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లారెస్ ఫార్మా ప్రమాద 
మృతుల కుటుంబాలను ఆదుకోవాలి

శతఘ్ని న్యూస్: పరవాడ ఫార్మా సిటీలోని లారెస్ ఫార్మా సంస్థలో చోటుచేసుకునని 
ప్రమాదంలో నలుగురు కార్మాకులు దురమారణం పాలవ్వడం దురదృష్టకరమని జనసేన 
పార్్ట అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో ఆవేదన వయూక్ం చేశారు. ఆ కార్మాకుల 
కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియచేసు్న్నిను. ఆ కుటుంబాలకు న్యూయబద్ధమైన 
ఆర్్థక పర్హారం ఇవ్వడంతోపాటు అనిని విధాలుగా ఆదుకోవాలి. ఈ ప్రమాదంలోనే 
తీవ్ంగా గాయపడి విషమ పర్సి్థతిలో ఉనని మరో కార్మాకుడికి మెరుగైన వైదయూ సేవలు 
అందంచాలి. విశాఖ ప్ంతంలోని ఫార్మా పర్శ్రమలోలోన్, ఇతర పర్శ్రమలోలో తరచూ 
ప్రమాదాలు చోటు చేసుకంటున్నియి. పర్శ్రమలోలో భద్రత ప్రమాణాలను పర్శీలించాలిసిన 
అధికారులు, సంబంధిత కమిటీల సభ్యూలు ఏ మేరకు పని చేసు్న్నిరనే ప్రశని ప్రమాదాలు 
సంభవించిన ప్రతిసార్ ఉత్పననిమవుతంద. విశాఖ ప్ంతంలోని ప్రతి పర్శ్రమలోన్ 
సేఫ్్ట ఆడిట్ నిర్వహంచాలని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ డిమాండ్ చేశారు.

జనసేన పార్టీ కాకినాడ స్మార్టీ సిటీ కమిటీ 
నియామకాలు

శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ సిటీ: జనసేన పార్్ట కాకిన్డ సామార్్ట సిటీ కమిటీ 
నియామకాలు జర్గిన్యి. కాకిన్డ సిటీ ఇంచార్జ్, పిఎసి సభ్యూలు ముత్ శశిధర్ 
కాకిన్డ రూరల్ ఇంచార్జ్ పిఎసి సభ్యూలు పంతం న్న్జీ మర్యు సిటీ అధయూక్షులు 
సంగిశెట్్ట అశోక్ ఆధ్వరయూంలో జర్గిన ప్రెస్ మీట్ లో సిటీ కమిటీ సభ్యూలను 
అనౌనసి్మంట్ చేయడం జర్గింద. ఈ సందర్ంగా కాకిన్డ సామార్్ట సిటీ కారయూదర్శి 
వానపలిలో హర్కృష్ణ కమిటీ సభ్యూలందర్కీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు.

ఏలూరు జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు జనసేన పార్్ట కార్యూలయంలో ఏర్్పటు చేసిన విలేకరుల 
సమావేశంలో రెడిడి అప్పల న్యుడు మాట్లోడుతూ మంగళవారం 3 విషయాల మీద 
ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జర్గిందన్నిరు. ర్ష్టంలోన్ ఏలూరు నియోజకవర్ంలోన్ ఏదైతే 
ప్రజల సంక్షేమం అని చెప్్పకుంటున్నిరో ప్రభ్త్వం గతం నుంచి వసు్నని పెన్షనలోను 
ఇప్్పడు తొలగిసు్న్నిరని అన్నిరు. ఈరోజు ర్ష్ట ప్రభ్త్వంపంచాయితీ, మునిసిపల్ 
కార్్పరేషన్ అధికారులు జీవో నంబర్ 174 అనుసర్ంచి సచివాలయాల నుంచి వచిచి 
మీరు సంతకం పెడితేనే ఇద ఆమోదం అవుతందని, లేదంటే మీ పెన్షనలోను పీకేసా్రని, ఆ 
1000 చదరప్ అడుగులు ఎక్కడిద ఇంతకుముందు ఇందర్ గాంధీ టంలో ఐదు సంటులో 
ఇచాచిరు. తర్్వత ఎన్్ట ర్మార్వు వచిచిన తర్్వత మూడు సంటులో ఇచాచిరు. 120 గజాలు 
తర్్వత రెండు సంటులో నుండి 96 గజాలకు వచిచిందని తర్్వత 75 గజాలకు వచిచింద. 
ఈ ఒక్క నలలోనే దాదాప్ 1500 పెన్షనలోను ఏలూరులో పీకేశారు. అదేవిధంగా రేషన్ 
కారుడిలను తొలగిసు్న్నిరని, మీరు తీసుకునని ఈ నిర్ణయానిని జనసేన పార్్ట నుండి తీవ్ంగా 
ఖండిసు్న్నిం. అలాగే మీరు పేదవాళ్లో గనక మీకు ఈ గవరనిమెంట్ ఈ స్థలాలను 
ఇసు్న్నిరని చెపి్ప, న్గేంద్ర కాలన్లో, మారుతీ నగర్ లో, సుంకరవార్ తోటలో అనేక రకాలైన ఏర్యాలోలో ముర్కివాడలు ఎక్కడైతే ఉన్నియో పేద ప్రజలను అక్కడికి పంపిసు్న్నిరని 
ఎక్కడైతే ప్రభ్త్వం గతంలో ఇచిచిన ఇళ్ళ స్థలాలను ఇచిచిన వాట్లో భవన నిర్మాణాలు వాట్లోనే పేద ప్రజలకు ఇళ్ళను ఇచిచి వార్ని ఈ వైఎస్ఆర్ ప్రభ్త్వం ఇబ్ందులకు గుర్ చేసు్ందని 
అన్నిరు. ఈరోజుకి చాలామంద దాదాప్ సచివాలయాలు చుట్్ట తిరుగుతన్నిరని, అదేవిధంగా వాలంటీరలో చుట్్ట, ఎమామారో్వ ఆఫ్స్ చుట్్ట, ఎండిఓ ఆఫ్స్ చుట్్ట, ప్రతిపక్ష న్యకుల 
దగ్ర్కి, ప్రతిపక్ష పార్్టల దగ్ర్కి రోజు వాళ్ళ పనులను మానుకని మా పెన్షన్ పోతన్నియని మొరపెటు్టకుంటున్నిరని అన్నిరు. గత 20 సంవతసిర్లుగా పెన్షనులో తీసుకుంటున్నిమని, 
ఇప్్పడు మా పెన్షనులో పోతన్నియని తెలిసి చాలాఆందోళన చెందుతన్నిరు. ఇప్పట్కైన్ ఏలూరు నియోజకవర్ శాసనసభ్యూలు ఆళ్ళ న్ని బాధయూతలు స్్వకర్ంచాలి. ఎందుకంటే ప్రజలు 
మీకు ఓటులో వేసి గెలిపించుకున్నిరు. వార్ యొక్క సంక్షేమం కాపాడవలసిన బాధయూత మీ మీద ఉందని గురు్ చేసు్న్నిమని జనసేన పార్్ట నుండి డిమాండ్ చేసు్న్నిమని అన్నిరు. ఇప్పట్కైన్ 
ఏ ఒక్క పెన్షన్ పోకుండా చూడాలిసిన బాధయూత మీ మీద ఉందని జనసేన పార్్ట నుండి డిమాండ్ చేసు్న్నిం. అదే విధంగా 300 యూనిటులో లేకపోతే ఆ ఇంట్లో ఎవరో ఒకర్కి టు వీలర్ ఫోర్ 
వీలర్ వసు్న్నియని వంక చెపి్ప రేషన్ కారుడిలు తీసేయడం, పెన్షనులో పీకేయడం ఆ ప్రక్రియ కూడా ఏలూరులో చాలా జరుగుతందని దానిని కూడా నివార్ంచాలని డిమాండ్ చేసు్న్నిం 
అని అన్నిరు. ఈరోజు మహళలని బలవంతంగా రుణాలను తీసుకనే ప్రక్రియ చూసు్న్నిం. మీకిచిచిన స్థలం ఇప్్పడు నిర్మాణం చేసుకునే పర్సి్థతి లేదని ప్రభ్త్వం కటే్టసా్నన్నిరు. వాళ్లో 
బేసమాంట్ లకి 35 వేల రూపాయలు డా్వక్రా లోను తీసుకుని ఇవ్వమన్నిరని, ఈలోగా ఈ 35000 కి వడ్డిలు కటు్టకోలేక మా పర్సి్థతలు చాలాదారుణంగా ఉన్నియని నగర ప్రజలు 
వాపోతన్నిరు. ఈ పర్సి్థతలోలో గెలిచిన ప్రజాప్రతినిధిగా ప్రజలకు న్యూయం చేయవలసినటువంట్ ప్రజల యొక్క రక్షణగా ఉండి ప్రజల యొక్క సంక్షేమానిని వాళ్ళకి ఇచేచి సంక్షేమ ఫలాలు 
అందంచవలసినటువంట్ బాధయూత ఆళ్ళ న్నికి ఉందని గురు్చేశారు. దంగ సాకులు చెపి్ప పెన్షనలోను తొలగించడం తీవ్ంగా జనసేన పార్్ట నుండి ఖండిసు్న్నిం. దీనిని నివార్ంచకపోతే 
భవిషయూత్లో తీవ్ పర్ణామాలు ఎదురో్కవాలిసి వసు్ందని రెడిడి అప్పలన్యుడు హెచచిర్ంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ జనసేన న్యకులు శివర్మకృష్ణ ప్రసాద్, 
పశిచిమగోదావర్ జిలాలో కారయూదర్శి కస్్ర్ సాయి తేజసి్వని, నగర అధయూక్షుడు నగిరెడిడి కాశీ నరేష్, ఉపాధయూక్షులు గుబ్ల న్గేశ్వరర్వు, ప్రధాన కారయూదర్శి కావూర్ వాణిశ్రీ, ఫాయూన్సి ప్రెసిడంట్ 
దోసపర్్ ర్జు, కోశాధికార్ పైడి లక్ష్మణర్వు, సోషల్ మీడియా కో ఆర్డినేటర్ జనసేన రవి, కారయూదర్శి సరళ, న్యకులు నిమమాల శ్రీనివాసర్వు, బండా ర్మ న్యుడు, సురేష్, వీర 
మహళలు జె.సుజాత, గననివరప్ ప్రియా ర్ణి తదతరులు పాల్్న్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన పార్టీకి ఈస్రి ఒక అవకాశం ఇవ్ండి: బత్తుల
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరం నియోజకవర్ం, కోరుకండ మండలం, నిడిగటలో గ్రామంలో 
మంగళవారం జర్గిన జనం కోసం జనసేన మహాపాదయాత్ర 43వ రోజు.. గ్రామ ప్రజల 
ఆదర్భిమాన్లతో ఉత్సిహంగా కనసాగింద, ఈ పాదయాత్ర న్ సేన కోసం న్ వంత 
కమిటీ కోఆర్డినేటర్ శ్రీమతి బత్ల వంకటలక్ష్మి మర్యు ఉమమాడి తూరు్పగోదావర్ జిలాలో 
జాయింట్ సక్రెటర్ మేడిశెట్్ట శివర్ం ఆధ్వరయూంలో జర్గిన ఈ పాదయాత్ర గ్రామంలో ప్రతి 
ఇంట్కి తిరుగుతూ, ప్రతి గడప ఎకు్కతూ, ప్రతీ ఒక్కర్న్ ఆపాయూయంగా పలకర్స్్, జనసేన 
కరపపత్రాలు పంచుతూ, జనశ్రేణులు మధయూ కోలాహలంగా జర్గింద..? ఈ సందర్ంగా 
మీడియాతో బత్ల వంకటలక్ష్మి మాట్లోడుతూ.. అస్వయూస్ంగా తయారైన ఈ ర్క్షస పాలన 
నుండి ర్ష్ట్రానిని, ర్ష్ట ప్రజలను కాపాడాలని.. సామానుయూనికి ర్జాయూధికారం దకి్క.. ఉననిత 
సమాజానిని నిర్మాంచాలని, తన విలువైన జీవిత్నిని వదలేసి… మారు్ప కోసం పర్తపిసు్నని 
పవన్ కళ్యూణ్ గార్కి ఈసార్ ఒక అవకాశం ఇచిచి ముఖయూమంత్రిని చేసే్నే ర్ష్టం మళ్్ళ గాడిన 
పడుతందని, లేదంటే కుక్కలు చింపిన విస్ర్లా తయారయియూ, ర్ష్టంలో దుర్రమైన పర్సి్థతలు 
దాపర్సా్యని ఈ సందర్ంగా మీడియాతో మాట్లోడుతూ అన్నిరు.. పాదయాత్రలో గ్రామ 

ప్రజలు బ్రహమారథం పడుతూ, పెద్ద ఎత్న హారతలు ఇస్్… తీన్మార్ డప్్పలతో, బాణసంచా కాలుచితూ.. స్వచ్ందంగా ఈసార్ ప్రజలే జనసేన పార్్ట ర్వాలని కోరుకుంటున్నిమన్నిరు.. 
ఈ సందర్ంగా గ్రామంలోని వైస్పీ కీలక నేతలు బత్ల వంకటలక్ష్మి, మేడిశెట్్ట శివర్ం ల సమక్షంలో జనసేన పార్్టలో జాయిన్ అయాయూరు, వారందర్కీ జనసేన కండువా కపి్ప జనసేన 
పార్్టలో సాదరంగా ఆహా్వనించారు.. శ్రీకృష్ణపటనిం సర్పంచ్ కిమిడి శ్రీర్మ్, తూరు్పగోనుగూడం సర్పంచ్ గళ్లో రంగా, అడాడిల శ్రీను, వేగిశెట్్ట ర్జు, బయిడి వంకటేష్, గంగిశెట్్ట 
ర్జేంద్ర, పాలచరలో ర్జార్వు, చిట్్టప్రోలు సతి్బాబు, బత్ల గోపాలకృష్ణ, తోట అనిల్ వాసు, ముత్యూల మహేష్, స్నియర్ నేతలు కామిశెట్్ట విష్్ణ, వీరమహళ కామిశెట్్ట హమశ్రీ, 
ర్మిశెట్్ట సతీష్, నిడిగటలో జనసేన యూత్, జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు, నిడిగటలో గ్రామప్రజలు పెద్దఎత్న పాల్్న్నిరు.

‘గిరి జనసేన’ ఆత్మాయ కలయిక
శతఘ్ని న్యూస్:విజయనగరం పట్టణంలో సా్థనిక ఆర్.ట్.సి.కాంపెలోక్సి వద్దనునని జి.ఎస్.ఆర్. కాంపెలోక్సి లో గిర్, 
జనసేన ఆతీమాయ సభను జనసేన న్యకులు, ర్ష్ట గిర్జన న్యకుడు తమిమా అప్పలర్జు ఆధ్వరయూంలో 
బుధవారం ఉదయం నిర్వహంచారు. ఈ సభలో ఉత్ర్ంధ్ర నియోజకవర్్ల గిర్జన ముఖయూ న్యకులు 
పాల్్న్నిరు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ దృష్్టకి తీసుకెళ్ళందుకూ, మర్యు గిర్జనలు ఎదుర్్కంటునని 
సమసయూలు, గిర్జనులు కోలో్పయిన హకు్కలపైన అవగాహన సదసుసి ఏర్్పటు చేయడం జర్గింద, అలాగే 
గిర్జన గ్రామాలోలో జనసేన పార్్ట బలోపేతం చేయడానికి, పార్్ట చేసు్నని కారయూక్రమాలను ప్రజలకు, గిర్జన 
యువతకు తెలిసేలా చేయడం జర్గింద. ఈ సందర్ంగా ఇటీవల పార్్టలో చేర్న ప్రముఖ పార్శ్రామిక వేత్, 
జనసేన న్యకులు గుర్న అయయూలు కు గిర్జనులు, జనసేన న్యకులు మర్యూద ప్ర్వకంగా సన్మానం 
చేయడం జర్గింద. అనంతరం జనసేన పార్్ట కురుపాం నియోజకవర్ నుండి జనసేన పంచాయతీ సర్పంచ్ 
గంగాధర్ కు సత్్కరం చేయడం జర్గింద. ఈ కారయూక్రమానికి ఉత్ర్ంధ్ర మహళ్ కోఆర్డినేటర్ తమిమా 
లక్ష్మీ ర్జ్, ర్ష్ట దళిత న్యకుడు, జనసేన న్యకులు ఆదాడ మొహన్, విజయనగరం జిలాలో లీగల్ సల్ 
ప్రెసిడంట్ ర్జేంద్ర, గిర్జనులను ఉదే్దశించి గిర్జన చట్్టలు, హకు్కలు గూర్చి ఐఖయూత కరకు జనసేనపార్్ట 
ప్రజలోలోకి తీసుకెళ్లోలని మాట్లోడారు, అలాగే శ్రీకాకుళం జిలాలో నుంచి వచిచిన న్యకులు సాలాచన సఖ్మాకర్వు 
మనయూం జిలాలోనుండి వచిచిన న్యకులు మీనక చిన్నిర్వు , ఉత్ర్ంధ్ర న్యకులు హకు్కలు, చట్్టలు కోసం 
మాట్లోడుతూ జనసేన నియోజకవర్్లోలో, గ్రామాలోలో జనసేన బలోపేతం చేయడానికి ఉదే్దశించి మాట్లోడారు, 
ఈ కారయూక్రమంలో పలలో సురేష్, తిమమాక బాబూర్వు, శివ , జనసేన పార్్ట బలోపేతం చేయడానికి ఆదవాస్ 
హకు్కలు కాపాడుకునేందుకు విలువైన సందేశం ఇవ్వడం జర్గింద.

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

పేదల పెన్షన్ లను తొలగించిన ప్రభుత్ నిరంకుశ దోరణిపై మండిపడ్డ డాకటీర్ పిల్లా శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్:  పిఠాప్రం నియోజకవర్ జనసేన న్యకుల శ్రీ విష్్ణ హాసి్పటల్ అధినేత డాక్టర్ 
పిలాలో శ్రీధర్ నిరుపేదల పెన్షన్ లను ర్ష్ట ప్రభ్త్వం నిరంకుశంగా తొలగించడంపై నిరసన 
తెలియజేస్్ పిఠాప్రం మండల ప్రజాపర్షత్ అధికార్ వార్కి ర్ప్రజెంటేషన్ ఇచిచిన డాక్టర్ 
పిలాలో శ్రీధర్. అనంతరం డాక్టర్ పిలాలో శ్రీధర్ మీడియాతో మాట్లోడుతూ నిరుపేదలకు పెన్షన్ 
తొలగించడం అనేద చాలా బాధాకరమైన విషయమని ఎంతోమంద వృదు్ధలు వితంతవులు 
వికలాంగులు అనేకమంద నిరుపేదలు ఈ పెన్షన్ పైనే ఆధారపడి జీవిసు్న్నిరని అలాంట్ వాళ్ళ పొట్ట మీద కట్టడం చాలా పాపమని డాక్టర్ పిలాలో శ్రీధర్ అన్నిరు. 300 యూనిటులో 
దాట్తేనో మర్యు ఇలులో ఉంటేనో లేదా కారు ఉందనో రక రకాల ష్టకులు చెపి్ప పెన్షన్ ను తొలగిసు్నని దుసి్థతిలో ఈ ప్రభ్త్వం వయూవహర్సు్ంద. మాట తప్పం మడం తిప్పం అనని ఈ 
ప్రభ్త్వం జన్నిని మోసం చేయడంలో మాత్రం ముందుందని, ఈ మోసప్ర్త ప్రభ్త్వం వలలో నిరుపేదలు చాలా నష్టపోత ఇబ్ందులు పడుతన్నిరని ప్రభ్త్వంపై మండిపడడి డాక్టర్ 
పిలాలో శ్రీధర్. అదేవిధంగా ముందుగా వితంత పెన్షన్ తీసేసారు భర్ చనిపోయి ఏ ఆధారం లేనటువంట్ వితంతవులకు ఆసర్గా ఉండే పెన్షన్సి ను తొలగించడం బాధాకరమైన విషయం, 
ఎందుకంటే మనం అలాంట్ వాళ్ళని మనం ఆదుకోకపోగా వాళ్ళ పొట్ట కట్టడం కూడా చాలా బాధాకరం, పిఠాప్రం మండలం మొత్ం మీద రెండు వేల పెన్షనులో తొలగించడంపై 
పిఠాప్రం జనసేన పార్్ట తరఫునుంచి ఎం.డి.ఓ కు ర్ప్రజెంట్ ఇవ్వడం జర్గింద. పెన్షన్సి తొలగించడం వంటనే నిలిపివేయాలని, అరుహులందర్కీ కత్ పెన్షన్ ఇవా్వలని, లేనియెడల 
జనసేన పార్్ట తరఫునుంచి అనేక ఉదయూమాలు కూడా చేయడం జరుగుతందని డాక్టర్ పిలాలో శ్రీధర్ మీడియా ముఖంగా మాట్లోడడం జర్గింద. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా దుడుడి 
ర్ంబాబు, కర్పిరెడిడి వంకటేష్, కంద అరవింద్, బెజవాడ శ్రీను, కూరడా సతి్బాబు, పలివలలో న్ని, పెనుపోతల వీరబాబు, మోట్ర్ మహేష్, మాసా పెద్దపత్రయయూ, బంత న్గు, సైతన 
చిట్్టబాబు, బండాడ జయర్జు, కటు్ట శ్రీను, మాసా న్గేశ్వరర్వు, వాకపలిలో శేష్టర్వు, కట్ర్ చంట్, మసా చిననిప్త్రయయూ, మర్యు జన సైనికులు పాల్్నడం జర్గింద.

ఒక్కస్రి జనసేనను నమిమా ఆదరించండి: 
ర్టాల ర్మయయా
శతఘ్ని న్యూస్: ఒంట్మిట్ట: 
కుల మత్లకు అతీతమైన పార్్ట 
జనసేన పార్్ట అని ఒక్కసార్ నమిమా 
జనసేనను ఆదర్ంచాలని పవననని 
ప్రజా బాట కారయూక్రమంలో జనసేన 
ర్ష్ట చేనేత వికాస కారయూదర్శి ర్ట్ల 
ర్మయయూ పేర్్కన్నిరు. ర్జంపేట 
జనసేన పార్్ట ఇంచార్జ్ మలిశెట్్ట 
వంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు 

మంగళవారం ఒంట్మిట్ట మండల పర్ధిలోని కత్పల్లో, ఎస్సి కాలన్ పలు గ్రామాలోలో 
45వ రోజు ఇంట్ంట్కి జనసేన పవననని ప్రజా బాట కారయూక్రమానిని నిర్వహంచారు. 
కారయూక్రమంలో భాగంగా ప్రజలతో మాట్లోడి పలు సమసయూలను అడిగితెలుసుకున్నిరు. 
జనసేన పార్్ట అధినేత రూపొందంచిన మేనిఫెసో్ట కరపత్రాలను ఇంట్ంట్కి పంపిణీ 
చేశారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన ర్ష్ట చేనేత వికాస కారయూదర్శి ర్ట్ల ర్మయయూ 
మాట్లోడుతూ.. పేద, బడుగు, బలహీన మధయూతరగతి కుటుంబాల సంక్షేమమే ధ్యూయంగా 
జనసేన పార్్ట కృష్ చేసు్ందన్నిరు. వైసిపి అర్చక పాలనను ప్రజలు దృష్్టలో పెటు్టకని 
ర్నునని 2024 ఎనినికలోలో ఒక్కసార్ నమిమా జనసేనను ప్రజలందరూ ఆదర్ంచాలన్నిరు. 
ఈ కారయూక్రమంలో లక్ష్మీదేవి నరసమమా లోక, రమ, గౌర్ తదతరులు పాల్్న్నిరు.

బోనకల్ శంతి నిలయంలో నేమూరి శంకర్ 
గౌడ్ జనమాదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: మధిర: ఉమమాడి ఖమమాం జిలాలో 
ఇంచార్జ్ ర్ము త్ళ్లోర్ ర్ము స్చన 
మేరకు జనసేన పార్్ట మధిర నియోజకవర్ఒ 
న్యకులు త్ళ్లోర్ డేవిడ్ ఆధ్వరయూంలో, మండల 

న్యకులు సమక్షంలో తెలంగాణ ర్ష్ట జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు నేమూర్ శంకర్ గౌడ్ 
జనమాదన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహంచదం జర్గింద. కారయూక్రమంలో బాఘంగా కేక్ 
కట్ంగ్ చేయడం జర్గింద. ఈ సందర్ంగా త్ళ్లోర్ డేవిడ్ మాట్లోడుతూ పార్్ట సా్థపన 
నుండి పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గార్ వననింటే ఉంట్ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు ఆశయాలకు అనుగుణంగా నడుచుకుంట్, పార్్ట బలోపేతం గుర్ంచి అహర్నిశలు 
కష్టపడుతూ.. తెలంగాణ ర్ష్టంలో పార్్టని బలోపేతం చేస్్, జనసైనికులకు ఆదరశింగా 
నిలుస్్.. వార్ న్యకత్వంలో 2024లో తెలంగాణ ర్ష్టంలో పార్్ట బలోపేతం 
జర్గితీరుతంద, అదేవిధంగా మధిర నియోజకవర్ంలో ఐదు మండలాల జనసైనికులు 
పార్్ట బలపేతం చేయడానికి ఎనిని ఒడిదుడుకు ఎదురైనప్పట్కీ పార్్టని గ్రామ గ్రామాన 
తీసుకెళ్్ 2024లో మధిర నియోజకవర్ంలో జనసేన సత్్ చూపించడానికి, 2024 
మధిర జనసేన అడాడిగా చూపగలిగే దముమా ధైరయూం మధిర నియోజకవర్ఒ జనసైనికులకు 
ఉందని ఈ సందర్ంగా తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో స్్టడంట్ వింగ్ న్యకులు 
గంధం ఆనంద్, బనకల్ మండల న్యకులు ఎసే్క జాన్, బాష్ట, మండల న్యకులు 
లకి్క శెట్్ట సాయికుమార్, ఎస్ కే బాజీ బాబా తదతరులు పాల్్న్నిరు.

మంత్రి బొత్సా గారూ.. మా పాఠశలను అభివృదిధి 
చేయండి: గుడులారు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: నలూలోరుజిలాలో, 
కందుకూర్ నియోజక వర్ం, గుడులోరు 
మండలానికి గతంలో 6నుండి 10వ 
తరగతి వరకూ చదవే విదాయూరు్దలకు 
విదాయూలయంగా ఉంట్ ఎందరో 
విదాయూరు్థలను ఉననిత శికర్లకు 
తీసు కెళి్ళన పాఠశాల గుడులోరు జెడ్.
పి హైస్్కల్ అని గుడులోరు జనసేన 

పార్్ట మండల కని్వనర్  అనినింగి చలపతి అన్నిరు. ఈ పాఠశాల భవనం ప్ర్తనమైనద 
కావడంతో వర్్షకాలంలో వర్షం కురవడంతో ఉపాదాయూయులు, విదాయూరు్థలు తీవ్ 
ఇబ్ందులు పడుతన్నిరు. కాన్ అదకార పార్్ట వై.స్.పీ ప్రభ్త్వం గతంలో విదాయూ శాఖ 
మంత్రిగా పనిచేసిన ఆదమూలప్ సురేష్ విదాయూశాఖకకు వేల కోటులో ఖరుచి చేశామని 
చెప్పటం దారుణం అని, అద కారంలోకి వచిచి మూడు సంవతసిర్లవుతన్ని మంత్రులు 
మార్నప్పట్కి పాఠశాల అభివృద్ధ జరుగలేదని, గుడ్లోరు మండల జనసేన న్యకుడు 
త్మస్ అన్నిరు. గడప గడపకూ తిరుగుతనని అధికార పార్్ట న్యకులు సంక్షేమ 
పథకాలను వివర్ంచి చెప్పటం హాసాయూ స్పదంగా ఉందని మండల న్యకుడు సాయి 
అన్నిరు. అదే విధంగా మండల సా్థయి విదాయూశాఖ అధికార్లు నిరలోక్షం విదాయూర్్థలకు 
శాపంగా మార్ందని, ఈ మధయూకాలంలో కుర్సిన భార్ వర్్షలకు హైస్్కల్ ప్రహార్ 
గోడ పడిపోయి దాదాప్గా నలరోజులు గడిచిన్ గోడకు మరమత్లు చేయక పోవటం 
దారుణం. ఈ పాఠశాలలో చదువుకునని ప్ర్వ విదాయూరు్ధల ఆర్్థక సహాయంతో సరస్వతి 
దేవి అమమావారు, ఎర్రా ప్రగడ విగ్రహాల ఏర్పటు, మంచిన్ట్ సరఫర్ సౌకరయూం ఏర్పటును 
జనసేన తరువున హృదయ ప్ర్వక అభినందనలు తెలియ జేసారు, ఇకనైన్ విదాయూశాఖ 
మంత్రులూ, అదకారులు పాఠశాల నిర్మాణానికి సహకర్ంచి, పిలలోల భవిషత్, జీవ 
న్దారం విదయూ తోనే ముడి పడి ఉందనే విషయానిని పత్రి ఒక్కరూ గమనించాలని జనసేన 
మండల అధయూక్షుడు అనినింగి చలపతి డిమాండ్ చేసారు.

ఘనంగా నేమూరి శంకర్ గౌడ్ జనమాదిన 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమమాడి కర్ంనగర్ 
జిలాలో జనసేన న్యకులు మూల 
హర్ష్ గౌడ్ స్చనల మేరకు, 
ఉమమాడి కర్ంనగర్ జిలాలో, కర్ంనగర్ 
నియోజకవర్ం గీత భవన్ సర్్కల్ 

నందు తెలంగాణ ర్ష్ట ఇంచార్జ్ నేముర్ శంకర్ గౌడ్ జనమాదన వేడుకలు ఘనంగా 
నిర్వహంచడం జర్గింద. ఈ కారయూక్రమానికి ఉమమాడి కర్ంనగర్ జిలాలో ముఖయూ 
న్యకులు శివారెడిడి చలాలో హాజరై కేక్ కట్ంగ్ చేసి, స్్వటులో పంపిణీ చేయడం జర్గింద. 
ఈ కారయూక్రమానికి కర్ంనగర్ జిలాలో న్యకులు పడాల ప్రసాద్ గౌడ్, సాయి కిరణ్, 
నవీన్, సాయి, వినయ్, రమేష్, సుకేశ్, నవీన్, జనసేన పార్్ట న్యకులు పాల్్న్నిరు.

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


బుధవారం, 28 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన ఉమమాడి విజయనగరం జిల్లా మండల అధయాక్షులకు సనామాన కారయాక్రమం
శతఘ్ని న్యూస్: గజపతినగరం: జనసేన పార్్ట ఉమమాడి విజయనగరం జిలాలో మండలాధయూక్షులుగా నియమించబడిన వార్కి మంగళవారం గజపతినగరం నియోజకవర్ం న్యకులు 
మర్రాప్ సురేష్ ఆధ్వరయూంలో 9 నియోజకవర్్ల నుంచి వీరమహళలు, స్నియర్ న్యకులు, జన సైనికులు సా్థనిక సంస్థలోలో పోటీ చేసిన అభయూరు్థలు హాజరయాయూరు. న్తనంగా 
నియమించబడిన మండల అధయూక్షులకు ఘనంగా సన్మానించడం జర్గింద. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథులుగా పార్్ట ప్రధాన కారయూదర్శి శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ, ర్ష్ట ఐటీ 
కోఆర్డినేటర్ సభ్యూలు సతీష్, కారయూనిర్వహణ కారయూదర్శి బాబు పాలూర్, ఉత్ర్ంధ్ర వీర మహళ్ కోఆర్డినేటర్ తమిమా లక్ష్మీ ర్జ్, అలాగే అనిని నియోజకవర్ నుంచి ముఖయూ న్యకులు 
వాబ్్న సతయూన్ర్యణ, బూరలో విజయ శంకర్, ర్మచంద్ర ర్జు, స్ర్ న్యుడు, ధనుంజయ్, శివాజీ, సతి్బాబు, ఎసు, ఉపేంద్ర, అలులో రమేష్, హుసేన్ ఖాన్, రేగిడి లక్ష్మణ్, ప్రకాష్, 
పాపార్వు, రౌత సతీష్, ప్ష్ప, మత్ గాయత్రి, చెక్రి, చంద్ర న్యుడు, బడసింగి ర్మకృష్ణ, న్యుడు గర్విడి, పండు, ఆదన్ర్యణ, మహేష్, హర్ష్ ఐటీ కోఆర్డినేటర్, శ్రీను, 
బాలు యాదవ్, లక్ష్మణ, పైల సతయూ, అడపా ర్ంబాబు, రవీంద్ర, న్యుడు, అడ్వకేట్ సుబ్రమణయూం, మండల పార్్ట అధయూక్షులు శ్రీకర్, శివకుమార్, మలేలోశ్వరర్వు, మరడాన రవి, సురేంద్ర, 
మహేష్, గంగాధర్, అప్పలర్జు, జగన్, పోల్ న్యుడు, పాట శ్రీను వాసర్వు, శ్రీమతి ఆగూరు మన్, శివకృష్ణ, కృష్ణవేణి, ఎడలో సంతోష్, పెద్ద వంకటేష్, విషన్గిర్ శ్రీనివాసర్వు, 
సుంకర అపా్పర్వు, న్కర్జు సతీష్, ర్మ్ కోట్, పతి్పాడు అచచిం న్యుడు, వందన్లు రమణ, పతివాడ కృష్ణవేణి అధిక సంఖయూలో వీరమహళలు, జనసైనికులు న్యకులు 
పాల్్న్నిరు.

అఖిలపక్ష సమావేశంలో వైసీపీ త్రుపై గళమెతితున 
జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ: 
ప్రభ్త్వ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదం- 
ప్రజాసా్వమయూ పర్రక్షణ పేర్ట 
విజయవాడలో మంగళవారం 
జర్గిన అఖిలపక్ష సమావేశంలో 
జనసేన నుండి పిఎసి సభ్యూలు 

కందుల దురే్ష్, ర్ష్ట ప్రధాన కారయూదర్శి చిలకం మదుస్ధన్ రెడిడి, ఉమమాడి పశిచిమ 
గోదావర్ జిలాలో కారయూదర్శి డా. వడలోపటలో సాయి శరత్ పాల్్న్నిరు. ఈ సమావేశంలో 
సాయి శరత్ మాట్లోడుతూ ప్రశినించిన ప్రతిపక్షాలపై, మీడియాపై, న్యూయసా్థన్లపై, 
ప్రజా సంఘాలపై, ప్రజలపై, గృహ దహన్లు, విధ్వంసాలు, అత్యూచార్లు, హతయూలు, 
నితయూకృతయూమైపోయాయని .. ర్జాకీయ న్యకులపైనే కాకుండా, సామానుయూలపై కూడా 
ఇదే సా్థయిలో ప్రభ్త్వ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదం ఎకు్కవైపోయిందని విమర్శించారు. ఆఖర్కి 
డా్వక్రా మహళలను బెదర్ంచి సభలకు తీసుకువళ్్న్నిరని, నలలో చున్నిలు వేసుకు 
వసే్ బయపడి ఆడవార్ అతమాగౌరవానికీ భంగం కలిగంచేలా ప్రవర్్స్్ ఆఖర్కి వార్ 
సభలకు కలం తీసుకువచిచిన్ కుదరదని ఆంక్షలు పెట్్ట కలానికీ, అమామాయిల చున్నిలకీ 
కూడా బయపడే పర్సి్థతిలో ఈ ప్రభ్త్వం ఉందంటే ఇంతకంటే ఘోరమైన పర్సి్థతి 
లేదన్, ఏ ర్ష్ట చర్త్రలో కూడా కన్విన్ ఎరుగని విధంగా ముఖయూమంత్రి పరధాలు 
కటు్టకుని తిరగడం ఈ ఆంధ్ర ర్ష్ట దౌర్్గయూమని సాయి శరత్ పేర్్కన్నిరు. ఇటువంట్ 
సమయంలో ప్రజాసా్వమయూ పర్రక్షణకై ప్రతీ ఒక్కరు దీక్షా కంకణ బదు్దలై పోర్డాలని 
కోర్రు.

జనసేన గెలుపుకు మొదటి అడుగే ఈ జన జాగృతి 
యాత్ర

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన 
జనజాగృతి యాత్రలో 
భాగంగా ఇంట్ంట్కి 
జనసేన కారయూక్రమం 
ర్ జా న గ ర ం 
నియోజకవర్ం జనసేన 
పార్్ట ఇంచార్జ్ మేడ 
గురుదత్ ప్రసాద్ 

ఆదేశాల మేరకు స్త్నగరం మండల జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు కర్చరలో విజయ్ శంకర్ 
అధయూక్షతన స్త్నగరం మండలం, పెద్ద కండేప్డి గ్రామం లో జనసేన పార్్ట గాజు 
గాలోసు & షణుమాఖ వూయూహం కరపత్రలు ప్రతి ఇంట్కి ఇవ్వడం జర్గింద. ప్రతి ఊరు, ప్రతి 
వీధి, ప్రతి ఇళ్లో, ప్రతి మనిష్ లో మారు్ప ర్వాలని ఈ జన జాగృతి యత్ర ముందుకు 
సాగుతంద. ఈ కారయూక్రమంలో స్త్నగరం మండల కమిటీ ప్రధాన కారయూదర్శి దళిత 
న్యకుడు చీడ్పీ న్గేష్ ర్జానగరం నియోజకవర్ం జనసేన పార్్ట వీర్మహళ 
కందకటలో అరుణ కుమార్, చిడిపి త్తర్వు (రెడిడి) బాలు పెదకండేప్డి న్యకులు 
త్తప్డి బాలు శ్రీను వంశీ జనసైనికులు జనసేన పార్్ట సానుభూతిపరులు పాల్్న్నిరు.

ఆంధ్రా అభివృదిధి – జనసేన తోనే స్ధయాం 10వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: నలూలోరు జిలాలో, సరే్వపలిలో 
నియోజకవర్ం, ముత్కూరు మండలంలోని 
వలూలోరు పంచాయతీలో మంగళవారం ఆంధ్రా 
అభివృద్ధ – జనసేన తోనే సాధయూం 10వ రోజు 
కారయూక్రమం జనసేన పార్్ట నలూలోరు జిలాలో 
కారయూదర్శి, ముత్కూరు మండల అధయూక్షుడు 
మనుబలు గణపతి ఆధ్వరయూంలో జర్గింద. 
కారయూక్రమంలో బాగంగా జనసేన న్యకులు 
ప్రతి ఇంట్కి జనసేన పార్్ట కరపత్రాలను 
పంచుతూ, జనసేన పార్్ట సిదా్ధంత్లను 
తెలియజేస్్ ముందుకు సాగారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు సి.హెచ్ 
కసుమూరు, న్ళలో విష్్ణ, త్ండ్ర శ్రీను 
తదతరులు పాల్్న్నిరు.

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

పల్లా పల్లా ఎగర్లి పవనన్న జండా 2వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: న్గర్ కరూనిల్ నియోజకవర్ం: జనసేన పార్్ట బలోపేత్నికి 
శ్రీకారం చుట్్టన పల్లో పల్లో ఎగర్లి పవననని జెండా కారయూక్రమం రెండవ రోజుకు 
చేరుకుంద. కారయూక్రమంలో భాగంగా జనసేన పార్్ట న్యకులు వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ 
తెలకపలిలో మండలం, నడిగడడి గ్రామంలో పరయూట్ంచి, జనసేన సిదా్ధంత్లు, పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆశయాలతో కూడియునని కరపత్రాలతో పాటు.. ప్రజలకు, జనసైనికులకు 
మేలుచేసే కారయూక్రమాలు మర్యు ప్రభ్త్వ వైఫలాయూలతో కూడియునని కరపత్రాలను 
ఇంట్ఇంట్కి ఇచిచి ప్రభ్త్వ వైఫలాయూలను ఎండగడుతూ.. ప్రజలకు వివర్స్్ జనసేన 
పార్్టని ఆదర్ంచాలని ప్రజలను కోర్రు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లోడుతూ.. 
నియోజకవర్ంలో ప్రతీ పల్లోకూ జనసేన ఆశయాలను, పవన్ కళ్యూణ్ భావజాలానిని 
తీసుకెళలోటమే పల్లో పల్లో ఎగర్లి పవననని జెండా కారయూక్రమం ముఖయూదే్దశయూమని 
తెలిపారు. ఈ యొక్క కారయూక్రమంలో తెలంగాణ ర్ష్ట స్నియర్ న్యకులు సురేష్ 
రెడిడి, ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ జిలాలో న్యకులు, బైరపోగు సాంబశివుడు, గొపాస్ 
కురమానని, ఏమ్. రెడిడి ర్కేష్ రెడిడి, ఎదుల శరత్ గౌడ్, న్గర్ కరూనిల్ నియోజకవర్ 
ముఖయూ న్యకులు జసి్టన్ బాబా, గోపాస్ రమేష్, న్రముళ్ళ రవీందర్, కోడిగంటీ సాయి కుమార్, స్రయూ, హార్ న్యక్, ర్జు న్యక్, లింగం న్యక్, ఆంజనేయులు, అంజి, భాస్కర్, 
మర్యు త్డుర్ మండల న్యకులు, బ్జినపలిలో మండల న్యకులు, న్గర్ కరూనిల్ మండల న్యకులు, తిమమాజ్ పెట్ మండల న్యకులు, మర్యు త్ళ్ళపలిలో గ్రామ జనసైనికులు 
పాల్్ని కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేశారు.

గాలిలో పేక మేడ ఈ వైసీపీ ప్రభుత్ం: 
గునుకుల కిషోర్

పేకాటంటే మొనని జిల్లాలో పట్టుబడిన వైసిపి నాయకులు గురంచి మాత్ం కాదు
పండు టాకులపై పించను కక్ష సాధిస్తునని జగన్.. వయోవృదుదుల శోఖం మంచిది కాదు
ఢూ ఢూ బసవనని సంక్ంతి వచిచినట్లా ఎన్నికలు వస్తునానియంటే కంత మంది నాయకులు 
న్ద్రలేసాతురు.. నాలుగు రాళ్లా వెనకేస్కోవడాన్కే ఇదంతా అంట్నానిరు ప్రజలు
శతఘ్ని న్యూస్: వైస్పీ అనుసర్సు్నని ర్జకీయ విధాన్లపై జనసేన పార్్ట గునుకుల కిషోర్ 
మంగళవారం సాయంత్రం నలూలోరు సిటీ సుబేదారు పేట, అనుర్ధ సో్పర్్టస్ జంక్షన్ వద్ద గల 
ఆయన కార్యూలయంలో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహంచారు. ఈ సందర్ంగా వారు మాట్లోడుతూ.. 
గాలిలో పేక మేడలు కడుతనని ఈ వైస్పీ ప్రభ్త్వం త్వరలో కూలనుంద. పేకాటంటే జిలాలోలో 
ఈ మధయూ ఇటీవల కాలంలో పటు్టబడిన వైస్పీ స్నియర్ న్యకుల గుర్ంచి మాత్రం కాదు 
నిజం. ఒక ప్రణాళిక లేని వైసిపి ప్రభ్త్వం ఎప్్పడ్ తలకిందుల అవుతందో కూడా తెలియని 

పర్సి్థతి ఏర్పడుతంద. పండుట్కుల వంట్ వయవృదు్ధలకు పింఛనులో ఏరువేసి దుుఃఖానికి గుర్ చేసు్న్నిరు జగన్. న్మమాత్రంగా 250 రూపాయలు పెంచి దాదాప్గా సిటీ పర్ధిలో 
5000 రూరల్ సిటీలో 3000 [8 వేలమంద]కి పెన్షనులో కట్ చేయడం దారుణం. దానికి షరతలు అయితే మర్ విడ్డిరంగా ఉన్నియి. 1000గజాల స్థలం ఉంటే.. 300 యూనిటులో 
పైబడి కరెంటు వసే్.. 100 సిసి కి మించి మోట్ర్ వాహనం ఉంటే కారు ఇలా అనేక షరతలతో పెన్షనులో ఏరువేత సరైన పద్ధతి కాదు. 1000 గజాలు కూడా స్థలం ఉండకుండా 
కట్క పేదర్కం లో ప్రజలుండాలని జగన్ కోరుకుంటుననిటులోన్నిరు. ఈ రోజులోలో టీవీ ఏస్లు లేని ఇలులో ఉండవు ఒక టీవీ ట్యూబ్ లైటు రెండు ఫాయూనులో వేసుకునని కూడా 300 యూనిటులో 
కరెంటు కాలుతంద. భారయూ భరు్లోలో ఇద్దరు ఒకరు ఉదోయూగసు్డైతే, ఐటీ ఉంటే అని ఎనోని ఆంక్షలు విధించి సంక్షేమ పధకాలు ఏరువేరువేత సరైన పద్దతి కాదు. నిర్్దష్ట ప్రణాళిక లోపం 
తో ఆదాయ వనరులు లేకపోవడమే ఈ ఏర్వేతకు కారణమని తెలుసు్ంద. ప్రభ్త్వ ఉదోయూగులకు కూడా జీత్లు సరైన సమయానికి ఇవ్వలేకున్నిరు. ఇక సంక్రాంతి వసు్ంద ఢూ ఢూ 
బసవననిలు వచిచినటులో ఎనినికల ర్నున్నియని కుల న్యకులు నిద్రలేచారు. ఆ బసవననిలకూ న్లుగు ర్ళ్లో లేని వేసుకుందామనుకునని కంత మంద కుల న్యకులు ఏమాత్రం 
తేడా లేదు.ప్రశాంతంగా ఉనని ర్ష్ట్రానిని కులాల పేరలోతో విడదీసి రెచచిగొట్్ట మనకివి కావాలి.. అవి కావాలని.. ర్యూలీలు ధర్నిలు నిరసనలు చేసి అకసామాత్గా కనుమరుగైపోవడం 
మామూలే.. ప్రజార్జయూం సమయం నుంచి చూసు్న్నిము. కులాల పేరుతో ప్రజలను వేరుచేసి భ్రమలో ముంచేతి్ ఫలాన్ న్యకులను వార్ కుటుంబాలను గెలిపించేందుకు కుల 
న్యకులు సిద్ధంగా ఉన్నిరు. రేప్ ఎనినికలు వసు్న్నియి కాబట్్ట ఎనినికలోలో గెలిసే్ 5% ర్జరే్వషన్ ఇసా్ను అనే మాయమాటలు చెపి్పన జగన్ కి వత్్సు పలికిన మా కుల న్యకులు 
మూడు సంవతసిర్లు కనబడకుండా పోయి ఈరోజు ఎలక్షనులో మూడుననిర సంవతసిరం తర్్వత ఎలక్షనులో వసు్న్నియి ఈ హామీలిసే్ మేము ఓటేపిసా్మని చెపి్ప మరోసార్ బూటక 
ప్రమాణాలు ఇపి్పంచి ప్రజలను మోసం చేసే పర్సి్థతి కనపడుతంద. వీరంత్ కూడా ఏ కులానికి కూడా ప్రతినిధులు కాదు ఎందుకంటే వారు ఆపదలో ఉనని సమయంలో ఎవరూ వార్ని 
ఆదుకోలేదు కాప్లకి ఇసా్ననని 5% ర్జరే్వషన్ ఇవ్వనప్్పడు గాన్, వార్ బ్డడిలకు విదేశీయాన్నికి అవసరమైన ఋణాలు కల్పనలో గాని కాప్లకు అందవలసిన నిధులు వేరే దారులు 
మళి్ళంచేటప్్పడు గాన్ మీరు చోదయూం చూస్్నే ఉన్నిరు కాన్ ఒరగబెట్్టందేమీ. ప్రసు్త వైసిపి ర్జకీయ విధానం మయసభను తలపిసు్ందని… అన్ని ఉననిటులోన్నియి కాన్ ఏమీ లేనటేలో 
ఉందని. ర్ష్ట అభివృద్ధ ర్జధాని లేక ప్రజలు అష్ట కష్ట్టలు పడుతన్నిరని ర్ష్ట అభివృద్ధ సాధించాలన్ని అభివృద్ధ ఫలాలు అనిని వర్్లకీ అందర్కీ అందాలన్ని పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
అధికారంలోకి ర్వాలిసిందేనని. ర్నుననిద జనసేన ప్రభ్త్వమే.. ప్రజలందరూ గాజుగాలోసు కు ఓటు వేసి పవన్ కళ్యూణ్ గార్కి ఒక్క అవకాశం ఇచిచి ర్ష్ట అభివృద్ధ కాంక్ంచాలని 
కోర్రు. ఈ కారయూక్రమంలో ప్రధాన కారయూదర్శి గునుకుల కిషోర్ తో పాటు ప్రశాంత్ గౌడ్, కంథర్, హేమచంద్ర, ష్టజహాన్, ఇంతియాజ్, ఉమాదేవి, కృష్ణవేణి తదతరులు పాల్్న్నిరు.

హల్కంటైన్సా కలాబ్ లో జరిగిన పాత్రికేయ 
సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: మంగళవారం కాకిన్డ హల్కంటన్సి కలోబ్ లో జర్గిన పాత్రికేయ 
సమావేశం లో ర్ష్టంలో నలకని ఉనని రైత సమసయూలు, ఇళలో పట్్టల లబ్్ధదారులుపడుతనని 
కష్ట్టలు పై స్పందంచిన జనసేన పార్్ట పీఏస్ సభ్యూలు పంతం న్న్జీ.

బొక్క శ్రీనును పర్మరి్శంచిన పిత్ని బాలకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: ముమిమాడివరం: ముమిమాడివరం మండలం తోటలోపాల్ం గ్రామానికి 
చెందన బక్క శ్రీను అన్రోగయూంతో కిమ్సి హాసి్పటల్ లో చికితసి పొందుతన్నిరు. 
విషయం తెలుసుకనని జనసేన పార్్ట ర్ష్ట ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ సభ్యూలు 
మర్యు ముమిమాడివరం నియోజకవర్ ఇంచార్జ్ పిత్ని బాలకృష్ణ హాసి్పటల్ కు వళి్ళ 
శ్రీనును పర్మర్శించి, అతని ఆరోగయూ పర్సి్థతిని కనుకు్కన్నిరు, వీర్తో పాట్ యలలోమెలిలో 
లోకేష్ తదతరులు ఉన్నిరు.

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

దళిత సర్ంచ్ పై దాడిని ఖండించిన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస నియోజకవర్ం, పొందూరు మేజర్ పంచాయితీ సర్పంచ్ రేగిడి 
లక్ష్మిని పర్మర్శించి దాడిని ఖండిచిన ఆమదాలవలస నియోజకవర్ జనసేన పార్్ట ఇంచార్జ్ పేడాడ. 
ర్మోమాహన్ ర్వు. ఆయన మాట్లోడుతూ వైస్పీ ప్రభ్త్వం వచాచికా దళితలపై ఇలాంట్ దాడులు 
నియోకవర్సా్థయిలో సుమారు పద నుంచి పదహేను జర్గాయి, దాడులపై కన్సం స్పందంచకుండా 
నిమమాకు న్రెతి్నటు్ట వయూవహర్సు్నని స్్పకర్ తమిమానేని స్త్ర్ం గారు ఈ వైస్పీ ప్రభ్త్వంలో దళితలను 
ఇంత చిననిచూప్ చూడటం సరైన పద్ధతి కాదని మాట్లోడారు. ఈ కారయూక్రమంలో మండల న్యకులు 
కోంచాడ. చిననిమన్యుడు, కంచాడ స్రయూ, గణేష్, ప్రసాద్, తదతరులు పాల్్న్నిరు.

పెన్షనలాను తొలగించడం సరికాదు: ర్టాల ర్మయయా
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జంపేట: నిరుపేదల పెన్షన్ లను ర్ష్ట ప్రభ్త్వం నిరంకుశంగా తొలగించడం 
సర్కాదని ర్జంపేట జనసేన న్యకులు పేర్్కన్నిరు. ర్జంపేట జనసేన పార్్ట ఇంచార్జ్ మలిశెట్్ట 
వంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు మంగళవారం ర్జంపేట పట్టణంలోని జనసేన పార్్ట ప్రధాన 
కార్యూలయంలో సమావేశం నిర్వహంచారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన ర్ష్ట చేనేత వికాస కారయూదర్శి 
ర్ట్ల ర్మయయూ మాట్లోడుతూ.. ర్ష్ట వైసిపి ప్రభ్త్వం కుంట్ సాకులు చెబుతూ అనేకమంద 
పెన్షనలోను తొలగిసో్ందన్నిరు. వికలాంగులు, వితంతవులు, ఒంటర్ మహళలు, వృదు్ధలకు ఇటువంట్ 
నోటీసులు ఇవ్వకుండానే పెన్షన్ తొలగిసు్న్నిరన్నిరు. ఓపక్క 250 రూపాయలు పెంచి పెన్షన్ 
ఇసు్న్నిమంటునని ప్రభ్త్వం మరోపక్క వాట్ని తొలగించడం ఎంతవరకు సమంజసం అనిఆయన 
ప్రశినించారు. వృదు్ధలను, వికలాంగులను ప్రభ్త్వం వేధనకు గుర్ చేసు్ందన్నిరు. తొలగించిన 
పెన్షనలోపై ప్నుః పర్శీలన చేసివార్కి అందంచాలన్నిరు. లేనిపక్షంలో జనసేన పార్్ట ఉదయూమానికి 
సిద్ధమవుతందని ఆయన హెచచిర్ంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు, పోలిశెట్్ట 
శ్రీనివాసులు, భాస్కర్ పంతలు, త్ళలోపాక శంకరయయూ, పోలిశెట్్ట చెంగల్ ర్యుడు, జనసేన వీర మహళలు తదతరులు పాల్్న్నిరు.

జగనన్న మరొక మోసం.. పెన్షనలా తొలగింపుపై 
గళమెతితున సీ. జి ర్జశేఖర్

శతఘ్ని న్యూస్: పతి్కండ నియోజకవర్ం: 
నిరుపేదల పెన్షన్ లను ర్ష్ట ప్రభ్త్వం నిరంకుశంగా 
తొలగించడంపై పతి్కండ నియోజకవర్ జనసేన పార్్ట 
న్యకుడు స్. జి ర్జశేఖర్మాట్లోడుతూ జగననని మర్క 
మోసం? మన అనని మాటతప్పడు — మడమతిప్పడు? 
ఎనినికల ముందు నేను అధికారంలోకి వస్్నే 3000 

పింఛన్ ఇసా్నని చెపి్ప అధికారంలోకి వచాచిక దశలవారుగా 250 రూపాయలు ప్రతి 
సంవతసిరం పెంచుత్నని చెపా్పరు బాగుంద. ఈ సంవతసిరం 250 రూపాయలు పెంచే 
క్రమంలో దాదాప్గా లక్ష 70 వేల మందకి విచిత్రమైన కారణాలు చూప్తూ నోటీసులు 
ఇచాచిరు. వైస్పీ ప్రభ్త్వ ఉదే్దశం వీరందర్కీ పింఛను తీసివేయాలని దురుదే్దశంతో 
ఈ నోటీసులు ఇచాచిరని అర్థమవుతంద. తక్షణమే నోటీసులు ఇచిచిన వారందర్కీ 
పింఛను కనసాగించాలని జనసేన తరఫున డిమాండ్ చేసు్న్నిం. అదేవిదంగా ర్ష్ట 
ప్రభ్త్వం ప్రభ్త్వ ఉదోయూగ విరమణ చేసిన వారందర్కీ కూడా ఒకట్ త్ర్ఖ్న 
పింఛన్ అందజేయాలి.. ర్ష్ట ప్రభ్త్వ ఉదోయూగసు్లందర్కీ ఒకట్ త్ర్ఖ్న జీత్లు 
ఇవా్వలని… జనసేన పార్్ట తరఫున డిమాండ్ చేసు్న్నిం. ర్ష్ట ప్రభ్త్వం లక్ష డబె్్ వేల 
మందకి పింఛన్ నిలిపివేయాలని చూసు్నని వార్ పక్షాన.. ప్రభ్త్వ ఉదోయూగం విరమణ 
చేసిన పింఛన్్దరుల పక్షాన.. ర్ష్ట ఉదోయూగుల పక్షాన వీరందర్కీ ర్ష్ట ప్రభ్త్వం న్యూయం 
చేయలేని క్రమంలో వీరందర్ తరప్న జనసేన పార్్ట పెద్ద ఎత్న ఉదయూమం లేవదీసా్మని 
హెచచిర్సు్న్నిం అన్నిరు.

ఉస్మానియా యూనివరిసాటీలో 
ఘనంగా శంకర్ గౌడ్ జనమాదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: హైదర్బాద్: జనసేన పార్్ట తెలంగాణ ఇంచార్జ్ శంకర్ గౌడ్ జనమాదన 
వేడుకలు విదాయూర్్థ న్యకులు మహేష్ పెంటల ఆధ్వరయూంలో ఉసామానియా యూనివర్సిటీ 
ఆర్్టస్ కళ్శాల ఆవరణలో ఘనంగా నిర్వహంచారు, ఈ సందర్ంగా విధాయూర్్ద న్యకులు 
మాట్లోడుతూ హైదర్బాద్ నడిబడుడిన బరబండలో మధయూతరగతి కుటుంబంలో 
ప్ట్్ట, జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్ అడుగు జాడలోలో నడుస్్.. ఆయన 
సిదా్ధంత్లను, విలువలను అలవరచుకని జనసేన పార్్ట తెలంగాణ ర్ష్ట ఇంఛార్జ్గా 
తన బాధయూతలను సమర్థవంతంగా నిర్వర్్స్్.. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్ ఆశయాలను 
ముందుకు తీసుకువళ్్న్నిరని కనియాడారు.

అగి్నప్రమాద బాదిత్లకు అండగా నిలచిన 
ప్రతితుపాడు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతి్పాడు 
నియోజకవర్ం, శంఖవరం 
మండలం నలిలోప్డి గ్రామంలో 
దళితవాడలో అగినిప్రమాదంలో 
ఏడు ఇళ్్ళ ప్ర్్గా అగినికి 
ఆహుతి అవడం జర్గింద. 
విషయం తెలుసుకునని 

నియోజకవర్ జనసేన పార్్ట ఇంచార్జ్ వరుప్ల తమమాయయూబాబు నలిలోప్డి గ్రామానికి వళిలో 
అగిని ప్రమాద స్థలానిని పర్శీలించి, బాధిత కుటుంబాలతో మాట్లోడి ప్రమాదానికి గల 
కారణాలను అడిగి తెలుసుకున్నిరు. ఈ సందర్ంగా తమమాయయూబాబు మాట్లోడుతూ.. 
ఇళ్్ళ కోలో్పయిన బాధిత కుటుంబాలకు జనసేన పార్్ట తరుప్న అండగా ఉంట్మని, 
అలాగే ప్రభ్త్వం వంటనే స్పందంచి అగిని ప్రమాదంలో తమ నివాసాలను కోలో్పయిన 
బాధిత కుటుంబాలకు జాపయూం చేయకుండా వంటనే తక్షణసాయం అందంచి ఇలులో 
నిర్మాంచుకునేలా ఆదుకోవాలని ప్రభ్త్్వనిని కోరటం జర్గింద మర్యు బాధిత 
కుటుంబాలకు తమమాయయూబాబు ఆర్్థక సహాయానిని అందంచటం జర్గింద, అలాగే జనసేన 
పార్్ట శ్రేణులు దుప్పటులో, భోజన్లు, బ్యయూం కూరగాయలు అందంచటం జర్గింద. ఈ 
కారయూక్రమంలో పార్్ట జిలాలో కారయూదర్శి నలలోల ర్మకృష్ణ, నలిలోప్డి గ్రామ న్యకులు 
బుజిజ్, ఏలేశ్వరం మండల పార్్ట అధయూక్షులు పెంటకోట మోహన్, ఏలేశ్వరం మండల పార్్ట 
ఉపాధయూక్షులు పలివేల వంకటేష్, నియోజకవర్ జనసేన యూత్ న్యకులు వరుప్ల 
సాయికిరణ్, గోవిందు, న్గేశ్వరర్వు మర్యు జనసేన న్యకులు, కారయూకర్లు 
పాల్్న్నిరు.

అగి్నప్రమాద బాధిత్లకు అండగా నిలచిన 
నిడదవోలు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్:  నిడదవోలు 
నియోజకవర్ం, త్డిమళలో గ్రామంలో 
జర్గిన అగినిప్రమాదంలో నష్టపోయిన 
బ్ర్యూన్ సంటర్ మర్యు వికలాంగులు 
సంక్షేమ సంఘం కార్యూలయానిని 
పర్శీలించి వార్కి జనసేన పార్్ట 
నిడదవోలు మండలం జనసేన 
పార్్ట తరుప్న ఆర్్థక సహాయం 
అందజేయడం జర్గింద. ఈ 
కారయూక్రమంలో నిడదవోలు మండలం 
అధయూక్షులు పోలీరెడిడి వంకటరతనిం 

మాట్లోడుతూ బాధితలకు అండగా ఉంట్ం అని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో మేడా 
ప్ర్ణ, కపి్పశెట్్ట మంగర్జు, కర్బండి ఈశ్వరర్వు, వద్దరెడిడి ర్జు, గ్రామ జనసైనికులు 
తమిమారెడిడి దుర్్ర్వు, నవదుర్, కరుణాకర్, ఓంకార్ బాధితలను పర్మర్శించారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నెలిలాపూడి గ్రామంలో కోల్హలంగా జనసేన ఆత్మాయ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతి్పాడు నియోజకవర్ం నలిలోప్డి గ్రామంలో జనసేన సమావేశం కోలాహలంగా జర్గినద. ఈ 
సమావేశానికి జనసేన ఇంచార్జ్ వరుప్ల తమమాయయూ బాబు హాజరయాయూరు. ఈ సమావేశంలో ర్బయే రోజులన్ని 
జనసేన పార్్టవని, ర్నునని ఎనినికలోలో అధికారంలోకి ర్బయే పార్్ట జనసేన అని, ప్రజలకోసం పనిచేసే ఏకైక 
న్యకుడు మన అధినేత జనసేన పవన్ కలాయూణ్ గారే అని, ఆయనను అనుసర్ంచే మనమంత్ కూడా త్వరలోనే 
అధికారంలోకి వచిచి అతయూంత భార్గా ప్రజాసేవ చేసుకుంట్మని దానికి మనమంత్ సననిదు్ధలై ఉండాలని 
పిలుప్నిచాచిరు. జనసేన పార్్ట జిలాలో కారయూదర్శి నలలోల ర్మకృష్ణ ఆధ్వరయూంలో జర్గిన ఈ సమావేశానికి నలిలోప్డి 
ప్రముఖ న్యకులు బుజిజ్ మర్యు వార్ మిత్ర బృందం, అనుచరులు, న్యకుల అందరూ కలిసి వరుప్ల 
తమమాయయూ బాబు మర్యు జిలాలో సక్రెటర్ నలలోల ర్మకృష్ణ తో చరచిలు జర్పి ర్బయే రోజులోలో ఏ విధమైన 
వూయూహంతో ముందుకు వళిలో మనం పార్్టని ఎలా అభివృద్ధ చేసుకోవాలి, ఎలా అధికారంలోకి ర్వాలనే విషయాలను 

చర్చించుకోవడం జర్గింద. నలిలోప్డి గ్రామం మొత్ం వరుప్ల తమమాయయూ బాబు జిలాలో కారయూదర్శి నలలోల ర్మకృష్ణ, ప్రముఖ న్యకులు బుజిజ్, ఇతర న్యకులు, జనసేన శ్రేణులు 
అందరూ గ్రామ పరయూటన చేసి పార్్ట పైన ప్రజలోలో చైతనయూం కలి్పంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఏలేశ్వరం మండలం అధయూక్షులు జనసేన పార్్ట పెంటకోట మోహన్, వైస్ ప్రెసిడంట్ ఏలేశ్వరం 
మండలం జనసేన పార్్ట పలివల వంకటేష్, యువ న్యకులు వరుప్ల సాయికిరణ్ మర్యు న్గస్ర్, గోవిందు, న్గేశ్వరర్వు మర్యూ ఇతర న్యకులు శ్రేణులు ప్రజలు 
అందరూ పాల్్న్నిరు.

రిలే నిర్హార దీక్షకు మద్దత్గా సంఘీభావం తెలిపిన 
జనసేన పార్టీ

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జంపేట: అననిమయయూ జిలాలోకేంద్రం ర్యచోట్ కల్క్టరేట్ ఎదుట 
ర్ష్టవాయూప్ంగా దవాయూంగులు, వితంతవులు, వృదు్ధల పటలో రద్దయిన పెన్షనలోకు నిరసనగా ర్లే 
నిర్హార దీక్షకు మద్దతగా సంఘీభావం తెలిపిన జనసేన పార్్ట. ర్ష్టవాయూప్ంగా దవాయూంగులకు 
రద్దయిన పెన్షనులో శాపమని అననిమయయూ కల్క్టరేట్ ఎదుట ర్లేనిర్హార దీక్ష చేపట్్టన జిలాలో 
వి.హెచ్.పి.స్ అధయూక్షుడు ప్సపాట్ రెడడియయూ జనసేన పార్్ట తరప్న మద్దత కోరగా సంఘీభావం 
తెలుప్తూ ర్మ శ్రీనివాస్ మాట్లోడుతూ ఈ ర్ష్ట ప్రభ్త్వం అధికారంలోకి వచిచి మూడుననిర 
సంవతసిర్ల కాలం అవుతన్ని ముఖయూమంత్రి అభివృద్ధ పక్కన పెట్్ట అవ్వ, త్తలు, దవాయూంగులు, 
వితంతవులు, వృదు్ధలకు పెన్షన్ మీద ఆధారపడి ఉనని అరుహులకు గుండ కోత మిగిలిచి లక్షలాద కోటలో రూపాయలు అప్్పలు చేసి ప్రజాసమసయూలు మరచి ప్రజాసంక్షేమ అవసర్లకు 
కాకుండా, అనవసరమైన మాధయూమాలోలో ప్రభ్త్వ ఖజాన్ని పక్కదోవ మళి్ళంచి, వార్ వయూకి్గత అభివృద్ధ ర్జకీయ లబ్్ధకోసమే దుర్్వనియోగం చేసు్న్నిరని విమర్శించారు. అదేవిధంగా 
ఏదో కారణం చూపి కుట్రతో రదు్ద చేసిన పెన్షనలోను వంటనే పృనరుద్దంచాలని ర్ష్ట ప్రభ్త్్వనిని డిమాండ్ చేశారు. అలాచేయని పక్షంలో ర్ష్ట వాయూప్ంగా ఈ ఉదయూమానిని ఉదృతం 
చేసా్మని హెచచిర్ంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు పాల్్న్నిరు.

సది్దకూళలాపలిలా ప్రాధమిక పాఠశలను సందరి్శంచిన 
డా. యుగంధర్ పొన్న
శతఘ్ని న్యూస్: శిదలావస్థకు చేరుకునని 
సద్దకూళలోపలిలో ప్ధమిక పాఠశాలను 
జనసేన ఇంచార్జ్ డా. యుగంధర్ 
పొనని మంగళవారం సందర్శించారు. 
ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లోడుతూ 
శిథిలావస్థకు చేరుకునని పాఠశాల భవన్లు 
ఉననిత్ధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులకు 
కనిపించకపోవడం బాధాకరం. ఇద్దరు 
విదాయూరు్థలతో కనసాగుతనని పాఠశాల, 

ఇలాగే కనసాగితే పాఠశాల మూత పడాలిసిందే, జనవర్ 2వ తేదీ నుండి ఎకు్కవ పిలులోలు 
వచేచి అవకాశఉననిద, క్రమంగా స్్కలుకు వసు్నని ఉపాధాయూయులు రవికుమార్ అప్్పడప్్పడు 
డప్యూటేషన్ పై వేరే పాఠశాలకు వళ్ళడం జరుగుతంద. శిదలావస్థకు చేరుకునని రెండు 
భవన్లను కూలిచి కత్ద కట్్టలిసిందేనని, కారే్వట్ నగరం ఎం.ఈ.ఓ ను అదనప్ బాధయూతల 
నుండి తీసివేయాలని, వదురు కుప్పం మండలానికి రెగుయూలర్ విదాయూధికార్ని నియమించి, 
పరయూవేక్షణ పెంచాలని, విదాయూ పర్రక్షణ పెరగాలని, విదయూను విసమార్ంచడానికి లేదని, విదాయూ 
హకు్క చట్టం సంప్ర్ణంగా నరవేరచిబడాలి అని, ఒక మంత్రి, ఉప ముఖయూమంత్రి నియోజకవర్ం 
లోనే ఇంచార్జ్ ల పాలన సాగుతందంటే, మిగత్ సాధారణ నియోజకవర్ంలో పాలన ఎలా 
ఉంద దీనిని బట్్ట అవగత మవుతోందని వదురు కుప్పం మండలంలో ప్రతీ డిపారె్ట్మంట్ లో 
రెగుయూలర్ అధికారులు నియమించాలని యుగంధర్ పొనని డిమాండ్ చేసారు.

నెహ్రూ యువ కేంద్ర వారి ఆధ్రయాంలో బాలాక్ 
ల్వెల్ స్్ర్టీస్ మీట్
శతఘ్ని న్యూస్:  పార్వతీప్రం: 
బలిజిపేట మండల హై స్్కల్ లో, 
కేంద్ర ప్రభ్త్వం అనుబంధ సంస్థ 
నహ్రూ యువకేంద్ర వార్ ఆధ్వరయూంలో 
నిర్వహంచబడుతనని బాలోక్ ల్వల్ 

సో్పర్్టస్ మీట్ కారయూక్రమం ప్రంభోతసివానికి ఆ సంస్థ యొక్క ఆహా్వనం మేరకు జనసేన 
పార్్ట ర్ష్ట కారయూక్రమాల నిర్వహణ కారయూదర్శి బాబు పాలూరు, మండల అధయూక్షులు బంకురు 
పోలిన్యుడు,ఆదన్ర్యణ ఎన్ పీ, పరుచూర్ రమణ, ప్రగడ కళ్యూణ్ పాల్్న్నిరు. ఈ 
కారయూక్రమంలో బాబు పాలురు మాట్లోడుతూ, చదువుతో పాటు సో్పర్్టస్ లో కూడా నైప్ణయూం 
కలిగి ఉండాలని, ఆడపిలలోలు కూడా సో్పర్్టస్ లో పాల్్ని మంచిగా ర్ణించాలని, ఇప్్పడు పిలలోలు 
అందరూ ఆన్లోన్ గేమ్సి కి అలవాటు పడి చదువులని, ఆరోగాయూనిని పాడు చేసుకుంటున్నిరని, 
పిలలోలందర్న్ కన్సం స్్కల్, కాలేజీ టంలోనైన్ గ్ండ్ కి రపి్పంచేలా అధాయూపకులు శ్రద్ద 
చూపించాలని విఙనిపి్ చేసారు. ర్నునని 2రోజులు నిర్వహంచబయే ఈ సో్పర్్టస్ మీట్ 
కారయూక్రమంలో పాల్్నబయే విదాయూరు్థలందర్కీ తమ బెస్్ట విషెస్ అందజేసారు.

సమసయాలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ గ్రామ 
సర్ంచ్ కి వినతి 

పత్రం
శతఘ్ని న్యూస్:  చీప్రుపలిలో 
నియోజకవర్ం గర్విడి మండలం 
కాప్ శంభం గ్రామంలో గత 
కంతకాలంగా చెత్ కాలువలోలో నిల్వ 

ఉండటం వలన గ్రామ ప్రజలు అన్రోగయూంతో బాధ పడుతన్నిరు మర్యు మంచి న్ట్ సమసయూ 
ఉందని విషయం తెలుసుకని కాప్ శంభం గ్రామ జనసైనికులు బాకూర్ శ్రీను, చందక బాల, 
ములులో జగదీష్, శ్రీర్మ్, గణేష్, ప్రశాంత్, న్ని, అశోక్ పంచాయతీ కారయూదర్శి కి మర్యు 
గ్రామ సర్పంచ్ కి సమసయూలను పర్ష్కర్ంచాలని కోరుతూ వినతి పత్రం ఇవ్వడం జర్గింద.

అవినీతి కి అడా్డగా మారిన సింగర్యకండ 
గ్రామపంచాయత్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిలాలో, కండేపి 
నియోజకవర్ం, సింగర్యకండ 
మండలం, సింగర్యకండ 
గ్రామపంచాయతీ కార్యూలయం కు 
సంబంధించి నిరుపయోగంలో ఉనని పాత 
ఇనుప సామానులో ప్రజాశకి్ పేపర్ నందు 
మంగళవారం ప్రచుర్ంచడం జర్గింద. 
దీనిలో భాగంగా సింగర్యకండ 

మండలం ఈవోపీఆర్డి ని కలిసి సింగర్యకండ గ్రామపంచాయతీలో పాత ఇనుప సామానులో 
140 కేజీలు, పాత పేపర్ దనపత్రికలు 100 కేజీలు, పాత ట్యూబ్ లైట్ సట్సి 50, పాత 
అలూయూమినియం డిసు్కలు 50, అని ఏ విధంగా పేపర్ ప్రకటన మీరు ఇచాచిరని ఈఓపిఆర్డి 
న్ జనసేన పార్్ట న్యకులు వివరణ అడగడం జర్గింద. ఈ విషయం పై ఈఓపిఆర్డి, 
సింగర్యకండ గ్రామపంచాయతీ కారయూదర్శికి ఫోన్ చేసి అడుగగా న్కు కూడా తెలియదు 
అని గతంలో తీసుకచిచిన టండర్ ని ఇప్్పడు అమలుపరుసు్న్నిం. సింగర్యకండ 
గ్రామపంచాయతీ కి సంబంధించిన పాత సామానులో కూడా చాలా ఉన్నియి అని చెప్పడం 
జర్గినద. సుమారు న్లుగు సంవతసిర్ల క్రితం సింగర్యకండ గ్రామపంచాయతీలో 
టండర్ వేయడం జర్గింద. మర్ న్లుగు సంవతసిర్లు లోపల ఉననిటువంట్ పాత ఇనుప 
సామానులో 140 కేజీలైన, 50 డిసు్కలేన్, 50 ట్యూబ్ లైట్ సట్ లేన్, 100 కేజీల న్యూస్ పేపర్ 
లేన్, మిగిలినవన్ని మర్ఎవరు దోచుకుపోయారని, సింగర్యకండ గ్రామ ప్రజలు వార్ 
అవేదన వయూక్ం చేసు్న్నిరు. విషయం పై జనసేన పార్్ట సింగర్యకండ మండల ఈఓపిఆర్డికి 
వినతిపత్రం అందజేసి, దీనిపై ప్రతేయూక అధికార్ని వేసి విచారణ చేపట్్ట జర్గిన అవిన్తి బయటకు 
తీసి తర్్వత మాత్రమే టండర్ వేయమని విజ్ఞపి్ చేయడమైనద.

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

పెన్షన్ కోత బాధిత్ల తరుపున జనసేన నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్:  విశాఖపటనిం, 88 వార్డి, యాదవ్ జగ్ర్జుపేట గ్రామంలో సుమారు 72 పెన్షన్ దారులను తొలగిసా్మని నోటీసులు 
ఇచిచిన ప్రభ్త్వ వైఖర్కి నిరసనగా జనసేన పార్్ట ఆధ్వరయూంలో నిరసన కారయూక్రమం ఏర్్పటు చేయడం జర్గింద, ఈ కారయూక్రమంలో 
సా్థనిక న్యకులు వబ్్న జన్ర్ధన శ్రీకాంత్ మాట్లోడుతూ గత కనిని సంవతసిర్లు నుండి వీర్కి పెన్షనులో వేరువేరు ప్రభ్త్్వలు ఇస్్ 
వసు్న్నియని, ఇప్్పడు ఈ యొక్క వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభ్త్వం కత్ కత్ నిబంధనలు తీసుకుని వచిచి పెన్షనులో తీసివేయడానిని జనసేన పార్్ట 
దా్వర్ తీవ్ంగా వయూతిరేకిసు్న్నిమని, గత 18 సంవతసిర్ల నుండి తీసుకుంటునని పెన్షన్ లును ఇప్్పడు కత్ నిబంధనలు చూపించి 
తొలగించడానికి ప్రభ్త్్వనికి ఎటువంట్ హకు్క ఉందని ముఖయూమంత్రి జగనోమాహన్ రెడిడి గార్ని ప్రశినిసు్న్నిమని, వృదు్ధలు, వితంతవులు 
పెన్షనులో తీయడంతో పాటు అంగవైకలయూంతో బాధపడుతనని దవాయూంగుల, పెన్షనులో కూడా తీసిన ప్రభ్త్్వనిని ర్జనని ప్రభ్త్వం అంట్మా 
లేక ర్క్షక ప్రభ్త్వం అంట్మా..? ప్రజలే చెపా్పలని, వీరందరూ తరప్న మంగళవారం సచివాలయం అడిమాన్ కి త్వరగా వీళ్ళందర్కీ 

పెన్షన్ లు వచేచిలాగా అమలు చేయాలని వినతిపత్రం ఇవ్వడం జర్గిందని, వీర్కి తర్్వత నలలో పెన్షన్ ఇవ్వలేని మెడల వీరందర్ తరుప్న జనసేన పార్్ట ప్రభ్త్వంపై మర్ంత ఒతి్డి 
వచేచిలాగా కారయూక్రమాలు చేపడత్మని, ఈ పెన్షన్ ల మీద ఆధారపడే వీర్ జీవనం సాగుతంద, కావున మీడియా ప్రతినిధులు కూడా మాకు సహకర్ంచి ఈ యొక్క సమసయూను ప్రభ్త్వ 
పెద్దల దృష్్టకి తీసుకుని వళ్లోలా కృష్ చేయాలని, సా్థనిక ఎమెమాలేయూ తిప్పల న్గిరెడిడి కి, సా్థనిక కార్్పరేటర్ మొలిలో ముత్యూల న్యుడుకు ఎనినికలోలో ప్రజలు త్లూకు ఓటులో కావాలి కాన్ 
ప్రజా సమసయూల మీద పట్టవా అని ప్రశినిస్్.. మీర్ద్దరూ కూడా ఈ యొక్క గ్రామంలో పరయూట్ంచి వీర్కి పెన్షన్ వచేచిలాగా కృష్ చేయాలని, లేని యెడల రేప్ ర్బవు రోజులోలో ప్రజల 
వయూతిరేకతను ఓటు రూపంలో మీకు చూపించవలసి వసు్ందని హెచచిర్సు్న్నిమని చెప్పడం జర్గింద. సా్థనిక న్యకులు చిన్ని మాట్లోడుతూ మా యొక్క గ్రామంలో ఈ యొక్క పెన్షన్ 
లకు నోటీసులను తీవ్ంగా వయూతిరేకిసు్న్నిం, పేద ప్రజలిని ఈ విధంగా ఇబ్ంద పెట్టడానికి ప్రభ్త్్వనిని దుశచిరయూ పర్గణిస్్ తప్పకుండా ర్బయే రోజులోలో ఈ యొక్క పేద ప్రజల 
వనకాల జనసేన పార్్ట ఉంటుందని, పేద ప్రజల కోసం అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ స్్పర్్తో ఎంతవరకైన్ వళ్్మని మీ అందర్కీ మాట్సా్మని మాట్లోడం జర్గింద. ఈ కారయూక్రమంలో 
అశోక్, బాబుర్వు, ప్రసాద్, గోపి, చలం, చిన్నిర్వు, మర్యు జనసైనికులు గ్రామ ప్రజలు పాల్్న్నిరు.

‘అగ్రి’ వేదన.. అన్న వంచన
* అధికారంలోకి వసే్ వారంలోనే సాయం చేసా్నని చెపి్పన శ్రీ జగన్ రెడిడి
* అనేక సారులో మాట మార్చిన ముఖయూమంత్రి
* అగ్రిగోల్డి బాధితల ఎదురుచూప్లు
* న్యూయపోర్టం కూడా చేయని సర్్కరు
అనని చెపా్పడంటే చేసా్డంతే అనేద వైస్పీ కారయూకర్ల సోలోగన్... వాస్వంగా చూసే్ మాత్రం అనని చెపా్పడంటే మర్చిపోత్డంతే... అననిటులోంద పర్సి్థతి. అగ్రిగోల్డి బాధితలకు అధికారంలోకి 
వచిచిన వారంలోనే న్యూయం చేసా్నని మాట్చిచిన ముఖయూమంత్రి ప్ర్్గా మర్చిపోయారు. బాధితలకు ర్వాలిసిన డబు్లు ఇచేచిందుకు ఏ మాత్రం దారులు వతకడం లేదు. న్యూయపరంగా 
వళితే బాధితలకు సాంత్వన చేకూరే అవకాశం ఉననిప్పట్కీ వైస్పీ ప్రభ్త్వం మాత్రం ఆ దశగా అడుగులు వేయడం లేదు. గతంలో కందర్కి మాత్రమే డబు్లు అందాయి తపి్పతే.. 
దీనిలో ప్ర్్సా్థయి న్యూయం మాత్రం జరగలేదు. ప్రభ్త్వం సైతం బాధితలకు న్యూయం చేసే దశగా ముందుకు వళలోడం లేదు. వారం రోజులోలోనే న్యూయం చేసా్నని చెపి్పన జగన్ రెడిడి 
మళ్లో అగ్రిగోల్డి ఊసే ఎత్డం లేదు.
* విజయవాడ కేంద్రంగా కారయూకలాపాలు ప్రంభించిన అగ్రిగోల్డి సంస్థ దేశంలోని 8 ర్ష్ట్రాలోలో మొత్ం 32 లక్షల మంద డిపాజిటరలో దగ్ర నుంచి సుమారు రూ.6 వేల కోటులో వస్లు 
చేసి, బరుడి తిపే్పసింద. దీనిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే ఏకంగా 19 లక్షల మంద నుంచి రూ.3,965 కోటులో సేకర్ంచింద. ముఖయూంగా పేద, మధయూతరగతి వర్్లే లక్షష్ంగా డిపాజిటులో సేకర్ంచి, 
సకాలంలో తిర్గి చెలించకపోవడంతో గత ప్రభ్త్వంలో అగ్రిగోల్డి వయూవహారం తెరమీదకు వచిచింద. 2014లో నలూలోరు, పశిచిమగోదావర్ జిలాలోలోలో బాధితలు పోలీసులను ఆశ్రయించగా 
కేసును ప్రభ్త్వం స్ఐడ్కి అప్పగించింద.
* గతంలోనే ప్రభ్త్వం అగ్రిగోల్డి ఛైరమాన్ తో సహా డైరక్టరలోను అరెసు్ట చేసింద. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కంపెన్కి సంబంధించిన రూ.2,585 కోటలో ఆసు్లతో పాటు, ఇతర ర్ష్ట్రాలోలోని రూ.3,785 
కోటలో ఆసు్లను జప్్ చేసింద. అగ్రిగోల్డి బరుడి తిపే్పసిన తర్్వత 142 మంద ఆతమాహతయూలకు పాల్పడాడిరు. బాధితలకు న్యూయం జరుగుతంద అనుకుంటే... ప్ర్్గా కేసును పక్కన 
పెటే్టశారు.
* అప్పట్లో అగ్రిగోల్డి బాధితల దీక్షకు సంఘీభావం ప్రకట్ంచిన జగన్ రెడిడి అధికారంలోకి వచిచిన వారంలోగా బాధితలకు న్యూయం చేసా్నని హామీ ఇచాచిరు. అలాగే ఆతమాహతయూ 
చేసుకునని బాధితలకు రూ.7 లక్షలు పర్హారం ఇసా్మని చెపా్పరు. అధికారంలోకి వచాచిక మొదట్ కేబ్నట్ సమావేశంలోనే దీనిపై చర్చించిన వైస్పీ ప్రభ్త్వం రూ.1500 కోటులో 
అగ్రిగోల్డి బాధితలకు చెలిలోంచేలా బడజ్ట్ కేట్యింప్ చేసింద. దీంతో సుమారు 15 లక్షల మంద డిపాజిటరలో సమసయూ తీరుతందని అంత్ భావించారు.
* కేట్యింప్లు అయితే చేశారు కాన్.. తర్్వత ఆ డబు్లు విడుదల కాలేదు. అధికారంలోకి వచిచిన ఆరెనిలలో తర్్వత అగ్రిగోల్డి బాధితల సొముమా చెలిలోంప్పై ప్రభ్త్వం మెలిక పెట్్టంద. 
మొదట రూ.10 వేల లోప్ డిపాజిట్ చేసిన వార్కే చెలిలోంప్లు చేసా్మని చెపి్పంద. 2019 నవంబరులో తొలివిడతగా 3.70 లక్షల మందకి రూ.264 కోటులో చెలిలోసు్ననిటులో ప్రకట్ంచారు. 
మళ్లో దీనిపైన్ ప్రభ్త్వం మడమ తిపి్పంద. కేవలం ఒక్క బాండు ఉనని వార్కే చెలిలోసా్మని చెపి్ప, చివరకు 3.40 లక్షల మందకి రూ.238 కోటులో మాత్రమే చెలిలోంచింద.
* దీంతో అగ్రిగోల్డి బాధితలు మరోసార్ ఉదయూమానికి సిద్ధమయాయూరు. అప్్పడు ప్రభ్త్వం రూ.20 వేల లోప్ డిపాజిటరలోకు చెలిలోంప్లు చేసా్మని చెపి్పంద. మొత్ం 7 లక్షల బాండలోకు 
రూ.667 కోటులో విడుదల చేసింద. అప్పట్లోనే మిగిలిన వార్కి త్వరలోనే న్యూయం చేసా్మని ప్రకట్ంచిన ముఖయూమంత్రి... మళ్లో ఆ ఊసత్డం లేదు. కన్సం వార్ సమసయూను న్యూయపరంగాన్ 
పర్ష్కర్ంచే దార్ చూడటం లేదు.
* అగ్రిగోల్డి డిపాజిటరలో ల్క్కలు గతంలోనే బయటకు వచాచియి. 5 వేల లోప్ డిపాజిట్ చేసిన వారు 7.35 లక్షలు ఉంటే వార్కి రూ.212.23 కోటులో చెలిలోంచాలి. రూ.10 వేలు డిపాజిట్ 
చేసిన వార్ సంఖయూ 12.86 లక్షలు మంద అయితే వార్కి రూ.720.49 కోటులో చెలిలోంచాలి. రూ.20 వేలు డిపాజిట్ చేసిన వార్కి ప్ర్్సా్థయిలో న్యూయం చేయాలంటే రూ.1,429 కోటులో 
అవసరం అవుత్యి. రూ.50 వేలు వరకు డిపాజిట్ చేసిన వార్కి డబు్లు చెలిలోంచాలంటే రూ.1,851.81 కోటులో అవసరం అవుత్యని ల్క్కలు వేశారు.
* అయితే ఇప్పట్ వరకు వైస్పీ ప్రభ్త్వం కేవలం రూ.905 కోటులో మాత్రమే విడతల వార్గా చెలిలోంచింద. బాధితలందర్కీ న్యూయం చేసేందుకు న్యూయపరమైన చికు్కలు ఉన్నియని 
ప్రభ్త్వం చెబుతోంద తపి్పతే... వాట్ని పర్ష్కర్ంచే మార్ం చూడటం లేదు. ఫలితంగా బాధితలు మళ్లో త్జాగా ఉదయూమానికి రంగం సిద్ధం చేసుకుంటున్నిరు. బాధితలోలోన్ కందర్కి 
మాత్రమే న్యూయం చేయడంపైన్ వారంత్ ఇప్్పడు గుర్రుగా ఉన్నిరు. ఆసు్లను జప్్ చేసిన ప్రభ్త్వం వాట్ని అమిమా అయిన్ బాధితలందర్కీ సాయం చేయాలని ప్రజా సంఘాలు 
కోరుతన్నియి.

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