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పోలీస్ వ్యవస్థను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు
* జీత భత్యాల మీద ఆధారపడిన ఉద్యాగులను వేధిస్తున్నారు.
* రైతు కన్నారు తుడవ లేక రగడ సృష్టిస్తున్నారు.
* వైసీపీ ప్రభుత్వ పాలనలో వైఫల్యాలు కప్పిపుచ్చడానికి ప్రజల మధయా విభేదాలు 
ప్రేరేప్స్తున్నారు.
* జనసేన కోసం ఆఖరి శ్్వస వరకు జన సైనికుడిగా పని చేస్తు
* జనసేన పార్టి పీఏసీ సభుయాలు శ్రీ కొణిదెల న్గబాబు
శ్ంతి భద్రతలను పరిరక్ంచడం కోసం తమ ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి పని చేస్తుననా 
పోలీస్ వయావస్థను వైసీపీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్ం చెయయాడం సమంజసం కాదని జనసేన పార్టి 
పీఏసీ సభుయాలు శ్రీ కొణిదెల న్గబాబు సపిషటిం చేశ్రు. తమ సేవలకు ప్రతిఫలంగా వచే్చ 
జీత భత్యాల మీద ఆధారపడే ఉద్యాగులను వేధించడం మానుకోవాలని సూచంచారు. 
రైత్ంగం, ఉద్యాగులు, ప్రజా సమసయాల పరిష్కారం కోసం పలు అంశ్లను గురించ 
ప్రస్తువిసూతు మంగళవారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేస్రు. పోలీస్ శ్ఖలోని ఉద్యాగులకు 
గత కొనినా నెలలుగా జీత భత్యాలు సకాలంలో అందడం లేదని తెలిసంది. సగటు పోలీస్ 
ఉద్యాగి కుటుంబం సభుయాడిగా సకాలంలో జీతభత్యాలు అందకపోతే చోటు చేస్కునే 
సమసయాలు తెలుస్నని, అవి అనుభవించాం కాబట్టి అటువంట్ సమసయాలు మరొకరికి 
రాకూడదని ఉద్యాగస్తుల పక్షాన మాట్్లడాలిసి వసతుందని సపిషటితనిచా్చరు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలో ప్రస్తుతం ఉననా పరిస్థతులో్ల జనసేన పార్టికి రాజాయాధికారం 
అపపిజెపాపిలని, శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ ని ముఖయామంత్రిని చెయ్యాలనే భావన అనినా వరాగాల ప్రజల నుంచ వయాకతుమవుతందని శ్రీ న్గబాబు పేరొకాన్నారు. జనసేన పార్టి బలమైన 
నిరామాణం కోసం తన చవరి శ్్వస వరకు జన సైనికుడిగా పని చేస్తునని సపిషటిం చేశ్రు. జనసేన పార్టి నిరామాణం కోసం రాష్టంలోని ఏ ప్రాంత్నికి రావడానికైన్ సద్ంగా 
ఉన్నానని, జన సైనికులు, వీర మహిళలు ఆతమా విశ్్వసం కోలోపివద్దని, ఏ విధమైన బెదిరింపులకు, ప్రలోభాలకు లంగొద్్ద అని ప్లుపునిచా్చరు. ఇక నుంచ నేను ప్రతీ జన 
సైనికుడికి, వీర మహిళకు అంద్బాటులో ఉంట్నని అతయావసర సమయ్లో్ల అవసరం అనుకుంట్ ననునా సంప్రదించవచ్చనే ధైరాయానిచా్చరు.

* అవిన్తి, అరాచకాలను కప్పిపుచ్చడానికే వైసీపీ రగడ
ప్రజా సమసయాలు, రైత్ంగం కష్టిల గురించ మేము మాట్్లడుతుంట్ వయాకితుగత జీవిత్ల గురించ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు.. 
ప్రజా సమసయాల పరిష్కారంలో విఫలమవుతుననా తీరును, ప్రజా ప్రయోజన వయావహారాలో్ల వైసీపీ ప్రభుత్వం అసమర్థతను 
కప్పిపుచ్చడానికే వైసీపీ మంత్రులు ఇషటిం వచ్చనటు్లగా మాట్్లడుతూ జనసేన పార్టి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ గురించ 
ద్రాభాషల్డుతున్నారు అన్నారు. అనినాంట్ కంట్ ముఖయాంగా వైసీపీ ప్రభుత్వం అవిన్తి, అరాచకాల వైపు ప్రజలు దృష్టి 
పెడితే తమ బండారం బయట పడుతుందని ప్రజల దృష్టి జనసేన పార్టి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ మీదకు మరలే్చ 
విధంగా, సీఎం, ఆయన అనుచర మంత్రి గణం చేస్తుననా ప్రయత్నాలకు సరైన సమయంలో సమాధానం చెపాతుమన్నారు. 
తమను కాపాడుకుంట్రు అని మిమమాలినా నమిమా ప్రజలిచ్చన అధికారానినా ద్రి్వనియోగం చేస్తున్నారని సపిషటిం చేశ్రు. 
పరిపాలనలో లోటుపాట్లను పట్టించుకోకుండా కేవలం పవన్ కల్యాణ్ గారి మీద పడి మొరుగుతుననా తీరును ప్రజలు 
గమనిస్తున్నారని చెపాపిరు. శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ జీవితం తెరిచన పుసతుకం అని అందరికీ తెలిసందే.. ప్రజా జీవితం కోసం, 
ప్రజా చైతనయాం కోసం, ప్రజలత మమేకమై పని చేస్తుననా శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ గురించ మాట్్లడడం వైసీపీ అహంకారానికి 
నిదర్శనం అన్నారు. వయాకితుగత జీవితంపై దాడి చేసేతు భయపడి పోత్రు, అపుపిడు మనలినా ప్రశనాంచే వారు, ఎద్రించే వారే 
ఉండరూ అని అనుకుంటున్నారేమో.. ఆ రోజులు పొయ్యాయని శ్రీ న్గబాబు హితవు పలికారు.

రుయా దయనీయ ఘటనకు ప్రభుత్వమే కారణయం
* కరోన్ సమయంలో ఆకిసిజన్ కొరతత రోగులు చనిపోయ్రు
* విద్యాత్ కోతలత కడప రిమ్సి లో మరణాలు

* ఎవరో ఒక వైద్యాణిణి ససపిండ్ చేస చేతులు ద్లుపేస్కుంటున్నారు
శతఘ్నా న్యాస్: తిరుపతి రుయ్ ఆస్పత్రిలో చోటు చేస్కుననా దయన్య ఘటన అమానవీయమైనదని 
జనసేన పార్టి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సపిషటిం చేశ్రు.  కడప జిల్్ల, చట్్వలుకి చెందిన శ్రీ 
నరసంహ కుమారుడు జసవ కిడ్నా వాయాధిత బాధపడుతూ రుయ్లో చనిపోయ్డన్, ఉచత అంబులెన్సి 
సేవలు ఆపేయడం వల్ల శ్రీ నరసంహ తన బిడ్డ మృతదేహానినా తీస్కువెళ్ళడానికి పడిన కషటిం, వేదన 
దృశ్యాలు చూశ్నని తెలిపారు. ప్రైవేటు అంబులెనుసి ఆపరేటరు్ల డిమాండ్ చేసనంత డబుబులు ఇవ్వలేక.. 
చనిపోయిన తొమిమాదేళ్ళ బిడ్డను భుజంపైన వేస్కొని 90 కి.మీ. బైక్ మీద వెళ్్లన ఆ ఘటన కలచ 
వేసందని ఒక ప్రకటనలో పేరొకాన్నారు. బిడ్డను కోలోపియిన శ్రీ నరసంహ కుటుంబానికి న్ ప్రగాఢ 
స్నుభూతి తెలియచేస్తున్నాను. ఈ ఘటనకు విధులో్ల ఉననా ఓ వైద్యాణిణి ససపిండ్ చేస ప్రభుత్వం 
చేతులు ద్లుపుకొంటంది. డ్యాటీలో ఉండే మెడికల్ ఆఫీసర్సి వైదయాం చేయ్ల్? అంబులెనుసిలు 
పురమాయించాల్? ఆస్పత్రి అడిమానిసే్రేషన్ విభాగం పట్షటిం చేయకపోవడం వలే్ల ఇల్ంట్వి 
జరుగుతున్నాయి.
ఈ ఒకకా ఘటనే కాద్ - రుయ్ ఆస్పత్రిలోనే కరోన్ సమయంలో ఆకిసిజన్ లేకపోవడంత 30 
మంది మృతుయావు బారినపడా్డరు. కడప రిమ్సి లో విద్యాత్ కోతలత ప్ల్లలు మృతి చెందారు. వరుసగా 
రాష్టంలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులో్ల ఇల్ంట్ సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులో్ల 

వైదయాపరమైన మౌలిక సద్పాయ్లు కొరత గురించే నర్సిపటనాంలో ప్రభుత్వ వైద్యాలు డా. స్ధాకర్ గారు బలంగా మాట్్లడితే వేధించారు. ఆ వేదనతనే ఆ డాకటిర్ చనిపోయ్రు. ఈ 
సంఘటనలు ప్రభుత్వ వైఫల్యానినా చూప్స్తున్నాయి.
ప్రభుత్వ తీరు వలే్ల మాఫియ్ జులుం చూప్సతుంది. ఎకకాడో వెనకబడ్డ రాష్్రేలో్ల రుయ్లో చోటు చేస్కుననా ఘటనలు గురించ చదివే వాళ్ళం. ఇపుపిడు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్టంలో కూడా చోటు 
చేస్కుంది. ప్రభుత్వం వైదయా రంగం మీద ఏపాట్ శ్రద్ చూపుతుంద్ తెలుసతుంది. కననావారి కడుపు కోత అర్థం చేస్కోలేని స్థతికి ఆస్పత్రుల చుట్టి ఉండే మాఫియ్లు తయ్రయ్యాయి. 
వాట్పైన్, వారిని పెంచ పోష్స్తుననా వారిపైన్ కఠిన చరయాలు తీస్కోవాలని అన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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రుయా హాస్పిటలా..? – వైసీపీ కార్్యలయమా..? : జనసేన

తిరుపతి రుయా హాస్పిటల్లో సోమవారం జరిగిన సంఘటన చాలా బాధాకరం: కిరణ్ రాయల్
శతఘ్నా న్యాస్: తిరుపతి, రుయ్ హాసపిటలో్ల ఉచత అంబులెనుసిల సర్్వస్లు ఉననాపపిట్కీ వారు ప్రైవేటు అంబులెన్సి 
డ్రైవర్లత కలిస బాధిత పేషంట్ల వద్ద నుంచ భార్గా నగద్ వసూలు చేస్తున్నారు. సమవారం బాలుడి మృతదేహానినా 
తలి్లదండ్రులు వారి స్వగృహానికి తీస్కువెళ్్లలని ప్రాధేయపడగా వారు ప్రైవేట్ అంబులెన్సి వారిత కలిస వారు 
అడిగిన అధిక రుస్ం చెలి్లంచలేక ఆ తండ్రి తన బిడ్డ మృతదేహానినా సూకాటర్ పై తీస్కు వెళ్ళడం చాల్ బాధాకరం. 
రుయ్ హాసపిటలో్ల సంబంధిత అధికారులకు, వైసీపీ న్యకులకు ఈ దందాలో వాట్లు ముడుతున్నాయ్? ఈ 
ప్రైవేట్ అంబులెన్సి ల వారి ఆగడాలను అరికట్టిలని సంబంధిత అధికారులను జనసేన పార్టి తరపున డిమాండ్ 
చేసూతు.. బిడ్డ చనిపోయి బాధలో ఉననావారిని ఆద్కోవాలే తపపి పెద్ద ఎతుతున వసూళ్లకు పాలపిడడం ఎంతవరకు 
సమంజసం అని, ఇల్ంట్ చరయాలు మళ్్ళ పునరావృతం కాకుండా చూడాలని, ఇల్నే కొనస్గితే జనసేన పార్టి 
తరపున పెద్ద ఎతుతున నిరసనలకు దిగుత్మని హెచ్చరిస్తున్నామన్నారు. ఈ ధరానా కారయాక్రమంలో తిరుపతి జనసేన 
పార్టి ఇంచార్జ్ కిరణ్ రాయల్, పటటిణ అధయాక్షులు రాజారెడి్డ, బాబిజ్, స్మన్ బాబు, మునుస్్వమి, అమృత, కీరతున, 
కోకిల, హేమ కుమార్, మనోజ్, రాజేష్, కిషోర్, స్జిత్ లు అన్నారు.

వైస్పి మయంత్రులను హెచ్చరయంచిన పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్నా న్యాస్: ముమిమాడివరం, రాష్ట జనసేన పార్టి పీఏసీ సభుయాలు మరియు ముమిమాడివరం నియోజకవరగా ఇన్్చరిజ్ ప్త్ని 
బాలకృషణి మంగళవారం ఆయన స్వగృహంలో మీడియ్త మాట్్లడుతూ రాష్టంలో వైసప్ మంత్రులు రాష్ట జనసేన పార్టి 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ పై చేస్తుననా అనుచత వాయాఖయాలను ఆయన తీవ్ంగా ఖండిసూతు రాబోయే రోజులో్ల ఖచ్చతంగా వైసప్ 
ప్రభుత్వంతగిన మూలయాం చెలి్లంచుకుంటుందని ఆయన హెచ్చరించారు.

మా న్యకుడిపై నోరు పారేస్కుయంటే రోడ్లపై తిరగనివ్వయం

తుమ్మితే ఊడిపోయే వైస్పి మంత్రి పదవుల్లో ఉండి మా నాయకుడిపై నోరు పారేసుకుంటే రోడలోపై తిరగనివ్ం
అనంతపురం జిలాలో జనసేన పార్టీ కారయూదరిశి వాసగిరి మణికంఠ
శతఘ్నా న్యాస్:  గుంతకల్, పవన్ కళ్యాణ్ గారి పై వయాకితుగత దూషణలు చేసన వైసీపీ మంత్రులపై మాటల ఘాటుగా సపిందిసూతు మాట్్లడిన 
వాసగిరి మణికంఠ మా న్యకుడు “కౌలురైతు భరోస్” య్త్ర ఆంధ్ర రాష్టంలో ఎపుపిడైతే మొదలు పెట్టిడో అపపిటునాంచీ ఈ వైసీపీ 
న్యకుల గుండెలో్ల రైళ్్ల పరిగెడుతున్నాయి. మా న్యకుడి య్త్రకు ప్రజలో్ల అతయాంత ఆదరణ లభంచడంత జీరిణించుకోలేని వైసీపీ కొతతు 
మంత్రులు వయాకితుగత దూషణలకు దిగడం సరికాద్ మీకు చేతనైతే ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజలు మీ ప్రజా వయాతిరేక నిరణియ్లు ఆర్టిసీ చార్జ్ల పెంపు, 
విద్యాత్ బిలు్లల పెంపు, కరెంటు కోతల వలన పడుతుననా ఇబబుంద్లు పరిష్కారానికి కృష్ చేసూతు మీ చతతుశుది్ నిరూప్ంచుకోండి లేదా మీరు 
ఇచ్చన ఎనినాకల హామీలు ప్రతేయాక హోదా, ఉకుకా కరామాగారం, విభజన హామీలు చటటింలో పొంద్పరచన అంశ్లపై పోరాట్లు చేయండి, 
ఇంకా మీ వైసప్ పాలనలో ఆకాశ్ననాంటుతుననా నితయావసర వస్తువుల ధరలు ఉపుపి, పపుపి, బెల్లం, కందిబేడల ధరలు తగిగాంచడానికి కృష్ 
చేయండి. భవన నిరామాణ రంగం కుదేల్ అవడానికి కారణమైన ఇస్క, ఐరన్, సమెంటు ధరలు తగిగాంచడానికి ప్రతేయాక చరయాలు గురించ 
ఆలోచన చేయండి, మీరు ఎనోనాస్రు్ల ప్రగల్భాలు పలికిన మూడు రాజధానుల ఎపుపిడు కంపీ్లట్ చేస్తురో ప్రజలకు వివరణ ఇవ్వండి, రాష్టంలో 
ఆడప్ల్లల మీద అత్యాచారాలు పెరుగుతున్నాయి వాట్ పైన చరయాలు తీస్కోండి, కొతతు రోడు్ల వేయండి, మీరననా దశలవార్ మదయాపాన నిషేధం 
గురించ, జాబ్ కాయాలెండర్ నోట్ఫికేషన్ గురించ, స.ప్.ఎస్ రద్్ద, ఆతమాహతయా చేస్కుననా కౌలు రైతులు కుటుంబాలను ఎల్ ఆద్కోవాలి 
ఆలోచన చేయండి అయ్యా అని మా న్యకుడు నిరామాణాతమాకంగా ప్రభుత్వ విధాన్లు, పాలసీలపై ప్రశనాస్తుంట్ మీరు మూడు పెళ్్లళ్ల 
గురించ మాట్్లడడం మేము హేయమైన చరయాగా జనసేన భావిసతుంది. ఇకమీదట ఇల్ంట్ పనికిమాలిన విమర్శలు చేసేతు మిమమాలినా రోడ్లపై 
కూడా తిరగనివ్వం, తుమిమాతే ఊడిపోయే పదవులినా పెటుటికొని మీరు మాట్్లడకండి అని వాసగిరి మణికంఠ వైసప్ న్యకులను ఘాటుగా 
హెచ్చరించారు.

అగ్నా ప్రమాద బాదిత కుటయంబానినా ఆదుకుననా జనసేన న్యకులు
శతఘ్నా న్యాస్:  ఆముదాలవలస నియోజకవరగాం, కురంపేట గ్రామంలో ఇటీవలే వడ్ంగి ద్కాణం పూరితుగా 
దగ్దమైంది. ఈ ప్రమాదం కారణంగా ద్కాణంలో దాదాపుగా 3లక్లు వరకు ఆసతునషటిం కలిగింది. ఈ విషయం 
తెలుస్కుననా జనసేన న్యకులు కొతతుకోట న్గంద్ర మరియు ఎంపీటీసీ సకోకాలు విక్రమ్, ఎంపీటీసీ అభయారి్థ శవ, 
సంగం న్యుడు సంఘటన స్థల్నికి చేరుకొని వారికి జనసేన పార్టి అండగా ఉంటుంది అని భరోస్ ఇచ్చ.. ఆ 
కుటుంబానికి కొంత ఆరి్దకం స్యం మరియు నిత్యావసర సరుకులు అందించారు.. భవిషయాతుతు లో జనసేన పార్టి 
మీ కుటుంబానికి అండగా ఉంటుంది అని భరోస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో సంతష్ న్యుడు, 
శ్రీను, రమేష్ ప్రదీప్ మరియు కారయాకరతులు పాలగాన్నారు.

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

అమరన్ధ్.. పవన్ కళ్్యణ్ కాలి గోటికి సరపోవు: 
ఆదాడ మోహనర్వు

శతఘ్నా న్యాస్: విజయనగరం, జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పై అనుచత 
వాఖయాలు చేసన రాష్ట మంత్రి గుడివాడ 
అమరన్థ్ పై జనసేన పార్టి సీనియర్ 

న్యకులు అదాడ మోహనరావు తీవ్ంగా ఖండిసూతు మండిపడా్డరు.
మంగళవారం ఉదయం మోహనరావు కారాయాలయంలో ఏరాపిటు చేసన మీడియ్ సమావేశంలో 
అయన మాట్్లడుతూ.. కొతతుగా ఏరపిడిన రాష్ట మంత్రి వరగామంత్ తిటు్ల తిటటిడంలో అరితేరినవారికే 
జగనోమాహన్ రెడి్డ అవకాశం ఇచ్చనటు్ల ఉందని, సభయాత, సంస్కారం లేకుండా విచక్ణకోలోపియి 
నోట్కి ఏది బడితే అది ప్చ్చకుకకాల్్ల జనసేన పార్టి పైన, అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పైన 
మదమెకికా వాగుతున్నారని, మంత్రులు అంత్ వాగుడు తగిగాంచుకోకపోతే ఎల్ బుది్ద చెపాపిలో 
తెలుస్నని, ప్రజలంత్ గమనిస్తున్నారని, అధికారం శ్శ్వతం కాద్ అని వైస్సిర్సిపీ మంత్రులు 
గమనించుకోవాలని వారిపై మండిపడా్డరు.
రాష్టంలో సమసయాలపై పవన్ కళ్యాణ్ పోరాడుతుంట్, ఓర్వలేక సన్నాస మంత్రులంత్ వయాకితుగత 
దాడులు చేస్తున్నారని, ఈ దిగజారుడు రాజకీయ్నికి జనసేన తొందరలోనే సరియైన గుణపాఠం 
చెబుతుందని, భూఖబాజ్లు చేస, అమామాయిలత రికారి్డంగ్ డాన్సి లు వేసన మంత్రి గుడివాడ 
అమరన్థ్ పవన్ కళ్యాణ్ కాలిగోట్కి కూడా సరిపోవు అని ద్యయాబట్టిరు.
ఈ మీడియ్ సమావేశంలో జనసేన పార్టి సీనియర్ న్యకులు త్యాడ రామకృష్ణిరావు(బాలు), 
వంక నరసంగరావు, స్రికి మురళ్ మోహన్, లోప్ంట్ కళ్యాణ్, చెల్్లరి ముత్యాల న్యుడు 
తదితరులు పాలగాన్నారు.

చికుకుడు బటిటి గ్రామయంలో జనసేన గ్రామ స్్థయి 
సమావేశయం

శతఘ్నా న్యాస్: చంతపలి్ల మండలం, చకుకాడు బట్టి గ్రామంలో మంగళవారం 
జనసైనికుడు బద్రీన్ద్ ఆధ్వరయాంలో గ్రామ యువత,పెద్దలత స్దీర్ఘ 
రాజకీయ్ంశ్లు, ప్రస్తుతం రాష్టంలో నెలకొననా పరిస్థతులు, ఆదివాసీ రైత్ంగ 
సమసయాలు, రోజు రోజుకి నిర్్వరయామైపోతుననా ఆదివాసీ హకుకాల ద్రి్వనియోగం 
మొదలగు అంశ్లను జనసేన పార్టి పాడేరు అరకు పార్లమెంట్ ఇన్ ఛార్జ్ డా.. 
వంపురు గంగులయయా గ్రామస్తులకు వివరించారు. ఈ సందరబుంగా గంగులయయా 
మాట్్లడుతూ.. ఆదివాసీ ప్రజల ఓట్లత గెలిచ కన్సం మారుమూల పలె్లలో్ల 
మౌలిక సద్పాయ్లు కలిపించలేని పరిస్థతులో్ల మన ప్రజా ప్రతినిధులున్నారని 
ఈ ప్రాంత ప్రజల సంసకాృతి, సంప్రదయ్లపై ఇస్మంతైన్ జాఞానం లేని ప్రజా 
ప్రతినిధుల నుంచ ఆదివాసీ సంక్షేమం ఆశంచడం అత్యాశే అవుతుందని, అల్ 
అని గిరిజన జాతికి ద్రోహం తలపెడితే సహించేది లేదని హెచ్చరించారు. ప్రధాన 
రహదారినుంచ స్మారు ఆరు కిలోమీటరు్ల ఉననా రహదారిని మంజూరు చేయలేని 
నిససిహాయ స్థతిని వివరిసూతు.. ఇది పూరితుగా న్యకుల వైఫలయామేనంట్ ఎదే్దవా 
చేశ్రు. గ్రామ పెద్దలు మాట్్లడుతూ.. ఇంతవరకు మా గ్రామానినా ఏ ప్రజా ప్రతినిధి 
సందరి్శంచలేదని.. ఈ ప్రాంత ప్రజలంట్ ఎంద్కంత చననా చూపు అంట్.. 
ఆవేదన చెందారు.

గడిబిడి అమర్నాథ్ కు, జగన్ రెడిడికి పవన్ కళ్్యణ్ 
అయంటే ఎయందుకయంత భయయం?: వయంపూరు గయంగులయ్య

శతఘ్నా న్యాస్:  పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంట్ జగన్ రెడి్డకి, 
ఈ గడిబిడి అమ రానాథ్ కి ఎంద్కంత భయమని జనసేన 
అరకు పార్లమెంట్ ఇంచారిజ్ డాకటిర్ వంపూరు గంగులయయా 
ప్రశనాంచారు. పవన్ కళ్యాణ్ పై వయాకితుగతంగా విమర్శలు 
చేసన మంత్రి అమరన్థ్ పై తీవ్ ఆగ్రహం వయాకతుం చేశ్రు. 
మంగళవారం ఆయన పాడేరులో విలేకర్ల సమావేశంలో 
మాట్్లడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పై విమర్శలు చేసే 
స్్థయి అమరానాథ్ కి లేదని ఆయన ఎదే్దవా చేశ్రు. 
మీరు పెద్ద సలబ్రిటీస్ అని మీరే చెపుపికుంటున్నారు.. 
ఎపుపిడు సలబ్రేటీ అయ్యావు అని ఆయన ప్రశనాంచారు. 
మీత పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫోటలు దిగంద్కు 
ఆరాటపడా్డరని మీరు చెపపిడం వెనుక ప్రజలు ఎల్ అర్థం 
చేస్కుంటున్నారో ఒకస్రి మీరుగా.. ఆతమాపరిశీలన చేస్కోవాలని ఆయన అన్నారు. 
మీకైతే మంత్రి పదవి ఎల్ ఇచా్చరో అర్థం కావడం లేదని మీది ఆ స్్థయి కాదని ఆయన 
విమరి్శంచారు. పవన్ కళ్యాణ్ త ఒక ఫోట దిగడానికి మాజీ ఎమెమాలేయా విష్ణికుమార్ 
రాజుత సఫారుసి చేయించుకుననా మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని విమరి్శంచే స్్థయి ఎకకాడ 
వచ్చందని ఆయన నిలదీశ్రు. మీరు, మీ తలి్ల గారు తెలుగుదేశం పార్టి నుంచ వచ్చన 
విషయం మరిచపోయ్రా? అని ఆయన ప్రశనాంచారు. తెలుగుదేశం పార్టి నుంచ వచ్చన 
మీరు దతతుపుత్రుడా? మేమా అని నిలదీశ్రు.

గడిబిడి అమరానాథ్..
గుడివాడ అమరానాథ్ పేరును గడిబిడి అమరానాథ్ గా మారు్చకుంట్ మంచదని గంగులయయా 
సూచంచారు. అమర్ మాటలకు అసలు విలువ లేదని గడిబిడి తపపి ఏమి ప్రయోజనం 
లేదని ఆయన అన్నారు. అనకాపలి్ల ప్రజల స్క్గా ఎనినాకల సమయంలో తుమమాపాల 
ష్గర్ ఫాయాకటిర్ ని తిరిగి తెరిప్స్తువస్తుమని మీరు ఇచ్చన హామీని ఎంద్కు నిలబెటుటికోలేదని 
ఆయన ప్రశనాంచారు. ఈ రోజు మీ గవరనామెంట్ స్వయంగా ఫాయాకటిర్ని మూసవేస్తుననాటు్ల 
ప్రకటన చేయడం వెనక మీ అసమర్థతకు కారణం కాదా? అని ఆయన ప్రశనాంచారు. 
చేతనైతే దానిమీద ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ప్రభుత్్వనినా ఒప్పించ మీరు ఇచ్చన హామీని నిలబెటుటికునే 
ప్రయతనాం చేయండని అపుపిడు ప్రజలు హరిషిస్తురని ఆయన చెపాపిరు. అనకాపలి్ల ఎన్టిఆర్ 
వైదాయాలయ్నినా మలీటి సపిష్లిటీ ఆస్పత్రిగా మారుస్తుమని ఎనినాకలో్ల మీరు ఇచ్చన హామీని 
ఇపపిట్వరకు ఎంద్కు నెరవేర్చలేక పోయ్రని ఆయన నిలదీశ్రు. జిల్్ల ఆసపిత్రిగా 
పేరుమారి్చనంత మాత్రాన జిల్్ల ఆసపిత్రి అయిపోయినట్టిన్ అని నిలదీశ్రు.
వైద్యాల కొరత, వైదయా పరికరాల కొరత, మిగత్ సమసయాల పరిష్కారం చేయనకకారలేదా 
అని అన్నారు. ఇది ఒకట్ మాత్రమే కాద్ మీ అనకాపలి్ల నియోజకవరగాంలోని అనేక 
సమసయాలు ఉన్నాయని వాట్ పరిష్కారానికి కృష్ చేయండని, వయాకితుగత విమర్శలు చేయడం 
వల్ల మీ స్మాజిక వరాగాల నుంచ తీవ్ వయాతిరేకత వస్తుందననా విషయ్నినా మీరు మొదట్ 
గురితుంచాలని జనసేన అరకు పార్లమెంట్ ఇన్్చరిజ్ వంపూరు గంగులయయా సూచంచారు.

నరసననిపాలం గ్రామంల్ పవన్  కళ్యూణ్  చిత్ర పటానికి పాలాభిషేకం
శతఘ్నా న్యాస్: పోలవరం నియోజకవరగాం: చంతలపూడి వేదికగా ఉమమాడి 
పశ్చమగోదావరిజిల్్లలో 41 మంది కౌలురైతులు ఆతమాహతయా చేస్కుననా వారి కుటుంబాలకు 
జనసేన అధయాక్షులు లక్ రూపాయిలు చొపుపిన ఆరి్క సహాయం అందించనంద్కు కృతజఞాతగా… 
పోలవరం నియోజకవరగాం కొయయాలగుడెం మండలం, నరసననాపాలెం గ్రామానికి చెందిన జమిమా 
సతయాన్రాయణ భారయా జమిమా సతయావతి జనసేన అధినేత పవన్  కళ్యాణ్  చత్ర పట్నికి పాల్భషేకం 
చేయడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో జిల్్ల ప్రధాన కారయాదరి్శ కరాటం స్యి, ఇంచారిజ్ చర్రి 
బాలరాజు, సీనియర్  న్యకులు చోడిప్ండి స్భ్రమణయాం, జిల్్ల సంయుకతు కారయాదరి్శ పాదం 
న్గకృషణి, మండల అధయాక్షులు తట రవి, అపపిన ప్రస్ద్ , బుట్టియిగుడెం మండల అధయాక్షులు 
తెల్లం రవిప్రస్ద్, గ్రామ అధయాక్షులు మందపాట్ వెంకట్శ్వరావు, అల్లం సతితురాజు, దాకారపు 
మధు, త్డేపలి్ల గోప్, స్ంకర రాజేష్ , కోనే శవ, అడపా శ్రీను, రామిన శ్రీను అధిక సంఖయాలో 
జనసేన కారయాకరతులు మరియు గ్రామ జనసైనికులు పాలగాని విజయంవతం చేస్రు.

మారాకాపురం జనసేన ఆధ్రయూంల్ మజిజిగ, మంచినీళలో పాయూకెట్లో, 
జనసేన కరపత్రాల పంపిణీ

శతఘ్నా న్యాస్:  మారాకాపురం శ్రీ లక్ష్మీ 
చెననాకేశవ స్్వమి బ్రహోమాతసివాల 
సందరభాంగా.. జనసేన ఇంచార్జ్ 
ఇమమాడి కాశీన్ద్ ఆదేశం ప్రకారం, 
జనసేన పార్టి తరఫున మజిజ్గ 
పాయాకెటు్ల, మంచన్ళ్ల పాయాకెటు్ల, 
మరియు జనసేన అధయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్ రైతు భరోస్ య్త్రలో 
భాగంగా ఆతమాహతయా చేస్కుననా 
రైతులకు లక్ రూపాయల చెకుకాలు 

అందించన వివరాలు, 2024 జనసేన గెలుపుకు షణ్మాఖ వ్యాహం విధానము కరపత్రాలుగా 
ముద్ంచ భకుతులందరికీ పంచడం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పయండూరు జనసేన ఆధ్వర్యయంలో గ్రామకమిటీ సమావేశయం

శతఘ్నా న్యాస్: కాకిన్డ రూరల్, జనసేన పార్టి అభవృది్, నిరామాణం, గ్రామ సమసయాలపై 
అవగాహన్, ప్రభుత్వ పనితీరు తదితర అంశ్లపై గ్రామకమిటీ సభుయాలకు అవగాహన 
కలిపించే కారయాక్రమంలో భాగంగా మంగళవారం కాకిన్డ రూరల్ నియోజకవరగాం 
రూరల్ మండలం పండ్రు గ్రామకమిటీ వారిత కాకిన్డ పంతం న్న్జీ స్వగృహం 
వద్ద పండ్రు గ్రామకమిటీ అధయాక్షులు నందిపాట్ ద్రగాబాబు అధయాక్తన గ్రామ కమిటీ 
సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. సమావేశ్నికి వచ్చన వారందరికీ ముంద్గా 
అల్పిహారం అందించన తరువాత.. న్తన గ్రామ కమిటీ సభుయాలను ద్స్సిలువత 
సన్మానం చేస శుభాకాంక్లు తెలిప్, వారికీ దిశ్నిరే్దశం చేస, ప్రతి గ్రామ కమిటీ సభుయాలు 
తమ ఇంట్పై జనసేన జండా ఎగురవేయ్లని, పార్టి సదా్ంత్లను, పవన్ కళ్యాణ్ 
చేపట్టిన ప్రజహిత కారయాక్రమాలను గ్రామంలోని ప్రతి ఇంట్కి వెళ్్ల తెలియచేయ్లన్, 
అల్నే వారి సమసయాలను అడిగి తెలుస్కుని వాట్ని పరిషకారించే విధంగా ప్రయతనాం 
చేయ్లన్, న్ వద్దకి వచ్చన వాట్ని అధికారుల దృష్టికి తీస్కువెళ్్ల న్యాయం జరిగల్ 
చేస్తునని జనసేన పార్టి ప్ఏస సభుయాలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం న్న్జీ 
తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమంలో రూరల్ మండల అధయాక్షులు కరెడ్ల గోవింద్, పండ్రు 
ఎంపీటీసీ నందిపాట్ అనంతలక్ష్మి త్రిమూరుతులు, నందిపాట్ రమణ, నందిపాట్ పల్లయయా 
,కరప మండల అధయాక్షులు బండారు మురళ్,రాష్ట కమిటీ జాయింట్ సక్రటర్ త్ట్కాయల 
వీరబాబు, బోగిరెడి్డ గంగాధర్, జిల్్ల ప్రధాన కారయాదరి్శ శరంగు శ్రీనివాస్ తదితరులు 
పాలగాన్నారు.

యాకిసిడయంట్ అయిన వ్యకితుకి మనోధైర్్యనినాచి్చన 
ఇచ్్చపురయం జనసేన 100 సోల్జర్సి

శతఘ్నా న్యాస్: ఇచా్చపురం 
నియోజకవరగా కంచలి మండలం 
అంపురం గ్రామానికి చెందిన 
కూరమారావు గత కొది్దరోజుల 
క్రితం య్కిసిడెంట్ అయియా చకితసి 
కోసం చూస్తుననా సమయంలో 
ఇచా్చపురం జనసేన 100 సలజ్ర్సి 
సంస్థ తరపున ఇచా్చపురం 
నియోజకవరగా జనసేన ఇంచార్జ్ 
దాసరి రాజు చేతుల మీద్గా 

రూపాయలు 5000 ఆరి్క సహాయం అందజేయడం జరిగింది. అనంతరం కవిట్ 
మండలం మంగళవారం సంతలో సవశ్న పుటుటిగ రపాకాపుటుటిగ చలివేంద్రం 5వ 
వారం మజిజ్గ పంప్ణీ కారయాక్రమంలో ఇచా్చపురం నియోజకవరగా ఇన్్చరిజ్ దాసరి రాజు 
పాలగాన్నారు. ఈ కారయాక్రమాలలో కంచలి జడ్పిటీసీ అభయారి్థ డొకకారి ఈశ్వరరావుశ్రద 
ఎంపీటీసీ అభయారి్థ స్శీల బూరగాం ఎంపీటీసీ అభయారి్థ గాంధీ, జనసేన ఇచా్చపురం 
నియోజకవరగా న్యకులు స్రేష్, భాసకార్, మనమాధ,సంతష్, హేమ చలపతి, దివాకర్, 
భాసకార్,రామకృషణి,ధనుంజయ్, రాజు, కోదండ, రామ, శ్యామ్, హేమస్ందర్, ప్రస్ద్ 
మరియు ఇతర జనసైనికులు పాలగాన్నారు.

కొడుకు శవానినా బైక్ పై తరలియంచిన కననాతయండ్రి..
శతఘ్నా న్యాస్:  కడప జిల్్ల, రైలే్వ కోడ్రు 
నియోజక వరగాం, పెనగల్రు మండలం 
గిరిజన కుల్న్కి చెందిన కేశవ అనే 10 
సంవతసిరాల బాలుడిని తిరుపతి రూయ్ 
హాసపిటల్ లో లివర్ ప్రాబ్లమ్ త చేరా్చరు. 
గత రాత్రి ఆ బాలుడు మరణించగా ప్రైవేట్ 
అంబులెనుసి వాళ్ళత కుముమాకె్కా న ఉచత 

అబులెనుసి వాళ్్ళ రాకపోతే.. ప్రైవేట్ అంబులెనుసి వాళ్ళడిగిన డబుబులు కటటిలేక దాదాపు 
100 కిలోమీటరు్ల ఆతండ్రి కొడుకు శవానినా బైక్ పై తీస్కెళ్్లన ఘటన నియోజకవరగా 
పరిధిలోని ప్రజలని కన్నాట్ పరయాంతం చేసనది. ఈ ప్రభుత్వ అవిన్తికి అద్దం పడుతననా 
ఈ ఘటనకు బాద్యాలైన వారిని వెంటనే శక్ంచాలని జనసేన పార్టి కోరుతుంది. భారత 
దేశంలో ఉననాత వైదయాం అననా వైదయా మంత్రి విడుదల రజని ఇపుపిడు ఏమంట్రని, జగనననా 
ప్రవేశపెట్టిన ఉచత అంబులెనుసిలు ఏమయ్యాయని జనసేన పార్టి న్యకులు గంధం 
శెట్టి దినకర్ బాబు ప్రశనాంచారు. ఇది ప్రభుత్వ హతయాగా భావించ జనసేన పార్టి నిరసన 
జేస్తున్నాం అని తెలిపారు. ఆ కుటుంబానికి సరైన న్యాయం చేయ్లని రైలే్వకోడ్రు 
ప్రభుత్వ విప్, ఎమెమాలేయా ని కోరడమైనది. ఈ కారయాక్రమంలో చవాకుల రెడి్డ మణి, స్యం 
విదాయాస్గర్, నల్లoశెట్టి కిషోర్, ఎదల అనంత రాయలు, మధు, వెంకట్ష్ తదితరులు 
పాలగాన్నారు.

స్.పీ.ఎస్ విధాన్నినా రదుదు చేసే ఆలోచన ఉయందో 
లేదో స్బిఐ దతతుపుత్రుడు చెపాపిలి: దారయం అనిత

శతఘ్నా న్యాస్:   చతూతురు: న్లుగు వేల మంది పోలీస్లత 
విజయవాడ త్డేపలి్ల ప్రాంత్లను అషటిదిగబుంధం చేస 
యూ.ట్.ఎఫ్ ఉద్యాగులను ఎకకాడి కకకాడ అరెస్టిలు 
చేస, కంట్రిబూయాటర్ పెనషిన్ పథకం రద్్ద చేయ్లని 
డిమాండ్ చేసూతు.. ముఖయామంత్రి కారాయాలయ ముటటిడి 
అడు్డకునేంద్కు చేపట్టిన కారయాక్రమానికి భగనాం చేసూతు.. 
పోలీస్లు విజయవాడ త్డేపలి్ల కి వచే్చ అనినా మారాగాలో్ల 
చెక్ పోస్టి లు పెట్టి.. ప్రతి వాహన్నినా ఆప్.. ఎవరు మీరు, 
ఎకకాడికి వెళ్తున్నారు గురితుంపు తీస్కుని పోలీస్ సేటిషన్ కు 
తరలించారు. ప్రభుత్వం ప్రకట్ంచన ప్ఆరిసి వయాతిరేకిసూతు 
ఎనినా ఆంక్లు విధించన్ చలో విజయవాడకు ఉద్యాగులు, 

ఉపాధాయాయులు ఉపెపినల్ తరలి వచా్చరు. కొంతమంది ఉపాధాయాయులు విజయవాడ 
పాత ఆస్పత్రి ప్రభుత్్వస్పత్రికి రోగుల మాదిరిగా వచే్చ వారిని అద్పులోకి పోలీస్లు 
తీస్కున్నారు. జాతీయ రహదారి నుండి సర్్వస్ రోడు్డకి వెళ్్ల చోట ముళ్ళ కంచె వేయడంత 
వాట్ని దాటడానికి ప్రజలు చాల్ అవస్థలు పడా్డరు. ట్రాఫిక్ జామ్ అయి ఉండటంత 
వాహన్లలోని ప్రజలు మండుటండకు న్న్ అవస్థలు పడాలిసి వచ్చంది. ఈ విధంగా 
నెరవేర్చని హామీలు ఇచ్చ రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రజలను పలురకాలుగా ముపుపితిపపిలు 
పెడుతందని జనసేన పార్టి చతూతురు జిల్్ల ప్రధాన కారయాదరి్శ దారం అనిత వైసీపీ ప్రభుత్వ 
వైఖరిపై మండిపడా్డరు.

ఆయంధ్రప్రదేశ్ గురయంచి ప్రజలయంతా తెలుస్కోవలస్న పచి్చ నిజాలు!

శతఘ్నా న్యాస్: *ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రస్తుత పరిస్థతిని చూస గర్వపడాల్ ? సగుగాపడాల్ ? బాధపడాల్ 
? జాలిపడాల్ ?.. క్రింది విషయ్లు చదివిన తరువాత మీరే నిరణియము తీసకోండి: మాదాల 
శ్రీరాములు
1. దేశంలో రాజధాని లేని ఒకే ఒక రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ !
2. నేరస్తులు పాలిస్తుననా ఒకే ఒక రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ !
3. ముదా్దయిలు మంత్రు లైన ఏకైక రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ !
4. ముదా్దయి కోరుటి వాయిదాలకు ప్రజల సొముమా ఖరు్చ చేసే ఏకైక రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ !
5. కూల్చడాలు తపపి కటటిడాలు లేని ఏకైక రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ !
6. ప్రభుత్వ ఆస్తులు త్కటుటి పెట్టి ఏకైక రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ !
7. చటటిసభలో్ల బూతులు మాట్్లడే ఏకైక రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ !
8. గుంతలు తపపి రోడు్ల లేని ఏకైక రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ !
9. అపుపిలు తపపి అభవృది్ లేని ఏకైక రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ !
10. దేవుడి డబుబులు, దేవుడి తలన్ల్లు అముమాకునే ప్రభుత్వం ఉననా ఏకైక రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ !
11. నడిరోడు్డ పై పెళ్్లకూతురు డాన్సి చేసేతు వైరల్ చేస, నడిరోడు్డ పై ఆడప్ల్ల ను హతయా చేసేతు మాట్్లడలేని 

ఏకైక రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ !
12. విలువల వలువలు వలిచ వాయాపారం చేసే (కొనినా) మీడియ్లు ఉననా ఏకైక రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ !
13. చననాప్ల్లల పై జరిగ అత్యాచారాలకు చలించని ఏకైక రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ !
14. పనికిమాలిన డిబేట్ లు పెట్టి సన్నాస్లను, వయాభచారులను, పోరంబోకులను సలబ్రిటీ లను చేసే 

మీడియ్లు ఉననా ఏకైక రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ !
15. దేవాలయ్ల సముమాద్చుకుంట్ ఆ దేవాలయ్లనే కూలే్చ మా గోపపి న్యకులు ఉననా ఏకైక 

రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్!
16. నేరస్తులను వెనకేస్కొచే్చ సన్నాస్లు, పాలేరులు ఉననా ఏకైక రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ !
17. నేరస్తుల కోసం, ముదా్దయిల కోసం భజన చేసే పేటీఎమ్ బాయాచ్ లు ఉననా ఏకైక రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ !
18. దానం చేసేవాడిని ద్ష్టిడుగా, ద్చుకుతినే వాడిని దేవుడిగా ఫీల్ అయేయా గ్రామసంహాలు ఉననా ఏకైక 

రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ !
19. పరిపాలన వదిలేస సనిమా ట్కెటు్ల, చేపలు, మాంసం, అముమాకోవాలనుకునే ప్రభుత్వం ఉననా ఏకైక 

రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ !
20. మనం భకితుత నమమాకంత మనం దేవుడి హండ్లో వేసన డబుబులను చరి్చ ఫాదర్ లకు, మసీద్ మౌజీ 

లకు నెల నెల జీత్లు యిస్తుననా రాష్టం కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్!
21. ప్రశనాంచే వాడిపై తపుపిడు కేస్లు పెట్టి భజన చేసే వాడికి మంత్రి పదవులు ఇచే్చ ఏకైక రాష్టం 

ఆంధ్రప్రదేశ్ !
22. వయాభచారులకు, దంగలకు, పోరంబోకులకు వత్తుస్ పలుకుతూ గర్వంగా ఫీల్ అయేయా గ్రామసంహాలు, 

ప్రచార వయావస్థలు ఉననా ఏకైక రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ !
దంగలను, నేరస్తులను, ముదా్దయిలను వదిలేస మంచ వాడికి అధికారం ఇచే్చ స్్థయికి ప్రజల ఆలోచన 

మారినపుపిడే ఆంధ్రప్రదేశ్ మారుతుంది. లేకపోతే ఆటలో బొమమాల్ 
మిగిలిపోతుంది. ఆలోచన చేయండి.

విజఞాత కలిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుల్రా ఆలోచంచండి పైన 
విషయ్లు గురించ చరి్చంచండి ఒక మంచ విజినర్ ఉననా 
న్యకులను ఎనునాకొండి అతనే జనసేనపార్టి అధినేత శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు అని జనసేనపార్టి అరకు పార్లమెంట్ అధికార 
ప్రతినిధి మాదాల శ్రీరాములు తెలియ జేశ్రు.

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


బుధవారం, 27 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పలు కుటయంబాలను పర్మర్శయంచిన పోలిశెటిటి చయంద్రశేఖర్
శతఘ్నా న్యాస్: రామచంద్రపురం రూరల్ జగన్నాయకుల పాలెం గ్రామం వాసతువుయాలు 
కిమిడి శ్రీనివాస్ బిలి్డంగ్ పని చేసూతు పడిపోవడం జరిగింది. మరియు నకాకా ముతేతుష్ 
బైక్ య్కిసిడెంట్ అయియా గాయ్లు అవ్వడం జరిగింది. ద్రాక్షారామ గ్రామం మాదవి 
లత హాసపిటల్ కి రామచంద్రపురం నియోజకవరగాం జనసేన పార్టి ఇంచార్జ్ పోలిశెట్టి 
చంద్రశేఖర్ వెళ్్ల వారి యెుకకా ఆరోగయా పరిస్థతి తెలుస్కోవడం జరిగింది. జిల్్ల కారయాదరి్శ 
బుంగరాజు, రామచంద్రపురం రూరల్ మండల అధయాక్షులు పోత్బతుతుల విజయ్ 
కుమార్, రూరల్ ప్రెసడెంట్ గుబబుల శ్రీనివాస్,అనిశెట్టి బాబ్జ్, బోనం శ్రీనివాస్, తట 
రామకృషణి, పరమేష్, రాంబాబు న్యుడు కొలగాని సతీష్, పోలిశెట్టి స్్వమి తదితర 
జనసైనికులు పోలిశెట్టి చంద్రశేఖర్ త వెళ్ళడం జరిగింది.

స్పిఎస్ రదుదు విషయయంలో ఉదో్యగస్తులకు అయండగా 
జనసేన: డేగల దొరస్్వమి న్యుడు

శతఘ్నా న్యాస్: ఎనినాకల సమయంలో 
ఉద్యాగస్తులకు ఇచ్చన హామీని 
నెరవేర్చకుండా.. బూటకపు మాటలు, అబద్పు 
హామీలు ఇచ్చ ఉద్యాగస్తులను మోసం చేసన 
ఘనత ముఖయామంత్రి జగనోమాహన్ రెడి్డ గారికి 
చెంద్తుంది. ఎవరికోసం ఈ బూటకపు 
మాటలు, ఎంద్కోసం ఈ మాయ మాటలు 
అధికారం అందలం ఎకికాతే అహంకారం 
ఎకుకాతుందా? ప్రజాసమసయాలు తీరుస్తుం అని 
ఓటు్ల వేస గెలిప్ంచన ప్రజలకు న్యాయం 
చేయకపోగా.. కేవలం ఉద్యాగస్తులకు 
ఇచ్చన సప్ఎస్ అంశం కేవలం న్టకమని 
ఉద్యాగస్తులకు ఇపుపిడు అర్థం అయింది. 
కాన్ సప్ఎస్ రద్్ద చేసే వరకూ ఉద్యాగస్తుల 
పోరాటం ఆగద్. సప్ఎస్ రద్్ద విషయంలో 

ఉద్యాగస్తులకు అండగా జనసేన ఉంటుంది. ఉద్యాగస్తులను నేరస్్థలుగా భావించన ఘనత 
కేవలం జగన్ మోహన్ రెడి్డ గారిది. ఈ ప్రభావం 2024 ఎనినాకలలో ఘోర పరాభవానినా 
ఎద్రొకానే విధంగా ఉద్యాగస్తులు చేయబోతున్నారు. ఇది మీరు గమనించాలిసిన విషయం 
ముఖయామంత్రి గారు. జనసేన పార్టి నుంచ అపుపిల బాధలు పడలేక ఆతమాహతయాలు 
చేస్కుననా కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు లక్ రూపాయల ఆరి్థక సహాయం అందిస్తుననా 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద అదే స్మాజిక వరాగానికి చెందిన వీధికుకకాలత 
సమానమైన మంత్రులను పోగస మీడియ్ ముంద్ కోతులు ల్గా వెకిలి చేషటిలు చేస.. 
వయాకితుగత విమర్శలు చేసూతు.. విర్ర వీగుతున్నారు. ఇంకొకస్రి ఇదేవిధంగా వయాకితుగతంగా 
విమర్శలు చేసేతు మీరు ఏ జాతికి చెందినవారో నేను ప్రతేయాకించ చెపపినవసరం లేద్ కనుక 
ఇకనుంచ మీకు ఇచ్చన మంత్రిత్వ శ్ఖలకు న్యాయం చేసే విధంగా ప్రజలకు అండగా 
ఉండి సమసయాలు తీరుస్తురని ముఖయామంత్రి గారికి, అంబట్ రాంబాబు గారికి, గుడివాడ 
అమరానాథ్ గారికి, దాడి రాజా గారికి, పత్రికాముఖంగా జనసేనపార్టి జిల్్ల సంయుకతు 
కారయాదరి్శ డేగల దరస్్వమి న్యుడు తెలియజేశ్రు.

రైతులకు ధాన్యయం మదదుతు ధర పయంచ్లని వినతిపత్యం
రాజోలు మండలం అస్సటీంట్ డైరెకటీర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ వారికి, రైతులకు వారి మద్దతు ధర పంపు 
మరియు మద్దతు ధర నగదు రైతు ఖాతాల్ సకాలంల్ జమ చేయుట గురించి వినతి పత్రం.
శతఘ్నా న్యాస్:  రాజోలు, రాజోలు మండలంలోని దాళ్్వ పంట రైతుల యొకకా ఈ క్రింది 
సమసయాలను తమకు తెలియజేస మీయొకకా పరిధిలోని విషయంలో తగు పరిష్కారం 
చూప్సూతు కలగాలని ఆశసూతు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీస్కు వెళ్తురని…

1) ఒక 75 కేజీల ధానయాం పండించుటకు వరి వితతునం న్ట్ నుండి కోత కోసే వరకు 
అయేయా ఖరు్చ 2200 రూపాయలు పెటుటిబడి అవుతుంది కాన్ ప్రభుత్వం అందిస్తుననా 
మద్దతు ధర కేవలం 1470 రూపాయలు ఇస్తున్నారు.
2) గతంలో పోటస్, యూరియ్ ఎరువులు గతంలో పొట్ష్ ధర 900 ఇపుపిడు పొట్ష్ 
ధర 1700 రూపాయలు పెరిగాయి. గతంలో ఎరువుల ధర కంట్ ఇపుపిడు పోలిసేతు 
దాదాపుగా 80 శ్తం పెరిగాయి ఎరువులు కేంద్ర ప్రభుత్వంత పాటు రాష్ట ప్రభుత్వం 
ఎరువులకు కూడా రైతులకు సబిసిడ్ ఇసేతు రైతులకు పెటుటిబడి తగుగాతుందని కోరడం 
జరిగింది.
3) వయావస్య యంత్ర పరికరాలు గ్రూప్ వారికి రైతుకు అందిస్తున్నారు. అవి అధికార 
పార్టి వాళ్లకి చెంద్తున్నాయి. బరకాలు, స్పిరే మిషను్ల ఈ విధముగా యంత్ర పరికరాలు, 
రైతులకు స్వయంగా ఇచ్చన ఎడల రైతులకు భారం తగుగాతుంది
4) రైతులకు ధానయాం కళ్్ళలు ఏరాపిటు చేయవలసందిగా వైస్ ఎంపీపీ ఇంట్పలి్ల 
ఆనందరాజు, మెరకపాలెం ఎంప్ట్స పుననాం న్గద్రగా అధికారులను కోరడం జరిగింది.

డివిజన్ కయంద్రయంలో డిగ్రీ కాలేజ్ ఏర్పిట వేగవయంతయం చేయాలి

జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు గాదె పృథ్్
శతఘ్నా న్యాస్: జనగామ 
జిల్్ల, సేటిషన్ ఘనపూర్ 
నియోజకవరగాం, వచే్చ 
విదాయాసంవతసిరానికి డివిజన్ 
కేంద్రంలో ప్రభుత్వ డిగ్రీ 
కాలేజ్ ఏరాపిటు చేయ్లని 
జనసేన పార్టి రాష్ట న్యకులు 
గాదె పృథ్్వ డిమాండ్ చేస్రు. 
రెండు దశబా్దలుగా స్్థనిక 

విదాయారు్థల సమసయా డిగ్రీ కాలేజ్ ఏరాపిటు పనులు వేగవంతం చేయ్లని మంగళవారం 
ఆరి్డవోకు వినతిపత్రం అందజేశ్రు. మరో నెలరోజులో్ల ఇంటర్మాడియట్ పూరితు చేస్కుననా 
విదాయారు్థలు పై చద్వుల కోసం హనమాకొండ, జనగామ ప్రాంత్లకు వెళ్్లలిసిన పరిస్థతి 
ఉందని తెలిపారు.దూర ప్రాంత్లకు వెళ్లలేక చద్వు ఆపేసే ద్స్థతి నెలకొందని 
తెలిపారు.మూడు నెలల క్రితం సీఎం కెసఆర్ మంజూరు చేస్తుననాటు్ల ప్రకట్ంచన కూడా 
నేట్కీ ఎల్ంట్ ముందడుగు లేదన్నారు. ప్రభుత్వం మాటలకే తపాపి చేతలో్ల నతతుడుగులే 
అని ఏదే్దవా చేస్రు.ఇచ్చన మాట నిలబెటుటికొని వెంటనే డిగ్రీ కాలేజ్ ఏరాపిటు చేయ్లని 
ప్రభుత్్వనినా కోరారు. స్్థనిక విదాయారు్థల ఆకాంక్ మేరకు త్త్కాలిక భవనం పరిశీలించ 
ఈ విదాయాసంవతసిరం నుండి డిగ్రీ కాలేజ్ ఏరాపిటుకు ఎమెమాలేయా చొరువా చూపాలన్నారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో పార్టి న్యకులు మహమమాద్ రజాక్, మునిగల్ పవన్, బషీర్, 
విజయ్, చంట్, రాకేష్ తదితరులు ఉన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నరవ వార్డి సచివాలయయంలో సచివాలయ ఉదో్యగుల 
అక్రమ సయంపాదనను అరకట్టిలి

శతఘ్నా న్యాస్: పెంద్రితు నియోజకవరగాం, నరవ గ్రామం, 88 వార్్డ, నరవ వారు్డ సచవాలయంలో వెలేఫేర్, 
రెవెన్యా, మరియు కొంతమంది వాలంటీర్సి ప్రజలను అక్రమంగా డబుబులు అడుగుతున్నారని, వెలేఫేర్ 
సీకామ్సి కు అరుహులైన ప్రజలు వద్ద సరైన డాకుయామెంట్సి లేనపుపిడు డాకుయామెంట్సి సరిదిద్దడం కోసం, వారికి 
వెలేఫేర్ సీకామ్సి అందించడం కోసం ప్రజల వద్ద నుండి అక్రమంగా డబుబులు వసూలు చేస్తున్నారని వార్్డ 
అడిమాన్ చొరవ తీస్కుని ద్ప్డ్ని అరికటటిమని జనసేన పార్టి న్యకులు వబిబున జన్ర్దన శ్రీకాంత్ 
కోరడం జరిగింది. అడిమాన్ బద్లిసూతు న్ దృష్టికి కూడా రావడం జరిగిందని, తపపికుండా ఈ విషయ్నినా 
పరిగణలోకి తీస్కొని వాలంటర్ సచవాలయం ఎంపా్లయిస్ మీట్ంగ్ పెట్టి మన పని మనం సక్రమంగా 
చేదా్దమని, మరొకస్రి ఇటువంట్ తపుపిడు పనులు జరకుకాండా చరయాలు తీస్కుంట్నని బద్లు ఇవ్వడం 
జరిగింది. ఈ యొకకా కారయాక్రమంలో స్్థనిక న్యకులు బొడు్డ న్యుడు, గవర శ్రీనివాసరావు, గవర 
రాజు పాలగాన్నారు.

నోరు అదుపులో పటటికో అయంబటి..!: ఎస్ వి బాబు
శతఘ్నా న్యాస్: రసక రతనా, అరగంట రాంబాబు 
హడావిడిగా త్డేపలి్ల పాయాలెస్ నుంచ వచ్చన స్కారేపోటితో 
మీడియ్ ముంద్కు వచ్చ పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద 
సతయాదూత ఆరోపణలు చేశ్డు. గతంలో న్ల్గ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారి మీద విషయం కకికా, కకీకా ఈ రోజు ఇంట్ల 
విశ్ంతి తీస్కుంటుననా మాజీ మంత్రి న్ని.. త్వరలో 
న్కు అదే గతి పడుతుందని పెడన నియోజకవరగా 
జనసేన పార్టి అధయాక్షులు ఎస్ వి బాబు ఎదే్దవా చేశ్రు.
సమవారం ప్రెస్ మీట్ల దీనినా సనిమాలు తీయగలను 
అంటున్నాడు రాంబాబు. తీస్కో నినునా వద్్ద అననాది 
ఎవరు తక్ణమే మంత్రి పదవికి రాజీన్మా చేస నువు్వ 
సనిమాలు తీస్కో, సీరియల్ తీస్కో, స్కనయా త వీధి 

న్టకాలు వేస్కో.. మాకు అభయాంతరం లేద్. దముమా, ధైరయాం గురించీ మీరే చెపాపిలి నిజంగా మీకు 
దముమా ధైరయాం ఉంట్, ఈ రాష్టంలో మీరు అధికారంలోకి వచా్చక మరణించన కౌలు రైతులు ఎంత 
మంది ఉన్నారు.. వారు వారి కుటుంబ సభుయాలకు మీరు చెలి్లంచన పరిహారం ఎంత శే్వత పత్రం రిలీజ్ 
చేయగలరా?..
మీ న్యకుడు నేను అధికారం వచ్చన వారం రోజులలో సప్ఎస్ రద్్ద చేస్తునని మాట్చా్చడు చేశ్డా 
రాంబాబు?
సగుగాలేని మాటలు కట్టి పెటుటి మీ న్యకుడు ఏమైన్ స్వతంత్ర పోరాటం చేస 16 నెలల జైలు కి వెళ్్లడా?.. 
రాష్ట ప్రజల కోసం పోరాట్లు చేస జైలుకి వెళ్్ళడా? చెపేపిది శ్రీరంగ న్తులు దూరేది చీకట్ గుడిసలు 
ఎవ్వరికి తెలియద్ మీ బాగోతం.
గతంలో ఇపుపిడు నువు్వ వెలగబెడుతుననా శ్ఖలోనే మంత్రిగా చేసన బెట్టింగ్ రాజా.. “పరెసింట్.. అర 
పరెసింట్ ఆ తొందర ఎంద్కన్నా” అన్నాడు ఏమి పీకలేక పోయ్డు. చవరికి తన మంత్రి పదవి పీకేసేతుతే 
నెల్్లరు జిల్్లలో ఫ్్లకీసిలు కటుటికున్నాడు. త్వరలో తమ పరిస్థతి కూడా అదే.
తమరు మంత్రి పదవులు ఉండేది రెండు సంవతసిరాలు ఖచ్చతంగా లెకకా పెడితే సంవతసిరం కూడా లేద్. 
న్కు అరగంట, గంట్ అయిన్ సరిపోది్ద అది వేరే విషయం.
ఉననా ఈ కొది్ద సమయ్నినా శ్ఖాపరంగా మీ బాధయాతలను కచ్చతంగా నిర్వహించండి. స్ధయామైనంత 
వరకు ప్రజలకు మేలు చెయయాండి. లేకపోతే ఏద్ సనిమాలో అననాటుటి ఏమిరా బాలరాజు న్ వల్ల దేశ్నికి 
ఉపయోగం అననాటుటి ఈ రాష్ట ప్రజలు మిమమాలినా అనవలసన అవసరం వస్తుంది.
చవరిగా ఒకకా మాట గురుతుపెటుటికో రాంబాబు.. మంత్రివరగా విసతురణకు ముంద్గాన్.. తరా్వత గాన్ గత్నికి 
భననాంగా ఏమీ జరగడం లేద్. మీల్ంట్ అలుపిల అరుపులను చూస్తుంట్ గజరాజుల చూస ఊర కుకకాలు 
మొరుగుతుననాటు్ల అనిప్స్తుంది మా జన సైనికులకు.
వైసప్ మంత్రుల్రా ఇపపిట్కైన్ బుది్ తెచు్చకొని పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద అసతయా ఆరోపణలు మానుకోండి.
లేనియెడల రాబోయే రోజులో్ల ఈ రాష్ట ప్రజలు సరైన సమయంలో బుది్ చెబుత్రని పెడన నియోజకవరగా 
జనసేన పార్టి అధయాక్షులు ఎస్ వి బాబు అంబట్ రాంబాబుపై మండిపడా్డరు.

ట్రాఫిక్ ను కయంట్రోల్ చేసే విధయంగా తగు 
చర్యలు తీస్కోయండి: జానీ

శతఘ్నా న్యాస్: పార్వతీపురం జిల్్ల పాలకొండ నియోజకవరగాం వీరఘటటిం 
మండలం వండువ సంటర్ దగగార మంగళవారం భార్ య్కిసిడెంట్ 
జరిగింది. ఈ య్కిసిడెంట్ లో ఒక మహిళ అకకాడికకాడే మరణించడం 
జరిగింది. ఈ ఎకసిడెంట్ కి కారణం ల్ర్.. ఈ లైన్ లో ఇల్ విపర్తంగా 
ల్ర్లు తిరగడం వల్ల జనం చాల్ భయపడిపోతున్నారని.. తక్ణమే 
వీట్పై అధికారులు సపిందించ ట్రాఫిక్ ను కంట్రోల్ చేసే విధంగా తగు 
చరయాలు తీస్కోవాలని జనసేన పార్టి వీరఘటటిం మండల న్యుకులు 
వజ్రగడ రవికుమార్ (జాన్) నిలదీయడం జరిగింది. ఈ సందరభాంగా 
పవన్ కళ్యాణ్ గారి న్యకత్వం భలోపేతం కావాలని ఆయన కోరారు.

నోరు జారే మయంత్రులు నోరు అదుపులో 
పటటికోవాలి: ర్యపూడి వేణుగోపాల్ ర్వు

శతఘ్నా న్యాస్: కృష్ణి జిల్్ల, అవనిగడ్డ 
నియోజకవరగాం, మంత్రులుగా 
ప్రమాణం చేస బాధయాతలు తీస్కోని 
హడావిడిగా త్డేపలి్ల పాయాలెస్ నుంచ 
వచ్చన స్కారేప్టి త మీడియ్ ముంద్కు 
వచ్చ మంత్రులు రాంబాబు, 
అమరన్ద్, సతయాన్రాయణ, రాజా, 
పవన్ కళ్యాణ్ మీద సతయాదూత 
ఆరోపణలు చేశ్రు. గతంలో మీల్గా 

పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద విషయం కకికా, కకీకా ఈరోజు ఇంట్ల విశ్ంతి 
తీస్కుంటున్నారు మాజీ మంత్రులు త్వరలో మీకు అదే పరిస్థతి వస్తుంది. 
నిననా ప్రెస్ మీట్ లో దీనినా సనిమాలు తీయగలను రాంబాబు అంటున్నాడు. 
తీస్కో నినునా వద్్ద అననాది ఎవరు తక్ణమే మంత్రి పదవికి రాజీన్మా 
చేస నువు్వ సనిమాలు తీస్కో, సీరియల్ తీస్కో, స్కనయాత వీధి 
న్టకాలు వేస్కో మాకు అభయాంతరం లేద్. డానుసిలు కూడా వేచుకోండి. 
దముమా, ధైరయాం గురించ మీరే చెపాపిలి నిజంగా మీకు దముమా ధైరయాం ఉంట్, 
ఈ రాష్టంలో మీరు అధికారంలోకి వచా్చక మరణించన కౌలు రైతులు 
ఎంత మంది? వారికి మీరు చెలి్లంచన పరిహారం ఎంత శే్వతపత్రం రిలీజ్ 
చేయగలరా? మీ న్యకుడు నేను అధికారం వచ్చన వారం రోజులు 
సప్ఎస్ రద్్ద చేస్తునని మాట్చా్చడు చేసేరా మీరు ప్రజలకు సమాధానం 
చెపపిండి. గతంలో న్ట్పారుదల శ్ఖలోనే మంత్రిగా చేసన ఒక మహాను 
బావుడు “పరెసింట అర పరెసింట తొందర ఎంద్కన్నా” అన్నాడు ఏమి 
ఏమి చేయలేక పోయ్డు. చవరికి తన మంత్రి పదవి పీకేసేతుతే నెల్్లరు 
జిల్్లలో ఫ్్లకీసిలు కటుటికున్నాడు. త్వరలో మీ అందరి పరిస్థతి కూడా అదే. 
తమరు మంత్రి పదవులు ఉండేది రెండు సంవతసిరాలు ఖచ్చతంగా లెకకా 
పెడితే సంవతసిరం కూడా లేద్. ఉననా ఈ కొది్ద సమయ్నినా శ్ఖాపరంగా 
మీ బాధయాతలను కచ్చతంగా నిర్వహించండి. స్ధయామైనంత వరకు 
ప్రజలకు మేలు చెయయాండి.పోలవరం పూరితు చేయండి. రాష్టనికి క్రొతతు 
పరిశ్రమలు తీస్కురండి. రోడు్డలు అభవృది్ చేయండి. దేవాలయ్లు 
అభవృది్ చేయండి. రైతులకు మేలు చేయండి. మంత్రివరగా విసతురణకు 
ముంద్గానే తరా్వత గాని గత్నికి భననాంగా ఏమీ జరగడం లేద్. 
మీల్ంట్ అలుపిల అరుపులను చూస్తుంట్ గజరాజును చూస ఊర 
కుకకాలు మొరుగుతుననాటు్ల అనిప్స్తుంది. వైసప్ మంత్రుల్రా ఇపపిట్కైన్ 
బుది్ తెచు్చకొని పవన్ కళ్యాణ్ మీద అసతయా ఆరోపణలు మానుకోండి. 
లేనియెడల రాబోయే రోజులో్ల ఈ రాష్ట ప్రజలు సరైన సమయంలో బుది్ 
చెబుత్రు అన్ నోరు జారే మంత్రులకు హెచ్చరిస్తున్నామని జనసేన పార్టి 
జిల్్ల అధికారప్రతినిధి రాయపూడి వేణ్గోపాల్ రావు అన్నారు.

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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జనసేన పార్టిని బలోపేతయం చేయడానికి కలిస్కటటిగా పనిచేదాదుయం
కర్నిలు జిలాలో ఆలూరు నియోజకవర్ం ఎంపిటిస్ ఎరుకల పార్తి

శతఘ్నా న్యాస్: కరూనాలు జిల్్ల, ఆల్రు నియోజకవరగాం, జనసేన పార్టిని 
ముంద్కు తీస్కు వెళ్ళడానికి ఒక చననా మారగాం దాదాపుగా కరూనాలు జిల్్లలో 
54 మండల్లు ఉన్నాయి. ప్రతి మండలంలోని 30 రోజులకు ఒకస్రి మీట్ంగ్ 
పెటుటికుందాం. ఉదాహరణకు మన కరూనాలు జిల్్ల ఆల్రు మండలంని 
ఎంచుకున్నాం. ఆల్రు నియోజకవరాగానికి ఆరు మండల్లు. ఆల్రు 
మండలం దేవనకొండ మండలం హోళగుంద మండలం ఆసపిరి మండలం 
హాలహరి్వ మండలం చపపిగిరి మండలం. ఆల్రు మండలంలోని మీట్ంగ్ 
పెట్టిము అనుకుందాం. ఆల్రు మండల్నికి ఎనినా గ్రామాలు ఉన్నాయి. 

ఆల్రు మండల్నికి 18 గ్రామాలు ఉన్నాయి. ప్రతి గ్రామం నుంచ సమసయాలను వీడియో దా్వరా 
పేపర్ దా్వరా వ్రాస్కోవాలి. ప్రతి మండలంలో 30 రోజులకు ఒకస్రి మీట్ంగ్ పెటుటికుంట్ం. ఆ 
మీట్ంగ్ లో ప్రతి సమసయాలను తెలియజేయ్లి తెలియజేసన ప్రతి ఒకకా జనసేన యూత్ మీట్ంగ్ 
లో పాలగాన్లి. అల్గ సమసయాలను పరిషకారించడానికి జనసేన లీడర్సి జనసేన గ్రామ యూత్ 
ఆలోచంచాలిసి ఉంటుంది. 30 రోజులకు ఒకస్రి మీట్ంగ్ పెటుటికోవడం వల్ల ప్రతి గ్రామంలో 
ప్రజల సమసయాలను తెలుస్కుంట్ం. ప్రజల సమసయాలను తెలుస్కుంట్ ప్రజలో్లనే ఉంట్ ప్రజా 
సమసయాలను ప్రభుత్వంకు తెలియజేయడం వల్ల రాబోయే 2024లో మన జనసేన పార్టి ముంద్కు 
తీస్కెళ్లడానికి ఒక చననా మారగాం అని అనుకుంటున్నాను. ప్రతి గ్రామంలో సమసయాలు ఉన్నాయి. ప్రజల 
సమసయాలను తెలుస్కుంట్ ముంద్కు పోవడం వల్ల 2024లో జనసేన పార్టి బలంగా ఉంటుంది. 
ఇల్ చేయకపోవడం వల్ల చాల్ సమసయాలు వచే్చ అవకాశం ఉంది. ఎంద్కంట్ ప్రజలో్ల ఒక 
ఊహాగానం ఉండిపోయింది. అధికారంలో ఉననావాళ్్ల ఏ పనులు చేయలేక పోతున్నారు అధికారంలో 
లేని వాళ్్ళ ఏం చేయగలరు అని ఊహాగానం ఉండిపోయింది. అల్ంట్ ఆలోచన ప్రజలకు రాకుండా 
ప్రజా సమసయాలు తెలుస్కుని ప్రభుత్వం ఆ సమసయాలను పరిషకారించేల్ ప్రజలత కలిస పోరాడుదాం. 
ప్రజలత మమేకం అవ్వడం వల్ల 2024లో జనసేన పార్టి ముంద్కు తీస్కువెళ్ళడానికి ఒక చననా 
మారగాం అనుకుంటున్నాను మన భవిషయాతుతు మారాలంట్ మన ప్ల్లల భవిషయాతుతు మారాలంట్ మనలో 
మారుపి రావాలి. రాబోయే రోజులో్ల జనసేన పార్టి అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గ్రామ య్త్రను 
మొదలు పెటటిబోతున్నారు. అంట్ ప్రతి జిల్్ల ప్రతి మండలంలో పరయాట్స్తున్నారు. ఇంద్కోసం ప్రజల 
సమసయాలను తెలుస్కుంట ప్రజలో్లనే ఉంట్ ప్రజల సమసయాలను ప్రభుత్్వనికి తెలియజేయడానికి 
సద్ంగా ఉన్నారు. కాబట్టి మనం కలిసకటుటిగా పని చేయ్లిసి ఉంటుందని కరూనాలు జిల్్ల, ఆల్రు 
నియోజకవరగాం ఎంప్ట్స ఎరుకల పార్వతి అన్నారు.

గయంతేలమ్మ అమ్మవారని దర్శయంచుకుననా అనుశ్రీ సత్యన్ర్యణ
శతఘ్నా న్యాస్: రాజమండ్రి: మంగళవారం ఉదయం స్్థనిక 32 వారు్డ జనసేన 
న్యకులు పండు ఆహా్వనం మేరకు.. 32వార్్డ గ్రామ దేవత అయిన గొంతేలమమా 
అమమావారిని రాజమండ్రి సటీ ఇంచార్జ్ అనుశ్రీ సతయాన్రాయణ దరి్శంచుకున్నారు.

కంద్రీయ విద్యూలయం కూడా పోగొటాటీరు అంటగా 
నిజమేనా..?: మర్దు శివరామకృష్ణ

శతఘ్నా న్యాస్: న్జివీడు ఎమెమాలేయా 
గారి మెతక వైఖరి, నోరు మెదపని 
కారణంగా “కేంద్రీయ విదాయాలయం” 
వేరే ప్రాంత్నికి పోతుననాటు్ల వారతులు 
వస్తున్నాయి. దీనిపై స్్థనిక ప్రజలు 
ఎనోనా ఆశలు పెటుటికుననా నేపథయాంలో, 
అడిమాషను్ల ప్రారంభం అవుతునటు్ల 
ప్రకట్ంచన విదాయాలయ్ల లిస్టి లో 
న్జివీడు ఏంద్కు లేద్ తెలియచేసూతు 

నిజా, నిజాలు ప్రజలకు తెలియచేయ్లిసిన బాధయాత ఎమెమాలేయా ప్రత్ప్ గారి పైన 
ఉంది. ఉమమాడి కృష్ణిజిల్్ల కలెకటిర్ నివాస్, మీరు కేంద్రీయ విదాయాలయంకు 
కేట్యించన బిలి్డంగ్సి పరిశీలించ ఈ విదాయాసంవతసిరం అడిమాషను్ల ప్రారంభం 
అవుతుననాటు్ల ప్రకట్ంచారు. కాన్ అడిమాషను్ల లో నుజివీడు కేంద్రీయ విదాయాలయం 
పేరు లేకపోవడంత తలి్లదండ్రులు ఆంద్ళనకు గురవుతున్నారు. ఎంపా్లయిస్ 
కాలన్లో బిలి్డంగు మరియు 80 లక్లు నిధులు కూడా కేట్యించ, ఎమెమాలేయా 
మరియు కలెకటిర్ విజిట్ చేస ఈ సంవతసిరం నుండి అడిమాషను్ల ప్రారంభం అని 
చెప్పిన తరా్వత కూడా ఈ విదాయాలయం మన ప్రాంత్నికి ఇవ్వడం లేద్ అంట్.. 
ఈ ప్రాంత్నికి మళ్్ల అన్యాయం చేస్తుననాట్్ల. న్జివీడు కృష్ణి జిల్్లలో ఉండాలి 
అని, న్జివీడు రోడు్ల, అభవృది్ సమసయాలపై పోరాడే జేఏసీ న్యకుల మీద 
మరియు ప్రతిపక్ న్యకుల మీద లేస్తుననా నోరు ముఖయామంత్రి గారిని న్జివీడు 
అభవృది్కి కావాలిసిన వనరులు, నిధులు, అవసరాలు గురించ అడగానికి 
లేవట్్లద్ ఎంద్కని…? నిననా మెడికల్ కాలేజీ అన్నారు పోయింది, నేడు 
కేంద్రీయ విదాయాలయం అన్నారు ఇది కూడా పోయింది అని వారతులు వస్తున్నాయి. 
రేపు సకాల్ డెవలపెమాంట్ కాలేజీ పరిస్థతి ఏంట్…? మీరు ఇపపిట్కైన్ నోరు తెరిచ 
న్జివీడు ప్రాంత్నికి జిల్్లల పునరి్వభజన దా్వరా జరిగిన అన్యాయం, మెడికల్ 
కాలేజీ వేరే ప్రాంత్నికీ ఇవ్వడం, రోడు్ల అధా్వననా స్థతి, ఇండోర్ సేటిడియం కి 
నిధులు ఇతర అనినా విధాల జరుగుతుననా అన్యాయం పై ముఖయామంత్రి దృష్టికి 
తీస్కెళ్్ళ న్జివీడు అభవృది్ కోసం కృష్ చెయ్యాలని జనసేన పార్టి, కృష్ణి జిల్్ల 
అధికార ప్రతినిధి మర్ద్ శవరామకృషణి కోరారు.
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