
శనివారం, 11 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

విశాఖ ఉక్కు కర్మాగార్న్ని పరిరక్ంచుకొనందుక్ కారిమాక్లు 
సాగిస్తునని పోర్టాన్కి అండగా న్లుస్తు జనసేన అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఈ నెల 12వ తేదీన సంఘీభావ దీక్ష 
చేయనున్నిరు.

స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణ విషయాంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్ాం వైపు 
నాంచి సరైన స్ాందన లేదు. కారిమికులు, స్టీల్ ప్లాంట్ 
నిరా్సితులు తమ ఆాందోళనన నిరవధికాంగా కొనసాగిస్తూనే 
ఉన్నారు. వారికి నైతిక మద్దతు కొనసాగిాంపులో భాగాంగా 
మాంగళగిరిలోని పర్టీ రాష్ట్ర కారాయాలయాంలో ఈ నిరాహార 
దీక్ష జరుగుతుాంది. ఉదయాం 10 గాం.కు దీక్ష ప్రారాంభాంచి 
సాయాంత్ాం 5గాం. ముగిసాతూరు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారితోపటు పర్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ చైరమిన్ 
శ్రీ న్దాండ్ల మనోహర్ గారు ఈ దీక్షలో కూర్చాంటారు. 
ఇాంకా ఈ కారయాక్రమాంలో పర్టీ పి.ఏ.సి. సభుయాలు, రాష్ట్ర 
ప్రధాన కారయాదరుశులు, జిల్్ల అధయాక్షులు, రాష్ట్ర కారయావర్ాం, 
అనబాంధ విభాగాల చైరమిన్ల కూడా పల్ాంటారు. 

విశాఖ ఉకుకు కరామిగారాం ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయానినా పునరాలోచిాంచి వెనకికు తీసుకోవాలని తొలుత కాంద్ర ప్రభుత్ాంలోని 
పెద్దల్నా కల్సి లేఖ ఇచి్చాంది శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అననా సాంగతి విదితమే. ఎాంతోమాంది ప్రాణ త్యాగాలతో విశాఖ స్టీల్ 
ప్లాంట్ ఏరా్టాందని, తెలుగువారికి ఈ ప్లాంట్ ఒక సాంటిమాంట్ అని న్డు ఢిల్్లలో వివరిాంచారు. దీని పరిరక్షణ కోసాం 
స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రాాంగణాంలో నిర్హాంచిన బహరాంగ సభలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పల్ని తెలుగువారి తరఫున తన గళ్నినా 

విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణక్ సంఘీభావంగా 
12న శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ దీక్ష

బలాంగా వినిపిాంచారు. విశాఖ ఉకుకు పరిరక్షణకు ముఖయామాంత్రి బాధయాత 
తీసుకొని కారిమిక సాంఘాలు, అనినా రాజకీయ పర్టీలతో అఖిలపక్షాం 
ఏరా్టు చేసి ఢిల్్ల తీసుకువెళ్్లలని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు డిమాండ్ 
చేశారు. అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్ాం నాంచి ఎటువాంటి స్ాందన్ లేదు. 300 
రోజులకుపైబడి విశాఖ ఉకుకు పరిరక్షణకు పోరాటాం సాగిసుతూన్నారు. 
వీరికి అాండగా నిల్చేల్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ నెల 12న ఈ దీక్షన 
చేపడుతున్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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అండగా న్లిచిన జనసైన్క్లు, న్యక్లందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపిన పస్పులేటి హరిప్రసాద్
జనసేన నతల అరెస్టులక్ అండగా న్లిచిన 14 న్యోజకవర్గాల ప్రతిన్ధులుజనసేన నతల అరెస్టులక్ అండగా న్లిచిన 14 న్యోజకవర్గాల ప్రతిన్ధులు
తేనె తుట్టును కదిపారు… తమ ఉదయూమ తాకిడి, హోరు చూసాతురు…తేనె తుట్టును కదిపారు… తమ ఉదయూమ తాకిడి, హోరు చూసాతురు…
అంతం కాదిది ఆరంభం…జనసేన హెచ్చరిక…అంతం కాదిది ఆరంభం…జనసేన హెచ్చరిక…

శతఘ్నా న్యాస్: చిత్తూరు జిల్్ల, టీటీడీ అవుట్సోరిసోాంగ్ కారిమికుల, న్యాయమైన కోరికల సాధనకై, పరిపలన్ భవనాం ముాందు దీక్ష చేపడితే నేటి పలక ప్రభుత్ాం టిటిడి శతఘ్నా న్యాస్: చిత్తూరు జిల్్ల, టీటీడీ అవుట్సోరిసోాంగ్ కారిమికుల, న్యాయమైన కోరికల సాధనకై, పరిపలన్ భవనాం ముాందు దీక్ష చేపడితే నేటి పలక ప్రభుత్ాం టిటిడి 
యాజమనయాాంతో కల్సి అతి కిరాతకాంగా, రాక్షస దాడితో ఉదయాం అరెసుటీ చేసి, తిరుపతి సమీప ప్రాాంత్లో్లని అనినా పోల్స్ స్టీషన్లకు తరల్ాంచి భయాాందోళనలకు గురి యాజమనయాాంతో కల్సి అతి కిరాతకాంగా, రాక్షస దాడితో ఉదయాం అరెసుటీ చేసి, తిరుపతి సమీప ప్రాాంత్లో్లని అనినా పోల్స్ స్టీషన్లకు తరల్ాంచి భయాాందోళనలకు గురి 
చేయడాం దారుణమని, జనస్న పర్టీ జిల్్ల అధయాక్షులు డాకటీర్ పసుపులేటి హరి ప్రసాద్ ఆగ్రహాం వయాకతూాం చేశారు. శుక్రవారాం సాయాంత్ాం చాంద్రగిరి పోల్స్ స్టీషన్ లో చేయడాం దారుణమని, జనస్న పర్టీ జిల్్ల అధయాక్షులు డాకటీర్ పసుపులేటి హరి ప్రసాద్ ఆగ్రహాం వయాకతూాం చేశారు. శుక్రవారాం సాయాంత్ాం చాంద్రగిరి పోల్స్ స్టీషన్ లో 
విడుదలైన సాందర్ాంగా చిత్తూరు జిల్్లలోని 14 నియోజకవర్ాలో్ల జనస్న పర్టీ ప్రతినిధుల సమక్షాంలో పసుపులేటి మటా్లడుత్… నేటి వైసిపి పలలో ప్రజాసా్మయానినా విడుదలైన సాందర్ాంగా చిత్తూరు జిల్్లలోని 14 నియోజకవర్ాలో్ల జనస్న పర్టీ ప్రతినిధుల సమక్షాంలో పసుపులేటి మటా్లడుత్… నేటి వైసిపి పలలో ప్రజాసా్మయానినా 
ఖూనీ చేశారని ఆవేదన వయాకతూాం చేశారు. పలకులు అనకొాండ వలె వయావహరిసుతూన్నారని, చల్చీమల చేత చికికు చచి్చన పముల్…. కారిమికుల ఉగ్రరూప ఆగ్రహానికి, బల్కాక ఖూనీ చేశారని ఆవేదన వయాకతూాం చేశారు. పలకులు అనకొాండ వలె వయావహరిసుతూన్నారని, చల్చీమల చేత చికికు చచి్చన పముల్…. కారిమికుల ఉగ్రరూప ఆగ్రహానికి, బల్కాక 
తప్దని హెచ్చరిాంచారు…. జనస్న, వామపక్ష పర్టీల న్యకులు విడుదల సాందర్ాంగా అాండగా నిల్చిన జనసైనికులు, న్యకులు అాందరికీ పసుపులేటి హరిప్రసాద్ తప్దని హెచ్చరిాంచారు…. జనస్న, వామపక్ష పర్టీల న్యకులు విడుదల సాందర్ాంగా అాండగా నిల్చిన జనసైనికులు, న్యకులు అాందరికీ పసుపులేటి హరిప్రసాద్ 
కృతజ్ఞతలు తెల్పరు.కృతజ్ఞతలు తెల్పరు.

టీటీడీ ఔట్్సరి్సంగ్ ఎంపాలాయిస్ క్ అండగా న్లబడిన 
జనసేన న్యక్ల అక్రమ అరెస్టులు

తిరుమల తిరుపతి దేవసాథానం ఔట్్సరి్సంగ్ ఎంపాలాయిస్ చేస్తునని శాంతియుత తిరుమల తిరుపతి దేవసాథానం ఔట్్సరి్సంగ్ ఎంపాలాయిస్ చేస్తునని శాంతియుత 
ధర్నిన్ అడ్డుక్నని పోలీస్లు… అండగా న్లబడడు జనసేన జిల్లా అధయూక్షులు శ్రీ ధర్నిన్ అడ్డుక్నని పోలీస్లు… అండగా న్లబడడు జనసేన జిల్లా అధయూక్షులు శ్రీ 
డా. పస్పులేటి హరిప్రసాద్ మరియు జనసేన న్యక్లు.డా. పస్పులేటి హరిప్రసాద్ మరియు జనసేన న్యక్లు.
శతఘ్నా న్యాస్: టీటీడీ ఔట్సోరిసోాంగ్ ఎాంప్లయిస్ వారు శాాంతియుతాంగా 14 వ రోజు శతఘ్నా న్యాస్: టీటీడీ ఔట్సోరిసోాంగ్ ఎాంప్లయిస్ వారు శాాంతియుతాంగా 14 వ రోజు 
చేసుతూననా దరానాని శుక్రవారాం 10 డిసాంబర్ 2021 న్డు పోల్సువారు అక్రమాంగా చేసుతూననా దరానాని శుక్రవారాం 10 డిసాంబర్ 2021 న్డు పోల్సువారు అక్రమాంగా 
అడుడుకొని కారిమికులకు మద్దతుగా నిల్చిన జనస్న చిత్తూరు జిల్్ల అధయాక్షులు డా.పసుపులేటి అడుడుకొని కారిమికులకు మద్దతుగా నిల్చిన జనస్న చిత్తూరు జిల్్ల అధయాక్షులు డా.పసుపులేటి 
హరిప్రసాద్, శ్రీమతి ఆకపటి సుభాషిణి, శ్రీ పగడాల మురళి, పర్టీ నేతలు శ్రీ మధుబాబు, హరిప్రసాద్, శ్రీమతి ఆకపటి సుభాషిణి, శ్రీ పగడాల మురళి, పర్టీ నేతలు శ్రీ మధుబాబు, 
శ్రీ రాజారెడిడు, శ్రీ దేవర మనోహర్ తదితరులన అరెస్టీ చేశారు. టిడిపి ఔట్సోరిసోాంగ్ శ్రీ రాజారెడిడు, శ్రీ దేవర మనోహర్ తదితరులన అరెస్టీ చేశారు. టిడిపి ఔట్సోరిసోాంగ్ 
ఎాంప్లయిస్ న మరియు వారికి మద్దతు పల్కిన జనస్న న్యకులన మరియు CPM, ఎాంప్లయిస్ న మరియు వారికి మద్దతు పల్కిన జనస్న న్యకులన మరియు CPM, 
CITU న్యకులన పోల్సు వారు అక్రమాంగా అరెస్టీ చేసి MR.పల్్ల దగ్ర ఉననా పోల్స్ CITU న్యకులన పోల్సు వారు అక్రమాంగా అరెస్టీ చేసి MR.పల్్ల దగ్ర ఉననా పోల్స్ 
పెరడే గ్ాండ్ దగ్రికి తరల్ాంచారు. జనస్న పర్టీ తరఫున దీనినా తీవ్ాంగా ఖాండిస్తూ పెరడే గ్ాండ్ దగ్రికి తరల్ాంచారు. జనస్న పర్టీ తరఫున దీనినా తీవ్ాంగా ఖాండిస్తూ 
ఉదోయాగులకు న్యాయాం జరిగే వరకు అాండగా ఉాంటామని జిల్్ల అధయాక్షులు డా.పసుపులేటి ఉదోయాగులకు న్యాయాం జరిగే వరకు అాండగా ఉాంటామని జిల్్ల అధయాక్షులు డా.పసుపులేటి 
హరి ప్రసాద్ మరియు ఇతర న్యకులు స్షటీాం చేశారు.హరి ప్రసాద్ మరియు ఇతర న్యకులు స్షటీాం చేశారు.

టీటీడీ ఔట్్సరి్సంగ్ ఎంపాలాయిస్ క్ అండగా న్లబడిన 
జనసేన న్యక్ల అక్రమ అరెస్టులు - విడ్దల

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


శనివారం, 11 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వంకనని ధన్న్ని జగన్ క్ తరలిస్తున్నిర్..?
న్యూయమైన సమసయూల కోసం దీక్ష చేస్తుంటే అరెస్టులు చేసాతుర్….
కడ్పు న్ంప లేన్వారికి జైల్లా పెటేటు హక్కు లేదు….
అలిపిరి వద్ద అడ్డుక్ంటామన్ ఉదయానని దంగచాటుగా అరెస్టు చేశారు…
మా న్యక్లను కారిమాక్లను వంటన విడ్దల చేయకపోతే బారీ 
ఆందోళనలు చవిచూసాతురు….
జనసేన నతలు ఆగ్రహం…
శతఘ్నా న్యాస్: ప్రపాంచవాయాపతూాంగా తిరుమల శ్రీవారిని దరిశుాంచుకునేాందుకు వచే్చ 
భకుతూలకు , అనేక రకాలుగా స్వలు చేస్తూ, ఈ కరోన్ సమయాంలో కూడా వారి 
ఆరోగాయానినా పణాంగా పెటిటీ శ్రమిాంచే టీటీడీ అవుట్ సోరిసోాంగ్ కారిమికుల న్యాయమైన 
కోరెకులన తీర్్చకపోగా, శాాంతియుతాంగా టీటీడీ
ఎ.డి. బిల్డుాంగ్ వద్ద 14 రోజులుగా భార్ వరాషాలలో సైతాం దీక్ష చేసుతూననా, అమయకపు 
పరిశుద్ధ్య కారిమికులన శుక్రవారాం ఉదయానేనా ఏమరపటుతో వారిని అతి 
రాక్షసాంగా వాహన్లో్ల ల్క్కుళి్ల పోల్స్సోటేషనో్ల బాంధిాంచడాం అతికిరాతక చరయా అని 
జనస్న తిరుపతి నగర ఇాంచార్జ్ కిరణ్ రాయల్ ఆగ్రహాం వయాకతూాం చేశారు. ప్రెస్ 
క్లబుబులో శుక్రవారాం ఉదయాం మీడియాతో ఆయన మటా్లడుత్ అరెస్టీ చేసిన 
సిపిఐ, సిపిఎాం తదితర వామ, ప్రతిపక్ష పర్టీ నేతలన వెాంటనే విడుదల చేయాలని 
డిమాండ్ చేశారు. లేనిపక్షాంలో అల్పిరి వద్ద భార్ ఆాందోళనలన తలపెడత్మని 
హెచ్చరిాంచారు. స్ఎాం జగన్ టీటీడీ కారిమికుల కోరికలన తీరుసాతూనని తుఫాన్ 
పరయాటనలు ఓ మహళన ఓదారుస్తూ నమమిబల్కి, నేడు పోల్స్ స్టీషన్ లకు 
తరల్ాంచి మరియు హౌస్ అరెసుటీలకు పల్డటాం దారుణమన్నారు.
టిటిడి కారిమికుల గోడు, దేశాం మొతతూాం చూసుతూాంటే, వైసిపి, టిడిపి అధిష్ఠాన్లు 
పటిటీాంచుకోకుాండా జాపయాాం చేయడాం ఎాంత వరకు సమాంజసమని ప్రశనాాంచారు. 
దాదాపు 5 వేల మాంది కారిమికులు విధులు వదిల్ నిరసనలో ఉాంటే, తిరుమలలోని 
గెస్టీ హౌస్ శుభ్రత కోలో్వడాంతో, అనాంతపురాం, ఒాంగోలు ప్రాాంత్లనాండి లేబర్ 
ని తీసుకువచి్చ టిటిడి వారు త్త్కుల్కాంగా వాడుకుాంటున్నారన్నారు. తదా్రా 
టీటీడీకి నషటీాం వాటిల్్లాందని, ఇల్ కూడా పలకమాండల్ వెాంకననా రాబడికి గాండి 
కొడుతున్నారని విమరిశుాంచారు. ర్పు జరగనననా పలకమాండల్ సమవేశాలలో 
కారిమికుల సమసయాలపై తక్షణాం న్యాయాం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. దీనిని తమ 
నేత జనస్న్ని దృషిటీకి తీసుక్ళ్్లమని పవన్ కళ్యాణ్ కూడా మీడియా ముాందు 
ప్రభుత్్నినా డిమాండ్ చేసాతూరని తెల్పరు.
ఈ విలేకరుల సమవేశాంలో జనసైన న్యకులు రాజేష్ యాదవ్, హేమ కుమర్, 
సుమన్ బాబు, బాబిజ్, బీగాల అరుణ, అమృత, బాల తదితరులు పల్న్నారు.

టీటీడీ కాంట్రాక్టు ఉదోయూగులు, టీటీడీ కాంట్రాక్టు ఉదోయూగులు, 
కారిమాక్లక్ అండగా న్లిసేతు అరెస్టులు చేసాతుర్?కారిమాక్లక్ అండగా న్లిసేతు అరెస్టులు చేసాతుర్?

శతఘ్నా న్యాస్: తిరుమల తిరుపతి దేవసాథానాం బోరుడు అధీనాంలో పని చేస్ కాాంట్రాక్టీ ఉదోయాగులు, శతఘ్నా న్యాస్: తిరుమల తిరుపతి దేవసాథానాం బోరుడు అధీనాంలో పని చేస్ కాాంట్రాక్టీ ఉదోయాగులు, 
కారిమికుల విధులకు ఉదోయాగ భద్రత కల్్ాంచాలని కోరుత్ పోరాడుతుాంటే ప్రభుత్ాం నాంచి స్ాందన కారిమికుల విధులకు ఉదోయాగ భద్రత కల్్ాంచాలని కోరుత్ పోరాడుతుాంటే ప్రభుత్ాం నాంచి స్ాందన 
లేదు సరికదా కారిమికుల దీక్షలన భగనాాం చేస్ల్ పోల్సు యాంత్ాంగానినా ఉపయోగిసుతూన్నారు. లేదు సరికదా కారిమికుల దీక్షలన భగనాాం చేస్ల్ పోల్సు యాంత్ాంగానినా ఉపయోగిసుతూన్నారు. 
అర్ధరాత్రి నాంచి కారిమికులన, మహళలన అరెసుటీలు చేసుతూన్నారు. వేల మాంది కారిమికుల పోరాటానికి అర్ధరాత్రి నాంచి కారిమికులన, మహళలన అరెసుటీలు చేసుతూన్నారు. వేల మాంది కారిమికుల పోరాటానికి 
అాండగా నిల్చిన జనస్న న్యకులన సైతాం కటటీడి చేస్ాందుకు అదుపులోకి తీసుకొాంటున్నారు. అాండగా నిల్చిన జనస్న న్యకులన సైతాం కటటీడి చేస్ాందుకు అదుపులోకి తీసుకొాంటున్నారు. 
ఈ చరయాలు అప్రజాసా్మికాం. తమ డిమాండ్లన, బాధలన తెల్యచేస్తూ ఆాందోళనలు చేపటటీడాం ఈ చరయాలు అప్రజాసా్మికాం. తమ డిమాండ్లన, బాధలన తెల్యచేస్తూ ఆాందోళనలు చేపటటీడాం 
ప్రజాసా్మయాాంలో భాగాం. ఇాందుకు భననాాంగా వయావహరిాంచడానినా ఖాండిసుతూన్నాాం. టీటీడీ కారిమికులకు ప్రజాసా్మయాాంలో భాగాం. ఇాందుకు భననాాంగా వయావహరిాంచడానినా ఖాండిసుతూన్నాాం. టీటీడీ కారిమికులకు 
అాండగా నిల్చిన జనస్న చిత్తూరు జిల్్ల అధయాక్షులు డా.పసుపులేటి హరిప్రసాద్, పర్టీ రాష్ట్ర కారయాదరిశు అాండగా నిల్చిన జనస్న చిత్తూరు జిల్్ల అధయాక్షులు డా.పసుపులేటి హరిప్రసాద్, పర్టీ రాష్ట్ర కారయాదరిశు 
శ్రీమతి ఆకపటి సుభాషిణి, ప్రోగ్రామ్సో కమిటీ రాష్ట్ర కారయాదరిశు శ్రీ పగడాల మురళీ, పర్టీ న్యకులు శ్రీమతి ఆకపటి సుభాషిణి, ప్రోగ్రామ్సో కమిటీ రాష్ట్ర కారయాదరిశు శ్రీ పగడాల మురళీ, పర్టీ న్యకులు 
శ్రీ మధుబాబు, శ్రీ రాజారెడిడు, శ్రీ మనోహర్ దేవర తదితరులన అరెసుటీ చేశారు. కారిమికులు గత శ్రీ మధుబాబు, శ్రీ రాజారెడిడు, శ్రీ మనోహర్ దేవర తదితరులన అరెసుటీ చేశారు. కారిమికులు గత 
14 రోజుల నాంచి పోరాటాం చేసుతూాంటే జనస్న న్యకులు, జన సైనికులు అాండగా నిల్చారు. 14 రోజుల నాంచి పోరాటాం చేసుతూాంటే జనస్న న్యకులు, జన సైనికులు అాండగా నిల్చారు. 
సొసైటీలుగా ఏర్డి కాాంట్రాక్టీ ఉదోయాగులు, కారిమికులు విధులు నిర్రితూసుతూాంటే ఇపు్డు వారిని రోడుడు సొసైటీలుగా ఏర్డి కాాంట్రాక్టీ ఉదోయాగులు, కారిమికులు విధులు నిర్రితూసుతూాంటే ఇపు్డు వారిని రోడుడు 
మీదకు తెచా్చరు. శ్రామిక చటాటీలకు భననాాంగా వయావహరిసుతూననా టీటీడీ తక్షణమే తన నిర్ణయాలన మీదకు తెచా్చరు. శ్రామిక చటాటీలకు భననాాంగా వయావహరిసుతూననా టీటీడీ తక్షణమే తన నిర్ణయాలన 
పునరాలోచిాంచుకొని కారిమికులకు, ఉదోయాగులకు న్యాయాం చేయాలని జనస్న పర్టీ పిఏసి చైరమిన్ పునరాలోచిాంచుకొని కారిమికులకు, ఉదోయాగులకు న్యాయాం చేయాలని జనస్న పర్టీ పిఏసి చైరమిన్ 
న్దాండ్ల మనోహర్ తెల్పరు.న్దాండ్ల మనోహర్ తెల్పరు.

అక్రమ అరెస్టులను ఖండించిన ర్జోలు జనసేనఅక్రమ అరెస్టులను ఖండించిన ర్జోలు జనసేన
అక్రమ అరెస్టులతో జనసేన పారీటు ప్రజా ఉదయూమాలను ఆపలేరు…!!అక్రమ అరెస్టులతో జనసేన పారీటు ప్రజా ఉదయూమాలను ఆపలేరు…!!
టీటీడీ కాంట్రాక్టు కారిమాక్ల పై ప్రభుత్ం తన మండి వైఖరి వీడాలి.టీటీడీ కాంట్రాక్టు కారిమాక్ల పై ప్రభుత్ం తన మండి వైఖరి వీడాలి.
టీటీడీ పాలకమండలి వాయూహరిస్తునని కారిమాక వయూతిరేక విధాన్ల వలన వేల మంది బతుక్లు రోడ్డున టీటీడీ పాలకమండలి వాయూహరిస్తునని కారిమాక వయూతిరేక విధాన్ల వలన వేల మంది బతుక్లు రోడ్డున 
పడాడుయి.పడాడుయి.
శతఘ్నా న్యాస్:  తిరుమల తిరుపతి దేవసాథాననినా వేదికగా చేసుకుని సాక్షాత్ ఆ శ్రీవేాంకటేశుని సమక్షాంలో శతఘ్నా న్యాస్:  తిరుమల తిరుపతి దేవసాథాననినా వేదికగా చేసుకుని సాక్షాత్ ఆ శ్రీవేాంకటేశుని సమక్షాంలో 
కారిమికుల బతుకులు రోడుడున పడేసిన జగన్ రెడిడు ప్రభుత్ాం, ఇాంత జరుగుతుననా చోదయాాం చూసుతూననా ప్రతిపక్షాం కారిమికుల బతుకులు రోడుడున పడేసిన జగన్ రెడిడు ప్రభుత్ాం, ఇాంత జరుగుతుననా చోదయాాం చూసుతూననా ప్రతిపక్షాం 
(టీడీపీ) ఎమమిలేయాలు, ఎాంపీలు, న్యకులు, టీటీడీ కాాంట్రాకుటీ కారిమికులకు అాండగా నిలబడిన జనస్న (టీడీపీ) ఎమమిలేయాలు, ఎాంపీలు, న్యకులు, టీటీడీ కాాంట్రాకుటీ కారిమికులకు అాండగా నిలబడిన జనస్న 
పర్టీ న్యకులన అక్రమాంగా అరెసుటీలు చేసి తపు్డు కసులు పెటిటీ ప్రజా గాంతుక నొకకు ప్రయతనాాంలో పర్టీ న్యకులన అక్రమాంగా అరెసుటీలు చేసి తపు్డు కసులు పెటిటీ ప్రజా గాంతుక నొకకు ప్రయతనాాంలో 
భాగాంగా కారిమికులకు వారి కుటుాంబాలకు మద్దతుగా నిల్చిన జనస్న పర్టీ న్యకులు శ్రీ మనోహర్ భాగాంగా కారిమికులకు వారి కుటుాంబాలకు మద్దతుగా నిల్చిన జనస్న పర్టీ న్యకులు శ్రీ మనోహర్ 
దేవర మరియు జిల్్ల ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ పసుపులేటి హరిప్రసాద్ మరియు కారిమికులన పోల్సు ల్ఠీలు జూల్పిాంచి దేవర మరియు జిల్్ల ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ పసుపులేటి హరిప్రసాద్ మరియు కారిమికులన పోల్సు ల్ఠీలు జూల్పిాంచి 
మరి పోల్సు స్టీషన్లకు తరల్ాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా శ్రీ మనోహర్ దేవర మటా్లడుత్ కారిమికులకు మరి పోల్సు స్టీషన్లకు తరల్ాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా శ్రీ మనోహర్ దేవర మటా్లడుత్ కారిమికులకు 
ఉదోయాగ భద్రత కల్్ాంచాలని శాాంతి యుతాంగా దీక్ష చేసుతూననా వారిని ప్రతేయాక పోల్సు బలగాలతో అక్రమాంగా ఉదోయాగ భద్రత కల్్ాంచాలని శాాంతి యుతాంగా దీక్ష చేసుతూననా వారిని ప్రతేయాక పోల్సు బలగాలతో అక్రమాంగా 
అరెసుటీ చేయడాం తపు్డు కసులు నమోదు చేయడాం హేయమైన చరయా అని అన్నారు మరియు ప్రభుత్ాం అరెసుటీ చేయడాం తపు్డు కసులు నమోదు చేయడాం హేయమైన చరయా అని అన్నారు మరియు ప్రభుత్ాం 
తక్షణమే కారిమికులకు న్యాయాం చేయాలని లేకపోతే భార్ మూలయాాం చెల్ాంచుకోవాల్ అని ప్రభుత్్నినా తక్షణమే కారిమికులకు న్యాయాం చేయాలని లేకపోతే భార్ మూలయాాం చెల్ాంచుకోవాల్ అని ప్రభుత్్నినా 
హెచ్చరిాంచారు, ఇది అప్రజాసా్మికాం మరియు హకుకులన కాలరాయడాం అని త్రు్గోదావరి జిల్్ల హెచ్చరిాంచారు, ఇది అప్రజాసా్మికాం మరియు హకుకులన కాలరాయడాం అని త్రు్గోదావరి జిల్్ల 
రాజోలు నియోజక వర్ాం జనస్న పర్టీ బి సావరాం వైస్ ప్రెసిడాంట్ శ్రీ రావూరి న్గబాబు, జనస్న రాజోలు నియోజక వర్ాం జనస్న పర్టీ బి సావరాం వైస్ ప్రెసిడాంట్ శ్రీ రావూరి న్గబాబు, జనస్న 
న్యకులు శ్రీ ర్కపల్్ల సుర్ష్ బాబు, మల్కిపురాం మాండల ఎాంపీపీ శ్రీమతి మేడిచేర్ల సతయావాణి రాము. న్యకులు శ్రీ ర్కపల్్ల సుర్ష్ బాబు, మల్కిపురాం మాండల ఎాంపీపీ శ్రీమతి మేడిచేర్ల సతయావాణి రాము. 
రాజోలు వైస్ ఎాంపీపీ ఇాంటిపల్్ల ఆనాందారాజు, శ్రీ బోనాం సాయి, ఎాంపీటీస్లు భైరా న్గరాజు, దార్ల రాజోలు వైస్ ఎాంపీపీ ఇాంటిపల్్ల ఆనాందారాజు, శ్రీ బోనాం సాయి, ఎాంపీటీస్లు భైరా న్గరాజు, దార్ల 
కుమరి చినబాబు, రాజోలు ల్గల్ సల్ శ్రీ జాలెాం శ్రీనివాస్, గుళి్లాంక బ్రహామినాందాం, గాంగాధర్, బీజేపీ కుమరి చినబాబు, రాజోలు ల్గల్ సల్ శ్రీ జాలెాం శ్రీనివాస్, గుళి్లాంక బ్రహామినాందాం, గాంగాధర్, బీజేపీ 
న్యకులు కటికిరెడిడు గాంగాధర్, కుాంచె శ్రీనివాస్(పాండు) జనస్న స్వాదళ్ రాష్ట్ర కమిటీ సభుయాలు న్యకులు కటికిరెడిడు గాంగాధర్, కుాంచె శ్రీనివాస్(పాండు) జనస్న స్వాదళ్ రాష్ట్ర కమిటీ సభుయాలు 
మరియు జనసైనికులు, వీర మహళలు తదతరులు తీవ్ాంగా ఖాండిాంచారు.మరియు జనసైనికులు, వీర మహళలు తదతరులు తీవ్ాంగా ఖాండిాంచారు.

జనసేన నతల అరెస్టులపై ఆగ్రహంచిన జనసేన న్యక్లు
ప్రాణాల కన్ని కేస్లు ముఖయూం కాదు…
అంత దారుణంగా అరెస్టు చేయుటక్ వారు తీవ్రవాదులు కాదు నక్సలైటులా కాదు…
సామరసయూంగా వారి సమసయూను పరిషకురించమన్ అడ్గుతునని టీటీడీ FMS సామానయూ 
కారిమాక్లు మాత్రమే…
శతఘ్నా న్యాస్: తిరుపతి, ప్రెస్ క్లబ్ నాందు ప్రెస్ మీట్ నిర్హాంచి వెాంటనే మ 
జనస్న న్యకులన, కారిమికులన రిల్జ్ చేయని పక్షాంలో దేనికైన్ సిద్ధపడుటకు, 
మేము సిద్ధాంగా ఉన్నామననా తిరుపతి ఇాంచార్జ్ కిరణ్ రాయల్, మరియు జనస్న 
న్యకులు.

శాంతియుతంగా న్రసన వయూకతుం చేసే హక్కు కూడా లేదా…? 
అంజూరు చక్రధర్

శతఘ్నా న్యాస్: ఉదోయాగ భద్రతకు ధరానా చేసుతూననా 
టిటిడి Fాంశ్ కారిమికులకు మద్దతుగా నిల్చిన 
జనస్న చిత్తూరు జిల్్ల అధయాక్షులు డా.పసుపులేటి 
హరిప్రసాద్, రాష్ట్ర కారయాదరిశు శ్రీమతి ఆకపటి 
సుభాషిణి, ప్రోగ్రామ్సో కమిటీ రాష్ట్ర కారయాదరిశు శ్రీ 
పగడాల మురళి, పర్టీ నేతలు శ్రీ మధుబాబు, 
శ్రీ రాజారెడిడు, శ్రీ దేవర మనోహర్ తదితరులన 
మరియు టిటిడి FMS కారిమికులన అరెస్టీ 
చేయడానినా, జనస్న పర్టీ చిత్తూరు జిల్్ల కారయాదరిశు 
అాంజూరు చక్రధర్ తీవ్ాంగా ఖాండిాంచారు. వెాంటనే 
వారిని విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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• పోతుర్జు కాలువ ఆధునీకరణ ఎపుపుడ్?
• మంత్రి శ్రీ బాలినన్కి ఇదో ఎన్నికల హామీగా మిగిలింది
• ఎమ్మాలేయూగా ఉననిపుపుడ్ పెద్ద కబురులా చెపిపు ఇపుపుడ్ మరిచారు
• పోతుర్జు కాలువ పరిశీలించిన ప్రకాశం జిల్లా జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్
శతఘ్నా న్యాస్: ఒాంగోలు నగరాంలో ఆగిపోయినటువాంటి పోతురాజు కాలువ ఆధునీకరణ 
పనలన శుక్రవారాం జనస్న పర్టీ జిల్్ల అధయాక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్ గారు పరిశీల్ాంచారు. 
ఆనాంతరాం ఈ సమసయాపై మటా్లడుత్…
-ఒాంగోలు నగరానికి త్రు్వైపున 7.3 కిలోమీటరు్ల పొడవు 150 అడుగుల వెడలు్తో 
ప్రవహసుతూననా పోతురాజు కాలువ గత కొనినా సాంవతసోరాలుగా ఆక్రమణలకు గురి అయియా 
నగరాంలోని వయారాథాలతో పూడికతో నిాండి పోయినది.
-ఈ కాలువ ఆధునీకరిాంచి ఒాంగోలు నగర శవారు కాలనీలన ముాంపునకు గురి కాకుాండా చేయవలెనని ప్రజలు గత కొనినా సాంవతసోరాలుగా అనినా ప్రభుత్్లన 
విననావిాంచుకుాంటున్నారు.
-గతాంలో లైల్ తుఫాన కారణాంగా శవారు ప్రాాంతాంలో ఉననా సుమరు 25 కాలనీలు 10 అడుగుల మేర నీట మునిగి పోయిన అటువాంటి పరిసిథాతి అాందరికీ తెల్సినదే.
-ఈ విషయాం అప్టి ఎమమిలేయాగా ఉననా బాల్నేనిశ్రీనివాస్ రెడిడు గారు ముాంపు ప్రాాంత్లో్ల పరయాటిాంచి పోతురాజు కాలువ ఆధునీకరిాంచి ఆక్రమణలన తొలగిాంచి శవారు 
కాలనీలన ముాంపుకు గురి కాకుాండా చేసాతూమని హామీ ఇచి్చ ఉన్నారు. సుమరు 15 సాంవతసోరాలు గడిచిపోతున్నా ప్రతి ఎలక్షన్ లో మీ ప్రచార కారయాక్రమాంలో ఇదే 
హామీని ఇస్తూ ఉన్నారు.
-గత ప్రభుత్ాం 120 కోట్ల రూపయలతో టాండరు్ల పిల్చిన పోతురాజు కాలువ ఆధునీకరణ పనలు ఇప్టి ప్రభుత్ాం రివర్సో టాండరిాంగ్ పేరుతో రూ.30 కోట్ల 
రూపయలు తగి్ాంచి రూ.90 కోట్ల రూపయలతో పనలు ప్రారాంభాంచారు. కానీ అవి ప్రారాంభాంచిన కొది్దరోజులక ప్రసుతూతాం ఆరు నెలల నాంచి ఆగిపోయి ఉన్నాయి

న్టి ఎమమిలేయా నేటి మాంత్రి బాల్నేని శ్రీనివాస్ రెడిడు ఈ సమసయాన తన ఓటు బాయాాంకు రాజకీయాం కోసాం సుమరు 150 అడుగుల ఉాండాల్సోన కాలువ వెడలు్ 40, 30, 
20 అడుగులు వెడలు్ కుదిాంచారు.
-అప్టి ప్లన్ ప్రకారాం కాలువ ఇరువైపుల్ ఉాండాల్సోన రోడుడు సైతాం మరిచారు.
-ఒాంగోలు నగరానికి ప్రధాన సమసయా అయిన ట్రాఫిక్ సమసయాన ఈ రోడుడు దా్రా కొాంతమేరకైన్ తగి్ాంచవచు్చ
-కాలువకు ఇరువైపుల్ ఉాండాల్సోన రక్షణ గోడన సైతాం 18 అడుగుల నాంచి 8 అడుగులు కుదిాంచారు. ఇటువాంటి రక్షణ గోడ వలన వరదన ఏ విధాంగా ఆపగలరు.
-ఇటీవల సాంభవిాంచిన వరదల కారణాంగా తిరుపతి పటటీణాం ఎాంతటి విపతుతూన ఎదురకుననాదో మనాందరికీ తెలుసు. అదేవిధాంగా మన ఒాంగోలు నగరానినా కూడా 
కాలువ ఎతుతూ తగి్ాంచి అదే పరిసిథాతి తీసుకురావాలని చూసుతూన్నారా.
-తక్షణమే కాలువ వెడలు్ కోసాం ఇకకుడ ఇబబుాందులు పడుతుననా ఏరియాలో ఉననా ప్రజలన ఖాళీ చేయిాంచి వారికి పునరావాసాం కల్్ాంచి కాలువ వెడలు్ పెాంచి కాలువ 
ఇరువైపుల్ రక్షణ గోడ ఎతుతూ పెాంచి రోడుడు వేస్ విధాంగా చేపిాంచాలని జనస్న పర్టీ తరఫున డిమాండ్ చేసుతూన్నాము అన్నారు, ఈ కారయాక్రమాంలో ప్రకాశాం జిల్్ల జనస్న 
పర్టీ ఉపధయాక్షులు చిటటీాం ప్రసాద్, ఒాంగోలు జనస్న కార్ర్టర్ మలగా రమేష్, ప్రకాశాం జిల్్ల జనస్న పర్టీ కారయాదరుశులు కళ్యాణ్ ముత్యాల, రాయని రమేష్, బాందిల 
శ్రీదేవి, ప్రకాశాం జిల్్ల జనస్న పర్టీ సాంయుకతూ కారయాదరిశు అరుణ రాయపటి,రాష్ట్ర కారయాక్రమల కారయానిర్హణ కారయాదరిశు బతుతూల రామకృష్ణ,జనస్న న్యకులు పిల్్ల 
రాజేష్,ఆల్ న్రాయణ,తోట శబరి, దాండే అనిల్, బాందిల మధు, మల్యాద్రి న్యుడు, నర్ాంద్ర పోకల, భూపతి రమేష్,సాయి కుమర్, నర్ష్ గాంధాం,అవిన్ష్ 
పరూ్చరి, న్గరాజు ఈదుపల్్ల, శ్రీన, వసాంత, మరియు ప్రమీల, కోమల్, వాసుకి తదితరులు పల్న్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పోతుర్జు కాలువ పనులను పరిశీలించిన ప్రకాశం జిల్లా జనసేన పారీటు అధయూక్షులు షేక్ రియాజ్

జనసేన ఆధ్రయూంల్ ఉచిత కంటి వైదయూ శిబిరంజనసేన ఆధ్రయూంల్ ఉచిత కంటి వైదయూ శిబిరం
శతఘ్నా న్యాస్: ఉాంగుటూరు శతఘ్నా న్యాస్: ఉాంగుటూరు 
నియోజకవర్ాం, రాజకీయ నియోజకవర్ాం, రాజకీయ 
పర్టీలు స్వా కారయాక్రమలు పర్టీలు స్వా కారయాక్రమలు 
నిర్హాంచి ప్రజా స్వలో నిర్హాంచి ప్రజా స్వలో 
నిమగనాాం కావడాం నిమగనాాం కావడాం 
హరిషాాంచదగ్ విషయాం హరిషాాంచదగ్ విషయాం 
అని గ్రామ పెద్దలు ఇాంటి అని గ్రామ పెద్దలు ఇాంటి 
బాబీజ్ అన్నారు. నిడమర్రు బాబీజ్ అన్నారు. నిడమర్రు 

గ్రామాంలో జనస్న న్యకులు మైలవరపు సుర్ాంద్ర కుమర్ ఆధ్రయాాంలో గ్రామాంలో జనస్న న్యకులు మైలవరపు సుర్ాంద్ర కుమర్ ఆధ్రయాాంలో 
మీన్క్షి ఐ ఆసుపత్రి గణపవరాం వారి సహకారాంతో డాకటీర్ హరిన్థ్ రెడిడు మీన్క్షి ఐ ఆసుపత్రి గణపవరాం వారి సహకారాంతో డాకటీర్ హరిన్థ్ రెడిడు 
ఉచిత కాంటి వైదయా శబిరాం నిర్హాంచారు. ఈ కారయాక్రమాంలో సుమరు 150 ఉచిత కాంటి వైదయా శబిరాం నిర్హాంచారు. ఈ కారయాక్రమాంలో సుమరు 150 
మాందికి కాంటి పర్క్షలు చేసి కళ్ళ జోళ్్ల అాందిాంచారు. అదే విధాంగా కళ్ళ శస్త్ర మాందికి కాంటి పర్క్షలు చేసి కళ్ళ జోళ్్ల అాందిాంచారు. అదే విధాంగా కళ్ళ శస్త్ర 
చికితసోలు అవసరమైన సుమరు 50 మాందికి ఆపర్షన్ల రాజమాండ్రి గౌతమి చికితసోలు అవసరమైన సుమరు 50 మాందికి ఆపర్షన్ల రాజమాండ్రి గౌతమి 
నేత్లయలో చేయిాంచనన్నారు. ఈ కారయాక్రమాంలో వైదయా స్వలు అాందిాంచిన నేత్లయలో చేయిాంచనన్నారు. ఈ కారయాక్రమాంలో వైదయా స్వలు అాందిాంచిన 
డాకటీర్ హరిన్థ్ రెడిడుకి జనస్న న్యకులు శాలువా కపి్ సన్మినిాంచారు. ఈ డాకటీర్ హరిన్థ్ రెడిడుకి జనస్న న్యకులు శాలువా కపి్ సన్మినిాంచారు. ఈ 
కారయాక్రమాంలో ఉాంగుటూరు జనస్న న్యకులు వాంగా రఘు, తోట పవన్, కారయాక్రమాంలో ఉాంగుటూరు జనస్న న్యకులు వాంగా రఘు, తోట పవన్, 
త్నేటి న్గేశ్రరావు, చిననాాం ఆనాంద్, దూసనపూడి శ్రీన, దుసనపుడి ఉమ త్నేటి న్గేశ్రరావు, చిననాాం ఆనాంద్, దూసనపూడి శ్రీన, దుసనపుడి ఉమ 
సుర్ష్, గౌతు వెాంకననా, త్త్జీ మరియు నాందా తదితరులు పల్న్నారు.సుర్ష్, గౌతు వెాంకననా, త్త్జీ మరియు నాందా తదితరులు పల్న్నారు.

నందలూరుల్ వరదబాదితులక్ సాయమందించిన నందలూరుల్ వరదబాదితులక్ సాయమందించిన 
పశి్చమగోదావరి జనసేనపశి్చమగోదావరి జనసేన

శతఘ్నా న్యాస్: రాజాంపేట శతఘ్నా న్యాస్: రాజాంపేట 
నియోజకవర్ాం, చేయ్యారు వరదల నియోజకవర్ాం, చేయ్యారు వరదల 
వల్ల సర్ాం కొల్యిన నియోజకవర్ వల్ల సర్ాం కొల్యిన నియోజకవర్ 
ప్రజలకు అాండగా పశ్చమగోదావరి ప్రజలకు అాండగా పశ్చమగోదావరి 
జిల్్ల జనసైనికులు దాదాపు 12 లక్షల జిల్్ల జనసైనికులు దాదాపు 12 లక్షల 

రూపయల విలువ చేస్ నిత్యావసర సరుకులు రూపయల విలువ చేస్ నిత్యావసర సరుకులు 
అాందివ్డాం జరిగిాంది.అాందివ్డాం జరిగిాంది.
ఆ నిత్యావసర సరుకులన శుక్రవారాం ఆ నిత్యావసర సరుకులన శుక్రవారాం 
నాందలూరు జనసైనికులు కల్సి ఎర్రిపయపల్్ల, నాందలూరు జనసైనికులు కల్సి ఎర్రిపయపల్్ల, 
పటూరులో నాందలూరు జనస్న న్యకులు పటూరులో నాందలూరు జనస్న న్యకులు 

ప్రశాాంత్ తిప్యపల్్ల, సుబ్బు, సాయి మరియు తన అాంగవైకల్యానినా కూడా లెకకు చేయని ప్రశాాంత్ తిప్యపల్్ల, సుబ్బు, సాయి మరియు తన అాంగవైకల్యానినా కూడా లెకకు చేయని 
జాకీర్ అాందివ్డాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమనికి వచి్చన ప్రతి జనస్న న్యకుడు న్గ ఆరయా, జాకీర్ అాందివ్డాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమనికి వచి్చన ప్రతి జనస్న న్యకుడు న్గ ఆరయా, 
ఈశ్ర్, ఉపేాంద్ర, మాంకు వెాంకటేశ్, ప్రవీణ్, శవ శాంకర్ కి ప్రతేయాక ధనయావాదాలు తెల్పరు. ఈశ్ర్, ఉపేాంద్ర, మాంకు వెాంకటేశ్, ప్రవీణ్, శవ శాంకర్ కి ప్రతేయాక ధనయావాదాలు తెల్పరు. 
అల్గే రాజాంపేట నియోజకవర్ ప్రజలకు కషటీకాలాంలో తొడుగా వుననా పశ్చమగోదావరి అల్గే రాజాంపేట నియోజకవర్ ప్రజలకు కషటీకాలాంలో తొడుగా వుననా పశ్చమగోదావరి 
జిల్్ల జనసైనికులకు ప్రతేయాక కృతజ్ఞతలు.జిల్్ల జనసైనికులకు ప్రతేయాక కృతజ్ఞతలు.

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


శనివారం, 11 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఆతమాకూరు జాతీయ రహదారి దిగ్ందనం ఆతమాకూరు జాతీయ రహదారి దిగ్ందనం 
చేసిన జనసేన న్యక్లుచేసిన జనసేన న్యక్లు

చుకకుల భూములక్ ఓటీఎస్ కలిపుంచండిచుకకుల భూములక్ ఓటీఎస్ కలిపుంచండి
లక్షల్ది రైతులను కాపాడండిలక్షల్ది రైతులను కాపాడండి
ప్రభుత్ ఖజాన్క్ లక్ష కోటులా చేరుతాయిప్రభుత్ ఖజాన్క్ లక్ష కోటులా చేరుతాయి

శతఘ్నా న్యాస్: ఆతమికూరు, శతఘ్నా న్యాస్: ఆతమికూరు, 
ప్రభుత్ పల్టకినాక్ కాలేజీ ఎదుట ప్రభుత్ పల్టకినాక్ కాలేజీ ఎదుట 
చుకకుల భూముల సమసయాల చుకకుల భూముల సమసయాల 
ఉదయామ న్యకుడు, జనస్న పర్టీ ఉదయామ న్యకుడు, జనస్న పర్టీ 
ఆతమికూరు ఇన్ ఛార్జ్ నల్శెటిటీ ఆతమికూరు ఇన్ ఛార్జ్ నల్శెటిటీ 
శ్రీధర్ ఆధ్రయాాంలో జనస్న పర్టీ శ్రీధర్ ఆధ్రయాాంలో జనస్న పర్టీ 

న్యకులు, జిల్్లలోని వివిధ మాండల్ల నాండి రైతులతో కల్సి జాతీయ రహదారిని న్యకులు, జిల్్లలోని వివిధ మాండల్ల నాండి రైతులతో కల్సి జాతీయ రహదారిని 
దిగ్ాందనాం చేశారు. దీాంతో సుమరు 3 కిలోమీటర్ల మేర వాహన్లు నిల్చిపోయి ట్రాఫిక్ దిగ్ాందనాం చేశారు. దీాంతో సుమరు 3 కిలోమీటర్ల మేర వాహన్లు నిల్చిపోయి ట్రాఫిక్ 
కి అాంతరాయాం కల్గిాంది. జనస్న పర్టీ నాండి నెలూ్లరు సిటీ న్యకులు కతాంరెడిడు వినోద్ కి అాంతరాయాం కల్గిాంది. జనస్న పర్టీ నాండి నెలూ్లరు సిటీ న్యకులు కతాంరెడిడు వినోద్ 
రెడిడు, కావల్ ఇన్ ఛార్జ్ అలహరి సుధాకర్, స్ళ్్లరుపేట ఇన్ ఛార్జ్ ఉయాయాల ప్రవీణ్, రెడిడు, కావల్ ఇన్ ఛార్జ్ అలహరి సుధాకర్, స్ళ్్లరుపేట ఇన్ ఛార్జ్ ఉయాయాల ప్రవీణ్, 
సర్్పల్్ల నియోజకవర్ న్యకులు బబ్బుపల్్ల సుర్ష్ బాబు, మహళ్ న్యకురాలు సర్్పల్్ల నియోజకవర్ న్యకులు బబ్బుపల్్ల సుర్ష్ బాబు, మహళ్ న్యకురాలు 
శర్ష్రెడిడు రైతులకు సాంఘీభావాంగా పల్న్నారు. అరగాంటకు పైగా జాతీయ రహదారిపై శర్ష్రెడిడు రైతులకు సాంఘీభావాంగా పల్న్నారు. అరగాంటకు పైగా జాతీయ రహదారిపై 
ట్రాఫిక్ నిల్చిపోవడాంతో పోల్సులు చేరుకుని న్యకుల్నా నిలువరిాంచే ప్రయతనాాం ట్రాఫిక్ నిల్చిపోవడాంతో పోల్సులు చేరుకుని న్యకుల్నా నిలువరిాంచే ప్రయతనాాం 
చేశారు. దీాంతో కాస్పు ఉద్రికతూత నెలకొాంది. ఇాంతలో రెవెన్యా అధికారులు ప్రభుత్ాం చేశారు. దీాంతో కాస్పు ఉద్రికతూత నెలకొాంది. ఇాంతలో రెవెన్యా అధికారులు ప్రభుత్ాం 
దృషిటీకి ఈ సమసయాని తీసుక్ళ్తూమని రైతులకు భరోసా కల్గిాంచడాంతో వారు నిరసన దృషిటీకి ఈ సమసయాని తీసుక్ళ్తూమని రైతులకు భరోసా కల్గిాంచడాంతో వారు నిరసన 
విరమిాంచారు.విరమిాంచారు.
ఈ సాందర్ాంగా జనస్న పర్టీ ఆతమికూరు ఇన్ ఛార్జ్ నల్శెటిటీ శ్రీధర్ మటా్లడుత్ ఎనోనా ఈ సాందర్ాంగా జనస్న పర్టీ ఆతమికూరు ఇన్ ఛార్జ్ నల్శెటిటీ శ్రీధర్ మటా్లడుత్ ఎనోనా 
ఏళ్్లగా చుకకుల భూముల సమసయాతో రైతులు అల్్లడిపోతున్నారని అన్నారు. ఉమమిడి ఏళ్్లగా చుకకుల భూముల సమసయాతో రైతులు అల్్లడిపోతున్నారని అన్నారు. ఉమమిడి 
రాష్ట్రాంలో నెలూ్లరు జిల్్లలో మొదలైన ఈ సమసయాని తెలాంగాణ ప్రభుత్ాం సామరసయాాంగా రాష్ట్రాంలో నెలూ్లరు జిల్్లలో మొదలైన ఈ సమసయాని తెలాంగాణ ప్రభుత్ాం సామరసయాాంగా 
పరిషకురిాంచి రైతులకు అాండగా నిల్స్తూ, ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ాం స్ప్రయోజన్లన పరిషకురిాంచి రైతులకు అాండగా నిల్స్తూ, ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ాం స్ప్రయోజన్లన 
ఆశసోతూాందన్నారు. చాంద్రబాబు హయాాంలో గుాంటూరు జిల్్ల చుకకుల భూముల రైతుల ఆశసోతూాందన్నారు. చాంద్రబాబు హయాాంలో గుాంటూరు జిల్్ల చుకకుల భూముల రైతుల 
సమసయా పరిష్కురాం జరిగిాందని, ఇపు్డు జగన్ మోహన్ రెడిడు వైస్పీ ప్రభుత్ాంలో సమసయా పరిష్కురాం జరిగిాందని, ఇపు్డు జగన్ మోహన్ రెడిడు వైస్పీ ప్రభుత్ాంలో 
కరూనాలు జిల్్ల చుకకుల భూముల రైతుల సమసయా తీరిాందని, రాష్ట్రవాయాపతూాంగా ఒక విధానాం కరూనాలు జిల్్ల చుకకుల భూముల రైతుల సమసయా తీరిాందని, రాష్ట్రవాయాపతూాంగా ఒక విధానాం 
తీసుకొచి్చ ఎాందుకు ఈ సమసయాని పరిషకురిాంచకుాండా ప్రభుత్ాం రైతులకు అన్యాయాం తీసుకొచి్చ ఎాందుకు ఈ సమసయాని పరిషకురిాంచకుాండా ప్రభుత్ాం రైతులకు అన్యాయాం 
చేసోతూాందని ప్రశనాాంచారు. వైస్పీ ప్రభుత్ాం ఇప్టికైన్ ఒక విధాన్నినా తీసుకొస్తూ 24 లక్షల చేసోతూాందని ప్రశనాాంచారు. వైస్పీ ప్రభుత్ాం ఇప్టికైన్ ఒక విధాన్నినా తీసుకొస్తూ 24 లక్షల 
ఎకరాల భూమికి విముకితూ లభసుతూాందని, సుమరు కోటి మాంది రైతులకు ప్రయోజనాం ఎకరాల భూమికి విముకితూ లభసుతూాందని, సుమరు కోటి మాంది రైతులకు ప్రయోజనాం 
చేకూరుతుాందన్నారు.చేకూరుతుాందన్నారు.
జనస్న పర్టీ నెలూ్లరు సిటీ న్యకులు కతాంరెడిడు వినోద్ రెడిడు మటా్లడుత్ ప్రసుతూత జనస్న పర్టీ నెలూ్లరు సిటీ న్యకులు కతాంరెడిడు వినోద్ రెడిడు మటా్లడుత్ ప్రసుతూత 
ప్రభుత్ాం రాష్ట్రాంలోని గృహాల విషయాంలో అవసరాం ఉన్నా లేకుాండా శాశ్త గృహ ప్రభుత్ాం రాష్ట్రాంలోని గృహాల విషయాంలో అవసరాం ఉన్నా లేకుాండా శాశ్త గృహ 
హకుకు చటటీాం అాంటూ ఓటీఎస్ విధానాం పెటిటీ డబుబులు సమకూరు్చకుాంటూ ఉాందన్నారు. హకుకు చటటీాం అాంటూ ఓటీఎస్ విధానాం పెటిటీ డబుబులు సమకూరు్చకుాంటూ ఉాందన్నారు. 
కానీ నిజాంగా అవసరాం ఉననా చుకకుల భూముల అాంశాంలో రైతులకు మేలు చేకూర్ కానీ నిజాంగా అవసరాం ఉననా చుకకుల భూముల అాంశాంలో రైతులకు మేలు చేకూర్ 
విధానాం ఎాందుకు తీసుకురాలేకపోతున్నారు అని అన్నారు. ప్రభుత్్నికి 50 మాందికి విధానాం ఎాందుకు తీసుకురాలేకపోతున్నారు అని అన్నారు. ప్రభుత్్నికి 50 మాందికి 
పైగా సలహదారులున్నా ఎాందుకు పనికిరాని వారుగా ఉన్నారని ఎదే్దవా చేశారు. పైగా సలహదారులున్నా ఎాందుకు పనికిరాని వారుగా ఉన్నారని ఎదే్దవా చేశారు. 
శాశ్త పటాటీలు ఉాండి, ఓటీఎస్ అవసరాం లేని గృహాలకు ఓటీఎస్ పెటిటీ 10వేల శాశ్త పటాటీలు ఉాండి, ఓటీఎస్ అవసరాం లేని గృహాలకు ఓటీఎస్ పెటిటీ 10వేల 
రూపయలు ఒతితూళ్్ళ చేస్తూ ప్రజల నాండి కటిటీాంచుకోవడాం కాదని ఇకకుడ నిజాంగా రూపయలు ఒతితూళ్్ళ చేస్తూ ప్రజల నాండి కటిటీాంచుకోవడాం కాదని ఇకకుడ నిజాంగా 
రైతులు ఎదురకుాంటుననా చుకకుల భూముల సమసయాకు ఓటీఎస్ పెటిటీ పరిషకురిాంచాలని రైతులు ఎదురకుాంటుననా చుకకుల భూముల సమసయాకు ఓటీఎస్ పెటిటీ పరిషకురిాంచాలని 
సలహా ఇసుతూన్నామని, ఈ సలహాని స్ఎాం జగన్ రెడిడు గారు పటిాంచి రైతులకు న్యాయాం సలహా ఇసుతూన్నామని, ఈ సలహాని స్ఎాం జగన్ రెడిడు గారు పటిాంచి రైతులకు న్యాయాం 
చేయాలని కోరారు. చుకకుల భూములకు ఓటీఎస్ పెడితే ప్రభుత్్నికి నెల రోజులో్ల చేయాలని కోరారు. చుకకుల భూములకు ఓటీఎస్ పెడితే ప్రభుత్్నికి నెల రోజులో్ల 
లక్ష కోటు్ల ఖజాన్కు చేకూరుత్యని తెల్పరు. తక్షణాం ప్రభుత్ాం చుకకుల భూముల లక్ష కోటు్ల ఖజాన్కు చేకూరుత్యని తెల్పరు. తక్షణాం ప్రభుత్ాం చుకకుల భూముల 
అాంశానినా పరిషకురిాంచాలని డిమాండ్ చేశారు.అాంశానినా పరిషకురిాంచాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఈ కారయాక్రమాంలో జిల్్ల నలుమూలల నాంచి రైతులు జనస్న పర్టీ శ్రేణులు పల్న్నారు.ఈ కారయాక్రమాంలో జిల్్ల నలుమూలల నాంచి రైతులు జనస్న పర్టీ శ్రేణులు పల్న్నారు.

ఆలమూరు మండల మదటి సమావేశంల్ పలు ప్రజా సమసయూలపై ఆలమూరు మండల మదటి సమావేశంల్ పలు ప్రజా సమసయూలపై 
దుముమా దులిపేసిన జనసేన పారీటు పినపళలా సరపుంచ్ సంగీత శుభాష్!దుముమా దులిపేసిన జనసేన పారీటు పినపళలా సరపుంచ్ సంగీత శుభాష్!
శతఘ్నా న్యాస్: త్రు్గోదావరి జిల్్ల, ఆలమూరు మాండల పరిషత్ మొటటీమొదటి సమవేశాం శతఘ్నా న్యాస్: త్రు్గోదావరి జిల్్ల, ఆలమూరు మాండల పరిషత్ మొటటీమొదటి సమవేశాం 
శుక్రవారాం చాల్ ఉతకుాంఠ భరితాంగా సాగిాంది. ఆలమూరు వైయసాసోర్ పర్టీ మాండల పరిషత్ శుక్రవారాం చాల్ ఉతకుాంఠ భరితాంగా సాగిాంది. ఆలమూరు వైయసాసోర్ పర్టీ మాండల పరిషత్ 
అధయాక్షులు స్నియర్ న్యకులు తోరాటి లక్షష్మణరావు అధయాక్షతన సమవేశాం జరిగిాంది. అధయాక్షులు స్నియర్ న్యకులు తోరాటి లక్షష్మణరావు అధయాక్షతన సమవేశాం జరిగిాంది. 
ఈ సమవేశాంలో ముఖయా అతిథిగా గౌరవ ఎమమిలేయా ప్రముఖ న్యకులు చిర్ల జగి్రెడిడు ఈ ఈ సమవేశాంలో ముఖయా అతిథిగా గౌరవ ఎమమిలేయా ప్రముఖ న్యకులు చిర్ల జగి్రెడిడు ఈ 
సమవేశమునకు బిజీ షెడ్యాల్ మూలాంగా మాండల పరిషతుతూ సభకు అాందుబాటులో సమవేశమునకు బిజీ షెడ్యాల్ మూలాంగా మాండల పరిషతుతూ సభకు అాందుబాటులో 
లేకపోయిన్, కొతతూగా ఎనినాకైన ఎాంపిటిసిలు, సర్ాంచు్ల, ఆలమూరు మాండల జడి్టిసి తోరాటి లేకపోయిన్, కొతతూగా ఎనినాకైన ఎాంపిటిసిలు, సర్ాంచు్ల, ఆలమూరు మాండల జడి్టిసి తోరాటి 
స్త్మహాలక్ష్మి, ఆలమూరు మరెకుటిాంగ్ కమిటీ చైరమిన్ తమమిన సుబబులక్ష్మి, ఆలమూరు మాండల స్త్మహాలక్ష్మి, ఆలమూరు మరెకుటిాంగ్ కమిటీ చైరమిన్ తమమిన సుబబులక్ష్మి, ఆలమూరు మాండల 
వయావసాయ రైతు కమిటీ చైరమిన్ యనమదల న్గేశ్రరావు, ఆలమూరు మాండల పరిషత్ వయావసాయ రైతు కమిటీ చైరమిన్ యనమదల న్గేశ్రరావు, ఆలమూరు మాండల పరిషత్ 
అధికారిని ఝానీసో, మాండల పరిషత్ అడిమినిస్్రేషన్ ఆఫీసర్ సుర్ాందర్ రెడిడు, మాండల రెవెన్యా అధికారిని ఝానీసో, మాండల పరిషత్ అడిమినిస్్రేషన్ ఆఫీసర్ సుర్ాందర్ రెడిడు, మాండల రెవెన్యా 
అధికారి లక్ష్మీపతి, మాండల హౌసిాంగ్ అధికార్ జేజిబాబు, మాండల ఇాంజనీరిాంగ్ అధికారులు, అధికారి లక్ష్మీపతి, మాండల హౌసిాంగ్ అధికార్ జేజిబాబు, మాండల ఇాంజనీరిాంగ్ అధికారులు, 
విదాయాశాఖ అధికారులు, మరియు ఆలమూరు మాండల పోల్స్ అధికారి ఎస్.శవ ప్రసాద్,ఇతర విదాయాశాఖ అధికారులు, మరియు ఆలమూరు మాండల పోల్స్ అధికారి ఎస్.శవ ప్రసాద్,ఇతర 
ఉననాత్ధికారులు, పలు శాఖలకు చెాందిన వారు, పలువురు గ్రామల సక్రటర్లు, వివిధ శాఖలకు ఉననాత్ధికారులు, పలు శాఖలకు చెాందిన వారు, పలువురు గ్రామల సక్రటర్లు, వివిధ శాఖలకు 
చెాందిన అధికారులు, సిబబుాంది ఈ సమవేశమునకు అాంత్ పల్న్నారు, ప్రతి ఒకకురిని పలు చెాందిన అధికారులు, సిబబుాంది ఈ సమవేశమునకు అాంత్ పల్న్నారు, ప్రతి ఒకకురిని పలు 
అాంశాల మీద, ఎాంతో అనభవాంతో పినపల్ల జనస్న పర్టీ సర్ాంచ్ సాంగీత సుభాష్, సభలో అాంశాల మీద, ఎాంతో అనభవాంతో పినపల్ల జనస్న పర్టీ సర్ాంచ్ సాంగీత సుభాష్, సభలో 
మటా్లడిన తీరు ఎాంతోమాందిని ఆకటుటీకుననాదని, అల్గే మాండల ప్రతిపక్ష న్యకులు తమమిన మటా్లడిన తీరు ఎాంతోమాందిని ఆకటుటీకుననాదని, అల్గే మాండల ప్రతిపక్ష న్యకులు తమమిన 
భాసకుర రావు వారికి సహకారాంగా ఎాంతో తోడా్టు ఇచా్చరని, వీరితో పటు పలువురు భాసకుర రావు వారికి సహకారాంగా ఎాంతో తోడా్టు ఇచా్చరని, వీరితో పటు పలువురు 
అధికార పర్టీ, ప్రతిపక్ష ఎాంపిటిసిలు, సర్ాంచు్ల, అాందరూ, అధికారులతో చాల్ ఐకమతయాాంతో అధికార పర్టీ, ప్రతిపక్ష ఎాంపిటిసిలు, సర్ాంచు్ల, అాందరూ, అధికారులతో చాల్ ఐకమతయాాంతో 
పలు ప్రజాసమసయాల మీద మటా్లడి సభన జయప్రదాం చేసి ఉన్నారు. ముఖయాాంగా సభలో పలు పలు ప్రజాసమసయాల మీద మటా్లడి సభన జయప్రదాం చేసి ఉన్నారు. ముఖయాాంగా సభలో పలు 
అాంశాలపై చర్చ జరిగినది. ప్రభుత్ ఇళ్లకు రిజిస్్రేషన్ పేరుతో ఎవరిని ఇబబుాంది పెటటీవద్దని, అాంశాలపై చర్చ జరిగినది. ప్రభుత్ ఇళ్లకు రిజిస్్రేషన్ పేరుతో ఎవరిని ఇబబుాంది పెటటీవద్దని, 
స్చఛాాంగా, స్చఛాాందాంగా ముాందుకు వచి్చన వారికి మత్మే అధికారులు ఇబబుాంది పెటటీకుాండా స్చఛాాంగా, స్చఛాాందాంగా ముాందుకు వచి్చన వారికి మత్మే అధికారులు ఇబబుాంది పెటటీకుాండా 
రిజిస్్రేషన్ల చేయాలని, గతాంలో అధికారాం రాకముాందు ముఖయామాంత్రి జగన్ మోహన్ రెడిడు రిజిస్్రేషన్ల చేయాలని, గతాంలో అధికారాం రాకముాందు ముఖయామాంత్రి జగన్ మోహన్ రెడిడు 
ఉచితాంగా ఇలు్లకు ఒకకు రూపయితో రిజిస్్రేషన్ చేసాతూనననా హామీని నిలబెటుటీకోవాలని, న్ణయామైన ఉచితాంగా ఇలు్లకు ఒకకు రూపయితో రిజిస్్రేషన్ చేసాతూనననా హామీని నిలబెటుటీకోవాలని, న్ణయామైన 
విదయా, ఆరోగయాాం, ప్రభుత్్సుపత్రులో్ల మాంచివైదయాాం, అనినాస్కులో్ల మధాయాహనా భోజన పథకాం విదయా, ఆరోగయాాం, ప్రభుత్్సుపత్రులో్ల మాంచివైదయాాం, అనినాస్కులో్ల మధాయాహనా భోజన పథకాం 
సక్రమాంగా అమలు చేయాలని, మాండలాంలోని అనినా గ్రామలలో పరిసరాల పరిశుభ్రత, డ్రైనేజీల సక్రమాంగా అమలు చేయాలని, మాండలాంలోని అనినా గ్రామలలో పరిసరాల పరిశుభ్రత, డ్రైనేజీల 
శుభ్రత, ఆలమూరు మాండలాంలో ప్రధాన రహదారి, మరియు పలు గ్రామలో్ల ప్రధాన రహదారి శుభ్రత, ఆలమూరు మాండలాంలో ప్రధాన రహదారి, మరియు పలు గ్రామలో్ల ప్రధాన రహదారి 
పనలు వెాంటనే పూరితూ చేయాలని, మాండలాంలో విదుయాత్ సమసయాలు లేకుాండాచేయాలని, అల్గే పనలు వెాంటనే పూరితూ చేయాలని, మాండలాంలో విదుయాత్ సమసయాలు లేకుాండాచేయాలని, అల్గే 
ఇలు్ల నిరామిణాం చేసుకొనే వారికి ఇలు్లకు లోన్ మాంజూరు చేయాలని, ఇసుక రాయాాంపులో్ల ప్రభుత్ ఇలు్ల నిరామిణాం చేసుకొనే వారికి ఇలు్లకు లోన్ మాంజూరు చేయాలని, ఇసుక రాయాాంపులో్ల ప్రభుత్ 
ధరలక ఇసుకన అాందిాంచాలని, ముఖయాాంగా పాంచాయతీలో్ల నిధులు లేమితో కొటుటీమిటాటీడుతుననా ధరలక ఇసుకన అాందిాంచాలని, ముఖయాాంగా పాంచాయతీలో్ల నిధులు లేమితో కొటుటీమిటాటీడుతుననా 
సర్ాంచులకు వెాంటనే ప్రభుత్ాం తీసుకుననా నిధులన, వెనకుకు విడుదల చేసి, నిధులు మాంజూరు సర్ాంచులకు వెాంటనే ప్రభుత్ాం తీసుకుననా నిధులన, వెనకుకు విడుదల చేసి, నిధులు మాంజూరు 
చేయాలని తెల్యజేశారు. అాంతేకాకుాండా కరోన్ టాంలో వైదుయాలు, ఆస్త్రి సిబబుాంది, ఏఎన్ఎమ్ చేయాలని తెల్యజేశారు. అాంతేకాకుాండా కరోన్ టాంలో వైదుయాలు, ఆస్త్రి సిబబుాంది, ఏఎన్ఎమ్ 
జిఎన్ఎమ్, సాటీఫ్ నరుసోలు, ఆశ వరకురు్ల చేసిన స్వలు, మేలు మరి్చపోలేనిదని, అదేవిధాంగా జిఎన్ఎమ్, సాటీఫ్ నరుసోలు, ఆశ వరకురు్ల చేసిన స్వలు, మేలు మరి్చపోలేనిదని, అదేవిధాంగా 
పత్రిక, వీడియో జరనాల్సుటీలపత్ చాల్ ముఖయామైనదని, జరనాల్సుటీలాందరికీ కూడా పేరు పేరున్ పత్రిక, వీడియో జరనాల్సుటీలపత్ చాల్ ముఖయామైనదని, జరనాల్సుటీలాందరికీ కూడా పేరు పేరున్ 
ధనయావాదాలు తెల్యజేసుతూన్నామని, పినపల్ల సర్ాంచ్ సాంగీత సుభాష్, ఆలమూరు మాండలాం ధనయావాదాలు తెల్యజేసుతూన్నామని, పినపల్ల సర్ాంచ్ సాంగీత సుభాష్, ఆలమూరు మాండలాం 
ప్రతిపక్ష న్యకులు తమమిన భాసకుర్ రావు ఆనాందాం వయాకతూాం చేస్తూ తెల్యజేశారు.ప్రతిపక్ష న్యకులు తమమిన భాసకుర్ రావు ఆనాందాం వయాకతూాం చేస్తూ తెల్యజేశారు.

జనసేన న్యక్ల అక్రమ అరెస్టులు – అప్రజాసా్మికం: ఏపీ శివయయూజనసేన న్యక్ల అక్రమ అరెస్టులు – అప్రజాసా్మికం: ఏపీ శివయయూ
అంతర్జాతీయ మానవహక్కుల దినోత్సవం రోజున – టీటీడీ కారిమాక్ల హక్కులను కాళర్స్తునని ప్రభుత్ం.అంతర్జాతీయ మానవహక్కుల దినోత్సవం రోజున – టీటీడీ కారిమాక్ల హక్కులను కాళర్స్తునని ప్రభుత్ం.
జనసేన పారీటు జిల్లా కారయూదరిశి ఏపీ శివయయూ.జనసేన పారీటు జిల్లా కారయూదరిశి ఏపీ శివయయూ.
శతఘ్నా న్యాస్: చిత్తూరు, టీటీడీలోని ఎఫ్ఎాంఎస్ కారిమికుల శతఘ్నా న్యాస్: చిత్తూరు, టీటీడీలోని ఎఫ్ఎాంఎస్ కారిమికుల 
నిరసన దీక్షలకు మద్దతుగా నిల్చిన చిత్తూరు జనస్న పర్టీ నిరసన దీక్షలకు మద్దతుగా నిల్చిన చిత్తూరు జనస్న పర్టీ 
జిల్్ల అధయాక్షులు డా. శ్రీ పసుపులేటి హరిప్రసాద్ మరియు జిల్్ల అధయాక్షులు డా. శ్రీ పసుపులేటి హరిప్రసాద్ మరియు 
జనస్న పర్టీ మహళ్ న్యకుల అక్రమ అరెసుటీలన జిల్్ల జనస్న పర్టీ మహళ్ న్యకుల అక్రమ అరెసుటీలన జిల్్ల 
కారయాదరిశు ఏపీ శవయయా తీవ్ాంగా ఖాండిాంచారు. తిరుపతిలోని కారయాదరిశు ఏపీ శవయయా తీవ్ాంగా ఖాండిాంచారు. తిరుపతిలోని 
టీటీడీ ఏడీ బిల్డుాంగ్ ఎదుట టీటీడీ లోని ఎఫ్ఎాంఎస్ టీటీడీ ఏడీ బిల్డుాంగ్ ఎదుట టీటీడీ లోని ఎఫ్ఎాంఎస్ 
కారిమికులు తమ న్యాయమైన డిమాండ్లన పరిషకురిాంచాలని కారిమికులు తమ న్యాయమైన డిమాండ్లన పరిషకురిాంచాలని 
కోరుత్ గత కొది్ద రోజులుగా నిరసన దీక్షలు చేసుతూననాది కోరుత్ గత కొది్ద రోజులుగా నిరసన దీక్షలు చేసుతూననాది 
విధితమే. ఈ నేపథయాాంలో జనస్న పర్టీ తరపున మద్దతు విధితమే. ఈ నేపథయాాంలో జనస్న పర్టీ తరపున మద్దతు 
పలుకుత్ జిల్్ల అధయాక్షులు అయిన డా.పసుపులేటి హరిప్రసాద్ తో పటు రాష్ట్ర కారయాదరిశు ఆకపటి సుభాషిణి, స్టీట్ పలుకుత్ జిల్్ల అధయాక్షులు అయిన డా.పసుపులేటి హరిప్రసాద్ తో పటు రాష్ట్ర కారయాదరిశు ఆకపటి సుభాషిణి, స్టీట్ 
ఆర్నైజిాంగ్ సక్రటర్ పగడాల మురళి, జిల్్ల ఉపధయాక్షులు బతితూన మధుబాబు, తిరుపతి పటటీణ అధయాక్షుడు రాజారెడిడు, ఆర్నైజిాంగ్ సక్రటర్ పగడాల మురళి, జిల్్ల ఉపధయాక్షులు బతితూన మధుబాబు, తిరుపతి పటటీణ అధయాక్షుడు రాజారెడిడు, 
చాంద్రగిరి నియోజకవర్ాం న్యకులు మరియు జిల్్ల కారయాదరిశు దేవర మనోహర్, ఆనాంద్ తదితర న్యకులన చాంద్రగిరి నియోజకవర్ాం న్యకులు మరియు జిల్్ల కారయాదరిశు దేవర మనోహర్, ఆనాంద్ తదితర న్యకులన 
నిరా్ధక్షిణయాాంగా పోల్సులు అక్రమాంగా అరెసుటీ చేసి అనాంతరాం చాంద్రగిరి పోల్స్టీషన్ కు తరల్ాంచారు. టీటీడీ నిరా్ధక్షిణయాాంగా పోల్సులు అక్రమాంగా అరెసుటీ చేసి అనాంతరాం చాంద్రగిరి పోల్స్టీషన్ కు తరల్ాంచారు. టీటీడీ 
కారిమికుల న్యాయమైన డిమాండ్లన పరిషకురిాంచాలని కోరడాం నేరమ….? ప్రజాసా్మయాాంలో రాజాయాాంగాం కల్్ాంచిన కారిమికుల న్యాయమైన డిమాండ్లన పరిషకురిాంచాలని కోరడాం నేరమ….? ప్రజాసా్మయాాంలో రాజాయాాంగాం కల్్ాంచిన 
హకుకులన కాలరాయడానికి దురామిర్పు దాష్టీక పలన చేయడానికి అధికార దర్ాంతో పోల్సులన ఉపయోగిాంచి హకుకులన కాలరాయడానికి దురామిర్పు దాష్టీక పలన చేయడానికి అధికార దర్ాంతో పోల్సులన ఉపయోగిాంచి 
శాాంతియుతాంగా నిరసన చేసుతూననా టీటీడీ కారిమికులన వారికి అాండగా నిల్చిన జనస్న న్యకులన అాంతరాజ్తీయ శాాంతియుతాంగా నిరసన చేసుతూననా టీటీడీ కారిమికులన వారికి అాండగా నిల్చిన జనస్న న్యకులన అాంతరాజ్తీయ 
మనవహకుకుల దినోతసోవాం రోజునే హకుకులన కాళరాస్విధాంగా అక్రమాంగా అరెసుటీ చేయడాం అనైతికాం. అరెసుటీ మనవహకుకుల దినోతసోవాం రోజునే హకుకులన కాళరాస్విధాంగా అక్రమాంగా అరెసుటీ చేయడాం అనైతికాం. అరెసుటీ 
చేసిన వారిని బ్షరతుగా తక్షణమే విడుదల చేయాల్. లేని పక్షాంలో జిల్్ల వాయాపతూాంగా జనస్న పర్టీ ఆధ్రయాాంలో పెద్ద చేసిన వారిని బ్షరతుగా తక్షణమే విడుదల చేయాల్. లేని పక్షాంలో జిల్్ల వాయాపతూాంగా జనస్న పర్టీ ఆధ్రయాాంలో పెద్ద 
ఎతుతూన ఆాందోళన, నిరసన కారయాక్రమలు చేపడత్మని హెచ్చరిాంచారు.ఎతుతూన ఆాందోళన, నిరసన కారయాక్రమలు చేపడత్మని హెచ్చరిాంచారు.

పవర్ లిఫటుంగ్ ఛంపియన్ షిప్ ల్ గోల్డు మ్డల్ పవర్ లిఫటుంగ్ ఛంపియన్ షిప్ ల్ గోల్డు మ్డల్ 
సాధంచిన వీరమహళ దండ క్స్మ న్యుడ్సాధంచిన వీరమహళ దండ క్స్మ న్యుడ్

శతఘ్నా న్యాస్: విశాఖ జిల్్ల, శుక్రవారాం శతఘ్నా న్యాస్: విశాఖ జిల్్ల, శుక్రవారాం 
విశాఖపటనాాం నగరాంలో జరిగినటువాంటి విశాఖపటనాాం నగరాంలో జరిగినటువాంటి 
ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రసాథాయి స్త్రీ, పురుషుల స్నియర్ ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రసాథాయి స్త్రీ, పురుషుల స్నియర్ 
పవర్ ల్ఫిటీాంగ్ ఛాాంపియన్ షిప్ – 2021 పవర్ ల్ఫిటీాంగ్ ఛాాంపియన్ షిప్ – 2021 
పోటీలలో దాండ కుసుమ న్యుడు ఇాంటర్నాషనల్ పోటీలలో దాండ కుసుమ న్యుడు ఇాంటర్నాషనల్ 
పవర్ ల్ఫటీర్ పల్నడాం జరిగిాంది. అాందులో పవర్ ల్ఫటీర్ పల్నడాం జరిగిాంది. అాందులో 
మహళల 57 కజీల విభాగాంలో విశాఖ జిల్్ల మహళల 57 కజీల విభాగాంలో విశాఖ జిల్్ల 
నాండి పోటీపడి సక్సోస్ ఫుల్ గా కాాంపిటీషన్ లో నాండి పోటీపడి సక్సోస్ ఫుల్ గా కాాంపిటీషన్ లో 
పూరితూ చేసి దాండ కుసుమ న్యుడు ఫస్టీ పే్లస్ పూరితూ చేసి దాండ కుసుమ న్యుడు ఫస్టీ పే్లస్ 
గోల్డు మడల్ సాధిాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా దాండ గోల్డు మడల్ సాధిాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా దాండ 
కుసుమ న్యుడు మటా్లడుత్ తనకి సహకరిాంచిన అాందరికి ధనయావాదాలు తెల్పరుకుసుమ న్యుడు మటా్లడుత్ తనకి సహకరిాంచిన అాందరికి ధనయావాదాలు తెల్పరు..

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


దేవనకొండ మండలంల్ రైతులను కలిసిన జనసేన పారీటు

శనివారం, 11 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీ చేసిన జనసేన క్వైట్ ఎన్నారై టం
శతఘ్నా న్యాస్: చిటే్లు మాండలాం తిమమియపలెాం జనస్న పర్టీ మరియు కువైట్ ఎన్నారై టీాం తిమమియిపలెాం 
ఆధ్రయాాంలో తొగురుపేట, పటూరు మరియు ఎర్రిపపి గారి పల్్లలో నిత్యావసర వసుతూవులు మరియు ఆరిథాక సహాయాం 
చేయడాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో పురాం సుర్ష్ సిాంగిరి నరస రామయయా ముత్యాల కిషోర్ మదాసు నరసిాంహ 
పల్న్నారు.

వీర జవాన్లక్ ఘన నివాళి జగ్గయయాపేట నియోజకవర్గం 
పెనుగంచిప్రోలు జనసేన పార్టీ

శతఘ్నా న్యాస్: తమిళన్డులో హెల్కాపటీర్ ప్రమదాంలో బిపిన్ రావత్ 
మరియు వారితో పటు పదకొాండు మాంది జవాన్లకు వారి చిత్పటానికి 
పూలదాండ వేసి మౌనాం పటిాంచి ఘన నివాళ్లు అరి్ాంచడాం జరిగిాంది. 
ఈ కారయాక్రమాంలో తునికిపటి శవ, వై నరసిాంహారావు, గోపయయా, సతీషు, 
నవీన, మధవరావు తదితరులు పల్న్నారు.

శతఘ్నా న్యాస్: కరూనాలు జిల్్ల, ఆలూరు నియోజకవర్ాం జనస్న పర్టీ న్యకులు 
శ్రీ వెాంకప్ ఆధ్రయాాంలో దేవనకొాండ మాండలాంలోని పలు గ్రామలో్ల వరి పాంట, ఉల్్ల 
పాంట, మిరప పాంట లన పర్క్షిాంచటాం జరిగిాంది. కరిడికొాండ, అలరుదినెనా, కొతతూపేట 
గ్రామ పొల్లో్ల రైతులన కల్సి నషటీపోయిన పాంటల గురిాంచి తెలుసుకుననా జనస్న 
పర్టీ సాథానిక మాండల, గ్రామ న్యకులు.
తక్షణమే రైతులకు నషటీపరిహారాం చెల్్లాంచి వారిని ఆదుకోవాలని, గత నెల రోజుల క్రితాం 
కురిసిన భార్ వరాషాలో్ల నషటీపోయిన ఒక ఎకరానికి సుమరు 15 వేల నాంచి 25 వేల 
వరకు తక్షణమే నషటీపరిహారాం చెల్్లాంచాలని ప్రభుత్్నినా జనస్న తరపున డిమాండ్ 
చేయటాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో నాందు, రామ లక్షష్మణ్, ఆాంథోని మరియు 
జనస్న పర్టీ మాండల న్యకులు, కారయాకరతూలు పల్నడాం జరిగిాంది.

గాదె వంకటేశ్వరరావును సన్మానించిన నూజివీడు జనసేన
శతఘ్నా న్యాస్: గుాంటూరు జిల్్ల, ప్రముఖ 
హైకోరుటీ న్యాయవాది గాద వెాంకటేశ్రరావు 
గుాంటూరు జిల్్ల జనస్న పర్టీ అధయాక్షుడిగా 
బాధయాతలు స్్కరిాంచిన సాందర్ాంగా న్జివీడు 
జనస్న శ్రేణులు మరాయాదపూర్కాంగా 
కల్సి ఘనాంగా సన్మినిాంచడాం జరిగిాంది. 
భవిషయాతుతూలో గుాంటూరు జిల్్లలో తిరుగులేని 
రాజకీయ శకితూగా జనస్న పర్టీ నిలపలని 
ఆకాాంక్షిాంచారు. ఈ కారయాక్రమాంలో జనస్న 
పర్టీ న్జివీడు నియోజకవర్ాం న్యకులు 
హెల్్ాంగ్ హాయాాండ్సో వయావసాథాపక అధయాక్షులు 
మరిదు శవరామకృష్ణ , జనస్న న్జివీడు 
పటటీణ న్యకులు ముత్యాల కామేష్, 
వెాంకటాయ పలెాం గ్రామ జనసైనికుడు 
ఇాంటూరి చాంటి, హెల్్ాంగ్ హాయాాండ్సో సభుయాలు 
దాండపరితూ ఆకాశ్ తదితరులు పల్న్నారు.

జనసేన సిద్ధంత్ల అవగాహనపై పాదయాత్ర
శతఘ్నా న్యాస్: పిఠాపురాం జనస్న పర్టీ ఇన్్చర్జ్ శ్రీమతి మకినీడి శేషుకుమరి 
ఆధ్రయాాంలో జనస్న పర్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలు, జనస్న పర్టీ 
సిదా్ధాంత్లు ప్రజలలో అవగాహన పెాంచడాం కోసాం పదయాత్ నిర్హసుతూననా 
విశ్రాాంత ఉదోయాగి శ్రీ బుర్ర స్రయా ప్రకాష్ కి మద్దతుగా ఇాంచార్జ్ శ్రీమతి శేషుకుమరి 
భరతూ డాకటీర్ మకినీడి వీరప్రసాద్ 2వ రోజు పిఠాపురాం మాండలాం కాందరాడ 
గ్రామాంలో ప్రచారాంలో పల్న్నారు. డాకటీర్ వీరప్రసాద్ మటా్లడుత్ జనస్న పర్టీ 
సిదా్ధాంత్లు గ్ాండ్ లెవెల్ లోకి తీసుకువెళ్ళటాం వలన పర్టీ చాల్ బలపడుతుాందని, 
ఈ కారయాక్రమాంలో జన సైనికులు, న్యకులు, వీరమహళలు ఆ పెదా్దయనకి 
తోడుగా ఉాండి నడిపిసాతూరని మనస్ఫూరితూగా కోరుకుాంటున్నాన అని అన్నారు. ఈ 
కారయాక్రమాంలో కాందరాడ జనస్న ఎాంపీటీస్ పిల్్ల సునీత (దినేష్) చీకోలు రాజశేఖర్, 
మైన్ బతుతూల చిననా, మేళాం బాబి, యాాండ్రపు శ్రీనివాస్, పెాంటకోట కృష్ణ, నవీన్, 
తదితరులు పల్న్నారు.

సీత్రాముల పంచలోహల విగ్రహాలను బహుకరించిన జనసేన
శతఘ్నా న్యాస్: చోడవరాం నియోజకవర్ాం, బుచ్చయయాపేట 
మాండలాం, జనస్న పర్టీ తరపున, జన సైనికులు 
విరాళ్లతో 10,500/- రూపయలతో 8 Kg ల 
బరువుతో కూడిన పాంచలోహా విగ్రహాలన పొటిటీదరపలెాం 
గ్రామాంలో రామలయానికి స్త్రాముల వారి పాంచలోహల 
విగ్రహాలన బహుకరిాంచడాం జరిగిాంది.

కిడ్నా బాధితుడికి నిత్యావసర సరుక్లు పంపిణీ చేసిన జనసేన
శతఘ్నా న్యాస్: అరకు నియోజకవర్ాం, 
అనాంతగిరి మాండల కాంద్రాంలో గల 
కిడీనా బాధితుడు అమిటి లక్షష్మణరావున 
శుక్రవారాం ఉదయాం జనస్న పర్టీ 
మాండల అధయాక్షులు చిటటీాం మురళి, 
సన్యాసిరావు వారి ఇాంటి వద్దకు వెళి్ల 
బాధితుడుని పరామరిశుాంచడాం జరిగిాంది. 

అనాంతరాం బాధితుడికి నిత్యావసర సరుకులు జనస్న పర్టీ పాంపిణీ చేయటాం జరిగిాంది. 
ఈ సాందర్ాంగా అరకు నియోజకవర్ న్యకులు. ఎక్సో ఎాంపీటీస్ సాయిబాబా 
మటా్లడుత్ తక్షణమే ప్రభుత్ాం స్ాందిాంచి బాధితుడు అయిన లక్షష్మణరావు కుటుాంబానినా 
ప్రభుత్ాం ఆదుకోవాలని ప్రభుత్్నినా డిమాండ్ చేశారు. ఈ కారయాక్రమాంలో వీరమహళ 
రతనా ప్రియ, అల్లాంగి రామకృష్ణ, న్యుడు తదితరులు పల్న్నారు.

ఉమమాడి నల్గండ జిల్్ల జనసేన యువజన విభాగ కమిట నియామకం
శతఘ్నా న్యాస్: ఉమమిడి నల్ాండ జిల్్ల పరిధిలో జనస్న పర్టీని బలోపేతాం చేస్ల్, ప్రజలో్లకి 
బలాంగా పర్టీని తీసుకువెళ్్లలనే జనస్న అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలకు అనగుణాంగా, 
జనస్న పర్టీ తెలాంగాణ ఇాంచార్జ్ శ్రీ నేమూరి శాంకర్ గౌడ్, ఉమమిడి నల్ాండ జిల్్ల ఇాంచార్జ్ శ్రీ 
మేకల సతీష్ రెడిడు ఆదేశాల మేరకు, పర్టీ కోసాం తొల్ నాండి కషటీపడిన యువ జనసైనికులన 
న్యకులుగా తీరి్చదిదే్ద ప్రణాళికతో జనస్న పర్టీ ఉమమిడి నల్ాండ జిల్్ల జనస్న పర్టీ యువజన 
విభాగాం కారయావరా్నినా ప్రకటిాంచారు. రానననా రోజులో్ల మాండల, నియోజకవర్ సాథాయి యువజన 
కమిటీలన కూడా పూరితూసాథాయిలో వేసి పర్టీని సాంసాథాగతాంగా బలోపేతాం చేయనన్నామని, రానననా 
ఎనినాకలో విజయాం లక్ష్యాంగా పనిచేయనన్నామని జనస్న పర్టీ తెలాంగాణ యువజన విభాగాం 
అధయాక్షులు శ్రీ వాంగా లక్షష్మణ్ గౌడ్ తెల్పరు.

జనసేన పారీటు ఉమమాడి నలగాండ జిల్లా యువజన విభాగం.
రామగిరి శవ సాయి అధయాక్షులు
పుననాాం రాాంబాబు – ఉపధయాక్షులు
ఈట విదాయా సాగర్ – ఉపధయాక్షులు
జూలకాంటి కారితూక్ – ఉపధయాక్షులు
కారిాంగు కుమరసా్మి గౌడ్ – ప్రధాన కారయాదరిశు
పెద్దపొాంగు కిషోర్ ఆర్నైజిాంగ్ – సక్రటర్
చిమట సాయిరాాం – ఆర్నైజిాంగ్ సక్రటర్
కాలకోటల నవీన్ – సక్రెటర్
రాాంపల్్ల అనిల్ కుమర్ – సక్రటర్
కాందుకూరి సైదులు – ఎకిసోకూయాటివ్ సభుయాలు
మమిడి జానయయా – ఎకిసోకూయాటివ్ సభుయాలు
కాందికాంటి సాంజీవ – ఎకిసోకూయాటివ్ సభుయాలు
వెాంపటి పరమేష్ – ఎకిసోకూయాటివ్ సభుయాలు
ఆవుదడిడు పవన్ – ఎకిసోకూయాటివ్ సభుయాలు
రావుల సతీష్ -ఎకిసోకూయాటివ్ సభుయాలు
16 . కమమిాంపటి మహేష్ – ఎకిసోకూయాటివ్ సభుయాలు
బాణోత్ సాయిరాాం – ఎకిసోకూయాటివ్ సభుయాలు
ముదుసు సుర్ష్ – ఎకిసోకూయాటివ్ సభుయాలు
మలోత్ లచి్చరామ్ – ఎకిసోకూయాటివ్ సభుయాలు 
గుగులోత్ కళ్యాణ్ – ఎకిసోకూయాటివ్ సభుయాలు

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

