
శుక్రవారం, 15 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గోతుల మధ్య రోడ్డును వెదుక్కోవల్సి వస్తోంది
* రోడ్లు ఈత కొలనులను తలపిస్తున్నాయి
* రోడలు దుస్థితి తెలిపేలా #GoodMorningCMSir డిజిటల్ క్యాంపెయిన్

శతఘ్నా న్్యస్: రోడలు మీద ప్రయాణిస్తుననాప్పుడ్ ఒకటీఅరా గోతులు కనిపిాంచడాం 
సహజాం. కనీ మన రాష్టాంలో మాత్ాం గోతుల మధ్య రోడ్డును వెతుక్కోవలస్న 
పరిస్థితి నెలకొాంది. కొనినా రహదారులను చూస్తుాంటే ఏకాంగా స్విమ్మాంగ్ పూల్స్ 
ను తలపిస్తున్నాయి. రోడలు అభివృదిధి, కనీసాం మరమ్మతులు చేయాలనే బాధ్యతను 
వైసీపీ ప్రభుతవిాం గాలికొదిలేస్ాందని జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
ఒక ప్రకటనలో దుయ్యబట్టీరు. వారికి బాధ్యత గురుతు చేయాలనే #Good-
MorningCMSir అనే హాష్ ట్్యగ్ తో ఈ నెల 15, 16, 17 తేదీలోలు జనసేన 
పార్టీ డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ ప్రారాంభిసతుాంది. జులై నెల 15 న్టికలాలు దెబ్బ 
తిననా రోడలు మరమ్మతు పనులు పూరితు చేస్ ప్రతిపక్షాల నోరు మూయిస్తుమని 
ముఖ్యమాంత్రి ఛాలాంజ్ చేశారు. ఆ ఛాలాంజ్ ను సీవికరిాంచి రోడలు దుస్థితిపై 
ముఖ్యమాంత్రి కళ్లు తెరిపిాంచాలనే ఉద్దేశాంతో ఈ డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ కు 
శ్రీకరాం చుట్టీాం. దెబ్బ తిననా రోడలు దుస్థితిపై ప్రభుతవిాం దృష్టీకి తీస్కెళ్లులని 
#JSPForAP_Roads అనే హాష్ ట్్యగ్ తో గత ఏడాది సెపెటీాంబర్ 2, 3, 4 
తేదీలోలు డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ చేశాాం.

* పాందుల క్సాం రోడ్లు వేయడాం మానేశారు!
ఆర్ అాండ్ బి పరిధిలో సేటీట్ హైవేలు 14,722 కి.మీ, మేజర్ డిస్్రిక్టీ రోడ్లు 32,240 కి.మీ, ఇతర రోడ్లు 6100 కి.మీ ఉన్నాయి. ముఖ్యాంగా 9,222 కి.మీ పాంచాయతీ 
రోడ్లు మరమ్మతుల క్సాం రూ.1,072 క్ట్లు కేట్యిాంచామని ప్రభుతవిాం ఏప్రిల్ నెలలో ప్రకటిాంచిాంది. దెబ్బ తిననా రోడలు మరమ్మతు పనులు జోరుగా స్గుతున్నాయని 
చెబుతున్నారు. క్షేత్స్థియిలో పరిస్థితి మాత్ాం మరో రకాంగా ఉాంది. రోడలుపై పాందులు సె్విర విహారాం చేస్తున్నాయి. మూగ జీవాలు కదా.. వాటిని ఎాందుకు ఇబ్బాంది పెట్టీలి 
అనుకున్నారో ఏమోగానీ వైసీపీ న్యకులు రోడ్లు వేయడాం మానేశారు.
* ఆ నిధులు ఎట్ పోతున్నాయ్...?
ఏట్ కనీసాం 8 వేల కిమీ రోడ్లు మెయిాంటినెన్స్, మరమతుతు పనులు చేయాలి. ఇాందుక్సాం దాదాప్ రూ.1500 క్ట్లు కేట్యిాంచాలిస్ ఉాంట్ాంది. ఇది కకుాండా పీరియాడికల్ 
మెయిాంటినెన్స్, రిపేరులు చేయాలి. ఇాందుక్సాం మరో రూ.500 క్ట్లు అదనాంగా అవసరాం ఉాంట్ాంది. న్న్ పాలున్ బడ్జెట్లు చూపిస్తురు. అయితే దీనిపై ప్రభుతవిాం దృష్టీపెటటీడాం 
మానేస్ాంది. ఈ మూడేళలులో మెయిాంటినెన్స్, మరమతుతు పనులు చేయకపోవడాంతో రహదారులు చాలా వరకు దెబ్బ తిన్నాయి. 30 వేల కిమీ మేర రోడ్లు కనీస మరమ్మతులకు 
నోచుక్లేక గుాంతలమయాంగా మారాయి. మూడేళ్లుగా పటిటీాంచుక్కపోవడాంతో చాలా వరకు కొతతుగా రోడ్డు వేయాలిస్న పరిస్థితి ఉాంది. మరమ్మతులకే నిధులు లేక రోడలును 
గాలికొదిలేస్న ప్రభుతవిాం.. కొతతు రోడ్లు వేయడాం అాంటే ప్రస్తుత రాష్ట ఆరిథిక పరిస్థితులర్త్్య అస్ధ్యమే. ఇప్పుడ్ననా పరిస్థితులోలు రోడ్లు కనీస మరమ్మతులు, ఒక లేయర్ 
వేస్ కసతు ప్రయాణానికి తగ్గ విధాంగా చేయాలాంటే దాదాప్ రూ.7 వేల క్ట్లు అవసరమని అాంచన్. 8 వేల కిమీ రోడ్లు మెయిాంటినెన్స్ క్సాం బా్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా నుాంచి 
రూ.2100 క్ట్లు అప్పు తెచాచారు. వాటితో రిపేరులు చేస్తున్నామని ప్రభుతవిాం చెబుతోాంది. అయితే ప్రభుతవిాం నుాంచి బిలులులు రాకపోవడాంతో కాంట్రాకటీరులు పనులు చేయడాం 
లేదు. రోడలు నిరవిహణ క్సాం అని పెట్రో సెస్ వసూలు చేస్తున్నారు. ఇది రూ.750 క్టలు మేర ఏట్ ప్రభుత్వినికి చేరుతుాంది. ఈ నిధులు ఎకకోడికి వెళ్తున్నాయో ఎవరికీ 
తెలియడాం లేదు.
* నేను పాల్గాంట్న్నా... మీరూ పాల్గనాండి
అభివృదిధి అాంటే సాంక్షేమ పథకలు అమలు చేసేతు చాలు రోడ్లు అవసరాం లేదు అనే ఆలోచన విధానాంతో వైసీపీ ప్రభుతవిాం ముాందుకు వెళతుాంది. రాష్ట అభివృదిధికి మౌలిక 
సదుపాయాలు ఎాంత అవసరమో తెలియజేయడాం క్సాం #GoodMorningCMSir అనే డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ స్టీర్టీ చేస్తున్నాాం. మీ ఊళళో, మీ చుట్టీ పకకోల రోడ్లు 
ఎాంత దారుణాంగా దెబ్బ తిన్నాయో.. ఆ రోడ్డు మీద వెళలుాందుకు ఎాంత ప్రయాస పడాలిస్ వసతుాంది అనేది చెపేపు ఫోట్లు, వీడియోలు తీయాండి. వాటిని #GoodMorn-
ingCMSir హా్యష్ ట్్యగ్ తో సషల్ మీడియాలో పోస్టీ చేయాండి. ప్రభుతవి వైఫలా్యలను తెలియజేయాండి. ఈ డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ లో నేను కూడా పాల్గాంట్ను. మీరు 
కూడా పాల్గని విజయవాంతాం చేయాలని మనసూఫూరితుగా క్రుకుాంట్న్నానని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ అన్నారు.

శ్రీ నాదోండ్ల మనోహర్ పర్యటనపై ఆోంక్షలు
• అడ్గడ్గున్ వాహన శ్రేణికి పోలీస్ల ఆటాంకలు
• తూరాంగి వదదే రోడ్డుపై బైఠాయిాంచిన జనసేన నేతలు
• పోలీస్ల తీరుపై అసాంతృపితు వ్యకతుాం చేస్న శ్రీ న్దెాండలు మనోహర్

శతఘ్నా న్్యస్: కకిన్డ జిలాలులో జనసేన కర్యక్రమాలపై పోలీస్లు ఆాంక్షలు 
విధిసూతు.. పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దెాండలు మనోహర్ గారి 
పర్యటనకు ఆటాంకలు కలిగిస్తున్నారు. కకిన్డలో మీడియా సమావేశాం అనాంతరాం 
ముమ్మడివరాం నియోజక వరా్గనికి బయలుద్రిన శ్రీ మనోహర్ గారిని ముత్తు కలుబ్ దగ్గరే 
అడ్డుక్వాలని చూశారు. అయితే ఆయన వాహన్నినా మనహా మగిలిన న్యకుల 
వాహన్లు నిలిపి వేశారు. ఆ వాహన్లు వదిలేవరకు కదిలేది లేదని శ్రీ మనోహర్ 
గారు చెపపుడాంతో పోలీస్లు వెనకికో తగా్గరు. కకిన్డ నగరాంలో అడ్గడ్గున్ జనాం 
స్దరాంగా స్విగతాం పలికి జేజేలు పలికరు. కకిన్డ నగరాం సరిహదుదేలోలు మరోస్రి 
వాహన శ్రేణిని అడ్డుకున్నారు. అది గమనిాంచిన శ్రీ మనోహర్ గారు తూరాంగి వదదే 
వాహనశ్రేణిని నిలిపివేశారు. పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ పాంతాం న్న్జీ పార్టీ న్యకులతో 
కలస్ రోడ్డు మీద బైఠాయిాంచారు. దీాంతో పోలీస్లు మరోస్రి దిగి వచిచా జనసేన 
న్యకుల వాహన్లను వదిలేశారు. పోలీస్ల తీరు పటలు శ్రీ న్దెాండలు మనోహర్ గారు 
అసాంతృపితు వ్యకతుాం చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జగన్ బటన్ పని చేస్్త ప్రజలకు ఇనిని కష్టాలోందుకు?
* కౌలు రైతుల భరోస్ యాత్ సపుాందన దెబ్బకు బయటకు వస్తుననా ఆత్మహత్యల లకకోలు
* ముఖ్యమాంత్రిని నిద్రలేపి రోడలు పరిస్థితి చూపిదాదేాం
* శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ న్యకతవిాం ఎాంత అవసరమో మాండపేట నుాంచే శాంఖారావాం పూరిదాదేాం
* సవిచ్ఛ సాంకలపుాంతో చేసే స్యానికి ప్రకృతి సహకరిస్తుాంది
*ఉమ్మడి తూరుపుగోదావరి జిలాలు విసతుృతస్థియి సమావేశాంలో శ్రీ న్దెాండలు మనోహర్

శతఘ్నా న్్యస్: మన రాష్ట ముఖ్యమాంత్రి కలలు కాంట్న్నాడ్.. సాంక్షేమాం పేరు చెపిపు ప్రజలను నిలువున్ 
మోసాం చేస్తున్నాడ్. ఆయన చెపిపున లకకో ప్రకరమే రైతులకు రూ.1.27 లక్షల క్ట్లు పాంచితే, ఇాంతమాంది 
కౌలు రైతుల ఆత్మహత్యలు ఎాందుకు? వారి కుట్ాంబాల వేదన ఆవేదన ఎాందుకు? అని జనసేన 
పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాలు కమటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దెాండలు మనోహర్ గారు ప్రశనాాంచారు. గురువారాం 
మాండపేటలోని ఓ ఫాంక్షన్ హాలోలు ఉమ్మడి తూరుపుగోదావరి జిలాలు జనసేన పార్టీ విసతుృత స్థియి సమావేశాం 
జరిగిాంది. ఈ సాందర్ాంగా శ్రీ న్దెాండలు మనోహర్ గారు మాట్లుడ్తూ “కౌలు రైతుల క్సాం గతాంలో 
కాంగ్రెస్ పార్టీ తీస్కువచిచాన ఒక మాంచి చట్టీనినా ఈ ముఖ్యమాంత్రి పూరితుగా నిర్విర్యాం చేశాడ్. తన సాంత 
తెలివితేటలు ఉపయోగిాంచి కౌలు రైతులను నిలువున్ న్శనాం చేశాడ్. ఫలితాంగా చటటీాం ఎాందుకు పనికి 
రాకుాండా పోయిాంది. రాష్టాంలో మొతతుాం మీద 30 లక్షల మాంది కౌలు రైతులు ఉాంటే, ప్రభుతవిాం కేవలాం 5 లక్షల మాందికి సీసీఎలీస్ కరుడులు ఇవవిడాంలోనే ప్రభుతవిాం చితతుశుదిధి ఏపాటిదో 
అరథిమవుతుాంది. ద్శాంలోనే కౌలు రైతుల ఆత్మహత్యలోలు రాష్టాం రాండో స్థినాంలో ఉాండడాం అత్యాంత బాధాకరాం. ఆాంధ్రప్రద్శ్ కు అననాపూర్ణగా ఉాండే తూరుపుగోదావరి జిలాలులో స్మారు 
60 మాంది కౌలు రైతులు ఆత్మహత్యలకు పాలపుడడాం దారుణాం.
* మన కర్యక్రమాలు వేదన నుాంచి ప్టిటీనవే
కౌలు రైతుల భరోస్ యాత్ ప్టటీడానికి గాని, జనవాణి - జనసేన భరోస్ కర్యక్రమాం మొదలుపెటటీడానికి కనీ ప్రజల ఆవేదనే ప్రధాన కరణాం. రైతు సవిరాజ్య వేదిక, జనసేన 
పార్టీ సాంయుకతుాంగా సమాచార హకుకో చటటీాం దావిరా రాష్టాంలో ఎాంతమాంది కౌలు రైతులు ఆత్మహత్యలు చేస్కున్నారు అని సమాచారాం క్రితే తూరుపుగోదావరి జిలాలు నుాంచే మొదట 
సమాచారాం వచిచాాంది. 41 మాంది రైతులు ఆత్మహత్య చేస్కుననాట్లు అధికరులు చెపాపురు. దీనిని పరిశీలిాంచేాందుకు అపపుట్లునే నేను మాండపేట వచాచాను. అయితే బాధిత రైతు కుట్ాంబ 
సభు్యలు సైతాం రోడ్డు ప్రమాదానికి గురై కకిన్డ ఆస్పత్రిలో ఉాంటే, అకకోడికే వెళ్లు పరిస్థితిని తెలుస్కున్నాను. తరావిత ప్రతి జిలాలు నుాంచి వచిచాన సమాచారాం మాకు ఆవేదనతో కూడిన 
ఆశచారా్యనినా కలిగిాంచిాంది. గత మూడేళలులో కేవలాం 800 నుాంచి 1000 మాంది వరకు కౌలు రైతులు ఆత్మహత్యలు చేస్కుని ఉాంట్రని మేాం మొదట అనుకున్నాాం. ఐతే మా అాంచన్లను 
మాంచి మూడ్ వేల మాంది కౌలు రైతులు ఆత్మహత్య చేస్కుననాట్లు సమాచారాం రావడాం నివెవిరపరిచిాంది. దీని క్సాం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు సవియాంగా రాష్టాంలో ఉననా రైతులాందరికీ 
సహాయాం చేయాలని తలిచారు. దానిలో భాగమే కౌలు రైతుల భరోస్ యాత్. అనాంతప్రాం జిలాలులో ముఖ్యమాంత్రి సాంత అమ్మమ్మ ఊరిలోన్ ఆత్మహత్య చేస్కుననా కౌలు రైతుకు 
మనాం స్యాం చేశాాం. అలాగే జనసేన పార్టీ ప్రజల అర్జెలు సీవికరిాంచే కర్యక్రమాం జనవాణి మొదలు కవడానికి సైతాం ప్రకశాం జిలాలుకు చెాందిన ఓ దళ్త మహిళ తన భూమని 
వైసీపీ న్యకులు కబాజె చేశారు అని ఫిరా్యదు చేయడానికి సీఎాం క్యాంప్ కరా్యలయానికి వెళ్తే, కనీసాం ఆయన ఆ వృదుధిరాలిని కలవకుాండా ముఖాం చాటేశారు. ఈ ఘటన జనసేన 
అధ్యక్షులు వారిని అమతాంగా కదిలిాంచిాంది. ఈ ఆవేదన నుాంచి ప్టిటీాంద్ జనవాణి కర్యక్రమాం. ప్రతిరోజు ఆరు గాంటలు కేట్యిాంచి అనీనా ఫిరా్యదులను క్షుణ్ణాంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
చదువుతున్నారు. వాటిని పరిషకోరిాంచేాందుకు జనసేన పార్టీ యాంత్ాంగాం కృష్ చేస్తుాంది. ప్రతి ఫిరా్యదును పరిషకోరిాంచాలిస్ాందిగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ప్రతి శాఖ అధికరికి ఉతతురాలు 
రాస్తున్నారు. ఈ ఆదివారాం భీమవరాంలోన్ జనవాణి కర్యక్రమాం ఉాంట్ాంది. ప్రతి ఫిరా్యదును పూరితుస్థియిలో ఫాలోఅప్ చేస్ పరిషకోరిాంచే విధాంగా కృష్ చేస్తుాం.
* సాంక్షేమాం పేరుతో మోసాం చేస్తున్నారు
రైతుల ఆత్మహత్యల గురిాంచి మాట్లుడితే గత ప్రభుత్విల గురిాంచి మాట్లుడ్త్రు.. అలాగే వారికి న్్యయాం చేయమని క్రితే మనాం చెపిపునవి అనీనా అబదాధిలు అని దబాయిస్తురు. ఇది 
మాత్మే వైసీపీ న్యకులకు తెలిస్న విద్య. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి కౌలు రైతుల భరోస్ యాత్కు వస్తుననా సపుాందన చూస్... ఇటీవల ప్రభుతవిాం రాష్టాంలో 850 ఆత్మహత్యలు జరిగినట్లు 
అధికరికాంగా వెలలుడిాంచిాంది. రైతులకు ఏమాత్ాం ప్రభుతవిాం ఉపయోగపడడాం లేదు. సబిస్డీలు తీసేశారు. ఎరువులు ఇవవిడాం మానేశారు. కేవలాం కౌలు రైతులోలు 19 శాతాం మాందికే 
కరుడులు అాందాయి. కౌలు రైతుల భరోస్ యాత్కు అనాంతప్రాం నుాంచి వచిచాన 26 ఏళలు యువ కౌలు రైతు తన వాంతు స్యాంగా రూ.55 వేలు అాందిాంచాడ్. తన తోటి రైతులకు 
స్యాం చేయాలని భావిాంచడాం గొపపు విషయాం. రైతుల భరోస్ యాత్ ఎాంతోమాందిని కదిలిసతుాంది. స్యాం క్సాం ఎదురుచూసే కౌలు రైతుల కుట్ాంబాలకు ఒక భరోస్నిసతుాంది. 
ఏమైన్ అాంటే బటన్ నొకకోను.. అదు్త్లు జరుగుతున్నాయి.. ప్రజలాందరూ ఆనాందాంగా ఉన్నారని చెబుతుననా ముఖ్యమాంత్రి ఎాంతమాంది కౌలు రైతుల కుట్ాంబాలకు స్యాం 
అాందిాందో సమాధానాం చెపాపులి.
* ముఖ్యమాంత్రిని నిద్ర లేప్దాాం
రాష్ట రోడలు పరిస్థితి పై నిద్రలో జోగుతుననా ముఖ్యమాంత్రి శ్రీ జగన్ రడిడుని జనసేన పార్టీ మరోస్రి చేపటటీబోయే డిజిటల్ క్యాంపైన్ దావిరా నిద్ర లేప్దాాం. గత సెపెటీాంబరులో జనసేన పార్టీ 
రోడలు పరిస్థితి పై నిరవిహిాంచిన రాష్టవా్యపతు క్యాంపైన్ జాతీయ స్థియిలో సాంచలనాం అయిాంది. 1.70 క్టలు మాంది దానిలో పాల్గన్నారు. జాతీయ మీడియాలోన్ ఒక రాజకీయ పార్టీ 
విన్తనాాంగా చేపటిటీన నిరసన కర్యక్రమానికి మాంచి ఆదరణ వచిచాాంది. అప్పుడ్ కళ్ళో తెరిచిన రాష్ట ప్రభుతవిాం వెనువెాంటనే రోడ్లు బాగు చేస్తుమని చెపిపుాంది. బడ్జెట్లు ఏకాంగా రూ.27 
వేల క్ట్లు రోడలు గురిాంచి ఖరుచా పెడత్మని చెపాపురు. ఇటీవల రోడ్లు వేసేాందుకు రూ. 6000 క్టలు అప్పు తెచాచారు. జూలై 15వ తేదీ న్టికి రాష్టాంలోని రోడలును పూరితుస్థియిలో బాగు 
చేస్తుమని ముఖ్యమాంత్రి శ్రీ జగన్ రడిడు గటిటీగా చెపాపురు. ముఖ్యమాంత్రి చెపిపున తేదీ పూరితుకవచిచాన తరుణాంలో జనసేన పార్టీ రాష్టాంలోని రోడలు పరిస్థితిని మరోస్రి ముఖ్యమాంత్రి దృష్టీకి 
తీస్కు వెళలుాందుకు ఈనెల 15, 16 తేదీలోలు డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ కు శ్రీకరాం చుడ్తోాంది. దీనిలో ప్రతి ఒకకో జన సైనికుడ్ పాల్గని రాష్టాంలోని రోడలు పరిస్థితిని ‘గుడ్ మారినాాంగ్ సీఎాం 
స్ర్’ అని మేలకోలపాలి. ఇది మన అాందరి బాధ్యత.
* జన సైనికులు జనన్యకులు అయా్యరు
ఎకకోడ కర్యక్రమాం నిరవిహిాంచిన్ క్రమశక్షణతో పాట్, సేవా భావాం కలిగిన జనసైనికులు జనసేన పార్టీకి సాంతాం. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి న్యకతవిాం ఈ రాష్ట్రినికి ఎాంత అవసరమో 
మాండపేట నుాంచి ఈ రాష్టాం మొతతుాం తెలిసేలా అదు్తమైన కర్యక్రమానినా శనివారాం చేపడదాాం. ప్రతి బాధిత రైతు కుట్ాంబానినా గౌరవిాంచుకుాందాాం. వారికి అవసరమైన సహాయానినా 
అాందిాంచి జనన్యకులుగా నిరూపిదాదేాం. మన కషటీాం కదు కదా అనుక్కాండి రైతు కషటీాం మనాందరిది అనుక్ాండి. సవిచ్ఛమైన సాంకలపుాంతో, నిజాయతీతో చేస్తుననా సభకు ప్రకృతి కూడా 
కచిచాతాంగా సహకరిస్తుాంది అని ఆశదాదేాం. పోలీస్ వారికి సహకరిదాదేాం. వారి నుాంచి సహకరాం ఆశదాదేాం. అలా కకుాంటే కనుక సభను ఎవరూ అడ్డుక్లేరు. ఆపలేరు. ఆదర్శవాంతాంగా 
సభను విజయవాంతాం చేదాదేాం” అన్నారు. మాండపేట అసెాంబ్లు జనసేన ఇాంచారిజె శ్రీ వేగుళలు లీలాకృష్ణ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కర్యక్రమాంలో పి.ఎ.స్. సభు్యలు శ్రీ పాంతాం న్న్జీ, శ్రీ ముత్తు 
శశధర్, శ్రీ పిత్ని బాలకృష్ణ, పార్టీ నేతలు శ్రీ మేడా గురుదత్ ప్రస్ద్, శ్రీ శెటిటీబతుతుల రాజబాబు, శ్రీ పోలిశెటిటీ చాంద్రశేఖర్, శ్రీ బాండారు శ్రీనివాస్, శ్రీ అతితు సత్యన్రాయణ, శ్రీ పాటాంసెటిటీ 
సూర్యచాంద్ర, శ్రీ మర్రెడిడు శ్రీనివాస్, శ్రీ వై.శ్రీనివాస్, శ్రీ తుమ్మల బాబు, శ్రీమతి పోలాసపలిలు సరోజ, శ్రీమతి గాంట్ సవిరూప, శ్రీ వాస్రడిడు శవప్రస్ద్, శ్రీ బోగిరడిడు గాంగాధర్, శ్రీమతి చలాలు 
లక్ష్మీ, శ్రీమతి ముత్్యల జయలక్ష్మీ, శ్రీ సాంగిశెటిటీ అశోక్ తదితరులు పాల్గన్నారు.
* మునిస్పల్ కరి్మ కుల సమస్యలపై వినతి పత్ాం
రాష్టవా్యపతుాంగా సమె్మ చేస్తుననా మునిస్పల్ పారిశుధ్య కరి్మకులు శ్రీ న్దెాండలు మనోహర్ గారిని గురువారాం కలిస్ వినతి పత్ాం సమరిపుాంచారు. నేను ఉన్నాను నేను విన్నాను అని చెపిపు 
అధికరాంలోకి వచిచాన శ్రీ జగన్ రడిడు తమను పూరితుగా ముాంచేస్రని, కనీసాం తమ సమస్యలు చెప్పుకునేాందుకు కూడా సమయాం కేట్యిాంచడాం లేదని శ్రీ న్దెాండలు మనోహర్ గారి 
ముాందు పారిశుదధి్య కరి్మకులు ఆవేదన వ్యకతుాం చేశారు. పారిశుదధి్య కరి్మకుల పరిస్థితి దారుణాంగా ఉాందని, కాంట్రాకుటీ కరి్మకులకు సమయానికి వేతన్లు కూడా రావడాంలేదని వారు 
తమ సమస్యలను శ్రీ మనోహర్ గారి దృష్టీకి తీస్కెళ్లురు. మునిస్పల్ పారిశుదధి్య కరి్మకుల సమస్యలను శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి దృష్టీకి తీస్కువెళ్లులని క్రారు.

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


శుక్రవారం, 15 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ముఖ్యమోంత్రి అజ్ఞానోంతో విమర్శలు చేస్్తనానిరు
* వైసీపీ అధికరాంలోకి వచాచాక 3 వేల మాంది కౌలు రైతులు ఆత్మహత్యలు చేస్కున్నారు
* జనసేన దగ్గర ఆధారాలున్నాయి…. దము్మాంటే మా లకకోలు తపపుని నిరూపిాంచాండి
* వ్యవస్య రాంగాంపై రూ. లక్షా 27 వేల క్ట్లు ఖరుచా చేసేతు ఎాందుకు ఇనినా ఆత్మహత్యలు?
* పీలునర్లో సీఎాం చెపిపునవి పచిచా అబదాధిలు
* 16న మాండపేటలో జనసేన కౌలు భరోస్ యాత్
* 60 కౌలు రైతు కుట్ాంబాలకు లక్ష చొప్పున ఆరిథిక స్యాం
* కకిన్డ మీడియా సమావేశాంలో పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దెాండలు మనోహర్
శతఘ్నా న్్యస్: రాష్ట ముఖ్యమాంత్రి అజాఞానాంతో.. అాంధకరాంలో కూరుకుపోయి ప్రభుతవి 
కర్యక్రమాలోలు కూడా రాజకీయ విమర్శలకే పరిమతమవుతున్నారని జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దెాండలు మనోహర్ గారు తప్పుబట్టీరు. అప్పుల పాలైన కౌలు 
రైతుల ఆత్మహత్యలపై పత్రికలోలు తరచూ కథన్లు వస్తున్నా... స్థినికాంగా పోలీస్ సేటీషనలులో 
అాందుకు సాంబాంధిాంచిన కేస్లు నమోదవుతున్నా ... చనిపోయిన వాళ్లు అసలు కౌలు 
రైతులే కదు, వాళలు దగ్గర సరైన ఆధారాలు లేవని పద్ పద్ ముఖ్యమాంత్రి మాట్లుడాం బాధిత కుట్ాంబాలను అవమానపరచడమేనన్నారు. కౌలు రైతు భరోస్ యాత్లో భాగాంగా ఈ నెల 
16వ తేదీన మాండపేటలో బహిరాంగ సభ నిరవిహిస్తున్నామని, స్గు నష్టటీలు తట్టీక్లేక అప్పుల బాధతో ఆత్మహత్యకు పాలపుడడు 60 మాందికి పైగా కౌలు రైతు కుట్ాంబాలకు శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు ఆరిథికస్యాం అాందిస్తున్నారని తెలిపారు. ఆరిథిక స్యాం అాందుక్నుననా వారిలో ఎవరైన్ కౌలు రైతు కుట్ాంబాం కదని నిరూపిాంచే దము్మ ఈ ముఖ్యమాంత్రికి ఉాందా? అని 
సవాల్ విస్రారు. గురువారాం ఉదయాం కకిన్డ హలకోాంటైన్స్ కలుబ్ లో మీడియా సమావేశాం నిరవిహిాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా శ్రీ న్దెాండలు మనోహర్ గారు మాట్లుడ్తూ “కౌలు రైతు 
ఆత్మహత్యలపై పత్రికలోలు కథన్లు రావడాం, జనసేన పార్టీ యాత్ చేయడాంతో మొత్తునికి ప్రభుతవిాం కదిలివచిచా కౌలు రైతు ఆత్మహత్యలు నిజమేనని ఒప్పుకొాంది. అయితే ఆత్మహత్యలకు 
పాలపుడిాంది 850 మాంది మాత్మేనని వ్యవస్యశాఖ కమషనర్ నిననా ప్రెస్ మీట్ పెటిటీ మర్ ఒప్పుకున్నారు. వాళ్లు చెబుతుననా లకకో ప్రకరాం 850 మాంద్ ఆత్మహత్య చేస్కున్నారు 
అనుకుాందాాం... వాళలుాందరికీ ప్రభుతవిాం తరఫున రూ. 7 లక్షల నషటీపరిహారాం అాందిాందా? ప్రభుతవిాం వేస్న త్రిసభ్య కమటీ ప్రతి ఇాంటికీ వెళ్లు వివరాలు సేకరిాంచిాందా? అాంటే అదీ లేదు. 
క్షేత్స్థియిలో వాసతువ పరిస్థితులు తెలుస్క్కుాండా ముఖ్యమాంత్రి మాత్ాం చనిపోయిన వాళ్లు అసలు కౌలు రైతులే కదు, వాళలుకు సీసీఆర్స్ కరుడులు లేవు, పట్టీదారు పాస్ ప్సతుకాం లేదు 
అాంటూ మాట్లుడ్తున్నారు.
* మీ నిజాయతీ... మా నిజాయతీ తేలుచాకుాందాాం రాండి
జనసేన పార్టీ తరఫున రాష్ట ప్రభుతవిాంలో పని చేస్తుననా ప్రతి ఒకకో అధికరిని ప్రశనాస్తున్నాాం. సలహాదారులు, అధికరులే ఎాందుకు ప్రెస్ కనఫూరన్స్ లు నిరవిహిస్తున్నారు? సాంబాంధిత శాఖ 
మాంత్రులు ఎాందుకు మీడియా ముాందుకు రావడాం లేదు? సాంబాంధిత శాఖ మాంత్రో, ముఖ్యమాంత్రో సపుాందిసేతు ప్రజలకు సపుషటీత వస్తుాంది కదా. వైసీపీ అధికరాంలోకి వచాచాక రాష్ట వా్యపతుాంగా 
దాదాప్ 3వేల మాంది కౌలు రైతులు ఆత్మహత్యలు చేస్కున్నారు. దీనికి సాంబాంధిాంచి జనసేన పార్టీ దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయి. రైతు సవిరాజ్య వేదిక ఇచిచాన నివేదిక, సమాచార హకుకో 
చటటీాం దావిరా మా పార్టీ న్యకులు సేకరిాంచిన వివరాల ఆధారాంగా మేము మాట్లుడ్తున్నాాం. గతాంలో కూడా ముఖ్యమాంత్రికి ఛాలాంజ్ చేశాాం. జనసేన పార్టీ ఆరిథిక స్యాం అాందిస్తుననా 
ఏ ఒకకో కుట్ాంబాం అయిన్ ఆత్మహత్యకు పాలపుడడు కౌలు రైతు కుట్ాంబాం కదని నిరూపిాంచే దము్మాందా అని సవాల్ చేశాాం. పరూచారు సభకు కూడా ఆహావినిాంచాాం. ఆయన రాలేదు. 
ఇప్పుడ్ మాండపేట సభకు ఆహావినిస్తున్నాాం. ఆ సభకు వసేతు వైసీపీ చెబుతుననా లకకోలోలు నిజాయతీ ఉాందా? లేక జనసేన, శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిలో నిజాయతీ ఉాందా? తేలిపోతుాంది. 
జనసేన పార్టీకి ఆత్మహత్యలకు పాలపుడడు కౌలు రైతు కుట్ాంబాలోలు భరోస్ నిాంపాలనే ఆలోచన తపపు... వైసీపీలా ఓట్లు క్సాం కులాల మధ్య చిచుచా పెటేటీ ఉద్దేశాం లేదు.
* 19 శాతాం మాందికే సీసీఆర్స్ కరుడులు ఇచాచారు
2016న్టి ప్రభుతవి అాంచన్ల ప్రకరాం రాష్టాంలో దాదాప్ 25 లక్షల మాంది వరకు కౌలు రైతులు ఉాంట్రని అాంచన్. ఈ రోజుకు ఆ సాంఖ్య స్మారు 30 లక్షలకు చేరిాంది. కౌలు 
రైతులకు స్యాం అాందిాంచాలని 2011లో అపపుటి ప్రభుతవిాం భూ అధీకృత స్గుదారు చటటీాం తీస్కొచిచాాంది. దీని దావిరా కౌలు రైతులకు రుణ అర్హత కరుడులు మాంజూరు చేసేవారు. 
ఆ కరుడు పాందాలాంటే యజమాని అాంగీకరాం అవసరాం లేకుాండా రవెన్్య అధికరులే కౌలు రైతులినా గురితుాంచి కరుడులు మాంజూరు చేసేవారు. వైసీపీ అధికరాంలోకి వచాచాక పాత 
కౌలుదారుల చట్టీలు రదుదే చేస్.. 2019 పాంట స్గుదారు హకుకో చటటీాం తీస్కొచిచాాంది. ఈ చటటీాం ప్రకరాం కౌలు రైతులకు పాంట స్గుదారు హకుకో పత్లు (సీసీఆర్ సీ) ఇస్తుమని 
ప్రకటిాంచారు. ఐతే...ఈ సీసీఆర్ సీ కరుడులు పాందాలాంటే.. 11 నెలలకు సాంబాంధిాంచిన కౌలుపత్లపై.. భూ యజమానితో సాంతకాం చేయిాంచుక్వాలని నిబాంధన పెట్టీరు. వాటితో 
పాట్ రైతు ఆధార్ కరుడు జెరాక్స్ తీస్కొని ఈ-క్రాప్ విధానాంలో స్థినిక రైతు భరోస్ కేాంద్రాలోలు నమోదు చేస్కుాంటే కౌలు రైతుగా పరిగణిస్తుమని చెపాపురు. అయితే ఒపపుాంద పత్లపై 
ఎకుకోవ మాంది రైతులు సాంతకలు చేయకపోవడాంతో చాలా మాందికి కౌలు రైతు గురితుాంప్ కరుడులు రాలేదు. ప్రభుతవిాం కూడా కేవలాం 5 లక్షల 36 వేల మాందికే సీసీఆర్స్ కరుడులు 
ఇవావిలని ట్ర్గట్ పెట్టీక్వడాంతో రాష్టవా్యపతుాంగా ఇపపుటి వరకు దాదాప్ 19 శాతాం మాందికే సీసీఆర్స్ కరుడులు అాందాయి.
* అాంత ఖరుచా చేసేతు ఎాందుకీ ఆత్మహత్యలు?
మొననా జరిగిన వైసీపీ పీలునర్లో ముఖ్యమాంత్రి గారు ఎనోనా అసత్్యలు మాట్లుడారు. వైసీపీ అధికరాంలోకి వచిచాన ఈ మూడేళలులో వ్యవస్య రాంగాంపై రూ. లక్షా 27వేల క్ట్లు ఖరుచా 
చేశాాం. ధాన్యాం కొనుగోళలు క్సాం రూ. 45 వేల క్ట్లు ఖరుచా చేశాాం. ఆర్ బ్కేల దావిరా రైతననాల చేయి పట్టీకుని నడిపిస్తున్నాాం అాంటూ మాట్లుడారు. ఆయన నిజాంగా రూ. లక్షా 27వేల 
క్ట్లు ఖరుచా చేస్ ఉాంటే ఇాంతమాంది ఎాందుకు ఆత్మహత్యలు చేస్కుాంట్రు? కౌలు రైతు ఆత్మహత్యలోలు ద్శాంలోనే మన రాష్టాం ఎాందుకు రాండో స్థినాంలో నిలబడ్తుాంది? నిజాంగా అాంత 
సము్మ ఒకకో వ్యవస్య రాంగాం మీద్ ఖరుచా చేస్ ఉాంటే ఈపాటికి ఎాంతో అభివృదిధి జరిగేది. లక్షలాది మాందికి ఉపాధి కలిగేది.
* హడావుడిగా ఖాత్లోలు లక్ష వేస్తున్నారు
కౌలు రైతు భరోస్ యాత్లో భాగాంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఏ జిలాలుకు వెళతు ఆ జిలాలులో ఆత్మహత్యలకు పాలపుడిన కౌలు రైతు కుట్ాంబాలకు హడావుడిగా రూ. లక్ష ఖాత్లోలు వేస్తున్నారు. 
వీఆరోవి, తహసీలాదేర్, వ్యవస్య శాఖ అధికరులను గ్రామ గ్రామాలోలు తిపిపు మీకు బా్యాంకు ఖాత్లోలు తవిరలోనే నషటీపరిహారాం సము్మ పడ్తుాందని, ఎవరూ కూడా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి 
సభకు వెళలుకాండి అని చెపిపుస్తున్నారు. మీకు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారాంటే ఎాందుకాంత భయాం? ప్రభుత్వినికి నిజాంగా చితతుశుదిధి ఉాంటే ఆత్మహత్యలకు పాలపుడిన కౌలు రైతు కుట్ాంబాలోలు 
రూ. 7 లక్షలు జమ చేయాలి. అాంతేతపపు హడావుడిగా అధికరులతో లక్ష వేయడాం కదు. జనసేన కౌలు రైతు భరోస్ యాత్లో భాగాంగా తూరుపుగోదావరి జిలాలు మాండపేటలో ఈ నెల 
16వ తేదీన ఉదయాం 10 గాంటలకు యాత్ మొదలవుతుాంది. కొనినా కుట్ాంబాలకు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారే సవియాంగా వెళ్లు లక్ష రూపాయలు ఆరిథికస్యాం అాందిస్తురు. మగిలిన అనినా 
కుట్ాంబాలకు మాండపేట బహిరాంగ సభలో చెకుకోలు అాందిస్తురు. ఇపపుటికే ఈ సభకు రైతులు, మహిళలు రాకుాండా అధికరులు ఆాంక్షలు విధిస్తున్నారు. మీరు ఎనినా ఆాంక్షలు విధిాంచిన్ 
సభను విజయవాంతాం చేస్తుాం.
రాష్టాంలో రహదారులు దుస్థితి గురిాంచి ముఖ్యమాంత్రిని నిద్ర లేపాలి. అాందుక్సమే #GoodMorningCMSir అనే డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ మొదలుపెడ్తున్నాాం. 15, 16, 17 తేదీలోలు 
సషల్ మీడియా దావిరా రోడ్లు ఎాంత అధావిననాాంగా ఉన్నాయో తెలియచేస్తుమ”న్నారు. అాంతకుముాందు భార్ వరాషాలు, వరదలను కవర్ చేయడానికి వెళ్లు గలలుాంతై చనిపోయిన ఎనీటీవీ 
రిపోరటీర్ జమీర్ కుట్ాంబానికి జనసేన తరఫున ప్రగాఢ స్నుభూతి తెలియజేశారు. ఈ సమావేశాంలో పార్టీ పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ పాంతాం న్న్జీ, శ్రీ ముత్తు శశధర్, తూరుపు గోదావరి 
జిలాలుకు చెాందిన వివిధ నియోజకవరా్గల ఇాంఛారుజెలు శ్రీ మేడా గురుదత్ ప్రస్ద్, శ్రీ పోలిశెటిటీ చాంద్రశేఖర్, శ్రీ తుమ్మల రామస్విమ, శ్రీ మర్రెడిడు శ్రీనివాస్, శ్రీ మాకినీడి శేషుకుమారి, పార్టీ 
న్యకులు శ్రీ సాంగిశెటిటీ అశోక్, శ్రీ వాస్రడిడు శవప్రస్ద్, శ్రీ బోడపాటి శవదత్, శ్రీమతి ముత్్యల జయలక్ష్మి, శ్రీమతి స్ాంకర కృష్ణవేణి, శ్రీమతి శర్ష తదితరులు పాల్గన్నారు.
* జనసేనలోకి మామడికుదురు టీడీపీ నేతలు
రాజోలు నియోజకవర్గాం మామడికుదురు మాండలానికి చెాందిన పలువురు టీడీపీ న్యకులు గురువారాం కకిన్డలో శ్రీ న్దెాండలు మనోహర్ గారి సమక్షాంలో జనసేన పార్టీలో చేరారు. 
మాజీ ఎాంపీటీసీ, ససైటీ ప్రెస్డ్ాంట్ శ్రీ ఈలి జగన్నాథరావు, శ్రీ రామకృష్ణ ప్రస్ద్, శ్రీ రాాంబాబు, శ్రీ కటకాంశెటిటీ రామకృష్ణ ప్రస్ద్, శ్రీ జెలిలు రమణ, శ్రీ ఉాండ్రాజవరప్ న్గబాబు, శ్రీ చిత్తు 
ఏస్, శ్రీ తమ్మడి సతితుబాబు, శ్రీ ముస్కోడి మురళీ తదితరులు పార్టీలో చేరిన వారిలో ఉన్నారు. వీరాందరినీ స్దరాంగా పార్టీలోకి ఆహావినిాంచిన శ్రీ మనోహర్ గారు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మతసి్యకారుల్ని ప్రభుత్ోం చిననిచూపు చూస్తోంది
•మత్య్సకరుల సాంక్షేమానికి జనసేన కట్టీబడి ఉాంట్ాంది
•క్రియాశీలక సభు్యలు పార్టీకి విలువైన ఆస్తు..వారిని కపాడ్క్వాలిస్న బాధ్యత అాందరిదీ
•రామననాపాలాంలో క్రియాశీలక సభు్యడి కుట్ాంబానికి రూ. 5 లక్షల ఆరిధిక స్యాం అాందచేస్న శ్రీ న్దెాండలు మనోహర్

శతఘ్నా న్్యస్: వైసీపీ ప్రభుతవిాం మతస్్యకరులను చిననాచూప్ చూసతుాందని 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దెాండలు మనోహర్ గారు విమరి్శాంచారు. ఎనినాకల 
సమయాంలో వచిచా హామీలు ఇవవిడాం మనహా వారి సాంక్షేమానికి ముఖ్యమాంత్రి 
చేస్ాంద్మీ లేదని అన్నారు. మతస్్యకరులకు జనసేన పార్టీ అాండగా ఉాంట్ాందనీ, 
వారి సాంక్షేమానికి కట్టీబడి ఉాంట్ాందని హామీ ఇచాచారు. తూరుపు గోదావరి 
జిలాలు, యు. కొతతుపలిలు మాండలాం, రామననాపాలాం గ్రామానికి చెాందిన జనసేన 
పార్టీ క్రియాశీలక సభు్యడ్ శ్రీ గెడడుాం రాజు ఇటీవల జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాంలో 
మృతి చెాందారు. బుధవారాం జిలాలు పర్యటనలో భాగాంగా శ్రీ రాజు ఇాంటికి 
వెళ్లు అతని భార్య శ్రీమతి దురా్గ భవానిని పరామరి్శాంచారు. అతని మరణానికి 
కరణాలు తెలుస్కుని ధైర్యాం చెపాపురు. పార్టీ క్రియాశీల సభు్యలకు అాందచేసే 
రూ. 5 లక్షల బ్మా చెకుకోను ఆమెకు అాందచేశారు. ఎలాాంటి అవసరాం వచిచాన్ 
స్థినిక న్యకతవిాం మొతతుాం అాండగా ఉాంట్ాందని భరోస్ ఇచాచారు. అనాంతరాం 
స్థినిక మతస్్యకర యువత తమ సమస్యలు శ్రీ న్దెాండలు మనోహర్ గారికి 
చెప్పుకున్నారు. పెరిగిన ధరలకు అనుగుణాంగా డీజిల్ సబిస్డీ ఇస్తునని ఎనినాకల 
సమయాంలో ఇచిచాన హామీని నిలబెట్టీక్లేదని, వేటకు వెళలు మతస్్యకరులు 
ఎదురకోాంట్ననా సమస్యలు వివరిాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా శ్రీ మనోహర్ గారు 

మాట్లుడ్తూ... మత్య్సకరుల సమస్యలు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి దృష్టీకి తీస్కువెళ్లు పరిష్టకోరానికి కృష్ చేస్తుమన్నారు. ఈ కర్యక్రమాంలో పార్టీ పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ పాంతాం 
న్న్జీ, శ్రీ ముత్తు శశధర్, పార్టీ న్యకులు శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి, శ్రీ తుమ్మల రామస్విమ, శ్రీ వై.శ్రీనివాస్, శ్రీ సాంగిశెటిటీ అశోక్, శ్రీమతి పలాసపలిలు సరోజ, శ్రీ 
వాస్రడిడు శవప్రస్ద్, శ్రీమతి చలాలు లక్ష్మీ తదితరులు పాల్గన్నారు.

ముఖ్యమోంత్రి అసత్్యలతో అనిని వర్గాలనూ మోసగిస్్తనానిరు
•రైతుల ఆత్మహత్యలినా అవహేళన చేస్తున్నారు
•ఈ ప్రభుత్వినినా పారదోలాలిస్న సమయాం ఆసననామైాంది
•16న మాండపేటలో జనసేన కౌలు రైతు భరోస్ యాత్
•ఆత్మహత్య చేస్కుననా రైతు కుట్ాంబాలకు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఆరిధిక స్యాం
• వేటలుపాలాంలో క్రియాశీలక సభు్యడి కుట్ాంబానికి శ్రీ న్దెాండలు మనోహర్ పరామర్శ
•రూ. 5 లక్షల చెకుకో అాందచేత
శతఘ్నా న్్యస్: నిత్యాం అసత్్యలతో అనినా వరా్గల ప్రజలినా మోసాం చేస్తుననా ఈ ముఖ్యమాంత్రిని 
గదెదే దిాంచాలిస్న సమయాం ఆసననామైాందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల 
కమటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దెాండలు మనోహర్ గారు పిలుప్నిచాచారు. ఆత్మహత్యలకు పాలపుడిన 
రైతుల త్లూకు కుట్ాంబాలను ఆదుక్కపోగా వారిని అవహేళన చేస్తున్నారన్నారు. 
రైత్ాంగానికి భరోస్ నిాంపేాందుకు ఈ నెల 16న మాండపేటలో పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ నిరవిహిాంచనుననాట్టీ తెలిపారు. ఉమ్మడి తూరుపు 
గోదావరి జిలాలులో ఆత్మహత్యకు పాలపుడిన కౌలు రైతుల కుట్ాంబాలకు పార్టీ తరఫున 
రూ. లక్ష ఆరిధిక స్యాం చేయనుననాట్టీ వెలలుడిాంచారు. ఈ ముఖ్యమాంత్రికి నిజాంగా రైతుల 
సాంక్షేమాం పటలు నిజాయతీ ఉాంటే పాదయాత్లో ఇచిచాన హామీని నిలబెట్టీక్వాలని, ఆత్మహత్య చేస్కుననా రైతు కుట్ాంబాలకు రూ.7 లక్షల పరిహారాం చెలిలుాంచాలని 
డిమాాండ్ చేశారు. ఈ ముఖ్యమాంత్రి అధికరాంలోకి వచిచాన తరావిత రాష్టవా్యపతుాంగా 3 వేల మాంది రైతులు ఆత్మహత్యకు పాలపుడాడురని, ప్రతి ఒకకో కుట్ాంబానినా ఆదుకునే 
ప్రయతనాాం జనసేన పార్టీ చేస్తుాందన్నారు. అధికర పార్టీ న్యకులు, అధికరులు అసత్య కథన్లు ప్రచారాం చేస్తున్నారని తెలిపారు. తూరుపు గోదావరి జిలాలు పర్యటనలో 
భాగాంగా ముమ్మడివరాం నియోజకవర్గాం, వేటలుపాలాం గ్రామానికి చెాందిన పార్టీ క్రియాశీలక సభు్యడ్ శ్రీ దాంగేటి మాంగారావు కుట్ాంబానినా పరామరి్శాంచారు. ఇటీవల 
జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాంలో శ్రీ మాంగారావు ప్రాణాలు క్లోపుయారు. ఆయన భార్య శ్రీమతి రామలక్ష్మి, కుమారులను శ్రీ మనోహర్ గారు ఓదారాచారు. పార్టీ క్రియాశీలక 
సభు్యలకు అాందిాంచే రూ. 5 లక్షల చెకుకోను ఆమెకు అాందచేశారు. భవిష్యతుతులోన్ పార్టీ తరఫున ఆ కుట్ాంబానికి అనినా విధాలా అాండగా ఉాంట్మని హామీ ఇచాచారు. ప్రతి 
కర్యకరతును కుట్ాంబ సభు్యలుగా భావిాంచి ఆపదలో మేమున్నామననా భరోస్ ఇచేచా ఏకైక పార్టీ జనసేన అని అన్నారు. ఈ కర్యక్రమాంలో పార్టీ పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ పిత్ని 
బాలకృష్ణ, శ్రీ పాంతాం న్న్జీ, పార్టీ న్యకులు శ్రీ తుమ్మల రామస్విమ, శ్రీ మర్రెడిడు శ్రీనివాస్, శ్రీ డీఎాంఆర్ శేఖర్, శ్రీమతి న్గమానస తదితరులు పాల్గన్నారు.

రోడ్ల అధ్్నని స్థితిపై జనస్న 
డిజిటల్ పొర్టోం

శతఘ్నా న్్యస్: తిరుపతి: జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆద్శాల మేరకు రాష్టాంలో గల రోడలు అధావిననా పరిస్థితిపై తిరుపతి 
నగరాంలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభు్యలు చితూతురు జిలాలు అధ్యక్షులు 
డా.పస్ప్లేటి హరి ప్రస్ద్ ఆధవిర్యాంలో పీఏసీ ఆఫీస్ నాందు 
జనసేన పార్టీ రాష్ట కమటీ సభు్యలు, జిలాలు కమటీ సభు్యలు తిరుపతి 
నగర కమటీ సభు్యలతో కలిస్ #GoodMorningCMSir అనే 
డిజిటల్ క్యాంపైనిాంగ్ చేయడాం జరిగిాంది.

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

నాదోండ్ల మనోహర్ సమక్షోంలో జనస్నలో భారీ చేరికలు
శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన స్దాధిాంత్లకు యువత ఆకరిషాతులవుతున్నారని, ఆ పార్టీ రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమటీ చైర్మన్ న్దెాండలు మనోహర్ అన్నారు. రాజోలు నియోజకవర్గాం పరిధిలోనీ 
మామడికుదురుకి చెాందిన పలువురు గురువారాం కకిన్డలో మనోహర్ సమక్షాంలో పార్టీలో 
చేరారు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పేద, బడ్గు బలహీనరా్గల సాంక్షేమాం క్సాం ప్రారాంభిాంచిన 
కౌలు రైతుల భరోస్ యాత్ మరియు కర్యకరతుల క్సాం ఆయన తీస్కువచిచాన క్రియాశీలక 
సభ్యతవిాం లాాంటి నిర్ణయాలు నచిచా మామడికుదురు కి చెాందిన ఈలి రాాంబాబు, కటకాంశెటిటీ రామ 
కృష్ణ ప్రస్ద్, జలిలు రమణ, ఉాండ్రాజవరప్ న్గబాబు, తుమ్మడి సతితుబాబు, చిాంత్ ఏస్,ముస్కోడి 
మురళీ,సళళో శ్రీనివాస్, కగిత్లపలిలు శ్రీనివాస్ తో పాట్ పలువురు జనసేన తీరథిాం ప్చుచాకున్నారు. 
ఈ కర్యక్రమాంలో రాష్ట పీఏసీ సభు్యలు పాంతాం న్న్జీ, రాష్ట జాయిాంట్ సెక్రటర్ దిరిశాల బాలాజీ, 
త్డి మోహన్, గుాండాబతుతుల త్త్జీ, జనసేన పార్టీ మామడికుదురు మాండల అధ్యక్షులు జాలాం 
శ్రీనివాస రాజా, ఉపాధ్యక్షులు దొడాడు జైరామ్, సరపుాంచ్ ల సమాఖ్య అద్యక్షులు అడబాల త్తకప్, 
రుద్రా శ్రీను, మట్టీ సతితుబాబు, ఇాంటి మహేాంద్ర తదితరులు పాల్గన్నారు.

పరిశుద్ధ్యోం పడకేస్్తోంది.. మునిసిపల్ కారిమికులకు 
సమస్యలు త్రగా పరిషకోరిోంచోండి..!

*సమె్మకు మదదేతు తెలిపిన మాకీనీడి శేషుకుమారి..!!
శతఘ్నా న్్యస్: ఉమ్మడి తూరుపుగోదావరి జిలాలు, పిఠాప్రాం పటటీణాంలో.. మూడ్ రోజులుగా 
మునిస్పల్ కరి్మకులు నిరవధిక సమె్మ రాష్ట వా్యపతుాంగా చేబట్టీరు.. అాందులో భాగాంగా పిఠాప్రాం 
మునిస్పల్ కరా్యలయాం ఎదురుగా ఏఐటీయూసీ న్యకులు స్క రామకృష్ణ అధ్యక్షన చేబటిటీ న 
3వ రోజు సమె్మకు మదదేతుగా జనసేన పార్టీ పిఠాప్రాం నియోజకవర్గ ఇాంచారిజె మాకినీడి శేషుకుమారి 
సాంఘీభావాం తెయజేస్తు కరి్మకులతో మమేకాం అయా్యరు.. కరి్మకులు వరషాాం అనిచూడకుాండా 
సమె్మ లో పాల్గన్నారు. కరి్మకులను చూస్ చలిాంచిపోయి వారి న్్యయమైన డిమాండలును ఖచిచాతాంగా 
తీరచావలస్ ఉాందని మీడియాతో మాట్లుడారు. పారిశుదధి్య కరి్మకులు లేకపోతే పరిశ్రాలు శుభ్ాంగా 
ఉాండవని కరోన్లాాంటి భయాంకరమైన వైరస్ ఈరోజులోలు కొలువుతీరుతూన్నాయని ఇలాాంటి 
పరిస్థిలో పారిశుదధి్య కరి్మకులు విధులు నిరవిహిాంచకపోతే పారిశుదధి్యాం పడకేస్తుాందని.. వారు 
అడ్గుతుననా డిమాాండ్లు న్్యయబదదేాంగా ఉన్నాయని సమానాంగా పనిచేయిాంచుకొనే ప్రభుతవిాం 
సమానవేతాం ఇవావిలని.. పాదయాత్లో పలికినట్లు పరి్మాంట్ హామీ నెరవేరాచాలని.. పెాండిాంగ్ 
లోఉననా హెల్తు అలవెన్స్ తక్షణమే ఇవావిలన్నారు. సీపీఎస్ రదుదే చేస్తునని ముకితు కాంఠాంతో అననా 
మాట నిలబెట్టీ క్వలన్నారు. ఆపోకో స్ లో రిటైర్మాంట్ అయితే రిటైర్మాంట్ బెనిఫిట్స్ మరియు వారి 
పిలలులకు ఉదో్యగాం ఇవావిలన్నారు. కరి్మకుడ్ క్రే డిమాాండ్లు మాట తపపుకుాండా మడాం తిపపుకుాండా 
నెరవేరాచా లని.. నేను విన్నాను.. నేను ఉన్నాను బరోస్ జగనో్మహన్ రడిడు కరి్మకుల కు న్్యయాం 
చేస్ నిరోపిాంచుక్వాలని సవాల్ విస్రారు. అలాగే ఈ కరి్మకులకు భీమవరాంలో జరగబోయే17వ 
త్ర్ఖున మా అధినేత జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ జనవాణి కర్యక్రమాంలో అర్జెలు ఇచిచా 
రాష్ట వా్యపతుాంగా కలిస్ ఈ సమస్యలు పరిష్టకోరాం క్సాం పరాడదాాం అన్నారు. ఈ కర్యక్రమాంలో 
ప్ణ్య మాంతుల సూర్యన్రాయణమూరితు, మాజీ కౌనిస్లర్ వేణు న్రాయణరావు, గొలలుప్రోలు 
మాండల అధ్యక్షుడ్ అమరాది వలిలు రామకృష్ణ, గోప్ స్రేష్, గాంగిరడలు సూరిబాబు, యాండ్రప్ 
శ్రీనివాస్, మాద్పలిలు పద్మరాజు, కాంద సమరాజు, పబి్బనీడి దురా్గప్రస్ద్, న్మ శ్రీకాంత్, 
కొనమచిలి దురా్గప్రస్ద్, రాజు, స్విమ, రాజేష్, అపపుననా, కరి్మకులు న్యకులు జనసైనికులు 
తదితరులు పాల్గన్నారు.

అమలు చేయడోం చేతకానపుపుడ్ హామీలోందుకు 
ఇచ్చారు?: ఆళ్ళ హరి

*పేదల జీవిత్లతో చెలగాటాం ఆడ్తుననా వైసీపీ ప్రభుతవిాం
*కరోన్ లాాంటి విపతకోర సమయాలోలు పారిశుదధి్య కరి్మకులు ప్రాణాలకు తెగిాంచి 
చేస్న సేవలు అప్పుడే మరచిపోయారా ముఖ్యమాంత్రి గారు?
*అసమరథిత, అవగాహన్రాహిత్యాం, అవినీతి, అరాచకతవిమే ఆలాంబనగా 
దుషపు్రరిపాలన
*వైసీపీ అధికరాంలోకి వచాచాక రాష్టాంలో ఏ ఒకకోరూ ఆనాందాంగా లేరు.
*డిమాాండ్లు నెరవేరేవరకు కరి్మకులకు అాండగా నిలుస్తుాం
*జిలాలు జనసేన పార్టీ అధికర ప్రతినిధి ఆళళో హరి
శతఘ్నా న్్యస్: మాట తప్పుడ్ మడమ తిప్పుడ్ పోటీలోలు ద్శవా్యపతుాంగా 
వైసీపీ మొదటి స్థినాంలో ఉాందని, అమలు చేయడాం చేతకనప్పుడ్ ప్రజలకు 
హామీలాందుకు ఇచాచారాంటూ జనసేన పార్టీ జిలాలు అధికర ప్రతినిధి ఆళళో హరి 
వైసీపీ నేతలినా ప్రశనాాంచారు. మునిస్పల్ కరి్మకుల సమె్మ న్లుగో రోజు చేరుకుననా 
సాందర్ాంగా కరి్మక సాంఘ నేతలతో కలిస్ అరధి నగనా ప్రదర్శనతో జనసేన నేతలు 
నిరసన వ్యకతుాం చేశారు. ఈ సాందర్ాంగా ఆళళో హరి మాట్లుడ్తూ కరి్మకులు 
చేసే పనికి లక్ష రూపాయలు ఇచిచాన్ తకుకోవేనననా ముఖ్యమాంత్రి ఇప్పుడ్ ఉననా 
జీత్లోలు సైతాం క్త పెటటీడాం దురా్మర్గమన్నారు. కరోన్ సమయాంలో పారిశుదధి్య 
కరి్మకులు ప్రాణాలకు తెగిాంచి విధులు నిరవిరితుాంచిన సాంగతి వైసీపీ నేతలు 
అప్పుడే మరచిపోవటాం శోచనీయాం అన్నారు. మా్యనిఫెసటీలో ఇచిచాన హామీలను 
నెరవేరచామననాాందుకు మాంత్రులకు ఎకకోడ లేని క్పాం వస్తుాందన్నారు. రాష్ట వా్యపతుాంగా 
పేరుకుపోయిన చెతతుని 151 శాసనసభు్యలు, 22 మాంది పారలుమెాంట్ సభు్యలు 
సవియాంగా ఒకకోరోజన్నా శుభ్ాం చేసేతు కరి్మకుల కషటీాం ఏమట్ తెలుస్తుాందన్నారు. 
ఏ ప్రభుతవిాంలోనైన్ కరి్మకులకు, ఉదో్యగులకు జీత్లు పెరుగుత్యి కనీ ఈ 
వైసీపీ ప్రభుతవిాంలో మాత్ాం ఉననా జీత్లను తగి్గస్తున్నారని రాష్ట చరిత్లో ఇలాాంటి 
పరిస్థితి ఎప్పుడూ లేదని విమరి్శాంచారు. ఒకవైప్ నిత్్యవసర సరుకుల ధరలు 
కొాండ్కికో కూరుచాన్నాయి మరోవైప్ కరాంట్, బస్స్ ఛార్జెలు, పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు 
ఆకశాననాాంట్యి ఇట్వాంటి పరిస్థితులోలు పనెనాాండ్ వేల రూపాయల జీతాంతో 
కరి్మకుల కుట్ాంబాలు ఎలా గడ్స్తుయని ఆవేదన వ్యకతుాం చేశారు. కరి్మకుల 
సమస్యలను పరిషకోరిాంచటాంలో ప్రభుతవి మొాండివైఖరి సరికదన్నారు. కరి్మకుల 
న్్యయమైన డిమాాండలును పరిషకోరిాంచకపోతే కరి్మకల పక్షాన ప్రజలోలు తిరుగుబాట్ 
వచేచా ప్రమాదాం ఉాందని ఆళళో హరి హెచచారిాంచారు. నగర జనసేన పార్టీ కర్యదరి్శ 
సూదా న్గరాజు మాట్లుడ్తూ ముఖ్యమాంత్రి ఒకకోస్రి త్డేపలిలు పా్యలస్ 
వదిలి ప్రజలోలుకి వసేతు ప్రజలు ఎదురుకుాంట్ననా సమస్యలు తెలుస్తుయ న్నారు. 
కరి్మకుల, ఒపపుాంద ఉదో్యగుల సమస్యలకు కూడా పరిష్టకోరాం చూపలేని దుస్థితిలో 
ప్రభుతవిాం ఉాండటాం స్గు్గచేటన్నారు. సమస్యలకు పరిష్టకోరాం చూపకుాండా సమె్మ 
విరమాంచమనటాం సరికదని, త్ము చేస్న శ్రమకు తగ్గ ప్రతిఫలాం ఆశాంచటమే 
కరి్మకులు చేస్న తపాపు అని సూదా న్గరాజు ప్రశనాాంచారు. మునిస్పల్ 
యూనియన్ రాష్ట న్యకులు సమ శాంకరరావు మాట్లుడ్తూ ప్రభుతవిాం 
మొాండివైఖరి వీడకపోతే సమె్మను ఉదృతాం చేస్తుమని హెచచారిాంచారు. ప్రభుతవి 
మొదుదే నిద్రని ఎలా భగనాాం చేయాలో కరి్మకులకు బాగా తెలుసని పరిస్థితిని చెయి్య 
దాటకుాండా చూస్క్వాలని ప్రభుతవి పెదదేలినా హెచచారిాంచారు. సమె్మలో భాగాంగా 
రేప్ నగరపాలక సాంసథి ముటటీడికి శాంకరరావు పిలుప్నిచాచారు. అనాంతరాం 
హిమని సెాంటర్ వరకు రా్యలీ నిరవిహిాంచారు. కర్యక్రమాంలో రలిలు రాష్ట న్యకులు 
సమ ఉదయ్, జనసేన పార్టీ నగర కర్యదరి్శ బుడాంపాడ్ క్టి, కొనిద్టి కిషోర్, 
మెహబూబ్ బాష్ట, అజయ్, విజయ్, న్గరాజు, మెహముదీదేన్ తదితరులు 
పాల్గన్నారు.

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

గ్రామాల అభివృది్ధ ప్రభుత్్నికి పటటాదా: రేఖ గౌడ్
శతఘ్నా న్్యస్: అధికర వైస్పి పార్టీ గ్రామాల అభివృదిధిని పూరితుగా విస్మరిాంచిాందని.. జన 
సేన నియోజకవర్గాం ఇాంచార్జె రేఖ గౌడ్ విమరి్శాంచారు. పలలు పలలుకు జనసేన కర్యక్రమాంలో 
భాగాంగా ఎమ్మగన్రు మాండలాంలోని గుడికల్, కాందిన్తి, గ్రామాలోలు పర్యటిాంచి గ్రామ 
సమస్యలను అడిగి తెలుస్కున్నారు. ఈ సాందర్ాంగా ఆమె మాట్లుడ్తూ అధికరాంలోకి 
వచిచా మూడ్ సాంవతస్రాలు కవస్తున్నా సరైన సౌకరా్యలు కలిపుాంచడాంలో వైస్పి ప్రభుతవిాం 
పూరితుగా విఫలమైాందని గ్రామ ప్రజలను కేవలాం వాళలు అవసరాలకు వాడ్కుాంటూ కేవలాం 
ఓటరులుగానే భావిస్తున్నారని విమరి్శాంచారు. గుడికల్, కాందన్తి, గ్రామాలోలు త్గునీటి 
సమస్యలు రహదారుల సమస్య డ్రైనేజీ సమస్యలు ఇలా ఎనోనా సమస్యలు ఉననాపటికీ 
నిమ్మకు నీరతితునట్లు వైసీపీ ప్రభుతవి వైఖరి ఉాందని ఇపపుటికైన్ అధికర పార్టీల మారుపు 
రాకపోతే మా జనసేన పార్టీ తరఫున గ్రామ సమస్యపై పార్టీ కర్యకరతులగా పోరాట్నికి 
స్దధిాంగా వున్నామని అన్నారు. ఈ కర్యక్రమాంలో మాండల అధికరి ప్రతినిధి రాహుల్ 
స్గర్, రాష్ట చేనేత వికస్ రాష్ట కర్యదరి్శ రవి ప్రకష్, గుడికల్ గోరాంటలు, హనుమాంతు, 
కాందన్తి నరేాంద్ర, ధర్మ, షబ్్బర్, రమేష్, రషీద్, గుడికల్ కాందన్తి గ్రామ జనసైనికులు 
పాల్గన్నారు.

#GoodMorningCMSir డిజిటల్ కా్యోంపైనిోంగ్ కు 
పిలుపు నిచిచాన త్తోంశెట్టా నాగోంద్ర

శతఘ్నా న్్యస్: రైలేవి క్డూరు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ కరా్యలయాంలో గురువారాం 
రాష్ట కర్యదరి్శ త్తాంశెటిటీ న్గేాంద్ర పత్రిక సమావేశాంలో మాట్లుడ్తూ..

*మొదుదేనిద్ర పోతుననా ఈ ప్రభుత్వినినా, 
ముఖ్యమాంత్రిని నిద్రలేపే విధాంగా ఈనెల 
15,16,17 మూడ్రోజులు Good-
MorningCMSir అనే పేరుతో డిజిటల్ 
క్యాంపైన్ జనసేన పార్టీ రాష్ట వా్యపతుాంగా 
చేయు సాందర్ాంలో కడప జిలాలులో 
కుడా ప్రతి జనసైనికుడ్, కర్యకరతులు, 
వీరమహిళలు, న్యకులు పాల్గని 
దిగివిజయాం చేయాలని పిలుప్ నిచాచారు.
*వైసీపీ ప్రభుతవిాం వచిచాన 3 
సాంవతస్రాలలో 22,750 క్ట్లు బడ్జెట్ 

లో రోడలు క్సాం ప్రవేశపెటిటీన ఎకకోడా రోడ్డు వేస్న పాపాన పోలేదు అని ఏద్దేవా చేశారు.
*పెట్రోలు మీద ఒక సాంవతస్రానికి సెస్ వసూలు 750 క్ట్లు వసతుాందని ఈ మూడ్ 
సాంవతస్రాల సెస్ వసూలు ఏమయిాందని, మరియు సెస్ ను తనఖా పెటిటీ తెచిచాన అప్పు 
6500 క్ట్లు ఏమయా్యయని నిలదీశారు.
*ప్రతి ఒకకోరు ఈ ప్రభుతవిాం యొకకో దమన నీతిని, ఎాండగటిటీ ప్రజల ముాందుాంచాలని 
సూచిాంచారు.

రోడ్ల అధ్్నని స్థితిపై జనస్న డిజిటల్ పొర్టోం
*#Good morning CM Sir
*నిద్రపోతుననా ముఖ్యమాంత్రికి పాడైన 
రోడలు పరిస్థితి తెలిపి నిద్ర లేపడమే ఈ 
ప్రోగ్రాాం లక్ష్యాం
శతఘ్నా న్్యస్:  న్జివీడ్: ఆాంధ్రప్రద్శ్ 
రహదారుల దుస్థితిని తెలియచేసేాందుకు 
జనసేన పార్టీ మరో కర్యక్రమాం Good-
MorningCMSir హా్యష్ ట్్యగ్ తో 
డిజిటల్ క్యాంపెయిన్
• జులై 15, 16, 17 తేదీలోలు కర్యక్రమాం నిరవిహిస్తుననాట్లు జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి కృష్ట్ణజిలాలు 
అధికర ప్రతినిధి మర్దు. శవ రామకృష్ణ గురువారాం విడ్దల చేస్న ఒక ప్రకటనలో 
తెలిపారు. రాష్టాంలో రహదారులు కనీస మరమ్మతులు కూడా కలేదనీ తెలిపారు. గాఢ 
నిద్రలో ఉననా ముఖ్యమాంత్రి గారిని నిద్ర లేపేాందుకే GoodMorningCMSir కర్యక్రమాం 
అని అన్నారు. డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ లో పవన్ కళ్్యణ్ గారు సవియాంగా కొనినా ప్రాాంత్లో 
పాల్గాంట్రనీ అన్నారు. ఫోట్లు, వీడియోలు సవియాంగా డిజిటల్ మీడియాలో అపోలుడ్ 
చేస్తురనీ, GoodMorningCMSir హా్యష్ ట్్యగ్ తో రహదారుల దుస్థితిపై జనసేన వీర 
మహిళలు న్యకులు, జన సైనికులు ఫోట్లు, వీడియోలు అపోలుడ్ చేసే కర్యక్రమాం.
• గ్రామాలు, మాండలాలోలు రహదారుల దుస్థితిని మరోస్రి ప్రభుతవిాం దృష్టీకి తీస్కువెళ్దేాం 
అని ఈ ప్రోగ్రాాం ల జనసేన పార్టీ శ్రేణులు అాందరూ పాల్గని జయప్రదాం చేయాలని 
పిలుప్నిచాచారు.

పారిశుద్ధ్య కారిమికులకు మద్దతుగా పలమనేరు జనస్న
శతఘ్నా న్్యస్: పలమనేరు: తమ న్్యయమైన 
డిమాాండలును పరిషకోరిాంచాలని మూడ్ రోజులుగా 
నిరసన తెలియజేస్తుననా పారిశుదధి్య కరి్మకులుకు 
మదదేతుగా పలమనేరు నియోజకవర్గాం లో జనసేన 
పార్టీ చితూతుర్ జిలాలు కర్యదరి్శ పస్ప్లేటి దిలీప్, 
పూల చైతన్య పాల్గన్నారు. ఈ సాందర్ాంగా 

మీడియా ముఖాంగా వైఎస్స్ర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ- వై ఎస్ ఆర్స్పీ ప్రభుతవిాం తక్షణమే వీరి 
సమస్యలు పరిషకోరిాంచాలని డిమాాండ్ చేశారు. జనసేన పార్టీ తరప్న కరి్మకులకు పూరితు 
మదదేతుని ప్రకటిాంచారు. ఈ కర్యక్రమాంలో నియోజకవర్గ న్యకులు, మాండల ఇాంఛారిజె 
మరియు కర్యవర్గ సభు్యలు, నగర కమటీ సభు్యల మరియు జనసైనికులు పాల్గన్నారు.

జనస్న ఆధ్ర్యోంలో మెగా మెడికల్ కా్యోంప్
శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పిలుప్ మేరకు.. ధర్మప్రాం 
గ్రామాంలో జనసేన జాయిాంట్ సెక్రటర్ తిపపున దురో్యధన రడిడు ఆధవిర్యాంలో మెడికవర్ 
హాస్పుటల్ వారి సౌజన్యాంతో మెగా మెడికల్ క్యాంప్ నిరవిహిాంచడాం జరిగిాంది. ముాందుగా 
ఇచాచాప్రాం జనసేన పార్టీ సమనవియకరతు దాసరి రాజు మరియు రాష్ట మతస్్యకర విభాగ 
వికస కర్యదరి్శ న్గుల హరి బెహరా సమక్షాంలో ఈ కర్యక్రమానినా ప్రారాంభిాంచారు.. 
ఈ కర్యక్రమాంలో స్మారు 500 మాంది వచిచా మెడికల్ పర్క్షలు చేయిాంచుకుననారు. 
ఈ కర్యక్రమాంలో దుాంగు భాసకోర, రోకలలు భాసకోర్ ధర్మప్రాం గ్రామాం జనసైనికులు 
చాటలు మురళ్,పిటటీ రామకృష్ణ, పిటటీ శవ, దలిలు మోహన్, పైలా శ్రీను, గ్రామ పెదదేలు పైలా 
ప్రుషోతతుాం, పిటటీ దివాకర్, పైలా దుదిస్తు, ఏాంపడ మోహాంత్ తిది తరులు పాల్గన్నారు.

పారిశుద్ధ్య కారిమికులకు మద్దతు తెల్పిన శ్రీకాోంత్ రెడిడు
శతఘ్నా న్్యస్: పారిశుదధి్య 
కరి్మకులు మరియు మునిస్పల్ 
ఉదో్యగులకు ప్రభుతవిాం ఇచిచాన 
హామీలను నెరవేరాచాలని 
ఉదో్యగులు మరియు కరి్మకులు 
చేస్తుననా నిరసనలో భాగాంగా 
కరి్మకుల ఆహావినాం మేరకు 
త్డిపత్రి నియోజకవర్గ ఇాంచార్జె 

కదిరి శ్రీకాంత్ రడిడు నిరసనలో పాల్గన్నారు. ఈ సాందర్ాంగా శ్రీకాంత్ రడిడు మాట్లుడ్తూ 
ప్రభుతవిాం ఏవైతే కరి్మకులకు ఇచిచాన హామీలు ఉన్నాయో వాటిని వెాంటనే నెరవేరాచాలని 
లేని పక్షాంలో కరి్మకులతో కలిస్ దీక్ష చేస్తుమని తెలియజేశారు. ఈ సాందర్ాంగా తమకు 
మదదేతుగా నిలిచిన శ్రీకాంత్ రడిడు కి కరి్మకులు కృతజఞాతలు తెలిపారు. ఈ కర్యక్రమాంలో 
జనసేన కర్యకరతులు కిరణ్, అయూబ్, రసూల్, న్గారుజెన, రాహుల్, మణికాంఠ, షెక్షా, 
రాజశేఖర్, ఆదిత్య పాల్గన్నారు.

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

చోంద్రగిరి రైత్ోంగానికి అోండగా దేవర మనోహర
*ఎన్.హెచ్.ఏ.ఐ ఇాంజనీరులు మరియు అధికర యాంత్ాంగ లోపాం కరణాంగా ఇబ్బాంది 
పడ్తుననా చాంద్రగిరి రైత్ాంగాం, అాండగా నిలిచిన జనసేన పారిటీ న్యకులు ద్వర 
మనోహర

శతఘ్నా న్్యస్: స్థినిక 
చాంద్రగిరి నియోజకవర్గ, 
చాంద్రగిరి మాండలాంలో 
హైవే రోడ్డుకి ఆనుకొని ఉననా 
వ్యస్య భూములలో వరషాప్ 
నీరు చేరడాంతో రైతు కాంట 
నీరు మాత్మే మగులుతుాందని 
అకకోడి రైతులు జనసేన పార్టీ 
న్యకులు ద్వర మనోహర 

కి తెలిపి ఆవేదనకు గురయా్యరు.
ఎన్.హెచ్. ఏ.ఐ రోడ్డుకు ఇరువైప్లా వరషాప్ నీరు వుధృతి వలన రోడ్డు దెబ్బతినకుాండా 
ఉాండాలని ఎనహెచఐ చేపటిటీన చర్యలోలు భాగాంగా ఇాంజనీరలు తీరుతో రైతులకు ఇబ్బాందులు.
రైతుల బాగు విస్మరిాంచి వరాషాకలాంలో ఎనోనా సాంవతస్రాలుగా పారుతుననా చిననా పెదదే 
వాగులను మరచి రోడ్డు పనులు సరేవి నిరవిహిాంచనాందున చుట్టీ పకకోల రైతులు తీవ్ాంగా 
నషటీపోతున్నారు.

చాంద్రగిరి సరేవి నెాంబరు 318 నాందు వుననా 135 అడ్గుల విసీతుర్ణాం గల వాగును కుడి నుాండి 
ఎడమ వైప్నకు మళ్లుాంచిన ఎస్.హెచ్.ఎ.ఐ అధికరులు కరణమే కకుాండా స్మారు 6 
నుాండి 7 ఎకరాల భూములు అన్్యక్రాాంతాం కవడాంతో రైతులు వేదనకు గురవుతున్నారు. 
సదరు సరేవి నెాంబరులోని వాగును చుట్టీ ప్రకకోల రైతులు ఆక్రమాంచుకొని అకకోడ భూమని 
ఎతుతు చేయడాం వలన సర్వి నెాంబర్ 331, 327, 328 నాందు గల భూములు ముాంప్నకు 
గురవుతున్నాయి.
కొతతుగా వేస్న రియల్ఎసేటీట్ నుాండి సరేవి నెాంబర్ 318, 324 నాందలి వాగుకి వరషాప్ 
చేరలేక క్రాస్ డ్రైన్ వలన విక్రమ్ పెట్రోల్ బాంక్, పాత సస్న్ పైప్స్ సథిలము వదదే రోడ్డుకి 
అనుకొని వుననా వాగు సథిలాం పూరితుగా ఎన్.హెచ్.ఎ.ఐ వారు వేస్న రోడ్డు వలన వరాషాకలాంలో 
పెదదేఎతుతున నీరు చుట్టీ ప్రకకోల పట్టీ భూములోలు నిలిచి పోవడాంతో పాంట
చేతికి రాక నషటీాం వాటిలులుతుాంది. ఎన్.హెచ్ఎ.ఐ.ఒ వారి ముాందస్తు నీరువరషాప్ నీటికి 
కూలిన ప్రహర్ గోడ ప్రణాళ్కలు లేని కరణాంగా వరాషాకలాంలో ఈ ప్రాాంతమాంత్ బ్భతస్ 
వాత్వరణాం తలపిస్తుననాది, ఎన్.హెచ్.ఎ.ఐ వారు విక్రమ్ పెట్రోల్ బాంక్, మలలుయ్యపలిలు 
మలుప్ వదదే స్మారు రూ.క్టి తో నిరి్మాంచిన కలవిరుటీ నిరుపయోగాం ఉాండటమే 
కకుాండా ఇరిగేషన్ శాఖ అధికరులుకు తెలిస్న్ చర్యలు తీస్క్కపోవడాంతో ప్రభుతవి 
భూమని ఓ బడా వ్యకితు ఆక్రమాంచుక్వడాం విచారకరాం.
అకకోడి సరేవి నాం. 318, 324 లోని స్మారు 7 ఎకరాలు వెాంచరులుకు తోడ్ ఎస్ హెచ్ 
ఎ ఐ వారి నిరావికాంతో కిలారి గారడున్స్ వెాంచర్ తూరుపున గల ప్రహర్ కూలిపోవడాంతో ఆ 
ప్రహర్ గోడక తూరుపున ఉననా రైతుకు తీవ్ నషటీాం వాటిలిలుాంది.
రానుననా వరాషాకలాం దృష్టీలో ఉాంచుకొని అధికరులు సపుాందిాంచి తగు చర్యలు తీస్క్వాలని 
బాధిత రైతులు క్రుతున్నారు.
ఈ సమస్య పరిష్టకోరాం అయే్య వరకు వారికి జనసేన పారిటీ అాండగా ఉాంట్ాందని ఆ పార్టీ 
నియజకవర్గ న్యకులు, జిలాలు కర్యదరి్శ ద్వర మనోహర తెలిపి దీనిపై సమగ్ర విచారణ 
జరిపి యుదధిప్రాతిపదికన చర్యలు చేపటిటీ రైస్తులకు న్్యయాం చేయాలని స్థినిక ఇరిగేషన్ 
ఈ.ఈ కి బాధిత రైతులతో కలిస్ వినతిపత్ాం సమరిపుాంచారు.

ఘనోంగా దుసనపూడి బ్రహామిజీ జనమిదిన వేడ్కలు
శతఘ్నా న్్యస్: కైకలూరు నియోజకవర్గ యువ న్యకులు, యాంగ్ అాండ్ డైనమక్ 
లీడర్, జనసేన పార్టీ ఆవిరా్వాం నుాంచి నేటి వరకు ఎనోనా స్మాజిక సేవలు మరియు 
జనసేన పార్టీ అభివృదిధి కొరకు నిరాంతరాం పోరాటాం చేస్తుననా దుసనపూడి బ్రహా్మజీ 
జన్మదిన వేడ్కలను ఆయన సవిగ్రామాం ముదినేపలిలు మాండలాం వాడపలిలు గ్రామాంలో 
జనసేన న్యకులు మోటేపలిలు హనుమన్ ప్రస్ద్, పోకల కృష్ణ ఆధవిర్యాంలో ఘనాంగా 
నిరవిహిాంచారు.. ఈ కర్యక్రమాంలో మాండల అధ్యక్షులు వీరాంకి వెాంకయ్య, జనసేన 
న్యకులు నలలుగోవుల చలపతి, బాస్నసెటిటీ కిషోర్, వెలుపురి న్న్జీ, వర్రే హనుమాన్ 
ప్రస్ద్, అాంబుల భరత్ తదితరులు పాల్గన్నారు.

నేను వినానిను.. నేను ఉనానిను అోంటూ గద్దనెకికోన 
వైసీపీ ప్రభుత్ోం గాఢ నిద్రలో ఉోంది: మనుక్ోంత్

శతఘ్నా న్్యస్: మునిస్పల్ కరపురేషన్ 
కరి్మకుల 4వ రోజు సమె్మకు మదదేతు 
గా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడ్ చెన్నారడిడు 
మనుక్రాాంత్.. ఈ సాందర్ాంగా ఆయన 
మాట్లుడ్తూ…
*ఎలక్షనలు ముాందు ఇచిచాన హామీలు 
గాలికి వదిలేస్న జగనో్మహన్ రడిడు ప్రజలకి 
కనబడకుాండా తిరుగుతున్నాడ్.

*రాష్టాంలో ఎకకోడ చూస్న్ కష్టటీలు,కనీనాళ్లు కనబడ్తున్నాయి.
*చెతతు బుటటీలో వెయా్యలి ఈ చేత గాని పాలన చేస్తుననా ఈ చెతతు ప్రభుత్వినినా.
*అర్హత గల మునిస్పల్ కరి్మకులను వెాంటనే పరి్మనెాంట్ చేయాలి.
*పనిముట్లు కూడా సరఫరా చేయకుాండా పని చేయమాంటే ఎలా,కరి్మకులు తమ సాంత 
డబు్బతో పనికి పరికరాలు కొనుక్కోవడాందారుణాం.
*సాంక్షేమ పథకలేవీ వారికి అాందటాం లేదు. నవరత్నాల పేరుతో సాంక్షేమ పథకలు 
ఏవి మునిస్పల్ కరి్మకులకు అాందవు.
* దశాబాదేలుగా పనిచేస్ 60 ఏళలుకే రిటైర్ మెాంట్ అయితే ఒకకో బెనిఫిట్ కూడా వారికి 
వరితుాంచటాం లేదు.
*ఇస్తుననా హెల్తు అలవెనుస్ ఆరు వేల రూపాయలు కూడా ఆపేశారు దానిని 
ప్నరుదధిరిాంచాలి.
*టైాం సేకోల్ అనేది లేకుాండా వారి చేత పనులు చేయిస్తున్నారు.
*నెలలో 30 రోజులు పని చేసేతు ఇరవై న్లుగు రోజులకే లకకోగటిటీ జీతాం ఇవవిటాం 
అమానుషాం.
*వీరి సమస్యలను అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆధవిర్యాంలో జరుగుతుననా జనవాణి 
జనసేన భరోస్ దృష్టీకి తీస్కెళ్తుాం.
*వారి న్్యయమైన క్రికలు పరిషకోరిాంచే వరకు మునిస్పల్ కరి్మకులకు అాండగా 
జనసేన పార్టీ తరఫున మేము నిలబడత్మని తెలిపారు.
*గత న్లుగు రోజులు గా మునిస్పల్ కరి్మకులు తమ న్్యయమైన క్రకోలు తీరాచాలాంటూ 
చేస్తుననా సమె్మ కు జనసేన పార్టీ జిలాలు అధ్యక్షుడ్ చెన్నారడిడు మనుక్రాాంత్ గారు పాల్గని 
మదదేతు తెలియజేశారు…
ఈ కర్యక్రమాంలో మునిస్పల్ కరి్మకులు స్ఐటియు న్యకులతో పార్టీ జిలాలు అధ్యక్షులు 
చెన్నారడిడు మనుక్రాాంత్, జిలాలు ప్రధాన కర్యదరి్శ గునుకుల కిషోర్, అధికర ప్రతినిధి 
కలువాయి స్దీర్, భీమ, ఖలీల్, హేమచాంద్ర, రాజా తదితర జనసైనికులు పాల్గన్నారు.

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


శుక్రవారం, 15 జూల ై2022

మాట తపపుని, మడమ తిపపుని, నిదు్దర పోయిన ముఖ్యమోంత్రి 
కి శుభోదయోం పలుకుదాోం: మర్రాపు స్రేష్

*జనసేన పార్టీ సీనియర్ న్యకులు 
గజపతినగరాం నియోజకవర్గాం – మర్రాప్ 
స్రేష్
శతఘ్నా న్్యస్: రాష్టాంలో రోడలు దుస్థితిపై 
మరోస్రి జనసేన పార్టీ ఇచిచాన పిలుప్ 
మేరకు డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ దావిరా 
గజపతినగరాం నియోజకవర్గాంలో రోడలుపై 
ఉననా పాడైపోయిన గుాంతలను ఫోట్లు 
తీస్ సషల్ మీడియా దావిరా ప్రతీ 
జనసైనికులు జులై 15,16,17 తేదీలోలు 
#GoodMorningCMSir అని వ్రాస్ 

పోస్టీలు పెట్టీలని గురువారాం పత్రిక సమావేశాం దావిరా పిలుప్నిచాచారు. జూన్ నెల ముఖ్యమాంత్రి 
నిరవిహిాంచిన మునిస్పల్ అధికరుల సమీక్షలో ఈ జులై నెల 15 న్టికి రోడలుపై గుాంతలు ఉాండవని మీడియా 
ముఖాంగా ప్రకటన ఇచాచారు. ఈ మాటతపపుని, మడమ తిపపుని ముఖ్యమాంత్రి జగనో్మహన్ రడిడు రోడ్లు 
గుాంతలు పూడ్స్తుమననా సాంగతి మరిచారని, నిదుదేర పోయిన ప్రభుత్వినికి, ముఖ్యమాంత్రి కి ఈ డిజిటల్ 
క్యాంపెయిన్ దావిరా సషల్ మీడియా దదదేరిళళోటట్లు తటిటీలేపాలని అన్నారు, రోడలు మరమ్మతుతుల క్సాం 
కేట్యిాంచిన వేల క్టలు రూపాయలు దారి మలులుతున్నాయి, స్మాను్యడి నుాంచి వసూలు చేసే రోడ్ సెస్ 
ఏమైపోతుాంది, గతాంలో నిరి్మాంచిన రోడలు బకయిలు కాంట్రాకటీరలు కు చెలిలుాంప్లు చేయలేదు, ఈ నెల 10వ 
తేదీలోప్ 2వేల క్టలు రూపాయల తో 8 వేల కి.మీ. రోడ్లు మరమ్మతులు చేస్తుాం అని ప్రగలా్లు పలికిాంది 
ప్రభుతవిాం.. కనీ ప్రతి చోట్ గుాంతల మయాం గానే ఉాంది, అధావిననాాంగా ఉననా రోడలు వలలు ప్రజలు ఆరోగ్య 
సమస్యలు తలతుతున్నాయి. గతేడాది సెపెటీాంబర్ 2వ తేదీన కర్యక్రమాం నిరవిహిాంచినప్డ్ సమయాంలో 
తూ తూ మాంత్ాంగా రోడ్లు పూడిచా చేతులు దులుప్కున్నారు. గజపతినగరాం నియోజకవర్గాంలోను, 
అనినా మాండలాలోలున్, గ్రామాలోలున్ రోడలు పరిస్థితి మరిాంత అదుదేవానాంగా మారిాందని, ప్రజలాంత్ 
తీవ్ఇబ్బాందులు పడ్తున్నా ప్రభుతవిాం నిమ్మకు నీరతితునట్లు వ్యవహారిసతుాందని, జనసేన పిలుప్తో 
ఈస్రి ప్రతీజనసైనుకులు ప్రభుత్వినికి మేలుకొలపాలని అన్నారు, పనునాలు సెస్ ల రూపాంలో వేల క్టలు 
రూపాయలు వసూలు చేస్తుననా ప్రభుతవిాం మౌలిక వసతుల కలపునలో విఫలాం అయిాంది, ఈ కర్యక్రమాంలో 
జనసేన పార్టీ జిలాలు సీనియర్ న్యకులు మోహన్ రావు, రామకృష్ణ (బాలు) మడత్న్ రవికుమార్, 
గజపతినగరాం న్యకులు ఆదిన్రాయణ, శ్రీను, స్రేష్ రడిడు, చిననా, సత్యన్రాయణ పాల్గన్నారు.

ప్రభుత్్నికి ప్రజల ఆరోగ్యోం కోంటే ఆదాయమే ముఖ్యోం: దారోం అనిత
శతఘ్నా న్్యస్: మదనపలలు, చితూతురు జిలాలు ప్రధాన కర్యదరి్శ 
దారాం అనిత మాట్లుడ్తూ.. ముఖ్యమాంత్రి గారు ప్రతిపక్షాంలో 
ఉననాప్పుడ్, వారి పార్టీ మానిఫెసటీ లో మద్యాం వలలు కుట్ాంబాలు 
న్శనాం అయిపోతున్నాయి, మదా్యనినా దశల వార్గా నిషేదిదాదేాం 
అని నమ్మాంచారు. అధికరాంలోకి వచిచాన తరువాత అద్ పెదదే 
ఆదాయ వనరుగా చూస్తున్నారు. అధికర పార్టీ ప్రజల ప్రాణాలు 
ఏమైపోయిన్ పరేలుదు గానీ ప్రభుత్వినికి మాత్ాం ఆదాయాం వచిచా 
తీరాలి అని అనుకుాంట్ాంది. ఇపపుటికే రాష్టాంలో మద్యాం ఏరులై 
పారుతుాంటే నియాంత్రిాంచాలిస్న ప్రభుతవిాం మద్యాం అమ్మకలు 
పెాంచి ఆ ఆదాయాం మీద అప్పులు తేవాలని చూడడాం బాధాకరాం. 
జగన్ రడిడు ప్రభుతవిాం ఇపపుటికే ఏపీ బెవరేజ్స్ కరపురేషన్ ఆదాయాం 

చూపిాంచి రూ.8,300 క్టలు అప్పులు తీస్కొని వచిచాాంది. ఇప్పుడ్ మద్యాం మీద పెరిగిన ఆదాయానినా 
చూపిాంచి రూ.25 వేల క్టలు అప్పులు తీస్కొని రావడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తుాందని తెలుస్తుాంది. ప్రజల 
ఆరోగ్యాం కాంటే కూడా ఆదాయాం ముఖ్యాం అనుక్వడాం కచిచాతాంగా పౌర సమాజాం ఖాండిాంచాలిస్న 
అాంశాం అని అన్నారు.

కోందనాతి గ్రామోంలొ పల్ల పల్లకు జనస్న కార్యక్రమోం
శతఘ్నా న్్యస్:  ఎమ్మగన్రు మాండలాం, కాందన్తి గ్రామాంల గురువారాం జనసేన పార్టీ “పలలు 
పలలుకు జనసేన” కర్యక్రమాం చేపటటీడాం జరిగిాంది. కర్యక్రమాంలో భాగాంగా ఎమ్మగన్రు నియోజకవర్గ 
ఇాంచార్జె శ్రీమతి రేఖ జవావిజి కి ఆ గ్రామస్తులు మరియు జనసైనికులు ఘనాంగా స్విగతాం పలికరు .. 
ఈ కర్యక్రమాంలో జనసేన న్యకులు గ్రామాంలో పర్యటిాంచి అకకోడి ప్రస్తుత సమస్యలను తెలుస్కుని.. 
పార్టీ ఎప్డూ మీకు అాండగా ఉాంట్ాంది అని భరోస్ ఇవవిటాం జరిగిాంది. ఈ కర్యక్రమాంలో జనసేన పార్టీ 
చేనేత విభాగాం రాష్ట కర్యదరి్శ రవిప్రకష్, జనసేన న్యకులు కరణాం రవి, రాహుల్, బజారి, శబ్ర్, 
ఎలలుపపు, కలగాటలు రాజు, వినయ్, రమేష, రషీద్ మరియు జనసైనికులు పాల్గన్నారు.

నూతన విదా్య విధ్నోం అమలు పేరిట విదా్యరుథిల 
జీవిత్లతో ఆడ్క్వదు్ద: స్రిపురపు ర్జబాబు
శతఘ్నా న్్యస్: కృష్ట్ణ జిలాలు: న్తన విదా్య విధానాం 
అమలు పేరిట ఆాంధ్రప్రద్శ్ ప్రభుతవిాం విదా్యరుథిల 
జీవిత్లతో ఆడ్క్వడాం మానుక్వాలని ఉమ్మడి 
కృష్ట్ణజిలాలు జనసేన పార్టీ ప్రధాన కర్యదరి్శ 
క్రుకొలులు మాజీ సరపుాంచ్ స్రిప్రప్ రాజబాబు 
హితవు పలికరు. బుధవారాం ఆయన స్థినిక పత్రిక 
ప్రతినిధులతో మాట్లుడ్తూ.. ఉపాధా్యయుల 
హేతుబదీధికరణ న్తన విదా్య విధానమాంటూ 
ఆాంధ్రప్రద్శ్ ప్రభుతవిాం ప్రాధమక విద్యలో 
అమలు చేస్తుననా కొనినా అసాంబదధి నిర్ణయాలతో 
ముఖ్యాంగా ప్రాధమక విద్య అభ్యస్స్తుననా విధా్యరుథిల తలిలుదాండ్రుల కుట్ాంబాలోలు తీవ్ 
అయోమయాం నెలకొాందనీ ఈ విధానాంలో పాఠశాలలను మూస్వేయబోమాంటూనే 
ప్రభుతవిాం దూరాంగా ఉననా ఉననాత పాఠశాలోలు విలీనాం చేయడాం సరికదని.. 
న్తన చటటీాం ప్రకరాం రాష్టాంలో ఉననా ప్రాథమక పాఠశాలలోలుని 3, 4, 5 
తరగతులను కిలోమీటరు దూరాంలోని ప్రాథమక్ననాత మరియు ఉననాత బడ్లోలు 
విలీనాం చేస్తున్నారనీ ఇలా ఇపపుటికే ఇలా రాష్ట వా్యపతుాంగా ఉననా 250 మీటరలు 
దూరాంలోని 3,627 ప్రాథమక బడ్ల నుాంచి 3, 4, 5 తరగతులను స్మారు 
3,178 ఉననాత పాఠశాలలోలు విలీనాం చేస్ ఇప్పుడ్ కిలోమీటరు దూరాంలోని 
8,412 ప్రాథమక పాఠశాలల నుాంచి 3, 4, 5 తరగతులను వేరే బడ్లకు బదిలీ 
చేసూతు ఇదికకుాండా 6, 7, 8 తరగతులోలు 100లోప్ విదా్యరుథిలు ఉాంటే వీరిని 3 
కిలోమీటరలు దూరాంలోని ఉననాత పాఠశాలలోలు కలిపేస్తున్నారనీ దీనిపై ప్రస్తుత 
బడ్లోలు చదువుతుననా విదా్యరుథిలు తమ బడ్లను వేరేచోటలు విలీనాం చేయడాంతో 
అనేక సమస్యలు ఎదురకోాంట్న్నారనీ దీనిక్సాం తలిలుదాండ్రులు తమ పిలలులు కొతతు 
పాఠశాలలకు కిలోమీటరలు కొదీదే నడ్సూతు మద్యలో రోడ్లు, చెరువులు దాట్కుాంటూ 
ప్రయాణిాంచాలిస్న దుస్థితి నెలకొాందని మార్గమధ్యాంలో పిలలులకు ఏదైన్ ప్రమాదాం 
జరిగితే ఎవరు బాధు్యలని వాపోతున్నారనీ ముఖ్యాంగా దీనివలలు ఆడపిలలుల చదువు 
మధ్యలోనే ఆగిపోయే ప్రమాదాం కూడా ఉాందనే విషయాం ప్రభుతవిాం గ్రహిాంచాలని 
క్రుతున్నారు. ఇలా క్రిాంద తరగతులను వేరే పాఠశాలలో విలీనాం చేయాలాంటే 
ముాందుగా పాఠశాల విదా్యకమటీ మరియు పిలలుల తలిలుదాండ్రులతో ఉననాత్ధికరులు 
ఒక ప్రతే్యక సమావేశాం జరిపి నిర్ణయాం తీస్క్వాలిస్ ఉాండగా.. ఎకుకోవ చోటలు 
ఆ నియమాలను గాలికి వదిలేస్న ఉపాధా్యయులు పైఅధికరుల కఠిన ఆద్శాల 
మేరకు రికరుడులు తయారు చేస్ కొతతు బడ్లోలు చేరాలని పిలలులకు టీసీలు ఇచేచాసూతు 
చేతులు దులుప్క్వడాం విచారకరమని దీనిపై గతాంలో సరవి శక్షాభియాన్ పేరిట 
విదా్యరుథిలకు కిలోమీటర్ లోప్ పాఠశాల ఉాండాలాంటూ పాఠశాలలు ఏరాపుట్ 
చేస్న ప్రభుతవిాం.. ఇప్పుడ్ న్తన విదా్యవిధానాం అాంటూ విదా్యరుథిల జీవిత్లతో 
ఆడ్క్వడాం ఎాంతవరకు న్్యయమో ప్నరాలోచన చేస్క్వాలని.. ఎాందుకాంటే 
ఈ విధానాంలో టీసీలు తీస్కుననా కొాందరు తలిలుతాండ్రులు తమ పిలలులను ప్రభుతవి 
పాఠశాలలోలు చేరచాకుాండా గత్యాంతరాం లేక తమ ఇళళోకు దగ్గరోలు ఉననా ప్రైవేట్ 
పాఠశాలలోలు చేరిపుస్తున్నారని.. దీని వలలు ప్రభుతవిాం నుాంచి అమ్మ ఒడి పధకాం దావిరా 
లబిదే పాందుతూ వాటిని కుట్ాంబ ప్రయోజన్లకు ఉపయోగిాంచుకునే పేదలకు తీవ్ 
నషటీాం వాటిలులుతుాందని.. దీనిని నివారిాంచడానికి వారి పిలలులను ప్రభుతవి సూకోళలులో 
చేరేచాలా ప్రోత్స్హిాంచడానికి విదా్యరుథిల శ్రేయస్స్ దృష్టీలో పెట్టీకొని రాష్ట ప్రభుతవిాం 
రాష్టాంలో ప్రజలకు ఇాంటిాంటికి రేషన్ అాందిాంచడాం క్సాం వాహన్లు ఏరాపుట్ 
చేస్న విదాంగా ఈ విదా్యరుథిలను సూకోళలుకు తీస్కుని వెళలులా ప్రతే్యక బస్స్లను 
ఏరాపుట్ చేసేలా ఆలోచన చేయాలిస్న అవసరాం ఉాందని కబటిటీ ఈ విషయాంలో 
ప్రజాప్రతినిధులు భేషజాలకు పోకుాండా ప్రభుతవిాం వెాంటనే విదా్యశాఖ అధికరులతో 
చరిచాాంచేలా ముఖ్యాంగా న్తన విదా్యవిధానాం అమలోలు ఉననా లోపాలు సరిచేస్ 
విదా్యరుథిలకు న్్యయాం జరిగేలా చర్యలు తీస్క్వాలని కృష్ట్ణజిలాలు జనసేన పార్టీ 
ప్రధాన కర్యదరి్శ రాజబాబు డిమాాండ్ చేశారు.

యాజల్ నాగశ్రర్వు కుటోంబానికి జనస్న 
నాయకుల ఆరిథిక సహాయోం

శతఘ్నా న్్యస్: బాపటలు జిలాలు, రేపలలు నియోజకవర్గాం, చెరుకుపలిలు గ్రామాంలో 
సీనియర్ జనసైనికుడ్ యాజలి న్గేశవిరరావు ఇటివలే అన్రోగ్యాం కరణాంగా 
మరణిాంచారు.. ఆయన మొదటి నుాంచి జనసేన పార్టీకి అనినారకలుగా 
సహాయసహకరాలు అాందిాంచారు.. గురువారాం ఆయన కుట్ాంబానీనా 
పరామరి్శాంచి జనసేన పార్టీ తరప్న 50000 రూపాయలు ఆరిథిక సహాయాం 
అాందిాంచారు.. ఈ సాందర్ాంగా జనసేన పార్టీ రాష్ట కర్యదరి్శ వడ్రాణాం 
మారకోాండేయ బాబు మాట్లుడ్తూ యాజలి న్గేశవిరరావు గారు జనసేన పార్టీ 
బలోపేత్నికి అహరినాశలు కృష్ చేశారు.. ఆయన లేని లోట్ భర్తు చేయలేనిది 
అన్నారు.. జిలాలు కర్యదరి్శ మతెతు భాసకోరరావు మాట్లుడ్తూ న్గేశవిరరావు 
కుట్ాంబానికి అనినారకలుగా అాండగా జనసేన పార్టీ ఉాంట్ాంది అని చెపాపురు.. 
ఈ కర్యక్రమాంలో జిలాలు ప్రధాన కర్యదరి్శ ఉప్పు వెాంకటరతతుయ్య, కర్యదరి్శ 
త్ళ్ళోరి అపాపురావు, కర్యదరి్శ చాందోలు ప్రస్ద్, గుాంటూరు నగరజనసేనపార్టీ 
ఉపాధ్యక్షులు చిాంత్ రేణుకరాజు, పన్నారు మాండలాం ప్రధాన కర్యదరి్శ 
గరికిపాటి దురా్గరావు, కజా న్గేశవిరరావు, త్త్ పోలేరయ్య, గోపికృష్ణ 
పాల్గన్నారు.

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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జనస్న విస్తృత స్థియి సమావేశోంలో పాలొగానని 
శెట్టాబతు్తల ర్జబాబు

శతఘ్నా న్్యస్: మాండపేట: జులై 16వ తేదీ శనివారాం పవన్ కళ్్యణ్ పాల్గను మాండపేటలో 
జరగబోయే “రైతుబరోస్ యాత్కు” సన్నాహక ఏరాపుటలులో భాగాంగా మాండపేట ఇాంచార్జె వేగుళళో 
లీలాకృష్ణ అధ్యక్షతన గురువారాం మాండపేటలో తూరుపుగోదావరి జిలాలు జనసేన పార్టీ విసతుృత 
స్థియి సమావేశాంలో ముఖ్యఅతిధి ఉమ్మడి ఆాంద్రప్రద్శ్ మాజీ శాసనసభాపతి, జనసేనపార్టీ పీఏసీ 
చైర్మన్ న్దెాండలు మనోహర్, పీఏసీ సభు్యలు, ఇతర నియోజకవర్గ ఇాంచార్జె లు మరియు రాష్ట, జిలాలు 
న్యకులతో పాట్ అమలాప్రాం నియోజకవర్గ ఇాంచార్జె శెటిటీబతుతుల రాజబాబు పాల్గన్నారు.

అధిక పీజులు వసూలు చేస్్తనని ప్రైవేట్ సూకోల్ పై చర్యలు 
తీస్క్ోండి: జనస్న
శతఘ్నా న్్యస్: సత్యస్యి జిలాలు, 
ఓడీసీ మాండలాంలో ఉననా ప్రైవేట్ 
సూకోల్ & కలేజ్ లకు ప్రభుతవిాం 
నిర్ణయిాంచిన పీజులకాంటే అధిక 
పీజులు వసూల్ చేస్తుననా సూచాల్స్ 
పై చర్యలు తీస్క్వాలని మాండల 

విదా్యశాఖ అధికరికి జనసేన న్యకులు వినతి పత్ాం అాందచేస్రు. ఈ సాందర్బాంగా జనసేన 
పార్టీ మాండల అధ్యక్షులు మేకల ఈశవిర్ మాట్లుడ్తూ ప్రభుతవిాం నిర్ణహిాంచిన పీజులు మాత్మే 
వసూల్ చెయా్యలనే ఆద్శాలు ఉననాపపుటికీ కరపురేట్ ప్రైవేట్ విదా్యసాంసథిల యాజమాన్యాం మాత్ాం 
ప్రభుతవి నిబాంధనలు తుాంగలో తొకికో విదా్యరుథిల తలిలుదాండ్రుల నుాంచి ముకుకోపిాండి వసూలు 
చేస్తున్నారు. ప్రభుతవి ఆద్శాల ప్రకరాం ఫీజులు వివరాలు నోటీస్ బోరుడులో ఉాంచాలిస్న ప్రైవేట్ 
పాఠశాలల యాజమాన్్యలు నోటీస్ బోర్డు లో ఉాంచడాం లేదు ఇాంత ఫీజులు ఎాందుకు అని ప్రశనాాంచిన 
తలిలుదాండ్రులకు మా సూకోల్ లో సీట్లు లేవు అని సమాధానాం చెప్తున్నారని విదా్యరుథిల తలిలుదాండ్రుల 
జనసేన ద్రుష్టీకి తీస్కొచాచారని చెపాపురు.
ప్రభుతవి నిబాంధనల ప్రకరాం సూకోల్ లలో నోట్ బుక్స్ విక్రయిాంచ రాదు. కనీ ఒడిస్ మాండలాంలో 
ఉననా ప్రైవేట్ సూకోల్ మరియు కలేజీలలో కచిచాతాంగా అద్ సూకోలోలునే ప్సతుకలు కొనుగోలు చేయాలని 
ఒతితుడి తెసూతు.. వారు చెపిపున రేటలుకు ప్సతుకలు కొన్లని డిమాాండ్ చేస్తున్నారని.. అలాగే ప్సతుకలు 
విక్రయిాంచేాందుకు ప్రతే్యక కౌాంటరులు కూడా సూకోలోలు ఏరాపుట్ చేశారని తలిలుదాండ్రులు వాపోయారు 
అని తెలిపారు. ఓడీసీ మాండలాంలో ఉననా సూకోల్ & కలేజ్ లలో ప్రభుతవిాం నిర్ణహిాంచిన పీజు రటలును 
సూకోల్ లలో నోటీస్ బోరుడులో పీజుల రేట్లు కూడా తలిలుదాండ్రులకు తెలిసే విదాంగా ఏరాపుట్ చేస్.. 
ప్రభుతవిాం నిర్ణహిాంచిన రేట్లు కాంటే ఎకుకోవ పీజులు వసూలు చేస్తుననా సూకోల్ మరియు కలేజీలపై 
చర్యలు తీస్క్వాలని డిమాాండ్ చేశారు.
ఈ కర్యక్రమాంలో జనసేన మాండల న్యకులు కొాండబోయన సతీష్, ధనుాంజయ, లక్ష్మిపతి, 
ప్రస్ద్,సదాదేాం హుసేస్న్, అరిగేల శ్రీనివాస్లు, రహాంతులాలు, రాజశేఖర్, భార్గవ్, గోవరధిన్, రాజు 
జనసైనికులు పాల్గన్నారు.

కార్మికులకు న్యూయం జర్గే వరకూ జనసేన 
అండగా ఉంటంది

శతఘ్నా న్్యస్: విశాఖ: జీవీఎాంసీ పారిశుధ్య కరి్మకులు చేస్తుననా సమె్మకు 
మదదేతుగా గురువారాం జనసేన ఫోలుర్ లీడర్ భీశెటిటీ వసాంత లక్ష్మి , జనసేన 
దక్షిణ నియోజికవర్గ న్యకులు గోపి కృష్ణ, మచచా రాజు, ఆకుల సాంతోష్, 
జనసైనికులు, వీరమహిళలు వారికీ సాంఘీభావాంగా పాల్గన్నారు. కరి్మకులకు 
న్్యయాం జరిగే వరకూ జనసేన అాండగా ఉాంట్ాందనీ హామీ ఇవవిడాం జరిగిాంది.

జనసేన పార్టీ చిరుపవన్ సేవాసమితి ఆద్వరయూంలో 
వాటర్ టయూంకర్

శతఘ్నా న్్యస్: తూరుపుగోదావరి జిలాలు, రాజోలు లో నీటి ఎదదేడికి ప్రజలు 
ఇబ్బాందిపడ్తుాండడాంతో జనసేన పార్టీ చిరుపవన్ సేవాసమతి ఆదవిర్యాంలో 
ప్రతిరోజు ప్రజలకు మాంచి నీళ్ళో అాంద్విధాంగా వాటర్ ట్్యాంకర్ ఏరాపుట్ 
చేయడాం జరిగిాంది. ఈ వాటర్ ట్్యాంకర్ దావిరా గురువారాం అాంతరేవిదికర 
గ్రామాం(దారి క్డప)లో నీరు అాందక ఇబ్బాందిపడ్తుననా వారికి గురువారాం 
ప్టిటీనరోజు జరుప్కుాంట్ననా జనసేన న్యకులు బళళో శ్రీను అాందిాంచిన 
(ట్రాకటీర్ డిజల్) ఖరుచాలతో జనసైనికుల దావిరా త్గునీరు అాందిాంచడాం 
జరిగిాంది అని జనసేన న్యకులు న్మన న్గభూషణాం తెలిపారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

#GoodMorningCMSir హా్యష్ ట్్యగ్ తో ప్రభుత్్నిని 
నిలదీయోండి: పిడ్గుర్ళ్ల జనస్న

శతఘ్నా న్్యస్: 
పిడ్గురాళలు: #Good-
M o r n i n g C M S i r 
కర్యక్రమ నిరవిహణ 
నిమతతుాం కర్యకరతుల 
సమావేశాం మరియు 
పోసటీర్ ఆవిషకోరణ ను 
పిడ్గురాళలు మాండల పార్టీ 

ఆఫీస్ నాందు, మాండల అధ్యక్షుడ్ కమశెటిటీ రమేష్, జిలాలు సాంయుకతు కర్యదరి్శ దూద్కుల కస్ాం 
సైదా అధ్యక్షతన నిరవిహిాంచడాం జరిగిాంది, వీరు మాట్లుడ్తూ.. ఈ మూడ్ రోజులు జరిగే ఈ 
కర్యక్రమాంలో జనసైనికులు అాందరూ పాల్గని రాష్ట ప్రభుతవిాం యొకకో అసమరధితను ప్రతి ఒకకోరికి 
తెలిసే విధాంగా.. ప్రభుత్వినికి కనువిప్పు అయే్యలా.. అదావినాంగా ఉననా రోడలుని సషల్ మీడియా 
వేదికగా.. ప్రభుత్వినినా నిలదీయాలని క్రారు, ఈ కర్యక్రమాంలో మహిళ్ న్యకురాలు 
స్ాంగాంశెటిటీ రమణ, వరికోాంగ్ కమటీ సభు్యలు సలీాం, చీదెళళో రాము, బయ్యవరప్ రమేష్, బేతాంచరలు 
ప్రస్ద్, గుర్ాం క్టేశవిరరావు,క్సూరి శ్రీకాంత్,షేక్ వలి, స్ాంబా, మొదలవారు పాల్గన్నారు.

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


#GoodMorningCMSir కార్యక్రమానిని 
విజయవోంతోం చేయోండి: డా. యుగోంధర్

*గోతుల మధ్య రోడలును వెతుక్కోవాలిస్ వసతుాంది
*జనసేన ఇాంచారిజె డా. యుగాంధర్ పననా

శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పార్టీ రాష్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆద్శాల అత్యాంత ప్రతిష్టటీత్మకాంగా 
రూపాందిాంచిన GoodMorningCMSir కర్యక్రమానినా విజయవాంతాం చేయాలనీ నియోజకవర్గాం 
లోని ఆరు మాండలాల అధ్యక్షులు, కమటి సభు్యలు, వీర మహిళలు, జనసైనికులు, సీనియర్ న్యకులు, 
నియోజకవర్గాం సమనవియ కరతులకు పిలుప్ నిచాచారు. ఈ సాందర్బాంగా మాట్లుడ్తూ రాష్టాం లో రోడలు 
పరిస్థితి అదావిననాాంగా ఉాందని, రోడ్లు ఛిద్రమై విచిత్ాంగా తయారైాందని, ఈ రోడలు మీద ప్రయాణాం ప్రజలకు 
ప్రాణ సాంకటాంగా మారిాందని మదన పోయారు. నిద్ర పోతుననా వారిని మేలకోలపడాం అవుతుాంది కని 
నిద్ర పోతుననాట్లు నటిాంచే వారిని లేపడాం కషటీమని తెలిపారు. మన ష్యాం పరిస్థితి అచచాాం ఇలాగే ఉాందని 
విమరి్శాంచారు. ఇాంపారటీాంట్ మనిసటీర్ రోడలును బాగుచేసే ఆలోచనలో లేరని ఆగ్రహాం వ్యకతుాం చేశారు. 
అాందుకే ముఖ్యమాంత్రిని మేలకోలిపి గుడ్ మారినాాంగ్ చెపిపు లోపాలని, ప్రజలకు సౌకర్యవాంతమైన రోడ్లు 
వేసే విధాంగా చైతన్యాం తీస్కురావాలని తెలిపారు. 15, 16, 17 అనగా రేపటి నుాండి మూడ్ రోజుల 
పాట్ జరగనుననా ఈ బృహతతుర కర్యక్రమానినా జయప్రదాం చేయాలనీ, ఒక నిమషాం ఛిద్రమైన రోడ్డు 
వదదే నిలబడి GoodMorningCMSir అని ట్గ్ చేస్ పేస్ బుక్, టివిటటీర్ దావిరా పోస్టీ చేయాలనీ 
తెలిపారు. వైసీపీ అసమరధి పాలనను ఎాండగట్టీలని, ప్రజలకు సవివిరాంగా తెలియజేయాలని చెపాపురు. 
గతాంలో కూడా అడ్గుక్ గుాంత, గజానిక్ గొయి్య కర్యక్రమాం విజయవాంతాం అయిాందని హరషాాం వ్యకతుాం 
చేశారు. ఈ కర్యక్రమాం లో కరేవిటి నగరాం మాండల అధ్యక్షులు శోభన్ బాబు, ఉపాధ్యక్షులు స్యి కృష్ణ, 
విజయ్, జిలాలు సాంయుకతు కర్యదరి్శ రాఘవ, ప్రధాన కర్యదరి్శ నరస్ాంహ, అమరానాధ్, కృష్ణ, జనసైనికులు 
పాల్గన్నారు.

చిరుపవన్ స్వాసమితి ఆద్ర్యోంలో 
ఆకిసిజన్ స్ల్ోండర్

శతఘ్నా న్్యస్: సఖినేటిపలిలు: జనసేన పార్టీ చిరు పవన్ సేవాసమతి 
ఆదవిర్యాంలో బుధవారాం రాత్రి పోననామాండ గ్రామాంనకు చెాందిన 
చామాంతిన్గరాజు గత క్ాంతకలాంగా అన్రోగ్యాంతో బాధపడ్తుాండగా 
అయనకు ఆకీస్జన్ పాల్స్ తగ్గటాంతో రాత్రి సమయాంలో ఆకీస్జన్ 
అత్యవసరాంకగా ఆయనకు చిరు పవన్ సేవాసమతి వారు ఆకీస్జన్ 
స్లేాండర్ అాందిాంచడాం జరిగిాందని సేవాసమతి ప్రతినిది న్మన 
న్గభూషణాం తెలిపారు.

రోడ్్ల సమస్యలపైన గలమెతు్తన 
కరిమజిజి.మల్్లశ్్రర్వు

శతఘ్నా న్్యస్: శ్రీకకుళాం జిలాలు, ఎచెచారలు నియోజకవర్గాం, రణసథిలాం 
మాండలాం, రణసథిలాం పాంచాయతీలో నగరపాలాం నుాండి బాండిపాలేాం 
వరకు వెలిలు రోడ్లు చాలా అధావిననాాంగా తయారయా్యయి. ప్రజలకు కవలస్న 
మౌళ్క సదుపాయాలు కలిపుాంచకుాండా మాటలు దాటవేస్తు రహదారులు 
దుస్థితిని పటిటీాంచుక్ని ప్రభుతవిాం వైఖరిపై జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ పిలుప్ మేరకు గురువారాం ఉదయాం ఎచెచారలు నియోజకవర్గాం 
న్యకులు మరియు ససైటి బా్యాంకు మాజీ చైర్మన్ కరిమజిజె మలీలుశావిరావు 
మరియు జనసేన పార్టీ న్యకులు కృష్ట్ణప్రాం పాంచాయతీ యాంపిటిస్ 
అభ్యరిథి పోటూనారు లక్షు్మన్యుడ్ రోడ్లు సమస్యలపైన గలమెత్తురు. రోడ్లు 
సమస్యను శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ దగ్గరకి చేరే విధాంగా మరియు ఇప్పుడ్ 
ఉననా వైస్పి ప్రభుతవిాం మరియు గత ప్రభుతవిాం తెలుగుద్శాం పార్టీ 
చేస్న తపిపుదాలతో ప్రజలు చాలా ఇబ్బాందులు పడ్తున్నారు. మాచుట్టీ 
ప్రకకోల గ్రామాలకు ఆరోడ్డు పై ప్రయాణిాంచడానికి ప్రజలు ఇబ్బాందులు 
పడ్తున్నారు. సూకోల్ పిలలులు చాలా ఇకకోట్లు పడ్తున్నారు.. అలాగే 
గరి్ణీ స్త్రీలు అకకోడికకోడే మధ్యలోనే డిలివర్ అయే్య పరిస్ధితులు ఉన్నాయి. 
ఈ అన్్యయానినా జనసేన పార్టీ బలాంగా ఎదురకోాంట్ాంది. ఈరోడ్లు 
సమస్య పై ప్రభుతవిాం వెాంటనే సపుాందిాంచి రోడ్లు నిరా్మణానినా పూరితు చేస్తురని 
జనసేన పార్టీ న్యకులు డిమాాండ్ చేస్రు. ఈ కర్యక్రమాంలో మహాాంతి 
రామస్విమన్యుడ్, శనపతి.శాంకరరావు, దోాండపరితు.వెాంకటేష్, రౌతు.
రమణ, పినినాాంటి.గోవిాందరావు, పాంప్రడిడు.లక్షు్మ తదితరులు పాల్గన్నారు.

కారిమికుల సమెమికు జనస్న పారీటా తరుపున అోండగా 
ఉోంట్ోం: సోందీప్ ర్యల్

శతఘ్నా న్్యస్: చితూతురు జిలాలు అధ్యక్షులు డాకటీర్. పస్ప్లేటి హరిప్రస్ద్ ఆద్శాలమేరకు.. మునిస్పల్ 
కరి్మకుల సమె్మకు జనసేన పార్టీ తరుప్న నియోజకవర్గ సీనియర్ న్యకులు సాందీప్ రాయల్ మదదేతు 
తెలపడాం జరిగిాంది.
ఈ సాందర్బాంగా సాందీప్ రాయల్ మాట్లుడ్తూ పలమనేరు మునిస్పల్ శ్రామకులు శాాంతియుతాంగా 
చేస్తుననా సమె్మకు జనసేన పార్టీ తరుప్న అాండగా ఉాంట్మని.. అలాగే రానున్నా రోజులోలు మన పార్టీ 
అధికరాంలోకి వచిచాన తరావిత బడ్గుబలహీనత వరా్గల వారిని అలాగే అనినా వరా్గలవారిని కలుప్కుని 
ప్రజా ప్రభుత్వినినా స్తుపిసతుమని ధీమా వ్యకతుాం చేశారు. ఈ కర్యక్రమాంలో నియోజకవర్గ సీనియర్ న్యకులు 
రబా్బనీ, రూరల్ మాండల అద్యక్షులు న్గరాజు మోతుకూరు గాంగవరాం సీనియర్ న్యకులు రమేష్, 
అభిరామ్, వినోద్, అస్లుమ్, సూరజ్, విక్ట మాండల న్యకులు అయాజ్, నరేష్, పెదధిపాంజాని మాండల 
న్యకులు అజీమ్, నవాజ్, ఫీరూ, అశవిత్ న్రాయణ, నజీమ్, జహీర్, ష్ట నవాజ్, న్ర్ ష్ట, అపూపు, 
ష్టహిద్, నయాం, మదిని, ష్టరుక్, జహీర్ షేక్, అలాతుప్, నిస్ర్, పలమనేరు మైన్రిటీ న్యకులు అర్శద్, 
జునేద్, ష్టహిద్, ఆధిల్, షకె్లున్, అర్స్, స్దిదేక్, స్బు్బ మునిస్పల్ కరి్మకులు, ఏఐఐటీసీ న్యకులు 
స్బ్రమణ్యాం, మాంజున్థ తదితరులు పాల్గన్నారు.
నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉననా జనసేన న్యకులు, కర్యకరతులు పెదదేఎతుతున వచిచా మన మదదేతును తెలియచేస్ 
నాందుకు ప్రతిఒకకోరికీ పేరుపేరున పలమనేరు జనసేన తరప్న కృతజఞాతలు తెలియజేడాం జరిగిాంది.

శుక్రవారం, 15 జూల ై2022
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్రజల బాగుక్సమే పవన్ కళ్్యణ్ చ్తుర్మిస్య దీక్ష: పవననని 
ప్రజ్బాటలో కేతోంరెడిడు

శతఘ్నా న్్యస్: నెలూలురు స్టీ నియోజకవర్గాంలో జనసేన పార్టీ న్యకులు కేతాంరడిడు వినోద్ రడిడు ఆధవిర్యాంలో జరుగుతుననా పవనననా ప్రజాబాట కర్యక్రమాం 57వ రోజున 
39వ డివిజన్ మూలాపేట, చమ్మాండి వారి తోట ప్రాాంతాంలో జరిగిాంది. ప్రతి ఇాంటికి వెళ్లు ప్రతి కుట్ాంబానినా పలుకరిాంచిన కేతాంరడిడుకి పలువురు తమ సమస్యలను 
విననావిాంచారు. స్వధానాంగా ప్రతి ఒకకోరి సమస్యను విననా కేతాంరడిడు ఆ సమస్యల పరిష్టకోరానికి తమ వాంతు పోరాటాం చేస్తుమని ప్రజలకు భరోస్ కలి్గాంచారు.
ఈ సాందర్ాంగా కేతాంరడిడు వినోద్ రడిడు మాట్లుడ్తూ ప్రజలాందరి సాంక్షేమాం క్సాం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారు చాతురా్మస్య దీక్ష చేపట్టీరన్నారు. న్లుగు 
నెలల పాట్ స్గే ఈ దీక్షలో దైవ ధా్యనాంలో ఉాంటూ ఒకకో పూట మాత్మే భోజనాం చేస్తురన్నారు. ప్రజా సమస్యల అధ్యయనాం క్సాం అధిక సమయాం వెచిచాాంచేాందుకు 
ఈ సమయానినా ఉపయోగిస్తురని, పవనననా ప్రభుతవిాంలో అమలు చేయబోయే ప్రణాళ్కలను స్దధిాం చేసేాందుకు సమయానినా కేట్యిస్తున్నారని అన్నారు. జనవాణి జనసేన 
భరోస్, ఆత్మహత్య చేస్కుననా కౌలు రైతు కుట్ాంబాలకు లక్ష రూపాయల స్యాం, ఇలా అనేక విధాలుగా ప్రజలకు పవన్ కళ్్యణ్ గారు భరోస్గా నిలుస్తున్నారని 
కేతాంరడిడు తెలిపారు. ప్రజలాందరూ పవన్ కళ్్యణ్ గారిని ముఖ్యమాంత్రిగా చూడాలని క్రుకుాంట్న్నారని, ఎప్పుడ్ ఎనినాకలు జరిగిన్ ఆశీరవిదిస్తురనే నమ్మకాం పవనననా 
ప్రజాబాట దావిరా తమకు కలిగిాందని కేతాంరడిడు వినోద్ రడిడు వివరిాంచారు. ఈ కర్యక్రమాంలో స్థినిక జనసేన పార్టీ న్యకులు, కర్యకరతులు పాల్గన్నారు.

పవననని ప్రజ్బాటలో కేతోంరెడిడు వినోద్ రెడిడు
*రోడలు బాగు క్సాం తెచిచాన ఆరు వేల క్టలు రూపాయలు ఏమయా్యయి
*రాష్ట్రినికి ప్రతి నెలా రోడ్డు ట్క్స్, పెట్రోల్ ట్క్స్ రూపేణా 750 క్టలు రూపాయల ఆదాయాం ఉాంది
*రోడలు అభివృదిధి క్సాం వాడాలిస్న నిధులనీనా ఏమయా్యయి
*రాష్టాంలో అధావిననాాంగా తయారై ఉననా రోడలుకి “జగనననా రోడ్లు” అని న్మకరణాం చేయాలి
*గాలోలు తిరుగుతూ రోడలును పటిటీాంచుక్కుాండా నిద్ర నటిస్తుననా సీఎాం జగన్ రడిడు గారిని మేలకోలేపుాందుకే జనసేన పార్టీ #GoodMorningCMSir గుడ్ మారినాాంగ్ సీఎాం స్ర్” సషల్ 
మీడియా క్యాంపెయిన్
*పవనననా ప్రభుతవిాంలో ప్రధాన రోడలుతో పాట్ నగరాలు, పటటీణాలోలుని లిాంకు రోడ్లు, మారుమూల గ్రామాలోలుని వీధి రోడలును కూడా చకకోగా అభివృదిధి చేస్తుాం
*పవనననా ప్రజాబాటలో జనసేన పార్టీ నేత కేతాంరడిడు వినోద్ రడిడు
శతఘ్నా న్్యస్:  నెలూలురు స్టీ నియోజకవర్గాంలో జనసేన పార్టీ న్యకులు కేతాంరడిడు వినోద్ రడిడు ఆధవిర్యాంలో జరుగుతుననా పవనననా ప్రజాబాట కర్యక్రమాం 59వ రోజున 39వ 
డివిజన్ మూలాపేట, రట్టీల వీధి ప్రాాంతాంలో జరిగిాంది. ప్రతి ఇాంటికి వెళ్లు ప్రతి కుట్ాంబానినా పలుకరిాంచిన కేతాంరడిడుకి పలువురు తమ సమస్యలను విననావిాంచగా కేతాంరడిడు ఆ సమస్యల 
పరిష్టకోరానికి తమ వాంతు పోరాటాం చేస్తుమని ప్రజలకు భరోస్ కలి్గాంచారు.
ఈ సాందర్ాంగా కేతాంరడిడు వినోద్ రడిడు మాట్లుడ్తూ రాష్టవా్యపతుాంగా రోడలునీనా అధావిననాాంగా తయారై ఉన్నాయని అన్నారు. రాష్ట రహదారులు మొదలు, గ్రామాలోలు రోడ్లు, పటటీణాలోలు 
వారుడులోలుని రోడలు దుస్థితి ఘోరాంగా తయారై ఉాందని విమరి్శాంచారు. పాడైన రోడలునినాాంటినీ జులై లోప్ బాగు చేస్తుమని గతాంలో త్ము డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ చేస్న సాందర్ాంలో సీఎాం 
జగన్ రడిడు గారు పత్రికలోలు పెదదే ప్రకటనలు ఇచిచా మర్ చెపాపురని, కనీ వాసతువాంలో పరిస్థితులు దారుణాంగా ఉన్నాయని అన్నారు. హెలికఫటీర్ లో గాలోలు తిరుగుతూ నేలను మరిచాపోయిన 
ముఖ్యమాంత్రి జగన్ రడిడు గారు రోడలును బాగు చేసే విషయాంలో తనకేమ పటటీనట్టీ నిద్ర నటిస్తున్నారని, ఆయనినా మేలకోపేాందుకు జనసేన పార్టీ ఆధవిర్యాంలో జూలై 15, 16, 17 తేదీలలో 
#GoodMorningCMSir “గుడ్ మారినాాంగ్ సీఎాం స్ర్” అనే హాష్ ట్గ్ తో డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ చేపడ్తున్నాాం అని అన్నారు. రాష్ట్రినికి రోడ్డు ట్క్స్ ల నుాండి, పెట్రోల్ ట్క్స్ ల 
నుాండి నెలకు 750 క్టలు రూపాయల ఆదాయాం ఉాందని, ఈ ఆదాయానినా చూపిాంచి రోడలు అభివృదిధి క్సమాంటూ బా్యాంకుల నుాండి 6000 క్టలు రూపాయల అప్పుని కూడా తెచాచారని, 
ఆ నిధులనీనా ఏమైపోయాయని కేతాంరడిడు ప్రశనాాంచారు. రాష్టాంలో వైసీపీ ప్రభుతవిాం ప్రతి పథకనికి ముాందు జగనననా అనే పేరుని పెడ్తున్నారని, అద్విధాంగా రాష్టాంలో అధావిననాాంగా 
తయారైన రోడలునినాాంటికీ “జగనననా రోడ్లు” అని న్మకరణాం చేయాలని కేతాంరడిడు ఎద్దేవా చేశారు. వైసీపీ ప్రభుత్వినికి రోడలును బాగు చేయడాం చేతకక పోతే రానుననా పవనననా ప్రభుతవిాంలో 
రాష్టాంలోని ప్రతి రాష్ట ప్రధాన రహదారితో పాట్, నగరాలు, పటటీణాలోలుని లిాంకు రోడ్లు, మారుమూల గ్రామాలోలుని వీధి రోడలును కూడా చకకోగా అభివృదిధి చేస్తుమని కేతాంరడిడు వినోద్ రడిడు 
తెలియజేస్రు. ఈ కర్యక్రమాంలో స్థినిక జనసేన పార్టీ న్యకులు, కర్యకరతులు పాల్గన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పారిశుధ్య కారిమికుల సమస్యను పరిషకోరిోంచోండి: జనస్న
శతఘ్నా న్్యస్: అనకపలిలు జీవీఎాంసీ గ్రేటర్ పరిధిలో గత మూడ్ రోజుల నుాండి పారిశుదధి్య 
కరి్మకులు చేస్తుననా దీక్షకు మదదేతుగా జనసేన పార్టీ తరుప్న సాంఘీభావాం తెలపడాం జరిగిాంది.
కరి్మకులు విధులకు హాజరు కకపోవడాంతొ అనకపలిలులో చెతతు పెరిగిపోయిాంది. ప్రస్తుతాంఎడతెరిపి 
లేకుాందా కురుస్తుననా వరాషాల కరణాంగా పారిశుధ్యాం ఎపపుటికప్పుడ్ శుభ్ాం చేయకపోతే 
ప్రజలు అన్రోగ్యాంతో ఆస్పత్రి పాలు అవుత్రని తక్షణమే పారిశుధ్య కరి్మకుల సమస్యను 
పరిషకోరిాంచవలస్ాందిగా. జనసేన పార్టీ తరఫున జీఎాంసీ కమషనర్ ని కలిస్ వినతి పత్ాం 
అాందజేయడాం జరిగిాంది.

దళితులకు జనస్న అోండగా ఉోంటోంది: కనపరి్త 
మనోజ్ కుమార్

*న్ దళ్తుల జోలికి వసేతు ఎసీస్,ఎసీటీ అట్రాస్టీ కేస్ తపపుదు
*దళ్తులకు “జనసేన పార్టీ” అాండగా ఉాంట్ాంది
*అధికరాం మరియు అగ్రకులాం ఉాంది అని దళ్తుల జోలికి వసేతు ఒకొకోకకో దళ్తులోలు 
ఒకొకోకకో అాంబేదకోర్ ను చూడాలిస్ వస్తుాంది
శతఘ్నా న్్యస్: ప్రకశాం జిలాలులో, కొాండేపి నియోజకవర్గాంలో, పననాలూరు మాండలాంలో, 
స్ాంకిరడిడుపాలాం గ్రామానికి చెాందిన నలలుప్ మాలకొాండయ్య (ఎసీస్ మాల) కి 1977 వ 
సాంవతస్రాంలో కుట్ాంబ నియాంత్ణ ఆపరేషన్ చేయిాంచుకుననాాందువలన ప్రభుతవిాం 
మాలకొాండయ్యకు సరేవి నెాంబర్ “153-1 ఆఛ్ 2-71” సెాంట్లు భూమని ఇచిచా, పట్టీదారు 
పాస్ ప్సతుకాం కూడా అపపుట్లునే మాంజూరు చేయడాం జరిగిాంది. ఆ భూమని వాంశపారపరాంగా 
వ్యవస్యాం చేస్కుాంటూ వారి కుట్ాంబ సభు్యలు జీవన్నినా కొనస్గిస్తున్నారు. 2017 
సాంవతస్రాంలో ముాండలుమూరివారి పాలాం గ్రామానికి చెాందిన కొాంతమాంది అగ్రకులస్తులు 
ఈ భూమ తనదాంటూ బెదిరిాంచడాం జరిగిాంది, 2017లో న్టి ఎాం.ఆర్.ఓ ఈ భూమ 
నలలుప్ మాలకొాండయ్య ద్ అని ధ్రువీకరణ పత్ాం కూడా ఇవవిడాం జరిగిాంది. మూడ్ 
రోజుల క్రితాం జేసీబ్ ని తీస్కొని వచిచా పలాంలో ఉననాట్వాంటి పిచిచా చెటలును తీసేయడాం 
జరిగిాంది, ఈ పలాం మాది అని నలలుప్ మాలకొాండయ్య కుట్ాంబ సభు్యలు వచిచా అడగగా, 
ఈ పలానికి మీకు ఎట్వాంటి సాంబాంధాం 
లేదు అని బెదిరిస్తున్నారు మరియు భూతులు 
తిడ్తున్నారు, ముాండలుమురివారిపాలాం 
గ్రామ కప్రస్తులైన
1. త్నికొాండ స్బా్బరావు తాండ్రి న్రాయణ
2. నలూలురి క్టయ్య తాండ్రి నరసయ్య
3. నలూలురి బాలక్ట్ తాండ్రి పెదదే కొాండయ్య
4. నలూలురి శ్రీను తాండ్రి చినకొాండయ్య
5. త్నికొాండ స్బా్బరావు తాండ్రి న్రాయణ
6. నలూలురి రోశయ్య
పైన తెలిపిన ఆరుగురు అగ్రకులస్తులు 
అధికరాం ఉాందననా గరవిాంతోటి ఇషటీాం 
వచిచానట్టీ మాట్లుడ్తున్నారు. పననాలూరు మాండలాం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు కనపరితు 
మనోజ్ కుమార్ వారికి అాండగా ఉాంటూ వారిని పోలీస్ సేటీషన్ కి తీస్కునివచిచా ఎస్ ఐ 
తో మరియు ఎాం.ఆర్.ఓ తో మాట్లుడడాం జరిగిాంది. ప్రస్తుతాం ఈ సమస్యపై విచారణ 
జరుప్తున్నారు. ఇకకోడ న్్యయాం జరగకపోతే అవసరమైతే రాష్ట ఎసీస్ కమషన్ చైర్మన్ 
ని కలుస్తుము, న్్యయాం జరిగేాంత వరకు పోరాటాం చేస్తుము, దళ్తులకు అాండగా 
నిలబడత్మని జనసేన తరప్న మనోజ్ కుమార్ భరస్ ఇవవిడాం జరిగిాంది.

ప్రజలోందరికీ అోండగా ఉోండే పారీటా జనస్న: 
గిరిడా అపపులస్్మి

శతఘ్నా న్్యస్: బొబి్బలి నియోజకవర్గాం ఇాంచార్జె గిరిడా అపపులస్విమ గురువారాం 
14వ వారుడు 18 వ వారుడు లో గడపలకు జనసేన పార్టీ గురుతు గాజు గాలుస్ గురిాంచి 
ప్రజలకు తెలియజేస్ జనసేన పార్టీ స్దాధిాంత్లు మరియు ప్రభుతవి వైఫలా్యలను 
ప్రజలకు వివరిాంచి జనసేన పార్టీ ప్రజలాందరికీ అాండగా ఉాంట్ాంది అని చెపపుడాం 
జరిగిాంది. ఈ కర్యక్రమానికి జనసేన న్యకులు గాంగాధర్, పారాది ఎాంపిటిస్ 
అభ్యరిథి బాంట్పలిలు దివ్య, జనసైనికులు, వీరమహిళలు పాల్గన్నారు.
కర్యక్రమాంల బాగాంగా వారుడులో ప్రధాన సమస్యగా.. రోడ్డు అనినా గోతుల మయాం, 
దుము్మ ధూళ్తో కూడ్తుాందని అకకోడ ప్రజలు తెలియజేశారు. సమస్యలను జిలాలు 
కలకటీర్ దృష్టీకి తీస్కుని వెళ్లు పరిష్టకోరాం కొరకు జనసేన పార్టీ కృష్ చేస్తుాందని 
గాంగాధర్ హామీ ఇవవిడాం జరిగిాంది.

గుోంటూరు నుోండి చినపలకలూరు వెళ్్ళ మారగాోంలొ 
రోడ్డు నిర్మిణోం చేపటేటావరకు జనస్న పోర్టోం ఆగదు

శతఘ్నా న్్యస్:  గుాంటూరు 
జిలాలు: గుాంటూరు నగరాం నుాండి 
చినపలకలూరు వెళళో రోడ్డు మార్గాం 
5కిలోమీటరులు మేర గుాంటలు పడి 
చెరువులను తలపిాంచే విధాంగా 
ఉాందని, దీనివలన చదువుకునే 
విధా్యరుధిలకు, బ్రతుకుతెరువుకు 
కూలి పనుల నిమతతుాం గుాంటూరు 

నగరానికి వెళలు ప్రజలకి నరకయాతన కనబడ్తుాంది. కవున ఈ సమస్యను 
సాంబాంధిత అధికరులకు తెలియచేస్ వీలైనాంత తవిరగా యుధధిప్రాతిప్రదికన ఈ 
రోడ్డు నిరా్మణ కర్యక్రమాం చేపట్టీలని బుధవారాం, గురువారాం గుాంటూరు నగర 
మేయర్ కవటి మనోహర్ న్యుడ్ కి మరియు గుాంటూరు రూరల్ మాండల 
ఎాం ఆర్ ఓ కి, డివిజన్ కరపురేటర్ కి వినతిపత్లు ఇవవిటాం జరిగినది. ఈ 
సాందర్బాంగా జనసేన పార్టీ జిలాలు కర్యదరి్శ డేగల లక్షష్మణ్ మాట్లుడ్తూ ఈ 
రోడ్డు నిరా్మణాం చేపటేటీవరకు జనసేన పార్టీ ఆధవిర్యాంలో ఈ పోరాటాం ఆగదని 
దీనికి సాంబాందిాంచిన ప్రభుతవి అధికరులు అాందరకీ వినతి పత్లు ఇవవిటాం 
జరిగినది అని తెలియచేశారు. ఈ కర్యక్రమాంలో జనసేన న్యకులు యడలు 
వెాంకటేశవిరరావు, ముళళోపూడి వెాంకటేశవిరరావు, లిాంగేశవిరరావు మరియు తదితర 
జనసైనికులు పాల్గన్నారు.

గాఢ నిద్రలో ఉనని సీఎోం మేలుకొలుపుత్ోం: షేక్ 
మహబూబ్ మస్్తన్

శతఘ్నా న్్యస్: గాఢనిద్రలో ఉననా ఆాంధ్ర రాష్ట ముఖ్యమాంత్రి 
జగనో్మహన్ రడిడు గారిని మేలుకొలుప్త్మని ఈ నెల 
15,16,17 తేదీన జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆద్శాల మేరకు.. నెలూలురు జిలాలు అధ్యక్షులు 
మను క్రాాంతి చెన్నారడడు సూచన మేరకు.. గుడ్ మారినాాంగ్ 
సీఎాం స్ర్ అనే హా్య ష్ ట్్యగ్ తో డిజిటల్ ప్రచారాం 
ప్రచారాం నిరవిహిస్తుమని తెలిపారు. మాండల అధ్యక్షుడ్ 
మాట్లుడ్తూ.. రాష్టాంలోనే ప్రయాణిాంచడానికి రోడ్లు 
అడ్గుకు ఒక గుాంత.. గజానికి ఒక గొయి్య లాగా 
తయారైాందని.. జగన్ రడిడు గారు అధికరాంలోకి వచిచా 

మూడ్ సాంవతస్రాలు పూరతుయిన రాష్టాంలో మౌలిక వసతులు లేవని హేళన చేసూతు 
ప్రజలు మాట్లుడ్తున్నారు. జనసేన పార్టీ ఆధవిర్యాంలో గాడ నిద్రలో ఉననా సీఎాం గారిని 
మేలుకొలుప్త్మని 15 ,16, 17 తేదీన #గుడ్ మారినాాంగ్ సీఎాం స్ర్ అని డిజిటల్ 
క్యాంపియన్ తొ రోడలుమీద నిరసన, రోడలు దుస్థితి ప్రదరి్శస్తున్నాాం. పనునాలు, సెసస్లు రూపాంలో 
వేల క్ట్లు వసూలు చేస్తుననా ప్రభుతవి మౌలిక వసతుల కలపునలో విఫలమైాందన్నారు. 
అదావినాంగా ఉననా రోడలు వలలు న్తనాంగా కొనుకుకోననా వాహన్లు కూడా అతి తకుకోవ 
సమయాంలో మరమ్మతులు చేపిాంచుక్వాలిస్న పరిస్థితి ఏరపుడిాందని, ప్రజలు ఆరోగ్య 
సమస్యలు తలతుతుతున్నాయని రాష్ట ప్రభుత్వినికి తెలియజేసూతు రోడలు క్సాం జనసేన పార్టీ 
తరప్న పోరాటాం చేస్తుమని అన్నారు.
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