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అప్పుల ఊబిలో ఉన్న రైతులను రక్షించాల్సిన బాధ్యత 
ప్రభుత్వానిదే

* ప్రతి రైతు కుటుంబానికి రూ.50 వేలు పెటటుబడి ఇస్తామన్న హామీ ఏముంది?

* రైతు ఉసురు తీసుకొనే పరిస్థితి రాకుుండా వ్యవసథిలు పని చేయాలి

రాష్టుంలో నిత్యుం ఏదొక ప్ుంతుంలో 

అన్నదాతలు బలవన్మరణానికి 

పాల్పడుతున్న ఘటనలు చోట 

చేసుకోవడుం అత్యుంత విషాదకరమని 

జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 

ఒక ప్రకటనలో ఆుందోళన వ్యకతాుం చేశారు. 

పల్్నడు జిల్లా మేళలావాగుకి చుందిన 

మేడబోయిన రామకృష్ణ, నుందా్యల జిల్లా 

హరివరుం గ్రామసుతాడు వుంకటేశ్వరరెడిడి, 

కరూ్నలు జిల్లా హోసూరుకి చుందిన 

ఉప్పర తిక్కయ్య పుంట నషాటులతో, అప్్పల 

భారుంతో ఆత్మహత్యలకు పాల్పడాడిరు. 

ఈ రైతుల కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ 

స్నుభూతి తెలియచేసుతానా్నను. చిన్నపాటి 

కమతాలు ఉనా్న ప్రధానుంగా కౌలు 

వ్యవస్యుం మీద ఆధారపడిన ఈ రైతుల 

కుటుంబాలకు ప్రభుత్వుం నుుంచి చటటుబద్ుంగా రావాలిసిన పరిహారాని్న తక్షణమే అుందిుంచాలి. ఈ బాధ్యతను నెరవేరాచాలిసిన వ్యవసథిలు, సుంబుంధిత అధికారులు నిరిలాపతాుంగా 

వ్యవహరిుంచకూడదు. ప్రభుత్వుం తీసుకొచిచాన చటటుుం ప్రకారుం త్రీ మెన్ కమిటీ సత్వరమే స్పుందిుంచాలి. రైతు ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి రాకుుండా వ్యవసథిలు పని చేయాలి. 

అయితే ఆ విధులు నిర్వరితాుంచడుంలో వ్యవసథిలు విఫలమవుతునా్నయి. వైసీపీ నాయకత్వుం ఎని్నకల సమయుంలో ప్రతి రైతు కుటుంబానికి రూ.50 వేలు పుంట పెటటుబడిగా 

ఇస్తామని హామీ ఇచిచాుంది. ఆ మేరకు ప్రచారుం చేశారు. ఇప్పటి వరకూ ఎని్న రైతు కుటుంబాలకు రూ.50 వేలు చొప్్పన పుంట పెటటుబడి ఇచాచారు? అసలు ఆ హామీ 

ఏముంది? రైతుల నుుంచి కొనుగోలు చేస్న పుంట డబ్బులు సకాలుంలో చలిలాుంచడుంలో ప్రభుత్వుం విఫలుం అవుతోుంది. పుంట అమ్్మకొనా్న సొమ్్మలు చేతికి రాకపోవడుం, 

తదుపరి పుంటకు పెటటుబడి లేక రైతులు ఇక్కటలా పాలవుతునా్నరు. కౌలు రైతులకు బా్యుంకులు, సహకార సుంఘాల నుుంచి రుణాలు అుందక ప్రైవేట్ వడ్డి వా్యపారుల దగ్గర 

అప్్పలు చేస్ ఊబిలో కూరుకుపోతునా్నరు. రైతులను అప్్పల భారుం నుుంచి రక్ుంచాలిసిన బాధ్యత ప్రభుత్వుం మీదే ఉుంది. పుంటకు పెటటుబడి లేదు, రుణాలు ఇప్పుంచే 

బాధ్యత తీసుకోరు, నషటుపోయిన పుంటకు పరిహారుం చలిలాుంచరు, పుండిన పుంట తీసుకొని కూడా డబ్బులు ఇవ్వరు… ఏ దశలోనూ వైసీపీ రైతులకు అుండగా నిలబడటుం 

లేదు. ఈ ప్రభుత్వుం చేస్ుంది ఒక్కటే అన్నుం పెటేటు రైతులను కూడా కుల్లవార్గా విభజిుంచటమే. జనసేన పార్టు ఇప్పటికే కౌలు రైతుల కుటుంబాలను ఆదుకొనే దిశగా 

అడుగులు వేసతాుంది. గత మూడేళలా నుుంచి రాష్టుంలో చోట చేసుకున్న కౌలు రైతుల ఆత్మహత్యల ఘటనలోలా ప్రతి ఒక్కరికీ రూ.7 లక్షల పరిహారుం అుందేల్ పోరాడుతుుంది. 

కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు జనసేన పక్షాన భరోస్ కలి్పస్తాుం అని జనసేనాని స్పషటుుం చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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తవారలో తెలషింగాణలో పవన్ కళ్్యణ్ పర్యటన
* జనసేన విలువలతో కూడిన రాజకీయాలు చేసుతాుంది
* జనసేన తెలుంగాణ విభాగ నాయకుల సమావేశుంలో పార్టు పీఏసీ ఛైర్మన్ నాదుండలా మనోహర్

జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ త్వరలోనే తెలుంగాణ 
ప్ుంతుంలో పర్యటిస్తారని పార్టు రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ 
ఛైర్మన్ నాదుండలా మనోహర్ తెలిపారు. ఇటీవల ప్రమాదవశాతుతా 
మరణుంచిన ఉమ్మడి నల్గుండ జిల్లాకు చుందిన ఇద్దరు క్రియాశీలక 
జనసైనికుల కుటుంబాలను పరామరి్శుంచి, ఆరిథిక స్యుం 
చకు్కలు అుందిస్తారని వలలాడిుంచారు. హైదరాబాద్ పార్టు కేుంద్ర 
కారా్యలయుంలో ముంగళవారుం ఉదయుం తెలుంగాణ నాయకులు, 
వీరమహిళలతో సమావేశమయా్యరు. ఈ సుందర్ుంగా నాదుండలా 
మనోహర్ మాట్లాడుతూ “తెలుంగాణ ప్ుంతమనా్న, ఇక్కడి 
సుంస్కృతి, సుంప్రదాయాలనా్న అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారికి చాల్ 
మకు్కవ. ఈ ప్ుంత పోరాటపటిమను సూఫూరితాగా తీసుకోవాలని ప్రతి 

సమావేశుంలో ఆయన ప్రస్తావిసూతానే ఉుంట్రు. ఈ ప్ుంతుంలో పేదరికుం, వనుకబాటతనుం, సమస్యలు స్వయుంగా చూశారు. ఆదిల్బాద్, నల్గుండ, వరుంగల్ జిల్లాలోలా తాగడానికి కూడా 
నీళ్లా లేని పరిస్థితులు ఆయనకు తెలుసు. అుందుకనే ఆదిల్బాద్ తుండాలో అక్కడి మహిళలు అడగా్గనే ముంచినీటి బోరు ఏరా్పట చేశారు. కోరుకుుంటే నాయకత్వుం రాదు. దానికోసుం 
మనసూఫూరితాగా కషటుపడాలి. ఒక ప్రణాళికతో వ్్యహాత్మకుంగా ప్రజా సమస్యలపై గళుం వినిపుంచాలి. అప్్పడు సమస్యలపై అవగాహన పెరగడుంతో పాట ప్రజలోలా ఆదరణ పెరుగుతుుంది.

* వారిని ఆదుకోవడుం మన బాధ్యత
చౌటప్పల్, హుజూర్ నగర్ ప్ుంతాలకు చుందిన సైదులు, కడియుం శ్రీనివాస్ అనే జనసైనికులు పార్టు కోసుం క్షేత్రస్థియిలో ఎుంతో శ్రమిుంచారు. పార్టు స్దా్ుంతాలు, భావజాల్ని్న నమి్మ 
మనతో పాట ఇనా్నళ్లా ప్రయాణుంచారు. ఇటీవల ప్రమాదవశాతుతా వాళిలాద్దరు మరణుంచారు. ఆ కుటుంబాలను ఆదుకొని, వారికి భరోస్ కలి్పుంచే బాధ్యత మనపై ఉుంది. మరో వారుం 
పది రోజులోలా పవన్ కళ్్యణ్ స్వయుంగా ఆ కుటుంబాలను పరామరి్శుంచి, బీమా స్యుం అుందిస్తారు. జనసేన పార్టుకి తెలుంగాణలో బలుం లేదని కొుంతముంది వ్యకుతాలు మాట్లాడుతునా్నరు. 
ఆుంధ్ర సరిహదు్ద ప్ుంతాలోలా తప్ప మిగిలిన చోటలా పటటులేదని అుంటనా్నరు. వాళలాకు మన బలుం గురిుంచి తెలియక అల్ మాట్లాడుతునా్నరు. పవన్ కళ్్యణ్ గారికి ఒక్క సరిహదు్ద 
ప్ుంతాలే కాదు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ రుంగారెడిడి, నల్గుండ, నిజామాబాద్, ఆదిల్బాద్ ఇల్ చాల్ ప్ుంతాలోలా బలమన కార్యకరతాలు, జనసైనికులు ఉనా్నరు. ఆయన చేస్న ముంచి పనులు, 
రాజకీయాలోలా మారు్ప కోసుం పడుతున్న తపన చూస్ యువత పెద్ద ఎతుతాన ఆకరిషితులవుతునా్నరు. అయితే ఇతర రాజకీయ పార్టులతో పోలుచాకుుంటే మాత్రుం జనసేన పార్టు కార్యక్రమాలు 
కాసతా భిన్నుంగా ఉుంట్యి. విలువలతో కూడిన రాజకీయాలు మాత్రమే చేస్తాుం తప్ప ప్రెస్ మీటలా పెటిటు వ్యకితాగత ఆరోపణలు చేసే పార్టు మాత్రుం కాదు.

* క్షేత్రస్థియిలో బలపడేల్ చేదా్దుం
గత స్ర్వత్రిక ఎని్నకలోలా చివరి నిమిషుంలో పోటీ చేదా్దమని భావిుంచి కొని్న చోటలా మాత్రమే అభ్యరు్లను పోటీకి నిలబెడితే 
దాదాప్ లక్షన్నర ఓటలా వచాచాయి. ఒక రకుంగా చపా్పలుంటే బలమన ఓట బా్యుంకే స్ధిుంచాుం. సభ్యత్వ నమోదు 
కార్యక్రముం కూడా అదే విధుంగా చేపట్టులి. క్రియాశీలక సభ్యత్వుం వలలా కలిగే ప్రయోజనాలను క్షేత్రస్థియిలోకి తీసుకెళిలా 
ప్రతి ఒక్కరికి అర్మయ్్య విధుంగా వివరిుంచాలి. నల్గుండ జిల్లాలో 13 వుందల సభ్యతా్వలు నమోదయా్యయి. అదే విధుంగా 
అని్న ప్ుంతాలోలా కూడా సభ్యతా్వలు నమోదయ్్యల్ అుందరు కలస్కటటుగా కృషి చేయాలని” కోరారు. ఈ కార్యక్రముంలో 
పార్టు పోలిట్ బ్్యరో సభు్యలు అర్ుంఖాన్, పార్టు ఉపాధ్యక్షులు బి.మహుందర్ రెడిడి, పార్టు తెలుంగాణ ఇుంఛార్జ్ నేమూరి 
శుంకర్ గౌడ్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఇుంఛార్జ్ రాధారాుం రాజలిుంగుం, నల్గుండ జిల్లా ఇుంఛార్జ్ సతీష్ రెడిడి, పార్టు ఆర్గనైజిుంగ్ సెక్రటర్ వి.రామారావు, తెలుంగాణ వీర మహిళ విభాగుం ఛైర్మన్ 
శ్రీమతి కావ్య, పార్టు యూత్ విుంగ్ ప్రెస్డుంట్ వుంగ లక్షష్మణ గౌడ్ తో పాట పలువురు నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు పాల్గనా్నరు.

తిరుపతి పట్టణ కమిటీ కార్యవర్గ సమావేశషిం
శతఘ్్న నూ్యస్: తిరుపతి, ముంగళవారుం తిరుపతి పటటుణ నూతన కమిటీ కార్యవర్గుం 
సమావేశుం రాజా రెడిడి అధ్యక్షతన ఎుంతో ఉతాసిహుంగా నిర్వహిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ 
కార్యక్రమానికి మ్ఖ్య అతిథులుగా జిల్లా అధ్యక్షులు డాకటుర్ పసుప్లేటి హరిప్రస్ద్ 
– తిరుపతి ఇుంచార్జ్ కిరణ్ రాయల్ పాల్గనా్నరు. ఈ సమావేశుంలో చితూతారు జిల్లా 
అధ్యక్షులు డాకటుర్ పసుప్లేటి హరి ప్రస్ద్ తిరుపతి ఇనాచారిజ్ కిరణ్ రాయల్ మరియు 
రాష్ట జిల్లా నాయకులతో పాట కమిటీ సభు్యలు పాల్గని జనసేన పార్టు బలోపేతుం 
దిశగా కారా్యచరణ రూపుందిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ సమావేశుంలో.. డాకటుర్ 
పసుప్లేటి హరిప్రస్ద్ మాట్లాడుతూ… పవన్ కళ్్యణ్ సూఫూరితాతో ప్రతి ఒక్కరూ 
కషటుపడి పనిచేస్ పార్టు గ్రాుండ్ నుుంచి బలోపేతుం చేయాలి అదేవిధుంగా ప్రతి ఒక్కరు 
క్రమశిక్షణ గా ఉుండాలని అనా్నరు.

కిరణ్ రాయల్ మాట్లాడుతూ నూతన కమిటీ సభు్యలు అుందరూ ఇప్పటి నుుంచే రేప్ 
రాబోయ్ ఎలక్షన్ ని ఎదుర్్కనే ల్ సమిసిద్మ ఉుండాలని ఎటిటు పరిస్థితిలో రేప్ పవన్ 
కళ్్యణ్ ని సీఎుం చేసుకునే విధుంగా మనముందరుం పార్టు కోసుం కలిస్ కృషి చేయాలని 
అనా్నరు..

అదేవిధుంగా పటటుణ అధ్యక్షుడు రాజా రెడిడి మాట్లాడుతూ నూతన సభు్యలుందరూ ప్రతి 
ఒక్క కార్యక్రమానికి హాజరు కావాలి అని రేప్ రాబోవు రోజులోలా వార్డి కమిటీలను 
కూడా వేస్ తిరుపతి పటటుణ జనసేన పార్టుని బలోపేతుం దిశగా మ్ుందుకు తీసుకు 
వళలాబోతునా్నుం అని అనా్నరు.

ఈ కార్యక్రముంలో మ్కు్క సత్యవుంతుడు, బాబిజ్, హమ కుమార్, మమత, సుభాషిణ, 
వనజ, సుమన్ బాబ్, పారుథి, అమృత మ్నస్్వమి, కీరతాన, కోకిల మరియు 
వీరమహిళలు, జనసైనికులు, ఎుంతో ఉతాసిహుంగా పాల్గనా్నరు.

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

జనసైనికులతో కషిందుల దుర్్గష్ ఆత్మీయ సమావేశషిం

శతఘ్్న నూ్యస్: తూరు్పగోదావరి జిల్లా, అనపరితా నియోజకవర్గుం, పాత దొడిడికుుంట గ్రాముంలో 
ముంగళవారుం జిల్లా జనసేన అధ్యక్షులు కుందుల దురే్గష్ జనసైనికులను కలవడుం జరిగిుంది.

గోకివాడ గ్రామ పర్యటనలో మాకినీడి 
శేషుకుమారి

శతఘ్్న నూ్యస్: పఠాప్రుం రూరల్, జనసేన పార్టు బలోపేతుం దిశగా ముంగళవారుం 
పఠాప్రుం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టు ఇనాచార్జ్ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి 
గోకివాడ గ్రామానికి వళిలా అక్కడ ఉన్న గ్రామసుతాలను కలిస్ అత్యధికుంగా ఆదరిుంచే 
గోకివాడ గ్రామ ప్రజలకు ఎప్్పడూ.. రుణపడి ఉుంట్నని.. ఇప్్పడున్న ప్రభుత్వుం 
ప్రజల మీద భారుం మోప బాదుడే బాదుడు అుంటూ కరెుంట బిలులాలు, ఆర్.టి.స్ 
రేటలా పెుంచి.. నితా్యవసర సరుకుల ధరలు అత్యధికుంగా ఎన్నడూ లేనివిధుంగా 
పెుంచి ప్రజలపై భారుం మోప్తునా్నరని.. వచేచాది జనసేన ప్రభుత్వమే అని జనసేన 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఎప్్పడూ ప్రజలకి అుండగా ఉుండే నాయకుడని.. 
అధికారుం లేకపోయినా ఆయన సొుంత కషాటురిజ్తుంతో 5 కోటలా విరాళుం, మరియు 
ఇప్పటుం గ్రామ ప్రజలకు 50 లక్షలు ఇల్గే ఎనో్న ఇచిచాన ఏకైక నాయకుడు 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు. అల్గే కౌలురైతు భరోస్ యాత్రలో భాగుంగా పుంట నషటుుం 
భరిుంచలేక ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయిన కౌలు రైతులకు ప్రతి కుటుంబానికి 
లక్ష రూపాయలు ఇప్పటికే బాధిత కుటుంబానికి అుందజేశారు అని తెలియజేశారు. 
అల్గే గోకవాడ గ్రాముంలో మెగా ఫ్్యమిలీ వీర అభిమాని విశ్వనాథుం సతితాబాబ్, 
విశ్వనాథుం సుబాబురావు లను మరా్యదపూర్వకుంగా కలవడుం జరిగిుంది.

సతవారమే మతసి్యకారులకు జీవన భృతిని 
అషిందషించషిండి: జనసేన డిమాషిండ్

శతఘ్్న నూ్యస్:  మతసి్యకారులకు మతసి్య శాఖ అమలుచేసే సమ్ద్రుంలో చేపల 
వేట నిషేధుం
ఏప్రిల్ 15వ తేదీనుుండ్ అమలులోకి రాగా.. నేటివరకు మతసి్యకారుల జాబితాను 
రూపుందిుంచడుంలో జరుగుతున్న తాతాసిరుం పై కాకినాడ స్టి జనసేన నగర 
అధ్యక్షులు సుంగిసెటిటు అశోక్ మరియు పార్టు నగర మతసికార నాయకులు మడుడి 
విజయ్ కుమార్ తదితర నాయకులు ఫిషర్స్ కారా్యలయుంలో ఏ.డి ని కలిస్ ఈ 
విషయుంపై చరిచాుంచారు.

అసలే కరోనా దబబుకి ప్రజల జీవితాలు అధోగతి పాలవ్వగా.. మ్ఖ్యుంగా చేపల వేటే 
జీవనాధారుంగా బతుకుతున్న మతసి్యకారుల పటలా ఈ నిరలాక్ష్యుం దారుణుం అుంటూ.. 
నిషేధుం మొదలైన ఇని్నరోజులైనా అరు్ల జాబితా రూపుందిుంచకుుండా వుుంటే 
ఇుంకెప్్పడు జీవన భృతి అుందచేస్తారని ప్రశి్నుంచారు? సహాయుం అుందేదాకా పేద 
మతసి్యకారులు పసుతాలు ఉుండాల్, ఇదేమి నా్యయుం అని ఆగ్రహాని్న వ్యకతాుం చేసూతా.. 
దీనిపై సత్వరుం చర్యలు చేపటిటు జీవన భృతి అుందచేయకపోతే కాకినాడ స్టి జనసేన 
పార్టు తరప్న కాకినాడ స్టి అధ్యక్షులు సుంగిసెటిటు అశోక్ పేద మతసికారులకు 
నా్యయుం జరిగేవరకూ ఆుందోళనలు చేస్తామని తెలియజేశారు.

శిథిలావస్థలో ఉననిఅంగన్వాడీ కంద్రానికి న్తన భవనం 
నిర్మంచండి: జనసేన డిమండ్

*శిథిల్వసథిలో నిరా్మనుష్యుంగా ఉన్న “దా్వరకపేట ఎస్.స్ కాలని లోని అుంగనా్వడ్ కేుంద్రుం”.
*ప్రసుతాతుం అుంగనా్వడ్ కేుంద్రాని్న దూరుంగా ఉన్న వేరే పాఠశాలలో నిర్వహిసుతాుండటుంతో పోలేక 
ఇబబుుందులుపడుతున్న పలలాలు, వారి తలులాలు.
*ఐ.స్.డి.ఎస్(ఇుంటిగ్రేటెడ్ చైల్డి డవలప్ మెుంట్ సర్్వసెస్) అధికారులు” స్పుందిుంచి వుంటనే నూతన 
భవనాని్న నిరి్ముంచే దిశగా చర్యలు చేపట్టులని “జన సేన పార్టు విజ్ఞపతా”

శతఘ్్న నూ్యస్: నరసిుంపేట పటటుణుంలోని “దా్వరకపేట 18 వ వారుడి ఎస్.స్ కాల్నిలో ఉన్నటవుంటి 
అుంగనా్వడ్ కేుంద్రుం” గోడలు బీటలు వారి శిథిల్వసథికి చేరడుంతో ప్రసుతాతుం అుంగనా్వడ్ కేుంద్రాని్న 
దూరుంగా ఉన్న దా్వరక పేటలోని ప్థమిక పాఠశాలలో నిర్వహిసుతాుండుంతో పలలాలు, వారి తలులాలు 
పోలేక ఇబబుుందులు పడుతునా్నరని “జనసేన పార్టు దృషిటుకి రావడుంతో నియోజకవర్గ నాయకుడు మేరుగు. 
శివ కోటీ యాదవ్” శిథిల్వసథిలో నిరా్మనుష్యుంగా ఉన్న ఎస్.స్ కాల్ని లోని అుంగనా్వడ్ కేుంద్రాని్న 
సుందరి్శుంచి పలలాలు, వారి తలులాలు ఎదుర్్కుంటన్న ఇబబుుందుల దృషాటు్య “ఐ.స్.డి.ఎస్ సుంబుంధిత 
అధికారులు మరియు స్.డి.ప.ఓ (చైల్డి డవలప్ మెుంట్ ప్జెకుటు ఆఫీసర్) స్పుందిుంచి వుంటనే “పాత 
ప్రదేశుంలోనే నూతన భవనుం నిరి్ముంచే విధుంగా మరియు భవన నిరా్మణుం పూరితా అయ్్యలోప్ దగ్గర లో 
ఉన్న ఏదేని గదులను అద్దకు తీసుకుని అుంగనా్వడ్ కేుంద్రాని్న నిర్వహిుంచాలని” జనసేన పార్టు తరఫున 
విజ్ఞపతా చేశారు. ఈ కార్యక్రముంలో జనసేన పార్టు యువజన నాయకులు వుంగ. మధు, ఒరుసి. రాజేుందర్, 
ఇసురుం. యాకూబ్, డేవిడ్, క్రియాశీలక సభు్యలు అుంద. రుంజిత్, తిప్పతి.రమేష్, మాధారప్.కృషా్ణ, 
అజయ్, కిషోర్ తదితరులు పాల్గనా్నరు.

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

డషింపషింగ్ యార్డ్ తక్షణమే తరల్షించాల్: మన్యషిం జనసేన 
డిమాషిండ్

*చతతా శుది్ లేని పాలకులు, అధికారులు
*చతతా నుుండి సుంపద తయారు చేయలేరా…???
*డుంపుంగ్ యార్డి లో పగముంటలతో ప్రజల ఇబబుుందులు
*డుంపుంగ్ యార్డి వద్ద జనసైనికులు ఆుందోళన

శతఘ్్న నూ్యస్: పార్వతీప్రుం, మన్యుం జిల్లా కేుంద్రుంలోని రాయగడ రోడుడిలో ఉన్న 
మ్నిసిపల్ చతతా డుంపుంగ్ యార్డి ను తరలిుంచాలని పార్వతీప్రుం మన్యుం జిల్లా జనసేన 
పార్టు నాయకులు కోరారు. గత రెుండు రోజులుగా మ్నిసిపల్ డుంపుంగ్ యారుడి వద్ద పగ 
ముంటలు ఎగిస్ పడుతుుండడుంతో ముంగళవారుం వారు డుంపుంగ్ యారుడి వద్ద ఆుందోళన 
కార్యక్రమాని్న చేపట్టురు. ఈ సుందర్ుంగా జనసేన పార్టు నాయకులు గొరిలా చుంటి, వుంగల 
దాలి నాయుడు, కాతా విశే్వశ్వర రావు, పైల్ లక్ష్మి, పైల్ శ్రీను, బోనెల గోవిుందమ్మ, 
బోనెల చుంటి, అుంబటి బలరాుం నాయుడు, రాజాన పవన్, ముండల శరత్, స్రిప్రప్ 
గౌరి తదితరులు రోడుడిపై బైఠాయిుంచి తమ నిరసన కార్యక్రమాని్న చేపట్టురు. ఈ 
సుందర్ుంగా వారు మాట్లాడుతూ.. దశాబా్దలుగా పార్వతీప్రాని్న వేధిసుతాన్న చతతా డుంపుంగ్ 
యార్డి సమస్యను పాలకులు కనీసుం పటిటుుంచుకోలేదనా్నరు. చతతా డుంపుంగ్ యార్డి అభివృది్ 
చూపెడుతూ.. లక్షల్ది రూపాయలు దోచుకునా్నరనా్నరు. అయినా ఫలితుం లేదనా్నరు. 
పెరిగిన పటటుణ జనాభాకు అనుగుణుంగా డుంపుంగ్ యార్డి సథిలుం ఏరా్పట చేయాలిసి 
ఉన్నప్పటికీ పాలకులు అటవైప్ అడుగులు వేయడుం లేదనా్నరు. చతతా డుంపుంగ్ యార్డి 
నిుండిన వుంటనే నిప్్ప పెటటుడుం, తరా్వత మరల చతతా వేయడుం చేసుతానా్నరనా్నరు. కనీసుం 
చతతా నుుండి సుంపద తయారు చేసే ప్రయత్నుం అధికారులు చేయడుం లేదనా్నరు. రాష్టుంలో 
ఎనో్న మ్నిసిపాలిటీలు చతతా నుుండి సుంపద తయారుచేసే పరిస్థితులోలా ఉుంటే, ఇక్కడ 
అధికారులు మాత్రుం చతతాకు నిప్్ప పెడుతునా్నరనా్నరు. నిత్యుం డుంపుంగ్ యార్డి కు నిప్్ప 
పెడుతుుండడుంతో పగముంటలతో సమీపుంలోని జటటు ఆశ్రముం, వివేకానుంద కాలనీ, 
జగనా్నధప్రుం తదితర ప్ుంతాలకు చుందిన ప్రజలు కళ్ళముంటలు, గొుంతునొప్పతో 
బాధ పడుతునా్నరనా్నరు. అల్గే వాహనచోదకులు రాకపోకలు చేసేుందుకు ఇబబుుంది 
పడుతునా్నరనా్నరు. రోడుడి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశుం ఉుందనా్నరు. పాలకులు చితతా 
శుది్ లేకుుండా ప్రజలి్న దగా చేసూతా.. చవిలో ప్వు్వలుపెటిటు పాలన చేసుతానా్నరనా్నరు. దీనికి 
నిరసనగా వారు చవిలో ప్వు్వలు పెటటుకుని నిరసన కార్యక్రమాని్న చేపట్టురు. తక్షణమే 
అధికారులు, పాలకులు స్పుందిుంచి సమస్య పరిష్కరిుంచని పక్షుంలో ఆుందోళన ఉధృతుం 
చేస్తామని జనసైనికులు హెచచారిుంచారు.

అధికార పార్్టకి కొమ్మీ కాయ కుషిండా.. అషిందరికీ 
సమ్చిత న్్యయషిం చేయషిండి: గాదె వషింకటేశవారరావు

శతఘ్్న నూ్యస్: అమరావతి ముండలుం, లిుంగాప్రుం గ్రాముంలో సమవారుం 
రాత్రి వైస్ప నాయకులు పోలీసుల సహాయుంతో జనసేన ఫ్లాకీసిలు తొలగిసుతాుంటే 
జనసైనికులు అడుడికోవడుం జరిగిుంది. ఈ క్రముంలో అధికార పార్టు వాళ్లా పోలీసుల 
సహాయుంతో బెదిరిుంచి.. ఫ్లాకీసిలను జనసేన పార్టు వి మాత్రమే తొలగిుంచే ప్రయత్నుం 
చేయగా జనసేన పార్టు కార్యకరతా పెరుమాళ్ళ వీరాుంజనేయులు తమ పార్టు ఫ్లాకీసిలను 
తొలగిసుతాన్న సుందర్ుంలో తీవ్ర మనస్తాపానికి చుంది తన ఒుంటిపై పెట్రోలు పోసుకుని 
నిప్పుంటిుంచుకునే ప్రయత్నుం చేశారు. ఆ సమయుంలో పక్కనే ఉన్న జనసైనికులు 
అతని్న అమరావతి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ విషయుం 
తెలుసుకున్న గుుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షులు గాద వుంకటేశ్వరరావు అమరావతి 
ప్రభుత్వ హాస్పటలోలా ఉన్న జన సైనికుడు పెరుమాళ్ళ వీరాుంజనేయులుని హాస్పటల్ 
లో కలిస్ వారి యోగ క్షేమాలను తెలుసుకోవడుం జరిగిుంది. అల్గే ప్రభుత్వ డాకటురి్న 
కలిస్ ఆయనకు మెరుగైన వైద్యుం అుందిుంచాలిసిగా కోరడుం జరిగిుంది. తరా్వత 
లిుంగాప్రుం గ్రామాని్న సుందరి్శుంచి అక్కడ జనసేన పార్టు నాయకులు, కార్యకరతాలు 
అుందరితో కలిస్ సమవారుం రాత్రి జరిగిన సుంగతిని వివరుంగా తెలుసుకోవడుం 
జరిగిుంది. తరా్వత లిుంగాప్రుం సచివాలయుం సెక్రటర్తో మాట్లాడి మీరు అధికార 
పార్టుకి కొమ్్మ కాయ కుుండా నా్యయపరుంగా అుందరికీ సమ్చిత నా్యయుం 
చేయవలస్ుందిగా కోరటుం జరిగిుంది. ఇదే విషయుం మరల రిపీట్ జరిగితే మేమ్ 
రోడలాకి్క నిరసన తెలియ జేస్తాుం అవసరమతే అధికారులను నిలదిస్తామని.. మా 
లిుంగాప్రుం గ్రామానికి అుండగా ఉుంట్మని ఈ సుందర్ుంగా తెలియజేస్రు.

అగ్్న ప్రమాదషిం బాదతులను ఆదుకున్న 
కొత్తపేట జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: ముందపలిలా గ్రాముం, ఏనుగుమహాల్ లో సమవారుం రాత్రి షార్టు సరూ్క్యట్ 

వలలా చల్లాబతుతాల రాధాకృష్ణ, గోసుంగి మోసే.. వారి ఇలులా కాలిపోయాయి. ఈ విషయుం 

తెలుసుకొన్న కొతతాపేట జనసేన పార్టు నియోజకవర్గ ఇనాచార్జ్ బుండారు శ్రీనివాస్.. బాధితుల 

కుటుంబాలను పరామరి్శుంచి.. కొతతాపేట జనసేన నాయకులు బొక్క ఆదినారాయణ, 

ఎుంపటిస్ పలిలా శాుంతి, మాచర దురా్గ ప్రస్ద్రు, స్దే గణేష్, కుంఠుంశెటిటు చుంటి, తుల్ 

రాజు, మహా దశ బాబ్లు, చోడపనేడి ఉమా, గవర బాబి, సల్ది రమేష్, సల్ది స్యి 

మరియు గ్రామ జనసేన కార్యకరతాలు జనసైనికులతో కలిస్ బాధిత కుటుంబాలకు 7000 

ఆరిథిక సహాయుం, నితా్యవసర సరుకులను అుందజేశారు.

జనసేన వీరాభిమానికి ఆరిధిక సహాయషిం 
అషిందషించిన జకాకా రషింగన్యకులు

శతఘ్్న నూ్యస్: కొమరోలు ముండలుం, కమ్మ వారి బజార్ 
వడడి మాని లక్ష్మీనారాయణ జనసేన వీరాభిమాని. ఇటీవల 
లక్ష్మీనారాయణకి యాకిసిడుంట్ అయిన కారణుంగా అతనికి 
రెుండు దవడలు ఫ్్యకచార్ అయి్య ఆరోగ్య పరుంగానూ.. 
ఆరిథికుంగానూ ఇబబుుంది పడుతునా్నడు. ఈ విషయుం 
తెలుసుకున్న జనసేన పార్టు అభిమాని అయినటవుంటి కుంభుం 
ముండలుం, మదార్ పల్లా గ్రామనివాస్ మాజీ బీఎస్ఎన్ఎల్ 
ఉదో్యగి జకా్క రుంగనాయకులు లక్ష్మీనారాయణకి 5000/ 
ఆరిథిక సహాయుం అుందజేస్తామని తెలిప.. బాధితుని త్వరలో 
కలస్ ఆరిథిక సహాయుం చేస్తామని భరోస్ ఇచాచారు.

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

పవన్ కళ్్యణ్ ని ఆదర్షింగా త్సుకుని ప్రజా 
సేవలు చేసు్తన్్నషిం

శతఘ్్న నూ్యస్: రాజోలు, కషటుకాలుంలో తన 
ప్ణాలను సైతుం ల్క్క చేయకుుండా సేవలు 
అుందిుంచిన రాజోలు నియోజకవర్గుంలో పదల్డ 
గ్రామానికి చుందిన జనసైనికుడు పుంచదార 
చిన్నబాబ్కి గటిగుంటి వాసు కళ్్యణముండపుం 
వాడ్రేవుపలిలాలో రాజోలు తాలూకా ఏ1 
సేవాసమితి సభు్యలు చలులాబోయిన శ్రీనివాసరావు 
చేతుల మీదుగా ఘనుంగా సనా్మనిుంచారు. ఈ 
కార్యక్రముంలో చినబాబ్ మాట్లాడుతూ నాకు 
సహాయసహకారాలు అుందిుంచిన అుందరికి 
కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్రు ఈ కార్యక్రముంలో 
స్థినికులు, పలువురు పెద్దలు పాల్గనా్నరు.

పషించిన కరషింటు ఛార్జీలపై కాకిన్డ జనసేన 
ఆధవార్యషింలో నిరసన కార్యక్రమషిం

శతఘ్్న నూ్యస్: కాకినాడ: పెుంచిన కరెుంట చార్జ్లు వుంటనే తగి్గుంచాలని, పవర్ హాలిడే 
విధిుంచడుం వలలా కారి్మకులకు నెలలో కొని్న రోజులు జీతుం రాని పరిస్థితులు ఉుంట్యి 
అని, ఇప్పటికే పెరిగిన నితా్యవసర వసుతావుల ధరలు, పెట్రోలు ధరలు, ఇప్్పడు పెరిగిన 
విదు్యత్ చార్జ్లు.. పవర్ హాలిడే వలలా తగుతున్న జీతాలు, పోతున్న ఉదో్యగాలు దికు్కతోచని 
పరిస్థితులోలా 23వ వార్డి లో కాుంట్రాక్టు కారి్మకుల కుటుంబ సభు్యలు చేసుతాన్న కోవొతుతాల 
రా్యలికి మద్దతుగా కాకినాడ స్టీ ఇనాచారిజ్ మ్తాతా శశిధర్ ఆదేశానుస్రుం వారికి మద్దతుగా 
కాకినాడ స్టీ అధ్యక్షులు సుంగిశెటిటు అశోక్ ఆధ్వర్యుంలో 23వ వారుడి దారప్ శిర్ష భార్ 
నిరసన కార్యక్రముం నిర్వహిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ నిరసనలో భాగుంగా ముంగళవారుం 
స్యుంకాలుం 6 గుంటలకు జగనా్నధప్రుం మ్నిసిఫ్ జుంక్షన్ దగ్గరనుుంచి చిన్న మారె్కట్ 
రోడుడి వరకూ భార్ రా్యలీ నిర్వహిుంచారు.

ఈ కార్యక్రమానికి జనసేన రాష్ట స్థియి నాయకులు, జిల్లా స్థియి నాయకులు, కాకినాడ 
స్టీ నియోజవర్గ స్థియి నాయకులు, జనసైనికులు, వీర మహిళలు భార్ సుంఖ్య లో 
హాజరై జయప్రదుం చేస్నుందుకు కాకినాడ స్టీ 23 వ వారుడి వీర మహిళ దారప్ శిర్ష 
ధన్యవాదమ్లు తెలియ చేశారు.

గ్ద్దలూరు జనసేన ఆధవార్యషింలో భకు్తలకు మజ్జీగ పషింపణీ

శతఘ్్న నూ్యస్:  గిద్దలూరు నియోజకవర్గుం రాచరలా ముండలుం, నెమలి గుుండలా రుంగస్్వమి 
బ్రహో్మతసివాలు సుందర్ుంగా, జనసేన ఇనాచారిజ్ బెలలాుంకొుండ స్యిబాబా ఆదేశాల 
ప్రకారుం, జనసేన ఆధ్వర్యుంలో రాచరలా జనసేన ముండల అధ్యక్షుడు, ప్టటు బాలకృష్ణ 
మరియు జనసైనికులు అుందరూ కలిస్ భకుతాలుందరికీ మజిజ్గ పుంపణీ చేశారు.

జనసైనికుని కుటుషింబసభు్యలకు ఆరిథిక సహాయషిం అషిందషించిన 
సయ్యద్ కాషింతి శ్రీ

శతఘ్్న నూ్యస్: ఎచచారలా నియోజకవర్గుం, 
ల్వేరు ముండలుం, అదపాక గ్రాముంలో 
ఇటీవల అనారోగ్యుం కారణుంగా 
స్వర్గసుతాలైన జనసైనికుడు దుకా్క 
కోదుండరావు కుటుంబసభు్యలను ఎచచారలా 
నియోజకవర్గ నాయకులు సయ్యద్ 
కాుంతి శ్రీ పరామరి్శుంచి.. వారికి ధైర్యుం 
చప్ప 5000 రూపాయలు ఆరిథిక 
సహాయుంను అుందిుంచారు.. అనుంతరుం 
అదపాక గ్రాముంలో సూర్యనారాయణ 
నివాసుం వద్ద జనసైనికులతో సమావేశుం 
నిర్వహిుంచారు. ఈ కార్యక్రముంలో 

ల్వేరు ముండలుం జనసైనికులు గొరెలా సూర్యనారాయణ, బారా్నల దురా్గరావు, నాని, 
కాకరలాబాబాజీ, అదపాక గ్రామ జనసైనికులు, తదితరులు పాల్గనా్నరు.

రాష్ట్ర ప్రజలపై వైసిప బాదుడే బాదుడు: బొబ్బేపల్లి సుర్ష్ బాబు
శతఘ్్న నూ్యస్: సరే్వపలిలా నియోజకవర్గుం, వుంకట్చలుం ముండలుం, సరే్వపలిలా జనసేన 
పార్టు కారా్యలయుం నుందు నాయకులు బొబ్బుపలిలా సురేష్ బాబ్ విలేకరుల సమావేశుం 
ఏరా్పట చేయడుం జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఈ రాష్ట 
ప్రభుత్వుం అధికారుంలోకి వచిచాన తరా్వత ఈ రాష్టుంలో ఉన్నటవుంటి సుంపాదన 
కావచుచా.. ప్రజలను కావచుచా ఏవిధుంగా దోచుకోవాలి అనే విధానుంతో ప్రజలను 
రాబుందుల్లా పీకు్కతినే ఇటవుంటి పరిస్థితులను మనుం కళ్లారా చూసుతానా్నమ్. అసలే 
రాష్టుం విడిపోయి అషటు కషాటులు పడుతూ ఉుంటే రాషా్రాని్న పారిశ్రామికుంగా, ఆరిథికుంగా 
అభివృది్ చేయాలిసిన పాలకులు వాళలా స ల్భాల కోసుం ఏ విధుంగా దోచుకోవాలో ఆ 
విధుంగా దోచుకున్నటవుంటి పరిస్థితి ఒకవైప్.. కరోనాతో చేతిలో పని లేక వా్యపారాలు 
లేక అసతావ్యసతాుంగా ప్రజలు జీవనాని్న కొనస్గిసూతా ఉుంటే మర్కవైప్ ఇసుక పాలసీతో 
ఇసుక కొరత, అధికమన రేటలాను పెుంచడుం, ప్రభుత్వ ఉదో్యగులకి సకాలుంలో జీతాలు 
ఇవ్వకుుండా.. రోడుడి పాలు చేస్న రాష్ట ప్రభుత్వుం. అదేవిధుంగా కరెుంట చార్జ్లు 
కావచుచా, ఏ విధుంగా కూడా పేదవాడిని దృషిటులో పెటటుకొని పరిపాలన కొనస్గిుంచిన 
పరిస్థితులు కనిపుంచడుం లేదు. ఇక్కడ రైతు పుండిుంచిన పుంటను గిటటుబాట ధరకు 
{ప్రభుత్వుం ప్రకటిుంచిన ధరకి} కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి లేదు. మరి ఈ రాష్ట ప్రభుత్వుం 
ప్రతి పక్షుంలో ఉన్నప్్పడు ఒక మాట.. అధికారుం వచాచాక ఇుంకొక మాట చబ్తోుంది. 
ఈ రాషా్రాని్న అప్్పల రాష్టుంగా తీరిచాదిది్దన ఘనత వై. ఎస్. ఆర్. స్. పీ. కే దకు్కతుుంది. 
దయచేస్ ఇకనైనా కళ్్ళ తెరచి ఏదైతే పెరిగిన కరెుంట బిలులాలు, బస్ చార్జ్లు తగి్గుంచి 
పేదవాడికి అుందుబాటలోకి తీసుకురావాలని, అదేవిధుంగా గా్యస్,పెట్రోల్, డ్జిల్ 
నిత్యవసర సరుకులు ఇవనీ్న కూడా పేదవాడికి, స్మాను్యడికి అుందుబాటలోకి తేవాలని 
మేమ్ జనసేన పార్టు తరఫున డిమాుండ్ చేసుతానా్నుం. అల్ జరగని పక్షుంలో మీకు 
ప్రజలే బ్ది్ చపాతారు అని బొబ్బుపలిలా సురేష్ బాబ్ తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రముంలో 
సుందీప్, రవికుమార్, ముండల ప్రధాన కార్యదరి్శ శివ కుమార్, స్యిబాబ్ తదితరులు 
పాల్గనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నషింద ప్రస్కార గ్రహీత శుభశ్రీ కి బషిండారు శ్రీనివాస్ 
అభినషిందనలు

శతఘ్్న నూ్యస్: సుంప్రదాయ కూచిపూడి 
నృత్య విభాగుంలో ప్రతిభ కనబరిచా నుంది 
ప్రస్్కరుం అుందుకున్న ఏడవ తరగతి 
చదువుతున్న విదా్యరిథిని ఏపూరి శుభశ్రీ ని 
జనసేన పార్టు కొతతాపేట నియోజకవర్గ 
ఇుంచార్జ్ బుండారు శ్రీనివాస్ శుభశ్రీ ఇుంటికి 
వళిలా అభినుందిుంచడుం జరిగిుంది.

పొరస్ ఫ్్యక్టర్ని ఇషిండసి్రియల్ ఏరియాకు తరల్షించాలని జనసేన 
డిమాషిండ్

శతఘ్్న నూ్యస్: పోరస్ కెమికల్ ఫ్్యకటుర్నీ ఇుండస్్రాయల్ ఏరియా కు తరలిుంచాలని, యాజమానా్యని్న 

వుంటనే అరెస్టు చేయాలనీ – జనసేన పార్టు కృషా్ణ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి మర్దు. శివరామకృష్ణ డిమాుండ్ 

చేశారు.

అకి్కరెడిడిగూడుం పరస్ ఫ్్యకటుర్ని అక్కడి నుుండి ఇుండస్్రాయల్ ఏరియా కు తరలిుంచాలని ముంగళవారుం 

స్థినిక అకి్కరెడిడిగూడుం జనసేన పార్టు ఆధ్వర్యుంలో నూజివీడు ఆర్డిఓ గారికి నూజివీడు నియోజకవర్గ 

నియోజకవర్గ జనసేన పార్టు తరప్న వినతిపత్రుం అుందజేశారు. ఈ కార్యక్రముంలో స్థినిక నాయకులు 

కడియుం సత్యనారాయణ, బరా్మ గోపాలస్్వమి కృష్ణ, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి మర్దు శివరామకృష్ణ, 

ముండల అధ్యక్షులు అబ్బురి రవికిరణ్, యర్ుంశెటిటు రామ్, అరెలిలా కృష్ణ, నియోజకవర్గ నాయకులు పాశుం 

నాగబాబ్, నక్క సత్య, దుంతు రుంగా రావు, బజారు శేషు, ఏనుగులు చక్రి, రామిశెటిటు తేజస్్వని, నిటలా 

ఉమమహశ్వరి, రైతు నాయకులు రేవినిశెటిటు సత్యనారాయణ, నీలగిరి రమేష్, చేరుకుమలిలా కిషోర్, పుండు 

పాల్గనా్నరు. తదనుంతరుం మీడియాతో జనసేన నాయకులు మాట్లాడుతూ.. గ్రామ ప్రజలు, మహిళల 

అభిప్యలని పరిగణలోకి తీసుకోవాలని అనా్నరు. యాజమాన్యుం నిరలాక్ష్యుంగా వ్యవహరిసతాుందని, నషటు 

పరిహారుం కోటి రూపాయలు ఇవా్వలని ఆర్డివో నీ కోరారు.

సరా్దర్ గౌతు లచ్చన్నవరధిషింతి సషిందర్షింగా 
ఇచా్చప్రషిం జనసేన ఘన నివాళి

శతఘ్్న నూ్యస్: సరా్దర్ గౌతు లచచాన్న గారి 16వ వర్ుంతి సుందర్ుంగా 
ఇచాచాప్రుం జనసేన ఇుంచారిజ్ దాసరి రాజు మరియు జనసేన నాయకులు 
సుంపేటలో ఉన్న లచచాన్న గారి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేస్ ఘనుంగా 
నివాళి అరి్పుంచారు. ఈ కార్యక్రముంలో జనసేన నాయకులు స్యి 
వుంకట్ రోక్కల భాస్కర్ రెడిడి దుుంగు భాస్కరరావు రామకృష్ణ మన్మధరావు 
వేణు సుుందర్ పాల్గనా్నరు.

మ్త్్యలమమీ పషిండుగ సషిందరబేషింగా ప్రస్ద వితరణ 
చేసిన మ్త్్యల న్యుడు

శతఘ్్న నూ్యస్: విజయనగరుం, గాజులరేగ 48వ డివిజన్ లో ముంగళవారుం 
గ్రామదేవత మ్తా్యలమ్మ 69వ వారిషికోతసివుం సుందరబుుంగా.. జనసేన 
యువ నాయకుడు, జిల్లా చిరుంజీవి యువత ఆర్గనైజిుంగ్ కార్యదరి్శ చలూలారి 
మ్తా్యల నాయుడు సుమారు వయి్య ముందికి ప్లిహోర ప్రస్దాని్న, 
మజిజ్గ చలివేుంద్రాని్న ఏరా్పట చేశారు.

ఈ కార్యక్రమానికి జనసేన పార్టు రాష్ట ప్రధాన కార్యదరి్శ, విజయనగరుం 
నియోజకవర్గుం ఇుంచార్జ్ పాలవలస యశస్్వ హాజరయా్యరు.. ఈ 
సుందరబుుంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. ప్రజలకు సమస్యలు వచిచానా.. సేవ 
చేయాలనా్న రాష్టుంలో జనసైనికులు మాత్రమే మ్ుందుుంట్రని, గత 
మూడేళ్లాగా కరోనా మహమా్మర్ వలన గ్రామదేవత మ్తా్యలమ్మ 
పుండుగ గాజులరేగ ప్రజలు చేసుకోలేక పోయారని, ఈ సుంవతసిరుం 
కరోనా తగు్గమ్ఖుం పటటుడుంతో ప్రజలుంతా.. సుఖసుంతోషాలతో 
అమ్మవారి పుండుగ చేసుకోవడుం ఆనుందదాయకమని, మా జనసేన 
యువనాయకులు ఇటవుంటి ముంచి తరుణుంలో ఈ కార్యక్రముం చేయడుం 
అభిుందనీయమని జనసైనికుల సేవలను గూరిచా కొనియాడారు.

ఈ కార్యక్రముంలో జనసేన ఝానీసి వీరమహిళ, జనసేన కార్్పరేట్ 
అభ్యరిథి మాతా గాయిత్రి, జనసేన పార్టు సీనియర్ నాయకులు తా్యడ 
రామకృషా్ణరావు (బాలు), రౌతు సతీష్, డాకటుర్ మ్రళి మోహన్, 
గాజులరేగ జనసేన యువత ల్ుంక నాగారుజ్న, సీర కుమార్,
నడిపలిలా సతితాబాబ్, గిడుతూర్ సతీష్, గుండ్రేటీ శా్యమ్, ఆకిర్ రవి, రాజేుంద్ర,
ప్రస్ద్, జనా, రామకృష్ణ, భాషా, జనసేన నాయకులు, జిల్లాచిరుంజీవి 
యువత నాయకులు కొయా్యన లక్షష్మణ్ యాదవ్, లోపుంటి కళ్్యణ్, 
బ్రిలా విజయ్, మజిజ్ శివశుంకర్, ఎరా్నగుల చక్రవరితా, రవిరాజ్ చౌదరి, 
తదితరులు పెద్ద సుంఖ్యలో హాజరయా్యరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


బుధవారం, 20 ఏప్రిల్ 2022

అక్రమాలకు పాలపుడిన విఆర్ఓ రవికాషింత్ పై చర్యలు 
చేపట్్ట న్్యయషిం చేయాలని ధరా్న

*దళితులపై పెటిటున అక్రమ కేసు ఎతితావేయాలని డిమాుండ్

శతఘ్్న నూ్యస్: ఏలూరు జిల్లా, చాట్రాయి ముండలుంలోని కోటపాడు విఆర్ఓ రవికాుంత్ 
దళితులపై పెటిటున అక్రమ కేసు ఎతితావేయాలని డిమాుండ్ చేసూతా.. చీప్రు గూడుం దళితులు 
తుమ్మలపలిలా కోటేశ్వరరావు ఆధ్వర్యుంలో నూజివీడు ఆర్డివో కారా్యలయుం వద్ద ధరా్న 
నిర్వహిుంచి ఆర్డివో రాజా్య లక్ష్మికి మెమొరాుండుం సమరి్పుంచారు.
ఈ ధరా్నకు జనసేన పారిటు అధికార ప్రతినిధి మర్దు శివరామకృష్ణ మద్దతు తెలిప, 
ఈ సుందర్ుంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. దళితులు పూర్వకాలుం నుుండి స్గుచేసుతాన్న 
భూమ్ల విషయుంలో జరిగిన అవక తవకలపై విచారణ జరిప అక్రమాలకు పాల్పడిన 
విఆర్ఓ రవికాుంత్ పై చర్యలు చేపట్టులని డిమాుండ్ చేశారు.

తుమ్మలపలిలా కోటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ.. తమ కుటుంబుం పూర్వకాలుం నుుండి 
స్గుచేసుతాన్న ఆర్ ఎస్ నెుంబర్ 383లోని 2.71సెుంటలా భూమిని విఆర్ఓ రవికాుంత్ 
అక్రముంగా రికారుడిలు మారిచా కోటపాడు గ్రామానికి చుందిన వాసుం కృష్ణయ్య, కొమ్్మ 
కుటుంబ రావు, దుర్గయ్య, నాగేసు అనువారికి ఆనె్లాన్ పాసుప్సతాకాలు ఇచాచారని, 
అదేవిధుంగా చిుంతలపూడి ఎతితాపోతల పథకుం 2 కాలువ లో మా భూమి 0.33సెుంటలా 
ప్రభుత్వుం సేకరిసేతా అుందులో 0.13సెుంటలా భూమికి 2 లక్షల 40వేల రూపాయల 
నషటుపరిహారాని్న కొమ్్మ ప్లలాయ్య అను వాని ఖాతాకు జమ చేయిుంచారని, అదేమని 
అడిగితే పరపాట జరిగిుంది అుంటూ.. మమ్్మలను నానా ఇబబుుందులు పెడుతునా్నరని 
వాపయారు. అుంతే కాకుుండా మా భూమికి మా పేరులా ఆనె్లాన్ లో ఎప్్పడు నమోదు 
చేస్తారని నిలదీస్న మా పై తహశీల్్దర్ అుండతో విఆర్ఓ రవికాుంత్ మరియు విఆర్ఎ 
సలీమ్ ను దౌరజ్న్యుం చేస్ కొట్టుమని చాట్రాయి పోలీస్ సేటుషనోలా 7గురుపై తప్్పడు కేసు 
పెటిటునటలా తెలిపారు. ఈ కార్యక్రముంలో స్పఐ ఎుంఎల్ లిబరేషన్ పచిచామ కృష్ణ కార్యదరి్శ 
దుర్గుం ప్ల్లారావు, జనసేన చాట్రాయి ముండలుం అధ్యక్షులు ఆరెలిలా కృష్ణ, బాధితులు 
తుమ్మలపలిలా చిలకమ్మ, ముంగమ్మ, టి రాుంబాబ్, అశోక్, చను్న శ్రీను, తొరలాపాటి కృష్ణ, 
తదితరులు పాల్గనా్నరు.

శతఘ్్న నూ్యస్: రాష్టుంలో పెరిగిన ఆర్టుసీ బస్ చార్జ్లు తక్షణమే తగి్గుంచాలని డిమాుండ్ 
చేసూతా అమల్ప్రుం నియోజకవర్గుం జనసేన పార్టు ఇుంచార్జ్ శెటిటుబతుతాల రాజబాబ్ 
ఆధ్వర్యుంలో జనసైనికులు వీర మహిళలు కౌనిసిలరులా ఎుంపీటీసీలు పార్టు ప్రతినిధులు 
ఈ రోజు అమల్ప్రుం ఆర్టుసీ బస్ డిపో ఎదుట పెద్ద ఎతుతాన ధరా్న చేయడుం జరిగిుంది 
బాదుడే బాదుడు జగన్రెడిడి బాదుడు అని  పెద్ద ఎతుతాన జన సైనికులు నినాదాలు చేయడుం 
జరిగిుంది అనుంతరుం  కాసేప్ బసుసిలు నిలుప్దల చేస్న తదుపరి ఆర్టుసీ బసుసిలలో 
జనసైనికులు  ప్రదర్శనగా ఎర్వుంతెన వరకు తిరిగి బస్ స్టుుండ్ వరకు వళిలా బాదుడే 
బాదుడు జగన్రెడిడి  బాదుడు ,తగి్గుంచిన ఆర్టుసీ బస్ చార్జ్లు తగి్గుంచాలని డిమాుండ్ చేసూతా 
నినాదాలతో హోరెతిుంచడుం జరిగిుంది రాజబాబ్ మాట్లాడుతూ నిన్నగాక మొన్న విదు్యత్ 
చార్జ్లు పెుంచి పేద ప్రజల నడివిరిచిన జగనో్మహన్ రెడిడి ప్రభుత్వుం ఇప్్పడు ఆర్ టి స్ 
బస్ చార్జ్లు పెుంచి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను అవలుంభిసతాుందని  తక్షణమే ఛార్జ్లు 
తగి్గుంచాలని డిమాుండ్ చేయడుం జరిగిుంది.

ప్రజల జీవితాలోలో మర్పు తేవడమే మధ్యూయం: కరమజ్జి 
మల్లోశవార రావు

శతఘ్్న నూ్యస్: ప్రతీ గ్రాముంలో ప్రభుత్వుంపై వ్యతిరేకత ఉుంది.. ప్రభుత్వుం చేస్న 
తప్పదాలను ఎతితా చూపసూతా.. జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఇచిచాన సు్పరితాతో 
అలుపెరుగని పర్యటన చేసూతా.. ఎచచారలా నియోజకవర్గుం జనసేన పార్టు నాయలు 
కరిమజిజ్ మలీలాశ్వర రావు స్మాన్య ప్రజల కషటు నషాటులను తెలుసుకుుంటూ.. మ్ుందుకు 
స్గుతునా్నరు. స్మాను్యడు పదు్దన్న లేసేతా చతతా పను్న, నిత్యవసర ధరల పెుంప్, కరెుంట్ 
బిల్ పెుంప్, ఇుంటిలో ఉుందాుం అుంటే కరెుంట్ కోత, పేద వాడికీ పని లేదు, చిన్న వాడికి 
ఉపాధి లేదు, నడుమ్ విరిగే రోడులా, గొుంతుకు అరిన తాగునీటి ఇక్కటలా, అనీ్న ఇుంటి 
వద్దనే.. ఎది ఎప్్పడు అుందుతుుంది తెలియని ఆచరణ, పథకానికి ఒక సరే్వ, సరే్వ కి 
ఒక మెలిక, అడిగితే గొడవ, ప్రశి్నసేతా కేసుధరల బారుం స్మాను్యడు పోరాటుం. ఇని్న 
సమస్యలతో సతమత మవుతున్న స్మాను్యల జీవితాలలో మారు్ప రావాలనే దృక్పథుంతో 
ప్రతి గ్రామాలోలా మారు్ప రావాలని దృక్పథుంతో జనసేన పార్టు స్దా్ుంతాలు మరియు మా్యన్ 
ఫ్సటు గురిుంచి ప్రజలకు అర్మయ్య ర్తిలో విన్నవిుంచి పవన్ కళ్్యణ్ గారు ప్రజలకు చేస్న 
సేవాకార్యక్రమాలు ప్రజలకు వివరిసూతా.. ఈస్రి జనసేనపార్టుకి ఓట వేస్ 2024సుం”లో 
జనసేనపార్టుని అధికారుంలోకి తీసుకు రావాలని ప్రజా ప్రభుతా్వని్న నిర్్ముంచుకోవాలని 
కరిమజిజ్ మలీలాశా్వరావు మరియు పోటూ్నరు లక్షు్మనాయుడు ప్రజలను కోరుతూ.. జనసేన 
పార్టు అధికారుంలోకి వసేతా అమలు చేసే పధకాలను ప్రజలకు వివరిుంచడుం జరిగిుంది.
1.సుంవతసిరాని 5గా్యస్ స్లిుండరులా ప్రీ
2.తెలలా రేషన్ కారుడికి ఇసుక ప్రీ
3.బియ్యుం బదులు ఎకౌుంట లో 2500 నుుండి 3500/వరకు ఇవ్వడుం జరుగుతుుంది.
4.వృదు్దలు కోసుం ప్రభుత్వుం ఆశ్రమాలు
ఈ కార్యక్రముంలో స్్నిక గ్రామ నాయకులు జనసైనుకులు రాజ్ శేఖర్, ఈశ్వరరావు, 
సురేష, ప్రస్ద్, పవన్ కూమార్, దామ్, హరి, స్యి తదితరులు పాల్గనా్నరు.
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