
శుక్రవారం, 22 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర
రెండో విడత “ జనసేన కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర “ లో భాగెంగా 23వ తేదీన ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న 40 మెంది కౌలు రైతుల 

కుటెంబాలను జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పరామరి్శెంచి కుటెంబానికి లక్ష రూపాయలు చొప్పున చెకుకులు అెందచేసాతారు.
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సీఎం కాన్వాయ్ కోసం ప్రజల వాహన్ల సావాధీనం ఏమిటి?
• ముఖ్యమెంత్రి పర్యటనకు ప్రభుత్వ వాహనాలు సమకూరచిలేని పరిస్థితి వచిచిెందా?
• ఎవరి ఒతితాడితో ప్రయాణికులను దిెంపి మరీ వాహనెం తీసుకునా్నరో సపుష్టత ఇవా్వలి

ముఖ్యమెంత్రి జిల్లాలోలా పర్యటిసేతా ప్రయాణీకులను నడిరోడ్డుపై దిెంపేస్ వాహనాలు సా్వధీనెం చేసుకొనే 
పరిస్థితి రాష్టెంలో నెలకొనడెం విచిత్రెంగా ఉెందని జనసేన పారీ్ట అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక 
ప్రకటనలో విమరి్శెంచారు. ముఖ్యమెంత్రి పర్యటన ల్ెంటివి ఉన్నప్పుడ్ సాథినికెంగా ఉన్న ట్రావెల్ 
ఆపరేటరలా నుెంచి వాహనాలు అద్దెకు తీసుకోవడెం గురిెంచి వినా్నమే తపపు ప్రయాణెంలో ఉనా్నమని 
చెబుతునా్న పటి్టెంచుకోకుెండా వాహనెం తీసుకొనే పరిస్థితిని ఎప్పుడూ చూడలేదు. బుధవారెం 
రాత్రి ఒెంగోలు నగరెంలో శ్రీ వేమల శ్రీనివాస్ గారి కుటెంబెం తిరుమల వెళతాెంటే రవాణా శాఖ 
అధికారులు బలవెంతెంగా వారి వాహనాని్న సా్వధీనెం చేసుకోవడెం విస్మయానికి గురి చేస్ెంది. సీఎెం 
కానా్వయ్ కోసెం ప్రయాణీకులను నడిరోడ్డున దిెంపేస్ వాహనాలు సా్వధీనెం చేసుకోవలిసిన పరిస్థితి 
ఎెందుకు కలిగెంది? రూ.2.56 లక్షల కోటలా బడ్జెట్ కలిగ... రూ.7.77లక్షల కోటలా అప్పు తెచుచికొన్న 
సామరథి్ెం కలిగన ఆెంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట ప్రభుత్వెం ముఖ్యమెంత్రి పర్యటనకు ప్రైవేట్ వ్యకుతాల వాహనాలు 
తీసుకోవడెం ఏమిటి? ముఖ్యమెంత్రి భద్రత పర్యవేక్ెంచే అధికారులు కానా్వయ్ లో ప్రైవేట్ వాహనాలు 
అనుమతిసుతానా్నరా... అనుమతిసేతా ఏ ప్రాతిపదికన ఆ వాహనాలు తీసుకొెంటనా్నరో వివరిెంచాలి. 
లక్షల కోటలా బడ్జెట్, అప్పులు కలిగన ప్రభుత్వెం సెంతెంగా వాహనాలు సమకూరుచికోలేని పరిస్థితిలో 
ఉెందా అనే సెందేహాలు నెలకొెంటనా్నయి.

• ముఖ్యమెంత్రి కారా్యలయెం వివరణ ఇవా్వలి
ఒెంగోలు ఘటనలో ఒక సహాయ అధికారిని, ఒక హోమ్ గారుడుని ససపుెండ్ చేసేస్ విషయాని్న మరుగున పెటే్టదాదెమని ప్రభుత్వెం భావిసుతాన్నటలా ఉెంది. ట్రావెల్ ఆపరేటర్సి నుెంచి అద్దెకు 
తీసుకోకుెండా ప్రయాణీకులను నడిరోడ్డుపై వదిలి వాహనాని్న తీసుకోవాలిసిన ఒతితాడితో కూడిన పరిస్థితి ఆ ఉద్్యగులకు ఎెందుకు కలిగెంద్ విచారిెంచాలి. సదరు ఉద్్యగులపై ఆ సాథియి 
ఒతితాడిని రాజకీయ నాయకులు తీసుకువచాచిరా? ఉన్నతాధికారులు తీసుకువచాచిరా అనేది ముఖ్యెం. పాలన వ్యవసథిలో భాగమైన ఆ ఉద్్యగులు ఎవరి ఒతితాడితో, ఎవరి వినియోగెం కోసెం 
బలవెంతెంగా వాహనాలు సా్వధీనెం చేసుకోవడెం మొదలుపెట్్టరో వెలలాడి కావాలి. ఈ ఘటనపై ముఖ్యమెంత్రి కారా్యలయెం రాష్ట ప్రజలకు వివరణ ఇవా్వలి. ఏట్ ముఖ్యమెంత్రి భద్రతకు 
ఎెంత ఖరుచి చేసుతానా్నరు? వాహన శ్రేణిలో ఉెండే వాహనాలు ఎని్న? ముఖ్యమెంత్రి పర్యటనలకు ప్రైవేట్ వాహనాలు ఎెందుకు సా్వధీనెం చేసుకొెంటనా్నరు? ప్రైవేట్ వాహనాలోలా ఎవరు 
పర్యటనలు చేసుతానా్నరో ప్రజలకు సమాధానెం చెపాపులి. రాష్ట ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదరి్శ కూడా ఒెంగోలు ఘటనపై శాఖపరమైన విచారణ చేయాలి అని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ డిమాెండ్ 
చేశారు.

శ్రీ వేమల శ్రీనివాస్ కుటంబంతో ఫోన్లో మాట్లోడిన 
శ్రీ న్దండలో మన్హర్

ప్రైవేట వాహనెంలో తిరుమల వెళతాన్న ఓ కుటెంబాని్న రాత్రి పూట నడిరోడ్డుపై ఉెంచేస్ ముఖ్యమెంత్రి కానా్వయ్ కోసెం ఆ 
వాహనాని్న ఆరీ్టఏ అధికారులు తీసుకువెళలాడెం దురా్మర్గప్ చర్య అని జనసేన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాద్ెండలా 
మనోహర్ గారు దుయ్యబట్్టరు. బుధవారెం రాత్రి ఒెంగోలు నగరెంలో ఆరీ్టఏ అధికారులు వినుకొెండకు చెెందిన శ్రీ వేమల 
శ్రీనివాస్ కుటెంబాని్న ఇకకుటలాకు గురయ్్యల్ ప్రవరితాెంచడాని్న ఖెండిెంచారు. శ్రీ వేమల శ్రీనివాస్ కుటెంబెంతో శ్రీ నాద్ెండలా 
మనోహర్ గారు గురువారెం ఉదయెం ఫోనోలా మాట్లాడి పరామరి్శెంచారు. ఈ సెందర్ెంగా శ్రీ వేమల శ్రీనివాస్ కుటెంబెం 
తమకు ఎదురైన ఇబ్ెందులను తెలియచేస్తా తిరుమలకు వెళతానా్నెం.. పిలలాలు, మహిళలు ఉనా్నరు అని చెపిపునా వినలేదు అని 
వాపోయారు. ముఖ్యమెంత్రి కానా్వయ్ కోసెం ప్రజలను ఇబ్ెందిపెట్టడెం ఏమిటని ప్రశ్్నస్తా... ఇద్ కొతతా తరహా పాలనల్ 
ఉెందని శ్రీ నాద్ెండలా మనోహర్ గారు ఆగ్రహెం వ్యకతాెం చేశారు.

నిమ్మలపాడులో (ఏపీఎండీసీ) మైనింగ్ మాఫియాకు 
కొమ్్మ కాస్తున్న ప్రజా ప్రతినిధులు: జనసేన ఆరోపణ

శతఘ్్న న్్యస్: నిమ్మలపాడ్ గ్రామెంలో (ఏపీఎెండీసీ) మైనిెంగ్ మాఫియా!.. ఈ విషయెం 
పై జనసేన పారీ్ట మెండల అధ్యక్షులు స్హెచ్ మురళి మాట్లాడ్తూ.. నిమ్మలపాడ్ గ్రామెంలో 
బాలాస్్టెంగ్ పరి్మషన్ లేకుెండా ఏపీఎెండీసీ వారు ఎల్ బాలాస్్టెంగ్ చేయుచునా్నరు?.. అసలు పీసా 
చట్టెం ప్రకారముగా 5వ షెడూ్యల్ ప్రాెంతెంలో గ్రామసభ నిర్వహిెంచకుెండా.. ఏపీఎెండీసీ వారు 
ఏ విధెంగా అనుమతి తీసుకుని ఉనా్నరు. దెంగచాటన అనుమతి పెందినట్ట తెలుసుతాెంది. ఇది 
గరిజనులను, గరిజన చట్్టలను తుెంగలో తొకుకుతున్నటేలా. పీసా చట్టెం ల్ెంటి బలమైన చట్్టని్న 
కాపాడాలిసిన బాధ్యత ఎసీ్ట కమిషన్ చైర్మన్, ఎమ్్మలే్యలు, ఎెంపీలపై ఉెండగా.. వీరెంతా ప్రజల 
పక్షాన ఉన్నట్్ట.. లేనట్్ట? లేదా బినామీల పక్షెంగా ఉన్నట్్ట?.. అసలు గరిజన ప్రాెంతెంలో 
మైనిెంగ్ గ్రామ సభ తీరా్మనెం తపపునిసరి. అది కూడా అఖిలపక్ష రాజకీయ ప్రజా సెంఘాల 
మధ్య అెందరి సమక్షెంలో కలస్ పెంచాయతీ సక్రెటరీ మరియు మెండల ఎెంపిడిఓ వారు 
అధికారికెంగా నోటీసులు ఇచిచి పిలిపిెంచి గ్రామ సభ నిర్వహిెంచవలస్ ఉన్నది. కానీ ఎెందుకు 

జరగలేదు ఎసీ్ట కమిషన్ అరకు పర్యటనలో మైనిెంగ్ మీద ఫిరా్యదు చేస్నపపుటికీ కనీసెం ఎెందుకు సపుెందిెంచలేదు. అసలు ఎసీ్ట కమిషన్ ఉన్నది ఎవరి గురిెంచి..? ప్రజల కోసమా లేక 
మైనిెంగ్ మాఫియా కోసమా..? పీసా చట్టెం ప్రకారెం 5వ షెడూ్యల్ ప్రాెంతెంలో ఏపీఎెండీసీ ఒక ప్రైవేట సెంసేథి. గరిజన చట్్టలను కాపాడాలిసిన బాధ్యత ప్రజా ప్రతినిధులైన ఎమ్్మలే్య, 
ఎెంపీ, ఎెంపీపీ, ఎెంపిటిస్లు, సరపుెంచులు, ప్రజాసెంఘాలు అెందరిమీద ఉెంది. కావున దీనిపై జనసేన పారీ్ట తీవ్ెంగా ఖెండిసతాెంది అని అనా్నరు అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమెంలో అనెంతగరి 
మెండల జనసేన నాయకులు గుజజెల మెంగళ, కొర్రా ప్రవీణ్, గేమేల సనా్యస్ రావు, కొర్రా రమేష్, దెండ్సేన నవీన్ కుమార్, వీరమహిళ్లు, రత్న ప్రియా, వాణి 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

జగన్ రెడిడి... పాలన చేతగాని వ్యక్తు
• రైతులు ఆత్మహత్యలకు పాలపుడ్తుెంటే.. ముఖ్యమెంత్రి గాఢ నిద్రలో ఉనా్నరు
• నాడ్ వ్యవసాయ మెంత్రి ఆత్మహత్యలే లేవనా్నరు
• నేడ్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పర్యటన అనగానే ప్రలోభాలకు ప్రయతి్నసుతానా్నరు
• వైసీపీ ప్రభుత్వెం చేస్న చట్ట ప్రకారెం రూ.7 లక్షల పరిహారెం ఇవా్వలి
• తూతూ మెంత్రెంగా రూ. లక్ష ఇచిచి చేతులు దులుప్కుెంటనా్నరు
• కౌలు రైతుల కుటెంబాలోలా భరోసా నిెంపేెందుకే జనసేన యాత్ర
• ఈ నెల 23న పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పర్యటన
• తెనాలిలో మీడియా సమావేశెంలో జనసేన పారీ్ట పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాద్ెండలా మనోహర్

శతఘ్్న న్్యస్: ఆత్మహత్య చేసుకున్న కౌలు రైతుల కుటెంబాలకు భరోసా కలిపుెంచేెందుకు ఈ 
నెల 23వ తేదీన జనసేన పారీ్ట అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో 
కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర చేపట్టనున్నట్ట పారీ్ట రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాద్ెండలా 
మనోహర్ గారు వెలలాడిెంచారు. తొలి విడతగా ఆ జిల్లాలో బలవన్మరణానికి పాలపుడిన కౌలు రైతులోలా 
40 మెంది కుటెంబాలకు రూ.లక్ష చొప్పున ఆరిధిక సాయెం అెందిసాతారనా్నరు. త్వరలో గుెంటూరు 
జిల్లాలో కూడా కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర చేపట్టనున్నట్ట తెలిపారు. రాష్టవా్యపతాెంగా ఇెంత మెంది 
కౌలు రైతులు ఆత్మహత్యలకు పాలపుడ్తుెంటే ప్రభుత్వెం నుెంచి కనీస సపుెందన కరవయి్యెందనా్నరు. 
ప్రభుత్వెం దగ్గర లెకకులు లేకుెంటే జనసేన పారీ్ట ఇసుతాెందనా్నరు. గురువారెం ఉదయెం తెనాలిలో 
మీడియా సమావేశెం నిర్వహిెంచారు. ఈ సెందర్ెంగా శ్రీ నాద్ెండలా మనోహర్ గారు మాట్లాడ్తూ 
“రాష్టవా్యపతాెంగా ఏళలా తరబడి కౌలు రైతులు ఎదురకుెంటన్న ఇబ్ెందుల గురిెంచి తెలుసుకుని 
వారిలో భరోసా నిెంపేెందుకు జనసేన పారీ్ట రాష్టవా్యపతాెంగా పర్యటనలు చేపడ్తోెంది. ఎని్నకల 
సమయెంలో చేసే వాగాదెనాలు తపపు రైతుని ఆదుకునే నాధుడ్ ఈ ప్రభుత్వెంలో లేడ్. ఎని్నకల 
ముెందు పాదయాత్రలు చేస్ గత ప్రభుత్వెంలో జరిగన తప్పులు ప్నరావృతెం కానివ్వమని 
హామీ ఇచాచిరు. ప్రభుత్వెం ఏరాపుటైన తరా్వత జీవో 102, 43ల దా్వరా కౌలు రైతులకు భరోసా 
కలిపుెంచేసుతాన్నట్ట ప్రకటనలు చేశారు. మొదట త్రిసభ్య కమిటీ పర్యటిెంచి వివరాలు సేకరిెంచాలి. ఆ 
కుటెంబానికి తక్షణెం రూ.7 లక్షల ఆరిధిక సాయెం అెందిెంచాలి. అప్పులు ఇఛ్చిన వ్యకుతాలి్న పిలిపిెంచి 
వన్ టైమ్ సటిలె్మెంట్ చేయాలి. చివరిగా ఆ కుటెంబానికి భరోసా కలిపుెంచే విధెంగా కౌనిసిలిెంగ్ 
ఇవా్వలి. వాసతావెంలో అవేవీ జరగటెం లేదు. ఈ ప్రభుత్వ విధానాల కారణెంగా ప్రతి జిల్లాలో రైతులు అవసథిలు పడ్తునా్నరు. రూ.6 వేల కోటలా ప్రజాధనెం వృధా చేస్ రైతు భరోసా కేెంద్రాలు పెట్్టరు. 
భరోసా కేెంద్రాలోలా రైతులకు భరోసా దరకడెం లేదు. పెండిెంచిన పెంటకు గట్టబాట లేదు. మారకుటిెంగ్ సౌకర్యెం కలిపుెంచడెం లేదు. రైతు భరోసా కేెంద్రాలు దళ్రీలకు కేెంద్రాలుగా మారాయి.

• పెంట నష్టెం అడిగతే కులెం అడ్గుతునా్నరు
రైతులు పెంట నష్టెం కోసెం ఎదురు చూసుతాెంటే కులెం అడ్గుతునా్నరు. ఓసీలకు రైతు భరోసా వరితాెంచదని చెబుతునా్నరు. సబిసిడీ వితతానాల కోసెం ఎదురు చూసుతాెంటే ఓసీ రైతులకు వరితాెంచదెంటనా్నరు. 
ఇల్ెంటి పరిస్థితులోలా క్షేత్ర సాథియిలో కౌలు రైతుల సమస్యల మీద లోతుగా జనసేన పారీ్ట అధ్యయనెం చేస్ెంది. శ్రీ జగన్ రడిడు ముఖ్యమెంత్రి అయిన తరా్వత మొదటి సెంవతసిరెంలో 1019 మెంది కౌలు 
రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకునా్నరు. రెండో ఏడాది 889 మెంది ఉసురు తీసుకునా్నరు. ఈ సెంవతసిరెం లెకకులను ప్రభుత్వెం దాచిపెటి్టెంది. అయినా సమాచార హకుకు దా్వరా సేకరిెంచారు. ఆ లెకకుల ప్రకారెం 
కరూ్నలు జిల్లాలో 370 మెంది, అనెంతప్రెంలో 170 మెంది, అన్నపూర్ణ ల్ెంటి ఉభయ గోదావరి జిల్లాలోలా 87 మెంది రైతులు ఆత్మహత్యలకు పాలపుడాడురు.

• మానవతా దృకపుథెంతో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ సపుెందిెంచారు
గుెంటూరు జిల్లాలో గత ఆరు రోజులోలా నలుగురు రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకునా్నరు. పెదరావూరుకి చెెందిన ఓ రైతు కుటెంబెం నిన్న కలిస్ెంది. ఆ రైతు 2020లో ఆత్మహత్య చేసుకుెంటే ఈ రోజు 
వరకు ఒకకురు కూడా సపుెందిెంచలేదు. ప్రభుత్వెం నుెంచి పలుకరిెంచిన దికుకు లేదు. చెరుకుపలిలా పోలీస్ సే్టషన్ లో నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ లో అతను ఆరిధిక ఇబ్ెందుల వలలా ఆత్మహత్యకు పాలపుడాడుడని 
సపుష్టెంగా నమోదైెంది. ఆ రైతు నాలుగు ఎకరాలు కౌలు చేస్ ఆరిధికెంగా నష్టపోయాడ్. అెంతేకాదు ఆత్మహత్యకు పాలపుడిన రైతులోలా ఎకుకువ మెంది 40 ఏళలా లోప్ వారే. వారికి చిన్న చిన్న పిలలాలు ఉనా్నరు. 
ప్రభుత్వెం నుెంచి కనీసెం సపుెందిెంచిన దాఖల్లు లేవు. ఈ పరిస్థితులోలా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మానవతా దృకపుథెంతో సపుెందిెంచి రాష్టవా్యపతాెంగా ఆత్మహత్యలకు పాలపుడిన కౌలు రైతుల కుటెంబాలను 
పరామరి్శెంచే ఉదేదెశ్యెంతో గొపపు నిర్ణయెం తీసుకునా్నరు. ఈ కార్యక్రమానికి ఆయన స్వయెంగా రూ. 5 కోటలా అెందిెంచారు. ప్రతి రైతు కుటెంబానికి భరోసా కలిపుెంచే విధెంగా ఈ కార్యక్రమాని్న 
ముెందుకు తీసుకువెళ్దెమని చెపాపురు.

• గుెంటూరు జిల్లాలో వారెం రోజులోలా నలుగురు ఆత్మహత్య
ఉమ్మడి గుెంటూరు జిల్లా పరిధిలో చూసేతా వారెం రోజుల వ్యవధిలో నలుగురు కౌలు రైతులు ఆత్మహత్యకు పాలపుడాడురు. మెంగళగరి, రెంటచిెంతల, బాపటలా, గురజాలలోలా రైతులు బలవన్మరణాలకు 
పాలపుడడెం బాధాకరెం. అెందులో ఓ రైతు రవన్్య శాఖ ఇబ్ెంది పెడ్తోెందని ప్రాణాలు తీసుకునా్నడ్. ఇెంత జరుగుతునా్న ఈ ముఖ్యమెంత్రి గాఢ నిద్రలో ఉనా్నరు. ప్రభుత్వెం నుెంచి కనీస సపుెందన 
లేదు. జగన్ రడిడు పాలన చేతగాని వ్యకితాగా మిగలిపోయారు. రాష్టెంలో ఇపపుటికీ 70 శాతెం మెంది ప్రజలకు వ్యవసాయమే జీవనాధారెం. అల్ెంటి బలమైన వరా్గని్న, రైతాెంగాని్న నష్టపరిచే విధెంగా ఈ 
ప్రభుత్వెం ముెందుకు వెళతాెంది. కుటెంబాలను తలచుకుని రైతులు అధైర్యపడ్తునా్నరు. దయచేస్ ఎవ్వరూ అధైర్యపడవదుదె. మీలో భరోసా నిెంపేెందుకే జనసేన పారీ్ట కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర. జనసేన 
పారీ్ట మీకు అెండగా నిలబడ్తుెంది అని చెపపుడానికే రాష్టెం మొతతాెం తిరుగుతునా్నెం. ఈ ప్రభుత్వెం విడ్దల చేస్న జీవోల ప్రకారెం రూ. 7 లక్షల పరిహారెం ఇవా్వలి. కానీ ఈ ప్రభుత్వెం కౌలు రైతుల 
విషయెంలో విచిత్రెంగా సపుెందిసతాెంది. ఆత్మహత్యకు పాలపుడి రెండ్, మూడేళలా గడచినా నిద్రపోతోెంది. కనీసెం సమాచారెం బయటకు రానివ్వకుెండా జాగ్రతతా పడ్తునా్నరు.

• మీ పాలన సరిగాలేకే మేము బాధ్యత తీసుకునా్నెం
గత నవెంబర్ నెలలో నాటి వ్యవసాయ మెంత్రి ఏకెంగా రాష్టెంలో రైతుల ఆత్మహత్యలే లేవని బుకాయిెంచారు. ఇప్పుడ్ చూసేతా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి పర్యటన అనగానే తక్షణ సాయెం అెంటూ రూ.లక్ష 
అకౌెంటలాలో వేసుతానా్నరు. మీలో నిజాయతీ, నిబదదెత ఉెంటే మీరు ఇసాతామన్న రూ.7 లక్షల పరిహారెం ఇవ్వెండి. ఎెందుకు రూ.లక్ష వేస్ చేతులు దులుప్కొెంటనా్నరు. రెండ్ రోజులోలా పశ్చిమ గోదావరి 
జిల్లాలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి పర్యటన అనగానే సాథినిక అధికార యెంత్ెంగెం రైతుల ఇళలాకు వెళిలా బెదిరిసుతానా్నరు. వైఎసాసిర్ బీమా పథకెం కిెంద రూ. 2 లక్షలు ఇసాతాెం, శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి పర్యటనలకు 
వెళ్లాదదెని చెబుతునా్నరు. ఇచిచిన హామీ మేరకు ఆత్మహత్యకు పాలపుడిన ప్రతి రైతు కుటెంబానికి రూ.7 లక్షల పరిహారెం ఇవా్వలి. ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న రైతుల లెకకులు మీ దగ్గర లేకపోతే జిల్లాలవారీగా 
లెకకులు తీసాతాెం. ప్రభుతా్వనికి మేము ఆ లెకకు ఇసాతాెం. ప్రతి కుటెంబాని్న ఆదుకోెండి. తూతూ మెంత్రెంగా రాత్రికి రాత్రి రూ. లక్ష వేస్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి పర్యటనకు వెళ్లాదదెెంటూ ప్రలోభాలు పెట్టడెం 
అనా్యయెం. మీరు పరిపాలన సరిగా చేయలేకపోతునా్నరు కాబటే్ట మేము బాధ్యత తీసుకునా్నెం.

• మిగులు విదు్యత్ ఉన్న రాష్ట్రాని్న అెంధకారెంలోకి నెట్్టరు
ఈ రాష్టెంలో సమస్యల సృష్్టకరతా శ్రీ జగన్ రడిడు. తెనాలిలో రాత్రి 9 గెంటల నుెంచి ఉదయెం 2 గెంటల వరకు కరెంట తీసేశారు. ఈ పాలకులకి అదేెం ఆనెందమో అరధిెం కావడెం లేదు. ప్రజలు సబ్ 
సే్టషన్ వరకు వెళిలా ఆెంద్ళన చేపడ్తున్న పరిస్థితి. మిగులు విదు్యత్ ఉన్న రాష్ట్రాని్న ఈ దుస్థితికి దిగజారాచిరు. రాష్ట్రాని్న అెంధకారెంలోకి నెటే్టశారు. ఈ ముఖ్యమెంత్రి పరిపాలన చేతకాని వ్యకితా. ఒకరిని 
సెంప్రదిెంచలేని వ్యకితా. ఆలోచనా విధానెం లేని పరిపాలన సాగసుతానా్నరు. నిజెంగా ప్రజా సెంక్షేమెం కోరే వారే అయితే రాష్టెంలో పాలన ఈ విధెంగా ఉెంటెందా? మెంత్రి పదవులు, పారీ్ట పదవుల కోసెం 
అడడుెంగా జిల్లాలు విభజిెంచారు. తెనాలి నియోజకవర్గెంలో నాయకులు చూసేతా ప్రెస్ మీటలా పెటి్ట తిట్టకోవడెం మినహా చేసుతాెంది లేదు. జిల్లాల విభజనతో అధికారులు వచేచిసాతారు అదు్తెం జరుగుతుెంది 
అని చెబుతునా్నరు. రాష్టెంలో సామాను్యడికి పరిపాలన చేరని దుస్థితి నెలకొెంది. కరెంట కోతలతో వ్యవసాయ రెంగానికి అపార నష్టెం కలిగెంచార”నా్నరు. మీడియా సమావేశెంలో జనసేన పారీ్ట ప్రధాన 
కార్యదరి్శ శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, పారీ్ట జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ గాద్ వెెంకటేశ్వరరావు, చేనేత వికాస విభాగెం ఛైర్మన్ శ్రీ చిలలాపలిలా శ్రీనివాస్, రాష్ట కార్యదరు్శలు శ్రీ నయూబ్ కమాల్, శ్రీ బేతపూడి 
విజయ్ శేఖర్, రాష్ట సెంయుకతా కార్యదరి్శ శ్రీ రవికాెంత్, జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు మహ్మద్ ఇసా్మయిల్ బేగ్ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

• శ్రీ మారకుెండేయబాబు కుటెంబానికి పరామర్శ
జనసేన పారీ్ట రాష్ట కార్యదరి్శ శ్రీ వడ్రాణామ్ మారకుెండేయ బాబు తెండ్రి శ్రీ నాగేశ్వర రావు బుధవారెం కను్నమూశారు. తెనాలి పర్యటనలో ఉన్న శ్రీ నాద్ెండలా మనోహర్ గారు గురువారెం ఉదయెం 
పన్్నరు వెళిళి శ్రీ మారకుెండేయబాబుని, ఆయన కుటెంబాని్న పరామరి్శెంచారు. ఉపాధా్యయుడిగా, గుెంటూరు జిల్లా ఖోఖో అసస్య్షన్ వ్యవసాథిపక అధ్యక్షులుగా శ్రీ నాగేశ్వరరావు అెందిెంచిన 
సేవలను ఈ సెందర్ెంగా శ్రీ మనోహర్ గారు కొనియాడారు. ఆయన చిత్రపట్నికి పూల మాల వేస్ నివాళలు అరిపుెంచారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అగ్్నప్రమాద బాధితులకు అండగా నిలిచిన 
పందూరు జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: ఆమదాలవలస, ఎకకుడ సమస్య ఉెంద్.. అకకుడ జనసేన ఉెంటెంది. 
ఇటీవల పెందూరు మెండలెం నరసాప్రెం గ్రామెంలో జరిగన అగ్నప్రమాదెంలో మూడ్ 
కుటెంబాలు రోడ్డున పడిపోయాయి. వారికి అెండగా నిలిచిన పెందూరు మెండలెం 
జనసేన నాయకులు, కార్యకరతాలు కలిస్ 15,000/- రూపాయల నగదు మరియు 
నితా్యవసర సరుకులు, 25 కేజీలు రైస్ పా్యకెట్ట బుధవారెం సాయెంత్రెం ఇవ్వడెం జరిగెంది. 
ఈ కార్యక్రమెంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడెం జరిగెంది. 
బాధితులకు అెండగా నిలిచి సహాయెం చేస్న ప్రతి ఒకకు జనసైనికుడికి పెందూరు మెండలెం 
జనసేన పారీ్ట తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపడెం జరిగెంది.

జనసేన్ని ఆశయ సాధనకై పనిచేసాతుం: కరణం 
చిన్్నరావు, వేణుమ్ న్రాయణరావు

శతఘ్్న న్్యస్: పిఠాప్రెం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయ సాధనకై 
పనిచేసాతామని జనసేన లో చేరిన పిఠాప్రెం మునిసిపల్ మాజీ చైర్మన్ 
కరణెం చినా్నరావు, మాజీ కౌనిసిలర్ వేణుమ్ నారాయణ రావు అనా్నరు. 
రాజమహెంద్రవరెంలో జనసేన పారీ్ట రాష్ట పిఏస్ సభు్యలు కొణిద్ల నాగబాబు 
సమక్షెంలో, పిఠాప్రెం నియోజకవర్గ జనసేన పారీ్ట ఇనాచిర్జె శ్రీమతి మాకినీడి 
శేషుకుమారి ఆధ్వర్యెంలో జనసేన పారీ్టలో ఇరువురు నేతలు చేరారు. ఈ 
సెందర్ెంగా వారు మాట్లాడ్తూ.. ప్రజా సేవలో చురుకుదనెం పోరాటెంలో 
పట్టన్నవ్యకితా పవన్ కళ్్యణ్ అని అనా్నరు. ఇటీవల విశాఖ ఉకుకు కరా్మగారెం 
ప్రవేటికరణ చేయరాదని పోరాడేతీరు, ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతులకు విరాళెం 
ల్ెంటి కార్యక్రమాల పటలా ఆకరిషితులై తాము జనసేన పారీ్టలో చేరామనా్నరు. ఈ 
ఇరువురిని నియోజకవర్గ మెండల అధ్యక్షులు, జిల్లా నాయకులు, జనసైనికులు 
కలిస్ వారి నివాసెం దగ్గర శాలువా, పూలమాలలతో సతకురిెంచారు. అనెంతరెం 
వారు మీడియాతో మాట్లాడ్తూ.. పారీ్టలో చేరికపై వివరణ ఇచాచిరు. నిసా్వరథి 
పరుడ్ జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు నచిచి జనసేన పారీ్టలో 
చేరడెం జరిగెందని, కార్యకరతాలను, నాయకులను కలుప్కుని క్రమశ్క్షణగా పారి్టకి 
పని చెసాతామని, పారీ్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ అమరావతిలో రైతుపోరాటెం, 
నిత్యెం ప్రజాపోరాటెంలో ఆరాటపడే రియల్ హీరో పవన్ కళ్్యణ్ అనా్నరు. 
అల్గే ఇనాచిరిజె మాకినీడి శేషు కుమారిని ఎమ్్మలే్యగా చేస్ అసెంబీలాకి పెంపడమే 
లక్ష్ెంగా పనిచేసాతామని వారికి, జనసైనికులకు, నాయకులకు అెండగా ఉెంటూ 
అడ్గులు వేసాతామని అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమెంలో ప్ణ్యమెంతుల స్ర్యనారాయణ 
మూరితా, జిల్లా కార్యదరి్శ లు మొగలి అపాపురావు, చీకటలా శా్యమ్ కుమార్, మెండల 
అధ్యక్షులు అమరాది వలిలా రామకృష్ణ, పట్్ట శ్వ, ఎెంపిటిస్ అభ్యరిథి రాసాెంశెటి్ట 
కన్యకరావు మరియు జనసేన నాయకులు గోప్ సురేష్, మతసి్కార నాయకులు 
వెంకా కొెండబాబు, దడిడు దురా్గప్రసాద్, మేళెం బాబి, యెండ్రప్ శ్రీనివాస్, కర్రీ 
హరిబాబు, మోటూరి మహష్, కెంద సమరాజు, ముమ్మసాని సురేెంద్ర, పెంతాడి 
దురా్గప్రసాద్, స్.హెచ్ శ్రీష, నవీన్, భాసకుర్, కస్రడిడు నాగేశ్వరరావు, పెెంకే 
జగదీష్, తోట సతీష్, జనసైనికులు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

మంత్రి కననిబాబు వాయూఖయూలను ఖండంచిన గంధం శెట్టి దినకర్ బాబు

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పారీ్ట రాష్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారి రెండవ విడత కౌలు రైతుల భరోసా 
యాత్రపై రాష్ట మాజీ వ్యవసాయ శాఖ మెంత్రి కన్నబాబు గారు విమర్శలు చేయడెం ఖెండిసుతానా్నమని 
రైలే్వకోడూరు జనసేన పారీ్ట నాయకులు గెంధెం శెటి్ట దినకర్ బాబు సపుష్టెం చేశారు.. కౌలు రైతుల 
అకాల మరణెం తీవ్ బాధాకరమైన విషయమని ఆ రైతు కుటెంబాల తాతాకులిక సెంతోషెం కోసెం.. 
ఒక భరోసా కలిపుెంచే నిమితతాెం జనసేన పారీ్ట అధ్యక్షులు పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో ఏప్రిల్ 23వ తేదీన 
కౌలు రైతు భరోసా యాత్రలు ప్రారెంభిసుతాన్న సెందర్ెంగా… రైతులు సెంతోషెంగా ఉనా్నరని కన్నబాబు 
గారు పేరకునడెం విడూడురెంగా ఉెందనా్నరు. రైతులెంతా సెంతోషెంగా ఉన్నప్పుడ్ ప్రతిపక్షాలు రాజకీయెం 
చేయకూడదు.. మేము చేసేతానే రాజకీయెం అనడెం దురదృష్టకరమనా్నరు.. కేెంద్ర ప్రభుత్వెం ఐదు 
సెంవతసిరాలకు కలిపి ఇచేచి 30 వేల రూపాయలను, రాష్ట ప్రభుత్వెం 5 సెంవతసిరాల కాలెంలో ఇచేచి 
32500 కలిపి చూపిెంచడెం హాసా్యసపుదెం అనా్నరు.. మీ ప్రభుత్వ పాలనలో కౌలు రైతులు ఆనెందెంగా 
ఉెండ్ెంటే మరి మా సెంత నిధులు ఖరుచి చేసుతాన్నప్పుడ్ మీకు ఎెందుకు ఇెంత బాధ అని విమరి్శెంచారు.. 
రైతులకు నా్యయెంగా వైస్పి ఇచిచిన హామీలను నిలబెట్టకోవాలని, కౌలు రైతుల అకాల మరణెం 
వారి కుటెంబానికి తీవ్ ఆవేదన కలిగెంచకుెండా వారికి రావాలిసిన తక్షణ సహాయెం ని ప్రభుత్వెం 
అెందజేయాలని ఈ సెందర్ెంగా కోరారు.

జనసేన పీఏసీ సభ్యూలు నాగబాబుతో సంగిశెట్టి అశోక్ 
మర్యూదపూర్వక 

భేటీ
శతఘ్్న న్్యస్: కాకినాడ 
జనసేన పారీ్ట స్టీ ప్రెస్డ్ెంట్ 
సెంగశెటి్ట అశోక్.. గురువారెం 
జనసేన పీఏసీ సభు్యలు 
కొణిదల నాగేెంద్ర బాబును 
కాకినాడ ముతాతా కలాబ్ లో 
మరా్యదపూర్వకెంగా కలవడెం 
జరిగెంది.

కరంటు కోతలపై వినతిపత్ం అందజేసిన జున్నిరు 
జనసైనికులు

శతఘ్్న న్్యస్:  పాలకొలులా, జిన్్నరు గ్రామెంలో అప్రకటిత విదు్యత్ కోతలు, లో 
వోలే్టజ్ ల సమస్యలపై జనసేన పారీ్ట గ్రామ అధ్యక్షులు లెంక చెంద్రబోస్, పోడూరు 
మెండల నాయకులు పితాని వెెంకి, గ్రామ కమిటీ మరియు జనసైనికులు, 
వీరమహిళల ఆధ్వర్యెంలో జిన్్నరు గ్రామ ప్రజల సహకారెంతో సచివాలయెం 1 
ఎకిసికూ్యటివ్ ఆఫీసర్ వలలాభు రాెంబాబుకి వినతి పత్రెం అెందజేశారు.

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

రైతు భరోసాయాత్రను జయప్రదం చేయండి: పోలిరెడిడి 
వంకటరత్నం

శతఘ్్న న్్యస్: ఏప్రిల్ 23, శనివారెం ఉ.గెం.8.30 
ని.లకు ఏలూరు బైపాస్ రోడ్ నుెండి జనసేన పారీ్ట 
రైతు భరోసా యాత్ర ప్రారెంభమై… ఏలూరు బైపాస్ 
మీదుగా చిెంతలపూడి వరకూ సాగుతుెంది. ఈ 
యాత్రలో జనసేన పారీ్ట అధ్యక్షులు పవణ్ కళ్్యణ్ 
గారు పాల్్గని ఆత్మహత్యలు చేసుకొన్న రైతుల 
కుటెంబాలను పరామరి్శెంచి, ఒకొకుకకు కుటెంబానికి 
లక్ష రూపాయలు చొప్పున ఆరిథిక సహాయెం 
చేయుచునా్నరు. అనెంతరెం చిెంతలపూడిలో జరిగే 

రచచిబెండ కార్యక్రమెంలో పాల్్గెంట్రు. కావున నిడదవోలు మెండల.. గ్రామ అధ్యక్షులు, 
రైతులు, జనసేన పారీ్ట నేతలు కార్యకరతాలు, వీరమహిళలు, ఎెంపీటీసీ సభు్యలు, జిల్లా 
కమిటీ సభు్యలు, వారుడు సభు్యలు, అెందరూ పాల్్గని జనసేన పారీ్ట “రైతు భరోసాయాత్ర”ను 
జయప్రదెం చేయగలరు అెంటూ జనసేన పారీ్ట నిడదవోలు మెండల అధ్యక్షులు పోలిరడిడు 
వెెంకటరత్నెం తెలియజేశారు.

ఆంజనేయసావామి గుడి ప్రతిష్ట కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న 
పాలవలస యశస్వాని

శతఘ్్న న్్యస్: చీప్రుపలిలా నియోజకవర్గెం, గరివిడి మెండలెం, కెందిపేటలో శ్రీ 
ఆెంజనేయ సా్వమి గుడి ప్రతిష్ట చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా శ్రీమతి 
పాలవలస యశస్్వని హాజరయా్యరు. జనసైనికులు శ్రీమతి యశస్్వని రాకతో సెంతోషెం 
వ్యకతాెం చేస్.. పవన్ రావాలి.. పాలన మారా..లి అెంటూ జయ జయ దా్వనాలు చేశారు.

సావామీ మీ అధికారం కుష్ఠు వా్యధి గ్రస్తుల 
మీదన్???: డా. యుగంధర్ పన్న

శతఘ్్న న్్యస్:  గెంగాధర 
నెలూలారు, వెదురుకుపపుెం 
మెండలెం, పచిచికాపలెం 
గ్రా మ ప ెం చా య తీ , 
కొమరగుెంట గ్రామ లెకకు 
దాఖల్ లో నివాసముెంటన్న 
మెంగమ్మ శ్వయ్యలకు చెెందిన 
ఒకటిన్నర సెంట సథిల్ని్న 
సాథినిక వైస్పి నాయకులు 

ఆక్రమిెంచుకోవడానికి ప్రయత్నెం చేసుతాన్న విధానాని్న తప్పు పడ్తునా్ననని జనసేన పారీ్ట 
నియోజకవర్గ ఇనాచిరిజె డా. యుగెంధర్ పన్న ఆగ్రహెం వ్యకతాెం చేశారు. దీనికి వతాతాసు 
పలుకుతున్న ఉపముఖ్యమెంత్రి నారాయణ సా్వమిని కుషు్ట వా్యధిగ్రసుతాలను కూడా వదలరా? 
మీకున్న విశేష్టధికారాలను వా్యధిగ్రసుతాల మీద ప్రయోగసాతారా? ఇదేనా మీరు అెంబేదకుర్ కి 
ఇచేచి ఘనమైన నివాళి? ఇదేనా మీరు చూపిెంచే నిరుపేదల మీద ప్రేమ? ఉపముఖ్యమెంత్రి 
నారాయణసా్వమి రోగులను కూడా వదలని నా కలలో కూడా ఊహిెంచలేదు. ఒకటిన్నర 
సెంట భూమి కూడా వదలరా మీ నాయకుల కోసెం?? ఇెందుకేనా మీరు ముఖ్యమెంత్రి 
కాళళిమీద పడేది, ఛీ ఛీ అని ఛీతకురిెంచుకుెంటనా్నరు ప్రజలు అని ఎదేదెవా చేశారు. మెంగమ్మ 
శ్వయ్య లకు నా్యయెం చేయకపోతే మీ ఇెంటి ముెందు ధరా్న చేసాతాెం అని హెచచిరిెంచారు. 
అధికారులు మీ విధులకు భెంగెం కలుగకుెండా, మీ బాధ్యతలను మరిచిపోకుెండా నిర్వరితాెంచి 
వారికి నా్యయెం చేయమని విజ్ఞపితా చేసుతానా్నను. వారిని బెదిరిెంచే చోట్ నాయకులకు ఒకటే 
మాట, నిరుపేదలు, అనారోగ్యెంతో బాధపడ్తున్న వారిని ఇబ్ెంది పెట్టకెండి లేదెంటే నా్యయ 
పోరాటెం చేసాతా, జనసేన పారీ్ట తరప్న ఆ కుటెంబానికి అెండగా నిలబడతా, ఆమరణ దీక్ష 
చేసాతా, వారిని ఇబ్ెందులకు గురి చేసేతా మీ ఇెంటిని కూడా ముట్టడిసాతా, తగన బుదిధి చెబుతా, 
ఖబడాదెర్ అని ఆగ్రహెం వ్యకతాెం చేశారు. ఈ కార్యక్రమెంలో జిల్లా సెంయుకతా కార్యదరి్శ రాఘవ, 
కారే్వటినగరెం మెండల ప్రధాన కార్యదరి్శ చెంద్రమౌళి, బాధితులు ఉనా్నరు.

పస్పులేటి హరిప్రసాద్ కు జన్మదిన 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్న జంగాల శివరాం

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పారీ్ట 
పీఏసీ సభు్యలు, రాష్ట నాయకులు, 
చితూతారు జిల్లా అధ్యక్షులు 
పసుప్లేటి హరిప్రసాద్ జన్మదినెం 
సెందర్ెంగా.. మదనపలిలా జనసేన 
పారీ్ట, చితూతారు జిల్లా ప్రధాన 
కార్యదరి్శ జెంగాల శ్వరాెం.. 
హరిప్రసాద్ కు జన్మదిన 
శుభాకాెంక్షలు తెలియజేస్తా.. 
మీరు నిెండ్ న్రేళళి సెంపూర్ణ 

ఆరోగ్యెంతో సుఖ సెంతోష్టలతో జీవిెంచాలని ఆ దేవ దేవుడైన ప్రత్యక్ష దైవెం ఏడ్ కొెండల 
వెెంకటేశ్వరసా్వమి ఆశీసుసిలు ఎప్పుడూ వెన్నెంటి వుెండాలని జెంగాల శ్వరాెం కోరారు.

జనసేన్ని స్పూరితుతో తోట వాస్ లక్ష విరాళం
శతఘ్్న న్్యస్: ఆెంధ్రప్రదేశ్ రాష్టెంలో ఆత్మహత్యలు 
చేసుకుని చనిపోయిన ఎెందరో కౌలు రైతుల కుటెంబాల 
కోసెం, ఆ కుటెంబాలకి కొెంతైనా సాయపడాల్నే 
సదుదేదెశెంతో జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
ఒకోకు కుటెంబానికి, ఒకోకు లక్ష రూపాయిల చొప్పున 
ప్రకటిెంచి.. తన వెంతుగా ఆయన కష్ట్టరీజెతెం నుెంచి 
5 కోటలా రూపాయిలు జనసేన పారీ్టకి అెందిెంచడెం 
జరిగెంది.. పవన్ కళ్్యణ్ స్ఫూరితా తో రాష్ట ప్రోగ్రామ్సి 
కమిటీ సక్రెటరీ తోట వాసు తన వెంతు సాయెంగా 1 
లక్ష రూపాయలు విరాళెంగా ఇవ్వట్నికి ముెందుకు 

వచిచిన సెందర్ెంగా ఆయనకు జనసేన పారీ్ట ఆకివీడ్ మెండల జనసైనికులు హృదయ 
పూర్వక ధన్యవాదాలు అభినెందనలు తెలియజేశారు.

సమస్య ఎక్కడ ఉంటే – జనసేన అక్కడ ఉంటంది
శతఘ్్న న్్యస్:  రాజోలు నియోజకవర్గెం, రాజోలు 
మెండలెం చెన్నడెం గ్రామెంలో వారెం రోజుల 
నుెంచి కుల్యిల సమస్య వలలా ప్రజలకు త్గు 
నీరు లేక అల్లాడిపోతునా్నరు. చుట్టపకకు నీరెంతా 
ఉప్పునీరు ఆపై వేసవికాలెం కావడెంతో ప్రజలు తీవ్ 
ఇబ్ెందులు పడ్తునా్నరు. సెంబెంధిత అధికారులు 

పటి్టెంచుకోకపోవడెంతో అకకుడి జనసేన నాయకులు బడ్గు శీను బాబు ఈ సమస్యను 
రాజోలు మెండల అధ్యక్షులు జనసేన స్రిశెటి్ట శ్రీను దృష్్టకి తీసుకురావడెంతో ఆయన 
సెంత ఖరుచితో చెన్నడెం గ్రామ ప్రజలకి వాటర్ ట్్యెంకర్ పెంపిెంచడెం జరిగెంది. ప్రజలకు 
ఎటవెంటి అసౌకర్యెం కలిగనా జనసేన అెండగా నిలబడ్తుెందని తెలియజేయడెంతో 
గ్రామ ప్రజలు జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ కు, జనసేన పారీ్ట కి, జనసేన నాయకులకు 
కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కళ్్యణం శ్రీనివాస్ ను మరా్యదపూరవాకంగా 
ఆహ్వానించిన రెడిడి అపపూలన్యుడు

శతఘ్్న న్్యస్: ఏప్రిల్ 23 వ తేదీన ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా లో జనసేన పారీ్ట 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ రైతు భరోసా యాత్ర సెందర్ెంగా కార్యక్రమెం ఏరాపుటలా 
పర్యవేక్ెంచడానికి ఏలూరు విచేచిస్న రాష్ట ప్రోగ్రాెం కమిటీ చైర్మన్ కళ్్యణెం శ్రీనివాస్ 
(కేకే) ను జనసేన పారీ్ట పశ్చిమగోదావరి జిల్లా అధికార ప్రతినిధి మరియు ఏలూరు 
నియోజకవర్గ ఇనాచిర్జె రడిడు అపపులనాయుడ్ మరా్యదపూర్వకెంగా ఆహా్వనిెంచారు.

పస్పులేటి హరిప్రసాద్ కు జన్మదిన 
శుభాకాంక్షలు తెలిపిన జనసేన న్యకులు

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పారీ్ట పీఏసీ సభు్యలు, రాష్ట నాయకులు, చితూతారు జిల్లా 
అధ్యక్షులు పసుప్లేటి హరిప్రసాద్ జన్మదినెం సెందర్ెంగా.. గురువారెం జనసేన 
పారీ్ట స్ళ్లారుపేట నియోజకవర్గ ఇెంచారిజె ఉయా్యల ప్రవీణ్, నాయుడ్పేట మెండల 
అధ్యక్షులు గెండి సతీష్, నాయుడ్పేట పవన్ కళ్్యణ్ ఫ్్యన్సి ప్రెస్డ్ెంట్ బచుచి బాలు శెటి్ట, 
పెళలాకూరు మెండల అధ్యక్షుడ్ విజయ్ మల్లాెం, స్ళ్లారుపేట మెండల ఉపాధ్యక్షుడ్ 
వలూలారు కిరణ్ పసుప్లేటి హరిప్రసాద్ ను కలిస్ జన్మదిన శుభాకాెంక్షలు తెలియజేసారు.

మా న్యకుడి పై వ్యక్తుగత విమర్శలు మానుకోండి: 
బొబ్బేపలిలో స్రేష్ బాబు

శతఘ్్న న్్యస్: వెెంకట్చలెం 
మెండలెం సరే్వ పలిలా జనసేన పారీ్ట 
కారా్యలయెం నెందు సరే్వపలిలా 
నియోజకవర్గ జనసేన పారీ్ట నాయకులు 
బొబే్పలిలా సురేష్ బాబు గురువారెం 
విలేకరుల సమావేశెం ఏరాపుట చేశారు. 
ఈ సెందర్ెంగా బొబే్పలిలా సురేష్ బాబు 
మాట్లాడ్తూ..
ఈ రాష్టెంలో కొతతాగా మెంత్రి పదవులు 
పెందిన వారిలో నెలూలారు జిల్లా సరే్వపలిలా 

నియోజకవర్గ ఎమ్్మలే్య కాకాని గోవరధిన్ రడిడు గారు 500మీ.లీ పాలతో వ్యవసాయ శాఖ మెంత్రిగా 
మెంత్రి పదవిని తెచుచికోవడెం ఎెంత సులువో అనే విషయాని్న తెలియజేశారు. అయితే మెంత్రి 
పదవి రాగానే ఆయన కూడా జోస్యెం చెపాతారని ఇప్పుడే తెలిస్ెంది. ఎెందుకెంటే గత రెండ్న్నర 
సెంవతసిరాలలో.. మెంత్రులుగా పనిచేస్న వాళలా కూడా జోష్యెం చెప్పుకుని కాలయాపన చేశారు. 
మీరు కూడా అదే దారిలో ప్రయాణిసుతానా్నరు. ఈ రాష్టెంలో ఎవరైతే రాజకీయానికి పనికి వసాతారు, 
ఎవరైతే రాజకీయానికి పనికిరారు అనే విషయాని్న జోస్యెం చెపపుడెం చాల్ విచిత్రెంగా విడూడురెంగా 
ఉెంది. ఎెందుకెంటే 16 నెలలు జైలోలా ఉెండి వచిచిన షటిల్ టీెం ముఖ్యమెంత్రి కావచుచి, అదే 
విధెంగా ఏడ్ కేసులు వుెండి ఎని్నకల సమయెంలో పిచిచి మెందు పెంచి ప్రజల ప్రాణాలు తీస్న 
వ్యకితా నియోజకవర్గ అభివృదిధి అెంటే ఎమ్్మలే్యగా ఆయన చేస్ెంది ఏమీ లేదు. మరి మెంత్రిగా ఈ 
రాష్ట్రానికి ఏెం చేయాలో కూడా తెలియని పరిస్థితి అదేవిధెంగా ఆయన సరే్వపలిలా నియోజకవర్గెంలో 
దామోదరెం సెంజీవయ్య గారి పవర్ పాలాెంట్ ను ఆయన ఎమ్్మలే్యగా ఉన్నప్పుడే ప్రైవేటీకరణ 
చేసే దానికి స్దధిెం అయిపోయి.. రాష్ట ప్రభుత్వెం నిర్ణయెం తీసుకుెంటే నోరుమ్దపని ఎమ్్మలే్య 
ప్రసుతాత వ్యవసాయ శాఖ మెంత్రి గా ఉన్నటవెంటి కాకాని గోవరధిన్ రడిడు గారు మీరు రైతు బిడడు 
అని చెప్పుకుెంటనా్నరు, వెందల ఎకరాలు రైతులు తమ బిడడులకు కూడా ఉద్్యగ అవకాశాలు 
కలుగుతాయి అని చెపిపు ఈ పవర్ పాలాెంట్ కి భూములు ఇవ్వడెం జరిగెంది. ఈ రోజు మీరు 
మెంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్్టరు కదా ఎెంత వరకు ఆ రైతులకు నా్యయెం చేసాతారు. అదేవిధెంగా 
ఈ పవర్ పాలాెంట్ ను ప్రైవేటీకరణ కాకుెండా ఆపగలరా పవన్ కళ్్యణ్ గారు రాజకీయాలకు పనికి 
వసాతారా, పనికిరారా అనే విషయాని్న 2024లో ప్రజలే నిర్ణయిసాతారు. మీరు చెపిపున జోస్యెం మీ 
పారీ్టకి వరితాసుతాెంద్ లేద్ చూసుకోవాలి. అదే విధెంగా ముెందు సరే్వపలిలా నియోజకవరా్గని్న అని్న 
విధాల్ అభివృదిధి చేస్ తరా్వత ఈ రాష్టెంలో ఎవరు రాజకీయాలకు పనికి వసాతారో పనికి రారో అనే 
విషయాని్న ప్రజలే నిర్ణయిసాతారు. కాబటి్ట దయచేస్ మీరు మా అధ్యక్షుల గురిెంచి మాట్లాడే సాథియి 
మీది కాదు.. గురుతాపెట్టకోెండి ఆయన మొన్ననే అనెంతప్రెం జిల్లాలో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న 
కవుల రైతుల కుటెంబాలకు లక్ష రూపాయలు ఇచిచి ఆ కుటెంబాలలో ధైరా్యని్న నిెంపడెం 
జరిగెంది. ఆ విషయెం రాష్టెం మొతతాెం తెలుసు. ఈ రోజు ఈ రాష్టెంలో ప్రతిపక్షెం గా నిలబడి 
ప్రజా సమస్యలపై నిరెంతరెం పోరాడ్తున్న ఒకే ఒక పారీ్ట జనసేన పారీ్ట.. మా అధ్యక్షుడ్ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు మాత్రమే.. ఆయనను వ్యకితాగతెంగా విమరి్శెంచకెండి.. రాజకీయాని్న రాజకీయెంగానే 
మాట్లాడెండి.. నోరు అదుప్లో పెట్టకోెండి లేదెంటే మేము కూడా లోతుగా వెళిలా చాల్ విషయాలు 
మీ గురిెంచి మీ అధ్యక్షుల గురిెంచి కూడా మాట్లాడాలిసి వసుతాెంది అని హెచచిరిెంచారు. ఈ 
కార్యక్రమెంలో వెెంకట్చలెం మెండలెం కార్యదరి్శ సెందీప్ చరణ్, మనుబోలు మెండల కార్యదరి్శ 
సాయి వెంశీ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

జనం వద్దకు జనసేన..!
*మీ సమస్య పరిష్టకురెం కోసెం మేము పోరాడ్తాెం!: జనసైనికులు
శతఘ్్న న్్యస్: పార్వతీప్రెం పట్టణెంలో జనెం వదదెకు జనసేన కార్యక్రమాని్న గురువారెం, 
వారప్ సెంతలో జనసైనికులు నిర్వహిెంచడెం జరిగెంది ఈ కార్యక్రమెంలో భాగెంగా జనసైనికులు 
ప్రజల దగ్గరికి వెళిలా ఏవైనా సమస్యలుెంటే చెపపుెండి, మీ సమస్య పరిష్టకురెం కోసెం మేము 
పోరాడ్తామని భరోసా ఇవ్వడెం జరిగెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో పార్వతీప్రెం జిల్లా జనసేన పారీ్ట 
నాయకులు వెంగల నాయుడ్, కాతా విశే్వశ్వరరావు, బోనెల చెంటి తదితరులు పాల్్గనా్నరు. 
ఈ కార్యక్రమెంలో భాగెంగా వారు జనసేనాని కొణిదల పవన్ కళ్్యణ్ ఆెంధ్రప్రదేశ్ అభివృదిధి 
కోసెం ప్రకటిెంచిన షణు్మఖ వూ్యహెం కరపత్లను పెంపిణీ చేశారు. ఈ సెందర్ెంగా వారు 
మాట్లాడ్తూ.. గ్రామాలలో, పట్టణాలలో వ్యకితాగత, ఊరలా కు సెంబెంధిెంచి ఏమైనా సమస్యలు 
ఉెంటే తమకు ఫోన్ చేసేతా.. ఆ సమస్యల పరిష్టకురానికి ప్రజల తరఫున పోరాటెం చేసాతామనా్నరు. 
ఈ సెందర్ెంగా వారప్ సెంతలో సమస్యలను అడిగ తెలుసుకునా్నరు. అల్గే పార్వతీప్రెం 
జిల్లా లోని పలు ప్రాెంతాల నుెంచి వచిచిన ప్రజల సమస్యలను అడిగ తెలుసుకునా్నరు. ఆయా 
గ్రామాల పరిస్థితులు, సమస్యలపై ఆరా తీశారు. ఈ సెందర్ెంగా వారప్ సెంతకు వచిచిన వారు 
పలు సమస్యలను జనసైనికులకు తెలియజేయడెం జరిగెంది. ముఖ్యెంగా రోడ్లా, రహదారులు, 
తాగునీరు, విదు్యతుతా, అధిక ధరలు తదితర వాటిపై ప్రజలు ఆెంద్ళన వ్యకతాెం చేశారు. ఈ 
సెందర్ెంగా జనసైనికులు మాట్లాడ్తూ.. వైస్పి పాలనలో రాష్టెం అప్పులు ఆెంధ్రాగా మారిెందని, 
మరో శ్రీలెంక కాబోతుెందనా్నరు. ఈ విషయెంలోనే తమ జనసేన పారీ్ట వ్యవసాథిపకులు పవన్ 
కళ్్యణ్ అప్పులు లేని ఆెంధ్రా రాష్ట్రాెంగా తీరిచిదిదేదెెందుకు షణు్మఖ వూ్యహాని్న ప్రకటిెంచారనా్నరు. 
ఎకకుడ సమస్య ఉనా్న ప్రశ్్నెంచాలని, లేదెంటే తమ దృష్్టకి తీసుకురావాలని వారు కోరారు.

నెల్లోరులో జనసేనలో చేరిన మ్స్లోం సోదరులు
శతఘ్్న న్్యస్: నెలూలారు నగరెం, సాథినిక జెండావీధి నుెంచి ముస్లాెం సదరులు 
జనసేన పారీ్టలో చేరారు. ఈ సెందర్ెంగా గునుకుల కిషోర్ మరియు సుజయ్ 
బాబు మాట్లాడ్తూ.. నెలూలారు నగర అభివృదిధిని మరుగున పెటి్ట, ప్రజల సెంక్షేమాని్న 
పకకుకు నెటి్ట అధికార కాెంక్షతో అధ్యక్షుణి్ణ ప్రసన్నెం చేసే పనిలో వైసీపీ నాయకులు 
నిమగ్నమై ఉనా్నరు. ఆధిపత్యపోరు తో కళళి మూసుకొని పోయి బహిరెంగ అహెంకార 
ప్రదర్శనలు సెంబరాలలో బిజీగా ఉెండి.. ప్రజల కష్ట్టలతో సెంబెంధెం లేకుెండా వేడ్కలు 
జరుప్కుెంటన్న వైసీపీ నాయకులకు రానున్న సార్వత్రిక ఎని్నకలోలా ప్రజలు సరైన 
గుణపాఠెం చెబుతారు. నెలూలారు నగరెం ప్రధాన కూడలి అయిన జెండా వీధి నుెంచి 
ముస్లాెం సదరులు పారీ్టలో చేరడెం సెంతోషకరెంగా ఉెంది. రానున్న రోజులోలా జనసేన 
పారీ్ట స్ధాధిెంతాలను పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను నెలూలారు నగరెంలోని ప్రతి గడపకు 
చేరే విధెంగా చెనా్నరడిడు మనుక్ెంత్ ప్రణాళికలు రూపెందిసుతానా్నరు అని తెలిపారు. 
ఈ కార్యక్రమెంలో ఆలీ, అలులా, అక్ర్ మరియు నజీర్ వారి పరివారెం అెందరికీ వారు 
కెండ్వా కపిపు పారీ్ట లోకి ఆహ్వనిెంచారు.
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