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పోలీసు ఉన్నతాధికారులే అతాయాచారాల కట్టడికి 
ప్రత్యాక శ్రద్ధ చూపాలి

• మహిళల రక్షణ గురించి పాలకులు ఎలాగూ పట్టించుకోవడిం లేదు
• ఆడబిడ్డలను కాపాడమని విజ్ఞప్తి చేసతిింటే తల్లితిండ్రుల పింపకానిని తప్పుబడుతున్నిరు
• అత్యాచార ఘటనలు ఇలాగే కొనసాగితే గౌరవ హైకోరు్ట సమోటోగా స్వీకరించాల్
శతఘ్ని న్యాస్: ఆింధ్ర ప్రదేశ్ రాష్టింలో ప్రతి రోజు అత్యాచారాలు, మహిళలపై 
అఘాయిత్యాలు చోటు చేసకోవడిం అతయాింత దురదృష్టకరమని జనసేన పార్్ట 
అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ప్రకటనలో ఆిందోళన వయాకతిిం చేశారు. శ్రీ 
సతయాసాయి జిలాలి గోరింటలిలో బీ ఫార్మస్ విద్యారథినిపై సామూహిక అత్యాచారిం చేసి 
హతయాకు పాలపుడిన ఘటన, అనకాపల్లి జిలాలి నర్సీపటనిింలో ఆరేళ్ళ చిన్నిరపై అత్యాచార 
ఘటన గురించి తెల్సి మనస వికలమింది. అభింశుభిం తెల్యని పసివాళలిపైన్, 
గరభిణులపై, మానసిక పరణతిలేనివారపై, విద్యారథినులపై, యువతులపై వరుసగా 
అఘాయిత్యాలు చోటుచేసకొింటున్నియి. వీటపై బాధయాతగల ప్రతిపక్షింగా మహిళలకు 
రక్షణ ఇవవీిండి... వారు ధైరయాింగా తిరగే పరసిథితులు కల్పుించమని విజ్ఞప్తి చేసతిన్నిిం. 
ప్రభుత్వీనిని నిిందిించడిం లేదు. సపుష్టింగా సూచనలు చేసన్నిిం. బాధితుల వివరాలు 
గోపయాింగా ఉించాలని చట్టిం సపుష్టింగా చెబుతింది. బాధితులు, వార కుటుింబాల 
గౌరవమరాయాదలు కాపాడాలనని ఉదేదేశింతనే చట్టింలో ఆ అింశానిని పిందుపరచారు. 
బాధిత కుటుింబాలకు భరోసా ఇచిచి, గౌరవిం కాపాడి, ధైరయాిం చెపాపుల్సీన పాలకులు 
ఇిందుకు విరుద్ింగా వయావహరసతిన్నిరు. పైగా తల్లితిండ్రుల పింపకానిని తప్పుబటే్టలా 
మాట్లిడుతున్నిరు. ఈ పరసిథితులను చూసతిింటే మహిళల రక్షణ గురించి 
పాలకులను ఎలాగూ విశవీసిించలేకపోతున్నిిం. అిందువలలి బాధయాత కల్గిన పోలీస 
ఉననిత్ధికారులు, సిబ్ిందే ప్రతేయాక శ్రద్, చొరవ చూప్ించి అత్యాచార ఘటనల కట్టడికి చరయాలు తీసకోవాల్. మృగాళలి పటలి కఠినింగా వయావహరించాల్. అసలు ఇలాింట 
సింఘటనలు ఎిందుకు చోటుచేసకొింటున్నియి... ఎలా కట్టడి చేయాలనే అింశింపై ఉననిత్ధికారులత ముఖయామింత్రి సమీక్ష చేసిన ద్ఖలాలు లేవు. విషయ తీవ్రత 
దృష్్టయా- అత్యాచార ఘటనలు ఆగని పక్షింలో గౌరవ హైకోరు్ట సమోటోగా తీసకోవాలని, మహిళ రక్షణకై ప్రభుత్వీనికి తగిన ఆదేశాలు ఇవావీలని విజ్ఞప్తి చేసతిన్నిను. 
వైస్పీ ప్రభుతవీిం ఆడబిడ్డలను ఎలాగూ కాపాడలేదు... తమ బిడ్డలు మృగాళలి బారనపడకుిండా తల్లితిండ్రులే కింటకి రెపపులా కాపాడుకోవాలని, సద్ అప్రమతతిింగా ఉిండాలని 
కోరుతున్నినని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ అన్నిరు.

రైతు భరోసా కేంద్రాలు మాకమీ ఉపయోగపడటేం లేదు
* వైస్పీ రింగులేసకొన్నిరింతే
* గిటు్టబాటు ధర దక్కడిం లేదు
* జనసేన ప్.ఎ.సి. ఛైర్మన్ శ్రీ న్దిండలి మనోహర్ దగ్గర శిరవెళ్ళ రైతుల ఆవేదన
శతఘ్ని న్యాస్: రైతు భరోసా కింద్రాలు వైస్పీ రింగులదుదేకోవడానికి 
తపపు రైతులకు ఏ విధమన ప్రయోజనిం కల్గిించడిం లేదని 
కర్నిలు జిలాలి, శిరవెళ్ళ ప్ింత్నికి చెిందిన రైతులు వాపోయారు. 
రైతు భరోసా కింద్రాలోలి రైతుకు భరోసానే లేదని తెల్పారు. సబిసీడీ 
మీద వితతిన్లు ఇవవీడిం లేదు.. పింట పిండిన తరావీత ఒక్క గిింజా 
కొనుగోలు చేసిిందీ లేదని రైతులు శ్రీ ఉల్లి తిరుపేలు, శ్రీ కిట్టనని, 
శ్రీ అడవి న్గయయా, శ్రీ కామిని జయననిలు చెపాపురు. ఈ నెల 8వ 
తేదీ జనసేన పార్్ట కౌలు రైతు భరోసా యాత్రలో భాగింగా పార్్ట 
అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిరవీహిించనునని రచచిబిండ 
ప్ింగణిం వదదే పార్్ట పీఏస్ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దిండలి మనోహర్ 
గారని సాథినిక రైతులు కల్శారు. ఆయన వార సమసయాలు అడిగి 
తెలుసకున్నిరు. ఈ సిందరభిింగా రైతులు మాట్లిడుతూ... “ఈ 
ప్ింత్లలో ఉననివారింత్ చినని సననికారు రైతులమే. కష్టపడి 
వయావసాయిం చేసాతిిం. నష్టిం వచిచిన్ వయావసాయిం మానుకోలేము. 
ప్రభుత్వీలు మారన్ రైతుల తలరాతలు మాత్రిం మారడిం లేదు. 
గడచిన మూడు సింవతసీరాలుగా దిగుబడులు గణనీయింగా 
పడిపోయాయి. అకాల వరాషాలు, విపతుతిల కారణింగా నష్టిం 
వాటల్లిన్ ప్రభుతవీిం నుించి ఎలాింట పరహారిం అిందడిం లేదు. 
పరహారిం ఇచిచిన్ అది కౌలు రైతులకు చేరడిం లేదు. కౌలు రైతులు 
ఆత్మహతయాలు చేసకుింటే కనీసిం ఎఫ్ఐఆర్ లో రైతు ఆత్మహతయా అని రాయనివవీడిం లేదు” అని తెల్పారు. గిటు్టబాటూ లేదు.. గిింజ కొనే న్ధుడూ లేడనీ పిండిించిన పింట మొతతిిం 
అయినకాడికి దళ్రులకు అము్మకోక తపపుడిం లేదని చెపాపురు. రైతు చనిపోతే ఇన్నిళ్లి పట్టించుకోని పాలకులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వసతిన్నిరనగానే సవీయింగా శాసనసభుయాలే ఇళలికు 
వచిచి పరహారిం ఇచిచి వెళ్తిన్నిరని అన్నిరు. ‘చదువుకునని యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు లేవు. అసలు యువత ఈ రాష్టింలో మనుగడ సాధిించే పరసిథితులు లేవు. ప్రోత్సీహకాలు ఇసేతి 
యువత కూడా వయావసాయిం పటలి ఆసకితి చూప్తుింద’ని శ్రీ జయనని అనే యువకుడు తెల్పారు. ఈ సిందరభిింగా శ్రీ న్దిండలి మనోహర్ గారు మాట్లిడుతూ.. “కష్్టలోలి ఉనని రైతులకు 
భరోసా కల్పుించేిందుక శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర చేపట్్టరు. వైస్పీ పాలనలో వయావసథిలనీని అస్వయాసథిిం అయిపోయాయి. అనిని వరా్గల ప్రజలు ఇబ్ిందులు 
పడుతున్నిరు. యువతకు ఉపాధి లేదు. ఉపాధి కల్పుించాలనని మనస ముఖయామింత్రికి లేదు. ఉపాధి అవకాశాలు రావాల్ అింటే రాష్టింలో పటు్టబడులు పటే్టిందుకు ఎవరైన్ ముిందుకు 
రావాల్. ఆ పరసిథితులు లేవు. నోటఫికషనులి లేవు. వయావసాయద్రులకు ఉనని సబిసీడీలు మొతతిిం ఎతేతిశారు. జనసేన అధికారింలోకి వసేతి అనిని వరా్గల కష్్టలు తీరుత్య”ని అన్నిరు.
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ముదుదులు పెట్్ట మోసేం చేసిన ముఖయామేంత్రి శ్రీ జగన్ రెడిడి
* మరోసార జగన్ రెడి్డకి ఓటు వేసి తప్పు చేయొదుదే
* సరకొతతి మారుపు ప్రసాథినిం మొదలుపడద్ిం
* జనసేన జిండా నిజాయతీకి నిలువుటదదేిం
* జన సైనికుల రక్షణ కోసిం ప్రతేయాక లీగల్ సెల్
* శ్రీ జగన్ రెడి్డ ధైరయాింగా ప్రజలోలికి వచిచి ర్.ఏడు లక్షల పరహారిం 
ఇవావీల్
* ఉమ్మడి కర్నిలు జిలాలి జన సైనికుల సమావేశింలో పీఏస్ చైర్మన్ 
శ్రీ న్దిండలి మనోహర్
‘రైతు బిడ్డను అన్నిడు.. అడిగిన వారకి, అడగని వారకి ముదుదేలు పట్ట 
మర్ భరోసా ఇచాచిడు.. దివింగత ముఖయామింత్రి వైయస్ రాజశేఖర్ 
రెడి్డ కొడుకు కద్ని శ్రీ జగన్ రెడి్డని ప్రజలూ నమా్మరు. పేదలకు ఏదో 
ఒకట చేసాతిడు అని భావిించారు. ఓటేశారు.. చివరకి మోసపోయామని 
రాష్ట ప్రజలు ఇప్పుడు గురతిించి లబోదిబోమింటు’న్నిరు అని జనసేన 
పార్్ట రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ న్దిండలి మనోహర్ 
గారు అన్నిరు. శుక్రవారిం సాయింత్రిం నింద్యాలలో ఉమ్మడి కర్నిలు 
జిలాలి జనసైనికుల సమావేశిం జరగిింది. ఈ సమావేశింలో శ్రీ న్దిండలి 
మనోహర్ గారు మాట్లిడుతూ “జన సైనికులు ఎదుర్కింటునని 
కష్్టలు మా దృష్్టకి వచాచియి. క్షేత్రసాథియిలో రాజకీయ వేధిింప్లు, 
ఒతితిళ్లి ఉిండటింత చాలా మింది పోలీస కసలు ఎదుర్కింటుననిటులి 
తెల్సిింది. వీరకి అిండగా జనసేన పార్్ట ముగు్గరు లాయర్ లత కూడిన 
లీగల్ సెల్ ను ఏరాపుటు చేసిింది. ద్నిని ప్రతి ఒక్క జన సైనికుడు వినియోగిించుకోవాల్. తప్పుడు కసలకు ఏమాత్రిం భయపడవదుదే. కచిచితింగా మీకు పార్్ట అిండగా నిలబడుతుింది. 
మీరు కూడా అింతే కసిత పార్్టని ప్రజలోలికి తీసకు వెళ్లిలా పని చేయిండి. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎలాింట రాజకీయ ఆపేక్ష లేకుిండా చేసతినని కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర ను గ్రామీణ 
ప్ింత్లోలికి బలింగా తీసకెళ్లిల్సీన బాధయాత జనసైనికులదే. దీనిని ప్రతి ఒక్క జన సైనికుడు గురుతిించుకోవాల్. తవీరలోనే కర్నిలు జిలాలికు పూరతిసాథియి జిలాలి కమిటీ త పాటు మిండల, 
గ్రామ కమిటీలు వసాతియి. ఉమ్మడి కర్నిలు జిలాలిలో ఉనని కొనిని కుటుింబ కక్షలు, గ్రూప్ రాజకీయాలు, వేధిింప్లు, నియింత పాలనలు, బెదిరింప్లను బలింగా ఎదుర్కని జనసైనికులు 
నిలబడాల్. ఒకసార వైసాసీర్సీపీ కి ఓటు వేసి ఎింత తప్పు చేశామో రాష్ట ప్రజలిందరకీ అరథిమవుతింది. మరోసార ఇదే తప్పు చేయవదుదే. ప్రసతితిం రైతులకు ఇసతినని డ్రిప్ సబిసీడీలు, 
యింత్ర రాయితీలు, ఇతర రైతుల సాయాలు అనీని ఆగిపోయాయి. అనీని తీసేసి రైతు భరోసా డబు్లు ఇసతిన్నిమని గొపపులు చెబుతున్నిరు. ఆ రైతు భరోసా సాయిం లోన్ కులాలను 
చూసి సాయిం అిందిించడిం సిగు్గచేటు. కచిచితింగా ప్రజల కోసిం నిలబడే మనిష్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారని గెల్ప్ించుకోవాల్సీన బాధయాత అిందరపైన్ ఉింది. తన సింత డబు్ను ఏ 
మాత్రిం ఆలోచిించకుిండా రైతు కుటుింబాలను ఆదుకునేిందుకు ఖరుచిపడుతునని గొపపు మనస శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారది. ద్నిని ప్రతి జన సైనికుడు ప్రజలోలికి తీసకు వెళ్ళిండి. వారకి 
అరథిమయ్యాలా చెపపుిండి. కవలిం సోషల్ మీడియాలో హడావుడి చేసి క్రెడిట్ కొటే్టద్దేిం అనుకుింటే కుదరదు. ప్రతి గడపగడపకు వెళ్లి జనసేన చేసతినని గొపపు కారయాక్రమాలను వివరించిండి.

* ఛాలింజ్ చేసతిన్ని... మీరు ప్రజలోలికి సేవీచ్ఛగా రాగలరా?
రైతు భరోసా యాత్రలో సింత డబు్ను ఖరుచి చేసూతి, రైతు కుటుింబాలకు అిండగా నిలుసతినని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార పద్తిలోనే ముఖయామింత్రి శ్రీ జగన్ రెడి్డ ప్రజలోలికి నిరభియింగా 
రావాల్. ప్రతేయాక చట్టిం చేసి ఏడు లక్షల ర్పాయలు వారిం రోజులోలినే ఇసాతిమని చెప్పున హామీని నిలబెటు్టకోవాల్. వనె్్టమ్ సెటల్మింట్ చేసి కౌలు రైతుల అప్పులను పూరతిగా తీరాచిల్. 
ఈ ముఖయామింత్రికి సేవీచ్ఛగా ప్రజలోలికి వచేచిిందుకు కూడా భయమే. 7.50 లక్షల కోటలి ర్పాయల అప్పులు చేసి, బాయాింకులు, ఇతర ఆరథిక సింసథిలు అసహియాించుకునే పరసిథితికి రాష్్రానిని 
ముఖయామింత్రి శ్రీ జగన్ రెడి్డ తీసకు వచాచిరు. ఎింత సేప్ సింక్షేమిం పాట పాడుతున్నిరు తప్పుతే అభివృది్ లేదు. గ్రామాలోలి ఎనిని గింటలు కరెింటు తీసతిన్నిరు అనే దగ్గర నుించి 
ఎనిని గింటలు కరెింటు ఇసతిన్నిరు అనే సాథియికి తీసకొచాచిరు. యువతకు జాబ్ కాయాలిండర్ లేదు. కనీస ఉదోయాగ నోటఫికషనులి లేక వారు మళ్్ళ దీన పరసిథితి ఎదుర్కింటున్నిరు. 
వీటనినిింటపైన్ జనసైనికులు పోరాడాల్. కచిచితింగా పార్్ట నుించి అవసరమన సహాయిం మేిం అిందిసాతిిం.

* కవలిం 9 శాతిం మిందిక కౌలు రైతుల గురతిింప్ కారు్డలు
రాష్టింలో మొతతిిం 25 లక్షల మింది కౌలు రైతులు ఉననిటులి ఒక అించన్. అయితే వారలో కవలిం 9 శాతిం మిందిక కౌలు రైతుల గురతిింప్ కారు్డలు ఉన్నియి. మిగిల్న వారు అసలు 
కౌలు తీసకుననిటులి ఎలాింట లకా్క పత్రిం లేదు. ఈ ప్రభుతవీిం కౌలు రైతులకు సింబింధిించి తీసకువచిచిన చట్టింలో లొసగులు ఉన్నియి. భూమి సింతద్రు 11 నెలల అగ్రిమింట్ 
ఇసేతినే కౌలు రైతులకు గురతిింప్ కారు్డలు ఇసాతిమని మల్క పట్్టరు. దీింత గురతిింప్ కారు్డలు ఎవరకి అిందడిం లేదు. కౌలు రైతులకు నష్టిం వచిచిన్, వారు ఆత్మహతయా చేసకున్ని కనీసిం 
ప్రభుత్వీనికి పట్టడిం లేదు. వార కుటుింబ ఘోష ప్రభుత్వీనికి వినబడటిం లేదు.

* స్ఎింలా సిమింట్ ఫాయాక్టర్లు... లక్షల కోటులి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ కి లేవు
ప్రజల గురించి ఆలోచిించే మనస తపపు సిమింటు ఫాయాక్టర్లు, లక్షల కోటలి ర్పాయలు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారకి లేవు. ఆయన చేసే సినిమాలకు కూడా మీరు రకరకాల అవాింతరాలు 
సృష్్టసాతిరు. అయిన్ ఆయన దృష్్ట అింత్ ప్రజల కష్్టలు, కనీనిళ్లి పైనే ఉింటుింది. సింత కష్్టరజిత్నిని రైతులకు పించే గొపపు మనస పవన్ కళ్యాణ్ గారది. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు 
రైతులను ఆదుకునేిందుకు వసతిన్నిరని తెల్సేతినే మీకు ఆత్మహతయా చేసకునని కౌలు రైతుల కుటుింబాలు గురుతికు వసతిన్నియా? అపపుటకప్పుడు ఆదరాబాదరాగా ఎింత కొింత సాయిం 
అిందిించి చేతులు దులుప్కోవాలని చూసతిన్నిరా? మీ వాలింటర్ వయావసథి ఉింది కద్.. గ్రామాలోలి ఆత్మహతయా చేసకుింటునని రైతులు ఎవరో తెలుసకోలేక పోతున్నిరా? లేక తెల్సే వారకి 
సాయిం అిందిించేది ఏమిట అని అనుకుింటున్నిరా అనేది అరథిిం కావడిం లేదు. కచిచితింగా మీరు తీసకువచిచిన చట్టిం ప్రకారిం ప్రతి కౌలు రైతుకు ఏడు లక్షల ర్పాయల సహాయిం 
అింద్ల్సీిందే. అపపుటవరకు జనసేన పార్్ట నిరింతరిం పోరాటిం చేసతిింది. వీలైనింత మింది రైతులకు సహాయిం అిందిసతిింది. గత మూడేళలిలో ఆత్మహతయా చేసకునని రైతుల వివరాలను 
ప్రభుతవీిం ద్చి పట్టింది. ఎింత కష్టపడి వివరాలు సింపాడిించాిం. మొతతిిం మూడు వేల మింది ఆత్మహతయా చేసకున్నిరు. వీరలో కవలిం రాజకీయ పరచయాలు ఉననివారకి మాత్రమే 
ప్రభుతవీ సహాయిం అిందిింది. అది కూడా ఏడు లక్షల సహాయిం అిందే న్టకి రైతు చేసిన అప్పు వడీ్డ పరగి... పూరతిగా ఆ డబు్ అప్పు కటు్టకోవడానికి సరపోతింది. ఇది క్షేత్ర సాథియిలో 
జరుగుతునని దౌరాభిగయాిం.

* ప్రజల కోసిం నిలబడే వయాకితి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
ఆళలిగడ్డ నియోజకవర్గింలో సాథినిక సింసథిల ఎనినికలోలి 5,600 ఓటులి సాధిించాిం. అలాగే నింద్యాల డివిజన్ లోని 3 కీలక నియోజకవరా్గలోలి కల్ప్ సమారు 11 వేల కీలక పార్్ట సభయాత్వీలను 
చేరచిగాల్గాిం. పార్్టకి ఇక్కడ బలిం ఉింది. జనసైనికులు నిలబడాల్. న్యకుడు తీసకునే నిర్ణయాలకు కింకణబదు్లై పని చేయిండి. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పేదల అభుయాననితిని 
దృష్్టలో పటు్టకుని నిర్ణయాలు తీసకుింట్రు. ద్నిలో సిందేహిం లేదు. గడపగడపకు వెళ్లి పార్్ట చేసతినని కారయాక్రమాలను వివరించాల్సీన బాధయాత జనసైనికులదే. ఆత్మహతయా చేసకునని 
కౌలు రైతుల గాథలు విింటే కనీనిళ్లి వసతిన్నియి. వారకి కనీస సాయిం చేయాల్సీన బాధయాత ప్రభుత్వీనిదే. ద్నిని పూరతిగా విస్మరించిన ముఖయామింత్రి జగన్ రెడి్డ క్షమాపణలు చెపాపుల్. 
ఖచిచితింగా ఆత్మహతయా చేసకునని ప్రతి కౌలు రైతు కుటుింబానిని ప్రభుతవీిం ఆదుకోవాలని “ పీఏస్ చైర్మన్ శ్రీ న్దిండలి మనోహర్ గారు డిమాిండ్ చేశారు. ఈ సమావేశింలో జనసేన పార్్ట 
రాష్ట ప్రధాన కారయాదరశి శ్రీ పదపూడి విజయ్ కుమార్, జనసేన పార్్ట కారయాక్రమాల రాష్ట కో-ఆర్డనేటర్ శ్రీ కళ్యాణిం శివ శ్రీనివాస్, రాష్ట అధికార ప్రతినిధి డా.పాకన్ట గౌతమ్ రాజ్, 
ఉమ్మడి కర్నిలు జిలాలి న్యకులు శ్రీ చిింత్ సరేష్ బాబు, శ్రీ బాల వెింకట్, శ్రీమతి రేఖ గౌడ్, శ్రీమతి హస్న్ బేగిం, శ్రీ అరషాద్, శ్రీ వై.విశవీన్థ్, శ్రీ మలేర మలలియయా పాలొ్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రోజుకో అతాయాచారేం.. కౌలు రైతుల ఆత్మహతయాలు 
శ్రీ జగన్ పాలనలో రాష్ట్ర దుసిథితికి అదదుేం పడుతున్్నయి

• రాజకీయ లబేదే లక్షయాింగా యింత్ింగానిని దురవీనియోగిం చేసతిన్నిరు
• వైస్పీ మనుగడ కోసిం నితయాిం ప్రజల దృష్్టని మళ్లిించి మభయాపడుతున్నిరు
• ప్రతి సమసయాని రాజకీయ కోణింలో చూసతిన్నిరు
• ప్రభుతవీిం పట్టించుకోకపోవడిం వలేలి కౌలు రైతుల ఆత్మహతయాలు
• వైస్పీ అధికారింలోకి వచాచిక 3 వేల మింది కౌలు రైతులు బలవన్మరణానికి పాలపుడా్డరు
• ఆరథికింగా చితికిపోయిన ఆ కుటుింబాలలో భరోసా నిింపేిందుక శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పరయాటన
• 8వ తేదీ కర్నిలు జిలాలిలో 130 మింది రైతులకు ర్.లక్ష చొప్పున ఆరథిక సాయిం
• ర్. లక్ష సాయిం చేసి సభకు వెళ్లిదదేని చెబుతింది
• ప్రభుత్వీనికి చితతిశుది్ ఉింటే ర్. 7 లక్షలు ఇవావీల్
• వైస్పీ వాళ్్ళ గడపగడపకు వెళ్్ళ పరసిథితి లేదు
• కర్నిలులో మీడియా సమావేశింలో జనసేన పార్్ట పీఏస్ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దిండలి మనోహర్

శతఘ్ని న్యాస్: రోజుకో అత్యాచారిం.. ఇదదేరు కౌలు రైతుల ఆత్మహతయాలు.. ఇవీ శ్రీ జగన్ రెడి్డ 
పాలనలో రాష్ట దుసిథితి అని జనసేన పార్్ట రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దిండలి మనోహర్ గారు తెల్పారు. ముఖయామింత్రికి పరపాలన్ దక్షతతపాటు పాలన మీద ఆసకితి, 
చొరవ కూడా కరవయాయాయన్నిరు. అిందువలేలి రాష్ట ప్రజలకు తీవ్ర అన్యాయిం జరుగుతిందని తెల్పారు. ఈ ప్రభుతవీిం అధికారింలోకి వచిచిన తరావీత 3 వేల మిందికి పైగా కౌలు రైతులు 
ఆత్మహతయాలకు పాలపుడితే వారని ఆదుకోవాల్సీిందిపోయి వారకి భరోసా ఇచేచిిందుకు ముిందుకు వచిచిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార మీద వయాకితిగత విమరశిలకు పరమితిం అవుతుిండడిం 
ద్రుణమన్నిరు. ఈ నెల 8వ తేదీ ఆత్మహతయాలకు పాలపుడిన 130 మింది కౌలు రైతుల కుటుింబాలకు భరోసా నిింపేిందుకు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కర్నిలు జిలాలి పరయాటనకు 
వసతిననిటు్ట తెల్పారు. రెిండుననిరేళలి నుించి ఆ కుటుింబాలను పట్టించుకోని ప్రభుతవీిం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార పరయాటన అనగానే ఇప్పుడు తూతూ మింత్రింగా 300 మిందికి ర్.లక్ష 
చొప్పున ఖాత్లోలి జమచేసి మభయాపటే్ట ప్రయత్నిలు మొదలు పట్్టరన్నిరు. శుక్రవారిం మధాయాహనిిం కర్నిలులో మీడియా సమావేశిం నిరవీహిించారు. ఈ సిందరభిింగా శ్రీ న్దిండలి 
మనోహర్ గారు మాట్లిడుతూ “శ్రీ జగన్ రెడి్డ ప్రభుతవీిం పరపాలనలో పూరతి సాథియిలో విఫలమింది. ఈ ముఖయామింత్రి ఏ మాత్రిం పరపాలన్ దక్షత లేని వయాకితి. రాజకీయ లబి్ లక్షయాింగా 
ప్రభుతవీ యింత్ింగానిని కవలిం అతని కుటుింబిం కోసిం, ఆసతిలు కాపాడుకోవడిం కోసిం, వైస్పీ మనుగడ కోసిం దృష్్ట మళ్లిించి రాష్్రానిని అింధకారింలోకి నెట్టన ఘనత శ్రీ జగన్ 
రెడి్డకి దకు్కతుింది. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు గత మూడేళ్లిగా ప్రభుతవీింపై ఎలాింట వయాకితిగత విమరశిలకు దిగిింది లేదు. రాష్ట ప్రజానీకానికి మన వింతు చేయగల్గిన సహాయిం చేద్దేమనని 
ఉదేదేశయాింత ఏ సమసయాపైనైన్ క్షేత్ర సాథియిలో వాసతివాలు తెలుసకుని, వివరాలు సేకరించిన తరావీతే పత్రికా సమావేశాలు, బహిరింగ సభల ద్వీరా పోరాటిం చేసోతిింది. అలాగైన్ 
ప్రభుతవీిం నుించి సపుిందన వసతిిందనని ఉదేదేశింత జనసేన పార్్ట రాష్టవాయాపతిింగా ఈ కారయాక్రమాలు చేపడుతింది. అిందులో భాగింగానే రెిండు జిలాలిలోలి అప్పుల పాలై ఆత్మహతయా చేసకునని 
కౌలు రైతుల కుటుింబాలకు భరోసా నిింపడిం కోసిం ఈ కారయాక్రమిం చేపట్టడిం జరగిింది. ఈ ప్రభుతవీ పాలనలో ఆదరణ కరవై సింవతసీరాల తరబడి వారు పడుతునని ఇబ్ిందుల 
గురించి యింత్ింగిం నుించి సపుిందన రాని పరసిథితులోలి మానసిక క్షోభకు గురై రైతులు ఆత్మహతయాలు చేసకుననిప్పుడు ఆ కుటుింబానికి పార్్ట తరఫున కొింత వరకైన్ అిండగా నిలబడే 
విధింగా జనసేన పార్్ట ఓ గొపపు కారయాక్రమానిని చేపట్టింది. రాష్టింలో రైతులుకు జరగిన అన్యాయానిని ప్రజల దృష్్టకి తీసకురావాలనని ఉదేదేశయాింత అనింతప్రిం, పశిచిమ గోద్వర జిలాలిలోలి 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పరయాటించి కొింత మింది రైతుల ఇింటింటకీ వెళ్లి అిండగా నిల్చారు. 8వ తేదీ ఆళలిగడ్డ నియోజకవర్గిం, శిరవెళలి మిండలింలో పరయాటించి రచచిబిండ కారయాక్రమిం 
ద్వీరా 130 మింది కౌలు రైతుల కుటుింబాలకు ర్. లక్ష చొప్పున ఆర్క సాయిం అిందచేసాతిరు.

• కర్నిలు జిలాలిలోనే 400 మింది కౌలు రైతుల ఆత్మహతయా
ఈ ప్రభుతవీిం రైతులు ఏ కారణింగా ఆత్మహతయా చేసకున్నిరు. ఎిందుకు కౌలు రైతులను గురతిించడిం లేదనని విషయిం అరథిిం కావడిం లేదు. 2019లో శ్రీ జగన్ రెడి్డ ముఖయామింత్రి అయాయాక 
గతింలో ఉనని కౌలుద్రు చట్్టనిని విస్మరించి కొతతి చట్్టనిని తీసకువచాచిరు. భూమిపై హకు్క ఉనని యజమాని సింతకిం పడితే మినహా వయావసాయ శాఖ నుించి అింద్ల్సీన భరోసాగాని, 
రావాల్సీన వనరులుగాని సామానయా కుటుింబాలకు చేరడిం లేదు. రైతులకు కులాలు అింటగట్ట రైతు భరోసా అిందిసోతిింది. ఏ కులానికి చెిందిన రైతు అని తెలుసకుని వారకి మాత్రమే 
సాయిం అిందిించడిం మొదలుపట్్టరు. శ్రీ జగన్ రెడి్డ ముఖయామింత్రి అయాయాక ఒక్క కర్నిలు జిలాలిలోనే 400 మింది రైతులు ఆత్మహతయా చేసకున్నిరు. రేప్ కారయాక్రమిం చేపట్టనునని 
ఒక్క ఆళలిగడ్డ నియోజకవర్గింలోనే 50 మిందికి పైగా కౌలు రైతులు ఆత్మహతయా చేసకున్నిరు. సమాచార హకు్క చట్టిం ద్వీరా రైతు సవీరాజయాిం వేదిక అనే సవీచ్ఛింద సింసథి సహకారింత 
క్షేత్ర సాథియిలో పరయాటించి సమాచారిం తెప్పుచుకుింటే ఆశచిరయాకర విషయాలు వెలుగులోకి వచాచియి. ఇది రైతు ప్రభుతవీిం.. రైతుల కోసిం వచిచిన ప్రభుతవీిం.. మా తిండ్రి గారలా నేను 
బ్రహా్మిండింగా పాల్సాతిను అని చెప్పు నమి్మించిన ముఖయామింత్రి అధికారింలోకి వచిచిన తరావీత ఆయన పరపాలనలోనే 3 వేల మింది ఆత్మహతయాలకు పాలపుడడానికి మిించిన ద్రుణిం 
ఏముింది. అధికారిం మీద పటు్టలేకపోవడమే అిందుకు కారణిం. రాజకీయ వయావసథి కోసిం ప్రభుత్వీనిని దురవీనియోగిం చేసకోవడిం వలలి ఇటువింట పరపాటులి జరుగుతున్నియి

• ఇనిని రోజులూ ఆ కుటుింబాల్ని పట్టించుకునని న్థుడు లేడు
ఆత్మహతయాకు పాలపుడిన కౌలు రైతుల కుటుింబాలు గత రెిండుననిరేళ్లిగా తొక్కని గడప లేదు. కాగిత్లు పటు్టకుని కలవని అధికార లేడు. ఇనిని రోజుల నుించి ఎవర్ పట్టించుకోలేదు. 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ వసతిన్నిరు అనగానే ఇప్పుడు హడావిడిగా 300 మిందికి ర్లక్ష ఇచాచిరు. మీలో చితతిశుది్ ఉింటే 43, 102 జీవోల ప్రకారిం 15 రోజులోలిప్ సపుిందిించి ర్.7 లక్షల 
పరహారిం చెల్లిించిండి. అధికారులను పింప్ వన్ టైమ్ సెటల్మింట్ చేయిించిండి. ఇన్నిళ్లి ఆ పని ఎిందుకు చేయలేదు. ఇప్పుడు తూతూ మింత్రింగా ర్.లక్ష వార ఖాత్లోలి వేసేసి శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గార మీటింగుకి వెళ్లిదదేని బెదిరసతిన్నిరు. బాధయాతగల రాజకీయ పార్్టగా సమాజింలో చితికిపోయిన కుటుింబాలకు అిండగా నిలవాలనని ఉదేదేశింత ఆయన సింత డబు్ ర్.5 
కోటులి విరాళిం ఇచిచి ఆ కుటుింబాలోలి భరోసా నిింప్ద్మని చూసతిింటే.. మీరు ద్నిని కవలిం రాజకీయ కోణింలో చూసి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వసతిన్నిరు కాబట్ట హడావిడిగా ర్.లక్ష 
వార ఖాత్లోలి వేయడిం అన్యాయిం. ర్.లక్షే ఎిందుకు వేసతిన్నిరు. ఇనిని రోజుల నుించి వివరాలు ఎిందుకు కప్పుప్చాచిరు. ఇనిని రోజుల నుించి మీ వాలింటీర్ వయావసథి, మీ ఎమ్మలేయాలు, 
మింత్రులు ఏమయాయారు. కర్నిలు జిలాలిలోనే ఇింత మింది ఆత్మహతయా చేసకుింటే ఎింత దయనీయ పరసిథితి ఉిందో అర్ిం చేసకోవాల్. మీలో నిజాయితీ, చితతిశుది్ లేదు. ఇప్పుడు ర్.లక్ష 
ఇచిచి తరావీత ర్.7 లక్షలు ఇసాతిమని వారని మభయాపట్ట శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార సభకు వెళ్లిదదేని మాట్లిడుతున్నిరు.

• శ్రీ జగన్ రెడి్డ పాలనను పక్క రాష్్రాల న్యకులు విమరశిసతినని దుసిథితి
బాధయాతగల ప్రతిపక్ష పార్్టగా ప్రతి రైతును ఆదుకోవడానికి ముిందుకు వచాచిిం. ఈ కారయాక్రమిం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మొదలు పట్టనప్పుడు వెయియా మింది చనిపోయారు అనుకున్నిము. 
లక్కలు చూసేతి శ్రీ జగన్ రెడి్డ అధికారింలోకి వచిచిన మొదట సింవతసీరింలోనే 1019 మింది, రెిండో ఏడాది 890 మింది, ఈ ఏడాది ఆ సింఖయా వెయియా ఎప్పుడో ద్టేసిింది. ఈ కారయాక్రమిం 
మొదలు పట్టన తరావీత కూడా ప్రభుతవీిం నుించి సపుిందన లేని పరసిథితులోలి వారానికి ఇదదేరు ముగ్గరు ఆత్మహతయా చేసకుింటున్నిరు. ముఖయామింత్రి రాష్్రానిని అింధకారింలోకి నెటే్టశారు. 
వైస్పీ పాలనలో ప్రజలకు తీవ్ర అన్యాయిం జరుగుతింది. ఇింకా చాలా మింది ఆత్మహతయా చేసకుననిటు్ట సమాచారిం వసోతిింది. వారిందరకీ భరోసా నిింపేిందుక శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు 
వసతిన్నిరు. ఎవర్ బెదిరింప్లకు భయపడవదుదే. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీ బిడ్డల భవిషయాతుతి కోసిం నిలబడుతున్నిరు. వార కోసిం జిలాలిలవార్గా ప్రతేయాక ఫిండ్ ఏరాపుటు చేసతిన్నిరు. 
బాధయాతగల ప్రభుతవీింగా జనసేన పార్్ట మీద విమరశిలు మాని మా పార్్ట చేసతినని కారయాక్రమాలు చేయగలరా ఆలోచిించుకోిండి. ముఖయామింత్రి గడప గడపకు వెళలిమన్నిరు. మీకు ఆ పరసిథితి 
ఉింద్? మీ ఎమ్మలేయాలు వసేతి నిలదీయడానికి ప్రజలు సిద్ింగా ఉన్నిరు. రోడలి దుసిథితి మీద జనసేన పార్్ట నిరవీహిించిన కాయాింపయిన్ తనే అిందరకీ రాష్టింలో పరసిథితులు తెల్శాయి. పక్క 
రాష్్రాల న్యకులు విమరశిసతిన్నిరింటే అింతకింటే దుసిథితి ఏముింది. ఈ ప్రభుతవీిం ఆత్మహతయాలు చేసకునని కుటుింబాలను ఆదుకోవాల్సీింది పోయి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార మీద వయాకితిగత 
విమరశిలక పరమితిం అవుతున్నిరు. ముఖయామింత్రి సాథియి వయాకితి వాడే భాష, మాట్లిడాల్సీన మాటలా అవి. ప్రతి పక్ష పార్్టగా బాధయాత ఉింది కాబటే్ట ప్రతి కౌలు రైతు కుటుింబానిని ఆదుకునే 
ఉదేదేశింత ముిందుకు వెళ్తిన్నిిం” అన్నిరు. మీడియా సమావేశింలో పార్్ట కారయాక్రమాల విభాగిం కనీవీనర్ శ్రీ కళ్యాణిం శివశ్రీనివాస్, పార్్ట న్యకులు శ్రీ చిింత్ సరేష్, శ్రీమతి రేఖా 
గౌడ్, శ్రీమతి హస్న్ బేగిం, శ్రీ బాలవెింకట్, శ్రీ వై.విశవీన్థ్, శ్రీ లక్షష్మనని, శ్రీ అరషాద్ తదితరులు పాలొ్గన్నిరు.

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

జనేం అేంటే జగన్ కు భయేం
*జగన్ అపపుటోలి ముదుదేలు, ఇప్పుడు గుదుదేలు గుదుదేతున్నిడు
*శ్రీవార మటు్ట మార్గిం ప్రింభిించేిందుకు స్ఎిం ఎిందుకు రాలేదు, ఏడుకొిండల వెింకనని పై 
జగన్ కు మమకారిం లేద్
*రాబోయ్ రోజులోలి వైకాపా కనుమరుగు కాయిం
*అిందుక గాలోలి వచిచి గాలోలినే వెళ్లిపోయాడు
*జనసేన పార్్ట విమరశి ఆరోపణలు

శతఘ్ని న్యాస్: విద్యా దీవెన త పాటు పలు ప్రింభోతసీవ కారయాక్రమాలపై తిరుపతి కి విచేచిసిన.. 
స్ఎిం జగన్ సాగిసతినని.. (వైస్పీ దోప్డీ పాలన) పై ప్రజలకు భయపడి.. (రోడు్డ మారా్గనిని) 
వదిల్, గాల్లో నేరుగా ఫ్లిట్, హెల్కాప్టర్ లత స్ఎిం సభాసథిల్కి చేరుకోవడిం.. మహిళ్ పదుప్ 
సింఘాలను, ఇింటర్ విద్యారుథిలను సభకు హాజరు కావాలని ఆింక్షలు విధిించి… బాలికె్మయిల్ 
చేయడిం అతయాింత హేయమన చరయా గా.. జనసేన పార్్ట తిరుపతి అసెింబీలి ఇించార్జి కిరణ్ రాయల్ 
విమరశిించారు.. ప్రెస్ కలిబ్ లో శుక్రవారిం మీడియా మధయా జనసేన న్యకులు రాజారెడి్డ, మధుబాబు, 
రాజేష్ యాదవ్, సమన్ బాబు, హేమ కుమార్, ముకు్క సతయావింతుడు, ఈశవీర్ రాయల్, కృష్ణ, 
గోప్, లోకష్, హర న్యక్ తదితరులత కల్సి కిరణ్ మాట్లిడుతూ.. సాధారణింగా గతింలో 
సభకు వచిచిన వారకి డబు్లు పించే వారు.. ఇప్పుడు సభకు రాకుింటే ఫైన్ వేసాతిమని హుకుిం 
జార్ చేయడిం హాసాయాసపుదమన్నిరు.. దీనికి నిదరశినిం.. సభను వదిల్ గోడదూకి పారపోయ్లా 
కాపలా కాచిన, వాలింటీరేలి సాక్షయాిం అన్నిరు.. 10 పబిలిక్ పర్క్షల పేపరులి లీకజీ.. వాయాపారింగా 
మారేచిశారని ఆరోప్ించారు.. ఇిందులో డీబార్ అయిన విద్యారుథిలత పాటు ఉపాధాయాయులు కూడా 
ఉిండటిం.. వైకాపా ప్రభుతవీిం పాలన.. ( యధా రాజా తథా ప్రజా) అననిటులిగా ఉిందని జగన్ 
పాలనపై, వయాింగాయాసా్రాలు విసిరారు.. దీనికన్ని స్ఎిం కారాయాలయిం నుించే ఆనె్లినోలి ప్రింభోతసీవ 
సభ కారయాక్రమాలు ముగిించి.. ఉింటే భార్ ఖరుచి మిగిల్ ఉిండేది అని విమరశిించారు.

జనసేన ఆధ్వరయాేంలో మత్స్యకారుల 
భరోసా యాత్ర

శతఘ్ని న్యాస్:  కాకిన్డ సిటీ, జనసేన పార్్ట కాకిన్డ సిటీలో శుక్రవారిం 
సాయింత్రిం 8వ వారు్డలో డి.సూరబాబు ఆధవీరయాింలో కొతతి కాకిన్డ దుర్గమ్మ 
గుడి ప్ింతింలో, 14వ వారు్డలో ఓలేట న్కరాజు, పాలప్ న్కరాజు 
ఆధవీరయాింలో భాగితమ్మ గుడి ప్ింతింలో, 15 వ వారు్డలో కర్రి సావీమి, 
ప్.ఆదిన్రాయణ ఆధవీరయాింలో ఏటమొగ కొిండబాబు కాలనీ, 37వ వారు్డలో 
ఓలేట భారతి ఆధవీరయాింలో ఫ్రేజర్ పేట ధనమ్మ గుడి మొదలగు ప్ింత్లలో 
పవన్ కళ్యాణ్ దిశానిరేదేశ సూపురతిత, కాకిన్డ సిట ఇించార్జి మరయు ప్.ఏ.సి 
మింబర్ ముత్తి శశిధర్ ఆలోచనల మేరకు “మతసీయాకారుల భరోసా యాత్ర” 
కారయాక్రమిం జరగిింది. ఈ సిందరభిింగా తమ పార్్ట తరప్న పవన్ కళ్యాణ్ తమ 
జనసేన పార్్ట మేనిఫసో్టలో  ప్రకటించిన “మతసీయాకారులకు సింవతసీరానికి 300 
ల రోజులు పని ఉిండేలా చేయడిం” మరయు “వేటలేని సమయింలో ఆర్కింగా 
ఇబ్ింది పడే కుటుింబాలకు రోజుకి ర్. 500/-ల పరహారిం అిందిించడిం” 
అనని ప్రణాళ్కని జగననిధప్రింలోని వివిధ ప్ింత్లలో  ఇింట ఇింటకీ తిరగి 
మతసీయాకార కుటుింబాలకు తెల్యచేసారు. ఈ కారయాక్రమాలలో నగర అధయాక్షులు 
సింగిశెట్ట అశోక్, రాష్ట సింయుకతి కారయాదరశి వాసిరెడి్డ శివ, జిలాలి ప్రధాన కారయాదరశి 
తలాటిం సతయా, జిలాలి కారయాదరశి అటలి సతయాన్నిరాయణ, సముయాకతి కారయాదరశి బడే కృష్ణ, 
మతసీయాకార న్యకులు మడు్డ విజయ్ కుమార్, వీర మహిళలు, జనసైనికులు 
పాలొ్గన్నిరు.

కణితి కిరణ్ ను అడ్డుకునని పోలీసులు
శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాకుళిం జిలాలి భావనపాడు పోరు్ట పరాయావరణ ప్రజాభిప్య సేకరణలో 
పాలొ్గనడానికి వెళ్తినని టెక్కల్ ఇించార్జి కణితి కిరణ్ ను అడు్డకునని పోలీసలు. ప్రజాభిప్య 
సేకరణ అని పేపరోలి వారతి చూసి ఈ ప్ింతవాసిగా, జనసేన అభయారథిగా తన అభిప్యానిని 
వయాకతిిం చేయడానికి వెళ్తిిండగా పోలీసవారు తమను మూలపేట జుింక్షన్ లో ఆప్వేసారని ఈ 
ప్రభుతవీిం ఎిందుకు ఇింతలా భయపడుతుిందో తెల్యడిం లేదని ప్రజలు లేని ప్రజాభిప్య 
సేకరణ ఏింటని కణితి కిరణ్ తెల్పారు. జనసేనపార్్ట తరుప్న మూలపేట, విష్్ణచక్రిం గ్రామ 
ప్రజలకు త్ము ఎలలిప్డు అిండగా ఉింట్మని తమ న్యాయమన కోరె్కల డిమాిండలికు జనసేన 
మదదేతు ఉింటుిందని తెల్పారు. తవీరలోనే ఈ ప్ింత వాసలను కలసి భవిషయాత్ కారాయాచరణ 
చేపడత్మని అవసరమతే ఈ ప్ింత ప్రజల మనోభావాలను జనసేన పార్్ట అధయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్ దృష్్టకి తీసకువెళ్లి ఈ ప్ింత ప్రజలకు అిండగా ఉింట్మని తెల్పారు. ప్రభుత్వీనికి 
చితతిశుది్ ఉింటే ముిందు ఇపపుట ముఖయామింత్రి న్ట పాదయాత్రలో ఈ ప్ింత వాసలకు ఇచిచిన 
మాట ప్రకారిం జీఓ నెింబర్ 1108 ని రదుదే చేయాలని, అలాగే వడీ్డతిండ్ర మతయాకారులపైన పట్టన 
పోలీస కసలను ఉపసింహరించుకోవాలని తెల్పారు. అలాగే తితిలీ తుఫాన్ లో నష్టపోయిన 
రైతులకు పించి ఇసాతిననని పరహారిం చెల్లిించి తమ చితతిశుది్ నిర్ప్ించుకోవాలని తెల్పారు.

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

జనసేన బలోపేతేం కోసేం సుడిగాలి పరయాటన, ఉపాధి 
కూలీలతో భేటీ: కరిమజ్జి మలీలీశ్్వరావు

శతఘ్ని న్యాస్: ఎచెచిరలి, జనసేనపార్్ట అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ప్లుప్ మేరకు ఈరోజు 
ఎచెచిరలి నియోజకవర్గిం రణసథిలిం మిండలిం రణసథిలిం గ్రామ చెరువులో ఉనని ఉపాధి 
కూలీలత జనసేన బలోపేతిం కోసిం ప్రజలత బుడుగు బలహీన వరా్గలు వారు 
ముిందుకు రావాలని మాట్లిడుతూ జనసేనకు ఈసార అవకాశిం ఇవావీలని అలాగే 
జనసేనపార్్ట సిద్దేింత్లను పవన్ కళ్యాణ్ ఆదరాశిలను మరయు ఆచరించే విధాన్లను 
ప్రజలకు కరమజిజి మలీలిశావీరావు వివరించడిం జరగిింది. టడిప్, వైస్పీ ప్రభుతవీ పాలన 
చూశారు. ఒక్కసార అవకాశిం ఇచిచి జనసేన పార్్ట పాలన కూడ ప్రజలు చూడాలని 
ఆయన కోరారు. రాష్టింలో అనిని సామాజిక వరా్గల వారకి మేలు చేయాలనే ఆలోచనత 
ఉననిటు్ట వింట పవన్ కళ్యాణ్ కి వచేచి ఎనినికలోలి జనసేనపార్్టకి మదదేతు ఇవావీలని కరమజిజి 
మలీలిశావీరావు మరయు పోటూనిరు లక్షు్మన్యుడు, కోరడమనది. ఈ కారయాక్రమింలో 
రణసథిలిం గ్రామ ప్రజలు, పదదేలు మహిళలు చాలా మింది పాలొ్గన్నిరు.

దేంపు కారి్మకుని కుటేంబానికి అేండగా 
జేగురుపాడు జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: రాజమహేింద్రవరిం ర్రల్ కడియిం మిండలిం జేగురుపాడు గ్రామానికి 
చెిందిన కొబ్ర దిింప్ కార్మకుడు తట దురా్గరావు గతనెల 22 తేదీ మరనిపాడు గ్రామింలో 
కొబ్రచెటు్టపై నుిండి పడిపోవడింత అక్కడికక్కడే మృతి చెింద్డు దురా్గరావుకు 
సమారు మూడు సింవతసీరాల క్రితిం రాజమిండ్రికి చెిందిన దురా్గభవానిత వివాహిం 
అయిింది. వీరకి ఇదదేరు కుమారులు కాగా మొదట కుమారునికి రెిండు సింవతసీరాలు, 
రెిండో కుమారుడుకి అయిదు నెలల వయససీ కుటుింబానికి పదదేదికు్క దురా్గరావు మృతిత 
ఆ కుటుింబిం దికు్కతచని సిథితిలో ఉనని తరుణింలో మేమున్నిిం అింటూ జేగురుపాడు 
జనసైనికులు గ్రామింలో ఎింపీటీస్ న్గిరెడి్డ సూరయా రామకృష్ణ ఆధవీరయాింలో కొింతమింది 
ఔద్రయాిం కల్గిన గ్రామసతిల నుిండి సేకరించిన సము్మ చెకు్క ర్పింలో 75000 నగదు 
ర్పింలో 6500 ర్పాయలను జనసేన తూరుపుగోద్వర జిలాలి అధయాక్షులు కిందుల 
లక్ష్మీ దురే్గష్ చేతుల మీదుగా జనసైనికులు దురా్గరావు భారయా దురా్గభవానికి గురువారిం 
అిందజేశారు. ఈ కారయాక్రమింలో కడియిం మిండల జనసేన అధయాక్షుడు ముద్రగడ జమీ, 
కర్రి చినబాబు, పాలపరతి ప్రకాశ్ కుమార్, కొకి్కరమటలి శ్రీనివాస్, కొిండేపూడి బాలాజీ, 
ఆకుల రమేష్, పలలి దురా్గరావు, హనుమింతు శ్రీను మరయు జనసైనికులు భార్గా 
పాలొ్గన్నిరు.

త్జసి్వని కుటేంబానికి జనసేన అేండగా 
ఉేంటేంద: పెేండ్యాల శ్రీలత

*అత్యాచారిం చేసి హతయా చేసిన నిిందితులకు కఠినమన శిక్ష పడే విధింగా పోరాడత్ిం.
శతఘ్ని న్యాస్:  ఉమ్మడి అనింతప్రిం జిలాలి గోరింటలి మిండలానికి చెిందిన విద్యారథి తేజసివీని 
ని మానవ మృగాలు అతయాింత ద్రుణింగా అత్యాచారిం చేసి చింపేశారు. ఈ విషయిం 
తెలుసకునని రాయలస్మ మహిళ్ విభాగిం ప్ింతీయ కమిటీ సభుయారాలు పిండాయాల శ్రీలత 
బాధిత కుటుింబానిని పరామరశిించి కుటుింబ సభుయాలత మాట్లిడుతూ మీ కుటుింబానికి 
జనసేన పార్్ట అిండగా ఉింటుిందని తెల్యజేశారు. ఆ తరావీత నిిందితులకు కఠినమన శిక్ష 
పడే విధింగా బాధితురాల్ కుటుింబానికి న్యాయిం జరగాలని జనసేన పార్్ట ఆధవీరయాింలో 
నిరవీహిించిన నిరసన కారయాక్రమింలో పిండాయాల శ్రీలత పాలొ్గని గన్ కింటే ముిందుగా జగన్ 
వసాతిడనని అధికార పార్్ట వాళ్్ళ రాష్టింలో మహిళలపై ఇనిని అఘాయిత్యాలు జరుగుతున్ని 
ప్రభుతవీిం నిమ్మకు నీరెతితినటు్ట ఉిండిపోతుిందని ప్రసతితిం రాష్టింలో మహిళలు సేవీచ్ఛగా తిరగే 
పరసిథితి లేదని మహిళలు తమ ప్ణాలను అరచేతిలో పటు్టకుని జీవిసతిన్నిరని దిశ చట్్టనిని 
కఠినింగా అమలు చేసి ఈ రాష్టింలో మహిళలపై జరుగుతునని అత్యాచారాలు, ద్డులను 
ప్రభుతవీిం ఇపపుటకైన్ అరకట్్టలని జనసేన పార్్ట తరఫున కోరుతున్నిమని తెల్యజేశారు. 
ఈ కారయాక్రమింలో జిలాలి కారయాదరశి సరేష్, చిలమతూతిరు మిండల అధయాక్షులు వెింకటేష్, 
అనింతప్రిం నగర కారయాదరశి జకి్కరెడి్డ పద్్మవతి, వీర మహిళలు కాశెట్ట సావిత్రి, శ్రీదేవి 
జనసేన న్యకులు, మిండలాల అధయాక్షులు, కారయాకరతిలు, వీర మహిళలు తదితరులు పాలొ్గని 
బాధితురాల్కి అిండగా నిరసన తెలపడిం జరగిింది.

మత్స్యకార భృతి ఇవ్్వలని జనసేన డిమాేండ్
శతఘ్ని న్యాస్: ఇచాచిప్రిం, వేట 
నిషేధ సమయింలో మతసీయాకార 
భృతి ఇవావీల్సీన ప్రభుతవీిం 
తీరని అన్యాయిం చేసిింది. ఏదైతే 
ప్రభుతవీిం వేట నిషేధ సమయింలో 
మతసీయాకారులు ఉపాధి కోలోపుతునని 
సమయింలో ఇసతినని భృతి 
ర్.10000 ప్రభుతవీ పథకాలు 

ఎవరకైతే వరతిసతిన్నియో వాళలికు ఇవవీకుిండా తీవ్ర అన్యాయిం చేసతిన్నిరు. దీనిపై మతసీకారులు 
తీవ్రింగా ఖిండిసతిన్నిరు. ఏదైతే మతసీకారులను ఆదుకోవాల్సీన ప్రభుత్వీలు వివిధ రకాల షరతులు 
పట్ట ఇలా మోసిం చేసతిన్నియని తెల్సి జనసేన ఇచాచిప్రిం పార్్ట తీవ్రింగా ఖిండిసతిన్నిరు. 
ఏదైతే ప్రభుతవీిం సాథిప్ించి 3 సింవతసీరాలు పూరతి అవుతుననిపపుటకి కూడా ప్రభుతవీిం ఇింతవరకు 
చిల్లిగవవీ కూడా సబిసీడీ మతసీకారులకు న్యాయపరింగా రావాల్సీన భరోసా భృతిని ఇవవీకుిండా 
అన్యాయిం చేయడిం ఎింతవరకు సమింజసిం కావున దీనిని ఇచాచిప్రిం జనసేన సమనవీయకరతి 
ద్సర రాజు, మతసీకార వికాస విభాగ కారయాదరశి న్గుల హర బెహారా, ఇచాచిప్రిం మతసీకార 
న్యకుడు బడే రాజు తీవ్రింగా ఖిండిించడిం జరగిింది.

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

పదవతరగతి విద్యారు్ధలకు మజ్జిగ పేంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: గాజువాక 
నియోజకవర్గిం, 64 వ వారు్డ 
గింగవరిం జిలాలి పరషతుతి ఉననిత 
పాఠశాలలో శుక్రవారిం 10వ తరగతి 
పబిలిక్ పర్క్షలు రాసతినని విద్యారుథిలకు, 
గింగవరిం జనసేన న్యకులు, 
జనసైనికుల ఆధవీరయాింలో విద్యారుథిలకు 

మరయు సూ్కల్ సా్టఫ్ అిందరకీ బటర్ మిల్్క పాయాకెట్సీ అిందజేయడిం జరగిింది. హైసూ్కల్ 
ప్రధానోపాధాయాయురాలు ప్రియాింక రెడి్డ మరయు సూ్కల్ సిబ్ింది, గింగవరిం గ్రామ 
జనసేన న్యకులను, జనసైనికులను మించి కారయాక్రమిం చేశారని అభినిందిించారు. 
ఈ కారయాక్రమానిని విశాఖపటనిిం జిలాలి పారలిమింటు మాజీ అధికార ప్రతినిధి సిహెచ్ 
ముసలయయా ఆర్గనైజ్ చేశారు. ఈ కారయాక్రమింలో ఎర ప్ల్లి మగా న్కరాజు, సిహెచ్ 
ధనరాజు, పేరలి అపపునని, బడి రాజు, ప్ న్కరాజు, వీర్రాజు తదితరులు పాలొ్గన్నిరు.

ప్రతి గ్రామానికి నీట్ సరఫరా చేయాలని జనసేన వినతిపత్రేం
శతఘ్ని న్యాస్: వేసవి కాలిం దృష్్టయా ప్రతి సింవతసీరిం మే నెల నుిండి జూలై నెల వరకూ 
త్గునీట సమసయా కోసిం మిండలింలోని ప్రతి గ్రామానికి ట్యాింకరలిత సరఫరా జరగేది ఈ 
సింవతసీరిం ఇింకా మొదలు కాలేదు అింతే కాకుిండా సరైన విదుయాతుతి సరఫరా లేకపోవడిం 
వలలి మోట్రులి వేయకపోవడిం వలలి నీళ్లి సరఫరా అింతింత మాత్రమే ఉింది కాబట్ట ఆర్.
డబులియా.ఎస్ అధికారులు వెింటనే సపుిందిించి మించి నీళలి ట్యాింకరలి ద్వీరా ప్రతి గ్రామానికి నీట 
సరఫరా చేయాలని మిండల జనసేన పార్్ట తరప్న మిండల అధయాక్షుడు జాల౦ శ్రీనివాస్ రాజా 
అధయాక్షతన వినతిపత్రిం ఇవవీడిం జరగిింది. ఈ కారయాక్రమింలో సరపుించ్ అడబాల త్తకాప్, 
ఎింపీటీస్ కొమ్మలు జింగమయయా, వాసింశెట్ట రమణ, చెరుకూర సతితిబాబు, కింకిపాట 
నరసిింహారావు, బింతు చింద్రశేఖర్, తుల ఉమ, రవణిం సాయి, కొము్మల రాము తదితరులు 
పాలొ్గన్నిరు.

న్గేంద్రబాబును మరాయాదపూర్వకేంగా కలిసిన 
అమలాపురేం జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: హైదరాబాద్, పార్్ట కింద్ర 
కారాయాలయింలో పల్టకల్ అఫైర్సీ కమిటీ సభుయాలు 
నరసాప్రిం పారలిమింటర్ నియోజకవర్గ ఇించారజి 
కొణిదల న్గబాబుని మరాయాదపూరవీకింగా కల్సిన 
అమలాప్రిం మాజీ మునిసీపల్ చైర్మన్ యాళ్ళ 
న్గ సతీష్, అమలాప్రిం, ఉపపులగుపతిిం మిండల 
జనసేన పార్్ట అదయాక్షులు ల్ింగోలు పిండు, ఆకుల 
సూరయాన్రాయణ మూరతి, పార్్ట న్యకులు 

వాకపల్లి శ్రీను, ఆర్డఎస్ ప్రసాద్, నలాలి వెింకటేశవీరరావు, వాకపల్లి వెింకటేశవీరావు, 
కడియిం సిందీప్ తదితరులు.

శ్రీ రాధాకృష్ణ విగ్రహ ప్రతిష్్టపన కారయాక్రమేంలో 
కేందుల దుర్గేష్

శతఘ్ని న్యాస్: రాజమిండ్రి ర్రల్ మిండలిం శాటలైట్ సిటీ గ్రామింలో శ్రీ రాధాకృష్ణ 
విగ్రహ ప్రతిష్్టపన కారయాక్రమింలో తూరుపుగోద్వర జిలాలి జనసేన పార్్ట అధయాక్షులు 
కిందుల దురే్గష్ మరయు రాజమిండ్రి నగర అధయాక్షులు వై శ్రీనివాస్ పాలొ్గనడిం జరగిింది. 
తదనింతరిం శాటలైట్ సిటీ జనసైనికుడు శివరామకృష్ణ కి గత కొనిని రోజులుగా 
అన్రోగయాింత బాధపడుతుిండడింత శివరామకృష్ణ ఇింటకి వెళ్్ళ అతని ఆరోగయాిం 
గురించి ఎలా ఉిందో తెలుసకొని పరామరశిించి సాథినిక జనసైనికులు ఆరథిక సాయిం 
చేయగా ద్నిని జనసేన పార్్ట తూరుపుగోద్వర జిలాలి అధయాక్షులు కిందుల దురే్గష్ మరయు 
రాజమిండ్రి నగర అధయాక్షులు వై శ్రీనివాస్ చేతుల మీదగా ఆరథిక సహాయిం అిందజేయడిం 
జరగిింది. ఈ కారయాక్రమింలో శాటలైట్ సిటీ జనసైనికులు చౌడడ సనీల్, గోడిసిపూడి 
న్గేింద్ర, ఎలుగుబింట దురా్గరావు, పాలవలస గోప్, దీప్తి మహింతి సబా్రావు, పోలూర 
శ్రీను, పీతల సూరబాబు, సేశెట్ట ప్రసాద్ బాబు, శీలిం సరేష్, గోడిసి పూడి సబ్రమణయాిం, 
చుక్క గౌర్ న్యుడు. మరయు జనసైనికులు పాలొ్గన్నిరు.
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సిరివెళలీకు పవన్ కళ్యాణ్ రాకతో వైసీపీలో వణుకు
*జనసేన్ని రాకత వైస్పీకి కౌలు రైతులు గురుతికు వచాచిరా?

శతఘ్ని న్యాస్: ఆళలిగడ్డ నియోజకవర్గిం 
జనసేన పార్్ట ఆఫీస్ లో జనసేన న్యకులు 
మలేర మలలియయా మీడియాత మాట్లిడుతూ 
జనసేన పార్్ట అధయాక్షులు కొణిదల పవన్ 
కళ్యాణ్ 8 వ తేదీ ఆదివారిం ఆళలిగడ్డ 
నియోజకవర్గిం, సిరవెళలి గ్రామానికి రచచిబిండ 
కారయాక్రమింలో ఆత్మహతయా చేసకునని 130 
కౌలు రైతు కుటుింబాలకు ఒకో్క కుటుింబానికి 
లక్ష ర్పాయల చొప్పున చెకు్కల పింప్ణీ 

చేసాతిరని తెల్యజేశారు. రాష్ట వాయాపతిింగా వైసిప్ ప్రభుతవీిం వచిచినపపుట నుించి మూడు వేల మింది కౌలు 
రైతులు అప్పుల భారింత ఆత్మహతయా చేయుకున్నిరని, ఈ ఆత్మహతయాలకు ప్రతయాక్షింగా వైస్పీ కారణిం 
రైతు దేశానికి వెనెనిముక రైతనని ఈరోజు అప్పులబాధత చనిపోతుింటే రైతు బతికి ఉననిప్పుడు పిండిించిన 
పింటకు గిటు్టబాటు ధర కల్పుించని ప్రభుతవీిం, ఎరువుల ధరలను తగి్గించని ప్రభుతవీిం రైతులు చనిపోయిన 
తరావీత ఏడు లక్షల ర్పాయలు ఇసాతిను అనడిం సిగు్గచేటని తెల్యజేశారు. ఆళలిగడ్డ నియోజకవర్గింలో 
50 మిందికి పైగా కౌలు రైతులు ఆత్మహతయాలు చేసకున్నిరని, పవన్ కళ్యాణ్ సిరవెళలి గ్రామానికి 
వసతిన్నిరని తెల్యగానే సాథినిక ఎమ్మలేయా సిరవెళలి కి వెళ్లి ఒక రైతు కుటుింబానికి చెకు్క ఇవవీడానికి 
వెళ్లిరు అింటే జనసేన పార్్ట పవన్ కళ్యాణ్ వసతిన్నిరు అని భయింత ఇప్పుడు మీకు కౌలు రైతులు 
గురుతికు వచాచిరా అని ప్రశినిించారు. గత ఎనినికలలో రెిండు చోట్లి ఓడిించబడిన వయాకితి ఆళలిగడ్డలో జనసేన 
పార్్ట ఎక్కడుిందనని వయాకుతిలకు జనసేన సత్తి ఏమిటో సిరవెళలి రచచిబిండ కారయాక్రమింత తెలుసతిిందని 
తెల్యజేశారు. ఆత్మహతయా చేసకునని ప్రతి కౌలు రైతు కుటుింబానికి ఏడు లక్షల ర్పాయలు తక్షణమే 
అిందేలా రైతు కుటుింబాలకు జనసేన పార్్ట అిండగా ఉింటుిందని అలాగే కౌలు రైతులకు కౌలు 
గురతిింప్ కారు్డలు కూడా మింజూరు చేయాలని వైస్పీ ప్రభుత్వీనిని డిమాిండ్ చేశారు. సిరవెళలి గ్రామింలో 
జరగబోయ్ రచచిబిండ సభలో ఆళ్ళగడ్డ నియోజకవర్గిం జనసైనికులు, రైతులు పాలొ్గని విజయవింతిం 
చేయవలసిిందిగా ప్లుప్నిచాచిరు. ఈ కారయాక్రమింలో జనసేన న్యకులు వెింకటసబ్యయా, మదిదేలేట 
యాదవ్, గుర్రపపు, నరేింద్ర యాదవ్, ప్రసాదు, తిమ్మరాజు యాదవ్, చాకల్ నరసిింహ, ఆింజనేయులు, 
రాజారాిం, విజయ్ తదితరులు పాలొ్గన్నిరు.

ఓనురు గ్రామ యువతకు వ్లీబాల్ కిట్ ని 
బహుకరిేంచిన గేంగులయయా

శతఘ్ని న్యాస్:  అలూలిర స్త్రామరాజు జిలాలి పాడేరు జనసేనపార్్ట ప్రద్న కారాయాలయింలో జనసేన 
పార్్ట పాడేరు మిండల అధయాక్షులు నిందోల్ మురళ్ కృష్ణ ఆధవీరయాింలో పాడేరు, అరకు పారలిమింట్ జనసేన 
పార్్ట ఇన్చిరజి డా.వింప్రు గింగులయయా చేతుల మీదుగా శుక్రవారిం వింటలమామిడీ పించాయితీ 
ఓన్రు గ్రామ యువత జనసేన పార్్ట కిండువా కప్పుకుని పార్్ట యొక్క సిద్్ింత్లను ప్రజలోలికి బలింగా 
తీసకెళ్లిిందుకు మావింతు పాత్ర పోష్సాతిమని తెల్పారు. అలాగే యువత జనసేన పార్్టకి ప్రధాన 
బలమని భవిషయాత్ తరాల మించికొరకు కవలిం యువత మాత్రమే చైతనయావింతమన రాజకీయలవైప్ 
ఆలోచన చెయాయాల్సీన అవసరిం ఎింతైన్ ఉిందని, గ్రామాలోలి క్షేత్ర సాథియిలో జనసేన పార్్ట బలోపేతనికి 
మనమిందరు కల్సి పనిచేయాలని డా.గింగులయయా తెల్పారు. మిండల అధయాక్షులు నిందోల్ మురళ్కృష్ణ 
మాట్లిడుతూ ఇకపై నియోజకవర్గ సాథియిలో పలు గ్రామాలోలి సమసయాలపై పోరాట్లు చేసూతినే ఒకవైప్ 
ప్రజలకు చైతనయాిం తీసకొచేచి విధింగా పలు కారయాక్రమాలు చేపడత్మని కచిచితింగా 2024 ఎనినికలోలి 
పాడేరు నియోజకవర్గింలో జనసేన అసెింబీలి సాథినిం గెలుప్కోసిం అహరనిశలు శ్రమిసాతిమని ఓనురు 
గ్రామ యువతకు ప్రతేయాకింగా ధనయావాద్లు తెలుప్కుింటున్నిమని తెల్పారు. ఈ సమావేశింలో ఓనురు 
గ్రామ యువతకు ఇన్చిరజి వాలీబాల్ కిట్ ని బహుకరించినిందుకు ఓనురు గ్రామ యువత ప్రతేయాకింగా 
కృతజ్ఞతలు తెల్యజేశారు.ఈ సమావేశింలో అరకుపారలిమింట్ ఎగూసీక్యాటవ్ మింబర్ కమల్ హాసన్, 
మిండల అధయాక్షులు నిందోల్ మురళ్కృష్ణ, ఓనురు గ్రామయువత జనసైనికులు, పాింగి సిదు్, మర్రి 
చిట్టబాబు, పాింగి చిరింజీవి, పాింగి శివాజీ, ప్.చిరింజీవి, జి.చిరింజీవి, కొర్ర రాజు, కొర్ర కొిండబాబు, 
స్ద్ర మహేష్, మర్రి కిరణ్, పాింగి ప్రవీణ్, కొర్ర సరేష్ పాలొ్గన్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

న్రపరెడిడి పారథిసారథి చిత్రపటానికి
పూలమాల వేసి నివ్ళులు

శతఘ్ని న్యాస్: మామిడికుదురు సెింటరోలి జనసేన పార్్ట తూరుపుగోద్వర 
జిలాలి అధికార ప్రతినిధి న్రపరెడి్డ పారథిసారథి చిత్రపట్నికి పూలమాల 
వేసి శ్రద్్ింజల్ ఘటించారు. జాల౦ శ్రీనివాసరాజా మాట్లిడుతూ జనసేన 
పార్్ట ఆవిరాభివిం నుిండి క్రియాశీలకింగా వయావహరించిన న్రపరెడి్డ 
పారథిసారధి మృతి జనసేన పార్్టకి తీరని లోటని వాయాఖాయానిించారు. 
మిండల జనసేన పార్్ట తరప్న మిండలాధయాక్షుడు జాల౦ శ్రీనివాస్ 
రాజా ఆధవీరయాింలో జరగిన ఈ కారయాక్రమింలో మామిడికుదురు మిండల 
సరపుించ్ సా్మఖయా అధయాక్షులు అడబాల త్తకాప్, ఎింపీటీస్ కొమ్మలు 
జింగమయయా, చెరుకూర సతితిబాబు, కింకిపాట నరసిింహారావు, బింతు 
చింద్రశేఖర్, అడబాల చినిని, నింబూర అచిచిబాబు, తుల ఉమ, రవణిం 
సాయి, కొము్మల రాము తదితరులు పాలొ్గన్నిరు.

వివేకానేంద మనో వికాస కేంద్రేంలో 
అన్నద్నేం

శతఘ్ని న్యాస్:  రాజోలు, 
మా మి డి కు దు రు 
మిండలిం బి.దొడ్డవరిం 
వా స తి వు యా లు 

గుిండుబోగుల సరేష్ ప్ట్టనరోజు సధరభిింగా కోనస్మ ఐ బాయాింక్ ఫిండర్ 
కీ.శే. యర్రా న్గబాబు సూఫూరతిత, ఆయన మీద ఉనని అభమానింత 
శుక్రవారిం వివేకానింద మనో వికాస కింద్రింలో అననిద్న కారయాక్రమిం 
ఏరాపుటు చేశారు.

ఆేంధ్రప్రదేశ్ లోనే పెట్రోలు, డీజల్ ధరలు 
ఎకుకువ

శతఘ్ని న్యాస్: మదనపలలి, పట్రోల్ డీజిల్ పై భార్గా పనునిల బాదుడు, 
ధరలోలి దేశింలోనే మొదట సాథినింలో ఉనని ఆింధ్రప్రదేశ్, తొమి్మది 
నెలలోలినే రాష్ట ఖజాన్కు 11 వేల కోటులి. 2019 మే నెలలో జగన్ 
స్ఎిం అయ్యా న్టకి త్డేపల్లి లో లీటర్ పట్రోల్ ధర 76.89 ఇప్పుడు 
120.95 అయిపోయిింది. అింటే 57% పరగిింది. అపపుటోలి 71.50 వునని 
డీజిల్ ధర ప్రసతితిం 106.58 అయిింది అింటే 49.6 శాతిం పరగిింది. 
ప్రతిపక్షనేతగా ఉనని సమయింలో పట్రోలు డీజిల్ రేటలిపై ప్రభుతవీింపై 
విరుచుకు పడి అధికారిం చేపట్్టక వాట ధరలు తగి్గించేిందుకు తీసకునని 
చరయాలు లేవు సరకద్ మరింత భారిం వేశారు. స్ఎింగా ప్రమాణ స్వీకారిం 
చేసే న్టకీ పట్రోల్ డీజిల్ పై వాయాట్ 2 ర్పాయలు మాత్రమే ఉిండగా 
ద్నిని 4 ర్పాయలు చేశారు. రహద్ర అభివృది్ పేరుత లీటరుకు 
ర్పాయి మరింత వడి్డించారు. పట్రోల్ డీలర్ కమిషన్ 3.80 రాష్ట పనుని 
31.30 కింద్ర ఎకె్సీజ్ పనుని 27.90 మూల ధర రవాణా 57.95 మొతతిిం 
125.95 కింద్ర ఎకె్సీజ్ పనుని కన్ని పట్రోలుపై రాష్టిం పనుని అధికింగా 
ఉింది.
అలాగే డీజల్ పై
డీలర్ కమిషన్ …….22.50
రాష్టిం పనుని………….22.20
కింద్ర ఎకె్సీజ్ పనుని …21 88
మూలన, రవాణా……. 60.10
మొతతిిం ధర ……….106.60
ఆింధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవీిం 
వినియోగద్రుల పై కనికరిం 
చూపలేదు పైగా కింద్ర చరయాలత 
రాష్ట ఆద్యిం పడిపోతుిందని 
ముఖయామింత్రి కింద్రింపై విమరశిలకు 
దిగుతున్నిరని చితూతిరు జిలాలి కారయాదరశి ద్రిం అనిత అన్నిరు.

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


శనివారం, 07 మే 2022

మానవత్వేం చాటకున్న యాళ్ళ వరప్రసాద్
శతఘ్ని న్యాస్: ప్.గననివరిం, ఎదుట మనిష్కి సహాయిం చేయాలింటే ఏ బింధిం అవసరిం లేదు 
ప్డికెడు గుిండెలోలి చిటకెడు మానవతవీిం ఉింటే చాలని నిర్ప్ించుకునని యాళ్ళ వరప్రసాద్. గింట 
పదపూడి బుర్రిలింక గ్రామానికి చెిందిన కె.ధరణి కుమార్ కొింత కాలిం నుించి కిడీని డామేజస్ 
కారణింగా బాధ పడుతున్నిరు. అది తెల్సకుని యాళ్ళ వరప్రసాద్ టీమ్ 1లక్ష ర్పాయలు ఆర్క 
సాయిం చేయడిం జరగిింది. లక్ష ర్పాయల చెక్ ను గురువారిం వారకి అిందజేయడిం జరగిింది. 
అలాగే డాక్టరులి నిమితతిిం ఎలాింట సహాయిం కావల్సీన నేను సహాయిం చేయసాతినని భరోసా 
ఇవవీడిం జరగిింది. ధరణి కుమార్ కు సహాయిం చేసిన యాళ్ళ వరప్రసాద్ టీమ్ కు ధనయావాద్లు 
తెల్యజేసారు. ఈ కారయాక్రమింలో యాళ్ళ వరప్రసాద్ మరయు జనసైనికులు పాలొ్గన్నిరు.

టీేం పిడికిలి గోడప్రతులను ఆవిషకురిేంచిన 
పశ్చిమగోద్వరి జ్లాలీ జనసేన న్యకులు

శతఘ్ని న్యాస్: టీిం ప్డికిల్ గోడప్రతులను ఆవిష్కరించిన కృష్్ణ జిలాలి జనసేన న్యకులు ఎన్.
ఆర్.ఐ టీిం ప్డికిల్ సభుయాలు జనసేన పార్్టపై అభిమానింత పవన్ కళ్యాణ్  గారు కౌలురైతులకు చేసిన 
సాయిం నలుగురకీ తెల్యపరే్ఛిందుకు తమవింతు సాయింగా 175 నియోజకవరా్గలకి పోస్టర్సీ  
ట్రైల్ గా 35,40 ఫ్ింట్సీ  తొల్సార పింప్ించడిం జరగిింది. ఇలాగే మునుముిందు ఎకు్కవ పింపడానికి 
సిదదేపడుతున్నిరు. వారకి పార్్టపై ఉనని ప్రేమకు పోలవరిం నియోజకవర్గిం తరప్న హృదయపూరవీక 
ధనయావాదములు తెల్యజేసూతి.. ఈ పోస్టర్సీ  రలీజ్  పశిచిమగోద్వర జిలాలి ప్రధాన కారయాధరశి కరాటిం 
సాయి, జిలాలి సింయుకతి కారయాధరశి పాదిం కృష్ణ, మాదేపల్లి శ్రీనివాస్, బుట్్టయిగూడెిం మిండల 
అదయాక్షులు తెలలిిం రవిప్రసాద్, కొయయాలగుడెిం మిండల అదయాక్షులు తట రవి, పైద్ పోతురాజ, 
తీగల గోపాలకృష్ణ, తెలలిిం ప్ననియయా, రమేష్  పాదిం సూరయా, ప్రవీణ్ , శివాజి తదితరుల సమక్షింలో 
బుట్్టయగూడెింలో జరగిింది.

టీేం పిడికిలి గోడప్రతులను ఆవిషకురిేంచిన ఉపుపుగేంట్ భాసకురరావు
శతఘ్ని న్యాస్: మన రాష్టింలో గడిచిన మూడు సింవతసీరాలలో 3000 మిందికి పైగా కౌలు రైతుల 
ఆత్మహతయాలు చూసి చల్ించిన జనసేన రాష్ట అధయాక్షులు కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్ ఆయా రైతుల వివరాలను 
సేకరించి వారకి ప్రభుతవీిం నుించి ఏ విధమన సహాయిం అిందక పోవటింత తనవింతుగా కుటుింబానికి ఒక 
లక్ష ర్పాయలు సవీయింగా అిందజేయడిం, వాళ్ళ ప్లలిల చదువులుకు కూడా సహకరసాతిరని చెపపుడిం.. అలాగే 
ఆచరణలో భాగింగా మొదటగా అనింతప్రిం జిలాలిలో కౌలు రైతు కుటుింబాలకు సాయిం అిందజేయడిం.. 
రెిండో విడతగా వెస్్ట గోద్వర రైతులకు.. ఇప్పుడు మూడో విడతగా ఈ నెల 8 వ త్ర్ఖు నుిండి కర్నిల్ జిలాలి 
లో అిందజేయడిం జరుగుతుింది. ఈ కారయాక్రమానిని మరింత బలింగా ప్రజలలోకి తీసకొని వెళ్లి ప్రయతనిింలో 
ఎన్.ఆర్.ఐ జన సైనికుడు రాజా మలవరప్ ఆధవీరయాింలో టీిం ప్డికిల్ ప్రచురించబడిన గోడ పత్రిక పోస్టరలిను 
శుక్రవారిం బిండారులింక లో భారతీయ కిసాన్ సింఘ్ రాష్ట కనీవీనర్ ఉప్పుగింట భాస్కరరావు ఆవిష్కరించారు. 
ఈ కారయాక్రమింలో రాష్ట న్యకులు బటు్ట పిండు, కొప్పుల న్గ మానస, ఎింపీటీస్ సభుయాలు శ్రీమతి మోటూర 
కనకదురా్గ, వెింకటేశవీరరావు, జిలాలి సింయుకతి కారయాదరశి బకా్క ఆదిన్రాయణ, టీిం ప్డికిల్ కోనస్మ జిలాలి 
సభుయాలు బిండి మణికింఠ, కొతతిపేట సభుయాలు వక్కపటలి చింద్రశేఖర్, గనిశెట్ట గోప్ సతీష్, చిటీ్టనీడి సతయా 
మణికింఠ, బిండారులింక జన సైనికులు గింపల ధనరాజు, శ్రీను, అరలిపల్లి తేజ, పలాలి భాను, సరేష్ మరయు 
జనసేన కారయాకరతిలు పాలు్గన్నిరు.

యాకి్సడంట్ అయిన వయూకితికి మనోధైర్యూన్నిచ్చిన పవన్ 
సేవా సంస్థ

శతఘ్ని న్యాస్: 
ఇచాచిప్రిం నియోజకవర్గ, 
కించిల్ మిండలిం 
అింప్రిం గ్రామానికి 
చెిందిన కుర్మరావు అనే 
జనసైనికునికి రోడ్ 
యాకిసీడెింట్ లో కాలు 

పాయాకచిర్ అయితే తక్షణ సహాయిం కిింద పవన్ సేవా సింసథి తరుప్న ఇచాచిప్రిం 
ఇించార్జి ద్సర రాజు, జనరల్ సెక్రటర్ తిపపున దురోయాధన రెడి్డ, నియోజకవర్గ 
కారయాకరతిలు, జనసేన పార్్ట ఇన్సీరెన్సీ యాభై వేలు కూడా వసాతిది అని ధైరయాిం 
చెప్పు 5000 ర్పాయలు ఆరథిక సహాయిం చేశారు.

టం పిడికిలి గోడప్రతులను ఆవిష్కరంచ్న కృష్ణా 
జిల్లా జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: కృష్్ణ జిలాలి, పామర్రు నియోజకవర్గిం, సాథినిక జనసేన పార్్ట 
కారాయాలయిం నిందు… ఎన్.ఆర్.ఐ జనసైనికులు రాజా మలవరప్ ఆధవీరయాింలో 
175 నియోజకవరా్గల పరధిలో టీిం ప్డికిల్ పేరట వితరణ చేసిన గోడ ప్రతులు 
మరయు వాహన సి్టకరులి, అధయాక్షుల వార కృష్్ణ జిలాలి కారయాక్రమాల నిరవీహణ 
కమిటీ సభుయాలు పచిచిగళ్ళ సధీర్ బాబు ఆధవీరయాింలో, పామర్రు నియోజకవర్గిం 
ఇించారజి త్డిశెట్ట నరేష్ మరయు రాపరలి ఎింపీటీస్ కూనపరెడి్డ సబా్రావు 
చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించడిం జరగిింది. కారయాక్రమిం లో ఎర్రింశెట్ట వీరాసావీమి 
మరయు జనసైనికులు పాలొ్గన్నిరు.

టం పిడికిలి గోడపత్రికన్ ఆవిష్కరంచ్న బండారు
శతఘ్ని న్యాస్:  కొతతిపేట, మన రాష్టింలో ఇపపుటద్కా గడిచిన మూడు 
సింవతసీరాలలో 3000 మిందికి పైగా కౌలు రైతుల ఆత్మహతయాలు చూసి చల్ించిన 
జనసేన రాష్ట అధయాక్షులు కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్ ఆయా రైతుల వివరాలను 
సేకరించి వారకి ప్రభుతవీిం నుించి ఏ విధమన సహాయిం అిందక పోవటింత 
తనవింతుగా కుటుింబానికి ఒక లక్ష ర్పాయలు సవీయింగా అిందజేయడిం, 
వాళ్ళ ప్లలిల చదువులుకు కూడా సహకరసాతిరని చెపపుడిం, అలాగే ఆచరణలో 
భాగింగా మొదటగా అనింతప్రిం జిలాలిలో కౌలు రైతు కుటుింబాలకు సాయిం 
అిందజేయడిం, రెిండో విడతగా వెస్్ట గోద్వర రైతులకు, ఇప్పుడు మూడో విడతగా 
ఈ నెల 8 వ త్ర్ఖు నుిండి కర్నిల్ జిలాలి లో అిందజేయడిం జరుగుతుింది.. ఈ 
కారయాక్రమానిని మరింత బలింగా ప్రజలలోకి తీసకొని వెళ్లి ప్రయతనిింలో ఎన్నిరై 
జనసైనికుడు రాజా మలవరప్ ఆధవీరయాింలో టీిం ప్డికిల్ ప్రచురించబడిన గోడ 
పత్రిక పోస్టరలిను శుక్రవారిం కోనస్మ జిలాలి కొతతిపేట నియోజకవర్గిం జనసేన 
పార్్ట ఇన్చిర్జి బిండారు శ్రీనివాస్ ఆవిష్కరించడిం జరగిింది. ఈ కారయాక్రమింలో 
కొతతిపేట నియోజక వర్గ టీిం ప్డికిల్ మింబర్ వక్కపటలి చింద్రశేఖర్, మహాదశ 
బాబులు, ఎల్శెట్ట శివ, కొతతిపేట టౌన్ ప్రెసిడెింట్ ఉమ, వార్్డ మింబర్ రమేష్, 
జనసేన న్యకులు మరయు జనసైనికులు పాలొ్గన్నిరు.
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