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ప్రజలందరికీ శ్రీ శుభకృత్ శుభాకంక్షలు
మన తెలుగు వారి కొత్త సంవత్సరం ఉగాది శుభకృత్ నామధేయంతో తరలి వచ్చంది. పేరులోనే శుభాలను 

ఇనుమడంపచేసుకున్న ఈ శుభకృత్ ఉగాది ప్రజలందరికీ శుభాలు కలుగచేయాలని మనసారా కోరుకుంటునా్ననంటూ 

జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. పంటలు పుష్కలంగా పండ రైతులు, సమృదిధిగా 

వా్యపారాలు జరిగి వా్యపారసు్తలు, కారిమికులు, వృత్్త ఆధారిత కళ్కారులు సమస్త జనులు సుఖ సంపదలతో విరాజిల్లాలని 

కోరుకుంటునా్నను. ధరాఘాతాలు, పను్న పోటులా లేని పాలనను అందించే విధంగా పాలకులలో కరుణ నింపాలని ఆ 

భగవంతుణ్ణి ప్రారిథిసు్తనా్ననని జనసేనాని తెలిపారు.

పంచిన విద్యుత్తు ఛార్జీలపై భగ్గుమన్న జనసేన

*అని్న జిల్లా కంద్రాలోలా నిరసనల హోరు
వైసీపీ ప్రభుత్వ విద్్యత్ ఛార్జీల పంపు నిరణియానికి వ్యత్రేకంగా 
జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు మేరకు రాష్ట్ర వా్యప్తంగా 
జనసేన శ్రేణులు రోడ్డెకా్కయి. జిల్లా కంద్రాలోలా పద్ద ఎతు్తన నిరసన 
ప్రదర్శనలు, ధరా్నలు నిర్వహంచాయి. మాట తప్ం మడమ 
త్ప్ం అన్న ముఖ్యమంత్రి, మూడేళలా కాలంలో విద్్యత్ ఛార్జీల 
రూపంలో ఏడు సారులా ప్రజల మీద భారం మోపారంటూ మండ 
పడ్డెయి. పాదయాత్ర సందర్ంగా ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్ రెడడె 
ఇచ్చన హామీలు, అధికారంలోకి వచ్చన తరా్వత అవలంభిసు్తన్న 
తీరుని ఎండగడుతూ పలాకారుడెలు ప్రదరి్శంచారు. అనంతరం శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ సూచనల మేరకు జిల్లా కలెకటీరలాకు వినత్పత్రాలు 
సమరి్ంచారు. తూరు్గోదావరి జిల్లా కంద్ం కాకినాడలో పీఏసీ ఛైరమిన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ స్వయంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనా్నరు. రాష్ట్ర వా్యప్తంగా 
జరిగిన నిరసన కార్యక్రమాలోలా వివిధ జిల్లాల ఇంఛారుజీలు, పీఏసీ సభు్యలు, రాష్ట్ర, జిల్లా కార్యవరగొ సభు్యలు పాల్గొని కార్యక్రమాని్న విజయవంతం చేశారు.
విద్్యత్ ఛార్జీల పంపుపై ఉత్తరాంధ్ర జనసేన శ్రేణులు భగుగొమనా్నయి. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం కలెకటీరేటలా ఎద్ట ఆందోళనలకు దిగాయి. 
పంచన విద్్యత్ ఛార్జీలు తక్షణమే తగిగొంచాలని డమాండ్ చేసూ్త కలెకటీరలాకు వినత్పత్రాలు సమరి్ంచాయి. ప్రభుత్వ నిరంకుశ ధోరణ్కి నిరసనగా పలాకారుడెలు 
ప్రదరి్శసూ్త నిరసన వ్యక్తం చేశాయి. పేదవారికి 200 యూనిటలా ఉచత విద్్యత్ హామీ ఏమంది ముఖ్యమంత్రి గారు అంటూ నినదించాయి.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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రాష్టంలో బాద్డే.. బాద్డు
• జగన్ రెడడె పాలనలో ఎపు్డు ఏ ఛార్జీలు పరుగుతాయోనని జనం బంబేలెత్్త పరిస్థిత్
• ఫ్్యనుకు ఓటేస్న వాళ్లా ఇపు్డు ఫ్్యనును చూసే్తనే భయపడుతునా్నరు
• సామాన్య, మధ్యతరగత్ మీదే విద్్యత్ ఛార్జీల భారం
• ప్రభుత్వ నిరణియాని్న జనసేన పార్టీ తీవ్ంగా ఖండస్తంది
• పంచన విద్్యత్ ఛార్జీలు తగిగొంచే వరకు జనసేన పోరాటం
• ప్రభుత్వం వెనకి్క తగ్గొ వరకు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ నాయకత్వంలో ఉద్యమిసా్తం
• విద్్యత్ ఛార్జీల వ్యత్రేక ధరా్నలో జనసేన పీఏసీ ఛైరమిన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్
• విద్్యత్ ఛార్జీల పంపు నిరణియానికి వ్యత్రేకంగా కాకినాడలో భార్ నిరసన రా్యలీ, ధరా్న
జగన్  రెడడె ప్రభుత్వం ఏ క్షణాన ఏ పను్న వేసు్తందో.. ఏ ఛార్జీలు పంచుతుందో తెలియక పేద, మధ్య 

తరగత్ ప్రజలు బంబేలెత్్తపోతున్న పరిస్థితులు రాష్ట్రంలో తలెతా్తయని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైరమిన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు స్షటీం చేశారు. జగన్ రెడడె గారి 
ఫ్్యను గురు్త చూస్ ఓటేస్న వారూ ఈ రోజు ఇంట్లా ఫ్్యను వేయాలంటే భయపడే పరిస్థిత్ తీసుకువచా్చరనా్నరు. విద్్యత్ ఛార్జీల పంపు నిరణియాని్న జనసేన పార్టీ తరఫున తీవ్ంగా 
ఖండసు్తనా్నమనా్నరు. ప్రభుత్వం విద్్యత్ ఛార్జీల పంపు విషయంలో వెనకి్క తగ్గొ వరకు జనసేన పార్టీ పోరాటం చేసు్తందని తెలిపారు. శుక్రవారం ఉదయం పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారి ఆదేశాల మేరకు కాకినాడ కలెకటీరేట్ వద్ద నిర్వహంచన ధరా్నలో పార్టీ తూరు్ గోదావరి జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ కంద్ల ద్రేగొష్, నియోజకవరాగొల ఇంఛారుజీలతో కలస్ పాల్గొనా్నరు. భార్ 
సంఖ్యలో నాయకులు, జన సైనికులు, వీర మహళలు పాల్గొనా్నరు. అనంతరం పంచన విద్్యత్ ఛార్జీలు వెంటనే తగిగొంచాలని తూరు్ గోదావరి జిల్లా కలెకటీర్ కారా్యలయం డీఈవో శ్రీ 
సీహెచ్ సత్్తబాబుకు వినత్పత్రం సమరి్ంచారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు మాట్లాడుతూ “యువకుడయిన జగన్ రెడడె చక్కటి పరిపాలన అందిసా్తరని రాష్ట్ర ప్రజలు 
భావించారు. గతంలో మీరు బాద్డే బాద్డు అంటూ పాదయాత్రలో ముద్్దలు పటుటీకుంటూ త్రిగారు. ఈ రోజు ఫ్్యన్ గురు్తకు ఓటులా వేస్న ప్రజల ఇళలాలో ఫ్్యనులా త్రగకుండ్ చేశారు. 
ఫ్్యన్ ఆన్ చేయాలంటేనే సామాన్య, మధ్యతరగత్ ప్రజలకు భయం వేస్తంది. ఈ ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యత్రేక నిరణియాలకు వ్యత్రేకంగా ఈ రాష్ట్రానికి మంచ రోజులు రావాలని అధ్యక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి నాయకత్వంలో ఈ రోజు అని్న జిల్లాలోలా కలెకటీరేటలా దగగొర నిరసన కార్యక్రమాలు జరుగుతునా్నయి. జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహళలు అందరూ 
కలిస్ కలెకటీర్ గారికి వినత్పత్రాలు సమరి్సు్తనా్నరు. ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడడె గారు పంచన విద్్యత్ ఛార్జీలను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి. లేదంటే ప్రజల పక్షాన నిలబడ పోరాటం 
చేసా్తం. ఇల్ంటి విచత్రమన పరిపాలన, ప్రజలి్న ఇబ్ంది పటేటీ పరిపాలన, రాజా్యంగానికి వ్యత్రేకంగా చేసు్తన్న కార్యక్రమాలు చూసు్తంటే ఈ ముఖ్యమంత్రి ఏ మాత్రం పాలన దక్షత లేని 
వ్యకి్త అని అరధిం అవుతోంది. గత రెండేళలా కాలంలో కరోనా కారణంగా పేద ప్రజలు ఆరిథికంగా ఇబ్ంద్లు పడుతునా్నరు. అల్ంటి పరిస్థితులోలా ఇంటికి సగటున విద్్యత్ ఛార్జీ రూ. 500 
పంచేశారు. ప్రభుత్వ నిరణియాని్న ఖండసు్తనా్నం. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి నాయకత్వంలో ప్రజా సమస్యల మీద గళం విపి్ ప్రభుత్వం వెనకి్క తగ్గొ వరకు పోరాటం చేసా్తం అనా్నరు.
• భార్ నిరసన ప్రదర్శన.. రోడుడెపై బైఠాయింపు
అంతకు ముంద్ విద్్యత్ ఛార్జీలు పంచుతూ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిరణియానికి వ్యత్రేకంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి పిలుపు మేరకు శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారి ఆధ్వర్యంలో కాకినాడలో 
భార్ నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహంచారు. ఉదయం గంట 10. 30 నిమిష్టల సమయంలో శ్రీ మనోహర్ గారు, జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ కంద్ల ద్రేగొష్, పీఏసీ సభు్యలు, నియోజకవరాగొల 
ఇంఛారుజీలతో కలస్ సాథినిక జెడీ్ సంటర్ కు చేరుకునా్నరు. అప్టిక అక్కడ భార్ సంఖ్యలో చేసుకున్న జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు, వీరమహళలతో కలస్ నిరసన ప్రదర్శన 
నిర్వహంచారు. పంచన విద్్యత్ ఛార్జీలు వెంటనే తగిగొంచాలని నినదిసూ్త జెడీ్ సంటర్ నుంచ ఆర్ అండ్ బీ గెస్టీ హౌస్, బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ బొమమి మీద్గా ధరా్న చౌక్ వరకు 
పాదయాత్ర నిర్వహంచారు. కలెకటీరు కారా్యలయం వైపు వెళ్తంటే పోలీసులు ఆంక్షలు తెలిపారు. ధరా్న 
చౌక్ వద్ద రోడుడె పై బైఠాయించ ధరా్న నిర్వహంచారు. అక్కడ నుంచ అంబేద్కర్ విగ్రహం మీద్గా 
కలెకటీర్ గారి కారా్యలయానికి చేరుకునా్నరు. ధరా్న సందర్ంగా కలెకటీరేట్ పరిసర ప్రాంతాలన్్న జనసేన 
శ్రేణులు ఇచ్చన నినాదాలతో మారుమోగాయి. ఆ ప్రాంతం జనసేన జెండ్లతో నిండపోయింది. 
బాద్డే.. బాద్డు.. మూడేళలా పాలనలో ఏడు సారులా పంచన ఛార్జీలు వెంటనే తగిగొంచాలి.. కరెంటు 
కోత ఛార్జీల మోత.. పేద మధ్యతరగత్ ఆర్తనాధాలు – అంధకారంలో రాష్ట్రం.. అంటూ పద్ద ఎతు్తన 
పలాకారుడెలు ప్రదరి్శంచారు. కలెకటీరేట్ పరిసరాలన్్న జనసేన శ్రేణుల నినాదాలతో మారుమ్రోగాయి. ఈ 
కార్యక్రమంలో పార్టీ పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ ముతా్త శశిధర్, శ్రీ పంతం నానాజ్, శ్రీ పితాని బాలకృషణి, పార్టీ 
నాయకులు శ్రీ మేడ్ గురుదత్ ప్రసాద్, శ్రీ శెటిటీబతు్తల రాజబాబు, శ్రీ వేగుళలా లీల్కృషణి, శ్రీ పోలిశెటిటీ 
చంద్శేఖర్, శ్రీ బండ్రు శ్రీనివాస్, శ్రీ వరుపుల తమమియ్య బాబు, శ్రీ మర్రెడడె శ్రీనివాస్, శ్రీ పాటంశెటిటీ 
సూర్యచంద్, శ్రీ తుమమిల రామసా్వమి, శ్రీ అత్్త సత్యనారాయణ, శ్రీమత్ మాకిన్డ శేషుకుమారి, శ్రీ 
వై.శ్రీనివాస్, శ్రీమత్ గంట్ స్వరూప, శ్రీమత్ పోల్సపలిలా సరోజ, శ్రీ వాస్రెడడె శివ, శ్రీ తల్టం సత్య, 
శ్రీమత్ చల్లా లక్ష్మి, శ్రీమత్ కడలి ఈశ్వరి, శ్రీమత్ ముతా్యల జయలక్ష్మి, పార్టీ రాష్ట్ర, జిల్లా కార్యవరగొం 
సభు్యలు, జనసైనికులు, వీరమహళలు పద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనా్నరు.

విసనకర్రలతో వినూత్న నిరసన
పశి్చమగోదావరి జిల్లా ఏలూరు కలెకటీరేట్ రణరంగంగా మారింది. శాంత్యుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న జనసేన శ్రేణులను పోలీసులు అడుడెకునా్నరు. దంతో అక్కడ ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్త 
పరిస్థిత్ ఏర్డంది. ప్రభుత్వ తీరుకు నిరసనగా జిల్లా నాయకులు కలెకటీరేట్ ముంద్ ధరా్నకు దిగారు. అనంతరం జిల్లా కలెకటీర్ ను కలిస్ విద్్యత్ ఛార్జీలపై పునరాలోచన చేయాలని 
డమాండ్ చేసూ్త వినత్పత్రం సమరి్ంచాయి. విజయవాడలో శ్రీ పోత్న వెంకట మహేష్ ఆధ్వర్యంలో జనసేన శ్రేణులు వినూత్నంగా నిరసన చేపట్టీరు. చేత్లో విసన కర్రలతో నిరసన 
తెలిపారు. అనంతరం విజయవాడ సబ్ కలెకటీర్ కారా్యలయంలో వినత్పత్రం సమరి్ంచారు. విద్్యత్ ఛార్జీలకు నిరసనగా గుంటూరులో భార్ రా్యలీ నిర్వహంచారు. ల్డజీ సంటర్ 
నుండ కలెకటీరేట్ వరకు ఈ రా్యలీ జరిగింది. పంచన విద్్యత్ ఛార్జీలు వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని నినాదాలు చేశారు. జనసేన నాయకులను కలెకటీర్ కారా్యలయంలోకి వెళలాకుండ్ 
పోలీసులు అడుడెకోవాలని చూస్నా… జిల్లా నాయకులు కలెకటీర్ ను కలిస్ వినత్పత్రం అందజేశారు.
ల్ంతరలాతో ప్రదర్శన
పరిగిన విద్్యత్ ఛార్జీలను ప్రభుత్వం వెంటనే రద్్ద చేయాలని డమాండ్ చేసూ్త ప్రకాశం జిల్లాలో భార్గా జనసేన శ్రేణులు రోడ్కా్కయి. జగన్ సరా్కర్ రాష్ట్రాని్న అంధకారంలో ముంచందని 
స్ంబాలిక్ గా చెప్డ్నికి ల్ంతరలాతో నిరసన తెలిపారు. అనంతరం అద్దంకి బసాటీండ్ నుంచ కలెకటీరేట్ వరకు భార్ రా్యలీగా వెళ్లాన శ్రేణులు ఏ. ఓ. గారికి వినత్పత్రం సమరి్ంచాయి. 
కరోనా కషటీ కాలంలో ఉపాధి కోలో్యి రోడుడెన పడడె ప్రజలపై ఉగాది కానుకగా రూ.1400 కోటలా విద్్యత్ భారంతో పాటు ట్రూ అప్ చార్జీల కింద మరో రూ.3 వేల కోటలా రూపాయల 
భారం వేయటం దారుణమని నెలూలారు జిల్లా జనసేన శ్రేణులు భగుగొమనా్నయి. పంచన విద్్యత్ ఛార్జీలు తగిగొంచాలని డమాండ్ చేసూ్త కలెకటీర్ కు వినత్పత్రం సమరి్ంచాయి.
అరెసుటీలు… నిర్ంధాలు
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి పిలుపు మేరకు రాయలసీమ జనసేన శ్రేణులు భార్గా రోడ్డెకా్కయి. పరిగిన విద్్యత్ ఛార్జీలకు నిరసనగా కలెకటీర్ కారా్యలయాల ముంద్ ధరా్నకు దిగాయి. 
అనంతపురంలో వినత్పత్రం ఇవ్వడ్నికి కలెకటీర్ కారా్యలయానికి వెళ్తన్న జనసేన శ్రేణులను పోలీసులు అడుడెకోవడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థిత్ ఏర్డంది. జనసేన నాయకులు, పోలీసుల మధ్య 
వాగా్వదం జరిగింది. నాయకులను పోలీసులు అరెసుటీ చేస్ 1వ పటటీణ పోలీస్ సేటీషన్ కు తరలించారు. విద్్యత్ ఛార్జీలు తగిగొసా్తమని చెపి్ అధికారంలోకి వచ్చ, ఇపు్డు ప్రజలపై రూ. 
1400 కోటులా భారం మోపడం ఏంటని చతూ్తరు జిల్లా జనసేన శ్రేణులు మండపడ్డెయి. ఉగాది కానుకగా ముఖ్యమంత్రి ప్రజలకు విద్్యత్ ఛార్జీల ష్టక్ ఇచా్చరనా్నయి. కడప జిల్లాలో 
సయ్యద్ ముకరం చాంద్ భాష ఆధ్వర్యంలో జనసేన శ్రేణులు ఆందోళనకు దిగాయి. కలెకటీర్ కారా్యలయం ఎద్ట ప్రభుత్వ తీరుకు నిరసనగా నినాదాలు చేశాయి. కలెకటీర్ ను కలిస్ 
విద్్యత్ ఛార్జీలు తగిగొంచాలని వినత్పత్రం సమరి్ంచాయి. కరూ్నలు జిల్లా కంద్ంలో కూడ్ నిరసనలు హోరెతా్తయి.

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

కరంటు చారిజీలపై జరిగిన నిరసనలో పాల్గున్న పితాని

శతఘ్్న నూ్యస్: తూరు్గోదావరి 
జిల్లా కాకినాడలో శుక్రవారం 
ఉదయం రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ 
పీఏసీ చైరమిన్ నాదండలా మనోహర్ 
ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కరెంట్ చార్జీలు 
పంపుపై నిరసన తెలిపి కాకినాడ 
కలెకటీర్ కి వినత్పత్రం అందజేయడం 
జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో 

జనసేన పార్టీ పిఎస్ సభు్యలు ముమిమిడవరం నియోజకవరగొం ఇంచార్జీ పితాని బాలకృషణి 
పాల్గొనా్నరు.

ఉగాది పండుగ సందర్ంగా రాజోలు రల్లి కలనీలో ద్ప్పటులి పంపిణీ
శతఘ్్న నూ్యస్: 
రాజోలు నియోజవరగొం 
కశనపలిలా గ్రామ నిసా్వరథి 
జనసైనికుడు సుంకర 
రమేష్ విజయభారత్ల 
పళ్లారోజు సందర్ంగ 
రాజోలు గ్రామంలో 
ఉన్న రెలీలాపేటలో 
అందరికీ ద్ప్టులా, 

ఓఆరెస్ డ్ంక్ లు పంచపటటీటం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అత్థులుగా 
రాజోలు జనసేన ఎంపీటీసీ దారలా కుమారిలక్ష్మి, బి సావరం వైసీపీ ప్రెస్డ్ంట్ కడయం 
పూరణిచంద్రావు, బి సావరం జనసేన వైస్ ప్రెస్డ్ంట్ రావూరి నాగబాబు, రాజోలు టౌన్ 
జనసేన ప్రెస్డ్ంట్ కాట్నం రాజు, టౌన్ జనరల్ సక్రటర్ గురుజు భీమరాజు, చరుపవన్ 
సేవాసమిత్ టౌన్ ప్రెస్డ్ంట్ యర్రంశెటిటీ ప్రసాద్ రాజోలు జనసేన క్రియాశీలక సభు్యడు 
సూర్య నందా్యల, చేగండ వెంకట కిరణ్ మరియు జనసైనికులు, వీర మహళలు 
పాల్గొనా్నరు, ఈ సందర్ంగా సుంకర రమేష్ చేసు్తన్న సేవా కార్యక్రమాలను గ్రామసు్తలు 
కొనియాడడం జరిగింది.

కరంటు చార్జీలు తగిగుంచాలని తూర్్పగోదావరి జనసేన నిరసన
శతఘ్్న నూ్యస్: తూరు్గోదావరి జిల్లా, వైసీపీ ప్రభుత్వం కరెంటు చార్జీలు విపర్తంగా 
పంచ పేద, మధ్య తరగత్ ప్రజలు ఆరిథికంగా నషటీం పోయేల తీసుకున్న నిరణియాని్న 
జనసేన పార్టీ తరపున ఖండసూ్త జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు 
శుక్రవారం కాకినాడ జిల్లా పరిషత్ సంటర్ లో పంచన విద్్యత్ చార్జీలను వెంటనే 
ఉపసంహరించుకోవాలని కాకినాడ కలెకటీర్ కారా్యలయం వద్ద రాష్ట్ర రాజకీయ వ్యవహారాల 
కమిటీ చైరమిన్ నాదండలా మనోహర్, జిల్లా అధ్యక్షులు కంద్ల ద్రేగొష్, తూరు్గోదావరి జిల్లా 
ఇంచార్జీ లు ఉభయగోదావరి జిల్లాల వీర మహళ్ విభాగం కో ఆరిడెనేటరులా రాష్ట్ర నాయకులు 
జనసేన నాయకుల జిల్లా కార్యవరగొ సభు్యలు మండల ప్రెస్డ్ంట్ లు మండల కమిటీ సభు్యలు 
జనసైనికులు వీర మహళలు ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొనా్నరు.

జనసేనలో చేరిన ఎక్స్ సొసైటీ వైస్ ప్రెసిడంట్
శతఘ్్న నూ్యస్: తూరు్గోదావరి, ముమిమిడవరం రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమిటీ సభు్యలు ముమిమిడవరం నియోజకవరగొ ఇనా్చరిజీ పితాని బాలకృషణి, 
జనసేన పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు కంద్ల ద్రేగొష్, పంతం నానాజ్ మరియు శశిధర్ 
ఆధ్వర్యంలో ఐ పోలవరం మండలం బాణాపురానికి చెందిన ఎక్్స సొసైటీ వైస్ ప్రెస్డ్ంట్ 
వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు రాయపు రెడడె సురేష్ జనసేన పార్టీలో పితాని బాలకృషణి 
గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైరమిన్ 
నాదండలా మనోహర్ కండువా కపి్ పార్టీలోకి సాధారణంగా ఆహా్వనించడం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పంచిన విద్యుత్ చార్జీలు తగిగుంచాలని కృష్ణా జిల్లి కలెక్టర్ గారికి 
వినతి పత్ం

శతఘ్్న నూ్యస్: జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి పిలుపు మేరకు ఈరోజు కృష్టణి 
జిల్లా కలెకటీర్ వారి కారా్యలయం లో పంచన విద్్యత్ చార్జీలు వెంటనే తగిగొంచాలి అని వినత్ పత్రం 
అందచేస్ , నిరశన కార్యక్రమంలో పనమలూరు నియోజవరగొం కార్యకర్తలు పాల్గొనా్నరు..ఈ 
కార్యక్రమంలో పనమలూరు ,కంకిపాడు, ఉయూ్యరు మండల అధ్యక్షులు, ముప్ రాజ, కరిమి 
కొండ సురేష్, జరుగు ఆది నారాయణ మరియు జిల్లా సంయుక్త కార్యదరి్శ, కాకాని లోకష్, మరియు 
నియోజకవరగొ నాయకులు పులి కామేశ్వర రావు, ముపి్రి rk, సగసటిటీ హరి కృషణి, చనా్న గాంధీ, 
గరికిపాటి ప్రసాద్, రఘు, విశే్వశ్వర రావు,హర్ష్. వి, వీర మహళ ల్వణ్య కొఠారి పాల్గొనా్నరు..

పంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలకు కృష్్న జిల్లి జనసేన నిరసన
శతఘ్్న నూ్యస్: కృష్టణి జిల్లా, జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశానుసారం 
పంచన విద్్యత్ ఛార్జీలకు నిరసనగా 
కృష్టణిజిల్లా జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో 
కృష్టణిజిల్లా అధ్యక్షులు బండ్రెడడె రామ్ సూచన 
మేరకు, కృష్టణి జిల్లాలో నియోజకవరగొ 
ఇనా్చరిజీలు కలెకటీర్ కారా్యలయంలో పంచన 

విద్్యత్ ధరలు వెంటనే తగిగొంచాలని నిరసన చేయడం జరిగింది. అల్గ్ కలెకటీర్ కి వినత్పత్రం 
కృష్టణిజిల్లా జనసేన నాయకులతో కలిస్ అందించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
రాష్ట్ర అధికార ప్రత్నిధి మరియు మలవరం నియోజకవరగొ ఇనా్చర్జీ అక్కల రామ్ మోహన్ రావు 
(గాంధీ), కృష్టణి జిల్లా కార్యదరి్శ చంతల లక్ష్మి, మచలీపట్నం ఇంచార్జీ బండ రామకృషణి, మండల 
అధ్యక్షులు శీలం బ్రహమియ్య, కోల్ రాజు, పోలిశెటిటీ త్జ, వై.నరస్ంహారావు మరియు నాయకులు 
కటకం ధరామిరావు, రమేష్ బాబాయ్, ఆదినారాయణ, నాగబాబు, శివ, ప్రవీణ్ వెంకటసా్వమి, బి.వి.
నరస్ంహారావు తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

ప్రభుత్ం పంచిన విద్యుత్ చార్జీలను వంటనే తగిగుంచాల్: కటికం 
అంకరావు

శతఘ్్న నూ్యస్: గుంటూరు, ప్రభుత్వం పంచన విద్్యత్ 
చార్జీలను వెంటనే తగిగొంచాలని, జనసేన పార్టీ జిల్లా కార్యదరి్శ 
కటికం అంకారావు కోరారు. చెత్తపను్న, ఆస్్తపను్న, పట్రోల్ 
పైఅధిక వా్యట్ తో పాటు,విద్్యత్ చార్జీలతో సామాన్య ప్రజల 
నడడె విరుసు్తనా్నరని, ఆయన మండపడ్డెరు. పాదయాత్ర 
సమయంలో 200 యూనిటలా వరకు విద్్యత్ ఫ్రీగా ఇసా్తమన్న 
హామీ ఏమందని, ఆయన ప్రశి్నంచారు. వైస్పి అధికారం చేపటిటీన 
మూడు సంవత్సరాలోలా సుమారు ఏడు సారులా కరెంటు చార్జీలు 
పంచారని,ఆయన తెలిపారు.ఒక్క ఛాన్్స అంటూ అధికారంలోకి 

వచ్చ,ప్రజలకు కరెంట్ ష్టక్ కొటేటీ విధంగా, పరిపాలనను కొనసాగిసు్తనా్నరని, ఆయన ఎదే్దవా 
చేశారు. ఫ్్యన్ కి ఓటు వేస్నంద్కు, ఇంట్లా ఫ్్యన్ త్రగకుండ్ చేసు్తనా్న, మీ ప్రభుత్వంపై,ప్రజల 
త్రుగుబాటు తప్దని, ఆయన అనా్నరు. పరిగిన విద్్యత్ ఛార్జీలను, తగిగొంచేవరకు రాష్ట్ర వా్యప్తంగా 
జనసేన పార్టీ ప్రజల పక్షాన నిలుసు్తందని, ఆయన తెలిపారు.

పంచిన విదుయూత్ చార్జీలపై గళమెత్తిన కైకలూరు జనసేన
శతఘ్్న నూ్యస్: కృష్టణి జిల్లా, కైకలూరు నియోజకవరగొం, పంచన విద్్యత్ చార్జీలపై 
గళమెత్్తన జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు, జనసైనికులు. కైకలూరు 
నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పంచన విద్్యత్ చార్జీలకు నిరసనగా 
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆదేశాలతో జిల్లా అధ్యక్షులు 
బండ్రెడడె రామకృషణి ఆధ్వర్యంలో కైకలూరు నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు, 
వీర మహళలు, జనసైనికులు సాథినిక జనసేన పార్టీ జిల్లా కారా్యలయం 
నుండ రా్యలీగా బయలుదేరి మచలీపట్నం కలెకటీరేట్ దగగొర ధరా్న చేస్ నిరసన 
తెలియజేస్, కలెకటీర్ కి వినత్పత్రం అందజేస్న జనసైనికులు. ఈ కార్యక్రమంలో 
రాష్ట్ర కార్యదరి్శ బటుటీ లీల్ కనద్రగొ, కృష్టణి జిల్లా కార్యదరి్శ బివి రావు, జిల్లా 
సంయుక్త కార్యదరి్శ వేలు్రి నానాజ్, ముదినేపలిలా మండల అధ్యక్షులు వీరంకి 
వేంకటేశ్వర రావు, జిల్లా ప్రోగ్రామింగ్ కమిటీ సభు్యలు చక్రపాణ్, జనసేన 
నాయకులు అంబుల భరత్, సూరి నారాయణ, జనసైనికులు, వీరమహళలు 
పాల్గొనా్నరు.

ప్రజలకోసం ప్రశ్నిసేతి పోలీసులతో అరెసుటులు చేయిసాతిరా?

శతఘ్్న నూ్యస్: పేదప్రజలకు ఎని్నకలకు ముంద్ 200 యూనిటులా ఉచతం అని 
మాట ఇచ్చ.. నాడు ఇచ్చన మాట తపి్ నేడు కొత్తగా ఏపీ ప్రభుత్వం విద్్యత్ 
చార్జీలు పంచన కారణంగా.. జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు కొణ్దల పవన్ కళ్్యణ్ 
అని్న జిల్లాల కలెకటీరేటలా ముటటీడకి పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంద్లో భాగంగా.. 
తాడపత్రి నియోజక వరగొం నుంచ నియోజక ఇంఛారిజీ కదిరి శ్రీకాంత్ రెడడె 
ఆధ్వర్యంలో తాడపత్రి నుంచ జనసైనికులు అభిమానులు భార్గా తరలివచా్చరు. 
ఈ కార్యక్రమం దా్వరా ప్రభుత్వం వెంటనే పంచన విద్్యత్ చార్జీలు తగిగొంచాలని 
డమాండ్ చేశారు, లేని పక్షంలో ఇది ప్రజా ఉద్యమంగా మారి్చ ప్రజల పక్షాన 
పోరాటం చేసా్తమని జనసన పార్టీ పొలిటికల్ అఫైర్ కమిటీ మెంబర్ చలకం 
మధుసూదన రెడడె, జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు జయరామ్ రెడడె, ఈశ్వర్ మరియు 
శ్రీకాంత్ రెడడె హెచ్చరించారు. అయిత్ పోలీసులు ఈ కార్యక్రమాని్న అడుడెకొని 
నాయకులను అరెసుటీ చేయడం జరిగింది. ప్రజల పక్షాన పోరాడత్ అరెసుటీలు 
చేసా్తరా అని జనసేన నాయకులు పోలీసులపై మండపడ్డెరు. ఈ కార్యక్రమంలో 
మండల ఇంఛారిజీ సున్ల్, జనసైనికులు నరస్ంహా చారి, గోపాల్, అజయ్, శివ, 
నరేష్, వెంకటేష్, సుదర్శన్ తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


పంచిన విద్యుత్ ఛారిజీలకు మారాకాపురం జనసేన నిరసన
శతఘ్్న నూ్యస్: మారా్కపురం, జనసేనపార్టీ 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాలు మేరకు 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పంచన విద్్యత్ ఛారిజీలకు 
నిరసనగా మారా్కపురం నియోజకవరగొ ఇంచార్జీ 
ఇమమిడ కాశీనాధ్ ఆధ్వర్యంలో జనసేనపార్టీ 
కారా్యలయం నుండ భార్ జనసందోహంతో 
మారా్కపురం ఆర్డెవో కారా్యలయం వరకు రా్యలీ 
వెళ్ళి మారా్కపురం ఆర్డెవో కి వినత్పత్రం ఇవ్వడం 
జరిగింది. అనంతరం మీడయా ముఖంగా ఇమమిడ 

కాశీనాధ్ మాట్లాడుతూ… రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా సామాన్య, మధ్య తరగత్ ప్రజలపై 
రూ.4,310 కోటలా విధు్యత్ భారం ప్రభుత్వం మోపిందని. ప్రజలు ఆరిధికంగా సతమతం అవుతున్న వేళ 225 యూనిటలా 
లోపు వాడే పేదలకు రూ.1.57 పంచడం దారుణమని, పేద మధ్యతరగత్ ప్రజలపై అన్్న రకాల ధరలను పంచ 
బాద్డే బాద్డు గా వ్యవహరిసు్తన్న తీరు భాదాకరమని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ జిల్లా 
కార్యదరు్శలు, త్రుమలశెటిటీ వీరయ్య, ఎన్.వి. సురేష్, మారా్కపురం మండల అధ్యక్షులు తాటి రమేష్ , తరులాపాడు 
మండల అధ్యక్షులు చేతుల శ్రీనివాసులు, పొదిలి మండల అధ్యక్షులు పేరిసముల శ్రీనివాసులు, జిల్లా ప్రోగ్రాం 
కమిటి సభు్యలు వీరిశెటిటీ శ్రీనివాసులు, ఇమమిడ నాగ సుందరి, పినె్నబోయిన లక్ష్మీ రాజ్యం, పూజ లక్ష్మీ, సువరణి, 
పినె్నబోయిన శ్రీను, శీరిగిరి శ్రీను, సంగటి వెంకటేశ్వరులా, శేఖర్, సాధిక్, రఫీ, జానకి రామ్, షర్ఫ్, ఫణ్, పోటు 
వెంకటేశ్వరులా, ఖాజా వలి, రామిరెడడె, పులలాయ్య, నాగుల్ మీరా, కొండలు, రమేష్, జనసేన వీర మహళలు మరియు 
జనసేన కార్యకర్తలు పాల్గొనా్నరు.

పంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలు తక్షణమే తగిగుంచాలంటూ నెల్లిర్ 
కలెక్టరేట్ వద్ద నిరసన

శతఘ్్న నూ్యస్: నెలూలారు, కషటీకాలంలో ప్రజలను ఇబ్ంది పడుతూ రాష్ట్ర 
ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిరణియాని్న విద్్యత్ చార్జీలు పంచడం ద్రామిరగొం 
అంటూ జనసేన పార్టీ తరఫున జిల్లా అధ్యక్షుడు చెనా్నరెడడె మనుక్ంత్ 
రెడడె గారి ఆధ్వర్యంలో నిరసనలు వెలులావెతా్తయి అనంతరం కలెకటీర్ గారికి 
వినత్ పత్రం సమరి్ంచారు… ఈ సందర్ంగా వారు మాట్లాడుతూ
ప్రత్పక్షంలో ఉన్నపు్డు అధ్యక్షా కరెంట్ బిలులా ముటుటీకొంటే ష్టక్ 
తగులుతుంది 500 రూపాయల బిలులా వసే్త పేదవారు ఎల్ కటటీగలరు 
అన్న జగన్ రెడడె ఈరోజు సగటు పేద,మధ్యతరగత్ వారి విద్్యత్ చార్జీలను 
30% వరకు పంచారు..అంటే రూ1000 ఉన్న బిలులా ఇపుడు రూ1300 
వసు్తందన్న మాట.
పాదయాత్ర లో ఉన్నపు్డు పేదలకు 200 యూనిటులా ఫ్రీ గా ఇసా్తము 
దానితో మూడు డైట్ లో రెండు ఫ్్యనులా 16 గంటలపాటు టివి ఉచతంగా 
తీసుకోవచు్చ తీసుకోవచు్చ అన్న జగనన్న హమీ ఏమంది..
ఎని్నకల ముంద్ రైతులకు ఎనిమిది గంటలపాటు నాణ్యమన ఉచత 
కరెంటు ఇసా్తనని చెపి్ గ్రామాలోలా మూడు గంటల నుంచ 6 గంటల 
వరకు కరెంటు కోతలు విధించడం ఎంతవరకు సమంజసం
 గిరాగిరా త్రుగుతుంది అని ఓటేలాస్న జనాలు ఫ్్యన్ వేసే్త ష్టక్ తగిలే 
పరిస్థిత్
ఉగాది కానుకగా పేద మరియు మధ్యతరగత్ జనాలకు భార్ ష్టక్ 
ఇచా్చరు జగన్ గారు
కరోణా కషటీ కాలంలో ఉపాధి కోలో్యి రోడుడెన పడడె ప్రజలకు ఉగాది 
కానుకగా 1400 కోటలా విద్్యత్ భారం ట్రూ అప్ కింద 3 వేల కోటలా 
రూపాయల భారం వేయటం దారుణం
ధనారజీనే ధే్యయంగా వచ్చనటుటీ వైసీపీ ప్రభుత్వం అనిపిసు్తంది
ఉదయానే్న లేసే్త పను్న విధిసా్తరు ఏ విధంగా ప్రజల నుంచ డబు్లు 
ల్గ్సుకుంటూ అని ప్రజలు భయపడుతునా్నరు
తెలలావారుజామున నిద్ లేవాలంటే భయంగా ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ 
రకమన ఇబ్ంది పటిటీ డబు్లు గుంజుతుందో అని బంబేలెతు్తతునా్నరు..
పంచన విద్్యత్ చార్జీలు ఏ విధంగా ఏ విధంగా ఒపు్కునేది లేద్ రాష్ట్ర 
ప్రభుత్వం దిగి వచే్చ వరకు జనసేన పార్టీ తరఫున విద్్యత్ ఛార్జీలపై 
నిరసనగా చేపడతామని తెలిపారు
ఇని్న రకాలుగా ప్రజల నుంచ డబు్లు గుంజుతున్న ప్రభుత్వం ప్రజా 
సంక్షేమానికి ఏమాత్రం ఉపయోగపడటంలేద్
రానున్న ఎని్నకలలో సరైన సమాధానం చెబుతారు అని తెలియజేశారు
పేద మరియు మధ్యతరగత్ ప్రజల సంక్షేమాని్న ప్రజాశ్రేయసు్స జనసేన 
పార్టీ తో మాత్రమే సాధించగలమని తెలియజేశారు.

ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ప్రధాన కార్యదరి్శ గునుకుల కిషోర్, జిల్లా అధికార 
ప్రత్నిద్లు ద్గిగొశెటిటీ సుజయ్, కలువాయి సుధీర్, రాష్ట్ర కార్యదరి్శ కొటేటీ 
వెంకటేశ్వరులా, కోల్ విజయలకిమి, జిల్లా నాయకులు వెంకట సుబ్య్య, 
గూడూరు వెంకటేశ్వరులా, సుకన్య, కృషణివేణ్ తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

మారాకాపురం జిల్లి సాధనకై జనసేన పార్్ట వీరమహిళల రిలే 
నిరాహారదీక్ష

శతఘ్్న నూ్యస్: మారా్కపురం జిల్లా సాధనకై జెఎస్ ఆధ్వర్యంలో మారా్కపురం సీపీఐ పార్టీ కారా్యలయం నంద్ జనసేనపార్టీ 
మారా్కపురం నియోజకవరగొ వీర మహళలు చేపటిటీన రిలే నిరాహారదక్షకు నిమమిరసం ఇచ్చ విరమింపజేస్న జెఎస్ వైస్ చైరమిన్ 
మరియు జనసేనపార్టీ మారా్కపురం నియోజకవరగొ ఇంచారిజీ ఇమమిడ కాశీనాధ్, జెఎస్ ట్రెజరర్ వక్కలగడడె మలిలాకారుజీన, జేఏసీ 
నాయకులు పది్దరెడడె సూర్య ప్రకాష్ రెడడె, సీపీఐ పార్టీ నాయకులు అందే నాసరయ్య, సీపీఎం పార్టీ నాయకులు రూబన్. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ జిల్లా కార్యదరు్శలు, త్రుమలశెటిటీ వీరయ్య, యన్.వి.సురేష్, మారా్కపురం మండల అధ్యక్షులు 
తాటి రమేష్ , తరులాపాడు మండల అధ్యక్షులు చేతుల శ్రీనివాసులు, పొదిలి మండల అధ్యక్షులు పేరిసముల శ్రీనివాసులు, జిల్లా 
ప్రోగ్రాం కమిటి సభు్యలు వీరిశెటిటీ శ్రీనివాసులు, ఇమమిడ నాగ సుందరి, సమశ్రీ, వెంకట రమణ, పినె్నబోయిన లక్ష్మీ రాజ్యం, 
పూజ లక్ష్మీ, సువరణి, పినె్నబోయిన శ్రీను, శీరిగిరి శ్రీను, సంగటి వెంకటేశ్వరులా, శేఖర్, రఫీ, జానకి రామ్, షర్ఫ్, ఫణ్, పోటు 
వెంకటేశ్వరులా, ఖాజా వలి, రామిరెడడె, పులలాయ్య మరియు జనసేన కార్యకర్తలు పాల్గొనా్నరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పంచిన విద్యుత్ చార్జీలు తగిగుంచాల్: కర్్నలు జనసేన
రాజవిహార్ నండి కలెకటురేట్ వరకు జనసేన నాయకులు రాయూలీ
విదుయూత్ చార్జీలు తగ్గంచకుంటే దశలవార్ ఉదయూమాలన చేపడతం
ధరాని కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకుల హెచ్చరికలు
శతఘ్్న నూ్యస్: కరూ్నలు, పంచన విద్్యత్ చార్జీలను తగిగొంచాలని డమాండ్ చేసూ్త.. జనసేన 
పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జిల్లావా్యప్తంగా నాయకులు, కార్యకర్తలు తరలివచ్చ కరూ్నలు నగరంలోని 
అంబేద్కర్ భవన్ నుండ కలెకటీరేట్ వరకు రా్యలీ నిర్వహంచ ధరా్న నిర్వహంచారు. రాష్ట్ర 
ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యత్రేకంగా నినాదాలు చేశారు. ధరా్నను ఉదే్దశించ జనసేన పార్టీ 
పాణ్యం నియోజకవరగొ ఇనా్చరిజీ చంతాసురేష్ బాబు మాట్లాడుతూ చార్జీలను విపర్తంగా పంచ 
సామాన్య మధ్యతరగత్ కుటుంబాల పై మోయలేని భారం మోపుతునా్నరని ఆయన తీవ్ంగా 
విమరి్శంచారు. ఇప్టిక పరిగిన ధరలతో జనం అల్లాడపోతునా్నరు అని, దనికితోడు విద్్యత్ 
చార్జీలు కూడ్ పంచత్ పేద ప్రజలు ఎల్ భరిసా్తరు అని అనా్నరు. తెలుగు రాష్ట్రాలోలా ఇటీవలే 
కరెంటు చార్జీల మోత మోగింది అని, పది రోజుల క్రితం తెలంగాణలో కరెంటు చార్జీలు భార్గా 
పరిగాయి అని ఏపీలో కూడ్ విద్్యత్ చార్జీలను విపర్తంగా పంచేశారు అని ఆయన తీవ్ంగా 
విమరి్శంచారు. సామాన్య మధ్యతరగత్ కుటుంబాలు కొనలేని విధంగా నితా్యవసర సరుకుల 
ధరలు కూడ్ విపర్తంగా పంచేశారు అని అనా్నరు. చార్జీల మోత మోగిసు్తంటే.. మరోవైపు 
నితా్యవసర సరుకుల ధరలు వాత పడుతునా్నయి అని అనా్నరు. ప్రభుత్వ విధానాలు సగటు 
జ్వికి భారంగా పరిణమిసు్తనా్నయి అని విమరి్శంచారు. జనసేన నాయకులు నక్కలమిటటీ 
శ్రీనివాసులు, ఎస్ యమ్ డ మహబూబ్ బాష్ట మాట్లాడుతూ.. సామాన్య మధ్యతరగత్ ప్రజల 
నడడె విరిగ్ల్ రెండు రోజుల క్రితం ఏపీలో విద్్యత్  చార్జీలు పంచుతూ రాష్ట్ర విద్్యత్  నియంత్రణ 
సంసథి కఠిన నిరణియం తీసుకుంది అని అనా్నరు. తెలంగాణ ప్రభుతా్వని్న చూస్ పులిని చూస్ 
నక్క వాత పటుటీకున్న చందంగా ఏపీలోనూ కరెంటు చార్జీలు భార్గా పంచేశారు అని తీవ్ంగా 
విమరి్శంచారు. డస్కమ్ ల ప్రత్పాదనల మేరకు ఏపీఈఆర్్స విద్్యత్  చార్జీలు పంచంది అని 
ఇవి కూడ్ ఏప్రిల్ 1వ త్ద నుంచ అమలోలాకి రాబోతునా్నయి అని అనా్నరు. ఒకో్క యూనిట్ కు 
కనిషటీంగా 45 పైసల నుంచ గరిషటీంగా ఒక రూపాయి 57 పైసల దాకా అదనంగా పరిగాయి 
అని అనా్నరు. అయిత్ వినియోగించే యూనిటలాతో సంబంధం లేకుండ్ అని్న వరాగొల వారికీ 
చార్జీలు పంచేశారు అని విమరి్శంచారు. జనసేన పార్టీ రాయలసీమ విభాగం వీర మహళ 
కోఆరిడెనేటర్ ఎస్.యమ్.డ హసీనా బేగం మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేద ప్రజలపై విద్్యత్ 
భారాలు మోపడం సరైన విధానం కాదని విమరి్శంచారు. ఉమమిడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాష్ట్రం 
మిగులు విద్్యత్ తో ఉంటే ఇపు్డు లోటు రాష్ట్రంగా మారిందని అనా్నరు. ఇప్టిక పరిగిన 
నితా్యవసర సరుకుల ధరలతో ప్రజలు సామాన్య మధ్యతరగత్ కుటుంబాలు విలవిలల్డపోతూ 
ఉనా్నయని దానికి తోడు విద్్యత్ ఛార్జీలు విపర్తంగా పంచేసే్త ప్రజలు ఏమ పోతారు అని ఆమె 
ప్రశి్నంచారు. అధికారంలోకి వసే్త 200 యూనిటులా ఉచతంగా ఇసా్తమన్న జగన్ మాట తపా్రని 
అనా్నరు. ఇపు్డు విద్్యత్ చార్జీలు విపర్తంగా పంచ అని్న వరాగొల ప్రజలపై రూ.1400 కోటలా 
భారం వేశారని అంత్కాకుండ్.. ట్రూ అప్ ఛార్జీల పేరుతో రూ3వేల కోటలా బారం వేసేంద్కు 
స్దధిమయా్యరని విమరి్శంచారు. పాదయాత్ర సందర్ంగా 200 యూనిటలా విద్్యత్ ఉచతంగా 
ఇసా్తమంటూ ప్రకటించారని ఇచ్చన మాటను నిలబటుటీకోవాలని అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో 
అర్షద్, ఎమిమిగనూరు ఇనా్చరిజీ రేఖా జావాజి, పవన్, ఆదోని ఇంచార్జీ మలలాప్, పోలూరి వెంకట 
సుబ్య్య, చలలా వరుణ్, శీను, రాము, అనిత శ్రీ, సుధాకర్, బ్రహమిం మరియు నాయకులు 
కార్యకర్తలు పాల్గొనా్నరు.

తంగల వేణుగోపాల్ కు ఘన సన్మానం
శతఘ్్న నూ్యస్: పేద ప్రజలకు అంద్బాటులో ఉంటూ.. ప్రజాసేవకు అంకితమన 
తంగల వేణుగోపాల్ మరిని్న సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహంచాలని జనసేన పార్టీ 
రాయలసీమ కో కన్్వనర్  గంగారపు రామదాస్ చౌదరి, జనసేన పార్టీ చతూ్తరు జిల్లా 
ప్రదాన కార్యదరి్శ జంగాల శివరామ్ రాయల్ ఆకాంక్ంచారు.  మంచ మనిషి సే్నహశీలి, 
మృద్ స్వభావి, సమాజ హీతం కోరే శ్రేయోభిల్షి అయిన తంగల వేణుగోపాల్ చేసు్తన్న 
సేవా కార్యక్రమాలకు ఇండయన్ కాన్ఫరెన్్స ఆఫ్ ఇంటలెకు్చవల్్స వారి ఆధ్వర్యంలో 
రాష్ట్ర గవర్నర్ భిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ చేతుల మీద్గా ది గ్రేట్ సన్ ఆఫ్ ఇండయా 
అవారుడె అంద్కున్న సందర్ంగా.. శుక్రవారం బంగుళ్రు నంద్ వేణుగోపాల్ ను 
ఘనంగా సనామినించారు. ఈ సందర్ంగా వారు మాట్లాడుతూ.. తంగల వేణుగోపాల్ 
భవిష్యతు్తలో మరెనో్న అవారుడెలు అంద్కోవాలని ఆకాంక్ంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
గంగారపు రామదాస్ చౌదరి, జంగాల శివరామ్ రాయల్, లీగల్ సల్ అమరనారాయన 
చేనేత ప్రదన కార్యదరి్శ అడపా సురేంద్, మదనపలెలా టౌన్ ప్రెస్డ్ంట్ జంగాల శకి్త, 
మదనపలెలా రూరల్ ప్రెస్డ్ంట్ రోనూరు బాబు, జాయింట్ సక్రటర్ గజెజీల రెడ్డెప్, తోట 
కళ్్యణ్ జగదష్, రెద్దమమి, గండకోట లోకష్ తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

కరంటు ఛార్జీలకు నిరసనగా పార్తీపురం రవిన్యు డివిజన్ లో 
జనసేన వినతిపత్ం

శతఘ్్న నూ్యస్: పార్వతీపురం, రాష్ట్రంలో అమాంతంగా పంచేస్న కరెంటు ఛార్జీలకు నిరసనగా, 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాలు మేరకు, శుక్రవారం పార్వతీపురం రెవినూ్య డవిజన్ 
లో గల సబ్ కలెకటీర్ కారా్యలయం వరకు, ప్రజలందరి తరపున నిరసన తెలియజేస్ వినత్పత్రం 
అందజేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కార్యక్రమాల నిర్వహణ కార్యదరి్శ బాబు 
పాలూరు, చందక అనిల్, దాలినాయుడు, గోవిందమమి, మణ్, గణేష్, సా్వమి నాయుడు, 
రమేష్ తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

అక్రమ అరస్్ట చేయడాని్న ఖండించిన జనసేన
శతఘ్్న నూ్యస్: అనంతపురం, కరెంటు ఛారిజీ పైన జనసేన పార్టీ తరుపున కలెకటీర్ కి 
మెమోరాండం ఇవ్వడ్నికి వెళ్లాన జనసేన నాయకులను పోలీసు అధికారులు అక్రమ 
అరెస్టీ చేయడ్ని్న ఖండంచన అనంతపురం జిల్లా అధికార ప్రత్నిధి సాక మురళీకృషణి, 
రాపా్తడు ఇంచార్జీ సాక పవన్, అనంతపురం నగర కార్యదరి్శ కుమమిర మురళ్.

పంచిన విదుయూత్ ఛారిజీలకు కడప జనసేన నిరసన
శతఘ్్న నూ్యస్: కడప, జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు మేరకు 
కడప జిల్లా జనసేన నాయకులు, 
వీరమహళల ఆధ్వర్యంలో వైఎస్ఆర్్సపి 
ప్రభుత్వం పంచన విద్్యత్ చార్జీలను 
వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని 
ఛార్జీల పంపుదలపై వైఎస్ఆర్ కడప 
జిల్లా కలెకటీరేట్ వద్ద నిరసన కార్యక్రమం 
మరియు కలెకటీర్ కి వినత్పత్రం ఇవ్వడం 
జరిగింది.

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

రాష్ట ప్రభుత్ మండి వైఖరి నశంచాల్… బాద్డే…బాద్డు

*పట్రోల్, డీజిల్, విద్్యత్ ఛార్జీలు, వంట గా్యస్ ధరలు నితా్యవసర సరుకులు ధరలు 
వెంటనే తగిగొంచాలని మాదాల శ్రీరాములు జనసేనపార్టీ అరకు పారలామెంట్ అధికార 
ప్రత్నిధి డమాండ్

శతఘ్్న నూ్యస్: అరకువెలి నియోజకవరగొంలో జనసేనపార్టీ నాయకులు అరకు 
పారలామెంట్ అధికార ప్రత్నిధి మాదాల శ్రీరాములు మాజ్ ఎంపిటిస్ సాయిబాబా 
అరకు మండల నాయకులు అలలాంగి రామకృషణి రాజ్ కుమార్ పంచన విద్్యత్ 
చార్జీలుపట్రోలీడెజిల్గొయాస్ ధరలు రాష్ట్రంలో మండపోతునా్నయి పరిగిన ధరలతో రాషటీంలో 
సామాను్యలు విలవిల్డుతునా్నరు సామాను్యలు ఓటువేస్న పాపనికి ఇంత దారుణంగా 
ప్రజలపై నితా్యవసర సరుకులు రేటులా పంచ పేదవాడు కొనుకొ్కని త్నడ్నికి కూడ్ వీలు 
లేకుండ్ చేసారని జనాలు మండపడుతునా్నరు. ఈ సందర్ముగా మాదాల శ్రీరాములు 
మాట్లాడుతూ జనసేనపార్టీ అధినేత గౌ పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు మేరకు పంచన విద్్యత్ 
చార్జీలు తగిగొంచే వరకు పోరాటం చేయాలని పిలుపిచా్చరు నేటి నుంచ పంచన విద్్యత్ 
చార్జీలు తగిగొంచే వరకు ప్రత్ మండలం లో పోరాటం చేసా్తం అదేవిధంగా గ్రామసాథియి 
నుండ విద్్యత్ చార్జీల మీద పోరాటం చేసా్తం. ప్రభత్వం పంచన చార్జీల మీద రేటులా 
తగిగొంచే దాకా మా పోరాటం ఆగద్ అని పలాకారుడె పటుటీకొని నిరసన తెలిపిన జనసేనపార్టీ 
అరకు మండలం నాయకులు శ్రీరాములు సాయిబాబా రామకృషణి రాజ్ కుమార్.

పంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలను వయుతిరేకిస్తు శ్రీకకుళం 
జనసేన నిరసన

శతఘ్్న నూ్యస్: శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంచన విద్్యత్ ఛార్జీలను 
వ్యత్రేకిసూ్త జనసేనపార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు శుక్రవారం శ్రీకాకుళం జిల్లా 
జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కలెకటీరేట్ వద్ద నిరసన చేపటిటీ, పంచన విద్్యత్ ఛార్జీలను తక్షణమే 
వెనకి్క తీసుకోవాలని డమాండ్ చేసూ్త శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన జనసేన నాయకులు కాంత్ 
శ్రీ సయ్యద్, పేడ్డ రామోమిహన్, డ్కటీర్ విశ్వక్ సేన్, దాసరి రాజు, కణ్త్ కిరణ్, గరా్న 
సత్్తబాబు మరియు పలువురు నాయకులతో కలిస్ కలెకటీర్ కు వినత్ పత్రాలు అందచేస్న రాజాం 
నియోజకవరగొం జనసేన నాయకులు ఎని్న రాజు. అనంతరం ఆయన మీడయాతో మాట్లాడుతూ 
ఈ ప్రసు్తత ముఖ్యమంత్రి పాదయాత్ర సమయంలో అప్టి ప్రభుత్వం విద్్యత్ చార్జీలను పంచారని 
వైస్పి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే 200 యూనిటలా ఉచత విద్్యత్ ఇసా్తమని చెపి్, ఇపు్డు 
ఇష్టటీనుసారంగా పంచ, పేదలకు అనా్యయం చేసు్తనా్నరని ఆరోపించారు. గడచన కాలంలో ఈ 
రెండు వైస్పి, టిడపి పార్టీల పరిపాలనలో విసుగు చెందిన ప్రజలకు జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాత్రమే నా్యయం చేయగలరని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అల్గ్ పంచన 
విద్్యత్ చార్జీలను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని డమాండ్ చేశారు, లేని పక్షంలో ఆందోళన 
ఉధృతం చేసా్తమని హెచ్చరించారు. ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో జిల్లాకు చెందిన జనసైనికులు, 
వీరమహళలు, కార్యకర్తలు పద్దసంఖ్యలో పాల్గొనా్నరు.

పంచిన విద్యుత్ చార్జీలు తగగుంచేంతవరకు జనసేన 
పోరాటం ఆగద్: పాలవలస యశసి్
శతఘ్్న నూ్యస్:  విజయనగరం, శుక్రవారం జనసేన 
అధినేత పిలుపు మేరకు, పంచన విధు్యత్ చార్జీలు తక్షణమే 
తగిగొంచాలని జిల్లా జనసేన పార్టీ కారా్యలయం నుండ 
కలెకటీరేట్ వరకు పాదయాత్ర చేస్, కలెకటీరేట్ ముంద్ 
నిరసన తెలిపిన అనంతరం జిల్లా సంయుక్త కలెకటీర్ డ్కటీర్ 
రావిరాల మహేష్ కుమార్ కు జనసేన పార్టీ విజయనగరం 

నియోజకవరగొం ఇంచార్జీ, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ పాలవలస యశస్్వ వినత్పత్రాని్న 
సంపరి్ంచారు. ఈ సందర్ంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ప్రత్పక్ష నాయకుడగా ప్రజల ముంద్ 
అధికారపక్షం చేసు్తన్న తపు్లను ఎండగటిటీన జగనోమిహన్ రెడడె అధికారంలోకి వచా్చక ఇంకా 
ఎకు్కవగా ప్రజలపై భారాని్న మోపుతునా్నరని, గతంలో ఆర్.టి.స్ చార్జీలు బాద్డే బాద్డు 
అనా్నరు. అంతకనా్న ఎకు్కవ ఛార్జీలతో మరింత బాదారు. ఇల్ ప్రజలు నిత్యం ఉపయోగించే 
అని్నటిపైన రేటలా భారాని్న వేస్ ప్రజల నడడె విరగగొట్టీరు. ఈ కోవలోనే ఇపు్డు కరెంటు చార్జీలు 
అత్యధికంగా పంచేశారు. గతంలో 200 యూనిటలా వరకు ఉచత కరెంట్ అని చెపి్ ఇపు్డు 
ఇల్ అరాధింతరంగా చార్జీలు పంచడం ప్రజలి్న మరోమారు మోసం చెయ్యడమే అవుతుందని 
ప్రభుత్వంఫై ద్య్యబట్టీ రు. ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యత్రేక నిరణియాలను ఖండసూ్త అధినేత పిలుపు 
మేరకు అని్న జిల్లాల కలకటీరేట్ ల వద్ద ధరా్న కార్యక్రమాలు నిర్వహంచ, కలెకటీరలాకు వినత్పత్రం 
సమరి్ంచారు. అల్గ్ విజయనగరం జిల్లా కలెకటీర్ వద్ద జనసేన ప్రధాన కార్యదరి్శ యశశ్వని 
గారి ఆధ్వర్యంలో ధరా్న కార్యక్రమం నిర్వహంచడం జరిగింది. ప్రభుత్వం ఈ నిరణియాని్న వెనకి్క 
తీసుకునే వరకు జనసేన అనేక మారాగొలలో తన నిరసన తెలియజేసు్తందని ప్రభుత్వం దిగివచ్చ 
పంచన కరంట్ చార్జీలు తగిగొంచనంత వరకు జనసేన పోరాటం చేసు్తందని ప్రభుతా్వని్న 
హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన ఝాన్్స వీరమహళ విభాగం, ఉత్తరాంధ్ర ర్జనల్ 
కోఆరిడెనేటర్ తుమిమిలక్ష్మి రాజ్, వీరమహళ మాతా గాయిత్రి, జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు 
ఆదాడ మోహనరావు, వంక నరస్ంగరావు, బొబి్లి నియోజకవరగొం ఇంచార్జీ గిరడ అప్లసా్వమీ, 
గంగాధర్, నెలిలామరలా నియోజకవరగొం నాయకులు పత్వాడ అచు్చమ్ నాయుడు, బూరిలా విజయ్ 
శంకర్, దిండ రామారావు, శృంగవరపుకోట నియోజకవరగొం నాయకులు వబి్న సత్్తబాబు, 
గరపలిలా రవికుమార్, సుంకర అపా్రావు, చీపురుపలిలా నియోజకవరగొం నాయకులు దంతులూరి 
రామచంద్ రాజు, బోడస్ంగి రామకృషణి, స్గ తవిటినాయుడు, గజపత్నగరం నియోజకవరగొం 
నాయకులు మర్రాపు సురేష్, గెద్ద రవి తదితరులు భార్గా జనసైనికులు హాజరయా్యరు.

పంచిన విద్యుత్ ఛారిజీలకు విశాఖ జనసేన నిరసన
శతఘ్్న నూ్యస్:  విశాఖ, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మెరకు విశాఖ జిల్లా 
జనసేన నాయకుల ఆధ్వర్యంలో విశాఖ జిల్లా కలెకటీర్ కు విద్్యత్ ఛార్జీలు పంపు రద్్ద 
చేయాలని కోరుతూ వినత్ పత్రం అందించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
రాష్ట్ర నాయకులు, జిల్లా నాయకులు, నియోజకవరాగొల నాయకులు, వీరమహళలు 
మరియు జనసైనికులు పాల్గొనడం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కరంట్ చార్జీలు పంచిన 
వైసీపీ ప్రభుతా్ని్న అంధకరంలోకి నెట్టనున్న ప్రజలు

విద్్యత్ చార్జీలు తగిగొంచే వరకు జనసేన ఉద్యమం ఆగద్ – డ్.పసుపులేటి హరిప్రసాద్

శతఘ్్న నూ్యస్: చతూ్తరు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంచన విద్్యత్ చార్జీలను 
తగిగొంచాలని జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల ప్రకారం జనసేన పార్టీ 
చతూ్తరు జిల్లా అధ్యక్షులు డ్కటీర్ పసుపులేటి హరిప్రసాద్, రాష్ట్ర, జిల్లా 
కార్యవరగొం మరియు వివిధ నియోజకవరాగొల ఇంచారుజీలుతో కలస్ 
చతూ్తరు కలెకటీరేట్ వద్ద నిరసన కార్యక్రమం చేపటటీడం జరిగింది. ఈ 
కార్యక్రమంలో డ్కటీర్ హరిప్రసాద్ మాట్లాడుతూ… పంచన విద్్యత్ 
చార్జీలను తగిగొంచే వరకు జనసేన ఉద్యమం తగ్గొదే లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం 
చేశారు. ఒక చేత్తో సహాయం చేస్, ఇంకో చేతో్త ప్రజల నుంచ పను్నల 
రూపంలో దోచుకునే ముఖ్యమంత్రి గద్ద దిగడం ఖాయమని, ప్రజలే 
ఓడంచే రోజులు దగగొరలో ఉందని ఎదే్దవా చేశారు. ఇప్టిక ఈ రాష్ట్రం 
రావణకాషటీం అయిందని, భారంతో ప్రజలంతా ఇబ్ంది పడుతునా్నరని, 
ప్రజలు సుఖంగా లేరని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం ఏర్డన 
మూడు సంవత్సరాలు అయినా సరే అభివృదిధిలో మాత్రం శూన్యమని, ఈ 
ప్రభుతా్వని్న ఇంటికి పంపే ఘడయలు ఆసన్నమయా్యయని తెలిపారు. 
పంచన విద్్యత్ ఛార్జీలను తక్షణమే తగిగొంచాలంటూ చతూ్తరు జిల్లాలో 

అని్న నియోజకవరగొల జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు, జనసైనికుల ఆధ్వర్యములో చతూ్తరు కలెకటీర్ 
కారా్యయంలో ఏఓకి వినత్ పత్రం సమరి్ంచ, కలెకటీరేట్ వద్ద నిరసన తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ 
కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షులు పసుపులేటి హరి ప్రసాద్, త్రుపత్ ఇనాఛార్జీ కిరణ్ రాయల్, రాయలసీమ 
కో కన్్వనర్ రాందాస్ చౌదరి, త్రుపత్ పటటీణ అధ్యక్షులు రాజా రెడడె, పోనా్న యుగంధర్, కోట చంద్ 
బాబు, వెంకటరమణా, రాజేష్ యాదవ్, బాబీజీ, వనజ, ముకు్క సత్యవంతుడు మరియు రాష్ట్ర నాయకులు, 
జిల్లా నాయకులు, ముఖ్య నాయకులు తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

పంచిన కరంట్ చార్జీలను తగిగుంచాలని పుంగన్ర్ 
జనసేన నిరసన

శతఘ్్న నూ్యస్: చతూ్తరు జిల్లా, పుంగనూరు, పంచన కరెంట్ చార్జీలను 
తగించాలని కలెకటీర్ కి మెమొరాండం కార్యక్రమంలో జిల్లా కార్యదరి్శ పగడ్ల 
రమణ ఆధ్వర్యంలో పుంగనూరు జనసేన కార్యకర్తలు విరూపాక్ష, నరేష్ రాయల్, 
చైతన్య రాయల్, చంద్, హరి నాయక్, వెంకటరమణ పాల్గొనడం జరిగింది.

విద్యుత్ చారిజీలు వంటనే తగిగుంచాలని 
కనిగిరి జనసేన న్యకుల నిరసన

శతఘ్్న నూ్యస్: ప్రకాశం జిల్లా, కనిగిరి, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ పిలుపు మేరకు వైఎసా్సర్్సపీ ప్రభుత్వం పంచన విద్్యత్ చార్జీలను 
వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని ప్రకాశం జిల్లా కలెకటీర్ కారా్యలయం 
వద్ద కనిగిరి నియోజకవరగొం జనసేన నాయకుల నిరసన కార్యక్రమం. 
ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కార్యదరి్శ వై. రహీముల్లా, పామూరు మండల 
అధ్యక్షులు దరి్శ ఏడుకొండలు జనసేన నాయకులు గుత్్త మహత్, గుత్్త 
అఖిల్, నాగ్ంద్, నాని తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

పంచిన కరంటు చారిజీలను తగిగుంచాలని మరియు 
పలు సమసయులపై సిద్దవటం జనసేన వినతిపత్ం

శతఘ్్న నూ్యస్: స్దధివటం గ్రామ పంచాయతీలో విపర్తంగా పరిగిపోయిన 
కోతులను పటుటీకొని అడవిలో వదలమని కలెకటీర్ కి వినత్ పత్రం ఇవ్వడం 
జరిగింది, అల్గ్ కూలిపోయిన స్దధివటం కోట గోడను నిరిమించ కోటను 
అభివృదిధి చేయాలని కలెకటీర్ గారిని కోరడమనది. దనిపై స్ందించన కలెకటీర్ 
గారు సంబంధిత అధికారులను వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించడం 
జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన మండల నాయకులు రాజేష్ గారు, 
స్దధివటం గ్రామ పంచాయతీ 12వవారుడె నెంబర్ ఆవుల నాగరాజు 11వవారుడె 
నెంబర్ పసుపులేటి కళ్్యణ్ పాల్గొనా్నరు.

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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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కరంట్ చార్జీల పేరిట భార్ దోపిడీ అడుడుకుంటం అధికర పార్్టని కూలదోసాతుం: గాదె వంకటేశ్రరావు
శతఘ్్న నూ్యస్: గుంటూరు, ప్రజా వ్యత్రేక కార్యక్రమాలు చేసూ్త… పను్నల పేరిట ప్రజలను దోపిడీ చేసు్తన్న జగన్ రెడడె ముఖ్యమంత్రి సాథినంలో కూరు్చనే అర్హత లేదని గాద వెంకటేశ్వరరావు అనా్నరు. 
పంచన కరెంట్ చార్జీలను నిరస్సూ్త…పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపుమేరకు… గుంటూరు పార్టీ కార్యలయం నంద్ అంబేద్కర్ విగ్రహనికి పూలమాల వేస్ పాదయాత్రగా రాష్ట్ర నాయకులు, 
జనసైనికులతో కలస్ కలెకటీరేట్ ముటటీడంచడం జరిగింది. పేద, మధ్య తరగత్ ప్రజలను దోచుకుంటూ ధనిక వరాగొలకు లబిధి చేకూరే్చల్ ముఖ్యమంత్రి చర్యలు ఉనా్నయని ప్రజలెవరు సంతోషంగా లేరనా్నరు. 
ఇసుక బాద్డు, మద్యం బాద్డు, చెత్త పను్న బాద్డు, ఆస్్త పను్న, పాత ఇళలాపై కొత్తగా ఓటీఎస్  బాద్డు! రైతులపై న్టి పను్న బాద్డు, నితా్యవసర వసు్తవులపై బాద్డు, ఇప్డు కరెంటుచార్జీలతో పేదలి్న 
దోచుకుంటునా్నరని గాద విమరి్శంచారు. ఆక్కమమి, చెలెలామమి అంటూ రోడులా పటుటీకొని త్రిగి ఈరోజు వారిక పంగనామాలు పట్టీరని ఎదే్దవా చేశారు…. ఫ్్యన్ కి ఓటేసే్త ఇప్డు ఇంట్లా ఫ్్యన్ వేసుకునే 
పరిస్థిత్ లేదనా్నరు. పాదయాత్రలో ముద్్దలు పటిటీ ఇపు్డు పను్నలతో గుద్్దతునా్నడని రాష్ట్ర కార్యదరి్శ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్ అనా్నరు…. పోలీసులను అడుడెబటిటీ జనసైనికులను అడుడెకోలేరని…
రాష్ట్రంలో నియంతపరిపాలన నడుసు్తందని ..దనిని అడుడెకుంట్మని చెపా్రు. అనంతరం కలెకటీరెట్ లో పంచన విద్్యత్ చార్జీలు తగించాలని వినత్పత్రాని్న అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర 
నాయకులు, జిల్లా నాయకులు, మండల అధ్యక్షులు, జనసైనికులు, వీర మహళలు పాల్గొనా్నరు.

విద్యుత్ చారిజీలు తగిగుంచాలని పశచిమగోదావరి జనసేన నిరసన
శతఘ్్న నూ్యస్: పశి్చమగోదావరి, ఏలూరు, జనసేన పార్టీ ఆదేశాల మేరకు పశి్చమగోదావరి జిల్లా అధ్యక్షలు 
కొటికలపూడ గోవిందరావు ఆధ్వర్యంలో వైఎసా్సర్ ప్రభుత్వం వారు పంచన విద్్యత్ ఛారిజీలకు నిరసనగా 
ఏలూరు కలకటీరేట్ ను ముటటీడంచ జిల్లా కలెకటీర్ కి వినత్పత్రం అందించన పశి్చమగోదావరి జిల్లా జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జీ లు మరియు జిల్లా జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహళలు మరియు కార్యకర్తలు తదితరులు 
పాల్గొనా్నరు.

పంచిన విద్యుత్ చారిజీలను తగిగుంచాలని ప్రకశం జిల్లి జనసేన వినతిపత్ం
శతఘ్్న నూ్యస్: ప్రకాశం జిల్లా, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాలు మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పంచన విద్్యత్ 
ఛారిజీలకు నిరసనగా శుక్రవారం అద్దంకి బసాటీండ్ నుండ రా్యలీగా.. వెళ్ళి అధికారులు అంద్బాటులో లేకపోవటం వలన 
కలెకటీర్ ఆఫీస్ లో ఏఓ కీ వినత్పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా ప్రకాశం జిల్లా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు షేక్ 
రియాజ్ మాట్లాడుతూ.. ముద్్దలు పటుటీకుంటూ రాష్ట్రమంతా పాదయాత్ర చేస్.. ఒక్క చాన్్స అంటూ అధికారంలోకి వచా్చక 
పిడ గుద్్దలు గుద్్దతునా్నరని.. తాజాగా జగనన్న కరెంట్ ష్టక్ రత్నంతో ప్రజల నెత్్తన భార్గా చార్జీలు పంచ బాద్డని 
జిల్లా అధ్యక్షులు రియాజ్ విమరి్శంచారు. ఇసుక బాద్డు, మద్యం బాద్డు, చెత్త పను్న బాద్డు, ఆస్్త పను్న, పాత ఇళలాపై 
కొత్తగా ఓటీఎస్  బాద్డు, రైతులపై న్టి పను్న బాద్డు, నితా్యవసర వసు్తవులపై బాద్డు, ఇప్డు కరెంటు ఛార్జీలపై 
బాద్తూ.. ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రజలని దోచుకుంటునా్నరని విమరి్శంచారు.పంచన కరెంటు చార్జీలలో పేద, మధ్యతరగత్ 
ప్రజలపై విపర్తమన భారంపడందని, అసలే రాష్ట్రంలోకి కొత్త పరిశ్రమలు రావడం లేదని, పంచన కరెంట్ చార్జీలతో ఉన్న 
పరిశ్రమలు మూత పడేల్ వునా్నయీ.. దనితో పనిచేసుకునే వారు రోడుడెన పడే పరిస్థిత్ ఏర్డందనా్నరు. రెండు వందల 
ఉచత విద్్యత్ హామీ ఏమంది అని విమరి్శంచారు.
ఈ సందర్ంగా రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ పదపూడ విజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. ఫ్్యను గురు్తకు ఓటు వేస్న పాపానికి ఇళలాలో 
ఫ్్యనులా త్రగని పరిస్థిత్ రాష్ట్ర ప్రజలకు దాపురించంది.. విద్్యత్ చార్జీలు బాద్డే బాద్డు, ఒకవైపు పను్నలు పంచారు, మరోవైపు విద్్యత్ చార్జీలు పంచారు, నితా్యవసర ధరలు ఆకాశాన్నంటుతునా్నయి, 
పాదయాత్రలో ఎని్నకలకు ముంద్ రైతులకు నిరంతరాయంగా 9 గంటలు నాణ్యమన కరెంటు ఇసా్తమని చెపా్రు, ఇపు్డు ఇసు్తనా్నరా లో వోలేటీజ్ ప్రాబలాం వలలా రైతులు మోట్రులా కాలిపోయి.. అదనపు 
భారం రైతుల మీదపడ అనేక ఇబ్ంద్లకు గురౌతునా్నరు. గృహ అవసరాలకు కూడ్ సక్రమంగా కరెంటు ఇవ్వటేలాద్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చనప్టి నుంచ దాదాపు 5 లక్షల కోటులా అపు్ 
చేస్ంది.. అపు్ చేస్న డబ్ంతా ఎక్కడకి వెళ్తంది? ఎంద్కు మరల్ అదనంగా విద్్యత్ చార్జీలు పంచుతునా్నరు.. తక్షణమే విద్్యత్ చార్జీలు తగిగొంచకపోత్ జనసేన పార్టీ తరపున పద్ద ఎతు్తన ప్రజల 
తరఫున ఉద్యమం చేసా్తం అని హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమం లో గిద్దలూరు జనసేన పార్టీ ఇంచార్జీ బలలాంకొండ సాయి బాబా, యర్రగండపాలెం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జీ పాకనాటి గౌతమ్ రాజ్, 
కంద్కూరు జనసేన పార్టీ ఇంచార్జీ పులి మలిలాకారుజీన, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రత్నిధి రాయపాటి అరుణ, ఒంగోలు నగర జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు మలగా రమేష్, ప్రకాశం జిల్లా జనసేన పార్టీ 
ప్రధాన కార్యదరి్శ చీకటి వంశీ, ప్రకాశం జిల్లా జనసేన పార్టీ కార్యదరు్శలు కళ్్యణ్ ముతా్యల, రాయని రమేష్, మేడ రమేష్, బొందిల శ్రీదేవి, లంక నరస్ంహ రావు, రహమతుల్లా, అంకోజ్ రావ్, ప్రకాశం 
జిల్లా జనసేన పార్టీ లీగల్ సల్ కార్యదరి్శ వరికూటి నాగరాజు, రాష్ట్ర కార్యక్రమాల కార్యనిర్వహణ కార్యదరి్శ బతు్తల రామకృషణి, రాష్ట్ర మత్సయాకార విభాగం నాయకులు రాజు, ప్రకాశం జిల్లా జనసేన పార్టీ 
సంయుక్త కార్యదరి్శ దొరసా్వమి నాయుడు, ఇంత్యాజ్, కాల్వ బాలరంగయ్య, ఒంగోలు నగర జనసేన పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు పిలిలా రాజేష్, ఒంగోలు నగర జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదరు్శలు దండే అనిల్, 
ఆర్ కె నాయుడు ముతా్యల, పలలా ప్రమీల, సీనియర్ నాయకురాలు కోసూరి శిర్ష, మండల అధ్యక్షులు, జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు, వీర మహళలు తదితరులు పాల్గొనా్నరు.
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ఎడాపడా కరంటు కోతలు - ఎండుత్న్న పంటలు
* రబీ సాగుపై తీవ్ ప్రభావం
* 9 గంటల ఉచత విద్్యత్ ఒటిటీమాటే
* పలు జిల్లాలోలా రోడ్డెకు్కతున్న రైతన్నలు

శతఘ్్న నూ్యస్: ఏపీలో విద్్యత్ సరఫరా అస్తవ్యసథింగా మారింది. 
తాము అధికారంలోకి వసే్త రైతులకు 9 గంటలు పగటిపూట 
నిరంతరాయంగా కరెంటు సరఫరా చేసా్తమని హామీ ఇచ్చన 
వైసీపీ ప్రభుత్వం మాట తపి్ంది. రాష్ట్రంలో 18.70 లక్షల బోరలా 
దా్వరా దాదాపు కోటి ఎకరాలోలా పంటలు సాగవుతునా్నయి. 
ఒకో్క బోరు కింద కన్సం సగటున ఐదకరాలు సాగవుతోంది. 
బోరలా ఆధారంగా రబీలో సాగు చేస్న పత్్త, మొక్కజొన్న, వరి, 
కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, అరటి, చెరకు, పొగాకు, చన్ 
తోటలకు సకాలంలో సాగున్రు అందక ఎండపోతునా్నయి. 9 
గంటలపాటు పగటిపూట విద్్యత్ సరఫరా చేయాలి్సన ప్రభుత్వం చేతులెత్్తస్ంది. గడచన వారం రోజులుగా పరిస్థిత్ మరింత దిగజారింది. 13 జిల్లాలోలానూ వ్యవసాయానికి 
గంట కూడ్ నిరంతరాయంగా విద్్యత్ సరఫరా చేయడం లేద్. విద్్యత్ కొరతతో పాటు, చాల్ ప్రాంతాలోలా లోవోలేటీజ్ సమస్య రైతులను వేధిస్తంది. లోవోలేటీజ్తో మోట్రులా 
కాలిపోతునా్నయి. దంతో రైతులు ఆరిథికంగా నషటీపోతునా్నరు. విద్్యత్ కోతలను నిరస్సూ్త పలు జిల్లాలోలా రైతులు ఆందోళన బాట పట్టీరు. అయినా ప్రభుత్వంలో ఏమాత్రం 
చలనం కనిపించడం లేద్.
*ప్రభుత్వ నిరలాక్షయాంతో బొగుగొ కొరత
రాష్ట్రంలోని అని్న జిల్లాలోలా విద్్యత్ కోతలు అమలవుతునా్నయి. విద్్యత్ డమాండుకు సరపడ్ సరఫరా లేకపోవడంతో వ్యవసాయరంగానికి కోతలు వేసు్తనా్నరు. ఎండలు 
పరిగిపోయి ఒకసారి 42 డగ్రీల సలి్సయస్ దాటిపోవడంతో విద్్యత్ వినియోగం గణన్యంగా పరిగింది. వేసవి కాలం విద్్యత్ డమాండ్ అమాంతం పరుగుతుందని 
తెలిస్నా ప్రభుత్వం నిమమికు న్రెత్్తనటుటీ వ్యవహరిస్తంది. విద్్యత్ ఉత్త్్తదారులకు సకాలంలో చెలిలాంపులు చేయకపోవడంతో ఏపీ ప్రభుతా్వనికి కరెంటు సరఫరా చేసేంద్కు 
వారు అంతగా ఆసకి్త చూపడం లేద్. ప్రసు్తతం ప్రభుత్వంతో ముందసు్త విద్్యత్ ఒప్ందాలు చేసుకున్న ప్రైవేటు కంపన్ల దా్వరా , ప్రభుత్వ నిర్వహణలోని విద్్యత్ కంద్రాల 
దా్వరా మాత్రమే కరెంటు సరఫరా అవుతోంది. గడచన రెండు రోజులోలా నెలూలారు జిల్లా కృషణిపట్నం విద్్యత్ కంద్ంలో సాంకత్క సమస్యల కారణంగా విద్్యత్ ఉత్త్్త 
నిలిచపోయిందని అధికారులు చెబుతునా్నరు. కాని వాస్తవ పరిస్థిత్ మాత్రం భిన్నంగా ఉందని తెలుస్తంది. బొగుగొ సరఫరాదారులకు బిలులాలు చెలిలాంచకపోవడంతో వారి 
నుంచ సరఫరా మందగించంది. దంతో థరమిల్ విద్్యత్ కంద్రాలు తీవ్ బొగుగొ కొరతను ఎద్ర్కంటునా్నయి. 30 రోజులకు సరపడ్ బొగుగొ నిల్వలు ఉండ్లి్సన థరమిల్ 
విద్్యత్ కంద్రాలోలా కన్సం రెండు రోజులకు సరిపడ్ కూడ్ నిల్వలు లేవని స్వయంగా అధికారులే ప్రకటించారు. విద్్యత్ సరఫరాపై ప్రభుత్వ నిరలాక్షా్యని్న ఇది తెలియజేస్తంది.
*నెర్రెలిసు్తన్న మాగాణ్
రబీలో బోరలా కింద రైతులు అనేక పంటలు సాగు చేశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా పోల్కి మండలంలో చెరకు సాగు చేస్న రైతులు కరెంటు కోతలతో తీవ్ ఇబ్ంద్లు 
పడుతునా్నరు. రబీ వరి సాగు రైతులకు కరెంటు కోతలతో ఇబ్ంద్లు తప్డంలేద్. విజయనగరం జిల్లాలోనూ రబీ వరి, చెరకు, కూరగాయల పంటలు సాగు చేస్న 
రైతులు న్టి తడులు ఇవ్వలేక నానా అవసథిలు పడుతునా్నరు. ఇదే పరిస్థిత్ మరో వారం కొనసాగిత్ పంటలు పూరి్తగా ఎండపోయే ప్రమాదం ఉందని రైతులు ఆందోళన 
చెంద్తునా్నరు. పశి్చమగోదావరి జిల్లా మెటటీ మండల్లోలా మొక్కజొన్న విసా్తరంగా సాగు చేశారు. కొయ్యలగూడ్ం, పోలవరం మండల్లోలా బోరలాపైనే ఆధారపడుతునా్నరు. 
జంగారెడడెగూడ్ం మండలంలో వేల్ది ఎకరాలోలా రైతులు పొగాకు సాగు చేశారు. మరో రెండు న్టి తడులు ఇసే్తగాని పంట చేత్కి రాద్. అయిత్ వ్యవసాయానికి గంట 
కూడ్ నిరంతరాయంగా కరెంటు సరఫరా లేకపోవడంతో రైతులు తీవ్ ఆందోళన చెంద్తునా్నరు. ఇక పదవేగి పరిసర ప్రాంతాలోలా వేల్ది ఎకరాలోలా రైతులు రబీ వరి 
సాగు చేశారు. కరెంటు కోతలతో పొల్లు నెర్రెలు వారుతునా్నయి. చతూ్తరు జిల్లాలో రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా 3.01 లక్షల వ్యవసాయ కనెక్షనులా ఉనా్నయి. బోరలా కింద 
ఒక్క చతూ్తరు జిల్లాలోనే 15 లక్షల ఎకరాలోలా వివిధ పంటలు సాగవుతునా్నయి. చతూ్తరు జిల్లా గుడుపలెలా మండలంలో రైతులు వేల్ది ఎకరాలోలా రబీ వరి, మొక్కజొన్న 
సాగు చేశారు. రోజుకు కన్సం 40 నిమిష్టలు కూడ్ సక్రమంగా సరఫరా కావడం లేదని రైతులు విద్్యత్ సబ్ సేటీషనలా వద్ద ఆందోళనకు దిగారు. ఇక కరూ్నలు జిల్లాలో 2 
లక్షలు, ప్రకాశం జిల్లాలో 1.78 లక్షలు, గుంటూరు జిల్లాలోలా 1.56 లక్షలు, నెలూలారు జిల్లాలో 1.45 లక్షల వ్యవసాయ కనెక్షనులా ఉనా్నయి. ప్రకాశం, గుంటూరు, కరూ్నలు 
జిల్లాలోలా దాదాపు 30 వేల ఎకరాలోలా వేసవి పత్్త సాగు చేశారు. కొని్న ప్రాంతాలోలా మొలక రాగా, మరికొని్న ప్రాంతాలోలా ఇపు్డపు్డే మొలకలు వసు్తనా్నయి. నెలూలారు జిల్లా 
కోట మండలం రంగన్నగుంటలో రైతులు వందల్ది ఎకరాలోలా పుచ్చ సాగు చేశారు. ఇప్టిక ఎకరాకు 50 వేలు పటుటీబడ పట్టీరు. కరెంటు కోతలతో న్రు పారించడం 
కషటీంగా మారిందని రైతులు వాపోతునా్నరు.
*ఉసూరుమంటున్న ఉదా్యన పంటలు
కడప జిల్లాలో అరటి, చన్, బొపా్యి, పూల సాగు విసా్తరంగా జరుగుతోంది. జిల్లాలో దాదాపు 40 వేల ఎకరాలోలా రైతులు ఉదా్యన పంటలు సాగు చేసు్తనా్నరు. మరికొందరు 
రైతులు బోరలా కింద కొర్ర సాగు చేపట్టీరు. వారం రోజులుగా రోజుకు గంట కూడ్ విద్్యత్ సరఫరా కాకపోవడంతో రైతులు పంపుసటలా వద్ద పడగాపులు కాసు్తనా్నరు. 
గతంలో ఉదయం 8 నుంచ 12 గంటల వరకు,తరవాత 3 నుంచ 6 గంటల వరకు కన్సం 7 గంటలు విద్్యత్ సరఫరా చేసేవారు. ప్రసు్తతం కరెంటు ఎపు్డు వసు్తందో 
ఎపు్డు పోతుందో తెలియని పరిస్థిత్ నెలకొంది. దంతో రైతులు బోరలా వదే్ద పడగాపులు పడ్లి్సన ద్స్థిత్ నెలకొంది.
*మెటటీ రైతుకూ తీవ్ నషటీం
ఏపీలో దాదాపు 18 లక్షల మంది రైతులు బోరలా ఆధారంగా పంటలు సాగు చేసు్తనా్నరు. ముఖ్యంగా కాలువ న్టి వసతులు పద్దగా లేని చతూ్తరు, కడప,అనంతపురం, 
ప్రకాశం జిల్లాలోలా లక్షల్ది మంది రైతులకు బోరు న్రే ఆధారం. బోరలా కింద దాదాపుగా అని్న రకాల పంటలు సాగవుతునా్నయి. చతూ్తరు జిల్లాలో దాదాపు 60 వేల 
ఎకరాలోలా రైతులు కూరగాయలు పండసు్తనా్నరు. బంగళ్రు, త్రుపత్, చెనె్్న నగరాలకు ఎగుమత్ చేసు్తనా్నరు. విద్్యత్ కోతలతో కూరగాయల దిగుబడులు దారుణంగా 
పడపోయే ప్రమాదం ఉందని రైతులు గగోగొలు పడుతునా్నరు. కరెంటు కోతల కారణంగా ప్రకాశం, కరూ్నలు, అనంతపురం, కడప జిల్లాలోలా 60 వేల ఎకరాలోలా కూరగాయల 
పంటలు, ఉదా్యన పంటలకు సకాలంలో న్టి తడులు ఇవ్వడం సాధ్యం కావడం లేద్. దంతో దిగుబడులు దారుణంగా తగిగొపోయే ప్రమాదం పొంచ ఉంది. అరకొర విద్్యత్ 
సరఫరాతో తడపిన పొలమే మరల్ తడపాలి్స వస్తందని, ఒకో్క బోరు కింద కన్సం రోజుకు అర ఎకరం కూడ్ తడపలేక పోతునా్నమని రైతులు వాపోతునా్నరు.
*ముంద్ చూపు లేకనే....
రాష్ట్రంలో నెలకొన్న విద్్యత్ కొరతకు ప్రభుత్వ నిరలాక్షయామే ప్రధాన కారణంగా భావించవచు్చ. విద్్యత్ డమాండ్ తటుటీకునే విధంగా ఉత్త్్త పంచుకోవడం లేదా విద్్యత్ 
ఉత్త్్తదారులతో ముందసు్త కొనుగోలు ఒప్ందాలు చేసుకోవడం దా్వరా విద్్యత్ కొరతను అధిగమించవచు్చ. ఏపీలో వేసవిలో 13 వేల మెగావాటలా డమాండ్ ఉంటుందని, 
అది ఏట్ 15 శాతం చొపు్న పరుగుతుందని అధికారులే లెక్కలు చెబుతునా్నరు. మరి ఇంత ఖచ్చతమన సమాచారం అంద్బాటులో ఉన్నపు్డు రాష్ట్రంలో 18 శాతం 
విద్్యత్ కొరత ఎంద్కు ఏర్డందనే ప్రశ్నకు వారి వద్ద సమాధానం లేద్. విద్్యత్ కంద్రాలకు బొగుగొ సరఫరా చేసు్తన్న స్ంగరేణ్, మహానది సంసథిలతోపాటు, ప్రైవేటు బొగుగొ 
సరఫరాదారులకు 5 వేల కోటలా రూపాయల వరకూ బకాయిలు పేరుకుపోయాయి. దంతో వారు బొగుగొ సరఫరా తగిగొంచుకుంటూ వచా్చరు. థరమిల్ విద్్యత్ కంద్రాలోలా బొగుగొ 
నిల్వలు అడుగంటిపోయాయి. పొరుగునున్న తెలంగాణలో రైతులకు ఉచత విద్్యత్ సరఫరా విజయవంతంగా జరుగుతుంటే, ఏపీలో ఆ పరిస్థిత్ లేకపోవడ్నికి కారణం 
పూరి్తగా ప్రభుత్వ నిరలాక్షయామే అని ప్రత్పక్షాలు విమరి్శసు్తనా్నయి. ఏది ఏమనా వ్యవసాయానికి కరెంటు కోతలతో మరల్ చీకటి రోజులు దాపురించాయని చెప్వచు్చ.
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చిత్తిరు, కాకినాడ, అనంతపురం,ప్రకాశం, పశ్్చమగోదావరి లో కలెకటురేట్ వద్ద నిరసనచిత్తిరు, కాకినాడ, అనంతపురం,ప్రకాశం, పశ్్చమగోదావరి లో కలెకటురేట్ వద్ద నిరసన

ప్రకాశం జిల్లాప్రకాశం జిల్లా
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆదేశాలు మేరకు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పంచన విద్్యత్ ఛార్జీలకు నిరసనగా ప్రకాశం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆదేశాలు మేరకు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పంచన విద్్యత్ ఛార్జీలకు నిరసనగా ప్రకాశం 
జిల్లా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు షేక్ రియాజ్ గారి ఆధ్వర్యంలో అద్దంకి బసాటీండ్ నుండ రా్యలీ గా వెళ్ళి కలెకటీర్ ఆఫీస్ లో ఏ.ఓ జిల్లా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు షేక్ రియాజ్ గారి ఆధ్వర్యంలో అద్దంకి బసాటీండ్ నుండ రా్యలీ గా వెళ్ళి కలెకటీర్ ఆఫీస్ లో ఏ.ఓ 
గారికీ వినత్పత్రం అందజేశారు.గారికీ వినత్పత్రం అందజేశారు.

చిత్తిరుచిత్తిరు
పంచన విద్్యత్ ఛార్జీలను తక్షణమే తగిగొంచాలంటూ జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఇచ్చన పిలుపు మేరకు చతూ్తరు పంచన విద్్యత్ ఛార్జీలను తక్షణమే తగిగొంచాలంటూ జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఇచ్చన పిలుపు మేరకు చతూ్తరు 
జిల్లా పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు కలెకటీరేట్ వరకూ ప్రదర్శన నిర్వహంచారు. కలెకటీర్ కారా్యలయం లో వినత్ పత్రం అందజేశారు.జిల్లా పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు కలెకటీరేట్ వరకూ ప్రదర్శన నిర్వహంచారు. కలెకటీర్ కారా్యలయం లో వినత్ పత్రం అందజేశారు.

అనంతపురంఅనంతపురం
విద్్యత్ చార్జీల పంపుకు నిరసనగా అనంతపురం జిల్లా కలెకటీరేట్ కారా్యలయానికి వినత్పత్రం సమరి్ంచడ్నికి వెళ్తన్న శ్రీ విద్్యత్ చార్జీల పంపుకు నిరసనగా అనంతపురం జిల్లా కలెకటీరేట్ కారా్యలయానికి వినత్పత్రం సమరి్ంచడ్నికి వెళ్తన్న శ్రీ 
చలకం మధుసూదన్ రెడడె, శ్రీ పత్్త చంద్శేఖర్, శ్రీ ఈశ్వరయ్య, శ్రీ భవాని రవికుమార్, శ్రీ జయరాంరెడడె,శ్రీ భైరవ ప్రసాద్, శ్రీ చలకం మధుసూదన్ రెడడె, శ్రీ పత్్త చంద్శేఖర్, శ్రీ ఈశ్వరయ్య, శ్రీ భవాని రవికుమార్, శ్రీ జయరాంరెడడె,శ్రీ భైరవ ప్రసాద్, శ్రీ 
హరి, శ్రీమత్ శ్రీలతగారలాను అరెస్టీ చేశారుహరి, శ్రీమత్ శ్రీలతగారలాను అరెస్టీ చేశారు

కాకినాడకాకినాడ
ప్రజల మీద పను భారం మోపేల్ విద్్యత్ ఛార్జీలను తక్షణమే తగిగొంచాలంటూ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఇచ్చన పిలుపు మేరకు ప్రజల మీద పను భారం మోపేల్ విద్్యత్ ఛార్జీలను తక్షణమే తగిగొంచాలంటూ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఇచ్చన పిలుపు మేరకు 
PAC ఛైరమిన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు ఆధ్వర్యంలో తూ.గో జిల్లా కాకినాడలో కలెకటీరేట్ వరకూ నిరసన రా్యలీ చేపట్టీరు. పార్టీ PAC ఛైరమిన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు ఆధ్వర్యంలో తూ.గో జిల్లా కాకినాడలో కలెకటీరేట్ వరకూ నిరసన రా్యలీ చేపట్టీరు. పార్టీ 
నేతలు, శ్రేణులు, వీర మహళలు భార్ సంఖ్యలో పాల్గొనా్నరు.నేతలు, శ్రేణులు, వీర మహళలు భార్ సంఖ్యలో పాల్గొనా్నరు.

పశ్్చమగోదావరి పశ్్చమగోదావరి 
విద్్యత్ ఛార్జీలు పంచ ప్రజలపై పనుభారం మోపిన వైసీపి ప్రభుత్వం నిరణియానికి వ్యత్రేకిసూ్త పశి్చమగోదావరి జిల్లా కంద్ం విద్్యత్ ఛార్జీలు పంచ ప్రజలపై పనుభారం మోపిన వైసీపి ప్రభుత్వం నిరణియానికి వ్యత్రేకిసూ్త పశి్చమగోదావరి జిల్లా కంద్ం 
ఏలూరులో కలెకటీరేట్ దగగొర జనసేన పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు నిరసన చేపట్టీరు.ఏలూరులో కలెకటీరేట్ దగగొర జనసేన పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు నిరసన చేపట్టీరు.

కలెకటురేట్ వద్ద నిరసనల ప్రత్యూక పేజీకలెకటురేట్ వద్ద నిరసనల ప్రత్యూక పేజీ

కర్్నల్, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకకుళం లో కలెక్టరేట్ వద్ద నిరసన

కర్నిల్ 
వైసీపీ ప్రభుత్వం పంచన విద్్యత్ ఛార్జీలను నిరస్సూ్త జనసేన పార్టీ అద్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఆదేశాల మేరకు కరూ్నల్ 
జిల్లా కలకటీరేట్ వద్ద నిరసన తెలిపి, అనంతరం జిల్లా కలెకటీర్ గారికి వినత్ పత్రం అందజేస్న కరూ్నల్ జిల్లా జనసేన నాయకులు, 
వీరమహళలు, జనసైనికులు.

విశాఖపటనిం 
పంచన విద్్యత్ ఛార్జీలను తక్షణమే తగిగొంచాలంటూ జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఇచ్చన పిలుపు మేరకు 
విశాఖపట్నం జిల్లా పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు కలెకటీరేట్ వరకూ ప్రదర్శన నిర్వహంచారు. కలెకటీర్ కారా్యలయంలో వినత్ పత్రం 
అందజేశారు.

విజయనగరం 
పంచన విద్్యత్ ఛార్జీలను తక్షణమే తగిగొంచాలంటూ జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఇచ్చన పిలుపు మేరకు 
విజయనగరం జిల్లా పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు కలెకటీరేట్ వరకూ ప్రదర్శన నిర్వహంచారు.

శ్రీకాకుళం 
పంచన విద్్యత్ ఛార్జీలను తక్షణమే తగిగొంచాలంటూ జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఇచ్చన పిలుపు మేరకు శ్రీకాకుళం 
జిల్లా పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు కలెకటీరేట్ వరకూ ప్రదర్శన నిర్వహంచారు. కలెకటీర్ కారా్యలయం లో వినత్ పత్రం అందజేశారు.
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కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

జనసేనతో న్ ప్రయాణం ...
జనసేనతో నా ప్రయాణం ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిసుతినని మన జనసైనికులు, వీరమహిళలు, నాయకులు, టెకినికల్ టం, NRI టమ్్స, 
జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేనడితో అనబంధం, సమాజం పటలా వారి ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటేటుందుకు వారి కృషి, జనసేనకి వారి 
తోడ్పాటు వారి మాటలోలా వివరించే చక్కని వేదిక ... మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేన తో నా ప్రయాణం.!
 

అనంతపురం జనసేన నాయకురాలు వీరమహిళ ర్పా మారిశెట్టు  గారితో శతఘ్ని న్యూస్ జనసేనతో నా ప్రయాణం

శతఘ్్ననూ్యస్:  మీ బాకగొ్రండ్ ఏంటి? మీ ఇంట్లా ఎవరైనా రాజకీయాలోలా ఉనా్నరా? ఏం చద్వుకునా్నరు?
రూపా: నేను మధ్యతరగత్ కుటుంబం నుండ వచా్చను, రాజకీయ నేపథ్యం ఎం లేద్. నేను కూడ్ సమాజం 
పటలా బాధ్యతతో ఏదో ఒకటి చేయాలి,  నాకు పవన్ కళ్్యణ్  భావజాలం, స్దాధింతాలు నచ్చ నేను నేను గా 
వచా్చను.

శతఘ్్ననూ్యస్:  మీ విదా్యభా్యసం ఎక్కడ జరిగింది ఎల్ జరిగింది మీ మాటలోలా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటునా్న?
రూపా: నా విదా్యభా్యసం అంతా అనంతపూర్ మరియు గుత్్త లో జరిగింది. నేను ఇంజన్రింగ్ బాకగొ్రండ్ నుంచ 
వచా్చను. అనంతపూర్ లో నర్సర్ టూ ఇంటర్మిడయట్ అల్గ్ గుత్్త లో ఇంజిన్రింగ్ చేశాను, ఇపు్డు నేను 
ఒక సాఫ్టీ వేర్ ఇంజన్ర్ ప్రసు్తతం MNC లో వర్్క చేసు్తనా్నను.

శతఘ్్ననూ్యస్: మీ జ్వితంలో మిమమిలి్న ప్రభావితం చేసే సామాజిక వేత్తలు లేదా వ్యకు్తలు ఎవరు?
రూపా: నాకు చెగువేరా గారి వ్యకి్తత్వం అంటే ఇషటీం ఆయన గురించ నేను పద్దగా చదవలేద్ కాన్ పవన్ కళ్్యణ్ 

గారి మాటలోలానే చాల్ సారులా వినా్నను ఇంచుమించు పవన్ కళ్్యణ్ 
గారి భావజాలం కూడ్ అల్నే ఉంటుంది చరంజ్వి గారు కూడ్ నాకు ఒక ఇని్సపిరేషన్ ఎంద్కంటే ఎనో్న సేవా కార్యక్రమాలు 
చేసారు చేసూ్తనే ఉనా్నరు తన సొంత డబు్తో, ఆయన ఇచ్చన సూ్ఫరి్తతోనే ఆయన అంత  నేను చేయలేకపోయినా కొంతవరకైనా 
సమాజం కోసం చేయాలని నిరణియించుకుని రెండుసారులా ఆకి్సజన్ స్లిండర్ డొనేట్ చేశాను, చరంజ్వి గారిని చూస్ ప్రత్ ఒక్కరు 
నేరు్చకోవాలి్సన అంశం ఏమిటంటే ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండే తత్వం.

శతఘ్్ననూ్యస్: మీకు చద్వుకునే రోజుల నుంచ సమాజం పైన రాజకీయాల పైన ఆసకి్త ఉందా రాజకీయాల పైన రాజకీయాలు 
మీకు కుటుంబ నేపథ్యంలో వచే్చ లేదా ఏదైనా సంఘటనలను ప్రభావితం రాజకీయాల వైపు ఆసకి్త కనబరిచారు?
రూపా: నేను చద్వుకున్న రోజులోలా రాజకీయాలు మీద ఆసకి్త లేద్ రాజకీయ నాయకులు అంటే విరకి్త గా ఉండేది ఎపు్డైత్ 
ప్రజారాజ్యం పార్టీ పటిటీ మొదట్లానే 18 సీటులా తెచు్చకున్న చరంజ్వి గారు విజయం సాధించారు, అపు్డు రాజకీయాలోలా ఆసకి్త 
పరిగింది 18 సీటులా రావడం అంటే ఆష్టమాషీ కాద్ అంద్లోని పార్టీ పటిటీన వెంటనే తెచు్చకోవడం చాల్ కషటీం అపు్డనిపించంది 

రాజకీయాలోలా ఉండటంవలలా రాష్ట్ర అభివృదిధి జరుగుతుందని ఆలోచన చరంజ్వి గారు ఈ న్చ రాజకీయాలను చూస్ ఆయన వెనకడుగు వేశారు కాన్ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
ఎక్కడ అవమానం జరిగిందో అక్కడే రాబటుటీకోవాలని అనే ఆలోచన ఆయన స్దాధింతాలు సమాజం పటలా ఆయన ఆలోచన నను్న రాజకీయాల వైపు నడచేల్ చేసాయి.

శతఘ్్ననూ్యస్: మీ రాజకీయ ప్రసాథినం ఎల్ ఎక్కడ మొదలంది ఎవరితో మొదలంది?
రూపా: పవన్ కళ్్యణ్ గారు పార్టీ సాథిపించన తరా్వత మా్యనిఫెసటీ నచ్చనప్టికీ నేను పూరి్తసాథియిలో 2017 లో పార్టీ లో ఉండటం జరిగింది అదేవిధంగా 2018 లో పలు 
జిల్లాలోలా రాష్ట్రమంతా డోర్ టు డోర్ పార్టీ ఓపనింగ్ చేశాను కూడ్ ఒంగోలు, విజయనగరం, నెలూలారు అనంతపురం, నెలిలామరలా ఇంకా పలు చోటలా చేసాము.

శతఘ్్ననూ్యస్: గత టిడపి పార్టీ పరిపాలన మీద కాన్ ఇపు్డున్న వైఎసా్సర్్సపీ పార్టీ పరిపాలన మీద గాని మీ ఒపీనియన్ ఏమిటి?
రూపా: రెండు పార్టీలు  అవిన్త్ లో చాల్ బాగా పేరుపొందాయి చంద్బాబు నాయుడు గారికి రాజకీయ అనుభవం ఉనా్న జగన్ గారికి రాజకీయ అనుభవం లేకపోయినా 
రెండు పార్టీలు ఒక ధోరణ్ లో ఉనా్నయి, అంద్లోనూ ఈ రెండు పార్టీలో కుటుంబ రాజకీయాలు వారసత్వ రాజకీయాలకు పటిటీంది పేరు.

శతఘ్్ననూ్యస్: జనసేన పార్టీ లో మీకు నచ్చన స్దాధింతం ఏమిటి?
రూపా: కుల మతాల ప్రసా్తవన లేని రాజకీయం నాకు నచే్చ స్దాధింతం, కాకపోత్ ఆయన అడుగుజాడలోలా అందరూ నడసే్త సాధ్యమవుతుంది. రాష్ట్రం ముంద్కు అభివృదిధి 
చెందాలంటే ఈ రెండు స్దాధింతాలు చాల్ ముఖ్యమనవి.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్్ననూ్యస్: జనసేన పార్టీలో మీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్్యణ్ గారితో మీకున్న సని్నహత్యం గాని అనుభవం గాని మీ మాటలోలా...
రూపా: నేను రాజకీయాలోలా ఉన్నప్టి నుంచ పవన్ కళ్్యణ్ గారిని మంగళగిరి పార్టీ ఆఫీసు నంద్ 2018, రాయలసీమలో అనంతపురం జిల్లాల నుంచ మొటటీమొదట వీర 
మహళ అయిన నేను పవన్ కళ్్యణ్ గారి చేతుల మీద్గా క్రియాశీలక సభ్యత్వం నమోద్ కిటుటీ ను తీసుకోవడం జరిగింది.

శతఘ్్ననూ్యస్: 2024 ఎలక్షన్ లో రాయలసీమ ప్రాంతంలో జనసేన పార్టీని ఏ సాథినంలో చూడొచు్చ?
రూపా: ప్రసు్తతం ఉన్న పరిస్థితులోలా బాగా కషటీ పడత్ రెండో సాథినంలో వచే్చ అవకాశం ఉంటుంది క్షేత్రసాథియిలో చాల్ కషటీపడ్లి్స ఉంది బలమన నాయకత్వం ఉండేల్ 
అధిష్టటీనం చూసుకోవాలి్స ఉంది.

శతఘ్్ననూ్యస్: జనసేన ఆవిరా్వ సభ పై మీ స్ందన ఏమిట?
రూపా: జనసేన పార్టీ తొమిమిదవ ఆవిరా్వ దినోత్సవం అందరి కృషితో చాల్ బాగా విజయవంతం అయి్యంది మరి అదే విధంగా 2014 మారి్చ 14న పార్టీని సాథిపించ 
కవలం 150 మంది కార్యకర్తలతో మొదలంది  మరి ఇపు్డు మూడు లక్షల 26 వేల మంది సభ్యతా్వలు నమోదయా్యయ మరి అదే విధంగా ఇపు్డు ఐద్ లక్షలు 
చేరుకోవాలని ఆకాంక్సు్తనా్నను ఏ మంద్ బిరా్యన్ డబు్లు తీసుకోకుండ్ తన సొంత ఖరు్చలతో అనంతపురం నుంచ అయిత్నేమి వివిధ జిల్లాల నుంచ వచ్చ సభను 
విజయవంతం చేస్న అల్గ్ ఇప్టం గ్రామ ప్రజలకు నా ప్రత్్యక ధన్యవాదములు.

శతఘ్్ననూ్యస్: ఆవిరా్వ సభలో మేనిఫెసటీ గురించ కొంత వరకు చెప్డం జరిగింది దాని పై మీ స్ందన?
రూపా: మొదట మనం గమనించాలి్సన విషయం ఏమిటంటే ఆయన మాట ఇవ్వనంత వరకు మనకు ఏమీ అనుకున్న అనుకోకపోయినా ఒకసారి ఆయన మాట ఇచా్చరంటే 
చేస్ తీరుతారు, ఆయన అధికారంలో లేనపు్డు ఎనో్న సమస్యలకు పరిష్ట్కరం చూపబడ్డెయి, ఆయను రాష్ట్రం పటలా సమాజం పటలా ఎంతో బాధ్యతతో వుంట్రు. మన పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు తన వ్యకి్తగత స్వల్భం కోసం చూసుకోరు.

శతఘ్్ననూ్యస్:  ఆవిరా్వ సభలో పవన్ కళ్్యణ్ పొతు్తల గురించ ప్రసా్తవించడం జరిగింది దానిని మీడయా వక్రీకరించందని దాని పై మీ అభిప్రాయం?
రూపా: పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఎటు వెళ్త్ అటు నా పయనం ఎంద్కంటే ఆయన రాష్ట్ర ప్రజలను దృషిటీలో పటుటీకొని చాల్ బాగా ఆలోచంచ ముంద్కు వెళ్్తరు ఆయన నిరణియం 
ఏదైనా మాకు సంతోషం ఇంకా మీడయా అంట్రా ఉన్నది లేనటులా లేనిది ఉన్నటులా చూపించడం ఎవరికైనా ఉందంటే కవలం అధికార పార్టీ లోకి కొముమికాసే మీడయా 
ఒకటే, కాబటిటీ మనం ఆయన అడుగుజాడలోలా నడచ ఆయన సీఎం అవా్వలని అంద్కోసం ఎంతో కృషితో పటుటీదలతో ఆ దిశగా అడుగులు వేసా్తమని తెలియజేసు్తనా్నను.

శతఘ్్ననూ్యస్: ఈ మధ్య కాలంలో ప్రభుత్వ ఉదో్యగుల ఆందోళనలు, సీటీల్ పాలాంట్ ఉదో్యగుల ఆందోళనలు, 
ఆశావర్కరులా ఆందోళనలు జరుగుతున్న పక్షపాత ధోరణ్ని వీటని్నటిని మీరు ఏ కోణంలో చూసా్తరు?
రూపా: వీటిలో అన్్న నా్యయపరమన సమస్యలు అడగారు ఉదో్యగసు్తలు ఎవరైనా పి ఆర్ స్ డ ఎ వాటికోసం 
ఎద్రుచూసూ్త ఉంట్రు అధికారంలోకి రావాలని జగన్ గారు ఎనో్న హామీలు ఇచా్చరు స్పిఎస్ రద్్ద చేసా్తమని 
పిఆరి్స వెంటనే అమలు చేసా్తమని వీటిని నమిమి ఉదో్యగులు జగన్ గారికి ఓటు వేస్ గెలిపించారు, ఉదో్యగుల 
ఆందోళనలు  నా్యయపరంగా ఉనా్నయి, ఇకపోత్ వైజాగ్ సీటీల్ పాలాంట్ విషయంలో జగన్ గారు ప్రభుత్వం కంద్ం 
ముంద్ బలంగా వాయిస్ వినిపించ లేకపోయింది,  ఇకపోత్ ఆశ వర్కరలా యొక్క  ఆందోళన విషయంలో జగన్ 
గారి తీరు మారాలి.

శతఘ్్ననూ్యస్: పరిగిన విద్్యత్ చార్జీలపై మీ అభిప్రాయం?
రూపా:  ప్రమాణ సీ్వకారం రజు కరెంటు చారిజీలు తగిగొసా్తమని చెపి్ ఇప్టికి 7 సారులా కరెంటు చారిజీలు పంచన 
ఘనత జగన్ రెడడెది. యునైటెడ్ ఆంద్లో సీఎం గ చంద్బాబు ఉన్నపుడు కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కరెంటు చారిజీలు పంచ బషీరా్గ్ కాలు్ల ఘటనకు 
కారకుల పదేళలా అధికారం కోలో్వాలి్స వచ్చంది. ఇపు్డు 
జగన్ గారి విషయంల్ అదే జరగబోతోంది. జగన్ గారు 
ఆయనిచ్చన హామీలోలా ఒక్కటి కుడ్ నెరవేరి్చన పాపాన 
పొలేద్. ఎపుడొకసారి తీసే కళ్్యణ్ గారి స్నిమాకు. 
టికె్కటలా విషయంల్ పేదలు, గురు్తకువచే్చ జగన్ రెడడె 
గారి కి నెల నెల కటేటీ కరెంటు బిల్ విషయంల్ పేదలు 
గురు్తరాకపోవడం అయన పరిపాలన ఎల్ ఉందొ 
ప్రజల అరథించేసుకోవాలి్సన అవసరంఎంతైనా ఉంది, 
మండుతున్న ఎండలు ఆయన భరించచు్చ కాన్ జగన్ 

గారు పంచే చారెజీస్ భరించలేక పోతునా్నం.కరోనా వలలా ప్రజలు ఆరిథిక ఇబ్ంద్లు ఎద్ర్కంటునా్నరు అపు్లు పాలయా్యరు,  ఈ 
సమయంలో ఇల్ చార్జీలు పంచడం వలలా ఇంకా ఆరిధిక సమస్యలు పరుగుతాయి ,ఆదాయం తకు్కవ ఖరు్చలు ఎకు్కవ, ఉదో్యగ కల్న 
లేద్, పైగా ఆస్్త పను్న, చెత్త పను్న అని ప్రజలను నన ఇబ్ంద్లకు గురిచేసూ్తఉనా్నరు.

శతఘ్్ననూ్యస్: ఇవన్్న 2024లో వైసీపీ ప్రభుత్వం పడపోవడ్నికి నాంది అంట్రా?
రూపా: ప్రజలు చాల్ మంది ఇతర పార్టీ వైపు చూసు్తనా్నరు కాకపోత్ ఓటుకు నోటు కులం వారసత్వం ఇవన్్న జగన్ గారిని అందలం ఎకి్కంచే అవకాశం లేకపోలేద్ 
ప్రజల విజ్ఞతతో ఆలోచంచ ఓటు వేయడం లో విఫలం అవుతునా్నరు ప్రసు్తత పరిస్థిత్ ఎల్ ఉనా్న ప్రజలు ఎని్నకల సమయంలో ప్రలోభాలకు గురవుతునా్నరు, ఇల్ 
జరుగుతున్నంత కాలం వైసీపీ కాద్ వైస్పి ఇల్ంటి పార్టీలు మరెనో్న రాజకీయరంగంలో వందేళలా ఉంట్యి. ప్రలోభాలకు గురి అవ్వకుండ్ మన పార్టీ కి పక్కన పార్టీ 
వత్యసం చూపి ప్రజలను చైతన్య పరచాలి.

శతఘ్్ననూ్యస్: జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి వసే్త రాయలసీమ ప్రాంతంలో ప్రణాళ్కలు ఏంటి?
రూపా: రాయలసీమ అంటే రతనాలసీమ అని ఇంతకుముంద్ అనేవారు కాన్ ప్రసు్తతం రతనాలు లేవు కవలం రాళలా మిగిల్యి, అల్గ్ అనంతపురం జిల్లా విసీ్తరణిం లో 
అని్న జిల్లాల కంటే చాల్ పద్దది రాయలసీమ నుంచ ప్రత్ జిల్లాలో నాయకులు ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నప్టికీ రాయలసీమ ఎంతగానో వెనుకబడ ఉంది, దానికి కారణం 
మన నాయకులు వారు అధికారంలోకి రావడం కి అని్న వాగా్దనాలు చేస్ తీరా అధికారంలోకి వచా్చక అన్్న మరి్చపోతునా్నరు. జనసేన ప్రభుత్వం రాయలసీమ జిల్లాలోలా 
అభివృదిధికి పద్దపీట వేసు్తంది. నిరుదో్యగులకు ఉదో్యగావకాశాలు కలి్ంచేంద్కు జనసేన ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తంది. విదా్యరుథిల కు నాణ్యమన విద్య కోసం ఉచత విద్య 

ప్రవేశ పటిటీంది, రైతులు కు కూడ్ సరైన గిటుటీబాటు ధరలు లేక ఇతర రాష్ట్రాలతో విక్రయిసు్తనా్నరు ఇంద్కు జనసేన ప్రభుత్వం సరైన రేటు కలి్ంచ మన రాష్ట్ర అభివృదిధికి 
పాటుపడుతుంది.

శతఘ్్ననూ్యస్: చవరి ప్రశ్న, మీరు చేస్న కొని్న కార్యక్రమాల గురించ వివరించండ?
రూపా: చాల కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది...
* 2018లో జనంలోకి జనసేన అని ఒక ప్రోగ్రాం చేసాము మనం వీర మహళలు అందరితో కలిస్ అనంతపురం నెలూలారు ఒంగోలు ఏలూరు విజయనగరం గుంటూరు 
ఇల్ కా్యంపయిన్ చేశాను సుమారు పది వేల గడపలకు.
* కరోనా సమయంలో పవన్ కళ్్యణ్ గారి పిలుపు మేరకు ఒక ఆకి్సజన్ స్లిండర్ డొనేట్ చేయడం జరిగినది(10,500)
* కరానా సమయంలో గుంటూరులో ఒక మహళకు ఒక నెల ఇంటి నితా్యవసరాల కొరకు సరిపడ్ డబు్లు ఇవ్వడం జరిగినది.

* అనంతపురం జిల్లా,పనుకొండ ఎలక్షన్ ప్రచారంలో భాగంగా జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ TC.వరుణ్ గారు 2,3,12,13 
వారుడెలలో భార్ రా్యలీతో ఇంటింట్ త్రిగి గాజు గాలాస్ గురు్తకు ఓటు వేస్ పోటి చేయుచున్న అభ్యరుథిలను గెలిపించాలని 
ప్రజలను అభ్యరిథించడం జరిగింది.
* మెగా అభిమాని వైజాగ్ వెంకట్ అనారోగ్యంతో ఉనా్నరని తెలిస్ వారికి ఆరిథిక సాయం అందించాం.
* 2019 ఎలక్షన్ సమయంలో అనంతపురంలో కా్యంపయిన్ చేయడం జరిగినది.
* వైజాగ్ సీటీల్ పాలాంట్ ప్రైవేటీకరణ చేయకుండ్ విశాఖలో జరిగిన సభకి అనంతపురం నుంచ వెళ్లా పవన్ కళ్్యణ్ గారి 
దా్వరా మద్దతు తెలపడం జరిగింది.
* అనంతపురం సర్వజన ఆసుపత్రి నంద్ సాయి ట్రసుటీ ఆధ్వర్యంలో రెండుసారులా భోజనం ఏరా్టు చేయడం జరిగినది.
* మంగళగిరిలో రైతులకు జరిగిన సంఘీభావ దక్షలో పవన్ కళ్్యణ్ గారి కి అనంతపురం నుంచ వెళ్లా మద్దతు ఇవ్వడం 
జరిగినది.
* మంగళగిరి లో జరిగిన మహళ్ దినోత్సవ వేడుకలోలా పాల్గొని వారుడె మెంబర్్స  నుంచ కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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జడ్టిస్ వరకు నిలబడన వాళళిందరికీ సనామినం చేయడం జరిగినది.
* అదే విధంగా చరంజ్వి గారి పుటిటీనరోజు సందర్ంగా రక్తదానం చేయడం జరిగినది.
* వినాయక చవిత్ రోజున పరా్యవరణాని్న దృషిటీలో ఉంచుకుని  మటిటీ వినాయకులను పంపిణీ చేయడం జరిగినది.
* చరంజ్వి గారు కరోనా సమయంలో ఆకి్సజన్  బా్యంకు ఓపన్ చేశారు, ఆ సందర్ంగా నేను కూడ్ ఒక ఆకి్సజన్ స్లిండర్ డొనేట్ చేయడం జరిగినది.
* పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు అనంతపురం జిల్లా అనంతపురం అర్న్ నియోజకవరగొం తపోవనం సరి్కల్ సమనాథ్ నగర్ నుండ ఆరిటీస్ బసాటీండ్ కి వెళ్లా రోడుడె 
గుంతలు పూడచే కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది.
* 2020 సంవత్సరములో నార్ల లో నివస్సు్తన్న ఒక మహళకు వెనె్నముక సమస్యతో ఇబ్ంది పడుతున్న సమయంలో తనను సవేరా హాస్్టల్ నంద్ చకిత్స కొరకు 
పిలుచుకొని వెళ్లా వెన్నముక కు ఎక్్స్ర, మరియు సా్కనింగ్ తీయించ వాటికి సరిపడ్ మంద్లు తీస్ ఇవ్వడం జరిగినది.
* విశాఖ ఉకు్క పరిరక్షణకై పారలామెంటులో తమ గళ్ని్న బలంగా వినిపించాలని సాథినిక పారలామెంట్ సభు్యలకు సభు్యలు అయినటువంటి తల్రి రంగయ్య గోరంటలా 
మాధవ్ గారు కోరుతూ పలా కార్డె ప్రదరి్శంప చేశాము.
* అనంతపురం నంద్ తాగున్టి సమస్యను పరిష్కరించాలని అనంతపురం నగర పాలక సంసథి కమిషనర్ గారికి వినత్ పత్రం అందజేయడం జరిగినది.
ఇల్గే పవన్ కళ్యూణ్ గారు చెప్పాన ప్రత్దీ పాట్స్తి ఆయన స్చలన మేరకు పార్టు ని, పార్టు సిదా్ధంతలు మందకు తీసుకెళ్తినే ఉంటాన.

శతఘ్్న నూ్యస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయాని్న మాకు కట్యించ మేము అడగిన ప్రశ్నలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానం చెపి్న మీకు ధన్యవాదములు రూపా గారు. 
మరకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో కలుదా్దం.
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