
ఆదివారం, 24 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వైసీపీకి ఓటేస్తే భావి తరాలకు తీరని అన్యాయం చేసినటేలే
* వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక ఏం మేలు జరిగందో మీకు మీరే ప్రశ్నంచుకండి

* జనసేన పార్టీ సమస్య గురించి మాట్లాడితే.. అర్ం లేని మాటలు మాట్లాడుతున్్నరు

* ఇక నంచి సీబీఐ దత్తపుత్రుడు అనే పిలుస్్తన

* ఎవరికీ దత్తత వెళ్ళలేదు... నేన ప్రజలకు దాసుణ్ణి

* ఆత్మహత్య చేసుకున్న ప్రతి రైతు కుటంబాని్న ఆదుకునేందుకు ప్రణాళిక

* రైతుల మధ్య కులాల కుంపటి పెట్టీలని చూసు్తన్్నరు

* చింతలపూడి రచచాబండ వేదికపై నంచి జనసేన అద్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్

కౌలు రైతు సమస్యన వైసీపీ ప్రభుత్ం గురి్తంచకపోవడం వలేలా జనసేన పార్టీ బయటకు తీసుకొచిచాందని 

పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పేర్కొన్్నరు. 151 మంది శాసనసభు్యలు, 22 మంది లోక్ 

సభ సభు్యలు, ఆరుగురు రాజ్యసభ సభు్యలు నిజంగా కౌలు రైతుల సమస్యలన గురి్తంచి పరిష్కొరం 

చూపించి ఉంటే జనసేన పార్టీ రోడుడు మీదకు వచేచా పరిస్్తి ఉండేది కాదన్్నరు. భారతదేశంలో రైతు 

ఆత్మహత్యలోలా మన రాష్టం మూడో స్్నంలో, కౌలు రైతుల ఆత్మహత్యలోలా రండో స్్నంలో ఉండటం 

స్గుగుచేటని అన్్నరు. వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక దాదాపు మూడు వేల మంది కౌలు రైతులు 

బలవన్మరణాలకు పాల్పడ్డురని, ప్రతి ఒకకొ కుటంబానికి ఆరిధిక భరోస్ కల్పంచేలా జనసేన పార్టీ మందడుగు వేస్తందని వెలలాడించ్రు. కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రలో భాగంగా ఉమ్మడి 

పశచామగోదావరి జిలాలా చింతలపూడిలో రచచా బండ నిర్హంచ్రు. ఆత్మహత్యలకు పాల్పడిన 41 మంది కౌలు రైతుల కుటంబాలకు రూ. లక్ష చొపు్పన ఆరిధిక స్యం అందజేశారు. 

ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాట్లాడుతూ “భారత దేశంలో 80 శాతం మంది కౌలు రైతులే. మనం తినే ప్రతి మెతుకు వాళ్లా శ్రమతో పండించిందే. అపు్పలు చేస్ స్గుపై 

పెటటీబడులు పెడితే ప్రకృతి విపతు్తలు, గటటీబాట ధరలు లేక చేస్న అపు్పలు తీరచాలేక నిరాశ నిస్పృహలకు లోనై ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్్నరు. కేవలం మూడంటే మూడు లక్షల 

అపు్ప తీరచాలేక తనవు చ్లసు్తన్న వారు ఉన్్నరు. కొందరు పొలాలోలా చెటలాకు ఉరివేసుకుంటే, మరికొంతమంది పురుగుల మందులు తాగ చనిపోతున్్నరు. ఆత్మహత్యలకు పాల్పడిన 

రైతుల బాధలు వింటంటే కడుపు తరుకుకొపోతోంది. పట్టీదారు పాస్ పుస్తకంలో పొరపాటలా సవరణ కసం గుంటూరు జిలాలాలో ఒక రైతు అధికారుల చుటూటీ తిరిగ తిరిగ చివరకు 

ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం చ్లా బాధ అనిపించింది. ఇలాంటి వాళలా బాధలు తీరాచాల్సంది ప్రభుత్ం కాదా?

జనసేన ఎతు్తకుంటేగానీ సమస్య గురు్తరాదా?

ఎని్నకల మందు నేటి మఖ్యమంత్రి పాదయాత్ర సమయంలో కౌలు రైతులకు ఇచిచాన హామీలు నెరవేరచాకపోతేనే నిలదీయాల్స వస్తంది. ప్రజలు మిమ్మల్న నమి్మ బలమైన మెజార్టీ ఇసే్త 

వారి కనీ్నరు తుడవాల కదా? కషటీమొసే్త ప్రజలకు అండగా నిలబడ్ల కదా? కనీ్నరు తుడవాల్సంది కేవలం పాదయాత్ర సమయంలో కాదు...అధికారంలోకి వచ్చాకా వారికి భరోస్ 

కల్పంచ్ల. జనసేన పార్టీ ఏ సమస్య అయిన్ ఎతు్తకుంటే తప్ప ఈ ప్రభుతా్నికి గురు్తరాదా? అధికారం చేతిలో ఉంది.. ప్రజల్న ఆదుకండని మేమ అడిగతే... వారు అవనీ్న మానేస్ 

దత్తపుత్రుడు, ఆ పుత్రుడు అని వ్యంగ్యంగా మాట్లాడుతున్్నరు. ఇంతవరకు మఖ్యమంత్రి స్్న్నికి మరా్యద ఇచిచా మాట్లాడ్న. ఇకమీదట ఆయని్న సీబీఐ దత్తపుత్రుడు అని పిలవాలని 

ఫిక్్స అయిపోయాం. నన్న దత్తపుత్రుడు అని పిలచే వైసీపీ న్యకులకు ఒకటే చెబుతున్్నన.. నేన ప్రజలకు మాత్రమే దత్తపుత్రుడిని. సమస్య పకకొదారి పడుతుందని నేన సెటైరులా 

వేయన కానీ, మంచి సీకొన్ పేలా రాయగల గటిటీ రచయితన. నేన సెటైర్ వేసే్త వైసీపీ న్యకులు తటటీకలేరు. నరస్పురం ఎం.పి. రఘురామ కృషణిం రాజు గారు కొని్న సూచనలు చేశారు. 

పొరపాట మాట్లాడ్రని చెపా్పరు. సరి చేసుకుంట్న. అది చరలాపలలా షటిల్ టం కాదు చంచల్ గూడ షటిల్ టం అని చెపా్పరు. ఆయన సూచనల ప్రకారం ఇక నంచి వైసీపీని చంచల్ 

గూడ షటిల్ టం అనే పిలుస్్తన.

నషటీపరిహారంలో కూడ్ కుల వివక్షేన్?

జనసేన కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రలో భాగంగా ఏ జిలాలాకు వెళితే ఆ జిలాలాలో చనిపోయిన కౌలు రైతుల కుటంబాలకు రూ. 7 లక్షల నషటీపరిహారం ఇసు్తన్్నరు. ఇసు్తన్న నషటీపరిహారంలో 

కూడ్ కుల వివక్ష చూపిసు్తన్్నరు. పశచామ గోదావరి జిలాలాలో ఎసీ్స కౌలు రైతులకు నషటీపరిహారం ఇవ్కుండ్ చేతులు దులుపుకుంటన్్నరు.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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వైసీపీ నేతలకు సంస్కొరం లేదా?

తూరు్పగోదావరి జిలాలాలో ఒక వైసీపీ ఎమె్మల్్స అయితే ఏదో తన సంత జేబులో డబుబులు ఇచిచానటలా రూ. 7 లక్షలన గాలోలా ఊపుతూ బాధిత కుటంబానికి ఇసు్తన్్నడు. ఇలా చనిపోయిన 

వ్యకి్త కుటంబాని్న అవమానించడం పదధితి కాదు. అలాగే రూ. 7 లక్షలు ఇచ్చాం కాళలాకు మొకకొండి అని చెప్పడం సంస్కొరం కాదు. వైసీపీ నేతలకు సంస్కొరం లేదా? అయిన్ రూ. 50 

వేలకు మించి విత్ డ్రా చేయకూడదని నిబంధనలు చెబుతుంటే ఈయన మాత్రం రూ. 7 లక్షలు ఎలా విత్ డ్రా చేశారు? న్యకులే ఇలా సంస్కొరహీనలుగా తయారైతే ఇక ఆ పార్టీ 

కా్యడర్ ఎలా ఉంటందో ఊహంచుకవాల.

ఆ హామీ ఏమైందని నిలదీయండి

తెలంగాణ రాష్టంలో ఇవాళ వరి పండని చోట కూడ్ అకకొడి రైతాంగం వరి పండిసు్తంటే.. మనం మాత్రం జీవనదులు ఉండి కూడ్ రైతు ఆత్మహత్యలన నిలువరించ లేకపోతున్్నం. 

రైతుల ఆత్మహత్యలు ఆపే విధంగా ధరల స్్ర్కరణ నిధిని ఏరా్పట చేయాల. అధికారంలోకి వసే్త రైతు భరోస్ పథకం కింద రూ. 13,500 ఇస్్తమని వైసీపీ హామీ ఇచిచాంది. తీరా 

అధికారంలోకి వచ్చాక మాట మారాచారు. కేంద్ం ఇసు్తన్న రూ. 6 వేలతో కలపి రూ. 13,500 ఇసు్తన్్నరు. వైసీపీ ఇచిచాన హామీ ప్రకారం అరుహుడైన ప్రతి రైతు ఖాతాలో రూ. 19,500 జమ 

కావాల. రైతుకు రావాల్సన ఆ ఆరువేల రూపాయలు ఏమయా్యయని ఈ ప్రభుతా్ని్న నిలదీయండి. జగన్ రడిడులా న్కు లక్షల కటలా ఆస్్త లేదు.. స్మెంట్ ఫ్్యకటీర్లు లేవు. అలా ఉండుంటే 

చనిపోయిన ప్రతి కౌలు రైతుకు రూ. 7 లక్షలు న్ సంత డబుబులే ఇచేచావాడిని. ఎవరో వస్్తరు ఏదో చేస్్తరని నమే్మవాడిని కాదు. న్ వంతు నేన ఏం చేయగలనో అది చేస్్తన. సుదీర్ఘ 

ప్రయాణం కూడ్ ఒక చిన్న అడుగుతోనే మొదలవుతుందని నమే్మవాడిని.. కనకే న్ వంతుగా రూ. 5 కటలా విరాళంగా ఇచ్చాన. నన్న నమి్మ చ్లా మంది మా పార్టీ న్యకులు 

డొనేషనలా ఇసు్తన్్నరు. వాటిని ప్రతే్యక బా్యంకు ఎకౌంటలో వేస్్తమ. మీరిచిచాన సమ్మ ఎవరికి వెళిలాందో మీకు తెలసేలా చర్యలు తీసుకుంట్ం. నేన కర్మఫలాని్న నమ్మతాన. పదవి 

రాకుంటే ప్రజల దాసుడిగా పనిచేస్్తన. పదవి వసే్త పదవితో కూడిన దాసుడిగా పని చేస్్తన. రాష్టంలో కౌలు రైతుల ఆత్మహత్యలు మరింత పెరిగే పరిస్్తి ఉంది. రష్్య, ఉక్రెయిన్ 

యుదధిం కారణంగా యూరియా, ఎరువులు, పురుగు మందుల ధరలు భార్గా పెరగనన్్నయని వార్తలు వసు్తన్్నయి. రష్్య నంచే మనం దాదాపు 40 శాతం ఎరువులన దిగుమతి 

చేసుకుంట్ం. ఈ యుదధి పరిస్్తుల వలలా గత ఏడ్ది రూ. 500 ఉన్న యూరియ బస్్త, ఇపు్పడు రూ. 1200 కు చేరుకుంది. ఎరువుల ధరలు దాదాపు మూడింతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. 

దీనిపై వ్యవస్యశాఖ, రవెన్్య అధికారులు రైతులకు అరధిమయ్్య విధంగా దిశానిరేదేశం చేయాల. వైసీపీ ప్రభుత్ం కూడ్ మా సూచనలు విజ్ఞతతో తీసుకవాలని కరుకుంటన్్నం. 

అలాగే డ్రిప్ ఇరిగేషన్ పై సబ్్సడి ఎతే్తశారు. డబుబులు కటిటీన రైతులకు కూడ్ పరికరాలు ఇవ్ని పరిస్్తి నెలకొంది.

99 స్రులా యుదధిం వదుదే అనకుంట్న... 100వ స్రి మాత్రం...!

విజయవాడ ప్రభుత్ ఆసుపత్రిలో వికలాంగురాలైన ఆడబ్డడున దారుణంగా అతా్యచ్రం 

చేశారు. ఆడబ్డడు బంధువులు పోల్సులకు ఫిరా్యదు చేస్న్ ఎందుకు పటిటీంచుకలేదు. 

వైసీపీ దారుణమైన పాలనతో పోల్స్ వ్యవస్ కూడ్ విస్గపోతోంది. టఏ, డిఏలు ఇవ్డం 

లేదు. ఖాకీ డ్రెస్ విలువ పోయ్లా పోల్సు వ్యవస్న వాడుకుంటన్్నరు. ఇలాంటి పాలన 

మారాలంటే యువత బాధ్యత తీసుకవాల. వాళ్లా బాధ్యత తీసుకకపోతే సమాజంలో మారు్ప 

రాదు. నిన్న 20 మంది వైసీపీ గుండ్లు జనసైనికులపై దాడులు చేశారు. కౌలు రైతుల 

సమస్యలు తీరచాడం చేతకాదు కానీ మా వాళలాపై మాత్రం దాడులు చేయడ్నికి సంస్దధింగా 

ఉంట్రు. నేన వాళలాకు ఒకటే చెబుతున్్నన... 99 స్రులా సమస్యన శాంతియుతంగానే 

పరిషకొరించడ్నికి ప్రయతి్నస్్తన. కాదు కూడదని విర్రవిగతే మాత్రం దానిని ఏ పదదేతిలో 

చెపా్పలో న్కు బాగా తెలుసు. ఇంకస్రి జనసైనికులపై దాడులు చేసే్త మాత్రం మరా్యదగా 

ఉండదు.

అధికారం ఇచిచాంది బ్ందీ ష్పులు పెటటీకవడ్నికా?

వైసీపీ ప్రభుత్ం దృష్టీలో అభివృదిధి అంటే స్రా దుకాణాలు, చికెన్, మటన్ ష్పులు 

పెటటీడం మాత్రమే.. అవి పెటటీకవడ్నికా మీకు అధికారం ఇచిచాంది? ఈ మధ్య ఇదే జిలాలా 

జంగారడిడుగూడంలో కల్్తస్రా తాగ 40 నంచి 50 మంది చనిపోయారు. ఒక న్యకుడు 

న్ దగగురకు వచిచా వైసీపీ మద్యం తాగతే మూడు నెలలోలా చనిపోతారు. కల్్త స్రా తాగతే 

మూడు రోజులోలా చనిపోతారని చెపా్పడు. ఆయన మాటలు నిజమే అనిపించ్యి. మద్యపాన నిషేధం అని చెపి్ప మద్యం విచచాలవిడిగా అమ్మతూ, పిచిచా పిచిచా బ్ండులా మారకొట్లాకి దింపి 

అమ్మతున్్నరు. అధికారంలోకి రాగానే రండు లక్షలకు పైగా ఉదో్యగాలు ఇస్్తమని హామీ ఇచ్చారు. ఆ హామీ ఏమైంది? ప్రజలు బాధలోలా ఉంటే సంతోషంగా ఉండలేన. అందుకే రండు 

చోటలా ఓడిపోయిన్ నిలబడే ఉన్్నన. మీ బ్డడుల భవిష్యతు్త కసం మీకు మరో అవకాశం వస్తంది. 2024లో బాగా ఆలోచించి ఓటలా వేయండి. మీ భవిష్యతు్త, మీ పిలలాల భవిష్యతు్తన 

దృష్టీలో పెటటీకొని ఓట వేయండి. దీనిపై ప్రజలందరూ ఆలోచించ్ల. వైసీపీ ప్రభుత్ హయాంలో మీకు జరిగన గొప్ప మేలు ఏంటి అనేది మీకు మీరే ప్రశ్నంచుకండి.. మీ అంతరాత్మకు 

సమాధానం చెప్పండి. మీ బ్డడుల భవిష్యతు్త కసం ఎవరిని ఎన్నకవాలో నిరణియించుకవాల”న్్నరు.

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


శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కౌలు రైతుల కష్టాలు ఆలకిస్తే...
 ఇంటంటకీ వెళ్లే పలకరిస్తే...

* ఆత్మహత్య చేసుకున్న కౌలు రైతుల కుటంబాలోలా భరోస్ నింపుతూ....

* ఉమ్మడి పశచామ గోదావరి జిలాలాలో స్గన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర

* 41 మంది కౌలు రైతుల కుటంబాలకు రూ. లక్ష చొపు్పన ఆరి్క స్యం

అపు్పల బాధలు తాళలేక కౌలు రైతుల జీవితాలు అరధింతరంగా రాలపోతుంటే.. ఆ కుటంబాలు 

పలుకరించే దికుకొలేక, పటిటీంచుకునే న్ధుడు లేక ఇబబుందులు పడుతున్న వేళ మీ కసం 

నేనన్్ననంటూ మందుకు వచ్చారు జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు. మొన్న అనంతపురం 

జిలాలాలో 30 మంది కౌలు రైతు కుటంబాలకు ఆరిధిక స్యం చేస్న ఆయన., ఇపు్పడు ఉమ్మడి 

పశచామ గోదావరి జిలాలాలో రోడుడున పడిన అన్నదాతల కుటంబాలలో ధైర్యం నింపారు. శనివారం 

జిలాలాలో నిర్హంచిన జనసేన కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రలో భాగంగా దందులూరు, చింతలపూడి నియోజకవరాగులోలా బలవన్మరణాలకు పాల్పడిన కౌలు రైతుల ఇళలాకు 

వెళిలా ఆ కుటంబాల కష్టీలు ఆలకించ్రు. కౌలు రైతుల కనీ్నరు తుడిచేందుకు జనసేన పార్టీ ఉందన్న ధైరా్యని్న నింపారు. ఇంటింటికీ వెళిలా కష్టీలోలా ఉన్న ఆ కుటంబాలన 

పలుకరిసూ్త.. ఆత్మహత్యలకు గల కారణాలన ఓపికగా ఆలకించ్రు. ప్రభుత్ం నంచి ఎలాంటి స్యం అందక దికుకొతోచని పరిస్్తులోలా ఉన్న ఆ కుటంబాలకు జనసేన 

పార్టీ తరఫున అండగా ఉంట్మని హామీ ఇచ్చారు. కౌలు రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే ప్రభుత్ం నంచి అందాల్సన పరిహారం ఎందుకు అందలేదో విచ్రించి, 

వారికి న్్యయబదదేంగా అందాల్సన రూ. 7 లక్షల పరిహారం అందే ఏరా్పట చేయాలని జిలాలా న్యకతా్నికి సూచించ్రు. మారగుమధ్యంలో జానంపేట నంచి లంగపాలం 

వరకు ఐదు కుటంబాలన పరామరి్శంచి ఒకకొ కుటంబానికి రూ.లక్ష చొపు్పన ఆరిధిక స్యం అందచేశారు. చింతలపూడిలో జరిగన రచచాబండ కార్యక్రమంలో మరో 35 

మందికి రూ. లక్ష చొపు్పన ఆరిధిక స్యం అందచేశారు. ఉమ్మడి పశచామగోదావరి జిలాలా, దందులూరు నియోజకవరగుం జానంపేట గ్రామానికి చెందిన కౌలు రైతు శ్రీ నెరుసు 

మలలాకారుజునరావు స్గు నష్టీలు, ఆరిధిక ఇబబుందుల నేపధ్యంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్్నరు. కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రలో భాగంగా జానంపేటలోని శ్రీ మలలాకారుజునరావు 

కుటంబాని్న పరామరి్శంచ్రు. ఆత్మహత్యకు గల కారణాలన ఆయన భార్య శ్రీమతి శవదురగున అడిగ తెలుసుకున్్నరు. ఆ కుటంబాని్న ఓదారిచా రూ. లక్ష ఆరిధిక స్యం 

అందచేశారు. ఆ కౌలు రైతు బ్డడుల భవిష్యతు్తకు అండగా ఉంట్మని భరోస్ ఇచ్చారు. ప్రభుత్ం నంచి రావాల్సన స్యం అందే వరకు వదిలపెటటీమని హామీ ఇచ్చారు.

* కౌలు రైతు బ్డడు చదువు బాధ్యత తీసుకుంట్ం

చింతలపూడి నియోజకవరగుం, ధరా్మజీగూడంలో మరో కౌలు రైతు శ్రీ దాసరి రాజారావు కుటంబాని్న శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పరామరి్శంచ్రు. ఆరు ఎకరాలు కౌలుకు 

తీసుకుని వ్యవస్యం చేస్ అపు్పలపాలైన శ్రీ రాజారావు ఆత్మహత్య చేసుకున్్నరు. ఆయనకు వయసు మళిలాన తలలాదండ్రులు, కుమారుడు ఉన్్నరు. తండ్రి శ్రీ సుస్, తలలా 

శ్రీమతి మరియమ్మలన ఓదారిచా ఆ కుటంబానికి రూ.లక్ష ఆరిధిక స్యాని్న చెక్ రూపంలో అందించ్రు. చిన్్నరి అఖిల్ చదువు బాధ్యతలన జనసేన పార్టీ తీసుకుంటందని 

హామీ ఇచ్చారు.

* బ్డడుల భవిష్యతు్త బాధ్యత మాదే

మఠంగూడంకు చెందిన కౌలు రైతు శ్రీ శ్రీకాకొలులా బాబురావు అపు్పల బాధలతో ఆత్మహత్య చేసుకున్్నరు. అతనికి భార్య, మగుగురు కుమార్తలు ఉన్్నరు. శ్రీ బాబురావు 

మరణం తరువాత తీవ్రమైన ఆరిధిక ఇబబుందులోలా ఉన్న ఆ కుటంబానికి భరోస్ కల్పంచేందుకు జనసేన పార్టీ తరఫున రూ. లక్ష ఆరిధిక స్యాని్న శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 

గారు ఆయన భార్య శ్రీమతి వెంకటేశ్రమ్మకు అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా కుమార్తలు మగుగురినీ పలకరించిన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు వారి చదువుల గురించి ఆరా 

తీశారు. బ్డడుల చదువులకు ఎటవంటి ఆటకం ఏర్పడకుండ్ జనసేన పార్టీ బాధ్యత తీసుకుంటందని హామీ ఇచ్చారు. అలాగే ప్రభుత్ం నంచి అందాల్సన రూ. 7 

లక్షల నషటీపరిహారం అందేలా అధికారులపై ఒతి్తడి తీసుకురావాలని పార్టీ జిలాలా అధ్యక్షులు శ్రీ కొటికలపూడి గోవిందరావుకు సూచించ్రు. చింతలపూడి నియోజకవరగుం, 

సుందరరావు పేటకు చెందిన కౌలు రైతు శ్రీ యర్రా రాంబాబు రండు సంవత్సరాల క్రితం అపు్పలపాలై ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డురు. కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రలో భాగంగా 

శ్రీ రాంబాబు తలలా శ్రీమతి సుబబుమ్మ ఇతర కుటంబ సభు్యలన ఓదారిచా, పార్టీ తరఫున రూ. లక్ష ఆరిధిక స్యం అందచేశారు. తన తండ్రి చనిపోయి రండేళ్లా గడుసు్తన్్న 

ప్రభుత్ం తరఫున ఒకకొరు కూడ్ తమ గడప తొకకొలేదని ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఎదుట బాధితుని కుమారుడు వాపోయారు. లంగపాలంకు చెందిన శ్రీ 

భుకా్య వెంకటేశ్రరావు కుటంబాని్న పరామరి్శంచి రూ. లక్ష ఆరిధిక స్యం అందచేశారు. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

ఆదివారం, 24 ఏప్రిల్ 2022
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జగన్ రెడ్డి దమ్ము ఏంటో.. జనస్న దమ్ము ఏంటో చూపిద్దం!
* ఎని్నకల వేళ రాజకీయాలు చేదాదేం.. రైతులన ఆదుకునే విషయంలో కాదు
* ప్రభుత్ కార్యక్రమాలోలా రాజకీయ విమర్శలు చేయడ్నికి మఖ్యమంత్రికి స్గుగుండ్ల
* కరంట కతలతో రైతాంగం అలాలాడుతోంది
* ఈ మఖ్యమంత్రికి మానవత్ం లేదు
* చింతలపూడి రచచాబండ వేదికపై జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్

‘ప్రభుత్ పథకాలు, కార్యక్రమాలు ప్రారంభించినపు్పడు దాని గురించి మాట్లాడ్ల.. పాలన 
గురించి ప్రజలకు వివరించ్ల. దానిని పూరి్తగా పకకొన పెటిటీ రాజకీయ విమర్శలకు దిగడం 
మఖ్యమంత్రి జగన్ రడిడుకే చెలలాంద’ని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిట చైర్మన్ 
శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు స్పషటీం చేశారు. జనసేన పార్టీ చేపటిటీన కౌలు రైతు భరోస్ 
యాత్రలో భాగంగా ఉమ్మడి పశచామగోదావరి జిలాలా చింతలపూడి లో రచచాబండ కార్యక్రమంలో 
మాట్లాడ్రు. కౌలు రైతుల సమస్యలు కనీసం పటిటీంచుకని ప్రభుత్ం తీరు అత్యంత దారుణం 
అన్్నరు. చింతలపూడి రచచాబండ వేదిక నంచి శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు ప్రసంగసూ్త 
“ప్రభుత్ వేదికలపై మఖ్యమంత్రి ప్రభుత్ కార్యక్రమాల గురించి కాకుండ్ జనసేన పార్టీని 
విమరి్శంచడం ఏమిటి? ఈ మఖ్యమంత్రికి స్గుగు ఉండ్ల. ప్రభుత్ కార్యక్రమాల వేదికపై 
రాజకీయ విమర్శలు చేయకూడదు అన్న జా్ఞనం ఉండ్ల. భయంతో మాట్లాడే మాటలు ఆపి, 
రైతులన ఆదుకునే దారి చూడ్ల. వారి కుటంబాలన పరామరి్శంచ్ల. హామీ ఇచిచానటలాగా 
వారికి ఏడు లక్షల రూపాయల సహాయం వెంటనే అందించ్ల. అంతేగాని ప్రజా వేదికలపై 
ఇష్టీనస్రం మాట్లాడితే ప్రజలు తగన బుదిధి చెబుతారు. మూడు వేల మంది రైతులు మూడు 
సంవత్సరాలోలా ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే ఈ ప్రభుతా్నికి కనీసం పటటీడం లేదు. కొని్న జిలాలాలోలా రైతుల ఆత్మహత్యలన నమోదు చేయడ్నికి సైతం అధికారులు మందుకు రాకపోవడం 
దురదృషటీకరం. 11 మంది చింతలపూడి నియోజకవరగుంలో, ఏడుగురు పోలవరం నియోజకవరగుంలో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్్నరు. కరూ్నలు జిలాలాలో 370 మంది, అనంతపురం జిలాలాలో 
170 మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్్నరు. అన్నపూరణి లాంటి ఉభయగోదావరి జిలాలాలోలాన్ 87 మంది కౌలు రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకవడం శోచనీయం. మూడో న్లుగో ఎకరాలు 
కౌలుకు చేసుకొని కుటంబాని్న ఎలాగోలా నెటటీకువదాదేమని రైతులు స్గు చేసు్తన్్నరు. పంట నషటీం, గటటీబాట ధర లేక చేస్న అపు్పలకు సమాధానం చెప్పలేక కన్నబ్డడులన వదిల 
బలవన్మరణాలకు పాల్పడుతున్్నరు. దానిపైన ఈ రాష్ట ప్రభుత్ం దృష్టీ పెట్టీల. అన్నదాతల ఆత్మహత్యలు నివారించే మారాగుని్న చూడ్ల.

* కరంట కతలతో రైతాంగం అలాలాడుతోంది
ఒకకొ ఛాన్్స ఇవ్ండి అంటూ ఎని్నకలోలా అని్న వరాగులన మభ్యపెటిటీ మఖ్యమంత్రి అయిన తరా్త జగన్ రడిడు రాష్్రాని్న అంధకారంలోకి నెటేటీశారు. రాష్టంలో కరంట చ్ర్జుల బాదుడు 
ఒకపకకొ... కరంట్ కతల మోత మరో పకకొ అన్నటలాగా ఉంది. ప్రసు్తతం పంట కీలకదశలో ఉన్న సమయంలో కరంట లేక రైతాంగం అలాలాడుతోంది. పంటకు నీరు అందక, కరంట 
కతలతో రైతాంగం సతమతమవుతోంది. దీనిని వెంటనే ప్రభుత్ం పరిషకొరించ్ల. రాష్్రాని్న అంధ కారంలోకి నెటేటీస్న ఈ మఖ్యమంత్రి దీనికి సమాధానం చెపా్పల. కౌలు రైతుల భరోస్ 
యాత్ర కసం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఎంతో ఆలోచించి ఈ కార్యక్రమాని్న మొదలు పెట్టీరు. అసలు కౌలు రైతులు ఎందుకు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటన్్నరు..? వారికి వచిచాన కషటీం 
ఏంటి? ప్రభుత్ం వారి ఆత్మహత్యల మీద ఎందుకు స్పందించడం లేదు? ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతు కుటంబాల పరిస్్తి ఏమిటి? అనే అనేక అంశాలు క్షేత్రస్్యిలో పరిశీలంచ్లని 
ఈ యాత్ర మొదలుపెట్టీరు.

తమ కుమారుడు చనిపోయి ఆరు నెలలు గడచిందని ప్రభుత్ం తరఫున వాలంటర్ మినహా అదీ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు వసు్తన్్నరని తెలస్న తరా్త ఫోన్ మాత్రమే 

చేస్న విషయాని్న వివరించ్రు. బలవన్మరణాలకు పాల్పడి జనసేన పార్టీ నంచి ఆరిధిక స్యం అందుకున్న ప్రతి కౌలు రైతుకు ప్రభుత్ం నంచి స్యం అందేలా ఒతి్తడి 

తీసుకురావాలని పార్టీ జిలాలా న్యకులన ఆదేశంచ్రు. భవిష్యతు్తలో కూడ్ ఆ కుటంబానికి అని్న రకాలుగా అండగా ఉంట్మని హామీ ఇచ్చారు.

* పశచామలో జనసేన్నికి అపూర్ స్గతం

కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర కసం పశచామ గోదావరి జిలాలాకు వచిచాన జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు 

శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి దారి పొడుగున్ పార్టీ శ్రేణులు, ప్రజలు, ఆడపడుచులు అపూర్ 

స్్గతం పలకారు. యాత్ర కసం కలపర్రు ట్ల్ గేట్ వదదే జిలాలాలోకి అడుగు పెటిటీన 

ఆయనకు వేలాదిగా జనసైనికులు, పార్టీ న్యకులు ఎదురు వచిచా ఆహా్నం పలకారు. 

క్రేనలా పెటిటీ మర్ భార్ గజమాలలు వేస్ పెదదే పెటటీన నిన్దాలు చేశారు. రైతులకు అండగా 

జనసేన్ని అంటూ రహదారి మొత్తం హోరిడుంగులతో నింపేశారు. ఆడపడుచులు హారతులు 

పటటీగా, వయసు మళిలాన వృదుదేలు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి కసం గంటల తరబడి వేచిచూశారు. 

ఏలూరు బై పాస్ నంచి చింతలపూడి వరకు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి పర్యటనకు తరలవచిచాన 

ప్రజలు, జనసైనికులతో కికికొరిశాయి. రహదారులతో పాట రోడుడుకు ఇరు వైపులా ఉన్న ఇళ్లా కూడ్ జనంతో నిండిపోయాయి. ప్రతి ఒకకొరికీ అభివాదం చేసూ్త శ్రీ పవన్ 

కళ్్యణ్ గారు మందుకు కదిలారు. తూరు్ప గోదావరి, విశాఖ, కృష్ణి జిలాలాల జనసేన నేతలు శ్రీ కందుల దురేగుశ్, శ్రీ సుందరపు విజయ్ కుమార్, శ్రీ మర్రెడిడు శ్రీనివాస్, శ్రీ 

మేడ్ గురుదత్ ప్రస్ద్, శ్రీ టి.ఉదయ్ శ్రీనివాస్ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గున్్నరు.

* శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ చెంతకు సమస్యల చిట్టీలు

కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర కసం పశచామ గోదావరి జిలాలాకు వచిచాన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి దారిపొడుగున్ 

ప్రజలు తమ సమస్యలు చెపు్పకొన్్నరు. విదు్యత్ కతలు, ఛార్జుల మోతలతో పాట రైతుల సమస్యలు, 

అస్వ్యస్ంగా ఉన్న రహదారుల సమస్యలు, కొంత మంది వ్యకి్తగతంగా తమ ఇబబుందులన కూడ్ శ్రీ పవన్ 

కళ్్యణ్ గారి దృష్టీకి తీసుకువచ్చారు. విజయరాయిలో మొకకొజొన్న ఫ్్యకటీర్లో పని చేసు్తన్న కారి్మకులు రోడుడు 

మీదకు రాగా, వాహనం నంచి దిగ మర్ వారిని పేరు పేరున్ పలకరించ్రు.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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 కుటంబాలకు భరోస్గా ఉండడ్నికి ఆయన వంతుగా రూ.ఐదు కటలా విరాళం ఇచిచా.. 
ప్రతి కుటంబానికి అండగా నిలచేందుకు లక్ష రూపాయల ఆరి్క సహాయం అందిసు్తన్్నరు. ఇది 
ప్రతి జనసేన కార్యకర్త ఛాతి ఉపొ్పంగ చెపే్ప గొప్ప కార్యక్రమం. దీనిని ప్రతి కార్యకర్త బాధ్యతగా 
ప్రజలోలాకి తీసుకు వెళ్ళండి. కార్యక్రమం గొప్పదన్ని్న ప్రజలకు వివరించండి. ప్రభుత్ం కౌలు 
రైతులన ఎలా మోసం చేస్ందో వివరించండి. ఎని్నకల వేళ రాజకీయాలు మాట్లాడదాం... 
జగన్ రడిడు దమ్మ ఏంట్.. జనసేన దమ్మ ఏంట్ చూపిదాదేం. కౌలు రైతుల భరోస్ యాత్ర 
ఇప్పటికే జనంలోకి వెళిలాంది. దీనిని మరింతగా జనసేన కార్యకర్తలు ప్రతి ఒకకొరికి తెలసేలా 
చేయండి. ఉమ్మడి పశచామగోదావరి జిలాలాకు కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర కసం పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు వసు్తన్్నరని తెలుసుకున్న ఓ యువకుడు నిన్న వచిచా కలశాడు. తన తండ్రి స్గు కు 
సంబంధించి అపు్పల బాధలు భరించలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషయాని్న న్ దృష్టీకి తీసుకు 
వచ్చాడు. వెంటనే అధ్యక్షుల వారి అనమతితో వారికి కూడ్ సహాయం అందించే ఏరా్పట 
చేశాం. ప్రతి రైతు కుటంబాని్న ఆదుకవాల అనేది శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆకాంక్ష. దానిని 
బలంగా ప్రజలోలాకి తీసుకువెళ్దేం.

* కర్షకుడికి కులం ఏంటి?
అందరి కడుపు నింపే కర్షకుడికి స్యం అందించడంలో కులం ఎందుకు ప్రస్్తవన 
వస్తంది.? ప్రతి కులంలోన్ పేదలు ఉన్్నరు. ఎంతో కొంత స్గు చేసుకుని కుటంబాని్న 
పోష్ంచుకునే వారు ఉన్్నరు. రైతు భరోస్ స్యం కసం కులం వారిగా లకకొలు చూస్ వారికి స్యం అందించడం అత్యంత హేయం. ప్రభుత్ం రైతులకు సైతం 
కులం చూస్ స్యం చేయడం ఎకకొడ లేదు. పాదయాత్ర వేళ ఎనో్న హామీలన రైతాంగానికి ఇచిచాన మఖ్యమంత్రి పదవి లోకి వచ్చాక వాటిని పూరి్తగా మరిచి పోయారు. 
వాటిని మొదట పూరి్త చేయాల్సన అవసరం ఉంది. రాష్టంలో రైతులకు సబ్్సడీ లు లేవు. మదదేతు ధర లేదు. గడడుంగులు కటటీడమే మరిచిపోయారు. ఇని్న సమస్యలన కళ్లాదుటే 
పెటటీకొని ఉన్న మఖ్యమంత్రి జనసేన పార్టీ చేసు్తన్న సహాయం విషయంలో చౌకబారు విమర్శలకు దిగడం మానకుంటే మేలు.

* ఇలాంటి మఖ్యమంత్రి మనకొదుదే
రైతులన ఆదుకవడ్నికి ఎని్న విమర్శలు ఎదుర్కొనేందుకు అయిన్ జనసేన పార్టీ స్దధింగానే ఉంది. కౌలు రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే కనీసం పరామరి్శంచని 
ఈ మానవత్ం లేని మఖ్యమంత్రి మనకొదుదే. ఏ రైతు అధైర్యపడ్ల్సన అవసరం లేదు. రైతు కష్టీలు తెలస్న పవన్ కళ్్యణ్ గారు మీ వెంట ఉన్్నరు. వారికి అండగా 
నిలుస్్తం. ఖచిచాతంగా ప్రతి రైతున ఆదుకునే వరకూ రైతు భరోస్ యాత్ర కొనస్గుతుంది. ప్రభుత్ం ఇప్పటికైన్ కళ్లా తెరిచి కౌలు రైతులకు ఇస్్తమని చెపి్పన ఏడు లక్షల 
రూపాయల నషటీపరిహారాని్న వెంటనే విడుదల చేయాల”న్్నరు.

* రైతుల కళలాలో ఆనందం నిండ్ల... అదే జనసేన ఆకాంక్ష: పార్టీ పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ న్గబాబు
జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఎవరి గురించి అయిన్ ఆలోచిసే్త, వారి క్షేమం కసం ఏదైన్ చేసే్త 
వారి జీవితాలు అదు్తంగా బాగుపడతాయని జనసేన పార్టీ పొలటికల్ అఫైర్్స కమిట సభు్యలు శ్రీ కొణ్దల 
న్గబాబు గారు అన్్నరు. జనసేన పార్టీ తలపెటిటీన కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రలో భాగంగా చింతలపూడిలో 
జరిగన రచచాబండ కార్యక్రమంలో శ్రీ న్గబాబు గారు మాట్లాడుతూ “రాష్టంలోని రైతుల సమస్యలు తీరి, 
వారి జీవితాలోలా నవ కాంతులు రావాలని ఆకాంక్షిసు్తన్్నం. ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతు కుటంబాలన 
ఆదుకవాలనే గొప్ప ఆలోచనే అదు్తం. జనసేన పార్టీ సైనికుడిగా, ఒక గొప్ప న్యకుడు ఆధ్ర్యంలో పని 
చేసు్తన్్ననన్న గర్ం ఎప్పటికి ఉండిపోతుంది. కౌలు రైతులన ఆదుకవాలని గొప్ప తలంపుతో ఇలాంటి 
కార్యక్రమం ప్రారంభించ్లని అనకుంటన్నటలా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు చెపి్పనపుడు మాలో ఎంతగానో సూఫూరి్త 
నింపింది” ఆన్్నరు. పశచామ గోదావరి జిలాలా జనసేన అధ్యక్షుడు శ్రీ కొటికలపూడి గోవిందరావు ఆధ్ర్యంలో 
ఈ రచచాబండ కార్యక్రమం నిర్హంచ్రు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ పి.ఎ.స్. సభు్యలు శ్రీ కనకరాజు సూరి, శ్రీ 
మతా్త శశధర్, మత్స్యకార వికాస విభాగం ఛైర్మన్ శ్రీ బొమి్మడి న్యకర్, పార్టీ నేతలు శ్రీ మేకా ఈశ్రయ్య, 
శ్రీ విడివాడ రామచంద్రావు, శ్రీ కరాటం స్యి, శ్రీ చెన్నమళ్ళ చంద్శేఖర్, శ్రీమతి కాట్నం విశాల, శ్రీమతి 
కడల ఈశ్రి, శ్రీ మల్్నడి బాబీ, శ్రీ పి.ధర్మరాజు, శ్రీ శెటిటీబతు్తల రాజబాబు, శ్రీ సంగశెటిటీ అశోక్, పార్టీ రాష్ట 
కార్యదరు్శలు శ్రీమతి ఘంటస్ల వెంకటలక్ష్మి, శ్రీమతి ప్రియా సౌజన్య, శ్రీమతి గంట్ స్రూప, శ్రీ అమి్మశెటిటీ 
వాసు, శ్రీ బోడపాటి శవదత్ తదితరులు పాల్గున్్నరు.

జానంపేట కౌలు రైతు మల్లేకార్జున రావు కుటంబానికి 
రూ. లక్ష ఆరిథిక సాయం

శతఘ్్న న్్యస్: ఉమ్మడి పశచామగోదావరి జిలాలాలో జనసేన కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర శనివారం ఉదయం 
ప్రారంభమైంది. యాత్రలో భాగంగా దందులూరు నియోజకవరగుం జానంపేట గ్రామంలో పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ తొల చెకుకొ అందచేశారు. కౌలు రైతు నెరుసు మలలాకారుజునరావు స్గు నష్టీలు, ఆరి్క ఇబబుందులతో ఆత్మహత్య 
చేసుకున్్నరు. ఆయన కుటంబాని్న పవన్ కళ్్యణ్ పరామరి్శంచ్రు. స్గు నష్టీలు, చేస్న అపు్పలు తీరచాలేక నెరుసు 
మలలాకారుజున రావు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డురు. ఆయన భార్య శ్రీమతి శవదురగున ఓదారిచాన పవన్ కళ్్యణ్ .. పార్టీ తరఫున 
లక్ష రూపాయల ఆరిధిక స్యం అందించ్రు. ఈ స్యంతోపాట ఇదదేరు ఆడ బ్డడుల భవిష్యతు్తకు అండగా ఉంట్మని 
హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో పవన్ కళ్్యణ్ తో పాట పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ న్దండలా మనోహర్, పీఏసీ సభు్యలు 
న్గబాబు, జిలాలా అధ్యక్షులు కొటికలపూడి గోవిందరావు, పార్టీ న్యకులు ఘంటస్ల వెంకట లక్ష్మీ, శ్రీ బొమి్మడి 
న్యకర్ తదితరులు పాల్గున్్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మటటాంగూడంలో కాకొలులే బాబురావు 
కుటంబానికి అండ

శతఘ్్న న్్యస్: ఉమ్మడి పశచామగోదావరి జిలాలాలో జనసేన పార్టీ కౌలు రైతు 
భరోస్ యాత్రలో భాగంగా చింతలపూడి నియోజవరగుం మటటీంగూడం గ్రామానికి 
చెందిన కౌలు రైతు కాకొలులా బాబురావు కుటంబాని్న పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ పరామరి్శంచ్రు. బాబురావు వ్యవస్యంలో తీవ్ర నష్టీలు రావడంతో 
అపు్పలపాలై ఇటవల ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డురు. ఆయనకు భార్య, మగుగురు 
కుమార్తలు ఉన్్నరు. బాబురావు మరణం తరువాత తీవ్రమైన ఆరిధిక ఇబబుందులోలా 
ఉన్న ఆ కుటంబానికి భరోస్ కల్పంచేందుకు జనసేన పార్టీ తరఫున రూ. లక్ష 
ఆరిధిక స్యాని్న పవన్ కళ్్యణ్ ఆయన భార్య వెంకటేశ్రమ్మకు అందజేశారు. 
ఈ సందర్ంగా కుమార్తలు మగుగురినీ పలకరించిన పవన్ కళ్్యణ్ వారి చదువుల 
గురించి ఆరా తీశారు. బ్డడుల చదువులకు ఎటవంటి ఆటకం ఏర్పడకుండ్ 
జనసేన పార్టీ బాధ్యత తీసుకుంటందని హామీ ఇచ్చారు. అలాగే ప్రభుత్ం 
నంచి అందాల్సన రూ. 7 లక్షల నషటీపరిహారం అందేలా అధికారులపై ఒతి్తడి 
తీసుకురావాలని పార్టీ జిలాలా అధ్యక్షులు కొటికలపూడి గోవిందరావుకు సూచించ్రు. 
ఈ కార్యక్రమంలో పవన్ కళ్్యణ్ తో పాట పీఏసీ ఛైర్మన్ న్దండలా మనోహర్, 
జిలాలా అధ్యక్షులు కొటికలపూడి గోవిందరావు తదితరులు పాల్గున్్నరు.

సందరరావుపేటలో కౌలు రైతు యర్రా రాంబాబు 
కుటంబానికి ఆసరా

శతఘ్్న న్్యస్: స్గు నష్టీలు, ఆరిధిక ఇబబుందులు తాళలేక ఇటవల బలవన్మరణానికి 
పాల్పడిన కౌలు రైతు యర్రా రాంబాబు కుటంబాని్న పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
పరామరి్శంచ్రు. చింతలపూడి నియోజకవరగుం సుందరరావు పేట గ్రామానికి వెళిలా 
రాంబాబు తలలా శ్రీమతి సుబబుమ్మ, కుమారుడు రమేష్ లన ఓదారాచారు. పార్టీ తరఫున 
అండగా ఉంట్మని హామీ ఇచ్చారు. ఆరిధిక ఇబబుందులోలా ఉన్న ఆ కుటంబానికి 
లక్ష రూపాయల ఆరిధిక స్యం అందించ్రు. ఈ సందర్ంగా రాంబాబు తలలా 
శ్రీమతి సుబబుమ్మ మాట్లాడుతూ… మా అబాబుయి చనిపోయి రండేళ్లా అవుతున్్న 
ఇప్పటి వరకు ఏ న్యకుడు కూడ్ మమ్మల్న పటిటీంచుకలేదు. ఒకకొ అధికారి 
కూడ్ మా ఇంటి గడప తొకకొలేదని వాపోయారు. మీరు మాత్రమే మా కష్టీలు 
తెలుసుకొని మా ఇంటికి వచిచా ఆదుకున్్నరని అన్్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో పవన్ 
కళ్్యణ్ తో పాట పీఏసీ ఛైర్మన్ న్దండలా మనోహర్, జిలాలా అధ్యక్షులు కొటికలపూడి 
గోవిందరావు తదితరులు పాల్గున్్నరు.

ధరాముజీగూడంలో కౌలు రైతు దసరి 
రాజారావు కుటంబానికి చేయూత

శతఘ్్న న్్యస్:  ఉమ్మడి పశచామగోదావరి జిలాలా చింతలపూడి నియోజకవరగుం ధరా్మజీగూడం 

ప్రాంతానికి చెందిన కౌలు రైతు దాసరి రాజారావు ఆరి్క ఇబబుందులతో మూడేళలా క్రితం 

బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డురు. ఆరు ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకుని వ్యవస్యం చేస్ 

అపు్పలపాలై ఆత్మహత్య చేసుకున్్నరు. జనసేన కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రలో భాగంగా 

పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ధరా్మజీగూడంలో రాజారావు కుటంబాని్న ఆయన ఇంటికి 

వెళిలా పరామరి్శంచ్రు. రాజారావు చిత్రపట్నికి పూలమాల వేస్ నివాళి అరి్పంచ్రు. 

జనసేన పార్టీ తరఫున ప్రకటించిన రూ. లక్ష ఆరి్క స్యాని్న చెక్ రూపంలో ఆయన 

తలలాదండ్రులు శ్రీమతి మరియమ్మ, సుశీలకు అందజేశారు. రాజారావు కుమారుడు అఖిల్ 

విద్య బాధ్యతలన జనసేన పార్టీ తీసుకుంటందని ఈ సందర్ంగా పవన్ కళ్్యణ్ హామీ 

ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో పవన్ కళ్్యణ్ తో పాట పీఏసీ ఛైర్మన్ న్దండలా మనోహర్ 

గారు, పీఏసీ సభు్యలు న్గబాబు, జిలాలా అధ్యక్షులు కొటికలపూడి గోవిందరావు, పార్టీ 

న్యకులు శ్రీమతి ఘంటస్ల వెంకట లక్ష్మీ, శ్రీ బొమి్మడి న్యకర్ తదితరులు 

పాల్గున్్నరు.

ల్ంగపాలం కౌలు రైతు భుకాయా వెంకటేశ్వరరావు 
కుటంబానికి భరోసా

శతఘ్్న న్్యస్: పశచామ గోదావరి జిలాలా లంగపాలంకు చెందిన కౌలు రైతు భుకా్య 
వెంకటేశ్రరావు అపు్పల పాలై ఆరు నెలల క్రితం ఆత్మహత్య చేసుకున్్నరు. అతనికి 
వయసు మళిలాన తలలాదండ్రులు ఉన్్నరు. జనసేన కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రలో భాగంగా 
శనివారం లంగపాలంకు వచిచాన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ వెంకటేశ్రరావు 
కుటంబాని్న పరామరి్శంచ్రు. పార్టీ తరఫున రూ. లక్ష ఆరిధిక స్యం చెక్ రూపంలో 
అందచేశారు. తమ కుమారుడు చనిపోయి ఆరు నెలలు గడచిన్ ప్రభుత్ం తరఫు 
నంచి పలుకరించే దికుకొ లేదని ఈ సందర్ంగా వెంకటేశ్రరావు తలలా శ్రీమతి మారసు 
పవన్ కళ్్యణ్ వదదే వాపోయారు. వాలంటర్ మినహా ఎవ్రూ ఫోన్ చేయలేదనీ, అదీ 
మీరు వసు్తన్్నరని తెలస్న తరా్తే ఫోన్ వచిచాందని తెలపారు. కౌలు చేస్ అపు్పలపాలై 
తమ కుమారుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్న న్టి నంచి అధికారులు ఎవ్రూ తమ ఇంటికి 
రాలేదని చెపా్పరు. వెంకటేశ్రరావు ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు అడిగ తెలుసుకున్న 
పవన్ కళ్్యణ్ పార్టీ తరఫున ఆ కుటంబానికి అని్న విధాలుగా అండగా ఉంట్మని, 
ప్రభుత్ం నంచి పరిహారం అందేలా పార్టీ తరఫున కృష్ చేస్్తమని హామీ ఇచ్చారు.
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పంచిన ఆర్టాసీ చార్జులు తగ్గంచాలని 
దేవర మనోహర ఆధ్వరయాంలో నిరసన

 *పెంచిన ఆర్టీసీ చ్ర్జులు వెంటనే తగగుంచ్లని జనసేన పార్టీ న్యకుల డిమాండ్
శతఘ్్న న్్యస్: చంద్గరి నియోజకవరగు హెడ్ కటర్్స, చంద్గరి టవర్ కాలాక్ దగగుర జిలాలా కార్యదరి్శ 
దేవర మనోహర ఆధ్ర్యంలో శనివారం నిరసన కార్యక్రమాని్న చేపట్టీరు. ఈ సందర్ంగా దేవర 
మనోహర మాట్లాడుతూ.. ప్రజలపై బాదుడికి బ్ండ్ అంబాస్డర్ మరియు 31 కేసులు ఉన్న 
సీబీఐ దత్తపుత్రుడు, చెత్త పై కూడ్ పన్న వేస్న చెత్త పుత్రుడు.. అపె్పకకొడ పుడుతుందోనని వెతికే 
అపు్ప పుత్రుడు జగన్ రడిడు అని ఎదేదేవా చేశారు.
వైసీపీ ప్రభుత్ం పెట్రోల్, డీజిల్, గా్యస్, విదు్యత్ చ్ర్జులు, నితా్యవసర వసు్తవుల ధరలు విపర్తంగా 
పెంచి స్మాన్యలపై పెనభారం మోపుతొందన్్నరు. పెంచిన ఛార్జులు తగగుంచకుంటే ఆందోళన 
ఉధృతం చేస్్తమని హెచచారించ్రు. అనంతరం తమ డిమాండలాతో కూడిన వినతి పత్రాని్న జిలాలా 
కలకటీర్ కి, ఎమా్మరో్ మరియు ఎంపీడీవో కి సమరి్పంచ్రు.
రాష్ట కార్యదరి్శ ఆకేపాటి సుభాష్ని మాట్లాడుతూ.. ఎడలాబండి దశనంచి మెట్రో వరకూ.. ఆధునిక 
దిశగా అడుగులు వేసు్తన్న మనల్న తిగరి మళ్లా అదే ఎడలాబండి దశకు తీసుకెళ్్తన్న వైస్పి ప్రభుత్ 
వైఖరిని ఖండిసూ్త.. తక్షణమే ప్రభుత్ం స్పందించి పెంచిన ధరన తగగుంచ్లని లేనిపక్షంలో 
ఉద్యమాని్న ఉధృతం చేస్్తమని, ఇదే విధంగా కొనస్గతే వైసీపీ ప్రభుతా్ని్న ఓఎల్ఎక్్స లో 
పెటటీకవాల్స వసు్తంది అని ఎదేదేవా చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షులు సంజీవి హరి, వినోద్ మరియు మండల న్యకులు 
మరళి, వేణు, ధరణ్, ఐతేపలలా స్యి, జనసేన స్యి, యువరాజ్, ఆశ, కిరణ్, శేఖర్, వెంకటేష్ 

తదితరులు పాల్గున్్నరు.

కౌలు రైతు భరోసా యాత్రలో కందుల దుర్్గష్
శతఘ్్న న్్యస్: పశచామగోదావరి జిలాలా కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రలో చింతలపూడి 
గ్రామంలో జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ని కలస్న తూరు్పగోదావరి 
జిలాలా అధ్యక్షులు కందుల దురేగుష్ పిఏస్ మెంబర్ మతా్త శశధర్ కాకిన్డ నగర 
అధ్యక్షులు సంగశెటిటీ అశోక్.

రైతు భరోసా యాత్రకు రమేష్ బాబు లక్ష విరాళం
శతఘ్్న న్్యస్: రాజోలు, రైతులకు 
అండగా జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ ఐదు కటలా రూపాయలు 
అందజేయడం జరిగంది. ఆయన 
సూఫూరి్తతో రాజోలు నియోజకవరగుం 
తరుపున పింక్ హార్టీస్ ఫండేషన్ 
ఫండర్ మరియు చింతలమోరి 
సర్పంచ్ జనసేన న్యకులు, 
మనవతా్ధీర డ్కటీర్ రాపాక రమేష్ 
బాబు గారు రైతులన ఆదుకునే 
విధంగా తన వంతు బాధ్యతగా 

జనసేన పార్టీకి 1 లక్ష రూపాయలు విరాళం ప్రకటించడం జరిగంది.

మ్నిసిపల్ పారిశుద్ధ్య కారిముకులను విధులోలేకి 
తీసకోవాలని జనస్న డ్మండ్

శతఘ్్న న్్యస్:  హందూపురం మనిస్పాలటలో విధులనండి తొలగంచిన 85 
మంది మనిస్పల్ పారిశుదధి్య కారి్మకులన విధులోలాకి తీసుకవాలని గత 6 రోజులుగా 
స్.ఐ.టి.యు ఆధ్ర్యంలో మని్సపల్ కారా్యలయం మందు జరుగుతున్న రిలే 
నిరాహారదీక్షకు హందూపురం జనసేన పార్టీ తరుపున సంపూరణి మదదేతు తెలయచేస్ 
కరోన సమయంలో ప్రాణాలకు తెగంచి విధులు నిర్హంచిన కారి్మకులన 
ప్రభుత్ం నిరలాక్ష్యం చేయడం భావ్యం కాదని, విధులనండి తొలగంచబడిన 85 
మంది పారిశుదధి్య కారి్మకులన వెంటనే విధులోలాకి తీసుకొని వారి ఉదో్యగాలన 
పరి్మనెంట్ చేయవలస్ందిగా జనసేన పార్టీ తరుపున డిమాండ్ చేయడం జరిగంది. 
ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ తరుపున కారి్మకులకు మధా్యహ్నం భోజనం 
ఏరా్పటచేస్, దీక్షాస్ల ఖరుచాకు జనసేన పార్టీ హందూపురం మండల అధ్యక్షుడు 
చక్రవరి్త 5 వేల రూపాయలు విరాళం అందించ్డు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
పార్టీ హందూపురం నియోజకవరగు ఇంచ్ర్జు ఆకుల ఉమేష్, జిలాలా అధికార ప్రతినిధి 
నిమ్మకాయల రామ, కారి్మక న్యకుడు ఎం ఎం మంజున్థ్, జిలాలా సంయుక్త 
కార్యదరి్శ కొలలాకుంట శేఖర్, హందూపురం మండల అధ్యక్షుడు చక్రవరి్త, జిలాలా 
కార్యనిర్హణ కమిట సభు్యడు న్గరాజు, జనసేన న్యకులు భాసకొర్, మారుతి 
తదితరులు పాల్గున్్నరు.

రామ్మోహన్ రావు నాయకత్ంలో బాదుడే…బాదుడు నిరసన
శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాకుళం జిలాలా, ఆమదాలవలస నియోజకవరగుం, రాష్ట ప్రజలపై ప్రభుత్ం 
వేసు్తన్న పన్నలు భారానికి శనివారం ఆమదాలవలస నియోజకవరగుంలో పేడ్డ. రామో్మహన్ 
రావు న్యకత్ంలో బాదుడే…బాదుడు అనే నిన్దాలతో హోరతి్తంచి కాగడ్లతో నిరసన 
రా్యల్ చేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ జగనో్మహన్ రడిడు ప్రభుత్ం వచ్చాక 
రాష్ట ప్రజలు చ్లా ఇబబుందులు పడుతున్్నరని మర్ మఖ్యంగా విదు్యత్ చ్ర్జులు, బస్ చ్ర్జులు, 
నితా్యవసర సరుకుల,ఇంటి పన్న, చెత్త పన్న ఎలా బాదుడే బాదుడు కార్యక్రమం పెటటీకున్్నరని 
వీటని్నటినీ తక్షణమే ప్రజలకు అందుబాటలో ఉండేలా చేయాల అని డిమాండ్ చేశారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో పైడి మరళ్ మోహన్, చిన్నమ న్యడు, గణేష్, రమణ, ధనంజయ, 
అప్పలరాజు, శవ, ఫణ్ కుమార్, పవన్, శ్రీనివాస్, రాజశేఖర్, కటేష్, స్ంహాచలం, తదితరులు 
పాల్గున్్నరు.

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

వృధాగా పారబోసతేన్న కాంక్రీట్ రోడ్ గంతలు 
పూడ్చిన జనస్న

శతఘ్్న న్్యస్: తుమ్మలపాలం ఎన్.హెచ్.65 రోడుడు మారగుం పకకొన కాంక్రీట్ 
లార్ స్ంకేతిక లోపం వలన ఆగపోవడంతో వృధాగా పారబోసు్తన్న కాంక్రీట్ న 
తుమ్మలపాలం ఎంపీటసీ పోలశెటిటీ తేజ లార్ యాజమాన్యంతో మాట్లాడి గుంతలుగా ఉన్న 
తుమ్మలపాలం చిన్న కెన్ల్ వంతెన్ వదదే కాంక్రీట్న పోస్ చదున చెయ్యటం జరిగంది. 
గ్రామసు్తలకు ఉపయోగపడే ఇలాంటి కార్యక్రమంలో స్చ్ందంగా తనతోపాట పాల్గున్న 
తుమ్మలపాలం జనసైనికులన పోలశెటిటీ తేజ అభినందించి కృతజ్ఞతలు తెలయజేస్రు.

ఇచాచిపురం జనస్న ఆధ్వరయాంలో ఉచిత వైదయా శిబిరం

శతఘ్్న న్్యస్: ఇచ్చాపురం మని్సపాలట పరిధిలో ఉన్న కండ్రవీధిలో ఇచ్చాపురం 
నియోజకవరగుం జనసేన పార్టీ సమన్యకర్త దాసరి రాజు ఆధ్ర్యంలో “జేమ్్స హాస్్పటల్” 
వైద్య బృందం సౌజన్యంతో శనివారం న్డు “ఉచిత మెగా వైద్య శబ్రం” బెహరా సంఘ 
అధ్యక్షులు జితేంద్ బెహరా ఆధ్ర్యంలో ప్రారంభించడం జరిగనది. ఈ వైద్య శబ్రంలో 
కిడీ్న, గుండ, కేన్సర్ మరియు స్ధారణ వా్యధులకు ఉచితంగా పర్క్షలు నిర్హంచి, 
మందులు కూడ్ ఉచితంగా ఇవ్డం జరిగనది. 410 మందికి బీపి, షుగర్, ఈసీజి వైద్య 
పర్క్షలు చేయడం జరిగనది. ఈ కార్యక్రమంలో జేమ్్స డ్కటీర్్స హూహస్ రడిడు, పవన్ 
భారగువ్, సూర్య వంశీ మరియు జనసేన రాష్ట సెక్రెటర్ తిప్పన దురో్యధన రడిడు, మత్స్యకార 
విభాగ వికాస కార్యదరి్శ హరి బెహరా మని్సపాలట వారుడు ఇంచ్ర్జు లు రోకళ్ళ భాసకొర్ 
రావు, సంతోష్ మహరణ, ఢిల్లా బ్స్యి కల్య దాసరి శేఖర్ మరియు ఇచ్చాపురం జనసేన 
నియోజకవరగు న్యకులు పాల్గునడం జరిగనది.

టీబీతో బాధపడుతున్న వయాకితేకి సహాయమందంచిన 
ఈతపేట జనస్న

శతఘ్్న న్్యస్:  ఈతపేట గ్రామంలో శనివారం ఉదయం టబీ వా్యధి తో బాధపడుతున్న 
బతి్తన అపా్పరావుకు ఆ గ్రామ జనసేన న్యకుల సహకారంతో రూ. 10,000/- (పది 
వేల రూపాయలు) ఆరి్క సహాయం మరియు బ్య్యం బస్్త జనసేన పార్టీ తరపున 
గ్రామసు్తల సమక్షంలో అందజేయడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా.. జనసేన న్యకులు 
ఈ కార్యక్రమంలో పాలుపంచుకున్న అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలయజేస్రు.

రైతు భరోసా యాత్రలో భాగంగా నిడదవోలు జనస్న

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టీ కౌలు రైతు భరోస్ యాత్రలో భాగంగా నిడదవోలు జనసేన 
న్యకులు చింతలపూడి కార్యక్రమానికి హాజరవ్డం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జిలాలా 
కార్యవరగు సభు్యలు ఉలుసు సౌజన్య, తులా చినబాబు, పాల వీరాస్్మి, కాకరలా న్ని, 
నిడదవోలు మండల అధ్యక్షులు పోల్రడిడు వెంకటరత్నం హజరవ్డం జరిగంది.

జనస్న పిఏసి సభుయాలు న్గబాబుని కలసిన 
క్రియాశీలక సభుయాలు

శతఘ్్న న్్యస్: తూరు్పగోదావరి జిలాలా పర్యటనలో భాగంగా రాజమండ్రి విచేచాస్న 
జనసేన పార్టీ సీనియర్ న్యకులు రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటి సభు్యలు కొణ్దల 
న్గబాబుని స్ధినిక షెలాటీన్ హోటల్ లో రాజమండ్రి మని్సపల్ కార్్పరషన్ అధ్యక్షులు 
వై.శ్రీనివాస్ ఆధ్ర్యంలో నగరంలో వివిధ వారుడులోలా ఉన్న పార్టీ క్రియాశీలక సభు్యలు 
మరా్యదపూర్కంగా కలవటం జరిగంది. నగరంలో వేలాది మంది వై.శ్రీనివాస్ 
ఆధ్ర్యంలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్ం తీసుకవటం విధితమే, ఈ సందర్ంగా 
న్గబాబు మాట్లాడుతూ నగరంలో పార్టీని బలోపేతం దిశగా తీసుకువెళ్్ళలని, నగర 
అధ్యక్షులు వై.శ్రీనివాస్ ఆధ్ర్యంలో మందుకు వెళ్్ళలని తెలయజేస్రు. వై.శ్రీనివాస్ 
క్రియాశీలక సభు్యలన న్గబాబుకు పరిచయం చేస్రు. వై.శ్రీనివాస్ మరియు 
క్రియాశీలక సభు్యలు న్గబాబుకి పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ తో కూడిన ఫొట్ 
ఫ్రేమ్ అందజేస్ సతకొరించ్రు. ఈ సమావేశంలో భార్ సంఖ్యలో క్రియాశీలక సభు్యలు 
పాల్గున్్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శ్రీ దురా్గదేవి అమమువారి పునః ప్రతిషటా మహోత్సవంలో 
బొల్యశెటటా దంపతులు

శతఘ్్న న్్యస్: కొండపలలా మని్సపాలట కొత్తగేట్ లో తామరస్రి వినోదిని ఆధ్ర్యంలో మడు రోజులుగా 
దురాగుదేవి అమ్మవారి ప్రతిషటీ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్్నయి మొదటి రోజు అంకురార్పణ, వాసు్తపూజ, 
రండవ రోజు పంచగవా్యధి, క్షిరాదివాస, జలదివాసమలు, అధివస్ హోమమలు, మూడోరోజు శ్రీ 
దురాగుదేవి సహత పరివార దేవతల విగ్రహాలు ప్రతిషటీ మంచ్ అమృత అభిషేకం పూజలు.. న్లుగవ 
రోజు ఆదివారం ఉదయం 7 గంటలకు శ్రీ దురాగుదేవి, శవలంగం, నవగ్రహాలు, ప్రతిషటీ చేయబడున 
ఆదివారం మధా్యహ్నం 12 గంటలకు అన్నదాన కార్యక్రమం శ్రీ దురాగుదేవి అమ్మవారి పంచ్మృత 
అభిషేకం హోమమలో పాల్గున్్నరు అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమానికి బొలయశెటిటీ శ్రీకాంత్ 
విజయదురగు దంపతులు 10 వేల రూపాయిలు విరాళం అందించ్రు. గత 20 సంవత్సరాల నండి 
వినోదిని ఎంతో భకి్త శ్రదధిలతో అమ్మవారిని పూజలు చేసు్తన్్నరు. అమ్మవారి కార్యక్రమానికి తనవంతు 
సహాయ సహకారాలు కొత్తగేట్ స్రిపురం సురేష్ అందిసు్తన్్నరు. కొత్తగేట్ భకు్తలే కాకుండ్ చుటూటీ 
పకకొల గ్రామాల నండి భార్ ఎతు్తన భకు్తలు తరలవచ్చారు. అమ్మవారికి పూజలు చేస్ దరి్శంచుకున్్నరు.

పంచాయ తీల ను చంపేసతేన్న జ గ న్ రెడ్డి
జ న సేన పార్టీ అర కు పారలా మెంట్ ఇన్ చ్ర్జు డ్. వంపూరు గంగుల య్య 
శతఘ్్న న్్యస్: అలూలారి సీతారామ రాజు జిలాలా, పాడేరు, దేశం అభివృదిధి 
చెందాలంటే ప లలాలు అభివృదిధి చెందాల. కానీ నేడు వైసీపీ ప్ర భుత్ం 
ప లలాల న అభివృదిధికి దూరంగా ఉంచుతోందని జ న సేన అర కు పారలా మెంట్ 
ఇన్ చ్ర్జు డ్కటీ ర్ వంపూరు గంగుల య్య విమ రి్శంచ్రు. రేపు జాతీయ 
పంచ్య తీరాజ్ దినోత్స వాని్న పుర సకొ రించుకొని ఆయ న శ నివారం 
మీడియాతో మాట్లాడ్రు. ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్్న స రే గ్రామాల 
అభివృదిధికి తొల ప్రాధాన్య మిస్్తయ ని కానీ వైసీపీ మాత్రం ప లలాల అభివృదిధిని 
అడుడుకుంట్ంద ని ఆరోపించ్రు. కేంద్ , రాష్్రాలు స మాన ప్రాతిప దిక న 
నిధుల తో గ్రామాల న అభివృదిధి ప ర చ్ల్సంది పోయి ఈ ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ 
లో మాత్రం కేంద్ం ఇచిచాన నిధుల న కూడ్ త మ ప్ర యోజ న్ల కసం 
ఉప యోగసు్తండ డం అన్్యయ ని తెలపారు. గ్రామాల కు 14, 15వ 
ఆరి్క సంఘం నిధుల న కేట్యిసే్త ఈ ప్ర భుత్ం వాటితో పాట స మాన నిధులు కేట్యించ్ల్సంది 
పోయి వాటిని పంచ్య తీ ఖాతా నంచి స ర్పంచ్ ల అనమ తి లేకుండ్ తీసేసుకుంద ని విమ రి్శంచ్రు. 
గ తంలో స ర్పంచ్ కు అని్న అధికారాలు ఉండేవ ని కాని నేడు ప్రెస్డంట్ అధికారాల ని్నంటినీ లాగేసుకొని 
అస మ రు్లుగా మిగలచాంద ని ఆరోపించ్రు. ఈ రాష్టంలో స ర్పంచ్ లుగా గెలచి ఏడ్దైంద ని ఏ 
స ర్పంచ్ అయిన్ ఒకకొ ప ని అయిన్ చేసేరేమో చెపా్పల ని డిమాండ్ చేశారు. ఎందుకంటే చేయ డ్నికి 
వారి చేతి చిలలాగ వ్ లేద ని పారిశుధ్య కారి్మకుల కు జీతాలు కూడ్ ఇవ్ లేని ప రిస్్తి పంచ్య తీల కు 
దాపురించిందంటే అది ఈ ప్ర భుత్ం నిరంకుశ నిరణి యాల వ ల నేన ని ఆయ న తెలపారు. ఇలా ఎందుకు 
చేశార ని మీడియా వారు అడిగతే పంచ్య తీ రాజ్ శాఖా మంత్రి వింత స మాధాన్లు ఇసు్తన్్నర ని, గ త 
టడీపీ చేస్ందే తామ చేస్మ ని అపు్పడందుకు వారిని అడ గ లేద ని ఎదురు ప్ర శ్న వేశారని ఆక్షేపించ్రు. 
తెలుగుదేశం ప్ర భుత్ం త పు్పలు చేస్ంది కాబ టేటీ ప్ర జా కరుటీలో శక్షించ బ డింద ని కానీ వైసీపీని న మి్మ 
ప్ర జ లు ప టటీం క డితే మీరూ అలాగే చేయ డ్ని్న ఏమ నకవాల ని ప్ర శ్నంచ్రు. వేల మంది వైసీపీ 
మ దదే తుదారులు పంచ్య తీ స ర్పంచ్ లుగా ఎని్నకైన వారున్్నర ని వారందుకు సీఎంన ఈ విష యంలో 
నిల దీయ లేక పోతున్్నర న్్నరు. టడీపీ ప్రభుత్ం ఆరి్క సంఘం నిధులు మాత్ర మే వేరేవాటికి మ ళిలాంచి మ ళ్లా 
ఇచిచాంద ని నేడు జ గ న్ రడిడు ప్ర భుత్ం మాత్రం ఆరి్క సంఘం నిధులతో పాట స్ధార ణ నిధుల న కూడ్ 
దోచుకున్్నర ని ఆరోపించ్రు. గాంధీజీ క ల లు క న్న గ్రామ స్ రాజ్యం స్ధిస్్తమ ని చెపి్ప గెలచిన జ గ న్ 
రడిడు స ర్పంచ్ అధికారులు, హ కుకొల న లాగేసుకుంటన్్నర న్్నరు. పంచ్య తీల కు కేట్యించ్ల్సన 
నిధులన కేట్యిసూ్త ఇప్ప టివ ర కూ పంచ్య తీ ఖాతాల నంచి మ ళిలాంచిన నిధుల న వెంట నే తిరిగ 
చెలలాంచ్ల ని జ న సేన పాడేరు, అర కు పారలా మెంట్ ఇన్ చ్ర్జు  వంపూరు గంగుల య్య డిమాండ్ చేశారు.

ఘనంగా జనసైనికుని జనముదన వేడుకలు..
శతఘ్్న న్్యస్: రాయవరం: రాయవరం మండలం, చెలూలారు గ్రామ 
జనసైనికుడు కీ.శే. బండి రాంబాబు జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా 
నిర్హంచ్రు. ఈ కార్యక్రమానికి మఖ్య అతిథిగా మండపేట 
నియోజకవరగు జనసేన పార్టీ ఇంఛారిజు వేగుళ్ళ ల్లాకృషణి తనయుడు 
యూత్ ఐకాన్ వేగుళ్ళ వీరాజ్ (రాజా బాబు) విచేచాస్ చెలూలారు గ్రామ 
జనసైనికుల అధ్ర్యంలో కేక్ కట్ చేస్ సీ్ట్్స నీ పంచ్రు. అనంతరం 
ఎంపీటసీ -1 శ్రీమతి గొలలాపలలా అనరాధ వెంకట రమణ పంచ్యితీ 
పారిశుధ్య కారి్మకులకు బటటీలు పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
జిలాలా సంయుక్త కార్యదరి్శ దాలపరి్త శ్రీనివాసు, పంచ్యితీ 1వ వార్డు 
సభు్యలు గళ్్ళ స్విత్రి, గరగ ధనలక్ష్మి, వలూలారి సత్య ప్రస్ద్, తలాటం 
వెంకటేష్, కొండేపూడి ఆనంద్, సుంకర సంతోష్, కొండేపూడి అవిన్ష్, 
బండి వీరబాబు, నరేష్, మణ్కంఠ, పిలాలా రాజేష్, వర ప్రస్ద్ తదితరులు 
పాల్గున్్నరు.

పుట్టా బాలకృష్ణ ఆధ్వరయాంలో మ్సిలేం 
సోదర్లకు ఇఫ్తేర్ విందు

శతఘ్్న న్్యస్:  రాచరలా జనసేన పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు పుట్టీ బాలకృషణి 
ఆధ్ర్యంలో అనమలవీడు గ్రామంలో రంజాన్ మాసం పురసకొరించుకొని 
300 మంది మస్లాం సదరులకు ఇఫ్్తర్ విందు ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన కార్యకర్త వనిపెంట హేమ శేఖర్, మండల న్యకులు షేక్ సుభాని, 
న్యబ్ రసూల్, చిన్న కాస్ం వలలా, పారలాపలలా శ్రీనివాసులు, వై పులాలారావు, బతి్తని 
కృషణియ్య, లంకా జన్రధిన్, ప్రభాకర్ న్యుడు, యామా రామకృషణి, కుప్ప 
రంగస్్మి, సందు వీరయ్య, ఉలాపు మరళి, ట న్గేశ్రరావు, కుంచ్ల 
రమణ, ఏ వెంకటేశ్రులా, రామో్మహన్ గంగాధర్, జనసేన కార్యకర్తలు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గున్్నరు.

రైతన్నలకు అండ – జనస్న జండా: 
తమేష్ గాల్దేవర

శతఘ్్న న్్యస్: తూరు్పగోదావరి 
జిలాలా, రండో విడత “జనసేన కౌలు 
రైతు భరోస్ యాత్ర”లో భాగంగా 
ఉమ్మడి పశచామగోదావరి జిలాలాలో 
ఆత్మహత్య చేసుకున్న 40 మంది 
కౌలు రైతుల కుటంబాలన జనసేన 

అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ శనివారం పరామరి్శంచి, లక్ష రూపాయలు 
చొపు్పన చెకుకొలు పంపిణీ కార్యక్రమాని్న ఉమ్మడి తూరు్పగోదావరి జిలాలా 
ఐటి కఆరిడునేటర్ గాలదేవర తమేష్ కొనియాడ్రు. ఇప్పటివరకూ దేశ 
రాజకీయాలోలా ఏ రాజకీయ పార్టీ చేయనటవంటి కార్యక్రమాని్న పవన్ 
కళ్్యణ్ చేసు్తన్్నరు అన్్నరు. ఈ కార్యక్రమాని్న విజయవంతం చేయాలని 
పిలుపునిచ్చారు. అదేవిధంగా ఐట టంలో పార్టీ కసం నిస్్రధింగా 
పనిచేసే జనసైనికులు తనని సంప్రదించవలస్నదిగా కరారు.

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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యాకి్సడంట్ అయిన వయాకితేకి అండగా నిల్చిన జనస్న
శతఘ్్న న్్యస్: గదదేలూరు నియోజకవరగుం 
కొమరోలు మండలంలోని బ్హ్మణ వీధిలో 
ఉంటన్న వడడుమాన లక్ష్మీన్రాయణ గత 
కొదిదే రోజుల క్రితం యాకి్సడంట్ అయి్య రండు 
దవడలు ఫ్్యకచార్, కన్నకు కూడ్ గాయం 
అయింది. అతనికి తండ్రి లేడు అతని తలలా ఇదదేరు 
చిన్న చిన్న చెలలాలు ఉన్్నరు. వారికి పెదదేదికుకొగా 
కూడ్ లక్ష్మీన్రాయణ సంపాదనతోనే జీవనం 
స్గసు్తన్్నరు. ఇతన వృతి్త ర్తా్య డ్రైవర్ 

దవడలు ఫ్్యకచార్ కన్న బాగా లేని పరిస్్తులలో అతన డ్రైవింగ్ చేయలేని స్్తిలో ఉన్్నడని 
కొమరోలు మండలం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు ఓబులేష్ న్యుడు తెలుపగా విషయం తెలుసుకొని 
నేనన్్నన మీకు సహాయం చేయడ్నికి అని హామీ ఇవ్డం జరిగంది. రంగన్యకులు అతనిని 
నేన ఆదుకుంట్నని మందుకు వచిచా దాత జకాకొ రంగన్యకులు బీఎస్ఎన్ఎల్ మాజీ ఉదో్యగ 
(5000) ఐదువేల రూపాయలు అతనికి శనివారం అందజేయడం జరిగంది. జనసేన న్యకులు 
తోట సుబాబురావు చేతులమీదుగా జకాకొ రంగన్యకులు ఆరి్క సహకారాని్న అందించ్రు. ఈ 
కార్యక్రమంలో ప్రకాశం జిలాలా సంయుక్త కార్యదరి్శ గజజుల కొండ న్రాయణ హైదరాబాద్ దిలు్షక్ 
నగర్ జనసేన న్యకులు కటిపలలా వెంకట ప్రస్ద్, మలాలారపు వెంకటేశ్రులా, శేష్ద్రి న్యుడు, 
జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గున్్నరు.

పలు కుటంబాలను పరామరి్శంచిన పోల్శెటటా చంద్రశేఖర్
శతఘ్్న న్్యస్: రామచంద్పురం 
రూరల్ తోటపేట గ్రామం వాస్తవు్యలు 
అలలాం దండమ్మ ఇటవల స్రగుసుదేలైన్రు.. 
వారి కుమారులు సత్యన్రాయణ, 
శ్రీన, భీమన్నలన, స్క్షి వారివీధి 
సలాది వెంకన్న బాబు తండ్రి సలాది 
రాంబాబు ఇటవల స్రగుసుదేలైన్రు. 
మరియు నన్న వారివీధి పోలశెటిటీ 
శవ కుమార్ తలలా వీరరాఘవులు 
ఇటవల స్రగుసుదేలైన్రు.. వారి 
కుటంబసభు్యలన రామచంద్పురం 
నియోజకవరగుం జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్జు 
పోలశెటిటీ చంద్శేఖర్ పరామరి్శంచడం 

జరిగంది.. వారితో పాట జనసేన న్యకులు అలలాం చంటి, అలలాం పద్మన్భం, కర్రా న్గేశ్రరావు, 
వీరుబండి, దుళలా కొండ, రాంబాబు న్యుడు తదితర జనసైనికులు ఉన్్నరు.

ప్రభుత్వం ఎని్న అడడింకులు సృషటాంచిన్ రైతులకు జనస్న అండగా 
ఉంటంద: దరం అనిత

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
పశచామగోదావరి జిలాలా లో చనిపోయిన కౌలు రైతు కుటంబాలకు 
ఆరి్క సహాయం అందించడ్నికి అదేవిధంగా రైతు కుటంబాల 
లో ధైర్యం నింపడ్నికి చేపటిటీన రైతు భరోస్ భరోస్ యాత్ర 
కార్యక్రమం విషయం అందరికి తెలస్ందే.. అందులో భాగంగా 
పశచామగోదావరి జిలాలాకి పవన్ కళ్్యణ్ గారు వసు్తన్్నరు అన్న 
విషయం తెలస్ శుక్రవారం ఉదయమే చింతలపూడి నియోజకవరగుం 
ధరా్మజీ గూడం వదదే రోడలాన పొకె్లానరలాతో తవి్సు్తండగా.. జనసేన 
పీఏసీ చర్్మన్ న్దండలా మనోహర్, జనసేన న్యకులు, కార్యకర్తలు 

అడుడుకున్్నరు. ప్రభుత్ం ఎని్న అడడుంకులు సృష్టీంచిన్ రైతులకు జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు ఎలలాపు్పడూ అండగా వుంట్రని చితూ్తరు జిలాలా ప్రధాన కార్యదరి్శ దారం అనిత ఈ 
సందర్ంగా పేర్కొన్్నరు.

కుమర్డ్ పుటటానరోజు సందర్ంగా విదయార్థిలకు భోజనం ఏరాపాటలే 
చేసిన మనుబోలు శ్రీనివాసరావు

శతఘ్్న న్్యస్: తిరువూరు నియోజకవరగు పరిధిలోని ఏ కొండూరు మండలం 
చీమలపాడు గ్రామానికి చెందిన తన కుమారుడు మనబోలు వెంకట 
ధాత్రేష్ పుటిటీనరోజు సందర్ంగా గ్రామంలో గల జిలాలా పరిషత్ ఉన్నత 
పాఠశాలలో శనివారం మధా్యహ్నం 300 మంది విదా్యరు్లకు మధా్యహ్నం 
భోజనం ఏరా్పటచేస్న కృష్ణిజిలాలా జనసేన పార్టీ కార్యదరి్శ మరియు పూర్ 
విదా్యరు్లు సేవా సంఘం వ్యవస్్పక అధ్యక్షులు మనబోలు శ్రీనివాసరావు. 
ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విదా్యరు్లన తలలాదండ్రులు 
పుటిటీనరోజు వేడుకలు లాంటి సందరా్లలో పాఠశాలలో గాని దగగురలో ఉన్న 
ఆశ్రమాలోలాగాని వారి పిలలాల్న తీసుకెళిలా సేవా కార్యక్రమాలోలా పాల్గునే విధంగా 
ప్రోత్సహంచ్లని చెపా్పరు. అనంతరం పాఠశాల స్బబుంది తోటి విదా్యరి్ని 

విదా్యరు్లు ధాత్రేష్ కు పుటిటీనరోజు శుభాకాంక్షలు తెలయజేశారు.
ఫోట్: చీమలపాడు ఉన్నత పాఠశాలలో పుటిటీనరోజు సందర్ంగా విదా్యరు్లకు భోజనం వడిడుసు్తన్న జనసేన 
కృష్ణి జిలాలా కార్యదరి్శ మనబోలు శ్రీనివాసరావు కుమారుడు, కుమార్త.

రాష్టంలో మహిళలకు రక్షణ లేదు
శతఘ్్న న్్యస్: పెడన, ఆంధ్ర రాష్టంలో 
మహళలపై జరుగుతున్న అతా్యచ్రాలు, 
దాడులు చూసు్తంటే రాష్టంలో మహళలకు 
రక్షణ లేదు అని స్పషటీంగా అర్ం అవుతోంది. 
అవగాహన లేని హోంమంత్రి, సమాచ్రం 
లేని మఖ్యమంత్రి. విజయవాడ నగరం 
నడిబొడుడున ఓ మానస్క వికలాంగురాలు 

అతా్యచ్రానికి గురైన విషయం రాష్టంలో స్మాన్యలు కూడ్ తెలుసు. 
అలాంటిది మహళ్ హోమ్ మినిసటీర్, స్టి మహళకు జరిగన అన్్యయాని్న 
తెలుసుకకపోవడం చ్లా దురదృషటీకరం. జగన్ రడిడు మంత్రి వరాగునికి 
ఇప్పటివరకు అధికారాలు మాత్రమే లేవు అనకున్్నం. నిన్నటి హోమ్ మినిసటీర్ 
ప్రెసీ్మట్ తరా్త మంత్రులకు అవగాహన కూడ్ లేదని స్పషటీంగా అర్మైంది. 
మహళలకు అన్్యయం జరిగనపు్పడు గన్ కంటే మందు జగన్ వస్్తడు అని 
జగన్ రడిడు భజన బా్యచ్ ప్రాస కసం వాడే డైలాగ్ అని జన్లకు అర్ం అయింది. 
దిశా చటటీం ఓ బూటకం అని అర్మైంది. దిశ చట్టీని్న వైసీపీ ప్రచ్ర అస్తంగా 
కాకుండ్, మహళలకు రక్షణ కవచంలా తయారు చేయాల. గతంలో ఎంతో 
సమర్వంతంగా పనిచేసే పోల్స్ శాఖ వైసీపీ ప్రభుత్ం వచిచాన్క అధికార 
పార్టీ న్యకుల అడుగులకు మడుగులతున్్నరని ఆరోపణ బలంగా ఉంది. 
ఇది పోల్స్ వ్యవస్కు మంచిది కాదు. నిజానికి మొన్న విజయవాడలో జరిగన 
సంఘటన విషయంలో పోల్సుల నిరలాక్ష్యం తేటతెలలామైంది. అతా్యచ్రానికి గురైన 
బాధితురాలకి సత్ర న్్యయం జరగాలని జనసేన పార్టీ డిమాండ్ చేసు్తంది. 
దోషులన కఠినంగా శక్షించ్ల. ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండ్ 
ప్రభుత్ం గటిటీ చర్యలు చేపట్టీలని పెడన జనసేన న్యకులు ఎస్ వి బాబు 
సమె్మట అన్్నరు.

నర్సంపేట న్తన ఏసీపీ ని కలిసిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్్న న్్యస్: వరంగల్, నర్సంపేట న్తన ఏసీపీగా పదవి బాధ్యతలు సీ్కరించిన ఏ 
సంపత్ రావు ని జనసేన పార్టీ నర్సంపేట నియోజకవరగు న్యకులు గౌరవపూర్కంగా 
కలస్ పూలబొకే అందించి శాలువతో సన్్మనించి శుభాకాంక్షలు తెలపడం జరిగంది. 
ఈ సందర్ంగా నియోజకవరగు న్యకుడు మేరుగు శవ కట యాదవ్ మాట్లాడుతూ 
ప్రజల శాంతి, భద్తల పరిరక్షణకై పోల్సు వారు అందిసు్తన్న సేవలలో జనసేన 
పార్టీ తమవంతు సహకారం అందిసు్తందని, అలాగే జనసేన పార్టీ దృష్టీకి వచేచా ప్రజా 
సమస్యల పరిష్కొరానికి పోల్సు వారు సహకారం అందించ్లని విజ్ఞపి్త చేశారు. అలాగే 
ఈ సందర్ంగా గతంలో ఏసీపీగా పనిచేస్ నర్సంపేట ప్రజానీకానికి అమూల్యమైన, 
విశేష సేవలు అందించిన “ఫణ్ంధర్” కి జనసేన పార్టీ తరఫున హృదయపూర్క 
ధన్యవాదాలు తెలపారు. న్తన ఏసీపీ కలస్న వారిలో యువజన న్యకులు వంగ 
మధు, ఓరు్స రాజేందర్, రాపోలు సురేష్, ఎలబోయిన డేవిడ్ రాజు, ఇరుసం యాకూబ్, 
గంగుల రంజిత్ తదితరులు పాల్గున్్నరు.
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