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జనసేనాని కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రైతంగం
జనసేన పార్టీ అధినాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన రైతు భరోసా యాత్ర 
మొదలుపెట్టీ రైతన్నలకు అండగా నిలిచిన జనసేనుడు.
పవన్ అన్న రైతన్నకు అండగా ఉండడం ఇషటీం లేని పాలకపక్ం తన 
పెంపుడు కుక్కలను పవన్ కళ్యాణ్ గారి వయాక్తిగత జీవితం మీద మొరగడానిక్ 
పంపిస్తినా్నడు…. మీకు చేతనైతే రైతన్నలకు అండగా ఉండండి అంతేగాని.. 
రైతన్నలకు అండగా నిలిచిన జనసేన శ్రేణులపై కాదు మీ దుర్మార్గమైన 
కారయాకలాపాలు.
కుటంబంలో ఒకరు చనిపోతే ఆ కుటంబానిక్ శోకం అదే ఒక రైతు 
చనిపోతే దేశానికే శోకం..
ఊరు, పొలం, వితతినం, పండించడం ఇవే ప్రపంచం అనుకోని బ్రతికే రైతుక్ 
ఏమివ్వగలం తనకు కావాలిసిన బలమైన ఎరువులు, నాణయామైన పురుగు 
మందులు, పొలాలకు సరిపడంత నీరు, పండించిన పంటకు గిటటీబాట 
ధరలు ఇవి మాత్రమే కావాలి రైతన్నలకు ఎని్న ప్రభుత్్వలు మరినా అవే 
కష్టీలు రైతన్నలకు.

పవన్ ర్వాలి పాలన మార్లి.. పవన్ ర్వాలి రైతులు కనీ్నట్ కష్టీలు తీర్చాలి..
జగన్ రెడిడి ప్రభుత్వం ఏర్పాట చేసి మూడు సంవతసిర్లు అవుతుంది ఇపపాట్వరకు చనిపోయిన కౌలు రైతులకు నషటీపరిహారం అందలేదు.
రైతన్న కనీ్నట్ కష్టీలు ఎన్నడు తీరుని శోకాలు అపుపాలతో ఆతమాహతయాలు తలర్త మారని బ్రతుకులు..
నష్టీని్న కష్టీని్న భరించే రైతన్న అవమాన బాధలి్న ఎదిరించే రైతన్న మన కోసం కషటీపడ రైతన్న, అయినా రైతన్నకు ఏనాడు కంట్నిండా నిద్రపోడు, రైతన్నకు కడుపునిండా 
మెతుకు దొరకడం లేదు, గిటటీబాట ధర పంటకు ర్క మోడు భార్ పోయే రైతన్న బతుకులు..
కనీ్నళ్లతో నేలంత్ తడిసి వర్షాలు పడక పొలాలనీ్న ఎండిపోయి రైతన్న పడుతున్న కష్టీలు అనీ్న ఇనీ్న కాదు… జవాన్ ఎంతో రైతన్న కూడా అంతే..
దేశానిక్ ఆకలి తీర్చా మన రైతన్న దేశానిక్ ర్జు ఎపుపాడు అవుత్డో.. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కోసం ఎదురుచూస్తిన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్ర రైత్ంగం… జై జవాన్.. 
జై క్సాన్..

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జగన్ కి బెయిల్ రద్దయితే చంచల్ గూడా దతతుపుత్రుడిగా వెళ్లిపోతరు: పంతం నానాజీ
శతఘ్్న న్యాస్: జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయాలు కాక్నాడ రూరల్ నియోజకవర్గం ఇంచార్జ్, పంతం 
నానాజీ సోమవారం కాక్నాడ గొడరిగుంట స్వగృహంలో మీడియా మిత్రులతో మాట్్లడుతూ.. ఇటీవల 
వైసీపీ కంపెనీ మంత్రులు పవన్ కళ్యాణ్ గారిపై అనుచిత వాయాఖయాలు చేయడాని్న తీవ్ంగా ఖండించారు. 
మొన్న కొతతిగా కాయాబినెట్ లోక్ వచిచాన కాపు మంత్రులు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని విమరిశిస్తినా్నరు. రైతులను 
ఆదుకునేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేపట్టీన కారయాక్రమానిక్ ప్రజాధారణ చూసి ఓర్వలేక పోతునా్నరు. 
దతతిపుత్రుడు అని అంటనా్నరు. మీ పార్టీ వైసాసిర్ ముస్గు వేస్కున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అని ఎదేదేవా 
చేసారు. జనసేన పార్టీ క్ అటవంట్ అవసరం లేదు.. ర్ష్ట్రంలో ప్రతయామా్నయ పార్టీ ఇపుపాడు జనసేన 
పార్టీ ఒక్కటే. ఎంతో ప్రజాదరణ కలిగిన వయాక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పై విమరశిలు చేయడం వలనే గత 
మంత్రులను తీసేశారు. వారి పైన ఎంతో వయాతిర్కత ర్వడంవల్ల ఇంట్లిజెన్సి రిపోర్టీ చూస్కుని ఆ 
మంత్రులను తపిపాంచారు.
జగన్ క్ బెయిల్ రదదేయితే చంచల్ గూడ దతతిపుత్రుడిగా వెళ్్లపోత్రు. ఇకనైనా మీకు ఇచిచాన శాఖలపై 

దృష్టీ పెడితే బాగుంటంది. కొతతిగా మంత్రిపదవులు వచాచాయి కదా వెంటనే పవన్ కలాయాణ్ గారి పై విమరశిలు చేస్తినా్నరు.. సజజ్ల స్్కరిప్టీ మానేసి మీరు సంతంగా మాట్్లడితే మంచిది. 
ప్రజలని కలవడానిక్ వెళతింటే నడుం నెపుపాలు వస్తినా్నయ్ దయచేసి కొతతిగా వచిచాన మంత్రులైనా రోడు్ల వేయించండి, తిరుమల పవిత్రతను, టీటీడీని వైవీస్బాబారెడిడి అమేమాయకుండా 
కాపాడండి, ర్ష్ట్రంలో పరిశ్రమలు తీస్కువచిచా యువతక్ ఉద్యాగాలు కలిపాంచండి, పోలవరం ప్రాజెక్టీ త్వరగా పూరితి అయేయాలా చేయండి, నిర్్వశితులుకు నాయాయం చేయండి.. ఇంకొక్కసారి 
పవన్ కళ్యాణ్ గారి పై అనవసరంగా విమరశిలు చేయడం మానుకోండి అని తెలిపారు.. ఈ కారయాక్రమం లో కరెడ్ల గోవింద్, ర్ష్ట్ర పార్టీసహాయ కారయాదరిశి త్ట్కాయల వీరబాబు, జిలా్ల 
ప్రధాన కారయాదరిశి శిరంగు శ్రీనివాస్, జిలా్ల కారయాదరిశి సోదే ముసలయయా, నేమం గ్రామ అధయాక్షులు దాసరి శివ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

ఇమ్మడి కాశీనాధ్ ఆధ్వర్ంలో ప్రకాశం జిల్లి జనసేన నాయకులకు ఘన సనా్మనం
శతఘ్్న న్యాస్: మార్్కపురం, జనసేనపార్టీ 
మార్్కపురం నియోజకవర్గ ఇంఛార్జ్ ఇమమాడి కాశీనాధ్ 
ఆధ్వరయాంలో మార్్కపురం పటటీణంలో ఏర్పాట చేసిన 
ఎలక్్రికల్ ప్రభకు ప్రకాశం జిలా్ల నుండి విచేచాసిన జనసేన 
పార్టీ జిలా్ల అధయాక్షులు షేక్ రియాజ్, జిలా్ల ఇంఛార్జ్ లకు, 
ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి ర్యపాట్ అరుణ కు, జిలా్ల 
కారయాదరుశిలకు, జనసేన నాయకులకు, వీర మహిళలకు 
జనసేన పార్టీ మార్్కపురం నియోజకవర్గ ఇంఛార్జ్ 

ఇమమాడి కాశీనాధ్ చేతుల మీదుగా సనామానించడం జరిగినది. ఈ కారయాక్రమంలో ప్రకాశం జిలా్ల అధయాక్షులు షేక్ రియాజ్, మార్్కపురం 
నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ ఇమమాడి కాశినాధ్, గిదదేలూరు ఇంచార్జ్ బెల్లంకొండ సాయిబాబ, జనసేన పారిటీ అధికార ప్రతినిధి ర్యపాట్ అరుణ, 
జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసినికులు పాల్్గనా్నరు.

జనసేన పార్టీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ విసతుతృతస్థాయి సమావేశం
జనసేన పార్టీ గ్రేటర్ హైదర్బాద్ అదయాక్షులు ర్ధారం ర్జలింగం అదయాక్తన హోటల్ అమంత్రన్ లో విసతిృత సాథాయి సమావేశం జరిగింది. క్రియాశీల సభుయాలు అయిన 
సైదులు(చౌటపపాల్) మరియు శ్రీనివాస్(హుజూర్ నగర్) చనిపోవడం జరిగింది. వారు జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయాత్వం తీస్కుని ఉండడంతో వారిక్ జనసేన పార్టీ 
నుండి 5 లక్ల రూపాయల ఇన్సిరెన్సి చెకు్కలను జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అందించడం జరుగుతుంది. ఈ కారయాక్రమం పై దిశానిర్దేశం చేయడానిక్ జనసేన 
శ్రేణులతో సోమవారం విసతిృతసాథాయి సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు అధిక సంఖయాలో 
పాల్్గనడం జరిగింది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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చెపుపులతో జవాబు చెపపుగలం.. కానీ అది మా సంస్కారం కాదు: కిరణ్ రాయల్
మంత్రుల సాథాయిలో ఉండి మీరు మా నాయకులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి పై నోరు జారితే.. 
జనసైనికులుగా, వీరమహిళలు గా మేము చెపుపాలతో, చేటలతో మీకు జవాబు చెపపాగలం కానీ మా 
సంసా్కరం అది కాదు అని తిరుపతి జనసేన పార్టీ ఇనాచారిజ్ క్రణ్ ర్యల్ మండి పడాడిరు. పోలవరం 
పూరితి చేయాలంటే పోలవర్నిక్ పేరు “సంజనా, స్కనయా” అని పెడితే గంట, అరగంటలో పూరితి 
చేసాతిరెమోనని ఎదేదేవా చేశారు.

మీరు కాపుల్ లేక కాపల్ కుకకాల్..!! మీరు మంత్రుల్ లేక కంత్రుల్..?
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని విమర్శంచిన మంత్రులకు ఘాటుగా, ధీటుగా జనసేన జవాబు..
తిరుపతి, సోమవారం సాథానిక హోటల్ నందు మీడియా సమావేశంలో తిరుపతి ఇంచార్జ్ క్రణ్ ర్యల్ మాట్్లడుతూ ఈ ర్ష్్రినిక్ కొతతిగా రెండు విషసర్పాలు వచాచాయి ఒకరు 
వృదదే బానిస అంబట్, మరొకరు యువ బానిస అమరనాథ్ లు, ర్ష్ట్రం లో కొతతి మంత్రి వర్గం విసతిరణ జరిగింది ఈ విసతిరణలో జగన్ జోకర్సి పేరి్న నాని, కొడాలి నాని అనే జొకర్సి 
వెళ్్లపోయారు, ఇపుడు వైసిపిలో కొతతిగా జగన్ బఫున్సి వచాచారు, మీరు మంత్రుల లేక కాపలా కుక్కలా? పోలవరం పూరితి చేయాలంటే అంబట్క్ ఏమి తెలియదు పోలవర్నిక్ సంజనా, 
స్కనయా అని పేరు పెడితే పోలవరం త్వరగా పూరితి చేసాతిరు, మీ నాయకుడు సీబీఐ దతతిపుత్రుడు అయితే, మీ మంత్రులు ప్రశాంత్ క్షోర్ దతతిపుత్రులు ఆయన కూరోచామంటే కూరోచావాలి 
లేవమంటే లేవాలి చివరిక్ ర్పు మీకు ట్క్్కట్ల కావాలనా్న ఆయనే నిర్దేశించాలి కదా..
ప్రజలకు కాపలా కాయండి జగన్ క్ కాపలా కుక్కలా్ల ఉండొదుదే అని మంత్రులు చేసిన వాయాఖయాలకు దీటగా బదులిచాచారు.
జిలా్ల అదయాక్షులు డా. పస్పులేట్ హరిప్రసాద్ మాట్్లడుతూ.. ర్ష్ట్రం లో మాఫియా ప్రభుత్వం నడుసోతింది, మాఫియా హీరోగా సజజ్లను పెట్టీరు, ర్ష్ట్రంలోని ఈ జోకర్ మంత్రులు 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ని విమరిశిండం ఏంట్, మినిసీ్రి గురించి సబెజ్క్టీ లేని వారిని మంత్రులుగా నియమించారు, ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారుడు సజజ్ల ర్మకృష్ణ కాదు గజజ్ల అని 
పిలవాలనా్నరు, అవినీతి ఆరోపణలు ఎదురొ్కంటన్న మీరు మా అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ని విమరిశిసాతిర్..? వచేచా ఎని్నకలో్ల 150 సీట్ల ఉన్న మీ పార్టీ 15 సీట్లకు పరిమితం చేసాతిం, మా 
జనసేన వీరమహిళల జోలిక్ ర్వొదుదే వారి జోలిక్ వసేతి మీ ఫ్యామిలీతో కాపుర్లు కూడా చేస్కోలేరు అని ఆగ్రహం వయాకతిం చేశారు.
ఈ మీడియా సమావేశంలో జనసేన తిరుపతి పటటీణ అధయాక్షులు ర్జా రెడిడి మరియు ముఖయా నాయకులు బాబిజ్, పగడాల మురళ్, వనజ, ముకు్క సతయావంతుడు, స్మన్ బాబు, మునసా్వమి, 
పారుధు, ఆనంద్, హేమ కుమార్, అమృత, కీరతిన, కోక్ల, కృష్ణయయా, మనోజ్, ర్జేష్, క్షోర్ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

ఎని్నకల సమయంలో ఇచ్చిన హామీ అమలు చేయమంటే అరెస్టీల్?
• సి.పి.ఎస్. రదుదే చేసే ఉదేదేశం ఉంద్ లేద్ సి.బి.ఐ. దతతిపుత్రుడు చెపాపాలి
పాదయాత్రలో, ఎని్నకల సమయంలో ఉద్యాగుల ఓట్ల కోసం అధికారంలోక్ వచిచాన 
వారం రోజులో్ల కంట్రిబ్యాటర్ పెనషాన్ సీ్కమ్ (సి.పి.ఎస్.) రదుదే చేసాతిమని హామీ ఇచిచాన 
మాట వాసతివమా కాదా? సి.పి.ఎస్. రదుదే చేసి పాత పెనషాన్ విధానం తీస్కువసాతిమని 
మేనిఫెసోటీలో చెపిపాన మాట నిజమా కాదా? అని జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయావహార్ల 
కమిటీ ఛైరమాన్ నాదండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో ప్రశి్నంచారు. మేనిఫెసోటీ అంటే 
భగవదీ్గత.. బైబిల్ అని చెపేపా సి.బి.ఐ. దతతిపుత్రుడు శ్రీ జగన్ రెడిడి సి.పి.ఎస్. రదుదే చేసాతిర్ 
చేయర్… ఆ ఉదేదేశం ఉంద్ లేద్ ప్రకట్ంచాలి. ఇచిచాన హామీని అమలు చేయాలని 
డిమాండ్ చేస్తి ఉపాధాయాయులు ఛలో సీఎమ్ఓ అని పిలుపు ఇసేతి ఎందుకు వైసీపీ 
ప్రభుత్వం ఉలిక్్కపడుతోంది. హామీని తుంగలోక్ తొక్్క ఉద్యాగులను మోసగించాలనే 
దురుదేదేశం ఉండటం వలే్ల ఉపాధాయాయులను, ఉద్యాగులను అణచివేయాలని చూసోతింది. 
ఆంక్ల పేరుతో విజయవాడ నగర్ని్న నిరబాంధించిన తీరు… హైవే వెంబడి 
ముళ్ల కంచెలు వేసిన విధానం చూస్తింటే ఎమరెజ్నీసి పరిసిథాతులను తలపించాయి. 
ప్రజాసా్వమయాంలో నిరసనలు తెలపడం ఓ భాగం. వాట్ని నిలువరించాలనే ఉదేదేశంతో 
ప్రజలను ఇక్కట్లకు గురి చేశారు. ఉపాధాయాయులను గృహనిరబాంధాలు చేసి, అరెస్టీలు చేయడాని్న ఖండిస్తినా్నం. వాళళు అడిగింది ఒక్కటే… మీరు ఇచిచాన హామీని అమలు చేయండి. 
ఇచిచాన మాట గురుతి చేసేతి అరెస్టీలు చేసాతిర్? ఉపాధాయాయుల ఉదయామాని్న దృష్టీలో ఉంచుకొని కక్ సాధింపు చరయాలకు పాలపాడుతోంది. విదాయా సంవతసిరంలో మారుపాలు చేయడం, సెలవులు 
రదుదే చేయడం, సెలవుపెడితే చరయాలు ఉంట్యని హెచచారించడం చూస్తింటే వైసీపీక్ ఉపాధాయాయులపై ఎంత కక్ ఉంద్ అరథాం అవుతోందని నాదండ్ల మనోహర్ దుయయాబట్టీరు.

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


మంగళవారం, 26 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఆర్టీసీ బస్సు చార్జీలు తగ్గంచాలి అని్న ఎదు్దల బండలితో నిరసన

జనసేన రాష్ట్ర మహిళ్ చైర్మన్ జె రేఖ గౌడ్ 
ఆధ్వరయూంలో ఆర్టీసీ డిపో వద్ద ఎద్్దల బండ్లతో 
ఆందోళన
అనంతరం ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్ కి వినతి పత్రానిని 
అందజేసిన జనసేన
శతఘ్్న న్యాస్: కరూ్నలు, ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల 

డీజిల్ సెస్ పేరుతో పెంచిన ఆర్టీసీ ఛార్జ్లను తగి్గంచాలని కోరుతూ సోమవారం కరూ్నలు ఆర్టీసీ 
కాంపె్లక్సి వదదే జనసైనికులు మరియు వీరమహిళలు ఆంద్ళన చేపట్టీరు. ఇందులో భాగంగా 
ఆర్టీసీ డిపో వదదే ప్రభుత్్వనిక్ వయాతిర్కంగా బాదుడ బాదుడు….జగన్ రెడిడి బాదుడు…. పెంచిన 
ఆర్టీసీ చార్జ్లు తగి్గంచాలని నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్ంగా ర్ష్ట్ర మహిళ్ అధయాక్షుర్లు, 
ఎమిమాగన్రు అసెంబీ్ల ఇంఛార్జ్ జె ర్ఖ గౌడ్ మరియు నాయకులు పవన్ కుమార్ మాట్్లడుతూ… 
జగనోమాహన్ రెడిడి ప్రతిపక్ంలో ఉన్నపుపాడు బాదుడ… బాదుడు అంటూ శోకాలు తీసేవారని, ఇపుపాడు 
ఆయన బాదుతున్న బస్ ఛార్జ్ల బాదుడు ఏంటని ప్రశి్నంచారు. పేదవాడి ప్రయాణ సాధనమైన ఆర్టీసీ 
చార్జ్లు పెంచి వారిపై భారం వేయడం సరికాదనా్నరు. పల్్ల వెలుగు, ఎక్సి ప్రెస్, ఏసి బస్సిలలో 2, 
5, 10 రూపాయల చొపుపాన పెంచి ప్రజలపై భారం వేయడం సరికాదనా్నరు. ఇపపాట్కే నిత్యావసర 
ధరలు పెరుగుదలతో పాట కరెంట, డీజిల్, పెట్రో ధరలు పెంచి ప్రజలను ఆరిథాక ఇబబాందులకు 
గురి చేస్తినా్నరనా్నరు. తక్ణమే ప్రభుత్వం పెంచిన ఆర్టీసీ బస్సి చార్జ్లు తగి్గంచాలని డిమాండ్ 
చేశారు. అనంతరం కరూ్నలు ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్ క్ వినతి పత్రాని్న అందజేశారు. కారయాక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు పవన్ కుమార్, మౌలాలి, శివ ర్ఘవ, చిరంజీవి, షబీబార్, మునిసా్వమి, రజిని, 
లలిత లక్ష్మి తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

ఘనంగా వినుత కోటా జనదిన వేడుకలు
శతఘ్్న న్యాస్: శ్రీకాళహసితి నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంఛారిజ్ శ్రీమతి వినుత 
కోట్ జనమాదిన సందర్ంగా సోమవారం శ్రీకాళహసితి పటటీణంలో నాయకులు, 
జనసైనికులు పటటీణంలోని ఆర్టీసీ బసాటీండ్ కూడలి వదదే ఏర్పాట చేసిన బార్ కేకే 
కట్ంగ్ మరియు అన్నదాన కారయాక్రమంలో వినుత పాల్్గనా్నరు. పటటీణంలోని 
తన నివాస గృహంకు నియోజకవర్గ నాయకులు, కారయాకరతిలు పెదదే ఎతుతిన విచేచాసి 
జనమాదిన శుభాకాంక్లు తెలియజేశారు.

ముత్తుకూరు జనసేన మండల కారా్లయ 
ప్రారంభోతసువం

శతఘ్్న న్యాస్:  సర్్వపలి్ల నియోజకవర్గం, ముతుతికూరు మండలంలో సోమవారం 
మండల నాయకుల ఆధ్వరయాంలో జనసేన పార్టీ మండల కార్యాలయాని్న ఏర్పాట 
చేయడం జరిగింది.
ఈ కారయాక్రమంలో భాగంగా సర్్వపలి్ల నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ నాయకులు 
బొబ్బాపలి్ల స్ర్ష్ బాబు మాట్్లడుతూ.. వయావసాయ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటవంట్ 
కాకాని గోవరధున్ రెడిడి గారు 5 సంవతసిర్లు ప్రతిపక్ంలో ఉండి మూడు 
సంవతసిర్ల నుంచి అధికారపక్ంలో ఉంటూ.. ఈ నియోజకవర్్గని్న అభివృదిధు 
చేయకపోగా.. మా అధయాక్షులు జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి, 
వయావసాయం గురించి ఆయన మాట్్లడటం చాలా విడ్డిరంగా.. చిత్రంగా.. ఉంది. 
సర్్వపలి్ల నియోజకవర్గంలోని పంటపాల్ం పంచాయతీలో భూగర్జలాలను 
అధికార పార్టీ నాయకులు అక్రమంగా రెబల్ తవ్వకాలు తవి్వ, ఆయిల్ కంపెనీలకు 
అముమాకుంటంటే నోరుమెదపని మంత్రి.. మీరు చేసిన అభివృదిధు చూసేతి 
గుండుస్నా్న.. అటవంట్ మీరు మా అధయాక్షులుక్ వయావసాయం గురించి తెలియదు 
అని మాట్్లడత్ర్.. వయావసాయం గురించి తెలియకపోవచుచా మీ దృష్టీలో కానీ 
రైతు కనీ్నరు పెడుతుంటే చూస్తి.. ఊరుకునే వయాక్తి అయితే కాదు. ఈ రోజు కౌలు 
రైతులు ఆతమాహతయాలు చేస్కుంటే కనీసం వాళ్లక్ సహాయం చేయకపోగా కనీసం 
వారిని ఓదారిచాన పరిసిథాతులు కూడా మీ అధయాక్షుడుక్ లేవు మరి మీరు కూడా 
మాట్్లడత్ర్ దయచేసి ముందు సర్్వపలి్ల నియోజకవర్గం అభివృదిధు చేసి తర్్వత 
మాట్్లడండి. జనసేన పార్టీ ముతుతికూరు మండలంలో ప్రజా సమసయాలపై పోర్టం 
కోసం ప్రజల సమసయాలను తీరచాడం కోసం సోమవారం నెలూ్లరు జిలా్ల ప్రధాన 
కారయాదరిశి క్షోర్ చేతుల మీదుగా పార్టీ కార్యాలయాని్న ప్రారంభించడం జరిగింది. 
అదే విధంగా నెలూ్లరు జిలా్ల అధికార ప్రతినిధి స్జయ్ బాబు, ముతుతికూరు మండల 
అధయాక్షులు గణపతి ముతుతికూరు, మండలం సీనియర్ నాయకులు రహమాన్ 
భాయ్, నాగర్జు, వీరబాబు, అశోక్, సందీప్, పవన్, జనసైనికులు, వీరమహిళలు 
తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

వైకాపా నేతలో్ల ‘జనసేన భయం’
*జనసేన ప్రభంజనాని్న తటటీకోలేకే విమరశిలు
*రైతు భరోసా యాత్ర పై అంబట్, గుడివాడ అమర్్నథ్ 
విమరశిలు సిగు్గ చేట *మీ నీచ చరిత్ర ఆంధ్ర ప్రజలకు 
తెలుస్
*అతమాహతయా చేస్కున్న కౌలు రైతు కుటంబాలకు 
జనసేన అండ
*మూడళ్ల జగన్  రెడిడి పాలనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్వనాశనం
*మీడియాతో జనసేన జిలా్ల అధయాక్షులు షేక్ రియాజ్
శతఘ్్న న్యాస్: ప్రకాశం: జనసేన అధినేత పవన్ కలాయాణ్ చేపట్టీన కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర పై వైకాపా 
పాలకులు విమరశిలు చేయడం సిగు్గ చేటని జనసేన జిలా్ల అధయాక్షులు షేక్ రియాజ్ ధ్వజమెత్తిరు. పవన్ 
కలాయాణ్ పై మంత్రి అంబట్ ర్ంబాబు, గుడివాడ అమర్్నరు్ల విమరశిలు చేయడం సరికాదని, వారి నిజ 
స్వరూపం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు తెలుసని, ప్రతేయాకంగా చెపాపాలిసిన అవసరం లేదని విమరిశించారు. 
సోమవారం ఒంగోలులోని జిలా్ల పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాట చేసిన విలేకర్ల సమావేశంలో రియాజ్ 
మాట్్లడారు. వైకాపా అధికారంలోక్ వచిచాన మొదట్ సంవతసిరం 2019 నుండి ర్ష్ట్ర వాయాపతింగా అపుపాల 
బాధ తటటీకోలేక చనిపోయిన కౌలు రైతుల కుటంబాలో్ల మనోధైరయాం నింపేందుకు పార్టీ అధినేత పవన్ 
కలాయాణ్ కౌలు రైతు భరోసా యాత్రకు శ్రీకారం చుట్టీరనా్నరు. ప్రతీ జిలా్లలో చనిపోయిన కౌలు రైతు 
కుటంబాలను ఓదారుస్తి.. కుటంబానిక్ లక్ రూపాయలు ఆరిథాక సహాయం అందిస్తినా్నరు. ఈ యాత్రలో 
ప్రజల నుండి జనసేనకు వచేచా ప్రజాదరణను చూసి ఓరుచాకోలేని ర్ష్ట్ర నీట్ పారుదలశాఖామంత్రి అంబట్ 
ర్ంబాబు, గుడివాడ అమర్్నథ్ లు విమరశిలు చేయడం సిగు్గ చేటనా్నరు. అంబట్ ర్ంబాబు చీకట్ 
పడితే ర్సలీల ర్ంబాబుగా అవత్రమెతుతిత్డనా్నరు. అలాంట్ ర్ంబాబు పవన్ కళ్యాణ్ జీవిత్ని్న 
బయోపిక్ తీయాలని విమరశిలు చేయడం హాసాయాసపాదంగా ఉందనా్నరు. దముమా ఉంటే పోలవరం 
ప్రాజెకుటీ ఎపుపాడు పూరితి చేసాతిరో బహిరంగంగా చెపాపాలని ప్రశి్నంచారు. అంతే కాని ప్రతిపక్ం పై నోరు 
పార్స్కుంటే మర్యాదగా ఉండదని షేక్ రియాజ్ హెచచారించారు. మరో వయాక్తి గుడివాడ అమర్ నాథ్ 
జీవితం గురించి అందరిని తెలుస్ అనా్నరు. వారి కుటంబం గురించి ఎంత తకు్కవ మాట్్లడుకుంటే 
అంత మంచిందనా్నరు. పవన్ కలాయాణ్ మూడు పెళ్్లళళు చేస్కునా్నడని పదే పదే విమరశిలు చేయడం 
సరికాదనా్నరు. మూడళళు జగన్  రెడిడి పాలనలో ర్ష్్రినిక్ కాని, ప్రజలకు చేసిందేమీ లేదనా్నరు. ర్ష్ట్రం 
సర్వనాశనం అయియాందనా్నరు. జగన్ రెడిడి పాలనలో అపుపాలు బాధ తపుపాకోలేక చనిపోయిన కౌలు రైతు 
కుటంబాలకు జనసేన అండగా నిలుస్తింటే, అభినందించాలిసింది పోయి విమరశిలు చేయడం ఎంత వరకు 
సబాబు అనా్నరు. ప్రజలంత్ చూస్తినా్నరని, 2024లో జనసేన గెలుపును ఎవ్వరు ఆపలేరని వైకాపాకు 
సపాషటీంగా అరదేమైయియాందనా్నరు. అందుచేతనే జనసేనపై పాలకులు విమరశిలు గుపిపాస్తినా్నరనా్నరు. ఈ 
కారయాక్రమంలో పార్టీ నగర అధయాక్షులు, కారొపార్టర్ మలగా రమేష్, ప్రకాశం జిలా్ల కారయాదరుశిలు కళ్యాణ్ 
ముత్యాల, ర్యని రమేష్ 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

రామ్ చరణ్ యువ ఫండేషన్ ఆధ్వర్ంలో భవాని రవి 
కుమార్ పుట్టీనరోజు వేడుకలు

శతఘ్్న న్యాస్: కదిరి, అఖిల 
భారత ర్ష్ట్ర చిరంజీవి యువత 
అధయాక్షులు, జనసేన పార్టీ 
కారయాక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ 
ప్రధాన కారయాదరిశి పి భవాని 
రవి కుమార్ పుట్టీనరోజు 
సందర్ంగా ర్మ్ చరణ్ 
యువ ఫండషన్ ఆధ్వరయాంలో 
మాధవ గురుకులంలో ఉండ 

నిర్శ్రిత పిల్లలకు అన్నదాన కారయాక్రమం చేపటటీడం జరిగింది. భవాని రవి కుమార్ 
ర్బోయే రోజులో్ల మరింత ఉన్నతమైన సాథాయిక్ వెళ్ళులని శ్రీ మద్ కదిరి లక్ష్మి నరసింహ 
సా్వమిని ప్రారిథాస్తినా్నమనా్నరు.

ఆమదాలవలస జనసేనలో 150 కుటంబాల చేరిక
శతఘ్్న న్యాస్: ఆమదాలవలస, ఆమదాలవలస మునిసిపాలిటీ, శ్రీకాకుళం 
నియోజకవర్గం నాల్గవ వారుడి వారుడి కసింవలస గ్రామంలో జనసేన ఆతీమాయ సమావేశం 
సభ తవిట్ నాయుడు, ర్జశేఖర్ ల ఆధ్వరయాంలో ఏర్పాట చేయడం జరిగింది. ముఖయా 
అతిథులుగా ఆమదాలవలస నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ పేడాడ ర్మోమాహన్ ర్వు, 
శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గం ఇంఛార్జ్ కోర్డు సర్్వశ్వర ర్వు విచేచాయగా జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యాణ్ సిదాదేంత్లు నచిచా స్మారు 150 కుటంబాలు జనసేన పార్టీ చేరడం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో సరుబుజిజ్లి మండల జడిపాట్సి అభయారిధు పైడి మురళీ మోహన్, 
శ్రీకాకుళం మండల జడిపాట్సి అభయారిథా త్ట్కుల కూర్మా ర్వు, గురు ప్రసాద్ ఉదయ్, 
సింహాచలం ర్ంబాబు, వీర మహిళలు మరియు జనసైనికులు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

సిసి రోడుడుకి భూమి పూజ చేసిన జనసేన వైస్ ఎంపీపీ
శతఘ్్న న్యాస్:  ర్జోలు, మండల పరిషత్ నిధులతో సోమవారం ఉదయం వైస్ ఎంపీపీ 
ఇంట్పలి్ల ఆనందర్జు, సరపాంచ్ మట్టీ ప్రసన్నకుమార్ స్ర్ష్, ఉప సరపాంచ్ బొక్క 
ర్మకృష్ణ, చింతలపలి్ల, పిత్ని వారి గ్రూపులో సిసి రోడుడి భూమి పూజ చేయడం జరిగింది.

ఉరాలిపు పోలరాజు ఆధ్వర్ంలో పంచ్న విదు్త్, 
బస్సు చార్జీలపై నిరసన రా్లీ

శతఘ్్న న్యాస్:   ర్ష్ట్ర 
ప్రభుత్వంపెంచిన విదుయాత్, 
బస్సి చార్జ్లపై మరియు 
విదుయాత్ కోతలపై సాథానిక ర్జాం 
అంబ్ద్కర్ జంక్న్ వదదే బాదుడ 
బాదుడు నిరసన కారయాక్రమం 
నియోజకవర్గం యువనాయకుడు 
ఉర్్లపు పోలర్జు (యు.పి.ర్జు 
) ఆధ్వరయాంలో నిర్వహించారు. 
ఈ సందరబాంగా యు.పి.ర్జు 

మాట్్లడుతూ.. వైసిపి ప్రభుత్వం 
అధికారంలోక్ ర్కముందు 200 
యూనిట్ల ఉచిత విదుయాతుతి ఇసాతినని 
చెపిపా ఈ రోజు అమాంతంగా 

విదుయాత్ చార్జ్లు పెంచి ప్రజల నెతితిన భారం మోపుతునా్నరని, కరెంట్ కోతలతో ప్రజలను ఇబబాంది 
పెడుతునా్నరు అని.. తక్ణమే పెరిగిన విదుయాత్ ఛార్జ్లు విదుయాత్ కోతలు మరియు ఆర్టీసీ చార్జ్లు 
తగి్గంచాలని ప్రభుత్్వని్న డిమాండ్ చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో సామంతుల రమేష్, రెడిడి బాలకృష్ణ, 
గొరె్ల గోవింద్, అనుదీప్, శాయామ్ మరియు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

ప్రభుత్వం పేదల కనీ్నళ్లి త్డవకుంటే ఖచ్చితంగా 
జనసేన ప్రశ్్నసతుంది: డేగల దొరస్్వమి

శతఘ్్న న్యాస్: కౌలు రైతులు అపుపాల బాధతో ఆతమాహతయా 
చేస్కుని చనిపోయినవారి కుటంబాలను పర్మరిశించి పవన్ 
కళ్యాణ్ ప్రతి కుటంబానిక్ లక్ రూపాయల చొపుపాన ఇస్తి.. 
రైతు భరోసా యాత్ర అనంతపురం నుంచి ప్రారంభించి రెండో 
విడత ఏలూరులో చేయడం జరిగింది. కానీ ఎంతమంది 
ఉనా్నకూడా వారి అందరికీ జనసేన పార్టీ నుంచి కౌలు రైతుల 
ప్రతి కుటంబానిక్ లక్ రూపాయలు అందజేసాతినని పవన్ 
కళ్యాణ్ నిక్కచిచాగా నిజాయితీగా చెపపాడం జరిగింది. ఇచిచాన 
మాట నిలబెటటీకుంటన్న మా నాయకునిక్ అడుడితగులుతున్న 
వైసీపీ నాయకులకు ఈ పత్రికా ముఖంగా ముఖయాంగా.. ఈ 
మధయా కొతతిగా పదవీ బాధయాతలు తీస్కున్న జలవనరుల శాఖ 

మంత్రి అంబట్ ర్ంబాబు గారిక్, ఐటీ శాఖ మంత్రి అమర్్నథ్ గారిక్, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి 
దారి ర్జా గారిక్ ఈ పత్రికా ముఖంగా తెలియజేస్తిన్న విషయం ఏమిటంటే మీరు మంత్రులుగా 
బాధయాతలు తీస్కున్నది ప్రజల సమసయాలు తీర్చా ర్ష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం బాగు పడ విధంగా 
చేసాతిరని అందరూ చూస్తింటే.. మీరు మాత్రం చదువుకున్న సంసా్కరం పక్కన పెట్టీ కాపు 
కులంలో పుట్టీ ఒక హీన సిథాతిక్ దిగ జార్ జనసేన పార్టీ అధయాక్షులను మీరు వయాక్తిగత దూషణలు 
చేయడం మీకు ఒక చెడు ముద్రగా మిగిలి పోయే విధంగా ఉంటందని అరథాం కాకపోవటం 
మీ బుర్రలు ఏవిధంగా పనిచేస్తినా్నయో అరథాం కావడం లేదు. ఈ పత్రికా ముఖంగా స్ట్గా 
ఈ మంత్రులను అడుగుతునా్నను మీరు ర్జకీయంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఎదురొ్కనలేక 
మీ ముఖయామంత్రి జగనోమాహన్ రెడిడి గారు, మీరు వయాక్తిగతంగా విమరిశిస్తి ఉండటం మగతనం 
అనిపించుకోదు. ఒక ప్రశ్న ర్జకీయంగా ఉన్నపుపాడు ర్జకీయంగానే సమాధానం చెపాపాలి 
లేకపోతే నీ పని మీరు చేయాలి, అంతేగాని ఈ విధంగా మేము మిమమాలి్న, మీ ఇళళులో్ల వాళళుని 
తిటటీలేక, చేతకాక చేతులు కటటీకుని కూరోచాలేదు.. మా నాయకుడు నేరిపాంచిన సంసా్కరం అది 
మీరు తెలుస్కోవాలి. అలాగే లైవ్ డిబ్ట్ లో మాట్్లడ వెంకట్ రెడిడి నువు్వ నోరు అదుపులో 
పెటటీకొని మాట్్లడితే చాలా బాగుంటంది అని ఈ పత్రిక ముఖంగా తెలియజేస్తినా్నం. ర్ము 
నువు్వ మాట్్లడ మాటలు మీ యొక్క హీనమైన బజారు తనంగా ఉనా్నయి. కావున లైవ్ డిబ్ట్ లో 
మాట్్లడటపుపాడు నోరు అదుపులో పెటటీకుని మాట్్లడాలని పత్రికా ముఖంగా తెలియజేస్తినా్నను. 
ఇంకొకసారి మీ వైసీపీ నాయకులైన పవన్ కళ్యాణ్ గారిని వయాక్తిగతంగా విమరిశించే ముందు 
మీయొక్క ఇళ్లలో్ల ఆడవాళళు ఉనా్నరని, వారిని కూడా పక్కవాళళు విమరిశిసేతి ఎంత బాధ వస్తిందని 
తెలుస్కోవాలని కోరుచునా్నము. మా నాయకుడు యొక్క సంసా్కరం వైసిపి నాయకులు యొక్క 
వయాక్తిగత విషయాలను మాట్్లడకుండా ఆపుతునా్నయని జనసేనపార్టీ, జిలా్ల సంయుకతి కారయాదరిశి 
డగల దొరసా్వమి తెలియజేసారు.

అర్బన్ హెల్తు సంటర్ భవనానికి శంకుస్థాపన

శతఘ్్న న్యాస్:  గుంటూరు నగరపాలక సంసథాలోని 16వ డివిజన్, ఏటకూరు గ్రామంలో 
గౌరవనియులు మాజీ ర్ష్ట్ర హోంశాఖ మాతుయాలు మేకతోట్ స్చరిత, గుంటూరు నగర మేయర్ 
కావట్ మనోహర్ నాయుడు, గుంటూరు నగర కమిషనర్ ల సహకారంతో సోమవారం 16 
వ డివిజన్ కారొపార్టర్ దాసరి లక్ష్మీ దుర్గ మరియు గ్రామ పెదదేలు కలిసి అరబాన్ హెల్తి సెంటర్ 
భవనానిక్ శంకుసాథాపన చేయడం జరిగినది. ఈ కారయాక్రమంలో ఏటకూరు గ్రామ ప్రజలు, 
నాయకులు, సంబంధిత మునిసిపల్ అధికారులు పాల్్గనడం జరిగినది.

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

భవానీ రవి కుమార్ పుట్టీన రోజు సందర్ంగా 
శుభాకాంక్షలు తెలిపిన తడిపత్రి చ్రంజీవి యువత

శతఘ్్న న్యాస్: జనసేన పార్టీ కారయాక్రమాల కమిటీ అధయాక్షుడు మరియు అఖిల భారత 
చిరంజీవి యువత ర్ష్ట్ర అధయాక్షుడు భవానీ రవి కుమార్ పుట్టీన రోజు సందర్ంగా 
త్డిపత్రి ర్ష్ట్ర చిరంజీవి యువత అధయాక్షుడు ఆటో ప్రసాద్, ఉపాధయాక్షుడు, కుందురితి 
నరసింహా చారి మరియు జనసేన కారయాక్రమాల కమిటీ సభుయాలు గోపాల్ కృష్ణ మరియు 
అలాతిఫ్, షేక్ సాథక్ వలి మరియు తదితరులు పుట్టీన రోజు శుభాకాంక్లు తెలిపారు.

పవన్ కళ్్ణ్ చ్త్రపటానికి పాల్భిషేకం
శతఘ్్న న్యాస్: పశిచామగోదావరి జిలా్ల జనసేన పార్టీ అధయాక్షుడు కోట్కలపూడి గోవింద్ 
మరియు ప్రధాన కారయాదరిశి కరటం సాయి స్చన మేరకు పోలవరం నియోజకవర్గ 
ఇంచార్జ్ చిర్రి బాలర్జు గారి ఆధ్వరయాంలో కుకున్ర్ మండల అధయాక్షుడు ములిశెట్టీ 
యుగందర్ అధయాక్తన సోమవారం కుకన్రు మండలం, పెద ర్విగూడం గ్రామంలో 
కౌలు రైతులకు తన వంతు సాయం క్ంద ఆతమాహతయా చేస్కున్న ప్రతి రైతు కుటంబానిక్ 
తన కష్టీరిజ్తం నుండి 41 మంది కౌలు రైతులకు లక్ రూపాయల చొపుపాన ఇచిచానందున 
కృతజ్ఞతతో జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రపట్నిక్ పాలాభిషేకం చేయడం 
జరిగింది. రైతు పక్ నేత అని చెపుపాకునే ముఖయామంత్రి కౌలు రైతులను గాలిక్ వదిలేశారు. 
తను నమిమాన ప్రజలకు ఏద్ సహాయం చేయాలని ఒక సంకలపాంతో ముందుకు వచిచా ప్రతి 
కౌలు రైతులకు సహాయం అందించడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో కుకున్ర్ మండల 
ఉపాధయాక్షుడు వెంకన్నబాబు, మండల నాయకులు నాగర్జు, కృషటీ, గాడిద వెంకటేశ్వరు్ల, 
శ్రీను, సిదుదే, వీర మహిళ బొక్క ధనలక్ష్మి తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

జనసేన పిఏసి సభు్లు 
నాగబాబును కలిసిన 
కౌనిసులర్ విజయలక్ష్మి

శతఘ్్న న్యాస్:  కోనసీమ జిలా్ల, 
జనసేన పార్టీ పిఏసి సభుయాలు నాగబాబు 
ర్జమహేంద్రవరం విచేచాసారు. 
ఈ సందర్ంగా నాగబాబును 
అమలాపురం పురపాలక సంఘ 9 
వ వారుడి జనసేన కౌనిసిలర్ గొలకొట్ 
విజయలక్ష్మి, ఆమె భరతి గొలకొట్ 
వీర వెంకట సతయానార్యణ (వాస్) 
మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారు.

త్రాగునీట్ సమస్పై సపుందించ్న దుర్్గష్ సేన

శతఘ్్న న్యాస్: ర్జమండ్రి రూరల్ కొంతమూరు గ్రామంలో వాంబ్ గృహాల కాలనీలో 
త్రాగట్నిక్ మంచి నీరు లేక ఇబబాంది పడుతున్న 144 కుటంబాల అభయారథాన మేరకు జనసేన 
జిలా్ల అధయాక్షులు ర్జమండ్రి రూరల్ ఇంచార్జ్ కందుల దుర్్గష్ స్చనల మేరకు జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అడుగు జాడలో్ల నడిచే వయాక్తి ధవళేశ్వరం జనసైనికుడు దారపు శివారెడిడి 
ముందుగా సపాందించి పది రోజులు త్రాగునీట్ వాటర్ ట్యాంకర్ పంపించడానిక్ ముందుకు 
వచాచారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన జిలా్ల అధికార ప్రతినిధి యామన నార్యణ గౌడ్, జిలా్ల 
కారయాదరిశి షేక్ అమిన, మండల ఉపాధయాక్షులు ఎండి సలీమ్, మటటీపరితి నాగర్జు, మండల 
ప్రధాన కారయాదరిశి సయయాద్ నాగు, మండల కారయాదరిశి స్రపురెడిడి శ్రీర్మ్, మొండ్రేట్ ప్రసాద్, 
షేక్ స్లేమన్, వడిడి ర్మకృష్ణ మరియు కొంతమూరు జనసైనికులు పాల్్గనా్నరు.

పవన్ కళ్్ణ్ ని వ్కితుగతంగా విమరిశిసేతు చూస్తు ఊరుకోము
*అనంతపురం జిలా్ల కారయాదరిశి లక్ష్మీ నరసయయా సంయుకతి కారయాదరిశి బాలయాం ర్జేష్

శతఘ్్న న్యాస్: కళ్యాణదుర్గం 
నియోజకవర్గం, ఏపి ర్ష్ట్రంలో 
మాఫియా ప్రభుత్వం నడుసోతింది, ఈ 
మంత్రులు జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ ని విమరిశించడం ఏంట్, 
మంత్రులు వారి శాఖల గురించి 

సబెజ్క్టీ లేని వారిని మంత్రులుగా నియమించారు, అవినీతి ఆరోపణలు ఎదురొ్కంటన్న 
మీరు మా అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని విమరిశిసాతిర్, వచేచా ఎని్నకలో్ల 150 సీట్ల ఉన్న 
మీ పార్టీ 15 సీట్లకు పరిమితం చేసాతిం,మా జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారి గురించి వయాక్తిగతంగా విమరిశించడం పదధుతి కాదని ఆగ్రహం వయాకతిం చేశారు… 
పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీ పాలసీలు, విధానాల పరంగా విమరిశిసేతి మీరు ఆయన వయాక్తిగత 
జీవితం గురించి వారి కుటంబ సభుయాలు ఆడవాళళు గురించి మాట్్లడితే మరొక సారి 
మిమమాలి్న రోడ్లపైన తిరిగి నీచేచా ప్రసకేతి లేదు అని హెచచారించడం జరిగింది. ర్బోయే 
ఎని్నకలో్ల ప్రజలే మీకు గట్టీగా గుణపాఠం చెబుత్రు. 3 వేలమంది కౌలు రైతుల కోసం 
 30 కోట్ల సంత డబుబాతో ఒకొ్కక్క చనిపోయిన రైతు కుటంబానిక్ లక్ రూపాయలు 
ఆరిథాక సహాయం చేయడం జరుగుతుంది. ఈ రైతు భరోసా యాత్ర దా్వర్ ఏక్కడ ప్రజలో్ల 
మరింత జనసేన పార్టీ బలోపేతం అవుతుంద్ అని భయపడి వయాక్తిగతంగా విమరశిలు 
చేస్తినా్నరు. వైసిపి వాళళు ఎని్న వయాక్తిగత విమరశిలు చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ వెనక్్క తగ్గరు. 
మీ కనా్న బలంగా మాట్్లడగలం అవినీతితో పార్టీని నడుపుతున్న మీరు నీతి నిజాయితీ 
ప్రజా సేవే పరమావధిగా ఆశయాలు సిదాధుంత్లతో మా జనసేన పార్టీని నడుపుతున్న 
మాకు ఎంత ధైరయాం ఉండాలి ఆలోచించుకోండి.. ఖబర్దేర్ వైసిపి నాయకులా్లర్… ఈ 
కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు జాకీర్, వంశీ పాల్్గనడం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒకకారి ని నమి్మంచ్ మోసం చేసిన 
ఘనత ముఖ్మంత్రిదే

*సమసయాలు పరిష్కరించడం చేతగాక పవన్ కళ్యాణ్ పై విమరశిలు
శతఘ్్న న్యాస్: అనంతపురం: నగర అధయాక్షులు బాబుర్వు , జిలా్ల అధికార ప్రతినిధి సాకే మురళీ 
కృష్ణ మరియు జిలా్ల కమిటీ సభుయాలు మీడియా సమావేశంలో మాట్్లడుతూ.. ప్రజా సమసయాలను 
పరిష్కరించమని అడిగితే వైసీపీ నేతలకు ఎక్కడలేని కోపం వస్తిందని, తమ అసమరథాతను, చేతకానితనాని్న 
కపిపాపుచుచాకునేందుకే పవన్ కళ్యాణ్ గారి పై విమరశిలు చేస్తినా్నరని దుయయాబట్టీరు. ఆరిథాక నేర్లతో 
జైలో్ల ఉన్న జైలుపుత్రుడు, మనీ లాయాండరింగ్ కేస్లో సిబిఐ చుటూటీ తిరుగుతున్న సిబిఐ దతతిపుత్రుడు, 
(సిపిఎస్) సిపిఎస్ రదుదే చేసాతినని ఉద్యాగులి్న నమిమాంచి మోసం చేసిన నయవంచక పుత్రుడు, అమలుకాని 
హామీలతో ప్రజలి్న మోసం చేసిన మాయల మర్ఠీ పుత్రుడు జగన్ రెడిడి అని ధ్వజమెత్తిరు. మరోవైపు తమ 
శాఖలపై ఏమాత్రం పటటీ సాధించేలేని సిథాతిలో మంత్రులు ఉనా్నరని విమరిశించారు. ఏపిలో మా అధినేత 
చేసే మంచి పనులకు ప్రజల ఆదరణ పెరుగుతున్నందున ఓర్వలేకనే మా అధినేత పై వయాక్తిగత విమరశిలు 
చేస్తిన్న మంత్రులను హెచచారించారు. ఇకపై మా అధినేత పై వయాక్తిగత దూషణలు చేసేతి త్ట తీసాతిమని.. 
మీకు చేతనైతే ప్రజలకు సాయం చెయయాండి లేకపోతే మేము చేస్తిన్న సాయనిక్ సహకరించండి అంతేకాని 
అనవసరమైన విమరశిలు చేసేతి చూస్తి ఊరుకొము తగిన బుదిదేచెపాపాలిసి వస్తింది అని హెచచారించారు. 
సంచలనం సృష్టీంచిన విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి గాయాంగ్ ర్ప్ సంఘటనలో ర్ష్ట్ర హోంమంత్రి 
డొల్లతనం బయటపడిందని, మరోవైపు వచేచా నెలలో గడపగడపకు అంటూ వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రారంభించే 
కారయాక్రమానిక్ కోసం ప్రజలు ఎదురు చూస్తినా్నరని.. చీపురు్ల సిదధుం చేస్కుంటనా్నరనా్నరు. ఇపపాట్కైనా 
ప్రజలు ఇచిచాన అధికార్ని్న సారథాకం చేస్కోవాలని హితువు పలికారు. అలాగే జనసేనకు రోజురోజుక్ 
ప్రజల నుంచి పెదదే ఎతుతిన మదదేతు లభిస్తిందని తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో నగర ఉపాధయాక్షులు 
గ్రంథ దివాకర్, జిలా్ల ఉపాధయాక్షులు అంక్ ఈశ్వరయయా, జిలా్ల ప్రధాన కారయాదరిశి పతితి, నగర ప్రధాన 
కారయాదరుశిలు మేదరి వెంకటేశులు, వెంకట్ నార్యణ, సంయుకతి కారయాదరిశి విజయ్ కుమార్ పాల్్గనడం 
జరిగింది.

టారె్గట్ బాల్ నేషనల్ పడర్షన్ కప్ విజేతలను అభినందించ్న 
వంపురు గంగులయ్

శతఘ్్న న్యాస్: పాడరు జోన్: ఉతతిర ప్రదేశ్ లో 22.4.2022 తేదీన జరిగినటవంట్ 6వ ట్రె్గట్ బాల్ 
నేషనల్ పెడర్షన్ కప్ విభాగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, ఆంధ్రాయూనివరిసిటీ నుంచి ట్రె్గట్ బాల్ టీమ్ లో 
సెలక్టీ అయిన విదాయారుథాలు వెంటనే కప్ కూడా సాధించారు. ఈ ట్రె్గట్ బాల్ జటటీలో అలూ్లరి జిలా్ల 
మనయాం ట్రైబల్ విదాయారుథాలు నికు్కల విదయా కళ్యాణ్ (తండ్రి సింహాచలం), క్లో్ల గోపాల్ (తండ్రి డొంబన్న) 
విదాయారుథాలు కూడా తమ ప్రతిభతో సత్తి చాట్రు.
ఈ సందర్ంగా.. అరకు పార్లమెంట్ జనసేన పార్టీ ఇనాచారిజ్ వంపురు గంగులయయా మాట్్లడుతూ.. 
నికు్కల విధయాకళ్యాన్, క్లో్ల గోపాల్ స్వతహాగా జనసైనికులు కావడం అందులో ఉతతిరప్రదేశ్ లో జరిగిన 
నేషనల్ ట్రె్గట్ బాల్ 6వ పెడర్షన్ కప్ లో విజయం సాధించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని, 
జీవితంలో మర్ని్న విజయాలు సాధించి ట్రైబల్ విదాయారుథాలకు ఆదరశింగా నిలవాలని, మీరు ఈ సాథాయిక్ 
ర్వడానిక్ ఎంతోగానో కృష్ చేసిన మీ తలి్లదండ్రులకు మంచి పేరు తీస్కు ర్వాలని జనసేన పార్టీ, 
జనసైనికుల తరుపున మనస్ఫూరితిగా కోరుకుంటనా్ననని, యువత తమ కలలు సాకారం చేస్కోవడానిక్ 
అకుంఠితదీక్, పటటీదల, ఏకాగ్రత ఎంతో అవసరమని, మారుతున్న ప్రపంచీకరణలో యువత ఆలోచన 
శక్తి కూడా భిన్నంగా ఉండాలని, సమాజ శ్రేయస్సి కోసం యువత తమ భుజస్కంధాలపై ఆ బాధయాత 
మోయలని జనసైనికులకు, విదాయారుథాలకు బావి పౌరులకు ఇదే మా సందేశమని చెపూతి.. ట్రె్గట్ బాల్ 
టీమ్ కోచ్ స్ర్ష్ కు అభినందనలు తెలియ జేశారు.

త్మ్మలపాలం గ్రామ సమస్లపై ఎనీటీఆర్ 
జిల్లి సబ్ కలకటీర్ కు వినతిపత్రం 

సమరిపుంచ్న ఎంపీటీసీ పోలిశెట్టీ తేజ
శతఘ్్న న్యాస్: 
*అడిగిన వెంటనే 
దశాబాదేలుగా వాడుకలో 
ఉన్న సమాశానవాట్కను 
యా ద వి ధి గా 
వాడుకోవాలని సబ్ 
కల్కటీర్ స్చించారు.
* శి ది లా వ స థా కు 
చేరుకున్న రెండు 
విట్పిఎస్ క్నాల్ 

వంతెనలను.. విట్పిఎస్ యాజమానయాంతో మాట్్లడి పునరి్నర్మాణం 
చేసేలా కృష్చేసాతిమని హామీ ఇచాచారు.
*తుమమాపాల్ం గ్రామం జాతీయ రహదారి ప్రక్కనే ఉన్నందువల్ల 
ర్త్రిపూట రోడుడి దాటడానిక్ ఇబబాంది పడుతునా్నరని తెలియజేయటంతో 
వెంటనే ప్రస్తిత్నిక్ యుదధుప్రాతిపతికన జాతీయ రహదారిపై సిగ్నల్ 
లైట్ల ఏర్పాట చెయాయాలని గౌరవ ఎంపీపీ క్ మరియు అధికారులను సబ్ 
కలకటీర్ ప్రవీణ్ చంద్ కోర్రు.
*అదేవిధంగా తుమమాపాల్ం గ్రామంలో వున్న డ్రైనేజీ సమసయాలను 
మరియు మౌలిక సదుపాయలు గురించి అడిగి తెలుస్కునా్నరు.
తమ గ్రామ సమసయాలను ఎంతో ఓపికతో విని సానుకూలంగా సపాందించి 
సమసయాల పరిష్్కరం దిశగా కృష్ చేసాతినని వినతిపత్రం సీ్వకరించిన 
ఎనీటీఆర్ జిలా్ల సబ్ కలకటీర్ ప్రవీణ్ చంద్ కు పోలిశెట్టీ తేజ కృతజ్ఞతలు 
తెలియజేసారు.

పంచ్న విదు్త్ చార్జీలు తగ్గంచాలని ఉరవకండ 
జనసేన పార్టీ అధ్వర్ంలో నిరసన

శతఘ్్న న్యాస్: ఉరవకొండ: జనసేన అదినేత పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపు 
మేరకు పెంచిన విదుయాత్ చార్జ్లు వెంటనే తగి్గంచాలని ఉరవకొండ 
జనసేన పార్టీ అధ్వరయాంలో నిరసన కారయాక్రమం చేయడం జరిగింది.
అనంతరం విదుయాత్ అధికారులుకు వినతిపత్రం అందజేయడం జరిగింది.
ఈ సందర్ంగా జిలా్ల కారయాదరిశి గౌతమ్ కుమార్ మాట్్లడుతూ వైసిపి 
ప్రభుత్వం పేద మధయా తరగతి వారిని నడిడి విరిచే విధంగా విదుయాత్ చార్జ్లను 
ఇష్టీను సారంగా పెంచడంతో ప్రజలు తీవ్ ఇబబాందులు గురౌతునా్నరు.
అధికారంలో వసేతి విదుయాత్ ఛార్జ్లు తగి్గసాతిమని.. 200 యూనిట్ల వరకు 
ఉచితంగా ఇసాతిమని హామీ ఇచిచాన వైసిపి నాయకత్వం ఇవాళ 57 
శాతం చార్జ్లను భార్గా పెంచి ఇళళులో్ల ఫ్యాను్ల వేస్కోకుండా చేశారు. 
వైసిపి ప్రభుత్వం అనాలోచిత విధానాలే ర్ష్ట్ర సంక్షోభాలకు కారణమని 
తెలిపారు.
ఈ కారయాక్రమంలో మండల అధయాక్లు చంద్రశేఖర్, వజ్రకరూరు 
అదయాక్షులు కేశవ, విడపనకల్ అధయాక్షుల గోపాల్, కారయానిర్వహణ కమిట్ 
సభుయాలు అజయ్, ఉపాధయాక్షులు ర్జేష్, హరి శంకర్, దేవేంద్ర, తిలక్, 
స్రయానార్యణ, రవి, సోము, తేజ, సరయానాయక్, కుమార్, కమిట్ 
సభుయాలు పాల్్గనా్నరు.

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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మంత్రి అమరా్నథ్ పై కేస్ నమోదు చేసిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్్న న్యాస్: మంత్రివరుయాలు గుడివాడ అమర్్నథ్.. జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారి పై అసభయా పదజాలంతో వయాక్తిగత దూషణలు చేసినందుకుగాను, మంత్రి గారి పదజాలం వలన 
జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయాకరతిలు మరియు అభిమానులు తీవ్ మనోవేదనకు గురి అయాయామని 
కావున బ్షరతుగా మంత్రి పై కేస్ నమోదు చేయమని పెందురితి పోలీస్ సేటీషని్క వెళ్్ల పోలీస్ 
అధికారులక్ కంపె్్లంట్ ఇవ్వడం జరిగింది.
ఈ కారయాక్రమంలో వీరమహిల పార్వతి మాట్్లడుతూ.. మంత్రి సాథానంలో ఉండి ర్ష్ట్ర అభివృదిధులో 
పాల్్గనకుండా కేవలం పవన్ కళ్యాణ్ గారి పై వయాక్తిగత జీవితంపై మాట్్లడుతూ.. మహిళలు, లోకల్ 
నాన్, లోకల్, ఇంటర్్నషనల్ విభజించి చాలా చులకనగా మాట్్లడటం జరిగిందని, పవన్ కళ్యాణ్ 
గారి తో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ మహిళలు మాట్్లడత్రని ఇతనిక్ ఏమిట్ బాధ అని తపపాకుండా 
ప్రజలు గమనిస్తినా్నరని.. ర్బోయే రోజులో్ల ప్రజలే బుదిధు చెబుత్రని మాట్్లడడం జరిగింది. సాథానిక 
నాయకులు జనారధున శ్రీకాంత్ మాట్్లడుతూ.. అసందర్ంగా, అనాలోచితంగా, అసభయా పదజాలంతో 
మంత్రిగారు మాట్్లడటంతో మానసిక క్షోభకు గురయాయానని, కౌలు రైతులు మరణిసేతి వారి సమసయాలు 
ప్రభుత్వం పట్టీంచుకోకుండా గాలికొదిలేసిన విషయాని్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు పెదదే మనస్తో అకు్కన 
చేరుచాకుని వారిక్ లక్ రూపాయలు అందిస్తింటే అలాంట్ మనిష్ని ఏనోట్ తో అన గలుగుత్రని, 
వీరి కుటంబంలో కూడా మహిళలు ఉండగా మహిళలను చాలా చులకనగా మాట్్లడడం మంత్రి క్ 
తగునా అని ప్రశి్నంచడం జరిగింది. సాథానిక నాయకులు ఉరిట్ గోవింద్ మాట్్లడుతూ.. అనకాపలి్లలో 
కౌలు రైతులు చాలా మంది మరణించారని, వారిని పర్మరిశించే సాథాయిలో కూడా మీరు లేరు అని 
అలాంట్ది ఈ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేస్తింటే మీరు విమరిశించడం ఎంత వరకూ సమంజసమని, 
మీ యొక్క ప్రవరతిన ఇదే విధంగా కొనసాగితే ర్పు ర్బోయే రోజులో్ల జనసేన పార్టీ మీకు తగిన బుదిధు 
చెబుతుంది అని, స్మోటోగా కేస్ని తీస్కొని కేస్ ఫైల్ చేయమని కోరడం జరిగింది. ఈ యొక్క 
కారయాక్రమంలో జుతతిడా శ్రీను, నాయుడు, శ్రీను, షకీబ్, అశోక్, శేఖర్, లీల, మీనాక్షి, జయ, శివాజీ 
మరియు జనసైనికులు పాల్్గనా్నరు.

వేగ నియంత్రణ మరియు స్కాల్ జోన్ అని స్చ్ంచే బోరుడులు 
ఏరాపుట చేయాలని జనసేన వినతి

శతఘ్్న న్యాస్: ర్జోలు, ర్జోలు మండలం 
ఎం.ఈ.ఓ క్ ర్జోలు మండలంలో ప్రధాన 
రహదారి పక్కన గల ప్రభుత్వ పాఠశాలల వదదే 
నితయాం పిల్లలు రోడుడి దాటేటపుపాడు మితిమీరిన 
వేగంతో వచేచా వాహనాల వల్ల పిల్లల 
ప్రమాదం పాలయేయా పరిసిథాతి ఉన్నది. వెంటనే 
రహదారి పక్కన ఉన్న అని్న ప్రభుత్వ పాఠశాల 
వదదే వేగ నియంత్రణ మరియు స్్కల్ జోన్ 
అని స్చించే బోరుడిలు ఏర్పాట చేయాలని 
ర్జోలు వస్ ఎంపిపి ఇంట్పలి్ల ఆనందర్జు, 
యువ నాయకుడు బందల శరత్ ర్య్ 
ప్రభుత్వ అధికారులు కోరడం జరిగింది.

పరక్ష సామాగ్రి పంపిణీ చేసిన కండకటీర్ శంకర్ నాయుడు

శతఘ్్న న్యాస్: అరధువీడు: ర్చర్ల మండలానిక్ చెందిన సామాజిక కారయాకరతి 
కండకటీర్ శంకర్ నాయుడు ఆధ్వరయాంలో.. జనసేన జిలా్ల సంయుకతి కారయాదరిశి 
కాల్వ బాలరంగయయా ముఖయా అధితిగా విచేచాసి 10వ విధాయారిదేనులకు పరిక్ 
సామాగ్రి పంపిణీ చేసి.. అనంతరం విధాయారుదేలను ఉదేదేశించి మాట్్లడుతూ.. 
బాలికల సాధికారతకు విధయా అనేది ముఖయా ఆయుధం అని, అదే విధంగా పరిక్ 
సమయంలో ఒతితిడిని ఎదురొ్కనే మార్గ దరశికలాను ఉన్నత విధయా క్రియర్ గైడ్ 
లైన్సి తెలియజేస్తి పాఠశాలలో ఆధిక మారు్కలు సాదించిన విధాయారిదేనిక్ ఉన్నత 
చదువుకు 5000/- రూపాయలు ప్రోత్సిహక నగదు ప్రకట్ంచడమైనది..
శంకర్ నాయుడు మాట్్లడుతూ.. మనక్ చదువు నేరిపాంచిన గురువులను 
మరిచాపోవదదేని తెలియజేశారు..ఈ కారయాక్రమంలో విధాయారిదేనులు, ఉపాధాయాయుల 
బృందం మరియు ర్చర్ల మండల యువనాయకులు రిష్ పాల్్గనా్నరు. ఈ 
సంధరబాంగా ఉపాధాయాయునులు కండకటీర్ శంకర్ నాయుడు కు కృతఘ్నతలు 
తెలిపారు.

వయూకితిగత దూషణ మాని మీకు కేటాయంచిన శాఖల 
అభివృద్ధిపై దృష్టీ పెటటీండి: దారం అనిత

శతఘ్్న న్యాస్: ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వంలో 
మంత్రులు తనకు కేట్యించిన శాఖలకు 
ముందు నాయాయం చేయండి గుడివాడ 
అమర్్నథ్ గారు మీకు కేట్యించిన 
శాఖ ఐట్ మరియు పరిశ్రమలు, అంబట్ 
ర్ంబాబు గారు మీకు కేట్యించిన శాఖ 
జలవనరుల శాఖ మీ శాఖకు నాయాయం 
చేయకపోగా.. కాకాని గోవరధున్ రెడిడి 
వయావసాయ శాఖ మంత్రి సపాందించకపోతే 

పవన్ కళ్యాణ్ ని వయాక్తిగతంగా దూష్ంచడం అనేది జనసేన పార్టీ తరఫున తీవ్ంగా 
ఖండిస్తినా్నం. చేతనైతే కౌలు రైతు కుటంబాని్న ఆదుకోండి. మీ ప్రాంత్లలో 
ఎంత మంది రైతులు ఆతమాహతయా చేస్కునా్నరు, మీరు ఎని్న కుటంబాలను 
పర్మరిశించారు, ఎంత మందిక్ సహాయం చేశారు. తన సంత సంపాదనలో 
ఐదు కోట్ల రూపాయలు కౌలు రైతుల కుటంబాలకు కేట్యించి కౌలు రైతు 
కుటంబాని్న పర్మరిశించి లక్ రూపాయలు సహాయం చేస్తి ఉంటే.. ఓర్వలేని 
మీరు ఈ విధమైన నీచమైన ర్జకీయాలు చేయడాని్న తీవ్ంగా ఖండిస్తినా్నం. 
ర్ష్్రినిక్ ప్రతేయాక హోదా లేదు, ధరల నియంత్రణ లేదు, పరిశ్రమలు లేవు, 
నవరత్్నలు లేవు, జాబ్ కాయాల్ండర్ లేదు, వాట్ మీద దృష్టీ సారించి ప్రజలకు 
మంచి పరిపాలన ఏ విధంగా అందించాలో ప్రయత్్నలు చేయాలిసిందిగా 
జనసేన పార్టీ చితూతిరు జిలా్ల ప్రధాన కారయాదరిశి దారం అనిత తెలియజేసారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


అతితులి జనసేన ఆధ్వర్ంలో ఉచ్త గుండె వైద్ శ్బిరం

శతఘ్్న న్యాస్: అతితిలి జనసేన ఆధ్వరయాంలో విజయవాడ ప్రముఖ వైదుయాలు డా. వై.వి.ర్వు హాసిపాటల్ 
వారిచే సోమవారం ఉచిత గుండ వైదయా శిబిరం నిర్వహించడం జరిగింది. డా. బోయపాట్ శ్రీనివాసర్వు 
పర్క్లు నిర్వహించి హృద్రోగులకు తగు స్చనలు చేశారు. కరోనా కేస్లు మళీ్ల పెరుగుతున్న దృష్టీయా 
తీస్కోవాలిసిన జాగ్రతతిలు వివరించారు. ప్రజాసేవే లక్యాంగా జనసైనికులు నిసా్వరథాంగా నిర్వహించిన ఈ 
కారయాక్రమానిక్ గ్రామ పెదదేలు, ప్రజలు అభినందనలు తెలియజేసారు. జనసేన ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి 
కూసంపూడి శ్రీనివాస్ ఉచిత గుండ వైదయా శిబిర్ని్న సందరిశించారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన జిలా్ల 
కారయాదరిశి అనె్నం విశ్వప్రభు, మహిళ్ కోఆరిడినేటర్ శ్రీమతి కాట్నం విశాలి, నియోజకవర్గ నాయకులు 
శ్రీమతి పుపాపాల కుమారి, అనుకుల రమేష్, బడట్ కృష్ణ, బడట్ త్రినాధ్, త్నంక్ అయయాపపా, ర్మ్ ప్రసాద్, 
గణేష్, శ్రీర్మ్, మాధవర్వు నాయుడు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

ఆలూరు నియోజకవరా్గని్న పేపర్ కే 
పరిమితం చేసిన నాయకులు

శతఘ్్న న్యాస్: కరూ్నలు జిలా్ల, ఆలూరు నియోజకవర్్గని్న పేపర్ కే 
పరిమితం చేసిన నాయకులు కర్్ణటక సరిహదుదేలో్ల ఉందని సాకుతో 
అభివృదిధుని మరిచిపోయిన నాయకులు. ఆలూరు మండలంలో త్రాగునీట్ 
సమసయాలతో ప్రజలు తీవ్ ఇబబాందులు ఎదురొ్కంటనా్నరని జనసేన 
ఎంపిట్సి ఎరుకుల పార్వతి విమరిశించారు. ఆలూరు మండలం 
పరిసిథాతి ఇలా ఉంటే చుటటీపక్కల గ్రామాలలో పరిసిథాతి ఎలా ఉంటంద్ 
ఒక్కసారి ఆలోచించాలని ఇక్కడ ఉన్న నాయకులను అధికారులును 
మేము అడుగుతునా్నమనా్నరు. అధికారులు మాత్రం చుటటీపు చూపుగా 
చూసి వెళతునా్నర్ తపపా చుటటీపక్కల గ్రామాలలో సమసయాలు అలాగే 
ఉండిపోయాయి. రోడుడి సౌకరయాం లేకపోవడం. విదాయారుథాలకు బస్సిలు 
సౌకరయాం లేకపోవడం. వైదయాం సౌకరయాం లేకపోవడం ఇలా చాలా సమసయాలు 
ప్రజలు ఎదురొ్కంటనా్నరు. కానీ ఆలూరు నియోజికవర్గంలో ఒక్కటే 
కాదు కరూ్నల్ జిలా్లలో చాలా గ్రామాలలో ఇలాంట్ సమసయాలను ప్రజలు 
ఎదురొ్కంటనా్నరు. ఇపపాట్కైనా ఆలూరు నియోజకవర్గం అభివృదిధు 
గురించి ఆలోచించాలని ఇక్కడ ఉన్న నాయకులను కోరుకుంటనా్ననని 
ఆలూరు నియోజకవర్గం జనసేన ఎంపిట్సి ఎరుకుల పార్వతి.

గరిజన తండాలో మెరిసిన ఆణి 
ముత్ం.. సబోయి హేమంత్

*జాతీయ సాథాయిలో ఎన్ఎంఎంఎస్ పర్క్లో్ల సత్తి చాట్న గిరిజన ముదుదే 
బిడడి సోబోయి హేమంత్
*సోబోయి హేమంత్ కు జనసేన అరకు పార్లమెంట్ అధికార ప్రతినిధి 
మాదాల శ్రీర్ములు ప్రతేయాక అభినందనలు

శతఘ్్న న్యాస్: అలూ్లరి 
సీత్ర్మర్జు జిలా్ల, అరకు 
నియోజకవర్గం, డుంబ్రిగుడా 
మండలంలో అదొక చిన్న గ్రామం. 
గిరిజన తండా అరకుకు చెందిన 
సోబోయి హేమంత్ ఆడుతూ 
పాడుతూ తోట్ సే్నహితులతో కలిసి 
గ్రామంల్నే చదువుకుంటనా్నడు. 
తండ్రి వయావసాయ కూలి. జనసేన 
పార్టీ లో డుంబ్రిగుడా మండలంలో 
కీలక నాయకుడు సోబోయి ర్జు 

సంత ఊరు అరకు. సంత బయలు గిరిజన ప్రాంతంలో ఎవరిక్ సాధయాం 
కాని ఘనత సాధించాడు. చదుల ర్ర్జు…మనయాం ముదుదే బిడడి జాతీయ 
సాథాయిలో ప్రతిభ కనపరిచాడు. (ఎన్ఎంఎంఎస్) పర్క్లో్ల ఎవరిక్ సాధయాం 
కానిది గిరిజన తండాలో పుట్టీ పెరిగిన మట్టీలో మాణికయాం చదువుల తలి్ల 
సరస్వతి దేవి గర్వపడలా జాతీయ సాథాయిలో గిరిజన విదాయారుథాల మైన 
మేము దేనిలో తకు్కవ కాదు అనేలా జాతీయ సాథాయిలో గిరిజనులు 
గరి్వంచేలా గొపపా ఘనత సాధించిన సోబోయి హేమంత్ కు జనసేన పార్టీ 
తరుపున అభినందనలు తెలిపారు. మనయాం లో ఏ మండలానిక్ సాధయాం 
కాని ఘనత డుంబ్రిగుడా మండలం అరకు ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో 
చదువుతున్న విదాయారిథా హేమంత్ క్ జనసేన పార్టీ అరకు పార్లమెంట్ 
అధికార ప్రతినిధి మాదాల శ్రీర్ములు ప్రతేయాక అభినందనలు తెలుపుతూ.. 
ఉపాధాయాయులకు, తలి్లతండ్రులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

దండమూడి గ్రామ దేవతల సపతుమ వారిషికోతసువంలో గాదె
శతఘ్్న న్యాస్: పొన్్నరు నియోజకవర్గం, పొన్్నరు మండలం దండమూడి గ్రామంలో శ్రీ గంగానమమా, 
పోతుర్జు స్బ్రహమాణేయాశ్వర సా్వమి (బొడుడిర్యి), గ్రామ దేవతల సపతిమ వారిషాకోతసివ సందర్ముగా 
దండమూడి గ్రామ జనసైనికుల ఆహా్వనం మేరకు జిలా్ల అధయాక్షులు గాద వెంకటేశ్వరర్వు విచేచాసి 
విగ్రహాలకు ప్రతేయాక పూజలు నిర్వహించారు. గాద మాట్్లడుతూ జనసేన పార్టీ సిదాధుంత్లలో ఒకటైన 
సంస్కృతులను, సాంప్రదాయాలను కాపాడటం.. అలాగే ఈ ఊరి ప్రజలు అందరు కలిసి మెలసి ఈ 
ఉతసివం జరుపుకోవడం చాలా సంతోష్ంచదగ్గ విషయం. మీ ఊరి ప్రజలు భవిషయాతుతిలో కూడా 
కలిసిమెలిసి చక్కగా ఇలాంట్ ఉతసివాని్న జరుపుకోవాలని ఆశిస్తినా్నను.. మా పార్టీ తరుపు మీ గ్రామ 
ప్రజలకు శుభాకాంక్లు తెలియజేస్తినా్ననని అనా్నరు.

మంగళవారం, 26 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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విదు్త్తు కోతలతో రొయ్ రైత్ విలవిల
* రోజుకు 4 నుంచి 12 గంటలు అందని కరెంట్
* జనర్టర్లతో సాగు ఖరుచాలు తడిసిమోపెడు
* సగానిక్ పడిపోయిన రొయయాల ప్రాసెసింగ్
* భారంగా మారిన ఐస్ తయార్
* పుండు మీద కారంలా ధరలూ తగా్గయి

శతఘ్్న న్యాస్: ఆకా్వ సాగులో దేశంలోనే ఏపీ నెంబర్ 
వన్. ఇక రొయయాల సాగులోన్ మనదే అగ్రసాథానం. 
దేశంలో ఏట్ 9 లక్ల టను్నల రొయయాలు ఉతపాతితి 
అవుతుంటే అందులో 7 లక్ల టను్నలు ఏపీ నుంచే 
ఉతపాతితి జరుగుతోంది. రొయయాల ఎగుమతులో్లన్ 
మనమే ట్ప్. రొయయాల ఎగుమతుల దా్వర్ ఏట్ ఏపీక్ 
రూ.16000 కోట్ల విదేశీ మారక ద్రవయాం కూడా వసోతింది. 
అయితే నెల రోజులుగా కరెంట కోతలతో రొయయా రైతులు 
విలవిలా్లడుతునా్నరు. రొయయాల పెంపకంలో ఆక్సిజన్ 
చాలా కీలకం. సాయంత్రం 6 నుంచి ఉదయం 8 గంటల 
వరకు రొయయాలకు ఆక్సిజన్ అందించేందుకు ఏర్టరు్ల 
తిపాపాలిసి ఉంటంది. చెరువులో్ల ఏ మాత్రం ఆక్సిజన్ తగి్గనా రొయయాలు మృతుయావాత పడత్యి. అందుకే ఒక్క అరగంట కరెంట పోయినా వెంటనే జనర్టర్లతో ఏర్టరు్ల 
నడపాలిసి ఉంటంది. కరెంట కోతల నేపథయాంలో అంతంత ఖరుచా చేసి జనర్టర్లతో ఏర్టరు్ల నడపలేక రొయయా రైతులు కుదేలవుతునా్నరు.
కరెంట కోతలతో రొయయాల సాగు రైతులు నష్టీలో్ల కూరుకుపోతునా్నరు. ప్రభుత్వం రొయయాల సాగు చేస్తిన్న రైతులకు యూనిట్ రూ.3కు ర్యితీపై విదుయాత్ సరఫర్ 
చేసోతింది. అయితే గత నెల రోజులుగా కరెంట కోతలు అధికం అయాయాయి. ఒకో్క ప్రాంతంలో రోజుకు 4 గంటల నుంచి 12 గంటలు విదుయాత్ కోతలు అమలు చేస్తినా్నరు. 
దీంతో రొయయాల సాగు రైతులకు కొతతి కష్టీలు మొదలయాయాయి. చెరువులో్ల ఏర్టరు్ల నడిపించి ఆక్సిజన్ తగ్గకుండా చూస్కునేందుకు డీజిల్ జనర్టరు్ల నడపాలిసి వసోతింది. 
30 కేవీ, 40 కేవీ జనర్టర్లకు నెలకు పది వేలు, 63 కేవీ జనర్టర్లకు నెలకు రూ.12000 అదదే చెలి్లంచాలిసి ఉంటంది. ఇక రైతులు ఎకర్ చెరువులో ఏర్టరు్ల నడపడానిక్ 
రోజుకు రూ.1300 డీజిల్ కోసం ఖరుచా అవుతోంది. అంటే పదకర్లో్ల రొయయాల సాగు చేసేతి జనర్టరు్ల, డీజిల్ ఖరుచా రోజుకు రూ.13000 దాట్పోతోంది. నెలకు 
పదకర్ల రొయయాల సాగుకు అదనంగా రూ.4 లక్లు ఖరచావుతోంది. ఇలా డీజిల్ జనర్టర్లతో రొయయాల సాగు చేసేతి ఖరుచాలు పెరిగిపోయి తీవ్ంగా నషటీపోయే ప్రమాదం 
ఉంది. ఇపపాట్కే నెల రోజుల నుంచి రొయయా సాగు రైతులు తీవ్ విదుయాత్ కోతలు ఎదురొ్కంటనా్నరు. ఇక మే మాసంలోన్ ఇదే పరిసిథాతి కొనసాగితే రొయయా రైతులు 
పెదదేఎతుతిన అపుపాలో్ల కూరుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది.

*ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలో్ల కారిమాకుల ఉపాధిక్ గండి
రొయయాల సాగులో ఉభయ గోదావరి జిలా్లలు ముందు వరుసలో ఉనా్నయి. తరువాత కృష్్ణ, గుంటూరు, నెలూ్లరు, ప్రకాశం జిలా్లలునా్నయి. ఏపీలో 80 వేల హెకాటీర్లలో 
రొయయాలు సాగు చేస్తినా్నరు. ఇందులో తూరుపాగోదావరి జిలా్లలో 30 వేల హెకాటీరు్ల, పశిచామ గోదావరి జిలా్లలో 25 వేల హెకాటీరు్ల, కృష్్ణ జిలా్లలో 15 వేలు, గుంటూరు, 
నెలూ్లరు, ప్రకాశం జిలా్లలో్ల కలిపి 8 వేల హెకాటీరు్ల, మిగిలిన జిలా్లలో్ల మరో 2 వేల హెకాటీర్లలో రొయయాలు సాగు చేస్తినా్నరు. దేశంలోని మొతతిం రొయయాల ఉతపాతితిలో 75.84 
శాతం ఒక్క ఏపీ నుంచే జరుగుతోంది. రొయయాల సాగు, ప్రాసెసింగ్ దా్వర్ 6 లక్ల మందిక్ ఉపాధి లభిసోతింది. కరెంట కోతలతో ఒక వైపు రైతులు తీవ్ంగా నషటీపోగా 
కూలీలు, కారిమాకులు కూడా రోడుడిన పడాడిరు. ఏపీలోని 97 ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలో్ల సగటన వెయియా మంది చొపుపాన పనిచేస్తినా్నరు. కరెంట కోతలతో 50 శాతం ప్రాసెసింగ్ 
నిలిపివేశారు. దీంతో ఒకో్క పరిశ్రమలో కారిమాకులను వెయియా నుంచి 300లకు తగి్గంచారు.

*ఐస్ దొరకక అగచాట్ల
చెరువులో పట్టీనపపాట్ నుంచి ప్రాసెస్ చేసే వరకు క్లో రొయయాకు ఐదు క్లోల ఐస్ అవసరం అవుతుంది. ఐస్ తయార్ పరిశ్రమలకు రోజుకు 12 గంటల విదుయాత్ కోతలు 
అమలు చేస్తినా్నరు. దీంతో కాయాన్ ఐస్ గత నెల ప్రారంభంలో రూ.150 ఉండగా నేడు రూ400లకు పెంచారు. ఐస్ తయారు కావాలంటే 24 గంటలు నిరంతర్యంగా 
కరెంట సరఫర్ ఉండాలి. రోజుకు కేవలం 12 గంటలు మాత్రమే విదుయాత్ సరఫర్ చేయడంతో, మిగిలిన 12 గంటలు జనర్టర్లతో ఐస్ తయారు చేయాలిసి వసోతింది. 
దీంతో ఐస్ ధరలు రెట్టీంపు అయాయాయి. ఈ భారం కూడా రైతులపైనే పడింది. చాలా మంది ఐస్ తయార్ దారులు డీజిల్ ఖరుచాలు భరించలేక ఐస్ తయార్ నిలిపి వేశారు. 
దీంతో రొయయా పటేటీ రైతులు ఐస్ దొరక్క నానా ఇబబాందులు ఎదురొ్కంటనా్నరు.

*క్లోకు రూ.40 తగి్గన రొయయాల ధర
మారిచా మొదట్ వారంలో 30 కౌంట్ క్లో రొయయాల ధర రూ.620 ఉండగా నేడు రూ.580క్ తగి్గంది. ఇక 50 కౌంట్, 100 కౌంట్ ధరలు కూడా క్లోకు రూ.30 వరకూ 
తగా్గయి. ఓ వైపు ఫీడ్, సీడ్, సాగు ఖరుచాలు విపర్తంగా పెరిగాయి. దీనిక్తోడు విదుయాత్ కోతలతో ఎకర్కు సాగు ఖరుచాలు తడిసి మోపెడయాయాయి. ఇలా సాగు ఖరుచాలు 
పెరిగిపోతుంటే రొయయాల ధరలు తగ్గడం రైతులకు తీవ్ నష్టీలు మిగలచానుంది. రొయయా సాగు మధయాలో నిలిపివేయడం సాధయాం కాదు. ఒక బాయాచ్ మొదలు పెడితే వాట్ని 
పటేటీంత వరకు ఎంత ఖరచాయినా భరించాలిసిందే. మధయాలోనే సాగు నిలిపివేసేతి తిరిగి వచేచాది స్నా్న. ప్రస్తితం రొయయా రైతుల పరిసిథాతి త్రిశంకుస్వర్గంలా తయారైంది. 
మారిచాలో రొయయాలసాగు చేపట్టీన రైతులు మరో రెండు మూడు నెలలు వాట్ని పెంచాలిసి ఉంది. నెల రోజుల నుంచి విదుయాత్ కోతలు తీవ్ం కావడంతో రొయయాలు సాగు 
చేయలేక, సాగు నిలిపివేయలేక రైతులు తీవ్ మానసిన ఆంద్ళనకు గురవుతునా్నరు. కనీసం 50 నుంచి 100 కౌంట్ వసేతి గాని రొయయాలు పటటీడానిక్ వీలు కాదు. మారిచా 
నుంచి కొతతి బాయాచ్ మొదలు పెట్టీన రైతులు విదుయాత్ కోతలతో తీవ్ంగా నషటీపోయారు. ఇంకా కరెంట కోతలు కొనసాగితే పరిసిథాతి ఏమిటో ఊహకందడం లేదని వారు 
గగో్గలు పెడుతునా్నరు.

*వేల కోట్ల ఆదాయం వస్తినా్న ఎందుకీ చిన్నచూపు!
ఆకా్వలో ఏపీక్ మంచి బ్ండ్ ఉంది. ర్ష్ట్రంలో 188 మండలాలో్లని 1533 గ్రామాలో్ల రొయయాల సాగు జరుగుతోంది. 6 లక్ల మంది రైతులు, మరో 6 లక్ల మంది 
కూలీలు, కారిమాకులకు ఉపాధి లభిసోతింది. విదేశాలో్లన్ ఏపీ నుంచి ఎగుమతి అవుతున్న చేపలు, రొయయాలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఏట్ ఏపీ నుంచి 6 లక్ల టను్నలు 
ప్రాసెస్ చేసిన రొయయాలు విదేశాలకు ఎగుమతి అవుతునా్నయి. ఏట్ ఏపీ నుంచి రూ.60000 కోట్ల విలువైన చేపలు, రొయయాలు దేశంలోని వివిధ ప్రాంత్లతోపాట, 
విదేశాలకు ఎగుమతి అవుతునా్నయి. వీట్ దా్వర్ ఏపీ ప్రభుత్్వనిక్ పను్నల రూపంలో ఏట్ రూ.3000 కోట్ల ఆదాయం వసోతింది. ఇలాంట్ ఆకా్వ రంగాని్న ఆదుకోవాలిసి 
ప్రభుత్వం ఎడాపెడా విదుయాత్ కోతలతో నష్టీలో్లక్ నెట్టీంది. ఇపపాట్కైనా ప్రభుత్వం కళ్ల తెరచి ఆకా్వ రైతులకు కోతలు లేకుండా విదుయాత్ సరఫర్ చేయాలి. లేదంటే రొయయా 
సాగు తీవ్ సంక్షోభంలో పడ ప్రమాదం పొంచి ఉంది.
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