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శ్రీశ్రీశ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరీ సమేత విశ్వేశవేరస్వేమి వారి 
విగ్రహ ప్రతిష్టా  మహోత్సవుంలో పాల్గొన్న బత్తు ల

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, రాజానగరం మండలం కొత్తవెలుగుబంద గ్రామంలో శ్రీశ్రీశ్రీ బాలా త్రిపుర సందరీ సమేత విశ్వేశవేరస్వేమి వారి విగ్రహ ప్రతిష్టా మహోత్సవం అతయూంత 
భక్్తశ్రద్ధలతో శాస్త్రోక్తంగా జరిగంది. ఈ పూజా కారయూక్రమంలో రాజానగరం జనసేన నాయకులు బత్్తల బలరామకృష్ణ, సీనియర్ జనసేన నేతలు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనడం 
జరిగంది.

మచిలీపటనింలో ఈ నెల 14వ తేదీన నిరవేహంచే జనసేన 
పారీటా ఆవిరాభావ దినోత్సవ సభ నిరవేహణకు పలు కమిటీలు 
ఏరాపాటయ్యూయి. సభా కారయూక్రమాల నిరవేహణకు, సభకు 
తరలి వచేచే శ్రేణులు, వీర మహళలు, నాయకులకు 
ఎలాంటి ఇబ్ందులు తలెత్తకుండా చూసేలా ఈ కమిటీలు 
బాధయూతలు నిరవేరి్తస్్తయి. కమిటీలు, అందులోని సభ్యూల 
వివరాలు...
• పారీటా అధయూక్షుల పరయూటన మారగొం పరయూవేక్షణ కమిటీ
- శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్
- శ్రీ అమిమిశెటిటా వాస
• పోలీస శాఖ సమనవేయ కమిటీ
- శ్రీ బి.మహేందర్ రెడ్డి
- శ్రీ బండ్ రామకృష్ణ
• ప్రచార కమిటీ
- శ్రీ చిల్లపలి్ల శ్రీనివాస రావు
- శ్రీ వడ్రాణం మార్ండేయ బాబు
- శ్రీ యడ్లపలి్ల రామ్ సధీర్
- శ్రీ పాలంక్ స్రథి బాబు
- శ్రీ నల్లగోపుల చలపతి
- శ్రీ బొలిశెటిటా వంశీ
• రవాణా నిరవేహణ కమిటీ
- శ్రీ బొలిశెటిటా శ్రీనివాస్
- శ్రీ ఇర్ంక్ సూరాయూరావు
- శ్రీ నయుబ్ కమల్
- శ్రీ వనెనింరెడ్డి సతీష్
- శ్రీ తిపపాల రమణారెడ్డి
- శ్రీ అతికారి దినేష్
- శ్రీ ఎన్.మల్లపపా
• వాలంటీర్్స కమిటీ
- శ్రీ బోడపాటి శివదత్
- శ్రీ చాగంటి మురళీకృష్ణ
- శ్రీ పంచకర్ల సందీప్
- శ్రీ శివప్రస్ద్ రెడ్డి
- శ్రీ మధు వీరేష్
• మెడ్కల్ ఎయిడ్ కమిటీ
- డా.బొడేడిపలి్ల రఘు
- డా.బాబు సంగరి
- డా.కె.సతీష్ కుమార్
- డా.రాపాక రమేష్
- డా.పిలా్ల శ్రీధర్
- శ్రీ బత్్తల రామకృష్ణ
• మీడ్య్ సమనవేయ కమిటీ
- శ్రీ అజయ్ వరమి
- శ్రీ ఆళ్ళ హరి
- శ్రీ ఆర్.శ్రీనివాస్
• హాసపాటాలిటీ కమిటీ
- శ్రీ బండ్ రామకృష్ణ
- శ్రీ భవానీ రవికుమార్

- శ్రీ మోకా నాని
- శ్రీ రామారావు
- శ్రీ మేడ్శెటిటా సూరయూక్రణ్
- శ్రీ రావాడ నాగు
• సేటాజ్ సమనవేయ కమిటీ
- శ్రీ మలి్లనీడ్ తిరుమలరావు
- శ్రీ పండాయూల హరినాథ్
- శ్రీ తలాటం సతయూ
- శ్రీ కూనపరెడ్డి ప్రస్ద్
- శ్రీ వేముల శ్రీనివాస చక్రవరి్త
• స్ంస్ృతిక కారయూక్రమాల నిరవేహణ కమిటీ
- శ్రీ నేమూరి శంకర్ గౌడ్
- శ్రీ వంపూరు గంగులయయూ
 అసంబ్్ల నియోజకవరగొ సమనవేయకర్తలు

ఈ నెల 14వ తేదీన మచిలీపటనింలో నిరవేహంచే జనసేన 
పారీటా 10వ ఆవిరాభావ దినోత్సవ కారయూక్రమ నిరవేహణ 
నిమిత్తం ఉమమిడ్ కృష్్ణ జిలా్ల, గుంటూరు జిలా్ల పరిధిలో 
10 అసంబ్్ల నియోజకవరాగొలకు సమనవేయకర్తలను 
నియమించారు. రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి ఇద్దరు, నియోజకవరగొం 
నుంచి ఒకరిక్ ఈ బాధయూతలు అపపాగంచారు. కారయూక్రమం 
విజయవంతం చేసేందుకు ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు 
వెళ్్ళలా కారయూకర్తలను, నాయకులను సమాయత్తం చేసే 
బాధయూత వీరిక్ అపపాగంచారు. నియోజకవరాగొల వారీగా 
వివరాలు...
అవనిగడడి

శ్రీ చేగండ్ సూరయూప్రకాష్
శ్రీమతి పొలాసపలి్ల సరోజ
శ్రీ రాయపూడ్ వేణుగోపాల్
పడన

శ్రీ పంతం నానాజీ
శ్రీ బేతపూడ్ విజయ శ్ఖర్
శ్రీ నల్లమోత్ రఘురాం
శ్రీ కూనస్ని నాగబాబు
మచిలీపటనిం

శ్రీ సయయూద్ జిలానీ
శ్రీ క్రణ్ రాయల్
శ్రీ వంపుగడల చౌదరి
గుడ్వాడ

శ్రీ పదపూడ్ విజయకుమార్
శ్రీ రతనిం అయయూపపా
శ్రీ బూరగడడి శ్రీకాంత్
పామర్రు

శ్రీ ముత్్త శశిధర్
శ్రీ పాకనాటి గౌతమ్ కుమార్
శ్రీ త్డ్శెటిటా నరేష్
పనమలూరు

శ్రీ వేగుళ్ళ లీలాకృష్ణ
శ్రీ మండలి రాజేష్
శ్రీ జరుగు ఆదినారాయణ
శ్రీ ముపాపా గోపాలకృష్ణ
కైకలూరు

శ్రీమతి ఘంటస్ల వెంకటలక్ష్మి
శ్రీ చెననిమల్ల చంద్రశ్ఖర్
శ్రీ వేలుపారి వెంకటేశవేరరావు
గననివరం

శ్రీ చిలకం మధుసూదన్ రెడ్డి
శ్రీ పీతల మూరి్త య్దవ్
శ్రీ బండ్రెడ్డి రవీంద్ర
న్జివీడు

శ్రీ రెడ్డి అపపాలనాయుడు
శ్రీ చింత్ సరేష్
శ్రీ మరీదు శివరామకృష్ణ
రేపలె్ల

శ్రీ త్తంశెటిటా నాగంద్ర
శ్రీ గెడడిం మహాలక్ష్మి ప్రస్ద్
శ్రీ మతి్త స్ంబశివ రావు

తెలంగాణ సమనవేయ కమిటీ
జనసేన పారీటా 10వ ఆవిరాభావ సభ కోసం తెలంగాణ 
ప్ంతం నుంచి వచేచే పారీటా శ్రేణుల సమనవేయం కోసం 
ప్రతేయూక కమిటీ ఏరాపాటయియూంది. తెలంగాణ ప్ంతం నుంచి 
వచేచే కారయూకర్తల ఆహావేనం, సౌకరాయూలు తదితర అంశాలను 
ఈ కమిటీ పరయూవేక్షిస్తంది. కమిటీ వివరాలు..
• శ్రీ రాధారం రాజలింగం
• శ్రీ మేకల సతీష్ రెడ్డి
• శ్రీ దామోదర్ రెడ్డి
• శ్రీ సంపత్ నాయక్
• శ్రీ వి.లక్షష్మణ్ గౌడ్
• శ్రీ కారీ్తక్ వేముల
• శ్రీ మిరియ్ల రామకృష్ణ
• శ్రీ నాగశవేర రెడ్డి
• శ్రీమతి నిహారిక నాయుడు
• శ్రీమతి మండపాక కావయూ

10వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సభ నిరవేహణ కమిటీలు

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


శుక్రవారం, 10 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

“ఛలో మచిలీపట్టణం” జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవ పోస్టర్ విడుదల చేసిన 
డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ స్థాపించిన జనసేన పారీటా పేద ప్రజల 
గుండె చపుపాడులోంచి పుటిటాన పారీటాఏ జనసేన పారీటా అని పిఠాపురం నియోజకవరగొం జనసేన 
నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాసపాటల్ అధినేత డాకటార్ పిలా్ల శ్రీధర్ కొనియ్డారు. మచిలీపటనింలో 
ఈనెల 14వ తేదీన జనసేన పారీటా పదవ (10) ఆవిరాభావ సభకు సంబంధించిన గోడ 
పత్రికను పిఠాపురం నియోజకవరగొం జనసేన నాయకులు కారయూకర్తలు కలిస డాకటార్ పిలా్ల శ్రీధర్ 
ఆవిష్రించారు. ఈ సందరభాంగా డాకటార్ పిలా్ల శ్రీధర్ మీడ్య్తో మాటా్లడుతూ జనసేన శ్రేణులు 
సభను విజయవంతం చేయ్లని కోరడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో పల్్లటి బాపననిదొర, 
పలానిటి మధుబాబు, బొజ్జ గోపికృష్ణ, పిల్ల శివశంకర్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

జనసేన పార్్ట బలోపేతమే అధికార్నికి మార్ం
3036 క్రియాశీలక సభయూత్యూలతో జిల్లాలో అననిమయయూ జిల్లాలో మదనపల్లా నియోజకవర్ం 
మొదటి స్దానం
సభయూత్వ నమోదు వాలంటీరలాకు మరియు సభయూత్వం తీసుకొనని ప్రతి ఓక్క కుటంబానికి కృతజ్ఞతలు
జనసేన పార్టీ రాయలసీమ కో కన్్వనర్  గంగారపు రామదాస్ చౌదరి, గంగారపు స్్వతి

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలె్ల, గ్రామ స్థాయిలో 
జనసేన పారీటా బలోపేతం చేయడం దావేరా 
అధికారానిక్ రాచబాట వేస్తందని జనసేన 
పారీటా రాయలసీమ కో కనీవేనర్  గంగారపు 
రామదాస్ చౌదరి, గంగారపు స్వేతి 
పేర్్నానిరు.  క్రియశీలక సభయూత్యూలలో 
అననిమయయూ జిలా్లలో మదనపలె్ల నియోజకవరగొ 
అతయూధికంగా 3036 సభయూత్వేలు చేయడం 
జరిగందని విల్ఖరుల సమావేశంలో 
వివరించారు. సభయూతవే నమోదు కారయూక్రమంలో 
చురుకుగా పాల్గొని అధిక సంఖయూలో 
క్రియ్శీలక సభయూత్వేలు చేస సభయూతవే నమోదు 

వాలంటీర్లకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సభయూతవే నమోదు చేసన వాలంటీర్లకు ఈనెల 14 వ 
తేది జనసేన పారీటా 10వ ఆవిరాభావ సభలో విఐపి పాస్ ఇవవేడమే కాకుండా ప్రతేయూక గాయూలరీ 
ఏరాపాటు చేయడం జరుగుత్ందని తెలిపారు. మదనపలె్ల నియోజకవరగొంలో మొత్తం 
వాలంటీర్ల ఇచిచేన సమయంలో క్రియ్శీలక సభ్యూలను చేరచేడం సంతోషంగా ఉందనానిరు. 
వారందరికీ ధనయూవాదాలు తెలిపారు. ప్రతి కారయూకర్త చురుకుగా పాల్గొని సభ్యూలను చేయడం, 
రాష్ట్ర స్్దయిలో గురి్తంపు తీసకురావడం సంతోషంగా ఉందనానిరు. రాబోయే రోజులో్ల ఇదే 
విధంగా కషటాపడ్ జనసేన పారీటాని అధికారంలోక్ తీసకురావాలని కోరారు.

మండంగి శంతమ్మకు మనోధైర్యాన్నిచ్చిన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: పారవేతీపురం, మారిచే 6వ తేదీన బైక్ పై నుండ్ జారిపడ్, గాయలపాలైన మండంగ శాంతమమిను బుధవారం పదమరిక్ గ్రామానిక్ 
వెళి్ల, పరామరి్శంచి, భరోస్ కలిపాంచి, కొంత ఆరిథాక స్య్నిని చేస మన వెనుక “జనసేనాని” ఉనానిడంటూ ధైరాయూనిని నింపిన మండల అధయూక్షురాలు 
ఆగూరు మణి, జనసేన నాయుకులు మరియు జనసైనికులు, వీర మహళలు. ఈ కారయూక్రమంలో పారవేతీపురం జనసేన పారీటా నాయుకులు రాజాన 
బాలు, ఖాత్ విశ్వేశవేరావు, గుంట్రేడ్డి గౌరీశంకర్, బోండపలి్ల జనార్దన్, రవి, నవీన్, త్తబాబు, దురగొ, పవన్, తేజకామేష్, ఉపేంద్ర, జనసైనికులు, 
వీరమహళలు మరియు ఆ గ్రామ ప్రజలు పాల్గొనానిరు.

ర్ష్ట్రాన్కి పట్టిన అతిపెద్ద శన్ జగన్ రెడ్డే: ఆళ్ళ హరి
కేసుల మాఫీ కోసం రాష్ట్ర భవిషయూత్ ను ఢిల్లాలో వేలం వేసు్తంది ఎవరో ప్రజలకు తెలుసు
కాపులు ఎపుపుడో అంబటి రాంబాబుని కులం నుంచి వెలేశారు
సతె్తనపల్లాలోనే అంబటికి రాజకీయ సమాధి
పవన్ కళ్యూణ్ తోనే కాపులకు , అణగారిన వరా్లకు మహరదాశ
గంటూరు జిల్లా జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, వైసీపీ ప్రభ్తవేం ఏరపాడ్న క్షణం నుంచి రాష్ట్ర ప్రజల జీవిత్లు తిరోగమనంలో పయనిస్తనానియని ఈ రాష్్రానిక్ పటిటాన అతిపద్ద 
శని జగన్ రెడేడినని జిలా్ల జనసేన పారీటా అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి అనానిరు. కాపులకు పటిటాన శని పవన్ కళ్యూణ్ అంటూ మంత్రి అంబటి చేసన వాయూఖయూలపై 
గురువారం ఆయన తీవ్ర ఆగ్రహానిని వయూక్తం చేశారు. అవినీతి కేసల మాఫీ కోసం రాష్ట్ర భవిషయూత్ ను ఢిలీ్లలో వేలం వేస్తననిదేవరో రాష్ట్రంలో ఏ చినని పిలా్లడ్ని 
అడ్గనా చెబుత్రనానిరు. ఇనానిళ్్ల తమ రాజకీయ స్వేర్ధం కోసం అనిని పారీటాలు కాపులిని బానిసలుగా చూసూ్త వచాచేయనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ రాకతో కాపులకు, 

అణగారిన వరాగొలకు మహర్దశ రానుందని పేర్్నానిరు. రాష్ట్రంలో ఉనని అనిని వరాగొలను కలుపుకొని రాజాయూధికారం దిశగా వెళ్్తనని పవన్ కళ్యూణ్ పై అంబటి రాంబాబు విషం కక్టం దురామిరగొమనానిరు. 
బానిసలుగా ఉనని కులాలు పాలించే స్థాయిక్ వసే్త వైసీపీ నేతలు తటుటాకోల్కపోత్నానిరని విమరి్శంచారు. రెడ్లకు నేను బానిసను అనని అంబటిని కాపు జాతి ఎపుపాడో కులం నుంచి వెల్సందనానిరు. 
జగన్ బూటు్ల నాకుతూ కాపులపై కారుకూతలు కూసే్త అంబటిక్ కాపు యువత తగనరీతిలో బుది్ధ చెపాపాలి్స వస్తందని హెచచేరించారు. రేపలె్ల ప్రజలను మోసం చేస సతె్తనపలి్లలో మకాం వేసన 
అంబటిక్ స్థానికుల చేతిలో రాజకీయ సంహారం తపపాదనానిరు. సతె్తనపలి్లలోని సతె్తమమి స్క్షిగా సత్్త రూపాయలా అంబటి మిగలిపోయ్రనానిరు. అంబటి లాంటి నేతల వల్ల సమాజానిక్ ఉపయోగం 
ల్దు, కులానిక్ ప్రయోజనం ల్దు, మహళలకు రక్షణా ల్దని దుయయూబటాటారు. అంబటి వల్ల ఆయనిని కొనుకు్నని జగన్ రెడ్డిక్ మినహా ఎవరిక్ లాభం ల్దనానిరు. వైఎస్్సర్ మరణానిక్ కారణమని 
చెపిపాన రిలయన్్స కంపనీక్ చెందిన వయూక్్తక్ రాజయూసభ సీటు కేటాయించటం వెనుక ఎనిని కోటు్ల చేత్లు మారాయో రాజకీయ అంపశయయూపై ఉనని రాంబాబు చెపాపాలనానిరు. రాజశ్ఖర్ రెడ్డి మరణానిని 
ఎంత ధరకు అముమికునానిరో జగన్ రెడ్డిక్ అతయూంత సనినిహత్డైన రాంబాబు ప్రజలకు చెపాపాలని డ్మాండ్ చేశారు. పవన్ కళ్యూణ్ కు జగన్ రెడ్డిక్ నక్క్ నాగలోకానిక్ ఉననింత తేడా ఉందనానిరు. 
రకా్తనిని చెమటగా మారిచే పేదలకు పంచిపటేటా పవన్ కళ్యూణ్ కు అధికారానిని అడడిం పటుటాకొని పేదల రకా్తనిని త్గ జగన్ కు పోలికే ల్దనానిరు. మరోస్రి వైసీపీ అధికారంలోక్ వసే్త ఊహంచటానికే 
భయపడే పరిసథాత్లు వస్్తయని ఆందోళన వయూక్తం చేశారు. విజు్ఞలైన ప్రజలు రాష్ట్రంలో రాజాయూధికార మారుపా కోరుకుంటునానిరని, అందుకే పవన్ కళ్యూణ్ వెంట నడ్చేందుకు అనిని వరాగొల ప్రజలు 
సద్ధమయ్యూరని ఆళ్ళ హరి అనానిరు.

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


శుక్రవారం, 10 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవ పోసటిర్ ను ఆవిష్కరించ్న నాదండ్ల
శతఘ్ని న్యూస్: మచిలీపటటాణం, ఈనెల 14వ తేదీ న జనసేన పారీటా ఆవిరాభావ దినోత్సవం 

పురస్రించుకొని మచిలీపటటాణం వేదికగా భారీ బహరంగసభ జరగనుంది. సభా ఏరాపాటు్ల 
యుద్ధ ప్తిపదికన జరుగుత్నానియి. సమారు ఐదు లక్షల మంది హాజరవుత్రని 
అంచనా. జనసేన పారీటా రాజకీయ వయూవహారాల చైరమిన్ నాదండ్ల మనోహర్ సభ 
ఏరాపాటు్ల పరిశీలన నిమిత్తం బుధవారం మచిలీపటటాణం రావడం జరిగంది. స్థానికంగా 
ఉనని జీ కనెవేన్షన్ లో జనసేన పారీటా నాయకులతో జనసైనికులతో 14 జరగబోయే సభ 
ఏరాపాటు్ల గురించి దిశా నిరే్దశం చేయడం జరిగంది. ఆ సందరభాంగా పడన జనసేన 
నాయకులు, జనసైనికులు రూపొందించిన జనసేన పారీటా 10వ ఆవిరాభావ దినోత్సవ 
వాల్ పోసటార్ ను నాదండ్ల మనోహర్ చేత్ల మీదగా విడుదల చేయడం జరిగంది. ఈ 
కారయూక్రమానిక్ పడన నియోజకవరగొం నుండ్ పద్ద ఎత్్తన నాయకులు జనసైనికులు 
పాల్గొనడం జరిగంది.

క్రియాశీలక సభ్యత్వ వాలంటీరలాను 
సత్కరంచిన గాదె

శతఘ్ని న్యూస్: సతె్తనపలి్ల నియోజకవరగొ జనసేన పారీటా 
కారాయూలయంలో జిలా్ల అదయూక్షులు వెంకటేశవేరరావు చేత్ల 
మీదుగా పవన్ కళ్యూణ్ ప్రతిష్టాతమికంగా చేపటిటాన మూడవ 
విడత క్రియ్శీలక సభయూతవే నమోదు కారయూక్రమంలో సతె్తనపలి్ల 
నియోజకవరగొం నుంచి దాదాపు 3500+ సభయూత్వేలు 
చేసన వాలంటీరు్ల అందరికీ ముందుగా హృదయపూరవేక 
ధనయూవాదములు తెలియజేశారు. ఈ 3వ విడత క్రియ్శీలక 

సభయూతవే నమోదు కారయూక్రమంలో ఎవరైతే వాలంటీరు్లగా కషటాపడాడిరో వారందరికీ వెంకటేశవేరరావు ఘనంగా సత్రించి అభినందించడం జరిగంది. అలాగ గుంటూరు జిలా్లలో సభయూతవే నమోదు 
కారయూక్రమంలో 934 సభయూత్వేలు చేస మొదటి స్థానంలో నిలిచిన శిరిగరి మణికంఠను ప్రతేయూకంగా అభినందించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

గురుదత్ కి ఘనస్్వగతం పలికిన కొత్తవెలుగుబంధ గ్రామ ప్రజలు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవరగొం, రాజానగరం మండలం,కొత్తవెలుగుబంద గ్రామంలో శ్రీశ్రీశ్రీ బాలా 
త్రిపుర సందరీ సమేత విశ్వేశవేర స్వేమి వారి విగ్రహ ప్రతిష్టా మహోత్సవం పాల్గొనని రాజానగరం నియోజకవరగొం 
జనసేన పారీటా ఇంచార్్జ మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్. కొత్త వెలుగుబంధ గ్రామ ప్రజలు ప్రేమతో గురుదత్ ని శాలువాతో 
సత్రించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో రాజానగరం మండల జనసేన పారీటా అధయూక్షులు బతి్తన వెంకనని దొర, 
కోరుకొండ మండల జనసేన పారీటా అధయూక్షులు మండపాక శ్రీను, పలా్ల హేమంత్, చలా్ల ప్రస్ద్ కొత్తవెలుగుబంధ 
గ్రామ జనసేన పారీటా నాయకులు పద్ద ఎత్్తన పాల్గొనానిరు.

గిరజన యూనివర్సటీ ఎక్కడ..?: తుమ్మి అప్పలర్జు దొర
శతఘ్ని న్యూస్: 
విజయనగరం జిలా్ల, 
కొత్తవలస మండలం రెలి్ల 
డ్విజన్ లో గత ప్రభ్తవేం 
హయ్ంలో గరిజన 
యూనివరి్సటీ కొరకు 
గరిజన 526 ఎకరాల 
భూసేకరణ చేస భూమి 
ఇచిచేన రైత్లకు అనిని 

విధాలుగా అండగా ఉంటామని ప్రతి కుటుంబానిక్ కూడా వారు ఇచిచేన భూమిక్ భూమి ఇస్్తమని 
హామీలిచిచే అందలో భాగంగా 174 కుటుంబాలకు ఇంటి సథాలం ఇచిచే అందరూ భాగంగా ఐటీడీఏ 
నిధుల దావేరా 50 లక్షలు రూపాయలతో చదును చేస్రు. ఆ సొముమి గరిజనుల అభివృది్ధ కొరకు 
ఉపయోగంచాలి్సన గరిజన నిధులకు సంబందించినవి. అలాగ హుటాహుటిన ప్రహరీ కొరకు 
శంకుస్థాపన చేస సమారు ఐదు కోట్లతో ప్రహరి నిరిమించారు. ఇంతలో ప్రభ్తవేం మారగానే 
అవేవీ చటటా భద్రత కాదని కుంటి స్కులు చెబుత్నానిరు గరిజన యూనివరి్సటీ గరిజన ప్ంతంలో 
ఉండాలని కొత్త ప్రభ్తవేం మెంటాడ మండలంలో భూ సేకరణ చేసనానిరు మరి మెంటాడ 
మండలంలో గరిజన యూనివరి్సటీ క్ తీసకునని సథాలం షెడ్యూల్ ఏరియ్క్ సంబందించిందా.. 
అయితే మెంటాడ మండలంను షెడ్యూలో్ల చేరచేండ్ మెంటాడ మండలంను అయినా మనయూం 
జిలా్లలో చేరిచే ఆ ప్ంతం గరిజన ప్ంతంఅని అక్డ 1/70చటటాం అమలవుత్ందని చటటాం చేస 
గరిజనులపై మీకునని చిత్తశుది్ధని చూపటుటాకోవాలని ఓ గరిజన నాయకుడ్గా కోరుకుంటనానిను 
మళీ్ల మెంటాడ మండలంలో ఉనని రైత్లు కూడా భూ సేకరణ చేసూ్త మళీ్ల ఇంకోస్రి గరిజనలు 
మోసపోయేలాగా చేయకండ్ మంత్రులక్ ఎమెమిల్యూలక్ ముందు చేసన భూసేకరాణలో చెయియూలు 
తడవ ల్దని రెండోస్రి భూ సేకరణ చేసే్త తడుస్్తయని మీరు మీరు ఆశపడ్ మా గరిజను 
తలరాతలు త్కటుటా పడుత్నానిరని మీభావిస్తనానిం ఇపపాటికైనా కాసలకు కకు్రి్త పడకుండా మీ 
స్వేరథా రాజకీయ్ల పక్న పటిటా భూసేరణ చేసన ప్ంతంలో గరిజన యూనివరి్సటీ భవనాలు 
ప్రంభిస్్తరని కోరుకుంటునానిం ల్దా ఇపుపాడు కొత్తగా భూ భూసేకరణ చేస్తనని ప్ంత్నిని 
మనయూం జిలా్లలో చేరిచే షెడ్యూల్ ప్ంతంగా ప్రకటించి అపుపాడు యూనివరి్సటీ భూ సేకరణ చేసే్త మీ 
చిత్తశుది్ధ ప్రజలకు అరథామవుత్ందని విజయనగరం జిలా్ల జనసేన నాయకులు మరియు గరిజన 
జేఏసీ విజయనగరం జిలా్ల అధయూక్షులు త్మిమి అపపాలరాజు దొర అనానిరు.

వీరమహిళ సగబండి వెంకట లక్ష్మికి సత్్కరం
శతఘ్ని న్యూస్: శృంగవరపుకోట, లక్వరపు 
కోట మండలం, దాసల్లపాలెం గ్రామానిక్ 
చెందిన జనసేపారీటా వీర మహళ సగుబిండ్ 
వెంకటలక్ష్మిక్ కె.ఎన్.ఆర్ ఫండేషన్ దావేరా 
రాజయూసభ సభ్యూలు జే.వి.ఎల్ నరసంహారావు 
చేత్ల మీదుగా ఆమె చేస్తనని రక్తదాన, 

వస్త్రదాన, మరియు నిరుపేద ప్రజలకు ఏ కషటాం వచిచేనా తక్షణమే సపాందించే తీరు ప్రజల 
దావేరా తెలియడంతో ఆమెను గురి్తంచి ఆమె సేవలకుగాను బహుమతి ప్రధానోత్సవం 
మరియు సనామిన కారయూక్రమం చేయడం జరిగంది. శృంగవరపుకోట నియోజకవరగొంలో 
మొటటా మొదటి వీర మహళగా ఎనోని సేవలు అందిసూ్త మరెంతోమంది వీరమహళలను 
రాబోయే ఎనినికలకు సంసద్ధం చేస్తనని ఆమెను ప్రతి ఒక్రు అభినందిస్తనానిరు.

గగ్్ళ్ళ వెంకటయయూకు నివాళులరిపుంచిన రామశ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్:  అననిమయయూ జిలా్ల, రాజంపేట నియోజకవరగొ చిరంజీవి యువత 
అధయూక్షులు మరియు వీరబలి్ల మండలంలోని స్నిపాయి గ్రామపంచాయితీ జనసేన 
నాయకులు గుగగొళ్ళ నాగారు్జన తండ్రి గుగగొళ్ళ వెంకటయయూ (డీలర్) అనారోగయూంతో 
తిరుపతి హాసపాటల్ లో త్ది శావేస విడ్చారు. వారి సవేగ్రామం నేతివాండ్లపలి్లలో 
అంతయూక్రియలు సందరభాంగా జనసేనపారీటా నాయకులు రామ శ్రీనివాస్ పాల్గొని ఆయన 
మృతదేహానిక్ పూలమాల వేస ఘనంగా నివాళ్లు అరిపాంచి వారి కుటుంబ సభ్యూలను 
పరామరి్శంచారు.

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


శుక్రవారం, 10 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పార్్ట కోసం కష్టపడ్డ ప్రతి ఒక్కరని 
పార్్ట అధిష్్టనం గుర్తస్తంది: గాదె

శతఘ్ని న్యూస్: పొన్నిరు, పవన్ కళ్యూణ్ ప్రతిష్టాతమిక చేపటిటాన మూడో విడత క్రియ్శీలక 
సభయూత నమోదు కారయూక్రమంలో పొన్నిరు నియోజకవరగొ నుంచి దాదాపు 4000 సభయూత్వేలు 
చేస ప్రజలను పారీటాలో భాగస్వేములు చేసన క్రియ్శీలక వాలంటరీక్ అందరికీ ధనయూవాదాలు 
తెలియజేశారు. ముఖయూ అతిథిగా విచేచేసనటువంటి జిలా్ల అధయూక్షులు గాద వెంకటేశవేరరావు 
ఈ సభయూతవే నమోదు కారయూక్రమంలో వాలంటీరు్లగా కషటాపడడి వారందరినీ ఘనంగా సత్రించి 
పారీటా కోసం కషటాపడడి ప్రతి ఒక్రిని పారీటా గురు్తపటుటాకుంటుందని అనానిరు. ఈ నెల 14న 
మచిలీపటనింలో నిరవేహంచే పారీటా ఆవిరాభావ సభకు ప్రతి ఒక్ జనసేన నాయకుడు, 
జనసైనికులు, వీర మహళలు, పవన్ కళ్యూణ్ అభిమానులు అధిక సంఖయూలో హాజరు కావాలని 
పిలుపునిచాచేరు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలా్ల కారయూవరగొ సభ్యూలు, టౌన్ అధయూక్షుడు, మండల 
అధయూక్షులు, మండల కారయూవరగొ సభ్యూలు, గ్రామ అధయూక్షులు, క్రియ్ వాలంటీరు్ల, జనసైనికులు, 
వీర మహళలు పాల్గొనానిరు.

పేదలకు భోజన పొట్లాల వితరణ
శతఘ్ని న్యూస్: అమలాపురం: శుభకారాయూలలో 
మిగలిన భోజనాలు పేదవారిక్ పంచే 
కారయూక్రమంలో భాగంగా గురువారం 
మామిడ్కుదురు మండలం, పాసర్లపూడ్ 
గ్రామంలో చింతల మెరక చెందిన కాండ్రేకుల 
వారి వివాహ వేడుకలో్ల భోజనాల కారయూక్రమం 
అనంతరం మిగలిన భోజనాలను ఉనానియని 
మోటూరి వెంకటేశవేరరావుకు ఫోన్ చేయగా. 
వెంటనే వారు అక్డ్క్ వెళి్ల వారి సమక్షంలో 

భోజనాలు పాయూక్ంగ్ చేస 200 మందిక్, మరియు అంబాజీపేట మండలం ముంగండ 
చివర కామిరెడ్డి వివాహ వేడుకలో్ల మిగలిన ఆహారానిని పాయూక్ంగ్ చేస 50 మందిక్ 
అమలాపురం పటటాణంలో స్ధువులకు, అనాధలకు, వృదు్ధలకు, పేదవాళ్లకు గురువారం 
మొత్తం 250 మందిక్ భోజన పోటా్లలు పంచి పటటాడం జరిగంది.

మైనింగ్ పై ఎసి్ట కమ్షన్ చైరమిన్ కుంభ 
రవిబాబు కనును: సి.హెచ్ మురళి

శతఘ్ని న్యూస్: మైనింగ్ పై ఎసటా కమిషన్ చైరమిన్ కుంభ 
రవిబాబు కనుని ఉందని స హెచ్. మురళి అనంతగరి జనసేన 
పారీటామండల అధయూక్షులు స హెచ్. మురళి ఆరోపించారు. 
ఈ సందరభాంగా ఆయన మాటా్లడుతూమైనింగ్ పేరుతో 

గరిజనులను మోసం చేసన కుంభ రవి బాబు ఆయన కాంగ్రెస్ పారీటాలో 2004 
సంవత్సరాలలో ఎస్ కోట నియోజకవరగొం నుంచి కుంభ రవిబాబు ఎమెమిల్యూగా 
ఎనినికయ్యూరు అపపాటినుంచి 5వ షెడ్యూల్ ప్ంత్లలో గల ఉనని ఖనిజ సంపద పై 
దృష్టాపడ్ంది. అపపాటినుంచి మైనింగ్ కారయూకలాపాలు ప్రంభమయ్యూయి. వాలసీ 
పంచాయతీలో గల నిమమిలపాడు కరకవలస రాళ్లగరువు వయూవస్య భూములను 
ఏపీఎండీసీ అధీనంలో వెళ్లడానిక్ రవిబాబే కారణం తరువాత ఏపిఎండ్స ఆధవేరయూంలో 
మైనింగ్ లీజును దూరియ్ రుక్మిణి పేరుతో 110 ఎకరాలకు తీసకునానిరు. దురియ 
రుక్మిణి అనే ఆమె రవిబాబు బినామి – మైనింగ్ నిమిత్తం రవిబాబు వివిధ పారీటాలను 
మారుతూ కాపాడుకొని వచాచేరు. మైనింగ్ లీజును ఎవరిక్ దక్కుండా చేసంది 
రవిబాబు. మైనింగ్ నిమిత్తం ఆయ్ పారీటాల పద్దలతో రవి బాబు సంప్రదింపులు 
జరిపేవాడు. చివరిగా వైసీపీ పారీటాలో చేరారు. అనంతరం పారీటా అధికారంలోక్ రాగానే 
పాత టండర్ రదు్ద చేయించి కొత్త టండర్ తెరపైక్ తెచాచేరు. కొత్త టండర్ కూడా 
రవిబాబు బినామీ అయిన దురియ్ రుక్మిణి రోబ్ శంకర్రావు పేరు మీదనే ఏపీఎండీసీ 
దగగొర టండర్ తగగొంచుకునానిరు. కొత్త టండర్ సమారు 110 ఎకరాలు. మైనింగ్ కు 
ఆనుకొని నిమమిలపాడు రాళ్లగరువు కరకవలస గ్రామాలకు చెందిన సమారు 200 
కుటుంబాల గరిజనులు జీవిస్తనానిరు మైనింగ్ కారయూకలాపాలతో సమారు 100 
ఎకరాల పైబడ్ గరిజనులు నషటాపోత్నానిరు. వయూవస్య భూములు కావడం గరిజనులకు 
జీవనాధారం ఆ భూముల్ మైనింగ్ తవవేకాలు చేపటటాడంతో ఆయ్ గ్రాముల గరిజనలు 
బ్రత్కులు అయోమయంగా మారాయి దీనిపై ఆయ్ గ్రామాల గరిజనులు అగ్రహంతో 
ఉనానిరు. భూములు కోలోపావడంతో గరిజనులు చావే చరణయూంగా భావిస్తనానిరు. అలాగ 
చటటాలకు తూటు్ల పొడ్చిన రవి బాబు, ఆదివాస గుండెకాయ లాంటి 1996లో వచిచేన 
ఫీస్ చటాటానిని తన మైనింగ్ కారయూకలాపాల నిమిత్తం తన అపార యదస్స రాజకీయ 
అధికార బలంతో తూటు్ల పొడ్చారు. గ్రామ సభలు పటటాకుండానే నిమమిలపాడు మైనింగ్ 
నిమిత్తం పిస్ చటటాం &&& చటాటానిని తన రాజకీయం బలంతో తొక్రు. పీస్ 
గ్రామ సభకు వయూతిరేకంగా మైనింగ్ కారయూకలాపాలు స్గుత్నానియి. దీనిపై రవిబాబు 
మీద ఉత్తరాంధ్రలో అనిని రాజకీయ పారీటాల నాయకులు అగ్రహంతో ఉనానిరు. దీనిపై 
నిమమిలపాడు రాలాగరువు కరకవలస గ్రామ గరిజనలు తిరుగుబాటు చేస్తనానిరు. 
పదవులను అడడిం పటుటాకొని గరిజన జాతిక్ మోసం చేయడం తపపా ఐదవ షెడ్యూలో్ల ఉనని 
గరిజనులకు మేలు చేసన దాఖలు ల్వు స్వేరథాపూరితంగా వాడుకుంటూ విభజిస్తనానిడు. 
సొంత ప్రయోజనాల కోసమే కారయూకలాపాలు బినామీ పేర్లతో నడుపుత్నానిడు. అనిని 
జనసేనపారీటా అనంతగరి మండల అధయూక్షులు ఆరోపించారు.

జనసేన పార్్టలో చేరన అనపర్త నియోజకవర్ 
ప్రముఖులు

శతఘ్ని న్యూస్: అనపరి్త: 
జి.దొంతమురు గ్రామ పంచయతీ, 
బాలవరం గ్రామానిక్ చెందిన 
టీడీపీ సీనియర్ బిస నాయకులు 
గుబ్ల రాము, సంగంపలి్ల 
గ్రామానిక్ చెందిన వైసపి యువ 

నాయకుడు మరియు తన వాలంటరీ పదవిక్ రాజీనామా చేస సరిగరెడ్డి దొరబాబు, 
పద్దపూడ్ మండలం జి.మావిడాడక్ చెందిన య్దవ సంఘం ఉపాధయూక్షుడు కోరందాస 
అపపాలరాజు య్దవ్ జనసేన పారీటా సదా్ధంత్లు పవన్ కళ్యూణ్ అశయ్లు, కులాలను 
కలుపుకుపోయే విధానాలు నచిచే జనసేన పారీటా ఇంఛారి్జ మర్రెడ్డి శ్రీనివాస్ రావాడ నాగు 
చేత్ల మీదుగా జనసేన తీరథాం పుచుచేకునానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో నాలుగు మండల 
అధయూక్షులు వీరాస్వేమి, సతి్తబాబు, వీరబాబు, ప్రస్ద్ రెడ్డి, జనసేన సీనియర్ నాయకులు 
కొండయయూ గోవిందు, సంకర బుజి్జ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

జనసేన పార్్ట బీసీల సదస్సను జయప్రదం 
చేయాలి: దూదేకుల ఖాసీం సైదా

శతఘ్ని న్యూస్: గురజాల, మారిచే 11న జనసేన పారీటా అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ అధయూక్షతన బ్సీ సదస్సను మంగళగరి కేంద్ర కారాయూలయంలో 
ఏరాపాటు చేయడం జరుగుత్ందని ఈ యొక్ సదస్సకు గురజాల 

నియోజకవరగొంలోని బ్సీలందరూ పాల్గొని జయప్రదం చేయవలసందిగా జనసేన పారీటా 
జిలా్ల జాయింట్ సక్రటరీ దూదేకుల ఖాసీం సైదా పిలుపునిచాచేరు. ఈ సందర్ంగా 
మీడ్య్తో మాటా్లడుతూ ఇపపాటి వరకు ఆంద్రప్రదేశ్ రాష్్రానిని పరిపాలించిన పారీటాలు 
బ్సీ స్మాజిక వరాగొనిని నిర్లక్షష్ం చేశాయని, జనాభాలో సగం మంది బ్సీలు ఉనాని, బ్సీల 
ఉననితిక్ ఏ పారీటా పాటు పడల్దని, జనసేన అధినాయకులు పవన్ కళ్యూణ్ అధికారంలోక్ 
వచిచేన తరావేత బ్సీల అభివృది్ధక్ అతయూధిక ప్దానయూత ఇస్్తరని, బ్సీల అభివృది్ధ ప్రధాన 
ఉదే్దశంతో పనిచేసే పారీటా జనసేన పారీటా అని, కావున జనసేన బ్సీ సభను విజయవంతం 
చేయ్లనానిరు.
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