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పూల అనాకరావు భీమా చెక్కు 
అందజేసిన గాదె

శతఘ్ని న్యూస్:  పెదకూరపాడు 
నియోజకవర్గం అచ్గంపాడు మగండలగం 
ఓర్వకల్లు గ్రామగంలో జనసైనికుడు 
పూల అనాకరావు యాక్సిడగంట్ క్ 
గురవడగం జరిగగంది. పూల అనాకరావు 
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యూడు 
కాబట్టీ అతని మెడికల్ ఖర్్ల 
నిమిత్గం 32,000/- ల్ మన 
అధయూక్షుల్ పవన్ కళ్యూణ్ చెకుకుని 
జిల్లు అధయూక్షుల్ వగంకటేశ్వరరావుక్ 

పగంపగంచడగం జరిగగంది. సోమవారగం జిల్లు అధయూక్షుల్ గాదె వగంకటేశ్వరరావు వారి ఇగంట్క్ వళ్ళి వారి 
కుటగంబ సభ్యూల సమక్గంలో చెకుకుని అగందజేయడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో జిల్లు నాయకుల్ 
అడపా మాణికాయూలరావు, నారదాసు రామచగంద్గం ప్రసాద్, యర్గంశెట్టీ రామకృష్ణ, శిఖా బాల్,మగండల 
అదయూక్షుల్ మటటీగం భద్, అఖిల్, అదెదెపల్లు రమేష్, రాయి సతయూనారాయణ, లేళళి నాగేశ్వరరావు తదితర్ల్.
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క్రియాశీలక సభ్యత్వాల నమోదు రాష్ట్రంలో మొదటి స్థా న్రంలో రాజానగర్రం
రాష్టంలోనే అతయూధిక జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్వాలు నమోదు
రాజానగరం నియోజకవరాగానిని మొదటి స్థానంలో నిలపడంలో కృషిచేసిన బత్తుల బలరామకృష్ణ
బత్తుల బలరామకృష్ణని సన్మానించిన జనసేన పార్టీ పిఏసి చైరమాన్ న్దండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరగం, రాజమగండ్రి గ్రామీణ నియోజకవర్గంలో బుర్రిలగంక గ్రామగంలో జరిగన ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లు జనసేన పార్టీ సర్వసభయూ సమావేశగంలో ముఖయూఅతిథిగా 
పాల్్నని నాదెగండలు మనోహర్ రాష్టగంలో ఎకుకువ క్రియాశీలక సభయూత్్వల్ నమోదు చేసిన క్రియా వాలగంటీర్ శ్రీమతి బత్్ల ప్రతూయూష దేవి 2500+ తరపున ఆమె తగండ్రి బత్్ల బలరామకృష్ణని 
ఘనగంగా సతకురిగంచార్. అల్నే రాష్టగంలో మరొక ఎకుకువ సభయూత్్వల్ నమోదు రాజానగరగం నియోజకవర్గం, తోకాడ గ్రామగం నగండి 1818 సభయూత్్వల్ నమోదు చేసిన క్రియా వాలగంటీర్ 
నలలుమిల్లు మణికగంఠ తర్పున ఆ గ్రామానిక్ చెగందిన వేగశెట్టీ రాజుని కూడా ఈ సగందర్గంగా సతకురిగంచార్. ఈ కారయూక్రమగంలో ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లు అధయూక్షుల్ గౌరవనీయుల్ 
కగందుల దుర్్ష్, ఇతర పార్టీ పెదదెల్, జనసేన నాయకుల్, జనసైనికుల్, వీరమహిళల్ పాల్్నానిర్.

జనంకోసం జనసేన 
మహాపాదయాత్ర 87వ రోజు

ఎనిని కుట్రలు చేసిన్ ప్రజల పక్షాన బలంగా నిలబడత్ం
మాకు లభిస్తునని ప్రజాదరణను చూసి ఓరవాలేక, కడుపుమంటతో మాపై తపుపుడు 
ఆరోపణలు
‘కోటి’ గ్రామంలో పోటెత్తున జనసైనయూం
రాజానగరం నియోజకవరగాంలో ఈస్రి ఖచిచితంగా గెలుపు జనసేన పార్టీదే
పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయం కోసం అంకితభావంతో సమిషిటీగా పనిచేద్దం
పాలన చేతకాకే వైసిపి వారు రాక్షస చేషటీలకు దిగుత్న్నిరు
ఈ నెల 14న మచిలీపటనింలో జరిగే 10 వ ఆవిరాభావ సభను విజయవంతం చేద్దం
మాకు అండగా నిలబడిన రాజానగరం నియోజకవరగా ప్రజలకు అండగా నిలబడడం 
మా కరతువయూం
“మహాపాదయాత్ర”కు బ్రహమారథం పటిటీన కోటి గ్రామ ప్రజలు
కోటి గ్రామ వీధులో్ల అడుగడుగున్ పూలవర్ం కురిపిస్తు, పెద్దఎత్తున బాణసంచా 
పేలుచితూ, తీన్మార్ డబ్బులతో, పెద్దఎత్తున మహిళలు హారత్లు పడుతూ “బత్తుల” 
దంపత్లకు ఘనస్వాగతం పలికిన కోటి గ్రామం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరగం, “జనగంకోసగం జనసేన – మహాపాదయాత్ర” 
‘ఆడపడుచులకు బొటటీ పెటేటీ కారయూక్రమగం’ కోర్కగండ మగండలగం, కోట్ గ్రామగంలో 
జనహృదయనేత బత్్ల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వగంకటలక్ష్మిల దగంపత్ల 
ఆధ్వరయూగంలో, జనశ్రేణుల నేతృత్వగంలో, గ్రామప్రజల ఆదరాభిమానాలతో 
పాదయాత్ర అతయూగంత అదు్తగంగా జరిగగంది. ముగందుగా జననాయకుల్ బత్్ల 
బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వగంకటలక్ష్మి దగంపత్లకు జనసేనశ్రేణుల నగండి అపూర్వ 
సా్వగతగం లభిగంచగంది, వీరమహిళల్, జనసేన నాయకుల్, జనసైనికులతో 
కల్సి గ్రామగంలో రాత్రి 10 గగంటల వరకు ఉధృతగంగా ఉత్సిహగంగా కనసాగన 

కారయూక్రమగం ప్రజల నగండి అన్హయూసపుగందన లభిగంచగంది. ఈ సగందర్గంగా బత్్ల బాలరామకృష్ణ మాట్లుడుతూ “మాకు వసు్నని ప్రజాదరణ చూసి ఓర్వలేక ఎవరెనిని కుట్రల్ పనినినా, 
ప్రజలకు పక్షాన బలగంగా నిలబడత్మని,తమ పై ఎనలేని అభిమానగం చూపసు్నని ప్రజలకు తమ చవర శ్్వస వరకు ప్రజలకు అగండగా ఉగంట్మని, ప్రియతమ నాయకుల్ పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆశయాల్, సిదా్ధగంత్ల్ కోసగం మరిగంత కషటీపడత్మని, రాబోయే ఎనినికలోలు జనసేన పార్టీదే గెల్పుని, విజయగం కోసగం జనసేనశ్రేణుల్ అగంక్తభావగంతో, చత్శుది్ధతో సమిష్టీగా 
పనిచేయాలని, పవన్ కళ్యూణ్ రాజకీయ లక్షాయూల్ నెరవేర్డగం కోసగం జనసైనికుల్ మరిగంత కషటీపడాలని, జనసేన పార్టీ విధివిధానాల్ నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఒకకురిక్ చేరవేసే బాధయూత 
జనసైనికులదేనని, అల్నే పాలన చేతకాకే రాక్స చరయూలతో వైసిప ఆగడాల్ శృతిమిగంచుత్నానియని, రోజు రోజుక్ దిగజారి పోత్నని ఈ వైసిప ప్రభ్త్వగం తీర్క్ బుది్ధ చెపపుడానిక్ 
ప్రజల్ సిద్ధగంగా ఉనానిరని, ఎనినికల్ ఎపుపుడు వచ్నా ప్రజల్ జనసేన పార్టీక్ పటటీగం కట్టీ పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమగంత్రి చేయడానిక్ ప్రజల్ సిద్ధగంగా ఉనానిరని, నియోజకవర్గంలో 
జనసేన పార్టీ అఖగండ విజయగం సాధిగంచడగం ఖాయమని” అనానిర్. కోట్ గ్రామగంలో సుదీర్గంగా కనసాగన ఈ మహాపాదయాత్రలో జనసేన సీనియర్ నాయకుల్, జనసైనికుల్, 
వీరమహిళల్, కోట్ గ్రామ జనసేన యూత్ పెదదె ఎత్్న పాల్్నానిర్.
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సంగం మండల తాసిల్దార్ కి జనసేన వినతిపత్ం
శతఘ్ని న్యూస్:  ఆత్మకూర్, సగంగగం మగండలగం సిదిదెపురగం పగంచాయతీ 
అనసూయ నగర్ కు చెగందిన ఇళలు స్థల్ల బాధిత్ల్, జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ 
నాయకుల్ దాడి భాన క్రణ్ మరియు మోహన్ కృష్ణలతో కలసి సోమవారగం 
ఆత్మకూర్ నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ నల్శెట్టీ శ్రీధర్, సగంగగం మగండల 
త్సిల్దెర్క్ వినతిపత్రగం ఇవ్వడగం జరిగగంది. ఈ సగందర్గంగా నల్శెట్టీ శ్రీధర్ 
మాట్లుడుతూ ఈ ప్రభ్త్్వనిక్ అసత్యూలతో ప్రజలన మభయూ పెటటీడమే ఒక 
అజగండాగా మారిగంది. దీనిక్ ఉదాహరణ, గత సగంవతసిరగం జరిగన గడపగడపకు 
ప్రభ్త్వగం కారయూక్రమగంలో భాగగంగా అనసూయ నగరోలు సా్థనిక శ్సనసభ్యూల్ 
పగంపణీ చేసిన ఇళలు పట్టీలకు ఇపపుట్వరకు ఇళలు స్థల్లన కేట్యిగంచకపోవడమే. 
ప్రభ్త్వ రికార్డులోలు మాత్రగం సుమార్ 33 మగంది అనసూయ నగర్ కు చెగందిన 
పేద ప్రజలకు రెగండు లక్ల రూపాయల విల్వచేసే ఇళలు స్థల్లన మగంజూర్ 
చేసినటలు చూపుత్నానిర్. వాస్వ పరిసి్థత్లోలు వార్ ఎవరిక్ ఇపపుట్వరకు ఇళలు 
స్థల్లన కేట్యిగంచలేదు. ఈ విషయమై సా్థనిక బాధిత్లతో కల్సి ఆత్మకూర్ 

నియోజకవర్ ఇనా్ర్జ్ సోమవారగం సగంగగం మగండల త్సిల్దెర్ క్ వినతిపత్రగం ఇవ్వడగం జరిగగంది. పదే పదే అభివృది్ధ వికేగంద్రీకరణ మగంత్రానిని జపగంచే ఈ ప్రభ్త్వగం వాస్వ రూపగంలో 
అగందుకు విర్ద్ధగంగా వయూవహరిసు్గంది అనేదానిక్ ప్రతయూక్ ఉదాహరణగా సగంగగం మగండల కేగంద్గంలో ఏరాపుట చేసి కగంతకాలగం ఇకకుడే నడిపన ప్రభ్త్వ పారిశ్రామిక శిక్ణా కేగంద్రానిని 
ఆత్మకూర్ పాల్టెక్నిక్ కళ్శ్ల ప్గంగణానిక్ తరల్గంచడమే. దీని కారణగం పారిశ్రామిక శిక్ణ కేగంద్రానిక్ సగంబగంధిగంచ భవన నిరా్మణానిక్ ఈ ప్రభ్త్వగం నిధుల కేట్యిగంపులో చూపన 
అలసత్వమే. ఇది ఏ విధమైన అభివృది్ధ వికేగంద్రీకరణో పాలకులే తెల్యజేయాల్. అగంతేకాకుగండా ఈ ప్రభ్త్వ పాలనలో ఆత్మకూర్ అనేక విధాల్గా దోపడీక్ దగాక్ గురి కావడగం 
జరిగగంది. దశ్బాదెల పోరాట్ల ఫల్తగంగా తెచు్కునని నడికుడి శ్రీకాళహసి్ రైలే్వ మార్గం నిరా్మణ పనలన ఈ ప్రభ్త్వ హయాగంలో పూరి్గా నిల్పవేయడగం జరిగగంది. కేగంద్ రాష్ట 
ప్రభ్త్్వల ఒపపుగందగంలో భాగగంగా ఈ రైలే్వ మార్ నిరా్మణ పనలకు అయేయూ ఖర్్లో సగగం ఖర్్ రాష్ట ప్రభ్త్వగం భరిగంచాల్ మరియు అగందుకు అవసరమైన భూమిని రాష్ట ప్రభ్త్వమే 
సేకరిగంచ రైలే్వ శ్ఖకు అపపుజపాపుల్. 2020 సగంవతసిరగం నాట్కే పూరి్ కావాల్సిన ఈ రైలే్వ ప్జకుటీ, ఈ ప్గంత అభివృది్ధ పటలు రాష్ట ప్రభ్త్వ నిరలుక్ష్య కారణగంగా నేట్కీ పూరి్కాలేదు. 
ఇగందుకు కారణగం నెల్లుర్ జిల్లులో ఈ రైలే్వ ప్జకుటీకు అవసరమైన భూమిని రాష్ట ప్రభ్త్వగం కేట్యిగంచలేదు సరి కదా రాష్ట ప్రభ్త్వ వాట్గా చేయవలసిన నిధులన కూడా విడుదల 
చేయలేదు. దీని కారణగంగా ప్రతి సగంవతసిరగం కేగంద్ ప్రభ్త్వగం తనవగంత్గా విడుదల చేసు్నని నిధుల్ కూడా నిర్పయోగగంగా మారాయి. అగంతేకాకుగండా నియోజకవర్ మెటటీ ప్గంత 
వాసుల దశ్బాదెల కళ అయిన ఆనగం సగంజీవరెడిడు ఎతి్పోతల పథకానిని ఈ ప్రభ్త్వ హయాగంలో రివర్సి టెగండరిగంగ్ పేర్తో మూలన పడేసిగంది. ఎపపుట్కీ పూరి్ అవుత్గందో తెల్యక 
రైత్గంగగం ఆగందోళనకు గురవుత్గంది. సా్వతగంత్రగం వచ్నపుపుడు నగంచ నేట్ వరకు పారిశ్రామికగంగా ఆత్మకూర్ నియోజకవర్గం దగాకు గురికాబడుతూనే వసు్గంది. స్వర్్య మాజీ 
మగంత్రివర్యూల్ మేకపాట్ గౌతమ్ రెడిడు ఆత్మకూర్ సమీపగంలోని నారగంపేట వదదె ఏరాపుటచేసిన పారిశ్రామిక వాడలో అటటీహాసగంగా శగంకుసా్థపన కావిగంచబడిన సగంచర్ పె్లువుడ్ పరిశ్రమ 
ముఖయూమగంత్రి ఒతి్డి కారణగంగా బదే్వల్కు తరల్గంచడగం ఎగంతో శోచనీయగం. పరిశ్రమ ఏరపుడుత్గంది మాకు ఉదోయూగ అవకాశ్ల్ మెర్గుపడత్యి అని ఎగంతో ఆశగా ఎదుర్ చూసు్నని 
ఆత్మకూర్ నియోజకవర్ యువతకు ఈ ప్రభ్త్వ హయాగంలో తీరని అనాయూయగం జరిగగంది. నెల్లుర్ జిల్లులోనే అతయూధికగంగా సుమార్ 80 టీఎగంసీల నిల్వ సామర్థష్యగం కల్గన సోమశిల 
జల్శయగం మరియు సగంగగం బాయూర్జీ ఆత్మకూర్ నియోజకవర్గంలోనే ఉననిపపుట్కీ నియోజకవర్గంలోని భూములలో సిగంహభాగగం నేట్కీ సాగునీర్ నోచుకోక మెటటీ ప్గంత్ల్గా 
మిగల్పోవడగం అతయూగంత శోచనీయగం మరియు దురా్మర్గం. తమ కళళి ముగందునని జల్శయాల్ నీర్నపపుట్కీ అవి తమ భూములకు ఉపయోగపడకపోవడగం రైత్గంగానిని తీవ్ర ఆవేదనకు 
గురిచేసు్గంది. అగంతేకాకుగండా నియోజకవర్గంలో గ్రామీణ ప్గంత్లోలు రోడలునీని గుగంతల మయమై ప్రజల్ తీవ్ర ఇబ్గందులకు గురవుత్నానిర్. ఇపపుట్కైనా పాలకుల్ కళ్ళి తెర్సుకని పై 
సమసయూలన వగంటనే పరిషకురిగంచాలని లేని పక్గంలో జనసేన పార్టీ ఉదయూమ కారాయూచరణ రూపగందిసు్గందని ఈ సగందర్గంగా ఆత్మకూర్ నియోజకవర్ ఇనా్ర్జ్ నల్శెట్టీ శ్రీధర్ పేరొకునానిర్. 
ఈ కారయూక్రమగంలో ఆత్మకూర్ నియోజకవర్ ఉపాధయూక్షుల్ దాడి భాన క్రణ్, సగంగగం మగండల నాయకుల్ మావిళళి ఆనగందరావు, మోహన్ కృష్ణ, వగంకటేష్ తదితర్ల్ పాల్్నానిర్.

ఆవిర్భావ దినోత్సవ సభ విజయవంతం కావాలని 
మల్లన్నకు ప్రత్యేక పూజలు

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీశైలగం, ఈనెల 14వ తేదీ 
మచలీపటనిగంలో జరిగే జనసేన పార్టీ 10వ ఆవిరా్వ 
దినోతసివ సభ విజయవగంతగం కావాలని జనసేన పార్టీ 

రాష్ట కారయూనిర్వహక కారయూదరిశి కటేటీ వగంకటేశ్వర్లు ఆధ్వరయూగంలో శ్రీశైలగం సనినిధిలో పూజల్ 
నిర్వహిగంచ భవిషయూత్్లో జనసేన పార్టీ విజయగం సాధిగంచ మా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ప్రజలకు 
సేవ చేసే భాగయూగం కల్గగంచాలని జనసేన పార్టీ 10వ ఆవిరా్వ దినోతసివ సగందర్గంగా సభ 
కారయూనిరా్వహకులకు ప్రతిఒకకురికీ ఆ మలలునని ఆశీసుల్ అగందరికీ కలగాలని ప్రతేయూక పూజల్ 
నిర్వహిగంచార్. ఈ కారయూక్రమగంలో అశోక్ జీవన్, శివకుమార్, సునీల్ తదితర్ల్ పాల్్నానిర్.

ఆవిర్భావ దినోత్సవ ఏర్పాట్లపై సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: మచలీపటనిగంలో మార్్ 14 త్ర్ఖున జరగబోయే జనసేన పార్టీ 
ఆవిరా్వ దినోతసివగం సభకు ఏరాపుటలు గురిగంచ సభా వేదిక వదదె జనసేన నాయకుల్ 
మాట్లుడడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో కృష్్ణ జిల్లు అధయూక్షుల్ బగండ్రెడిడు రామకృష్ణ, 
మచలీపటనిగం ఇనాఛార్జ్ బగండి రామకృష్ణ మైలవరగం ఇనాఛార్జ్ అకకుల రామ మోహనరావు 
(గాగంధి), జిల్లు కారయూవర్ సభ్యూల్, మగండలగం నాయకుల్, జనసైనికుల్, వీర మహిళల్ 
పాల్్నానిర్.

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

పల్్ల పల్్ల ఎగర్లి పవనన్న జండా 29వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవర్గం, పల్లు పల్లు ఎగరాల్ పవననని జగండా మూడో విడతలో భాగగంగా తిమా్మజిపెట మగండలగంలో 29వ రోజు సోమవారగం ఎదిరెపల్లు గ్రామగంలో 
వగంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ పాదయాత్ర చేపట్టీర్. ఈ కారయూక్రమగంలో నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవర్, మగండల, నాయకుల్ జనసైనికులతో కల్సి వగంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ గ్రామగంలో పరయూట్గంచార్.
గ్రామగంలోని ప్రజల ప్రధాన సమసయూల్
• డబల్ బెడ్ రూమ్ ల్ ఇసా్నని మోసగం చేసార్.
• గ్రామగంలో సీసీ రోడులు లేవు, పగంఛనలు అగందటగం లేదు, నల్లు లేవు.
• రైత్లకు ర్ణమాఫీ, దళ్తబగంధు లేదు, యువతకు ఉదోయూగాల్ లేవు.
• రాష్టగం వచ్ 8 సగంవతసిరాల్ అయిగంది. స్వరాష్టగం సాధిగంచుకునని తర్వాత మాకు గూడు ఉగంటగంది. పలలులకు ఉదోయూగాల్ ఉగంట్యి, మన బత్కుల్ బగంగార్మయవుత్యని 
అనకుగంటే ఈ ప్రభ్త్వగంలో మాకగంటూ ఏమి లేదు. అగంటూ గ్రామసు్థల్ లక్ష్మణ్ గౌడ్ తో వారి యొకకు సమసయూలన మొరపెటటీకునానిర్. నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవర్ నాయకుల్ వగంగ 
విజయ్ భాసకుర్ గౌడ్, సతయూగం, సూరయూ, వగంశీ రెడిడు, నవీన్, ఎడలు ప్రసాద్, పూస శివ, ఎడలు రాకేష్, శ్రీశైలగం తదితర్ల్ పాల్్నానిర్.

నవ వధువుకు బాసటగా డాక్టర్ కందుల
శతఘ్ని న్యూస్: విశ్ఖ, జీవీఎగంసీ సా్థనిక 34వ వార్డు జగండా చెటటీ ప్గంత్నిక్ చెగందిన నవ వధువు సుశీలకు దక్షిణ నియోజకవర్ జనసేన 
నాయకుల్, 32వ వార్డు కారొపుర్టర్ డాకటీర్ కగందుల నాగరాజు బాసటగా నిల్చార్. సోమవారగం ఆమె కుటగంబానిని కల్సి ఇతోధికగంగా సహాయగం 
చేశ్ర్. పెళ్లు కుమారె్ సుశీలకు బగంగార్ త్ళ్బొటటీ, పటటీ చీరన అగందజేశ్ర్. ఈ సగందర్గంగా ఆయన మాట్లుడుతూ నియోజకవర్గంలో 
ప్రతి పేదవాడిక్ తన పరిధి మేరకు నిరి్వరామగంగా సహాయగం చేసు్నానిరని చెపాపుర్. ఎటవగంట్ రాజకీయాలకు త్వు లేకుగండా పల్ సేవా 
కారయూక్రమాలన కనసాగసు్ననిటలు వలలుడిగంచార్. ఇగందులో భాగగంగానే నవవధువు సుశీలకు త్ళ్బొటటీ, పటటీచీర అగందజేయడగం జరిగగందని 
చెపాపుర్. ఈ కారయూక్రమగంలో పెళ్లు కుమారె్ తల్లుదగండ్రుల్ అపపులనరసమ్మ, విజయ్, జనసేన నాయకుల్ ప్రసాద్, హర్ష్, లక్ష్మి, ల్వణయూ, 
సనాయూసమ్మ, పార్వతి, ఎల్లుయమ్మ, పద్మ, గణేష్, సతీష్ అశోక్ ఆనగంద్, ధనరాజు, శగంకర్, రాము, కృష్ణ, రాజు, బి. రాజు, శ్రీన, నాగేగంద్, 
జానక్, రాజేశ్వరి, జానీసిదుర్, కుమారి, కగందుల కేదారానిథ్, కగందుల బద్రీనాథ్ తదితర్ల్ పాల్్నానిర్.

4వ డివిజనో్ల జనంకోసం జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లుర్ నగరగంలోని 4వ డివిజనోలు “జనగంకోసగం జనసేన“ కారయూక్రమానిని 
జనసేన జిల్లు అధయూక్షుల్ చెనానిరెడిడు మనక్గంత్ రెడిడు, నగర అధయూక్షుల్ దుగ్శెట్టీ సుజయ్ 
బాబు ఆధ్వరయూగంలో నిర్వహిగంచార్. ఈ సగందర్గంగా డివిజన్ పరిధిలో ప్రతి ఇగంట్క్ వళ్లు 
సా్థనిక ప్రజల సమసయూలన అడిగ తెల్సుకునానిర్. సా్థనిక ప్రజల్ జనసేన నేతల దృష్టీక్ 
పల్ సమసయూలన తెల్యజేశ్ర్. లోపగంచన పారిశుధయూగం, త్గునీర్, ట్డోకు గృహాల్, 
పగంఛనలు తొలగగంచడగం వగంట్ సమసయూలన తీసుకువచా్ర్. వాట్ పరిష్కురానిక్ తమ 
వగంత్ కృష్ చేసా్మని ఈ సగందర్గంగా జిల్లు అధయూక్షుడు మనక్గంత్ రెడిడు హామి ఇచా్ర్. 
రాననని ఎనినికలోలు జనసేనన గెల్పగంచాలని విజ్ఞప్ చేశ్ర్. ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేన 
నాయకుల్, వీరమహిళల్ మరియు జనసైనికుల్ పాల్్నానిర్.

లయన్్స క్లబ్ ఆధ్వరయేంలో విడివాడకు సన్మానం
శతఘ్ని న్యూస్: తణుకు నియోజకవర్గం, అతి్ల్ 
మగండలగం, అతి్ల్ గ్రామగంలో లయన్సి కలుబ్ 
వారిచే నిర్వహిగంచబడిన చాటరె్నిట్ సలబ్రేషన్సి 
కారయూక్రమగంలో తణుకు నియోజకవర్ జనసేన 
పార్టీ ఇగంచార్జ్ విడివాడ రామచగంద్రావు మరియు 
అతి్ల్ మగండలగం జనసేన పార్టీ అధయూక్షుల్ దాసగం 
ప్రసాద్ పాల్్నడగం జరిగగంది. అతి్ల్ లయన్సి 
కలుబ్ వారి ఆధ్వరయూగంలో విడివాడ రామచగంద్రావు 
ఆరి్థక సహాయగంతో అనేక ఐ కాయూగంపుల్ మరియు 
డగంటల్ కాయూగంప్ నిర్వహిగంచార్. మరియు 
సుమార్గా 2000 మగందిక్ రామచగంద్రావు 

ఆరి్థక సాయగంతో ఉచతముగా కళళిజోళ్ళి అగందజేశ్ర్. లయన్సి కలుబ్ వార్ విడివాడ 
రామచగంద్రావు సేవా కారయూక్రమాల్ గురి్గంచ ఘనగంగా సనా్మనిగంచార్ మరియు అతి్ల్ 
మగండలగం అధయూక్షుల్ దాసగం ప్రసాద్ లయన్సి కలుబ్ వారి ఆధ్వరయూగంలో దాసగం ప్రసాద్ ఆరి్థక 
సహాయగంతో అనేక కాయూగంపుల్ నిర్వహిగంచడగం జరిగగంది. మరియు దాసగం ప్రసాద్ ఆరి్థక 
సహాయగంతో సుమార్గా 1500 మగందిక్ ఉచతముగా కళళిజోళ్ళి అగందజేశ్ర్ ప్రసాద్ 
సేవా సూఫూరి్ని గురి్గంచ లయన్సి కలుబ్ వార్ ఘనగంగా సనా్మనిగంచడమే కాక లయన్సి కలుబ్ 
లో మెగంబర్ గా జాయిన్ చేసుకునానిర్. ఈ కారయూక్రమగంలో తణుకు మగండలగం జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షుల్ చకాకుల వేణు, తణుకు పటటీణ జనసేన అధికార ప్రతినిధి పగంతగం నానాజీ, 
అతి్ల్ గ్రామగం జనసేన పార్టీ నాయకుల్ మరియు కారయూకర్ల్ పాల్్నానిర్.

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

ఎల్లవరం గ్రామంలో పరయేటంచిన డా.వంపూరు గంగులయయే

శతఘ్ని న్యూస్: అల్లురి సీత్రామరాజు జిల్లు, గూడగం కత్వీధి మగండలగం, వగంచుల పగంచాయితీ ఎలలువరగం గ్రామగంలో గ్రామసు్ల 
ఆహా్వనగం మేరకు జనసేన నాయకుల్ గ్రామ పరయూటనచేయడగం జరిగగంది. ఈ సగందర్గంగా కూడా మధుబాబు, కయయూగం బాలరాజు 
ఆధ్వరయూగంలో ఏరాపుట చేసిన సమావేశగంలో ముఖయూ అతిధిగా పాల్్నని అరకు పారలుమెగంట్ జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ డా.గగంగులయయూ ఈ 
సగందర్గంగా మాట్లుడుతూ ముఖయూగంగా ఎలలువరగం గ్రామ పరిసి్థతి, రైత్ల్ పగండిగంచే ఈ ప్గంతగం ముఖయూమైన పసుపు పగంటల్ వారి 
రహదారి పరిసి్థత్ల్, త్గునీట్ వయూవస్థ వగంట్ మౌళ్క సదుపాయల్ కలపున విషయమై ప్రభ్త్్వనిని తీవ్రగంగా విమరిశిగంచార్. గతగంలో 
గడప గడపక్ వైసీపీ అగంటూ ప్రతేయూకగంగా ఈ గ్రామాలన సగందరిశిగంచన వైసీపీ నాయకుల్ ప్రజాప్రతినిధుల్ మా బాధల్ చెపుపుకుగంటే 
వాళ్ళి వక్ల్ నవు్వల్ నవ్వడగం మేము జీరి్ణగంచుకోలేకునానిమని గ్రామసు్ల్ తెలపడగంతో గగంగులయయూ విసు్పోయార్. కనీసగం మగంచనీట్ 
సదుపాయగం కల్పుగంచడగంలో వైసీపీ నాయకులకు చత్శుది్ధ లేకపోవడగం బాధాకరగం 

రైత్ల్ పగండిగంచన పగంటల్ మారెకుట్ క్ తరల్గంచడానిక్ సరైన రహదారి వయూవస్థ లేదు సరికదా! ఈ రాష్్రానిని రాక్సా పాలన చేసు్నని మూడు ముకకుల 
ముఖయూమగంత్రిక్ గరిజన ప్రజాప్రతినిధుల్ గరిజన జాతిక్ ద్రోహగం చేసూ్ త్నా తగందానా పాడటగం వారి నిరగంకుశ విధానానిక్ నిదరశినగం. మన ఎగంపీ, 
ఎమె్మలేయూ కూడా ఈ గరిజన ద్రోహి ప్రభ్త్్వనిక్ గుల్గంగరి చెయయూడగం చూసే్ విస్మయానిక్ గురౌత్నానిగం. సా్థనిక ఎగంపీటీసీ, సరపుగంచల్ కూడా పట్టీగంచుకునని 
ధాఖాల్ల్ లేవు ఇక పై ప్రజా సమసయూలపై జనసేన అల్పెరగని పోరాటగం చేసు్గందని తెల్యజేసు్నానిము. ప్రజలోలు చైతనయూగం రావాలని ప్రజాప్రతినిధులన 
అధికార్లన ప్రశినిగంచే తత్్గం ప్రజలోలు ఎపుపుడు వసు్గందో? అపుపుడు మన అభివృది్ధ నీ ఆశిగంచవచ్గంటూ గ్రామసు్లనదేదెశిగంచ అనానిర్. గరిజన 
అభివృది్ధక్ ఏరాపుటైన సకల వయూవస్థల్నినిట్ని నిర్్వరయూగం చేసూ్ ఇపుపుడు గడప గడపక్ అగంటూ వసూ్ ప్రజల సమసయూలపై సపుగందిగంచకపోవడగం గాక వక్ల్ 
నవు్వల్ నవే్వ వాళళిని ఏమనాలో మీర్ నిర్ణయిగంచగండగంటూ ఏదేదెవా చేసార్. మళ్ళి ఎనినికలోలు ఓటలు అడిగే నైతిక హకుకు పూరి్గా వైసీపీ నాయకత్వగం 
కోలోపుయిగందగంటూ ఇపుపుడు ఎ మొహగంతో ప్రజలోలుక్ వళ్లు ఓటలు అడుగుత్రో మర్ మాకైతే తెల్యటేలుదని అనానిర్. ఈ సగందర్గంగా గ్రామసు్ల్ పెదదెఎత్్న 
జనసేన పార్టీ సిద్ధగంత్లకు ఆఖరిషిత్లై గగంగులయయూ ఆధ్వరయూగంలో కగండువాల్ కపుపుకుని పార్టీలోక్ చేరార్ వారిని సాధారగంగా ఆహా్వనిగంచ ఇకపై జనసేన 
పార్టీ మీకు సా్వగతగం చెపు్గందగంటూ వారిని పార్టీలోక్ చేర్్కుని మనమగందర్ కల్సి ప్రయాణిదాదెమగంటూ తెల్పార్. ఈ సమావేశగం నిర్వహిగంచన కూడా 
మధుకుమార్, కయయూగం బాలరాజులకు ప్రతేయూక అభినగందనల్ తెల్యజేసార్. ఈ సమావేశగంలో గూడగం మగండల నాయకుల్ రాగంబాబు, మార్కు, సిద్దె, 
బాలరాజు, మధుకుమార్, చనాని చగంతపల్లు మగండల నాయకుల్ బుజిజ్బాబు, లీగల్ అడ్వయిజర్ రాజన్, పునీత్, సా్వమి, చట్టీబాబు రవి, రవికుమార్, 
జీ.మాడుగుల మగండల అధయూక్షుల్ మాసడి భీమనాని, భానప్రసాద్, అగంక్త్ కారయూనిరా్వహక అధయూక్షుల్ త్గంగుల రమేష్, అఖిల్, మధు, పాడేర్ మగండల 
నాయకుల్ అశోక్, సగంతోష్ తదితర జనసైనికుల్ గ్రామసు్ల్ పెదదె ఎత్్న పాల్్నానిర్.

ఇపపాటం ప్రజలను ఇబ్ంది పెట్టడం ఈ ప్రభుతా్వనికి 
సరికాదు: ర్జంపేట జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిల్లు రాజగంపేట జనసేన 
పార్టీ అసగంబ్లు ఇగంచార్జ్ మల్శెట్టీ వగంకటరమణ 
ఆదేశ్ల మేరకు రాజగంపేట పటటీణగంలోని 
జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారాయూలయగంలో మీడియా 
సమావేశగం గుగంటూర్ జిల్లు ఇపపుటగం ప్రజల్ 
జనసేన పార్టీక్ మదదెత్ తెల్పారని, ఈ ప్రభ్త్వగం 
ప్రజలపై కక్ సాధిగంపు చేయడగం సరికాదు. రోడలు 
విస్రిసు్నానిమని సాకుతో ఇపపుటగం గ్రామగంలోని 

జనసేన ప్రజలన ఇబ్గంది పెటటీడగం ఇది సరికాదు. ఈ ప్రభ్త్వగం జనసేన నాయకులన ఎగంత 
అనగదొకాకులనకుగంట్రో బగంతిల్గా అగంత వేగగంగా అభివృది్ధ చెగందుత్మని రాజగంపేట 
జనసేన పార్టీ నాయకుడు పోల్శెట్టీ శ్రీన అనానిర్. ఈ పాలన ప్రజాసా్వమయూ పాలనేనా..? లేక 
రాక్స పరిపాలన అని జనసేన నాయకుల్ తీవ్రగంగా ఖగండిసూ్, ఇపపుటగం ప్రజలకు మేము 
అగండగా ఉగంట్మని తెల్పార్. ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేన పార్టీ లీగల్ సేల్ ఉపాధయూక్షుడు కతి్ 
సుబ్రాయుడు, జనసేన నాయకుల్ భాసకుర పగంత్ల్, వగంకటయయూ, భ్వనగరిపల్లు శగంకరయయూ, 
వీరయయూ ఆచారి, బగండలు రాజేష్, పోల్శెట్టీ శ్రీనివాసుల్ తదితర్ల్ పాల్్నడగం జరిగగంది.

క్రియాశీలక సభయేత్వం విజయవంతం చేసిన ప్రతి 
ఒక్కరికి ధనయేవాదాలు: ర్హుల్ సాగర్

శతఘ్ని న్యూస్: ఎమి్మగన్ర్, రాష్టవాయూప్గంగా జనసేన 
పార్టీ చేపట్టీన క్రియాశీలక సభయూత్వగం నమోదు కారయూక్రమగం 
ఎమి్మగన్ర్ నియోజకవర్గం విజయవగంతగం అయిన 
సగందర్గంగా సోమవారగం రోజున తన నివాసగంలో ఏరాపుట 
చేసిన విలేకర్ల సమావేశగంలో జనసేన పార్టీ నాయకుల్ 
రాహుల్ సాగర్ మాట్లుడుతూ మారి్ 5వ తేదీతో ముగసిన 
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమగంలో 
క్రియాశీలక వాలగంటీర్ పనితీర్ అభినగందనీయగం అని 
కనియాడార్. వాలగంటీర్ క్ తోడుగా జనసైనికుల్ మెగా 

అభిమానల్ నియోజకవర్ ప్రజల్ ఎగంతో సహకరిగంచారని వీరి సహకారగం వలలు ఎమి్మగన్ర్ 
నియోజకవర్గం నగందు జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వగం నమోదు కారయూక్రమగం విజయవగంతగం 
అయిగందని తెల్యజేశ్ర్. జనసేన పార్టీ అధిష్టీనగం ఏ కారయూక్రమగం చేపట్టీనా అగందరూ 
కల్సికటటీగా పని చేసి విజయవగంతగం చేయాల్సిగందిగా పల్పునిచా్ర్.

మండల పరిషత్ అభివృదిధి అధికారికి వినతిపత్ం 
అందించిన డాక్టర్ యుగంధర్ పొన్న

శతఘ్ని న్యూస్: గగంగాధర నెల్లుర్, 
కార్్వట్ నగరగం మగండలగం, కార్్వట్ 
నగరగం పగంచాయతీ, శుద్ధగుగంట గ్రామగం 
నగండి గాజుల కగండ్రిగ గ్రామగం వరకు 
గత 35 సగంవతసిరాల్గా రోడుడు సౌకరయూగం 
లేక అనేక అవస్థలకు గురవుత్నానిరని 
గగంగాధర నెల్లుర్ నియోజకవర్ ఇనా్ర్జ్ 
డాకటీర్ యుగగంధర్ పనని తెల్పార్. 

ఈ సగందర్గంగా ఆయన మాట్లుడుతూ గాజులకగండ్రిగ గ్రామానిని గాల్క్ వదిలేసారని, వైసీపీ 
ప్రభ్త్వగం గాల్లో పేక మేడల్ కడుత్నానిరని తీవ్ర సా్థయిలో ద్వజమెత్్ర్. గ్రామాభివృది్ధని 
వైసీపీ ప్రభ్త్వగం విస్మరిగంచగందని విమరిశిగంచార్. గాజుల కగండ్రిగ గ్రామానిక్ సిమెగంట్ రోడుడు 
వేయాలని డిమాగండ్ చేసార్. మారి్ 26 వ తేదీ లోపు సిమెగంట్ రోడుడు వేయకపోతే, 27 వ 
తేదీ నాడు గాజుల కగండ్రిగ గ్రామగంలోనే ఆమరణ దీక్ చేసా్నని తెల్పార్. ఈ రాష్టగంలో 
సర్వరగంగ సమగ్రాభివృది్ధ సాధనే జనసేన లక్ష్యమని తెల్యజేసార్. ఒకసారి పవన్ కళ్యూణ్ 
కు అవకాశగం ఇవ్వగండి, రాయల పాలన తెసా్మని మగండల ప్రజలన విజ్ఞప్ చేసార్. గాజుల 
కగండ్రిగ గ్రామానిక్ సిమెగంట్ రోడుడు మగంజూర్ చేయాలనీ మగండల పరిషత్ అభివృది్ధ అధికారిక్ 
వినతిపత్రగం సమరిపుగంచార్.ఈ కారయూక్రమగంలో మగండల అధయూక్షుల్ శోభన్ బాబు, ఉపాధయూక్షుల్ 
విజయ్, జిల్లు సగంయుక్ కారయూదరిశి రాఘవ, కార్్వట్నగరగం టౌన్ ప్రెసిడగంట్ రాజేష్, మగండల 
ప్రధాన కారయూదరిశి నర్ష్, మగండల కారయూదరిశి మణికగంఠ ఉనానిర్.
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