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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గాఢ నిద్రలో ఉన్న సీఎంను మేల్కొలుపుతం
* #GoodMorningCMSir హ్యాష్ ట్యాగ్ తో రహదారులు ఎంత 
గొప్పగా ఉన్నాయో చూపిస్తం
* ఈ నెల 15, 16, 17 తేదీల్లో మరోసరి రోడలో దుస్థితిపై జనసేన 
డిజిటల్ కయాంపెయిన్
* రోడలో మరమ్మతుల కోసం కేట్యించిన రూ.వేల కోట్లో దారి 
మళ్లోతున్నాయి
* సమాన్యాడి న్ంచి వసూలు చేసే రోడ్ సెస్ ఏమైపోయింది?
* తెన్లి మీడియా సమావేశంల్ జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలో 
మనోహర్

శతఘ్నా న్యాస్:  రాష్టంల్ రోడలో అధ్వాననా పరిస్థితిపై జనసేన పార్టీ మరోసరి 
డిజిటల్ కయాంపెయిన్ ప్రారంభంచబోతోందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వయావహ్రాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలో మనోహర్ గారు తెలిపారు. ఈ నెల 
15, 16, 17 తేదీల్లో #GoodMorningCMSir హ్యాష్ ట్యాగ్ తో ఈ 
డిజిటల్ కయాంపెయిన్ నిరవాహిస్్తననాట్లో వెలలోడించారు. రాష్ట ముఖయామంత్రి 
గాఢ నిద్రల్ ఉంటూ.. కలలు కంట్న్నారు.. ఆయనినా మేల్కొలిపి రోడ్లో ఎలా 
ఉన్నాయో చూపిస్తం అన్నారు. ముఖయామంత్రి గారిని నిద్ర లేపే కరయాక్రమం 

కబట్టీ “గుడ్ మారినాంగ్ సీఎం సర్” అని న్మకరణం చేశామని తెలిపారు. ఈ డిజిటల్ కయాంపెయిన్ ల్ పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సవాయంగా పాల్గొని, ఫోటోలు, 
వీడియోలన్ సమాజిక మాధయామాల్లో అపోలోడ్ చేస్తరని పేర్కొన్నారు. రాష్టంల్ రోడలో దుస్థితి గురించీ, #GoodMorningCMSir డిజిటల్ కయాంపెయిన్ గురించీ తెలిపేందుకు 
మంగళవారం ఉదయం తెన్లిల్ మీడియా సమావేశం నిరవాహించారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ న్దండలో మనోహర్ గారు మాట్లోడ్తూ “ప్రజా సమసయాలపై రాష్ట ప్రభుత్వానినా జనసేన 
పార్టీ ఎప్పట్కప్్పడ్ నిలదీసూ్తనే ఉంది. కేవలం సంక్షేమం అనే గోబెల్స్ ప్రచారంతో రాష్ట పరిస్థితిని ఈ ముఖయామంత్రి అథోగతి పాలు చేశారు. వైసీపీ అధికరంల్కి వచిచిన తరువాత 
ప్రవేశపెట్టీన మూడ్ బడ్జెటలోల్ కలిపి దబ్బతిననా రోడలో మరమ్మతుల కోసం రూ. 22,675 కోట్లో కేట్యించారు. అధికరంల్కి వసే్త రాష్టం పరిధిల్ ఉననా రహదారులన్ డబుల్, న్లుగు 
వరుసల రహదారులుగా తీరిచిదిదుదుత్మని ప్రగలా్లు పలికిన ముఖయామంత్రి... ఇవాళ ప్రధ్న రహదారుల్లో అడ్గుకో గుంత ఉంటే తటటీడ్ మట్టీ వేయలేదు.
* సీఎం గారూ.. మీ ఛాలంజ్ న్ సీవాకరిస్్తన్నాం
రాష్ట పరిధిల్ 32 వేల కిల్మీటరలో రోడ్లో ఉంటే... రూ. 2100 కోటలోతో దాదాప్ 8 వేల కిల్మీటరలో దబ్బతిననా రోడలోన్ మరమ్మతులు చేస్్తన్నామని వైసీపీ ప్రభుతవాం ప్రకట్ంచింది. ఈ 
నెల 10వ తేదీ కలాలో మరమ్మతులు పూరి్త చేస్, 15వ తేదీకలాలో ఆ రోడలో ఫోటోలు అఫోలోడ్ చేస్ ప్రతిపక్షాల నోళ్లో మూయిస్తమని సవాయంగా ముఖయామంత్రే ప్రకట్ంచారు. ముఖయామంత్రి గారు 
చేస్న ఛాలంజ్ న్ జనసేన పార్టీ తరుఫున సీవాకరిస్్తన్నాం. ఈ నెల 15, 16, 17 తేదీల్లో మరోసరి రాష్ట రహదారుల దుస్థితిని ప్రభుతవాం దృష్టీకి తీస్కొచిచి ముఖయామంత్రి కళ్లో తెరిపిస్తం. 
చిధ్రమైన రోడలో దుస్థితిని ప్రభుతవాం దృష్టీకి తీస్కెళ్లోలని #JSPForAP_Roads అనే హ్ష్ ట్యాగ్ తో గత ఏడాది సెపెటీంబర్ 2, 3, 4 తేదీల్లో జనసేన పార్టీ డిజిటల్ కయాంపెయిన్ 
చేస్ంది. ఆ మూడ్ రోజులు దేశంల్నే నెంబర్ 1గా ట్ండింగ్ ల్ నిలిచింది ఆ కయాంపెయిన్. ఎంతోమంది యువకులు, వీర మహిళలు తమ గ్రామాల్లో రోడలో దుస్థితిని ఫోటోలు తీస్ 
సోషల్ మీడియాల్ పోస్టీ చేశారు. అయిన్ ముఖయామంత్రి మతు్త నిద్ర వీడలేదు. రోడలో మరమ్మతు పన్లు చేస్న కంట్రాకటీరలోకు సకలంల్ డబు్బలు చెలిలోంచకపోవడంతో వాళ్లో పన్లు 
ఎకకొడికకకొడ నిలిపివేశారు. కంట్రాకటీరులో ఆత్మహతయా చేస్కునే దుస్థితికి ఈ ప్రభుతవాం తీస్కొచిచింది. ఏ జిలాలో క జిలాలో కంట్రాకటీరులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవాం ఇచిచిన పన్లు చేయకూడదని 
తీరా్మన్లు చేస్కుంట్న్నారు.
* సమాన్యాడి సొము్మ ఎకకొడికి పోయింది?
రాష్టంల్ దబ్బతిననా రోడలో మరమ్మతుల కోసం కేంద్ర ప్రభుతవాం గత ఏడాదితో పోలిసే్త 43 శాతం ఎకుకొవ నిధులు కేట్యించింది. అలాగే రోడలో మరమ్మతుల కోసం అని చెపి్ప ఎకుకొవ 
వడ్డీలకు నిధులు తీస్కొస్్తన్నారు. ఆ నిధులు ఏమయాయాయని ఎవరైన్ ప్రశ్నాసే్త సంక్షేమ పథకల పేరులో చెపి్ప ప్రజలన్ మభయాపెడ్తున్నారు. మనం కొన్గోలు చేస్న పెట్రోల్, డ్జిల్ 
పై రహదారుల మరమ్మతుల కోసం సెస్ పేరిట ఏట్ రూ. 750 కోట్లో వసూలు చేస్్తన్నారు. వీట్ని చూపించే అప్్పలు తీస్కొస్్తన్నారు. రోడ్ సెస్ చూపించి రూ.6 వేల కోటలో అప్్పలు 
తెచిచిన మాట వాస్తవం కదా? ముఖయామంత్రి గారికి నిజాయితీ ఉంటే రహదారుల మరమ్మతుల పేరిట తీస్కొచిచిన అప్్పలు, సెస్ పేరిట వసూలు చేస్న సొము్మ ఎలా ఖరుచి చేశారో 
రాష్ట ప్రజలకు శ్వాతపత్ం విడ్దల చేయాలని” డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్ంగా డిజిటల్ కయాంపెయిన్ పోసటీర్ విడ్దల చేశారు. విలేకరలో సమావేశంల్ పార్టీ రాష్ట ప్రధ్న కరయాదరిశి 
శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, గుంటూరు జిలాలో అధయాక్షుడ్ శ్రీ గాద వెంకటేశవార రావు, పార్టీ రాష్ట ప్రోగ్రామ్స్ కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ కళ్యాణం శ్వ శ్రీనివాస్, పార్టీ నేతలు శ్రీ బండారు 
రవికంత్, శ్రీ ఇస్మయిల్ బేగ్, శ్రీ రమణారావు, శ్రీ మధు పాల్గొన్నారు.

మా రోడ్డు చూసి వెళ్ండి మనోహరన్్న!
శతఘ్నా న్యాస్: అమరావతి న్ంచి లింగాప్రం వెళ్లో రోడ్డీ చిద్రమైపోయింది. జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయావహ్రాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలో మనోహర్ గారి పరయాటనల్ సథినికులు, 
యువకులు ఈ రోడ్డీ ఎంత దారుణంగా దబ్బ తిని ఉందో చూడమని కోరారు. ఆ రోడ్డీన్ శ్రీ మనోహర్ గారు, పార్టీ నేతలు పరిశీలించారు.
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రైతు భరోసా యాత్రకు.. నేను సైతం అంటూ 
తలాటం సత్య లక్ష విరాళం

శతఘ్నా న్యాస్: రాష్టంల్ కౌలు రైతులు ఎదుర్కొంట్ననా సమసయాలపై జనసేన అధినేత 
కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్ చేపడ్తుననా కౌలు రైతు భరోస యాత్కు ప్రజల న్ండి భార్ 
సథియిల్ మదదుతు లభస్్తంది. 

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తన సొంత సొము్మన్ కౌలు రైతులకు విరాళంగా 
ఇసూ్త.. చాలామంది యువకులకు మారగొదరశికులగా నిలవడంతో.. జన సైనికులు 
పవన్ కళ్యాణ్ చేస్్తననా మహ్ యజాఞానికి నేన్ సైతం అంటూ ముందుకు కదలడంతో 
యాత్ మరింత ఆకర్షణీయంగా మారింది. 

తూరు్పగోదావరి జిలాలో అధయాక్షులు కందుల దుర్గొష్ కు కకిన్డ స్టీ ఇంచార్జె ముత్్త 
శశ్ధర్, రూరల్ నియోజవరగొ ఇన్ఛార్జె పంతం న్న్జిల చేతులమీదుగా జిలాలో 
ప్రధ్న కరయాదరిశి తలాటం సతయా కౌలు రైతు భరోస యాత్కు రూ. లక్ష విరాళం 
అందించారు.
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క్రియాశీలక సభ్్యనికి ఇన్సూరెన్సూ చెక్ అందంచిన 
న్దండ్ మనోహర్

శతఘ్నా న్యాస్: తెన్లి, జనసేన పార్టీ కరాయాలయం నందు క్రియాశీలక సభుయాడ్ సమ్్మట శ్వరామ 
కృష్ణప్రసద్ కి ఇన్స్రెన్స్ పధకం క్రింద జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయావహ్రాల కమిటీ చైర్మన్ 24000 
రూపాయల చెకుకొన్ అందజేయడం జరిగంది. ఈ కరయాక్రమంల్ జనసేన న్యకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గొనడం జరిగంది.

పారిశుద్ధ కారిమికులకు అండగా తిరుపతి జనసేన
శతఘ్నా న్యాస్: తిరుపతి, గత కొంతకలంగా తిరుపతిల్ పారిశుద్ధ్య 
కరి్మకులు చేస్్తననా న్యాయమైన నిరసనలకు మదదుతుగా జనసేన 
పార్టీ వారికి సంఘీభావం తెలియజేసూ్త, వారు కోరిన జీతభత్యాలన్ 
18.000 ల న్ంచి 21.000, (3000 పెంప్) వెంటనే పెంచాలని 
జనసేన పార్టీ తరప్న ప్రభుత్వానినా డిమాండ్ చేసూ్త… ఈ నిరసనల 
నేపథయాంల్ నగరంల్ ఎకకొడి చెత్త అకకొడే ఉనడీడంతో సథినిక ప్రజలు 
చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు, కవున సంబంధిత మునిస్పల్ 
అధికరులు దీనిపై దృష్టీ సరించి తక్షణమే చరయాలు చేపట్టీలని 

జనసేన పార్టీ తిరుపతి ఇంచార్జె కిరణ్ రాయల్, పటటీణ అధయాక్షుడ్ రాజారెడిడీ మరియు ముఖయా న్యకులతో కలిస్ మునిస్పల్ అధికరులకు వినతిపత్ం అందజేశారు. ఈ కరయాక్రమంల్ జనసేన 
న్యకులు, జనసైనికులు, వీర మహిళలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

గంతకలు్ నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీలోకి చేరికలు
శతఘ్నా న్యాస్: అనంతప్రం జిలాలో, గుంతకల్ నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ఆధవారయాంల్ జిలాలో కరయాదరిశి వాసగరి మణికంఠ, జిలాలో సంయుక్త కరయాదరిశి అరికేరి జీవన్ కుమార్, గుంతకల్ మండల 
అధయాక్షుడ్ కురుబ ప్రుషోత్తం సమక్షంల్ భార్గా యువకులు, విదాయారుథిలు జనసేన పార్టీల్ చేరారు వారందరికీ కండ్వా కపి్ప పార్టీల్కి ఆహ్వానించడం జరిగంది. ఈ కరయాక్రమంల్ జిలాలో కరయాక్రమాల 
నిరవాహణ కమిటీ సభుయాలు, పవర్ శ్ఖర్, అమీర్ సోహెల్, కృష్ణ, న్యకులు బండి శ్ఖర్, విజయ్, వీర్ష్, పాండ్ కుమార్, మారుతి, స్ర్ష్, అనిల్ కుమార్, మంజు, దాదు, కసప్రం నందా, మహేష్, 
ఒబులేశు, రవికుమార్, రాజు, లారెన్స్, వెంకటేష్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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


బుధవారం, 13 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

తిరుపతి జిలా్ జనసేన న్యకులు మీడియా సమావేశం

శతఘ్నా న్యాస్: తిరుపతి, జనవాణి కరయాక్రమంల్ పవన్ కళ్యాణ్ ని కలిస్ న్యాయం చెయాయాలని 
కోరిన ర్ణిగుంట మండలం త్రకరామానగర్ కి చెందిన 87 ఏళలో రాములమ్మ. జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు శ్రీకళహస్్త నియోజకవరగొం ఇన్చిరిజె శ్రీమతి విన్త కోట్, 
జిలాలో అధయాక్షులు డా. పస్ప్లేట్ హరిప్రసద్ వారి ఇంట్ వదదుకు వెళ్ళి సథినికులతో వాస్తవాలు 
తెలుస్కోవడం జరిగంది. మంగళవారం సక్షి పేపరోలో జనవాణి కరయాక్రమం గురించి విషం 
చిమే్మ రాతలు రాయడం స్గుగొ చేట్, కలకటీర్ వాస్తవాలు వెలలోడించారని ప్రగలా్లు రాశారు. ఈ 
విషయంపై తిరుపతి స్ంధూర పార్కొ హోటల్ నందు శ్రీకళహస్్త నియోజకవరగొం ఇన్చిరిజె శ్రీమతి 
విన్త కోట్, తిరుపతి ఇంఛారిజె కిరణ్ రాయల్ మీడియా సమావేశం నిరవాహించడం జరిగంది. 
సథినిక ఎమ్్మలేయా, ఎమా్మరోవా అండతో ఇలాంట్ కబ్జెలు చేస్్తంటే, ఎమా్మరోవా పంపిన రిపోరుటీలన్ 
కలకటీర్ రిపోర్టీ గా ఇవవాడం ఏంట్..? ఎమా్మరోవా నే అక్రమాలు చేస్్తంటే ఎమా్మరోవా ఎలాంట్ 
రిపోర్టీ ఇవవాగలరు. వీళ్ళి సృష్టీంచిన ఒక అన్భవ పత్రానినా పెట్టీకుని, అది కుడా వై.స్.పి సోషల్ 
మీడియాల్ పెట్టీన ఎంజాయిమ్ంట్ పత్రానినా కలకటీర్ సక్ష్యంగా, ఎంకె్వార్ చేస్నట్టీ పెటటీడం 
స్గుగొ చేట్!! 2004ల్ పట్టీ ఇసే్త, 2010ల్ రాజీవ్ హౌస్ంగ్ ల్న్ ల్ వారు కట్టీకుననా ఇంట్కి 
అకౌంటోలో గవరనామ్ంట్ డబు్బలు వేసే్త ఇలులో కట్టీకోలేదనీ పట్టీ రదుదు చేశామని చెప్పడం ఏంట్.! 
వాస్తవాలు ఎంకె్వార్ చేశామని కలకటీర్ చెపా్పలంటే, 2018 ఇప్్పడ్ ఎవరికీ ఇచాచిమని చెబుతున్నారో 
అతనికి ఇచిచిన పట్టీకి సంభందించిన ఎమా్మరోవా ఆఫీసోలో పట్టీ రిజిసటీరోలో ఉననా వివరాలు ఎందుకు 
ఇవవారు? ఎంజాయిమ్ంట్ లటర్ ఇచిచినప్డ్ ఎమా్మరోవా ఆఫీస్ ల్ ఎంజాయిమ్ంట్ రిజిసటీర్ 
ల్ ఉననా వివరాలు ఎందుకు ఇవవారు? 2018 ఎంజాయిమ్ంట్ లటర్ ల్ 5 సంవతస్రాలుగా 
నివాసం ఉన్నాడని సరిటీఫికేట్ ఇచాచిమన్నారు? 2018 ల్ రదుదు చేస్, 2018 ల్ కొత్త వారికి 
ఇసే్త 5 సంవతస్రాలు ఎలా అవుత్యి? 2018 న్ండి అతన్ అకకొడ నివాసం ఉంటే 2022 
ఫిబ్రవరి వరకు ఇంట్కి కరెంట్ కనెక్షన్ ఎందుకు లేదు? ఇవవానీనా కలకటీర్ సథియి వయాకు్తలు కూడా 
పరిశీలించకుండా వైసీపీ సోషల్ మీడియాల్ వచిచిన డాకుయామ్ంటలోన్ ఆధ్రంగా సరిటీఫై చెయయాడం 
స్గుగొ చేట్, కబ్జె చేస్న వలలో దగగొర ఉననా వివరాలతో సరిటీఫై చెయయాడం కదు. మీ రెవెన్యా రికరుడీలల్ 
ఉననా డాకుయామ్ంట్లో ఇసే్త నిజానిజాలు తెలుస్్తంది. కలకటీర్ ఇప్పట్కైన్ నిజానిజాలు తెలుస్కుని 
న్యాయం చేసే్తనే ప్రజలు హరి్షస్తరు. కబ్జె చేస్నవాడ్ వైస్పి కరయాకర్త కదు అని ఎమా్మరోవా, కలకటీర్ 
సరిటీఫై చెయయాడం స్గుగొ చేట్. వైస్పి డేట్బేస్ ఎమా్మరోవా, కలకటీర్ మ్యింటైన్ చేస్్తన్నారా..? 
బ్ధితులకు న్యాయం చెయయాడం మానేస్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని విమరిశిసే్త ప్రజలు గమనిస్్తన్నారు. 
వాళళికి ఎవవారి దగగొర న్యాయం జరగకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ వరకు వెళ్ళిరు. తవారల్ న్యాయం 
జరగకపోతే ఎవరైతే గతంల్ పని చేస్న ఎమా్మరోవా నరస్ంహులు న్యుడ్ సంతకంతో దంగ 
ఎంజాయిమ్ంట్ లటరులో ఇస్్తన్నారో ఆ ఎమా్మరోవా నరస్ంహులు ఇళ్లో ముటటీడించి నిజానిజాలు 
వెలికి తియయాలిస్ వస్్తందని, ఇలాంట్ కబ్జెలు సథినిక ఎమ్్మలేయా, అన్చరులు ర్ణిగుంట కుర్రకలావా, 
త్రకరామనగర్ ల్ దాదాప్ 2000 ఇంట్ పట్టీలు, శ్రీకళహస్్త పటటీణంల్ రాజీవ్ నగర్ కలనీల్ 
2000 ఇంట్ పట్టీలు వైసీపీ కరాయాలయంల్ దంగ ఎంజోయంట్ లటటీరులో ఇసూ్త 20,000 ఇసే్త 
కరెంట్ కనెక్షన్, 50,000 ఇసే్త పంచాయతీ పన్నా రసీదులు ఇసూ్త బ్ర్ కుంభకోణం ఎమ్్మలేయా 
చేస్్తన్నాడ్, ఆధ్రాలతో బహిరంగంగా నిరూపిస్్తంది దము్మ ఉంటే బహిరంగ చరచికు రావాలని 
ఎమ్్మలేయాకి సవాలు విస్రుతున్నామని అన్నారు. ఈ కరయాక్రమంల్ తిరుపతి పటటీణ అధయాక్షులు రాజా 
రెడిడీ, రాష్ట కరయాదరిశి స్భాష్ణి, సముయాక్త కరయాదరిశి కీరి్త, ఆనంద్, చందు చౌదరి పాల్గొన్నారు.

రామచంద్రపురం జనసేన కారా్యలయంలో 
జనసేన న్యకుల సమావేశం

శతఘ్నా న్యాస్: రామచంద్రప్రం నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జె పోలిశెట్టీ 
చంద్రశ్ఖర్ ఆధవారయాంల్ ఉభయగోదావరి జిలాలోల జనసేన పార్టీ కనీవానర్ మరియు 
రాజానగరం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జె మేడా గురుదత్త ప్రసద్, జనసేన పార్టీ రాష్ట 
కరయాదరిశి శ్రీమతి పొలసపలిలో సరోజలతో జనసేన పార్టీ రామచంద్రప్రం పటటీణ 
జనసేన న్యకుల కలయిక సమావేశం మంగళవారం మధ్యాహనాం 3:00 
గంటలకు రామచంద్రప్రం నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ వదదు ఏరా్పట్ 
చేయడం జరిగంది. ఈ సమావేశం నందు మండపేటల్ జరుగు కౌలు రైతు 
భరోస యాత్ల్ భాగంగా ఈ నెల 16 వ తేదీన మండపేటల్ జనసేన పార్టీ 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ విచేచియుచుననా కరయాక్రమం గురించి చరిచించే నిమిత్తము 
సమావేశం ఏరా్పట్ చేయడం జరిగంది. ఈ సమావేశంల్ జనసేన న్యకులు, 
జనసైనికులు, వీరమహిళలు పాల్గొనడం జరిగంది.

గొర్రిపూడి గ్రామంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ 
పంపిణీ కార్యక్రమం

శతఘ్నా న్యాస్:  కరప మండలం, గొర్రిపూడి గ్రామంల్ జనసేన పార్టీ గ్రామ కమిటీ 
అధయాక్షులు అననావరం ఆధవారయాంల్ చేపట్టీన జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయాతవా 
కిటలో పంపిణీ కరయాక్రమంల్ ముఖయా అతిధులుగా జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయాలు, 
కకిన్డ రూరల్ ఇంచార్జె పంతం న్న్జీ పాల్గొని.. సభుయాలకు కిట్లో అందిసూ్త.. 
వైసీపీ ప్రభుతవా పాలన పటలో అభప్రాయాలూ, సమసయాలు తెలుస్కుంటూ.. అధైరయాం 
పడవదదుని రాబోయే కలంల్ జనసేన ప్రభుతవాం వస్్తంది.. పవన్ కళ్యాణ్ గారి 
పాలనల్ మంచి జరుగుతుంది అని తెలియజేసరు..ఈ కరయాక్రమంల్ బండారు 
మురళ్, అన్కుల రాంబ్బు, గ్ంధియార్ష్, నలేలో ప్రసననా, స్ంహ్చలం, వీరబ్బు, 
ముద్రగడ రమేష్, పడాల న్ని, రాజు, వీరబద్రరావు,ముత్యాల రావు, దాసరి శ్వ, 
పోస్న రాము, రెడిడీపలిలో కిషోర్, కుర్ర శరత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

న్నీ పదవి పోయిన పిచ్చోడ్ - ఒక కాపలా కుకకొ
:-  కిరణ్ రాయల్

శతఘ్నా న్యాస్:  మంగళవారం మీడియా 
మిత్రులు కిరణ్ రాయల్ న్ న్ని 
గురించి అడ్గగా.. కిరణ్ రాయల్ 
సమాదానమిసూ్త.. ప్రజలు మరియు సీఎం 
జగన్ న్నీని మరిచిపోకుండా ఉండట్నికి 
ఇలాంట్ బఫూన్ మాటలు.. సరకొస్ ఫీట్లో 
చేసూ్త ఉంట్డ్.. న్నీ పదవి పోయిన 
పిచ్చిడ్ – ఒక కపలా కుకకొ అందుకే 
అతనని పట్టీంచుకోవాలిస్న అవసరమైతే 
అంతగా లేదు అన్నారు.

రైతు భరోసా యాత్ర విజయవంతం కావాలి
శతఘ్నా న్యాస్: కోనసీమ 
జిలాలో: జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ రైతు భరోస యాత్ 
ఈనెల 16న మండపేటల్ 
జరగన్ంది. ఈ యాత్ 
విజయవంతం కవడానికి 
వరుణ దేవుడ్ శాంతించాలని 
జనసేన పార్టీ అమలాప్రం 
అసెంబ్లో నియోజకవరగొ ఇంచార్జె 
శెట్టీ బతు్తల రాజబ్బు 

ఆధవారయాంల్ పూజలు నిరవాహించారు. ఈ కరయాక్రమంల్ జనసేన కౌనిస్లరులో, ఎంపిటీసీలు, 
న్యకులు, వీరమహిళలు పాల్గొన్నారు.

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

శెట్టీబతుతుల రాజబాబు అధ్యక్షతన జనసేన సమావేశం

శతఘ్నా న్యాస్: అమలాప్రం, ఈ నెల 16వ తేదీ శనివారం పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గొనగా 
మండపేటల్ జరగబోయే రైతు భరోస యాత్ కరయాక్రమానికి సన్నాహకంగా 
అమలాప్రం నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ఆదవారయాంల్ సథినిక శ్రీ దేవి అమ్మవారి 
కళ్యాణ మండపంల్ నియోజకవరగొ ఇన్చిర్జె శెట్టీబతు్తల రాజబ్బు అధయాక్షతన జరిగంది. 
ఈ సమావేశం ప్రారంభానికి ముందు వరుణ దేవుడ్ శాంతించాలని, పవన్ కళ్యాణ్ 
రైతు భరోస సభ ఏ ఆటంకం లేకుండా సజావుగా సగాలని ఆకంక్షిసూ్త సథినిక శ్రీ దేవి 
అమ్మవారికి ప్రతేయాక పూజలు చేయడం జరిగంది. ఈ సమావేశంల్ ర్ప్ మండపేటల్ 
జరగబోయే సభన్ ఏవిధంగా విజయవంతం చెయాయాల్ సమావేశంల్ పాల్గొననా 
న్యకులు వారివారి అభప్రాయాలన్ తెలియజేయడం జరిగంది. ఈ కరయాక్రమంల్ 
రాష్టీ కరయాదరిశి మహ్దశ న్గేశవారావు, జిలాలో కరయావరగొం న్ండి సందాడి శ్రీన్బ్బు, 
చికకొల సతీష్, చికకొం భీముడ్, 7వ వారుడీ కౌనిస్లర్ గండి దేవి హ్రిక, సీనియర్ 
న్యకులు సూదా చిననా, పిండి రాజా, ఆకుల బుజిజె సర్పంచ్ లు వాకపలిలో ఈశవారి, చిటీనాడి 
శ్రీదేవి, ఎంపిట్స్లు దోనిపాట్ బ్లమ్మ, న్గులపలిలో శ్షవేణి, అలలోవరం ఉప సర్పంచ్ 
కంకిపాట్ వీరబ్బు, మోక బ్లయోగ, వాకపలిలో సతయాన్రాయణ, ఆకేట్ వెంకననా, 
గొలకోట్ వెంకటేష్, వీర మహిళలు చికకొం స్ధ, పెయయాల మంగ, మోస్గంట్ మలిలోక, 
గోళళి కమల, గనిశెట్టీ లలిత, స్ందరనీడి రాణి, ప్ష్ప, వరలక్ష్మి, న్యకులు ఆకెళళి 
న్రాయణమూరి్త, జనసేన పార్టీ దళ్త న్యకులు త్ళళి రవి, ముత్్తబతు్తల శ్రీన్ పెదదు 
ఎతు్తన జనసేన క్రియా శీల కరయాకర్తలు, జనసైనికులు పాల్గొని తమ తమ అభప్రాయాలు 
తెలియజేయడం జరిగంది.

మంత్రి పదవి పోయిన పేరి్న న్నికి మతిభ్రమంచింద
శతఘ్నా న్యాస్: పెడన, వచేచి ఎనినాకల్లో 
మాజీ మంత్రి పేరినా కి గాని, తన తనయుడ్ 
కి ట్కెకొట్ రాదని రాజకీయ వరాగొల్లో 
భోగట్టీ. సొంత పార్టీల్నే ఎవరితో 
పెట్టీకోకూడదో వారితో పెట్టీకుని పరువు 
పోగొట్టీకుననా పేరినా, జనసేన అధినేత 

పవన్ కళ్యాణ్ పై లేనిపోని ఆరోపణలు చేస్ తమ యజమాని దగగొర మంచి మారుకొలు 
కొటేటీ ప్రయతనాం చేశాడ్. ప్రసననాం చేస్కోవడం, పాలేరుతనం చేయటం పేరినాకి కొత్త 
కదన్కో, అధికరంల్ లేనప్్పడ్ మచిలీపట్నానికి పోరుటీ తెస్తనని దంగ దీక్షలు 
చేస్ ఎమ్్మలేయా అయాయావు. తరావాత మంత్రి అయాయావు ఇప్్పడ్ మాజీ మంత్రి అయాయావు. 
రాబోయే ఎనినాకల్లో మాజీ ఎమ్్మలేయా అవుత్వ్ అది భవిషయాతు్త. న్వువా మంత్రిగా 
ఉననాప్్పడ్ మచిలీపట్నానికి ఏం చేశావో సమాధ్నం చెపే్ప దము్మ ధైరయాం నీకు లేదు. 
నీకు దము్మ ధైరయాం ఉంటే, మచిలీపటనాం పోరుటీ గురించి బహిరంగ చరచికు స్ద్ధమా? 
కనీసం మచిలీపటనాం బసటీండ్ కూడా బ్గు చేయలేని బతుకులు మీవి, నీలాంట్ వాళ్ళి 
పవన్ కళ్యాణ్ గురించి వాయాఖ్యానించడం స్గుగొచేట్. విరామం లేకుండా 365 రోజులు 
రాజకీయాలు చేస్ మచిలీపట్నానికి న్వువా ఊడపొడిచింది ఏమిట్? పవన్ కళ్యాణ్ 
ని విమరిశించడానికి ప్రెస్ మీట్ లు పెటటీడం తప్ప దేనికి పనికిరావు అని మచిలీపటనాం 
ప్రజలకు బ్గా తెలుస్. పవన్ కళ్యాణ్ కి ప్రజల్లో ఎంత ఆదరణ ఉందో నీలాంట్ 
అజాఞాన్లకు తెలియాలంటే జనవాణి జనసేన భరోసకి అర్జె పట్టీకు రావాలిస్ంది. 
మీరు చేస్్తననా దురా్మరాగొలన్ ప్రజలు పవన్ కళ్యాణ్ కి వివరించడాని చూస్ తట్టీకోలేక 
పవన్ కళ్యాణ్ మీద లేనిపోని విమరశిలు చేస్్తన్నావు. కననాతలలో మీ న్యకుడి మీద 
నమ్మకం లేక రాజీన్మా చేస్ తప్్పకుంది. తోబుట్టీవు రాష్ట్రానికి విడిచి వెళ్ళిపోయింది. 
ర్ప్ అధికరం పోతే విశావాసంల్ కుకకొని, పెదదు పాలేరుని అన నీలాంట్ వాళ్లో కూడా 
పార్టీని వదిలి పారిపోత్రు. పవన్ కళ్యాణ్ ఓడిపోయిన లక్షలాదిమంది జనసైనికులు, 
కోట్లోదిమంది ప్రజలు విశవాస్స్్తన్నారు. అది న్యకతవాం అంటే, అదే క్రెడిబిలిటీ అంటే 
న్వువా, నీ న్యకుడ్, నీ పార్టీ 100 జన్మలతి్తన పవన్ కళ్యాణ్ సథియికి చేరుకోలేరు. 
సంధి ప్రేలాపనలన్ కట్టీపెట్టీ, నీ రాజకీయ భవిషయాతు్తపై దృష్టీ పెటటీమని పెడన జనసేన 
న్యకులు ఎస్ వి బ్బు అన్నారు.

మన రోడ్డు.. మన హకుకొ నిన్దంతో 
జనసైనికుల విన్త్న నిరసన

*పెన్గొండ మండలం రామననాపాలం గ్రామంల్ ఎంపీటీసీ మొఖమాటలో కృష్ణ కంత్ ఆధవారయాంల్ 
మన రోడ్డీ.. మన హకుకొ నిన్దంతో జనసైనికులు విన్తనా నిరసన
*బురద నీట్తో నిండిన రోడ్డీ గుంతలల్ వరి న్ట్లో వేస్..పడవలు వదిలిన జనసైనికులు
*సరైన రోడ్డీలు లేక ప్రజలు తీవ్ర  ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంట్న్నారు
*ప్రభుతవాం  ఇచిచిన హ్మీలన్ నెరవేరాచిలి.. తక్షణమే రోడ్డీ నిరా్మణం చేపట్టీలని డిమాండ్

శతఘ్నా న్యాస్:  ఆచంట నియోజకవరగొం: 
2019ల్ జరిగన ఎలక్షన్లో తదనంతరం 
గ్రామంల్కి విచేచిస్న ఎమ్్మలేయా చెరుకువాడ 
రంగన్థ రాజు.. రామననాపాలం గ్రామానినా 
నేన్ దత్తత తీస్కున్నా ఈ గ్రామానికి వైభోగం 
వచేచిస్ంది.. ఈ గ్రామంల్ ఏ విధమైన 
సమసయాలు లేకుండా నేన్ చూస్కుంట్ 
అని చెపి్ప నేట్కీ మూడ్ సంవతస్రాలు 
దాట్నప్పట్కీ ఇంత వరకు ఏ ఒకకొ సీసీ 
రోడ్డీ గానీ, న్తనంగా డ్రైనేజీ నిరా్మణం 
చేయకపోవడం గ్రామం పటలో ఎమ్్మలేయా గారికి 
ఎంత విశావాసం ఉందో అరథిమవుతుందని.. 
ఈ కరయాక్రమంల్ పాల్గొననా పెన్గొండ 
మండల జనసేన అధయాక్షులు కంబ్ల బ్బులు 

మాట్లోడ్తూ.. అభవృది్ధ అంటే ఇదేన్ పూరవాం పడవల మీద ప్రయాణించే వాళ్ళి ఈరోజు 
రామననాపాలం గ్రామం రావాలంటే పడవలు వేస్కొని వచేచి విధంగా రామననాపాలం గ్రామానినా 
తయారు చేశారు.
ఈ వైసీపీ ప్రభుతవాంల్ వయాకి్తగత విమరశినం తప్ప ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఏ ఒకకొ కరయాక్రమం 
చేయరు, చేయలేరు, ఈ పప్్ప బెలలోం పథకలు మాకొదుదు.. మాకు కవలస్న మౌలిక సదుపాయాలైన 
రోడ్లో, డ్రైనేజీస్, త్రాగునీరు అనేక రకల సమసయాలు ఉన్నాయి..
ఆ సమసయాలు పరిషకొరించండి అంతేగాని వయాకి్తగత దూషణలు ఏ ఒకకొ రాజకీయ పార్టీకి మానవాళ్కి 
మంచిది కదు, ఈ సమసయాన్ అరథిం చేస్కోండి వెంటనే రామననాపాలం గ్రామంల్ అనినా 
రోడ్లో, డ్రైనేజీలు, నిరి్మంచాలి లేకపోతే భవిషయాతు్తల్ మా ఉదయామానినా తీవ్ర రూపం దాలుస్తమని 
హెచచిరిస్్తన్నాం, తదనంతరం గ్రామ పంచాయతీల్ సర్పంచ్ అందుబ్ట్ల్ లేని కరణంగా 
ఉప సర్పంచ్ గారైన పడాల ప్రేమ్ కుమార్ కు వినతి పత్ం సమరి్పంచి, తదుపరి ఎమా్మరోవా గారికి 
వినతి పత్ం సమరి్పంచడం జరిగనది, తదుపరి ఎండిఓ కి వినపత్ం సమరి్పంచడం జరిగనది, 
తదనంతరం మండల ప్రెస్డ్ంట్ పోతినీడి వెంకటేశవారరావు కు వినతి పత్ం సమరి్పంచి.. 
సమసయాన్ వీరందరికీ తెలియపరచడమైంది. ఈ కరయాక్రమంల్ గ్రామ పార్టీ అధయాక్షులు జి స్ర్ష్, 
జిలాలో ప్రోగ్రామింగ్ కమిటీ సభుయాలు తోట స్ర్ంద్ర, మండల కమిటీ సభుయాలు ఏడిది కుమార్, 
పార్టీ గ్రామ ఉపాధయాక్షులు భీమవరప్ సతయాసయిరాం, త్మరాడ గ్రామ పార్టీ అధయాక్షులు పిలిలో 
సతయాన్రాయణ, జనసేన పార్టీ సీనియర్ న్యకులు దారలోంక మారుతి, యర్రంశెట్టీ దురాగొరావు 
మరియు రామననాపాలం గ్రామ జనసైనికులు అధిక సంఖయాల్ పాల్గొన్నారు.

రోడ్ను వెంటనే బాగచేయ్యండి, నినదంచిన 
సాలూరు జనసేన
శతఘ్నా న్యాస్: సలూరు 
పటటీణం ముఖ దావారంగా 
ఉండే డిగ్రీకలేజ్, కళ్యాణ 
వేంకటేశవారసవామి ఆలయం, 
లార్ పారికొంగ్ యార్డీ, శ్రీనివాస 
కలనీ గల సముదాయంల్ 
నేషనల్ హైవే మధయాల్ ఉననా 
హైవే రోడ్లో దారుణంగా 
దబ్బతిని ఉన్నాయి. ఈ మదయా 

వరా్షలు అధికంగా కురుస్్తండటం వలలో రోడ్డీ మధయాల్ ఉననా ఈ ప్రమాదకరమైన గుంతల్లో 
నీరు నిలవా ఉండటం వలలో అందుల్ పడి చాలామంది వాహనదారులు గాయాల పాలు 
అవుతున్నారు.
చాలా వాహన్లు మరమ్మతు్తలకు గురవుతున్నాయి. తక్షణమే ప్రభుతవాం స్పందించి 
రోడ్లో మరమ్మతులు చేపట్టీలని సలూరు జనసేన న్యకులు నినదించారు. అనంతరం 
సలూరు మునిస్పల్ కమిషనర్ ని సంప్రదించి పటటీణ పరిధిల్ పాడైన రోడలోన్ 
అతయావసరంగా బ్గుచేయాయాలి లేదా త్త్కొలిక మరమ్మతు్తలు అయిన్ చెయాయాలి అని 
ర్గు మహేశవారరావు కోరడం జరిగంది. పటటీణ జనసేన న్యకులు ర్గు మహేశవారరావు 
ఆధవారయాంల్ జరిగన ఈ కరయాక్రమంల్ శ్వ, నవీన్, శ్రీన్, సంతోష్, రవి, మురళ్, విదాయా 
సగర్, ఈశవార్, పవన్, సయి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

కైకలూరు మండల అధ్యక్షులుగా పోకల దేవేంద్ర 
గోపాల కృష్ణ నియామకం

శతఘ్నా న్యాస్: ఉమ్మడి కృష్ట్ణ 
జిలాలో అధయాక్షులు బంద్రెడిడీ రామకృష్ణ 
ఆదేశాలతో.. ముదినేపలిలో మండల 
అధయాక్షులు వీరంకి వెంకటేశవార 
రావు ఆధవారయాంల్.. మంగళవారం 
కైకలూరు నియోజకవరగొ జనసేన 

పార్టీ కోర్ కమిటీ అంత్ కలస్ పోకల దేవేంద్ర గోపాల కృష్ణ (కృష్ణ) న్ మండల గౌరవ 
అధయాక్షులుగా నియమించడం జరిగంది. ఈ కరయాక్రమంల్ మండల అధయాక్షులు వీరంకి 
వెంకటేశవార రావు, కైకలూరు నియోజకవరగొ కోర్ కమిటీ, ముదినేపలిలో మండల జనసేన 
కరయావరగొం, జనసైనికులు పాల్గొన్నారు.

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

ఇంకెన్్నళ్్ కారిమికుల శ్రమను దోపిడీ చేసాతురు?
శతఘ్నా న్యాస్: ఎనినా ప్రభుత్వాలు 
మారిన్ ఎంతమంది 
ముఖయామంత్రులు వచిచిన్ పారిశుద్ధ్య 
కరి్మకుల, ఒప్పంద కరి్మకుల 
సమసయాలు మాత్ం ఎకకొడ వేస్న 
గొంగళ్ అకకొడే అననా చందంగా 
మిగలిపోయాయని, శ్రమకు తగగొ 

వేతనం ఇవవాకుండా కరి్మకుల శ్రమన్ ఇంకెన్నాళ్లో ఈ పాలకులు దోచుకుంట్రని 
జనసేన పార్టీ జిలాలో అధికర ప్రతినిధి ఆళళి హరి అన్నారు. తమ న్యాయమైన డిమాండలోన్ 
పరిషకొరించాలని రెండ్ రోజులుగా పారిశుద్ధ్య కరి్మకులు, ఒప్పంద ఉదోయాగులు చేపట్టీన 
సమ్్మకు జనసేన పార్టీ పూరి్త సథియిల్ మదదుతు ప్రకట్ంచింది. ఈ సందర్ంగా ఆళళి 
హరి మాట్లోడ్తూ.. రాష్టంల్ జగనే మాయ.. ఆయన పరిపాలన ఇంక మాయ 
అననాట్లోగా పాలన కొనసగుతోందని ధవాజమ్త్్తరు. 2019 వైసీపీ మాయానిఫెసోటీల్ 
కరి్మకులకు ఇచిచిన హ్మీలన్ నెరవేరచిమంట్ంటే 2024ల్ కూడా మా ప్రభుతవామే 
వస్్తంది అప్్పడ్ నెరవేరుస్తం అంటూ మంత్రులు చెప్పటం దురా్మరగొమన్నారు. ఇప్్పడ్ 
ఆకలితో అలమట్స్్తన్నాం అంటే ఇంకొన్నాళ్లో ఆగండి పంచబక్ష్య పరమాననాం పెడత్ం 
అననాట్లో వైసీపీ నేతల తీరు ఉందని విమరిశించారు. కరి్మకులు గొంతెమ్మ కోరెకొలేమి 
కోరడం లేదని తమ కష్టటీనికి తగగొ ఫలిత్నేనా అడ్గుతున్నారన్నారు. పారిశుద్ధ్య కరి్మకుల 
సమసయాలన్ పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టీకి తీస్కువెళ్్తమని , సమసయా పరిష్టకొరం అయేయావరకు 
కరి్మకుల పోరాట్నికి జనసేన అండగా ఉంట్ందని ఆళళి హరి అన్నారు.

రాష్ట కరి్మక సంఘ న్యకులు సోమి శంకరరావు మాట్లోడ్తూ.. కరి్మకులకు 
ఇచిజెన మాటన్ నిలబెట్టీకోవటంల్ ప్రభుతవాం పూరి్తగా విఫలమైందన్నారు. నెలకు 
18 వేల జీతం ఇషటీం అననామాటలు కూడా నీట్ మూటలయాయాయని విమరిశించారు. 
కరి్మకుల సమసయాలన్ పరిషకొరించడంల్ మంత్రుల తీరు ఆక్షేపనీయంగా ఉందన్నారు. 
సమసయా పరిష్టకొరం అయేయావరకు సమ్్మన్ విరమించేది లేదని శంకరరావు అన్నారు. 
కరయాక్రమంల్ రాష్ట జే ఏ సీ న్యకులు ఉమా మహేశవారరావు, సీఐటీయు జిలాలో 
న్యకులు ముత్యాలరావు రెలిలో రాష్ట సంఘ న్యకులు సోమి ఉదయ్, అజయ్, విజయ్ 
తదితరులు పాల్గొన్నారు.

మునిసూపల్ కారిమికులకు జనసేన మద్దతు..
*మాట తపి్పన వైసీపీ ప్రభుతవాం…
శతఘ్నా న్యాస్: మునిస్పల్ కరి్మకుల 
సమసయాలు పూరి్తసథియిల్ పరిష్టకొరం 
అయేయాంతవరకు జనసేన పార్టీ 
వారికి అండగా నిలుస్్తందని 
జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి నెలూలోరు జిలాలో 
ఉపాధయాక్షులు తీగల చంద్రశ్ఖర్ 
తెలిపారు. గూడూరు పటటీణంల్ని 
మునిస్పల్ కరాయాలయం ఎదుట మునిస్పల్ కరి్మకులు తమ న్యాయమైన సమసయాలన్ 
పరిషకొరించాలని చేపట్టీన ధరానా కరయాక్రమానికి మంగళవారం జనసేన పార్టీ తరప్న 
మదదుతు తెలుప్తూ వారికి సంఘీభావం తెలియజేశారు. ఈ సందర్ంగా అయన 
మాట్లోడ్తూ మునిస్పల్ శాఖల్ పనిచేస్్తననా కరి్మకులన్ పరి్మనెంట్ చేయాలని 
మరియు సమాన పనికి సమాన వేతనం అమలు చేయాలన్నారు. కంట్రాకుటీ కరి్మకులన్ 
పరి్మనెంట్ చేస్తమని అధికరంల్కి వచిచిన వైసీపీ ప్రభుతవాం నేడ్ వారిని మోసం 
చేయడం దారుణమన్నారు. పారిశుధయా కరి్మకులన్ పరి్మనెంట్ చేయడంతో పాట్.. 
పాత బకయిలన్ చెలిలోంచి, హెల్్త అలవెన్స్లు కొనసగంచాలని.. పనిముట్లో, పరికరాలు 
ఇవావాలని డిమాండ్ చేసరు. మంత్రులు మారితే కరి్మకుల జీత్లు తగగొడం వైసీపీ ప్రభుతవా 
హయంల్ చూస్్తన్నామన్నారు. ఆదివారం భీమవరం ల్ జరగన్ననా జనసేన జనవాణి 
కరయాక్రమంల్ పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టీకి కరి్మకుల సమసయాలన్ తీస్కువెళ్లో 
ప్రభుతవాంపై ఒతి్తడి తెచిచి పరిష్టకొరం అయేయా విధంగా ప్రయతినాస్తమని హ్మీ ఇచాచిరు. 
ఈ కరయాక్రమంల్ జనసేన ఐటీ విభాగం నియోజకవరగొ అధయాక్షులు సవారూప్, న్యకులు 
పారిచరలో భాసకొర్, రాజా, ఇంద్రవర్ధన్, కుమార్, శ్రీన్థ్, సంతోష్, రాజేష్, శ్వ, సూరయా, 
సనత్ , అవిన్ష్, సయి, శంకర్, మోహన్, మహేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

పుటటీపరితు మునిసూపల్ కారిమికులకు జనసేన మద్దతు

శతఘ్నా న్యాస్: సతయాసయి జిలాలో, ఆధ్యాతి్మక కేంద్రమైన సతయాసయి జిలాలో – ప్టటీపరి్త నగర 
మునిస్పాలిటీల్ పారిశుద్ధ కరి్మకులకు ఈ ప్రభుతవాం రాగానే ఉదోయాగులకు 21 వేలుగా జీతభత్యాలు 
పెంచేసమంటూ ఆరా్టం చేస్న ఈ ప్రభుతవాం రాన్ రాన్ రాజు గుర్రం అదేదో అయినట్టీ, 
జీత్లు తగగొంచి తగగొంచి 13 వేలకు కుదించారు. ఆ జీత్లు కూడా సరిగా ఇవవాకుండా కరి్మకులతో 
నెలలకొదీదు చాకలి చేయించుకోవడం అమాన్షం. అదేవిధంగా 6 మంది ఉదోయాగులన్ ఆనె్లోనోలో 
ఎకికొంచకుండా రెండ్ననార సంవతస్రం పాట్ వారితో చాకర్ చేయించుకుని ఒకకొ రూపాయి 
కూడా జీత్లు ఇవవాకపోవడం నిజంగా దురా్మరగొం. పారిశుద్ధ కరి్మకులు చేపడ్తుననా సమ్్మకు 
16 మంది ప్టటీపరి్త కౌనిస్లరులో సమావేశం ఏరా్పట్ చేస్ పరిషకొరించాలిస్ంది పోయి మీకు టీలకు, 
ట్ఫిన్లో, మధ్యాహనాం భోజన్లకు సనాక్స్ కు (కవాలంటే అననాగారి #గాయాలకీస్ #ప్రెస్డ్ంట్్మడలు 
#బూమూ్బమ్ లకు కూడా…) డబు్బలు ఇస్తము కనీ ఇతర పార్టీ వాళ్ళి ఎవరూ రాకూడదు 
మీ సమ్్మకు మదదుతుగా అనడం మీ దురా్మరగొ పాలనకు నిదరశినం. మరియు ఎమ్్మలేయా దుదుదుకుంట 
శ్రీధర్ రెడిడీ మరియు మునిస్పాలిటీ కమిషనర్ మరియు కౌనిస్లరులో కనీసం జీత్లు ఇవవాలేని 
నిసస్హ్య స్థితికి చెర్రీ వారి చేతగాని వైన్నినా ప్రజల దృష్టీల్ తేటతెలలోం చేస్కున్నారు. ప్టటీపరి్త 
నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ తరఫున్ంచి సతయా సయి జిలాలో కేంద్రంల్ మునిస్పాలిటీ పారిశుద్ధ 
కరి్మకుల డిమాండలోన్ తక్షణమే ఈ ప్రభుతవాం నెరవేరాచిలని, పెండింగోలో ఉననా ఈ.ఎస్.ఐ, పి.ఎఫ్ 
నగదు చెలిలోంప్లు మరియు 6 మంది ఉదోయాగుల రెండ్ననార సంవతస్రం జీత్లన్ తక్షణమే 
విడ్దల చేస్ వారిని పరి్మనెంట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్్తన్నాము. ఈ కరయాక్రమంల్ జనసేన పార్టీ 
న్యకులు మండల అధయాక్షులు పూల శ్వప్రసద్ అలాలోడి జయరామ్, మేకల ఈశవార్ మరియు 
న్యకులు వెంకటేష్ న్యక్, సళళిప్ప ఆర్కొస్ మారుతి, గందోడిసతీష్, శ్షు, కొత్తచెరువు 
పవన్, మరియు స్ఐటీయు జిలాలో న్యకులు మరియు మునిస్పల్ కరి్మక సంఘం న్యకులు 
తదితరులు పాల్గొనడం జరిగంది.

తనేం గ్రామంలో ఇన్చోరిజి పేడాడ ఆధ్వర్యంలో ఇంట్ంట్కి జనసేన

శతఘ్నా న్యాస్: ఆమదాలవలస నియోజకవరగొం, పొందూరు మండలం, త్నేం 
గ్రామంల్ జనసేన పార్టీ ఇన్చిరిజె పేడాడ రామో్మహన్ రావు ఆధవారయాంల్ ఇంట్ంట్కి 
వెళ్లో ప్రజా సమసయాలన్ తెలుస్కోవడం జరిగంది. అలాగే జనసేన పార్టీ స్దా్ధంత్లన్ 
ప్రజలకు వివరించారు. ముఖయాంగా ఆ గ్రామంల్ రోడ్లో, మురికి కలువలు, దోమలు, 
రోగాలతో ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు పడ్తున్నామని ఆవేదన వయాక్తం చేశారు. 
కొంతమందికి ప్రభుతవాం కేట్యించిన సథిలాలన్ ఇవవాకపోవడంపై అసహనం వయాక్తం 
చేశారు. ఈ సమసయాలనీనా జనసేన పార్టీ ఆధవారయాంల్ పరిష్టకొరం చేస్తమని హ్మీ 
ఇవవాడం జరిగంది. ఈ కరయాక్రమంల్ పొందూరు మండల జనసేన పార్టీ న్యకులు 
చిననామన్యుడ్, బ్బురావు, స్ర్ష్, సూరయా, రమణ, గోపి, స్మి్మ న్యుడ్, చిననా, 
రామకృష్ణ, స్ంహ్చలం మరియు పెదదు ఎతు్తన గ్రామ జనసైనికులు, గ్రామ ప్రజలు 
పాల్గొన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నిరుపేద కూటంబానికి చేయూతనిచిచోన 
కాకిన్డ సిట్ జనసేన

శతఘ్నా న్యాస్: కకిన్డ స్టీ, శ్రీ డొకకొ 
సీతమ్మ వారి సేవా సమితి ఆధవారయాంల్ 
సూరయాన్రాయణప్రం గొలలోపేట చరిచివెనక 
నివస్స్్తననా అరుణ కుట్ంబం చాలా ఆరిథిక 
ఇబ్బందులతో బ్ధ పడ్తుందని తెలిస్ 

కకిన్డ స్ట్ జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు సంగశెట్టీ అశోక్ కి ఈ విషయం చెప్పగా ఒక నెలకు సరిపడా 
కిరాణా మరియు 25 కేజీల బియయాం ఇవవాడం జరిగంది. ఈ కరయాక్రమంల్ జనసేన పార్టీ కకిన్డ స్టీ 
అధయాక్షులు సంగశెట్టీ అశోక్, రాము, ఉదయ భాసకొర్, స్మంత్, సతీష్, మాలతి, శ్ర్ష, చిటూటీరి మౌనిక్, 
ముత్యాల దురాగొప్రసద్ చిన్నారి శ్వ, సయి, సదాశ్వ్ వీరబ్బు కళ్యాణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

జనసేనతో సామాజిక న్్యయం: రాటాల రామయ్య
శతఘ్నా న్యాస్: స్ద్ధవటం: జనసేనతో సమాజిక న్యాయం 
జరుగుతుందని జనసేన రాష్ట చేనేత వికస కరయాదరిశి 
రాట్ల రామయయా అన్నారు. రాజంపేట నియోజకవరగొ 
ఇంచార్జె మలిశెట్టీ వెంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు.. జనసేన 
ఇంట్ంట్ ప్రచారం 18వ రోజుల్ భాగంగా మాధవరం-
1 పంచాయతీల్ని పలు గ్రామాల్లో ఇంట్ంట్కి వెళ్లో ప్రజల 
సమసయాలన్ అడిగ తెలుస్కుని.. జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ రూపొందించిన మేనిఫెసోటీ కరపత్రాలన్ ప్రజలకు 
అందజేశారు ఈ కరయాక్రమంల్ రాజంపేట జనసేన పార్టీ 
యువ న్యకుడ్ పొలిశెట్టీ శ్రీనివాస్లు, కిషోర్, జనసేన 
వీర మహిళలు జనసైనికులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

అత్యంత భార్ వర్ంలో మహిళ ప్రాణాలు కాపాడిన జనసేన
శతఘ్నా న్యాస్: భంస, రక్త హీనత తో గత 
రెండ్ రోజులుగా, రక్త కణాలు పూరి్త సథియిల్ 
పడిపోయాయి అలా బ్ధపడ్తుననా మహిళ జనసేన 
పార్టీ న్యకులన్ సంప్రదించడం జరిగంది. 
సోమవారం రాత్రి న్ండి జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి 
ఆదిలాబ్ద్ జిలాలో ఉపాధయాక్షులు స్ంకెట మహేష్ 
బ్బు స్పందించి వెంటనే వాట్స్ప్ గ్రూప్ దావారా 
సమాచారం పంపడంతో కొనినా నిమిష్టల్లోనే రక్త 
దాతలు స్పందించి రక్తం ఇవవాడానికి ముందుకు వచాచిరు. వెంటనే మంగళవారం రక్త దాతన్ వెంట 
పెట్టీకొని భార్ వరా్షనినా సైతం లకకొ చేయకుండా భంస న్ండి నిర్మల్ ప్రభుతవా హ్స్్పటల్ వెళ్లో ఎబి 
పాజిట్వ్ రక్త కణాలన్ తీస్కొచిచి ఆ మహిళకు రక్తనినా ఎకికొంచడం జరిగంది. ఈ సందర్ంల్ 
సహకరించిన రక్త దాత స్బు్బల రాజు (లక్షష్మన్) అదేవిధంగా హమారా సహ్రా యూత్ సభుయాలు వాడేకర్ 
లక్షష్మన్, జనసేన న్యకులు, న్రాయణ్, కున్ల్, కుట్ంబ సభుయాలు శ్రీనివాస్, కిషన్ లకు ప్రతేయాక 
ధనయావాదములు తెలియచేస్న జనసేన పార్టీ. ప్రజలు సమసయాల్లో వుంటే జనసేన పార్టీ అండగా నిలిచి 
ప్రాణాలన్ కపాడ్తూ జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు తెలంగాణ రాష్ట వాయాప్తంగా 
ఎలాంట్ సమసయాల్లో ఉననా ప్రజలకి అందుబ్ట్ల్ ఉండే విధంగా కృష్ చేస్్తన్నామని తెలిపారు.

ప్రభ్త్వనికి పటటీని ప్రజల ఆరోగ్యం
శతఘ్నా న్యాస్:  మదనపలిలో, పటటీణంల్ 2 
లక్షల 30 వేల వరకు జన్భా ఉండగా వీరికి 
మ్రుగైన వైదయా సేవలు అందించడానికి ఐదు 
పటటీణ ఆరోగయా కేంద్రాలన్ ఏరా్పట్ చేశారు. 
రామారావు కలనీల్ని కేంద్రానికి మాత్మే 
సొంత భవనం ఉండగా మిగలినవనీనా అదదు 
భవన్ల్లో నడ్స్్తన్నాయి. అనినాంట్ల్న్ 
సూపరె్వాజర్ ల పోస్టీలు ఖ్ళీగా ఉన్నాయి 
ప్రతిరోజు ఒకోకొ కేంద్రానికి 40 న్ండి 
50 మంది రోగులు వైదయా సేవ నిమిత్తం 
వస్్తంట్రు రామారావు కలనీ కేంద్రంల్ 
మాత్మే మందులు అందుబ్ట్ల్ ఉండగా 

మిగలిన కేంద్రాల్లో రక్త పోట్ మాత్లు మధుమేహ వాయాధికి వినియోగంచే గలోమిప్రైడ్ 2 ఎంజీ మాత్లు 
అందుబ్ట్ల్ లేవు. దీనిపై పటటీణ ఆరోగయా కేంద్రాల జిలాలో మోడల్ అధికరి డాకటీర్ ల్కవర్ధన్ మాట్లోడ్తూ 
సమసయాలు ఉననాత్ధికరుల దృష్టీకి తీస్కెళ్లోమన్నారు. పరిస్థితిల్ మాత్ం నేట్ వరకు మారు్ప లేదు. 
రాజంపేట పరిధిల్ ఉస్మన్ నగరోలో అదదు భవనంల్ నడ్స్్తననా పటటీణ ఆరోగయా కేంద్రానికి కొత్తగా వైదయా 
పరికరాలు వచిచిన్ వాట్ని బిగంచడానికి నిధులు సమసయా నెలకొంది గత న్లుగు నెలలుగా అదదు విదుయాతు్త 
చార్జెల సైతం చెలిలోంచలేని దయనీయస్థితిల్ ఉంది. ఈ విధంగా పేరుకే ఆరోగయా కేంద్రాలన్ ఏరా్పట్ చేస్ 
వాట్ల్ సరైన మందులు గాని స్బ్బంది గాని పరికరాలు కనీ లేకపోవడం అనేది ప్రజల యొకకొ ఆరోగయాం 
పై ప్రభుతవా నిరలోక్ష్య వైఖరి చాలా స్పషటీంగా తెలుసో్తంది ఇప్పట్కైన్ తగన చరయాలు తీస్కొని వెంటనే 
ప్రజలకు అందుబ్ట్ల్ వైదుయాలన్ వైదాయానినా ఉంచాలని జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్్తన్నామని 
జనసేన పారిటీ జిలాలో కరయాదరిశి దారం అనిత అన్నారు.

అధిక ఫీజులపై ధ్వజమెతితున కామశెట్టీ రమేష్
శతఘ్నా న్యాస్: పిడ్గురాళలో 
పటటీణంల్ బడి పేరుతో ప్రైవేట్ 
సూకొల్ యాజమానయాం వాయాపారం 
చేస్్తన్నారని, బుక్స్ యూనిఫామ్ 
పేరుతో బిజినెస్ చేస్్తన్నారని, 
అనేక రకల సూకొల్ పేరలోతో 
లక్షలకు లక్షలు ఫీజులు వసూలు 
చేస్, ఈ రాక్షస క్రీడల్ ప్రైవేట్ 
సూకొల్ యాజమానయాం ఆనందం 

పొందుతున్నాయని జనసేన పార్టీ మండల అధయాక్షుడ్ కమిశెట్టీ రమేష్ 
ధవాజమ్త్్తరు, ప్రభుతవా నియమ నిబంధనలు అనీనా కూడా తుంగల్ తొకేకొస్ 
ప్రజలన్ అధిక ఫీజులతో దోపిడ్ చేస్్తన్నారని, ఫీజుల నియంత్ణ చట్టీనినా 
రాష్ట ప్రభుత్వాలు అమలు చేయడం లేదని, తదావారా సూకొల్ యాజమానయాం 
లక్షలకు లక్షలు దండ్కుంట్న్నాయని తెలియజేశారు. 35 న్ంచి 40 
మంది స్ట్టీంగ్ ఉననాట్వంట్ సూకొల్ బస్స్ల్లో.. 70 మంది వరకు పిలలోలని 
బలవంతంగా కుకుకొతున్నారని వాపోయారు, అసలే ఒకపకకొ కరోన్తో 
అషటీ కష్టటీలు పడ్తూ మధయాతరగతి ప్రజలు జీవనం గడపలేక ఇబ్బందులు 
పడ్తుంటే అధిక ఫీజులతో.. అప్్పల పాలవుతున్నారని తెలియజేశారు. 
వెంటనే విదాయాశాఖ అధికరులు వీట్ మీద తమ చరయాలు తీస్కొని పేద 
మధయాతరగతి కుట్ంబ్లన్ ఆదుకొని, వారు కట్టీన ఫీజులు మళీలో తిరిగ 
వారికి ఇపి్పంచాలని డిమాండ్ చేశారు. లేదంటే పిడ్గురాళలో మండలం 
జనసేన పార్టీ తరఫున విదాయారుథిల తలిలోదండ్రులతో కలిస్ భార్ నిరసన 
కరయాక్రమం చేస్తమని తెలియజేశారు.

రాములమమిను పరామర్ంచిన జనసేన న్యకులు
శతఘ్నా న్యాస్:  
శ్రీకకుళం జిలాలో, ఎచెచిరలో 
నియోజకవరగొం, రణసథిలం 
మండలం, కృష్ట్ణప్రం 
పంచాయతీ, కృష్ట్ణప్రం 
గ్రామంల్ లింగాల 
వెంకటరావు భారయా లింగాల 
రాములమ్మకి ఎడమ 

కలు చిట్లో.. ఆకలుకి సరజెర్ అయియాంది.. లింగాల రాములమ్మ జనసేన 
న్యకులు లింగాల సూరిబ్బు తలిలో.. విషయం తెలియగానే కృష్ట్ణప్రం 
పంచాయతీ జనసేన పార్టీ యంపిట్స్ అభయారిథి పోటూనారు లక్షు్మన్యుడ్ 
మరియు జనసేన సర్పంచ్ అభయారిథి నడ్పూరు శంకరరావు రణసథిలంల్ 
ఉననా రామొ్మహన్ హ్స్్పటల్ కు వెలిలో పరామరిశించండం జరిగంది.

తహసిలా్దర్ మరియు ఎస్సూ లను 
మరా్యదపూర్వకంగా కలిసిన జనసేన న్యకులు

శతఘ్నా న్యాస్: ప్రకశం జిలాలో, కొండేపి నియోజకవరగొ, స్ంగరాయకొండల్ 
న్తనంగా బ్ధయాతలు చేపట్టీన తహస్లాదుర్ చనమాల ఉష్ట మరియు 
న్తనంగా బ్ధయాతలు చేపట్టీన ఎసె్స్ ఫిరోజా ఫాతిమా బేగం న్ 
స్ంగరాయకొండ మండల జనసేన న్యకులు మరాయాదపూరవాకంగా 
కలిస్ శుభాకంక్షలు తెలియజేయడం జరిగనది. స్ంగరాయకొండ 
మండల అధయాక్షులు ఐన్ బతి్తన రాజేష్ తహస్లాదుర్ చనమాల ఉష్ట న్ 
మీ సహ్య సహకరాలు అందించమని కోరారు. అలాగే ఎసె్స్ ఫిరోజ్ 
ఫాతిమా బేగం నీ సహయ సహకరాలు అందించమని.. అధికరులకు 
ఎలలోప్్పడూ జనసేన పార్టీ విధేయులుగా ఉంట్మని రాజేష్ తెలియజెసరు 
అన్నారు. ఈ కరయాక్రమంల్ స్ంగరాయకొండ మండల అధయాక్షులు ఐన్ 
బతి్తన రాజేష్, జనసేన న్యకులు కస్ల శ్రీనివాస్, సయయాద్ చాన్ 
బ్ష్ట, గుంట్పలిలో శ్రీనివాస్, అన్ముల శెట్టీ కిరణ్ బ్బు, పోలిశెట్టీ 
విజయకుమార్, షేక్ మాబ్ష్ట, సంకే న్గరాజు, ఓరుపలిలో చందు, 
ఎర్రజలలో హరిబ్బు, సైకం వంశీ, మాక శ్వాజీ, షేక్ స్లా్తన్ భాష్ట, షేక్ 
స్బ్ని, చలంచరలో కరుణ్ కుమార్, తగరం రాజు, నర్ంద్ర షేక్ షన్, 
మరియు జన సైనికులు పాల్గొన్నారు.

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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రాబోయే ప్రభ్త్వం జనసేననే: జనసేన జానీ
శతఘ్నా న్యాస్: పాలకొండ నియోజకవరగొ జనసేన 
జానీ మాట్లోడ్తూ.. జనసేన పార్టీఆవిరా్వం 2014 
మార్చి14న్ట్కి-నేట్కి చాలా తేడా కనిపిస్్తంది. 
ఇప్డ్ పచచి మీడియా గొట్టీలు కూడా జనసేన అధికర 
ప్రతినిధులన్ పిలిచిసూటీడియోల్ వాదోపవాదాలకు 
అవకశము ఇస్్తన్నాయి. ప్రజల్లో కూడా ఓ చర్బ బలముగా 
ఉంది. ఓడిపోయిన్ బెదరలేదు వదలలేదు, అదరలేదు 
అని జనసేన జానీ చెప్పడం జరిగంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్ 
కౌలు రైతులు 3000 మంది చనిపోతే అధికర పార్టీ గానీ 

ప్రతిపక్షం గానీ ఒకకొరికి అంటే ఒకకొరికి ఒకకొరూపాయి కూడా ఇవవాలేదు కనీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారు ఒకొకకొరికి లక్షరూపాయిలు చొప్్పన తన సొంత డబు్బలు 30 కోటలోరూపాయిలు ఇచిచి 
ఆదుకుంట్న్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అధికరము కటటీబెడితే రాష్ట సంపదన్ కపాడ్త్డ్ అనే 
నమ్మకం ప్రజల్లో కలుగుతుంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ తప్్ప చేయకపోయిన్ వైసీపీ ఎందుకు పవన్ 
న్ ఆడిపోస్కుంట్న్నారో.. ప్రజలు ఆల్చనల్ పడాడీరు. ప్రతీ జిలాలోల్న్ గ్రామీణ ప్రాంత్ల్లో 
సైతము కొనినా నియోజకవరాగొల్లో ప్రతీ ఊరుల్ జనసేన జెండా ఎగరవేశారు. ఇంక కొనినా గ్రామలుల్ 
ఎగరవలిస్ ఉంది. అది న్యకుడ్ దూకుడ్ శ్రేణుల్లో ఉతే్తజము పెంచింది, యువతన్ మరింత 
ఆల్చనల్ నెట్టీంది. మీడియా వాళ్ళి ఒక నిరా్ధరణకు వచాచిరు, ప్రతీ వారి చేతిల్ స్మర్టీ ఫోన్స్ 
వచాచియి.. మనము చూపక పోయిన్.. ప్రజలు జనసేన కరయాక్రమాలు యూ టూయాబ్ ల్ చూస్తరు.. 
దాని బదులు మనమే చూపిదాదుము అని నిరా్ధరించుకున్నారు. రాబోయే ప్రభుతవాం జనసేననే అని 
జనసేన జానీ చెప్పడం జరిగంది.

ఘనంగా యాళ్ళ న్గ సతీష్ పుట్టీనరోజు వేడ్కలు
శతఘ్నా న్యాస్: అమలాప్రం మాజీ మునిస్పల్ చైర్మన్ మరియు జనసేన పార్టీ న్యకులు యాళళి 
న్గ సతీష్ ప్ట్టీనరోజు సందర్ంగా భార్ కేక్ కట్ చేస్ శుభాకంక్షలు తెలియజేసరు. ఈ 
కరయాక్రమంల్ లింగోలు పండ్ మరియు జనసేన పార్టీ న్యకులు కరయాకర్తలు అభమాన్లు అధిక 
సంఖయాల్ పాల్గొన్నారు.

హనుమంతరాయ చేపల మారెకొట్ సముదాయంలో సమస్యల వలయం
శతఘ్నా న్యాస్: కొత్తపేట 
హన్మంతరాయ చేపల 
మారెకొట్ న్ మంగళవారం 
జనసేనపార్టీ విజయవాడ నగర 
అధయాక్షులు రాష్ట అధికర ప్రతినిధి, 
పశ్చిమ నియోజకవరగొ ఇంచారిజె 
పోతిన వెంకట మహేష్ సథినిక 
వాయాపారస్్తలుతో కలస్ మారెకొట్ 
న్ పరిశీలించారు. ఈ సందర్ంగా 
వాయాపారస్్తలు మహేష్ తో చిననాపాట్ 
వరా్షనికే సలోబులో లీక్ అయి, దారాలు 
దారాలుగా వర్షం ష్టప్ ల్పలనే 
పడ్తుందని, అందువలన సరుకు 

మొత్తం తడిచిపోయి ప్రతి బస్త సరుకుకు ఐదు వేల న్ంచి పది వేలు నషటీపోతున్నామని, న్లుగు 
సంవతస్రాలుగా ఈ మారెకొట్ కనీస మరమ్మతులకు నోచుకోలేదని, ఎనినాసరులో అధికరులకు, 
సథినిక శాసన సభుయానికి తెలియజేస్న వారి వదదు న్ండి స్పందన కరువైందని తెలిపారు. ట్ర్రస్ బ్గు 
చేస్తమని చెపి్ప ఎండాకలానికి ముందు పగలగొట్టీ వదిలేశారని, అందువలన నీరు విపర్తంగా 
ఇంకిపోయి గోడలు బ్టలు వారి నెతి్తపై పెచుచిలు పడ్తున్నాయని ఆవేదన వయాక్తం చేశారు. సలోబ్స్ 
న్ంచి పడ్తూననా నీళలో కోసం డబ్్బలు ఏరా్పట్ చేస్కోవాలిస్న పరిస్థితి ఏర్పడిందని, మొదట్ 
అంతస్్తల్నే కదు గ్ండ్ ఫోలోర్ ల్ కూడా కింద ష్టప్లుల్ గోడలు బ్టలు వారి సలోబ్ ల్ న్ంచి 
నీరు లీకేజీ అవుతుందని తెలిపారు. ఒకొకొకకొసరి కరెంట్ ష్టక్ కొడ్తుందని వాయాపారస్్తలు ఆవేదన 
వయాక్తం చేశారు. ష్టప్ల్లో పూరి్తసథియి సౌకరాయాలు లేనందువలలో వాయాపారం సరిగాగొ జరగక జీవనోపాధి 
కూడా దబ్బతింట్ందని ఆవేదన వయాక్తం చేశారు. విజయవాడ మునిస్పల్ కమిషనర్ వాయాపారస్్తల 
ఆవేదనన్ అరథిం చేస్కొని తక్షణమే హన్మంతరాయ చేపల మారెకొట్ న్ సందరిశించి వారి 
సమసయాలన్ పరిషకొరించాలని మహేష్ కోరారు. ఈ కరయాక్రమంల్ 53 డివిజన్ అధయాక్షులు పొటూనారి 
శ్రీన్, జనసేన న్యకులు ర్కపలిలో శ్రీన్, శ్గనం శెట్టీ రాము సటీలిన్, పోలిశెట్టీ శ్వ, బ్విశెట్టీ శ్రీన్, 
సబినకొర్ నర్ష్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

చిట్టినగర్ సొరంగం దగ్గర కండ చరయూలు 
విరిగిపడటంతో స్ంభంచిన ట్రాఫిక్

శతఘ్నా న్యాస్: చిట్టీనగర్, విజయవాడ: 
ఎడతెరిపి లకుందా కురుస్్తననా వరా్షలకి 
కొండ న్ని ఉండటంతో చిట్టీనగర్ 
సొరంగం దగగొర కొండ చరయాలు విరిగ 
పడ్తున్నాయి, ఈ పరిసర ప్రాంతంల్ 
వాహనదారులు భయబ్ంతులకు 
గురవుతూ ప్రయాణిస్్తన్నారు.. గతంల్ 

కూడా ఇలాంట్ సంఘటనలు జరిగ ఇంతకంటే పెదదు బండరాళ్లో విరిగ పడడం 
జరిగంది.. కొనినా సందరా్ల్లో ఆస్్త నషటీం కూడా జరిగంది. అయినప్పట్కీ 
ప్రభుతవాం గానీ.. అధికరులు కనీ ఇప్్పట్ వరకూన్ ఎట్వంట్ భద్రత చరయాలు 
చేపటటీకపోవడం వారి నిరలోక్షాయానికి ఏదైన్ ప్రాణం నషటీం జరిగే అవకశం ఉంది. 
ప్రాణ నషటీం జరిగేదాక చూస్తరా? పొరపాట్న ప్రాణ నషటీం జరిగతే దానికి ఈ 
ప్రభుతవాం మరియు అధికరులు బ్ధయాత వహించాలని జనసేన పార్టీ తరఫున 
జనసేన పార్టీ ధ్రి్మక మండలి సభుయాలు కూరా్మరావ్ న్రంశెట్టీ హెచచిరించారు.

మాజీ మున్్సపల్ చైర్మన్ కు జన్మదిన శుభాకంక్షలు 
తెలిపిన కౌన్్సలర్ దంపతులు

శతఘ్నా న్యాస్: కోనసీమ జిలాలో: అమలాప్రం 
మునిస్పల్ మాజీ చైర్మన్ యాళలో న్గ సతీష్ 
జన్మదినం సందర్ంగా జనసేన న్యకులు, 
4వార్డీ కౌనిస్లర్ పడాల శ్రీ దేవి, న్న్జీ 
దంపతులు ఆయనన్ కలిస్ ప్ష్ప గుచచిము 
ఇచిచి జన్మదిన శుభాకంక్షలు తెలిపారు.

వనుదురు సర్ంచ్ చేసిన ఆరోపణలపై స్ందించిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్యాస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఎంతో ప్రతిసటీత్మకంగా 
మొదలుపెట్టీన “జానవాణి – జనసేన భరోస” కరయాక్రమంల్ జనసైనికులు 
చేస్న ఫిరాయాదుపై వన్దురు సర్పంచ్ చేస్న వాయాఖయాలకు కొత్తపలిలో జనసేన 
న్యకులు వివరణ ఇవవాడం జరిగంది. త్ము చేస్ంది తప్్పడ్ ఆరోపణలు కదు 
అని సర్పంచ్ గా పోటీచేస్ గెలిచిన అరుజెనరావుకి త్ము ఎనోనాసరులో ఫిరాయాదు 
చేశాము కనీ ఆ విషయాలు మీకు తెలియదు ఏమో, దానికి సంబందించి ఆయన 
కూడా త్న్ మాటలోడ్త్న్ అని సమాధ్నం ఇచాచిరన్నారు. ఇప్్పడ్ పదవిల్ 
ఉననా మీరు ఫిలటీర్ బెడ్లో బ్గుచేయించమని అడిగతే నిధులు లేవు అనడం 
సబబు కదు అని తెలిపారు. నీళ్లో మురికులు రావడంతో ఎనోనా సరులో త్ము 
సర్పంచ్ గారికి తెలియచేసము అని అలానే సచివాలయంల్ వినతిపత్ం కూడా 
ఇచాచిము అని గురు్తచేశారు, మరి అలాంటప్్పడ్ మీరు బ్ధయాతలు తీస్కున్నాక 
ఎందుకు సమసయా పరిషకొరించలేదు అని ప్రశ్నాంచారు. ఎనోనా ఏళలోగా ఉననా స్మశాన 
వాట్క సమసయా గురుంచి మీకు తెలియదా మీరు ఎందుకు నోరు మ్దపడం 
లేదు అని అన్నారు. మీరు పదవి సీవాకరించి ఇనినా నెలలు గడ్స్్తన్నా ఏ రోజు 
కూడా స్మశానం గురుంచి ఎందుకు ఉననాతధికరులకు విననావించుకోలేదు అని 
ప్రశ్నాంచారు. వీటనినాట్కీ కూడా సమాధ్నం చెపా్తరు అని కొత్తపలిలో ప్రజానీకం 
ఎదురు చూస్్తన్నారు అని తెలిపారు.
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