బ్రహ్మణయూగం, కుర్ర రాజు, నాగులపలి్ల నాని, నాగులపలి్ల ఏస్, నాగులపలి్ల 
త్రిమూరు్తలు, దేవన దురా్ ప్రస్ద్ తదితర నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

ప్రమాదవశాత్తు గ్యపడిన క్రియాశీలక సభ్్ని పరామర్్శంచిన చిల్లపల్్ల
శతఘ్ని న్యూస్: మగంగళగర మగండలగం, కజా గ్రామానికి 
చ్గందిన క్రియాశీలక సభ్యూడు రాగగం దనుమావగంతరావు 
తాపీ పని కూలి పనికి వళ్్ళన చోట ప్రమాదవశాతూ్త 
పరగంజా పైనుగంచి కిగంద పడ్ గాయపడటగం జరగగంది. 
ఈ విషయగం జనసేన పార్టీ మగంగళగర నియోజకవర్గం 
ఇగంచార్జ్ చిల్లపలి్ల శ్రీనివాసరావు దృషిటీకి రాగా బుధవారగం 
కజా గ్రామగంలోని దనుమావగంతరావు ఇగంటికి వళ్్ల 
పరామరశిగంచి, జనసేన పార్టీ మీకు మీ కుటుగంబానికి 

ఎల్లప్పుడూ అగండగా ఉగంటుగందని, ఎలాగంటి సహ్యగం కవలసిన జనసేన పార్టీ తరఫున మా వగంత్ 
సహ్యసహ్రాలు చేస్్తమని భరోస్ ఇచిచె ఆరథాక సహ్యగం చేయటగం జరగగంది. ఈ కరయూక్రమగంలో 
మగంగళగర మగండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు వాస్ శ్రీనివాసరావు, మగంగళగర మగండల ప్రధాన 
కరయూదరశి అపిపుకట్ల శివబాబు, యర్రబాల్గం గ్రామ అధయూక్షులు కప్రౌతూ స్గందరయయూ, కజగ్రామ 
సీనియర్ నాయకులు కగంకణాల శగంకర్, రాఘవయయూ, మగంగళగర మగండల జనసేన పార్టీ సోషల్ 
మీడ్యా కోఆరడినేటర్ లేళ్ళ స్య నగందన్, మగంగళగర పటటీణ జనసేన పార్టీ సోషల్ మీడ్యా 
కోఆరడినేటర్ జొనానిదుల పవన్ కుమార్, చిల్లపలి్ల యూత్ అధయూక్షులు మేకల స్య, కజా గ్రామ జన 
సైనికులు, మగంగళగర మగండల కమ్టీ సభ్యూలు తదితరులు పాల్్నానిరు.

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

సేవా కార్క్రమాలు చేసుతునని యువకులని ఘనంగ్ సత్కర్ంచిన వాసగ్ర్ మణికంఠ
శతఘ్ని న్యూస్: గుగంతకల్, గుగంతకల్ పటటీణగంలో 
సమాజానికి ఉపయోగపడ్ పలు సేవలు చేస్్తనని 
యువకులని అనగంతప్రగం జిలా్ల జనసేన పార్టీ కరయూదరశి 
వాసగర మణికగంఠ ఘనగంగా సత్కరగంచడగం జరగగంది. 
ఈ సగందర్గంగా ఆయన సనా్మన సభను ఉదే్దశిగంచి 
మాటా్లడుతూ నీకోసగం జీవిసే్త నీలోనే జీవిస్్తవు. 
జనగంకోసగం జీవిసే్త జనగం హృదయాలో్ల నిలిచిపోతావు. 
అనే డాకటీర్ బ్.ఆర్ అగంబేద్కర్ మాటలకు నిలువత్్త 
నిదరశినగం మీ లాగంటి యువకులు. దేశగం నాకేమ్చిచెగంది 
అనుకునే ఈ కలగంలో, దేశానికి నేను ఏమ్ ఇవవాగలను 
అని ఆలోచిగంచి స్మాజిక బాధయూతతో, అగంత్లేని సేవ 
స్ఫూర్తతో గుగంతకల్ పటటీణగంలో ఎన్ని బ్లడ్ కయూగంప్్స, 
పలు సేవా కరయూక్రమాలు జయప్రదగం చేయడగంలో విశేష 
కృషి చేసిన మీ అగందరకీ నా హ్టా్సఫ్. మర ముఖయూగంగా 

ఇటీవల జరగన ‘పద్మభూషణ్” మెగాస్టీర్ డాకటీర్ కొణిదెల చిరగంజీవి, జనహితగం కోరే జనసేన దహినేత పవన్ కళ్యూణ్ సేవా స్ఫూర్తతో స్ప్గం హీరో స్యధరమ్ తేజ్ జన్మదినానిని 
ప్రస్కరగంచకొని గుగంతకల్ పటటీణగంలో నిరవాహిగంచిన మెగా రక్తదన శిబ్రగంలో సవాచ్గంద రక్తదతలతో 143 యూనిటు్ల రక్తగందనగం చేయగంచడగంలో కీలక పాత్ర పోషిగంచి అగందరకీ 
ఆదరశిప్రాయగంగా నిలవడగం నిజగంగా అభినగందనీయగం. మీలాగంటి బాధయూత గల యువకులిని ఈనాడు గౌరవగంగా సత్కరగంచడగం నాకు ఎగంతో సగంతోష్నిని ఇచిచెగంది. మీరు ఎల్లప్పుడూ ఇదే 
స్ఫూర్తతో భవిషయూత్్తలో మరెన్ని సేవా కరయూక్రమాలు చేస్్త అగందరకీ ఆదరశిప్రాయగంగా నిలవాలని పేర్కనానిరు. ఈ కరయూక్రమగంలో సీనియర్ నాయకులు గాజుల రఘు, డ్ష్ లోకేష్, 
సనా్మన గ్రహీతలు జనసేన పార్టీ గుగంతకల్ పటటీణ అధయూక్షుడు బగండ్ శేఖర్, రాష్ట్ర స్య ధరగంతేజ్ యువత అధయూక్షులు పవర్ శేఖర్ గుగంతకలు్ల పటటీణ చిరగంజీవి యువత అధయూక్షుడు పాగండు 
కుమార్, మేస్త్రి రామలిగంగ, పామయయూ, కొనగొగండ్ల శివ, రమేష్ రాజ్, ఆటో రామకృషణా, చికెన్ మధు, అనిల్ కుమార్, రామకృషణా, మగంజునాథ్, అమర్, ఐఓసీ శేఖర్, అలు్ల రవి, ఆటో కృషణా, 
ఆటో భాష, మహేష్ తదితరులను ఘనగంగా సత్కరగంచారు. ఈ కరయూక్రమగంలో జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

హైస్్కల్ విద్యార్ధు లకు సైకిళ్ళు పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్లు నియోజకవర్గం, మలికిప్రగం మగండలగం గొల్లపాల్గం గ్రామగంలో హైస్్కలులో మధాయూహనిగం భోజనానిని జనసేన 
ఎగంపీపీ మేడ్చర్ల వగంకట సతయూవాణి రాము గ్రామ సరపుగంచ్ నాగశవారావు నాలుగవ వార్డి మెగంబర్ మరయు స్్కల్ చైర్మన్ నాగరాజు మరయు 
స్్కల్ సిబబుగంది పరశీలిగంచడగం జరగగంది. అనగంతరగం హైస్్కల్ చదువుత్నని దూర ప్రాగంతగం నుగంచి వస్్తనని విదయూరథాని విదయూరుథాలకు 
దతల సహకరగంతో ఎనిమ్ది సైకిళ్్ళ పగంపిణీ చేయడగం జరగగంది జరగగంది. ఈ కరయూక్రమగంలో మలికిప్రగం జనసేన పార్టీ ఎగంపిపి 
మేడ్చర్ల సతయూవాణి రాము పాల్్నానిరు.

ప్రజాసమస్లపై పిఠాపురం జనసేన చేసిన 
పోరాటానికి దకి్కన మరో విజయం

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాప్రగం, ఈ సమసయూపై వగంటనే 
సపుగందిగంచిన పిఠాప్రగం ఎమె్మలేయూ పెగండగం దొరబాబుకి, 
మునిసిపల్ చైర్ పర్సన్ గగండ్పలి్ల స్రాయూవతి 
బాబీ, 23 వ వారుడి కౌని్సలర్ అయతే రాగంబాబు, 
కగంట్రాకటీర్ కొతే్తగం భానుకి మా హృదయపూరవాక 
కృతజ్ఞతలు మరయు అభినగందనలు. ఆ ప్రుహూతిక 
అమ్మవారు, శ్రీ కుకు్కటేశవార స్వామ్, శ్రీపాద వల్లభ్డు, 
శ్రీ దతా్తత్రేయుని ఆశీస్్సలతో పిఠాప్రగంను మరగంతగా 
అభివృది్ధ చ్యాయూలని, ప్రజా సమసయూలకు తవారతగతిన 

పరష్్కరగం చూపాలని మరక్కస్ర మా జనసేన తరుప్న మనవి చేస్్తనానిమని తెలిపారు. 
పిఠాప్రగం ముని్సపాలిటీ 23వ వారుడి న్కలమ్మ గుడ్ దగ్ర నుగండ్ పోలీస్ సేటీషన్ కి 
వళ్్ళ ముఖయూ రహదర పూర్తగా గత్కులతో నిగండ్పోయ పోయగందని గత వారగంలో 
జనసేన తరుప్న ప్రశినిగంచడగం జరగగంది. దేశవాయూప్తగంగా అనేక మగంది భకు్తలు ఇబబుగంది 
గురయావుత్నానిరు అని తెలపడగం. ఈ సమసయూలపై ఆ వారుడి కౌని్సలర్ ఆయతే రాగంబాబు 
(టిడ్పి) చాలా స్నుకూలగంగా సపుగందిగంచారు. సగంవత్సరగంననిర క్రితమే ఈ రోడుడికి నిధులు 
మగంజూరు కగా ఇస్క రేటు్ల పెరగ కగంట్రాకటీర్ నషటీపోయేలా ఉగండటగంతో… అయతే 
ఎమె్మలేయూ, చైర్మన్, డ్ఈ చొరవ తీస్కుని, విడుదల అయయూన నిధులకు ఎగంత వరకు అయతే 
అగంత రోడుడి వయాయూలని మ్గలిన రోడుడికు కొత్త ఎసిటీమేషన్ ఇవావాలని చ్పిపునటు్ల తెలుసో్తగందని 
తెలిపారు.

మలు్లల పాండు రంగకు అండగ్ తణుకు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: తణుకు, సోషల్ మీడ్యాలో పోస్టీ పెటిటీనగందుకు నిస్వార్ధ జనసైనికుడైన 
దెగందులూరు నియోజకవర్గం గుడ్వక మలు్లల పాగండు రగంగను అరెస్టీ చేసి తనుకు 
పోలీస్ సేటీషన్ కు తీస్కురావడగంతో అక్కడకు జనసైనికులు జనసెన పార్టీ లీగల్ సెల్ 
నాయకులు వళ్్ళ విడ్పిగంచటగం జరగగంది. ఈ కరయూక్రమగంలో జనసేన నాయకులు 
అనుకుల రమేష్, కనుర మాధవ రాయుడు, స్గందర వగంకట్రావు, జవావాది ప్రస్ద్, 
లీగల్ సెల్ నాయకులు, కొయయూల విజయ్, కస్ని వగంకనని బాబు తదితరులు పోలీస్ 
సేటీషన్ కు వళ్్ళ మలు్లల పాగండు రగంగను విడ్పిగంచడగం జరగగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పలు కుటంబాలను పరామర్్శంచిన పితాని

శతఘ్ని న్యూస్: ముమ్్మడ్వరగం, జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహ్రాల కమ్టీ సభ్యూలు మరయు ముమ్్మడ్వరగం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ పితాని బాలకృషణా కట్రేనికోన 
మగండలగం వేట్లపాల్గం గ్రామానికి చ్గందిన స్నబోయన సతయూనారాయణ (ఎస్.వి.ఎస్) భారయూ అనారోగయూగంతో బాధపడుత్నానిరు వారని పరామరశిగంచారు. అదే గ్రామానికి చ్గందిన 
యల్లమెలి్ల శ్రీనివాసరావు తగండ్రి ఇటీవల అనారోగయూగంతో మృతిచ్గందరు వార కుటుగంబ సభ్యూలను పరామరశిగంచారు. అదే గ్రామానికి చ్గందిన కొపాపుడ బాలకృషణా సతీమణి కొపాపుడ 
నిర్మల (ఎక్్స సరపుగంచ్) అనారోగయూగంతో మృతి చ్గందరు. వార కుటుగంబ సభ్యూలను పరామరశిగంచారు. అదే గ్రామానికి చ్గందిన విత్తనాల బాబాజీ అనారోగయూగంతో బాధపడుత్నానిరు 
వారని పరామరశిగంచారు. కట్రేనికోన (హనుమాన్ జగంక్న్) గ్రామానికి చ్గందిన కజా కృషణామూర్త ఇటీవల అనారోగయూగంతో మృతి చ్గందరు వార కుటుగంబ సభ్యూలు పరామరశిగంచారు. 
అదే గ్రామానికి చ్గందిన కుడుపూడ్ శ్రీరామ్ భారయూ పెరాలసిస్ సో్రాక్ వచిచె అనారోగయూగంతో బాధపడుత్నని వారని పరామరశిగంచారు. మరయు లచిచెరాయ చ్రువు గ్రామానికి చ్గందిన 
ఇటీవల అనారోగయూగంతో మృతి చ్గందిన వజ్రప్ శ్రీనివాసరావు కుటుగంబానిని పరామరశిగంచారు. మరయు కట్రేనికోన గ్రామానికి చ్గందిన వగంగా స్బ్రహ్మణయూగం కరెగంట్ ష్క్ కి గురై తీవ్ర 
అనారోగయూగంతో బాధపడుత్నని వారని వార కుటుగంబ సభ్యూలు పరామరశిగంచారు. మరయు అదే గ్రామానికి చ్గందిన ఇటీవల విదుయూత్ ఘాతగంతో మృతి చ్గందిన ఈదరపలి్ల పృథ్వారాజ్ 
కుటుగంబ సభ్యూలు పరామరశిగంచారు. వీర వగంట కట్రేనికోన మగండల అధయూక్షులు మోక బాల ప్రస్ద్, రాష్ట్ర ప్రధాన కరయూదరశి జక్కగంశెటిటీ బాలకృషణా, సగంస్ని పాగండురగంగ, శీలగం 
స్రయూనారాయణ, పిలి్ల గోపి, గడ్డి రతనిశ్రీ, బీమాలస్రనాయుడు, పాయసగం స్య, యల్లమెలి్ల శ్రీను, నగందిక ఈశవారరావు, ఇళ్ల ఏస్, కడలి వగంకటేశవారరావు, దగంగటి ఏస్బాబు, 
స్నబోయన రమేష్ మరయు జనసేన కరయూకర్తలు తదితరులు పాల్్నానిరు.

పలు కుటంబాలను పరామర్్శంచిన మేడ గురుదత్ ప్రసాద్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరగం నియోజకవర్గం, సీతానగరగం మగండలగం, సీతానగరగం గ్రామానికి చ్గందిన కొత్తపలి్ల మైడ్ గుగండుపోటుతో మరణిగంచారనని వార్త తెలుస్కుని రాజానగరగం 
నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ మరయు ఐకయూరాజయూసమ్తి అవారుడి గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ వార కుటుగంబానిని పరామరశిగంచదగం జరగగంది. అలానే వార కుటుగంబ సభ్యూలకు 
మన్ధారానిని కలిపుగంచారు. అనగంతరగం రాజానగరగం మగండలగం, పాత వలుగుబగంధ గ్రామానికి చ్గందిన జనసైనికుడు ముతయూగం మధు తాతయయూ పెద్ద రోజులో పాల్్నని రాజానగరగం 
నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ మరయు ఐకయూరాజయూసమ్తి అవారుడి గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ వార కుటుగంబానిని పరామరశిగంచడగం జరగగంది. ఈ కరయూక్రమగంలో సీతానగరగం 
మగండల జనసేన పార్టీ కనీవానర్ కరచర్ల విజయ్ శగంకర్, సీతానగరగం మగండల జనసేన పార్టీ వైస్ ప్రెసిడగంట్ కతా సతయూనారాయణ అపపుయమ్మ (ప్రస్ద్) కొత్తపలి్ల బెజవాడ స్య, 
చౌటపలి్ల స్బ్రహ్మణయూగం, కోరుకొగండ మగండల జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు దేవన కృషణా, చదువు నాగు, గగంగశెటిటీ రాజకుమార్, పెగండ్రమణికుమార్, గటిటీ నరేగంద్ర, బ్లి్లగంగ్ వగంకనని, 
సతయూ మురళ్, ఉచచెల రారాజు, ముళ్ల దురా్ప్రస్ద్, గుగండుబోగుల స్రబాబు, జనసేన వీరామహిళ కగందికట్ల అరుణ కుమార, రాజానగరగం మగండలగం జనసేన పార్టీ కమ్టీ సభ్యూలు 
ముతయూగం నరసిగంహమూర్త, పాత వలుగుబగంధ జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

పలు కుటంబాలను పరామర్్శంచిన 
బండారు శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యూస్: డా.బ్.ఆర్ 
అగంబేద్కర్ కోనసీమ జిలా్ల, కొత్తపేట 
నియోజకవర్గం, ఆలమూరు 
గ్రామము దేవి కలనిలో సిగంగగంశెటిటీ 
సతి్త పగండు, గగంగరెడ్ల కలనిలో 
దనకొగండ నల్లయయూలు ఇటీవల 
కలగం చేయగా ప్ట్టీడు దుుఃఖగంలో 
ఉనని కుటుగంబాలను కొత్తపేట 
నియోజకవర్గం జనసేన ఇగంఛారజ్ 
బగండారు శ్రీనివాస్ బుధవారగం 
పరామరశిగంచి ప్రగాఢ స్నుభూతి 

తెలిపారు. గగంగరెడ్ల కలనీ దనకొగండ నల్లయయూ కుటుగంబగం పడుత్నని ఇబబుగందులు, వార ఆరథాక ఇబబుగందులు చూసి పెద్ద మనస్తో సపుగందిగంచి కొత్తపేట నియోజకవర్ ఇగంఛారజ్ బగండారు 
శ్రీనివాస్ తన వగంత్గా 10,000/-రూపాయల ఆరథాక సహ్యగం అగందచేశారు. జనసైనికులకు ఏ ఆపద వచిచెనా మానవతవాగంతో మ్గలిన జనసైనికులు ఆదరగంచడగం, ఓదరుపు ఇవవాడగం 
పట్ల బగండారు శ్రీనివాస్ సగంతోషగం వయూక్తగం చేశారు. మృత్ల కుటుగంబాలకు జనసేన కుటుగంబగం అగండగా ఉగంటుగందని భరోస్ ఇచాచెరు. ఈ కరయూక్రమగంలో తాళ్ల డ్విడ్, మహ్ దేశ 
బాబులు, బొక్క ఆదినారాయణ, కటాటీ రాజు, చలా్ల వగంకటేశవారరావు, చలా్ల బాబ్, శిరగనీడ్ పటాటీభి, కోట వరలక్ష్మి, కొగండ్టి హేమాదేవి, జనసైనికులు, కరయూకర్తలు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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త్వరలో జనంకోసం జనసేన కార్క్రమం
ప్రజా సమసయూలే ఎజండా
పరష్్కరమే లక్ష్ం
అంతిమ అధికరం ప్రజల చేతికి అందివ్వడమే మా మందునని సవాల్
జనసేన ఇంచారజి డ యుగంధర్ పొనని
శతఘ్ని న్యూస్: గగంగాధర నెలూ్లరు, కరేవాటినగరగంలో మగండల అధయూక్షుల సమావేశగం 
జరగగంది. ఈ సమావేశగంలో జనసేన పార్టీ నియోజకవర్గం ఇగంచారజ్ డా యుగగంధర్ 
పొనని మాటా్లడుతూ తవారలో జనగంకోసగం జనసేన కరయూక్రమగం నియోజకవర్గంలో అనిని 
మగండలాలో్ల ప్రారగంభగం అవుత్గందని తెలిపారు. ఈ కరయూక్రమగం యొక్క ముఖయూ ఉదే్దశగం 
ఇగంటి ఇగంటికి తిరగ ప్రజా సమసయూలే ఎజగండాగా ప్రతీ ఇగంటో్ల ఉనని వార యోగక్షేమాలు 
అడ్గ తెలుస్కోవడగం, గ్రామగంలో ఉనని సమసయూలను గుర్తగంచడగం, వాటి పరష్్కరమే 
లక్ష్గంగా పనిచేయబోత్ననిటు్ల తెలియ జేశారు. గుర్తగంచిన వాటిని సగంబగంధిత అధికరులకు 
వినతిపత్రాలు అగందిగంచి, అవసరగం అయతే మహ్ ధరానిలు ప్రజలకోసగం చేయడానికి 

సిద్దమని తెలిపారు. అగంతిమ అధికరగం ప్రజల చేతికి అగందివవాడమే మా ముగందునని సవాల్ అని ఈ సగందరబుగంగా తెలియజేస్రు. వచేచె అసెగంబీ్ల ఎనినికలో్ల పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమగంత్రి 
కవడగం తధయూమని, నియోజకవర్గంలో జనసేన జగండా ఎగరడగం ఖాయమని ధీమా వయూక్తగం చేస్రు. ఈ కరయూక్రమగంలో కరేవాటి నగరగం జనసేన పార్టీ మగండల అధయూక్షులు శ్భన్ బాబు, 
ఎస్ ఆర్ ప్రగం జనసేన పార్టీ మగండల అధయూక్షులు చిరగంజీవి, వదురుకుపపుగం జనసేన పార్టీ మగండల ప్రధాన కరయూదరశి సతీష్, కరేవాటి నగరగం జనసేన పార్టీ టౌన్ కమ్టీ అధయూక్షులు రాజేష్, 
జనసేన పార్టీ జిలా్ల సగంయుక్త కరయూదరశి రాఘవ, గగంగాధర నెలూ్లరు జనసేన పార్టీ మగండలగం ఉపాధయూక్షులు శివ పాల్్నానిరు.

జనసైనికుడు ముమిమిడి గంగను పరామర్్శంచిన 
డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్్ల

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాప్రగం నియోజకవర్గం ఎస్ ఈ జడ్ నగందు జనసేన పార్టీ కోసగం అహరనిశలు కృషి చేసే వయూకి్త ముమ్్మడ్ గగంగ గత కొది్ద నెలలుగా యాకి్సడగంట్ కరణగంగా బెడ్ రెస్టీ 
తీస్కుగంటూ కళ్ళకునని పే్లట్లను తొలగగంచిన కరణగంగా మన పిఠాప్రగం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్ణా హ్సిపుటల్ అధినేత డాకటీర్ శ్రీధర్ పిలా్ల పరామరశిగంచి వార యొక్క 
ఆరోగయూ పరసిథాతిని తెలుస్కోవడగం జరగగంది. ఈ కరయూక్రమగంలో భాగగంగా మత్సష్కర నాయకులు పల్్లటి బాపన దొర, బగండ్ దొరబాబు, ప్ణయూమగంత్ల స్బ్రమణయూగం, తైల బాబులు, 
ముమ్మడ్ విష్ణా జ్గులు, మారెళ్ళ అపాపురావు, పోలవరప్ సతి్తబాబు, బావిశెటిటీ బాబ్, జి నాగ సతీష్, నిమ్మ స్బాబురావు, కోనాల స్రబాబు, మలా్క స్రయూచగంద్రరావు, మలా్క శ్రీనివాస్, 
తము్మనని దొర, బ్జపి నాయకులు పిలా్ల ముతాయూలరావు, స్రబాబు, స్రయూచగంద్ర, శ్రీను, స్బాబురావు మరయు జనసైనికులు పాల్్నడగం జరగగంది.

శివశంకర్ ని పరామర్్శంచిన డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్్ల
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాప్రగం నియోజకవర్గం, దురా్డ గ్రామగం నగందు ఇగంటి 
మనేశవారరావు కుమారుడు కొది్దరోజుల ముగందు యాకి్సడగంట్ కి గురయయూ గాయాలతో 
బెడ్ రెస్టీ తీస్కుననిటువగంటి ఇగంటి శివకుమార్ ని పిఠాప్రగం నియోజకవర్గం జనసేన 
నాయకులు శ్రీ విష్ణా హ్సిపుటల్ అధినేత డాకటీర్ శ్రీధర్ పిలా్ల పరామరశిగంచడగం జరగగంది. 
ఈ కరయూక్రమగంలో భాగగంగా ఇగంటి వీరబాబు, గొల్లపలి్ల శివబాబు, పి గగంగ, కొప్పుల 
శివచక్రధర్, సమ్మగంగ శివ, గణేష్, పవన్, జనసైనికులు తదితరులు పాల్్నడగం 
జరగగంది.

పాలంకి సారధి ఆధ్వర్ంలో 
రోడ్లపై బ్్లచింగ్

శతఘ్ని న్యూస్:గుడ్వాడ, గుడ్వాడ పటటీణ ఇగందిర 
నగర్ కలనీలో ప్రజలకు చాలా అసౌకరయూగంగా 
ఉనని రోడ్లపై జనసేన పార్టీ తరప్న పాలగంకి 
స్రధి ఆధవారయూగంలో బీ్లచిగంగ్ చలి్లగంచడగం జరగగంది.

మహిళా కమిషన్ ఎక్కడా అని ప్రశినించిన 
వీరఘటటీం జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: మనయూగం జిలా్ల, పాలకొగండ 
నియోజకవర్గం వీరఘటటీగం మగండలగం జనసేన 
పార్టీ జనసేన జానీ మాటా్లడుతూ ఆగంధ్రప్రదేశ్ 
కి మహిళ్ కమ్షన్ ఉనానిరా లేద అనేది నాకు 
సగందేహగం? ఎగందుకు అగంటే మా మనయూగం జిలా్లలో 
ఈ సగంవత్సరగం 26 సగంత్సరాల మహిళ పైన 
లగంగక దడ్ చేశారు. అప్పుడు ఈ మహిళ్ 

కమ్షనర్ గానీ దిశ చటటీగం గానీ ముగందుకు రాలేదు పైగా రాష్ట్ర హోమ్ శాఖ మగంత్రి 
అతాయూచారాలకు తలి్ల పెగంపకమే లోపమని అనడగం యావత్ ప్రపగంచగం మహిళ్ లోకనిని 
మాతృమూరు్తల అవమానిగంచడగం కద మర అప్పుడు ఆగంధ్రప్రదేశ్ మహిళ్ కమ్షన్ 
ఎక్కడ దిశ చటటీగం ఎక్కడ అని జనసేన జానీ ఇలాగంటి గవరనిమెగంట్ జనగంకోసగం 
నిరగంతరగం ఆలోచిగంచే పవన్ కళ్యూణ్ ని ప్రశినిగంచడగం ఏగంటి నిలదీసిన జనసేన జానీ. 
మత్స ప్గండర్కగం మాటా్లడుతూ 2021లో మహిళలపై నేరాలకు సగంబగంధిగంచి 17736 
కేస్లు నమోదయాయూయ. రపోరుటీ చేయని మరయు నమోదు కని కేస్లను కలుప్కొగంట్ 
సగంఖయూ చాలా రెటు్ల ఎకు్కవ ఉగంటుగంది. ఏపీ మహిళ్ కమ్షన్ ఎక్కడ? ఏపీ గవరనిమెగంట్ 
ఎక్కడ అని నీలాదీసిన మత్స ప్గండర్కగం ఈయొక్క కరయూక్రమగంలో కరేనిని స్య పవన్, 
వావిలపలి్ల భూషణ్, సగండ్ స్మన్, దూసి ప్రణీత్, సగండ్ స్మన్, బొమా్మళ్ విన్ద్ 
పాల్్నానిరు.

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

అయ్ప్ప సా్వముల భిక్ష కార్క్రమంలో 
పాల్గొనని పంతం నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్: కకినాడ రూరల్ మగండలగం తిమా్మప్రగం గ్రామగంలో జనసేన నాయకులు 
మాదరప్ తాతాజీ ఆధవారయూగంలో అయయూపపు స్వాములకు ఏరాపుటు చేసిన అనని సమారాధన 
కరయూక్రమగంలో పాల్్ని, గురుస్వాముల ఆశీరావాదగం తీస్కుని స్వాములకు అననివితరణ 
చేసిన జనసేన పార్టీ పిఏసి సభ్యూలు మరయు కకినాడ రూరల్ జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ 
పగంతగం నానాజీ.

సంగం మండల ఎంపిడిఓకి జనసేన 
వినతిపత్ం

శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు, మన దేశానికి 
సవాతగంత్రగం వచిచె 75 సగంవత్సరాలు పూర్త 
అవుత్నాని మౌళ్క సదుపాయాలు కూడా 
లేని పరసిథాతి. పాలకుల నిర్లక్ష్గంతో 
అభివృది్ధ మాత్రగం శూనయూగం. జనసేన పార్టీ 
ఆత్మకూరు నియోజకవర్ ఇనాచెరజ్ నలిశెటిటీ 
శ్రీధర్ ఆదేశాల మేరకు జనసేన పార్టీ 
ఆత్మకూరు నియోజవర్ ఉపాధయూక్షులు 
దడ్ భాను కిరణ్ ఆధవారయూగంలో సగంగగం 
మగండలగం దువూవారు గ్రామపగంచాయతీ 

నగందు మూడు మేజర్ సమసయూలు ఉనానియ. ఆ సమసయూల మీద బుధవారగం సగంగగం 
మగండలగంలో ఎగంపిడ్ఓకి వినతిపత్రగం ఇవవాడగం జరగనది.

వినతిపత్ంలో పేర్్కనని సమసయూలు
సగంగగం మగండలగంలోని దువూవారు గ్రామపగంచాయతీ నగందు 20 వేల నుగంచి 30 వేల 
లీటర్ల స్మరథాష్గం గల త్రాగునీరు వాటర్ టాయూగంక్ ను నిర్మగంచగండ్.
దువూవారు నగందలి చినని బలిజ పాల్గం నుగంచి ప్రభ్తవా పాఠశాలకు విదయూరుథాలు వళ్్ళటకు 
సిమెగంట్ రోడుడిను మగంజూరు చేయవలసిగందిగా మనవి.
దువూవారు గ్రామగంలో ఉనని కొత్త చిలిక కలువ పూడ్కను తీసి, కొత్త చిలిక కలువని 
కగంక్రీట్ రూపగంలో నిర్మగంచాలి.
*త్రాగునీరు వాటర్ టాయూగంక్ సమసయూ: త్రాగునీరు నిలవ చేసే వాటర్ టాయూగంక్ లేకుగండా 
ఉగండటగం వల్ల గ్రామ ప్రజలు ఇబబుగంది పడుత్నానిరు. కరెగంటు ఉగంటేనే మోటర్ల 
సహ్యగంతో పగంచాయతీ కుళ్యల దవారా పగంచాయతీ నీరు గ్రామ ప్రజలకు 
అగందుత్నానియ. ప్రస్్తతగం ఉనని ఈ ప్రభ్తవాగంలో కరెగంట్ కోత్లు ఎకు్కవగా ఉగండడగం 
వల్ల త్రాగునీరు అగందక చాలా ఇబబుగంది పడుత్నానిరు. ఈ త్రాగునీరు సమసయూ పోవాలగంటే 
దువూవారు గ్రామగం నగందు త్రాగునీరు వాటర్ టాయూగంక్ ను నిర్మగంచాలని మనవి.
రోడుడి సమసయూ: దువూవారు గ్రామగం చినని బలిజ పాల్గం నుగండ్ ప్రభ్తవా ప్రాథమ్కో ననిత 
పాఠశాల వరకు సిమెగంట్ రోడుడి మరయు డ్రైనేజ్ లేక ప్రజలు మరయు విదయూరుథాలు 
చాలా ఇబబుగంది పడుత్నానిరు. దువూవారు చటుటీపక్క గ్రామాలన అనస్యనగర్, 
అరుగంధతివాడ, మక్తప్రగం దువూవారు గ్రామగంలోని స్మారు 350 మగంది విదయూరుథాలు 
ఈ రహదర దవారా ప్రాథమ్కోననిత పాఠశాలకి వళ్్లలి. ఈ రహదర బురద, గుగంతలు 
మయగంగా మారడగంతో ప్రజలు మరయు విదయూరుథాలు తీవ్ర ఇబబుగంది పడుత్నానిరు. కవున 
ఈ రహదరకి సిమెగంట్ రోడుడిను మగంజూరు చేయవలసిగందిగా మనవి.
కలువ సమసయూ: కొత్తచిలిక కలువ మీద దదప్ 100 ఎకరాలు పైచిలుకు వయూవస్యగం 
చేసే రైత్లు ఆధారపడ్ ఉనానిరు. ఈ కలువ పూడ్క తీయకుగండా ఉగండటగం వల్ల 
ప్రతి సగంవత్సరగం వరాషాకలగంలో 50 ఎకరాలు పైగా వర పొలాలు నీట మునగడగం 
జరుగుత్గంది. అగంతేకకుగండా దువూవారు గ్రామగంలోని వివిధ ఏరయాలో నుగంచి డ్రైనేజ్ 
మీరు ఈ కలువలో కలుస్్తయ ఈ కలువ పూడ్క తీయకుగండా ఉగండటగం వల్ల నీరు 
పోయే సదుపాయగం పూర్తగా దెబబుతిననిది. ఈ కలువలోని నీరు నిలవ ఉగండటగం వల్ల 
గ్రామ ప్రజలకు దోమల వలన విష జవారాలు సోకుత్నానియ. కవున ఈ సమసయూను 
అధికరులు గుర్తగంచి కొత్తచిలక కలువ కూడ్కను తీసి ఈ కలువని కగంక్రీట్ రూపగంలో 
నిర్మగంచాలి. ఈ కరయూక్రమగంలో సగంగగం మగండల జనసేన పార్టీ ఇనాచెర్జ్ రాకేష్, దువూవారు 
జనసేన పార్టీ 6 వ వార్డి మెగంబర్ ఆకులేటి స్ధాకర్, గురువరాజు, మస్్తన్ బాబు, 
రాజేష్, వగంశీ, జయరాజ్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

శ్రీసాయి వృద్ధాశ్రమంలో ఘనంగ్ సందీప్ 
పంచకర్ల జనమిదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: త్ని, జనసేన పార్టీ భీమ్లి ఇగంచార్జ్ డాకటీర్ సగందీప్ పగంచకర్ల ప్టిటీనరోజు 
సగందర్గంగా త్ని పటటీణగంలో గల శ్రీస్య వృద్ధ ఆశ్రమగంలో కేక్ కట్ చేసి వారకి నెలకి 
సరపడ కిరాణా మరయు వృదు్దలకు పగండు్ల పగంచిపెటటీడగం జరగగంది. ఈ కరయూక్రమగంలో 
జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

మానవత్వం చాటకునని వంగలపూడి వంశీ
శతఘ్ని న్యూస్: త్ని, డాకటీర్ సగందీప్ 
పగంచకర్ల స్ఫూర్తతో 2018 పవన్ కళ్యూణ్ 
పోరాటయాత్రలో త్ని నియోజకవర్ 
పరయూటనలో భాగగంగా ఫ్్లకీ్స కడుతూ 
మరణిగంచిన జనసైనికుడు నాగరాజు 
కుమారుని దత్తత తీస్కుని డ్గ్రీ విదయూ 
పూర్త అయేయూవరకు ఖరుచె భరస్్తనని 
వగంగలపూడ్ వగంశీ. బుధవారగం 

నాలుగవ సగంవత్సరగం విదయూ ఖరుచె నిమ్త్తగం 14000/- రూపాయల నగదు జనసేన 
పార్టీ తూరుపుగోదవర జిలా్ల కరయూదరశి వగంగలపూడ్ నాగగంద్ర చేత్ల మీదుగా ఇవవాడగం 
జరగగంది. ఈ కరయూక్రమగంలో జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

పంచాయతీ సెక్రెటర్కి వినతిపత్ం 
అందజేసిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: చిగంతలపూడ్ 
నియోజకవర్గం, లిగంగపాల్గం 
మగండలగం నరసనని పాల్గం 
పగంచాయతీ తిమ్మక్కపాల్గం బీసీ 
కలనీ నగందు వాటర్ టాయూగంక్ 
సమసయూపై పగంచాయతీ సెక్రెటర్కి 
వినతిపత్రగం అగందజేసిన మగండల 
అధయూక్షులు పగంది మహేష్ బాబు, 
కరయూదరశి పొదిల మహేష్, 

తిమ్మకపాల్గం జనసేన నాయకులు కలువకొలు్ల నాగరాజు, గుర్రగం స్గందరగం, నగందయూల 
వగంకటేశవారరావు. వాటర్ టాయూగంక్ వద్ద పైప్ లను్ల లీకై టాయూగంక్ చటూటీ బురద నీరు నిలవా ఉగండ్ 
పైప్ల దవారా బురద నీరు గ్రామస్్తలకు సరఫరా అవుత్గంది. నీటిలో ప్రుగులు కూడా 
చేరడగం వల్ల గ్రామస్్తలు రోగాల బారన పడతారని సమసయూ పరష్్కరానికి తవారతగతిన 
చరయూలు చేపటాటీలని పగంచాయతీ సెక్రెటర్ని కోరడగం జరగగంది. ఈ సమసయూ కకుగండా 
గ్రామగంలో సిసి రోడు్ల లేక డ్రైనేజీలు లేక వరాషాకలగం గ్రామస్్తలు ఎన్ని ఇబబుగందులు 
పడుత్నానిరని తెలియజేయడగం జరగగంది. అగందుకు సెక్రటర్ స్నుకూలగంగా సపుగందిగంచి 
సమసయూను తవారలోనే పరష్కరస్్తమని హ్మీ ఇవవాడగం జరగగంది.
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పొననిలూరు మండలంలో జడి్పట్సి ఏమి అభివృదిధా చేశారు?
అశోక్ బాబు మీర్ అసతయూ ప్రచారాలు మానుకోండ్
పొననిలూర్ మండలం ప్రజలకు జనసేన కనపర్ మనోజ్ కుమార్ అండగా ఉంటాడు
శతఘ్ని న్యూస్:  కొగండ్పి, వైసీపీ నాయకులో్ల వీళలో్ల వీళ్ళకే వది్దక లేదు, ఒకపక్క 
అశ్క్ బాబు, ఇగంకో పక్క వగంకయయూ, మరోపక్క చగంద్రశేఖర్, ఈ వైసీపీ నాయకులకు 
టికెట్ మీద ఉనని శ్రద్ధ ప్రజల మీద లేదు, అధికరగం వీళ్ళ చేత్లో్ల ఉగంది కద ప్రజలను 
అభివృది్ధ చేయవచచె కద? నిరుదోయూగులకు ఉపాధి కలిపుగంచడానికి ఒక చిననిపాటి 
కగంపెనీ కనీ, కనీసగం 100మగందికి ఉపాధి కలిగగంచడానికి ఒక చిననిపాటి ఫ్యూకటీర్ 
గాని తీస్కువచాచెరా వీళ్్ళ కొగండ్పి నియోజకవరా్నికి? కరపురేట్ హ్సిపుటల్ 

కి దీటుగా ఒక ప్రభ్తవా ఆసపుటల్ ని అయన అభివృది్ధ చేశారా? అనిని రకల 
వసత్లు కలిగన హ్సిపుటల్ గా తయారు చేయగలిగారా? వలసలు వళ్త్నని 
వారకి ఉపాధి కలిపుగంచే చరయూలు ఏమనాని తీస్కునానిరా? రైత్లకు వయూవస్యగం 
సరగాలేక అప్పులపాల ఆత్మహతయూ చేస్కుగంటే కనీసగం ఆ రైత్ కుటుగంబాలను 
ఆదుకునానిరా? ఎసీ్స ఎసీటీలకు భూమ్లేని పేదలకు కనీసగం ఒక్క సెగంటు భూమ్ 
అయనా ఇపిపుగంచారు? ఎసీ్స ఎసీటీ బీసీ కలనీలో సిసి రోడు్ల లేవు, సైడ్ కలువలే్లవు, 

ఇలు్ల లేని వారకి ఇలు్ల ఇపిపుగంచారా? వీధిలటు్ల వేయగంచారా? అసలు పగంచాయతీ పరధిలో సరపుగంచ్ ఉనానిడా? లేక నిద్రపోత్నానిరా? ఊరకి దూరగంగా ఒక స్మశానగంను 
ఏరాపుటు చేశారా? ఒకొ్కక్క పగంచాయతీ పరధిలో ఒకొ్కక్క అగంబుల్న్్స ఎగందుకు పెటటీలేదు? ప్రజల ప్రాణాలతో మీరు చ్లగాటగం ఆడుత్నానిరా? మీడ్యాని, అధికరులను, 
పోలీస్ డ్పారెటీ్మగంట్ ని, ఈ వైసిపి నాయకులు తన గుపెపుటో్ల పెటుటీకొని అమాయక ప్రజలను మోసగం చేస్్తనానిరు, పొననిలూరు నుగండ్ ఎడూ్లరుపాడు, పెద్ద వగంకననిపాల్గం, 
రావులకొలు్ల, రోడ్ల పరసిథాతి మర అదవానగంగా ఉనానియ, కనీసగం ఒక గగంప నిగండా అయన మటిటీ వేశారా? పొననిలూరులో జడ్పుటిసి నిధులు ఎక్కడ? ఇపపుటివరకు జడ్పుటిసి 
ఎనిని నిధులు తెచాచెరు? ఏమ్ అభివృది్ధ చేశారు? ప్రజలకు చ్పాపులి, కనీసగం నీవు ప్టిటీన ఊరకైనా ఏమైనా చేస్వా? మీ శ్రద్ధ మొత్తగం భూస్్కములు మీద, ఇస్క స్్కములు 
మీద మాత్రమే ఉగంది,
ఎసీటీ కలనీలను అభివృది్ధ చేయరా? పొననిలూరులో ఉనని ఎసిటీ కలనీ పరసిథాతి ఏగంటి? పొననిలూరులో ఒక దళ్త మహిళను మోసగం చేసి ఈ వైసిపి నాయకులు ప్రభ్తవా 
సథాలానిని ఆ మహిళకు అమా్మరు, లక్లో్ల డబుబులు కూడగటుటీకునానిరు, అతి తొగందరలో పూర్త వివరాలతో ప్రజలకు తెలియజేస్్తను, ఎమె్మలేయూ స్వామ్ కొగండ్పి నియోజకవరా్నిని 
అభివృది్ధ చేస్్త ఉగంటే ఈ వైసీపీ నాయకులు అడుడిపడుత్నానిరు, కనీ జనసేనను ఎవరు ఆపలేరు, కచిచెతగంగా ప్రశినిస్్తగంది, ప్రజలకు అగండగా ఉగంటుగంది జనసేన పార్టీ, 
ప్రతి గడపకు వళ్ళటగం లేదు ఈ వైసిపి నాయకులు, వాళ్లకు అనుకూలగంగా ఉనని వైసిపి గడపలకు మాత్రమే వళ్త్నానిరు, వీళ్్ళ వళ్తే ప్రజలు కచిచెతగంగా నిలదీస్్తరు, 
కొగండ్పి నియోజకవర్గంలో అనిని పార్టీలు కలిపి డ్బేట్ పెటటీగండ్ ఈ వైసీపీ నాయకుల బగండారగం మొత్తగం బయట పెడతాము, వైసిపి నాయకులు ప్రజలకు సగంక్షేమ పథకల 
రూపగంలో విచేచెది చ్బుత్నానిరు, కనీ అమాయక ప్రజల నుగండ్ ఈ వైసిపి నాయకులు తీస్కుననిది మాత్రగం చ్పపుటగం లేదు, మీరు ప్రజలకు 10 రూపాయలు ఇచిచె, అనిని 
రేటు్ల పెగంచి పనునిల రూపగంలో 20 రూపాయల లాకు్కగంటునానిరు, విదుయూత్ చార్జ్లు పెగంచారు, బస్్స చార్జ్లు పెగంచారు, పెట్రోలు, డీజిల్, గాయూస్, ఇగంటి పనుని, చ్త్త పనుని, 
ఇస్క, సిమెగంటు, మదయూగం, ఫైబర్ నెట్, బ్యయూగం, న్నె, కగందిపప్పు, శనగపప్పు, పెసరపప్పు, చిగంతపగండు, పగంచదర, బెల్లగం, కూరగాయలు, ఇలా ప్రతి ఒక్క వస్్తవు రేటు్ల 
విపర్తగంగా పెగంచకుగంటూ వచిచె అమాయక ప్రజల దగ్ర డబుబులు వస్లు చేస్్తనానిరు. కొగండ్పి నియోజకవర్గంలో ప్రజలగందరకీ జనసేన పార్టీ అగండగా ఉగంటుగంది, 
ప్రజలకు మద్దత్గా ఉగంటుగంది, ప్రజల తరఫున పోరాడుత్గంది, నాయూయబద్ధమైన పోరాటగం చేస్్తగంది.
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