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జింఖానా గ్ిండ్స్ దగ్గ ర తొక్కిసలాట 
క్షతగాత్రులు త్వరగా 

కోలుకోవాలి
శతఘ్ని న్యూస్: భారత్ – ఆస్ట్రేలియా టీ20 మ్యూచ్ టికెట్ల విక్రయాల సందర్ంగా 
సికంద్రాబాద్ జంఖానా గ్ండ్స్ లో చోటుచేసుకునని తొకకిసలాట దురదృష్టకరమని జనస్టన 
పార్్ట అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో వ్యూఖాయూనించారు. అకకిడి తొకకిసలాట, లాఠీ 
ఛార్జి వల్ల గాయాల పాలైన 20 మందికపైగా క్రీడాభిమ్నులు, 10 మంది పోలీసులు త్వరగా 
కోలుకోవ్లని ప్రార్థిసుతునానిను. క్రికెట్ అభిమ్నులో్ల ఉనని ఆసకతుని అంచనా వేసి పకడ్ందీ 
ఏర్పాటు్ల చేసి పారదర్శకంగా విక్రయాలు చేపటి్ట ఉంటే ఈ పర్సిథితులు ఉతపాననిమయ్యూవి 
కావు. ఈ ఘటనపై తెలంగాణా ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వం సమగ్ర విచారణ చేపట్్టలని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
కోర్రు.

సవాలు విసురుతారు.. అరెసుటు లతో అడ్డు కింటారు..
దమ్మంటే నగిరిలో మా ఇంటికి రండి అనని మంత్రి రోజా మాటలకు దీటుగా గురువారం ఉదయం నగిరికి బయలుదేరిన తిరుపతి జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్:  తిరుపతి, నగిర్ రండి అంటూ మంత్రి రోజా వేసిన సవ్లుకు జనస్టన నాయకులు, వీర మహిళలు, కారయూకరతులుగా ఆ సవ్లను స్్వకర్ంచి తిరుపతి నుంచి 
బయలుదేరుతుంటే తెల్లవ్రక మందే పోలీసులతో హౌస్ అరెసు్టలు చేయంచారని మంత్రి రోజాపై జనస్టన తిరుపతి ఇంచార్జి కరణ్ ర్యల్, పట్టణ అధయూక్షుడు ర్జారెడిడి, 
ర్ష్ట్ర కారయూదర్్శ ఆకేపాటి సుభాషిణి, మర్యు జలా్ల నాయకులు కీరతున, హేమ కుమ్ర్, నాయకులు జనసైనికులు తమదైన శైలిలో విమర్శలకు దిగారు. గురువ్రం 
తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమ్వేశంలో జనస్టన నేతలు మ్ట్్లడారు, ఈ సందర్ంగా జనస్టన నగర అధయూక్షులు ర్జారెడిడి మ్ట్్లడుతూ పవన్ 
కళ్యూణ్ పై మ్జీ మంత్రి నాని, మంత్రి రోజా చేసిన విమర్శలను ఖండించిన జనస్టన నాయకులపై మంత్రి రోజా మీకు దమ్మంటే నగిర్లో మ్ ఇంటిక ర్వ్లంటూ 
జనస్టన నాయకులకు సవ్ల్ విసిర్రనానిరు, తీర్ బయలుదేర్తే పోలీసులతో అక్రమంగా అరెసు్టలు చేయంచారని, శుక్రవ్రం తిరుపతిక వసుతునని స్ఎంను కలుస్తుమని 
ఈ ఘటనపై జగన్ మోహన్ రెడిడిక వినతిపత్రానిని ఇవ్వడానిక జనస్టన నాయకులకు స్ఎం అపాయంట్మంట్ ఇవ్్వలని, లేనిపక్ంలో స్ఎం పరయూటనను అడుడికుంట్మని 
హెచ్చర్ంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఆకేపాటి సుభాషిణి, కీరతున, విజయ రెడిడి, ఆదికేశవ, మనోజ్, నవయూ అతిధులు పాల్గొనానిరు.
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ప్రమాద బాధితులను పరామర్శించిన బతుతుల దింపతులు
స్య ఆసుపత్రిలో చికతస్ పందుతునని కళ్కారులకు భరోస్
20,000 చొప్పాన మొతతుం ఆరుగుర్క 1,20,000 రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జమహేంద్రవరం, గతవ్రం తునిలో 
రోడుడి ప్రమ్దంలో గాయాలపాలై ర్జమహేంద్రవరం 
స్య ఆసుపత్రిలో చికతస్ పందుతునని శ్రీరంగపటనిం 
గ్రామ్నిక చందిన జానపద కళ్కారులు సూర్శెటి్ట 
అవతారం, కర్రి దుర్గొప్రస్ద్, కర్రి నానాజీ, పంటకోటి 
గణేష్, కాళ్ళ వీర వంకట దుర్గొప్రస్ద్, పంటకోటి 
దుర్గొప్రస్ద్ లను కలిసి పర్మర్్శంచి ఆరోగయూ సిథితి 
గతులను తెలుసుకునని ర్జానగరం నియోజకవరగొ 
జనస్టన నాయకులు బతుతుల బలర్మకృష్ణ మర్యు 
జనస్టన నా స్టన కోసం నా వంతు కమిటీ ఉమ్మడి 
తూరుపా గోదావర్ జలా్ల కోఆర్డినేటర్ శ్రీమతి బతుతుల 
వంకటలక్ష్మి. వ్ర్ చికతస్ నిమితతుం ఒక్కికకిర్కీ 20,000 చొప్పాన మొతతుం ఆరుగుర్క 1,20,000 రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం చేయడం జర్గింది. అనంతరం మీడియాతో బతుతుల 
మ్ట్్లడుతూ… అందర్ కుటుంబంలో ఆనందాలు నింపే కాళ్కారుల కుటుంబాలలో ఇంతటి విషాదం అలుమకోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. ప్రమ్దంలో గాయపడిన 
క్తగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవ్లని ఆశిసుతునానినని. అలాగే ఈ ప్రమ్దంలో మరణించిన వ్ర్ కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సంతాపానిని తెలియజేసుతునానినని బతుతుల బలర్మకృష్ణ తెలియజేశారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో మేడిశెటి్ట శివర్ం, కమిడి శ్రీర్ం, బోయన వంకటేష్, వేగిశెటి్ట ర్జు నాతిపామ దొర, అర్గెల ర్మకృష్ణ, గంగిశెటి్ట ర్జేంద్ర, గాడాల జనసైనికులు, చిటి్టప్రోలు 
సతితుబాబు, కమిడి సతయూనార్యణ, గులి్లంకల లోవర్జు, మదిదిరెడిడి బాబులు, అడబాల సతయూనార్యణ, కణుపూరు దొర, దేవన దుర్గొప్రస్ద్ (డి.డి) మర్యు జనసైనికులు తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

ఆకుల స్యర్ంకు మనోధైర్యూనినిచి్చన బతుతుల దంపతులు
20,000/- రూపాయలు ఆర్థికస్యం
శతఘ్ని న్యూస్: కోరుక్ండ మండలం శ్రీరంగపటనిం గ్రామ వ్సతువుయూడు, జానపద 
కళ్కారుడు ఆకుల స్యర్ం గతవ్రం తునిలో జర్గిన రోడుడి ప్రమ్దంలో గాయపడి 
ర్జమహేంద్రవరం, జఎస్ఎల్ హాసిపాటల్ లో చికతస్ పందుతునానిరు. విషయం తెలుసుకునని 
ర్జానగరం నియోజకవరగొ జనస్టన నాయకులు బతుతుల బలర్మకృష్ణ జఎస్ఎల్ హాసిపాటల్ 
క వళ్్ల స్యర్ంని కలిసి పర్మర్్శంచారు. స్యర్ం కుటుంబానిక ధైరయూం చప్పా స్య 
తొందరగా కోలుకోవ్లని ఆశాభావం వయూకతుం చేశారు. అనంతరం జనసైనికుల చేతుల మీదుగా 
20,000 ఆర్ధిక సహాయానిని అందించి స్యర్ం ఆరోగయూ పర్సిథితిని బతుతుల బలర్మకృష్ణ 
దంపతులు వైదుయూలను అడిగి తెలుసుకోవడం జర్గింది. ఈ కారయూక్రమంలో మేడిశెటి్ట శివర్ం, 
కమిడి శ్రీర్ం, బోయన వంకటేష్, వేగిశెటి్ట ర్జు, నాతిపామ దొర, అర్గెల ర్మకృష్ణ, 
గంగిశెటి్ట ర్జేంద్ర, గాడాల జనసైనికులు, చిటి్టప్రోలు సతితుబాబు, కమిడి సతయూనార్యణ, 
గులి్లంకల లోవర్జు, మదిదిరెడిడి బాబులు, అడబాల సతయూనార్యణ, కణుపూరు దొర, దేవన 
దుర్గొప్రస్ద్ (డి.డి) మర్యు జనసైనికులు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ప్రమ్దంలో మృతిచందిన దుర్గొర్వు, బులి్లయయూ మర్యు వీరబాబు కుటుంబాలకు భరోస్
కుటుంబానిక రూపాయలు 50,000/- ఆర్థికస్యం
శతఘ్ని న్యూస్: తునిలో రోడుడి ప్రమ్దంలో మృతి చందిన కోరుక్ండ మండలం శ్రీరంగపటనిం గ్రామ వ్సతువుయూలు, జానపద కళ్కారులు 
సూర్శెటి్ట దుర్గొర్వు, ఆడార్ బులి్లయయూ మర్యు బీశెటి్ట వీరబాబు కుటుంబ సభుయూలను ర్జానగరం నియోజకవరగొ జనస్టన నాయకులు 
బతుతుల బలర్మకృష్ణ మర్యు జనస్టన నా స్టన కోసం నా వంతు కమిటీ ఉమ్మడి తూరుపా గోదావర్ జలా్ల కోఆర్డినేటర్ బతుతుల వంకటలక్ష్మి 
పర్మర్్శంచడం జర్గింది. సోకసంద్రంలో మనిగిపోయన వ్ర్ కుటుంబాలకు తమ స్నుభూతిని వయూకతుం చేసిన బతుతుల దంపతులు. 
అనంతరం సూర్శెటి్ట దుర్గొర్వు, ఆడార్ బులి్లయయూ మర్యు బీశెటి్ట వీరబాబులకు శ్రదాధింజలి ఘటించి ఇంటి మనిషిని కోలోపాయన 
సూర్శెటి్ట దుర్గొర్వు, ఆడార్ బులి్లయయూ మర్యు బీశెటి్ట వీరబాబు కుటుంబాలకు యాభై వేల చొప్పాన 3 కుటుంబాలకు రూపాయలు 
1,50,000/- ఆర్థిక సహాయానిని అందించి మ్నవతా్వనిని చాటుకునానిరు . బతుతుల బలర్మకృష్ణ కుటుంబ సభుయూలను ఓదారుసూతు.. 
వ్ర్క జనస్టన పార్్ట ఎప్పాడూ అండగా ఉంటుందని తెలియజేశారు. ప్రమ్దంలో మరణించిన వ్ర్ కుటుంబాలను ఆదుకోవ్లని 
ప్రభుత్వ అధికారులకు, అధికార పార్్ట నేతలకు ఈ సందర్ంగా విజ్ఞప్తు చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో శ్రీరంగపటనిం గ్రామ పదదిలు దాడి శ్రీను, 
దాడి స్తయయూ, బొడ్డిటి అపపాలర్జు, పనకటి బాబుర్వు, క్ర్మిలి్ల స్ంబర్వు మర్యు శ్రీరంగపటనిం గ్రామ జనస్టన నాయకులతో 
పాటు మేడిశెటి్ట శివర్ం, కమిడి శ్రీర్ం, బదిరెడిడి దొర, బోయన వంకటేష్, వేగిశెటి్ట ర్జు నాతిపామ దొర, అర్గెల ర్మకృష్ణ, గంగిశెటి్ట 
ర్జేంద్ర, గాడాల జనసైనికులు, చిటి్టప్రోలు సతితుబాబు, కమిడి సతయూనార్యణ, గులి్లంకల లోవర్జు, మదిదిరెడిడి బాబులు, అడబాల 
సతయూనార్యణ, కణుపూరు దొర, దేవన దుర్గొప్రస్ద్ (డి.డి) మర్యు శ్రీరంగపటనిం జనసైనికులు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

పోలిశెట్టి చంద్రశేఖర్ ఆధ్వర్ంలో 
జనసేనలో చేరికలు

శతఘ్ని న్యూస్:ర్మచంద్రప్రం నియోజకవరగొం జనస్టన 
పార్్ట ఇంచార్జి పోలిశెటి్ట చంద్రశేఖర్ మర్యు కాజులూరు 
మండల అధయూక్షులు బోండా వంకనని ఆధ్వరయూంలో 
బందనపూడి గ్రామంలో పదదిలను కలసి, ఇంటింటిక 
పోలిశెటి్ట చంద్రశేఖర్ పరయూటించడం జర్గింది. 
బందనపూడి గ్రామంలో గ్రామ పదదిలకు జనస్టన పార్్ట 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, సిదాదింతాలు 
పోలిశెటి్ట చంద్రశేఖర్ గ్రామ ప్రజలకు తెలియజేసి 
పార్్టలోక ఆహా్వనించడం జర్గింది. ఈ కారయూక్రమంలో 
ర్మచంద్రప్రం నియోజకవరగొం జనస్టన నాయకులు 
జనసైనికులు పాల్గొనడం జర్గింది.

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


శుక్రవారం, 23 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన ఆధ్వర్యంలో అయంబేద్కర్, బాబు జగజ్జీ వన్ రావ్ విగ్రహాల ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: జగగొంపేట నియోజకవరగొం, జగగొంపేట మండలం స్తానగరం గ్రామంలో జనస్టన పార్్ట ఆధ్వరయూంలో భారత ర్జాయూంగ నిర్్మత డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేదకిర్, బాబు జగజీజివన్ 
ర్వ్ విగ్రహాలు ఆవిషకిరణ. ఈ కారయూక్రమంలో మఖయూఅతిధులుగా జనస్టన పార్్ట ఉమ్మడి తూరుపాగోదావర్ జలా్ల అధయూక్షులు కందుల దుర్గొష్, మహాస్టన మీడియా జాతీయ అధయూక్షులు 
సర్పల్ల ర్జేష్, జగగొంపేట నియోజకవరగొ జనస్టన పార్్ట ఇంచార్జి పాటంశెటి్ట సూరయూచంద్ర, తూరుపాగోదావర్ జలా్ల కారయూవరగొ సభుయూలు, మండల అధయూక్షులు, నాయకులు, వీర మహిళలు 
మర్యు జనసైనికులు పాల్గొనడం జర్గింది.

ఉరుసు ఉత్సవాలలో పాల్గొన్న పోతిన వంకట మహేష్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవ్డ, వన్ టౌన్, పంజా సంటర్ 101 వ ఉరుసు మహోతస్వ శ్రీ హజరత్ సయయూద్ షా మస్తున్ 
వలీ లోటేసొటవ్లె బాబా గంధం మహోతస్వమ దర్గొ సభుయూలు మహమ్మద్ సలాం, మహమ్మద్ సమీయులా్ల, షేక్ 
ర్యాజ్, ఆహా్వనం మేరకు మహోతస్వంలో జనస్టన పార్్ట విజయవ్డ నగర అధయూక్షులు, ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి, 
పశి్చమ నియోజకవరగొం ఇంచార్జి, గౌరవనీయులు పోతిన వంకట మహేష్ పాల్గొనడం జర్గింది. ఈ కారయూక్రమంలో 
నగర ప్రతినిధి స్్టలిన్ శంకర్, కృషా్ణజలా్ల ప్రోగ్రామ్స్ కోఆర్డినేటర్ ఏజాస్ షేక్ (పండు), డివిజన్ అధయూక్షులు క్రగంజ 
వంకటరమణ, తమి్మన లీల కరుణాకర్, జనస్టన నాయకులు ఇబ్రహం తదితరులు పాల్గొనానిరు.

జికె ఫండేషన్ ద్్వరా క్్న్సర్ పేషంటుకు 
ఆరిధికసాయం

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనిం, జనస్టనాని 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆశీసుస్లతో 33వ వ్రుడిలో 
మీతో మీ కార్పార్టర్ అనే కారయూక్రమంలో 
భాగంగా గౌర్ వీధి, వేంకటేశ్వర మెట్ట 
వ్సతువుయూలు కంచుమోజు లక్ష్మీ గత 
క్నిని నెలలుగా కాయూనస్ర్ మహమ్్మర్తో 
బాధపడుతుననిటు్ల 33వ వ్ర్డి జనస్టన 
కార్పార్టర్ మర్యు జవిఎంసి ఫ్్లర్ లీడర్ 
అయన శ్రీమతి భీశెటి్ట వసంతలక్ష్మి దృషి్టక 
ర్వడంతో, జనస్టన దక్షిణ నియోజకవరగొ 
నాయకులు గోపీకృష్ణ(జకె), జకె ఫండ్షన్ 
దా్వర్ వైదయూ ఖరు్చల నిమితతుం ప్రతి నెల 
₹1000/- అందిస్తుం అని హామీ ఇవ్వడం 

జర్గింది. దానిలో భాగంగా ఈనెల 3వ చకుకి(3*1000=3000/-) అందించడం 
జర్గింది.

తెలగంశెట్టి శివను పరామరి్శంచిన మేడ గురుదత్ ప్రసాద్
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరం నియోజకవరగొం, కోరుక్ండ మండలం, కోరుక్ండ 
గ్రామ్నిక చందిన జనస్టన పార్్ట కీలక నాయకులు తెలగంశెటి్ట శివ తండ్రి పదదిరోజు 
కారయూక్రమంలో ర్జానగరం నియోజకవరగొం జనస్టన పార్్ట ఇంచార్జి మేడ గురుదత్ 
ప్రస్ద్, జనస్టన పార్్ట ర్ష్ట్ర కారయూదర్్శ శ్రీమతి గంట్ స్వరూప దేవి, కోరుక్ండ వైస్ 
ప్రెసిడంట్ మకకి ర్ంబాబు, ర్జానగరం మండలం కనీ్వనర్ బతితున వంకనని దొర, 
స్తానగరం మండలం జనస్టన పార్్ట కనీ్వనర్ కార్చర్ల విజయ్ శంకర్, విర్మహిళ 
కందికట్ల అరుణ కుమ్ర్, పోసిబాబు, గేదల సతితుబాబు, దుబాయ్ శ్రీను, చిడిప్ నాగేష్, 
చికాకిల శ్రీను,ర్జానగరం మండలం కారయూదర్్శ నల్లమిలి్ల విష్్ణ చక్రం, గదర్డ జనస్టన 
పార్్ట నాయకులు గళ్్ళ సతీష్, శ్రీకృష్ణపటనిం నాయకులు అడబాల హర్ కృష్ణ పాల్గొనడం 
జర్గింది.

కురిచేడు గ్రామంలో ‘నా సేన కోసం నా వంతు’
శతఘ్ని న్యూస్: దర్్శ నియోజకవరగొం కుర్చేడు మండలం కుర్చేడు గ్రామంలో 
వీరమహిళలు లక్ష్మీ మర్యు జగదీశ్వర్ ల ఆధ్వరయూంలో జనస్టన అధినేత ప్లుప్మేరకు 
పార్్టని బలోపేతం చేస్టందుకు జనస్టన పార్్ట ప్రతిషా్టత్మంగా ప్రారంభించిన ‘నా స్టన 
కోసం నా వంతు’ కారయూక్రమ్నిని దర్్శ నియోజకవరగొం జనస్టన నాయకులు, ప్రకాశం 
జలా్ల జనస్టన పార్్ట లీగల్ సల్ కారయూదర్్శ వర్కూటి నాగర్జు నిర్వహించడం 
జర్గింది .అనంతరం దర్్శ నియోజకవరగొంలో జనస్టనకు ఇంత గుర్తుంప్ తీసుకువచి్చ 
వీరమహిళలలో ధైర్యూనిని కలిపాసుతునని వర్కూటి నాగర్జు క కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్రు. 
ఈ కారయూక్రమ్నిక విచే్చసిన వర్కూటి నాగర్జు, డిపూయూటీ డీఈఓ లక్ష్మయయూ, షేక్ ఇర్షాద్ 
లను వీర మహిళలు శాలువ్లతో సనా్మనించారు. ఈ కారయూక్రమంలో దర్్శ, కుర్చేడు, 
దొనక్ండ మండలాల జనసైనికులు పాల్గొనడం జర్గినది.

జనసైనికులను పరామరి్శంచిన ఎని్న రాజు
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జాం నియోజకవరగొం, వంగర 
మండలంలో కంజంగి గ్రామ్నిక చందిన 
జనసైనికుడు బెజజిప్రప్ సతయూనార్యణకు తలకు 
గాయం తగిలి ఆసుపత్రిలో చికతస్ పందుతునానిరు. 
అలాగే ఈ మధయూనే జనస్టన పార్్టలో చేర్న తలగాం 
గ్రామ్నిక చందిన పైల కృష్ణకు గత వ్రం కుడి 
చేతిక సరజిర్ జర్గింది. విషయం తెలుసుకునని 
నియోజకవరగొ నాయకులు ఎనిని ర్జు జనసైనికులతో 
కలిసి ఉదయం ఆసుపత్రిలో చికతస్ పందుతునని 
సతయూనార్యణను మర్యు సరజిర్ అయ తలగాంలో 
విశ్ంతి తీసుకుంటునని పైల కృష్ణను మధాయూహనిం 
పర్మర్్శంచి త్వరగా కోలుకోవ్లని ఆశిసూతు, 
ఎపపాటి లాగే పార్్ట కారయూక్రమ్లో్ల పాల్గొనాలని 
మర్యు పార్్ట ఎప్పాడూ మీకు అనిని రకాలుగా అండగా ఉంటుందని వ్ళ్ళకు ధైరయూం 
చపపాటం జర్గింది.

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


శుక్రవారం, 23 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మల్లాడి దురాగొ ప్రసాద్ కి లక్ష రూపాయల ఆరిధికసాయం
శతఘ్ని న్యూస్: ఆచంట నియోజకవరగొం, పనుగండ మండలం, సిదాధింతం గ్రామ మతస్్యకార 
స్మ్జకవరగొ జనసైనికుడు మలా్లడి దుర్గొ ప్రస్ద్ క పది నెలల క్రితం వేటక వళ్తే రకతు ప్ంజరు 
పామ కాటు వేసి కాలు కుళ్్ళంది, ఆయన కుటుంబానిక అండగా సిదాధింతం జనస్టన నాయకులు 
దార్లంక మ్రుతి వ్ర్ మిత్రులు సిద్ది దా్వర్ కెట్్టలో ఫండ్ రెయజ్ చేస్టతు 41116(నలభై ఒకకి 
వేయ న్ట పదహారు రూపాయలు) మర్యు ఎన్ఆర్ఐ హుష్టన్ 30,000/- +సిద్ది టకకి 
అంపలపాటు 30,000/- మొతతుం లక్ రూపాయల ఆర్ధిక స్యం గురువ్రం నర్స్ప్రం 
ఇంచార్జి, ర్ష్ట్ర మతస్్యకార విభాగ అధయూక్షులు, ప్ఏసి సభుయూలు బొమి్మడి నాయకర్ ఆఫీసులో జలా్ల 
చిరంజీవి యువత అధయూక్షులు కోపలి్ల శ్రీనివ్స్ చేతుల మీదుగా పనుగండ మండలం జనస్టన పార్్ట 
అధయూక్షులు కంబాల బాబులు, జలా్ల ప్రమఖ మెగా అభిమ్నులు, జనస్టన నాయకులు, కారయూకరతులు 
సమక్ంలో ఇవ్వడం జర్గింది.

వైసీపీని తరిమికొటటిందుకు ప్రజలు సిదధిం
పవన్ కళ్యూణ్ చెప్పంది చిలక జోసయూం కాదు ప్రజా జోసయూం
సానుభూతి కోసం కుటుంబ సభ్యూలను బలి తీసుకునని చరిత్ర వైసిపది
జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కారయూదరిశి రాటాల రామయయూ

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జమేట, సిదధివటం, 
ర్ష్ట్రంలో జరుగుతునని అర్చక, అవినీతి, 
అసమరథిత పాలనపై జనస్టన పార్్ట అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ సంధించిన ప్రశనిలకు 
సమ్ధానం చపపాలేని సిథితిలో ఉనని వైస్పీ 
నేతలు సంస్కిర హనులా్ల వయూకతుగత విమర్శలకు 
దిగటం సిగుగొచేటని జనస్టన ర్ష్ట్ర చేనేత 
వికాస కారయూదర్్శ ర్ట్ల ర్మయయూ అనానిరు. 
జనస్టన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పై అనుచిత 

వ్యూఖయూలు చేసిన మ్జీ మంత్రి పేర్నినాని వ్యూఖయూలను ఆయన తీవ్ంగా ఖండించారు. సిదధివటం 
మండలం ఉపపారపలె్ల గ్రామంలో మంగళవ్రం సమ్వేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈసందర్ంగా 
ర్ట్ల ర్మయయూ మ్ట్్లడుతూ, వైసిప్ అర్చక పాలనతో ప్రజలు విసిగిపోయారని వైస్పీని ర్ష్ట్రం 
నుంచి తర్మి వేస్టందుకు ప్రజలు సిదధింగా ఉనానిరనానిరు.పేర్ని నాని మంత్రిగా విఫలమయాయూడని 
ర్నునని ఎనినికలో్ల డిపాజటు్ల కూడా వచే్చ పర్సిథితి లేదనానిరు. ఇపపాటికైనా పవన్ కళ్యూణ్ పై వయూకతుగత 
విమర్శలు మ్ని పర్పాలనపై దృషి్ట పట్టండి అని ర్మయయూ అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్టన 
వీరమహిళలు పాల్గొనానిరు.

జనసేనతోనే అవినీతి రహిత పాలన సాధ్ం
ఇంటింటికి కరపత్రాలను అందజేసిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జంపేట జనస్టనతోనే అవినీతి రహిత పాలన స్ధయూమని ర్జంపేట జనస్టన 
పార్్ట నాయకులు అనానిరు. ర్జంపేట జనస్టన పార్్ట అసంబీ్ల ఇంచార్జి మలిశెటి్ట వంకటరమణ 
ఆదేశాల మేరకు ర్జంపేట జనస్టన యువ నాయకులు పోలిశెటి్ట శ్రీనివ్సులు ఆధ్వరయూంలో 
ఇంటింటిక జనస్టన కారయూక్రమంలో భాగంగా 30 వ రోజు ర్జంపేట నియోజకవరగొం 
పోలి పంచాయతీలోని శేషనని గార్ పలె్ల, చినునిలుగార్ పలె్ల, పోలి ఎస్స్ ఎస్్ట కాలనీ తదితర 
గ్రామ్లలో ఇంటింటిక వళ్్ల ప్రజల సమసయూలను తెలుసుక్ని జనస్టన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ప్రవేశపటి్టన మేనిఫెసో్ట సిదాధింతాల కరపత్రాలను ప్రజలకు అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా 
వ్రు మ్ట్్లడుతూ, పేద బడుగు బలహన మధయూతరగతి కుటుంబాల సంక్షేమమే దేయూయంగా 
జనస్టన పార్్ట కృషి చేసుతుందనానిరు. వైసిప్ అర్చక పాలనను దృషి్టలో పటు్టక్ని ర్నునని 2024 
ఎనినికలో్ల జనస్టనకు ఒకకి అవకాశం ఇవ్్వలనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్టన పార్్ట ర్ష్ట్ర చేనేత 
వికాస కారయూదర్్శ ర్ట్ల ర్మయయూ, జనస్టన యువ నాయకుర్లు పోలిశెటి్ట రజత, భాసకిర్ 
పంతులు, పోలిశెటి్ట శ్రీనివ్సులు, శంకరయయూ, గోప్, వీరయయూ ఆచార్, జడాడి శిర్ష, చంగల్ 
ర్యుడు, కషోర్, గోవరధిన్ జనస్టన పార్్ట నాయకులు, జనస్టన వీర మహిళలు, కారయూకరతులు 
మర్యు అభిమ్నులు పాల్గొనానిరు.

పేరి్న నానికి సవాల్ విసిరిన బొమిమిడి నాయకర్
శతఘ్ని న్యూస్: నర్స్ప్రం, 
మచిలీపటనిం ఎమె్మలేయూ పేర్ని 
నాని నోరు అదుప్లో పటు్టకుని 
మ్ట్్లడాలని లేని పక్ంలో ప్రజలే 
ఆయన తనిని నియోజకవరగొం 
నుంచి బయటకు పంపే రోజులు 
వస్తుయని జనస్టన ర్ష్ట్ర మతస్్యకార 

విభాగ చైర్మన్ బొమి్మడి నాయకర్ హెచ్చర్ంచారు. గతంలో నాని మెగా 
కుటుంబానిక భజన చేసిన విషయానిని మర్్చపోకూడదనానిరు. దమ్మ ధైరయూం 
ఉంటే వచే్చ ఎనినికలో్ల మచిలీపటనిం నుంచి గెలిచి చూప్ంచాలని సవ్ల్ విసిర్రు. 
జనస్టన పార్్ట వచే్చ ఎనినికలో్ల క్డాలి నాని, పేర్ని నాని నియోజకవర్గొలపైనే 
ప్రతేయూక దృషి్ట స్ర్సుతుందనానిరు. పశి్చమగోదావర్ జలా్ల నర్స్ప్రంలో ఆయన 
విలేకరులతో మ్ట్్లడుతూ గడిచిన మూడ్ళ్లలో ర్ష్ట్రంలో వైసిప్ ప్రభుత్వం 
చేసిన అభివృదిధి శూనయూమనానిరు జగన్ పాలనలో ర్షా్రేనిక ర్జధాని లేకుండా 
పోయందనానిరు. పోలవరం ప్రాజెక్్ట నిర్్మణం ఎకకిడ వేసిన గంగళ్ అకకిడ్ 
అనని చందంగా మిగిలిందనానిరు. జనస్టన అధికారంలోక వస్టతు భావితర్ల 
భవిషయూతుతుకు అనుగుణంగా పాలన స్గుతుందనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో కోటిపలి్ల 
వంకటేశ్వరర్వు, ఆకన చంద్రశేఖర్, బందెల రవీంద్ర, జకకిం బాబిజి, తోట నాని, 
వటి్టప్రోలు సతీష్, బొమి్మడి కృష్ణ మూర్తు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

జిల్లా కలెకటిరుకు వినతిపత్రమిచిచిన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: అలూ్లర్ స్తార్మర్జు జలా్ల, పాడ్రు, జ.మ్డుగుల మండలం 
కులపాడు గ్రామసుతులు సుమ్రు 50 మంది గ్రామసుతులతో కలిసి గురువ్రం 
పాడ్రు అరకు పార్లమెంట్ జనస్టన పార్్ట ఇనా్చర్జి డా.వంప్రు గంగులయయూ 
ఆధ్వరయూంలో నేషనల్ హైవే ఎన్.హెచ్ 516 మూలంగా నివ్సం కోలోపాతునానిం 
ప్రతాయూమ్నియంగా ఊరు దిగువన 1/2 కలోమీటర్ల ద్రంలోగల ప్రాంతం 
గుండా హైవే మళ్్ళంప్ జర్ప్తే సుమ్రు 76 కుటుంబాలు సిథిరనివ్స్లు 
కోలోపాకుండా ఉండొచ్చని అలూ్లర్ స్తార్మర్జు జలా్ల కలెక్టర్ క వినతిపత్ం 
సమర్పాంచడమైనది. గ్రామసుతుల అభయూరథిన ఏమనగా గతంలో మ్ గ్రామం గుండా 
ఎన్.హెచ్ 516 నేషనల్ హైవే వళతుందని అందుకు గాను సర్్వ చేశారు. ఆ సర్్వలో 
ఒకర్ ఇళ్ళ ఒకర్ పేరున ఇలా తప్పాలుగా సర్్వ చేస్రు. మేమ గ్రామసుతులమంతా 
కూడా నేషనల్ హైవే ఎన్.హెచ్ 516 క వయూతిర్కం కాదని, మ్ గ్రామం పర్ధిలో 
కాకుండా గ్రామ్నిక 1/2 కలోమీటర్ ద్ర్న హైవే మళ్్ళస్టతు చాలని మేమంతా 
పేద గిర్జనులమని మళ్్ళ గృహ నిర్్మణం చేసుకునేంత సోతుమత లేదని తెలిపారు. 
ఈ సందర్ంగా జనస్టనపార్్ట ఇనా్చర్జి డా.గంగులయయూ సపాందిసూతు కులపాడు 
గ్రామసుతులందరూ వచే్చ జాతీయ రహదార్ ఎన్.హెచ్ 516 క వయూతిర్కం 
కాదని, కానీ వ్ర్ అభిప్రాయాలిని కూడా పర్గణలోక తీసుకుని నష్టపర్హారం 
చలి్లంచే కంటే కూడా నష్టనివ్రణ చరయూలు చేపట్టడం ఉతతుమమని జలా్ల కలెక్టర్ 
క ఒక నివేదిక పత్ం సమర్పాంచమని తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా పదది ఎతుతున 
గ్రామసుతులతో పాటుగా జ.మ్డుగుల మండల జనస్టన పార్్ట అధయూక్షులు మ్స్డి 
భీమనని, క్ంతి కుమ్ర్, సుమ్రు 50 మంది గ్రామసుతులు జనస్టనపార్్ట పార్్ట 
ఇనా్చర్జి డా.గంగులయయూతో కలిసి కలెక్టర్ట్ చేరుకుని వినతిపత్ం సమర్పాంచారు.

మైనార్టిల పధక్లకు ముసిలాం పెద్దల పేరులా పెట్టిలి
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రభుత్వ పథకాలో్ల భాగంగా ఏ పార్్ట అయతే అధికారంలోక 
వసుతుననిదో ఆయా పార్్టల నాయకుల పేరు్ల తాతల, తండ్రుల, మ్మల పేరు్ల 
పట్టడం చూసూతు వసుతునానిం. దీనిలో భాగంగానే ప్రసుతుతం జలా్లల పేరు్ల, 
ఆరోగయూ పథకాల పేరు్ల మ్రుపాను చూసుతునానిం. ఒక మసి్లం మైనార్టీగా 
అడుగుతునాని మసి్లం నాయకులు ఎవరూ మీ కంటిక కనబడడం లేదా..? 
మసి్లం సహోదరులా్లర్ మిమ్మలేని అడుగుతునాని ఎనిని రోజులు ఈ ర్జకీయ 
క్రీడలో అలుసు అవుతానే ఉంట్ం. ఆ పార్్ట ఈ పార్్ట అని క్టు్టకుని 
చావడం తపపా ఏనాడైనా జాతి ఔననితయూం కోసం మసి్లం నేతలు, నాయకుల 
పేరు్ల పటే్ట ఆలోచనైనా చేస్మ్..? స్్వతంత్యూ సమరంలో అసువులు 
బాసిన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మర్యు మసి్లం జాతి ఔననితాయూనిని చాటిన చాలా 

మంది మసి్లం పదదిలు ఉనాని వ్ర్ని పేరుకు మ్త్మే సర్పట్్టం, ఎప్పాడూ మసి్లం మైనార్టీల 
పధకాల విషయంలో మసి్లంల పేరు్ల పట్టకుండా వీర్ పేర్్ల పడుతూ వసుతునానిరు. ఈ విషయానిని 
ప్రశినించాలి. ఒక జనసైనికుడిగా జనస్టన అధికారంలోక వస్టతు ఈ పేరు్ల ఉండాలని అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ ని కోరుతునాని అని మసి్లం మైనార్టీ ఎనానిరై జనస్టన నాయకులు అలి షేక్ 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

ప్రజా సంక్షేమాని్న గాలికి వదిలేసిన వైసీపీ ప్రభుత్వం
నిబంధనలు పాటించని ప్రయివేట్ అంబులెను్స నిరావాహకులపై చరయూలేవి?
నెల్లూరు జిల్లూ ఉపాధయూక్షులు తీగల చంద్రశేఖర్

శతఘ్ని న్యూస్: గూడూరు, వైస్పీ 
ప్రభుత్వం ప్రజా సంక్షేమ్నిని 
గాలిక వదిలి జనస్టన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ ను విమర్్శంచడమే 
పనిగా పటు్టకుందని జనస్టన 
పార్్ట ఉమ్మడి నెలూ్లరు జలా్ల 
ఉపాధయూక్షులు తీగల చంద్రశేఖర్ 
విమర్్శంచారు. గూడూరు 
జనస్టన పార్్ట కార్యూలయంలో 

గురువ్రం జర్గిన సమ్వేశంలో ఆయన మ్ట్్లడుతూ బుధవ్రం గూడూరు ఏర్యా 
ఆసుపత్రి వదది మృతదేహనిని తరలించే విషయంలో ప్రయవేట్ అంబులెనుస్ నిర్్వహకులు 
వయూవహర్ంచిన తీరుపై ఉననితాధికారులు చరయూలు తీసుక్ని ఇలాంటి సంఘటనలు 
ప్నర్వృతం కాకుండా చూడాలనానిరు. వైస్పీ నాయకులు నోటిక వచి్చనటు్ట అవగాహనా 
ర్హితయూంతో పవన్ కళ్యూణ్ పై అవ్కులు చవ్కులు పేలితే చూసూతు ఊరుకోమనానిరు. 
ఎనినికల మందు మహిళలకు ఏమైనా జర్గితే గనుని కంటే మందు జగననని వస్తుడని 
చప్పాన వైస్పీ నాయకులకు దమ్మ, దైరయూం ఉంటే నేడు ర్ష్ట్రంలో ప్రతిరోజూ మహిళలపై 
జరుగుతునని అఘాయతాయూలపై నోరు విపాపాలని సవ్ల్ చేస్రు. రహదారులు, 
మదయూపాన నిషేధం, సిప్ఎస్ రదుది, ప్రతేయూక హోదా విషయాలను పకకిన పటి్ట దిగజారుడు 
ర్జకీయాలు చేసుతునని మంత్రులు, మ్జీ మంత్రులు నోరు అదుప్లో ఉంచుకోవ్లని 
హెచ్చర్ంచారు. అలాగే వైస్పీ అధికారంలోక వచి్చ మూడ్ళ్ల అయనా గూడూరులో రైలే్వ 
ఫె్్లఓవర్ బ్రిడిజి నిర్్మణం మూడు అంగుళ్లు కూడా జరగలేదని, అలాగే పట్టణంలోని 
పలు ప్రాంతాలలో్ల సిమెంట్ రోడ్ల గుర్ంచి మనిసిపల్ అధికారులకు విననివించినా 
ఫలితం లేదననానిరు. అనంతరం జనస్టన పార్్ట ఐటీ విభాగం నియోజకవరగొ అధయూక్షులు 
స్వరూప్ మ్ట్్లడుతూ స్ఎం జగన్ అట్టహసంగా వేల క్దిది 104, 108 వ్హనాలను 
ప్రారంభించినా అవసర్నిక అవి అందుబాటులో లేకపోవడం దురదృష్టకరమనానిరు. 
మంత్రి పదవుల కోసం జగన్ రెడిడి మెప్పా కోసం పవన్ కళ్యూణ్ ని విమర్్శంచడం మ్నుక్ని 
ర్ష్ట్ర అభివృదిధిప దృషి్ట పట్్టలని వైస్పీ నాయకులకు హితవు పలికారు. ఈ సమ్వేశంలో 
జనస్టన పార్్ట నాయకులు ఇమ్రాన్, సనత్, శంకర్, శివ, స్య పాల్గొనానిరు.

ఆతమికూరులో పవనన్న ప్రజాబాట 12వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు, సుమ్రు 80 టీ.ఎం.
స్ల నీటి నిల్వ స్మరథి్యం ఉనని ర్జర్్వయరు్ల 
నియోజకవరగొంలో ఉననిపపాటికీ నియోజకవరగొంలో 
సింహభాగం భూమలు మెట్ట భూమలుగానే 
ఉండడానిక కారణం ఏమిటి? నియోజకవరగొంలోనే 
సోమశిల జలాశయం ఉననిపపాటికీ, నియోజకవరగొంలోని 
అనిని చరువులకు స్గునీటి సౌకరయూం కలిపాంచే భాగయూం 

ఎప్పాడు? ఒకకిస్ర్ ఆలోచించండి. సోమశిల జలాశయం నుండి పకకి ర్ష్ట్రమైన 
తమిళనాడుకు, పకకినునని చితూతురు, ప్రకాశం జలా్లలకు మర్యు నెలూ్లరు జలా్లలోని 
తూరుపా ప్రాంతానిక స్గు, తాగు నీటి వసతులు కలిపాంచబడాడియ. కానీ నియోజకవరగొంలోని 
సింహభాగం భూమలకు ఇపపాటికీ స్గునీరు లభించేందుకు ఎటువంటి ప్రణాళ్కలు 
రూపందించలేదు. రూపందించిన వ్టిక నిధులను మంజూరు చేయని కారణంగా అవి 
మూలనపడాడియ. ఆత్మకూరు నియోజకవరగొంలోని అనిని చరువులకు మర్యు గ్రామ్లకు 
స్గు, తాగు నీటి సదుపాయాలు కలిపాంచాలంటే నియోజకవరగొ అభివృదిధి పట్ల చితతుశుదిధి 
గల జనస్టన పార్్టకే ఓటు వేయాలని ఆత్మకూరు నియోజకవరగొ ఇనా్చర్జి నలిశెటి్ట శ్రీధర్ 
తెలిపారు. 12వ రోజు పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమంలో భాగంగా ఆత్మకూరు మనిస్పల్ 
పర్ధిలోని జ్యూతి నగర్ మర్యు వీవర్స్ కాలనీలో పరయూటించి అకకిడి ప్రజల ఇబ్ందులు 
తెలుసుకుని, వ్టి పర్షాకిర్నిక తమ వంతు కృషి చేస్తుమని ఈ సందర్ంగా భరోస్ 
ఇవ్వడం జర్గింది. మఖయూంగా వీవర్స్ కాలనీలో ప్రజల కనీస అవసర్లు అయన రోడు్ల 
మర్యు డ్రైనేజీ సౌకర్యూలు కూడా కలిపాంచకపోవడం ఎంతో శోచనీయమనానిరు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనస్టన నాయకులు వంశీ, చంద్ర, సుర్ష్, చైతనయూ, పవన్, వంకటేష్, 
హజరత్, నాగర్జా, సునీల్, అనిల్, భాను తదితరులు పాల్గొనానిరు.

కేశనకూరు గ్రామంలో ‘నా సేన కోసం నా వంతు’ 
నిర్వహించిన పితాని

శతఘ్ని న్యూస్: అంబెడకిర్ కోనస్మ 
జలా్ల మమి్మడివరం నియోజకవరగొం, 
ర్ష్ట్ర జనస్టన పార్్ట ర్జకీయ 
వయూవహార్ల కమిటీ సభుయూలు మర్యు 
మమి్మడివరం నియోజకవరగొ ఇంచార్జి 

ప్తాని బాలకృష్ణ ఆధ్వరయూంలో నా స్టన నాకోసం నా వంతు కారయూక్రమంలో భాగంగా 
ఐ.పలవరం మండలం కేశనకూరు గ్రామంలో కారయూక్రమ్నిని ప్రారంభించి పరయూటించడం 
జర్గింది. గడప గడపకు తిరుగుతూ జనస్టన పార్్టక ఒకకిస్ర్ అవకాశం ఇవ్వండి అని 
అభయూర్థిసూతు గ్రామంలోని పదదిలకు జనస్టన పార్్ట సిదాదింతాలను తెలియజేసి పార్్టలోక 
ర్వ్లని అభయూర్థించడం జర్గింది. కుల, మతాలకు అతీతంగా ప్రజా శ్రేయసుస్ కోసం, 
ప్రజల పక్షాన నిలబడి పనిచేసోతునని జనస్టనకు అండగా నిలిచేందుకు ‘నా స్టన కోసం నా 
వంతు’ కారయూక్రమంలో భాగస్్వమలై 7288040505 అనే నంబరుకు ఫ్న్ పే/గూగుల్ 
పే దా్వర్ జనసైనికులు స్వచ్చందవిర్ళ్లు చేయంచాలని తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా 
జనస్టనకు, స్వశకతునే నమ్మకుని జనస్టన పార్్ట స్థిప్ంచిన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ క 
అండగా ఉండాలనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో మదిదింశెటి్ట ప్రుషోతతుం, గోదశి ప్ండర్ష్, 
బొంతు కనకర్వు, ర్యప్రెడిడి బాబీ, గుతుతుల శ్రీను, చికకిం చిననిబాబు, క్ప్పాశెటి్ట గణేష్, 
ప్తాని ర్మకృష్ణ, తెమిరెడిడి ర్మకోటి, గంజా య్సు, జనస్టన సైనికులు, కారయూకరతులు 
పాల్గొనానిరు.

పారిశుదధి్య క్రిమికుల సమస్లను తక్షణమే 
పరిష్కరించండి

అదనపు కమీషనర్ శ్రీనివాసరావుని కోరిన జనసేన పార్టీ 
అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి, రాష్ట్ర మని్సపల్ వర్కర్్స 
యూనియన్ జేఏసీ నాయకులు సోమి శంకరరావు.
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, ఎనోని సంవతస్ర్లుగా 
పర్షాకిరం కాకుండా అపర్షకిృతంగా ఉనని ఒపపాంద 

పార్శుదధి్య కార్్మకుల సమసయూలను యుదధిప్రాతిపదికన పర్షకిర్ంచాలని జలా్ల జనస్టన 
పార్్ట అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హర్ అనానిరు. ఈ మేరకు గురువ్రం ర్ష్ట్ర మనిస్పల్ 
వరకిర్స్ యూనియన్ నాయకులు సోమి శంకరర్వుతో కలసి నగరపాలక సంసథి 
అదనప్ కమీషనర్ శ్రీనివ్సర్వుకు వినతిపత్ం అందచేశారు. ఈ సందర్ంగా 
కార్్మకులు ఎదురుకుంటునని పలు సమసయూలను అదనప్ కమీషనర్ శ్రీనివ్సర్వు దృషి్టక 
తీసుకువళ్్లరు. ప్రధానంగా ఆరోగయూభతయూం ఏడు నెలలుగా అందటం లేదని, ర్ష్ట్రంలో 
ఎకకిడా ఈ పర్సిథితి లేదని కేవలం ఒకకి గుంటూరు కార్పార్షన్ లోనే ఈ దుసిథితి నెలక్ందని 
ఆళ్ళ హర్ ఆవేదన వయూకతుం చేశారు. ఇనిని నెలలుగా జీత భతాయూలు ర్కపోతే కార్్మకులు 
తమ కుటుంబాలను ఎలా పోషించుకుంట్రని ప్రశినించారు. కార్్మకులు తామ చేసిన 
పనిక మ్త్మే ప్రతిఫలం అడుగుతునానిరనానిరు. అధికారులు వంటనే ఆరోగయూ భతాయూనిని 
విడుదల చేస్టలా కృషి చేయాలని ఆళ్ళ హర్ అధికారులను కోర్రు. మనిస్పల్ వరకిర్స్ 
యూనియన్ నాయకులు సోమి శంకరర్వు మ్ట్్లడుతూ పార్శుదధి్య కార్్మకుల జీవితం 
అంతా సమసయూల మయంగా మ్ర్ందని ఆవేదన వయూకతుం చేశారు. కరోనా సమయంలో 
ప్రాణాలకు తెగించి ఐదు నెలల పాటు విధులు నిర్వర్తుంచిన కార్్మకులకు ఇంతవరకు 
జీతాలు ఇవ్వలేదు అంటే ఇంతకనాని ఘోరం ఇంకోటి ఉంటుందా అని ప్రశినించారు. 
చట్టబదధింగా కార్్మకులకు అందాలిస్న 23 రకాల లబిధి ప్రభుత్వ నిర్లక్్యంతో అందటం లేదని 
మండిపడాడిరు. ఇపపాటికైనా కమీషనర్, సంభందిత అధికారులు సపాందించి కార్్మకుల 
సమసయూలను పర్షకిర్ంచాలని డిమ్ండ్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో రెలి్ల యువజన ర్ష్ట్ర 
నాయకులు సోమి ఉదయ్, శ్రీను, గణేష్, సతీష్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

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


శుక్రవారం, 23 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రోజా నోరు అదుపులో పెటుటికో:
 కుంట్మది్ద జయరాం రెడిడి

శతఘ్ని న్యూస్: అనంతప్రం, 
టూర్జం శాఖామంత్రి రోజా 
నోరు అదుప్లో పటు్టకో… 
ఆంధ్రప్రదేశ్ మీ తాత, లేకపోతే 
వైఎస్ జగనో్మహన్ రెడిడి తాత అడాడి 
కాదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల అడాడి 
అని తెలుసుకో నోటిక వచి్చనటు్ట 
అవగాహన ర్హితయూంతో 
అవ్కుకిలు చవ్కుకిలు పేలితే 

చూసూతు ఊరుకోమని హెచ్చర్సుతునానిం. మహిళలంటే మ్కు గౌరవం ఉంది కానీ నువు్వ 
ర్క్స జాతిక చందిన ఇడింబి, సూరపానక ర్క్సుల లాంటి మహిళవు అని, నీమ్టలు 
నీ ప్రవరతున వల్ల మ్కు అరథిమైంది. ఎనిని స్టు్ల పోటీ చేయాలి, ఎకకిడ పోటీ చేయాలనేది 
జనస్టన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ జనస్టన శ్రేణులకు నిర్దిశిస్తురు. మీలాంటి అవగాహన 
ర్హితయూం లేని వయూకుతులతో చప్పాంచుకోవ్లిస్న అవసరం లేదు, నీవంత? నీ బతుకు 
ఎంత? గతంలో చంద్రబాబునాయుడు బిసకిటు్ల ఇస్టతు ర్జశేఖర్ రెడిడిని వ్ర్ కుటుంబానిని 
విమర్్శంచిన నోటితోనే… నేడు జగనో్మహన్ రెడిడి బిసకిటు్ల వేస్టతు పవన్ కళ్యూణ్ ని 
విమర్్శసుతునానివు నీకు సిగుగొ అనిప్ంచటే్లదా..? జనస్టన ప్ల్లలు చినని ప్ల్లలు… సినిమ్ 
ప్చి్చ ప్ల్లలు కాదు వచే్చ ఎనినికలో్ల నీ నియోజకవరగొంలో వ్ర్ సతాతు చూప్స్తురు నీకు 
దమ్మ ధైరయూం ఉంటే కాసుకో? తేలు్చకో? నీకు మగ మగతనం అంటే మకుకివ ఎకుకివ 
అనుకుంట్! అందుకే ఎదుట్ళ్ల మగతనం గుర్ంచి మ్ట్్లడుతునానివు. గనుని కంటే 
జగననని మందు వస్తుడని చపాతువు కదా…! దమ్మ ధైరయూం ఉంటే సుగాలి ప్రీతి కేసుని నీవు 
మీ అనని పర్షకిర్ంచండి. పదవీ భ్రష్్టలై మతిభ్రమించిన పేర్ని నాని, వల్లంపలి్ల శ్రీనివ్స్ 
మర్యు దిగజాడు ర్జకీయాలు చేసుతునని నీలాంటి వ్ర్ మ్టలు ర్ష్ట్ర ప్రజలు నమే్మ 
పర్సిథితులలో లేరు రోజా ఇపపాటికైనా మీరు తెలుసుకోండి. నోరు అదుప్లో పటు్టక్ని 
జాగ్రతతుగా మ్ట్్లడు లేకపోతే నీ తాట తీస్తుం అని హెచ్చర్సుతునానిమని అనంతప్రం 
జలా్ల జనస్టన ఉపాధయూక్షులు లాయర్ కుంటిమదిది జయర్ం రెడిడి అనానిరు.

ఎంపీడీవోను కలిసి సమస్లు వివరించిన జనసేన 
నాయకులు సిజి రాజశేఖర్

శతఘ్ని న్యూస్: పతితుక్ండ 
నియోజకవరగొం, వలుదిర్తు మండలం 
జనస్టన ప్రజా పోర్ట యాత్ దా్వర్ 
అనేక గ్రామ్లో్ల పరయూటించారు 
గ్రామ్లలో నెలక్నని ప్రధాన 
సమసయూలపై ఎంపీడీవో క కు్లపతుంగా 

ఆయా గ్రామ్లలో నెలక్నని ఒక్కికకి 
గ్రామంలో ఒక్కికకి సమసయూను 
ఎంపీడీవోక తెలియజేశారు. 
అనంతరం జనస్టన పార్్ట 

నియోజకవరగొ నాయకుడు నాయకుడు ర్జశేఖర్ మ్ట్్లడుతూ వలుదిర్తు మండలంలో ప్రజా పోర్ట 
యాత్ దా్వర్ వలుదిర్తు మండలంలోని, బుకాకిప్రం, ర్మకృషా్ణప్రం, కలగట్ల, ప్ల్లగుమి్మ, 
లింగాలపలి్ల, ర్మళ్లకోట, సిదధిన గటు్ట, నరస్ప్రం, బోయనపలి్ల, ర్మ్ప్రం గ్రామ్లలో 
జనస్టన ప్రజా పోర్ట యాత్ దా్వర్ గ్రామ్లో్ల పరయూటిసుతుననిప్పాడు ఆయా గ్రామ్లలో ప్రజలతో 
మ్ట్్లడి అనేక సమసయూలు తెలుసుకునానిం, కలా్లర చూస్ం, ఒకోకి గ్రామంలో ఒక సమసయూ ఉంది 
అనానిరు. గ్రామ్లలో ప్రధాన సమసయూలు, త్రాగునీటి సమసయూ, డ్రైనేజీ వయూవసథి, సరైన సిసి రోడు్ల లేక 
మర్యు ప్ంఛను్ల ర్క ప్రజలు తీవ్మైన ఇబ్ందులు పడుతునానిరని, మర్క్నిని గ్రామ్లో్ల డ్రైనేజ్ 
వరకిర్ల సమసయూ చాలా తీవ్ంగా ఉందని, అలాగే సూకిళ్లలో సరైన వ్టర్ సౌకరయూం లేని దృశాయూలు 
చూస్మని, ఇలా ఒక్కికకి గ్రామంలో ఒక సమసయూ ఉందని, అలాగే వలుదిర్తు మండల నాయకులు 
బాబిజి, సోమర్జు, మధు కుమ్ర్ ల ఆధ్వరయూంలో ప్రతి సమసయూపై వివర్ంచడం జర్గింది. అనిని 
సమసయూలు వినని ఎంపీడీవో శ్రీనివ్సర్వు మ్ట్్లడుతూ, మీరు చప్పాన ఈ సమసయూలపై వంటనే 
పర్షకిర్ంచే విధంగా మేమ చేపడతామని తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో పాల్గొనని జనస్టన 
పార్్ట నాయకులు చిననిర్జు, సుధీరు, మనోజు, గిర్, అయాయూ స్్వమి, చిరంజీవి, ఆలంక్ండ 
నాగేశ్వరర్వు, తిరుపాల్, ర్కేష్, ఆగవలి్ల ప్లి శేఖర్, మదన గోపాల్, విజయ్, వీర్ష్, సూదేపలె్ల 
చినని, రతనిపలి్ల శేఖర్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

98.4 శాతం రాష్ట్ర ప్రజలి్న మోసం చేసిన వైసీపీ
జిల్లూ జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, సంక్షేమం పేర్ట ర్షా్రేనిని అప్పాల కుంపట్్లక నెట్టడమే 
కాకుండా 98.4 శాతం హామీలను నెరవేర్్చమంటూ అసంబీ్ల స్క్షిగా అబదాదిలు 
వలె్లవేసుతునని వైస్పీ నేతలు 98.4 శాతం ప్రజలిని మోసం చేస్రని జలా్ల జనస్టన పార్్ట 
అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హర్ ధ్వజమెతాతురు. గురువ్రం జగన్ రెడిడి 100 మోస్లు 
పేర్ట శ్రీనివ్సర్వుతోటలోని గాజు గా్లస్ దిమె్మ వదది కరపత్రాలను విడుదల చేస్రు. 
ఈ సందర్ంగా జగన్ రెడిడి వంద మోస్లు అప్పాడ్ం చపాపావు – ఇప్పాడ్ం చేసుతునానివు 
అంతా మోసం – వైస్పీ నైజం అంటూ నినాదాలు చేశారు. నాడు అధికారంలోక 
ర్వట్నిక అలవికాని హామీలివ్వటంతో పాటు అనిని వర్గొల వ్ర్క ఎనోని ఆశలు 
కలిపాంచిన వై యస్ జగన్ అధికారంలోక ర్గానే తన వికృత రూపానిని బయటబెట్్టరని 
దుయయూబట్్టరు. మ్ట్్లడితే 98.4 శాతం హామీలు నెరవేర్్చమంటూ గో్లబల్ ప్రచారం 
చేసుతునానిరని, వైస్పీ మ్యమ్టలిని నమే్మ సిథితిలో ప్రజలు లేరనానిరు. ప్రతేయూక హోదా, 
ర్జధాని, మదయూనిషేధం, స్పీయస్ రదుది, నిరుదోయూగులకు ఉదోయూగాలు, ఔట్ సోర్స్ంగ్ 
వ్ర్క ఉదోయూగ భద్రత, పోలవరం నిర్్మణం, రైతులకు వితతున సబిస్డీ, ధరల పంప్, 
చతతుపనుని ఇలా ఎనోని హామీలను తుంగలో తొకకి అసంబీ్ల స్క్షిగా అవ్సతువ్లు 
చపపాట్నిక వైస్పీ నేతలకు ఆత్మస్క్షి కూడా లేకుండా పోయందని మండిపడాడిరు. సకల 
రోగాలకు కరకాకియ్ వైదయూం అననిటు్లగా ర్ష్ట్రంలోని సమసతు సమసయూలకు నవరతానిలే 
పర్షాకిరం అననిటు్లగా వైస్పీ నేతలు మ్ట్్లడటం సిగుగొచేటనానిరు. ప్రదానంగా మసి్లం, 
మైనార్్టలకు, ఎసిస్, ఎసి్ట, కాప్లకు వైస్పీ చేసిన దగా గతంలో ఏ ప్రభుత్వమూ చేయలేదని 
మండిపడాడిరు. మరోవైప్ ర్ష్ట్రంలో ఎకకిడ చూసినా వైస్పీ నేతల అర్చకాలకు అంతే 
లేకుండా పోతుందని ఆవేదన చందారు. ఇంకోవైప్ ర్ష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు పూర్తుగా 
క్షీణించాయని ఆడప్ల్లల రక్ణ గాలో్ల దీపంలా మ్ర్ందని ఆగ్రహం వయూకతుం చేశారు. ఇక 
ర్ష్ట్రంలో అభివృదిధి అనేమ్టకు పూర్తుగా తిలోదకాలు ఇచా్చరని, కనీసం దెబ్తినని రోడ్లకు 
మరమ్మతులు చేయలేని దుసిథితిలో వైస్పీ ప్రభుత్వం ఉందని విమర్్శంచారు. ర్షా్రేనిని 
అనినివిధాలా అధోగతి పాలుచేసిన వైస్పీ ప్రభుతా్వనిని ఎప్పాడు స్గనంప్దామ్ అని 
ప్రజలు ఎదురుచూసుతునానిరని అనానిరు. అవినీతితో, కులమత ప్చి్చతో కునార్లు్లతునని నేటి 
ర్జకీయ వయూవసథిను జనస్టన అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ ఒకకిడ్ ప్రక్షాళన చేయగలడు అనని 
నమ్మకం ప్రజలో్ల కలగటం శుభపర్ణామమని ఆళ్ళ హర్ అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో 
ర్మిశెటి్ట శ్రీను, బండారు రవీంద్ర, షరుఫుదీదిన్, గోప్శెటి్ట ర్జశేఖర్, భాషా, దాసర్ ర్మ, 
దొంత నర్ష్, ఇళ్ళ చిరంజీవి, కే.వంకటేశ్వరర్వు, గోప్, బాలాజీ, సుభాని తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

గిరిసేన జనసేన – జనం వద్దకు జనసేన మూడవ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీప్రం మనయూం జలా్ల, పాలక్ండ నియోజకవరగొఒ, వీరఘట్టం 
మండలం, హుస్టస్న్ ప్రం పంచాయతీ నీలంపేట గిర్జన గ్రామంలో వీరఘట్టం 
జనస్టన పార్్ట నాయకులు పరయూటించి అకకిడ ఉనని ప్రజలు, యువతతో మ్ట్్లడి 
సమసయూలు అడిగి తెలుసుకునానిరు. జనస్టన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ సిదాధింతాలను 
క్షేత్స్థియలోక తీసుకువళ్్ళలి అని గిర్జన యువతకు దిశా నిర్దిశం చేసూతు పదెదినిమిది 
ఏళ్ళ నిండిన యువత ఓటు హకుకి నమోదు చేసుకోవ్లని కోర్రు. జనస్టన పార్్టలో 
యువతకు అతయూధిక ప్రాధానయూత ఉంటుంది. జనస్టన పార్్ట విధివిధానాలు, మ్యూనిఫెసో్టని 
క్షేత్స్థియలోక తీసుకెళ్లడంతో పాటు, వైస్పీ ప్రభుత్వం అవలంభిసుతునని ప్రజావయూతిర్క 
విధానాలను ఎండగట్్టలని జనస్టన పార్్ట క్రియాశీలక సభుయూలు జనస్టన జాని, మతస్ 
ప్ండర్కం, కర్్ణన స్య పవన్, ర్జు ప్లుప్నిచా్చరు. అలాగే జగననని కాలనీ ఇళ్ళ 
పట్్టలపై స్థినికంగా ఉనని సమసయూలు, ఎదురవుతునని ఇబ్ందులు యువతకు ఉపాధి 
అవకాశాలు లేక పడుతునని కషా్టలు, తదితర వ్టి గుర్ంచి గ్రామ యువత జనసైనికులకు 
తెలిపారు. ఉజ్వల భవిషయూతుతు ఉనని యువత వైసిప్ ప్రభుత్వం పాలనలో నిర్్వరయూం 
అయపోతోందని, ప్రభుత్వ ఉదోయూగ నోటిఫికేషను్ల, పర్శ్రమల స్థిపన లేకపోవడంతో 
ఉదోయూగ ఉపాధి అవకాశాలు కనుమరుగయాయూయని జనస్టన జాని ఆవేదన వయూకతుం చేశారు. 
మతస్ ప్ండర్కం మ్ట్్లడుతూ యువతకు ఉజ్వలమైన భవిషయూతుతు కలిపాంచాలంటే అది 
ఎంతో చితతుశుదిధి కలిగిన జనస్టన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ తోనే స్ధయూం అవుతుందని, 
అలాంటి పవన్ కళ్యూణ్ క ర్ష్ట్రంలోని యువత బాసటగా నిలవ్లని సూచించారు. 
అలాగే జనస్టన కారయూకరతులు స్థినిక సమసయూలపై సపాందిసూతు, వ్టి పర్షాకిర్నిక కృషి 
చేయాలనానిరు. మనకు అనిని విధాలుగా పవన్ కళ్యూణ్ అండగా ఉండటంతో పాటు, 
ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉంట్ననానిరు. జనస్టన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ మ్రగొంలో 
పయనించి ప్రజా ప్రభుత్వం తీసుకుర్వ్లని కోర్రు. కర్్ణన స్య పవన్ మ్ట్్లడుతూ 
అలాగే పనునిల బాదుడుతో ప్రజలను అష్టకషా్టలు పడుతునని వైస్పీ ప్రభుతా్వనిక 
ర్బోయ్ ఎనినికలో్ల వై.ఎస్.ఆర్.సి.ప్ క, స్ఎం జగన్ ఓడించి గుణపాఠం చపాపాలని 
అనానిరు. ప్రజలు అందరూ జనస్టన పార్్ట గాజుగా్లస్ గురుతుకు ఓటు వేసి గెలిప్ంచాలని 
జనసైనికులు ప్లుప్నిచా్చరు. ఈ కారయూక్రమంలో క్రియాశీలక సభుయూలు బి.ప్.నాయుడు, 
కంటు మరళ్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.
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