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షేక్ రియాజ్ తో జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీం జూమ్ సమావేశీం
పవన్ కళ్యూణ్ ఒక్కసారి సిఎం అయితే ఆయన ఊపిరి ఉననింత వరకు ఆయనే సిఎంగా కొనసాగుతారు: షేక్ రియాజ్

శతఘ్ని న్యూస్: జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీం ఆధ్వరయూీంలో సురేష్ వరికూటి అధయూక్షతన 
ప్రకాశీం జిల్లో జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు షేక్ రియాజ్ ముఖయూ అతిధిగా 
ఆదివారీం జనసేన జూమ్ సమావేశీం నిర్వహీంచడీం జరిగీంది. తమ తమ 
దేశాల నీండి ఒక్కొకకొరిగా సేవలు అీందిీంచడీం కీంటే అీందరూ సీంఘటితమై 
ప్రపీంచ వాయూప్ీంగా అనిని టీంలు కలిసి ఒకకొ టీంగా వెళ్ళాలి అనే ముఖయూ 
లక్షష్ీంతో ఏర్పడినటువీంటి “జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీం” నీండి వివిధ దేశాలకు 
చీందిన ఎన్నిరై జనసేన న్యకులు ఈ సమావేశీంలో పాల్గొనడీం జరిగీంది. 
ఈ సమావేశీంలో ముఖయూ అతిధిగా పాల్గొననిటువీంటి ప్రకాశీం జిల్లో జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు షేక్ రియాజ్ తో వివిధ నియోజకవర్గొలకు చీందిన ఎన్నిరై 
జనసేన న్యకులు తమ తమ నియోజకవర్గొలలోని సమసయూలపై చరి్చీంచడీం 
జరిగీంది. షేక్ రియాజ్ మాట్లోడుతూ… ఎన్నిరై జనసేన న్యకులు పార్టీ 
చేసు్నని సేవలు ప్రశీంసనీయమని క్నియాడడీం జరిగీంది. పార్టీని బలోపేతీం 
చేసేీందుకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ తలపెటిటీనటువీంటి న్ సేన 
కోసీం న్ వీంతు కారయూక్రమానిని మరిీంత ముీందుకు తీసుకెళ్ళాలని, అధినేత 
నిర్ణయాలన శిరసా వహస్్ తాన పార్టీని బలోపేతీం కోసమే పనిచేసా్నని, 
పవన్ కళ్యూణ్ ఒకకొసారి సిఎీం అయితే ఆయన ఊపిరి ఉననిీంత వరకు ఆయనే 
సిఎీంగా క్నసాగుతారని తెలియజేయడీం జరిగీంది. ఈ సమావేశీంలో 
అమెరికాకి చీందిన జనసైనికులు విదేశీ విద్యూ దీవెన పధకీం అనేది పేరులో 
మాత్రమే దీవెన ఉీందని విద్యూరుధులకు మాత్రీం ప్రభుత్వీం నీండి ఏ విధమైన 
సహకార్లు అీందటేలోదని తెలిపారు. వివిధ నియోజకవర్గొలకు చీందిన ఎన్నిరై 
జనసేన న్యకులు తమ తమ నియోజకవర్గొలలోని వివిధ సమసయూలన 
తెలుపుతూ వాటికోసీం జనసేన తరపున గళీం వినిపిీంచాలని తెలుపడీంతో 
పాటూ తమ తమ సీందేహాలన ప్రకాశీం జిల్లో జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు షేక్ 
రియాజ్ కి వివరిీంచగా ఆయన క్షేత్ర సాథాయిలో బలోపేతీం చేసేవిధీంగా తమ 
అమూలయూమైన సలహాలన స్చనలన ఇవ్వడీం జరిగీంది. అనిని దేశాల 
జనసేన న్యకులతో కో ఆరిడినేట్ చేసుకుని ఈ సమావేశానిని అదుభుతీంగా 
నిర్వహీంచిన నిర్్వహకులన పలువురు ప్రశీంసిీంచడీం జరిగీంది.

నో మై కాన్స్టిట్యుఎన్ససి 32వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహసి్ నియోజకవరగొీంలో ప్రజా సమసయూల పరిష్కొర దిశగా, పార్టీ బలోపేతీం 
దిశగా నియోజకవరగొ ఇన్్చరిజి శ్రీమతి వినత కోట్ గారు ప్రారీంభీంచిన నో మై కానిస్టిటుయూఎనిస్ 
కారయూక్రమీంలో భాగీంగా ఆదివారీం తొటటీీంబేడు మీండలీం, తాటిపరి్ హరిజనవాడలో పరయూటిీంచి 
ఇీంటిటికి వెళ్లో ప్రజలతో మాట్లోడి, సమసయూలన తెలుసుకోవడీం జరిగీంది. ఇటవల తిరుపతిలో పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు నిర్వహీంచిన జనవాణి కారయూక్రమీంలో తాటిపరి్ పీంచాయతీలోని రైతులు తీసుక్చి్చన 
సమసయూన పరిశీలిీంచడీం జరిగీంది. 2017 లో అపు్పడునని ప్రభుత్వీం రైతుల భూములు 250 
ఎకర్లు కజేరియా కీంపెనీకి కటటీబెటిటీ ఇప్పటి వరకు ద్ద్పు 190 రైతు కుటుీంబాలకు వారి భూమికి 
పరిహారీం ఇవ్వలేదు. ఇపు్పడునని ప్రభుత్వీంలో వారు వచి్చన వెీంటనే పరిహారీం అీందిసా్మని, 
గెలిచాక రైతుల భూములకు ఇీంత వరకు ఒకకొ రూపాయి కూడా డబ్బులు ఇవ్వకుీండా ఇబబుీందులకు 
గురి చేసు్న్నిరని తెలిపారు. వయూవసాయీం చేసుకునే పీంట పొల్లు ల్క్కొని జీవన్ధారీం లేకుీండా 
చేసి పొటటీ గొట్టీరని రైతులు భాధని వయూక్ీం చేశారు. కజేరియా కీంపెనీలో సాథానికీంగా ఉనని యువతకు 
ఉద్యూగాలు ఇసా్మని హామీ ఇచి్చ, ఇపుడు ఇతర ర్ష్్రాల వారికి పెర్మనీంట్ ఉద్యూగాలు ఇస్్ సాథానిక 
యువతకు ఉద్యూగాలు కలి్పీంచలేదని తెలిపారు. తప్పకుీండా జనసేన పార్టీ, పవన్ కళ్యూణ్ రైతులకు 
అీండగా ముీందుీండి వారి భూములకు ర్వాలిస్న పరిహారీం అీందేల్ అనిని రకాలుగా పోర్టీం 
చేసా్మని వినత గారు పార్టీ తరఫున ప్రజలకు హామీ ఇవ్వడీం జరిగీంది. ఈ కారయూక్రమీంలో 
శ్రీకాళహసి్ మీండల అధయూక్షులు దీండి ర్ఘవయయూ, న్యకులు గణేష్, రవికుమార్ రెడిడి, సురేష్, 
గర్ష్, జనసైనికులు బాలు, వెీంకటేష్, పురుషోత్ీం, తదితరులు పాల్గొన్నిరు.
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బాధితులకు ఆర్థి క 
సహాయం అందంచిన బతుతుల

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరీం మీండలీం, దివాన్ చరువు గ్రామీంలో ఎసిస్ సామాజిక 
వర్గొనికి చీందిన ఖీండవలిలో పెద్ద శీంకరుడు మరియు నేదురు చినని యొకకొ ఇద్దరు వయూకు్లు 
గత క్ీంతకాలీం నీండి అన్రోగయూీం(డయాలసిస్ సమసయూ) ఉీండటీం వలన ఆదివారీం 
ర్జానగరీం నియోజకవరగొ జనసేన న్యకులు బతు్ల బలర్మకృష్ణ సీనియర్ నేతలు 
యర్ీంశెటిటీ శ్రీన, అకికొరెడిడి వేణు, ఎసీస్ న్యకులు బొడడిపాటి న్గేశ్వర్వు, బొీంగ సాటీలిన్, 
ర్యి చిటిటీబాబ్ మరియు ముఖయూ న్యకులు జిల్లో సీంయుక్ కారయూదరిశి, మేడిశెటిటీ శివర్ీం, 
సర్పీంచులు కిమిడి శ్రీర్మ్, గులిలోీంకల లోవర్జు, గళళా రీంగ, అడాడిల శ్రీన, బోయిడి 
వెీంకటేష్, నతిపాీం దొరబాబ్, అడిగన ర్మకృష్ణ, ఇతర న్యకులు, జనసైనికులు, 
ఈ బాధితులన పర్మరిశిీంచి ధైరయూీం చపి్ప భవిషయూతు్లో జనసేన పార్టీ తరఫున 
పూరి్గా అీండగా ఉీంట్మని చపి్ప, ఒక్కొకకొరికి 10,000/₹ చొపు్పన ఆరిథాక సహాయీం 
చేసిన జనసేన న్యకులు బతు్ల బలర్మకృష్ణ మరో మారు తన సేవా తత్పరతన 
చాటుకున్నిరు. అనీంతరీం క్ీండగుీంటూరు గ్రామానికి చీందిన పాసటీర్ దుళలో ప్రసాద్ కి 
ప్రమాదీంలో కాలికి గాయీం కావడీంతో, జనసేన న్యకులు బతు్ల బలర్మకృష్ణ వారిని 
పర్మరిశిీంచి జనసేన పార్టీ తరఫున పూరి్గా అీండగా ఉీంట్మని ధైరయూీం చపి్ప, వైదయూ 
ఖరు్చ నిమిత్ీం 10 వేల రూపాయలు ఆరిథాక సహాయీం చేయడీం జరిగీంది. రేలీంగ సతీష్ 
కి ప్రమాదవశాతు్ కాలికి గాయీం కావడీంతో, జనసేన న్యకులు బతు్ల బలర్మకృష్ణ 
వారిని పర్మరిశిీంచి, జనసేన పార్టీ తరఫున, పూరి్గా అీండగా ఉీంట్మని ధైరయూీం 
చపి్ప, వైదయూ ఖరు్చ నిమిత్ీం 10 వేల రూపాయలు ఆరిథాక సహాయీం చేయడీం జరిగీంది. 
ఈ కారయూక్రమీంలో సీనియర్ నేతలు అరిగెల ర్మకృష్ణ, పార్టీ ప్రెసిడీంట్ జగత వీరభద్ర 
ర్వు, ఈవూరి శ్రీనివాస్, అగరి్ రజినీకాీంత్, క్పి్పరెడిడి కృష్ణ, వెీంట్రపాటి బాల్జీ, బ్డిడిగ 
ప్రసాద్, గరజాల దుర్గొర్వు, నీంద్యూల కాళీ కృష్ణ, అరవ లక్షష్మణ్, జగత మణికీంఠ, అరవ 
కోటేశ్వరర్వు, అరవ లక్షష్మణ్, గరజాల న్గేశ్వరర్వు, కోన శ్రీనివాస్, రేలీంగ శ్రీనివాస్, 
రేలీంగ దుర్గొజి, పెమా్మన్బోయిన గీంగాధర్, (గీంగా పవర్ సాటీర్) బ్లిలో ర్యుడు, సల్ది 
రమేష్, పేరూరి స్రిబాబ్, సోడసాని మనీష్, మేడిశెటిటీ సాయి, పళళా సా్వమి, సోడాసాని 
సురేీంద్ర, పళళా వీరబాబ్, చిరీంజీవి, వెీంకనని తదితర న్యకులు, ఎసిస్ మరియు బిసి 
సామాజిక వర్గొనికి చీందిన పలువురు పాల్గొన్నిరు.

మార్పు కోర్కుందుం… జనసేన ప్రభుత్వాన్ని స్థా పిద్ద ుం
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరీం నియోజకవరగొీం, కోరుక్ీండ మీండలీం, కణుపూరు గ్రామీంలో ర్జానగరీం జనసేన న్యకులు బతు్ల బలర్మకృష్ణ, వారి శ్రీమతి జనసేన 
“న్ సేన కోసీం న్ వీంతు” కమిట కోఆరిడినేటర్ శ్రీమతి బతు్ల వెీంకటలక్ష్మి ల ఆధ్వరయూీంలో “జనీంకోసీం జనసేన” “మహా పాదయాత్ర” లో భాగీంగా ప్రజల వద్దకు 

వెళ్ళానపు్పడు, చాల్ చోటలో వారే స్వచ్ీందీంగా ముీందుకు వచి్చ 
ఈసారి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కి అవకాశీం ఇసా్మని, ఈ 
అసమరథా ప్రభుతా్వనిని త్వరగా సాగనీంపుతామని వాళ్లో స్వయీంగా 
చప్పడీం విశేషీం, చాప కిీంద నీరుల్ అనిని వర్గొల ప్రజలన 
ఆకరిషిస్్ ప్రజల పక్షాన పోర్డుతునని జనసేన పార్టీకి రోజురోజుకీ 
ప్రజాదరణ ఈ విధీంగా పెరగడీం శుభస్చకీం. జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, సిద్ధుీంతాలు, జనసేన ప్రభుత్వీం 
ఏర్పడితే చేయబోయే పనలతో కూడిన కరపత్రాలు పీంచుతూ 
గ్రామ ప్రజల ఆదర్భమానలతో ముీందుకు, ఉతాస్హీంగా సాగన 
ఈ కారయూక్రమీంలో మారిశెటిటీ త్రిమూరు్లు, కర్రి దొరబాబ్, ముకాకొ 
ర్ీంబాబ్, గల్లో న్గు, ముపి్పడి వరప్రసాద్, గుడాల ర్జేష్, 
వెీంకనని బాబ్, కే న్ని, బీండి సా్వమి, వెలిచేటి శ్రీహరి, అనపరి్ 
దుర్గొప్రసాద్, నీందికీం మణికీంఠ సా్వమి, అడప ర్జేష్, మొలపరి్ 
న్గర్జు, ల్వేటి పీండు, ఇలలోపు శివ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

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


సోమవారం, 05 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

బొమ్మిడి నాయకర్ సమక్ీంలో 
జనసేనలో చేరికలు

శతఘ్ని న్యూస్: నరసాపురీం మీండలీం మర్రితిప్ప గ్రామీంలో జనసేన పార్టీ 
సిద్ధుీంతాలు బొమి్మడి న్యకర్ న్యకతా్వనికి ఆకరిషితులై ద్ద్పుగా 50 మీంది 
యాదవ సోదరులు ఆ గ్రామ పెద్దలు చిమి్మలి గ్పిన్గర్జు, న్గళళా శ్రీన, గొరలో 
సతయూన్ర్యణ, మనని ర్ీంబాబ్, చిమి్మలి హేమసుీందర్, చిమి్మలి సురేష్, కైల్ వెీంకీ, 
క్లులో వినయ్, దీండుబోయిన వెీంకటేష్ మరియు నరసాపురీం నియోజకవరగొ జనసేన 
పార్టీ ఇీంచారిజి, పిఏసి సభుయూలు మరియు ర్ష్ట్ర మతస్ష్కార వికాస విభాగ ఛైరె్మన్ బొమి్మడి 
న్యకర్ ల సమక్షీంలో జనసేన పార్టీలో చేర్రు. ఈ కారయూక్రమీంలో నరసాపురీం 

మీండల అధయూక్షులు ఆకన చీంద్రశేఖర్ మరియు నియోజకవరగొ న్యకులు మరియు కారయూకర్లు పాల్గొన్నిరు.

యూఏఈ జనసేన ఆధ్వర్యంలో ఘనయంగా జనసేనాని జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: పుజార్, జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదిన 
వేడుకలన పురసకొరిీంచుకుని ఆదివారీం 
యూఏఈ జనసేన కార్యూలయీంలో 
యూఏఈ జనసేన ఆధ్వరయూీంలో 
అీంగరీంగ వైభవీంగా నిర్వహీంచడీం 
జరిగీంది. ఈ కారయూక్రమీంలో భాగీంగా 
యూఏఈ జనసేన ఆధ్వరయూీంలో జనసేన 

న్యకులు మరియు జనసైనికుల మదయూ కేకున కట్ చేసి సీంబర్లు చేసుకోవడీం 
జరిగీంది. ఈ సీందరభుీంగా సమావేశీంలో జనసేన న్యకులు మాట్లోడుతూ జనసేన్నికి 
మరొకసారి జన్మదిన శుభాకాీంక్షలు తెలిపుతూ పార్టీని క్షేత్రసాథాయిలో బలోపేతీం 
చేయడానికి యూఏఈ జనసేన నీండి తమ సీంపూర్ణ సహకారమీందిసా్మని తెలిపారు. 
ఈ కారయూక్రమీంలో యుఏఈ జనసేన అధయూక్షులు పెనమాల జాన్ బాబ్, యూఏఈ 
జనసేన ఉపాధయూక్షులు క్ము్మల వేన, ట్రెజరరులో రవికుమార్ శిీంగరి, చీంద్రశేఖర్ 
మొగళళా, యూఏఈ జనసేన సభుయూలు సురేష్ గీంధీం, మెయిన అపా్పర్వు, ర్వి 
న్గలీల్ సతయూన్ర్యణ, యుగీంధర్ ఉపా్పడ, తరమాటి శ్రీనివాసర్వు, గ్పాలకృష్ణ 
మీండల, భాసకొర్ మీండల, సుధాకర్ కూనిశెటిటీ, వీరహనమాన్ రెడిడిచరలో, సురేష్ 
కుమార్ పెదపాటి, ప్రసాద్ ఎీం.ఎన్.వి, ప్రదీప్ పరిమి, కిషోర్, ధర్మ, కుటుీంబర్వు 
కెవి, రవికుమార్ గీండీం, వేణు మదగల, గరి ప్రసాద్, అమరదీప్ జి, ప్రదీప్ ర్జ్ జి, 

సతీష్ రెడిడి, జగదీష్ బెలలోీంక్ీండ, రవీీంద్ర, న్గస్రయూ మీండల, అపా్పజీ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.
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వృద్ధురాలికి ట్రీటమిీంట్ చేయీంచిన గాజువాక జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక నియోజవరగొీం, జనసేన్ని క్ణెదల పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదినోతస్వీం 
పురసకొరిీంచుక్ని శ్రీమతి శీతిన పార్వతమ్మ గత పదిహేన సీంవతస్ర్ల నీంచి రెీండు చవులు 
పనిచేయక ఎనోని ఇబబుీందులు పడుతుననిీందున క్తూ్రు జనసేన న్యకులు నీలీం రమేష్ బాబ్, 
సీతిన న్గర్జు మరియు ద్మురోతు శేషు, జనసైనికులు గురి్ీంచి అమెకు ట్రీట్మీంట్ ఇపి్పీంచి 
మీకు మేము ఉన్నిము అని నిరూపిీంచారు. ఆమె చవులకి ఇయర్ మిషన్స్ కోసీం రూపాయలు 
10,000/- (పది వేల రూపాయలు) జనసేన పార్టీ జీవీఎీంసీ 85 వార్డి తరుఫున ఆరిథాక సహయీం 
అీందచేసిన జనసేన పార్టీ గాజువాక నియోజకవరగొీం సీనియర్ న్యకులు మరియు జీవీఎీంసీ 
85వ వారుడి ఇీంచార్జి గవర సోమశేఖర్ ర్వు. ఈ కారయూక్రమీంలో అధిక సీంఖయూలో జనసేన పార్టీ 
సీనియర్ న్యకులు, న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

విజయవీంతీంగ 11వ రోజు 
జన జాగృతి యాత్ర

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరీం నియోజకవరగొీం జనసేన పార్టీ ఇీంచార్జి మేడ గురుదత్ 
ప్రసాద్ తలపెటిటీన జనసేన జన జాగృతి యాత్ర విజయవీంతీంగా ముీందుకు 
సాగుతుీంది. జనసైనికులలోలో న్తన ఉతాస్హీం కలి్పస్్ జనసేన పార్టీ సిద్ధుీంతాలు 
గాలోసు గురు్ని బలీంగా ప్రజలోలోకి తీసుకెళ్లో విధీంగా జనసేన పార్టీ గురు్లో గ్రామ 
గ్రామన్ తేనిట విీందు కారయూక్రమీం. జిల్లో అధయూక్షులు కీందుల దురేగొష్ ప్రశీంసలు 
వరషిీం కురిపిసు్నని యాత్రకు ప్రజలోలో కూడా మీంచి స్పీందన లభసు్ీంది. ఈ 
కారయూక్రమీంలో జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనడీం జరిగీంది.

ప్రతితిపాడులో జనసేన జెీండా ఆవిష్కరణ మరియు 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలో పీంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతి్పాడు నియోజకవరగొీం, ప్రతి్పాడు మీండలీం, లీంపకలోవ గ్రామీంలో 
జనసేన జెీండా ఆవిషకొరణ మరియు జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వ కిటలో పీంపిణీ 
కారయూక్రమీం ప్రతి్పాడు నియోజకవరగొ జనసేన ఆధ్వరయూీంలో ఘనీంగా నిర్వహీంచడీం జరిగీంది. 
ఈ కారయూక్రమీంలో ప్రతి్పాడు నియోజకవరగొ జనసేన న్యకులు మేడిశెటిటీ స్రయూకిరణ్(బాబి), 
జిల్లో జనసేన ప్రోగ్రామిీంగ్ కమిట సభుయూలు కరణీం సుబ్రహ్మణయూీం, శీంఖవరీం మీండల జనసేన 
అధయూక్షులు గాబ్ సుభాష్, కతి్పూడి గ్రామ అధయూక్షులు పోసిన శ్రీన మరియు లీంపకలోవ 
గ్రామ జనసేన న్యకులు పీంది వీర ర్ఘవులు, మేకల మాధవర్వు, పీంది భద్రీం, నకాకొ 
శ్రీనవాసర్వు, చీమల శ్రీన, సిగరెడిడి కిషోర్, పీంది శ్రీన, పీంది సురేీంద్ర, లిీంగీంపలిలో తేజ, 
అడపా సతయూన్ర్యణ, పవన్, క్ీండబాబ్, పీంది చిన్ని, మరియు లీంపకలోవ గ్రామ 
జనసైనికులు అధిక సీంఖయూలో పాల్గొన్నిరు.

జనసైనికునికి భరోసా ఇచిచిన రాజాీం 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జాీం నియోజకవరగొీం 
జనసేన పార్టీ న్యకులు ఎనిని ర్జు 
వీంగర మీండలీంలో పలు గ్రామాలోలో 
పరయూటన చేయటీం జరిగీంది. ఈ 
పరయూటనలో భాగీంగా క్ప్పరవలస 
గ్రామీంలో ఉనని 4 విన్యక 
విగ్రహాలన దరిశిీంచుకున్నిరు. ఆ 

తరువాత ఈ మధయూనే ర్జాీం బైక్ ర్యూలీలో ప్రమాదీం జరిగ బాధపడుతునని 
జనసైనికుడు అప్పల న్యుడున పర్మరిశిీంచి మేము ఉన్నిీం అని ధైరయూీంగా 
ఉీండమని భరోసా ఇచా్చరు. రుషీంగ గ్రామీంలో అన్రోగయూీంతో బాధపడుతునని 
జనసైనికుడు మహేష్ వాళళా తీండ్రిని మరియు ఈ మధయూనే తోటి జనసైనికుడు 
దేవి ప్రసాద్ వాళళా తీండ్రి చనిపోయినటులో తెలిసి ఆ కుటుీంబానిని పర్మరిశిీంచి 
ఓద్ర్్చరు. అల్గే క్ప్పరవలస, రుషీంగ గ్రామాలోలో ఉనని పెద్దలన, న్యకులన 
మర్యూద పూర్వకీంగా కలవడీం జరిగీంది.

శ్రీ లక్ష్మి గణపతి సా్వమ్ వారి లడుడు ప్రసాదాలు 
వేలీం

శతఘ్ని న్యూస్:  అీంబేదకొర్ కోనసీమ 
జిల్లో అమల్పురీం 9వారుడి నల్లో 
గారెడిన్ శ్రీ లక్ష్మి గణపతి ఆలయీం 
వద్ద నల్లో వెీంకటరమణ – 
సతయూవేణి దీంపతులు సా్వమి వారికి 
సమరి్పీంచిన 10 కేజిల లడుడి ప్రసాదీం 

న్కల షణు్మఖర్వు రూ.27027/కు వేలీం పాటలో పాడుకున్నిరు. ఎమ్ 
కోటేశ్వర్వు-సీతా మహాలక్ష్మి దీంపతులు సా్వమి వారికీ ప్రసాదీంగా ఇచి్చన 5 
కేజిల లడుడి న రూపాయలు 7100/- కు నల్లో సతయూన్ర్యణ పాడుకున్నిరు. 
ఈ కారయూక్రమీంలో జనసేన కౌనిస్లర్ గ్లకోటి విజయలక్ష్మి, పలువురు ప్రముఖులు 
పాల్గొన్నిరు.

తాబేలు శ్రీనివాసరావుకు నివాళులరి్పీంచిన 
రెడిడు అప్పల నాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్:   ఏలూరు, 2 వ డివిజన్ 
జనసేన పార్టీ కారొ్పరేటర్ అభయూరిథాని 
కుమారి హమబిీందు తీండ్రి తాబేలు 
శ్రీనివాసర్వు ఇటవల అన్రోగయూీంతో 
మరణిీంచడీంతో ఆదివారీం పెద్దకారయూీం 
సీందరభుీంగా వారి చిత్రపట్నికి 
పూలమాలలు వేసి ఘనీంగా నివాళులు 
అరి్పీంచిన పశి్చమగ్ద్వరి జిల్లో అధికార 
ప్రతినిధి, ఏలూరు నియోజకవరగొ ఇీంచారిజి 
రెడిడి అప్పల న్యుడు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అనకాపలిలోలో నా సేన కోసీం…నా వీంతు
శతఘ్ని న్యూస్: అనకాపలిలో, న్ సేన 
కోసీం…న్ వీంతు కారయూక్రమానిని 
నియోజకవరగొీంలో గ్రామ సాథాయిలో, 
వారుడి సాథాయిలో విజయవీంతీంగా 
తీసుకువెళ్లోీందుకు ఆదివారీం 
అనకాపలిలో జనసేన పార్టీ 
కార్యూలయీంలో పార్టీ ర్ష్ట్ర 

అధికార ప్రతినిధి, నియోజకవరగొీం ఇీంచార్జి పరుచూరి భాసకొరర్వు ఆధ్వరయూీంలో 
గ్రామ కమిటల అధయూక్షులు మరియు గ్రామ కమిట సభుయూలతో సమావేశీం జరిగీంది. 
ఈ సీందరబుీంగా భాసకొరర్వు మాట్లోడుతూ నియోజకవరగొీంలో 30 వేల మీందితో ఈ 
కారయూక్రమీం నిర్వహీంచాలని అన్నిరు. దీనికి గాన ప్రతీ గ్రామీంలో, ప్రతీ వారుడిలో 
ప్రతేయూక కారయూక్రమాలు నిర్వహీంచాలని అన్నిరు. ఈ సీందరబుీంగా హాజరైన న్యకులు, 
జనసైనికులు అీందరూ తమ వీంతుగా పార్టీ కి విర్ళ్లు పీంపిీంచారు.

ఊరుబడిని కాపాడుకయందయం: పేడాడ
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమద్లవలస, 
ఉపాధాయూయులపై జరుగుతునని అన్యూయీంపై 
ఆమద్లవలస నియోజకవరగొ జనసేన 
పార్టీ ఇీంచార్జి పేడాడ ర్మ్్మహన్ ర్వు 
మాట్లోడుతూ… గత క్ీంతకాలీంగా 
ఉపాధాయూయులకు చదువు చప్పనీయకుీండా 
వేధిీంపులకు గురిచేస్్ వాళలోకి న్న్రకీంగా 
చిత్ర హీంసలు పెడుతూ ఐ.ఎీం.ఎీం.ఎస్ ఆప్ 
పేరుతో లెట్రిన్ రూములు, బాత్ రూములు 
ఫోటోలు తీయిీంచడీం మధాయూహని భోజన్లు 
పేలోటులో ఫోటోలు తీయిీంచడీం ఫేస్ రికగనిషన్ 
అీంటూ ఉదయీం సాయీంత్రీం ఆప్ లతో 
సమయీం వృధా చేయిీంచడీం బైజూస్ ఆప్్ప 

అనే ప్రైవేట్ కీంపెనీ ప్రోతస్హీంచి ఉపాధాయూయుల సామర్ధుష్నిని చులకన చేయడీం, 
న్డు – నేడు పేరుతో పైపై మెరుగులు తప్ప చేసిీంది ఏమీ లేదు కద్, టచర్స్ ని ఇీంకా 
పనివాళుళాగా కాీంట్రాకటీరులోగా మార్చడీం అనిని సబెజికుటీల పుస్కాలన పూరి్గా ఇవ్వలేక 
బోధనని గీందరగ్ళీం చేయడీం ఇల్ీంటి చిత్రహీంసలు పెడుతూ ఉపాధాయూయులన 
అభద్రతాభావీంలోకి నటేటీసు్నని ప్రసు్త పాలకుల అర్చకాలపై ర్ష్ట్రవాయూప్ీంగా 
ఉననిటువీంటి విద్యూరుథాలీంతా గుణపాఠీం చపా్పలని జనసేన పార్టీ మీకు అీండదీండగా 
ఉీంటుీందని తెలియచేసారు.

వెలలోటూరులో జనసేన నాయకుల పర్యటన
శతఘ్ని న్యూస్: వెలలోటూరు గ్రామీంలో జనసేన న్యకులు కనపరి్ మనోజ్ కుమార్ 
ఆదివారీం పరయూటిీంచడీం జరిగీంది. వెలలోటూరులో సరైన సిసి రోడులో లేవు మరియు 
సైడ్ కలవలు కూడా లేవు. ఓటులో కోసీం మాత్రమే న్యకులు వసా్రు తప్ప, తర్్వత 
కనిపిీంచరు అని గ్రామసు్లు ఆవేదన వయూక్ీం చేసు్న్నిరు. వైసిపి ప్రభుత్వీం కనీసీం ఒక 
గీంపనిీండా సిమెీంట్ వేసిన పాపాన పోలేదు అని ఆవేదన వయూక్ీం చేసు్నని వెలలోటూరు 
గ్రామ ప్రజలు. ఆదివారీం పొననిలూరు మీండలీంలో వెలలోటూరు గ్రామీంలో జనసేన పార్టీ 
మీండల అధయూక్షుడు “కనపరి్ మనోజ్ కుమార్” పరయూటిీంచడీం జరిగీంది. వెలలోటూరులో 
ఎసీస్ కాలనీలో సైడ్ కాలువలు లేక నీళులో నిల్వ ఉీండి ప్రజలు చాల్ ఇబబుీందులు గురి 
అవుతున్నిరు. నీళులో నిల్వ ఉీండటీంవలలో ఎనోని రకాల అన్రోగాయూలకు గురి అవుతున్నిరు, 
ఎసీస్ కాలనీలో ఓటలో కోసీం మాత్రమే న్యకులు వసా్రు తప్ప వారిని పటిటీీంచుకునని పాపాన 
పోలేదు, జనసేన పార్టీ వెలలోటూరు గ్రామ ప్రజలకు ముఖయూీంగా ఎసీస్ కాలనీవాసులకు 
అీండగా ఉీంటుీంది, అతి తొీందరలో తగన అధికారులతో మాట్లోడి వారికి న్యూయీం 
జరిగేల్ చూసా్ము, ఎసీస్ కాలనీలో సైడ్ కలువలు ఏర్్పటు చేసే విధీంగా జనసేన పార్టీ 
పోర్టీం చేసు్ీంది, ముఖయూీంగా వెలలోటూరులో ఎసీస్ కాలనీవాసులకు జనసేన పార్టీ అీండగా 
ఉీంటుీంది వారికి ఏ సమసయూ వచి్చన్ జనసేన పార్టీ ముీందుీండి న్యూయీం జరిగేీంత వరకు 
పోర్టీం చేసు్ీంది.

చిన్నబాబుకి అీండగా నిలబడిన 91వ వార్డు 
జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనిీం, 
91 వార్డి పాత గ్పాలపటనిీంకి 
చీందిన 12 సీంవతస్ర్ల బాబ్ 
అన్రోగయూీంతో బాధపడుతూ 
ఉీండటీంతో బలోడ్ ఇనఫెక్షన్ 
అయిీందని డాకటీరులో చబితే ఆ 
సమయానికి వారి దగగొర ఏమి 
డబ్బులు లేవు అని భరత్ అనే 

జనసైనికుడి ద్్వర్ జనసేన నరేీంద్రకి తెలియజేయగా ఆయన వెీంటనే 91వ వార్డి లో 
ఉనని జనసైనికులు అీందరికి పిలుపునివ్వగా అీందరు ఆరిధుక సహాయీం చేయడానికి 
ముీందుకు వచి్చ ఆ బాబ్కి అీండగా నిలబడి ఆ కుటుీంబానికి ఆరిధుక సహయీం చేయడీం 
జరిగీంది. ఈ కారయూక్రమీంలో వీర మహళ లత, మీంగర్జు, శేషు, గరి, అప్పలర్జు, రవి, 
న్యుడు, శివ, శివ సాయి, నవీన్, సాయి, చారి పాల్గొన్నిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ బాటలో సామాజిక సేవ
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ బాటలో 
సామాజిక సేవలో జనసైనికులమీంతా 
నిమగనిమవుతున్నిమని జనసేన 
న్యకులు తూరిబిలిలో విజయ్ 
కుమార్ పేరొకొన్నిరు. జనసైనికుల 
ఆధ్వరయూీంలో క్త్వలస మీండలీం 
కీంటకాపలిలో గ్రామీంలో ఆదివారీం 

రక్ద్న శిబిరీం నిర్వహీంచారు. గ్రామ యువత, జనసైనికులు ఉతాస్హీంగా 
పాల్గొన్నిరు. ఎీంటఅర్ బలోడ్ బాయూీంక్ సిబబుీంది ద్తల నీంచి రక్ీం సీ్వకరిీంచారు. మొత్ీం 
45 మీంది రక్ద్నీం చేశారు. ఈసీందరభుీంగా పార్టీ న్యకులు తూరిబిలిలో విజయ్ 
కుమార్ మాట్లోడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదినోతస్వాలోలో భాగీంగా ఈ శిబిరీం ఏర్్పటు 
చేసినటుటీ వివరిీంచారు. గ్రామ యువత సహకారీంతో ప్రతి ఏడాదీ ఈ కారయూక్రమీం 
నిర్వహసు్న్నిమన్నిరు. మెరుగైన సమాజీం కోసీం పవన్ కళ్యూణ్ చేసు్నని కృషకి 
మావీంతు తోడా్పటు అీందిీంచాలనే లక్షష్ీంతో ముీందుకు సాగుతున్నిమని స్పషటీీం 
చేశారు. ఈ కారయూక్రమీంలో పార్టీ న్యకుకు మదీన్ రమేష్, మాడుగుల పైడిర్జు, 
సేన్పతి సునీల్, గణేష్, జె.భాసకొరర్వు, ఎీం.ర్జేష్, టి.దుర్గొప్రసాద్, వెీంకటేష్, లోకేష్, 
జనసైనికులు, గ్రామ యువత పాల్గొన్నిరు.

అనపరితి జనసేన ఆధ్వర్యీంలో ద్ప్పటలో పీంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: అనపరి్, జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుటిటీన 
రోజు సీందరభుీంగా పెదపూడి 
గ్రామీంలో గ్రామ కనీ్వనర్ 
అమర్ది రవి ఆధ్వరయూీంలో 
జనసైనికులు ఘనీంగా వృదుధులకు 
దుప్పటులో పీంపిణీ కారయూక్రమీం 
నిర్వహీంచారు. సుమారు 
300 మీందికి పైగా దుప్పటులో 
అీందిీంచారు. ఈ కారయూక్రమానికి 
ముఖయూ అతిథులుగా అనపరి్ 
ఇీంచార్జి మర్రెడిడి శ్రీనివాసర్వు 
పెదపూడి మీండల అధయూక్షులు 
న్గరెడిడి వీర్సా్వమి 
సమన్వయ కర్ ర్వడ న్గు 
వీరమహళ కాశీర్ణి మరియు 

మీండలకమిట న్యకులు జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు. పెదపూడి జనసైనికులు ర్పరి్ 
సాీంబశివ,క్లుసు సిీంహాచలీం, గ్పి వీరబాబ్, మీంచిీంశెటిటీ సతీష్, పొననిగీంటి 
శ్రీనసిద్్దని అజయ్, న్యిడు శ్రీన పీందిరి వీరబాబ్ దుప్పటులో పీంపిణీ చేశారు. 
ఇీంచార్జి మర్రెడిడి శ్రీనివాసర్వు మాట్లోడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ స్ఫెరి్తో సేవా కారయూక్రమాలు 
చేయడీం ఎీంతో ఆనీందద్యకీం అని ర్ననని రోజులోలో పార్టీని అధికారీంలోకి తీసుకు 
వచే్చ విధీంగా మరిీంత కృష చేయాలని కోర్రు.

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


సోమవారం, 05 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అన్నసమారాధన కార్యక్రమీంలో రెడిడు అప్పల 
నాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు 
నియోజకవరగొీం 12 వ డివిజన్ 
దక్షిణపు వీధిలోని మారకొీండేయ 
సా్వమి వారి గుడి దగగొర జరిగన 
శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి మహోతస్వముల 
సీందరభుీంగా కమిట వారి 
ఆహా్వనీం మేరకు అననిసమార్ధన 

కారయూక్రమీంలో పాల్గొనని పశి్చమ గ్ద్వరి జిల్లో అధికార ప్రతినిధి, ఏలూరు నియోజకవరగొ 
ఇీంచారిజి రెడిడి అప్పల న్యుడు.

జనసేనలో చేరిన మత్స్యకార యువత
శతఘ్ని న్యూస్: పాయకర్వుపేట 
నియోజకవరగొీం, నకకొపలిలో మీండలీం, 
అమల్పురీం పీంచాయితీ మతస్కార 
యువత జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాలకు జనసేనపార్టీ సిద్ధుీంతాలకు 
ఆకరిషితులై వైసీపీ, టడీపీ పార్టీకి చీందిన 
సుమారు 20 మీంది జనసేన పార్టీ 

సీనియర్ న్యకులు గెడడిీం బ్జిజి ఆధ్వరయూీంలో పార్టీలో చేర్రు. వీరికి బ్జిజి కీండువా కపి్ప 
పార్టీలోకి ఆహా్వనిీంచడీం జరిగీంది. మీకు ఏ విధమైన సహాయీం కావలిస్న అీందుబాటులో 
ఉీంట్నని వారికి భరోసా కలి్పీంచారు.

ఘనీంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ జనమిదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: సిీంగనమల నియోజవరగొీం జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వరయూీంలో న్ సేన కోసీం న్ వీంతు కారయూక్రమీంలో 
భాగీంగా మరియు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
జన్మదిన వేడుకలు బ్కకొర్యసముద్రీం మీండల 
కేీంద్రీంలో గల వీరభద్ర సా్వమి గుడి వద్ద నిర్వహీంచడీం 
జరిగీంది. జనసేన అధినేత జన్మదినీం సీందరభుీంగా 
సిీంగనమల నియోజకవరగొీం జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూీంలో 
ఆీంధ్ర ర్ష్టీ ప్రజలు సుభక్షీంగా ఉీండాలీంటే 2024 లో 
జనసేన అధినేత ముఖయూమీంత్రి కావాలని వీరభద్ర సా్వమికి 
పూజలు జరిపిీంచి కేక్ కటిీంగ్ చేయడీం జరిగీంది 
అల్గే న్ సేన – న్ వీంతు కారయూక్రమీంలో భాగీంగా 

నియోజకవరగొీంలోని 6 మీండల్ల కనీ్వనరులో మీండల కమిట సభుయూలు జనసైనికులు క్రియాశీలక 
కారయూకర్లు ప్రతిఒకకొరు క్రౌడ్ పీండిీంగ్ లో భాగసా్వములు అయియూ నియోజకవరగొీం నీండి 
ద్ద్పు రెీండు లక్షలు వరకు చేసే విధీంగా చయాయూలని జిల్లో అధికార ప్రతినిధి సాకే మురళీకృష్ణ 
పిలుపునిచా్చరు. ఈ కారయూక్రమీంలో జిల్లో కారయూదరిశి చొప్ప చీంద్ర జిల్లో జిల్లో సీంయుక్ కారయూదరిశి 
బొమ్మన పురుషోత్ీం రెడిడి దేవరక్ీండ జయమ్మ కృష్ణమూరి్ బ్కకొర్యసముద్రీం మీండల 
అధయూక్షలు ఎర్రిసా్వమి శిీంగనమల మీండల అధయూక్షులు తోట ఓబ్లేసు, పెది్దర్జు సాయిశీంకర్ 
తోట మ్హన్ కుళ్లోయప్ప సుమన్ విశ్వన్థ్మ అవా్వరి మురళ్ కారయూకర్లు పాల్గొన్నిరు.

పలు కుటీంబాలను పరామరి్శీంచిన పోలిశెట్టి 
చీంద్రశేఖర్

శతఘ్ని న్యూస్: ర్మచీంద్రపురీం, 
గీంగవరీం మీండలీం ఊడిమూడి గ్రామీం 
జనసైనికుడు సుీంకర సతయూన్ర్యణ 
ఇటవల మరణిీంచడీంతో వారి కుటుీంబ 
సభుయూలన మరియు కాజులూరు మీండలీం 
దుగుగొదుర్రు గ్రామీం వాస్వుయూలు లేఖరి 
దీంపతులు కాీండూరి వీరభద్రీం కాీండూరి 
స్రయూకుమారి ఇటవల మరణిీంచడీంతో 
వారి కుటుీంబ సభుయూలన ఆదివారీం 
ర్మచీంద్రపురీం నియోజకవరగొీం జనసేన 
పార్టీ ఇీంచార్జి పోలిశెటిటీ చీంద్రశేఖర్ వెళ్లో 

వారి కుటుీంబ సభుయూలన పర్మరిశిీంచడీం జరిగీంది. ఈ కారయూక్రమీంలో జిల్లో కారయూదరిశి 
బ్ీంగర్జు ఊడిమూడి, సుీందరపలిలో, తామరపలిలో గ్రామాల ఎీంపీటసీ తాడాల జానకిర్మ్ 
ఊడిమూడి గ్రామ అధయూక్షులు యర్ీంశెటిటీ ర్ీంబాబ్ జనసేన న్యకులు నీంబ్ల న్గు, 
పోలిశెటిటీ పెదబాబ్ ర్ీంబాబ్ న్యుడు, యర్ీంశెటిటీ పులేలోశ్వరర్వు, కోటిపలిలో పెద్ద 
సతయూన్ర్యణ(బాబ్జి), యర్ీంశెటిటీ లక్షష్మణర్వు, గొలలోపలిలో గీంగార్వు, తాడాల శ్రీనివాస్, 
బాపన్నియుడు, కోటిపలిలో చిరీంజీవి, పెర్బతు్ల శ్రీన, అమలకటటీ న్గబాబ్, పసుమరి్ 
పవన్ కుమార్, యాళళా మణికీంఠ సా్వమి, యర్ీంశెటిటీ సా్వమి న్యుడు, కోటిపలిలో 
హరిబాబ్, కాజులూరు మీండల అధయూక్షులు బోీండా వెీంకనని, జనసేన న్యకులు లకాని 
కృష్ణ చైతనయూ యాళళా వెీంకటరమణ అడపా ర్మకృష్ణ, పైడిక్ీండల దుర్గొర్వు, నీంబ్ల 
న్గు పోలిశెటిటీ పెదబాబ్, యర్ీంశెటిటీ ర్ీంబాబ్, ర్ీంబాబ్ న్యుడు, బొీండా వెీంకట 
నరసిీంహ న్యుడు తదితర జనసైనికులు వెళళాడీం జరిగీంది.

వినాయక ఉత్సవాలలో పాల్గొ న్న పితాని
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరీం, జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిట 
సభుయూలు మరియు ముమి్మడివరీం నియోజకవరగొ ఇీంచార్జి పితాని బాలకృష్ణ ముమి్మడివరీం 
నగర పీంచాయతీ సుీంకర వారి వీధిలో విన్యక చవితి ఉతస్వాలలో పాల్గొన్నిరు. 
వారితో సానబోయిన మలిలోకారుజినర్వు, గ్దశి పుీండర్ష్, జకకొీంశెటిటీ పీండు, పోలిశెటిటీ 
కుమార్, పోలిశెటిటీ కృష్ణ రీంబాల శీంకర్, చికకొీం కుమార్, నల్లో మణికీంఠ, మాద్ల 
శ్రీధర్, పాయసీం సాయి తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

సర్్వపలిలోలో విలేకరుల సమావేశీం
శతఘ్ని న్యూస్: సరే్వపలిలో, ముతు్కూరు పటటీణ కేీంద్రీంలో ఉనని జనసేన పార్టీ కార్యూలయీంలో 
సరే్వపలిలో నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ న్యకులు బొబేబుపలిలో సురేష్ న్యుడు ఆదివారీం 
విలేకరుల సమావేశీం ఏర్్పటు చేయడీం జరిగీంది. ఈ సమావేశీంలో బొబేబుపలిలో సురేష్ 
న్యుడు మాట్లోడుతూ ఈనల 6వ తేదీ ర్ష్ట్ర ముఖయూమీంత్రి జగనో్మహన్ రెడిడి నలూలోరు జిల్లోకు 
వసు్ీండడీంతో సరే్వపలిలో నియోజకవరగొీంలో నలక్ని ఉనని ఐదు ప్రధాన సమసయూలన ముఖయూమీంత్రి 
దృషటీకి వినతిపత్రీం రూపీంలో తీసుకుని వెళ్్ీం. సరే్వపలిలో నియోజకవరగొీం అీంటే నలూలోరు జిల్లో 
కేీంద్రానికి కూత వేటు దూరీంలో ఉనని నియోజకవరగొీం అల్ీంటి నియోజకవరగొీంలో ఎకకొడ పటిటీన 
సమసయూలు నలక్ని ఉన్నియి. సాథానిక శాసనసభుయూలు మీంత్రి అయిన సమసయూల పరిష్కొర్నికి 
కృష చేయడీం లేదు. సరే్వపలిలో నియోజకవరగొీం పారిశ్రామికీంగా ఆరిథాకీంగా అభవృదిధు 
చీందుతుననిది. అల్ీంటి నియోజకవరగొీం గడచిన మూడేళలోగా అభవృదిధులో వెనక పడడీంతోపాటు 
అనేక సమసయూలతో సతమతమవుతునని జిల్లో మీంత్రి కనీసీం పటిటీీంచుకోవడీం లేదు. జిల్లో మీంత్రి 
కాసులకే పెద్ద పీట వేస్్, అవినీతి, అక్రమాలు, ద్చుకోవడమే ధ్యూయీంగా పనిచేసు్న్నిరు. 
సరే్వపలిలో నియోజకవరగొీంలో నలక్నని ఐదు ప్రధాన సమసయూలలో 1 నలూలోరు జిల్లోలో ప్రభుత్వ 
రీంగ సీంసథాగా క్నసాగుతుననిటువీంటి దళ్త ముఖయూమీంత్రి గారి పేరు ఉననిటువీంటి 
ద్మ్దరీం సీంజీవయయూ ధర్మల్ పవర్ పాలోీంట్ ప్రైవేటకరణ నిర్ణయానిని ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వీం 
వెీంటనే ఉపసీంహరిీంచుకోవాలి. 2 దేవరదిబబు దగగొర నివసిసు్ననిటువీంటి 300 కుటుీంబాలు 
యాష్ పాీండ్ వలలో ఎీంతో ఇబబుీందులు పడుతున్నిరు. ఈ సమసయూన వెీంటనే పరిషకొరిీంచాలి. 
3 పీంటపాలెీం గ్రామపీంచాయతీలో ఆయిల్ కీంపెనీలకు భూగరభు జల్లన తరలిసు్న్నిరు. 
ద్నిని పూరి్గా నిలిపి వేయాలి. 4 సరే్వపలిలో గ్రామములోని జోసఫ్ పేట వద్ద ఉనని సమగ్ర గ్రామీణ 
అభవృదిధు పథకీం కిీంద నిరి్మీంచిన వాటర్ పాలోీంట్ ముతు్కూరు, వెీంకట్చలీం మీండల్లకు 
తాగునీరు అీందిీంచేది వైసీపీ ప్రభుత్వీం అధికారీంలోకి వచి్చన న్టి నీండి ఆ పాలోీంట్ మూతపడి 
ఉీంది. ఆ వాటర్ పాలోీంట్ న వెీంటనే పునరుదధురిీంచి వెీంటనే రెీండు మీండల్ల ప్రజలకు తాగునీరు 
అీందిీంచాలి. 5 పొదలకూరు మీండలీంలో రూ.4 కోటలో రూపాయలతో ప్రతి కుటుీంబానికి 
రూ.2 రూపాయలకే తాగునీరు అీందిీంచాలని గత ప్రభుత్వీంలో నిరి్మీంచిన వాటర్ పాలోీంట్ న 
సాథానిక శాసనసభుయూలైన జిల్లో మీంత్రి ర్జకీయ ఉదే్దశపరీంగా కావాలని మూసి వేయిీంచారు. 
దీీంతో ప్రజాధనీం వృధా కావడీం తప్ప మరొకటి లేదు. ర్జకీయ పార్టీలు వారికి అనగుణీంగా 
ర్జకీయాలు చేసుకుీంట్యి. కానీ ప్రజల కోసీం నిరి్మీంచిీంది మూసివేయడీం సరైన పదధుతి 
కాదు. ద్నిని వెీంటనే వినియోగీంలోకి తీసుక్ని ర్వాలి. ఈ ఐదు సమసయూలతోపాటు సరే్వపలిలో 
నియోజకవరగొమీంతట ఎకకొడ చూసిన్ మీంత్రి అనచరుల అవినీతి, అక్రమాలే కనిపిసు్న్నియి. 
మరి ముఖయూీంగా ఇసుక, గ్రావెల్ ద్పిడిని అరికట్టీలి. ప్రజలతో కలిసి ప్రజల పక్షాన జనసేన పార్టీ 
సరే్వపలిలో నియోజకవరగొ న్యకులు ముఖయూమీంత్రిని కలిసి వినతి పత్రీం ఇసా్ీం. ముఖయూమీంత్రి 
సమసయూలన పరిషకొరిీంచి, అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడుతునని వారిపై చరయూలు తీసుకుని పక్షీంలో 
నిరసన తెలపడానికైన్ సరే్వపలిలో జనసేన పార్టీ సిద్దీం. తాము అడిగనటువీంటివి పరిష్కొరీం 
చయయూకపోతే అవి పరిష్కొరీం అయేయూీంతవరకు నిరసన, దీక్ష కారయూక్రల్లు విడతల వార్గా 
చేపడతామని మీడియా పూర్వకీంగా తెలియజేసు్న్నిమన్నిరు. ఈ కారయూక్రమీంలో జనసేన పార్టీ 
న్యకులు రహీమ్, వెీంకటేశ్వరులో, శ్రీహరి, మలిలోకారుజిన్, రెహమాన్ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.
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జనీంకోసీం జనసేన 280వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: జగగొీంపేట, జనీంకోసీం జనసేన 280వ రోజులో భాగీంగా 
జగగొీంపేట నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇీంచార్జి పాటీంశెటిటీ శ్రీదేవిస్రయూచీంద్ర 
ఆధ్వరయూీంలో జనసేన వనరక్షణ ద్నిమ్మ మొకకొల పీంపిణీ కారయూక్రమీం జగగొీంపేట 
మీండలీం కాట్రావులపలిలో గ్రామీంలో జరిగీంది. ఈ కారయూక్రమీంలో భాగీంగా 
ఆదివారీం 1000 మొకకొలు పీంచడీం జరిగీంది. నేటి వరకు నియోజకవరగొీం 
మొత్ీంగా 45,260 ద్నిమ్మ మొకకొల పీంపిణీ జరిగీంది. ఈ కారయూక్రమానిని 
విజయవీంతీం చేసిన తూరు్పగ్ద్వరి జిల్లో జనసేన పార్టీ కారయూదరిశి బ్దిరెడిడి 
శ్రీనివాస్, జగగొీంపేట మీండల అధయూక్షులు మరిశే ర్మకృష్ణ, జగగొీంపేట మీండల 
మహళ్ కమిట అధయూక్షుర్లు లీంకపలిలో భవాని, జగగొీంపేట మీండల యువత 
అధయూక్షులు మొగలి గీంగాధర్, జగగొీంపేట మీండల ఉపాధయూక్షులు తోల్టి 
ఆదిన్ర్యణ, జగగొీంపేట మీండల ఉపాధయూక్షులు వరుపుల వెీంకటర్జు, జగగొీంపేట 
మీండల అధికార ప్రతినిధి పాలిశెటిటీ సతీష్, జగగొీంపేట మీండల సోషల్ మీడియా 
సమాచార కారయూదరిశి ద్డి మణికీంఠ, జగగొీంపేట పటటీణ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
గవర సుధాకర్, కాట్రావులపలిలో గ్రామ అధయూక్షులు శివుడు పాపార్వు, గ్రామ 
ఉపాధయూక్షులు చిటటీడి ర్మార్వు, గ్రామ ఉపాధయూక్షులు సుీంకర శ్రీనివాస్, గ్రామ 
కారయూదరిశి సాీంబారు వరప్రసాద్, బీంగారు ర్మసా్వమి, చకకొపలిలో సతీష్, న్రలో 
దినిన్ర్యణ, తోట సీంతోష్, షేక్ మదీన, కర్రి బాబిజి, కర్రి సా్వమి, క్ీండేపూడి 
వీరబాబ్, అడపా వీరబాబ్, గులిలోీంకల చిన బాబిజి, నలలోమిలిలో ర్ీంబాబ్, ర్మకురి్ 

శ్రీ బాలకృష్ణ, క్పి్పరెడిడి అశోక్ కుమార్, గాడిక్యయూల మహేష్, జగగొీంపేట నీండి స్రపురెడిడి నరేష్, పవిడిశెటిటీ సాయి చీంద్ర (బ్జిజి), వెీంగయయూమ్మపురీం నీండి రౌతు పైడియయూ, గ్నేడ 
నీండి నలలోీంశెటిటీ చిటిటీబాబ్, వలలోభశెటిటీ న్ని లకు జగగొీంపేట నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇీంచార్జి పాటీంశెటిటీ శ్రీదేవిస్రయూచీంద్ర కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

కాకినాడలో 
నా సేన కోసుం -  నా వుంతు

శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ రూరల్, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
పుటిటీనరోజు వేడుకలోలో భాగీంగా వివిధ గ్రామాలోలో న్ సేన కోసీం-న్ 
వీంతు కారయూక్రమీం నిర్వహీంచడీం జరిగీంది. ఈ కారయూక్రమీంలో జనసేన 
పార్టీ పిఏసి సభుయూలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇీంచార్జి పీంతీం న్న్జీ, జనసేన 
న్యకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనడీం జరిగీంది.

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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కళలోీం దాటగానే ధాన్యీం ధరల పరుగు
*మిలలోరులో, వాయూపారుల మాయాజాలీం
*రైతుకు దకకొని ర్ష్ట్ర సర్కొరు ‘భరోసా’
*ఎకర్కు రూ.30 వేల ద్కా ర్బడి కోలో్పయిన అననిద్త
*గడడిీంగులు, రుణాలే పరిసిథాతిని చకకొదిదే్దది

శతఘ్ని న్యూస్: రైతులు మరోసారి మ్సపోయారు. ఆరుగాలీం 
శ్రమిీంచి, అధిక వడీడిలకు అపు్పలు తెచి్చ, పెటుటీబడిపెటిటీ వరి సాగు చేసి 
ధానయూీం పీండిీంచిన అననిద్తలు ర్వాలిస్న ర్బడి ర్క నషటీపోయారు. 
గత ఏడాది ఖర్ఫ్, రబ్లోలో వరి సాగు చేసిన రైతులు అతి తకుకొవ ధరకే 
ధానయూీం అము్మకున్నిరు. నేడు ఆ ధానయూీం ధర క్ీండకికొీంది. రైతుల 
వద్ద నీంచి పెద్ద ఎతు్న క్నగ్లు చేసి నిల్వ చేసుకునని వాయూపారులు, 
మిలలోరులో భార్ ల్భాలన మూటకటుటీకుీంటున్నిరు. పెటుటీబడులు పెటిటీ 
వరి సాగు చేసిన రైతులు మాత్రీం నష్టీల పాలయాయూరు. రోజు రోజుకు 
పెరుగుతునని ఖరు్చలతో సాగు భారీంగా మారిీంది. కేీంద్ర ప్రభుత్వీం 
ప్రకటిీంచిన మద్దతు ధరలు కూడా రైతుకు గటుటీబాటు కావడీం 
లేదు. ఇల్ీంటి పరిసిథాతులోలో వరి సాగు చేసిన లక్షల్ది రైతులు తీవ్ర 
నష్టీలన చవిచూశారు. సాగు గటుటీబాటు కాకపోవడీంతో కౌలు రైతులు కూడా వరి సాగుకు ముీందుకు ర్ని దయనీయ పరిసిథాతి ర్ష్ట్రీంలో నలక్ీంది.

*అపు్పడు బసా్ రూ.1200....ఇపు్పడు రూ.2250
ధానయూీం ధరలు భార్గా పెరిగాయి. గత ఏడాది డిసీంబరు, ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ మాసాలోలో అీంటే రైతు చేతికి పీంట వచి్చన సమయీంలో 75 కేజీల సనని ధానయూీం బసా్ ధర 
కేవలీం రూ.1,200 మాత్రమే. నేడు బసా్ సనని ధానయూీం ధర రూ.2,250కు చేరిీంది. ఈ ధర ఇీంకా పెరిగే అవకాశీం ఉీందని వాయూపారులు చబ్తున్నిరు. బసా్కు ప్రతి నల్ 
వీంద నీంచి 150 ద్కా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నియని.... నవీంబరు న్టికి బసా్ సననిధానయూీం రూ.3,000లకు చేరవచ్చని వాయూపారులు అీంచన్ వేసు్న్నిరు. రైతులు 
సనని రకాలైన బ్పీట, జేజేలు, సాీంబ మస్రి ధాన్యూనిని రూ.1200లకే పొలీం వదే్ద అము్మకున్నిరు. నేడు అవే ధానయూీం బసా్ రూ.2,250 పలుకుతోీంది. అీంటే రైతులు 
బసా్కు రూ.1050 నషటీపోయారు. రైతులు ఎనిని బసా్ల ధానయూీం పీండిసే్ అనిని వేల చొపు్పన నషటీపోయారని చప్పవచు్చ. ఎకర్కు సగటున 30 బసా్ల దిగుబడి వసు్ీంది. 
ఈ లెకకొన ఒకోకొ రైతు ఎకర్కు రూ.30,000 చొపు్పన నషటీపోయాడు. అీంటే ఐదెకర్లోలో, రెీండు పీంటలు సన్నిలు సాగు చేసిన రైతు రూ.3లక్షల నషటీీం చవిచూశాడు. 
తకుకొవ ధరలో క్నగ్లు చేసి నిల్వ చేసుకునని వాయూపారులు, మిలలోరులో మాత్రీం ల్భాలు పిీండుకుీంటున్నిరు.

*నిల్వ వసతి లేకనే నిలువున్ అమే్మసు్న్నిరు
ధానయూీం నిల్వకు గడడిీంగులు కావాలి. కౌలు రైతులు కానీ, భూ యజమానలు కానీ సగటున 5 ఎకర్లోలో రెీండు పీంటలు వరి సాగు చేసే్ ద్ద్పు 300 బసా్ల దిగుబడి 
వసు్ీంది. అీంటే ఒకోకొ పీంటకు 150 బసా్ల వరకు ఉత్పతి్ అవుతుీందనని మాట. పీంట పీండిీంచిన చాల్ మీంది రైతుల ఇళలోలో 150 బసా్లు నిల్వ చేసే సదుపాయీం 
ఉీండదు. దీనికి తోడు ఆరిథాక అవసర్లు కూడా ఆగనివ్వవు. అీందుకే రైతులు పీండిీంచిన ధాన్యూనిని కళలోీంలోనే ఆ రోజు ఎీంత ధర ఉీంటే ఆ ధరకు మిలలోరలోకు, వాయూపారులకు 
అము్మకుీంటున్నిరు. దీీంతో రైతులు భార్గా నషటీపోవాలిస్ వసో్ీంది. రైతుల అవసర్లన ఆసర్గా చేసుకుని ఏట్ పీంట న్రి్పడి సమయీంలో ధరలు తగగొీంచి వేసు్న్నిరు. 
ఖర్ఫ్, రబ్ వరి న్రి్పడిలు పూరి్ కాగానే వాయూపారులు పెద్ద ఎతు్న ధానయూీం క్నగ్లు చేసి నిల్వ చేసు్న్నిరు. ధానయూీం మొత్ీం వారి చేతికి చేరగానే ధరలు పెీంచేసు్న్నిరు.

*రైతుకు భరోసా ఏదీ?
రైతు భరోసా కేీంద్రాలోలో ధానయూీం నిల్వ చేసే అవకాశీం లేదు. ప్రభుత్వీం గ్రామాలోలో గడడిీంగులు నిరి్మీంచి, రైతులకు అదె్దకు ఇచే్చ ప్రయతనిీం కూడా చేయడీం లేదు. ధానయూీం 
నిల్వకు వెసులుబాటు ఉనని క్ది్ద మీంది రైతులు మాత్రమే ధానయూీం నిల్వ చేసుకుని మీంచి ధర వచి్చనపు్పడు అము్మకో గలుగుతున్నిరు. రైతులకు న్ణయూమైన విత్న్లు 
అీందిీంచడీం నీంచి, ధానయూీం నిల్వ చేసుకునే సదుపాయాల వరకూ అనీని కలి్పసా్మనని హామీలతో అధికారీంలోకి వచి్చన వైసీపీ ప్రభుత్వీం ఆ దిశగా అీంతగా చేయలేదు. 
రైతుకు అవసరమైన సేవలు అీందిీంచడీంలో రైతు భరోసా కేీంద్రాలు అీంతగా సఫలీం కాలేదు. గ్రామ సాథాయిలో ప్రతి పీంటన నిల్వ చేసుకునే గడడిీంగుల సదుపాయీం 
ఉననిపు్పడే రైతుకు మేలు జరుగుతుీంది.

*బియయూీం ధరలూ పైపైకి
ధానయూీం ధరలు పెరిగన్ రైతుకు ప్రయోజనీం దకకొలేదు. ఎీందుకీంటే రైతుల వద్ద ధానయూీం నిల్వలనీని వాయూపారుల వద్దకు చేర్యి. ఇక బియయూీం ధరలు తకుకొవకు వచి్చ 
వినియోగద్రుడు ప్రయోజనీం పొీంద్డా అీంటే అదీ లేదు. కారణీం కిలో సనని బియయూీం బ్ీండడ్ అయితే రూ.55కు అము్మతున్నిరు. అటు ధానయూీం పీండిీంచిన రైతు 
నషటీపోయాడు. ఇటు వినియోగద్రులు మ్సపోతున్నిరు. రైతుల వద్ద బసా్ రూ.1,200లకు క్నగ్లు చేసిన సమయీంలో కిలో సననిబియయూీం వినియోగద్రులకు 
రూ.38కే లభీంచాయి. నేడు కిలో సననిబియయూీం రూ.55కు అము్మతున్నిరు. తాజాగా మారెకొటోలో కి్వీంట్ సనని బియయూీం రూ.5,500లకు చేరడీంతో వినియోగద్రులు 
గగ్గొలు పెడుతున్నిరు. కేవలీం గడచిన నల రోజులోలోనే కి్వీంట్ బియయూీం ధర రూ.1000 పెీంచారు. ఈ ధరలు ఇీంకా పెరిగే అవకాశీం కనిపిసో్ీంది. మిలలోరులో, వాయూపారులు 
కుమ్మకుకొ కావడమే ఇీందుకు కారణీం. ధానయూీం మొత్ీం నిల్వ చేసుకుని మారెకొటోలో బియయూీం ధరలు పెరిగేల్ వాయూపారులు, మిలలోరులో సిీండికేటుగా మారుతున్నిరు. దీీంతో 
బియయూీం ధరలకు రెకకొలు వచా్చయి.

*పరిష్కొరీం లేద్?
రైతులు వరి న్రి్పడి చేసిన సమయీంలో ధానయూీం ధర తకుకొవగా ఉీండటీం.... ఆ తరవాత ధానయూీం ధరలు రెటిటీీంపు కావడీం అనేది క్తే్మీ కాదు. ఇది ఏట్ జరుగుతునని 
వయూవహారమే. నిల్వ చేసుకుీంటే ధాన్యూనికి మీంచి ధర వసు్ీందని రైతులకు తెలుసు. కానీ వారి ఆరిథాక పరిసిథాతులు సహకరిీంచడీం లేదు. మిరి్చ తరహాలో గడడిీంగులు 
అీందుబాటులోకి తీసుకుర్వడీంతోపాటు, రైతులు నిల్వ చేసిన ధానయూీం విలువపై 80 శాతీం వరకు బాయూీంకు రుణాలు అీందిీంచాలి. దీని వలలో రైతులు గడడిీంగులోలో ధానయూీం 
నిల్వ చేసుకోవడానికి మొగుగొ చూపుతారు. వరి పీంట ఎకుకొవగా పీండిీంచే ప్రాీంతాలోలో ప్రతి గ్రామీంలో గడడిీంగులు నిరి్మీంచాలి. అపు్పడే రైతులకు ప్రయోజనీం దకుకొతుీంది. 
జిల్లో మొతా్నికి ఒకటి రెీండు గడడిీంగులు నిరి్మీంచడీం వలలో పెద్దగా ప్రయోజనీం దకకొదు. రైతులన సీంఘీంగా ఏర్్పటు చేసి వారే స్వయీంగా గడడిీంగులు నిరి్మీంచుకునేీందుకు 
ప్రభుత్వీం ర్యితీలు అీందిీంచాలి. దీని వలలో పది నీంచి 20 మీంది రైతులు గ్రూపుగా ఏర్పడి గడడిీంగులు నిరి్మీంచుకునే అవకాశీం దకుకొతుీంది. వరి పీండిీంచే ప్రతి 
గ్రామీంలో గడడిీంగుల సదుపాయీం ఉీంటే ధానయూీం నిల్వకు రైతులు ముీందుకు వసా్రు. ఆ ధానయూీంపై రుణాలు తీసుకునే అవకాశీం కలి్పసే్, రైతులు ధానయూీం నిల్వ చేసుకుని 
మీంచి ధర వచి్చనపు్పడు అము్మకుని ల్భపడతారు. ఇవనీని చేయకుీండా న్లుగు గదులతో రైతు భరోసా కేీంద్రీం నిరి్మీంచి వాటిలోలో ధానయూీం నిల్వ చేసా్మని చప్పడీం 
హాసాయూస్పదీం అవుతుీంది.

SRI TV MEDIA NETWORKS LLP, Hyderabad, Ph,:  +91 9440176789, info@shataghninews.com  www.shataghninews.com

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

