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ఫ్యాను గుర్తుకు ఓటేసినందుకు ఇళ్లలో ఫ్యాను్ల తిరగని పరిసిథితి వచ్చంది
• వైసీపీ ప్రభుత్వం విద్యుత్ ఛార్జీలు భార్గా పవంచి ప్రజల్ని మోసవం చేసవంది

• కరవంటు ఛార్జీల పవంపును జనసేన పార్టీ ఖవండిస్తవంది

• ప్రజల మీద భారవం మోపాలని చూసే్త చూస్్త ఊరుకవం

•బాధయుతగల ప్రతిపక్వంగా జనసేన పార్టీ సామానుయుడి పక్షాన రోడ్డెక్కుతవంది

• రాజమవండ్రిలో మీడియాతో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ నాదవండ్ల మనోహర్

ఫ్యును గురు్త చూస ఓటేసన ప్రజల ఇళ్లలో ఫ్యును్ల తిరగని పరిసథితి వచి్చవందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ చైర్మన్ నాదవండ్ల మనోహర్ వ్యుఖ్యునివంచారు. జగన్ రడిడె 

నాయకత్వంలోని వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రజల్ని మోసవం చేస భార్ ఎత్తన కరవంటు ఛార్జీలు పవంచడానిని జనసేన పార్టీ తరఫున ఖవండిస్్తనానిమనానిరు. సవంక్షేమమనే గోబెల్ ప్రచారవంతో రాష్ట్రానిని 

అవంధకారవంలోకి నెటేటీశారని చెపాపారు. బుధవ్రవం సాయవంత్వం తూరుపా గోదావరి జిల్్ల పరయుటనక్ వచి్చన మనోహర్ క్ రాజమవండ్రి విమానాశ్రయవంలో జిల్్ల అధయుక్షులు కవంద్ల ద్ర్గేష్ 

ఆధ్రయువంలో ఘన సా్గతవం పల్కారు. అనవంతరవం నాదవండ్ల మనోహర్ మీడియాతో మాట్్లడుతూ “మూడేళ్ల వైసీపీ పరిపాలనలో రాష్టవం ఆరిధికవంగా చితికిపోయవంది. నిజాయతీతో 

కూడిన పరిపాలన అవందివంచలేని పరిసథితి. ఇపుపాడు వివిధ కేటగిర్లుగా ఉనని విద్యుత్ కనెక్న్ల దా్రా గృహ వినియోగదారులను,  చినని చినని వ్యుపారాలు చేస్క్వంటునని సామానుయుడిని 

ఇబ్వంది పటేటీ విధవంగా ప్రభుత్ నిర్ణయవం ఉవంది. ఈ ప్రభుత్ పాలన సామానుయుడిని ఇబ్వంది పటేటీ విధవంగా ఉవంది. ప్రజల గురివంచి ఈ ప్రభుత్్నికి, ముఖయుమవంత్రికి ఏ మాత్వం బాధగాని, 

ఆలోచనగాని లేద్. అవంధకారవంలో ఉనని రాష్ట ప్రజల్ని కాపాడాలనే బాధయుత లేకపోవడవం విచారకరవం. పాదయాత్లో నవరత్నిల పేరిట చేసన ప్రచారవంతో రాష్ట్రానికి నూటికి నూరుపాళ్్ల 

నషటీవం జరుగుతోవంది. విద్యుత్ ఛార్జీల పేరిట ఫ్ర్మల్ గా నోటిఫికేషన్ ఇచి్చ ప్రజల మీద భారవం మోపాలని చూసే్త సామానుయుడితో పాటు జనసేన పార్టీ రోడుడె మీదక్ వచి్చ ఉదయుమ స్ఫూరి్తతో 

ప్రభుత్వం దిగి వచే్చల్ పోరాటవం చేస్్తవంది. కవంత మవందికే ఉపయోగపడేల్, సామానుయుడిని ఇబ్వందిపటేటీల్ ప్రభుత్ చరయులు ఉనానియ. ఈ అవంశవం మీద బాధయుత గల ప్రతిపక్ పార్టీగా 

జనసేన పార్టీ మువంద్క్ వచి్చ ప్రజల పక్షాన పోరాటవం చేస్్తవంది. ప్రభుత్వం చేస్్తనని పొరపాటు్ల ప్రజలక్ అరధివం అయ్యుల్ చేసా్తవం. పవంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలు ఎటిటీ పరిసథితలో్ల వెనకికు 

తీస్క్నే విధవంగా ప్రజలతో కలస ఆవందోళనలు చేపడత్వం. ఇపపాటికే ఆరు నెలల నువంచి రోజుక్ ఆరు గవంటల చొపుపాన అనధికారిక కతలు విధిస్్తనానిరు. ఇపుపాడు అది కాస్త 8 గవంటలక్ 

చేరివంద”నానిరు.అవంతక్ మువంద్ రాజమవండ్రి విమానాశ్రయవంలో రవండు రోజుల పరయుటన నిమిత్తవం జిల్్లక్ వచి్చన నాదవండ్ల మనోహర్ క్ పార్టీ శ్రేణులు ఘన సా్గతవం పల్కాయ. 

పార్టీ పీఏసీ సభుయులు పవంతవం నానాజీ, ముత్్త శశిధర్, పిత్ని బాలకృష్ణ, పశి్చమ గోదావరి జిల్్ల అధయుక్షులు కటికలపూడి గోవివందరావు, రాజమవండ్రి నగర అధయుక్షులు వై.శ్రీను, పార్టీ 

నాయక్లు మేడా గురుదత్ ప్రసాద్, అతి్త సతయునారాయణ, బవండారు శ్రీనివ్స్, వేగుళ్ళ లీల్కృష్ణ, శెటిటీబత్తల రాజబాబు, పాటవంశెటిటీ స్రయుచవంద్ర, తమ్మల బాబు, వరుపుల తమ్మయయు 

బాబు, శ్రీమతి మాకినీడు శేషు క్మారి, మరడిడె శ్రీనివ్స్, పోల్శెటిటీ చవంద్రశేఖర్, డి.ఎమ్.ఆర్.శేఖర్, విడివ్డ రామచవంద్రరావు, రడిడె అపపాలనాయుడు, మేకా ఈశ్రయయు, చిర్రి బాలరాజు, 

శ్రీమతి గవంట్ స్రూప, శ్రీమతి ప్రియా సౌజనయు, శ్రీమతి ఘవంటసాల వెవంకట లక్ష్మి, శ్రీమతి పొల్సపల్్ల సరోజ, వ్సరడిడె శివప్రసాద్, చికాకుల బాబులు, శ్రీమతి చల్్ల లక్ష్మి, శ్రీమతి విశాల్, 

శ్రీమతి కడల్ ఈశ్రి, శ్రీమతి ముత్యుల జయలక్ష్మి, తూరుపా గోదావరి జిల్్ల, రాజమవండ్రి నగర కమిటీల సభుయులు పాల్గేనానిరు.

జనసేన పి.ఎ.సి చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ కు ఘన స్వాగతం
శతఘ్ని నూయుస్: బుధవ్రవం సాయవంత్వం రవండు రోజుల పరయుటన నిమిత్తవం జిల్్లక్ వచి్చన మనోహర్ 
క్ రాజమవండ్రి విమానాశ్రయవంలో జిల్్ల అధయుక్షులు కవంద్ల ద్ర్గేష్ ఆధ్రయువంలో పార్టీ శ్రేణులు 
ఘన సా్గతవం పల్కాయ. జనసేన పి.ఎ.స చైర్మన్ నాదవండ్ల మనోహర్ క్ సా్గతవం పలుకడానికి 
తూరుపాగోదావరి జిల్్ల అధయుక్షులు కవంద్ల ద్ర్గేష్, పిఠాపురవం నియోజకవరగేవం జనసేన పార్టీ ఇవంచార్జీ 
మాకినీడి శేషుక్మారి, పిత్ని బాలకృష్ణ మరియు తూరుపా గోదావరి జిల్్ల ఇవంచార్జీ లు మువంద్గా 
రాజమవండ్రి ఎయర్ పోర్టీ క్ చేరుకని నాదవండ్ల మనోహర్ క్ ఘన సా్గతవం పలకడవం జరిగివంది. ఈ 
కారయుక్రమవంలో జనసేన నాయక్లు, జనసైనిక్లు పద్ద సవంఖయులో పాల్గేనడవం జరిగివంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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రైతు ఆత్మహతయాలను జగన్ రెడ్డి ప్రభుతవాం తొక్కిపెడుతంది

* ప్రపవంచానికి తెల్యనీయక్వండా విశ్ప్రయతనివం చేస్తవంది
* జీవో 43 అమలు తీరు దారుణవం
* నెలలు గడుస్్తనాని పరిహారవం అవందడవం లేద్
* బాధిత రైత క్టువంబాలను తక్ణమే ఆద్కవ్ల్
* మవండపేటలో మీడియాతో మాట్్లడిన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదవండ్ల మనోహర్

శతఘ్ని నూయుస్: సాగు నష్టటీలు, అపుపాల వల్ల వచి్చన ఆరిధిక ఇబ్వంద్లు తటుటీకలేక 
ఆత్మహతయులక్ పాలపాడుతనని కౌలు రైతల వివరాలు బయటక్ రాక్వండా 
తొకికుపటటీడానికి జగన్ రడిడె ప్రభుత్వం విశ్ప్రయతనివం చేస్తవందని జనసేన పార్టీ 
రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదవండ్ల మనోహర్ గారు పేర్కునానిరు. 
బాధిత క్టువంబాలక్ అవందాల్సిన నషటీపరిహారానిని కూడా ఇవ్క్వండా వేధిస్తవందని 
అనానిరు. జీవో 43 అమలు తీరు దారుణవంగా ఉవందని, ప్రభుత్వం ఏరాపాటు చేసన 
త్రిసభయు కమిటీ కనీసవం గ్రామాలో్ల పరయుటివంచిన పాపాన పోలేదని అనానిరు. తూరుపా 
గోదావరి జిల్్ల మవండపేట నియోజకవరగేవం పాలతోడు గ్రామవంలో ఆరిధిక ఇబ్వంద్లు, సాగు నష్టటీలతో ఇటీవల ఆత్మహతయుక్ పాలపాడిన శ్రీ పిల్్ల రామకృష్ణ అనే కౌలు రైత 
క్టువంబానిని పరామరి్శవంచారు. అనవంతరవం మీడియాతో మాట్్లడారు. ఈ సవందర్వంగా శ్రీ నాదవండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “ అననిదాతల ఆత్మహతయులు చాల్ 
బాధాకరవం. గ్రామసాథియలో వయువసాయ, పోలీస్, రవెనూయు శాఖలు సపావందివంచే తీరు బాధిత క్టువంబాలక్ ఉపయోగపడటవం లేద్. పిల్్ల రామకృష్ణ అనే కౌలు రైత గత 
ఏడాది నవవంబర్ లో పురుగుల మవంద్ త్గి ఆత్మహతయుక్ పాలపాడితే... ఇపపాటి వరక్ ఆ క్టువంబానికి నషటీపరిహారవం అవందలేద్.
* పాదయాత్ హామీ ఏమవంది?
పాదయాత్ సమయవంలో అధికారవంలోకి రావడానికి అనేక హామీలు ఇచా్చరు. నవరత్నిలు పేరు చెపిపా ఇవంటివంటికి తిరిగారు. ఎవరైనా కౌలు రైత ఆత్మహతయుక్ పాలపాడితే 
ఆ క్టువంబానిని ఆద్కవడానికి రూ. 7 లక్లు పరిహారవం ఇసా్తమని హామీ ఇచా్చరు. ఇపుపాడు అధికారవంలోకి వచా్చక ఆ కాగిత్లు లేవు.. ఈ కాగిత్లు లేవని బాధిత 
క్టువంబాలను వేధివంచడవం సబబు కాద్. ఆత్మహతయు చేస్క్నానిడనే విషయవం బయటక్ పొకకుక్వండా ఉవంటే వైఎస్ఆర్ బీమా కివంద రూ. 2 లక్లు ఇసా్తమని బాధిత 
క్టువంబాలపై ఒతి్తడి తీస్క్రావడవం బాధాకరవం.
* 47 మవంది చనిపోతే 8 మవందికే పరిహారవం
రాష్టవ్యుప్తవంగా రైతల ఆత్మహతయులపై జనసేన పార్టీ సమాచారవం తెపిపావంచుక్వంటువంది. దాదాపు తొమి్మది జిల్్లల సమాచారవం వచి్చవంది. ముఖయువంగా అననిపూర్ణ వవంటి 
గోదావరి జిల్్లలో్ల రైతల ఆత్మహతయులు బాధివంచాయ. మాక్ ఉనని అధికారిక లెకకుల ప్రకారవం జగన్ రడిడె ప్రభుత్వం అధికారవంలోకి వచా్చక తూరుపాగోదావరి జిల్్లలో 
దాదాపు 47 మవంది రైతలు ఆత్మహతయులు చేస్క్నానిరు. ప్రభుత్వం మాత్వం కేవలవం 8 మవందికే రూ. 7 లక్ల పరిహారవం ఇచి్చ చేతలు ద్లుపుక్వంది. మిగత్ వ్ళ్్ల 
కాళ్్ల అరిగేల్ తిరిగినా అధికారులు సపావందివంచిన పాపాన పోలేద్. ప్రభుత్వం ఏరాపాటు చేసన త్రిసభయు కమిటీ గ్రామాలో్ల పరయుటివంచిన దాఖల్లు లేవు. బాధిత రైత 
క్టువంబాలక్ నాయుయవం జరిగే వరక్ జనసేన పార్టీ పోరాటవం చేస్్తవంది. అవసరమతే అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారు క్షేత్ సాథియలో పరయుటిసా్తరు. బాధిత క్టువంబాలను 
ఆద్కవ్లని జిల్్ల కలెకటీర్ గారికి మా పార్టీ జిల్్ల అధయుక్షుడు శ్రీ కవంద్ల ద్ర్గేష్ గారి ఆధ్రయువంలో నాయక్లవందరు కల్స వినతిపత్వం సమరిపాసా్తరు. ప్రభుత్వం నువంచి 
సరైన సపావందన రాకపోతే బాధిత క్టువంబాలక్ నాయుయవం జరిగే వరక్ జనసేన పార్టీ పోరాటవం చేస్్తవందని” అనానిరు. ఈ సమావేశవంలో తూరుపా గోదావరి జిల్్ల అధయుక్షుడు 
శ్రీ కవంద్ల ద్ర్గేశ్, పి.ఎ.స. సభుయులు శ్రీ పవంతవం నానాజీ, శ్రీ పిత్ని బాలకృష్ణ, పార్టీ నేతలు శ్రీ వేగుళ్ళ లీల్కృష్ణ, శ్రీ శెటిటీబత్తల రాజబాబు తదితరులు పాల్గేనానిరు.

జనసైనికుడ్క్ రూ. లక్ష ఆరిధిక స్యం
శతఘ్ని నూయుస్: గువంటూరు జిల్్ల బాపట్ల నియోజకవరగేవం కర్లపాలెవం గ్రామానికి చెవందిన 

జనసైనిక్డు శ్రీ షేక్ ఖ్దీర్ ఇటీవల రోడుడె ప్రమాదవంలో తీవ్వంగా గాయపడాడెడు. క్టువంబ 

ఆరిధిక పరిసథితి సరిగా లేనవంద్న వైదయు ఖరు్చలక్ కూడా ఇబ్వంది పడుతనని పరిసథితి. శ్రీ 

షేక్ ఖ్దీర్ వైదయు ఖరు్చల నిమిత్తవం జనసేన పార్టీ తరఫున లక్ రూపాయల ఆరిధిక సాయవం 

అవందివంచారు. హైదరాబాద్ ప్రశాసన్ నగర్ లోని పార్టీ కేవంద్ర కారాయులయవంలో జరిగిన 

ఒక కారయుక్రమవంలో ఈ మొత్్తనిని పార్టీ రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదవండ్ల 

మనోహర్ గారు చెక్ రూపవంలో ఖ్దీర్ సదరుడు శ్రీ ఖ్జావల్కి అవందజేశారు. ఈ 

కారయుక్రమానికి ఎన్ఆర్ఐ జనసైనిక్లు తమవవంత సహకారవం అవందివంచారు.

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

రైతు భరోస్ రాదనానార్.. ఫంచనుక్ అర్హత లేదనానార్
• ఏడాది తరా్త వచి్చ కౌలు కారుడె లేద్ అవంటునానిరు
• ఆత్మహతయు చేస్క్నని కౌలు రైత శ్రీ వ్సవంశెటిటీ శివశవంకర్ భారయు శ్రీమతి సీత్ మహాలక్ష్మి ఆవేదన
• రోడుడె ప్రమాదవంలో గాయపడిన రైత క్మార్త ఆరోగయువంపై ఆరా
• జనసేన పార్టీ తరఫున అవండగా ఉవంట్మని హామీ
• బలమన పోరాటవం చేసా్తమని భరోసా

శతఘ్ని నూయుస్: ‘నా భర్త శ్రీ వ్సవంశెటిటీ శివశవంకర్ సామానయు కౌలు రైత. రవండు 
మూడు ఎకరాలు కౌలుక్ తీస్క్ని వరి పవండివంచే వ్రు. వయువసాయవంలో అపుపాల 
పాలై, ఆరోగయువం చెడిపోవడవంతో దిక్కుతోచని పరిసథితలో్ల ఏడాది క్రితవం ఆత్మహతయు 
చేస్క్నానిరు. అపుపాడు అధికారులు ఎవ్రూ మా దగగేరక్ రాలేద్. ఏవం జరిగివందని 
అడిగివంది లేద్. మాక్ ఎల్వంటి పరిహారవం అవందివంది లేద్. తహసీల్్దర్ గాని, కలెకటీర్ 
గాని సపావందివంచివంది లేద్. అపపాట్్ల ఆఫీస్ల చుటూటీ తిరిగి తిరిగి ఉపయోగవం లేదని 
ఆగిపోయాను. కౌలు రైత ఆత్మహతయు చేస్క్వంటే ఇచే్చ పరిహారవం రాదనానిరు. బీమా 
కూడా రాదనానిరు. కనీసవం నాక్ వితవంత ఫివంచన్ కూడా ఇవ్డవం లేద్. ఏడాది 
తరా్త ఇపుపాడు వచి్చ కాగిత్లు కావ్లని అడుగుతనానిరు. కౌలు కారుడె లేద్గా 
ఎల్ రాయాలని అడిగారు. పది మవంది రైతల సవంతకాలు కావ్ల్ అనానిరు. మొదట 
బీమా వస్తవందని చెపాపారు. తరా్త మధయులో ఆగిపోయవందనానిరు. అదేమవంటే గత 
ప్రభుత్వం – ఈ ప్రభుత్ విధానాలు మారిపోవడవం వల్ల పథకాలు ఆగిపోయాయని 
చెబుతనానిరు. అపుపాడు రూ. 2 లక్లు వసా్తయనానిరు. ఇపుపాడు రూ. 7 లక్ల 
పరిహారవం పొవందేవంద్క్ అర్హత లేదవంటునానిరు. ఇపుపాడు మా క్మార్తక్ ప్రమాదవం 
జరిగి ఆస్పత్రిలో చికితసి పొవంద్తవంటే వీఆరో్ గారు వచి్చ కాగిత్లు ఇవ్మని 
అడుగుతనానిరు’ అని తూరుపా గోదావరి జిల్్ల, మవండపేట నియోజకవరగేవం 
పేకేటిపాకలు గ్రామానికి చెవందిన కౌలు రైత శ్రీ వ్సవంశెటిటీ శివశవంకర్ భారయు ఆవేదన 
ఇది. శ్రీ శివశవంకర్ వయువసాయవంలో అపుపాల పాలై ఏడాది క్రితవం బలవన్మరణానికి 
పాలపాడాడెరు. ప్రస్్తతవం అతని చినని క్మార్త ర్ష్మ రోడుడె ప్రమాదవంలో తీవ్వంగా 
గాయపడి రాజమవండ్రి ప్రభుత్్స్పత్రిలో చికితసి పొవంద్తనానిరు. బుధవ్రవం 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదవండ్ల మనోహర్ గారు ఆస్పత్రిలో ఆ క్టువంబానిని 
పరామరి్శవంచారు. మొదట రోడుడె ప్రమాదవంలో గాయపడిన శ్రీ శివశవంకర్ క్మార్త 
ఆరోగయు పరిసథితిపై వైద్యులను ఆరా తీశారు. అవసరవం అయతే మెరుగైన వైదయువం కసవం 
ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో జనసేన పార్టీ తరఫున చికితసి అవందిసా్తమని హామీ ఇచా్చరు. 

ఆమె ఆరోగయు పరిసథితిని నిరవంతరవం పరయువేక్వంచాలని సాథినిక నాయక్లను ఆదేశివంచారు.
• జనసేన పార్టీ పక్షాన బలమన పోరాటవం చేసా్తవం: శ్రీ నాదవండ్ల మనోహర్
అనవంతరవం శ్రీ నాదవండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “కౌలు రైతల ఆత్మహతయుల పట్ల వైసీపీ ప్రభుత్వం తీవ్ నిర్లక్ష్వం వహిస్తవంది. కౌలు రైతల ఆత్మహతయులపై 
సపావందివంచేవంద్క్ ప్రభుత్్నికి నెల రోజులు గడువు ఇస్్తనానివం. ప్రభుత్వం ఇచి్చన జీవో ప్రకారవం అధికారులు సపావందివంచాల్. ప్రభుత్వం, యవంత్వంగవం సపావందివంచక్వంటే 
జనసేన పార్టీ రైతల పక్షాన బలమన పోరాటవం చేస్్తవంది. శ్రీ శివశవంకర్ క్టువంబానిని పరామరి్శవంచేవంద్క్ పేకేటిపాకలు గ్రామానికి బయలుదేరావం. అయతే ఆయన 
క్మార్త పరిసథితి తెల్స వ్రిని పలుకరివంచేవంద్క్ ఆస్పత్రికి వచా్చవం. ఆ క్టువంబానికి జనసేన పార్టీ అవండగా ఉవంటువంది. అవసరవం అయతే ఆరిధికవంగా తోడాపాటు 
అవందిసా్తవం. మేము ఓట్ల కసవం ఇకకుడికి రాలేద్. కౌలు రైత ఆవేదన ప్రభుత్వం దృష్టీకి తీస్క్వెళ్లవంద్కే వచా్చవం. మా జిల్్ల అధయుక్షులు శ్రీ కవంద్ల ద్ర్గేష్ ఆధ్రయువంలో శ్రీ 
శివశవంకర్ క్టువంబ పరిసథితిని జిల్్ల కలెకటీర్ గారి దృష్టీకి తీస్క్వెళ్్తరు. ఆ క్టువంబానికి నాయుయవం జరిగే వరక్ అవండగా ఉవంట్వం” అనానిరు.
• ఎఫ్ఐఆర్ లో నమోద్ చేసే్త వీఆరో్కి తెల్యదా?
• కౌలు రైతల ఆత్మహతయులు దాచే ప్రయతనివం
• వల్్లరులో కౌలు రైత శ్రీ పటటీపగలు స్ర్ష్ క్టువంబానిని పరామరి్శవంచిన శ్రీ నాదవండ్ల మనోహర్
వైసీపీ ప్రభుత్వం కౌలు రైతల ఆత్మహతయుల లెకకులు దాచేవంద్క్ ప్రయతినిస్తవందని జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదవండ్ల మనోహర్ గారు ఆరోపివంచారు. అవంద్కసవం 
ఆత్మహతయుల్ని నమోద్ చేయద్దని అధికారుల మీద ఒతి్తడి తెస్తవందనానిరు. ఈ ప్రభుత్వం కౌలు రైతల పట్ల ద్రా్మరగేవంగా వయువహరిస్తవందని మవండిపడాడెరు. మవండపేట 
నియోజకవరగేవం వల్్లరు గ్రామవంలో ఆత్మహతయుక్ పాలపాడిన కౌలు రైత శ్రీ పటటీపగల స్ర్ష్ క్మార్ క్టువంబ సభుయులను పరామరి్శవంచారు. అతని తవండ్రి శ్రీ సత్తయయు, 
భారయు శ్రీమతి మహాలక్ష్మిలను అడిగి వివరాలు తెలుస్క్నానిరు. గ్రామ సరపావంచ్ సహా ప్రజలవంత్ ముక్తకవంఠవంతో ఆ రైతక్ జరిగిన అనాయుయానిని శ్రీ మనోహర్ గారికి 
వివరివంచారు. శవసవంచనామా రాసన వీఆరో్నే ఆత్మహతయు చేస్క్వంది కౌలు రైత అని తెల్యదనానిరని వ్పోయారు. 5 ఎకరాలో్ల వయువసాయానికి రూ. 3 లక్లు ఖరు్చ 
అయతే, శ్రీ స్ర్ష్ క్మార్ ను బతికివంచుక్నేవంద్క్ మరో రూ. 6 లక్లు ఖరు్చ చేసనా ఫల్తవం దకకులేదనానిరు. మవండల సాథియ సమావేశాలో్ల గ్రామ సరపావంచ్ అడిగితే 
పరిహారవం సాధయువం కాదని చెపాపారు అని తెల్పారు. ఈ సవందర్వంగా శ్రీ నాదవండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ.. “కౌలు రైతల ఆత్మహతయులను ప్రభుత్వం ఉదే్దశపూర్కవంగానే 
కపిపాపుచు్చతోవంది. వైదాయునికి రూ. 6 లక్లు ఖరు్చ అయతే కనీసవం అది కూడా తిరిగి ఇవ్లేద్. సీఎవం రిలీఫ్ ఫవండ్ ఏమయయువంది? ప్రతి కౌలు రైత క్టువంబానికి నాయుయవం 
జరిగే వరక్ జనసేన పార్టీ పోరాటవం చేస్్తవంది. అవసరవం అయతే శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారు వసా్తరు. ప్రభుత్్నికి నెల రోజుల గడువు ఇదా్దవం. ఈ లోపు మా జిల్్ల అధయుక్షులు 
శ్రీ ద్ర్గేష్ ఆధ్రయువంలో కలెకటీర్ కి ఒక నివేదిక అవందచేసా్తరు. అపుపాలపై కనీసవం వన్ టైమ్ సెటిలె్మవంట్ కి ప్రయతనివం చేదా్దవం. జనసేన పార్టీ కౌలు రైతల కసవం పోరాటవం 
చేస్్తవంద”ని అనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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డ్ంక్ంగ్ వాటర్ కంట్రాకుటు వరకిర్స్ నిరసన దీక్షకు 
సంఘీభావం తెలిపిన జనసేన

శతఘ్ని నూయుస్: రాజమవండ్రిలో సీ.ఐ.టి.యూ వ్రి ఆధ్రయువంలో .. డ్రివంకివంగ్ వ్టర్ కావంట్రాక్టీ 
వరకుర్సి తమ 8 నెలల జీత్ల బకాయలు వెవంటనే చెల్్లవంచి, ఇతర సమసయులపై కూడా త్రితగతిన 
సపావందివంచాలని నిరసన దీక్ చేపట్టీరు. ఈ దీక్లో జనసేన పార్టీ తూరుపాగోదావరి జిల్్ల అధయుక్షులు 
కవంద్ల ద్ర్గేష్, రాజమవండ్రి నగర అధయుక్షులు వై.శ్రీనివ్స్ పాల్గేని వ్రికి సవంఘీభావవం తెల్యజేసారు.

మామిడ్ కుదుర్ మండల జనసేన పార్టు కరయాకరతుల 
సమావేశం

శతఘ్ని నూయుస్: మామిడి క్ద్రు మవండలవంలో మవండల అధయుక్షులు జాలెవం శ్రీనివ్స రాజు 

ఆధ్రయువం లో జనసేన పార్టీ కారయుకర్తల సమావేశవం జరిగివంది. ఈ సమావేశవంలో కావంగ్రెస్ 

అధికార ప్రతినిధి తలసరడిడె జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ పై చేసన అనుచిత వ్యుఖయులను 

మవండల జనసేన తీవ్వంగా ఖవండివంచివంది. అల్గే త్రలో ప్రారవంభవంచబోతనని మవండల 

కారాయులయవం గురివంచి చరి్చవంచడవం జరిగివంది. ఈ కారయుక్రమవంలో మవండల జనసేన పార్టీ 

అధయుక్షులు జాలెవం శ్రీనివ్స రాజు, నాయక్లు కవంకిపాటి నరసవంహారావు, ఉపసరపావంచ్ 

తవండూరు బుజిజీ, గ్రామ అధయుక్షులు ఇవంటి మహవంద్ర, బల్ల సతీష్, జడుడె చినరాజు, మవండల 

కమిటీ సభుయులు మవండ గావంధీ, రావంబాబు,తల ఉమ, మద్దల రావంప్రసాద్, కటకవంశెటిటీ 

రామకృష్ణ, గుల్్లవంకి గవంగాధర్, అరవపాటి ఫణవంద్ర, నేదూరి రామ రావు, కము్మల రాము, 

కము్మల శివ సాయ, మద్దల మహేష్ మరియు జనసైనిక్లు పాలోగేనానిరు.

ఏపీ ప్రజలకు కరెంట్ షాక్ – జగనననా బాదుడే బాదుడు

శతఘ్ని నూయుస్: వైసీపీ ప్రభుత్వం భార్గా కరవంట్ 
చార్జీలను పవంచివంది. కేటగిర్లను రద్్దచేస, ఆరు 
శా్లబుల రూపవంలో విద్యుత్ చార్జీలను భార్గా 
పవంచివంది. సామానుయుని నువండి సవంపనునిల 
వరక్ అనిని వరాగేల పై పవంచిన కరవంటు బిలు్లల 
భారవం పడనువంది.
వేసవికి మువందే భానుడి ప్రత్పవంతో వడ దబ్ 
తివంటునని ఆవంధ్ర ప్రజలక్ జగన్ రడిడె ప్రభుత్వం 
కరవంట్ ష్టక్ ఇచి్చవంది.

ఇపపాటికే జగన్ సరాకుర్ సామానుయుడి నడిడె విరుస్్తవంది. చెత్త పనుని, 
ఆస్తపనుని, మరుగుదొడ్ల పై పనునిలు వేస్్త ఉకికురిబికికురి వస్్తవంది. 
పవంచిన విద్యుత్ చార్జీలు మరివంత భారవం కానువంది.
ప్రతిపక్వంలో ఉననిపుపాడు ధరలు పరిగినపుపాడు బాద్డే… బాద్డు… 
బాద్డే… బాద్డు… అవంటూ నానా యాగీ చేసన జగన్ రడిడె 
అధికారవంలోకి వచి్చన తరా్త గత ప్రభుత్వం బాటలోనే అనేక రకాలుగా 
పనునిల భారవం మోపివంది. గతవంలో ట్రూఆఫ్ చార్జీలు పవంచినపుపాడు 
జనసేన పార్టీ పద్ద ఎత్తన ఉదయుమవం చేసవంది. దావంతో వైసీపీ ప్రభుత్వం 
దిగొచి్చ ట్రూ ఆఫ్ చార్జీల పవంపును విరమివంచుక్వంది.
పవంచిన కరవంటు చార్జీలను వెవంటనే తగిగేవంచాలని లేని ఎడల జనసేన 
పార్టీ ప్రజా పక్షాన ఎవంతటి పోరాట్నికైనా సదధివం అని జనసేన పార్టీ 
తరపున ఎస్ వి బాబు డిమావండ్ జేశారు.

మేనమామగా ఉంటానంటూ మోసం 
చేసిన ముఖయూమంత్రి జగన్: గాదె

శతఘ్ని నూయుస్: పాదయాత్ సమయవంలో అడడెగోలుగా హామిల్చి్చ 
అధికారవంలోకి వచి్చన జగనో్మహన్ రడిడె.. మడమ తిపుపాతనానిడని.. 
జగననని విదేశీ విదయు దా్రా విదేశాలక్ వెళ్ల పేద విదాయురుథిలక్ పూరి్తగా 
ఖరు్చ ఎవంతయనా భరిసా్తనని హామీ యచి్చ ఇపుపాడు ఏమాత్వం 
పటిటీవంచు కవడవంలేదని జనసేన పార్టీ గువంటూరు జిల్్ల అధయుక్షుడు గాద 
వెవంకటేశ్రరావు అనానిరు.

జిల్్ల కలెకటీర్ట్ మువంద్ నెల రోజులుగా టవంట్ వేస్కని ధరాని చేస్్తనని 
తల్్లదవండ్రులను పరామరి్శవంచారు.. విదేశాలో్ల ఉనని మా పిల్లల భవిషయుత్ 
అగమయుగోచరవంగా ఉవందని వ్రి బాధను మొరపటుటీక్నానిరు.. గత రవండు 
రోజులుగా ఆమరణ నిరాహార దీక్ చేస్్తనని అనవంతపురవం వ్స మాక్్ల్ 
జాన్, గుడివ్డ క్ చెవందిన అనిత అనే పేద మహిళ క్ సవంఘీభావవం తెల్పి 
ధైరయువం చెపాపారు.

ముస్లమ్ సదరలక్ అననిగా.. యససి లక్ తము్మడుగా ఉవంట్నని.. 
ఇపపాడు విదాయురుథిలక్ సాకులర్ ష్ప్ ఇవ్క్వండా వ్రి జీవిత్లతో 
ఈ చేతకాని ముఖయుమవంత్రి చెలగాట మాడుతనానిడని.. హామిల్చి్చ 
తపిపావంచుకని తిరుగుతనానిడని అనానిరు.. గత ప్రభుత్వం లో 350 
మవంది.. ఈ ప్రభుత్వం లో 160 మవంది విదాయురుథిలు విదేశీ విదయు దా్రా పై 
చద్వులు కసవం ఇతర దేశాలక్ వెళ్్లరని..తక్ణమే విదేశీ విదాయు నిధులు 
విడుదల చేయాలని డిమావండ్ చేశారు.. లేక్వంటే త్రలోనే జనసేన పార్టీ 
కారాయుచరణ ప్రారవంభస్్తవందని హెచ్చరివంచారు.. తల్్లదవండ్రులు ఎవరు 
అధైరయు పడవద్దని జనసేన అవండగా ఉవంటువందని అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ 
దృష్టీ కి ఈ విషయానిని తీస్కనివెళ్్తమని చెపాపారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పలు కుటంబాలను పరామరి్శంచన పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్ని నూయుస్: రాష్ట జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయువహార కమిటీ సభుయులు, 
ముమి్మడివరవం నియోజకవరగే ఇనా్చర్జీ పిత్ని బాలకృష్ణ బుధవ్రవం ముమి్మడివరవం 
నియోజకవరగేవం త్ళ్ళర్వు మవండలవం జారిజీ పేట గ్రామవంలో అకాల మరణవం చెవందిన 
జారిజీ పేట గ్రామ సరపావంచ్ కల సతయు దేవి క్టువంబ సభుయులను పరామరి్శవంచారు. 
రాష్ట పి.ఎ.స చైర్మన్ నాదవండ్ల మనోహర్ వ్రి క్టువంబ సభుయులను ఫోనో్ల 
పరామరి్శవంచారు. అదే గ్రామవంలో అకాల మరణవం చెవందిన మరినిడి నాగనని 
క్టుబసభుయులను మరియు అదే గ్రామాoలో అకాల మరణవం చెవందిన వ్సవంశెటిటీ 
సతయునారాయణ క్టువంబ సభుయులను పరామరి్శవంచారు. వీరి వెవంట జిల్్ల ఉపాధయుక్షులు 
సానబోయన మల్్లకారుజీన రావు. పార్టీ సీనియర్ నాయక్లు గోదాస పువండర్ష్ 
జిల్్ల సవంయుక్త కారయుదరి్శ త్ళ్్లరి ప్రసాద్, ఉభయ గోదావరి జిల్్లల మహిళ్ 
సవంయుక్త కారయుదరి్శ ముత్యుల జయ, త్ళ్ళర్వు మవండలవం అధయుక్షులు అతి్తల్ బాబు 
రావు, ఐ.పోలవరవం మవండలవం అధయుక్షులు మది్దవంశెటిటీ పురుషోత్తవం, ముమి్మడివరవం 
మవండల ప్రధాకారయుదరి్శ దూడల సా్మి, లవంకలపల్్ల వెవంకటేశ్రరావు, పువ్ల 
జయ ప్రకాష్, రాయుడు గోవివంద్, ఎవంమణకవంఠ, కర్ణడి నాని, ఆకె టి రవి, గెదా్దడ 
పవండు, మరియు జనసేన నాయక్లు కారయుకర్తలు తదితరులు పాల్గేనానిరు.

ఋషంగి క్మి్మ బ్రిడ్జ్ నిరా్మణం చేపట్టులని
 జనసేన డ్మాండ్

శతఘ్ని నూయుస్: శ్రీకాక్ళవం జిల్్ల, రాజావం, పాలకవండ నియోజక వరాగేలక్ 

చెవందినటువవంటి ఋష్వంగి కిమి్మ బ్రిడ్జీ గత పది సవంవతసిరాలుగా అల్నే పవండివంగ్ 

లో ఉవంది. దాదాపు ఐద్గురు ముఖయు మవంత్రులు మారినా బ్రిడ్జీ నిరా్మణవం పూరి్త 

కాలేద్. దీనిని దృష్టీలో పటుటీకని రాజావం నియోజకవరగే జనసేన నాయుక్లు 

ఎనిని రాజు, వీరఘటటీవం జనసేన నాయుక్లు వజ్రగడ జానీ మాట్్లడుతూ.. ఈ 

బ్రిడిజీ ఎనోని గ్రామాలక్ ఒక మవంచి రహదారి.. దీనిని పూరి్త చేసేవంత వరుకూ.. 

జనసేన పోరాడుతూనే ఉవంటువంది అని తెల్యజేయడవం జరిగివంది. సకాలవంలో బ్రిడ్జీ 

ను పూరి్త చెయయుకపోతే మా నాయుక్లు కణదల పవన్ కళ్యుణ్ దృష్టీకి తీస్క్ 

వెళ్లడవం జరుగుతవంది అని తెల్యజేశారు. ఈ కారయుక్రమవంలో రౌత గోవివందా, 

కిమి్మ గెడగావం, సరసననిబిల్్ల, కపపారవలస ఋష్వంగి జనసైనిక్లు పాలోగేనానిరు.

మారాకిపురం జిల్్ల స్ధనకై జెఎసి ఆధవారయాంలో 
రిలే నిరాహారదీక్ష

శతఘ్ని నూయుస్: మారాకుపురవం ప్రతేయుక జిల్్ల చేయాలనీ కరుతూ మారాకుపురవం జిల్్ల 
సాధన సమితి జేఏసీ ఆధ్రయువంలో ఒవంగోలులోని కలెకటీర్ కారాయులయవం ఎద్ట 
జేఏసీ వైస్ చైర్మన్ మరియు జనసేనపార్టీ మారాకుపురవం నియోజకవరగే ఇవంచార్జీ 
ఇమ్మడి కాశీనాధ్ రిలే నిరాహారదీక్ చేపట్టీరు. ఈ కారయుక్రమవంలో భాగవంగా 
ఇమ్మడి కాశీనాధ్ మాట్్లడుతూ..రాష్టవంలోనే అనిని విధాలుగా వెనుకబడిన ప్రావంతవం 
పశి్చమ ప్రకాశవంలోని మా మారాకుపురవం అని, మారాకుపురవం జిల్్ల కేవంద్రవంగా 
అవ్ట్నికి అనిని విధాలుగా సరైన ప్రావంతమని, జిల్్లగా ఏరపాడకపోతే ఈ పశి్చమ 
ప్రావంతవం అభవృదిధికి మరివంత దూరవం అవుతవందని, ప్రభుత్వం ఈ ప్రావంత ప్రజల 
అభీష్టటీనిని పరిగణలోకి తీస్కని జిల్్లగా ప్రకటిసే్త, ఈ ప్రావంతవ్స్లక్ మరివంత 
మేలు చేసన వ్రవుత్రని తెల్యజేశారు. ఈ కారయుక్రమవంలో జనసేనపార్టీ 
ప్రకాశవం జిల్్ల నాయక్లు, జనసేన పార్టీ ఉపాధయుక్షులు చిటటీవం ప్రసాద్, రాష్ట 
జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి అరుణ రాయపాటి, ఒవంగోలు నగర జనసేన 
పార్టీ అధయుక్షులు మలగా రమేష్, ప్రకాశవం జిల్్ల జనసేన పార్టీ కారయుదరు్శలు 
రావంబాబు చనపతి, కళ్యుణ్ ముత్యుల, ఒవంగోలు నగర జనసేన పార్టీ ప్రధాన 
కారయుదరు్శలు కవంద్కూరి వ్స్, పల్ల ప్రమీల, బవందిల్ శ్రీదేవి, ఒవంగోలు నగర 
జనసేనపార్టీ కారయుదరు్శలు శివ, నారాయణ, నర్వంద్ర వేవంప, గోవివంద్ కమల్, 
ఇరాఫూన్, ఒవంగోలు నగర జనసేన పార్టీ సవంయుక్త కారయుదరు్శలు ఆక్పాటి ఉష, 
25వ డివిజన్ జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు పోకల నర్వంద్ర, 28వ డివిజన్ జనసేన 
పార్టీ అధయుక్షులు కట స్ధీర్ ఇమ్మడి కాశీనాధ్ చేస్్తనని రిలే నిరాహారదీక్లక్ 
సవంఘీభావవం తెల్యజేస మద్దతగా దీక్లో కూరు్చనానిరు. ఈ కారయుక్రమవంలో 
జిల్్ల కారయుదరి్శ తిరుమలశెటిటీ వీరయయు, శిరిగిరి శ్రీనివ్స్లు, పొదిల్ మవండల 
అధయుక్షులు పరుసముల శ్రీనివ్స్లు, రతని క్మార్, జిల్్ల లీగల్ సెల్ సవంయుక్త 
కారయుదరి్శ శైలజ, పినెనిబోయన శ్రీను, రామిరడిడె, పోటు వెవంకటేశ్రు్ల, వీరిశెటిటీ 
శ్రీను, వెవంకట్, జనసేన కారయుకర్తలు మరియు జిల్్ల సాధన సమితి నాయక్లు 
పాల్గేనానిరు.
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