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రైతుల ‘సమస్యలు పరిష్కరిించలేని వ్యవస్థలు’ 
ఉిండి ఏిం లాభిం?

• సన్నకారు రైతు ఇక్కుర్తి ఆంజనేయులు ఆత్మహత్యతోనైనా రెవెన్్య 

శాఖలో మారుపు రావాలి

గంటూరు జిల్లా జొన్నలగడ్డ గ్రామానికి చందిన సన్నకారు రైతు 

ఇక్కుర్తి ఆంజనేయులు ఆత్మహత్య ఘటన కలచివేసందని జనసేన 

పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో ఆవేదన వ్యకతిం 

చేశారు. ఆయన క్టంబానికి జనసేన తరఫున ప్రగాఢ సానుభూతి 

తెలియచేస్తినా్నను. తనక్న్న 1.64 సంటలా వ్యవసాయ భూమి 

వివరాలను తప్పుగా నమోదు చేశారు, వాటిని సర్చేయమని 

ఆంజనేయులు నాలుగేళలా నుంచి ప్రభుత్ం చుటూటీ తిరుగతునా్న 

సపుందించకపోవడంతో విసగిపోయి బలవన్మరణానికి పాలపుడ్్డరు. 

రైతుల భూముల వివరాలను పాస్ ప్సతికంలో తప్పుగా నమోదు 

చేయడమే ఒక పొరపాట అయితే వాటిని సర్ చేయక్ండ్ ఆ 

రైతులను తమ చుటూటీ తిపపుంచుకంటన్న అధికారుల ధోరణిని కచిచితంగా తప్పుబట్టీలి. రైతుల సమస్యలను పర్షకుర్ంచలేని వ్యవస్థలు… వాటికి బాధ్్యలుగా గ్రూప్ వన్, 

ఐ.ఏ.ఎస్. అధికారులు ఉండి ఏం ల్భం? ఆంజనేయులు ఈ 7వ తేదీన గంటూరు కలెకటీర్ దగ్గరక్ ప్రుగల మందు డబాబాపటటీకని వెళ్ళి మర్ తన గోడు చప్పుకనా్నరు. 

కలెకటీర్ ఈ సమస్యను పర్షకుర్ంచమని ఆదేశాలు ఇచిచినా అధికారుల నిరలాక్ష్ం విలువ ఒక రైతు ప్రాణం. రైతులక్ సంబంధించి అనేక పనులు రెవెన్్య శాఖతోనే 

ముడిపడి ఉనా్నయి. ఆ శాఖ నిరలాక్ష్ం అన్నదాతలక్ మానసక క్షోభను కలిగిస్తిన్న ఘటనలు తరచూ వెలుగ చూస్తినా్నయి. అయినా రెవెన్్య శాఖను ప్రక్షాళన చేస రైతుల 

క్షోభను తీరచిడంలో పాలక్లు ప్రతే్యక దృష్టీపెటటీడం లేదు. పాస్ ప్సతికాల జార్ నుంచి పంట నషటీ పర్హారం వరకూ రైతులక్ సంబంధించిన పనులను చేసపెటటీడంలో 

రెవెన్్య సబబాంది సమాజానికి ఆహారం అందించే ఒక కషటీ జీవి కోసం బాధ్యత నిర్ర్తిస్తినా్నమని భావించాలి. ఇక్కుర్తి ఆంజనేయులు ఆత్మహత్యతోనైనా రెవెన్్య శాఖలో 

మారుపు రావాలి. ఈ రైతును గత నాలుగేళ్ళి తిపపుంచుకని సమస్యను పర్షకుర్ంచని అధికారులను… తాజాగా కలెకటీర్ ఆదేశంచినా నిరలాక్ష్ం వహంచినవార్ని గర్తించి 

శాఖాపరమైన చర్యలు తీస్కోవాలి. ఆ రైతు క్టంబాని్న ప్రభుత్ం ఆదుకోవాలని పవన్ కళ్్యణ్ డిమాండ్ చేశారు.

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


మంగళవారం, 19 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

లక్ష్యనికి దూరింగా ఖరీఫ్ ధాన్యిం సేకరణ
*10 లక్ల టను్నల కనుగోళలాక్ ప్రభుత్ం మంగళం
*నగదు చలిలాంప్లో జాప్యం, ఈ క్రాప్ నిబంధనలే ప్రతిబంధకాలు
*గత్యంతరం లేక ప్రైవేట వా్యపారులక్ తక్కువ ధరక్ అము్మక్న్న రైతులు
*అన్నదాతక్ అక్రాల్ రూ.250 కోటలా నషటీం
* లోపాలు సర్దిదుదుక్ంటేనే రబీలోనైనా పర్స్థతి మారేది

మదదుతు ధరక్ ఖర్ఫ్ ధాన్యం కనుగోళలాలో ప్రభుత్ం ఆశంచిన ఫలితాలు సాధించలేదు. సాగ ఖరుచిలు విపర్తంగా పెర్గిపోయిన నేపథ్యంలో మదదుతు ధర కూడ్ 
గిటటీబాట కావడం లేదని రైతులు గగో్గలు పెడుతునా్నరు. అయితే కంద్ం ప్రకటించిన మదదుతు ధరకైనా పంట అము్మక్ందామని ఆశంచిన రైతులక్ చుక్కుదురైంది. 
ధాన్యం కనుగోలు చేసన తరవాత రెండు నెలలక్ కూడ్ నగదు చలిలాంచకపోవడం, ఈ క్రాప్ నిబంధనలతో రైతులు తక్కువ ధరక వా్యపారులక్ ధాన్యం అము్మకోవాలిసి 
వచిచింది. దీంతో రైతులు తీవ్ంగా నషటీపోయారు. కదిదు రోజులోలా రబీ సీజన్ కూడ్ ముగియనుంది. ఇపపుటిక ధాన్యం పెదదు ఎతుతిన మారెకుటలాక్ వసతింది. రబీ సీజన్లానైనా 
ప్రభుత్ం లక్ష్ంగా పెటటీక్న్న ధాన్యం సేకర్స్తిందా లేదా అనే అనుమానం కలుగతోంది.

*రబీ కనుగోళ్లా మొదలైనా ఖర్ఫ్ డబ్బాల కోసం ఎదురుచూప్లు
2021 ఖర్ఫ్ ధాన్యం సేకరణ లక్ష్ం 50 లక్ల టను్నలు. ప్రభుత్ం 
40.65 లక్ల టను్నలు సేకర్ంచి చేతులు దులిపేస్క్ంది. ధాన్యం 
కనుగోలు చేసన తరవాత రైతులక్ సకాలంలో నగదు జమ 
చేయకపోవడం, ఈ క్రాప్ నిబంధనల పేరుతో రైతులను ఇబబాందులు 
పెటటీడంతో తక్కువ ధరక వా్యపారులక్ అము్మకోవాలిసిన దుస్థతి 
నెలకంది. గతంలో రైతుల వదదు నుంచి ధాన్యం కనుగోలు చేసన రెండు 
రోజులోలా నగదు చలిలాంచేవారు. వైసీపీ ప్రభుత్ం వచిచిన తరవాత రైతుల 
వదదు నుంచి ధాన్యం కనుగోలు చేసన 21 రోజులోలా చలిలాంప్లు చేసాతిమని 
చపాపురు. ఖర్ఫ్ సీజన్లా రూ.7911 కోటలా విలువైన 40.65 లక్ల టను్నల 
ధాన్యం కనుగోలు చేశారు. అయితే ఖర్ఫ్ కనుగోళ్లా ఆపేసనా నేటికీ 
రైతులక్ ఇంకా రూ.500 కోటలా అందాలిసి ఉంది. ధాన్యం అము్మక్ని 
రెండు నెలలు దాటిపోతునా్న నేటికీ డబ్బా అందకపోవడంతో రైతులు తీవ్ 
ఇబబాందులు పడుతునా్నరు. రబీ కనుగోళ్లా ప్రారంభం అయినా ఖర్ఫ్ 
ధాన్యం కనుగోళలాక్ సంబంధించిన నగదు చలిలాంచకపోవడం ప్రభుత్ వైఫల్్యనికి నిదర్శనం.

*ఎకరా నషటీం రూ.5500
కంద్ ప్రభుత్ం ఏ గ్రేడ్ ధాన్యం కి్ంట్క్ రూ.1960, సాధారణ రకాలక్ రూ.1940 చలిలాసతింది. అంటే 75 కజీల బసాతిక్ రూ.1455 ధర దకాకులిసి ఉంది. ప్రభుతా్నికి 
ధాన్యం అమి్మనా సకాలంలో నగదు రాకపోవడంతో చాల్ మంది రైతులు 75 కజీల బసాతి రూ.1250క ప్రైవేట వా్యపారులక్ అము్మక్నా్నరు. దీంతో ఒకోకు రైతుక్ 
సగటన కి్ంట్క్ రూ.250 నషటీం వాటిలిలాంది. కనీసం ఎకరాక్ 30 బసాతిల దిగబడి లెకికుంచినా ఒకోకు ఎకరాకి రైతుక్ రూ.5500 నషటీం వాటిలిలాంది. అంటే ప్రభుత్ం 
లక్ష్ం మేరక్ ధాన్యం కనుగోలు చేయకపోవడం వలలా రైతులు ఖర్ఫ్ సీజన్ లోనే రూ.250 కోటలా నషటీపోయారు. వివరంగా చపాపులంటే ప్రభుత్ం లక్ష్ం కనా్న 10 లక్ల 
టను్నల ధాన్యం తక్కువగా కనుగోలు చేసంది. 10 లక్ల టను్నలంటే కోటి కి్ంట్ళ్లా. కి్ంట్క్ రూ.250 చొప్పున కోటి కి్ంట్ళలాక్ రైతులు నషటీపోయింది అక్రాల్ 
రూ.250 కోటలా. ప్రభుత్ం సకాలంలో నగదు చలిలాంచి ధాన్యం కనుగోలు చేస ఉంటే రైతులక్ మేలు జర్గేది. పౌరసరఫరాల కార్పురేషన్ దా్రా రూ.25000 కోటలా 
అప్పులు తెచిచిన ప్రభుత్ం ధాన్యం అమి్మన రైతులక్ మాత్ం సకాలంలో చలిలాంప్లు చేసేందుక్ మాత్ం ఆసకితి చూపకపోవడం దారుణం. ఆన్ లైన్లా వస్తిన్న పొరపాటలా వలలా 
కూడ్ రైతులు ప్రభుతా్నికి ధాన్యం అము్మకోలేకపోతునా్నరు. గతంలో ఈ క్రాప్ గర్ంచి పెదదుగా అవగాహన లేక రైతులు ఈ క్రాప్ నమోదుక్ ఆసకితి చూపలేదు. దీంతో 
ధాన్యం అము్మకోవడంలో అనేక సాంకతిక సమస్యలు తలెతాతియి. దీంతో నషటీం అని తెలిసనా రైతులు విధిలేక వా్యపారులక ధాన్యం అము్మక్నా్నరు.

*ధాన్యం సేకరణ ఎందుక్ తగి్గంది….
ధాన్యం సేకరణ తగ్గడ్నికి ప్రధాన కారణం ప్రభుతా్నికి అమి్మతే సకాలంలో నగదు రాకపోవడం. దీనికితోడు ఈ క్రాప్ నమోదు తపపునిసర్ చేయడం రైతుల పాలిట 
శాపంగా మార్ంది. పంట వేయక ముందే రైతు భరోసా కంద్రాలోలా ఏ పంట వేయాలనుక్ంటనా్నరో నమోదు చేయించుకోవాలనే నిబంధన పెట్టీరు. ఇది రైతులను తీవ్ 
ఇబబాందులక్ గర్ చేసతింది. 2020 ఖర్ఫ్ లో 50 లక్ల టను్నల ధాన్యం సేకరణ లక్ష్ం పెటటీకోగా 47.33 లక్ల టను్నల ధాన్యం సేకర్ంచారు. అపపుట్లా ఈ క్రాప్ 
తపపునిసర్ కాకపోవడంతో రైతులు పెదదు ఎతుతిన మదదుతు ధరక్ ధాన్యం అము్మక్నా్నరు. తాజాగా ఈ క్రాప్, ఈ కవైసీ తపపునిసర్ కావడంతో ధాన్యం అము్మకోవడంలో 
అనేక సమస్యలు తలెతుతితునా్నయి. ఇవనీ్న ధాన్యం సేకరణ లక్షా్యనికి తూటలా పొడుస్తినా్నయి. ఈ క్రాప్ పై ప్రభుత్ం అవగాహన కలిపుంచి తగిన విధంగా సహకర్ంచకపోతే 
చివరక్ నషటీపోయేది రైతే.

*రబీలోనైనా లక్ష్ం చేరుక్ంట్రా?
రబీలో 21 లక్ల ఎకరాలోలా వర్ సాగ చేశారు. 60 లక్ల టను్నల ధాన్యం వచేచి అవకాశం ఉంది. ఇందులో ప్రభుత్ం ఈ రబీలో 37 లక్ల టను్నల ధాన్యం సేకర్ంచాలని 
లక్ష్ంగా పెటటీక్ంది. ఏప్రిల్ 5 నుంచి ధాన్యం కనుగోళ్లా ప్రారంభంచారు. 26 జిల్లాలోలాన్ ధాన్యం కనుగోలు కంద్రాలు ఏరాపుట చేశారు. రైతు భరోసా కంద్రాల దా్రా 
ఇపపుటికి 1.04 లక్ల టను్నల ధాన్యం కనుగోలు చేశారు. ధాన్యంలో తేమ 17 శాతం మించరాదనే నిబంధన ఉంది. అయితే వేసవి కాలం కావడంతో ధాన్యంలో తేమ 
శాతం ప్రభుత్ం విధించిన నిబంధనకనా్న తక్కువే నమోదవుతోంది. వరాషాలు, తుఫానలాక్ పంట తడిసేతి తపపు ధాన్యంలో తేమ శాతం పెదదు సమస్య కాదు. అయితే రబీలోన్ 
ధాన్యం అము్మకోవడ్నికి ఈ క్రాప్, ఈ కవైసీ తపపునిసర్ కావడంతో సాంకతిక సమస్యలు తలెతేతి అవకాశం ఉంది. ధాన్యం అము్మక్న్న రైతులక్ వెంటనే చలిలాంప్లు 
జర్పతే చాల్ మంది రైతులక్ మదదుతు ధర దకకు అవకాశం ఉంది. ధాన్యం కనుగోలు చేసన తరవాత నెలల తరబడి నగదు చలిలాంచక్ండ్ వేధిసేతి మాత్ం మరల్ రైతులు 
వా్యపారులను ఆశ్రయించి నషటీపోయే ప్రమాదం ఉంది. ప్రభుత్ం లోపాలు సర్దిదుదుకని ఈ రబీలోనైనా ధాన్యం కనుగోలు లక్ష్ం చేరుక్ంటందా లేదా అనేది మరో నెల 
రోజులోలా తేలనుంది.
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మునిసిపల్ కమిషనర్ దినేష్ ను మర్్యదపూర్వకింగా 
కలిసిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్: రాజమహంద్వరం, రాజమహంద్వరానికి న్తన మునిసిపల్ కమిషనర్ గా 
వచిచిన దినేష్ ను జనసేన నాయక్లు మరా్యదపూర్కంగా కలవడం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో 
తూరుపుగోదావర్ జిల్లా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు కందుల దురే్గష్, రాజమహంద్వరం సటీ ఇంచార్జ్ 
అను శ్రీ సత్యనారాయణ, రాజమండ్రి మునిసిపల్ కార్పురేషన్ అధ్యక్షులు వై శ్రీనివాస్, నగర కమిటీ 
సభు్యలు, జనసైనిక్లు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

వైసిపి నాయకులకు, 
మీ ముఖ్యమింత్రికి దము్మిందా..!!

-కిరణ్ ర్యల్
తాజా – మాజీ మంత్రులకు జనసేన సవాల్
శతఘ్్న న్్యస్: తిరుపతి, సమవారం పెంచిన ఆర్టీసీ బస్సి చార్జ్లను వెంటనే 
తగి్గంచాలంటూ ఆర్టీస బసాటీండ్ వదదు పెదదు ఎతుతిన జనసేన నిరసన తెలియజేస 
ఆర్.ఎం.ఓ కి వినతిపత్ం అందజేస ప్రజలపై అధిక భారాని్న మోపవదదుని కోరడం 
జర్గింది. ఈ సందర్ంగా… కిరణ్ రాయల్ తిరుపతి జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జ్ 
మాట్లాడుతూ… మీక్ మీ నాయక్లక్, ముఖ్యమంత్రితో సహా దము్మంటే 
అందరూ రాజీనామా చేస ఎని్నకలలాక్ వెళ్దుం రండి, ఎవర్ దము్మ ఎంతో 
తేలుచిక్ందాం.. మేము ఎని్న సీటలాలలో పోటీ చేయాలో మాక్ చపపుడ్నికి మీరు 
ఎవరు? మా నాయక్డు, మా పార్టీ, మా ఇషటీం ప్రజలు నిర్ణయిసాతిరు అని ఆగ్రహం 
వ్యకతిం చేశారు. పటటీణ అధ్యక్షుడు రాజా రెడి్డ మాట్లాడుతూ ఏ ముహూరాతిన మీరు 
అధికారంలోకి వచాచిరో ఆ రోజు నుంచి రాష్టంలో ప్రతి ఒకకుటి బాదుడే బాదుడు 
పనైపోయింది. చితతిశుదిధి ఉంటే పెంచిన ఆర్టీస కరెంట్ చార్జ్లను, పను్నలను 
నితా్యవసర ధరలు తగి్గంచి మీ దమే్మంట్ ముందు మీరు నిరూపంచుకోండి అని 
అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయక్లు బాబ్జ్, రాజేష్ యాదవ్, స్మన్ బాబ్, 
ముక్కు సత్యవంతుడు, మునసా్మి, అమృత, కీరతిన, కోకిల, మన్జ్, సాయి దేవ్, 
కిషోర్, చరణ్, రాజేంద్, రాజేష్, షర్ఫ్, రమేష్, హమన్త్, పవన్ తదితరులు 
పాల్్గనా్నరు.

పితాని బాలకృష్ణ సమక్ంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్్న న్్యస్: ముమి్మడివరం నియోజకవర్గం, కాట్రేనికోన మండలం, బలుస్ తిపపు గ్రామము 
నుండి మతసిష్కార సదరులు వైయసాసిర్, టిడిప పార్టీల నుండి సంఘాని ధరా్మరావు, ఓలేటి 
శ్రీను, పెమా్మడి గంగాద్రి, సంఘాని్న రామకృష్ణ ఆధ్ర్యంలో స్మారు 100 మంది.. జనసేన 
పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ సదాధింతాలు, ఆశయాలు నచిచి సమవారం జనసేన పీఏసీ 
సభు్యలు పతాని బాలకృష్ణ సమక్ంలో వారు పార్టీ లో చేరారు. వార్ని జనసేన పార్టీ లోకి 
కండువాలు కపపు ఆహా్నించి.. ఈ సందర్ంగా పతాని బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ.. జనసేన 
పార్టీ పై నమ్మకంతో పార్టీ లో చేర్న మతసిష్కార సదరులక్ ఎప్పుడు జనసేన పార్టీ అండగా 
ఉంటందని బాలకృష్ణ గారు హామీ ఇచాచిరు. రాబోయే రోజులోలా మతసిష్కార గ్రామాల నుండి 
మర్ని్న చేర్కలు ఉంట్యని.. మతసిష్కార సదరులు హామీ ఇచాచిరు.. ఈ కార్యక్రమంలో 
సానబోయిన మలిలాకారుజ్న రావు, గదటి జమి్మ, గోదశ ప్ండర్, జకకుం శెటిటీ పండు, గొలలా కోటి 
వెంకన్న బాబ్, గొలలా కోటి సాయిబాబ్, కడలి వెంకటేశ్రరావు, దూడల సా్మి, జనసేన పార్టీ 
నాయక్లు మర్యు కార్యకరతిలు పాల్్గనా్నరు.
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జనసేనలో చేరిన కాపుసింక్షేమసేన రైతు విభాగిం 
అధ్యక్షులు రమేష్

శతఘ్్న న్్యస్: కాప్సంక్షేమసేన రైతు విభాగం చితూతిరుజిల్లా అధ్యక్షులు రమేష్ 
సమవారం చితూతిరు జిల్లా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పస్ప్లేటి హర్ప్రసాద్ అధ్యక్తన, 
ఆధ్ర్యంలో జనసేన పార్టీ చితూతిరు జిల్లా కార్యదర్్శలు కలప రవి, ఎం. నాసీర్ సమక్ంలో 
జనసేన పార్టీలో చేరారు.

పిఠాపురిం జర్నలిస్టుల ఆధ్వర్యింలో చలివింద్ిం
శతఘ్్న న్్యస్: పఠాప్రంలో 
సా్థనిక మెయిన్ రోడ్ సంటర్ నందు 
ప్రింట్ & ఎలకా్రానిక్ మీడియా 
జర్నలిస్టీల ఆధ్ర్యంలో ఏరాపుట 
చేసన చలివేంద్రాని్న ప్రారంభంచడం 
జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో పఠాప్రం 
జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జ్ శ్రీమతి మాకినీడి 

శేషు క్మార్, వార్ హసబాండ్ డ్కటీర్ మాకినీడి వీరప్రసాద్ పాల్్గనా్నరు.. ఈ సందర్ంగా 
ఆమె మాట్లాడుతూ మండించే వేసవి తాపానికి కాసతి ఉపశమనం కలిగించేల్.. దాహార్తిని 
తీరేచిల్.. చలలాని మజిజ్గను, మంచినీళలాను అందించే చలివేంద్ని్న పఠాప్రం జర్నలిస్టీలు 
అందరూ ఐక్యంగా కలిస ఏరాపుటచేస ప్రజలక్, ప్రయాణిక్లక్ మజిజ్గ, మంచి నీళలాను 
అందించారు. నిత్యం వారతిలను అందించే పాత్రికయులు సామాజిక కార్యక్రమాలను 
చయ్యడం చాల్ ఆదర్శనీయంగా ఉందని, ఈ కార్యక్రమం చాల్ మందికి స్ఫూర్తిని 
అందిస్తిందని సంతోషం వ్యకతిం చేశారు.

విద్్యత్, బస్ చారీజీలు పింపు, విద్్యత్ 
కోతలను నిరసిస్తూ భారీ నిరసన

శతఘ్్న న్్యస్:  కోనసీమ 
జిల్లా, ముమి్మడివరం: జనసేన 
పార్టీ ఆధ్ర్యంలో విదు్యత్, బస్ 
చార్జ్లు పెంప్, విదు్యత్ కోతలును 
నిరసస్తి భార్ నిరసన కార్యక్రమం 
నిర్హంచారు.
నిరసన కార్యక్రమంలో భాగంగా పార్టీ 

నియోజకవర్గ ఇన్ చార్జ్ పతాని బాలకృష్ణ అధ్యక్తన సా్థనిక కాశవార్ తూముసంటర్ 
లో డ్.బ్.ఆర్.అంభేదకుర్ విగ్రహనికి పూలమాలు వేస.. నివాళ్లర్పుంచి 216 ప్రధాన 
రహదార్పై విదు్యత్ సబ్ సేటీషన్ వరకూ భార్ రా్యలీ నిర్హంచారు.
బాదుడే బాదుడు అంటూ.. అధికారంలో వచిచి మీరు బాదుతున్నతీరుక్ రైతులు 
ఆత్మహత్యలు చేస్క్ంటనా్నరు అని ఎదేదువా చేశారు.
తక్ణం పెంచిన చార్జ్లు తగి్గంచాలని ఎని్నకలముందు ఇచిచిన హమీల క్ అనుగణంగా 
పాలన సాగించాలని డిమాండ్ చేశారు.

సా్థనిక ఎం.ఆర్.ఓ.కారా్యలయం, మర్యి విదు్యత్ సబ్ సేటీషన్ వదదు ప్రభుత్ వైఖర్ని 
నిరసస్తి.. విదు్యత్ చార్జ్ల పెంప్, విదు్యత్ కోతలక్ వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. 
అనంతరం సాదునిక తహశీల్దురు క్, విదు్యత్ డి.ఈ క్ వినతిపత్ం సమర్పుంచారు.

ఉిండ్రాజవరిం జనసేన చేయూత
శతఘ్్న న్్యస్: నిడదవోలు నియోజకవర్గం, ఉండ్రాజవరం మండలం, ఉండ్రాజవరం గ్రామంలో 
గంట్ వెంకట్రావు గార్ సందులో వేండ్ర సావిత్రి (వయస్ 14 సం) పరమపదించిన కారణంగా 
వార్ క్టంబాని్న పరామర్్శంచి, ఆ అమా్మయి పవిత్ ఆత్మక్ శాంతి చేకూరాలని ఆ భగవంతుని్న 
ప్రార్ధిస్తి.. ఉండ్రాజవరం జనసేన పార్టీ తరఫున ఆ క్టంబానికి 4000 రూపాయలు 
అందజేయడం జర్గింది.

ఘనింగా జనసేన వీర మహిళ గొన్న రమాదేవి 
జన్మదిన వడుకలు

శతఘ్్న న్్యస్:  మండలంలోని గొన్న వాని పాలెంక్ చందిన జనసేన వీర మహళ 
గొన్న రమాదేవి జన్మదిన వేడుకలు సమవారం ఘనంగా జర్గాయి. ఈ సందర్ంగా 
మండలంలోని వివిధ గ్రామాల నుండి జనసేన కార్యకరతిలు రమాదేవి ఇంటికి వచిచి ఆమెక్ 
జన్మదిన శుభాకాంక్లు తెలియజేశారు. అదేవిధంగా ఆమె జన్మదినాని్న ప్రసకుర్ంచుకని 
ఆమె అభమానులు అగనంపూడి ప్రభుత్ ఆస్పత్రిలో రోగలక్ పండులా పంపణీ చేశారు. 
అనంతరం లంక్లపాలెం సమీపంలో కన్్నరు గ్రామంలో ఉన్న లక్ష్మీ జనారధిన సా్మి 
వేద పాఠశాలలో విదా్యరు్థలక్ అవసరమైన సా్మరతి ప్సతికాలు ఆమె చేతుల మీదుగా 
పంపణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్పాపుల దిలీప్ క్మార్, భారతి, గొలలావిలిలా నానాజీ, 
రాజు, హమంత్, తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

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

జనసేన నాయకుడు తోట స్బ్బార్వు 
ఆధ్వర్యింలో మజ్జీగ పింపిణీ

శతఘ్్న న్్యస్: గిదదులూరు, శ్రీ నెమలిగండలా రంగసా్మి తిరుణాల మహోతసివ సందర్ంగా.. 
గిదదులూరు నియోజకవర్గం, చిన్న కంభం వాస జనసేన పార్టీ నాయక్డు తోట స్బాబారావు 
మజిజ్గ పంపణీ కార్యక్రమం చేపట్టీరు. తిరునాళలా మహోతసివానికి వచిచిన భకాతిదులు 
అందర్కీ చలలాటి మజిజ్గ తో దాహార్తిని తీర్చినటవంటి స్బాబారావు గార్కి అందరూ జనసేన 
పార్టీ తరఫున హరషాం వ్యకతిం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన కార్యకరతిలు, నాయక్లు, 
వీర మహళలు, ప్రజలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్్గని జయప్రదం చేశారు.

జనసేన ఆద్వర్యింలొ విదా్యర్్థలకు పరిక్షఅటటులు, 
పను్నల డిసిటుబ్్యషన్

శతఘ్్న న్్యస్: అలూలార్ జిల్లా, రంపచోడవరం నియోజకవర్గం, దేవిపట్నం మండలం, 
దేవిపట్నం జూనియర్ కాలేజ్ నందు ఇందుకూరుపేట త్రలో రాబోయే ఇంటర్ మీడియట్ 
మొదటి, రెండవ సంవతసిర విదా్యర్్థనీ, విదా్యరు్థలక్ జనసేన పార్టీ మండల కనీ్నర్ 
చారప్ వెంకట రాయుడు మర్యు జనసైనిక్లు కలిస పర్క్ అటటీలు మర్యు పెను్నలు 
డిసటీబ్్యషన్ చయ్యటం జర్గింది. ఈ సందర్ంగా జనసైనిక్లు మాట్లాడుతూ.. జనసేన 
పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గార్ సేవా దృకపుధాని్న.. ఇన్సిప్రెషన్ గా తీస్క్ని మరెన్్న 
కార్యక్రమాలు చేపడతామని.. విదా్యర్్థని విదా్యరు్థలక్ విజయపదంలో దూస్క్పోవలని 
స్చించారు. ఈ సమావేశంలో జనసేన మండల కనీ్నర్ చారప్ రాయుడు, మండల 
వైస్ కనీ్నర్ కర్రి మహశ్, తురసం సీతారమంజనేయులు, పార్టీ సీనియర్ నాయక్లు 
కకుటటీమూర్ వీరబాబ్, గారపటి స్రేష్, గొరెలా మురళ్బీ, గరపాటి స్రేశ్, కటటీమూర్ 
తాతాజి, మటటీ చిని్న, కర్రి నాని, కతతిపలిలా సతీశ్, మటటీ సంధీప్, కంకిపాటి అంజి, సీకాల 
చిని్న, కటటీమూర్ నాగేంద్, కపపుసటిటీ గణేశ్, గొలలాపలిలా అరుజ్న్ ప్రసాద్, కాయల సాయి 
గిర్, మటటీ సాయి కిరణ్, ప్లపర్్థ సా్మి, కటటీమూర్ శవ, కటటీమూర్ మణికంఠ, కటటీ 
సనీల్, క్రసం వెంకన్న దొర మర్యు ఎందరో జనసైనిక్లు పాల్్గనడం జర్గింది.

కావలి మునిసిపాలిటీ 10వ. వార్డ్ కు నీళ్ల టింక్ ను 
అిందిించిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్: కావలి నియోజక వర్గం, కావలి మునిసిపల్ 10వ.వార్్డ లో గత 4రోజులుగా 
నీళళి సరాఫరా లేక ప్రజలు ఇబబాంది పడుతూ.. వార్్డ కౌనిసిలరు, అధికారుల దృష్టీకి తీస్క్ని 
వెళ్ళినా ఫలితము లేక జనసేన పార్టీ నాయక్ల దృష్టీకి తీస్కని రాగా వెంటనే సపుందించి
కావలి టౌన్ ప్రెసడంట్ పోబబా సాయి అధ్ర్యంలో వెంటనే వాటర్ ట్్యంక్ ను 10వ.వార్్డ 
క్ అందించి వార్ మన్ననలను పొందారు. ఈ సందర్ంగా పటటీణ అధ్యక్షుడు మర్యు 
ర్ష్కష్ మాట్లాడుతూ.. వైసాసిర్ పార్టీ ఎమె్మలే్య ప్రతాప్ క్మార్ రెడి్డ, కావలిలో నీటి కరత 
లేదని చబ్తూ ఈ విధంగా ప్రజలను ఇబబాంది పెటటీడము ఏమిటని? నిలదీశారు. ఇటీవల 
జనసేన పార్టీ తరుప్న సమ్మర్ సటీరేజ్ ట్ంక్ ను సందర్్శంచి ఎండ్కాలంలో నీటి కరతను 
ఎల్ తీరుసాతిరు? అని మునిసిపల్ కమిషనరు్న ఇంచార్జ్ అళహర్, స్ధాకర్, నాయక్లతో 
కలిస వివరాలు సేకర్సేతి ఎమె్మలే్య గారు ఆ రోజు మేము ఏదో డ్రామాలు ఆడుతునా్నరు అని 
హళన గా మాట్లాడ్రు. ఈ రోజు పర్సతితి చూసేతి ఇంకా రాబోయే రోజులలో ప్రజలు ఇంకా 
ఎని్న ఇబబాందులు పడ్లిసి వస్తింది అని జనసేన పార్టీ తరుప్న ఎమె్మలే్య గార్ని ప్రశ్నంచడం 
జర్గింది. జనసేన పార్టీ ప్రజలక్ ఎప్పుడు అండగా ఉంటందని మర్కసార్ రుజువు 
చేస్క్నా్నం. ఈ కార్యక్రమములో రుష్కశ్, స్ధీర్, మురళీ కృష్ణ, అడ్కట్ సదుదు, ఆల 
శ్రీనాథ్, వెంకయ్య తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

విదా్యర్్థల తలి్లదిండ్రులకు మద్దతుగా జనసేన నాయకులు
శతఘ్్న న్్యస్: నెలూలారు జిల్లా, కోవూరు నియోజకవర్గ పర్ధిలోని కోవూరు మండలం 
గమ్మళళిదిబబా గ్రామంలో 50 ఏళలా నుంచి పాఠశాల ఉంది. ఆ పాఠశాలలో ఒకటవ 
తరగతి నుంచి 8వ తరగతి వరక్ 420 మంది విదా్యరు్థలు ఉనా్నరు. వైసీపీ ప్రభుత్ం 
నిర్ణయం ప్రకారం ఇప్పుడు అధికారులు ఈ పాఠశాలని మూసవేసాతిము అని విదా్యరు్థల 
తలిలాదండ్రులక్ చపపుడం జర్గింది. అదేవిధంగా ఈ పాఠశాలలోని విదా్యరు్థలను 
వేరే పాఠశాలక్ బధిలిచేసాతిము అని చపపుడం జర్గింది. ఈ విషయాని్న విదా్యరు్థల 
తలిలాదండ్రులు వ్యతిరేకిస్తి.. మా పాఠశాల మాక్ కావాలి అని నిరసనక్ దిగారు. 
ఈ సందర్ంగా విదా్యర్్థ తలిలాదండ్రులక్ మదదుతుగా జనసేన పార్టీ తరుప్న ఈ 
కార్యక్రమంలో కోవూరు నియోజకవర్గ నాయక్లు చపపుడి శ్రీనివాస్లు రెడి్డ, నెలూలారు 
జిల్లా జనసేన పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడు స్ధీర్, మండల అధ్యక్షుడు అల్తిఫ్, ఉపాధ్యక్షుడు, 
నరాలశెటిటీ మహష్, సాయి, పలువురు కార్యకరతిలు పాల్్గనడం జర్గింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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చనిపోయిన ఉపాధి కూలీ కుటింబ్ని్న పర్మరి్శించిన 
వబ్బాన సనా్యసి నాయుడు

శతఘ్్న న్్యస్: వి.ఆర్.పేటలో చనిపోయిన 
ఉపాదిహామి కూలి ర్పపులు పెంటయ్య(55) 
క్టంబానికి 5 లక్ల ఎక్సి గ్రేష్యా ప్రభుత్ము 
ఇవా్లని జనసేన ఎస్.కోట నాయక్లు వబ్బాన 
సనా్యస నాయుడు డిమాండ్ చేసారు. ప్రభుత్ము 
చటటీ ప్రకారం, పని ప్రదేశములో కనీస సౌకరా్యలు 
 కలీపుంచనందున.. పని ప్రదేశములో వడదెబబా 
కారణంగా మరణం సభంవించింది. కావున 

అతని క్టంబాని్న ప్రభుత్ము ఆదుకని భవిష్యతుతిలో వడదెబదులు తగలక్ండ్ పనిప్రదేశములో 
కనీస సౌకరా్యలు కలిఫూంచాలని జనసేన పార్టీ తరప్న ప్రభుతా్ని్న వబ్బాన సనా్యస నాయుడు డిమాండ్ 
చేస్తినా్నమనా్నరు.

మించినీళ్ల బోర్ రిపేర్ చేయిించిన కార్పొరేటర్ దలి్ల గోవిింద్ రెడిడ్
శతఘ్్న న్్యస్: గాజువాక నియోజకవర్గం, 64 వ వారు్డ, గంగవరం 
గ్రామం, సమవారం బాపూజీ విదా్యలయం.. చైర్ పరసిన్ కృష్ణం 
నాయుడు ఇచిచిన ఫిరా్యదు మేరక్.. గత 8 నెలల నుండి మంచినీళ్లా 
బోరు మూత పడిందని. ఈ కారణంగా ఈ వీధిలో మహళలు, 
పాఠశాలక్ వచిచిన పలలాలు ఇబబాంది పడుతునా్నరని.. 64 వ కార్పురేటర్ 
దలిలా గోవింద్ రెడి్డ గార్కి తెలియజేశారు.. ఈ విషయం తెలిసన వెంటనే 
ఆయన సపుందిస్తి.. మంచి నీళలా బోరు క్ సంబంధించిన, కతతి పైప్లు 
తక్ణమే రపపుంచి.. జీవీఎంసీ సబబాందితో దగ్గర ఉండి.. ఆర్గనైజింగ్ 
విశాఖపట్నం జిల్లా మాజీ పారలామెంట్ అధికార ప్రతినిధి.. సహెచ్ 
ముసలయ్య చేయించారు.. ఈ సందర్ంగా.. బాపూజీ విదా్యలయం 
స్కుల్ కరసాపుండంట్ కృష్ణం నాయుడు కార్పురేటర్ గోవిందరెడి్డ 
కి ప్రతే్యకమైన ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మహళలు చాల్ సంతోషం 
వ్యకతిం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో చినా్నరావు, పెంటయ్య, అపపులరాజు 
తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

అనారోగ్యింతో బ్ధపడుతున్న కుటింబ్లకు భరోసానిచిచిన 
మాకినీడి దింపతులు

శతఘ్్న న్్యస్:  యు. కతతిపలిలా మండలం అమీనాబాద్ గ్రామంలో సమవారం పఠాప్రం జనసేన 
పార్టీ ఇనాచిర్జ్ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుక్మార్.. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న క్టంబాల ఆరోగ్య 
పర్స్థతి తెలుస్క్ని.. శేషుక్మార్ హసబాండ్ డ్కటీర్ మాకినీడి వీరప్రసాద్ గార్ని వార్ ని దగ్గరకి పంప 
మెరుగైన వైద్యం అందించే విధంగా చూస్క్ంట్నని భరోసా కలిపుంచడం జర్గింది. అల్గే అకకుడ ఉన్న 
చేనేత కార్్మక్లతో మాట్లాడి వార్ సమస్యలు తెలుస్క్నా్నరు. దీనిపై జనసేన ఇంచార్జ్ ఈ సమస్యలపై 
ఒక డేట్ని సేకర్ంచే పనిలో ఉనా్నరని మీక్ త్రగా నా్యయం జర్గే విధంగా పవన్ కళ్్యణ్ దృష్టీకి 
తీస్క్ళతామని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో యు. కతతిపలిలా మండలం అధ్యక్షులు పట్టీ శవ, దొడి్డ 
దురా్గప్రసాద్, వంకా కండబాబ్, ప్ణ్య మంతుల బాబ్రావు, మైనంపలిలా రాజు ప్రతాప్, జనసైనిక్లు, 
నాయక్లు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

ప్రజలపై మరిింత భార్ని్న ర్ద్్దతునా్నర్: 
దారిం అనిత

శతఘ్్న న్్యస్: రాష్ట ప్రభుత్ం 
ఆర్టీసీ చార్జ్లు పెంచిన విషయం 
అందర్కీ తెలిసనదే. డీజిల్ రేట 
పెరగడంతో ఆర్టీసీ 20 కోటలా 
నష్టీలతో నడుస్తిన్న తరుణంలో 
బస్సి రేట పెంచామని 
గవర్నమెంట్ చబ్తుంది. ఈ 
సమయంలో ప్రజలు అని్న 
విధాలుగా నషటీపోయారు, 
ఆర్్థకంగా అయితే చాల్ బలహీన 

పడ్్డరు. ఈ గవర్నమెంట్ ఎల్ంటి ఉపాధి అవకాశాలను ఆర్్థక 
వనరులను సమకూర్చి ప్రజల జీవన ప్రమాణం రేటను పెంచకపోగా.. 
బాదుడే బాదుడు అని అని్న విధాలుగా రేటలా పెంచి భర్ంచండి అంటూ.. 
భారాని్న ప్రజలపై రుదుదుతునా్నరు. ప్రతిపక్ంలో ఉన్నప్పుడు చపపున మాట 
ఇప్పుడు అమలు చేయకపోగా.. రాష్్రాని్న అప్పులోలాకి నెటేటీ సారు. పలెలా 
వెలుగ బస్సి ఎకికుతేనే 10 నుండి 15 రూపాయలు బస్ చార్జ్లు పెంచిన 
ఈ ప్రభుత్ం. వన్ ఎక్సిప్రెస్ బస్సి ఎకికుతే ఇంక దాని యొకకు పెంప్ 
ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటంది. ప్రజలు ఎల్ భర్ంచాలి, ఎల్ బతకాలి. 
ప్రజలు ఈ బాధలను భర్ంచలేక పకకు రాష్్రాలక్ వెళ్లా పర్స్థతి వచిచింది. 
జాబ్ కా్యలెండర్ లేదు, కరెంట లేదు, పర్శ్రమలు లేవు, ఉపాధి లేదు ఈ 
విధంగా ఉంది ప్రస్తితం ప్రభుత్ పర్స్థతి. ఓట వేసన పాపానికి ప్రజలపై 
భర్ంచలేని బారాలు మోప్తోంది. ప్రభుత్ ప్రెస్ మీట్ లు మాత్ం 
ప్రతిపక్షాలను వ్యకితిగత విమర్శలు చేయడ్నికి మాత్మే ఉంట్యి.. 
ఇప్పుడు చేయండి పాదయాత్ ప్రజలు ఎల్ ఉనా్నరు మీ ప్రభుత్ం పై 
ప్రజల సపుందన అర్థమవుతుంది అని జనసేన పార్టీ చితూతిరు జిల్లా ప్రధాన 
కార్యదర్్శ దారం అనిత ప్రభుత్ం లోని లోపాలను ఎతితి చూపారు.

శ్రీ పోలేరమ్మ తీర్థ మహోతసివాలలో 
పాలొగొన్న జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్: రావులపాలెం మండలం, పొడగటలాపలిలా గ్రామ దేవత 
శ్రీ పోలేరమ్మ తీర్థ మహోతసివాలు ఘనంగా జరుగతునా్నయి. ఈ 
సందర్ంగా శ్రీ పోలేరమ్మ తీర్థ మహోతసివాలలో జనసేన పార్టీ కతతిపేట 
నియోజకవర్గ ఇనాచిర్జ్ బండ్రు శ్రీనివాస్, రావులపాలెం మండల 
అధ్యక్షులు తోట సా్మి, యర్ంశెటిటీ రాము, పార్టీ పెదదులు, గ్రామ జనసేన 
కార్యకరతిలు మర్యు జనసైనిక్లు పాల్్గనా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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సమాచార హకు్క చటటుిం సహాయింతో గ్రామ 
పించాయతీ రికార్డ్లు తనిఖీ: కణితి కిరణ్

శతఘ్్న న్్యస్: సంతబొమా్మళ్ మండలం, 
మూలపేట గ్రామ సచివాలయ పర్ధిలో 
ఉన్న గ్రామ సచివాలయంల్ ప్రభుత్ 
పథకాల జాబ్తాలు, ఇంటిపను్న వస్ళలా 
ర్కారు్డలు, గ్రామ పంచాయతీ గ్రాంట్ 
ర్కారు్డలు, పంచాయితీ సంబందించి 
పలు ర్కారు్డలు సమాచార హక్కు చటటీం 
సహాయంతో తనిఖీ చేయడం జర్గింది. 
అల్గే సా్థనిక జనసైనిక్లు ఇచిచిన 
సమాచారం మేరక్ అరుహులైన కందర్కి 
ప్రభుత్ పథకాలైన చేయూత, మర్యు 

సామాజిక పంఛనలా మంజూరు లోపాలపై అడిగి సమస్య పర్ష్కురానికి చొరవచూపాలని కోరడమైంది, 
పాలనలో పారదర్శకత తో పాట.. ప్రభుత్ సంక్షేమ పథకాలలో అవినీతికి త్రోవలేక్ండ్.. ప్రతి 
పేదవాడికి నా్యయం జర్గే విదంగా మర్యు గ్రామంలో జర్గే పనులకి సంబందించి నాణ్యత 
లోపాలు తెలుస్కనుటక్ సమాచార హక్కు చట్టీని్న ప్రతి పౌరుడు ఉపయోగించుకోవాలి అంటూ.. 
జనసేన పార్టీ టెకకులి నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ కణితి కిరణ్ క్మార్ తెలిపారు. అల్గే మూలపేట 
గ్రామపంచాయతీల్ ర్కారు్డల పర్శీలనలో 2018-2020 సంవతసిరాలక్ గాను ఎటవంటి 
ఇంటిపను్న రసీదు ప్సతికాలు, ఛల్నా లు లేవని, పంచాయతీకి సాటీక్ ర్జిసటీర్ లేదని, పంచాయతీకి 
జి.ఎస్.టి నెంబర్ లేదని తమ దృష్టీకి వచిచిందని మర్ని్న వివరాలు కావాలని తెలుపగా పంచాయితీ 
కార్యదర్్శ వారం రోజుల లో ఏరాపుట చేసాతిమని తెలిపారు. ఇందుక్ సహకర్ంచిన పంచాయతీ 
కార్యదర్్శ మారుపు రామానాయుడుక్ మర్యు అతని సబబాందికి టెకకులి జనసేన పార్టీ తరుప్న 
కణితి కిరణ్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసారు. ఈ ర్కారు్డల తనిఖీ కార్యక్రమంలో ల్యర్ ముడిదాన 
రాంప్రసాద్, అనపాన జనారదున్ రెడి్డ, మూలపేట జనసేన నాయక్లు భాసకుర్ రెడి్డ, బాలరాజు, గణేష్ 
పాల్్గనా్నరు.

ఆరీటుసీ చారీజీలు తగగొించాలి అనిఆరీటుసీ డిపో వద్ద ఆిందోళన 
చేపట్టున నగర కమిటీ నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్: ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్ గార్కి వినతి పత్ం అందజేసన నగర కమిటీ సభు్యలు మర్యు 
జిల్లా కమిటీ సభు్యలు, నాయక్లు, వీరమహళలు, జనసైనిక్లు...
జిల్లా అధ్యక్షులు & అరబాన్ ఇంచార్జ్ శ్రీ టి.స.వరుణ్ గార్ ఆదేశాల మేరక్ జనసేన పార్టీ తరఫున నగర 
కమిటీ ఆధ్ర్యంలో ప్రభుత్ం ఇటీవల డీజిల్ సస్ పేరుతో పెంచిన ఆర్టీసీ ఛార్జ్లను తగి్గంచాలని 
కోరుతూ సమవారం ఆర్టీసీ కాంపెలాక్సి వదదు నగర కమిటీ నాయక్లు, జనసైనిక్లు మర్యు 
వీరమహళలు ఆందోళన చేపట్టీరు. దీనిలో భాగంగా ఆర్టీసీ డిపో వదదు ప్రభుతా్నికి వ్యతిరేకంగా 
బాదుడే బాదుడు... జగన్ రెడి్డ బాదుడు...పెంచిన ఆర్టీసీ చార్జ్లు తగి్గంచాలని...  నినాదాలు చేశారు. 
తక్ణమే పెంచిన RTC బస్ చార్జ్లను తగి్గంచాలనా్నరు. ఈ సందర్ంగా నగర అధ్యక్షులు శ్రీ 
పొదిలి బాబ్రావు గారు మాట్లాడుతూ జగన్్మహన్ రెడి్డ ప్రతిపక్ంలో ఉన్నప్పుడు బాదుడే... బాదుడు 
అంటూ శోకాలు తీసేవారని, ఇప్పుడు ఆయన బాదుతున్న ధరల బాదుడు ఏంటని ప్రశ్నంచారు. 
పేదవాడి ప్రయాణ సాధనమైన ఆర్టీసీ చార్జ్లు పెంచి వార్పై భారం వేయడం సర్కాదనా్నరు. 
సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలు పర్స్థతి దారుణమనా్నరు. పలెలా వెలుగ, ఎక్సిప్రెస్, ఏస బస్సిలో 
2,5,10 రూపాయల చొప్పున పెంచి ప్రజలపై భారం వేయడం సర్కాదనా్నరు. ఇపపుటిక నితా్యవసర 
ధరలు పెరుగదలతో పాట కరెంట, డీజిల్, పెట్రో ధరలు పెంచి ప్రజలను ఆర్్థక ఇబబాందులక్ 
గర్ చేస్తినా్నరనా్నరు. తక్ణమే ప్రభుత్ం పెంచిన ఆర్టీసీ బస్సి చార్జ్లు తగి్గంచాలని అనా్నరు. 
క్రమంలో వారు ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్  గార్కి వినతి పత్రాని్న అందజేశారు. కార్యక్రమంలో నగర 
ఉపాధ్యక్షులు సదానందం, దివాకర్, జకికురెడి్డ ఆదినారాయణ, నగర ప్రధాన కార్యదరు్శలు :-మేదర 
వెంకటేష్, రోళళి భాసకుర్, వెంకట్ నారాయణ, హుసేసిన్, కాలేశా (చోట), చక్రపాణి, ధరాజ్ భాష, 
కార్యదరు్శలు :- విశ్నాధ్, రాజేష్ కనా్న, స్వర్ణమ్మ, సంపత్, ఆంజనేయులు నగర సంయుకతి 
కార్యదరు్శలు ఆక్ల ప్రసాద్, ఆక్ల అశోక్, నంబ్ర్ జీవన్, రాపాతిడు ఇనాచిర్జ్ సాక పవన్ 
క్మార్,  జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు జయరాం రెడి్డ, అంక్ ఈశ్రయ్య జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్్శ నాగేంద్, 
జిల్లా కార్యదరు్శలు రాపా ధనుంజయ్, ప్రుషోతతిం రెడి్డ, విజయ్ క్మార్ అధికార ప్రతినిధి సాక 
మురళీకృష్ణ జిల్లా కార్యక్రమాల కమిటీ సభు్యలు సంతోష్, మర్యు నాయక్లు ముపూపుర్ పవనిజం 
రాజు, MV.శ్రీనివాస్, చిరు, మళీలా, హర్ష్, నజీం, వెంకటేష్, శ్రీనివాస్లు మర్యు తదితరులు 
పాల్్గనడం జర్గింది.

మరణంచిన వయూక్తి కుటంబానిక్ జనసేన 
ఆరిథిక సహాయం

శతఘ్్న న్్యస్: రఘునాధ పాలెం మండలం, బ్డిదంపాడు క్ చందిన ల్ర్ 
డ్రైవర్ చపపుడి రమేష్ ఇటీవల ప్రమాద వశాతూతి మరణించడం జర్గింది. చపపుడి 
రమేష్ క్టంబానికి జనసేన పార్టీ తరఫున యువ నాయక్డు జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షుడు శ్రీకాంత్ 20 వేల రూపాయలు ఆర్్థక సహాయం అందచేయడం 
జర్గింది.

సామాన్యూడిపై ఆర్టీసీ చార్జీల బాదుడే బాదుడు: పామూరు 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్: ప్రతిపక్ంలో ఉన్నప్పుడు జగన్ బస్సి చార్జ్లు విపర్తంగా 
పెర్గాయాని, తాము అధికారంలోకి వసేతి అసలు పెంచబోమని కలలా బొలిలా 
మాటలు చపపు అధికారంలోకి రాగానే డీజీల్ పై పను్న అంటూ.. విపర్తంగా 
చార్జ్లు పెంచి సామాన్య ప్రజల మీద అధిక భారం మోపడం ఎంత వరక్ 
సమంజసం అని పామూరు మండల జనసేన నాయక్డు యాట వీరాసా్మి 
ప్రశ్నంచారు. అల్గే కనీసం ఛార్జ్ ని 5రూ నుండి రూ 10 చేసన ఘనత జగన్ 
ప్రభుతా్నిక చలులాతుంది అని పామూరు పటటీణ నాయక్డు గతితి అఖిల్ అనా్నరు. 
అల్గే గతితి మహత్ మాట్లాడుతూ.. జగన్ ప్రభుత్ం చేసే అని్న పచిచి చేసటీలను 
ప్రజలు గమనిస్తినా్నరని.. వార్ని త్రలోనే ఇంటికి సాగనంపడం ఖాయమని 
అనా్నరు.

గిరిజన్ల సమసయూలపై గళం విప్ండి: కొర్ర కమల్ హాసన్

శతఘ్్న న్్యస్: ఎంపీ మాధవి గారు.. మీరు 
అధికారంలోకి వచిచినపపుటి నుండి మీరు 
చేస్తిన్న పర్పాలన విధానం పాడేరు ప్రభుత్ 
ఆస్పత్రి లో కానీ.. అరక్ ఆస్పత్రి లో 
కానీ సరైన సదుపాయం లేక రోగలు తీవ్ 
ఇబబాందులక్ గర్ అవు్తునా్నరు. అల్గే 

ఇకకుడ సరైన చికితసి లేక క.జి.హెచ్ హాసపుటల్ కి పంపస్తింటే గిర్జనుల 
సమస్యలు తెలుస్కని హాసపుటల్ సందర్్శంచే బాధ్యత మీక్ లేదా?.. గిర్జనుల 
సమస్యలను పై ఏ రోజైన మీ ప్రభుత్ం దగ్గర మీ గళం విపపున దాఖల్లూ 
లేవు. తక్ణమే గిర్జనుల, సామాన్య ప్రజలు ఆస్పత్రిలో పడుతున్న ఇబబాందుల 
పై మీరు గళం విపాపులని ప్రజాసౌమ్య దేశంలో.. ఒక బాధ్యతగల పౌరుడిగా, 
నిజాయితీగల జనసైనిక్డిగా అరక్ పారలామెంట్ ఎకసిసకూ్యటివ్ కమిటీ మెంబెర్ 
కర్ కమల్ హాసన్ ప్రశ్నంచారు.

త్రాగునీటి కొళాయిల దగ్గర లోపించిన పారిశుద్ధ్ంపై 
దృష్టీ సారించాలి: రాహుల్ సాగర్

శతఘ్్న న్్యస్: ఎమి్మగన్రు ప్రభుత్ ఆస్పత్రి 
ఆవరణలోని త్రాగ నీటి కళ్యి చుటూటీ మురుగ నీరు 
నిలిచిందని.. దీనిపై అధికారులు దృష్టీ పెట్టీలని జనసేన 
మండల అధికార ప్రతినిధి రాహుల్ సాగర్ డిమాండ్ చేశారు. 
ఆయన నివాసంలో ఏరాపుట చేసన విలేకరలా సమావేశంలో 

రాహుల్ సాగర్ మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్ ఆస్పత్రి కి రోజువార్గా ఎంతోమంది 
రోగలు మర్యు వాళళి బంధ్మిత్రులు వస్తి ఉంట్రని, వేసవి కాలం కావడం 
వలలా త్రాగ నీళ్లా ఎంతో అత్యవసరమైనవని ఇల్ంటి సందర్ంలో త్రాగనీరు 
తాగాలంటే ముర్కి నీటిలో నడవాలిసి వస్తిందని, చుటూటీ ముర్కి ఉండడంవలలా 
ఆసపుత్రికి వచేచి రోగలు వాళళి బంధ్మిత్రులు దురా్సన భర్ంచలేక పోతునా్నరని 
ఆవేదన వ్యకతించేశారు. ఇపపుటికైనా అధికారులు సపుందించి ప్రభుత్ ఆసపుత్రి 
ఆవరణంలో పర్శుభ్రతను పాటిస్తి ప్రతి ఒకకుర్కి మెరుగైన సాగనీరు అందే 
విధంగా చర్యలు తీస్కోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
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తిర్పతి ఎసీపొని కలిసి.. డి.యస్.పి పై కింప్్లింట్ చేసిన శ్రీమతి వినుత కోట
శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాళహసతి నియోజకవర్గం జనసేన 
పార్టీ ఇంఛార్జ్ శ్రీమతి వినుత కోట్ గౌరవ తిరుపతి ఎసీపు 
పరమేశ్ర్ రెడి్డని కలిస.. ఆదివారం రేణిగంట పటటీణంలో 
శాంతియుతంగా ధరా్న చేస్తిన్నప్డు శ్రీమతి వినుత పైన, 
మర్యు భరతి కోట్ చంద్బాబ్ పైన, నాయక్లపైన 
పోలీస్లు అధికార దుర్్నియోగంతో, ముఖ్యంగా డి.యస్.
ప దురుస్గా వ్యవహర్ంచి, బలవంతంగా పోలీస్ సేటీషన్ 
కి తీస్క్ళ్ళి గాయపడేల వ్యవహర్ంచి, అవమానకరంగా 
మాట్లాడిన దానిపై ఫిరా్యదు చయ్యడం జర్గింది. మహళ అని 

కూడ్ చూడక్ండ్ ప్రజల కోసం పోరాడితే పోలీస్లు వ్యవహర్ంచిన తీరును, 2019 నుండి వినుత, భరతి కోట్ చంద్బాబ్ పై పెటిటీన 5 అక్రమ కస్లక్ సంబంధించి పూర్తి ఆధారాలు, 
వీడియోలతో వివర్ంచడం జర్గింది. ఎసీపు దగ్గర నా్యయం కావాలని, లేని యెడల గౌరవ హైకోర్టీ, మహళ్ కమిషన్, హూ్యమన్ రైట్సి ను సంప్రదిసాతిమని తెలపడం జర్గింది. అని్న 
క్షుణ్ణంగా పర్శీలించిన ఎసీపు ఆదివారం జర్గిన సంఘటన పై డీ.యస్.ప తీరు, 5 అక్రమ కస్లపై సమగ్రంగా, నిబదదుతతో నివేదిక ఇవా్లని ఆదేశస్తి ప్రతే్యక అధికార్గా అడిషనల్ 
ఎసీపు ని నియమించి 10 రోజులలో నివేదిక ఇవా్లని ఆదేశంచడం జర్గింది. తపపుక్ండ్ నా్యయం చేసాతినని, తప్పు చేసన అధికారులపై చర్యలు తీస్క్ంట్మని ఎసీపు హామీ ఇవ్డం 
జర్గింది.

తిర్పతి జ్లా్ల కలెకటుర్ ని మరో మార్ 
కలిసిన శ్రీకాళహసితూ నియోజకవరగొిం ఇింఛారిజీ 

శ్రీమతి వినుత కోట
శతఘ్్న న్్యస్: అక్రమ కటటీడ్లను తొలగించాలని మొన్నటి రోజు వినతి ఇచిచినా 
కూడ్ నిరా్మణం కనసాగిస్తినా్నరని మరో సార్ కలెకటీర్ ని కలిస ఆధారాలతో 
వినతి ఇవ్డం జర్గింది. విచారణ చేస చర్యలు తీస్క్ని అక్రమ కటటీడ్ని్న 
తొలగిసాతిమని కలెకటీర్  హామీ ఇచాచిరు. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీకాళహసతి మండల 
అధ్యక్షులు దండి రాఘవయ్య, నాయక్లు తా్యగరాజులు ,నితీష్ క్మార్, జ్్యతి, 
చందు చౌదర్ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

శ్రీకాళహసితూ ఆర్.డి.ఓ గా నూతనింగా నియమితులైన హరిత 
గారిని మర్్యదపూర్వకింగా కలిసిన శ్రీమతి వినుత కోట

శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాళహసతి ఆర్.డి.ఓ గా 
న్తనంగా నియమితులైన హర్త గార్ని 
మరా్యదపూర్కంగా కలిసన శ్రీకాళహసతి 
నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంఛార్జ్ 
శ్రీమతి వినుత కోట్ గారు. ఈ సందర్ంగా 
శ్రీకాళహసతి నియోజకవర్గంలో జరుగతున్న 

భూదందా, వందల కోటలా ప్రభుత్ భూములు ప్రైవేట్ వ్యక్తిల పరం అవ్డం పై చర్యలు 
తీస్కోవాలని, అక్రమ నిరా్మణాలుపై చర్యలు తీస్క్ని తొలగించాలని. ఈ విషయాలు 
ఇది వరక జిల్లా కలెకటీర్ గార్ దృష్టీకి కూడ్ తీస్క్ని వెళళిమని తెలియజేయడం జర్గింది.  
ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీకాళహసతి మండల అధ్యక్షులు దండి రాఘవయ్య, నాయక్లు 
మణికంఠ, మున్న, కర్ం, తేజా, తా్యగరాజులు,నితీష్ క్మార్, జ్్యతి, చందు చౌదర్, 
చందు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

మంగళవారం, 19 ఏప్రిల్ 2022
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