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అమరావతి రైతులకు, రాష్ట్ర ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి క్షమాపణలు చెప్పాలి
• రాజధానిపై గౌరవ హైకోర్టు తీర్పు రాష్ట్ర ప్రజల్లో ధైరాయానిని నిింపింది

• హైకోర్టు తీర్పును జనసేన పార్టు స్వాగతిస్తింది

• శ్రీ జగన్ రెడ్డి నిరింకుశ పాలన ప్రతి ఒక్కరికీ అర్థమవుతింది

• రైతులను, మహిళలను కించపరిచే విధింగా పాలన స్గించార్

• న్యాయిం, ధర్ిం మీద నమ్కింత 807 రోజులుగా రైతులు పోరాడుతున్నిర్

• జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ రైతులకు అిండగా నిలిచార్

• భవిషయాతు్తల్ వైసీపీ ప్రభుత్వానిని వెనక్క పింపాలి

రాజధాని అమరావతిపై గౌరవ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును జనసేన పార్టు స్వాగతిస్తిందని 

ఆ పార్టు రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైర్న్ న్దిండలో మనోహర్ ఒక ప్రకటనల్ సపుషటుిం చేశార్. ఈ తీర్పు రాష్ట్ర ప్రజల్లో ఒక ధైరాయానిని నిింపింది. ఇపపుటికే పున్దులు 

వేసి, అభివృదిధి జరిగన ప్ింత్నిని మిందుకు తీసుకువెళ్లోలిసిన బాధయాతను రాష్ట్ర ప్రభుతవాిం విస్రిించ్న సమయింల్ హైకోర్టు న్యాయమూర్్తల తీర్పుత రాష్ట్ర ప్రజలకు 

ఉపశమనిం కలిగింది. ప్రజాస్వామయాబదధిింగా శాింతియుత వాత్వరణింల్ ఉిండాలిసిన పరిపాలన మన రాష్ట్రింల్ శ్రీ జగన్ రెడ్డి గారి ఆధవారయాింల్ నిరింకుశ ధోరణిల్ 

స్గుతింది. ప్రతి ఒక్కరికీ ఆయన పాలన తీర్ అర్థమవుతింది. మఖయామింత్రి శ్రీ జగన్ రెడ్డి గార్ వెింటనే మీడ్యా సమావేశిం ఏరాపుటు చేసి అమరావతి రైతులకు, రాష్ట్ర 

ప్రజలకు క్షమాపణలు చెపాపులి.

• మూర్ఖపు నిర్ణయింత రూ.లక్షననిర కోటలో పెటుటుబడులు తరలిపోయాయి

మఖయామింత్రి క్షమాపణలు చెపాపులని ఎిందుకు డ్మాిండ్ చేసు్తన్నిమింటే.. రాజధానిపై తీసుకునని మూర్ఖపు నిర్ణయిం కారణింగా మన రాష్ట్రానిక రావాలిసిన దాదాపు లక్షననిర 

కోటలో రూపాయల పెటుటుబడులు పొర్గు రాష్ట్రాలకు తరలి వెళ్లోపోయాయి. అమరావతిని అభివృదిధి చేసుకుని ఉింటే అది చూసి ఎింత మింది పెటుటుబడులు పెటటుడానిక తరలి 

వచేచివార్. ఆ పరిసి్థతులు లేకుిండా చేశార్. ఇతర దేశాల్లో నివసిసు్తనని మన తెలుగు ప్రజలు, యువత మన రాజధాని, మన ఆింధ్రప్రదేశ్, మన అమరావతి అింటూ 

మనమింత్ గరివాించే ర్తిల్ రాజధాని వసు్తిందని ఇక్కడ పెటుటుబడులు పెటిటు భూమలు కొనుకు్కన్నిర్. అమరావతి ప్ింతింల్ ఒక ఇలులో కటుటుకుిందాిం.. కారాయాలయిం 

పెటుటుకుని వాయాపారిం చేదా్దిం అనని నమ్కింత వీరింత్ మిందుకు వచాచిర్. ప్రతి ఒక్కరినీ అవమానపరిచే విధింగా.. ఇక్కడ ఏదో పెద్ద స్్కమ్ జరిగపోయిిందనే విధింగా 

ఆ ప్ింత్నిని అభివృది్ద చెిందనీయకుిండా కించపరిచే విధింగా ఈ ప్రభుతవాిం పరిపాలన కొనస్గించ్ింది.

• కించెలు వేసి అడడిింకులు సృషటుించార్

జగన్ రెడ్డి పరిపాలన రాజధాని కోసిం భూమలు ఇచ్చిన రైతులను కించపరిచే విధింగా, మహిళలను అవమానపరిచే విధింగా స్గింది. ప్రజలు, రైతుల కోసిం పవన్ 

కళ్యాణ్ ఆ ప్ింత్నిని సిందరి్శించడానిక వెళ్లోన సమయింల్ కూడా ఎనోని అడడిింకులు సృషటుించార్. కించెలు వేసి లాఠీఛార్జ్ లు చేసే పరిసి్థతిని తీసుకువచ్చిింది. ఉదయామింల్ 

పాల్గొనని ప్రతి ఒక్కరికీ మా పార్టు అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ అిండగా నిలబడాడిర్. ఆ ప్ింతవాసుల్లో ధైరయాిం నిింపార్. కేింద్ర ప్రభుతవాింత గానీ, బీజేపీ న్యకులత 

గాని జరిగన మా ప్రతి చరచిల్నూ అమరావతి మొదటి అింశింగా ఉిండేది. మించ్ మనసుత మన రాష్ట్రానిక రాజధాని కావాలని, విభజన తరావాత ఆ ప్ింతిం అభివృదిధి 

చెిందాలనని ఉదే్దశయాింత కుటుింబ సభుయాలను సైతిం కాదని ఆ రోజున అమరావతి ప్ింత రైతులు రాష్ట్ర ప్రజల కోసిం దాతలుగా నిలబడాడిర్. అలాింటి వారిని శ్రీ జగన్ 

రెడ్డి గార్ పలిపించ్ కనీసిం చరచిలు కూడా జరపలేదు. ఎపపుటికైన్ ధర్ిం గెలుసు్తింది. న్యాయిం నిలబడుతుిందనని నమ్కింత 807 రోజుల నుించ్ రైతులు ఉదయామానిని 

మిందుకు తీసుకువెళ్్తన్నిర్. ఈ క్రమింల్ చాలా కష్టటులుపడాడిర్. వారిక ధైరయాిం నిింపిందుకు ఎింతమింది మిందుకు వచాచిర్. అింతిమింగా న్యాయానిని, ధరా్నిని 

నమ్కునని వార్ విజయిం స్ధిస్్తర్. దానిక కటుటుబడ్ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు మిందుకు వెళ్లోలి. మన రాష్ట్రానిని మనమే అభివృదిధి చేసుకోవాలి. భవిషయాతు్తల్ ఈ ప్రభుత్వానిని 

ఈ ప్ింతిం నుించ్ వెనక్క పింపిందుకు అింత్ సిదధిింగా ఉిండాలని శ్రీ న్దిండలో మనోహర్ పలుపునిచాచిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనసేన విశాఖ లీగల్ సెల్ జనరల్ సెక్రటరీ కరణం నూకరత్న కళావతి ఆక్రమ అరెస్ట్
శతఘ్ని నూయాస్: ఆింధ్రా విశవావిదాయాలయింల్ జర్గుతునని ఆక్రమాలను అడుడికునే 
దిశగా జనసేన ఆధవారయాింల్ శాింతియుతింగా ధరాని చేయటానిక వచ్చి వారిందరికీ 
అిండదిండగా వుింటూ మద్దతు పలకటానిక వచ్చిన జనసేన విశాఖ లీగల్ సెల్ 
జనరల్ సెక్రటర్ కరణిం నూకరతని కళ్వతిని ఆక్రమ అరెస్టు చేయటిం జరిగింది. ఈ 
ఆక్రమ అరెస్టు లు నిర్ింద పాలన ఇింకా ఎన్నిలులో..? ఈ దుర్నితీ దురింహింకారిం 
ఆగేదేననిడు…? పదిమిందిక రక్షణ కలిపుించే పోలీసులే వారిక అిండదిండగా వుింటూ 
అదే పదిమిందిక న్యాయిం చేయటానిక వచ్చిన లాయర్ నే అరెస్టు చేయటిం తగదని 
జనసేనపార్టుత పాటుగా అనేక ఆఖిలపక్షాలు వార్ వాపోతున్నిర్.

జనసేన ప్రీట్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి 
శివదత్ బోడప్టి అక్రమ అరెస్ట్

శతఘ్ని నూయాస్: కుల వివక్షత ఎసీసి, ఎసీటు, బీ.సీ ఆచార్యాలను ఇబ్ింది పెడుతునని ఆింద్రా యూనివరిసిటి వైస్ ఛానసిలర్ 
ప్రస్ద్ రెడ్డి ని తక్షణమే ర్కాల్ చెయాయాలి అని డ్మాిండ్ చేస్్త ఏయూ జేఏసిత పాటు గుర్వారిం వైజాగ్ గాింధీ 
విగ్రహిం దగగొర జనసేన పార్టు చేపటిటున నిరసన కారయాక్రమింల్ అరెస్టు అయిన జనసేన పార్టు రాష్ట్ర కారయాదరి్శ శివదత్ 
బోడపాటి మరియు జేఏసి కనీవానర్ ప్రొఫెసర్ జాన్.

ఆచార్య పీవీజీడి ప్రసాద్ రెడిడిని తక్షణమే రీకాల్ చేయాలి
శతఘ్ని నూయాస్: ఆింధ్రా యూనివరిసిటీల్ ఎతి్తవేసిన 20 కోర్సిలను తక్షణమే 
పునర్దధిరిించాలి. ఆింధ్రా యూనివరిసిటీల్ జరిగన ర్-ర్వాలుయాయేషన్ 
అవకతవకలపై విచారణ జరిపించాలి. ఆింధ్రా యూనివరిసిటీల్ గతింల్ 3వేలత 
పూరి్త చేయగలిగే పీజీ కోర్సి ప్రసు్తతిం 20 నుిండ్ 40 వేల రూపాయలకు పెించ్న 
ఫీజులను తక్షణమే తగగొించాలి. కమీషనలో కోసిం మద్రణాలయానిని మూసివేసిన 
రిజిస్టుర్ ఉప కులపతి లపై విచారణ వేయాలి. యూనివరిసిటీ చటాటునిక వయాతిరేకింగా 
నియమిించ్న రిజిస్టుర్ నియామకానిని రదు్ద చేసి విచారణ జరిపించాలి. ఆింధ్రా 
యూనివరిసిటీల్ జరిగన ఓఎింఆర్ ప్రశానిపత్రాల కుింభకోణింపై విచారణ జరిప 
బాధ్యాలను అరెసుటు చేయాలి. గత న్లుగు సింవతసిరాలుగా కార్ణయా నియామకాలు 
ఇవవాకుిండా 75 మింది కుటుింబాలను వేధిసు్తనని ఉపకులపతి పై చరయాలు 
తీసుకోవాలి.
ప్ింటిింగ్ సేటుషనర్ కొనుగోలుల్ జరిగన అవకతవకలపై విచారణ జరిపించాలి. 
యుజిసి రూస్ నిధ్లు దురివానియోగిం చేసిన వారిని అరెసుటు చేయాలి.
రూస్ నిధ్ల కింద ప్రకటిించవలసి న 400 డాకోటురల్ మరియు 100 పోస్టు 
డాకోటురల్ ఫెల్షప్ లను తక్షణమే ప్రకటిించాలి. దళ్త గరిజన ప్రొఫెసరలోకు 
సీనియారిటీ ప్రకారిం రావలసిన పదవులను ఇచ్చి వారిక సమచ్త స్్థనిం 
కలిపుించాలి. ఆింధ్రా యూనివరిసిటీల్ విదాయార్్థలకు లైబ్రర్ మరియు ర్డ్ింగ్ రూమ 
సదుపాయిం కలిపుించాలి. నిబింధనలకు విర్దధిింగా ఆింధ్రా యూనివరిసిటీల్ 
నియమిించ్న 40 మింది రిటైర్డి ప్రొఫెసర్ లను తక్షణమే తొలగించాలి. ఆింధ్రా 
యూనివరిసిటీల్ తొలగించ్న 200 మింది గెస్టు ఫ్యాకలీటు లను తక్షణమే విధ్ల్లోక 
తీసుకుని వారిక న్యాయిం చేయాలి. ట్రాన్సి డ్సిపలోనర్ కోటాల్ అడడిగోలుగా ఇచ్చిన 

ర్సెర్చి అడ్్షనలోను రదు్ద చేసి విచారణ జరిపించాలి. సమాన పనిక సమాన వేతనిం కింద సెకూయారిటీ గార్డిల జీత్ల ల్ ఉనని వయాత్యాస్నిని తొలగించ్ అిందరినీ సమానింగా 
చూడాలి. యూనివరిసిటీల్ పరి్నింట్ ఉదోయాగులని వేధిస్్త, అనేక రకాల ఇబ్ిందులకు గురి చేసు్తనని రిటైర్డి పోలీస్ ఆఫీసర్ మరియు సెకూయారిటీ అధికారి ఖాన్ ను తక్షణమే 
తొలగించాలి. పై డ్మాిండ్ లను కోర్తూ.. అఖిలపక్షింత గుర్వారిం జనసేన న్యకులు నిరసన తెలియచేయగా.. వారిని దౌరజ్నయాింగా హౌస్ అరెసుటులు చేయటిం, 
మరియు కొింతమింది న్యకులను విశాఖపటనిిం 2టౌన్ పోలీసుసేటుషనోలోను, 4టౌన్ సేటుషన్ ల్ను, క్రైమ్ సేటుషన్ ల్ను అరెసుటులు చేయగా.. వారిక సింఘీభావింగా శ్రీకాకుళిం 
జిలాలో జనసేన న్యకులు పడాడ రామమోహన్, అర్జ్న్ భూపతి, అదపాక అపపులరాజు, యూ.ప రాజు, గోవిింద్, జన్ రాింబాబు మరియు 20మింది జనసైనికులు ఈ 
కారయాక్రమిం ల్ పాల్గొన్నిర్.

చలో ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకుల అక్రమ అరెస్ట్
శతఘ్ని నూయాస్: ఆింధ్ర యూనివరిసిటీల్ జర్గుతునని అప్రజాస్వామిక, అరాచక 
విధాన్లకు వయాతిరేకింగా ఆింధ్ర యూనివరిసిటీ వైస్ ఛానసి్లర్ ఆచారయా పీవీజీ 
ప్రస్ద్ రెడ్డిని వెింటనే ర్కాల్ చేయాలని జనసేనపార్టు మరియు విదాయారి్థ, 
యువజన, ప్రజా అభుయాదయ, దళ్త, బహుజన సింఘాలు శాింతియుతింగా 
నిరవాహిసు్తనని చల్ ఆింధ్ర యూనివరిసిటీ కారయాక్రమింల్ అరెసుటులు జరిగాయి. 
ఈ అరెసుటుల ల్ భాగింగా జనసేన న్యకులు వబ్్న సన్యాసి న్యుడు సేటుట్ 
కమిటీ అధయాక్షులు వనేనిింరెడ్డి సతీష్, సరనిదేవి తదితర ఉదయామకార్లను వైజాగ్ 
4వ టౌన్ పోలీస్ సేటుషనోలో ర్మిండ్లో ఉించడిం జరిగనది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేనలో చేర్న ఆర్.టి.సి విశ్ంత ఈ.డి. ఎమ్.వి.రావు
శతఘ్ని నూయాస్: ఏ.పీ.ఎస్. ఆర్టుసీల్ ఎగజ్కూయాటివ్ డైరెకటుర్ 
(ఈ.డ్.) గా బాధయాతలు నిరవారి్తించ్ పదవీ విరమణ 
చేసిన ఎమ్. వెింకటేశవార రావు జనసేన పార్టుల్ చేరార్. 
గుర్వారిం ఆయన హైదరాబాద్ ల్ని పార్టు కేింద్ర 
కారాయాలయింల్ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైర్న్ 
న్దిండలో మనోహర్ సమక్షింల్ పార్టుల్ చేరార్. కడప 
జిలాలో రాజింపటకు చెిందిన ఎమ్.వి.రావు సుదీర్ఘ కాలిం 
ఆర్.టి.సి ల్ అధికారిగా పని చేశార్. వెింకటేశవార 
రావు మాటాలోడుతూ.. ‘జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కలాయాణ్ 

సిదాధిింత్లు, ఆల్చనలు ప్రజాపక్షింగా ఉన్నియి అని, పార్టుక సింబింధిించ్న క్రమాలల్ క్రియాశీలకింగా 
పని చేస్్త.. పార్టు విధి, విధాన్లను క్షేత్రస్్థయిక తీసుకువెళ్్తను’అని తెలిపార్.

పులి వేట మా పవన్ కళా్యణ్ ఆట ఆపడం ఎవ్వర్తరం కాదు..!
శతఘ్ని నూయాస్: *భీమాలో న్యక్ సినిమా సెలెబ్రేషన్ ల్ మాకనీడ్ శేషుకుమారి వాయాఖయా

తూర్పుగోదావరి జిలాలో, పఠాపురిం, పవర్ స్టుర్ పవన్ 
కళ్యాణ్ నటిించ్న భీమాలో న్యక్ సినిమా ఇటీవల 
విడుదలై ఘనవిజయిం స్దిించడింపై పటటుణ పవన్ 
ఫ్న్సి, జనసైనికులు, న్యకులు విజయవోతసివ 
వేడుకలు అటటుహాసింగా ఏరాపుటు చేయగా జనసేన 
పార్టు పఠాపురిం నియోజకవరగొ ఇన్ చార్జ్ మాకనీడ్ 
శేషుకుమారి మఖయా అతిధిఆ పాల్గొని అభిమానుల 
మధయా కేక్ సట్ చేసి సెలెబ్రేషన్ సింబరాలు 

అింబరానిక అింటాయి. ఈ విజయోతసివానిని 
ఉదే్దశిించ్ శేషుకుమారి మాటాలోడుతూ… మా జనసేన 
పార్టు అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ వైవిధయామైన కేరేకటురలోత 
ప్రేక్షకులను అలరిించడింతపాడు సమాజానిక 
మించ్ సిందేశిం ఇసు్తన్నిర్. ప్రతీసినిమా సమాజిం 
మార్పుకు ఉపయోగపడే కథను ఎనునికునే తీర్ 
అమోఘమని సినిమాల్నే కాక రాజకీయల్లో 
తనదైన సె్టుల్లో రాజకీయా మార్పులు తేవడానిక 

చేసేకృష అదు్తింగా ఉిందన్నిర్. నితయాిం మార్పు కోసిం పరితపించే పవన్ కళ్యాణ్ ఆల్చన 
విధాన్నిని అణచవేయాలనే ఆల్చనత టిక్్కటులో ధరలు తగగొించడిం సినిమాను తపుపు పటటుడింలాింటివి 
చేసి మాఅధినేత పాపులర్ తగగొించాలని దుషటు శకు్తలు అించన్లు పటాపించలైయ్యాలా భీమాలో న్యక్ 
విజయానిని ప్రేక్షేక దేవుళ్ళు అిందిించారని అిందుకే అింటున్నిను పులిత వేట పవన్ కళ్యాణ్ ఆట ఆపడిం 
ఎవవార్తరిం కాదని ఆయన అవినీతి పర్లకు ఆరడుగుల బులెలోటాలో దోపడ్దార్లకు కొమరింపులిలా 
, అక్రమదార్లకు పులి పింజాలావిర్చుకుపడే భీమాలో న్యక్ అని ప్రజల మాత్రింకృషనిింప పవన్ 
మాబింగారిం అని కొనియాడుతున్నిరని అలాింటి మాఅధినేత పై పరిని న్నీ కొడాల న్ని లాింటి కొింత 
మింది మింత్రులు తపుపుడుగా మాటాలోడే విధానిం మాను కొకపోతే జనసైనికు లే బుది్ద చేబుత్రని ఆమె 
అన్నిర్ అలాగే క్రియాశీలక సభయాతవాిం గత నల 21వ త్ర్కు నుించ్ ప్రింభమయేయా మారిచి నల 7వ 
త్ర్ఖు వరకు నమోదు కారయాక్రమిం జర్గుతుిందని ప్రతి వాలెింటర్ పార్టు కోసిం కృష చేసే జనసైనికులు 
న్యకులను గురి్తించ్ సభయాతవాిం ఇవావాలని ప్రతి గ్రామింల్ ఈ క్రియాశీల సభయాత మీద అవగాహన 
కలిగించ్ మన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రతి జనసైనికుడ్క భరోస్ ఆ కుటుింబానిమొ్ ఆదుకోవడింల్ 
పెద్ద అననియయా అిండగా ఉిండ్ ఇటువింటి కారయాక్రమిం ఏ పార్టు ఇపపుటివరకు చేయలేదని తెలియజేశార్. ఈ 
కారయాక్రమింల్ పుణయామింతుల బాబురావు(మూరి్త), బుర్రా స్రయా ప్రకాష్, మేళిం బాబ్, అశోక్, గొలలోప్రోలు 
మిండల అధయాక్షులు అమరాది వలిలో రామకృష్ణ, యిండ్రపు శ్రీనివాస్, తట సతీష్, కిందరాడ ఎింపీటీసీ 
పలాలో దినేష్, మొగలి శ్రీనివాస్, వాకపలిలో స్రయాప్రకాష్, మోటూరి మహేష్, పెనుకొిండ వెింకటేశవారరావు, 
పెనుగొిండ సమేశ్, న్మ శ్రీకాింత్, గింగుమళళు మణికింఠ, అనిల్, శిర్ష, న్యకులు, జనసైనికులు, 
అభిమానులు తదితర్లు పాల్గొన్నిర్.

హైకోర్ట్ తీర్పా అమరావతి రైతుల విజయం
శతఘ్ని నూయాస్:  పెడన, మూడు 
రాజధానులు అింటూ రాష్ట్రానిని అధోగతి 
పాలు చేసి, అమరావతి రైతులను 
నడ్రోడుడి మీదకు తెచ్చిన వైసీపీ ప్రభుతవాిం 
కోర్టు తీర్పుత నైన్ మొిండ్వైఖరి 
మారాలి. అమరావతి అభివృదిధి చేయాలి. 
రైతులకు న్యాయిం చేయాలి. జగన్ రెడ్డి 
అన్ల్చ్త నిర్ణయాల వలలో అమరావతి 
రైతులు గత రెిండు సింవతసిరాలుగా 
ఆిందోళన బాట పటిటు, అనేక ఉదయామాలు 
చేశార్. రైతులు చేసు్తనని న్యాయబదధిమైన 

దీక్షను వక్రీకరిస్్త ఈ వైసీపీ ప్రభుతవాింల్ మింత్రులు, ఎమె్లేయాలు వారి 
దీక్షలను అపహాసయాిం చేస్్త ఉదయామస్ఫూరి్తని వక్రీకరిస్్త దిగజార్డు 
మాటలు మాటాలోడార్. ఒకానొక దశల్ రైతులను పయిడ్ ఆరిటుసుటులు 
అింటూ అమరావతి ఉదయామిం పై విషిం కకా్కర్. మా అధయాక్షుడు పవన్ 
కళ్యాణ్ ఎపుపుడ్ చెపాపుర్. ఆింధ్రుల రాజధాని అమరావతె అని. హైకోర్టు 
తీర్పును జనసేన పార్టు స్వాగతిసు్తింది. ఇపపుటికైన్ వైసిప ప్రభుతవాిం 
అమరావతి పై తన మొిండ్ వైఖరి విడన్డాలి. జగన్ రెడ్డి కుల వైషమాయాలకు 
సవాసి్త పలకాలి. అమరావతి రైతులకు మఖయామింత్రి క్షమాపణ చెపాపులని 
పెడన నియోజకవరగొ జనసేన న్యకులు ఎస్ వి బాబు సమె్ట అన్నిర్.

జనసేన పోరాటంతోనే జోహరాపురం 
వంతెన నిరామాణ పూర్తి

శతఘ్ని నూయాస్:  •జనసేన జిలాలో న్యకులు పవన్ కుమార్
కరూనిలు పాత నగరిం నుిండ్ జోహరాపురింను కలిప వింతెన 
నిరా్ణిం జనసేన పార్టు పోరాటింతనే పూరె్్తనదని ఆ జిలాలో న్యకులు 
పవన్ కుమార్ అన్నిర్. స్్థనిక కరూనిల్ నగరింల్ని నిరా్ణిం 
పూర్తయిన జోహరాపురిం వింతెనను జనసేన పార్టు కరూనిలు జిలాలో 
బృిందిం పరిశీలిించ్ింది. ఈ సిందర్ింగా జనసేన పార్టు జిలాలో 
న్యకులు పవన్ కుమార్ మాటాలోడుతూ 2018ల్ గత టిడ్ప 
ప్రభుతవాిం హయాింల్ జోహరాపురిం వింతెన నిరా్ణిం పనులు 
ప్రింభిించ్నపపుటికీ ఏళలో తరబడ్ పెిండ్ింగ్ ల్ ఉిండటిం వలలో 
కరూనిలు పాత నగరిం, జోహరాపురిం ప్రజల ఇబ్ిందులను గురి్తించ్న 
జనసేన పార్టు నిరా్ణ పనులు వేగవింతిం కోసిం పోరాడ్ిందన్నిర్. 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 2019ల్ జోహరాపురిం వింతెన 
నిరా్ణిం పనులపై వైసీపీ నిరలోక్షాయానిని నిరసిస్్త కరూనిలుల్ నిరసన 
కారయాక్రమిం చేపటిటున విషయానిని ఈ సిందర్ింగా గుర్్త చేశార్. ప్రజా 
సమసయాలు అధికారిం లేకున్ని జనసేన పోరాడ్ పరిష్కరిించ్దన్నిర్. 
వైసీపీక చ్త్తశుదిధి ఉింటే తక్షణమే టిడ్్క ఇళలోను పింపణీ చేయాలని, 
ప్రభుతవాిం ఇటీవల ప్రజలకు ఇచ్చిన జగననని కాలనీల్ మౌళ్క 
సదుపాయాలు కలిపుించాలని డ్మాిండ్ చేశార్. ఈ కారయాక్రమింల్ 
జనసేన జిలాలో న్యకులు సతీష్, మాలిక్, మహబూబ్ బాష, చరణ్, 
షశావాలి, అబు్దల్ తదితర్లు పాల్గొన్నిర్.

పీఏసీ చైరమాన్ ను మరా్యదపూర్వకంగా కలిసిన 
కాట్నం విశాలి

శతఘ్ని నూయాస్: తణుకు, జనసేన 
సెింట్రల్ ఆఫీసు హైదరాబాద్ ల్ 
పీఏసీ చైర్న్ న్దిండలో మనోహర్ ను 
గుర్వారిం మరాయాద పూరవాకింగా 
కలవడిం జరిగింది. న్కు రెిండు 
జిలాలోల బాధయాతను అపపుగించ్న 

అదయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ మరియు పీఏసీ చైర్న్ న్దిండలో మనోహర్ ఇర్వురిక 
కాటనిిం విశాలి ధనయావాదాలు తెలియజేస్ర్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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

అమరావతే ఆంధ్రుల రాజధాని: పండ్్యల శ్రీలత

శతఘ్ని నూయాస్: జనసేన పార్టు అధయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్ ఆది నుిండీ ఆింధ్రులకు ఒక్కటే రాజధాని.. 
అది అమరావతే అని సపుషటుింగా తెలియజేశార్. 
అమరావతిని రాజధానిగా అభివృదిధి చేయాలని హైకోర్టు 
ఆదేశిించ్ింది. రాజధాని పటిషనలోపై విచారణకు 
హైకోర్టు అింగీకరిించ్.. ప్రభుత్వానిక శాసన అధికారిం 
లేదని హైకోర్టు తేలిచిచెపపుింది. రాజధాని విషయింపై 
మొత్తిం 70 పటిషనలోపై గుర్వారిం ఉదయిం త్రిసభయా 
ధరా్సనిం తీర్పునిచ్చిింది. సీ.ఆర్డి.ఏ చటటుిం ప్రకారమే 
ప్రభుతవాిం వయావహరిించాలని ఒకింత జగన్ సరా్కర్ కు 
కోర్టు మొటిటుకాయలేసిింది.

తనఖా పెట్టుదు్ద…?
భూమలిచ్చిన రైతులకు న్యాయిం చేయాలిసిన బాధయాత ప్రభుతవాింపై ఉిందని కోర్టు 
తెలిపింది. ఆర్ నలల్లో ఒపపుిందిం ప్రకారమే అభివృదిధి చేయాలని సరా్కర్ కు కోర్టు 
స్చ్ించ్ింది. అింతేకాదు.. 3 నలల్లోనే రైతులకు అభివృదిధి చేసిన పాలోటులో అపపుగించాలని 
ధరా్సనిం డెడ్ లైన్ కూడా విధిించ్ింది. రైతులకు అనిని సౌకరాయాలత అభివృదిధి చేసిన 
పాలోటులో ఇవావాలని జగన్ సరా్కర్ కు కోర్టు స్చ్ించ్ింది. మరోవైపు అభివృదిధి పనులపై 
ఎపపుటికపుపుడు కోర్టుకు నివేదిక ఇవావాలని రాష్ట్ర అతుయాననిత న్యాయస్్థనిం చెపపుింది. 
అమరావతి భూమలను తనఖా పెటటుడానిక వీళ్లోదని.. రాజధాని అవసరాలకు తపపు వేరే 
వాటిక ఇవ్వాద్దని కూడా కోర్టు సపుషటుిం చేసిింది. అింతేకాకుిండా.. పటిషనలో ఖర్చి కోసిం 
రూ. 50వేలు కూడా ఇవావాలని కోర్టు తెలిపింది. కొింతమింది న్యాయమూర్్తలు ఈ 
కేసులు విచారిించొద్దనని పటిషన్ ను హైకోర్టు కొటిటువేసిింది. రాజధానిపై ఎలాింటి చటాటులు 
చేసే అధికారిం అసెింబీలోక లేదన్నిర్. మొత్్తనిక చూసే్త రాజధాని విషయింల్ ఏపీ 
ప్రభుత్వానిక ఈ తీర్పు బ్గ్ ష్టక్ అని చెపుపుకోవచుచి. కాగా.. ఇపపుటికే ప్రభుతవాిం, రైతుల 
వాదనలు వినని కోర్టు.. గుర్వారిం న్డు కీలక తీర్పునే ఇచ్చిింది. నిననిటి నుించ్ హైకోర్టు 
తీర్పుపై రాజధాని రైతుల్లో తీవ్ర ఉత్కింఠ నలకొింది. తీర్పు ఎపుపుడెపుపుడు వసు్తిందా 
అని శిబ్రాల్లో టీవీలు పెటుటుకుని మర్ కోర్టు తీర్పు కోసిం రైతులు వేచ్ చూశార్. తీర్పు 
అనుకూలింగా రావడింత శిబ్రాల్లో సింబరాలు చేసుకుింటున్నిర్.

గాజువాక నియోజకవర్ంలో జనసేన ప్రీట్ క్రియశీల 
సభ్యత్వం కార్యక్రమం

శతఘ్ని నూయాస్: గాజువాక, 
గుర్వారిం గాజువాక 
నియోజకవరగొింల్ విశాఖ జిలాలో 
న్యుకులు తిపపుల రమణ 
రెడ్డి ఆధవారయాింల్ జనసేన పార్టు 
క్రియశీల సభయాతవాిం కారయాక్రమిం 
గాజువాక జనసేన కారయాకర్తల 
మధయా ఘనింగా జరిగింది. జనసేన 

పార్టు ప.ఎ.సి సభుయాలు, గాజువాక నియోజకవరగొిం ఇించార్జ్ కోన త్తరావు మఖయా అతిధిగా 
పాల్గొన్నిర్. రాష్ట్ర కారయాదరి్శ గడస్ల అపాపురావు, కార్పురేటర్ దలిలో గోవిింద్ రెడ్డి పాల్గొన్నిర్. 
ఈ సిందర్ింగా జనసైనికులు అిందర్ క్రియశీల సభుయాతవాిం చేసుకోవాలి. ఈ 5 లక్షల భీమా 
అవకాశిం అిందర్ ఉపయోగించుకోవాలని అన్నిర్. రాష్ట్రింల్ మొదటి క్రియశీల సభుయాతవాింల్ 
గాజువాక నియోజకవరగొిం ఉింటుింది అని జనసేన న్యుకులు అన్నిర్. ఈ కారయాక్రమింల్ 
జనసేన న్యుకులు కాద శ్రీను, అలులో రామారావు, మలకలపలిలో వింశీ, ఆర్్ గోవిింద్, ఉింగరలలో 
శ్రీను, సమశేఖర్, కళ్వతి, మరళీ దేవి, రామలక్ష్మి, ష్టలిని, న్యుడు, ఆనింద్, భాస్కర్ 
మరియు జనసేన కారయాకర్తలు అధిక సింఖయాల్ పాల్గొన్నిర్.

రోడ్లపై ఉన్న గంతలను మరమమాతుతి చేసే 
కార్యక్రమం కొనసాగంచాలి

శతఘ్ని నూయాస్: సరేవాపలిలో 
నియోజకవరగొిం, వెింకటాచలిం 
మిండలింల్ ఇడ్ మేపలిలో, 
ఈదగాలి, వడ్డి పాలెిం, 
జింగాలపలిలో గుర్విింద పూడ్ 
మీదుగా నేషనల్ హైవే క 
వెళ్లోటువింటి రోడుడి మొత్తిం 
గుింతల మయిం అస్తవయాస్తింగా 
ఉింటే స్్థనిక ఎమె్లేయా 
రెిండుస్ర్లో ప్రజల చేత ఓటులో 
వేయిించుకొని గెలిచ్ గతింల్ 

ప్రతి పక్షింల్ ఐదు సింవతసిరాలు ఉిండ్, ఇపుపుడు అధికారపక్షింల్ పరిపాలన కొనస్గస్్త.. నేను 
నియోజకవరాగొనిని అభివృదిధి చేశానని చెపుపుకుింటున్నిర్. గుింతల మయిం అయిన ఈ రోడుడిని 
ఇపపుటివరకు ఈ గుటటులను పూడచిక పోవడానిక కారణిం ఎమిటి? అని జనసేన పార్టు తరఫున 
ఎమె్లేయాను ఒకటే అడుగుతున్నిమ. దయచేసి ఇకనైన్ రోడలోపై ఉనని గుింతలను మరమ్తు్త 
చేసే కారయాక్రమిం కొనస్గించాలని కోర్కొింటూ.. అలా జరగని పక్షింల్ పలోకార్డిలు పటుటుకొని 
నిరసనను చేపడత్ిం అని తెలియజేస్ర్. ఈ కారయాక్రమింల్ రవికుమార్, సిందీప్, రహమాన్ 
భాయ్, శ్రీహరి, గర్ష్,తదితర్లు పాల్గొన్నిర్.

రోడ్డిప్రమాద బాధితులకు ఆర్ధికసాయమందంచిన 
కోర్మిలి్ల జనసైనికులు

శతఘ్ని నూయాస్:  మిండపట, 
కపలేశవారపురిం మిండలిం 
కొర్మీలిలో గ్రామమల్ వారిం 
రోజుల క్రితిం కొత్తగా పెళలోయిన 
నూతన వధ్వు, వర్డు బిండ్ 
మీద వెళ్్తిండగా కోటిపలిలో 
సమీపింల్ రోడుడిప్రమాదిం 
సింభవిించ్ింది, అిందుల్ 

నూతన వర్నిక తీవ్ర గాయాలయాయాయి, కాకన్డ ఆసుపత్రిల్ చ్కతసి పొిందుతూ 
ఉన్నిడు. ఎసిసి స్మాజిక వరాగొనిక చెిందిన వారిక, కొర్మిలిలో జనసైనకులు 20 వేల 
రూపాయ ఆరిధిక సహాయిం అిందజేయడిం జరిగింది.

పల్్ల పల్్లకు జనసేన ప్రీట్ విసతిరణకు అందరూ కలిసి పనిచేద్దం
శతఘ్ని నూయాస్:  *మిండల అధయాక్షురాలు 
ప్రమీలా ఒర్గింటి
మర్రిపాడుమిండల జనసేన పార్టు 
ఆధవారయాింల్ రాబోయే జనసేన_పార్టు 
ఆవిరా్వ దినోతసివిం సిందర్ింగా పలెలో 
పలెలోకు జనసేన సిమెింటు కారయాక్రమింల్ 
భాగింగా మర్రిపాడుమిండల జనసేన 
పార్టు అధయాక్షురాలు ప్రమీలా చేతుల 

మీదుగా రెిండు జనసేన పార్టు సిమెింటు బించ్ లు ప్రింభిించడిం జరిగింది. పడమటి న్యుడుపలిలో 
గ్రామింల్ గింటా అింజి అధయాక్షతన చుించులూర్ గ్రామింల్ చీలపోగు అశోక్ కుమార్ అధయాక్షతన ఈ 
కారయాక్రమిం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింల్ మిండల న్యకులు చ్న్ని జనసేన జిలాలో సింయుక్త కారయాదరి్శ 
వనిం పవన్ మిండల ఉపాధయాక్షుడు ఉదయ్ రామిరెడ్డి, ప్రశాింత్ కుమార్ రెడ్డి, పెించలరావు, శిలపుిం మనోజ్ 
ప్రకాష్ బగాది గింగయయా, ఈర్పోతు మణికింట కుింటా ప్రస్ద్ జనసైనికులు పాల్గొని విజయవింతిం 
చేశార్.

మదనపలి్ల జిల్్ల చేయాలని ఆరీడివో కి వినతిపత్ం
శతఘ్ని నూయాస్: మదనపలిలో జిలాలో చేయాలని గత రెిండు సింవతసిరాలుగా మదనపలిలో జిలాలో 
స్ధన జేఏసీ ఆధవారయాింల్ జర్గుతునని పలురకాల నిరసన కారయాక్రమింల్ భాగింగా 
గుర్వారిం రాయచోటి జిలాలో చేయడానిని అభయాింతరిం తెలుపుతూ అనిని పార్టుల తరఫున 
వినతి పత్రానిని ఆర్డివో క అిందజేస్్త అదేవిధింగా మదనపలిలో జిలాలో చేయాలని బ్ఎసిపు 
ఉపాధయాక్షులు బిందల గౌతిం చేసు్తనని ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు రెిండవ రోజు జనసేన 
తరపున మద్దతు పలికన చ్తూ్తర్ జిలాలో ప్రధాన కారయాదరి్శ అనిత, మదనపలిలో జిలాలో 
న్యకులు పుర్షోత్తిం, సుబ్రహ్ణయాిం, కృష్ణ మూరి్త.

పలు కుటంబాలను పరామర్శించిన పితాని
శతఘ్ని నూయాస్:  మమి్డ్వరిం, రాష్ట్ర జనసేన 
పార్టు రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సభుయాలు, 
మమి్డ్వరిం నియోజకవరగొ జనసేన పార్టు 
ఇన్చిర్జ్ పత్ని బాలకృష్ణ ఐ.పోలవరిం మిండలిం 
టీ.కొత్తపలిలో గ్రామసు్తలు మచచి న్గబాబు చ్నని 
తిండ్రి మచచి మోహన్ రావు 65 సింవతసిరమలు 
అకాల మరణిం చెిందడిం జరిగింది. వారి కుటుింబ 

సభుయాలను పరామరి్శించ్ స్నుభూతి తెలియపరిచార్. మరియు అదే గ్రామానిక చెిందిన వడగన 
ఫణీింద్ర 20 సింవతసిరమలు హఠాత్ మరణించెిందడిం జరిగింది. వారి కుటుింబ సభుయాలను 
కూడా పరామరి్శించ్ స్నుభూతి తెలియపరిచార్. వీరి వెింట మిండల అధయాక్షులు మదయాింశెటిటు 
పుర్షోత్తిం జిలాలో జనసేన పార్టు ఉపాధయాక్షులు స్నబోయిన మలిలోకార్జ్న రావు అలాగే రాష్ట్ర 
సహాయ కారయాదరి్శ జక్కింశెటిటు పిండు జిలాలో కమిటీ కారయాదరి్శ త్ళ్లోరి ప్రస్ద్, మటటు ఏసుబాబు, 
నరాల శెటిటు రాింబాబు, పత్ని రామకృష్ణ, చెలులోబోయిన చ్నని బాబు మరియు గ్రామసు్తలు జనసేన 
పార్టు కారయాకర్తలు పాల్గొన్నిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణంచిన జనసైనికుని కుటంబానికి 
ఆర్ధికసాయమందంచిన అమలాపురం జనసేన

శతఘ్ని నూయాస్: అమలాపురిం, రోడుడి ప్రమాదింల్ మరణిించ్న జనుపలిలో గ్రామానిక చెిందిన 
జనసైనికుడు, పవన్ కళ్యాణ్ వీరాభిమాని తవిటిక వెింకటేష్ కుటుింబానిక అిండగా జనసేన పార్టు 
పారలోమెింట్, నియోజకవరగొ న్యకులు వెింకటేష్ క్రియాశీలక సభయాతవాిం తీసుకోకపోవడింత ఆ 
కుటుింబానిక 1,00,000 (లక్ష)రూపాయలు ఆరిధిక సహాయిం అిందిించార్. ఈ కారయాక్రమింల్డ్ 
ఎమ్ ఆర్ శేఖర్, భవాని, నలాలో శ్రీధర్, లిింగోలు పిండు, మాజీ మనిసిపల్ చైర్న్ యాళళు న్గ సతీష్, 
ఏడ్ద శ్రీను,అయిత్బతు్తల ఉమామహేశవారరావు, ఇసుకపటలో రఘుబాబు, జనసేన పార్టు రాష్ట్ర 
న్యకులు బటుటు పిండు, ఆకుల స్రయాన్రాయణ మూరి్త, ఆర్ డ్ ఎస్ ప్రస్ద్ & ఫ్ిండ్సి,వాకపలిలో 
శ్రీను పోలిశెటిటు చ్నిని, నలాలో వెింకటేశవారరావు, పరమట చ్టిటుబాబు, తికా్క సరసవాతి, పడాల న్న్జీ, 
మోటుపలిలో సతి్తబాబు, నిందుల సతి్తబాబు, గింధిం శ్రీను, పలాలో రవి, సుిందరనీడ్ న్యుడు, మోటూరి 
వెింకటేష్, పాలురి స్వామి న్యుడు, చేటలో రామారావు, మలలోవరపు ఏడుకొిండలు, ఈతకోట శ్రీను, 
ఏ.వేమవరిం మరియు జనుపలిలో జనసైనికులు తదితర్లు పాల్గొన్నిర్.

హందూపురంలో జనసేన ఆతీమాయ సమావేశం
శతఘ్ని నూయాస్: హిిందూపురిం, 
స్్థనిక ఆర్ అిండ్ బ్ అతిథి గృహిం 
నిందు నియోజకవరగొ జనసేన 
ఇించార్జ్ ఆకుల ఉమేష్ ఆధవారయాింల్ 
సమావేశిం నిరవాహిించడిం జరిగింది. 
ఈ సమావేశానిక మఖయా అతిథిగా 
జిలాలో అధయాక్షులు టి.సి.వర్ణ్ 
విచేచియడిం జరిగింది. సమావేశింల్ 
వార్ మాటాలోడుతూ… జనసేన పార్టు 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల 
మేరకు క్రియాశీలక సభయాతవా నమోదు 
కారయాక్రమిం గురిించ్ న్యకులకు 

మరియు సైనికులకు ప్రతి ఒక్కర్ జనసేన పార్టు క్రియాశీలక సభయాతవాిం నమోదు 
చేసుకోవాలని దిశానిరే్దశిం ఇవవాడిం జరిగింది. మారిచి 14వ తేదీ ఆవిరా్వ సభకు 
అనింతపురిం జిలాలో నుిండ్ న్యకులు, జనసైనికులు మరియు వీరమహిళలు 
పెద్ద ఎతు్తన హాజరై విజయవింతిం చేయాలని పలుపునివవాడిం జరిగింది. 
అలాగే జిలాలో అధయాక్షులు టి.సి.వర్ణ్ ను శాలువాలత, బొకేలత న్యకులు 
మరియు జనసైనికులు సత్కరిించడిం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింల్ జిలాలో కమిటీ 
సభుయాలు మరియు మిండల అధయాక్షులు, హిిందూపూర్ నియోజకవరగొ న్యకులు, 
జనసైనికులు మరియు వీరమహిళలు తదితర్లు పాల్గొన్నిర్.

గటిట్ వంకట్రావు, కడియాల శ్రీనివాస్ లను పరామర్శించిన 
బండ్ర్ శ్రీనివాస్

శతఘ్ని నూయాస్: తూర్పుగోదావరి జిలాలో, కొత్తపట 
ఆలమూర్ మిండలిం ఆలమూర్ గ్రామిం మార్మూల 
గ్రామాల్లో ఉిండే న్యకుల ఉనికిని, ప్రభుతవా 
పథకాలను బాహయా ప్రపించానిక తెలియాలింటే అది ఒక్క 
మీడ్యాతనే స్ధయామవుతుిందని, అలాింటి మీడ్యాల్ 
ప్రతిఫలిం ఆశిించకుిండా రాత్రి పగలు వార్తల సేకరణల్ 
నిమగనిమయేయా విలేకరలో యోగక్షేమాలు మాకు మఖయామని 
ఆలమూర్ వార్తల సేకరణల్ భాగింగా ఇటీవల ఓ రోడుడి 
ప్రమాదింల్ తీవ్ర గాయాలై ఇింటికే పరిమితమై విశ్ింతి 
తీసుకుింటునని సీనియర్ జరనిలిస్టు, ఆలమూర్ విశాలాింధ్ర 
విలేకరి గటిటు వెింకట్రావు సవాగృహానిక వెళ్లో యోగక్షేమాలు 
అడ్గ తెలుసుకున్నిర్ బిండార్ శ్రీనివాస్ అలాగే 
ఇటీవల కాలింల్ గటిటు సతీమణి అకాలమృతిక వార్ 

సింత్పానిని వయాక్తిం చేశార్. సీనియర్ జరనిలిస్టు గటిటు వెింకటరావు ఎటువింటి అధైరయాిం చెిందవద్దని 
భరోస్ ఇచాచిర్. బిండార్ శ్రీనివాస్ అలాగే గుర్వారిం కడ్యాల న్గేశవారరావు అకాల మృతి 
చెిందార్, కడ్యాల శ్రీనివాస్ పరామరి్శించ్ వార్ కుటుింబానిని ప్రగాఢ స్నుభూతి, తెలియజేశార్ 
ఈ జనసేన జిలాలో ప్రధాన కారయాదరి్శ త్ళలో డేవిడ్, ఆలమూర్ మిండల అధయాక్షులు జనసేన సురపు 
రెడ్డి సతయా ఆలమూర్ జనసేన అధయాక్షులు, కటాటు రాజు, ఆలమూర్ వైస్ ప్రెసిడెింట్ జనసేన, పెటాటు 
రింగన్థ్, దాసి మోహన, న్సి్తక వెింకటేశవారరావు, చలాలో వెింకటేశవారావు, శిరిగనీడ్ పటాటుభి, లింక్ 
సతీష్, పసుపులేటి స్యిబాబా, ఎర్కొిండ సుబ్రహ్ణయాిం, కోటా వరలక్ష్మి కారయాక్రమింల్ జనసేన 
న్యకులు పాల్గొన్నిర్.

మడకశిర నియోజకవర్ంలో పరయూటంచిన 
ట.సి వరుణ్

శతఘ్ని నూయాస్: మడకశిర, అనింతపురిం జిలాలో పరయాటనల్ భాగింగా 
మడకశిర నియోజకవరగొిం అనింతపురిం జిలాలో అధయాక్షులు టి.సి వర్ణ్ 
పరయాటిించడిం జరిగింది. మడకశిర ప్ింతింల్ని పలు సమసయాలపై 
పోరాటాలు కొనస్గస్్తమని తెలిపార్. మడకశిర పటటుణింల్ అింబేద్కర్ 
విగ్రహానిక జనసేన న్యకులు పూలమాలలు వేసి అనింతరింఅింబేద్కర్ 
సరి్కల్ నుిండ్ వైయస్సిర్ సరి్కల్ మీదుగాపెనుగొిండ రోడుడి జిమ్ సెింటర్ 
వద్ద బైక్ రాయాలీ నిరవాహిించార్. ఈ సిందర్ింగా జిలాలో అధయాక్షుడు టి సి 
వర్ణ్ మాటాలోడుతూ నియోజకవరగొింల్నే రోడలో పరిసి్థతి అధావానింగా 
ఉిందని ఇపపుటికీ హింద్రీనీవా కాలువ పూరి్తకాక ర్లలో, అగలి, చెర్వులకు 
నీర్ చేరలేదని నియోజకవరగొింల్ని అభివృదిధి పనులు చేయాలని 
ప్రభుత్వానిని విమరి్శించార్. ఈ ప్ింతిం నుిండ్ మింత్రులు ఎమె్లీసిలు 
ఎమె్లేయాలు అయినపపుటికీ నియోజక అభివృదిధి మాత్రిం శూనయాిం అని 
తెలిపార్. అనింతపురిం జిలాలోల్నే అతయాధికింగా వెనుకబడ్న ప్ింతిం 
మడకసిరా అని తెలియజేస్ర్ అింతేకాకుిండా జగనో్హన్ రెడ్డిక ఓటులో 
వేసి మోసపోయారని అన్నిర్. రాబోయే ఎనినికల్లో మఖయామింత్రిగా 
పవన్ కళ్యాణ్ అని తెలియజేశార్. ఇపపుటినుించ్ నియోజకవరగొిం వచ్చి 
పార్టు అభివృదిధికై పరయాటిించ్నటులో ఆయన తెలిపార్ అింతేకాకుిండా 
ఈ ప్ింతింల్ జనసేన పార్టు న్యకులను అధికార పార్టు న్యకులు 
బదిరిసు్తన్నిరని మిండ్పడాడిర్. బదిరిసే్త భయపడేది లేదని రోడుడిల్క వచ్చి 
గటిటుగా సమాధానిం ఇస్్తమని వైకాపా పార్టుని హెచచిరిించార్ జనసేన 
పార్టు న్యకులకు పార్టు అధినేత అిండగా ఉింటాడని ఈ సిందర్ింగా 
తెలియజేశార్. ఈ కారయాక్రమింల్ జనసేన పార్టు జిలాలో అధయాక్షుడు టి.సి 
వర్ణ్ జిలాలో ప్రధాన కారయాదరి్శ కే.న్గేింద్ర, జిలాలో ఉపాధయాక్షులు అింక్ 
ఈశవారయయా, జిలాలో సభుయాలు కరణ్ జిలాలో సింయుక్త కారయాదరి్శ ఆనింద్ 
కృష్ణ, మడకశిర నియోజకవరగొ మిండల అధయాక్షులు టి.ఏ శివాజీ, ర్లలో 
మిండల రింగస్వామి, అగలి మిండలిం భాను ప్రకాష్, గుడ్బిండ 
మిండలిం మింజున్థ్, మిండల కమిటీ సభుయాలు నియోజకవరగొింల్ ఉనని 
జనసైనికులు అిందరూ తదితర్లు పాల్గొనడిం జరిగింది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


ఆచార్య పీ.వీ.జీ.డి ప్రసాద్ రెడిడిని తక్షణమే రీకాల్ చేయాలి: 
మాదల శ్రీరాములు

శతఘ్ని నూయాస్: విశాఖపటనిిం, ఆింధ్ర యూనివరిసిటీ ఉపకులపతి 
ఆచారయా పీ.వీ.జీ.డ్ ప్రస్ద్ రెడ్డిని తక్షణమే ర్కాల్ చేయాలని 
జనసేనపార్టు అరకు పారలోమెింట్ అధికార ప్రతినిధి మాదాల 
శ్రీరామలు డ్మాిండ్ చేశార్. అదేవిధింగా ఆయన క్రిింద తెలిపన 
మరికొనిని డ్మాిండలోను నరవేరాచిలని కోరార్. అవి..
ఆింధ్రా యూనివరిసిటీల్ ఎతి్తవేసిన 20 కోర్సిలను తక్షణమే 
పునర్దధిరిించాలి.
ఆింధ్ర యూనివరిసిటీ ల్ జరిగన ర్-ర్వాలుయాయేషన్ అవకతవకలపై 
విచారణ జరిపించాలి.

ఆింధ్ర యూనివరిసిటీ ల్ గతింల్ 3వేలత పూరి్త చేయగలిగన పీజీ కోర్సి ప్రసు్తతిం 20 నుిండ్ 40 వేల 
రూపాయలకు పెించ్న ఫీజులను తక్షణమే తగగొించాలి.
కమీషనలో కోసిం మద్రణాలయానిని మూసివేసిన రిజిస్టుర్ ఉప కులపతి లపై విచారణ వేయాలి.
యూనివరిసిటీ చటాటునిక వయాతిరేకింగా నియమిించ్న రిజిస్టుర్ నియామకానిని రదు్ద చేసి విచారణ 
జరిపించాలి.
ఆింధ్రా యూనివరిసిటీల్ జరిగన ఓఎింఆర్ ప్రశానిపత్రాల కుింభకోణింపై విచారణ జరిప బాధ్యాలను 
అరెసుటు చేయాలి.
గత న్లుగు సింవతసిరాలుగా కార్ణయా నియామకాలు ఇవవాకుిండా 75 మింది కుటుింబాలను వేధిసు్తనని 
ఉపకులపతి పై చరయాలు తీసుకోవాలి.
ప్ింటిింగ్ సేటుషనర్ కొనుగోలుల్ జరిగన అవకతవకలపై విచారణ జరిపించాలి.
యుజిసి రూస్ నిధ్లు దురివానియోగిం చేసిన వారిని అరెసుటు చేయాలి.
రూస్ నిధ్ల కింద ప్రకటిించవలసి న 400 డాకోటురల్ మరియు 100 పోస్టు డాకోటురల్ ఫెల్షప్ లను 
తక్షణమే ప్రకటిించాలి.
దళ్త గరిజన ప్రొఫెసరలోకు సీనియారిటీ ప్రకారిం రావలసిన పదవులను ఇచ్చి వారిక సమచ్త స్్థనిం 
కలిపుించాలి.
ఆింధ్ర యూనివరిసిటీ ల్ విదాయార్్థలకు లైబ్రర్ మరియు ర్డ్ింగ్ రూమ సదుపాయిం కలిపుించాలి.
నిబింధనలకు విర్దధిింగా ఆింధ్రా యూనివరిసిటీల్ నియమిించ్న 40 మింది రిటైర్డి ప్రొఫెసర్ లను 
తక్షణమే తొలగించాలి.
ఆింధ్రా యూనివరిసిటీల్ తొలగించ్న 200 మింది గెస్టు ఫ్యాకలీటు లను తక్షణమే విధ్ల్లోక తీసుకుని వారిక 
న్యాయిం చేయాలి.
ట్రాన్సి డ్సిపలోనర్ కోటాల్ అడడిగోలుగా ఇచ్చిన ర్సెర్చి అడ్్షనలోను రదు్ద చేసి విచారణ జరిపించాలి.
సమాన పనిక సమాన వేతనిం కింద సెకూయారిటీ గార్డిల జీత్ల ల్ ఉనని వయాత్యాస్నిని తొలగించ్ అిందరినీ 
సమానింగా చూడాలి.

యూనివరిసిటీల్ పరి్నింట్ ఉదోయాగులను వేధిస్్త.. అనేక రకాల ఇబ్ిందులకు గురి చేసు్తనని రిటైర్డి 
పోలీస్ ఆఫీసర్ మరియు సెకూయారిటీ అధికారి ఖాన్ ను తక్షణమే తొలగించాలని మాదాల శ్రీరామలు 
డ్మాిండ్ చేశార్.

క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం గర్ంచి ముఖ్య 
నాయకులతో వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ భేటీ…!

శతఘ్ని నూయాస్: మహబూబ్ నగర్, జనసేన పార్టు అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
జనసైనికుల భద్రత, వారిక భరోస్ కొరకు చేపటిటునటువింటి ఒక గొపపు 
కారయాక్రమిం క్రియాశీలక సబయాతవా కారయాక్రమిం. ఈ యొక్క కారయాక్రమిం 
ఉమ్డ్ మహబూబ్ నగర్ జిలాలోల్ గత సింవతసిరిం మిందుకు 
తీసుక్ళలోడిం జరిగింది. ఈ సింవతసిరిం ఉమ్డ్ మహబూబ్ నగర్ జిలాలోల్ 
ఈ యొక్క మలిదశ సభయాతవా కారయాక్రమిం మరిింత బలింగా తీసుక్ళ్ళులి 
అనే అింశింపై
వింగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ ఉమ్డ్ జిలాలో మఖయా న్యకులత కలిసి దిశా నిరేధిశిం 
చేయడిం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింల్ న్గర్ కరూనిల్ జిలాలో మఖయా 
న్యకులు రేచరలో. శేఖర్, జానీ, గోపాస్ కుర్మనని, స్రయా, జెర్రిపాటి 
చింద్ర శేఖర్, గోపాస్ రమేష్, ఎస్.ప స్రయా, శ్రీనివాస్ న్యక్ మరియు 
ఉమ్డ్ జిలాలో న్యకులు పగడాల. రాఘవేింద్ర (ప.ఆర్), సురేిందర్ 
గౌడ్, శరత్ గౌడ్, శాయామ్, గౌరవ్, సింతష్ రెడ్డి తదితర్లు పాల్గొన్నిర్.
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శతఘ్ని న్యూస్: మాకు అందన సమాచారం ప్రకారం మీకు వివరాలు అందంచడం జర్గంద.

అమరావతిని రాజధానిగా అభివృదధి చేయాలి: హైకోర్ట్
• ఏ కారాయాలయానీని ఇక్కడ నుించ్ తరలిించకూడదు
• మాసటుర్ పాలోన్ ల్ ఉననిది ఉననిటులో అమలు చేయాలి
• రాజధానిపై ఎలాింటి చటాటులు చేసే అధికారిం అసెింబీలోక లేదు

శతఘ్ని నూయాస్: మూడు రాజధానులు, రాజధాని ప్ింత అభివృదిధి ప్ధికార సింస్థ (సీఆర్డిఏ) రదు్ద 
పటిషనలోపై ఆింధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరిించ్ింది. సీఆర్డిఏ చటటు ప్రకారిం రాష్ట్ర ప్రభుతవాిం 
వయావహరిించాలని ఉననిత న్యాయస్్థనిం సపుషటుిం చేసిింది. ఒపపుిందిం ప్రకారిం 6 నలల్లో మాసటుర్ 
పాలోన్ పూరి్త చేయాలని ఆదేశిించ్ింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూరి్త జసిటుస్ ప్రశాింత్ కుమార్ మిశ్ర 
నేతృతవాింల్ని త్రిసభయా ధరా్సనిం ఈ మేరకు తీర్పు వెలువరిించ్ింది. అభివృదిధి పనులపై ఎపపుటికపుపుడు 
నివేదిక సమరిపుించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానిని హైకోర్టు ఆదేశిించ్ింది. భూమలు ఇచ్చిన రైతులకు 3 
నలల్లో అనిని సౌకరాయాలత అభివృదిధి చేసిన పాలోటులో అపపుగించాలి, రాజధాని అవసరాలకు తపపు ఇతరత్రా వాటిక ఆ భూమలను తనఖా పెటటుడానిక వీలేలోదని వివరిించ్ింది. 
అమరావతిని రాజధానిగా అభివృదిధి చేయాలి. మాసటుర్ పాలోన్ ల్ ఉననిది ఉననిటులో అమలు చేయాలి. రాజధానిపై ఎలాింటి చటాటులు చేసే అధికారిం అసెింబీలోక లేదు. అమరావతి 
నుించ్ ఏ కారాయాలయానిని తరలిించకూడదు అని పర్్కింది.

గతింల్ జరిగిందిదీ...
రాష్ట్ర ప్రభుతవాిం తీసుకొచ్చిన సీఆర్డిఏ రదు్ద చటటుిం, మూడు రాజధానుల చటాటులను సవాల్ చేస్్త రాజధాని రైతులతపాటు పలువుర్ హైకోర్టుల్ వాయాజాయాలు దాఖలు చేశార్. 
వీటిపై విచారణ జర్గుతుిండగానే ఆ చటాటులను రదు్ద చేస్్త రాష్ట్ర ప్రభుతవాిం కొత్త చటటుిం తీసుకొచ్చిింది. మూడు రాజధానుల చటాటునిని రదు్ద చేసుకుననిపపుటికీ త్మ దాఖలు 
చేసిన వాయాజాయాల్లో కొనిని అభయారధినలు మిగలే ఉన్నియని, వాటిపై విచారణ జరిప తగన ఆదేశాలు ఇవావాలని పటిషనరలో తరఫు న్యాయవాదులు త్రిసభయా ధరా్సన్నిని కోరార్. 
అమరావతి మాసటుర్ పాలోన్ అమలు చేయాలని, రాజధానిల్ ఆగపోయిన పనులను కొనస్గించాలని, భూమలిచ్చిన రైతులకు పాలోటులో అభివృదిధి చేసి ఇచేచిలా చూడాలని 
మఖయాింగా కోరార్. మూడు రాజధానుల చటాటునిని ప్రభుతవాిం రదు్ద చేసిన నేపథయాింల్ ఈ వయావహారింపై దాఖలైన వాయాజాయాలనీని నిరరధికిం అవుత్యని, వాటిపై విచారణ 
అవసరిం లేదని ప్రభుతవాిం తరఫు న్యాయవాదులు వాదిించార్. ఫిబ్రవరి 4న ఈ వాయాజాయాలపై వాదనలు మగస్యి. తీర్పును హైకోర్టు రిజర్వా చేసిింది. మారిచి 3న 75 
కేసుల్లో వేరేవార్గా తీర్పు వెలువరిించ్ింది.
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