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కౌలు రైతు కుటుంబాల కన్నీళ్లు తుడిచి...  రూ.లక్ష ఆర్థిక సాయుం...
• అనంతపురం జిల్లాలో జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర
• 30 కుటంబాలకు ఆర్థిక సాయం
సాగు నష్టాలతో అపుపుల భారంతో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న కౌలు రైతుల కుటంబాలను జనసేన 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పరామర్్శంచి రూ.లక్ష ఆర్థిక సాయం అందంచారు. వార్ కన్్నళ్లా 
తుడిచి బిడ్డల చదువులకు పార్టా అండగా నిలుసు్తందని హామీ ఇచాచారు. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
మంగళవారం కౌలు రైతు భరోసా యాత్రకు అనంతపురం జిల్లాలో శ్రీకారం చుట్టారు. ఉదయం 
10 గం.కు పుటటాపర్్త విమానాశ్రయానికి చేరుకొని అక్కడి నుంచి కొత్త చెరువు గ్రామానికి వెళ్లారు. 
ఆ గ్రామంలో ఆత్మహత్యకు పాలపుడిన కౌలు రైతు శ్రీ సాకే రామకృష్ణ గార్ కుటంబ సభ్్యలను 
పార్టా అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పరామర్్శంచారు. పార్టా తరఫున లక్ష రూపాయలు ఆర్ధిక 
సాయం ఆయన భార్య శ్రీమతి సాకే సుజాతకు అందజేశారు. ఆమె కన్్నటి పర్యంతమయా్యరు. తన 
భర్త చనిపోయిన తరువాత తమ కుటంబాని్న ఎవరూ పటిటాంచుకోలేదని, ప్రభ్త్ం నుంచి ఎటవంటి 
సాయం అందలేదని శ్రీమతి సుజాత ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పార్టా తరఫున అని్న రకాలుగా కుటంబానికి 
అండగా ఉంట్మని ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు భరోసా ఇచాచారు. అనంతరం ధర్మవరం 
నియోజకవర్గ కేంద్ం శివనగర్ ప్ంతానికి చెందన కౌలు రైతు శ్రీ అన్నపురెడి్డ రాజశేఖర్ రెడి్డ ఆర్థిక 
ఇబ్ందులతో ఇటీవల బలవన్మరణానికి పాలపుడ్్డరు. జనసేన కౌలు రైతు భరోసా యాత్రలో భాగంగా 
పార్టా అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ధర్మవరంలో శ్రీ రాజశేఖర్ రెడి్డ కుటంబాని్న ఆయన ఇంటికి 
వెళ్లా పరామర్్శంచారు. శ్రీ రాజశేఖర్ రెడి్డ మరణానికిగల కారణాలు అడిగి తెలుసుకునా్నరు. జనసేన 
పార్టా తరఫున ప్రకటించిన లక్ష రూపాయల ఆర్థిక సాయాని్న చెక్ రూపంలో ఆయన భార్య శ్రీమతి 
చంద్కళకు అందజేశారు. శ్రీ రాజశేఖర్ రెడి్డకి ముగు్గరు కుమారె్తలు, ఒక కుమారుడు ఉనా్నరు. వార్ 
విద్య బాధ్యతలను కూడ్ జనసేన పార్టా తీసుకుంటందని ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు హామీ ఇచాచారు.
• ఇపుపుడు మా ఖాతాలోలా సాయం డబ్్లు వేసా్తమని ఫోనులా చేసు్తనా్నరు
ధర్మవరం నియోజవర్గం గొట్లారులో మైనార్టా వరా్గనికి చెందన కౌలు రైతు శ్రీ నిట్టారు బాబ్ కుటంబాని్న పార్టా అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పరామర్్శంచారు. శ్రీ బాబ్ 
వ్యవసాయంలో నష్టాలు రావడంతో అపుపులపాలై ఆత్మహత్యకు పాలపుడ్్డరు. ఆయనకు భార్య ఇద్దరు కుమారె్తలు, ఒక కుమారుడు ఉనా్నరు. శ్రీ బాబ్ మరణం తరువాత తీవ్రమైన ఆర్ధిక 
ఇబ్ందులోలా ఉన్న ఆ కుటంబానికి భరోసా కలపుంచేందుకు జనసేన పార్టా తరఫున రూ. లక్ష ఆర్ధిక సాయాని్న శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఆయన భార్య శ్రీమతి మలలాకకు అందజేశారు. 
ఈ సందర్ంగా కుమారె్తలు ఇద్దర్ని పలకర్ంచిన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు వార్ చదువుల గుర్ంచి ఆరా తీశారు. ఆర్ధిక ఇబ్ందులు నేపథ్యంలో వార్ చదువులకు ఎటవంటి ఆంటకం 
ఏరపుడకుండ్ జనసేన పార్టా బాధ్యత తీసుకుంటందని హామీ ఇచాచారు. బత్తలపలలా గ్రామానికి చెందన శ్రీ కలుగుర్ రామకృష్ణ సాగు నష్టాలు, ఆర్ధిక ఇబ్ందులతో ఇటీవల ఆత్మహత్య 
చేసుకునా్నరు. శ్రీ కలుగుర్ రామకృష్ణ కుటంబాని్న జనసేన పార్టా అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పరామర్్శంచారు. పార్టా తరఫున రూ. లక్ష రూపాయల ఆర్థిక సాయాని్న ఆయన 
భార్య శ్రీమతి నాగలక్ష్మికి అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ రామకృష్ణ కుమారుడు శ్రీ మహేష్ మాట్లాడుతూ “12 ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకొని వ్యవసాయం చేసేవాళలాం. పంటనషటాం, 
చేసిన అపుపులు తీరచాలేక మా నాన్న గారు అన్నంలో పురుగుల మందు కలుపుకొని తిని ఆత్మహత్యకు పాలపుడ్్డరు. మా తండ్రి చనిపోయి ఏడ్దన్నర అవుతునా్న ఇపపుటి వరకు ఒక్క 
అధికార్ కూడ్ మా ఇంటికి రాలేదు. కాన్ మీరు వసు్తనా్నరని తెలయగానే మా బా్యంకు ఖాతాలో డబ్్లు జమ చేశారని ఫోన్ చేసి మర్ చెబ్తునా్నర”ని చెపాపురు. అనంతపురం రూరల్ 
మండలం, పూలకుంటకు చెందన కౌలు రైతు శ్రీ మాలంతం చిన్నగంగయ్య కుటంబ సభ్్యలను శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పరామర్్శంచారు. అతని భార్య శ్రీమతి అరుణమ్మకు జనసేన పార్టా 
తరఫున రూ. లక్ష ఆర్ధిక సహాయం అందచేశారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ చిన్నగంగయ్య మృతికి గల కారణాలను అడిగి తెలుసుకునా్నరు. కుటంబ సభ్్యలను పేరు పేరునా పలుకర్ంచి 
ఓదారాచారు. మరో 26 కౌలు రైతు కుటంబాలకు మన్్నల గ్రామంలో గ్రామ సభలో రూ.లక్ష చొపుపున చెకు్కలు అందచేశారు.
• జనసేనానికి అడుగడుగునా జనన్రాజనం
ఆత్మహత్యలకు పాలపుడిన కౌలు రైతుల కుటంబాలకు పార్టా తరఫున రూ. లక్ష సాయం అందంచి, భరోసా కలపుంచేందుకు అనంతపురం జిల్లాకు వచిచాన జనసేన పార్టా అధ్యక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గార్కి ప్రజలు, పార్టా శ్రేణులు బ్రహ్మరథం పట్టారు. ఈ కార్యక్రమం కోసం పుటటాపర్్త విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ఆయనకు పార్టా జిల్లా నాయకులు ఘనసా్గతం పలకారు. 
ఎయిర్ పోరుటా నుంచి భార్ రా్యలీగా బయలుదేర్న శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్కి బసంపలలా గ్రామంలో ఆడపడుచులు ప్రధాన రహదార్ మీదకు వచిచా హారతులు పటిటా, పూల వర్ం కుర్పంచారు. 
నిమ్మలకుంట గ్రామం మొత్తం రోడు్డ మీదకు వచిచా తప్పుటలాతో ఘన సా్గతం పలకారు. ఆహా్నం పలకేందుకు రోడు్డ మీదకు వచిచాన ప్రతి ఒక్కర్కీ అభివాదం చేస్్త శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు ముందుకు సాగారు. కొత్తచెరువు, ధర్మవరంలలో వేల సంఖ్యలో ప్రజలు జయజయ ధ్నాలు పలకారు. గొట్లారులో కౌలు రైతు కుటంబాని్న పరామర్్శంచేందుకు వెళ్లాన శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గార్కి సాథినిక పార్టా శ్రేణులు భార్ గజమాలతో సా్గతం పలకారు. దార్ పొడుగునా యువత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ వాహన శ్రేణిని అడు్డకుని సమస్యలు వివర్ంచేందుకు పోటీ 
పడ్్డరు. ప్రతి ఒక్కరు విదు్యత్ కోతల వెతల్న శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ దృష్టాకి తీసుకువచాచారు. గొట్లారు నుంచి పూలకుంట వరకు మార్గం మొత్తం రహదార్కి ఇరువైపుల్ భారులు తీర్ 
జనసేన నినాదాలతో హోరెతి్తంచారు. ఇటకలపలలా జంక్షన్ నుంచి పూలకుంట వరకు ప్రతి ఇంటి నుంచి ప్రజలకు బయటకు వచిచా ఆయనకు హారతులు ఇచేచాందుకు పోటీ పడ్్డరు. 
పర్యటన ఆధ్యంతం పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు, పీఏసీ సభ్్యలు శ్రీ కె. నాగబాబ్ గారు, పార్టా రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్్శ శ్రీ చిలకం మధుస్దన్ రెడి్డ, అనంతపురం, చితూ్తరు 
జిల్లాల అధ్యక్షులు శ్రీ టి.సి. వరుణ్, డ్కటార్ పసుపులేటి హర్ప్రసాద్, పార్టా నేతలు శ్రీ కళ్్యణం శివశ్రీనివాస్, శ్రీ చిలలాపలలా శ్రీనివాస్, శ్రీ జయరామిరెడి్డ, శ్రీ రాందాస్ చౌదర్, శ్రీ ప్ండ్్యల 
హర్, శ్రీ భవాని రవికుమార్ తదతరులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ వెంట ఉనా్నరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కౌలు రైతు కన్నీరు తుడవలేని అధికారుం ఎుందుకు?
శతఘ్్న న్్యస్: కష్టాలోలా ఉన్న వ్యకు్తల కన్్నరు తుడవలేనపుపుడు అధికారం ఉనా్న, వేల కోటలా ఆసు్తలు ఉనా్న ఏం ప్రయోజనమని జనసేన పార్టా అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
ప్రశి్నంచారు. అన్నం ప్ట్టా రైతు కన్్నరు ప్డుతుంట్ ఎక్కడో ఏసీ భవనాలోలా కూర్చాని బతకలేనని అనా్నరు.

రాష్ట్రంలో ఉన్న కౌలు రైతులకు అండగా జనసేన పోరాటం చేసు్తందని, 
ఆత్మహత్యలకు పాలపుడ్డ రైతు కుటంబాలకు రూ. 7 లక్షల నషటాపర్హారం ప్రభ్త్ం 
దగ్గర ముకు్కపండి వస్లు చేసా్తమని సపుషటాం చేశారు. కౌలు రైతు భరోసా యాత్రలో 
భాగంగా అనంతపురం రూరల్ మండలంలోని మన్్నల గ్రామంలో గ్రామసభ 
నిర్హంచారు. ఆత్మహత్యలకు పాలపుడిన 30 మంద కౌలు రైతు కుటంబాలకు 
రూ. లక్ష చొపుపున ఆర్ధిక సాయం అందజేశారు. రైతుల ఆత్మహత్యలకు గల 
కారణాలు, కుటంబ పర్సిథితులు అడిగి తెలుసుకునా్నరు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు మాట్లాడుతూ “రాజకీయ లబిధి కోసం ఈ యాత్ర చేపటటాలేదు. వితు్త 
నాటడం దగ్గర నుంచి పంట చేతికొచేచా వరకు రైతు కషటాం తెలసినవాడిని కాబట్టా ఈ 
యాత్ర చేపట్టాను. పండించిన పంటలకు గిటటాబాట ధరలు లేక, ప్రభ్త్ం నుంచి 
ఆదరణ లేక కౌలు రైతులు చాల్ నషటాపోయారు. సాగు కోసం చేసిన అపుపులు 
సంవత్సరాల తరబడి పేరుకుపోయి నిరాశ, నిసపుృహలకు లోనై బలవన్మరణాలకు 

పాలపుడుతునా్నరు. కౌలు రైతు భరోసా యాత్రలో భాగంగా ఉదయం నుంచి ఐదు ప్ంతాలోలా పర్యటించి ఆత్మహత్యకు పాలపుడ్డ ఐదు రైతు కుటంబాలను పరామర్్శంచాను. వారు 
పడుతున్న బాధలు వింటంట్ కడుపు తరుకు్కపోయింద.

• చుక్క కన్్నరు తుడవగలగితే చాలు
పోరాట యాత్ర సమయంలో, నివర్ తుపాన్ సంభవించినపుపుడు, మండపేట పర్యటనలో కౌలు 
రైతు కష్టాలను దగ్గరుండి చూశాను. వీర్కి అండగా నిలబడ్లని ఆనాడే అనుకునా్నను. వేల కోటలా 
డబ్్లున్నవాడిని కాదు. మీ అందర్ అభిమానంతో సినిమాలోలా నటిసే్త కాస్త డబ్్లు వసా్తయి. ఆ 
డబ్్ నా పలలాలు, వార్ పలలాల కోసం దాచేయాలనే ఆశ లేదు. అణగార్న వరా్గలకు మనం ఇచేచా విలువ 
పటలా ఈ సమాజం కా్యరెకటార్ ఆధారపడి ఉంటంద. ఈ రోజు మొదటి విడతగా 30 మంద కౌలు 
రైతు కుటంబాలను పరామర్్శంచి పార్టా తరఫున రూ. లక్ష రూపాయల ఆర్ధికసాయం అందంచాం. 
ఆత్మహత్యలకు పాలపుడిన వార్లో కాపు, బలజ, రెడి్డ, బోయ, మైనార్టా ఇల్ అని్న కుల్లు, మతాల 
వారు ఉనా్నరు. అన్నం తినేటపుపుడు ఏ కులం వాడు పండించాడని చూడం. వడి్డంచే చేయిద ఏ మతం 
అని చూడం. అల్ంటింద పండించే రైతులను కులం పేరుతో వైసీపీ పార్టా విడగొటిటాంద. రైతులకు 
కుల్లు అంటగటిటాంద. నేను మాటల మనిష్ని కాదు. అల్గని అదు్తాలు చేసా్తనని చెపపును. కౌలు రైతు కుటంబ సభ్్యల కళలా నుంచి కారే కన్్నటి చుక్కను తుడవగలగితే చాలు. 
కచిచాతంగా చెబ్తునా్నను జనసేన పార్టా అధికారంలోకి వసే్త కన్్నరు తుడిచే ప్రభ్త్ం అవుతుంద.

• కౌలు రైతు బిడ్డల భవిష్యతు్త కోసం సంక్షేమ నిధి
ఉదయం గొట్లారులో మైనార్టా వరా్గనికి చెందన శ్రీ నిట్టారు బాబ్ అనే కౌలు రైతు కుటంబాని్న పరామర్్శంచడ్నికి 
ఆయన ఇంటికి వెళ్లాను. ఆయనకు ఇద్దరు కుమారె్తలు, ఒక కుమారుడు. చదువుకోవాలనే ఆశ ఉనా్న ఆర్థిక స్థిమత 
సహకర్ంచక చదువు మధ్యలోనే ఆపేసి చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటనా్నరు. ఇద్దరు ఆడపలలాలోలా హలీమా ఎస్.ఐ. 
అవా్లని ఉందని అంట్ కోచింగ్ ఇపపుసా్తనని మాట ఇచాచాను. హసీనా కూడ్ పైచదువులు చదువుతానంట్ అండగా 
ఉంట్నని చెపాపును. ఆ ఒక్క కుటంబానికే కాదు రాష్ట్రంలో చనిపోయిన ప్రతి కౌలు రైతు కుటంబానికి జనసేన పార్టా 
తరఫున అండగా ఉంట్ం. వార్ బిడ్డలకు బంగారు భవిష్యతు్త అందేల్ చూసా్తం. రూ.లక్ష ఇచిచా చేయి దులుపేసుకోం. 
ప్రతి కౌలు రైతు బిడ్డల భవిష్యతు్త తీసుకుంట్ం. ఇందుకోసం ప్రతి జిల్లాకు సంక్షేమ నిధిని ఏరాపుట చేసా్తం. ప్రతి 
జిల్లాలో బిడ్డల చదువులకు అయ్్య ఖరుచాలో సగభాగం నేను భర్సా్తను. మిగిలన సగం జిల్లా నాయకులు ఇసా్తరు.

• సీబీఐ దత్తత తీసుకొనే రోజులు దగ్గరలోనే ఉనా్నయి
మనం కౌలు రైతుల సమస్యల గుర్ంచి మాట్లాడితే వైసీపీ అగ్ర నాయకత్ం వ్యకి్తగతంగా దూష్స్్తంద. మనం సత్యం మాట్లాడతాం. కాబటిటా 
మనం మాట్లాడే మాటలు వాళలాకు స్టిగా తగలడంతో ఇషటామొచిచానటలా తిడుతునా్నరు. వాళలాందర్కీ ఒకట్ చెబ్తునా్నను. నను్న సీబీఎన్ 
దత్తపుత్రుడు అంట్ మిమ్మల్న సీబీఐ దత్తపుత్రుడు అంట్ను. వైసీపీలో కీలకమైన నాయకులను ప్రేమగా దత్తత తీసుకోవడ్నికి సీబీఐ సిదధింగా 
ఉంద. ఆ రోజులు దగ్గరలోనే ఉనా్నయి. అల్గే జనసేన పార్టాని తెలుగుదేశం పార్టా బీ టీం అంట్ ... మీ పార్టాని చరలాపలలా జైల్ షటిల్ టీం అని 
పలవాల్స ఉంటంద. మీరేమైనా మహాత్మ గాంధీ, సుభాష్ చంద్బోస్, వలలాభాయ్ పట్ల్, కన్్నగంటి హనుమంతుల్ దేశ సేవ చేశారా? ఆర్థిక 
నేరాలకు పాలపుడి 16 న్లలు జైలోలా కూర్చాని వచాచారు. మీరు మాకు న్తులు చెపాపుల్సన అవసరం లేదు. మీరు మమ్మల్న ఎంత దబ్కొట్టాలని 
చూసే్త మేము అంత రాటదేలుతాం. కౌలు రైతుల ఆత్మహత్యల సమస్యను బయటకు తీసుకొచిచా మాకు నివేదక ఇచిచాంద రైతు స్రాజ్య వేదక 
అనే స్చ్ంద సంసథి. వారు ఇచేచా నివేదకతోపాట జిల్లా సాథియిలో సమాచార హకు్క చటటాం కింద మా నాయకులు సేకర్ంచిన సమాచారాని్న 
క్రోడికర్ంచాం. మా నాయకులు డోర్ ట్ డోర్ వెళ్లా సరే్ చేసి ఆత్మహత్యలు నిజమేనని నిరాధిర్ంచుకునా్నక యాత్రను ప్రంభించాం. ఒక 
పార్టాగా మేమే మా కార్యకర్తలకు రూ.5 లక్షల ప్రమాద బీమా ఇసు్తన్నపుపుడు.. ప్రభ్త్ంలో ఉండి ఆత్మహత్యలకు పాలపుడ్డ కౌలు రైతులకు 
రూ.7 లక్షల నషటాపర్హారం ఇవ్లేరా? కౌలు రైతు కుటంబాలకు నా్యయం జర్గే వరకు జనసేన పార్టా పోరాడుతుంద. ప్రభ్త్ం దగ్గర 
ముకు్కపండి రూ.7 లక్షలు నషటాపర్హారం వస్లు చేసు్తంద. జనసేన పార్టా అధికారంలోకి వసే్త అనంతపురాని్న ఇండసీ్రీయల్ కార్డ్ర్ గా 
తీర్చాదదు్దతాం. పర్శ్రమలు, ప్టటాబడులు వచేచాల్ కృష్ చేసా్తం. ముఖ్యంగా యువతకు ఉద్్యగ, ఉపాధి అవకాశాలు కలపుంచి వలసలకు 
అడు్డకటటా వేసా్తం. బలమైన చట్టాలు తీసుకొచిచా మహళకు భద్త కలపుసా్తమ”ని హామీ ఇచాచారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టా పీఏసీ సభ్్యలు శ్రీ 
కె.నాగబాబ్ గారు, పార్టా ప్రధాన కార్యదర్్శ శ్రీ చిలకం మధుస్దన్ రెడి్డ, అనంతపురం, చితూ్తరు జిల్లాల అధ్యక్షులు శ్రీ టి.సి.వరుణ్, డ్కటార్ 
పసుపులేటి హర్ప్రసాద్, పార్టా నేతలు శ్రీ చిలలాపలలా శ్రీనివాస్, శ్రీ కళ్్యణం శివశ్రీనివాస్, శ్రీ రాందాస్ చౌదర్, శ్రీ సాకె పవన్ కుమార్, శ్రీ 
మంజునాథ్ గౌడ్, శ్రీ భైరవ ప్రసాద్, శ్రీ ప్ండ్్యల హర్, శ్రీమతి పసుపులేటి పదా్మవతి, శ్రీమతి ప్ండ్్యల శ్రీలత, శ్రీ భవాన్ రవికుమార్, శ్రీ 
జయరామ్ రెడి్డ, శ్రీ ఈశ్రయ్య, శ్రీ పతి్త చంద్శేఖర్, శ్రీమతి ఆకేపాటి సుభాష్ణి తదతరులు పాల్్గనా్నరు.
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ముంచి... మానవత్ుం లేని ప్రభుత్ుం ఇది
రాజకీయం.. ఓటలా పాకుల్ట.. ఎని్నకల సమయంలో ముదు్దలు ప్టటాడం తపపు, రైతుల కషటాం... వార్కి 
కలుగుతున్న నషటాం గుర్ంచి కన్సం ఆలోచించని మంచి మానవత్ం లేని ప్రభ్త్ం ప్రసు్తతం ఆంధ్రప్రదేశ్ 
రాష్ట్రంలో నడుస్్తందని జనసేన పార్టా పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు విమర్్శంచారు.

దేశంలోనే మొదటిగా ఉపాధి హామీ పథకాని్న అనంతపురం జిల్లాలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి స్నియా 
గాంధీ గార్ చేతుల మీదుగా ప్రంభింపజేసి అపపుటి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడి్డ గారు అనంతపురం 
జిల్లాను దేశవా్యప్తంగా పర్చయం చేసి ఉన్నతంగా నిలసే్త, ఆయన తనయుడు జగన్ రెడి్డ తండ్రిని మించిన 
తనయుడిగా ఇంకా ఏద్ చేసా్తరని జనం నమి్మ ఓటలా వేసి మోసపోయారని పేర్్కనా్నరు. జనసేన పార్టా 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు చేపటిటాన కౌలు రైతుల భరోసా యాత్రలో భాగంగా అనంతపురం జిల్లా 
మన్్నల గ్రామ సభలో ఆయన మాట్లాడ్రు. సభలో శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు మాట్లాడుతూ “జగన్ రెడి్డ గారు 
ముఖ్యమంత్రి అయిన మూడేళలాలో అనంతపురం జిల్లాలో 170 మంద వరకూ ఆత్మహత్యలు చేసుకునా్నరు. 
వీర్కి ఎవర్కీ సాయం అందలేదు. ఇక రాష్ట్రవా్యప్తంగా వందల్ద మంద రైతులు బలవన్మరణాలకు 
పాలపుడుతునా్నరు. వార్కి కన్సం ప్రభ్త్ం నుంచి సాయంగాన్, ఓదారుపుగాన్ లేదు. ఆత్మహత్య చేసుకున్న 
రైతు కుటంబాలను ఆదుకునే ఆలోచన ఈ ప్రభ్తా్నికి లేదు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులకి ఆత్మహత్య 
చేసుకున్న రైతు కుటంబాల దగ్గరకు వెళ్లా కన్సం ఓదారుపునిచేచా సమయం కూడ్ లేకపోవడం అత్యంత 
శోచన్యం. పంట దగుబడులు సర్గా రాక, చేసిన అపుపులకు వడ్్డలు కటటాలేక, ప్రభ్తా్ల నుంచి మద్దతు ధర 
రాక, ఆతా్మభిమానం నింపుకొన్న రైతులు ఆత్మహత్యలకు పాలపుడుతుంట్ కన్సం ప్రభ్త్ం సపుందంచకుండ్ 
మిన్నకుండి పోవడం అత్యంత దారుణం. కన్సం వార్ కుటంబాలకు ఇసా్తమన్న ఏడు లక్షల రూపాయల 
ఆర్థిక సాయం కూడ్ ఇవ్డం లేదు. జనసేన పార్టా కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర చేపడుతుంద అని తెలుసుకున్న 
వెంటనే అనంతపురం జిల్లా అధికారులు మృతి చెందన కొందరు రైతుల వివరాలు తెలుసుకొని వార్ కుటంబ 
సభ్్యల బా్యంకు ఖాతాలోకి డబ్్లు వేసు్తనా్నరు. ఈ పర్ణామాని్న ఆహా్నిసు్తనా్నం. అయితే కేవలం కొందరు 
రైతు కుటంబాలకు మాత్రమే డబ్్లు జమ చేయడం కాదు... బలవన్మరణానికి పాలపుడిన ప్రతి కౌలు రైతు 
కుటంబాని్న ప్రభ్త్ం ఆదుకోవాల. వార్కి ప్రభ్త్ం నుంచి ఏడు లక్షల రూపాయలు అందాల.

• ప్రతి రైతు కుటంబానికి భరోసా కలపుసా్తం
ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతు కుటంబాలను పరామర్్శసా్తం. ప్రతి రైతు కుటంబానికి భరోసా ఇసా్తం. దీని 
కోసం జనసేన పార్టా అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు తన సంత డబ్్ను విరాళంగా ఇసు్తనా్నరు. ఇదే స్ఫూర్్తని 
కొనసాగించి రైతులను ఆదుకునేందుకు ఎందరో ముందుకు వసు్తనా్నరు. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు రైతుల 
కుటంబాలను పరామర్్శంచడ్నికి వసు్తనా్నరు అని తెలుసుకున్న వెంటనే, ఎవర్ని పరామర్్శంచడ్నికి 
వసు్తనా్నరో తెలుసుకొన్న అధికారులు వార్ ఖాతాలోకి డబ్్లు జమ చేయడం కనిపంచింద. సుమారు 
మూడు సంవత్సరాల తరా్త మొదు్ద నిద్ వీడిన అధికారులు, అందరు రైతులకు నా్యయం చేయాల. ఒక్క 
అనంతపురం జిల్లాలోనే మాకున్న సమాచారం ప్రకారం 170 మంద రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంట్, 
కేవలం మీరు నలుగురు, ఐదుగుర్కి డబ్్లు పంచి మమ అనిపంచడం తగదు.

• ఉన్న సబి్సడ్లన్ ఆపేశారు
జగన్ రెడి్డ గార్ ప్రభ్త్ం వచిచాన తరా్త రైతులకు కష్టాలు మర్ంత ప్ర్గాయి. భూమిని నము్మకున్న రైతు 
ప్రభ్త్ం నుంచి ఆశించేద ఏమనా్న ఉంద అంట్- చిన్న చిన్న సబి్సడ్లు, ఎరువులు, మంచి మద్దతు ధరతో 
తన పంటను కొనాలని కోరుకుంట్రు. జగన్ రెడి్డ ప్రభ్త్ం వచిచాన తరా్త చీన్ పంటలకు వేసుకునే డ్రిప్ 
సిసటాం సబి్సడ్ని పూర్్తగా ఆపేశారు. అసలే కరవులో ఉండే అనంతపురం జిల్లా రైతాంగానికి ఇద నిజంగా 
ప్ద్ద దబ్. ఇదే గ్రామానికి చెందన మహళ ఈశ్ర్ గారు వ్యవసాయానికి కరెంట ఉండడం లేదని 
చెపాపురు. పంట చేతికి వచేచా సమయానికి కరెంట కోతలు తీవ్రంగా ఉండడంతో పంటలు ఎండిపోయ్ 
పర్సిథితి ఉంద. ప్రసు్తత పర్సిథితులోలా వ్యవసాయరంగానికి ఆరు గంటల ఉచిత విదు్యతు్త సరఫరా చేయాల్సన 
అవసరం ఉంద. కరెంట కోతలతో రైతులు అల్లాడిపోతునా్నరు. ఏం చేయాలో అరథిం కాని దుసిథితిలో, 
పంట చేతికి వచేచా సమయంలో ఆవేదన చెందుతునా్నరు.

• ఇచేచా డబ్్లోన్ మోసం
మూడేళ్లాగా కన్సం కళ్లా తెరవని ప్రభ్త్ం ఇపుపుడు హడ్వుడిగా డబ్్ పంపణీ చేయడం బాగానే ఉనా్న, 
ఇచేచా డబ్్లోన్ మోసం కనిపస్్తంద. ఎని్నకల సమయంలో పాదయాత్రలో జగన్ ఇచిచాన హామీ మేరకు 
7 లక్షల రూపాయలు జమ చేయాల్సన ప్రభ్త్ం కేవలం లక్ష రూపాయలు ఇచిచా చేతులు దులుపుకోవడం చేస్్తంద. ఒక మనిష్గా పవన్ కళ్్యణ్ గారు లక్ష రూపాయలు రైతు 

కుటంబాలకు ఇచిచా ఆదుకుంటంట్, ఒక వ్యవసథిగా ఉన్న ప్రభ్త్ం కూడ్ లక్ష 
రూపాయలు ఇవ్డం సర్కాదు. నిజాయితీగా చిత్తశుదధిని నిరూపంచుకొని, ప్రతి 
రైతు కుటంబాని్న పరామర్్శంచి ఏడు లక్షల రూపాయలు కచిచాతంగా ఇవా్ల్సందే. 
జగన్ రెడి్డ చేసిన అపుపులు డబ్్లు ఏమయా్యయి? అవి ఎట పోయాయి? రైతులను 
ఆదుకునేందుకు ఎందుకు మీకు చేయి రావడం లేదు..? ఇల్ంటి మనసు, 
మానవత్ం లేని ప్రభ్తా్ని్న ప్రశి్నంచాల్సన అవసరం ఉంద.

• రాష్ట్ర వా్యప్తంగా కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర
కౌలు రైతుల భరోసా యాత్రను రాష్ట్రవా్యప్తంగా చేపడతాం. అనంతపురం జిల్లాలో 
ప్రసు్తతం 34 మందకి చెకు్కలు ఇసు్తనా్నం. మరోసార్ అనంతపురం జిల్లాలో 
మరో ప్ంతంలో పర్యటన ఉంటంద. ఆ సమయంలో మర్ని్న కుటంబాలను 
ఆదుకుంట్ం. అనంతపురం జిల్లా పర్యటన తరా్త మరో జిల్లాలో పర్యటన 
ఉంటంద. జనసేన పార్టా మాట ఇసే్త తపేపు ప్రశ్న ఉండదు. నిజాయితీతో కూడిన 
నిబదధిత రాజకీయాలు చేసా్తం” అని చెపాపురు.
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సి.బి.ఐ.కి దత్త పుత్రుడు అని పిలవాల్సి వస్తుంది
శతఘ్్న న్్యస్:  అన్నం ప్ట్టా రైతు కన్్నరు ప్టటాకూడదనే ఉదే్దశంతోనే జనసేన కౌలు రైతు 
భరోసా యాత్ర ప్రంభించామని పార్టా అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు తెలపారు. రైతు కషటాం 
తెలుసు కనుకే స్యంగా వెళ్లా పరామర్్శసు్తనా్ననని అనా్నరు.

వైసీపీ హయాంలో దాదాపు 3 వేల మంద రైతులు ఆత్మహత్యలకు పాలపుడ్్డరని, ప్రతి 
ఒక్క రైతుకు నా్యయం జర్గే వరకు జనసేన పార్టా పోరాటం చేసు్తందని సపుషటాం చేశారు. 
అనంతపురం జిల్లాలో కొనసాగుతున్న కౌలు రైతు భరోసా యాత్రలో భాగంగా మీడియాతో 
మాట్లాడ్రు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాట్లాడుతూ “కౌలు రైతుకు అండగా 
ఉండ్ల, వార్ కుటంబాలోలా భరోసా నింపాలనే ఈ యాత్ర ప్రంభించాం. ఉదయం నుంచి 
నాలుగు కుటంబాలను పరామర్్శంచి, రూ. లక్ష చొపుపున ఆర్థిక సాయం అందంచాం. రైతు 
కుటంబాలను జనసేన పార్టా తరఫున పరామర్్శసు్తనా్నమని తెలసి ప్రభ్త్ం హుట్హుటిన 
రైతుల కుటంబాలకు నషటాపర్హారం అందస్్తంద. ఏడ్దన్నర క్రితం చనిపోయిన వ్యకు్తలకు 

కూడ్ ఇవాళ వార్ కుటంబ సభ్్యల బా్యంకు అకౌంటలాలో డబ్్లు జమ చేసు్తనా్నరు. ఈ పని రైతులు ఆత్మహత్యకు పాలపుడినపుపుడు చేసే్త చాల్ బాగుండేద. ఇతర పార్టాలకు పొలటికల్ 
మైలేజ్ రాకూడదని చేసినా... ఇపపుటికైనా కళ్లా తెరచి నషటాపర్హారం అందంచారు.

• దేశ సేవ చేసి కాదు ఆర్ధిక నేరాలకు పాలపుడి జైలుకెళ్లారు
చాల్ మంద వైసీపీ నాయకులతో వ్యకి్తగత పర్చయాలు ఉనా్నయి. ఎక్కడ కనిపంచినా వాళలాతో మాట్లాడతాను. నేను వాళలా 
పార్టా పాలసీలపై మాట్లాడుతుంట్... వాళ్లా మాత్రం వ్యకి్తగత విమర్శలు చేసు్తనా్నరు. వైసీపీ అగ్ర నాయకతా్నికీ, నను్న తిట్టా 
వ్యకు్తలకు ఒకట్ చెబ్తునా్నను... నేను ఏమీ విదేశాలోలా చదువుకోలేదు, లండన్ రాయల్ ఫ్్యమిలీ కాదు. ప్రకాశం జిల్లాలో 
ప్ర్గిన వాడిని. మీరు తిట్టా భాష కంట్ చాల్ మంచి భాష నాకు వచుచా. ప్రజా సమస్యలను పక్కదార్ పటిటాంచడం ఇషటాం 
లేక మాట్లాడటం లేదంతే. అనంతపురం నుంచి ఇంకొక్కసార్ చెబ్తునా్నను నను్న సి.బి.ఎన్.కు దత్తపుత్రుడు అంట్.. నేను 
మిమ్మల్న సీబీఐకి దత్తపుత్రుడు అని పలవాల్స వసు్తంద. మమ్మల్న తెలుగుదేశం పార్టాకి బీ టీమ్ అని మీరంట్... మేము 
మిమ్మల్న చరలాపలలా జైలు షటిల్ టీమ్ అనాల్స ఉంటంద. అక్కడ జైలోలా కూర్చాని షటిల్ ఆడుకునా్నరు. మీరేమైనా సుభాష్ 
చంద్బోస్, వలలాభాయ్ పట్ల్ మాదర్ దేశ సేవ చేశారా? ఆర్ధిక నేరాలకు పాలపుడి 16 న్లలు జైలోలా కూర్చాని వచాచారు. 
మీరు మాకు న్తులు చెపాపుల్సన అవసరం లేదు. మమ్మల్న విమర్్శంచే సాథియీ మీకు లేదు. మంచోచెడో ప్రజలు మిమ్మల్న 
గెలపంచారు. వార్ తీరుపుకు కటటాబడి మీకు గౌరవం ఇచిచా మాట్లాడుతునా్నం.

• ప్రతి జిల్లాకు సంక్షేమ నిధి
జనసేన లేని సమస్యను సృష్టాంచదు. ఉన్న సమస్యలను ప్రభ్త్ం దృష్టాకి తీసుకువెళ్్తనా్నం. దానిపై సపుందంచాలని 
కోరుకుంటనా్నం. కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర వంటి కార్యక్రమం ప్రంభించకపోతే ప్రభ్త్ంలో చలనం రాదు. 
ఆత్మహత్యకు పాలపుడిన ప్రతి కౌలు రైతు కుటంబానికి రూ.7 లక్షల నషటాపర్హారం ఇవా్ల్సందే. ప్రభ్త్ం ఇచేచా వరకు పోరాటం చేసా్తం. అల్గే మా వంతు సాయం మేము చేసా్తం. 
అనంతపురంలో ఇద మొదట విడత. అని్న జిల్లాలు తిరుగుతాం. ప్రతి కౌలు రైతు కుటంబానికి భరోసా కలపుసా్తం. వాళలా పలలాల చదువులకు ఎల్ంటి ఇబ్ందులు తలెత్తకుండ్ ఏ జిల్లాకు 
ఆ జిల్లా లెక్కన సంక్షేమ నిధి ఏరాపుట చేసేల్ ఆలోచన చేసు్తనా్నం. ఈ సంక్షేమ నిధికి నా వంతు సాయం నేను అందసా్తనని” చెపాపురు.

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

టిటిడికి భకు్తల ప్రాణాలుంటే లెక్క లేదా?: జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: గోవిందరాజసా్మి సత్రాల వద్ద శ్రీవార్ సర్దర్శన టోకెనలా 
జార్ కేంద్ంనందు టోకెనలా కోసం భార్గా తరలవచిచాన భకు్తల మధ్య తోపుల్ట 
జర్గిన కారణంగా.. ముగు్గర్కి గాయాలయా్యయి, భకు్తలను నిరలాక్షష్ం చేస్్త 
వీఐపీల సేవలలో తర్ంచడం చాల్ బాధాకరం. స్మవారం రాత్రి నుంచి 
కూ్యలైనలాలో ఉన్న భకు్తలకు కన్సం మంచిన్రు ఆహారం అందంచని టిటిడి, 
సమ్మసిలలా పడిపోయిన మహళలు, చిన్న పలలాలు, పలువుర్కి వెంటనే తగు చికిత్స 
అందంచాల, ఒకేచోట కాకుండ్ టోకెనులా మర్క మూడు చోటలా ప్ంచినటలాయితే 
భకు్తలకు ఇబ్ందులు కలగకుండ్ ఉంట్యి, ఇపపుటికైనా టిటిడి తగు చర్యలు 
చేపటిటా ఇల్ంటి చర్యలు పునరావృతం కాకుండ్ చూడ్లని టిటిడి అధికారులను 
కోరుచునా్నం అని కిరణ్ రాయల్ అనా్నరు.

సిుంగరాయకుండలో జనుం కోసుం జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: జనం కోసం జనసేన కార్యక్రమంలో భాగంగా సింగరాయకొండ 
జనసేన పార్టా దృష్టాకి వచిచాన కందుకూర్ రోడు్డ ఆరవ లైను లోని డ్రైనేజీ మర్యు 
బోర్ంగ్ పంపు సమస్య ఉందని.. ఆరవ లైన్ ప్రజలు తెలయజేయగా.. జనసేన 
నాయకులు ఆరవ లైన్ కి వెళ్లా సమస్యలు తెలుసుకుని, మంగళవారం నాడు కందుకూర్ 
రోడు్డ ఆరవ లైన్ లోని ప్రజలు ఎదుర్్కంటన్న సమస్యల గుర్ంచి పంచాయతీ కార్యదర్్శ 
రామో్మహన్ రావు కి వివర్ంచి వార్కి వెంటనే ఆ సమస్యల పర్ష్్కరం చేయగలరని 
ఆ ప్రజల తరపున జనసేన నాయకుల ఆధ్ర్యంలో పంచాయతీ కార్యదర్్శ రామో్మహన్ 
రావు కి వినతి పత్రం అందజేయడం జర్గింద. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టా 
సింగరాయకొండ మండల అధ్యక్షులు ఐనా బతి్తన రాజేష్, జిల్లా ప్రోగ్రాం కమిటీ 
సభ్్యడు కాసుల శ్రీకాంత్, వీరమహళలు పోలశెటిటా మాధుర్, ఐనా బతి్తన రాధిక, ప 
ప్రమీల, రత్నకుమార్, మండల నాయకులు కాసుల శ్రీనివాస్, అనుముల శెటిటా కిరణ్ 
బాబ్, గుంటపలలా శ్రీనివాస్, పోలశెటిటా విజయ్ కుమార్, నా మా వెంకట్ష్,కే.ఎస్.
ఆర్, షేక్ సుల్్తన్ బాష్, నామ మహేష్, చలంచరలా కరుణ్ కుమార్, పాలకుర్్త శ్రీనాథ్, 
పూసల కొండయ్య, మర్యు జనసైనికులు పాల్్గనా్నరు.

రోడుడు ప్రమాదానికి గురైన నరు్త. కోదుండరావు 
కుటుంబానికి జనసేన అుండ!

శతఘ్్న న్్యస్:  గత కొని్న రోజుల క్రితం గుజరాత్ లో రోడు్డ ప్రమాదానికి గురైన 
స్ంపేట మండలం, రాజాం గ్రామానికి చెందన వలస కూలీ నరు్త. కోదండ రావు 
కుటంబానికి జనసేన 100 స్ల్జర్్స సంసథి అధ్ర్యంలో ఇచాచాపురం జనసేన సమన్య 
కర్త శ్రీ దాసర్ రాజు చేతుల మీదగా 7500రూపాయల ఆర్థిక సహాయం చేయడం 
జర్గింద. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పార్టాల కు అతీతంగా సేవా సంసథిలు 
ముందుకు వచిచా నరు్త. కోదండ రావు కుటంబాని్న ఆదుకోవాల అని పలుపునిచాచారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో డొకా్కర్ ఈశ్ర్ రావు, దుంగు భాస్కర్ రావు, భాస్కర్, దవాకర్, 
చంద్, గ్రామ జనసైనికులు పాల్్గనా్నరు.

పేద వివాహిత మహిళకు అుండగా జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: విజయనగరం నియోజకవర్గం వై.ఎస్.ఆర్.
సీ.పీ నాయకులు గుండ్ రాజకీయం చేస్్త..పేద మహళలే 
ట్రె్గట్ గా లైంగికంగా లోబరుచాకునే ప్రయతా్నలు, 
లేనియెడల బెదర్ంపులు గుర్ చేసు్తనా్నరు. 27 వ 
డివిజన్ కార్పురేటర్ అనుచరులు సాథినిక కే ఎల్ పురం 
లో నివసిసు్తన్న పేద వివాహత మహళను లోబరుచాకునే 
ప్రయత్నం చేశారు. ల్ంగని ఎడల బెదర్ంపులకు దగారు, 
ఈ విషయాని్న తెలుసుకున్న జనసేన నాయకులు హుసేన్ 
ఖాన్, చక్రవర్్త బాధితురాలును పరామర్్శంచి అండగా 
ఉంట్మని భరోసా ఇచాచారు, మర్యు వైసీపీ నాయకులకు 
అధికార మదం ఎకి్కందని పేద మధ్య తరగతి వార్ పై వీర్ 
యొక్క ప్రతాపం చూపసు్తనా్నరని వాళ్ళకి తగిన బ్దధి చెపేపు 

సమయం ఆసన్నమైందని పేద ప్రజలకు అండగా జనసేన పార్టా ఎపుపుడూ.. ఉంటందని 
తెలయజేయడం జర్గింద, మర్యు బాధితురాలకి ఒక బియ్యం పా్యకెట్ ఇవ్డం 
జర్గింద. ఈ కార్యక్రమంలో జనసైనికులు పాల్్గనడం జర్గింద.

పలు కారయూక్రమాలలో పాల్గొనని డా.వంపురు గంగులయయూ
శతఘ్్న న్్యస్: పలు కార్యక్రమాలలో 
పాల్్గన్న డ్.వంపురు గంగులయ్య 
జి.మాడుగుల మండలం, బోయితేల 
పంచాయితీ, స్ర్మెటటా గ్రామంలో 
ప్ద్దలతో జనసేన అరకు పారలామెంట్ 
ఇనాచార్్జ డ్.. వంపురు గంగులయ్య పలు 

కీలక ఆదవాసీ హకు్కలు, దుర్్నియోగమౌతున్న చట్టాలు, ఆదవాసీ ఉనికి, జీవో న్ం3 
మూలంగా.. దగా పడుతున్న నిరుద్్యగ యువత జీవనాధారం లేక ఎల్ అసాంఘ్క 
పనులు చెయ్యవలసి వసు్తంద్ వివర్స్్త.. రానున్న సమీప భవిష్యత్ లో జనసేన 
ప్రభ్త్ం సాథిపసు్తందని గ్రామసు్తలకు తెలపారు. అనంతరం పాత మిత్రుడు కుసంగి 
కనకయ్య కుమారుడి వివాహానికి హాజరై వధూ,వరులను ఆశీర్దంచి మార్గ మధ్యలో 
వాకా పలలా గ్రామ మహళలతో ముచచాటిస్్త.. ఇటకల పండగ సందర్ంగా మీరు 
సంతోషంగా ఉండ్లని ఏజెన్్స ఆచారమైన తాచేరు కారా్యనికి తమవంతుగా కొంత 
నగదు అందంచారు. జనసేన పార్టాని బలోపేతం చేసే క్రమంలో మీ ల్ంటి వీరమహళల 
భాగసా్మ్యం అవసరం ఎంతైనా ఉందంట్ మహళనుదే్దశించి మాట్లాడ్రు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జి.మాడుగుల మంద అధ్యక్షులు మసాడి భీమన్న, రమేష్, గౌరవ 
ఉపాధ్యక్షులు టీ.వీ రమణ గారు, పాడేరు మండల ఉపాధ్యక్షులు సాలేబ్ అశోక్, సంతోష్ 
మజి్జ., జనసైనికులు గ్రామసు్తలు ప్ద్దఎతు్తన మహళలు పాల్్గనా్నరు.

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

పవన్ కళ్యాణ్ ఆటోబయోగ్రఫీ వ్రాస్తననీషేక్ భాషా

శతఘ్్న న్్యస్: భద్రాద్రి 
కొత్తగూడం జిల్లా, పాల్ంచ 
మండల్నికి చెందన షేక్ భాష్ 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
వీరాభిమాని. ముందునుండి 
జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ పార్టాపరంగా చేసే 
కార్యక్రమాలను ప్రోత్సహంచే 
ఒక ముఖ్యమైన కార్యకర్తగా 
మర్యు అనుచరుడిగా ఉన్న 
షేక్ భాష్.. పవన్ కళ్్యణ్ 

పై ఉన్న అభిమానం, స్ఫూర్్త తో పవన్ కళ్్యణ్ గార్ జీవిత చర్త్రను పుస్తక రూపంలో 
రచించడం జర్గింద.

అందర్ల్ కాకుండ్ జనసేనానికి ఉండే సేవా దృకపుథం, అనా్యయంపై ప్రశి్నంచేతత్ం, 
ఎదుటివారు కషటాoలో ఉనా్నరంట్ చలంచిపోయ్ మనసు, సాయం కావాల అంట్.. 
ఎవరు వచిచానా లేదనకుండ్ సాయం చేసే తెగువ.. వీటని్నటికీ మించి.. కోటలా 
సంపాదంచగల తన విలువైన సమయాని్న ప్రజల కోసం కేట్యించే అధినాయకుడి 
స్ఫూర్్తని అందర్లోన్ నింపాలని, ఆయన ఆదరా్శలను ప్రజలకు మర్ంత చేరువ 
చేయాలనే ప్రయత్నంలో భాగంగా.. షేక్ భాష్ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ జీవిత చర్త్రను పుస్తక 
రూపంలో వ్రాయడం జర్గింద.

ఏపీలో నూత న ముంత్రివర్ుం దేనికోసుం? : 
డా.వుంపూరు గుంగుల యయా 

శతఘ్్న న్్యస్: పాడేరు, ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ కేబినేట్ లో 
న్త న మంత్రులుగా ప్ర మాణ సీ్కారం చేసినవారు 
మాట్లాడిన మాట లు వింటంట్.. దేనికోసం 
ఈ మంత్రివ ర్గం ఏరాపుట చేశార ని జ న సేన 
అర కు పారలా మెంట్ ఇన్ చార్్జ డ్కటా ర్ వంపూరు 
గంగుల య్య ప్ర శి్నంచారు. ఎవ రైనా మంత్రిగా 
బాధ్య త లు సీ్క ర్ంచేట పుపుడు ప్ర జా సంక్షేమానికి 
కృష్ చేసా్తమ ని, రాష్ట్ర అభివృదధికి పాటప డ తామ ని 
చెపా్తరు. కాన్ నిన్న జ ర్గిన ప్ర మాణ సీ్కారంలో ఏ 

ఒక్క మంత్రి ఆ మాట అన క పోవ డం శోచ న్య మ ని తెలపారు. 2024 లో వైకాపాను 
మ ళ్లా అధికారంలోకి తీసుకొసా్తమ ని జ గ న్ మోహ న్ రెడి్డని మ ళ్్ళ ముఖ్య మంత్రిని 
చేయ డ్నికి కృష్ చేసా్తమ ని చెపపు డ్ని్న రాష్ట్రప్ర జ లంతా హేళ న చేసు్తనా్నర ని.. ఆయ న 
విమ ర్్శంచారు. రాజా్యంగ బ దధి  స భగా భావించే ప్ర మాణ సీ్కార కార్య క్ర మంలో ఈ 
మాదర్గా వ్య వ హ ర్ంచ డం దేశ చ ర్త్ర లో ఇదే తొలసార్ అని ఆయ న పేర్్కనా్నరు. అంట్ 
మంత్రులంతా ఇల్ంటి మాట లు చెపపు డ్నికే త పపు శాస నాలు చేసే అధికారం ఇవ్ బోర ని 
ఈ స భ దా్రానే సంకేత మిచాచార ని అనా్నరు. ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ రాష్ట్ర చ ర్త్ర లో మంత్రులంతా 
కీలు బొమ్మ లుగా ఉండ టం ఈ ప్ర భ్త్ంలోనే చూసు్తనా్నమ ని చెపాపురు. దానికి గ త 
రెండున్న రేళ్్ళగా జ ర్గిన పాల నే సాక్షష్ మ ని అనా్నరు. మంత్రులకే అపాయింట్ మెంట్ 
ఇవ్ ని ముఖ్య మంత్రి జ గ న్ మోహ న్ రెడి్డ వీర్కి.. సీ్య నిర్ణ యాధికారాలు తీసుకొనే వీలు 
క లపుసా్తరా అనుకోవాల ని ఆయ న అనుమానం వ్య క్తం చేశారు.

అల్లార్ సీతారామ రాజు జిల్లా అంట్ ముఖ్య మంత్రికి చుల క న ?
పాల నా వికేంద్రీక ర ణ పేరుతో అస్త వ్య స్తంగా జిల్లాలు ఏరపు డిన విష యం గ రు్త చేస్్తనే 
న్త నంగా ఏరపు డిన అల్లార్ సీతారామ రాజు జిల్లా అంట్ అంత చుల క న ఏంట ని 
జ న సేన అర కు పారలా మెంట్ ఇన్ చార్్జ డ్.వంపూరు గంగుల య్య ప్ర శి్నంచారు. అల్లార్ 
సీతారామ రాజు జిల్లాలో ముగు్గరు ఎమె్మలే్యలు ఉనా్నర ని, వార్లో ఎవ రూ మంత్రి ప ద వికి 
అరుహులు కారా ? అని నిల దీశారు. అల్ంటి అస మ రుథిల కు వైఎసా్సర్ సీపీ త రఫున టికెట్ లు 
ఎందుకిచాచార ని ప్ర శి్నంచారు. అల్లార్సీతారామ రాజు జిల్లా ప్ర జ లు ఏదైనా స మ స్య పై 
మంత్రులను క ల వాల నుకుంట్ ప క్క జిల్లాల కే వెళ్్ళల్సన దౌరా్గ్యం క లపుంచిన జ గ న్ 
రెడి్డకి త మ జిల్లా విష యంలో పాలనా వికేంద్రీక ర ణ ఎక్క డుంద్ చెపపు మ ని కోరారు.

ఉప ముఖ్య మంత్రి గిర్జ నుల త రపున ప నిచేయాల
ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ ఉప ముఖ్య మంత్రిగాన్, పంచాయ తీల శాఖామంత్రిగాన్ బాధ్య త లు 
చేప టిటాన బూడి ముతా్యల నాయుడు గిర్జ నుల ప క్షాన నిల బ డ్ల ని కోరారు. ఆయ న 
నియోజ క వ ర్గంలో ఉన్న 14 గిర్జ న గ్రామాల ను షెడూ్యల్ ఏర్యాలో చేరేచాల్ కృష్ 
చేయాల నా్నరు. మీ నియోజ క వ ర్గంలో ఉన్న గిర్జిన గ్రామాలు నేటికీ అభివృదధికి 
దూరంగా ఉనా్నయ ని త మ స హ కారంతో ఆ గ్రామాల ను పాడేరు జిల్లాలో క ల పాల ని ఈ 
సందర్ంగా డ్.వంపూరు గంగుల య్య  కోరారు.

శ్రీ వుంకటేశ్రసా్మి కళ్యాణ రధోతసివుం-జనసేన 
ఆధ్రయాుంలో చల్ వుంద్ుం

శతఘ్్న న్్యస్: అమల్పురం పటటాణం మహపాల వీధిలో శ్రీ వెంకట్శ్రుని కళ్్యణం-
రధోత్సవం జర్గింద. ఈ మహోత్సవాలకు వచేచా భకు్తలు దాహార్్తని తీరచాడ్నికి సాథినిక 
7వ వారు్డలోని వినాయకుని గుడి వద్ద జనసేన నాయకులు చిక్కం బాల్జీ ఆధ్ర్యంలో 
చలవేంద్ం ఏరాపుట చేశారు. ఈ చలవేంద్రాని్న జనసేన పార్టా క్రియాశీలక నాయకులు 
అర్.డి.యస్. ప్రసాద్ ర్బ్న్ కట్ చేసి ప్రంభించారు. భకు్తలకు, పాదచారులకు చలలాటి 
రసా్న డ్రింక్ ను అందంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముని్సపల్ ప్రతిపక్ష నేత య్డిద శ్రీను, 
కౌని్సలర్ పడ్ల శ్రీదేవి నానాజీ, రూరల్ మండల అధ్యక్షులు లంగోలు పండు, రాష్ట్ర 
చేనేత విభాగం ప్రధాన కార్యదర్్శ బటటా పండు, రాష్ట్ర డ్కటార్్స సెల్ కార్యదర్్శ కొపుపుల 
నాగ మానస, నల్లా నాయుడు, 9వ వారు్డ నాయకులు నల్లా చిని్న, మోట్ర్ వెంకట్శ్ర 
రావు, వాకపలలా వేంకట్శ్రరావు, తికా్క సరస్తి, చిక్కం గణేష్, పోలశెటిటా కనా్న, జంగా 
లోవరాజు, పోలశెటిటా మహేష్, మదధింశెటిటా దుర్గ, డి.యస్.యన్. కుమార్, సతి్త శివ, గెటటాం 
వీరు, గమిని సాయి, గోకరకొండ నాగు, నాగులపలలా భిమేష్, నామన చినా్న, గుబ్ల 
శేఖర్ మర్యు జనసైనికులు, వీరమహళలు పాల్్గనా్నరు.

చిరుపవన్_సేవాసమితి వాటర్ టయాుంకర్ దా్రా 
ముంచి న్టి పుంపిణీ

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేనపార్టా #చిరుపవన్_సేవాసమితి ఆద్ర్యంలో ఏరపుటచేసిన 
వాటర్ ట్్యంకర్ దా్రా మంగళవారం సఖీనేటిపలలా గ్రామంలో త్రాగున్రు అందక 
ఇబ్ందులు పడుతున్న వార్కి జనసైనికుల దా్రా త్రాగున్రు అందంచడం జర్గింద.

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

అుంకిరెడిడు పలెలు జనసేన ఆధ్రయాుంలో చల్వుంద్ుం
శతఘ్్న న్్యస్: నందా్యల జిల్లా, బనగానపలెలా నియోజకవర్గం, కొలమిగుండలా మండలం, 
అంకిరెడి్డ పలెలా గ్రామం, బందరలాపలెలా క్రాస్ లో నాగేంద్ మర్యు వార్ మిత్రబృందం 
ఆధ్ర్యంలో జనసేన పార్టా తరపున చలవేంద్ం ఏరాపుట చేయడం జర్గింద. దీనికి ముఖ్య 
అతిధిగా కరూ్నలు జిల్లా జనసేన నాయకులు అర్ద్ ఎస్.ఎం.డి, నగేష్ అర్గెల, అల్గే 
నియోజకవర్గ నాయకులు న్ల ప్రభాకర్, నాగప్రసాద్, వేణు, మండల జనసైనికులు 
చంద్మౌళ్, మహమ్మద్, జాఞానప్రసాద్, విష్్ణ, అశోక్, జగన్ వీరయ్య, శ్రీనివాసులు, 
మోహన్, నరసింహ మర్యు జనసేనకార్యకర్తలు పాల్్గనడం జర్గింద.

జనసైనికుని ఆత్మహతయాకేస విషయుంపై సమావశుం

శతఘ్్న న్్యస్: అనకాపలలా నియోజకవర్గం, కశింకోట మండలం, కొత్తపలలా బ్చచాయ్యపేట 
గ్రామంలో వైసీపీ సరపుంచ్ దాడి చేయడంతో.. మనసా్తపానికి గురై స్మవారం ఆత్మహత్య 
చేసుకున్న జనసైనికుడు సుదర్శన్ శ్రీనివాస్ శర్మ కేసు విషయంలో.. ఏవిధంగా ముందుకు 
వెళ్్ళల అనేవిషయమై.. చర్చాంచేందుకు జనసేన రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి, నియోజకవర్గం 
ఇంఛార్్జ పరుచూర్ భాస్కరరావు.. విశాఖ జిల్లా లీగల్ సెల్ సభ్్యలు యర్రా రేవతి మర్యు 
గేదల రామచంద్రావు తో సమావేశమయా్యరు. ఈ సమావేశంలో కశింకోట మండలం 
మర్యు అనకాపలలా పటటాణ నాయకులు పాల్్గనా్నరు.

పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రపటనికి పాలాభిషేకుం చేసిన 
పొదలాడ గ్రామ రైతులు

శతఘ్్న న్్యస్:  రాజోలు నియోజకవర్గం పొదల్డ గ్రామం రైతులందరూ జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ కి పాల్భిషేకం చేశారు. కౌలు రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్న 
కుటంబానికి లక్ష రూపాయలు చొపుపున విరాళం ప్రకటించిన రైతులందరూ హర్ం 
వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు పంచదార చినబాబ్, మేడిచరలా 
రామకృష్ణ, స్ర్శెటిటా లక్షష్మణరావు, శ్రీరామ్ మర్యు జనసైనికులు పాల్్గనా్నరు.

షేక్ ర్యాజ్ ను మరాయాదపూర్కుంగా కల్సిన తోట సబాబారావు

శతఘ్్న న్్యస్: ప్రకాశం జిల్లా జనసేన పార్టా అధ్యక్షులు 
షేక్ ర్యాజ్ ను గిద్దల్రు నియోజకవర్గం జనసేన 
పార్టా నాయకుడు కంభం మండలం, చిన్న కంభం వాసి 
తోట సుబా్రావు హైదరాబాద్ జనసేన పార్టా ఆఫీస్ 
లో పుషపుగుచచాం తో మరా్యదపూర్కంగా కలవడం 
జర్గింద, తదనంతరం గిద్దల్రు నియోజకవర్గంలోని 
ఆరు మండల్ల సమస్యలను తోట సుబా్రావు దా్రా 
షేక్ ర్యాజ్ తెలుసుకోవడం జర్గింద. ఆయన ఆరు 
మండల్ల గుర్ంచి వివర్స్్త ఇపుపుడు ప్రధానమైన 
సమస్య గిద్దల్రు కు న్టి సమస్య అని.. తాగున్రు 
లేక గిద్దల్రు వాసులు అవసథిలు పడుతునా్నరని.. 
ప్రసు్తతం వైసిప ప్రభ్త్ం అసమరథితను ఎండగట్టారు. 

ఇకముందు ఆరు మండల్ల సమస్యలను మేము పర్ష్కర్ంచడ్నికి జనసైనికులతో 
సిదధింగా ఉనా్నమని ర్యాజ్ గార్కి వివర్ంచారు. అంతేకాకుండ్ జనసేన కు కంచుకోట 
అయినటవంటి గిద్దల్రు నియోజకవర్గం చాల్ వెనుకబడిన ప్ంతమని వివర్స్్త.. మేము 
వార్కి ఎలలావేళల్ సహాయంగా.. ఉంట్ మన పార్టా సిదాధింతాల ప్రకారం ప్రజలందర్కీ 
అండగా నిలుసా్తమని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ముఖ్యమంత్రి గా చూడ్లన్నదే మా ధ్్యయమని 
ర్యాజ్ గార్కి వివర్ంచడం జర్గింద.

ఐకయారాజయా సమితి నుుండి 
డాక్టరేట్ ను అుందుకననీ సాయి శరత్

శతఘ్్న న్్యస్: ప్రజల ఆలోచనా విధానాని్న మారచాడ్నికి మర్యు వార్ చర్యలను 

సరైన దశలో నడిపంచడ్నికి, అనుచరులను ప్రభావితం చేసే నాయకత్ లక్షణాలలో 

సాధించిన నైపుణ్యతకి గాను ట్రాసఫూరే్మషనల్ లీడర్ ష్ప్ లో జనసేన ఉమ్మడి పశిచామ 

గోదావర్ జిల్లా కార్యదర్్శ వడలాపటలా సాయి శరత్ ఐక్య రాజ్య సమితి చెందన ఆర్ధిక మర్యు 

సామజిక విభాగం నుండి ఎంపకకాబడి ప్రపంచ మనవ హకు్కల కమీషన్ దా్రా గౌరవ 

డ్కటారేట్ ను, న్్యఢిలీలా లోని కాని్సటిట్్యషన్ కలాబ్ ఆఫ్ ఇండియాలో అందుకునా్నరు. ఈ 

విషయం పై సాయి శరత్ తమ సంతోష్ని్న వ్యక్తపర్చారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పుంచిన విదుయాత్ చార్జీలకు నిరసన
శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాకుళం, రాష్ట్ర ప్రభ్త్ం కన్విన్ ఎరుగని ర్తిలో ప్ంచిన విదు్యత్ 
చార్్జలకు నిరసనగా స్మవారం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గ ఇంచార్్జ 
కోరాడ సరే్శ్రరావు, ఎచెచారలా నియోజకవర్గ నాయకులు శ్రీమతి కాంతి శ్రీ అధ్యక్షతన 
కాగడ్లతో, ఫోన్ లైట్్స తో పాత బసాటాండ్ కూడల నుంచి ఏడు రోడలా కూడల వరకు 
చేపట్టాల్సన రా్యలీని మార్గమధ్యంలోనే పోలీసు వారు దౌర్జన్యంగా ఆప అరెసుటా చేయడం 
జర్గింద. కాంతి శ్రీ మాట్లాడుతూ ప్రజా పోరాట్ని్న అరెసుటాలతో ఆపలేరని ఈ ఉద్యమాని్న 
ప్రభ్త్ం దగి వచేచా వరకు కొనసాగిసా్తమని సంకలపు యాత్ర సమయంలో ప్రతి ఇంటికి 
200 యూనిటలా ఫ్రీ కరెంట్ ఇసా్తనని మాటిచాచాను ప్ద్దమనిష్ ప్రసు్తతం ఒక్క యూనిట్ 
కూడ్ ఫ్రీగా ఇవ్లేని పర్సిథితులోలా ఉనా్నడని ఒకపక్క ప్ర్గిన విదు్యత్ చార్్జలతో మరోపక్క 
కరెంట్ కోతలతో యావత్ రాష్ట్ర ప్రజాన్కం అంధకారంలో బతికే సిథితికి రాష్ట్ర ప్రభ్త్ం 
తీసుకు వచిచాందని ప్ంచిన విదు్యత్ చార్్జలు సవర్ంచి వరకు జనసేన తరపు నుంచి 
పోరాటం ఆగదని తెలయజేశారు. ఈ నిరసన రా్యలీలో అరెస్టా అయిన వార్ వివరాలు 
పాతపట్నం నియోజకవర్గ ఇనాచార్్జ గేదల చైతన్య, ఆమదాలవలస నియోజకవర్గం 
ఇంచార్్జ రామో్మహన్, రాష్ట్ర కార్యక్రమాల నిర్హణ జాయింట్ కోఆర్్డనేటర్ డ్ విశ్క్షేణ్, 
శ్రీకాకుళం టౌన్ నాయకులు ఉదయ్, శ్రీకాకుళం రూరల్ జడిపుటిసి అభ్యర్థి కూరా్మరావు, 
పాత కుంకం సిగా్మన్్డ ఎంపటిసి అభ్యర్థి దురా్గరావు, శ్రీకాకుళం జిల్లా భగత్ సింగ్ 
స్టాడంట్ యూనియన్ లీడర్ కాకరలా బాబాజీ, గొరలా స్ర్య. ఈ కార్యక్రమంలో టెక్కల 
నాయకులు కురాకుల యాదవ్, రాజాం నాయకులు ఎని్న రాజు, ప్రవీణ్, అవినేష్, కామేష్ 
అల్గే కార్యకర్తలు, జనసైనికులు పాల్్గనా్నరు.

జనుంకోసుం జనసేన కారయాక్రముంలో సమసయా పర్షా్కరుం
శతఘ్్న న్్యస్: సింగరాయకొండ మండలం, సింగరాయకొండలోని బ్జు్జల 
యలమందా రెడి్డ కాలన్ లో ఒక తలలా తన ఆవేదన వ్యక్తం చేసింద. ఏమిటంట్ ఆ తలలాకి 
ఇద్దరు కుమారులు, ప్ద్ద కుమారుడుకి ఆరు సంవత్సరాలు, చిన్న కుమారుడికి నాలుగు 
సంవత్సరాలు అయినపపుటికీ, ఆ తలలా పలలాలకి డేట్ అఫ్ బర్్త సర్టాఫికెట్ లేనందువలన 
ఆ పలలాలన్ ఏ స్్కలోలా చేరుచాకోలేదు, కాలన్లో అందర్ పలలాలు స్్కల్ కి వెళ్్తంట్ ఈ 
పలలాలు స్్కలుకు వెళ్ళట్నికి అవకాశం లేనందున అ తలలా ప్రతిరోజు బాధపడుతూనే 
ఉంద. ఈ తలలా కొడుకులు ఇద్దరు ఒంగోలు నగరంలోని ర్మ్్స ప్రభ్త్ ఆసుపత్రులోలా 
జని్మంచినపపుటికీ, పలలాలకి డేట్ అఫ్ బర్్త సర్టాఫికెట్ కోసం ఆరు సంవత్సరాల నుంచి 
తిర్గి తిర్గి విసుగెతి్త పోయింద. ఈ సమస్యపై జనసేన నాయకులు చాల్ బలంగా 
దృష్టా ప్టిటా ఇద్దరు పలలాలకి డేట్ అఫ్ బర్్త సర్టాఫికెట్ తెచిచా ఆ తలలాకి సింగరాయకొండ 
మండల జనసేన నాయకులు అందజేయడం జర్గింద. ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్్త సర్టాఫికేట్ లు 
అందుకున్న తలలా జనసేన పార్టా నాయకులకు కృతజఞాతలు తెలయజేయడం జర్గింద. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టా సింగరాయకొండ మండల అధ్యక్షులు ఐనా బతి్తన రాజేష్, 
జిల్లా ప్రోగ్రాం కమిటీ సభ్్యడు కాసుల శ్రీకాంత్, జనసేన నాయకులు దేవినేని బాల్జీ, 
దండే ఆంజనేయులు, కాసుల శ్రీనివాస్, పసుపులేటి శ్రీకాంత్, అనుమల శెటిటా కిరణ్ 
బాబ్, కె.ఎస్.ఆర్, గుంటపలలా శ్రీనివాస్, నామ వెంకట్ష్, షేక్ సుల్్తన్ భాష, చలంచరలా 
కరుణ్ కుమార్ మర్యు జనసైనికులు పాల్్గనా్నరు.

నూజివీడు రూరల్ ముండలుం కమిటీల ఏరాపాట
శతఘ్్న న్్యస్: కృష్్ణజిల్లా జనసేనపార్టా అధ్యక్షులు బంద్రెడి్డ రామకృష్ణ ఆదేశాల మేరకు 
కృష్్ణజిల్లా న్జివీడు నియోజకవర్గంలోన్ ముసున్రు మండల, చట్రాయి మండలం, 
అగిర్పలలా మండలం, న్జివీడు రూరల్ మండలం కమిటీలు ఏరాపుట చేయడం 
జర్గింద. మండల కమిటీ లసుటా ని జనసేన పార్టా కృష్్ణజిల్లా ఉపాధ్యక్షులు బొలయశెటిటా 
శ్రీకాంత్, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి మర్దు శివ రామకృష్ణ, జిల్లా సంయుక్త కార్యదర్్శ రెడి్డ 
మణి మర్యు నాలుగు మండల్ల అధ్యక్షులు న్జివీడు రూరల్ మండల అధ్యక్షులు 
రాము, ఆగిర్పలలా మండల అధ్యక్షులు పవన్, చట్రాయి మండల కృష్ణ, ముసున్రు 
మండల అధ్యక్షులు కిరణ్ న్జివీడు నియోజకవర్గ నాయకులు బండ్రు రాజు, పాశం 
నాగబాబ్, బెజవాడ రాజేష్, రామిశెటిటా తేజేశ్ని అందజేయడం జర్గింద. అనంతరం 
న్జివీడు నియోజకవర్గ నాయకులు జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు బొలయశెటిటా శ్రీకాంత్ ని 
సనా్మనించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేనపార్టా నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్్గనా్నరు.

కుటుంబానికి మనోధైరాయానినీచిచిన వినుత కోట
శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాళహసి్త నియోజకవర్గం ఏరేపుడు మండలం, బతినయ్య యానాద 
కాలన్కి చెందన బాబ్, గోవిందమ్మల 2 సంవత్సరాల కుమారుడు స్మవారం రోజున 
తినుబండ్రంగా భావించి గుళ్కల మందును తిని మృతి చెందడం బాధాకరం. 
విషయం తెలుసుకున్న శ్రీకాళహసి్త నియోజకవర్గం జనసేన పార్టా ఇంఛార్్జ వినుత కోట్ 
వార్ ఇంటికి వెళ్్ళ కుటంబ సభ్్యలను పరామర్్శంచి, ధైర్యం నింప, ఆర్థిక సహాయాని్న 
అందంచడం జర్గింద. ఈ కార్యక్రమంలో ఏరేపుడు మండల అధ్యక్షులు కిరణ్ కుమార్, 
నాయకులు చందు చౌదర్, సావిత్రమ్మ, తదతరులు పాల్్గనా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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ఆకివీడు ముండలుంలో జనసేనలో చేర్కలు
శతఘ్్న న్్యస్: పశిచామగోదావర్ జిల్లా జనసేన పార్టా అధ్యక్షులు కొటికలపూడి 
గోవిందరావు, ఉండి నియోజకవర్గ ఇంచార్్జ రాష్ట్ర పఏసి సభ్్యలు కనకరాజు స్ర్, 
ఆకివీడు మండల ప్రెసిడంట్ కొటికలపూడి తాతాజీ ల సమక్షంలో ఆకివీడు మండలం 
చేరుకుమిలలా పంచాయతీ కమతవానిగూడంకు చెందన వైసీపీ కార్యకర్తలు కమతం 
అశోక్, కమతం భాస్కర్, చుకా్క కిరణ్, చాబతి్తన వినయ్, కమతం అరుణ్, కమతం 
అనిల్,కమతం అనిల్ కుమార్, జాన్ బాబ్ తదతర వైసీపీ కార్యకర్తలు జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు జనసేన పార్టా సిదా్దంతాలు ప్రభావితం అయి్య ఆకివీడు మండల 
అధ్యక్షుడు కోటికలపూడి తాతాజి ఆధ్ర్యంలో జనసేన పార్టాలో చేరారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
పశిచామగోదావర్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్్శ చేనమలలా చంద్శేఖర్, పశిచామగోదావర్ జిల్లా 
ప్రధాన కార్యదర్్శ గవర లక్ష్మి మర్యు ఆకివీడు మండల జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు 
తదతరులు పాల్్గనా్నరు.

జనసేనాని చిత్రపటనికి పాలాభిషేకుం చేసిన 
మామిడికుదురు జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: రాష్ట్రంలోని ఆత్మహత్య చేసుకున్న కౌలు రైతుల కుటంబాలకు ఆర్థిక 
భరోసా కార్యక్రమంలో భాగంగా జనసేన పార్టా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ బాధిత 
కుటంబానికి ఒక లక్ష రూపాయలు ఆర్్దక సహాయం చేసు్తనా్నరు. ఇంతటి మంచి 
కార్యక్రమం చేస్్తన్నఅధ్యక్షుడు పవన్ కల్్యణ్ గార్ చిత్రపట్నికి మామిడికుదురు సెంటరోలా 
పాల్భిషేకంజర్గింద. జనసేన నాయకులు మండల అధ్యక్షుడు జాలెం శ్రీనివాస రాజా 
(జే.ఎస్.ఆర్) ఆధ్ర్యంలో జర్గిన ఈ కార్యక్రమానికి అడబాల తాతకాపు ఉపాధ్యక్షుడు 
దొడ్డ జై రామ్ ఎంపీటీసీలు కొము్మలు జంగమయ్య, వాసంశెటిటా రమణ, చెరుకూర్ పార్తి, 
సతి్తబాబ్, కంకిపాటి నరసింహారావు, మత్తంశెటిటా బ్జి్జ, తోరం యువరాజు, బొ౦తు 
చంద్శేఖరా్గరు, తెలగారెడి్డ య్సు, బలలా సతీష్, వీధి సతి్తబాబ్, కొము్మల భద్ం, కొము్మల 
రాము, కొము్మల శివసాయి, నిమ్మకాయల నాయుడు, తుల ఉమ, పనిశెటిటా శేఖర్, 
కాట్రేనిపాడు నాగేంద్, కంకిపాటి కోట్ష్, రమణ౦ సాయి, అడబాల చిని్న, నంబూర్ 
అచిచాబాబ్ తదతరులు పాల్్గనా్నరు.

పుట్టపర్తి విమానాశ్రయంలో జనసేన అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ కు ఘన స్వాగతం

శతఘ్్న న్్యస్: కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర కోసం జనసేన పార్టా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
పుటటాపర్్త విమానాశ్రయం చేరుకునా్నరు. విమానాశ్రయంలో ఆయనకు పార్టా శ్రేణులు ఘన 
సా్గతం పలకాయి. పార్టా ప్రధాన కార్యదర్్శ శ్రీ చిలకం మధుస్దన్ రెడి్డ, అనంతపురం 
జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ టి.సి. వరుణ్, చితూ్తరు జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ పసుపులేటి హర్ప్రసాద్, 
చేనేత వికాస విభాగం ఛైర్మన్ శ్రీ చిలలాపలలా శ్రీనివాస్, పార్టా కార్యక్రమాల నిర్హణ విభాగం 
కన్్నర్ శ్రీ కళ్్యణం శివశ్రీనివాస్ తదతరులు ఆయనకు సా్గతం పలకిన వార్లో 
ఉనా్నరు. విమానాశ్రయం నుంచి కొత్తచెరువులో ఆత్మహత్యకు పాలపుడ్డ కౌలు రైతు 
కుటంబాని్న పరామర్్శంచడ్నికి బయలే్దరారు.

జనసేన రైతు భరోస్ యాత్రలో  
జిల్లా కమిటీ, తాడిపత్రి జనసైనికుల సందడి

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టా చేపటిటాన మొదటి విడత కౌలు రైతుల ఆత్మహత్యలకు  ఆసరాగా 
రైతు భరోసా యాత్రలో భాగంగా మొటటామొదట అనంతపురం జిల్లాలో జనసేన  అధినేత 
కొణిదల పవన్ కళ్్యణ్ చేపటిటాన ఈ కార్యక్రమంలో మని్నల గ్రామంలో ఏరాపుట చేసిన 
రచచాబండ కార్యక్రమంలో చీమలవాగు పలెలా గ్రామానికి చెందన ఒక కౌలు రైతుకు పవన్ 
కళ్్యణ్ ఒక లక్ష రూపాయల చెకు్కను అందస్్త ఆ కుటంబానికి అండగా ఉంట్మని 
హామీ ఇచాచారు. ఈ కార్యక్రమంలో తాడిపత్రి నియోజక వర్గ ఇంఛార్్జ కదర్ శ్రీకాంత్ 
రెడి్డ ఆధ్ర్యంలో మండల అధ్యక్షులు కోడి సున్ల్, ఎర్ర గంగొలలా శ్రీనివాసులు, జనసేన 
నాయకులు ఆయుబ్, కిరణ్, రస్ల్, హర్, ఉదయ్, చిని్న, శ్రీ కుందుర్్త నరసింహాచార్, 
కార్యక్రమాల కమిటీ సభ్్యలు మాదనేని గోపాకృష్ణ, అకా్తఫ్ మర్యు జనసైనుకులు 
ఇమామ్, శివకుమార్ రెడి్డ, పవన్ కళ్్యణ్, హామిడ్, మదనో్మహన్, జయకృష్ణ మర్యు 
జనసైనికులు పాల్్గనా్నరు.
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