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కడప రిమ్స్ లో పసికందుల మరణాలు కలవరపరుస్తున్నాయి
• ప్రభుత్వ వైఖరి సందేహాస్పదంగా ఉంది
• పసిబిడ్డల తల్లితండ్రులను పోలీసులతో ఎందుకు తరల్ంచారు?

కడప నగరంలోని రిమ్స్ వైద్యాలయంలో ముగ్గురు నవజాత శిశువులు ప్రాణాలు 

విడిచిన ఘటన మాటలకు అందని విషాదం. ఈ మరణాలు కలవరపరుసుతున్నాయని 

జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ప్రకటనలో ఆవేదన వయాకతుం చేశారు. 

విదుయాత్ సరఫరా లేకపోవడం, వైదయా ఉపకరణాలు వినియోగంచకపోవడం లంటి 

కారణాలతోనే తమ పసి బిడ్డలు కనునామూశారని కననావారు చేపటిటీన ఆందోళనకు 

ప్రభుత్వం ఇసుతుననా సమాధానం పలు సందేహాలకు తావిసతుంది. ఆందోళన 

చేసుతుననావారిని సమాధానపరిచామని ఆర్్డవో చెబుతుననా మాటల ప్రకారం చూసేతు… 

రిమ్స్ లో జరిగన ఘటనను సరుదుబాటు చేసే తాపత్రయమే కనిపిసతుంది. ఒక 

మానిటర్ తోనే 30మంది పిలలిలకు వైదయా సేవలు చేశారు అని చెబుతుననా తల్లితండ్రుల 

ఆవేదనను పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్. ఇటువంటి తీవ్ర ఘటన జరిగనప్్పడు 

తక్షణం తనిఖీలు చేసి విచారణ చేయాల్స్న జిలలి కలెకటీర్ ఎందుకు మౌనం వహిసుతున్నారు? ఆసుపత్రి అధికారులు ఎందుకు స్పందించడం లేదు? ఈ ఘటనపై వివరాలు 

కోరిన మీడియాను ఎందుకు ఆసుపత్రిలోకి రానీయడం లేదు? బిడ్డల మరణంతో ఆందోళనలో ఉననా తల్లితండ్రులను పోలీసులను పిల్పించి మర్ ఎందుకు తరల్ంచారు? 

ఆరోగయా సమసయాలతో ఉననా మరో 30 మంది పిలలిల ఆరోగయా సిథితిగతులపై ఎప్పటికప్్పడు హెల్తు బుల్టెన్ ఇవా్వల్స్న అవసరం లేద్?

ఆసుపత్రులకు విదుయాత్ సరఫరా సక్రమంగా ఉండదు. ఉననా వైదయా ఉపకరణాలను 

వినియోగంచరు. ప్రభుత్వంలోని పెదదులకు మానవీయ కోణం లోపించడమే వైదయా 

రంగంలో ఇలంటి దుర్ఘటనలకు కారణం అవుతోంది. పాలకపక్షం తప్్పలు, 

దూరదృష్టీ లేమి కారణంగా అభంశుభం ఎరుగని పసికందులకు నూరేళ్లి 

నిండాయి. ఈ పరిసిథితి అతయాంత అమానుషం, శోచనీయం. కనీసం ఆస్పత్రులకు 24 

గంటలు విదుయాత్ అందించలేని దుసిథితికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టం చేరుకోవడం అతయాంత 

దురదృషటీకరం. మండిపోతుననా ఎండల కారణంగా విదుయాత్ వాడకం పెరగడంతో 

కోతలు విధిసుతున్నామని పాలకులు చెప్పడం వారి చేతకానితన్నికి నిదర్శనం. 

ఎండలు ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలోనే మండిపోతున్నాయా? పక్కనుననా తెలంగాణ, 

తమిళన్డులలో లేవా? మరి అక్కడ విదుయాత్ కోతలు ఎందుకు లేవు? ప్రతిపక్ష 

న్యకులను దూష్ంచడంలో ఉననా శ్రదదు కాసతుయిన్ విదుయాత్ రంగంపైన్.. వైదయా 

రంగం అభివృదిధిపైన్ పెటిటీ ఉననాటలియితే రాష్ట ప్రజలకు ఈ బాధలు తప్్పవి. ఇకనైన్ 

ప్రభుత్వంలోని పెదదులు కళ్ళు తెరిచి ఆస్పత్రులలో జనరేటరలిను యుదధి ప్రాతిపదికన 

ఏరా్పటు చేయాల్. మరొక్క ప్రాణం కూడా పోకుండా తక్షణం చరయాలు చేపట్టీలని 

జనసేన్ని డిమాండ్ చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనసేన్ని స్పూరితుతో 5 లక్షల విరాళం ప్రకటంచిన 
మాకినీడి శేషుకుమారి

శతఘ్నా నూయాస్: జిలలి ఇంచార్జ్ కందుల దురేగుష్ ఆధ్వరయాంలో.. కడియప్లంక 
లో శనివారం జరిగన తూరు్పగోద్వరి జిలలి కారయావరగు సమావేశంలో 
పిఠాప్రం ఇంచార్జ్ మాట్లిడుతూ.. చనిపోయిన కౌలు రైతులకు అండగా 1లక్ష 
అందజేస్తునని ప్రకటించి, మా అధయాక్షులు.. జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
గారు కౌలు రైతుల సహాయారథిం 5 కోటలి రూపాయలు అందజేయడం జరిగందీ. 
ఆయన స్ఫూరితుతో పిఠాప్రం నియోజకవరగుం తరఫున రైతులను ఆదుకునే విధంగా 
తన వంతు బాధయాతగా శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి జనసేన పార్టీ కి 5 లక్షల 
రూపాయల విరాళం ప్రకటించారు.

జనసేన బలోపేతంకు కృషి
*జిలలి కారయావరగు సమావేశం
*అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కి ప్రతేయాక కృతజ్ఞతలు
*మండప్ట ఇంచార్జ్ వేగ్ళళు లీలకృష్ణ…

శతఘ్నా నూయాస్: మండప్ట, తూరు్పగోద్వరి జిలలిలో జనసేన పార్టీ బలోప్తానికి 
నిరంతరం కృష్ చేస్తుమని మండప్ట నియోజకవరగు జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ 
వేగ్ళళు లీలకృష్ణ ప్రొ్కన్నారు. శనివారం రాజమండ్రిలో తూరు్పగోద్వరి జిలలి 
అధయాక్షులు కందుల దురేగుష్ నేతృత్వంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన పాల్గుని 
ప్రసంగంచారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లిడుతూ రాష్టంలో ఎవరూ చేయని 
స్హసం జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రమే చేసుతున్నారని కొనియాడుతూ 
అధినేతకు ప్రతేయాక కృతజ్ఞతలు తెల్పారు. ఆత్మహతయా చేసుకుననా కౌలు రైతు 
కుటుంబాలకు అండగా లక్ష రూపాయలు ఇవ్వడానికి తన సంపాదనలో 5 కోటులి 
విరాళం జనసేనపార్టీకు ప్రకటించడంతో రాష్టంలో ఉననా రైతాంగం అంత ఆయనకు 
హర్ం వయాకతుం చేసుతున్నారన్నారు. అధినేత తీసుకుననా నిర్ణయానినా జయప్రదం చేయాలని 
జనసైనికులు అందరూ పెదదు ఎతుతున విరాళ్లు ప్రకటించడం చాల ఆనందంగా 
ఉందన్నారు. అనంతరం ప్రభుత్వ వైఫలయాలపై జిలలి కారయావరాగునికి తగ్ స్చనలు 
ఇచాచారు. అవసమైతే జిలలిలో ప్రతి నియోజకవరగుంలో వుండే సమసయాలపై పోరాడట్నికి 
ఎలలివేళల సిదధింగా ఉంట్నని ఆయన స్పషటీం చేశారు. జిలలిలో జనసేన బలోప్తం 
చేసేందుకు అందరూ మరింత కృష్ చేయాలని కోరారు. ఈ కారయాక్రమంలో పీఏసీ 
సభుయాలు, నియోజకవరగు ఇంచార్జ్ లు, పార్టీ న్యకులు, రాష్ట కమిటీ సభుయాలు, జిలలి 
కమిటీ సభుయాలు, మండలం అధయాక్షులు తదితరులు పాల్గున్నారు.

రేణిగంట మండల మరియు పట్టణ కమిటీల 
నియామకం

శతఘ్నా నూయాస్: శ్రీకాళహసితు 
నియోజకవరగుం, రేణిగ్ంట 
మండల అధయాక్షులుగా 
తిమా్మరెడి్డ ముని కుమార్ 
రెడి్డ మరియు రేణిగ్ంట 
పటటీణ అధయాక్షులు గా పి. 

విజయానందరావు లను ఇదివరకే పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ నియమించడం 
విదితమే. పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు, పిఏసి చైర్మన్ న్దండలి 
మనోహర్ ఆదేశాల మేరకు, జిలలి అధయాక్షులు డా. హరిప్రస్ద్ స్చనల మేరకు 
రేణిగ్ంట మండల & పటటీణ కమిటీ సభుయాలను నియమించడం జరిగంది. రేణిగ్ంట 
పటటీణంలోని పార్టీ కారాయాలయంలో మండల మరియు పటటీణ కమిటీ సభుయాలకు 
నియోజకవరగు ఇన్చారిజ్ శ్రీమతి వినుత కోట్ నియమక పత్రాలను అందించడం జరిగంది. 
ఈ కారయాక్రమంలో రేణిగ్ంట మండల అధయాక్షులు తిమా్మ రెడి్డ మునికుమార్ రెడి్డ, పటటీణ 
అధయాక్షులు పి. విజయానందరావు, నియోజకవరగు కారయాదరు్శలు మునికుమార్, మనోజ్ 
ఘని, న్యకులు, జనసైనికులు పాల్గున్నారు.

అనంతపురం జిల్లా కారయూనిర్వహణ కమిటీ సభ్యూల సమావేశం
శతఘ్నా నూయాస్: అనంతప్రం జిలలి కారయానిర్వహణ కమిటీ సభుయాల సమావేశంలో జనసేన పార్టీ 
కారయా నిర్వహణ కమిటీ కో- ఆరి్డనేటర్ కళ్యాణం శివ శ్రీనివాస రావు – కెకె, అనంతప్రం జిలలి 
అధయాక్షులు శ్రీ టి.సి. వరుణ్, కారయానిర్వహణ కమిటీ ప్రధాన కారయాదరి్శ భవానీ రవి కుమార్, 
అనంతప్రం జిలలి నగర అధయాక్షులు పొదిల్ బాబురావు, విశ్వన్థ్, కారయాదరి్శ సురేష్, సంయుకతు 
కారయాదరి్శ ముతాయాలు (సిదుదు) అనంతప్రం జిలలి నుంచి నూతనంగా ఎనునాకోబడిన కారయా 
నిర్వహణ కమిటీ సభుయాలకు పార్టీ నిర్వహించే ప్రతి కారయాక్రమంలో ఎంతో క్రమశిక్షణతో మెల్గ 
అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సభా కారయాక్రమాలను విజయవంతం చెయాయాల్స్న బాధయాత మనపై ఉందని 
రాష్టంలో రాక్షస పాలన స్గ్తోంది అని వైసీపీ పార్టీకి దోచుకోవడం ద్చుకోవడం తప్ప 
ప్రజాక్షేమంపై ఆలోచన లేదని ఈ క్రమంలోనే రాష్టంలో అప్్పల బాధలు తటుటీకోలేక పండిన 
పంటలు చేతికి రాక తీసుకుననా అప్్పలు కటటీలేక బ్రతుకు భారంగా భావించి ఆత్మహతయా చేసుకుననా 
కౌలు రైతులను ఆదుకోవాలని భావించి అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 12.04.22(మంగళ వారం) 
అనంతప్రం జిలలికు విచేచాసుతున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ రాష్టంలో ఆత్మహతయా చేసుకుననా కౌలు 
రైతుల కుటుంబాలకు ఆరిథిక సహాయం అందించడం కోసం జనసేన పార్టీకి 5 కోటలి రూపాయలు 
విరాళంగా అందించిన తెల్సిందే. 2014 లో టీడీపీ ప్రభుత్వం, ఇప్్పడు వైసీపీ ప్రభుత్వం 
దందూ దందే అని వీరికి వీరి సంత ఆసుతుల ను పెంచుకోవడంలో ఉననా శ్రదధి ప్రజలకు మంచి 
చెయయాడంలో లేదు.కనుక 2024 స్ర్వత్రిక ఎనినాకలోలి వైసీపీ ప్రభుత్వం గదదు దిగడం ఖాయం.
కావున ప్రతి నియోజకవరగుంలో కారయాకరతులు పార్టీ కోసం కషటీపడాలని ఈ సమావేశానికి విచేచాసిన 
న్యకులు కమిటీ సభుయాలకు వివరించడం జరిగంది. జనసేన పార్టీ కారయాక్రమాల నిర్వహణ 
కమిటీ సభుయాలుగా నియమించినందుకు ప్రతి ఒక్కరూ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్, రాజకీయ 
వయావహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ న్దండలి మనోహర్ లకు, న్యకులకు ప్రుప్రున్ కృతజ్ఞతలు 
తెలుప్తూ పార్టీ చేపట్టీ ప్రతి కారయాక్రమంలో మీరు ఇచేచా బాధయాతను క్రమం తప్పకుండా 
నిర్వహిస్తుం అని తెల్పారు.

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


ఆదివారం, 10 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

చిత్తురు జిల్లా లీగల్ సెల్ కమిటీ ఆధ్వర్ంలో 
రండ్ టేబుల్ సమావేశం

శతఘ్నా నూయాస్: చితూతురు, జనసేన పార్టీ చితూతురు జిలలి లీగల్ సెల్ కమిటీ వారు 
మదనపలెలిలో ఏరా్పటు చేసిన రండ్ ట్బుల్ సమావేశానికి ముఖయా అతిథులుగా జనసేన 
పిఏసి సభుయాలు చితూతురు జిలలి అధయాక్షులు డా.పసుప్లేటి హరిప్రస్ద్ మరియు రాష్ట 
లీగల్ సెల్ అధయాక్షులు స్ంబశివ ప్రతాప్, రాష్ట లీగల్ సెల్ ఉపాధయాక్షులు శ్రీరామ చంద్ర 
మరియు జిలలి లీగల్ సెల్ కమిటీ సభుయాలు పాల్గున్నారు.

2 లక్షల విరాళం అందజేసిన మాజీ మేయర్ 
పోలసపల్లా సరోజ

శతఘ్నా నూయాస్: జనసేన పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆశయానికి తోడుగా 
రైతులకు అండగా కాకిన్డ ప్రథమ మేయర్, జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయాదరి్శ శ్రీమతి 
పోలసపల్లి సరోజ రైతులను ఆదుకునే విధంగా తన వంతు బాధయాతగా జనసేనపార్టీకి 
2 లక్షల రూపాయలను మంగళవారం న్డు మంగళగరి పార్టీ ఆఫీస్ నందు, 
పార్టీ అధయాక్షులు వారు ఎదుట ప్రకటించిన విషయం విధితమే, ఆ విషయమై.. 
శుక్రవారం జనసేనపార్టీ అకౌంట్ ద్్వరా పార్టీకి అందజేయడం జరిగంది. ఈ 
సందర్ంగా శ్రీమతి పోలసపల్లి సరోజ మాట్లిడుతూ.. మన పార్టీ అధినేత చేపటిటీన 
ఈ బృహతా్కరయాంలో మేముసైతం ప్రథమంగా భాగస్్వమయాం అవ్వడం చాల 
ఆనంద్నినా కల్గసుతుంది, మరియు అధినేత చేసిన చేసుతుననా విరాళ్లు మమ్మల్నా 
ఎప్పటికప్్పడు ప్రభావితం చేస్తునే ఉంట్యి, మరింత స్్పరితుని కలుగజేస్తు 
ఉంట్యని, అననాం పెట్టీ రైతననాను ఆదుకోవాల్ అని సంకల్్పంచిన పవన్ అననాకు 
తోడుగా ఉండే క్రమంలో అవకాశం ఉననా ప్రతీవారు భాగస్్వమయాం కావాలని ఆమె 
తెల్యజేశారు.

కాకిన్డ జనసేన ఆధ్వర్ంలో చల్వేంద్ం
శతఘ్నా నూయాస్:  కాకిన్డ 
సిటీ ఇన్చార్జ్ మతాతు శశిధర్ 
ఆదేశానుస్రం 31 వ వారు్డ 
దుఒగా గోవరధిన్ ఆధ్వరయాంలో 
చల్వేంద్ర కారయాక్రమం జరిగంది. 
ఈ కారయాక్రమంలో రాష్టస్థియి 

జిలలిస్థియి సిటీ న్యకులు వీరమహిళలు గ్రామ ప్రజలు గ్రామ పెదదులు 
పాల్గున్నారు.

విదు్త్ సంక్షోభానికి వైసిపి అన్లోచిత విధాన్లే 
కారణం: డాక్టర్ యుగంధర్ పొననా

*అనధికార విదుయాత్ కోతలతో ప్రజలు అలలిడిపోతున్నారు
*మొబైల్ ఫోన్ వెలుతురులో ప్రసవాలు రాష్టంలో దుసిథితిని తెల్యజేసుతున్నాయి
*పవర్ హాల్డే ప్రకటనలతో పారిశ్రామిక అభివృదిధి విఘాతం
శతఘ్నా నూయాస్: వైసిపి ప్రభుత్వ లోపభూయిషటీ నిర్ణయాలు, అనలోచిత విధాన్లే రాష్టంలో 
విదుయాత్ సంక్షోభానికి కారణమని జనసేన పార్టీ గంగాధర నెల్లిరు నియోజకవరగు ఇంచార్జ్ డాకటీర్ 
యుగంధర్ పొననా స్పషటీం చేశారు. గ్రామాలలో 11 నుంచి14 గంటలు, పటటీణాలలో 5 నుంచి 
8 గంటలు, నగరాలలో 4 నుంచి 6 గంటలు చొప్్పన అనధికార విదుయాత్ కోతలు విధించడంతో 
జనం అలలిడిపోతున్నారు అని ఆగ్రహం వయాకతుం చేశారు. మొబైల్ ఫోనలి లైటలి వెలుగ్లో ఆసుపత్రలోలి 
ఆపరేషనులి, ప్రసవాలు జరగడం చూసుతుంట్ రాష్టంలో విదుయాత్ సంక్షోభం ఏ స్థియిలో ఉందో 
అరథిం అవుతుందని తెల్పారు. శనివారం పెనుమూరు లోని మండల కేంద్రంలో విదుయాత్ 
సంక్షోభంపై మాట్లిడారు. వైసీపీ అధికారంలోకి వచాచాక యూనిట్ 2 రూపాయలకే గ్రీన్ ఎనర్జ్ 
ని తీసుకొస్తుమని చెపి్ప, ఇప్్పడేమో కోల్్డ ఎనర్జ్ని 20 రూపాయలు పెటిటీ కొంటుంది. ఇలంటి 
లోపభూయిషటీ నిర్ణయాల వలేలి ఈ సంక్షోభం ఏర్పడిందని ఎదేదువా చేశారు. అధికారంలోకి వసేతు 
విదుయాత్ చార్జ్లు తగగుస్తుమని, అల్పద్య వరాగులకు 200 యూనిటలి వరకు ఉచితంగా విదుయాత్ 
ఇస్తుమని హామీ ఇచిచాన వైసీపీ న్యకత్వం ఇవాళ 57 శాతం చార్జ్లు పెంచిందని దుయయా భట్టీరు. 
ఫ్యాను, రెండు లైటులి, 15 గంటలు టీవీ చూసిన్ 150 యూనిటులి ఖరుచా అవుతుందని.. మరో 50 
యూనిటులి పెదదుమనసుతో అదనంగా ఇసుతున్నామని చెపి్ప ఇప్్పడు విదుయాత్ చార్జ్లు భార్గా పెంచి 
ఇళలిలో ఫ్యాన్ వేసుకోకుండా చేశారని ఎదేదువా చేశారు. పర్క్షలకు సననాదధిం అవుతుననా విద్యారుథిలు 
కరెంటు కోతలతో తీవ్ర ఇబ్ందులు ఎదురొ్కంటున్నారని తెల్పారు. పగలంతా తరగతి గదులోలి 
ఉండి రాత్రులు ప్రశాంత నిద్రలేక ఒతితుడికి గ్రవుతున్నారని ఆవేదన వయాకతుం చేస్రు. పరిశ్రమలకు 
ఇప్పటికీ వారాంతంలో ఒక రోజంతా విదుయాత్ కోతలు అమలు చేసుతున్నారని ప్రొ్కన్నారు. 
తాజాగా మరో రోజు పవర్ హాల్డే ప్రకటించడంతో పరిశ్రమలు వారానికి రెండు రోజులు 
మూతపడుతున్నాయని తెల్పారు. అలగే నిరంతరం పని చేసే పరిశ్రమలు ఇప్్పడు వాడుతుననా 
కరెంటు ఇక 50 శాతం మాత్రమే వాడాలని నిబంధన విధించారని తెల్పారు. దీనితో కోట్లిది 
రూపాయల పెటుటీబడి పెటిటీన పారిశ్రామిక వేతతులు విదుయాత్ కోతలతో నషాటీల పాలవుతున్నారు 
అని తెల్పారు. పారిశ్రామిక అభివృదిధికి విఘాతం కలుగ్తుందని తెల్పారు. 36 లక్షల మంది 
కారి్మకుల ఉపాధిపై ప్రభావం పడే ప్రమాదం ఉందని తెల్యజేశారు. వయాకితుగత అజండాతో జనసేన 
పార్టీని స్థిపించలేదు.. ప్రజలు బాగ్ండాల్, వారిని పలలికి ఎకి్కంచాలని ఉదేదుశంతోనే పార్టీని రాష్ట 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రారంభించారని తెల్పారు. భవన నిరా్మణ కారి్మకుల సమసయాల నుండి.. 
పెరిగన విదుయాత్ చార్జ్ల వరకు ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేసుతున్నామని తెల్పారు. ఉదోయాగ్లు, కౌలు 
రైతుల ఆత్మహతయాకు జనసేన కారణం కాదు మీ విధాన్లే కారణమని ఆగ్రహం వయాకతుం చేశారు.
మేము ప్రభుత్వ విధాన్లు పాలసీల గ్రించి సమసయాల గ్రించి మాట్లిడితే వయాకితుగతంగా 
దూష్సుతున్నారు, మీరు వయాకితుగతంగా దూషణలకు దిగతే వాటిని ఎల ఎదురో్కవాలో మాకు బాగా 
తెలుసు అని ఎదేదువా చేశారు.. నోటికి వచిచానటులి మాట్లిడి మా సహన్నినా పర్క్ంచవదుదు అని 
హితవు పల్కారు. పవర్ పరేచాజ్ అగ్రిమెంటు నుంచి పరిశ్రమలకు పవర్ హాల్డే ప్రకటించే వరకు 
వైసిపి అన్లోచిత విధాన్లతో ప్రజలను ఎల మోసం చేసుతున్నారో ప్రజలోలికి తీసుకెళ్లి అవగాహన 
కల్్పంచి.. వచేచా ఎనినాకలోలి జనసేన జండా ఎగరేస్తుమని తెల్పారు. ఈ కారయాక్రమంలో మండల 
అధయాక్షులు శ్రీనివాసులు, మండల ప్రధాన కారయాదరి్శ బాలజీ, మండల యూత్ ప్రెసిడంట్ గ్రు 
ప్రస్ద్, జిలలి సంయుకతు కారయాదరి్శ రాఘవ, కారే్వటినగరం మండలం బూత్ కనీ్వనర్ అన్నామలై, 
సంయుకతు కారయాదరి్శ నవీన్, జనసైనికులు పాల్గున్నారు.

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

గేదెల చైతన్ ఆధ్వర్ంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్నా నూయాస్: పాతపటనాం నియోజకవరగుం, హీరాప్రం గ్రామంలో ఇంచార్జ్ గేదల చైతనయా 
జండా ఆవిష్కరణ చేసి పార్టీలోకి వైసీపీ న్యకులు మాజీ సర్పంచ్ శ్రీరాములు మరియు 
ద్ద్ప్ 100 మంది గరిజన యువతని కండువాలు కపి్ప పార్టీలోకి ఆహా్వనించారు.

రాజానగరం జనసేన సమర శంఖారావం
*అడ్డగోలుగా పెంచిన విదయాత్ ఛార్జ్లపై, అపక్రటిత కరెంటు కోతలపై రాజానగరం 
నియోజకవరగు జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంలో నిరసన ప్రదర్శన
శతఘ్నా నూయాస్: రాజానగరం, వైసీపీ ప్రభుత్వం అన్లోచిత నిర్ణయాలతో, రాష్టంలో 
విదుయాత్ రంగానినా పూరితు సంక్షోభంలో నెటిటీ,విదుయాత్ చార్జ్లను అడ్డగోలుగా పెంచింది 
చాలక, రాత్రి పగలు అని తేడాలేకుండా అపక్రటిత పవర్ కట్ లు విధిసుతుననా తీరుకు, 
ప్రజలు అలలిడిపోతుంట్, చోదయాం చూసుతుననా ఈ దురా్మరగుప్ ప్రభుతు్వప్ తీరుకు నిరసనగా 
అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పిలుప్ మేరకు “పెంచిన విదుయాత్ చార్జ్లు వెంటనే తగగుంచాల్” 
అనే ప్రధాన డిమాండ్ తో ఈనెల 11 వ తేదీన, ఉదయం 9 గంటలకు, రాజానగరం 
గాంధీ బొమ్మ సెంటర్ నుండి ఎమా్మరో్వ ఆఫీస్ వరకు “మహాధరానా”(నిరసన) 
అనంతరం ఎమా్మరో్వ కి వినతిపత్రం సమర్పణ కారయాక్రమం ఉంది. కావున రాజానగరం 
మండలంలోని(నియోజకవరగుం లోని) ప్రతీ గ్రామం నుండి న్యకులు, జనసైనికులు, 
వీర మహిళలు, వందలదిగా తరల్వచిచా, ఈ మహాధరానా కారయాక్రమానినా అతయాంత 
విజయవంతం చేయాలని రాజానగరం నియోజకవరగు ఇంచార్జ్ మేడా గ్రుదత్ ప్రస్ద్ 
మరియు జనసేన పార్టీ రాజానగరం మండల అధయాక్షులు బతితున వెంకననా దర కోరడం 
జరిగంది.

జనసేన ఆధ్వర్ంలో పవన్ కళ్్ణ్ చిత్రపటానికి పాల్భిషేకం 
చేసిన గిరిజన రైతులు

*మాజీ ఎంపీటీసీ స్యిబాబా దురియా, మాదల శ్రీరాములు, అలలింగ రామకృష్ణ
శతఘ్నా నూయాస్: అరకు నియోజకవరగుం గనెనాల పంచాయతీ పరిధిలో గా అమల గూడా 
గ్రామంలో శనివారం జనసేన పార్టీ రాష్ట అధయాక్షులు గౌరవ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి 
చిత్రపట్నికి జనసేన పార్టీ జనసైనికులు మాజీ ఎంపిటిసి స్యిబాబా దురియా, రామకృష్ణ 
ఆధ్వరయాంలో ఆయా గ్రామాల గరిజన రైతులతో పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రపట్నికి పాలభిషేకం 
నిర్వహించారు. ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయా అతిథిగా జనసేన పార్టీ నియోజకవరగు అధికార 
ప్రతినిధి మాదల శ్రీరాములు పాల్గున్నారు. ఈ సందర్ంగా మాజీ ఎంపిటిసి స్యిబాబా 
దురియా నియోజకవరగు జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి మాదల శ్రీరాములు, మండల 
న్యకులు అలలింగ రామకృష్ణ మాట్లిడుతూ ఇటీవల రాష్టంలో ఆత్మహతయాలకు పాల్పడిన 80 
మంది కౌలు రైతుల కుటుంబానికి అండగా నిల్చి ఆయన కషటీ జీతం అయినటువంటి 5 ఐదు 
కోటలి రూపాయలు జనసేన పార్టీ రాష్ట అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆత్మ హతయాకు గ్రైన కౌలు 
రైతు కుటుంబానికి భరోస్గా నిలబడుతూ నిధులు కేట్యించడం గరి్వంచ వలసిందే న్ 
ఇటువంటి గొప్ప న్యకుడు మన రాష్టంలో ఉండడం మన ఆంధ్ర రాష్ట ప్రజలు అదృషటీంగా 
భావించుకోవాలని గరిజన రైతులను స్చించారు రాష్టంలో కౌలు రైతులు మరణించిన 
కుటుంబానికి నేటి వరకు ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడం రైతులను మోసం చేసినట్లినని 
ఇటువంటి ధోరణి వయావహరించడం జగన్ రెడి్డ పాలనలో మనం చూసుతున్నామని కావున 
రానుననా రోజులోలి రైతులు అందరు కల్సి జగన్ రెడి్డ ప్రభుతా్వనికి బుదిధి చెపా్పలని తెల్పారు 
ప్రజల పక్షాన నిలబడుతుననా. మన జనసేన పార్టీకి 2024న పవన్ కళ్యాణ్ ని ముఖయామంత్రిగా 
చేసేందుకై ప్రతి ఒక్కరూ నడుం బిగంచాలని ఈ సందర్ంగా గరిజన రైతులకు స్చించారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో జనసైనికులు అప్పలరాజు తదితరులు గరిజన రైతులు అధిక సంఖయాలో 
పాల్గున్నారు.

బండ్రెడిడి రామకృష్ణ సమక్షంలో జనసేనలో చేరిన చెరుకుపల్లా కిషోర్

శతఘ్నా నూయాస్: నూజివీడు మండలం పాత రావిచరలికి చెందిన ప్రోహితుడు చెరుకుపల్లి 
కిషోర్ తన మిత్రులతో కలసి విజయవాడ జిలలి పార్టీ కారాయాలయంలో జనసేన పార్టీ జిలలి 
అధయాక్షులు బండ్రెడి్డ రామకృష్ణ సమక్షంలో పార్టీలో జాయిన్ అయాయారు. కిషోర్ కి రామకృష్ణ 
పార్టీ కండువా కపి్ప పార్టీలోకి ఆహా్వనించారు. ఈ సందర్ంగా రామకృష్ణ మాట్లిడుతూ 
పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలు నచిచా పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడం అభినందనీయమని పాత 
రావిచరలి గ్రామంలో, నూజివీడులో పార్టీ బలోప్తానికి కృష్ చేయాలని కోరారు. ఈ 
సందర్ంగా ఆగరిపల్లి నుంచి టీచర్స్ యూనియన్ న్యకులు మరియు టీచర్స్ 
కొందరు జిలలి అధయాక్షులని కల్సి సిపిఎస్ రదుదు చేస్తుమని ఆవిరా్వసభలో పవన్ కళ్యాణ్ 
మాట్లిడటంపై హర్ం వయాకతుం చేస్రు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ కృషా్ణజిలలి 
అధికార ప్రతినిధి మర్దు శివరామకృష్ణ, నూజివీడు నియోజకవరగు న్యకులు తుమ్మల 
జగన్, సురేష్, పాత రావిచరలి గ్రామ న్యకులు పగడాల దురాగురావు తోట బలరాం, 
సునీల్ తదితరులు పాల్గున్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అంబట, పేరినా న్నిలు మంత్రి పదవి కోసమే జనసేన్ని పై 
విమర్శలు చేస్తున్నారు: వాసగిరి మణికంఠ

శతఘ్నా నూయాస్: రైతు భరోస్ వైసీపీ ప్రభుత్వం ఎవడబ్ 
సము్మ తో ఇసతుంది, ప్రజల సము్మ ప్రజలకు ఇచిచా 
గొప్పలు చెబుతుంట్, మా న్యకుడు తన కషాటీరిజ్తం 5 
కోటులి రైతులకు పంచడానికి ముందుకు వచాచాడు. అదే 
మా న్యకుడికి మీకు ఉననా తేడా అని అనంతప్రం 
జిలలి జనసేన పార్టీ కారయాదరి్శ వాసగరి మణికంఠ 
అంబటి రాంబాబు పై విరుచుకు పడా్డరు.
వైసీపీ న్యకులు కోటులి కోటులి స్్కంలు చేసి 
సంపాదించడం తప్ప ఏరోజైన్ కషటీపడిన డబు్ల్నా 
ప్రజల కోసం ఉపయోగంచారా, మీకు సిగ్గు ఉంట్ ఇల 
మాట్లిడవు అంబటి రాంబాబు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు 
కషటీపడిన సము్మ తో ప్రజలకు సేవ చేసుతున్నారు, ఆ 
పని మీ ప్రభుతా్వనికి చేతకాదు, చేసే వారి మీద బురద 
చలలిడం తప్ప. దండం పెడతాం రాషా్రానినా న్శనం 
చేయడానికి మానేయండి అని హెచచారించారు.
మేము మీ కంట్ ఎకు్కవ మాట్లిడగలం.. మీ 
ప్రభుత్వంతో మొదట మీరు పనులు చేయించండి. 
పోలవరం పూరితుకాలే, కాలనీ ఇలులిలు ఎక్కడ, ఒక్క రోడు్డ 

వేయలేదు, రైతులకు సబిస్డీపై పనిముటులి లేవు, రైతులకు వయావస్య కరెంటు సర్్వసులు లేవు, నితాయావసర 
ధరలు ఆకాశాననాంటుతున్నాయి, చెతతు పనునా పెంచారు, ఆసిథి పనునా పెంచారు, పెట్రోల్ డీజిల్ పై వాయాట్ 
ని పెంచేశారు, నేడు కరెంట్ చార్జ్లు పెంచేశారు, మనిష్ కొనుగోలు శకితుని నిలువున్ చంప్సుతున్నారు.. 
సంపద సృష్టీంచలేదు సరికద్.. రాష్టం అప్్పలోలి కూరుకుపోయింది. ఏదో పొడిచిన వారిల ఎగరి 
మాట్లిడుతున్నావు, కొంచెం వెనక చూసుకో అని వాసగరి మణికంఠ అంబటిని విమరి్శంచారు.
సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయడం వలేలి కరెంట్ చార్జ్లు పెంచాల్స్ వచిచాంది, కరెంట్ కోతలు పెట్టీల్స్ 
వచిచాంది అని మీ విదుయాత్ శాఖ మంత్రి బాల్నేని శ్రీనివాసుల రెడి్డ వాయాఖాయానించారు.
అదే కాదు ఈ అప్్పలు, ఉదోయాగ్లకు జీతాలు ఇవ్వలేకపోవడం, ప్రభుత్వ భూములు అమే్మయడం, రోడులి 
కూడా వేయలేకపోవడం, కరెంట్ కషాటీలు వగైరా వగైరా అనినా సమసయాలకు అరథిం పరథిం లేని జగన్ ఉచిత 
పథకాలే కారణం ప్రజలు అనుకుంటున్నారు.
ఇప్పటిలో.. రాష్టం కోలుకునే పరిసిథితి కనిపించడం లేదు, పెరిగన రేటులి, గ్ంతల రహద్రులు, కరెంట్ 
కషాటీలను ప్రజలు ప్రభుత్వం మారిన్ కూడా కొనినా ఏళ్ళు భరించకతప్పదు అంతల డాయామేజీ చేశారు మీ 
పరిపాలనలో.
పతివ్రత పరవాననాం వండితే రెండు రోజులైన్ చలలిర లేదంట అటలి ఉంది అంబటి రాంబాబు పరిసిథితి… 
సలులి ఆపి పని చూడు. రాంబాబు,ప్రినా న్ని., న్ మాట విని మీరు ఇంకొక పార్టీ చూసుకొండి నెక్స్ట్ 
నీ పార్టీ అధికారంలోకి రాదు, నీకు మంత్రి పదవి అంతకన్నా రాదు అని వాసగరి మణికంఠ ఘాటుగా 
వాయాఖాయానించారు.

11న కరంట్ ఛారిజిలు మోత… 
విదు్త్ కోత పై జనసేన నిరసన

*అమలప్రం అసెంబ్లి నియోజకవరగు ఇంచారిజ్ శెటిటీబతుతుల రాజబాబు

శతఘ్నా నూయాస్: కోనసీమ జిలలి ఈనెల 11 

సమవారంన్డు రాష్ట ప్రభుత్వం కరెంట్ 

ఛారిజ్లు మోత- కరెంటు కోత పై నిరసన 

కారయా క్రమం నిర్వహిసుతుననాటుటీ జనసేన 

పార్టీ అమలప్రం అసెంబ్లి నియోజకవరగు 

ఇంచార్జ్ శెటిటీ బతుతుల రాజబాబు 

తెల్పారు. ఉదయం 9గంటలకు 

అమలప్రం గడియార సతుంభం సెంటర్ 

నుండి ఈదరపల్లి వంతెన సమీపంలో 

గల విదుయాత్ శాఖ కారాయాలయం వరకు 

ప్రదర్శనగా వెళ్లి, అక్కడ నిరసన కారయా 

క్రమం జరుగ్తుంది. ఈ కారయాక్రమంలో 

జనసైనికులు, వీరమహిళలు, న్యకులు, 

పాల్గుని ఈ కారయాక్రమం విజయవంతం 

చేయాలని అన్నారు.

జనసేనపార్్ట ఆధ్వర్ంలో చిరు సహాయం
శతఘ్నా నూయాస్: సుండుపల్లి గ్రామ పరిధిలో ఉననా అగ్రహారం గ్టటీ 
సమీపంలో నివాసముంటుననా గడ్డం రమేష్ ఇటీవల కాలంలో 
అన్రోగయాంతో హఠాతుతుగా మరణించారు. ఆయన వృతితు బేలదురి 
దినసరి వాయాయామం చేసేతు తప్ప పూట గడవని పరిసిథితి, ముగ్గురు 
చిననా వయసు ఆడపిలలిలు ఉన్నారు. ఆ విషయం తెలుసుకుని వారి 
కుటుంబానికి వెంటనే ఆయన సతీమణి గడ్డం రెడ్డమ్మ చేతికి 5 వేలు 
రూపాయలు చిరు సహాయంగా జనసేన ఎన్నారై, కాప్ సంక్షేమసేన 
మండల అధయాక్షులు మచచా లక్ష్మీన్రాయణ సహకారంతో జనసేనపార్టీ 
ఆధ్వరయాంలో రామశ్రీనివాసులు ద్్వరా సుండుపల్లి మండల జనసేన 
న్యకులు, వీరమహిళలు, జనసైనికులు సమక్షంలో అందించారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో చిరంజీవి యువత మండల అధయాక్షులు అననాయయాగారి 
రవీంద్ర, జనసేన న్యకులు ఓబులేసు, రాజగోపాల్, మున్నా, జనసేన 
వీరమహిళలు రెడి్డరాణి, సుంకర సుధ, జనసైనికులు, గ్రామసుథిలు 
తదితరులు పాల్గున్నారు.

రేలంగి గ్రామంలో పవన్ కళ్్ణ్ చిత్రపటానికి 
పాల్భిషేకం

శతఘ్నా నూయాస్: తణుకు, 
జనసేన పార్టీ అధినేత 
పవన్ కళ్యాణ్ రైతుల 
యొక్క సిథితిగతుల గ్రించి 
ఆలోచించి రైతులకు 

ఏమైన్ ఇబ్ందులు వచిచానప్్పడు వాళలిని ఆదుకునే నిమితతుం ఐదు కోటలి 
రూపాయలు నిధిని ఏరా్పటు చేయడం జరిగంది. అందుకు కృతజ్ఞతగా 
జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ తణుకు నియోజకవరగుం ఇరగవరం 
మండలం రేలంగ గ్రామంలో పవన్ కళ్యాణ్ చిత్ర పట్నికి పాలభిషేకం 
చేయడం జరిగంది. ఈ కారయాక్రమంలో తణుకు నియోజకవరగు జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జ్ విడివాడ రామచంద్రరావు మరియు తణుకు టౌన్ పార్టీ 
అధయాక్షులు కొమి్మరెడి్డ శ్రీను, తణుకు మండలం పార్టీ అధయాక్షులు చికా్కల 
వేణు, ఇరగవరం మండలం పార్టీ అధయాక్షులు ఆకేటి కాశీ, అతితుల్ 
మండలం పార్టీ అధయాక్షులు ద్సం ప్రస్ద్ మరియు రేలంగ గ్రామ 
జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పసుప్లేటి వెంకట సతయాన్రాయణ, లీగల్ సెల్ 
మెంబర్ వెంకననాబాబు మరియు గ్రామ పార్టీ న్యకులు, జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు తదితరులు పాల్గున్నారు.

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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నేరేళ్ళ స్రేష్ కు అభినందనలు తెల్యజేసిన జనసేన న్యకులు
శతఘ్నా నూయాస్: శనివారం గ్ంటూరు నగర జనసేన పార్టీ అధయాక్షులుగా నూతనంగా నియమితులైన 
నేరేళళు సురేష్ గారిని మరాయాద పూర్వకంగా జనసేన న్యకులు కలసి అభినందనలు తెల్యజేయడం 
జరిగంది. ఈ కారయాక్రమంలో పాల్గుననా జనసేన న్యకులు జిలలి ప్రధానకారయాదరి్శ ఉప్్ప వెంకట 
రతతుయయా, బుడంపాడు ససైటీ మాజి అధయాక్షులు ఆకుల వీరరాఘవయయా, విషు్ణమెలకల ఆంజనేయులు, 
మనేనా స్్వములు, అలలిం కోట్శ్వరరావు, చింతా రేణుకా రాజు, సవరం రమేష్, ల్ంగాల న్ంఛారయయా, 
కుర్రా రవికుమార్, పావుల్రి కోట్శ్వరరావు, ద్ది అంజి బాబు, అములోతు న్గరాజు, యర్ంశెటిటీ 
పూర్ణ , కారుమంచి కోట్శ్వరరావు, దళవాయి భారగువ్, తదితరులు ఉన్నారు.

మండే ఎండలో పాదయాత్రగా వెళ్తుననా భకుతులకు 
మంచినీళ్ళందంచిన జనసేన

శతఘ్నా నూయాస్: శ్రీకాకుళం జిలలి పాలకొండ 
నియోజకవరగుం భామిని మండలంలో సల్కిరి 
మరియు ఇసుకగూడ గ్రామ జనసైనికులు పవన్ 
కళ్యాణ్ స్ఫూరితుతో, ఆ గ్రామ సమీపంలో ఉననా 
కొండ ప్రాంతమైన ఇసుకగూడలో ఉననా మరియమ్మ 
చరిచాకి పాదయాత్రగా వెళ్తుననా క్రిసిటీయన్ సదర 
సదరిమణులకు, భకుతులకు మంచినీళలి సదుపాయం 
ఆ గ్రామ జనసైనికులు వాటర్ పాయాకెట్ రూపంలో 
పంచడం జరిగంది. ఈ కారయాక్రమంలో గ్రామ 
జనసైనికులు అయిన రవీంద్ర, వైకుంఠ, రుద్రపతి, 

తిరుపతి, స్యి, లోకేష్, అప్పలరాజు, మనోజ్ పాల్గున్నారు.

జగన్మోహన్ రడిడి నేటతో సీఎంగా ఉండే అర్హత కోలోపూయారు..!: 
కుంటమదది జయరాం రడిడి

*ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట ముఖయామంత్రి అధికారికంగా 
జరుగ్తుననా బహిరంగ సభలో… కొనినా వేల మంది 
విద్యారుథిల ముందు బహిరంగంగా.. న్ వెంట్రుకలు 
ఎవరూ పీకలేరు! అని మాట్లిడటం నేరం ఘోరమైన 
చరయా

శతఘ్నా నూయాస్: వైయస్ జగనో్మహన్ రెడి్డ గారు నేటితో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సీఎం గా ఉండడానికి అర్హత 
కోలో్పయారు! భారత రాజాయాంగం మీద ప్రమాణం చేసిన మీరు, భారత రాజాయాంగం విలువల్నా, 
స్్పరితుని విస్మరించడం ద్రుణమైన, నీచమైన,హేయమైన చరయా. ముఖయాంగా మీరు తెలుసుకోవాల్స్ంది 
ఎవరి వెంట్రుకలు? ఎవరూ? పీకో్కవలసిన అవసరం లేదు.. మీకు తెలుస లేదో రాష్టంలో కోడి కతితు 
డ్రామా ఒకప్్పడు నడిచింది.. ఆ కోడికి అయితే మాత్రం బొచుచా పీకుతారు.

మరోవైప్ రాష్టంలో దంగలు ఎవరో? దరలు ఎవరో? రాష్ట ప్రజలకు తెలుసు. దంగే… దంగా 
దంగా అని ఎదుటివారిని అంటుంట్ చాల విడ్్డరంగా ఉంది… దయాయాలు నీతులు వల్లించినటులి… 
అంటూ అనంతప్రం జిలలి జనసేన ఉపాధయాక్షులు లయర్ కుంటిమదిదు జయరాం రెడి్డ వైయస్ 
జగనో్మహన్ రెడి్డకి స్్రాంగ్ గా సమాధానమిచాచారు.

చిరుపవన్_సేవాసమితి వాటర్ టయూంకర్ ద్్వరా మంచి 
నీటి పంపిణీ

శతఘ్నా నూయాస్: 
జ న సే న పా ర్ టీ . .
చి రు ప వ నే స్ వా స మి తి 
ఆద్వరయాంలో ఏర్పటు 
చేసిన వాటర్ ట్యాంకర్ 
ద్్వరా శనివారం 
అ ం త రే ్వ ది దే వ స్ దు న ం 
పంచాయితి పరిధిలో 
నీరు అందక ఇబ్ందులు 
పడుతుననా వారికి 

జనసైనికుల ద్్వరా త్రాగ్నీరు అందించడం జరిగంది.

విద్యూత్ కోతలకు నిరసనగా జనసేన, బిజెపి ఆధ్వరయూంలో 
నిరసన రాయూలీ..

శతఘ్నా నూయాస్: ఎన్.టి.ఆర్. జిలలి నందిగామ నియోజకవరగుంలో విదుయాత్ కోతలకు 
నిరసనగా జనసేన బిజపి ఆధ్వరయాంలో నిరసన రాయాలీ చేపట్టీరు. ఈ కారయాక్రమంలో 
భాగంగా పాత బస్టీండు జనసేన కారాయాలయం నుండి బి.జ.పి కారయాకరతులతో 
రాయాలీగా బయలుదేరిన జనసైనికులు విదుయాత్ కోతలను అరికట్టీలని, స్మానయా 
మధయా తరగతి ప్రజలను కాపాడాలని నిన్ద్లు ఇస్తు.. రాయాలీగా బయలేదురి.. 
గాంధీ సెంటర్ లో విసనకర్లతో నిరసన తెల్పి.. జనసైనికులు విదుయాత్ శాఖ 
అధికారులును కల్సి అదేవిధంగా జనసేన కారయాకరతులు ప్రజలకు విసనకర్లు 
ను పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్ంగా జనసేనన నియోజకవరగు న్యకులు 
పూజారి రాజేష్ మాట్లిడుతూ.. నందిగామ నియోజకవరగుంలో కరెంటు కోతల 
వలలి ప్రజా జీవన్నినా అసతువయాసతుం చేసుతున్నాయి. చేతి వృతుతులపై జీవించేవాళ్ళు 
తీవ్ర ఇబ్ందులకు గ్రవుతున్నారు. గ్రామాలోలి పరిసిథితి ఇంకా ద్రుణంగా 
ఉంది. 12 గంటల నుంచి 15 గంటల వరకు కరెంటు తీసుతున్నారు. చిననా 
పిలలిలు ఉననా ఇళలిలోలి వారి పరిసిథితి చూడట్నికే ద్రుణంగా ఉంది. పర్క్షలకు 
ప్రిప్ర్ అవుతుననా విద్యారుథిల పరిసిథితి దయనీయంగా మారింది. పెంచిన విదుయాత్ 
చార్జ్లు తగగుంచాలని 24 గంటలు ప్రజలకు కరెంటు అందుబాటులో ఉండేల 
ఈ ప్రభుత్వం చూడాలని జనసేన పార్టీ నుండి డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం 
నందిగామ ఆర్్డవోను కారాయాలయంలో కల్సి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో జనసేన, బిజపి న్యకులు, కారయాకరతులు, నందిగామ రూరల్ 
మండల పార్టీ అధయాక్షులు కుడుప్గంటి రామారావు, టౌన్ పార్టీ అధయాక్షులు 
తాటి శివ కృష్ణ, చందరలిపాడు మండల పార్టీ అధయాక్షులు వడ్డల్లి సుధాకర్, 
జిలలి పార్టీ ప్రోగ్రామ్ కమిటీ మెంబర్ తోట ఓంకార్, వీర మహిళలు శ్రీమతి 
తోటకూర పద్్మవతి, శ్రీమతి పాములపాటి వెంకట తులసి, శ్రీమతి చనమల 
సందరయా, శ్రీమతి గోపిసెటిటీ న్గలక్ష్మి, సురేష్, వీరాంజనేయులు, షేక్ పెదదు 
బాజీ, రామిరెడి్డ గోపి, వంశీ, నరేంద్ర, కుమ్మరి రాజేష్, స్యి కనపరితు, గోపి 
కొరివి, కోట్శ్వరరావు తెప్పలీ, కుర్రా న్నీ, కరి హనుమంతరావు, వెంకట్ష్, 
బ్జేపీ పటటీణ పార్టీ అధయాక్షులు తోరిలికోండ సీతా రామయయా, చందరలిపాడు మండల 
పార్టీ అధయాక్షులు గ్తాతు బాలకృష్ణ, కిస్న్ మోరచా జిలలి కోశాధికారి చిరుమామిళలి 
శ్రీనివాసరావు, బేటి బచావో కనీ్వనర్ శ్రీమతి ద్మా కృష్ణ వేణి, పటటీణ పార్టీ 
ఉపాధయాక్షులు వా శ్రీనివాసరాజు, చింతోటి రవి కుమార్, పలువురు ఇరు పార్టీల 
న్యకులు, కారయాకరతులు పాల్గున్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


అనధికార విదు్త్ కోతలతో ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు
*పిడుగ్రాళలి మండల జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు కామిశెటిటీ రమేష్
శతఘ్నా నూయాస్: పిడుగ్రాళలి ఈ విదుయాత్ సంక్షోభానికి వైసిపి 
అన్లోచిత విధాన్లే కారణమని, గత ప్రభుత్వం చేసుకుననా 
అగ్రిమెంట్ ప్రకారం యూనిట్ 4:80 చొప్్పన న్ 25 ఏళలి 
పాటు చేసుకుననా ఒప్పంద్లను ఈ ప్రభుత్వం వచాచాక పూరితుగా 
రదుదు చేసిందని, ఇప్్పడేమో కోల్ ఎనర్జ్ని 20 పెటిటీ కొంటుందని, 
ప్రభుత్వం ఇలంటి లోపభూయిషటీ నిర్ణయాల వలేలి.. విదుయాత్ 
సంక్షోభం ఏర్పడిందని తెల్యజేశారు. దీనివలలి చిననా పెదదు 
పరిశ్రమలు మూతపడి, ఉదోయాగసుతులు రోడు్డన పడే పరిసిథితులు 
నెలకొని ఉన్నాయని తెల్యజేశారు, అంతేకాకుండా గ్రామీణ 
ప్రాంతాలోలి ఉండే పసి పిలలిలు మరియు ముసల్ వాళ్లి ఈ వేసవి 

కాలంలో తీవ్ర ఎండలతో ప్రాణాపాయ సిథితిలో పడే అవకాశం ఉందని తెల్యజేశారు. ఇది ఇల ఉంట్ 
జగనననా బాదురు కారయాక్రమం ద్్వరా కరెంటు బిలులి పెంచడం మరింత దురా్మరగుమని ఇలంటి చరయాలతో 
మా ఇషటీం వచిచానటుటీ చేస్తుమని అంట్ జనసేన పార్టీ ఊరు కాదని.. రానుననా రోజులోలి దీనిమీద రాష్టస్థియి 
నిరసన కారయాక్రమాలు చేస్తుమని తెల్యజేశారు.

అనుకుల రమేష్ కు శుభాకాంక్షలు
శతఘ్నా నూయాస్: తణుకు నియోజకవరగుం జనసేన పార్టీ న్యకులు 
అడ్వకేట్ అనుకుల రమేష్ ప్టిటీనరోజు సందర్ంగా శనివారం 
అరుజ్న పాలెం గ్రామ ప్రెసిడంట్ పోతుల గంగాధర్, ముతాయాల 
ధర్మ పిండి శ్రీను, సుందర వెంకటరావు, వుల్లిరి సతయాన్రాయణ, 
కానూరి మాధవరాయుడు, అనుకుల రమేష్ ను కల్సి అభినందనలు, 
శుభాకాంక్షలు తెల్యజేశారు.

జనసేన్ని స్పూరితుతో భోగిరడిడి 
కండబాబు లక్ష విరాళం

శతఘ్నా నూయాస్: కాకిన్డ రూరల్, 
రైతులకు అండగా జనసేన 
పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
గారు ఐదు కోటలి రూపాయలు 
అందజేయడం జరిగంది. 
ఆయన స్ఫూరితుతో కాకిన్డ 
రూరల్ నియోజకవరగు ఇంచారిజ్ 
పంతం న్న్జీ ఆధ్వరయాంలో 

రైతులను ఆదుకునే విధంగా తన వంతు బాధయాతగా జనసేన పార్టీకి 
1 లక్ష రూపాయలు ప్రకటించిన కరప మండల జడి్పటిసి గా పోటీ 
చేసిన సీనియర్ న్యకులు భోగరెడి్డ కొండబాబు. ప్రతి నెల జరిగే 
తూరు్పగోద్వరి జిలలి కారయావరగు సమావేశంలో 1 లక్ష రూపాయలు 
ప్రకటించారు.

పవన్ కళ్్ణ్ స్పూరితుతో పెదదింట 
వెంకటేష్ యాభై వేల విరాళం

శతఘ్నా నూయాస్: కళ్యాణదురగుం, 
జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ రైతు కుటుంబాలకు 
అండగా ఉండాలని, 
ఆత్మహతయాలు చేసుకుననా 
కౌలు రైతు కుటుంబాలకు 
మ నో ధై రా యా ని నా చే చా ం దు కు 
కుటుంబానికి లక్ష రుపాయల 
ఆరిధిక స్యం ప్రకటించడం 
జరిగంది. ద్నిలో భాగంగా 

ఆయన 5 కోటలి విరాళం కూడా ప్రకటించడం జరిగంది. జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ స్్పరితుతో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కి 
తోడుగా కళ్యాణదురగుం నియోజకవరగుం జనసేన న్యకులు పెదిదుంటి 
వెంకట్ష్ యాభై వేల రూపాయల విరాళం ప్రకటించడం జరిగంది.

రైతులుకు 9 గంటలు కరంటు ఇవా్వల్ 
కరంటు కోతలు ఎత్తు వెయా్ల్

శతఘ్నా నూయాస్: కృషా్ణ జిలలి, అవనిగడ్డ నియోజకవరగుం, అవనిగడ్డ 

ప్రసుతుతం అవనిగడ్డ నియోజకవరగుంలో రైతులకు 9గంటలు ఇవ్వవల్చిన 

కరెంటు కేవలం 3 గంటలు ఇవ్వటం చాల ద్రుణం, అలగే వేళ్ పాల 

లేకుండా కరెంటు ఆపివెయయాటం గ్రామీణ ప్రాంతాలలో సుమారు 10 

గంటలు పైన ఆపివెయయాటం వలన ప్రజలు నరక వేతన పడుతున్నారు. 

రైతులు కు 3 గంటలు కరెంటు ఇవ్వటం వలన మెటటీ ప్రాంత రైతులు 

తమ పొలలు కళళుముందే ఎండిపోతుంట్ దికు్క లేనిపరిసిథిలో రైతులు ఉన్నారు. మామిడి, జమా, 

బొపా్పయి, అరటి, కూరగాయలు తోటలు నీరు లేక కరెంటు మోట్ర్స్ పని చెయయాక నోటికాడికి వచిచాన 

పంటలు పాడుయిపోయి రైతులు అప్్పలు పాలు అవుతున్నారు.ఎండలు చూసేతు రోహిణి కార్తునీ మించి 

ఉన్నాయి, ఉక్కపొతాలు వలన గ్రామాలలో చిననాపిలలిలు, ముసల్ వారు, అన్రోగయాం పాలు అయినవారు 

కరెంటు కోతలు వలన చాల ఇబ్ంది పడుతున్నారు. ప్రభుతా్వనికి ముందుచూప్ ఆలోచన లేక పోవటం 

వలన ప్రజలు ఇబ్ంది పడుచున్నారు. ఒక ప్రక్కన కరెంటు చార్జ్లు పెంచటం చాల సిగ్గు చేటు అయిన 

విషయం. కావున రాష్ట ముఖయా మంత్రి, నియోజకవరగు ఎమె్మలేయా, ప్రభుత్వ అధికారులు వెంటనే స్పందించి 

రైతులకు 9 గంటలు కరెంటు ఇవా్వల్, కరెంటు కోతలు వెంటనే ఎతితు వెయాయాల్ అనీ జనసేన పార్టీ తరుప్న 

కోరుచున్నామని జనసేన పార్టీ కృషా్ణ జిలలి అధికార ప్రతినిధి రాయపూడి వేణుగోపాల్ రావు అన్నారు.
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కొనసాగంపు తద్పరి పేజీలో...

జనసేనతో న్ ప్రయాణం ...
జనసేనతో నా ప్రయాణం ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తునని మన జనసైనికులు, వీరమహిళలు, నాయకులు, టెక్నికల్ టీం, NRI టీమ్్స, 
జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేనుడితో అనుబంధం, సమాజం పటలా వారి ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటే్టంద్కు వారి కృషి, జనసేనక్ వారి 
తోడ్పాటు వారి మాటలోలా వివరించే చక్కని వేదిక ... మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేన తో నా ప్రయాణం.!
 
దంద్లూరు జనసేన నాయకులు “పల్నిటి సాగర్” గారితో జనసేనతో నా ప్రయాణం దంద్లూరు వాసతువ్యూలు హైదరబాద్లో 
ఉంటూ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారి యొక్క ఆశయాలను మరియు జనసేన పార్్ట సిద్్ధంతాలను అనునితయూం ప్రజలోలాక్ 
తీస్కెలలాంద్కు అహరినిశలు ఎంతో కృషి చేస్తుననిటువంటి దంద్లూరు జనసేన నాయకులు “పల్నిటి సాగర్” గారు. జనసేనతో 
నా ప్రయాణం అనే శీరిషిక ద్్వరా జనసేనతో ఆయన ప్రయాణం ఎపుపాడు మొదలు అయంది, ఎల్ మొదలు అయంది అనే 
విషయాలు మనతో పంచుకోబోతునానిరు.

శతఘ్నానూయాస్: ముందుగా అందరికి శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు, శుభోదయం స్గర్ గారూ... ముందుగా మీ గ్రించి పాఠకులకు 
కొంచెం చెప్పండి స్ర్? 
స్గర్: న్ ప్రు పలనాటిస్గర్, దందుల్రు నియోజకవరగుం, పెదపాడు మండలం, ఏపూరుగ్రామం. నేను ఉదోయాగర్తాయా 
హైదరాబాదు వెళ్లి అక్కడే సిథిరపడా్డను.

శతఘ్నానూయాస్: మీ విద్యాభాయాసం ఎక్కడ జరిగంది ఎల జరిగంది మీ మాటలోలి?
స్గర్:  ఇంటర్మడియట్ వరకు న్ విద్యాభాయాసం హనుమాన్ జంక్షన్ లోనే జరిగంది, ఆ తరువాత డిపొలిమా వీరవాసరం, ఇంజనీరింగ్ 
హైదరాబాద్ లో చేయడం జరిగంది.

శతఘ్నానూయాస్: మీ రాజకీయ ప్రస్థినం ఎప్్పడు మొదలైంది మొదలైంది?
స్గర్: 2018లో, జనసేన పార్టీ ఆవిరా్వం మారిచా 14వ తేదీ నుండి న్ 
రాజకీయ ప్రయాణం మొదలుపెటటీడం జరిగంది.

శతఘ్నానూయాస్: జనసేనతో మీ రాజకీయ ప్రయాణానికి,  జనసేనపై గల ఆసకితుకి 
ముఖయామైన కారణం?
స్గర్: నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆశయాలు నచిచా న్ వంతుగా ప్రజలకి 
ఎంతో కొంత మంచిచేయాలని జనసేనతో న్ రాజకీయ ప్రయాణం 
మొదలుపెటటీడంజరిగంది. 

శతఘ్నానూయాస్: మీకు చదువుకునే రోజుల నుంచి రాజకీయాల పైన ఆసకితు కనబరిచారా?
స్గర్: నేను చదువుకునే రోజులోలి కొంచం టీమ్ లీడ్ రోల్ చేసేవాడిని అంతే. రాజకీయాల మీద పెదదు అవగాహన 
ఉండేది కాదు. కానీ పవన్ కలయాణ్ గారి ఆశయలు నచిచా నేను కూడా ప్రజలకి ఎంతో కొంత సేవ చేయాలని ఈ 
రాజకీయాలోలికి రావడం జరిగంది. 

శతఘ్నానూయాస్: జనసేన పార్టీలో మీకు నచిచాన సిద్ధింతం ఏమిటి?
స్గర్: న్కు జనసేన పార్టీలో ఉననా 7 సిద్ధింతాలు అంట్ చాల ఇషటీం. పవన్ కలయాణ్ గారు పార్టీ పెటిటీనప్్పడు ఈ 
సిద్ధింతాలను చాల చాల ఆలోచించి పెట్టీరు.

శతఘ్నానూయాస్: జనసేన లో చేరాక మొటటీ మొదటిగా చేసిన ముఖయా కారయాక్రమాలు తెలపండి?
స్గర్: న్ రాజకీయ ప్రస్థినంలో మొటటీమొదటిస్రిగా “జనసేన మనసేన” అనే వాట్స్ అప్ గ్రూప్  పెటిటీ న్ 
సేనాహితుల సహకారంతో తితిలి తుఫ్ను వలన నషటీపోయిన ప్రజలకు 700 కిలోల బియయాం మరియు100 కిలోల 
కందిపప్్ప ప్రతేయాక వాహనంలో శ్రీకాకుళం పంపడం జరిగంది. అంతే కాకుండా “మా జనసేన మనసేన టీం” సహకారంతో ఎండలో, వానలో ఉంటూ చెప్్పలు కుట్టీ ప్దవారికి 

జనసేన పార్టీసిద్దుంతాలతో రూపొందించిన 100 గొడుగ్లను మా దందుల్రు 
నియోజకవరగుంతో పాటు మా చుటుటీ పక్కన ఉననా అనినా నియోజకవరాగులకు వెళ్లి 
వారికి అందిచడం జరిగంది.

శతఘ్నానూయాస్: పార్టీని ప్రజలోలికి  తీసుకు వెళలిందుకు ఏ ఏ కారయాక్రమాలను 
నిర్వహించారు?
స్గర్: దందుల్రు నియోజకవరగుంలో జనసేన పార్టీని బలోప్తం చేయడానికి, పార్టీ 
సిద్ధింతాలను ప్రజలోలికి తీసుకువెళలిందుకు మరియు జనసైనికులకు మనోదైరాయానినా 
ఇచేచాందుకు పార్టీ న్యకులతో “జనసైనికుల ఆతీ్మయ సమావేశం” కారయాక్రమానినా 
నిర్వహించి ప్రణాళ్కలు సిదధిం చేయడం జరిగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్నానూయాస్: జనసేన ఎనినాకల గ్రుతు ప్రజలోలికి తీసుకువెళలిందుకు ఏమైన్ ప్రతేయాక కారయాక్రమాలను నిర్వహించారా?
స్గర్: జనసేన పార్టీ న్యకులతో మరియు జనసైనికులతో పార్టీ గ్రుతు “గాజుగాలిస్” ప్రజలోలికి  తీసుకు వెళలిందుకు “ఉచితటీస్టీల్”ను 
పెటీటీ గాజుగాలిస్ లను ప్రజలకు పంచి పార్టీ సిద్దుంతాలను ప్రజలోలికి తీసుకువెళలిడం జరిగంది. ఈ కారయాక్రమంలో “యువ ప్రభంజనం 
టీమ్”(హైదరాబాద్) వారు పాల్గుని మాకు ఎంతో సపోర్టీ చేయడం జరిగంది.
హైదరాబాద్ లో ఉదోయాగం చేసుకుంటూ వారం చివర పార్టీని బలోప్తం చేయడానికి దందుల్రు నియాజకవరగుం వెళ్లి పార్టీ కారయాక్రమాలలో 

పాల్గునడం. జనసేన న్యకులతో మరియు జనసైనికులతో చిననా చిననా సమావేశాలు నిర్వహించి గ్రామ స్థియిలో పార్టీని బలోప్తం చేయడానికి వారి సలహాలు స్చనలు 
తీసుకొని ప్రణాళ్కలు సిదధించేయడం. గ్రామస్థియిలో పార్టీని బలోప్తం చేసేందుకు పార్టీ న్యకులతో మరియు జనసైనికుల తో గ్రామాలోలి తిరుగ్తూ పార్టీ సిద్దుంతాలను 
ప్రజలకు వివరించడం.

శతఘ్నానూయాస్: మీ రాజకీయ ప్రస్థినంలో మీకు మరింత బలనినా ఇచిచా.. తోడుగా నిలబడిన వయాకుతులు ఎవరైన్ ఉన్నారా?  
స్గర్: జనసేనపార్టీని దందుల్రు నియోజకవరగుంలో వివిధ కారయాక్రమాల రూపంలో పార్టీని బలోప్తం చేసుతుననా సమయంలో న్కు మంచి 
మిత్రుడు “కోటగరి వెంకటసుధాకర్” (దందుల్రు నియోజకవరగుం, పెదపాడు) రూపంలో రావడం న్కు మరింత బలనినా ఇచిచాంది. 
అయన కూడా న్లనే ఉదోయాగర్తాయా హైదరాబాద్ వెళ్లి అక్కడే ఉదోయాగం చేస్తు సిథిరపడా్డరు. మా ఇదదురి ఆలోచనలు మరియు ఆశయాలు 
ఒక్కట్ – జనసేన పార్టీకి మావంతుగా ఏమి చేయగలం మరియు ప్రజలకు ఏవిధంగా సహాయం చేయగలం. హైదరాబాద్ లో ఉదోయాగం 
చేసుకుంటూ వారం చివర పార్టీని బలోప్తం చేయడానికి దందుల్రు నియోజకవరగుం వెళ్లి పార్టీ కారయాక్రమాలలో పాల్గునేవాళళుం.

శతఘ్నానూయాస్: 2019 ఎనినాకల సమయంలో దందుల్రు నియోజకవరాగునికి ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు అందించారు?
స్గర్: 2019 ఎనినాకల సమయంలో పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు దందుల్రు నియోజకవరాగునికి ఎమె్మలేయా అభయారిథిగా శ్రీ ఘంటశాల వెంకటలక్ష్మిగారిని ప్రకిటించిన 
వెంటనే లక్ష్మిగారిని కల్సి మేము ఇదదురం పూరితు సహాయ సహకారాలు అందిస్తుమని చెప్పడంతో పాటూ.. “జనసైనికుల ఎనినాకల కారాయాచరణ సమావేశం” నిర్వహించి 
జనసేన న్యకులతో పార్టీ మేనిఫెసటీ మరియు పార్టీ ఎనినాకలగ్రుతు ప్రజలోలికి వెళలిందుకు న్యకుల సలహాలు స్చనలు తీసుకోవడం జరిగంది. అలగే పార్టీ మేనిఫెసటీ 
మరియు పార్టీ ఎనినాకల గ్రుతుని ప్రజలోలికి తీసుకువెళలిందుకు పెదపాడు మండలంలో ఉననా ప్రతి గ్రామానికి శ్రీ ఘంటశాలవెంకటలక్ష్మిగారితో కల్సి ఎలక్షన్ కాయాంపైన్ లో  

పాల్గునడం జరిగంది. ప్రజలోలికి పార్టీ సిద్ధింతాలను తీసుకువెళ్తూ, పార్టీని బలోప్తం చేసేందుకు వివిధ 
కారయాక్రమాలు చేపడుతున్నాం.
2019 ఎలక్షనోలి పెదపాడు మండలంలోని ప్రతి బూత్ లోనూ.. ఏజంటలిను ఏరా్పటుచేయడం. అలగే 
లోకల్ బాడీ ఎలక్షనోలి మావంతుగా వార్్డ మెంబెర్స్ ను నిలబెటిటీ వైసీపీ మరియు టీడీపీ పార్టీ వారికి దీటుగా 
ప్రచార కారయాక్రమాలు చేపటిటీ ఒక వారో్డలో విజయం స్ధించి మిగతా వారు్డలోలి కూడా గటిటీ పోటీ ఇవ్వడం 
జరిగంది.

శతఘ్నానూయాస్: గ్రామ స్థియి లో పార్టీని బలోప్తం 
చేయడానికి మీ వంతు ప్రయతనాంగా ఏమి చేస్రో 
తెలుపగలరు?

స్గర్: గ్రామ స్థియిలో పార్టీని బలోప్తం చేసేందుకు 
పెదపాడు మండలంలోని ప్రతి గ్రామములో విలేజ్  కో 
ఆరి్డనేటరినా నియమించడం జరిగంది. జనసేన న్యకులతో 
మరియు జనసైనికులతో చిననా చిననా సమావేశాలు నిర్వహించి 
గ్రామ స్థియిలో పార్టీని బలోప్తం చేయడానికి వారి సలహాలు స్చనలు తీసుకొని ప్రణాళ్కలు సిదధించేయడం 
జరిగంది. గ్రామస్థియిలో పార్టీని బలోప్తం చేసేందుకు పార్టీ న్యకులతో మరియు జనసైనికుల తో గ్రామాలోలి 
తిరుగ్తూ పార్టీ సిద్దుంతాలను ప్రజలకు వివరించడం.

శతఘ్నానూయాస్: రాష్ట స్థియిలో ఉననా సమసయాలపై మీ వంతుగా పాల్గుననా కారయాక్రమాలు తెలుపగలరు?
స్గర్: రాష్ట స్థియిలో ఉననా సమసయాల మీద జనసేన పార్టీ చేపట్టీ కారయాక్రమాలకు మావంతుగా స్పందిస్తు 
ప్రభుత్వం దృష్టీకి తీసుకువెళలిందుకు కృష్ చేసుతున్నాము. అధా్వనంగా ఉననా రోడలిను వెంటనే మరమతుతులు చేయాలని 
మా మిత్ర పక్షం బ్జేపీ వారితో కల్సి పోరాటం చేసి కొనినా చోటలి రోడులి మరమతుతులు చేయడం జరిగంది. 

కొనసాగంపు తద్పరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అలగే పార్టీ ముఖయాన్యకులను కల్సి పార్టీని బలోప్తం చేసేందుకు వారి సలహాలు స్చనలు తీసుకోవడం చేసుతున్నాము.

శతఘ్నానూయాస్: 2022 ప్రారంభం సందర్ంగా చేసిన ముఖయామైన కారయాక్రమాలు ఏమైన్?
స్గర్: జనసేన పార్టీ 7 సిద్ధింతాలను 2022 కాలెండర్ రూపంలో రూపొందించి ప్రజలకు ఇవ్వడం జరిగంది.

శతఘ్నానూయాస్: క్రియాశీలక సభయాతా్వలు చేయించడంలో  మీ వంతు పాత్ర ఏమిటి?
స్గర్: జనసేన పార్టీ పిలుప్ మేరకు జనసైనికులకు క్రియాశీల సభయాతా్వల గ్రించి తెల్య చేసి పెదపాడు మండలం నుండి 
అందరం కల్సి 250 వరకు సభయాతా్వలు చేయడం జరిగంది.
జనసేన పార్టీ కోసం కషటీపడుతూ క్రియాశీల సభయాత్వం తీసుకునే ఆరిధిక సతుమత లేని కొంతమందికి జనసైనికులకు అండగా న్ 
సంత ఖరుచాలతో క్రియాశీల సభయాత్వం ఇపి్పంచడం జరిగంది.

శతఘ్నానూయాస్: జనసేన ఆవిరా్వ సభలో ఏ విధంగా పాలుపంచుకున్నారు?
స్గర్: పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పిలుప్ మేరకు ఛలో అమరావతి కారయాక్రమానికి పార్టీ న్యకులు మరియు జనసైనికులతో 
వెళళుడం జరిగంది.

శతఘ్నానూయాస్: జనసేన ఆవిరా్వ సభ పై మీ స్పందన ఏమిటి?
స్గర్: ఏ పార్టీ అయిన్ ఒక సభ పెట్టీల్ అంట్ కొనినా కోటులి కరుచా అవుతాయి కానీ ఒక్క జన సేన పార్టీ కి మాత్రం ఆ అవసరం ఉండదు, పవన్ కలయాణ్ గారు ఎక్కడ 
సభ పెటటీన స్వచంధంగా కొనినా లక్షల మంది ప్రజలు ఆ సభకు వెళతారు. ఈ ఆవిరా్వ సభ 2024 ఎలక్షన్స్ కి అందరూ సననాదధిం అవా్వల్ అని పవన్ కలయాణ్ గారు 
శంఖారావం పూరించారు. ఆ సభ తరువాత వైసీపీ మరియు టీడీపీ పార్టీలోలి భయం మొదలయింది. కచిచాతంగా 2024 లో జన సేన పార్టీ అధికారంలోకి రాబోతుంది. 
ప్రజలు అందరు  పవన్ కలయాణ్ గారిని సీఎం చేయాలని ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయిపోయారు.

శతఘ్నానూయాస్:  గత టిడిపి పార్టీ పరిపాలన మీద కానీ ఇప్్పడుననా వైఎస్స్ర్స్పీ పార్టీ పరిపాలన మీద గాని మీ ఒపీనియన్ ఏమిటి?
స్గర్: ఈ రెండు పార్టీలు 60:40 రిలేషన్ ష్ప్ తో ఉంట్యి. టీడీపీ అధికారంలో ఉంట్ వైసీపీ వాళ్ళు టీడీపీ కోటలి అవినీతి జరిగంది అని ప్సతుకాల రూపంలో ప్రచారం 
చేస్తురు. కానీ వైసీపీ అధికారంలో కి వచాచాక టీడీపీ వాళ్ళు చేసిన అవినీతిని పటుటీకోగల్గారా? అయితే నీవు అధికారంలో ఉండాల్ లేకపోతే నేను అధికారంలో ఉండాల్ 
అనే విధంగా ఉంట్రు మూడో పార్టీ అధికారంలోకి రాకూడదు. ఈ రెండు పార్టీలు కల్సి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నీ ఇంకో 25 సంవతస్రాలు వెనకి్క తీసుకు వెళ్ళురు.

శతఘ్నానూయాస్: 2024 ఎలక్షన్ లో దందుల్రు నియోజకవరగుంలో జనసేన పార్టీని ఏ స్థినంలో చూడొచుచా? 
స్గర్: తప్పకుండా మొదటి స్థినంలో చూడవచుచా.

శతఘ్నానూయాస్: చనిపోయిన కౌలు రైతు కుటుంబాలకు జనసేన్ని 5 కోటులి రూపాయలు 
విరాళం అందించారు దీనిపై మీ అభిప్రాయం?
స్గర్: కౌలు రైతు కుటుంబాల సహాయారథిం జనసేన్ని చేసుతుననా ఈ ప్రయతనాం 
గ్రించి జనసేన్నిని మాటలకందని పొగడతులతో ముంచెతాతులనుంది. జనంలో నుండి 
న్యకులు ప్టుటీకొచెచా ఈ రోజులోలి.. జనం కోసమే ప్టిటీన న్యకుడు జనసేన్ని. ఈ 
ప్రయతనాం భవిషయాత్ తరాలలో భారతదేశ చరిత్రలో ల్ఖంచ దగగు సువర్ణ అధాయాయం. ఈ 
విషయంలో జనసేన్నిని ప్రజలు, అభిమానులే కాదు.. ప్రతిపక్షం కూడా ముమా్మటికీ 
అభినందించాల్ అనేది అక్షర సతయాం.  కొనసాగంపు తద్పరి పేజీలో...
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శతఘ్నానూయాస్: మీ భవిషయాత్ కారాయాచరణ తెలుపగలరు?
స్గర్: శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని సీఎం గా చేయడానికీ అలగే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టం అభివృదిధి పథంలో ముందుకు 
వెళలిందుకు న్ ప్రయాణం ఇలనే ఉంటుంది. మా ప్రయాణంలో మాకు సహకరిసుతుననా ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రు ప్రున్ 
ధనయావాద్లు. జై పవన్ కళ్యాణ్.. జై జై జనసేన. జైహింద్. 

అడగగానే ఎంతో విలువైన తమ సమయానినా శతఘ్నా నూయాస్ కు కేటయించి మా అనినా ప్రశనాలకు 
ఎంతో ఓపికగా సమాధానమిచిచానందుకు ధనయావాదములు స్గర్ గారు. వచేచావారం మరొకరితో 
“జనసేనతో న్ ప్రయాణం” లో కలుసుకుంద్ం.
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