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పేదల మెడపై మరో కత్తి
* క్ర మ బ ద్ధీక ర ణ పేరుతో కాసుల దందా
* ల క్ష ల్లో సొమ్ము చెలలోంచాల ని నోటీసులు
* లేక పోతే చ ర్య లు త ప్ప వ ని బెదిరంపులు
* జ గ న్ ప్ర భుత్వ తీరుతో జనం గ గ్గోలు
 
రెకాకాడితే కానీ డొకాకాడ ని నిరుపేద లు...
చిన్న చిన్న ప నుల తో క డుపు నింపుకంటున్న బ డుగులు...
ప్ర భుత్వ భూమ్ల్లో గూడు క టుటుకని కాల క్షేపం చేసే అభాగు్యలు...
ఇలంటి వారకి ఒకకా సారగా ల క్ష ల్లో సొమ్ము క ట్టుల ని ప్ర భుత్వం నుంచి తాఖీదులు అందితే అదంత దారుణం!
ఆ సొమ్మును క టటు కపోతే చ టటు రీతా్య చ ర్య లు తీసుకంట్మ ని బెదిరంచ డం ఎంత అమానుషం!!
- గెలపిసేతే స్వ ర్ణ యుగం తెసాతేనంటూ ఊరూవాడా తిరుగుతూ వాగాదానాలు చేసి అధికారం చేప టిటున వైకాపా అధినేత జ గ న్ ఆధ్వ ర్యంల్ ఇపు్పడు ఇలంటి దారుణాలు, 
అమానుషాలే జ రుగుతునా్నయంటూ సామాను్యలు గ గ్గోలు పెడుతునా్నరు. మ రో వైపు తీవ్ర మైన ఆరథిక సంక్షోభంల్ కూరుకపోయిన జ గ న్ ప్ర భుత్వం ఇల పేద లు, 
బ డుగు జీవుల నుంచి కూడా కోట్లోది రూపాయ ల ను దండుకోవాల ని చూడ్ం అత్యంత హేయ మంటూ ప్ర తిప క్షాల నేత లే కాదు, ప రశీల కలు, మేధావులు కూడా విమ ర్శ లు 
గుపి్పసుతేనా్నరు. సామాను్యల గ గ్గోలుకి, ప్ర తి ప క్ష నేత ల విమ ర్శ ల క కార ణాలు వెత కాలంటే జ గ న్ ప్ర భుత్వం ఈ మ ధ్య నే చేప టిటున రెండు ప ధ కాల గురంచి తెలుసుకోవాల.
వాటిల్ ఒక టి వ న్ టైమ్ సెటిల్ మంటు ప థ కం... రెండోది ఆక్ర మిత సథిలల్లో ఇళలో క్ర మ బ ద్ధీక ర ణ ప థ కం... ఇపు్పడు ఈ రెండు అంశాలు రాష్ట్ర వా్యపతేంగా గ్రామాల్లోను, 
ప టటు ణాల్లోను, న గ రాల్లోను ఉన్న పేద గుండెల్లో రైళ్లో ప రగెతితేసుతేనా్నయి. ఇవి రెండూ కూడా పైకి పేద ల క మేలు చేసుతేన్న టుటు క నిపిస్తేనే వార నుంచి కోట్లోది రూపాయ ల ను 
పిండుకనే దురామురగో మైన విధానాల నే విమ ర్శ లు స ర్వ త్రా వినిపిసుతేనా్నయి.
 
క్ర మ బ ద్దాక ర ణా? కాసుల దందానా?
ఏ దేశ మైనా, ఏ రాష్ట్ర మైనా పేద రకంతో మ గ్గోపోతూ కనారలులోతున్న అభాగు్యలు ఎంతో మంది ఉంట్రు. ఎండ క ఎండుతూ, చ లకి వ ణుకతూ, వానక త డుస్తే 
త ల దాచుకోడానికి కాసింత చోటంటూ లేని నిరుపేద లు ఎకకా డో ఒక చోట ప్ర భుత్వ సథి లల్లో ఏ పాకో, గుడిసో వేసుకని నివాసాలు ఏర్ప ర చుకోవ డం అని్న చోట్లో ఉన్న దే. 
వాళలో వాసతే వ దుసిథితిని అంచ నా వేసి వారు ఉన్న సథి లలు అభ్యంత రం లేనివైతే ప్ర భుతా్వలు పెదదా మ న సుతో వాటికి ప ట్టులు జారీ చేయించ డ మో, ఉచితంగా 
రజిష్ట్రేష న్ చేయించ డ మో చేస్తే ఉంట్యి. లేదా వార పేద రకాని్న అంచ నా వేసి నామ మాత్ర పు ధ ర ను వ స్లు చేసి ఆయా సథి లల ను క్ర మ బ ద్ధీక ర ణ చేస్తే 
ఉంట్యి. ఇది అని్న చోట్లో జ రగేదే. ఈ నేప థ్యంల్ అధికారం కోసం పాద యాత్ర చేసిన వైకాపా అధినేత జ గ న్ ఊరూరా తిరుగుతూ 100 గ జాల ఆక్ర మిత 
సథి లల్లో నివాసం ఉంటున్న బడుగు ప్ర జ ల క కేవ లం ఒకే ఒకకా రూపాయితో ఆ సథి లల ను అప్ప గ్సాతేమ ని వాగాదానాలు చేశారు. ఎని్నక ల్లో గెలచి జ గ న్ మ్ఖ్య మంత్రి 
అయిన ద గగో రు్నంచి ఆ మాట లు నిజ మ వుతాయ ని పేద ప్ర జ లు ఎంత గానో ఎదురుచూశారు. ఆక్ర మిత సథి లల క్ర మ బ ద్ధీక ర ణ క ధ ర ఖాసుతేలు చేసుకోమ ని 
అధికారులు ప్ర కటించ డంతో వేలదిగా అరీజీలు పెటుటుకనా్నరు. అయితే జ గ న్ ప్ర భుత్వం జారీ చేసిన కొతతే నిబంధ న లు తెలుసుకని ఒకకా సారగా హ తాశుల యా్యరు. 
ఎందుకంటే తాజా విధానాల ప్ర కారం కేవ లం 75 గ జాల ల్పు సథి లల ను, ఆ ప రధిల్ క టుటుకన్న ఇళలో ను మాత్ర మే ఉచితంగా క్ర మ బ ద్ధీక రసాతేమ ని మలక పెటటు డ మే. 
ఇకకా డ ప రశీలంచాలసిన అంశం ఏమిటంటే... ఎంత చిన్న గూడునైనా కేవ లం 75 గ జాల ల్పు ఏరా్పటు చేసుకోవ డం క షటుం. ఈ రీతా్య 100 గ జాల వరక సథి లల ను, 
ఇళలో ను క్ర మ బ ద్దాక రంచ డం అత్యంత స హేతుకమ ని, పేద ల క అదంతో ప్ర యోజ నాని్న చేకూరుసుతేంద ని సామాజిక విశ్లోష కలు సైతం అంగీక రంచే విష యం. ఇప్ప టి 
వ ర క పరపాలంచిన ప్ర భుతా్వలు సైతం ఇదే ప రధిని ప్రామాణికంగా తీసుకనా్నయి. అయితే పెను ఆరథిక సంక్షోభంల్ కూరుకపోయి ఎలగ్ల, ఏదో విధంగా ప్ర జ ల 
నుంచి సొమ్ము పిండుకోవ డమే ధ్్యయంగా సాగుతున్న జ గ న్ ప్ర భుత్వం ఈ ప్రామాణిక త నే కాదు, స్వ యంగా తాను ఇచిచిన వాగాదానాల ను కూడా తుంగ ల్కి తొకికా కొతతే 
నిబంధ న పేరట బడుగు ప్ర జ ల మడ పై క తితే పెటిటుంద ని ప్ర తిప క్షాలు ఇపు్పడు ధ్వ జ మతుతేతునా్నయి. జ గ న్ మాట లపై ఆశ లు అలులోకన్న ప్ర జ ల నుంచి ఏకంగా 43 వేల క 
పైగా ధ ర ఖాసుతేలు అందాయి. వాటిల్ 37 వేల ధ ర ఖాసుతేలు క్ర మ బ ద్ధీక ర ణ క అర్హ మైన విగా గురతేంచారు. అయితే జ గ న్ ప్ర భుత్వం కొతతే గా జారీ చేసిన నిబంధ న ల ప్ర కారం 
వీటిల్ కేవ లం 4600 పై చిలుక మాత్ర మే ఉచిత క్ర మ బ ద్ధీక ర ణ క నోచుకంట్య ని అరథిం అవుతోంది. అంటే వీరంతా 75 గ జాలు, ఆ ల్పు గూడును ఏరా్పటు 
చేసుకన్న వార ని తేలుతోంది. ఆ పైన ఒకకా గ జం అధికంగా ఉనా్న వాళ్లో మారెకాట్ ధ ర వ ర ల ప్ర కారం సాథినిక అధికారులు తేలచిన ధ ర ను చెలలోంచాలసిందే. ఇల ఒకొకాకకా రూ 
ల క్ష లది రూపాయ లు చెలలోంచాలసి రావ డంతో రాష్ట్ర వా్యపతేంగా ఉన్న బ డుగు జీవులు గ గ్గోలు పెడుతునా్నరు.
 
క ల వ ర పెటేటు వాసతే వాలు...
పేద ల ప రసిథితిని బేరీజు వేసి వారు ఆక్ర మించుకన్న సథి లల ను క్ర మ బ ద్ధీక రంచ డానికి సాధార ణంగా ప్ర భుతా్వలు స హేతుకమైన టెలసోకాపిక్ విధానాని్న అవ లంబిసాతేయి. 
అంటే ఉచిత క్ర మ బద్దాక ర ణ క నిర్ణ యించిన సథి లనికి మించి ఉన్న గ జాల కే నామ మాత్ర పు ధ ర ను వ స్లు చేయ డ మ న్న మాట . ఉదాహ ర ణ క ఒక నిరుపేదకి 110 గ జాల 
సథి లం ఉంటే, వంద గ జాల వ ర క ఉచితం కాబ టిటు ఆపై 10 గ జాల క ధ ర చెలలోసేతే స రపోతుంది. ఇది పేద ల క అంత భారం కాదు స రక దా, తాను ఉంటున్న సథి లంపై 
చ టటు ప్ర కారం హ కకా ఏర్ప డ డం వ లలో జీవితంల్ భ రోసా ఏర్ప డుతుంది. అయితే జ గ న్ ప్ర భుత్వం స హేతుకమైన ఈ టెలసోకాపిక్ విధానాని్న ర దుదా చేయ డం మ రో దార ణ మైన 
విష యంగా ప రణ మించింది. ఎందుకంటే పైన చెపు్పకన్న నిరుపేద ఉదాహ ర ణే తీసుకంటే గతంల్ అత డు కేవలం ప ది గ జాల క ధ ర చెలలోంచాలసి వ సేతే, ఇపు్పడు ఉచిత 
ప రమితి కేవ లం 75 గ జాలే కావ డంతో పాటు, టెలసోకాపిక్ విధానం లేక పోవ డం వ లలో మొతతేం 110 గ జాల క మారెకాట్ విలువ  ప్ర కారం చెలలోంచాలసి వ సుతేంది. ఈ ధ ర 
ల క్ష ల్లో ఉండ డం అత్యంత భారంగా ప రణ మిసోతేంది. విజ య వాడ స మీపంల్ ఇల 110 గ జాల్లో ఇలులో క టుటుకని ఉంటున్న వ్య కితేకి తాజాగా 22 ల క్షల రూపాయ లు 
క ట్టుల ని నోటీసులు అందాయి.  ఇదే న గ రంల్ మ రో చోట కేవ లం 78 గ జాల్లో గూడు క టుటుకన్న ఓ మ హిళ క సుమారు రూ.15 ల క్షలు క ట్టుల ని నిర్ణ యించారు. పైగా 
ఈ సొమముంతా ఒకే సార క ట్టుల ని చెబుతుండ డం కూడా విసము య  ప రుసోతేంది. ఇలంటి ఉదాహ ర ణ లు రాష్ట్ర వా్యపతేంగా వేలదిగా క నిపిసుతేండ డంతో ఆయా సథి లల్లో ఉన్న 
బ డుగు ప్ర జ లు అలలోడిపోతునా్నరు. ఇల రాష్ట్ర వా్యపతేంగా క్ర మ బ ద్ధీక ర ణ పేరుతో జ గ న్ ప్ర భుత్వం ఏకంగా 3500 కోటలో రూపాయ ల ను రాబట్టుల ని చూసోతేంద ని, ఇది 
నిరుపేద ల నుంచి పీడించి డ బుబు పిండుకనే అత్యంత నీచ మైన విధాన మ ని ప్ర తిప క్షాలు ధ్వ జ మతుతేతునా్నయి. ఇనే్నసి ల క్ష ల రూపాయ లు చెలలోంచే సోతేమ తే ఉంటే ప్ర భుత్వ 
సథి లల ను ఎందుక ఆక్ర మించుకంట్ర ని ప్ర శ్్నసుతేనా్నయి.
 
ఓ వైపు ఓటీఎస్ తో క కావిక లు...
ఇప్ప టికే వ న్ టైమ్ సెటిల్ మంట్ ప థ కం అంటూ జ గ న్ ప్ర భుత్వం పేద ల ఇళలో మ్ందు సాగ్సుతేన్న అరాచ కం కొన సాగుతూనే ఉంది. ఎపు్పడో 1983 నుంచి ఆయా ప్ర భుతా్వలు 
పేద ల క ఉచితంగా కటిటు ఇచిచిన ఇళలోను ఇపు్పడు తాజాగా రజిషటు ర్ చేయించుకోవాలంటూ ‘జ గ న న్న సంపూర్ణ గృహ  హ కకా ప థ కం’ పేరట ప్ర భుత్వ ప్ర తినిధులు, అధికారులు 
ఇంటింటికీ తిరుగుతూ సొమ్ము క ట్టుల ని ఒతితేడి తీసుకవ సుతేండంతో అనేక చోటలో పేద లు తిర గ బ డుతున్న దృషాటుంత రాలు అడుగ డుగునా క నిపిసుతేనా్నయి. ఈ ప థ కం దా్వరా 
10 వేల కోటలో రూపాయ ల క పైగా సొమ్ములు రాబ టుటుకోవాల నే ఉదేదాశంతో జ గ న్ ప్ర భుత్వం కింది సాథియి అధికారుల క నోటి మాట గా ల క్షా్యలు నిర్ణ యించ డంతో వాళ్లో 
పేద ల గుమాముల్లోకి వెళ్లో ఎపు్పడు రజిషటు ర్ చేయించుకంట్వంటూ పీడిసుతేన్న ఉదాహ ర ణ లు స ర్వ త్రా చోటు చేసుకంటునా్నయి. తాజాగా తూరు్పగ్దావ ర జిలలో తోకాడ క 
చెందిన వృదుధీరాలు త న ఇంటికి వ చిచిన అధికారుల పై ధ్వ జ మతుతేతూ, “ఎపు్పడో 15 ఏళలో క్రితం క టిటున ఇంటికి ఇపు్పడు ప దివేలు క ట్టుల? అడుకకాతినే వాళలో నుంచి కూడా 
అడుకకాంటునా్నరా?” అంటూ తిటలో క దిగ డం, ఈ ప ధ కం పేద ల ను ఎంత గా వేధిసోతేందో చెప్ప డానికి ఒక ఉదాహ ర ణ గా నిలుసోతేంది. ఇల నిరుపేద ల నుంచి సైతం డ బుబు 
పిండుకోవాల ని పీడించ డం జ గ న్ ప్ర భుత్వ దివాళాకోరు పాల నా విధానాల క తారాకాణ మ ని ప్ర తిప క్షాలే కాదు, సామాను్యలు కూడా బాహాటంగా విమ ర్శ ల ను గుపి్పసుతేనా్నరు.

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


శనివారం, 22 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పైన దాడిని తీవ్రంగా ఖరండిరంచిన జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: తూరు్పగ్దావర జిలలో, కాకినాడ హలకాన్ టైమ్సి కలోబ్ ల్ జరగ్న జనసేన పారీటు జిలలో అధ్యక్షులు కందుల దుర్గోష్ అధ్యక్షతన జరగ్న పాత్రికేయ సమావేశంల్ 
పాత్రికేయ సమావేశంల్ పాల్గోని ప్రభుత్వ ఉదో్యగుల పిఆరసి పై ప్రభుత్వం వ్యవహారసుతేన్న తీరుని ఖండించిన జనసేన పారీటు రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభు్యలు పంతం 
నానాజీ… మీడియాతో మాట్లోడుతూ ప్రభుత్వ ఖజానా ఖాళీ చేసి తన సొంత ఖజానా నింపుకనే పనిల్ ఉన్న సీఎం పాదయాత్రల్ ఉదో్యగులక ఇచిచిన హామీ అమలు 
చేయకండా పిఆరసి అరాధీనే్న మారచివేశారు. ఉదో్యగుల కాలపరమితి పెంచమని వారు ఏనాడూ అడగలేదు. పదవి విరమణ పందిన వారకి 20 లక్షల నుండి 70 లక్షల 
వరక పేమంట్సి చేయాల. దాని నుండి తపి్పనుచికోవడానికి ఈ పెంపు.. ద్నివలలో నిరుదో్యగ యువత తమ అవకాశాలని పోగుటుటుకంట్రు. 7 డిఏలు బాకీ ఉన్న ప్రభుతా్వని్న 
ఎన్నడూ చూడలేదు. ఈ ప్రభుత్వనీకె అఘనత దకికాంది. ఉదో్యగులు కూడా ప్రభుత్వంల్ భాగమే. అవుట్ సోరసింగ్ ఉదో్యగులకి ఉదో్యగ భద్రత కల్పంచలేదు.. తాడేపలలో 
వైసీపీ కారా్యలయం నుండి వైసీపీ నాయకలక ఉదో్యగులని రెచచికొటేటు విధంగా స్చనలు ఇవ్వడం చాల దారుణం. భవిష్యతోలో ఉదో్యగులు చేపటటుబోయే నా్యయబదధీమైన 
ఉద్యమానికి మావంతు సహకారం అందిసాతేమని తెలపారు. ఈ కార్యక్రమంల్ వివిధ నియోజకవరాగోల ఇంచారుజీలు శెటిటుబతుతేల రాజబాబు, అను శ్రీ సత్యనారాయణ, 
మాకినీడి శ్షుకమార, పోలశెటిటు చంద్రశ్ఖర్ మరయు తాటికాయల వీరబాబు, గంగాధర్, వాసిరెడి్ శ్వ, బండారు మ్రళ్, బోగ్రెడి్ కొండబాబు, అట్లో సత్యనారాయణ, 
గణేష్ నాయుడు, జిలలో కార్యదర్శ మొగ్ల అపా్పరావు, జిలలో కమిటీ సభు్యలు, జనసేన నాయకలు మరయు జనసైనికలు పాల్గోనా్నరు.

సామాజిక మాధయోమాల్లో హరందాగా వయోవహరరంచాలి: జనసేన పార్టీ మీడియా విభాగరం

శతఘ్్న న్్యస్: సోషల్ మీడియాల్ తపు్పడు పోసుటులు చేసేవారని జనసేన పారీటు ఎపు్పడూ 
ప్రోతసిహించదు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో మ్ఖ్యమంత్రిని చంపుతానని పోసుటు చేసిన వ్యకితేకి 
పారీటుతో ఎటువంటి సంబంధం లేదు. హింసను ప్రోతసిహించే, అశాంతిని కలగ్ంచే, అసభ్యకర 
వా్యఖా్యనాలు ఉండే పోసుటులను పారీటు ఎపు్పడూ ఖండిసుతేంది. పారీటు సానుభూతిపరుడు… 
పారీటు అధ్యక్షుల వార అభిమాని అనే మ్సుగుల్ తపు్పడు పోసుటులు చేసేవారపటలో జనసేన 
నాయకలు, జనసైనికలు అప్రమతతేంగా ఉండాలని స్చిసుతేనా్నం. సామాజిక మాధ్యమాల్లో 
హందాగా వ్యవహరంచాలని… వాసతేవిక, విశ్లోషణాతముక దృక్పథంతో, ఆల్చన కలగ్ంచేల, 
చైతన్యపరచే విధంగా పోసుటులు ఉండాలని జనసేన పారీటు అభిలషిసుతేందని జనసేన పారీటు 
మీడియా విభాగం తెలపారు.

రాష్టరంల్ జగన్ రెడిడి రవర్స్ పాలన: పసుపులేటి హరప్రసాద్
జనసేన పి.ఏ.సి సభ్యూలు, చిత్తూరు జిల్లా అధయూక్షులు డాక్టర్ పసుపులేటి హరిప్రసాద్
శతఘ్్న న్్యస్: రాష్ట్రంల్ మ్ఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడి్ రవర్సి పాలనతో ప్రజలు అలలోడుతునా్నరని, ఇందుల్ భాగంగానే నేడు ఉదో్యగుల వంతు వచిచిందని 
జనసేన పారీటు పిఏసి సభు్యలు, చితూతేరు జిలలో అధ్యక్షులు డాకటుర్ పసుపులేటి హరప్రసాద్ అనా్నరు. శుక్రవారం తిరుపతి ప్రెస్ కలోబ్ ల్ ఏరా్పటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంల్ 
ఆయన మాట్లోడారు. జగన్ రెడి్ రవర్సి పాలన రాష్ట్రంల్ ఏ ఒకకా వరాగోనికో పరమితం కాలేదనా్నరు. ఎని్నకల ప్రచారంల్ మాట తప్పను…మడమ తిప్పను అని ప్రజలను 
నమిముంచి అధికారంల్కి వచాచిక ఇచిచిన మాటలు తప్పడమే లక్షష్ంగా పెటుటుకన్నటులో రాష్ట్రంల్ జరుగుతున్న సంఘటనలు స్పషటుం చేసుతేనా్నయని ఆరోపించారు. ఎని్నకల 
ప్రచార సమయంల్నే తమ పారీటు అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్ ఉదో్యగుల కొని్న సమస్యలు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాలసి ఉంటుందని చెపి్పన విషయాని్న గురుతే 
చేశారు. ఉదో్యగులక పారసి పెంపు వలలో జీతాలు పెరగక పోగా జీతాలు తగగోడం జగన్ రెడి్ రవర్సి పాలనక నిదర్శనమనా్నరు. ఉదో్యగుల నా్యయబదధీమైన కోరెకాల సాధనక 
జనసేన పారీటు సంపూర్ణ మదదాతు ప్రకటిసుతేటులో డాకటుర్ పసుపులేటి హరప్రసాద్ తెలపారు. దేవర మనోహర్ మాట్లోడుతూ ఉదో్యగుల నా్యయబదధీమైన కోరెకాలు పరషకారంచకంటే 
ప్రభుత్వంతగ్న మూల్యం చెలలోంచాలసి ఉంటుందని హెచచిరంచారు. ఆనంద్ మాట్లోడుతూ పాలనను వా్యపారమ్ చేసిన ఘనత ఈ ప్రభుతా్వనికే చెందుతుందనా్నరు. ఈ 
కార్యక్రమంల్ జనసేన రాష్ట్ర నాయకరాలు ఆకేపాటి సుభాషిణి, నాయకలు దేవర మనోహర్, ఆనంద్, రాజేష్ యాదవ్, హేమ కమార్, చినా్న రాయల్ తదితరులు 
పాల్గోనా్నరు.
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https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నరందాయోల జనసేన నాయకులను జనసైనికులను కలిసిన 
భవానీ రవికుమార్

శతఘ్్న న్్యస్:  సమాజ సే్వచ్ఛ స్వతంత్ర రాజకీయాలను జనసేన అధ్యక్షులు 
పవన్ కళా్యణ్ అడుగుజాడల్లో నడుస్తే బడుగు బలహీన వరాగోలక అధికారాని్న 
నెలకొల్పలని రాయలసీమ పర్యటనల్ నందా్యల జనసేన నాయకలను 
జనసైనికలు కలసి పారీటు విషయాలపై విసతేృతంగా చరచించిన జనసేన పారీటు రాష్ట్ర 
నాయకలు, చిరంజీవి యువత రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు భవానీ రవికమార్.

శ్రీ పోతురాజుబాబు ఆలయరం నరందు 
జనసేన విదుయోత్ సదుపాయరం

శతఘ్్న న్్యస్: చోడవరం నియోజకవరగోం, బలజపాలం గ్రామంల్ విదు్యద్కరణ 
లేని శ్రీ పోతురాజుబాబు ఆలయం నందు ఇంచారజీ పి.వి.ఎస్.ఎన్ రాజు 
ప్రోతాసిహంతో మండల పారీటు అధ్యక్షులు బలజ మహారాజు ఆధ్వర్యంల్ గ్రామ 
జనసేన నాయకలు, జనసైనికలు సుమారు ₹50,000 రూపాయలు ఖరుచితో 
విదు్యత్ సదుపాయాని్న కలగ్ంచారు.

పేదవాళ్ళు ప్రభుత్్వనికి అవసరరం కాని పేదవాళళుకి మరంచి 
ఇల్లో అవసరరం లేదు అనడానికి నిల్వెతుతి నిదర్శనరం

శతఘ్్న న్్యస్: గంగాధర నెల్లోరు నియోజకవరగోం కార్్వటినగరం మండల 
పరధిల్ని నిరుపేద అయిన సెల్వ కటుంబానికి జగనన్న కాలనీల్ ఇలులో ఇవ్వని 
ప్రభుత్వం. నా్యయం చేయండి నాక ఇలులో కావాల అని అడిగ్న పటిటుంచుకోలేదు 
అధికార పారీటు నాయకలు, ప్రభుత్వ అధికారులు కనపడలేదా మీక ఈ పేద 
కటుంబం, కనపడలేదా ఈ పూర గుడిసె. అని్న అర్హతలు ఉండి కూడా ప్రభుత్వం 
ఇలులో ఇవ్వని పరసిథితిని చూసుతేనా్నం. సెల్వ కటుంబానికి నా్యయం చేయాలని మండల 
అధికారులక, అధికార పారీటు నాయకలక జనసేన పారీటు తరపున హెచచిరసుతేనా్నం. 
ఈ కార్యక్రమంల్ గంగాధర నెల్లోరు నియోజకవరగోం ఇంచార్జీ డా.యుగంధర్ 
పన్న మరయు కార్్వటినగరం మండలం అధ్యక్షులు శోభన్ బాబు పన్న, మండల 
టౌన్ అధ్యక్షులు గుర్ంకొండ భానుచంద్ర రెడి్ పాల్గోనా్నరు.

క్రియాశీలక సభయోత్వరం కిట్లో అరందజేసిన 
ఆముదాలవలస జనసేన నాయకుల్ 

శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాకళం జిలలో ఆమ్దాలవలస నియోజకవరగోం హనుమయ్యపేట 
గ్రామంల్ జనసేనపారీటు అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్ గార ఆదేశాలతో  క్రియాశీలక 
సభ్యత్వం చేయించుకన్న జనసైనికలక కొతతేకోట. నాగేంద్ర మరయు కోరుకొండా. 
మలేలోశ్వరరావు ఆధ్వర్యంల్ సభ్యత్వ నమోదు కిటలోను అందించారు. సభ్యత్వ నమోదు 
కిటలోల్ 5 లక్షల ఇన్సిరెన్సి బాండులోతో పాటు పారీటు గురతేంపు కార్్, జనసేన పారీటు 
సిదాధీంతాలతో కూడిన బుక్ లు ఉంట్యని, గ్రామసాథియిల్ పారీటు బల్పేతం కోసం 
క్రియాశీలక సభ్యత్వం తీసుకొన్న ప్రతి జన సైనికడు కృషి చేయాలని జనసేన 
నాయకలు తెలపారు. అలగే జనసేన పారీటు సిదాధీంతలతో కూడిన కా్యలండరులో 
యువతక మరయు పెదదాలక పంపిణీ చేయడం జరగ్ంది.

మోపిదేవి మరండలరంల్ శీతల గిడడిరంగి అనివారయోరం: పూషడపు రత్నగోపాల్

శతఘ్్న న్్యస్: ఉదా్యనవన పంటలక ప్రసిదిధీగాంచిన మోపిదేవి మండలంల్ శీతల గ్డ్ంగ్ 
అనివార్యమని మోపిదేవి మండల జనసేన పారీటు అధ్యక్షులు పూషడపు రత్నగ్పాల్ అనా్నరు. 
మోపిదేవిల్ జరగ్న విలేకరుల సమావేశంల్ మోపిదేవి మండల జనసేన పారీటు అధ్యక్షులు పూషడపు 
రత్న గ్పాల్ మాట్లోడుతూ, ప్రసుతేతం కరోనా మూడో దశ తీవ్ర సాథియిల్ ఉందని, మోపిదేవి 
మండలంల్ అధిక సంఖ్యల్ కేసులు నమోదు అవుతునా్నయనా్నరు. విదా్యరుథిలు సైతం కరోనా బారన 
పడడం అత్యంత బాధాకరంగా ఉందని అనా్నరు. ఇటువంటి కిలోషటు సమయంల్ విదా్యశాఖ మంత్రి 
నిమముక నీరెతితేనటులో వ్యవహరంచడం హాసా్యస్పదమని వెలలోడించారు. అదేవిధంగా ఈ క్రాఫ్టు ల్ పేరు 
నమోదు కాకపోవడంతో అనేక మంది రైతుల పరసిథితి అగమ్యగ్చరంగా మారందని, నిబంధనలు 
సడలంచి చివర ధాన్యం గ్ంజ వరక ప్రభుత్వం కొనుగ్లు చేయాలని రత్న గ్పాల్ డిమాండ్ చేశారు. 
ప్రభుత్వ ఉదో్యగులు చేసుతేన్న నా్యయపరమైన నిరసనక తామ్ పూరతేగా మదదాతు తెలుపుతునా్నమని 

స్పషటుం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంల్ జనసేన పారీటు నేతలు కామిశెటిటు శ్రీనివాసరావు, బాదరలో ల్లక్షుడు నాయుడు, ర్పలలో సీతారామంజనేయులు, మండల వెంకట రమణ, 
మతితే శ్వరామప్రసాద్, రావి అంజి, మరకనపలలో నర్ష్ బాబు, కూర్టి జగన్, అరజా శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గోనా్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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తాడేపల్లా రైలేవే ఇళలా నిర్వేసితులకు తాడేపల్లా రైలేవే ఇళలా నిర్వేసితులకు 
అండగా నిల్చిన జనసేనఅండగా నిల్చిన జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: తాడేపలలో పటటుణంల్ని ఇందిరా నగర్ దగగోర గల 800 శతఘ్్న న్్యస్: తాడేపలలో పటటుణంల్ని ఇందిరా నగర్ దగగోర గల 800 
గృహాలను తొలగ్ంచాలని రైలే్వ అధికారులు కోరడంతో దాదాపు 1500 గృహాలను తొలగ్ంచాలని రైలే్వ అధికారులు కోరడంతో దాదాపు 1500 
కటుంబాలు ద్క్ష చేపటటుడం జరగ్ంది.కటుంబాలు ద్క్ష చేపటటుడం జరగ్ంది.
జనసేన పారీటు మంగళగ్ర నియోజకవరగో ఇంచార్జీ చిలలోపలలో శ్రీనివాసరావు జనసేన పారీటు మంగళగ్ర నియోజకవరగో ఇంచార్జీ చిలలోపలలో శ్రీనివాసరావు 
ఆదేశాల మేరక మంగళగ్ర నియోజకవరగో జనసేన పారీటు నాయకలు ఆదేశాల మేరక మంగళగ్ర నియోజకవరగో జనసేన పారీటు నాయకలు 
కార్యకరతేలు ఈ ద్క్షల్ పాల్గోని ద్క్షక సంఘీభావం తెలయ చేసి పేదలక కార్యకరతేలు ఈ ద్క్షల్ పాల్గోని ద్క్షక సంఘీభావం తెలయ చేసి పేదలక 
పకాకా ఇళలోను కటిటుంచి ఇచేచింతవరక గృహాలను తొలగ్ంచట్నికి వీలు పకాకా ఇళలోను కటిటుంచి ఇచేచింతవరక గృహాలను తొలగ్ంచట్నికి వీలు 
లేదని బాధితుల తరపున నా్యయ పోరాట్నికి పూరతేగా అండగా ఉంట్మని లేదని బాధితుల తరపున నా్యయ పోరాట్నికి పూరతేగా అండగా ఉంట్మని 
తెలయజేయడం మరయు ద్క్షల్ పాల్గోనడం జరగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంల్ తెలయజేయడం మరయు ద్క్షల్ పాల్గోనడం జరగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంల్ 
జనసేన పారీటు గుంటూరు జిలలో అధ్యక్షులు గాద వెంకటేశ్వరరావు, జనసేన పారీటు గుంటూరు జిలలో అధ్యక్షులు గాద వెంకటేశ్వరరావు, 
జనసేన పారీటు రాష్ట్ర కార్యదర్శ బేతపూడి విజయశ్ఖర్, గుంటూరు జిలలో జనసేన పారీటు రాష్ట్ర కార్యదర్శ బేతపూడి విజయశ్ఖర్, గుంటూరు జిలలో 
సంయుకతే కార్యదర్శ బడే కోమల, మంగళగ్ర మండల అధ్యక్షులు వాసా సంయుకతే కార్యదర్శ బడే కోమల, మంగళగ్ర మండల అధ్యక్షులు వాసా 
శ్రీనివాసరావు, శెటిటు రామకృష్ణ, కటెటుపోగు నవీన్ కమార్, గంజి రమేష్, శ్రీనివాసరావు, శెటిటు రామకృష్ణ, కటెటుపోగు నవీన్ కమార్, గంజి రమేష్, 
తంబి, శా్యమ్, సారధి తదితర జనసైనికలు పాల్గోనా్నరు.తంబి, శా్యమ్, సారధి తదితర జనసైనికలు పాల్గోనా్నరు.

నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవాల్: నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవాల్: 
పెనుగంచిప్రోలు మండల జనసేనపెనుగంచిప్రోలు మండల జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: పెనుగంచిప్రోలు మండల తహసీలదార్ కి శుక్రవారం శతఘ్్న న్్యస్: పెనుగంచిప్రోలు మండల తహసీలదార్ కి శుక్రవారం 
వినతిపత్రం అందజేయడం జరగ్ంది మండలంల్ని రైతుల ప్రధాన వినతిపత్రం అందజేయడం జరగ్ంది మండలంల్ని రైతుల ప్రధాన 
సమస్యలు అకాల వరాషాల మరయు చీడ పురుగుల వలలో నషటుపోయిన రైతులను సమస్యలు అకాల వరాషాల మరయు చీడ పురుగుల వలలో నషటుపోయిన రైతులను 
ఆదుకోవాలని మరయు ఎరువులు వితతేనాలు ధరలను నాణ్యతను ప్రభుత్వ ఆదుకోవాలని మరయు ఎరువులు వితతేనాలు ధరలను నాణ్యతను ప్రభుత్వ 
బాధ్యత వహించి నియంత్రించాలని రైతుల నుంచి దాన్యం కొనుగ్లు బాధ్యత వహించి నియంత్రించాలని రైతుల నుంచి దాన్యం కొనుగ్లు 
చేయాలని కొనుగ్లు చేసిన దాన్యంక సంబంధించిన డబుబులు రైతుల చేయాలని కొనుగ్లు చేసిన దాన్యంక సంబంధించిన డబుబులు రైతుల 
ఖాతాల్లో వేయా్యలని జనసేన తరపున తెలయజేయడం జరగ్ంది. ఈ ఖాతాల్లో వేయా్యలని జనసేన తరపున తెలయజేయడం జరగ్ంది. ఈ 
కార్యక్రమంల్ పెనుగంచిప్రోలు మండల జనసేన అధ్యక్షుడు తునికిపాటి కార్యక్రమంల్ పెనుగంచిప్రోలు మండల జనసేన అధ్యక్షుడు తునికిపాటి 
శ్వ, వైఎన్ఆర్ మాసటుర్ చార గ్పీచంద్, గ్పయ్య, నవీన్, నాగబాబు శ్వ, వైఎన్ఆర్ మాసటుర్ చార గ్పీచంద్, గ్పయ్య, నవీన్, నాగబాబు 
తదితరులు పాల్గోనా్నరు.తదితరులు పాల్గోనా్నరు.

జనసైనికుడు గాజుల కురుమయయూ కుటంబానిని జనసైనికుడు గాజుల కురుమయయూ కుటంబానిని 
పర్మరి్శంచిన వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్పర్మరి్శంచిన వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్

శతఘ్్న న్్యస్: నాగర్ కరూ్నల్ జిలలో, తెలకాపలలో మండలం, కారా్వంగా గ్రామంల్ జనసేన పారీటు శతఘ్్న న్్యస్: నాగర్ కరూ్నల్ జిలలో, తెలకాపలలో మండలం, కారా్వంగా గ్రామంల్ జనసేన పారీటు 
కోసం, అధినేత పవన్ కళా్యణ్ ఆశయాల కోసం అనునిత్యం కృషి చేసుతేన్న జనసైనికడు గాజుల కోసం, అధినేత పవన్ కళా్యణ్ ఆశయాల కోసం అనునిత్యం కృషి చేసుతేన్న జనసైనికడు గాజుల 
కరుమయ్య మరణించడంతో వార కటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలపుతూ, వారకి అండగా కరుమయ్య మరణించడంతో వార కటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలపుతూ, వారకి అండగా 
ఉంట్మని ఇచిచిన జనసేన పారీటు తెలంగాణ రాష్ట్ర యువజన అధ్యక్షులు వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ భరోసా ఉంట్మని ఇచిచిన జనసేన పారీటు తెలంగాణ రాష్ట్ర యువజన అధ్యక్షులు వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ భరోసా 
ఇచాచిరు. ఈ కార్యక్రమంల్ జిలలో నాయకలు మరయు జనసైనికలు పాల్గోనా్నరు.ఇచాచిరు. ఈ కార్యక్రమంల్ జిలలో నాయకలు మరయు జనసైనికలు పాల్గోనా్నరు.

గెరికచేను పల్లా (హరిజనవాడ) స్మశానవాటిక కోసం గెరికచేను పల్లా (హరిజనవాడ) స్మశానవాటిక కోసం 
అధికారులకు వినతిపత్ం ఇచిచిన జనసేనఅధికారులకు వినతిపత్ం ఇచిచిన జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: చితూతేరు జిలలో అధ్యక్షులు శ్రీ పసుపులేటి హరప్రసాద్ స్చనలు మేరక శతఘ్్న న్్యస్: చితూతేరు జిలలో అధ్యక్షులు శ్రీ పసుపులేటి హరప్రసాద్ స్చనలు మేరక 
చంద్రగ్ర నాయకలు దేవర మనోహర నేతృత్వంల్ రామచంద్రపురం మండలంల్ని, చంద్రగ్ర నాయకలు దేవర మనోహర నేతృత్వంల్ రామచంద్రపురం మండలంల్ని, 
కమము కండ్రిగ పంచాయతీల్ని, గెరకచేను పలలో హరజనవాడల్ దాదాపు 30 ఏళ్లోగా వారకి కమము కండ్రిగ పంచాయతీల్ని, గెరకచేను పలలో హరజనవాడల్ దాదాపు 30 ఏళ్లోగా వారకి 
సముశాన భూమి లేకండా ఇబబుంది పడుతునా్నరు. గ్రామవాసులక సరైన సముశాన భూమి సముశాన భూమి లేకండా ఇబబుంది పడుతునా్నరు. గ్రామవాసులక సరైన సముశాన భూమి 
లేనందుకారణాన చివరాకర క్షణాల్లో చేయవలసిన కార్యక్రమాలు జరుపుటక గ్రామసుతేలు లేనందుకారణాన చివరాకర క్షణాల్లో చేయవలసిన కార్యక్రమాలు జరుపుటక గ్రామసుతేలు 
ఇబబుందికి గురవుతునా్నరు, ఎనో్న ప్రభుతా్వలు మారుతునా్న ఈ సమస్యకి పరషాకార దిశగా ఇబబుందికి గురవుతునా్నరు, ఎనో్న ప్రభుతా్వలు మారుతునా్న ఈ సమస్యకి పరషాకార దిశగా 
ఏ ఒకకా ప్రభుత్వం అడుగులు వేయడంలేదు. ఊరు నుంచి 1.5 కిల్మీటరలో దూరంల్ ఒక ఏ ఒకకా ప్రభుత్వం అడుగులు వేయడంలేదు. ఊరు నుంచి 1.5 కిల్మీటరలో దూరంల్ ఒక 
కాలువ ఉంది, ఆ కాలువ ప్రకకాన కొంత భూమి ఉంది, ఆ భూమిని మ్ందు ఉన్న టీడీపీ కాలువ ఉంది, ఆ కాలువ ప్రకకాన కొంత భూమి ఉంది, ఆ భూమిని మ్ందు ఉన్న టీడీపీ 
ప్రభుత్వం గాని, ఇపు్పడున్న వై.సి.పి ప్రభుత్వం గాని, ఇసాతేం అని చెపి్ప అధికారంల్కి ప్రభుత్వం గాని, ఇపు్పడున్న వై.సి.పి ప్రభుత్వం గాని, ఇసాతేం అని చెపి్ప అధికారంల్కి 
వచాచిక ఇవ్వలేదు, కావున ఈ సమస్యపై ద్రుషిటు సారంచి తక్షణమే గెరకచేను గ్రామసుథిలక వచాచిక ఇవ్వలేదు, కావున ఈ సమస్యపై ద్రుషిటు సారంచి తక్షణమే గెరకచేను గ్రామసుథిలక 
సర్్వ చేసి అవసరమైనటువంటి భూమిని సమాకూర్చి దిశగా చర్యలు తీసుకోవాలని సర్్వ చేసి అవసరమైనటువంటి భూమిని సమాకూర్చి దిశగా చర్యలు తీసుకోవాలని 
అధికారులక వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంల్ రాష్ట్ర కార్యదర్శ శ్రీమతి అధికారులక వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంల్ రాష్ట్ర కార్యదర్శ శ్రీమతి 
ఆకేపాటి సుభాషిణి, రామచంద్రాపురం మండల అధ్యక్షులు సంజీవి హర, కిరణ్, డిల్లో, ఆకేపాటి సుభాషిణి, రామచంద్రాపురం మండల అధ్యక్షులు సంజీవి హర, కిరణ్, డిల్లో, 
రెడ్ప్ప, కేతన్ తదితరులు పాల్గోనా్నరు.రెడ్ప్ప, కేతన్ తదితరులు పాల్గోనా్నరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల నాయోయమైన డిమారండలోను 
తక్షణమే పరష్కరరంచాలి: గుడివాడ జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: గుడివాడ జనసేన పారీటు కారా్యలయంల్ పత్రికా విలేకరుల సమావేశంల్ 
జనసేన ఇంచార్జీ బూరగడ్ శ్రీకాంత్ మాట్లోడుతూ… ఉపాధా్యయులు ఎనీజీవోలు చేసిన సమము 
కలకటుర్ట్ మ్టటుడి ప్రభుతా్వనికి ఒక చెంప పెటటుని విమర్శంచారు. అలగే ఉపాధా్యయులు 
ఎనీజీవోల అరెసుటు చేయడం అప్రజాసా్వమికమని అనా్నరు. వారు కోరుతునా్న నా్యయమైన 
కోరెకాలను తక్షణం ప్రభుత్వం అనుమతించాలని, ప్రభుత్వం చేసిన చీకటి జీవోలను వెంటనే రదుదా 
చేయాలని కోరారు. వారు కోరుతున్న పీఆరీసిని ఇవా్వలని ఉదో్యగసుతేలు కోరనటులోగా సిపిఎస్ 
రదుదా చేసాతేనని జగనోముహన్ రెడి్ పాదయాత్రల్ చెపి్ప ఈరోజు మాట తపా్పరు. కావున వెంటనే 
సిపిఎస్ రదుదా చేయాలని జనసేన పారీటు తరఫున డిమాండ్ చేసుతేనా్నమని… ఉదో్యగులుక 
కల్పంచిన హకకాలను ప్రభుత్వం కాలరాసుతేంది అని విమర్శంచారు. ఉదో్యగసుతేల నా్యయమైన 
కోరెకాలు ప్రభుతా్వలు తీరచికపోతే ఆ ప్రభుతా్వలు తారుమారయా్యయి గమనించాలని 
అనా్నరు. కావున ఉదో్యగసుతేల ఉద్యమానికి తమ సంపూర్ణ మదదాతు ఉంటుందని జనసేన 
పారీటు తరఫున గుడివాడ నియోజకవరగోం తరఫున తెలయజేశారు. ఈ కార్యక్రమంల్ జిలలో 
కార్యదర్శ కొదమల గంగాధర్, జేమ్సి, ష్టక్ మీరా షరీఫ్, ల్య ప్రసాద్, సుర్ష్, మండల 
అధ్యక్షుడు ఇంటూర గజేంద్ర, వేమూర త్రినాథ్, గలలో తిమోతి తదితరులు పాల్గోనా్నరు.

ప్రజలను బోల్తి కొటిటీరంచటరం వైసీపీ కే సాటి: 
అరకు జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: అరక, ప్రజలను బోలతే కొటిటుంచడంల్ వారకి వార్ సాటి అని, ప్రజలను 
బోలతే కొటిటుంచడంల్ వైసీపీ ప్రభుత్వం ఆరతేరందని అరక నియోజకవరగో జనసేన 
పారీటు మండల అధ్యక్షులు సిహెచ్ మ్రళ్ వ్యకతేం చేశారు. సామాన్య ప్రజలను మోసం 
చేయడం వైసీపీ ప్రభుతా్వనికి అలవాటుగా మారందనా్నరు. ఇపు్పడు విదా్యవంతులు 
మేధావులైన ప్రభుత్వ ఉదో్యగులను కూడా బోలతే కొటిటుంచాలని చూసుతేనా్నరు. హకకాల 
కోసం పోరాటం చేసుతేన్న ఉదో్యగులక జనసేన పారీటు అండగా ఉంటుందని సృషటుం 
చేశారు. ఈ కార్యక్రమంల్ జనసేన నాయకలు రామారావు, సుర్ష్, చిన్న తదితరులు 
పాల్గోనా్నరు.

శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖ జిలలో, విశాఖ నగర జనసేన పారీటు ఫ్లోర్ ల్డర్ వసంత 
లక్ష్మి ఆదేశాల మేరక జనసేన నాయకలు గ్పికృష్ణ పర్యవేక్షణల్ శుక్రవారం 
ఉదయం 33వ వారు్, శ్రీరామ్ ఆంధ్ర యువజన సంఘం, దక్షిణ నియోజకవరగోం 
బంగారమము మటటు వదదా కరోనా ఉదధీృతి దాలచికండా మ్ందసుతే జాగ్రతతేగా 
సోడియం హైపోకోలోరైట్ ఆయా పరసరాల్లో పిచికారీ చేయించడం జరగ్ంది.

తక్షణ చరయోల్ చేపట్టీలని డిమారండ్ చేసిన జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: పాయకరావుపేట, నకకాపలలో మండలం, రాజయ్యపేటల్ 
మైనర్ బాలకపై అతా్యచారం. నిన్న సాయంత్రం స్కాల్ వదిలన తరా్వత అదే 
గ్రామానికి చెందిన గొడు్ నాగేష్ (21) యువకడు గ్రామానికి దూరంగా 
ఉన్న జీడితోట ల్కి తీసుకవెళ్లో బాలకపై విచక్షణారహితంగా నాలుగు సారులో 
లైంగ్క దాడికి పాల్పడి, ఇంట్లో ఉన్న స్త్రీలందర నగ్న వీడియోలు తీయాలని చెపి్ప 
రాత్రి 9 ప్రాంతంల్ బాలకను దూరంగా విడిచి, ఎవరకి చెపి్పనా చంపేసాతేనని 
బెదిరంచిన కామాంధుడు. విషయం తెలసిన వెంటనే స్పందించిన రాజయ్యపేట 
జనసేన పారీటు మరయు పారీటు రాష్ట్ర కార్యదర్శ శ్వదత్ బోడపాటి, నకకాపలలో పోల్స్ 
సేటుషన్ దగగోర తక్షణ చర్యలు చేపట్టులని డిమాండ్ చేసిన జనసేన పారీటు మరయు 
రాజయ్యపేట గ్రామ పెదదాలు, కేస్ నమోదు చేసిన పోల్సులు.

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

గువ్వల దొడిడి గ్రామ రైతులను ప్రభుత్వరం 
ఆదుకోవాలి: రాహల్ సాగర్

శతఘ్్న న్్యస్: గువ్వల దొడి్ గ్రామ రైతులను ప్రభుత్వం 
ఆదుకోవాలని జనసేన పారీటు మండల అధికార 
ప్రతినిధి రాహల్ సాగర్, డిమాండ్ చేశారు. జనసేన 
పారీటు కారా్యలయం నందు నిర్వహించిన విలేకరుల 
సమావేశంల్ రాహల్ సాగర్, మాట్లోడుతూ 2011 
నుంచి నా్యయం కోసం ఎదురు చూసుతేన్న గువ్వల దొడి్, 
గ్రామ రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని 115 ఎకరాల 
భూమిని తా్యగం చేసినా కూడా పరహారం కోసం 
ఎదురు చూడాలసిన పరసిథితిల్ రైతులు ఉండడం చాల 
బాధాకరమైన విషయం అని కాయకషటుం చేసుకొని బ్రతికే 

రైతులు ఇటు భూమ్లు లేక డబుబులు రాక తీవ్ర ఇబబుందులు పడుతునా్నరని ఆవేదన 
వ్యకతేం చేశారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వ అధికారులు హామీలు ఇవ్వడం కాదు హామీలు 
నెరవేర్ విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని లేనిపక్షంల్ రైతుల పక్షాన పోరాడడానికి జనసేన 
పారీటు సిదధీంగా ఉందని హెచచిరంచారు.

ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమసయోల్ వెరంటనే 
పరష్కరరంచాలి: కొరండిశెటిటీ ప్రవీణ్ కుమార్

 *ఉదో్యగులతో కలసి ఉద్యమబాట పడతాం
శతఘ్్న న్్యస్: శ్ంగనమల, ప్రజలక 
ప్రభుతా్వనికి వారధిల ఉండే ఉదో్యగుల 
సమస్యలను తక్షణమే ప్రభుత్వం 
పరషకారంచాలని… లేని పక్షంల్ 
ఉదో్యగులతో కలసి జనసేన ఉద్యమ బాట 
పడుతుందని జనసేన పారీటు శ్ంగనమల 
నియోజకవరగో నాయకలు కొండిశెటిటు ప్రవీణ్ 
కమార్ హెచచిరంచారు. ఈ సందరబుంగా 
ఆయన మాట్లోడుతూ ఇప్పటికే రాష్ట్ర ఆరథిక 
పరసిథితి గందరగ్ళంగా ఉందని ఇలంటి 
తరుణంల్ ప్రభుత్వ ఉదో్యగులు నిరసనలక, 
ఆందోళనలక దిగ్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ పరసిథితి అగమ్య గ్చరంగా మారుతుందనా్నరు. 
మ్ఖ్యంగా అవుట్సిరసింగ్, కాంట్రాక్టు ఉదో్యగులక ఎలంటి భరోసా ఇవ్వకండా 
ఈ ప్రభుత్వం తపి్పంచుకనే ప్రయత్నం చేసోతేందనా్నరు. ఉదో్యగుల నా్యయమైన 
డిమాండలోను పరషకారంచడంల్ రాష్ట్ర మ్ఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడి్ ఘోరంగా 
విఫలమయా్యరనా్నరు. ఇప్పటి వరక ఉదో్యగులతో వైరం పెటుటుకన్న ఏ ప్రభుత్వం 
మనుగడ ఎకకావ కాలం సాగ్ంచలేదని. మ్ఖ్యమంత్రి ఒంటెదుదా పోకడను స్వసితే పలకి 
ఎని్నకల సమయంల్ ఉదో్యగులక ఇచిచిన హామీలను పరషకారంచకపోతే జనసేనపారీటు 
అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్, జిలలో అధ్యక్షులు టి.సి వరుణ్ సారధ్యంల్ వైసీపీ ప్రభుత్వం 
మడలు వంచి అయినా సర్ ఉదో్యగ, ఉపాధా్యయ, పెనషానరలోక జనసేన బాసటగా 
నిలుసుతేందని ఆయన తెలపారు.

శతఘ్్న న్్యస్:  విశాఖ, ఆంధ్రుల అన్నపూర్ణ శ్రీమతి డొకాకా సీతమము గార స్్పరతేతో 
జనసేనాని పవన్ కళా్యణ్ ఆశయంకై పేద ప్రజల ఆకల నింపే ప్రయత్నంగా “ఆహార నిధి” 
అనే కార్యక్రమాని్న జనసేన దక్షిణ నియోజకవరగోం మ్ఖ్య నాయకలు గ్పికృష్ణ(జికె) 
సంయుకతే జికె ఫండేషన్ ఆధ్వర్యంల్ కెజిహెచ్ ఎదుటి గేట్ నందు 22/1/2022 
శనివారం ఉదయం 11:30 గంటలక జరుగును.

జనసేన ఆధవేరయూంలో ఆంధ్రుల అననిపూర్ణ 
డొకాకా సీతమ్మ “ఆహార నిధి” కారయూక్రమం

దివీస్ కరంపెనీల్ ప్రమాదానికి గురైన వయోకితి 
కుట్రంబానికి మనోధైరాయోని్నచిచిన పేడాడ రామోమోహన్

శతఘ్్న న్్యస్: ఆమదాలవలస నియోజకవరగోం సరుబుజిజీల మండలం తెలగ్పెంట 
గ్రామానికి చెందిన బురడి శ్రీనివాస్ కొంత కాలంగా తగరపువలస దివీస్ కంపెనీల్ 
కారముకడిగా పనిచేసుతేండగా కొదిదా రోజుల క్రితం దివిస్ ల్ గా్యస్ పేలడంతో ప్రమాదానికి 
గురయా్యరు. ఈ విషయం తెలుసుకన్న జనసేన నియోజకవరగో ఇంచార్జీ పేడాడ 
రామోముహన్ రావు ఆ కటుంబాని్న పరామర్శంచడానికి వెళాలోరు. వారతో మాట్లోడి పూరతే 
వివరాలు తెలుసుకని ఆ కటుంబ పరసిథితి దృషిటుల్ పెటుటుకొని ఎలంటి ఆందోళనక గుర 
కావదదాని అని్న విధాలుగా నేను మీక అండగా ఉంట్నని భరోసా ఇవ్వడం జరగ్ంది.

రెరండున్నర సరంవతస్రాల పాలనల్ రాష్ట ప్రజలకు ఏమి 
చేసారో చెపాపాలి: కటికరం అరంకారావు

శతఘ్్న న్్యస్: రెండున్నర సంవతసిరాల పాలనల్ 
రాష్ట్ర ప్రజలక ఏమి చేసారో చెపా్పలని, జనసేన 
జిలలో కార్యదర్శ కటికం అంకారావు ప్రభుత్వంపై 
మండిపడా్రు. విలేకరుల సమావేశంల్ ఆయన 
మాట్లోడుతూ… వైసిపీ అధికారంల్కి వచిచి రెండున్నర 
సంవతసిరాలు అవుతున్న ఎకకాడ వేసిన గొంగళ్ అకకాడే 
ఉన్నటుటు మాదిరగా పరపాలన కొనసాగ్సుతేనా్నరని 
ఆయన ఏదేదావా చేశారు. రాజధానిలేదు, పోలవరంలేదు, 
హోదాలేదు, పరశ్రమలులేవ్, ఉదో్యగాలులేవ్, అన్న 
కా్యంటీనులోలేవ్, 4లక్షల కోటలో అపు్ప, సిపిఎస్ రదుదాలేదు, 
ఇసుక పాలసీ మీద శ్రదదా లేదు, పెట్రోల్ డీజిల్ ర్టలోపై శ్రదదా 

లేదు, పోలవరం మీద శ్రదదా లేదు, మద్యనిష్టధంలేదు, దేవాలయాలపైదాడులు, విగ్రహాల 
విధ్వంసం, కూలచివేతలు, బూతుల మంత్రులు, కరోనా కటటుడిలేదు, కోవిడ్ వైద్యంలేదు, 
సినిమా టికెట్ లు, మటన్ మార్టు లు, విపక్షాలు మీదకేసులు, సాథినికఎని్నకలల్ అక్రమాలు, 
అరాచకాలు, ఈ రెండున్నర సంవతసిరాల్లో వైసీపీ ప్రభుత్వం చేసిన పనులు ఇవేనని ఆయన 
తెలయజేశారు. అధికారంల్కి రావట్నికి, నవరతా్నల హామీలను, ప్రజలక వివరంచి, 
అధికారంల్కి వచిచిన తరువాత హామీలను తుంగల్ తొకాకారని ఆయన అనా్నరు. ప్రజలు 
అని్న గమనిస్తేనే ఉనా్నరని, రాబోయే ఎలక్షన్ ల్ వైసిపీకి బుదిదాచెపి్ప, ప్రజాసా్వమా్యని్న 
కాపాడే జనసేన పారీటుకే పటటుం కడతారని ఆయన ధీమా వ్యకతేం చేశారు.

త్వరల్నే జనస్వరరం న్యోస్ అభివృదిధి చెరంది వారు 
అనుకున్న లక్షయోల్ నెరవేరాలి: టి.సి వరుణ్

శతఘ్్న న్్యస్: అనంతపురం, జనసేన పారీటుకి 
అనుబంధంగా న్్యస్ అందిసుతేన్న జనస్వరం 
న్్యస్ వ్యవసాథిపకలు సాకే నర్ష్ జిలలో 
అధ్యక్షులు టి.సి వరుణ్ ను ఆయన స్వగృహంల్ 
కలశారు. సాకే నర్ష్ తామ్ చేసుతేన్న 
కార్యక్రమాలను, భవిష్యతుతే ప్రణాళ్కలను 
వివరంచారు. అలగే త్వరల్నే జనస్వరం 

మా్యగజైన్ ను ప్రతి నెల ప్ంటింగ్ చేసే విధంగా ప్రణాళ్కలను రూపందిసుతేనా్నమనా్నరు. ఈ 
సందర్ంగా జిలలో అధ్యక్షులు శ్రీ టి.సి.వరుణ్ గారు మాట్లోడుతూ ఒక సామాన్య జనసైనికడు సాకే 
నర్ష్ ఒక మీడియా వ్యవసథిను ప్రారంభించి. జనసేన పారీటు కోసం ఎనలేని కృషి చేసుతేనా్నరనా్నరు. 
గతంల్నే జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ జనస్వరం గురంచి తెలుసుకొని నర్ష్ ను 
అభినందించిన విషయం తెలసిందే. జనసేన పారీటు కోసం నిరంతరం కషటుపడుతున్న నర్ష్ 
అనంతపురం జిలలో వాసి కావడం మాక గర్వకారణం. త్వరల్నే జనస్వరం న్్యస్ అభివృదిధీ 
చెందాలని, వారు అనుకన్న లక్షా్యలు నెరవేరాలని కోరుతూ ఈ విషయాని్న అద్యక్షులు పవన్ 
కళా్యణ్ దృషిటుకి తీసుకెళాతేమనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంల్ రాపాతేడు ఇంచార్జీ సాకే పవన్ కమార్, 
అనంతపురం రూరల్ కనీ్వనర్ రామాంజనేయులు, జనసేన నాయకలు రవి, మ్రళ్, మహేంద్ర, 
మనోజ్ తదితర నాయకలు పాల్గోనా్నరు.
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