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సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ఘటన 
దురదృషటేకరిం

శతఘ్ని న్యూస్: శుక్రవారం ఉదయం సికంద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో చోటుచేసుకునని ఘటనలు 
దురదృషటేకరమైనవని జనస్న పార్టే అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో వాయూఖ్యూనించారు. అగ్నిపథ్ 
పథకం ద్వేరా ఆర్మీ రిక్రూటమీంట్ విధానంపై చేపట్టేన ఈ నిరసనల నేపథయూంలో జరిగ్న ఈ సంఘటనలు 
ఆవేదన కలిగ్ంచాయి. పోలీసు కాలుపులోలో మృతి చందిన యువకుడి కుటుంబానిక నా ప్రగాఢ సానుభూతి 
తెలియచేసుతునానిను. గాయపడిన వారు తవేరగా కోలుకొనేలా మెరుగైన వైదయూం అందించాలని అధికారులకు 
విజ్ఞప్తు చేసుతునానినని శ్రీ పవన్ కలాయూణ్ పేర్కొనానిరు.

బాసర ట్రిపుల్ ఐటీ సమస్యలు పరిష్కరిించాలి
శతఘ్ని న్యూస్: బాసరలోని రాజీవ్ గాంధీ యూనివరిసిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టకానిలీజ్స్ (ట్రిపుల్ 
ఐటీ)లో విద్యూరుథుల సమసయూల పరిష్కొరం కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుతవేం సానుకూల 
చరయూలు చేపట్టేలని జనస్న పార్టే అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో 
కోరారు. విద్యూరుథులు ఆందోళన విరమంచే దిశగా ప్రభుతవేం సపుందించాలని విజ్ఞప్తు 
చేశారు. ట్రిపుల్ ఐటీలను ఏ లక్ష్ం కోసం సాథుప్ంచారో అది నెరవేరే విధంగా ప్రభుతవే 
యంత్ంగం కృషి చేయాలి అని జనస్నాని అనానిరు.

శ్రీ చేగిండి హరిరామ జోగయ్య యోగక్షేమాల గురిించి 
వాకబు చేసిన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్

శతఘ్ని న్యూస్: అనుభవజ్్ఞలైన రాజకీయ నాయకులు, మాజీ మంత్రి శ్రీ చేగండి హరిరామ జోగయయూ గారి యోగక్షేమాలు, 
ఆరోగయూం గురించి జనస్న పార్టే అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు వాకబు చేశారు. ఇటీవల శ్రీ హరిరామ జోగయయూ గారు 
ఇంట్లో పడిపోయారు అనే విషయం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి దృషిటేక వచి్చంది. జనస్న పార్టే ప్.ఏ.సి. సభుయూలు, శ్రీ హరిరామ 
జోగయయూ గారి కుమారుడైన శ్రీ చేగండి సూరయూప్రకాశ్ ను ప్లిప్ంచుకొని మాట్లోడారు. ఉమమీడి పశ్్చమగోద్వరి జిలాలో 
పరయూటనకు వచి్చనపుపుడు శ్రీ హరిరామ జోగయయూ గారిని కలుసాతునని చపాపురు. శ్రీ హరిరామజోగయయూ గారంటే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారిక గౌరవభావం. ఎపపుట్కపుపుడు ఆయన యోగక్షేమాలను తెలుసుకొంటూ ఉంట్రు. గతంలో హైదరాబాద్ లో చికతసి 
పందిన సమయంలోన్ ఆసుపత్రిక వెళ్ళి పరామరి్శంచారు.

ప్రజా సమస్యలపై జనస్న పోరుబాట 7వ రోజు పాదయాత్ర

శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు, సాథునిక 6వ డివిజన్ తూరుపు 
వీధిలోని గంగానమమీ గుడి వద్ద నుండి రెడిడి అపపుల నాయుడు 
పాదయాత్ర ప్రారంభంచడం జరిగ్ంది. ఈ సందర్ంగా రెడిడి 
అపపుల నాయుడు మాట్లోడుతూ ప్రతి గడపలో అనేక రకాల 
సమసయూలతో సతమతమవుతునని ప్రజలను జనస్న పార్టే 
అండగా ఉంటుందని ధైరయూం చప్పు రాబోయే రోజ్లోలో పవన్ 
కళ్యూణ్ నాయకతవేంలో ఏలూరు నియోజకవరాగానిని అభవృదిధి 
చేయడానిక తన వంతు కృషి చేసాతునని ఇటీవల అపుపుల 
బాధలు తటుటేకోల్క ఆతమీహతయూ చేసుకునని కౌలు రైతులు 
సుమారు 3000 కుటుంబాలకు తన సంత కష్టేరిజ్తం 
నుండి 30 కోటులో రూపాయలను ఒకోకొ కుటుంబానిక లక్ 
రూపాయల చొపుపున అందిసుతుంటే కనీసం ఆ కుటుంబాలకు 
ఇవవేవలసిన నషటేపరిహారం ఇవవేకుండా పవన్ కళ్యూణ్ పై 
చంద్రబాబు దతతుపుత్రుడు అని విమరి్శంచడం సరైన విధానం 
కాదని రాజకీయంగా ఎదురోకొల్క వయూకతుగత దూషణలు 
చేయడం వలన ప్రజలకు వచే్చ లాభం ఏమీ ల్దని ఇకనైనా 

ప్రజా సమసయూలపై దృషిటే సారించి మంచి పరిపాలన అందించాలని రెడిడి అపపుల నాయుడు డిమాండ్ చేశారు. మరోమారు పవన్ కళ్యూణ్ ని పదేపదే చంద్రబాబు దతతుపుత్రుడు 
అని అంటే మమమీలిని సిబిఐ దతతుపుత్రుడు అని రాబోయే ఎనినికలోలో ప్లవాలిసి వసుతుందని పవన్ కళ్యూణ్ గతంలోనే అనేక మారులో నేను ప్రజలకు మాత్రమే దతతుపుత్రుడు అని 
మరి ఏ ఇతర రాజకీయ నాయకులకు దతతుపుత్రుడు కానని హెచ్చరించారు. అయినా కూడా మీ నాయకులకు బుధిధి ల్కుండా మాట్లోడటం అది మీ ప్రభుత్వేనిక ముపుపు అని 
గురుతు చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో సాథునిక నాయకులు దోసపరితు రాజ్, బుద్ధి నాగేశవేరరావు, ఇదు్దం చిరంజీవి, పన్నిరి రాము, రాయి న్కరాజ్, దోసపరితు దురాగారావు, 
సుంకర భాసకొర్ రావు, చినిని అననివరం, కోలా శ్వ, కోలా అపాపురావు, మళ్ళి మురళ్, శ్వ, ముమమీల శ్రీను, ముమమీల రమేష్, మకరబోయిన పండు, వేగ్ పరదేశ్ నాయుడు, 
పంచాడ మల్లోష్ మరియు జిలాలో నాయకులు, నియోజకవరగా నాయకులు, కారయూకరతులు, వీర మహిళలు, జనసైనికులు తదితరులు పాల్గానానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ముఖ్యమింత్రి రైతుల ఆత్మహత్యలిని పటటేించుకోకపోగా అవమానిస్తున్నిరు
•సీఎం సంత నియోజకవరగాంలో రైతుల ఆతమీహతయూలిని మంచి దౌరా్గయూం ఏముంది
•భరోసా కరవైన రైతులకు అండగా నిలిచేందుకే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ యాత్ర
•19వ తేదీన ఉమమీడి ప్రకాశం జిలాలోలో 80 రైతు కుటుంబాలకు సాయం
•జనస్న పార్టే పది మందిక ఉపయోగపడే కారయూక్రమాలు చేసుతుంది
•ప్రజలు మారుపు కోరుకుంటునానిరు.. జనస్నపై నమమీకంతో ఉనానిరు
•గుంటూరు నగర జనస్న పార్టే కారాయూలయం ప్రారంభోతసివ కారయూక్రమంలో శ్రీ నాదండలో మన్హర్

శతఘ్ని న్యూస్: జగన్ రెడిడి గారి నేతృతవేంలోని రాష్ట్ర ప్రభుతవేం రైతుల 
ఆతమీహతయూలిని పట్టేంచుకోకపోగా.. బాధయూత గల సాథునంలో ఉననివాళ్లో 
ఆ రైతుల కుటుంబాలను అవమానించే ర్తిలో మాట్లోడుతునానిరని 
జనస్న పార్టే రాజకీయ వయూవహారాల కమటీ ఛైరమీన్ శ్రీ నాదండలో 
మన్హర్ గారు చపాపురు. శ్రీ జగన్ రెడిడి ముఖయూమంత్రి అయిన తరావేత 
రాష్ట్రవాయూపతుంగా ఎంతో మంది రైతులు ఆతమీహతయూలు చేసుకునానిరని, 
ముఖయూమంత్రి సంత నియోజకవరగాం పులివెందులలో 13 మంది 
కౌలు రైతులు ఆతమీహతయూ చేసుకోవడానిక మంచిన దౌరా్గయూం 
ఏముంటుందనానిరు. ప్రభుతవే విధానాలతో రైతులకు భరోసా కరువైన 
సమయంలో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మేమునానిం అంటూ వారిక 
అండగా నిలిచే విధంగా రాష్ట్ర వాయూపతుంగా కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర 
చేపట్టేనటుటే తెలిపారు. ఇపపుట్కే మూడు జిలాలోలోలో ఆతమీహతయూ చేసుకునని 
కౌలు రైతు కుటుంబాలను ఆదుకునే కారయూక్రమం పూరితు చేసుకుని ఈ 
నెల 19వ తేదీన ఉమమీడి ప్రకాశం జిలాలోలో 80 మంది కౌలు రైతు 
కుటుంబాలకు సాయం అందించబోతుననిటుటే తెలిపారు. శుక్రవారం 
గుంటూరులో నగర పార్టే కారాయూలయానిని ప్రారంభంచారు. అనంతరం పార్టే నగర అధయూక్షులు శ్రీ నేరెళలో సురేష్ ఆధవేరయూంలో న్తన నగర కమటీక నియామక పత్లు అందచేశారు. ఈ 
సందర్ంగా శ్రీ నాదండలో మన్హర్ గారు మాట్లోడుతూ “రైతులిని ప్రభుతవేం పట్టేంచుకోని పరిసిథుతులోలో ఇంట్ పెద్దలిని కోలోపుయిన కుటుంబాలోలో ధైరయూం నింపే విధంగా, ప్రతి కుటుంబానిని 
ఆదుకునే విధంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర చేపట్టేరు. అందుకోసం అందరికంటే ముందుగా అధయూక్షుల వారే సవేయంగా ముందుకు వచి్చ సంత నిధుల నుంచి 
రూ.5 కోటులో పార్టేక విరాళంగా ఇచా్చరు. పరూ్చరులో జరిగే రైతు భరోసా యాత్రలో ఆ జిలాలోలో సాగు కష్టేల నేపధయూంలో ఆతమీహతయూకు పాలపుడిన 80 మంది కుటుంబాలకు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు రూ. లక్ చొపుపున సాయం అందచేసాతురు. కొంత మంది సమాజానిని విచి్చననిం చేస్ విధంగా యువతను రెచ్చగడుతుంటే, జనస్న పార్టే మాత్రం పది మందికీ ఉపయోగపడే 
విధంగా పని చేసుతుంది. శ్రీ జగన్ రెడిడి ముఖయూమంత్రి అయాయూక ఆయన సంత జిలాలోలోనే 132 మంది కౌలు రైతులు ఆతమీహతయూ చేసుకునానిరు. వారిని పరామరి్శంచే దికుకొల్దు. వారి 
దగగారకు వెళ్లో వారిని పరామరి్శంచేవారు ల్రు.
•జగన్ ముఖయూమంత్రిగా పని చేస్ అర్హత కోలోపుయారు
రైతుల కష్టేలు పట్టేంచుకోని శ్రీ జగన్ రెడిడి ముఖయూమంత్రిగా పని చేస్ అర్హత కోలోపుయారు. ప్రసుతుతం ప్రజలు ఒక మంచి రాజకీయ ప్రత్యూమానియం కోసం ఎదురు చూసుతునానిరు. శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి మీద ప్రజలోలో ఆదరణ, అభమానం ఉనానియి. అందులో ప్రతి కారయూకరతు భాగసావేములయేయూ విధంగా పని చేయాలి. పార్టే సిద్ధింత్లను ప్రజలోలోక తీసుకువెళ్లోలి. 
గుంటూరు జిలాలోలో పార్టేకునని బలం, పార్టే సిద్ధింత్లను నముమీకుని పని చేసుతునని వయూకుతులకు అవకాశం కలిపుంచాలనని ఉదే్దశంతో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆమోదంతో చకకొట్ కమటీ 
ఏరాపుటు చేసుకునానిం. పార్టేలో పని చేసిన ప్రతి ఒకకొరికీ గురితుంపు ఇచే్చ విధంగా కారయూవరాగానిని ఏరాపుటు చేశాం. కారోపురేషన్ ఎనినికలోలో మొతతుం డివిజనులో పోటీ చేయకపోయినా ఇద్దరు 
కారోపురేటరులోగా విజయం సాధించారు. ప్రజలు మనపైన నమమీకంతో ఉనానిరు అననిద్నిక అది ఓ సంకేతం. ప్రతి డివిజన్ లో అందర్ని కలుపుకుపోయే విధంగా కారయూవరగాం పని చేయాలి. 
పార్టే నిరామీణం సుదీర్ఘ ప్రయాణం. అది తెలుసుకుని అవగాహనతో ప్రతి ఒకకొరు రెట్టేంచిన ఉత్సిహంతో పని చేయాలి. ఒకోకొ క్రియాశీలక సభుయూడు 100 మందిని ప్రభావితం చేస్ విధంగా 
ముందుకు వెళ్లోలి. పార్టే తరఫున రాష్ట్ర వాయూపతుంగా అదు్తంగా స్వా కారయూక్రమాలు చేసుతునానిరు. రాజకీయంగా కూడా అదే విధంగా ముందుకు వెళ్లోలి. అందరినీ సమనవేయం చేసుకుని 
పని చేస్ వారికే అసంబ్లో ట్క్కొటులో వసాతుయి. ప్రతి ఒకకొరు నిజాయితీగా పని చేసి పార్టే జండా మోయాలి. అందర్ని కలుపుకుని వెళ్లోలి. నాయకత్వేనిని బాధయూతతో సీవేకరించి ముందుకు 
వెళ్లోలి. ఏ వయూకతుని పార్టేక దూరం చేయవదు్ద. పతుతులు, సీటలో రాజకీయాలు పకకొన పెట్టే అంత్ పని చేయండి. జనస్న పార్టేక కచి్చతంగా భవిషయూతుతులో మంచి రోజ్లు రాబోతునానియి. 
వచే్చ నెల నుంచి రాష్ట్ర వాయూపతుంగా అనేక కారయూక్రమాలు ఉంట్యి. క్రియాశీలక సభుయూలకు శ్క్ణ కారయూక్రమాలు ఉంట్యి. ప్రతి బూత్ వద్ద నిలబడి ఎనినికలు చేస్లా నిలబడాలి.
•నిరసనలు శాంతియుతంగా ఉండాలి
సికంద్రాబాద్ సంఘటనను జనస్న పార్టే తరఫున ఖండిసుతునానిం. నిరసన కారయూక్రమాలు శాంతియుతంగా, బలంగా జరగాలి. అవి హింసను ప్రోతసిహించే విధంగా, ప్రజలిని ఇబ్ంది పెటేటే 
విధంగా ఉండరాదు” అనానిరు.
•గుంటూరు నగరంలో జనస్న సందడి
అంతకు ముందు పార్టే కారాయూలయం ప్రారంభోతసివానిక బయలుదేరిన శ్రీ నాదండలో మన్హర్ గారిని గుంటూరు నగరంలో జనస్న నాయకులు, కారయూకరతులు భార్ వాహనశ్రేణితో 
అనుసరించి సందడి చేశారు. మంగళ్ ద్స్ నగర్ వద్ద కాళ్కామాతకు ప్రతేయూక పూజలు నిరవేహించారు. అకకొడి నుంచి పాదయాత్రగా బయలుదేరి పార్టే న్తన కారాయూలయానిక 
చేరుకునానిరు. ఉదయం 11 గంటల సమయంలో పార్టే గుంటూరు నగర న్తన కారాయూలయానిని ప్రారంభంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో పార్టే జిలాలో అధయూక్షులు శ్రీ గాద వెంకటేశవేరరావు, 
పార్టే నాయకులు శ్రీ కళ్యూణం శ్వశ్రీనివాస్, శ్రీ చిలలోపలిలో శ్రీనివాస్, శ్రీ వడ్రాణం మారకొండేయబాబు, శ్రీ సయయూద్ జిలానీ, శ్రీ నయూబ్ కమాల్, శ్రీ బేతపూడి విజయశేఖర్, శ్రీ బి.రవికాంత్, 
నగర, జిలాలో కారయూవరగాం సభుయూలు పాల్గానానిరు.

మాకనీడి ఆధవేర్యింలో జనస్న క్రియాశీలక సభ్యతవే కట్ల పింపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్:  గలలోప్రోలు మండలం, దురాగాడ గ్రామంలో.. ప్ఠాపురం నియోజకవరగాం 
జనస్న పార్టే ఇనా్చర్జ్ శ్రీమతి మాకనీడి శేషుకుమారి, వారి హస్ండ్ డాకటేర్ మాకనీడి 
వీరప్రసాద్ గురువారం జనస్న పార్టే క్రియాశీలక సభయూతవేం కటులో పంప్ణీ చేయడం 
జరిగ్ంది. కారయూక్రమంలో భాగంగా.. క్రియాశీలక సభయూతవేం వాలంటీర్ ఉమమీడి దొరబాబు 
క ప్రశాంసా పత్రమును, పార్టే జండాతో సనామీనం చేయడం జరిగ్ంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
గలలోప్రోలు మండల ప్రెసిడంట్ అమరాది వలిలో రామకృష్ణ, జిలాలో కారయూదరి్శ మొగలి అపాపురావు, 
పుణయూ మంత్ర సూరయూనారాయణ మూరితు, గలలోపలిలో గంగ, మొగలి శ్రీను, వెలుగుల లక్ష్మణ్, 
గలలోపలిలో దొరబాబు, ఉమమీడి దొరబాబు, బండి అపాపురావు, పెనుగండ సోమేశవేర రావు, 
పెనుగండ వెంకటేశవేరరావు, ఉమమీడి శ్వగంగ, గుండరా గుండ్రరా తులసి భాసకొర్, శాఖ 
సురేష్ బాబు, కర్నిడి ఖుషిరాజ్, గలలోపలిలో శ్రీనివాస్, నమ శ్రీకాంత్, కసిరెడిడి నాగేశవేర రావు, 
పబి్నీడి దురాగాప్రసాద్, జనసైనికులు నాయకులు తదితరులు పాల్గానానిరు.
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జనస్న క్రియాశీలక సభ్యతవే కట్ల పింపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: రైల్వేకోడూరు మండల పరిధిలోని లక్ష్మీ గారి పలెలో గ్రామంలో.. జనస్న పార్టే 
రైల్వేకోడూరు నాయకులు గంధం శెట్టే దినకర్ బాబు ఆధవేరయూంలో.. గ్రామంలోని కారయూకరతులకు 
జనస్న పార్టే క్రియాశీలక కటలోను పంప్ణీ చేశారు.. ఈ సందర్ంగా గ్రామసుతులతో దినకర్ బాబు 
మాట్లోడుతూ.. 2024 ఎనినికలలో పార్టే ఆదేశాలను అనుసరించి పోలింగ్ ఏజంటులో నియామకం 
మరియు పోల్ మేనేజమీంట్ తదితర విషయాలను కూలంకషంగా చరి్చంచారు.. గ్రామసుతులంత్ 
జనస్న పార్టే క్రియాశీలక సభుయూలు అయినందుకు సంతోషిసూతు.. జనస్న పార్టే అధికారంలోక 
వచే్చందుకు తమ వంతు పూరితుసాథుయి సహాయ సహకారాలు అందించడమే కాకుండా.. సవేయంగా 
పార్టే అభవృదిధి కోసం కృషి చేసాతుమని పేర్కొనానిరు.. ఈ కారయూక్రమంలో వెంకటేష్, రంగయయూ, పతితు 
పురుషోతతుం, బాలిశెట్టే రాజశేఖర్, మర్రిపలిలో కరణ్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

హుజురాబాద్ నియోజకవర్ింలో క్రియాశీలక సభ్యతవేిం 
కట్ల పింపిణీ

*ముఖయూ అతిథిగా హాజరైన 
యువజన విభాగం ప్రధాన కారయూదరి్శ 
శ్వారెడిడి చలాలో

శతఘ్ని న్యూస్:  ఉమమీడి కర్ంనగర్ 
జిలాలో, హుజ్రాబాద్ నియోజకవరగాం: 
జనస్న పార్టే తెలంగాణ రాష్ట్ర శాఖ 
తీసుకునని నిర్ణయంలో భాగంగా.. 
జనస్న పార్టే ఉపాధయూక్షులు 

బంగున్రి మహందర్ రెడిడి, జనస్న పార్టే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంచార్జ్ నేమూరి శంకర్ గౌడ్ 
ఆదేశాల మేరకు.. జనస్న పార్టే తెలంగాణ రాష్ట్ర యువత కారయూదరి్శ మూల హర్ష్ గౌడ్, ఉమమీడి 
కర్ంనగర్ జిలాలో యువజన విభాగం అధయూక్షులు రావుల మధు సూచనల మేరకు.. హుజ్రాబాద్ 
నియోజకవరగాంలో జనస్న క్రియాశీలక సభయూతవేం కటలో పంప్ణీ కారయూక్రమం నిరవేహించడం జరిగ్ంది. 
ఈ కారయూక్రమానిక ఉమమీడి కర్ంనగర్ జిలాలో యువజన విభాగం ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్వారెడిడి చలాలో 
ముఖయూ అతిథిగా హాజరై కారయూకరతులకు క్రియాశీల కటలో పంప్ణీ చేసారు. ఈ కారయూక్రమంలో యువజన 
విభాగం ఉపాధయూక్షులు& హుజ్రాబాద్ నియోజకవరగా నాయకులు పలెలో మహష్ గౌడ్, ఆరగానైజింగ్ 
సక్రెటర్ ప్రసాద్ గౌడ్, హుజ్రాబాద్ నియోజకవరగా నాయకులు బైరగని అరవింద్ గౌడ్, గాడిపెలిలో 
శ్రీనివాస్, నారాయణ గౌడ్, సతీష్, అజయ్ అనిల్, కళయూణ్ మహష్, నియోజకవరగా నాయకులు 
కారయూకరతులు పాల్గానానిరు.

క్రియాశీలక సభ్యతవే కట్ల పింపిణీ చేసిన 
గరాభాన సత్తుబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ నియోజకవరగాం జనస్న పార్టే నాయకులు గరా్న 
సతితుబాబు ఆధవేరయూంలో  శుక్రవారం యారకరాయపురం గ్రామంలో జనస్న 
పార్టే క్రియాశీలక సభయూతవేం కటులో పంప్ణీ చేయడం జరిగ్ంది. ఈ సందర్ంగా 
జనసైనికులను ఉదే్దశ్ంచి మాట్లోడుతూ.. సభయూతవేం తీసుకునని ప్రతి ఒకకొరూ తమ 
తలిలోదండ్రుల చేత గాజ్ గాలోస్ గురుతు పై ఓటు వేయించి జనస్న పార్టే గెలుపుకు 
సహకరించాలని, అలాగే గ్రామ సాథుయిలో పార్టే బలోపేత్నిక కృషి చేయాలని 
కోరారు.

రాజోలు జనస్న ఆధవేర్యింలో వాటర్ ట్యింకర్
శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిలాలో, 
రాజోలు, జనస్నపార్టే చిరుపవన్ 
స్వాసమతి ఆదవేరయూంలో ఏరపుటుచేసిన 
వాటర్ ట్యూంకర్ ద్వేరా శుక్రవారం 
అంతరేవేది దేవసా్దనం పంచాయితి 
పరిధిలో కొతతువారి గ్రూప్ లో నీరు 
అందక ఇబ్ందులు పడుతునని వారిక 
మోరిపోడుకు చందిన క్రీ.శే. అడాడిల 
రాజ్ జా్ఞపకార్దం వారి కుమారులు 
శ్వనాయుడు రాజేష్ నాయుడుల ట్రాకటేర్ 

డీజల్ ఖరు్చలుకొ ఆరిధిక సహకారం అందించగా అంతరేవేది దేవసా్దనం జనసైనికుల ద్వేరా 
త్గునీరు అందించడం జరిగ్ంది. ఈ కరయూక్రమంలో ఎంప్ట్సి బైరా నాగరాజ్ మరియు 
జనసైనికులు పాల్గానానిరు అని జనస్న నాయకులు నామన నాగభూషణం తెలిపారు.

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

మీతో మీ కార్పొరేటర్ 58 వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ దక్షిణ నియోజకవరగాం, 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశీసుసిలతో శుక్రవారం 
మీతో మీ కార్పురేటర్ (సమసయూలపై కలసి 
పోరాడద్ం) అనే కారయూక్రమంలో భాగంగా 
యాభై ఎనిమదివ రోజ్క 3009 ఇలులోలు 
సరేవే చేయడం జరిగ్ంది. మరపకాయ వీది 
వెంకటేశవేర మెటటే, బృంద్వన్ జంక్న్ 
33వ వారుడి ప్రాంతంలో ప్రతి ఇంట్ంట్క 
వెళ్లో వారి యొకకొ సమసయూలు తెలుసుకోవడం 
జరిగ్ంది. ఈ యొకకొ కారయూక్రమం దక్షిణ 
నియోజకవరగాం నాయకులు గోప్కృష్ణ(జిక్) 
పరివేక్ణ నిరవేహించబడింది. నాతో పాటు 
జనసైనికులు, వీరమహిళలు వచి్చ పాల్గాని 
ఈ కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేసినందుకు 
వారందరికీ మనసూఫూరితుగా ధనయూవాద్లు 

తెలియజేసుకుంటునానిమని దక్షిణ నియోజకవరగాం జివిఎంసి ఫ్లోర్ లీడర్ జనస్న పార్టే 
33వ వార్డి కార్పురేటర్ భీశెట్టే వసంతలక్ష్మి అనానిరు.

పితాని ఆధవేర్యింలో క్రియాశీలక సభ్యతవే కట్ల పింపిణి

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిలాలో, ముమమీడివరం, రాష్ట్ర జనస్న పార్టే రాజకీయ వయూవహారాల 
కమటీ సభుయూలు, ముమమీడివరం నియోజకవరగా ఇంచార్జ్ ప్త్ని బాలకృష్ణ ఆధవేరయూంలో 
ఐ.పోలవరం మండలం, మురమళలో గ్రామంలో జనస్నపార్టే క్రియాశీలక సభయూతవే కటులో 
అందజేయడం జరిగ్ంది. ఈ కారయూక్రమంలో గోదశ్ పుండర్ష్, సలాది రాజా, మొల్లోట్ 
వెంకటేశవేరరావు, గంజా ఏసు, వాసంశెట్టే బాబిజ్, పెనానిడ శ్వ, గుతుతుల శ్రీను, మాద్ల 
శ్రీధర్, వంగ సీత్రాం, పాయసం సాయి, దంగేట్ అబ్రం, సవరపు నవాబు, ఆనంద్ 
తదితరులు హాజరయాయూరు.

పిపపొరలో క్రియాశీలక సభ్యతవే కట్ల పింపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్:  ఉంగుటూరు నియోజకవరగాం గణపవరం మండలం ప్పపుర గ్రామంలో 
క్రియాశీలక సభయూతవేం కటలో పంప్ణీ మరియు వాలంటీరలోకు సనామీన కారయూక్రమం లో 
గణపవరం మండలం ముఖయూ జనసైనికులు మరియు జిలాలో కమటీ సభుయూల చేతుల మీద 
అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకోవడం జరిగ్ంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న నాయకులు, 
వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

నిడమర్రులో క్రియాశీలక సభ్యతవే కట్ల పింపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్:  ఉంగుటూరు నియోజకవరగాం, నిడమర్రు మండలం, బాబాయ్ పాలెం 
గ్రామంలో జనస్న పార్టే క్రియాశీలక సభయూతవేం కటలో పంప్ణీ మరియు వాలంటీరలోకు 
సనామీన కారయూక్రమం నియోజకవరగా ముఖయూ నాయకులు మరియు జనసైనికులు ఉమమీడి 
పశ్్చమగోద్వరి జిలాలో కమటీ సభుయూల సమక్ంలో జరిగ్ంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న 
నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

జనసైనికుడిక అింత్మ వీడ్్కలు పలికన 
ఉమ్మడి ఖమ్మిం జిల్్ల యువజన విభాగిం

శతఘ్ని న్యూస్:  ఖమమీం: ఇటీవల రోడుడి ప్రమాద్నిక గురై చికతసి పందుతూ.. గురువారం మృతి చందిన 
జనస్న పార్టే ఖమమీం నియోజకవరగాం క్రియాశీలక సభుయూడు ఆవుల ఉపేందర్ కుటుంబానిని పరామరి్శంచిన 
ఉమమీడి ఖమమీం జిలాలో యువజన విభాగం.
రాష్ట్ర నాయకులు మరియు ఉమమీడి ఖమమీం జిలాలో 
ఇంచార్జ్ రామ్ త్లూరి ఆదేశాల మేరకు, తెలంగాణ 
రాష్ట్ర యువజన విభాగ అధయూక్షులు లక్ష్మణ్ గౌడ్ 
మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాంసకొృతిక విభాగం 
ఇంచార్జ్ దుంపట్ శ్రీనివాస్ సూచనలు మేరకు.. 
శుక్రవారం ఉమమీడి ఖమమీం జిలాలో యువజన విభాగం 
అధయూక్షులు డేగల రామచంద్రరావు, ఉమమీడి ఖమమీం 
జిలాలో జనస్న పార్టే యువజన విభాగం ప్రధాన కారయూదరి్శ మేడబోయిన కార్తుక్, ఉపాధయూక్షులు యాసంనేని 
అజయ్ క్రిష్్ణ, ఉమమీడి ఖమమీం జిలాలో ఆరగానైజింగ్ సక్రెటర్ మైలవరపు మణికంఠ, ఎగ్జ్కూయూట్వ్ మెంబెర్ 
గుంత సతయూనారాయణ, మాలిక్, వెంకటేష్, ఉమమీడి ఖమమీం జిలాలో జనస్న పార్టే కారయూకరతులు.. జనస్న 
క్రియాశీలక సభుయూడు ఆవుల ఉపేందర్ అంతిమయాత్రలో పాల్గాని.. వారి కుటుంబానిక ప్రగాఢ సంత్పానిని 
తెలియజేశారు. వారి కుటుంబానిక జనస్న పార్టే అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేపట్టేన క్రియాశీలక 
సభయూత ప్రమాద భీమా 5 లక్ల రూపాయలను తవేరలో రాష్ట్ర నాయకులతో చరి్చంచి అందజేసాతుమని 
భరోసాని ఇచా్చరు.

భీమడ్లులో క్రియాశీలక సభ్యతవే కట్ల పింపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: ఉంగుటూరు నియోజకవరగాం, ఉంగుటూరు గ్రామం క్రియాశీలక 
సభయూతవేం కటలో పంప్ణీ జిలాలో కమటీ మరియు జనసైనికులు వీర మహిళలు చేతులమీదుగా 
జరిగ్ంది. ఉంగుటూరు నియోజకవరగాం భీమడోలు మండలంలో క్రియాశీలక సభయూతవేం 
కటలో పంప్ణీ మరియు క్రియాశీలక వాలంటీరలోకు సనామీనం జరిగ్ంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనస్న నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

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


శనివారం, 18 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పస్పుల్ట శ్రీను, రెడిడి రింగారావులకు 
నివాళులరిపొించిన జనస్న న్యకులు

శతఘ్ని న్యూస్: అమైలవరం, అగ్నిక 
అహుతి అయి మరణించిన జనస్న 
పార్టే కారయూకరతులు పసుపుల్ట్ శ్రీను, 
రెడిడి రంగారావులకు నివాళులు 
అరిపుంచి వారి కుటంబ సభుయూలను 
పరామరి్శంచిన జనస్న మైలవరం 
ఇనాఛార్జ్ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి 
అకకొల రామ మోహనరావు (గాంధి). 
తుమమీలపాలెం గ్రామసుతులు శ్రీను, 
రంగా లార్ డ్రైవరులోగా పనిచేసూతు 

డూయూటీ నిరవేహణలో భాగంగా దొనబండ వద్ద లార్ యాకసిడంట్ అయి మంటలు ఏరపుడి 
ఇద్దరు పూరితుగా అహుతి అయి చనిపోయారు. పరామరి్శంచిన వారిలో నాయకులు 
చింతల లక్ష్మి, పోలిశెట్టే తేజ, మలిలోశవేరావు, పూర్ణచంద్రరావు, వీరాంజనేయిలు, పవన్, 
నాగబాబు, వై. ప్రవీణ్ తదితరులు ఉనానిరు.

రహదారి ప్రమాదాలు జరగకుిండా రోడ్ల 
మరమ్మతులు చేపటటేలి: రామశ్రీనివాస్లు

శతఘ్ని న్యూస్: *సుండుపలిలో నుంచి రాయచోట్ వెళ్ళి రహద్రి పై ప్రమాద్నిక గురైన 
2 దివేచక్ర వాహనాలు
తిమమీసముద్రం గ్రామంలో జగ్లి రాజ్ ఆయన సతీమణి అనునింపలిలో అడవిక ముందే 
తగుగాలో ఇరుకుగా ఉనని ద్రిలో 2 దివేచక్ర వాహనాలు ఎదురెదురుగా డీ కొటుటేకొని.. 
క్రింద పడి వాహనాలు డాయూమేజ్ అవవేడంతో పాటుగా మహిళకు మో కాలు వద్ద పాయూచర్ 
అవవేడం జరిగ్ంది. అకకొడ జరిగ్న ప్రమాదం సంఘటన సథులానిక చేరుకుని పరిశీలించిన 
జనస్న పార్టే నాయకులు రామశ్రీనివాసులు అకకొడ ప్రమాద్నిక గురైన వారిని 
పరామరి్శంచి.. మన్ధైరయూం చపపుడం జరిగ్ంది. అలానే వారిని రాయచోట్ ప్రభుతవే 
ఆసుపత్రిక తరలించడం జరిగ్ంది. ప్రమాద్లు జరగకుండా రహద్రిక సంబంధిత 
అధికారులు తక్ణమే చరయూలు తీసుకోవాలని.. అలానే పాలకులు నిరలోక్ష్ం వీడి రహద్రి 
మరమమీతులు తవేరతీగతిన పూరితు చేయాలని జనస్న పార్టే తరపున రామశ్రీనివాసులు 
డిమాండ్ చేయడం జరిగ్ంది.

కౌలు రైతు రైతు అయిన న్కు న్్యయిం చేయాలి: అవుకు ఏస్

శతఘ్ని న్యూస్: సిరివెళళి మండలం, వెంకటేశవేర పురం గ్రామానిక చందిన కౌలు రైతు 
అవుకు ఏసు తనకు నాయూయం జరగాలి అంటూ.. అమరణన నిరాహార దీక్ చేయడం 
జరుగుతుంది.

ఈ సంద్ంగా బాధితుడు మాట్లోడుతూ అవుకు ఏసు అనే నేను 16-06-2022 వ తేదీ 
నుండి ఆమరణ నిరహార దీక్ చేసుతునని నేను 18 ఎకరముల భూమని కౌలుకు తీసుకుని 
వర్ పంట వేయడం జరిగ్ంది. ఏనిమది ఎకరములకు గాను కౌలు అనిని పోయి 399 
బసాతులు ధానయూం మగలగా అదే గ్రామానిక చందిన రాయ వెంకటేశవేర్ రెడిడి మంచి 
ధర వచి్చన తరువాత అముమీకుంద్ం నీ వడులో అనినిట్నీ గంగుల వేర్ హౌస్ గౌడౌన్ క 
తోలు అనడంతో అవుకు ఏసు అతని పైన నమమీకంతో నా ట్రాకటేరోలో 399 బసాతుల (వడులో)
ధానయూం వేసుకొని గంగుల వేర్ హౌస్ గౌడౌన్ క తరలించడం జరిగ్ంది. అయితే రాయ 
వెంకటేశవేర్ రెడిడి నాకు తెలియకుండా 399 బసాతుల వడులో అముమీకోవడం జరిగ్ంది. ఆ 
విషయం తెలుసుకునని నాకు తెలియకుండ ఎందుకు అమమీనావు?.. నాకు రావాలిసిన 
7లక్ల రూపాయలు నాకు ఇవవేమని అడగగా.. అపుపుడు ఇసాతును.. ఇపుపుడు ఇసాతును 
అంటూ.. ఒకరోజ్ రాయ వెంకటేశవేర్ రెడిడి ఇంట్దగగారకు ప్లిచి అతని కుమారుడు 
ననుని ఏరా మాల నాకొడకా.. ననుని డబు్లు అడుగుత్వా అంటూ ననుని, నా భారయూను, 
కుమారెతులను కొట్టే ఇంకా నువేవే నాకు 3లక్ల రూపాయలు అపుపు ఉనానివు అని.. ఖ్ళీ 
ప్రామసరి న్టలో పై సంతకం చేప్ంచికొవడం జరిగ్ంది. జరిగ్న విషయం అంత్.. 
శ్రివెళళి పోలీస్ స్టేషన్ లో కంపెలోయింట్ ఇవవేడానిక పోయిన ననుని, నా కూతురును 
పోలీస్ స్టేషన్ నుండి బయట్క తోసి వేసి.. నా ఫిరాయూదును చించివేసి.. రాయ వెంకటేశవేర 
రెడిడిని అతని కుమారునిని చటటేపరమైన శ్క్ల నుండి రక్షించి.. నేను ఏ మాత్రం బాకీ 
ల్నపపుట్క నాకు తెలియని 10 మందిని పోలీస్ స్టేషనుకు ప్లిప్ంచి.. వారిక నేను బాకీ 
ఉననిటులో, నా బాకీలను రాయ వెంకటేశవేర రెడిడి కట్టేనటులో, మగ్లిన రు .3,00,000 / 
-ల కోసమే రాయ వెంకటేశవేర రెడిడి, అతని కుమారుడు నా చేత 3 ఖ్ళీ ప్రామసర్ 
న్టలోలో సంతకాలు చేయించుకుననిటులోగా సిరివెళలో పోలీస్టేషన్ ఎస్ఐ శరత్ కుమార్ రెడిడి 
చిత్రీకరించాడు. శ్రివెళలో పోలీస్ స్టేషన్ లో నాయూయం జరగల్దు అని కరూనిల్ జిలాలో ఎసీపు 
క, నంద్యూల జిలాలో ఎసీపు క తెలియజేయగా.. వారు ఇరువురు చంద్ర బాబు నాయుడు 
గారిక రిఫర్ చేయడం జరిగ్ంది. మరలా సీఐ క కేసును రిఫర్ చేశారు. రిఫర్ చేసిన 
తరువాత సిరివెళలో ఎస్ఐ ఫ్న్ చేసి కంపెలోయింట్ తీసుకొని రా కేసు పెడత్ అని చపపుగా.. 
జరిగ్న విషయం కంపెలోయింట్ రాసుకొని తీసుకుని వెళలోగా.. ఆ కంపలోయింట్ పేపర్ చూసి 
లంజకొడకా.. ఎవడురా నినుని ఇలా వ్రాయమంది.. ల్బర్ నాయాల అంటూ.. నేను వ్రాసి 
ఇచి్చన కంపలోయింట్ పేపర్ చింప్వేసి ఎవడిక చపుపుత్వో చపుపుకో.. ననుని ఏం పీకల్వ్.. 
రాయ వెంకటేశవేర్ రెడిడి నుంచి ఒకకొ రూపాయి కూడా రాదు.. చేసుకుంట్వో చేసుకో 
అంటూ.. ననుని అవమాన పరచిన వారిని శ్క్షించాలి అని కోరుతునానిను.

డిమాండ్సి:-
1)గంగుల వేర్ హౌస్ గౌడౌన్ లో ఉనని నాకు సంబంధించిన 399 బసాతుల వడలోను నాకు 
తెలియకుండా అముమీకుని నాకు డబు్లు ఇవవేకుండా ననుని ఇంట్క ప్లిప్ంచుకొని 
ననుని, నా కుమారెతును చంపుత్ను అని బెదిరించి నా చేత 3 ఖ్ళీ ప్రామసర్ న్టలోలో 
బలవంతంగా సంతకాలు చేయించుకునని రాయ వెంకటేశవేర్ రెడిడి పైన, అతని కుమారుని 
పైన చటటే ప్రకారము కేసు రిజిసటేర్ చేసి వారిని అరెసుటే చేయాలి.
2)రాయ వెంకటేశవేర్ రెడిడి పైన.. అతని కుమారుని పైన ఫిరాయూదు చేయుటకు పోయిన 
ననుని, నా కూతురును పోలీస్ స్టేషన్ నుండి బయట్క తోసి వేసి నా ఫిరాయూదును చించివేసి 
రాయ వెంకటేశవేర రెడిడిని అతని కుమారునిని చటటేపరమైన శ్క్ల నుండి రక్షించి.. నేను 
ఏ మాత్రం బాకీ ల్నపపుట్క నాకు తెలియని 10 మందిని పోలీస్ స్టేషనుకు ప్లిప్ంచి 
వారిక నేను బాకీ ఉననిటులో, నా బాకీలను రాయ వెంకటేశవేర రెడిడి కట్టేనటులో, మగ్లిన 
రు .3,00,000 / -ల కోసమే రాయ వెంకటేశవేర రెడిడి అతని కుమారుడు నా చేత 3 
ఖ్ళీ ప్రామసర్ న్టలోలో సంతకాలు చేయించుకుననిటులోగా అబద్ధిలు చబుతుననిసిరివెళలో 
పోలీస్టేషన్ ఎస్ఐ గారి పైన చటటే ప్రకారము కేసు రిజిసటేర్ చేసి ఆయనను అరెసుటే చేయాలి.
3). సిరివెళలో పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్ఐ గారి వలన ఆయన స్నిహితుడు భాగసావేమ అయిన 
రాయ వెంకటేశవేర రెడిడి వలన అతని కుమారుని వలన వారిక పరిచయసుతులైన 
దౌరజ్నయూకారులవలన, కరాయి రౌడీలు వలన నాకు, నా కుటుంబమునకు ఏ విధమైన ఆసితు 
నషటేం, ప్రాణ నషటేం కలగకుండా చటటేపరమైన రక్ణ కలిపుంచాలి.

జిజిహెచ్ కాింట్రాకుటే ఉద్్యగులని విధులలోక తీస్కోవాలి
శతఘ్ని న్యూస్: తూరుపుగోద్వరి జిలాలో కాకనాడలోని ప్రభుతవే ఆసుపత్రి జిజిహెచ్ లో 
గత 20 సంవతసిరాలుగా పనిచేసుతునని 89 మంది కాంట్రాకుటే ఉదోయూగులని కోర్టే ఆరడిర్సి 
క వయూతిరేకంగా ఏ న్టీసు ఇవవేకుండా విధుల నుండి ప్రభుతవేం నిధుల కొరత పేరుతో 
తొలగ్ంచడం చాలా ద్రుణం. 15 నెలలు జీత్లు ఇవవేకునని కరోనాలాంట్ భయానక 
పరిసిథుతిలో విధులు చేసిన వీరిని మానవత్ కోణంలో తిరిగ్ తీసుకోవాలి. వెంటనే 
ఉదోయూగులను విధులలోక తీసుకోవాలని, సాథునిక జనస్న నాయకులు, జనసైనికులు 
డిమాండ్ చేసుతునానిరు.

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


శనివారం, 18 జూన్ 2022

నిందలూరులో క్రియాశీలక సభ్యతవే కట్ల పింపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమమీడి కడప జిలాలో, రాజంపేట 
నియోజకవరగాం, నందలూరు మండలం నందు 
ఎంతో ప్రతిష్టేతమీకంగా జిలాలోలో ఎకకొడా 
ల్ని విధంగా చేసుతునని క్రియాశీల కారయూకరతుల 
సభయూతవే కటలో పంప్ణీ కారయూక్రమం జరిగ్ంది. 
నందలూరులో ప్రతి గ్రామాలలో జనస్న 
జండా ఎగరాలని, సభయూత్వేల గురించి చర్చ 
జరగాలని ఇంట్ంట్క సభయూతవే కటలో పంప్ణీ 
కారయూక్రమం జరిగ్ంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనస్న నాయకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్గానానిరు.

అక్రమ అరెస్టేలను ఖిండిించిన జనస్న
శతఘ్ని న్యూస్: బాసర ట్రిపుల్ ఐటీలో విద్యూరుథుల 
సమసయూలను పరిషకొరించాలని కోరుతూ జనస్న 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు తెలంగాణ 
రాష్ట్ర జనస్న పార్టే ఇంఛారిజ్ నేమూరి శంకర్ 
గౌడ్, ఉమమీడి జిలాలో ఇంఛారిజ్ సైద్ల శ్రీనివాస్ 
ల నాయకతవేంలో సామరసయూంగా విద్యూరుథులకు 
మద్దతుగా వెళుతునని జనస్న పార్టే ఉమమీడి 
ఆదిలాబాద్ జిలాలో ఉపాధయూక్షులు సుంక్ట మహష్ 
బాబు, జనసైనికులు జింక హర్ష్, ఆరూమీర్, రాజ్, 

గంధం అఖిల్, అరుజ్న్, పాండు, చంద్ర శేఖర్, శాయూమ్, లక్ష్మణ్, ఆనంద్ లు వాళలో ప్రాణాలను సైతం లెకకొ 
చేయకుండా విద్యూరుథులను మాట్లోడించడానిక వెళ్తు పోలీసులు అక్రమంగా అరెసుటే చేసి జైలోలో పెటటేడానిని 
జనస్న పార్టే తీవ్ంగా వయూతిరేకసోతుంది. బాసర ట్రిపుల్ ఐటీలో విద్యూరుథులు తమ సమసయూల పరిష్కొరం 
కోసం ధరాని చేయడం ఇవావేళ కొతతు కాదు, ఇదే యునివరిసిటీలో గతంలో అందులో పనిచేసుతునని మేస్ 
కారిమీకులు తమ వేతనాలు పెంచాలని, సకూయూరిటీ సిబ్ంది, హౌస్ కీప్ంగ్ వరకొర్సి మరియు చదువు చపేపు 
అద్యూపకులు కూడా ఎన్ని సారులో ఎన్ని రోజ్లు ధరానిలు రాసాతురోకోలు చేశారు. కాని ఇంకా ఇపపుట్ 
వరకు వాళళి సమసయూలు పరిష్కొరం కాల్దు. యునివరిసిటీలో విసి పరమీనెంట్ ల్డు, వసతి మంచిగా ల్దు, 
భోజనం సరిగా పెటటేరు, చదువుకోవడానిక సాంకేతిక పరిజా్ఞనం, లాయూప్ ట్ప్ లు, పరిశోధన కేంద్రాలు, 
ఏ ఒకకొట్ కూడా సక్రమంగా ల్వు. కాబట్టే విద్యూరుథులు చాలా సంవతసిరాలుగా ఓప్క పట్టే ప్డికలి బిగ్ంచి 
పోరాటం చేసుతునానిరు. విద్యూరుథుల భవిషయూత్ తో చలగాటం ఆడుతునాని రాష్ట్ర ప్రభుతవేం వెంటనే చొరవ 
తీసుకుని వారి నాయూయమైన డిమాండ్సి ను పరిషకొరించేంత వరకు పోరాటం కొనసాగ్సాతుమని అనానిరు.

దామెర రాకేష్ కుటింబానిని పరామరి్శించిన 
జనస్న న్యకులు

శతఘ్ని న్యూస్: వరంగల్, నరసింపేట, 
సికంద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లో అగ్నిపధ్ పథకం 
ద్వేరా ఆర్మీ రిక్రూటమీంట్ విధానం పై చేపట్టేన 
నిరసన కారయూక్రమంలో జరిగ్న కాలుపుల ఘటనలో 
వరంగల్ జిలాలో నరసింపేట నియోజకవరగాఒ 
ఖ్నాపూర్ మండలం ధబ్ర్ పేట గ్రామానిక 
చందిన యువకుడు ద్మెర రాకేష్ మరణించడం 
జరిగ్ంది. మృతి చందిన యువకుడు రాకేష్ 

అననియయూ జనస్న పార్టే క్రియాశీలక కారయూకరతు ద్మెర రామ్ రాజ్ అవడం బాధాకరం మరియు 
దురదృషటేకరం. ఈ సంఘటన పైన సపుందించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర జనస్న పార్టే ఇంచార్జ్ నేమూరి శంకర్ 
గౌడ్ మరియు ఉమమీడి వరంగల్ జిలాలో ఇంచార్జ్ ఆకుల సుమన్ నియోజకవరగా నాయకుడు మేరుగు శ్వ 
కోటీ యాదవ్ ని వివరాలు అడిగ్ మృతుడి సోదరుడు రామ్ రాజ్ తో ఫ్న్ లో మాటలోడి వారిక అండగా 
ఉంట్మని ధైర్ఘష్ం చపపుటం జరిగ్ంది. అలాగే రాష్ట్ర ఇనా్చర్జ్ మరియు జిలాలో ఇంచార్జ్ల సూచనల మేరకు 
నియోజకవరగా నాయకుడు మేరుగు శ్వ కోటీ యాదవ్ మరియు జనసైనికులు బాధితుని కుటుంబానిని 
పరామరి్శంచి వారిక ఏ ఆపద ఉనని జనస్న పార్టే తరఫున అండగా ఉంట్ము అని దైరయూం చపపుడం 
జరిగ్ంది. అలాగే అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ విచారం వయూకతుం చేసూతు వారి కుటుంబ సభుయూలకు ప్రగాఢ 
సానుభూతిని తెలిపారు అని చపపుడం జరిగ్ంది. ఈ సందర్ంగా కుటుంబ సభుయూలు విజ్ఞప్తు ఏమీ 
అనగా మరియు వారి వాదన ఏమ అనగా……ఆర్మీలో చేరి దేశానిక స్వలు అందించాలని లక్ష్ంతో 
నిరసన తెలిపట్నిక వెళ్లోన మా చినని కుమారుడు రాకేష్ పై ఎవరు ఎందుకు కాలుపులు జరుపవలసిన 
అవసరం ఏమీ వచి్చంది అని, దీని పైన విచారణ జరిప్ దీనిక కారకులు ఎవరో తెలిప్ వారిపై చరయూలు 
తీసుకొని, కేంద్ర ప్రభుతవేం మరియు రాష్ట్ర ప్రభుతవేం వెంటనే సపుందించి తమ కుటుంబానిక అండగా 
నిలిచే విధంగా అలాగే వరంగల్ జిలాలో కలెకటేర్ వచి్చ బాధిత కుటుంబానిక హామీ ఇవావేలని ల్దు అంటే 
వారి కుమారుడి మృత దేహానిని తీసుకోవడానిక నాయూయం జరిగే వరకు నిరాకరిసాతుమని నియోజకవరగా 
నాయకుడు శ్వకోటీ యాదవ్ తో కుటుంబ సభుయూలు తెలిపారు. అలాగే జనస్న పార్టే పవన్ కళ్యూణ్ 
కూడా ఆదుకోవాలని తెలపడం జరిగ్ంది. ఈ వారతు వినని వెంటనే మృతుడి తలిలో సపుృహ తప్పు పడిపోయి 
వైద్యూనిక నిరాకరించడం బాధాకరం. పరామరి్శంచడానిక వెళ్లోన వారిలో నరసింపేట యువ నాయకులు 
వంగ మధు, ఒరుసి రాజేందర్, అంద రంజిత్, నీలం నాగరాజ్లు ఉనానిరు.

జనసైనికుడి కుటింబానిక అిండగా 
జనస్న

శతఘ్ని న్యూస్: వేమూరు 
నియోజకవరగాం: ఇటీవల 
మరణించిన గోవాడ 
జనసైనికుడు ప్రాట్ 
శ్ వా నా గే శ వే ర రా వు 

కుటుంబ సభుయూలను శుక్రవారం నాయకులు కలసి పరామరి్శంచి.. ప్రగాఢ 
సానుభూతిని వయూకతుపరిచి.. వారి కుటుంబానిక 21501 రూపాయలను 
అందజేయడం జరిగ్ంది. ఈ కారయూక్రమంలో గుంటూరు జిలాలో కారయూదరి్శ 
కమెమీల శ్రీనివాస్ రావు, చావలి ఎంపీటీసీ గాజ్ల నగేష్, త్డికొండ శ్వ 
రామ కృష్ణ, జొనని బాజి, కతితు కషోర్, దేవిరెడీడి మహశ్, పూల సుబ్రమణయూం 
పాల్గానానిరు.

ప్రజలకు జనస్న పార్టే అిండగా 
ఉింటింది: చపిపొడి శ్రీనివాస్లు రెడిడి

శతఘ్ని న్యూస్:  కోవూరు నియోజకవరగాం, కోవూరు మండలం 
పంచాయతీ పరిధిలోని ఎన్.ఎస్.ఆర్ కాలనీలో మంచి నీట్ సమసయూపై 
పోరాటం చేసిన జనస్న కోవూరు నియోజకవరగాం ప్రజలకు జనస్న 
పార్టే అండగా ఉంటుందని కోవూరు నియోజకవరగా పరయూవేక్కులు చప్పుడి 
శ్రీనివాసులు రెడిడి పేర్కొనానిరు. గత రెండు సంవతసిరాల నుండి మంచినీట్ 
సమసయూ ఉందని అకకొడ సాథునికులు తెలిపారు. గత సంవతసిరం జరిగ్న 
సాథునిక ఎనినికల ప్రచార సమయంలో అకకొడ వైసిప్ నాయకులు నీట్ 
సమసయూ పరిషకొరిసాతుమని హామీ ఇచా్చరని సాథునిక ప్రజలు తెలిపారు. 
ఎనినికల ముగ్సిన తరావేత నుంచి మమమీలిని పట్టేంచుకోల్దని అనానిరు. 
కోవూరు మండలం అధయూక్షుడు మాట్లోడుతూ ఈ సమసయూపై శనివారం 10 
గంటలకు పంచాయతీ కారాయూలయంలో అర్జ్ ఇవవేడం జరుగుతుందని 
ఆయన పేర్కొనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో కోవూరు నియోజకవరగాం 
పరయూవేక్కులు చప్పుడి శ్రీనివాసులు రెడిడి, కోవూరు మండల అధయూక్షుడు 
షేక్ అలాతుఫ్, కోవూరు నియోజకవరగాం ఐట్ విభాగం కోఆరిడినేటర్ నలలోబలిలో 
సాయి కృష్ణ, మండలం ఉపాధయూక్షులు వెంకటేష్,మహష్ మండలం ప్రధాన 
కారయూదరు్శలు పవన్ కుమార్, మండలం కారయూదరు్శలు హర్ష, విజయ్, 
మండలం సంయుకతు కారయూదరు్శలు తనమీయి, సతీష్ కుమార్, మురళ్, 
రాజ్ కుమార్ మరియు కోవూరు మండల కమటీ సభుయూలు పాల్గానానిరు.

రాజమిండ్రిలో క్రియాశీలక సభ్యతవే కట్ల పింపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి సిటీ, జనస్న పార్టే అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశాలు మేరకు రాజమండ్రి అర్న్ ఇంచార్జ్ అనుశ్రీ సతయూనారాయణ 
చేతుల మీదగా ప్రమాద భీమా కటులో పంప్ణి కారయూక్రమం జరిగ్ంది. ఈ 
కారయూక్రమం రాజమండ్రి కార్పురేషన్ కారయూదరి్శ గుణ్ణం శాయూమ్ సుందర్ 
పాల్గానానిరు. మరియు జనస్న వీర మహిళ ప్ ప్రభ, శారద్ శాయూమ్ 
సరికొల్ వారుడి జనసైనికులకు కటులో అందజేయడం జరిగ్ంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


శనివారం, 18 జూన్ 2022

రోడ్డి ప్రమాదింలో ఒకే కుటింబానిక చిందిన ముగు్రు మృత్
శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిలాలో, 
కొతతుపేట, రోడుడి ప్రమాదంలో ఒకే 
కుటుంబానిక చందిన ముగుగారు 
మృతి. వీరంత్ రావులపాలెం 
మండలం కొమరాజ్లంక గ్రామానిక 
చందినవారు. కొతతుపేట మండలం 
ఏనుగుల మహల్ సమీపంలో 

గురువారం 1:00 సమయంలో కొతతుపేట బంధువుల ఇంట్వద్ద నుండి కొమరాజ్లంక తిరిగ్ 
వెళుతుండగా రావులపాలెం వైపునుండి కొతతుపేట వసుతునని పాలవాయూన్ పలసిర్ బైక్ ను ఢీకొటటేడంతో 
కొమరాజ్లంక గ్రామానిక చందిన
అపపున మహష్ (20)
అపపున వెంకటలక్ష్మి (40)
అపపున సతయూవతి (55)
అకకొడికకకొడే మృతి. మృతదేహాలు పోసుటేమారటేం నిమతతుం కొతతుపేట ప్రభుత్వేసుపత్రిక తరలించారు 
విషయం తెలుసుకునని కొతతుపేట జనస్న పార్టే ఇంఛార్జ్ బండారు శ్రీనివాసరావు హుట్హుట్న 
ప్రభుతవే ఆసుపత్రిక వెళ్లో పోలీసులు మరియు ఆసుపత్రి డాకటేరలోతో అధికారులతో మాట్లోడడం 
జరిగ్ంది.

పిషిణి గ్రామ ఉపాధి కూలీలతో కరిమజిజి మలీ్లశ్వేరావు భేటీ
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిలాలో, ఎచ్చరలో 
నియోజకవరగాం, రణసథులం మండలం ప్షిణి 
గ్రామంలో పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపు మేరకు 
జనస్నపార్టే నాయకులు సోసైట్ బాయూంకు 
మాజీ చైరమీన్ కరిమజిజ్ మలీలోశావేరావు 
గారు జనస్న పార్టే యంపీట్సి అభయూరిథు 
పోటూనిరు లక్షుమీనాయుడు శుక్రవారం 
ఉదయం చరువులో ఉనని ఉపాధి 
కూలీలతో మరియు ఆగ్రామంలో ప్రతి 
ఇంట్ ఇంట్క కారయూక్రమంలో మేము 
ఆగ్రామానిని పరయూట్ంచడం జరిగ్ంది. 

చరువులో ఉనని ప్రతి ఒకకొరూను కలవడం జరిగ్ంది. జనస్న పార్టే సిద్్దంత్లు, మరియు మేనిఫెసోటే 
గురించి ప్రజలకు వివరించడం మరియు ప్రతి మహిళకు, యువతకు, పెద్దలకు, తెలియజేయడం 
జరిగ్ంది పవననని ప్రజాబాట ఇంట్ ఇంట్క ప్రజా ప్రచార కారయూక్రమానిని ప్రారంభంచి 68 రోజ్లు 
పూరితు చేసుకునని పవననని ప్రజాబాట సుదీర్ఘంగా ప్రజలు దగగారకు వెళ్ళి పలు కుటుంబాలను 
పలకరిసూతు ముందుకు సాగడం జరిగ్ంది. ఈ సందర్ంగా ఉపాధి కూలీలతో పవన్ కళ్యూణ్ చేపట్టేన 
రైతు భరోసా యాత్రలో బాగంగా 3000 మంది కౌలు రైతులు చనిపోయారని, వాళలో కుటుంబాలను 
నేరుగా పరామరి్శంచి ఒకోకొ కుటుంబానిక లక్ రూపాయలు విరాళం ప్రకట్ంచారు. అలాంట్ 
నాయకుడిని కాపాడు కోవాలిసిన అవసరం ఉందని ఆయన అనానిరు. పవననని ప్రజాబాట త్ము 
ప్రారంభంచిన ప్రజలనుండి అపూరవే సపుందన లభసోతుందనానిరు. గత ఎనినికల సందర్ంగా ఒకకొ 
ఛాన్సి జగన్ క ఇద్్దం అని ఓటేసిన వారెవరూ ఈసారి వైసిప్ క ఓటు వేస్ందుకు సిదధింగా ల్రనానిరు.
ఈ కారయూక్రమంలో ప్షిణి గ్రామ,ప్రజలు మహిళలు తదితరులు పాల్గానానిరు.

కొఠారు ఆదిశేషు ఆధవేర్యింలో 
జనస్నలోక చేరిన ఉపుపొగూడిం గ్రామస్తులు

శతఘ్ని న్యూస్: దందులూరు 
ని యో జ క వ ర గా ం లో ని , 
ఉపుపుగూడం గ్రామంలో 
కొఠారు ఆదిశేషు నేతృతవేంలో 
చేపట్టేన జనంలోక 
జనస్న కారయూక్రమానిని 
వి జ య వ ం త ం గా 
కొనసాగ్ంచడం జరిగ్ంది. 
ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా 
ఉపుపుగూడం గ్రామంలో 
జనస్న పార్టే యొకకొ 
సిద్ధింత్లు నచి్చ జనస్నాని 

పవన్ కళ్యూణ్ నాయకతవేంలో నడవడానిక ఊరు ఊరంత్ సిదధింగా ఉందని, అందుకు చిహనింగా 
కొఠారు ఆదిశేషు సమక్ంలో పార్టేలోక చేరుతునానిమని.. ఆ ఊరి నాయకులు పేర్కొనానిరు. కొఠారు 
ఆదిశేషు వారిక జనస్న పార్టే కండువాలు కప్పు పార్టేలోక ఆహావేనించారు.

ఈ సందర్ంగా ఆదిశేషు మాట్లోడుతూ దందులూరు నియోజకవరగాంలో చేపట్టేన జనంలోక జనస్న 
కు అన్హయూ సపుందన లభసుతుందని.. వెళ్ళిన ప్రతీ గ్రామంలోన్ నాయకులు పార్టేలో చేరడం 
శుభసూచికమని.. దందులూరు నియోజకవరగాంలో ఈసారి ఎగరబోయేది జనస్న జండానే అని 
సపుషటేం చేసారు.

దళితవాడలో మారణాయుధాలతో జరిగిన ఘటనలో 
గాయపడిన వారిని పరామరి్శంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం 
జిలాలో, కొండేప్ నియోజకవరగాం, 
సింగరాయకొండ మండలంలోని 
మూలగుంటపాడు ఎసీసి 
కాలనీలో అదే గ్రామానిక చందిన 
సాయి రెడిడి అతని అనుచరులు 
తెలలోవారుజామున సుమారు 
రెండు గంటల సమయంలో 

ఆట్లో వచి్చ మారణాయుధాలతో విచక్ణారహితంగా మడసల సుబా్రావు 
అతని కుమారుడు మడసల రామ్ ప్రసాద్ ని తలపై రాడుడి తో కొట్టేరు. 
ఆ అబా్యిని రక్షించే క్రమంలో మహిళ అడుడి రాగ, మహిళ అని కూడా 
చూడకుండా మారణాయుధాలతో మడసల సుజాతనీ గాయపరిచారు. వెంటనే 
వారి ఇంట్ వద్ద కుకకొని వదిలిన తరావేత పారిపోయే క్రమంలో కొంతమంది 
ఇంట్లో జోరపడగా, మరికొందరు పారిపోవడం జరిగ్ందని, పరామరి్శంచడానిక 
వెళ్ళిన జనస్న పార్టే సింగరాయకొండ మండల అధయూక్షుడిక జరిగ్న విషయానిని 
మడసల సుబా్రావు తెలియజేశారు. ముందురోజ్ పాత సింగరాయకొండ శ్రీ 
వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ సావేమ బ్రహ్మీతసివాలోలో కొండపైన గుడి ఆవరణలో 
తిరుపతిపవన్ కుమార్ ని కొట్టే, గాయపరిచారని సుబా్రావు తెలియపరిచారు. 
కానీ గ్రామం మీదిక అరధిరాత్రి సమయంలో మారణాయుధాలతో హల్ చల్ 
చేయడంపై గ్రామసుతులంత్ భయభ్ంతులకు గురై అయోమయంలో ఉనానిరు. 
ఏం జరిగ్ంది అని తెలుసుకునే లోపే సుబా్రావుక అతని కుమారుడిక తలపై 
రకతుస్రావం రావడంతో గమనించిన గ్రామసుతులు సాథునిక పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిరాయూదు 
చేశారు. అని సుబా్రావు తెలియపరిచారు. సిఐ లక్ష్మణ్, ఎస్ఐ సంపత్ కుమార్, 
వెంటనే సంఘటన సథులానిక చేరుకొని కొంతమంది ముద్్దయిల ని అదుపులో 
తీసుకొని, గాయపడినవారిని చికతసి నిమతతుం కందుకూరు గవరనిమెంట్ 
హాసిపుటల్ క పంప్ంచడం జరిగ్ంది. సింగరాయకొండ మండల అధయూక్షులు 
ఐనాబతితున రాజేష్ సుబా్రావు మరియు అతని కుటుంబ సభుయూలను పరామరి్శంచి 
వారి కుటుంబానిక జనస్న పార్టే అండగా ఉంటుందని భరోసా కలిపుంచి వారిక 
మధాయూహనిం భోజనం మరియు పళుళి ఏరాపుటు చేయడం జరిగ్ంది. పోలీస్ శాఖ 
వారైనా లక్ష్మణ్, ఎస్ఐ సంపత్ కుమార్, దోషులు ఎంతట్వారైనా విచారణ 
జరిప్ కఠినంగా శ్క్షించాలని సింగరాయకొండ మండల అధయూక్షులు రాజేష్ 
కోరుతునానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో సింగరాయకొండ మండల అధయూక్షులు 
ఐనాబతితున రాజేష్, కందుకూరు మండల అధయూక్షులు మదన్, జిలాలో ప్రోగ్రాం 
కమటీ సభుయూడు కాసుల శ్రీకాంత్, కొణిదల సిద్దయయూ,మండల కమటీ నాయకులు 
గుంటుపలిలో శ్రీనివాస్, అనుమల శెట్టే కరణ్ బాబు, శీలం సాయి, గుండు రెడిడి 
శ్వ,షేక్ సుభాని, గోరంటలో కళ్యూణ్, రాయి చందు, మరియు జనసైనికులు, వీర 
మహిళలు పాల్గానానిరు.

పంట మీద కౌలు రైతులకు ఇచి్చందంత..?: దారం అనిత
శతఘ్ని న్యూస్: చితూతురు జిలాలో జనస్న ప్రధాన 
కారాయూదరి్శ ద్రం అనిత మాట్లోడుతూ.. రాష్ట్రంలో 
16 లక్ల మంది కౌలు రైతులు ఉనానిరు. అయితే 
పంటల బ్మా చలిలోంపులలో వారి వాట్ ఎంత 
అనే విషయమై సపుషటేత ల్దు. కొందరిక పంట 
నషటేం లక్లోలో జరిగ్ంది. అయినా ప్రభుతవేం వారిని 
పట్టేంచుకోల్దని కౌలు రైతు సంఘాల నేతలు 
విమరి్శసుతునానిరు. రాయలసీమ జిలాలోలో గత 
ఏడాది వేరుశనగ రైతులు భార్ వరా్షల వలలో పెద్ద 
ఎతుతున నషటేపోయారు. ఎకరాకు కవేంట్లు కూడా 
దిగుబడి రాల్దు. ఈ పంట సాగుకు ఎకరాకు 30 

వేల పైన పెటుటేబడి అవుతుంది. ప్రభుతవేం పంటల బ్మా పథకం కంద సగటున 
2,674 రూపాయలు మాత్రమే ఇచి్చంది.
పేరుకే ఉచిత పంటల బ్మా.. ప్రధాన పంట సాగు ద్రులకు అరకొర పరిహారము 
దకకొంది. ఇక కౌలు రైతులకు అందిన సాయం ఎంత అనేది ప్రశానిరథుకమే. బ్మా 
చలిలోంపు వయూవహారమంత్ ప్రభుతవేం చేతిలోనే ఉనాని.. నషటేపోయిన వారిక నాయూయం 
జరగల్దని అభప్రాయం రైతులోలో వయూకతుమవుతోంది. రెండేళులోగా ప్రభుతవేం ఉచిత 
పంటల బ్మా అమలు చేసుతునాని.. గత ఏడాది నలలో త్మర కారణంగా రైతులు 
తీవ్ంగా నషటేపోయారు. వైరస్ వాయూధులు కూడా దబ్ తీసింది. ఈ కారణాలతో 
నషటేం రావడంతో వాత్వరణ ఆధారిత బ్మా కంద పరిహారం చలిలోంచామననిది 
అధికారుల వాదన.
రాష్ట్రంలో మామడి 8.40 లక్ల ఎకరాలోలో సాగు చేసుతునానిరు. మూడేళులోగా 
మామడి రైతులు పెద్దఎతుతున నషటేపోతునానిరు. భార్ వరా్షలతో పూత ద్కా వచి్చ 
రాలిపోవడంతో.. దిగుబడి తగ్గాపోతుంది. రాష్ట్ర పరిధిలోని అంశమే అయినా బ్మా 
పరిధిలోక మామడిని తీసుకురాల్దు. ఇపపుట్కైనా ప్రభుతవేం గ్రామ సచివాలయాలు, 
రైతు భరోసా కేంద్రాలోలో.. ఎంత నషటేపోయారు? ఎంత భీమా మంజూరు చేశారు? 
అనే అంశాలను ప్రదరి్శంచాలి అని జనస్న పార్టే తరఫున ద్రం అనిత డిమాండ్ 
చేశారు.
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