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చిందేపల్లి  గ్రామస్థు లతో కల్సి వినుత కోటా నిరాహార దీక్ష
శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గం, ఏర్పేడు మగండలగం, 
చగందేపల్లి గ్రామానికి వెళ్ళే ఆర్ అగండ్ బి రోడుడును 
ల్యగంకో/ఈస్ఎల్ ఫ్్యక్టరీ యాజమాన్యగం 
మూస్వేయడగం జరిగగంది. రెవెన్్య అధికారులు, 
జిలలి కలెక్టర్ గారి దగ్రకి సమస్య తీసుకుని 
వెళ్ళేనా ఎవరు సపేగందిగంచలేదు. శగంతి యుతగంగా 
గ్రామసుథులు, మేము నిరసన తెలుపుతూ ఉగంటే 
పోలీసులు గ్రామసుతిలను, మమ్మల్ని అక్రమగంగా 
అరెసు్టలు చేస్తి, కేసులు పెడుతూ, గ్రామసుథులపై 

లఠీ ఛార్జ్ చేస్తి భయయభ్రానుతిలకు గురిచేసుతినానిరు. రెవెన్్య అధికారులు, పోలీస్ అధికారులు ఫ్్యక్టరీ యాజమాన్యగంతో కుమ్మకై ప్రజలను తీవ్ర ఇబ్గందులు పెడుతునానిరు. 
ఎక్కడ వారి నిరసన తెలపాలనాని ఇబ్గందులకు గురి చేసుతినానిరు. సోమవారగం గ్రామసుథులతో కల్స్ జనస్న పారీ్ట శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గం ఇనాచారిజ్ శ్రీమతి వినుత కోటా 
ఏర్పేడు మగండలగం, చగందేపల్లి గ్రామగంలోని శివాలయగం నగందు రాజ్యగంగబద్గంగా, శగంతి యుతగంగా నిరాహార దీక్ష మొదలు పెటా్టము. మా నిరాహార దీక్ష చగందేపల్లి 
గ్రామానికి వెళ్ళే రోడుడుపై కట్్టన అక్రమ గోడను తొలగగంచే వరకు కొనసాగుతుగంది. మాతో పాటు గ్రామసుథులు, మహిళలు పెద్ ఎతుతిన నిరాహార దీక్షలో స్వచచాగందగంగా 
పాల్గంటునానిరు.

కూకట్పల్లి  జనసేన పార్టీ ఆద్వర్ింలో చల్వింద్ిం ఏరా్పటు
కూకటపేల్లి అసగంబ్లి పరిధిలోని కె.పి.హెచ్.బి రమ్య గ్గండ్ వద్ తుమ్మల మోహన్ కుమార్, కొలలి శగంకర్ 
ఆధ్వర్యగంలో ‘చల్వేగంద్గం’ ప్రారగంభగంచడగం జరిగనది. ఈ ఏడాది కూడా మగండుతునని ఎగండల నుగంచ ప్రజల 
దాహారితిని తీర్చా ఉదే్శగంతో సోమవారగం తెలగంగాణ జనస్న పారీ్ట స్్టట్ ఇగంచార్జ్ నేమూరి శగంకర్ గౌడ్, మగండల్ 
దయాకర్ కావ్య చేతుల మీదుగా చల్వేగంద్రానిని ప్రారగంభగంచారు. ఈ సగందర్గంగా జనస్న పారీ్ట తెలగంగాణ 
రాష్ట్ర ఇగంచార్జ్ నేమూరి శగంకర్ గౌడ్ మాటాలిడుతూ గత మూడు సగంవత్సరాలుగా మా జనస్న పారీ్ట అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ స్ఆ స్ఫూరితితో నిర్వహిసుతినని చల్వేగంద్ కేగంద్గం నిర్వహిస్తి ప్రజల యొక్క దాహారితిని తీరుచాతునని 
మా నాయకులు తుమ్మలమోహన్, కొలలి శగంకర్ మరియు జనస్న వీర మహిళలకు అభనగందనీయగం అని 
అనానిరు. ఈ కార్యక్రమగంలో భాగ్యలక్ష్మి, ఆగంజనేయులు, సత్యనారాయణ, నాగ చరణ్, వెగంకటలక్ష్మి మహాలక్ష్మి, 
వెగంకటేశ్వరరావు మహేష్ పవన్ శ్రీకాగంత్ దొరబాబు మరియు జనసైనికులు, వీర మహిళలు పాల్నానిరు.

ప్రపించ నాటక రింగ దినోత్సవ శుభాకింక్షలు
స్నిమా జీవితగం కనాని పెద్ది... టీవీ జీవితగం కనాని చననిది. కానీ నాటకగం మాత్రమే సరిగా్ జీవితగం అగంత ఉగంటుగంది. 
‘కావే్యషు నాటకగం రమ్యగం’ అనానిరు మన పెద్లు. సమాహార కళ అయిన నాటకగం- వరతిమాన సమాజానిని, మానవ 
జీవితాలను, భనని మనసతితా్వలను ప్రతి తరగంలోన్ ఆవిష్కరిస్తినే ఉగంది. నాటక రగంగగం నుగంచ వచచాన నటులు, 
దర్శకులు తదుపరి వెగండి తెరపైన కావచ్చా, బుల్లి తెరపైన కావచ్చా తమ కళ్భనివేశనిని ప్రదరి్శగంచడగంలో తమదైన 
ప్రత్్యకతను చూపుతూనే ఉనానిరు. ఈ రోజు ప్రపగంచ నాటక రగంగ దినోత్సవగం సగందర్గంగా కళ్కారులకు, దర్శకులకు, 
రచయితలకు... నాటకగం ఆవిష్కకృతగం కావడగంలో భాగమయ్్య సకృజనశీలురగందరికీ శుభాకాగంక్షలు అగంటూ జనస్న పారీ్ట 

అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశరు. తెలుగు రాష్ట్రాలోలి రగంగసథులనికి పూర్వ వైభవగం రావాలని... కననిడ, మరాఠీ భాషలోలి మాదిరి ప్రేక్షకాదరణ 
దకా్కలని ఆకాగంక్షిసుతినానిను. నేను నటుడిగా కెమెరా ముగందుకు వచేచాగందుకు విశఖపటనిగంలో శ్రీ సతా్యనగంద్ గారి దగ్ర శిక్షణ పగందాను. ఆయన మాతో నాట్కలు, 
నాటకాలు, వీధి నాటకాలు ప్రదరి్శగంపచేస్వారు. నటనలో మెళకువలు చెపాపేరు. ప్రపగంచ నాటక రగంగ దినోత్సవగం సగందర్గంగా శ్రీ సతా్యనగంద్ గారికి మనస్ఫూరితిగా 
నమసు్సలు తెల్యచేసుతినానినని జనస్నాని పేర్్కనానిరు.

రామ్ చరణ్ మరింతో ఎదగాల్... 
మన్ననలు పిందాల్

అగంతరాజ్తీయ సాథుయి 
ప్రశగంసలు పగందేల ఎదిగన 
శ్రీ రామ్ చరణ్ కి ప్రేమపూర్వక 
జన్మదిన శుభాకాగంక్షలు 
అగంటూ జనస్న పారీ్ట 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
ఒక ప్రకటన విడుదల చేశరు. 
స్నిహభావగంతో మెల్గే శ్రీ చరణ్ 
మరెనోని విజయాలు అగందుకొని 
ఎదగాలని, అగందరి మననినలూ 
అగందుకోవాలని మనస్ఫూరితిగా 
ఆకాగంక్షిసుతినానిను. దైవ చగంతన, 
ప్రశగంత చతతిగం కల్గన శ్రీ 

చరణ్ కి ఉనని క్రమశిక్షణ, వకృతితి పటలి నిబద్ధత ఆయుధాలలిగంట్వి. కచచాతగంగా 
భవిష్యతుతిలో మన స్నిమా కీరితి పతాకానిని ఎగురవేస్ మగంచ చత్రాలను తను 
అగందిసాతిడని ఆశిసుతినానినని జనస్నాని పేర్్కనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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క్రియాశీలక వాలంటీర్లను గౌరవంచుకోవడం మన బాధ్యత: గాదె
శతఘ్ని న్్యస్: ప్రతితిపాడు, జనస్న అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఎగంతో 
ప్రతిష్ట్టత్మకగంగా చేపట్్టన క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమగం ప్రతితిపాడు 
నియోజవర్గంలో విజయవగంతగంగా ముగస్గంది. ఈ సగందర్గంగా క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమగం చేస్న వాలగంటీరులి అగందరిని కూడా జిలలి 
పారీ్ట కారా్యలయగంలో సనా్మనిగంచడగం జరిగగంది. ఈ సగందర్గంగా ఉమ్మడి 
గుగంటూరు జిలలి అధ్యక్షులు గాదె వెగంకటేశ్వరరావు మాటాలిడుతూ ఉమ్మడి 
గుగంటూరు జిలలిలో అత్యధిక సభ్యత్వ నమోదు చేస్న నియోజవర్గం ప్రతితిపాడు 
అని తెల్యజేశరు. ఈ సగందర్గంగా ప్రతితిపాడు నియోజకవర్ నాయకులకు 
శుభాకాగంక్షలు తెల్యజేశరు. అలగే ఇగంట్గంట్కి తిరిగ వాలగంటీరులి చేస్న 
సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమగం ఎగంతో అభనగందనీయమని ఈ అనుభవగం 
బూత్ కమిటీ నియమాకాలోలి పారీ్టకి ఎగంతో ఉపయోగపడుతుగందని అనానిరు. 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమగంలో వాలగంటీరులి పాత్ర ఎగంతో 
కీలకమైనదని వారు చేస్న స్వకు గురుతిగా వారిని సనా్మనిగంచ్కోవడగం మన 
బాధ్యత అని తెల్యజేశరు. అలగే జిలలి కమిటీ సభ్్యలు, మగండల కమిటీ 

సభ్్యలు, గ్రామ కమిటీ సభ్్యలు అగందరూ కూడా కల్స్ ప్రతితిపాడు నియోజకవర్గంలో పారీ్టని మరిగంత బలోపేతగం చేయాలని స్చగంచారు. ది్వతీయ శ్రేణి నాయకులు ఖచచాతగంగా 
పారీ్ట కార్యక్రమాలోలి పాల్నాలని లేనిపక్షగంలో క్రమశిక్షణ చర్యలు ఉగంటాయని తెల్యజేశరు. ఈ కార్యక్రమగంలో ప్రతితిపాడు నియోజకవర్గంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు చేస్న 
వాలగంటీరులి, జిలలి ఉపాధ్యక్షులు అడపా మాణికా్యలరావు, జిలలి ప్రధాన కార్యదరు్శలు నారదాసు రామచగంద్ ప్రసాద్, ఉపుపే రతతియ్య, జిలలి కార్యదరి్శ చటా్టల త్రినాథ్, జిలలి నాయకులు 
కొరపాట్ నాగేశ్వరావు, గుగంటూరు నగర కార్పేర్టరులి దాసరి లక్ష్మీ దుర్, యర్గం శెట్్ట పదా్మవతి, మగండల అధ్యక్షులు పతితి భవనానిరాయణ, కొలలి గోపి, సుదా పిచచాయ్య, కూనపురెడిడు 
గగంగాధర్, పావులూరు కోటేశ్వరరావు, తనీనిరు గగంగరాజు, జనస్న పారీ్ట ది్వతీయ శ్రేణి నాయకులు, కార్యకరతిలు పాల్నానిరు.

పిఠాపురం టౌన్ జనసేన పార్టీ కమిటీ నియామకం

శతఘ్ని న్్యస్: పిఠాపురగం నియోజకవర్గంలో జనస్న పారీ్టని ఎగంతో బలోపేతమైన దిశగా నిలబెడుతూ, 
నిజాయితీ గల నాయకుడు జనస్నాని పవన్ కళ్్యణ్ వారి ఆశయాలను ముగందుకు తీసుకువెళుతూ, 
జనస్న పారీ్ట ఇగంచారిజ్ మాకినిడి శేషు కుమారి నాయకత్వగం వరి్ధలలిలగంటునని జనసైన్యగం. కాకినాడ 
జిలలి, పిఠాపురగం నియోజకవర్గంలోని, పిఠాపురగం టౌన్ పాత బసా్టగండ్ ఎస్.ఆర్ ఫగంక్షన్ హాల్ నగందు 
సోమవారగం జనస్న పారీ్ట ఇనాచార్జ్ మాకినీడి శేషుకుమారి ఆధ్వర్యగంలో పిఠాపురగం టౌన్ జనస్న 
కమిటీ నియామకగం జరిగనది. ఈ కమిటీలో అధ్యక్షులు, ఉపాధ్యక్షులను, మహిళ అధ్యక్షులు, కమిటీ 
నాయకులుగా, పలువురు కమిటీ సభ్్యలుగా, పలువురి నాయకులను ఎనునికునానిరు. ఈ సగందర్గంగా 
జనస్న పారీ్ట పిఠాపురగం నియోజకవర్గం ఇగంచారిజ్ మాకినీడి శేషుకుమారి మాటాలిడుతూ, నిజాయితీగల 
నాయకుడు, మా జనస్న పారీ్ట రాష్ట్ర అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ వారు మాత్రమేనని, వారు విలువలతో 
కూడిన రాజకీయాలు చేసుతినానిరని, మా నాయకుడి కూడా ప్రయాణిగంచడగం అది మా పూర్వజన్మ 
సుకకృతగం అని, ప్రాణగం ఉననిగంతవరకు జనస్నాని నాయకత్వగంలోనే, నిజాయితీగల ప్రజాస్వ కోసగం 
పనిచేసాతిమని, ర్పు రాబోయ్ రోజులోలి ఒక్క అవకాశగం మన నిజాయితీగల నాయకుడు జనస్నానికి, 
ర్పట్ ముఖ్యమగంత్రిగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు అగందరూ సహకరిసాతిరని, సహకరిగంచాలని, ప్రజలోలి 
మారుపేను ఇపపేట్కే జనస్నాని తీసుకువచాచారని, నిజాయితీగల నాయకుడు, ఏ అవినీతి మచాచా 
లేని జనస్నాని వెగంట, ప్రతి ఒక్కరూ నడవడానికి స్ద్ధగంగా ఉనానిరని, ర్పు రాబోయ్ రోజులోలి ఈ 
రాష్ట్ర భవిష్యతుతిను కాపాడేది, ఒక్క పవన్ కళ్్యణ్ వారు మాత్రమేనని, ఈ సగందర్గంగా జరిగన ఈ 
సమావేశగం కార్యక్రమగంలో పలువురు పిఠాపురగం టౌన్ కమిటీ సభ్్యలను ఘనగంగా సత్కరిగంచారు. 
గత రెగండు సగంవత్సర కాలగం కిగందట పిఠాపురగం టౌన్ అధ్యక్షులుగా ఉనని స్వరీ్య కోల ప్రసాద్ 
కు ఘనమైన నివాళులు ముగందుగా అరిపేస్తి, వారు చేస్న స్వలను తలుచ్కుని, ఈరోజు వారిని 
స్మరిగంచ్కుగంటూ, జనస్న పిఠాపురగం ఇనాచారిజ్ మాకినీడి శేషు కుమారి ఎగంతో విచారణ వ్యకతిగం 
చేశరు. మన మధ్య ఒక మగంచ నాయకుడు పారీ్టకి స్వలు అగందిగంచన గొపపే నేతను లేకపోవడగం 
మన దురదకృష్టమని, విచారగం వ్యకతిగం చేస్తి, కోల ప్రసాద్ భార్య కోల దుర్ ను పిఠాపురగం టౌన్ 
మహిళ్ అధ్యక్షులుగా నియమిస్తి, వారి స్వలను జనస్న పారీ్టకి సహకారాలు అగందిగంచే విధగంగా 
ఆమెకు తోడుగా ఉగంటామని భరోసానిస్తి, ఉమ్మడి తూరుపేగోదావరి జిలలి మహిళ్ కోఆరిడునేటర్ 
చలలి లక్ష్మి, అధికార ప్రతినిధి తోలేట్ శిరీష వారి స్చనలతో మహిళ్ కమిటీ సభ్్యలను యూత్ 
కమిటీ అధ్యక్షులను కూడా త్వరలో ఏరాపేటు చేసాతిమని ఈ సగందర్గంగా తెల్యజేశరు. పిఠాపురగం 
టౌన్ అధ్యక్షులుగా నియమితులైన బుర్రా స్ర్యప్రకాష్ రావు వారిని, పలువురు కమిటీ సభ్్యలను 
జనసైనికులు, నాయకులు, కార్యకరతిలు మధ్య అభనగందనలు తెల్యజేశరు. పిఠాపురగం పట్టణ 
అధ్యక్షులు బుర్రా స్ర్యప్రకాష్ గౌరవ అధ్యక్షులు వేణు నారాయణరావు, కర్రీ కాశీ విశ్వనాథ్, పిఠాపురగం 
పట్టణ ఉపాధ్యక్షులు వాడ్రేవు చలపతిరావు, వేలుపేల చక్రదరరావు, పలనిట్ మధు, మైనాబతుతిల చనాని, 
కస్రెడిడు నాగేశ్వరావు, పేదిరెడలి భీమేశ్వరరావు ప్రధాన కార్యదరు్శలు బొజాజ్ కుమార్, గరగా బాబ్, 
కొగండేపూడి శివ, రాయవరపు శివదుర్, బెలలిగంకొగండ రవి, స్కొలు రాజశేఖర్, మనుగుల వెగంకటేష్ 
కార్యదరు్శలు నామ శ్రీకాగంత్, పబి్నీడి దురా్ ప్రసాద్, పసుపులేట్ గణేష్, కారపురెడిడు వీరమణికగంఠ, 
గగంజి సుర్ష్, మగందవరపు సగంతోష్, ముగు్ అగంజిబాబు, దురా్డ సతితిబాబు, అలలిగం కిషోర్, శిరగం 
లోవరాజు సగంయుకతి కార్యదరు్శలు రెడిడు మనోహర్, తోట సతీష్, షేక్ నజీర్, స్గంహాద్రి వీరబాబు, 
డాకే ప్రసాద్, పిటా్ట చననిబాబు, దాసరి సుభ్రమణ్యగం, చక్కపల్లి వినయ్, బుదా్ల సత్యనారాయణ. 
ఈ కార్యక్రమగంలో మగండల ప్రెస్డగంటులి అమరాది వల్లి రామకకృష్ణ, పటా్ట శివ, మాజీ ఎగంపీటీసీ 
జ్్యతుల శ్రీనివాస్, మాజీ కౌని్సలరులి వేణు నారాయణరావు, కర్రి కాశి విశ్వనాధ్, కౌని్సలర్ అభ్యరిథు 
పలనిట్ మధు, కోల దుర్, బొల్శెట్్ట వెగంకటలక్ష్మి, గోపు సుర్ష్, వినుకొగండ అమా్మజీ జనసైనికులు 
నాయకులు తదితరులు పాల్నానిరు.

మదనపల్్ల జనసేన ఆధ్వర్యంలో రామ్ చరణ్ 
జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: మదనపలెలి, ఉదయగం 10 గగంటలకి మదనపలెలి కమ్మవీధిలో జనస్న పారీ్ట 
కారా్యలయగంలో జనస్న పారీ్ట రాయలసీమ కో కనీ్వనర్ గగంగారపు రామదాసు చౌదరి మరియు 
మెగా పవర్ సా్టర్ రామ్ చరణ్ జన్మదినగం సగందర్గంగా కేక్ కట్గంగ్ చేయడగం జరిగనది. తదుపరి 
చతూతిరు బసా్టగండ్ లో జనస్న చతూతిరు జిలలి ప్రధాన కార్యదరి్శ జగంగాల శివరాగం రాష్ట్ర చేనేత 
ప్రధాన కార్యదరి్శ అడపా సుర్గంద్ జిలలి ఐటీ విభాగగం జగదీష్, కళ్్యణ్, లోకేష్, ప్రసాద్, 
గౌతగం, శేఖర కుమార్, మోహన రెద్మ్మ మరియు నాయకులు, కార్యకరతిలు, జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు, మెగా అభమానులు సమక్షగంలో అననిదానగం చేయడము జరిగనది.

జగనన్న కాలనీలు అతిపెద్ద స్కం: ఎస్ వ బాబు
శతఘ్ని న్్యస్: పెడన నియోజకవర్గం, జగననని 
కాలనీలు పచచా మోసమని, పెద్ సా్కమ్ అని జనస్న 
ఏనాడో చెపిపేగంది. మా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
పిలుపుమేరకు జగననని ఇలులి పేదలకు అగందరికీ 
కనీనిళులి అనే హా్యష్ టా్యగ్ తో రాష్ట్రవా్యపతిగంగా జగననని 
కాలనీలో జరుగుతునని అక్రమాలను, నతతి నడకతో 
సాగుతునని నిరా్మణాలను సోషల్ మీడియా వేదికగా 
రాష్ట్ర ప్రజల దకృష్్టకి తీసుకురావడగం జరిగగంది. 
ఈరోజు వైస్పి దళ్త ఎమె్మలే్య, జగన్ రెడిడు వీరాభమాని 
ఉగండవల్లి శ్రీదేవి జగననని కాలనీలో జరుగుతునని 

అక్రమాలను ప్రశినిగంచనగందుకే తనను పారీ్ట నుగండి తొలగగంచారని ఆవేదన వ్యకతిగం చేయడగం 
జరిగగంది. దళ్త సమాజగం గమనిగంచాల్ జగన్ రెడిడుకి దళ్తులపై ఏపాట్ గౌరవగం ఉగందో? సగంత 
ఇగంట్ కల నెరవేరుచాకోవాలనే పేదవాడి ఆశలను ఆసరాగా చేసుకుని జగననని కాలనీలు అనే అతి 
పెద్ కుగంభకోణానిని వైస్పి ప్రభ్త్వగం రూపగందిగంచగంది. ఆగంధ్రరాష్ట్రగంలో ఏ ప్రాగంతగంలో కూడా 
ఒక్క కాలనీ అగంటే ఒక కాలనీలో కూడా పూరితిసాథుయి నిరా్మణాలు జరగలేదు. మౌళ్క వసతులు 
కల్పేగంచలేదు. ఎక్కడ చూస్నా ఏ కాలనీని పరిశీల్గంచన పునాదుల వరకు లేదా సగగం కట్్ట ఆపేస్న 
నిరా్మణాలే దర్శనమిసాతియి. లోప భూయిష్టమైన సథుల స్కరణ, గకృహ నిరా్మణానికి అనువుకాని 
ప్రాగంతాలను కొనినిచోటలి ప్రభ్త్వ సథులలను, చెరువులను ఎగంపిక చేస్ సాథునికగంగా ఉగండే వైసీపీ 
పారీ్ట కార్యకరతిలకు, నాయకులకు కాగంట్రాకు్టలు ఇచచా తూతూ మగంత్రగంగా నాస్రకగం పనులు 
చేయిగంచ చేతులు దులుపుకోవడగం వలలి ఈరోజు అనేక మగంది పేదలు అపుపేలు పాలయా్యరు. 
ఎక్కడ వరకో ఎగందుకు పెడన నియోజకవర్గంలో సాథునిక ఎమె్మలే్య మరియు గకృహ నిరా్మణ 
శఖామగంత్రి అయిన జ్గ రమేష్ ప్రాతినిధ్యగం వహిసుతినని నియోజకవర్గంలోని జగననని కాలనీల 
పరిస్థుతి ఘోరగంగా ఉగంది. ఏ ఒక్క కాలనీకి పూరితిసాథుయి మౌళ్క వసతులు కల్పేగంచలేదు. కొనిని 
చోటలి అయిత్ అసలు గకృహ నిరా్మణాలే ప్రారగంభగంచలేదు. పెడన నియోజకవర్గంలోని పలోట్ 
1, పలోట్ 2, పైడమ్మ కాలనీలో జరిగన అవినీతి రాష్ట్రగంలో మరెక్కడా జరిగ ఉగండకపోవచ్చా. 
అయినా అధికారులు నిమ్మకు నీరెతితినటులి వ్యవహరిగంచటగం కడుచోచనీయగం. పేదవాడి కలలతో, 
ఆశలతో ఆటలడుకుగంటునని వైసీపీ ప్రభ్తా్వనికి బుది్ధ చెపేపే సమయగం ఆసననిమైగంది. రాబోయ్ 
ఎనినికలోలి ఘోర పరాజయగం తపపేదని పెడన జనస్న నాయకులు ఎస్ వి బాబు అనానిరు.

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

క్రియాశీలక జనసైనికునికి ప్రమాదభీమా చెకు్క అందజేసిన గాదె
శతఘ్ని న్్యస్: చలకలూరిపేట నియోజకవర్గం మునిస్పాల్టీలో 3వ వారుడు రాజీవ్ గాగంధీ కాలనీలో నివస్సుతినని జనసైనికుడు 
కుగంచాల సాయి దురా్ప్రసాద్ రోడుడు ప్రమాదానికి గురవడగం జరిగగంది. ఈ విషయానిని నియోజవర్గం జిలలి కార్యదరి్శ తోట రాజా 
రమేష్ జిలలి అధ్యక్షులు గాదె వెగంకటేశ్వరరావుకి తెల్యజేయడగం జరిగగంది. జనస్నపారీ్ట రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గాయపడడు 
జనసైనికుడికి హాస్పేటల్ ఖరుచాల నిమితతిగం 50,000/- చెకు్కని జిలలి అధ్యక్షులు గాదె వెగంకటేశ్వరరావుకి పగంపగా సోమవారగం 
గాయపడడు జనసైనికుడి ఇగంట్కి వెళ్ళే వారి కుటుగంభ సబు్యలకు చెక్ ని అగందజేయడగం జరిగగంది. ఈ కార్యక్రమగంలో జిలలి 
నాయకులు అడపా మాణికా్యలరావు, రామచగంద్ ప్రసాద్, సస్.కె. సుభాని, పఠాన్ జాఖాదర్ భాష, శిఖా బాలు, నెలూలిరు రాజేష్, 
గలలి వెగంకటరావు, మునీర్ హసన్, లీల కిషోర్, ముద్ యోబు, గాల్ రాజా, శగంకర్, కొటేశ్వరమ్మ తదితరులు పాల్నానిరు.

కారకులైన వారిని వంటనే కనిపెట్టీలని 
జనసేన డిమాండ్

శతఘ్ని న్్యస్: గుగంటూరు జనస్న పారీ్ట గుగంటూరు జిలలి కారా్యలయగంలో మీడియా 
సమావేశగం నిర్వహిగంచడగం జరిగగంది. గుగంటూరు ముని్సపాల్టీ పరిధిలో స్టీ కేబుల్ వైరులి కట్ 
చేస్న విషయగంపై, రాష్ట్రగంలో జగన్ రెడిడు రాజా్యగంగ విరుద్ధ పాలనపై జనస్న ఉమ్మడి గుగంటూరు 
జిలలి అధ్యక్షులు గాదె వెగంకటేశ్వరరావు ప్రసగంగగంచారు. గాదె మాటాలిడుతూ.. గుగంటూరు 
కార్పేర్షన్ పరిధిలో స్టీ కేబుల్ వైరులి కట్ చేయడానిని జనస్న పారీ్ట తరవున ఖగండిసుతినానిము. 
దీనికి కారకులైన వారిని వెగంటనే కనిపెటా్టలని అధికారులని డిమాగండ్ చేసుతినానిము. వారిచేత 
కాగంపెనే్సషన్ కట్్టగంచ బాధితులకు నా్యయగం చెయా్యలని డిమాగండ్ చేసుతినానిము. తాడికొగండ 
నియోజకవర్ నుగండి గల్చన అధికార వైసీపీ పారీ్టకి చెగందిన ఎమె్మలే్య ఉగండవల్లి శ్రీదేవి గారు 
నేడు హైదరాబాద్ నుగండి గుగంటూరు జిలలికు రావాలగంటే ఎసీ్స-ఎసీ్ట కమిషన్ లో ఫిరా్యదు 
చేసుకొని, సగంట్రల్ గవరనిమెగంట్ ని, పోలీసు శఖ వారిని రక్షణ కోసగం అరీజ్ పెటు్టకోవాల్్సన 
పరిస్థుతి ఏరపేడిగందగంటే ఈ రాష్ట్రగంలో వైసీపీ ప్రభ్త్వ పాలన ఎగంత రాక్షసగంగా ఉగంది అనేది 
సపేష్టగంగా అర్ధగం అవుతుగంది. జగన్ రెడిడు మాట మాటాలిడిత్ ప్రతిపక్షానిని దాచ్కునానిరు, దోచ్కునానిరు అని విమరి్శస్తి ఉగంటాడు. ఈరోజు వాళళే పారీ్టకి చెగందిన ఎమె్మలే్యనే దోచ్కునేది ముఖ్యమగంత్రి 
అని సపేష్టగంగా చెపేపేస్గంది. దాని గురిగంచ వివరణ ఇచేచాగందుకు గాని, అబద్ధగం అని నిరూపిగంచేగందుకు గుగంటూరు జిలలి వైసీపీలో ఎవరు లేరననిటు్ట ఉతతిరాగంధ్ర నుగంచ ఆయానేవారో ఉగండవల్లి-ఊసరవెల్లి 
అనుకుగంటూ వచేచాసాడు. అసలు ఎమె్మలే్యలకే రక్షణ లేదు అగంటే సామాన్య ప్రజల పరిస్థుతి ఏగంట్? దానికి ఉదాహరనే గుగంటూరు ముని్సపాల్టీ పరిధిలోని స్టీ కేబుల్ ఘటన. ప్రజల చేత ఎనునికోబడిన 
ఎమె్మలే్యలు కూడా మీడియా సాక్షిగా మాటాలిడకూడదు అగంటూ వీళళే డబు్తో సలహాదారుడిగా నియమితుడైన వాడు ఎమె్మలే్యలకు ర్టులి కడతాడు. రాష్ట్ర ప్రభ్త్వగం గాని, ముఖ్యమగంత్రి గాని ఏ రకగంగా 
అబదా్లు ఆడుతునానిరు అనడానికి నిదర్శనగం నినని ఆసరా పేరు మీద దెగందులూరులో జరిగన సభలో ముఖ్యమగంత్రి మాటలు. దానికి సగంబగంధిగంచ వచచాన పేపర్ ప్రకటనలోలి స్గు్ లేకుగండా వేసుకునని 
అబదా్లు ఇపపేట్ వరకు ఆగంధ్రరాష్ట్రగంలో ‘5 కోటలి 47 లక్షల 31 వేల 4 వగందల 13 మగంది’ అక్కచెలెలిమ్మలకు ఆసరా ఇచాచారని ప్రకటనలు చేసుకునానిరు. ఆ ప్రకటనలు ఇచచాన పెద్లని, రాష్ట్రగంలో 
ఉనని సలహాదారులని, ఈ ముఖ్యమగంత్రిని జనస్న పారీ్ట నుగండి అడుగుతునానిము.. ఈ రాష్ట్రగంలో ఉనని జనాభా ఎగంత? అగందులో మహిళలు ఎగంత మగంది? మీరు ప్రకటనలోలి ఇచ్చాకుననిటు్టగా గత 45 
నెలల నుగండి 5 కోటలి 47 లక్షల 31 వేల 4 వగందల 13మగంది అక్క చెలెలిమ్మలకు ఆసరా ఇవా్వల్ అగంటే ఎనిని రాష్ట్రాలోలి ఉనని మహిళలగందరిని కలపాల్? మీరు చూపిగంచన ఈ దొగంగ లెక్కలోలి 40 శతగం 
వాసతివగం అనుకునాని మిగల్న 60 శతగం మీరు నేరిచాన విద్య ‘రివర్్స టగండరిగంగ్’ రూపగంలో మళ్ళే మీకే వచేచాస్గందా?? ఇవి మీ జేబులు నిగంపుకునే లెక్కలు కావా? దీని మీద ప్రభ్త్వ పెద్లు వివరణ 
ఇవా్వల్. ఈ దొగంగ లెక్కలు చూపిగంచ ఎవరి జేబులోలికి ప్రజాధనగం వెళుతిగందో సమీక్ష చెయా్యల్. లేకపోత్ జనస్న పారీ్ట తరవున రాష్ట్ర వా్యపతిగంగా ధరలకు దిగుతాగం. ఇపపేట్కే అకాల వరాషాల వలలి రైతులు 
నష్టపోయారు. అది పట్్టగంచ్కోకుగండా ఎమె్మలీ్స ఎనినికల కోసగం జటులి కటే్టగందుకు గొడలిను ఒక షెడుడు కిగంద పెట్్ట పాలేరుని కాపల పెట్్టనటు్ట ప్రజాప్రతినిధులను గ్రూపులు చేసుకునేగందుకు సమయగం 
ఉగంటుగంది. వివేనకానగంద రెడిడు హత్య కేసు విషయగం మీద ఢిలీలికి పరుగు తీస్గందుకు సమయగం ఉగంటుగంది. బటన్ లు నొకే్కగందుకు సమయగం ఉగంటుగంది కానీ ఒక్క రోజు కూడా కనీసగం ఒక్క జిలలి లేదా 
ఒక్క ప్రాగంతానిని సగందరి్శగంచేగందుకు కానీ, ఆ శఖకు చెగందిన ఆమాతు్యనితో జరిగన నష్టగంపై సమీక్ష చేస్గందుకు గాని సమయగం ఉగండదు ఈ ముఖ్యమగంత్రికి. జనస్న పారీ్ట నుగండి వారగం రోజుల క్రితమే 
డిమాగండ్ చేసాగం అధికారులు రైతులని ఆదుకోవాల్, జరిగన నష్టగంపై సమీక్ష చేస్ రైతులకు భరోసానివా్వల్ అని. అది పెడచెవిన పెటే్టసారు. ఇకనైనా ప్రభ్త్వగం అధికారులతో సమీక్షలు నిరవహిచాల్. 
ఈ ముఖ్యమగంత్రి ప్రజలోలికి వచచా రైతులని పరామరి్శసాతిరనని నమ్మకగం ఎవరికి లేదు. బయటకి వస్తి పరదాల చాటున ఉగండే ఈ ముఖ్యమగంత్రి ప్రజలను ఏరోజూ కల్స్న పాపాన పోలేదు. కనీసగం 
అధికారులతోనైనా సమీక్షలు నిర్వహిగంచ రైతులకు నా్యయగం చేయాలని డిమాగండ్ చేసుతినానిము. వారగం రోజులోగా లక్షనానిర ఖరుచాపెట్్ట ఉదా్యనవన పగంటలు వేస్న రైతులకు నా్యయగం చెయ్యకపోత్ రాష్ట్ర 
వా్యపతిగంగా ఉద్యమాలు చేసాతిగం. రాష్ట్ర ప్రజలను ఒక్కటే కోరుకుగంటునానిగం. నాలుగు సగంవత్సరాలుగా అధికార వైసీపీ ప్రభ్త్వగం ఏ విధగంగా దోపిడీ చేసుతిగంది, ఏ విధగంగా ప్రజల జీవితాలను అగమ్యగోచ 
పరిస్థుతులోలి పడేసుతిగంది అనే విషయాలను గమనిగంచగండి. మీ కోసగం నిరగంతరగం కష్టపడే, మీకు అగండగా ఉగండే జనస్న పారీ్టని ఆశీర్వదిగంచాలని విజ్ఞపితి చేసుతినానిము అని అనానిరు. ఈ కార్యక్రమగంలో జిలలి 
నాయకులు అడపా మాణికా్యలరావు, నారదాసు రామచగంద్ ప్రసాద్, జనస్న కార్పేర్టర్ యర్గంశెట్్ట పదా్మవతి, శిఖా బాలు, దాసరి వెగంకటేశ్వరరావు, నెలూలిరు రాజేష్, తుమ్మల నరస్గంహారావులు 
పాల్నానిరు.

మృతురాలు కుటంబానికి అండగా సయిప్రియ 
సేవాసమితి వ్యవస్థస్థపక అధ్యక్షులు జ్్యతుల శ్రీనివాసు

శతఘ్ని న్్యస్: గొలలిప్రోలు మగండలగం చేబ్రోలు గ్రామానికి చెగందిన య్డిద పెగంటమ్మ 
అకాలగంగా మరణిగంచడగం జరిగగంది. సాయిప్రియ స్వాసమితి వ్యవసథుసాథుపక అధ్యక్షులు 
జ్్యతుల శ్రీనివాసు సోమవారగం య్డిద పెగంటమ్మ కుటుగంబ సభ్్యలను కల్స్ య్డిద 
పెగంటమ్మ మరణగం పటలి ప్రగాడ సానుభూతి తెల్పి య్డిద పెగంటమ్మ కుటుగంబగం ఆరిథుకగం 
ఇబ్గంది పరిస్్తులను దకృష్్టలో ఉగంచ్కొని 50 కేజీల బియ్యగం, నగదు సహయగంగా 
చేబ్రోలు గ్రామపెద్ల సమక్షగంలో సాయిప్రియ స్వాసమితి దా్వరా అగందిగంచారు. 
ఈ కార్యక్రమగంలో గగంటా గోపి, అడాడుల సాయి, నాగబాబు, కారకాట్ అపాపేరావు, 
దొగండపాట్ శ్రీను, అడాడుల నాగబాబు, వేమగరి దేవయ్య, దొగండపాట్ నాగరాజు, అడాడుల 
ఏసుబాబు, శీల్ వెగంకనని, య్డిద అరజ్మ్మ, గగంపల దొరబాబు, య్డిద సతితిబాబు, య్డిద 
మరియ, జ్్యతుల సీతరాగంబాబు, పిఠాపురగం మగండల సాయిప్రియ స్వాసమితి కార్యదరి్శ 
మేడిబోయిన హరికకృష్ణ తదితరులు పాల్నానిరు.

శంబువానిపాల్ం యూత్ కు వాలీబాల్ కిట్
శతఘ్ని న్్యస్: మాడుగుల, దేవరపల్లి మగండలగంలో రైవాడ పగంచాయతీ శివారు 
గ్రామగం అయిన శెగంబువానిపాలెగం గ్రామగంలో ఉనని యువతకు సోమవారగం మాడుగుల 
నియోజకవర్ నాయకులు రాయపురెడిడు కకృష్ణ ఆరిథుక సాయగంతో మరియు ముచ్చా 
దురా్రావు చేతుల మీదుగా ఒక వాలీబాల్ కిట్ ను అగందజేయడగం జరిగగంది. ఈ 
సగందర్గంగా ఆయన మాటాలిడుతూ దేవరపల్లి మగండలగంలో ఉనని యువత అగంతా 
కూడా పవన్ కళ్్యణ్ స్దా్ధగంతాలను ప్రతీ పగంచాయతీలో మరియు ప్రతీ గ్రామగంలో 
తీసుకువెళ్లిల జనస్న పారీ్టని బలోపేతగం చేస్ల ముగందుకు సాగాలని స్చగంచారు. ఈ 
కార్యక్రమగంలో కె.కోటపాడు మగండల జనస్న నాయకులు కుగంచా అగంజిబాబు, చ్కా్క 
నారాయణమూరితి మరియు దేవరపల్లి మగండల జనసైనికులు పాల్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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చిరంజీవ యువత మరియు అంజనీ పుత్ర ఆధ్వర్యంలో రాంచరణ్ పుట్టీనరోజు వేడుకలు
శతఘ్ని న్్యస్: విజయనగరగం: ప్రముఖ యువ నటుడు, మెగా పవర్ సా్టర్, గోలిబల్ సా్టర్ 
రాగంచరణ్ పుట్్టనరోజు వేడుకలను సోమవారగం నాడు విజయనగరగం జిలలి చరగంజీవి యువత, 
అగంజనీ పుత్ర చరగంజీవి ప్రజా స్వా సగంఘగం మరియు అగంజనీ పుత్ర చరగంజీవి వాకర్్స 
కలిబ్ సగంయుకతి ఆధ్వర్యగంలో జిలలి చరగంజీవి యువత, అగంజనీ పుత్ర చరగంజీవి వాకర్్స కలిబ్ 
అధ్యక్షులు, జనస్న పారీ్ట సీనియర్ నాయకులు తా్యడ రామకకృష్ట్ణరావు(బాలు), అగంజనీ 
పుత్ర చరగంజీవి ప్రజా స్వా సగంఘగం అధ్యక్షుడు కొయా్యన లక్షష్మణ్ యాదవ్ నిర్వహిగంచారు. 
ముగందుగా రాగంచరణ్ గోత్రనా మాలతో కామాక్షి నగర్ లో శ్రీ లక్ష్మి గణపతి ఆలయగంలో 
ప్రత్్యక పూజలతో పాటు సర్వమత ప్రార్ధనలు నిర్వహిగంచ, కామాక్షి నగర్ రెగండువ లైన్ 
లో మొక్కలు నాటారు. అనగంతరగం కామాక్షి నగర్ లో ఉనని శ్రీ ప్రసనని స్్కలోలి పుషపేగరి 
కగంట్ ఆసుపత్రి సౌజన్యగంతో నేత్ర వైద్య శిబిరానిని నిర్వహిగంచారు. ఈ నేత్ర వైద్య శిబిరానికి 
ముఖ్యఅతిధిలుగా హాజరైన ప్రముఖ సగంఘస్వకులు, జనస్న పారీ్ట సీనియర్ నాయకులు 
గురాన అయ్యలు, వాకర్్స ఇగంటర్నిషనల్ డిస్్రాక్్ట 102 గవరనిర్ కర్రోతు సత్యగం హరయా్యరు. 
గురాన అయ్యలు కేక్ కట్ చేస్ విదా్యరిథునీ విదా్యరుథులకు బిస్కట్్స, చాకెలిట్్స పగంచపెటా్టరు. ఈ 
సగందర్గంగా ముఖ్యఅతిథిలుగా హాజరైన గురాన అయ్యలు, కర్రోతు సత్యగం మాటాలిడుతూ.. 

ప్రపగంచగంలోనే మెగాఫ్్యమిలీ అభమానులు స్వలోలి ముగందుగంటారని, దీనికి నిదర్శనగం ప్రపగంచ వా్యపతిగంగా చరగంజీవి అభమానులు ఉనానిరని, ఇపపేట్కే వెలకట్టలేని స్వాకార్యక్రమాలు 
మెగాభమానులు చేసుతినానిరని, రాగంచరణ్ నట్గంచన ఆర్.ఆర్.ఆర్ చత్రగంలో పాటకు ఆసా్కర్ తో ప్రపగంచ ఖా్యతి పగందిన తరుణగంలో ఈ పుట్్టనరోజు వేడుకలు ప్రత్్యక మైనవని, అగంజనీ 
పుత్ర జిలలి చరగంజీవి యువత చేసుతినని స్వలను కొనియాడారు. అనగంతరగం కగంటోనె్మగంట్ లోఉనని పలువురు నిరాశ్రుయులకు ఆహార పటాలిలను కోయా్యన లక్షష్మణ్ యాదవ్, నలమారాజు, 
లోక్ నాథ్ పగంచపెటా్టరు. పుషపేగరి కగంట్ ఆసుపత్రి జిలలి కగంట్ వైద్య శిబిరాల కో ఆరిడునేటర్ పి.సుర్ష్, ఆపాతిల్్మక్ టకీనిష్యన్ బి.హేమలత స్వలగందిగంచన ఈ శిబిరగంలో,శ్రీ ప్రసనని స్్కల్ 
ఉపాధా్యయులు మహేష్, శివాజీ, జనస్న పారీ్ట సీనియర్ నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు, రాష్ట్ర గరిజన, జనస్న నాయకులు తుమి్మ అపపేలరాజు దొర, ప్రగతి వాకర్్స కలిబ్ అధ్యక్షుడు 
శ్రీనివాసరెడిడు, చరగంజీవి యువత, జనస్న పారీ్ట సీనియర్ నాయకులు లల్శెట్్ట రవిత్జ, ఎగంట్ రాజేష్, పవన్, చ్క్క రవికుమార్, భాష, రవి, అపపేనని తదితరులు హాజరయా్యరు.

నరసపురం జనసేన ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా రామ్ 
చరణ్ పుట్టీనరోజు వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: నరసాపురగం: గోలిబల్ సా్టర్ రామ్ చరణ్ పుట్్టనరోజు వేడుకలలో భాగగంగా 
రామ్ చరణ్ నట్గంచన ఆరెగంజ్ స్నిమా నిరా్మత కొణిదెల నాగబాబు ఆ స్నిమా ను రీ-రిలీజ్ 
చేస్ వచచాన డబు్ను జనస్న పారీ్టకి విరాళగంగా అగందజేసాతినని తెల్పిన విషయగం అగందరికీ 
విదితమే. ఈ క్రమగంలో జనస్న ఆధ్వర్యగంలో నరసాపురగం శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ ధియ్టర్ వద్ 
రామ్ చరణ్ పుట్్టనరోజు వేడుకలలో భాగగంగా రామ్ చరణ్ నట్గంచన ఆరెగంజ్ స్నిమా రీ-
రిలీజ్ చేయగా ఈ సగందర్గంగా మెగా అభమానులు మాణికిరెడిడు, మణికగంఠ మరియు కూనపరెడిడు 
ఏసు ఆధ్వర్యగంలో నిర్వహిగంచన కేక్ కట్గంగ్ నిర్వహిగంచగా, ఈ కార్యక్రమానికి నరసాపురగం 
నియోజకవర్ జనస్న పారీ్ట ఇగంచారిజ్, పీఏసీ సభ్్యలు మరియు రాష్ట్ర మత్స్యకార వికాస విభాగ 
ఛైరె్మన్ బొమి్మడి నాయకర్ ముఖ్య అథిదిగా విచేచాసారు. ఈ కార్యక్రమగంలో నియోజకవర్ 

జనస్న పారీ్ట నాయకులు, కార్యకరతిలు, జనసైనికులు, మెగా అభమానులు అధిక సగంఖ్యలో పాల్నానిరు.

ముత్్యల వంకటేశ్వరరావుకి అండగా జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్: అగంబేద్కర్ 
కోనసీమ జిలలి, రాజ్లు 
నియోజకవర్గం, మల్్కపురగం 
మగండలగం, కేశనపల్లి 
గ్రామగంలో ఇటీవలే బైక్ 
ప్రమాదగంలో వెనెనిముక విరిగ 
మగంచాన పడి ఆరిథుకగంగా 

ఇబ్గంది పడుతునని ముతా్యల వెగంకటేశ్వరరావుకి ఎనానిరై లగంకలపల్లి రాజు 50 వేల 
రూపాయలు, హైదరాబాద్ కు చెగందిన బిలడుర్ స్దా గగంగరాజు చగంట్ 30 వేల 
రూపాయలు కల్పి 80 వేల రూపాయలు రాజ్లు నియోజకవర్గం జనస్న నాయకుల 
ఆధ్వర్యగంలో మల్్కపురగం మగండల అధ్యక్షులు మలెలిపూడి సతితిబాబు అధ్యక్షతన గ్రామశఖ 
అధ్యక్షులు అడబాల నాని సమక్షగంలో గోలిబల్ సా్టర్ రామ్ చరణ్ పుట్్టనరోజు సగందర్గంగా 
ఆయనకు ఆరిథుక సాయగం చేయడగం జరిగగంది. ఈ కార్యక్రమగంలో జనస్న పారీ్ట రాష్ట్ర 
సగంయుకతి కార్యదరి్శ దిరిసాల బాలజీ, రాష్ట్ర జాయిగంట్ సక్రెటరీ తాడి మోహన్ కుమార్, 
జనస్న నాయకులు డాక్టర్ రమేష్ బాబు, సఖినేట్పల్లి మగండల అధ్యక్షులు గుబ్ల ఫణి 
కుమార్, గడడుగం మహాలక్ష్మి ప్రసాద్, బోనగం సాయి ఉగండపల్లి అగంజి, రావూరి నాగు, 
పోల్శెట్్ట గణేష్, రాపాక మహేష్ మరియు కేసనపల్లి గ్రామానికి చెగందిన జనస్న 
నాయకులు అడబాల నగేష్, అడబాల వెగంకటేశ్వరరావు, బొరుసు బగంగార్రాజు, రావూరి 
త్రినాధ్, ఎర్గంశెట్్ట సుబ్రావు తదితరులు పాల్నానిరు.

ప్రసద్ కుటంబ సభ్్యలకు భరోస ఇచిచిన 
గురుదత్

శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరగం నియోజకవర్గం, కోరుకొగండ మగండలగం, శ్రీరగంగపటనిగం 
గ్రామానికి చెగందిన పోకల జాన్ ప్రసాద్ ఆదివారగం రాత్రి పడ పాము కాటుకు గురై 
రాజమహేగంద్వరగం గవరనిమెగంట్ హాస్పేటల్ లో చకిత్స పగందుతునని ప్రసాద్ గురిగంచ 
ఆరోగ్య విషయాలు డాక్టర్ ని అడిగ తెలుసుకుని మెరుగైన వైద్యగం అగందిగంచాలని 
కోరడగంతో పాటూ మీకు అనిని విధాలుగా జనస్న పారీ్ట అగండగా ఉగంటుగందని కుటుగంబ 
సభ్్యలకు రాజానగరగం నియోజకవర్గం జనస్న పారీ్ట ఇగంచార్జ్ & ఐక్యరాజ్య సమితి 
అవారుడు గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ భరోసా ఇవ్వడగం జరిగగంది. ఈ కార్యక్రమగంలో 
రాజానగరగం నియోజకవర్గం సీనియర్ నాయకులు అతితిల్ శ్రీరామ్ చగంద్మూరితి, అతితిల్ 
ప్రసాద్, తనీనిరు పాగండవులు, పోకల పెద్కాపు, జనస్న పారీ్ట నాయకులు తనీనిరు 
తాతాజీ తదితరులు పాల్నానిరు.

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

అకాల వరాషాల వలన నషటీపోయిన అన్నదాతలకు నషటీ పరిహారం ఎక్కడ..?: గునుకుల కిషోర్
శతఘ్ని న్్యస్:  సర్్వపల్లి, బిడడుల బగంగారు భవిత కోసగం రాష్ట్ర అభవకృది్ధ కోసగం జనస్న పారీ్ట ఓటు వేస్ నిసా్వర్ధ 
నాయకుడైన పవన్ కళ్్యణ్ ని గల్పిగంచగండి అగంటూ సర్్వపల్లి నియోజకవర్గం బగండపాలెగంలో జనస్న పారీ్ట 
ప్రధాన కార్యదరి్శ గునుకుల కిషోర్ ప్రచారగం చేశరు. ఈ సగందర్గంగా వారు మాటాలిడుతూ… విదేశలలో 
జలగం ఉగంటే సగంపద ఉననిటులి భావిసాతిరు. సముద్పు ఒడుడున ఉనని ప్రాగంతాలనీని వాణిజ్య సగంపదతో నిగండి 
ఉగంటాయని అరథుగం, ఈ సర్్వపల్లి నియోజకవర్గంలో కేవలగం కొనిని కుటుగంబాలు మాత్రమే సగంపదతో 
నిగండాయి. మిగల్న వారగందరూ పేదరికగం అనుభవిసుతినానిరు. రైతులకు గటు్టబాటు ధర కల్పేగంచటగంలో 
కానీ, ఆర్ బి కే కేగంద్రాలలో తగన ఎరువుల సరఫరా చేయలేక పోయారు. వ్యవసాయగం చేస్ వారిలో 
ఎకు్కవ ఉనని కౌలు రైతులు అకాల వరాషాల వలలి చేతికి వచచాన పగంట నష్టపోయి అపుపేలతో మునిగ పోయి 
ఆత్మహత్య చేసుకుగంటుగంటే పట్్టగంచ్కునే పరిస్థుతి లేదు. దళ్రుల బారిన పడకుగండా రైతులకు గడడుగంగులు 
కల్పేగంచటగంలో విఫలమయా్యరు. అకాల వరాషాల వలన నష్టపోయిన అననిదాత లకు నష్ట పరిహారగం 
ఎపుపేడొసుతిగందో, తడిస్న ధాన్యగం ఎపుపేడు కొగంటారు తెల్యక రైతులు సతమతమవుతునానిరు. అపుపేల బాధ 
తాళలేక ఆత్మహత్య చేసుకునని కౌలు రైతుల కుటుగంబాలకు సగంత సగంపాదన నుగంచ దాదాపు 30 కోటలి 
రూపాయలు ఒకొ్కక్క కుటుగంబానికి లక్ష రూపాయల ఇచచా పవన్ కళ్్యణ్ భరోసాగా నిల్చారు. సాథునిక 
సమస్య ఏదైనా కానీ జనస్న పారీ్ట తరఫున జనసైనికులు పోరాటగం జరిపేగందుకు స్ద్ధగంగా ఉగంటారని. 

సార్వత్రిక ఎనినికలోలి నిసా్వర్ధ నాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ కి గల్పిగంచేగందుకు గాజు గాలిసుపై ఓటు వేస్ జనస్న పారీ్టని గల్పిగంచాల్్సగందిగా మనవి చేశరు. ఈ కార్యక్రమగంలో కిషోర్ తో 
పాటు సాథునిక నాయకులు శ్రీపతి రాము, అశోక్, వెగంకీ, హేమచగంద్ యాదవ్, ప్రశగంత్ గౌడ్, చననిరాజ, ప్రసనని, శగంకర్ మౌనేష్ తదితరులు పాల్నానిరు.

నందికొట్్కరు జనసేన కారా్యలయంలో 
రామ్ చరణ్ జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: నగందికొటూ్కరు, 
గోలిబల్ సా్టర్ రామ్ చరణ్ పుట్్టనరోజు 
సగందర్గంగా సోమవారగం జనస్న పారీ్ట 
కారా్యలయగంలో పుట్్టనరోజు వేడుకలు 
ఘనగంగా జరిగాయి. ఇలగంట్ జన్మదిన 
వేడుకలు మరెనోని జరుపుకోవాలని 
కోరుతూ నగందికొటూ్కరు నియోజకవర్గం 

జనస్న పారీ్ట తరఫున శుభాకాగంక్షలు తెల్యజేయడగం జరిగగంది. ఈ కార్యక్రమగంలో 
నలలిమలలి రవికుమార్, బోరెల్లి వెగంకటేష్, కాకరలి కిరణ్, మది్లేట్, పగడగం శేషనని 
తదితరులు పాల్నానిరు.

జనసైనికుడికి అండగా జనసేన పార్టీ
శతఘ్ని న్్యస్: చగంతలపూడి 
నియోజకవర్గం, ల్గంగపాలెగం 
మగండలగం, సుగందరరావుపేట గ్రామగంలో 
జనసైనికుడు కూచగంపూడి సనీని తగండ్రి 
కూచగంపూడి బాలసా్వమి మకృతికి 
సగంతాపగం తెల్యజేస్, ల్గంగపాలెగం 
మగండలగం జనస్న నాయకుల 
సహాకారగంతో జనస్న పారీ్ట తరపున 
6000/- రూపాయలు నగదు, ఒక 
రైస్ బా్యగును సహాయగంగా అగందిగంచడగం 

జరిగగంది. ఈ కార్యక్రమగంలో ల్గంగపాలెగం మగండల అధ్యక్షులు పగంది మహేష్ బాబు, 
మాజీ మగండల ప్రెస్డగంట్ మాదాసు కకృష్ణ, మగండల ఉపాధ్యక్షుడు తాళగం మలేలిశ్వరరావు, 
మగండల కార్యదరి్శ పదిల మహేష్, నాయకులు పదిల జేమ్్స, కూచగంపూడి గణేష్, 
తాణగంకి విదా్యసాగర్ పాల్నానిరు.

సంవత్సరం పూరితి చేసుకున్న జనసేన ఉచిత 
వాటర్ ట్్యంకర్

శతఘ్ని న్్యస్:  రాజ్లు, 
జనస్నపారీ్ట చరుపవన్ 
స్వాసమితి ఉచత వాటర్ 
టా్యగంకర్ ప్రరగంభగంచ 
సోమవరగంతో సరిగా్ ఒక 
సగంవత్సరగం పూరతియిగందని, ఈ 
సగంవత్సర కాలగంలో ఎగంతోమగంది 

ప్రజల దాహారితిని తీరచాడానికి ఈ టా్యగంకర్ ఎగంతగానో ఉపయోగ పడిగందని, ఈ 
టా్యగంకర్ కొనడనికి విరాళలు ఇచచాన ప్రతి ఒక్కరికి మరియు టా్యగంకర్ తిరుగుటకు గత 
సగంవత్సరకాలగంగా మాకు పూరితి సహయసహకారలు అగందిసుతినని మెగా అభమానులకు, 
జనసైనికులకు మరియు ఈ మద్య ట్రాక్టర్ ఇగంజన్ బహూకరిగంచన యుఏఈ టీమ్ 
గల్ఫూ స్న వారికి, మా వెగంట ఉగండి నడిపిసుతినని జనస్న నాయకులకు పాదాభవగందనగం 
చేసుతినానిమని జనస్నపారీ్ట చరుపవన్ స్వాసమితి ఉచత వాటర్ టా్యగంకర్ నిరా్వహకులు 
నామన నాగభూషణగం తెల్పారు.

జనసేన ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా ప్రారంభమైన 
చలివేంద్ం

శతఘ్ని న్్యస్: 
యర్గొగండపాలెగం: జనస్న 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆశయాలను, స్వా స్పేరితిని 
దకృష్్టలో పెటు్టకొని జనస్న 
పారీ్ట అబివకృది్పధగంలో 
భాగగంగా ఆగంధ్రుల అననిపూర్ణ 
శ్రీమతి డొకా్క సీతమ్మ గారి 

స్వా స్ఫూరితితో, యర్గొగండపాలెగం నియోజకవర్ జనస్న ఇగంచార్జ్ డా. పాకనాట్ 
గౌతమ్ రాజు ఆధ్వర్యగంలో సోమవారగం తాగంగరాల పల్లి గ్రామగంలో చల్వేగంద్గం ఏరాపేటు 
చేయడగం జరిగగంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిధిగా ప్రకాశగం జిలలి జాయిగంట్ 
సక్రటరీ కె.చనానిపాల్ పాల్నానిరు. మగండల నాయకులు, కార్యకరతిల సమక్షగంలో ఈ 
కార్యక్రమగం ఘనగంగా ప్రారగంభగంచటగం జరిగగంది. అనగంతరగం సాథునిక గ్రామ ప్రజలకు 
మజిజ్గ పగంపిణీ చేసారు. ఈ కార్యక్రమానిని తాగంగరాల పల్లి గ్రామ జనస్న నాయకులు 
రమేష్, యోహాన్, దావీదు, రాజారావు, అశోక్, బొరయ్య, ఆవులయ్య, జగన్, విజయ్ 
తదితరులు నిర్యహిగంచారు. నియోజవర్ నాయకులు సగందీప్, జెడాడు రాజు, పాపయ్య, 
సతీష్, వెగంకటయ్య, వెగంకటేశ్వరులి, శేషగరి, శ్రీనివాస్, సాయిరాగం తదితరులు పాల్నానిరు.

తండ్రిని మించిన తనయుడు రామ్ చరణ్
శతఘ్ని న్్యస్: 
గుగంటూరు, తెలుగు 
స్నీ పరిశ్రమకు కొనిని 
దశబా్లుగా అగందని 
ద్రాక్షాల ఉనని ప్రపగంచ 
ప్రఖా్యతి గడిగంచన 
ఆసా్కర్ అవార్డు ని 
తీ సు కు రా వ డ గం లో 
కీలకపాత్ర వహిగంచ 

తెలుగుజాతి కీరితిని విశ్వవా్యపతిగం చేస్న గోలిబల్ సా్టర్ రామ్ చరణ్ తగండ్రిని మిగంచన 
తనయుడిగా వినుతికెకా్కరని రాష్ట్ర చరగంజీవి యువత ఉపాధ్యక్షుడు, జిలలి జనస్న 
పారీ్ట అధికార ప్రతినిధి ఆళళే హరి అనానిరు. సోమవారగం రామ్ చరణ్ పుట్్టనరోజుని 
పురస్కరిగంచ్కుని శ్రీనివాసరావుతోటలోని పీరలిచావిడి సగంటరోలి అభమానులు ఘనగంగా 
వేడుకలు నిర్వహిగంచారు. ఈ సగందర్గంగా జనస్న పారీ్ట 22 వ డివిజన్ అధ్యక్షులు 
సయ్యద్ షరుఫూదీ్న్ ఆధ్వర్యగంలో కేక్ కట్ చేశరు. ఆళళే హరి తన ప్రసగంగానిని కొనసాగస్తి 
తెలుగు స్నీ ప్రపగంచగంలో తన తగండ్రి మెగాసా్టర్ చరగంజీవి సకృష్్టగంచన రికారుడులను సైతగం 
రామ్ చరణ్ తిరగరాసారని కొనియాడారు. చరగంజీవి నుగంచ కేవలగం నటనా వైభవానిని 
మాత్రమే కాకుగండా స్వా నిరతిని, మానవతా్వనిని పునికిపుపుచ్చాకొని ఎనోని గుపతిదానాలు 
చేసుతినానిరని పేర్్కనానిరు. మెగా పవర్ సా్టర్ నుగంచ గోలిబల్ సా్టర్ గా ఎదిగే క్రమగంలో 
రామ్ చరణ్ తనని తాను మలుచ్కునని తీరు నేట్ యువత స్ఫూరితిగా నిలుసుతిగందనానిరు. 
ఎగంత ఎతుతికి ఎదిగనా వినయ విధేయతతో ఒదిగ ఉగండటగం రామ్ చరణ్ సాధిసుతినని 
విజయాలోలి ప్రధాన భూమిక పోష్సుతిగందనానిరు. ఇక నటనలో రామ్ చరణ్ చూపిసుతినని 
వైవిధ్యగం నభూతో నభవిష్యత్ అనానిరు. రానునని రోజులోలి స్నీపరిశ్రమకు రామ్ చరణ్ 
మరినిని విజయాలు అగందిగంచాలని ఆళళే హరి ఆకాగంక్షిగంచారు. ఈ కార్యక్రమగంలో 
జనస్న పారీ్ట నగర కార్యదరు్శలు బగండారు రవీగంద్, మెహబూబ్ బాష్ట, బుడగంపాడు 
కోట్, రామిశెట్్ట శ్రీనివాస్, శెట్్ట శ్రీను, నగండూరి సా్వమి, దాసరి రాము, మునాని, సుభాష్, 
మహేష్, సాయి తదితరులు పాల్నానిరు.

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

ఆప్ సబ్ కి ఆవాజ్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం
శతఘ్ని న్్యస్: విశఖ, సోమవారగం ఉదయగం 10 గగంటల ప్రాగంతగంలో సతితివానిపాలెగం గ్రామగంలో ఆప్ సబ్ 
కి ఆవాజ్ సౌలభ్యగంతో విజా్ఞన్ ఇని్సటిటూ్యట్ ఆఫ్ ఫ్రా్మస్ట్కల్ టకానిలజీ ఆధ్వర్యగంలో ఉచత వైద్య శిబిరగం 
ఏరాపేటు చేశరు. 1500 గడపలు ఉనని సతితివానిపాలెగం ప్రాగంతగంలో ఈ ఉచత మెడికల్ కా్యగంపు నిర్వహిగంచడగం 
చాల ఆనగందదాయకగంగా ఉగందని, మూడవసారి ఇక్కడ విజా్ఞన్ కాలేజ్ వారు నిర్వహిగంచడగం ఈసారి అప్ 
సబ్ కి అవాజ్ వారు కల్స్ నిర్వహిగంచడగం వీరికి కీ్వన్్స ఎనానిరై హాస్పేటల్ సహకరిగంచడగం ఈ ప్రాగంత ప్రజలకు 
చాల ఉపయోగకరగంగా ఉగందని ఆ గ్రామ యూత్ ప్రెస్డగంట్ ఓమి్మ అపపేలరాజు హరషాగం వ్యకతిగం చేశరు. ఎనానిరై 
హాస్పేటల్ ట్.చగంద్మౌళ్ స్.ఈ.ఓకి ప్రత్్యకమైన ధన్యవాదాలు తెల్యజేసుకునానిరు. ఉచత వైద్య శిబిరగంలో 
ముఖ్య అతిధులుగా 88వ వారుడు కార్పేర్టర్ మీల్లి ముతా్యల నాయుడు పాల్ని ఈ శిబిరానిని ఏరాపేటు చేస్న 
ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెల్యజేసుకునానిరు, తమ సతివాణిపాలెగం గ్రామగంలో అనేకమగంది ఆరోగ్య 
సమస్యలతో ఇబ్గంది పడుతునానిరు ఇలగంట్ కార్యక్రమానిని ఏరాపేటు చేస్న విజా్ఞన్ యాజమాన్యగం అలనే ఆప్ 
సబ్ కి ఆవాజ్ సమసతి యాజమానా్యనిని ప్రశగంస్గంచారు. విజా్ఞన్ ఇని్సటిటూ్యట్ ఆఫ్ ఫ్ర్మస్ట్కల్ టకానిలజీ 
ప్రిని్సపల్ వై.శ్రీనివాస్ రావు ఉచత వైద్య శిబిరగం వెనకబడిన గ్రామాల ప్రజలకు ఎగంతో ఉపయోగకరమని వాళులి 
కార్పేర్ట్ హాస్పేటల్్స లో వారు ట్రీట్మగంట్ చేయిగంచ్కోలేక వాళళే ఆరోగ్య పరిస్థుతి తెలుసుకోలేక వాళళే ఆరోగా్యనిని 
పాడు చేసుకుగంటునానిరు వారికి ఈ ఉచత వైద్య శిబిరగం ఎగంతో ఉపయోగకరమని తెల్యజేశరు అలనే విజా్ఞన్ 
కాలేజ్ వారు ఇలగంట్ కార్యక్రమాలు భవిష్యతుతిలో కూడా వెనబడిన గ్రామాలోలి ఇలగంట్ వైద్య శిబిరాలు ఏరాపేటు 
చేసాతిమని భరోసా కల్పేగంచారు మరియు పవన్ కళ్్యణ్ గారు హకా్వడ్ యూనివరి్సటీ వారితో కల్స్ ఉదా్నగంలో 
కిడీని సమస్యలు అగందరికీ తెల్యజేస్ అక్కడ సహాయ కార్యక్రమాలు చేస్నటే్ట మేము కూడా మా వగంతు ప్రయతనిగం 
చేసుతినానిము అని తెల్యజేశరు. ఎన్. యస్. యస్ కోఆరిడునేటర్ డాక్టర్. ఎస్. సత్యలక్ష్మి గారు విజా్ఞన్ కాలేజ్ 

నుగంచ చాల గ్రామాలోలి తన స్వలు అగందిగంచారని వారి కాలేజీ పది కిలోమీటరలి ప్రాగంతగంలో వెనకబడిన గ్రామాలు 7 గ్రామాలు గురితిగంచ అనేక రకాల వైద్య శిబిరాలు ఏరాపేటు చేశమని 
తెల్యజేశరు ఆవిడ చేస్న స్వలో ఎగంతోమగంది ప్రజలు వైద్య పరగంగా సహాయ సహకారాలు అగందుకునానిరని ఆనగందగంగా ఉగందని ఆవిడ ఆనగందానిని వ్యకతిగం చేశరు. ఆప్ సబ్ కి అవాజ్ 
ఫగండర్ సక్రెటరీ కిరణ్ కుమార్ బావిశెట్్ట మాటాలిడుతూ తమ సగంసథు దివా్యగంగుల వైస్ చైర్మన్ కర్రీ దినేష్ విహార్ గారు తోడాపేటుతో విజా్ఞన్ కాలేజ్ తో ఇక్కడ ఉచత వైద్య శిబిరగం ఏరాపేటు 
చేయడగం పేద ప్రజలకు చాల ఉపయోగకరగంగా ఉగందని ఎనానిరై హాస్పేటల్ వారు డాక్టరులి అలగే వైద్య పరికరాలు మెడిస్న్్స సహకారగం అగందిగంచారని తెల్యజేశరు. వారి సమసతి ఆప్ 
సబ్ కి అవాజ్ బడుగు బలహీన వరా్ల అలనే వెనకబడిన గ్రామాలోలి ఉచత వైద్య శిబిరాలు మరినిని ఏరాపేటు చేసాతిమని తెల్యజేశరు ఈ కార్యక్రమగంలో అడ్వకేట్ కరణగం కళ్వతి గారు 
మారుమూల గ్రామాలోలి అనేక రకమైన వైద్య సమస్యలు ఉనానియని వాట్ నుగంచ బయట పడేగందుకు ఇలగంట్ ఉచత వైద్య శిబిరాలు పేద ప్రజలకు ఎగంతో అవసరగం అని తెల్యజేశరు 
ఈ యొక్క వైద్య సమస్యలు రావడానికి మన చ్టు్టపక్కల ఉనని వాళుళే కగంపెనీల దా్వరా చెడు వాయువుల దా్వరా ప్రజలకు వా్యపిసుతినానియని వీట్ని అరికటా్టలనివిననివిగంచ్కునానిరు. 
ముఖ్యగంగా విదా్యరుథులు ముగందుకు వచచా ఇలగం ట్ స్వా కార్యక్రమాలు చేయడగం నాకు ఎగంతో ఆనగందదాయకగంగా ఉగందని ఆవిడ తెల్యజేశరు. ఈ కార్యక్రమగంలో ఆప్ సబ్ కి అవాజ్ 
పేటర్ని వీర్శ్వర రావు, ఆప్ సబ్ కి అవాజ్ జాయిగంట్ సక్రెటరీ కొగండేట్ భాస్కర్, ఆప్ సబ్ కి ఆవాజ్ మెగంబర్ రవిత్జ పాల్నానిరు.

స్ందనలో జనసేన వనతి
శతఘ్ని న్్యస్: పార్వతీపురగం మగండలగం, పెదమరికి పగంచాయితీలో ఇటీవల 
పెద్యెతుతిన నిధులు దురి్వనియోగగం జరిగన మాట అగందరికీ విధితమే. అయిత్, ఈ 
నిధులు దురి్వనియోగగం విషయగంపై, ఎగంపిడిఓ గ్రామ సచవాలయగంలో పగంచాయతీ 
ప్రజల సమక్షగంలో విచారణ చేపట్్ట, రికారుడులు పరిశీల్గంచగా అవినీతికి పాలపేడినటులి 
నిరాథురిగంచారు. తదుపరి కలెక్టర్ ఆదేశల మేరకు డిఎల్డుఓ కూడా ఈ విషయగం గూరిచా 
రెగండవసారి ప్రజలగందరి సమక్షగంలో విచారణ జరిపి, రికారుడులను పరిశీలన చేయగా 
నిధుల్ని దురి్వనియోగపరిచనటులి వెలలిడిగంచారు. అగందుకు బాధు్యలైన పగంచాయతీ 
కార్యదరి్శ, సరపేగంచ్లి కూడా ప్రజలగందరి ముగందు నేరానిని ఒపుపేకునానిరు. ఇగందు విషయమై 
పెదమరికి పగంచాయతీ వైస్ సరపేగంచ్, వార్డు మెగంబరులి, పెద్లు, ప్రజలు అనేక పరా్యయాలు 
ప్రభ్త్వ అధికారులు దకృష్్టకి, ప్రభ్త్వ నాయకుల దకృష్్టకి తీసుకెళ్ళే, విననివిగంచ ఈ 
నెలతో సరిగా్ 4వ, నెల పూరతివుతుగంది కానీ, సమస్యకు పరిష్ట్కరగం లభగంచకపోవడగం 
శోచనీయగం. నెలలు గతిసుతినాని జాప్యగం జరుగుతుగండడగం తీవ్ర ఆగందోళన కల్గగంచే 
అగంశగం. ఇగంకా ఈ విషయానిని తీవ్రగంగా పరిగణనలోకి తీసుకోకపోత్ ప్రజలకు ప్రభ్త్వ 
అధికారులపై, చటా్టలపై పూరితిగా నమ్మకగం కోలోపేయ్ అవకాశగం ఏరపేడుతుగంది. కావున 
శ్రీవారు తక్షణమే సపేగందిగంచ అవినీతికి పాలపేడిన పగంచాయతీ కార్యదరి్శ, సరపేగంచలితో 
రికవరీ కట్్టగంచ, వారిని విధులు నుగండి తొలగగంచ, వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు 
తీసుకోవలస్గందిగా పలుమారులి విజ్ఞపితి చేయడగం జరిగగంది. కానీ ఇపపేట్ వరకు ఎటువగంట్ 
చర్యలు తీసుకోలేదు. కావున ఆ గ్రామ ప్రజలు జనస్న పారీ్టని ఆశ్రయిగంచడగం జరిగగంది. 
సోమవారగం సపేగందన కార్యక్రమగంలో గ్రామ ప్రజలు, జనస్న పారీ్ట నాయుకులు, వీర 
మహిళలు, జనసైనికుల సమక్షగంలో మరల వినతిపత్రగం అగందజేయడగం జరిగగంది. 
అయిత్ కలెక్టరు సానుకూలగంగా సపేగందిగంచ సగంబగందిగంచన అధికారి అయిన డిఎల్డుఓని 
పిల్చ రెగండు రోజులలో రిపోరు్ట సమరిపేగంచ వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశిగంచడగం 
జరిగగంది. ఈ కార్యక్రమగంలో జనస్న పారీ్ట నాయుకులు మగండల అధ్యక్షురాలు ఆగురు 
మని, బొనెల గోవిగందమ్మ, రాజాన బాలు, ఖాతా విశే్వశ్వరరావు, గుగంట్రేడిడు గౌరీశగంకర్, 
చటులి గణేశ్, కర్రి మణికగంఠ, బొగండపల్లి జనారథున్ రావు పైల రాజు, దుర్, జనసైనికులు, 
వీర మహిళలు, పెద మరికి పగంచాయతీ ప్రజలు పాల్నడగం జరిగగంది.

నిడదవోలు జనసేన ఆధ్వర్యంలో 
కాట్కోటేశ్వరం స్మశాన వాట్కలో బల్లలు

శతఘ్ని న్్యస్: నిడదవోలు నియోజకవర్గం, 
నిడదవోలు మగండలగం, కాటాకోటేశ్వరగం గ్రామగంలో 
మెగా పవర్ సా్టర్ రామ్ చరణ్ జన్మదిన వేడుకలలో 
భాగగంగా గ్రామ జనస్న పారీ్ట ఆధ్వర్యగంలో 
గ్రామ స్మశన వాట్కలో ప్రజల సౌకారా్యర్ధగం 
కూరోచావడానికి వీలుగా జనస్న పారీ్ట తరఫున 
బలలిలు వేయిగంచడగం జరిగగంది. ఈ కార్యక్రమగంలో 
గ్రామ జనస్న నాయకులు, జనసైనికులు, గ్రామ 
పెద్లు పాల్నానిరు.

మిరియాల రాంబాబు కుటంబానికి జనసేన 
నాయకుల పరామర్శ

శతఘ్ని న్్యస్:  అగంబేద్కర్ కోనసీమ జిలలి, 
రాజ్లు నియోజకవర్గం, మల్్కపురగం 
మగండలగం, కేశవాదాసుపాలెగం గ్రామగం 

జనస్న పారీ్ట క్రియాశీలక సభ్్యలు మిరియాల రాగంబాబు ప్రమాదవశతుతి మరణిగంచడగం 
జరిగగంది. సోమవారగం వారి కుటుగంబ సభ్్యలను కలస్ వారి పవిత్ర ఆత్మకు శగంతి 
కలగాలని, ప్రగాఢ సానుభూతిని తెల్యచేస్న రాజ్లు నియోజకవర్ జనస్న 
నాయకులు గుగండు బొగుల పెద్కాపు, రాష్ట్ర సగంయుకతి కార్యదరి్శ దిరిశల బాలజీ, తాడి 
మోహన్ కుమార్, నియోజకవర్ నాయకులు గడడుగం మహాలక్ష్మి ప్రసాద్, డాక్టర్ రాపాక 
రమేష్ బాబు, ఎగంపీపీ మేడిచరలి రాము, బోనగం సాయి, గుబ్ల ఫణి కుమార్, రావూరి 
నాగు, ఉగండపల్లి అగంజి, రాపాక మహేష్, ఏనుముల తాతాజీ, మెడిచరలి ప్రసాద్, పోల్శెట్్ట 
గణేశ్.

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

దరి్శపర్రు గ్రామ ప్రజలను అభినందించిన బొలిశట్టీ శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్్యస్: తాడేపల్లిగూడగం, పెగంటపాడు మగండలగం, దరి్శపర్రు గ్రామగంలో గత 40 ఏళుళేగా ప్రజలకు ఉపయోగగం 
లేకుగండా ఉనని మగంచనీట్ చెరువును దరి్శపర్రు గ్రామ ప్రజలు, జనసైనికులు, జనస్న నాయకులు, జనస్న సరపేగంచ్ 
ఆధ్వర్యగంలో సగంత ఖరుచాలతో బాగుచేసుకుగంటునని మగంచ కార్యక్రమనిని తాడేపల్లిగూడగం నియోజకవర్ జనస్న 
పారీ్ట ఇగంచార్జ్ బొల్శెట్్ట శ్రీనివాస్ అభనగందిగంచడగం జరిగగంది. ఈ కార్యక్రమగంలో జనస్న నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్నడగం జరిగగంది.

జనసేన పోరాట్నికి స్ందించిన జిల్్ల కల్కటీర్
శతఘ్ని న్్యస్: కొగండేపి, కలెక్టర్ ఆదేశలతో స్గంగరాయకొగండ గ్రామ పగంచాయతీ కార్యదరి్శ, జూనియర్ అస్స్టగంట్, కగంపూ్యటర్ 
ఆపర్టరలిపై పగంచాయితీ అధికారి నారాయణ రెడిడు చర్యలు చేపటా్టరు. స్గంగరాయకొగండ గ్రామ ప్రజల తరుపున జనస్న పారీ్ట నాయకులు 
స్గంగరాయకొగండ గ్రామపగంచాయతీ సగంబగంధిత అధికారులు వచచానపుపేడు, గ్రామపగంచాయతీలో జరిగన అవినీతిపై వివరిగంచడగం 
జరిగనది. అధికారుల ఆదేశలతో విచారణ చేపట్్టన డి ఎల్ పి ఒ స్గంగరాయకొగండ గ్రామ పగంచాయితీ కారా్యలయగంలో స్బ్గంది చూపిన రికారుడులను పరిశీల్గంచారు. విచారణ 
సగందర్గంగా స్బ్గంది రికార్డు లు సరిగా చూపలేక పోవడగంతో ఆపుపేడు రికార్డు లు చూపలేక పోగా వారు చూపిన రికార్డు మేరకు పలు అవకతవకలను గురితిగంచారు. పగంచాయితీ నిధుల 
లవాదేవీలు జమా ఖరుచాలు నిధుల వినియోగగంపై విచారిగంచ రికార్డు సరిగా చూపక పోవడగంతో అగందుబాటులో ఉనని రికార్డు మేరకు తపుపేలు జరిగాయని గురితిగంచ జిలలి అధికారులకు 
నివేదిక సమరిపేగంచారు. విచారణలో తపుపేను గురితిగంచ సగంబగంధిగంచ గ్రామ పగంచాయితీలో కార్యదరి్శ, జూనియర్ అస్స్టగంట్, సరైన రికార్డు లు చూప లేకపోవడగంతో వారి నిరలిక్ష్యగం 
బట్టబయలు అయిగంది. గ్రామ పగంచాయితీలో చోటు చేసుకునని అవకతవకలపై కొగంత కాలగంగా గ్రామ ప్రజలు, జనస్న పారీ్ట ప్రతినిధులు అధికారుల దకృష్్టకి తీసుకు పోవడగంతో స్బ్గంది 
నిరా్వకగం బయటపడిగంది. జిలలి అధికారులకు విచారణ అధికారి సమరిపేగంచన నివేదికతో స్గంగరాయకొగండ గ్రామ పగంచాయతీ కారా్యలయగం అవినీతికి దారి అయిగంది. స్గంగరాయకొగండ 
మేజర్ గ్రామ పగంచాయతీలో ప్రత్్యక అధికారి పరిపాలన నుగండి నేట్ వరకు విధులు నిర్వరితిగంచన గ్రామ పగంచాయితీ స్బ్గంది చేతివాటగంతో ప్రభ్త్వ నిధులు భారీగా దురి్వనియోగగం 
అయినటులి అధికారులు గురితిగంచారు. నిధుల దురి్వనియోగగంపై విచారణ చేపట్టడగం, శఖా పరమైన చర్యలు తపపే అవినీతికి అక్రమాలకు పాలపేడిన స్బ్గంది నుగండి డబు్ రికవరీ చేస్న 
దాఖలలు లేకపోవడగం అక్రమాలకు అడుడుకట్ట వేయడానికి అవకాశగం లేకుగండా పోయిగంది. కేగంద్ రాష్ట్ర ప్రభ్తా్వలు గ్రామాల అభవకృది్ధ, మౌళ్క సదుపాయాలు కల్పేగంచేగందుకు మగంజూరు 
చేస్ నిధులు గ్రామ పగంచాయితీ కార్యదరు్శలు, స్బ్గంది జేబులు నిగంపుకోవడానికి అనువుగా మారుచాకునానిరు. ప్రజా ప్రతినిధులు ఉనాని వారి కళళేకు గగంతలు కట్్ట ప్రభ్త్వ ధనానిని సా్వహా 
చేయడగంలో స్బ్గంది ఎగంత దిట్టలో డి ఎల్ పి ఒ విచారణ నివేదిక బట్టబయలు చేస్గంది. డి ఎల్ పి ఒ నివేదిక జిలలి కలెక్టర్ ఆదేశలతో స్గంగరాయకొగండ గ్రామ పగంచాయతీ కార్యదరి్శ 
శరత్ బాబు, జూనియర్ అస్స్టగంట్ శైలజ, కాగంట్రాక్్ట ఉదో్యగ కగంపూ్యటర్ ఆపర్టర్ సుర్ష్ లను విధుల నుగండి ససపేగండ్ చేస్తి జిలలి పగంచాయితీ అధికారి నారాయణ రెడిడు చర్యలు 
చేపటా్టరు.

కళ్్యణదుర్ం జనసేన ఆధ్వర్యంలో రామ్ చరణ్ 
జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: కళ్్యణదుర్గం, మెగా 
పవర్ సా్టర్ మరియు గోలిబల్ సా్టర్, 
ఆసా్కర్ అవారుడు విజేత, కొణిదెల “రామ్ 
చరణ్” జన్మదినగం సగందర్గంగా అఖిల 
భారత చరగంజీవి యువత కళ్్యణదుర్గం 
నియోజకవర్ అధ్యక్షులు రాఘవేగంద్ 
గుపాతి ఆధ్వర్యగంలో రామ్ చరణ్ జన్మదిన 
వేడుకలోలి భాగగంగా సోమవారగం ఉదయగం 
10 గగంటలకు కళ్్యణదుర్గం పట్టణగంలోని 
గవరనిమెగంట్ హాస్పేటలోలి అననిదాన 
కార్యక్రమగం చేయడగం జరిగగంది. ఈ 

కార్యక్రమగంలో మెగా ఫ్్యమిలీ అభమానులు మరియు జనస్న పారీ్ట జనసైనికులు, 
నాయకులు బ్రహ్మసముద్గం మగండలగం అఖిలభారత చరగంజీవి యువత మరియు జనస్న 
పారీ్ట మగండల అధ్యక్షులు రాయుడు, అఖిలభారత చరగంజీవి యువత కళ్్యణదుర్గం పట్టణ 
అధ్యక్షులు రాఘవేగంద్ గుపాతి, షేక్ తార, వగంశి, జ్సఫ్ కిషోర్, ఆర్.స్ అనిల్, ముక్కనని, 
మహేష్ తదితరులు పాల్నానిరు.

నిబంధనల మేరకే ఇసుక ర్చును నడపాలి: 
అతికారి దినేష్

శతఘ్ని న్్యస్:  స్ద్వటగం: 
మగండలగంలోని జగంగాలపల్లి గ్రామగంలోని 
ఇసుక రీచ్ను నిరా్వహకులు 
నిబగంధనల మేరకు నడపాలని జనస్న 
నాయకుడు అతికారి దినేష్ సపేష్టగం 
చేశరు. మగండలగంలోని జగంగాలపల్లి 

గ్రామగంలో రోడుడు ప్రమాదగంలో గాయపడడు వారిని ఆదివారగం ఆయన పరామరి్శగంచారు. 
ఈ సగందర్గంగా ఆయన మాటాలిడుతూ జగంగాలపల్లిలోని ఇసుక రీచ్ను నిబగంధనలకు 
వ్యతిర్కగంగా వ్యవహరిస్తి ప్రజల వైపునుగంచ జనస్న ధరాని చేసాతిమని హెచచారిగంచారు. 
ఇసుక రీచ్ వలలి జరిగన రోడుడు ప్రమాదగంలో రెగండు కాళుళే పోయిన బాధితురాల్కి 
ఆరి్ధక సహాయగం అగందిస్తి సరిపోదని ప్రభ్త్వగం నుగంచ ఆరి్ధక సహాయగం వచేచాల కకృష్ 
చెయా్యలనానిరు. ఇసుక రీచ్ నుగంచ వెళ్లి వాహనాలు ఎకు్కవ టనేనిజ్ తీసుకెళుతిగండడగంతో 
రోడులి దెబ్తినానియని రోడుడు మరమ్మతుతిలు చేపటా్టలని డిమాగండ్ చేశరు. జగంగాలపల్లి 
రోడుడు ప్రమాద బాధితులకు ఆరి్ధక సహాయానిని అగందిగంచడగంతో పాటుగా స్ద్వటగంలో 
ఇరువరా్ల మధ్య చోటు చేసుకునని ఘరషాణలో గాయపడడు సలీగం కుటుగంబ సభ్్యలను 
ఆయన పరామరి్శగంచారు. ఈ కార్యక్రమగంలో జనస్న నాయకులు, ప్రజలు పాల్నానిరు.

వరాషాలతో నషటీపోయిన రైతులను తక్షణమే 
ఆదుకోవాలని జనసేన డిమాండ్..!

శతఘ్ని న్్యస్: కాకినాడ జిలలి, పిఠాపురగం నియోజకవర్గం, గొలలిప్రొలు మగండల 
పరిధిలోని పలు గ్రామాలోలి ఆకాల వరాషాలకు పగంట నష్టపోయిన రైతులకు నష్టపరిహారగం 
వెగంటనే చెల్లిగంచాలని. పిఠాపురగం నియోజవర్ జనస్న పారీ్ట ఇగంచార్జ్ మాకినీడి శేషు 
కుమారి, మాజీ ఎగంపీటీసీ జ్తు్యల శ్రీనివాస్, మగండల ప్రెస్డగంట్ అమరదివల్లి రామకకృష్ణ, 
పలువురు రైతులు గొలలిప్రొలు తాస్ల్ర్ కారా్యలయగం ఎదుట ధరాని నిర్వహిగంచ 
గొలలిప్రోలు ఎమా్మరో్వ ఆర్ వి వెగంకటేశ్వరరావుకు వినతిపత్రగం అగందజేశరు. ఈ 
సగందర్గంగా మాకినీడి శేషుకుమారి మాటాలిడుతూ అకాల వరాషాలతో పగంట నష్టగం జరిగన 
రైతు కుటుగంబాలను ప్రభ్త్వగం ఆదుకొని వారికి నష్టపరిహారగం అగందిగంచాలని డిమాగండ్ 
చేస్తి నిరసన వ్యకతిగం చేశరు. వారికి ఎలలిపుపేడు జనస్న పారీ్ట ఆదుకుగంటుగందని భరోసా 
ఇచాచారు. మాజీ ఎగంపీటీసీ జ్్యతుల శ్రీనివాస్ మాటాలిడుతూ అకాల వరాషాలతో రైతులు 
పెటు్టబడిని నష్టపోయారని వారికి ప్రభ్త్వగం ఎకరానికి 20,000 చొపుపేన నష్టపరిహారగం 
చెల్లిగంచ ఆదుకోవాలనానిరు, ఏదో కగంట్ తుడుపు చర్యల కాకుగండా వారికి నష్ట పరిహారగం 
అగందిగంచ సహాయగం చేయాలని కోరారు. గొలలిప్రోలు మగండల ప్రెస్డగంట్ అమరదివల్లి 
రామకకృష్ణ మాటాలిడుతూ పగంట చేతికొచేచా సమయగంలో వరాషాలు పడడగంతో రైతులు 
ఎగంతగానో నష్టపోయారని, వారి కోలోపేయిన పగంటకు నష్టపరిహారగం నుగంచ వారికి 
సహాయగం చేయాలని డిమాగండ్ చేశరు. ఈ కార్యక్రమగంలో జనస్న గొలలిప్రోలు మగండల 
ప్రెస్డగంట్ అమరాది వల్లి రామకకృష్ణ, మాజీ ఎగంపిట్స్ జ్్యతుల శ్రీనివాస్, వారుడు నెగంబర్ 
గొలలిపల్లి గగంగ, మేడిబోయిన శ్రీనువాసు, జ్్యతుల నానాజీ, దేశిల్గంక బాస్కరరావు, 
జీలకర్ కకృష్ణ, పోలగం త్రిమూరుతిలు, మేడిబోయిన సత్యనారాయణ, అయినవిల్లి శ్రీను, 
జ్్యతుల గోపి, మేడిబోయిన బుచచారాజు, రాసగంశెట్్ట ఈశ్వరుడు, జీలకర్ కాపు, 
రాసగంశెట్్ట స్రిబాబు, ఆకుల వెగంకటసా్వమి, జ్్యతుల సీత రాగంబాబు, ఆకుల వీరబాబు 
జనస్న పారీ్ట కార్యకరతిలు అభమానులు రైతులు తదితరులు పాల్నానిరు.

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

రాజకీయాలకతీతంగా సేవా కార్యక్రమాలు: డాకటీర్ కందుల నాగరాజు
శతఘ్ని న్్యస్: విశఖ, నిరుపేదలకు సహాయగం చేయడగంలో తాను ఎపుపేడు 
ముగందు ఉగంటానని దక్షిణ నియోజకవర్గం జనస్న నాయకులు, 32వ వారుడు 
కార్పేర్టర్ డాక్టర్ కగందుల నాగరాజు తెల్పారు. సోమవారగం సాథునిక 35వ 
వారుడులో నవ వధువు నెల్లి తిరుమలకు డాక్టర్ కగందుల నాగరాజు బగంగారు 
తాళ్బొటు్ట, పసుపు కుగంకుమ, పటు్ట చీరను అగందజేశరు. ఈ సగందర్గంగా 
ఆయన మాటాలిడుతూ సామాజిక బాధ్యతగా తను చేపడుతునని స్వా 
కార్యక్రమాలకు ప్రజల నుగంచ అన్హ్యసపేగందన వసుతిగందనానిరు. వకృదు్ధలకు, 
వితగంతువులకు, నిరుపేద విదా్యరుథులకు, దివా్యగంగులకు నిరి్వరామగంగా తను 
స్వా కార్యక్రమాలు చేపడుతుననిటులి పేర్్కనానిరు. రాజకీయాలకు అతీతగంగా 
ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వహిసుతిననిటులి వెలలిడిగంచారు. ఈ కార్యక్రమగంలో నవ 
వధువు తల్లి ఆదిలక్ష్మి, జనస్న నాయకులు సోగంబాబు, రఘు, ట్.అరుజ్న్, 
వీర మహిళలు మగంగ, యజే్ఞశ్వరి, కగందుల బద్రీనాథ్, కగందుల కేదారానిథ్, 
కనకరాజు, సతితిబాబు పాల్నానిరు.

పవననని ప్రజా బాట కారయూక్రమం..
సాథునిక 35వ వారుడులో డాక్టర్ కగందుల నాగరాజు ఆధ్వర్యగంలో పవననని ప్రజా బాట పాదయాత్ర ను నిర్వహిగంచారు. ఈ సగందర్గంగా పూర్ణ మారె్కట్, కలులిపాకలు ప్రాగంతాలలో ఆయన 
పర్యట్గంచ ప్రజల నుగంచ సమస్యలు అడిగ తెలుసుకునానిరు. ప్రతి ఇగంట్కి వెళ్లి జనస్న అధికారగంలోకి వస్తి చేస్ మగంచ పనులను ఆయన వివరిగంచారు. ఈ కార్యక్రమగంలో జనసైనికులు, 
వీర మహిళలు పాల్నానిరు.

స్ందన కార్యక్రమంలో కల్కటీర్ కి వనతిపత్రం 
అందజేసిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్్యస్: కొగండేపి, స్గంగరాయకొగండ గ్రామపగంచాయతీ 14వ సగంవత్సరగం 15వ 
సగంవత్సర పగంచాయతీ నిధులను సరపేగంచ్ తాట్పరితి వనజ సగంత అకౌగంట్ కు బదిలీ 
చేసుకోవడగం జరిగనది. సుమారు 35 లక్షలు సరపేగంచ్ సగంత అకౌగంట్ కి బదిలీ చేస్ 
అవినీతికి పాలపేడినటువగంట్ సరపేగంచ్ వనజకి చెక్ పవర్ రదు్ చేస్, జరిగన అవినీతి 
సము్మను రికవరీ చేయవలెనని సోమవారగం సపేగందన కార్యక్రమగంలో జిలలి కలెక్టర్ కి అరీజ్ 
ఇవ్వటగం జరిగనది. గతగంలో స్గంగరాయకొగండ గ్రామ పగంచాయతీలో మారుతీ కార్యదరి్శగా 
పనిచేస్ అవినీతికి పాలపేడినపపేట్కి, మారుతీ పాత స్గంగరాయకొగండ కార్యదరి్శగా మళ్లి 
ఉదో్యగగం ఇవ్వటగం వలనే, ఇటువగంట్ అవినీతి ఉదో్యగులు ఎకు్కవవుతునానిరు. కనుక 
జిలలి కలెక్టర్ గత కార్యదరి్శగా పనిచేస్న ప్రసుతిత కార్యదరి్శగా పాత స్గంగరాయకొగండ 
నగందు విధులు నిర్వరితిసుతినని మారుతిపై జిలలి కలెక్టర్ గాని జాయిగంట్ కలెక్టర్ గాని 
పర్యవేక్షణలో రికారుడులు తనిఖీ చేస్ వారిపై తగు చర్యలు తీసుకొని విధుల నుగండి ససపేగండ్ 
చేస్ మరల ఎటువగంట్ ప్రభ్త్వ అధికారులు తపుపే చేయకుగండా ప్రభ్త్వ పరగంగా కఠిన 
చర్యలు చేపట్టవలెనని జిలలి కలెక్టర్ కి జనస్న పారీ్ట నుగండి అరీజ్ ఇవ్వటగం జరిగనది. 
మరియు స్గంగరాయకొగండ మగండలగం మూలగుగంటపాడు గ్రామపగంచాయతీ పరిధిలో 
స్వర్ణ వెగంకటేశ్వరలిలో ఇగంట్ వద్ నుగండి ర్గులగుగంటకు పోవు వాగును ఆక్రమణకు 
గురై ఉననిది. కానీ ఎటువగంట్ ఆక్రమణ తొలగగంచకుగండా కాలువ వైశల్యగం తగ్గంచ 
హెచ్చాతగు్లుగా వేస్తి కనీసగం మూలగుగంటపాడు గ్రామపగంచాయతీ పరిధిలో పడవు 
వెడలుపేలు ఎగంత అని తీరా్మనిగంచాకుగండానే జే.ఇ. శ్రీహరి కమిషనలి కోసగం కకు్కరితిపడి 
అనుభవగంలేని కాగంట్రాక్టర్ కి ఇవటగం జరుగుతుగంది. ఎవరికి పడిత్ వాళలికి కాలవలు 
వేయమని ఇచచా కాసులు దగండుకునే పనిలో ఉనని జె.ఇ.శ్రీహరి. ప్రతి గవరనిమెగంటు 
అధికారి సుమారు మూడు లేదా ఐదు సగంవత్సరాలకు ట్రాన్స్ఫర్ అయి్య ఇతర ఇతర 
ప్రదేశగంలో విధులు నిర్వరితిగంచే పద్తి ఉగంటుగంది. కానీ పదిహేను సగంవత్సరాల పైబడి 
నుగండి స్గంగరాయకొగండ పగంచాయతీరాజ్ జె.ఇ.గా విధులు నిర్వరితిసుతినానిరు. అగంటే పై 
అధికారులతో లలూచీపడి అవినీతి కి పాలపేడే జె.ఇ. శ్రీహరిపై వెగంటనే తగన చర్యలు 
తీసుకొని, వీధుల నుగండి తొలగగంచవలెను అని ములగుగంట గ్రామ ప్రజల తరుపున జనస్న 
నాయకులు సపేగందన కార్యక్రమగంలో కలెక్టర్ కి వినతిపత్రగం అగందజేయడగం జరిగనది. ఈ 
కార్యక్రమగంలో స్గంగరాయకొగండ మగండల అధ్యక్షులు ఐనాబతితిన రాజేష్, జరుగుమల్లి 
మగండల అధ్యక్షులు గూడా శశిభ్షన్, జనస్న నాయకులు కాసుల శ్రీనివాస్, సయ్యద్ 
చాన్ బాష్ట, సగంకే నాగరాజు, అనుమలశెట్్ట కిరణ్ బాబు, జనసైనికులు మరియు వీర 
మహిళలు పాల్నానిరు.

ఘనంగా గంగారపు రామదాస్ చౌదరి పుట్టీన 
రోజు 

వేడుకలు
శతఘ్ని న్్యస్: 
మదనపలెలి: పిల్స్తి పల్కే 
నాయకుడు, ప్రజల 
మనిష్, అగందరివాడు 
జనస్న పారీ్ట 
రాయలసీమ కో కనీ్వనర్  

గగంగారపు రామదాస్ చౌదరి వచేచా పుట్్టన రోజు వేడుకలను ప్రజా ప్రతినిధిగా ప్రజల 
మధ్య జరుపుకోవాలని జనస్న పారీ్ట ఉమ్మడి చతూతిరు జిలలి ప్రధాన కార్యదరి్శ జగంగాల 
శివరామ్ రాయల్, చేనేత విభాగగం రాష్ట్ర కార్యదరి్శ అడపా సుర్గంద్, ఐట్ విభాగగం 
అధ్యక్షులు జగదీష్ నాయుని ఆకాగంక్షిగంచారు.  సోమవారగం గగంగారపు రామదాస్ చౌదరి 
60వ పుట్్టన రోజు పురస్కరిగంచ్కుని మదనపలెలి పట్టణగంలో అభమానులు, జనస్న పారీ్ట 
నాయకులు, శ్రేయోభలషులు పలు స్వా కార్యక్రమాలు నిర్వహిగంచారు. అర్ధరాత్రి 12 
గగంటల సమయగంలో గగంగారపు రామదాస్ చౌదరి మిత్రులు కేక్ కట్ చేస్ ఆనగందానిని 
పగంచ్కునానిరు.  సోమవారగం ఉదయగం నుగండి గగంగారపు రామదాస్ చౌదరి స్వగకృహగం 
వద్ అభమానులు, జనస్న పారీ్ట నాయకుల సగందడి నెలకొగంది. ఈ సగందర్గంగా 
అభమానులు పెద్ఎతుతిన బాణసగంచా కాల్చా సగంబరాలు చేశరు. చతూతిరు బసా్టగండు 
సరి్కల్ వద్ జనస్న పారీ్ట నాయకులు అననిదానగం నిర్వహిగంచారు. సగందర్గంగా 
జగంగాల శివరామ్ రాయల్, జగదీష్, అడపా సుర్గంద్, తోట కల్యణ్ మాటాలిడుతూ 
సుదీర్ఘకాలగంగా రాజకీయాలలో కొనసాగుతూ, ప్రజా శ్రేయసు్స కోసగం పాటుపడే 
గగంగారపు రామదాస్ చౌదరి మరినిని పుట్్టన రోజులు జరుపుకోవాలని ఆకాగంక్షిగంచారు.   
వచేచా పుట్్టన రోజుకు ఎమె్మలే్యగా ఎనినికై ప్రజల మద్య ఘనగంగా పుట్్టన రోజు వేడుకలు 
జరుపుకోవాలని అనానిరు. ప్రజా సమస్యల పరిష్ట్కరగం కోసగం పోరాటగం చేయడగంలో 
తనదైన శైల్లో దూసుకుపోవడగం రామదాస్ చౌదరి ప్రత్్యకత అనానిరు. మదనపలెలి జిలలి 
కోసగం నిర్వహిగంచ ఉద్యమగంలో చ్రుకుగా పాల్ని మదనపలెలి కేగంద్గంగా జిలలి ఏరాపేటు 
చేయాలని గళమెతాతిరు.  జనస్న పారీ్ట అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమగంత్రి కావాలని 
ఆకాగంక్షిస్తి విసతికృతగంగా పర్యటనలు చేస్తి పారీ్ట బలోపేతగం చేయడగంలో విశేష కకృష్ 
సాగసుతినానిరు.  ప్రజల మనిష్, ప్రజా నాయకుడు గగంగారపు రామదాస్ చౌ మరినిని పుట్్టన 
రోజులు జరుపుకోవాలని ఆకాగంక్షిగంచారు. అనగంతరగం తనకు పుట్్టన రోజు శుభాకాగంక్షలు 
తెల్యజేస్న అగందరి గగంగారపు రామదాస్ చౌదరి కకృతజ్ఞతలు తెల్పారు.  

ముపి్న ధర్మంద్ సమక్షంలో ఉచిత కంట్ వైద్య శిబిరం
శతఘ్ని న్్యస్: విశఖ పశిచామ 
నియోజకవర్గం, పారిశ్రామిక ప్రాగంతగం, 
62వ వారుడులో గోలిబల్ సా్టర్ రామ్ చరణ్ 
పుట్్టనరోజు సగందర్గంగా జనస్న పారీ్ట 
నాయకులు ముపిపేన ధర్్మగంద్ సమక్షగంలో 
ఉచత కగంట్ వైద్య శిబిరగం ఏరాపేటు చెయ్యటగం 
జరిగగంది. ఇగందులో ప్రజలు పెద్ ఏతునని 
పాల్ని కగంట్ పరీక్ష చేయిగంచ్కోవటగం 
జరిగగంది. ఈ కార్యక్రమానిని విజయవగంతగం 

చేస్న బె్లిగండనిస్ కగంట్రోల్ ససైటీ వాలకి అలగే డా. రాజుకి ప్రత్్యక కకృతజ్ఞతలు తెలపటగం 
జరిగగంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా గాజువాక జనస్న నాయకులు అయిన కరణగం 
కనకరావు, దుగంగ దేవన్ రాజు, మొజాజ్డి చగంద్మౌళ్, నగేష్, ప్రేమ్ కుమార్, వగంశీ, తులస్ 
రామ్, రాజేష్, శివ తదితరులు పాల్ని ఈ యొక్క కా్యగంప్ ను విజయవగంతగం చేశరు.

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

మండలిపురం కాలనీలో మౌళిక వసతులు కలి్ంచక పోతే మరోసరి దీక్షకు సిద్దం
శతఘ్ని న్్యస్: అవనిగడడు మగండల్పురగం కాలనీలో డ్రైన్ సౌకర్యగం కల్పేగంచ మురుగు నీట్ని బయటకు 
తరల్గంచాలని, వీది దీపాలు ఏరాపేటు చేయాలని, రోడులి వేయిగంచాలని కోరుతూ గత సగంవత్సరగం జులై 
30 వ త్దీన జనస్న నాయకులు 36 గగంటలు నిరసన దీక్ష చేయగా కదిల్న పగంచాయతీ యగంత్రాగంగగం 
కొగంతవరకు పనులు చేయిగంచన విషయగం విధితమే. కాలనీ ఏరపేడి 10 సగంవత్సరాలు దాట్నా 3 రోడలి 
వెగంబడి ఇపపేట్కీ వీది దీపాలు ఏరాపేటు చేయలేదని, పగంచాయతీ అధికారులు సపేగందిగంచ తీరా్మనగం చేస్, 
వీది దీపాలు ఏరాపేటు చేయకపోత్ మరోసారి నిరసన దీక్ష చేయడానికి స్ద్ధగంగా ఉనానిమని మగండల 
పారీ్ట అధ్యక్షులు గుడివాక శేషుబాబు చెపాపేరు. డ్రైన్ లో ఉనని మురుగు నీరు బయటకు వెళ్ళే మార్గం 
లేక నిల్వ ఉగండటగంతో టైఫ్యిడ్ లగంట్ విష జ్వరాలు ప్రబలుతునానియని, కనీసగం బ్లిచగంగ్ కూడా 
చలలిడగం లేదని, డ్రైన్ లో ఉనని స్ల్్ట బయటకు పగంపడానికి ఒకో్క కుటుగంబానికి 4,500 వరకు ఖరుచా 
అవుతుగందని, రోజువారీ కూలీ పని చేసుకునే పేద వారు అగంత ఖరుచాలు భరిగంచలేక ఇగంకా పేదరికగం 
లోకి నెట్టబడుతునానిరని, ఇగంట్ పనునిలు, మగంచనీరు సరఫరాకు చారీజ్లు వస్లు చేస్ పగంచాయతీ 
వారు ఏమి చేసుతిననిటులి అని జనస్న నేతలు ఎదే్వా చేశరు. దోమలు విపరీతగంగా ఉగండటగంతో ప్రజలు 

విషజ్వరాల బారిన పడుతునానిరని వైద్య బకృగందగం ప్రత్్యక శిబిరగం నిర్వహిగంచాలని వారు కోరారు. కాలనీ నుగండి కొతతిపేట రోడుడు వరకు విదు్యత్ దీపాలు ఏరాపేటు చేయడానికి తగన చర్యలు 
తీసుకోవాలని వారు డిమాగండ్ చేశరు. పెగండిగంగులో ఉనని రోడులి వెగంటనే నిరా్మణగం చేయాలని వారు కోరారు. వరాషాకాలగం రాకముగందే డ్రైన్ లు త్రవి్వగంచ, దశబా్లుగా ఉనని మురుగు 
నీట్ సమస్య పరిష్ట్కరానికి ప్రసుతిత పాలక వర్గం తగన చర్యలు తీసుకోవాలని స్చగంచారు. వేసవి కాలగంలో త్రాగునీట్ ఎద్డి రాకుగండా ముగందసుతి చర్యలు చేపటా్టలని కోరారు. ఈ 
కార్యక్రమగంలో ఎగంపీటీసీ బొపపేన భాను, ఎగంపీటీసీ కట్కల వసగంత్, అశ్వరావుపాలెగం గ్రామ ఉపసరపేగంచ్ యక్కట్ నాగరాజు, కమి్మల్ సాయి భార్వ, బొపపేన పకృథి్వ, బచ్చా శ్రీహరి, గౌస్ 
కాటమ, మతితి అజయ్, దాస్నేని శివ, కోస్రి అవినాష్, పపుపేశెట్్ట శ్రీను, ర్పలెలి రోహిత్ నాయుడు తదితరులు పాల్నానిరు.

వేమూరు జనసేన ఆధ్వర్యంలో రామ్ చరణ్ 
పుట్టీనరోజు వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: వేమూరు, గోలిబల్ సా్టర్ రామ్ 
చరణ్ పుట్్టనరోజు వేడుకలు చావల్ ఎగంపీటీసీ 
గాజుల నగేష్ ఆధ్వర్యగంలో వేమూరులో 
ఘనగంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమగంలో జిలలి 
కార్యదరి్శ సోమరౌతు అనురాధ, కొలూలిరు 
జనస్న నాయకులు వెల్వల భాస్కర్, సమె్మట 
దురా్ప్రసాద్, ఉపుపే భాస్కర్, ఈమని సాయి, 
చగందన శ్రీను, మేకల బాలజీ, చ్గండూరు 
మగండల ఉపాధ్యక్షులు దేవిరెడిడు మహేష్, వేమూరు 

నాయకులు సోమరౌతు బ్రహ్మగం, వెల్వల శివ మరియు జనసైనికులు ఉతా్సహగంగా 
పాల్నానిరు.

శ్రీరాముల వారి వగ్రహ ప్రతిష్టీ కార్యక్రమంలో 
పాల్్న్న రామశ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్్యస్: అననిమయ్య జిలలి, 
రాజగంపేట నియోజకవర్ పరిధిలోని 
ట్.సుగండుపల్లి మగండల పరిధిలో పీలేరు 
మరియు పెద్బల్జపల్లి వెళ్ళే రోడలికు 
సమీప దూరగంలో ఉనని అగ్రహారగం నగందు 
గ్రామ ప్రజలు అగందరూ కల్స్ న్తనగంగా 
నిరి్మగంచన శ్రీరాములు వారి గుడిలో 

సీతారామ, లక్షష్మణ, అగంజనేయ మరియు వినాయక సా్వముల వారి విగ్రహాలు ప్రతిష్ట్ట, 
కళ్్యణము, అననిదాన కార్యక్రమగంలో భాగగంగా ఆహా్వనగం మేరకు గ్రామపెద్లు, అక్కడి 
సాథునిక గ్రామసుథులు, వివిధ ప్రాగంతాల నుగంచ ముఖ్య అతిధులు, ప్రజలగందరితో కల్స్ 
జనస్న నాయకులు రామ శ్రీనివాస్ పాల్నడగం జరిగగంది.

ఘనంగా రామ్ చరణ్ 38వ జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్్యస్:  
ఎమి్మగన్రు తాలూకా 
మెగా ఫ్్యన్్స స్వా 
సమితి మరియు రాష్ట్ర 
రామ్ చరణ్ యువశకితి 
ఆధ్వర్యగంలో రామ్ చరణ్ 
పుట్్టనరోజు సగందర్గంగా 
గుడికల్ నుగంచ శివ సరి్కల్ 
వరకు రా్యలీ నిర్వహిగంచ, 

అనగంతరగం కేక్ కట్ చేస్ సగంబరాలు జరుపుకునానిరు. ఈ సగందర్గంగా తాలూకా 
అధ్యక్షులు రాహుల్ సాగర్ కార్యదరి్శ భరత్ సాగర్ మాటాలిడుతూ తమ అభమాన 
నటుడు రామ్ చరణ్ నట్గంచన ఆర్.ఆర్. ఆర్ స్నిమాలోని పాటకి ఆసా్కర్ రావడగం 
తమకు ఎగంతో సగంతోష్టనిని ఇచచాగందని, రాబోయ్ రోజులోలి ఇలగంట్ విజయాలు ఎనోని 
తమ అభమాన నటుడికి వరిగంచాలని రాబోయ్ రోజులోలి రామ్ చరణ్ గారు చేపట్టబోయ్ 
ప్రతి ఒక్క స్నిమా స్పర్ డూపర్ హిట్ కావాలని ఆకాగంక్షిగంచారు. ఈ కార్యక్రమగంలో 
శివ చైతన్య, వీర్ష్, హరిషాత్ తదితరులు పాల్నానిరు.

జనసేన ఆధ్వర్యంలో ప్రజా సమస్యలకు పరిష్్కరం
శతఘ్ని న్్యస్:  పశిచామగోదావరి జిలలి, 
పాలకోడేరు మగండలగం, పెనానిడ అగ్రహారగం 
గ్రామగంలో గల పెనానిడపాలెగంలో చాల 
రోజులుగా మురుగు నీరు అలగే రోడుడు 
ప్రక్కన ఉనని డగంపిగంగ్ చెతతి వలలి దోమలతో 
అలగే మురుగు వాసనతో ఇబ్గంది 
కలుగుతుగంది అని పగంచాయతీ స్బ్గందికి 

ఎనోనిసారులి చెపపేడగం జరిగగంది. అయినా వాళళే చర్యలు తీసుకోవడగం లేదని చెపపేడగం 
జరిగగంది. జనసైనికులకు సోమవారగం జనస్న పారీ్ట తరుపున ప్రజలు ఎనోనిరోజులుగా 
ఇబ్గంది పడుతునని సమస్యను జేసీబ్తో చెతతిను, అలగే మురుగు డ్రైన్ తవి్వ పరిష్ట్కరగం 
చేయడగం జరిగగంది.

రామ్ చరణ్ జన్మదిన వేడుకలలో భాగంగా 
దివా్యంగులకు నిత్్యవసరాల పంపిణీ

శతఘ్ని న్్యస్:  తాడిపత్రి, 
విశ్వ నటుడు, మెగాసా్టర్ 
చరగంజీవి తనయుడు, మెగా 
పవర్ సా్టర్ కొణిదెల రామ్ 
చరణ్ పుట్్టనరోజు సగందర్గంగా 
రాష్ట్ర రామ్ చరణ్ యువశకితి, 
రామ్ చరణ్ యువ ఫగండేషన్ 
ఆధ్వర్యగంలో 34 వారుడులో 

ఉననిటువగంట్ దివా్యగంగుల కాలనీలో ఉనని దివా్యగంగులకు నెల రోజులకు సరిపడా 
నితా్యవసర సరుకులను టీమ్ సభ్్యల సహకారగంతో అగందిగంచడగం జరిగగంది. మెగా 
కుటుగంబగంపై ఉనని అభమానగంతో ప్రతి సగంవత్సరగం వారి వారి పుట్్టనరోజులను గురుతి 
ఉగండిపోయ్ల ఘనగంగా నిర్వహిగంచడగం జరుగుతోగంది. ఆ క్రమగంలోనే ఈ సగంవత్సరగం 
కూడా పేదల కళళేలోలి ఆనగందగం కోసగం సోమవారగం వారికి టీమ్ సభ్్యల తరపున ఈ చనని 
స్వా కార్యక్రమగం చేసాము. కొణిదెల రామ్ చరణ్ నిగండు న్ర్ళ్లి సుఖ సగంతోష్టలతో 
జీవిగంచాలని మనస్ఫూరితిగా కోరుకుగంటునానిమని టీమ్ వ్యవసాథుపకులు కడపల సుధాకర్ 
రెడిడు, అధ్యక్షులు మనోహర్, లక్షష్మణ కుటాల తెల్పారు. ఈ కార్యక్రమగంలో చగంద్ శేఖర్, 
హరి బాబు, చక్రి, కారితిక్, హరీష్ వాలీ్మకి, రాజశేఖర్, రాజ, నగందిశెట్్ట బాబు, రాజేగంద్, 
లోకేష్, గణేష్, కుపాపేల రాజేష్, అననిగం జయవర్ధన్, మను, నరస్గంహులు, సుదర్శన్ 
తదితర మెగా అభమానులు పాల్నానిరు.

మోట్రి కనకదుర్ వంకటేశ్వరరావు 
దంపతులచే మజిజిగ చలివేంద్ం

శతఘ్ని న్్యస్: అమలపురగం, 
ప్రతి సగంవత్సరగం వేసవికాలగంలో 
డాక్టర్ బి.ఆర్ అగంబేద్కర్ కోనసీమ 
జిలలి కలెక్టర్టోలి సోమవారగం 
మూడవ వారగం చగందాడగరువు 
ఎగంపిట్స్ మోటూరి కనకదుర్ 
వెగంకటేశ్వరరావు దగంపతులచే 

సపేగందన కార్యక్రమగంలో పాల్నే వారగందరికీ మజిజ్గ చల్వేగంద్గం ఏరాపేటు చేశరు.

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

ధర్మవరం జనసేన నాయకుల పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్్యస్: మదనపల్లి, జనస్న పారీ్ట అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ వారాహి యాత్ర 
విజయవగంతగంగా జరగాలని అదేవిధగంగా అధ్యక్షులవారు ఈ ఎనినికలోలి ముఖ్యమగంత్రి 
కావాలని అలగే రాష్ట్ర కార్యదరి్శ మరియు ధర్మవరగం జనస్న ఇనాచార్జ్ అయినటువగంట్ 
చలకమా్మ రెడిడు ఈసారి ఎనినికలలో గలవాలని ధర్మవరగం జనస్న నాయకులు పాదయాత్ర 
చేపట్టడగం జరిగగంది. ఇగందులో భాగగంగా సోమవారగం ఉదయగం మదనపల్లి చేరుకునని వీరిని 
మదనపల్లి జనస్న నాయకులు ఆకుల శగంకర, శ్రీనివాసులు, ఆకుల వెగంకటేష్, రమణ, 
అమర తదితరులు ఆహా్వనిగంచ వారికి మదనపల్లి జనస్న పారీ్ట తరఫున మద్తు పలకడమైనది 
రాబోయ్ ఎనినికలోలి కచచాతగంగా గలుపు ఉగంటాదని అలగే పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమగంత్రి 
అవుతారని రాష్ట్రానికి మగంచ రోజులు వసాతియని ప్రజలగందరూ శిక్ష పరిపాలన చూసాతిరని ఈ 
సగందర్గంగా వారు తెల్యజేశరు.

కొతతివలసలో గ్్లబల్ సటీర్ రామ్ చరణ్ బర్తి డే 
సెలబ్రేషన్్స

శతఘ్ని న్్యస్: శకృగంగవరపు కోట 
నియోజకవర్గం, కొతతివలస మగండలగంలో 
టీగం ఆరీ్స ఆధ్వర్యగంలో డి ఎఫ్ డి ఎగం స్్కలోలి 

నగందు అగంగరగంగ వైభవగంగా రామ్ చరణ్ 
బర్తి డే సలబ్రేషన్్స నిర్వహిగంచడగం జరిగగంది. 
ఈ వేడుకలలో భాగగంగా కేక్ కట్గంగ్ 
జరిగగంది. ఈ కార్యక్రమగంలో శకృగంగారపాడు 

నియోజకవర్ నాయకులు గోరపల్లి రవికుమార్, జిలలి ప్రచార కమిటీ మెగంబర్ మలులివలస 
శ్రీను, గొరపల్లి వెగంకటరావు 5వ వారుడు మెగంబర్ , టీగం ఆరీ్స కమిటీ సభ్్యలు ముచచాకరలి 
శీను, పెగంటకోట శ్రీను, వగంశి, గొరపల్లి బెనరీజ్ పవర్ శ్రీను, గోకాడ స్ర్యనారాయణ 
తదితరులు కార్యక్రమగంలో పాల్నానిరు.

గ్రంట్లలో ఘనంగా రామ్ చరణ్ పుట్టీనరోజు 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: చరగంజీవి 
యువత రాష్ట్ర అధ్యక్షులు 
జనస్న రాష్ట్ర కార్యక్రమాల 
ప్రధాన కార్యదరి్శ భవని 
రవికుమార్ పిలుపు మెరుకు 
గోరగంటలిలో ఘనగంగా రామ్ 
చరణ్ పుట్్టనరోజు వేడుకలు 
నిర్వహిగంచడగం జరిగగంది. గోలిబల్ 
సా్టర్ రామ్ చరణ్ పుట్్టనరోజు 

సగందర్గంగా గోరగంటలిలో పేద వకృదు్ధరాల్కి బియ్యగం, నితా్యవసర సరుకులు మరియు 
కూరగాయలు అగందజేయడగం జరిగగంది. అలగే అభమానుల సమక్షగంలో కేక్ కట్గంగ్ 
చేయడగం జరిగగంది. ఈ కార్యక్రమగంలో చరగంజీవి యువత పెనుకొగండ నియోజకవర్ 
అధ్యక్షుడు వెగంకటేష్, ఉమ్మడి అనగంతపురగం జిలలి కార్యదరి్శ సుర్ష్, కార్యక్రమాల 
కమిటీ సభ్్యడు పగతోట వెగంకటేష్, నర్ష్, పురుషోతతిగం, బాబావల్, రగంగనాథ్, నాగేష్, 
తిరుపల్, శగంకర తదితరులు పాల్నానిరు.

చిరుపవన్ సేవాసమితి వాటర్ ట్్యంకర్ దా్వరా 
ఉచిత త్రాగునీరు

శతఘ్ని న్్యస్:  రాజ్లు, గొగంది జనస్నపారీ్ట 
గ్రామశఖ అద్యక్షులు కొలులి వేగంకట్రాజు డీజల్ 
మరియు డ్రైవర్ జీతగం ధన సహయగంతో జనస్నపారీ్ట 
చరుపవన్ స్వాసమితి వాటర్ టా్యగంకర్ దా్వరా 
సోమవారగం గొగంది వీరలిమ్మగుడి ప్రాగంతాలలో 

త్రాగునీరు లేక ఇబ్గంది పడుతునని ప్రజలకు జనస్నపారీ్ట ఆద్వర్యగంలో ఉచత త్రాగునీరు 
సరఫరా చేయడగం జరిగగందని నామన నాగభూషణగం తెల్పారు.

తుని పటటీణంలో వృదుధులు, యాచకులకు అన్నదానం
శతఘ్ని న్్యస్:  తుని, మెగా పవర్ సా్టర్ రాగంచరణ్ 
జన్మదిన వేడుకలను తునిలో జనసైనికులు ఘనగంగా 
నిర్వహిగంచారు. తుని పట్టణగంలో వకృదు్ధలు, యాచకులకు 
అననిదానగం నిర్వహిగంచారు. అభమాన హీరో పుట్్టనరోజును 
పురస్కరిగంచ్కుని స్వా కార్యక్రమాలు నిర్వహిగంచడగం 
ఎగంతో తకృపితిని ఇచచాగందని మెగా అభమానులు తెల్పారు. 
ఆకల్తో ఉననివారికి కాసతి అననిగం పెట్టడమే తమ హీరోలు 
తమకు నేరిపేగంచన గొపపే లక్షణమని చెపాపేరు. తుని ఫ్లిఓవర్, 

ఆరీ్టస్ బస్ కాగంపెలిక్్స తదితర చోటలి మెగా అభమానులు భోజనగం పా్యకెటులి పగంపిణీ చేశరు.

శుక్రవారం జరిగే మన్యం బంద్ జయప్రదం 
చేయండి: జనసేన మురళి

శతఘ్ని న్్యస్: మన్యగం జిలలి, శుక్రవారగం నాడు జరిగే 
మన్యగం బగంద్ జయప్రదగం చేయగండని జనస్న మురళ్ 
పిలుపునిచాచారు. ఈ సగందర్గంగా జనస్న మురళ్ 
మాటాలిడుతు ప్రతీ ఉదో్యగులు, ఉపాధా్యయులు అగందరూ 
మూకుమ్మడిగా సలవులు పెట్్ట రావాలని కోరుచ్నానిము. 
మరియు ప్రతీ ఆదివాసీ మేధావులు, పెద్లు, ప్రజలు, 
మహిళలు, ప్రజా ప్రతినిధులు, విదా్యరుథులు, యువత 
స్వచచాగందగంగా బాధ్యతగా రావాల్ అని కోరుచ్నానిము. ఇది 
మన ఆత్మ గౌరవగంతో కూడుకునని విషయగం. ఈ విషయగం 

చాల పెద్ది. 50 లక్షల మగంది బోయ వాలీ్మకిలు మనలో కలుస్తి మన పిలలిలకు విదా్య, 
ఉదో్యగాలు, రాయితీ, ఉపాధి, రాజకీయగం అనీని కూడా అగందని ద్రాక్ష వలె ఉగంటుగంది. 
కాబట్్ట దీనిని తిపిపే కొటా్టలగంటే పారీ్టలకు అతీతగంగా సగంఘాలకు అతీతగంగా మనగం అనే 
ఆదివాసీలు అగందరగం ఒకే తాట్ పై వచచా మన వాణీ వినిపిదా్ధగం. ఐక్య పోరాటాలు చేదా్గం. 
కాబట్్ట అనిని పారీ్టలలో ఉనని, అనిని సగంఘాలలో ఉనని ఆదివాసీలు అగందరూ 31 న జరిగే 
మన్యగం బగంద్ కు మద్తు తెల్పి విజయ వగంతగం చేదా్గం.మనగం అగందరగం ముగందుగా 
ఆదివాసీలగం. కాబట్్ట ఇక్కడ ఆదివాసీలకు మాత్రమే అనా్యయగం జరుగుతుగంది. కాబట్్ట 
ఏ పారీ్టలో ఉనాని, ఏ సగంఘగంలో ఉనాని ఒక ఆదివాసీగా మన ఉనికిని మన అస్తితా్వనిని, 
మన ఆత్మ గౌరవానిని కాపాడుకోవాల్. మన ఆదివాసీల సతాతి ఏగంటో ఈ పాలకులకు 
తెల్యజేయాల్. కాబట్్ట ప్రతీ ఉదో్యగ ప్రతీ ఉపాధా్యయుడు వారు పనిచేసుతినని గ్రామాల 
నుగండి మహిళలను, విదా్యరుథులను, ప్రజలను, పెద్లను, యువతను ఆటోల దా్వరా వా్యనలి 
దా్వరా మగండల హెడ్ కా్వర్టర్్స కు తీసుకుని రాగాలరు. వారిని ఆ గ్రామాలలో ఉనని టీచర్్స 
షేర్ చేసుకుని స్వచచాగందగంగా తీసుకుని రాగలరు. ఇది మన జాతి సమస్య.కాబట్్ట ప్రతీ 
ఒక్కరగం మన వగంతు బాధ్యతగా అగందరగం షేర్ చేసుకుగందాము. మనగం వెనకడుగు వేస్తి 
సర్వగం కోలోపేతాము. అగంతా అయా్యక ఆకులు పటు్టకుగంటే లభగం ఉగండదు. కాబట్్ట నా 
ఆదివాసీ బగంధువులరా ఆలోచగంచగండి! ప్రతీ ఒక్కరికీ మనకు జరుగుతునని అనా్యయగం 
గురిగంచ తెల్యజేదా్ము. మనకు ఇపుపేడు పారీ్టలు, సగంఘాలు ముఖ్యగం కాదు. జాతి 
ముఖ్యగం. కాబట్్ట మనలో ఉనని ఇగోలు అనీని పక్కన పెతితి జాతి కోసగం పోరాటాలు చేదా్గం. 
రగండి వేలదిగా తరల్ రగండి. మనకు జరిగే అనా్యయానిని ఎగండగడదాగం. ఆదివాసీలు 
అగంటే గొర్రెలు కాదు బెబు్ల్ పులులు అని చాట్ చెబుదాగం. అనగంతగరి జనస్న పారీ్ట 
మగండల అధ్యక్షులు స్ ఎస్ మురళ్ తెల్పారు.
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