
బుధవారం, 14 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

యువ శక్ తి కార్యక్రమం నిర్వహణకు కమిటీలు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ జనవరి 12వ తేదీన నిర్వహించే యువ శక్తి కారయూక్రమానిని పకడ్ిందీగా నిర్వహించి 
విజయవింతిం చేసేిందుకు కమిటీలను నియమిించారు. శ్రీకాకుళిం జిల్లా ఎచ్చెరలా నియోజకవర్ిం రణస్థలింలో ఈ 
కారయూక్రమానిని నిర్వహించనున్నిరు. 12 కమిటీలలో కన్్వనర్, జాయింట్ కన్్వనర్, సభ్యూలు ఉింటారు. వీరితోపాటు 
యువ శక్తి కారయూక్రమిం కోసిం ఉతతిరింధ్ర జిల్లాలోలా ప్రచారకరతిలుగా 20మింది న్యకులను నియమిించారు.

కన్్వనర్ : శ్రీ కోన తాతారవు
జాయింట్ కన్్వనర్ : శ్రీ యెనిని రజు
* కో ఆరిడినేషన్ కమిటీ
కన్్వనర్ : శ్రీ టి.శివశింకర్
జాయింట్ కన్్వనర్ :శ్రీ పేడాడ రమ్మోహన్
* ట్రాన్స్ పోరుటీ కమిటీ
కన్్వనర్ : శ్రీ సిందరపు విజయ్ కుమార్
జాయింట్ కన్్వనర్ : శ్రీ లోళలా రజేష్
* రిసెప్షన్ కమిటీ
కన్్వనర్ : శ్రీమతి పాలవలస యశస్్వ
జాయింట్ కన్్వనర్ : శ్రీమతి సయయూద్ కాింతిశ్రీ
* కాయూటరిింగ్ కమిటీ
కన్్వనర్ : శ్రీ దాసరి రజు
జాయింట్ కన్్వనర్ : శ్రీ పి.వి.ఎస్.ఎన్.రజు
* మీడియా సమన్వయ కమిటీ
కన్్వనర్ : శ్రీ పీతల మూరితి యాదవ్
జాయింట్ కన్్వనర్ : శ్రీ గురు ప్రసాద్
* పబ్లాస్టీ కమిటీ
కన్్వనర్ : శ్రీ గేదెల చైతనయూ
జాయింట్ కన్్వనర్ : శ్రీ వబ్్న సతితిబాబు
* ల్జిస్టీక్స్ కమిటీ
కన్్వనర్ : శ్రీ కోరడ సర్్వశ్వరరవు

జాయింట్ కన్్వనర్ : శ్రీమతి లోకిం మాధవి
* వాలింటీరలా కమిటీ
కన్్వనర్ : శ్రీ పించకరలా సిందీప్
జాయింట్ కన్్వనర్ : శ్రీ అింపిలి విక్రమ్
* కలచెరల్ కమిటీ
కన్్వనర్ : శ్రీ వి.గింగులయయూ
జాయింట్ కన్్వనర్ :శ్రీ గిరడ అప్పలసా్వమి
* యూత్ కో ఆరిడినేషన్ కమిటీ
కన్్వనర్ : శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్
జాయింట్ కన్్వనర్ :శ్రీ బోడపాటి శివదత్
* మెడికల్ కమిటీ
కన్్వనర్ : డా. బొడ్డిపలిలా రఘు
జాయింట్ కన్్వనర్ : శ్రీ మూగి శ్రీనివాసరవు
* ‘యువ శక్తి’ ఉతతిరింధ్ర ప్రచారకరతిలు
శ్రీ పింతిం న్న్జీ
శ్రీ ముతాతి శశిధర్
శ్రీ పితాని బాలకృష్ణ
శ్రీ చేగిండి సూరయూ ప్రకాష్
శ్రీ చిలకిం మధుసూదన్ రెడిడి
శ్రీ బోనబోయన శ్రీనివాస యాదవ్
శ్రీ బొమిమోడి న్యకర్
శ్రీ చిలలాపలిలా శ్రీనివాస్

శ్రీ అక్కల రమ్మోహన్
శ్రీ వేగుళ్ళ లీల్కృష్ణ
శ్రీ శెటిటీబత్తిల రజబాబు
శ్రీ బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్
శ్రీ రెడిడి అప్పలన్యుడు
శ్రీ క్రణ్ రయల్
శ్రీ చిింతా సర్ష్
శ్రీ తాతింశెటిటీ న్గేింద్ర
శ్రీ అమిమోశెటిటీ వాస
శ్రీ వడ్రాణిం మార్కిండ్య బాబు
శ్రీ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్
శ్రీ తాడి మ్హన్

మత్స్యకారులకు భృతి... బతుకు లేకుుండా చేసిన ప్రభుత్ుం ఇది
* వేటకు వెళ్లని సమయుంలో ఇచేచే కనీస సాయుం కూడా అుందడుం లేదు
* మత్స్యకారుల ఉపాధిని దెబ్బ తీసే జీవోలు జారీ చేస్తున్న ప్రభుత్ుం
* వైసీపీ నాయకుల జేబులు నిుంపుకోవడానికే పాలన
* చెతతు పన్్న పేరుతో వేధిుంపులు
* కాకినాడలోని మత్స్యకార ప్ుంతుం దుమ్ములపేటలో పర్యటుంచిన శ్రీ నాదెుండ్ల  మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: ఉదయిం లేసేతి ఎదుటి వారిని తిటుటీకోవడిం, కాల్నిని వృథా చేయడిం తప్ప ప్రజా 
సమసయూల మీద ఈ ప్రభ్తా్వనిక్ ఏ మాత్ిం అవగాహనగాన్, వాటిని తీర్చెిందుకు చితతిశుదిధిగాన్ 
లేదని జనసేన పార్టీ రజకీయ వయూవహారల కమిటీ ఛైరమోన్ శ్రీ న్దెిండలా మనోహర్ గారు అన్నిరు. 
కాక్న్డలోని మతస్్యకార ప్ింతిం దుముమోలపేటలో మింగళవారిం ఆయన పరయూటిించారు. సా్థనిక 
మతస్్యకారులతో మాటాలాడి వారి సమసయూలను అడిగి తెలుసకున్నిరు. ఈ సిందర్ింగా శ్రీ న్దెిండలా 
మనోహర్ గారు మాటాలాడుతూ “మతస్్యకారుల సమసయూలను, మతస్్యకారుల అభ్యూననితిని వైసీపీ 
ప్రభ్త్విం పూరితిగా గాలిక్ వదిలేస్ింది. మతస్్యకారులు వేటకు వెళలాని సమయింలో ప్రభ్త్విం ఇచేచె 
కన్స సహాయిం కూడా ఈ ప్రభ్త్విం అిందిించడిం లేదు. సరైన డింపిింగ్ యారుడిలు పెటటీలేని 
ఈ ప్రభ్త్విం చ్తతి పనునిలు మాత్ిం వసూలు చేసతిిందని సా్థనికులు చ్ప్పడిం బాధ కలిగిసతిింది. 
నెలవార్ ఇచేచె సామాజిక పిింఛనలాలో చ్తతి పనునిను మినహాయించుకొని ఇవ్వడిం దురమోర్ిం. 
మతస్్యకారుల ఉపాధిని దెబ్ తీసేల్ ఈ ప్రభ్త్విం తీసకు వచిచెన జీవో నెింబర్ 217 మీద 

పోరడిింది జనసేన పార్టీ. గతింలో మతస్్యకార భరోసా యాత్ దా్వర మతస్్యకారుల సమసయూలను స్వయింగా నేను తెలుసకున్నిను. గతింలో ఈ ప్ింతింలో పరయూటిించినపు్పడు పరిస్్థతి 
ఎల్ ఉిందో ఇపు్పడు కూడా అల్గే ఉింది.
* అసాుంఘిక శకుతులన్ పుంచి పోషిస్తునా్నరు
గతింలో వింద రూపాయలు ఉిండ్ కా్వరటీర్ మదయూిం బాటిల్ ఇపు్పడు రూ.200 దాటిింది. గింజాయ అమమోకిం ప్రతి వీధిలోను జరుగుతోింది. గింజాయ అమమోకాలను బహరింగిం 
చేశారు. అసాింఘ్క శకుతిలను, అసాింఘ్క కారయూకల్పాలను పెించి పోషించడింలో ఈ ప్రభ్త్విం ముిందుింది. తమ వారి జేబులు నిింపడానిక్ ఈ ప్రభ్త్విం రకరకాల అడడిదారులు 
తొకు్కతోింది. మాిండౌస్ త్పాను ప్రభావింతో రైత్లు కష్టీలోలా ఉింటే, ఈ ప్రభ్త్వింలోని మింత్రులు జనసేన పార్టీ వాహనిం రింగు గురిించి చరిచెసతిన్నిరు. ఇదీ ఈ ప్రభ్త్వ అసలు 
నైజిం. త్పానులా ల్ింటి ప్రకృతి విపత్తిలు సింభవిించినపుడు మతస్్యకారులు వేటకు వెళ్లా పరిస్్థతి ఉిండటిం లేదు. ఆ సమయింలో వారిక్ ఉపాధి హామీ పథకిం వరితిింప చేయాలి. బటనులా 
నొక్్క ఈ ముఖయూమింత్రి ఎింతమింది బత్కులు మారచెరో చ్పా్పలి. న్న్టిక్ మతస్్యకార సమసయూలు ఇబ్ింది పెడుత్న్నియ. సా్థనిక వింతెన నిరమోణిం కోసిం ఇక్కడి యువత ఏళలా 
తరబడి పోరడుత్న్ని పటిటీించుకునని దాఖల్లు లేవు. ఇక్కడి ప్రజలకు న్రు లేదు.. గటిటీగా ఏదైన్ సమసయూ మీద అడిగితే క్సలు పెడుత్న్నిరు. ప్రభ్త్విం ఘనింగా అిందిసతిింది అని 
చ్పు్పకుింటునని మతస్్యకార భరోసా సైతిం అరుహులకు అిందడిం లేదు. మతస్్యకార సొసైటీలు నిర్్వరయూిం చేశారు. సొసైటీ నుించి గతింలో అిందే కన్స సహాయిం కాన్ పనిముటులాగాని ఎవరిక్ 
అిందడిం లేదు. ఇవేవీ ప్రభ్తా్వనిక్ పటటీవు. మతస్్యకారుల సమసయూలపై జనసేన పార్టీ చితతిశుదిధిగా ముిందుకు వెళుత్ింది. ఇచిచెన ప్రతి హామీను కచిచెతింగా నెరవేర్చె బాధయూత తీసకుింటాిం. 
జనవరి 12వ తేదీన రణస్థలింలో జరిగే యువశక్తి కారయూక్రమింలో జనసేన పార్టీ న్యకులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు కీలక ప్రకటన చేసాతిరు. రష్్రానిక్ జనసేన పార్టీ ప్రభ్త్వింలో అిందే 
అింశాలపై మాటాలాడుతారు. యువతక్ ఉపాధి దొరిక్ల్, పెటుటీబడులు రపి్పించేిందుకు మా ప్రణాళిక ను చ్బుతాిం. వలసలు నిరోధిించేల్ చేయాలింటే ఏిం చేయాలనని దానిపైన్ 
మాటాలాడుతాిం” అన్నిరు. సమావేశింలో పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు శ్రీ ముతాతి శశిధర్, శ్రీ పింతిం న్న్జీ, శ్రీ పితాని బాలకృష్ణ, జనసేన పార్టీ న్యకులు శ్రీ మేడా గురుదత్, శ్రీ త్మమోల 
బాబు, శ్రీ మరెడిడి శ్రీనివాస్, శ్రీ పోలిశెటిటీ చింద్రశేఖర్, శ్రీ అతితి సతయూన్రయణ, శ్రీమతి మాక్న్డి శేషు కుమారి, శ్రీ వేగుళ్ళ లీల్కృష్ణ, శ్రీమతి పొల్సపలిలా సరోజ, శ్రీమతి ప్రియా సౌజనయూ, 
శ్రీ శివదత్, శ్రీ సింగిశెటిటీ అశోక్, శ్రీ వాస్రెడిడి శివ ప్రసాద్, శ్రీ తల్టిం సతయూ తదితరులు పాల్్న్నిరు.

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


బుధవారం, 14 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

సీఎుం గారూ... తాడేపల్్లలో సమీక్షలు కాదు... క్షేత్రసాథా యిలో పరిసిథాతిని చూడుండి
* ధానయూిం రింగు మారిన్ కొనుగోలు చేయిండి
* తేమ శాతిం నిబింధనలను సడలిించి రైత్లకు న్యూయిం చేయిండి
* పాత బకాయలు రూ. 320 కోటులా వెింటనే చ్లిలాించిండి
* కడప సీటీల్ పాలాింట్ విషయింలో జగన్నిటకిం
* సీటీల్ పాలాింట్ కోసిం కృష్ణపటనిిం పోరుటీలో క్టాయించిన బెర్తి ఏిం చేశారు?
* కాక్న్డ మీడియా సమావేశింలో జనసేన పీఏసీ ఛైరమోన్ శ్రీ న్దెిండలా మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: మాిండౌస్ త్పాన్ దెబ్కు రష్ట్ర వాయూపతిింగా 5 లక్షల ఎకరలకు పైగా 
పింట నషటీిం వాటిలిలాిందని, అిందులో 3 లక్షల ఎకరలోలా వరి పింట దెబ్ తిిందని జనసేన 
పార్టీ రజకీయ వయూవహారల కమిటీ ఛైరమోన్ శ్రీ న్దెిండలా మనోహర్ గారు పేర్్కన్నిరు. 
రైతాింగిం తీవ్ర ఆిందోళనలో ఉింటే తాడ్పలిలాలో కూర్చెని ముఖయూమింత్రి తూతూ మింత్ింగా 
అధికారులతో సమీక్షలు జరపకుిండా.. క్షేత్సా్థయలో పరిస్్థతిని పరయూవేక్ించాలన్నిరు. 
ధానయూిం రింగు మారిన్ కొనుగోలు చేయాలని, తేమ శాతిం నిబింధనలు సడలిించాలని, 
గత వయూవసాయ సీజన్ కు సింబింధిించి ధానయూిం బకాయలు రూ. 320 కోటులా తక్షణమే 
చ్లిలాించాలని డిమాిండ్ చేశారు. మింగళవారిం ఉదయిం కాక్న్డలో మీడియా సమావేశిం 
ఏర్పటు చేశారు. జనసేన 12న నిర్వహించనునని జనసేన యువశక్తి కారయూక్రమిం పోసటీర్ 
ను ఉమమోడి తూరు్పగోదావరి జిల్లా న్యకులతో కలిస్ ఆవిష్కరిించారు. ఈ సిందర్ింగా 
శ్రీ న్దెిండలా మనోహర్ గారు మాటాలాడుతూ “మాిండౌస్ త్పాన్ దెబ్కు రైతాింగిం ఎింత 

నషటీపోయిందో... ధానయూిం కొనుగోలులో క్షేత్సా్థయలో ఉనని వయూవస్థ, పాలసీ విధాన్లోలా మారు్పల వలలా అింతే నషటీిం జరిగిింది. తడిచిన ప్రతి గిింజా కొన్లని అధికారులను ఆదేశిించామని 
చ్పు్పకొింటునని ముఖయూమింత్రి గారు... ముిందు రైత్ భరోసా క్ింద్రాలోలా వాసతివ పరిస్్థత్లను తెలుసకోవాలి. త్పాన్ వసతిిందనని ఆిందోళనతో కొింతమింది రైత్లు సొింతింగా రవాణా 
ఖరుచెలు భరిించి ఆర్్క్ క్ింద్రాలకు ధాన్యూనిని తీసకొసేతి ముిందు బసాతిలు లేవన్నిరు. బసాతిల సమసయూను అధిగమిించాక రవాణాకు ల్ర్లు అిందుబాటులో లేవింటున్నిరు. ప్రభ్త్వ 
నిబింధనలకు అనుగుణింగానే తేమ శాతిం ఉిందని వాలింటీరులా సరిటీఫిక్టులా ఇచిచె పింపుత్న్ని ఆర్్క్ క్ింద్రాలోలా అధికారులు రైత్లను ముప్పతిప్పలు పెడుత్న్నిరు. రయలసీమలోని 
పలు ప్ింతాలోలా ఉదాయూన పింటలకు పెద్ద ఎత్తిన నషటీిం వాటిలిలాింది. అననిమయయూ, అనింతపురిం, వైఎస్ఆర్ కడప, శ్రీ సతయూసాయ జిల్లాలతో పాటు నెల్లారు జిల్లాలోన్ వేల ఎకరలోలా 
అరటి, బొపా్పయ తోటలు నేలకూల్య. ఆరుగాలిం కషటీపడి పిండిించిన పింటలను నష్టీనిక్ అముమోకుిందామన్ని కొనేవారు లేక రైత్లు తీవ్ర ఆవేదన చ్ిందుత్న్నిరు.
* పాత బకాయలు వెింటనే చ్లిలాించిండి
వరుస ప్రకృతి విపత్తిలతో రష్ట్ర రైతాింగిం పూరితిగా నషటీపోయింది. వాళలాకు కన్స మద్దత్ ధర కూడా అిందని పరిస్్థత్లోలా ఉన్నిరు. ప్రభ్త్విం తక్షణమే స్పిందిించి వాళలాను ఆదుకునేల్ 
చరయూలు చేపటాటీలి. అల్గే గత వయూవసాయ సీజన్ క్ సింబింధిించి ధానయూిం బకాయలు రూ. 320 కోటలాకుపైగా ఉన్నియ. ఒక్క తూరు్ప గోదావరి జిల్లాలోనే రూ. 80 కోటలా వరకు రైత్లకు 
బకాయలు ఉన్నియ. వాటిని తక్షణమే చ్లిలాించే ఏర్పటు చేయాలి. ఈసారి కొనుగోలు చేస్న ధాన్యూనిక్ నెలల తరబడి కాకుిండా వారింలోపే రైత్లకు పేమెింటులా అిందేల్ తగిన చరయూలు 
తీసకోవాలి. కొనిని ప్ింతాలోలా 35 బసాతిలు పిండిసేతి 25 బసాతిలు మాత్మే కొింటామని అధికారులు నిబింధనలు పెడుత్న్నిరు. వాటిని ఉపసింహరిించుకోవాలి. ఎనిని బసాతిలైన్ కొనేల్ 
చరయూలు తీసకోవాలి. ప్రకృతి విపత్తిల వలలా నషటీపోయన రైత్లను ఆదుకోవాలని, పింటలకు గిటుటీబాటు ధర కలి్పించాలని, కొనుగోలు చేస్న ధాన్యూనిక్ సకాలింలో చ్లిలాింపులు చేయాలని 
డిమాిండ్ చేసూతి గతింలో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు దీక్షలు చేశారు.
* ముగు్రు కృషు్ణలు మారిన్ కడప సీటీల్ పాలాింట్ ముిందుకు వెళలాలేదు
మూడ్ళలాలో కడప సీటీల్ పాలాింట్ ను ప్రింభించి, 25 వేల మింది యువతకు ఉపాధి కలి్పసాతిమని తదా్వర రయలసీమలో వలసలు నివారిసాతిమని శింకుసా్థపన చేస్న సమయింలో 
ముఖయూమింత్రి గారు చ్పి్పన మాటలు ఇవి. ఇప్పటిక్ ముగు్రు ఇనె్వసటీరులా మారిన్ పున్ది రయ మాత్ిం పడలేదు. మొదట లిబర్టీ ఎసాస్ర్ సీటీల్స్ అనే కృషు్ణడు వచాచెడు రూ.17 వేల కోటులా 
పెటుటీబడి పెడతామని చ్పా్పడు. తరువాత స్్వట్జరలాిండ్ కు చ్ిందిన మరో కృషు్ణడు రూ. 12 వేల కోటలా పెటుటీబడితో సీటీల్ పాలాింట్ నిరిమోసాతిమని చ్పా్పడు. ఆయన్ పక్కకు తపు్పకున్నిడు. 
ఇపు్పడు తాజాగా రూ.8 వేల కోటులా పెటుటీబడులు పెడతామని మూడో కృషు్ణడుగా జేఎస్ డబ్లా్య అనే కొతతి కింపెన్ వచిచెింది. ప్జెకుటీ ఇనిని కింపెన్ల చేత్లు మారడానిక్, నిరమోణింలో 
జరుగుత్నని జాపాయూనిక్ గల కారణాలను ముఖయూమింత్రి గారు ప్రజలకు వివరిించాలి. అల్గే కడప సీటీల్ పాలాింటు కోసిం కృష్ణపటనిిం పోరుటీలో ఒక బెర్తి క్టాయించారు. ఆ బెర్తి ఎవరిక్ 
అమేమోశారు? దాని వెనుక జరిగిన జగన్నిటకానిని ప్రజలను వివరిించాలి. ప్రభ్త్వ విధాన్ల వలలా మ్సపోయ ఉపాధి కోసిం వలసలు వెళిలాపోత్నని యువతలో భరోసా నిింపడానిక్ జనవరి 
12వ తేదీన శ్రీకాకుళిం జిల్లా రణస్థలింలో యువశక్తి అనే కారయూక్రమానిని నిర్వహించబోత్న్నిిం. వైసీపీ అధికారింలోక్ వచిచెన ఈ మూడుననిర్ళలాలో ఒక్క ఉతతిరింధ్ర నుించే లక్షల్ది 
మింది యువత ఉపాధి కోసిం వలసలు వెళిలాపోయారు. ఒక్క శ్రీకాకుళిం జిల్లా నుించే ఏడాదిక్ 25 వేల మింది మతస్్యకారులు గుజరత్ రష్్రానిక్, చ్నె్ని, పారదీప్ వింటి ప్ింతాలకు 
వలసలు వెళిలాపోత్న్నిరు. జనసేన పార్టీ భవిషయూత్తిలో అధికారింలోక్ వసేతి ఉతతిరింధ్ర, రయలసీమలో వలసల నిరోధానిక్ ఎల్ింటి చరయూలు తీసకుింటాిం. యువత భవిషయూత్తికు ఎల్ింటి 
భరోసా ఇసాతిిం, యువతకు ఉదోయూగ ఉపాధి అవకాశాలు కలి్పించే పరిశ్రమలు పెటేటీ పారిశ్రామికవేతతిలకు ఎల్ింటి రయతీలు కలి్పసాతిిం వింటి అింశాలపై యువశక్తి కారయూక్రమ వేదికపై 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రసింగిసాతిరు. ఈ కారయూక్రమానిని పిండగ వాతావరణింలో నిర్వహసాతిిం” అన్నిరు.
* క్రియాశీలక కారయూకరతిల కుటుింబాలకు రూ.5 లక్షల ఆరి్థక సాయిం
ఇటీవల రెిండు వేర్్వరు ప్రమాదాలోలా మృతి చ్ిందిన ఇద్దరు జనసేన క్రియాశీల సభ్యూల కుటుింబాలకు పార్టీ తరఫున రూ.5 లక్షల ప్రమాద బీమా చ్కు్కలను శ్రీ మనోహర్ గారు కాక్న్డలో 
అిందజేశారు. త్ని నియోజకవర్ిం బొద్దవరిం గ్రామానిక్ చ్ిందిన శ్రీ వేగి హేమ క్షోర్ వయూవసాయ పొలింలో విదుయూత్ ష్క్ తగిలి ప్రమాదవశాత్తి మృతి చ్ిందారు. పార్టీ కోసిం ఎింతో 
కషటీపడిన హేమ క్షోర్ మృతిక్ సింతాపిం తెలుపుతూ పార్టీ తరఫున రూ.ఐదు లక్షల చ్కు్కను అతని భారయూ శ్రీమతి లక్ష్మికీ అిందజేశారు. కుటుింబ పరిస్్థతిని శ్రీ మనోహర్ గారు 
అడిగి తెలుసకున్నిరు. జగ్ింపేట నియోజకవర్ిం గిండ్పలిలా గ్రామానిక్ చ్ిందిన శ్రీ మర్రి రమణ ఇటీవల ప్రమాదింలో మృతి చ్ిందగా ఆయన భారయూ శ్రీమతి దేవిక్ రూ. 5 లక్షల చ్క్ 
అిందజేశారు. పార్టీ ఎపు్పడూ అిండగా నిలుసతిింది అని వారిక్ హామీ ఇచాచెరు. ఈ కారయూక్రమింలో పార్టీ రజకీయ వయూవహారల కమిటీ సభ్యూలు శ్రీ పింతిం న్న్జీ, శ్రీ ముతాతి శశిధర్, 
శ్రీ పితాని బాలకృష్ణ, నియోజక వర్ల ఇించారు్జలు, రష్ట్ర, జిల్లా కమిటీల సభ్యూలు, వీర మహళలు పాల్్న్నిరు.

కడప స్టీల్ ప్లాంట్ విషయాంలో జగన్నాటకాం
* సీటీల్ పాలాింట్లాక్ మూడో కృషు్ణడిని తీసకొచాచెరు
* కొతతి పరిశ్రమ అింటూ హింగామా

శతఘ్ని న్యూస్: కడప సీటీల్ పాలాింట్ మూడ్ళలాలో ప్రింభసాతిమని.. 25 వేల మింది యువతకు ఉపాధి 
కలి్పసాతిమని చ్పి్పన ముఖయూమింత్రి జగన్ రెడిడి గారు ఇపు్పడు మూడో కృషు్ణడిని సేటీజ్ మీదకు తెచాచెరని 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైరమోన్ శ్రీ న్దెిండలా మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో వాయూఖ్యూనిించారు. శింకుసా్థపన రోజున 
ముఖయూమింత్రి పెద్దపెద్ద మాటలు చ్బుతూ సీటీల్ పాలాింట్ దా్వర రయలసీమలో వలసలు నివారిసాతిమని 
చ్పా్పరు. ఇప్పటి వరకూ ముిందుకు వెళలాలేదు. పున్ది రయ మాత్ిం పడలేదు. ఈ రోజు కాయూబ్నెట్ మీటిింగ్ 
లో కొతతి పరిశ్రమ తెచిచెనటులా హింగామా చేసతిన్నిరు. మొదట లిబర్టీ ఎసాస్ర్ సీటీల్స్ అనే కృషు్ణడు వచాచెడు 
రూ.17 వేల కోటులా పెటుటీబడి పెడతామని చ్పా్పడు. తరువాత స్్వట్జరలాిండ్ కు చ్ిందిన మరో కృషు్ణడు రూ. 
12 వేల కోటలా పెటుటీబడితో సీటీల్ పాలాింట్ నిరిమోసాతిమని చ్పా్పడు. ఆయన్ పక్కకు తపు్పకున్నిడు. ఇపు్పడు 
తాజాగా రూ.8 వేల కోటులా పెటుటీబడులు పెడతామని మూడో కృషు్ణడుగా జేఎస్ డబ్లా్య అనే కొతతి కింపెన్ 
వచిచెింది. ప్జెకుటీ ఇనిని కింపెన్ల చేత్లు మారడానిక్, నిరమోణింలో జరుగుత్నని జాపాయూనిక్ గల కారణాలను 
ముఖయూమింత్రి గారు ప్రజలకు వివరిించాలి. అల్గే కడప సీటీల్ పాలాింటు కోసిం కృష్ణపటనిిం పోరుటీలో ఒక బెర్తి 
క్టాయించారు. ఆ బెర్తి ఎవరిక్ అమేమోశారు? దాని వెనుక జరిగిన జగన్నిటకానిని ప్రజలకు వివరిించాలని శ్రీ 
న్దెిండలా మనోహర్ డిమాిండ్ చేశారు.

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

ధాన్ాం కొనుగోలు విషయాంలో రైతుల 
సమస్లను ప్రశనాాంచిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: కాక్న్డ, జనసేన పార్టీ పిఏస్ చైరమోన్ న్దెిండలా మనోహర్ కాక్న్డ ముతాతి గోపాలకృష్ణ 
కలాబ్ లో ఏర్పటు చేస్న మీడియా సమావేశింలో ధానయూిం కొనుగోలు విషయింలో రైత్లు పడుత్నని 
ఇబ్ిందులను ప్రభ్తా్వనిని ప్రశినిించడిం జరిగిింది. అల్గే శ్రీకాకుళిం జిల్లాలో యువశక్తి మన యువత 
– మన భవిత భార్ బహరింగ సభ జనవరి 12వ తేదీన యువత సమసయూలపై గళమెతతినునని జనసేన్ని 
పోసటీర్ రిలీజ్ కారయూక్రమిం మరియు రైత్ల ధానయూిం కొనుగోలు సమసయూలపై ప్రెస్ మీట్ లో మాటాలాడడిం 
జరిగిింది. ఈ సమావేశింలో జనసేన పార్టీ పిఎస్ సభ్యూలు, జిల్లా జనసేన పార్టీ ఇించార్్జలు జిల్లా కారయూవర్ 
సభ్యూలు, జనసేన న్యకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నడిం జరిగిింది.

పిఏసి చైర్మన్ న్దాండ్లకు ఘనస్వాగతాం
శతఘ్ని న్యూస్: అమల్పురిం: జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైరమోన్ న్దెిండలా మనోహర్ పి.గననివరిం పరయూటనకు 
విచేచెసారు. ఈ పరయూటనలో భాగింగా అమల్పురిం మీదుగా వెళుతినని సిందర్ింలో మనోహర్ కు 
అమల్పురిం నియోజకవర్ ఇించార్్జ శెటిటీబత్తిల రజబాబు ఆధ్వరయూింలో ఘన సా్వగతింపలికారు. ఈ 
కారయూక్రమింలో అమల్పురిం పురపాలక జనసేన కౌనిస్లరులా గలకోటి విజయ లక్ష్మి, గిండి దేవి హారిక, 
న్యకులు సధా చిన్ని, చికా్కల సతీష్, గలకోటి వాస, గిండి సా్వమి, నియోజకవర్ జనసేన న్యకులు 
ఎింపీటీసీలు, వీరమహళలు, కారయూకరతిలు పాల్్న్నిరు.

న్దాండ్ల తో జనసేన న్యకుల 
మర్్ద పూరవాక భేటీ

శతఘ్ని న్యూస్: సమవారిం రత్రి 9 గిం లకు పార్టీ కోసిం అహరినిశలు శ్రమిించే 
జనసేన పిఎస్ చైరమోన్ న్దెిండలా మనోహర్ ని మరయూద పూర్వకింగా హల్కన్ టింలో 
కిందరడ ఎింపీటీసీ పిల్లా సన్తాసూరయూన్రయణ (దినేష్) కలవటిం జరిగిింది. 
జనసేన న్యకులు పిఎస్ సభ్యూలు పింతిం న్న్జీ ని, మిండపేట ఇించార్్జ వేగుళ్ళ 
లీల్కృష్ణ, అమల్పురిం ఇించార్్జ శెటిటీబత్తిల రజబాబు, యలమించిలి ఇించార్్జ 
సిందరపు శ్రీనివాస్ కలవటిం జరిగిింది. జనసేన ఉభయ గోదావరి జిల్లాల అధికార 
ప్రతినిధి తోలేటి శిర్ష, జనసేన న్యకులు వెన్ని జగదీష్, ఎింపీటీసీ అభయూరి్థ సూరిబాబు, 
గింజి గోవిిందరజులు, శివరమకృష్ణ, దొరబాబు, చక్రి,ఇసాస్కు, పిఠాపురిం మరియు 
కాక్న్డ జిల్లా జనసైనికులు చాల్ మింది పాల్్న్నిరు.

అగ్నా ప్రమాద బాధిత కుటాంబానికి ఆర్థిక స్యాం
శతఘ్ని న్యూస్: డాకటీర్ బ్ 
ఆర్ అింబేద్కర్ కోనసీమ 
జిల్లా, పి.గననివరిం 
ని యో జ క వ ర ్ ిం , 
అయనవిలిలా డిసెింబర్ 
12న చిింతనలింక 
గ్రామింలో విదుయూత్ 
ప్రమాదిం వలలా ఇళు్ళ 
అగినిక్ అహుతి 
కావడింతో సర్విం 
కోలో్పయన కుటుింబానిక్ 
జనసేన న్యకులు 
మరియు ప్రవాసాింధ్రులు 

పెనుమాల జాన్ బాబు మరియు మొగళ్ళ చింద్రశేఖర్ ల ఆరి్థక సహకారింతో వారి 
కుటుింబానిక్ గోడి గురుకుల పాఠశాల తలిలాదిండ్రుల కమిటీ చైరమోన్, దళిత న్యకులు 
డాకటీర్ కోట హనుమింత్రవు చేత్ల మీదుగా బ్యయూిం మరియు నితాయూవసర వసతివులు 
అిందజేశారు. ఈ సిందర్ింగా జాన్ బాబుకు గ్రామసతిలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ఈ 
కారయూక్రమింలో జనసైనికులు మరియు గ్రామసతిలు తదితరులు పాల్్న్నిరు.

వార్హి మాతకి ఘనాంగా పూజలు నిరవాహిాంచిన 
వీరమహిళలు

జనసేన ఎన్నికల యుద్ధ రథం వారాహి రిజిసే్రేషన్ విజయవంతం
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ: తూరు్ప నియోజకవర్ింలో జనసేన పార్టీ రష్ట్ర కారయూదరిశి 
అమిమోశెటిటీ వాస పార్టీ ఆఫీసలో జనసేన ఎనినికల యుదధి రథిం వారహ విజయవింతింగా 
రిజిసే్రాషన్ పూరతియన సిందర్ింగా.. పవన్ కళ్యూణ్ బసస్ యాత్ని విజయవింతింగా 
పూరితిచేయాలని, 2024 లో జనసేన పార్టీ అధికారింలోక్ రవాలని, వైసీపీ రక్షస 
పాలనకు చరమగీతిం పాడాలని, వారహ మాతక్ ఘనింగా పూజా కారయూక్రమిం 
నిర్వహించిన జనసేన పార్టీ తూరు్ప నియోజకవర్ిం వీరమహళలు. ఈ కారయూక్రమింలో 
జనసేన పార్టీ రష్ట్ర జాయింట్ సెక్రెటర్ పోతిరెడిడి అనిత, దోమకొిండ మేర్, అమృత 
కళ్దేవి, పాశిం సజాత, మాక్న్డి న్రజ, న్గమణి, శిర్ష, సా్వతి, కుమారి, సూరయూవతి, 
అపర్ణ, న్గ రజేశ్వరి, విజయ కుమారి, దోమకొిండ అశోక్, పోతిరెడిడి రమణ, పెళ్లారి 
ఉమామహేశ్వరరవు తదితరులు పాల్్న్నిరు.

దాసర్ ర్మును పర్మర్్శాంచిన 
జనసేన న్యకులు

శతఘ్ని న్యూస్:  గుింటూరు: తెలగ, కాపు, బలిజ ఐకయూ కారయూచరణ సమితి దక్ణ భారత 
కన్్వనర్ దాసరి రమును గుింటూరు లోని వారి స్వగృహింలో కలస్ పరమరిశిించిన 
జనసేన పార్టీ ఉమమోడి గుింటూరు జిల్లా కారయూదరిశి శ్రీమతి సమరౌత్ అను రధ, జనసేన 
పార్టీ వేమూరు న్యకులు సొమరౌత్ బ్రహమోిం.

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


బుధవారం, 14 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్రమాదాంలో సిాంగర్యకొాండ 
ఏపీఎస్ఆర్టీస్ బస్టీాండ్..

యుద్దప్రాతిపదికన తగు చరయూలు చేపట్టి ప్రయాణికులను కాపాడవలెను.. జనసేన డిమండ్
శతఘ్ని న్యూస్: కొిండ్పి నియోజకవర్ిం, స్ింగరయకొిండ ఆర్టీసీ బసాటీిండు మునిగిపోయే 
ప్రమాదింలో ఉిందని, ప్రయాణికుల రకపోకలకు అనేక ఇబ్ిందులు ఎదుర్్కింటూ 
భయాిందోళనలు చ్ిందుత్న్నిరు. సమవారిం స్ింగరయకొిండ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బసాటీిండ్ 
ను పరిశీలిించిన జనసేన న్యకులు మాటాలాడుతూ.. స్ింగరయకొిండ ఆరిటీస్ బసాటీిండ్ 
కొది్దపాటి వర్షనిక్ మునిగిపోవడిం, ఎకు్కవ న్రు నిల్వ ఉిండిపోవడిం జరుగుత్ననిది. 
దీనిక్ ప్రధాన కారణిం కాలవలు సైతిం ప్రభ్త్వ అధికారుల అిండదిండలతో అక్రమణకు 
గురైనవి. దీని వలన వర్షిం న్ళులా బయటకు వెళ్లా వసతి లేక, కాలువలు పూడిక తీయుటకు 
నోచుకోక, న్ళులా బయటకు వెళ్లా అవకాశిం లేదని ప్రయాణికులు మరియు గతింలో 
జనసేన పార్టీ నుిండి ఆర్టీసీ సింబింధిత అధికారులకు మరియు స్ింగరయకొిండ 
గ్రామపించాయతీ కారయూదరిశి శరత్ చింద్ర గారిక్ తెలియపరచినప్పటికీ కూడా 
పటిటీించుకోకపోవడింపై వైసీపీ ప్రభ్త్విం అిండదిండలు పుష్కలింగా ఉన్నియని.. 
పరిస్ఠితిన్ చూసేతినే తేట తెలలాిం అవుత్ననిది. వైసీపీ ప్రభ్త్విం లోని న్యకులు 
ప్రజల చేత ఓటులా వేయించుకొని ప్రజలను ప్రమాదింలో నెటేటీ విధింగా న్యకులు 
వయూవహరిసాతిరననిని ప్రజలు ఆగ్రహిం వయూకతిిం చేసతిన్నిరు. జనసేన పార్టీ పలుసారులా 
ఆర్టీసీ సింబింధిత అధికారులకు స్ింగరయకొిండ గ్రామ పించాయతీ కారయూదరిశి శరత్ 
చింద్రక్ తెలియపరచననిపటిక్ అక్రమణకు, కబా్జలకు గురైన వాటిపై చరయూలు చేపటటీని 
కారణింగా నేడు మాిండూస్ త్ఫాను ప్రభావిం ఆర్టీసీ బసాటీిండ్ మునకలో ఉింది. దీనిపై 
ప్రయాణీకులు ప్రభ్త్వింపై తీవ్ర అగ్రహిం వయూకతి పరుసతిన్నిరు. ప్రకాశిం జిల్లా కలెకటీర్ 
దినేష్ కుమార్ వెింటనే స్పిందిించి అధికారులపై చరయూలు తీసకొని యుద్దప్తిపదికన 
చరయూలు చేపటిటీ న్టిన్ బయటక్ పింపి ప్రయాణికులను కాపాడవలెను అని ప్రజల 
మనోధైరయూనిక్ అిండగా జిల్లా కలెకటీర్ ఉిండవలెను అని జనసేన పార్టీ నుిండి డిమాిండ్ 
చేయటిం జరిగినది.

సేవా తత్పరత కలిగ్న పర్టీ జనసేన: 
డా.యుగాంధర్ పొననా

డా.యుగంధర్ పొనని చేతులమీదుగా 
న్తయూవసర సరుకులు పంపిణి
శతఘ్ని న్యూస్: గింగాధర నెల్లారు: 
త్ఫాను కారణింగా పునరవాసిం 
కొలో్పయన మణిపురిం వాసలకు 
సమవారిం జనసేన ఇించార్్జ 

డా.యుగింధర్ పొనని చేత్లమీదుగా నితయూవసర సరుకులు పింపిణి చేశారు. ఈ 
సిందర్ింగా ఆయన మాటాలాడుతూ స్దాధిింతాలకు కటుటీబడిన పార్టీ జనసేన అని, కష్టీలు 
ఎక్కడుింటే అక్కడ జనసేన ఉింటుిందని.. పునరవాసిం కలి్పించిన అధికారులకు, 
ప్రతినిధులకు అభనిందనలు తెలియజేస్.. వారి ఇళలా నిరమోణానిక్ అధికారులు 
సహకరిించాలని ఈ సిందర్ింగా కోరి.. మా వింత్ తోడా్పటుకు ఎలలాపు్పడూ స్దధిింగా 
ఉింటుిందని.. పాలసముద్రిం మిండల ప్రజలకు జనసేన అిండగా ఉింటుిందని 
యుగింధర్ పొనని తెలియజేసారు.

మానవతవాాం చాటకుననా పెనుమాల జాన్ బాబు
వైదయూ ఖరుచెల నిమితతిిం 5000/- తక్షణ సాయిం
శతఘ్ని న్యూస్: డాకటీర్ బ్ ఆర్ అింబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా, పి.గననివరిం నియోజకవర్ిం, 
అింబాజీపేట మిండలింలో బాణాసించా కాలేచె సమయింలో ప్రమాదానిక్ గురైన 
యువకునిక్ పి.గననివరిం నియోజకవర్ జనసేన న్యకులు మరియు ప్రవాసాింధ్రులు 

పెనుమాల జాన్ బాబు 
వైదయూఖరుచెల నిమితతిిం తక్షణ 
సాయింగా రూపాయలు 
5000/- జనసైనికుల చేత్ల 
మీదుగా అిందజేయడిం 
జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో 
న్గేింద్ర, గెడడిిం గాింధీ, 
హనుమింతరవు, బిండి 
మణికింఠ తదితరులు 
పాల్్న్నిరు.

మునిసిపల్ అధికారుల తీరుపై 
కలెకటీర్ కు మలగా రమేష్ వినతి

ప్రోటోకాల్ పాట్ంచడం లేదు
ప్రభుత్వ కారయూక్రమలకు కూడా ఆహ్్వన్ంచడం లేదు
38వ డివిజన్లో మున్్సపల్ పార్క్ స్థలాన్ని కబ్జాదారుల నుంచి కాపాడాలి
వైకాపా నేతలతో కుమ్మకై పార్క్ న్రా్మణం న్లిపివేత
జిలాలో కలెకటిరుక్ 38వ డివిజన్ జనసేన కార్పొరేటర్ మలగా రమేష్ ఫిరాయూదు
సానుకూలంగా సపొందిన కలెకటిర్ దినేష్ కుమర్

శతఘ్ని న్యూస్: 
ఒింగోలు: మునిస్పల్ 
యింత్ింగిం తీరు 
బాగాలేదని, అధికార 
పార్టీ నేతలతో కలిస్ 
డివిజనోలా అభవృదిధి 
పనులోలా అవిన్తిక్ 
పాల్పడుత్న్నిరని జిల్లా 
కలెకటీర్ దినేష్ కుమార్ 
కు 38వ డివిజన్ 
జనసేన కార్్పర్టర్ 

మలగా రమేష్ ఫిరయూదు చేశారు. డివిజనోలాని సమసయూలను, వైకాపా నేతలతో కలిస్ 
మునిస్పల్ అధికారులు చేసతినని అవిన్తి బాగోతానిని వినతి రూపింలో ప్రకాశిం 
భవనింలో కలెకటీరుని కలిస్ మలగా రమేష్ వివరిించారు. అర్్జ సారింశానిని పరిశీలిసేతి.. 
డివిజన్ అభవృదిధిక్ కృష చేసాతిరని న్పై నమమోకిం ఉించుకొని డివిజన్ ప్రజలు ఓటులా వేస్ 
గెలిపిించారు. కాని మునిస్పల్, వారుడి సచివాలయ ఉదోయూగుల తీరు ననుని ఎింతగానో 
బాధిసతిింది. సచివాలయింలో జరిగే కొనిని ప్రభ్త్వ కారయూక్రమాలకు కూడా తనకు 
ఆహా్వనిం లభించడిం లేదు. డివిజనోలా జరిగే ప్రతీ ప్రభ్త్వ కారయూక్రమాలకు ఫోట్కాల్ 
పాటిించకుిండా తనను అవమాన పరుసతిన్నిరు. డివిజనోలా రూ 40 లక్షల రూపాయలు 
అభవృదిధి పనుల ప్రింభోతస్వానిక్ కూడా పిలవడిం లేదు. అింతే కాకుిండా 38వ 
డివిజన్ చుటుటీపక్కల అనిని డివిజనులా పరయూటిించి 38 డివిజనోలా మునిస్పల్ కమిషనర్ 
వెింకటేశ్వరులా తమ డివిజనోలా మాత్ిం ఇింత వరకు పరయూటిించలేదు. 38వ డివిజన్ 
పరిధిలోని ది కాలాత్ మరచెింట్ అసస్యేషన్ వెించరోలాని సర్్వ నిం. 118/1 ఎలీ్ప నిం. 
100/78లో మునిస్పాలటిక్ సింబింధిించిన స్థలిం ఉింది. ఆ స్థలిం చుటుటీ ప్రహర్ గోడ 
నిరమోణిం చేసూతి హఠాత్తిగా పనులను నిలుపుదల చేశారు. ఎిందుకు చేశారో కూడా 
మునిస్పల్ యింత్ింగిం సరైన సమాధానిం చ్ప్పలేకపోత్ింది. సచివాలయ ఉదోయూగులు, 
మునిస్పల్ అధికారులు ఫోట్కాల్ పాటిించడిం లేదింటూ పలు మారులా కమిషనర్ 
దృషటీక్ తీసకెళిలాన్, ఇింత వరకు ఎల్ింటి స్పిందన కనిపిించడలేదు. సచివాలయ 
సెక్రటర్ల పని తీరు సరిగా్ లేనిందున వారి మీద కింపె్లాింట్ ఇచిచెన కూడా ఇింతవరకు 
ఎటువింటి చరయూలు తీసకోలేదు. 38వ డివిజనోలా సమసయూల మీద ఎనిని సారులా అర్్జ ఇచిచెన 
కూడా సమసయూలను పరిష్కరిించడిం లేదు. వాలింటీర్ ఇింటరూ్వ్య జరిగి దాదాపుగా 
3 నెలలు అవుత్నని కూడా ఇింతవరకు జాయనిింగ్ ఆరడిర్ ఇవ్వలేదు. కమరి్షయల్ 
ఏరియాలో రెస్డెని్షయల్ పాలాన్ తీసకుని కమరి్షయల్ ష్ప్ లు కడుత్న్నిరని కింపె్లాింట్ 
పెటిటీన కూడా వారి మీద ఎటువింటి చరయూలు తీసకోలేదు. ఆది నుిండి 38వ డివిజన్ మీద 
మునిస్పల్ అధికారులు కక్ష్య సాధిింపు చరయూలు చేపడుత్న్నిరు ప్రజల చేత ఎనునికోబడిన 
ప్రజాప్రతినిధిగా తమ డివిజనోలాని సమసయూలపై నిరింతరిం ప్రశినిసూతినే హకు్క న్కు ఉింది. 
కాని మునిస్పల్, సచివాలయ ఉదోయూగుల తీరు న్ హకు్కలు కాలవ్రాసేల్ ఉననిిందున, 
తమరి దృషటీక్ తీసకొసతిన్నిను. కార్్పర్టర్ హెూదాలో ఉనని న్ హకు్కలను కాపాడ్ల్ 
సింబింధిత అధికారుల మీద చరయూలు తీసకోవాలిస్ిందిగా వినతి రూపింలో కలెకటీరు్క 
విజ్ఞపితి చేశారు. సమసయూలపై కలెకటీర్ సానుకూలింగా స్పిందిించారు. ప్రోట్కాల్ సమసయూ 
రకుిండా డివిజనోలా చూసాతిమని కలెకటీర్ హామీ ఇచాచెరు.
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అుంబట పై నిప్పులు 
చెరిగిన చేగుండి

శతఘ్ని న్యూస్: ఆచింట: ఇటీవల జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పై జరుగుత్నని 
అనుచిత వాయూఖయూలు శృతి మిించుతూ రష్ట్ర న్టిపారుదల శాఖ మింత్రి అింబటి రింబాబు 
చేస్న వాయూఖయూలను ఖిండిసూతి జనసేన పార్టీ రష్ట్ర రజకీయ వయూవహారల కమిటీ సభ్యూలు 
చేగిండి సూరయూ ప్రకాష్ పాత్రిక్య సమావేశిం ఏర్పటు చేశారు. ఆయన మాటాలాడుతూ 
అింబటి రింబాబు పై విరుచుకుపడాడిరు. కాయూరెకటీర్ లేని ప్రతీ ఒక్కరూ పవన్ కళ్యూణ్ ని 

కామెింట్ చేయడమే తదా్వర ఫేమస్ అవా్వలని తహతహల్డుత్న్నిరు. మీ ప్రతిభ నోరు పార్సకోవడిం లో కాదు రష్్రానిని అభవృదిధి పధిం లో నడపడానిక్ చూపిించిండి. వైసీపీ 
పై మీ విశా్వసిం కుక్కని మిించి ఉింది కుక్కక్ బ్సె్కటులా వేస్నటులా న్కు పోలవరిం ప్జెకుటీ ని బ్సె్కట్ ల్ వేసాడు జగన్ రెడిడి అిందుకని జగన్ రెడిడి క్ కటటీప్పల్గా మారిన రింబాబు 
ఏన్టికైన్ జగన్ రెడిడి ని వెనునిపోటు పొడిచేది అింబటి రింబాబే, 40 సింవతస్రల న్ రజకీయ జీవితింలో న్ల్ింటి వారి బత్కులన్ని చదివేసాను నువే్వింట్ న్ బత్క్ింట్ కాింగ్రెస్ 
పార్టీ న్టి నుిండి న్కు తెలుస అన్ని బయటపెడితే నినుని మింత్రి గా కాదు కదా కన్సిం మనిష ల్గా కూడా ఎవరూ చూడరు అసలు న్ ఆసతిలెింత, నువు్వ దోచుకుననిదెింత? అిందులో 
దాచుకుననిదెింతో ప్రజలకు చ్ప్పగలవా? అింటూ పవన్ కళ్యూణ్ ని మరోసారి తపు్పడు విమరశిలు చేసేతి మరయూద దక్కదు మాటాలాడితే మూడు పెళిలాళులా అింటున్నిరు మీరు ఒకొ్కక్క పెళిలా 
చేసకుని విందల మిందితో నడుపుత్నని భామాకల్పాలు ఎవరికీ తెలియదు అనుకుింటున్నిర రజకీయ విమరశిలు చేసేతి పర్లాదు కాని వయూక్తిగత విమరశిలు చేసేతి జనసైనికులు చూసూతి 
ఊరుకోరు మీ ఓటమి క్ కింకణిం కటుటీకున్నిరు. సా్థయ మరచి మాటాలాడితే రజకీయ సమాధి చేయడిం ఖ్యిం, మీకునని ప్వీణాయూనిక్ అనుభవానిక్ మీకు రసలీలల శాఖ మింత్రి 
భాదయూతలు అప్పగిించాలి. మీతో పాటు బిందరు కుక్కక్ కూడా చ్బుత్న్ని పవన్ కళ్యూణ్ మామూలు కారు లో పరయూటిసతిింటేనే రక్షణ కలి్పించలేని ప్రభ్త్విం పై నమమోకిం లేక ఆయన 
రక్షణ కోసిం రెడీ చేస్న వారహ వాహనిం పై విమరశిలు చేసతిన్నిరు. నువు్వ న్ ప్ింతిం లో పరయూటిసేతి నినుని ఊరకుక్కలు కూడా పటిటీించుకోవు కాని పవన్ కళ్యూణ్ సా్థయ వేరు 
ఆయనకునని ప్రజాకర్షణ, ప్రజాదరణ ఎవరికీ లేదు అిందువలేలా ఆయన ప్రజలోలాక్ వసతిింటే స్వచచెిందింగా లక్షల్ది మింది ప్రజలు ఆయనవద్దకు వసతిింటారు దానిని ఆసరగా చేసకొని 
కొనిని దుషటీశకుతిలు చేసే కుటిల ఆలోచనలను కటటీడి చేయడానిక్ ఆ వాహన్నిని తయారు చేసకునే పరిస్్థతి ఏర్పడిింది. అది తెలుసకోకుిండా పిచిచె పిచిచెగా మాటాలాడితే కాపులే మిమమోలిని 
చ్తతి చ్తతిగా ఓడిించి ఇింట్లా కూరోచెబెడతారు జాగ్రతతి, ఖబడా్దర్ అింటూ ధ్వజమెతాతిరు.ఈ పాత్రిక్య సమావేశింలో పశిచెమ గోదావరి జిల్లా సెక్రటర్ బోనిం చినబాబు, జిల్లా జాయింట్ 
సెక్రటర్ ఉననిమటలా ప్రేమ్ కుమార్, ఆచింట నియోజకవర్ న్యకులు జవా్వది బాల్జి, యర్రగపు్పల న్గరజు, గుడాల రజేష్,కోయ కార్తిక్, పాలకొలులా నియోజకవర్ న్యకులు, 
డ్గల సతితికొిండ, పితాని వెింకటేష్, అింబటి విజయ్ కుమార్, జుత్తిగ రియా పాల్్న్నిరు.

గ్ర్జన సమస్లను పర్ష్కర్ాంచాలి: 
గుమ్మడి శ్రీర్ాం డిమాాండ్

శతఘ్ని న్యూస్: అనకాపలిలా జిల్లా, వి మాడుగుల నియోజకవర్ిం, చీడికాడ మిండలిం 
గుింటు కొతూతిరు గ్రామింలో పరయూటిించిన జనసేన న్యకులు గుమమోడి శ్రీరిం గిరిజన 
ప్రజల సమసయూలను తక్షణమే పరిష్కరిించాలని డిమాిండ్ చేసారు. వైసీపీ గవరనిమెింట్ 
నుించి గ్రామ ప్రజలకు ఎటువింటి ఉపాధి లేదని ప్రజలు ఇబ్ిందిలో ఉన్నిరని, విదయూక్ 
వైదాయూనిక్ దూరింగా ఉన్నిరని ఈ సిందర్ింగా తెలిపారు. రష్ట్ర ఉప ముఖయూమింత్రి బ్డి 
ముతాయూలు న్యుడు ఎటువింటి సహాయిం చేయడిం లేదని, జగననని ఇళు్ళ ఇవ్వలేదని 
జగననని ఇచిచెన హామీలన్ని త్ింగలో తొకా్కరని ఆయన తీవ్రింగా ధ్వజమెతాతిరు. ఈ 
గ్రామింలో తక్షణమే స్స్ రోడులా నిరిమోించాలని, డ్రైనేజీ వయూవస్థను మెరుగు పరచాలని, 
గిరిజన ప్రజలకు విదయూ వైదయూ సదుపాయాలను మెరుగు పరచాలని ఆయన డిమాిండ్ 
చేసారు. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్న్నిరు.

జనసేన విదా్ర్థి విభాగాం న్యకులను 
సన్్మనిాంచిన మహేష్ పెాంటల

న్యోజకవర్గ కో-ఆరిడినేటర్్స గా ఎంపికైన జనసేన విదాయూరి్థ విభాగం నాయకులకు ఘన 
సనా్మనం
శతఘ్ని న్యూస్: హైదరబాద్: తెలింగాణలో జనసేన పార్టీ ఎనినికల పోటీలో నిలబడ్ 
ప్రక్రియలో భాగింగా సమవారిం విడుదల చేస్న నియోజకవర్ కో-ఆరిడినేటర్స్ లిసటీలో 
పలు సా్థన్లకు విదాయూరి్థ విభాగిం నుిండి ముఖయూింగా ఉసామోనియా యూనివరిస్టీ 
నుిండి ఒక్సారి 5 గురు సింపత్ న్యక్ -వైర, రవీిందర్ రెడిడి గోకుల -మునుగోడు, 
రమకృష్ణ మిరియాల – ఖమమోిం, నర్ష్ బిండి – సత్తిపలిలా, కతితి సైదులు – కింట్నెమోింట్ 
కు అవకాశిం కలి్పించిన సిందర్ింగా ఉసామోనియా యూనివరిస్టీ ఆర్టీస్ కళ్శాల 
ఆవరణలో పవన్ కళ్యూణ్ క్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసూతి అభయూరు్థలకు ఓయూ న్యకులు 
జనసేన విదాయూరి్థ విభాగిం నుిండి సన్మోనిం చేశారు. ఈ సిందర్ింగా తెలింగాణ 
ఉదయూమింలో విదాయూరు్థలు ఉసామోనియా యూనివరిస్టీ సూరితిని విదాయూరు్థల రజకీయ పాత్ 
గురిించి పవన్ కళ్యూణ్ పలు సిందర్లోలా చ్పి్పన విషయాలను గురుతిచేశారు. ఓయూ 
నుిండి 5 మిందిక్ అవకాశిం కలి్పించడిం పవన్ కళ్యూణ్ క్ తెలింగాణ ఉదయూమింపై 
ఉనని గౌరవానిక్ నిదరశినిం అన్నిరు. ఎనిని రజకీయ పార్టీలు విదాయూరి్థ న్యకుల కు 
అవకాశిం కలి్పించారని ప్రజలు గురితిించాలని జనసేన విదాయూరిధి విభాగిం న్యకులు 
మహేష్ పెింటల ప్రశినిించారు.

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


బుధవారం, 14 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రైతులాందర్కీ నషటీపర్హారాం చెలి్లాంచాలని కలెకటీర్ కు వినతి
రైతులందరికీ నషటిపరిహ్రం చెలిలోంచాలన్ డిమండ్ చేస్తూ వినతి పత్ం అందజేసిన బొబ్బేపలిలో సురేష్
శతఘ్ని న్యూస్: సర్్వపలిలా నియోజకవర్ిం: మనుబోలు మిండలిం గురువిిందపూడి చ్రువును పరిశీలిించేిందుకు 
వచిచెన జిల్లా కలెకటీర్ చక్రధర్ బాబు ని సర్్వపలిలా నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ న్యకులు బొబే్పలిలా సర్ష్ 
న్యుడు జనసేన పార్టీ న్యకులు, రైత్లతో కలిస్ వినతి పత్నిని అిందజేశారు. బొబే్పలిలా సర్ష్ 
న్యుడు మాటాలాడుతూ మాిండస్ త్పాన్ కారణింగా న్లుగు రోజుల నుించి ఎడతెరిపి లేకుిండా వర్షలు 
కురవడింతో వెింకటాచలిం మిండలింలోని ఇడిమేపలిలా, గురువిిందపూడి, ఈదగాలి గ్రామాల పరిధిలో ఉనని 
3500 ఎకరలు న్ట మునిగి పూరితిగా న్రు మొతతిిం పాస్పోయ. ఇప్పటికీ కూడా ఎలలావ తగ్క కొింతమేరకు 
పొల్లు న్ళలాలోనే ఉిండిపోయనటువింటి పరిస్్థత్లు. దీనిక్ కారణిం ప్రధానింగా సరైన కాలవలు లేకపోవడిం 
ఇడిమేపలిలా చ్రువుక్ ఎగువన ఉననిటువింటి చ్రువులనినిటిలో ఉనని న్ళలాన్ని కూడా వచిచె ఈ చ్రువు మీద పడడిం 
ప్రధాన కారణిం. రెిండవది నషటీపోయన రైత్లిందరికీ కూడా రష్ట్ర వయూవసాయ శాఖ మింత్రి కాకాని గోవరధిన్ 
రెడిడి వెింటనే రైత్లిందరికీ నషటీపరిహారిం చ్లిలాించాలని జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాిండ్ చేసతిన్నిిం. జిల్లా 
కలెకటీర్ గురువిిందపూడి చ్రువును పరిశీలనక్ రవడిం జరిగిింది. మరి పేరు నషటీపోయన రైత్లిందరికీ కూడా 

నషటీపరిహారిం చ్లిలాించాలని సర్్వపలిలా నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ తరుపున వినతి పత్ిం కూడా అిందజేయడిం జరిగిింది. కలెకటీర్ సానుకూలింగా స్పిందిించి రైత్లని ఆదుకుింటాిం అని 
తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమింలో సా్థనికులు చలలా చ్ించయయూ, మలి చ్ించయయూ, చింద్రశేఖర్, రహిం భాయ్, శ్రీహరి, చిననియయూ, రహమాన్ తదితరులు పాల్్న్నిరు.

దళిత నాయకుడు స్రేష్ కు కుుంటమదిది  పరామర్శ.. అుండగా ఉుంటామని భరోసా..
శతఘ్ని న్యూస్: అనింతపురిం: పెనుగిండ నియోజకవర్ిం గోరింటలా పటటీణిం నిందు ఎింఆర్ ఓ 
ఆఫీసకు ఆనుకొని సర్్వనెింబర్ 271/ 2, 271/4 లెటర్ నిందు 7 ఎకరల పైచిలుకు కోటులా విలువ 
చేసే ప్రభ్త్వ భూమిని వైసీపీ న్యకులు అనుచరులు అక్రమింగా అన్యూక్ింతిం చేసతిింటే పెనుగిండ 
నియోజకవర్ిం జనసేన న్యకులు సర్ష్, వెింకటేష్, సింతోష్, అనిల్ మరియు తదితర న్యకులు 
నిరుపేదలకు చ్ిందవలస్న ప్రభ్త్వ భూమిని పరిరక్ించి వైసీపీ న్యకులను నిలదీస్నిందుకు. 
వైసీపీ న్యకులు పోలీస్ ఉననితాధికారుల పైన ఒతితిడి తెచిచె పోలీస్ సేటీషనోలా అక్రమింగా నిర్ింధిించి 
క్సలు పెటటీడిం జరిగిింది. ఇక్కడితో ఆగకుిండా వైసీపీ గిండా న్యకులు అింబేద్కర్ సరి్కలోలా దళిత 
న్యకుడైన సర్ష్ తన కుమారుడిని దారుణింగా అమానుషింగా కులిం పేరుతో దూషించి దాడి 
చేశారు. అనింతపురిం జిల్లా జనసేన ఉపాధయూక్షులు ల్యర్ కుింటిమది్ద జయరిం రెడిడి, సర్ష్ ఇింటిక్ 
వెళిలా సర్ష్ ను వారి కుమారుడిని పరమరిశిించి వారి స్్థతిగత్లు తెలుసకొని నేను, జనసేన పార్టీ మీకు 
అిండగా ఉింటామని భరోసా ఇవ్వడిం జరిగిింది. దాడి జరిగిన సింఘటన్ స్థల్నిని, అన్యూక్ింతానిక్ 
గురవుత్నని స్థలింలో పరయూటిించి, గోరింటలా పోలీస్ సేటీషన్ కు వెళిలా క్సల పూర్వ ఫల్లు, పురోగతిని 
తెలుసకొని పెనుగిండ నియోజకవర్ న్యకులకు మీకు అనినివేళల్ జనసేన పార్టీ మరియు జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ అిండగా ఉింటారని మనోసె్్థరయూనిని కలి్పించి, 
అనినివేళల్ మీకు నేను అిండదిండగా ఉింటానని ల్యర్ కుింటిమది్ద జయరిం రెడిడి భరోసా ఇచాచెరు. జనసేన న్యకుల పైన కారయూకరతిల పైన దాడులు చేసేతి వారు ఎింతటి న్యకులైన్ 
ఉపేక్ించేది లేదని హెచచెరిించారు.

కార్్పరేటర్ల కన్నా ర్బాందులు, తోడేళ్ళు నయాం.. 
వైస్పీ దాష్టీకాలపై విరుచుకుపడ్డ ఆళళు హర్

వైసీపీ కార్పొరేటరలో కనాని రాబందులు, తోడేళ్ళు నయం
అధినేత అవినీతి స్పొరితూతో క్షేత్సా్థయిలో దోపిడీకి తెరతీసిన కార్పొరేటరులో
పేదలు, సామనుయూలు, రోజు వారీ కూలీలు జీవించే పరిసి్థతి లేదు
అరకొర వచేచే సంపాదనను కార్పొరేటరులో దోచుకుంటే సామనుయూడు తన కుటంబ్న్ని ఎలా పోషంచుకోవాలి?
అన్ని అనుమతులు ఉనాని ఇలులో కటటికోవాలి అంటే సీ టాక్్స కటాటిలి్సందే
కోటలో ఖరుచే పెట్టి గెలిచింది మీకు ప్రజా సేవ చేయటాన్కా అంటూ ప్రజలపై విరుచుకుపడుతునని వైసీపీ నేతలు
సా్థన్క సమసయూలిని పరిషక్రించాలి్సన కార్పొరేటరేలో పెద్ద సమసయూగా మరితే ప్రజలు తమ సమసయూలిని ఎవరికి 
చెప్పొకోవాలి?
ఎలాంట్ నేతలిని ఎనునికుంటనానిరో ప్రజలు ఒకక్సారి ఆలోచించాలి
గుంటూరు నగరంలో అధికార వైసీపీ కార్పొరేటరలో దాష్టికాలపై విరుచుకుపడడి జిలాలో జనసేన పారీటి అధికార ప్రతిన్ధి 
ఆళళు హరి
శతఘ్ని న్యూస్: గుింటూరు అర్న్ పరిధిలో కార్్పర్టరలా దాష్టీకానిక్, దోపిడీక్ పేద, సామానుయూలు జీవిించే పరిస్్థతి 
లేదని, వైసీపీ కార్్పర్టరలా కన్ని శవాలిని పీకు్కతినే రబిందులు నయమని జిల్లా జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి 

ఆళ్ళహరి విమరిశిించారు. రోజురోజుకీ వికృతరూపిం దాలుచెత్నని 
వైసీపీ కార్్పర్టరలా దిందాపై ఆయన మింగళవారిం విలేకరులతో 
మాటాలాడారు. ఒకవైపు వైసీపీ అధినేత జగన్ రెడిడి రష్్రానిని ల్టీ చేసతిింటే 
ఆయన సూ్పరితితో క్ిందిసా్థయ న్యకులు పేదలిని, మధయూతరగతి 
ప్రజలిని తోడ్ళు్ళల్ పీకు్కతిింటున్నిరని ఆగ్రహిం వయూకతిిం చేశారు. 
బజీ్జల బిండులా, టిఫిన్ బిండులా, చేపల వాయూపారులు, తోపుడు బిండలా వారి 
దగ్ర రోజు వార్ వసూళులా చేయటిం దురమోర్మన్నిరు. చినని చినని 
వాయూపారలతో వచేచె అరకొర సింపాదన ఈ కార్్పర్టర్లా దోచుకుింటే 
సామానుయూలు తమ కుటుింబాలను ఎల్ పోషించుకుింటారని 

ప్రశినిించారు. అధికారులతో, దళ్రులతో బెదిరిించి ప్రజల కష్టీనిని రోజువార్గా, నెలవార్గా దోచుకోవటిం అతయూింత 
హేయమన్నిరు. ఇసక కనిపిసేతి చాలు ఇింటిముిందు వాలేింటీరులా, సెక్రటర్లు గద్దల్లా వాలిపోత్న్నిరన్నిరు. 
నిరమోణాలకు సింభిందిించిన అనిని అనుమత్లు ఉన్ని కార్్పర్టర్ ( సీ ) టాక్స్ కటాటీలింటూ యజమానుల దగ్ర 
నుించి లక్షల్ది రూపాయలు దోచుకుింటున్నిరన్నిరు. రహదారులు, విదుయూత్, పారిశుదధి్య0, మించిన్రు వింటి మౌలిక 
సదుపాయాలను ఎప్పటికపు్పడు ప్రజలకు అిందిించేిందుకు కృష చేయాలిస్న కార్్పర్టరులా తమ గురుతర బాధయూతను 
మరచి దోపిడీనే పరమావధిగా ప్రజలిని వేధిించుకుతిింటున్నిరని ఆవేదన వయూకతిిం చేశారు. మాకు మా న్యకుడు 
ఉన్నిడు ఏ కషటీిం వచిచెన్, ఎల్ింటి ఆపద వచిచెన్ ఆదుకుింటాడు అనని ధైరయూనిని భరోసాని ఇవా్వలిస్న న్యకులే 
ప్రజలిని కాలుచెకుతిింటుింటే వారు ఇింకెవరిక్ చ్పు్పకోవాలన్నిరు. ప్రజలు ఎింతో నమమోకింతో ఇచిచెన అధికారనిని 
దురి్వనియోగిం చేసకొని చరిత్ హనులుగా మార్ద్దని కార్్పర్టరలాకు హతవు పలికారు. ఇప్పటికైన్ ప్రజలపై 
వేధిింపులు, దోపిడీలు ఆపాలని లేనిపక్షింలో ప్రజల పక్షాన జనసేన పోరడుత్ిందన్నిరు. ప్రజలు కూడా ఎల్ింటి 
నేతలకు ఓటేలాస్ గెలిపిసతిన్నిమ్ ఒక్కసారి ఆలోచిించాలని ఆళ్ళహరి కోరరు.

ప్రభుతవాాం పక్షపత ధోరణి వీడాలి: రమేష్
శతఘ్ని న్యూస్: గురజాల: 
పిడుగురళ్ళ పటటీణింలో 
అభవృదిధి పేరుతో కూలిచెతలు 
చేసతిన్నిరు. పటటీణింలో రెిండు 
క్లో మీటరలా మేర కూలిచెవేతలు 
చేపడితే ఒకో్క ఏరియాలో ఒకో్క 
రకింగా కూలిచెవేసతిన్నిరు. 
ప్రజలు తీవ్ర అసహనిం వయూకతిిం 

చేసతిన్నిరని రమేష్ అన్నిరు. ఏ పద్దతి అవలింభించి కూలిచెవేసతిన్నిరో 
చ్పా్పలని డిమాిండ్ చేశారు. అధికార పార్టీ న్యకుల కనుసననిలోలా 
పక్షపాత ధోరణి అవలింబ్సూతి మునిస్పల్ అధికారులు పనిచేసతిన్నిరని 
అన్నిరు. ఆభవృదిధి పేరిట చిరు వాయూపారులు రోడుడిన పడుత్న్నిరని, 
పేదలకు ఒక రూలు సింపనునిలకు మరో రూలు పెడుతూ అధికార 
రజకీయ న్యకుల ఆసతిలకు ఏటువింటి ఇబ్ింది లేకుిండా 
అధికారులు పనిచేసతిన్నిరని ప్రభ్త్విం, అధికారుల తీరుపై ప్రజలు 
తీవ్ర ఆగ్రహింతో ఉన్నిరని అన్నిరు. అధికారులు ఇప్పటికైన్ 
ఎవరికీ కొముమో కాయకుిండా కులమతాలకు అతీతింగా కూలిచెవేతలు 
నిస్పక్షపాతింగా జరిగేల్ వయూవహరిించాలని లేనిపక్షింలో ప్రజలతో 
కలిస్ ప్రజా పోరటానిక్ స్దధిమవుతామని హెచచెరిించారు. ప్రజలు 
కాన్ జనసేన పార్టీ గాని అభవృదిధి క్ వయూతిర్కిం కాదని డెవలపెమోింట్ 
ముసగులో ప్రజల సొముమో దురి్వనియోగిం చేసూతి మతాల మధయూ చిచుచె 
ర్పే విధింగా వయూవహరిసతినని అధికారుల తీరుపై ప్రజలు తీవ్రింగా 
మిండిపదుత్న్నిరని, దీనిపై పూరితి సమాచారిం సేకరిించి, ప్రభ్త్వ 
తీరును ఎిండగడతామని తెలియజేశారు.

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

నవరత్నాల పేరుతో జగన్్మహన్ రెడి్డ 
ప్రజలను మోసాం చేశారు: ఎమ్ హనుమాన్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ: జగనోమోహన్ రెడిడి నవరతానిల పేరుతో ప్రజలను మ్సిం చేశారని జనసేన రష్ట్ర బీసీ న్యకుడు, న్యూయవాది ఎమ్ 
హనుమాన్ మిండిపడాడిరు. ఈ సిందర్ింగా ఆయన మాటాలాడుతూ ..
*వైసీపీ ప్రకటిించిన నవరతానిలలో మొదటి రతనిమైన రైత్ భరోసా 64 లక్షల మిందిక్ మెయల్ అని చ్పి్ప క్వలిం 50 లక్షల మిందిక్ భరోసాడిం 
నిజిం కాదా?.. వైయసాస్ర్స్పి అింటే యువజన శ్రామిక రైత్ కాింగ్రెస్ పార్టీ అనే పేరుతో ఉనని పార్టీ, రైత్ కష్టీలు పెించే పార్టీగా మారిింది క్వలిం రైత్ 
అనే మాట మాత్మే పార్టీలో ఉింది కాన్ రైత్లక్ ఏమాత్ిం మేలు చేయలేదు. మూడ్ళలాలో 3,000 మింది కవులు రైత్లు ఆతమోహతయూ చేసకుింటే పవన్ 
కళ్యూణ్ వాళ్ళక్ సహాయిం చేసతిింటే దానిని కూడా మీరు విమరశి చేశార లేదా సీఎిం జగన్ గారూ. కౌలు రైత్లకు పాస్క్ లేదు వాళు్ళ కౌలు రైత్లు 
కాదు అని చ్పా్పరు.. కాన్ కౌలు రైత్లు పటాటీదారులు కాదని మరోసారి జగన్ మ్హన్ రెడిడిక్ తెలియజేసతిన్నిిం కౌలు రైత్ అింటే ఒకరి పొలిం లీజుకు 
తీసకొని వయూవసాయిం చేయడిం అని జగనోమోహన్ రెడిడి గారిక్ మళ్్ళ ఒకసారి గురుతి చేసతిన్నిమన్నిరు.
*రెిండవ రతనిమైన అమమోఒడి 43 లక్షల మిందిక్ మాత్మే ఇచిచె 83 లక్షల మిందిక్ ఇచాచెమని ఎిందుకు అబదాధిలు ప్రచారిం చేసతిన్నిరు దీనిక్ 
సమాధానిం చ్ప్పిండి..?

*మూడవ రతనిమైన పెన్షన్ జాబ్తాలో ఐదు లక్షల మిందిని తొలగిించడిం వాసతివిం కాదా దీనిక్ సమాధానిం చ్ప్పిండి..?
*న్లుగో రతనిమైన సింపూర్ణ మదయూపాన నిషేధిం, 2018, 2019లో మదయూిం అమమోకాలపై ఆదాయిం 14 వేల కోటులా అయతే మీ ప్రభ్త్వ హయాింలో 22 వేల కోటులా ఆదాయిం వచిచెింది వాసతివిం కాదా..?, ఇదేన్ 
మీరు చేసే మదయూపానిని నిషేధిం చ్ప్పిండి. మదయూిం దుకాణాలు తగి్ించి దశలవార్గా దుకాణాలు తొలగిసాతినని చ్పి్ప ఈ రోజున ర్టులా పెించుకుింటూ పోయ మహళకు క్వలిం కన్నిళ్ళని మిగిల్చెరు. మదయూపాన నిషేధిం 
అమలుచేయకపొవడింతో మదాయూనిక్ బనిసలైన వారు తమ ఆరి్థక పరిస్్థతి ఎల్ ఉన్ని సర్ అధిక మదయూిం ర్టలాతో బాధపడుతూ.. ఇింటి పరిస్్థతిని చూసకోకుిండా తమ ఆదాయాిం మొతతిిం మదయూిం దుకాణానిక్ చ్లిలాసూతి 
ఉిండడింతో మహళలకు కన్నిర్ మిగిల్చెయ.
*ఐదోరతనిమైన జలయజ్ఞిం పోలవరిం ప్జెక్టీ ఎపు్పడు పూరితి చేసాతిరో చ్బుతార అని మేము ప్రజల తరఫున ప్రశినిసతిన్నిిం.
*ఆరవ రతనిమైన ఆరోగయూశ్రీ నుించి హాస్్పటల్ ఎిందుకు పక్క తపు్పకుింటున్నియ.. దీనిక్ సమాధానిం చ్ప్పిండి..? స్ ఎిం ఆర్ ఎఫ్ నుించి వైదయూిం ఖరుచెలు ఎిందుకు చ్లిలాించడిం లేదు.. దీనిక్ సమాధానిం చ్పా్పలి..? ప్రజల 
తరఫున మేిం ప్రశినిసతిన్నిిం.
*ఏడోరతనిమైన ఫీజు రియింబరెస్్మింట్.. ఫీజు చ్లిలాించుకోలేకపోవడిం వలేలా కదా విదాయూరు్థలు హాల్ టికెట్స్ ఆపిన మాట నిజమా కాదా,పీజీ విదాయూరు్థలకు ఫీజు చ్లిలాింపులు ఎిందుకు నిలిపివేశారు?..సమాధానిం చ్పా్పలి..?
*ఎనిమిదో రతనిమైన ఇళ్ళ నిరమోణింలో పేదలిందరికీ ఇళులా ఇసాతినని చ్పి్ప వచిచెన ఏడాదిక్ 25 లక్షలు ఇళు్ళ ఇసాతినని చ్పి్పన ప్రభ్త్విం చ్రువులు, కొిండలు, సమోశానిం ప్రదేసాలలో స్థల్లు ఇచిచెన మాట నిజమా కాదా..?, 
అది కూడా క్వలిం 10 శాతిం వరక్ స్థల్నిక్ క్టాయించి వారిక్ ఇింటి నిరమోణానిక్ నిధులు కూడా మింజూరు చేయలేదు, చేయకపోగా ప్రజల దగ్రునిించి 35 వేల రూపాయలు వసూలు చేసతినని మాట నిజిం కాదా?
*తొమిమోదో రతనిమైన ఆసర పొదుపు సింఘాలు సింఖయూను ప్రతి ఏడాది ఎిందుకు తగి్సతిన్నిరు. అభయ హసతిిం నిధులు 2000 కోటులా ఎటుపోయాయ దీనిక్ సమాధానిం చ్పా్పలి..?
ప్రజలిని పథకాల పేరుతో మ్సిం చేస్ అవిన్తి చేస్ నేడు అధికారింలో ఉనని మీకు 2024లో ప్రజలు మీకు సరైన ర్త్లో సమాధానిం చ్బుతారు. అవిన్తి, అక్రమింపై యుదధిిం చేయాలింటే ఆయుధిం లేకుిండా యుదధిిం 
సాధయూిం కాదు. మన ఆయుధమే మన ఓటు ఇప్పటివరకు చాల్మిందిక్ అవకాశిం ఇచాచెరు.. ఒక్కసారి జనసేనను నమిమో అవకాశిం ఇసేతి రష్్రానిని కాపాడ్ బాధయూత మేము తీసకుింటామని, అవిన్తి లేని పరిపాలన 
అిందజేసాతిమని జనసేన తరఫున ఎిం హనుమాన్ తెలిపారు.
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