
గురువారం, 28 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఆత్మహత్య చేసుకున్న కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు కూడా 
6 శాతుం వడ్డీతో పరిహారుం ఇవ్వాలి

* సీబీఐ దత్తపుత్రుడు పాలన చేస్్తన్నాడా? వడ్డీ వ్యాపారం 

చేస్్తన్నాడా?

* రైతుల నంచి నీటి తీరువ్న వడ్డీ విధంచి వసూలు 

చేస్్తన్నారు

* ప్రభుత్వ తీరుపై జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ 

న్దండ్ల మనోహర్ మండిపాటు 

గిటుటుబాటు ధరలు రాక... పండిన పంట 

చేతికొస్్తందో లేదో అర్ం కాని పరిస్్తుల్్ల 

రైతులు కొటుటుమిట్టుడుతుననా సమయంల్ 

నీటి తీరువ్ వసూలు విషయంల్ 

వైసీపీ ప్రభుత్వం అనసరిస్్తననా విధానం 

అప్రజాస్్వమికంగా ఉందని జనసేన పార్టు పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ అన్నారు. 2018 నంచి నీటి తీరువ్ 

లెక్కగటిటు 6 శాతం వడ్డీతో రైతుల నంచి వసూలు చేయడం, కటటుకపోతే రైతు భరోస్ ఇవ్వం, భవిషయాతు్తల్ పంట నషటు పరిహారానికి 

అనరుహులన చేస్్తమని బెదిరించడానినా పరిపాలన అన్లా? అని ఒక ప్రకటనల్ నిలదీశారు. అసలు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్టంల్ 

స్బిఐ దత్తపుత్రుడు జగన్ రెడిడీ పాలన చేస్్తన్నాడా? వడ్డీ వ్యాపారం చేస్్తన్నాడా? గత నెలల్ ఆస్్త పననా కటటుకపోతే ఇళ్లకు 

తాళాలు వేశారు. ఇంట్్ల స్మాన తీస్కుపోతామని బాయానరు్ల కటిటు ట్రాకటురు్ల తిపాపారు. ఇపుపాడు రైతుల మీద పడాడీరు. నీటి 

పననా పేరుతో వేధంపులకు దిగుతున్నారు. పంట కాలువల నిర్వహణకు... కనీసం పూడిక తీతకు వైసీపీ ప్రభుత్వం పైస్ 

కూడా ఖరుచుపెటటులేదు. స్్నికంగా రైతులే ఆ పనలు చేస్కొంటున్నారు. గ్రామాలవ్ర్గా నీటి పననా వసూలు ట్రెగెట్ పెటిటు 

మర్ వసూలు చేస్్తన్నారు. ప్రకాశం జిలా్ల అననాసముద్ం అనే చిననా గ్రామానికి రూ.29 లక్షల నీటి పననా వసూలు ట్రెగెట్ 

పెట్టురు అంటే రాష్టవ్యాప్తంగా ఎనినా కోట్ల రూపాయలు వడ్డీతో సహా రాబట్టులనకొంటున్నారో ప్రభుత్వం చెపాపాలి.

• రూ.7లక్షల పరిహారానినా 6శాతం వడ్డీతో చెలి్లంచాలి

రైతుల నంచి ధానయాం సేకరించిన మూడు రోజుల్్ల ఖాతాల్ డబ్బులు వేస్్తమని ఊరూరా చెప్పాన స్బిఐ దత్తపుత్రుడు వ్రాలు, నెలలు 

గడిచిన్ డబ్బులు చెలి్లంచడం లేదు. నీటి తీరువ్కు వడ్డీ విధస్్తననా ఈ పాలకులు- రైతులకు ఇవ్్వలిసిన మొతా్తనికీ వడ్డీ లెక్కగటిటు 

చెలి్లంచాలి. ఆత్మహతయాలు చేస్కుననా కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు రావ్లిసిన రూ.7 లక్షల పరిహారానినా కూడా 6 శాతం వడ్డీతో 

చెలి్లంచాలి.

ప్రణాళిక లేకుండా, రైతులపట్ల కనీస బాధయాత లేకుండా నిర్ణయాలు తీస్కొంటున్నారు. ఈ పాలన వైఫలయాం వలే్ల 2019 నంచి ఇపపాటి 

వరకూ 3 వేల మంది కౌలు రైతులు ఆత్మహతయాలు చేస్కున్నారు. వీరిని ఆదుకొనే ఉదేదేశం లేని ఈ ప్రభుత్వం వసూళ్్ల మాత్ం 

వడ్డీతో సహా చేస్తందని మండిపడాడీరు. వడ్డీ వ్యాపారం విడిచిపెటిటు పరిపాలన చేయాలని వైసీపీ ప్రభుతా్వనికి శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ 

సూచించారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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యాక్సిడుంట్ అయిన జనసైనికునిక్ మనోధైర్్యని్నచ్చిన జనసేన

శతఘ్నా న్యాస్: పుంగన్రు, జనసేన పార్టు పుంగన్రు నియోజకవరగె జనసేన కారయాకర్త చైతనయా 
చిత్్తరు కొత్తపలి్ల వదదే గత నెలల్ జరిగిన రోడుడీ ప్రమాదంల్ తీవ్ంగా గాయపడాడీరు వ్రి కుటుంబ 
సభుయాలన జనసేన పార్టు ప్ఏస్ సభుయాలు చిత్్తరు జిలా్ల అధయాక్షులు డా.పస్పులేటి హరిప్రస్ద్ 
మరియు కారయాదరిశి పగడాల రమణ పరామరిశించి జనసేన పార్టు యూ.ఎస్.ఏ ఎన్నారై తరుపున 
శ్రీమతి రంగిశెటిటు శైలజ, అనిశెటిటు స్్వమి మరియు వ్రి మిత్ బృందం తరుపున ఆరిధిక సహాయం 
అందించడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ జిలా్ల లీగల్ సెల్ అధయాక్షులు అమర్ న్రాయణ, మండల 
అధయాక్షుడు విరూపాక్షి, మరియు జనసేన న్యకులు నరేష్, హరి న్యక్, చంద్, శీన, మురళి, 
బాలాజీ న్యక్, టీవీ.రమణ, జగదీష్, చౌడపపా, మరియు జనసేన న్యకులు, వీరమహిళలు, 
జనసైనికులు పాల్గెన్నారు.

తిరుపతి రుయా ఆసుపత్రి ర్ష్ట్రానికే తలమానికుం 
– కానీ అక్కడ జరుగుతున్న సుంఘటనలు 

మాత్ుం దురదృష్టకరుం: జనసేన
రుయా హాస్పిటల్ లా…లేక వైస్పి హాస్పిటల్ లా…?
శతఘ్నా న్యాస్: తిరుపతి, బ్ధవ్రం స్్నికి తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ నందు మీడియా 
సమావేశంల్ కిరణ్ రాయల్ జనసేన తిరుపతి అసెంబీ్ల ఇన్చురిజి మాట్్లడుత్.. 
రుయాల్ వేస్న ప్రతి టండర్ వైస్ప్ నేతలు హస్తగతం చేస్కున్నారు, ఒక 
చిననా బిడడీ చనిపోతే అక్కడ అంబ్లెన్సి మాఫియా అరాచకం సృషటుంచారు, ఆ 
బాలుడు తండ్రిని డిమాండ్ చేస్న 20 వేల రూపాయల్్ల ఎంతమందికి వ్ట్లు 
వెళ్్తన్నాయి, ఇందుల్ వైస్ప్ నేతలు హస్తం ఉందా..? తిరుపతిల్ని కార్పారేటరు్ల 
50 రూపాయల నంచి లక్షల రూపాయలు వసూలు చేస్్తన్నారు, నిననా జరిగిన 
ఘటనల్ దళిత స్మాజిక వరగెనికి చెందిన అధకారిని ససెపాండ్ చేశారు, అదే 
వైస్ప్ స్మాజిక వరాగెనికి చెందిన వ్రిపై చరయాలు తీస్కోగలరా…? గతంల్ 
రుయా ఆసపాత్రిల్ ఆకిసిజన్ లేక చేనిపోతే వైస్ప్ నేతలు చెప్పాన వ్రికి మాత్మే 
నషటుపరిహారం ఇచాచురు, చెలివెంద్ం ప్రారంభోతసివ్నికి మంత్రులు, ఎమ్్మలేయా లు 
వెళా్తరు, రుయా ల్ మీ అవినీతి కారణంగా దురదృషటు సంఘటన జరిగితే అక్కడికి 
వచేచు న్ధుడే లేడు, వైదయా శాఖ మంత్రి కి ఐటీ శాఖ మంత్రి ఇచిచు ఉంటే బాగుండేది, 
ఆమ్ సషల్ మీడియాల్ తపపా పరోక్షంగా పని చేయరు కనక, తిరుపతి మ్టరినాటీ 
ఆస్పత్రిల్ దంగలు ఎకు్కవైయాయారు, అక్కడ ఆడ బిడడీ పుడితే ఒక రేటు, మోగ 
బిడడీ పుడితే ఒక రేటు అక్కడ స్బబుందికి ఇవ్్వలి, తిరుపతి రుయా ఆస్పత్రిల్ ఒప్ 
తీస్కొని వెళ్్త, డెత్ సరిటుఫికెట్ తో బయటకు వస్్తన్నారు. తిరుపతి రుయా వైదుయాలు, 
వ్రి సంత ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులకు రోగులన పంప్సూ్త దోచుకుంటున్నారు అని 
ఆగ్రహం వయాక్తం చేశారు.
పటటుణ అధయాక్షులు రాజారెడిడీ మాట్్లడుత్.. రుయా ఘటన దురదృషటుకరం, 
అంబ్లెన్సి మాఫియా వెనక రాజకీయ న్యకులు ఉన్నారు, సంబంధం లేని 
అధకారిని ససెపాండ్ చేస్ చేతులు దులుపుకున్నారు, నిరేదేశంచిన ధరలు ఎందుకు 
నిర్ణయించడం లేదు, ఎవరెవరికి ఎంతేత కమిషన్ వెళ్తంది అని అన్నారు.
రాజేష్ యాదవ్ మాట్్లడుత్.. ధర్మస్పత్రిల్ ధర్మము లేదు, అడుగడుగున్ 
చేతివ్టం చూప్స్్తన్నారు, ఒక రోగి ఆరోగయాం బాగాలేక, ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులకు 
వెళ్ళలేక ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి వెళ్్త అక్కడ కార్పారేట్ ఆస్పత్రి తరహాల్ 
దోప్డి చేస్్తన్నారు ఇలాంటి సంఘటనలన జనసేన పార్టు తరపున తీవ్ంగా 
ఖండిస్్తన్నామని అన్నారు.
ఈ మీడియా సమావేశంల్ జిలా్ల ఉపాధయాక్షులు మధు బాబ్, బాబిజి, స్మన్ బాబ్, 
హేమ కుమార్, రాజేష్ లు పాల్గెన్నారు.

ప్రమాదవశాత్తు గాయపడ్డ కుటంబాలకు 
ఎన్.ఆర్.ఐ జనసేన ఆర్థిక సహాయం

శతఘ్నా న్యాస్: మదనపలె్ల, మారిచు 
నెలల్ చిత్్తరు జిలా్లల్ ప్రమాదవశాతు్త 
గాయపడడీ కుటుంబాలకు అమ్రికా 
ఎన్.ఆర్.ఐ జనసేన లక్షా యాభై వేల 
150000 రూపాయలు ఆరి్క సహాయం 
అందజేయడం జరిగింది. ఎన్. ఆర్. ఐ 
జనసేన అందించిన చెకు్కలన బాధత 
కుటుంబాలకు చిత్్తరు జిలా్ల అధయాక్షులు 

పస్పులేటి హరిప్రస్ద్ అందజేస్రు. అనంతరం పస్పులేటి హరి ప్రస్ద్ మాట్్లడుత్.. ఈ 
కారయాక్రమానికి సహకరించిన శ్రీమతి రంగిశెటిటు శైలజ, అనిశెటిటు స్్వమి, వ్రి మిత్ బృందానికి 
పేరు పేరున్ ధనయావ్దాలు తెలిపారు.
జనసేన పార్టు మదనపలె్ల నియోజగవరగె జనసేన కారయాకర్త కంభం మధు మారిచు నెలల్ జరిగిన 
చిత్్తరు కొత్తపలి్ల వదదే రోడుడీ ప్రమాదంల్ మరణంచడం జరిగింది. వ్రి కుటుంబ సభుయాలన 
జనసేన పార్టు ప్.ఏ.స్ సభుయాలు, చిత్్తరు జిలా్ల అధయాక్షులు డా పస్పులేటి హరి ప్రస్ద్ మరియు 
రాయలసీమ కో కనీ్వనర్ గంగారపు రామ్ దాస్ చౌదరి పరామరిశించి.. అమ్రికా ఎన్.ఆర్.ఐ 
జనసేన తరుపున శ్రీమతి రంగిశెటిటు శైలజ, అనిశెటిటు స్్వమి మరియు వ్రి మిత్ బృందం 
తరుపున, జిలా్ల ప్రధాన కారయాదరిశి జంగాల శవరాం ఆరిధిక సహాయం అందించడం జరిగింది.
ఈ కారయాక్రమంల్ జిలా్ల ప్రధాన కారయాదరుశిలు జంగాల శవరాం, శ్రీమతి దారం అనిత, రాయల 
దక్షిణకోస్్త పార్లమ్ంటర్ కమిటీ సభుయాలు మై ఫోర్సి మహేష్, రాష్ట చేనేత విభాగం కమిటీ 
సభుయాలు అడపా స్రేంద్, జిలా్ల సంయుక్త కారయాదరిశి గజ్జిల రెడెడీపపా, మదనపలె్ల పటటుణ పటటుణ 
కమిటీ సభుయాలు, వీర మహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గెన్నారు.

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

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పై 
అనుచ్త వ్్యఖ్యలు: జనసేన వీర మహిళల ధర్్న

శతఘ్నా న్యాస్: కోనసీమ జిలా్ల జనసేన అధనేత పవన్ కళాయాణ్ పై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట 
మంత్రులు చేస్న అనచిత వ్యాఖయాలకు నిరసనగా అమలాపురం జనసేన పార్టు వీర 
మహిళలు నల్లవంతెన వదదే గల డాకటుర్ బి ఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పాలాభిషేకం 
చేస్రు. ప్రజాస్్వమాయానినా అపహాసయాం చేసే విధంగా వైసీపీ మంత్రులు పవన్ కళాయాణ్ 
న విమరిశిస్్తన్నారని రాష్టంల్ మూడు వేల మంది పైగా కౌలు రైతులు అపుపాలపాలై 
మరణసే్త వ్రికి అండగా నిలిచిన పవన్ కళాయాణ్ పై వయాకి్తగత విమరశిలు చేస్్తననా 
వైసీపీ మంత్రులు దాడిశెటిటు రాజా, గుడివ్డ అమరానాథ్, అంబటి రాంబాబ్, కొటుటు 
సతయాన్రాయణ, తదితరులు జనసేన అధనేత పై అవ్కులు చవ్కులు ఆపకపోతే తీవ్ 
పరిణామాలుంట్యని వీర మహిళలు హెచచురించారు. ఈ కారయాక్రమంల్ వీరమహిళలు 
చిక్కం స్ధారాణ కౌనిసిలరు్ల గండి హరిక, ప్ండి అమరావతి, వీర మహిళలు తాళ్ళ 
నరస్యమ్మ, న్గులపలి్ల శేష వేణ, ముతాయాల మణ, గోళ్ళ కమల, న్రినా అమా్మజీ, 
దోనిపాటి వెంకట లకి్మ, పుషపాంజలి తదితరులు పాల్గెన్నారు.

16 నెలలు జైలులో ఉుంటే అతని్న ఖైదీ అుంటార్ 
ముఖ్యముంత్రి అుంటార్..?: శివదత్ బోడపాటి

శతఘ్నా న్యాస్: రాష్ట రాజకీయ చరిత్ల్ మొటటుమొదటిస్రిగా రాజాయాంగ వయావస్ల్ 
కాపులకు రిజరే్వషన్ కలిపాస్్తం అని చెప్పాన జనసేన పార్టు అధనేత పవన్ కళాయాణ్ కులానినా 
తాకటుటు పెటిటునట్టు.. లేక కులం కారుడీ పెటుటుకొని ఒక ఖైదీ కాళ్్ల పటుటుకొని మంత్రి పదవులు 
తెచుచుకుననా మీరు కాపు కులానినా తాకటుటు పెటిటునట్టు?.. రైతాంగానినా గాలికి వదిలేస్న మీది 
ఒక పరిపాలన అంట్రా?.. అని పాయకరావుపేట నియోజకవరగెం జనసేన పార్టు రాష్ట 
కారయాదరిశి శవదత్ బోడపాటి వైసీపీ ప్రభుతా్వనినా బలంగా ప్రశనాంచారు.

శ్రీ పోలేరమ్మ తలిలి తిరునాళ్ళలో గాదె వుంకటేశవారర్వు
శతఘ్నా న్యాస్:  చిలకలూరిపేట నియోజకవరగెం, గణపవరం గ్రామంల్ వేంచేస్ ఉననా 
శ్రీ పోలేరమ్మ తలి్ల తిరున్ళ్ళల్ పాల్గెననా గుంటూరు జిలా్ల జనసేన పార్టు అధయాక్షులు గాద 
వెంకటేశ్వరరావు అమ్మవ్రి దరశినం చేస్కొని పార్టు వ్రు ఏరాపాటు చేస్న భార్ విదుయాత్ 
ప్రభన తిలకించడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ జిలా్ల ఉపాధయాక్షుడు అడపా మాణకాయాల 
రావు, రాజా రమేష్, తోట నరసయయా, సతీష్, దాసరి వెంకటేశ్వరరావు, నియోజకవరగె 
న్యకులు, వీరమహిళలు మరియు కారయాకర్తలు పాల్గెన్నారు.

రుంజాన్ తోఫా ఇచ్చిన అనుంతసాగరుం జనసేన
శతఘ్నా న్యాస్:   అనంతస్గరం మండలం పడమటి కంభంపాడు పడమటి ఖమ్మంపాడు 
పంచాయతీల్ని అనంతస్గరం మండలం జనసేన పార్టు అధయాక్షులు షేక్ మహబూబ్ 
మస్్తన్ ఆధ్వరయాంల్ 15 పేద ముస్్లం కుటుంబాలకు పవిత్ రంజాన్ పండుగ సందర్ంగా 
రంజాన్ తోఫా (కానక) నితయావసర సరుకులు అందించడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ 
అధయాక్షుడు షేక్ మస్్తన్ మరియు అనంతస్గరం మండల ప్రధాన కారయాదరిశి షేక్ సైఫులా్ల, 
మండల కారయాదరుశిలు గంగుల పెంచల రావు, హర్ష్ పాల్గెనడం జరిగింది.

పలు కుటుంబాలను పర్మరి్శుంచ్న పోలిశెటి్ట చుంద్రశేఖర్

శతఘ్నా న్యాస్: రామచంద్పురం, 
గంగవరం మండలం స్ందర పలి్ల 
గ్రామం తాడాల తిరుపతి రాయుడు(సన్ 
ఆఫ్ నరస్ంగ రాయుడు)గారు 
ఇటీవల స్వరగెస్్తలైన్రు. బ్ధవ్రం 
రామచంద్పురం నియోజవరగెం జనసేన 
పార్టు ఇంచార్జి పోలిశెటిటు చంద్శేఖర్ 
వెళి్ల వ్రి కుటుంబ సభుయాలన కలిస్ 

పరామరిశించడం జరిగింది. గంగవరం మండలం దంగేరు గ్రామం మేడిశెటిటు వీరభద్ం ఇటీవల 
స్వరగెస్్తలైన్రు. రామచంద్పురం నియోజవరగెం జనసేన పార్టు ఇంచార్జి పోలిశెటిటు చంద్శేఖర్ వెళి్ల 
వ్రి కుటుంబ సభుయాలన కలిస్ పరామరిశించడం జరిగింది. వ్రి వెంట కుడుపూరు దంగేరు 
గ్రామాల జనసేన పార్టు ఎంప్టిస్ నందికోళ్ళ వీరవెంకట న్గేంద్, మేడిశెటిటు సూరిబాబ్, 
రాంబాబ్ న్యుడు, గురుమ్ళ్ళ వంశీ తదితర జనసైనికులు వెళి్ల పరామరిశించడం జరిగింది.

మునిసిపల్ కమిషనర్ క్ వినతిపత్ుం అుందజేసిన జనసేన

శతఘ్నా న్యాస్: కొండపలి్ల మునిసిపాలిటి, గత కొంతకాలంగా కొండపలి్ల మునిసిపాలిటి ప్రజలు 
ఎదుర్్కంటుననా సమసయాలు పై మునిసిపల్ కమిషనర్ కి వినతిపత్ం అందించిన జనసేన పార్టు 
మైలవరం నియోజకవరగెం ఇన్చురిజి, రాష్ట అధకార ప్రతినిధ అక్కల రామో్మహనరావు(గాంధీ). 
ఈ వేసవిల్ మునిసిపాలిటీ పరిధల్ తాగునీటి సమసయా గురించి ప్రస్్తవించి, ముఖయాంగా పుట్లమ్మ 
గటుటు, అడవి కా్వర్, కొత్తగేట్, ఇబ్రహంపటనాం శవ్రు ప్రాంతాల్్ల సమసయా ఎకు్కవ ఉంది అని 
సమసయా వెంటనే తీరాచులని అపపాటివరకు వ్టర్ ట్యాంకులన పంపాలని కోరారు, డ్రైనేజీ సమసయా 
ప్రస్్తవించి వెంటనే పూడిక కారయాక్రమం మొదలు పెట్టులని , ముఖయాంగా ఎస్టు కాలనీ నందు 
అస్తవయాస్తంగా ఉననా డ్రైనేజీ న బాగుచేస్ కల్వరుటు నిరి్మంచాలని కోరారు, వీటిప్ఎస్ నండి వచేచు 
కాలుషయా నివ్రణకు చరయాలు తీస్కొని వ్రితో మాట్్లడి మొక్కలు న్టించి, హెల్్త కాయాంప్సి 
నిర్వహించాలని, హిందూ స్మశాన వ్టిక వదదే చెత్తన వేయకుండా చరయాలు తీస్కోవ్లని, ఎర్ర 
బ్రిడిజి వదదే ఊరు ల్పలకి వచేచు మారగెంల్ సైన్ బోర్డీ లు నిరి్మంచాలని, హైవే ల్ లైటు్ల వెలగక 
పోవడం వల్ల జరిగే ప్రమాదాలు కమిషనర్ దృషటుకి తీస్కు వెళా్ళరు.. స్నకూలంగా సపాందించి 
కమిషనర్, వీటిల్ ప్రతి ఒక్క దానిమీద త్వరల్నే చరయాలు తీస్కుంట్ము అని చెపాపారు. ఈ 
కారయాక్రమంల్ యర్రంశెటిటు న్ని, యతిరాజుల ప్రవీణ్, రాగాల న్ని, పగిడిపలి్ల వెంకట్, 
దేవరకొండ చరణ్, చిటేటులు కోటేశ్వరరావు, రామంజనేయులు తదితరులు పాల్గెన్నారు.

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

ఆుంధ్ర ర్ష్టుంలో ముంట కలుసుతున్న మానవతవాుం: 
దారుం అనిత

శతఘ్నా న్యాస్: మదనపలె్ల, ఆంధ్ర రాష్టంల్ 
హాస్పాటల్సి ల్ అంబ్లెన్సి మాఫియా 
ఉందననా విషయం మీకు తెలుస్ కుమారుడు 
చనిపోయిన పుటటుడు దుుఃఖంల్ ఉననా ఒక 
అభాగిని తో అమానవీయంగా వయావహరించారు 
వేల రూపాయలు చార్జి భరించలేనని 
మొతు్తకున్నా కనికరించలేదు అతని యజమాని 
హాస్పాటల్ కి 5 వేల రూపాయలకు ఆంబ్లెన్సి 
మాట్్లడి పంప్తే రుయా ఆస్పత్రి ఆంబ్లెన్సి 
మాఫియా అడుడీకున్నారు. చేసేది లేక కుమారుని 

మృతదేహానినా భుజంపై వేస్కుని ది్వచక్రవ్హనంపై బయలేదేరాలిసి వచిచుంది. ఈ 
సంఘటన ఆంధ్ర రాష్టంల్ తిరుపతి రుయా హాస్పాటల్ ల్ జరగడం యావత్ రాష్రానినా 
కలిచివేస్ంది …ఏమాత్ం అనభవం లేని తకు్కవ వయస్ల్ ఉననా వ్రికి మంత్రి 
పదవులు ఇసే్త రాష్టంల్ పరిస్్తి ఇలాగే ఉంటుంది వెంటనే సపాందించి ఆ ఘటనపై 
సమగ్ర విచారణ జరిప్ అదేవిధంగా వైదయా విదయా ఆరోగయా శాఖ మంత్రి విడదల రజని రాత్రి 
సమయాల్్ల కూడా స్మానయాలకు అందుబాటుల్ ఉండేలా ఆంబ్లెనసిలు నడిపేలా 
చరయాలు తీస్కోవ్లని జనసేన పార్టు తరఫున కోరుతున్నామని జనసేన చిత్్తరు జిలా్ల 
ప్రధాన కారయాదరిశి దారం అనిత అన్నారు.

తవారలోనే ప్రతి ముండల కమిటీ మరియు కార్యకరతులు 
సమావేశుం నిరవాహణ: పులి మలిలి కారుజునర్వు

శతఘ్నా న్యాస్:  జనసేన పార్టుని స్దాధింతాలన నియోజకవరగె 
స్్యిల్ ప్రతి గడప గడపకి తీస్కొనే వెళ్్ల విధంగా ఒక 
వ్యాహానినా స్దధిం చేస్కున్నానని, మండల కమిటీలన పరిశీలించి 
ప్రతి మండలంల్ కారయాకర్తల సమావేశానినా ఏరాపాటు చేస్ వ్రి 
యొక్క సమసయాలన, ఆ మండలంల్ని సమసయాలినా తెలుస్కొని 
సమసయాలు పరిష్కరం దిశగా జనసేన పార్టుని రూపాంతరం 
చేస్్తనని కందుకూరు నియోజకవరగె జనసేనపార్టు ఇన్ ఛార్జి 
పులి మలి్ల కారుజినరావు తెలియజేస్రు. ఈ సందర్ంగా 
ఆయన మాట్్లడుత్.. ముఖయాంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఒకటే నేన 
తెలియజేస్్త.. పవన్ కళాయాణ్ గారి భావజాలం నచిచు పార్టు 
ల్కి వచిచునవ్డిని న్కు పార్టు ఏ సూచనలు ఇసే్త నేన అలాగే 
చేస్్తన్నాన.. కానీ కొంతమంది నేన నచచుకనో.. మరియు 
ఇంకో కారణాల వల్ల గానీ న్ గురుంచి తపుపాగా మాట్్లడితే 
న్కు ఒరిగేది ఏమి లేదు. నియోజకవరగెస్్యిల్ జనసైనికులు 
జోలీకి ఎవరు వచిచున్ అపుపాడు చెపుతాన మలి్లకారుజిన అంటే 
ఏమిట్.. ఎవరో.. ఉడత బెదిరింపులుకు బయపడి పారిపోయే 
వయాకి్త ని కాదు నేన. అంబేద్కర్ భావజాలంతో పెరిగిన వయాకి్త 
ని. బయపడడం న్కు తెలియదు. జనసేన పార్టు కోసం ఎలా పని చేయాల్ అలా చేస్్తన్నా.. 
జనసేన పార్టుని కందుకూరు నియోజకవరగెస్్యిల్ 100 శాతం పూరి్త స్్యిల్ బల్పేతం 
చేస్ తీరుతాన. కొనినా కొనినా విషయాలు కొందిరిని బాధపెటిటు ఉండవచుచు.. అవి త్వరల్ కి్లయర్ 
చేస్ పార్టుని బల్పేతం చేస్్తన. పక్కన వ్ళ్ళ అలుస్గా మాట్్లడు కొనే అంత వయాకి్త ని అయితే 
కాదని ప్రత్రికా ముఖంగా తెలియజేస్రు.

విలువలు లేని అనైతిక ముంత్రులు సమాధానుం 
చెపాపాలని జనసేన డిమాుండ్

శతఘ్నా న్యాస్: పాడేరు, జి.మాడుగుల 
మండలం జనసేనపార్టు ప్రధాన 
అధయాక్షులు మస్డి భీమననా మాట్్లడుత్ 
రాష్టంల్ రాజకీయ అనిశచుతి ప్రజలు 
గమనిసూ్తనే వున్నారు. పాలక వరాగెలు 
నైతిక విలువలు మరిచి తమదైన శైలిల్ 
వయాకి్త గత విమరశిలకు పదున పెట్టురు. 
రాజకీయాలు బహుశా చరిత్ పరిశీలన 
చేస్ చూసే్త ఇంతగా ఎపుపాడు దిగజారి 
పోలేదు. ఈ దిగజారుడుతన్నినా 

వైసీపీ మంత్రులు యొక్క విలువలకు నిదరశినం. రాష్టంల్ రాజధాని లేదు, ఒక వైపు 
సంక్షోభం ముంచుకొచేచు పరిస్్తి, పెరుగుతుననా నితయావసర సరుకుల ధరలు, ఆడప్ల్లల పై 
అతాయాచారాలు, గుళ్్ళ గోపురాలు ధ్వంసం, నిరుదోయాగ సమసయాలు, వీటి కోసం ఆల్చన 
చేయని ప్రభుత్వం కేవలం మా అధనేత పవన్ కళాయాణ్ ని తిటటుడానికే ఇంత ప్రాధానయాత 
ఇవ్వడం దేనికి సంకేతం? ప్రజల ఆల్చన తీరు పక్కదారి మలి్లంపు పై ఆల్చనలు చేయడం. 
ఇదంతా ప్రజలు ఇటేటు నమే్మస్్తరనకునే భ్రమల్ ఉన్నారు ముఖయామంత్రి జగన్ మోహన్ 
రెడిడీ. రవ్ణా చార్జిల భారం, విదుయాత్ చార్జిల భారం, స్మానయాలకు దికు్కతోచని పరిస్్తి 
ఇలా చెపుపాకుంటూ పోతే అరాచక పాలనకు మీకు మించిన ప్రభుత్వమేది లేదేమో జగన్ 
మోహన్ రెడిడీ. ఇపపాటికైన్ ఆంద్ప్రదేశ్ ప్రజలు వ్స్తవ్లు తెలుస్కోవ్లని నిజాయితీగా 
పోరాడే పవన్ కళాయాణ్ ని, జనసేన పార్టుకి ఒక అవకాశం ఇవ్్వలని తెలిపారు. ప్రధాన 
కారయాదరిశి గంది మురళి మాట్్లడుత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఆధునిక బానిసతా్వనికి 
గురయాయారని వైస్సిర్సిపీని గెలిప్ంచి తమ గయియా తామే తీస్కున్నారని ప్రజా పాలనపై 
దృషటు పెటటుకుండా సమసయాలపై సపాందించే మా న్యకుడిని వయాకి్తగత దురబుషలు మాట్్లడటం 
తగదని, ఏ అధకార, ప్రతి పక్షాల్్ల లేకున్నా కూడా కౌలు రైతులకు తనదైన సహాయం 
చేస్్తంటే ప్రభుత్వం జీరి్ణంచుకోలేక ఈ విమరశిలు చేస్తందని విమరిశించారు. జనసైనికులు 
రమేష్ మాట్్లడుత్ ఇవ్ళ దేశము మొత్తం ఆంద్ప్రదేశ్ పరిస్్తి చూస్తంది నేరస్్తలకు, 
విలువలు లేని న్యకులకు చటటుసభల్్ల పంప్సే్త వ్రు దోచుకోవడము కాకుండా ఏమి 
చేస్్తరు? రాష్రానినా దివ్ళా తీసేయయాడమే వీరి ప్రధాన అజ్ండాగా పెటుటుకున్నారని, ప్రజలన 
పాలించే కనీస అరహుత లేని వయాకు్తలకు అధకారం కటటుబెడితే పరిస్్తి ఇలాగే ఉంటుందని, 
ఆ ప్రభావం మా లాంటి ఆదివ్సీ ప్రాంతాల్్ల మరింత దయనీయంగా ఉంటుందని 
ఇపపాటికైన్ గిరిజనలు మేల్్కని నిజాయితీ రాజకీయాలు చేసే జనసేన అధయాక్షుడు పవన్ 
కళాయాణ్ కి తోడుండాలని ప్రజా సంక్షేమం పేరిట ప్రజా సంక్షోభం సృషటుంచే నవరంద్రాలు 
సృషటుంచి రాష్రానినా నీరుగారేచురని, ఇక భవిషయాత్ తరాలకు ఏమి ఇస్్తరని, తిరుపతిల్ 
రుయా ఘటన చూడండి మరి అలాంటపుపాడు ఈ అంబ్లెనసిల వయావస్ ఎందుకు వీటికి 
సమాధానం సీబీఐ దత్తపుత్రుడు, వ్రి పెంపుడు జాగిలాలు గుడివ్డ అమరానాద్, అంబటి 
రాంబాబ్ వంటి విలువలు లేని అనైతిక మంత్రులు సమాధానం చెపాపాలని డిమాండ్ చేసూ్త 
బహుశా వైస్సిర్సిపీ ప్రభుత్వం ఎవరికైతే ఎకు్కవ వయాకి్తగత తిటు్ల, బూతు భాష వస్్తందో 
వ్రికి మంత్రి పదవులు ఇస్్తరేమోనంటూ దుయయాబట్టురు.

అధికారులను ప్రశి్నుంచ్న పాటుంశెటి్ట సూర్యచుంద్ర
శతఘ్నా న్యాస్: జగగెంపేట నియోజకవరగెం గోకవరం మండలం గుమ్మళ్ళదడిడీ గ్రామంల్ ఉననా 
ఇండియన్ ఆయిల్ కారోపారేషన్ కంపెనీ వ్రికి అచుయాతాపురం గ్రామంల్ నండి ప్రభుత్వ 
అధకారులు పోలీస్ల సహాయంతో దౌరజినయాంగా 33కెవి ఎలకి్రాకల్ స్తంభాలు వేస్కుంటూ 
వెళ్్తన్నారు. దానికి ఊరి జనం అంతా ఆందోళన పడుత్, వయాతిరేకిసూ్త ఉండగా వ్రిని 
గోకవరం పోలీస్ వ్రు అరెస్టు చేస్ తీస్కెళా్లరు. ఈ విషయం పై 220కెవి సబ్ సేటుషన్ 
అధకారులతోన, కోరుకొండ ఎలకి్రాకల్ ఏడిఈ తోన, గోకవరం ఎసె్సి తోన మాట్్లడడమే 
కాకుండా 220కెవి సబ్ సేటుషన్ నండి ఐఓస్ఎల్ కంపెనీకి ఒక కిల్ మీటరు కంటే తకు్కవ 
దూరం ఉననా దారిని వదిలేస్ 3 కిల్ మీటరు్ల చుటూటు తిరుగుత్ అచుయాతాపురం గ్రామం 
మధయాల్ నండి వెళ్్ళ విధంగా తపుపాడు ఎస్టుమేషన్ వేస్ ఇచిచున అధకారులు ఎవరు అని 
ప్రశనాంచిన జగగెంపేట నియోజకవరగెం జనసేన పార్టు ఇంచార్జి పాటంశెటిటు సూరయాచంద్.

వైసీపీ అధికారుంలోక్ వచ్చినపపాటి నుుండి
 మహిళల పై దాడులు ఎకు్కవయా్యయి: కీరతున

శతఘ్నా న్యాస్: పదా్మవతి 
నగరానికి చెందిన చంచయయా అనే 
వయాకి్త జిమ్ ట్రైనర్ గా ఉంటూ.. 
అక్కడ ట్రైనింగ్ కు వచిచున ఒక 
అమా్మయిని ప్రేమిస్్తన్నాన 
అంటూ వేధసూ్త.. రెండు 
మూడు స్రు్ల కొటేటు ప్రయతనాం 
చేశాడు. ఎవరికైన్ చెబితే నీ 

మీద దాడి చేస్్తనంటూ బెదిరిసూ్త.. వేదించే వ్డు.. చివరికి మంగళ వ్రం రాత్రి ఆ 
అమ్మయి తము్మడిని చంపడం జరిగింది. ఇంత వరకూ ఎవరికీ ఎందుకు చెపపాలేదని ఆ 
అమా్మయిని అడుగగా.. మమ్మలినా బెదిరిసూ్త ఉన్నాడు అందుకే కంపె్్లంట్ లేక పోయాం 
అని చెప్పాంది. ఇపపాటికైన్ తిరుపతి మ్్మలేయా కావచుచు అతని కొడుకు కావచుచు.. సపాందించి 
ఆ కుటుంబానికి న్యాయం జరిగేలా చూడాలి. అలాగే నేరస్్తడికి శక్ష పడేలా చేయాలని 
తిరుపతి జనసేన పార్టు జిలా్ల సంయుక్త కారయాదరిశి కీర్తన డిమాండ్ చేశారు. వైసీపీ 
అధకారంల్కి వచిచునపపాటి నండి మహిళల పై దాడులు ఎకు్కవయాయాయని ఎదేదేవ్ 
చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఆర్్టసీ, విదు్యత్ చార్జుల మోత తగ్గుంచాలని ఉరవకుండ 
జనసేన ఆధవార్యుంలో ర్్యలీ

శతఘ్నా న్యాస్: ఉరవకొండ, పేద, మధయా తరగతి ప్రజల మీద ఆర్టుసీ, విదుయాత్ చార్జిల భారం మోపుత్ 
ముఖయామంత్రి జగన్ మోహన్ రెడిడీ తీస్కుననా నిర్ణయానినా వెంటనే ఉపసంహరించుకోవ్లని “బాదుడే 
బాదుడు” అంటూ ఉరవకొండ జనసేనపార్టు ఆధ్వరయాంల్ టవర్ కా్లక్ నంచి ఆర్టుసీ బస్టుండ్ వరకు రాయాలీ 
నిర్వహించి ఆ తరా్వత డిపో మేనేజర్ కు వినతి పత్ం అందచేయడం జరిగింది. పేద, మదయా తరగతి 
రవ్ణా స్ధనం ఆర్టుసీ బస్సి అని, ఇపుపాడు ఆర్టుసీ చార్జిలు పెరగటం వల్ల పేద, మధయా తరగతి ప్రజలపై 
తీవ్మైన ఆరి్క ఇబబుందులకు గురవుతున్నారు అని, ఆ రోజు ముఖయామంత్రి మాది ప్రజా సంక్షేమ ప్రభుత్వం 
అని చెప్పా, ఆర్టుసీ ని ప్రభుత్వం ల్ విలీనం చేస్కుని ఈరోజు డ్జల్ రేట్ పెరిగిందని డ్జల్ సెస్ పేరుతో 
ఆర్టుస్ ఛార్జిలు పెంచడం న్యాయమా అని తెలిపారు, పేద, మధయాతరగతి ప్రజల కోసం డ్జిల్ సబిసిడ్ని 
ప్రభుత్వమే భరించి ఆర్టుస్ చార్జిలు తగిగెంచాలని లేని పక్షంల్ ఉదయామానినా గ్రామ స్్యిల్కి తీస్కెళతామని 
తెలియజేశారు. పాదయాత్ల్, ఓదారుపా యాత్ల్ అలాగే ఎనినాకల హామీలన తుంగల్ తొకి్క ఈరోజు 
ఆస్్త పననా, చెత్త పననా, అలాగే నవరతనాలకు కూడా రకరకాల నిబంధనలు పెటిటు త్టు్ల పొడుసూ్త 
ఎగగెట్టులని ప్రయతానాలు చేస్్తన్నారు ఇదంతా మానకోవ్లని లేదంటే ప్రజావయాతిరేకతన చవిచూడాలిసి 
వస్్తందని తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమంల్ జిలా్ల కారయాదరిశి గౌతమ్ కుమార్, జిలా్ల కారయానిరా్వహక కారయాదరిశి 
అజయ్ కుమార్, ఉరవకొండ మండల అధయాక్షులు చంద్ శేఖర్, వజ్రకరూరు మండల అధయాక్షుడు కేశవ 
జన్ల విడపనకలు్ల మండలం అధయాక్షుడు తలారి గోపాల్ కూడేరు మండల అధయాక్షుడు నగేష్ మరియు 
గుడిసెల రాజేష్, అబ్దేలా్ల, హర్ష్ శంకర్ న్యక్, సూరయాన్యక్, రమేష్, దేవేంద్, భోగేష్, హుసేసిన్, 
మణకుమార్ విడపనకలు్ల మండలం జనసైనికులు భద్, ప్రస్ద్, రాజేష్, ల్కేష్ సమర, ఎల్లపపా, భీమ 
రాము, వజ్రకరూరు మండల జనసైనికులు సూరయాన్రాయణ, రవి, జగదీశ్, జిలన్, రవి న్యక్, కుమార్ 
న్యక్, ఎం రవి న్యక్ మరియు కమిటీ సభుయాలు పాల్గెన్నారు.

 పవన్ కళ్్యణ్ ని విమర్శుంచే సాధాయి డైముండ్ బాబుక్ లేదు

• జనసేన పార్టు గుంటూరు జిలా్ల ప్రధాన కారయాదరిశి ఉపుపా వెంకట రత్తయయా
శతఘ్నా న్యాస్: గుంటూరు స్టీ, వైస్ప్ ప్రభుత్వం ఏరపాడిన తరా్వత ఈ రాష్టంల్ రైతులు పండించిన 
పంటకు సరైన గిటుటుబాటు ధరలు లేక రైతులు, కౌలు రైతులు పండించిన పంట కొరకు చేస్న అపుపాలు 
తీరచులేక ఆత్మహతయాలు చేస్కుననా కౌలు రైతుల కుటుంబాలన ఆరిధికంగా ఆదుకొని అండగా నిలుస్్తననా 
జనసేన పార్టు అధయాక్షులు పవన్ కళాయాణ్ ని చూస్ ఓరుచుకోలేక వైస్ప్ న్యకులు చేస్్తననా చౌకబారు 
విమరశిలన తాము తీవ్ంగా ఖండిస్్తననాటు్ల గుంటూరు జిలా్ల జనసేన పార్టు ప్రధాన కారయాదరిశి ఉపుపా 
వెంకట రత్తయయా అన్నారు.
• పవన్ కలాయాణ్ ని విమరిశించే స్ధియి డైమండ్ బాబ్కి లేదన్నారు.
• నిజాయితీపరుడైన పవన్ కళాయాణ్ ని విమరిశించే ముందు సీఎం జగన్ కు తన డిపూయాటి మేయర్ పదవి 
కోసం డైమండ్ బాబ్ ఎంత పాయాకేజీ ఇచాచురో బహిరగెతం చేయాలని డిమాండ్  చేశారు.
• సంవతసిరం తరా్వత తన డిపూయాటీ మేయర్ పదవి ఉంటుందో ఊడుతుందో తెలియని అయోమయంల్ 

ఉననా డైమండ్ బాబ్ 
కూడా పవన్ కళాయాణ్ మీద 
అవ్కులు చవ్కులు పేలచుడం 
హాస్యాసపాదంగా ఉందన్నారు.
వైసీపీ న్యకులు ఇపపాటికైన్ 
పసలేని ఆరోపణలన ఆప్ ఈ 
రాష్టం అపుపాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ 
కాకుండా వీలైనంత త్వరగా 
ప్రజా సమసయాలు పరిష్కరానికి 
కృష చేయాలని వెంకట రత్తయయా 
అన్నారు.

జనసేనలో చేరిన మాజీ ఏపీసీసీ ర్ష్ట ప్రధాన 
కార్యదరి్శ జము్మ ఆదినార్యణ

శతఘ్నా న్యాస్: ఏపీసీసీ రాష్ట ప్రధాన కారయాదరిశిగా పనిచేస్న చీపురుపలి్ల 
నియోజకవరాగెనికి చెందిన జము్మ ఆదిన్రాయణ కాంగ్రెస్ పార్టుకి 
రాజీన్మా చేస్ బ్ధవ్రం ఉత్తరాంధ్ర జనసేన పార్టు కారాయాలయంల్ 
గౌరవనీయులు రాష్ట ప్రధాన కారయాదరిశి తమి్మరెడిడీ శవశంకర్ సమక్షంల్, 
స్ంకు వెంకటేశ్వరరావు అధ్వరయాంల్ జనసేన పార్టుల్ చేరడం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన న్యకులు చీపురుపలి్ల నియోజకవరగె న్లుగు 
మండలాల జనసైనికులు, కారయాకర్తలు పాల్గెన్నారు.

రైతు కుటుంబాలకు మనోధైర్్యని్నచ్చిన జనసేన
శతఘ్నా న్యాస్: పెదకూరపాడు నియోజకవరగెం, ఇటీవల అపుపాల బారిన 
పడి చనిపోయిన కౌలు రైతు కుటుంబాలన పరామరిశిఇంచిన గోవిందు 
అంజిబాబ్, అమరావతి మండల అధయాక్షులు వ్కా అఖిల్, జనరల్ 
సెక్రటర్ పస్పులేటి రాంబాబ్, లింగాపురం న్యకులు స్రేష్ మరియు 
జనసైనికులు పాల్గెన్నారు.

తొసీసిపూడి గ్రామ జనసేన యువత ఆధవార్యుంలో 
చలివేుంద్రుం ఏర్పాట

శతఘ్నా న్యాస్: అనపరి్త నియోజకవరగెం, బిక్కవోలు మండలం, తొసీసిపూడి 
గ్రామంల్ జనసేన యువత ఆధ్వరయాంల్ చలివేంద్ం ఏరాపాటు చేయడం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ భాగంగా రోడుడీ మీద వెళ్్ల వ్హనదారులకు 
బ్ధవ్రం బటటుర్ మిల్్క పంప్ణ చేశారు. ఈ కారయాక్రమంల్ గ్రామ 
జనసేన యూత్ న్యకుడు తేతలి వెంక రెడిడీ, దురాగె రెడిడీ, ఎస్.ఎన్.కే, 
రాకేష్, రాజు, గణేష్, శ్రీహరి తదితరులు పాల్గెన్నారు.

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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నిడదవోలు ముండలుంలో జనసేన ప్రెస్ మీట్
శతఘ్నా న్యాస్: నిడదవోలు 
నియోకవరగెం నిడదవోలు 
మండలంల్ ప్రెస్ మీట్ స్్నిక 
అధకార పార్టు వ్రు జనసేన 
అధనేత పవన్ కళాయాణ్ ని 
ఉదేదేశంచి మాట్్లడిన మాటలకు 
గాన మేము ఈ రోజున ఈ 

కారయాక్రమం పెటటుడం జరిగింది. కారయాక్రమంల్ జిలా్ల కారయావరగె సభుయాలు పాలా వీరాస్్వమి, మండల 
అధయాక్షులు పోలిరెడిడీ వెంకటరతనాం, ఎంపీటీసీ ఇంద్ గౌడ్, గ్రంధ వెంకట్, శ్రీన పాల్గెన్నారు.

పార్్ట బలపడడుం చూసి ఓరుచికోలేక విమర్శలు చేసుతునా్నరు
శతఘ్నా న్యాస్: అననామయయా జిలా్ల రాజంపేట నందలూరు మండల జనసైనికుల ఆధ్వరయాంల్ పత్రికా 
విలేకర్ల సమావేశం నిర్వహించారు. ఇందుల్ జనసేన పారిటు రాష్ట కారయాదరిశి తాతంశెటిటు న్గేంద్ 
పాల్గెన్నారు. మీడియా మిత్రులతో మాట్్లడుత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంల్ గత వ్రంరోజులుగా కొత్త 
మంత్రి పదవులు తీస్కుననా మంత్రులు పరిపాలన పక్కన పెటిటు పవన్ కళాయాణ్ ని తిటటుడమే పరిపాలనగా 
పెటుటుకున్నారు. రాష్టముల్ ఈ ప్రభుత్వం వచిచునపపాటినంచి అభివృదిధి ఏమాత్ం జరగలేదు. అలాగే 
నియోజకవరగె సమసయాలు తీస్కుంటే మండలంల్ని ఆలి్వన్ కరా్మగారం అలాగే రైలే్వ ల్కోషేడ్ వ్టి 
స్్నంల్ యువతకి ఉపాది కలిగించే విధంగా చేస్్తమని ఎనోనా హామీలు ఇచాచురు. ఇంతవరుకు 
నెరవేరచులేదు అలాగే ఈ మధయాకాలంల్ అందరికి తెలిస్న విషయమే అననామయయా ప్రాజ్క్టు ఆనకటటు 
తెగిపోవడం వలన తోగురుపేట, మందపలి్ల, పులపత్్తరు ఇంకా చిననాపాటి గ్రామాలు ప్రజలు చాలా 
ప్రాణ నషటుం మరియు ఆస్్త నషటుం జరిగింది. దీనికి సంబందించి స్వయాన ముఖయామంత్రి గారే వచిచు 
సందరిశించారు వ్రు ఇచిచున హామీలు ఇంతవరుకు పూరి్త స్్యిల్ నెరవేరచులేదు. ఇలా నియోజకవరగె 
స్్యి సమసయాల గురించే పటించుకోడంలేదు ఇది సరిపోదు అనటు్ల ఈ కొత్తమంత్రులు వ్రి శాఖల 
పనితీరు మరియు వ్రి శాఖల గురించి సరిగా అవగాహన లేదు కానీ వ్రికి పదవులు తీస్కునపుడు 
నంచి పవన్ కళాయాణ్ ని వయాకి్తగత విమరశిలు చేయడమే సరిపొయిందని ఇక మీదటయిన్ వయాకి్తగత 
విమరశిలు మాన్లి అని లేని పక్షంల్ ఘాటుగా సమాధానం చెపా్తమని అన్నారు. ఈ సందర్ంగా 
మాట్్లడుత్ పవన్ కళాయాణ్ ఈ రాష్టంల్ చనిపోయిన కౌలు రైతులకు 30 కోట్లతో మూడు వేల 
మందికి ఒక లక్ష చొపుపాన చనిపోయిన కౌవులు రైతులకు ఆరి్క సహాయం చేసూ్త ప్రజల్్ల పార్టు 
బలపడడం చూస్ ఓరుచుకోలేకుండా పవన్ కళాయాణ్ ని విమరశిలు చేస్్తన్నారు. ఈ విషయంపైన 
జనసేన న్యకులు పవన్ కళాయాణ్ చటటుబదధింగానే పెళి్ల చేస్కున్నారని మీలాగా అక్రమాస్్తలు అవినీతి 
చేస్ జైలుకు వెళ్లలేదని వ్రు చేస్న విమరశిలపైన రాజంపేట నియోజకవరగెం నందలూరు జనసేన 
న్యకులు మరియు జనసేన పారిటు రాష్ట కారయాదరిశి తాతంశెటిటు న్గేంద్ ఘాటుగా సమాధానం 
చెపాపారు. ఈ కారయాక్రమంల్ టంగుటూరు ఈశ్వరయయా, కళాయాణ్, స్బబుయయా, తిపాపాయపలి్ల ప్రశాంత్, 
మంకు వెంకటేష్, జయరామ్, ఆవుల స్యి, ప్రకాష్, ఎదదేల నరస్ంహ, ఉపేంద్, గురివిగారి వ్స్ 
తదితరులు పాలుగెన్నారు.

పలు కుటంబాలను పరామర్్శంచిన పితాని బాలకృష్ణ
శతఘ్నా న్యాస్: ముమి్మడివరం, జనసేనపార్టు రాష్ట రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ 
సభుయాలు ముమి్మడివరం జనసేనపార్టు నియోజకవరగె ఇంచారిజి ప్తాని బాలకృష్ణ 
కాట్రేనికోన మండలం గిడిడీ వ్రి పేటల్, గిడిడీ ఏడుకొండలు (ఏస్ఎఫ్) సతీమణ 
విజయ కుమారి అకాలమరణం చెందిన వ్రి కుటుంబ సభుయాలన ప్తాని 
బాలకృష్ణ పరామరిశించాడం జరిగింది. అనతరం కాట్రేనికోన మండలం పల్లం 
గ్రామంల్ అకాలమరణం చెందిన మల్లడి సతయాం కుటుంబ సభుయాలన ప్తాని 
బాలకృష్ణ పరామరిశించారు. వ్రి వెంట సంస్ని పాండురంగారావు, దూడల 
స్్వమి, జక్కంశెటిటు బాలకృష్ణ, కడలి కొండ, ప్లి్ల గోప్, అమర స్యి, కాశరెడిడీ 
మణకంఠ సంగాని ధరా్మరావు, సంగని జన తదితరులు పాల్గెన్నారు.

గంటూరు బార్ అసోస్యేషన్ ఎనినికలలో దార్ల కనకలక్ష్మి

శతఘ్నా న్యాస్: గుంటూరు, ఉమ్న్ రిప్రజ్ంటేటివ్ గా పోటీ చేయుచుననా జనసేన 
పార్టు రాష్ట లీగల్ సెల్ కారయాదరిశి, ఎదుటివ్రి ఆనందంల్ తన ఆనందానినా 
వెతుకొ్కని, వ్రి కషటు స్ఖాలకు తోడుగా ఉండాలని అందరికీ అందుబాటుల్ 
ఉండే. న్యాయ వృతి్తల్ నీతి నిజాయితీలపై నిలబడి న్యాయవ్దులందరి 
ప్రశంసలు పొందిన శ్రీమతి దార్ల కనకలక్ష్మి( బిఏ ఎల్.ఎల్.బి గోల్దే మ్డలిస్టు). 
గుంటూరు బార్ అసస్యేషన్ సభుయాలుగా ఉననా అడ్వకెట్సి అందరూ మదదేతు 
తెలిప్ శ్రీమతి దార్ల కనక లక్ష్మీ కి ఓట్ వేస్ గెలిప్ంచవలిసినదిగా ఆమ్ కోరడం 
జరిగింది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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జనసేన పార్్టలో చేరిన ప్రముఖ వ్్యపార వేతతు ర్వూరి సురేష్

శతఘ్నా న్యాస్: కొపపార్రు పంచాయతీ మాజీ వైస్ ప్రెస్డెంట్, ప్రముఖ వ్యాపార వేత్త రావ్రి స్రేష్ 
బొమి్మడి న్యకర్ సమక్షంల్ జనసేన పార్టుల్ చేరారు.
ఈ సందర్ంగా రావ్రి స్రేష్ మాట్్లడుత్.. జనసేన పార్టు పట్ల రోజు రోజుకి ప్రజలల్ నమ్మకం 
పెరుగుతుందని, 2024 ల్ పవన్ కళాయాణ్ సీఎం కావటం తధయాం అని, నరస్పురం నియోజకవరగెంల్ 
పార్టు బల్పేతం కోసం బొమి్మడి న్యకర్ గారితో కలిస్ కృష చేస్్తమని స్రేష్ తెలియచేశారు.
ఎనో సేవ్ కారయాక్రమాల్్ల చూరుగాగె పాలుగెనే రావ్రి స్రేష్ గారి లాంటి న్యకులు పార్టు పట్ల ఆకరిషితులు 
కావటం చాలా మంచి పరిణామం అని బొమి్మడి న్యకర్ తెలియచేశారు. ఈ కారయాక్రమంల్ పతి్త 
రామకృష్ణ, పోలిశెటిటు నరేష్, ప్పపాళ్ల సతయా శ్రీ , అందే నరేన్, ముకు్క తాతాజీ, పోలిశెటిటు వెంకటేశ్వర రావు, 
దారాబతు్తల హరి స్యిరాం, కొలా్ల శ్రీనివ్స్ పాల్గెన్నారు.

పురపాలక కార్్యలయుం వద్ద బలలిలు ఎుందుకు 
తొలగుంచారు: ప్రతిపక్ష జనసేన నేత శ్రీను

శతఘ్నా న్యాస్: కోనసీమ జిలా్ల, అమలాపురం పురపాలక సంఘ 
స్ధారణ సమావేశం చైర్ పరసిన్ రెడిడీ సతయా న్గేంద్మణ అధయాక్షతన 
జరిగింది. ఈ సమావేశంల్ పురపాలక ప్రతిపక్ష నేత, జనసేన 3వ వ్రుడీ 
కౌనిసిలర్ యేడిద వెంకట స్బ్రహణయాం(శ్రీన) మాట్్లడుత్ మునిసిపల్ 
కారాయాలయం వదదే కాంట్రాకటురు్ల కూరుచునేందుకు వేస్న బల్లలు ఎందుకు 
తొలగించారని ప్రశనాంచారు. దీనిపై అధకారులు సపాందిసూ్త అవసరం లేని 
వయాకు్తలు అక్కడ చేరుతున్నారని అందుకు తీసేస్మని తెలిపారు.
ఈ విషయంపై సీనియర్ కౌనిసిలర్ మటటుపరి్త న్గేంద్ జోకయాం చేస్కుని 
ఆ బల్లల మీద కూరుచుని కాంట్రాకటురు్ల మదయాం బిరాయానీలు తింటున్నారని 
అందుకు తీసేస్మని ఆయన అన్నారు. అస్ంఘ్క కారయాకలాపాలు 
మునిసిపల్ ఆవరణల్ జరగకుండా చూడాలే తపపా బల్లలు తొలగించడం 
దారుణమని ప్రతిపక్ష జనసేననేత శ్రీన వ్గి్వవ్దానికి దిగారు. ఎటిటు 
పరిస్్తిల్ బల్లలు పునరుదధిరించే అవకాశమే లేదని న్గేంద్ తేలిచు 
చెపాపారు. 17వ్రుడీల్ గోడ నిరా్మణానికి 8.40 లక్షలా..? అని ప్రతిపక్షనేత, 
జనసేన కౌనిసిలర్ యేడిదశ్రీన ఆశచురయాం వయాక్తం చేస్రు.

అరకు నియోజకవర్గ జనసేన క్షేత్సాథాయి బలోపేత సమావేశుం
శతఘ్నా న్యాస్: అరకు నియోజకవరగెం, ముంచింగిపుటుటు 
మండలంల్ బ్ధవ్రం గంపరాయి జవహర్ ఆధ్వరయాంల్ జనసేన 
పార్టు జనసైనికుల సమావేశం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ అరకు 
నియోజకవరగెం నంచి ముఖయామైన జనసైనికులు పాల్గెన్నారు. ఈ 
సందర్ంగా త్వరల్నే పార్టుల్ మాజీ ఎంపీటీసీలు, సరపాంచ్ లు 
భార్ఎతు్తన యువత, మహిళలు చేరబోతున్నారు అని తెలిపారు. 
జనసేన పార్టుని గ్రామాల్్ల క్షేత్ స్్యిల్ బల్పేతం చేయడానికి 

ఈ సమావేశం జరిగిందని తెలియజేస్రు.

గురువారం, 28 ఏప్రిల్ 2022
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