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మరుగున పడిన మణిదీపాలే ప ద్మాలై’ పరిమళించె! 
*ఎంపిక తీరులో మారుపుతో సామాన్యులనూ వరిస్తున్న అత్యున్నత పురసాకారాలు
* ప్రాచురయుం క న్్న ప్ర భావానికే ప్రాధానయుం
ఓ గిరిజన్డు..
ఓ ఆదివాస్డు...
ఓ నిరుపేద ...
ఓ దేవ దాసి...
ఓ ట్రాన్స్ జండ ర్ ...
ఓ జానపద క ళాకారుడు...
ఓ వృద్ధ మ హిళ ...
 
ఇలంటి వాళ్ంతా అతి సామాన్యులు... ఏ మారుమూల ప్రాంతంలోనో త మ ప ని 
తాము చేస్కుపోయే మ టిటి మ న్షులు... ఎలంటి ప్ర చార ప టాటోపం ఎరుగ ని 
సాధార ణ వయు కుతులు...
ఇలంటి వాళ్్... దేశ రాజ ధాని దిల్్లో రాష్ట్ర ప తి భ వ న్ లో అతి ర థ మ హార థుల 
సర స న ... పెద్ద పారిశ్రామిక వేతతు లు, రాజ కీయ న్య కులు, సినీ న టీన టులు, 
అతయుంత ప్ర ముఖులతో స మానంగా గౌర వ ప్ర ద మైన ఆతిథ్యుని్న అందుకుంటూ, 
దేశ ప్ర ధ మ పౌరుడి న్ంచి, ప్ర తిష్ఠాత్మ క మైన  అవారుడున్ స్వీక రిసాతుర ని క ల గ ని 
ఉంటారా? 
అస లిలంటి వయు కుతుల కు పెద్ద పెద్ద పుర సాకారాలు ల భిసాతుయ ని వాళ్్ కాదు, ఎవ రైన్ 
ఊహిసాతురా?
కానీ... కొన్్నళ్్గా దేశంలోన్ అత్యున్న త మైన ‘ప ద్మ ‘ అవారుడులన్ ప రిశీలిస్తు ఇలంటి 
అతి సామాన్యులు, సాధార ణ వయు కుతులు కూడా ప ద్మ శ్రీలుగా నిలువ డం క నిపిసతుంది.

 
నిజానికి వాళ్్ సామాన్యులు కారు 
మాన్యులు!
సాధార ర ణ వయుకుతులు కారు.... అసాధార ణ స్ఫూరితు ప్ర దాత లు!!
ఆ సంగ తి వాళ్ జీవ న న్ప థ్యుని్న ప రికిస్తు అర్ం అవుత్ంది. చాల నిశ్శ బ్దంగా, నిజాయితీగా తాము న మి్మన సిదా్ధంతాని్న 
పాటిస్తు, దానికే జీవితాని్న అంకింతం చేసి స మాజంలో ఓ స కార ణ మైన మారుపుకి శ్రీకారం చుటిటిన వారుగా అవ గ త మౌత్ంది.
 
ప్రస్తుత కేంద్ర ప్రభుతవీ చొరవతోన్...
ఇలంటి మ రుగున ప డిన మాణికాయుల న్ గురితుంచి, అరుదైన గౌర వంతో వారి స్ఫూరితుని వెలుగులోకి తీస్కురావ డానికి కేంద్రంలో 
ప్ర ధాని మోదీ ఆధవీ రయుంలోని ప్ర భుతవీం ప ద్మ అవారుడుల ఎంపిక ప్ర క్రియ లో చేసిన మారుపులే కార ణం. భారతీయ సంసకాృతి, 
సంప్రదాయాలన్ పరిరక్షిస్తు, ప్రోతస్హిస్తున్న భారతీయ జనతా పార్టి ప్రభుతవీం ఇందుకు పూన్కుంది. ఎవ రైన్ ఎవ రినైన్ ప ద్మ 
అవారుడుల కోసం ప్ర తిపాదించ గ లిగే పార దర్శ క మైన ఈ విధానం వ ల్ న్ దేశం మారుమూల ప్రాంతాల న్ంచి కూడా అతయుంత 
అరుదైన క ళాకారులు గురితుంపు పంద గ లుగుత్న్్నరు. ప్ర పంచంలోని ఏ దేశ సంసకాృతి, సంప్ర దాయాల కైన్ ఆ దేశ క ళాకారులు, 
ర చ యిత లే ప టుటిగొమ్మ లు. దేశ వార స తవీ వైభ వాని్న ప్ర పంచ వేదిక ల పై మారుమోగేల చేయ గ లిగే ఇలంటి క ళాకారులన్ 
గౌర వించుకున్న పుపుడే, వాళ్ కృషి న లుదిశ ల ప్రాచురయుం పంది, ఆ స్ఫూరితు బీజాలు ఎల్్డ ల మొల క ల్త్తుతాయి. ప్రస్తుత కేంద్ర 
ప్రభుతవీ పాలనలో జ రుగుత్న్న దిదే.
 
న్లుగు ప ద్మ విభూష ణ్ , 17 ప ద్మ భూష ణ్ , 107 ప ద్మశ్రీల తో తాజాగా వెలువ డిన ప ద్మ పుర సాకారాల జాబితాలో మ ణుల తో పాటు 
మ ల్్పూవులూ ఉన్్నయి. ఘ న్పాటిల తో పాటు గ రిక పూవులూ మెరిశాయి.
 
* ఓ కృష్ణ ఎల్, ఓ స్చిత్రా ఎల్, ఓ గ రిక పాటి న ర సింహ రావు లంటి వారితో పాటు, ఎకకా డో తెలంగాణ మారుమూల ప ల్్లో 
12 మెట్ కిన్్నర వాయిదాయుని్న వాయిస్తు జాన ప ద గీతాలు ఆల పించే ద ళిత వృద్ధ క ళాకారుడు మొగులయయు మెడ న్ కూడా ‘ప ద్మ ‘ 

మాల అలంక రించింది. అస లు అత డు వాయించే కిన్్నర వాయిదయు మే చాల మందికి తెలియ దు. దాని్న వాయిస్తు అత డు పాడే పాట లు కూడా జాన ప ద గీతాలు. కానీ 
త నకు వ చిచిన క ళ న్ న ము్మకున్న మొగుల యయు , ఇపుపుడు ఆ వాయిదాయునికే కాదు, ఆ గీతాల కు కూడా ప్రాచురయుం తీస్కు రాగ లిగాడు. న్గ ర్ క ర్్నల్ జిల్ గ టుటిర విపాకుల లో 
ద ళిత కుటుంబంలో పుటిటిన ద ర్శ నం మొగుల యయు, 52 దేశాల ప్ర తినిధుల ముందు కిన్్నర వాయిదాయుని్న వాయించి ర కితు కటిటించిన సా్యికి ఎదిగాడు. ఎనిమిదో త ర గ తి 
సామాజిక శాస్తంలో పాఠయుంశంగా త న జీవిత క థ నిలిచేంత గా ప్ర భావం చూపించాడు. ప వ ణ్ క ళాయుణ్ క థ్న్య కుడిగా రాన్న్న ‘భీమా్ న్య క్ ‘ సినిమాలో అత డు 
పాడిన టైటిల్ సాంగ్ కు ఏకంగా 84 మిలియ న్ వ్యుస్ వ చాచియంటే అత డు త న క ళ తో ఎల ముద్ర వేశాడో అర్ం చేస్కోవ చుచి. ఇపుపుడ త డికి ప ద్మ శ్రీ అవారుడు ల భించింది.
 
*మారుమూల అట వీ ప్రాంతంలో పుటిటిన ఆదివాస్ బిడడు, డోలు వాయిదయు క ళాకారుడు స కిని రామ చంద్ర యయు పేరు ఇపుపుడు దేశ వాయుపతుంగా మారుమోగిపోతోంది. కోయ  
దొర ల ఇల వేలుపు క థ కుడిగా ఇత డికి పేరుంది. నిర క్ష రాస్యుడైన్ తెలుగు, కోయ  భాష లో్ ఆశువుగా క థ లు చెపపుడంలో ఇత డు దిటటి . భ ద్రాద్రి కొతతు గూడం జిల్ కూన వ రం 
గ్రామంలో కోయ  తెగ లోని డోలి ఉప కులనికి చెందిన 65 ఏళ్ రామ చంద్ర యయు త న మాతృభాష లో ఆచార గీతాలు పాడుతూ సంసకాృతి సంప్ర దాయాల న్ కాపాడ డంలో 
ఎంతో నిబ ద్ధ త చూపాడు. గిరిజ న సంప్ర దాయ క ళ సంర క్ష కుడిగా నిలిచిన ఇత డిని ప ద్మ శ్రీ వ రించింది.
 
* అంత రించిపోయే ద శ లో ఉన్న వేచూర్ ఆవుల న్ సంర క్షించడం దావీరా ‘వేచూర్ అమ్మ ‘గా పేరందిన 82 ఏళ్ సస మ్మ ఐపే కూడా ప ద్మ అవారుడుల గ్ర హీత లో్ మ రో 
అసామాన్యురాలు. కేర ళ లోని త్రిస్ర్ లోని ప శువైదయు క ళాశాల రిటైర్డు ప్రొఫెస ర్ అయిన డాకటి ర్ సస మ్మ , వేచూర్ ఆవుల కోసం ఓ సంర క్ష ణ కేంద్రాని్న సా్పించి వాటికోస మే 
త న జీవితాని్న అంకితం చేసిన ధ న్యురాలు.
 
* కేర ళ కు చెందిన 87 ఏళ్ పి. న్రాయ ణ కురుప్, భార తీయ సంప్ర దాయాలు, సంసకాృతిపై ప దాయులు అలు్తూ, గీతాలు పాడుతూ త న వంత్గా చేసిన కృషికి ఇపుపుడు 
ప ద్మ పుర సాకారం ల భించింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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కాళసముద్ిం గ్రామింలో పశువైద్యశాల నిర్మాణిం చేయాలి: చిల్ల మహేష్ బాబు
శతఘ్్న నూయుస్: కదిరి మండలం కాళసముద్రం గ్రామంలోని శ్రీ 
బాలయోగి గురుకుల పాఠశాల న్ంచి సిఎం తో జగన్ అన్న 
పాలన వెలు్వ కారయుక్రమంలో వీడియో కానఫూరెన్స్ కారయుక్రమంలో 
పాల్గొన్న రాష్ట్ర రహదారులు మరియు భవన్ల శాఖ మంత్రివరుయులు 
మాలగుండ్ శంకర న్రాయణ ని మరియు జిల్ కల్కటిర్ ఎస్.
న్గలక్ష్మి ని చిల్ మహేష్ బాబు కదిరి జనస్నపార్టి మండల 
అధయుక్షుడు కలిసి పశువులకు ఏదయిన్ ఆరోగయు సమసయులు వస్తు 5 
కిలోమీటర్లో ఉన్న పట్నం గ్రామంకి వెల్వలిసిసొస్తుంది పాడి 
రైత్లు పశువులన్ తీస్కుని వెళ్ళడానికి చాల ఇబ్ందులు 
పడుత్న్్నరు కావున కాళసముద్రం గ్రామంలో పశువైదయుశాల 
నిరా్మణం చేయాలని. రైత్ల పక్షాన జనస్న పార్టి తరుపున విజ్ఞపితు 
చేయడం జరిగింది.

జనసేన పార్టీ నాయకులు కీరితిశేషులు డాకటీర్ 
అరవ జగ్గార్వు గ్రు సింవత్సర్కము 
కార్యక్రమింనకు ఘనమైన నివాళులు!.

తూరుపు గోదావరి జిల్, రాజోలు మండలం, కాట్రేనిపాడు గ్రామానికి చెందిన 
ప్రముఖ జనస్న కారయుకరతు, జనస్న్ని పవన్ కళాయుణ్ వీరాభిమాని, కీరితుశేషులు డాకటిర్ 
అరవ జగాగొరావు గత సంవతస్రం  సవీరగొస్తులైన్రు. ఈ సందర్ంగా, శనివారము  
సంవతస్ర్కం కారయుక్రమం జరుపబడుచున్నది.

జై పవన్ జై నేతాజీ జై హింద్

రాజోలు నియోజకవరగొంలో కాట్రెనీపాడు గ్రామానికి చెందిన 
డాకటిర్ శ్రీ ఆరవ జగాగొరావు గారు మన మదయు  భౌతికంగా 
లేకపోయిన్, మీ జా్ఞపకాలు మా మదిలో పదిలం. 
పవన్ కళాయుణ్ గారునీ ముఖయుమంత్రి గా చూడాలి అన్ కొరిక  
తీరకుండాన్ ఆ భగవంత్డు దగగొరకు వెళి్పోయారు. 
మీ పవిత్రఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుతూ అశ్రూ 
నయన్లతో.,
మీ.....
కుటుంబసభుయులు.

 
* తంభై మూడేళ్ వ య స్లో ప ద్మ అవారుడు ద కికాంచుకోవ డ మంటే ఆ వయు కితు ప్ర భావం ఎంత గొపపు దో అర్ం అవుత్ంది. ఆయ న్ సి. శంక ర న్రాయ ణ మీన న్ . ‘ఉని్న 
గురుకకా ల్ ‘గా పేరందిన ఈయ న దేశీయ యుద్ధ విదయు అయిన ‘క ల రిప యటుటి’కు సామాన్యుల లో ప్రాచురయుం తెచాచిరు. అలగే క న్మ రుగ వుత్న్న క లరి చికితస్ విధాన్ని్న 
పెంపందించారు. విదేశాల న్ంచి సైతం విదాయురు్లు త్రిస్ర్ లో ఈయ న ద గగొ ర కు వ చిచి భార తీయ ప్రాచీన వైదయు విధాన్ని్న న్రుచికుంటారు.
 
* చిన్న పుపుడే కాళ్్ మెలితిరిగిపోయి న డ వ డం సైతం భార మై డిగ్రీ కూడా చ ద వ లేక పోయిన ఓ మ హిళ, ఒక విదాయుసంస్ న్ ప్రారంభించి వేలది మంది విదాయురు్ల కు ఉపాధి 
కోరుస్లు బోధిస్తు వెలుగులు పంచుత్న్్నరంటే న మ్మ గ ల మా? అలంటి అసామాన్యురాలే కె. బి. ర బియా. ఈమె జీవిత క థ న్ కేర ళ అక్ష రాసయు త మిష న్ ప్ర చురించింది 
కూడా.
 
* దేవాల యాలో్ నృతాయుల కే ప రిమిత మ యేయు దేవ దాసి క ళాకారిణుల కుటుంబంలో పుటిటిన ఓ వృదు్ధరాలు 84 ఏళ్ వ య స్లో ప ద్మ పుర సకా రాని్న అందుకుందంటే అది 
సామానయు మైన విష యం కాదు. ఆమే త మిళన్డుకు చెందిన ముత్తుక న్న మ్మ ళ్. ద శాబా్దలుగా మారుమూల ప ల్్టూళ్లోని దేవాల యాలో్ త న న్టయు క ళ న్ ప్ర ద రి్శస్తు, 
వేలది మందికి ఆ న్టయు ర్త్లు న్రుపుతూ క ళ కే త న జీవితాని్న అంకింతం చేసిన అసామాన్యురాల్మె.
 
గతంలో...
* ఇల ఇపపు టి తాజా ఉదాహ ర ణ లే కాదు, గ తంలో కూడా ప ద్మ అవారుడులు అందుకున్న అతి సామాన్యులలో అసాధార ణ స్ఫూరితు ప్ర దాత లు, ప్ర భావశీలురు ఎంద రో 
క నిపిసాతురు. క రా్నట క హొన్న లి గ్రామంలో 30 వేల మొకకా లు పెంచి ప రాయువ ర ణ ప రిర క్ష ణ కు దోహ దం చేసిన త్ల సి గౌడ , లింగ మారిపుడి చేయించుకుని స మాజంలో 
చిన్న చూపున్, వివ క్ష త న్ ఎదురకాంటూన్ ఓ జాన ప ద నృతయు క ళాకారిణిగా అసాధార ణంగా ఎదిగిన మాతా బి. మంజ మ్మ , నిరుపేద కుటుంబంలో పుటిటి నిర క్ష రాస్యుడిగా 
మిగిలిపోయిన్, ప ళ్్ అము్మకుంటూ సంపాదించే డ బు్లోన్ పదుపు చేసి త న గ్రామంలో ఓ బ డిని క టిటించిన హ రేక ల హ జ బా్, సైకిళ్్ బాగు చేస్కుంటూ జీవిస్తున్ 25 
వేల మంది అన్థ శ వాల కు అంతయు క్రియ లు జ రిపించిన మాన వ తా మూరితు మొహ మ్మ ద్ ష ర్ఫ్ , పేద రికంతో భ రతు కు చికితస్ అందించ లేని నిసస్ హాయ త లో 23 ఏళ్ కే భ రతు న్ 
కోలోపుయి, పైసా పైసా కూడ బెటిటి నిరుపేద ల కోసం ఓ ఆస్పత్రిన్ క టిటించిన 75 ఏళ్ స్భాషిణి మిస్త్రి... ఇల స మాజంలో ఓ మారుపుకు, ఓ ప్ర గ తికి, ఓ సంసకా ర ణ కి, ఓ 
మంచికి మారుపేరుగా నిలిచిన ఎంతో మంది సామాన్యులు కొన్్నళ్్గా పద్మ అవారుడులు అందుకున్న వారిలో క నిపిసాతురు.
 
* ఒక వయు కితు ల క్ష మొకకా ల న్ న్టాడంటే న మ్మ గ ల మా? అలంటి అసాధార ణ వయు కేతు దారిప లి్ రామ యయు . అందుకే అత డు త న పూరితు పేరుతో క న్్న, చెట్ రామ యయు , వ న జీవి 
రామయయు గాన్ ప్రాచురయుం పందారు. ఖ మ్మం జిల్ రెడిడుప లి్లో పుటిటి ప దో త ర గ తి వ ర కు చ దువుకున్న రామ యయు , అయిదు ద శాబా్దలుగా మొకకా లు న్టుతూన్ ఉన్్నరు. 
భావిత రాల కోసం ప రాయువ ర ణ ర క్ష ణ కు ప ని చేస్తున్ ఉన్్నరు. చిన్న పపు టి న్ంచి వితతు న్లు స్కరించే అల వాటు రామ యయు కు ఉంది. నిసావీర్ంగా చేస్ ఈ స్వే అత డికి 
2017లో ప ద్మ అవారుడున్ తెచిచింది. ‘వృక్షో ర క్ష తి ర క్షితః’ అన్ స్కితుని న ము్మకుని అందుకే త న జీవితాని్న అంకితం చేసిన ఈ వ న జీవి జీవిత క థ “వితతు నం న్ంచి ప ద్మం 
వ ర కు...” పేరిట పుసతు కంగా వెలువ డింది కూడా.
 
అవారుడుల ఎంపిక లో మారిన తీరు...
దేశంలోన్ అత్యున్న త పుర సాకార మైన ప ద్మ పుర సాకారాల ఎంపిక విధానంలో మారుపుల కు మోదీ ఆధవీరయుంలోని కేంద్ర ప్ర భుతవీం న్లుగేళ్ క్రితం శ్రీకారం చుటిటింది. అంత క్రితం 
రాష్్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు, కేంద్ర మంత్రితవీ శాఖ ల దావీరా అందే ప్ర తిపాద న లు, సిఫారుస్ల ఆధారంగాన్ ప ద్మ అవారుడుల ఎంపిక జ రిగేది. అయితే ఈ విధాన్ని్న 
మారిచి ఆన్ లైన్ ప్ర తిపాద న ల దావీరా ఎవ రైన్, ఎవ రినైన్ ప్ర తిపాదించే పారద ర్శ క మైన ప్ర క్రియ న్ చేప టాటిరు. ఇందువ ల్ దేశంలో ఎవ రైన్ తాము గ మ నించిన వయు కుతులు, 
వారి వివ రాల న్ పందుప రుస్తు ప్ర తిపాద న లు న మోదు చేస్ వీలు క లిగింది. ఇందువ ల్ వయు కుతుల ప్ర భావం, ప్రాచురయుం క న్్న వాళ్్ చేసిన కృషి ఆధారంగాన్ ఎంపిక జ రిగే 
అవ కాశం వ చిచింది. దాంతో ఏన్డూ ప త్రిక లు, టీవీలు లంటి మాధయు మాల దావీరా ప్ర చారం ఆశంచ కుండా... నిజాయితీగా నిబ ద్ధ త తో కృషి చేస్తు స మాజంలో మారుపుకు 
దోహ ద ప డిన మారుమూల వయు కుతులు కూడా పుర సాకారాల కు అర్హ త సాధిస్తున్్నరు. ఇల పుర సాకారాలు అందుకున్న సామాన్యుల న్ప థ్యుల న్ ప రిశీలిస్తు... వాళ్ంతా మ టిటిలో 
మాణికాయులే! మ రుగున ప డిన మ ణిదీపాలే!!

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

రేణిగుింటలో బస్్సల సమస్యపై జనసేన పోర్టిం
శతఘ్్న నూయుస్: రేణిగుంట పటటిణములోని ప్రజలు ఎనో్న 
సంవతస్రాలుగా ఎదురకాంటున్న బస్స్ సమసయు చెన్్్న, పుతూతురు, 
సతయువేడు, నగిరి, వెళ్్ బస్స్లు రేణిగుంట పటటిణం మీదుగా 
వెళ్త్ండగా, రైలేవీ ఫె్్ఓవర్ పన్ల నిమితతుం బైపాస్ కు మళి్ంచారు, 
ఫె్్ఓవర్ పన్లు పూరితు అయియు 7 సంవతస్రాలు అయిన్ కూడా 
బస్స్లు మాత్రం ఇంకా బైపాస్ లోన్ వెళ్తున్్నయి. దీనివల్ 
పటటిణంలోని ప్రజలు,ముఖయుంగా మహిళలు తీవ్ర ఇబ్ందులు 
పడుత్న్్నరు. రాత్రి పూట చెన్్్న, పుతూతురు, నగిరి,సతయువేడు 
తదితర ప్రాంతాలకు వెళ్్ ప్రజలు 3కి.మీ దూరంలో ఉన్న బైపాస్ 
కి వెళ్ళడానికి, ముఖయుంగా ఆ ప్రాంతాల న్ండి రాత్రి సమయాల్ో 
రేణిగుంటకి రావడానికి బైపాస్ జంక్షనో్ దిగి రావాలంటే ఇబ్ందులు 
పడుత్న్్నమని, ముఖయుంగా రాత్రి సమయాలో్ మహిళలు జంక్షన్ 
లో దిగి రావాలంటే ఆకతాయిలు, తాగుబోత్ల వల్ ఇబ్ందులు 

పడుతూ, ఆటోలకు వందల ర్పాయలు డిమాండ్ చేస్తు ఇవవీలేక ఇబ్ందులు పడుత్న్్నమని, 
ఎని్న సారు్ ప్రజలు అభయురి్స్తున్్న అధికారులు పటిటించుకోలేదు అని, ప్రజలు జనస్న పార్టి దృషిటికి 
తీస్కుని వచాచిరు. శుక్రవారం జనస్న పార్టి శ్రీకాళహసితు నియోజకవరగొం ఇన్చిరిజి శ్రీమతి విన్త 
కోటా తిరుపతి ఆర్టిస్ ర్జనల్ మేన్జర్ ని కలిసి ఈ సమసయుని వివరించి, రేణిగుంట పటటిణ ప్రజలకు, 
ముఖయుంగా మహిళలకు ఇబ్ంది కలగకుండా ఉండేందుకు రేణిగుంట మీదుగా వెళ్్ ప్రతి బస్స్న్ 
బైపాస్ లో కాకుండా, పటటిణంలోకి వచిచి వెలే్టుటి చరయులు తీస్కోవాలని వినతి ఇవవీడం జరిగింది. ఈ 
సమసయున్ జిల్ కల్కటిర్ కి, తిరుపతి ఋటో కి కూడా పంపుత్న్నట్ు ఆర్.ఎం కి తెలపడం జరిగింది. 

సమసయున్ పరిషకారించనియడల ప్రజలతో కలిసి జనస్న పార్టి పోరాటం చేసాతుమని తెలపడం జరిగింది. ఈ కారయుక్రమంలో న్యకులు తాయుగరాజులు, పార్సారథి, గంగా, 
లోకన్ధం, జోయుతి, గోపి, మాజీ ఎంపీటీస్ జయలలిత, తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

నమ్మా ఒక్క ఛాన్్స ఇసేతి ప్రజలకు ఇింత నరకిం చూపిస్తిర్?
శతఘ్్న నూయుస్: ఆరు న్లలో్ మంచి ముఖయుమంత్రిని అనిపించుకుంటాన్ అన్్నవు మూడేళ్్ళన్ 
ఇంకా ప్రజలు తిటుటికుంటాన్ ఉన్్నరు. ప్రతీ ఇంటో్ ఫోటో పెటుటికున్ల పరిపాలన చేసాతున్ అన్్నవు 
చివరికి మీ న్న్న ఫోటోలన్ కూడా చెతతుకుపపులో పడేస్ల చెతతు పాలన చేస్తున్్నవు. అధికారం 
చేపటిటిన క్షణం న్ంచి అవగాహన్ రాహితయు… అరాచకపాలనకు తెరతీసిన ముఖయుమంత్రి జగన్ 
రెడిడు రాష్ట్రంలో ఏ ఒకకా వరగొ ప్రజలూ సంతోషంగా లేరు…ప్రజలు ఎపుపుడూ ఏదో ఒక సమసయుతో 
కొటుటిమిటాటిడుతూ ఉండేల కొనసాగుత్న్న శాడిస్టి పాలన. యువకులు, శ్రామికులు, రైత్లు, 
ఉదోయుగులు, వాయుపారులు, మహిళలు ప్రతీఒకకార్ నీ దుషపురిపాలనకు నరకం అన్భవిస్తున్్నరు. 
సమసయులి్న పరిషకారించడం చేతకాక మరో సమసయున్ సృషిటించి డైవర్షన్ రాజకీయాలు చేస్తు 
రాష్్రాని్న సరవీన్శనం చేస్తున్న వైస్పీ. కాసినో … ప్బు్ క్బు్లతో రాష్్రాని్న జూదాంధ్రప్రదేశ్ 
గా మారిచిన కాయుబిన్ట్ మంత్రులు. ప్రశ్నంచిన ప్రతిపక్షాలపై సమాధానం చెపపులేక దాడులకు 
తెగబడుతూ తిట్ దండకాని్న వల్్వేస్తున్న భూత్ల శాఖా మంత్రులు. తమ శాఖ ఏదో తమకే 
తెలియని సి్తిలో కాయుబిన్ట్ మంత్రులు సరవీ రోగాలకు కరకాకాయే వైదయుం అన్నటు్గా అని్న వయువస్ల 
సమసయులకు తగుదునమా్మ అంటూ సకల శాఖామంత్రిగా సజజిల రామకృష్ణ రెడిడు వయువహిస్తుండటం 
సిగుగొచేటు. ఐఏయస్ లు ఐపీయస్ లు సైతం అయాయు యస్ లుగా మారిచిన ప్రజా కంఠక పాలన. 
అపుపుల కుంపటో్ రాష్ట్రం అజా్ఞతంలో ఆరి్ధకమంత్రి. రాష్్రాని్న ఆర్్ఐ వేలం వేస్ రోజులు దగగొరో్న్ 
ఉన్్నయి. ప్రజలో్ చైతనయుం పెరిగింది. ప్రజలు తిరగబడి వైస్పీ న్తలి్న రాష్ట్రం న్ంచి తరిమికొటేటి 
రోజులు ఎంతో దూరంలో లేవు. వైస్పీ అసమర్ధ, అరాచక పాలనపై నిపుపులు చెరిగిన జనస్న 
రాష్ట్ర ప్రధాన కారయుదరి్శ బోనబోయిన శ్రీనివాస్, జిల్ అధయుక్షుడు గాదె వెంకటేశవీరరావు. రాజన్న 
బిడడుని అన్్నవు… మాట తపపున్… మడమ తిపపున్ అన్్నవు … చిన్నవాని్న అందర్ కలిసి 
అన్యుయం చేసారంటూ రాష్ట్రం అంతా తిరిగావు…ఒకకా చాన్స్ ఇవవీండి మంచి ముఖయుమంత్రిగా 
మీ గుండలో్ శాశవీతంగా నిలిచేల పాలన చేసాతున్ అన్్నవు… ప్రజలు నీ మాటలు నమా్మరు, 
నీ సాన్భూతి వచన్లన్ నమా్మరు… అధికార సింహాసన్ని్న కటటిబెటాటిరు… అదే ఈ రోజు 
ప్రజలపాలిట శరాఘాతమై వారి జీవితాలన్ చిన్్నభిన్నం చేస్తుంది… నిన్్న నమి్మ ఒకకా చాన్స్ 
ఇచిచినందుకు ప్రజలకు ఇంత నరకం చూపిసాతురా? అంటూ ముఖయుమంత్రి జగన్ అసమర్ధ అరాచక 
పాలనపై జనస్న పార్టి రాష్ట్ర ప్రధాన కారయుదరి్శ బోనబోయిన శ్రీనివాస్, జిల్ అధయుక్షుడు గాదె 
వెంకటేశవీరరావు, రాష్ట్ర కారయుదరి్శ న్యబ్ కమల్, న్యకులు నకకాల వంశీ, న్రదాస్ ప్రసాద్, 
ఆళ్ళ హరి, కొండూరు కిషోర్ తదితరులు విలేకరుల సమావేశంలో నిపుపులు చెరిగారు.

మ్షన్ 3000 కార్యక్రమింలో భాగింగ్ 
జనసైనికుల కోసిం జనసేన

శతఘ్్న నూయుస్: గంగాధర న్లూ్రు నియోజకవరగొం జనస్న ఇన్చిర్జి డాకటిర్ 
యుగంధర్ పన్న స్చనల మేరకు జనసైనికుల కోసం జనస్న కారయుక్రమాని్న 
కతెతుర పలి్ పంచాయతీ నందు సరేవీ చేయడం జరిగింది. కతెతురపలి్ గ్రామం, 
కతెతురపలి్ బీస్ కాలనీ, కతెతురపలి్ ఏఏడబు్యు, కతెతురపలి్ హెచ్.డబు్యు గ్రామాలలో 
జనసైనికులు కలిసి పార్టి బలోపేతానికి తమ వంత్ కృషి చేస్తు పార్టితో కలిసి 
నడవాలని స్చించడం జరిగింది. ఈ కారయుక్రమం కారేవీటినగరం మండల 
అధయుక్షులు శోభన్ బాబు ఆధవీరయుంలో జరిగింది. ఈ కారయుక్రమంలో మండల 
ప్రధాన కారయుదరి్శ పి వెంకటేష్, భగతిస్ంగ్ స్టిడంట్ యూనియన్ ల్డర్ సాయి 
కుమార్, కతెతురపలి్ పంచాయతీ యూత్ ల్డర్ చక్రి పాల్గొనడం జరిగింది.

సిద్ధవటిం మిండలానిని యధాతధింగ్ కడపలోనే ఉిండాలి: 
జనసేన డిమిండ్

శతఘ్్న నూయుస్: కడప జిల్ 
రాజంపేట నియోజకవరగొం 
సిద్ధవటం మండల కేంద్రంలో 
శుక్రవారం సిద్ధవటం పోల్స్ 
లైన్ క్రాస్ న్ండి బసాటిండ్ 
వరకు జనస్న కొవ్వీత్తుల రాయుల్ 

నిరవీహించారు. ఈ సందర్ంగా సిద్ధవటం మండలని్న యధాతధంగా కడపలోన్ 
ఉంచాలని ఇపపుటికే సిద్ధవటం మండలం అభివృది్ధకి నోచుకోలేదని ముఖయుమంత్రి 
సపుందించి మా మండలని్న అన్యుయం చేయకుండా కడపలోని ఉంచాలని వారు 
విన్దాలు చేశారు సిద్ధవటం బస్ సాటిండ్ కూడలి నందు మానవహారం చేసి నిరసన 
వయుకతుం చేశారు పార్టిలకు అతీతంగా అందర్ రాజీన్మా చేయాలని వారు ప్రజా 
ప్రతినిధులన్ కోరారు ఈ సందర్ంగా మీడియా వరంగా వారు మాటా్డుతూ 
ముఖయుమంత్రి మా మండలం చాల వెన్కబడి ఉంది రాయచోటిలో కలిపితే 
దాదాపు 75 కిలోమీటర్ వయువధిలో చాల ఇబ్ంది పడతారు అని రాష్ట్ర ప్రభుతవీం 
ఒక సారి ఆలోచించి పునః పరిశీలించి సిద్ధవటం మండలని్న యధాతధంగా 
కడపలో ఉండాలని జనస్న మండల అధయుక్షుడు కొటేటి రాజేష్ పస్పులేటి కళాయుణ్ 
విన్నవించుకున్్నరు ఒక 100 మందితో రాయుల్ నిరవీహించారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పాఠాలు చెపాపాలి్సన ఆచారు్యలకే పాఠాలు నేరిపాన 
జనసేన ర్ష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరిశి పాలవలస యశసివి

• దగగొరుండి వినతిపత్రాలు రాయించిన జనస్న
• న్డు స్కాళ్్ళ మూస్ందుకు జనస్న యత్నం

శతఘ్్న నూయుస్: జనస్న పార్టి రాష్ట్ర ప్రధాన కారయుదరి్శ, విజయనగరం అసంబీ్ ఇంచార్జి పాలవలస 
యశసివీ జిల్లో కరోన్ ఉదృతంగా పెరుగుత్న్న తరుణంలో విదాయురు్లకు, విదాయురు్ల 
తలి్దండ్రులకు మరియు అధాయుపకులకు కరోన్ బారిన్ంచి కాపాడుదామన్ ఊదేశయుంతో జిల్ 
కల్కటిర్ కు, జిల్ విదాయుశాఖ వారికి తాతాకాలికంగా బడులు మూయాలని వినతిపత్రాలన్ ఇచిచిన్ 
ఫలితం లేకపోవటంతో, మరల ఈమధయున్ పటటిణంలో పలు పాఠశాలలు పరయుటనలో్ స్కాల్ 
ప్రధానోపాధాయుయులకు జిల్ కల్కటిర్ కు, జిల్ విదాయుశాఖ అధికారులకు తాతాకాలికంగా బడులు 
మూయమని వినతిపత్రాలి్న ఇమ్మనమని జనస్న కోరింది. ఈ మేరకు శుక్రవారం ఉదయం, 
మునిస్పల్ పరిధిలో ఉన్న కసాపు స్కాల్ కు జనస్న పార్టి న్యకురాలు యశసివీతో పాటు 
పలువురు జనస్న న్యకులతో వెళి్ స్కాల్ అధికారులకు ఆరా తీయగా.. ప్రధానోపాధాయుయులు 
వినతిపత్రం ఇవవీలేదని తెలియడంతో జనస్న న్యకురాలు యశసివీ దగగొరుండి కసాపు స్కాల్ 
ప్రధానోపాధాయుయులచే మునిస్పల్ కమిషనర్ కు, జిల్ విదాయుశాఖ అధికారికి వినతిపత్రాని్న 
రాయించడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా యశసివీ మాటా్డుతూ జిల్లో రోజుకు వందలది కరోన్ 
కేస్లు నమోదు అవుత్న్్నయని, అందుకు పిల్ల భవిషయుత్తు కోసం, పిల్ల తలి్దండ్రులకోసం, 
మరియు అధాయుపకుల ఆరోగయుం కోసమే జనస్న తాతాకాలికంగా విదాయుసంస్లన్ మూయాలని 
కోరుత్ందని, భవిషయుత్తులో జిల్ అధికారులు విదాయు సంస్లు మూయకుండా, పటిటించుకోకుండా 
ఉంటేగన్క జనస్న పార్టి ఎటిటి పరిసి్త్లో్నూ ఉపేక్షించేది లేదని అన్్నరు. ఈ కారయుక్రమంలో జిల్ 
చిరంజీవి యువత అధయుక్షుడు, జనస్న పార్టి స్నియర్ న్యకులు తాయుడ రామకృష్్ణరావు(బాలు), 
యరా్నగుల చక్రవరితు, దాసరి యోగేష్, లోపింటి కళాయుణ్, బొబా్ది చంద్రు న్యుడు, కిలరి 
ప్రసాద్, మజిజి శవశంకర్, శ్రీన్, రమేష్, మురళీమోహన్, కృష్్ణ, రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

స్లభ్ కాింప్్లక్్స నిరిమాించాలింటూ అఖిలపక్ిం ధర్ని
శతఘ్్న నూయుస్: పిఠపురం పటటిణం ప్రధాన సంటర్ లో స్లభ్ కాంపె్క్స్ నిరా్మణం తక్షణమే చేపటాటిలని అఖిల పక్షం 
ప్రతినిధులు మునిస్పల్ చైర్ పరస్న్, కమీషనర్ కి వినతి పత్రం ఇచాచిరు. ఈ సందర్ంగా మన ఊరు మన బాధయుత 
సవీచచింధ ప్రతినిధులు కొండేపూడి శంకర్రావు మాటా్డుతూ 2019 లో కౌనిస్ల్ తీరా్మనం జరిగి, స్లస్కరణ జరిగి, నిధులు 
మంజూరు అయిన్ కూడా ఇపపుటికీ నిరా్మణం చేపటేటిందుకు అధికారులు మీన మేష్లు ల్కకాపెడుతూ తాతాస్రం చేయడం 

తగదన్్నరు. స్లబ్ కాంపె్క్స్ నిరా్మణం ఆలసయుం చేయడాని్న నిరసిస్తు సా్నిక మునిస్పల్ కారాయులయం 
వద్ద ధరా్న చేపటాటిరు.తక్షణమే స్లభ్ కాంపె్క్స్ పన్లు చేపటాటిలని, అలగే మునిస్పల్ చైర్ పరస్న్ ఒక 
మహిళగా ప్రయాణించే మరోక మహిళ ఇబ్ందిని అర్ధంచేస్కుని తక్షణమే దీనిపై సపుందించి మహిళలకు 
కావలసిన కనీస అవసరాని్న తీరచిగలరని స్లబ్ కాంపె్క్స్ నిరా్మణానికి ఆమోదం తెలపాలని అఖిలపక్షం 
కమిటీ దావీరా జనస్నపార్టి తరుపున వీరమహిళలుగా మేము కోరుత్న్్నం లేనిపక్షంలో పన్లు చేపటేటి 
వరకూ ప్రజా ఉదయుమం చేపడతామని హెచచిరించారు. మునిస్పల్ ఛైరపురస్న్, కమీషనర్ కు అఖిలపక్షం 
తరపున వినతిపత్రం సమరిపుంచారు. ఈ కారయుక్రమంలో జనస్న వీరమహిళ పిల్ రమయుజోయుతి, టీడీపి 

న్యకులు అల్వరపు నగేష్, సిపిఎం మరియు స్పీఐ న్యకులు కోన్టి రాజు, స్రిబాబు, రత్న కుమారి, కారయుకరతులు, జనసైనికులు టైల్స్ బాబీ,వై శ్రీనివాస్,వేలుపుల 
చక్రదర్,గోవిందరాజులు, మన  ఊరు మన బాధయుత సవీచ్ంద స్వా సంస్ సభుయులు, మహిళలు అధిక సంఖయులో పాల్గొన్్నరు.

కాకినాడ జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్్న నూయుస్: తూరుపుగోదావరి జిల్, కాకిన్డ జనస్న పార్టిలో 
పలువురు చేరారు. పార్టి రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ సభుయులు, 
కాకిన్డ ర్రల్ ఇంచార్జి పంతం న్న్జీ సవీగృహం వద్ద కాకిన్డ 
ర్రల్ మండలం ఇంద్రపాల్ం గ్రామం టీడీపీ కారయుకరతులు స్మారు 
50 మంది టీడీపీ న్యకులు తాటిమల్ రమేష్ న్యకతవీంలో 
జనస్న పార్టి కండువా కపుపుకున్్నరు. కానూరి కిరణ్, తిపపుని 
సాముయులు, ఎర్ం సాయికుమార్, వళ్్ రాజేష్, వేముల సంతోష్, 
పెద్దపూడి అయయుపపు, తిపపుని చిన్న, పులిగడడు న్గేంద్ర, గుబ్ల 
వీరబాబు తదితరులు ఇంద్రపాల్ం జనస్న న్యకులు గవర 
శ్రీరామ్, దొడిడు పట్ అపాపురావు, స్తి శ్రీనివాస్, మండల అధయుక్షయులు 
కరెడ్ గోవింద్ న్యకతవీంలో న్డు జనస్న పార్టిలో జాయిన్ 
అయాయురు. వీరందరికి జనస్న పార్టి కండువాలు వేసి సాధారంగా 
పార్టిలోకి పంతం న్న్జీ ఆహావీనించారు.

బొమ్మాడి నాయకర్ తో ర్జోలు జనసేన
శతఘ్్న నూయుస్:  నరసాపురం ఇంన్చిర్జి మరియు జనస్న పార్టి పిఏసి 
సభుయులు, రాష్ట్ర మతస్యు వికావిభాగం చైర్మన్ బొమి్మడి న్యకర్ తో 
రాజోలు గ్రామ జనసైనికులు. ఈ కారయుక్రమంలో రాజోలు జనస్న 
న్యకులు వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గొన్్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జిలా్ల కేింద్ింగ్ ర్జమిండ్రి వద్దు… కాకినాడే ముద్దు
శతఘ్్న నూయుస్: జిల్ల పునరివీభజన ప్రక్రియలో అనపరితు నియోజకవరగొం, 
పెదపూడి మండలం రాజమండ్రి పార్మెంటు పరిధిలో కాకుండా కాకిన్డ 
కేంద్రంగా ఏరాపుటు కాన్న్న కొతతు జిల్లో ఉంచాలన్ డిమాండ్ తో మండల  
కేంద్రంలో రిలే నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న పెదపూడి మండలం ప్రెస్ క్బ్ వారికి 
సంఘీభావం తెలిపి అనంతరం పెదపూడి ఎం.ఆర్.ఓ మరియు ఎం.డి.ఓ 
నియోజకవరగొ ఇంచార్జి మర్రెడిడు శ్రీనివాసరావు & మండల ప్రెసిడంట్ న్గిరెడిడు 
వీరాసావీమి, జనస్న న్యకులు ఆర్.న్గు వీరమహిళ కాశీరాణి, సంపర 
ఎంపిటిసి ఎరుబండి శ్రీ రామచంద్ర మూరితు మరియు మండల జనసైనికులు 
ఆధవీరయుంలో వినతిపత్రం అందచేశారు. జిల్ కేంద్రంగా రాజమండ్రి వదు్ద… 
కాకిన్డే ముదు్ద అన్ నిన్దాలతో నిరసన వయుకతుం చేశారు. ఈ కారయుక్రమంలో 
సడాబత్తుల రామకృష్ణ, ఉంగరాల రాధాకృష్ణ, తోటకూర గణపతి, కొటికలపూడి 
స్తారామయయు, యడ్పలి్ వీరసాయికృష్ణ, స్ంకర బుజిజి, అడబాల బుజిజి,అమరాది 
రవి, రాధకృష్ణ, ప్రవీణ్, అశోక్, వై.రాజు, మటాటి రాజు మరియు జనసైనికులు 
పాల్గొన్్నరు.

మదనపలి్ల జనసేన ఆధవిర్యింలో ఎింపిల ఇలు్ల ముటటీడి

శతఘ్్న నూయుస్:  మదనపలి్ జిల్ సాధన సమితి ఆధవీరయుంలో మదనపలి్ నియోజకవరగొం 
జిల్న్ చేయాలి అని ప్రభుతవీం ప్రతేయుక శ్రద్ద తీస్కుని మదనపలి్ జేఏసి సమావేశమై 3వ 
రోజు మదనపలి్ ఎంపి ఇలు్ ముటటిడి చేయటం జరిగింది. ఈ కారయుక్రమంలో భాగంగా 
1వ పటటిణ పోల్స్లు ఎదుట జనస్నతో, నిరసన చేపటిటిన టిడిపి, కాంగ్రెస్, కమూయునిస్టి 
పార్టిలు, ప్రజా సంఘాలు.

కర్నిటక జనసేన ఆధవిర్యింలో అననిద్న కార్యక్రమిం 
శతఘ్్న నూయుస్: కరా్నటక చింతామణిలో జనస్న కారయుకరతులు 500 మందికి జనస్న 
పార్టి అధిన్త పవన్ కళాయుణ్ పేరు మీద నూతన సంవతస్ర కాయులండర్స్ ఆవిషకారణ 
చేసి 500 మంది పేదలకు అన్నదానం చేశారు. ఈ కారయుక్రమంలో జనస్న పార్టి 
న్యకులు రెడిడు ఆర్.ఆర్(ప్రెసిడంట్)గిడుడు, గని, కుమార్, స్నీల్, ష్బు, ప్రవీణ్, 
సంత్, శవ, ప్రసన్న, హరి మరియు జనసైనికులు పాల్గొన్్నరు. 

ర్జింపేటను అననిమయ్య జిలా్ల కేింద్ిం చేయాలి
జనస్న రాష్ట్ర చేన్త వికాస కారయుదరి్శ రాటాల రామయయు
శతఘ్్న నూయుస్: రాష్ట్ర ముఖయుమంత్రి వై.ఎస్ జగనో్మహన్ రెడిడు ఎని్నకల మేనిఫెసటిలో 
ఇచిచిన హామీల మేరకు రాజంపేటన్ అన్నమయయు జిల్ కేంద్రంగా ప్రకటించాలని 
రాజంపేట జనస్న పార్టి జనస్న రాష్ట్ర చేన్త వికాస కారయుదరి్శ రాటాల రామయయు 
ఆవేదన వయుకతుం చేశారు. ఈ సందర్ంగా శుక్రవారం రాజంపేటలోని జనస్న పార్టి 
ప్రధాన కారాయులయంలో ఆయన మాటా్డుతూ, కొని్న దశాబా్దల కాలంగా రాజంపేట 
చరిత్రకు ఓ ప్రతేయుకత ఉందన్్నరు. రాజంపేట న్ జిల్గా ప్రకటించేందుకు అని్న 
వనరులు పుషకాలంగా ఉన్్నయన్్నరు. నందలూరు లో బ్రిటిష్ కాలం న్ంచి 
దేవాలయాలు ఆంధ్ర భద్రాదిగా పేరుగాంచిన ఒంటిమిటటి కోదండ రామాలయం 
ఆలయం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశవీర సావీమి కీరితుని ప్రపంచవాయుపతుంగా చాటిచెపిపున 
తాళ్ళపాక అన్నమాచారుయులు జన్మస్లం, భకతు కన్నపపు ఆలయం చుటూటి నీటి వనరులు 
రవాణా సదుపాయం అని్న వసత్లు ఉన్న రాజంపేట జిల్గా ప్రకటించకపోవడంతో 
అభయుంతరం ఏమిటని ఆయన ఆవేదన వయుకతుం చేశారు. రాజంపేట కాదని రాయచోటిని 
జిల్గా ప్రకటిస్తు, అన్నమయయు జిల్గా న్మకరణం చేయడం అన్యుయమన్్నరు. 
ప్రతిపక్షంలో ఉన్న జగన్ మోహన్ రెడిడు ప్రస్తుత ముఖయుమంత్రి ప్రతి పార్మెంటు జిల్గా 
ప్రకటిసాతురని మాట ఇచాచిరన్్నరు. ఇపుపుడు జగన్ రెడిడు మాట తపుపుత్న్్నర న్్నరు. 
రాజంపేట ప్రజలు ఉదయుమాని్న తారాసా్యికి తీస్కెళి్ రాజంపేట అన్నమయయు జిల్గా 
ప్రకటించే వరకు అని్న పార్టిలు ఏకమై పోరాడాలని ఆయన తెలియజేశారు. ఈ 
విషయంపై ముఖయుమంత్రి జగనో్మహన్ రెడిడు పునరాలోచన చేసి రాజంపేటన్ అన్నమయయు 
జిల్గా ప్రకటించాలన్్నరు. ఈ కారయుక్రమంలో ల్గల్ సల్ కతితు స్బ్రాయుడు, ఆకుల 
నరస్యయు, బండ్ రాజేష్ , పోలిశెటిటి శ్రీనివాస్లు, స్బ్రాయుడు, తాళ్ళపాక శంకరయయు 
,జనస్న అకకా చెల్్మ్మలు జనసైనికులు పాల్గొన్్నరు.

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 పి.ఎ.సి. సభ్యూనిగా జనసేన పి.ఎ.సి. సభ్యూనిగా 
చేగండి చేగండి 

సూరయూప్రకాష్సూరయూప్రకాష్

యాక్్సడంట్ అయిన జనసైనికునిక్ అండగా జనసేన యాక్్సడంట్ అయిన జనసైనికునిక్ అండగా జనసేన 
నాయకులునాయకులు

శతఘ్్న నూయుస్: రాజోలు, పడమటిపాల్ం గ్రామానికి చెందిన జనసైనికుడు శతఘ్్న నూయుస్: రాజోలు, పడమటిపాల్ం గ్రామానికి చెందిన జనసైనికుడు 
అడబాల గణపతికి కాలుకి ఫాయుకచిర్ అవవీటంతో , పడమటిపాల్ం గ్రామ సరపుంచ్ అడబాల గణపతికి కాలుకి ఫాయుకచిర్ అవవీటంతో , పడమటిపాల్ం గ్రామ సరపుంచ్ 
శ్రీమతి ఆకుల మాధవి న్యుడు మరియు జనసైనికుల సహకారంతో 30.000 శ్రీమతి ఆకుల మాధవి న్యుడు మరియు జనసైనికుల సహకారంతో 30.000 
ఆరి్క సహాయం అందించడం జరిగింది. జనసైనికులకు అండగా ఎపుపుడు ఆరి్క సహాయం అందించడం జరిగింది. జనసైనికులకు అండగా ఎపుపుడు 
జనస్న పార్టి ఉంటుందని పడమటిపాల్ం గ్రామ సరపుంచ్ శ్రీమతి ఆకుల మాధవి జనస్న పార్టి ఉంటుందని పడమటిపాల్ం గ్రామ సరపుంచ్ శ్రీమతి ఆకుల మాధవి 
న్యుడు తెలిపారు. ఈ కారయుక్రమంలో జనసైనికులు పాల్గొనటం జరిగింది.న్యుడు తెలిపారు. ఈ కారయుక్రమంలో జనసైనికులు పాల్గొనటం జరిగింది.

జనసైనికులతో సమావేశమైన జనసైనికులతో సమావేశమైన 
ముదినేపల్లి మండల అధయూక్షులుముదినేపల్లి మండల అధయూక్షులు

శతఘ్్న నూయుస్:కైకలూరు నియోజకవరగొం, ముదిన్పలి్ మండలంలో, శతఘ్్న నూయుస్:కైకలూరు నియోజకవరగొం, ముదిన్పలి్ మండలంలో, 
పెద్దగొనూ్నరు గ్రామంలో కారయుకరతులతో సమావేశమై పార్టి ఎదుగుదల మరియు పెద్దగొనూ్నరు గ్రామంలో కారయుకరతులతో సమావేశమై పార్టి ఎదుగుదల మరియు 
మండలంలో ఉన్న అన్క సమసయులు గురించి చరిచించి ప్రతి ఒకకా జనసైనికులు, మండలంలో ఉన్న అన్క సమసయులు గురించి చరిచించి ప్రతి ఒకకా జనసైనికులు, 
న్యకులు పార్టి సిదా్ధంతనంతలన్ ముందుకు తీస్కువెళ్ళని జనస్న పార్టి న్యకులు పార్టి సిదా్ధంతనంతలన్ ముందుకు తీస్కువెళ్ళని జనస్న పార్టి 
ముదిన్పలి్ మండల అధయుక్షులు వీరంకి వెంకయయు కోరారు. ఈ కారయుక్రమంలో ముదిన్పలి్ మండల అధయుక్షులు వీరంకి వెంకయయు కోరారు. ఈ కారయుక్రమంలో 
మండల అధయుక్షులు వీరంకి వెంకయయు, కృష్్ణ జిల్ సంయుకతు కారయుదరి్శ వేలూపురి మండల అధయుక్షులు వీరంకి వెంకయయు, కృష్్ణ జిల్ సంయుకతు కారయుదరి్శ వేలూపురి 
న్న్జీ, మండల న్యకులు గుడిస్వ స్రేష్ మరియు నియోజకవరగొ, మండల న్న్జీ, మండల న్యకులు గుడిస్వ స్రేష్ మరియు నియోజకవరగొ, మండల 
న్యకులు, జనసైనికులు పాల్గొన్్నరు.న్యకులు, జనసైనికులు పాల్గొన్్నరు.

వైస్్సర్ క్లినిక్ ల పేరుతో కోటలి రూపాయల దోపిడీక్ స్థాయి సంఘం పాలిన్వైస్్సర్ క్లినిక్ ల పేరుతో కోటలి రూపాయల దోపిడీక్ స్థాయి సంఘం పాలిన్

శతఘ్్న నూయుస్: అవినీతికి చిరున్మాగా సా్యి సంఘంశతఘ్్న నూయుస్: అవినీతికి చిరున్మాగా సా్యి సంఘం
*సా్యి సంఘం నిర్ణయాలతో జీవీఎంస్కి కోట్ ర్పాయల నషటిం*సా్యి సంఘం నిర్ణయాలతో జీవీఎంస్కి కోట్ ర్పాయల నషటిం
*వైసాస్ర్ కీ్నిక్ ల అంచన్లు పెంచి కోట్ దోపిడీకి సిద్దమవుత్న్న సభుయులు*వైసాస్ర్ కీ్నిక్ ల అంచన్లు పెంచి కోట్ దోపిడీకి సిద్దమవుత్న్న సభుయులు
కౌనిస్లో్ పెటాటిలని మేయర్, కమిషనర్కు వినతి పత్రం అందించిన జనస్న కారపురేటర్ పీతల కౌనిస్లో్ పెటాటిలని మేయర్, కమిషనర్కు వినతి పత్రం అందించిన జనస్న కారపురేటర్ పీతల 
మూరితు యాదవ్. వైసాస్ర్ కీ్నిక్ లలో అంచన్లు పెంచి కోటా్ది ర్పాయలు దోచుకోవడానికి సా్యి మూరితు యాదవ్. వైసాస్ర్ కీ్నిక్ లలో అంచన్లు పెంచి కోటా్ది ర్పాయలు దోచుకోవడానికి సా్యి 
సంఘం సభుయులు సిద్ధమవుత్న్్నరని జనస్న కారపురేటర్ పీతల మూరితు యాదవ్ ఆరోపించారు.సంఘం సభుయులు సిద్ధమవుత్న్్నరని జనస్న కారపురేటర్ పీతల మూరితు యాదవ్ ఆరోపించారు.
వైసాస్ర్ కి్నిక్ నిరా్మణంలో ర్.16 కోట్ కుంభకోణానికి అంచన్ల పెంపకాలు పేరిట భార్ వైసాస్ర్ కి్నిక్ నిరా్మణంలో ర్.16 కోట్ కుంభకోణానికి అంచన్ల పెంపకాలు పేరిట భార్ 
సాకాంకు సా్యి సంఘం రంగం సిద్ధమైనదని, ఈ అంశాని్న సా్యీ సంఘం న్ంచి తపిపుంచి సాకాంకు సా్యి సంఘం రంగం సిద్ధమైనదని, ఈ అంశాని్న సా్యీ సంఘం న్ంచి తపిపుంచి 
కౌనిస్ల్ లో చేరాచిలని కోరుతూ శుక్రవారం జీవీఎంస్ మేయర్, కమిసనర్కు మూరితు యాదవ్ కౌనిస్ల్ లో చేరాచిలని కోరుతూ శుక్రవారం జీవీఎంస్ మేయర్, కమిసనర్కు మూరితు యాదవ్ 
వినతి పత్రం అందించారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటా్డుతూ మహా విశాఖ నగర పాలక వినతి పత్రం అందించారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటా్డుతూ మహా విశాఖ నగర పాలక 
సంస్ సా్యి సంఘం(సాటిండింగ్ కమిటీ) అవినీతి, అక్రమాలకు చిరున్మాగా మారిందన్్నరు. సంస్ సా్యి సంఘం(సాటిండింగ్ కమిటీ) అవినీతి, అక్రమాలకు చిరున్మాగా మారిందన్్నరు. 
గతంలో ష్పులు, ఆస్తుల అదె్ద బకాయిలు విషయంలో బయటపడిన సా్యి సంఘం అక్రమాల గతంలో ష్పులు, ఆస్తుల అదె్ద బకాయిలు విషయంలో బయటపడిన సా్యి సంఘం అక్రమాల 
కారణంగా సంస్కు కోట్ ర్పాయల నషటిం వాటిలి్ందని గురుతు చేశారు. ఇపపుడు వైయస్ఆర్ కి్నిక్ కారణంగా సంస్కు కోట్ ర్పాయల నషటిం వాటిలి్ందని గురుతు చేశారు. ఇపపుడు వైయస్ఆర్ కి్నిక్ 
లు (అర్న్ పబి్క్ హెల్తు సంటర్) అంచన్లన్ టండరు్ ఖరారై పన్లు జరుగుత్న్న సమయంలో లు (అర్న్ పబి్క్ హెల్తు సంటర్) అంచన్లన్ టండరు్ ఖరారై పన్లు జరుగుత్న్న సమయంలో 
50% పెంచేస్తు తీరా్మనించే అంశాని్న సా్యి సంఘం ఎజండాలో చేరిచిందన్్నరు. ప్రభుతవీం 50% పెంచేస్తు తీరా్మనించే అంశాని్న సా్యి సంఘం ఎజండాలో చేరిచిందన్్నరు. ప్రభుతవీం 
ఒకోకా సంటర్ కు ర్.80 లక్షలన్ గతంలో కేటాయించిందన్్నరు. టండర్ ఖరారై పన్లు ఒకోకా సంటర్ కు ర్.80 లక్షలన్ గతంలో కేటాయించిందన్్నరు. టండర్ ఖరారై పన్లు 
కూడా ప్రారంభమయాయుయని, పన్లు జరుగుత్న్న సమయంలో సా్యి సంఘంలోని కొందరు కూడా ప్రారంభమయాయుయని, పన్లు జరుగుత్న్న సమయంలో సా్యి సంఘంలోని కొందరు 
లంచాల కోసం ఈ సంటర్ నిరా్మణ వయుయాని్న ర్.80 లక్షల న్ంచి ఏకంగా కోటీ ఇరవై లక్షల లంచాల కోసం ఈ సంటర్ నిరా్మణ వయుయాని్న ర్.80 లక్షల న్ంచి ఏకంగా కోటీ ఇరవై లక్షల 
ర్పాయలకు పెంచే ప్రయతా్నలు చేస్తున్్నరన్్నరు. శుక్రవారం న్టి సమావేశం ఎజండాలో 14, ర్పాయలకు పెంచే ప్రయతా్నలు చేస్తున్్నరన్్నరు. శుక్రవారం న్టి సమావేశం ఎజండాలో 14, 
15, 16, 18, 19, 20వ అంశాలుగా వీటిని చేరాచిరన్్నరు. మహా విశాఖ నగరపాలక సంస్ 15, 16, 18, 19, 20వ అంశాలుగా వీటిని చేరాచిరన్్నరు. మహా విశాఖ నగరపాలక సంస్ 
పరిధిలో ప్రస్తుతం నిరా్మణ దశలో ఉన్న 42 అర్న్ కి్నిక్ ల అంచన్లన్ ఈ విధంగా పెంచుతూ పరిధిలో ప్రస్తుతం నిరా్మణ దశలో ఉన్న 42 అర్న్ కి్నిక్ ల అంచన్లన్ ఈ విధంగా పెంచుతూ 
పోతే సంస్పై ర్.16 కోట్ వరకు భారం పడుత్ందన్్నరు. టండర్ పిలిచి సమయానికి ఇపపుటికి పోతే సంస్పై ర్.16 కోట్ వరకు భారం పడుత్ందన్్నరు. టండర్ పిలిచి సమయానికి ఇపపుటికి 
నిరా్మణ వయుయంలో, పరిసి్త్లో్ ఎటువంటి మారుపులు లేనపుపుడు అర్ంతరంగా అంచన్ వయుయాని్న నిరా్మణ వయుయంలో, పరిసి్త్లో్ ఎటువంటి మారుపులు లేనపుపుడు అర్ంతరంగా అంచన్ వయుయాని్న 
పెంచడం అవినీతికి పాలపుడటమేనన్్నరు. అధికార పార్టి కారపురేటరు్, సా్యీ సంఘం సభుయుల పెంచడం అవినీతికి పాలపుడటమేనన్్నరు. అధికార పార్టి కారపురేటరు్, సా్యీ సంఘం సభుయుల 
కోసమే ఈ పెంపకాలు జరుగుత్న్్నయన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్్నయన్్నరు. నగర ప్రజల కోసమే ఈ పెంపకాలు జరుగుత్న్్నయన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్్నయన్్నరు. నగర ప్రజల 
మీద చెతతు పన్్న, ఇంటి పన్్న భారం వేసిన విశాఖ నగర పాలక సంస్ మరోపకకా 16 కోట్ మీద చెతతు పన్్న, ఇంటి పన్్న భారం వేసిన విశాఖ నగర పాలక సంస్ మరోపకకా 16 కోట్ 
ర్పాయలన్ అదనంగా, అపపునంగా కాంట్రాకటిర్కు దోచి పెటటిడం అన్మాన్సపుదమేనన్్నరు. ర్పాయలన్ అదనంగా, అపపునంగా కాంట్రాకటిర్కు దోచి పెటటిడం అన్మాన్సపుదమేనన్్నరు. 
నగర పాలక సంస్పై కోట్లో అదనపు భారం వేసి ఇంత కీలకమైన అంశాని్న కౌనిస్ల్ ఎజండాలో నగర పాలక సంస్పై కోట్లో అదనపు భారం వేసి ఇంత కీలకమైన అంశాని్న కౌనిస్ల్ ఎజండాలో 
చేరచికుండా, కారపురేటర్ చరిచించకుండా సా్యి సంఘాల నిర్ణయం తీస్కోవటం నిబంధనలకు చేరచికుండా, కారపురేటర్ చరిచించకుండా సా్యి సంఘాల నిర్ణయం తీస్కోవటం నిబంధనలకు 
విరుద్ధమన్్నరు. భార్ కుంభకోణానికి తెరలేపే ఈ అంశాని్న సా్యీ సంఘం అజండాలో న్ంచి విరుద్ధమన్్నరు. భార్ కుంభకోణానికి తెరలేపే ఈ అంశాని్న సా్యీ సంఘం అజండాలో న్ంచి 
తపిపుంచి నిజంగా అంచన్లన్ పెంచాలిస్ వస్తు విసతుృత చరచి కోసం కౌనిస్ల్ ఎజండాలో చేరచిలని తపిపుంచి నిజంగా అంచన్లన్ పెంచాలిస్ వస్తు విసతుృత చరచి కోసం కౌనిస్ల్ ఎజండాలో చేరచిలని 
విజ్ఞపితు చేశారు. దీంతోపాటు అంచన్లు పెంచే ఏ టండర్ వయువహారమైన్ కౌనిస్ల్ లోని చరిచించే విజ్ఞపితు చేశారు. దీంతోపాటు అంచన్లు పెంచే ఏ టండర్ వయువహారమైన్ కౌనిస్ల్ లోని చరిచించే 
విధంగా నిబంధనలు ర్పందించాలని డిమాండ్ చేశారు. సా్యి సంఘం అవినీతి అక్రమాలకు విధంగా నిబంధనలు ర్పందించాలని డిమాండ్ చేశారు. సా్యి సంఘం అవినీతి అక్రమాలకు 
చిరున్మాగా మారకుండా పారదర్శక పాలనకు పెద్దపీట వేసాతురని కోరుకుంటున్్నమని చెపాపురు.చిరున్మాగా మారకుండా పారదర్శక పాలనకు పెద్దపీట వేసాతురని కోరుకుంటున్్నమని చెపాపురు.

ప్రమాదబాధితునిక్ జనసైనికులు ఆర్థాక స్యంప్రమాదబాధితునిక్ జనసైనికులు ఆర్థాక స్యం
శతఘ్్న నూయుస్: తూరుపుగోదావరి, కోనస్మ జిల్ మొగలికుదురు గ్రామానికి శతఘ్్న నూయుస్: తూరుపుగోదావరి, కోనస్మ జిల్ మొగలికుదురు గ్రామానికి 
చెందిన చందన కేదారేశవీరావుకు ప్రమాదంలో రెండు కాళ్్ళ విరిగి చెందిన చందన కేదారేశవీరావుకు ప్రమాదంలో రెండు కాళ్్ళ విరిగి 
పోవడంతో బ్రత్కు దెరువు కోలోపుయాడు. మొగలికుదురు – జగగొన్నపేట పోవడంతో బ్రత్కు దెరువు కోలోపుయాడు. మొగలికుదురు – జగగొన్నపేట 
జనసైనికులు ర్పాయలు 16వేలు నగదు, 3వేల ర్పాయల విలువైన జనసైనికులు ర్పాయలు 16వేలు నగదు, 3వేల ర్పాయల విలువైన 
నితాయువసర వస్తువులు, ఒక బియయుం బసాతు అందచేసారు.నితాయువసర వస్తువులు, ఒక బియయుం బసాతు అందచేసారు.

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

ప్రభుతవి పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించాలి 
జనసేన డిమిండ్ 

శతఘ్్న నూయుస్: అనంతపురం జిల్ శంగనమల 
నియోజకవరగొ న్యకులు సాకే మురళి కృష్ణ, 
జనస్న పార్టి జిల్ సంయుకతు కారయుదరి్శ బొమ్మన 
పురుషోతతుమ రెడిడు మాటా్డుతూ రాష్ట్ర వాయుపతుంగా 
కరోన్ మూడో వేవ్ కేస్లు ఎకుకావవుత్ండ 
వల్ విదాయురు్లు చాల మంది కరోన్ బారిన 

పడుత్న్్నరు వారి జీవితాలతో ఆడుకోవద్దని ప్రభుతావీనికి తెలియజేస్తున్్నమని… 
అదేవిధంగా ఇపపుటికే రాష్ట్రంలో పలు పాఠశాలలో విదాయురు్లు కరోన్ బారిన పడి 
బాదపడుత్న్్నరు ప్రభుతవీం వెంటన్ తక్షణం సపుందించి కరోన్ తగేగొంత వరకూ 
పాఠశాలలకు సలవులు మంజూరు చేయవలసినదిగా జనస్న పార్టి తరుపున డిమాండ్ 
చేస్తున్్నము విదాయురు్ల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడవద్దని ప్రభుతావీని్న హెచచిరిస్తున్్నమని 
అన్్నరు. ఈ కారయుక్రమంలో సాయిశంకర్, మదు, ప్రవీణ్, పెద్దయయు, శేఘు రాము 
తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

కత్తిరపలి్ల బెలుటీషాపును రద్దు చేయాలి: 
జనసేన ఇించార్జ్ డాకటీర్ యుగింధర్ 

*నియోజకవరగొంలో మదయుపానం నిషేధిస్తు డిపూయుటీ స్ఎంకి గుడి కడతాం
*ప్రజల ప్రాణాలు ముఖయుమా..? మదయుం ష్పు ముఖయుమా..?

శతఘ్్న నూయుస్: కారేవీటినగరం మండలం, కొల్గుంట గ్రామం వద్ద ఉన్న బెల్టి ష్ప్ 
న్ కతెతురపలి్ గ్రామానికి మారచిడం సరైనది కాదని గంగాధర్ న్లూ్రు నియోజకవరగొం 
జనస్న పార్టి ఇన్చిర్జి డాకటిర్ యుగంధర్ ఆగ్రహం వయుకతుం చేశారు. ప్రజల ప్రాణాలు 
ముఖయుమా లేక మదయుం ష్పులు ముఖయుమా అని ఎదే్దవా చేశారు. కతెతురపలి్లో ఏరాపుటు 
చేస్తున్న బెల్టి ష్ప్ నిరా్మణాని్న, అకకాడ ప్రారంభించన్న్న బెల్టి ష్ప్ న్ తక్షణమే ఆపి, 
ప్రజా ప్రయోజన్ర్మైన పన్లు చేయాలని, ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడవద్దని 
ఈ సందర్ంగా తెలిపారు. ఇకకాడ బెలుటిష్పులు కొనసాగిస్తు చుటుటిప్రకకాల ఉన్న 
గ్రామాల ప్రజలతో కలిసి ధరా్నలు, రాసాతురోకోలు, నిరసన దీక్షలు నిరవీహిసాతుమని 
హెచచిరించారు. డిపూయుటీ స్ఎం న్రాయణసావీమి చొరవ తీస్కుని ఈ ప్రాంతాని్న 
మదయురహిత ప్రాంతంగా చేయాలని, ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడాలని విజ్ఞపితు చేస్తున్్నమని 
తెలిపారు. ఈ నియోజకవరగొం న్ండే మదయుపానం నిషేధించడం కలిగితే డిపూయుటీ స్ఎం 
న్రాయణసావీమికి నియోజకవరగొంలో పాలభిషేకం చేసి, ఒక గుడి కడతామని ఈ 
సందర్ంగా తెలిపారు. ఈ కారయుక్రమంలో జిల్ సంయుకతు కారయుదరి్శ రాఘవ, మండల 
ఉపాధయుక్షులు మహేష్ రెడిడు, సంయుకతు కారయుదరి్శ వెంకటేష్, భగతిస్ంగ్ స్టిడంట్స్ 
యూనియన్ జనరల్ సక్రెటర్ సాయి కుమార్, జితేంద్ర, జనసైనికులు పాల్గొన్్నరు.

ప్దదుమరివీడు గ్రామింలో ఉరుస్ మహోత్సవింలో 
పాల్గానని శ్రీమతి రేఖ గౌడ్

శతఘ్్న నూయుస్: ఎమి్మగనూరు 
నియోజకవరగొం, గోన్గండ్ 
మండల పరిధిలోని 
పెద్దమరివీడు గ్రామంలో 
జరిగిన దసతుగిరి సావీమి 
ఉరుస్ మహోతస్వంలో 
పాల్గొన్న జనస్నపార్టి రాష్ట్ర 
మహిళ సాధికారిక ఛైరె్మన్ 
ఎమి్మగనూరు నియోజకవరగొ 
ఇంచారిజి శ్రీమతి రేఖగౌడ్. 

కర్్నలు జిల్ న్యకులు పవన్ కుమార్ వారిని భారి ఆహావీనంతో సావీగతించి దర్శనం 
చేయించిన గ్రామ జనస్న కారయుకరతులు. ఈ కారయుక్రమంలో జనస్న న్యకులు గానిగ 
బాష్, ఖాస్ం సాహెబ్, పెద్దమరివీడు గ్రామ జనస్న న్యకులు విజయ్, విక్రమ్, 
నరసింహులు, రాజేష్, జనసైనికులు పాల్గొన్్నరు.

గిండేపలి్ల గ్రామింలో 54వ రోజు జనింలోకి జనసేన

శతఘ్్న నూయుస్: జగగొంపేట నియోజకవరగొంలో జనస్న నియోజకవరగొ ఇంచార్జి 
పాటంశెటిటి శ్రీదేవిస్రయుచంద్ర చేస్తున్నటువంటి జనంకోసం జనస్న కారయుక్రమం 
54వ రోజు గండేపలి్ మండలం గండేపలి్ గ్రామంలో జరిగింది. ఈ కారయుక్రమంలో 
భాగంగా పాటంశెటిటి శ్రీదేవిస్రయుచంద్ర గండేపలి్ గ్రామం మొతతుం పరయుటించి 
ప్రజలతో మమేకమై ప్రజల కషటి స్ఖాలన్ అడిగి తెలుస్కున్్నరు. 53వ రోజు 
జనంలోకి జనస్న కారయుక్రమాని్న విజయవంతం చేసిన గండేపలి్ మండల 
అధయుక్షులు గోన శవరామకృష్ణ, జగగొంపేట మండల అధయుక్షులు మరిశే రామకృష్ణ, 
కటుటిమోత్ సతయున్రాయణ, గరికపాటి ఉమేష్, పేరారపు ప్రసాద్, దలే రమేష్, 
ఆళ్ళ మణికంఠ, యడ్ సావీమి, సింగంపలి్ సతయున్రాయణ, చుండ్రు వీరబాబు, 
బుర్రా వీరబాబు, న్ళం పెంటారావు, న్ళం వెంకన్న, యడ్ చిని్న, వర్రి రాజు, 
సడశాని కామరాజు, సింగలూరి రామ్ దీప్, వరుపుల వెంకటరాజు, లంకపలి్ 
భవాని, గంటముకకాల మధు, గండికోట వీరపాండు, గాది చిన్న అపపున్న, అల్డి 
వీరబాబు, కాకాడ ప్రసాద్, బలిరెడీడు గణేష్, పెదపూడి సిదా్దర్, మలిరెడిడు స్రేష్, 
పోకల అనిల్, కారుకొండ విజయ్, నల్ంశెటిటి చిటిటిబాబు, మలిరెడిడు స్రేష్ లకు 
పాటంశెటిటి శ్రీదేవిస్రయుచంద్ర కృతజ్ఞతలు తెలియజేసారు. అలగే జనం కోసం 
జనస్న కారయుక్రమంలో భాగంగా 53వ రోజు మల్వరం గ్రామంలో ఎంతో 
ప్రేమాన్రాగాలతో ఆతిథయుం అందించిన కుందేటి శ్రీన్ కుటుంబ సభుయులకు, దలే 
రమేష్ కుటుంబ సభుయులకు హృదయపూరవీక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసారు.

కర్నిలు జిలా్లకు ద్మోదరిం సింజీవయ్య పేరు 
ప్ట్టీలని జనసేన డిమిండ్

శతఘ్్న నూయుస్: 
కర్్నలు జిల్ పాణయుం 
నియోజకవరగొ జనస్న 
పార్టి ఇన్చిర్జి చింతా 
స్రేష్ బాబు జనస్న 
పార్టి కారాయులయంలో 
ప్రెస్ మీట్ నిరవీహించి 
జనస్న పార్టి 
అధయుక్షులు పవన్ 
కళాయుణ్ కర్్నలు 

జిల్కు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖయుమంత్రి కీరితుశేషులు గౌరవనీయులు దామోదరం 
సంజీవయయు పేరున్ ప్రతిపాదించిన విధంగా పెటాటిలని డిమాండ్ చేశారు. మీ తండ్రి పేరు 
కడప జిల్కు, మీ తండ్రికి మీకు మిత్రులైన ఎనీటిఆర్ పేరు కృష్్న జిల్కు పెటిటినపుపుడు 
కర్్నలు జిల్కు దామోదరం సంజీవయయు పేరు పెటటిడానికి ఏం అభయుంతరం మీరు కొతతు 
జిల్లు ఏరాపుటు చేయాలి అని అన్కుంటే తపపుకుండా కర్్నలు జిల్కు ఆయన పేరు 
పెటాటిలని జగన్ రెడిడు ప్రభుతావీని్న డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం కర్్నలు జిల్ వివిధ 
నియోజకవరాగొల న్యకులతో, జనసైనికులతో తదుపరి కారాయుచరణ ప్రణాళికల గురించి 
సమావేశం నిరవీహించారు. ఈ కారయుక్రమంలో జనస్న పార్టి మతస్యుకార విభాగ రాష్ట్ర 
కారయుదరి్శ తెలుగు గోవింద రాజు, కర్్నలు జనస్న వీరమహిళ అనిత శ్రీ , పాణయుం 
నియోజకవరగొ న్యకులు పోలురి బాల వెంకట స్బ్యయు, టి.మంజున్థ్, వై.బజార్, 
స్ధాకర్, మైన్రిటీ న్యకులు కె.ఎం.డి.షబీ్ర్, కొండల్, నరసింహులు, సతీష్, 
భాసకార్, డోన్ నియోజకవరగొ న్యకులు బాలు యాదవ్, పతితుకొండ నియోజకవరగొ 
న్యకులు గొవిందు, కోడుమూరు నియోజకవరగొ న్యకులు ఆకెపోగు రాంబాబు, కృష్ణ 
బాబు, శ్రీనివాస్ రెడిడు, నందికొటూకారు నియోజకవరగొ న్యకులు జనస్న రాము మరియు 
జనసైనీకులు పాల్గొన్్నరు.

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


రోడుడు ప్రమదింలో గ్యపడిన జనసైనికుడిని పర్మరిశిించిన నాయకులు

శతఘ్్న నూయుస్: రోడుడు ప్రమాదంలో గాయపడిన గుంతకల్ మండలం, తిమా్మపురం గ్రామం జనసైనికుడు ష్ష్వలిని 
సా్నిక గుంతకల్ గవర్నమెంట్ హాసిపుటల్ నందు అనంతపూర్ జిల్ జనస్న పార్టి కారయుదరి్శ వాసగిరి మణికంఠ, 
మరియు జనస్న పార్టి గుంతకల్ మండల అధయుక్షుడు కురువ పురుషోతతుం, జనస్న న్యకులు, కారయుకరతులు వెళి్ 
పరామరి్శంచి ఆయన ఆరోగయు పరిసి్తి గురించి తెలుస్కున్్నరు. ఈ సందర్ంగా వారు మాటా్డుతూ బాధిత్డికి 
మనోధైరాయుని్నచిచి జనస్నపార్టి మీకు, మీ కుటుంబానికి ఎల్వేళల అండగా ఉంటుందని తెలిపారు.

ఒంగోలు నగర జనసేన పార్టీ అధయూక్షులుగా మలగా రమేష్
శతఘ్్న నూయుస్: ఒంగోలు, ఒంగోలు నగర జనస్న పార్టి అధయుక్షులుగా 
మలగా రమేష్ న్ నియమించగా… పార్టికి చేసిన స్వలన్ గురితుంచి, 
తనన్ ఒంగోలు నగర జనస్న పార్టి అధయుక్షులుగా నియమించిన జనస్న 
అధిన్త పవన్ కళాయుణ్ కి, పలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ చైర్మన్ న్దెండ్ 
మనోహర్ కి, మరియు ఆయనకు పూరితుగా సహకరించిన ప్రకాశం జిల్ 
జనస్న పార్టి అధయుక్షులు షేక్ రియాజ్ లకు హృదయ పూరవీక కృతజ్ఞతలు 
తెలియజేస్కుంటున్్నని తెలిపారు. అలన్ అందరినీ కలుపుకుంటూ వెళ్తు 
పార్టి బలోపేతానికి కృషి చేసాతునని తెలియజేస్కుంటున్్ననని తెలిపారు.

దుర్గాడలో నషటీపోయిన పచ్చిమిరప రైతననిలుక్ అండగా జనసేన
శతఘ్్న నూయుస్: తూరుపుగోదావరి జిల్ గొల్ప్రోలు మండలం దురాగొడ గ్రామంలో మిరిచి రైత్ల యొకకా సమసయులన్ 
పిఠపురం నియోజకవరగొం జనస్న పార్టి ఇంచార్జి శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి మరియు జిల్ అధయుక్షులు 
శ్రీ కందుల దురేగొష్ దృషిటికి తీస్కొని వెళ్డంతో వారి ఆదేశాన్సారం దురాగొడ గ్రామంలో జనస్న న్యకులు 
పరయుటించడం జరిగింది వైరస్ తెగులు కారణంగా పచిచి మిరప (మిరిచి) వంటలు తీవ్రంగా నషటిపోయిన ప్రతి 
రైత్కు ప్రభుతవీం వెంటన్ నషటిపరిహారం చెలి్ంచాలని పిఠపురం నియోజకవరగొం జనస్న పార్టి జిల్ కారయుదరు్శలు 
మండల అధయుక్షులు న్యకులు జనసైనికులు డిమాండ్ చేశారు. గురువారం గొల్ప్రోలు మండలంలోని దురాగొడ 
గ్రామాలో్ వైరస్ తెగులు దెబ్తిన్న పచిచి మిరిచి, ఉలి్ మరియు కొబ్రి తదితర పంటలన్ తూరుపుగోదావరి జనస్న 
పార్టి కారయుదరు్శలు మొగిలి అపాపురావు, బండి ఏస్బాబు, చీకట్ శాయుం కుమార్ మరియు పిఠపురం నియోజవరగొం 
జనస్న న్యకులు వ్ట న్ని బాబు, తెలగంశెటిటి వెంకటేశవీరరావు వెన్న జగదీష్ గొల్ప్రోలు మండల అధయుక్షుడు 
అమరాది వలి్ రామకృష్ణ, దురగొడా గ్రామ జనస్న న్యకులు ఇంటి వీరబాబు, రావుల వీరభద్రరావు మొగిలి శ్రీన్, 
కోపపున శవ, పెన్గొండ వెంకటేశవీరరావు మరియు నియోజకవరగొ జనస్న న్యకులు జనసైనికులు పలువురు 
రైత్లతో కలిసి దెబ్తిన్న పంటలన్ పరిశీలించారు. ఈ సందర్ంగా వారు మాటా్డుతూ రైత్లు వేలది 
ర్పాయలు పెటుటిబడులు పెటిటి పంటలు సాగు చేశారని, తీర చేతికందే సమయంలో వైరస్ తెగులు కారణంగా 
పంటలు పూరితుగా దెబ్తిన్్నయన్్నరు. స్మారు 800ఎకరాలు లో మిరిచి తోటలో రసం పీలేచి పురుగులు(పేన్బంక) 
వలన పై ముడత మరియు మొతతుం పూత పిందు మొతతుం రాలిపోత్న్్నయి. దీనితో రైత్లకు 1 ఎకరానికి 1 లక్ష 
వరకు పెటుటిబడి నషటిం వచిచింది రైత్లకు 2లక్షలు న్ండి 3 లక్షలు వరకు ఆదాయం పోయింది కాబటిటి దీని్న 
విపత్తుగా భావించి నషటి పరిహారం రైత్లకు ఇవావీలి అని జనస్న పార్టి డిమాండ్ చేస్తుంది. పచిచి మిరిచి పంటలు 
నషటిపోయిన రైత్లకు పంట ఖరుచిల అంచన్ ప్రకారం నషటిపరిహారం చెలి్ంచాలన్్నరు. అలగే పంటల బీమా 
పథకం కింద వెంటన్ రైత్లకు ఇనూస్రెన్స్ సౌకరయుం కలిపుంచాలన్్నరు. ప్రభుతవీము నషటిపరిహారం పై ప్రకటన 
చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. పంట నషటిం అంచన్లన్ వెంటన్ వయువసాయ అధికారులు తయారుచేసి 
రైత్ల నషటిపరిహార జాబితాలన్ ఉన్నతాధికారులకు పంపాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుతవీము రైత్లకు 
ఇచిచిన హామీలన్ అని్నటిని న్రవేరాచిలని వారు కోరారు. వీరి వెంట దురాగొడ గ్రామానికి చెందిన పలువురు రైత్లు 
ఆకుల న్గేశవీరావు, కొరకుపపు సతయున్రాయణ, ఆకుల న్గయయు, ఇంటి శ్రీన్, న్గళ్ళ అపాపురావు, బుర్ అపపున్న, 
రావుల కృష్ణ వారి పంట నషటిం తెలియజేశారు.ఈ కారయుక్రమంలో.. తూరుపుగోదావరి జిల్ కారయుదరు్శలు మొగిలి 
అపాపురావు, బండి ఏస్బాబు, చీకట్ శాయుమ్ కుమార్, గొల్ప్రోలు మండల అధయుక్షులు అమరది వలి్ రామకృష్ణ, 
జనస్న న్యకులు తెలగశెటిటి వెంకటేశవీరరావు, వెన్న జగదీష్, జడిపుటిసి అభయురి్ వ్ట ఆదివిషు్ణ, ఇంటి వీరబాబు, 
రాగుల వీరభద్రరావు, మొగలి శ్రీనివాస్, కొపుపున రమేష్, బొజజి శ్రీన్, గంజి గోవిందరాజు వాకాపలి్ స్రయుప్రకాష్, 
విరవాడ ఎంపిటిసి అభయురి్, రామిశెటిటి స్రి బాబు, కీరితు చంటి, సర్్నడి శ్రీన్, యండ్రపు శ్రీనివాస్, మేళం బాబి, 
విన్కొండ అమా్మజీ, సి.హెచ్ శర్ష, బెల్ంకొండ రవి, మైనం న్గేశవీరరావు, చీకోలు రాజశేఖర్, తోట సతీష్, 
న్మ శ్రీకాంత్, సి.హెచ్ సతీష్, మరియు దురాగొడ జనసైనికులు న్యకులు రైతన్నలు 
సా్నిక ప్రజలు తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

దొనకిండ కేింద్ింగ్ ప్రత్్యక జిలా్ల ఏర్పాటు చెయా్యలి
*ప్రభుతావీనికి దరి్శ నియోజకవరగొ జనస్న పార్టి ఇంచారిజి బొటుకు రమేష్ 
బాబు డిమాండ్

శతఘ్్న నూయుస్: ప్రకాశం జిల్లో 
దరి్శ నియోజకవరగొం అన్దిగా 
నిర్క్షాయునికి గురవుతూన్ ఉందని, 
ఎంతో చారిత్రక ప్రసిది్ధ వున్న 
దొనకొండ మండలము అభివృది్ధకి 
ఆమడదూరంలో ఉందని, కన్క 
జిల్ల పునరవీయువస్్కరణలోనైన్ 
ఈప్రాంతానికి తగిన ప్రాధానయుత 
ఇచిచి, ఈ ప్రాంత ప్రజల మనోభీష్టిని్న 
న్రవేరచివలసిన బాధయుత ప్రస్తుత 
ప్రభుతవీం మీద ఉందని, కన్క 
దొనకొండన్ ప్రతేయుక జిల్ 

కేంద్రంగా చేసి ఆ జిల్కు కనిగిరి ప్రాంతానికి చెందిన ప్రముఖ సావీతంత్రయు 
సమరయోధుడు సవీర్గొయ దరి్శ చెంచయయు పేరు పెటాటిలి అని జనస్న పార్టి 
దరి్శ నియోజకవరగొ ఇంచారిజి మరియు జిల్ ప్రధాన కారయుదరి్శ బొటుకు రమేష్ 
బాబు ఒక ప్రకటనలో ప్రభుతావీని్న డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుతావీలు మారిన్ 
దరి్శ నియోజకవరగొ పరిసి్తిగాని, ఈ ప్రాంత ప్రజల వలస జీవితముగాని 
మారలేదని, గత ప్రభుతావీలు ఈ నియోజకవరగొ అభివృది్ధని ఏన్డూ 
పటిటించుకోలేదని, న్డు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న న్టి అధికార పార్టి న్యకులు 
దొనకొండన్ రాష్ట్ర రాజధానిగా చేస్తు బాగుంటుందని స్చించారని, న్డు 
వారు అధికారంలో వున్నపుడైన్ ఈ ప్రాంతానికి న్యుయం జరుగుత్ందని 
ఆశంచారని, గత ఎని్నకలలో ఈ ప్రాంత ప్రజలు న్టి అధికార పార్టికి బ్రహ్మ 
రథం పటటిరాని, అధికారంలోకి వస్తు వారు దొనకొండన్ రాష్ట్ర రాజధానిగా 
చేసాతురని భావించారని, కానీ అధికారంలోకి వచిచిన తరువాత దొనకొండ 
ప్రసాతువన్ రాకపోవడం శోచనీయమని అన్్నరు. న్డు రాష్ట్ర ప్రభుతవీం 
క్రొతతు జిల్ల ఏరాపుటున్ పరిశీలిస్తున్న తరుణంలోనైన్ న్డు తమ పార్టి 
న్యకులు స్చించిన దొనకొండన్ కనీసం జిల్ కేంద్రంగానైన్ చేసి 
ఈ ప్రాంత ప్రజలకు న్యుయం చెయాయులని వారు కోరారు. గత తెలుగుదేశం 
ప్రభుతవీం తాము అధికారంలో వున్నపుడు అమరావతిని రాజధానిగా చేస్తు, 
న్డు ప్రతిపక్షం రాష్ట్ర రాజధానిగా స్చించిన దొనకొండన్ ఇండసి్రాయల్ 
కారిడార్ గా అభివృది్ధ చేసాతుమని వాగా్దన్లు చేశారని, వారి వాగా్దన్లు 
ప్రగల్లుగా మిగిలిపోయాయని, కనీసం న్టి రాష్ట్ర ప్రభుతవీం చితతుశుది్దతో 
వయువహరించి, గత తెలుగుదేశం ప్రభుతవీం చేయలేని పనిని తాము న్రవేరిచి, 
దొనకొండన్ జిల్కేంద్రంగా అభివృది్ధ చేయాలని రమేష్ బాబు కోరారు. 
కర్్నలు, న్లూ్రు, గుంటూరు జిల్లలోని అని్న వెన్కపడిన ప్రాంతాలన్ 
అభివృది్ధ చేయాలన్ సంకలపుంతో న్డు సవీర్గొయ టంగుటూరు ప్రకాశం 
పంత్లు పేరుతో ప్రకాశంజిల్నైతే ఏరాపుటు చేశారు కానీ, వాటిని అభివృది్ధ 
చేయడంలో ఏమాత్రం శ్రద్ద చూపించలేదని, దీనితో ప్రకాశం జిల్లోని 
అన్క ప్రాంతాలు ముఖయుంగా పశచిమ ప్రాంతాలు గిద్దలూరు, మారాకాపురం, 
యర్గొండపాల్ం, కనిగిరి, దరి్శ నియోజకవరాగొలు అభివృది్ధకి నోచుకోలేదని, 
కన్క వీటి అభివృది్ధ దృష్టియు ఒక ప్రతేయుక జిల్గా దొనకొండన్ చేయవలసిన 
అవసరముందని, దొనకొండలో ప్రభుతవీభూములు ఉన్్నయని, ప్రాచీన 
కాలంన్టి ఎయిరోపుర్టి ఉందని, రైలేవీ మారగొం వుందని, ప్రసిద్ధ బౌద్ధ క్షేత్రం 
చందవరం ఉందని, మిగతా ప్రాంతాలతో పోలిస్తు అని్నవిధాల జిల్ 
కేంద్రంగా అన్వుగా ఉంటుందని, పైగా యర్గొండపాల్ం, గిద్దలూరు, 
మారాకాపురం, కనిగిరి చుటుటిప్రకకాల వున్న నియోజకవరాగొలకు దగగొరగా 
ఉంటుందని, కన్క ప్రజలు, అని్న పార్టిల న్యకులు, ప్రభుతవీము ఈ 
విషయానీ్న గమనించాలని కోరారు. ఈ నియోజకవరాగొలలోని అని్న పార్టిల 
న్యకులు, ప్రజలు ఈ దిశగా ప్రభుతావీని్న కోరవలసిన అవసరముందని 
రమేష్ బాబు అన్్నరు. ఈ ప్రతేయుక జిల్కి కనిగిరికి చెందిన గొపపు సావీతంత్రయు 
సమరయోధుడు, దక్షిణ భారత దేశంలోన్ మొదటి రాజకీయ ఖైదీగా పేరు 
గాంచినవాడు, గొపపు సంఘ సంసకారతు అయిన సవీర్గొయ శ్రీ దరి్శ చెంచయయు గారి 
పేరు పెటటివలిస్ందిగా రమేష్ బాబు ప్రభుతావీనికి విజ్ఞపితు చేశారు. ఈ పశచిమ 
ప్రాంత ప్రజల చిరకాల కోరిక అయిన వెలిగొండ ప్రాజక్టి న్ తవీరితగతిన 
పూరితు చేసి దీని దావీరా ఈ ప్రాంతానికి లబి్ద చేకూరాచిలని, ఇందుకోసం ఈ 
ప్రాజక్టి కొరకు అవిరళ కృషి చేసిన మహాన్భావుడు గిద్దలూరు నియోజకవరగొ 
కంభం గ్రామానికి చెందిన సవీర్గొయ శ్రీ కరా్నటి వెంకట స్బా్రెడిడు గారి 
పేరుతో ఒక కాలువ ఏరాపుటు చేయాలని రమేష్ బాబు ప్రభుతావీనికి విజ్ఞపితు 
చేశారు. ప్రస్తుతమున్న మారాకాపురం రెవినూయు డివిజన్ తో బాటు, తూరుపు 
ప్రాంత ప్రజలకు సౌకరయుంగా, పరిపాలన సౌలభయుంగా వుండే విధంగా 
మరక రెవినూయు డివిజన్ ని దరి్శలో న్లకొలపులని రమేష్ బాబు ప్రభుతావీని్న 
అభయురి్ంచారు. అన్దిగా అభివృది్ధకి నోచుకోని, దుర్ర వలస జీవితాలతో 
మ్రగుగొత్న్న ఈప్రాంత ప్రజలకు న్యుయం చెయయుమని రమేష్ బాబు 
ప్రభుతావీని్న అభయురి్ంచారు. ఈ అయిదు నియోజకవరాగొలలోని ప్రజలందర్ 
ఈ విషయమై పార్టిలకి అతీతంగా ఏకాభిప్రాయంతో ముకతుకంఠంతో 
ప్రభుతావీని్న అభయురి్ంచాలని ప్రజలకు పిలుపునిచాచిరు. దరి్శ నియోజకవరగొ 
శాసనసభుయులు గౌరవనీయులు డాకటిర్ మది్దశెటిటి వేణుగోపాల్ రావు ఈ 
విషయంలో ముందుండి న్యకతవీం వహించి ఈ ప్రతిపాదనన్ సాఫలయుం 
చేయవలసిందిగా రమేష్ బాబు విజ్ఞపితు చేశారు.
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