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పుంగనూరు దాడి... 
వ.ైసి.పి. సర్కారు దుర్నీతి

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రశ్నిస్తే గొంతు నొక్కేసతేొం.. ఎదిరొంచి నిలబడితే ఆస్తేలను ధ్ొంసొం చేసతేొం... మానప్రాణాలను తోడేసతేమనని రీతిలో 
ఆదివారొం రాత్రి చిత్తేరు జిల్లా పొంగన్రు నియోజకవర్గ క్ొంద్ొంలోని వెనుకబడిన వరా్గనికి చొందిన శ్రీ రామచొంద్ యాదవ్ 
ఇొంటిపై జరగిన భీభత్సకొండ - వై.సి.పి. సరాకేరు ఆలోచన విధానానిని.. దురీనితినీ ప్రపొంచానికి మరోమారు వెలలాడి చేసతేొంది. మొంత్రి 
శ్రీ పెదిదిరెడిడి రామచొంద్ రెడిడి ప్రాతినిధయూొం వహిస్తేనని నియోజకవర్గొంలో రైతు సభను నిర్హిొంచాలనుకోవడమే శ్రీ రామచొంద్ 

యాదవ్ చేసిన నేరమా? ప్రతిపక్ష పారీటీలు సభలు సమావేశాలు పెట్టీకోవడొం ఈ ప్రాొంతొంలో నిషిదదిమా? రైతు సభకు అనుమతి లేదనని 
అధికరులు శ్రీ రామచొంద్ యాదవ్ ఇొంటిపై వైసీపీ కిరాయి మూకలు దాడులు చేస్తేొంటే సకలొంలో ఎొందుకు ఆపలేకపోయారు? ఇది 
ముమామాటికీ అధికర పక్షొం చేస్తేనని వికృత రాజకీయొంలో భాగమే. గత ఎనినికలలో జనస్న పారీటీ నుొంచి పొంగన్రులో పోటీ చేసిన 
శ్రీ రామచొంద్ యాదవ్ ఇొంటిపై జరగిన దాడిని తీవ్ొంగా గరహిస్తేనానిొం. ప్రశ్నిొంచేవారు, తమకు వయూతిరేకొంగా బలొంగా పోటీ చేస్వారు 
లేకుొండా చేస్కునే కుట్రలో భాగొంగా అకకేడి పరసిథితులను బటిటీ అవగతమవుతోొంది. ఇది ముమామాటికీ ప్రజాస్మయూ విలువలు, 
రాజాయూొంగొం ప్రసదిొంచిన వాక్ స్తొంతయూ్ొంపై జరగిన దాడిగా జనస్న పారీటీ భావిసతేొంది. ఇట్వొంటి సొంఘటనలు పనరావృతొం 
కకుొండా ప్రజాస్మికవాదులొంతా ఈ దాడిని ఖొండిొంచాలని కోరుతునానిము.

జాబ్ క్యూలండర్ మరిచారు...
ఇప్పుడు అవుట్ సోరి్సంగ్ ఉద్యూగుల్ని తొలగిస్తే ఎలా?
•ప్రభుత్ పెదదిల సూచనలు.. సలహాలు లేకుొండా అధికరులు ఆదేశాలు ఇసతేరా?
•డి-ఫ్యూకోటీ సీఎొం శ్రీ సజ్జల రామకృష్ణారెడిడి మాటలు నమమాశకయూొంగా లేవు
శతఘ్ని న్యూస్: ఏటా జనవర 1వ తేదీన జాబ్ కయూలొండర్ ఇసతేొం, రెొండుననిర లక్షల ప్రభుత్ ఉద్యూగాలు భరీతే చేసతేొం 
అొంటూ హామీలు ఇచిచిన వైసీపీ ఇపపుడు యువతను మోసొం చేసిొందని జనస్న పారీటీ పీఏసీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదొండలా మనోహర్ 
ఒక ప్రకటనలో విమర్శొంచారు. ఈ మూడుననిరేళలా కలొంలో ఒకసర జాబ్ కయూలొండర్ ఇచిచి అొందులో కూడా అరకొర 
ఖాళీలు చూపిొంచి వాటిని కూడా భరీతే చేయలేదు. జాబ్ కయూలొండర్ విషయానిని మరచిపోయి... ఇపపుడు ఏళలా తరబడి 
కొదిదిపాటి జీతానికి పని చేస్తేనని అవుట్ సర్సొంగ్ ఉద్యూగులను తొలగిొంచాలని నిరణాయిొంచడానిని ముఖయూమొంత్రి శ్రీ జగన్ 
రెడిడి ఏ విధొంగా సమరథిొంచుకుొంటారు. అల్ొంటి ఆదేశాల గురొంచి తమకు తెలియదని, అధికరులు ఇచాచిరు అొంటూ 
డి-ఫ్యూకోటీ సీఎొం శ్రీ సజ్జల రామకృష్ణారెడిడి చబుతునని మాటలు నమమాశకయూొంగా లేవు. రెొండుననిర లక్షల ఉద్యూగాలు 
వసతేయని చూస్తేనని యువతకు రెొండుననిర లక్షల మొంది అవుట్ సర్సొంగ్ ఉద్యూగులను ఇొంటికి పొంపిస్తేనానిరనే 
విషయొం ఆశనిపాతొంగా మారొంది. చిననిపాటి ఉద్యూగాలక్ రక్షణ ఇవ్లేని ప్రభుత్ొం తమకు ఉద్యూగాలు ఏమిస్తేొందనే 
ఆొంద్ళనలో ఉనానిరు. ప్రభుత్ ఉద్యూగాలు ఇవ్రు, ఉపాధి ఇచేచి పరశ్రమలను కూడా ప్రోత్సహిొంచరు. ఉనని 
పరశ్రమలు తమ కొతతే ప్రాజెకుటీలను, అనుబొంధ యూనిటలాను కూడా రాష్టొంలో నెలకొలేపుొందుకు స్ముఖొంగా లేరు. పొరుగు రాష్్రాలకు తరలిపోతునానిరు అొంటే వైసీపీ పాలన ఏ విధొంగా 
ఉొంద్ అొందరకీ అరథిమవుతోొంది. ప్రభుత్ పెదదిల సూచనలు, సలహాలు లేకుొండా అధికరులు ఆదేశాలు ఇసతేరు అొంటే ఎవరూ నమమారు. అవుట్ సర్సొంగ్ ఉద్యూగుల తొలగిొంప నిరణాయొం 
ఎొందుకు తీస్కోవాలి్స వచిచిొంద్ డి-ఫ్యూకోటీలు, సలహాదారులు కకుొండా నేరుగా ముఖయూమొంత్రే వివరణ ఇవా్లని శ్రీ నాదొండలా మనోహర్ డిమాొండ్ చేశారు.

మాట ఇచాచాడంటే.. వేటు వేస్తేడంతే!
* అనిని విభాగాలోలాని పొరుగు స్వల సిబ్ొందిని క్రమొంగా తొలగిొంచే కుట్ర
* మొదటగా అకొంట్్స డిపార్టీ మొంట్ తో మొదలు
* పదేళలా ప్రాతిపదిక చూపి మరో మోసొం
* ప్రస్తేతొం 60 వేల మొంది ఉపాధికి ఎసరు
* భరీతే మాట దేవుడెరుగు... ఉనని ఉద్యూగాలకు మొంగళొం
* బికుకేబికుకేమొంట్నని పొరుగు స్వల సిబ్ొంది
‘‘మన ప్రభుత్ొం రాగానే కొంట్రాకుటీ, పొరుగు స్వల ఉద్యూగులొందరనీ 
కచిచితొంగా పరమానెొంట్ చేసతేొం’’ అని మీకు హామీ ఇస్తేనాని.... అని 
ఎనినికల సభలోలా వాహనొంపై నుొంచి మైక్ లో వైఎస్.జగన్ హామీ ఇవ్డమే 
తరువాయి... రావాలి జగన్ కవాలి జగన్.. అొంటూ బ్యూక్ గ్ొండ్ సొంగ్ 
పడుతునని క్షణొంలో మైమరచిపోయి.. అమాయకొంగా నమిమా.. మోసపోయి 
ఓటేసిన సగట్ పొరుగు స్వల ఉద్యూగులు నేడు అయోమయొంలో పడాడిరు. 
ఉద్యూగుల తొలగిొంపపై దృషిటీ పెటిటీన వైసీపీ ప్రభుత్ొం పొరుగు స్వల 
ఉద్యూగులిని మలలాగా ఒకోకే డిపారెటీ్మొంట్ నుొంచి తపిపుొంచడానికి పూటకో ఉతతేరు్, గొంటకో జీవో ఇసూతే 
అర్ధరాత్రి వేళ గుొండెలదిరేల్ చేసతేొంది.
• పొరుగు స్వల సిబ్ొందిని తొలగిొంచే క్రమొంలో ప్రభుత్ొం మొదటగా డైరెకటీర్ ఆఫ్ వర్కేస్ అొండ్ 
అకొంట్్స విభాగొంలో పనిచేస్ 17 మొంది సిబ్ొందికి డిసొంబరు ఒకటో తేదీ నోటీస్లు జారీ చేసిొంది. 
10 సొంవత్సరాల కొంటే తకుకేవ సీనియారటీని ప్రాతిపదికగా చూపత్ వీరకి నోటీస్లు ఇచిచి, వీర 
హాజరు తీస్కోవదదిని సూచిొంచిొంది. డిసొంబరు 4వ తేదీ రాత్రి సొంఘ్క సొంక్షేమ శాఖలో, గురుకుల 
వసతి గృహాలోలా పనిచేస్తేనని 350 మొంది వొంట కరమాకులు, సహాయకులు, కమాటీలను తొలగిసూతే 
ఆదేశాలు వెలువడాడియి.
• వార తరా్త పొంచాయతీ రాజ్ శాఖలోనే తొలగిొంపలు ఉొంటాయనే భయొం ఆయా శాఖలోలా 
పనిచేస్తేనని సిబ్ొందిని వెొంటాడుతోొంది. ఈ శాఖలో ఇొంజినీరొంగ్ అసిసటీొంట్లా, డ్రైవరులా, ఆఫీస్ 
సబ్రడినేట్, డేటా ఎొంట్రీ ఆపరేటరులా, సీ్పరులా ఇల్ మొతతేొంగా 700 మొందిపైగా ఉొంటారు. వీరని 
తొలగిసతేరనే ప్రచారొం జోరొందుకుొంది. దీని తరా్త అనిని శాఖలోలాన్ తొలగిొంపలు ఉొంటాయని 
ఉద్యూగ సొంఘాలు చబుతునానియి.
• రాష్టొం మొతతేొం మీద 2.40 లక్షల మొంది పొరుగు స్వల సిబ్ొంది ఉొంటారు. వీరలో లక్ష మొందికి 
అపాకేస్ కిొంద రాష్ట ప్రభుత్ ప్రతేయూక ఏజెనీ్స దా్రా జీతాలు అొందుతునానియి. మిగిలిన 1.40 లక్షల 

మొందిని వివిధ ఏజెనీ్సలు, వివిధ సొంసథిలు, థర్డి పారీటీల ఆధ్రయూొంలో రక్రూట్ చేస్కునానిరు. రాష్టొం 
మొతతేొం మీద 10 ఏళలా ప్రతిపాదిక మేర ఉద్యూగులను తొలగిస్తే మొతతేొంగా 60 వేల మొంది ఉద్యూగాలు 
వెొంటనే పోతాయి. వీరలో 17 వేల మొంది ప్రభుత్ ఏజెనీ్స ఆపాకేస్ నుొంచి వేతనాలు పొొందుతునని 

వారు ఉనానిరు.
• రాష్ట వాయూపతేొంగా అనీని శాఖలోలా కలిపి 2.32 లక్షల ఉద్యూగాలు 
ఖాళీగా ఉనానియి. వీటిని భరీతే చేసతేమని నమిమాొంచిన వైసీపీ ప్రభుత్ొం 
క్రమొంగా ఉననివారనే తీస్సతేొంది. ఉద్యూగొంలో ఉనానిొం.. ఎపపుటికైనా 
ఉద్యూగొం పరమానెొంట్ అవుతుొందని ఆశగా ఎదురుచూసి, వయస్ 
అయిపోతునాని ఎల్ొంటి ఇతర ఉద్యూగాల వైప వెళలాకుొండా, వచిచినొంత 
జీతొంలోనే సరుదికొని పనిచేస్తేనని పొరుగు స్వల సిబ్ొంది మడపై 
ఇపపుడు ప్రభుత్ొం వేల్డదీసిన కతితే ఏొం చేస్తేొంద్ననని భయొం 
అొందరనీ వెొంటాడుతోొంది.
• సచివాలయాల పేరుతో స్మారు 1.31 లక్షల ఉద్యూగులిని, 
వాలొంటీరలా కోసొం 2.50 లక్షల మొందిని తీస్కునని ప్రభుత్ొం ఆ 
భారానిని కసతే అయినా తగి్గొంచుకోవాలనే కోణొంలోనే పొరుగు స్వల 
సిబ్ొందికి మొంగళొం పాడటానికి సిద్ధమవుతోొంది. సచివాలయాల 
సిబ్ొంది, వాలొంటీరులా వచిచిన తరా్త చాల్ శాఖలోలా పనిలేదనే 

సకుతో వీరని పకకేన పెటేటీొందుకు సిద్ధమవుతోొంది. మొదటగా అకొంట్్స విభాగొంలో 17 మొందిని 
తొలగిొంచినట్లా చబుతుననిపపుటికీ... ఆ తరా్త క్రమొంగా అనీని శాఖలోలాన్ తొలగిొంపలు ఉొంటాయనే 
సొంక్తాలు ఇసతేొంది.
• పదేళలా ప్రాతిపదిక తీస్కోవడొం వెనుక కూడా ఉద్యూగులను విభజిొంచి... పాలిొంచే కుట్ర ప్రభుత్ొం 
చేసతేొంది. మొదట అొందరలో ఆగ్రహావేశాలు రగలకుొండా ఉొండేొందుక్ ఈ పదేళలా ప్రాతిపదిక 
తెచాచిరని, తరా్త క్రమొంగా పొరుగు స్వలొందరనీ ఇొంటికి పొంపేొందుకు ప్రభుత్ొం ప్రణాళికలు 
వేసతేొందనని విమర్శలు వెలులావెతుతేతునానియి. మలలాగా అనీని విభాగాలోలా ఉనని పొరుగు స్వల సిబ్ొందిని 
వదిలిొంచుకునేొందుకు ప్రయతానిలు చేసతేొంది. ప్రస్తేతొం ప్రభుత్ొం ఇస్తేనని ఆదేశాలోలా 2014 నుొంచి 
2019 మధయూ ఉద్యూగొం పొొందిన వారే అధికొంగా ఉనానిరు.
• వైసీపీ ప్రభుత్ొం ఖాళీగా ఉనని పోస్టీలను భరీతే చేయకుొండా, శాశ్తొంగా రదుది చేయాలని 
భావిసతేొంది. దీనిలో భాగొంగా ఖాళీగా ఉనని పోస్టీలకు సొంబొంధిొంచిన పనులు చేసూతే, ఆ విభాగొంలో 
ఉనని పొరుగు స్వల సిబ్ొందిని తొలగిొంచాలి. తరా్త మాతమే ఆయా ఖాళీ పోస్టీలను శాశ్తొంగా 
రదుది చేస్ొందుకు అవకశొం ఉొంట్ొంది. ఈ క్రమొంలోనే ఇపపుడు పొరుగు స్వల సిబ్ొందిని 
తపిపుస్తేనానిరననిది ఉద్యూగ సొంఘాల నాయకులు చబుతునని అసలు విషయొం.

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


మంగళవారం, 06 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శ్రీ దాసరి రాము త్వరగా కోలుకోవాలి
శతఘ్ని న్యూస్: తెలగ బలిజ కప ఐకయూ కరాయూచరణ సమితి దక్షిణ భారత కనీ్నర్ శ్రీ దాసర రాము గారు త్రగా కోలుకోవాలని భగవొంతుణ్ణా 
ప్రారథిస్తేనానిను. తుొంటి సమసయూతో శస్త్ర చికిత్స చేయిొంచుకునని విషయొం తెలిసిొంది. ఆస్పత్రికి వెళిళి పరామర్శొంచాలి అనుకునాని ఆ రోజు 
సి.ఏ. విదాయూరుథిల అొంతరా్జతీయ సదస్్సలోలా పాల్్గనడొం వలలా సధయూపడలేదు. శస్త్ర చికిత్స సక్్సస్ అయిొందని శ్రీ దాసర రాము గార సనినిహితుల 
దా్రా తెలుస్కునానిను. ఆయన సొంపూరణా ఆరోగయూవొంతుడై త్రగా మళీళి ప్రజా జీవితొంలోకి వచిచి, తన లక్షష్య సధన దిశగా చురుగా్గ పని 
చేయాలని ఆకొంక్షిస్తేనానిను.

మంగళగిరిలో జనసేనలోకి 
భారీగా చేరికలు

• వివిధ పారీటీల కరయూకరతేలకు కొండువా కపిపున శ్రీ చిలలాపలిలా శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్: రానునని రోజులోలా మొంగళగిర నియోజకవరా్గనిని గెలిచి జనస్న 
పారీటీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ కు బహుమతి ఇచేచి విధొంగా బలమైన కరయూచరణ 
రూపొొందిస్తేననిట్టీ జనస్న పారీటీ చేనేత వికస విభాగొం ఛైరమాన్, నియోజకవర్గ 
ఇొంఛార్్జ శ్రీ చిలలాపలిలా శ్రీనివాస్ సపుషటీొం చేశారు. ప్రజా సమసయూల పటలా శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ సపుొందిస్తేనని తీరుకు రోజు రోజుకూ పారీటీకి బలొం పెరుగుతోొందనానిరు. 
ఆదివారొం మొంగళగిర నియోజకవర్గ జనస్న పారీటీ కరాయూలయొంలో జరగిన ఓ 

కరయూక్రమొంలో మొంగళగిర, రతానిల చరవు కటటీ ప్రాొంతాల నుొంచి వివిధ పారీటీలకు చొందిన కరయూకరతేలు జనస్నలో చేరారు. వారొందరకీ కొండువా కపిపు సదరొంగా స్గతొం పలికరు. 
అనొంతరొం శ్రీ చిలలాపలిలా మాటాలాడుత్.. ప్రభుత్ వైఫల్యూలే ఆయుధాలుగా ముొందుకు వెళ్తేననిట్టీ తెలిపారు.

యంగెస్ట్ సి.ఈ.ఓ 
అవార్డు కైవసం చేసుకున్న 

ప్రవీణ్ మొగసాటి
శతఘ్ని న్యూస్: క్నాయూ, క్నాయూలో నివసిస్తేననిట్వొంటి రాజమొండ్రికి చొందిన ఎనానిరై జనస్న నాయకులు 
మరయు జె.ఎస్.పి గ్లాబల్ టీమ్ సభుయూలు అయినట్వొంటి ప్రవీణ్ మొగసటి యొంగెస్టీ సి.ఈ.ఓ అవారుడిను 
కైవసొం చేస్కోగా డిసొంబర్ 2వ తేదీన క్నాయూలో జరగిన ఒక కరయూక్రమొంలో ఆ అవారుడిను ప్రధానొం చేయడొం 

జరగిొంది. ఈ సొందర్ొంగా జె.ఎస్.పి గ్లాబల్ టీమ్ సభుయూలు మాటాలాడుత్… ప్రవీణ్ మొగసటి యొంగెస్టీ సి.ఈ.ఓ 
అవారుడి అొందుకోవడొం చాల్ గర్కరణమని, యువతకు ప్రవీణ్ ఎొంతో ఆదర్శమని, ప్రవీణ్ మొగసటికి 
జె.ఎస్.పి గ్లాబల్ టీమ్ తరపన మరయు జనస్న తరపన హృదయపూర్క శుభాకొంక్షలు తెలుపతునానిమని, 
భవిషయూతుతేలో మరనిని ఉననిత శ్ఖరాలను చేరుకోవాలని మనసూపురతేగా కోరుకుొంట్నానిమని తెలిపారు. అనానిరు.

నేరాలకు, ఘోరాలకు నిలయంగా 
నెల్లూరు: చెన్నారెడ్డి మనుక్ంత్

శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లారు: ప్రశాొంతతకు మారుపేరుగా నిలిచిన నెల్లారు నగరానిని 
ప్రస్తేతొం నేరాలకు ఘోరాలకు క్ొంద్ొంగా మారపోయిొందని జనస్న జిల్లా అధయూక్షుడు 
చనానిరెడిడి మనక్ొంత్ రెడిడి ఆవేదన వయూకతేొం చేశారు. నెల్లారు నగరొంలోని మినీ 
బైపాస్ లో ఉనని జనస్న జిల్లా కరాయూలయొంలో ఆదివారొం ఏరాపుట్ చేసిన విలేకరుల 
సమావేశొంలో ఆయన మాటాలాడుత్ ప్రైవేట్ సూకేల్ లో చిననిపిలలాల మీద ఇనిని లొంగిక 
దాడులు జరుగుతునానియని తల్లాతొండ్రులు చపతేొంటే ఈ వైసీపీ ప్రజా ప్రతినిధులు 
క్వలొం ప్రెస్ మీటలాక్ పరమితమై చేతులు దులుపకుొంట్నానిరనానిరు. ఈ అరాచకలు 
చేసి కూడా సూకేల్ యాజమానయూొం కి తపిపుొంచుకోగలొం అనే ధైరయూొంతో కొొంతమొంది 
ఆగడాలు పెచుచి మీరుతునానియనానిరు. సూకేల్ కి పిలలాలను పొంపిొంచాలొంటే భయపడే 
పరసిథితి వచిచిొందొంటే ప్రస్తేతొం పరసిథితి ఎొంత దారుణొంగా ఉొంద్ అరదిమవుతుొందనానిరు. 

జనస్న పారీటీ నెల్లారు లో జరగిన సొంఘటనలను వయూతిరేకిస్తేొందని గతొంలో కూడా స్గాలి ప్రీతీ విషయొంలో అొండగా నిలబడిొందనానిరు. అదే విదొంగా ఒవెల్ సూకేల్ బ్ధితులని కూడా 
పవన్ కళ్యూణ్ దగ్గరకి తీస్కునివెళిలా నాయూయొం జరగేల్ చూసతేమనానిరు.
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30 సంవత్సరాలకు సరిపడా ఇసుకను దోచేసిన అధికార ప్రభుత్ం: గాదె
ప్రకృతి ప్రస్దంచిన నదులలో దొరికే ఇసుకను 30 సంవత్సరాలకు సరిపడా ఇసుకను ద్చేసిన అధిక్ర ప్రభుత్ం

శతఘ్ని న్యూస్:  గుొంటూరు జిల్లా తెనాలి నియోజకవర్గొం కొలిలాపర 
మొండలొం బొమూమావరపాలొం గ్రామొంలో ఉనని ఇస్క రీచ్ లో 
జరుగుతునని అక్రమ తవ్కలను ఆపి ఇస్క రీచ్ ని వెొంటనే మూసి 
వేయాలి అని కలకటీర్ కి వినతి పతొం అొందిొంచిన గాద….
*రాష్ట వాయూపతేొంగా వైసీపీ ఇస్క మాఫియా రెచిచిపోతుొంది..
*జయప్రకష్ పవర్ వెొంచర్్స పేరుతో వైసిపి అధిక రేట్ కు ఇస్క 
అముమాకుొంట్ొంది.
వాటర్ అొండ్ ల్యూొండ్ యాక్టీ కి విరుద్ధొంగా నది గర్ొంలో జ్చిబ్ తో 
ఇస్కను తవి్ అముమాకుొంట్నానిరు..
*మాది పేదల ప్రభుత్ొం అని పేపర్ లలో యాడ్్స ఇచుచికునే జగన్ రెడిడి 
475/- అమామాలి్సన టనుని ఇస్క 625/- అముమాతునానిరు. అొంతే 
కకుొండా వెనుకబడిన వరా్గలకు కటేటీ ఇళళికు మరయు సూకేల్్స కి నాడు 
– నేడు పధకల కిొంద ఉచిత ఇస్క సరఫరా చేయాలి అని ప్రభుత్ 
నిరణాయొం..
*ఈ విషయానిని అడడిొం పెట్టీకుని ఉచితొంగా ఇస్క పొంపిణ్ పేరుతో 
యాదేచచిగా ఇస్క అముమాకుని సొముమా చేస్కుొంట్నానిరు.

*అొంతే కకుొండా ల్రీలలో 18టనునిలు మాతమే లోడ్ చేయాలి్స ఉొండగా 35టనునిల వరకు లోడ్ చేస్కొని వెళ్తేనానిరు.. ధొంతో అసలే గుొంతలుగా ఉనని రోడులా మరొంత అధా్నానిొంగా 
తయారు అవుతునానియి
*స్తొంతొం వచిచిన దగ్గర ఏ ప్రభుత్ొం కూడా బొమూమావారపాలొంలో ఇస్క రీచ్ లకు పరమాషన్ ఇవ్లేదు.. ఎొందుకొంటే అకకేడ ఇస్క తవి్తే చుటూటీ పకకేన ఉనని గ్రామాలు వరద 
ముొంపకు గుర అయ్యూ ప్రమాదొం ఉొంది..
*కని వైసిపి ధన దాహొం తో పరమాషన్ ఇచిచి ముొంప గ్రామాలను ప్రమాదొంలో నెటాటీరు…
అొందువలన సమవారొం ఇస్క రీచ్ ని వెొంటనే మూసి వేయాలి అని అల్ చేయని పక్షొంలో జనస్న పారీటీ ఆధ్రయూొంలో పెదది ఎతుతేన నిరసన చేయాలి్స ఉొంట్ొందని జిల్లా అధయూక్షులు గాద 
వెొంకటేశ్రావు ఆధారాలతో సహా గుొంటూరు జిల్లా కలకటీర్ కి తెలియచేసరు.. ఈ కరయూక్రమొంలో రాష్ట సక్రటరీ బొండారు రవికొంత్, జిల్లా ప్రధాన కరయూదర్శ నారదాస్ రామచొంద్ 
ప్రసద్, జిల్లా కమిటీ సభుయూలు కృషణా మోహన్, కర్పురేటరులా యర్ొంశెటిటీ పదమా, దాసర లక్ష్మి కొలిలాపర మొండల అధయూక్షులు వెొంకయయూ, సథినికులు శ్రీనివాస రెడిడి, పొన్నిరు టౌన్ అధయూక్షులు 
కరీముల్లా, నాగభూషణొం, తుమమాల నరసిొంహ రావు, గొంగరాజు, గ్పిశెటిటీ సయి తదితరులు పాల్్గనానిరు.

యూఏఈ – ఎన్ఆర్ఐ జనసేన న్యకులతో 
డాక్టర్ పిల్లూ శ్రీధర్ భేటీ

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపరొం నియోజకవర్గ జనస్న నాయకులు శ్రీ విష్ణా హాసిపుటల్ అధినేత 
డాకటీర్ పిల్లా శ్రీధర్ ఇటీవల విదేశీ పరయూటనలో భాగొంగా దుబ్య్ లో యూఏఈ-ఎన్ఆర్ఐ 
జనస్న నాయకులను కలవడొం జరగిొంది. ఈ సమావేసొంలో జనస్న పారీటీని ఇొంక 
ముొందుకు తీస్క్ళ్లా విధొంగా పారీటీ కోసొం ఏ విధొంగా కలిసి పని చేయాలి, పారీటీ మరొంత 
బలోపేతొం అయ్యూల్గా ముొందుకు దూస్కు వెళ్లా విధొంగా చేయాలి్సన కరయూక్రమాల 
కోసొం చరచిొంచుకోవడొం జరగిొంది. డాకటీర్ పిల్లా శ్రీధర్ పిఠాపరొం నియోజకవర్గొం 
జనస్న మరొంత స్రాొంగ్ గా ఉొందని, రాబోయ్ ఎలక్షన్ లో విజయొం జనస్నదేనని, 
జనస్న పారీటీ కోసొం మేము దేనికైనా సిద్ధొంగా ఉనానిమని, జనస్న విజయమే మా 
లక్షష్యమని చపపుడొం జరగిొంది. యూఏఈ జనస్న నాయకులు కూడా పారీటీ బలోపేతొం 
కోసొం తమవొంతు సహకరొం మరయు కృషి చేసతేమనానిరు. అదేవిధొంగా పిఠాపరొం 
నియోజకవర్గొం నుొండి జనస్న పారీటీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారు కనీ పోటీ చేస్తే లక్ష 
ఓటలా మజారటీ తగ్గకుొండా గెలిపిొంచి చూపిసతేమని చపిపునట్లా వెలలాడిొంచారు.

ఆత్మకూరులో పవనననా ప్రజాబాట 33వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆతమాకూరు: పవన్ కళ్యూణ్ ను ముఖయూమొంత్రి చేయాలనని దృఢ సొంకలపుొంతో, 
ప్రజల ఆశీరా్దొంతో కొనసగుతునని పవననని ప్రజాబ్ట కరయూక్రమొం 33వ రోజుకు 
చేరుకుొంది. పవననని ప్రజాబ్ట కరయూక్రమొంలో భాగొంగా సమవారొం ఆతమాకూరు 
ముని్సపల్ పరధిలోని ఏ.సి.ఎస్.ఆర్.కలనీ, వొందూరుగుొంట ప్రాొంతాలలో పరయూటిొంచి 
ప్రతి ఇొంటికి జనస్న పారీటీ కరపత్రాలను పొంచుత్.. జనస్న పారీటీ సిదా్ధొంతాలను 
తెలియజేసూతే పవన్ అనని ప్రజా బ్ట సగిొంది. ఈ ప్రాొంత ప్రజల ఇబ్ొందులను 
తెలుస్కొని జనస్న పారీటీ తరఫున తన వొంతు కృషి చేసతేనని ఈ సొందర్ొంగా 
ఆతమాకూరు నియోజకవర్గ ఇనాచిర్్జ నలిశెటిటీ శ్రీధర్ భరోస ఇవ్డొం జరగిొంది. ముని్సపల్ 
పరధిలో అనేక సమసయూలు ఉనానియని, ముఖయూొంగా డ్రైనేజీ సౌకరయూొం, వీధి దీపాల వొంటి 
కనీస సౌకరాయూలకు కూడా నోచుకోలేక ప్రజలు తీవ్ ఇబ్ొందులకు గురవుతునానిరని ఈ 
సొందర్ొంగా శ్రీధర్ తెలిపారు. సకల సౌకరాయూలతో, ఆతమాకూరు ముని్సపాలిటీని ఆదర్శ 
ముని్సపాలిటీగా తీరచిదిదాదిలొంటే ప్రజలొందరూ జనస్న పారీటీకి ఓట్ వేసి పవన్ కళ్యూణ్ 
గారని ముఖయూమొంత్రి చేయాలని ఈ సొందర్ొంగా కోరారు. ఈ కరయూక్రమొంలో ఆతమాకూరు 
జనస్న పారీటీ నాయకులు వొంశీ, చొంద్, స్రేొంద్, నాగరాజు, భాను, పవన్, అనిల్, 
హరబ్బు, హజరత్, తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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రాష్ట్ర అభివృద్ధి  పవన్ కళ్యాణ్ గెలుపుతోనే సాధయాయం: జానీ మాస్టర్
పవన్ కళ్యూణ్ గారికి ఒక్క అవక్శం ఇవ్ండి.. అభివృదధి అంటే ఎంటో చేసి చూపిస్తేరు..
కట్టె క్లే వరకు పవన్ కళ్యూణ్ గారి అభిమానినే..
కేరీర్ బిల్డంగ్ లో నాకు పవన్ కళ్యూణ్ గారు చాలా సహాయం చేశారు
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లారు: ప్రముఖ డాయూన్్స  కొరయోగ్రాఫర్  జానీ మాసటీర్  కు పవర్  సటీర్  పవన్  
కల్యూణ్  అొంటే ప్రతేయూకమైన అభిమానొం ఉొంది. చాల్ సరులా, చాల్ వేదికలపై ఈ విషయానిని 
జానీ మాసటీర్  సపుషటీొం చేశారు. తాను ఈ సథియిలోకి రావటానికి పవర్  సటీరే కరణమని కూడా 
చపాపురు. అొంతేకదు! జనస్న పారీటీకి కూడా ఆయన మదదితు తెలిపారు. తన సొొంత జిల్లా 
అయిన నెల్లారు జనస్న పారీటీ కరయూక్రమాలోలా తరచుగా పాల్్గొంటూ ఉొంటారు. తాజాగా, 
నెల్లారు జనస్న పారీటీ ఏరాపుట్ చేసిన పవన్  కల్యూణ్  గారకి ఒకకే అవకశొం ఇవ్ొండి. 
జనస్న పారీటీని గెలిపిొంచొండి కరయూక్రమొంలో ఆయన పాల్్గనానిరు. కరయూక్రమొంలో భాగొంగా 
నెల్లారు సిటీ సథినిక 51 డివిజన్ కరయూకరతేలను ఉతేతేజ పరచడానికి గునుకుల కిషోర్ 
ఆహా్నొం మేరకు కపాడిపాలొం విచేచిసిన జానీ మాసటీర్ క్రొంతల అభిమానుల మధయూ సభ 
కోల్హలొంగా జరగిొంది. ఈ సొందర్ొంగా జనస్న పారీటీ గురొంచి, పవన్  కల్యూణ్  గురొంచి 
జానీ మాసటీర్  మాటాలాడుత్.. కట్టీ కలే వరకు పవన్  కల్యూణ్  అభిమానినేనని సపుషటీొం చేశారు. 
పవన్  కల్యూణ్  అొంటే తనకు చాల్ ఇషటీమనానిరు. తన క్రీర్  బిలిడిొంగ్ లో పవన్  కల్యూణ్ , 
మగా ఫ్యూమిల్ చాల్ సహాయొం చేసిొందని అనానిరు. చిననినాటినుొంచి నెల్లారు సిటీలో 
చాల్ ప్రదేశాలోలా తిరగానని చపాపురు. నెల్లారునుొంచి వెళిలా ప్రపొంచవాయూపతేొంగా అభిమానొం 
సొంపాదిొంచినొందుకు గర్పడుతునానినని అనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ గారకి ఒకకే అవకశొం 
ఇవ్ొండి.. అభివృది్ధ అొంటే ఎొంటో చేసి చూపిసతేరు, పవన్  కల్యూణ్  అనుకుననిది నెరవేరాలని 
ఆకొంక్షిొంచారు. కిషోర్ , అతడి బృొందానికి అభినొందనలు తెలియజేశారు. ఈ సొందర్ొంగా 
గునుకుల కిషోర్ మాటాలాడుత్.. కృషితో నాసితే దుర్క్షొం అనే పదానికి మొంచి ఉదాహరణ 
జానీ భాయ్ జీవితొం.. నెల్లారు నుొంచి వెళిలా ప్రపొంచవాయూపతేొంగా అభిమానులు సొొంతొం 
చేస్కునని ఆయన కృషి అభినొందనీయొం..ఎపపుడు జనస్న పారీటీ తరపన కరయూక్రమాలకు 
ఆహా్నిొంచినా ఒకకే క్షణొం ఆలోచిొంచకుొండా మాకు ప్రతయూక్షమయ్యూ మొంచి మనస్నని జానీ 

భాయ్ కి అొంతా మొంచి కలగాలని కోరుకుొంట్నానిను..ఆయన చపిపునట్లాగానే పవన్ కళ్యూణ్ గారు అొంటే మాకు కూడా చాల్ చాల్ ఇషటీొం అభివృది్ధ జరగాలొంటే పవన్ కళ్యూణ్ గారని 
అధికరొంలోకి తీస్క్ళ్లాలి జనస్న పారీటీని గెలిపిొంచాలి్సొందిగా కోరుతునానిను అని తెలిపారు.

దోడ్డి నూకరాజు కుటంబానినా పరామర్శంచిన 
డాక్టర్ పిల్లూ శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపరొం నియోజకవర్గొం: ముమిమాడివరపాడు గ్రామొంనొందు ద్డుడి 
న్కరాజు అకలమరణానికి చిొంతిసూతే పిఠాపరొం నియోజకవర్గొం జనస్న నాయకులు 
శ్రీ విష్ణా హాసిపుటల్ అధినేత డాకటీర్ పిల్లా శ్రీధర్ వారయొకకే కుట్ొంబ్నిని పరామర్శొంచి 
మనోధైరాయూనిని అొందిొంచడొం జరగిొంది. ఈ కరయూక్రమొంలో బొండి అపాపురావు, బొండి 
కొొండబ్బు, ముమిమాడి కుమార్ బ్బు, దొడిడి రాజారావు, కూన రామకృషణా, వూట 
అపాపురావు మరయు జనసైనికులు పాల్్గనడొం జరగిొంది.

శ్రీ శృంగార వలలూభ స్వామిని దర్శంచుకుననా పంతం 
న్న్జీ

శతఘ్ని న్యూస్:  పెదాదిపరొం నియోజకవర్గొం: తొలితిరుపతి శ్రీ శృొంగార వలలాభేశ్ర 
స్మి వార దేవసథినొంలో స్మి వారని దర్శొంచుకునని జనస్న పారీటీ పీఏసీ సభుయూలు, 
కకినాడ రూరల్ ఇొంచార్్జ పొంతొం నానాజీ.

స్ందన కార్యక్రమంలో రాజంపేట జనసేన వినతి పత్ం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజొంపేట: అననిమయయూ 
జిల్లా వాయూపతేొంగా గ్రామీణ ప్రాొంతాలోలా 
మరయు టి.స్ొండుపలిలా మొండలొంలో 
రహదారులు మరయు పాడుపడిన 
వొంతెనలు యొకకే సమసయూలు వెొంటనే 
పరషకేరొంచాలని జిల్లా జాయిొంట్ కలకటీర్ 
కి సపుొందనలో జనస్న పారీటీ నాయకులు 

రామ శ్రీనివాస్ వినతి పతొం అొందిొంచడొం జరగిొంది. ఈ సొందర్ొంగా జాయిొంట్ కలకటీర్ 
వారతో రామ శ్రీనివాస్ మాటాలాడుత్…అననిమయయూ జిల్లా వాయూపతేొంగా గ్రామీణప్రాొంతాలోలా 
మరయు టి.స్ొండుపలలా మొండల పరదిలో రోడులా చాల్ అదా్ననిొంగా వునానియి, 
అదేవిధొంగా వొంతెనలు అకకేడకకేడా పాడుపడిపోయి ఉనానియి దీని వలన వాహనదారులు 
అనేక ఇబ్ొందులు పడటమే కకుొండా అనేక ప్రమాదాలు కూడా జరుగుచుననివి.. దీని 
వలన ప్రాణనషటీొం జరగకుొండా యుద్ధ ప్రాతిపదికన ప్రజా సమసయూలను పరషకేరొంచాలని 
కోరారు. అననిమయయూ జల్లా మొతతేొం గ్రామీణ ప్రాొంతాలలో రోడులా చాల్ అధా్ననిొంగా 
వునానియి. దీని వలన సూకేలు పిలలాలు సకలొంలో సూకేళళికు వెళళిలేక, పేషొంట్లా, వృదు్ధలు, 
గర్ణీలు సకలొంలో హసపుటల్ కు పోలేక ప్రజలు చాల్ ఇబ్ొందులుపడుచునానిరు. ఈ 
సమసయూల పటలా గతొంలో కూడా జనస్న తరపన పలు సరులా మీ దృషిటీకి తీస్కొచాచిము. 
కవున తమరు వెొంటనే ప్రజల సమసయూలను పరగణలోకి తీస్కొని యుద్ధప్రాతిపదికన 
సమసయూలను పరషకేరొంచవలసినదిగా కోరారు. ఈ కరయూక్రమొంలో నాయకులు, 
జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

జనసైనికుల నమ్మకానినా నిజం చేసి దేశానికి సవార్ణ పతకం 
స్ధంచిన కృపారావు

శతఘ్ని న్యూస్:  మైలవరొం: ఇటీవల 
న్యూజిల్ొండ్ లో జరగిన అొంతరా్జతీయ 
కమన్ వెల్తే వెయిట్ లిఫిటీొంగ్ పోటీలో 
భారతీయులొంతా ముఖయూొంగా 
తెలుగువారు తలతుతేకునే సథియిలో 
భారత్ కి గ్ల్డి మడల్ సధిొంచిన 
యువ క్రీడాకరుడు కృపారావుకు 
తెలుగువారు. ఈ సొందర్ొంగా 
కృపారావుకు జనసైనికులు 

హృదయపూర్క శుభాకొంక్షలు తెలియజేసరు.. అొంతరా్జతీయ కమనె్ల్తే క్రీడలకు 
ఎొంపికైనపపుటికీ ఆరథికొంగా ఎల్ొంటి సహాయ సహకరాలు ప్రభుత్ొం నుొంచి 
లభిొంచకపోవడొం వలలా మైలవరొం జనసైనికులు తమ వొంతు బ్ధయూతగా తోచినొంత 
ఆరథిక సహాయానిని అొందిొంచడొం జరగిొంది. ఈ సొందర్ొంగా న్యూజిల్ొండ్ వెళళిటానికి 
కరణమైన ప్రతి ఒకకే జనసైనికుడికి కృపారావు ధనయూవాదాలు తెలియజేశారు.

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


మంగళవారం, 06 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వెంటనే ధాన్ెం కొనుగోలు చేయాలని అధికారులపై బత్తు ల ఫైర్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరొం: కోరుకొొండ మొండలొం, కోరుకొొండ 
గ్రామొంలో రైతులు పొండిొంచిన ధానాయూనిని ప్రభుత్ొం వెొంటనే కొనుగ్లు 
చేయాలని, రైతులు రోడుడిను పడాడిరని.. ప్రభుత్ొం వెొంటనే ధానయూొం కోనని 
పక్షొంలో తీవ్సథియిలో జనస్న పారీటీ ఉదయూమిస్తేొందని.. కోరుకొొండలో 
జరగిన ధరానిలో రాజానగరొం నియోజకవర్గ జనస్న నాయకులు 
బతుతేల బలరామకృషణా అదికరులపై తీవ్ొంగా మొండిపడాడిరు. ఈ 
క్రమొంలో రోడుడిపై బైఠాయిొంచి నిరసన తెలిపి పోల్స్లతో వాగా్దొం 
అనొంతరొం అధికరులను కొనుగ్లు చేయుటకు వెొంటనే చరయూలు 
చేపటాటీలని డిమాొండ్ చేశారు. ఈ ధరానిలో అడాడిల శ్రీను, బదిరెడిడి 
దొర, మటాటీ నాగేశ్ర రావు, శ్రీరొంగపటనిొం జనసైనికులు, కోరుకొొండ 
మొండల జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

లక్కవరపు కోట జనసేన ఆత్్మయ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: లకకేవరప కోట మొండలొంలో సమవారొం మొండల నాయకులు రామళళి 
శ్వాజీ, రావాడ నాయుడు, షేక్ ఫిరోజ్, అలమొండ రాొంబ్బు, పిల్లా స్రేష్ అధ్రయూొంలో 
ఆతీమాయ సమావేశొం జరగిొంది. ముొందు ముొందు పారీటీని ఎల్ ముొందుకు తీస్కుని 
వెళ్ళిలి గ్రామ సథియిలో ఎల్ పారీటీని బలోపేతొం చేయాలి అనని విషయాలు మీద ఈ 
మీటిొంగ్ జరగిొంది. ఈ కరయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథులుగా నియోజకవర్గ నాయకులు 
గరపలిలా రవికుమార్, వేపాడ మొండల అధయూక్షులు స్ొంకర అపాపురావు, పారలామొంట్ 
కమిటీ ఎక్సకూయూటివ్ మొంబర్ జొననిపలిలా సతితేబ్బు, కొతతేవలస మొండల అధయూక్షులు 
నకకేరాజు సతీష్, పారలామొంట్ ఎక్సకూయూటివ్ మొంబర్ మలులావలస శ్రీను, వెొంకటేష్, గాలి 
అపాపురావు, పిల్లా రామదుర్గ ముఖయూ అతిధులుగా పాల్్గనానిరు.

సింగనమల కేజీబీవీకి సరుకులు అందిస్తుననా 
ఏజెన్సీని రద్దు చేయాలి

శతఘ్ని న్యూస్: సిొంగనమల: అనొంతపరొం 
జిల్లా సిొంగనమల మొండల క్ొంద్ొంలోని 
క్జీబీవీ పాఠశాలలో డిసొంబర్ రెొండవ 
తేదీ పాయిజన్ ఫుడ్ తిని విదాయూరుథిలు 
తీవ్త అస్సథితకు గురయాయూరు. అయితే 
విదాయూరుథిలకు అొందిస్తేనని ఏజెనీ్సలు 
సరుకులు నాణయూత లేకపోవడొంతో కుళిలాన 
సరుకులతో వొంటలు చేయడొం వలలా మజి్జగ 
విషతులయూమై విదాయూరుథిలు అస్సథితకు గురై 

వాొంతులు విరేచనాలు కడుపనొపిపుతో బ్ధపడుత్ ఆసపుత్రుల పాలవడొం జరగిొంది. 
అయితే అధికర యొంత్రాొంగొం ఏజెనీ్స ని వొంట మనుష్లను తపిపుొంచకుొండా అధికర 
పారీటీ నాయకుల అొండదొండలతో సొంబొంధొం లేని వారకి షోకజ్ నోటీస్లు ఇవ్డొం 
సమొంజసొం కదని ఏజెనీ్స వారు అొందిొంచిన నాణయూత లేని సరుకులపై ల్యూబ్ రపోర్టీ 
వచిచిన వెొంటనే సరుకులను సరఫరా చేయు ఏజెనీ్సని మరయు అధికర పారీటీకి చొందిన 
వొంట మనుష్లను వెొంటనే తపిపుొంచాలని అధికర పారీటీ నాయకుల ప్రోత్లొంతో కుళిళిన 
సరుకులను సరఫరా చేస్తేనానిరని బ్ధితులు బహిరొంగొంగానే చబుతునాని విదాయూరథినులకు 
నాయూయొం జరగలేదు. 82 మొంది విదాయూరథినులు వివిధ ప్రైవేట్ ప్రభుత్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స 
పొొందారు. పిలలాల ఆరోగాయూలతో చలగాటమాడుతునని ఏజెనీ్సని తపిపుొంచేొంతవరకు జనస్న 
పారీటీ ఆధ్రయూొంలో పోరాటాలు సగిసూతేొంటామని ఎొంతవరకైనా పోరాడుతామని జనస్న 
పారీటీ తరపన డిమాొండ్ చేస్తేనానిము. ఈ కరయూక్రమొంలో పాల్్గననివారు జిల్లా అధికర 
ప్రతినిధి సక్ మురళీ కృషణా, జిల్లా కరయూదర్శ చొపాపు చొంద్, జిల్లా సొంయుకతే కరయూదరు్శలు 
బొమమాన పరుషోతతేొం రెడిడి, దేవరకొొండ జయమమా, నాయకులు బొందల సయి శొంకర్, 
మననిల పెదిదిరాజు, శేష్, మధు జూలకలువ, తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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

రాజంపేటలో పవనననా ప్రజాబాట 35వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజొంపేట: కులమతాలకు అతీతమైన పారీటీ జనస్న పారీటీ అని పవననని 
ప్రజాబ్ట కరయూక్రమొంలో రాజొంపేట నియోజకవర్గ జనస్న నాయకులు పేర్కేనానిరు. 
సమవారొం రాజొంపేట జనస్న ఇొంచార్్జ మలిశెటిటీ వెొంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు 
ఇొంటిొంటికి జనస్న కరయూక్రమొంలో భాగొంగా 35వ రోజు సమవారొం రాజొంపేట 
మొండలొంలోని మిటటీమీద పలలా పొంచాయతీలో రాజొంపేట జనస్న నాయకులు 
ఇొంటిొంటికి జనస్న కరయూక్రమొం నిర్హిొంచారు. ప్రజలతో మాటాలాడి సమసయూలను అడిగి 
తెలుస్కునానిరు. జనస్న పారీటీ రూపొొందిొంచిన కరపత్రాలను ఇొంటిొంటికి పొంపిణీ 
చేశారు. ఈ సొందర్ొంగా వారు మాటాలాడుత్.. పేద, బడుగు, బలహీన మధయూతరగతి 
కుట్ొంబ్ల సొంక్షేమమే ధ్యూయొంగా జనస్న పారీటీ కృషి చేస్తేొందనానిరు. వైసిపి అరాచక 
పాలన దృషిటీలో పెట్టీకొని రానునని 2024 ఎనినికలోలా జనస్నను ఆదరొంచాలనానిరు. ఈ 
కరయూక్రమొంలో జనస్న పారీటీ నాయకులు జనస్న రాష్ట చేనేత వికస కరయూదర్శ రాటాల 
రామయయూ, జనస్న నాయకులు భాసకేర్ పొంతులు, మన్నిరు గ్పి తాళలాపాక శొంకరయయూ, 
పోలిశెటిటీ శ్రీనివాస్లు, జనస్న వీర మహిళలు జెడాడి శ్రీష, స్నీత, ప్రియాొంక, లక్ష్మీదేవి 
మలేలాశ్ర, జనస్న నాయకులు, వీరమహిళలు కరయూకరతేలు, అభిమానులు పాల్్గనానిరు.

గుతితుకండ జనసేన కార్యకరతుల ఆత్్మయ 
సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్:  గురజాల: గుతితేకొొండ గ్రామ జనసైనికులతో మొండల అధయూక్షుడు 
కమిశెటిటీ రమేష్ సమవారొం సమావేశొం అయాయూరు. మొండలొంలో పారీటీ బలోపేతొం 
చేస్ కరయూక్రమొంలో భాగొంగా ఈ సమావేశొం జరగిొంది. త్రలో పారీటీ జెొండా ఆవిషకేరణ 
కరయూక్రమానిని నిర్హిొంచాలని.. జనస్న పారీటీ అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ కలు రైతులకు 
చేస్తేనని సహాయానిని క్ొందిసథియికి తీస్క్ళ్లాలని.. రానునని రోజులోలా పారీటీ పిలుపనిచేచి 
కరయూక్రమాలు చేయాలని కమిశెటిటీ రమేష్ అనానిరు. ఈ కరయూక్రమొంలో గురజాల 
నియోజవర్గ ఐటీ కోఆరడినేటర్ మునగ వెొంకట్, పిడుగురాళలా మొండల ఉపాధయూక్షులు 
పెడకొలిమి కిరణ్ కుమార్, కొతతే శ్రీనివాసరావు, షేక్ యూస్బ్, గ్రామ పారీటీ పెదదిలు, 
నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

పీఏసీ సభ్్యలు న్గబాబును కలసిన 
మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరొం: మగా బ్రదర్, జనస్న పీఏసీ సభుయూలు కొణ్దల నాగబ్బు 
షూటిొంగ్ నిమితతేొం కణుపూరు వెళళిడొం జరగిొంది.. ఈ సొందర్ొంగా ఆయనను మగా 
కుట్ొంబ్నికి అతయూొంత సనినితుడు రాజానగరొం నియోజకవర్గొం జనస్న పారీటీ ఇొంచార్్జ, 
ఐకయూరాజయూసమితి అవారుడి గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసద్ కలవడొం జరగిొంది.

స్బ్రహ్మణ్య షష్ఠి ముగంపు ఉతసీవాలలో పాల్గొననా 
పంతం న్న్జీ

శతఘ్ని న్యూస్: కకినాడ రూరల్: రాష్ట ప్రోగ్రాొం కమిటీ నాయకులు తుమమాలపలిలా చొందు 
స్గ్రామొం రామచొంద్పరొంలో శ్రీ వలిలా దేవస్న సమేత స్బ్రహమాణయూ షషిఠి ముగిొంప 
ఉత్సవాలు సొందర్ొంగా జరగిన అననిప్రసద వితరణ కరయూక్రమొంలో పాల్్గనని జనస్న 
పారీటీ పీఏసీ సభుయూలు, కకినాడ రూరల్ ఇొంచార్్జ పొంతొం నానాజీ.

రావడ న్గు ఆధవార్యంలో కలెక్టర్ కి వినతిపత్ం
శతఘ్ని న్యూస్: అనపరతే 
నియోజకవర్గొం పెదపూడి 
మొండలొం కరకుదురు గ్రామొం 
లో ఇళలా సథిల్లు మొంజూరు చేసి 
ఆరు నెలల క్తొం ఎమమాలేయూ చేతుల 
మీదుగా లబి్ధదారులకి పటాటీలు 
ఇవ్టొం జరగిొంది. పటాటీలు పొంపిణీ 
కరయూక్రమొంలో నెల రోజులోలా 

మీకు ఇళలా సథిల్లు చూపిసతేమని ఎమమాలేయూ చపపుడొం జరగిొంది. ఆరు నెలలు గడిచిన 
లబి్ధదారులకి సథిలొం ఎకకేడ ఉొంద్ చూపిొంచలేదు. సమవారొం పెదపూడి మొండలొం 
పెదపూడి గ్రామొంలో కలకటీర్ సపుొందన కరయూక్రమొంలో లబి్ధదారులకి సథిలొం వెొంటనే 
చూపిొంచాలని అనపరతే నియోజకవర్గ జనస్న పారీటీ ఇొంచార్్జ మర్రెడిడి శ్రీనివాసరావు 
ఆదేశాల మేరకు నియోజకవర్గొం సమన్యకరతే రావడ నాగు ఆధ్రయూొంలో కలకటీర్ కి 
వినతిపతొం అొందజేయడొం జరగిొంది. ఈ కరయూక్రమొంలో కొంచు మూరతే, గొంగ, అడపా 
వాస్, తిపిరశెటిటీ ఫణీొంద్ రాజు, పటటీకొొండ రాజు, రవి, సతీష్, సిొంహాసనొం పాల్్గనానిరు.

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


మంగళవారం, 06 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రామచయంద్ర యాదవ్ ను పరామరి్శయంచిన 
జనసేన నాయకులు

పారిశ్రామికవేతతే రామచంద్ర యాదవ్ ఇంటి పై దాడిని తీవ్ంగా ఖండించిన జనస్న నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: చిత్తేరు జిల్లా, పొంగన్రులో ఆదివారొం అర్ధరాత్రి ఉద్రికతేత చోట్ చేస్కుొంది. పొంగన్రు 
నియోజకవర్గొం జనస్న పారీటీ నాయకులు, పారశ్రామికవేతతే రామచొంద్ యాదవ్ ఇొంటోలాకి చొచుచిక్ళిలాన కొొందరు 
దొండగులు దాడికి పాలపుడాడిరు. ఈ దాడిని తీవ్ొంగా ఖొండిసూతే జనస్న పారీటీ అధిష్టీనొం ఆదేశాల మేరకు పారీటీ పీఏసీ 
సభుయూలు, చిత్తేరు జిల్లా అధయూక్షులు డా.పస్పలేటి హర ప్రసద్ రామచొంద్ యాదవ్ ను పరామర్శొంచడొం జరగిొంది. 

హర ప్రసద్ వెొంట జిల్లా ప్రధాన కరయూదర్శ దారొం అనిత, జీడి నెల్లారు నియోజకవర్గ ఇనాచిర్్జ యుగొంధర్ పొనని మరయు జిల్లా నాయకులు ఉనానిరు.

సైదాపురం మండలంలోని ప్రజా సమస్యలు త్రాచాలంటూ స్ందనలో జనసేన వినతి
శతఘ్ని న్యూస్: వెొంకటగిర: సైదాపరొం మొండల క్ొంద్ముతో పాట్ గ్రామాలోలా 
ప్రజలు ఎదుర్కేొంట్నని సమసయూలు తీరాచిలొంటూ సమవారొం సపుొందనలో జనస్న 
వెొంకటగిర నాయకులు జిల్లా ప్రధాన కరయూదర్శ గుడూరు వెొంకటేశ్రులా, మొండలొం 
అధయూక్షులు తొొండమనాటి శ్వ నాయకత్ొం లో ఎొంపిడిఓకు అల్గే గ్రామాలలో 
పొందుల నిరుమాలనకు చరయూలు తీస్కోవాలని ఎస్ఐకు వినతిపతొంలు సమరపుొంచారు. 
ఈ సొందర్ొంగా మొండలొంక్ొంద్ములో పాడుబడిన బ్విని పూడాచిలని.. అల్గే 
వీది లట్ ల కోసొం విదుయూతుతే సతేొంభాలు ఏరాపుట్ చేయాలని సైదాపరొం, కమమా వార 
పలిలా, కలిచేడులో విచచిల విడిగా తిరగే పొందులను గ్రామొంలో లేకుొండా పటిటీొంచి 
వేయాలని, పాల్రులోని కలనిలో నీటి కష్టీలతో అకకేడి ప్రజలు కలువ నీటిని 
పట్టీకుని వాడుకునే పరసిథితి పై ఎొంపిడిఓకు వివరొంచారు. తరచూ మోటారు 
మరమమాతులకు గురవ్డొంతో చేతి పొంపలు పని చేయక ఇబ్ొంది పడుతునానిరని 

వినతి ని అొందిొంచారు. కృష్ణారెడిడి పలిలా మునగ పాడు వరకు రోడుడి దుసిథితిని అల్గే తొచాొంలో సిమొంట్ రోడుడి వరాషాకలొంలో నీళ్ళి నిలిచి జారుడు రోడుడిగా మారొందని, ఈ పరసిథితి 
నుొండి మమమాలిని కపాడొండి బ్బు అొంటూ మొర పెట్టీ కునానిరు. ఈ సొందర్ొంగా జనస్న వెొంకటగిర నియోజకవర్గ నాయకులు గూడూరు వెొంకటేశ్రులా మాటాలాడుత్ వైసిపి ప్రభుత్ొం 
అభివృది్ధ చేశామొంటూ గపపులు చపపు కుొంట్నానిరని కనీ ఎకకేడా ఆ అభివృది్ధ కనపడటొం లేదని ప్రశ్నిస్తేనానిమనానిరు. సైదాపరొం 8 గ్రామాల ప్రజలు ఎదుర్కేొంట్నని వీధి దీపాలు, 
పారశుద్ధష్యొం నివారణ, త్రాగునీరు రోడలా సమసయూలను, గ్రామాలలో విచచిల విడిగా ఇళళి లోకి పొంట భూములోలాకి వచిచి ఇబ్ొంది కలిగిస్తేనని విషయాలను అధికరుల దృషిటీకి తెచాచిమనానిరు. 
అధికరులు పాజిటివ్ గా సపుొందిొంచారనానిరు. ప్రభుత్ొం కూడా ప్రజా సమసయూలు తీరచి మననినలు పొొందాలనానిరు. సైదాపరొం మొండలొంలోని కలిచేడు రెవిన్యూ లో గత కొనేనిళ్ళిగా 
భూసమసయూలతో ఇబ్ొంది పడుతునానిరనానిరు. 2500 ఎకరాలలోని 1100 ఎకరాలకు రైతుల అనుభవొంలో ఉనని భూములకు 2010 సొంవత్సరొంలో అపపుటి ప్రభుత్ొం రీసరే్ చేసి 
యుననిదనానిరు. అయితే కొొంతమొంది రాజకీయ నాయకుల వలలా రైతులకు పటాటీలు రాకుొండా ఆగి పోయిొందనానిరు. ఈ భూముల సమసయూ పై జిల్లా కలకటీర్ జాయిొంట్ కలకటీర్ సబ్ కలకటీర్ 
ల దృషిటీకి జనస్న పారీటీ తరపన ఫైల్ అొందజేశామనానిరు. ఈ డిశొంబర్ నెల 1వ తేదీ ఈ ప్రభుత్ొం రాష్ట వాయూపతేొంగా ఉనని 55 గ్రామాల ఇనాొం భూములకు పటాటీలు యిచేచి ల్ రూపకలపున 
చేయడొం పేపర్ లో రావడొం జరగిొందనానిరు. నెల్లారు జిల్లాలో ఒకకే సైదాపరొం మొండలొం కలిచేడు మాతమే ఇనాొం అబ్లిష్ గా ఉొందనానిరు. గత సరే్ రకరుడి ప్రకరొం పటాటీలు యిచేచి 
పనులు చేపటిటీ ఈ ప్రభుత్ొం మొంచి పేరు తెచుచి కోవాలని కోరారు. ఈ కరయూక్రమొంలో జనస్న మొండలొం అధయూక్షులు తొొండమనాటి శ్వ, ఉపాధయూక్షులు మగ్గొం నవీన్, కప సొంక్షేమ స్న 
వెొంకటగిర అధయూక్షులు బిస బతితేన లక్ష్మి కొంత్ జనసైనికులు స్బ్్రావు, బ్ల మునేొంద్, షరీఫ్, విజయ్, రాజ రాయల్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

నక్కరాజు సత్ష్ ని ఘనంగా సన్్మనించిన 
కతతువలస జనసైనికులు
శతఘ్ని న్యూస్: శృొంగవరపకోట: 
విజయనగరొం జిల్లా, కొతతేవలస 
మొండలొంలో కొతతేవలస మొండల జనస్న 
అధయూక్షుడుగా న్తనొంగా ఎనినికైన సధారణ 
మధయూ తరగతి కుట్ొంబొంనకు చొందిన 
నకకేరాజు సతీష్ ని ఘనొంగా సనామానిొంచిన 

కొతతేవలస మొండల జనసైనికులు. ఈ సొందర్ొంగా సతీష్ మాటాలాడుత్ జనస్న పారీటీ అభివృది్ధ, 
బలోపేతొం కోసొం నిరొంతర పనిచేసతేనని, నిరుపేద ప్రజలకు ఏ అనాయూయొం జరగినా తక్షణమే 
సపుొందిొంచి వారకి నాయూయొం జరగే వరకు పోరాటొం చేసతేనని కులమత ప్రసతేవన లేని రాజకీయ 
సిదా్ధొంతాలను కలిగిన జనస్న పారీటీ నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ పిలుప మేరకు అనిని కుల్లను 
ఐకయూత చేసి కమిటీలు వేసి బలోపేతానికి కృషి చేసతేమని పారీటీ అభివృది్ధ, బలోపేతొం కోసొం 
నిరొంతర పనిచేసతేనని, నిరుపేద ప్రజలకు ఏ అనాయూయొం జరగినా తక్షణమే సపుొందిొంచి వారకి 
నాయూయొం జరగే వరకు పోరాటొం చేసతేనని మీడియా ముఖొంగా సతీష్ తెలిపారు. కొతతేవలస 
జనస్న క్యాశీలక నాయకులు మాటాలాడుత్.. మొండల, నియోజకవర్గ సథియిలో జనస్న 
పారీటీ సిదా్ధొంతాలను ప్రజలోలాకి తీస్క్ళిలా శృొంగవవరపకోట నియోజకవర్గ సథినొం జనస్న కైవసొం 
చేస్కుొంట్ొందని తెలియజేసరు. ఈ కరయూక్రమొంలో కొతతేవలస మొండల జనస్ననాయకులు 
పెదిరెడలా రాజశేఖర్, పిల్లా రామదుర్గ, మలులావలస శ్రీను, గాలి అపాపురావు, గురజాడ వెొంకటేష్, 
రామదాస్,కశ్, షేక్ ఖాన్, పటానిల రాజు, తోట శ్రీను, బొబ్ర స్రేష్, జామి బ్లరాజు, లక్ష్మీ 
కొంత్, శాయూమ్, రాజేష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

పవనననా ప్రజాబాట.. 
ప్రజలోలూకి దూస్కెళ్తుననా రాజంపేట జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: రాజొంపేట అసొంబీలా 
ఇనాచిర్్జ మలిశెటిటీ వెొంకటరమణ 
ఆదేశాల మేరకు పవననని ప్రజా 
బ్ట 35వ రోజు కరయూక్రమొంలో 
బ్గొంగా ఒొంటిమిటటీ మొండలొంలోని 
కొతతే మాధవరొం పొంచాయతీలో 
తిరగి పవన్ కళ్యూణ్ సిదా్ధొంతాలను 
ఆశయాలను ప్రజలోలాకి తీస్క్ళలాడొం 
జరగిొంది. అకకేడ ఉొండే ప్రజలు 
జగన్ చేస్ అరాచకలకు పవన్ 
కళ్యూణ్ సీఎొం అయితేనే ఈ 
రాష్టొం బ్గుపడుతుొందని ప్రజలు 
తెలియజేయడొం జరగినది. 
ఈ కరయూక్రమొంలో జనస్న 
వీరమహిళలు బొండి లక్ష్మీదేవి, 
స్నీత, ప్రియాొంక, లక్ష్మీదేవి, 

మలేలాశ్ర, జనస్న నాయకులు, కరయూకరతేలు, అభిమానులు, వీరమహిళలు పాల్్గనడొం 
జరగినది.

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


మంగళవారం, 06 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కోరు్ట ఉదో్యగాలకు జనసేన ఉచిత శిక్షణ
శతఘ్ని న్యూస్:  అమల్పరొం: ఆొంధ్రప్రదేశ్ హైకోరుటీ మరయు జిల్లా కోరుటీలకు సొంబొంధిొంచి 3,673 ఉద్యూగాలకు 
నోటిఫిక్షన్ విడుదలయియూొంది. ఈ ఉద్యూగాలకు దరఖాస్తే చేస్కునని అభయూరుథిలకు జనస్న పారీటీ నాయకులు డి.ఎమ్.ఆర్ 
శేఖర్ నేతృత్ొంలో ఉచితొంగా శ్క్షణా తరగతులు నిర్హిొంచనునానిరు. డిసొంబర్ 6వ తేదీ మొంగళవారొం సయొంతొం 4 
గొంటలకు, అమల్పరొం చననిమలేలాశ్రస్మి గుడి వదది గల, జనస్న ప్రాొంగణొంలో ఈ శ్బిరొం ప్రారొంభొం కనుొంది. 
పూరతే వివరాల కోసొం 9116611333 కి కల్ చేసి తెలుస్కోవచుచినని అమల్పరొం నియోజకవర్గొం జనస్న పారీటీ టీమ్ 
తరఫున తెలియజేడొం జరగిొంది.

టీం పిడ్కిలి వార ఇక తగ్గొదెలే.. 
గోడ పత్రిక ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యూస్: తుని: తొొండొంగి మొండల జనస్న పారీటీ ఆఫీస్ లో టీొం పిడికిలి సభుయూలు పిఠాపరొం నియోజకవర్గ 
జనసైనికులు గ్విొందరాజులు అమల్పరొం జనసైనికులు మహేష్ ఇక తగే్గదలే.. యుద్ధొం మీరు మొదలు పెటాటీరు 
మేము ముగిసతేొం.. అనే గ్డ పత్రిక ను తొొండొంగి మొండల అధయూక్షులు నాయుడు, తుని ఐ.టి కోఆరడినేటర్ బుసల 
మణ్బ్బులకు అొందజేయడొం జరగిొంది. ఈ కరయూక్రమొంలో తొొండొంగి మొండల అధికర ప్రతినిధి దురా్గప్రసద్, 
పెడిరెడలా బొండపూడి జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

ప్రజాసమస్యలు పరష్కరంచటంలో వైసీపీ విఫలం
శతఘ్ని న్యూస్: గుడులారు: 
జిల్లా అధయూక్షులు షేక్ రయాజ్ 
మరయు కొందుకూరు ఇొంచార్్జ 
పలి మలిలాకరు్జన ఆదేశాల 
మేరకు జనొంలోకి జనస్న 
కరయూక్రమొంలో భాగొంగా 
మొండల క్ొంద్మైన గుడులారు 
గ్రామొంలో శ్వాలయొం 

సొంఘొంలో పరయూటిొంచటొం జరగిొంది. కరయూక్రమొంలో భాగొంగా సొంఘొం వాస్లకు 
పారీటీ సిదాదిొంతాలను తమ నాయకుడు చేస్తేనని కరయూక్రమాలు వివరొంచి. వారకి 
ప్రభుత్ పదకలు అొందుతునానియా అని జనసైనికులు అడుగగా వారు రేషన్ ఆధార్ 
కరుడిల అవక తవక వలన ఫిొంచనలాను ఇతర పదకలను పొొందలేక పోతునానియని, 
అదే విదాొంగా ఎనినికలకు వచిచి ఓట్లా వేయిొంచుకునని నాయకులు సొంఘొంలో ఒక 
వీది లట్లా, పారుశుదదిష్య పనులు చేపటటీక పావడొంతో రాత్రి పూట రోడులా పై చికటిలో, 
ద్మలతో కుటిటీొంచు కొొంటూ జీవిస్తేనానిమని. గ్రామానికి కిలోమీ దూరొంలో ఉనని 
ఈ సొంఘానిని నాయకులు, అధికరులు పటిటీొంచుకోక పోవటొం భాదాకరొం అని 
జనసైనికులు అనానిరు. గడప గడపకు మన ప్రభుత్ొం అని తిరుగుతునని నాయకులు, 
అధికరాలు మీరు సొంక్షేమ పదకలు అొందిస్తేనానిమని చపపుటొం తపపుచేసిొందేమిలేదని 
అనినిొంగి చలపతి అనానిరు. తమకు జనస్న పారీటీ అొండగా ఉొంట్ొందని, మీ సమసయూలను 
పరషకేరొంచే విధొంగా చేసతేమని హామీ ఇచిచి ప్రమాదొంలో కలు పోగట్టీకొని ప్రభుత్ 
పదకలు అొందుక కుట్ొంబ్నిని పోషిొంచు కోలేని ఏడు కొొండలు కుట్ొంబ్నికి బియయూొం, 
నితయూవసర సరుకులను జనసైనికుల ఆరథిక సహాకరొంతో అొందచేసరు. గ్రామొంలో ఎొం 
ఐ ఆర్ శ్వాలయొం సొంఘాలలో నివాసొం ఉొంట్నని ప్రజాసమసయూలను పరషకేరొంచాలని 
జనసైనికులు కోరారు. ఈ కరయూక్రమొంలో చలపతి, మూలగిర శ్రీని వాస్లు, మాధవ, 
ఆమోస్, అహరోన్ , రతతేయయూ, ఆళలా శ్వ, ప్రతాప్, సగర్, జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

రామచంద్ర యాదవ్ ఇంటిపై దాడ్ని 
ఖండ్ంచిన దూదేకుల ఖాసీం

శతఘ్ని న్యూస్: పొంగన్రు నియోజకవర్గ జనస్న 
నాయకులు రామచొంద్ యాదవ్ పైన జరగిన 
దాడిని ఉమమాడి గుొంటూరు జిల్లా జాయిొంట్ సక్రటర 
దూదేకుల ఖాసీొం సైదా తీవ్ొంగా ఖొండిొంచారు. 
ఈ సొందర్ొంగా కసిొం సైదా మాటాలాడుత్ 
వెనుకబడిన వరా్గనికి చొందిన రామచొంద్ యాదవ్ 
పై వైసీపీ కిరాయి మూకలు దాడి పిరకిపొంద చరయూ 
అని, మొంత్రి పెదిదిరెడిడి రామచొంద్రారెడిడి ప్రాతినిదయూొం 
వహిస్తేనని నియోజకవర్గొంలో రైతుల కోసొం సభ 
నిర్హిొంచాలనుకోవడొం ఆయన చేసిన తపాపు..? 

సమసయూలపై మాటాలాడితే దాడులు చేసతేరా అనానిరు. బీసీ నాయకులపై దాడులు చేయడొం 
చూస్తేొంటే వైసీపీ ప్రభుత్ొం రాజకీయొంగా బీసీలను అణగదొక్కే ప్రయతనిొం చేస్తేొందని, 
ఈ దాడి క్వలొం రామచొంద్ యాదవ్ పై జరగిన దాడి మాతమే కదని వెనుకబడిన 
వరా్గల అొందరపై జరగిన దాడి అని, బీసీ కర్పురేషన్ నిధులను ప్రకకేదార పటిటీస్తేనానిరని, 
రాబోయ్ ఎనినికలోలా వైసీపీ ప్రభుతా్నికి బీసీలు అొందరూ కలసి చమర గీతొం పాడాలని 
పిలుపనిచాచిరు.

జయహో బీసీ సభ పెట్టడానికి వైసీపీ ప్రభ్త్వానికి 
అర్హత లేద్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ: వైసీపీ పాలనపై 
అనిని వరా్గల ప్రజలు విసిగిపోయారని, 
నిరుపేదల జీవన సిథితిగతులు దుర్రొంగా 
మారాయని జనస్న రాష్ట బీసీ నాయకుడు, 
నాయూయవాది ఎొం హనుమాన్ అనానిరు. జయహో 
బీసీ సభ పెటటీడానికి వైసీపీ ప్రభుతా్నికి అరహిత 
లేదని, సీకేముల పేరట వైసీపీ నేతలు సకేములు 
చేస్తేనానిరని ఆయన విమర్శొంచారు. వైఎస్ఆర్సపి 
ప్రభుత్ొం రాష్టొంలో బీసీ కర్పురేషన్ ఏరాపుట్ 

చేసి ఏ పథకొం అొందచేసిొందని ఆయన ప్రశ్నిొంచారు. ఆయన మాటాలాడుత్ 56 బీసీ కర్పురేషన్ 
ఏరాపుట్ చేసి ప్రజల ఖజానాను కజేసి బీసీ విదేశీ విదయూలను విధులను మొంజూరు చేశారా అొంటూ.. 
దీనికి సమాధానొం చపపుొండి, గపపులు చపపుకోవడొం తపపు వైఎస్ఆర్సపి ప్రభుతా్నికి చేతకదు అని 
అనానిరు. జయహో బీసీ సభ పెటటీడానికి వైఎస్ఆర్సపికి అరహిత లేదని తెలియజేసరు. వైఎస్ఆర్సపి 
నాయకులు సీకేములు పేరుతో సకేములు చేస్తేనానిరని, అరాచకపాలన చేస్తేనానినని వైఎస్ఆర్సపి 
ప్రభుతా్నికి ప్రజలొంతా తగు రీతిలో గుణపాఠొం చపాతేరని మొండిపడాడిరు. ఈ రోజులోలా రజరే్షన్ 
క్టాయిస్తేనని నామినేట్ పదవులను 80% రెడిడి సమాజి వరా్గనికి చొందాయి. జగనోమాహన్ రెడిడి 
బీసీలను మోసొం చేసి జయహో బీసీ సభకు ప్రభుత్ొం అనారుహిలని, క్వలొం ప్రభుత్ొం బిసిలని 
ఓట్లాగానే చూస్తేొంది గానీ బీసీకి అొందాలి్సన నిధులు గాని నామినేట్ పదవులు గాని ఈ రోజున 
అొందలేదు జనస్న రాష్ట బీసీ నాయకుడు నాయూయవాది ఎొం హనుమాన్ ఎదేదివా చేసరు.

అక్రమ మైనింగ్ పై త్సిల్దుర్ కు జనసేన వినతి పత్ం
శతఘ్ని న్యూస్:  కొొండేపి 
నియోజకవర్గొం: ప్రకశొం జిల్లా, 
సిొంగరాయకొొండ మొండలొం, 
శానొంపూడి గ్రామొంలో పెదదిదరువు 
దగ్గర జరుగుతునని అక్రమ మైనిొంగ్ 
చేస్తేనని ఫణీొంద్ పై క్స్ నమోదు 
చేసి.. ఎొంత మేరకు ఆక్రమొం 
మైనిొంగ్ జరుగుతుొంద్ నెగు్గ 
తేల్చిలని జనస్న పారీటీ తరఫున 

డిమాొండ్ చేయడొం జరగిొంది. అదేవిదొంగా ఫణ్ొంద్ అనే వయూకితే ఉనని ప్రదేశానిని పరశీలిొంచి 
అక్రమొంగా ఎొంత ప్రభుత్ భూమి ఉననిద్ కూడా నిగు్గ తేలిచి.. శానొంపూడి గ్రామొంలో ప్రభుత్ 
భూములు ఎకకేడెకకేడ ఉనానియి వీటిని పరశీలిొంచి వాటికి సొంబొంధిొంచిన సరే్ నొంబరులా వేసి 
ఎతె్తేన రాళలాతో మారకేొంగ్ చేసి ప్రజలకు అవగాహన కలిపుొంచి.. ఈ హదుదిరాలలో ఎవరైనా అక్రమ 
మైనిొంగ్ చేసినటలాయితే ఎవరైనా పై అధికరులకు తెలియజేయవలను అని, ఇనుప బోరుడిలు 
పెదది ఎతుతేలో ఉొండే విధొంగా నిరమాొంచాలని తెలియజేసరు. ఆదివారొం జరగిన అక్రమ మైనిొంగ్ 
ప్రదేశానిని పరశీలిొంచి దాని సరే్ నెొంబరు ఎనిని ఎకరాల భూమి అది ప్రభుత్ భూమి లేక ఇతరుల 
ఎవరకైనా పటాటీలిచాచిరా వాటి హదుదిలను తెలియజేసి అక్రమొంగా పాస్ పసతేకలు పొొందిన 
వారపై చరయూలు తీస్కోవాలని, అదేవిధొంగా సిొంగరాయకొొండ మొండలొంలో అక్రమొం మైనిొంగ్ 
యదేచుచిగా జరుగుతుొంది, మరయు మొండలొంలో ప్రభుత్ భూమి అక్రమాలకు గుర అయినది, 
వీటనినిటిని పరశీలిొంచి వారపై క్మినల్ క్స్లు నమోదు చేయిొంచి ప్రభుత్ భూములను 
కపాడవలను అని జనస్న పారీటీ నుొండి డిమాొండ్ చేయడొం జరగిొంది. దీనిపై సపుొందిొంచిన 
తహసిల్దిర్ వెొంటనే చరయూలు చేపడతామని హామీ ఇవ్డొం జరగినది. ఈ కరయూక్రమొంలో 
సిొంగరాయకొొండ మొండల అధయూక్షులు ఐనా బతితేన రాజేష్, జనస్న నాయకులు కస్ల శ్రీనివాస్, 
సొంక్ నాగరాజు, గుొంట్పలిలా శ్రీనివాసరావు, గ్ొండ్ లవెల్ ప్రోగ్రాొం క్శవరావు మరయు జన 
సైనికులు మరయు వీర మహిళలలు పాల్్గనానిరు.

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


మంగళవారం, 06 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వినగడప గ్రామములో ఘనయంగా జనసేన జయండా ద్మ్మ ఆవిష్కరణ
వైసీపీ, టీడీపీ, సీపీఎం పారీటెల నుండి నాయకులు, క్రయూకరతేలు భారీ ఎత్తేన జనస్న పారీటెలో చేరిక
శతఘ్ని న్యూస్: తిరువూరు నియోజకవర్గొం: గొంపలగూడెొం మొండలొం, వినగడప గ్రామములో 
గొంపలగూడెొం మొండల జనస్న నాయకుల ఆధ్రయూొంలో జనస్న పారీటీ జొండాదిమమాను జిల్లా 
అధయూక్షులు ఆవిషకేరొంచారు. తదుపర ఉమమాడి కృష్ణాజిల్లా అధయూక్షులు బొండ్రెడిడి రామకృషణా, 
ఉమమాడి కృషణా ఉపాధయూక్షులు బొలియశెటిటీ శ్రీకొంత్, జిల్లా కరయూదర్శ చిొంతల లక్ష్మీ, కృషణా – 
పెనాని కో ఆరడినేటర్ రావి సౌజనయూ మరయు జిల్లా కరయూవర్గొం సమక్షొంలో వైసీపీ, టీడీపీ, 
సీపీఎొం పారీటీల నుొండి నాయకులు, కరయూకరతేలు భారీ ఎతుతేన జనస్న పారీటీలోకి చేరడొం 
జరగిొంది. జిల్లా అధయూక్షులు బొండ్రెడిడి రామకృషణా మాటాలాడుత్ నియోజకవర్గొంలో జనస్న 
పారీటీ రోజు రోజు కి బలపడుతుొంది. ఈ సొందర్ొంగా నాయకులు, కరయూకరతేలు కూడా మొంచి 
ఉతా్సహొంతో వునానిరు. వైసీపీ, టీడీపీ నుొండి జనస్న పారీటీ లోకి రావడొం పారీటీకి మరొంత 
బలొం చేకూరచిొంది. వైసీపీ పారీటీ పతనొం మొదలు అయియూొంది. గ్రామాలోలా కూడా మారుపు 
మొదలయియూొంది. ప్రజలు అొందరూ జనస్న పారీటీ వైప చూస్తేనానిరు 2024 ఎనినికలోలా 
తపపుకుొండా ఆొంధ్ర రాష్టొంలో జనస్న ప్రభుత్ొం సథిపిస్తేొంది. జనస్న పారీటీ అధినేత శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు ప్రజలు కోసొం ఎొంత కషటీపడుత్నానిరో అతని జీవితొం జనొం కోసమే. ఈ 
నియోజకవర్గొంలో కూడా కిడీని భాదితులు వునానిరు. మొటటీ మొదటి సర కిడీని భాదితులు 
కోసొం పోరాడిొంది పవన్ కళ్యూణ్ గారే అని గురుతే చేశారు. పవన్ కళ్యూణ్ గారు ముఖయూమొంత్రి 
అయితే మనొం అొందరొం బ్గుొంటాము, మన పిలలాల భవిషయూతుతే కూడా బ్గుొంట్ొంది కబటిటీ 
ప్రతి ఒకకేరూ జనస్న పారీటీ కి ఓట్ వేసి 2024 లో పవన్ కళ్యూణ్ గారని సీఎొం గదది ఎకికేదాదిొం 
అని రామకృషణా అనానిరు.. జిల్లా ఉపాధయూక్షులు బొలియశెటిటీ శ్రీకొంత్ మాటాలాడుత్.. వినగడప 
గ్రామములో జనస్న పారీటీ జొండాదిమమా ఆవిషకేరణ, జనస్న పారీటీలో చేరకలు జరుగుతుొంది 
అని తెలిసి ఒక రోజు ముొందు సథినిక ఎమమాలేయూలు వైసీపీ నాయకులు ఇకకేడకు వచిచి ప్రజలిని 
బయపెటాటీలని చూసరు. జనస్న పారీటీ కరయూక్రమాలకు రాకుొండా చయాయూలని చూసరు. మీరు 
ఆ కరయూక్రమాలకు వెళ్తే మీ పథకలు తీస్సతేొం అని బదిరొంచినా.. వినగడప గ్రామ ప్రజలు 
అవి ఏమి పటిటీొంచుకోకుొండా వైసీపీ, టీడీపీ నుొండి భారీ ఎతుతేన జనస్న పారీటీలో చేరడొం అొంటే 
మాములు విషయొం కదు. అొంటే వైసీపీ ప్రభుత్ొం నుొండి ప్రజలు ఎొంత విసిగిపోయారో 
అరథిొం అవుతుొంది. వినగడప ప్రజలు జనస్న పారీటీలో చేరడొం చాల్ ఆనొందానిని కలి్గొంచిొంది. 
జనస్న పారీటీ నుొండి ప్రశ్నిస్తేనానిొం. మూడుననిర సొంవత్సరాలు నుొండి ప్రజలకు మీరు ఎల్ొంటి 

నాయూయొం చేశారు, వినగడప గ్రామము నుొండి గొంపలగూడెొం వెళ్లా మయిన్ బ్రిడి్జ (వొంతెన) కోసొం గ్రామ ప్రజలు దశాబ్దిల కలొం నుొండి పోరాడుతునానిరు. వరషాకలొం వస్తే నీటి ప్రవాహొం 
వలన ఆ ఊరకి ఈ ఊరకి వెళలాలేని పరసిథితులు వినగడప నుొండి గొంపలగూడెొం వెళ్లాలొంటే రెొండు కిలోమీటరులా వెళ్ళిలి. కసిని వరాషా కలొంలో వరదలు వస్తే 50 కిలోమీటరలా చుటూటీ తిరగి 
వెళ్ళిలి. వినగడప ప్రజలు అతయూవసర పరసిథితులోలా గొంపలగూడెొం వెళ్లాలొంటే ఎొంత ఇబ్ొంది పడతారో ఆలోచిొంచొండి. అదే జనస్న పారీటీ ప్రభుత్ొం వస్తే ఆ వొంతెన త్రలోనే పూరతే 
చేసతేొం అని ప్రజలిని ఉదేదిశ్ొంచి బొలియశెటిటీ శ్రీకొంత్ మాటాలాడారు. ఈ కరయూక్రమొంలో జిల్లా నాయకులు బొండ్రేడిడి రవి, లోక్ష్, గ్వర్ధన్, ఉరమి స్రేష్, శ్వరామకృషణా, రెడిడిమని, మహిళ్ 
నాయకులు స్జాత, గొంపలగూడెొం మొండల అధయూక్షులు వెొంకట కృషణా, విస్సననిపేట మొండల అధయూక్షులు యాసిన్, గాదేవార గూడెొం ప్రెసిడెొంట్ చన్ని శ్రీనివాస్, నియోజకవర్గ నాయకులు 
జయప్రకష్, వటిటీకుొంటా కృషణా, పడగల లక్ష్మణ రావు, తోట రామకృషణా మరయు మొండల కరయూవర్గొం పాల్్గనానిరు.

గుంటపలిలూ గ్రామంలో 
జనసేన రచచాబండ కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరొం: ఇబ్రహీొంపటనిొం మొండలొం, గుొంట్పలిలా గ్రామొం, ఎసీ్స కలనీలో 
జనస్న పారీటీ మొండల అధయూక్షుడు పోలిశెటిటీ తేజ ఆధ్రయూొంలో రచచిబొండ కరయూక్రమొం 
విజయవొంతొంగా నిర్హిొంచడొం జరగిొంది. ఈ కరయూక్రమానికి ముఖయూఅతిథిగా విచేచిసిన 
జనస్న పారీటీ మైలవరొం నియోజవర్గ ఇనాచిర్్జ అకకేల రామోమాహన్ రావు గుొంట్పలిలా ఎసీ్స 
కలనీలోని యువతతో మాటాలాడుత్ జనస్న పారీటీ అధికరొంలోకి వస్తే యువతకు భారీ 
సథియిలో ఉద్యూగ అవకశాలు మరయు ప్రభుత్ొం నుొంచి ఉపాధి కలిపుసతేమని హామీ 
ఇచాచిరు. అల్గే జనస్న ప్రభుత్ొం ఏరపుడిన వెొంటనే రేషన్ వయూవసథిను పూరతేగా రదుది 
చేసి ప్రతి నెల మహిళల ఖాతాలో 3000 రూపాయలు జమ చేసతేమని చపిపు ప్రకటన 
చేశారు. ఈ కరయూక్రమొంలో జనస్న పారీటీ నాయకులు తిరుమల శెటిటీ పవన్, కొమూమారు 
వెొంకటస్మి, పగడాల బ్లు, రాజేష్, జయరాొం, జనస్న పారీటీ కరయూకరతేలు, మహిళలు 
మరయు జనస్న యువత పాల్్గనానిరు.

జి.మాడ్గుల జనసేన మండల కారా్యలయ 
ప్రారంభోతసీవం

శతఘ్ని న్యూస్: అల్లార సీతారామరాజు 
జిల్లా, జి.మాడుగుల మొండల 
క్ొంద్ొంలో హటటీహాసొంగా జనస్న పారీటీ 
మొండల కరాయూలయొం ప్రారొంభిొంచిన 
పాడేరు, అరకు పారలామొంట్ జనస్న 
ఇనాఛార్్జ డా వొంపూరు గొంగులయయూ 
మరయు జి.మాడుగుల మొండల 
నాయకులు. ఈ కరాయూలయ 
ప్రారొంభోత్సవొంలో భాగొంగా డా. 
వొంపూరు గొంగులయయూ మాటాలాడుత్ 
ప్రజా సమసయూలకు పరసకేరొం చపేపు 
దికూచిచిల్ ఉొండాలని ప్రజలకు ఈ 
మొండల నాయకులు, జనసైనికులు 
ఎలలావేళల్ అొందుబ్ట్లో ఉొంటూ 

సమసయూలతో సతమతమవుతునని గిరజన ప్రజలకు తోడుగా నిలవాలని తెలిపారు. మొండల 
క్ొంద్ొంలో మనకొంటూ ఒక పారీటీ కరాయూలయొం ప్రారొంభిొంచడొం ఎొంతో సొంతోషిొంచాలి్సన 
విషయొం. ఇకపై ప్రజలకు తమ స్వలు అొందిొంచేొందుకు ఎలలాపపుడూ కరోయూనుమాఖులుగా 
ఉొంటామని అడగగానే కరాయూలయొం ఏరాపుట్కు కృషి చేసిన గొంగులయయూ గారకి కృతజ్ఞతలు 
తెలియజేస్కుొంట్నానిమని మొండల అధయూక్షులు తెలిపారు. యూత్ అధయూక్షుడు మసతేన్ 
మాటాలాడుత్ పారీటీ కరాయూలయొం తమకు నైతిక స్తేరాయూనినిచిచిొందని ఇది జనసైనికుల సమిషిటీ 
విజయమని ఇక క్షేతసథియి గ్రామ పరయూటన చేసి ప్రజలోలాకి వెళిలా మారుపు కొరకు జనస్న పారీటీ 
ఆవిర్విొంచిొందని, ప్రశ్నిొంచడొం మా ప్రథమ హకుకే అని తెలియజేయాలని తెలిపారు. కొర్ 
భానుప్రసద్ మాటాలాడుత్ జనస్న పారీటీ కుట్ొంబ్నికి ఒక కరాయూలయొం ఏరాపుట్ అొంటే 
జి.మాడుగుల మొండలొం జనస్న వైపే ఉొండేల్ నా వొంతు కృషి చేసతేనని అొందుకు నా 
శకితే వొంచన లేకుొండా కృషి చేసతేనని తెలిపారు. పారీటీ కరాయూలయొం ఏరాపుట్కు కృషి చేసిన 
జి.మాడుగుల మొండల నాయకులను డా. గొంగులయయూ అభినొందిొంచారు. ఈ కరయూక్రమొంలో 
జి.మాడుగుల మొండల నాయకులు మొండల అధయూక్షులు మసడి భీమనని, ప్రధాన కరయూదర్శ 
గొంది మురళి, ఉపాధయూక్షులు ఈశ్రరావు, యూత్ అధయూక్షులు షేక్ మసతేన్, కరయూనిరా్హక 
అధయూక్షులు మసడి సిొంహాచలొం, గౌరవ అధయూక్షులు టీ.వీ రమణ, కొర్భానుప్రసద్, సమనని, 
నాగేశ్రరావు, త్రీమూరుతేలు, కృషణా, రాజు పాడేరు మొండల నాయకులు, అశోక్, సొంతోష్, 
చిొంతపలిలా మొండల నాయకులు వాడకని వినయ్, పనీత్ తదితర జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.
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