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జనసేన ఆధ్వర్యంలో ఆక్్వరతైుల ఆక్యందన
రొయయూలకు గిట్టుబాట్ ధర కల్పంచాలని, చెరువులకు విద్యూత్ సబ్్సడీ ఇవావాలని జనసేన భారీ ర్యూలీ

శతఘ్ని న్యూస్: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా, అమల్పురంలో జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వరయూంలో ఆక్్వ రైతులు, జనసైనికులు భార్ ర్యూలీ నిర్వహంచారు. 
రొయయూల రైతులకు విద్యూత్ సబ్సిడీతో పాటు గిటుటీబాటు ధర కల్పంచాలని, 
రొయయూల మేత ధరలు తగి్గంచడంతో పాటు ఆక్్వ రైతుల సమసయూలు 
పరిష్కరించాలని రైతులు డిమండ్ చేశారు. రొయయూల కొనుగోలు దారులు 
సండికేట్ అయ్యూ, రొయయూల ధరలు తగి్గంచకుండా చరయూలు తీసుకోవాలని 
రైతులు కోర్రు. గడియార స్ంభం సంటర్ నుండి ప్రారంభమైన వేల్ది 
మంది ఆక్్వ రైతులు, జనసైనికులతో కొనసాగింది. డా.బ్.ఆర్.అంబేద్కర్ 
కోనసీమ జిల్లాలోని అమల్పురం, ర్జోలు, పి.గననివరం, ముమ్మిడివరం, 
కొత్పేట, మండపేట, ర్మచంద్రపురం తదితర నియోజకవర్్గల నుండి 
పెద్దసంఖయూలో రైతులు, జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు. క్రయూక్రమనికి అధయూక్షత 
వహంచిన అమల్పురం నియోజకవర్గజనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ శెట్టీబతు్ల 
ర్జబాబు మట్లాడుతూ ఆక్్వ రైతుల సమసయూలు పరిష్కరించేవరకు 
జనసేన ఆక్్వ రైతులకు అండగా ఉంటుందని జనసేనపార్టీ అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ కు ఆక్్వ రైతుల సమసయూలు, తెలయజేయడం జరిగిందని 
త్వరలోనే పవన్ కళ్యూణ్ ఆక్్వ రైతుల సమసయూలపై స్పందిసా్రు అన్నిరు. 

అనంతరం మరొక క్ర్యూచరణ ప్రకట్సా్మని ర్జబాబు అన్నిరు. ర్యూలీకి ముంద్ ఆక్్వ రైతు ఆకుల ర్మర్వు తయారుచేయ్ంచిన ఏరియేటర్సి వంట్ సామగ్రితో ఉనని 
జీపు ఆకర్షణగా నిలచింది. ఈ క్రయూక్రమంలో పీఏసీ సభ్యూలు మరియు క్కిన్డ రూరల్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పంతం న్న్జీ, పీఏసీ సభ్యూలు మరియు ముమ్మిడివరం 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పితాని బాలకృష్ణ, అమల్పురం నియోజకవర్గ పారలామంటరి ఇంచార్జ్ డి.ఎం.ఆర్ శేఖర్, కొత్పేట జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ బండారు శ్రీనివాస్, 
ర్మచంద్రపురం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పోలశెట్టీ చంద్రశేఖర్, పిఠాపురం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ మకినీడి శేషుకుమరి, క్కిన్డ సటీ ప్రెసడంట్ సంగిశెట్టీ అశోక్, 
క్కిన్డ సటీ న్యకులు వానపలలా హరికృష్ణ, పెది్దరెడిడి ఉదయ్ భాస్కర్, గంగుమళ్ళ వీరబాబు, గొలలాప్రోలు మండల అధయూక్షుడు అమరధి వలలా ర్మకృష్ణ, పుణయూమంతుల 
మూరి్, దేశిరెడిడి సతీష్, న్మ సాయ్ బాబు, అమల్పురం కౌనిసిలరులా గొలకోట్ విజయలక్ష్మి, గండి దేవి హారిక, మహదశ న్గేశ్వరర్వు, చిక్్కల సతీష్, చిక్కం భీముడు, 
ఆకులు బుజిజ్, సుధా చిన్ని, గండి సా్వమ్, పొణకల ప్రక్ష్, వలవల చినని, పిండి ర్జా, గొలకోట్ వాసు, లంకె వంకట్రావు, ముద్దబతు్ల శ్రీను, కోట్పలలా ర్జు, పినిశెట్టీ 
సురేష్, పలచోళ్ళ సురేష్, కంకిపాట్ వీరబాబు, ర్జోలు నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు, ర్ష్ట్ర, జిల్లా క్రయూవర్గ సభ్యూలు, ర్ష్ట్ర, జిల్లా న్యకులు, వీరమహళలు 
మరియు పెద్దఎతు్న జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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మదనపల్లె ను జిల్లె కేంద్ేంగా విస్మరేంచారు: గేంగారపు స్వాతి
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపల్లా: అనిని హంగులు వునని మదనపల్లాను జిల్లా 
చేయకుండా అన్యూయం చేశారు. అభివృదిధి కోసం ప్రత్యూక నిధులు 
కేట్య్ంచి మదనపల్లా ప్రాధానయూత అంశంపై ముఖయూమంత్రి జగన్మిహన్ 
రెడిడి ప్రకటన చేయాలని మదనపల్లా నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇన్ ఛార్జ్ 
గంగారపు సా్వతి, ర్మదాస్ చౌదరి కోర్రు.  మంగళవారం జనసేన 
పార్టీ క్ర్యూలయంలో ఏర్్పటు చేసన విలేఖరుల సమవేశంలో ఉమమిడి 
చితూ్రు జిల్లా ప్రధాన క్రయూదరిశి జంగాల శివర్మ్ ర్యల్, ర్ష్ట్ర చేనేత 
ప్రధాన క్రయూదరిశి అడపా సురేంద్ర, జిల్లా జాయ్ంట్ సక్రెటర్ సన్వుల్లా, 
మదనపల్లా రూరల్ అధయూక్షుడు గ్రానైట్ బాబు, ర్మసముద్రం అధయూక్షుడు 
చంద్రశేఖర్, వైస్ ప్రెసడంట్ లక్ష్మీపతి, ఐటీ విభాగం జగదీశ్, ప్రసాద్ 
బంగారం, కుమర సా్వమ్, అరుజ్న్, వీర మహళలు రెడడిమమి, టైగర్ పద్్ద, 
న్గవేణి, రేణుకతో పాటు జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.  ఈ సందర్ంగా 
గంగారపు సా్వతి మట్లాడుతూ చారిత్రక నేపథయూం కలగిన మదనపల్లాలో 
సమసయూలు తిషటీ వేశాయాని అన్నిరు.  బ్రిట్ష్ పాలన లో కడప జిల్లా గా 

ఉననిపుడు కూడ మదనపల్లా కేంద్రంగా పరిపాలన సాగిందనే విషయానిని గురు్ చేసారు.  బ్ట్ కళ్శాల, అహాలాదకరమైన వాతావరణం, పర్యూటక కేంద్రమైన హారిసిలీ హల్సి, జిడుడి 
కృష్ణమూరి్ సాథాపించిన పాఠశాల, టమోట్ మరె్కట్ దేశానికే తలమనికం అన్నిరు.  ఇల్ంట్ ఎన్ని ప్రధాన అంశాలు కలగిన మదనపల్లాను జిల్లా కేంద్రం చేస వుంటే మరింత అభివృదిధి 
జరిగి వుండేదని అన్నిరు. ప్రసు్తం ట్రాఫిక్ సమసయూ అధికంగా వుందని దానిపై ముఖయూమంత్రి జగన్మిహన్ రెడిడి ప్రకటన చేస అభివృదిధికి నిధులు కేట్య్ంచాలని కోర్రు.  ఉమమిడి జిల్లా 
ప్రధాన క్రయూదరిశి జంగాల శివర్మ్ ర్యల్ మట్లాడుతూ మదనపల్లా ప్రాంతంలో అభివృదిధి పడకేసందన్నిరు. సమమిర్ స్టీరేజ్ ట్యూంకు నిర్మిణం పూరి్ చేయాలని, బ్ట్ కళ్శాల 
అభివృదిధి చేస యూనివరిసిటీ సాథాయ్కి పెంచాలని, ఆరోగయూవరం మడికల్ సంటర్ మరింత అభివృదిధి చేస ప్రజలకు మంచి వైదయూం అందించాలని, గుంతలు పడిన రోడలా మరమమితు్లు, 
ట్రాఫిక్ సమసయూ పరిష్్కరం చేయాలని కోర్రు. చేనేత విభాగం ర్ష్ట్ర ప్రధాన క్రయూదరిశి అడపా సురేంద్ర మట్లాడుతూ చేనేతల సంక్షేమనికి చరయూలు తీసుకోవాలని కోర్రు. పెరిగిన 
ధరలకు అనుగుణంగా చేనేతలకు సంక్షేమ పధక్లు అమలు చేయాలని, గృహనిర్మిణానికి ప్రత్యూక నిధులు కేట్య్ంచాలని కోర్రు. సన్వుల్లా మట్లాడుతూ ర్మసముద్రం మదనపల్లా 
రోడుడి అభివృదిధి చేయాలని, గతంలో ఎమమిలేయూ నవాజ్ బాష్ ఇచిచిన హామీ అమలు చేస ప్రజలకు సౌకరయూవంతమైన రోడుడి నిరిమించాలని కోర్రు.

కేంచికచరలె ఈఎస్ఐ డిస్పెన్సరీ తీరుపై జనసేన నిరసనగళేం
*వైక్పా ప్రభ్త్వంలో అధా్వనని సథాతికి చేరుకునని కంచికచరలా ఈఎస్ఐ
*అరు నెలల క్ందటే మూత పడడి కంచికచరలా క్రిమిక బీమ డిస్పనసిర్..
*12.10.2018న ర్ష్ట్ర వాయూప్ంగా 16 కేంద్రాలకు కేంద్ర ప్రభ్త్వం పచచి జండా 
ఊపింది. అంద్లో నందిగామ నియోజక వర్గం లోని సంఘట్త, అసంఘట్త 
రంగాల క్రిమికుల కొరకు కంచికచరలా కేంద్రంగా గ్రాంటు క్బడినది.
*కేంద్ర ప్రభ్త్వం బ్లడింగ్ నకు రూ. 25000/- అద్్ద చెలలాంపు చేస్్ వచిచింది. 
క్నీ ర్ష్ట్ర ప్రభ్త్వ క్రిమిక శాఖ మంత్రి గుమమిన్రు జయర్మ్ తన పుట్టీన 
రోజున మంచి పని చేయాలని ఉంది అని వచిచి ది 26.10.2019న అధిక్రికంగా 
ప్రారంభించిన్రు.
*అనంతరం సబ్ందిని కేట్య్ంచకుండా మూత పెటటీడంతో ది 
26/10/2020 న జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో పెద్ద నిరసనతో తెరిపించి న్ 
క్నీ తగిన సాటీఫ్ ను, ఇచిచి తగిన పని వేళలు ఇవ్వకుండా చేస ఇపు్పడు దానిని 
శాశ్వతంగా మూత పెట్టీరు.
*నందిగామ నియోజకవర్గంలో సుమరు 5 వేల మంది ఈఎస్ఐ చందాదారులు 
ఉన్నిరు. వారి మీద ఆధార పడిన కుటుంబ సభ్యూలతో కలపి సుమరు 15 వేల 
మందికి ప్రాథమ్క చికితసి కేంద్రంగా ఇది కేట్య్ంచబడింది

*క్నీ నేట్ పాలకుల నిరలాక్షయూనికి గురై మూతపడింది. ఇది ఒక్కటే క్ద్ ర్ష్ట్రవాయూప్ంగా కేట్య్ంచబడిన 16 డిస్పనసిర్ లకు ఇదే పరిసథాతి
*గడపగడపకు తిరుగుతునని ఎమమిలేయూగారికి ఈఎస్ఐ గడప కనిపించకపోవడం ద్రదృషటీం
*కొండలు గుటటీలు ఇసుక మీద ఉనని శ్రదధి ప్రజల ఆరోగయూం పటలా లేకపోయ్ంది
*ఇంతమంది క్రిమికుల మొర వినిపించకపోవడం బాధాకరం
*చిననిచినని విషయాలపై ర్జకీయం చేసే లోకల్ న్యకులకు ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రి కనిపించక పోవడం శోచనీయం
*ర్ష్ట్రవాయూప్ంగా 16 డిస్పనసిర్లు ప్రారంభానికి న్చుకోక ముందే మూతపడాడియ్
*83 ప్రాథమ్క ఆరోగయూ కేంద్రాలు రెనుయూవల్ ప్రాసస్ ఆగిపోయ్ మూడు సంవతసిర్ల క్లం జరిగిపోయ్ంది
*ర్ష్ట్రవాయూప్ంగా ఉనని 78 ఈఎస్ఐ డిస్పనసిర్లో మంద్లు లేక క్రిమికులు వారిపై ఆధారపడిన కుటుంబ సభ్యూలు నరకం చూసు్న్నిరు
*ర్ష్ట్ర క్రిమిక శాఖ మతుయూలు మరియు వైదయూ ఆరోగయూశాఖ మతుయూలు ఈ విషయాలపై తక్షణమే శ్రదధి వహంచి క్రిమికుల పక్షన నిలబడి వారికి వారి కుటుంబ సభ్యూలకు ఈఎస్ఐ వైదయూ 
సౌకర్యూలు కల్పంపచేయాలని డిమండ్ చేయడమైనది
శతఘ్ని న్యూస్: ముఖయూంగా 83 ప్రాథమ్క ఆరోగయూ కేంద్రాలు చాల్ రిమోట్ ప్రాంతాలోలా ఏర్్పటు చేయటం ఆయా ప్రాంతాలలో ఉనని క్రిమికులకు ఉపయోగపడింది క్నీ వాట్ని 

మూసవేయటం క్రిమిక శాఖ అలసత్వం క్వున వైదయూ మరియు 
క్రిమిక శాఖ మంత్రి ఇరువురు కూడా ఈ విషయాల పైన చరిచించి 
తక్షణమే వాట్ని ప్రారంభించి క్రిమికులకు వారి కుటుంబ సభ్యూలకు 
ఉపయోగపడేల్గా వైదయూ చికితసిలు అందజేయాలని జనసేన 
పార్టీ ఉమమిడి కృష్్ణ జిల్లా అధయూక్షులు ర్మకృష్ణ, జిల్లా క్రయూదరిశి 
చింతల లక్ష్మి కుమరి నియోజకవర్గ న్యకులు పూజారి ర్జేష్, 
కంచికచరలా మండల అధయూక్షుడు న్య్ని సతీష్, నియోజకవర్గ 
న్యకులు వంకటేశ్వర ర్వు, వీర మహళలు పదామివతి, లక్ష్మి 
యాదవ్ రమదేవి, విజయ, న్గ లక్ష్మి, వీరులపాడు మండల 
అధయూక్షులు బేతపూడి జయర్జు, జన సైనికులు వేణుగోపాలు, 
ర్జశేఖర్, శ్రీనివాస్, న్గర్జు, అజయ్, న్ని, తాట్ విజయ, 
సతయూన్ర్యణ, గురున్ధం, ఖాసం, అజారుదీ్దన్, సా్వమ్, 
సైద్లు, హేమంత్, నరసంహ, సురేష్, మరో యాభై మంది 
క్రయూకర్లు పాల్్గనీ కంచికచరలా పటటీణ వీధులలో నిరసన తెలపి 
ఎం.ఆర్.ఓ కు వినతి పత్రం అందజేశారు.

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


గురువారం, 01 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నీలేంపేట గ్రామేంలో 32వ రోజు జనేంతో జనసేన
బూర్జ మండలం, నీలం పేట గ్రామంలో 32వ రోజు జనంతో జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ఆముదాలవలస: బూరజ్ మండలం, నీలంపేట గ్రామములో జనసేన పార్టీ న్యకులు 
కొత్కోట న్గేంద్ర, కోరుకొండ మలేలాశ్వరర్వు, అంపిల విక్రమ్(ఎంపీటీసీ) మరియు క్రయూకర్లు ఆధ్వరయూంలో, 
కొణిద్లు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశీసుసిలతో జనంతో జనసేన క్రయూక్రమంలో భాగంగా 32వ రోజు, బూరజ్ మండలం, 
నీలం పేట గ్రామములో ప్రతి ఇంట్ంట్కి వళ్లా ప్రజా సమసయూలు తెలుసుకుంటూ, జనసేన పార్టీ సదాధింతాలను 
తెలయజేయడం జరిగింది.. భవిషయూతు్లో వచేచి ఎనినికలోలా జనసేన పార్టీని ఆదరించి, గాజు గాలాస్ గురు్కి 
ఓటు వేస, జనసేన పార్టీని గెలపించవలసందిగా ప్రతి ఒక్కరిని పేరుపేరున్ రికె్వస్టీ చేయడం జరిగింది. ఈ 
క్రయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ న్యకులు సైరుగాపు సంతోషన్యుడు, మహేష్, కిరణ్, కోమల్, అనిల్, 
మోహన్, ప్రదీప్ మరియు జనసేన క్రయూకర్లు, మరియు నీలం పేట గ్రామ ప్రజలు పాల్్గని విజయవంతం 
చేసనంద్కు జనసేన తరపున ప్రతి ఒక్కరినీ పేరు పేరున్ ధనయూవాదాములు తెలయజేసారు.

గురజాడ కు విజయనగరేం జనసేన పారీటీ నివాళి
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం: మహాకవి గురజాడ 107వ వరధింతిని పురస్కరించుకుని 
జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో గురజాడ అపా్పర్వు గృహంలో ఉనని గురజాడ విగ్రహానికి 
పూలమలలు వేస నేతలు ఆదాడ మోహనర్వు, రౌతు సతీష్, ఏర్నిగుల చక్రవరి్, 
లోపింట్ కళ్యూణ్, తాయూడ ర్మకృష్్ణర్వు, జనసేన ఝానీసి వీరమహళ గంట్లాన 
పుష్పకుమరి నివాళలరి్పంచారు. ఈ సందర్ంగా న్యకులు ఆదాడ మోహనర్వు 
మట్లాడుతూ గత, ప్రసు్త ప్రభ్తా్వలకు గురజాడ అపా్పర్వు వరథాంతి, జయంతులకు 
దండలు వేస, మ్గిలన రోజులోలా ఇటువంట్ మహనీయులను విసమిరించడమే తప్ప ఎక్కడా 
గౌరవానిని ఇవ్వటేలాదని వాపోయారు. గురజాడ కన్యూశుల్కం, పుత్డి బొమమి పూర్ణమమి, 
లంగరెతు్ము, దిద్్దబాటు మొదలగు రచనలు సమజానిని మేలుకొల్్పయని, గురజాడ 
సాహతయూ రంగానికి, తెలుగు భాషకు, న్టకరంగానికి చేసన సేవలు వల కటటీలేనివని 
కొనియాడారు.

వేదాస్ వృదాధాశ్రమేంలో అల్పెహారేం పేంపిణీ 
చేసిన రాహుల్ స్గర్
శతఘ్ని న్యూస్: ఎమ్మిగన్రు తాలూక్ 
మగా ఫ్యూన్సి సేవా సమ్తి తాలూక్ 
అధయూక్షులు ర్హుల్ సాగర్ జనమిదిన్నిని 
పురస్కరించుకుని సాథానిక వేదాస్ 

వృదాధిశ్రమం నంద్ వృద్ధిలకు అల్్పహారం పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్ంగా తాలూక్ 
అధయూక్షులు ర్హుల్ సాగర్, క్రయూదరిశి భరత్ సాగర్, లు మట్లాడుతూ నేట్ సమజంలో 
ప్రతి ఒక్కరూ సేవాగుణం కలగి ఉండాల ప్రతిఒక్కరూ తమకు తోచిన విధంగా సేవా 
క్రయూక్రమలు నిర్వహంచాలని పిలుపునిచాచిరు. తమకు స్ఫూరి్ ఇచిచిన మగాసాటీర్ 
చిరంజీవి అడుగుజాడలోలా నడుస్్ ర్బోయే రోజులోలా మరినిని సేవా క్రయూక్రమలు 
చేసా్మని తెలపారు. ఈ క్రయూక్రమంలో చైతనయూ, రమేష్, శివ, శేఖర్, తదితరులు 
పాల్్గన్నిరు.

కిరణ్ రాయల్ కస్ పై నగిర పోలీసుల 
అత్యుత్్సహేంపై హైకోరుటీ ఆేంక్షలు

శతఘ్ని న్యూస్: *మంత్రి రోజా మరియు ధర్మిరెడిడిపై అనుచిత వాయూఖయూలు చేశాడని 
జనసేన న్యకులు కిరణ్ ర్యలపై నగిరి పోలీసులు పలు సక్షన్ లపై కేసు నమోద్.
*తమ ప్రాంత మంత్రిని అవమనపరిచాడంటూ సాయ్ సంధాయూర్ణి అనే వైఎసాసిర్ సీపీ 
కౌనిసిలర్ పోలీసులకు ఫిర్యూద్.
*పోలీసులు తనపై పెట్టీన కేసు అక్రమం అంటూ హైకోరుటీను ఆశ్రయ్ంచిన జనసేన 
న్యకులు కిరణ్ ర్యల్.
*పిట్షనర్ తరపున వాదనను వినిపించిన ప్రముఖ న్యూయవాది జడ శ్రవణ్ కుమర్.
*యూటూయూబోలా ప్రెస్ మీట్ లో మట్లాడిన మటలపై పోలీసులు కేసు నమోద్ చేయట్నిని 
తీవ్ంగా తపు్ప పట్టీన పిట్షనర్ న్యూయవాది జడ శ్రవణ్ కుమర్.
*మజిసే్రేట్ అనుమతి లేకుండా కిరణ్ ర్యల్ ఫోన్ సా్వధీనం చేసుకొని ఫ్రెనీసిక్ 
లేబరేటర్ కి పంపాలనని పోలీసు చరయూలపై హైకోరుటీ ఆంక్షలు.
*నగిరి మజిసే్రేట్ ఇచిచిన షోక్స్ న్ట్స్ ఆధారంగా కోరుటీ అనుమతి లేకుండా మొబైల్ 
ఫోన్ ఎల్ ఎఫ్ ఎస్ ఎల్ పంపిసా్రంటూ ప్రశినించిన హైకోరుటీ.
*తమ అనుమతి లేకుండా మొబైల్ ఫోన్ నుండి ఎటువంట్ డేట్ బయట్కి తీసే 
ప్రయతానిలు చేయవద్్ద అంటూ పోలీసుల చరయూలను నిలువరించిన హైకోరుటీ.
*సేటీట్ ఫ్రెనీసిక్ లేబరేటర్ కి కూడా తమ అనుమతి లేకుండా మొబైల్ ఫోన్ నుండి 
ఎటువంట్ డేట్ బయట్కి తీయవద్్ద అంటూ ఆదేశాలు.
*కేసు విచారణ ఎలులాండికి వాయ్దా.

పవన్ కళ్యుణ్ ని కలిసిన ఐటీ కోఆరడినేటర్ అలలెేం 
భరత్ సూరయు

శతఘ్ని న్యూస్:మంగళగిరి జనసేన పార్టీ 
క్ర్యూలయంలో జనసేన అధినేత కొణిదల 
పవన్ కళ్యూణ్ ని గననివరం నియోజకవర్గం 
ఐటీ కోఆరిడినేటర్ అలలాం భరత్ స్రయూ 
మర్యూదపూర్వకంగా కలవడం జరిగింది. 
ఈ సందర్ంగా తమ నియోజకవర్గంలో 
పార్టీని బలోపేతం చేసే విధంగా ముందడుగు 
క్రయూచరణ, నియోజకవర్గంలోని పలు 
సమసయూలను జనసేన్ని ద్రుష్టీకి తీసుకెళ్ళగా.. 
త్వరలోనే స్పందిసా్నని అధినేత కళ్యూణ్ హామీ 
ఇవ్వడం జరిగింది.

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

ప్రభుతవా పాఠశాలలోలె మౌలిక వసత్ల రూపకలపెనలో ప్రభుతవాేం విఫలేం: వాసగిర మణికేంఠ
ప్రభుతవా పాఠశాలలోలో మౌలక వసతుల రూపకల్పనలో ప్రభుతవాం మరియు విద్యూశాఖ అధికారులు విఫలం.. అనంతపురం జిల్లో జనసేన పారీటు కారయూదరిశి వాసగిరి మణికంఠ
శతఘ్ని న్యూస్: గుంతకల్ నియోజకవర్గం: గుతి్ మండలం చెరోలాపలలా ఆంధ్రప్రదేశ్ గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలలో సుమరు 700 మందికి పైగా విదాయూరుథాలు చద్వుతున్నిరు, 
వీరు స్మవారం ర్త్రి తమ గదిలో పడుకునని తర్్వత 9,10 తరగతులకు చెందిన 11 మంది విదాయూరుథాలను ఎలుకలు కొరికి గాయపరిచాయ్. ఈ సంఘటన తెలుసుకునని జనసేన 
పార్టీ అంతపురం జిల్లా క్రయూదరిశి వాసగిరి మణికంఠ మరియు గుతి్ మండల జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో ఎలుకల దాడికి సంబంధించిన వివర్లు తెలుసుకునేంద్కు గురుకుల 
పాఠశాలను సందరిశించారు. ఈ సందర్ంగా వాసగిరి మణికంఠ మట్లాడుతూ.. పాఠశాలలో మౌలక వసతులు సరిగా లేకపోవడం వలలానే విదాయూరుథాలపై ఎలుకలు దాడి చేశాయని, 
కనీస వసతులైన బాత్ంలు, డారెమింటర్లు, పాఠశాల పరిసర ప్రాంతాలోలా శుభ్రత పాట్ంచకపోవడం వలనే ఈ ద్సథాతి ఏర్పడిందని ఆయన ఆవేదన వయూక్ం చేశారు, ముఖయూంగా 
డారెమింటర్లో అపరిశుభ్రత తాండవం చేసు్ంది ఈ క్రణంగా ఎలుకలు తరచూ కరుసు్నని ఎటువంట్ చరయూలు తీసుకోవడం లేద్, విదాయూరుథాలు ఎలుకలు కొరికిన గాటలాను చూపించి 
బాధపడుతున్నిరు. గద్లోలా ఎలుకలు సంచరిసు్ంటే ఆహారం, నీరు కలుష్తమై విదాయూరుథాలు అన్రోగాయూనికి గురైత్ ఎవరిది బాధయూత? కనీసం స్్కల్ కి ఏఎన్ఎం కూడా అంద్బాటులో 
లేద్, గౌరవ ముఖయూమంత్రిగారేమో న్డు – నేడు క్రయూక్రమంలో భాగంగా ప్రభ్త్వ పాఠశాలలో ఎంతో సుందర్కరించాము, ప్రభ్త్వ పాఠశాలలు క్రొ్పరేట్ స్్కల్ లకు దీటుగా 
ఉన్నియని గొప్పలు చెబుతున్నిరు, క్నీ ఇక్కడ అల్ంట్ ఆనవాళ్్ళ ఏమీ కనబడడం లేద్, తక్షణం ప్రజా ప్రతినిధులు, విదాయూశాఖ ఉననితాధిక్రులు ఈ ఘటనపై దృష్టీ పెట్టీ భవిషయూతు్లో 
ఇల్ంట్వి పుర్వృతం క్కుండా నివారణ చరయూలు తందరగా తీసుకోవాలని జనసేన పార్టీ తరఫున డిమండ్ చేశారు. లేని పక్షన జనసేన పార్టీ పెద్ద ఎతు్న పోర్టం చేసు్ందని ఆయన 
హెచచిరించారు. ఈ క్రయూక్రమంలో గుతి్ జనసేన పార్టీ మండల, పటటీణ అధయూక్షులు చినని వంకటేశులు, పాట్ల్ సురేష్, వంకటపతి, ద్ర్గ, జయర్జ్, చిరంజీవితో అధయూక్షుడు పాండు 
కుమర్, అనిల్ కుమర్ తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

గురజాడ అపాపెరావు వరధాేంతి సేందర్ేంగా 
పాలకేండ జనసేన నివాళి

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ: మనయూం 
జిల్లా పాలకొండ నియోజకవర్గం 
జనసేన పార్టీ తరపున గురజాడ 
అపా్పర్వు వరధింతి సందర్ంగా 
ఆ మహనీయుడి కి ఘన నీవాళ్లు 
అరి్పసు్న్నిం. ఈ సందర్ంగా 
జనసేన జానీ మట్లాడుతూ 

దేశమంటే మట్టీక్దోయ్, దేశమంటే మనుషులోయ్ అని ఎలూగెతి్ చాట్న ఆధునిక్ంధ్ర 
కవితా పితామహుడుకి జనసేన పార్టీ తరపున జనసేన జానీ ఘననివాళ్లు అరి్పసు్న్నిం. 
మతసి పుండర్కం మట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైసాసిర్సిపీ పార్టీ గవరనిమంట్ వచిచిన 
తరువాత ఇల్ంట్ మహనీయులకి గురి్ంపే లేకుండా ఐపోయ్ంది. ప్రతి పధక్నికి ఒక్క 
మహనీయుని పేరు పెటటీకపోవడం చాల్ బాధాకరంగా ఉననిది అన్నిరు. కర్రి కళ్యూణి 
మట్లాడుతూ జనసేన పార్టీ అధిక్రంలోకి వసే్ పవన్ కళ్యూణ్ ప్రతి పధక్నికి దేశం కోసం 
ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం మరణించినటువంట్ మహనీయులు పేరులు మత్రమే పెడతారు 
అని అల్ంట్ న్యకుడుని సీఎం చేయవలసందిగా ప్రజలని కోరుకుంటున్నిను అని 
చెప్పడం జరిగింది. ఈ క్రయూక్రమంలో కరెనిన సాయ్ పవన్, వావిలపలలా బుషన్, బొమమిళ్ 
విన్ద్, దూస ప్రణీత్ పాల్్గన్నిరు.

ఎర్రగుేంట గ్రామేంలోని జగనన్న లేఅవుట్ ను 
పరశీలిేంచిన బొబ్బేపలిలె సురేష్

శతఘ్ని న్యూస్: సరే్వపలలా: బొబే్పలలా 
సురేష్ న్యుడు మట్లాడుతూ సరే్వపలలా 
నియోజకవర్గంలోని వంకట్చలం 
మండలంలోని ఎర్రగుంట వద్ద నేషనల్ హైవేకి 
ఆనుకొని ఉననిటువంట్ విలువైన ప్రభ్త్వ 
సథాలంలో పేదలకి ఇళలా సథాల్లు ఇసా్మని 
చెపి్ప జగననని లేఅవుట్ వేయడం జరిగింది. 
గతంలో కూడా ఈ విషయంపై జనసేన పార్టీ 

గళం వినిపించింది. అయ్త్ పేదలకి ఇచిచింది గోరంతయ్త్ పెద్దలకి కటటీబెట్టీంది కొండంత. 
అధిక్ర పార్టీకి సంబంధించిన కొంతమంది న్యకులు వారు ఇష్టీనుసారం బయట వయూకు్లకి, 
ప్రభ్త్వ ఉదోయూగులకి, కొనిని స్వచ్ంద సంసథాలకి కేట్య్ంచడం ఎంతవరకు సమంజసం. ఈ 
విలువైన ప్రభ్త్వ సథాలం నేషనల్ హైవేకి ఆనుకొని ఉంది క్బట్టీ కోటలా రూపాయల విలువ 
చేసు్ంది. ఇష్టీనుసారంగా ముడుపులు తీసుకొని వాళలాకు కటటీబెట్టీర్. ఇదేన్ పేదలకి ఇళలా 
సథాల్లు ఇవ్వడం అంటే మంత్రి నియోజకవర్గంలోనే ఇంత అవినీతి జరుగుతుంటే మరి ఎంద్కు 
ఎవరు న్రు మదపడం లేద్. ఎర్రగుంట లేఅవుట్ పై జనసేన గళం ఎపు్పడో వినిపించింది. 
అయ్న్ ఇప్పట్వరకు లేఅవుట్ మీద చరయూలు తీసుకునని పరిసథాతులు లేవు. ఈ క్రయూక్రమంలో 
రహం, శ్రీహరి, రహమన్, శంకర్, తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

క్రీడాకారుల సౌకరాయుర్ేం సి.డబ్లెయూ.సి గ్ేండ్ ను 
శుభ్ేం చేయేంచిన దలిలె గోవిేంద్ రెడిడి

శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక నియోజవర్గం: 64వ వారుడి, గంగవరం కొండవీధికి చెందిన 
అంజనీపుత్ర యూత్ ప్రాకీటీస్ టైంలో స.డబూలాయూ.స గ్ండోలా కంచె తుపు్పలు, చెత్ ద్బ్లు బాగా 
పెరిగిపోయ్ క్రీడాక్రులకు ఇబ్ందిగా ఉంటుందని 64వ వారుడి క్రొ్పరేటర్ దలలా గోవింద్ 
రెడిడికి ఫిర్యూద్ను తెలయజేశారు.. ఆయన వంటనే స్పందిస్్ జసబ్ని రపి్పంచి ఆ సథాల్నికి 
చేరుకొని గ్ండ్ మొత్ం క్రీడాక్రులకు ఎటువంట్ ఇబ్ంద్లు లేకుండా శుభ్రపరచడం 
జరిగింది. అంజనీపుత్ర యూత్ సభ్యూలు మరియు క్రీడాక్రులు దలలాగోవింద రెడిడికి అభినందనలు 
తెలయజేశారు. అల్గే గంగవరం మరియు పెదగంట్యూడ వళ్లా రహదారిని ర్కపోకలకు 
అనుగుణంగా రోడుడి మొత్ం కిలాయర్ చేయ్ంచారు. ఈ క్రయూక్రమనికి ఆర్గనైజింగ్ విశాఖపటనిం 
జిల్లా మజీ పారలామంట్ అధిక్రి ప్రతినిధి చోడి పిలలా ముసలయయూ చేశారు. ఈ క్రయూక్రమంలో 
మగా న్కర్జు, న్క్లు, పెంటయయూ, అమోమిరు, పెంట్ర్వు ధనర్జు, ర్ంప్రసాద్, 
న్కర్జు, దాసు తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

మన దేశ ప్రజలలో దేశభకితిని నిేంపిన గురజాడ 
అపాపెరావుకి ఘన నివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్:  గుంటూరు: 
కన్యూశుల్కం న్టక 
రచయ్త, కవి శేఖర 
బ్రుదాంకితుడు, దేశమును 
ప్రేమ్ంచుమన్ని, మంచి 
అననిది పెంచుమన్ని, వట్టీ 
మటలు కట్టీపెటటీవోయ్, 
గట్టీమేల్  తలపెటటీవోయ్  అని 
దేశ ప్రజలలో దేశ భకి్ని 
నింపిన గురజాడ అపా్పర్వు 

వరధింతి సందర్ంగా నివాళ్లు అరి్పంచిన జిల్లా ఉపాధయూక్షులు అడపా మణిక్యూల ర్వు. 
ఈ క్రయూక్రమంలో జిల్లా ప్రధాన క్రయూదరిశి న్రదాసు ర్మచంద్ర ప్రసాద్, జిల్లా క్రయూదరిశి 
చట్టీల త్రిన్థ్, జిల్లా క్రయూదరిశి మేకల ర్మయయూ, నెలూలారు ర్జేష్, తుమమిల నరసంహార్వు, 
దాసరి వంకటేశ్వరర్వు, మధుల్ల్, శేషు, మహంక్ళ్ శీను, పటేళలా మలలాఖారుజ్న్, గోపిశెట్టీ 
సాయ్ తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ప్రజా పాలనే జనసేన లక్షయూేం.. 
జనసేన పలేలెపోరులో బొలిశెట్టీ శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యూస్: తాడేపలలాగూడం: వైసీపీ ప్రభ్త్వం అధిక్రంలోకి వచాచిక ప్రజల గురించి 
ఆలోచించడం లేదని బొలశెట్టీ అన్నిరు. తాడేపలలాగూడం నియోజకవర్గం పెంటపాడు మండలం 
జటలాపాల్ం గ్రామంలో బుధవారం జరిగిన జనసేన పలేలాపోరులో వైసీపీ ప్రభ్తా్వనిని ఉదే్దశించి 
నవరతానిలు పేరు చెపి్ప ప్రజలను మభయూపెడుతుందన్నిరు. నితయూవసర్ల సరుకుల మీద ఎననిడూ లేని 
విధంగా రేటులా పెంచి, ప్రజలు కటేటీ ట్క్సి లతోనే నవరతానిలు అందజేసు్ందన్నిరు. అంత్ క్కుండా 
సామనుయూడు తిరిగే పెట్రోలు, గృహణిలు ఉపయోగించే గాయూస్ రేటులా ఆక్శననింట్యన్నిరు. 
ప్రజలు ఆలోచించి వచేచి సార్వత్రిక ఎనినికలోలా ఈ వైసీపీ ప్రభ్తా్వనిని గద్్ద దించి జనసేన పాలన 
అంటే ప్రజల పాలననే గెలపించుకోవాలని శ్రీనివాస్ అన్నిరు. ఈ క్రయూక్రమంలో తాడేపలలాగూడం 
జనసేన పెంటపాడు మండల అధయూక్షులు పులలా బాబీ, సాథానిక న్యకులు పెనుబోతుల స్మలమమి, 
కుద్ళ్ళ శ్రీనివాస్, పెనుబోతుల బాల్జీ, నెలూలారు బలర్జు, తూము ద్ర్గ ప్రసాద్, మర్రిపూడి 

కిరణ్, నమల కిరణ్ తదితరులు మరియు తాడేపలలాగూడం నియోజకవర్గం జనసేన న్యకులు జనసైనికులు వీర మహళలు పాల్్గన్నిరు.

ససయురక్షణా చరయులపై రైత్లకు శిక్షణా 
కారయుక్రమము

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జంపేట: 
బుధవారం ఉదయం అననిమయయూ 
జిల్లా ట్.సుండుపలలా మండలంలో 
(ఉదాయూన శాఖ) మండల అధిక్రి 
శ్రీమతి వనిత మట్లాడుతూ 

మమ్డి తోటలోలా పూత, పింద్ దశలో తీసుకోవలసన ససయూరక్షణా చరయూలపై రైతులకు 
శిక్షణ క్రయూక్రమము వివిధ గ్రామలోలా పరయూట్ంచి రైతు భరోసా కేంద్రాలోలా మమ్డి 
రైతులకు అవగాహన కల్పస్్, పూత పింద్ దశలో మొదట్ పిచిక్రి లమ్డ, సల్పర్, 
మలటీకే, ఆర్్క మేంగో స్పషల్, రెండోవ స్్పరేలో ఇమ్డా, ఎగాజ్ కొనజోలు, వేపన్నె 
మూడవది తాయోమ్తక్షను, ష్ప్ ఇల్ చేసుకోవాలని స్చించారు. అల్నే రైతు 
బంధువు మరియు జనసేనపార్టీ న్యకులు ర్మ శ్రీనివాస్ మట్లాడుతూ మన గ్రామీణ 
ప్రాంతాలోలా రైతులందరూ మమ్డి పంటల దిగుబడి కోసం ముంద్ చూపు తో అధిక్రుల 
దా్వర్ అవగాహన చేసుకుని సరైన విధానంలో పంటలను సాగు చేసుకుని ల్భసాట్ 
ధరలతో గతంలో వచేచి నష్టీలను అధిగమ్ంచాలని పిలుపునివ్వడం జరిగింది. ఈ 
క్రయూక్రమంలో సుండుపలలా ఉదాయూన శాఖ సహాయకులు మలలాఖారుజ్న, గ్రామ వయూవసాయ 
శాఖ సహాయకులు ముకుందర్, రైతులు తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

కుేంట్మద్్ జయరాేం రెడిడి ఆధవారయుేంలో ఇేంట్ేంటా 
జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం 
నియోజకవర్గం: రుద్రంపేట 
పంచాయ్తీ నంద్ క్యాశీలక 
సభ్యూలను కలస వారి ఇంట్కి 
వళ్లా క్యాశీలక సభయూత్వ కిటులా 
అందజేస్్, జనసేన అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఏ ఆశయ సాధన కోసమైత్ 

జనసేన పార్టీని సాథాపించారో ఆ ఆశయాలను వివరిస్్ 
ప్రజలతో మమేకమై సాథానిక సమసయూలు తెలుసుకొని జనసేన 
పార్టీ ఆవశయూకతను తెలయజేయడమైనది. ఈ క్రయూక్రమంలో 
అనంతపురం జిల్లా జనసేన ఉపాధయూక్షులు ల్యర్ కుంట్మది్ద 
జయర్ం రెడిడి, లీగల్ సల్ అధయూక్షులు మురళీకృష్ణ, మరుగు 
శ్రీనివాస్, వంకట్ద్రి న్యక్, న్ర్యణ న్యక్, హేమంత్ 
న్యక్, కళ్యూణ్, కర్ణ , పురుషోత్ం న్యక్, పోతుర్జుల 
అశోక్, పబ్్శెట్టీ మంజున్థ్, ప్రవీణ్ కుమర్, జనసేన 
న్యకులు మరియు క్రయూకర్లు పెద్ద ఎతు్న పాల్్గన్నిరు.

శ్రీకాళహస్తిశవారుడి్న దర్శేంచుకున్న శ్రీమతి కీరతిన
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీక్ళహసీ్: శ్రీక్ళహసీ్శ్వరుడిని దరిశించుకునని జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర 
అధిక్రప్రతినిధి శ్రీమతి కీర్న. వీరికి జనసేన పార్టీ జిల్లాక్రయూదరిశి కొటేటీసాయ్ సా్వగతం 
పలకి సా్వమ్వారి దరశినం మరియు ప్రసాదాలు అందించారు. ఈ క్రయూక్రమంలో 
కుమర్, మహేష్ వంశీ, చిరంజీవి తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

సిదధా వీరబాబు కుటేంబాని్న పరామర్శేంచిన 
శివశేంకర్

శతఘ్ని న్యూస్:పిఠాపురం నియోజకవర్గం: గొలలాప్రోలు గ్రామంలో కొంత క్లంగా అతి 
చినని వయసులోనే క్యూనసిర్ క్రణంగా అన్రోగయూంతో ఇబ్ంద్లు పడుతునని సదధి 
వీరబాబు అక్ల మరణానికి చింతిస్్ పిఠాపురం నియోజకవర్గం జనసేన న్యకులు 
శ్రీ విషు్ణ హాస్పటల్ అధినేత డాకటీర్ శ్రీధర్ ఆదేశానుసారం వారి అననియయూ శివశంకర్ 
సదధి వీరబాబు కుటుంబానిని పర్మరిశించి.. ఆ కుటుంబానికి మన్ధైరయూం అందించడం 
జరిగింది. ఈ క్రయూక్రమంలో భాగంగా కర్రి బాబ్జ్, సదధి వీరబాబు బెజవాడ రమణ, కర్రీ 
తాతిలు సదధి మని, పల్నిట్ మధు, మరియు జన సైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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న్యుయస్థానేం స్క్షిగా పోలీసులే దేంగలుగా మారారు: కిరణ్ రాయల్
న్యూయమూరితికి తెలయకుండా న్ ఫోన్లో ఎతుతికెళ్లోరు
ఫోన్లో సమాచారం బయటకు వసేతి చరయూలు తప్పవని జడ్్జ గారే 
హెచ్చరించారు
ఫోన్లో ఎఫ్.ఎస్.ఎల్.కి పంపడంపై గౌరవ హైకోరుటు సేటు ఇచ్చంది
వైసీపీలో చేర్లని నగరి సి.ఐ. వేధింపులు
ప్రాణం ఉననింత వరకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారితోనే న్ ప్రయాణం
విజయవాడ మీడ్యా సమావేశంలో జనసేన తిరుపతి ఇంఛారి్జ కిరణ్ 
ర్యల్
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ: దేశ చరిత్రలోనే మొటటీమొదట్సారిగా 
న్యూయసాథానంలో పోలీసులు దంగతనం చేశారని, వారిపై కఠిన 
చరయూలు తీసుకోవాలని జనసేన పార్టీ తిరుపతి ఇంఛారిజ్ కిరణ్ ర్యల్ 
డిమండ్ చేశారు. న్యూయమూరి్కి తెలయకుండా అక్కడి ఉదోయూగిని 
మభయూపెట్టీ న్ రెండు మొబైల్ ఫోనలాను దంగలంచడం సగు్గచేటని 
అన్నిరు. తాడేపలలా పాయూల్స్ ఆదేశాల మేరకే న్యూయసాథానంలో 
పోలీసులు దంగతన్నికి ఒడిగట్టీరని ఆగ్రహం వయూక్ం చేశారు. 
మొబైల్ ఫోన్లా డేట్ బయటకు వసే్ సంబంధిత పోలీసు అధిక్రులపై 
చరయూలు తీసుకోవాలని నగరి న్యూయసాథానం న్యూయమూరే్ ఆదేశాలు 
జార్ చేశారంటే ర్ష్ట్రంలో పరిసథాతి ఎంత దిగజారిపోయ్ందో అరధిం 

చేసుకోవాలన్నిరు. తన ఫోనులా ఫోరెనిసిక్ ల్యూబ్ కి పంపాలనే పోలీసుల ప్రయతనింపై గౌరవ హైకోరుటీ సేటీ విధించిందని తెలయచేశారు. బుధవారం సాయంత్రం విజయవాడలో మీడియా 
సమవేశంలో మట్లాడారు. ఈ సందర్ంగా కిరణ్ ర్యల్ మట్లాడుతూ మంత్రి రోజాపై విమరశిలు చేసనంద్కు ఈ నెల 11న నేను ఇంట్లా ఉండగా పోలీసులు వచిచి అరెసుటీ చేశారు. 
అరెసుటీ అక్రమమని న్యూయమూరి్ గురి్ంచడం వలేలా బెయ్ల్ ఇచిచి ననుని పంపించేశారు. అరెసుటీ సమయంలో న్ రెండు మొబైల్ ఫోనలాను పోలీసులు సా్వధీనం చేసుకున్నిరు. వైసీపీలో 
చేర్లని లేకపోత్ నీ అంతు చూసా్మని గత 15 రోజుల నుంచి నగరి స.ఐ. వేధిసు్న్నిరు. ఆమ న్తో ఉనని జనసేన న్యకులను కూడా భయబ్ంతులకు గురి చేసు్న్నిరు.
న్యూయస్థానంలోనే దంగతనం చేశారు
న్ దగ్గర నుంచి సా్వధీనం చేసుకునని రెండు మొబైల్ ఫోనులా న్కు ఇపి్పంచాలని నగరి కోరుటీలో పిటీషన్ వేశాను. మంత్రి గారిని విమరిశించిన డేట్ ఆ ఫోన్లా ఉంది. వాట్ని సేకరించాక్ 
ఇసా్మని పోలీసులు సమధానం చెపా్పరు. దానికి కోరుటీ కూడా అనుమతి ఇచిచింది. రోజాపై చేసన విమరశిలు యూటూయూబ్, ఫేస్ బుక్ లో ఉన్నియ్. న్ మొబైల్ ఫోనలాతో పనేంట్ అని 
హైకోరుటీలో పిటీషన్ వేశాను. మరో వైపు పోలీసులు నగరి న్యూయమూరి్ గారు భోజనం విర్మ సమయంలో అక్కడి ఉదోయూగిని మోసం చేస మొబైల్ ఫోనలాను ఎతు్కెళ్లాపోయారు. దేశ 
చరిత్రలో మొదట్సారి పోలీసులు న్యూయ సాథానంలో దంగతనం చేశారు. మొబైల్ ఫోన్ నుంచి ఎటువంట్ సమచారం బయటకు వచిచిన్ సంబంధిత పోలీస్ అధిక్రులపై చరయూలు 
తీసుకొంట్మని సాక్షతూ్ న్యూయమూరి్ గారే మమో జార్ చేశారు. న్యూయసాథానంలో దంగతనం చేసే్ మోమో ఇసా్రు, సస్పండ్ చేసా్రనే ఆ స.ఐ.కు తెలుసు.. తెలసే తాడేపలలా పాయూలస్ 
ఆదేశాల మేరకే బరి తెగించి మొబైల్ ఫోనులా దంగతనం చేశారు.
పోలీసుల ద్వార్ భయభ్ంతులకు గురి చేసుతిన్నిరు
కిరణ్ ర్యల్ ఏం చేసు్న్నిడు? ఎక్కడికి వళ్్న్నిడు? ఎవరితో మట్లాడుతున్నిడు? ఇదే పనిగా వైసీపీ న్యకులు పెటుటీకున్నిరు. నిజంగా జగన్ గారికి న్ మీద ఎంద్కంత ఆద్ర్్ద. 
అల్గే టీటీడీలో ఒక అధిక్రి తన పని పక్కన పెట్టీ మర్ న్ గురించే ఆలోచిసు్న్నిడు. ఒక ఎస్.పి. పరయూవేక్షణలో న్ మొబైల్ ఫోన్ ను ఓపెన్ చేశారు. అంద్లో డేట్ను చోర్ చేశారు. 
దానిని సంబంధించిన ఆధార్లు న్ దగ్గర ఉన్నియ్. వీట్ని త్వరలోనే కోరుటీలో సబ్మిట్ చేస సంబంధిత అధిక్రులపై చరయూలు తీసుకునేల్ పోర్టం చేసా్ం. వైసీపీ న్యకులకు నిజంగా 
దముమి, ధైరయూం ఉంటే ప్రభ్త్వ పాలసీపై న్తో మట్లాడాల. అంత్ తప్ప న్యకులను, క్రయూకర్లను భయబ్ంతులకు గురి చేసేల్ పోలీస్ వయూవసథాను ఉపయోగించడం క్ద్. న్ కేసులో 
హైకోరుటీ సేటీ ఇచిచింది. న్ మొబైల్ ఫోన్ లో ఉనని సమచారం బయటకు వచిచిందో… డీఎసీ్పతో పాటు స.ఐ. ఇద్దరు క్నిసేటీబుల్సి ను కోరుడికు ఈడుసా్న ని హెచచిరించారు.
డీజీపీ గారు చరయూలు తీసుకోండ్: పోతిన వంకట మహేష్
జనసేన పార్టీ అధిక్ర ప్రతినిధి పోతిన వంకట మహేష్ మట్లాడుతూ… మ పార్టీ న్యకులు శ్రీ కిరణ్ ర్యల్ మీద పోలీసుల వేధింపులు తక్షణమే ఆపేయాల. పోలీసులు చట్టీనికి 
లోబడి పనిచేయాల తప్ప… వైసీపీ న్యకులు, మంత్రులు, ఎమమిలేయూలు ఆదేశాల మేరకు క్ద్. పోలీసులు చట్టీనికి లోబడి పనిచేస ఉంటే ఈ రోజు పోలీసులు… పోలీసుల్లా ఉండేవారు. 
క్నీ వైసీపీ న్యకుల ఆదేశాల మేరకు పనిచేయడంతో పోలీసులు… దంగల్లా మర్లసిన పరిసథాతి వచిచింది. త్వరలోనే పోలీసులకు న్యూయసాథానంలో శిక్ష పడుతుందనే అనుమనం 
కూడా మకు కలుగుతోంది. స్వయంగా న్యూయమూరి్ గారే రెండు ఫోనలాను తీసుకొచిచి కోరుటీలో ఉంచాలని ఆదేశాలు జార్ చేశారంటే పోలీసులు ఎంత తీవ్మైన నేరం చేశారో అరధిం 
చేసుకోవచుచి. ప్రభ్త్వ వైఫల్యూలను, మంత్రి చేసన అవినీతిని ప్రశినిసే్ ఇంత ద్ర్మిర్గంగా వయూవహరిసా్ర్?.. కిరణ్ ర్యల్ గారు అడిగిన అనిని ప్రశనిలకు చితూ్రు జిల్లా న్యకులు 
సమధానం చెపా్పల. తిరుమల ల్ంట్ పుణయూక్షేత్రం దగ్గరోలానే పెటుటీకొని ఇల్ంట్ పాపక్ర్యూలకు ఒడిగటటీడానికి మీకు సగు్గందా అని అడుగుతున్నిం. మీకు నిజంగా దముమి, ధైరయూం ఉంటే 
కిరణ్ ర్యల్ అడిగిన ప్రశనిలకు సమధానం చెపా్పల తప్ప… పోలీసులతో నిర్ందించో, అక్రమంగా కేసులపెట్టీ… రిమండులా విధించో… సల్ ఫోన్ దంగలంచే ఒతి్డి చేయాలని 
చూసే్… ఇల్ంట్ ఒతి్డులకు భయపడే వయూకి్ కిరణ్ ర్యల్ క్ద్. ప్రభ్త్వ అవినీతిని ప్రతి ఒక్కరికి తెలయజేసా్ం. మ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కల్యూణ్ గారు చెపి్పనటులా వైసీపీ విముక్ 
ఆంధ్రప్రదేశ్ జరిగి తీరుతుంది. మ విపలావ సేన చేతిలో వైసీపీ పర్భవం తప్పద్. ఇది తథయూం. చెపు్పలు లేకుండా వైసీపీ న్యకులను, మంత్రులను నడిపిసా్మని కిరణ్ ర్యల్ గారు 
చెపా్పరు. అది తప్పక జరుగుతుంది. సల్ ఫోనులా దంగతనం విషయమై డీజీపీ గారు స్పందించాల. సంబంధిత పోలీస్ అధిక్రులను సస్పండ్ చేయాల. లేకపోత్ మ్మమిలని కూడా 
అనుమనించాలసి వసు్ందని అన్నిరు.

గరుత్మేంత్ల వారని అవమానిేంచిన 
వారపై ఫిరాయుదు చేసిన జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి: ర్మదూత సా్వమ్ 2023 క్యూల్ండరు ను 
ఎపి రోడుడి రవాణా శాఖ మంత్రి విశ్వరూప్ చేతుల మీద్గా తిరుపతిలో 
ఆవిష్కరించారు. ఈ క్లమన పట్టీకలో సాక్షతు్ ఆ దేవదేవుడు 
శ్రీవారి వాహనం గరుతమింతుడిని ర్మదూత సా్వమ్ పాదాల వద్ద 
ఉండేల్ ప్రచురిత మై ఉనని క్యూల్ండర్ శ్రీవారి భకు్ల మన్భావాలు 
ద్బ్ తినేల్ ఉన్నియంటూ జనసేన పార్టీ తిరుపతి పటటీణ అధయూక్షుడు 
ర్జారెడిడి, ఆకేపాటీ సుభాష్ని, హేమ కుమర్, కొండా ర్జమోహన్, 
సుమన్ బాబు, మునసా్వమ్, కిషోర్, విజయ రెడిడి, లక్ష్మి, నవయూ రెడిడి, 
సుమన్, మణి, ర్జేష్ ఆచారి, ర్జేష్, క్కరలా హేమంత్, సాయ్ 
కుమర్, వంకటేష్, దిలీప్ ర్యల్, తదితరులు మంగళవారం ఈ 
ఘటనపై ట్ట్డి అధిక్రులు వంటనే స్పందించాలని అలపిరి పోలీస్ 
సేటీషన్లా ర్మదూత సా్వమ్ సంబంధిత వారిపై ఫిర్యూద్ చేస వీరిపై 
కఠిన చరయూలు తీసుకోవాలని కోర్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పవనన్న ప్రజాబాట.. 
ప్రజల్లోకి దూసుకెళుతున్న 

ఆత్మకూరు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ఆతమికూరు: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ను ముఖయూమంత్రి 
చేయాలనని దృఢ సంకల్పంతో, ప్రజల ఆశీర్్వదంతో కొనసాగుతునని పవననని 
ప్రజాబాట క్రయూక్రమం 29వ రోజుకు చేరుకుంది. పవననని ప్రజాబాట 
క్రయూక్రమంలో భాగంగా బుధవారం ఆతమికూరు మునిసిపల్ పరిధిలోని ఉలవదిబ్, 
స్మశిల రోడుడి ప్రాంతాలలో పరయూట్ంచి అక్కడి ప్రజల ఇబ్ంద్లను తెలుసుకొని 
జనసేన పార్టీ తరఫున తన వంతు కృష్ చేసా్నని ఈ సందర్ంగా ఆతమికూరు 
నియోజకవర్గ ఇన్చిర్జ్ నలశెట్టీ శ్రీధర్ భరోసా ఇవ్వడం జరిగింది. మునిసిపల్ 
పరిధిలో అనేక సమసయూలు ఉన్నియని, ముఖయూంగా ఉలవదిబ్ ప్రాంతంలో డ్రైనేజీ 
సౌకరయూం, వీధి దీపాల వంట్ కనీస సౌకర్యూలకు కూడా న్చుకోలేక ప్రజలు 
తీవ్ ఇబ్ంద్లకు గురవుతున్నిరని ఈ సందర్ంగా శ్రీధర్ తెలపారు. సకల 

సౌకర్యూలతో, ఆతమికూరు మునిసిపాలటీని ఆదరశి మునిసిపాలటీగా తీరిచిదిదా్దలంటే ప్రజలందరూ జనసేన పార్టీకి ఓటు వేస పవన్ కళ్యూణ్ గారిని ముఖయూమంత్రి చేయాలని ఈ సందర్ంగా 
కోర్రు. ఈ క్రయూక్రమంలో ఆతమికూరు జనసేన పార్టీ న్యకులు చంద్ర, న్గర్జు, తిరుమల, అనిల్, హరిబాబు, హజరత్, తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

మదనపల్లెను జిల్లెగా ప్రకట్ేంచాలి: జనసేన డిమాేండ్
సీఎం పరయూటనతో మదనపలలోలో రోడ్డుకి ఇరువైపుల్ వలసిన బాయూనరులో మరియు రోడ్డుకు మధయూలో వేసిన భారికేడ్లో
సీఎం ర్కతో పాఠశాలలకు, కళ్శాలలకు సెలవు ప్రకటంచన ప్రభుతవాం..
భారి కేటలోకి ఒకవైపు ట్రాఫిక్ జామైన పరిసిథాతి
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపల్లా: ర్ష్ట్ర ముఖయూమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడిడి మదనపలలా కి విదాయూదీవన క్రయూక్రమంలో పాల్్గనడానికి 
ర్వడం జరిగింది. ఈ పరయూటనలో మదనపలలా ని జిల్లాగా ప్రకట్ంచాలని ఉమమిడి చితూ్రు జిల్లా ప్రధాన క్రయూదరిశి దారం 
అనిత డిమండ్ చేస్్ జగన్మిహనరెడిడి ఇంక్ తాను ప్రతిపక్ష న్యకుడిననే భావనలో వుండటం ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్్రేనికి 
చేటు చేస్్ందని అనిత తీవ్ంగా విమరిశించారు. తాను ముఖయూమంత్రిననే స్పృహలోకి ఇప్పట్కైన్ ఆయన ర్వాలన్నిరు. 
ఆయన ప్రతిపక్ష న్యకునిగా వుననిపు్పడు ఎనినికల ప్రచార నిమ్త్ం మదనపలలా కు విచేచిస వేల్ది మంది సమక్షంలో ఇచిచిన 
హామీలను చేశారు. మదనపల్లాలో టొమట్ ప్రాససంగ్ యూనిట్ ఏర్్పటు చేసా్నని చెప్పడం, 3000 కోటలా రూపాయలతో 
రైతులకు సథార నిధి ఏర్్పటు చేసా్నని చెప్పడం, ఇసాలామ్క్ బాంక్ దా్వర్ ముసలాములకు రుణాలు అంశాలను గురు్ చేశారు. 
అదేవిధంగా చాల్క్లంగా మదనపలలాకి సంబంధించిన డిమండలాలో భాగంగా మదనపల్లా నీట్కొరత దృష్టీలో పెటుటీకుని 

కోట్లాది రూపాయలతో ఏర్్పటుచేసన సమమిర్ స్టీరేజ్ ట్యూంక్ అసంపూరి్గా ఉండడానిని పూరి్ చేయాలని, మదనపల్లాలో మడికల్ క్లేజీ శంకుసాథాపన అయ్త్ జరిగింది క్నీ ఏమత్రం 
పనులు ప్రారంభం క్ని నేపథయూంలో త్వరగా పనులు ప్రారంభించాలని, కేవలం బీఎసీ్ప ఇతర ర్జకీయ పార్టీలు ప్రజాసంఘాల పోర్టంతోనే బీటీ కళ్శాల ప్రభ్త్వపరమైనది గురు్చేస్్ 
బీటీ క్లేజ్ ని యూనివరిసిటీ గా చేయాలని, బ్రిట్ష్ క్లంలోనే మదనపలలా కుననిటువంట్ ప్రాముఖయూతను గురి్ంచి బ్రిట్ష్ వారు ఏర్్పటుచేసన రోడలానే ఇప్పట్వరకు మదనపలలా ప్రజానీకం 
వాడుకోవడానిని ఆయన గురు్ చేస్్ మదనపలలాలో మంచి రోడులా వేయాలని,ర్యచోట్, కుప్పం ల్ంట్ పటటీణాలోలా రోడుడి సగనిల్, ఫ్లా ఓవర్ లు, ఔటర్ రింగ్ రోడుడిలో ఉంటే మదనపలలాకి ఏ 
ఒక్కట్ లేకపోవడానిని ఆయనిని విమరిశిస్్ ఈ క్రయూక్రమలను వంటనే చేపట్టీలని, భారతదేశంలో ఐసఎస్ఈ సలబస్ స్్కలులా ఊటీ, డహ్రాడూ మరియు మదనపలలా ల్ంట్ ప్రాంతాలోలానే 
ఉన్నియ్ క్బట్టీ మదనపలలా ని ఒక ఎడుయూకేషన్ హబ్ గా తయారు చేయాలని, ఇక్కడుననిటువంట్ వాతావరణం మరియు వనరులను దృష్టీలో పెటుటీకుని మదనపలలా ను టూరిజం హబ్ 
గా తయారు చేయాలని, రెండు లక్షల పై చిలుకు జన్భా ఉనని మదనపలలాకి ఒక్క జాతీయ పరిశ్రమ గాని, ప్రాజక్టీ గానీ ర్ష్ట్రం నుండి ఒక ప్రాజకుటీ క్నీ నిధులు గానీ ర్కపోవడానిని 
ఆమ ఖండించారు. మదనపలలా పక్క నియోజకవర్్గలైనటువంట్ తంబళలాపలలా మరియు పుంగున్రులో ప్రభ్త్వం నిధులు మంజూరు చేస మదనపలలాకి ర్ష్ట్ర ప్రభ్త్వం నుండి ఎల్ంట్ 
నిధులు ర్కపోవడానిని ఆమ తీవ్ంగా ఖండిస్్ మదనపలలా కి ప్రత్యూక నిధులు కల్పంచాలని డిమండ్ చేశారు. ముఖయూమంత్రి పరయూటన సందర్ంగా ప్రధాన అంశమైనటువంట్ జగననని 
దీవన అంశానిని అనిత ప్రసా్విస్్ గతంలో 11,80,000 నుండి 12 లక్షల వరకు ఉననిటువంట్ విదాయూరుథాల సా్కలరి్షప్ లు నేడు 750000 నుండి 8 లక్షల వరకు కుదించారు. అంటే 
సుమరుగా 350000 మంది పిలలాలకు సా్కలరి్షపులా తీసవేయడానిని ఆయన తీవ్ంగా ఖండించారు. మంచి ఇలులా కటుటీకుంటే, 300 యూనిటలా కరెంటు బ్లులా వసే్, క్రు పెటుటీకుంటే అనిని 
పథక్లు రద్్ద కేవలం జగన్మిహన్ రెడిడి గారి ప్రభ్త్వంలోనే సాధయూమవుతుంది. అంటే ప్రజలు ఎల్ంట్ సుఖ సంతోష్లకు పోకుండా కేవలం వారి పథక్లకు మత్రమే అలవాటు 
అయేయూల్గా తయారు చేశారని తీవ్ంగా విమరిశించారు. మదనపలలా నియోజకవర్గ అభివృదిధి చెందాలంటే మేం చెపి్పన డిమండలానీని నెరవేర్లంటే ఉనని ఒకే ఒక మర్గం మదనపలలా 
జిల్లాగా ప్రకట్ంచాల, క్వున ముఖయూమంత్రి గారి నేట్ పరయూటనలో మదనపలలా ని జిల్లాగా ప్రకట్ంచాలని డిమండ్ చేశారు. ఈ క్రయూక్రమంలో న్గేశ్, శంకర్, వేణుగోపాల్, వంకటేష్, 
దారం హరి తదితరులు పాల్్గన్నిరు.
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