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భ్రష్టరాజకీయప్రహసనం!
శిష్యుడు నీర్సంగా వ చ్చి కూర్చిన్నాడు. మొహసం క ళ త ప్పసంది.
గుర్వుగార్ గ మ నసంచ్, “ఎప్్పడూ ఇస్త్రీ చేసి కొత్త నోటులా క ళ క ళ లాడుతూ ఉసండేవాడివి, ఇవళసంట్రా 
మాసిపోయిన జేబుర్మాలులా మొహసం పెటుటుకున్నావ్ . ఏమసందసంటి?” అన డిగార్.
శిష్యుడు నట్టుర్చి, “ఇసంట్లో చ్ననా గొడ వసండి...” అన్నాడు.
“చ్ననా గొడ వ కే దిగాలు పడితే ఇసంక నువువు రాజ కీయాల కు ఏసం ప నకొస్్తవురా... ఇసంత కీ ఏమసందమిటి మీ 
ఆవిడ ?”
“మా ఆవిడ ఏదో అసంద న మీకెట్లో తెలుససండీ?”
“ఒరే... రాజ కీయాల్లో ఎగస్్పర్టుల నైన్ నోరెత్త కుసండా చేయొచేచిమోగానీ, ఇసంట్లో ఇలాలోలినసం చేయ లసం గ ద రా... 
అసందుకే అనుభ వసం మీద చెప్్ప. అస లు నువువు ఆవిడ జోలికెసందుకెళ్లోవ్ , అది చెప్్ప మసందు...”
“అయ్ బాబోయ్ ... నన ఆవిడ జోలికెలాలోన న ఎలా క నపెట్టురసండీ?”
“ఓరెర్రోడా... అవినీతి లసంద ఆరోప ణ లు రావు, వెధ వ ప నులో చేయసంద విమ ర్శ లు రావు... నువువు నోర్ జారసంద 
మీ ఆవిడ దుల ప ర్సంచ దు... కాబ టిటు ససంగ తేసంట్ చెప్్ప...”
“ఏసంలదు గురూగారూ! వసంకాయ కూర మాడిపోయిసందీ... స ర్గాగా చేయొచచి క దా అన్నానసండసంతే...”
“మ ర్ మీ ఆవిడేమసంది?”
“నువువు తెచ్చిన వసంకాయ లు గిజ ర వీ, మదిర్పోయాయీ... అలాసంటి వసంకాయ లు తెస్్త కూర్ట్టుగే ఏడుస్తసందీ... మసందు నువువు వసంకాయ లు ఏర డసం నర్చికో... ఆన క 
న ననాసందువుగానసందసండి...”
“సెభాష్ ... మా గొప్ప గా చెప్పసందిరా... ఒరే నువువు న్ ద గగా ర ఇననా ళ్లోగా రాజకీయ ప్ఠాలు నర్చికుసంటున్నా, ఎక్క డ వేసిన గొసంగ డి అక్క డే అననా టుటున్నావురా... అద మీ ఆవిడైతేన్ ఈ 
ప్టికి న ననా మిసంచ్పోయేది... అసంతే కాదు ఎననాక ల్లో గెలిచ్ మఖయు మసంత్రి కూడా అయిపోయసండేది...”
“ఊర్కోసండి గురూగారూ! కూర త గ లెటిటుసంది కాక , అదమ న అడిగినసందుకు అడ్డ దిడ్డసంగా వాదిస్్త మెచ్చికుసంట్ర్? పైగా కాసిసంతైన్ బాధప డ క పోగా, న ననా త ప్్పప డుతసంటే 
వెన కేసకొస్్తర్? అయ్యు ప్పసం... కూర ప్డైసందా? ఈస్ర్ బాగా చేస్్తలెసండి అసంటే ననసంతో ససంతోషసంచేవాడినసండి. అలాసంటి ప శ్చిత్్తపసం లదు స ర్క దా... రైతకు పసండిసంచ డసం 
చేత కాదు, ఎర్వులు స ర్గా చ లలో లదు, పసంట కి స ర్గా నీరెటటు లదు, స రైన స మ యసంల్ కోయ లదు... అన కూడా ఏదదో వాగేసిసందసండి...”
“అబోబో... వయు వ హారసం చాలా దూరసం వెళలోసంద? మ ర్ న వేవుమ న్నావు?”
“ననమసంట్నసండీ... అదసంటలాగసంట్వూ? అసంద ర్ మీదా విర్చ్కుప డ త్వు త ప్ప , నీ త ప్్ప నువువు ఒప్్పకోవననా మాట ... ఇదసం బుకాయిసంప్ అన డిగానసండి...”
“ఇక నువేవుసం చెప్ప క్క రేలోదురా... మీ ఆవిడేమసందో ఊహసంచ గ ల ను. నీకు కుళ్లో, కుతి్తసం అన ఉసంటుసంద వున్? కావాల న అభాసండాలు వేస్తన్నావ న కూడా అన ఉసంటుసంది. పైగా నువువు, 
మీ అమ్మ గార్, నీ చెలెలోళ్లో క లిసి కుట్ర ప నునాతన్నార న కూడా అసందా?”
“అయయు బాబోయ్ ...గురూగారూ! అసంత్ చూసిన టుటు ఎలా చెబుతన్నారసండీ? మ మ్మ లనాసంద ర్నీ క లిప ఓ మాట కూడా అసందసండి... అదసంట బాబో...ఏమిట్ స మ యానకి గుర్్త రావ టేలోదసండి...”
“దుషటుచ తషటు యసం అనన్?”
“అరె... గురూగారూ! స ర్గాగా అద మాటసందసండి బాబూ! మీకెలా తెలిసిపోయిసందసండీ?”
“దాసందమసందిరా... ఇప్్పడు వయు వ హారమసంత్ ఈ మాట మీద న డుస్తసందిలరా... ఇసంత కీ మీ ఆవిడ టీవీల్ ఎకు్కవ గా ఏసం చూస్తసంటుసంది?”
“అదసంట్నసండీ... ఆడాళలోసంత్ సీర్య ల్్ చూస్్త మా ఆవిడ మాత్సం న్యుస్ ఛానల్్ చూస్తసందసండి... అసందుల్న్ పొలిటిక ల్ న్యుస్ అసంటే ప డి చ చ్చిపోతసందసండి... ఓస్ర్ ఉసండ బ టటు లక 
ఆమాటే అడిగానసండి... దానకావిడ అసంటుసంది కదా... ఏడిశ్య్ ఎద వ సీర్య ల్్.. చ ప్ప గా ఏడుస్తన్నాయీ... అద పొలిటిక ల్ న్యుస్ చూస్్త ఆ మ జాయే వేర్... ఎననా మ లుప్ల్? 
ఎననా ఎత్తల్? ఎననా పైఎత్తల్? ఎననా గొప్ప డైలాగుల్... అసందసండి...”
“అదీ లెక్క . బ హుశ్ ఆవిడ చూస్వ నీనా ఏపీ న్యుస్ ఛానళలో అయి ఉసంట్యి, అవున్?”
“క రెక్టు గా చెప్్పశ్రసండి బాబూ! మీకెలా తెలిసిసందసండీ?”
“మ రసంతే క ద రా... ఆ వార్త లు చూసి చూసి... ఆ వార్త ల్లో త ర చ్ క నపసంచే ఆ అధినత మాట ల నీనా వినీ వినీ... అవ నీనా మీ ఆవిడ మ న సకి ప టేటుశ్యిరా... అసందుక న త న కు తెలియ కుసండాన 
ఆయ ననా అనుక ర్స్తసంది... ప్ర తి ససంద ర్సంల్న్ ఆయ న లాగే మాట్లోడాల న ప్ర య తినాస్తసందననా మాట ... అర్థ మసందా?”
“ఏసం అర్థ మ వ డ మో... అసంత్ అయ్మ యసంగా ఉసందసండి. ఇసంత కీ ఆయ న కూడా అసంతేన్సండీ? ఇలాగే అడ్డ గోలుగా బుకాయిస్్తడాసండీ? అడిగిన వాడిద త ప్పసంట్డాసండీ? ఎదురెటిటు 
ఏకేస్తసంట్డాసండీ?”
“స ర్గాగా అద బాప తరా. అబోబో... ఆయ న గుర్సంచ్ చెప్్పలసంటే అదో పెద్ద ఉదగా్సంథసం అవుతసందనుకో. ఆయ న నోట వ చేచి ప్ర తి మాట్, నీచ రాజ కీయాల్లో రాణసంచాల నుకున నీలాసంటి 
వార్కి ఓ సభాషత మ నుకో. మీ ఆవిడ ప్ర య్గిసంచ్న దుషటు చ తషటు యసం మాట ఆయ న త ర చ్ ఉప య్గిసంచేద మ ర్... న ననా డిగితే నువువు కూడా మీ ఆవిడ తో క లిసి ఆయ న ప్ర ససంగాలు 
విన్నావ నుకో... ఇక ప్ర తేయుకసంగా న్ ద గగా ర కి రాజకీయ ప్ఠాల కు రాన క్క ర లదు...”
“ఇదెక్క డి రాజ కీయసం గురూగారూ! ఎవ రైన్ ల్ప్లు చెబితే వాటిన స ర్దిదు్దకోవాలిగానీ ఇదసం దికు్కమాలిన గ యాయుళ వయు వ హార మసండీ అస హయుసంగా...”
“అమ్మ మ్మ ... అలా కొటిటుప్రేయ కురోయ్ ! ఇద ఇప్్పడు స్గుతననా స ర్కొత్త రాజ కీయ రసంగేళీ ప్ర హ సనసం. ఈయ న ద గగా ర నరచి కోవ లసిన దివయు మన ప్ఠాలు అనకసం ఉన్నాయి. మొననా టికి 
మొననా ప దో త ర గ తి ప ర్క్ష ల్లో రోజుకో ప్పర్ లీకసందా? రాష్ట్ర వాయుప్తసంగా ల క్ష లాది మసంది విదాయుర్్థలు గ గోగాలు పెట్టురా? వాళలో త లిలోదసండ్రులు త లలో డిలిలో పోయారా? విదాయుర్్థలు ఏడాదసంత్ 
క షటు ప డి చ దువుకుసంటుసంటే ఆ శ్ర మ నసంత్ బూడిద ల్ పోస్సిన టుటు ఆ ప్ర శనా ప త్రాలు వాట్్ప్ ల్లో ప్ర తయు క్ష మతే అవి చూసి కాపీ కొటిటున వాడు రాయుసంకులు తెచ్చికున కాల రెగ రేస్్త... మొత్తసం 
విదాయు వయు వ స్థ ఎసంత గా న్శ న మపోయిన టుటు? ఆ కొశచి న్ ప్ప ర్లో అధికార ప్ర్టు ప్ర తినధుల సెల్ ఫోనలో ల్సంచే షకార్ చేశ్య న ప్రాథ మిక విచార ణ ల్ తేలితే, అస లు లీకే అవవు లద న 
బాధయు త క లిగిన మసంత్రి అడ్డ గోలుగా బుకాయిస్్త ఏమ నుకోవాలి? విష య మసంత్ బ య ట కొచ్చి ప త్రిక ల్లో ప త్క శీర్షిక ల కెకి్కతే అతయుననా త పీఠసం మీద కూర్చిననా నకార్ యిన అధినత యితే 
ఏసంచేయాలి? ఇక పై ఇలాసంటివి జ ర గ కుసండా యసంత్రాసంగాననా అప్ర మ త్తసం చేయాలా అక్క రేలోదా? మసందుగా విదాయుర్్థల కు, త లిలోదసండ్రుల కు న మ్మ కసం, భ రోస్ క లి్పసంచాలా లదా? స రే... 
ఆ ససంగ త లా ఉసంచ్. ఎక్క డప డితే అక్క డ ఆడ వాళలో మీద దౌర్జ న్యులు జ ర్గుతన్నాయి క దా? అస లు దశసంల్ ఇసంత లసి దార్ణాలు ఇక్క డే జ ర్గుతన్నాయ న ర్పోర్టులు వ స్తన్నాయి 
క దా? మ ర్ బాధయు త క లిగిన మ రో మసంత్రి మాట లు విన్నావా? త లులోల పెసంప కసం స ర్గా ఉసంటే ఇలాసంటివి జ ర గ వ న లదూ? ఆ మసంత్రి మ హళ అయి కూడా ఇలా విచ్త్సంగా మాట్లోడితే 
ఏమ నుకోవాలి? మసంత్రులైన వార్ ప్ర భుతవుసం ప ర్వు తీస్లా ఇలా మాట్లోడుతసంటే అధికార పీఠసం మీద బాసిసంప టుటు వేసకున కూర్చిననా ఆ అధినత ఏసం చేయాలి? వాళలోసంద ర్నీ 
మసంద లిసంచ్ దార్ల్ పెట్టులి్సంది పోయి... ఆయ న రెసండాకులు ఎకు్కవేసి ఈ ఆరోప ణ లు, విమ ర్శ లు త నసంటే గిటటు న వాళ్లో కుళ్లోతో ప్ర చారసం చేస్తననా అబ దా్దల న బూక ర్సంచ డసం లదూ? 
మ ర్ ఇసంత టి తెసంప ర్త నసం, ఇసంత టి దురసంహసంకారసం, ఇసంత టి తెగిసంప్... వీటికి మిసంచ్న నీచ రాజ కీయ ప్ఠాలు నీకెక్క డ దొర్కుత్యి చెప్్ప? అసంచేత , ఆ అధినత అడుగుజాడ ల 
నీలాసంటి ఔత్్హక నకృషటు రాజ కీయ ప్ర వేశ్భిలాష్ల కు అనుస ర ణీయ మారాగాలన తెలుసకో.
ప్ల నల్ అవ క త వ క లు, అస్త వయు స్త విధాన్లు, వయు వ స్థ ల నీనా కుప్ప కూలుతననా నజాలు బ య ట ప డుతసంటే వాటిన స ర్దిదు్దకోకుసండా... ఇవ నీనా దుషటు చ తషటు యసం ప నునాతననా కుట్ర లసంట్, ప్ర తి 
స మావేశసంల్న్ మూతి మసందు మకెటుటుకున ప ద ప ద వ లిలోసంచ డమసంది చూశ్వూ, దానకి మిసంచ్న అధికార విశృసంఖ ల విచ్త్ వికృత వైఖ ర్కి ఉదాహ ర ణ ఏమసంటుసందో గ్ర హసంచావా? 
ఆ అధినత అవ ల క్ష ణాల న ఒసంట ప టిటుసంచ్కోవాలి నువువు. ఓ ప క్క రాష్ట్రాననా అప్్పల కుప్ప లా మార్స్్త, జీత్ల కు సైతసం కొటుటుమిటుటులాడే ఆర్్థక ససంక్షోభాననా తెచ్చిపెటుటుకున, ప నునాల మీద 
ప నునాలు వేస్్త, జ నసం న డి్డవిర్స్్త, కూటికి క ట క ట లాడే స్మానుయుడి నుసంచ్ సైతసం ఏదో మిష మీద డ బుబోలు గుసంజుతూ, ఆకాశ్ననాసంటిన ధ ర వ ర ల తో జ నసం అత లాకుత ల మపోతూ 
ఉసంటే... ఆ విష యాల ను ప్ర శినాసంచే వాళలో నసంద ర్కీ... త నసంటే కుళలో న, త్ను ప్ర వేశ పెటిటున గొప్ప గొప్ప ప థ కాలు చూసి ఓరవు లక పోతన్నార నీ, జ నసం గుసండెల్లో త్ను తిష్ఠ వేసకున కూర్చిసంటే 
త టుటుకోలక కుతి్త్లు చేస్తన్నార నీ, కుతసంత్రాలు ప నునాతన్నార న... ప్ర జ ల ను మ భయు పెడుతననా ఆ అధినత న య వసంచ క విధాన్లున్నాయే, అవే నీకు స దా స్మ ర ణీయాలు, అనుస ర ణీయ 
స్త్రాలు. బుర్ర కెకి్కసందా?”
“ఏసం బుర్ర కెక్క డ మసండీ బాబూ! ఆయ న అసంద ర్నీ ‘దుషటు చ తషటుయసం’ అసంటున్నాడు కానీ, అస లాయ న అషటు క షటు దుషటు దుర దృషటు నకృషటు క నషటు క న్క షటు భ్ర షటు న్య కుడిలా ఉన్నాడుక దసండీ...”
“బాగా చెప్్పవురా... కాబ టిటు మ న లినా ప్లిస్తననా ఇలాసంటి న్య క మ్మ నుయుల అడ్డ దిడ్డ , అవ క త వ క , అన్ల్చ్త , అహసంకార పూర్త , అధ మాధ మ , అన్యుయ ప్ మాట ల మసందు మీ ఆవిడ 
మాట లు ఏప్టివిరా? అసంచేత ఆవిడ మాట ల కు మ న స ప్డు చేసకోకు...”
“నజ మే గురూగారూ! కానీ మా ఆవిడ వీళలో లా మ ర్సంత బ ర్తెగిసంచ్ వాకు్కసండా ఉసండాలసంటే ఏసంచేయాలసండీ?”
“ఏసం లదురా... కేబుల్ వాడితో ల్ప్యికార్గా మాట్లోడి నీ టీవీల్ ఆసంధ్రా పొలిటిక ల్ న్యుస్ ఛానల్్ రాకుసండా చూసకో చాలు. అసంత్ సెటటు యిపోది్ద. కానీ... కూర బాలద న మాత్సం 
ఎప్్పడూ మీ ఆవిడ తో అన కు స రేన్? ఇక పోయిరా!”  

-సృజ న 

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

శతఘ్నా న్యుస్: జగగాసంప్ట, నవజాత శిశువు భూమిమీద అడుగిడే సమయసంల్ ప్ర్టి నొప్్పలు 
పడుతననా తలిలోన ఓదార్స్్త బాసటగా ఉసంట్ జన్మ, ప్నర్జన్మల వారథిగా నలుస్్త మనష ప్టుటుక 
మొదలు, శ్ర్రర, మానసిక ర్గ్మతలతో, గాయాలతో వైదయుశ్లల్ ఆశ్రయసం పొసందినప్్పడు 
ఔదారయుసంతో వేళకు ఔషదాలను అసందిస్్త, బాధయుతతో జాగ్రత్తలు చెబుతూ, ఓర్్పతో పర్చరయులు 
చేస్్త మనసను కుదుట పర్చే మసంచ్మాటలతో రోగిల్ స్్పర్్తన, నమ్మకాననా పెసంపొసందిస్్త తిర్గి 
ససంపూర్ణ ఆరోగయుసంతో కోలుకున దిశగా డాకటుర్తో ప్టు అసంతకసంటే ఎకు్కవ ప్ళలో రోగికి ప్రతయుక్షసంగా 
స్వలను అసందిసంచే ఉననాతమన, ఔదారయుమనది, స్వా పూరవుకమనది నర్్ వృతి్త. రోగులకు వార్కి 
ఎలాసంటి ప్గు బసంధసం లదు.. అయిన్ కననా వార్కన్నా, కడుప్న ప్టిటున వార్ కన్నా మిననాగా 
ఆదర్సంచ్ స్వలసందిసంచే దయామయలు. త్మ స్వ చేస్ వయుకి్త ఎవరో, వార్ వయుకి్తతవుమేమిట్, 
దొసంగల్ దొరల్, శత్రువుల్ మిత్రుల్, ఈ దశీయల్, పరదశీయల్ పటిటుసంచ్కోకుసండా 
స్వలసందిసంచే ఉదాత్త చర్తలు నర్్లు. ఇసంజక్షన్  ఇవవుడసం మొదలు సీర్యస్ గా ఉసండి బెడ్ ర్డెన్  
అయిపోయిన ప్షసంట్ కు స్్పసంజ్ బాత్  చేయిసంచడసం, బెడ్  ప్యున్  అరేసంజ్  చేయడసం వసంటి అతయువసర 
పనుల వరకూ నర్మ్మ చేస్ స్వలు అదివుతీయసం. ఇసంట్లో ససంత మనుష్లు కూడా వార్ అసంత 
అభిమానసంగా, ఓపకగా స్వ చేయరసంటే అతిశయ్కి్త కాదు. డూయుటీకి వచ్చిసంది మొదలు డూయుటీ దిగి 
వెళళే వరకు అలుప్ ఆయాససం లకుసండా, విసగూ విరామసం లకుసండా, క్షణసం విశ్సంతి తీసకోకుసండా 
ప్రాణాలుననా మరబొమ్మలాలో పనచేస్్తర్. వార్ చేస్ స్వలు అమూలయుమనవి. ఆస్పత్రిల్ ససందడిగా 
తిర్గే నర్మ్మ జీవితసంల్ సమసయులెనోనా ససంగ్రామ భేర్లు మోగిస్్త మనశ్్శసంతిగా ఉసండనవవువు. 
షఫ్టు లల్ పనచేస్్త వేళకు తిసండిలక, సమయానకి నదలక, పరామర్్శసంచే పర్సి్థతిలక, సమాజసంల్ 
చెప్్పకోదగగా గుర్్తసంప్లక, చాలీచాలన జీత్లతో జీవిత్లను బొట్బొటిగా, కట్కటిగా నడిపసంచే 
అభిశప్త జీవనులు నర్్లు. వార్ కళ్ళే నవువుతన్నా ఆ నవువుల మాటున ఎనోనా జాలి కథల్ 
వయుధల్ దోబూచ్లాడుతసంట్యి… అయిన్ ఆస్పత్రిల్ ఉననాసంతస్ప్ బయటపడకుసండా 
దాచ్పెటిటు మానవస్వకు దిగే పరమకార్ణకోత్తమలు నర్్లు అసంట్ జగగాసంప్ట నయ్జకవరగా 
జనస్న ప్ర్టు ఇసంచార్్జ ప్టసంశెటిటు స్రయుచసంద నర్్లసందర్కీ స్వాభివసందనమలు మర్య 
శుభాకాసంక్షలు తెలిప్ర్.

కౌలురైతుకిఅండగాజనసేన
*కౌలు రైతకి అసండగా జనస్న

శతఘ్నా న్యుస్: జనస్న ప్ర్టు అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ రాష్ట్ర వాయుప్తసంగా 
ఆత్మహతయు చేసకుననా కౌలు రైత కుటుసంబాలకు లక్ష రూప్యల ఆర్్థక సహాయసం 
ప్రకటిసంచ్ జిలాలోల వార్గా చనపోయిన రైత కుటుసంబాలను పరామర్్శస్్త వార్కి 
లక్ష రూప్యలు అసందజేయడసం జర్గుతసంది. ఇటువసంటి మహోననాతమన 
కారయుక్రమాననా చేపటిటున పవన్ కళ్యుణ్ కి మద్దతగా టీసం పడికిలి వార్ రాష్ట్రవాయుప్తసంగా 
175 నయ్జకవరాగాలకు గోడ పత్రికలు, ఆట్ సి్రాక్కర్లో రూపొసంచ్సంది పసంచడసం 
అసంటిసంచడసం కూడా జర్గుతసంది. టీసం పడికిలి గోడ పత్రికలు మర్య ఆట్ 
సి్రాక్కరలోను జనస్న ప్ర్టు ఉమ్మడి తూర్్పగోదావర్ జిలాలో వైస్ ప్రెసిడెసంట్ అయిన 
శ్రీమతి ససంకర కృష్ణవేణ ఆవిష్కర్సంచడసం జర్గిసంది. ఈ కారయుక్రమసంల్ టీసం 
పడికిలి ఇన్ఛార్్జ యర్రవరప్ రాజా, టీసం పడికిలి సభుయులు మర్య జనసైనకులు 
ప్ల్గానడసం జర్గిసంది.

కౌలురైతుకుటంబానికిభరోసాఇచ్చిన
విడివాడరామచంద్రరావు

శతఘ్నా న్యుస్: తణుకు 
నయ్జకవరగాసం, ఇరగవరసం 
మసండలసం, ఇరగవరసం గ్రామసంల్ 
కౌలు రైత వీరవలిలో వెసంకటేశవురరావు 
ఇటీవల మరణసంచడసం జర్గిసంది. 
వెసంకటేశవురరావు కుటుసంబ 
సభుయులును తణుకు నయ్జకవరగాసం 
జనస్న ప్ర్టు ఇన్ చార్్జ విడివాడ 
రామచసంద రావు, జనస్న ప్ర్టు 

న్యకులు ఇరగవరసం మసండలసం జనస్న ప్ర్టు అధయుక్షుడు ఆకేటి కాశీ, ఇరగవరసం 
గ్రామ జనస్న ప్ర్టు న్యకులు, కారయుకర్తలు పరామర్్శసంచ్.. ఓదార్్పల్ పవన్ 
కళ్యుణ్ గార్ మరణసంచ్న కౌలు రైతలకు అసందిసంచే లక్షరూప్యలు తవురల్ 
అసందజేయడసం జర్గుతదన.. అద విధసంగా ప్రభుతవుసం నుసండి ఆర్్థక సహాయసం 
అసందలా కృష చేస్్తనన విడివాడ రామచసంద రావు భరోస్ ఇవవుడసం జర్గిసంది. ఈ 
కారయుక్రమసంల్ చ్కా్కల వేణు, పసంతసం న్న్జీ ప్ల్గాన్నార్.

జనసైనికుని కుటంబానికి జనసేన అండ
శతఘ్నా న్యుస్: కవిటి మసండలసం, బి గోనపప్టుటుగా గ్రామానకి చెసందిన జనసైనకుడు నర్్త శివ 
కుమార్ వాళ్ళే న్ననా కి గత కొసంతకాలసం నుసండి అన్రోగయుసంతో బాధపడుతూ పవనస్న స్వా 
ససంస్థ నుసండి సహాయసం కోరగా రాష్ట్ర జాయిసంట్ సెక్రటర్ దురోయుధన రెడి్డ మర్య మన పవనస్న 
స్వా ససంస్థ సభుయులు బి గోనపప్టుటుక గ్రామానకి వెళలో హాసి్పటల్ ఖర్చిల నమిత్తసం 5000 
రూప్యలు అసందిసంచ్ వాళళేకి మనోధైరాయుననా ఇవవుటసం జర్గిసంది. ఈ భరోస్ కారయుక్రమసంల్ 
పవనస్న స్వా ససంస్థ సభుయులు జనసైనకులు ప్ల్గానటసం జర్గిసంది.

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

“రైతుభరోసాయాత్ర”టంపిడికిలిపోస్టర్ను
ఆవిష్కరంచ్నపెడనజనసేన

శతఘ్నా న్యుస్: పెడన, ఆసంధ్రప్రదశ్ రైత్సంగానకి 30 కోటలో ఆర్్థక సహాయసం 
అసందజేయనున్నార్ జనస్న అధినత పవన్ కళ్యుణ్. మూడు వేల మసంది రైతలకు సహాయసం 
అసందిసంచబోతన్నార్. జనస్న్న చేస్తననా రైత భరోస్ యాత్ టీసం పడికిలి పోసటుర్నా 
పెడన నయ్జకవరగా జనస్న న్యకులు, జనసైనకులు గుర్వారసం ఆవిష్కర్సంచార్. 
కౌలు రైతలను ఆదుకోవాలన ఉద్దశసంతో తెలుగువార్ న్తన ససంవత్ర ఉగాది రోజున 
పవన్ కళ్యుణ్ చనపోయిన కౌలు రైత కుటుసంబానకి లక్ష రూప్యలు ఆర్్థక సహాయసం 
అసందజేస్్తరన ప్రకటిసంచడసం రాష్ట్ర రైతల పటలో, వయువస్యసం పటలో పవన్ కళ్యుణ్ కి ఉననా 
చ్త్తశుదిధిన తెలియజేస్తసంది. ఇప్పటివరకు రైతే రాజు, రైతే దశ్నకి వెనునామక అసంట్ 
ఊకదసంప్డు ఉపన్యుస్లు ఇచేచి న్యకులన చూస్సం. తన కష్టటుర్్జతసంతో చనపోయిన 
రైతల కుటుసంబాలను ఆదుకోవాలన ఉద్దశసంతో ఎసంతో ఉదార సవుభావసంతో మసందుకు 
వచ్చిన న్యకుడు పవన్ కళ్యుణ్. ఆసంధ్రప్రదశ్ ల్ వైసీపీ ప్రభుతవుసం అధికారసం చేపటిటున 
తర్వాత వయువస్య రసంగసం కుదలైసంది. వయువస్య రసంగానకి సరైన ప్రోత్్హసం లక 
రైతలు ఇబబోసంది పడుతన్నార్. పసండిసంచ్న పసంటకు సరైన గిటుటుబాటు ధర రాదు. ఒకవేళ 
ప్రభుతవుసం కొనుగోలు చేసిన సకాలసంల్ డబుబో చెలిలోసంచన పర్సి్థతి. వయువస్యరసంగసం తీవ్ర 
ససంక్షోభసంల్కి నటిటు వేయబడిసంది. కౌలు రైతల పర్సి్థతి మర్ దార్ణసం. కౌలు కార్్డల 
జార్ల్ తీవ్ర జాపయుసం. తదావురా కౌలు రైతలు పసంట అమ్మకోవాలి అననా, బాయుసంకు 
నుసంచ్ ర్ణసం తీసకోవాలననా, పసంట నషటుపర్హారాననా పొసందాలననా పొసందలన పర్సి్థతి 
ఏర్పడుతసంది. వయువస్య రసంగానకి జీవసం పోయాలి అననా, రైత కళలోల్లో ఆనసందసం 
చూడాలన్నా అది పవన్ కళ్యుణ్ తోన స్ధయుసం. చేయి చేయి కలుప్దాసం పవన్ అననా తో 
పయనదా్దసం. ఈ కారయుక్రమసంల్ ఎస్ వి బాబు, బతి్తన హర్ రామ్, కూనస్న న్గబాబు, 
పసండమనన శ్రీనవాస్, రాయులీ సతయున్రాయణ, ప్ప్్పల ప్సండురసంగారావు, జనుయువుల 
న్గబాబు, కొప్ప నీటి శివమణ, ప్లలోటి దురాగారావు, చీరలో నవీన్ కృష్ణ, జోగి రవీసందబాబు, 
కూనపరెడి్డ రసంగయయు, బతి్తన రమేష్, బతి్తన నరేష్, శిరసం ససంతోష్, వాసన కుమారస్వుమి, 
కనపర్్త వెసంకననా, బోయన నరేసంద, పనశెటిటు రాజు పెద్ద ఎత్తన జనసైనకులు ప్ల్గాన్నార్.

ఓటబా్యంకురాజకీయంతోఈదువారపలిలిగ్రామానిని
మరచ్నవైసీపీ:డా.యుగంధర్పొనని

*నర్ప్దలను మర్చార్
*త్ర్రోడులో లవు, త్గునీర్ సౌకరయుసం లదు
*చ్వర్కి స్మశ్నసంల్న్.. ఇబబోసందులు
*పర్ష్ట్కరసం చూపకపొతే రోడు్డపైన మహాధరానా చేస్్తమ
*జనస్న ఇసంచార్్జ డా. యగసంధర్ పొననా
శతఘ్నా న్యుస్:  కారేవుటినగరసం మసండలసం, గోపీశెటిటు పలిలో పసంచాయతీ, ఈదు వార్ 
పలిలో గ్రామసంల్ జనసం కోససం జనస్న కారయుక్రమసం నరవుహసంచడసం జర్గిసంది. ఈ 
కారయుక్రమసంల్ నయ్జకవరగా ఇన్చిర్్జ డాకటుర్ యగసంధర్ ప్ల్గాన అక్కడ నలకొన ఉననా 
సమసయును గుర్్తసంచడసం జర్గిసంది. ఈ ససందర్సంగా ఆయన మాట్లోడుతూ.. ఓటు బాయుసంక్ 
రాజకీయాలతో ఈదువార్ పలిలో గ్రామాననా మర్చారన వైసిప ప్రభుతవుసం మీద ఆగ్రహసం 
వయుక్తసం చేశ్ర్. గ్రామసంల్ త్గునీర్ సౌకరయుసం సర్గా లదు, స్మశ్న వాటికల్ కూడా తీవ్ర 
ఇబబోసందులు ఎదుర్కసంటున్నార్, గత 30 ససంవత్రాలుగా సరైన రోడు్డ లకుసండా గ్రామ 
ప్రజలు, సర్హదు్ద ప్రాసంత్ల ప్రజలు అనక ఇబబోసందులకు గురవుతన్నార్. గోపశెటిటు పలిలో 
రోడు్డ నుసండి వయా ఈదు వార్ పలిలో ఏ. ఏ. డబులోయు మీదుగా గొలలో కసండ్రిగ రోడు్డ వరకు 
త్ర్ రోడు్డ వేయాలన డిమాసండ్ చేశ్ర్. ఈ రోడు్డ అధావునసంగా ఉసందన, ప్రజలకు 
అసౌకరయుసంగా ఉసందన, గతసంల్ అనక మసంది ఈ రోడు్డ మీద ప్రజలు ప్రమాదాలకు 
గురయాయురన తెలిప్ర్. దీనకి సరైన పర్ష్ట్కరసం చూపకపోతే జనసైనకులతో కలిసి 
మహా ధరానా చేస్్తనన ఆగ్రహసం వయుక్తసం చేశ్ర్. ఎక్కడి సమసయులు అక్కడే ఉన్నాయి, 
గడపగడపకు మన ప్రభుతవుసం కారయుక్రమసంల్ స్్థనక ఎమె్మలయును నలదీయాలి్న అవసరసం 
ఉసందన, ప్రశినాసంచాలి్న ఆవశయుకత ఉసందన, అవసరమతే నరసన తెలప్లి్న ప్రామఖయుత 
ఉసందన తెలిప్ర్. మూడు ససంవత్రాలు మౌలిక వసతల కల్పనల్ విఫలమన 
ప్రభుత్వుననా గదె్ద దిసంచాలన మసండల ప్రజలకు పలుప్నచాచిర్. గ్రామ సవురాజయుసం, 
రామ రాజయుసం, డాకటుర్ బి.ఆర్ అసంబేద్కర్ కోర్న రాజాయుధికారసం జనస్న తోన స్ధయుమన 
తెలిప్ర్. ఈ కారయుక్రమసంల్ మసండల అధయుక్షులు శోభన్ బాబు, ఉప్ధయుక్షులు శ్యుసం 
ప్రస్ద్, ప్రధాన కారయుదర్్శ నరసిసంహులు, జిలాలో ససంయక్త కారయుదర్్శ రాఘవ, కారయుదర్్శ 
అజిత్, జనసైనకులు, మహళలు, గ్రామస్తలు ప్ల్గాన్నార్.

ట్డిపి-జనసేనపొతుతులపుకరలిపైస్ందించ్న
రెడిడిఅప్లనాయుడు

శతఘ్నా న్యుస్:  టిడిప జనస్న ప్ర్టు 
కలుస్తసందన సషల్ మీడియాల్ వస్తననా ప్కారలో 
పై స్పసందిసంచ్న పశిచిమ గోదావర్ జిలాలో అధికార 
ప్రతినధి, ఏల్ర్ నయ్జకవరగా జనస్న ప్ర్టు 

ఇసంచార్్జ రెడి్డ అప్పల న్యడు మాట్లోడుతూ.. సషల్ మీడియాల్ వస్తననా ప్కారలోకు 
జనసైనకులు గానీ.. జనస్న న్యకులు గానీ.. కారయు కర్తలు గానీ.. స్పసందిసంచనవసరసం 
లదన.. వీలయితే ఆ సమయాననా ప్ర్టు బల్ప్తసం కోససం కృష చేయవలసినదిగా కోర్తూ.. 
ఈ విషయసంల్ అధిష్టటునసంద తది నర్ణయసం అన తెలియజేశ్ర్.

టెక్కలిటంపిడికిలిఆధ్వర్యంలోగోడపత్రిక
ఆవిష్కరణ

శతఘ్నా న్యుస్: టెక్కలి, భారతదశసంల్ అనకమసంది వృతి్తకి నమ్మకుననా కార్్మకుల్లో అననాసం పెటేటు 
రైతలు మర్య కౌలు రైతలు చేతికి వచేచి పసంట వివిధ రూపసంల్ తప్న్ వలన, వరాషిలు 
లక..న్ణయుత లన విత్తన్లు, న్ణయుత లన ఎర్వుల వలన, అప్్ప చేసి వయువస్యసం చేసిన రైత 
పసండిసంచ్న పసంటలు గిటుటుబాటు ధరలు లక, ప్రభుత్వులు నరలోక్షయుసం కారణసంగా రాష్ట్రవాయుప్తసంగా 
అనక మసంది కౌలు రైతలు ఆత్మహతయులు చేసకొవటసం వలన కౌలు రైత కుటుసంబాలు రోడు్డన 
పడా్డర్.. దశసంల్న ఏ రాజకీయ ప్ర్టులు కూడా చేయలన సహాయసం 30 కోటలో రూప్యలతో 
3000 మసందికి రైత భరోస్ క్సంద ఒకో్క కుటుసంబానకి ఒక లక్ష రూప్యలు ఆర్్థక సహాయసం 
అసందచేసిన జనస్నప్ర్టు అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ కి నమస్్కరాలు తెలియజేస్ర్. ఈ 
కారయుక్రమసంల్ భాగసంగా ఎన్నారై టీసం పడికిలి మలవరప్ రాజా సౌజనయుసంతో గుర్వారసం టెక్కలి 
పటటుణపర్ధిల్ పలు ఆట్లకు మర్య వివిధ పబిలోక్ ప్రదశ్లల్ గోడపత్రికలు అసంటిసంచటసం 
జర్గిసంది. ఈ కారయుక్రమసంల్ జిలాలో టీసం పడికిలి కో ఆర్్డనటర్ టెక్కలి జనస్నప్ర్టు సీనయర్ 
న్యకులు కూరకుల యాదవ్, టెక్కలి టీసం పడికిలి ఇసంచార్్జ ఎసంపీటీసీ అభయుర్్థ రాయి సనీల్, 
అవిన్ష్ ప్రస్ద్, పసప్రెడి్డ సమేశ్, తోట శ్యుసం కారయుకర్తలు ప్ల్గాన్నార్.

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

కౌలురైతులేకదుపాడిరైతులపైకూడాపగ
పట్్టనరాష్ట్రప్రభుత్వం

పశుగ్రాసం పై రాయితీలు ఎత్తేయడంతో గడ్డుకాలంలో పాడి రైతులు, పాడి పరిశ్రమ
శతఘ్నా న్యుస్: మదనపలెలో, వేసవి రాగాన 
పశుగ్రాససం ధరలకు రెక్కలు వస్తన్నాయి. పసంట 
పొలాల వద్దకే రైతల వెళలో పొలసం విసీ్తర్ణసం బటిటు 
పశుగ్రాససం చూసకొన కొనుగోలు చేస్తన్నార్. 
50 సెసంటులో పొలసం ల్న వర్గడి్డ 20 నుసండి 
30 వేల రూప్యల వరకు ధర పలుకుతోసంది. 
వేర్శనగ కటెటుల్ మసంచ్ పౌషటుకాహారసంగా 
ఉసంటుసంది. దీసంతో గొర్రెలు మేకల యజమానులు 
వేర్శనగ కటెటు కోససం దూరప్రాసంత్లకు వెళలో 
కొనుగోలు చేస్తన్నార్. ట్రాకటుర్ వేర్శనగ కటెటు 18 
వేల రూప్యలు పైబడి ధర పలుకుతోసంది .కాగా 
ట్రాకటుర్ రవాణా చార్్జలు తడిసి మోపెడవుతసంది .

ఆవులు ఎదు్దలు 2,76,417 గేదెలు 1,00,588
గొర్రెలు 13,24,325
మేకలు 3,53,350 ఉన్నాయి.
పశు ససంపదను కాప్డుకునసందుకు గతసంల్ ప్రభుతవుసం రాయితీపై గ్రాససం దాన ఇతర 
ఆహార పదారా్థలను అసందిసంచేది. ఈ ప్రభుతవుసంల్ మూడేళ్లోగా అమలు కావడసం లదు. 
దాసంతో రైతల సవుయసంగా కొనుగోలు చేసి పశువులను పోషసంచ్కుసంట్ ఉన్నార్. 
గతసంల్ 50 శ్తసం రాయితీపై దాన సరఫరా చేస్వార్, సైలజ్ గడి్డ ,కర్వు దాన్లను 
రాయితీపై ప్రభుతవుసం ప్డి రైతలకు అవసరమన మేరకు సరఫరా చేస్తసండేది .పోషక 
విలువలతో కూడినది కావడసంతో ప్డి రైతలకు ఎసంతో ఉపయ్గకరసంగా ఉసండేది 
.అయితే గ్రాససం పై రాయితీ లకపోవడసంతో మిక్్డ్ దాన 50 కిల్ల ససంచ్ 1200 ఉసండగా 
ఇటీవల బస్్త పై 200 రూప్యలు పెర్గిసంది. తవుడు 50 కిల్లు 1000 రూప్యలు 
ఉసండగా గత నల రోజుల్లో 1400 కు పెర్గిసంది .పశువుల దాన రెసండు వసందల వరకు 
ధర పెరగడసంతో కొనుగోలు చేయలన పర్సి్థతి ఉసంది అన మర్య అసందిసంచాలన 
రైతలు ఆవేదన వయుక్తసం చేస్తన్నారన జనస్న ప్ర్టు చ్తూ్తర్ జిలాలో కారయుదర్్శ దారసం అనత 
అన్నార్.

మైనింగ్మాఫియాపైవంటనేచర్యలుకోవాలి:
చ్ట్టంమురళిడిమాండ్

*5వ షడూయుల్ చట్టులను ఉలలోగిసంచ్ 
మనసంగ్ చేస్తననా మనసంగ్ మాఫియాపై 
వెసంటన చరయులు కోవాలి: జనస్న ప్ర్టు 
మసండల అధయుక్షులు చ్టటుసం మరళ 
డిమాసండ్

శతఘ్నా న్యుస్: అల్లోర్ సీత్రామరాజు 
జిలాలో, అరకు నయ్జకవరగాసం, అనసంతగిర్ 
మసండలసం, వాలసి పసంచాయతీ రాళళేగడ 

మర్య నమ్మలప్డు ప్రాసంతసం: గిర్జన జాతికి రక్షణ కోసమన పస్ చట్టుననా మర్య 
5వ షడూయుల్ ఉననా ప్రకారసంగా కాకుసండా మనసంగ్ మాఫియా నమ్మలప్డు కాల్ సెట్ 
మనసంగ్ ఇషటుసం వచ్చినటుటు తీయడసం చటటు విరోధసం. దీనకి కారకులైన వార్పై.. ఎసంతటి 
వారైన్ జనస్న ప్ర్టు పోరాట్నకి వెనుకసంజ వెయయుదు.! అలాగే పసంచాయతీకి 20శ్తసం 
కట్టులి. పస్ చట్టునకి వయుతిరేకసంగా ఉననా రెవెన్యు అధికార్లు సమాధానసం చెప్్పలి. ఈ 
విషయసంపై జనస్న ప్ర్టు మసండల అధయుక్షులు చ్టటుసం మరళ మాట్లోడుతూ.. ఈ ప్రభుతవుసం 
గిర్జనులు మీద తమ వైఖర్ స్పషటుమగా చెప్్పలి.. రాష్ట్ర మఖయుమసంత్రి జగనో్మహన్ రెడి్డ 
గిర్జనుల చట్టులకు అవగాహన ఉసందో లదో తెలియడసం లదు.. నజసంగా గిర్జనుల 
మీద ప్రేమ ఉసంటే 5వ షడూయుల్ ప్రాసంతమన కాల్ సెట్ మనసంగ్ ల్ జర్గుతననా 
అక్రమాననా విచార్సంచ్ వార్పై చరయులు తీసకోవాలి. 1997ల్ సప్సంకోర్టుల్ వసందకు 
పైగా ప్టటుల స్ర్రాగా తీర్్పను వెలువ ర్సంచ్సంది. మగుగార్ న్యుయమూర్్తల ధరా్మసనసం 
ఈ తీర్్పన ప్రకటిసంచ్సంది. లీజు దావురాగాన.. చట్టునకి తెలిసిన మరేవిధమగా గాన 
రాష్ట్ర ప్రభుతవుసం షడూయుల్ ప్రాసంతసంల్ భూమి ఏ వయుకి్తకి అయిన్.. అది సమాజమ లక 
న్యుయమన వయుకి్త అయిన్ బదిలీ చేయడసం నషేధసం అన సప్సం కోర్టు తేలిచిచెప్పసంది. 
గిర్జనులకు స్సంఘ్క ఆర్్థక విదాయు ప్రయ్జన్లను కాప్డాలి్న బాధయుత కారయునరవుహణ 
వయువస్థ మీద ఉననాది కనుక రాష్ట్ర షడూయుల్ ప్రాసంతసంల్ భూమలను సహజ వనర్లను 
ఉపయ్గిసంచ్కునవార్.. గిర్జనుల స్సంఘ్క ఆర్్థక, విదయు అభివృదిధికి బాధయుత 
వహసంచాలి. ప్రాజెక్టు నరవుహణ భాగసంగా లైసెన్్ ధరలు లక లీజ్ దార్లు మర్య 
ఏపీఎసండీసీ మనసంగ్ ససంస్థ కొననా బాధయుత వహసంచాలన సప్సంకోర్టు తెలియజేసిసంది. కానీ 
ఈ రాష్ట్ర ప్రభుతవుసం అతి దార్ణసంగా గిర్జనులినా మోససం చేస్్త.. గిర్జన బ్రతకులను చ్న్నా 
భిననామ చేస్్త.. మనసంగ్ మాఫియాను ప్రోత్హసంచడసం, వార్న కాప్డడసం చేస్తననాది. 
ఈ ప్రభుతవుసం గిర్జన ద్రోహ ప్రభుతవుసం. గిర్జన ప్రజల పై ఈ ప్రభుతవుసం యొక్క వైఖర్ 
స్పషటుసంగా తెలుస్తసంది. ఇలా 5 షడూయుల్ ల్ చట్టులను మర్య సప్సంకోర్టు తీర్్పను 
లెక్కచేయకుసండా గిర్జనుల బ్రతకులు న్శనసం చేస్తననా ప్రభుతవుసం ఏదైన్ ఉసందసంటే అది 
మమా్మటికీ వైసిప ప్రభుతవుమే. ఐదో షడూయుల్ చట్టులను, సప్సంకోర్టు చట్టులను లెక్క 
చేయన ప్రభుతవుసం గిర్జన ద్రోహ ప్రభుతవుసం అన జనస్న ప్ర్టు మసండల అధయుక్షులు చ్టటుసం 
మరళ తెలిప్ర్. ఈ ససందర్సంగా మసండల న్యకులు ఎస్ శ్రీరామ్ మూర్్త ప్ల్గాన్నార్.

ఘనంగాజనసైనికుడుగంబలిసంతోష్కుమార్ఫోటో
స్్టడియోప్రారంభోతసువం

*మఖయు అతిధులుగా జనస్న ప్ర్టు న్యకులు గరా్న సతి్తబాబు మర్య జయమ్మ 
పసంచాయితీ కథాన్యకుడు దినష్

శతఘ్నా న్యుస్: ప్లకొసండ 
పటటుణసంల్ గుర్వారసం జనసైనకుడు 
గెసంబలి ససంతోష్ కుమార్ ఫోట్ 
స్టుడియ్ ప్రారసంభోత్వ 
కారయుక్రమసం ఘనసంగా జర్గిసంది. 
ఈ ప్రారసంభోత్వానకి మఖయు 
అతిధులుగా విచేచిసిన ప్లకొసండ 
నయ్జకవరగా జనస్న ప్ర్టు 
న్యకులు గరా్న సతి్తబాబు మర్య జయమ్మ పసంచాయితీ కథాన్యకుడు దినష్ ప్ల్గాన 
ర్బబోన్ కట్ చేసి ప్రారసంభోత్వసం చేయడసం జర్గిసంది.

ఉపాధ్్యయులనుసస్ండ్చేయాలి..!

శతఘ్నా న్యుస్: భసంస్ పటటుణసం ల్న విశ్సంత ఉదోయుగ భవనసంల్ విదాయుర్్థ ససంఘసం 
ప్రజా ససంఘసం, రాజకీయ ప్ర్టుల ఆధవురయుసంల్ మీడియా సమావేశసం నరవుహసంచడసం 
జర్గిసంది. ఈ కారయుక్రమసంల్ న్యకులు మాట్లోడుతూ సమసమజ నరా్మణసంల్ కీలక 
ప్త్ పోషసంచాలి్న ఉప్ధాయుయలు నటి బాలలినా రేపటి బావి భారత పౌర్లుగా 
తీర్చి తీర్చిదిదా్దలి్నటువసంటి ఉప్ధాయుయలు మదయుసం స్విస్్త.. ప్కాట ఆడుతూ.. 
భహరసంగసంగా పటుటు బడటసం చాలా విచారకరమన విషయసం. నననా ప ఆర్ టి య 
యూనట్ ససంఘసం భవనసంల్ ప్రభుతవు ఉప్ధాయుయలు కొసంత మసంది ప్కాట రాయలలోతో 
కలిసి (జూదసం)ప్కాట ఆడటసం దార్ణసం అన తెలియచేస్్త.. ఈ ఘటనను తీవ్రసంగా 
ఖసండిస్్త.. ఆగ్రహసం వయుక్తసం చేశ్ర్. జిలాలో మర్య మసండల విదాయు శ్ఖ అధికార్లు 
ఇటిటు ఆసంశ్ననా యద్ద ప్రాతి ప్దికన విచారణ జర్పసంచ్.. ప ఆర్ టి య రాష్ట్ర 
న్యకతవుసం చొరవ తీసకున వార్ యొక్క ప్రాథమిక సభయుత్వుననా రదు్ద చేసి, వేరే ఇతర 
ప్కాట రాయళలోను పోలీస్ శ్ఖ వెసంటన అరెస్టు చేసి చటటు పరమన చరయులు తీసకోవాలన 
డిమాసండ్ చేస్తన్నాసం.. లన యెడల ప్రభుతవు జిలాలో కలెకటుర్ ఆధవురయుసంల్, జిలాలో విదాయు శ్ఖ 
మర్య అననా మసండల కేసంద్రాల్లో.. ప్రజా ససంఘాలు, విదాయుర్్థ ససంఘాలు, అఖిల పక్ష 
న్యకులతో కలిసి దశల వార్గా పోరాట్లు నరవుహస్్తమన తరప్న హెచచిర్స్తన్నాసం 
అన తెలియజేశ్ర్. ఈ కారయుక్రమసంల్ జనస్న ప్ర్టు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిలాలో 
ఉప్ధయుక్షులు ససంకెట మహేష్ బాబు, ఆమ్ ఆదీ్మ ప్ర్టు జిలాలో ఇసంఛార్్జ జావిధ్ ఖాన్, ఎన్ 
ఎస్ యూ ఐ జిలాలో బాధుయులు షేక్ ఆసంజాధ్, ఎన్ ఎస్ యూ ఐ భసంస్ పటటుణ అధయుక్షులు 
సవుపనాల్, ఏ ఐ ఎస్ బి రాష్ట్ర కారయుదర్్శ జావరే రాహూల్, యూత్ కాసంగ్రెస్ భసంస్ పటటుణ 
అధయుక్షులు కుసంట రవి కుమార్.. లు ప్ల్గాన్నార్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కౌలురైతులకుఅండగాపవన్కళ్్యణ్..గోడపత్రికను
ఆవిష్కరంచ్నయు.పి.రాజు

శతఘ్నా న్యుస్: జనస్న అధినత పవన్ కళ్యుణ్ నరవుహస్తననా కౌలు రైత భరోస్ యాత్ను ప్రజలల్నకి 
తీసకెళలోసందుకు భాగసంగా జనస్న ప్ర్టు ఎన్.అర్.ఐ విభాగసం జనసైనకుడు రాజా మలవరప్ ఆధవురయుసంల్న 
“టీసం” పడికిలి సహకారసంతో ప్రచ్ర్సంచ్న గోడ పత్రికలను రేగిడి ఆమదాలవలస మసండల న్యకులు 
రెడి్డ బాలకృష్ణ ఆధవురయుసంల్ ఉసంగరాడమెటటు జసంక్షన్ వద్ద రాజాసం నయ్జకవరగా న్యకులు య.ప.
రాజు చేతలు మీదగా గోడ పత్రికలను ఆవిష్కర్సంచార్. ఈ ససందర్సంగా య.ప.రాజు మాట్లోడుతూ.. 
ఆత్మహతయు చేసకుననా కౌలు రైతల కుటుసంబాలకు భరోస్గా.. ఒకో్క కుటుసంబానకి లక్ష రూప్యలు 
చొప్్పన 3000 (మూడు వేల ) కుటుసంబాలకు పవన్ కళ్యుణ్ 30 కోటులో తన ససంత కష్టటుర్్జతసంతో ఆర్్థక 
సహాయాననా చేస్తన్నారన రైతలు ససంక్షేమసం పవన్ కళ్యుణ్ తోన స్ధయుసం అన జనస్న ప్ర్టుకి ఒక అవకాశసం 
కలి్పసంచమన కోరార్. ఈ కారయుక్రమసంల్ రాజాసం మసండల జడీ్పటీసీ అభయుర్్థ సైడాల జగదీశవురరావు, 
ఎసంపీటీసీ అభయుర్్థ స్మసంతల రమేష్, దురాగారావు, ఈశవుర్, ప.ఎ.న్యడు తదితర్లు ప్ల్గాన్నార్.

టంపిడికిలిపోస్టరలినుఆవిష్కరంచ్నమడకశిరజనసేన
శతఘ్నా న్యుస్: మడకశిర, జనస్న ప్ర్టు ఎన్.అర్.ఐ విభాగసం జనసైనకుడు రాజా మలవరప్ 
ఆధవురయుసంల్న టీసం పడికిలి వార్ రూపొసందిసంచ్న జనస్న ప్ర్టు రైత భరోస్ పోసటురలోను రాష్ట్రసంల్న 175 
నయ్జక వరాగాలకు పసంపచసండఒ జర్గిసంది. మడకశిర జనస్న న్యకులు ఈ పోసటురలోను బుధవారసం 
ఆవిష్కర్సంచడసం జర్గిసంది. ఈ కారయుక్రమసంల్ యశవుసంత్, పవన్ కళ్యుణ్, శ్రీనవాస్, శశిప్తసం ప్ల్గాన్నార్.

కేతంరెడిడివినోద్రెడిడి-‘పవనననిప్రజాబాట’
మే 17 నండి నియోజకవర్ంలో ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి ప్రభుత్వ వైఫల్యూలు తెలుపుతారు.
పవన్ కళ్యూణ్ న ఎందుకు ముఖయూమంత్రిగా చేసుకోవాలో తెలుపుతారు.
“పవననని ప్రజాబాట” కరపత్రానిని విడ్దల చేసి వివరాలు తెలిపిన కేతంరెడిడు వినోద్ రెడిడు

రాష్ట్రంలోమహిళలకురక్షణకర్వైంది:
గంటూర్జనసేననాయకులు

శతఘ్నా న్యుస్: 
గుసంట్ర్ కలెకటురేట్ 
వద్ద ఆడపలలోల మీద 
జర్గే హతయులు, 
అ త్ యు చా రా ల కు 
నరసనగా చేపటిటున 
గుసంట్ర్ జనస్న 

న్యకులు. దీక్షను అసిన్ తఫాన్ ప్రభావసం వలలో రదు్ద చేస్్త తవురల్ 
కారాయుచరణ చేపడతమన గుసంట్ర్ నగర అధయుక్షులు నరేళళే సరేష్ తెలిప్ర్. 
ప్రాణాలు కోల్్పయిన వార్ కోససం 2 నమిష్టలు మౌనసం ప్టిసంచార్. ఈ 
కారయుక్రమసంల్ స్దా న్గరాజు, ప్లలోసంసెటిటు ఉదయ్, కొటుటు రవి, బిసందెలా 
నవీన్, ప్లిగడ్డ గోప, నరేసంద సిసంగ్, మహసంకాళ శ్రీనవాస్, sk. రజాక్, డి 
రామకృష్ణ, ఏ. వెసంకట్ ప్ల్గాన్నార్.

మంచ్నీట్సమస్యకోసంపంచాయతీకర్యదరశికి
వినతిపత్రమిచ్చినజనసేన

శతఘ్నా న్యుస్: ఎనీటుఆర్ జిలాలో, జగగాయయుప్ట నయ్జకవరగాసం, 
పెనుగసంచ్ప్రోలు మసండలసం, పెనుగసంచ్ప్రోలు మేజర్ గ్రామ పసంచాయతీల్ 
సమార్గా 20 వేల మసంది జన్భా ఉననా గ్రామసం నుసంచ్ పటటుణసంగా 
అభివృదిధి చెసందుతననాప్పటికీ త్గునీటి సమసయు మెర్గుపడటసం లదు. 
గ్రామసంల్న ప్రజలు గత మూడు ససంవత్రాల నుసంచ్ త్గు నీర్ 
సమసయుతో ఇబబోసందులకు గురవుతన్నార్. అలాన గత నల మార్చి 14న 
పెనుగసంచ్ప్రోలు మేజర్ గ్రామ పసంచాయతీ సర్పసంచ్ వేలు్పల పద్మ 
కుమార్ త్గునీటి పథకానకి జల జీవన్ మిషన్ దావురా 2.76 లక్షలు 
మసంజూర్ కాబడినవి అన ప్పర్ స్టుటె్మసంట్ ఇవవుడసం జర్గిసంది. అయిన్ 
రెసండు నలలు గడుస్తన్నా ఇప్పటివరకు ఎటువసంటి పనులు మొదలు 
కాలదు.. కావున దీనకి ససంబసంధిసంచ్న అధికార్లు తవుర్తగతిన పనులు 
మొదలు పెట్టులన గ్రామ ప్రజల ఆరోగాయులినా కాప్డాలన ప్రజల తరఫున, 
జనస్న ప్ర్టు తరఫున కోర్కుసంట్.. పెనుగసంచ్ప్రోలు పసంచాయతీ 
కారయుదర్్శ నరసిసంహరావు కి వినతిపత్సం అసందజేయడసం జర్గిసంది. ఈ 
కారయుక్రమసంల్ మసండల అధయుక్షులు తనకిపటి శివ వై.ఎన్.అర్ మాసటుర్ 
తనీనార్ గోపీన్థ్, దొడలో వినయ్, మనుబోలు సైదులు, ఏ గోప్లకృష్ణ, 
తదితర్లు జనసైనకులు ప్ల్గాన్నార్.
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