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ఇంట్లో వాళ్లో నమ్మని బిడ్డ  జనం బిడ్డ  ఎలా అవుతాడు..?
• రైతులపై అక్రమంగా కేసులు పెట్టంచిన ప్రభుత్ం ఇది
• మండౌస్ తుపాను పరిహారం ఇప్పటకీ అందలేదు
• కళ్లెదుటే రైతు ఆత్మహత్యలు జరుగుతుంటే చలనం లేని సర్కారు
• దేశంలోనే ధనిక సీఎం శ్రీ జగన్ రెడ్డి తన సంపద నుంచి పైసా కూడా పేదలకు ఇవ్లేదు
• ప్రధాని జమ చేసిన నిధులకు మీ హడావుడ్ ఎందుకు..?
• హైదర్బాద్ కేంద్ర కార్్యలయంలో మీడ్యా సందేశంలో శ్రీ నాదండలె మనోహర్
శతఘ్ని న్్యస్: సంత ఇంట్లె కనని తల్లె, సంత చెల్లె వద్దనని బిడడిగా ముద్రపడ్న శ్రీ జగన్ రెడ్డిని ఏ కుటంబమూ బిడడిగా 
ఒప్్పకోదు అంటూ జనసేన పార్్ట ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలె మనోహర్ గారు స్పష్టం చేశారు. 
ప్రజలు ఏమనుకుంటనానిరో తెలుసుకొని పదేపదే మీ బిడడి అంటూ ముఖ్యమంత్రి మట్లెడటం ఆపాలనానిరు. మంగళవారం 
హైదర్బాద్ లోని జనసేన పార్్ట కేంద్ర కార్్యలయంలో వీడ్యో సందేశం ఇచ్చారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండలె మనోహర్ 
గారు మట్లెడుతూ ‘‘మండౌస్ తుపాను పంట నష్ట పరిహార్నిని ఇప్పటకీ సరిగా అందించని ప్రభుత్ం ఇది. రైతులు 
వేదనలో ఉంటే కనీసం వారిని పలకరించని జాల్ లేని నాయకుడు జగన్ రెడ్డి. డెల్్ట రైతులు పంట నష్టపోయిన ప్రతిసార్ 
వారిని అనాధలుగా వదిలేశారు.
• ధాన్యం కొనమని అడ్గితే అరెసు్టలు
పండ్ంచిన ధాన్యం కొనండని రైతులు ప్రశ్నిసేతే, వారిని అకకాడ్కకకాడే వీధి రౌడీల మదిరి అరెసు్ట చేయించిన ఈ పాలకుల 
దాష్్టకం రైతంగం ఇంకా మరిచాపోలేదు. నిననినే కర్ణాటక టూర్ లో ఉనని ప్రధాని శ్రీ నరంద్ర మోదీ పీఎం కిసాన్ నిధులను 
విడుదల చేసేతే, మళ్లె అవే డబ్బులకు ర్ష్ట్ర ప్రభుత్ం బటన్ నొకకాడం ఏమిట..? నాలుగేళలెకు కల్పి ప్రతి రైతుకు రూ.54 వేల సాయం అందించ్మని చెబ్తునని ఈ ముఖ్యమంత్రి తప్్పడు 
లెకకాలతో వారిని మభ్య పెడుతునానిరు. ఈ నాలుగేళలెలో రైతులకు ఈ ప్రభుత్ం దా్ర్ అందింది కేవలం రూ.26 వేలు మత్రమే. దీనికోసం ఇంతట ఖరుచాలెందుకు..?
• తడేపల్లె నుంచి తెనాల్కి హెల్కాప్టర్ ప్రయాణమ?
26 కిలోమీటరలె దూరం ఉనని తడేపల్లె నుంచి తెనాల్కి కనీసం రోడుడి మర్ం దా్ర్ వెళలెని ముఖ్యమంత్రికి.. తన పాలనలో గుంతలు పడ్ ఉనని రోడలెను చూసే తీరిక లేదు. హెల్కాప్టర్ 
పర్యటనలకు అలవాట పడ్న ఈ ముఖ్యమంత్రికి ప్రజల బాధలెల్ తెలుసాతేయి..? రూ.6,300 కోటలె అవినీతికి మూలమైన రైతు భరోసా కేంద్రాల గురించి ఈ ముఖ్యమంత్రి గొప్పలు 
చెబ్తునానిడు. మరి అంత ఖరుచా చేసిన రైతు భరోసా కేంద్రాలోలె ధాన్యం కొనుగోలు ఎందుకు జరగడం లేదు. అకకాడ అందాల్సిన కనీస సేవలు ఎందుకు అందడం లేదో ఈ ముఖ్యమంత్రి 
పరిశీల్ంచింది లేదు.
• ధనిక ముఖ్యమంత్రి కాలెస్ వార్ అంటంటే ప్రజలు నవు్తునానిరు
దేశంలోనే ధనిక ముఖ్యమంత్రిగా రికారుడి ఉనని జగన్ రెడ్డి ఇప్్పడు కాలెస్ వార్ అంటూ మట్లెడుతుంటే ప్రజలు నవు్తునానిరు. పేదలను మరింత పేదలు చేసి, ధనవంతుడు అయిన 
ముఖ్యమంత్రి మరింత ధనవంతుడ్గా మరుతునానిడు. ఇదే ఆయన చెబ్తునని కాలెస్ వార్. జగన్ రెడ్డికి ఏ మత్రం చితతేశుదిధి ఉనాని ఆయన సంపాదించిన దానిలో 10 శాతం ర్ష్ట్ర 
ప్రజలకు పంచి అప్్పడు వార్ లు గురించి మట్లెడాల్. ఏనాడూ పైసా కూడా పేదలకు ఇవ్లేదు. ప్రతి నియోజకవర్ంలోన్ పోటీ చేసే దము్మ, పోర్డే దము్మ జనసేనకు ఉంది. 
ఎనినికల వేళ అది చూసుకుందాం. ముందు ప్రజాధనంతో నిర్హంచే ప్రభుత్ సభలోలె ఎల్ మట్లెడాలో, ర్జకీయ ఉపనా్యసాలెందుకు ఇవ్కూడదో ఈ ముఖ్యమంత్రి తెలుసుకోవాల్. 
చ్ల్ ఆవేశంతో జగన్ రెడ్డి చెపే్ప మట సామను్యడ్కి సైతం నవు్ తెపి్పసతేంది. కౌలుదారులకు గురితేంప్ కారుడిలు ఎందుకు ఇవ్డం లేదో మొదట సమధానం చెపి్పన తర్్త జగన్ 
రెడ్డి రైతు సంక్షేమం గురించి మట్లెడ్తే బాగుంటంది. ఆత్మహత్య చేసుకునని రైతు కుటంబాలను నిండు మనసుతో ఆదుకునని పార్్ట జనసేన. సతెతేనపల్లెలో ఒకేసారి 208 మంది కౌలు 
రైతుల కుటంబాలను జనసేన పార్్ట ఆదుకుంది. కళలె ముందే రైతు ఆత్మహత్యలు జరుగుతునాని ఈ ప్రభుత్ంతో మత్రం కనీస చలనం లేదు. రూ.1.93 లక్షల కోటలెను రైతుల కోసం 
వినియోగించ్మని చెబ్తునని సీఎం, క్షేత్రసాథాయిలో ఆ సము్మ కనీసం 40 శాతం మందికి కూడా అందలేదనని వాసతేవం గ్రహంచ్ల్.
* బెదిరించి సభలు పెట్టడం మీకే చెల్లెంది
తెనాల్ సభ కోసం 450 ఆర్్టసీ బసుసిలు ఉపయోగించ్రు. ప్రైవేట పాఠశాలల బసుసిలను వదలేలెదు. వారం రోజుల క్రితమే వాలంటీరలెకు, డా్క్రా సంఘాలకు జనసమీకరణ బాధ్యతలు 
అప్పగించ్రు. సీఎం సభలో చప్పటలె ఎప్్పడు కొట్్టల్..? ఈలలు ఎప్్పడు వేయాలో కూడా శ్క్షణ ఇచిచా సభకు తీసుకెళ్లెరు. ట్రె్టలె పెట్ట, బెదిరించి జనానిని తీసుకొచ్చారు. తెనాల్లో 
కరెంట కట్ చేసి, ఆస్పత్రిలో జనం చనిపోయేల్ చేశారు. ఇవనీని చేసి సభలు పెట్టకొని, మీ జబబులు మీర చరుచుకోవడమే మీ నైజం. ఒకకా కుటంబానికీ ఉపయోగపడని సభలతో 
అలలెకలోలెలం చేసుతేనానిరు. గతంలో ముఖ్యమంత్రి తమ ప్ంతనికి వసేతే కొతతే రోడులె వేసాతేరనే ఆశ జనంలో ఉండేది. ఈ ముఖ్యమంత్రి హెల్కాప్టర్ లో తిరగడంతో ఆ ఆశ పోయింది. 
ఇకనైనా ముఖ్యమంత్రి హెల్కాప్టర్ వదల్, రోడుడి బాట పట్ట జనం బాధలను గమనించ్లని కోరుకుంటనానిం’’ అనానిరు.
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https://twitter.com/sataghninews


బుధవారం, 01 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మహా సంకల్ప యాత్ర 8వ 
రోజు

శతఘ్ని న్్యస్:  అమల్ప్రం, జనసేన పార్్ట “ఒకకా అవకాశం” మహా 
సంకల్ప యాత్ర 8వ రోజు అలలెవరం మండలం నాయకులు పోల్శెట్ట బాబ్లు 
ఆధ్ర్యంలో గుడాల గ్రామంలో మట్టపరితే వారి పేట, జాంబవుల పేట, 
ములపరితే వారి పేట, నిర్హంచ్రు ముందుగా టైలర్ డే సందర్ంగా ఆ 
గ్రామంలో ఉనని టైలర్ ని శాలువాతో సతకారించి శుభాకాంక్షలు తెల్యజేసి, 
ఒకకా అవకాశం మహా సంకల్ప యాత్రను ప్రంభంచ్రు. ప్రతీంటకి 
అధ్యక్షుల వారి సిదాధింతలను మనోగతలను వివరిస్తే ఇంటంటకి తిరిగి 

పవన్ కళ్్యణ్ సిదాధింతలు కౌలు రైతుల కుటంబాలకి లక్ష రూపాయల ఆరిథాక సహాయం వంట కార్యక్రమలను ప్రతీఇంటకి వివరిస్తే 2024 ఎనినికలలో పవన్ కళ్్యణ్ కి ఒకకా అవకాశం 
ఇవా్లని కోరడం జరిగింది. గుడాల గ్రామంలో 2009లో ఇచిచాన ఇళ్ళసథాల్ల కాలనీలో ఇప్పటకీ కనీసం రోడుడి, కరెంట్, మంచినీళ్్ళ, డ్రైనేజీ లైను పూరితే కాలేదని గ్రామసుతేలు ఆవేదన 
వ్యకతేం చేశారు మీ గ్రామ సమస్యను అధికారుల దృష్్టకి తీసుకుని వెళ్లె మీకు నా్యయం జరిగేవరకు జనసేన పార్్ట అండగా ఉంటందని తెల్యజేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన పార్్ట నియోజకవర్ నాయకులు ల్ంగోలు పండు, నాయకులు కంచిపల్లె అబ్బులు, ఉండ్రు భగవాన్ దాస్, అయితబతుతేల ఉమమహేశ్రర్వు, వాకపల్లె వెంకటేశ్ర్వు, ఆకుల 
స్ర్యనార్యణ మూరితే, ర్ష్ట్ర కార్యవర్ సభు్యలు శ్రీమతి కొప్్పల నాగమనస, బట్ట పండు, వీర మహళ తికకా సరస్తి, నిమ్మకాయల ర్జేష్, డ్.ఎస్.ఎన్ కుమర్, యాళ్ళ సురష్, 
కైరమ్ ర్జా, నల్లె చినని, నల్లె దుర్్ర్వు, గొలకోట చినని, ముసిలెం మైనారిటీ సభు్యలు కరిముళ్ళబాబా షర్ఫ్ మరియు గుడాల జనసైనికులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

జనసేన పార్టీకి ఒక్క అవకాశం ఇవ్ండి: లంగోలు పండు
శతఘ్ని న్్యస్:  అమల్ప్రం: జనసేన పార్్ట అధ్యక్షుడు ప్రతిష్్టత్మకంగా చేపట్టన క్రియాశీలక సభ్యత్ నమోదు కార్యక్రమం మంగళవారంతో 
ముగియనునని నేపథ్యంలో ప్రతిఒకకారూ సభ్యత్ం నమోదు చేయించుకోవాలని అమల్ప్రం నియోజకవర్ జనసేన పార్్ట నాయకులు ల్ంగోలు 
పండు కోరడం జరిగింది. పేద ప్రజల తరప్న అండగా ఉండ్ నిరంతరం ప్రజా సమస్యలపై పోర్డే జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
గారికి 2024 ఒకకా అవకాశం ఇచిచా ర్ష్ట్ర అభవృదిధిని మనమందరం కల్సి ముందుకు వెళ్లెలని తెల్యజేశారు.
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రతనిగిరి కాలనీ ప్రజలకు అండగా గాదె
శతఘ్ని న్్యస్:  గుంటూరు మునిసిపల్ కార్్పరషన్ పరిధిలోని 40 వ డ్విజన్ లో దాదాప్ 8 నెలల క్రితం 
ఇకకాడ నివసించే నిరుపేదల ఇళలెను మునిసిపల్ అధికారులు రోడుడి విసతేరణలో భాగంగా కూల్చా వేయడం జరిగింది. 
అకకాడ్ రోడులె, డ్రైనేజ్ లు కూడా అసతేవ్యసతేంగా ఉనానియి. గత 10 రోజుల నుంచి త్రాగు నీరు ర్క ఇబబుందులు 
పడుతునానిరు. ఈ పరిసిథాతిపై నిరసనకు దిగిన సాథానిక ప్రజలకు మద్దతుగా జనసేన పార్్ట తరవున గుంటూరు 
జిల్లె అధ్యక్షులు గాద వెంకటేశ్రర్వు ఆ ప్ంతనికి చేరుకొని వారికి అండగా నిల్చ్రు. జిల్లె అధ్యక్షులు గాద 
మట్లెడుతూ ఈ ర్ష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అధికారంలోకి వచిచాన వెంటనే ప్రజా వేదికను పగలగొట్టంచిన సంఘటన 
అందరికి తెల్సిన విషయమే. అదే తరహాలో ఆయన ప్రభుత్ంలో పని చేసుతేనని ఈ అధికారులు కూడా అదే విధంగా 
వ్యవహరిసుతేనానిరు. కూల్చావేతల మీద వీరికి ఉనని శ్రదధి ప్నః నిరి్మంచే దాని మీద లేదు అని విషయం స్పష్టంగా 
అరధిం అవుతుంది. పల్నిడు ప్ంతం నుండ్ గుంటూరు టౌన్ లోకి వచేచాందుకు ప్రధాన రహదారి ఇది. అల్ంట 
రహదారి పరిసిథాతి ఎంతో దారుణంగా ఉంది. ఈ రోడుడి మీద లేసుతేనని దుము్మ ప్రయాణికులకు మరియు సాథానికులకు 

ఎంతో ఇబబుంది కలుగజేసుతేంది. దానితో పాటగా ఆ రోడుడి మీద ఉనని గుంతలు మరింత ఇబబుందులకు గురిచేసుతేనానియి. గత పది రోజులుగా ఆ ప్ంతంలో నీట సరఫర్ కూడా 
ఆగిపోవడంతో సాథానికంగా ఉనని మహళలు ఆందోళనకు రోడులె ఎకాకాల్సిన పరిసిథాతి వచిచాంది అంటే ఈ మునిసిపల్ అధికారుల పని తీరు ఎల్ ఉందో అరధిం చేసుకోవచుచా. సాథానికంగా ఉనని 
కార్్పరటర్ దృష్్టకి ఈ సమస్యలను సాథానికులు తీసుకువెళ్లెనప్్పడు సామజికవర్్ల పేరు మీద బేధభావాలు చూపించిన విషయానిని ఇకకాడ్ వారు మ దృష్్టకి తీసుకువచ్చారు. ఒక ప్రజా 
ప్రతినిధి అయు్యండ్ కుల్ల పేరు మీద ప్రజలను కించపరచడం అనేది నీచ్ది నీచమైన విషయం. ఆ కార్్పరటర్ గనక బాధితుల పక్షాన నిలవకపోతే అతనిని రోడుడి మీదకు ల్కోకాసాతేం, 
ప్రజల ముందు నుంచోబెడతం. అల్గే అధికారులు అనని మట ప్రకారం మంగళవారం సాయంత్రంలోప్ ఈ ప్ంతనికి నీట సరఫర్ వదలకపోతే బ్ధవారం మునిసిపాల్టీ ముందు 
జనసేన పార్్ట తరప్న సాథానిక ప్రజలతో కల్సి ధర్ని చేసాతేం. అల్గే ఈ రతనిగిరి కాలనీ సమస్యలను గనక అధికార యంత్రంగాని, ప్రజాప్రతినిధులు గాని తీరచాకపోతే మునిసిపల్ 
కార్్పరషన్ కి తళ్లు వేసే పరిసిథాతి కార్యక్రమం కూడా చేపడతం అని హెచచారించ్రు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లె నాయకులు నారదాసు ర్మచంద్ర ప్రసాద్, శ్ఖా బాలు, సుంకే శ్రీను, 
శ్వకుమర్, ర్జాక్, హుసేసిన్, తుమ్మల నరసింహార్వు, అనిల్, సాయి మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

అంకాలగూడంలో జోరుగా సాగిన 
క్రియాశీలక సభ్యత్ నమోదు కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్్యస్: పోలవరం నియోజకవర్ం, కొయ్యలగూడెం మండలం పరిధిలోనీ 
రపలెలెవాడ.. అంకాలగూడెంలో క్రియాశీలక సభ్యత్ నమోదు కార్యక్రమం నిర్హంచడం 
జరిగింది. కార్యక్రమంలో భాగంగా అత్యధికముగా సభ్యత్లు నమోదు చేయించడం 
జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో కొయ్యలగూడెం పట్టణ అధ్యక్షులు మదేపల్లె శ్రీనివాస్ 
ఘంట్ మురళ్, పాల్ ప్రసాద్, ఘంట్ రమేష్, తీర్నితి తిలక్, ఘంట్ చినని మురళ్, 
ప్రవీణ్ పాల్్నానిరు.

వేముల కార్తీక్ 
ఆధ్ర్యంలో క్రియాశీలక 

సభ్యత్ నమోదు

శతఘ్ని న్్యస్: భదాద్రి కొతతేగూడెం 
జిల్లె, పాల్ంచ మండలం పాల్ంచ 
ఆట్ సంటర్ వద్ద వేముల కార్తేక్ 
ఆధ్ర్యంలో జనసేన కార్యకరతే 
దేవా గౌడ్ మరియు బాల్జీ 
జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్ం 
గురించి జనంలో తీసుకెళలెందుకు 
ఐదు లక్షల భీమ గురించి ఆట్ 
డ్రైవరలెకు వివరిస్తే మరియు పార్్ట 
బలోపేతం చేయడానికి మేము 
ఎప్్పడూ పార్్ట కోసం కష్టపడతమని 
తెల్యజేసుతేనానిమని తెల్పారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన కార్యకరతేలు 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

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


బుధవారం, 01 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఆక్రమణలు అరికట్టీల.. పేడాడ రామోమోహనరావు
శతఘ్ని న్్యస్: ఆమదాలవలస: ప్రపాలక సంఘ పరిధిలోని అధికార వైసీపీ పార్్ట నాయకులు కూరగాయల మరెకాట్ వద్ద 
ఆక్రమించుకుని ఏర్్పటచేసిన బడీడిలను వెంటనే తొలగించ్లని జనసేన నియోజకవర్ ఇనాచార్జ్ పేడాడ ర్మో్మహనర్వు 
అధికారులను డ్మండ్ చేశారు. మంగళవారం జనసైనికులతో కల్సి ఆక్రమణకు గురైన కూరగాయల మరెకాట్ 
ముందర ఏర్్పట చేసిన బడీడిలను పరిశీల్ంచ్రు. ఇకకాడే గత కొనిని సంవతసిర్లుగా వా్యపారం చేసుకుంటూ జీవనానిని 
కొనసాగిసుతేనానిమని నాయకుల అనుచరులు బడీడిలు ఏర్్పట చేయడంతో తమను అకకాడ నుండ్ దూరంగా వెళ్లెపోవాలని 
ఆదేశ్స్తే బెదిరిసుతేనానిరని వరతేకులు ఆయన ముందు వాపోయారు. అనంతరం పాలబంద చెరువు వద్ద ఆక్రమణకు గురైన 
సథాల్నిని పరిశీల్ంచ్రు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మట్లెడుతూ వైసిపి – టడ్పి రెండు పార్్టలు ఒకే తను ముకకాలని మమ 
అలులెళ్లె కలసి ప్రభుత్ సథాల్లను తమ అనుచరులకు దార్దతతేం చేసుతేనానిరని మండ్పడాడిరు. గత కొనిని సంవతసిర్లుగా 
రోడుడిపైనే పొట్టకూట కోసం తోప్డు బళ్్ళ తో వా్యపారం చేసుకుంటూ తమ జీవనానిని గడుప్తునని పేదల పొట్ట కొట్ట 
వైసీపీ అనుచరులకు బడీడిలను కట్టబెట్టడం సమంజసం కాదని వెంటనే తొలగించి పేదలకు ఆ బడీడిలను ఇవా్లని డ్మండ్ 
చేశారు. మునిసిపాల్టీ పరిధిలోని చెరువులు సగానికి సగం కబాజ్కు గురయా్యయని భావితర్లు ఎల్ బ్రతకాలని అధికారులను ప్రశ్నించ్రు. ర్నునని ఎనినికలలో వైసిపి టడ్పి పార్్టలను 
తరిమికొట్్టలని  ప్రజలకు పిలుప్నిచ్చారు. అధికారులు స్పందించి బడీడి లను తొలగించకపోతే తము కూడా బడీడిలను ఖాళ్ సథాల్లలో పెట్టకుంట్మని హెచచారించ్రు.అనంతరం 
మునిసిపల్ కమిషనర్ కె. అప్పలనాయుడుకు వినతి  పత్రానిని అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జన సైనికులు గణేష్, కోట, తవిట నాయుడు, గోవింద్, ర్ము, ర్జు, ఫణి పాల్్నానిరు.

మనిషిని చీకట్లో నంచి వెలుగులోకి తీసుకెళ్ళే సాధనమే విజ్ఞానం.. 
ఎం.స్రూప

శతఘ్ని న్్యస్: విజయనగరం: అంజనీప్త్ర చిరంజీవి 
వాకర్సి కలెబ్ ఆధ్ర్యంలో మంగళవారం ఉదయం జాతీయ 
విజాఞాన దినోతసివానిని ప్రసకారించుకుని కలెబ్ వ్యవసాతేపక 
అధ్యక్షుడు త్యడ ర్మకృష్ణార్వు(బాలు), కలెబ్ కార్యదరిశి 
కోయా్యన లక్షష్మణ్ యాదవ్ నిర్చించ్రు. ఈ కార్యక్రమంలో 
భాగంగా ముందుగా గురజాడ స్కాల్, కరసా్పండంట్ 
శ్రీమతి ఎం. స్రూప విదా్యరుథాలను ఉదే్దశ్ంచి మట్లెడుతూ 
మనిష్ని చీకట్లె నుంచి వెలుగులోకి తీసుకెళ్ళ సాధనమే 
విజాఞానం అని, సి.వి. ర్మన్ కాంతి కిరణాలపై పరిశోధన 
చేసి ర్మన్ ఎఫెక్్ట కనుగొని మొదట నోబెల్ బహుమతి 
సాధించిన మహానుభావుడు సి.వి.ర్మన్ అని, జీవితంలో 
సైనుసి ప్ముఖ్యత ప్రజలకు అవగాహన.. విజాఞాన శాసా్రానిని 
నేట విదా్యరుథాలకు అందించడం నిజమైన జాతీయ 
విజాఞాన దినోతసివమని విదా్యరుధిలనుదే్దశ్ంచి మట్లెడారు. 

అనంతరం వందల్ది విదా్యరుథాలకు జాతీయ, అంతర్జ్తీయ శాస్త్రవేతతేల జీవిత చరిత్రను డాకు్యమంటర్ రూపంలో తెరపై 
చూపించ్రు. కార్యక్రమంలో గురజాడ స్కాల్ ప్రధాన ఉపాదా్యయులు పూడ్ శేఖర్, విజాఞాన ఉపాదా్యయులు పి.రమేష్, 
అనేకమంది విదా్యరిథానీవిదా్యరుథాలు, గురజాడ స్కాల్ ఉపాదా్యయులు పాల్్నానిరు.

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

శ్రీమతి పార్వతీ నాయుడుకు అభినందన సత్కారం
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన మహళ్ వింగ్ ర్జనల్ కోఆరిడినేటర్ శ్రీమతి పార్తీ నాయుడు పదవీకాలం సంవతసిరం 
పూరతేయిన సందర్ంగా మహళలందరూ పార్తీ నాయుడును ఘనంగా సనా్మనించడం జరిగింది. అనంతరం 
క్రియాశీలక సభ్యత్ నమోదు కార్యక్రమంపై ప్రెస్ మీట్ నిర్హంచడం జరిగింది. తదనంతరం గుంటూరు తూరు్ప 
నియోజకవర్ం రెండో డ్విజనోలె గడపగడపకి వెళ్లె సభ్యత్ నమోదు గురించి వివరించి, ప్రతి ఒకకారూ సభ్యత్ నమోదు 
చేసుకోవలసినదిగా శ్రీమతి పార్తి నాయుడు కోరడం జరిగినది. ఈ కార్యక్రమంలో సంకట హరి సుందరి, లక్ష్మీ, మేకల 
సామ్రాజ్యం, మల్లెకారుజ్న ర్వు, నాగేశ్రర్వు, రమణ మహాలక్ష్మి, ప్ష్ప, జీవని, పద్మ, జనసైనికులు, వీరమహళలు 
అందరు పాల్్నడం జరిగినది.

పలు కుటంబాలన పరామరి్శంచిన పితాని బాలకృష్ణ
శతఘ్ని న్్యస్: ముమి్మడ్వరం: ర్ష్ట్ర జనసేన పార్్ట ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ సభు్యలు మరియు ముమి్మడ్వరం నియోజకవర్ం 
ఇంచ్ర్జ్ పితని బాలకృషణా ఐ పోలవరం మండలం, జి వేమవరం గ్రామంలో ఇటీవల అనారోగ్యంతో మరణించిన మది్దం శెట్ట 
నాగలక్ష్మి కుటంబ సభు్యలను పర్మరిశించ్రు. మరియు అదే గ్రామంలో అనారోగ్యంతో మరణించిన పోల్శెట్ట అననిపూరణా వారి 
కుటంబ సభు్యలను పర్మరిశించ్రు. వీరి వెంట మండల అధ్యక్షులు మది్దం శెట్ట ప్రుషోతతేం, లంకలపల్లె జమి్మ, కర్రీ శేఖరు, 
లంకినపల్లె వెంకటేశ్రర్వు, ర్మకృషణా మరియు నాయకులు, కార్యకరతేలు పాల్్నానిరు.

గిరిజన చట్ట లకు తూట్లు  పొడిచేందుకే కుేంభ రవి బాబుకు ఎమ్మెల్సీ పదవి
శతఘ్ని న్్యస్: అనంతగిరి: బ్రిటష్ కాలం నుండ్ తరతర్లుగా 
వ్యవసాయం చేసి బ్రతికే భూములను ఎస్.ట చెరె్మన్ రవిబాబ్ 
సర్నాశనం చేసుతేనానిరని నిమ్మలపాడు గ్రామసుతేలు ఆవేదన 
వ్యకతేం చేస్తే అనంతగిరి జనసేనకు ఫిర్్యదు చేసారు. ఈ 
సందర్ంగా గ్రామసుతేలు మట్లెడుతూ వాళలెసి పంచ్యతీ 
నిమ్మలపాడు కరకవలస ర్ళలె గరువు వ్యవసాయ భూములను 
ఏపీఎండీసీ అధీనంలో వెళలెడానికి రవిబాబ్ ఏ కారణము 
అని గ్రామసుతేలు వారిపై తీవ్ంగా విమరిశిసుతేనానిరు రవిబాబ్ 
ఎమ్మలే్య అయినప్పట నుండ్ ఏపీఎండ్సి దా్ర్ మైనింగ్ 
టండర్ ర్వడం జరిగింది. అంతకు ముందు సమత 
జడ్జ్మంట్ వచిచానప్్పడు నుండ్ మైనింగ్ కార్యకలపలు మ 
నిమ్మలపాడు గ్రామసుతేలకు తెల్సేవే కావు తన ర్జకీయం 
సా్రథాం గురించి నిమ్మలపాడు గ్రామ భూములు నావే అని 
చెప్్పకుంటూ మైనింగ్ ప్రంభంచడానికి ప్నాది వేసి 
ఉనానిరు. నిమ్మలపాడు గ్రామసుతేలు ఎనినిసారులె ప్రశ్నించినా 
నాకు వాట విలువలు తెల్యవు అని వారి బినామీలు 
దా్ర్ టండరులె తెచుచాకుంటూనాడు. ఆదివాసి అమయక 
గిరిజనులకు తెల్యకుండానే ర్జధానిలో కూరుచాని మైనింగ్ 
టండర్ వ్యవహారం సాగిసుతేనానిరు. ఈ విధముగా మ 
భూములు సర్నాశనం చేసి జీవితలను సర్నాశనం చేసేడు 
ఇప్్పడు విషయాలు అడ్గితే ఫోన్ కూడా ఎతతేడం లేదు. 

నిమ్మలపాడు ర్ళలెగరువు కరకవలస గ్రామసుతేలు రవిబాబ్ మీద ఆవేదన వ్యకతేం చేశారు. మరియు గిరిజన చట్టలకు తూటలె పొడ్చినందుకే ఎమ్మల్సిగా కుంభ రవి బాబ్కు పదవి జనసేన మురళ్ 
ఆరోపణ చేసారు. ఈ విషయంపై చిట్టం నాయక్ మురళ్ జనసేన అధ్యక్షులు మట్లెడుతూ వాలసి పంచ్యతీ నిమ్మళపాడు కాలసైట్ మైనింగ్ విషయంలో గిరిజనులకు. గుండెకాయ అయినా పిసా 
చ్ట్్టనికి. 1/70 చట్్టనికి తూటలె పొడ్చిన కుంభ రవిబాబ్కు ఎమ్మల్సి పదవి కట్టబెట్్టరు అంటే ఈ ప్రభుత్నికి గిరిజనుల మీద గిరిజన చట్్టల మీద ఎంత గౌరవం ఉందో గిరిజనుల ఆరోగా్యల మీద 
ప్రేమ ఉందో రవిబాబ్కి ఎమ్మల్సి పదవి ఇవ్డం దా్ర్ వైసీపీ ప్రభుత్ం యొకకా సౌట తల్లె ప్రేమ తేటతెలమైనది రవిబాబ్ అనని వ్యకితే గిరిజనుల మీద గాని గిరిజన చట్్టలను నిర్్ర్యం చేయడంలో అపర 
మేధావి గల్గిన వ్యకితే అనంతగిరి మండలం బొర్రా పంచ్యితీ డేకాకాప్రం గ్రామము కాల్ సైట్ మైనింగ్ విషయములో అల్గే నిమ్మలపాడు కాల్ సైట్ మైనింగ్ విషయంలో ఆయన వ్యవహరించిన శైల్ 
గిరిజన చట్్టలను నిర్్ర్యం చేసి మైనింగ్ ను ఈ వైసీపీ పార్్ట పెద్దలకు అయినా వారికి ముఖ్యమంత్రికి దోసి పెట్టడంలో సకెసిస్ అయినందుకు ఆయనకు ఉతతేర్ంధ్రలో ఉనని ఐదో షెడుడి ప్ంతంలో ఉనని 
నాయకులకు ఈ వైసీపీ ప్రభుత్ం గురితేంచకుండా గిరిజన చట్్టలను నాశనం చేసి అటవీ సంపాదన ఖనిజ సంపాదన దోసుకొని పోవడానికి ఎమ్మల్సి పదవిని ఈ ప్రభుత్ం కట్టబెట్టంది తప్ప నిజంగా 
గిరిజనులకు నా్యయం చేయడం కాదు అని ఈయనకు పదవి ఇవ్డం బట్ట తేటతెరలెమైంది ఈయన రెడలెకు కార్్పరట్ కంపెనీలకు గిరిజన ప్ంతంలో ఉనని ఖనిజ సంపదను దోసి పెట్టడానికి గిరిజన 
చట్్టలను అధికారుల మీద ఒతితేడ్ తెచిచా నిరి్యం చేయడంలో చ్ల్ తెల్విగల్గినవాడు అమయక గిరిజనులను డబ్బు ఎరచూపి పదవితో బెదిరించి పరూచాకోడంలో దిట్్టన వ్యకితే గిరిజన యువతులు 
మేలుకో పోతే అనంతగిరి మండలం లో ఉనని అపార ఖనిజ సంపదను భూములను సర్నాశనమై ప్రమదము ఉననిది ఈయన ఎస్.ట కమిషన్ చైర్మన్ పదవిలో ఉండగానే ఉనని గిరిజన భూములు 
అనా్యయ క్రాంతి మై ఉనని గిరిజన భూములపై ఎటవంట చర్య కూడా తీసుకోలేపోయారు అని జనసేన మురళ్ విమరిశించ్రు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామసుతేలు కేరంగి ధర్మనని మజీ సర్పంచ్ లచచానని 
వార్డి నెంబర్ జనిని పండనని సమనని వెంకట్రావు బాలర్జు పండనని అప్పనని లచచానని పాల్్నానిరు.
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గుండగాం గ్రామ ప్రజలకు శాశ్త పునరావాసం కల్పంచాల.. జనసేన వినతిపత్ం
శతఘ్ని న్్యస్: నిర్మల్ జిల్లె, బంసా మండలం, గుండెగం పల్సికర్ రంగార్వు ప్జెకు్ట వలలె గత ఏడు సంవతసిర్లుగా బంసా 
మండలంలోని గుండెగాం గ్రామ ప్రజలు వర్షాకాలం వరద ముంప్నకు గురవుతూనే ఉనానిరు. వారికి న్తనంగా భంసా-గుండెగం 
రహదారిలో నిరి్మంచిన డబల్ బెడ్ంలో తతకాల్క ప్నరనివాసం కల్్పంచ్రు. డబ్ల్ బెడ్ రూమ్ లో నివాసం ఉంటనని గ్రామసుతేలు 
ఇండలెలో కరెంట వాటర్ లేకపోవడంతో గత 3 రోజులుగా ఇబబుంది ఎదుర్కాంటనానిమంటూ తహసిల్్దర్ కార్్యలయంలో ముందర 
బటయించ్రు. రెండు రోజుల క్రితం కరెంట లేక వండ్న కూరలో బాలుడు పడాడిడని గాయాలతో ఉనని బాలుని తసిల్్దర్ కార్్యలయం 
వద్దకు తీసుకువచిచా పరిసిథాతిని తసిల్్దర్ కు గ్రామసుతేలు విననివించుకునానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్్ట నాయకులు సుంకెట 
మహేష్ బాధితులకు మద్దతు తెల్పారు. జనసేన నాయకుడు తసిల్్దర్ కు వినతిపత్రం సమరి్పంచి గుండెగాం గ్రామసుతేల సమస్య ఎనిని 
రోజుల నుండ్ పరిష్కారం అయే్యంతవరకు ఇకకాడ్ వెళలెది లేదని విస్మరించి కూరుచానానిరు తసిల్్దర్ పై అధికారులతో మట్లెడ్ ఈ 

సమస్యకు పరిష్కారం చూపిసాతేమని హామీ ఇవ్డంతో గ్రామసుతేలు జనసేన పార్్ట నాయకులు శాంతించ్రు ఈరోజు సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు సమస్య పరిషకారించకపోతే మళ్లె 
ధర్ని ర్సాతేరోకో నిర్హార దీక్ష చేసాతేమని జనసేన పార్్ట నాయకులు తెల్పారు.

ర్్యగింగు భూతనికి బలైన మడ్కల్ స్్టడెంట్ కు నా్యయం చెయా్యల్
శతఘ్ని న్్యస్: జయశంకర్ జిల్లె, భూపాలపల్లె, ర్్యగింగు భూతనికి బలైన మడ్కల్ స్్టడెంట్ దార్వత్ ప్రీతి 
చిత్రపట్నికి జనసేన పార్్ట ఆధ్ర్యంలో ఘనంగా నివాళ్లు అరి్పంచడం జరిగింది. ఈ సందరబుంగా జనసేన పార్్ట 
జిల్లె నాయకులు జేరిపోతుల సనత్ కుమర్ మట్లెడుతూ వరంగల్, కె.ఎం.సి కాలేజీలో మడ్కల్ స్్టడెంట్ ప్రీతిని 
ర్్యగింగ్ చేసి ఆమ ఆత్మహత్యకు కారణమైనటవంట సైఫ్ పై చట్ట ప్రకారం కఠినంగా శ్క్ంచ్లని ప్రభుత్ని డ్మండ్ 
చేయడం జరిగింది. వెంటనే ఇట్ట విషయంపై ఫాసా్రాక్ కోర్్ట ఏర్్పట చేసి సిట్టంగ్ జడ్జ్తో విచ్రణ చేయించి త్రితగతిన 
నిందితులను చట్ట ప్రకారంగా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అంతే కాకుండా కాలేజీ యాజమన్యంపై కూడా చర్యలు 
తీసుకొని భవిష్యత్ లో ఇల్ంట సంఘటనలు ప్నర్వృతం కాకుండా ముందు జాగ్రతతేలు చర్యలు తీసుకోవాలని 
సనత్ కుమర్ తెల్యచేసారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాట్రం మండల నాయకులు జనగాం పవన్ మరియు సాయి తేజ, 
సాగరిక, ఎం.డ్ యాకుబ్ పాష్, బనీని, ర్జేష్, శ్వకుమర్, చిర్ర సంతోష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.
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