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• ముఖ్యమంత్రి  కనుసనల్లో  కంభకోణం వ్యవహారం
• స్కామ్ ల్ తూర్పుగోదావరి జిల్లో క చందిన పెద్ద  పెద్ద  వ్యకతు ల పరి మేయం
• పూరితు  ఆధారాలను త్వరల్నే మీడియా ముందు బట్ట బయలు చేస్తు ం
• రై తుల్ని ఇంతగా మోసం చేస్తు రా అని జనం అవాకకావుతార్
• రండుననిరేళ్లో గా రోడలో క మరమ్మతులు లేవు
• రోడలో  పేర్ చప్పు రూ. 2 వేల కోటలో  ర్ణాలు తెచ్చార్
• మొనని అకో్ట బర్ అన్నిర్.. నినని వరాషా లు తగాగా లన్నిర్.. ఇప్పుడు జూన్ అంటున్నిర్
• పరి జలు కష్్ట ల్లో  ఉంటే వన్ టై మ్ సెటిల్మంటలో ంటూ పరి జలను వేధిస్తు న్నిర్
• మండపేట నియోజకవరగా ంల్ శరి మదానం సందర్ంగా శ్రి  న్దండలో  మనోహర్
 

రైతులకు వ్యతిరేకంగా, వారిని నష్టపరచేలా తూర్పుగోదావరి జిలాలాలోని 
పెద్ద పెద్ద వ్యకుతులు ముఖ్యమంత్రి గారి కనుసనలోలా ఓ భారీ స్కామ్ కు 
శ్రీకారం చుట్్టరని, దానిని త్వరలో మీడియా ముఖంగా బహిర్గతం 
చేస్తుమని జనసేన పారీ్ట పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గార్ సపుష్టం 
చేశార్. ఆ కుంభకోణానికి సంబంధంచి పూరితు సమాచారం జనసేన 
పారీ్ట వద్ద ఉందనానిర్. పూరితు ఆధారాలను రాష్ట్ర ప్రజలకు చూపిస్తుమని 
తెలిపార్. రైతులను ఇంత మోసం చేస్తురా అని రాష్ట్ర ప్రజానీకం మొతతుం 
ఆశ్చర్యపోతారని చెపాపుర్. వైసీపీ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక విధానాల మూలంగా 
రైతాంగం, కౌలు రైతులు నష్టపోతునానిర్ అనానిర్. అమలాపురం 
నియోజకవర్గంలో శ్రీ మధుర స్యిబాబు అనే కౌలు రైతు నష్టపోయిన 
పంట చూసి గండె పోటుతో చనిపోయారనీ, మండపేట నియోజకవర్గం 
వల్లార్లో శ్రీ సురేశ్ అనే కౌలు రైతు ఆత్మహత్య చేసుకునానిరని తెలిపార్. 
రహదార్ల కోసం బడెజెట్లా నిధులు కేట్యించార్.. రోడలా పేర్ చెపిపు ఇతర 
సంస్థల నుంచి ర్ణాలు తీసుకువచా్చర్.. కానీ రండుననిరేళ్లాగా కనీసం ఒకకా 
రోడుడు కూడా మరమ్మతు చేయలేదనానిర్. బుధవారం తూర్పుగోదావరి జిలాలా 
మండపేట నియోజకవర్గం పరిధలోని మండపేట – దా్వరపూడి రహదారిపై 

శ్రమదానం చేశార్. నియోజకవర్గం జనసేన ఇంఛార్జె శ్రీ వేగలలా లీలాకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో గోతుల మయంగా మారిన దాదాపు రండు కిలోమీటరలా రహదారికి మరమ్మతులను 
ప్రారంభంచార్. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గార్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ “నాలుగ రోజుల పాటు తూర్పు గోదావరి జిలాలాలో పర్యటంచి ప్రజా సమస్యలను 
క్షేత్రస్్థయి నుంచి తెలుసుకునానిం. వాట పరిష్కారం కోసం మా పారీ్ట నాయకులంతా కలసికటు్టగా ముందుకు రావడం ఆనందానిని కలిగిసతుంది. ఈ రోజు పారీ్ట జిలాలా 
నాయకులంతా కలసి శ్రీ లీలాకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో రండు కిలోమీటర్లా రహదారికి మరమ్మతు చేపట్్ట కార్యక్రమం ఏరాపుటు చేయడం జరిగింది. దీని కోసం నిలబడదామని 
నిర్ణయించార్. సెపె్టంబర్ 2, 3, 4 తేదీలోలా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి పిలుపు మేరకు రాష్ట్ర వా్యపతుంగా రోడలా దుసి్థతి మీద డిజిటల్ కా్యంపైన్ నిర్వహించినపుపుడు వేల సంఖ్యలో 
ఫోట్లు, లక్షల సంఖ్యలో వీడియోలు సషల్ మీడియాలో పెట్్టర్. రాష్ట్రంలో రోడలా దుసి్థతి చూసి దేశం మొతతుం ఆశ్చర్యపోయింది.
 
• బడెజెట్ నిధులు... ర్ణాలు ఏమైపోయాయి?
రండుననిరేళ్లాగా రహదార్లకు కనీసం మరమ్మతులు చేపట్టడం లేదు. అందుకు 
నిధులు ఇవ్వలేదు. ఈ రండేళలాలో రోడలా కోసం రూ. 13,708 కోటలా బడెజెట్ 
ప్రవేశపెట్్టర్. 
ఇతర సంస్థల నుంచి ర్ణాలు తెచా్చర్. అవనీని ఏమైపోయాయి? ప్రజలు 
ఇబ్ందులు పడుతునాని ప్రభుత్వం ఏ మాత్రం పట్టంచుకోవడం లేదు. అకో్టబర్ 
2వ తేదీన స్వయంగా శ్రమదానం చేయడానికి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ పిలుపునిచి్చ 
రాజమండ్రిలో, అనంతపురం జిలాలా కొతతుచెర్వులో స్వయంగా ప్రారంభంచేందుకు 
ముందుకు వచా్చర్. రాజమండ్రి శ్రమదాన కార్యక్రమానిని ఆపేందుకు అనిని 
వ్యవస్థలను వాడార్. ముఖ్యమంత్రి, ఆయన సలహాదార్ స్వయంగా డీఎసీపు స్్థయి 
అధకార్లతో మాట్లాడి సభకు వచే్చ జనసైనికులను ఆపే ప్రయతనిం చేశార్. మా 
జనసైనికులు, వీర మహిళలు ఎకకాడా ఆగలేదు. అధ్యక్షుల వారి పిలుపు మేరకు 
ముందుకు వచి్చ సభను విజయవంతం చేశార్. కొతతు చెర్వులో అయితే నాలుగ 
సంవత్సరాలుగా పెండింగ్ లో ఉనని రోడుడును శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ వసుతునానిరని 
తెలుసుకుని పూడే్చశార్.
 
• మరో ఏడు నెలలు ప్రజలకు గతుకుల రోడేలా గతి
ఇపుపుడు మండపేటలో రండు కిలోమీటరలా మేర శ్రమదానం కూడా కీలకమైనది. నాలుగ నియోజకవరా్గలను అనుసంధానించే రహదారి. అలాంట రోడుడును కూడా ప్రభుత్వం 
పట్టంచుకోకపోవడం ఆశ్చరా్యనిని కలిగించింది. ఎకకాడ చూసినా ప్రభుత్వం కేవలం మోసపూరిత ప్రకటనలతో సరిపెడుతోంది. ఇపుపుడు ముఖ్యమంత్రి గార్ రండు వేల 
కోటులా కేట్యించినటు్ట అకో్టబర్ 1వ తేదీన ప్రకటంచార్. తరా్వత వరాషాలు తగా్గక చేస్తుమనానిర్. ఇపుపుడు జూన్ అంటునానిర్. 
మరో ఏడు నెలలు ఈ రహదార్ల మీద ప్రజలు ఇబ్ందులు పడాలి్సందేనా? ఇపపుటకే ప్రతి జిలాలాలో కాంట్రాక్టర్లా తీరా్మనం చేశార్. ప్రభుత్వం బకాయిలు చెలిలాంచే వరకు 
టండరలా ప్రక్రియలో పాల్్గనబోమని తేలి్చ చెపేపుసుతునానిర్. ఇపపుట వరకు ప్రభుత్వం బకాయిలు చెలిలాంచలేదనని ఆవేదనతో చిననిచినని కాంట్రాక్టర్లా ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటునని 
పరిసి్థతి వచి్చంది. చితతుశుదిధి లేని ప్రభుత్వం.. సపుందించే గణం లేని ముఖ్యమంత్రి వలేలా ఈ దుసి్థతి. కనీసం రహదార్లు బాగ చేయలేనపుపుడు మీకు పదవులు ఎందుకు? 
రండు లక్షల కోటలా బడెజెట్ ఎందుకు? దీనికి తోడు ట్కు్సలు వేసి ప్రజలను ఇబ్ందిపెడుతునానిర్. కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...
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ములుగు జిల్లేలో రైతు ఆత్మహతయూ నన్ని కలిచివేసంది: ఆకుల సుమన్ములుగు జిల్లేలో రైతు ఆత్మహతయూ నన్ని కలిచివేసంది: ఆకుల సుమన్
శతఘ్ని న్్యస్: ములుగ, ఏటూర్నాగారం మండలం శివాపూర్ గ్రామానికి చెందిన కుమార్ అనే రైతు ఆత్మహత్య శతఘ్ని న్్యస్: ములుగ, ఏటూర్నాగారం మండలం శివాపూర్ గ్రామానికి చెందిన కుమార్ అనే రైతు ఆత్మహత్య 
చేసుకోవడం చాలా బాధాకరం అని ఉమ్మడి వరంగల్ జిలాలా ఇంచారిజె ఆకుల సుమన్ అనానిర్, కుమార్ చాలా కష్టపడి చేసుకోవడం చాలా బాధాకరం అని ఉమ్మడి వరంగల్ జిలాలా ఇంచారిజె ఆకుల సుమన్ అనానిర్, కుమార్ చాలా కష్టపడి 
రాత్రనక పగలనక ఏడు ఎకరాలు వరి స్గచేస్డు రండు ఎకరాలో పంటకోసి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రానికి తీసుకొచా్చడు రాత్రనక పగలనక ఏడు ఎకరాలు వరి స్గచేస్డు రండు ఎకరాలో పంటకోసి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రానికి తీసుకొచా్చడు 
మరో ఐదు ఎకరాలలో వారికోతకు సిదధింగా ఉంది వడులా అము్మడుపోక చేతిలో డబు్లులేక అనేక ఇబ్ందులు ఎదుర్కొని మరో ఐదు ఎకరాలలో వారికోతకు సిదధింగా ఉంది వడులా అము్మడుపోక చేతిలో డబు్లులేక అనేక ఇబ్ందులు ఎదుర్కొని 
వడులా కొనే పరిసి్థతి కనిపించకపోవడంతో తీవ్ర మనసతుపనికి గరై కొనుగోలు కేంద్ర వదే్ద పుర్గల మందు తాగి ఆత్మహత్య వడులా కొనే పరిసి్థతి కనిపించకపోవడంతో తీవ్ర మనసతుపనికి గరై కొనుగోలు కేంద్ర వదే్ద పుర్గల మందు తాగి ఆత్మహత్య 
చేసుకునానిడు అపపుట ఉమ్మడి రాష్టంలోని పాలకులు తెలంగాణా రైతంగానిని తీవ్ర నిరలాక్షష్యనికి గరిచేసేతు ఇపపుట తెలంగాణా చేసుకునానిడు అపపుట ఉమ్మడి రాష్టంలోని పాలకులు తెలంగాణా రైతంగానిని తీవ్ర నిరలాక్షష్యనికి గరిచేసేతు ఇపపుట తెలంగాణా 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అదే ధోరణిలో పోతుంది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మాది రైతుల ప్రభుత్వం అని పదే పదే చెపేపు మాట ఉతతు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అదే ధోరణిలో పోతుంది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మాది రైతుల ప్రభుత్వం అని పదే పదే చెపేపు మాట ఉతతు 

మాటలకే పరిమితం అని ఇపుపుడు మళ్ళీ ర్జువైయింది తెలంగాణా రాష్ట్రంలో ఇంకెనిని రైతు ఆత్మహత్యలు జరగాలి..? హుజురాబాద్ ఎనినికల మీద మాటలకే పరిమితం అని ఇపుపుడు మళ్ళీ ర్జువైయింది తెలంగాణా రాష్ట్రంలో ఇంకెనిని రైతు ఆత్మహత్యలు జరగాలి..? హుజురాబాద్ ఎనినికల మీద 
పెట్టన శ్రదధి మన రాష్ట్ర రైతుల మీద ఉంట్ ఏ రైతుకి ఇలాంట పరిసి్థతి రాదు ఇపపుటకైనా ప్రభుత్వం రైతులను ఇబ్ంది పెట్టడం మానేసి చివరి గింజ పెట్టన శ్రదధి మన రాష్ట్ర రైతుల మీద ఉంట్ ఏ రైతుకి ఇలాంట పరిసి్థతి రాదు ఇపపుటకైనా ప్రభుత్వం రైతులను ఇబ్ంది పెట్టడం మానేసి చివరి గింజ 
వరకు కొని సకాలంలో వారి డబు్లు చెలిలాంచి రైతులను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేస్ర్.వరకు కొని సకాలంలో వారి డబు్లు చెలిలాంచి రైతులను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేస్ర్.

• వ్యవస్య శాఖ మంత్రి ఉండి ఏం లాభం?
శ్రీ జగన్ రడిడుని నమి్మ ముఖ్యమంత్రిని చేశార్.. 151 సీటులా గెలిపిసేతు ఏ మాత్రం పరిపాలనా దక్షత లేకుండా ముందుకు వెళ్తునానిర్. ప్రజలంట్ లెకకాలేదు. జిలాలాలో రైతాంగం 
భయభ్ంతులకు గరయా్యర్. ప్రభుత్వంలోని పెద్దలు నిత్యం రైతుల గరించి మాట్లాడుతూ ఉంట్ర్. రైతుల పక్షాన నిలబడతాం అని పెద్దపెద్ద కబుర్లా చెబుతార్. ధాన్యం 
కొనుగోలు దగ్గర నుంచి ఏ విషయంలోన్ రైతులకు మద్దతుగా నిలబడడం లేదు. రైతులు ప్రాణాలు కోలోపుతునానిర్. అసలు ఏం జర్గతోంది  ఈ రాష్ట్రంలో. జిలాలాలో 
వ్యవస్య శాఖ మంత్రి ఉండి ఏం లాభం? క్షేత్ర స్్థయిలో ఎకకాడా అధకార్లు కనబడడం లేదు. వ్యవస్య అధకార్లు పొలాలోలా తిరగడం లేదు. క్రాప్ ఇను్సరన్్స 30 
శాతమే ఇస్తుమని ముందుగానే ఫిక్్స చేసేసుతునానిర్. నష్టం ఎంత జరిగిందో అంచనా వేయకుండా ముందే ఎలా ఫిక్్స చేస్తుర్. పంట నష్టం వివరాలు సరే్వ చేయాలి. ముందే 
ఇంత ఇస్తుమని చెపిపు ప్రభుత్వం మోసం చేసతుంది. ఇన్ పుట్ సబ్్సడి ఇవ్వడం లేదు. గత ఏడాది ఇవా్వలి్సంది ఇవ్వలేదు. ముఖ్యమంత్రి గార్ కంపూ్యటర్ బటన్ నొకికా 
బ్లడుపుపులు మాత్రం ఇస్తుర్. క్షేత్ర స్్థయిలో మాత్రం ప్రభుత్వం నుంచి రైతులకు ఎలాంట భరోస్ లేదు.
 
•సీఎం పైశాచికానందం పొందుతునానిర్
రహదార్లనీని గోతులతో నిండి ఉంట్.. రైతుల పరిసి్థతి అగమ్యగోచరంగా ఉంది. ప్రజలు ఇబ్ందులోలా ఉంట్ ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుంచే సపుందన లేనపుపుడు వారి 
మంత్రులు, ఎమ్్మలే్యలు కూడా అలాగే ఉనానిర్. రాజకీయ వ్యవస్థ పటష్టంగా లేకపోతే యంత్ంగం పని తీర్ ఎందుకు బాగంటుంది. రోడలాకు మరమ్మతులు చేయర్.. 
రైతులిని ఆదుకునే పరిసి్థతులు లేవుగానీ 30 ఏళలా క్రితం కటు్టకునని ఇళలాకు వన్ టైమ్ సెటలె్మంట్ అంటూ ప్రజలను ఇబ్ంది పెడుతునానిర్. ప్రజలు బాధలోలా ఉంట్ డబు్లు 
కట్్టలంటూ వేధసుతు సీఎం పైశాచికానందం పొందుతునానిర్. రోడలా దుసి్థతి, రైతుల కష్్టలు, వన్ టైమ్ సెటలె్మంట్.. ఈ మూడు అంశాల మీద జనసేన పారీ్ట ఉద్యమిసుతుంది. 
ప్రభుత్వం దిగి వచే్చ వరకు ప్రజల పక్షాన నిలబడి పోరాటం చేసుతుంది” అనానిర్. మాజీ ఎమ్్మలే్య శ్రీ వల్లారి నారాయణమూరితు అకాల మరణం పటలా శ్రీ నాదండలా మనోహర్ 
గార్ విచారం వ్యకతుం చేశార్.

• మండపేట – దా్వరపూడి రహదారిపై శ్రమదానం
పెద్దపెద్ద గోతులతో ఛిద్రమైన మండపేట – దా్వరపూడి 
ప్రధాన రహదారిపై శ్రమదానం ప్రారంభంచార్. 
రండు కిలోమీటరలా మేర బాగ చేశార్. ఇపపునపాడు 
గ్రామం వద్ద కొబ్రికాయ కొట్ట ఈ కార్యక్రమానిని 
ప్రారంభంచిన శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గార్ 
స్వయంగా పార పట్ట గ్రావెల్ రోడుడు మీద పరిచార్. 
ప్రొకెలాయిన్, రోడుడు రోలరలాతో పూరితు స్్థయిలో నిరి్మసుతునని 
రహదారి పనులను పర్యవేక్ంచార్. పూరితుగా పాడై 
ప్రయాణీకులకు నరకం చూపిసుతునని రహదారిని 
పరిశీలించార్. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి సూచన మేరకు 
పారీ్ట పక్షాన ప్రజలకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు 
చేయాలనని ఉదే్దశ్యంతో అందరి సహకారంతో ఈ కార్యక్రమానిని చేపట్టనటు్ట తెలిపార్. మండపేట నుంచి శ్రమదానం చేపట్టన రోడుడు వరకు జనసేన శ్రేణులు వందలాది 
బైకులతో రా్యలీ నిర్వహించాయి. జనసేన నినాదాలతో హోరతితుంచాయి. శ్రీ వేగళలా లీలాకృష్ణ అధ్వర్యంలో చేపట్టన ఈ కార్యక్రమంలో జిలాలా అధ్యక్షులు శ్రీ కందుల దురే్గష్, 
పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ ముతాతు శశిధర్, శ్రీ పంతం నానాజీ, శ్రీ పితాని బాలకృష్ణ, రాష్ట్ర కార్యదరిశి శ్రీమతి పోలసపలిలా సరోజ, రాష్ట్ర కార్యక్రమాల విభాగం కనీ్వనర్ శ్రీ కళ్్యణం 
శివశ్రీనివాస్, అనిని నియోజకవరా్గల ఇంఛార్జెలు, పారీ్ట రాష్ట్ర, జిలాలా కార్యవర్గం సభు్యలు, వీరమహిళలు, జనసైనికులు పాల్్గనానిర్.

గరిజన్లు పండంచిన కాఫీకి గట్టుబాట్ ధర ప్రభుత్ం కలి్పంచాలి
శతఘ్ని న్్యస్: అరకు నియోజకవర్గం, 
అనంతగిరి మండలంలో గల గిరిజన 
రైతులు పండించిన కాఫీకి ప్రభుత్వం తక్షణం 
గిటు్టబాటు ధర కలిపుంచాలని జనసేన పారీ్ట 
ఎక్్స ఎంపిటసి స్యిబాబా, సనా్యసిరావు 
ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం కాఫీ రైతు దగ్గర 
పెళ్లా వారితో ముఖాముఖి మాట్లాడుతూ కాఫీ 
గిటు్టబాటు ధర మీద అడిగి తెలుసుకునానిర్. 
అయితే కాఫీ కొనుగోలు చేసే వా్యపారసుతులు 

కార్చౌకగా న్ట నలభై రూపాయలు కిలోకి కొనుగోలు చేసుతుననిటు్ట జనసేన దృష్్టకి తీసుకువచా్చర్. 
ఈ సందర్ంగా స్యిబాబా సనా్యసిరావు మాట్లాడుతూ గిరిజన పండించిన కాఫీని ప్రభుత్వం 
తక్షణం గిటు్టబాటు ధర కలిపుంచాలని, మైదాన ప్రాంతం వా్యపారసుతులు వచి్చ, కార్చౌకగా గిరిజనుల 
దగ్గర కొనుగోలు చేసూతు, మరోపకకా గిరిజనులకు నిలువు దోపిడీ చేసుతునానిరని ఈ సందర్ంగా 
తెలియజేస్ర్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసైనికులు కొండపపు తదితర్లు పాల్్గనానిర్

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


గురువారం, 02 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ల్రీ డ్రైవరలేకు ఆహారం అందజేసన జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: తుఫాను ప్రభావంతో నెల్లార్ జిలాలా గూడూర్ నేషనల్ హైవేపై 
రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలగడంతో లారీ డ్రైవర్లా, ప్రయాణీకులు 
ఆకలితో అలమటసుతునానిర్. వారి ఆకలి తీర్చడానికి జనసేన పారీ్ట జిలాలా 
ఉపాధ్యక్షుడు తీగల చంద్ర ఆధ్వర్యంలో జనసైనికులు ఆది శంకర ఇంజనీరింగ్ 
కాలేజ్ నుంచి వరగలి క్రాస్ రోడుడు వరకు 600 భోజనాల పా్యకెటలాను, వాటర్ 
పా్యకెటలాను ప్రయాణీకులకు అందజేసి వారి ఆకలి తీరా్చర్. ఈ కార్యక్రమంలో 
రాజనని, స్యి, మోహన్, శంకర్, శివ, పెంచలయ్య, భరత్ తదితర 
జనసైనికులు పాల్్గనానిర్. ఆహారం అందజేసిన జనసైనికులకు లారీ డ్రైవర్లా 
కృతజ్ఞతలు తెలిపార్.

సురుచి సందడ… నాదండలేకు బాహుబలి కాజా…
శతఘ్ని న్్యస్: మండపేట నియోజకవర్గం, జనసేన పిఏసి చైర్మన్ శ్రీ నాదండలా 
మనోహర్ జిలాలా పర్యటనలో భాగంగా ఇపపునపాడు విచే్చశార్. ఈ సందర్ంగా 
మండపేట మండలం తాపేశ్వరం సుర్చి ఫుడ్్స ఆధ్వర్యంలో బాహుబలి కాజాను 
బహుకరించార్. మండపేట నియోజకవర్గ జనసేన ఇన్ ఛార్జె వేగళలా లీలాకృష్ణ, 
కందుల దురే్గష్, పంతం నానాజీ తదితర్లకు తాపేశ్వరం సుర్చి సిబ్ంది 
స్్వగతం పలికార్. ఘనంగా సతకారించి సుర్చి బాహుబలి కాజాను సంస్థ 
పీఆర్ఓ ఉపపులపాట రామ్ భద్రిరాజు(వర్మ) అందజేశార్.

విజయనగరంలో జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్ కిటలే పంపిణి
శతఘ్ని న్్యస్: పారీ్ట 
కార్యకరతులకు అండగా 
ఉండాలనే సంకలపుంతో 
క్రియాశీలక సభ్యత్వం నమోదు 
కార్యక్రమానిని పవన్ కళ్్యణ్ 
చేపట్్టర్. ఈ కార్యక్రమంలో 
భాగంగా విజయనగరం, 
నెలిలామ్రలా మండలంలో 
కొతతుపేట గ్రామంలో 50 
మందికి క్రియాశిలక సభ్యత్వ 

కిటలా పంపిణి చేయడం జరిగింది. ఈ యొకకా కిట్ లో సభ్యత్వ నమోదు 
కార్డుతో పాటు, 5 లక్షల ప్రమాద భీమా పత్రం, పారీ్ట యొకకా 7 సిదాధింతాలతో 
కూడిన పవన్ కళ్్యణ్ ఫొట్, అధ్యక్షుల వారి మనోగతం యొకకా వివరాలు, 
ఒక నోట్ బుక్ అందించార్. క్రియాశీలక సభ్యత్వం తీసుకుననివారి ఇంటకెళ్లా 
ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో రమణ సువ్వని మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గనానిర్.

కంద్ర రాష్ట ప్రభుత్్లు రైతుల జీవిత్లతో కంద్ర రాష్ట ప్రభుత్్లు రైతుల జీవిత్లతో 
చెలగాటం సరికాదు: ఆకుల సుమన్చెలగాటం సరికాదు: ఆకుల సుమన్

శతఘ్ని న్్యస్: హనుమకొండ, ఉమ్మడి వరంగల్ శతఘ్ని న్్యస్: హనుమకొండ, ఉమ్మడి వరంగల్ 
జిలాలాలోని మండల గ్రామీణ ప్రాంతాలలో చేతికందిన జిలాలాలోని మండల గ్రామీణ ప్రాంతాలలో చేతికందిన 
వారి ధాన్యం అము్మదామని రోడలాపై కలాలాలోలా ఉంచి వారి ధాన్యం అము్మదామని రోడలాపై కలాలాలోలా ఉంచి 
రాత్రనక పగలనక కలాలాల దగ్గరే పడిగాపులు రాత్రనక పగలనక కలాలాల దగ్గరే పడిగాపులు 
కాసుతునానిర్, వరాషాకాలంలో ఆర్ కాలం కష్్టంచి కాసుతునానిర్, వరాషాకాలంలో ఆర్ కాలం కష్్టంచి 
పండించిన పంటను అము్మదామంట్ ఇంకా ధాన్యం పండించిన పంటను అము్మదామంట్ ఇంకా ధాన్యం 
కొనుగోల కేంద్రాలను పూరితుస్్థయిలో ఏరాపుటు కొనుగోల కేంద్రాలను పూరితుస్్థయిలో ఏరాపుటు 
చేయకపోవడం అకాల వరాషాలతో ఆగమౌతునని ధాన్యం చేయకపోవడం అకాల వరాషాలతో ఆగమౌతునని ధాన్యం 

రైతుల పటలా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుతా్వలు ఒకరిపై ఒకర్ నిందలు మోపుకుంటూ రైతుల పటలా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుతా్వలు ఒకరిపై ఒకర్ నిందలు మోపుకుంటూ 
రైతుల జీవితాలతో చెలగాటమడుతోందని ఉమ్మడి వరంగల్ జిలాలా ఇంచారిజె రైతుల జీవితాలతో చెలగాటమడుతోందని ఉమ్మడి వరంగల్ జిలాలా ఇంచారిజె 
ఆకుల సుమన్ తీవ్రంగా విమరిశించార్, గత రండు రోజులుగా కేంద్ర రాష్ట్ర ఆకుల సుమన్ తీవ్రంగా విమరిశించార్, గత రండు రోజులుగా కేంద్ర రాష్ట్ర 
ప్రభుతా్వలు యాసంగి వారి స్గ వడలా కొనుగోలుపై చేతులెతేతుయడంతో ప్రభుతా్వలు యాసంగి వారి స్గ వడలా కొనుగోలుపై చేతులెతేతుయడంతో 
అననిదాతలు దికుకాతోచని సి్థతిలో ఉనానిర్, పూరితు స్్థయిలో కొనుగోలు కేంద్రాలు అననిదాతలు దికుకాతోచని సి్థతిలో ఉనానిర్, పూరితు స్్థయిలో కొనుగోలు కేంద్రాలు 
ఏరాపుటు చేసి వరాషాకాలం ధాన్యంతో పాటు యాసంగి వడులా కూడా చివరి గింజే ఏరాపుటు చేసి వరాషాకాలం ధాన్యంతో పాటు యాసంగి వడులా కూడా చివరి గింజే 
వరకు ప్రభుతా్వలు కొనుగోలుచేసి రైతులను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేస్ర్.వరకు ప్రభుతా్వలు కొనుగోలుచేసి రైతులను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేస్ర్.

జనసేన శ్రమదానంతో ప్రభుత్ం సగుగు పడాలిజనసేన శ్రమదానంతో ప్రభుత్ం సగుగు పడాలి
శతఘ్ని న్్యస్: దా్వరపూడి మండపేట రహదారి నిరా్మణం, మండపేట నియోజకవర్గం, అత్యంత శతఘ్ని న్్యస్: దా్వరపూడి మండపేట రహదారి నిరా్మణం, మండపేట నియోజకవర్గం, అత్యంత 
భారీ మ్జారిటీతో ప్రభుత్వ పగా్గలు చేపట్టన వైస్్సర్ ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్ర రహదార్ల సి్థతి చూసి భారీ మ్జారిటీతో ప్రభుత్వ పగా్గలు చేపట్టన వైస్్సర్ ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్ర రహదార్ల సి్థతి చూసి 
సిగ్గపడాలని జనసేన పిఏసి చైర్మన్ నాదండలా మనోహర్ పేర్కానానిర్. జనసేన మండపేట సిగ్గపడాలని జనసేన పిఏసి చైర్మన్ నాదండలా మనోహర్ పేర్కానానిర్. జనసేన మండపేట 
నియోజకవర్గ ఇన్ ఛార్జె వేగళళీ లీలాకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో మండపేట దా్వరపూడి ఆర్ అండ్ బ్ నియోజకవర్గ ఇన్ ఛార్జె వేగళళీ లీలాకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో మండపేట దా్వరపూడి ఆర్ అండ్ బ్ 
ప్రధాన రహదారిపై శ్రమదానం నిర్వహించార్. రోడ్ మరమ్మతులు చేపట్్టర్. ఈ సందర్ంగా ప్రధాన రహదారిపై శ్రమదానం నిర్వహించార్. రోడ్ మరమ్మతులు చేపట్్టర్. ఈ సందర్ంగా 
ఆయన మాట్లాడుతూ నాలుగ నియోజకవర్గ పరిధలోని ప్రజలు రాక పోకలు స్గించే ఈ రోడ్ ఆయన మాట్లాడుతూ నాలుగ నియోజకవర్గ పరిధలోని ప్రజలు రాక పోకలు స్గించే ఈ రోడ్ 
దినసి్థతిపై ప్రభుత్వం సపుందించకపోవడం సిగ్గచేటనానిర్. ఇదే కాకుండా జిలాలా లో అనిని రోడ్ లు దినసి్థతిపై ప్రభుత్వం సపుందించకపోవడం సిగ్గచేటనానిర్. ఇదే కాకుండా జిలాలా లో అనిని రోడ్ లు 
ఇలాగే ఉనానియని తెలిపార్. రాష్ట్రంలో ఛిద్రమైన రహదార్లను మరమ్మతుతు చేపట్్టలని వైసీపీ ఇలాగే ఉనానియని తెలిపార్. రాష్ట్రంలో ఛిద్రమైన రహదార్లను మరమ్మతుతు చేపట్్టలని వైసీపీ 
ప్రభుతా్వనిని డిమాండ్ చేసూతు జనసేన పారీ్ట గతంలో స్మాజిక మాధ్యమాలు వేదికగా పెద్ద ఎతుతున ప్రభుతా్వనిని డిమాండ్ చేసూతు జనసేన పారీ్ట గతంలో స్మాజిక మాధ్యమాలు వేదికగా పెద్ద ఎతుతున 
డిమాండ్ చేసిందనానిర్. అయినా ప్రభుత్వం ఎలాంట మరమ్మతుతులు చేపట్టడకపోవడంతో  అకో్టబర్ డిమాండ్ చేసిందనానిర్. అయినా ప్రభుత్వం ఎలాంట మరమ్మతుతులు చేపట్టడకపోవడంతో  అకో్టబర్ 
2వ తేదీన ప్రతి అసెంబ్లా నియోజకవర్గంలో ఒక రహదారికి జనసేన శ్రేణులు మరమ్మతుతులు 2వ తేదీన ప్రతి అసెంబ్లా నియోజకవర్గంలో ఒక రహదారికి జనసేన శ్రేణులు మరమ్మతుతులు 
చేశాయని పేర్కానానిర్. కాగా  ప్రభుత్వం ఇపపుటకీ పాడైన రహదార్ల విషయంలో నిరలాక్షా్యనిని చేశాయని పేర్కానానిర్. కాగా  ప్రభుత్వం ఇపపుటకీ పాడైన రహదార్ల విషయంలో నిరలాక్షా్యనిని 
ప్రదరిశిసతుందని ఆరోపించార్. ఈ క్రమంలో శ్రమదానం దా్వరా జనసేన శ్రేణులు రహదార్లకు ప్రదరిశిసతుందని ఆరోపించార్. ఈ క్రమంలో శ్రమదానం దా్వరా జనసేన శ్రేణులు రహదార్లకు 
మరమ్మతులు చేపడుతుందని తెలిపార్. ఇపుపుడు ఎలాంట ఎనినికలు లేవని ఈ నిరసనల వలలా మరమ్మతులు చేపడుతుందని తెలిపార్. ఇపుపుడు ఎలాంట ఎనినికలు లేవని ఈ నిరసనల వలలా 
రాజకీయ లబ్ధి వసుతుందని కాదని ప్రజలబాగ కోసం రోడలాపై శ్రమదానం చేసుతునానిమని మనోహర్ రాజకీయ లబ్ధి వసుతుందని కాదని ప్రజలబాగ కోసం రోడలాపై శ్రమదానం చేసుతునానిమని మనోహర్ 
వివరించార్. ఏపీలో రహదార్ల పరిసి్థతి గరించి ప్రజాస్్వమ్య పదధితిలో ముందుగా సమస్యను వివరించార్. ఏపీలో రహదార్ల పరిసి్థతి గరించి ప్రజాస్్వమ్య పదధితిలో ముందుగా సమస్యను 
అందరి దృష్్టకీ అధనేత పవన్ తీసుకువెళ్లారని పేర్కానానిర్. రోడలా మరమ్మతులకు ప్రభుతా్వనికి అందరి దృష్్టకీ అధనేత పవన్ తీసుకువెళ్లారని పేర్కానానిర్. రోడలా మరమ్మతులకు ప్రభుతా్వనికి 
సమయం ఇచి్చనా సపుందించలేదనానిర్. జనసేన చేపట్టన శ్రమదానం కార్యక్రమంతో ప్రభుత్వం సమయం ఇచి్చనా సపుందించలేదనానిర్. జనసేన చేపట్టన శ్రమదానం కార్యక్రమంతో ప్రభుత్వం 
సపుందించిన తీర్ అపపుట్లా అందరూ చూశారని  గర్తు చేశార్. త్వరలో అధనేత పవన్  జిలాలాల సపుందించిన తీర్ అపపుట్లా అందరూ చూశారని  గర్తు చేశార్. త్వరలో అధనేత పవన్  జిలాలాల 
పర్యటనలో పాల్్గంట్రని వెలలాడించార్. స్మాన్య ప్రజల కష్్టలను, వార్ ఎదుర్కాంటునని పర్యటనలో పాల్్గంట్రని వెలలాడించార్. స్మాన్య ప్రజల కష్్టలను, వార్ ఎదుర్కాంటునని 
రాజకీయ ఒతితుళలాను దూరం చేసేలా జనసేన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుమని పేర్కానానిర్. జనసేన రాజకీయ ఒతితుళలాను దూరం చేసేలా జనసేన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుమని పేర్కానానిర్. జనసేన 
అధనేత గతంలో నిర్వహించిన శ్రమదానం కార్యక్రమానికి జాతీయ స్్థయిలో స్నుకూల సపుందన అధనేత గతంలో నిర్వహించిన శ్రమదానం కార్యక్రమానికి జాతీయ స్్థయిలో స్నుకూల సపుందన 
వచి్చందని తెలిపార్. శ్రమదాన సూఫూరితుని కొనస్గిసూతు రాష్ట్రంలో ఏ స్్థయిలో ఏ కార్యక్రమం వచి్చందని తెలిపార్. శ్రమదాన సూఫూరితుని కొనస్గిసూతు రాష్ట్రంలో ఏ స్్థయిలో ఏ కార్యక్రమం 
చేపట్టనా ముందుగా రోడులా బాగ చేయడంపై దృష్్ట పెడుతుననిటులా పేర్కానానిర్. రైతులకు తక్షణ చేపట్టనా ముందుగా రోడులా బాగ చేయడంపై దృష్్ట పెడుతుననిటులా పేర్కానానిర్. రైతులకు తక్షణ 
నా్యయం, ఓటఎస్ వతితుళ్ళీ వంట అంశాలతో పాటు జిలాలాల వారీగా ఉనని సమస్యలపై పోరాటం నా్యయం, ఓటఎస్ వతితుళ్ళీ వంట అంశాలతో పాటు జిలాలాల వారీగా ఉనని సమస్యలపై పోరాటం 
కొనస్గిస్తుమని సపుష్టం చేశార్. శ్రమదానం అనంతరం ఆ రహదారి పై పాదయాత్ర చేశార్. అకకాడ కొనస్గిస్తుమని సపుష్టం చేశార్. శ్రమదానం అనంతరం ఆ రహదారి పై పాదయాత్ర చేశార్. అకకాడ 
రైతులు, మహిళలు, యువకులతో వేరే్వర్గా మాట్లాడి వారి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకునానిర్. ఈ రైతులు, మహిళలు, యువకులతో వేరే్వర్గా మాట్లాడి వారి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకునానిర్. ఈ 
కార్యక్రమంలో జిలాలా జనసేన అధ్యక్షులు కందుల దురే్గష్, మండపేట నియోజకవర్గ జనసేన ఇన్ కార్యక్రమంలో జిలాలా జనసేన అధ్యక్షులు కందుల దురే్గష్, మండపేట నియోజకవర్గ జనసేన ఇన్ 
ఛార్జె వేగళళీ లీలాకృష్ణ, కాకినాడ నియోజకవర్గ ఇన్ ఛార్జె ముతాతు శశిధర్, జనసేన నాయకులు ఛార్జె వేగళళీ లీలాకృష్ణ, కాకినాడ నియోజకవర్గ ఇన్ ఛార్జె ముతాతు శశిధర్, జనసేన నాయకులు 
మర్రెడిడు శ్రీనివాసరావు, శెట్టబతుతుల రాజబాబు, తాళళీ డేవిడ్, సూరంపూడి సత్య, బండార్ శ్రీనివాస్, మర్రెడిడు శ్రీనివాసరావు, శెట్టబతుతుల రాజబాబు, తాళళీ డేవిడ్, సూరంపూడి సత్య, బండార్ శ్రీనివాస్, 
పొలిశెట్ట చంద్ర శేఖర్,పంతం నానాజి అనిని నియోజకవరా్గల ఇన్ ఛార్జె లు అభమానులు అధక పొలిశెట్ట చంద్ర శేఖర్,పంతం నానాజి అనిని నియోజకవరా్గల ఇన్ ఛార్జె లు అభమానులు అధక 
సంఖ్యలో పాల్్గనానిర్.సంఖ్యలో పాల్్గనానిర్.
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https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్్యస్: తాడేపలిలాగూడెం నియోజకవర్గం, పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు ముందుకు 
తీసుకువెళ్లాలని ఉదే్దశంతో వరద బాధతుల సహయార్థం జనసేన పట్టణ గౌరవ అధ్యక్షులు 
శ్రీ అడబాల నారాయణమూరితు 5000 రూపాయలు మరియు NRI తాడేపలిలాగూడెం జనసేన 
నాయకులు శ్రీ వట్ట సత్య 10,000 రూపాయలు తాడేపలిలాగూడెం జనసేన ఇంచార్జె శ్రీ బొలిశెట్ట 
శ్రీనివాస్ కు అందచేయటం జరిగింది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వరద బాధితులకు త్డ్పలిలేగూడం జనసేన 
సహాయం

ఓటిఎస్ న్ జనసేన పారీటు తీవ్ంగా వయూతిరేకిసు్తంది – మాదాల శ్రీరాములుఓటిఎస్ న్ జనసేన పారీటు తీవ్ంగా వయూతిరేకిసు్తంది – మాదాల శ్రీరాములు
శతఘ్ని న్్యస్: అరకు నియోజకవర్గం, ప్రభుత్వం వన్ శతఘ్ని న్్యస్: అరకు నియోజకవర్గం, ప్రభుత్వం వన్ 
టైం సెటలె్మంట్ కింద పదివేల రూపాయలు కట్టని వాళలాకి టైం సెటలె్మంట్ కింద పదివేల రూపాయలు కట్టని వాళలాకి 
కుటుంబములో పింఛన్ తీసుకుంటునని లబ్ధిదార్లకు కుటుంబములో పింఛన్ తీసుకుంటునని లబ్ధిదార్లకు 
పింఛన్ ఆపేయాలని గ్రామ వార్డు స్్థయిలో వాలంటీరలాకి పింఛన్ ఆపేయాలని గ్రామ వార్డు స్్థయిలో వాలంటీరలాకి 
వసూలు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ వసూలు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ 
చేయడం ఫై దీనిని జనసేన పారీ్ట తీవ్రంగా వ్యతిరేకిసుతుంది చేయడం ఫై దీనిని జనసేన పారీ్ట తీవ్రంగా వ్యతిరేకిసుతుంది 
జనసేనపారీ్ట నాయకులు అరకు పారలామ్ంట్ అధకార జనసేనపారీ్ట నాయకులు అరకు పారలామ్ంట్ అధకార 
ప్రతినిధ మాదాల శ్రీరాములు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం ప్రతినిధ మాదాల శ్రీరాములు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం 

ఆదాయం సృష్్టంచాలి గాని ప్రజల దగ్గర వసూలు చేయడం సిగ్గ చేటు ఇపుపుడు ప్రజల దగ్గర వసూలు ఆదాయం సృష్్టంచాలి గాని ప్రజల దగ్గర వసూలు చేయడం సిగ్గ చేటు ఇపుపుడు ప్రజల దగ్గర వసూలు 
చేయడం సబబు కాదు దీనిని మేము తీవ్రంగా ఖండిసుతునానిం 10.000పదివేల రూపాయలు కాదు కదా చేయడం సబబు కాదు దీనిని మేము తీవ్రంగా ఖండిసుతునానిం 10.000పదివేల రూపాయలు కాదు కదా 
పది పైస్ కట్్టది లేదు అని జనసేనపారీ్ట తర్పున డిమాండ్ చేసుతునానిం. మేము పేద రైతులు సంవత్సరాలు పది పైస్ కట్్టది లేదు అని జనసేనపారీ్ట తర్పున డిమాండ్ చేసుతునానిం. మేము పేద రైతులు సంవత్సరాలు 
కష్ట పడిన 10.000 రూపాయలు మాకుండవు ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవోను రదు్ద చేసి ప్రజలకు వన్ కష్ట పడిన 10.000 రూపాయలు మాకుండవు ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవోను రదు్ద చేసి ప్రజలకు వన్ 
టైం సెటల్ మ్ంట్ పేర్తో వసూలు చేసే విధానానిని రదు్ద చేయాలి. పేదవాళలాకు ఇది చాలా పెద్ద మొతతుం టైం సెటల్ మ్ంట్ పేర్తో వసూలు చేసే విధానానిని రదు్ద చేయాలి. పేదవాళలాకు ఇది చాలా పెద్ద మొతతుం 
గనుక ప్రభుత్వం ఆలోచించాలని బుధవారం అరకు వెలిలో సమావేశమైన జనసేనపారీ్ట నాయకులు అరకు గనుక ప్రభుత్వం ఆలోచించాలని బుధవారం అరకు వెలిలో సమావేశమైన జనసేనపారీ్ట నాయకులు అరకు 
పారలామ్ంట్ వరికాంగ్ ప్రెసిడెంట్ కొనెడి లక్షష్మణ్ రావు, నియోజకవర్గం నాయకులు బంగర్ రామదాసు పారలామ్ంట్ వరికాంగ్ ప్రెసిడెంట్ కొనెడి లక్షష్మణ్ రావు, నియోజకవర్గం నాయకులు బంగర్ రామదాసు 
అరకు మండల నాయకులు అలలాంగి రామకృష్ణ పాల్్గనానిర్.అరకు మండల నాయకులు అలలాంగి రామకృష్ణ పాల్్గనానిర్.

వరద బాధితులకు అండగా మదనపలిలే జనసేనవరద బాధితులకు అండగా మదనపలిలే జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన నాయకుల శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన నాయకుల 
ఆధ్వర్యంలో వరద బాధతులకు అండగా ఆధ్వర్యంలో వరద బాధతులకు అండగా 
నిలవడం జరిగింది. వారికి కావలసిన నిలవడం జరిగింది. వారికి కావలసిన 
నితా్యవసర వసుతువులను మదనపలిలా జనసేన నితా్యవసర వసుతువులను మదనపలిలా జనసేన 
పారీ్ట నాయకులు అమర్ నారాయణ(లీగల్ పారీ్ట నాయకులు అమర్ నారాయణ(లీగల్ 
సెల్), రడెడుమ నవీన్, పదా్మవతి, మరియు సెల్), రడెడుమ నవీన్, పదా్మవతి, మరియు 
రాజంపేట ఇంచార్జె మాలిశెట్ట వెంకటరమణ, రాజంపేట ఇంచార్జె మాలిశెట్ట వెంకటరమణ, 
రడిడు రాణి అందించటం జరిగింది.రడిడు రాణి అందించటం జరిగింది.

ఉంగుటూరులో జనసేనలో చేరికలుఉంగుటూరులో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్్యస్: పశి్చమగోదావరి జిలాలా, ఉంగటూర్ నియోజవర్గం, జనసేన పారీ్ట శతఘ్ని న్్యస్: పశి్చమగోదావరి జిలాలా, ఉంగటూర్ నియోజవర్గం, జనసేన పారీ్ట 
ప్రజలోలా పూరితు విశా్వసం చూరగంటుననిదని దానికి ప్రతీక జిలాలాలో విసతుృతంగా ఇతర ప్రజలోలా పూరితు విశా్వసం చూరగంటుననిదని దానికి ప్రతీక జిలాలాలో విసతుృతంగా ఇతర 
పారీ్టల నాయకులు జనసేన పారీ్టలో చేరడమేనని జనసేన పారీ్ట జిలాలా అధ్యక్షులు శ్రీ పారీ్టల నాయకులు జనసేన పారీ్టలో చేరడమేనని జనసేన పారీ్ట జిలాలా అధ్యక్షులు శ్రీ 
కొటకలపూడి గోవిందరావు అనానిర్. మంగళవారం ఉంగటూర్ నియోజవర్గం కొటకలపూడి గోవిందరావు అనానిర్. మంగళవారం ఉంగటూర్ నియోజవర్గం 
నాయకులు, పెడనిండ్రకొలను మాజీ సరపుంచ్, తెలుగదేశం పారీ్ట జిలాలా కార్యదరిశి శ్రీ నాయకులు, పెడనిండ్రకొలను మాజీ సరపుంచ్, తెలుగదేశం పారీ్ట జిలాలా కార్యదరిశి శ్రీ 
వంగా రఘురామ చంద్రశేఖర్(రఘు), జిలాలా అధ్యక్షులు శ్రీ కొటకలపూడి గోవిందరావు, వంగా రఘురామ చంద్రశేఖర్(రఘు), జిలాలా అధ్యక్షులు శ్రీ కొటకలపూడి గోవిందరావు, 
రాష్ట్ర పొలిటకల్ అఫైర్్స కమిట సభు్యలు శ్రీ కనకరాజు సూరి సమక్షంలో అధకారికంగా రాష్ట్ర పొలిటకల్ అఫైర్్స కమిట సభు్యలు శ్రీ కనకరాజు సూరి సమక్షంలో అధకారికంగా 
జనసేన తీర్థం పుచు్చకుని ఆయన అనుచరవర్గంతో జనసేన పారీ్టలో చేరార్. ఈ జనసేన తీర్థం పుచు్చకుని ఆయన అనుచరవర్గంతో జనసేన పారీ్టలో చేరార్. ఈ 
కార్యక్రమంలో జిలాలా ప్రధాన కార్యదర్శిలు, ఉంగటూర్ నియోజకవర్గ నాయకులు, కార్యక్రమంలో జిలాలా ప్రధాన కార్యదర్శిలు, ఉంగటూర్ నియోజకవర్గ నాయకులు, 
జనసేన కార్యకరతులు పాల్్గనానిర్.జనసేన కార్యకరతులు పాల్్గనానిర్.

ఓటిఎస్ కటటుని వారికి పింఛన్ ఆపేయడం సరికాదు – ఓటిఎస్ కటటుని వారికి పింఛన్ ఆపేయడం సరికాదు – 
జనసేన ఎక్్స ఎంపిటిస సాయిబాబాజనసేన ఎక్్స ఎంపిటిస సాయిబాబా

శతఘ్ని న్్యస్: అరకు నియోజవర్గం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసిన వన్ టైం సెటలె్మంట్ పట్ట పేర్తో 10 శతఘ్ని న్్యస్: అరకు నియోజవర్గం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసిన వన్ టైం సెటలె్మంట్ పట్ట పేర్తో 10 
వేల రూపాయలు వసూలు చేసే విధానానిని తీసుకువచా్చకా, ఈ విధానానిని రాష్ట్ర వా్యపతుంగా తీవ్రంగా ఒకపకకా వేల రూపాయలు వసూలు చేసే విధానానిని తీసుకువచా్చకా, ఈ విధానానిని రాష్ట్ర వా్యపతుంగా తీవ్రంగా ఒకపకకా 
ప్రతిపక్షాలు, ప్రజలు వ్యతిరేకిసుతునని ఈ నేపథ్యంలో చేతగాని ప్రభుత్వం వన్ టైం సెటలె్మంట్ కింద పదివేల ప్రతిపక్షాలు, ప్రజలు వ్యతిరేకిసుతునని ఈ నేపథ్యంలో చేతగాని ప్రభుత్వం వన్ టైం సెటలె్మంట్ కింద పదివేల 
రూపాయలు కట్టని వాళలాకి కుటుంబములో రూపాయలు కట్టని వాళలాకి కుటుంబములో 
పింఛన్ తీసుకుంటునని లబ్ధిదార్లకు పింఛన్ పింఛన్ తీసుకుంటునని లబ్ధిదార్లకు పింఛన్ 
ఆపేయాలని గ్రామ వార్డు స్్థయిలో వాలంటీరలాకి ఆపేయాలని గ్రామ వార్డు స్్థయిలో వాలంటీరలాకి 
వసూలు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు వసూలు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు 
జారీ చేయడంఫై దీనిని జనసేన పారీ్ట తీవ్రంగా జారీ చేయడంఫై దీనిని జనసేన పారీ్ట తీవ్రంగా 
వ్యతిరేకిసుతుందని జనసేన పారీ్ట నాయకులు ఎక్్స వ్యతిరేకిసుతుందని జనసేన పారీ్ట నాయకులు ఎక్్స 
ఎంపీటీసీ స్యిబాబా, గెమ్్మలి సనా్యసిరావు, ఎంపీటీసీ స్యిబాబా, గెమ్్మలి సనా్యసిరావు, 
రామకృష్ణ, అలలాంకి, ఎలీ్ రవీంద్ర, కోట్శ్వరరావు రామకృష్ణ, అలలాంకి, ఎలీ్ రవీంద్ర, కోట్శ్వరరావు 
పడ ల, పరసురంబుదు్ద తదితర్లు ఈ పడ ల, పరసురంబుదు్ద తదితర్లు ఈ 
సందర్ంగా ప్రభుతా్వనికి సూచించార్.సందర్ంగా ప్రభుతా్వనికి సూచించార్.

లక్షల రూపాయల జరిమానా అని 
రైతులన్ బెదిరిసా్తరా?

• తడిచిన ధాన్్యనిని కొనుగోలు చేయాల్, కౌలు రై తులను ఆదుకోవాల్
• జనసేన ప్.ఎ.సి.ఛై ర్మన్ శ్రి  న్దండలో  మనోహర్
శతఘ్ని న్్యస్:  వైసీపీ ప్రభుత్వం రైతుల ప్రయోజనాలకు విర్దధింగా వ్యవహరిసూతు 
అననిం పెట్్ట రైతులను వేధంపులకు గరి చేసతుందని జనసేన పారీ్ట రాజకీయ వ్యవహారాల 
కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ చెపాపుర్. రైతులు రోడలా మీద ధాన్యం ఆరబోసేతు రూ.5 
లక్షలు జరిమానా విధస్తుమని ఈ ప్రభుత్వం బెదిరించడం దురదృష్టకరం అనానిర్. 
రైతుల నుంచి తడిచిన ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలనీ, కౌలు రైతులకు పరిహారం 
ఇచి్చ ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశార్. ఈ రండు అంశాల మీద జనసేన పారీ్ట రైతుల 
పక్షాన మాట్లాడుతుందని హామీ ఇచా్చర్. జనసేన పారీ్ట, శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఎపుపుడూ 
రైతులకు అండగా నిలబడతారని తెలిపార్. మొదట నుంచి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ రైతుల 
పక్షాన పోరాడుతునని విషయానిని గర్తు చేశార్. తూర్పుగోదావరి జిలాలా, మండపేట 
నియోజకవర్గం ఇపపునపాడు గ్రామంలో కళ్లాల వద్ద రైతులతో మాట్లాడార్. తడిసిన 
ధానా్యనిని పరిశీలించార్. ఈ సందర్ంగా రైతులు తమ కష్్టలు వివరించార్. పంటలకు 
100 శాతం నష్టం జరిగిందని, ధాన్యం కొనమని అడిగితే రైతు భరోస్ కేంద్రాలకు 
తీసుకురమ్మంటునానిరనీ వాటకీ ఎనోని రూల్్స చెబుతునానిర్ అనానిర్. ఒకోకా రైతు దగ్గర 
కేవలం 25 కి్వంట్ళ్లా మించి కొనుగోలు చేసేది లేదు అని ప్రభుత్వం ప్రకటంచడం 
తమకు ఇబ్ందిగా మారిందని రైతులు తెలిపార్. పంటలు కొనేవార్ లేకపోవడంతో 
తదుపరి పంటకు పెటు్టబడి ఎలా వసుతుందని వాపోయార్. ఎకరాకి రూ. 30 వేలు ఖర్్చ 
చేసేతు, ఇపుపుడు 10 బస్తులు కూడా దిగబడి వచే్చ పరిసి్థతి లేదనానిర్. చేతికి వచి్చన 
పంట పోయిందనీ, కూలీ కూడా గిట్టడం లేదనీ రైతులు తెలిపార్. మొతతుం మొలకలు 
వచే్చశాయని చెపాపుర్. తమ గ్రామంలో 400 ఎకరాల వరి పండించే పొలం ఉంది. 
అధకార్లు వచి్చ సరే్వ చేసి వెళ్లార్. పరిహారం ఎంత ఇస్తురో తెలియదు అని చెపాపుర్. 
ఈ ప్రభుత్వం వచా్చక ఒకకా పంట్ సరిగా రాలేదని చెపాపుర్. క్రాఫ్ ఇను్సరన్్స రావడం 
లేదా అని శ్రీ నాదండలా మనోహర్ రైతులను అడిగార్. గత ఏడాది నష్టపోయిన పంటలకు 
కూడా ఇపపుటకీ పరిహారం అందలేదని రైతులు చెపాపుర్. జనసేన పారీ్ట రైతులకు 
అండగా నిలబడి నా్యయం జరిగేలా చూడాలని రైతులు కోరార్. ఈ కార్యక్రమంలో జిలాలా 
అధ్యక్షులు శ్రీ కందుల దురే్గష్, మండపేట ఇంచార్జె శ్రీ వేగళలా లీలాకృష్ణ, పీఏసీ సభు్యలు 
శ్రీ ముతాతు శశిధర్, శ్రీ పితాని బాలకృష్ణ, శ్రీ పంతం నానాజీలతోపాటు నియోజకవరా్గల 
ఇంచార్జెలు, పారీ్ట రాష్ట్ర, జిలాలా కమిటీ సభు్యలు పాల్్గనానిర్.
• ఉండ్రి జవరం రై తుల గోడు
జనసేన పారీ్ట పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ బుధవారం స్యంత్రం పశి్చమ 
గోదావరి జిలాలా ఉండ్రాజవరానికి చెందిన కౌలు రైతులను కలిశార్. 65వ నంబర్ జాతీయ 
రహదారి దగ్గరోలా ధాన్యం ఆరబెటు్టకుంటునని రైతులతో సంభాష్ంచార్. కౌలు రైతులు 
శ్రీ దశమంతు, శ్రీ అనకాపలిలా శివరామప్రస్ద్ లు తమ కష్్టలు చెపుపుకొనానిర్. తడిసిన 
ధాన్యం ముకకా అవుతుందనని నెపంతో మిలలార్లా ధర ఇష్్టరాజ్యంగా తగి్గంచేసుతునానిరనీ, 
రైతు భరోస్ కేంద్రాలకి వెళ్తు పరిమితి దాటపోయిందని కొనడం లేదని వాపోయార్. 
రైతుకు సమాజంలో విలువ లేదు.. సుఖమూ లేదని బాధపడాడుర్. ఈ సందర్ంగా శ్రీ 
మనోహర్ మాట్లాడుతూ రైతులకు నా్యయం చేయలేనపుపుడు లక్షల కోటులా అపుపులు తెచి్చ 
ఏం సుఖమనానిర్. రైతులకు నా్యయం జరిగే వరకు జనసేన పారీ్ట అండగా ఉంటుందని 
తెలిపార్. రైతాంగం ప్రయోజనాల కోసం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ నిలబడతార్ అనానిర్.
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