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రహదారి భద్రత చర్యలపై దృష్టి సారిించాలి
నిండు నూరేళ్లు జీవించవలసిన వాళ్లు హఠాత్తుగా రోడుడు ప్రమాదాల్లు ప్రాణాలు 
కోల్పోవడిం దురదృష్టకరమే కాకిండా చాలా బాధాకరమన జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనల్ ఆవేదన వ్యకతుిం చేశారు. ఉమ్మడి అనింతపురిం 
జిలాలు ధర్మవరిం సమీపింల్ గత రాత్రి జరిగిన ఆటో ప్రమాదింల్ ఆరుగురు 
ప్రాణాలు కోల్పోయారన తెలిసి చాలా బాధ కలిగిింది. కూలీనాలీ చేసుకన బతతులపలిలు 
గ్రామిం నించి ధర్మవరానకి వసుతున్న వీరు మార్గమధ్యల్నే ప్రాణాలు కోల్పోవడిం 
శోచనీయిం. సరైన రవాణా మారా్గలు లేకపోవడిం వలలు గ్రామాల నించి పట్టణాలు 
రావడానకి ఆటోలన ఆశ్రయిసుతునా్నరు. వారికి బసుసు సౌకర్యిం ఉిండి ఉింటే ఈ 
పరిసిథితి ఎదురయ్్యది కాదు. వారి ప్రాణాలు నలబడేవ. ఈ ప్రమాదిం గురిించి తెలిసిన 
వింటనే ధర్మవరిం జనసేన నాయకలు మృత్ల కటింబాలక అిండగా నలబడాడురు. 
రోడుడు ప్రమాదాలన అరికట్టడానకి స్థినక అధికారులు తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలి. 
రహదారి భద్రత చర్యలపై దృష్్ట పెట్్టలి. ఇటవింటి ప్రమాదాలు జరగకిండా మారా్గలు 
అనేవేష్ించాలి. గ్రామీణ ప్రాింతిం నించి పట్టణాలు రావడానకి తగినన్న బసుసులు 
ఏరాపోట చేయాలి. అశువులు బాసిన వారి కటింబాలకి ప్రభుతవేిం ఉదారింగా ఆరిథిక 
సహాయిం అిందిించాలి. గాయపడిన వారికి మెరుగైన చికితసులు చేయిించాలి. ఈ 
ప్రమాదింల్ ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి ఆత్మక శాింతి చేకూరాలన ఆ భగవింత్ణ్ణి 

ప్రారిథిసుతునా్నన. వారి కటింబాలక నా ప్రగాఢ స్నభూతి తెలియజేసుతునా్ననన జనసేనాన పేర్కొనా్నరు.

అగ్నిప్రమాద బాధిత కుటింబానికి అిండగా డాకటిర్ పిల్లా శ్రీధర్
శతఘ్్న నూ్యస్: పిఠాపురిం నయోజకవర్గిం, ఉపాపోడ కొతతుపలిలు మిండలిం, ఎిండపలిలు గ్రామిం 
నిందు కొిండ చింటి బాబు ఇలులు భార్ అగి్న ప్రమాదిం కారణింగా భార్గా ఆసితు నష్టింతో 
పాట మూడు కటింబాలు రోడుడున పడిన వషయిం తెలుసుకన్న పిఠాపురిం నయోజకవర్గ 
జనసేన నాయకలు శ్రీ వష్ణి హాసిపోటల్ అధినేత డాక్టర్ పిలాలు శ్రీధర్ వారి కటింబాన్న 
పరామరి్శించి కటింబ అవసరాల నమితతుిం ఒక నెలక సరిపడా 50 కేజీల బియ్యిం 
మరియు 5000/- రూపాయలు ఆరిథిక సహాయిం అిందిించడిం జరిగిింది. అనింతరిం 
డాక్టర్ పిలాలు శ్రీధర్ మాట్లుడుతూ కొిండ చింటిబాబు ఇలులు భార్ అగి్న ప్రమాదానకి గురి 
కావడిం చాలా బాధాకరమైన వషయిం అన ఈ ప్రమాదిం కారణింగా అదృష్టవశాత్తు 
ప్రాణహాన జరగలేదు గానీ భార్గా ఆసితు నష్టిం జరిగిిందన ధాన్యిం పిండిించి అమి్మన 
డబుబులు మూడు లక్షల రూపాయలు ఈ అగి్న ప్రమాదింల్ కాలి బూడిద అయిిందన, 
ఇింటోలు ఏ ఒకకొ స్మాన మిగలకిండా కాలి బూడిదైన కారణింగా ఇదే ఇింటోలు మూడు 
కటింబాలు నవసిసుతునా్నయి. అయితే ఈ మూడు కటింబాలు కొిండ చింటి, కొిండ 
ఘన్నయ్య, కొిండ రవ, ఇపుపోడు రోడుడు మీద పడిన పరిసిథితిల్ ఈ కటింబాలు ఉనా్నయన 
జనసేన పార్్ట తరఫున ఈ కటింబానకి అిండగా మేము కొింతమేర ఆరిథిక సహాయిం 
అిందిించడిం జరిగిిందన జనసేన నాయకడు డాక్టర్ పిలాలు శ్రీధర్ అనా్నరు. ఈ వైసీపీ 

ప్రభుతవేిం ఇలులు ఇచాచామన చెపుపోకోవడిం అకకొడ ఇకకొడ ఫోటోలు వేసి ప్రచారిం చేసుకోవడిం తపపో స్మాన్య ప్రజలక చేసిింది ఏమీ లేదన ఇలాింటి అగి్న ప్రమాదాల కారణింగా 
గవర్నమెింట్ యొకకొ పనతీరు బయట పడుత్ిందన డాక్టర్ పిలాలు శ్రీధర్ మిండిపడాడురు. వీలైనింత తవేరగా ఈ కటింబానకి ప్రభుతవేిం తరఫునించి ఆదుకోవాలన పిఠాపురిం నయోజకవర్గ 
జనసేన నాయకలు డాక్టర్ పిలాలు శ్రీధర్ డిమాిండ్ చేస్రు. ఈ కార్యక్రమింల్ భాగింగా మచచా అపాపోజీ, మచచా శ్రీనవాస్, అనల్, మతసు్యకార నాయకలు కింబాల దాసు, పలా్నటి 
మధుబాబు, బిండి వాసు బాబు, కింద చక్రబాబు, మరియు జనసైనకలు పాల్్గనడిం జరిగిింది.

జనసైనికుడి కుటుంబానికి అుండగా 
శ్రీమతి లోకుం మాధవి

శతఘ్్న నూ్యస్: నెలిలుమరలు నయోజకవర్గిం, నెలిలుమరలు మిండలింల్ సిలాలు సిందీప్ అనే జనసైనకడు 
ప్రమాదవశాత్తు రోడుడు ప్రయాణింల్ మరణ్ించడిం జరిగిింది. వషయిం తెలుసుకన్న నెలిలుమరలు నయోజకవర్గ 
జనసేన నాయకరాలు శ్రీమతి ల్కిం మాధవ మృతి చెిందిన సిందీప్ వారి కటింబాన్న ఈ శనవారిం 
పరామరి్శించడిం జరిగిింది. వారి కటింబ సభు్యలతో మాధవ మాట్లుడుతూ సిందీప్ లాింటి జనసైనకడి్న 
పోగొట్టకోవడిం చాలా బాధకరమైన వషయిం అన, పార్్ట కోసిం తనవింత్ ఒక జనసైనకడిలా అహరి్నశలు 
కష్టపడాడురు అన తెలిపారు. మాధవ వారి కటింబానకి ఎలలువేళలా అిండగా ఉింట్మన వారి తిండ్రికి 
ఉద్్యగిం, తము్మడి చదువు బాధ్యతలు తీసుకింట్మన తెలియజేసి, వారి కటింబానకి ఆరిధికసహాయిం 
అిందజేశారు.

వర్ుంలో కూడా జనసేన ఉచిత త్రాగునీరు సరఫరా
శతఘ్్న నూ్యస్: రాజోలు నయోజకవర్గ జనసేన నాయకలు డా.రాపాక రమేష్ బాబు డీజల్ మరియు డ్రైవర్ జీతిం ధన సహయింతో 
8వరోజు జనసేనపార్్ట చిరు పవన్ సేవా సమితి వాటర్ ట్్యింకర్ దావేరా సఖినేటిపలిలులింక మరియు కేశవదాసుపాలిం మెిండుపాలిం 
తీర్ింల్ ప్రజలక జనసేనపార్్ట ఆధవేర్యింల్ ఉచిత త్రాగునీరు సరఫరా చేయడిం జరిగిిందన రాజోలు జనసేన నాయకలు నామన 
నాగభూషణిం తెలిపారు.

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


ఆదివారం, 19 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

తిరుపతి వైసీపీ గల్లీ నాయకులకి తగిన గుణపాఠం చెపాతాము 
– డా. పసుపులేటి

శతఘ్్న నూ్యస్: తిరుపతి ప్రెస్ కలుబ్ నిందు మీడియా సమావేశింల్ జనసేన పార్్ట 
పీఏసీ సభు్యలు, చితూతురు జిలాలు అధ్యక్షులు డా. పసుపులేటి హరిప్రస్ద్ మాట్లుడుతూ 
జనసేనాన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు కలాలన కలిపేవధానిం, మతాల ప్రస్తువన లేన 
రాజకీయిం దిశగా ముిందడుగు వేసుతుింటే తిరుపతి ల్న గలీలు వైసీపీ నాయకలు 
కలాల మధ్య చిచ్చా పెటే్టవధింగా ఎమె్మలీసు ఎలక్టన్ జరిగే సమయింల్ బలిజ 
మరియూ యాదవులు రాజకీయిం చేయాలా అన నోటికి ఎలా వసేతు అలా మాట్లుడుతూ 
అవమానించటిం చాలా బాధన కలిగిించే ఘటన అన ఇటవింటి వైసీపీ గలీలు 
నాయకలక తిందరోలు తగిన గుణపాఠిం చెపాతుము అన డా.పసుపులేటి హరిప్రస్ద్ 
హెచచారిించారు. అలాగే తిరుపతి ఎిం అభివృదిధి చేస్రన మీక దము్మ దైర్యిం ఉింటే 
ప్రజలదగ్గర చేరచాకి రావాలన సవాళ్లు వసిరారు. ఈ కార్యక్రమింల్ తిరుపతి పట్టణ 
అధ్యక్షులు రాజారెడిడు, గౌరవ అధ్యక్షులు కృషణియ్య, జిలాలు కార్యదరి్శ ఆనింద్, తిరుపతి 

ఉపధ్యక్షులు బాబిజి, రాజేష్ ఆచారి, మనోజ్ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

జనసైనికులకు జనసేన అండగా ఉంటంది: 
కిల్లో రాజన్

శతఘ్్న నూ్యస్: అల్లురి సీతారామరాజు 
జిలాలు, గూడిం కొతతువీది మిండలిం 
పూజరి పాకలు గ్రామవాసి వింతల 
చిందర్రావు గత పది రోజుల క్రితిం 
మిరియాలు సేకరణ చేస్తు అదుపుతపిపో 
చెట్టనించి జారిపడిపోవడింతో ఎడమ 
చేయి భుజిం దగ్గర వరిగిపోయిింది. 
దీింతో హుట్హుటిన వశాఖపట్నిం 
కిింగ్ జార్జి హాసిపోటల్ కి క్షతగాత్రుడిన 

వైద్యిం నమితతుిం తరలిించడిం జరిగిింది. నేటికి 10 రోజులు గడిచిన కూడా సరైన వైద్య 
సదుపాయిం అిందక జాప్యిం జరగడింతో జనసైనకడు క్షతగాత్రుడి కమారుడు వింతల 
ప్రస్ద్ పాడేరు జనసేనపార్్ట లీగల్ అడ్వేజర్ కిల్లు రాజన్ దృష్్టకి సమస్య తీసుకెళ్లురు. 
దీింతో వింటనే సపోిందిించిన పాడేరు నయోజకవర్గిం జనసేనపార్్ట లీగల్ అడ్వేజర్ 
రాజన్ సింబింధిత వైదు్యలన సింప్రదిించి తక్షణమే క్షతగాత్రుడిన ఆపరేషన్ చేయడానకి 
ఏరాపోటలు సక్రమింగా జరిగేలా వైదు్యలతో మాట్లుడి తదుపరి చర్యలు తీసుకనేలా చేసి 
ఆపరేషన్ వజయవింతింగా పూరితు చెయ్యడానకి తమవింత్ కృష్ చేస్రు. దీింతో 
జనసైనకడు వింతల ప్రస్ద్ కటింబీకలు జనసేనపార్్ట లీగల్ అడ్వేజర్ కిల్లు రాజన్ కి 
కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అిందుక రాజన్ సపోిందిించి మానవతా సహాయింగా కొింత నగదు 
ఇచాచారు ఈ సిందరబుింగా రాజన్ మాట్లుడుతూ జనసైనకలు ఎటవింటి కష్్టల్లు ఉనా్న 
మేము అిందుబాటల్ ఉింటే మాత్ిం కచిచాతింగా సపోిందిస్తుమన ఎటవింటి పరిసిథిత్ల్లు 
ఉనా్న ధైర్యిం కోల్పోవద్న జనసేన కటింబానకి వషయిం తెలియజేయాలన రాజకీయ 
మారుపోతో పాటగా అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ చూపిన సేవభావిం కూడా జనసైనకల 
సింతమన గిరిజన ప్రజలు గురితుించాలన తెలిపారు.

జగన్ ని ఉత్తరింధ్ర పటటిభద్రులు విశ్వసించలేదు: 
గురన అయ్యలు
శతఘ్్న నూ్యస్: వజయనగరిం: 
వైకాపా ప్రభుతావేనకి కనవపుపో 
కలిగిించే వధింగా పట్టభద్రులు 
తీరుపో ఇచాచారన జనసేన 
నాయకలు గురాన అయ్యలు 
అనా్నరు. ఈ మేరక శుక్రవారిం 
ఒక ప్రకటన వడుదల చేశారు. 
జగన్ న ఉతతురాింధ్ర పట్టభద్రులు 
వ శ వే సి ిం చ లే ద నా ్న రు . 

ఉతతురాింధ్ర పట్టభద్రుల ఎమె్మలీసు ఎన్నకల ఫలితాలతో వైకాపా ప్రభుతవే పతనిం 
ప్రారింభమైిందనా్నరు. రాజకీయ బెదిరిింపులు, ప్రల్భాలక తల్గ్గకిండా ఉతతురాింధ్ర 
పట్టభద్రులు ప్రజాస్వేమా్యన్న కాపాడారనా్నరు. వైకాపా ప్రభుతవేిం చేపడుత్న్న 
ప్రజా వ్యతిరేక వధానాలన పట్టభద్రులు ఓట దావేరా తిపుపోకొట్్టరనా్నరు. వేపాడ 
చిరింజీవరావు గెలుపు కోసిం కాపులిందరూ ఐక్యింగా పనచేశారనా్నరు. ఇదే స్పోరితుతో 
రానన్న స్రవేత్రిక ఎన్నకల్లు కాపులిందరూ పెద్న్న పాత్ పోష్ించాలనా్నరు. కాపు 
స్మాజిక వరా్గనకి రాజా్యధికారిం దకాకొలింటే పవన్ కలా్యణ్ న ముఖ్యమింత్రిగా 
చేయడమే ప్రధాన ధ్్యయింగా కాపులింతా ఐక్యింగా పనచేయాలనా్నరు. ఈ సిందర్ింగా 
ఎమె్మలీసుగా వజయిం స్ధిించిన వేపాడ చిరింజీవ రావుకి శుభాకాింక్షలు తెలియజేశారు.

మైనిింగ్ మాఫియాపై వింటనే చర్యలు 
తీసుకోవాలి: చిటటిిం మురళి

శతఘ్్న నూ్యస్: అల్లురి సీతారామరాజు జిలాలు, అరక నయోజకవర్గిం, అనింతగిరి మిండలిం, 
వాలసి పించాయతీ రాళ్ళగడ మరియు నమ్మలపాడు ప్రాింతిం: 5వ షెడ్్యల్ చట్్టలన ఉలలుగిించి 
మైనింగ్ చేసుతున్న మైనింగ్ మాఫియాపై వింటనే చర్యలు తీసుకోవాలన జనసేన పార్్ట మిండల 
అధ్యక్షులు చిట్టిం మురళి డిమాిండ్ చేస్రు. ఈ సిందర్ింగా ఆయన మాట్లుడుతూ గిరిజన 
జాతికి రక్షణ కౌసిం మైన పిస్ చట్్టన్న మరియు 5వ షెడ్్యల్ ఉన్న ప్రకారింగా కాకిండా 
మైనింగ్ మాఫియా నమ్మలపాడు కాల్ సెట్ మైనింగ్ ఇష్టిం వచిచానట్ట తీయడిం చట్ట వరోధిం 
దీనకి కారకలైన వారు వారిపై ఎింతటి వారైనా జనసేన పార్్ట పోరాట్నకి వనకింజ వయ్యదు?. 
అలాగే పించాయతీకి 20శాతిం రాయలీ్ట కట్్టలి, పిస్ చట్్టనకి వ్యతిరేకింగా ఉనా్న రెవనూ్య 
అధికారులు సమాధానిం చెపాపోలి. ఈ ప్రభుతవేిం గిరిజనలు మీద తమ వైఖరి సపోష్టముగా చెపాపోలి. 
వైసీపీ ప్రభుతివేవ్నికి గిరిజనల చట్్టలపై అవగాహన ఉింద్ లేద్ తెలియడిం లేదు. నజింగా 
గిరిజనల మీద ప్రేమ ఉింటే 5వ షెడ్్యల్ ప్రాింతమైన కాల్ సెట్ మైనింగ్ ల్ జరుగుత్న్న 
అక్రమాన్న వచారిించి వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలి, 1997ల్ సుప్ింకోరు్టల్ విందక పైగా 
పుట్టల స్ర్రా్గ తీరుపోన వేలువరిించిింది, ముగు్గరు నా్యయమూరుతుల ధరా్మసనిం ఈ తీరుపోన 
ప్రకటిించిింది. లీజు దావేరాగాన చట్్టనకి తెలిసిన మారే ఏ వధముగా రూపింల్ గాన రాష్ట్ర 
ప్రభుతవేిం షెడ్్యల్ ప్రాింతింల్ భూమి ఏ వ్యకితుకి అయినా అది సమాజము లేక నా్యయమైన వ్యకితు 
అయినా బదిలీ చేయడిం నషేధిం అన సుప్ిం కోరు్ట తేలిచాచెపిపోింది. గిరిజనలక స్ింఘ్క ఆరిథిక 
వదా్య ప్రయోజనాలన కాపాడాలిసున బాధ్యత కార్యనరవేహణ వ్యరథి మీదే ఉింది ఉన్నది. గనక 
రాష్ట్ర షెడ్్యల్ ప్రాింతింల్ భూములన సహజ వనరులన ఉపయోగిించ్కనేవారు గిరిజనల 
స్ింఘ్క ఆరిథిక వద్య అభివృదిధికి బాధ్యత వహించాలి. ప్రాజెక్్ట నరవేహణ భాగింగా లైసెన్సు ధరలు 
లేక లీజ్ దారులు మరియు ఏపీఎిండీసీ మైనింగ్ సింసథి కొింత బాధ్యత వహించాలన సుప్ింకోరు్ట 
తెలియజేసిింది. కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుతవేిం అతి దారుణింగా గిరిజనలి్న మోసిం చేస్తు.. గిరిజన 
బ్రత్కలన చినా్న భిన్నము చేస్తు మైనింగ్ మాఫియాన ప్రోతసుహించడిం, వారిన కాపాడడిం 
చేసుతున్నది. ఈ ప్రభుతవేిం గిరిజన ద్రోహ. గిరిజన ప్రజలపై ఈ ప్రభుతవేిం యొకకొ వైఖరి సపోష్టింగా 
తెలుసుతుింది. ఇలా 5 షెడ్్యల్ ల్ చట్్టలన మరియు సుప్ింకోరు్ట తీరుపోన లకకొచేయకిండా 
గిరిజనల బ్రత్కలు నాశనిం చేసుతున్న ప్రభుతవేిం ఏదైనా ఉిందింటే వైసిపి ప్రభుతవేిం ఐద్ 
షెడ్్యల్ చట్్టలన సుప్ింకోరు్ట చట్్టలన లకకొ చేయన ప్రభుతవేిం గిరిజన ద్రోహ ప్రభుతవేిం అన 
మురళి మిండిపడాడురు.

శ్రీశ్రీశ్రీ పార్వతీ సమేత శివ నాగ సుబ్రహ్మణ్్యశ్వర 
సా్వమి పునః ప్రతిషటి మహోత్సవింలో పాల్గొనని 

యడలాపలిలా రమ్ సుధీర్
శతఘ్్న నూ్యస్: పెడన, బింటమిలిలు మిండలిం మలలుపరాజు గూడిం గ్రామింల్న 
శ్రీశ్రీశ్రీ పారవేతీ సమేత శివ నాగ సుబ్రహ్మణ్్యశవేర స్వేమి వారి ఆలయ పునః ప్రతిష్ట 
మహోతసువింల్ పెడన నయోజకవర్గిం జనసేన నాయకలు యడలుపలిలు రామ్ సుధీర్ 
పాల్్గనడిం జరిగిింది. ఈ కార్యక్రమింల్ దూసనపూడి సుబబుయ్య, పుపాపోల సతీష్, 
దూసనపూడి అనల్, సుదాబత్తుల పాిండు, పుపాపోల పవన్, దివ శ్రీనవాస్, గోట్రు రవ 
కిరణ్, వరదా చిన్న, పుపాపోల నాగేింద్ర, కట్ర్ అింజి, బత్తుల గింగ రాజు, కన్నింరెడిడు 
రామాింజనేయులు, డ్సనపూడి భాన పాల్్గనా్నరు.

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

అగ్నిప్రమాద బాధిత కుటంబానిని పరామర్శంచిన మాకినీడి
శతఘ్్న నూ్యస్: పిఠాపురిం నయోజకవర్గిం, కొతతుపలిలు మిండలిం, యిండపలిలు 
గ్రామింల్ నవాసముింటన్న కొిండ చింటిబాబు తాట్క ఇలులు గా్యస్ లీకేజ్ వలలు 
అగి్న ప్రమాదానకి గురైింది వషయిం తెలుసుకన్న పిఠాపురిం నయోజకవర్గ జనసేన 
పార్్ట ఇించార్జి శ్రీమతి మాకినీడి శేష్కమారి నాయకలతో కలసి కటింబాన్న 
పరామరి్శించి, ఆ కటింబానకి రూపాయలు 3000/- ఆరిథిక సహాయిం, బియ్యిం 
అిందిించడిం జరిగిింది. బాధిత కటింబాన్న పరామరి్శించి ధైర్యిం చెపపోడిం 
జరిగిింది. ఈ కార్యక్రమింల్ మాజీ ఎింపీటీసీ జో్యత్ల శ్రీనవాస్, పెనపోత్ల 
నాన, స్వేమిరెడిడు అింజిబాబు, గొలలుపలిలు మేకల కృషణి, గింగ, మిరియాల సతితుబాబు, 
స్వేమి రెడిడు స్వేమి, రమణ, నామ దురా్గప్రస్ద్, గుర్రాల దతాతుత్రేయ, ఎిం.నగేష్, 
దూలపూడి రమణ, స్వేమి రెడిడు స్యి, దాసరి శ్రీన, జి.అపపోన్న, బుజిజి, ఎిం.శివ, 

ఎిం.నాగశకితు, జో్యత్ల శివ, స్ల్మన్ రాజు, నాయకలు జనసైనకలు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

పేద కుటుంబానికి కె.ఆర్ యుంగ్ ఇుండియన్ 
ట్రస్ట్  ఆర్థిక భరోసా

శతఘ్్న నూ్యస్: నరవ గ్రామిం, 88వ వార్డు, పెిందురితు నయోజకవర్గింల్ ఇటీవల 
ప్రమాదవశాత్తు మరణ్ించిన కీరితుశేష్లు ఇలలుపు శ్రీనవాస రావు కటింబాన్న 
పరామరి్శించిన కె.ఆర్ యింగ్ ఇిండియన్ ట్రస్్ట సభు్యలు, ముఖ్య అతిథిగా పాల్్గన్న 
కె.ఆర్ అడి్మన్ నవీన్ పెద్మలలు చేత్ల మీదుగా 10 వేల ఆరిథిక భరోస్ ఇవవేడిం 
జరిగిింది. ఈ సిందర్ింగా నవీన్ మాట్లుడుతూ నరవ గ్రామింల్ ప్రమాదవశాత్తు ఇలలుపు 
శ్రీనవాస్ రావు గారు మరణ్ించారనే వషయాన్న స్థినక అడి్మన్ మాక తెలియజేయగానే 
వింటనే మా పెద్లు శివ భాసకొరరావు గారికి తెలియజేసి, వారి ఆమోదింతో పెిందురితు 
నయోజకవర్గింల్ ఉన్న దాతల సహకారింతో వారి కటింబాన పరామరి్శించి 10 వేల 
ఆరిథిక భరోస్ ఇవవేడిం జరిగిిందన, వారి సతీమణ్కి ఏదైనా ఉద్్యగిం ఇపిపోించమన 
స్థినక ప్రజలు కోరడిం జరిగిిందన తపపోకిండా మా వింత్ ఉద్్యగిం వచేచాలాగా కృష్ 

చేస్తుమన అనా్నరు. స్థినక అడి్మన్ శ్రీకాింత్ మాట్లుడుతూ సమస్య ఎకకొడునా్న కె.ఆర్ అకకొడ ఉింటిందన, స్మాన్య ప్రజలు ఎపుపోడు కష్్టల్లు ఉన్న యింగ్ ఇిండియన్ ట్రస్్ట సహకారిం 
అకకొడ ఉింటిందన మర్కకొస్రి ఈ కార్యక్రమిం రుజువు చేసిిందన, అతి తకకొవ సమయింల్నే పెిందురితు పరవాడ సబబువరిం మిండల వాట్సుప్ గ్రూపుల్ ఈ వషయాన్న తెలియజేయగానే 
క్రౌడ్ ఫిండిింగ్ దావేరా 10 వేలు రూపాయలు సమకూరిిందన, ఈ యొకకొ కార్యక్రమింల్ పాల్్గన్న దాతలిందరూ ప్రతే్యక ధన్యవాదాలు, మమ్మలి్న నడిపిసుతున్న కె.ఆర్ ఫిండర్ శ్రీ పెది్రెడిడు 
శివ భాసకొర్ గారికి ప్రతే్యక ధన్యవాదాలు తెలపడిం జరిగిింది. గలాలు శ్రీనవాసరావు మాట్లుడుతూ కష్్టల్లు ఉన్న ప్రజలక కేఆర్ అిండగా ఉింటిందన, ఎింతోమిందికి నరుద్్యగ యువతకి 
ఉద్్యగాలు కలిపోించబడాడుయన దయచేసి శ్రీనవాస్ గారు సతీమణ్ గారు కూడా ఒక ఉద్్యగిం ఇవవేగలిగితే వారి మనగడక ఉపయోగపడుత్ింది కె.ఆర్ సభు్యలన కోరడిం జరిగిింది. 
ఈ కార్యక్రమింల్ స్థినక గ్రామ సభు్యలు గళ్ళ శ్రీనవాస్, గవర త్రిమూరుతులు, వబిబున జనారథిన శ్రీకాింత్, బొడుడు నాయుడు, గవర శ్రీన, రాజేష్, దొరబాబు పాల్్గన కటింబాన్న ఆదుకన్న 
కె.ఆర్ దాతలక మరియు కె.ఆర్ ఫిండర్ శ్రీ పెదిరెడిడు శివ భాసకొర్ క ప్రతే్యక ధన్యవాదాలు తెలపడిం జరిగిింది.

బుగ్గన వ్యాఖయాలపై నిప్పులు చెరగ్న ఆళ్ళ హర
శతఘ్్న నూ్యస్: గుింటూరు, మద్యిం వలలు రాష్ట్ర ప్రజలు 
ఆరిధికింగా, ఆరోగ్యపరింగా దెబబుతిింటనా్నరన, ఎనో్న 
పచచాన సింస్రాలు కూలిపోత్నా్నయన తాము 
అధికారింల్కి రాగానే పూరితు మద్యపాన నషేధిం చేస్తునన 
హామీ ఇచిచాన ముఖ్యమింత్రి ఆయన వింగమాగదులు 
ఇపుపోడు మద్యపాన నషేధిం అమలుచేయకపోగా అసెింబీలు 
స్క్షిగా బాధ్యతాయుత మద్యపానిం అింటూ కొతతురాగాన్న 
అిందుకోవడిం దురా్మర్గమన జనసేన పార్్ట జిలాలు అధికార 
ప్రతినధి ఆళ్ళ హరి అనా్నరు. అసెింబీలు సమావేశాల్లు 

మా ఆల్చన బాధ్యతాయుత మద్యపానిం అింటూ వా్యఖ్్యనించిన ఆరిధిక మింత్రి బుగ్గన 
రాజేింద్రనాధ్ రెడిడుపై ఆయన శనవారిం తీవ్రస్థియిల్ మిండిపడాడురు. బుగ్గనా నీక అసలు 
సిగు్గిందా అింటూ ఆగ్రహిం వ్యకతుిం చేశారు. ఇింత దివాళ్ కోరు ప్రభుతావేన్న చరిత్ల్ 
చూడలేదన వమరి్శించారు. మాట తపపోన మడమ తిపపోన అింటూ అధికారింల్కి 
వచిచాన వైసీపీ ప్రభుతవేిం ఎన్న స్రులు మాట తపాపోరో ఎన్నరకాలుగా మడమలు తిపాపోరో 
ఇచిచాన హామీలపై ఎన్న వధాలుగా నాలుక మడతలు పెట్్టరో లకేకొలేదన ధవేజమెతాతురు. 
మద్యిం మత్తుల్ హత్యలు, హతా్యచారాలక పాలపోడటమేనా బాధ్యతాయుత మద్యపానిం 
అింటే అన బుగ్గనన ప్రశి్నించారు. మద్యింల్ వాడుత్న్న వష పదారాథిల వలలు ప్రజల 
ఆరోగ్యిం తీవ్రింగా దెబబుతిింటిందన ఆవేదన వ్యకతుిం చేశారు. శర్రింల్న అవయవాలు 
చెడిపోయి ప్రజలు జీవచచావాలుగా మారిపోత్నా్న వైసీపీ ప్రభుతావేనకి చీమ కటి్టనటలుగా 
ఉిండటిం లేదన దుయ్యబట్్టరు. మద్యపానాన్న దశల వార్గా నషేధిస్తుిం అన చెపిపోన 
వైసీపీ ప్రభుతవేిం వచచాలవడిగా అరధిరాత్రి అపరాత్రి అన తేడా లేకిండా ఎకకొడపడితే 
అకకొడ అము్మత్నా్నరన వమరి్శించారు. రేటలు పెించి మదా్యన్న నయింత్రిస్తుిం అింటూ 
చెబుతూనే వేల కోటలు రూపాయల ఆదాయమే లక్ష్యింగా మదా్యన్న అము్మత్నా్నరన 
దుయ్యబట్్టరు. సింవతసురానకి అధికారింగానే మద్యిం రూపింల్ 16,500 కోటలు 
రూపాయల ప్రజల రకాతున్న తాగుత్నా్నరు అింటే అనధికారికింగా ఇింకెన్న వేల 
కోటలు ద్చ్కింటనా్నరోననా్నరు. మద్యపానాన్న పూరితుగా నషేధిించాకే 2024 ల్ 
ఓటలు అడుగుతాన అన్న మాటపై నలబడే దమూ్మ ధైర్యిం వైసీపీ నేతలక ఉిందా అన 
ప్రశి్నించారు. ఇపపోటికైనా ఉన్న కొది్పాటి సమయింల్నైనా ప్రజల రుణాన్న తీరుచాకనేలా 
పరిపాలన కొనస్గిించాలన కోరారు. లేనపక్షింల్ చరిత్ హీనలుగా వైసీపీ నేతలు 
మిగిలిపోతారన ఆళ్ళ హరి హెచచారిించారు.

జనసేన ఆధ్వరయాంల్ మా ప్ంతం మన 
సచివ్లయం

శతఘ్్న నూ్యస్: 
కాకినాడ, స్్నక 16 
వారుడు సచివాలయిం 
ప్రాింతింల్ జనసేన పార్్ట 
నాయకలు సింగాడి బుజిజి 
ఆధవేర్యింల్ మా ప్రాింతిం 
మన సచివాలయిం 
కార్యక్రమింల్ జనసేన 
పార్్ట కాకినాడ సిటి 
ఇించార్జి మరియు పి.ఏ.సి 
సభు్యలు ముతాతు శశిధర్ 
పాల్్గన స్థినక ప్రజలు 

ఎదుర్కొింటన్న సమస్యలి్న అడిగి తెలుసుకనా్నరు. ప్రజలు మాట్లుడుతూ ముఖ్యింగా 
కరెింట్ బిలులు, చెతతు పన్న చెలిలుింపులు భారింగా మారాయన బాధిత్లు పేర్కొనా్నరు. 
జవేరాలు, అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుత్నా్నమన చెపుపోకొచాచారు. ముతాతు శశిథర్ 
వద్ మొర పెట్టకన్న బాధిత్ల ఆవేదనపై ఆయన సపోిందిస్తు జగన్ పాలన మోస్ల పుట్ట 
అన వైకాపా ప్రభుతవేిం దిశానరే్శిం లేకిండా పాలన స్గిసతుిందనా్నరు. ఈ సిందర్ింగా 
ఆయన మాట్లుడుతూ త్ఫాన రావచచాన ముిందుగానే వాతావరణ శాఖ హెచచారిసుతుింటే 
అిందుక కావాలిసిన ముిందు జాగ్రతతులు తీసుకోన వింత ప్రభుతావేన్న ఇపుపోడే 
చూసుతునా్నమనా్నరు. వైరల్ జవేరాలు ప్రబలకిండా తగిన చర్యలు చేపట్్టలన వై.సి.పి 
ప్రభుతావేన్న డిమాిండ్ చేసుతునా్నమనా్నరు. జగన్ మాట నమి్మ మోసపోయామన అిందుక 
ఫలితింగా ఇన్న రకాల అనరాధిలు వింట్డుత్నా్నయి అన ప్రజలు వాపోత్నా్నరన, 
చేత్లు కాలాకా ఆకలు పెట్టకనే ర్తిల్ ప్రభుతవేిం వ్యవహరిసతుిందనా్నరు. ప్రజలక 
నా్యయిం జరిగే వరక వారివింట జన సేన పార్్ట అిండగా ఉింటనదన బరోస్ ఇచాచారు. 
ఈ కార్యక్రమింల్ కాకినాడ సిటీ ఆర్గనైజిింగ్ సెక్రటర్ మడుడు వజయ్ కమార్, మూలస్న 
చక్రిం, రాజు, అజయ్, వీరమహళలు పాలపు గింగ, జగదాింబ, నూకారత్నిం తదితరులు 
పాల్్గనా్నరు.

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

మునిసిపల్ కమీషనరుకు జనసేన వినతి
శతఘ్్న నూ్యస్: మన్యిం జిలాలు, పాలకొిండ నయోజకవర్గింల్ గత వారిం రోజులుగా పాలకొిండ 
గారమ్మ కాలనీల్ ఉన్నటవింటి 0.25 సెింటలు ఖ్ళీ సథిలాన్న కొిందరు వైసీపీ నాయకలు 
అిండదిండలతో ప్రజా ప్రతినధులు ఆ సథిలాన్న కబాజి చేసుకనేిందుక పనా్నగిం పన్న వేరే 
వ్యకితు దావేరా ఆ సథిలింల్ మటి్టతో చదున చేసుతున్న సమయింల్ జనసేన పార్్ట నాయకలు 
పోరెడీడు ప్రశాింత్ అడుడుకోవడిం జరిగిింది. ఇది కాలనీ వాసుల అవసరారథిిం స్మాజిక 
కార్యక్రమాలు మరియు పిలలులు ఆట సథిలింగా వనయోగిించ్కోవడానకి ప్రభుతవేిం ఈ సథిలాన్న 
కేట్యిించిిందన అలాింటి సథిలాన్న మీరు ఎింత మాత్ిం భాగ్యిం కాదన వింటనే వషయాన్న పై 
అధికారులక తెలియజేశారు. మరుసటి రోజు ఎమా్మరోవే సచివాలయిం సిబబుింది వచిచా సథిలాన్న 
పరిశీలిించి దీనపై కబాజికి పాలపోడే వారిపై అధికారికింగా పూరితు చర్యలు తీసుకింట్మన 
తెలియజేసి ఆ సథిలింపై వేసుతున్న మటి్టన చదున చేసే పన అకకొడితో ఆపేయడిం జరిగిింది. 
ఇది తెలుసుకన్న ప్రజాప్రతినధులు రాత్రి సమయింల్ పోరెడిడు ప్రశాింత్ వాళ్ళ ఇింటి మీదక 
వళ్తూ శార్రిక దాడికి పాలపోడాడురు జనసైనకలు పోలీస్ సే్టషనోలు ప్రజాప్రతినధులపై ఫిరా్యదు 

చేయుటక వళ్లురు. ఎసె్సు కూడా వారిపై తగు చర్యలు తీసుకింట్మన చెపాపోరు మరుసటి రోజు సబ్ కలక్టర్ పూరితుగా సథిలాన్న పరిశీలిించి ఈ 25 సెింటలు భూమి కాలనీవాసులు 
అవసరారథిిం వనయోగిించ్కోవాలనీ దానకి తగ్గట్టగా అన్న డాక్యమెింట్ లు సిద్ిం చేయాలన అధికారులన ఆదేశిించారు అదేవధింగా మునసుపల్ కమిషనర్ కి, ఎమా్మరోవేకి ఆ సథిలిం 
చ్టూ్ట ఫెనసుింగ్ వేసి మొకకొలు నాటి ఆ వీడియోలు తనక పింపమన ఆదేశిించారు. ఆ సథిలిం తమక వచిచాిందన దగ్గరుిండి బాధ్యత వహించిన పాలకొిండ జనసేన పార్్ట నాయకలు 
పొరెడిడు ప్రశాింత్ న కాలనీవాసులు అిందరూ ప్రశింసిించారు. అలాగే ఈ కార్యక్రమింల్ జాప్యిం జరుగుత్ిందన పాలకొిండ నయోజకవర్గ జనసేన నాయుకలక తెలియజేయడింతో 
శనవారిం స్థినక మునసుపల్ కారా్యలయింకి వళిలు కమిషనర్ తో మాట్లుడి ఆ ప్రదేశింల్ వేసిన మటి్టన చదున చేసేిందుక చర్యలు తీసుకోవాలన అవసరమైతే దానకి అయ్్య ఖరుచా మేము 
భరిస్తుమన తెలియజేయడిం జరిగిింది. అలాగే ప్రశాింత్ పై దాడి జరగడాన్న ఖిండిస్తు తనక ఏ సమయింల్నైనా ఏ వధమైన బెదిరిింపులుగాన ఆటింకిం కానీ జరిగిన పాలకొిండ 
నయోజకవర్గిం నించి వచిచా నీక అిండగా ఉింట్మన భరోస్ ఇచాచారు ఈ కార్యక్రమిం అింతా ఒకకొడిగా ఉింది సథిలాన్న కాలనీవాసులక చెిందే వధింగా చేసినిందుక అిందరూ 
అభినిందనలు తెలిపారు. పాలకొిండ నయోజకవర్గిం జనసేన పార్్ట తరఫు నిండి ఇది మొదటి వజయింగా స్థినకలు కొనయాడారు. ఈ కార్యక్రమింల్ నయోజకవర్గింల్ నాలుగు 
మిండలాల జనసేన నాయకలు, జనసైనకలు పాల్్గనా్నరు.

శ్రీశ్రీశ్రీ సత్తమ్మ విగ్రహ ప్రతిష్ట మహోతసివంల్ 
పాల్్గనని పితాని

శతఘ్్న నూ్యస్: ముమి్మడివరిం: రాష్ట్ర 
జనసేన పార్్ట రాజకీయ వ్యవహారాల 
కమిటీ సభు్యలు మరియు ముమి్మడివరిం 
నయోజకవర్గిం ఇించార్జి పితాన 
బాలకృషణి కాట్రేనకోన మిండలిం సతతుమ్మ 
శెటి్ట గ్రామింల్ శ్రీశ్రీ శ్రీ సతతుమ్మ వారి 
ఆలయ వగ్రహ ప్రతిష్ట ల్ పాల్్గనా్నరు. 
వీరి వింట రాష్ట్ర కార్యదరి్శ జకకొింశెటి్ట 

బాలకృషణి, పిలిలు గోపి సమస్న పాిండురింగారావు, మట్టపరితు శింకరు, గిడిడు రత్నశ్రీ, 
పితాన రాజు, కడలి వింకటేశవేరరావు, మరియు నాయకలు కార్యకరతులు పాల్్గనా్నరు.

జనంల్ జనసేన కారయాక్రమం ప్నఃప్రంభం
శతఘ్్న నూ్యస్: పోలవరిం 
నయోజకవర్గింల్ జనింల్ జనసేన 
కార్యక్రమిం పునఃప్రారింభిించడిం 
జరిగిింది. ఈ కార్యక్రమింల్ భాగింగా 
శనవారిం టి నరాసుపురిం మిండలింల్ 
తిరుమలదేవపేట పించాయతీల్ 
మద్యహానింవారిగుడిం ప్రతి ఇింటికీ 
వళి్ళ పలకరిించడిం జరిగిింది. 

ఈ సిందర్ింగా ఇించార్జి చిర్రి బాలరాజు మాట్లుడుతూ ఇకనిండి రెిండురోజులు 
మిండలానకి కేట్యిస్తు ఏడు మిండలాలు, అనింతరిం మళీ్ళ మొదటి నిండి జనిం 
మద్యల్ ఉిండేలా కార్యక్రమిం రూపుదిద్డిం జరిగిింది. ఈ కార్యక్రమిం ఇకనిండి 
ఏ ఆటింకాలు లేకిండా దిగివేజయింగా స్గుత్ిందన బాలరాజు తెలిపారు. ఈ 
కార్యక్రమింల్ మిండల అద్యక్షులు అడపా నాగరాజు మిండల కమిటీ సభు్యలు మరియు 
జనసైనకలు పాల్గనడిం జరిగిింది.

శ్రీశ్రీశ్రీ మలలోమ్మతల్లో ఆలయ విగ్రహ ప్రతిష్ఠ 
కారయాక్రమంల్ పాల్్గనని విడివ్డ

శతఘ్్న నూ్యస్: తణుక 
నయోజకవర్గిం, ఇరగవరిం 
మిండలిం, వేిండ్రా వారి పాలింల్ 
శ్రీశ్రీశ్రీ మలలుమ్మతలిలు అమ్మవారి 
నూతన ఆలయ వగ్రహ 
ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమింల్ తణుక 
నయోజకవర్గ జనసేన పార్్ట 
ఇించార్జి వడివాడ రామచింద్రరావు 

మరియు తణుక జనసేన నాయకలు, కార్యకరతులు పాల్్గనా్నరు.

బయయాన వ్ర నూతన వ్యాపార ప్రంభోతసివ 
కారయాక్రమంల్ పాల్్గనని డాక్టర్ పిల్లో శ్రీధర్

శతఘ్్న నూ్యస్: పిఠాపురిం 
నయోజకవర్గిం, పిఠాపురిం 
పట్టణిం నిందు నూతనింగా 
ప్రారింభిసుతున్న శ్రీ మహాలక్ష్మి 
కిరాణా అిండ్ జనరల్ 
స్టర్సు మాదాపురిం వారి 
ష్పు ప్రారింభోతసువ 
కార్యక్రమానకి బయ్యన 
సత్యనారాయణ, బయ్యన 

ఉమామహేశవేరరావు అిండ్ బ్రదర్సు ప్రేమ పూరవేక ఆహావేనిం మేరక ముఖ్య అతిథులుగా 
పిఠాపురిం నయోజకవర్గ జనసేన నాయకలు శ్రీ వష్ణి హాసిపోటల్ అధినేత డాక్టర్ పిలాలు 
శ్రీధర్ నూతన వా్యపార ప్రారింభోతసువ కార్యక్రమింల్ పాలుపించ్కోవడిం జరిగిింది. 
అనింతరిం జనసేన నాయకలు డాక్టర్ పిలాలు శ్రీధర్ న బయ్యన సత్యనారాయణ, బయ్యన 
ఉమామహేశవేరరావు అిండ్ బ్రదర్సు ఘనింగా సనా్మనించడిం జరిగిింది.
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