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* మన రాష్ట్రంలో మాత్్రం ఎక్కువ ధరక్ అమ్ముక్్రంటున్నారు
* సీఎ్రం సిమ్రంట్ క్రంపెనీకి నీళ్ళు... భూమి.. వనరులు మన రాష్ట్రానివే
* ఆర్టీసీ బస్సు ఛార్జీలు ప్రండుగలక్ ఎ్రందుక్ పె్రంచుతున్నారు
* పేదల పట్ల చిత్తశుద్ది ఉ్రంటే సిమ్రంటు, ఇస్క ధరలు.. ఆర్టీసీ టికెట్ రేటు్ల తగ్గ్రంచాలి
* 86 శాత్రం ఎమముల్యేలను ఇస్్త జన్నినా ఇ్రంత దగా చేస్్తరా?
* చరిత్లో ప్రజలినా ఇ్రంత మోస్రం చేసిన మ్ఖయేమ్రంత్రి మరెవ్వరూ ల్రు
* వర్కు ఫ్రమ్ హోమ్ సీఎ్రంకి ప్రజల కష్టటీలు తెలియదు
* రాష్ట్రంలో గడప గడపక్ సమసయేలు ఉన్నాయి
* జనస్న మ్రండలాధయేక్షుల్రంతా శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ ప్రతినిధులుగా వయేవహరి్రంచాలి
* రైతుల కోస్రం స్రంక్్రంతి తరా్వత గ్రంటూరులో ధరానా
* గ్రంటూరు జిలా్ల మ్రండలాధయేక్షుల సమావేశ్రంలో జనస్న పార్టీ పీఏసీ చైరమున్ శ్రీ న్ద్రండ్ల మనోహర్
రాష్ట వనరులతో సిమ్రంటు తయారు చేసి పకకు రాష్ట్రాలో్ల తక్కువ ధరక్ అమ్ముక్్రంటుననా ఘనత మ్ఖయేమ్రంత్రి 
శ్రీ జగన్ రెడ్డి గారికే దక్కుతు్రందని జనస్న పార్టీ రాజకీయ వయేవహారాల కమిటీ చైరమున్ శ్రీ న్ద్రండ్ల మనోహర్ 
గారు స్పషటీ్రం చేశారు. సీఎ్రం గారి సిమ్రంట్ క్రంపెనీ కడపలో ఉ్రంద్.. ఆ క్రంపెనీకి భూమి, నీళ్ళు, వనరులు మన రాష్ట్రానివే అని మరచిపోవదుది అన్నారు. 86 శాత్రం ఎమముల్యేల 
బలానినాచిచిన రాష్ట ప్రజలినా ఇ్రంత దగా, మోస్రం చేసిన మ్ఖయేమ్రంత్రి చరిత్లో మరెవ్వరూ ల్రన్నారు. జనస్న పార్టీ మ్రండలాధయేక్షుల్రంతా మ్రండల స్థాయిలో శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ 
గారి ప్రతినిధులుగా వయేవహరి్రంచాలనీ, ప్రతి మ్రండలాధయేక్షుడు ఎమముల్యేతో సమ్రంగా పని చేయాలని పిలుపునిచాచిరు. 
శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ గారి సిద్ధ్రంతాలను ప్రజలో్లకి తీస్క్వెళ్్లలని సూచి్రంచారు. శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ గారి ప్రతినిధిగా ప్రతి మ్రండలానినా జనస్న మ్రండల్రంగా మారేచి్రందుక్ 
కృషి చేయాలన్నారు. రాష్ట్రంలో గడప గడపక్ సమసయేలు ఉన్నాయనీ ఆ సమసయేలపై పోరాటానికి సిద్ధమవ్్వలని తెలిపారు. సోమవ్ర్రం మ్రంగళగరి లోని జనస్న పార్టీ 
కారాయేలయ్రంలో గ్రంటూరు జిలా్లక్ చ్రంద్న పార్టీ మ్రండలాధయేక్షులతో సమావేశ్రం అయాయేరు. వ్రికి పార్టీ తరఫున నియామక పత్రాలు అ్రందచేశారు. ఈ స్రందర్్రంగా శ్రీ 
న్ద్రండ్ల మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ “వైసీపీ ప్రభుతా్వనికి సినిమా టికెకుటు్ల , శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ గారు తప్ప ఏమీ కనబడడ్రం ల్దు. గత్రంలో రూ.1500క్ దొరికిన ట్రక్కు 
ఇస్క ఇపు్పడు ఎ్రంత ధర పలుక్తో్రంద్? పేద ప్రజల పట్ల మీక్ నిజ్రంగా చిత్తశుద్ది ఉ్రంటే మీరు సిమ్రంటు ధర తగ్గ్రంచ్రండ్. ఇస్క ధర తగ్గ్రంచ్రండ్. కడప జిలా్లలో స్రంత 
సిమ్రంటు ఫ్యేకటీర్ పెటుటీక్ని ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ వనరులు ఉపయోగ్రంచుక్్రంటూ తెల్రంగాణలో తక్కువ, ఆ్రంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఎక్కువ ధరక్ ఎ్రందుక్ అమ్ముతున్నారు? ప్రండుగ 
సమయ్రంలో ఆర్టీసీ టికెకుట్ల ధరలు పె్రంచి ప్రజల జేబులక్ ఎ్రందుక్ చిలు్లలు పెడుతున్నారు.
 
* ప్రండకికు ఊరొచేచి పరిసిథాతి ల్క్్రండా చేశారు
శ్రీ జగన్ రెడ్డి వర్కు ఫ్రమ్ హోమ్ సీఎ్రం కాబటిటీ ప్రజల కష్టటీలు ఆయనక్ తెలియవు. ఉపాధి కోస్రం ఇతర రాష్ట్రాలక్ వెళ్్లన ప్రజలు క్టు్రంబ సభుయేలతో కలసి స్వగ్రామాలక్ 
తిరిగ వచేచి పరిసిథాతి ల్క్్రండా ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పె్రంచేశారు. పకకు రాష్ట్రాలో్ల మ్ఖయేమ్రంత్రి మీక్రంటే గొప్పగా పని చేస్్తన్నారని ప్రజలు చపు్పక్నే పరిసిథాతి ఎ్రందుక్ వచిచి్రంద్?
 
* ప్రభుత్వ కరపత్రాల మోస్నినా తిపి్పకొటటీ్రండ్
86 శాత్రం శాసనసభుయేలినా ఇస్్త ఇ్రంత దగా చేస్్తరా? రాష్ట్రంలో ప్రతి గడపలో సమసయేలు ఉన్నాయి. గత్రంలో జనస్న తర్రంగ్రం కారయేక్రమ్రం నిర్వహ్రంచినపు్పడు ప్రభుతా్వలు 
చేస్్తననా స్రంక్షేమ్రం అ్రంతా ఎటు వెళ్్త్రందో అరథా్రం అయియే్రంద్. ఇపు్పడు చూస్్త వైసీపీ ప్రభుత్వ్రం ఇ్రంటి్రంటికీ కరపత్రాలు ప్రంచుతున్నారు.. ఇ్రంటి యజమాని పేరుతో మ్ద్్రంచి 
మర్. గడచిన మూడేళ్ల కాల్రంలో ప్రభుత్వ్రం ను్రంచి రూ. లక్షా 49 వేల రూపాయిలు మీక్ ఇచాచి్రం అ్రంటూ లెకకులు చూపుతూ ఇ్రంటి్రంటికీ ప్రంపుతున్నారు. ఫ్రంచను్ల, రైతు 
భరోస్ ఇలా అనీనా అ్రందులో ఏకరువు పెటాటీరు. రైతు భరోస్ కి్రంద కే్రంద్్రం చేసిన స్యానినా కూడా కలిపేస్క్ని మర్ చపుతున్నారు. ప్రజలినా మోస్రం చేసి ప్రభుత్వ డబుబుతో 
దనినా ప్రాపగా్రండ చేస్్తన్నారు. ఇ్రంటి్రంటికీ రేషన్ అన్నారు.. దనినా ఇపు్పడు స్రందు స్రందుకీ రేషన్ చేశారు. ప్రభుత్వ్రం చేస్్తననా ఈ కరపత్రాల మోస్నినా గడప గడపక్ 
తీస్క్వెళ్ళు ప్రభుత్వ మోస్నినా వివరి్రంచాలి. శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ గారు మాటా్లడే ప్రతి మాట గరి్రంచి అ్రందర్రం తెలుస్కోవ్లి. ఏదైన్ సమసయే శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ గారి దృషిటీకి 
వచిచినపు్పడు పూరి్త సమాచార్రం తెపి్ప్రంచుక్ననా తరా్వతే మాటా్లడుతారు.
 
* ఎమముల్యేలు కొ్రండలినా ఆక్రమి్రంచేస్్తన్నారు
గ్రంటూరు జిలా్లలో చూస్్త ఎమముల్యేలు దురాముర్గ్రంగా వయేవహరిస్్తన్నారు. దోచుక్ననా సమ్ముతో రూ. 50 కోట్లతో ఇళ్్ల కటుటీక్్రంటున్నారు. సథాల్రం కనబడ్తే అక్రమ్రంగా ల్ అవుటు్ల 
వేస్స్్తన్నారు. కొ్రండలినా ఆక్రమి్రంచేస్్తన్నారు. ధానయే్రం రైతులు ఇబబు్రందులు పడుతున్నారు. ప్రంట నషటీపోయా్రం అ్రంటే రకరకాల కాగతాలు అడ్గ విసిగస్్తన్నారు. క్షేత్ స్థాయిలో 
రైతుని పలకరి్రంచే అధికారులు కనబడడ్రం ల్దు. ఇపు్పడు రె్రండో ప్రంట వేసిన సమయ్రంలో ప్రంట నషటీ్రం అ్రంచన్క్ కే్రంద్ బృ్రంద్రం పరయేటనక్ వచిచి్రంద్. రాష్ట ప్రభుత్వ్రం 
ఎలా్రంటి సమాచార్రం ఇస్్త్రందో అరథా్రం కావడ్రం ల్దు. మ్ఖయేమ్రంత్రి, ఎమముల్యేలు ఏ్రం చేస్్తన్నారో అర్ధ్రం కావడ్రం ల్దు. గ్రంటూరు జిలా్లలో మూడుననార లక్షల ఎకరాలో్ల మిరిచి 
రైతులు నషటీపోయారు. ఎకరాకి రూ. 70 వేలు ఖరుచి చేశారు. వీరి గరి్రంచి ఎవరు మాటా్లడుతారు.
 
* మ్ఖయేమ్రంత్రి చపి్పన రాజననా రాజయే్రం ఎకకుడ?
స్రంక్్రంతి తరా్వత శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ గారు గ్రంటూరు జిలా్లక్ వస్్తన్నారు. ధానయే్రం కొనుగోళ్ల విషయ్రంలో నషటీపోయిన రైతులక్ భరోస్ కలి్ప్రంచే విధ్రంగా పోరాట్రం 
చేయడానికి వస్్తన్నారు. ఆ కారయేక్రమానినా విజయవ్రంత్రం చేయడానికి జిలా్ల కారయేవర్గ్రం మొత్త్రం కలసి రావ్లి. పకకు రాష్ట్రంలో మ్ఖయేమ్రంత్రి గారు కే్రంద్్రం ను్రంచి సహకార్రం 
ల్కపోయిన్ 60 లక్షల మట్రిక్ టనునాలు కొనుగోలు చేస్్తమని చబుతున్నారు. మరద్ మన రాష్ట్రంలో స్ధయే్రం కాద? పాదయాత్ చేసూ్త రైతు బిడడి అని తలపాగా పెటుటీక్ని 
మ్దుదిలు పెటుటీక్్రంటూ తిరిగారు. రాజననా రాజయే్రం తీస్క్వస్్తనని చపి్పన ఆ వయేకి్త ఏమైపోయారు. ప్రతి మ్రండల్రం ను్రంచి ప్రతి రైతు సోదరుడు మ్్రందుక్ వచేచి విధ్రంగా, 
ప్రభుత్వ్రం ద్గవచిచి రైతుక్ న్యేయ్రం చేస్ విధ్రంగా శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ గారి సభను విజయవ్రంత్రం చేదది్రం.

సీఎం సంత సిమంట్ పొరుగు రాష్ట్రాల్లో 
తక్కువ ధరక్ అమ్ముక్ంటున్నారు

కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

దళిత సర్ంచ్ దాడిపై ఎస్్కి ఫిర్యూదు చేసిన జనసేన
శతఘ్నా న్యేస్:  తూరు్పగోదవరి జిలా్ల, మ్రండపేట నియోజకవర్గ్రం, కపిల్శ్వపుర్రం మ్రండల్రం, వల్్లరు గ్రామ్రం జనస్నపార్టీ దళ్త సర్ప్రంచ్ దసి మీన్ 
క్మారిపై వైస్సుర్సుపీ న్యక్లు, అనుచరులు చేసిన దడ్పై జిలా్ల ఎసీ్పని కలిసి ఫరాయేదు అ్రందచేసిన జనస్న పార్టీ జిలా్ల అధయేక్షులు శ్రీ క్రందుల దురే్గష్ 
మరియు నియోజకవర్గ ఇ్రంచారిజీలు.

 
• ఉదోయేగలినా నిరాశపరాచిరు
ఈ ప్రభుత్వ్రం మీద ఏ వరా్గనికీ నమముక్రం ల్దు. అధికార్రంలోకి రాగానే అవ్్వతాతలక్ రూ. 3 వేల ఫ్రంచన్ మీద మొటటీమొదటి స్రంతక్రం చేస్్తనననా వయేకి్త మాట తపా్పరు. 
రె్రండుననారేళ్ల తరా్వత రూ. 250 పె్రంచారు. పీఆర్సు పేరుతో ఉదోయేగస్్తలను తన చుటూటీ తిపు్పక్్రంటూ నిరాశక్ గరి చేస్్తన్నారు. ఏ సమసయే మీద అయిన్ మ్ఖయేమ్రంత్రి అనుక్్రంటే 
స్ప్రంద్్రంచడానికి పరిషకురి్రంచడానికి ఒక రోజు సమయ్రం చాలు. ఈ మ్ఖయేమ్రంత్రికి పని చేస్ మనస్తత్వ్రం ల్దు. స్నుకూల్రంగా స్ప్రంద్్రంచే గణ్రం ల్దు. ఆయనే నిజాయతీగా పని 
చేస్్త జనస్న పార్టీ రోడ్డికాకులిసున పనే్రంటి. మ్ఖయేమ్రంత్రి నిజ్రంగా పేదల కోస్రం నిలబడే వయేకే్త అయితే ఆర్టీసీ టికెకుటు్ల తగ్గ్రంచాలి. ఇస్క ట్రక్కు రూ. 2 వేలక్ ఇవ్్వలి. ప్రభుత్వ్రంలో 
కొ్రంత మ్రంద్ మూర్ఖత్వ్రంతో మాటా్లడుతున్నారు. శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ గారిని వయేకి్తగత్రంగా లక్షష్్రంగా చేస్క్ని ఆరిథాక్రంగా నషటీపరిస్్త జనస్న పార్టీ ఉ్రండదనుక్్రంటున్నారు. 
 
* ప్రజలో్ల ఉ్రండాలి
మ్రండలాధయేక్షులకి ఎనోనా బాధయేతలు ఉన్నాయి. శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ గారి న్యకతా్వనినా నిలబెటాటీలి. ప్రతి గ్రామ్రంలో జనస్న పార్టీ జ్రండా ఎగరవేస్ బాధయేతను మీరు తీస్కోవ్లి. 
స్రంక్్రంతిలోపు మ్రండల స్థాయి సమావేశాలు పూరి్త చేస్కో్రండ్. నెలాఖరులోగా మ్రండల కమిటీలతోపాటు గ్రామ అధయేక్షుల ఎ్రంపిక ప్రక్రియ పూరి్త చేయ్రండ్. త్వరలో మహళ్ 
కమిటీలు, యూత్ కమిటీలు వేయబోతున్నా్రం. గ్రామ స్థాయిలో ఆ రె్రండు కమిటీలను అనుస్రంధాన్రం చేస్క్ని పార్టీని ప్రజలో్లకి తీస్క్వెళ్ల్రందుక్ సిద్ధ్రంగా ఉ్రండ్రండ్. 
మ్రండలాధయేక్షులుగా మీరు శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ గారి భావజాలానినా ప్రజలో్లకి తీస్క్వెళ్్లలి. కమిటీలో్ల అనినా క్లాలను కలుపుకొ్రంటూ పార్టీ కోస్రం కషటీపడ్న వ్రికి అవకాశ్రం 
ఇవ్్వలి. పార్టీని నిలబెడతారననా నమముక్రంతో శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ గారు మీక్ బాధయేతలు అప్పగ్రంచారు. పార్టీకి మీరే పున్ద్. పార్టీని నిలబెటాటీలిసు్రంద్ మీరే. గత్రంలో గ్రామాలో్ల 
జనస్న జ్రండా ఎగరవేయడానికి ఎనోనా అడడి్రంక్లు ఉ్రండేవి. ఇపు్పడు ఆ పరిసిథాతులు ల్వు. పలానాడు ప్రా్రంత్రంలో అడుగడుగన్ జనస్న జ్రండాలు ఆవిషకురి్రంచడమే అ్రందుక్ 
నిదర్శన్రం. గత్రంలో మన పట్ల మొ్రండ్గా వయేవహరి్రంచిన ఇతర పార్టీల వయేక్్తలక్ కూడా మనలినా అ్రంగీకరి్రంచక తప్పడ్రం ల్దు. వ్ళ్్ల తగా్గలిసు వసో్త్రంద్.
 
* ఇకకుడ వేల్రంలో టికెకుటు్ల కొనుక్కునే పరిసిథాతి ల్దు
మీర్రంతా గ్రామ స్థాయిలో ప్రజలక్ అ్రండగా నిలబడ్రండ్. ప్రజలక్ జరిగే అన్యేయ్రం పట్ల పోరాడ్తేనే ప్రజలు మనలినా ఆదరిస్్తరు. ఒక రాజకీయ ప్రక్షాళన కోస్రం శ్రీ పవన్ 
కళ్యేణ్ గారు జనస్న పార్టీని స్థాపి్రంచారు. అ్రందుక్ అనుగణ్రంగా పార్టీని మ్్రందుక్ తీస్క్వెళ్్తరు. ఇతర పార్టీలా్ల వేల్రం పాటలు పెటిటీ టికెకుటు్ల కొనుక్కునే పరిసిథాతులు 
ఇకకుడ ల్వు. కేడర్ కోస్రం న్యకత్వ్రం బల్రంగా అ్రండనిస్్త్రంద్. మన జోలికి వస్్త నిలబడే న్యకత్వ్రం ఉ్రంద్. ఎవరికీ అన్యేయ్రం జరగనివ్వ్రం. పార్టీలో పని చేస్ ప్రతి ఒకకురు 
క్రమశిక్షణతో వయేవహరి్రంచాలి” అన్నారు. పార్టీ గ్రంటూరు జిలా్ల అధయేక్షులు శ్రీ గాద వె్రంకటేశ్వరరావు అధయేక్షతన జరిగన ఈ కారయేక్రమ్రంలో పార్టీ ప్రధాన కారయేదరి్శ శ్రీ 
బోనబోయిన శ్రీనివ్స్ యాదవ్, చేనేత వికాస విభాగ్రం చైరమున్ శ్రీ చిల్లపలి్ల శ్రీనివ్స్, కారయేక్రమాల నిర్వహణ విభాగ్రం కనీ్వనర్ శ్రీ కళ్యేణ్రం శివశ్రీనివ్స్, రాష్ట కారయేదరు్శలు 
శ్రీ నయూబ్ కమాల్, శ్రీ బేతపూడ్ విజయ్ శేఖర్, శ్రీ రవికా్రంత్ తద్తరులు పాల్్గన్నారు.
 
* రూ.5 లక్షలు అ్రందజేత
గ్రంటూరు జిలా్ల మ్రంగళగరి నియోజక వర్గ్రం యర్రబాలె్రం గ్రామానికి చ్రంద్న జనస్న పార్టీ క్రియాశీలక సభుయేడు శ్రీ వి. శ్రీరమణ ఇటీవల ప్రమాద్రంలో మరణ్రంచారు. ఆయన 
క్టు్రంబానికి రూ.5 లక్షల బీమా చక్కును పార్టీ రాజకీయ వయేవహారాల కమిటీ చైరమున్ శ్రీ న్ద్రండ్ల మనోహర్ గారు అ్రందచేశారు. ఆ క్టు్రంబానినా పరామరి్శ్రంచి ధైరయే్రం 
చపా్పరు.
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సంక్షేమం మ్సుగుల్ అభివృద్ధిని మరిచారు
• సాథానిక సంసథాల నిధులు దోచి అర్థాక సంక్షోభం సృష్టంచారు
• సేవ చేయొచ్చనని ధైర్యూనిని సర్ంచులకు దూరం చేశారు
• తెనాలిలో మీడియా సమావేశంలో జనసేన పార్్ట పీఏస్ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్

శతఘ్నా న్యేస్: వైసీపీ ప్రభుత్వ్రం స్రంక్షేమ్రం అనే పేరుతో ఒక మ్స్గ వేస్కొని అభివృద్్ధ 
కారయేక్రమాలను పకకున పెటేటీసి్రందని జనస్న పార్టీ రాజకీయ వయేవహారాల ఇ్రంఛార్జీ శ్రీ న్ద్రండ్ల మనోహర్ 
స్పషటీ్రం చేశారు. స్థానిక స్రంసథాలో్ల ఉననా నిధులినా కూడా దోచేసి సర్ప్రంచ్ లక్ అభివృద్్ధపై దృషిటీ స్రి్రంచే 
అవకాశ్రం ల్క్్రండా చేశారన్నారు. గ్రామాలక్ కే్రంద్ ప్రభుత్వ్రం ను్రంచి రావ్లిసున సౌకరాయేలను కూడా 
రానివ్వక్్రండా చేసి శ్రీ జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వ్రం తీవ్ర అరిథాక స్రంక్షోభ్రం సృషిటీ్రంచి్రందని తెలిపారు. సోమవ్ర్రం 
ఉదయ్రం గ్రంటూరు జిలా్ల, తెన్లిలో మీడ్యా సమావేశ్రం నిర్వహ్రంచారు. ఈ స్రందర్్రంగా శ్రీ న్ద్రండ్ల 
మనోహర్ మాటా్లడుతూ “ఈ ప్రభుత్వ్రం అభివృద్్ధని పూరి్తగా పకకున పెటిటీ్రంద్. గత్రంలో మ్నిసుపాలిటీలో్ల, 
ప్రంచాయతీలో్ల చిననా చిననా కారయేక్రమాలు చేస్క్నే వెస్లుబాటు ఉ్రండేద్. ప్రజల చేత ఎనినాకైన సర్ప్రంచ్ లు, 
వ్రుడి మ్రంబరు్ల, ఎ్రంపీటీసీలక్ ఎ్రంతో కొ్రంత సమాజానికి ఉపయోగపడతామననా ధైరయే్రం ఉ్రండేద్. ఇపు్పడు 
అలా్రంటి పరిసిథాతి ల్దు. వైసీపీ ప్రభుత్వ్రం ఉననా చక్ పవర్ తీస్సి్రంద్. నిధులు దురి్వనియోగ్రం చేసో్త్రంద్. 
15వ అరిథాక స్రంఘ్రం నిధులు తిరిగ ప్రభుత్వ ఖజాన్క్ తీస్క్పోయి్రంద్. ఈ పరిసిథాతిని జనస్న పార్టీ 
ఖ్రండ్సో్త్రంద్. భవిషయేతు్తలో గ్రామ స్థాయిలో అనేక కారయేక్రమాల గరి్రంచి ప్రజలు ఎదురు చూస్్తన్నారు. 
తెన్లి పటటీణ్రంలో చూస్్త నేను శాసనసభుయేడ్గా ఉననాపు్పడు చేపటిటీన అభివృద్్ధ కారయేక్రమాలు ఇప్పటికీ 
పూరి్త చేయల్కపోవడ్రం స్పషటీ్రంగా కనబడుతో్రంద్. గ్రామ స్థాయిలో పూరి్తగా తమ పార్టీకి ఉపయోగపడే 
విధ్రంగా వ్ల్రంటీర్ వయేవసథాను ఏరా్పటు చేస్క్న్నారు. వ్స్తవ్నికి ప్రజలు ఎదురొకు్రంటుననా సమసయేలక్ 
స్రంబ్రంధి్రంచిన సమాచార్రం ఏ మాత్్రం ప్రభుత్వ్రం వదది ల్దు. న్తన స్రంవతసుర్రం వేళ ఈ పరిసిథాతులు 
తొలగపోయి అ్రందరికీ మ్రంచి జరగాలని కోరుక్్రంటున్నా్రం. ఈ ప్రా్రంత్రం వృద్్ధ చ్రందలనీ, ప్రతి 
క్టు్రంబ్రం స్రంతోష్రంగా ఆరోగయే్రంగా ఉ్రండాలని ఆకా్రంక్షిస్్తన్నా్రం. ప్రజా ప్రతినిధులుగా క్షేత్స్థాయిలో 
పనిచేస్్తననా న్యక్లు, కారయేకర్తలు రాష్ట్రానికీ, దేశానికి ఉపయోగపడే విధ్రంగా మ్్రందుక్ వెళ్్లలని, 
అ్రంకితభావ్రంతో పనిచేయాలని కోరుక్్రంటున్నామ”న్నారు.
క్రియాశీలక సభ్యూడికి భీమా ధీమ
జనస్న పార్టీ క్రియాశీలక సభుయేలక్ ప్రమాద భీమా సౌకరాయేనినా పార్టీ అధయేక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ 
కలి్ప్రంచారని శ్రీ మనోహర్ చపా్పరు. ప్రమాదవశాతు్త మృతి చ్రంద్న వ్రికి 5 లక్షల రూపాయలు భీమా 
అ్రందేలా ఈ పథక్రం ఉ్రంటు్రంద్. గాయపడ్న వ్రికి వైదయే ఖరుచిలు అ్రందుతాయి. ఇ్రందులో భాగ్రంగా 
తెన్లి నియోజకవరా్గనికి చ్రంద్న శ్రీ పెదమలు్ల వె్రంకట న్రాయణ ప్రమాద్రంలో గాయపడాడిరు. ఆయనక్ 
రూ.28,815 భీమా మొత్త్రం చక్కును శ్రీ న్ద్రండ్ల మనోహర్ అ్రందచేశారు.

ఎవడ్రా మమ్మలిని అపేది – మాడుగుల జనసైనికులు
శతఘ్నా న్యేస్: మాడుగల నియోజకవర్గ్రంలో మాడుగల మ్రండల్రంలో, మాడుగల ప్రంచాయితిలో 115మ్రంబర్సు 
తో ఫ్్లకిసు పెటటీడ్రం జరిగ్రంద్. జనస్న పార్టీ పు్రంజుక్్రంటు్రంద్ అనేద్ ఇకకుడే తెలుస్్త్రంద్. 115మ్రంబర్సు అ్రందరూ 
కూడా యువక్లు ఉ్రండడ్రం కూడా ఇకకుడ చపు్పకోవ్లిసున విషయ్రం. గత్రంలో 25మ్రంబర్సు తో పెటాటీరు. ఇపు్పడు 
115మ్రంబర్సు తో పె్లకీసు పెటాటీరు. రానుననా రోజులో్ల ఎ్రంతమ్రంద్ యువక్లు జనస్న పార్టీవైపు మొగ్గచూపుతారో, 
నియోజకవర్గ్రంలో కూడా ఎకకుడాకూడ ఇ్రంత మ్రంద్ జనసైనిక్లతో ఫ్్లకిసు ల్దు. దీనినా బటిటీ మాడుగలలో జనస్న 
పార్టీ జ్రండా ఎగరుతు్రంద్ అని అర్ధ్రం అవుతు్రంద్. అధికార పార్టీ ఒతి్తళళుకి కూడా భయపడక్్రండా ఇ్రంతమ్రంద్ 
పె్లక్సు పెటటీడ్రం అనేద్ చిననావిషయ్రం కాదని చరచి జరుగతు్రంద్.

చంద్రగిరి నియోజకవర్ంల్ జనసేనల్ 
చేరిన పాకాల మండలం కీలక న్యక్లు

శతఘ్నా న్యేస్: జనస్న పార్టీ 
అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ 
అశయాలక్ పార్టీ సిద్ధ్రంతాలక్ 
ఆకరిషితులై చ్రంద్గరి 
నియోజకవర్గ్రం వైఎస్సుర్సుపీ, 

టీడీపీ పార్టీల ను్రంచి పాకాల మ్రండల్రం కీలక న్యక్లు రాశిక్, 
అమితాజ్ లు జనస్న పార్టీ PAC సభుయేలు, చితూ్తరు జిలా్ల అధయేక్షులు శ్రీ 
డా.పస్పుల్టి హరిప్రస్ద్ సమక్ష్రంలో, రాష్ట కారయేదరి్శ శ్రీమతి స్భాషిణ, 
జిలా్ల ప్రధాన కారయేదరి్శ శ్రీ చిన్నా రాయల్, జిలా్ల కమిటీ కారయేదరి్శ శ్రీ 
న్సీర్ ఆధ్వరయే్రంలో సోమవ్ర్రం జనస్న పార్టీలో చేరడ్రం జరిగ్రంద్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పేపర్ మిలులో కారిముక్లు చేపట్టిన నిరసనక్ 
మద్దతు తెలిపిన జనసేన

శతఘ్నా న్యేస్: రాజమ్రండ్రి 
పేపర్ మిలు్ల కారిముక్లను 
తక్షణమే విధులో్లకి తీస్క్ని, 
వ్రి డ్మా్రండ్లపై తక్షణమే 
స్ప్రంద్్రంచాలని పేపర్ మిలు్ల 
యాజమాన్యేనినా కోరుతూ… 
కారిముక్లు చేపటిటీన నిరసనక్ 

మదదితు తెలిపిన జనస్న పార్టీ జిలా్ల అధయేక్షులు శ్రీ క్రందుల దురే్గష్, 
రాజమ్రండ్రి సిటీ ఇ్రంచార్జీ శ్రీ అనుశ్రీ సతయేన్రాయణ, రాష్ట న్యక్లు శ్రీ 
వై.శ్రీనివ్స్ మరియు జనసైనిక్లు.

జనసేన పార్టి రాష్ట్ర కార్యదరిశి ఘంటసాల 
వంకటలక్ష్మికి సన్మునం
శతఘ్నా న్యేస్:  స్మాజిక 
ఉదయేమకారిణ, జనస్న పార్టీ రాష్ట 
కారయేదరి్శ ఘ్రంటస్ల వె్రంకటలక్ష్మికి 
ఆమ అ్రంకితబావ్రంతో సమాజ్రంలో 
వివిధ వరా్గలక్ అ్రంద్స్్తననా 
స్వలను గరి్త్రంచి “మహాతాము 
జోయేతిరావు ఫూల్ ఫ్రండేషన్” వ్రు 
భారతదేశ మొటటీమొదటి మహళ్ 
ఉపాధాయేయిని, చదువుల తలి్ల, 
క్్రంతి జోయేతి “స్విత్రి బాయి ఫూల్” 
191వ జయ్రంతి స్రందర్్రంగా 

సోమవ్ర్రం తిరుపతిలో ప్రమ్ఖ సినీ నటులు, దద స్హెబ్ పాల్కు అవ్రుడి 
గ్రహీత స్మన్ తలా్వర్ మరియు క్ల, మత రహత సరిటీఫకెట్ ప్రంద్న 
మొటటీమొదటి భారతీయురాలు స్నాహ పార్్తపరాజా చేతులమీదగా “స్విత్రి 
భాయి ఫూల్ ఎక్సు లెన్సు అవ్రుడి” ను ప్రధాన్రం చేయడ్రం జరిగ్రంద్.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అత్్యచారానికి గురైన బాలికలక్ 
అండగా నిలబడిన పాడేరు జనసేన

శతఘ్నా న్యేస్: కొత్త స్రంవతసుర్రం రోజున స్నాహతులతో సరదగా గడుపుదమని 
వెళ్్లన ఇదదిరు గరిజన బాలికలపై ఓ దు్రండగడు అతాయేచారానికి పాల్పడాడిడు. 
జనస్న న్యక్లు చపి్పన వివరాలు ప్రకార్రం ఈ ఘటన విజయనగర్రం జిలా్ల 
జియమమువలస మ్రండల్రం రవ్డలో చోటు చేస్క్్రంద్. ఇద్ ఉప మ్ఖయేమ్రంత్రి, 
గరిజన స్రంక్షేమ మ్రంత్రి పుష్ప శ్రీవ్ణస్రంత నియోజకవర్గ్రం క్రుపా్రం పరిధిలోకి 
వస్్త్రంద్. వివరాలో్లకి వెళ్తే క్రూప్రంలో ఓ వసతి గృహ్రంలో ఉ్రంటూ స్థానిక 
ప్రభుత్వ జూనియర్ కళ్శాలలోఇ్రంటర్ మొదటి స్రంవతసుర్రం చదువుతుననా 
ఇదదిరు బాలికలు కొత్తస్రంవతసురానినా పురసకురి్రంచుక్ని శనివ్ర్రం ఉదయ్రం 
9గ్రంటలక్ ఇదదిరు స్నాహతులతో(బాలురు) కలిసి రావ్డ వదదినుననా వటిటీగెడడి 
జలాశయానికి వెళ్్లరు, మధాయేహనా్రం రె్రండ్్రంటి వరక్ సరదగా గడ్పితిరిగ 
పయనమయాయేరు వీరిని గమని్రంచిన చినమేర్రంగ వ్సి వెలగాడ రా్రంబాబు 
బాలికలను వె్రంబడ్్రంచట్రం జరిగ్రంద్. క్రూప్రం ప్రంచాయతీ బేకరక్రండ్ 
సమీప్రంలోని పామాయిల్ తోట వదది నలుగరిని అడుడికొని తాను పోలీస్నని, 
ఒకస్రి ఒకస్రి ప్రెస్, అనిమరో స్రి చపి్ప బెద్రి్రంచాడు అబాబుయిలను అకకుడే 
ఉ్రంచి ఇదదిరు బాలికలను తన ద్్వచక్రవ్హన్రంపై తోటలోకి తీస్కెళ్్లడు. ఒకరి 
తరా్వత మరొకరి పై అతాయేచారానికి పాల్పడాడిడు విషయ్రం బయటకి చపితే 
వీడ్యోలను స్మాజికమాధయేమాలో్ల పెడతాన్రంటూ బెద్రి్రంచి ప్రంపి్రంచేశాడు. 
మధయేలో ఎవరికైన్ చబుతారనే అనుమాన్రంతో వసతి గృహ్రం వరక్ వెనుకే 
వచాచిడు. అతడు అకకుడ ను్రంచి వెళ్ళుపోయాక బాలికలు కళ్శాల అధాయేపక్లక్, 
స్రంరక్షక్రాలికి సమాచారమిచాచిరు. రాత్రి8:15 గ్రంటలక్ విషయ్రం 
తెలియడ్రంతో ఎసి్ప దీపికా ఎ్రం.పాటిల్ దృషిటీకి పోలీస్లు తీస్కెళ్లgA, పోలీస్లు 
గాలి్రంచి ని్రంద్తుడ్ని పటుటీక్న్నారు బాలికలను పార్వతీపుర్రం ప్రా్రంతీయ 
ఆస్పత్రికి ప్రంపి్రంచారు. బాలికలక్ అధికార పార్టీ వైసీపీ మ్రంత్రి పుష్ప శ్రీవ్ణ 
న్యేయ్రం చయాయేలని జనస్న పార్టీ ను్రండ్ డ్మా్రండ్ చేయట్రం జరిగ్రంద్. మీరు 
తీస్కొని వచిచిన ద్శ చటటీ్రం ఎకకుడక్ పోయి్రంద్ అని అడుగతున్నా్రం అలాగే 
సమాజ్రంలో ఆడవ్ళ్లక్ రక్షణ ల్క్్రండా పోయి్రంద్ అలాగే తక్షణమే స్ప్రంద్్రంచి 
బాధితులక్ అ్రండగా నిలబడాలని అలాగే ఇలా్రంటి స్రంఘటనలు పునరావృత్రం 
కాక్్రండా తగన చరయేలు తీస్కొవ్లని వైసీపీ పార్టీకి జనస్న పార్టీ డ్మా్రండ్ 
చేస్్త్రంద్. అలాగే బాధితులక్ న్యేయ్రం జరిగే వరక్ జనస్న పార్టీ అ్రండగా 
ఉ్రంటాదని తెలియచేశారు. బాధితులక్
అ్రండగా నిరసన కారయేక్రమ్రం తెలియజేసిన పాడేరు జనస్న పార్టీ మ్రండల 
ప్రెసిడ్్రంట్ న్రందోలి మ్రళ్ కృష్ణ, అలాగే జీ. మాడుగల జనస్న పార్టీమ్రండల 
ప్రెసిడ్్రంట్ మస్డ్ బీమననా, అలాగే జనస్న పార్టీ జీ. మాడుగల న్యక్లు 
మస్డ్ సి్రంహాచల్రం, ex.ఎ్రంపీటీసీ, జీ. మాడుగల మ్రండల యూత్ ప్రెసిడ్్రంట్ 
మస్్తన్, అలాగే పాడేరు న్యక్లు రాజు అలాగే కాకిన్డ రూరల్ జనస్న 
పార్టీ క్రియశీలక సభుయేడు అనిల్ క్మార్ జనస్న పార్టీ కారయేకర్తలు తద్తరులు 
పాల్్గన్నారు.

చదలవాడలో జనసేన నాయకులు మీద దాడిచేసిన 
ఎస్ఐ మీద చరయూ తీసుకోవాలని జనసేన డిమాండ్

శతఘ్నా న్యేస్: మారాకుపుర్రం, చదలవ్డలో 
జనస్న న్యక్లు మీద దడ్ చేసిన ఎస్ఐ మీద 
చరయే తీస్కోవ్లని ప్రకాశ్రం జిలా్ల ఎసీ్ప మలి్లక 
గార్్గ ని కలిసి క్రంపె్్ల్రంట్ ఇవ్వట్రం జరిగ్రంద్, 
ఈ స్రందరబు్రంగా ప్రకాశ్రం జిలా్ల జనస్న పార్టీ 
మారాకుపుర్రం ఇ్రంచార్జీ ఇమముడ్ కాశీన్ధ్ 
మాటా్లడుతూ మా న్యక్లు పె్రంటాయేల కోటి, 
భూపతి మ్రళ్ మీద దడ్ చేసిన ఎస్ఐ మీద చరయే 
తీస్కోవ్లని సోమవ్ర్రం ఎసీ్పని కలిసి క్రంపె్్ల్రంట్ 
ఇవ్వడ్రం జరిగ్రంద్. ఎసీ్ప కూడా స్నుకూల్రంగా 

స్ప్రంద్్రంచారు. విచారణ చేసి వ్ర్రం రోజులో్ల తగ చరయేలు తీస్క్్రంటామని మాక్ హామీ ఇచాచిరు. మాక్ ఎసీ్ప 
మీద నమముక్రం ఉ్రందని మరియు మేమ్ ఒకకుటే డ్మా్రండ్ చేస్్తన్నామని అధికారపార్టీకీ తొతు్తగా వయేవహరిస్్తననా 
ఎస్ఐని వె్రంటనే సస్ప్రండ్ చేయాలని ల్నిపక్ష్రంలో ధరానాకైన్ ఆ్రందోళనకైన్ ద్గతామని తెలియజేస్్తన్నామ్. ఈ 
కారయేక్రమ్రంలో ప్రకాశ్రం జిలా్ల జనస్న పార్టీ ఉపాధయేక్షులు చిటటీ్రం ప్రస్ద్, ఒ్రంగోలు జనస్న పార్టీ కారొ్పరేటర్ మలగా 
రమేష్, ప్రకాశ్రం జిలా్ల జనస్న పార్టీ కారయేదరి్శ రాయని రమేష్, రాష్ట కారయేక్రమల కారయేనిర్వహణ కారయేదరి్శ బతు్తల 
రామకృష్ణ, చదలవ్డ ఎ్రంపీటీసీ పామిడ్మ్కకుల శివకృష్ణ, చీమక్రి్త మ్రండల అధయేక్షులు శివ, మరిపూడ్ మ్రండల్రం 
అధయేక్షులు మారిశెటిటీ చ్రంద్శేఖర్ మరియు జనస్న న్యక్లు నరే్రంద్ పోకల, ధనుష్ కొణజటి, ఈదుపలి్ల మని, 
భూపతి రమేష్, మ్తాయేల స్రేష్, మనోజ్ రాయల్సు, అనుదీప్, స్యి, స్భాని, మాలాయేద్ న్యుడు, పాలె్రం 
స్రేష్, స్యి క్మార్, మరియు జనస్న వీరమహళలు ప్రమీల, కోమలి, ఉష తద్తరులు పాల్్గన్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

తొలి మహిళా ఉపాధ్యూయుర్లుకు జనసేన 
ఆధ్వరయూంలో ఘన నివాళి

శతఘ్నా న్యేస్: భారతదేశ్రంలో తొలి మహళ్ ఉపాధాయేయురాలు ప్రమ్ఖ స్రంఘ స్వక్రాలు 
క్్రంతి జోయేతి శ్రీమతి స్విత్రిబాయి పూల్ 191వ జయ్రంతి స్రందర్్రంగా తూరు్పగోదవరి జిలా్ల 
జనస్న పార్టీ కారయేదరి్శ స్రంపతి సతయేన్రాయణ మూరి్త ఆధ్వరయే్రంలో ద్రాక్షారామ్రం మయిన్ రోడ్ లో 
ఉననా జోయేతిరావు పూల్, స్విత్రి బాయిపూల్ విగ్రహాలక్ రామచ్రంద్పుర్రం నియోజవర్గ్రం జనస్న 
పార్టీ ఇ్రంచార్జీ శ్రీ పోలిశెటిటీ చ్రంద్శేఖర్ పూలమాలలు వేసి ఘన్రంగా నివ్ళ్లరి్ప్రంచారు . ఈ 
కారయేక్రమ్రంలో జనస్న పార్టీ తూరు్పగోదవరి జిలా్ల కారయేదరు్శలు బు్రంగా రాజు, రామచ్రంద్పుర్రం 
రూరల్ అధయేక్షులు పోతాబతు్తల విజయ్ క్మార్, ఉపాధయేక్షులు గబబుల శ్రీను, వె్రంకటాయపాలె్రం 
MPTC కణతి వె్రంకటేశ్వరి (w/oకణతి రా్రంబాబు)వీరుబ్రండ్, కర్రా న్గేశ్వరరావు, దొరబాబు,   
గాలి రామ్, రా్రంబాబు న్యుడు, దుళళు కొ్రండ, గ్రండేటి శివ, దేవుడు, తద్తర ద్రాక్షారామ్రం 
గ్రామ జనసైనిక్లు పాల్్గనడ్రం జరిగ్రంద్.

వీరఘటటిం మండలం జనసేన ఆధ్వర్యంల్ 
సావిత్రిబాయికి ఘన నివాళులు

శతఘ్నా న్యేస్: జనస్న పార్టీ 
వీరఘటటీ్రం మ్రండల్రం ఆధ్వరయే్రంలో 
మహళ్ ఉపాధాయేయిని స్విత్రిబాయి 
పూల్ జయ్రంతి వేడుకలు 
నిర్వహ్రంచారు. సమాజ్రంలోని 
క్లతత్వ్రం, పురుష్టధికయేత 
ధోరణులు కలిగన చాలామ్రంద్ 
ప్రండ్త మేధావుల్రందరికీ కూడా 

స్విత్రిబాయి కేవల్రం జోయేతిరావు పూల్ భారయేగా మాత్మే తెలుస్. కానీ స్విత్రిబాయి 
ఆధునిక భారతదేశ్రంలో మొటటీమొదటి మహళ్ ఉపాధాయేయురాలు… పీడ్త ప్రజలు 
మ్ఖయే్రంగా స్త్రీల విదయేభివృద్్ధకి కృషి చేసిన తొలితర్రం మహళ్ ఉదయేమకారిణ.. స్త్రీల 
విమ్కి్త కోస్రం అహరినాశలు శ్రమి్రంచిన న్యకి, గొప్ప రచయిత్రి. మ్రంచి వక్త… 
క్ల్రం, పితృస్్వమయే్రంపై కల్రం యుద్ధ్రం నడ్పిన కవయిత్రి.. యుక్తవయస్లోనే 
తన సౌఖ్యేలను వదులుకొని శూద్రులక్, దళ్తులక్ పాఠశాలలు నడ్పిన గొప్ప 
మానవతావ్ద్ స్త్రీ పురుషులు క్లమతాలకతీత్రంగా విదయేనభయేసి్రంచడ్రం సహజమైన 
హక్కు ఉ్రంటు్రందని, అ్రందుకే అ్రందరూ చదవ్లి… అ్రందరూ సమాన్రంగా బ్రతకాలి… 
అని అనునితయే్రం తపి్రంచిన స్మాజిక విప్లవ మాతృమూరి్త స్విత్రిబాయి. న్టి, నేటి 
సమాజ్రంలో స్విత్రిబాయి ప్రామ్ఖయేత చాలా గొప్పద్. ఆమ తన భర్తక్ తోడునీడగా 
నడవడ్రం మాత్మే కాక, స్వయ్రంగానే ఆమ స్మాజిక విప్లవ మాతృమూరి్త. క్్రంతి 
బాయిగా ప్రజల్రందరూ పిలుచుక్నే స్విత్రీబాయి ఫూల్ ఆధునిక భారతదేశ చరిత్లో 
ధృవతారగా వెలుగొ్రందుతూనే ఉ్రంటు్రంద్. అని జనస్న పార్టీ మ్రండల న్యక్డు 
మతసు పు్రండర్క్రం అన్నారు. ఈ కారయేక్రమ్రంలో వ్న కైలాష్, క్రంటు గణేష్, మామిడ్ 
రా్రంబాబు, బి. శ్రంకర్ రావు, వ్విలపలి్ల విస్సు విదయేరుథాలు, జనసైనిక్లు పాల్్గన్నారు.

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


మంగళవారం, 04 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నూతన సంవత్సర కా్యలండరును ఆవిషకురించిన కర్నాలు జనసేన
శతఘ్నా న్యేస్: కరూనాలు, జనస్న పార్టీ న్తన స్రంవతసుర 
కాయేలె్రండరును జనస్న న్యక్లు పవన్ క్మార్ కరూనాలు 
నగర్రం న్రందు ఆధ్వరయే్రంలో కాలె్రండర్ ఆవిషకురి్రంచడ్రం 
జరిగ్రంద్. ఈ స్రందర్్రంగా జనస్న పార్టీ న్యక్డు 
పవన్ క్మార్ మాటా్లడుతూ గత రె్రండు స్రంవతసురాల 
ను్రంచి కరోన్తో ప్రజలు ఇబబు్రందులక్ గరయాయేరని 

కొత్త స్రంవతసుర్రం ను్రండ్ అ్రంతా 
మ్రంచే జరగాలని కోరుక్్రంటున్నానని 
అన్నారు. ఈ కారయేక్రమ్రంలో జనస్న 
పార్టీ న్యక్లు బెస్త సతయేన్రాయణ, 
శ్రీనివ్సలు, మౌలాలి, సతీష్, శివ, 
స్యి అబుదిలా్ల, ద్నేష్, అనిల్, 
తద్తరులు పాల్్గన్నారు.

నింద్తుడికి క ఠిన శిక్ష లు ప డేలా చ ర్య లక్ జ న సేన డిమండ్
ప టటీ ప గ లు కూడా బాలిక లు రోడుడిపై తిరిగే ప రిసిథాతి ల్ద?
ని్రంద్తుల క్ వె్రంట నే క ఠిన శిక్ష లు ప డేలా చ రయేలు తీస్కోవ్లి
అధికార పార్టీ ఒతి్తళ్ల తో ఉపేక్షిస్్త జ న స్న స హ్రంచ దు
డా.వ్రంపూరు గ్రంగల యయే -జ న స్న పాడేరు, అర క్ పార్ల మ్రంట్ ఇన్ చార్జీ 
శతఘ్నా న్యేస్: ఆ్రంధ్ర ప్ర దేశ్  ఉప మ్ఖయే మ్రంత్రి, 
గరిజ న శాఖ మ్రంత్రి పుష్ప శ్రీ వ్ణ స్రంత నియోజ క వ ర్గ్రం 
క్రుపా్రంలో అమాయ క్రాలైన  ఇదది రు గరిజ న బాలిక ల పై 
దరుణ్రంగా అతాయేచారానికి పాల్ప డడి  బాధితులు 
భ రితెగ్రంచి బెద్రి్రంచే ప రిసిథాతి దపురి్రంచి్రంద్రంటే ఈ 
రాష్ట్రంలో గరిజ నుల క్ ర క్ష ణ ఎకకు డు్రందో ఓస్రి 
పాల క్లు చపా్పలిసు ఉ్రంద్. అ్రందులోన్ గరిజ న 
బాలిక ల్రంటే ఇ్రంత చుల క గా వయే వ హ రిస్్తరా? 
విజ య న గ ర్రం జిలా్ల క్రుపా్రం నియోజ క వ ర్గ్రం క్రుపా్రం 
ప్రంచాయ తీ టేక ర క్రండ్ వ దది  ఇదది రు బాలిక లు త న 
స హ చ ర బాలుర స్నాహతుల తో కొత్త స్రంవ తసు ర్రం న్డు 
బ య ట కొస్్త ఇలా్రంటి దరుణ ప రిసిథాతికి ఒడ్గ డ తారా? అ్రంటే రాత్రిళ్్ల ఎలాగూ ర క్ష ణ 
ఉ్రండ డ్రం ల్దు. ప టటీ ప గలు కూడా బాలిక లు రోడుడిపై తిర గ ల్ని ప రిసిథాతులు దపురి్రంచాయ ని 
ఈ స్రంఘ ట న బ టిటీ స్ప షటీ మ వుతు్రంద్. ఉప మ్ఖయే మ్రంత్రి స్రంత నియోజ క వ ర్గ్రంలోనే ఇ్రంత టి 
అన్యేయ్రం జ రిగతే ని్రంద్తుల క్ శిక్ష ప డేలా చేస్్తమ ని పాత క థ ల్ చబుతున్నారు ఈ 
పాల క్లు. అ్రందులో మ హళ ల క్ చిననా పాటి అన్యేయ్రం జ రిగన్ వె్రంట నే శిక్ష ప డేలా ఈ 
ప్ర భుత్వ పెదది గా గొప్ప గా చపు్పక్నే ద్శ చ టటీ్రం ఏ్రం చేస్్త్రంద్?. క్రుపా్రం నియోజ క వ ర్గ 
కే్రంద్్రంలోనే ఇలా జ రిగేతే మిగలిన గరిజ న ప్రా్రంతాలో్ల ర క్ష ణ ల్ని చోట మా గరిజ న బిడడి ల 
ర క్ష ణ క రువైన టేటీ. అ్రందులో ఇప్ప టికైన్ ప్ర భుత్వ్రం మేల్కుని బాధితుల క్ వె్రంట నే న్యేయ్రం 
జ రిగేలా, ని్రంద్తుల క్ వె్రంట నే క ఠినమైన శిక్ష ప డేలా చ రయే లు తీస్కోవ్లి. ఇటువ్రంటి మ ళ్్ల 
పున రావృత్రం కాక్్రండా ఉ్రండేలా ని్రంద్తుల క్ శిక్ష లు ఉ్రండాలి. అపు్పడు ప్ర భుత్వ్రంపైన్, 
పోలీస్ య్రంత్రా్రంగ్రం పైన్ న మము క్రం ఏర్ప డుతు్రంద్. ఇటువ్రంటి ఘ ట న లు ఆ్రందోళ న 
క లిగస్్తన్నాయి. బాధితుడు వైఎస్సుర్సుపీ అని కూడా ఆరోప ణ లు వినిపిస్్తన్నాయి. ఈ 
నేప థయే్రంలో అధికార పార్టీ ఒత్త ళ్ల క్ త ల్గ్గ కేస్ను నీరుగారచి డానికి ప్ర య తినాస్్త జ న స్న 
పార్టీ చూసూ్త ఊరుకోబోదు. వె్రంట నే ని్రంద్తుడ్కి క ఠిన శిక్ష లు ప డేలా చ రయే లక్ జ న స్న 
డ్మా్రండ్ చేసో్త్రంద్.

యాకి్సడంట్ అయిన జనసైనిక్లను 
పరామరిశించిన పోలిశెట్టి చంద్రశేఖర్

శతఘ్నా న్యేస్: తామరపలి్ల గ్రామ్రం జనసైనిక్డు దరపాటి జగన్ కి యాకిసుడ్్రంట్ 
అయియే కాలుకి గాయాలు అవ్వడ్రం జరిగ్రంద్. స్్రందరపలి్ల, ఊడ్మూడ్, తామర 
పలి్ల గ్రామాల జనస్న పార్టీ ్రంఫ్టీఛ్ తాడాల జానకి రామ్ తెలియజేయడ్రం 
జరిగ్రంద్. రామచ్రంద్పుర్రం నియోజకవర్గ్రం జనస్న పార్టీ ఇ్రంచార్జీ శ్రీ పోలిశెటిటీ 
చ్రంద్శేఖర్ జగన్ ఇ్రంటికి వెళ్్ల తన ఆరోగయే పరిసిథాతి గరి్రంచి తెలుస్కోవడ్రం 
జరిగ్రంద్. జనస్న పార్టీ గ్రంగవర్రం మ్రండల్రం అధయేక్షులు చిర్రా రాజ్ క్మార్, 
జనస్న న్యక్లు సలాద్ వెర్రిబాబు, దేవరపలి్ల చక్రథర్, మ్ద్గడ శ్రీను, 
గాలి రామ్, రా్రంబాబు న్యుడు, వల్లభరెడ్డి న్గబాబు, గ్రండేటి శివ, కొ్రండ 
తద్తరులు వెళ్్ల కలవడ్రం జరిగ్రంద్.

సతయేవ్డ గ్రామ్రం జనసైనిక్డు తోట త్రిమూరు్తలుకి యాకిసుడ్్రంట్ అయియే 
కాలుకి గాయాలు అవ్వడ్రం జరిగ్రంద్. రామచ్రంద్పుర్రం నియోజకవర్గ్రం జనస్న 
పార్టీ ఇ్రంచార్జీ శ్రీ పోలిశెటిటీ చ్రంద్శేఖర్ వెళ్్ల అతని ఆరోగయే పరిసిథాతి గరి్రంచి 
తెలుస్కోవడ్రం జరిగ్రంద్. జనస్న న్యక్లు సలాద్ వెర్రిబాబు, దేవరపలి్ల 
న్గ చక్రథర్, మ్ద్గడడి శ్రీను, గాలి రామ్, రా్రంబాబు న్యుడు, వల్లభరెడ్డి 
న్గబాబు, గ్రండేటి శివ, దుళళు కొ్రండ తద్తరులు వెళ్్ల కలవడ్రం జరిగ్రంద్.

కా్వర్ అక్రమ తవ్వకాలపై జనసేన పిరా్యదు
శతఘ్నా న్యేస్: విశాఖపటనా్రం, 88 
వ్ర్డి, పె్రందురి్త నియోజకవర్గ్రం, 
నరవ గ్రామ్రంలో అనధికారిక్రంగా 
కా్వర్ తవ్వకాలు జరుపుతున్నారని 
విశాఖపటనా్రం గనుల అడ్షనల్ 
డైరెకటీర్ శ్రీ DEVSN రాజు దృషిటీకి 
స్థానిక జనస్న పార్టీ న్యక్లు 
శ్రీ వబిబున జన్ర్ధన శ్రీకా్రంత్ తీస్క్ 
వెళ్లడ్రం జరిగ్రంద్. ఈ స్రందర్్రంగా 

శ్రీకా్రంత్ మాటా్లడుతూ గత కొనినా స్రంవతసురాలుగా నరవ గ్రామ్రంలో మైని్రంగ్ కి 
అనుమతి ఇవ్వడ్రం వలన అకకుడ ప్రభుత్వ్రం ఇచిచిన అనుమతుల కన్నా ఎక్కువ 
అవ్వడ్రం వలన పెదది చరువు లాగా గ్రంతలు ఏర్పడాడియి అని, వరాషికాల్రంలో 
కొ్రండ ను్రంచి కి్రందకి రైతులు ప్రంటలు ప్రండ్స్్తననా పలాలో్లకి రాక్్రండా గ్రంతలో్ల 
నీరు నిల్వ ఏర్పడ్రం వల్ల రైతులు వయేవస్య్రం చేయడానికి తీవ్ర ఇబబు్రందులక్ 
గరవుతున్నారని, ఇలా చరువులో్ల నీరు ఏర్పడడ్రం వలన ఆ యొకకు ప్రా్రంత్రంలో 
మేతకి వెళ్ళున పశువులు మృతుయేవుక్ బలి అవుతున్నాయని, ఆకతాయి యువత 
కూడా ఆ ప్రదేశ్రంలో ఎక్కువగా స్రంచరి్రంచడ్రం వల్ల ప్రమాదలు కూడా 
ఏర్పడే అవకాశ్రం ఉ్రందని, ఇపు్పడు నరవ గ్రామ్రంలో ఎటువ్రంటి తవ్వకాలక్ 
అనుమతులు ల్వని కానీ వ్యేపారస్్తలు స్థానిక అధికారులను, ప్రభుత్వ 
ప్రతినిధులను లోబరుచికొని ప్రజలో్ల మటిటీకి డ్మా్రండ్ ఎక్కువగా ఉ్రండడ్రం వలన 
పాత కా్వర్ గ్రంతల ప్రదేశాలో్లనే మటిటీని తవి్వ 3500/- ను్రండ్ 5000/- వరక్ 
ఒక లార్ మటిటీని ప్రజలక్ అమ్ముతున్నారని, కావున మీరు తక్షణమే స్ప్రంద్్రంచి 
ఆ ప్రదేశ్రంలో ఎటువ్రంటి తవ్వకాలు జరుపుతు్రండగా చూడాలని, గత 20 
స్రంవతసురాల ను్రండ్ నరవ గ్రామ్రంలో ఏ సరే్వనె్రంబరో్ల ఎనినా హెకటీర్సు తవ్వకాలక్ 
ప్రభుత్వ్రం అనుమతి ఇచిచి్రంద్ అనే వివరాలు RTI act ద్వరా మిమములినా 
అడుగతున్నానని మాక్ వీలైన్రంత త్వరగా ఆ వివరాలను అ్రందజేయాలని 
కోరడ్రం జరిగ్రంద్. అడ్షనల్ డైరెకటీర్ వివరిసూ్త మాక్ పరిమిత స్టీఫ్ 
ఉ్రండడ్రంవలన అక్రమ తవ్వకాల జరుపుతుననా వ్రిని పటుటీకోల్కపోతున్నామని, 
ప్రభుత్వ్రం వ్రు ఎటువ్రంటి కా్వర్ పరిముషన్ ఇవ్వల్కపోవడ్రం వలన ప్రజలకి మటిటీ 
అవసర్రం ఎక్కువగా ఉ్రండడ్రం వలన వ్యేపారస్్తలు అక్రమ్రంగా ఇలా తవ్వకాలు 
జరుపుతు ఎక్కువ రేట్లక్ మటిటీ అమ్ముతున్నారని, కావున ప్రజలు కూడా మాక్ 
సహకరిస్్త ఇటువ్రంటి అక్రమ దరులను పటుటీకోవచచిని, 30 రోజులో్ల మీరు 
అడ్గన ఇన్ఫరేముషన్ ను మీక్ అ్రందుబాటులో ఇస్్తమని చప్పడ్రం జరిగ్రంద్.

చేనేత రంగానికి మరణశాసనంగా మరిన జిఎసీటి పంపు: 
అంజూరు చక్రధర్

శతఘ్నా న్యేస్: చితూ్తరు, వైసీపీ ప్రభుత్వ చిననాచూపు, కరోన్ 
కారణ్రంగా చేనేత ర్రంగ్రం పూరి్తగా స్రంక్షోభ్రంలో కూరుక్పోయి్రంద్. 
చేనేత ర్రంగానికి అ్రండగా నిలిచిన స్రంక్షేమ కారయేక్రమాలను వైసిపి 
ప్రభుత్వ్రం రదుది చేసి్రంద్. చరిత్లో ఎననాడూ ల్ని విధ్రంగా చేనేత 
ఉత్పతు్తల పై 5 శాత్రం జీఎసీటీ విధి్రంచడమే పెనుభారమైతే ఇపు్పడు 
ఏక్రంగా దనిని 12 శాతానికి పె్రంచడ్రం మరణశాసనమే. జీఎసీటీ 
పె్రంపు నిర్ణయ్రంతో చేనేత పరిశ్రమక్ తీవ్ర నషటీ్రం వ్టిల్లడమే 
కాక్్రండా ఆ ర్రంగానినా నమ్ముకొని జీవిస్్తననా వేలాద్ మ్రంద్ కారిముక్లు 
ఉపాధి కోలో్పయే ప్రమాద్రం ఏర్పడ్్రంద్.
తమిళన్డు, తెల్రంగాణతో పాటు అనేక రాష్ట్రాలు చేనేత ఉత్పతు్తలపై జీఎసీటీ పె్రంపుని తీవ్ర్రంగా 
వయేతిరేకిసూ్త నిర్ణయానినా వెనకికు తీస్కోవ్లని కే్రంద్ ప్రభుతా్వనినా కోరుతూ ఒతి్తడ్ పె్రంచుతున్నా రాష్ట 
ప్రభుత్వ్రం నిమముక్ నీరెతి్తనటు్ల వయేవహరిస్్త్రంద్. తక్షణమే రాష్ట ప్రభుత్వ్రం జీఎసీటీ పె్రంపు నిర్ణయానినా 
వెనకికు తీస్కోవ్ల్రంటూ కే్రంద్్రం పై ఒతి్తడ్ తీస్క్రావ్లి. ఒకవేళ అద్ స్ధయే్రం కాకపోతే చేనేత 
ర్రంగ్రంపై జీఎసీటీ భార్రం 5 శాతానినా మి్రంచక్్రండా సబిసుడీలు కలి్ప్రంచాలని జనస్న పార్టీ తరపున 
రాష్టప్రభుత్వ్రంను కోరుచున్నాను.

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

జనసేన ఆధ్వరయూంలో సావిత్రి బాయి జనసేన ఆధ్వరయూంలో సావిత్రి బాయి 
జయంతి వేడుకలుజయంతి వేడుకలు

శతఘ్నా న్యేస్: చదువుల తలి్ల బిసి చైతనయే మహళ ఉదయేమ మూరి్త స్విత్రి బాయి శతఘ్నా న్యేస్: చదువుల తలి్ల బిసి చైతనయే మహళ ఉదయేమ మూరి్త స్విత్రి బాయి 
ఫూల్ గారి జయ్రంతి స్రందర్్రంగా భ్రంస్ పటటీణ్రంలోని విశ్్రంతి భవన్రం మ్్రందర ఫూల్ గారి జయ్రంతి స్రందర్్రంగా భ్రంస్ పటటీణ్రంలోని విశ్్రంతి భవన్రం మ్్రందర 
గల చాకలి ఐలమము గదది వదది స్విత్రి బాయి ఫూల్ జయ్రంతి వేడుకలు జనస్న గల చాకలి ఐలమము గదది వదది స్విత్రి బాయి ఫూల్ జయ్రంతి వేడుకలు జనస్న 
పార్టీ, బిసి స్రంఘ్రం ఆధ్వరయే్రంలో ఆమ చిత్ పటానికి పూలమాలలు వేసి జయ్రంతి పార్టీ, బిసి స్రంఘ్రం ఆధ్వరయే్రంలో ఆమ చిత్ పటానికి పూలమాలలు వేసి జయ్రంతి 
వేడుకలు నిర్వహ్రంచారు. ఈ స్రందర్్రంగా వ్రు మాటా్లడుతూ స్విత్రి బాయి వేడుకలు నిర్వహ్రంచారు. ఈ స్రందర్్రంగా వ్రు మాటా్లడుతూ స్విత్రి బాయి 
ఫూల్ ఆధునిక భారత్రంలో ఆద్ సరస్వతి, చదువుల తలి్ల, భారతీయ మొదటి ఫూల్ ఆధునిక భారత్రంలో ఆద్ సరస్వతి, చదువుల తలి్ల, భారతీయ మొదటి 
ఉపాధాయేయురాలు, బహుజన భారత మాత, విదయే అభివృద్్ధ కోస్రం కృషి చేసిన ఉపాధాయేయురాలు, బహుజన భారత మాత, విదయే అభివృద్్ధ కోస్రం కృషి చేసిన 
మహళ ఉదయేమ కారిణ, బాలికల పాఠశాలను ప్రార్రంభి్రంచారు. ఆగ్రవరా్ణలు మహళ ఉదయేమ కారిణ, బాలికల పాఠశాలను ప్రార్రంభి్రంచారు. ఆగ్రవరా్ణలు 
ఎనోనా భౌతిక దడులక్ పూనుక్న్నా సమాజ్రం కోస్రం మ్్రందుక్ స్గన ఎనోనా భౌతిక దడులక్ పూనుక్న్నా సమాజ్రం కోస్రం మ్్రందుక్ స్గన 
వీరమహళ, విత్రంతువులక్ శిరో మ్్రండన్రం చేయవదదిని, బాలయే వివ్హాలు, వీరమహళ, విత్రంతువులక్ శిరో మ్్రండన్రం చేయవదదిని, బాలయే వివ్హాలు, 
మూఢ నమముకాలు, విత్రంతువు పునరి్వవ్హ్రం కోస్రం శ్రమి్రంచారు. ఇలా్రంటి మూఢ నమముకాలు, విత్రంతువు పునరి్వవ్హ్రం కోస్రం శ్రమి్రంచారు. ఇలా్రంటి 
ఆదర్శ మూరి్తని ఈ సమాజ్రం మరవదదిని, బిసిల అభివృద్్ధ కోస్రం రాష్ట ప్రభుత్వ్రం ఆదర్శ మూరి్తని ఈ సమాజ్రం మరవదదిని, బిసిల అభివృద్్ధ కోస్రం రాష్ట ప్రభుత్వ్రం 
పాటుపడాలని కోరుతున్నా్రం అని జనస్న పార్టీ ఉమముడ్ జిలా్ల ఉపాధయేక్షులు పాటుపడాలని కోరుతున్నా్రం అని జనస్న పార్టీ ఉమముడ్ జిలా్ల ఉపాధయేక్షులు 
స్్రంకెట మహేష్ బాబు తెలిపారు. ఈ కారయేక్రమ్రంలో బిసి స్రంఘ్రం తాలులా స్్రంకెట మహేష్ బాబు తెలిపారు. ఈ కారయేక్రమ్రంలో బిసి స్రంఘ్రం తాలులా 
అధయేక్షులు మరియు జనస్న న్యక్లు స్్రంకెట పోశెటిటీ, కిషన్, గ్రంగాధర్ అధయేక్షులు మరియు జనస్న న్యక్లు స్్రంకెట పోశెటిటీ, కిషన్, గ్రంగాధర్ 
వ్రే్ల, బాలాజీ పటేల్, దళ్త, భౌద్ధ, బహుజన, భీ్రం ఆర్ము న్యక్లు జన్ర్ధన్ వ్రే్ల, బాలాజీ పటేల్, దళ్త, భౌద్ధ, బహుజన, భీ్రం ఆర్ము న్యక్లు జన్ర్ధన్ 
అమడే, గ్రంగాధర్ ఉమాడే, యశ్వ్రంత్ బాన్సుడే, కతి్తబాబు, లక్షష్మణ్ వ్డేకర్, అమడే, గ్రంగాధర్ ఉమాడే, యశ్వ్రంత్ బాన్సుడే, కతి్తబాబు, లక్షష్మణ్ వ్డేకర్, 
స్హెబ్ రావ్ జ్రంగేము, అవిన్ష్ తద్తరులు పాల్్గన్నారు.స్హెబ్ రావ్ జ్రంగేము, అవిన్ష్ తద్తరులు పాల్్గన్నారు.

రైల్్వ కోడూరులో సావిత్రి భాయ్ పూల్ జయంతి వేడుకలురైల్్వ కోడూరులో సావిత్రి భాయ్ పూల్ జయంతి వేడుకలు
శతఘ్నా న్యేస్: స్విత్రి భాయ్ పూల్ జయ్రంతి వేడుకలను రైల్్వ కోడూరు నియోజకవర్గ్రంలోని జిలా్ల శతఘ్నా న్యేస్: స్విత్రి భాయ్ పూల్ జయ్రంతి వేడుకలను రైల్్వ కోడూరు నియోజకవర్గ్రంలోని జిలా్ల 
పరిషత్ గర్్లస్ హైసూకుల్ లోని విదయేరుథాల సమక్ష్రంలో ఘన్రంగా జరుపుకోవడ్రం జరిగనద్. ఎవరు పరిషత్ గర్్లస్ హైసూకుల్ లోని విదయేరుథాల సమక్ష్రంలో ఘన్రంగా జరుపుకోవడ్రం జరిగనద్. ఎవరు 
కాదన్నా నగనాసతయే్రం ఇద్ భారతదేశ్రంలో ఒక స్మానయే స్త్రీ విదయేను అభయేసిస్్త్రంద్ అ్రంటే కేవల్రం కాదన్నా నగనాసతయే్రం ఇద్ భారతదేశ్రంలో ఒక స్మానయే స్త్రీ విదయేను అభయేసిస్్త్రంద్ అ్రంటే కేవల్రం 
ఆ తలి్ల స్విత్రి భాయ్ పూల్ చలువ వల్్ల. ఆమను ఆదర్శ్రంగా తీస్కొని, విదయేరుథాలలో ఆమ పట్ల ఆ తలి్ల స్విత్రి భాయ్ పూల్ చలువ వల్్ల. ఆమను ఆదర్శ్రంగా తీస్కొని, విదయేరుథాలలో ఆమ పట్ల 
అవగాహన పె్రంచి ఆ తలి్ల అడుగ జాడలలో నడవ్లని పద్మ్రంద్కి ఆదర్శ ప్రాయ్రంగా నిలవ్లని అవగాహన పె్రంచి ఆ తలి్ల అడుగ జాడలలో నడవ్లని పద్మ్రంద్కి ఆదర్శ ప్రాయ్రంగా నిలవ్లని 
సమాజ్రంలో స్త్రీకి జరుగతుననా ఆన్యేయాని ఎదుకొ్రంటు ప్రతి ఒకకురూ ఒక స్విత్రి భాయ్ పూల్ సమాజ్రంలో స్త్రీకి జరుగతుననా ఆన్యేయాని ఎదుకొ్రంటు ప్రతి ఒకకురూ ఒక స్విత్రి భాయ్ పూల్ 
లా తయారు కావ్లని తద్వరా స్త్రీ ఉననాత శిఖరాలక్ చేరుకోవ్లనీ తెలియజేసూ్త చరిత్ పుటలో్ల లా తయారు కావ్లని తద్వరా స్త్రీ ఉననాత శిఖరాలక్ చేరుకోవ్లనీ తెలియజేసూ్త చరిత్ పుటలో్ల 
దగవుననా ఈ న్టి సమాజ్రం మరిచిన చరిత్ మరవని స్రంఘటనలు ఎనోనా అవమాన్లు, తిటు్ల దగవుననా ఈ న్టి సమాజ్రం మరిచిన చరిత్ మరవని స్రంఘటనలు ఎనోనా అవమాన్లు, తిటు్ల 
భౌతిక దడుల నడుమ వ్టిని ఎదురుకు్రంటూ అస్పృశయేత, బడుగ బహీనవరా్గలక్ చ్రంద్న భౌతిక దడుల నడుమ వ్టిని ఎదురుకు్రంటూ అస్పృశయేత, బడుగ బహీనవరా్గలక్ చ్రంద్న 
ఆడబిడడిలక్ చదువు చపి్పన ప్రథమ ఉపాధాయేయురాలు జయ్రంతి వేడుకలను న్ తోటి జనస్న ఆడబిడడిలక్ చదువు చపి్పన ప్రథమ ఉపాధాయేయురాలు జయ్రంతి వేడుకలను న్ తోటి జనస్న 
పార్టీ న్యక్లు మర్రి రెడ్డి ప్రస్ద్, అ్రంకిసటిటీ మని, ఉత్తరాద్ శివక్మార్ మరియు స్య్రం పార్టీ న్యక్లు మర్రి రెడ్డి ప్రస్ద్, అ్రంకిసటిటీ మని, ఉత్తరాద్ శివక్మార్ మరియు స్య్రం 
స్గర్ తద్తర కారయేకర్తలు, సూకుల్ ఉపాధాయేయురాలు చేత నిర్వహ్రంచడ్రం జరిగనద్.స్గర్ తద్తర కారయేకర్తలు, సూకుల్ ఉపాధాయేయురాలు చేత నిర్వహ్రంచడ్రం జరిగనద్.

సావిత్రి బాయ్ ఫూల్కు నివాళులర్్ంచిన తణుకు జనసేనసావిత్రి బాయ్ ఫూల్కు నివాళులర్్ంచిన తణుకు జనసేన
శతఘ్నా న్యేస్:  స్విత్రి బాయ్ ఫూల్ జయ్రంతి స్రందర్్రంగా తణుక్ బార్ అసోసియేషనో్ల శతఘ్నా న్యేస్:  స్విత్రి బాయ్ ఫూల్ జయ్రంతి స్రందర్్రంగా తణుక్ బార్ అసోసియేషనో్ల 
పూలద్రండ వేసి ఘన్రంగా నివ్ళ్లరి్ప్రంచట్రం జరిగ్రంద్. చదువుల తలి్ల భారతదేశ మొటటీ మొదటి పూలద్రండ వేసి ఘన్రంగా నివ్ళ్లరి్ప్రంచట్రం జరిగ్రంద్. చదువుల తలి్ల భారతదేశ మొటటీ మొదటి 
మహళ్ టీచర్ స్విత్రి బాయ్ ఫూల్ 191వ స్రందర్్రంగా కే్రంద్ రాష్ట ప్రభుతా్వలను జనవరి మహళ్ టీచర్ స్విత్రి బాయ్ ఫూల్ 191వ స్రందర్్రంగా కే్రంద్ రాష్ట ప్రభుతా్వలను జనవరి 
3వ తేదీని మహళ్ టీచర్సు డే గా ప్రకటి్రంచాలని ఈ స్రందర్్రంగా డ్మా్రండ్ చేయట్రం జరిగ్రంద్. 3వ తేదీని మహళ్ టీచర్సు డే గా ప్రకటి్రంచాలని ఈ స్రందర్్రంగా డ్మా్రండ్ చేయట్రం జరిగ్రంద్. 
ఈ కారయేక్రమ్రంలో జనస్న న్యక్లు అనుక్ల రమేష్, జనస్న లీగల్ సల్ అడ్వకేట్ కస్ని ఈ కారయేక్రమ్రంలో జనస్న న్యక్లు అనుక్ల రమేష్, జనస్న లీగల్ సల్ అడ్వకేట్ కస్ని 
వె్రంకననా బాబు మరియు షేక్ బాజీ, జన్ర్ధన్, బిజపి న్యక్లు చ్రంద్మౌళ్, చి్రంతా న్గేశ్వరరావు వె్రంకననా బాబు మరియు షేక్ బాజీ, జన్ర్ధన్, బిజపి న్యక్లు చ్రంద్మౌళ్, చి్రంతా న్గేశ్వరరావు 
తద్తరులు పాల్్గన్నారు.తద్తరులు పాల్్గన్నారు.చిల్లకలు్ల పోలీసులను కలిసిన జగయయూపేట జనసేనచిల్లకలు్ల పోలీసులను కలిసిన జగయయూపేట జనసేన

శతఘ్నా న్యేస్: జగ్గయయేపేట, షేక్ షౌకత్ అలీ ఆద్వరయే్రంలో జగ్గయయేపేట శతఘ్నా న్యేస్: జగ్గయయేపేట, షేక్ షౌకత్ అలీ ఆద్వరయే్రంలో జగ్గయయేపేట 
నియోజకవర్గ్రం పరిధిలోని చిల్లకలు్ల పలీస్ స్టీషన్ సబ్ ఇన్ స్పకటీర్ నియోజకవర్గ్రం పరిధిలోని చిల్లకలు్ల పలీస్ స్టీషన్ సబ్ ఇన్ స్పకటీర్ 
రమేష్, పెనుగ్రంచిప్రోలు సబ్ ఇన్ స్పకటీర్ హరిప్రస్ద్ కి జనస్న తరపున రమేష్, పెనుగ్రంచిప్రోలు సబ్ ఇన్ స్పకటీర్ హరిప్రస్ద్ కి జనస్న తరపున 
జగ్గయయేపేట మ్రండల అధయేక్షుడు తులసి బ్రహము్రం, పెనుగ్రంచిప్రోలు జగ్గయయేపేట మ్రండల అధయేక్షుడు తులసి బ్రహము్రం, పెనుగ్రంచిప్రోలు 
అధయేక్షులు తూనికపాటి శివ, వ్రి జనసైనిక్లు, జగ్గయయేపేట అధయేక్షులు తూనికపాటి శివ, వ్రి జనసైనిక్లు, జగ్గయయేపేట 
జనసైనిక్లు షేక్ న్గల్ మీరా, క్మమురి హర్ష్, సూర్రం స్ధీర్, భూకయే జనసైనిక్లు షేక్ న్గల్ మీరా, క్మమురి హర్ష్, సూర్రం స్ధీర్, భూకయే 
హర్ష్ తద్తరులు మరాయేదపూర్వక్రంగా కలిసి మొకకులను అ్రండచేయట్రం హర్ష్ తద్తరులు మరాయేదపూర్వక్రంగా కలిసి మొకకులను అ్రండచేయట్రం 
జరిగ్రంద్.జరిగ్రంద్.
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