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అనంతపురం జిల్లాలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పరయాటన వివరాలు
• ప్రాణాలు తీసుకున్న కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు ఆర్ధిక సహాయుం

ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న కౌలు రైతులకు ఆర్ధిక సాయుం అుందుంచి వార్లో ధైర్యుం 

నుంపడానకి తలపెట్టిన కౌలు రైతుల భరోసా యాత్రను అనుంతపురుం జిల్లాలో శ్రీ 

పవన్ కళ్్యణ్ గారు ముంగళవారుం ప్రారుంభుంచనున్్నరు. ఈ కార్యక్రముం కోసుం 

12వ తేదీ ఉదయుం 9 గుంటలకు పుటటిపర్తి విమాన్శ్రయానకి చేరుకుుంటారు. 

అక్కడి నుుంచి ముండల కుంద్రమైన కొతతిచెరువు గ్రామానకి చేరుకుుంటారు. అక్కడ 

ఆత్మహత్య చేసుకున్న కౌలు రైతు కుటుంబాన్న పరామర్్శుంచి ఆర్ధిక సాయుం చేసాతిరు. 

గుం 10:30 నమిషాలకు కొతతి చెరువు నుుంచి బయలుదేర్ ధర్మవరుంలో మరో 

బాధిత రైతు కుటుంబాన్న పరామర్్శుంచి ఆర్ధిక సహాయుం అుందసాతిరు. గుం. 11:20 

నమిషాలకు ధర్మవరుం నుుంచి బయలుదేర్ ధర్మవరుం రూరల్ లోన గొట్లారు 

గ్రామానకి చేరుకుుంటారు. అక్కడ ఆత్మహత్య చేసుకున్న మరో రైతు కుటుంబాన్న 

పరామర్్శుంచి వార్లో ధైరా్యన్న నుంపి ఆర్ధిక సాయుం చేసాతిరు. అక్కడి నుుంచి గుం. 

12: 10 నమిషాలకు బయలుదేర్ అనుంతపురుం రూరల్ ముండలుంలోన పూలకుుంట 

గ్రామానకి చేరుకుుంటారు. ఆ గ్రాముంలో సుమారుగా 20 రోజుల క్ుందట 

ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన యువ రైతు కుటుంబాన్న ఓదార్చి వార్కి ఆర్ధిక సహాయుం 

అుందచేసాతిరు. చివర్గా 3 గుంటలకు అనుంతపురుం రూరల్ ముండలుంలోన మన్్నల 

గ్రాముం చేరుకుుంటారు. ఆ గ్రాముంలో ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఇద్దరు కౌలు రైతుల 

కుటుంబాలకు ఆర్ధిక సహాయుం అుందచేసి అక్కడ నర్వహుంచే గ్రామసభ(రచచిబుండ) 

కార్యక్రముంలో పాల్గుంటారు. జిల్లాలో ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన మర్కొుందరు కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు ఈ సభలో ఆర్ధిక సహాయుం అుందచేసి వార్ కుటుంబ పర్సిథితులు 

తెలుసుకుుంటారు. గ్రామ సభ అనుంతరుం హైదరాబాద్ కు బయలుదేర్ వెళతారు.

కౌలు రైతులకు అండగా ఉండందుకే జనసేన రైతు భరోసా యాత్ర
• వైసీపీ హయాుంలో కౌలు రైతులకు తీరన అన్్యయుం

• ప్రభుత్వ విధాన్లను ప్రజాక్షేత్రుంలో ఎుండగడతాుం

• అనుంతపురుంలో ఆత్మహత్యకు పాలడ్డ రైతులోలా 27 శాతుం మహళ్ రైతులే

• కౌలు రైతుల ఆత్మహత్యలను కరుంట్ షాక్ మరణాలుగా చిత్రిసుతిన్్నరు

• మూడేళ్లాగా ఈ ప్రభుత్వుం ఒక్క కౌలు రైతు కుటుంబాన్్న ఆదుకోలేదు

• న్డు బూతులు తిట్టిన ముంత్రులే నేడు ముఖ్యముంత్రిన బూతులు తిడుతున్్నరు

• జనసేన అన్న వరా్గలకు అుండగా నలుసుతిుంద

• అనుంతపురుం జనసేన న్యకులు, కార్యకరతిల సమావేశుంలో పార్టి పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దుండలా మనోహర్

భారతదేశ రాజకీయ చర్త్రలో ఏ పార్టి చేయన విధుంగా జనసేన పార్టి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడ్డ కౌలు రైతుల కుటుంబాలను ఆదుకోవడానకి “జనసేన రైతు భరోసా యాత్ర” 

కార్యక్రమాన్న చేపట్టిుందన పార్టి రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దుండలా మనోహర్ గారు పేర్్కన్్నరు. వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాుంలో కౌలు రైతులకు జర్గిన 

అన్్యయాన్న ప్రజాక్షేత్రుంలో ఎుండగడతామన, న్్యయుం జర్గే వరకు వార్ పక్షాన పోరాటుం చేసాతిమన హామీ ఇచ్చిరు. షణ్్మఖ వ్్యహుంతో అుంధకారుంలో ఉన్న రాషా్రాన్న 

సుంపన్న ఆుంధ్రప్రదేశ్ గా తీరుచిదదు్దతామన అన్్నరు. సోమవారుం అనుంతపురుం జిల్లా న్యకులు, కార్యకరతిలతో సమీక్ష సమావేశుం నర్వహుంచ్రు. రేపట్ అధ్యక్షుల వార్ 

జిల్లా పర్యటన, కార్యక్రమాల నర్వహణపై దశానరే్దశుం చేశారు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ న్దుండలా మనోహర్ గారు మాటాలాడుతూ “జగన్ రడి్డ గారు ముఖ్యముంత్రి అయిన మొదట్ 

వారుం నుుంచే కౌలు రైతుల ఆత్మహత్యలు ప్రారుంభమయా్యయి. 2019-20 సుంవత్సరుంలో 1019 ముంద, 2020-21లో 889 ముంద కౌలు రైతులు అపు్పల బాధతో 

ఆత్మహత్యలకు పాల్పడా్డరు. అన్నపూర్ణ వుంట్ గోదావర్ జిల్లాలోలా 87 ముంద కౌలు రైతులు బలవన్మరణాలకు పాల్పడా్డరు. సమాచ్ర హకు్క చటటిుం, రైతు స్వరాజ్య వేదక 

అనే సుంసథి ఇచిచిన సమాచ్రాన్న క్రోడీకర్ుంచుకొన మన న్యకులతో డోర్ ట్ డోర్ సరే్వ చేయిుంచగా కౌలురైతు ఆత్మహత్యలు నజమన తేలుంద. బాధాకరమైన విషయుం 

ఏుంటుంటే అనుంతపురుం జిల్లాలో ఆత్మహత్యలకు పాల్పడ్డ కౌలు రైతులోలా 27 శాతుం ముంద మహళ్ రైతులు ఉన్్నరు.

* ఆత్మహత్యలను ప్రమాదాలుగా చూపిసుతిన్్నరు

కౌలు రైతుల ఆత్మహత్యలను ఈ ప్రభుత్వుం తొకి్కపెటాటిలన చూసోతిుంద. సాగు 

నషాటిలు, ఆర్ధిక ఇబ్ుందులు తాళలేక కొుంతముంద కౌలు రైతులు బలవన్మరణాలకు 

పాల్పడితే వాట్న కరుంట షాక్ కొట్టి చనపోయినటలా, ప్రమాదవశాతుతి బావిలో పడి 

మరణుంచినటలా చిత్రీకర్ుంచే ప్రయత్నుం చేసోతిుంద. ఆత్మహత్యలకు పాల్పడ్డ రైతుల 

కుటుంబాల వద్దకు వాలుంటీరలాను పుంపిుంచి ప్రమాదవశాతుతి చనపోయాడన చెబితే 

వైఎస్ఆర్ బీమా కిుంద రూ.2 లక్షలు ఇపి్పసాతిమన మభ్యపెడుతున్్నరు. 

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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పాదయాత్ర సమయుంలో కౌలు రైతులను ఆదుకోవడానకి కొతతి చటటిుం తీసుకొసాతిమన చెపి్ప పుంట 

సాగుదారు హకు్క చటటిుం తీసుకొచ్చిరు. ఇద భూ అధీకృత సాగుదారు చటటిుం-2011 చటటిుం కుంటే 

లోపభూయిషటిుంగా మార్ుంద. ఈ చటటి ప్రకారుం కౌలు రైతులకు పుంట సాగుదారు హకు్క పత్రాలు ఇవా్వల. 

ఈ కారు్డలు పుందాలుంటే 11 నెలలకు సుంబుంధిుంచిన కౌలు ఒప్పుంద పత్రాలపై భూ యజమానులు 

సుంతకాలు చేయాల. భూ యజమానులు సుంతకాలు చేయకపోవడుంతో కౌలు రైతులకు కషాటిలు మర్ుంత 

పెర్గాయి.

* పవన్ కళ్్యణ్ వసుతిన్్నరన ఖాతాలోలా డబ్్లు వేసుతిన్్నరు

జీవో నెుంబర్ 43, 102 ప్రకారుం ఏ ప్రాుంతుంలోనైన్ కౌలు రైతు ఆత్మహత్యకు పాల్పడితే వెుంటనే సాథినకుంగా 

ఉుండే ఆర్.డి.ఒ., వ్యవసాయ అధికార్, ఎస్.ఐ. ఆ కుటుంబాన్న పరామర్్శుంచి, వాళలాలో భరోసా నుంపే 

విధుంగా సాథినకుంగా తీసుకున్న అపు్పలను వన్ టుం సెట్ల్ముంట్ చేయాల. నవేదక అుందన వెుంటనే జిల్లా కలకటిర్ గారు వార్ కుటుంబానకి రూ. 7 లక్షల నషటిపర్హారుం 

చెలలాుంచ్ల. అయితే గత మూడేళ్లాగా ఈ ప్రభుత్వుం ఒక్క కౌలు రైతు కుటుంబాన్న ఆదుకున్న దాఖల్లు లేవు. ఈ రోజు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు తన సుంత డబ్్ రూ. 

5 కోటలా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడ్డ కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు విరాళుంగా ప్రకట్ుంచి, ప్రతి గడప తొకి్క నేనే స్వయుంగా ఆర్ధిక సాయుం చేసాతినన చెప్పడుంతో ఈ ప్రభుత్వుం 

ఉలకి్కపడిుంద. రేపు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు వసుతిన్్నరన తెలసి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడ్డ రైతుల కుటుంబీకులకు లక్ష రూపాయలు వార్ ఖాతాలోలా జమ చేసుతిన్్నరు.

* షణ్్మఖ వ్్యహాన్న ప్రజలోలాకి తీసుకెళలాుండి

జనసేన పార్టి అధికారుంలోకి వసేతి ఏుం చేయబోతున్్నమో అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పార్టి ఆవిరా్వ 

దనోత్సవుం సుందర్ుంగా వివర్ుంచ్రు. ఆ షణ్్మఖ వ్్యహాన్న కార్యకరతిలుందరూ ప్రజలోలాకి బలుంగా 

తీసుకెళ్లాల. నన్నట్ వరకు ప్రతిపక్షాలను బూతులు తిట్టిన ముంత్రులే ఇవాళ ముఖ్యముంత్రినే బూతులు 

తిడుతున్్నరు. వాళలా అనుచరులు నడిరోడు్డపై టరులా కాలుస్తి, ప్రభుతా్వనకి వ్యతిరేకుంగా నన్దాలు 

చేసుతిన్్నరు. ఇల్ుంట్ విలువలు లేన రాజకీయుం జనసేన ఎప్పట్కీ చేయదు. పార్టి ముఖ్యనేతలుందర్తో 

చర్చిుంచ్క అమరావతే రాజధాన నర్ణయుం తీసుకున్్నుం. ఈ ప్రాుంతుం అభవృదధి చెుందతే అన్న ప్రాుంతాలు 

అభవృదధి చెుందుతాయి. అపు్పలతో నుండా మునగిన రాషా్రాన్న సుంపన్న ఆుంధ్రప్రదేశ్ గా మారుసాతిుం. 

ఉతతిరాుంధ్ర, రాయలసీమ నుుంచి వలసలు పోకుుండా అనేక ప్రాుంతాలోలా గ్రోత్ సెుంటరులా ఏరా్పట చేసి 

ఉపాధి కల్పసాతిుం. రూ.1200కు దొర్కిన ఇసుక ఇవాళ రూ. 6 వేలకు చేరుకుుంద. మనుం అధికారుంలోకి వసేతి పేదవాడికి ఇలులా కటటికునేుందుకు, ర్పేరులా చేసుకునేుందుకు 

ఇసుకను ఉచితుంగా ఇచేచి విధుంగా ప్రణాళిక రూపుందసుతిన్్నుం. రైతు భరోసా కుంద్రాల కోసుం దాదాపు రూ. 6300 కోటలా ఖరుచి చేశారు. కాన్ ఏ ఒక్క రైతుకు రైతు భరోసా 

కుంద్రాల నుుంచి న్్యయుం జరగలేదు. రైతు భరోసా కుంద్రాల నుుంచి రైతులు వితతిన్లు తెచుచికోగలగే పర్సిథితి లేదు. కషటిపడి పుండిుంచిన పుంటను అము్మకునే పర్సిథితి లేదు. 

వైసీపీ న్యకుల కోసమే ఈ కుంద్రాలు ఏరా్పట చేశారు. రూ. 700కు బసాతి కొన రూ. 1400కు అము్మకుుంటన్్నరు. రైతుల కషాటిన్న 

దోచుకుుంటన్్నరు. జనసేన పార్టి అన్నదాతకు అుండగా నలబడుతుుంద. జా్యబ్ కా్యలుండర్ పేరుతో యువతను మోసుం చేశారు. 

సీపీఎస్ రదు్ద చేసాతినన చెపి్ప అధికారుంలోకి వచిచి ఇపు్పడు దాన గుర్ుంచి మాటాలాడడుం లేదు. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఈ అుంశుంపై 

అధ్యయనుం చేసిన తరా్వత రదు్ద చేసాతిమన హామీ ఇచ్చిరు. యువతకు ఉపాధి కల్పుంచేుందుకు ఏటా లక్ష ముందకి రూ.10 లక్షల 

చొపు్పన అుందచేయాలన నర్ణయిుంచ్రు. తదా్వరా వారు మరో పద ముందకి ఉపాధి కల్పుంచే అవకాశుం ఉుంటుంద.

* రేపట్ కార్యక్రముం విజయవుంతుం అయ్్యల్ ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యత తీసుకోవాల

రేపు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు శ్రీకారుం చుటటిబోతున్న జనసేన రైతు భరోసా యాత్ర కార్యక్రమాన్న ప్రతి 

ఒక్కరు బాధ్యతగా తీసుకొన విజయవుంతుం అయ్్యల్ కృషి చేయాల. ఈ జిల్లాను ఆదర్శుంగా తీసుకొన 

ప్రతి జిల్లా ఈ కార్యక్రమాన్న రూపుందుంచుకునేల్ ప్రతి ఒక్క కార్యకరతి కషటిపడాల. ఆత్మహత్యకు 

పాల్పడ్డ ప్రతి రైతు కుటుంబానకి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు వెళ్లాలన కోరుకుుంటన్్నరు. అద ఎుంత వరకు 

సాధ్యమవుతుుందో చూదా్దుం. జనసేన న్యకులు, జనసైనకులు, వీర మహళలు ప్రతి ఒక్కరు ఓపికగా, 

నబదధితతో నలబడితే కచిచితుంగా ఈ కార్యక్రముం నూట్కి నూరు శాతుం సకె్సస్ అవుతుుందన” అన్్నరు. 

ఈ కార్యక్రముంలో పార్టి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరు్శలు శ్రీ చిలకుం మధుస్దన్ రడి్డ, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ 

కుమార్, అనుంతపురుం జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ ట్.సి. వరుణ్, ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ జయరామ్ రడి్డ, నగర అధ్యక్షులు శ్రీ పి.బాబూరావు, పార్టి కార్యక్రమాల నర్వహణ విభాగుం 

కన్్వనర్ శ్రీ కళ్్యణుం శివశ్రీనవాస్, ప్రధాన కార్యదర్్శ శ్రీ భవాన్ రవికుమార్, వీర మహళ్ విభాగుం రాయలసీమ ర్జనల్ కమిటీ సభు్యరాలు శ్రీమతి పెుండా్యల శ్రీలత, 

శ్రీమతి పసుపులేట్ పదా్మవతి తదతరులు పాల్గన్్నరు. ఈ సుందర్ుంగా బేడ, బ్డగ జుంగాల మహళలు శ్రీ న్దుండలా మనోహర్ గార్న కలసి తమ సమస్యలు వివర్ుంచ్రు.

* పార్టిలో పలువురు చేర్కలు

అనుంతపురుం జిల్లా, శిుంగనమల నయోజకవరా్గనకి చెుందన శ్రీ ముకో్కట్ అుంబికా సేవా చ్ర్టబ్ల్ ట్రస్టి అధినేత శ్రీ కాల్లా శివయ్య(దుంపెటలా శివ) అనుచరులతో కలసి 

జనసేన పార్టిలో చేరారు. సోమవారుం అనుంతపురుంలో జర్గిన ఓ కార్యక్రముంలో పార్టి రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దుండలా మనోహర్ గార్ సమక్షుంలో 

వీరుంతా కుండువా కపు్పకున్్నరు. శ్రీ సిదాధిర్ధి బాబ్, శ్రీ హర్ష్, శ్రీ రామాుంజనేయులు, శ్రీమతి న్గలక్ష్మి, శ్రీమతి లక్ష్మీ దేవి, శ్రీమతి ఆదలక్ష్మి, శ్రీమతి యర్రమ్మ, శ్రీమతి 

బ్డగ జుంగాల కుళ్యమ్మ, శ్రీ వీపుద పెద్దయ్య తదతరులు పార్టిలో చేర్న వార్లో ఉన్్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మంత్రి పదవుల కోసం తప్ప... 
ప్రజల కోసం ఆలోచంచే వయాకుతులు వైసీపీలో లేరు

* రైతు కన్్నరు కారుసుతిుంటే... వీళ్లా సుంబరాలు చేసుకుుంటన్్నరు

* జగన్ రడి్డకి ఓట వేసి మోసపోయామనే భావనలో రైతాుంగుం ఉుంద

* వెయి్య కౌలు రైతు కుటుంబాలను ఆదుకునేల్ జనసేన రైతు భరోసా యాత్ర

* రేపు అనుంతపురుంలో ప్రారుంభుం ... దాదాపు 30 ముందకి చెక్ లు పుంపిణీ

* ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డ కౌలు రైతులకు రూ. 7 లక్షలు నషటిపర్హారుం ఇవా్వలన 

డిమాుండ్

* అనుంతపురుం మీడియా సమావేశుంలో పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దుండలా మనోహర్

సాగు నషటిుం, ఆర్థిక ఇబ్ుందులతో ఆత్మహత్యలకు పాల్పడ్డ కౌలు రైతు 

కుటుంబాలలో భరోసా నుంపే విధుంగా, వార్ బిడ్డలకు ముంచి భవిష్యతుతి 

అుందుంచేల్ “జనసేన రైతు భరోసా యాత్ర” కార్యక్రముం సాగనుుందన జనసేన పార్టి రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దుండలా మనోహర్ గారు తెలపారు. 

రాష్ట్రవా్యపతిుంగా వెయి్య కౌలు రైతు కుటుంబాలను ఆదుకునేుందుకు ప్రారుంభవుతున్న ఈ కార్యక్రముం రేపు అనుంతపురుం నుుంచి మొదలవుతుుందన వెలలాడిుంచ్రు. వైసీపీలో 

ముంత్రి పదవుల కోసుం పాకుల్డే న్యకులు తప్ప ... ప్రజల కోసుం ఆలోచిుంచే వ్యకుతిలు లేకపోవడుం బాధాకరమన్్నరు. వైఎస్ఆర్ పాలన చూసి జగన్ రడి్డకి ఓట 

వేసి మోసపోయామనే భావన ప్రజలోలా ఉుందన అన్్నరు. సోమవారుం సాయుంత్రుం అనుంతపురుంలో మీడియా సమావేశుం నర్వహుంచ్రు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ న్దుండలా 

మనోహర్ గారు మాటాలాడుతూ “వైసీపీ అధికారుంలోకి వచిచినప్పట్ నుుంచి రైతాుంగుం పర్సిథితి అధా్వన్నుంగా తయారైుంద. రైతు స్వరాజ్య వేదక అనే స్వచ్ుంద సుంసథి ఇచిచిన 

నవేదక, జనసేన న్యకులు సమాచ్ర హకు్క చటటిుం దా్వరా సేకర్ుంచిన వివరాల ప్రకారుం 2019-20 సుంవత్సరుంలో 1019 ముంద, 2020-21లో 889 ముంద, ఈ 

ఏడాద దాదాపు వెయి్య ముంద కౌలు రైతులు అపు్పల బాధతో ఆత్మహత్యలకు పాల్పడా్డరు. అన్నపూర్ణ వుంట్ గోదావర్ జిల్లాలోలా 87 ముంద, అనుంతపురుం జిల్లాలో 170 

ముంద, కరూ్నలు జిల్లాలో 373 ముంద రైతులు బలవన్మరణాలకు పాల్పడా్డరు. వార్ కుటుంబాలలో భరోసా నుంపి, బిడ్డలకు ముంచి భవిష్యతుతి కల్పుంచ్లనే సుంకల్పుంతో 

శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు రూ. 5 కోటలా విరాళుం అుందుంచ్రు.

* రైతాుంగుం కన్్నరు కారుసుతిుంటే... వీళ్లా సుంబరాలు చేసుకుుంటన్్నరు

కౌలు రైతులకు అుండగా నలబడాలనే ఉదే్దశుంతో 2011 సుంవత్సరుంలో అప్పట్ ప్రభుత్వుం అధీకృత సాగుదారు 

చటటిుం తీసుకొచిచిుంద. కౌలు రైతులకు ఐ.డి. కారు్డలు ఇచిచిుంద. లోపభూయిషటిుంగా ఉుందన ఆ చటాటిన్న వైసీపీ 

ప్రభుత్వుం 2019లో రదు్ద చేసి పుంట సాగుదారు హకు్క చటటిుం తీసుకొచిచిుంద. ఈ చటటి ప్రకారుం కౌలు రైతులకు 

పుంట సాగుదారు హకు్క పత్రాలు ఇవా్వల. ఈ కారు్డలు పుందాలుంటే 11 నెలలకు సుంబుంధిుంచిన కౌలు 

ఒప్పుంద పత్రాలపై భూ యజమానులు సుంతకాలు చేయాల. భూ యజమానులు సుంతకాలు చేయకపోవడుంతో 

కౌలు రైతులకు కషాటిలు మర్ుంత పెర్గాయి. వార్కి రావాల్సన రుణాలు, సబి్సడీలు నలచిపోయాయి. ఈ రోజు 

గ్రామాలోలా పర్యట్సుతిుంటే వాళ్లా కారేచి కన్్నరు చూసుతిుంటే గుుండెలు తరుకు్కపోతున్్నయి. వైఎస్ఆర్ ల్నే జగన్ 

కూడా ముంచి పాలన అుందసాతిరన ఓట వేసేతి నుండా ముుంచ్రన కుమిలపోతున్్నరు. కన్సుం కోతలు లేకుుండా 

ఐదు రోజుల పాట విదు్యత్ ఇవా్వలన రైతులు వేడుకుుంటన్్నరుంటే పర్సిథితి ఎుంత దయన్యుంగా ఉుందో 

అరథిమవుతోుంద. ఒక వైపు కౌలు రైతులు కన్్నరు పెటటికుుంటుంటే.. వీళ్లామో ముంత్రి పదవులు వచ్చియన 

సుంబరాలు చేసుకుుంటన్్నరు.

* లక్ష ఇచిచి చేయి దులుపుకోవాలన చూసోతిుంద

జీవో నెుంబర్ 43, 102 ప్రకారుం ఏ ప్రాుంతుంలోనైన్ కౌలు రైతు ఆత్మహత్యకు పాల్పడితే వెుంటనే సాథినకుంగా 

ఉుండే ఆర్.డి.ఒ. వ్యవసాయ అధికార్, ఎస్.ఐ. ఆ కుటుంబాన్న పరామర్్శుంచి, వాళలాలో భరోసా నుంపే విధుంగా 

సాథినకుంగా తీసుకున్న అపు్పలను వన్ టుం సెట్ల్ముంట్ చేయాల. నవేదక అుందన వెుంటనే జిల్లా కలకటిర్ గారు 

వార్ కుటుంబానకి రూ.7 లక్షల నషటిపర్హారుం అుందుంచ్ల. అయితే గత మూడేళ్లాగా ఈ ప్రభుత్వుం ఒక్క 

కౌలు రైతు కుటుంబాన్న ఆదుకున్న దాఖల్లు లేవు. సాథినక న్యకులు ఒక్కరుంటే ఒక్కరు కూడా పరామర్్శుంచిన పాపాన పోలేదు. రేపు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 

వసుతిన్్నరన తెలుసుకొన అధికారులు హుటాహుట్న బాధితుల ఇళలాకు వెళిలా మీట్ుంగ్ కు వెళ్లాదు్ద మీ ఖాతాలోలా లక్ష రూపాయలు వేసాతిమన చెబ్తున్్నరు. కౌలు రైతులను 

మరోసార్ మభ్య పెటటిడానకి ఇల్ుంట్ మాటలు మాటాలాడుతున్్నరు. నషటిపర్హారుంగా రూ.7 లక్షలు ఇవా్వల్సుంద పోయి లక్ష రూపాయలు ఇచిచి చేతులు దులుపుకోవాలన 

చూసోతిుంద. బాధిత కుటుంబాలకు రూ. 7 లక్షలు నషటిపర్హారుం అుందేవరకు జనసేన పార్టి పోరాడుతుుంద. ప్రభుత్వుం ఎుంత మభ్య పెట్టిన ప్రతి గడపకు వెళ్తిుం... వార్కి 

భరోసా కల్పసాతిమన” అన్్నరు. ఈ కార్యక్రముంలో పార్టి ప్రధాన కార్యదర్్శ శ్రీ చిలకుం మధుస్దన్ రడి్డ, అనుంతపురుం జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ ట్.సి.వరుణ్, ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ 

జయరామ్ రడి్డ, పార్టి కార్యక్రమాల నర్వహణ విభాగుం కన్్వనర్ శ్రీ కళ్్యణుం శివశ్రీనవాస్, ప్రధాన కార్యదర్్శ శ్రీ భవాన్ రవికుమార్, వీర మహళ్ విభాగుం రాయలసీమ 

ర్జనల్ కమిటీ సభు్యరాలు శ్రీమతి పసుపులేట్ పదా్మవతి తదతరులు పాల్గన్్నరు.

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

నో మై కాన్స్టిట్యాఎన్స్ లో భాగంగా 
మంగలపురిలో పరయాటంచన వినుత కోటా

శతఘ్్న నూ్యస్: శ్రీకాళహసితి నయోజకవర్గుంలో ప్రజా సమస్యల పర్షా్కర 
దశగా, పార్టి బలోపేతుం దశగా నయోజకవర్గ ఇన్చిర్జి శ్రీమతి వినుత కోటా 
ప్రారుంభుంచిన నో మై కాన్సటిట్్యఎన్్స కార్యక్రముంలో భాగుంగా ఆదవారుం 
శ్రీకాళహసితి ముండలుం, ముంగలపుర్ పుంచ్యతీలో పర్యట్ుంచి ఇుంట్ట్కి వెళిలా 
ప్రజలను సమస్యలను తెలుసుకోవడుం జర్గిుంద. ప్రజలు ప్రధానుంగా సీ్రాట్ లైట్ లు, 
త్రాగు న్రు, ఇళ్ళ పటాటిలు, సీసీ రోడులా సమస్యలను వినుత గార్కి తెలయజేశారు. 
సమస్యలను ముండల అధికారులకు, జిల్లా కలకటిర్ గార్ దృషిటికి తీసుకున వెళిలా 
సమస్యల పర్షా్కరుం కొరకు జనసేన పార్టి.. ప్రజల తరఫున పోరాడుతుుందన 
శ్రీమతి వినుత ప్రజలకు హామీ ఇవ్వడుం జర్గిుంద. ఈ కార్యక్రముం లో శ్రీకాళహసితి 
ముండల అధ్యక్షులు దుండి రాఘవయ్య, న్యకులు గణేష్, లక్షష్మణ్ యాదవ్, తేజ, 
రూపేష్, సతీష్, జనసైనకులు పాల్గన్్నరు.

నాగబాబు గారిన్ 
మరాయాదపూర్వకంగా 

కలసిన అనుశ్రీ 
సతయానారాయణ

శతఘ్్న నూ్యస్: జనసేన పీఏసీ సభు్యలు కొణదల 
న్గబాబ్ గార్న జనసేన పార్టి రాజముండ్రి 
సిటీ ఇుంచ్ర్జి అనుశ్రీ సత్యన్రాయణ 
మరా్యదపూర్వకుంగా కలవడుం జర్గిుంద.

శ్రీ జ్యాతిరావు పూలే కు ఘన న్వాళులు 
అరి్పంచన నూజివీడు జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: నూజివీడు నయోజకవర్గుం, చ్ట్రాయి ముండలుం, ముంకొలులా గ్రాముంలో 

సోమవారుం ప్రముఖ సామాజిక తత్వవేతతి, ఉద్యమకారుడు, సుంఘసేవకుడైన మర్యు 

బడుగు బలహీన వరా్గల అభు్యన్నతికి ఎుంతో కృషి చేసిన శ్రీ జ్్యతిరావు పూలే గార్ 

జయుంతి సుందర్ుంగా ఆయనకి ఘన నవాళ్లు అర్్పుంచి ముండల కమిటీ లసుటి న 

జనసేన పార్టి కృష్ణ జిల్లా వైస్ ప్రెసిడెుంట్ బొలయశెట్టి శ్రీకాుంత్ గార్కి అుందజేయడుం 

జర్గిుంద.

ఈ కార్యక్రముంలో జనసేన పార్టి కృష్ణ జిల్లా వైస్ ప్రెసిడెుంట్ బొలయశెట్టి శ్రీకాుంత్, 

కృష్ణ జిల్లా అధికార ప్రతినధి మర్దు. శివ రామకృష్ణ, జిల్లా సయుుంకతి కార్యదర్్శ రడి్డ. 

మణ, నయోజకవర్గ న్యకులు బుండారు రాజు, చ్ట్రాయి ముండల అధ్యక్షులు ఆరలలా 

కృష్ణ, ముండల న్యకులు తగరుం సురేష్, తుమ్మలపలలా పాపారావు, పిుంగిళి విజయ్, 

క హర్ష్, మొుండ్రు సురేష్, రామకృష్ణ మర్యు జనసైనకులు పాల్గన్్నరు.

మహాత్మా జ్యాతిరావు ఫూలే చూపిన మార్ం 
అనుసరణీయం

శతఘ్్న నూ్యస్: అస్పృశ్యత నరూ్మలన… 
సామాజిక న్్యయుం… మహళ్ 
సాధికారత కోసుం నరుంతరుం శ్రమిుంచిన 
మహన్యులు మహాతా్మ జ్్యతిరావు 
ఫూలే అన జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో శాలాఘ్ుంచ్రు. 
శతాబా్దల న్డే అణగార్న వరా్గల కోసుం, 
స్త్రీ విద్య కోసుం చితతిశుదధితో ముుందుకు వెళిలాన 
ఆయన మార్గుం అనుసరణీయుం. సామాజిక 
విపలావుం, న్్యయుం సాధిుంచ్లనుకొనే వారు 
తప్పనసర్గా జ్్యతిరావు ఫూలే జీవిత చర్త్ర 
చదవాల. ఫూలే జయుంతి సుందర్ుంగా ఆ 
మహాతు్మనకి ప్రణామాలు అర్్పసుతిన్్నను. 
సమన్్యయ సత్యశోధకులైన మహాతా్మ ఫూలే 
చెపి్పన మాటలను వలలా వేయడుం కాకుుండా- 
వాట్న ఆచర్ుంచి చూపిుంచడుం, జనసేన 

పార్టి విధివిధాన్లోలా భాగమన పవన్ కళ్్యణ్ స్పషటిుం చేశారు.

“పీపుల్్స వాయిస్ ఆఫ్ జనసేన” తరపున 
ఆరిథిక సహాయం అందజేత

శతఘ్్న నూ్యస్: రాజముండ్రి జిల్లా కొతతిపేట నయోజకవర్గుంకి చెుందన జనసైనకుడు 

గుంప దురా్గ ప్రసాద్ (22) కూల పనకి వెళిలా దాహుం వేసి తెలయక ముందు డబా్లతో 

న్ళ్లా త్రాగడుంతో.. గొుంతు మర్యు కిడీ్న దబ్ తిన్నకారణుంగా.. దురా్గ ప్రసాద్ కు వైద్య 

ఖరుచిల నమితతిుం “పీపుల్్స వాయిస్ ఆఫ్ జనసేన” తరపున రూ 5000 ఆర్థిక సహాయుం 

అుందచేయడుం జర్గిుంద. కార్యక్రమానకి అతిధులుగా కొతతిపేట ఇుంచ్ర్జి బుండారు శ్రీను, 

జడీ్పటీసీ న్గేష్, ఎుంపీటీసీ భాస్కర్ రావు విచేచిసారు. ఈ కార్యక్రముంలో దురా్గ ప్రసాదు 

మర్యు జనసైనకులు పాల్గనడుం జర్గిుంద.

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

జ్యాతిరావు పూలే జయంతిన్ ప్రభుత్వం అధికారికంగా 
చేయాలి: గాదె వంకటేశ్వరరావు

శతఘ్్న నూ్యస్: శతాబ్దుం క్తమే అుంటరానతన నరూ్మలన కోసుం, కుల అస్పృశ్యత 
నరూ్మలన కోసుం, సామాజిక న్్యయుం కోసుం, స్త్రీ విద్య కోసుం తన జీవిత పర్యుంతుం 
కృషి చేసిన మహాతా్మ జ్్యతిరావు పూలే జయుంతి వేడుకలను ప్రభుత్వుం అధికార్కుంగా 
చేపటాటిలన జిల్లా జనసేన పార్టి అధ్యక్షుడు గాద వెుంకటేశ్వరరావు డిమాుండ్ చేశారు. 
జ్్యతిరావు పూలే 195 పుట్టినరోజు సుందర్ుంగా సోమవారుం జిల్లా పార్టి కారా్యలయుంలో 
ఆయన చిత్ర పటానకి పూలమాలలు వేసి జయుంతి నవాళ్లర్్పుంచ్రు. ఈ సుందర్ుంగా 
గాద వెుంకటేశ్వరరావు మాటాలాడుతూ.. అణగార్న వరా్గల అభవృదధి కోసుం, ఆడపిలలాల 
చదువు కోసుం ఆయన చేసిన కృషిన ప్రతీఒక్కరూ తేలుసుకోవాలన్, అుందుకోసుం 
జ్్యతిరావు పూలే జీవిత చర్త్రను అుందరూ చదవాల్సన అవసరుం ఉుందన్్నరు. 
లోకకల్్యణుం కోసుం ఎుందరో మహానుభావులు తమ జీవితాలను తా్యగుం చేశారన, 
కవలుం జయుంతి, వరధిుంతి నవాళ్లు అర్్పుంచటమే కాకుుండా వారు చూపిన మారా్గన్న 
అనుసర్ుంచ్ల్సన బాధ్యత ప్రతీ ఒక్కర్పై ఉుందన్్నరు. జ్్యతిరావు పూలే స్్పర్తితో 
తమ పార్టి అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ కూడా కుల వ్యవసథి మీద, సామాజిక న్్యయుం మీద 
ఒక నర్్దషటిమైన లక్షష్ుంతో ముుందుకు వెళ్తిన్్నరన్్నరు. కార్యక్రముంలో జిల్లా అధికార 
ప్రతినధి ఆళ్ళ హర్, ప్రధాన కార్యదర్్శ న్రదాసు ప్రసాద్, కార్యదర్్శ నక్కల వుంశీ, దళిత 
న్యకులు కొుండూరు కిషోర్, న్యకులు అన్నదాసు సుబా్రావు, తుమ్మల నరసిుంహ, 
సుధా న్గరాజు, కొనదేట్ కిషోర్ తదతరులు పాల్గన్్నరు.

బండారు ఆధ్వరయాంలో పలు కుటంబాలకు చేయూత
శతఘ్్న నూ్యస్: కోనసీమ జిల్లా, ఆలమూరు ముండలుంలోన మడికి గ్రాముం 
నుందు సోమవారుం కొతతిపేట నయోజకవర్గుం జనసేన పార్టి ఇన్చిర్జి బుండారు 
శ్రీనవాస్ న్యకత్వుంలో పలువురు కుటుంబాలను కలసి వార్ కషటిసుఖాలను, 
ఆరోగ్య వివరాలను, జనసైనకులు, కార్యకరతిల దా్వరా బుండారు శ్రీనవాస్ అడిగి 
తెలుసుకున్్నరు. ఈ కార్యక్రముంలో మడికి గ్రాముం కొతతిపళిలా నగేష్ సీనయర్ 
జనసేన న్యకులు, జడి్పట్సిగా పోటీ చేసిన అభ్యర్థి న్యకత్వుంలో, మడికి 
గ్రాముంలో ఇటీవల అన్రోగ్యుంతో బాధపడుతున్న గుంపా దురా్గప్రసాద్ ను 
జనసేన పార్టి నయోజకవర్గ ఇన్చిర్జి బుండారు శ్రీనవాస్ గ్రామ జనసైనకులు, 
మర్యు ముండల జనసేన న్యకులు కొతతిపళిలా నగేష్ తో కలసి పీపుల్్స ఆఫ్ 
వాయిస్ జనసేన పార్టి తరఫున పదహేడు వేల 17,000/ రూపాయలను ఆర్థిక 
సహాయుంగా గుంప దురా్గప్రసాద్ కి ఇవ్వడుం జర్గిుంద. ఈ కార్యక్రముం ముగిసిన 
అనుంతరుం అదే గ్రాముంలో ఉుంటన్న ఆలమూరు ముండలుం మడికి గ్రాముంలో 
ఇటీవల మరణుంచిన కోన సా్వమి, గొడుతూ లక్షష్మణరావు వార్ కుటుంబ సభు్యలను 
పరామర్్శుంచి ఒకొ్కక్కర్కి 50 కజీల బియ్యుం పా్యకెటలాను చిరు సహాయారథిుంగా 
బుండారు శ్రీనవాస్ న్యకత్వుంలో, ఆ కుటుంబాలకు కలసి ఆ గ్రామ జనసైనకులు 
కార్యకరతిలు నగేష్ ఆధ్వర్యుంలో అుండదుండలు అుందుంచ్రు. ఈ కార్యక్రముంలో 
పలువురు జనసైనకులు, కార్యకరతిలు పాల్గన్్నరు.

అగ్నిప్రమాద బాదితులను ఆదుకునని 
బిక్కవోలు జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: అనపర్తి నయోజకవర్గుం, బిక్కవోలు ముండలుం, కొతతిపేటలో 

దురదృషటివశాతుతి అగి్నప్రమాదుంలో ఇలులా మొతతిుం కాలపోయి అుందులో ఉుండే రుండు 

కుటుంబాల వసుతివులు సామాగ్రి మొతతిుం అగి్నకి ఆహుతి అయిపోయాయి. సర్వుం 

కోలో్పయిన ఆ కుటుంబాలను పరామర్్శుంచి. ఆ రుండు కుటుంబాలకు ప్రసుతిత అవసరాల 

కోసుం ఒకొ్కక్కర్కి 3000 వేల చొపు్పన 6000 రూపాయలు, అల్గే ఆ ఇుంట్లా నే నవాసుం 

ఉుంటన్న ఒక వృదుధిరాలకి.. రైస్, నతా్యవసర సరుకుల నమితతిుం 1000 రూపాయాలను 

జనసేన పార్టి ఇుంచ్ర్జి మర్రెడి్డ శ్రీనవాస్, ముండల అధ్యక్షులు ఇుందల వీరబాబ్, 

జనసైనకులు నూతుంగి శ్రీనవాస్, గోవిుందరాజులు, శ్రీనవాస్, కర్రి శ్రీను అుందుంచడుం 

జర్గిుంద. ఈ సుందర్ుంగా ప్రభుత్వుం వార్న అన్న విధాల్ ఆదుకునే విధుంగా.. ప్రయత్నుం 

చేసాతిము అన హామీ ఇవ్వడుం జర్గిుంద.

అనంతపురం రైతు భరోసా యాత్ర
శతఘ్్న నూ్యస్: అనుంతపురుం, 
కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు 
మ నో ధై రా ్య న ్న చే చి ుం దు కు 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
కుటుంబానకి లక్ష రూపాయలు 
ఆర్ధికసాయుం ప్రకట్ుంచడుం 
జర్గిుంద. ఈ కార్యక్రముంలో 
భాగుంగా ఈ నెల 12 నుుండి 

రైతులకు చెకూ్కలను అుందజేయనున్్నరు. ఈ కార్యక్రముంలో రైతు భరోసా యాత్ర జిల్లా 
కమిటీ సమావేశుంలో తాడిపత్రి ఇుంఛార్జి కదర్ శ్రీకాుంత్ రడి్డ, జిల్లా కమిటీ సభు్యలు, వీర 
మహళలు పాల్గన్్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మహాత్మా జ్యాతిరావు పూలే జయంతి సందర్ంగా 
న్వాళులరి్పంచన ముదినేపలిలా మండల జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: ముదనేపలలా, 
సామజిక ఉద్యమాల 
పితామహుడు మహాత్మ జ్్యతిరావు 
పూలే జయుంతి సుందర్ుంగా 
ఆయన విగ్రహానకి పూలమాలలు 
వేసి నవాళ్లా అర్్పుంచ్రు 
ముదనేపలలా ముండల జనసేన 
న్యకులు. ఈ సుందర్ుంగా 
ముండల జనసేన న్యకులు 
మాటాలాడుతూ మహళలు అన్న 
రుంగాలలో ఈ రోజు ముుందుకు 
వెళ్తిన్్నరు అుంటే ఆద మహాత్మ 

జ్్యతి రావు పూలే స్ఫూరేతి అన, మొటటిమొదటగా ఆడవార్కి చదువు నేర్్పన ఘనత ఆయనద 
అన అల్నే మహారాష్ట్రలో ఎనో్న పాఠశాలలు పెట్టి, మహళలకు చదువు నేర్్పుంచ్రు. 
మహాత్మ జ్్యతిరావు పూలే సమాజుంలో అుందరు ఒక్కటే అన, ఈ సమాజుంలో కుల వివక్ష 
ఉుండకూడదు ఆయన ఎనో్న ఉద్యమాలు చేశారన, ఆయనకు నవాళ్లర్్పుంచడుం మన 
బాధ్యత అన అన్్నరు. ఇల్ుంట్ మహాతు్మల ఆశయాలను పాట్స్తి వార్ సేవా దృక్పధాన్న 
ప్రసుతిత రాజకీయ న్యకులోలా అల్ుంట్ మహన్యులు స్ఫూర్తిన ముుందు తీసుకున 
వెళ్తిన్న వ్యకితి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఒక్కరే అన అన్్నరు. ఈ కార్యక్రముంలో 
ముదనేపలలా ముండల జనసేన న్యకులు, జనసైనకులు పాల్గన్్నరు.

రోడుడు ప్రమాద బాధిత కుటంబాలకు అండగా 
జనసేన – లక్షా ఇరవై వేల సాయం

శతఘ్్న నూ్యస్: ఎస్.కోట రోడు్డ ప్రమాదుంలో 
ప్రాణాలు కోలో్పయినవార్ కుటుంబాలకు 
జనసైనకులు అుండగా నలచ్రు. 
మేమున్్నముంట్ చేయూతనచ్చిరు. 
ఆర్థిక భరోసా కల్పుంచ్రు. ఎస్.కోట 
నయోజకవర్గుం, దాసుళలాపాలుం గ్రామానకి 
చెుందన కునశెట్టి త్రిన్థ్, ఎర్ర సాయి ఇటీవల 
రోడు్డ ప్రమాదుంలో మరణుంచ్రు. నరుపేద 
కుటుంబాలు కావడుంతో వార్పటలా జనసైనకులు 
స్పుందుంచ్రు. జనసేన పార్టి న్యకులు, 
జనసైనకులు కలసి లక్షా ఇరవై వేల 
రూపాయలు ఆదవారుం బాధిత కుటుంబాలకు 
అుందుంచ్రు. పార్టి న్యకులు వబి్న 

సత్యన్రాయణ 20 వేలు, పెదరడలా రాజశేఖర్ 30 వేలు, గొరపలలా రవికుమార్, గొరపలలా 
చినబాబ్ 10 వేలు, సుుంకర్ అపా్పరావు, జొన్నపలలా సతితిబాబ్ 5వేలు, ఎల్.కోట ముండల 
జనసైనకులు 12 వేలు, వబి్న సన్్యసిన్యుడు 3 వేలు, దాసుళలాపాలుం జనసైనకులు 
42 రూపాయలు కలపి బాధిత కుటుంబానకి ఆ మొతాతిన్న అుందుంచ్రు. ముచకరలా శ్రీను 
(ర్లయన్్స) రుండు బియ్యుం బసాతిలు అుందుంచ్రు. కార్యక్రముంలో విరాళ్లు అుందుంచిన 
దాతలతో పాట్, పార్టి న్యకులు రామెళలా శివాజీ, రావాడ న్యుడు, వెుంకట లక్ష్మీ, 
కోల మధు, మలులావలస శ్రీను, నక్కరాజు సతీష్, గురజాడ వెుంకటేష్, మళలా రాజు, పవన్, 
కిరణ్, మహేష్, రావు రమేష్, రామెళలా దురా్గ ప్రసాద్, ముచకరలా శ్రీను, రామెళలా సిుంహాద్రి, 
గుమ్మడి వెుంకటరావు, నక్క ప్రభాకర్, పెుంటకోట శ్రీను, ఉగి్గన చిన్్నరావు, ఇరోతి రమణ, 
ముమ్మన రమణ, కోట్్న గోవిుంద్, జనసైనకులు పాల్గన్్నరు.

బండారు శ్రీన్వాస్ ఆధ్వరయాంలో ఘనంగా జ్యాతిరావు పూలే 
జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: *ప్రముఖ సుంఘసుంస్కరతి, సామాజిక 
తత్వవేతతి, కుల వివక్షకు వ్యతిరేకుంగా పోరాడిన ఓ 
మహాతా్మ జ్్యతిరావు పూలే! మీకు కోట్ దుండాలు
*జనసేన్న.. మీ ఆశయo ఎుంతో గొప్పద!.. బుండారు 
శ్రీనవాస్

కోనసీమ జిల్లా, కొతతిపేట నయోజకవర్గుం జనసేన పార్టి 
ఇన్చిర్జి బుండారు శ్రీనవాస్ సోమవారుం మహాత్మ జ్్యతిరావు పూలే జయుంతి సుందర్ుంగా 
వార్కి జనసైనకులతో ఘనమైన నవాళ్లు అర్్పుంచ్రు. అదేవిధుంగా జనసేన్న పవన్ 
కళ్్యణ్, పలువురు మహాతు్మల గొప్ప ఆశయాలతో ముుందుకు వెళలాడుం, భారతదేశుం 
గర్్వుంచదగ్గ పలువురు ప్రముఖ న్యకులను, దేశ న్యకులను ఆదర్శుంగా తీసుకున్న 
వ్యకుతిలలో జ్్యతిరావు పూలే ఒకర్న ఈ సుందర్ుంగా వార్న, వార్ ఆశయాలను ప్రతి ఒక్కరూ 
ఆచర్ుంచ్లన బుండారు శ్రీనవాస్ కోరారు.

మైలవరం జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంలో ఘనంగా 
జ్యాతిరావు పూలే జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: బడుగు బలహీన వరా్గల విదో్యన్నతికి కృషిచేసిన మహా ఉద్యమ నేత 
మహాతా్మ జ్్యతిరావు పూలే జయుంతిన పురస్కర్ుంచుకున జనసేన పార్టి మైలవరుం 
నయోజకవర్గ ఇన్చిర్జి, రాష్ట్ర అధికార ప్రతినధి అక్కల రామో్మహనరావు (గాుంధీ) 
ఆధ్వర్యుంలో కొుండపలలా లోన జనసేన పార్టి కారా్యలయుంలో ఆయన విగ్రహానకి పార్టి 
నేతలతో కలసి పూలమాలవేసి నవాళ్లు అర్్పుంచ్రు. ఈ సుందర్ుంగా ఆయన 
మాటాలాడుతూ.. బడుగు, బలహీన వరా్గల అభవృదధి కోసుం, వార్ హకు్కల కోసుం పోరాడిన 
వ్యకితి పూలే అన్్నరు. ఆయన చేసిన ఉద్యమాలు అన్న తరాల వార్కి ఆదర్శమన్్నరు. ఈ 
కార్యక్రముంలో యర్రుంశెట్టి న్న, సామల సుజాత, రాగాల న్న, యర్రుంశెట్టి సాయి, 
పగిడిపలలా వెుంకట్, రాముంజనేయులు, చరణ్, ట్. రాజేష్, రాజేష్, శ్రీనవాసరావు 
తదతరులు పాల్గన్్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నాదెండలా మనోహర్ సమక్ంలో శంగనమల 
న్యోజకవర్ం నుంచ పెద్ద ఎతుతున జనసేనలో చేరికలు

శతఘ్్న నూ్యస్: శిుంగనమల, జనసేన పార్టి 
సిదాధిుంతాలు పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలకు ఆకర్షితులై 
జనసేన పార్టి రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ 
న్దుండలా మనోహర్ సమక్షుంలో, అనుంతపురుం జిల్లా 
అధ్యక్షులు ట్.సి.వరుణ్ అధ్యక్షతన, రాయలసీమ 
మహళ్ విభాగుం ప్రాుంతీయ కమిటీ సభు్యరాలు 

పెుండా్యల శ్రీలత, జిల్లా న్యకులు పెుండా్యల హర్ ఆధ్వర్యుంలో శిుంగనమల నయోజకవర్గుం నుుంచి 
ముకో్కట్ అుంబికా సేవ చ్ర్టబ్ల్ ట్రస్టి చైర్మన్ కొల్లా శివయ్య దాదాపు 200 ముందతోను మర్యు 
బేడా, బ్డగ, జుంగాల జిల్లా మహళ్ అధ్యక్షురాలు కులలాయమ్మ 30 కుటుంబాలతో జనసేన పార్టిలో 
చేరడుం జర్గిుంద. వీర్కి న్దుండలా మనోహర్ కుండువా వేసి పార్టిలోకి సాదరుంగా ఆహా్వనుంచ్రు. ఈ 
కార్యక్రముంలో కార్యనర్వహణ కమిటీ కోఆర్్డనేటర్ కళ్్యణుం శివ శ్రీనవాస్, పీఏసీ సభు్యలు చిలకుం 
మధుస్దన్ రడి్డ, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్్శ పి.విజయ్ కుమార్, రాష్ట్ర కార్యనర్వహణ కమిటీ ప్రధాన కార్యదర్్శ 
భవాన్ రవికుమార్, రాయలసీమ ప్రాుంతీయ కమిటీ సభు్యరాలు శ్రీమతి పదా్మవతి అనుంతపురుం నగర 
అధ్యక్షులు బాబ్ రావు జిల్లా కమిటీ సభు్యలు, నగర కమిటీ సభు్యలు, ముండల అధ్యక్షులు జనసైనకులు 
వీరమహళలు తదతరులు పాల్గనడుం జర్గిుంద.

పూలేకి న్వాళులరి్పంచన పోలిశెటటీ చంద్రశేఖర్
శతఘ్్న నూ్యస్: ద్రాక్షారామ గాుంధీ బొమ్మ సెుంటర్ లో ఫూలే జయుంతి సుందర్ుంగా భారత 

ప్రథమ సామాజికతత్వవేతతి సామాజిక తత్వవేతతి, ఉద్యమకారుడు, సుంఘసేవకుడెై�న జ్్యతీరావ్ 

గోవిుందరావ్ పూలే విగ్రహాలకు జనసేన పార్టి ఇుంచ్ర్జి పోలశెట్టి చుంద్రశేఖర్ పూలమాలలు వేసి 

ఘనుంగా నవాళూల్్పుంచడుం జర్గిుంద. ఈ కార్యక్రమానకి జిల్లా కార్యదరు్శలు, జనసేన పార్టి 

న్యకులు, కార్యకరతిలు ఎుంపీటీసీలు, జడీ్పటీసీలు, ముండల ప్రెసిడెుంట్ లు, వారు్డ మెుంబర్ లు 

పాల్గనడుం జర్గిుంద.

ఉంగుట్రు జనసేన ఆధ్వరయాంలో 
మహాత్మా జ్యాతిరావు పూలే జయంతి

శతఘ్్న నూ్యస్: ఉుంగుట్రు, సుంఘసుంస్కరతి జ్్యతిరావు పూలే జయుంతి 
సుందర్ుంగా ఉుంగుట్రు గ్రాముంలో రైలే్వ గేట దగ్గర సిుంగరాజు 
పాలుం రోడ్ లో రోడు్డ పక్కన గల అన్ధశరణాలయాన్న సుందర్్శుంచి 
అన్ధ పిలలాలకు లక్ష్మీ న్రాయణ ఫుండేషన్ చైర్మన్, జనసేన ముఖ్య 
న్యకులు.. పత్సమటలా ధర్మరాజు జనసేన పార్టి కార్యకరతిలు, న్యకులు 
కలసి పుండులా, బిసె్కట్ లు పుంపిణీ చేసి భవిష్యతుతిలో శరణాలయానకి 
ఎటవుంట్ సహాయ సహకారాలు కావలసిన అుందసాతిమన పుండేషన్ 
తరుపున, జనసేన పార్టి తరుపున హామీ ఇవ్వడుం జర్గిుంద.

మహాత్మా జ్యాతిరావు ఫూలే కు న్వాళులరి్పంచన 
త్డపలిలాగూడం జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: తాడేపలలాగూడెుం, కుల వ్యవసథిన కూకట్వేళలాతో 
పెకళిుంచ్లనే ఉద్యమానకి ఆదు్యడు, సామాజిక విపలావకారుడు మహాతా్మ 
జ్్యతిరావు ఫూలే. దేశుంలో మొదట్సార్గా దళితులకు, బాలకలకు, 
స్త్రీలకు పాఠశాలలు ప్రారుంభుంచిన ఆశాజ్్యతి. విద్యతోనే జాఞానుం అభవృదధి 
సాధ్యమన నమి్మ ఆచరణలో పెట్టిన మహన్యులు, దురాచ్రాలకు 
వ్యతిరేకుంగానూ, వివిధ వరా్గల సమస్యల పర్షా్కరుం కోసుం ఆయన 
చేసిన ఉద్యమాలు నేట్ తరాలకు ఆదర్శుం. ఆ మహన్యున జయుంతి 
సుందర్ుంగా ఘన నవాళ్లర్్పసుతిన్న జనసేన పార్టి తాడేపలలాగూడెుం 
నయోజకవర్గ ఇన్చిర్జి బొలశెట్టి శ్రీనవాస్ మర్యు ఈ కార్యక్రముంలో 
జనసేన పార్టి న్యకులు మర్యు జనసైనకులు పాల్గన్్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన ఆధ్వరయాంలో విదుయాత్ చార్జీలు, అప్రకటత కోతపై న్రసన
శతఘ్్న నూ్యస్: కోనసీమ జిల్లా, 
కోనసీమ జిల్లా అమల్పురుం అసెుంబీలా 
నయోజకవర్గ జనసేన పార్టి ఇన్చిర్జి 
శెట్టిబతుతిల రాజబాబ్ ఆధ్వర్యుంలో 
విదు్యత్ చ్ర్జిలమోత, అప్రకట్త విదు్యత్ 
కోతలకు వ్యతిరేకుంగా గడియారసథిుంభుం 
సెుంటర్ నుుండి పాదయాత్రగా ఈదరపలలా 
వెళిలా.. ఈదరపలలా సబ్ సేటిషన్ వద్ద విదు్యత్ 
అధికారులకు వినతి పత్రుం అుందుంచడుం 
జర్గిుంద. ఈ కార్యక్రముంలో జనసేన 
సీనయర్ న్యకులు పిుండి సాయిబాబా, 

కౌన్సలరులా పిుండి అమరావతి, గుండి దేవి హార్క, న్యకులు స్దా చిన్న, రాష్ట్ర ప్రోగ్రామ్్స కమిటీ 
కార్యదర్్శ మహాదశ న్గేశ్వరరావు, జిల్లా కార్యవర్గసభు్యలు చికా్కల సతీష్, చిక్కుం భీముడు, 
మోకా బాలయోగి, చిక్కుం సుధ సుర్యమోహన్, గొలకోట్ వెుంకటేష్, పిుండి రాజా, తూము రమేష్, 
తికా్కశేషుబాబ్, కుంకిపాట్ వీరబాబ్, సతితి శ్రీనవాస్, ముతా్యల మణ, చ్టలా ముంగతాయారు, 
పెయ్యల ముంగ, వీరమహళలు, జనసేన న్యకులు, కార్యకరతిలు పాల్గన్్నరు.

ఆచంట జనసేన ఆధ్వరయాంలో జ్యాతిరావు పూలె కు న్వాళులు
శతఘ్్న నూ్యస్: ఆచుంట నయోజకవర్గుం, వల్లారు 
గ్రాముంలో బడుగు బలహీన వరా్గల ఆశాజ్్యతి 
జ్్యతిరావు పూల జయుంతి సుందర్ుంగా జనసేనపార్టి 
ఆధ్వర్యుంలో పూల మాలలు వేసి నవాళ్ళర్్పుంచి, వైసీపీ 
ప్రభుత్వుం బడుగు, బలహీన వరా్గలకు చేసుతిన్న అన్్యయుం 
పై ఒుంట్ కాళలాపై నలబడి నరసన తెలయచేసారు. ఈ 
కార్యక్రముంలో జనసేనపార్టి జిల్లా సెక్రెటర్ చిట్టిర్ 
శ్రీనవాస్ మాటాలాడుతూ వైసీపీ ప్రభుత్వుం అధికారుంలోకి 
వచ్చిక బడుగు బలహీన వరా్గలు ఐనటవుంట్ ఎసి్స, 
ఎసిటి, బిసి ల నరుదో్యగ యువతకు అుందాల్సన సబి్సడీ 
లోన్్స విడుదల చేయకుుండా జాప్యుం చేస్తి కాలయాపన 
చేస్తి యువత కు అన్్యయుం చేసుతిుందన, గత టీడీపీ 
ప్రభుత్వుం న్లుగేళ్లా పాట సబి్సడీ లోన్్స ఇవ్వకుుండా 
మోసుం చేసేతి, వైసీపీ ప్రభుత్వుం అధికారుంలోకి వచ్చిక 
బడుగు, బలహీన వరా్గలకు అుందాల్సన నధులను వైసీపీ 
పార్టి కార్యకరతిలును కార్్పరేషన్ చైర్మన్ లను, డైరకటిరలాను 

చేసి వార్కీ జీతాల రూపుంలో దోచిపెడుతున్్నరన, కార్్పరేషన్ ఏరా్పట చేయడుం వలలా పేదలకు 
వర్గిుంద ఏమిలేదన, కవలుం కార్్పరేషన్ ఏరా్పట చేసి వైసీపీ కార్యకరతిలుకు పదవులసేతి సర్పోదన 
కార్్పరేషను్క నధులు విడుదల చెయా్యలన, కాన్ వైసీపీ ప్రభుత్వుం కార్్పరేషన్ నధులు విడుదల 
చేయకుుండా జాప్యుం చేస్తి యువతకు అన్్యయుం చేసేతిసుతిన్్నరన, ఇకనైన్ ప్రభుత్వుం కలులా తెర్చి 
బడుగు, బలహీన వరా్గల యువతకు అుందాల్సన సబి్సడీ లోన్్స వెుంటనే విడుదల చెయా్యల అన 
డిమాుండ్ చేసారు. జనసేనపార్టి జిల్లా జాయిుంట్ సెక్రెటర్ రావి హర్ష్ గారు మాటాలాడుతు వైసీపీ 
ప్రభుత్వుం బడుగు, బలహీన వరా్గలకు అుందాల్సన సబి్సడీ లోన్్స విడుదల చేయకుుండా యువతకు 
అన్్యయుం చేసుతిన్్నరన, ప్రతీ సుంవత్సరుం జాబ్ కా్యలుండర్ విడుదల చేసాతినన చెపి్ప మోసుం 
చేసారన, కన్సుం సబి్సడీ లోన్్స వసేతి నరుదో్యగ యువతకు ఉపాధి ఏర్పడుతుుందన, కన్సుం ఇపు్పడైన్ 
సబి్సడీ లోన్్స విడుదల చేసి బడుగు, బలహీన వరా్గల యువతకు న్్యయుం చెయా్యల అన డిమాుండ్ 
చేసారు. ఈ కార్యక్రముంలో జనసేన న్యుకులు య్డిద బాలు, కడిమి ఉమామహేశ్వరరావు, 
మొదలగువారు పాల్గన్్నరు.

జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో మహాత్మా జ్యూతిరావు పూలే 
జయంతి

శతఘ్్న నూ్యస్: విజయనగరుం, 
మహాతా్మ జ్్యతిరావు పూలే జయుంతి 
సుందర్ుంగా జనసేన పార్టి ఆధ్వర్యుంలో 
సోమవారుం ఉదయుం కలకటిరేట్ 
కూడలలో ఉన్న పూలే విగ్రహానకి 
పూలమాలలు వేసి నవాళ్లు 
అర్్పుంచ్రు. ఈ సుందర్ుంగా జనసేన 

పార్టి సీనయర్ న్యకులు అదాడ మోహనరావు మీడియాతో మాటాలాడుతూ… 
సామాజిక అసమానతల మీద అలుపెరుగన పోరాటుం చేసిన మహన్యుడు 
జ్్యతిరావు పూలే అన, అక్షరుం దా్వరానే అణగార్న వరా్గలు అభవృదధి 
చెుందుతాయన నమి్మ, వార్ అభవృదధి కోసుం కృషిచేసిన గొప్ప సుంఘ సుంస్కరతి 
జ్్యతిరావు పూలే అన, ఇటవుంట్ మహన్యున్న అన్న తరాలవారు ఆదర్శుంగా 
తీసుకోవాలన అన్్నరు. ఈ కార్యక్రముంలో జనసేన పార్టి సీనయర్ న్యకులు, 
జిల్లా చిరుంజీవి యువత అధ్యక్షులు తా్యడ రామకృషా్ణరావు(బాలు), వుంక 
నరసిుంగరావు, దుంతుల్ర్ రామచుంద్ర రాజు(రమేష్ రాజు) డోల రాజేుంద్ర 
ప్రసాద్, జ్య్, భాస్కర్ తదతరులు పాల్గన్్నరు.

పవన్ కళ్యూణ్ కి వరిధాన్యూలతో, పాలతో అభిషేకం చేసిన 
ముదినేపల్లి రైతులు

శతఘ్్న నూ్యస్: *కైకల్రు 
నయోజకవర్గుం ముదనేపలలా ముండలుం 
రైతులు జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ కి వర్ ధాన్్యలతో, పాలతో 
అభషేకుం చేసి కృతజఞాతలు తెలపారు.

కైకల్రు, ఆత్మహత్య చేసుకున 
చనపోయిన రైతులకు 1లక్ష 
రూపాయలు ఆర్థిక సహాయుం ప్రకట్ుంచి, 
చనపోయిన రైతుల కుటుంబాలకు 
ధైరా్యన్న ఇవ్వడుం కోసుం 5 కోటలా 

రూపాయలు తన కషాటిర్జితుంను కటాయిుంచడుంను హర్షిస్తి, రైతుల గిటటిబాట 
ధర సమస్యల గుర్ుంచి మాటాలాడిన జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ కి 
ఈరోజు ముదనేపలలా ముండల కౌలు రైతులు మర్యు జనసేన న్యకులు పవన్ 
కళ్్యణ్ చిత్ర పటానకి వర్ ధాన్్యలతో, పాలతో అభషేకుం చేస్తి కృతజఞాతలు 
తెలపారు. ఎన్న ప్రభుతా్వలు మార్న్ రైతుకు న్్యయుం జరగడుం లేదన, ఏ 
అధికారుం లేన పవన్ కళ్్యణ్ నేనున్్ననన భరోసా ఇస్తి లక్ష రూపాయలు 
ఆర్థిక సహాయుం ఇవ్వడుంపై రైతులు సుంతోషుం వ్యకతిుం చేసి, పవన్ కళ్్యణ్ 
న్యకత్వుంతోనే రైతుల సౌభాగ్యుం జరుగుతుుందన తెలపారు. ఈ కార్యక్రముంలో 
ముదనేపలలా ముండల అధ్యక్షులు వీరుంకి వెుంకటేశ్వరరావు(వెుంకయ్య), సుంయుకతి 
కార్యదర్్శ వేల్్పరు న్న్జీ, పోగ్రామ్్స కమిటీ మెుంబర్ చెన్నుంశెట్టి చక్రపాణ 
నయోజకవర్గ జనసేన న్యకులు పోకల కృష్ణ, మోటేపలలా హనుమా, ముండల 
న్యకులు అబి్శెట్టి నరేష్, కునపారడి్డ రాజా, దాసర్ న్గ ఆుంజనేయులు, 
వడలాన ఆుంజనేయులు, గుడిసేవ సురేష్, భూపాల న్న, అనుకుమర్, భరత్, 
న్గేుంద్ర, యర్రుంశెట్టి శివప్రసాద్, పాశుం శ్రీను, స్దాబతుతిల సాయీష్ లు 
మర్యు జనసైనకులు పాల్గన్్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


ప్రమాదవశాతుతు కరంట్ షాక్ తగ్లిన వయాకితున్ పరామరి్శంచన పాటంశెటటీ

శతఘ్్న నూ్యస్: జగ్గుంపేట, జనుంకోసుం జనసేనలో భాగుంగా జగ్గుంపేట ముండలుం మామిడాడ గ్రాముంలో 
పర్యట్స్తి ప్రమాదవశాతుతి కరుంట్ షాక్ కొట్టి గాయాలపాలైన మిర్యాల అజయ్ న కలసి అతన 
ఆరోగ్య పర్సిథితిన అడిగి తెలుసుకున్న పాటుంశెట్టి స్ర్యచుంద్ర. ఈ కార్యక్రముంలో ఆయన వెుంట జనసేన 
న్యకులు మర్యు జనసైనకులు పాల్గన్్నరు.

కాయాండిల్ లైట్ వాలంటీర్స్ ఆధ్వరయాంలో 
చలివేంద్రం

శతఘ్్న నూ్యస్: జగ్గుంపేట పోలీస్ సేటిషన్ సమీపుంలో కా్యుండిల్ లైట్ 
వాలుంటీర్్స ఆధ్వర్యుంలో ఏరా్పట చేసిన చలవేుంద్రుం ప్రారుంభోత్సవ 
కార్యక్రముంలో పాల్గన్న జగ్గుంపేట నయోజకవర్గుం జనసేన పార్టి 
ఇుంచ్ర్జి పాటుంశెట్టి స్ర్యచుంద్ర. ఈ కార్యక్రముంలో జనసేన 
న్యకులు మర్యు జనసైనకులు పాల్గన్్నరు.

పందుగుల గ్రామంలో జనసేన గ్రామ 
సాథాయి సమావేశం

శతఘ్్న నూ్యస్: పుందుగల: జనసేన పార్టి న్యకులు మర్యు 
కార్యకరతిలు పుందుగుల గ్రాముంలో రైస్ మిల్ వద్ద జనసేన పార్టి 
పుందుగల గ్రామ కమిటీన ఏరా్పట చేయుట కొరకు మీట్ుంగ్ 
ఏరా్పట చేయడుం జర్గిుంద. ఈ కార్యక్రముంలో జనసేనపార్టి 
రాష్ట్ర అధికార ప్రతినధి మర్యు మైలవరుం నయోజకవర్గ ఇన్చిర్జి 
అక్కల రామో్మహన్ రావు గాుంధీ, జనసేన పార్టి మైలవరుం ముండల 
అధ్యక్షులు శీలుం బ్రహ్మయ్య, ముండల కమిటీ న్యకులు మర్యు 
పుందుగల గ్రామ జనసైనకులు పాల్గన్్నరు.

సంగ్శెటటీ అశోక్ ఆధ్వరయాంలో 
జ్యాతిరావు పూలే జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: మహాత్మ జ్్యతిరావు పూలే 195 వ జయుంతి 
సుందర్ుంగా కాకిన్డ సిటీ ప్రెసిడెుంట్ సుంగిశెట్టి అశోక్ ఆధ్వర్యుంలో 
మహాత్మ జ్్యతిరావు కు ఘనుంగా నవాళ్లు అర్్పుంచడుం జర్గినద.

జ్యాతిరావు పూలే జయంతి సందర్ంగా ఘన న్వాళులరి్పంచన ఏలూరు జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: భారతదేశ ప్రధమ 
సామాజిక తత్వవేతతి, బడుగు బలహీన 
వరా్గల ఆశాజ్్యతి మహాతా్మ జ్్యతిరావు 
పూలే 195 వ జయుంతి సుందర్ుంగా.. 
ఏల్రు జనసేన పార్టి కారా్యలయుంలో 
ఘనుంగా నవాళ్లు అర్్పుంచడుం జర్గిుంద. 
ఈ సుందర్ుంగా పశిచిమ గోదావర్ జిల్లా 
అధికార ప్రతినధి, ఏల్రు ఇుంచ్ర్జి రడి్డ 
అప్పల న్యుడు మాటాలాడుతూ.. సత్యశోధక 
సమాజాన్న సాథిపిుంచి భారతదేశుంలోనే 

మొటటిమొదట్ సుంస్కరణోద్యముం చేసిన జ్్యతి రావు పూలే గారు.. దురా్మర్గమైన కుల వ్యవసథి సమూలుంగా నరూ్మలన 
కావాలన దేశుంలోనే కులుం గుర్ుంచిన సిదాధిుంతాన్న శాస్త్రీయుంగా రూపుందుంచిన తొల దార్్శనకుడు, గాుంధీజీ 
కుంటే ముుందే మహాతు్మనగా జన రాజన్లుందుకున్్నడు. సామాజిక ప్రజాసా్వమ్యుం సాధిుంచడుం భారత దేశానకి 
ముఖ్యమనే సుందేశాన్న అుందుంచినుందుకు తన గురువుగా డా.బి.ఆర్. అుంబేడ్కర్ గారు ప్రకట్ుంచుకున్న మహోన్నత 
వ్యకితి “మహాతా్మ జ్్యతిరావు పూలే” 195 వ జయుంతి సుందర్ుంగా ఆ మహన్యున్న స్మర్ుంచుకుుంట్.. ఆయన 
ఆశయాలు సాధనకు ప్రతీ ఒక్కరు కృషి చేయాలన కోరుకుుంట్.. ఆయనకు జనసేన పార్టి ఏల్రు నయోజకవర్గుం 
నుుండి ఘనమైన నవాళ్లు అర్్పసుతిన్్నము అన పేర్్కన్్నరు. ఈ కార్యక్రముంలో జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు ఇళ్్ళ శ్రీనవాస్, 
నగర ప్రధాన కార్యదర్్శ సర్ద రాజేష్, అధికార ప్రతినధి అలులా సాయి చరణ్, జాయిుంట్ సెక్రటర్ ఎట్ుంచి ధరే్ముంద్ర, 
కార్యవర్గ సభు్యలు బోుండా రాము, కోశాధికార్ పైడి లక్షష్మణరావు, న్యకులు గోడవర్తి నవీన్, జనపరడి్డ తేజ ప్రవీణ్ 
తదతరులు పాల్గన్్నరు.

మంగళవారం, 12 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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మంగళవారం, 12 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన పార్టీ సిద్ధంత్లతో శుభలేఖ
శతఘ్్న నూ్యస్: అనుంతపురుం జిల్లా ధర్మవరుం పటటిణానకి చెుందన జనసైనకుడు రాజ్ 
ప్రకాష్ తన మేన కోడలు(అక్క కూతురు) పెళిలా శుభలేఖలో జనసేన పార్టి సిదాధిుంతాలు 
మర్యు పార్టి మా్యనఫెసోటి ముద్రిుంచి జనసేన పార్టిపై తన ప్రేమను చ్టకున్్నడు.

మానవత్వం చాటకునని రాజేష్ యాదవ్
శతఘ్్న నూ్యస్: చితూతిరు, ఆదవారుం రాత్రి 11:15 
నుుంచి 11:30 మధ్యలో వైకుుంఠపురుం ఆర్చి 
దగ్గర గురుతి తెలయన వ్యకితికి యాకి్సడెుంట్ అవడుం 
జర్గిుంద. అట వైపు వెళ్తిన్న వార్న ఎవర్న 
సహాయుం కోసుం పిలచిన్ కూడా ఆగాక పగా.. 
ఆట్ వార్న నలపిన్.. నలపక పోవడుంతో 108 కి 
కాల్ చేయగా వారు కూడా.. అతను ఎవరు, అతను 
డ్రిుంక్ చేసి ఉన్్నరా, అతను ఫుల్ నేమ్ ఏమిట్ అన 
అడుగుతూ.. కాలయాపన చేశారు గాన్.. అతనన 
హాసి్పటల్ కి తీసుకు వెల్్దమనే ఆలోచన ఒక ఆట్ 
వార్కి గాన్, ఆుంబ్లన్్స వార్కి గాన రాలేదు. 
అదే సమయుంలో అటవైపుగా వెళ్తిన్న జనసేన 
న్యకులు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్్శ రాజేష్ యాదవ్ 
(ఆర్.జె.యాదవ్) యాకి్సడెుంట్ జర్గిన వ్యకితిన తన 
కారులో ర్యా హాసి్పటల్ కి చేరచిడుం జర్గిుంద. 
అల్ుంట్ పర్సిథితులోలా తక్షణుం స్పుందుంచి ప్రమాదానకి 
గురైన వ్యకితిన రక్ుంచడుంతో.. ఎవర్కి ఆపద వచిచిన్ 
సహాయుం చేయడుంలో జనసేన ముుందు ఉుంటుందన 
పలువురు రాజేష్ యాదవ్ ను అభనుందుంచడుం 
జర్గిుంద.

ఉప్పలగుపతుంలో జ్యాతిరావు పూలే విగ్రహ ఆవిష్కరణ

శతఘ్్న నూ్యస్: ఉప్పలగుపతిుంలో జ్్యతిరావు పూలే విగ్రహ ఆవిష్కరణ కార్యక్రముం
మహాత్మ శ్రీ జ్్యతిరావు పూలే మహన్యున 195 వ జయుంతిన పురస్కర్ుంచుకొన 
ఉప్పలగుపతిుంలో జ్్యతిరావు పూలే విగ్రహ ఆవిష్కరణ జర్గిుంద. ఈ కార్యక్రముంలో జనసేన 
పార్టి సీనయర్ న్యకులు అమల్పురుం పారలామెుంటర్ గౌరవ సలహాదారు నల్లా శ్రీధర్, 
అమల్పురుం రూరల్ ముండల అధ్యక్షులు లుంగోలు పుండు, ఉప్పలగుపతిుం ముండల అద్యక్షులు 
ఆకుల స్ర్య న్రాయణ మూర్తి, న్యకులు ముంచుం బాలకృష్ణ, నల్లా వెుంకటేశ్వరావు, 
వాకపలలా శ్రీను, వాకపలలా వెుంకటేశ్వరావు, ఆర్.డి.ఎస్ ప్రసాద్, డి.ఎస్.ఎన్ కుమార్, 
నమ్మకాయల రాజేష్, బుండా సతీష్ తదతరులు పాల్గన్్నరు.

ఉండ్రాజవరం గ్రామంలో జ్యాతిరావు పూలే 195 వ 
జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: నడదవోలు నయోజకవర్గుం, ఉుండ్రాజవరుం ముండలుం, ఉుండ్రాజవరుం 
గ్రాముంలో జనసేన ఆధ్వర్యుంలో మహాత్మ జ్్యతిరావు పూలే గార్ 195 వ జయుంతి 
వేడుకలు ఘనుంగా జర్గాయి. ఈ కార్యక్రముంలో జనసేన పార్టి ముండల అధ్యక్షులు 
వీరమళ్ళ బాల్జీ, ఉుండ్రాజవరుం జనసేన న్యకులు హనుముంతు వెుంకన్న, 
జనసైనకులు వాకాట్ పాుండురుంగారావు, ఆళ్ళ రమణ, వాకాట్ వరప్రసాద్, హనుముంతు 
పుండు, మాగాపు రాము, కైగాల ప్రసాద్, బతుతిల సత్యసాయి, గుంధుం న్గు, హనుముంతు 
బాల్జీ శుంకర్, హనుముంతు ప్రసాద్, ఇర్రి మోహన కృష్ణ, కొల్లాట్ సురేష్, బతుతిల 
సురేష్, రావిశెట్టి మణకుంఠ పాల్గన నవాళ్లు అర్్పుంచ్రు.

జ్యాతిరావు పూలే జయంతి సందర్ంగా ఘన 
న్వాళులరి్పంచన జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: తిరుపతి, జ్్యతిరావు 
పూలే మహన్యున 195 వ జయుంతిన 
పురస్కర్ుంచుకొన తిరుపతి జనసేన పార్టి 
తరపున సాథినక బాల్జీ కాలన్ వద్ద గల 
ఆయన విగ్రహానకి పూలమాలలు వేసి వార్కి 
ఘననవాళ్లు అర్్పుంచడుం జర్గిుంద. 
ఈ సుందర్ుంగా జనసేన తిరుపతి పటటిణ 

అధ్యక్షులు రాజా రడి్డ మాటాలాడుతూ… ఆదర్శప్రాయుడు, ప్రధమ సామాజిక తత్వవేతతి, 
సమన్్యయ సత్య శోధకుడు, అుంటరానతనుం, కుల వ్యవసథి నరూ్మలన ఉద్యమకారుడు 
సుంఘసేవకుడు జ్్యతిరావు పూలే గారు ఈరోజు ఆయన జయుంతిన పురస్కర్ుంచుకొన 
ఆ మహన్యుడున స్మర్ుంచుకుుంట్ ఆయన విగ్రహానకి పూలమాల వేసి నవాళ్లు 
అర్్పుంచడుం జర్గిుందన అన్్నరు. ఈ కార్యక్రముంలో జనసేన పార్టి ఉపాధ్యక్షుడు 
బాబిజి, ప్రధాన కార్యదరు్శలు సుమన్ బాబ్, మునసా్వమి మర్యు న్్యయవాద ముకు్క 
సత్యవుంతుడు, యువ న్యకులు తదతరులు పాల్గన్్నరు.

గోరంటలా జనసేన ఆధ్వరయాంలో మజిజీగ, పానకం పంపిణీ
శతఘ్్న నూ్యస్: గోరుంటలాలో శ్రీరామనవమి సుందర్ుంగా.. ఆదవారుం మరువ 
ఆుంజనేయసా్వమి ఉటలా పరుష లో.. జనసేన పార్టి ఆధ్వర్యుంలో సుమారు 5 వేల ముందకి 
మజిజిగ, పానకుం పుంపిణీ చేయడుం జర్గిుంద. ఈ కార్యక్రముంలో జిల్లా కార్యదర్్శ సురేష్, 
కార్యనరా్వహక జిల్లా కమిటీ సభు్యడు పి. వెుంకటేష్, న్యకులు వెుంకటేష్, గొలలా అన్ల్ 
కుమార్, రాఘవేుంద్ర, నరేష్, సీన.గుంగరాజు, బాబావల తదతరులు పాల్గన్్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన మాదసు రాము ప్ండ్ సరి్కల్ ఆధ్వరయాంలో చలివేంద్రం

శతఘ్్న నూ్యస్: పెనమల్రు ముండలుం, యనమలకుదురు డుంక రోడు్డలో చెటటి సెుంటర్ 
నుందు ఆదవారుం ఉదయుం, జనసేన పార్టి మాదాసు రాము ప్రెుండ్ సర్్కల్ ఆధ్వర్యుంలో శ్రీ 
రామ నవమి సుందర్ుంగా చలవేుంద్రుం ప్రారుంభుంచడుం జర్గిుంద. అమి్మ శెట్టి వాసు జనసేన 
పార్టి రాష్ట్ర న్యకులు మర్యు విజయవాడ సిటీ జనసేన పార్టి న్యకులు వెన్న శివశుంకర్, 
జిల్లా జనసేన పార్టి సహాయ కార్యదర్్శ కాకాన లోకష్, పెనమల్రు ముండలుం జనసేన పార్టి 
అధ్యక్షులు కర్మి కొుండ సురేష్, గ్రామ పెద్దలు, జనసేన పార్టి అభమానులు సానుభూతి 
మాదాసు రాము ప్రెుండ్ సర్్కల్ వార్ సహకారుంతో ఈ కార్యక్రముం విజయవుంతుం అయిుంద.

సా్వమికి పదవి మీద వునని శ్రద్ధ ప్రజా సమసయాల మీదలేదు..!: 
యుగంధర్ పనని

శతఘ్్న నూ్యస్: జగన్ కాళ్్ళ మొకి్క 
ముంత్రి పదవి తెచుచికున్న జి.డి 
నెల్లారు ఎమె్మలే్య కె న్రాయణ సా్వమి 
నయోజకవర్గుంలోన రుండు ముండల్లను 
తిరుపతిలో ఎుందుకు కలపలేక 
పోయారన నయోజక వర్గుం జనసేన 
ఇుంఛార్జి పన్్న యుగుంధర్ నలదీశారు. 
సోమవారుం ఆయన విడుదల చేసిన 
ప్రకటనలో న్రాయణ సా్వమికి తాను, 
తన కుటుంబుం అుంటే సా్వర్దుం తప్ప 

ప్రజా సమస్యలు పర్ష్కర్ుంచ్లన్న చితతి శుదధి లేదన విమర్్శుంచ్రు. నయోజక వర్గుంలోన 
కారే్వట్నగరుం వెదురుకుప్పుం ముండల్లను తిరుపతిలో చేరాచిలన ప్రజలు నెతీతి నోరు 
కొటటికుుంటన్్నసా్వమి పట్టిుంచుకోలేదన్్నరు. ఎస్ అర్ పురుం, పాలసముద్రుం ముండల్లను 
చితూతిరులో ఉుంచడుంలో ఆయన విఫలమయా్యరన చెపా్పరు. దీుంతో న్లుగు ముండల్లను 
నగర్ రవెనూ్య డివిజనోలా కలపారన విమర్్శుంచ్రు. ముంత్రి పదవి కోసుం ప్రాధేయపడిన 
విధుంగానే ముండల్ల కోసుం ఎుందుకు ప్రయత్నుం చేయలేదన నలదీశారు. ఉప ముఖ్య ముంత్రి 
హోదా అనుభవిస్తి.. మూడేళలా పాట తన సా్వరథిప్రయోజన్లు చూసుకున్్నరు తప్ప ప్రజల 
అభవృదధి గూర్చి పట్టిుంచు కోలేదన ధ్వజమెతాతిరు. ఇపు్పడైన్ ముంత్రిగా, ఉప ముఖ్యముంత్రిగా 
వెదురుకుప్పుం, పెనుమూరు, పాలసముద్రుం ముండల్లలో రవెనూ్య సమస్యలపై ఉన్నత 
సాథియి కమిటీ వేసి దేశానకి వెను్నముక అయిన రైతులకు న్్యయుం చేయాల్సుందగా డిమాుండ్ 
చేశారు. వెదురుకుప్పుం, కారే్వట్నగరుం ముండల్లను బాల్జీ జిల్లాలో కలపే వరకు పోరాటుం 
ఆగదన తెలపారు.

తరులాపాడు మండల జనసేన ఆధ్వరయాంలో శ్రీరామనవమి
శతఘ్్న నూ్యస్: ప్రకాశుం జిల్లా, మారా్కపురుం నయోజకవర్గుం తరులాపాడు ముండలుం 
శ్రీరామనవమి పుండుగను పురస్కర్ుంచుకొన శ్రీ కోదుంరామసా్వమి వార్ కళ్్యణ 
మహోత్సవుం సుందర్ుంగా తరులాపాడు గ్రాముంలో జనసేనపార్టి తరులాపాడు ముండల ఉప 
అధ్యక్షురాలు స్రే సువర్ణ ఆధ్వర్యుంలో వార్ స్వగృహుం వద్ద తెలుగుదనుం ఉట్టిపడేల్గా 
జనసేన వీర మహళలతో ఏరా్పట చేసిన సాుంస్కృతిక నృత్య ప్రదర్శన కార్యక్రమానకి 
ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన జనసేనపార్టి మారా్కపురుం నయోజకవర్గ ఇుంచ్ర్జి ఇమ్మడి 
కాశీన్ధ్ అనుంతరుం తరులాపాడు గ్రాముంలోన శ్రీ కోదుండరామసా్వమి దేవాలయాన్న 
సుందర్్శుంచి ప్రతే్యక పూజ కార్యక్రమాలు నర్వహుంచిన ఇమ్మడి కాశీన్ధ్. ఈ సుంద్ుంగా 
తరులాపాడు ముండల ఉప అధ్యక్షురాలు స్రే సువర్ణ మర్యు జనసేన వీర మహళలు 
మాటాలాడుతూ.. జనసేన పార్టి ముండల, గ్రామ కమిటీలలో మగ వార్తో పాట 
అత్యధికుంగా మహళలకు కమిటీలలో పెద్దపీట వేస్తి ప్రోత్సహసుతిన్న జనసేనపార్టి 
మారా్కపురుం నయోజకవర్గ ఇుంచ్ర్జి ఇమ్మడి కాశీన్ధ్ కి ప్రతే్యక ధన్యవాదములు 
తెలయజేశారు. ఈ కార్యక్రముంలో జనసేన పార్టి జిల్లా కార్యదర్్శ తిరుమలశెట్టి వీరయ్య, 
తరులాపాడు ముండల అధ్యక్షుడు చేతుల శ్రీనవాసులు, ఉప అధ్యక్షురాలు స్రే సువర్ణ, 
జనసేన న్యకులు గుుంట్ రత్నకుమార్, శిర్గిర్ శ్రీనవాసులు, జానకి రామ్ సిుంగ్, 
పులలాయ్య మర్యు జనసేన న్యకులు, కార్యకరతిలు పాల్గన్్నరు.

రైతుభరోసా, రైతుబంధు పథకాలవలలా కౌలు రైతుకేంట 
ఉపయోగం..?

శతఘ్్న నూ్యస్: మొతతిుంమీద 70% కౌలు రైతులే వార్కి ఈ 
పథకాలు వర్తిుంచవు. ప్రభుతా్వలు నజుంగా చితతిశుద్ద వుుంటే 
చేయాల్సుంద ఎరువులు ధరలు తగి్గుంచడుం, కలీతి వితతిన్లు 
అర్కటటిడుం, పురుగుముందుల రేటలా తగే్గల్ చేయడుం, 
పుండిుంచి పుంటకు గిటటిబాట ధరలు కల్పుంచడుం

చేయగలగితే నజుంగా ఎవరైతే ప్రత్యక్ష వ్యవసాయుం చేసాతిరో వార్కి లబిధి జరుగుతుుంద. 
ఇక్కడ మీరు గమనుంచ్ల్సన విషయుం ఎక్కడా భూసాములు ఆత్మహత్యలు చేసుకోరు 
నషటిుం వసేతి భూమి అమి్మ అయిన్ నలబడగలడు కాన్ కౌలురైతుకి ఏ ఆధారుం ఉుండదు 
కనుక ప్రాణతా్యగుం చేసుకుుంటన్్నడు. ఇక్కడ తప్పకుుండా పాలక విధాన్న్న తపు్పపటటిక 
తప్పదు. రైతు బుంధువు అన ప్రకటనలు చేసేతి సర్పోతుుందా? అవలుంబిుంచ్ల. అన్నుం 
పెటేటి అన్నదాత ఉసురు తప్పక తగులుతుుంద. ఉత్పతితి వ్యయుం పదేళ్ళలో మూడు రటలా 
పెర్గిుంద పుంట ధర అల్గే ఉుంద ఏలనవారు గ్రహుంచి రైతు ఆత్మహత్యలు జరగకుుండా 
కాపాడాల. అపు్పల భాదలు తాళలేక రాష్ట్ర వా్యపతిుంగా 380 కి పైగా కౌలు రైతులు 
ఆత్మహత్యలు చేసుకున్్నరు. ప్రభుతా్వలు పట్టిుంచుకోకపోయిన్ నేనున్్ననన రేపు 
అనుంతపురుం జిల్లానుుండి రైతు భరోసా యాత్ర మొదలు పెడుతూ చనపోయిన రైతు 
కుటుంబానకి లక్ష చపు్పన తన సుంత డబ్్ అుందస్తి… అన్నదాత కుటుంబానకి 
బాసటగా నలుసుతిన్న జనసేన్నకి ఒక కౌలు రైతుగా జనసేన పశిచిమగోదావర్ జిల్లా 
న్యకుడిగా పాదాభవుందన్లు అన పోలవరుం నయోజకవర్గ జనసేన న్యకులు 
పాదుం న్గకృష్ణ అన్్నరు.
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