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రాష్ట్రంలో మహిళలకు రక్షణ ఎక్కడ?
•మాటలు తప్ప చేతలు లేని చేతగాని ప్రభుత్వమిది

•వరుసగా మహిళలపై అఘాయిత్యాలు చోటు చేసుకొంటున్నా సిబిఐ దత్తపుత్రుడిలో 

చలనొం లేదు

•పోలీసులను రాజకీయ అవసరాలకు వాడుకుొంటూ శొంతిభద్రతలను గాలి 

కదిలేయడొం సిగ్గుచేటు

దిశ చట్ొం చేశొం... గన్ కొంటే జగన్ మొందు వస్్తడు... లొంటి మాటలు 

చెప్పడొం తప్ప వైసీపీ పాలకులు యువతులకు, మహిళలకు ఇసుమొంతైన్ 

రక్షణ ఇవ్వలేకపోతున్నారని జనసేన పార్్ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దొండ్ల మనోహర్ 

ఆరోపొంచారు. వైసీపీ పాలనలో మాటలు తప్ప చేతలు లేకపోవడొం వలే్ల ఈ 

అఘాయిత్యాలు చోటు చేసుకొంటున్నాయని ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. గ్ొంటూరు 

జిల్ల, దుగ్గురాల మొండలొం, తుమ్మపూడి గ్రామొంలో వివాహితపై స్మూహిక 

అత్యాచారానికి ఒడిగటి్ హతయా చేసిన ఘటన బాధాకరొం. కల్్లరు మొండలొం 

చిలమూరులోనూ పట్పగలే ఓ మహిళ హతయాకు గ్రవ్వడొం దురదృష్కరొం. 

విజయవాడలో మానసిక పరిపక్వత 

లేని యువతిపై సర్వజన్సుపత్రిలో 

చోటు చేసుకుననా ఘటన, 

తిరువూరులో ఇొంటర్ 

విద్యారిథినిపై వాలొంటీర్ భర్త వేధొంపులొంటివి మరువక మొందే గ్ొంటూరు జిల్లలో అత్యాచారాలు, హతయాలు జరిగాయి. 

వరుసగా మహిళలపై అత్యాచారాలు, వేధొంపులు జరుగ్తున్నా సిబిఐ దత్తపుత్రుడిలో చలనొం లేదు. మహిళల రక్షణ 

విషయొంలో పాలకులకు చిత్తశుదిధి లోపొంచడొం వలే్ల ఈ పరిసిథితి నెలకొంది.. ఇలొంటి ద్రుణాలకు ఒడిగటే్వారికి 

భయొం అనేది లేకుొండాపోయిొంది. చట్్లు చేశొం, యాప్ తెచా్చొం అని ప్రకటనలు మాత్రమే చేసే చేతగాని 

ప్రభుత్వొం వల్ల ఆడబిడ్డలకు ధైరయాొం కలగడొం లేదు. మఖయామొంత్రి ఇొంటికి సమీపొంలో కృష్ణా నది 

ఒడు్డన గతేడాది జులైలో స్మూహిక అత్యాచారొం చోటు చేసుకొంటే ఇప్పటికీ ఓ నిొందితుణ్ణా 

పటు్కోలేదు. గ్ొంటూరు జిల్ల మేడికొండూరులోనూ స్మూహిక అత్యాచారొం జరిగ్తే 

పోలీసుల స్పొందన, నిొందితులను అదుపులోకి తీసుకోవడొంలో జాపయాొం చూసే్త - వయావసథిను 

ఈ పాలకులు ఎల గాడి తప్పొంచారో అరథిొం అవుతొంది. వైసీపీ ప్రభుత్వొం పోలీసు శఖను 

తమ రాజకీయ అవసరాలకు వాడుకుొంటూ శొంతిభద్రతలు గాలికదిలేసిొంది. వైసీపీ 

ఫ్్లకీసీలు చిరిగ్తే స్కొలు పల్లలను పోలీస్ సే్షనో్ల కూరో్చపెటే్ సిథితికి ఆ శఖను 

దిగజారి్చొంది. ఆొంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులకు జాతీయ స్థియిలో అవారు్డలు వచా్చయి 

అని చెపు్పకోవడొం వల్ల ఏమిటి ప్రయోజనొం? ఆడబిడ్డలకు రక్షణ కలి్పొంచి... 

అఘాయిత్యాలకు పాల్పడేవారిపై కఠిన శిక్షలు పడేల కేసులు నమోదు చేసినపు్పడు 

ఆ అవారు్డలకు విలువ ఉొంటుొంది అని అన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ఆదాయ మారాగాలు ప్రంచకు్రండా అప్పులతో ఏపీని ఏ్రం చేదాదామనునుకు్రంటున్నారు?
* ఆొంధ్రప్రదేశ్ రుణ భారొం రూ.8 లక్షల కోట్లకు తీసుకచా్చరు
* నెలకు సగటున రూ.9 వేల కోటు్ల అపు్ప చేసు్తన్నారు
* జనసేన పార్్ పీ.ఏ.సీ. సభుయాలు శ్రీ కణ్దల న్గబాబు

శతఘ్నా నూయాస్: వైసీపీ ప్రభుత్వొం ఉత్పతి్త, ఉపాధ, ఆద్య 
వనరులను పెొంచే మారాగులను అనే్వషొంచకుొండా కేవలొం 
అపు్పలతనే పరిపాలన స్గ్ొంచి ఆొంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్్రానినా ఏొం 
చేద్దామనునుకుొంటున్నారో చెపా్పలని జనసేన పార్్ పీఏసీ సభుయాలు 
శ్రీ కణ్దల న్గబాబు ప్రశినాొంచారు. ఆొంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రుణ భారొం 
త్జా గణాొంకాలు తీవ్ర ఆొందోళనకరొంగా ఉన్నాయన్నారు. ‘కాగ్’ 
నివేదిక ప్రకారొం.. ఆొంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన జరిగే సమయానికి 
ఏ.పీ. రుణ భారొం రూ.1,04,409 లక్షల కోటు్ల ఉొంది. 2014 
జూన్ 1వ తేదీ నుొంచి 2019 మారి్చ 31 వరకు ఏ.పీ.రుణ 
భారొం రూ.3,14,495 లక్షల కోట్లకు చేరితే, ప్రసు్తత ప్రభుత్వొం 
చేసిన అపు్పలు, కార్్పరేషను్ల, ఇతర ప్రభుత్వ రొంగ సొంసథిలను 
త్కటు్పెటి్, మదయాొం అమ్మకాలు, ఇతరత్రా ఆద్య వనరులినా 
తనఖా పెటి్ తీసుకచి్చన అపు్పలన్నా లెకకొగడితే మొత్తొంగా రాష్ట్ర అపు్ప రూ. 8 లక్షల కోట్లకు పైగా తేలిొందన్నారు. వైసీపీ ప్రభుత్వొం నిబొంధనలు ఉల్లొంఘ్ొంచి రెటి్ొంపు అపు్పలు చేసు్తననా 
విధానొంపై దరాయాపు్త జరిపొంచాలిసీన అవసరొం ఉొందని శ్రీ న్గబాబు డిమాొండ్ చేశరు. వైసీపీ ప్రభుత్వొం మూడేళ్ల పాలనలోనే ఏదో అదుభుతొం స్ధొంచేశమ అనే భ్రమలో ఉన్నారని, 
సొంక్షేమ పథకాల పేరుత లక్షల కోట్ల రూపాయలు అపు్పలు తీసుకచి్చ ప్రజలకు పాతిక శతొం పొంచి, డెబ్భుశతొం నిధులు వీళ్ల జేబులో్ల వేసుకుొంటున్నారని ఆరోపొంచారు. సొంక్షేమ 
పథకాల ద్్వరా ప్రజలకు న్యాయొంగా అొంద్లిసీన సొమ్మను ఏదో ఒక మెలికత కర్రీ పెటి్ వైసీపీ స్వప్రయోజనొం కోసొం వారి అకొంట్లలోకి తరలిసు్తననాటు్ల స్పష్ొం చేస్రు. కులలు, 
మత్లు, ప్ొంత్లు, పార్్లు, గ్రి్తొంపు పత్రాలు, ఆద్య వనరులు అొంటూ రకరకాల మెలికలత జన్నినా ఇరకాటొంలో పెట్కుొండా ప్రతి పేదవానికి సొంక్షేమ పథకాలు అొందజెయాయాలని 
డిమాొండ్ చేశరు.

* రుణభారొంపై వివరణ ఇవా్వలి 
రూ.8 లక్షల కోట్ల రుణభారొం ఎల అయిొందో, అొంత సొమ్మ దేనికి ఖరు్చ పెట్్రో వైసీపీ ప్రభుత్వొం సమాధానొం చెపా్పలిసీొందే అన్నారు. వాస్తవానికి వైసీపీ ప్రభుత్వొం పైకి చెపే్పద్నికి, 
ఆచరణలో జరిగే ద్నికి పొంతన లేకుొండా పోతొందని అన్నారు. మూడేళ్ల పాలనలోనే శ్రీ జగన్ రెడి్డ రాష్ట్ర ప్రజలపై మోయలేని అపు్పలు మోపారని దుయయాబట్్రు. ఈ లెకకొన రానుననా 
రెొండేళ్లలో రాష్్రానికి ఏ స్థియిలో రుణ భారొం మిగల్చనున్నారో అని ఆొందోళన వయాక్తొం చేశరు. గత ప్రభుత్వ హయాొంలో రూ.3,14,495 లక్షల కోటు్ల అపు్ప ఉననాటు్ల గణాొంకాలు 
చెబుతున్నాయి. మీరేదో ఉదదారిస్్తరని ఆొంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలు 151 మెజార్్ సీట్లత మీకు అధకారొం అప్పచెపే్త అపు్పలలో పోటీ పడి గత ప్రభుత్వొంలో ఉననా రుణ భారానినా మూడేళ్లలో 
రెొండిొంతలు పెొంచేస్రని ఆవేదన వయాక్తొం చేశరు.

రేణిగ్రంట డీఎస్పు కి హైకోర్ట్ మొట్ట్కాయ !!
శతఘ్నా నూయాస్: తిరుపతి ప్రెస్సీ క్లబ్ నొందు గ్రువారొం జనసేన పార్్ శ్రీకాళహసి్త నియోజకవరగుొం ఇన్్చరిజి శ్రీమతి 
వినుత కోట్ మీడియా సమావేశొం ఏరా్పటు చేశరు. ఈ సొందరభుొంగా ఆమె మాట్్లడుతూ ఏప్రిల్ 17 న రేణ్గ్ొంట 
బస్్ొండ్ నొందు కలెక్ర్ ఆదేశలు ఉల్లొంఘ్స్్త అక్రమ ష్పులు నిరా్మణానినా ఖొండిస్్త జనసేన శొంతియుత నిరసన 
ధరానా చేసు్తొంటే పోలీసులు దురుసుగా ప్రవరి్తొంచి బలవొంతొంగా అరెసు్ చేసి, డీఎసీ్ప పోలీసు సే్షనో్ల స్థియి తగ్గు 
వయావహరిొంచిన తీరును ఎసీ్ప గారికి ఫిరాయాదు చేశమని, ఆ నెపొంత డీఎసీ్ప ఇొంఛారిజి వినుత గారి పైన, భర్త కోట్ 
చొంద్రబాబు పైన అక్రమ తపు్పడు కేసు పోలీసులే సుమోటోగా బాన్యిొంచారని, ఆ కేసును సవాలు చేస్్త హైకోర్్ ను 
ఆశ్రయిసే్త నిననాటి రోజు గౌరవ హైకోర్్ పోలీసుల తీరును తపు్ప బడుతూ.. తపు్పడు కేసుగా పరిగణ్ొంచి డీఎసీ్ప పెటి్న 

అక్రమ తపు్పడు కేసుపై పర్మనెొంట్ సే్ ఆర్డర్ ఇచా్చరని తెలియజేశరు. ప్రజా సమసయాలపై పోరాడితే కేసులు 
పెటి్ ఇబ్ొంది పెట్్లని పోలీసులను దురి్వనియోగొం చేసు్తన్నారు, రక్ొంచాలిసీన పోలీసులు, బక్షకులుగా 
మారారని, డీఎసీ్ప స్థియి వయాకు్తలు దిగజారి ప్రవరి్తసు్తన్నారని తెలిపారు. కేసులత జనసేన పోరాట్లను, 
నియోజకవరగుొంలో మమ్మలినా ఆపలేరు అని తెలిపారు. ఇష్ొం వచి్చనటు్ ఎమె్మలేయా మాటలు విని కేసులు 
ఇొంకోకకొస్రి పెడితే జిల్ల లోని జనసైనికులు పోలీస్ సే్షనునా మట్డిొంచాలిసీ వసు్తొందని హెచ్చరిొంచారు. 
ఇష్్నుస్రొం యూనిఫొం ఉొందని వయావహరిసే్త కోరు్ల ద్్వరా తగ్న బుదిధి చెబుత్మని తెలిపారు.
ఈ కారయాక్రమొంలో శ్రీకాళహసి్త మొండల అధయాక్షులు దొండి రాఘవయయా, న్యకులు త్యాగరాజులు, నితీష్ 

కుమార్, జ్యాతి కుమార్, లక్షష్మణ్ యాదవ్ తదితరులు పాల్గున్నారు.

శ్రీకాకుళ్రం సన్ రైజర్స్ వారి ఆధ్వర్్రంలో మెగా 
ద్రంత వైద్ శిబిర్రం 

శతఘ్నా నూయాస్:  శ్రీకాకుళొం, పెనస్ొం గ్రామొం, జి.సిగడాొం మొండలొంలో జేసీఇ శ్రీకాకుళొం సన్ 
రైజర్సీ వారి ఆధ్వరయాొంలో మెగా దొంత వైదయా శిబిరొం నిర్వహిొంచారు. ఈ శిబిరొంలో ‘వి’ డెొంటల్ 
హాసి్పటల్ మేనేజిొంగ్ డైరెక్ర్ డా. ఎొం. జాన్ సుమారు 100 మొందిని దొంత పర్క్షలు చేసి 
మొందులు పొంపణీ చేశరు. ఈ సొందరభుొంగా డా. జాన్ మరియు జేసీఐ శ్రీకాకుళొం సన్ రైజర్సీ 
ప్రెసిడెొంట్ జేసీ సొంతష్ దూసి మాట్్లడుతూ దొంత సమసయాలపై నిర్లక్షష్ొం వదదాని తెలియజేశరు, 
ఈ కారయాక్రమొంలో వి డెొంటల్ హాసి్పటల్ ఎొం.డి డా. ఎొం జాన్, మారెకొటిొంగ్ మేనేజర్ వొంకటేష్, 
ఎగ్జికూయాటివ్ మధుస్దన్ గ్రామ పొంచాయతీ జనసేన న్యకులు త్లబతు్తల పైడిరాజు 
సిొంహాచలొం, చొంటి, సొంతష్ మరియు జేసీఐ సభుయాలు మరియు గ్రామ న్యకులు పాల్గున్నారు. 
దొంత వైదయా శిబిరొం పెటి్నొందుకు గ్రామ ప్రజలు సొంతషొం తెలియచేస్రు.

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

ప్రైవేట్ అ్రంబులెన్స్ మాఫియా, ద్రందాలపై కలెకట్ర్ కి వినతిపత్్రం

శతఘ్నా నూయాస్: తిరుపతి, రుయా హాసి్పటల్ లో జరిగ్న సొంఘటనపై జనసేన పార్్ పట్ణ అధయాక్షులు 
రాజా రెడి్డ, బాబిజి, మనుస్్వమి లు అఖిలపక్ష నేతలత కలిసి ప్రైవేట్ అొంబులెన్సీ ల మాఫియా, 
దొంద్లపై కలెక్ర్ కి వినతిపత్రొం అొందజేసి వొంటనే తగ్ చరయాలు తీసుకోవాలని కోరగా.. దీనిపై 
జిల్ల కలెక్ర్ స్నుకూలొంగా స్పొందిొంచి వొంటనే తగ్ చరయాలు తీసుకుొంట్మని హామీ ఇవ్వడొం 
జరిగ్ొంది. ఈ కారయాక్రమొంలో తిరుపతి జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గున్నారు.

పోలవర్రం నడిబొడ్డున పవన్  కళ్్ణ్  
చిత్పటానికి పాలాభిషేక్రం

శతఘ్నా నూయాస్: పోలవరొం: జనసేన కలురైతు బరోస్ యాత్రలో భాగొంగా 
ఇటీవల ఉభయ పశి్చమగోద్వరిజిల్ల, చిొంతలపూడి బహిరొంగ సభలో 41 
మొంది బలవన్మరణానికి పాల్పడిన రైతు కుటుొంభాలకు జనసేన్ని పవన్ కళ్యాణ్  
లక్ష రూపాయల ఆరిధికస్యొం అొందిొంచిన విషయొం అొందరికీ విదితమే.. ఈ 
కారయాక్రమొం ద్్వరా ఆరిథిక సహాయొం పొందిన పోలవరొం నియోజకవరగుొం, పోలవరొం 
మొండల 6గ్రు రైతుల కుటుొంభ సభుయాలు కృతజ్ఞతగా పోలవరొం నడిబొడు్డన 
పవన్  కళ్యాణ్ గారి చిత్రపట్నికి పాలభిషేకొం చేయడొం జరిగ్ొంది. అలగే రెొండు 
కత్త మరణాలు ఇదే మొండలొంలో నమోదైనొందున వారికి కూడా లక్ష రూపాయలు 
అొందిొంచడొం జరుగ్తుొందని ఇొంచారిజి చిర్రి బాలరాజు హామీ ఇవ్వడొం జరిగ్ొంది. 
ఈ కారయాక్రమొంలో ఇొంచారిజి చిర్రి బాలరాజు, జిల్ల సొంయుక్త కారయాధరిశి పాదొం 
న్గకృషణా, మొండల అదయాక్షులు గ్ణపరి్త వీరవొంకట సతయాన్రాయణ (చినినా ), 
కరిబొండి రాజు, కురసొం రమేష్ , తెలగొంశెటి్ రామ, బాలయోగ్, మామిడిపలి్ల 
ప్రస్ద్ , మరియు మొండల జనసేన కారయాకర్తలు అధకసొంఖయాలో హాజరై కారయాక్రమొం 
విజయవొంతొం చేస్రు.

జన్రం కోస్రం జనసేన
శతఘ్నా నూయాస్: ప్రకాశొం జిల్ల: కొండేప నియోజకవరగుొం, సిొంగరాయకొండ మొండలొం 
లోని మూలగ్ొంటపాడు గ్రామపొంచాయతీ పరిధలోని జనసేన పార్్ మొండల అధయాక్షులు 
ఐన్బతి్తన రాజేష్ ఆధ్వరయాొంలో జనసేన న్యకులు, వీర మహిళలు, జనసైనికులు, జనొం 
కోసొం జనసేన కారయాక్రమొంలో పాల్గుని, మూలగ్ొంటపాడులో అయిదవ లైన్, ఆరవ లైన్, 
ఏడవ లైన్ ఎనిమిదవ లైన్ లో ప్రజల సమసయా ల పై పరయాటిొంచగా విసు్తపోయే నిజాలు 
ప్రజలు వయాక్త పరుసు్తన్నారు. విషయొం ఏమనగా ప్రభుత్వ లు మారుతున్నా మా తలరాతలు 
మారటొం లేదు అని, మూలగ్ొంటపాడు గ్రామ పొంచాయతీ ఎలక్షన్ మొందు సర్పొంచ్ 
అయిన డాక్ర్ శివరామి రెడి్డ ననునా గెలిపొంచొండి వొంటనే మన ప్ొంత ప్రజలకు డ్రైనేజీ 
మొంచిన్టి సరఫరా మొదలగ్ మౌలిక వసతులు అనినా కూడా నేను ఏరా్పటు చేస్్తను అని 
హామీ ఇచి్చ.. సుమారు పదిహేను నెలలు అయినప్పటికీ కూడా కన్సొం న్లుగ్ ఇటుక 
రాళ్ళు, గొంప సిమెొంట్ త కూడా డ్రైనేజీ మరమ్మతులు కూడా చేయలేదని ఆ ప్ొంత 
వాసులు ఆవేదన వయాక్తపరుసు్తన్నారు. నూతన డ్రైనేజీ నిరా్మణొం లేక, సిమెొంట్ రోడు్డ లేక, 
జలజీవన్ స్రవొంతి పథకొం క్ొంద పైప్ లైన్ లు లగ్నప్పటికీ కూడా, ఏ ఒకకొ ఇొంటికి 
రామతీరథిొం నుొండి వచే్చ మొంచి న్టిని ప్రజలకీ అదిొంచటొంలో అధకారులు విఫలొం 
అయాయారు అని ఆ ప్ొంత ప్రజలు తెలియజేయటొం జరిగ్ొంది. సైడ్ కాలువలు లేనొందువలన 
ఆ ప్ొంతొంలో ఇళ్ల నుొండి వచే్చ మరికిన్రు పకకొ ఫ్లట్ లోకీ పోయి చెరువుని తలపొంచే 
విధమగా ఉననావి, నితయాొం వీటిలో పొందులు, కుకకొలు పరా్లడుతుననాొందు వలన మరుగ్ 
న్టి దురగుొంధొం వద జలు్లతుొందన్ ఆ ప్ొంత ప్రజలు ఇబ్ొందులు ఎదుర్కొొంటున్నామని, 
దీని వలన అొంటు వాయాధులు వాయాప్త చెొందుత్యన్, కన్సొం బి్లొంచిగ్ చలే్ల న్దుడు కరువు 
అయాయారని ప్రజలు వారి ఆవేదన వయాక్తపరుసు్తన్నారు. మూలగ్ొంటపాడు లోని సెయిొంట్ 
జ్న్సీ స్కొల్ నుొండి రేగ్ల గ్ొంట పోవు మరికి న్టి కాలువ తిలక్ రోడ్ నొందు కన్సొం 
సుమారు మపె్్ప అడుగ్ల పడవు కాలువలో పూరి్తగా చెత్త నిొండి ఉొండడొం గమనిొంచిన 
ప్రజలు పొంచాయితీ సిబ్ొందికీ తెలియపరచినప్పటికి కూడా పటి్ొంచు కోవపోవటొం 
వలన ఆ కాలవ నుొండి దురగుొంధొం వదజలుతుననాది. ఇప్పటికైన్ మలగ్ొంటపాడు 
గ్రామొంలోని ప్రజల సమసయాలపై మూలగ్ొంటపాడు గ్రామ సర్పొంచ్ డాక్ర్ శివరామి 
రెడి్డ గారు మరియు గ్రామపొంచాయతీ కారయాదరిశి శ్రీమతి శరద వొంటనే పరిష్కొరొం 
చూప మూలగ్ొంటపాడు గ్రామ పొంచాయతీని ఉత్తమ పొంచాయతీ దిశలో ఉొంచుత్రో, 
ఉతి్తతి్త పొంచాయతీగా మారుస్్తరో వేచిచూడాలిసీొందే అని ప్రజలు అనుకుొంటున్నారు. ఈ 
కారయాక్రమొంలో సిొంగరాయకొండ మొండల అధయాక్షులు ఐన్ బతి్తన రాజేష్, వీరమహిళలు 
పోలిశెటి్ మాధురి, ఐన్ బతి్తన రాధ,క మొండల న్యకులు కాసుల శ్రీనివాస్, అనుమల 
శెటి్ కిరణ్ బాబు, శీలొం స్యి, సొంకె న్గరాజు, అశోక్, న్మ వొంకటేష్, షేక్ సుల్తన్ 
బాష్, చలొంచర్ల కరుణ్ కుమార్, నరేొంద్ర, అభయ్ మరియు జనసైనికులు పాల్గున్నారు.

బేతంచెర్లలో జనసేన పల్్లబాట
శతఘ్నా నూయాస్: బేతొంచెర్ల, జనసేన 
పలె్లబాట కారయాక్రమొంలో భాగొంగా 
బేతొంచెర్ల మొండలొం గొరుమాను కొండ 
మరియు గొరుమాను కొండ త్ొండ 
గ్రామాలో్ల పరయాటిొంచడొం జరిగ్ొంది. గ్రామ 
ప్రజలకు జనసేన పార్్ సిద్ధిొంత్లు, 
పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలు వివరిొంచడొం 
జరిగ్ొంది. అలగే ఆవిరాభువ దినోతసీవ 
సభలో జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ 
చెప్పన షణ్్మఖ వూయాహొంలోని అొంశలను 
మరియు ఎొంత గొప్ప మనసుత 
కలు రైతు కుటుొంబాలకు అొండగా 
నిలిచేొందుకు పవన్ కళ్యాణ్ చేపటి్న కలు 

రైతు భరోస్ యాత్ర ద్్వరా ఆత్మహతయా చేసుకుననా కలు రైతుల కుటుొంబాలకు లక్ష రూపాయల చోపు్పన 
ఇస్్త పల్లల చదువు దృష్్ష్ వారిని ఆదుకునేొందుకు చేయిని అొందిస్్తొం అని భరోస్ కూడా ఇసు్తన్నారని 
క్షుణణాొంగా వివరిొంచడొం జరిగ్ొంది. అలగే గ్రామొంలో ఉననా సమసయాలను అడిగ్ తెలుసుకోవడొం జరిగ్ొంది 
ఇకకొడ ప్రధానొంగా రైతుల పొంటలకు సరైన ధరలు అొందిొంచడొం లేదు, నిలకడ లేని కరెొంట్ ఇసు్తన్నారని 
ఎపు్పడూ వసు్తొందో ఎపు్పడు పోతుొందో తెలియదు అని రైతులు ఆవేదన వయాక్తొం చేశరు. అలగే 
అమ్మఒడి ఈ సొంవతసీరొం పడకపోవడొం వచే్చ సొంవతసీరానికి కొండిషన్సీ పెట్డొం పల్లల తలి్లదొండ్రులు 
వయాతిరేకిసు్తన్నారు, ఇకకొడ అొంగన్ వాడి బిలి్డొంగ్ మరో ప్రధానమైన సమసయా సథిలొం కేట్యిొంచి నెలలు 
గడుసు్తన్నా బిలి్డొంగ్ పనులు మాత్రొం ఇొంకా చేపట్లేదు కారణొం అడిగ్తే నిధులు విడుదల కాలేదు 
అని మాట ద్టేసు్తన్నారని పల్లల తలి్లదొండ్రులు చెబుతున్నారు. ఇపు్పడు ఉననా అొంగన్ వాడి బిలి్డొంగ్ 
శిథిలవసథికు చేరిొంది కావున్ అతయాొంత త్వరగా బిలి్డొంగ్ పనులు మొదలు పెటి్ పల్లలకు ప్ణొం భయొం 
లేని భద్రత కలి్పొంచాలి అని తెలియజేసు్తన్నామ. ఈ కారయాక్రమొంలో బేతొంచెర్ల మొండల క్యాశీలక 
జనసైనికులు మదదాయయా న్యుడు, పరమేష్, రామకృషణా, మహేష్ తదితరులు పాల్గున్నారు.

అరకు నియోజకవర్ం జనసేన ముఖయూనాయకుల సమావేశం
శతఘ్నా నూయాస్: అల్్లరిసీత్రామరాజు జిల్ల, అరకు నియోజకవరగుొంలో గ్రువారొం జనసేన పార్్ 
మఖయాన్యకుల సమావేశొం జరిగ్ొంది. ఈ సమావేశొంలో అరకు పార్లమెొంట్ ఇొంచారిజి డా. వొంపురు 
గొంగ్లయయా పాల్గున్నారు. ఈ సొందరభుొంగా ఆయన మాట్్లడుతూ.. రానుననా రోజులో్ల జనసేన పార్్ 
గెలుపే లక్షష్ొంగా పనిచేస్్త.. పార్్ని క్షేత్రస్థియిలో బలోపేతొం చేస్్త.. అరకు నియోజకవరాగునికి 
సొంబొంధొంచి మఖయా న్యకులత సమావేశమయాయారు. పార్్ భలోపేత్నికి కారయాకర్తలు కృష చేయాలని, 
నియోజకవరగుొంలో సమన్వయ కమిటీ సభుయాలను ఏరా్పటు చేసి ఈ రోజు (గ్రువారొం) అధష్్నికి 
తెలియ పరుస్్తమని తెలిపారు. సమన్వయ కమిటీ సభుయాలు క్షేత్రస్థియిలో పార్్ బలోపేతొం చేస్్త పార్్ 
సిద్ధిొంత్లు ప్రజల దగగుర కి తీసుకెళ్్ల గ్రామస్థియిలో పార్్ని కారయాకర్తలను సమన్వయొం చేస్్త 2024 లో 
జనసేన పార్్ అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మఖయామొంత్రిగా చూడాలని ఈ సమావేశొంలో మాట్్లడటొం 
జరిగ్ొంది. 6 మొండలలకు గాను 13 మొంది త కమిటీ ఏరా్పటు చేయడొం జరిగ్ొంది. రాబోయే ఎనినాకలు 
దృష్లో ఉొంచుకుని పార్్ భలోపేతొం చేయడానికి సమన్వయకమిటీ సభుయాలు కీలకొంగా వయావహరిస్్తరని 
తెలిపారు. మఖయాన్యకుల సమావేశొంలో అరకు నియోజకవరగుొం న్యకులు మాద్ల శ్రీరామలు, 
కనెడి లక్షష్మణ్ రావు, శ్రీనివాస్ రెడి్డ, దూరియ స్యి బాబా, బొంగరు రామద్సు, కృషణా, అల్లొంగ్ రామకృషణా 
పాల్గున్నారు.

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 పార్ట్ పదవి కోస్రం కాదు ప్రజా సమస్ల కోస్రం: 
జమ్ము ఆదిన్రాయణ

శతఘ్నా నూయాస్: చీపురుపలి్ల 
నియోజకవరగుొం, గరివిడి ఉత్తరాొంధ్ర 
జనసేన పార్్ కారాయాలయొం ఏపీసీసీ 
రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశిగా పనిచేసిన 
చీపురుపలి్ల నియోజకవరాగునికి 
చెొందిన జమ్మ ఆదిన్రాయణ 
కాొంగ్రెస్ పార్్కి రాజీన్మా చేసి 
బుధవారొం ఉత్తరాొంధ్ర జనసేన పార్్ 

కారాయాలయొంలో గౌరవన్యులు రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశి తమి్మరెడి్డ శివశొంకర్ సమక్షొంలో, 
సుొంకు వొంకటేశ్వరరావు అధ్వరయాొంలో జనసేన పార్్లో చేరడొం జరిగ్ొంది. ఈ సొందరభుొంగా 
జమ్మ ఆదిన్రాయణ మాట్్లడుతూ.. పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పార్్ స్థిపొంచి పేదవారికి 
అొండగా నిలుసు్తన్నారని చాల స్రు్ల విన్నాను, నేను చూస్ను. జనసేన పార్్ అనేది పదవి 
కోసొం కాదు ప్రజలకోసొం అని భావిొంచి నేను కాొంగ్రెస్ పార్్కి రాజీన్మా చేసి జనసేన 
పార్్లో చేరడొం జరిగ్ొంది అని తెలిపారు. అదేవిధొంగా న్కు ప్రజా సేవ చేయడొం చాల 
ఇష్మని స్చిొంచారు. ఈ కారయాక్రమొంలో జనసేన న్యకులు చీపురుపలి్ల నియోజకవరగు 
న్లుగ్ మొండలల జనసైనికులు, కారయాకర్తలు పాల్గున్నారు.

పేదలకు ఇచేచే ఇళ్ల స్థలాలలో వైస్పీ న్యకులు 
అవినీతికి పాలపుడాడురు: బొబ్బేపల్్ల సురేష్ బాబు

శతఘ్నా నూయాస్: సరే్వపలి్ల 
నియోజకవరగు జనసేన పార్్ 
న్యకులు గ్రువారొం బొబే్పలి్ల 
సురేష్ బాబు నియోజకవరగుొంలోని 
వొంకట్చలొం మొండలొం 
ఎర్రగ్ొంట నొందు పేదలకిచే్చ 
ఇళ్ల సథిలలను పరిశీలిొంచారు. ఈ 
సొందరభుొంగా బొబే్పలి్ల సురేష్ బాబు 
మాట్్లడుతూ.. పేదలకు ఇచే్చ ఇళ్ల 
సథిలలలో స్థినిక అధకార పార్్ 
న్యకులు రూ.కోట్ల రూపాయల 

అవిన్తికి పాల్పడా్డరు. ఏదైతే పేదలకోసొం 218 పా్లట్లను కేట్యిొంచారో.. అొందులో 
న్లుగ్ పా్లటు్ల పబి్లక్ కి సొంబొంధొంచిన కారయాకలపాలకు కేట్యిొంచగా మిగ్లిన 214 
పా్లట్లలో 88 ఫ్లటు్ల మాత్రమే పేదలకు పొంపణీ చేయడొం జరిగ్ొంది. మిగ్లిన 126 
పా్లట్లలలో సగటికీ పైగా పా్లటు్ల స్థినిక అధకార పార్్ న్యకులు అమ్మకుని సొమ్మ 
చేసుకున్నారు. మిగ్లిన ఫ్లట్లలను వారి అనుచరులకు పొంచే ప్రక్యలో ఉన్నారు. అొంటే 
పేరు పేదలకోసొం.. దోచుకునేది అధకార పార్్ న్యకులు. ఇకకొడ చూసే్త పేదవాడికి ఇచే్చ 
ఇొంటి సథిలొంలో ఇలు్ల నిరా్మణొం జరగాలొంటే పట్్ ఇవా్వలి. అదేవిధొంగా పజిషన్ సరి్ఫికేట్ 
ఇవా్వలి. ఈ రెొండూ ఉొంటేనే ఇలు్ల నిరా్మణొం జరగాలి. అయితే ఇకకొడ ఉననాటువొంటి 126 
పా్లట్లలో 90% పజిషన్ సరి్ఫికేట్ లేకుొండానే ఇళ్ల నిరా్మణొం జరుగ్తుొంది. అొంటే ఇకకొడ 
స్థినికులకి అరుహులైన వారికి ఇళ్లసథిలలు ఇవ్వకుొండా బయట వయాకు్తలకు మీ అనుచరులకు 
దోచి పెడుతున్నారా..? ఈ విషయమై వయావస్య శఖ మొంత్రి గోవరధిన్ రెడి్డ గారికి 
తెలియదేమో మీడియా పూర్వకొంగా తెలియజేసు్తన్నాొం. అవిన్తికి పాల్పడ్డ వారిని మీరు 
కఠినొంగా చరయాలు తీసుకని, ఎవరైతే ఎర్రగ్ొంట గ్రామానికి చెొందిన అరుహులైన పేదలకు 
పకాకొ ఇళ్ల పొంపణీ చేస్్తరా.. లేదొంటే మేమ ఆ గ్రామసుథిలకు అొండగా ఉొండి అరుహులైన 
వారికి పకాకొ ఇలు్ల పొంపణీ చేసే వరకు పోరాటొం చేయమొంట్రా..? అధకారొం ఉొంది 
కద్ అని చెప్ప మీ ఇష్ొంనుస్రొం దోచుకుొంటే మేమ చూస్్త ఊరుకోొం. పేదలకు ఇచే్చ 
ఇళ్ల సథిలలలో ప్రభుత్వ అధకారులు, పోలీసులు ఇళ్ళు నిరి్మొంచుకోవచా్చ..? ఎర్రగ్ొంట 
లేఅవుటో్ల అదే జరిగ్ొంది. లేఅవుటో్ల నిజమైన అరుహులకు కాకుొండా స్థినిక అధకార పార్్ 
న్యకుల బిన్మీలకు, పోలీస్ సిబ్ొందికి పా్లటు్ల కేట్యిొంచి ఉన్నారు. వారు వాటిలో 
పెదదా పెదదా ఇలు్ల కటు్కని వున్నారు. మఖయామొంత్రి గారు ప్రతి అకకొకు, ప్రతి చెలి్లకి సొొంత 
ఇొంటి కల నెరవేరుస్్తమని ప్రగల్లు పలికారు. మరి ఈరోజు జరుగ్తుననా అవిన్తిని 
ఏ విధొంగా అరథిొం చేసుకోవాలి. ఇదేన్ మీ పరిపాలన మీరే చెపా్పరు అవిన్తికి పాల్పడిన 
వారిపై కఠిన చరయాలు తీసుకుొంట్మని, మరి రూ.కోట్ల రూపాయలు అవిన్తి జరిగ్ొంది 
వీరిపై ఎటువొంటి చరయాలు తీసుకుొంట్రో.. లేదో చూస్్తొం.. మీరు తీసుకుొంట్రా లేద్ 
మమ్మలినా పోరాటొం చేయమొంట్రా..? అదేవిధొంగా ఈ అవిన్తికి పాల్పడిన వారిపై 
వొంకట్చలొం మొండల అధకారులు, జిల్ల కలెక్ర్ గారు ప్రతేయాక చొరవ తీసుకుని వీరిపై 
కఠిన చరయాలు తీసుకోవాలని జనసేన పార్్ నుొంచి డిమాొండ్ చేస్రు. ఈ కారయాక్రమొంలో 
రహొం భాయ్, శ్రీహరి, గ్ర్ష్, రహమాన్, వొంశీ తదితరులు పాల్గున్నారు.

మ్స్ల్రం సోదరులకు తేనీట్ వి్రందు
శతఘ్నా నూయాస్:  కోనసీమ జిల్ల, రొంజాన్ సొందరభుొంగా అమలపురొం పట్ణొంలో 
మమి్మడివరొం గేట్ దగగుర ఉననా మసీదు మరియు కుొంకాలకటు్ల సొంధ దగగుర ఉననా 
మసీదులో జనసేన న్యకులు తేన్టి విొందు ఏరా్పటు చేస్రు. అమలపురొంరూరల్ 
చిొంద్డగరువు జనసేన పార్్ ఎొంపీటీసి మోటూరి కనకదురగు, పవన్ కళ్యాణ్ సేవా ట్రస్్ 
అధయాక్షులు మోటూరి వొంకటేశ్వరరావు దొంపతులు ధన సహాయొంత జనసేన పార్్ గ్రు్త 
గల గాజు గా్లసులలో 250 మొంది మసి్లొం సోదరులకు తేన్టి విొందు ఏరా్పటు చేశరు.

రాష్ట ప్రజల మ్రంచి కోరే ఏకైక వ్వకితి పవన్ 
కళ్్ణ్: జ్రంగాల శివరామ్ రాయల్

శతఘ్నా నూయాస్: చితూ్తరు: అొందరికి అొండగా నిలబడే 
వాడినే దత్తపుత్రుడు అొంట్రని, రాష్ట్ర ప్రజల మొంచి కోరే 
ఏకైక వ్వకి్త జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆయనను 
అొందరూ దత్తపుత్రుడుగా భావిస్్తరని జనసేన పార్్ 
చితూ్తరు జిల్ల ప్రద్న కారయాదరిశి జొంగాల శివరామ్ 
రాయల్ పేర్కొన్నారు. బుధవారొం ఏరా్పటు చేసిన 
విలేఖరుల సమావేశొంలో వైసిప మొంత్రులు, న్యకులు 
చేసిన వాయాఖయాలను ఖొండిొంచారు.
ఈ సొందరభుొంగా జొంగాల శివరామ్ రాయల్ 
మాట్్లడుతూ ఉద్దానొం కిడీనా బాధత కుటుొంబాలకు 
దత్తపుత్రుడు, అమరావతి పేదరైతు కుటుొంబాలకు 
దత్తపుత్రుడు, సుగాలి ప్రీతి కుటుొంబానికి దత్తపుత్రుడు, 
భారతదేశ సైనికుల కుటుొంబాలకు దత్తపుత్రుడు,

రాష్ట్ర మతసీష్కార కుటుొంబాలకు దత్తపుత్రుడు, విశఖ ఉకుకొ ఉదోయాగ్ల కుటుొంబాలకు దత్తపుత్రుడు, 
భవననిరా్మణ కారి్మకుల కుటుొంబాలకు దత్తపుత్రుడు, ఇప్పటొం గ్రామ కుటుొంబాలకు దత్తపుత్రుడు, 
కలు రైతుల కుటుొంబాలకు దత్తపుత్రుడు అని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు గొొంతెతి్త సగర్వొంగా చెబుతున్నారని 
వాయాఖాయానిొంచారు.

ఇచ్ఛాప్ర్రం జనసేన 100 సోల్జర్స్ ఆధ్వర్్రంలో 
అననాదాన కార్క్రమ్రం

శతఘ్నా నూయాస్:  ఇచాఛాపురొం, అననాపూరణాగా పలవబడే డొకాకొ సీతమ్మ 113 వ వరధిొంతిని 
పురసకొరిొంచుకని ఆమె ఆ కాలొంలో చేసినటువొంటి అననాద్న స్ఫూరి్తత కవిటి మొండలొం కవిటి 
మేజర్ పొంచాయతీ బస్్ొండ్ వదదా ఇచాఛాపురొం జనసేన 100 సోలజిర్సీ ఆధ్వరయాొంలో ఇచాఛాపురొం 
నియోజకవరగు సమన్వయకర్త ద్సరి రాజు సమక్షొంలో వీరమహిళ బాసి భారతి రెడి్డ చేతుల 
మీదుగా డొకాకొ సీతమ్మ అననాద్న కారయాక్రమొంను నిర్వహిొంచడొం జరిగ్ొంది. సుమారుగా 500 
మొందికి పైగా వచి్చ భోజన్లు చేసి ఈ కారయాక్రమానినా చేపటి్న నిరా్వహకులకు అభినొందనలు 
తెలిపారు.ఈ కారయాక్రమొంలో రాష్ట్ర జనసేన మతసీష్కార వికాస విభాగ కారయాదరిశి న్గ్ల హరి 
బహరా, కొంచిలి జెడీ్పటీసీ అభయారిథి డొకకొరి ఈశ్వరరావు, కుసుొంపురొం సర్పొంచ్ అభయారిథి అొంగ 
సురేష్, బజిజిపుటు్గ ఎొంపీటీసీ అభయారిథి కూరా్మరావు, మనిసీపాలిటీ ఇొంఛారిజిలు సొంతష్ మహారణ, 
ర్కళ్ల భాసకొర్ రావు మరియు జనసైనికులు దొంగ్ భాసకొర్, రామకృషణా, బడే దేవరాజు, మన్మధ, 
హేమా చలపతి, త్రిన్ధ్ బహరా, శివ బహరా, ధవళ రాజు, దివాకర్, బలె్లడ ప్రవీణ్, దశరథ, 
నగేశ్, ఎర్ర ప్రకాష్, దురోయాధన, దేవ, ధనుొంజయ, హర్ష్, వొంకటేష్, మరళ్, డిలే్లశ్ మరియు 
అధక సొంఖయాలో జనసైనికులు పాల్గున్నారు.

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

విదా్రు్థల జీవితాలతో ఆడ్కోవదుదా: జనసేన డిమా్రండ్
*విద్యారుథిలు మరియు విద్యారుథిల తలి్లదొండ్రులు తరఫున జనసేన మిమ్మలినా ప్రశినాసో్తొంది
*విదుయాత్ కోతలు మీరు కోసీ, విద్యారుథిల భవిషయాతు్త మీద కోతలు కోయవదుదా
*మీకు మీ గ్రామ వాలొంటీరు్ల మీద ఉననా ప్రేమ విద్యారుథిల మీద లేదు
*విద్యారుథిల బొంగారు భవిషయాత్ కు వైసిప న్యకులు అడు్డ పడవదుదా

శతఘ్నా నూయాస్: ప్రసు్తతొం రాష్ట్రొంలో 10వ తరగతి 
విద్యారుథిలకు పబి్లక్ పర్క్షలు జరుగ్తుననా విషయొం 
అొందరికి తెలిసిొందే, ఇొంటర్్మడియట్ విద్యారుథిలకు కూడా 
పర్క్షలు సమయొం. రాష్ట్రొంలో వైసీపీ న్యకులకు “గ్రామ 
వాలొంటీరు్ల” మీద ఉననా ప్రేమ విద్యారుథిలు మీద లేదు, వైసీపీ 
న్యకులు అధకారులను వాళ్ల గ్పె్పటో్ల పెటు్కని రాష్ట్ర 
ప్రజల భవిషయాతు్తత ఆటలడుతున్నారు. అధకారులను 

సే్వచఛాగా వాళళు యొకకొ విధులను వారు నిర్వహిొంచకుొండా ప్రతి విషయొంలోనూ 
అడు్డపడుతూ ఇష్్నుస్రొంగా వయావహరిసు్తననా వైసీపీ న్యకుల తీరు ప్రజలను 
ఆశ్చరాయానికి గ్రిచేసు్తొంది, పర్క్షల సమయొంలో విదుయాత్ కోతలు విధొంచడొం సరైన పదధితి 
కాదు.. ఈ విషయొంపై జనసేన పార్్ తీవ్రొంగా వైసీపీ ప్రభుత్్వనినా ప్రశినాసు్తొంది, విద్యారుథిల 
జీవిత్లత ఆడుకునే హకుకొ మీకు ఎవరు ఇచా్చరు, మిమ్మలినా ప్రజలొందరూ పల్లకి 
ఎకికొొంచిొంది రాష్్రానినా అభివృదిధి పరచమని మాత్రమే, అొంధకారొంలో ఉొంచమని కాదు, 
విద్యారుథిలకు పర్క్షలు మగ్సే వరకు మీరు విదుయాత్ కోతలు విధసే్త జనసేన పార్్ చూస్్త 
ఊరుకోదు, విద్యారుథిలకు అొండగా జనసేన పార్్ ఉొంటుొంది. విదుయాత్ కు అొంతరాయొం 
కలగకుొండా అధకారులు చరయాలు తీసుకోవాలని జనసేన పార్్ నుొండి మేమ మీకు విజ్ఞప్త 
చేస్్త మరియు డిమాొండ్ చేశరు.

రాయల్ సోల్జర్స్ ఆధ్వర్్రంలో వృదాధాశ్రమ్రంలో అననాదాన్రం
శతఘ్నా నూయాస్:  గ్ొంటూరు, ఆొంధ్రుల అననాపూరణాగా పేరుగాొంచిన స్వర్గుయ డొకాకొ సీతమ్మ 
వరధిొంతి పురసకొరిొంచుకుని జేఎసి్ప రాయల్ సోలజిర్సీ ఆధ్వరయాొంలో గ్ొంటూరు, రెడి్డపాలెొం లోని 
మానవత్ సేవా సమితి వృద్ధిశ్రమొంలో అననాద్నొం చేశరు. ఈ కారయాక్రమొంలో జనసేన పార్్ 
న్యకులు అననాద్సు వొంకట సుబా్రావు, ఇకుకొరి్త శ్రీనివాసరావు, చుొండూరు శివరామ కృషణా, 
స్ద్ న్గరాజు, బొడు్డపలి్ల రాధా కృషణా తదితరులు పాల్గున్నారు.

రుయా ఘటన బాధ్్డ్ కుటు్రంబానినా పరామరి్శ్రంచిన 
రైల్్వ కోడూర్ జనసేన
శతఘ్నా నూయాస్: తిరుపతి రుయా ఆస్పత్రి 
అొంబులెన్సీ సిొండికేట్ మాఫియా
యావత్ తెలుగ్ రాష్్రాలను కొంటతడి 
పెటి్ొంచిన హృదయ విద్రక ఘటన 
బాధుయాడు కుటుొంబానినా పరామరిశిొంచిన 
రైలే్వ కోడూర్ జనసేన పార్్
రైలే్వకోడూరు నియోజకవరగుొం, 
పెనగల్రు మొండలొం, కొండూరు 

గ్రామొం లోని ఎసీ్ కాలన్లో నివాసమొంటుననా కొంభొం పాటి నరసిొంహులు కుమారుడు జాషువా 
(పది సొంవతసీరాలు) ఆరోగయాొం బాగాలేక చికితసీ పొందుతూ తిరుపతి రుయా ఆస్పత్రిలో 
మరణ్ొంచడొం జరిగ్ొంది. మరణ్ొంచిన బాలుడి మృతదేహానినా తన స్వసథిలొంకు తీసుకురావడానికి 
20 వేల రూపాయలు ప్రైవేట్ అొంబులెన్సీ వాళ్్ల డిమాొండ్ చేయడొం జరిగ్ొంది. తటలో 
కాపలద్రుడిగా వృతి్త జీవనొం స్గ్సు్తననా నరిసీొంహులు తన ఓనరు ఆొంబులెన్సీ పొంపస్్తను 
అని చెప్పగా ….తిరుపతి రుయా ఆస్పత్రిలో సిొండికేట్ మాఫియాగా ఉననా అొంబులెన్సీ వాళ్్ల తీవ్ర 
పదజాలొంత నరిసీొంహులును తిడుతూ మృతదేహానినా తమ ఆొంబులెనోసీలో తప్ప మిగత్ అొంబులెనోసీలో 
తరలిొంచడానికి వీలులేదని అతణ్ణా తీవ్ర మనోవేదనకు గ్రి చేయడొం జరిగ్ొంది. చివరికి చేసేదేమీ 
లేక స్కొటర్ మీద పది కిలోమీటరు్ల బాలుడి శవానినా సభయాసమాజొం తలదిొంచుకునే విధొంగా 
తీసుకువళ్్ల తన ఓనరు పొంపొంచిన ఆొంబులెన్సీ లో తన ఇొంటికి తీసుకు పోవడొం జరిగ్ొంది. 
ఈ క్రమొంలో కూడా స్కొటర్ మీద బాలుడి మృతదేహానినా తీసుకెళ్్ల క్రమొంలో కూడా స్కొటరు 
నడుపుతుననా వయాకి్తని కూడా పరుష పదజాలొంత తిడుతూ అతనినా రెొండు దబ్లు కూడా వేయడొం 
జరిగ్ొంది. ప్రజా ప్రభుత్వొం అని చెపు్పకుొంటుననా వైసీపీ ప్రభుత్వొం ఏ స్థియిలో ప్రజల కోసొం 
పని చేసు్తొందో ఈ సొంఘటన తెలియజేసో్తొంది. రాష్ట్రొంలో అనినా ఆస్పత్రుల దగగుర ద్ద్పు ఇదే 
పరిసిథితి. కావున ఇప్పటికైన్ ప్రభుత్వొం కళ్్ల తెరుచుకుని “ఆొంబులెన్సీ సిొండికేట్ మాఫియా” మీద 
ఉకుకొపాదొం మోపాలని జనసేన పార్్ తరపున డిమాొండ్ చేసు్తన్నాొం. గ్రువారొం రైలే్వకోడూరు 
జనసేన పార్్ తరపున బాధత కుటుొంబానినా పరామరిశిొంచి చిరు స్యొం చేయడొం జరిగ్ొంది. ఈ 
కారయాక్రమొంలో జనసేన న్యకులు మర్రి రెడి్డప్రస్ద్, మాద్సు నరసిొంహ రాయలు, పూజారి 
మన్ రాజేష్, జనసేన దళ్త న్యకులు నగ్రి పాటి మహేష్, మరియు కొండేటి వొంకటరమణ, 
సువా్వరపు హరిప్రస్ద్ పాల్గున్నారు.

మత సామరసా్నికి ప్రతీక ర్రంజాన్ ప్రండ్గ
జనసేన పార్్ సిటీ ఇొంచార్జి అను శ్రీ సతయాన్రాయణ
శతఘ్నా నూయాస్: రాజమహేొంద్రవరొం, మత స్మరస్యానికి ప్రతీక రొంజాన్ పొండగ అని జనసేన 
పార్్ సిటీ ఇన్్చర్జి అను శ్రీ సతయాన్రాయణ పేర్కొన్నారు. బుధవారొం రాజమహేొంద్రవరొం 
ద్నవాయి పేటలోని మదీన్ మసీదు కమిటీ సభుయాల ఆహా్వనొం మేరకు ఇఫ్తర్ విొందులో 
పాల్గున్నారు. ఈ సొందరభుొంగా జనసేన పార్్ సిటీ ఇొంచార్జి అనుశ్రీ సతయాన్రాయణ 
మాట్్లడుతూ… మసి్లొంలకి ఎొంత పవిత్ర మైన మాసొం ఈ రొంజాన్ మాసొం అని పేర్కొన్నారు. 
ఇస్్లొం మతొం పాటిొంచే ప్రతి ఒకకొ మసి్లొం సోదరులకు న్ తరుపున జనసేన తరుపున 
హృదయ పూర్వక శుభాకాొంక్షలు తెలిపారు. 40 రోజులు ఉపవాస దీక్షలు నియమ నిష్లత 
కఠినొంగా ఉపవాసొం ఉొండే మీకు అల్ల ఆశీసుసీలు ఉొండాలి అని ఆకాొంక్ొంచారు. జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్ణ సేనాహితుడు ఒక మసి్లొం అరహుొంఖాన్ అని తెలిపారు. మసి్లొం అొంటే 
మైన్రిటీ అొంట్రు గాని మీ ప్రేమ ఆపాయాయత మెజారిటీత ఉొంటుొందని కనియాడారు. మీ 
పల్లల విదయా వైదయాొంలో నేను గాని జనసేన పార్్ గాని ఎపు్పడూ మీకు అొండగా ఉొంట్మని 
హామీ ఇచా్చరు. హిొందూ మసి్లొం బాయ్ బాయ్ అనే నిన్ద్నికి ఒకకొ ఉద్హరణ “ఒకకొ 
మసీజిద్ కూలిసే్త కాశీలో ఆవుని చొంపనొంత పాపొం” అొంత పవిత్ర సథిలొం మసీద్ అొంటే అని 
పేర్కొన్నారు. అల్ల హు అక్ర్ అని మీరు అననాపు్పడు న్కు ఒకకొటే అనిపసు్తొంది “మీరు కాదు 
నేను కాదు అొంత భగవొంతుడే “అవును అది సతయాొం అని అన్నారు. ఉపవాసొం అొంటే మనలినా 
మనమ నియొంత్రొంచుకోవడొం చాల గొప్ప విషయొం అని వివరిొంచారు. చివరిగా ఇది మీరు 
ఉపవాసొం తరా్వత త్గే “అష్ “అొంటే న్కు చాల ఇష్ొం, బొందీ వేసుకని చాల ఇష్ పడే 
వాడిని మా వాళ్ళు ఇచే్చ వారని తెలిపారు. మీకు మీ కుటుొంబొం సభుయాలకు నేను, జనసేన పార్్ 
కాన్ ఎపు్పడు అొండగా ఉొంటుొందని హామీ ఇచా్చరు. ఈ కారయాక్రమొంలో జిల్ల న్యకులు 
గెడ్డొం న్గరాజు. పన్నాడ శీను. నగర కారయావరగు సభుయాలు గ్తు్తల సతయాన్రాయణ, పైడ్రాజు 
,అల్లటిరాజు, గ్ననాొం శయాొంసుొందర్, విన్నా వాసు, ఫణ్ ఠాగూర్, వేణ్, నగర న్యకులు, 
స్రయా, కరణా, రాొంబాబు, అవిన్ష్, వొంకట్, విక్ర్ వాసు, కుొంది రామ, భీమరాజు, ప శ్రీను 
మరియు జనసైనికులు పాల్గున్నారు.

గరాభాన ఆధ్వర్్రంలో బటర్ మిల్్క మరియు వాటర్ పా్కెట్స్

శతఘ్నా నూయాస్: పాలకొండ, వీరఘట్ొం మొండలొం తలవరొం సెొంటర్ వదదా పాలకొండ 
నియోజకవరగు జనసేన పార్్ న్యకులు గరాభున సతి్తబాబు ఆధ్వరయాొంలో మొండుటొండలో 
ప్రయాణ్సు్తననా ప్రయాణకులకు బటర్ మిల్కొ మరియు వాటర్ పాయాకెట్సీ సౌకరయాొం కలి్పొంచడొం 
జరిగ్ొంది. ఈ కారయాక్రమొంలో జనసైనికులు వొండాన స్యి కిరణ్, సతివాడ వొంకటరమణ, 
వొండాన హరి, బోర మఖేష్ మరియు తదితరులు పాల్గున్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అన్రోగ్్రంతో బాధపడ్తుననా వ్కితికి ఆరి్థక 
సాయమ్రంది్రంచిన గరజాల జనసేన

శతఘ్నా నూయాస్: రాజుపాలెొం మొండలొం, పెద నెమలిపురి 
గ్రామానికి చెొందిన తమి్మశెటి్ మలి్లకారుజినరావు మొలలత 
బాధపడుతూ.. వైదయాొం చేయిొంచుకోవడానికి డబు్లు లేక 
ఇబ్ొందులు పడటొం గ్రజాల నియోజకవరగుొం జనసేన 
పార్్ న్యకుల దృష్కి తీసుకురాగా వొంటనే స్పొందిొంచి 
గ్రజాల నియోజకవరగుొం జనసేన పార్్ తరపున 
5000/- ఇవ్వడొం జరిగ్ొంది.. ఈ కారయాక్రమొంలో జిల్ల 
కారయాదరిశి కటకొం అొంకారావు, జిల్ల జాయిొంట్ సెక్రెటర్ 
దూదేకుల కాసిొం సైద్, జిల్ల ప్రోగ్రాొం కమిటీ సభుయాలు 
దూదేకుల శ్రీను, గ్రుస్ల ప్రస్ద్, మట్ొం పరమేష్, 
షేక్ వలి, తదితరులు పాల్గున్నారు.

జనసేన్నికి వసుతిననా ప్రజాదరణ చూస ఓర్వల్కే వ్కితిగత విమర్శలు
శతఘ్నా నూయాస్: ఎమి్మగనూరు: జనసేన పార్్ 
స్థినిక జనసేన పార్్ కారాయాలయొం నొందు ఏరా్పటు 
చేసిన విలేకర్ల సమావేశొంలో రాష్ట్ర చేనేత వికాస 
రాష్ట్ర కారయాదరిశి రవి ప్రకాష్ మరియు మొండల 
అధకారి ప్రతినిధ రాహుల్ స్గర్ మాట్్లడుతూ.. 
జనసేన అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ కు రోజురోజుకు 
ఆొంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలో్ల వసు్తననా ప్రజాదరణ చూసి 
ఓర్వలేక వైసిప న్యకులు మొంత్రులు వయాకి్తగత 
విమరశిలకు దిగ్తున్నారని మొండిపడా్డరు. వైసీపీ 
పార్్ అధకారొంలోకి వచి్చన న్టి నుొంచి ప్రజా 
సొంక్షేమానినా పకకొనపెటి్ కేవలొం జనసేన అధనేత శ్రీ 

పవన్ కళ్యాణ్ గారిని వయాకి్తగతొంగా విమరిశిొంచడానికి సమయొం వచి్చసు్తన్నారని, ఆొంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు వైసిప 
న్యకులను ప్రజా ప్రతినిధులుగా ఎనునాకుొంది ప్రజా సేవ చేసి ప్రజా సమసయాలు పరిష్కొరొం చేయడానికి 
అని గ్రు్త చేశరు. అదేవిధొంగా పనులు చేపటి్న శఖ మీద అవగాహన లేని మొంత్రులు కూడా పవన్ 
కళ్యాణ్ గారిని విమరిశిొంచడొం చాల హాస్యాస్పదొంగా ఉొందని పవన్ కళ్యాణ్ గారిని విమరిశిొంచడొంలో పెటే్ 
శ్రదధి రాష్ట్ర అభివృదిధి ప్రజా సొంక్షేమొం పైన అదే విధొంగా వారికి కేట్యిొంచిన శఖ మీద పెట్్లని డిమాొండ్ 
చేశరు. లేనిపక్షొంలో అదే తరహా ఘాటైన విమరశిలు రాబోయే రోజులో్ల ఉొంట్యని హెచ్చరిొంచారు. ఈ 
కారయాక్రమొంలో వొంకటేష్, షబ్్ర్, వినయ్, ఉరుకుొందు తదితరులు పాల్గున్నారు.

వీరమహిళలకు, జనసైనికులకు జనసేన లీగల్ సెల్ అ్రండగా 
ఉ్రంటు్రంది: చదలవాడ రాజేష్

*జనసేన పార్్ వీరమహిళలకు, జనసైనికులకు 
జనసేన లీగల్ సెల్ అొండగా ఉొంటుొందని జనసేన 
పార్్ లీగల్ సెల్ జిల్ల అధయాక్షుడు చదలవాడ రాజేష్ 
హామీ
శతఘ్నా నూయాస్:  గూడూరు పట్ణొంలోని జనసేన పార్్ 
కారాయాలయొంలో బుధవారొం జనసేన పార్్ లీగల్ 
సెల్ కమిటీ సభుయాలత సమావేశొం నిర్వహిొంచారు. 
ఈ సొందరభుొంగా చదలవాడ రాజేష్ మాట్్లడుతూ.. 
త్వరలో నియోజకవరాగుల వార్గా లీగల్ సెల్ కమిటీ 
సభుయాలత సమావేశొం నిర్వహిొంచి కారయాచరణ 
రూపొందిొంచడొం జరుగ్తుొందని తెలిపారు. తమ 
పార్్ ఏరా్పటు చేసిన లీగల్ సెల్  ద్్వరా జనసేన 
పార్్ లోని ప్రతి ఒకకొ సభుయానికి న్యాయొం జరిగేొంత 

వరకూ పోరాటొం చేస్్తమని పేర్కొన్నారు. అనొంతరొం జనసేన పార్్ లీగల్ సెల్రాష్ట్ర కారయాదరిశి తీగల చొంద్రశేఖర్ 
మాట్్లడుతూ.. ప్రతి నియోజకవరగుొంలో లీగల్ సభుయాలు జనసేన పార్్ న్యకులు. కారయాకర్తలకు అొందుబాటులో 
ఉొంటూ వారికి న్యాయ సొంబొంధమైన సలహాలు స్చనలు అొందజేయడొం జరుగ్తుొందని తెలిపారు. రాష్ట్ర 
ప్రయోజన్లను కాపాడేొందుకు పనిచేసు్తననా జనసేన పార్్ న్యకులు కారయాకర్తలకు  లీగల్ సెల్ అొండగా నిలుస్్త 
న్యాయపరమైన సమసయాల పరిష్కొరానికి కృష చేయాలని సబుయాలకు స్చిొంచారు. ఈ కారయాక్రమొంలో గూడూరు 
జనసేన పార్్ లీగల్ సెల్  కమిటీ సభుయాలు మోహన్, ప్రస్ద్, సుమన్, దయా, రషీద్ , సున్ల్, మణ్ కుమార్ 
తదితరులు పాల్గున్నారు.

జనసేన సదాధా్రంతాలతో జనసైనికుడి పళ్్ల పత్రిక

శతఘ్నా నూయాస్:  తిరువూరు జనసైనికుడు పెళ్్ల పత్రిక 
జనసేన సిద్ధిొంత్లత జనసేన అధనేత పవన్ 
కళ్యాణ్ పోస్ర్లత మద్ొంచడొం జరిగ్ొంది. గ్రువారొం 
పెనుగొంచిప్రోలు తిరుపతమ్మ అమ్మవారి గోపయయా 
స్్వమి వార్లని దరిశిొంచుకుని, పెనుగొంచిప్రోలు జనసేన 
మొండల అధయాక్షుడు తునికి పాటి శివకి పెళ్్ల పత్రిక 
అొందజేయడొం జరిగ్ొంది. అలనే నియోజకవరగుొంలో 

ఉననా న్యకులకి జన సైనికులకు వీర మహిళలకు ఆహా్వనిసు్తననాటు్ తెలియజేయడొం జరిగ్ొంది.

9వ వారుడులో త్రాగ నీట్ సమస్ ఎకు్కవగా 
ఉ్రంది: జనసేన కౌనిస్లర్ విజయలక్ష్మి

శతఘ్నా నూయాస్: కోన సీమజిల్ల, అమలపురొం పురపాలక సొంఘ 
సమావేశొం చైర్ పరసీన్ రెడి్డ సతయా న్గేొంద్ర మణ్ అధయాక్షతన జరిగ్ొంది. 
ఈ సమావేశొంలో 9వార్్డ జనసేన కనిసీలర్ గొలకోటి విజయలక్ష్మి మా 
వారు్డలో త్గ్ న్టి సమసయా ఎకుకొవగా ఉొందని, 10రోజులకు కూడా వాటర్ 
ట్ొంకర్ రావడొం లేదని, వారు్డలో ప్రజలు ఇబ్ొందులు పడుచున్నారని 
ప్రశినాొంచారు. ద్నికి ఏ ఇ వొంకటేశ్వరావు సమాధానమిస్్త.. త్గ్న్రు 
ఎపుడు కావలిసిన్ వొంటనే ఫోన్ చేయొండి పొంపుత్మ. మూడు 
రోజులకు ఒకస్రి త్గ్న్టి ట్యాొంకర్ తిపు్పత్మ, ఇక నుొండి ఆ 
సమసయా ఉొండదని తెలిపారు.

పకా్క ఇలు్ల అ్రంది్రంచడ్రంలో ఎ్రందుకు 
జాప్్రం..? దార్రం అనిత

శతఘ్నా నూయాస్: మదనపలె్ల, న్డు 
పదేపదే పేదలకు పకాకొ ఇలు్ల నిరి్మొంచి 
ఇవా్వలని ప్రశినాొంచిన ప్రసు్తత రాష్ట్ర 
ప్రభుత్వొం వాటిని అొందిొంచడొంలో 
ఎొందుకు జాపయాొం చేసో్తొంది. 1.40 
లక్షల కోటు్ల పేదల సొంక్షేమానికి 
ఖరు్చ చేశొం మఖయామొంత్రి మొంత్రులు 
ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు సలహాద్రుల 
కరకు పదే పదే చెబుతుననా మాట ఇది 
మర్ ఇొంత పెదదామొత్తొం ప్రభుత్్వనికి 

గృహాలు కనిపొంచలేద్ వాటి కోసొం కన్సొం ఐదు వొందల కోటు్ల ఖరు్చ 
చేయ లేద్ అయితే ఇప్పటికే పూర్తయిన 1.50 లక్షల ఇళ్లను మూడు 
నెలలో్లనే పేదలకు ఇచే్చయచు్చ, అలొంటిది మూడేళ్్లగా ఎడతెగని జాపయాొం 
ఎొందుకు చేసో్తొంది. పేదలకు గూడు కల్పన సొంక్షేమొంలోకి రాద్..? గత 
ప్రభుత్వ హయాొంలో 90% పైగా పూర్తయిన వేల గృహాలకు పాడుబట్డొం 
ఎొందుకు???? వాటిని పేదలకు అొందచేసై అదదా ఇళళులో ఉొంటూ ఏడాదికి 
50వేల రూపాయల నుొండి 60 వేల రూపాయలు చెలి్లొంచ లేక అవసథిలు 
పడుతుననా వారికి ఆ మొత్తొం మిగ్లుతుొంది కద్ ఆరు నుొండి ఎనిమిది 
లక్షలు వచి్చొంచి ఇసే్త ఇొంటి సథిలొంత కలిప పది లక్షల నుొండి 15 లక్షల 
ఆసి్త అొందిొంచినటు్ల అవుతుొంది కద్… పేదలకు ఇొండు్ల అొందిొంచడొంలో 
ప్రభుత్్వనికి పలి్లమొగగులు ఎొందుకు? అని జనసేన పార్్ కారయాదరిశి ద్రొం 
అనిత అన్నారు.

అమెరికా యూనివరిస్టీ లో మన శ్రీకాకుళ్రం 
యువకుడి విజయ్రం

శతఘ్నా నూయాస్: ప్రపొంచొంలో అమెరికా, 
నెథరా్లొండ్సీ, గ్రీస్, సి్వజరా్లొండ్ 
వొంటి ప్రమఖదేశలో స్థిపొంపబడ్డ 
అొంతరాజితీయ విశ్వవిద్యాలొం 
‘వబసీ్టర్’లో మన శ్రీకాకుళొం 
యువకుడు ఎచె్చర్ల నియోజకవరగు 
జనసేన న్యకురాలు శ్రీమతి సయయాద్ 
కాొంతిశ్రీ చిననా కుమరుడు ‘విన్ల్ 
దత్్త’కి ఉత్తమ గ్రాడ్ స్్డెొంట్ అవారు్డ 

లభిొంచిొంది. అయితే ఆయన ఈ అవారు్డను తన తొండ్రి విజయ నరిసీొంగ్ 
కాలేజీ వయావస్థిపకులు. విజయ్ బాబు కు, తనలో స్ఫూరి్త నిొంపన జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ కు అొంకితొం చేయడొం విశేషొం.
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