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విద్యుత్ ఛార్జీలపై ప్రభుత్వం దిగి వచ్చే వరకు ప్రజల తరఫున పోరాటవం
* ఏప్రిల్ 1న అన్ని జిల్లాల కలెక్టరేటలా ముందు జనసేన న్రసన

ఒక్కసారి పవర్ ఇవ్ుండి నా పవర్ ఏుంటో చూపిసాతా అుంటూ విదుయుత్ 

ఛార్జీలను పుంచేసి వైసీపీ నాయకత్ుం తన పవర్ ఈ విధుంగా 

చూపిుంచుకుందన్ జనసేన పార్్ట అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ ఒక 

ప్రకటనలో తీవ్ుంగా విమరి్శుంచారు. ఉగాది కానుకగా రూ.1400 

కోటలా విదుయుత్ ఛార్జీల వడి్డుంపుతోపాటు ట్రూ అప్ ఛార్జీల పేరిట 

మరో రూ. 3వేల కోటలా భారాన్ని ప్రజలపై మోపిుంది. ఆదాయుం 

లేదు… రాబడి లేదు … ట్యుకసుల మీద ట్యుకసులు మాత్ుం 

వేస్తానానిరు. చెతతా పనుని, ఆసితా పనుని, ఏ రాష్టుంలో లేన్ విధుంగా 

పట్రోల్ పై అధిక వ్యుట్, లిక్కర్ పై అయితే సరే సరే. ఇపుపుడు 

విదుయుత్ ఛార్జీలు కూడా పుంచి సామానుయుడి వెనుని విరిచేస్తానానిరు. 

సుంక్షేమ పథకాల పేరులా చెపిపు ఒక చేతోతా పది రూపాయలు ఇచిచి 

ఇుంకో చేతోతా రూ. 20 ల్క్కుంటునానిరు.

* 200 యూన్టలా ఉచిత విదుయుత్ హామీ ఏముంది?

పాదయాత్ సమయుంలో 200 యూన్టలా వరక విదుయుత్ ఫ్రీ అన్ హామీ ఇచిచిన జగన్ రెడి్డ గారు… ఇచిచిన మాటను మరిచిపోయారు. ఉమ్మడి ఆుంధ్రప్రదేశ్ లో మిగులు 

విదుయుత్ రాష్టుంగా ఉనని మనుం… ఇవ్ళ అప్రకటిత విదుయుత్ కోతలతో అల్లాడిపోతునానిుం. గ్రామాలోలా 3 నుుంచి 6 గుంటల వరక విదుయుత్ కోతలు విధిస్తానానిరు. ప్రతిపక్ష 

నేతగా ఉననిపుపుడు నీటి పనుని, ఆర్్టసీ, విదుయుత్ ఛార్జీల పుంపుపై బాదుడే బాదుడు అన్ మాట్లాడిన మీరే… ఈ రోజు విదుయుత్ ఛార్జీలు పుంచితే దీన్పై ఏుం మాట్లాడాలి? బాదుడే 

బాదుడు అనాల్? ఇుంకుం అనాలో మీరే చెపపుుండి.

* ఉపసుంహరిుంచుకనే వరక పోరాటుం ఆగదు

తెల్లారిుందుంటే చాలు… జగన్  రెడి్డ ప్రభుత్ుం ఏ పనునిలు విధిస్తాుందో, ఏ ఛార్జీలు పుంచుతుుందోనన్ ప్రజలు బుంబేలెతితాపోయే పరిసిథితి నెలకుంది. పుంచిన విదుయుత్ ఛార్జీలక 

న్రసనగా శుక్రవ్రుం అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్ కారాయులయాల ముందు జనసేన పార్్ట న్రసన కారయుక్రముం చేపడుతుుంది. జనసేన నాయకలు, జనసైన్కలు, వీర మహిళలు 

ప్రతి ఒక్కరు పుంచిన విదుయుత్ ఛార్జీలు ఉపసుంహరిుంచుకోవ్లుంటూ వినతిపత్రాలు అుందజేయడుం దా్రా ప్రభుత్ుంపై ఒతితాడి తీస్కసాతాుం. ప్రభుత్ుం దిగి వచేచి వరక 

ప్రజల తరఫున పోరాటుం చేసాతాుం అన్ జనసేన అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ హెచచిరిుంచారు.

ఇన్స్యూరెన్స్ ప్రీమియవం మొత్తాన్ని చెల్లవంచిన జనసేనాన్
శతఘ్ని న్యుస్: జనసేన క్రియాశీలక కారయుకరతాలక చెుందిన ఇన్సుయూరెన్సు ప్రీమియుం (2022 – 2023 సుంవతసుర కాల్న్కి) మొత్తాన్ని పార్్ట అధయుక్షులు పవన్ 
కళ్యుణ్ ఇన్సుయూరెన్సు కుంపనీ సి జి ప్రసాద్, డి జి ఎుం క చెక్ ను గురువ్రుం ఉదయుం తన న్వ్సుంలోఅుందిుంచారు. ఈ ఇన్సుయూరెన్సు ఏప్రిల్ ఒకటి 2022 
నుుంచి అమలులోకి వస్తాుంది. ఈ సమావేశుంలో పార్్ట ఇన్సుయూరెన్సు పాలసీ సలహాదారు వెుంకట నరసిుంహారావు యడలా, మరియు పార్్ట కోశాధికారి ఎ.వి. రతనిుం 
పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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రైతులు ఆత్మహతయులు చ్సుకవంటునాని జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో చలనవం లేద్
• వైసీపీ ప్రభుత్ుం లోపభూయిష్ట చట్టుంతో కౌలు రైతుక అనాయుయుం
• తూరుపుగోదావరిలో 34, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో 41ముంది ఆత్మహతయు చేస్కనానిరు
• జిల్లా ఎసీపులే ధృవీకరిుంచి సమాచారుం ఇచిచినా సరా్కరులో సపుుందన లేదు
• కౌలుదారులిని ఇబ్ుంది పటే్టుందుక 11 నెలల రెుంటల్ అగ్రిముంట్
• కౌలు రైతులను కలుం కోణుంలో చూస్తానానిరు
• కౌలు కారు్డలు 5 లక్షలక పరిమితుం చేశారు
• ఆత్మహతయుక పాలపుడిన కౌలు రైతులక రూ.7 లక్షల తక్షణ పరిహారుం ఇవ్్లి
• దీన్ని జనసేన పార్్ట మానవీయ సుంక్షోభుంగా భావిసతాుంది
• నెల రోజులోలా ప్రతి రైతు కటుుంబాన్కి నాయుయుం చేయాలి
• ప్రభుత్ుం సపుుందిుంచకపోతే శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ స్యుంగా రుంగుంలోకి దిగుత్రు
• రాజముండ్రి మీడియా సమావేశుంలో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండలా మనోహర్

శతఘ్ని న్యుస్: వైసీపీ ప్రభుత్ుం లోపభూయిష్టమన చట్టుంతో రైతులక అనాయుయుం చేసతాుందన్ జనసేన పార్్ట రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నాదుండలా మనోహర్ గారు సపుష్టుం చేశారు. అధికార 
యుంత్రాుంగుం వద్ుంటునాని రైతులిని, కౌలు రైతులిని ఇబ్ుంది పటే్ట విధుంగా 11 నెలల రెుంటల్ అగ్రిముంట్ ను చట్టుంలో చేరాచిరనానిరు. ఇుంత ముంది కౌలు రైతులు చన్పోతునాని ప్రభుత్ుంలో చలనుం 
లేదనానిరు. గ్రామ సాథియిలో కౌలు రైతులిని పటి్టుంచుకనే వ్రే లేరన్, రాష్ట వ్యుపతాుంగా 5 లక్షల కౌలు కారు్డలు మాత్మే ఇవ్్లన్ ట్రెగొట్ పట్్టరన్ తెలిపారు. కౌలు రైతుల కోసుం పోరాడాలన్ పార్్ట 
అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారు బలమన న్ర్ణయుం తీస్కనానిరనానిరు. ఆత్మహతయుక పాలపుడిన ప్రతి కౌలు రైతుకూ నాయుయుం చేసేుందుక ఈ ప్రభుత్్న్కి నెల రోజుల సమయుం ఇస్తానానిమన్, సపుుందన 
రాకుంటే కౌలు రైతుల కోసుం శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారు స్యుంగా క్షేత్ సాథియిలో పరయుటిుంచి వ్రికి నాయుయుం జరిగేల్ పోరాటుం చేసాతారన్ చెపాపురు. గురువ్రుం ఉదయుం రాజముండ్రిలో ఉభయ గోదావరి 
జిల్లాల అధయుక్షులు, పార్్ట నాయకలతో కలసి మీడియా సమావేశుం న్ర్హిుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ నాదుండలా మనోహర్ గారు మాట్లాడుతూ “రైతు పక్షాన న్లబడేుందుక ప్రతేయుకుంగా కౌలు రైతులక 
జరుగుతునని అనాయుయుం గురిుంచి వివరిుంచేుందుక ఈ సమావేశుం ఏరాపుటు చేశాుం. గత రెుండు, మూడు నెలలుగా క్షేత్ సాథియిలో రైతు స్రాజయు వేదిక అనే స్చ్ుంద సుంసథి దా్రా రామచుంద్రపురుం, 
రాజముండ్రి, అమల్పురుం, ఏలూరు రెవెన్యు డివిజనలాలో స్మారు 18 గ్రామాల నుుంచి క్షేత్ సాథియిలో వ్సతావ్లు సేకరిుంచాుం. వ్రిచిచిన న్వేదిక ఆధారుంగా పార్్ట అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ 
గారి ఆదేశాల మేరక ఉభయ గోదావరి జిల్లాల అధయుక్షులను అప్రమతతాుం చేశాుం. సమసయు ఎుంత తీవ్ుంగా ఉుందనని విషయుం రాష్ట ప్రజలక తెలియడుం లేదు. ఆ సమాచారుం కోసుం క్షేత్ సాథియికి వెళ్లా 
ఆత్మహతయులక పాలపుడిన కటుుంబాలక ధైరయుుం న్ుంపే ప్రయతనిుం చేసి వ్రి కటుుంబాలను పరామరి్శుంచాుం. ఆ సుందర్ుంగా సాథిన్క అధికారులతోపాటు గ్రామ పద్లు, నాయకలు ఇచిచిన సమాచారుం 
చాల్ బాధ కలిగిుంచిుంది.
• ఏడాదికి వెయియుకి పైగా కౌలు రైతుల ఆత్మహతయులు
ఈ దేశుంలో ప్రతి ఒక్కరికీ జీవిుంచే హక్క ఉుంది. ఆ హక్కను కాపాడాలిసున బాధయుత ప్రభుత్్న్కి ఉుంది. శ్రీ జగన్ రెడి్డ గారు మదు్లు పటు్టకుంటూ పాదయాత్ చేసి హామీలు గుపిపుుంచినపుపుడు 
నాటి ప్రభుత్ుం మీద నమ్మకుం కోలోపుయిన రైతు, మన హక్కలిని ఈయనైనా కాపాడుత్రనని నమ్మకుంతో ఓటు వేశారు. ఈ ప్రభుత్ుం ఏట్ వెయియు ముంది కౌలు రైతుల ఆత్మహతయులు జరుగుతుుంటే 
ఆ సమాచారుం రాష్ట ప్రజలక తెలియకుండా అధికార యుంత్రాుంగాన్ని మేనేజ్ చేసతాుంది. గ్రామాలోలా మేుం పరయుటిుంచినపుపుడు ప్రభుత్ ప్రయత్నిలు బయటపడా్డయి. శ్రీ జగన్ రెడి్డ గారు మఖయుముంత్రి 
అయిన మొదటి సుంవతసురుంలోనే 1019 ముంది కౌలు రైతులు ఆత్మహతయు చేస్కోగా, 2020లో 889 ముంది కౌలు రైతులు ఆత్మహతయుక పాలపుడా్డరు. ఇవేవో కాకి లెక్కలు కావు. ‘ఎన్ సి ఆర్ బి ‘ నుుంచి 
తెపిపుుంచుకనని సమాచారమే. ఉభయ గోదావరి జిల్లాల ఎసీపుల నుుంచి ఆర్్టఐ దా్రా సేకరిుంచిన సమాచారుం మేరక 2019లో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో 41 ముంది తూరుపులో 34 ముంది ఆత్మహతయులు 
చేస్కనానిరు. ఇుందులో ఎుంత ముందికి నష్టపరిహారుం ఇచాచిరు? లోపభూయిష్టమన చట్టుం తీస్కవచిచి ఈ ప్రభుత్ుం రైతులక అనాయుయుం చేసతాుంది.
• ఈ చట్టుంలో తపుపులు ఉనానియి
2011లో నేను సభాపతిగా ఉనని సమయుంలో శ్రీ కిరణ్ కమార్ రెడి్డ నేతృత్ుంలోన్ అపపుటి ప్రభుత్ుం కౌలు రైతుల గురిుంచి అదు్తమన ఆలోచన చేసిుంది. వ్రి కోసుం అదు్తమన చట్టుం తీస్కవచిచిుంది. 
అపపుటికి రాష్టుంలో 16 లక్షల ముంది కౌలు రైతులు ఉుంటే అుందులో 7 లక్షల 62 వేల ముందికి కౌలు కారు్డలు ఇవ్డుం జరిగిుంది. గ్రామాలోలా భూమలునని రైతులు కౌలు కారు్డ కోసుం సుంతకాలు పట్టముంటే 
ఇబ్ుంది పడుతునని విషయుం తెలుస్కన్, రైతులు ఇబ్ుందులు పడకూడదు, కౌలుదారు సుంతకాల కోసుం రైతుల చుటూ్ట తిరగకూడదు అనని చక్కటి ఆలోచనతో నాడు చట్్టన్ని తీస్కవచాచిరు. 2019లో 
శ్రీ జగన్ రెడి్డ గారు అధికారుంలోకి వచిచిన తరా్త 11 నెలల రెుంటల్ అగ్రిముంట్ తపపున్సరి చేస్తా చట్టుం తెచాచిరు. అధికార యుంత్రాుంగుం వద్నాని ఉదే్శపూర్కుంగా పూరితాగా లోపభూయిష్టమన చట్టుం 
తీస్కవచాచిరు. ఈ చట్టుంలో ఎన్ని తపుపులు ఉనానియుంటే.. కౌలు రైతులు ఆత్మహతయులక పాలపుడుతుుంటే గ్రామ సాథియిలో ఎవరూ పటి్టుంచుకోన్ పరిసిథితి వచిచిుంది. భూ యజమాన్ సుంతకుం అవసరుం 
అన్ న్బుంధన పట్్టరు.
• పుండిుంచే ప్రతి ఒక్కరూ చట్ట ప్రకారుం రైతులే
న్ననిటి పరయుటనలో భాగుంగా మూడు కటుుంబాలను పరామరి్శుంచేుందుక గ్రామాలోలాకి వెళ్తా ఆశచిరయుకర విషయాలు తెలిశాయి. అసలు రైతు అుంటే భూమి ఎవరిది అయినా వయువసాయుం చేసి కటుుంబాన్ని 
పోషుంచుకనే ప్రతి ఒక్కరూ రైతు కిుందే లెక్క. కౌలు రైతు , మహిళ్ రైతులు ప్రతి ఒక్కరినీ రైతుగానే పరిగణుంచాలన్ చట్టుంలో ఉుంది. ఈ ప్రభుత్ుం ఊహిుంచన్ విధుంగా రైతులక కల్లు అుంటగటి్టుంది. రైతు 
భరోసా ఎవరికి వసతాుంది. ఓసీ రైతులక రైతు భరోసా వరితాుంచదుంటునానిరు. ఉభయ గోదావరి జిల్లాలోలా చాల్ ముంది ఓసీ కల్లక చెుందిన వ్రు కౌలు రైతులుగా కటుుంబాలను పోషుంచుకుంటునానిరు. 
చివరికి పొల్లు అమ్మకన్ అదే పొల్లను కౌలుక తీస్కన్ పన్ చేస్కుంటునని పరిసిథితి కూడా చూస్తానానిుం. ఈ ప్రభుత్ అుంచనాల మేరక రాష్ట వ్యుపతాుంగా 17 లక్షల 65 వేల ముంది కౌలు రైతులు 
ఉనానిరు. మూడేళలా కాలుంలో ఈ ప్రభుత్ుం కవలుం 5 లక్షల ముందికి మాత్మే కౌలు కారు్డలు ఇచిచిుంది. అధికారులక 5 లక్షలు మిుంచకూడదన్ ట్రెగొట్ పట్్టరు. కన్ని జిల్లాలోలా అయితే కనీస సమాచారుం 
కూడా రైతుల దగగొర ఉుండదు. రాయలసీమలోన్ కరూనిలు, కడప, అనుంతపురుం జిల్లాలోలా 8 శాతుం ముంది రైతుల దగగొర కూడా ఈ సమాచారుం లేదు.
• బీమా పేరిట మోసగిస్తానానిరు
రాష్టవ్యుపతాుంగా కౌలు రైతులు అల్లాడిపోతునానిరు. క్షేత్ సాథియిలో ప్రతేయుకుంగా ఆ కటుుంబాలను పరామరి్శుంచినపుపుడు పరిహారుం విషయుంలో యుంత్రాుంగుం వైఫల్యులు మా దృష్టకి వచాచియి. గ్రామ 
సాథియిలో సచివ్లయాలు ఏరాపుటు చేశాుం, రైతు భరోసా కుంద్రాలు ఏరాపుటు చేశామన్ ఈ ప్రభుత్ుం చెబుతుుంటే ఈ రోజు వరక ఈ ప్రభుత్ుం నుుంచి ఎల్ుంటి చరయులు లేవు. కౌలు రైతుల కోసుం 
ఈ ప్రభుత్ుం జార్ చేసిన జీవో 102 ప్రకారుం ఆత్మహతయు చేస్కనని కౌలు రైతు కటుుంబాన్ని త్రిసభయు కమిటీ పరామరి్శుంచి, వివరాలు సేకరిుంచి 24 గుంటలోలా ఆర్్డఓకి రిపోరు్ట ఇవ్్లి. క్షేత్ సాథియిలో 
పరిసిథితులు చూసేతా అల్ లేవు. కౌలు రైతుగా ఆత్మహతయు చేస్కనానిరన్ చెపపువదు్. అది నమోదు చేయరన్, వైఎసాసుర్ బీమా పథకుం కిుంద రూ. 2 లక్షలు ఇసాతామన్ మోసుం చేశారు. చట్టుం ప్రకారుం 
ఆత్మహతయుక పాలపుడిన కౌలు రైతుల కటుుంబాలక రూ. 7 లక్షల పరిహారుం తక్షణుం చెలిలాుంచాలి. ఆర్్డఓ, సాథిన్క పోలీస్ యుంత్రాుంగుం కలసి గ్రామాలక వెళ్లా అపుపులక వన్ టైమ్ సెటిలె్ముంట్ చేయాలి.
• నాడు ఓదారుపు చేసిన మీక నేటి రైతు మరణాలు కనబడడుం లేదా?
ఇక్కడ అవేమీ జరగడుం లేదు. శ్రీ పిల్లా రామకృష్ణ అనే కౌలు రైతు కటుుంబాన్కి ఆరుననిర లక్షల రూపాయిల అపుపులుుంటే ఆయన కమారుడు కష్టపడి ఆ మొతతాుం కటే్టశారు. మరో కౌలు రైతు శ్రీ వ్సుంశెటి్ట 
శ్వశుంకర్ కటుుంబుంలో ఇద్రు పిలలాలు ఉుంటే వ్రిన్ త్రగా ఉదోయుగుం వస్తాుందన్ ఆ తలిలా హారి్టకలచిర్ కోరుసు చదివిుంచుకుంటుుంటే ప్రమాదుం జరిగిుంది. కటుుంబ పద్ను కోలోపుయిన సమయుంలోనే ఆ 
కటుుంబాన్ని ప్రభుత్ పద్లు పరామరి్శుంచలేదు. సాథిన్క శాసన సభుయులు ఏుం చేస్తానానిరు. వుందల సుంఖయులో ఇచిచిన పదవులు ఏమపోయాయి. శ్రీ జగన్ రెడి్డ గారు ఆయన తుండ్రి గారి మరణానుంతరుం 
ఓదారుపు యాత్ చేపటి్ట చన్పోయిన కటుుంబాలక రూ. లక్ష చొపుపున ఆరిధిక సాయుం చేశారు. మరి ఆయనక ఈ మరణాలు ఎుందుక కనబడడుం లేదు. జిల్లాల ఎసీపులు రైట్ టూ ఇన్ఫరే్మషన్ యాక్ట 
ప్రకారుం ఇచిచిన సమాచారుం మేరక ఆత్మహతయుక పాలపుడిన ప్రతి కౌలు రైతుక రూ. 7 లక్షల పరిహారుం అుందిుంచాలి. ఆ కటుుంబాలోలా ఉనని ప్రతి ఒక్కరినీ ఆదుకోవ్లి.
• కతతా కతతా పథకాలతో ప్రజలిని మోసుం చేస్తానానిరు
ప్రభుత్ుంలో చూసేతా ఎక్కడా చలనుం లేదు. కతతా కతతా పథకాల పేరిట ప్రజలిని మోసుం చేయడుం మినహా కౌలు రైతుల కటుుంబాలను కాపాడే దిశగా సపుుందన లేదు. 
ఉభయ గోదావరి జిల్లాలోలా ఆత్మహతయులక పాలపుడిన ప్రతి కౌలు రైతు కటుుంబాన్ని పరామరి్శుంచి తక్షణ సాయుం అుందే విధుంగా చరయులు చేపట్్టలి. కౌలు రైతుల కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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ప్రజల పట్ల బాధయుతతో విద్యుత్ ఛార్జీలు తగి్గవంచ్ వరకూ ఉదయుమవం

* వైసీపీన్ ఇుంటికి పుంపే సమయుం ఆసననిముంది
* శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ వెననిుంటి నడిచేుందుక సిదధిుం అవుతునానిరు
* రాజముండ్రి నగర కమిటీ సమావేశుంలో శ్రీ నాదుండలా మనోహర్
శతఘ్ని న్యుస్: వైసీపీ ప్రభుత్ుం పుంచిన విదుయుత్ ఛార్జీలు తగిగొుంచేల్ 
జనసేన పార్్ట ఉదయుమిస్తాుందన్ పార్్ట రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ 
ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండలా మనోహర్ గారు సపుష్టుం చేశారు. పార్్ట అధయుక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారి ఆదేశాల మేరక రేపు కాకినాడ కలెక్టరేట్ వద్ 
న్రసన కారయుక్రముం ఏరాపుటు చేసినటు్ట తెలిపారు. ఈ ఉదయుమాన్ని 
ప్రతి ఒక్కరు ఒక బాధయుతగా తీస్కన్ ప్రభుత్ుం చేస్తానని తపుపున్ 
రాష్టుంలో ప్రతి ఒక్కరికీ తెలిసేల్, పుంచిన విదుయుత్ ఛార్జీలు తగిగొుంచేల్ 
ఉదయుమిదా్మన్ పిలుపున్చాచిరు. బాధయుతగల ప్రతిపక్ష పార్్టగా ప్రజల 
పక్షాన పోరాటుం చేదా్మనానిరు. కతతా శాలాబుల కారణుంగా పేద, 
మధయు తరగతి ప్రజలే ఎక్కవగా నష్ట పోతునానిరనానిరు. ఎవ్రూ 
ప్రశ్నిుంచరనే ధైరయుుంతో ప్రభుత్ుం తీస్కనని న్ర్ణయాన్ని తిపిపుకట్్టలన్ కోరారు. గురువ్రుం రాజముండ్రిలో నగర న్తన కారయువరగొ సభుయులతో సమావేశుం అయాయురు. నగర కమిటీ 
అధయుక్షుడు శ్రీ వై.శ్రీన్వ్స్ ఆధ్రయుుంలో ఈ కారయుక్రముం జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా కమిటీ సభుయులక న్యామక పత్రాలు అుందచేశారు. అనుంతరుం శ్రీ నాదుండలా మనోహర్ గారు 
మాట్లాడుతూ “విదుయుత్ ఛార్జీలు పుంచుతూ ప్రభుత్ుం తీస్కనని న్ర్ణయాన్కి వయుతిరేకుంగా రేపటి రోజున ఉదయుమిుంచాలన్ పార్్ట అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారు న్ర్ణయిుంచారు. 
శుక్రవ్రుం ఉదయుం 10 గుంటలక కాకినాడ కలెక్టరేట్ వద్ ఈ మేరక పద్ ఎతుతాన న్రసన కారయుక్రముం, అనుంతరుం కలెక్టర్ గారికి వినతిపత్ుం అుందచేయడుం జరుగుతుుంది. ప్రభుత్ 
న్ర్ణయుం కారణుంగా ఒకో్క గృహ విన్యోగదారుడి మీద అదనుంగా రూ. 500 మేర భారుం పడనుుంది. ప్రభుత్ుం ఏదో వ్యుహుం వేస్కన్ ఎవ్రూ ప్రశ్నిుంచరనని ధైరయుుంతో ఈ న్ర్ణయుం 
తీస్కుంది. ఈ ప్రభుత్ుం సుంక్షేముం మస్గులో ప్రజలిని మభయుపట్్టలన్ చూసతాుంది. న్జుంగా ప్రజల కోసుం పన్ చేయాలనుకనే ప్రభుత్్లు ఇల్ ప్రజల మీద భారుం మోపాలన్ 
చూడవు. గతుంలో శ్రీ వైఎస్ రాజశేఖరరెడి్డ గారు ప్రతిపక్షుంలో ఉననిపుపుడు విదుయుత్ ఛార్జీల పుంపుపై పద్ ఉదయుముం చేపడితే ప్రభుత్ుం దిగిరావ్లిసు వచిచిుంది. ఆనాడు ఆయన ప్రభుత్్న్కి 
నేరుగా సవ్లు విసిరారు. మీక చేతకాకపోతే డిస్కుంలను నెల రోజులు మాక అపపుచెపపుుండి మేమ చేసి చూపుత్మనానిరు. అధికారుంలోకి వచిచిన తరా్త చేసి చూపారు. ఏడేళలా 
కాలుంలో ఏనాడు రాష్ట ప్రజల మీద భారుం మోపిుంది లేదు. ప్రస్తాత మఖయుముంత్రి వైఖరి చాల్ విచిత్ుంగా కనబడుతోుంది. ఫ్యున్ గాలి కోసుం ఓటేలాసిన ప్రజలు ఇళలాలో ఫ్యునులా వేస్కోలేన్ 
పరిసిథితి. 30 యూన్టులా విదుయుత్ కాలే ఇుంటికి సాలాబు ఏరాపుటు చేసి ఈ ప్రభుత్ుం ప్రజలక ఏుం మేలు చేయాలనుకుంటోుంది. అభివృదిధిన్ ఎుందుక గాలికదిలేశారు.
* ఈ ప్రభుత్్న్ని ఇుంటికి పుంపే రోజులు వచాచియి
ముండపేట పరయుటనలో రైతుల కష్్టలు విుంటే ఈ ప్రభుత్్న్ని ఇుంటికి పుంపే రోజులు దగగొరలోనే ఉనానియన్ అరధిుం అయియుుంది. రైతులు, మహిళలు, విదాయురుధిలు ప్రతి వరాగొన్ని ఇబ్ుంది పటే్ట 
ర్తిలో ఈ ప్రభుత్ుం పరిపాలన చేసతాుంది. అుందుక ప్రజలు జనసేన పార్్ట నాయకత్ుం వైపు చూస్తానానిరు. ముంగళగిరిలో ఆవిరా్వ సభ ఏరాపుటు చేసేతా రాష్టుం మొతతాుం ఆయన సుందేశుం 
కోసుం ఎదురు చూసిన పరిసిథితి. చివరికి ఆవిరా్వ సభక అడుగడుగునా అడ్డుంకలు కలిపుుంచారు. ఇల్ుంటి ప్రభుత్్న్ని ఎననిడూ చూడలేదు. చివరికి ఇపపుటుం గ్రామ రైతులు న్లబడా్డరు. 
అది మన నాయకడి మీద నమ్మకుం. 2014లో పార్్ట సాథిపిుంచాలన్ శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారు బలమన న్ర్ణయుం తీస్ననిపుపుడు ఎనోని అవమానాలక గురయాయురు. సిన్మా రుంగుంలో 
ఆయనకనని కీరితా ప్రతిష్టలతో ఏడాదికి ఒక్క సిన్మా చేస్కనాని హాయిగా గడిచిపోతుుంది. అవనీని వదులుకన్ ప్రజల కోసుం ముందుక వచిచిన ఆయనుని వయుకితాగతుంగా లక్షయూుంగా చేస్కన్ 
దూషస్తానానిరు. అల్ుంటి పరిసిథితుల మధయు 8 ఏళలా పాటు మనుందరి కోసుం న్లబడిన తీరు గర్కారణుం. మనుం న్జాయితీగా పరిపాలన అుందిసాతాుం అనని నమ్మకుం ఉననిపుపుడు మన 
ప్రయాణుం అుంతే నమ్మకుంతో ముందుక సాగుతుుంది.
* జనసేన ప్రభుత్ుం రావడుం ఖాయుం
రాజమహుంద్రవరుంలో చూసేతా ప్రస్తాతుం జనసేన పార్్ట ప్రథమ సాథినుంలో ఉుంది. ఎన్నికల తరా్త జనసేన పార్్ట ఉుండదనుకనానిరు. మీరుంత్ ఒక నమ్మకుంతో ఆయన వెుంట నడిచారు. 
వీర మహిళలు, జనసైన్కలే అుందుక స్్ఫరితా. ఇపపుటుం గ్రామ రైతులు ప్రభుత్ుం నుుంచి బదిరిుంపులు వచిచినా రాష్ట భవిషయుతుతా కోసుం న్లబడా్డరు. ఆ సుందర్ుంలో ఒక రైతు అనానిరు ఇది 
విజయోతసువ సభ అన్. కారయువరగొుం సభుయులుంత్ ఒక్క ఏడాది మీ సమయుం పార్్ట కోసుం కట్యిసేతా, పార్్ట బలోపేతుం కోసుం కృష చేసేతా రాబోయే ఎన్నికలోలా జనసేన పార్్ట అధికారుంలోకి 
రావడుం ఖాయుం. శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారు మఖయుముంత్రి కావడుం ఖాయుం. అుందుకోసుం శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారు షణ్్మఖ వ్యుహాన్ని రూపొుందిుంచారు. అది మనుం భవిషతుతాలో ఎల్ 
పన్ చేయబోతునానిుం అనే ప్రణాళ్క. మనుం అధికారుంలోకి వచిచిన తరా్త చేపట్టబోయే కారయుక్రమాలు రెుండుననిరేళ్లా ముందే ప్రకటిుంచాుం. అుందులో ప్రధానమనది రుణాుంధ్రప్రదేశ్ 
న్ సుంపనని ఆుంధ్రప్రదేశ్ గా మారచిడుం. గతుంలో వృదిధిలో దేశుంలోనే రెుండో సాథినుంలో ఉనని రాష్టుం ఇపుపుడు 13వ సాథినాన్కి దిగజారిుంది. రాష్్రాన్ని అపుపులోలా ముంచారు. మన పక్కన 
ఉనని తెలుంగాణ ఒకటో సాథినాన్కి చేరుకుంది. శ్రీ జగన్ రెడి్డ అధికారుంలోకి వచాచిక అన్ని రుంగాలు నాశనుం అయాయుయి. పారిశ్రామికవేతతాలు పొరుగు రాష్్రాలక పోయి పటు్టబడులు 
పడుతునానిరు. పరిపాలన సరిగా లేకపోవడమే అుందుక కారణుం. ఆ పరిసిథితిన్ మారాచిలననిదే జనసేన లక్షయూుం. అధికారుంలోకి రాగానే మూడు 

కోసుం ప్రతి నెలలో ఒక రోజు కలెక్టర్ సెపుషల్ గ్రీవెన్సు ఏరాపుటు చేయాలి. అది ఎపుపుడు చేస్తానానిరో తెలియదు. కతతా జిల్లాలు ఏరాపుటు చేసిన సుంబరాలోలా అది కాసతా మరిచినటు్టనానిరు. జనసేన పార్్ట తరఫున 
మా ఉభయ గోదావరి జిల్లాల అధయుక్షులు ఆ కటుుంబాలతో కలసి సమాచారాన్ని కలెక్టరలా దృష్టకి తీస్కవెళ్తాుం. ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ సహా పూరితా సమాచారుం మా దగగొర ఉుంది. మఖయుముంత్రి అయిన తరా్త 
శ్రీ జగన్ రెడి్డ చేసిన పచిచి మోసుం ఇది. 2011లో ఒక భరోసా కలిపుసేతా.. ఉదే్శపూర్కుంగా కౌలు రైతులిని ఇబ్ుంది పటే్ట విధుంగా అుందులో ఆ చట్టుంలో మారుపులు తెచాచిరు. చాల్ ప్ుంత్లోలా ఈ పథకుం 
ఉుంది. అయినా దీన్ దా్రా నాయుయుం జరగడుం లేదు. వరాషాలు బాగా పడి పుంట బాగా వసేతా ధానయుుం కనుగోళలా వయువహారుంలో పద్ సా్కమ్ చేశారు. రైస్ మిలలార్ కటుుంబుంలోన్ వయుకితాకి సివిల్ సపలాయ్ 
కారోపురేషన్ పదవి ఇవ్డుం ఏుంటి? అదేముంటే మఖయుముంత్రి వరాషాలు బాగా పడా్డయి ఇపపుటోలా రోడులా బాగు చేయలేముంట్రు.
• శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ బలమన పోరాట్న్కి న్ర్ణయుం తీస్కనానిరు
ఫిబ్రవరి నెలలో ఒక కౌలు రైతు ఆత్మహతయు జరిగిుంది. అపుపుల వ్ళ్లా వచిచి మధాయుహనిుం 2 గుంటలక ఇుంటోలా సామాను, ధానాయున్ని రోడు్డ మీద వేసి దురా్షల్డి వెళ్తా అదే రోజు సాయుంత్ుం ఆ 
రైతు ఆత్మహతయుక పాలపుడా్డడు. ఈ ప్రభుత్్న్కి మాత్ుం మనస్ కరగలేదు. ఇపపుటికీ ప్రభుత్ుం ఏరాపుటు చేసిన త్రిసభయు కమిటీ ఈ కటుుంబాన్ని పరామరి్శుంచలేదు. అుందుక ఈ వయువహారుంలో శ్రీ 
పవన్ కళ్యుణ్ గారు బలమన న్ర్ణయుం తీస్కనానిరు. ఈ ప్రభుత్్న్కి నెల రోజులు సమయుం ఇదా్ుం. నెల రోజులలోపు సపుుందన రాకుంటే ఆయనే స్యుంగా క్షేత్ సాథియిలో రైతు కటుుంబాలను 
పరామరి్శుంచే విధుంగా కారయుక్రముం చేపడత్ుం. ఈ రాష్ట ప్రభుత్ుం కవలుం ఆత్మహతయులిని కపిపుపుుంచేుందుక సమాచారుం బయటక వెళలాకుండా చూసతాుంది. ఉభయ గోదావరి జిల్లాలోలా 80 ముంది కౌలు 
రైతులు ఆత్మహతయులు చేస్కనానిరు. అన్ని రకాలుగా నష్టపోయి సాయుం కోసుం ఎదురు చూస్తానానిరు. తమ పిలలాలిని చదివిుంచుకోలేన్ పరిసిథితులోలా స్్కళ్లా మాన్పుుంచేస్తానానిరు. మరో కటుుంబుంలో 
చినని చినని బిడ్డలు ఉనానిరు. ఇల్ుంటి విషయాలు బయటక రాకుండా ప్రభుత్ుం ఎుందుక ప్రయతినిసతాుందో అరధిుం కావడుం లేదు. దీన్ని జనసేన పార్్ట ఓ మానవీయ సుంక్షోభుంగా భావిసతాుంది. జనసేన 
పార్్టగా మావుంతు న్యోజకవరాగొల ఇుంఛారుజీలు, జిల్లా, ముండల్ల అధయుక్షులు గ్రామ గ్రామాన పరయుటిుంచి ఆ కటుుంబాలను జిల్లా కలెక్టర్ గారి వద్క తీస్కవెళ్తారు. ఏప్రిల్ నెల్ఖరు లోపు ప్రభుత్ుం 
నుుంచి సపుుందన రాకుంటే శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారు క్షేత్ సాథియిలో పరయుటిుంచి వ్రికి నాయుయుం జరిగే విధుంగా చరయులు తీస్కుంట్రు. ఈ ప్రభుత్ మూర్ఖ న్ర్ణయుం కారణుంగా కౌలు రైతులక కష్్టలు 
ప్రుంభమయాయుయి. ఆత్మహతయు చేస్కనని కటుుంబాలక చట్్టన్కి లోబడి నెల రోజులోలాపు తక్షణ ఆరిధిక సాయుం అుందిుంచాలి. వ్రి బిడ్డలిని చదివిుంచే బాధయుతను ప్రభుత్ుం తీస్కోవ్లి. ఉననిత విదయు 
వరక ఇబ్ుందులు లేకుండా చూడాలి.
• సామానుయుడిపైనే విదుయుత్ భారుం
ఫ్యున్ గురుతా చూసి ఓటేసిన జనాన్కి ఫ్యున్ ఆన్ చేయాలుంటే భయుం వేసతాుంది. విదుయుత్ ఛార్జీల పుంపుతో సామానుయులు, మధయుతరగతి కటుుంబాల మీదే ఎక్కవ భారుం పడుతోుంది. 30 యూన్టులా వ్డే 
వ్రికి ఛార్జీ పుంచడుం ఏుంటి? దీన్పై అన్ని జిల్లాలోలా ప్రజలతో కలసి ప్రభుత్ుం దిగి వచేచిల్ పోరాటుం చేసాతాుం. ముందుగానే రూ. 900 కోటులా సేకరిుంచాలి. అుంత కావ్లి. ఇుంత కావ్లి అన్ మీడియా 
దా్రా లీకలు ఇచిచి ఇపుపుడు రూ. 1100 కోటలా క దాన్ని పుంచేశారు. రాజాయుుంగబద్ సుంసథిలిని గౌరవిుంచే విధుంగా పాలన సాగడుం లేదు. కాగ్ రూ. 48 వేల కోటులా కనబడడుం లేదు అన్ చెబితే ఈ 
ప్రభుత్ుం ఏుం చేసతాుంది. కాగ్ లెక్కలిని ఈ ప్రభుత్ుం ఆమోదిుంచాలి. ఒకసారి ఆత్మ పరిశీలన చేస్కోవ్లి. లెక్కలు ప్రజలక తెలియకుండా ప్రభుత్ుం తపుపుదోవ పటి్టసతాుంది. రాష్టవ్యుపతాుంగా ఒకో్క 
కటుుంబుం నెతితాన రూ. నాలుగు లక్షల అపుపులు ఉనానియి. ఎవరూ ఊహిుంచన్ విధుంగా రాష్టుంలో కతతా పాలన చూస్తానానిుం. ముంచి పాలన వస్తాుందన్ ప్రజలు ఊహిుంచారు. శ్రీ జగన్ రెడి్డకి అధికారుం 
తపపు ఈ రోజుకీ ఒక ఉదోయుగుం గానీ, ఒక్క పటు్టబడి గాన్ రాష్్రాన్కి రాలేదు. ఆయనది ఓ విుంత పాలన” అనానిరు. ఈ సమావేశుంలో ఉభయ గోదావరి జిల్లాల పార్్ట అధయుక్షులు శ్రీ కుందుల దురేగొష్, శ్రీ 
కటికలపూడి గోవిుందరావు, పీఏసీ సభుయులు శ్రీ పుంతుం నానాజీ, శ్రీ కనకరాజు స్రి, శ్రీ మత్తా శశ్ధర్, శ్రీ పిత్న్ బాలకృష్ణ, రాజముండ్రి నగర అధయుక్షులు శ్రీ వై.శ్రీన్వ్స్, రాష్ట కారయుదరు్శలు శ్రీమతి 
ప్రియా సౌజనయు, శ్రీమతి గుంట్ స్రూప, శ్రీమతి ఘుంటసాల వెుంకటలక్ష్మి, శ్రీమతి పోల్సపలిలా సరోజ, పార్్ట నాయకలు శ్రీ అతితా సతయునారాయణ, శ్రీ మర్రెడి్డ శ్రీన్వ్స్, శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకమారి, 
శ్రీ శెటి్టబతుతాల రాజబాబు, శ్రీ బుండారు శ్రీన్వ్స్, శ్రీ పోలిశెటి్ట చుంద్రశేఖర్, శ్రీ మేడా గురుదత్ ప్రసాద్, శ్రీ బొలిశెటి్ట శ్రీన్వ్స్, శ్రీ విడివ్డ రామచుంద్రరావు, శ్రీ మేకా ఈశ్రయయు, శ్రీ చిర్రి బాలరాజు 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

విద్యుత్ ఛార్జీలు పవంపు దారుణవం
సామాన్యూల నడ్డి విరుస్తున్నిరు
కాకిన్డ కలెక్టరేట్ వద్ద జనసేన నిరసన
మండపేట ఇంచార్జ్ వేగుళ్ళ లీలాకృష్ణ
శతఘ్ని న్యుస్:  ముండపేట, వైసాసుర్సుపీ ప్రభుత్ుం 
అక్రముంగా విదుయుత్ ఛార్జీలు పుంచి సామానయు ప్రజల 
నడి్డ విరుస్తానానిరన్ ముండపేట న్యోజకవరగొ ఇుంచార్జీ 
వేగుళ్ళ లీల్కృష్ణ విమరి్శుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా ఆయన 
మీడియాతో మాట్లాడుతూ జనసేనపార్్ట అధయుక్షులు పవన్ 
కళ్యుణ్ అదేశాలు మేరక విదుయుత్ ఛార్జీలు అక్రముంగా 
పుంచినుందుక  ఉదయుం 9గుంటలక కాకినాడ కలెక్టర్ 
ఆఫీస్ వద్ జనసేనపార్్ట పిఏసి చైర్మన్ శ్రీ నాదుండలా మనోహర్ 
తో కలిసి న్రసన కారయుక్రముం చేపడుతుననిటులా తెలిపారు. 
అనుంతరుం కలెక్టర్ కి వినతి పత్ుం అుందిసాతామన్ చెపాపురు. 
కావున జిల్లాలోన్ పిఏసి సభుయులు, ఇుంచార్జీ లు, రాష్ట జిల్లా 
కారయువరగొ సభుయులు, ప్ుంతీయ మహిళ్ విభాగుం కనీ్నరులా, 
అనుబుంధ సుంసధిల సభుయులు, జనసైన్కలు, వీర మహిళలు 
పద్ ఎతుతాన పాల్గొన్ కారయుక్రమాన్ని జయప్రదుం చేయాలన్ 
కోరారు.

ఆర్థిక ఇబ్వంద్లో్ల ఉనని వయుక్తా కుటువంబాన్క్ 
ఆర్ధిక సాయమవందివంచిన జనసేన

శతఘ్ని న్యుస్: నరసాపురుం ముండలుం యర్ుంశెటి్ట పాలెుం గ్రామాన్కి చెుందిన మల్లాడి 
గోపాలుం కటుుంబుం ఆరిథిక ఇబ్ుందులోలా ఉననిుందున దుబాయ్ పవన్జుం సేవ్సమితి, మేడిది 
వెుంకట నరసిుంహారావు, మాలీ కృష్్ణజీ, మాలీ నాగభూషణుం, మాలీ సతయు, అయితుం పవన్ 
సతయు స్రూప్ నరాసుపురుం ముండల అధయుక్షులు ఆకెన చుంద్రశేఖర్ ఆధ్రయుుంలో నరాసుపురుం 
జనసేన పార్్ట ఇుంచార్జీ బొమి్మడి నాయకర్ చేతుల మీదగా 25 వేల రూపాయలు ఆరిథిక 
సహాయుం అుందిుంచడుం జరిగినది. ఈ కారయుక్రముంలో బుందల రవీుంద్రబాబు, తెలగుంశెటి్ట 
సతయునారాయణ. పోలిశెటి్ట నలిన్, వటి్టప్రోలు సతీష్, తోట నాన్, యర్ుంశెటి్ట పవన్, 
వలలాభరెడి్డ రామకోటి మరియు పలువురు నాయకలు పాల్గొనానిరు.

రాజధానులు అుంటూ ప్రకటన చేసి ముంచారు. ప్రధాన ముంత్రి శ్రీ మోదీగారు అమరావతి రాజధాన్కి శుంకసాథిపన చేసిన తరా్త ఎల్ుంటి అభివృదిధి జరగలేదు. మనుం బలుంగా న్లబడి 
ఉుంటే పటు్టబడులు వచేచివి. జనసేన పార్్ట మాత్ుం అమరావతి రాజధాన్ అనని న్ర్ణయాన్కి కటు్టబడి ఉుంది. మూడో అుంశుం ఇస్క సమసయు. ఈ ప్రభుత్ుం కావ్లన్ ఇస్క కరత తెచిచి 
ప్రజలిని ఇబ్ుంది పటి్టుంది. ల్ర్ ఇస్క వేల రూపాయిలు పరిగిపోయిుంది. అుందుక జనసేన ప్రభుత్ుం అధికారుంలోకి వచిచిన తరా్త సమాజుంలో ఉనని పేదలు, తెలలా రేషన్ కారు్డ దారులక 
ఇలులా కటు్టకోవడాన్కి ఉచిత ఇస్క పథకుం తీస్కవచిచి అుండగా న్లబడుతుుంది. రాష్టుంలో పటు్టబడులు రావడుం లేదు. యువతక ఉపాధి లేకుండా పోయిుంది. అుందుక ఈ ప్రభుత్ 
విధానాలే కారణుం. దీన్ని అధిగమిుంచేుందుక జనసేన పార్్ట ఒక న్ర్ణయుం తీస్కుంది. చినని చినని వ్యుపారాలు చేస్కనే వ్రికి చినని వ్యుపారాలు చేస్కుంట్మన్ ముందుక వచేచి 
వ్రికి ఏడాదికి లక్ష ముందికి రూ. 10 లక్షల చొపుపున రుణాలు ఇదా్మన్ న్ర్ణయిుంచిుంది. 10 ముందికి ఉపాధి కలిపుసాతామన్ ముందుక వచేచి వ్రికి లక్ష ముందికి జనసేన పార్్ట అవకాశుం 
ఇస్తాుంది. ప్రతి ఒక్కరూ వయువసాయుం గురిుంచి మాట్లాడుత్రు. ప్జెక్టల గురిుంచి మాట్లాడుత్రు. పోలవరుం అుంట్రు. దాన్ గురిుంచి మాత్ుం ఎవరూ పటి్టుంచుకోరు. న్జాయితీగా 
మఖయుముంత్రి మాట్లాడరు. అధికారుంలోకి వచిచి మూడేళ్లా గడిచిపోయిుంది. రైత్ుంగుం కోసుం కాల్లు ఆధునీకరిుంచాలి. మారె్కటిుంగ్ సదుపాయాలు కలిపుుంచాలి. ఆ విధుంగా వయువసాయ 
రుంగాన్ని కాపాడాలన్ జనసేన పార్్ట న్ర్ణయుం తీస్కుంది. చివరి అుంశుం యువతక ఉపాధి కలిపుుంచే వ్యుహాన్ని ముందుక తీస్కవెళ్లాలన్ న్ర్ణయిుంచాుం. ఉదోయుగ అవకాశాలు కలిపుుంచాలి. 
ఉదోయుగులక సీపీఎస్ రదు్ చేయాలి. పోలీస్ సిబ్ుందికి టీఏలు, డీఏలు ఇవ్కుండా ఇభ్ుంది పడుతునానిరు. వ్రికి భరోసా ఇవ్్లి. మన ప్రభుత్ుం వచాచిక ఈ సమసయులన్నిుంటినీ 
అధిగమిుంచేుందుక వ్యుహాలు సిదధిుంగా ఉనానియి. మన రాష్టుంలో పటు్టబడులు పటే్టుందుకక ఎుంతో ముంది పారిశ్రామిక వేతతాలు సిదధిుంగా ఉనానిరు. ప్రస్తాత నాయకత్ుం మీద నమ్మకుం 
లేక వ్రుంత్ మారుపు కోసుం ఎదురు చూస్తానానిరు. వీటన్నిుంటినీ దృష్టలో పటు్టకన్ షణ్్మఖ వ్యుహాన్ని రచిుంచాుం. దీన్ని మనమనుంత్ ప్రజలోలాకి తీస్వెళ్లాలి. న్జాయితీగా పన్ చేసేతా ప్రజలే 
మనలిని ఆదరిసాతారు. యువతక ఉపాధి కలిపుుంచేుందుక ఒక వ్యుహుం వేస్కనానిుం. ఉదోయుగ అవకాశాలు కలిపుుంచాలి. ఉనని ఉదోయుగులక సీపీఎస్ రదు్ చేయాలి. పోలీస్ లక టీఏడీఎసీలు 
ఇవ్కుండా ఇబ్ుంది పడుతునానిరు. మన ప్రభుత్ుం వచాచిక పటు్టబడులు, పరిశ్రమలు మన రాష్్రాన్కి వచేచిుందుక సిదధిుంగా ఉనానిరు. ప్రస్తాతుం ఉనని నాయకత్ుం మీద ఎవ్రికీ నమ్మకుం 
లేదు. జాబ్ కాయులెుండర్ పేరుతో యువతన్ ఎల్ మోసుం చేశారో తెలుస్. వీటన్నిటినీ అధిగమిుంచేుందుక షణ్్మఖ వ్యుహుం రచిుంచాుం. దాన్ని మనుం ప్రజలోలాకి తీస్కవెళ్లాలి. న్జాయితీగా 
పన్ చేసేతా ప్రజలే మనలిని ఆదరిసాతారు” అనానిరు. ఈ కారయుక్రముంలో వివిధ పార్్టలక చెుందిన నాయకలు జనసేనలో చేరారు. ఈ సమావేశుంలో తూరుపు గోదావరి జిల్లా అధయుక్షుడు శ్రీ 
కుందుల దురేగొశ్, పార్్ట నేతలు శ్రీ మేడా గురుదత్ ప్రసాద్, శ్రీ అతితా సతయునారాయణ, శ్రీ డి.ఎమ్.ఆర్. శేఖర్, శ్రీ ఎ.వి.ఎన్.ఎస్.రామచుంద్ర రావు, శ్రీ చెరుకూరి రామారావు పాల్గొనానిరు.

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

మాట న్లబెటుటుకుననిచిలకవం మధుసూదన్ రెడ్డి.. ప్రమాద 
భాదితులకు ఆర్థిక సహాయవం అవందజేత

శతఘ్ని న్యుస్: భాకరాపేట ఘాట్ లో 
యాకిసుడుంట్ క గురై మృతి చెుందిన 
ఎుం.వెుంగపపు, ఎుం.కాుంతమ్మ, లక్ష్మీకాుంతమ్మ 
వ్రి కటుుంబాన్కి 60వేల రూపాయలు.. 
అల్గే 41 ముంది క్షతగాత్రులలో ఇద్రైన 

గోపి చరణ్, మహుంద్రల కటుుంబాలను పరామరి్శుంచి.. ఇచిచిన మాట ప్రకారుం రాష్ట 
ప్రధాన కారయుదరి్శ చిలకుం మధుస్దన్ రెడి్డ వ్రి కటుుంబాన్కి మొతతాుం ఒక్కక్కరికి 
10 వేల రూపాయల ఆరిథిక సహాయుం అుందజేసారు. అల్గే జనసేన పార్్ట వ్రికి 
ఎపుపుడు అుండగా ఉుంటుుందన్ భరోసా ఇచాచిరు. ఈ కారయుక్రముంలో జిల్లా ప్రధాన 
కారయుదరి్శ గొటూలారు దాసరి రామాుంజనేయులు, మతసుయూకార వికాస విభాగుం రాష్ట ప్రధాన 
కారయుదరి్శ బసతా శ్రీన్వ్స్లు, పట్టణ నాయకలు అడ్డగిరి శాయుమ్ కమార్, ముండల 
కనీ్నర్సు డి.నాగ స్ధాకర్ రెడి్డ, పుర్ుం శెటి్ట రవి, జిల్లా సుంయుకతా కారయుదరి్శ దూది జయ 
రామాుంజనేయులు,నాయుడు నాయక్, కోటికి రాముంజి, పేరూరు శ్రీన్వ్స్లు, మోహన్, 
గొటులారు చుంద్రశేఖర్, దాడితోట కృష్ణయయు, రాజ్ ప్రకాష్, ఇుండలా రామాుంజనేయులు, శ్వ 
శుంకర్, నీలురి లక్ష్మి నారాయణ, నీలురి నాగారుజీన, తరుణ్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

పవంచిన విద్యుత్ చార్జీలను వవంటనే 
ఉపసవంహర్వంచుకోవాల – కదిర్ జనసేన

*పేదవ్రి బ్రతుకలు కరెుంటు త్కిన కాకిల్ విలవిలల్డుతునానిరు.
శతఘ్ని న్యుస్: అనుంతపురుం, కదిరి, పుంచిన విదుయుత్ చార్జీలను వెుంటనే 
ఉపసుంహరిుంచుకోవ్లుంటూ జనసేన పార్్ట ఆధ్రయుుంలో నేడు కలెక్టరేట్ కారాయులయుం 
నుందు న్రసన కారయుక్రమాన్ని జయ్రదుం చేయాలన్ జనసేన పార్్ట న్యోజకవరగొ ఇుంచారిజీ 
భైరవ ప్రసాద్ ముండల కనీ్నర్ లు పేర్్కనానిరు. ఈ సుందర్ుంగా వ్రు మాట్లాడుతూ..
న్తయుుం కరువుతో సత మతమవుతూ మృతుయువుతో పోరాటుం చేస్తానని పేద ప్రజలపై కరెుంటు 
ఛార్జీలు మరిుంత పుంచి వ్రి బ్రతుకలోలా కరెుంటుతో కాటు వేయడుం తగదనానిరు. విదుయుత్ 
చార్జీల పుంపు వలన సుంవతసురాన్కి దాదాపు 14 వుందల కోటలా భారుం పడనుుందన్,రాష్ట 
మఖయుముంత్రి జగన్ మోహన్ రెడి్డ రాష్టుంలోన్ ప్రజల పటలా ఉననిటువుంటి సవతి తలిలా ప్రేమ 
కనబరుస్తానానిరన్ ఆవేదన వయుకతాుం చేశారు. ప్రతిపక్ష నాయకడిగా జగనో్మహన్ రెడి్డ 
ఉనని సమయుంలో అపపుటి మఖయుుంత్రి చుంద్రబాబుపై కరెుంట్ భాదుడే భాదుడు అుంటూ 
ఆరోపణలు చేసి నేడు 13 సాలాబ్ ల నుుండి 6 సాలాబ్ కదిుంచి నేడు యూన్ట్ క 45పైసల 
నుుండి రూ 1.57 పుంచి పేద వ్డి బ్రతుకలను కరెుంట్ తగిలిన కాకిల్ చేస్తానానిరన్ 
ధ్జమత్తారు. పాలకలు ఎపుపుడు పడితే అపుపుడు ధరలను పుంచి పేద ప్రజలను రోడు్డ 
పాలు చేయడుం హయమన చరయునానిరు. ఇపుపుడు చెతతాపై పనుని అుంటూ వచేచి ఆగషు్ట 
నెలలో ట్రూ ఆఫ్ చార్జీల భారుం మోపనునానిరన్ పనునిలు ఛార్జీలు పుంచుతూ పోతే 
భవిషయుతుతాలో జనాసేన పార్్ట ఆధ్రయుుంలో ఖుండిసాతామనానిరు. ఈ కారయుక్రముంలో కదిరి 
రూరల్ ముండల కనీ్నర్ చిలలా మహష్, నాయకలు చలపతి, రవీుంద్ర నాయక్, మేకల 
చేరు్ చౌదరి, చెక్క రమణ, .అుంజి బాబు, హరి నాయక్, రమణ నాయక్, శేఖర్ తదితర 
కారయుకరతాలు పాల్గొనానిరు.

మీరు విద్యుత్ కోతలు విధిసేతా, ఉదయుమాలు మర్యు 
ధరానిలు చ్సాతావం

శతఘ్ని న్యుస్: పొననిలూరు ముండలుం ప్రజలక జనసేన పార్్ట అుండగా ఉుంటుుంది, 
పొననిలూరు ముండలుంలో ప్రస్తాత వేసవి కాలుంలో విదుయుత్ కోతలతో ప్రజలు తీవ్ 
ఇబ్ుందులు ఎదుర్్కుంటునానిరు, గత పదిహను రోజుల నుుండి విదుయుత్ కోతలు ఎక్కవగా 
జరుగుతునానియి, రాత్రిపూట సమయుంలో విదుయుత్ లేకపోవడుం వలన చినని పిలలాలు 
మరియు వృదుధిలు చాల్ ఇబ్ుందులక గురి అవుతునానిరు. మర్ మఖయుుంగా పలెలాటూళలాలో 
విష సరాపులు తిరుగుతూ ఉుంట్యి, ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉనానియి, 
ఎటి్ట పరిసిథితులోలా రాత్రి వేళలోలా విదుయుత్ కి ఎటువుంటి అుంతరాయుం లేకుండా అధికారులు 
చూడాలి. ఈ విదుయుత్ సమసయు గురిుంచి పై అధికారులతో కూడా మాట్లాడి త్రగా 
సమసయును పరిష్కరిుంచాలన్ పొననిలూరు ముండలుం “అసిసె్టుంట్ ఇుంజనీర్” (ఏఈ)కి 
జనసేన పార్్ట నుుండి “రిప్రజెుంటేషన్” ఇవ్డుం జరిగిుంది. ఈ కారయుక్రముంలో “కనపరితా 
మనోజ్ కమార్”, షేక్ ఖాజావలి, దోరడలా స్బ్రహ్మణయుుం నాయుడు, శ్రీను, షర్ఫ్, గఫూర్, 
ఖాజావలి, లక్షష్మణ్, తిరుమల్ రెడి్డ, భారగొవ్ మొదలైన జనసేన నాయకలు పాల్గొనానిరు.

రాష్ట్ర ప్రజలన్ దోచుకోవడాన్కే ఒక్క చాన్స్ అవంటూ 
అధికారవంలోక్ వచిచేవంది: గాదె

శతఘ్ని న్యుస్:  గుుంటురు, మదు్లు పటు్టకుంటూ రాష్టముంత్ పాదయాత్ చేసి, 
ఒక్క చాన్సు అుంటూ అధికారుంలోకి వచాచిక పిడి గుదు్లు గుదు్తునానిరన్… త్జాగా 
జగననని కరెుంట్ ష్క్ రతనిుంతో ప్రజల నెతితాన భార్గా చార్జీలు పుంచి బాదుడన్ జిల్లా 
అధయుక్షుడు గాద విమరి్శుంచారు. జగననని బాదుడు పై జిల్లా పార్్ట కారాయులయుంలో 
మీడియా సమావేశుం ఏరాపుటు చేశారు. ఇస్క బాదుడు, మదయుుం బాదుడు, చెతతా పనుని 
బాదుడు, ఆసితా పనుని, పాత ఇళలాపై కతతాగా ఓటీఎస్  బాదుడు! రైతులపై నీటి పనుని బాదుడు, 
న్త్యువసర వస్తావులపై బాదుడు, ఇపపుడు కరెుంటు ఛార్జీలపై బాదుతూ… మఖయుముంత్రి 
జగన్ ప్రజలన్ దోచుకుంటునానిరన్ విమరి్శుంచారు. పుంచిన కరెుంటు చార్జీలలో పేద, 
మధయుతరగతి ప్రజలపై విపర్తమన భారుం పడిుందన్… పేదవ్డిన్ బీకటి్ట..డిస్కుంలక 
ల్భుం చేకూరుస్తానానిడన్ ఆగ్రహుం వయుకతాుం చేశాడు. అసలే రాష్టుంలోకి కతతా పరిశ్రమలు 
రావడుం లేదన్. పుంచిన కరెుంట్ చార్జీలతో ఉనని పరిశ్రమలు మూత పడేల్ ఉనానియి. 
దీన్తో పన్చేస్కనే వ్రు రోడు్డన పడే పరిసిథితి ఏరపుడిుందనానిరు. సామానయు ప్రజల 
నడి్డ విరుస్తా రోజు పేపరలాలో యాడ్సు కోసుం కటలా రూపాయల ఖరుచి పడుతునానిరన్.. 
సలహాదారు లకి లక్షలోలా జీత్లిస్తా…. తుగలాక్ పాలనతో అధోగతి పటి్టుంచారన్.. చివరక 
రాజధాన్ రాష్టుంగా న్లిపారన్ ఎదే్వ్చేశారు. పుంచిన కరెుంట్ చార్జీల తోబాటు.. ఇతర 
ప్రజా వయుతిరేక కారయుక్రమాలపై జనసేన పార్్ట జిల్లాలో కారాయుచరణ ప్రుంభిసాతామన్..
ప్రభుత్ుంపై పోరాడుత్మన్ చెపాపురు. ఈ కారయుక్రముంలో రాష్ట ప్రధాన కారయుదరి్శ 
బోనబోయిన శ్రీన్వ్సరావు, ఉపాధయుక్షుడు అడపా మాణకాయులరావు, జిల్లా అధికార 
ప్రతిన్ధిలు తవిటి భవ్నానిరాయణ ఆళలా హరి.. నారదాస్ ప్రసాద్ జిల్లా నాయకలు 
పాల్గొనానిరు.

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

త్రాగునీరు వవంటనే విడుదల చ్యాలన్ జనసేన 
డ్మావండ్

శతఘ్ని న్యుస్: రాజాుం న్యోజకవరగొుం, రేగిడిఆమదాలవలస మరియు రాజాుం 
ముండలుంలో గత 3 రోజులుగా త్రాగునీటి సరఫరా న్లిపివేయడుం అయినది. ఈ సమసయుక 
పరిష్్కరుం దిశగా రాజాుం జనసేన నాయకలు ఎన్ని రాజు మరియు జనసైన్కలు 
సుంబుంధిత బొడ్డవలస పుంప్ హౌస్ ను సుందరి్శుంచి, తదుపరి రేగిడి ఆమదాలవలస 
ముండలుంలో అధికారులక సమసయును వివరిుంచారు. సమసయు పరిష్్కరుం దిశగా 
కారాయుచరణ చేయవలసినదిగా ఎుంపిడిఓ కారాయులయుం వెళ్లా తెలియచేయడుంజరిగిుంది. 
సమ్మక కారణమన పుంపుసెట్ కారి్మకలక రావలసిన 14 నెలల వేతనాలను వెుంటనే 
చెలిలాుంచి, వెుంటనే త్రాగు నీరు విడుదల చేయవలసినదిగా జనసేన పార్్ట తెలియజేసిుంది.

చిర్రావూరు సచివాలయవం సెక్రటర్క్ జనసేన గ్రామ కమిటీ 
సభుయుల వినతిపత్వం

శతఘ్ని న్యుస్: ముంగళగిరి, చిర్రావ్రు గ్రాముంలో గల ప్థమిక ఆరోగయు ఉప కుంద్రుం 
వద్ మరుగుదొడి్డ సౌకరయుుం లేనుందున, జనసేన పార్్ట ఆతీ్మయ సమావేశుం (26-03-
2022 శన్వ్రుం రోజు జరిగిన) గ్రామ సమసయుల పరిష్్కరుంలో భాగుంగా ముంగళగిరి 
న్యోజకవరగొుం ఇుంఛారిజీ & రాష్ట చేనేత వికాస విభాగుం ఛైరె్మన్ చిలలాపలిలా శ్రీన్వ్స్ 
నెలరోజులోలా అధికార పార్్ట వ్రు ఈ సమసయున్ పరిష్కరిుంచకపోతే జనసేన పార్్ట ఈ 
సమసయున్ సుంత విరాళ్లతో పరిష్కరిస్తాుందన్ హామీ ఇచాచిరు. అుందులో భాగుంగా 
గురువ్రుం చిర్రావ్రు సచివ్లయుం సెక్రటరి కి జనసేన గ్రామ కమిటీ సభుయులు 
వినతిపత్ుం ఇవ్డుం జరిగిుంది. సచివ్లయుం సెక్రటర్ 15 రోజులోలా ఈ సమసయున్ 
పరిష్కరిసాతామన్ హామీ ఇవ్డుం జరిగిుంది.

పేద మహిళా రైతుల వయువసాయాన్క్ 15 ఎకరాల 
భూమిన్ కేటాయవంచిన పవండాయుల శ్రీలత

శతఘ్ని న్యుస్: అనుంతపురుం జిల్లా, శ్ుంగనమల న్యోజకవరగొుం, జనసేన పార్్ట అధయుక్షులు 
పవన్ కళ్యుణ్ ఆశయాలు ఆదేశాల మేరక మహిళ్ సాధికారత వ్రు ఆరిథిక అభివృదిధి 
సాధిుంచడాన్కి జనసేన పార్్ట మహిళ్ విభాగుం ప్ుంతీయ కమిటీ సభుయులు కృషచేయాలన్ 
పేర్్కనానిరు. అుందులో భాగుంగా రాయలసీమ మహిళ్ విభాగుం ప్ుంతీయ కమిటీ 
సభుయురాలు పుండాయుల శ్రీలత అనుంతపురుం జిల్లా శ్ుంగనమల న్యోజకవరగొుం నారపుల 
ముండలుంలోన్ గుంగనపలిలా గ్రామాన్ని ఎుంపిక చేస్కన్ అుందులో ఉనని చినని, సననికారు 
రైతు కూలీలను ఏకుంచేసి వ్రికి సుంవతసురాన్కి 75 వేల నుుండి 1 లక్ష రూపాయల 
ఆదాయుం వచేచి విధుంగా 15 ఎకరాల భూమిన్ స్యుంగా పుండాయుల శ్రీలత వ్రికోసుం 
ఏరాపుటుచేసి సేుంద్రియ పదధితులోలా వయువసాయుం చేపిస్తానానిరు. ఇుందులో భాగుంగా 
15 ఎకరాల భూమిన్ అరటి, టమోట్,బుండ ఇతర పుంటలను సాగుచేసే విధుంగా 
వ్రికి భూమి, పటు్టబడికి ఆరిథిక సహాయుం అుందిుంచి మహిళల ఆదాయుం పుంపొుందే 
విధుంగా కృష చేస్తానానిరు. ఈ సుందర్ుంగా పుండాయుల శ్రీలత మాట్లాడుతూ జనసేన 
పార్్ట అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ కి మహిళలు అుంటే అమితమన గౌరవుం ఉుందన్ వ్రు 
మహిళల అభివృదిధికి న్రుంతరుం కృష చేస్తానే ఉుంట్రన్ అుందులో భాగుంగానే ఈరోజు 
మాక ఈ బాధయుతలు అపపుగిుంచడుం జరిగిుందన్… ప్రభుత్్లు చేయలేన్ అభివృదిధి 
పనులు జనసేన పార్్ట చేస్తాుందన్ ఇటువుంటి గొపపు అవకాశుం కలిపుుంచిన మా అధయుక్షులు 
పవన్ కళ్యుణ్ కి పీఏసీ చైర్మన్ నాదుండలా మనోహర్ కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ 
కారయుక్రముంలో రాయలసీమ మహిళ్ విభాగుం ప్ుంతీయ కమిటీ సభుయురాలు పస్పులేటి 
పదా్మవతి, అనుంతపురుం జిల్లా కారయుదరి్శ కాశెటి్ట సుంజీవరాయడు, నగర ప్రధాన కారయుదరి్శ 
పుండాయుల చక్రపాణ, నగర కారయుదరి్శ అుంజి, నాయకలు కుండిశెటి్ట ప్రవీణ్, గురుప్రసాద్, 
దుండు హర్ష్, మధు, గ్రామరైతులు, వీర మహిళలు, జనసేన నాయకలు, జనసైన్కలు 
తదితరులు పాల్గొనడుం జరిగిుంది.

రెవన్యు వయువసథిను ప్రక్షాళన చ్యాల – యుగవంధర్ పొనని
*లేదుంటే ఆమరణ న్రాహార దీక్షక సిదధిుం
*పోరాడితే పోయేదేమీ లేదు బాన్స సుంకెళ్లా తపపు
శతఘ్ని న్యుస్: గుంగాధర నెలూలారు, వెదురుకపపుుం ముండల కుంద్రుంలో తహసిల్్ర్ 
ఆఫీస్ వద్ జనసేన పార్్ట న్యోజకవరగొ ఇనాచిరిజీ డాక్టర్ యుగుంధర్ పొనని రైతులతో కలిసి 
న్రసన తెలిపారు. ఈ సుందర్ుంగా ఆయన మాట్లాడుతూ… గతుంలో ఉప మఖయుముంత్రి 
నారాయణ సా్మి అసెుంబీలాలో మాట్లాడుతూ ఉదాహరణగా వెదురుకపపుుం ముండల 
కుంద్రుంలోనే రెవెన్యు వయువసథిలో అవకతవకలు జరిగినటులా దీన్ పరిష్్కరాన్కి జాయిుంట్ 
కలెక్టర్ సాథియి అధికారి చేత సమగ్ర విచారణ జరిపి రైతులక నాయుయుం చేయాలన్ మీరే 
ననుని శభాష్ అుంట్రన్ తెలిపారు. అయితే ఒక సపుుందన కారయుక్రముం ఏరాపుటు చేసి 
ఆ తరా్త రెవెన్యు సమసయులను తుుంగలో తొకా్కరు. జనసేన పార్్ట రైతులక అుండగా 
ఉుండి వెదురుకపపుుం ముండలుంలో జరిగిన రెవెన్యు అవకతవకలపై జిల్లా కలెక్టర్, 
జాయిుంట్ కలెక్టర్, ఆర్ డి వో లు సమగ్ర విచారణ జరిపి, స్యుంగా పరయువేక్ుంచి 
ముండలుంలోన్ రైతులక అుండగా న్లబడాలన్ విజ్ఞపితా చేశారు. తొుందరలో ఈ సమసయులు 
పరిష్కరిుంచకపోతే ముండల త్సిల్్ర్ ఆఫీస్ వద్ ఆమరణ న్రాహార దీక్షక సిదధిమన్ 
హెచచిరిుంచారు. గత 20 సుంవతసురాలుగా రైతుల గోడు పటి్టుంచుకోవడుంలేదన్ ఆఫీస్ల 
చుటూ్ట తిరిగిన ప్రయోజనుం లేక రైతులు గగోగొలు పడుతునానిరన్ ఆవేదన వయుకతాుం చేశారు. 
రైతు పక్షపాతి జగన్ రెడి్డ అన్ చెపిపున మాట ఉతితాతితా మాటన్ ఎదే్వ్ చేశారు. ఇపపుటికైనా 
ఉప మఖయుముంత్రి నారాయణసా్మి చొరవ తీస్కన్ అన్ని ముండల్లోలా ఉనని రెవెన్యు 
సమసయులపై తక్షణమే సపుుందిుంచి రైతులక నాయుయుం చేయవలసిుందిగా డిమాుండ్ చేశారు. 
ప్రజా సుంక్షేమమే పరమావధిగా ప్రజా సుంక్షేమమే లక్షయూుంగా న్రుపేదల పక్షపాతిగా 
జనసేన పార్్ట అధయుక్షుడు పవన్ కళ్యుణ్ న్లబడత్రన్, కాబోయే మఖయుముంత్రి పవన్ 
కళ్యుణ్ అన్ అభివరి్ణుంచారు. ఈ కారయుక్రముంలో ముండల అధయుక్షులు పురుషోతతాుం ముండల 
ప్రధాన కారయుదరి్శ సతీష్ జనసేన సీన్యర్ నాయకలు ఈశ్ర్ రెడి్డ, జిల్లా సుంయుకతా 
కారయుదరి్శ రాఘవ, ఐటీ సెల్ స్రేుంద్ర రెడి్డ, వివిధ పుంచాయతీల నుుండి వచిచిన రైతులు 
పాల్గొనానిరు. ఈ సుందర్ుంగా డిపూయుటీ తహసిల్్ర్ క వినతి పత్ుం సమరిపుుంచారు.

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


శుక్రవారం, 01 ఏప్రిల్ 2022

పవన్ అనని ఆశయాలకు అనుగుణవంగా సేవాకారయుక్రమాలు 
చ్సాతావం: సువంకర రమేష్

శతఘ్ని న్యుస్:  తూరుపుగోదావరి జిల్లా, ఉభయతెలుగు రాష్్రాలలో ఎనోని సేవ్కారయుక్రమాలు చేస్తానని 
సేవ్మూరితా స్ుంకర రమేష్, విజయభారతి(కశనపలిలా@హైదరాబాద్) ల పళ్లారోజు సుందర్ుంగా 
రాజోలు ముండలుం మరకపాలెుం గ్రామాన్కి చెుందిన ఒక వికల్ుంగున్కి త్రిచక్ర వ్హనుం 
అుందిుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా పలువురు రమేష్ కి అభినుందనలు తెలిపారు. ఈ కారయుక్రముంలో 
కాట్రేన్పాడు జనసేన సరపుుంచ్ అడబల శ్రీన్వ్స్, మరకపాలెుం సరపుుంచ్ గిడుగు బుజిజీబాబు, 
మలికిపురుం ముండల ఎుంపీపీ శ్రీమతి మేడిచేరలా వెుంకట సతయువ్ణ రామ, మరకపాలెుం గ్రామ జనసేన 
పార్్ట అధయుక్షుడు గిడుగు బ్రహా్మజి, జనసేన సీన్యర్ నాయకలు గిడుగు ప్రకాష్, పాశరలాపూడి జనసేన 
వ్రు్డ ముంబర్ ఆచుంట ఫణ, అపపునపలిలా జనసేన క్రియాశీలక సభుయులు మేడేపలిలా సతయు మరియు 
గ్రామస్థిలు పద్లు పాల్గొనానిరు. అనుంతరుం పి గననివరుం న్యోజకరగొుం గుంగలకర్రు గ్రామాన్కి 
చెుందిన బ్రహ్మయయు కమారెతా కటుుంబాన్కి ఇుంటి పద్ దిక్కను కోలోపువడుంతో ఆచుంట ఫణ, సతయు 
మరియు జిల్లా ఉపాధయుక్షులు శ్రిగిన్డి వెుంకటేశ్రరావు స్చనల మేరక 5000/- రూపాయలు 
ఆరిథిక సహాయుం అుందిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా పలువురు పద్లు మాట్లాడుతూ జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ పైన ఉనని అభిమానుంతో సామానయు జనసైన్కలక స్ుంకర రమేష్ చేస్తానాని 
సేవ్ కారయుక్రమాలను కన్యాడడుం జరిగిుంది.

జనసేన పార్టుక్ బ్రహ్మరథవం పడుతునని ఆలూరు న్యోజకవర్గ ప్రజలు

*జనసేన తేరెనికల్ వెుంకపపుకి ఘన సా్గతుం.

శతఘ్ని న్యుస్: కరూనిల్ జిల్లా, 
ఆలూరు న్యోజకవరగొుం, 
దేవనకుండ ముండలుంలోన్ 
నెలిలాబుండ గ్రామ దేవత పద్మ్మ 
అమ్మవ్రి ఆలయ న్రా్మణాన్కి 
రూ. 25,000/- అుందిుంచిన 
ఆలూరు న్యోజకవరగొ జనసేన 
ఇుంచార్జీ వెుంకపపు. దేవనకుండ 
ముండలుంలోన్ నెలిలాబుండ గ్రామ 

జనసైన్కలు మరియు ప్రజలు ఆలూరు న్యోజకవరగొుం జనసేన పార్్ట ఇుంచార్జీ తేరెనికల్ వెుంకపపు కి 
ఘనుంగా సా్గతుం పలికారు. అనుంతరుం పద్మ్మ అవ్ దేవర సుందర్ుంగా వెుంకపపు అమ్మవ్రిన్ 
దరి్శుంచుకన్ ప్రతేయుక పూజలు న్ర్హిుంచారు. ఈ కారయుక్రముంలో నెలిలాబుండ గ్రామ పద్లు, ముండల 
నాయకలు మరియు జనసైన్కలు పద్ సుంఖయులో పాల్గొనడుం జరిగిుంది.

కేశవదాస్పాలెం గ్రామంలో త్రాగు నీరు 
అందిస్తునని జనసేన

శతఘ్ని న్యుస్: రాజోలు, కశవదాస్పాలెుం గ్రాముంలో త్రాగు నీరు అుందక 
ఇబ్ుందులు పడుతునని విషయుం గురితాుంచి, వ్రికి రాజోలు జనసేన 
పార్్ట ఏరాపుటు చేసిన వ్టర్ ట్యుుంక దా్రా త్రాగునీరు అుందిుంచడుం 
జరుగుతుుంది.

వీరమహిళల నిరసనకు స్ందించిన 
ఓ.ఎన్.జి.సి

శతఘ్ని న్యుస్: రాజోలు, కశవదాస్పాలెుం గ్రాముంలో రోడలాపై విన్తని 
ర్తిలో పడవ ప్రయాణుంతో న్రసన తెలిపిన విషయుం మీక అుందరికీ 
గురుతాుండే ఉుండొచుచి కానీ ఇపుపుడు ఆ రోడు్డ ఓ.ఎన్.జి.సి వ్రి సహకారుంతో 
త్రు రోడు్డ న్రి్మచడుం జరిగిుంది. ఓ.ఎన్.జి.సి వ్రు సత్రమే త్రు 
రోడు్డ వేయిుంచినుందుక జనసేన వీర మహిళలు ప్రతేయుక ధనయువ్దాలు 
తెలియజేశారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


గ్రామ గ్రామాలో్ల జనసేన పార్టు అభివృదిధి చెవందాల – గుమ్మడ్ శ్రీరామ్
శతఘ్ని న్యుస్: మాడుగుల న్యోజకవరగొుం, 
చీడికాడ ముండలుం తుంగుడుబలిలా గ్రాముంలో 
గురువ్రుం జనసేన పార్్ట గ్రామ గ్రామణ 
పూరితాసాథియిలో బలోపేతుం కావ్లన్ “పలెలా- 
పలెలాకి జనసేన” అనే కారయుక్రముంలో భాగుంగా 
మాడుగుల న్యోజకరగొుం జనసేన పార్్ట 
నాయకలు గుమ్మడి శ్రీరామ్ అధ్రయయుుంలో 
జరిగిన కారయుకముంలో సాథిన్క జనసైన్కలు 

పాల్గొనానిరు. ఈ కారయుక్రాముంలో ఆయన మాటల్డుతు వైసిపి ప్రభుత్ుం ఆధికారుంలో రాక ముందు 
ప్రజలక మాయ మాటలు చెపిపు ఉచిత పదకాలు పేరుతో ఈ రాష్్రాన్ని పూరితా సాథియిలో నెలమట్టుం 
చేసిుందన్,వైసిపి పార్్ట కి ఓటులా వేసిన బడుగు బలహిన వరాగొల ఎసిసు, ఎసి్ట, బిసి, మనారటీ ప్రజలన్ 20 
సుంవతసురాలు వెనకక నెటే్టసరిన్ వ్రిన్ మోసుం చేసి ఇచిచిన హామీలు తుుంగలోకి తోక్కసారన్, నవ 
రతనిమలు పేరుతో లక్షలు కోటులా అపుపు చేసి రాష్ట ప్రజలపై భారుం మోపిన ఈ ప్రభుత్న్ని గద్దిుంచి 
రానునని ఎన్నికలోలా పవన్ కళ్యుణ్ న్ రాష్ట మఖయుముంత్రిగా చేయాలన్ ఆయన అనానిరు.

జనసేన పోరాట ఫలతమే సిధధివటవంను కడపజిల్్ల లో 
చ్ర్చేవంది.. ఈ విజయవం జనసేన విజయవం!

శతఘ్ని న్యుస్: జిల్లాల విభజన వలలా 
రాజుంపేటను కాకుండా రాయచోటి న్ 
జిల్లా చేయడుంవలలా సిధధివటుం ప్రజలు 
చాల్ నష్ట పోత్రన్.. సిధధివటుంను 
కడపలోనే కలపాలన్ సిధధివటుం 
ముండలుంలో జనసేన నాయకలు, 
కారయుకరతాలు ధరానిలు, రాయులీలు, 
సుంతకాల సేకరణ చేసి కలెక్టర్ గారికి 

లెటరులా ఇవ్డుం జరిగిుంది. ఈ విషయాన్ని పరిగణలోకి తీస్కనని 
ప్రభుత్ుం జనసేన నాయకల, కారయుకరతాలు పోరాట్ల ఫలితుంగా 
సిధధివటుం ను కడపజిల్లా లో కలుపుతూ నోటిఫికషన్ ఇచిచిన ప్రభుత్్న్కి 
ప్రతేయుక కృతజ్ణతలు తెలియజేస్తా.. ఈ విజయుం జనసేన పార్్ట విజయుం 
అన్ సిధధివటుం ముండల నాయకలు కటే్ట. వెుంకట రాజేష్ మీడియా తో 
మాట్లాడుం జరిగిుంది. ఈ విషయుం తెలుస్కనని సిధధివటుం ముండల 
ప్రజలు సుంతోషుం వయుకతా పరుస్తా జనసేన పోరాట్లను అభినుందిుంచడుం 
జరిగిుంది.

అనని వచాచేడు.. షాక్ ఇచాచేడు: తుపాకుల 
భాస్కర్, గవంజికువంట రామకృష్ణ

• 30 యూన్టులా క 45 పైసలు భారుంమా ? 400 యూన్టలా పైన కవలుం 55 
పైసలేనా..?

• 100 యూన్టలా నుుండి 200 యూన్టలా లోపు విదుయుత్ విన్యోగదారులక 
దాదాపు యూన్ట్ కి అదనుంగా 2 రూపాయల వరక భారమా..?

• అధిక విదుయుత్ విన్యోగదారులాలక ఊరట కలిగొస్తా, పేదలు మధయు తరగతి 
వ్రి పైనే అధికభారమా ??

• ప్రజా సుంక్షేమ ప్రభుత్ుం అుంటే పేద, మధయు తరగతి ప్రజల పై భారుం 
మోపడమా..?

శతఘ్ని న్యుస్:  ఆుంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట మఖయుముంత్రి జగనో్మహన్ రెడి్డ చెపేపుది ఒకటి 
చేసేది మర్కటి, తన ప్రమాణ సీ్కారుం సభ సాక్గా గత ప్రభుత్ుం పుంచిన 
కరెుంటు చార్జీలను పూరితాగా తగిగొసాతాుం అన్ గొుంతు చిుంచుకన్ హామీ ఇచిచి 
ప్రజలుందరికి చెవులో పువు్ పట్్టరు. కనీస నెల వ్రి చార్జీలను, కటగిరిలను 
రదు్ చేసి కతతాగా 6 సాలాబులుగా విభజిుంచి, సామానయు విన్యోగదారులపై భారుం 
మోపడమే కాకుండా కవలుం 30 యూన్టలా దాటితే 45 పైసలు చొపుపున కరెుంటు 
చార్జీలు బాదడుం ఎుంతో దురా్మరగొమన చరయు అన్, అపుపుడు ఇచిచిన హామీన్ 
ఇపుపుడు ఎుందుక తుుంగలోతొక్కరన్, ఎవరు అయితే ఫ్యున్ న్ చూసి ఓటు 
వేసారో వ్రు కనీసుం ఇుంటోలా ఫ్యున్ వేస్కోవడాన్కి కూడా భయపడే పరిసిథితి 
ఆుంద్ర ప్రదేశ్ లో ఏరపుడిుందన్, మరోపక్క అనధికార కరెుంట్ కోతలతో ప్రజలు 
ఎుంతో యిబ్ుందులు పడుతునానిరు. వైసీపీ ప్రభుత్ుం 3 ఏళ్ళ పాలనలో 7 సారులా 
విధుయుత్ చార్జీలు పుంచి 12 వేల కోటలా రూపాయలు ప్రజల పై భారుం మోపడమే 
కాకుండా, పవర్ ఫైనాన్సు కార్పురేషన్ దా్రా తెచిచిన అపుపు 24 వేల కటలాతో 
విదుయుత్ ఉదోయుగుల భద్రత కోసుం ఏమి చరయులు చేపట్్టరన్ ప్రశ్నిస్తానానిమ. అన్ని 
న్త్యువసరాలపై ధరలు, పనునిలు పుంచి సామానుయుల నడి్డ విరుస్తా.., సుంక్షేముం 
పేరుతో రాష్్రాన్ని అపుపుల్ుంధ్రప్రదేశ్ గా మారిచివేశారు. కరెుంటు చార్జీల పుంపుతో 
మూలుగుతునని నక్కపై త్టి పుండు పడినటు్టుంది ఆుంధ్ర ప్రజల పరిసిథితి . 
ప్రజాసుంక్షేమ ప్రభుత్ుం అన్ గొపపులు చెపుపుకుంటునని వైసీపీ లీడరలాక కరెుంటు 
బిలులాలను పుంచడుం సబబుగా ఉుందా..? గత టీడీపీ పార్్ట చేసిన తపుపులనే.. 
ప్రస్తాత వైసీపీ కూడా చేస్తా.. ప్రజలను ఇబ్ుంది పడుతునానిరు. మీక ప్రజా 
సుంక్షేమమే మఖయుమతే 100 యూన్టలా పై నుుండి సాలాబులుగా విభజిుంచి ధరలోలా 
స్లపు మారుపులను చేస్కోవ్లన్, 30 యూన్టలా నుుండే సాలాబులోలా దరల మారుపును 
చేయడుం ఎుంతవరక సముంజసుం అన్ జనసేన పార్్ట నుుండి ప్రశ్నిస్తానానిమ. ఇ 
పపుటికైనా పుంచిన విదుయుత్ చార్జీలను తగిగొుంచాలన్ లేదుంటే జనసేన పార్్ట జిల్లా 
నాయకత్ుంతో కలసి పద్ ఎతుతాన ఉదయుమాలు చేయడాన్కైనా సిదధిుం అన్ జనసేన 
నాయకలు తుపాకల భాస్కర్, ముండల కనీ్నర్ గుంజికుంట రామకృష్ణ 
హెచచిరిుంచారు.

విద్యుత్ కోతలు కనసాగితే ప్రతి సబ్ సేటుషన్ మవంద్ జనసేన పార్టు 
ధరాని చ్పడుతువంది

శతఘ్ని న్యుస్: రాష్్రాన్ని అప్రకటిత విదుయుత్ కోతలతో అుంధకారుంలో 
ముంచుతునని వైయసాసుర్సుపి ప్రభుత్ుం బుధవ్రుం ఉదయుం 11 గుంటల 
నుుండి మధాయుహనిుం 3 గుంటల వరక విదుయుత్ కోతలతో ప్రజలక చాల్ 
ఆుందోళన కలిగిుంచిుంది. ఈ విషయమ అధికారులును అడిగితే ఎమరెజీనీసు 
లోడ్ రిలీఫ్ అన్ చెపుతానానిరు.. కానీ ఎన్ని గుంటలో చెపపులేకపోతునానిరు. 
వేసవి సమీపిుంచక ముందే ఇల్ుంటి పరిసిథితులు ప్రజలు ఎదుర్్కుంటే, 
రానునని వేసవిలో ఈ మఖయుముంత్రి జగనో్మహన్ రెడి్డ ఏమి చేసాతారో అనే 
భయుం ప్రజలోలాకి వచేచిసిుంది. కావున వెుంటనే ప్రత్యుమానియుం చరయులు 

తీస్కన్ ప్రజలక ఇబ్ుందులు కలుగకుండా విదుయుతుతా ఉుండేవిధుంగా చరయులు తీస్కోవ్లన్ జనసేన పార్్ట 
డిమాుండ్ చేస్తాుంది. ఇదే విధుంగా విదుయుత్ కోతలు కనసాగితే ప్రతి సబ్ సే్టషన్ ముందు జనసేన పార్్ట 
ధరానిక దిగుతుుందన్ రాజాుం న్యోజకవరగొ జనసేన నాయకలు ఎన్నిరాజు హెచచిరిుంచారు.

రామశ్రీన్వాసులు సమక్వంలో జనసేనపార్టులో చ్ర్న మాజీ సర్వంచ్!!
శతఘ్ని న్యుస్: కడపజిల్లా రాజుంపేట న్యోజకవరగొ 
పరిధిలోన్ టి స్ుండుపలిలా ముండలుం భాగుంపలిలా గ్రామ 
పుంచాయతీ మాజీ సరపుుంచ్ రామ నాయక్, అల్నే 
ఆయన వరగొుంతో పాటుగా పలువురు కృష్్ణ నాయక్, 
మనాని నాయక్, శ్రీన్వ్స్ నాయక్, రాజు నాయక్, 
తదితరులు జనసేనపార్్ట అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ 
ఆశయ, సిదాుంత్లక ఆకరిషాతులై రామశ్రీన్వ్స్లు 
సమక్షుంలో జనసేనలో చేరడుం జరిగిుంది. చేరిన 
వ్రుందరికీ రాజుంపేట జనసేనపార్్ట తరపున 

రామశ్రీన్వ్స్లు వ్రుందరినీ పార్్టల్కి ఆహా్న్స్తా అభినుందనలు తెలపడుం జరిగిుంది.

పట్రోల్ డ్జల్ ధరలు తగి్గవంచాలన్ జనసేన డ్మావండ్
శతఘ్ని న్యుస్: పాలకుండ న్యోజకవరగొుం, వీరఘట్టుం, ఫ్యున్ గురుతాక ఓటు 
వేసిన పాపాన్కి ఇళలాలో ఫ్యునులు తిరగన్ పరిసిథితి ఆుంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట ప్రజలను 
అుంధకారుంలో ఈ వైసీపీ ప్రభుత్ుం ఓ శన్ల్ దాపారిుంచిుంది పైగా కరెుంట్ 
చార్జీలు పుంచారు మరో వైపు ఇుంటి పనునిలు కట్టకపోతే బయపడుతునానిరు. 
ఇుంటి సరుకలు కుందాుం అుంటే ధరలు ఆకాశాన్ని అుంటుతునానియి కరెుంటు 
కతలుతో ప్రజలు చాల్ ఇబ్ుందులు పడుతునానిరు. అల్గే ప్రజలపైన 
కరెుంటు చార్జీలు ఇుంటిపనునిలు మదయుతరగతి ప్రజలను దూరదృష్టలో 
పటు్టకన్ పట్రోల్ డిజల్ ధరలు తగిగొుంచాలన్ పాలకుండ న్యోజకవరగొుం 

వీరఘట్టుం ముండలుం జనసేన జానీ డిమాుండ్ చెయయుడుం జరుగుతుుంది.

శుక్రవారం, 01 ఏప్రిల్ 2022
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