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మకర సంక్ంతి 
శుభాకంక్షలు

శతఘ్ని న్యూస్: సృష్టి.. స్థితి.. లయ కారకుడయిన సూరయూ భగవానుడు ఉత్తరాయణంలోకి ప్రవేశంచే 
ఈ పుణయూ సమయాన నా పక్షాన, జనసేన శ్రేణుల పక్షాన సర్వజనులకు ముఖయూంగా నాకు ప్రీతిపాత్రమైన 
తెలుగు వారందరికీ మకర సంక్ంతి శుభాకాంక్షలు అంటూ జనసేన పార్టి అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. సంస్ృతి సంప్రదాయాలు, ప్రకృతి ఫలసాయాల మేలు 
కలయికే మన సంక్ంతి. నెలగంట ప్రారంభంతోనే ఆరంభమయ్యూ ఈ సంక్ంతి సంబరాలు.. 
రంగవలులులు, గొబ్బెమ్మలు, హరిదాసుల ఆశీర్వచనాలు, గంగిరెద్దుల వినాయూసాలు, నంగిన 
తాకాలనుకునే పతంగులు, కోడి పందాలు, పశుజాతి ప్రదర్శనలు, న్తన వసా్రాలు, నోరూరించే 
పండివంటలతో మూడు రోజులపాటు ఆబాల గోపాలానని అలరిసా్తయి. తెలుగు జాతికి గర్వకారణమైన 

ఈ సంక్ంతి ఆచంద్రార్ం వరిధిలాలులన, మన సంస్ృతికి పటుటిగొమ్మగా విలస్లాలులన ఆకాంక్షిసు్తనానిను. పండుగ శోభతో తెలుగు లోగిళ్ళు స్రిసంపదలతో తులతూగాలన మనసూఫూరి్తగా 
కోరుకుంటునానినన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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అమ్మిశెట్టి వాసు ఆధ్వర్యంలో వై.సి.పి నేతలపై 
జనసేన విన్తని నిరసన

పవన్ ను ప్యూకేజీ స్టార్ అనని పలువురు మంత్రులు చిత్ర పటాలను భోగి మంటల్లో వేసి 
నిరసన తెలిపిన జనసేన నేతలు అమ్మిశెట్టా వాసు, మండలి రాజేష్, ఇతర నాయకులు
బూతుల మంత్రులు మనసు మారాచాలని, సద్బుద్ది కలిగించాలని కోరుతూ కారయూక్రమం 
చేపటాటామనని అమ్మిశెట్టా వాసు
శతఘ్ని న్యూస్: అవనగడ్డ: జనసేన రాష్ట్ర కారయూదరి్శ అమ్్మశెట్టి వాసు ఆధ్వరయూంలో పవన్ 
కళ్యూణ్ ను పాయూకేజీ సాటిర్ అనని పలువురు మంత్రుల చిత్ర పటాలను భోగి మంటలోలు వేస్ 
నరసన తెలియజేసారు. ఈ నరసనలో భాగంగా జనసేన నేతలు అమ్్మశెట్టి వాసు, మండలి 
రాజేష్, ఇతర నాయకులు మాటాలుడుతూ ఇంట్లు ఉనని చెత్తను భోగి మంటలోలు వేస్ ఇంట్న 
కీలున్ చేసా్తం, అదే విధంగా మంత్రుల మైండ్ లో ఉనని చెడును తొలగించి మంచి మనసు, 
ఆలోచనతో ప్రజలకు సేవ చేయాలన కోరుకునానిం. జోగి రమేష్ ఒక సనానిస్… వాడు 
ఎక్డి నుంచి ఎలా ఎదిగాడో అందరికీ తెలుసు. నీ ముఖానకి పవన్ కళ్యూణ్ ఎంద్కు.. 

దము్మంటే మాతో చర్చకు రా.. ప్రజలకు సేవ చేయడం చేతకాన మంత్రులోలు అమర్ నాధ్ ఉంటాడు. పాయూకేజీ సాటిర్, దత్త పుత్రుడు అన కూసే వెధవలకు నరూపంచే దము్మందా..?. అంబట్ 
రాంబాబు అచ్్చస్న ఆంబోతులా వాగుతునానిడు. మొననిట్ వరకు నలలు రంగు పూసుకున… గుడిసేటు వేషాలు వేశావు. నువు్వ ఎవరెవరితో ఏం మాటాలుడావో ఫోన్ కాల్స్ మా దగ్గర 
ఉనానియి. ఇపుపుడు రంగు తీస్ తెలలు జుటుటితో మాటాలుడితే పెదదు మనష్వి అయిపోవు. పేరిని నాన.. . నువు్వ కాపు జాతిలో చెడ పుటాటివు. నీకు మంత్రి పదవి పోయాక… నీ మతి గతి తపపుంది. 
పవన్ కళ్యూణ్ ప్రశనిలు జు సమాధానం చెపేపు దము్మ మీకు లేద్, అంద్కే తాడేపలిలు పాయూలెస్ లో పాయూకేజీ లు తీసుకున ఏదేదో వాగుతావు. కాపు జాతిన మీ సా్వరధిం కోసం జగన్ కు తాకటుటి 
పెటాటిరు. మీరంతా దము్మంటే బహిరంగ చర్చకు రండి. మీరు, మీ జగన్ ఏం చేశాడో చెపపుండి. మీరు హామీలు అమలు చేయకుండా ఎలా మోసం చేశారో మేము చెబుతాం. మీకు స్గు్గ, 
శరం లేద్ కాబటేటి బూతులు తిడుతూ భయంతో బతుకుతునానిరు. మా అమ్మ, నానని, మా నాయకుడు మాకు సంసా్రం నేరాపురు. అంద్కే తిటటికుండా పదదుతిగా మాటాలుడుతునానిం. 
మీరు మారకపోతే…. రేపు ప్రజలే మ్మ్మలను మారి్చ ఇంట్కి పంపుతారు. పవన్ కళ్యూణ్ అనని కులాల ఐకయూత, అభివృదిధి కోసం కషటి పడుతునానిరు. ఆయన పై కాపుల ముద్ర వేస్ 
పబబెం గడుపుకోవాలన చూసు్తనానిరు. వైస్ప లో కాపు నేతలకు కులాభిమానం ఉంటే కాపులకు ఏం చేశారో చెపపుండ్రా. ప్రజలకు పంచి పెటేటి నసా్వరధి నాయకుడి వదదు మేమునానిం. 
ప్రజల సొము్మను దోచుకునని వాళలు దగ్గర మీరు ఊడిగం చేసు్తనానిరన ఎదేదువా చేసారు ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టి అమరావతి అధికార ప్రతినధి మండలి రాజేష్, డివిజన్ అధయూక్షులు 
రామాయణపు కోట్, గాదిరెడి్డ అము్మలు, హరిప్రసాద్, దోమకండ అశోక్, యడలుపలిలు నాగరాజు, చంద్ శవ రామకృష్ణ, ముతాయూల కృష్ణ, పార్ష శ్రీనాధ్, గుంటుపలిలు సుజాత, మరియు 
నయోజకవర్గ జనసేన నాయకులు, కారయూకర్తలు మరియు ప్రజలు పెదదు ఎతు్తన పాల్్గనానిరు.

ఘనయంగా వయంగవీట్ మోహన రయంగా విగ్రహావిష్కరణ

శతఘ్ని న్యూస్:  ప్రకాశం జిలాలు, గిదదులూరు నయోజకవర్గం రాచరలు మండలం అనుమలపలెలు గ్రామంలో వంగవీట్ మోహన రంగా విగ్రహ ఆవిష్రణ కారయూక్రమం ఘనంగా నర్వహించడం 
జరిగింది. మొదటగా కంభం సంటర్ నుండి 20 కిలోమీటరలు మేర భార్ బైక్ రాయూలీ నర్వహించడం జరిగింది. రాచరలు మండలం, అనుములపలిలు జంక్షన్ లో ఏరాపుటుచేస్న స్వర్్గయ 
వంగవీట్ రంగా విగ్రహావిష్రణలో కారయూక్రమంలో ముఖయూ అతిథులుగా ఆమంచి సా్వములు పాల్్గనడం జరిగింది. మొదట్గా కంభం సంటరోలు కాపు సంఘీయులు, జనసైనకులు 
వారికి ఘనసా్వగతం పలకడం జరిగింది. అనంతరం గిదదులూరులో బలిజ సంఘం భవన్ లో జరిగిన ముగు్గల పోటీలోలు పాల్్గనని విజేతలకు బహుమతులు అందజేస్, ముఖయూ తిధిగా 
విచే్చస్న ఆమంచి సా్వములు కాపు కాయూలెండర్ ఆవిష్రణ చేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో కాపు జే.ఏ.స్ నాయకులు దాసరి రాము, ప్రకాశం జిలాలు జనసేన పార్టి లీగల్ సల్ 
నాయకులు వరికూట్ నాగరాజు, గిదదులూరు జనసేన పార్టి ఇంఛారిజి బ్లలుంకండ సాయిబాబు, జిలాలు కారయూదరి్శ లంకా నరస్ంహారావు, జిలాలు సంయుక్త కారయూదరి్శ కాల్వ బాల రంగయయూ, 
ఉదయగిరి మలిలుకారుజిన, కంభం మండలం అధయూక్షులు తాడిశెట్టి ప్రసాద్, సంద్ నారాయణ, సురే ప్రసాద్, వీరణాల గోపాల్, ఇళ్ళురి అనల్, దేవారాజ్, శ్రీపతి కృష్ణయయూ, బండి 
రంగయయూ, బండి ఆంజనేయులు, తిరుమలశెట్టి వెంకటరావు, అలిశెట్టి వెంకటేశ్వరులు, స్దధిం వెంకటేశ్వరులు తదితరులు పాల్్గనడం జరిగింది.
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ఘనయంగా సీతానగరయం జనసేన కార్్లయ ఆవరణలో భోగి వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్:  సీతానగరం జనసేన కారాయూలయ ఆవరణలో భోగి 
పండుగ వేడుకలు వైభవంగా జరిగినవి. ఈ కారయూక్రమానకి ముఖయూ 
అతిథిగా బతు్తల పాల్్గన.. జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
గారికి, నాదండలు మనోహర్ గారికి, నాగబాబు గారి్, కంద్ల ద్రే్గష్ 
గారికి ఇతర జనసేన నాయకులకు, జనశ్రేణులకు, రాష్ట్రప్రజలకు 
భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు. కారయూక్రమంలో 
భాగంగా సాంప్రదాయబదధింగా పడకలతో భోగిమంటలు వెలిగించి 
ఆనందోతస్వాలు జరుపుకునని జనశ్రేణులు. మన సంస్ృతి, 
సంప్రదాయాలను, పండుగలను ప రిరక్షించాలిస్న బాధయూత ప్రతి 
ఒక్రిపై ఉందనని పార్టి పెదదులు. నేట్ ఆధునక సమాజంలో మన 
సంప్రదాయాలు, సంస్ృతిన, మన పండుగలను మరిచిపోతునని.. 
ఈ నేట్ తరుణంలో.. జనసేన పార్టి మూల స్దాధింతాలోలు ఒకటైన 
“సంస్ృతులను పరిరక్షించే సమాజానని” కాపాడాలిస్న బాధయూత 
ప్రతి ఒక్రిపైనా ఉందన… ఈ కారయూక్రమానకి ముఖయూ అతిథిగా 
విచే్చస్న నా సేన కోసం నా వంతు కమ్టీ కోఆరి్డనేటర్ శ్రీమతి బతు్తల 
వెంకటలక్ష్మి లక్ష్మి అనానిరు.. అలానే తెలుగు పండుగలలో అతి పెదదు 
పండుగైన భోగి, సంక్ంతి, కనుమ, ముక్నుమ పండుగలకు ఎంతో 
ప్రాముఖయూత ఉందన.. నాలుగు రోజులపాటు జరిగే ఈ పండుగలకు 
ఒక్క్ రోజు ఒకో విశష్ఠత, అంతరారథిం ఉందనానిరు. పూరి్తసాథియిలో 

గ్రామీణ వాతావరణానని మరిపంచేలా సంప్రదాయ పదధితులోలు సందడిగా నర్వహించిన ఈ భోగిమంటలోలు పడకలు, అనేక రకాల చెటలు ద్ంగలు వేస్, భోగిమంటలు వెలిగించి. అజాఞానం 
అనే చీకట్ వీడి.. ప్రతి ఒక్రి జీవితాలోలు వెలుగులు నండాలన.. అందరికీ భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిప. నేట్ యువత ఈ పండుగలు, సంప్రదాయాలు, సంస్ృతులపై పూరి్త 
అవగాహన కలిగి ఉండి… భావితరాలకు ఈ సంస్ృతిన అందజేసే బాధయూత ప్రతి ఒక్రిపై ఉందన శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి అనానిరు. కనని రోజుల క్రితం లాంఛనంగా ప్రారంభమై.. 
పూరి్తసాథియి హంగులతో, శరవేగంగా నరా్మణం జరుపుకుంటునని సీతానగరం మండల జనసేన పార్టి కారాయూలయం ఆవరణలో జరిగిన ఈ కారయూక్రమానకి సీతానగరం మండల సీనయర్ 
నాయకులు, ఇతర జనసైనకులు పాల్్గనానిరు.

హరీష్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో జనయంలోకి జనసేన పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: రామగుండం: జనసేన పార్టి అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరకు తెలంగాణ 
రాష్ట్ర ఎననికల కారాయూచరణలో భాగంగా జనసేన పార్టి ఉపాధయూక్షులు బంగున్రి మహందర్ రెడి్డ 
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంచార్జి నేమూరి శంకర్ గౌడ్ ల సూచనల మేరకు జనసేన పార్టి రామగుండం 
నయోజకవర్గం కో ఆరి్డనేటర్ మూల హర్ష్ గౌడ్ ఆధ్వరయూంలో జనంలోకి జనసేన అనే కారయూక్రమం 
దా్వరా ప్రజలోలుకి వెళ్లు నేరుగా ప్రజా సమసయూలు తెలుసుకునే విధంగా పాదయాత్ర కారయూక్రమానని 
నర్వహిసు్తననిటులు వెలలుడించారు. ఈ సందర్ంగా హర్ష్ గౌడ్ మాటాలుడుతూ జనసేన పార్టి అధినేత 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆలోచనా విధానానని జనసేన పార్టి స్దాధింతాలను ప్రజలకు తెలియజేసూ్త 
పార్టి నయోజకవర్గంలో విస్తరించేలా కృష్ చేసా్తమనానిరు. పాదయాత్ర కారయూక్రమం నాలుగు 
విడతలోలు ఉంటుందన మొదట్ విడత గోదావరిఖన టౌన్ లో నర్వహిసు్తననిటులు వెలలుడించారు. ఈ 
సందర్ంగా పాదయాత్రకు సంబంధించిన రూట్ మాయూప్ యొక్ పోసటిర్ ఆవిష్రణ చేశారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టి జిలాలు నాయకులు రావుల మధు, లింగం బాలరాజు, రావుల 
సాయికృష్ణ, వేమూరలు రంజిత్, రవికాంత్, శెట్టి రాజశేఖర్, గోప, రాకేష్, సాటలు సతీష్, తిరుపతి, 
అశ్రిత్ గౌడ్, తదితరులు పాల్్గనానిరు.

సయంక్యంతి పయండుగ ప్రకృతి పయండుగ: బత్తుల
శతఘ్ని న్యూస్: సీతానగరం 
మండలం, సంక్ంతి సందర్ంగా 
స్ంగవరం కాలనీలో జరిగిన 
ముగు్గల పోటీలకు ముఖయూ అతిథిగా 
పాల్్గన మొదట్ ముగు్గరు విజేతలకు 
జనసేన పార్టి తరపున బహుమతులు 
రాజానగరం నయోజకవర్గ జనసేన 
నాయకురాలు శ్రీమతి బతు్తల 

వెంకటలక్ష్మి అందజేసారు.. పోటీలలో ముగు్గలతో వేస్న జనసేన లోగో, జనసేన 
గాజుగాలుస్ ప్రతేయూక ఆకర్షణగా నలిచాయి కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టి పేరుమీద పలు 
ననాదాలు చేసాయి ఈ సందర్ంగా మీడియాతో బతు్తల వెంకటలక్ష్మి మాటాలుడుతూ.. 
తెలుగు సంస్ృతికి, సాంప్రదాయాలకు ముగు్గల పోటీలు ప్రతీకలు.. మహిళల 
అభ్యూననితికి, సంక్షేమానకి, స్వయం సమృదిధికి జనసేన పార్టి కృష్ చేసు్తందన… జనసేన 
పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారు మహిళలంటే విపర్తమైన గౌరవమన, అంద్కే 
వారికి పార్టిలో వీర మహిళలు అనే నామకరణం తో ప్రతేయూక గౌరవించడం అందరికీ 
తెలిస్ందే అన .. సంక్ంతి పండుగ ప్రకృతి పండుగ అన. సాంస్ృతిక అంశాలు 
మానస్క వికాసానకి, శార్రక ఆరోగాయూనకి, ఏకాగ్రతకు ఎంతగానో దోహదపడుతాయన 
ఈ కారయూక్రమానని ఏరాపుటు చేస్న నరా్వహకులకు ధనయూవాదాలు తెలుపుతూ, అందరికి 
భోగి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టి వీరమహిళలు, 
సీనయర్ నేతలు, జనసైనకులు 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

స్టిప్ ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ సీటిల్ ప్లయంట్..
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిలాలు రణసథిలంలో గురువారం జరిగిన జనసేన పార్టి యువశకి్త సభా ప్రాంగణంలో జనసేన పార్టి గాజువాక నయోజకవర్గం సీనయర్ నాయకులు మరియు 
జీవీఎంసీ 85వ వారు్డ ఇంచార్జి గవర సోమశేఖర్ రావు ఆధ్వరయూంలో జీవీఎంసీ 85వ వారు్డలో చేరిన ఉకు్ నరా్వస్తులు, సీటిల్ పాలుంట్ ఉదోయూగులు సాటిప్ ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ సీటిల్ పాలుంట్ అన 
50 అడుగుల భార్ ఫ్లుకీస్ ఏరాపుటు చేస్ సీటిల్ పాలుంట్ నరా్వస్తులు మరియు ఉకు్ ఉదోయూగులకు జరుగుతునని అనాయూయానని తెలియజేస్, యువతను ఉకు్ ఉదయూమంలో పాల్్గనవలస్ందిగా 
విజఞాప్త చేసారు. రానునని రోజులోలు అందరూ కలిస్కటుటిగా ఈ ఉకు్ ఉదయూమానని మరింత తీవ్రతరం చేస్ అవసరమైతే ఆమరణ నరాహార దీక్షలు చేస్ రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభ్తా్వలు దిగి వచే్చలా 
చేస్ సీటిల్ పాలుంట్ ను కాపాడుకుంటామన తెలియజేశారు.

గురుదత్ ఆధ్వర్యంలో జనసేనలో చేరిన గయంటా 
నార్యణమూరితు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం 
నయోజకవర్గం, కోరుకండ 
మండలం, కోట్ గ్రామానకి 
చెందిన వైసీపీ పార్టి 
నాయకులు పెదదులు 
గంటా నారాయణమూరి్త 
శనవారం రాజానగరం 
నయోజకవర్గం జనసేన 
పార్టి ఇంచార్జి మరియు 
ఐకయూరాజయూసమ్తి అవారు్డ 

గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ ఆధ్వరయూంలో జనసేన పార్టి స్దాధింతాలు నచి్చ పార్టిలో 
చేరడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టి రాష్ట్ర కారయూదరి్శ గంటా స్వరూప దేవి, 
కోరుకండ మండలం సీనయర్ నాయకులు కోట్ జనసేన పార్టి నాయకులు చద్వు 
ముకే్తశ్వరరావు, చద్వు నాగు పాల్్గనానిరు.

సయంక్యంతి ఉత్సవాలలో పల్గొన్న రెడ్డి 
అప్పలనాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు 
నయోజకవర్గం సాథినక 19వ 
డివిజన్ ఎనీటిఆర్ కాలనీలో 
జనసేన పార్టి నాయకులు 
వీరంకి పండు మరియు 
ఫ్ండ్స్ యూత్ సరి్ల్ వారి 
ఆధ్వరయూంలో జరుగుతునని 
సంక్ంతి సంబరాలోలు 
భాగంగా శుక్రవారం 
మరియు శనవారం రెండు 

రోజుల పాటు పలు రకాల ఆటపోటీలను ఘనంగా నర్వహించారు. ఇంద్లో కల్చర్ 
ప్రోగ్రాం (హరిదాసులు, గంగిరెద్దులు) లెమన్ & సూపున్, మూయూజికల్ చైర్, మహిళ 
సోదరి మణులకు ముగు్గల పోటీలు రంగవలిలుకలు, మగవాళళుకు రననింగ్, స్్వమ్్మంగ్, 
సో సైకిలుంగ్ వంట్ పలు రకాల ఆటపోటీలను ఘనంగా సంప్రదాయంగా నర్వహించారు. 
ఈ పోటీల కారయూక్రమంలో సుమారు 100 మంది పాల్్గనడం జరిగింది. శనవారం 
గెలుపందిన వారికి ప్రధమ, ది్వతీయ, తృతీయ బహుమతులు జనసేన పార్టి ఇనా్చరిజి రెడి్డ 
అపపులనాయుడు చేతుల మీద్గా అందజేయడం జరిగింది. అలాగే ఈ ముగు్గల పోటీలో 
పాల్్గనని వారికి కనస్లేషన్ ప్రైజులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా రెడి్డ అపపుల 
నాయుడు మాటాలుడుతూ సంక్ంతి పండుగ అంటే కేవలం కోడిపందాలుకి జూదానకి 
పరిమ్తం అయిపోయింది. అటువంట్ సమయంలో ఇలాంట్ ముగు్గలు పోటీలు, ఆటల 
పోటీలు సాంస్ృతిక కారయూక్రమాలు పెట్టి మన సంస్ృతి సాంప్రదాయాలు రాబోయ్ 
తరానకి తెలిసేలాగా ఉండాలన అనానిరు. ఈ విధంగా కారయూక్రమం నర్వహించడం ప్రతి 
సంవతస్రం ఇటువంట్ సాంస్ృతిక కారయూక్రమాలు నర్వహించి మన సాంప్రదాయాలను 
రక్షించాలన చెపపు జనసేన పార్టి ఇంచార్జి రెడి్డ అపపులనాయుడు తెలియజేశారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు రాపరి్త సూరయూనారాయణ, ములికి శ్రీను, సాథినక 
నాయకులు రామారావు, సతీష్, శంకర్, త్రినాథ్, శీలం ద్రా్గరావు, అనల్, సూరి, 
ప్రసాద్, చరణ్, స్హెచ్ రమేష్, ఎమ్ శేఖర్, జె సతీష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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ప్రతిపక్షాల గయంత్ నొక్కయందుక చీకట్ జీవో: అనుశ్రీ సత్నార్యణ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి స్టీ: ప్రతిపక్షాల గొంతు నొకే్ంద్కు జగన్ ప్రభ్త్వం చీకట్ జీవో నెంబర్ వన్ జార్ 
చేస్ందన జనసేన రాజమండ్రి స్టీ ఇంచార్జి అనుశ్రీ సతయూనారాయణ మండిపడా్డరు. జనసేన ఆధ్వరయూంలో శనవారం 
జీవో ప్రతులను సోమాలమ్మ గుడి వదదు భోగి మంటలోలు వేస్ దగధిం చేశారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలుడుతూ 
తమ పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ వారాహి రథ యాత్ర చేపడుతునానిరన తెలియగానే అధికార వైకాపా మంత్రులు, 
ఎమ్్మలేయూలోలు దడ పుట్టి చీకట్ జీవో తెచా్చరన విమరి్శంచారు. వచే్చ ఎననికలోలు జగన్ పార్టి అభయూరుథిలకు డిపాజిటులు 
దక్వనానిరు. కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు గెడ్డం నాగరాజు, గుతు్తల సతయూనారాయణ, నలలుంశెట్టి వీరబాబు, 
అలాలుట్ రాజు, వినాని వాసు, అకి్రెడి్డ ప్రసాద్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

విశ్వయం వాయిస్ దినపత్రిక కా్లయండర్ ఆవిష్కరియంచిన అనుశ్రీ సత్నార్యణ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి స్టీ: విశ్వం వాయిస్ న్తన సంవతస్ర కాయూలెండర్ 
ను జనసేన రాజమండ్రి స్టీ ఇంచార్జి అనుశ్రీ సతయూనారాయణ శనవారం 
ఆవిష్రించారు. సాయికృష్ణ థియ్టర్ ఆఫీసులో విశ్వం వాయిస్ రిపోరటిర్ రతని 
కిషోర్ ఆధ్వరయూంలో కాయూలెండర్ ఆవిష్రణ నర్వహించారు. ఈ సందర్ంగా 
సతయూనారాయణ మాటాలుడుతూ విశ్వం వాయిస్ యాజమానాయూనకి జిలాలు సాటిఫ్ కు 
శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రజలోలు నజాలు అనర్గళంగా చేరవేయడంలో పత్రికలు 
ముంద్ందాలి అన పాఠకులకు, ప్రజలకు, అధికారులకు, నాయకులకు సంక్ంతి 
శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టి తూరుపు గోదావరి జిలాలు 
సంయుక్త కారయూదరి్శ గెడ్డం నాగరాజు, రాజమండ్రి నగర వైస్ ప్రెస్డంట్ గుతు్తల 
సతయూనారాయణ, ప్రధాన కారయూదరి్శ నలలుంశెట్టి వీరబాబు, కారయూదరు్శలు అలాలుట్ రాజు, 
వినని వాసు, అకి్రెడి్డ ప్రసాద్, జనసైనకుడు అవినాష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

సంక్ంతి శుభాకంక్షలు: బండారు శ్రీనివాస్
ప్రజలారా! నీతివంతుడైన జనసేనానిని ఆశీర్వద్ంచండి!.. బండారు శ్రీనివాస్ పిలుపు!
నిజాయితీగల గొప్ప నాయకుడు జనసేనానికి అందరూ అండగా నిలబడాలి! ప్రజా 
సేవల్ నీతిగా నిలబడే ప్రజా నాయకుడు జనసేనాని!

శతఘ్ని న్యూస్: కత్తపేట: అంబేద్ర్ కోనసీమ జిలాలు, కత్తపేట నయోజకవర్గ జనసేన ఇంచారిజి బండారు 
శ్రీనవాస్ సంక్ంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన్ మాటాలుడుతూ నా ప్రజలకు, 
ఆడపడుచులకు, అక్చెలెలుమ్మలకు, జన సైనకులకు, కారయూకర్తలకు, గ్రామ, మండల సాథియి నాయకులకు, 
సరపుంచ్, ఎంపీటీసీ, వారు్డ సభ్యూలకు, వీరమహిళలకు, నయోజకవర్గ నేతలకు, అనని వరా్గల వారి అందరి 
ఇంట కోట్ కాంతులతో సుఖసంతోషాలు నండి ఉండాలి! ప్రతి ఒక్రూ భోగి, సంక్ంతి పండుగలను 
ఆనందాలతో అనని వరా్గలవారు కలిస్మ్లిస్ ఐకమతయూంగా జరుపుకోవాలి. ప్రతి ఒక్రూ సంక్ంతి పండుగ 
ఉతస్వాలలో, ఊరేగింపులు, జాతరలులో, బాణాసంచా కాలుపులకు దూరంగా తగు జాగ్రత్తలు పాట్సూ్త, తమ 
తమ బిడ్డలను, చంట్ బిడ్డలను జాగ్రత్తగా చూసుకున, మాసు్లు ధరించి, తమ కుటుంబాలతో ఆనందంగా 
పండుగలను జరుపుకన సంతోషంగా అందరూ ఉండాలన శ్రీనవాస్ కోరారు.
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పనికిరాని ఈ ప్రజాప్రతినిధులు మనకందుకు..? జనసేన వినూత్న నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్: గుడివాడ జనసేన పార్టి నాయకులు సంద్ పవన్, పాలంకి సారధి బాబు ఆధ్వరయూంలో భోగి 
మంటలోలు వైసీపీ నేతల బమ్మలిని దగదుం చేసారు ఈ సందర్ంగా.. సారధి బాబు, సంద్ పవన్, మాటాలుడుతూ 
ఇంట్లు పాతబడి ఎంద్కూ పనకిరాకుండా ఉనని కట్టిలను తగులబ్ట్టి భోగి మంటలు వేసా్తం.. ఆ వెచ్చదనంలో 
కత్తదనానని ఆహా్వనసా్తం.. అలాగే ప్రజల ఓటలుతో గెలిచి ఎంద్కూ పనకిరాకుండా ఉనని వైసీపీ ప్రజాప్రతినధులను 
ఆ భోగి మంటలోలు వేస్ తగలేసు్తనానిం.. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రజల కోసం మాటాలుడుతుంటే వైసీపీ మంత్రులు.. 
తాడేపలిలు పాలేరులు వయూకి్తగత విమర్శలకు దిగుతునానిరు.. ప్రజలు పన చేయండ్రా బాబు అన గెలిపసే్త… ఈ మంత్రులు 
కేవలం నోట్తో మాత్రమే పన చేసు్తనానిరు. ఇలాంట్ మంత్రులు మనకంద్కు దండగ.. అంద్కే భోగి మంటలోలు 
ఈ పాత సామానున కూడా పడేసు్తనానిం.. ఈ సంక్ంతి రాష్ట్ర రాజకీయాలోలు సరికత్త మారుపుకు నాంది కావాలన 
కోరుకుంటునానిం.. వైసీపీ మంత్రులకు చివరిగా ఒకటేచెబుతునానిం.. మీకు దము్మంటే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిన 
రాజకీయంగా ఎద్రో్ండి.. చెత్తవాగుడు వాడుతూ అటూ ఇటూ కాన వేషాలు వేసే్త.. ప్రజలు మ్మ్మలిని ఈ భోగి 
మంటలోలు వేస్ తగులబ్టేటి రోజులు వసా్తయి, ఖబరాదుర్ అన నాయకులు హెచ్చరించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలు 
కారయూదరి్శ పేరిని జగన్, వీరమహిళలు.. షేక్ ఫాతిమా, గుడపాట్ అనురాధ, సాథినక నాయకులు షేక్ రబాబెన, గంటా 
చైతనయూ, కోన రామకృష్ణ, సాయిన నాన, అరాజి. కృష్ణ, పేరిని రాము, కటారి గోప, ఉరుసు చంట్, షేక్ అజిష్, పోలాస 
ఫణి మరియు జనసైనకులు, తదితరులు పాల్్గనానిరు.

సయంక్యంతి వేడుకలలో పల్గొన్న 
పోలిరెడ్డి వయంకటరత్నయం

శతఘ్ని న్యూస్: నడదవోలు నయోజకవర్గం, నడదవోలు మండలం కాటకోటేశ్వరం 
గ్రామంలో జనసేన ఆధ్వరయూంలో సంక్ంతి సందర్ంగా ముగు్గల పోటీ నర్వహించారు. 
ఈ కారయూక్రమానకి ముఖయూ అతిధిగా పోలిరెడి్డ వెంకటరతనిం పాల్్గనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో 
పోలిరెడి్డ వెంకటరతనిం మాటాలుడుతూ.. తెలుగు ప్రజలకు అతయూంత ప్రముఖ పండుగలోలు ఒకటైన 
సంక్ంతి పండగను ప్రజలందరూ కనునిల పండుగగా జరుపుకోవాలన ప్రజలందరూ పాడి 
పంటలతో, భోగాభాగయూలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలన కుటుంబాలతో జరుపుకోవాలన 
ఆ భగవంతుడిని కోరుకుంటునానిన తెలిపారు. జనసేన అధయూరయూంలో నర్వహించిన ముగు్గల 
పోటీలు మరింత అనందయాకంగా ఉనానియన తెలిపారు.

భోగి పయండుగ శుభాకయంక్షలు: 
మేడ గురుదత్ ప్రసాద్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నయోజకవర్గం ప్రజలకు, ప్రపంచవాయూప్తంగా 
ఉనని తెలుగు వారందరికీ.. భోగ భాగాయూలనచే్చ భోగి మంటల వెలుగులో 
మీ జీవితాలు ప్రకాశంచాలన, ఈ భోగి మీ కుటుంబాలోలు కత్త వెలుగులు 
నంపాలన మనసారా కోరుకుంటూ మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ భోగి పండుగ 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు. రాజానగరం నయోజకవర్గం, కోరుకండ 
మండలం, కత్తమునగాల గ్రామంలో జనసేన పార్టి కోరుకండ మండల 
కనీ్వనర్ మండపాక శ్రీను ఆధ్వరయూంలో రాజానగరం నయోజకవర్గం జనసేన 
పార్టి ఇంచార్జి & ఐకయూరాజయూసమ్తి అవారు్డ గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ 
అధయూక్షతన జనసేన పార్టి రాష్ట్ర కారయూదరి్శ శ్రీమతి గంటా స్వరూప దేవి 
సమక్షంలో ముగు్గల పోటీలు నర్వహించడం జరిగింది. ఈ ముగు్గల పోటీలో 
సుమారు 200 మంది మహిళలు పాల్్గనగా వారికీ జనసేన పార్టి తరుపున 
200 మందికి ట్రోఫీస్ గ్రామ పెదదుల చేతుల మీద్గా అందజేశారు.. అలానే 
ముగు్గల పోటీలలో ముగు్గరు విజేతలకు పటుటి చీరలను మేడ గురుదత్ 

ప్రసాద్, గంటా స్వరూప, మండపాక శ్రీను అందజేసారు. మునగాల గ్రామంలో జనసేన పార్టి ఆధ్వరయూంలో ఈ ముగు్గల పోటీ కారయూక్రమం జరగడం చాలా సంతోషకరమన మహిళల 
అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో కోరుకండ మండలం జనసేన పార్టి సీనయర్ నాయకులు చద్వు ముకే్తశ్వరరావు, చద్వు నాగు, కోరుకండ మండల ప్రధాన కారయూదరి్శ పోస్బాబు, 
కచ్చరలు బాబీ, గంటా రామూరి్త, మండపాక మురళ్, చలాలు ప్రసాద్, మండపాక హరి, గ్రామ పెదదులు & జనసేన పార్టి వీరామహిళలు పెదదు ఎతు్తన 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

పోలవరయం జనసేన అద్వర్యంలో వాలీబాల్  
టోర్నమయంట్ 

శతఘ్ని న్యూస్: పోలవరం 
నయోజకవర్గం, పోలవరం 
మండల గిరిజన గ్రామం 
కుంకాలలో యువత పండుగ 
రోజులోలు జూదాలవెంట 
పడుకుండా జనసేన పార్టి 

అద్వరయూంలో వాలీబాల్  ట్రనిమ్ంట్  నర్వహించడం జరిగింది. ఈ ట్రనిమ్ంట్  
ను పోలవరం నయోజకవర్గ జనసేన ఇంచార్జి చిర్రి బాలరాజు రిబబెన్  కట్  చేస్ 
ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో మండల అదయూక్షులు గుణపరి్త చినని, జిలాలు 
సంయుక్త కారయూదరి్శ పాదం నాగకృష్ణ, నయోజకవర్గ ఐటీ వింగ్  సభ్యూలు ఆటపాకల 
వెంకటేశ్వరరావు అవ్, మండల ప్రధాన కారయూదరి్శ కోటం లక్షష్మణ్ , మామ్డిపలిలు 
వరప్రసాద్, సుబబెననిదొర, మరియు జనసేన కారయూకర్తలు పాల్్గనడం జరిగింది.

జనసేనానిపై ర్ష్ట్ర మయంత్రులు చేసిన వా్ఖ్లకు 
జనసైనికులు ఫైర్

శతఘ్ని న్యూస్:  పలమనేరు: 
పలమనేరు నయోజకవర్గం 
జిలాలు పోగ్రామ్ కమ్టీ మ్ంబర్ 
సుబ్రహ్మణయూం రెడి్డ ప్రజలకు భోగి 
శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ.. 

జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ మీద చెత్తవాగుడు వాగుతునని చెత్తమనుషులను 
ఓటు అనే భోగి మంటలో వేస్ రాషా్రానని పరిశుదిదు చేయాలనానిరు. అంబట్ రాంబాబు, 
సీదిరి అపపులరాజులను ఉదేదుశంచి మీకు మంత్రి పదవులు ఇచి్చంది రాషా్రానని అభివృదిధి 
చేయడానకి తపపు పవన్ ను టారె్గట్ చేయడానకి కాదనానిరు. ఈ సందర్ంగా ఘాటు 
వాయూఖయూలతో మంత్రులపై విరుచుకుపడా్డరు.. కారయూక్రమంలో జనసేన మండల నాయకులు 
హార్శ, అనల్, విజయ్, సునీల్, కిషోర్ పాల్్గనానిరు.

జనచైతన్ ట్రస్టి రకతుదాన శిబిరయంలో పల్గొన్న 
సరికొప్్పల నాగేశ్వరర్వు

శతఘ్ని న్యూస్: హుజూరనిగర్, నేరేడుచరలు మునస్పాలిటీ పరిధిలోన పాత నేరేడుచరలు 
యూత్ ఆధ్వరయూంలో జనచైతనయూ ట్రస్టి ఆధ్వరయూంలో రక్తదాన శబిరానని ఏరాపుటు చేయడం 
జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన తరఫున జనసేన పార్టి హుజుర్ నగర్ కో ఆరి్డనటర్ 
సరికపుపుల నాగేశ్వరరావు పాల్్గన రక్తదానం చేస్న వారికి ఓఆర్ఎస్ పాకటులు మరియు 
బ్రెడులు పంపణీ చేయడం జరిగింది.. అదేవిధంగా ఈ కారయూక్రమానని నర్వహించిన దేవి 
రెడి్డ నాగిరెడి్డకి మరియు జన చైతనయూ ట్రస్టి నంబర్స్ అందరికీ మనసూఫూరి్తగా కృతజఞాతలు 
తెలుపుతూ, రక్తదానం పై అవగాహన కలిపుంచడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
పార్టి హుజూరనిగర్ కారయూనరా్వకులు సరికపుపుల నాగేశ్వరరావు మరియు జనసైనకులు 
సాయి చరణ్ అనల్ జనసేన చైతనయూ ప్రసు్తత సభ్యూలతో కలిస్ పాల్్గనడం జరిగింది.

వేపడ మయండల యువతకు క్రికెట్ కిట్్స పయంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: శృంగవరపుకోట 
నయోజకవర్గం, వేపాడ మండలం 
జనసేన అధయూక్షులు సుంకర అపాపురావు 
ఆరిథిక సహాయ సహకారాలతో వేపాడ 
మండలంలో కాకులపాలెం మరియు 
ముకుందూపురం గ్రామాల యువతకు 
సంక్ంతి సందరబెంగా నర్వహించు 
క్రికట్ టీంలకు క్రికట్ కిట్స్ ను ఇచి్చ, 
ట్రనిమ్ంట్ లను ప్రారంభించటం 

జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో నయోజక వర్గ పారలుమ్ంట్ ఎగిజికూయూట్వ్ మ్ంబ్ర్ జొననిపలిలు 
సతి్తబాబు మరియు రామేళలు శవాజీ అలమండ రాంబాబు మరియు ఆయా గ్రామాల 
యువత పాల్్గన విజయవంతం చేయటం జరిగింది.

ముగుగొల పోటీలలో పల్గొన్న పర్వతి నాయుడు
శతఘ్ని న్యూస్: గురజాల: రాజుపాలెం మండలం, వీరమ్మ కాలనీ గ్రామంలో జనసేన 
పార్టి ఆధ్వరయూంలో ముగు్గల పోటీలు నర్వహించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమానకి 
ముఖయూఅతిథిగా ఉమ్మడి గుంటూరు జిలాలుమహిళ్ ర్జనల్ కోఆరి్డనేటర్ బోనీ పార్వతి 
నాయుడు విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలు సంయుక్త 
కారయూదరి్శ దూదేకుల ఖాసీం సైదా, జిలాలు ప్రోగ్రాం కమ్టీ సభ్యూలు దూదేకుల సలీం, 
మండల అధయూక్షులు తోట నరసయయూ, తాడువాయి లక్ష్మి, మండల ఉపాధయూక్షుడు 
హనుమంతరావు, మండల సంయుక్త కారయూదరి్శ కేదారి రమేష్, నయోజకవర్గ నాయకులు 
అంచులఅనేష్, మండల కారయూదరి్శ వరప్రసాద్, గ్రామ అధయూక్షులు శ్రీను బాషా, ప మళ్లు, జి 
మళ్లు, సైదారావు, శ్రీరామ్, తిరుపతిరావు, రమేష్, సతీష్, రవి కిషోర్, గోప, వేణు, సతీష్ 
బాబు, మురళ్, తోట నాగేశ్వరావు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ప్మర్రు జనసేన ఆధ్వరయూంల్ ముగ్గుల పోటీలు
శతఘ్ని న్యూస్: పామర్రు, నయోజకవర్గ 
జనసేన పార్టి ఇంచార్జి తాడిశెట్టి నరేష్ 
ఆధ్వరయూంలో సంక్ంతి సంబరాలలో భాగంగా 
గురువారం నయోజకవర్గసాథియి ముగు్గల 
పోటీలు నర్వహించడం జరిగింది. ఈ ముగు్గల 
పోటీలో జనసేన పార్టి రాష్ట్ర అధికార ప్రతినధి 
శ్రీమతి పరింగిశెట్టి కీర్తన ముఖయూ అతిథిగా 

పాల్్గన బహుమతి ప్రధానం చేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు, 
జనసైనకులు, వీర మహిళలు అధిక సంఖయూలో పాల్్గనడం జరిగింది.

పల్ల పల్ల ఎగర్లి పవనన్న జయండా కార్క్రమయం 
రెయండవ విడత

శతఘ్ని న్యూస్: నాగర్ 
కరూనిల్, పలెలు పలెలు 
ఎగరాలి పవననని జెండా 
కారయూక్రమం రెండవ 
విడతలో భాగంగా ఈ నెల 
18వ తేది నుంచి ఫిబ్రవరి 

2వ తేది వరకు బిజినపలిలు మండలంలో వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పాదయాత్ర చేయనునానిరు. 
నాగర్ కరూనిల్ నయోజకవర్గంలో వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పలెలు పలెలు ఎగరాలి పవననని 
జెండా కారయూక్రమం దా్వరా పాదయాత్ర చెపపుటటిడం జరిగింది. దీనలో భాగంగా కిందట్ 
సంవతస్రం డిసంబర్ 26వ తేది నుండి జనవరి 12 వ తేది వరకు మొదట్ విడతగా 
తెలకపలిలు మండలం విజయవంతంగా పూరి్త చేసుకుంది. ఇపుపుడు రెండవ విడతగా 
బిజినపలిలు మండలంలో ఈ నెల 18 వ తేది నుంచి ఫిబ్రవరి 2వ తేది వరకు వంగ 
లక్షష్మణ్ గౌడ్ పాదయాత్ర చేపటటిడం జరగనుననిది. కనుక ఈ కారయూక్రమానకి నాగర్ 
కరూనిల్ జిలాలు, నయోజకవర్గ నాయకులు, బిజినపలిలు మండల నాయకులు, జనసైనకులు 
అందరూ పాల్్గనవలస్ందిగా కోరుతునానిమన నాగర్ కరూనిల్ జనసేన నాయకులు 
పత్రికాముఖంగా కోరడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా బిజినపలిలు మండల పరిధిలో 
గురువారం ప్రెస్ మీట్ నర్వహించడం జరిగింది. ఈ ప్రెస్ మీట్ లో వారు మాటాలుడుతూ...
• బిజినపలిలు మండలంలోన ప్రజల సమసయూలు తెలుసుకునేంద్కు వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ ఈ 
పాదయాత్ర చేపటటిడం జరిగిందన,
• ప్రతి పలెలుకు పవననని జెండతో లక్షష్మణ్ గౌడ్ బిజినపలిలు మండలంలోన అనని గ్రామాలు 
పాదయాత్రగా రానునానిరన,
• బిజినపలిలు మండల ప్రజలు జనసేన పార్టిన ఆశీర్వదిసా్తరన కోరుకుంటునానిము 
అనానిరు.
ఈ కారయూక్రమంలో నాగర్ కరూనిల్ నయోజకవర్గ నాయకులు హారి నాయక్ భోటా్ 
రమేష్, బోనాస్ శవ, రాజు నాయక్, సూరయూ, వెంకటేష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

పనికిర్ని ఈ ప్రజాప్రతినిధులు మనకెయందుకు?.. 
బొబ్బేపలి్ల సురేష్

శతఘ్ని న్యూస్:  భోగి మంటలోలు వైసీపీ నేతల బమ్మలిని 
దగదుం చేస్న సరే్వపలిలు నయోజకవర్గ జనసేన పార్టి 
నాయకులు బబేబెపలిలు సురేష్ నాయుడు. ఈ సందర్ంగా 
ఆయన మాటాలుడుతూ ఇంట్లు పాతబడి ఎంద్కూ 
పనకిరాకుండా ఉనని కట్టిలను తగులబ్ట్టి భోగి మంటలు 
వేసా్తం.. ఆ వెచ్చదనంలో కత్తదనానని ఆహా్వనసా్తం.. 

అలాగే ప్రజల ఓటలుతో గెలిచి ఎంద్కూ పనకిరాకుండా ఉనని వైసీపీ ప్రజాప్రతినధులను ఆ భోగి 
మంటలోలు వేస్ తగలేసు్తనానిం.. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రజల కోసం మాటాలుడుతుంటే వైసీపీ 
మంత్రులు.. తాడేపలిలు పాలేరులు వయూకి్తగత విమర్శలకు దిగుతునానిరు. ప్రజలు పన చేయండ్రా బాబు 
అన గెలిపసే్త.. ఈ మంత్రులు కేవలం నోట్తో మాత్రమే పన చేసు్తనానిరు. ఇలాంట్ మంత్రులు 
మనకంద్కు దండగ.. అంద్కే భోగి మంటలోలు ఈ పాత సామానున కూడా పడేసు్తనానిం. ఈ 
సంక్ంతి రాష్ట్ర రాజకీయాలోలు సరికత్త మారుపుకు నాంది కావాలన కోరుకుంటునానిం. వైసీపీ 
మంత్రులకు చివరిగా ఒకటేచెబుతునానిం. మీకు దము్మంటే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిన రాజకీయంగా 
ఎద్రో్ండి.. చెత్తవాగుడు వాడుతూ అటూ ఇటూ కాన వేషాలు వేసే్త.. ప్రజలు మ్మ్మలిని ఈ భోగి 
మంటలోలు వేస్ తగులబ్టేటి రోజులు వసా్తయి.. ఖబడాదుర్.. అన సురేష్ అనానిరు ఈ కారయూక్రమంలో 
సాథినకులు మలిలుకారుజిన్, శ్రీహరి పాల్్గనారు.
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అగి్నప్రమాద బాధిత్లకు 
రగుగొల పయంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: శృంగవరపు కోట, 
లక్వరపుకోట మండలం, రేగ గ్రామంలో 
అగినిప్రమాదం సంభవించి కనని పాకలు 
కాలిపోవడం జరిగింది. అగినిప్రమాద 

బాధితులకు జనసేన నాయకులు రెహమాన్ ఆధ్వరయూంలో రగు్గలు పంచడం జరిగింది.

వైసీపీ నాయకుడు పైలా నరసియంహయ్ 
వా్ఖ్లను ఖయండ్యంచిన శ్రీకాయంత్ రెడ్డి

శతఘ్ని న్యూస్:  కదిరి: వైఎస్ఆరిస్ప రాష్ట్ర 
నాయకులు పైలా నరస్ంహయయూ శుక్రవారం పవన్ 
కళ్యూణ్ పై చేస్న వాయూఖయూలను తాడిపత్రి నయోజకవర్గ 
జనసేన ఇంఛార్జి తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ 
సందర్ంగా ఆయన మాటాలుడుతూ వైఎస్ఆరిస్ప 
రాష్ట్ర నాయకులు పైలా నరస్ంహయయూ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారిన విషపురుగన, రౌడీ లాగా చేసు్తనానిరన, 

అదేవిదంగా మంత్రులను, వైయసాస్ర్ పార్టి అధయూక్షునని తిడుతునానిరనీ, పవన్ కళ్యూణ్ నీ 
చెపుపులతో కడతారన అనడం జరిగిందన, మంత్రుల తీరును బట్టి పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఆ 
మాట మాటాలుడాలిస్ వచి్చందన శ్రీకాంత్ అనానిరు, పైలా నరస్ంహయయూ పవన్ కళ్యూణ్ గారిన 
రౌడీ అన అనానిరు, మరి ట్డిప జనసేన ఆఫీసుల పైన దాడి చేస్న వాళళున ఏమనాలి..? 
తపుపులనీని మీ పార్టికి సంబంధించిన వారు చేస్ వాట్కి సంబంధించి మాటాలుడి, వాట్కి 
సంబంధించి సపుందిసే్త, మంచి అనేది జనానకి నదానంగా చేరుతుంది, చెడు అనేది త్వరగా 
జరుగుతుందన దానకి నదర్శనం వైఎస్ఆరిస్ప పార్టి 151 సీటులు గెలవడం అనేది ఇపుపుడిపుపుడే 
జనాలు తెలుసుకుంటునానిరు. ఎంద్కు స్పఎస్ రద్దు చెయయూలేద్, అంచలంచెలుగా మదాయూనని 
నషేధం చేసా్తనన చెపాపురు కానీ ఎంద్కు చెయయూలేద్, మదయూం షాపుల పేరుతో అధిక 
డబుబెలతో రెంటులు దోచుకుంటునానిరు, పవన్ కళ్యూణ్ గారు పాలసీల పైన మాటాలుడుతుంటే మీ 
మంత్రులకు చేతగాక ఆయన వయూకి్తగతంగా దూష్సు్తనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ గారు చనపోయిన 
కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు లక్ష రూపాయలు చొపుపున అందజేసు్తంటే చూస్ ఏడవ లేక ఏం 
చేయాలో తెలియక ప్రభ్త్వం చేయాలిస్న పన పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేసు్తంటే ప్రజలోలు ఎక్డ 
పేరు వసు్తందోనన బయపడి పాయూకేజీ తీసుకునానిడన ప్రచారం చేసు్తనానిరు, వైఎస్ఆరిస్ప 
పార్టి నాయకులు చెపేపు అబదాదులను నమే్మలా ప్రజలు లేరన ప్రజల ఆలోచనలతో ఉనానిరన, 
రాబోవు కాలంలో జనసేన పార్టి ప్రజల పక్షాన నరంతరం పోరాడి ప్రజల సమసయూలు తీరే్చ 
విధంగా పనచేసు్తందన తెలియజేసు్తనానిను, వైఎస్ఆరిస్ప పార్టి నాయకులు మరోసారి 
ఇలాంట్ వాయూఖయూలు కానీ ఏమైనా చేసే్త ఊరుకునేది లేదన శ్రీకాంత్ రెడి్డ హెచ్చరించారు.

సినీ నటుడు బాలకృష్ణ దేవాయంగ జాతికి క్షమాపణ 
చెప్పలి: ఎయం. హనుమన్

శతఘ్ని న్యూస్:  విజయవాడ: స్నీ నటుడు బాలకృష్ణ 
దేవంగ కులానని హళన చేస్ మాటాలుడడం పదధితి కాదన, 
దానకి తక్షణమే క్షమాపణ చెపాపులన డిమాండ్ చేసు్తనానిమన 
నాయూయవాది మరియు నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ జాయింట్ 
సక్రెటర్ ఎం. హనుమన్ అనానిరు. ఈ సందర్ంగా ఆయన 
మాటాలుడుతూ సమస్త మానవుల నాగరికత చిహనిమైన వసా్రాలు 
సమకూరు్చటకై శవున పాలనేత్రం నుంచి ఉద్వించిన 

దేవంగ జాతి మూలపురుషుడు స్త్రీ దేవలమహరి్ష గురించి రాక్షస జాతి అంటూ, స్నీనట్ 
బాలకృష్ణ హళన చేశారు. ఈ విషయంగా చేనేత కారి్మకులు, చేనేత సంఘాల లక్షలాదిమంది 
మనోభావాలు దబబెతీసాయి దీనపై సపుందించి తక్షణమే బాలకృష్ణ దేవాంగ జాతికి క్షమాపణ 
చెపాపులన మేము డిమాండ్ చేసు్తనానిం. చేనేత కారి్మకులు నేసే వసా్రాలు ధరించి, వాళలును హళన 
చేస్న బాలకృష్ణకి తగిన ర్తిలో సమాధానం చెపాపులన దేవాంగ సంఘాలను హనుమన్ కోరారు.

జనసేన జయండా ముగుగొతో తన అభిమానాని్న 
చాటుకున్న అనూష

శతఘ్ని న్యూస్:  నందికటూ్రు పటటిణంలోన సాయిబాబా 
పేట కాలనీలో నవాసం ఉంటునని జనసేన వీరమహిళ 
అన్ష జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పై అభిమానంతో 

బోగి పండుగ రోజు రంగుల ముగు్గతో పాటు జనసేన పార్టి 
జెండా ముగు్గ వేస్ తన అభిమానానని చాటుకునానిరు. పవన్ 
కళ్యూణ్ అంటే తనకు అభిమానం అన వచే్చ ఎననికలోలు 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ను స్వయంగా చూడాలనే 

ధృడ సంకలపుంతో ఇలా ముగు్గ వేస్ తన అభిమానం చాటుకునానినన తన అభిప్రాయం వయూక్తం 
చేస్ంది.

తెగిపడడి 11 కవీ విదు్త్  తీగ
దగ్ధమైన గడ్డి వాము ట్రాకటిర్

శతఘ్ని న్యూస్: గంగాధర నెలూలురు నయోజకవర్గం, కారే్వట్నగరం మండలం, 
కారే్వట్నగరం గ్రామ పంచాయతీలో శనవారం మధాయూహనిం 3 గంటల సమయంలో 
విజయ మాంబపురం గ్రామంలో విధుయూత్ తీగలు కిందకి జంప్ అవడంతో గడి్డ వాముతో 
వసు్తనని ట్రాకటిర్ కి కరెంటు తీగలు తగిలి ట్రాకటిర్ తో సహా దగధిమైంది. గ్రామం నడిబడు్డన 
అగినిప్రమాదం జరగడం వలలు గ్రామసు్తలు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయాయూరు. సబేస్టేషన్ కి 
సమాచారం ఇచి్చన వెంటనే లైన్ మాన్ కరెంటున ఆఫ్ చేయడం జరిగింది. ప్రమాదఒ 
జరిగిన చ్ట గ్రామసు్తడైన రవీంద్రారెడి్డ ప్రమాదానని కూడా లెక్చేయకుండా ట్రాకటిర్ 
న గ్రామం బయట వదిలి పెటటిడం జరిగింది. ప్రాణహాన ఏమ్ జరగలేద్. గ్రామసు్తలు 
భయభ్ంతులకు గురయాయూరు. విషయం తెలిస్న వెంటనే జనసేన పార్టి జిలాలు 
కారయూనరా్వహన కమ్టీ సభ్యూలు గుర్ంకండ భానుచంద్రారెడి్డ సంఘటనా సథిలానని 
పరిశీలించారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలుడుతూ అధికారుల నరలుక్షష్ం వలలు 
ఇలాంట్ ప్రమాదాలు జరుగుతునానియి. కావున అధికారులు తక్షణమే 11 కే విద్యూత్ 
తీగను సరిచేస్ ప్రజలకు ఇబబెంది కలగకుండా చేయాలన, ఇలాంట్ ప్రమాదాలు మళ్లు 
పునరావృతం కాకుండా చేయాలన జనసేన పార్టి తరఫున డిమాండ్ చేశారు.

నూతన సయంవత్సర కా్లయండరు ఆవిష్కరియంచిన 
పోతిన మహేష్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, 
ఆసే్రాలియా జనసేన టీమ్ మ్ంబర్ 
గాజుల మురహరి నాయుడు జనసేన 
పార్టి స్దాధింతాలు, షణు్మఖ వ్యూహం 
మరియు జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ చేస్న సేవాకారయూక్రమాలను 
ప్రజలలోకి తీసుకళ్ళువిధంగా 2023 
న్తన సంవతస్ర కాయూలెండరలును 
3000 ప్రచురించి క్షేత్ర సాథియిలో 
పంపణి చేసే కారయూక్రమంలో భాగంగా 
శనవారం జనసేన పార్టి విజయవాడ 
నగర అధయూక్షులు పోతిన వెంకట 

మహష్ చేతులమీద్గా కాయూలెండరు ఆవిష్రించడం జరిగింది.

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


ఆదివారం, 15 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అమూల్....ఆరాభాటమే అంతా!
*ప్రభ్త్వం దనునిగా ఉనాని పాల సేకరణలో అథమం
*సహకార డయిర్లకనాని తకు్వ చెలిలుసు్తనని వైనం
పాడి రైతులకు లీటరుకు రూ.5 నుంచి రూ.10 అదనంగా చెలిలుంచేంద్కే అమూల్ డయిర్న ఏపీకి 
ఆహా్వనంచాం…. సీఎం జగన్ రెడి్డ చెబుతునని మాట ఇది. అయితే గడచిన 25 నెలలుగా ఏపీలో 
పాలు సేకరిసో్తనని అమూల్ డయిర్ రైతులకు సీఎం చెపపున విధంగా అదనంగా చెలిలుసో్తందా? అంటే 
లేదనే సమాధానం వసో్తంది. కనీసం సహకార సంఘాలు చెలిలుసు్తనని మాదిరి అమూల్ కూడా 
రైతులకు ఇసో్తందా? అంటే అది కూడా లేదనే సమాధానం వసో్తంది. సహకార డయిర్ల తరహాలో 
బోనస్ చెలిలుసు్తందా? అంటే అది కూడా లేదనే సమాధానం వసో్తంది. అంద్కే ప్రభ్త్వంతోపాటు 
వేలాది మంది అధికారుల నుంచి వాలంటీరలు వరకు అమూల్ సేవలో తరిసు్తనాని వారి పాల సేకరణ 
ఎక్డ వేస్న గొంగళ్ అక్డే అనని చందంగా తయారైంది.
*అమూల్ పై ఎంద్కంత ప్రేమ
వైసీపీ ప్రభ్త్వం అధికారంలోకి వచా్చక గుజరాత్ కు చెందిన అమూల్ డయిర్న రాషా్రానకి 
ఆహా్వనంచారు. అమూల్ కు పాలసేకరణ చేస్ పెటేటి పనలో కలెకటిరులు, జాయింట్ కలెకటిరులు, రెవెన్యూ 
అధికారులు, పశు వైద్యూలు, వాలంటీరులు తరిసు్తనానిరు. 9899 గ్రామాలోలు పాల సేకరణ కోసం 
మహిళ్ సహకార సంఘాలను ఏరాపుటు చేశారు. ఆట్మేట్క్ మ్ల్్ కలెక్షన్ యూనటులు, బల్్ 
మ్ల్్ కూలింగ్ యూనటలు భవనాల నరా్మణాల కోసం అపుపు చేస్ మర్ ప్రభ్త్వం రూ.3000 కోటులు 
ఖరు్చ చేస్ంది. పాల ఉతపుతు్తల అమ్మకానకి నగరాలోలు హబ్ ల ఏరాపుటుకు ఉచితంగా సథిలాలు 
ఇచా్చరు. 2020 డిసంబరులో అమూల్ మొదట్సారిగా ఏపీలో పాల సేకరణ ప్రారంభించింది. 
పెదదు ఎతు్తన ప్రభ్త్వ సహకారం అందిసు్తనాని, నేట్కీ అమూల్ రోజువార్ పాల సేకరణ కేవలం 
1.70 లక్షల లీటరులు మాత్రమే. అమూల్ రావడం వలేలు డయిర్ల మధయూ పోటీ పెరిగి పాల సేకరణ 
ధర పెరిగిందన పాలకులు చెబుతునాని అంద్లో పసలేద్.
*అపుపులు తెచి్చ మర్ అమూల్ కు సేవలు
అమూల్ సేవలో ప్రభ్త్వం తరిసో్తంది. రూ.3000 కోటులు అపుపుచేస్ మర్ అమూల్ కోసం ఖరు్చ 
చేయడమే కాకుండా, ఎనోని విలువైన ప్రభ్త్వ సథిలాలను ఆయాచితంగా కటటిబ్టాటిరు. పాలలోలు 
వెనని శాతం, పాల నాణయూత పర్క్షించేంద్కు ఒకో్ట్ రూ.12.81 లక్షల విలువైన యంత్రాలను 
11,711 గ్రామాలోలు పంపణీ చేశారు. పాల సేకరణ కేంద్రాల కోసం ఒకో్ దానకి 3.5 సంటలు 
చొపుపున సథిలం కేటాయించారు. పాలను శీతలీకరించి నల్వ చేసేంద్కు ఒకో్ట్ రూ.20.42 లక్షల 
వయూయంతో తొలి దశలో 4,796 బల్్ మ్ల్్ కూలింగ్ యూనటులు ఏరాపుటు చేశారు. ఇంద్కు ఒకో్ 
యూనట్ కోసం 5 సంటలు సథిలం ఇచా్చరు. వీట్ ఏరాపుటు కోసం ప్రభ్త్వం రూ.2,500 కోటలుకు 
పైగా ఖరు్చ చేస్ంది. ఈ మొత్తంలో రూ.1360 కోటలును జాతీయ సహకార బాయూంకు నుంచి అపుపుగా 
తీసుకునానిరు. డయిర్లు, పాలు సేకరించే కేంద్రాలోలు ఇతరత్రా సౌకరాయూల కోసం చేస్న ఖరు్చ కూడా 
కలుపుకన చూసే్త ఈ మొత్తం రూ.3000 కోటలు పై మాటే.
*ఎవరు ఎనని పాలు సేకరిసు్తనానిరు
ఏపీలో రోజుకు 412 లక్షల లీటరలు పాల ఉతపుతి్త జరుగుతోంది. ఇంద్లో చిరు వాయూపారులు 220 
లక్షల లీటరులు, ప్రైవేటు డయిర్లు 48.5 లక్షలు, సహకార డయిర్లు 22 లక్షలు, అమూల్ 1.70 
లక్షల లీటరులు సేకరిసు్తనానియి. మొత్తం 3108 గ్రామాలోలున 2.55 లక్షల మంది రైతుల వదదు నుంచి 
గడచిన 25 నెలలుగా అమూల్ పాలు సేకరిసో్తంది. అమూల్ రోజుకు సేకరిసు్తననిది కేవలం 1.70 
లక్షల లీటరులు మాత్రమే. అదే విజయా డయిర్ రోజుకు 9 లక్షల లీటరులు, సంగం డయిర్ రోజుకు 6 
లక్షల లీటరులు, కృషా్ణ మ్ల్్ యూనయన్ 3.5 లక్షల లీటరులు సేకరిసు్తనానియి. ఎక్డ ధర ఎకు్వ 
వసే్త వారికే రైతులు పాలు పోసా్తరు. ఒతి్తడి తీసుకు వచి్చనంత మాత్రాన రైతులు తకు్వ ధర ఇచే్చ 
వారికి పాలు పోయరన ప్రభ్తా్వనకి, అధికారులకు తెలియదా....
*ఆయాచితంగా ఆసు్తలు కటటిబ్టాటిరు
విజయవాడ, విశాఖపటనిం, తిరుపతి పటటిణాలు, ఇతర నగరాలు, గ్రామాలు, రహదారి కూడళలులో 
అమూల్ పాల విక్రయ కేంద్రాల ఏరాపుటుకు ప్రభ్త్వం ఉచితంగా సథిలాలు కేటాయించింది. అమూల్ 
కు సౌకరాయూలు కలిపుంచేంద్కు రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం జాతీయ సహకార అభివృదిధి బాయూంకు నుంచి 6.5 
శాతం వడీ్డకి అపుపు తీసుకువచి్చంది. ఇంద్లో వడీ్డ రాయితీ పోను 4 శాతం వడీ్డ చెలిలుంచాలి. 
చేయూత పథకం దా్వరా ప్రభ్త్వం 3 దశలోలు పాడి రైతులకు రూ.6551 కోటలు రుణాలిపపుంచింది. ఈ 
రుణాలతో రైతులతో గేదలు కనపంచారు. ఆ పాలను అమూల్ కే పోయాలనే నబంధన పెటాటిరు. దీన 
దా్వరా 22 లక్షల లీటరలు పాల ఉతపుతి్త పెరుగుతుందన అంచనా వేశారు. అమూల్ డయిర్కి ప్రభ్త్వ 
ఆసు్తలు కటటిబ్టటిడమే కాక, పద్పు సంఘాలపై అధికారులతో ఒతి్తడి తీసుకువచి్చ, బలవంతంగా 

అమూల్ కు పాలు పోయిసు్తనానిరు. కందరు కింది సాథియి స్బబెంది, అధికారుల ఒతి్తడి తటుటికోలేక 
ఇతర డయిర్ల నుంచి కనుగోలు చేస్ మర్ అమూల్ డయిర్లో పాలు పోసు్తనానిరంటే పరిస్థితి 
ఎంత దారుణంగా తయారైందో అరథిం చేసుకోవచు్చ.
*అంతా మావలేలు....
అమూల్ డయిర్ పెటటిడం వలేలు డయిర్ల మధయూ పోటీ పెరిగిందన, దీన వలలు పాడి రైతులకు 
లీటరుకు రూ.5 నుంచి రూ.10 అదనంగా ఆదాయం వసో్తందన సీఎం జగన్ రెడి్డ సమావేశాలోలు 
చెబుతునానిరు. వెననిశాతం 6.8, ఎస్ఎన్ఎఫ్ 8.7 శాతం ఉంటే లీటరుకు అమూల్ రూ.47.5 
అందిసో్తంది. ప్రోతాస్హకాలు కలిపనా అది లీటరుకు రూ.49 మ్ంచద్. అదే కృషా్ణ మ్ల్్ 
యూనయన్ లీటరుకు రూ.53.04 ఇసో్తంది. దీనకి అదనంగా లీటరుకు రూ.5 బోనస్ కలిప 
మొత్తంగా రూ.58పైనే చెలిలుసో్తంది. కృషా్ణ జిలాలులోన తేలప్రోలు సహకార సంఘం అదనంగా వచే్చ 
అదాయానని రైతులకు బోనస్ గా ఇచి్చంది. ఇలా లీటరుకు రూ.5 అదనంగా వచి్చనటటియింది. 
అంటే అమూల్ ఇచే్చ ధర కంటే తేలప్రోలు పాల సంఘం లీటరుకు అదనంగా రూ.15 చెలిలుంచింది. 
సహకార సంఘాలు లీటరుకు రూ.5 నుంచి రూ.15 వరకు అదనంగా చెలిలుసూ్త ఉంటే అమూల్ 
డయిర్కి పాలు పోయమంటే ఎవరు పోసా్తరు. అంద్కే అధికారులు ఎంత ఒతి్తడి తెచి్చనా ఫలితం 
లేకుండా పోయింది.
*సహకార డయిర్ల సేవలు
రాష్ట్రంలో సహకార రంగంలో 5 దశాబాదులుగా డయిర్లు పాడి రైతులకు సేవలు అందిసు్తనానియి. 
పాడి గేదలు కనుగోలు చేసుకునేంద్కు తకు్వ వడీ్డకే రుణాలిసు్తనానియి. పశువులకు ఉచితంగా 
వైదయూం అందిసు్తనానిరు. పాలు పోసే రైతులతో పాటు, పశువులకు ఉచిత బీమా అందిసు్తనానియి. 
నాణయూమైన పశువుల వీరయూం ఉచితంగా ఇసు్తనానిరు. వీట్కి అదనంగా పాడి రైతుల కుటుంబాలోలు 
చద్వుకునే పలలులకు ఆరిథికసాయం, పెళ్లుళలుకు సాయం చేసు్తనానిరు. అమూల్ మాత్రం ఏడాదిలో 
180 రోజులు పాలు పోస్న రైతులకు కేవలం ఇనెస్ంట్వ్ ఇచి్చ చేతులు ద్లిపేసుకుంట్ంది.
*సౌకరాయూలు కలిపుసే్త లీటరుకు మరో రూ.10 అదనంగా ఇసా్తం
డయిర్ వాయూపారం ప్రారంభించాలంటే గ్రామాలోలు పాల సేకరణ కేంద్రాలు ఏరాపుటు చేయాలి. వాట్కి 
మ్షనర్, భవానాలు అవసరం అవుతాయి. ఇక పాల నల్వకు బల్్ మ్ల్్ యూనటులు ఏరాపుటు 
చేసుకోవాలి. ఇవనీని సమకూరు్చకోవాలంటే లీటరుకు నర్వహణ వయూయం రూ.10 అవుతుందన 
అంచనా. ఇవనీని ఏపీ ప్రభ్త్వం భరిసూ్త మూతపడ్డ సహకార రంగంలోన డయిర్లను, యంత్రాలను 
99 సంవతస్రాలకు అతి తకు్వ ధరకు అమూల్ కు లీజుకు ఇచా్చరు. ఇనని చేస్నా అమూల్ 
రైతులకు తకు్వ ధర చెలిలుసో్తంది. ఈ సౌకరాయూలనీని సహకార సంఘాలకే కలిపుసే్త ప్రసు్తతం ఇసు్తనని 
ధర కనాని మరో రూ.10 అదనంగా చెలిలుంచగలమన సంఘాల నేతలు చెబుతునానిరు.
*సహకార డయిర్లను దబబెతీసేంద్కేనా....
ఏపీలో 5 దశాబాదులుగా సహకార రంగంలో పాల డయిర్లు పాతుకు పోయాయి. రైతులకు 
సేవలందించడంలో సహకార డయిర్లు చాలావరకు సఫలీకృతం అయాయూయి. గతంలో 
వైఎస్ అధికారంలోకి వచి్చన సమయంలో ఈ సహకార డయిర్లను ప్రభ్త్వపరం చేయాలన 
ప్రయతినించి విఫలం అయాయూరు. వైఎస్ తనయుడు జగన్ రెడి్డ కూడా అదేబాటలో పయనసు్తనానిరు. 
సహకార డయిర్లను సా్వధీనం చేసుకున తీరుతామన మంత్రులు ఛాలెంజ్ చేసు్తనానిరు. కోరుటిలు 
మొట్టికాయలు వేస్నా వారు మారడం లేద్. దీనకితోడు ప్రతిపక్ష నాయకుడి కుటుంబానకి చెందిన 
హెరిటేజ్ డయిర్ వాయూపారానని దబబెతీసేంద్కు అమూల్ డయిర్ సేవలో ప్రభ్త్వం తరిసో్తందనే 
వాదన వినపసో్తంది.

సి. ఎయం గారూ.. మైనార్టిలకు ఇచిచిన హామీలను 
మరచినార్?: షేక్ సుభాని

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి ఉపాధయూక్షులు 
షేక్ సుభాన మాటాలుడుతూ జగన్ గారు గెలిచి 
దాదాపు నాలుగు సంవతస్రాలు కావొసు్తనని 
మైనార్టి ముస్లుంలకు ఇచి్చన హామీలు ఏ ఒక్టే 
నెరవేర్చలేదనీ ఏదేదువా చేశారు. ఈ సందరబెంగా 
అయన మాటాలుడుతూ వర్్ బోర్్డ కమ్టీ కాద్ 
మనకి కావాలి్చనది ముస్లుం మైనార్టి వర్్ 

బోర్్డ ఆసు్తలు ర్సరే్వ చే ఎంచండి అనానిరు. ఓ మైనార్టి వర్్ బోర్్డ ఏరాపుటు చేస్న 
మహనీయుడా ప్రతి మైనార్టి ఆడ బిడ్డ పెళ్లుకి లక్ష రూపాయలు ఇసా్త అనానిరుగా అయాయూ 
అది ఎక్డ..? అన ప్రశనించారు. ప్రమాదవశాతు్త మరణించిన ముస్లుంలకు 5లక్షల 
రూపాయలు ఇసా్తమనానిరుగా దాన గురించి పట్టించుకోరా.. మసీద్లో నమాజు 
చదివించే ఇమాములకు ఇంట్ సథిలాలు కేటాయించి, వారికీ ఇలులు కట్సా్తం అనానిరు 
కదా అయాయూ దాన గురించి పూరి్తగా మరి్చపోయారా…? గత ప్రభ్త్వంలో చిననిచిత 
చేసుకుంటే వాయూపారులకు సబిస్డీ లోన్స్ మైనార్టి కార్పురేషన్ నుంచి వచే్చవి.. ఇపుపుడు 
అవి కూడా లేకుండా చేశారు కదా..! ఈ సందరబెంగా వైసీపీ పార్టి లో ఉనని మైనార్టి 
నాయకులను ఒక్టే అడుగుతునాని దయచేస్ మైనార్టిలకు ఇచి్చన హామీలు గురించి 
స్.ఎం గారికి గురు్త చేయండి అన సుభాన అనానిరు.

కాప్ కార్్పరేషన్ దా్వర్ కాప్లకు ఏయం 
చేశారు?: నల్లల రతా్నజీ

శతఘ్ని న్యూస్: పాయకరావుపేట: కాపు 
కార్పురేషన్ దా్వరా కాపులకి ఏం చేశారన 
నక్పలిలు మండల జనసేన నాయకులు 
నలలుల రతానిజీ ప్రశనించారు. కేంద్రం ఇచి్చన 
ఈడబులుష్ఎస్ కేటగిరిలో ఇచి్చన రిజరే్వషనుని 
సచివాలయం ఉదోయూగ నోట్ఫికేషన్ లో 
అమలు చేయకపోవడం వలలు 13,000 మంది 

కాపు యువత భవిషయూతు్త పోయింది ఇటీవల కేంద్రం ఈ డబూలుష్ ఎస్ కేటగిర్లో కాపులకు 
ఐద్ శాతం రిజరే్వషనులు ఇచు్చకచ్చన తెలిపంది కానీ రాష్ట్రంలో ఎంద్కు అమలు 
చేయడం లేదన మీ నాయకులను ప్రశనించడం లేదన డిమాండ్ చేశారు. అదేవిధంగా 
నయోజకవర్గంలో ఉనని రాయవరం మండలంలోన కంతమంది కాపులకు గతంలో 
తూరుపు కాపులుగా గురి్తంచి బీసీ డి సరిటిఫికట్ లు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి మీరెంద్కు 
మీ ప్రభ్త్వంలో ఈ నయోజకవర్గంలో బీసీ డి సరిటిఫికట్ లు ఇపపుంచలేకపోతునానిరు 
అన అనానిరు. అదేవిధంగా కార్పురేషన్ దా్వరా ఎంత మందికి లోన్ లు మరియు విదేశీ 
విదయూ అందించారు అన ప్రశనించారు. కాపు యువతే కాద్ రాబోయ్ రోజులోలు బీసీ, యస్ 
స్, యస్ ట్, మైనార్టి యువత పవన్ కళ్యూణ్ గారికే మదదుతు తెలుపుతారనానిరు.
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