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కాపులను అవహేళన చేసిన ముఖ్యమంత్రి క్షమాపణ చెప్పాలి
* మొదటినుంచి కాపులన కుంచపరచడమే ఆయన నైజుం
* కాపులు అమ్ముడుపోతారని చెప్పడుం సిగ్గుచేటు
* కాపుల మనోభావాలు దెబ్బ తీశారు
* కాకనాడ విలేకరుల సమావేశుంలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యులు శ్రీ పుంతుం నానాజీ

శతఘ్ని న్యుస్:  మొదటి నుంచి కాపులన 
కుంచపరచడానిక.. వారిని అవహేళన చేయడానిక 
మాత్రమే మ్ఖయుముంత్రి శ్రీ జగన్ రెడ్డి ప్రాధానయుుం 
ఇస్తునానిరని జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యులు శ్రీ పుంతుం 
నానాజీ వాయుఖ్యునిుంచారు. కాపు నాయకులన వైసీపీ 
పార్టీలోని అదే సామాజిక వరగుుం వారితో ఇష్టీనసారుం 
తిటిటీుంచి ఆనుందుం పుందటుం శ్రీ జగన్ రెడ్డిక మొదటి 
నుంచి అలవాటే అనానిరు. కాకనాడ కాస్ముపాలిటన్ 
క్లబ్ లో శుక్రవారుం సాయుంత్రుం ఆయన విలేకరులతో 
మాట్్లడారు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ పుంతుం నానాజీ 

మాట్్లడుతూ “కాపునేసతుుం విడుదల చేయడానిక వచిచిన మ్ఖయుముంత్రి ఆ పనిని పూరితుగా పక్కన పెటేటీశారు. కాపులపై తనకునని కోపానిని ప్రదరి్శుంచడానిక ఈ సభన 
వాడుకునానిరు. కాపులకు సుంబుంధుంచిన కారయుక్రముంలో వారి మనోభావాలు కుంచపరిచేలా మాట్్లడారు. కాపులు ఎకు్కవగా ఉుండే ఉమముడ్ తూరు్ప గోదావరి జిలా్లకు 
వచిచినపు్పడలా్ల శ్రీ జగన్ రెడ్డి కాపుల మనోభావాలు దెబ్బ తీస్తునానిరు. నోటిక వచిచిుందలా్ల మాట్్లడుతూ ఇష్టీనసారుం కాపులపై తనకు ఉనని చినని చూపున బహిరుంగుంగా 
ప్రదరి్శస్తునానిరు. కాపులు ఓటు్ల అమ్ముకునే వారని మ్ఖయుముంత్రి సాథాయిలో వయుకతు మాట్్లడడుం అతయుుంత బాధాకరుం. జనాభాలో అతయుుంత ఎకు్కవగా ఉుండే కాపులు ఎపు్పడు 
ఓటు్ల అమ్ముకునానిరో మ్ఖయుముంత్రి రుజువు చేయాలి. లేకుుంటే మొతతుుం కాపు జాతిక ఆయన బహిరుంగ క్షమాపణ చెపా్పలి. దివుంగత మ్ఖయుముంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి, 
ప్రస్తుత కాకనాడ ఎమ్ములేయు దావారుంపూడ్ చుంద్రశేఖర్ రెడ్డి కాపుల ఓట్లతో గెలవలేదా? అలా గెలవలేదు అని వారు చెప్పగలరా? గత ప్రభ్తావాలు సైతుం కాపులకు అనాయుయుం 
చేశాయి. ఇపు్పడు కూడా కాక లెక్కలతో కాపులన మభయు పెడుతునానిరు.

*ప్రజలన మోసుం చేసే ప్రభ్తవాుం ఇది
రూ. 2వేల కోట్లతో రాష్టుంలో రోడు్ల వేశామనానిరు. అవెక్కడ అని అడ్గితే బూతులు తిడతారు. రాష్టుంలో రోడు్ల ఎక్కడా 
కనిపుంచడుం లేదు. రాష్ట భవిషయుత్ తాకటుటీ పెటిటీ నిధులు తెచిచి పథకాలన నిరవాహిస్తునానిరనానిరు. దీని వల్ల 
భవిషయుత్ అుంధకారుం తప్పదు. గొల్లప్రోలు సభలో వలుంటీరు్ల, అుంగనావాడీలు బలవుంతుంగా కూరుచినానిరు. 
వారిని బలవుంతుంగా సభకు తరలిుంచారు. ప్రతి ఒక్కరిక ట్రెగుటు్ల పెటిటీ మర్ జన సమీకరణ చేయడుం సిగ్గుచేటు. 
కాపులన విమరి్శస్తుుంటే వైసీపీ కాపు నాయకులు ఎుందుకు స్పుందిుంచలేదు. వరద ప్రాుంతాలో్ల సీఎుం 
జగన్ లుంక గ్రామాలో్ల పరయుటిుంచలేదు. వరద ప్రాుంతాలో్ల కేవలుం కుందరినే ఎుంపక చేసి.. వారితో 
మ్ఖయుముంత్రిక అుంతా బాగ్ుందని చెప్పుంచి ఈ ప్రభ్తవా అధకారులు చుంకలు గ్దుదుకుుంటునానిరు. 
జనసేన పార్టీ వరద బాధతులకు అనిని రకాలుగా సాయుం చేసిుంది. బాధతులకు అవసరమైన 
నితయువసరాలతో పాటు బటటీలు, ఇతరత్రా అవసరాలు తీరాచిుం. మ్ఖయుముంత్రిక వినతిపత్రుం 
ఇసాతుమనని పాపానిక జనసేన నాయకులన హౌస్ అరెస్టీ చేశారు. అుంత భయపడుతూ వరద 
ప్రాుంతాలో్ల మ్ఖయుముంత్రి పరయుటిుంచడుం దేనిక? జనసేన పార్టీ అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారు, 
జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయుకరతులు నితయుుం ప్రజా సమసయులపై పోరాడుతూనే ఉనానిుం. వారిక 
ఏుం కషటీుం వచిచినా ఆదుకునేుందుకు మ్ుందునానిుం. శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారిని విమరి్శుంచడానిక 
సీఎుం, నాయకులకు కనీస అర్హత లేదు. ఏలేరు కాలువ బాగ్ చేసాతునని గతుంలో హామీ ఇచాచిరు. 
దీనిక సుంబుంధుంచి గతుంలో కేుంద్ర ముంత్రిగా పనిచేసిన శ్రీ పళ్లుంరాజు నిధులు ముంజూరు చేశారు. 
దీనిని మళ్ళీ మ్ఖయుముంత్రి ప్రకటిుంచడుం హాసాయుస్పదుం.
కాపు నేసతుుం లిస్టీలో్ల ఉనని గుందరగోళుం తొలగిుంచి.. కాపుల సుంక్షేమానిక ఎుంత కేట్యిుంచారో లెక్కలు 
చెపా్పలి” అనానిరు. సమావేశుంలో శ్రీ కరెడ్ల గోవిుంద్, శ్రీ తాటికాయల వీరబాబు, శ్రీ శిరుంగ్ శ్రీన, శ్రీ 
కుండబాబు, శ్రీ గుంగాధర్ తదితరులు పాల్గునానిరు.

క్రేన్ ప్రమాదంలో వలస కార్మికుల 
మరణం దురదృష్టకరం

శతఘ్ని న్యుస్: నాగర్ కరూనిలు జిలా్లలోని పాలమూరు - రుంగారెడ్డి ప్రాజెకుటీలో ఈ ఉదయుం జరిగిన క్రేన్ ప్రమాదుంలో ఐదుగ్రు 
కారిముకులు మృతి చెుందడుం దురదృషటీకరమని జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ ఒక ప్రకటనలో ఆవేదన వయుకతుుం 
చేశారు. బతుకుదెరువు కోసుం బీహార్ నుంచి వలస వచిచిన కారిముకులు ఈ ప్రమాదుంలో ప్రాణాలు కోలో్పవడుం ఆవేదన 
కలిగిుంచిుంది. క్రేన్ సహాయుంతో కారిముకులు పుంప్ హౌస్ లోక దిగ్తునని సమయుంలో క్రేన్ వైర్ తెగిపడ్ కారిముకులు 
పుంప్ హౌస్ లో పడ్పోవడుం మానవ తప్పదమా? యాుంత్రిక లోపమా? ప్రభ్తవాుం పరిశీలిుంచవలసిన అవసరుం 
ఉుంది. ఇటువుంటి ప్రమాదాలు జరగకుుండా పటిషటీమైన చరయులు తీస్కోవాలి. ఉపాధ కోసుం బయటకు వెళ్్లన 
వారు శాశవాతుంగా తిరిగి రాకపోతే ఆ కుటుుంబుం అనభవిుంచే క్షోభన మనుం ఊహిుంచలేుం. బాధత 
కుటుుంబాలన ప్రభ్తవాుం ఆరిథాకుంగా ఆదుకోవాలిసిన అవసరుం ఉుంది. వారి పల్లలకు, కుటుుంబ సభ్యులకు 
ఎటువుంటి లోటు రాకుుండా అనిని విధాలా ఆదుకోవాలని తెలుంగాణ ప్రభ్తావానిక విజ్ఞపతు 
చేస్తునానిన. ఈ ప్రమాదుంలో గాయపడ్ ఆస్పత్రిలో చికతసి పుందుతునని కారిముకుడ్క 
మ్రుగైన వైదయు సేవలు అుందిుంచాలని కోరుతునానిన. ప్రమాదుంలో మృతి చెుందిన 
వారి కుటుుంబాలకు ప్రగాఢ సానభూతి తెలియచేస్తునానినని జనసేనాని అనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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కాపు నేస్ం వేదిక సాక్షిగా ముఖ్యమంత్రి కాపులిని అవమానంచారు
• కాపులిని అమ్ముడుపోతారుంటూ చేసిన వాయుఖయులిని ఖుండ్స్తునానిుం
• సభన బహిష్కరిుంచాలిసిన కాపు ప్రజా ప్రతినిధులు చప్పటు్ల కడతారా?
•కాపులకు వైసీపీ ప్రభ్తవాుం చేసిన నాయుయమేుంటో శేవాతపత్రుం దావారా చెపా్పలి
• కాపులిని అడడిుంగా మోసుం చేసిన పార్టీ వైసీపీ
• ఈబీసీ రిజర్వాషన్లలో 5 శాతుం కాపులకు దక్కకుుండా చేశారు
• తూరు్ప గోదావరి జిలా్లలో అనిని కులాలు జనసేన వైపు చూస్తునానియి
• రాజముండ్రిలో మీడ్యా సమావేశుంలో జనసేన పార్టీ తూరు్ప గోదావరి జిలా్ల అధయుక్షులు శ్రీ కుందుల 
దుర్గుష్
శతఘ్ని న్యుస్:  కాపులన మోసుం చేసిన ఏకైక పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాుంగ్రెస్ పార్టీ అని, కాపు కారో్పర్షన్ న పూరితుగా 
నిర్వారయుుం చేసిన ఘనత వైసీపీ ప్రభ్తావానికే దకు్కతుుందని జనసేన పార్టీ తూరు్ప గోదావరి జిలా్ల అధయుక్షులు శ్రీ కుందుల 
దుర్గుష్ స్పషటీుం చేశారు. శ్రీ జగన్ రెడ్డిక చితతుశుదిదు ఉుంటే కాపులకు ఏ మేరకు నాయుయుం చేశారో చెబుతూ శేవాతపత్రుం విడుదల చేయాలని డ్మాుండ్ చేశారు. కాపు కారో్పర్షన్ దావారా ఏట్ ఇసాతుననని 
రూ. 2 వేల కోటు్ల ఏమయాయుయని ప్రశినిుంచారు. కాపులిని అమ్ముడుపోయే వస్తువుగా చిత్రిస్తు మ్ఖయుముంత్రి వాయుఖయులు చేయడానిని ఖుండ్ుంచారు. మ్ఖయుముంత్రి ఆ విధుంగా మాట్్లడుతుుంటే సభన 
బహిష్కరిుంచాలిసిన కాపు ప్రజా ప్రతినిధులు చప్పటు్ల కడుతూ కూరోచివడుం సిగ్గుచేటనానిరు. శుక్రవారుం రాజముండ్రిలో పార్టీ నాయకులతో కలసి మీడ్యా సమావేశుం నిరవాహిుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా 
శ్రీ కుందుల దుర్గుష్ మాట్్లడుతూ “గొల్లప్రోలులో కాపునేసతుుం పథకుం దావారా బటన్ నొక్కడానిక వచిచిన బటన్ రెడ్డి గారిక ప్రతేయుక అభినుందనలు. ఆయన పాలన చేయలేరు.. బటన్ మాత్రమే నొకు్కతారు. 
కాపు నేసతుుం వేదిక సాక్షిగా ఆయన ప్రసుంగుం, చెప్పన అవాసతువాలు విుంటే ఈ మ్ఖయుముంత్రి మయసభలో పరాభవానిక లోనైన దురోయుదనడ్ మాదిరి ఏకపాత్రాభినయుం చేశారు. ఇచిచిన హామీలు 
నిలబెటుటీకోకపోగా పెదదు ఎతుతున సహకారుం అుందిస్తునానినని చెప్పడుం సిగ్గు చేటు. ఇదే జిలా్ల.. ఇదే ప్రాుంతుంలో కాపు రిజర్వాషన్ల అమలు చేయడానిని ఖుండ్ుంచిన మాట వాసతువుం కాదా? కాపు కారో్పర్షన్ 
దావారా విదేశీ విద్యుననితి పథకానిక ఎనిని కోటు్ల ఇచాచిరు? ఎనిని కోట్ల రూపాయిల రుణాలు ఇచాచిరో మ్ఖయుముంత్రి చెపా్పలి. కేుంద్ర ప్రభ్తవాుం ఇచిచిన 10 శాతుం ఈబీసీ రిజర్వాషన్లలో గత ప్రభ్తవాుం 5 
శాతుం కాపులకు కేట్యిసేతు ఆ 5 శాతుం తీసేసి ద్రోహుం చేసిుంది వైసీపీ ప్రభ్తవాుం కాదా? కేుంద్రుం ఇచిచిన రిజర్వాషన్లలో 5 శాతుం కాపులకు ఇవావాలిసి ఉుండగా దానిని ఎుందుకు అమలు చేయడుం లేదు. కాపు 
రిజర్వాషన్ల అమలు చేయనని నిసిసిగ్గుగా చెప్పన మీరు ఏ అర్హతతో కాపుల గ్రిుంచి మాట్్లడుతునానిరు. కాపు కారో్పర్షన్ దావారా ఏట్ రూ. 2 వేల కోటు్ల ఇసాతుమనని మీరు గడచిన మూడేళ్లలో కాపుల 
అభ్యుననితిక ఎనిని కోటు్ల కేట్యిుంచారు. కాపు కారో్పర్షన్ దావారా విదేశీ విద్యుననితి పథకానిక, ఇతరత్ర రుణాలకు ఎనిని కోటు్ల ఇచాచిరో శేవాతపత్రుం విడుదల చేయాలని కాపునేసతుుం లబ్దుదారుల తరఫున 
డ్మాుండ్ చేస్తునానిుం. సుంక్షేమ పథకాల దావారా ఇచిచిన మొతతుుం కలుపుకుని రూ. 33 వేల కోటు్ల ఇచాచిమని చెప్పడుం పచిచి అబదదుుం. ఎనినికల మ్ుందు కాపు అకా్కచెలె్లళ్లకు ఏట్ రూ. 15 వేల చొపు్పన 5 
ఏళ్లలో రూ 75 వేలు ఇసాతుమని, కాపు కారో్పర్షన్ క రూ. 2 వేల కోటు్ల ఇసాతునని చెప్పన మాట వాసతువుం కాదా? ఈ ఏడాది అనిని సుంక్షేమ పథకాలకు కలప రూ. 1,497 కోటు్ల ఇచాచిమని చెబుతునానిరు. 
ఎనినికల మ్ుందు ఇచిచిన హామీలకు ఇపు్పడు చెబుతునని అుంకెలకీ తేడా తెలియాలుంటే ఖచిచితుంగా శేవాతపత్రుం విడుదల చేయాలి. ఎనినికల మేనిఫెస్టీ అుంటే ఒక బైబ్ల్, ఖురాన్, భగవదీగుత అని చెప్పన 
మీరు మేనిఫెస్టీలో చెప్పన మాటలు ఏుంటి ఇపు్పడు అమలు చేస్తుుందేుంటో చెపా్పలని జనసేన పార్టీ తరఫున డ్మాుండ్ చేస్తునానిుం. కులాలన విడగొటిటీ ఓటు్ల దుండుకునేుందుకు 56 కారో్పర్షన్ల పెటిటీన మీ 
ప్రయతానినిని ఆ కులాలే ఎగతాళ్ చేస్తునని పరిసిథాతి. కారో్పర్షన్ల ఏరా్పటు చేశారు ఆ కారో్పర్షన్ ఛైరమున్ కూరోచివడానిక ఒక్క కుర్చిలేదు. ఒక్క కారో్పర్షన్ క పటుటీమని రూ. 10 వేల ఫుండ్ లేదు. పేరుకే 
ఛైరమున్ల, డైరెకటీరు్ల ఆయా కులాల అభివృదిదుక ఒక్క రూపాయి ఖరుచి చేయలేని పరిసిథాతి. ఉమముడ్ తూరు్ప గోదావరి జిలా్లలో కాపులతోపాటు అనిని కులాలు జనసేన పార్టీక ఆకరిషితులవుతునని విషయానిని 
గమనిుంచి మ్ఖయుముంత్రి పదే పదే జిలా్లకు వస్తునానిరు. ఈ రోజు అుంబాజీపేట ముండలుంలో 150 ముంది పార్టీలో చేరితో 120 ముంది శెటిటీబలిజలు, మిగిలిన వారు దళ్త స్దరులు ఉుండడమే అుందుకు 
నిదర్శనుం. శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారిని విమరి్శస్తునని ముంత్రి శ్రీ దాడ్శెటిటీ రాజా ప్రజా ప్రతినిధగా కాపులకు చేసిన నాయుయుం ఏుంటి? మీ మీద ఉనని ఆరోపణలనీని వాసతువాలు కాదా? కాపులకు నాయుయుం చేసిుంది 
లేకపోగా మీ మ్ఖయుముంత్రి కాపులు అమ్ముడుపోతునానిరని చెబుతుుంటే రాజీనామా చేయాలిసిుంది పోయి వేదిక మీద చప్పటు్ల కడుతూ కూరుచినానిరు. పరామర్శలో్ల సానభూతి చూపాలిసిుంది పోయి పళ్ళీ 
ఇకలిస్తునని బటన్ రెడ్డి గ్రిుంచి అుంతా పుుంఖ్నపుుంఖ్లుగా చెపు్పకుుంటునానిరు. జనసేన పార్టీ తరఫున వినతిపత్రుం ఇసాతుముంటే తీస్కోవడానిక సమయుం లేదు. కాపు ఆడపడుచులన పోలీస్లతో 
అణచివేసిన మీరు కాపు అకా్కచెలె్లళ్లకు చాలా చేసేశానని చెప్పడానిక మిుంచిన దారుణుం ఏమ్ుంది? శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారిని దతతుపుత్రుడు అని పదే పదే సుంబోధుంచడానికే నెలకోసారి తాడేపలి్ల పాయులెస్ 
నుంచి మ్ఖయుముంత్రి బయటకు వస్తునానిరు. మీరు సీబీఐ దతతుపుత్రుడు అని చెప్పడానిక మీ మీద ఉనని కేస్లు, సాక్షయుధారాలతో సహా ఉనానియి. జైలు రెడ్డి గారు చెపే్ప మాటలో్ల మాత్రుం ఏ మాత్రుం ఔచితయుుం 
లేద”ని అనానిరు. మీడ్యా సమావేశుంలో పార్టీ నాయకులు శ్రీ మేడా గ్రుదత్ ప్రసాద్, శ్రీ అతితు సతయునారాయణ, శ్రీ మరెడ్డి శ్రీనివాస్, శ్రీ వై.శ్రీనివాస్, జిలా్ల, నగర కమిటీ సభ్యులు పాల్గునానిరు.
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మహిళా లోకానకి జక్ంపూడి క్షమాపణ చెప్పాలి: ప్ర్వతి నాయుడు డిమాండ్
శతఘ్ని న్యుస్: వరద బాధతులన అదుకోముంటూ వినతిపత్రుం ఇవవాట్నిక ప్రయతనిుం చేసిన 
వీరమహిళలపై అనచిత వాయుఖయులు చేసిన వైసీపీ శాసనసభ్యులు జక్కుంపూడ్ రాజా మహిళ్లోకానిక 
క్షమాపణ చెపా్పలని మహిళ్ ర్జనల్ కో ఆరిడినేటర్ పారవాతి నాయుడు డ్మాుండ్ చేశారు. శుక్రవారుం 
జిలా్ల పార్టీ కారాయులయుంలో ఆమ్ విలేకరులతో మాట్్లడారు.
వైసీపీ అగ్రసాథాయి నేతల నుంచి కుందిసాథాయి నాయకుల వరకు మాట్్లడే భాష చాలా అభయుుంతరుంగా 
ఉుందనానిరు. చివరిక వైసీపీలోని మహిళ్ నాయకురాళ్్ల సైతుం సభయుతాసుంసా్కరాలు మరచి 
మాట్్లడటుం దురదృషటీకరుం అనానిరు. ప్రభ్తవాుం చేస్తునని ఆరాచకాలన, అసమరథాతలన ప్రశినిసేతు 
తటుటీకోలేకపోతునానిరని, సమాధానుం చెప్పలేని సిథాతిలో విచక్షణ కోలో్పయి భూతులు మాట్్లడుతూ 
ఎదురుదాడ్ చేస్తునానిరని ధవాజమ్తాతురు. మహిళలన అగౌరపరిచేలా ప్రవరితుుంచటుం రాష్్రానిక 
ముంచిది కాదనానిరు. మహిళలు తలుచుకుుంటే వైసీపీని బుంగాళ్ఖ్తుంలో కలిపేసాతురని, ఇప్పటికైనా 
మహిళలిని గౌరవిుంచడుం నేరుచికోవాలని పారవాతి నాయుడు హితవు కలిపారు.
జిలా్ల ఉపాదక్షుయురాలు బ్ట్రగ్ుంట మలి్లక మాట్్లడుతూ మహిళలన గౌరవిుంచలేని సుంసా్కరహీన 
సిథాతిలో వైసీపీ నేతలునానిరని విమరి్శుంచారు. వైసీపీ నేతలు భాష విుంటుుంటే మహిళలకు సిగ్గుగా 

ఉుంటుుందనానిరు. మహిళలు ఎక్కడైతే పూజిుంపపడతారో అక్కడ దేవతలు కలువై ఉుంట్రనానిరు. అలాుంటి మహిళలుంటే చిననిచూపు చూస్తు పరిపాలన చేస్తునని వైసీపీ నేతలకు ముంచి 
బుదిధి ప్రసాధుంచాలని దేవుణ్ణి వేడుకుుంటునానిమని మలి్లక అనానిరు. సమావేశుంలో జిలా్ల అధకార ప్రతినిధ ఆళళీ హరి పాల్గునానిరు.

జనసేన జండాను ఆవిష్ర్ంచిన కందుల దుర్గేష్
శతఘ్ని న్యుస్:  అుంబాజిపేట ముండలుంలోని పులే్లటికుర్రు గ్రాముంలో ఉమముడ్ జిలా్ల 
జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు కుందుల దుర్గుష్ జనసేన పార్టీ జెుండాని ఆవిష్కరిుంచి అనుంతరుం 
వైఎసాసిర్సిపీ టిడ్ప పార్టీ నాయకులన కారయుకరతులన జనసేన పార్టీలోక ఆహావానిుంచి 
వారిని జనసేన కుండువాతో సత్కరిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ కారయుక్రముంలో జిలా్ల నాయకులు 
కారయుకరతులు పాల్గునడుం జరిగిుంది.

కాపులపై జగన్ రెడిడిది కపట ప్రేమ
*కాపులకు ఈబీసీ రిజర్వాషన్ తొలగిుంచిన ద్రోహి జగన్
*కాపు కార్్పర్షన్ కు ఏట్ ఇసాతుమనని రూ. 2 వేల కోటు్ల ఏమయాయుయి?
*కాపు సుంక్షేమానిక వెచిచిుంచిన నిధులపై శేవాతపత్రుం విడుదల చేయుండ్
*కాపులు అమ్ముడుపోతారని సీఎుం మాట్్లడుతుుంటే వేదికపై ఉనని కాపు నాయకులకు పౌరుషుం రాలేదా?
*మీడ్యాతో మాట్్లడ్న జనసేన పార్టీ నాయకులు శ్రీ స్ుందరపు విజయ్ కుమార్, శ్రీ షేక్ రియాజ్
శతఘ్ని న్యుస్: కాపుల సుంక్షేముం కోసుం ఏట్ రూ.2 వేలు కోటు్ల కేట్యిసాతుమని చెప్పన మ్ఖయుముంత్రి 
కాక లెక్కలన పక్కన పెటిటీ, గత మూడేళ్లలో కాపులకు ఖరుచి చేసిన నిధులపై శేవాతపత్రుం విడుదల చేయాలని 
జనసేన పార్టీ రాష్ట అధకార ప్రతినిధ శ్రీ స్ుందరపు విజయ్ కుమార్ డ్మాుండ్ చేశారు. వివిధ పథకాలకు 
ఇచిచిన నిధులనీని కాపుల కోట్లో చూపస్తు మోసుం చేయడుం మానకని, కాపులకు ఈ ప్రభ్తవాుం చేసిన 
అసలైన లబ్ధిని చూపుంచాలనానిరు. ఈబీసీ కోట్లో కాపులక ఉనని రిజర్వాషన్ తొలగిుంచి కాపు జాతిక ద్రోహుం 
చేసిుంది శ్రీ జగన్ రెడ్డి అని స్పషటీుం చేశారు. హైదరాబాద్ లోని జనసేన పార్టీ కేుంద్ర కారాయులయుంలో శుక్రవారుం 
శ్రీ విజయ్ కుమార్, ప్రకాశుం జిలా్ల అధయుక్షుడు శ్రీ షేక్ రియాజ్ మాట్్లడారు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ విజయ్ 
కుమార్ మాట్్లడుతూ ‘‘కాపులకు ఎలాుంటి రిజర్వాషన్ల ఇచేచిది లేదని ఎనినికల సభలో్ల ఖరాఖుండ్గా చెప్పన ఈ 
మ్ఖయుముంత్రి కాపులకు లబ్ధి చేశారుంటే నమేము పరిసిథాతి లేదు. కాపు ముంత్రులన కేవలుం మా పార్టీ అధయుక్షులు 

శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారిని తిటిటీుంచడానిక మాత్రమే ఉపయోగిస్తునానిరు. వారిక మర్ పనీ ఉుండదు. అధకారుం అసలే ఉుండదు. ఈబీసీ రిజర్వాషన్లలోన్ ఈ ప్రభ్తవాుం కాపులకు అనాయుయుం 
చేసిుంది. ఈబీసీ రిజర్వాషన్లలో కాపులకు ప్రతేయుకుంగా ఇచిచిన 5 శాతుం కోట్న కూడా తీసేసి.. కాపులకు ఏద్ అదు్తుం చేశామని ఈ మ్ఖయుముంత్రి చెప్పడుం సిగ్గుచేటు. సీఎుం మాటలన 
ఎవరూ నమేము పరిసిథాతి లేదు. వివిధ పథకాల దావారా కాపులకు అుందిన ప్రతిఫలానిని సైతుం కాపుల సుంక్షేముం కోట్లో పెటటీడుం ఈ ప్రభ్తవాుం ఆడుతునని నాటకుంలో భాగుం.
* బటన్ రెడ్డి గారూ... పలి్లక చారలుుంటే పులి కాదు
కాపులన ప్రతిసార్ అవమానిస్తు... కాపు సామాజిక వరగు నేతలతోనే బూతులు తిటిటీస్తునని ఈ మ్ఖయుముంత్రి తీరున కాపు స్దరులు గమనిస్తునానిరు. ఏవేవో లెక్కలు చెప్ప, కాపులకు 
ఏదేద్ చేస్తునానిుం అని మభయుపెట్టీలని చూస్తునని ఈ ప్రభ్తవా తీరున ప్రతి ఒక్కరూ ఎుండగట్టీలిసిన అవసరుం ఉుంది. బటన్ నొక్కతే అదు్తాలు జరిగిపోతాయని భావిస్తునని ఈ 
మ్ఖయుముంత్రి కాపు కార్్పర్షన్ న పూరితుగా నిర్వారయుుం చేశారు. దాని నుంచి ఎలాుంటి ప్రయోజనుం లేకుుండా ఈ ప్రభ్తవాుం చేసిుంది. కనీసుం కాపు కార్్పర్షన్ ఛైరెమున్ ఎవరో కూడా సగటు 
కాపులకు తెలియదు. కాపులకు అదు్తాలు చేశామని చెబ్తే, ఎవరూ నమేము పరిసిథాతి లేదనే విషయానిని ఈ బటన్ రెడ్డి గ్రుతుుంచుకోవాలి. కాపులు అమ్ముడుపోతారు అని అవమానిస్తుుంటే 
వేదిక మీద ఉనని కాపు నేతలకు పౌరుషుం రాలేదా పలి్లక పులి చారలు ఉననిుంత మాత్రాన పులి కాదు.. అలాగే కాపులకు ప్రతేయుక నిధులు ఇవవాకుుండా వేర్ పథకాలు పేరుతో ఉనని నిధులు 
ఇచిచినుంత మాత్రాన కాపు సుంక్షేముం కాదు అనే విషయానీని బటన్ రెడ్డి గారూ, ఆయన అభిమానలు గ్రుతుుంచుకోవాలి’’ అనానిరు.
*పరామర్శకు వెళ్్ల పళ్్ల ఇకలిుంచే మ్ఖయుముంత్రి బటన్ రెడ్డి : శ్రీ షేక్ రియాజ్
జనసేన పార్టీ ప్రకాశుం జిలా్ల ఇుంఛారిజి శ్రీ షేక్ రియాజ్ మాట్్లడుతూ... “కాపు సామాజిక వరగుుంతోపాటు రాష్టుంలోని అనిని సామాజిక వరాగులన వైసీపీ ప్రభ్తవాుం మోసుం చేసిుంది. కులుం 
చూడుం... మతుం చూడుం... ప్రాుంతుం చూడుం.. అని పెదదు పెదదు మాటలు చెప్పన మ్ఖయుముంత్రి బటన్ రెడ్డి... అనిని వరాగులన నిలువునా మ్ుంచారు. కాపు నేసతుుం కారయుక్రముంలో కాపులు 
అమ్ముడుపోతారని బటన్ రెడ్డి ఇషటీుం వచిచినటు్ల మాట్్లడుతుుంటే వేదికపై ఉనని కాపు ముంత్రులు, ఎమ్ములేయులు నోరు మ్దపకపోవడుం సిగ్గు చేటు. వరద బాధతులన పరామరి్శుంచడానిక 
వెళ్్ల పళ్ళీ ఇకలిుంచే వయుకతు మన రాష్టుంలో ఎవరైనా ఉనానిరుంటే అది మ్ఖయుముంత్రి బటన్ రెడ్డి మాత్రమే.
*కాపు సామాజిక వరగు విలేకరి హతయు కేస్లో ముంత్రి రాజా నిుందితుడు
జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారిపై మ్ఖయుముంత్రి అవాకులు చవాకులు పేలుతుుంటే అదే సామాజిక వరాగునిక చెుందిన ముంత్రి దాడ్శెటిటీ రాజా వతాతుస్ పలుకుతూ 
మాట్్లడారు. రాజాయుధకారుం కోసుం కాపులు జనసేన వెుంట నడుస్తుుంటే... అదే సామాజిక వరాగునిక చెుందిన విలేకరి శ్రీ కాట్ సతయునారాయణన ముంత్రి రాజా చుంపుంచిన మాట వాసతువుం 
కాదా? అరకు నుంచి గుంజాయిని తెప్పుంచి తుని నియోజకవరగుుంలో నిలవా చేసి వివిధ ప్రాుంతాలకు తరలిుంచే పనిలో రాజా పాత్ర ఉనని మాట వాసతువుం కాదా? దాడ్శెటిటీ రాజా, అతని 
కుటుుంబుం చేసే దుంగ బుంగారుం వాయుపారుం గ్రిుంచి నియోజకవరగుుంలో కథలు కథలుగా చెబుతారు. ముంత్రివరగుుంలో అతయుుంత వయుసనపరుడు ఎవరు అని చేతులు ఎతతుముంటే రెుండు 
చేతులూ ఎతతుగల ఘనడు దాడ్శెటిటీ రాజా. ఈ రోజు కూడా మ్ఖయుముంత్రి సభకు రెుండు పెగ్గులు ప్రెసిడుంట్ మ్డల్ వేస్కని వెళ్్ల ఉుంట్డని అనిపస్తుుంది” అనానిరు.

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

పంతం నానాజీ ఆధ్వర్యంలో రోడ్ల గంతలకు 
జనసైనకుల శ్రమధానం

శతఘ్ని న్యుస్: కాకనాడ రూరల్ నియోజకవరగుుం, జనసైనికుల ఆధవారయుుంలో కాకనాడ రూరల్ నియోజకవరగుుం 
పరిధలో గల తూరుంగి బ్రిడ్జి అయయుప్పసావామి గ్డ్దగగుర (తూరుంగి నుండ్ నడుకుదురు వెళ్్ల రోడుడి)రహదారి 
పూరితుగా పాడై పోయి ఉుంది.. ప్రభ్తవాుం పటిటీుంచుకోకపోవడుం లేదని వారి ద్రుష్టీ క తీస్కువెళళీలానే 
ఉదేదుశుంతో జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ పలుపు #GoodMorning CM sir అనే కారయుక్రముం 
దావారా పాడైపోయి ఉనని రోడుడి వదదు శ్రమ దానుం చేసే కారయుక్రమానిని చేపటిటీ.. జనసైనికులతో కలిసి రోడుడి 
శ్రమధానమ్ కారయుక్రముంలో పుంతుం నానాజీ పాల్గునానిరు. ఈ రోడ్ లో ప్రయాణ్కులు చాలా ఇబ్బుందులు 
పడుతునానిరు మరియు అనేకముంది ప్రమాదాలకు గ్రిఅవుతునానిరు. ఇటీవల ఇక్కడ రెుండు పెదదుప్రమాదాలు 
తపా్పయని అదృషటీ వసాతుతు ప్రాణనషటీుం జరగలేదు ఎవరిక.. ఎటువుంటి ప్రమాదాలు జరగ కూడదు అనే 
ఉదేదుశుంతో.. జనసైనికుల సహకారుంతో వీలైనుంత వరకు శ్రమదానుం చేస్తునానిమ్…. వైసీపీ ఆర్&బ్ ముంత్రి 
2200 కోటు్ల నిధులు కేట్యిుంచాుం అుందులో 60 శాతుం నిధులు ఖరుచి చేసామ్ అని చెబుతునానిరు… 
దేనిక ఖరుచి చేసారో ఆయనక తెలియదు.. వాళ్్ల ఆ 60 శాతుం నిధులు తినేసి ఉుంట్రు. ఇనిని వేల కలోమీటర్ల 
రోడుడి పాడైపోయివుుంటుుందా? రోడు్ల అనేవి వేయలేదు కాబటిటీ జనసేన పార్టీ నిద్రపోతునని వైసీపీ ప్రభ్తావానిని 
మేల్్కలుపుతునానిమ్. దీనిపై అధకారులు వెుంటనే స్పుందిుంచి ఈ రోడుడి పూరితు సాథాయిలో వేయాలని లేదా 
కనీసుం మరమముతుతులు అయినా చేయిుంచాలని కోరుతునానిమ్. లేని పక్షుంలో రోడుడి నిరాముణుం చేపటేటీ 
వరకు నిరసన తెలుపుతామని జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యులు, కాకనాడ రూరల్ ఇుంచార్జి పుంతుం నానాజీ 
తెలియచేసారు. ఈ కారయుక్రముంలో కాకనాడ రూరల్ నియోజకవరగుుం జనసేన నాయకులు, రాష్ట నాయకులు, 
జిలా్ల నాయకులు, ముండల నాయకులు, సాథానిక నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గునానిరు.

మీ రాక ఎవర్కి ఉపయోగకరం సియం సార్..?: మాకీనీడి శేషుకుమార్
శతఘ్ని న్యుస్: కాకనాడ పఠాపురుం.. ప్రజాదరణ లేని ఆుంధ్ర రాష్ట మ్ఖయుముంత్రి వైయస్ జగనోముహన్ రెడ్డి కాపు నేసతుుం గొల్లప్రోలులో నుండ్ 
వేయడానిక గల కారణుం ఏుంటని భయుం భయుంగా గాలో్ల వచిచిన సియుం గాలిలోనే వెళ్ళీలి తప్ప.. ప్రజలు ఏమాత్రుం పటిటీుంచుకోరని 
స్క్రవారుం పఠాపురుం నియోజవరగుుం గొల్లప్రోలు నగర పుంచాయితీక వస్తునని రాష్ట మ్ఖయుముంత్రి వైయస్ జగనోముహన్ రెడ్డి రాకన ఉదేదుశిుంచి 
పఠాపురుం నియోజవరగు జనసేన పార్టీ ఇుంచార్జి మాకీనీడ్ శేషకుమారి సాథానిక జనసేన పార్టీ కారాయులుంలో మీడ్యా సమావేశుంలో మాట్్లడారు. 
మ్ుందుస్తుగా గృహ అరెస్టీలో ఉనని ఆమ్ నిపు్పలు చెలర్గేలా వాయుఖయునిుంచారు. సాథానిక ఏలేరు అధునికరణ పనలు పూరితు చేసాతునని 2019 
ఎనినికల మ్ుందు హామీ ఇవవాడుం జరిగిుంది. ఇుంతవరకు స్దదు కాలువ పనలు ఎుంత వరకు పూరితు చేసారో చెపా్పలి. వరాషిలు వరదలు వస్తునే 
ఉనానియి. రెుండు వేల ఎకరాల పుంటనషటీుం 600 వుందల రైతులు నషటీుం జరుగ్తూనే ఉుంది. గ్రాముం వరద మ్పు్పక గ్రవుతూనే ఉుంది. 
కాని స్దదుకాలువ అధునికరణ చేయలేదనానిరు. ఇదేనా రైతుపక్ష పార్టీ అని ఎదదుచేసారు. ఆుంధ్రా రాష్ట ప్రజలు ఈ నేసాతులు సుంక్షేమ పథకాల 
గ్రిుంచి ఎదురు చూసే రోజులు పోయాయి. మా జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యుణ్ చెప్పనవిధుంగా 25 కేజీల బ్యుం కాదు పాతిక సుంవతసిరాల 
భవిషయుత్ ప్రజలకు కావాలని కోరుకుుంటునానిరు. అది రాష్్రానిక పరిశ్రమలు రప్పుంచిన రోజనే నెరవేరుతుుందనానిరు. సాథానిక ఎమ్ములేయు పెుండుం 
దరబాబు, ఎుం.ప వుంగా గీతా విశవానాథ్ గారు్ల గెలిఛిన తరువాత నియోజవరగు అభివృదిధి ఎుంతవరకు చేసారో చెపా్పలనానిరు. పటటీణుంలో ఎక్కడ చెతతు అక్కడే ఉనాని సిబ్బుంది పెుంచి 
పారిశుదధి్య చేయిుంచడుంలేదనానిరు. పరిసరాలు శుభ్రపరిచే ఒక్క వర్కరుని ఆరుగ్రు అధకారులు ఉుండ్ పని చేయిస్తుుంటే చెతతు నిరుములన ఎలా అవుతుదని.. సిబ్బుందిని పెుంచిన పు్పడే 
చెతతు నిరుములన అవుతుుందనానిరు. మా నియోజవరగుుంలో వీరువురు ఎుంత వరకు అభివృదిధి చేసారో సియుం ఆరాతియాయులనానిరు. రోడు్ల బాగోపోవడుంతో ఇటీవల గ్డ్ మారినిుం సియుం 
కారయుక్రముం దావారా మేలు కల్పడుం జరిగిుందని.. ఇలాుంటి విషయాలు అడుగ్తామని మ్ుందస్తు గృహ అరెస్టీ చేయడుం చూస్తుుంటే జనసేన అుంటే ఎుంత భయుం ఉుంద్ అరదుమైవుతుుందని 
ఎనినికలు ఎపు్పడు పెటిటీనా వైసీపీ క నియోజవరగుుంలో డ్పాజిటు్ల రావని ప్రజలుంతా పవన్ కళ్యుణ్ నాయకతవాుం కోరుకుుంటునానిరని గ్డ్ మారినిుంగ్ సియుం అని నిద్ర లేపన పవన్ కళ్యుణ్ 
గారు రాబోయే కాలుంలో కాబోయే సియుం మా అధనేతేనని రోజులు లెక్కపెటుటీకోవడుం తపా్ప మీరు చేసేది ఏమిలేదనానిరు

కాపులకి సీఎం క్షమాపణ చెప్పాలి: 
సంకర కృష్ణవేణి

శతఘ్ని న్యుస్: దతతుపుత్రుడు హోల్ సేల్ 
గా కాపు ఓట్లని అమేముసాతుడు అని మీటిుంగ్ 
లో మ్ఖయుముంత్రి చేసిన వాయుఖయులని 
ఖుండ్ుంచిన స్ుంకర కృషణివేణ్ కాపులని 
అవమానిుంచేలా, వారి మనోభావాలు 
దెబ్బతినేలా మాట్్లడడుం పై బాధని 
వయుకతుుం చేసారు… జగన్ గారు మ్ుందు 
ఎపు్పడనాని ఇలాగే ఆయా నాయకుల 
దగగుర గ్ుంపగ్తాతుగా ఓటు్ల కనకు్కని 
మ్ఖయుముంత్రి అయాయురా? లేక వారి 
రెడ్ల ఓటు్ల గ్ుంప గ్తతుగా ఎవరికైనా 

అమేముస్కునానిరా? అని నిలదీశారు.. కాపులన అమ్ముడు పోయే వయుకుతులుగా చూస్తు 
అవమానిుంచిన మ్ఖయుముంత్రి వెుంటనే వాయుకాయులు వెనక్క తీస్కుని, కాపులక క్షమాపణ 
చెపా్పలని డ్మాుండ్ చేసారు..
కాపుల కు ఎనినికల సమయుంలో సుంవతసిరానిక రెుండువేల కోట్ల రూపాయలు కాపు 
కార్్పర్షన్ నిధులు ముంజూరు చేసాతునని ఇచిచిన హామీ నీ గ్రుతు చేస్తు 3 సుంవతాసిరాలగా 
6 వేల కోటు్ల ఎక్కడా అని నిలదీశారు.

జగన్ మోహన్ రెడ్డిక తప్పని కాపుల రిజర్వాషన్ కేుంద్రుం మా పరిధలోలేదు అది రాష్ట 
పరిధలోనిది అనాని వైసీపీ ప్రభ్తవాుం కాపుల రిజర్వాషన్ ప్రక్కన ఎుందుకు పెటిటీుందని, 
కాపునేసతుుంలో 46వేలముంది లిస్టీ ఎుందుకు గల్లుంతయియుుందని, అరు్హలన ఎుందుకు 
తొలగిస్తుననిరని, అలాగే గాలి పార్టీ అధనేత గాలో్ల వచిచి, గాలి మాటలు మాట్్లడోదదుని 
హితవు పలికారు. మీరు మీటిుంగ్లు పెటుటీకుుంటే మా ఇుంటి మ్ుందు ఎుందుకు 
పోలీస్వారిని కాపలా పెడుతునానిరని, మేమ్ ఆరిడిక నేరస్తులమో, జైలుకెళ్్ల వచిచిన 
వయుకుతులుం కాదని, శుక్రవారుం మేమ్ గ్డ్క వెళ్లడుం కూడా తపా్ప అని ఎదెదువా చేసారు.

ప్త్రికేయులపై దాడులు సమర్థనీయం కాదు: 
దారం అనత

శతఘ్ని న్యుస్: రాష్టుంలో పాత్రికేయులపైన దాడులు రోజు రోజుకు పెరిగిపోయాయని, 
మదనపలి్లలో విలేఖరి వెుంకశివపై దాడ్ చేసిన వారిపై కేస్ నమోదు చేసి వెుంటనే అరెస్టీ 
చేసి కఠినుంగా శిక్షిుంచాలని దారుం అనిత డ్మాుండ్  చేశారు. వైసిప భూ కబాజి దారుల 
దాడ్లో గాయపడ్ ప్రభ్తవా ఆస్పత్రిలో వెుంకటశివ చికతసి పుందుతునానిరు. వైసిప 
ప్రభ్తవాుం అధకారుం వచిచిన తరువాత రాషటీుంలో పత్రికలపైన పాత్రికేయలపైన దాడులు 
పెరిగిపోయాయని ఆుంద్ళన వయుకతుుం చేశారు. నిర్యుంగా వారతులు రాసే వెుంకట శివపై 
వైసిప నాయకుల దాడ్ చేయడానిని తీవ్ుంగా ఖుండ్ుంచారు. వైసిప నాయకులు చేసే భూ 
కబాజిలపై వారతు రాసిన వెుంకట శివపై దాడ్ చేసిన వెుంకటేశవార రెడ్డి, మహేశవార రెడ్డి, 
భాస్కర్ రెడ్డి తదితరులపై కేస్ నమోదు చేసి అరెస్టీ చేయాలని డ్మాుండ్  చేశారు.  కేస్ 
నమోదు చేయని పక్షుంలో జనసేన తరుఫున ఆుంద్ళన కారయుక్రమాలు చేపడతామని 
హెచచిరిుంచారు.

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

వంపురు గంగలయ్య సమక్షంలో జనసేనలో చేర్కలు
శతఘ్ని న్యుస్: అలూ్లరి సీతారామరాజు జిలా్ల: పాడేరు లో శుక్రవారుం జనసేన పార్టీ కారాయులయుంలో 
పాడేరు అరకు పార్లమ్ుంట్ జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జి డా ..వుంపురు గుంగ్లయయు అధయుక్షతన జరిగిన 
ఆతీముయ సమావేశుంలో జనసేన పార్టీ ముండల అధయుక్షులు నుంద్లి మ్రళ్ కృషణి దావార శతక 
సతయునారాయణ ఆధవారయుుంలో స్కురు పుటుటీ, దడ్డిపలి్ల, బొడుడి మామిడ్, డ్ప్పల గొుంది, సుంపలు 
గ్రామాల నుంచి పెదదుఎతుతున యువత జనసేన పార్టీ ఆశయాలు, లక్షయులు, సిదాధిుంతాలు నచిచి 
సవాచ్ుందుంగా వైసీపీ పార్టీని వీడ్ పాడేరు అరకు పార్లమ్ుంట్ జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జి చేతుల మీదుగా 
జనసేన పార్టీ కుండువ కపు్పకుని జనసేన పార్టీ లోక చేరారు. వైసీపీ ప్రభ్తవాుం చేస్తుననిటువుంటి 
ప్రజా పాలన, సుంక్షేమ కారయుక్రమాలు ఇవాళ రాష్టుంలో ఏ ఒక్కరినీ అడ్గిన సుంతృపతుకరమైన 
సమాధానుం వినలేమ్ పుంచాయితీ నిధులు, కార్్పర్షన్ నిధులు ఇలా ద్చుకోవడానిక కాదేదీ 
అనర్హుం అనేవిదుంగా ఉుందని.. ఇది ద్పడీ పాలన అనడానిక ఇుంతకనాని నిదర్శనుం ఏమ్ుందని 
శతక సతయునారాయణ తెలిపారు. ఇరడపలి్ల పుంచాయితీ సుంపలు గ్రామ నాయకుడు కలో్ల చినానిరావ్ 
మాట్్లడుతూ.. జనసేన సిదాధిుంతాలు, ఆశయాలు అధవాస్లకు ముంచి చేసే విదుంగా ఉుందని, 
అుందుకే జనసేన పార్టీ లోక చేరమని చెపా్పరు. ఈ చేరికతో పార్టీలోక న్తన ఉతేతుజుం వచిచిుందని 
అుందరుం కలిసి కటుటీగా ప్రజలో్లక వెళ్్ల మన ఆశయ సాధన కు కృష్ చేదాదుమని భవిషయుత్ అుంతా 
జనసేనదేనని.. వైసీపీ పార్టీ కారయుకరతుగా క్షేత్ర సాథాయి నుంచి పనిచేశానని ఏనాడు గ్రితుుంపు కోసుం 
ఆరాటపడలేదని పదవులు ఆశిుంచకుుండా పని చేశానని కానీ ఇవావాళ ప్రభ్తవా తీరుతెననిలు పాలన 
విధానుం నచచిలేనుందుకే వైసీపీ వీడుతునానిమని జనసేన పార్టీ లో సవాచ్ుందుంగా చేరమని ఇకనైనా 
అుంతిముంగా ఈ గిరిజన ప్రజా సుంక్షేమమే పాలనకు కమ్ము కాసే పార్టీ కేవలుం జనసేన పార్టీ 
అుందుకే చేరమని తెలిపారు.

కాంగ వలస గ్రామంలో కుళాయి మరమమితు 
చేపట్్టలి!.. జనసేన వినతి పత్ం

శతఘ్ని న్యుస్: అరకు నియోజకవరగుుం న్యుస్, అరకు వేలి ముండలమ్, లోతేరు పుంచాయతీ 
పరిధలో గల కాుంగ్ వలస గ్రాముంలో శుక్రవారుం ఉదయుం జనసేన పార్టీ ఆధవారయుుంలో జనసేన 
నాయకులు ఆయా గ్రామాలలో పరయుటిుంచారు. పరయుటనలో భాగుంగా ఇుంటిుంటిక జనసేన మాటలు 
జనసేన పార్టీ సిదాధిుంతాలు గ్రామ ప్రజల దృష్టీక తీస్కెళ్్లరు. గ్రామ ప్రజలతో సమావేశమై వారి 
సమసయులన అడ్గి తెలుస్కునానిరు. గ్రామాలో్ల కుళ్యి మరమతుతు అవడుంతో ముంచినీరు కోసుం 
తీవ్ుంగా ఇబ్బుంది పడుతుననిటుటీ జనసేన దృష్టీక తీస్కువచాచిరు. గ్రామాలో్ల డ్రైనేజీ, సి సి రోడుడి 
సమసయులతో వరషికాలుంలో ఇబ్బుందులు పడుతుననిటు్ల చెపా్పరు. నియోజకవరగు సమనవాయ కమిటీ 
సభ్యులు సాయిబాబా దురియా, మాదల శ్రీ రామ్లు, ముండల అధయుక్ష కారయుదరు్శలు అల్లుంగి. 
రామకృషణి, కలో రాజా భరత్, గతమ్ లక్షష్మణరావు తదితరులు మాట్్లడుతూ ప్రభ్తవాుం తక్షణుం 
స్పుందిస్తు కుళ్యి మరమముతు చేపడుతూ ముంచినీరు సదుపాయుం కాుంగ్ వలస గ్రాముంలో 
ప్రజలకు కలి్పుంచగలరు అని ఈ సుందర్ుంగా ప్రభ్తావానిక జనసేన పార్టీ డ్మాుండ్ చేస్తుుందని 
తెలిపారు. సీసీ రోడుడి, డ్రైనేజ్ సమసయున పరిష్్కరుం చేయాలని ప్రభ్తవాుంపై ధవాజమ్తాతురు. 
గ్రామాలో్ల నెలకనని సమసయులపై ప్రభ్తవాుం తక్షణుం స్పుందిుంచాలని.. గ్రామస్థాలతో ప్రభ్తావానిక 
నినాదాలతో నిరసన తెలిపారు. అనుంతరుం మరమముతుతులో ఉనని కుళ్యిని జనసేన బృుందుం 
పరిశీలిుంచారు. అనుంతరుం కళ్యి మరమముతు తక్షణుం చేపట్టీలని సచివాలయ సెక్రెటర్క 
వినతి పత్రుం అుందిుంచారు. ఈ కారయుక్రముంలో జనసైనికులు గ్రామ ప్రజలు పాల్గునానిరు.

శ్రీవార్ ఆలయమా 
వైసీపీ కారా్యలయమా..?

శ్రీవారి దర్శనం మంత్రులు, కంత్రులకేనా – సామాన్యూలకు లేదా..?
టీటీడీ ఈవో కార్యూలయాన్ని ముట్టడిసా్తం – జనసేన హెచ్చరిక.
శతఘ్ని న్యుస్: తిరుపతి, వైకాపా వీఐపీలకోసుం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయానిని వైసిప 
కారాయులయుంగా టీటీడీ ఈవో ధరామురెడ్డి మార్చిశారని, జనసేన తిరుపతి పటటీణ 
అధయుక్షులు రాజారెడ్డి విమరి్శుంచారు. సాథానిక ప్రెస్ క్లబో్ల శుక్రవారుం మీడ్యాతో 
జనసేన నేతలు జిలా్ల ఉపాధయుక్షుడు మధు బాబు, రాజేష్ యాదవ్, బాబ్జి, డా. బాబు, 
రాజమోహన్, హేమకుమార్, శ్రీహరి తదితరులతో కలిసి రాజారెడ్డి మాట్్లడుతూ 
పశుసుంవరధిక శాఖ ముంత్రి ఓ పశువులా వెుంకనని దర్శనానిక రావడుం పట్ల ఆగ్రహుం 
వయుకతుుం చేశారు. ఈ ముందతో గ్రూప్ ఫోటో తీసి, దానిని స్షల్ మీడ్యాలో వైరల్ 
చేయడుం, దీని ప్రభావుంతో ఇుంకా వీఐపీల ఒతితుడ్ తిరుమలపై పడుతుుందని, 
ముంత్రి సాథాయిలో ఉుండ్ మీరు పదిముందిక చెపా్పలే తప్ప ఇలాుంటి పనలు ఏుంటని 
ఆగ్రహుం వయుకతుుం చేశారు. శ్రీవారి దర్శనానిని సామానయులకు అుందకుుండా టీటీడీ 
అధకారులు చేస్తునని తీరున తపు్పబట్టీరు.

పెనుకండ మునసిప్లిటీ టౌన్ కమిటీ 
నయామక సమావేశం

శతఘ్ని న్యుస్: పెనకుండ జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ మరియు రాష్ట 
ప్రధాన కారయుదరి్శ మధుస్దన్ రెడ్డి మరియు జిలా్ల అధయుక్షులు వరుణ్ ఆదేశాలు 
మేరకు పెనకుండ మ్నిసిపాలిటీ టౌన్ కమిటీ నియామకుం కోసుం శుక్రవారుం 
సాథానిక పార్టీ కారాయులయుంలో నియోజకవరగుుం నాయకులు కుమార్, శబరిస్, 
ముండల అధయుక్షులు మహేష్ ఆధవారయుుంలో జిలా్ల కారయుదరి్శ స్ర్ష్ మ్ఖయు అతిధగా 
సమావేశుం నిరవాహిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ సమావేశుంలో టౌన్ అధయుక్షులు మరియు 
కమిటీని పూరితు చేయడుం, పార్టీ బలోపేతుం గ్రిుంచిచరిచిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ 
కారయుక్రముంలో వీరమహిళ శ్రేదేవి, పార్టీ ముండల ఉపాధయుక్షులు స్ర్ష్, కారయుదరి్శ 
విజయ్, నాయకులు ప్రదీప్, లోకేష్, మలే్లష్, శివ తదితరులు పాల్గునానిరు.

ఇందిరమమి కాలనీలో పర్యటంచిన కదిర్ 
శ్రీకాంత్ రెడిడి

శతఘ్ని న్యుస్: అనుంతపురుం 
జిలా్ల తాడ్పత్రి ముండలుం బుగగు 
గ్రామానిక చెుందిన జనసేన 
కారయుకరతు రాజేష్ ఆహావానుం మేరకు 
తాడ్పత్రి నియోజకవరగు జనసేన 

పార్టీ ఇుంచార్జి కదిరి శ్రీకాుంత్ రెడ్డి కారయుకరతులతో కలిసి బుగగు గ్రాముంలోని ఇుందిరమము 
కాలనీలోని వారి ఇుంటిక వెళ్ళీ.. వారి కుటుుంబుంతో మాట్్లడ్, అదేవిధుంగా 
ఇుందిరమము కాలనీలో పరయుటిుంచి.. అక్కడ నివాసుం వుుంటునని వారితో మాట్్లడ్ 
సమసయులన తెలుకోవడుం జరిగిుంది. ఇక్కడ్ ఇుందిరమము కాలనీలో మ్ఖయుుంగా రోడుడి 
సమసయు, వీధ లైట్ల సమసయు ఉుందని కాలనీ వాస్లు శ్రీకాుంత్ రెడ్డి క తెలపడుం 
జరిగిుంది. ఈ సమసయుల పరిష్్కరుం కోసుం కృష్ చేసాతునని ఈ సుందర్ుంగా శ్రీకాుంత్ 
రెడ్డి గ్రామస్తులకు తెలిపారు. ఈ కారయుక్రముంలో ముండల నాయకులు, కారయుకరతులు 
పాల్గునానిరు.

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

వైసిపి దగా కోరు పథకం కాపు నేస్ం: 
ఎస్.వి.బాబు

శతఘ్ని న్యుస్: పెడన నియోజకవరగుుం, జనసేన 
పార్టీ నాయకులు ఎస్.వి.బాబు మాట్్లడుతూ 
కాపు కులస్తులన వైసిప ప్రభ్తవాుం అనిని విధాలా 
మోసుం చేస్తుుంది. ప్రతిపక్షుంలో ఉననిపు్పడు ఒకలా, 
అధకారుంలో ఉననిపు్పడు మరోలా మాట్్లడటుం 
జగన్ గారిక పరిపాటి.
జగన్ రెడ్డి ప్రతిపక్షుంలో ఉననిపు్పడు టిడ్ప 
ప్రభ్తవాుం కాపు కార్్పర్షన్ క సుంవతసిరానిక 
1000 కోట్ల రూపాయలు ఇసాతురని చెప్పుంది. 
కానీ ఐదు సుంవతసిరాలలో టిడ్ప ప్రభ్తవాుం ఖరుచి 

పెటిటీుంది కేవలుం 1340 కోటే్ల, ఐదు సుంవతసిరాల కలిప 5000 కోటు్ల ఖరుచి పెట్టీలి. 
ఎుందుకు ఖరుచి పెటటీలేదని, గత ప్రభ్తావానిని ప్రశినిుంచి మ్సల కనీనిళ్్ల కారిచిన నేటి 
మ్ఖయుముంత్రి. తామ్ అధకారుంలోక వసేతు సుంవతసిరానిక 2000 కోటు్ల కాపు కార్్పర్షన్ 
క ఇసాతునని వాగాదునుం చేయడుం జరిగిుంది. వైసిప ప్రభ్తవాుం వచిచి మూడు సుంవతసిరాలు 
పూరతుయిుంది. అుంటే కాపు కార్్పర్షన్ క 6000 కోటు్ల కేట్యిుంచాలి. వాసతువానిక కాపు 
కార్్పర్షన్ క ఒక పైసా నిధులు కూడా కేట్యిుంచలేదు. పైసా కూడా ఖరుచి పెటటీని కాపు 
కార్్పర్షన్ క ఒక చైరమున్, జీతుం, కారు, వగైరా, వగైరా అలవెనసిలు.
నిజానిక కాపులకు మీరు ఇచిచిన హామీలు ఎుంత?
వాసతువానిక మీరు ఖరుచి పెడుతునని ఖరుచి ఎుంత?
ధైరయుుం ఉుంటే నిజుంగా మీలో నిజాయితీ ఉుంటే, ఈ విషయుంపై శేవాత పత్రుం విడుదల 
చేయగలరా?
కాపుల ఓట్లతో ఎమ్ములేయులే, ఆపై ముంత్రులై అధకారానిని అనభవిస్తునని వైసీపీ కాపు 
నాయకులారా మీరైనా సమాధానుం చెప్పగలరా?
వైసిప గవరనిమ్ుంట్ లో ఉనని కాపు ఎమ్ములేయులు ముంత్రులు పవన్ కళ్యుణ్ గారి మీద ప్రెస్ 
మీట్ లు పెటటీడానిక తప్ప ఎుందుకు పనికరారు అని, కాపుల ఆకాుంక్షలన నెరవేరచిలేరని 
ప్రతి కాపు స్దర స్దర్మణులకు తెలుస్. కాపులతో పాటు ఎసీసి, ఎసీటీ, బీసీ, మైనార్టీలన 
కూడా వైసిప ప్రభ్తవాుం దగా చేస్తుుంది. ప్రజలన వరాగులుగా, కులాలుగా, మతాలుగా 
విభజిుంచి పబ్బుం గడుపుకుుంటునని వైసిప పార్టీక రాబోయే ఎనినికలో్ల అనిని వరాగులు గటిటీగా 
బుదిధి చెప్పటుం తథయుుం అని ఎస్.వి.బాబు హెచచిరిుంచారు.

పంతం నానాజీన మరా్యదపూర్వకంగా కలిసిన 
కరప జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యుస్: తూరు్పగోదావరి 
జిలా్ల, కాకనాడ రూరల్: 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యులు 
పుంతుం నానాజీని కరప 
ముండల జనసేన నాయకులు 
మరాయుదపూరవాకుంగా కలిసి ఫ్లవర్ 
బోకే, శాలువాతో సనామునిుంచడుం 

జరిగిుంది. ఈ సుందర్బుంగా నానాజీ మాట్్లడుతూ గ్రామసాథాయి నుండ్ ముండల సాథాయి 
నుండ్ క్షేత్ర సాథాయిలో పార్టీ బలోపేతానిక కృష్ చేయాలని..దిశ నిర్దుశుం చేశారు. అలాగే 
గ్రామాలో్ల పార్టీ యొక్క మేనిఫెస్టీ, జనసేన పార్టీ సిదాధిుంతాలు ప్రజలో్లక తీస్కువెళ్్లలని 
స్చిుంచారు. ఈ కారయుక్రముంలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యులు పుంతుం నానజీ, జనసేన 
పార్టీ కరప ముండల అధయుక్షులు కరెడ్ల గోవిుంద్, శ్రీనివాస్, సీహెచ్.అనిల్ కుమార్, రవి 
రాజ, టీ.యదితయు తదితరులు పాల్గునానిరు.

చినానిర్ హేమంత్ కు రాజోలు జనసేన కువైట్ 
గ్రూప్ ఆర్్థకసాయం

శతఘ్ని న్యుస్: మామిడ్కుదురు 
ముండలుం పెదపటనిుం లుంక గ్రాముంలో 
శుక్రవారుం కామిశెటిటీ రమేష్ కుమారుడు 
కామిశెటిటీ హేముంత్ కు బోన్ మాయురో క 
సుంబుంధుంచి ఆపర్షన్ నిమితతుుం జనుం 
కోసుం మన జనసేన రాజోలు కువైట్ గ్రూప్ 
సభ్యులు యర్ుంశెటిటీ బాబ్ మరియు వారి 
గ్రూపు సభయులు 17,000 ఆరిథాకసాయుం 
అుందచేసినారు. ఈ కారయుక్రముంలో 

పెదపటనిుం లుంక గ్రామ సర్పుంచ్ స్ుందరనీడ్ రాజేష్ కుమార్(చినిని), శిరిగినీడ్ 
శ్రీనివాసరావు, రాజోలు నియోజకవరగు జనసేన నాయకులు పుంచదార చినబాబు, సాథానిక 
జనసేన నాయకులు వీధ సతితుబాబు, తుల ఉమ, కుంకపాటి నాని, రవణుం సాయిరాుం 
పాల్గునానిరు. సాథానిక గ్రామస్థాలు కువైట్ గ్రూపు సభయులు అుందరిక అభినుందనలు 
తెలియజేశారు.

జనసేనలోకి బారీ చేర్కలు
శతఘ్ని న్యుస్:  అుంబాజీపేట ముండలుం, పులే్లటికుర్రు గ్రాముంలో వైయసాసిర్ కాుంగ్రెస్, 
తెలుగ్దేశుం పార్టీలని వీడ్ జనసేన పార్టీ తీరదుుం పుచుచికునని స్మారు రెుండువుందలముంది 
ఎస్.సి, బ్.సి. కారయుకరతులు..
వారిక పార్టీ కుండువాలు కప్ప సాదరుంగా జనసేనలోక ఆహావానిుంచిన జిలా్ల అధయుక్షులు 
కుందుల దుర్గుష్, జనసేన పార్టీ రాష్ట రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ సభ్యులు మరియు 
మ్మిముడ్వరుం నియోజకవరగు ఇుంచార్జి పతాని బాలకృషణి, డ్. ఎమ్.ఆర్. శేఖర్ తదితరులు…
ఈ కారయుక్రముంలో రాష్ట మరియు జిలా్ల కారయువరగు సభ్యులు, జనసేన పార్టీ నాయకులు, 
కారయుకరతులు, వీర మహిళలు, అభిమానలు అధక సుంఖయులో పాల్గునానిరు.

సానరుద్రవరంలో క్రియాశీలక సభ్యత కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యుస్: కైకలూరు నియోజకవరగుుం: జనసేన అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ చెప్పన 
విధుంగా పుండగలా మొదలైన 13వ రోజు జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయుత కట్ల 
పుంపణీలో భాగుంగా కైకలూరు నియోజకవరగుుంలో, కలిదిుండ్ ముండలుం, సానరుద్రవరుంలో 
క్రియాశీలక కటు్ల అుందచేయడుం జరిగిుంది. ఈ కారయుక్రముంలో జనసేన పార్టీ కృష్ణిజిలా్ల 
ప్రోగ్రాుం కమిటీ సభ్యులు చెననిుంశెటిటీ చక్రపాణ్, నియోజకవరగు నాయకులు వలవల 
రవితేజ, కేసిరెడ్డి సాయికుమార్, గుంధుం నాగరాజు తదితర జనసైనికులు జనసేన 
అభిమానలు పుంపణీ చేయడుం జరిగిుంది. 2024 సారవాత్రిక ఎనినికలో్ల పవన్ కళ్యుణ్ 
గారిని మ్ఖయుముంత్రిని చేయడమే లక్ష్యుంగా అుందరుం కలిసి పని చేదాదుుం అని దిస నిర్దుశుం 
చేసారు.

జనసైనకుడు రామాజీ కుటంబానకి జనసేన అండ
శతఘ్ని న్యుస్: పఠాపురుం నియోజకవరగుుం, 
రాపరితు గ్రామానిక చెుందిన జనసైనికుడు 
వుంగలపూడ్ రామాజీ ఇటీవల యాకసిడుంట్ 
కు గ్రై చనిపోవడుం జరిగిుంది. విషయుం 
తెలుస్కనని జనసేన నాయకులు వెనాని 
జగదీష్, పలా్ల శ్రీధర్ గ్రువారుం రాపరితు 
గ్రాముంలో ఉనని వారి ఇుంటిక వెళ్్ల ఆ కుటుుంబ 
సభ్యులకు తగిన ఓదారు్పనిచిచి.. కేస్ 

విషయుంలో మరియు ఇన్సిరెన్సి విషయుంలో అనని విధాలుగా సహాయుం చేసాతుమని హామీ ఇవవాడుం 
జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా వెనాని జగదీష్ ఆ కుటుుంబ సభ్యులకు ఒక 5,000/ ఆరిధిక సహాయుం 
చెయయుడుం జరిగిుంది. ఈ కారయుక్రముంలో ఆరయు స్ర్నిడ్, దువావా వీరబాబు, కట్టీ బుంగార్రాజు, 
కతితుపూడ్ బాబీజి, పలా్ల శివశుంకర్, కె.కె.రాజు, బుర్రా స్రయుప్రకాష్, గుంజి గోవిుందరాజు, వాకపలి్ల 
స్రయుప్రకాష్, అడపా శివరామకృషణి, పెనపోతుల చక్రి మరియు జనసైనికులు పాల్గునానిరు.

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

కాపు సామాజిక వరాగేనకి సీఎం క్షమాపణ 
చెప్పాలి: చింతా ర్ణుకారాజు

శతఘ్ని న్యుస్: గ్ుంటూరు: శుక్రవారుం జరిగిన కాపు నేసతుుం సభలో రాష్ట 
మ్ఖయుముంత్రి వైఎస్ జగన్ రెడ్డి మాట్్లడుతూ పవన్ కలాయుణ్ గారిపై అనచిత 

వాయుఖయులు చేయడుం సిగ్గుచేటు అని గ్ుంటూరు నగర జనసేన పార్టీ 
ఉపాధయుక్షులు చిుంతా ర్ణుకారాజు దుయయుబట్టీరు… రాష్టుంలో 
అభివృదిధి అుంటే అపు్పలు చేసి బటన్ నొక్కడుంకాదు అని అనానిరు.. 
రాష్టుంలో ఉపాధ అవకాశాలు కలి్పుంచేుందుకు చరయులు తీస్కని 
ప్రజలకు మేలు చేసే పారిశ్రామిక విప్లవుం తీస్కువచేచి ప్రయతానిలు 

చేయాలి అని అనానిరు… సిబ్ఐ దతతుపుత్రుడుక పరిపాలన చెయయుడుం చేతకాక, కాపు సామాజిక 
వరాగునిక చెుందిన ఓటు్ల అనిని గ్తతుగా అమేముస్కుుంట్రని అనడుం యావతుతు కాపు సామాజికవరాగునిని 
అవమానిచడమే అని అనానిరు… బాధయుతాయుతమైన పదవిలో ఉనని సిబ్ఐ దతతుపుత్రుడు ఇలాుంటి 
వాయుఖయులు చేయడుం సిగ్గు చేటు., కాబటిటీ వెుంటనే కాపు సామాజిక వరాగునిక బహిరుంగుంగా 
క్షమాపణ చెపా్పలి.., ప్రజలలో జనసేనకు రోజురోజుకూ పెరుగ్తునని ఆదరణ చూసి సిబ్ఐ 
దతాతుపుత్రుడుక, వారి భజన బాయుచ్ కు వెననిలో వణుకు పుడుతుుందని, జనసేన అధకారుం లోక 
వసేతు సిబ్ఐ దతతుపుత్రుడు శాశవాతుంగా చర్లపలి్ల జైల్ కూడు తినాలిసి వస్తుుందని, బయపడుతునానిరని 
అనానిరు., అుందుకే జనసేనపైన, అధనేత పవన్ కళ్యుణ్ గారిపై వయుకతుగత విమర్శలు చేస్తునానిరని 
దుయయుబట్టీరు.., రెుండు చోట్ల ఓడ్పోయిన వాడ్ని చూసి రోజూ కలలో కూడా కలవరిుంచేలా 
చేస్తునానిరు అుంటేనే అరథాుంచేస్కోవాలి పవన్ కళ్యుణ్ గారిని చూసి ఏవిధుంగా భయపడుతునానిరో 
తెలుస్తుుంది.. చివరిక సిబ్ఐ దతతు పుత్రుడు పాలన చేయడుం చేతగాక బటన్ సీఎుంగా మాత్రమే 
మిగిలి పోతాడాని గ్ుంటూరు నగర జనసేన పార్టీ ఉపాధయుక్షులు చిుంతా ర్ణుకారాజు అనానిరు.

కబాజాలపై వార్లు రాసే్ దాడులు చేసా్రా..?: 
రామ శ్రీనవాస్

శతఘ్ని న్యుస్: అననిమయయు జిలా్ల, 
రాయచోటి: జనసేన పార్టీ నేత రామ 
శ్రీనివాస్ మాట్్లడుతూ.. కబాజిలపై వారతులు 
రాసేతు పాత్రికేయులపై దాడులు చేయడుం 
నీతిమాలిన చరయు అని దాడ్క పాల్పడ్న వారిపై 
కఠిన చరయులు తీస్కోవాలని సుంబుంధత 

శాఖల అధకారులన కోరుతూ… మదనపలె్ల కు చెుందిన ఆుంధ్రప్రభ విలేకరి వెుంకట శివ 
పై అధకార పార్టీక చెుందిన వెుంకటేశవార రెడ్డి, భాస్కర్ రెడ్డి, మహేశవార్ రెడ్డిలు చేస్తునని 
భూ కబాజిలపై వారతులు రాసినుందుకు విచక్షణారహితుంగా దాడ్ చేయడుం దురామురగుపు 
చరయుగా అభివరిణిుంచారు. అక్రమాలు చేయడమే కాకుుండా అక్రమాలపై వారతులు రాసేతు 
దాడులు చేసాతురా అని తీవ్ుంగా ఖుండ్ుంచారు. వైసీపీ పార్టీ అధకారుంలో ఉుంది కదా అని 
అక్రమాలు, భూదుందాలు, అరాచకాలు చేస్తు ఉుంటే పాత్రికేయులు చూస్తు ఉుండాలా అని 
ప్రశినిుంచారు. దాడ్క పాల్పడ్న వారిపై క్రిమినల్ కేస్లు నమోదు చేసి చటటీర్తాయు కఠిన 
చరయులు తీస్కోవాలని కోరారు.. అలానే జనసేన పార్టీని రాష్ట ప్రజలుందరూ రాబోయే 
ఎనినికలో్ల ఆదరిుంచాలని ఇప్పటి వరకు ఎనోని పార్టీలు వచాచియి చాలాముందిక అవకాశుం 
ఇచాచిరు. ఈ సారి యేమి ఆశిుంచని మా అధనాయకుడు పవన్ కళ్యుణ్ గారి గ్రిుంచి 
ఆలోచన చేయుండ్ ఆయన నాయకతవాుంలో రాష్ట అభివృదిధి మరియు ప్రజా శ్రేయస్సి కోసుం 
పనిచేసే ఏకైక వయుకతు అని వాయుఖ్యునిుంచారు. అదేవిధుంగా సమాజ సేవ దృక్పథుం ఉనని వారు 
ప్రజా సేవకులు జనసేన వైపు చూడాలని పలుపునిచాచిరు… ఈ కారయుక్రముంలో జనసేన 
నాయకులు రామశ్రీనివాస్, షైక్ రియాజ్ పాల్గునానిరు.

నడుపూర్పేట గ్రామ వాసలకు జనసేన మా్యనఫెస్్ట 
వివర్ంచిన కర్మజిజా

శతఘ్ని న్యుస్: శ్రీకాకుళుం 
జిలా్ల ఎచెచిర్ల నియోజకవరగుుం 
లావేరు ముండలుం నడుపూరిపేట 
గ్రాముం శుక్రవారుం ఎచెచిర్ల 
నియోజకవరగుుం సీనియర్ 
నాయకులు మరియు స్సైటి 
బాయుుంకు మాజీ చైరమున్ కరిమజిజి 
మలీ్లశవారావు పలె్ల పలె్లకు 
అలుపు ఎరుగని ప్రచారుం చేస్తు 
జనసేన మాయునిఫెస్టీ మరియు 

సిదాదుుంతాలు ప్రజలో్లక తీస్కు వెళ్ళీ ప్రజలకు అరధిమైన ర్తులో్ల వివరిస్తునానిరు. పవన్ 
కళ్యుణ్ గారు గెలిచినట్ల అయితే సుంవతసిరానిక 5గాయుస్ సిలిుండర్ల ఉచితుంగా ఇవవాడుం 
జరుగ్తుుంది. తెల్లర్షన్ కారుడిదారులకు ఇలు్ల కటుటీకోవడానిక ఇస్క ఉచితుంగా 
ఇవవాడుం జరుగ్తుుంది. వయువసాయుం చేసిన రైతులకు పెనషిన్ సౌకరయుుం కలదు. వృదుదులకు 
వృదాధిశ్రముం నిరిముుంచడుం జరుగ్తుుంది. పవన్ కళ్యుణ్ గారు ప్రజల పక్షన నిలబడ్న 
నాయకుడు కాబటిటీ అలాుంటి నాయకుడుని గెలుపుంచుకోలసిన బాధయుత మనపైన 
ఉుంది.అలాగే ప్రతి పలె్లకు ప్రతి గ్రామానిక ప్రతి గడపక నితయుుం ప్రజల దగగురక వెల్లడుం 
జరుగ్తుుంది. మేమ్ ప్రతి గడపకు ప్రతి ఇుంటిక ప్రతి ఒక్కరిని కలిసి ప్రజలకు అరధిమైన 
ర్తిలో జనసేన మేనిఫెస్టీ వివరిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ కారాయుక్రముంలో రణసథాలుం ముండలుం 
కృష్ణిపురుం పుంచాయతీ జనసేనపార్టీ యుంపటీసి అభయురిథా పోటూనిరు.లక్షుమునాయుడు 
హజరైనారు. పవననని ప్రలె్లబాట ప్రారుంభిుంచి 93వరోజు స్దీర్ుంగా ప్రజల దగగురక వెళ్్ల 
పలు కుటుుంబాలన కలిసి మేనిఫెస్టీ గ్రిుంచి వివరుంగా చెప్పడుం జరిగిుంది. పవననని 
ప్రజాబాట తామ్ ప్రారుంభిుంచిన ప్రజలనుండ్ అపూరవామైన స్పుందన లభిస్తుుందనానిరు 
గత ఎనినికల సుందర్ుంగా ఒక్క ఛాన్సి జగన్ క ఇచాచిుం అని ఓటేసిన వారెవరూ ఈసారి 
వైసీపీక ఓటు వేసేుందుకు సిదధిుంగా లేరనానిరు. ఈ కారయుక్రముంలో దనానిన. బోగినాయుడు, 
నాగరాజు, గౌరమము, చుంద్రశేఖర్, సీతమము, సరసవాతి, వనజ, తదితరులు పాల్గునానిరు.

అనాధ పిల్లల మద్య రావుల సాయి కృష్ణ జనమిదిన 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యుస్: రామగ్ుండుం: 
జనసేన అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ 
సేవా స్ఫూరితుతో.. ఉమముడ్ కర్ుంనగర్ 
జిలా్ల, రామగ్ుండుం నియోజకవరగుుం 

నాయకులు రావుల సాయి కృషణి తన జనముదిన వేడుకలు 54 అనాధ పల్లల ఉుండే తబ్తా 
బాలల సుంరక్షణగా సుంసథాలో కేక్ కట్ చేసి పల్లలకు భోజనుం పెటిటీ, పుండు్ల మరియు 
నితయువసర సరుకులు ఇచిచి గనుంగా జరుపుకునానిరు. ఈ సుందర్బుంగా రావుల సాయి కృషణి 
మాట్్లడుతూ.. తన పుటిటీన రోజు అనధ పల్లల మదయు జరుపుకోవడుం చాలా సుంతోషుంగా 
ఉుంది అని రామగ్ుండుం నియోజకవరగుుంలోని యువత తమ పుటిటీన రోజున తబ్తా 
బాలల సుంరక్షణ సుంసథాలో జరుపుకని అనాధ పల్లల ఆకలి తీరాచిలని కోరారు.

పచిచికాపల్లం అభివృదిధిన విసమిర్సా్రా?: 
డా. యుగంధర్ పొనని

శతఘ్ని న్యుస్: పచిచికాపల్లుం పాపుం చేసిుందా??
నితయుుం రాకపోకలునాని పటిటీుంచుకోరా??
ఫేమస్ అని పేరు తెచుచికునని పచిచికాపల్లుం అభివృదిధిని విసమురిసాతురా??
సిమ్ుంట్ రోడుడి లేక అవసథాలు పడుతునని పాలకులు చూసి చూడనటుటీ ఉుండడుం దేనిక 
సుంకేతుం
ఆర్ అుండ్ బ్ అధకారులు ఏమి చేస్తునానిరు??
ఓపెన్ ఛాలెుంజ్ మీకు సిమ్ుంట్ రోడుడి వేయడానిక ఒక నెల రోజులు గడువు వేయక పతే 
జనసేన పార్టీ ఆధవారయుుంలో వేసాతుుం
జనసేనకు జనుం ఆరోగయుుం మ్ఖయుుం
-జనసేన ఇుంచారిజి డా. యుగుంధర్ పనని

వెదురుకుప్పుం ముండలుం, పచిచికాపల్లుం లోని 
రోడుడిన జనసేన పార్టీ నియోజకవరగు ఇనాచిర్జి 
డాకటీర్ యుగుంధర్ పనని సుందరి్శుంచారు. 
ఈ సుందర్ుంగా మాట్్లడుతూ పచిచికాపల్లుం 
నుండ్ తిరుపతిక, పచిచికాపల్లుం నుండ్ 
వెదురుకుప్పుం ముండలుం కేుంద్రుం మీదుగా 
చితూతురు క, పచిచికాపలుం నుండ్ కార్వాటి 
నగరుం మీదుగా పుతూతురు క నెలవైన 
ప్రాుంతమని, అటిటీ ఈ ప్రాుంతుంలో సరైన 
సిమ్ుంటు రోడుడి వేయకపోవడుం చాలా 

దారుణుం అని, రానరాన ప్రజల ఆరోగయుుం క్షీణ్స్తుుందని, రోడుడికు ఇరువైపులా ఉనని ప్రజలు, 
వారపు సుంత వాయుపారులు, నితయుుం ప్రయాణుం చేసే వాహనచోదకులు, తమిళనాడు రాష్టుం 
నుండ్ శ్రీ వెుంకటేశవార సావామి సనినిధక కాలినడకన అనేక వేలాది ముంది భకుతులు అనారోగయుుం 
పాలవుతారని ఆగ్రహుం వయుకతుుం చేశారు. గ్ుంతల మయుం అయిన రోడుడిని సాధారణ సిథాతిక 
తీస్కురావడానిక జనసేన పార్టీ ఆధవారయుుంలో ఒక ముంచి కారయుక్రముం చేయడుం జరిగిుందని 
గ్రుతు చేశారు. పచిచికాపల్లుం ఏమైనా పని చేసిుందా, ఎుందుకు నిర్లక్ష్యుం చేస్తునానిరని ఆవేదన 
వయుకతుుం చేశారు. నితయుుం రాకపోకలునాని, ఫేమస్ అని పేరు తెచుచికునని పచిచికాపలుం అభివృదిధిని 
విసమురిసాతురా అని తీవ్సాథాయిలో ధవాజమ్తాతురు. సిమ్ుంటు రోడుడి లేక అవసథాలు పడుతుుంటే 
పాలకులు చూసీచూడనటుటీ ఉుండటుం దేనిక సుంకేతమని తెలిపారు. ఈ విషయుంలో ఆర్అుండీ్బ 
అధకారులు ఏుం చేస్తునానిరని ప్రశినిుంచారు. పాలకులకు ఓపెన్ చాలెుంజ్ చేస్తునానినని తెలుపుతూ 
ఒక నెలరోజులు గడువు లో సిమ్ుంటు రోడుడి వేయాలని, వెయయుకపోతే జనసేన పార్టీ ఆధవారయుుంలో 
పచిచికాపలుం ప్రాుంతవాస్లకు, స్దూర ప్రాుంతుంలో ప్రయాణుం చేసే వాహనచోదకులకు, 
వాయుపారస్తులకు ముంచి సిమ్ుంటు రోడుడి నిరాముణుం చేపడతామని, జనసేనకు జనుం మ్ఖయుమని 
ధీమా వయుకతుుం చేశారు. ఈ కారయుక్రముంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు ఉనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మునగల దోరువు గ్రామ వాసలకు జనసేన బరోసా
శతఘ్ని న్యుస్: సర్వాపలి్ల నియోజకవరగుుం, 
తోటపలి్ల గూడూరు ముండలుం, మ్నగల 
ద్రువు అగ్రహారుం నుందు 500 కుటుుంబాల 
వారు నివసిస్తునానిరు. వారిక ఏళ్ల తరబడ్ 
సముశానానిక వెళ్్లటువుంటి దారి లేక ఎుంతో 
ఇబ్బుందులు పడుతునానిరు. ఇప్పటివరకు 
ఏ ప్రభ్తవాుం కూడా వారి సమసయున తీరిచిన 
దాఖలాలయితే లేవు. ఎవరైనా ఆ 500 
కుటుుంబాలలో కాలుం చెలి్లతే పుంట పలాలో్ల 

నుంచి తొకు్కకుుంటూ బురదలో నలుగ్రు మనషులు మోస్కని వెళ్్లలుంటే ఎుంతో అసతువయుసతుమైనటువుంటి 
పరిసిథాతి నెలకని ఉుంది. సర్వాపలి్ల నియోజకవరగుుంలో అభివృదిధి జరిగిుందని అుంటునానిరు.. ఇక్కడ చూసేతు 
కనీసుం సముశానాలక దారి కూడా లేనటువుంటి పరిసిథాతి మనుం గమనిుంచవచుచి. ఎనోనిసారు్ల వారు ప్రభ్తవా 
అధకారులు దృష్టీక తీస్కువెళ్్లనా ఇప్పటివరకు కూడా వారి సమసయు పరిష్్కరుం కాలేదని గ్రామస్థాలు మాతో 
చెప్ప వాపోయారు అదేవిధుంగా ఆ సముశాన సథాలుం చుటూటీ చెట్లతో నిుండ్పోయి గ్బురుగా ఉననిటువుంటి 
పరిసిథాతి. ఈ సమయుంలో ఆ గ్రామస్తులక జనసేన పార్టీ నుంచి ఒకటే భరోసానిచాచిుం.. పుంట పలాలో్ల 
పుంట పూరతుయిన తరావాత వారిక ఆ యొక్క సముశానానిని స్భ్రుం చేసి ఇసాతుమని చెప్ప తెలియజేశాుం. 
అదేవిధుంగా ఈ సమసయుని జిలా్ల కలెకటీర్ దృష్టీక తీస్కువెళ్ళీ మీ సమసయు పరిష్్కరుం అయేయుుంతవరకు 
మేమ్ అుండగా ఉుంట్మని చెప్ప వాళ్లక భరోసాని ఇవవాడుం జరిగిుంది. ఈ కారయుక్రముంలో తోటపలి్ల 
గూడూరు ముండల అధయుక్షులు సుందీప్, రహమాన్, వీరబాబు, శ్రీహరి, రాహుల్ తదితరులు పాల్గునానిరు.

పైసల్్లక....పల్్ల గొలు్లమంటంది!
శతఘ్ని న్యుస్: ఆుంధ్రప్రదేశ్ లో గ్రామ 
పుంచాయతీలు నిధుల కరతతో నానా 
ఇక్కటు్ల పడుతునానియి. మూడేళ్ల క్రితుం 
అధకారుంలోక వైఎస్ ఆర్  కాుంగ్రెస్  పార్టీ 
వచిచినప్పటి నుంచీ పుంచాయతీల పరిసిథాతి 
మరిుంత అధావాననిుంగా తయారైుంది. 
రాష్టుంలో 13,324 గ్రామ పుంచాయతీలు 
ఉనానియి. కుందటేడాది వాటిక ఎనినికలు 
జరిగాయి. సర్పుంచులు, వారుడి సభ్యుల 
నాయకతవాుంలో సజావుగా జరగాలిసిన 
గ్రామ పాలన సొమ్ములే్లక పడకేసిుంది. 

అరకర నిధులు గ్రామాల అభివృదిధి మాట అటుుంచి ఆరోగయు సుంక్షేమ పనలకే సరిపోవడుం లేదు. కేుంద్ర 
ఆరిథాక సుంఘుం దేశుంలోని గ్రామ పుంచాయతీలకు నేరుగా నిధులు అుందిుంచడానిక వివిధ మొతాతులు 
ముంజూరు చేస్తుుంది. అయితే, గ్రామ పుంచాయతీల ఖ్తాలో్ల జమ కావాలిసిన సొమ్మున వైస్  జగన్  మోహన్  
రెడ్డి ప్రభ్తవాుం తన ఇతర పనలకు మళ్్లస్తుుంది. ఫలితుంగా, తమ రోజూవార్, నెలవార్ అవసరాలకు 
గ్రామ పుంచాయతీలకు తగిననిని నిధులు అుందుబాటులో లేకుుండా పోయాయి. చెలి్లుంచాలిసిన బకాయిలు 
పెరిగిపోతునానియి. నితాయువసర, అతయువసర పనలు సైతుం ఆగిపోతునానియి.
*ఆరిథాక సుంఘాల నిధుల మళ్్లుంపే అసలు సమసయు
ఖ్తాలో్ల సొమ్ములు లేక నలిగిపోతునని గ్రామ పుంచాయతీలు మళ్్ల గాడ్నపడ్ సాధారణ విధులు నిరవారితుుంచాలుంటే 
రాష్ట సరా్కరు తక్షణమే 14వ, 15వ కేుంద్ర ఆరిథాక సుంఘాలు ముంజూరు చేసిన నిధులన ఏపీలోని గ్రామ 
పుంచాయతీలకు విడుదల చేయాలి. కుంది సాథాయిలోని ఈ సాథానిక పుంచాయతీ రాజ్  సుంసథాలు అనిని గ్రామాలో్ల మౌలిక 
సదుపాయాలు సమకూరుచికుని, వాటిని సజావుగా నిరవాహిుంచాలుంటే ఎప్పటి నుంచో పెుండ్ుంగ్ లో పెటుటీకునని 
కేుంద్ర నిధులన విడుదల చేయక తప్పని పరిసిథాతి కనిపస్తుుంది. గ్రామ పుంచాయతీలు, ముండల పరిషతుతులకు నిధుల 
సమకూరాచిలిసిన బాధయుత రాష్ట ప్రభ్తావానిదే. ఆుంధ్రప్రదేశ్ లోని గ్రామ పుంచాయతీలకు కేుంద్ర ఆరిథాక సుంఘాలు 
రూ.1245 కోటు్ల ముంజూరు చేశాయి. ఈ మొతాతునిని విదుయుత్  బకాయిలు, ఇతర అవసరాలకు జగన్  ప్రభ్తవాుం 
మళ్్లుంచిుంది. గ్రామ పుంచాయతీలకు అుందాలిసిన డబు్బన ఇలా రాష్ట సరా్కరు ఇతర పనలకు వాడుకోవడుం 
రాజాయుుంగ 73వ, 74వ సవరణ చట్టీలకు విరుదధిుం. తమ చేతులో్ల కనీస సాథాయిలో డబు్బ లేకపోవడుంతో గ్రామ 
పుంచాయతీలు తాగ్నీరు, పారిశుదధి్యుం, వీధ దీపాలు వుంటి మౌలిక అవసరాలు తీరచిలేకపోతునానియి. 

డీఎసిసి పై కా్లర్టీ ఇవ్వకుండా.. టెట్ 
దేనకోసం.. ఎవర్న మోసం చేయడానకి?

శతఘ్ని న్యుస్: జనసేన పార్టీ అరకు 
పార్లమ్ుంట్ ఇుంచార్జి వుంపూరు డా. 
వుంపూరు గుంగ్లయయు మాట్్లడుతూ 
జగన్ రెడ్డి గారు మ్ఖయు ముంత్రి అయిన 
తరావాత ఇపు్పడే గ్ర్తుచిచిుందా? ప్రతి 
ఏట్ డ్ఎసిసి తీసాతుమని నిరుద్యుగ్లన 
నమముబలిక ఓట్లయిుంచుకని మోసుం 
చేశారు. ఇపు్పడు మూడేళళీ తరావాత 
టెట్ పెడుతునానిరు. అది కుడా 
వుంద్.. రూ.250 ఉుండే పర్క్ష ఫీజు 
రూ.500 వరకు పెుంచారు.
ఇపు్పడు ఏకుంగా టెట్ న వేర్ రాష్టలో్ల 
నిరవాహిసాతురా? ఇది సరైన పదదుతేనా.

నిరుద్యుగ్ల వదదు పర్క్ష రుస్మ్ తీస్కోవడమే సరికాదు.
రూ.500ఫీజు వస్లు చేయడమే కాకుుండా చెనె్ని, బెుంగ్ళూరు, వెళ్్ల 
పర్క్ష రాయాలుంటే వారికీ మూడు నుంచి నాలుగ్ వేల రూపాయలు 
ఖరుచి అవుతుుంది. దానిని భరిుంచగలరా?
ఏట్ డీఎసిసి తీసాతుమని హామీ ఇచిచి మోసుం చేసిన ఈ ప్రభ్తవాుం 
ఇప్పటిక డీఎసిసి నోటిఫికేషన్ ఇసాతుమని చెప్పకుుండా ఈ టెట్ దేనికోసుం 
నిరవాహిస్తునానిరు. ఎవరిని మోసుం చేయడానిక?
30వేల ఉపాధాయుయ పోస్టీలన భర్తు చేయాలిసి వస్తుుందని ర్షన లైజేషన్ 
పేరుతో చాలా పాఠశాలలన మూసేస్తు ఉనని ఉపాధాయుయులే స్మారుగా 
12వేల ముంది అదనుంగా ఉననిటుటీ చూపు తునానిరు.
అదనుంగా టీచర్సి ఉుండగా టెట్ పెటిటీ ఎవరిని మోసుం చేయాలని మీ 
ఆలోచన జగన్ రెడ్డి గారు టెట్ నిరవాహణతో పాటు డీఎసిసి నోటిఫికేషన్ 
పై స్పషటీత ఇవవాలని జనసేన పార్టీ తరపున డా వుంపూరు గుంగ్లయయు 
డ్మాుండ్ చేసారు.

కాపు నేస్ం నధులు జమ కార్యక్రమంలో 
సీఎం జగన్ కి కాపు నరసన సెగ

శతఘ్ని న్యుస్: కాపు 
సుంక్షేమ శాఖ గొల్లప్రోలు 
ముండల అధయుక్షుడు మర్రి 
దరబాబు అధవారయుుంలో 
కాపు యువత ప్లకారుడిలతో 
నిరసన తెలియజేడుం 
జరిగిుంది… కాపులకు 
ఎనినికల సమయుంలో సుంవతసిరానిక రెుండువేల కోట్ల రూపాయలు కాపు 
కార్్పర్షన్ నిధులు ముంజూరు చేసాతునని ఇచిచిన హామీనీ గ్రుతు చేస్తు 3 
సుంవతాసిరాలగా 6 వేల కోటు్ల ఎక్కడా అని నిలదీశారు.
జగన్ మోహన్ రెడ్డిక తప్పని కాపుల రిజర్వాషన్.. కేుంద్రుం మా పరిధలోలేదు 
అది రాష్ట పరిధలోనిది అనాని వైసీపీ ప్రభ్తవాుం కాపుల రిజర్వాషన్ 
ప్రక్కన ఎుందుకు పెటిటీుందని, కాపునేసతుుంలో 46వేలముంది లిస్టీ ఎుందుకు 
గల్లుంతయియుుందని, అరు్హలన ఎుందుకు తొలగిస్తుననిరని ప్లకారుడిలతో 
నిరసన తెలిపారు.

సిబ్బుంది వేతనాలు చెలి్లుంచడానిక కూడా సాధారణ నిధులు సరిపోవడుం లేదు. కేుంద్రుం నుంచి వచిచిన రూ.1245 కోట్లన జగన్  ప్రభ్తవాుం దారిమళ్్లుంచాక మళ్్ల కేుంద్ర ప్రభ్తవాుం గ్రామ పుంచాయతీలకు 
నిధులు పుంపలేదు.
*పుంచాయతీల వాట్ సైతుం విదిలచిని వైనుం
కేుంద్రుం తనకు వచేచి పనని వస్ళ్ల నుంచి రాష్్రాలకు వాట్ ఇచిచినటేటీ–గ్రామ పుంచాయతీలకు రాష్ట ప్రభ్తవాుం కూడా వివిధ అుంశాలకు సుంబుంధుంచి జనాభా ప్రాతిపదికన వివిధ సేవలకు వస్లు 
చేసిన స్ుంకాల వాట్లు ఇవావాలి. భూమ్లు, ఆస్తుల రిజిసే్రాషన్లపై సాటీుంపు డూయుటీలో గ్రామాల వాట్, మనిష్క రూ.4 చొపు్పన రావాలిసిన తలసరి గ్రాుంటు, ఇతర పననిల వాట్ల కుంద సొమ్ము 
ఇుంకా ఏపీ పుంచాయతీల ఖ్తాలో్ల జమకాలేదు. ఏడాదిననిర నుంచి కేుంద్ర ఆరిథాక సుంఘుం నిధులు కూడా రాకపోవడుంతో గ్రామ పుంచాయతీల అకుంట్లలో లక్షలో్ల ఉుండాలిసిన డబు్బ ఇపు్పడు వేలకు 
తరిగిపోయిుంది. ఈ పరిసిథాతులో్ల గ్రామ పుంచాయతీలు సాథానికుంగా వస్లు చేసే పననిల మొతాతులు సిబ్బుంది జీతభతాయులకు కూడా సరిపోవడుం లేదు. ఇటీవల రాష్టుంలో కురిసిన భార్ వరాషిలు నిధుల 
లేమితో బాధపడుతునని పుంచాయతీలపై ఒతితుడ్ పెుంచేశాయి. ప్రజారోగయుుం ఎుంతగా క్షీణ్ుంచిుందుంటే ఇటీవల కృష్ణిజిలా్ల గననివరుం ముండలుం తెుంపలి్ల గ్రాముంలో సుంభవిుంచిన మరణాలన గమనిసేతు 
పరిసిథాతి తీవ్త అరధిమౌతోుంది. ప్రజారోగయుుంపై ఖరుచి చేయడానిక సొమ్ము లేకపోవడుంతో వానాకాలుం సవాచ్మైన ముంచినీరు సరఫరా కావడుం లేదు. తెుంపలి్లలో ముంచినీటి సరఫరా పైపులో్లక మ్రుగ్ 
నీరు కలిసిపోయిుంది. విషతులయుమైన నీరు తాగడుంతో గ్రాముంలో మ్గ్గురు మరణ్ుంచారు. వుంద ముందిక పైగా అనారోగయుుంతో ఆస్పత్రుల పాలయాయురు. గ్రామాలో్లని పారిశుదధి్య కారిముకుల వేతనాలు 
పూరితుగా చెలి్లుంచలేని పుంచాయతీలు వారిక బకాయిపడాడియి. వరాషికాలుం వీధులో్ల చలి్లుంచే బీ్లచిుంగ్  పౌడర్, స్ననిుం, శానిటేషన్  సామాగ్రి, ముంచి నీటి సవాచ్తకు అుందులో కలిపే ద్రవాలు కనగోలు 
చేయడానిక చేతులో్ల డబు్బ లేక సర్పుంచులు ప్రజారోగయు కారయుక్రమాలన నామమాత్రుంగా కూడా నడపలేకపోతునానిరు. కేుంద్ర ఆరిథాకసుంఘుం నిధులన గ్రామ పుంచాయతీలు ప్రధానుంగా ముంచినీరు, 
పారిశుదధి సమసయుల పరిష్్కరానిక ఉపయోగిుంచేవి. ఈ నిధులు ఆగిపోవడుంతో ఈ రెుండు కీలక సేవలకు అుంతరాయుం ఏర్పడ్ుంది.
*గ్రామాలో్ల ఎక్కడ్ చెతతు అక్కడే
నగరాలు, పటటీణాలో్ల మాదిరిగానే పుంచాయితీలో్ల ఇళ్ల నుంచి చెతతు పోగ్చేసే కారయుక్రముం సాధారణ సాథాయిలో జరిగేది. ప్రస్తుత నిధుల కరత నేపథయుుంలో ఈ పని కూడా కుుంటినడక నడుస్తుుంది. ప్రతి 
ఇుంటి నుంచి చెతతు పోగ్చేయడానిక ప్రతేయుకుంగా నియమిుంచిన హరిత రాయబారులకు దాదాపు ఆరు నెలలుగా జీతాల బకాయిలు చాలా గ్రామాలో్ల చెలి్లుంచాలిసిన పరిసిథాతి. కృష్ణి జిలా్ల సహా ఐదారు 
జిలా్లలలోని అనేక గ్రామాలో్ల తొమిముది నెలల నుంచి ఏడాది కాలానిక వేతనాలు బకాయిపడాడిరు. గ్రామాలో్ల రోడు్ల, కాలవలు పరిశుభ్రుంగా ఉుండేలా చూసే సిబ్బుందక కూడా గ్రామ పుంచాయతీలు ఇుంకా 
జీతాల బకాయిలు ఆరు నెలలకు పైగా చెలి్లుంచాలిసి ఉుంది. వరాషికాలుం ద్మల నివారణకు గ్రామాలకు సమకూరిచిన దాదాపు 14 వేలకు పైగా ఫాగిుంగ్  యుంత్రాలు చాలా వరకూ వినియోగుంలో లేవు. 
వాటిని ఉపయోగిుంచడానిక, ఇుంథనుంతోపాటు వాటిలో వాడే పదారాధిల కనగోలుకు తగిన సొమ్ము లేకపోవడుంతో ద్మల నివారణ కారయుక్రముం మూలనపడ్ుంది. వుందలాది గ్రామాలో్ల ముంచి నీటి 
సరఫరా కోసుం నిరిముుంచిన ఓవర్ హెడ్  ట్యుుంకులు, నీటి పైప్ లైన్ల నిరవాహణకు కూడా సొమ్ములు లేవు.
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జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
“జనసేనతో నా ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్్తనని జనసైన్కులు, వీరమహిళలు, 
నాయకులు, టెక్నికల్ టీం, ఎనానిరై టీమ్్స, జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేన్డితో అన్బంధం, సమాజం 
పట్ల వారి ఆలోచనలు, జనసేనన్ న్లబెటే్టందుకు వారి కృషి, జనసేనక్ వారి తోడ్పాటు వారి మాటలో్ల వివరించే చక్కన్ 
వేదిక...! మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేనతో నా ప్రయాణం...!

యూఏఈలో ఉంటూ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలన్ సిదా్ధంతాలన్ న్తయూం 
ప్రజలలోన్క్ తీస్కువెళ్ళడ్న్క్ ఎంతో కృషి చేస్్త... యూఏఈలో ఉననిటువంటి ఏడు 
ర్ష్ట్రాల జనసైన్కులన్ ఏకం చేసేందుకు “యూఏఈ - జనసేన” న్ సాథాపంచి తదావార్ 
క్డీని బాధితులకు ధన సహాయం, ఇళ్్ళ కాలిపోయిన న్రుపేదలకు న్తాయూవర్లన్ 

అందించడం, ఇళ్్ళ లేన్ వారిక్ ఈళ్్ళ న్రి్మంచుకోవడ్న్క్ సహకారమందించడం 
ఇలా ఎన్ని సేవా కారయూక్రమాలన్ చేసిన ప.గననివరం న్యోజకవర్గాన్క్ చందిన 

“పెన్మాల జాన్ బాబు” గారితో ఈనాటి మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జాన్ బాబు 

గారితో జనసేనతో నా ప్రయాణం ఆయన మాటలో్లనే తెలుస్కుందాం 

శతఘ్నిన్యూస్: నమసా్కరుం జాన్ బాబు గారు..! పాఠకులకు మీ గ్రిుంచి, మీ కుటుుంబ నేపదయుుం గ్రిుంచి చెప్పుండ్?  
జాన్ బాబు: శతఘ్ని న్యుస్ పాఠకులకు నమసా్కరమ్లు... నా పేరు పునమాల జాన్ బాబు. మా సొుంత గ్రాముం 
అమలాపురుం ముండలుం ఈదరపలి్ల గ్రాముం, నేన ఒక సామానయుమైన కుటుుంబుంలో జనిముుంచాన. మా నాననిగారు 

ఆర్టీసీ డ్రైవర్ మా అమముగారు గృహిణ్. నేన నా భారయు, పల్లలు అుందరూ దుబాయ్ లో నివసిస్తునానిమ్. నేన గత 24 
సుంవతసిరాలుగా దుబాయ్ లో అగ్రికలచిర్ డ్పారెటీష్ముంటో్ల పని చేస్తునానిన.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోక రావడానిక గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు స్్పరితు ఎవరు?
జాన్ బాబు: నేన రాజకీయాలో్లక రావడానిక నాకు స్ఫూరితు పవన్ కళ్యుణ్ గారు. ఆయన ముంచితనుం ఆయన నిజాయితీ నాకు 
నచిచిుంది ఆయన ఆశయాలతో పనిచేస్తు గననివరుం నియోజకవరగుుం నుండ్ ప్రజలకు వెననిుంటే 

ఉుండ్ నేన పని చేయాలని స్ఫూరితుతో రాజకీయాలో్లక రావడుం జరిగిుంది. నేన గననివరుం నియోజకవరగుుంలో పరయుటిుంచినపుదు 
ప్రజలుందరూ ఇలాుంటి వయుకుతులు రావాలి అని ననని ప్రోతసిహిుంచడుం జరిగిుంది. నాకు చాలా సుంతోషుం కలిగిుంచిుంది. 
నేన గతుంలో నాలుగ్ ముండలాలలో తిరుగడుం జరిగిుంది. ఆ సమయుంలో ఎసీసి వరగుుం నుండ్ చేరికలు ఆగిపోయాయి. 
పవన్ కళ్యుణ్ గారు నాకు అవకాశుం ఇసేతు మళ్్ల ప్రజలో్లక జనసేన ఆశయాలన, సిదాధిుంతాలన ప్రజల వదదుకు 
తీస్కు వెళూతు పవన్ కళ్యుణ్ గారు చేసే ప్రతి కారయుక్రమానిని ప్రజల వదదుకు తీస్కు వెళ్లడానిక ప్రయతినిసాతున. 
ఇది నా ఆకాుంక్ష.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణుం ఎలా ప్రారుంభమయియుుంది?
జాన్ బాబు: నా చిననిప్పటి నుండ్ నాకు బాగా డబు్బ సుంపాదిుంచి మా గ్రామాలకు ఎనోని సేవా కారయుక్రమాలు 
చేయాలనే కోరిక. నేన జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యుణ్ గారి ముంచితనుం, మానవతవాుం చూసి ఆయన 
మాటలు విని ఆయన చేసే కారయుక్రమాలకు జనసేన పార్టీలో చేరితే బాగ్ుంటుుందని ఎనోని సేవా కారయుక్రమాలు 
చేయడుం జరిగిుంది. నియోజకవరగు జనసైనికులు నాని మరియు మణ్కుంఠ ననని పలిచి మీరు మా గననివరుం 
నియోజకవరాగులలో పనిచేయాలని మీ లాుంటి వాళ్ళీ జనసేనలో ఉుండాలని ఆహావానిుంచడుం జరిగిుంది. నేన 
గననివరుం నియోజకవరగుుంలో 4 ముండలాలు తిరిగి పని చేయడుం జరిగిుంది. నాకు రాజకీయాలలో పవన్ కళ్యుణ్ గారె 
స్్పరితు. నాకు పవన్ కళ్యుణ్ గారు అవకాశుం ఇసేతు నేన గననివరుం నియోజకవరగుుంలో సేవ చేయాలని భావిస్తునానిన. అధనేత 
ఆశయాలన సిదాధిుంతాలన ప్రజలో్లక బలుంగా తీస్కు వెళ్తున. నేన 2015 సుంవతసిరుం నుండ్ నా ప్రయాణుం జనసేనతో ప్రారుంభిుంచడుం జరిగిుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యుణ్ నాయకతవాుంలో మీకు నచిచిన అుంశాలేమిటి?
జాన్ బాబు: జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యుణ్ గారి నిజాయితి నిబదదుత బాగా నచుచితాయుండ్. 
సమసయు ఉుంటే దానిని పరిష్కరిుంచడానిక ఆయన చూపుంచే తెగ్వ నచుచితుుంది. ఆయన 
దానగ్ణుం ఒక మాటలో చెపా్పలుంటే పవన్ కళ్యుణ్ గారు కరుణామయుడు.

శతఘ్నిన్యూస్: ప.గననివరుం నియోజకవరగుుంలో జనసేనకు ప్రజలలో స్పుందన ఎలా ఉుంది?
జాన్ బాబు: ప.గననివరుం నియోజకవరగుుంలో జనసేనకు ప్రజలలో స్పుందన చాలా బాగ్ుంది. 
నేన ఇుండ్యా వచిచినపుడు ఒక్కరోజు కూడా ఖ్ళ్ లేకుుండా ప్రతీ గ్రాముం తిరుగ్తాన. 

అనిని వరాగుల ప్రజలలో జనసేనకు ముంచి ఆదరణ ఉుంది. జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యుణ్ గారిపై ఈ మధయుకాలుంలో ప్రజలలో ఆదరణతో పాటు నమముకుం బాగా పెరిగిుంది. 
ఎుంతో ముంది ఇతర పార్టీల నుండ్ జనసేనలోక రావడానిక సిదధిుంగా ఉనానిరు.   

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరపున చేసే కారయుక్రమాలకు జనసైనికులు ఏ విధుంగా సహకరిసాతురు? మీరు 
జనసైనికులకు ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు అుందిసాతురు?

జాన్ బాబు:  గననివరుం నియోజకవరగుుంలో అనిని ముండలాలలోని జనసైనికులు నేన 
చేసే కారయుక్రమాలలో తమ వుంతు సహాయానిని అుందిుంచి ఎుంతో సహకరిస్తునానిరు. 
ఈ సుందర్ుంగా వారుందరికీ నా హృదయపూరవాక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తునానిన. 
గననివరుం నియోజకవరగుుంలో చేయడానిక ప్రజలన పార్టీలోని ఆహావానిుంచడానిక 

ఎుంతగానో కృష్ చేస్తునానిన. ఇపు్పడు కూడా జనసేన పార్టీలో చేరడానిక 
చలా ముంది సభ్యులు సిదధిుంగా ఉనానిరు. వారిని చేరచిడుంకోసుం నిరుంతరుం 
కృష్ చేస్తునానిన. గననివరుం నియోజకవరగుుంలోని ప్రతి ఒక్కరూ నాకు 
సహకరిస్తునే ఉనానిరు. 

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు యూఏఈ జనసేన ఎలా ప్రారుంభిుంచారు? అది జనసేనకు ఏ విధుంగా ఉపయోగపడుతుుంది?
జాన్ బాబు: “యూఏఈ - జనసేన” దీనిని ప్రారుంభిుంచడానిక యూఏఈలో ఉనని ప్రతి జనసైనికుడు నాకు ఎుంతగానో 
సహకరిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా వారుందరిక కూడా నెన ధనయువాదమ్లు తెలియజేస్కుుంటునానిన. 
కుందరు జనసైనికులు నేన కలిసి యూఏఈలో ఉనని ఏడు రాష్్రాలు తిరిగి యూఏఈ జనసేన సాథాపుంచడుం జరిగిుంది. 
20 ముంది సభ్యులతో ప్రారుంభమైన యూఏఈ - జనసేన ఇపు్పడు 200 ముంది సభ్యులతో ఉుంది ప్రతి జిలా్లలోన్ 
ప్రతి ముండలుంలోన్ గత సుంవతసిర కాలుంగా యూఏఈ జనసేన తరపున సేవా కారయుక్రమాలు చేపడుతునానిుం. 

ఈ యూఏఈ - జనసేన పవన్ కళ్యుణ్ గారిక ఎలా ఉపయోగపడుతుుంది అుంటే రాబోయే ఎనినికలలో యూఏఈ - 
జనసేన నుండ్ ప్రతి జనసైనికుడు ప్రచారుంలో పాల్గుుంట్డు. అలాగే ప్రతి ముండలానిని, ప్రతి గ్రామానిని సుందరి్శుంచి అక్కడ 

కుటుుంబాలకు జనసేన పార్టీ సిదాధిుంతాలన మరియు కారయుక్రమాలన మరియు మాయునిఫెస్టీన ప్రజలకు వివరిుంచి జనసేన 
పార్టీని మ్ుందుకు తీస్కువెళ్లడుంలో కీలకపాత్ర పోష్ుంచనుంది. ఈ సుందర్ుంగా యూఏఈ జనసేన సాథాపుంచడానిక మరియు నడవడానిక ఎుంతో సహకారముందిస్తునని 
అపా్పరావుగారు, అపా్పజిగారు, శ్రీహరిగారు, సతయుగారు, రవివరముగారు, చుంద్రశేఖర్ గారు, మూనికుమార్ గారు, వేణుగారు నాని గారు మరియు రవి కుమార్ గారు 
తదితరులకు నా హృదయపూరవాక ధనయువాదమ్లు తెలుపుకుుంటునానిన.

శతఘ్నిన్యూస్: యూఏఈ - జనసేన దావారా మీరు చేసిన కారయుక్రమాలన చెప్పగలరు?
జాన్ బాబు: యూఏఈ - జనసేన దావారా మేమ్ చాలా సేవా కారయుక్రమాలన చేయడుం 
జరిగిుంది. కడీని బాధతులకు 50 వేల రూపాయలు ఇవవాడుం జరిగిుంది. ఇలు్ల లేనివారిక 
20 వేల రూపాయలు ఇవవాడుం జరిగిుంది. ఇలు్ల కాలిపోయిన వారిక నితాయువసర సరుకులు 
అుందిుంచడుం జరిగిుంది. ఇలు్ల లేనివారిక జనసేన తరపున ఇళ్ళీ కటిటీుంచడుం జరిగిుంది. హార్టీ 
పేషుంట్ కు అమలాపురుంలో 30 వేల రూపాయలు ధన సహాయుం చేయడుం జరిగిుంది. 
అుంతేకాక అమలాపురుంలో రెుండు కడీనిలు పాడైన ఒక వయుకతుక 30 వేల రూపాయలు ఆరిధిక 

సహాయుం చేయడుం జరిగిుంది. ఇలా మేమ్ ప్రతి నితయుుం 
జనసేనాని ఆశయాలన ప్రజలలోక 

తీస్కువెళ్ళీుందుకు మా వుంతు కృష్ చేస్తునానిుం. 

శతఘ్నిన్యూస్:: యుఏఈ లో మీ ఇుంటిని జనసేన పార్టీ కారాయులయుంగా మార్చిసారు... అసలు ఆ అలోచన 
ఎలా వచిుంది? దాని ప్రారుంభోతసివుం ఎలా జరిగిుంది?
జాన్ బాబు: యూఏఈలో నేన ఉుంటునని నివాసుంలో మ్ుందు 30 అడుగ్ల పడవు 15 అడుగ్ల 
వెడలు్ప పడవు గల ఒక హాలు  ఉుంది. ఇుంతకుమ్ుందు దానిలో చరిచి కారయుక్రమాలు జరుగ్తుుండేవి. 
చుంద్రశేఖర్ గారు నేన పార్టీ కారాయులయుం గ్రిుంచి చరిచిుంచడుం జరిగిుంది. కుంతకాలుం తరావాత మొగళళీ 
చుంద్రశేఖర్ గారి సహాయుంతో దానిని పార్టీ కారాయులయుంగా మారచిడుం జరిగిుంది. అదే సమయుంలో 
బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ గారు దుబాయ్ రావడుం జరిగిుంది. హాలులో 15 అడుగ్ల పవన్ కళ్యుణ్ గారి బాయునర్ 

ఏరా్పటు చేయిుంచి పార్టీ కారాయులయానిని బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ గారితో ప్రారుంభిుంచడుం జరిగిుంది. యూఏఈలో 
ఏడు రాష్్రాలకు సుంబుంధుంచిన జనసేన కారయుక్రమాలు పూజారా పార్టీ కారాయులయుం నుండ్ ప్రారుంభిుంచడుం 

జరుగ్తుుంది. యూఏఈలో జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ ప్రారుంభిుంచడుం మాకు అుందరికీ గరవాకారణుం. పార్టీ కారాయులయుం 
ప్రారుంభోతసివ కారయుక్రమానిని 99 ఛానల్ వారు ప్రసారుం చేశారు. నేన ఇుండ్యా వచిచినపు్పడు జనసేన పార్టీ 

కారాయులయానిక వెళ్్ల జనసేన నాయకులు నాగబాబు గారిక పార్టీ కారాయులయుం సుంబుంధుంచిన ఫోటోలు చూపుంచి ఇక్కడ మేమ్ 
చేస్తునని కారయుక్రమాలు వివరిుంచడుంతో ఆయన హరషిుం వయుకతుుం 
చేశారు. రాబోయే కాలుంలో ఎనోని కారయుక్రమాలు నిరవాహిుంచి 
జనసేన పార్టీని బలోపేతుం చేయడానిక పవన్ కళ్యుణ్ గారిని 
మ్ఖయుముంత్రిని చేయడానిక అవసరమైన సహాయుం మేమ్ ఈ 
పార్టీ కారాయులయుం నుండ్ అుందజేయడుం జరుగ్తుుంది.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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


శనివారం, 30 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు యూఏఈలో ఉుంటూ నియోజకవరగుుంలో కారయుక్రమాలన ఎలా బాయులన్సి చేయగలుగ్తునానిరు?
జాన్ బాబు: యూఏఈ లో ఉుంటూ నేన ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి ఇుండ్యా వచిచి 30 నుండ్ 40 రోజులు ఉుంటూ 
ప్రతి గ్రాముం తిరిగి జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యుణ్ గారి ఆశయాలన విధానాలన, ఇక్కడ జనసేన పార్టీ తరఫున చేస్తునని 
కారయుక్రమాలన ప్రజలకు వివరిుంచి పవన్ కళ్యుణ్ గారు గెలిసేతు జరిగే ప్రయోజనాలన మరియు ఆయన బడుగ్ బలహీన 
వరాగుల అభివృదిధిక పవన్ కళ్యుణ్ చేపటేటీ సుంక్షేమ పథకాలన... ఆయన గెలిసేతు అుందరికీ నాయుయుం జరుగ్తుుందని ప్రచారుం 
చేస్తునానిుం. ఇపు్పడు ప్రస్తుత మ్ఖయుముంత్రి జగనోముహన్ రెడ్డి గారు కోసుం ఏరా్పటు చేసిన 28 రకాల లోన్ల రదుదు చేయడుం చాలా 
బాధాకరుం. పవన్ కళ్యుణ్ గారు సీఎుం అయితే మా ఎసీసి కార్్పర్షన్ లోన్ల అనీని సక్రముంగా అుందజేసాతురని మా ఆకాుంక్ష.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటిటీనటువుంటి కలు రైతు భరోసా యాత్ర గ్రిుంచి మీ అభిప్రాయుం చెప్పుండ్?
జాన్ బాబు: జనసేనాని తలపెటిటీనటువుంటి కలురైతు భరోసా యాత్ర నిజుంగా రైతుకు జనసేన ఉుంది అని భరోసా ఇచేచి 
కారయుక్రముం. ఈ కారయుక్రముం దావారా 3000 ముంది కలు రైతులకు, తన కష్టీరిజితానిని 30 కోట్ల రూపాయలన పవన్ కళ్యుణ్ 
గారు ఆరిథాక సహాయుం చేయననానిరు. ఈ రోజులో్ల జేబులు నిుంపుకునే నాయకులు ఉనానిరు కాని పవన్ కళ్యుణ్ గారిలా జేబులో 
నుండ్ తీసి ప్రజలక పెటేటీ నాయకులు లేరు. ఆతముహతయు చేస్కునని ప్రతి కలు రైతు కుటుుంబానిక లక్ష రూపాయలు ఆరిథాకుం 
చేయననానిరు. పవన్ కళ్యుణ్ గారు నిజమైన రైతు పక్షపాతి. రైతు కషటీనష్టీలన గ్రెతురిగిన మహా నాయకుడు పవన్ కళ్యుణ్. 
అధకారుంలో లేకుుండా ఇుంతటి గొప్ప సహాయుం చేస్తునని పవన్ కళ్యుణ్ గారు ర్పు అధకారానిని చేపడ్తే రైతులకు మరిుంత సహాయుం చేసాతురని ప్రజలు అనకుుంటునానిరు. 
రైతు భరోసా యాత్ర ఆుంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ చరిత్రలో ఓ మైలురాయి.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశుంలోనే ఏ పార్టీ కూడా చేయనటువుంటి క్రియాశీలక సభయుతవా కారయుక్రముంపై మీ 
అభిప్రాయుం?
జాన్ బాబు: ఏ పార్టీకయినా కారయుకరతులే ప్రాణుం. ఇప్పటివరకు దేశుంలోని ఏ పార్టీ కారయుకరతులకు 
అుందని సదుపాయాలన పవన్ కళ్యుణ్ గారు జనసేన పార్టీలో అుందిస్తునానిరు. జనసేన పార్టీలో 
క్రియాశీలక సభయుతవా పుందిన జనసైనికులకు ప్రమాద భీమాగా 50 వేల రూపాయలన పుందవచుచి. 
అదే కారయుకరతు ప్రమాదవశాతుతు మరణ్సేతు ఆ కుటుుంబుంబానిక మనోధైరాయునినిచేచిలా 5 లక్షల 
రూపాయలు కారయుకరతు కుటుుంబానిక అుందేలా రుపోుందిుంచినదే ఈ క్రియాశీలక సభయుతవా కారయుక్రముం. 
ఇలా ఎవరు ఆలోచిసాతురు చెప్పుండ్..? ఇక్కడ పవన్ కళ్యుణ్ గారు కేవలుం కారయుకరతు గ్రిుంచి 
మాత్రమే ఆలోచిుంచలేదు, వారి కుటుుంబుం గ్రిుంచి కూడా 
ఆలోచిుంచి ప్రవేశ పెటిటీన అదు్త కారయుక్రముం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణ్ కారయుక్రముం దావారా ప్రజలకు ఎుంతవరకు మేలు జరుగ్తుుందని అభిప్రాయపడుతునానిరు?
జాన్ బాబు: ప్రజా సమసయులన పరిష్కరిుంచవలసిన ప్రభ్తవాుం నిర్లక్ష్య వైఖరితో వయువహరిుంచడుం వల్ల 
ప్రజలు అనేక ఇబ్బుందులు పడుతునానిరు. గడపగడపకు వైసిప ప్రభ్తవాుం కారయుక్రమానిక ప్రజలు ఎదురు 
తిరగడుంతో, దానిని బస్సియాత్రగా మారిచి చేతులు దులుపుకుుంది వైసీపీ ప్రభ్తవాుం. సాక్షత్ ఈ రాష్ట 
మ్ఖయుముంత్రి ప్రజలకు అుందుబాటులో లేని పరిసిథాతి, ప్రజలకే కాదు తన సహచర ముంత్రులకు, 
ఎమ్ములేయులకు కూడా మ్ఖయుముంత్రి గారి అపాయిుంటెముుంట్ దరికన పరిసిథాతి. ఈ పరిసిథాతులన 
గమనిుంచిన పవన్ కళ్యుణ్ గారు ప్రజా సమసయులన వెలుగ్లోక తీస్కచిచి తదావారా ఈ ప్రభ్తావానిక, 
అధకారులకు తెలియజేయాలనే మ్ఖయు ఉదేదుశుంతో జనవాణ్ని ప్రారుంభిుంచడుం జరిగిుంది. ప్రజల నుండ్ 
జనవాణ్ కారయుక్రమానిక విశేష స్పుందన వచిచిుంది. ప్రజలు పవన్ కళ్యుణ్ గారిక సమసయులన వివరిసేతు తమ 
సమసయులకు పరిష్్కరమారగుుం దరుకుతుుందని విశవాసిస్తునానిరు. జనవాణ్ దావారా అనేక సమసయున పవన్ 
కళ్యుణ్ గారు అడ్రస్ చేయడుం జరిగిుంది. తదావారా ప్రజలకు వైసిప ప్రభ్తవాుం యొక్క చేతకాని పాలన అనిని 
విధాలుగా అరథామైనది. జనవాణ్ ప్రజా చైతనాయునిక ఎుంతో ఉపయోగపడ్ుంది. ప్రజలలో ప్రశినిుంచేతతవాుం పెరగడుం 
వల్ల ముంచి పరిపాలనకు దారితీస్తుుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: అకోటీబర్ నుండ్ పవన్ కళ్యుణ్ యాత్ర ప్రారుంభుం కాబోతుుంది దాని ప్రభావుం ఎలా ఉుండబోతోుందని మీ 
అభిప్రాయుం?
జాన్ బాబు: నేన చెపే్పకుంటే మీర్ చూసాతురు. ఒక ప్రభుంజనుం మొదలు కాబోతుుంది. ఇతర పార్టీల నాయకులు జనసేనలోక 
కూయులు కడతారు. పవన్ కళ్యుణ్ గారి యాత్ర ప్రభావుం ప్రస్తుత రాజకీయాలలో ఒక మారు్ప తీస్కురానుంది. పవన్ కళ్యుణ్ 
గారి యాత్ర అుంటే రాజకీయాలు యాత్రక మ్ుందు యాత్రక తరువాత అనేలా ఉుంటుుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడ్యా సపోర్టీ లేదు? మీడ్యా సపోర్టీ లేకపోయినా మీరు గ్రామసాథాయి వరకు 
వెళళీగలుగ్తునానిరా?
జాన్ బాబు: అవునుండ్ ఏ రాజకీయ పార్టీక అయినా మీడ్యా అనేది చాల కీలకపాత్ర పోష్స్తుుంది. అయితే ఇపుడు ఉనని 
మీడ్యా నిసావారధుంగా పనిచేసేతు మాకు మీడ్యా అవసరుం ఉుండేది కాదు, కాని ప్రస్తుత మీడ్యా కనిని రాజకీయ పార్టీలకు 
అనకూలుంగా ఉుండడుం వలన మాకు కూడా ఒక మీడ్యా ఉుంటే బాగ్ుంటుుంది అనిపస్తుుంది. కానీ ఇపుడు స్షల్ మీడ్యా 
వచిచిన తరువాత ఆ మీడ్యా లేని లోటు చాలా వరకు తీరిుంది. ఒకో్క జనసైనికుడు ఒకో్క మీడ్యాలా పని చేస్తునానిరు.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్యూస్:: 2024 లో ప్రజల తీరు్ప ఎలా ఉుండబోతోుందని మీరు అనకుుంటునానిరు?
జాన్ బాబు: చాలా ముంచి ప్రశని... ఖచిచితుంగా 2024లో వచేచిది జనసేన ప్రభ్తవామే. 
ప్రజలలో ప్రభ్తవాుం పై చాలా వయుతిర్కత ఉుంది. ప్రతిపక్షుం అసలు మనగడలో 
లేదు. అుంటే ప్రతిపక్షుం ఉుంద్ లేద్ అననిటు్లగా ఉుంది. పవన్ కళ్యుణ్ గారు రైతులపై 
చూపుతునని అభిమానుం, ప్రజా సమసయులపై జనసేన చేస్తునని పోరాట్ల వలన ప్రజలలో 
చాలా ఆదరణ పెరుగ్తుుంది. అుందువలన ఖచిచితుంగా రాననని ఎనినికలలో జనసేన 
ఖచిచితుంగా గెలిచి తీరుతుుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్యుస్ గ్రిుంచి మీ అభిప్రాయుం చెప్పుండ్?
జాన్ బాబు:  వాసతువుం చెపా్పలుంటే జనసేనకు మీడ్యా లేదు అనే భావన శతఘ్ని న్యుస్ వచిచిన తరావాత కుంత మేర తీరిుందనే చెపా్పలి. ఎక్కడ్ వరకో ఎుందుకు మేమ్ 
చేసిన ప్రతి కారయుక్రమానిని శతఘ్ని న్యుస్ లో ప్రచురిుంచడుం జరిగిుంది. జనసేన తరపున జనసైనికులు చేసే కారయుక్రమాలన వెలుగ్లోక తెచేచి కారయుక్రముం నిజుంగా 
ప్రశుంసనీయుం.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరియు ప్రజలకు మీరిచేచి సుందేశుం ?
జాన్ బాబు: ఇప్పటివరకు ఉనని రెుండు ప్రభ్తావాలన చూసారు. వాళ్ళీదదురిది నవోవా 
నేనో ఉుండాలి తప్ప కతతువారు రాకూడదు అనే ధోరణ్లో ఉనానిరు. వసేతు వారి మనగడకే 
మ్పు్ప వచేచి అవకాశుం ఉుంది అని వారిక బాగా తెలుస్. అుందుకే ప్రజలకు నాదక 
విననిపుం... ఇుంతకాలుం పవన్ కళ్యుణ్ గారిని గమనిుంచారు... ఆయన ప్రజల సమసయులపై 
స్పుందిుంచే విధానుం చూసారు... అధకారుం లేకుుండానే ఎనోని కుటుుంబాలకు అుండగా 
నిలిచారు అదే అధకారుం ఉుంటే ఇుంక ఎలా ఉుంటుుంద్ ఒక్కసారి ఆలోచిుంచుకుని ఓటు 
వేయాలని కోరుతునానిన. ఒక్కసారి పవన్ కళ్యుణ్ గారిక అవకాశుం ఇవవావలసిుందిగా 
కోరుతునానిన.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయాన్ని మాకు కేటాయించి మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపకగా సమాధానం చపపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టీం 
తరపున ధనయూవాదములు జాన్ బాబు గారు. మరొకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్్ళ కలుదా్దం.
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