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హత్యా రాజకీయాలు, భూదోపిడీలు.. 
వసైీపీ సంసకృతిలో భాగం

*హత్య చేసిన నాయకులను ఘనంగా ఊరేగిస్తారు... ఆత్మహత్య చేసుకున్న కౌలు రైతులకు పైస్ ఇవ్వరు
*సత్తానపల్లి సభ సక్సెస్ అయ్యందనే అంబటి అనే గాడిద ఓండ్ర పెడుతంది
*ఒకరిద్దరు సనా్నసులు తప్ప మిగిల్న కాపులు జనసేన వంటే ఉనా్నరు
*పోలవరం ఎపు్పడు పూరితా చేస్తారో చెప్్ప దమ్్మ అంబటికి ఉందా?
*ఎవరో రాసిసేతా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ చదవరు... ప్రజల కష్టాలు త్లుసుకొని మాట్లిడతారు
*జనసేన పీఏసీ సభ్్యలు శ్రీ పంతం నానాజీ, ప్రకాశం జిల్లి అధ్యక్షుడు శ్రీ షేక్ రియాజ్

శతఘ్్న న్్యస్: వైసీపీ అధినాయకుడిల్ హతా్య రాజకీయాలు... అధికారాని్న అడ్ం పెట్టాకొని భూ 
దోపిడీలకు పాల్పడటం జనసేన పార్టా అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి చేతకాదని జనసేన పార్టా 
రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభ్్యడు శ్రీ పంతం నానాజీ విమరి్శంచారు. మర్ర్ చేసి జైలుక్ళ్లిచ్చిన 
నాయకులపై పూలవర్ం కురిపించ్, ఘనంగా ఊరేగింపులు చేసే సంస్కృతి జనసేన పార్టాలో లేదని 
అనా్నరు. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు వైసీపీలో కొంతమంది గాడిదలు ఉనా్నరు అనగానే... నిన్న, ఈరోజు 
చాల్ గాడిదలు మీడియా మ్ందుకు వచ్చి ఓండ్ర పెడుతునా్నయని ఎద్్దవా చేశారు. సోమవారం జనసేన 
పార్టా కారా్యలయంలో పీఏసీ సభ్్యలు శ్రీ పంతం నానాజీ, ప్రకాశం జిల్లి పార్టా ఇంఛారిజి శ్రీ షేక్ రియాజ్ 
ప్రకటన ఇచాచిరు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పంతం నానాజీ మాట్లిడుతూ “సత్తానపల్లి నియోజకవర్ం 
దూళిపాళలి గ్రామంలో నిర్వహంచ్న జనసేన కౌలు రైతు భరోస్ సభకు వచ్చిన జనాదరణ చూసి ఓర్వలేక 
అంబటి రాంబాబు వంటి కొంతమంది వైసీపీ నాయకులు నోటికొచ్చినట్లి మాట్లిడుతునా్నరు. ప్రధాన 
సలహాదారు అనే సకల శాఖల మంత్రి సజజిల రామకకృష్ణా రెడి్ విచ్త్ర వా్యఖ్యలు చేసుతానా్నరు. జనసేన 
సభకు రాకుండా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడ్ కౌలు రైతు కుట్ంబాలను అడు్కోవడానికి చాల్ ప్రయతా్నలే చేసినా... కౌలు రైతు కుట్ంబాలు మాత్రం సభకు తరల్ వచాచియ. 
ప్రభ్త్వం గురితాంచ్న వారే కౌలు రైతుల్? మిగిల్న వారు కాదా? ప్రభ్త్వం గురితాంచేటప్పటికి ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న వారి సంఖ్య వేల నుంచ్ లక్షలకు చేరుకుంట్ందనే 
భయంత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు వాళలిను ఆదుకుంట్నా్నరు. సత్తానపల్లిలో ఉన్న అంబటి రాంబాబు అనే గాడిదకు మేమ్ ఒకటే చెబుతునా్నం. రాష్ట్ర వా్యపతా పర్యటన కోసం 
ప్రత్్యకంగా తయారు చేసిన వాహనానికి వారాహ అని అమ్మవారి ప్రు పెట్టాకుంటే.. దానిని హేళన చేసి మాట్లిడావు. దానికి కచ్చితంగా ఫల్తం అనుభవిస్తావు.

* కాపులు అమ్్మడుపోయే వసుతావుల్?
కాపులను అమ్్మడుపోయే వసుతావుల్లి మాట్లిడి అవమానించావు. అంబటి ల్ంటి ఒకరిద్దరు సనా్నసులు తప్ప మిగిల్న కాపులు జనసేన పార్టా వంటే ఉనా్నరు. బీజేపీత 
పొతుతా అది మా అంతర్త వ్యవహారం. దాని గురించ్ ఇషటాం వచ్చినట్లి మాట్లిడుతునా్నవు. రాష్్రానికి పటిటాన వైసీపీ అనే ఏల్నా్నటి శని ఎపు్పడు పోతుందా అని ప్రజలు 
పూజలు చేసుతానా్నర”ని అనా్నరు.
* పోలవరం అంటే సంజన, సుకన్య ఇంటి పక్న ఉందా? అని అడిగే గాడిద అంబటి: శ్రీ షేక్ రియాజ్
ప్రకాశం జిల్లి ఇంఛారిజి శ్రీ షేక్ రియాజ్ మాట్లిడుతూ... “వైసీపీలో కొంతమంది గాడిదలు ఉనా్నరని సత్తానపల్లి కౌలు రైతు భరోస్ సభలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
మాట్లిడగానే... అందరి కంటే నేనే పెద్ద గాడిదని అని మొదటిగా ఓండ్ర పెటిటాంది మాత్రం ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి అంబటి రాంబాబే. పవన్ కళ్్యణ్ పా్యకేజీ తీసుకునా్నడని 
ఈ గాడిద మాట్లిడింది... ఈయనే దగ్రుండి బ్రోకరిజం చేసినట్లి ఉంది. అసలు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి పా్యకేజీ ఇచేచి స్థాయ ద్శంలో ఎవరికైనా ఉందా? ఆయన కషటాపడి 
సంపాదించ్న సొమ్్మనే కౌలు రైతుల కుట్ంబాలకు ఇసుతాన్న గొప్ప మనసున్న వ్యకితా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు. ఏనాడైనా మీ నాయకుడుగానీ, మీరుగానీ ప్రజల కోసం ఒక్ 
రూపాయ సొంత డబుబును విరాళంగా ఇచాచిరా? పోలవరం ప్రాజెకుటా ఎపు్పడు పూరితా చేస్తారని అడిగిత్... ఏమో నాకేం త్లుసు అని సమాధానం ఇస్తాడు. అల్ంటి వాడికి 
ఇరిగేషన్ శాఖ ఇచాచిరు. పోనిలే ఇంకా నయం పోలవరం ప్రాజెకుటా సంజన, సుకన్య ఇంటి పక్న ఉందా? అని అడుగుతాడేమోనని ప్రజలు అనుమానించారు. నేను చేసిన 
అవినీతిని నిరూపిసేతా రాజకీయ సనా్యసం తీసుకుంట్నని మాట్లిడుతునా్నడు. సత్తానపల్లిలో వడ్్ర కుల్నికి చెందిన అనిల్ అనే యువకుడు డ్రైనేజీలో పడి చనిపోత్ వాళలికు 
ప్రభ్త్వం తరఫున రూ. 5 లక్షల చెక్ ఇసేతా ... అందులో రెండున్నర లక్షలు నువు్వ అడిగిన మాట వాసతావం కాదా? ఇది కాదా శవాల మీద ప్ల్లు ఏరుకోవడం అంటే. ఇది 
వాసతావం కాదు అని నువు్వ చెబిత్ నువు్వ ఏ రోజు రాజకీయ సనా్యసం తీసుకుంట్వో చెపు్ప ఆ రోజు ఆధారాలత సహా బయటపెడతాం. అంబటి పద్దతి మారుచికోకపోత్ 
రేపల్లి నియోజకవర్ ప్రజలు ఎల్ తరిమికొట్టారో ... ఇపు్పడు సత్తానపల్లి ప్రజలు కూడా తరిమికొటేటా రోజులు దగ్రలోనే ఉనా్నయ.
*సజజిల గారు.... మీ స్్రిప్టా మ్ఖ్యమంత్రి చదువుతారేమో...
వైసీపీని అధికారంలోకి రానివ్వనని పవన్ మాట్లిడుతునా్నరు... ఎవరికి అధికారం ఇవా్వలన్నది జనమే నిరణాయం తీసుకుంట్రని ప్రభ్త్వ సలహాదారుడు సజజిల 
మాట్లిడుతునా్నరు... సజజిల గారికి మేమ్ ఒకటే చెపా్పలనుకుంట్నా్నం. ప్రజలు ఎవరికి అధికారం ఇవా్వలో ఆల్ రెడీ డిసైడ్ అయపోయారు. ఆంధ్రాకు పటిటాన దరిద్రాని్న 
తరిమికొటటాడానికి ప్రజలు సిద్ంగా ఉనా్నరు. సంక్షేమ పథకాలు వద్దని ప్రజలు అనుకుంటే జగన్ మ్ఖ్యమంత్రి కాకుండా ఆపడం స్ధ్యమవుతుందని ఆయన మాట్లిడటం 
సిగు్ చేట్. సంక్షేమ పథకాలు ఇసుతాన్నది ద్శంలో ఒక్ వైసీపీ పార్టాయే కాదు. గతంలో పాల్ంచ్న అని్న ప్రభ్తా్వలు బడుగు, బలహీన, ప్ద ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాలు 
అందించాయ. ఆ మాత్రం ఇంగిత జ్ఞానం లేకుండా సజజిల గారు మాట్లిడుతునా్నరు. పవన్ ఎవరి తరఫున మాట్లిడుతునా్నరో అరథాం అవుతుందని ఆయన అంట్నా్నరు... 
త్లుగుద్శం పార్టా అవినీతిపై మొటటా మొదటి స్రి 2018 మారిచి 14న మంగళగిరి జనసేన పార్టా ఆవిరా్వ సభలో ఎండగటిటాంది శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు. ప్రతిపక్షంలో 
ఉండగా చంద్రబాబు అవినీతిపై పుసతాకం విడుదల చేసిన వైసీపీ నాయకులు... అధికారంలోకి వచాచిక ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదో ప్రజలకు సమాధానం చెపా్పల్. మీరు 
మీరు కల్సిపోయ రాష్్రాని్న దోచుకున్నది చాలదు అన్నట్లి... ఇపు్పడు జనసేనపై నిందలు వేసుతానా్నరు.
*అవినీతి గురించ్ జగన్ మాట్లిడటం హాస్్యస్పదం
ద్శంలోనే అత్యంత అవినీతిపరుల జ్బితాలో నంబర్ వన్ గా ఉన్న జగన్..అవినీతి చేయడానికి వీలేలిదంటూ తన మంత్రులకు హుకుం జ్ర్ చేయడం హాస్్యస్పదం. 
అవినీతి గురించ్ మ్ఖ్యమంత్రి మాట్లిడుతుంటే ప్రజలు నవు్వకుంట్నా్నరు. కౌలు రైతులకు అండగా నిలబడిన ప్రభ్త్వం తమద్ అని సజజిల మాట్లిడుతునా్నరు... నిజంగా 
కౌలు రైతులను ప్రభ్త్వం పటిటాంచుకుంటే మూడువేల మంది ఆత్మహత్యలు ఎందుకు చేసుకుంట్రు. సజజిల గారు.... మీరు నిజంగా రాయలసీమ బిడే్ అయత్ కౌలు 
రైతు భరోస్ యాత్ర జరుగుతున్న ప్రాంతంలో పర్యటించ్ బలవన్మరణాలకు పాల్పడ్ కౌలు రైతు కుట్ంబాల ఆరతానాదాలు ఒక్ స్రి వినండి మీకే అర్మవుతుంది. 
మీరు రాసిచ్చిన స్్రిప్టా... మ్ఖ్యమంత్రి, మీ పార్టా నాయకులు చదువుతారేమో కానీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి ఆ అవసరం లేదు. ఆయన ప్రజల కష్టాలు దగ్రుండి త్లుసుకొని 
మాట్లిడతారు. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టాకోలేని నాయకులను చెపు్పలు, చీపురలిత కొట్టాలని గతంలో మ్ఖ్యమంత్రే మాట్లిడారు. ఆ పరిసిథాతి తర్వలోనే వైసీపీ నాయకులకు 
వసుతాంద”ని హెచచిరించారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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కాసుల వేటకు కాదేదీ అనర్హం!
* అపు్పల కోసం ద్నికైనా రెడీ
* తనఖాల పర్వంలో ఇపు్పడు కాకినాడ పోరుటా భూమ్లు
* 337 ఎకరాలు తాకట్టా పెటిటా రూ.1500 కోటలి రుణం
* ఏపీ పాలకుల నిరా్వకం
ఆంధ్రప్రద్శ్ ను అపు్పల కుప్పల్ మారేచిసింది జగన్ సరా్రు. చ్టటాచ్వరకు చేతులోలి చ్ప్ప 
మాత్రమే మిగిలేల్ ఉంది! ఎంచబోత్ మంచమంతా కంతలే అన్నట్లి, అనీ్న తపు్పడు 
నిరణాయాలు- త్ల్వితకు్వ పనులే. అధికారం చేపటిటాంది మొదలు, మూడున్నరేళ్లిగా ఎడాపెడా 
రుణాలు త్వడమే ఏకైక కార్యక్రమంగా దాపురించ్ంది. పద్తి లేకుండా వ్యవహరిస్తా 
ప్రభ్త్వమే ఖజ్నాను ఖాళీ చేసేసోతాంది. దాని్న ఏదోవిధంగా భర్తా చేయడానికి, అని్న 
రకాల అకకృతా్యలకూ పాల్పడుతంది. ఉన్నపళంగా రమ్మంటే, ఎల్ వసుతాంది ఆదాయం? 
సరైన రాజధానంటూ రాష్్రానికి లేదు. కొతతాగా పరిశ్రమలేవీ రాలేదు. ఒకటో రెండో వసేతా, 
రాజకీయ కారణాలత వాటిని బయటికి వళలికొటిటాందాకా జగన్ ప్రభ్త నిద్రపోలేదు. ఎవరికీ 
ఎట్వంటి ప్రోతాసెహమ్ లేదు గాక లేదు. ఇంతటి దీనాతిదీన, హీనాతిహీన వాతావరణం 
తాండవిసుతాండగా... శతకోటి దరిధ్రాలకు అనంతకోటి ఉపాయాలన్నట్లి, స్క్షాతుతా పాలక 
పక్షమే తాకట్టా వ్యవహారాలకు త్రలేపింది. విలువైన భూమ్లపైన కనే్నసి, వాటిని తనఖా 
పెటిటా అయనా సరే కొతతా రుణాలు త్చేచిసుకోవాలని త్గ తహతహల్డుతంది. ‘ ప్రభ్త్వ 
భూమ్ల్్న తాకట్టాపెట్టా - ఇష్టానుస్రం అపు్పలు రాబట్టా’ అనేదీ వైకాపా నాదం, వాదం, 
విధానం, వ్యవహారం! ఇపు్పడు వంతు కాకినాడ పోరుటా భూమ్లది!!
* అటూఇటూ అంతట్ తంట్
అందిన చోటల్లి అపు్పలు త్సేతా తప్ప ప్రభ్త్వం నడవని దుర్తి. ఉదో్యగులకు నెల మొదటోలి 
జీతాల్వ్వడమన్నది ఏనాడో పోయంది. నెలలో సగం రోజులు గడిచ్పోయనా, వేతనాలు 
మాత్రం అందని ద్రాక్షే! పింఛనుదారలికూ ఇద్ దురవసథా కొనస్గుతూ ఉంది. జనానికి 
దినదినగండంగా మారింది పాలకుల ర్తి. ఈ నిరంతర సంకటం నుంచ్ ఎప్పటికపు్పడు 
బయటపడట్నికి నానా తంట్లూ తప్పడం లేదు. అందుకే ప్రభ్త్వ ఆసుతాలను 
ఎక్డికక్డ తనఖా పెటటాడానికి త్గించ్ంది. అమరావతిలోని భూమ్ల తాకట్టాకు ఏనాడో 
సిద్మంది సరా్రు. నాడు అమరావతి కోసం రైతుల్చ్చిన భూమ్లోలి 480 ఎకరాలు 
ఏమయా్యయనేది ఇప్పటికీ ప్రశ్్న! నిజ్నికి అవనీ్న కాపిటల్ ర్జియన్ డ్వలపె్మంట్ 
అథారిటీ (సీఆర్ డీఏ) కింద ఉన్న భూమ్లు. అపు్పల కోసం ద్హీ అంట్న్న పాలకులు 
ఆ భూమ్లనీ తాకట్టా పెటటారా అనేది నేటికీ ప్రశా్నరథాకమే. అంతకుమ్ందు హఠాతుతాగా 
ఆంధ్రప్రద్శ్ మెడికల్ ఎడు్యకేషన్ ర్సెరిచి కార్్పరేషన్ ప్రిట సంసథాను పెట్టారు. అది 
వైద్యవిద్య అభివకృది్కో, పరిశోధనల విసతారణకో కాదు. అపు్పలు పుటిటాంచడం కోసమే! ఆ 
సంసథా దా్వరా ఎంత వీలైత్ అంత కొతతా రుణాని్న త్చుచికోవాలన్నది అసలు ఉద్్దశ్యం. అంటే 
మెడికల్ కాలేజీల భూమ్లను తనఖా పెటేటాయడమన్నమాట. అల్గే వేల కోటలి రూపాయల 
రుణాల్్న పోగేయడానికి, విశాఖలో ఉన్న అత్యంత విలువైన భూమ్ల తాకట్టాకీ ప్రభ్త్వం 
తయారైందని గతంలోనే దుమారం లేచ్ంది. వీటని్నంటి నేపథ్యంలో, తాజ్గా కాకినాడ 
పోరుటా భూమ్ల వైపు జగన్ గణం చూపు స్రించ్ంది. ‘తనఖా సంస్కృతి’ని రాష్ట్రంలోని 
అనేక ప్రాంతాలకు విసతారించేసింది. అందులో భాగంగానే, ఈస్రి ఏకంగా రూ. 1500 
కోటలి రుణాని్న మారిటం (సమ్ద్రయాన) బోరు్ రూపంలో త్చేచిసింది. ఓడరేవుల అభివకృది్కే 
ఆ మొతతామని చెపి్పనా, లోపల విషయం వేరు. కాకినాడలోని ఎంత విలువైన భూమ్ల్్న 
(అవి 337 ఎకరాలకు పైమాటే) గుట్టాచపు్పడు కాకుండా బా్యంకుకు తాకట్టా పెటేటాసింది. ఆ 
మేరకు నవంబరులోనే రిజిసే్రాషనులి జరిగిపోయాయన్న సమాచారం సంచలనం సకృష్టాసోతాంది.

* గుట్టామట్లి ల్క్లేనని్న
వాసతావానికి, మ్నుపు విశాఖ వ్యవహారంలోనే తీవ్ర వివాదం రేగింది. అప్పటోలి భూమ్లత 
పాట్ - కొని్న ప్రభ్త్వ కారా్యలయాలనే తనఖా పెటటాడానికి త్గించారన్న విమర్శలు 
చుట్టామ్ట్టాయ. పెద్ద మొతతాంగా పాతిక వేల కోటలి రూపాయల అపు్ప పుటిటాంచేందుకు 
ప్రత్్యకించ్ ఓ సంసథానే ఏరా్పట్ చేశారు. అదంతా చ్నికిచ్నికి గాల్వాన కావడంత, కేంద్ర 
ప్రభ్త్వ నిర్వహణలోని ఆరిథాకశాఖ రంగంలోకి దిగి హెచచిరికలు జ్ర్చేసింది. అయనా 
దారిలోకి రాని జగన్ సరా్రు మళీలి పాత పాటే అందుకొంది. కాకినాడలోని కొని్న 
భూమ్లు నిషేధిత జ్బితాలోలి ఉన్నప్పటికీ, వాటిని మూడోకంటికి త్ల్యకుండా ఆ పరిధి 
నుంచ్ తొలగించేసింది. తొలగించ్ మర్ బా్యంకు సంబంధిత విభాగానికి తాకట్టాపెటిటా, 
‘పని’ పూరితా చేసుకుంది. తాకట్టాపెటిటాన ఆ భూమ్లనీ్న కాకినాడ నగరంత పాట్ 
గ్రామీణ మండల్ల పరిధిలోనివి. ఆ బా్యంకు విభాగం కేంద్రం మ్ంబయలో, రుణం 
మంజూరైంది హైదరాబాద్ లో, తనఖా రిజిసే్రాషన్ జరిగింది కాకినాడలో! వందల ఎకరాల 
ఆ భూమ్లు పలు సరే్వ నెంబరలిలో 67 చోటలి ఉనా్నయ. ఆ అని్నంటికీ తాకట్టా రిజిసే్రాషనులి 
జరిగిపోయనటేలి. ఉన్న ఆంక్షల్్న తొలగించేసి మర్ తనఖా ఒప్పందం చేసేసుకునా్నరు. 
రుణ మొతతాం తీరాలంటే 13 సంవతసెరాలు పైగా పడుతుంది. ఇంకా ఏమిటంటే కాకినాడ 
మాత్రమే కాకుండా ఇతర ఓడరేవుల అభివకృది్ పనుల ప్రుత రుణాలు దండుకోవడం! 
ఇంక్క్డో ఉన్న రామాయపట్నం, మచ్లీపట్నం, భావనపాడు వంటి పోరుటాల పనులకు 
కాకినాడ పోరుటా భూమ్ల్్న తనఖా పెటటాడమేమిటి? దీని లోగుట్టా ఏమిటో పాలకపక్షానికే 
త్ల్యాల్. ప్రభ్త్వం తాకట్టా పెటిటానవనీ్న కాకినాడ పోరుటా భూమ్లేనని రిజిషే్రానలి శాఖ 
ఉన్నతాధికారుల ధ్రువీకరించారు. ఆ భూమ్లు కబాజికి గురవుతుండటంత, మ్నుపు 
నిషేధిత జ్బితాలోకి చేరాయని వలలిడించారు. జిల్లి సంబంధిత అధికారులు పరిశీల్ంచ్ 
అవి పోరుటా భూమ్లని నిరా్రించాకే తనఖా రిజిసే్రాషన్ జరిగిందనా్నరు. జగన్ పాలనలో 
చేసిన తపి్పదాలు, ఇప్పటికీ స్గిసుతాన్న నిరా్వకాలు అనేకం. రిజరు్వబా్యంకు నిర్వహణలోని 
తన ఖాతాలో డబుబులు లేక, మరో రూపమన ఓవర్ డ్రాపుటాత కొనా్నళ్లి గడిపింది ప్రభ్త్వం. 
దాని్న ఎంతకీ తీరచికపోవడంత, అసలూ కొసరూ రెండో మాయమనట్లి ... తయారైంది 
పరిసిథాతి! అసలు ఖాతాయే సతాంభించ్పోయేంత దారుణ దశ ఎదురైంది.. దీంత, కొని్న 
కార్్పరేషనలికు గా్యరంటీలు ఇచ్చి రుణాలు త్చుచికొనేందుకు అలవాట్ పడింది. తరా్వత 
ప్రభ్త్వ భూమ్లు, కారా్యలయాల తనఖాలకు సైతం త్గబడింది. తీగల్గిత్ దంకంతా 
కదిల్నట్లి, కాకినాడ పోరుటా భూమ్ల వ్యవహారం సరికొతతాగా త్రమీదకొచ్చింది. ఇకమ్ందు 
జగన్ సరా్రు దకృష్టా కల్కటార్ కారా్యలయాల మీద పడినా ఆశచిర్యం లేదు. ఆంధ్రప్రద్శ్ 
ప్రజలకు తిప్పలు ఇంక్నా్నళ్లి? పాలకుల ఈ తరహా పనులు ఆఖరికి రాష్్రాని్న ఏ సిథాతికి 
చేరుస్తాయో? రాష్ట్ర ప్రజల్రా ... బహుపరాక్ !

53 వ నహంబర్ తీర్మానాన్ని రద్దు చేయాలన్ మున్సిపల్ కమిషనర్ కి 
వినతి పత్రాన్ని అహందజేసిన రెడ్డి అప్పలనాయుడు

శతఘ్్న న్్యస్: ఏలూరు మ్నిసెపల్ కార్్పరేషన్ వారు ప్రవేశపెటిటాన స్మశాన వాటికలో 
5000 రూపాయల వస్లు 53 వ నెంబర్ తీరా్మనాని్న రదు్ద చేయాలని కోరుతూ 

ఏలూరు మ్నిసెపల్ ఆఫీస్ వద్ద పశ్చిమ గోదావరి జిల్లి అధికార ప్రతినిధి, ఏలూరు 
నియోజకవర్ ఇంచారిజి రెడి్ అప్పలనాయుడు ధరా్న కార్యక్రమాని్న నిర్వహంచారు. 
ఏలూరు మ్నిసెపల్ కార్్పరేషన్ వారు ప్రవేశపెటిటాన 53 వ నెంబర్ తీరా్మనాని్న 

వంటనే రదు్ద చేయాలని ఏలూరు జనసేన పార్టా నుండి డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం 
నాయకులత కల్సి మ్నిసెపల్ కమిషనర్ కి వినతి పత్రాని్న అందజేశారు. ఈ 
సందర్ంగా రెడి్ అప్పల నాయుడు మాట్లిడుతూ ఈ నెల 13 వ త్దీన జరిగిన 
మ్నిసెపల్ కౌనిసెల్ సమావేశంలో స్మశాన వాటిక పై చేసిన 53వ తీరా్మనం తక్షణమే 

ఉపసంహరించుకోవాలని జనసేన పార్టా నుంచ్ డిమాండ్ చేసుతానా్నమనా్నరు. ఇప్పటికే ప్రజలు అధిక ధరలత వివిధరకాల పను్నలత సతమతమవుతుంటే కొతతాగా స్మశాన వాటికలో 
కాటికాపరి ప్రుత దహనసంస్్రాలకి ప్రతి బాడీ కి రూ.5000/-వేల రూపాయలను చెల్లించాలని ఏలూరు మ్నిసెపల్ కార్్పరేషన్ కౌనిసెల్ లో తీరా్మనం చేయటం సిగు్ చేటని తీవ్ర 
స్థాయలో మండి పడా్రు. ఏలూరులో అధికార పార్టా (వైసీపీ) ప్రతిపక్ష పార్టా (టిడిపి) ఇద్దరు కూడా కుమ్మక్్్ కౌనిసెల్ హాల్ లో జరిగిన సమావేశంలో ఏక నిరణాయాల మీద ఈ తీరా్మనం 
ఆమోదించడం జరిగిందనా్నరు. బయట ప్రజలకు మాత్రమే అధికారపక్ష ప్రతిపక్ష పార్టాలు కానీ లోపల మీరిద్దరు కూడా ఒక్టేనని తీవ్ర స్థాయలో ధ్వజమెతాతారు. ఏలూరు మ్నిసెపల్ 
కార్్పరేషన్ మరియు విలీన 7 గ్రామాలలో ఉన్న 17 స్మశాన వాటికలలో కాటికాపరులకు ప్రభ్త్వం దా్వరా ఏలూరు మ్నిసెపల్ కార్్పరేషన్ నుంచ్ జీతాలు చెల్లించాలని, తరతరాలుగా 
కాటికాపరులుగా స్మశాన వాటికలలో దహనసంస్్రాలు చేసుతానట్టావంటి వారిని మ్నిసెపల్ వర్ర్ గా గురితాంచాలని అనా్నరు. అంత్గాని ప్రజలని ప్రతి బాడీకి రూ.5000 రూపాయలు 
చెల్లించాలనే తీరా్మనం చేయటం నీచమన చర్య. మీరు వంటనే ఈ 53 వ నెంబర్ తీరా్మణాని్న ఉపసంహరించుకోవాలని ఏలూరు జనసేన పార్టా నుండి డిమాండ్ చేసుతానా్నమని అనా్నరు. 
ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ డిపూ్యటీ మేయర్ సిరిపల్లి శ్వరామకకృషణా ప్రస్ద్, జనసేన పార్టా పశ్చిమగోదావరి జిల్లి లీగల్ సెల్ అధ్యక్షులు నిమ్మల జ్్యతి కుమార్, పశ్చిమగోదావరి జిల్లి 
సంయుకతా కార్యదరి్శ ఓబిశెటిటా శ్రావణ్ కుమార్ గుపాతా, నగర అధ్యక్షుడు నగి రెడి్, కాశ్ నరేష్ ఉపాధ్యక్షులు సుందరనీడి ప్రస్ద్, గుబబుల నాగేశ్వరరావు ప్రధాన కార్యదరి్శ సరిది రాజేష్, 
కావూరి వాణిశ్రీ, అధికార ప్రతినిధి అలులి స్యచరణ్, నాయకులు వీరంకి పండు, రెడి్ గౌర్ శంకర్, దోసపరితా రాజు, రామ్ నాయుడు, గడ్ం చైతన్య, పవన్ కుమార్, సురేష్, బుధ్ 
నాగేశ్వరరావు, వీర మహళలు గన్నవరపు ప్రియా రాణి, జిల్లిల ప్రియాంక, డివిజన్ నాయకులు, కార్యకరతాలు తదితరులు పాల్్నా్నరు.

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

జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ పోస్టర్ ను ఆవిష్కరించిన కొటికలపూడి గ్విిందరావు
నియోజకవర్గాల వారీగా “జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎన్నిరై కలయిక” జనంలోకి జనసేన పోస్టరలో పంపిణీ కారయూక్రమం
శతఘ్్న న్్యస్: ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లి, భీమవరం, “జె.ఎస్.పి గోలిబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎనా్నరై కలయక” జనసేన పార్టా సింబల్ గాజు 
గాలిసును మరియు జనసేన అధినేత చేసుతాన్నట్వంటి కార్యక్రమాలను ప్రజలలోనికి బలంగా తీసుక్ళ్ళందుకు రూపొందించ్న జనంలోకి జనసేన 
కార్యక్రమంలో భాగంగా పైలట్ ప్రాజెక్టా గా జనసేన సింబల్ గాజు గాలిసుత కూడిన 15000 పోసటారలిను ప్రచురించ్ కొని్న నియోజకవరా్లకు 
పంపిణీ చేయడానికి కారా్యచరణ సిద్ం చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా నియోజకవరా్ల ఇంచారుజిల చేతుల మీదుగా 
పోసటారలిను ఆవిష్రించే కార్యక్రమంలో భాగంగా సోమవారం ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లి జనసేన పార్టా అధ్యక్షులు మరియు భీమవరం 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టా ఇంచార్జి కొటికలపూడి గోవిందరావు(చ్నబాబు) వారి అఫీసులో “జె.ఎస్.పి గోలిబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎనా్నరై 
కలయక” రూపొందించ్న 3 రకాల పోసటారలిను ఆవిష్రించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో భీమవరం జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, 
శతఘ్్న న్్యస్ వ్యవస్థాపకులు నాయుడు నిమ్మకాయల పాల్్నడం జరిగింది.

కిడ్ని వ్యాధి బాధితున్కి జనసేన సాయహం
శతఘ్్న న్్యస్: పార్వతీపురం నియోజకవర్ం, బల్జిప్ట మండలం, వంగాపురం గ్రామసుతాలు 
బూడుమూరు తవిటిరాజు గత కొది్ద రోజులుగా రెండు కిడీ్నలు ఫెయలయ్య తీవ్ర అనారోగా్యనికి 
గురయా్యరు. తన ప్దరికం ఒక వైపు, ఇద్దరు చంటి పిలలిలు ఒక వైపు, తన అనారోగ్యం మరోవైపు ఆ 
కుట్ంబాని్న మానసికంగా చ్దిమేసుతాంది. ఈ విషయం త్లుసుకున్న జనసేన పార్టా రాష్ట్ర కార్యక్రమాల 
నిర్వహణ కార్యదరి్శ బాబు పాలూరు జేఎసీ్ప మరియు పార్వతీపురం నియోజకవర్ నాయకులు 
అకి్వరపు మోహన్ రావు ఆ కుట్ంబానికి 5000 రూ.ల తక్షణ స్యం అందిస్తానే మీకు మరింత 
చేదోడుగా జనసేన పార్టా తరపున నిలబడతామని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో బల్జిప్ట 
మండల అధ్యక్షులు బంకురు పోల్నాయుడు, రగుమండ అప్పలనాయుడు, శంబాన హరిచరణ్, శ్వ, 
ప్రగడ కళ్్యణ్, అలులి రమేష్, ఆది, పాలూరు వంకటేష్, త్రినాథ్, గార గౌర్ శంకర్, సత్య తదితరులు 
పాల్్ని, చావు బ్రతుకుల మధ్య ఉన్న తవిటిరాజుకి, తన కుట్ంబానికి సహాయపడాలనుకునేవారు 
నిండు మనసుత తక్షణమే స్యం అందించమని కోరడం జరిగింది.

41 వ రోజు పవననని ప్రజా బాట కారయాక్రమహం
శతఘ్్న న్్యస్: సోమవారం పవన్ అన్న ప్రజ్ బాట కార్యక్రమం రాజంప్ట అసెంబీలి 
ఇనాచిర్జి మల్శెటిటా వంకటరమణ ఆద్శాల మేరకు 41 వ రోజు ఒంటిమిటటా మండలంలోని 
కొతతా మాధవరం పంచాయతీ లో తిరిగి పవన్ కళ్్యణ్ సిదా్ంతాలను ఆశయాలను 
ప్రజలోలికి తీసుక్ళలిడం జరిగింది. అక్డ ఉండే ప్రజలు జగన్ చేసే అరాచకాలకు అక్డ 
ఉండే ప్రజలు పవన్ కళ్్యణ్ సీఎం అయత్నే ఈ రాష్ట్రం బాగుపడుతుందని జనసేన రాష్ట్ర 
చేనేత వికాసి కార్యదరి్శ రాట్ల రామయ్య త్ల్యజేయడం జరిగినది.ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన వీర మహళలు బండి లక్ష్మీద్వి, సునీత, ప్రియాంక, లక్ష్మీద్వి, మలేలిశ్వరి, జనసేన 
నాయకులు, కార్యకరతాలు, అభిమానులు, వీర మహళలు పాల్్నడం జరిగినది.

పెడన న్యోజవర్గ రైతు సమసయాలపై కలెక్టర్ కి 
వినతిపత్హం

శతఘ్్న న్్యస్: పెడన: గత మూడు 
రోజులుగా నియోజకవర్ంలోని అనేక 
గ్రామాలోలి జనసేన పార్టా నాయకులు 
పర్యటించడం జరిగింది జరిగిన పంట 
నష్టాని్న ప్రభ్త్వం దకృష్టాకి తీసుకురావడం 
కోసం ది.19-12-2022 ఉదయం 12 
గంటలకు మచ్లీపట్నంలోని కకృష్ణా జిల్లి 
కల్కటార్ కి పెడన నియోజవర్ రైతులు 
తరఫున వినతి పత్రం అందజేయడం 
జరిగింది.

*గోను సంచుల కొరత
*ధాన్యం రవాణా వాహనాల కొరత
*త్మ శాతం సమస్య (ఆర్ బి కే త్మ శాతానికి, మిలలిరలి త్మ శాతానికి త్డా రావడం)
మాండూస్ తుఫాన్ వలలి నషటాపోయన రైతులను ఆదుకోవాలని వినతిపత్రం అందజేయడం 
జరిగింది. పై సమస్యలపై జ్యంట్ కల్కటార్ వంటనే స్పందించ్ తగు చర్యలు 
తీసుకుంట్మని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది.
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జింతర్ మింతర్ వేదికగా జరగిన అమరావతి రైతుల ధరానాలో పాల్గొననా డా.పసుపులేటి
శతఘ్్న న్్యస్: ఢిలీలి: జనసేన పార్టా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ మరియు పీఏసీ 
చైర్మన్ నాదండలి మనోహర్ ఆద్శాల మేరకు ఢిలీలిలో జంతర్ మంతర్ వద్ద 
అమరావతి పరిరక్షణ సమితి ఆధ్వర్యంలో అమరావతి రైతులకు మద్దతుగా 
జనసేన పార్టా తరపున పార్టా పీఏసీ సభ్్యలు, చ్తూతారు జిల్లి అధ్యక్షులు 
డా.పసుపులేటి హరి ప్రస్ద్ హాజరవడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా 
ఆయన మాట్లిడుతూ రైతుల పక్ష పాతి పవన్ కళ్్యణ్ గారు అమరావతి 
రైతులకి మద్దతుగా నా్యయస్థానం – ద్వస్థానం మహా పాద యాత్ర కు, 
మరియు రైతులకు ఎల్ంటి నషటాం జరగకుండా రైతుల తరపున ఎపు్పడూ 
తన మద్దతు ఇస్తానే ఉంట్రని, ఒకే రాష్ట్రం, ఒకే రాజధానిగా అమరావతికే 
జనసేన పార్టా మద్దతు త్లుపుతుందిని.. రైతుని ఇబబుంది పెటిటాన ప్రభ్తా్వలు 
కూల్పోతాయని ఢిలీలిలో జంతర్ మంతర్ వేదికగా జరిగిన అమరావతి రైతుల 
ధరా్న కార్యక్రమంలో డా.పసుపులేటి హరిప్రస్ద్ అనా్నరు.
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జనిం కోసిం జనసేన 40వ రోజు - “మహాపాదయాత్ర” కు విశేష ఆదరణ
శతఘ్్న న్్యస్: రాజ్నగరం,  కోరుకొండ మండలం,  మధురపూడి గ్రామంలో సోమవారం 
జరిగిన జనం కోసం జనసేన, మహాపాదయాత్ర  40వ రోజులో భాగంగా ‘నా సేన కోసం నా 
వంతు’ కమిటీ కో’ఆరి్నేటర్ *శ్రీమతి బతుతాల వంకటలక్ష్మి మరియు జనసేన రాజ్నగరం 
నియోజకవర్ సీనియర్ నేతలు, మధురపూడి జనసేన శ్రేణులు ప్రతి ఇంటికి తిరుగుతూ ప్రతి 
ఒక్రినీ ఈస్రి పవన్ కళ్్యణ్ కి ఒక అవకాశం ఇవా్వలని ఈ అరాచక ప్రభ్తా్వనికి తగిన 
బుది్ చెపి్ప ప్రజలు చైతన్యవంతులై జనసేన ప్రభ్తా్వని్న స్థాపించడానికి సహకరించాలని 
అభ్యరిథాస్తా రాత్రిపూట సైతం విరివిగా తిరుగుతూ జనసేన పార్టా విధివిధానాల మ్ద్ంచ్న 
కరపత్రాలను పంచుతూ మధురపూడి గ్రామ ప్రజల ఆదరాభిమానాలత రెండవరోజు 
కార్యక్రమం విజయవంతం అయంది. ఈ కార్యక్రమంలో ఆకుల కొండయ్య, ఆకుల 
మ్తా్యలు, కొనే రామకకృషణా,నాంద్ ప్రస్ద్, బడుగు వంకటేష్,ఆకుల ప్రస్ద్, మెడిశెటిటా 
వంకటేశ్వరావు, చలలిభతుతాల రాంబాబు, తీరుమూలనాధుని గంగబాబు, మేల్మి కకృషణా, 
సోడస్ని వీరానగేష్,, గణేసుల రాంబాబు, ఆకుల కకృషణా, తరం సురేంద్ర, బుల్ బాలకకృషణా, 
దార నాగేశ్వరావు, ఆకుల రామ్డు మరియు సీనియర్ నేతలు కిమిడి శ్రీరామ్, అడా్ల శ్రీను, 
వేగిశెటిటా రాజు, బోయడి వంకటేష్, తరాటి శ్రీను, తట అనిల్ వాసు,ద్వన దురా్ప్రస్ద్, 

చ్టిటాబాబు సతితాబాబు, మట్టా వంకన్న, మదా్దల ఏసుపాదం, కాండ్రేగుల పోసి రతా్నజిరావు, బండి సత్య ప్రస్ద్, కొండేటి సత్యనారాయణ, గంగిశెటిటా రాజేంద్ర, అరబోలు బాలు, కొతతాపల్లి 
బుజిజి, చ్కి్రెడి్ దరబాబు, మిరియాల స్య, నకా్ శ్వ కకృషణా కమిడి సతితాబాబు ఇతర నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్నా్నరు.

దివ్యాహంగుడైన నాగర్జు కుటహంబాన్ని పర్మర్శహంచిన 
డా. యుగహంధర్ పొనని

శతఘ్్న న్్యస్: గంగాధర నెలూలిరు 
నియోజకవర్ం: దివా్యంగ 
కుట్ంబాని్న ఆదుకోవట్నికి 
మ్ందుకు వచ్చిన సోక్రటీస్ 
విదా్య సంసథాల అధినేత గుణశ్ఖర్ 
కి కకృతజఞాతలు. ఇంకా మరి 
కొంతమంది దాతలు మ్ందుకు 
రావాలని విజఞాపితా. మండల 
అధికారులు స్థానిక సిబబుంది 
సహకరించాలని మనవి.
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జనసైనికుడినై పనిచేస్తా: గురాన అయ్యలు
ఆయ్యలు కు భారీ స్వాగతిం పలికిన వీరమహిళలు, జనసైనుకులు, నాయకులు
అడుగడుగునా హారతులు, పూలమాలలతో.. జననీరాజనాలతో భారీ రా్యలీతో స్వాగతిం
జనహితమే జనసేనమతమని ఆయ్యలు వెలలోడి
శతఘ్్న న్్యస్: విజయనగరం: ప్రమ్ఖ యువనాయకుడు, వా్యపార వేతతా, 
సంఘసేవకుడు గురాన అయ్యలు ఆదివారం నాడు మంగళగిరిలో పవన్ కళ్్యణ్ 
సమక్షంలో పార్టాలోచేరి, సోమవారం ఉదయం విజయనగరం కు చేరుకునా్నరు. ఈ 
సందర్ంగా గురాన ఆయ్యలు విజయనగరం, వి.టి.అగ్రహారం వై జంక్షన్ కూడల్కి 
రాగానే భార్గా చేరుకున్న జనసేన నాయకులు, జనసైనుకులు, వీర మహళలు, 
హారతులు సమరి్పంచ్, పూలమాలలత సత్రించ్ భార్గా స్్వగతం పల్కారు. 
అక్డే ఉన్న హనుమాన్ ద్వాలయంలో ప్రత్్యక పూజలు నిర్వహంచ్, జనసైనికులు, 
నాయకులు, అభిమానులు అయ్యలును జనసేన ప్రచార రథంపై రా్యలీగా వై జంక్షన్ 
నుండి ఎతుతా బ్రిడిజి మీదుగా..వయా రైలే్వ సేటాషన్, ఎన్.సి.ఎస్.రోడ్ మీదుగా, కన్యకా 
పరమేశ్వర్ కోవల, వయా గంటసతాంభం, శ్రీ పైడి తల్లి అమ్మవారి కోవలవద్దకు రాగానే 
పైడితల్లి అమ్మవారి కోవలలో సతీసమేతంగా ప్రత్్యక పూజలు నిర్వహంచారు. కోవల 
ప్రధాన అరచికులు సంప్రదాయ పద్తిలో తీరథాప్రాస్దాలత ఆశీర్వదించారు. అనంతరం 
కోట మీదుగా అంబేత్ర్ జంక్షన్ వద్దకు రాగానే అంబేత్ర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు 
వేసి నివాళ్లరి్పంచారు. అక్డ నుండి అర్.టి.సి. కాపెలిక్సె వద్దనున్న గురాన అయ్యలు 

హోటల్ జి.ఎస్.అర్. ఇంటరే్నషనల్ వద్ద రా్యలీ మ్గిసిసింది. రా్యలీలో ప్రతీ కూడళలిలో అడుగడుగునా హారతులు సమరి్పంచ్ పూలమాలలత సత్రించ్ అభిమానులంతా పవన్ కళ్్యణ్ 
నాయకత్వం వరి్ల్లిల్, గురాన అయ్యలు నాయకత్వం వరి్ల్లిల్ అని నినాదాలు చేస్తా గురాన ఆయ్యలుపై తమ అభిమానాని్న చాట్కునా్నరు. తల్లి ఆశీసుసెలు: రా్యలీలో భాగంగా 
కన్యకాపరమేశ్వర్ రహదారిలో అయ్యలు స్థానికప్రాంతమన మంగలవీధి కు వచేచిసరికి తన తల్లి గురాన అప్పలనరసెమ్మ, వారి కుట్ంసభ్్యలు అయ్యలుకు స్్వగతం పలకడానికి రాగా, 
వను వంటనే ప్రచారరథం దిగి తల్లి కాళ్ళకు నమస్రించ్ ఆశీసుసెలు పొందారు. రా్యలీ మ్గిసిన అనంతరం మ్గింపు కార్యక్రమంలో భాగంగా హోటల్ జి.ఎస్.అర్. ఇంటరే్నషనల్ లో 
అయ్యలు మీడియా సమావేశాని్న నిర్వహంచారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన నాయకులు గురాన అయ్యలు మాట్లిడుతూ జనహతమే జనసేన మతమని, రాష్ట్రంలో ప్రజలు బాగుండాలని, 
తన బంగారంల్ంటి భవిష్యతుతాను తా్యగం చేసి, తన కష్టారిజితాని్న ప్దలకు, ప్రజలకు సహాయం చేసుతాన్న నిస్్వరథా పరులు పవన్ కళ్్యణ్ అని, మ్ందునుండి ఓ అభిమానిగా ఆయన 
భావజ్ల్ని్న త్ల్సిన వాడినని, పార్టా సిదా్ంతాలు, పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను ప్రజలోలికి తీసుక్ళిలి, మ్ందునుండి పార్టాలో పనిచేసుతాన్న వారిత కలుపుకొని జెండా మోస్తా జనసైనుకుడుగా 
పార్టా బలోప్తానికి పనిచేస్తా, ప్రజ్ సమస్యలపై దకృష్టా స్ధిస్తానని వలలిడించారు. సుమారు ఐదువందల దిచక్ర వాహనాలు, ఇరువై కారలిత భార్గా స్గిన ఈ రా్యలీలో భార్గా 
జనసైనుకులు, వీరమహళలు, విజయనగరం జిల్లి మండల అధ్యక్షలు, జనసేన పార్టా నాయకులు, కార్యకరతాలు, అభిమానులు పాలుగునా్నరు.

గుడ్లూరు జనసైన్కుల ఆతీమాయ సమావేశహం
శతఘ్్న న్్యస్: కందుకూరి 
నియోజకవర్ జనసేన ఇనాచిరిజి పుల్ 
మల్లికారుజిన రావు పిలుపు మేరకు, 
గుడూలిరు జనసేన ఆధ్వర్యంలో 
గుడూలిరు మండలం, దారకని 
పాడు గ్రామంలో మండల జనసేన 

నాయకుడు రాజశ్ఖర్  అద్వర్యంలో జనసైనికుల ఆతీ్మయ సమావేశం జరిగింది. ఈ 
సమావేశంలో అని్నంగి చలపతి, కోలకలూరి శ్రీనివాసలు, మాధవ రతతాయ్య, రాంబాబు, 
స్య, భీమవరం జనసేన నాలుకులు, ఆలూరి ప్రతాప్, స్గర్, రాజేష్ పాల్్ని పార్టా 
సిదా్దంతాలను ప్రజలకు చేరవసి, ప్రజ్ సమస్యలు పరిష్రించ్న వై.సీ.పీ పాలనను 
ప్రజలకు వివరిస్తా.. జనసేన పార్టాని బలోప్తం చేసి, 2024 ఎని్నలలో పవన్ కళ్్యణ్ 
గారిని మ్ఖ్య మంత్రిగా చేయడమే లక్షమ్గా పనిచేయాలని నిరలియంచారు. ఈ 
సమావేశంలో రాజశ్ఖర్  సనిహతులు పార్టాలో చేరారు.

ఛత్పతి శివ్జీ విగ్రహ ప్రతిష్్టపన పూజా 
కారయాక్రమాన్కి హాజరైన తగరపు శ్రీన్వ్స్

శతఘ్్న న్్యస్:  ఉమ్మడి కర్ంనగర్ జిల్లి 
హుస్్నబాద్ నియోజకవర్ కేంద్రంలో శ్వాజీ 
యువసేన ఉతసెవ కమిటీ ఆహా్వనం మేరకు, 
ఛత్రపతి శ్వాజీ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన భూమి 
పూజ కార్యక్రమానికి హాజరైన జనసేన పార్టా 
నియోజకవర్ కో ఆరి్నేటర్ తగరపు శ్రీనివాస్ 
మరియు మండల నాయకులు పొడి శెటిటా 
విజయ్, మొలుగూరి అరవింద్, చెలూ్పరి 

వినోద్, బతుతాల జగదీష్ తదితరులు పాల్్నా్నరు.

నూజివీడు జనసేన అధ్వరయాహంలో సెమీ క్రిసమాస్ వేడుకలు
సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలోలో న్జివీడు నియోజకవరగా జనసేన నేత పాశం న్గబాబు
ప్రపంచానికి ప్రేమను, మంచిని బోధన చేసిన మహనీయుడు జీసస్
నేటి యువత, సమాజం కరుణ, దయాగుణం వైపు అడుగులు వేయాలి
శతఘ్్న న్్యస్: న్జివీడు: ఆగిరిపల్లి మండలంలోని కకృషణావరం గ్రామంలో జనసేన 
నాయకులు కమి్మల్ వంకటేశ్వరరావు, దయాకర్ అధ్వర్యంలో సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలను 
ఘనంగా నిర్వహంచారు. కార్యక్రమంలో బాఘంగా దైవ జనులు పాసటార్ శ్రీనివాస్ 
ప్రభ్వు బోధనలు, ప్రారథాన గీతాలు ఆలపించారు. తదుపరి కేక్ కట్ చేసి సీ్వట్సె పంపిణీ 
చేశారు న్జివీడు నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు పాశం నాగబాబు, స్థానిక 
యువతత కల్సి ప్రజలకు మంచ్ చేసుతాన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ రాబోయే 
ఎని్నకలోలి మ్ఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుతూ ప్రత్్యక ప్రారథానలు చేయంచ్, ప్రజలందరికీ 
మంచ్ జరగాలని, నియోజకవర్ జనసేన తరపున క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు త్ల్పారు. 
ఈ వేడుకలోలి ఆగిరిపల్లి మండల జనసేన వైస్ ప్రెసిడ్ంట్ పిటలి విజయ్ బాబు, కార్యవర్ 
సభ్్యలు కొండిసెటిటా శ్రీనివాస్, జను్యవుల అనీల్, చ్ంతల రంగారావు, కొవ్వల్ శ్ఖర్, 
ప్రవీణ్, విజయ్, మణి, జ్నసెన్, బాగ్యరాజు, వీరన్న, సంతష్, నవీన్, రాకేష్ , జలస్త్రం 
గోపాల్, రాణిమేకల లోకేష్ మరియు స్థానిక సురవరం, కొమూ్మరు, వడలిమాను గ్రామాల 
నుండి జనసేన నాయకులు పాలో్నా్నరు.

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

కర్టేలో విద్యారుధుల ప్రతిభకు ప్రశహంసాపత్రాలు
శతఘ్్న న్్యస్: విజయవాడ, పాయకాపురం ఎస్.జి ఇంగీలిష్ మీడియం స్్ల్ నందు కరాటే బెల్టా టెస్టా మరియు సెల్ఫ్ డిఫెన్సె ట్రైనింగ్ 

ఇవ్వడం జరిగింది. కార్యక్రమంలో భాగంగా కరాటే శ్క్షణ తీసుకున్న విదా్యరుథాలకి సరిటాఫిక్ట్ లు అందజేడం జరిగింది. ఆత్మ రక్షణ 
విద్య మహళలకు ఈ రోజులోలి చాల్ మ్ఖ్యమని త్ల్యజేస్తా ప్రతి ఒక్రూ ఆత్మ రక్షణ విద్య నేరుచికోవాలని, ఆత్మరక్షణ మార్ల్ 
ఆర్టాస్ విద్య మన ప్రాచీన విద్య, మన ప్రాచీన కళను మనం గురితాంచ్ ప్రతి ఒక్ తల్లిదండ్రులు ప్రోతసెహంచాలని సెల్ఫ్ డిఫెన్సె ప్రోగ్రామ్ 
నిర్వహంచ్న ఎస్.జి స్్ల్ ప్రినిసెపల్ అండ్ మేనేజె్మంట్ కు మరియు ఒకినావాన్ గోజు రుయు కరాటే స్్ల్ అఫ్ ఇండియా, 
కకృష్ణా డిసి్రాక్టా చీఫ్ క్. ప్రస్ద్ కు ధన్యవాదాలు త్ల్యజేశారు. క్రౌ మగ సెల్ఫ్ డిఫెన్సె అనేది ఆంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట్రంలో మొదటిస్రి 

తీసుకొచ్చింది హనుమాన్ అండ్ ద్ర్ టీం. చదువుతపాట్ ప్రతి మహళకు ఆత్మ రక్షణ విద్య కరాటే ఎంత అవసరమని ప్రసుతాతం మహళలపై జరుగుతున్న దాడులు, హతా్యయత్నలను 
ఎదుర్్నేందుకు ఎంత ఉపయోగపడుతుంది. ఇల్ంటి శ్క్షణకూ తల్లిదండ్రులందరూ తమ పిలలిలను కాలిసులకి పంపించ్ వారిని ప్రోతసెహంచాల్సెందిగా కోరుతునా్నం. కరాటే అంటే ఒక 
సరిటాఫిక్ట్సె నిమితతాం నేరుచికొనే విద్య మాత్రమే కాదు, కరాటే ను సో్పర్టాస్ కోట్లో చేరచిబడింది. గవర్నమెంట్ ఎగాజిమ్సె నందు కూడా దీనికి రిజరే్వషన్ అనేది కల్్పంచారు. కరాటే ఒలంపిక్సె 
లో ఉండడం కూడా మనకు గర్వకారణం. గవర్నమెంట్ ఎగాజిమ్సె లో కూడా దీనికి రిజరే్వషన్ అనేది కల్్పంచారు, కరాటే మన ఒలంపిక్సె లో ఉండడం కూడా మనకు గర్వకారణం. ఆత్మ 
రక్షణకు, చురుకుతనానికి, సో్పర్టాస్ కోటలో ఉదో్యగాలను సంపాదించడానికి అని్నటికీ ఈ కరాటే అనేది చాల్ ఉపయోగపడుతుందని, కాబటిటా కరాటే ప్రతి ఒక్రూ నేరుచికోవాల్సెందిగా 
హనుమన్ త్ల్పారు.
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